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بوصفها ظاهرة طبیعیة تحتم على اإلنسان اإلنتقال من مكان لقد عرفت ظاهرة السفر منذ القدم 

آلخر ألسباب متعددة، وكانت ظاهرة السفر في فجر التاریخ بسیطة وبدائیة في مظاهرها وأسبابها وأهدافها 

ووسائلها، ثم تطورت هذه الظاهرة البسیطة حتى أصبحت في هذا العصر تشكل علما یدرس، ونشاطا له 

  .ده وتأثیراته المباشرة وغیر المباشرة على مختلف شؤون الحیاةأسسه ومبادئه وقواع

إن السیاحة ظاهرة بشریة مارسها اإلنسان منذ وجوده، وارتبطت السیاحة بالبیئة، أي البیئة 

الطبیعیة، فالممیزات الجغرافیة وظروف المنطقة ونوعیتها شكلت عامال مهما في تحدید موقع المرفق 

ر مواقع اعتبرت السیاحة كأحد العوامل المؤثرة بشكل كبیر على ایجاد أكثالسیاحي، وفي نفس الوقت 

ن مقوم السیاحة أن تكون لها صبغة أخرى، ألي، ولعلها ظاهرة ذات صبغة  جغرافیة  قبل الجذب السیاح

ارد لها ومیدانها، والسیاحة هي أحد المو بل هو حقاألساسي هو المكان، والمكان ظاهرة جغرافیة، 

  .الجغرافیا االقتصادیة، والتي تتوزع جغرافیا على المناطق السیاحیة الهامة، وأحد فروع االقتصادیة

وقد ركزت التعریفات المبكرة للسیاحة على البعد المكاني، فقد كان ینظر للشخص الذي ینتقل من 

لمسافر ة كمفهوم ارتبطت بالمسافة التي یقطعها اافة محددة على أنه سائح، فالسیاحموقع مسكنه إلى مس

وٕاذا  ،من مكان إلى آخر، إال أن التعریفات المكانیة لوحدها ال تكفي إلعطاء السیاحة مفهومها الشامل

أرید للسیاحة أن تفهم على أنها صناعة فإن الضرورة تقتضي وضع تعریف شامل لها، ومن هذه 

ي عبارة عن مجموعة ، حیث ینص التعریف على أن السیاحة هت ذلك الذي تقدم به أحد الباحثینالتعریفا

الظواهر والعالقات الناتجة عن عملیات التفاعل بین السیاح ومنشآت األعمال، والدول والمجتمعات 

  .المضیفة، وذلك بهدف استقطاب واستضافة هؤالء السیاح الزائرین

وقد اهتم الباحثون خالل العقود الماضیة بدراسة السیاحة كصناعة مستقلة بحد ذاتها، ولم یتم تناول 

بمنظور تنموي من وجهة نظر اقتصادیة واجتماعیة، فقد برزت خالل اآلونة األخیرة أهمیة السیاحة 

اقتصادیات الدول تأثیرات السیاحة االقتصادیة واالجتماعیة، ومع االهتمام بدور السیاحة في تنمیة  

وخاصة الدول النامیة، واهتمام الباحثین بالتنمیة السیاحیة من خالل طرح تساؤالت بخصوص الدور الذي 

یمكن أن تسهم به السیاحة في تنمیة اقتصادیات الدول النامیة، برزت أهمیة التنمیة السیاحیة التي یمكن 

من خالل استغاللها لمواردها الطبیعیة وتوفیر الدول هذه أن تكون إحدى الوسائل التي تساعد على تقدم 

  .قاعدة اقتصادیة، والمساهمة في توفیر فرص العمل واعتدال میزان المدفوعات والفوائد االجتماعیة

ومع تزاید حجم الحركة السیاحیة بین الدول في آواخر القرن العشرین واالهتمام بالتأثیرات العدیدة 

المستدامة تمثل أحد قطاعات التنمیة بمفهومها الشامل، شأنها في ذلك للسیاحة أصبحت التنمیة السیاحیة 
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شأن التنمیة الصناعیة أو التنمیة الفالحیة، وأصبح ینظر إلیها كقطاع إنتاج یعتمد على المنافسة مع 

القطاعات االنتاجیة األخرى، وعلى المقومات المتوافرة للدولة لتنمیة السیاحة من بیئة طبیعیة ومشیدة 

  .كل سیاحیةبهیا

وقد ُعّرفت التنمیة السیاحیة المستدامة، بأنها االستخدام األمثل لموارد البیئیة واالقتصادیة 

واالجتماعیة داخل المواقع السیاحیة دون المساس بها، أو التعرض لقدرة األجیال القادمة على تلبیة 

 للخرابومات الطبیعیة والبشریة حاجیاتها واالستجابة لمتطلباتها التنمویة، ودون تعریض البیئة والمق

واالستنزاف، وهي تختلف عن مفهوم التنمیة التقلیدیة، وذلك بتركیزها على عنصر االستدامة، وبالتالي 

فهي تركز على إشباع حاجات السیاح وحصولهم على كامل متطلباتهم دون المساس بحقوق األجیال 

امة الموارد السیاحیة من أجل األجیال الحاضرة القادمة، لذلك فإن التنمیة المستدامة تركز على استد

  .والقادمة، وتهتم كذلك بمشاركة المجتمعات المحلیة في عملیة تنمیة وتطویر العملیة السیاحیة

وقد اكتسبت التنمیة السیاحیة أهمیة متزایدة نظرا لدورها الهام والبارز الذي تلعبه في نمو 

وارد مالیة إضافیة للسكان وتعمل على تحسین میزان مات معظم دول العالم، كونها تؤمن اقتصادی

المدفوعات، وتعمل على حل بعض المشكالت االقتصادیة التي تواجهها تلك الدول، عالوة على دورها في 

تطویر المناطق والمدن التي تتمتع بإمكانیات سیاحیة من خالل توفیر مرافق البنیة األساسیة والتسهیالت 

حیث یؤثر رواج صناعة السیاحة بشكل مباشر على اقتصاد ورواج الصناعات الالزمة لخدمة السواح، 

واألنشطة المرتبطة بصناعة السیاحة، فاإلنفاق على الخدمات والسلع المرتبطة بصناعة السیاحة یؤدي إلى 

دفع عجلة التنمیة المحلیة على كل األصعدة، فضال عن توفیر العملة الصعبة التي یجلبها السواح نظیر 

  ...اقهم إلشباع رغباتهم السیاحیة سواء كانت ثقافیة أو ترفیهیة أو علمیة أو بیئیة إنف

ونتیجة لألهمیة المتزایدة للسیاحة اتجهت الكثیر من الدول في توجیه المزید من الرعایة واالهتمام 

لب على لها، حیث أنها تؤثر في المستوى االجتماعي والحضاري واالقتصادي، وتمثل رافدا من روافد الط

طاقات وقدرات العمل في المجال االداري والتنظیمي والتهیئة والتشیید والبناء، والصناعات التقلیدیة 

  .والخدمات المختلفة، بل وأصبحت السیاحة تعتبر مؤشرا من مؤشرات النهضة والتقدم

ي إن السیاحة لیست صناعة منفردة عشوائیة التكوین، بل هي نمط من أنماط النشاط االقتصاد

معقدة التركیب، متعددة المحاور، متشعبة الفاعلین، ترتبط طبیعة أنشطتها وتطورها باألقالیم التي تمارس 

وتعتمد على سماتها من حیث المالمح واالمكانات الطبیعیة والخصائص البشریة، ویهدف التخطیط فیها 
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ة بهدف إسهام هذا القطاع االقلیمي للسیاحة إلى التركیز على استثمار الموارد واإلمكانات السیاحی

  .االستراتیجي في زیادة حصیلة الدخل القومي وتنویع مصادره

إن ترقیة االستثمار السیاحي یجب أن یكون وفقا الستراتیجیة واضحة المعالم، تراعي تحلیل وتطور 

ائر وتسهیل األسواق السیاحیة العالمیة وتتابعها، لكي یمكن إقتراح التدابیر الرامیة إلى تعزیز مقصد الجز 

النشاطات السیاحیة فیها، من خالل دعم االعمال التي یبادر بها مختلف المتدخلین في میدان السیاحة 

  .وضمان اإلنسجام بین نشاطاتهم

وهذه األعمال ال بد أن ُترصد لها مؤسسات قانونیة تضبط أحكامها لكي تستطیع القیام بترقیة كل 

ات العمومیة تماشیا مع توجیهات وأهداف السیاسة الوطنیة عمل شراكة مع الجماعات المحلیة والهیئ

للتنمیة المستدامة للسیاحة، وتشارك في دعم االستثمار والترقیة وجودة النشاطات السیاحیة، بالموارد 

  .واالعتمادات المالیة التي تنشأ لهذا الغرض

الجودة في النشاطات لذلك تبادر الدولة بوضع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بتحقیق 

السیاحیة، وتعد في سبیل ذلك استراتیجیة وطنیة وتسهر على تنفیذها، بكل الوسائل القانونیة والمالیة، 

وتضمن التعریف بالمتاحات السیاحیة لدى المتعاملین والمهنیین في السیاحة، وال سیما في مجال 

ضبط نشاطها بالنصوص القانونیة، وتعرف النشاطات الفندقیة وهیاكل اإلیواء، والتي تضمن متابعتها و 

وتحدد القواعد والمقاییس الخاصة المنظمة للمهن والنشاطات ذات الصلة بالمؤسسات الفندقیة والمطعمیة، 

  .وتدرس طلبات وملفات تصنیف المؤسسات السیاحیة وتفصل فیها وفقا للمعاییر القانونیة المحددة

س الخاصة المنظمة للمهن والنشاطات ذات الصلة كما تضطلع الدولة بوضع القواعد والمقایی

بوكاالت السیاحة واألسفار، وتسلم االعتمادات المتعلقة بها، وذلك في سبیل تشجیع كل األعمال المتعلقة 

  .بتثمین المسالك السیاحیة

إن إعداد استراتیجیة وطنیة في میدان التهیئة السیاحیة، وال سیما تهیئة مناطق التوسع والمواقع 

السیاحیة، عملیة ضخمة ومعقدة وحساسة في نفس الوقت، ألنها تطبق على أقالیم هشة ایكولوجیا یجب 

مراعاة خصوصیاتها، وألنها تتطلب اعتمادات مالیة ضخمة لوضع الهیاكل والتجهیزات القاعدیة األساسیة 

ووفقا لقواعد التهیئة  الضروریة لترقیة االستثمارات  السیاحیة، باالتصال مع مختلف القطاعات المعنیة،

السیاحیة، وذلك لتسهیل حصول المتعاملین على العقار السیاحي في أحسن حال وبمواصفات تقنیة 

المشروع السیاحي غیر محسوس على البیئة العامة للموقع  ومعاییر بیئیة محترمة تجعل تنفیذ مدروسة

فإنها توجه التنمیة السیاحیة بطریقة السیاحي، وبذلك فإن السلطات العمومیة حین تقوم بهذه العملیات 
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مدروسة في مسعى استشرافي مبني على مخططات توجیهیة لتساهم في تشكیل الوعاء العقاري السیاحي، 

السیاحي وفقا الستراتیجیة تراعي خصائص كل جهة من اإلقلیم الوطني،  الستثمارلتنتج األراضي القابلة و 

ارة على أعمال اإلنسجام بین المتدخلین داخل هذه األقطاب سیاحیة تقوم فیها اإلد بوتنشأ بذلك أقطا

  .السیاحیة وفیما بینها

لذلك فإن الدولة الجزائریة، تعمل على المحافظة على العقار السیاحي وتثمین المواقع السیاحیة، 

وتصنفها، وتبین وتشارك في إعداد االستراتیجیة المتعلقة بتثمین مناطق التوسع والمواقع السیاحیة وتحددها 

كیفیات استغاللها والمحافظة علیها في حالة تجسید مشاریع سیاحیة في هذه المناطق، والتي یجب أن 

تنجز بعد دراسة جدوى وتقییم تأثیراتها على البیئة السیاحیة، لكي یمكن تقییمها والبت فیها، وكذلك لكي 

كل جهة من اإلقلیم، وبذلك تحدد شروط یمكن توجیه اإلستثمارات السیاحیة بما یتوائم مع خصوصیات 

ومعاییر تموقع المشاریع السیاحیة في المناطق الواجب ترقیتها، والتأكد من مطابقة مشاریع االستثمار 

  .السیاحي لمخططات التهیئة السیاحیة

تعتبر المواقع السیاحیة ومناطق التوسع السیاحي من ضمن المناطق المحمیة وذات المنفعة 

أصدر بشأنها المشرع الجزائري ترسانة قانونیة من أجل حمایتها وضبطها وتسییرها، فكان  الوطنیة، فقد

المتعلق بالحفریات وحمایة  اآلثار  20/12/1967المؤرخ في  281- 67أول قانون نظمها هو األمر رقم 

المتضمن  25-90واألماكن التاریخیة والطبیعیة والتي أطلق علیها األماكن الطبیعیة، أّما القانون رقم 

المتعلق بالتهیئـة  29-90أطلق علیها تسمیة المساحات والمواقع المحمیة، والقانون رقم  التوجیه العقاري

 10- 03والتعمیر أطلق علیها تسمیة األقالیم ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة البارزة، ثم جاء القانون رقم 

سماها المجاالت المحمیة، فالمجاالت المحمیة هي المتعلق بحمایة البیئة  في إطار التنمیة المستدامة ف

موقع سیاحي غیر قابل للبناء، فكل أشغال البناء وأي عملیة تهیئة أو تعمیر فیها، یخضع لضوابط معینة 

تتم ضمن أدوات تهیئة اإلقلیم والعمران، وفق أحكام مخطط ا لتهیئة السیاحیة وهو ما نصت علیه المادة 

الذي جاء یتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة،  17/02/2003ؤرخ في الم 03-03من القانون  12

تتم تهیئة وتسییر منطقة التوسع والموقع السیاحي وفق مواصفات  مخطط التهیئة السیاحیة الذي : " فیها

  ".تعده اإلدارة المكلفة بالسیاحة في إطار تشاوري ومصادق علیه عن طریق التنظیم

  

صر في هذا الصدد، على وضع النصوص القانونیة والتنظیمیة الضروریة إن دور الدولة ال یقت

لدعم المشاریع السیاحیة فقط، ومنح التراخیص االداریة والتقنیة، بل یتعداه إلى المشاركة في التقییم 
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والمرافقة للمشاریع السیاحیة، وٕاعداد استراتیجیة دعم لهذه المشاریع، لضمان متابعة إنجاز المشاریع 

لقة بالسیاحة، ووضع كل التدابیر لتشجیع عملیات االستثمار وعصرنة اإلمكانیات الموجودة، لمرافقة المتع

  .قطاعات المعنیةالالمشاریع السیاحیة، باإلتصال مع  جازنالمرقین في مختلف مراحل إ

هیئة إن تنفیذ هذه اإلستراتیجیة السیاحیة الطموحة، ال یمكن تحقیقها بمعزل عن تنفیذ استراتیجیة ت

تهیئة اإلقلیم، فیة الكفیلة بتحسین مساعي وآفاق اإلقلیم الوطني، حیث تبادر الدولة بالدراسات االستشرا

إلقلیم، وتساهم في المبادرات القطاعیة المشتركة في إطار لوتوجهها في إطار التنمیة المستدامة والمتكاملة 

الوطني، ویكون ذلك بإعداد النصوص استراتیجیة القدرة على التكیف بین مختلف مكونات اإلقلیم 

التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بتهیئة األقالیم الحساسة وتنمیتها وتعدها في إطار أحكام السیاسة الوطنیة 

  .لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة

یئة تنفیذ السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم، باقتراح كل الدراسات الموجهة لترقیة تهوال بد أن یكون 

متوازنة ومستدامة لألقالیم، ال سیما الساحل والمناطق الجبلیة والهضاب العلیا والجنوب والمناطق األثریة، 

البیئة، و وفي هذا اإلطار تكون تهیئة هذه األقالیم الحساسة، وتنمیتها وتقییم تأثیراتها على السكان 

تبادر الدولة بتطویر برامج تسییر باإلتصال والتنسیق والتشاور مع مختلف القطاعات المعنیة، كما 

الفضاءات الساحلیة والشاطئیة، من خالل دراسة كل الهیاكل واآللیات الكفیلة بترقیة المحافظة والتسییر 

  .المالئمین لهذه الفضاءات

إن تنفیذ سیاسة تهیئة األقالیم الحساسة یجب أن یكون وفقا آللیات قانونیة قابلة للتطبیق على 

ومبنیة على أسس علمیة، ومضبوطة بأعمال خبرة من طرف أهل االختصاص، ألن  المستوى العملي،

تنفیذ وٕانجاح عملیة تهیئة وترقیة األقالیم وتنمیتها یجب أن یكون في إطار اإلنصاف والتوازن اإلقلیمیین 

ة سكان األقالیم المحرومة من خالل شوتحقیق التوازن الجهوي بین الجهات، وذلك لتحسین ظروف معی

جراءات الكفیلة بتشجیع إقامة االجاز التجهیزات المهیكلة الرامیة إلى فك العزلة عن الفضاءات، ووضع إن

النشاطات االقتصادیة وفقا لطابع هذه األقالیم، ویجب أن تراعي هذه النشاطات االقتصادیة تثمین 

  .اإلمكانیات المحلیة لهذه األقالیم الواجب ترقیتها وٕانعاشها

رؤیة أحادیة، بل یجب على السلطات العمومیة أن تشارك في هذه المبادرات وال یتحقق ذلك ب

  .والعملیات بالترتیبات واإلجراءات الالزمة لترقیة الشراكة بین القطاع العمومي والخاص وفي وضعها

متابعة وتنفیذ البرامج المتعلقة بالهیاكل األساسیة والتجهیزات المهیكلة، في إطار السیاسة في سبیل و 

االجراءات الالزمة الستباق اآلثار االجتماعیة وضع یة لتهیئة اإلقلیم، یجب أن یكون ذلك بالوطن
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واالقتصادیة والبیئیة للهیاكل األساسیة الكبرى وكیفیات التحكم فیها، ووضع البرامج والترتیبات الكفیلة 

اح تدابیر وأعمال من شأنها تسهیل بتقییم تأثیرها على البیئة والمناطق الحساسة والحد منها وتداركها، وٕاقتر 

تقدیم عرض عقاري وسیاحي مستدام من أجل بروز وتحدید مراكز  المعیشة ومناطق التنمیة االقتصادیة 

  .على طول أروقة البنى التحتیة الكبرى

عقاري وسیاحي، سیكون اإلطار المرجعي لعمل  عرضإن ضبط أروقة البنى التحتیة الكبرى لتقدیم 

یمیة المحلیة، للبرمجة الجهویة والتنمیة المحلیة المتكاملة، ألن تنشیط أشغال التخطیط بین السلطات االقل

الوالیات یجب أن یكون في إطار تنفیذ مخططات تهیئة فضاءات البرمجة االقلیمیة، وتحدید ، بالتعاون 

نشغاالت المحلیة مع الجماعات المحلیة المعنیة، االحتیاجات والفاعلین المعنیین بهدف اإلعراب عن اإل

مما سیسمح بتعدیل السیاسات العمومیة إلى األحسن، ویسمح بتحدید مشاریع التنمیة المحلیة المتكاملة 

  .وترقیة الموارد المحلیة وتثمینها قصد تنمیة اقتصاد محلي متكامل

إن هذه المحاور المذكورة أعاله، واألهداف التي تتوخاها، ال تتحقق دون اتباع أسالیب علمیة 

واالستثماریة، من خالل اقتراح  تخطیطیة وأعمال خبرة تراعي دراسة التوجیه الفضائي والهندسة االقلیمیة 

یة، وتحلیل تأثیرات شروط ومواصفات تحدید مواقع النشاطات المختلفة لفائدة فضاءات البرمجة اإلقلیم

المشاریع على التوازن االقلیمي، ودراسة األلیات واألدوات واالجراءات الخاصة بتحدید أقطاب التنمیة 

السیاحیة وأقطاب الجاذبیة، مع مراعاة تقییم آثار السیاسات العمومیة والبرامج الوطنیة للبنى التحتیة على 

متوازنة لألقالیم، وتحدید إمكانیات كل إقلیم والضغوطات التي التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاحیة ال

تطاله، وٕابراز الدینامیكیات واإلختالالت االقلیمیة في إطار مسعى استشرافي، یكون خاضعا لتقییم دوري 

  .لتنفیذ أدوات تهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة ومتابعة تطور األقالیم

سیاحي والتي تمثل رصید االستثمار السیاحي، متالزمة لذلك فإن رهانات التسویق والترویج ال

ومترابطة بإنجاح عملیة التسویق اإلقلیمي، ذلك ألن جاذبیة اإلقلیم تضمن تعزیز قدرات األقالیم على 

، من خالل تثمین الموارد اإلقلیمیة ووضعها تحت تصرف التنافسیة على الصعیدین الجهوي والدولي

یین والمتعاملین االقتصادیین الخواص، وفقا لمخططات التعمیر والتسویق الفاعلین المؤسساتیین العموم

اإلقلیمي التي تحدد القیم المضافة لألقالیم وعروضها، من خالل إبراز مواصفات تمییزها، وذلك لتقدیم 

  .عروض سیاحیة راقیة بأسعار تنافسیة في إطار التنمیة السیاحیة المستدامة

ثمار السیاحي في قانون العمران، له أسباب ذاتیة وأسباب إن أسباب إختیار موضوع االست

موضوعیة، فالذاتیة نابعة من حب هذا الموضوع المتعلق بالسیاحة كنشاط خدماتي اقتصادي وربطه 
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ودراسته إنطالقا من  هبمحور العمران والتهیئة العمرانیة من الجانب القانوني، وهو ما جعل البحث فی

  .لة البحوث األكادیمیة القانونیة في هذا القطاعولقإعجابنا بهذا الموضوع 

أما األسباب الموضوعیة، فتنصرف إلى تخصص التكوین والدراسة، وهو القانون العقاري وقانون 

أنجز به هذا البحث باإلستناد إلى المعارف المكتسبة فیه الذي التعمیر والتهیئة العمرانیة، وهو التخصص 

محور على العقار ومكوناته وأنواعه وخصائصه وكیفیات استغالله طوال المسار الجامعي، والتي تت

  .واكتسابه، وألن العقار یشكل المجال الحیوي لتجسید المشاریع واالستثمارات السیاحیة

ولعل أهم الصعوبات التي واجهتنا إلنجاز هذا العمل، هو قلة المراجع المتخصصة في الموضوع 

ي من منظور قانوني وبمفهوم أدق من منظور قانون العمران، حیث الذي تناولناه، أي االستثمار السیاح

نجد الكثیر من المراجع التي تناولت موضوع السیاحة بصفة عامة من الجانب االقتصادي، االجتماعي، 

لكن في قانون العمران نكاد ال نجد عمال واحدا، ما عدا الكتب .... الخدماتي، الثقافي، السوسیولوجي 

تناولت موضوع السیاحة الجغرافیة والتي هي أقرب إلى تخصصنا ألنها تتكلم عن اإلقلیم  والمذكرات التي

الباحث في هذا الموضوع معرفة كل القوانین والمراسیم  ىوالعقار بصفة عامة، ومن جانب آخر یجب عل

لقطاع  إلى یومنا هذا، ودراسة التطور التاریخي 1962التنفیذیة التي وضعها المشرع الجزائري من سنة 

السیاحة بالموازاة مع قطاع البیئة والتهیئة العمرانیة وقوانین المالیة واالستثمار، واإللمام بمكونات األمالك 

، وهو ما یجعل التحكم في كل جزئیات البحث الوطنیة العقاریة وطرق تسییرها وضبطها  وكیفیة استغاللها

  .أمرا صعبا یتطلب الكثیر من اإلطالع والدقة والتركیز

یمكن وضعها إنطالقا لدراسة موضوع اشكالیة رئیسیة  تثورنا، من خالل ما تقدم، ولمعالجة موضوع

  : اإلستثمار السیاحي في قانون العمران، على النحو التالي 
  

  ؟ ما مدى مساهمة قانون العمران في تنمیة وتشجیع االستثمار السیاحي في الجزائر

  :إشكالیات فرعیة نذكرها تباعا  من خالل هذه اإلشكالیة الرئیسیة تتفرع

 ما هي أحكام التخطیط االقلیمي والعمراني ؟ 

 ما هي عالقة التخطیط السیاحي باالستثمار السیاحي ؟ 

 ما هو النظام القانوني للتنمیة السیاحیة المستدامة في الجزائر ؟ 

  ما هي آلیات تفعیل العقار السیاحي في التشریع الجزائري ؟  

  : ولإلجابة على هذه اإلشكالیات نضع مبدئیا الفرضیات التالیة 

 لعل هناك قصور تشریعي وتنظیمي لتسییر واستغالل العقار السیاحي. 

 قد یكون التخطیط العمراني أساس التخطیط السیاحي. 
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 یمكن اعتبار التخطیط السیاحي بدایة االستثمار السیاحي. 

  التنمیة السیاحیة المستدامةربما تشكل القیود البیئیة عائقا أمام. 

 قد تكون مناطق التوسع والمواقع السیاحیة غیر كافیة لالستثمار السیاحي. 

ولدراسة ومعالجة موضوعنا، نتبع المنهج المتعارف علیه وهو المنهج التحلیلي الذي یعتمد على 

ل األمور المرتبطة تحلیل النصوص القانونیة، وال سیما نصوص القانون العقاري المختلفة التي نظمت ك

بموضوعنا، وباالستعانة كذلك بالمنهج الوصفي من خالل آراء كتب الفقه المتنوعة، وباإلستناد إلى رسائل 

  .الماجستیر وأطروحات الدكتوراه في هذا الصدد، والمقاالت البحثیة والعلمیة المختلفة

ثاني اللتخطیط السیاحي، و وعلیه نقسم بحثنا إلى بابین، األول نفرد فیه التخطیط العمراني وا

  :نخصصه للتنمیة السیاحیة المستدامة بین حریة االستثمار والقیود البیئیة، وهذه أهم محاور البابین 

  . التخطیط العمراني والتخطیط السیاحي: الباب األول 

  .التخطیط العمراني أساس التخطیط السیاحي: الفصل األول 

  .ة االستثمار السیاحيالتخطیط السیاحي بدای: الفصل الثاني 

  .التنمیة السیاحیة المستدامة بین حریة االستثمار والقیود البیئیة :  الباب الثاني 

  .العقار السیاحي في التشریع الجزائري :الفصل األول 

.السیاحي في إطار التنمیة السیاحیة المستدامةآلیات تفعیل العقار : الفصل الثاني 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  الباب األول 

  التخطیط العمراني والتخطیط السیاحي
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  التخطیط العمراني والتخطیط السیاحي: الباب األول 

األمم وتقدمها، یكتسي علم العمران أهمیة بالغة في الحیاة البشریة، إذ یعّد مقیاسا لمدى تحّضر 

فعلم العمران یضم مجموعة من المعارف والمهارات تترجم من خالل فن تنظیم البناء والعمران، وقد تطور 

هذا العلم بمفاهیمه وأضحى قوانین قائمة بذاتها، تتمثل في وضع قواعد تهدف إلى كیفیة تنظیم المدن، 

ر، وتطویر المباني، والتسییر العقالني لألراضي، وٕانتاج التجمعات السكنیة، وٕانتاج األراضي القابلة للتعمی

  .ومحاولة حمایة المناطق الخاصة ذات المیزة الطبیعیة، والمحافظة على البیئة

ویعتبر كذلك مصطلح تهیئة اإلقلیم، مصطلح متطور بمرور الزمن وتغّیر األحوال، فقد یجد في 

، ذلك ألن السیاسة العمرانیة بوجه عام في المنظومة العمرانیة شیئا أو أسباب تستوجب دمجه نا عصر 

تزّودت بمفاهیم جدیدة تجاوزت مرحلة التصورات وفرضت نفسها على الصعید العملي فأصبحنا نسمع 

، االستشراف اإلقلیمي، 1التنمیة المجالیةو بمصطلحات جدیدة لم نعهدها فیما سبق كالتخطیط اإلقلیمي، 

المقاربات الجدیدة التي ینبغي على المشرع الجزائري أن یكّیفها  وهي... الذكاء اإلقلیمي، التسویق اإلقلیمي

مع المنظومة القانونیة العمرانیة بوضع آلیات قانونیة تجعلها قابلة للتطبیق في المیدان العملي وذلك 

لمواكبة التحوالت المجالیة وٕاعطاء صورة تنافسیة لإلقلیم الوطني تجعله مركز استقطاب للسواح  

لذلك فإن عملیة التعمیر والتهیئة اإلقلیمیة تحتاج إلى إستراتیجیة عامة وشاملة، تحّدد من  .والمستثمرین

خاللها القوانین التي تحكم هذا المجال، ألن مجال التعمیر یتجاوز المحیط المحلي، ویمتد إلى الفضاء 

  .اإلقلیمي والوطني

، یتضّمن جوانب 3مجاال عملیا، واعتبر 2یعود استعمال مصطلح العمران لبدایة القرن العشرینو 

  .متنوعة ومختلفة تخّص اإلنسان بالدرجـة األولى، والمحیط الذي یعیش فیه

اصة بالتهیئة العمرانیة ــــــــــــــالعلوم الخ منإذ یشكل علما  4فهو حدیث النشأة وتطّور بسرعة مذهلة،

التي أبدع فیها اإلنسان عبر  6من الفنون،، كما یعّد فنا 5والبیئة، إنه علم یهتم بالمظهر الهندسي للمدینة

                                           
حزوي محمد والفة الحاج  –". ذلك األسلوب الذي یسمح للفاعلین بتثمین قدراتهم للسیطرة على التطورات التي تهّم اإلقلیم:"التنمیة المجالیة هي " - 1

إصدارات كلیة األدب والعلوم  – 2006سنة . 12العدد  –مجلة دراسات  –" تأهیل المجاالت الحضریة وانعكاساته على التنمیة المجالیة: "علي  

  .148ص –اإلنسانیة، جامعة إبن زهر، أكادیر 
2- Drobenki (Bernard), droit de l’urbanisme : les conditions de l’occupation du sol et de l’espace – 
l’aménagement – le control – le financement – le contentieux ; Gualino ; édition lextenso ; Paris ; 2009 ; p31. 
3 - Jacquot (H) et Priet (F), droit de l’urbanisme, Dalloz, Paris, 1998, P13 
4 - Drobenki (Bernard), droit de l’urbanisme : Edition gualino, Paris, 2005, P43.   
5- Araud (G) et Rubied (B), droit de l’urbanisme, Delmas, 2éme édition, Paris, 1994. 
6- Jacquot (H) et Priet (F), op-cit, p13 
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وفق أسس ومقاییس تحكم مختلف مظاهر  2یضطلع بتنظیم العمران، 1مختلف العصور، وٕاطارا تنظیمیا،

  3.ومجاالت علم العمران

إن المواضع التي تثیر اهتمام الباحثین في العمران، تتمثل في التوزیع والتخطیط والشكل، وأنماط 

المدینة وخارجها، وتجّدد مورفولوجیتها، وتغیر تركیبها الوظیفي، والعالقات المتبادلة  األرض داخل استخدام

بین المراكز العمرانیة والریفیة وٕاقلیمها الوظیفي، ولهذا فالدراسة المیدانیة لهذا المساق تعطیه عمقا وأصالة 

عمل میداني یبدأ بجمع ووضوح رؤیة، بل ال نغالي إذا قلنا أن أساس هذا الفرع من فروع العلوم، هو 

المعلومات من مصادرها، وینتهي باستنباط حقائق علمیة من الوثائق والخرائط، التي تمثل إحدى أدوات 

ب ناستتلك األقالیم المتنّوعة بما یالدراسة المیدانیة في مجال التهیئة العمرانیة، وذلك بتوقیع النتائج على 

  ...ود البیئیة واإلیكولوجیة والثقافیة والتاریخیةمع اإلقتصاد العام بكل منطقة ومراعاة القی

وكل ذلك یتم بعد القیام بالمالحظة والتدقیق والدراسة، وٕاذا ما فرغ الباحث من كل ذلك، فإنه 

ألن العمل السیاحي یشتمل على  4یستطیع أن یعالج موضوعه المعني بالدراسة المیدانیة، بكل ثقة واقتدار،

متعددة، سواء على المستوى المحلي أو اإلقلیمي أو الدولي، والتي تخضع في أنشطة ومجاالت وجوانب 

تنظیمها وممارستها للقوانین والتشریعات الساریة المفعول، والتي تضبط هذا القطاع األفقي الذي یكاد 

  ...یتقاطع مع كل القطاعات األخرى من أشغال عمومیة، نقل، بیئة، ثقافة، شغل، أمالك وطنیة، خاصة

أن العمل السیاحي ینصهر في كل المجاالت ویؤثر ویتأثر بكل جزئیاتها وله مردود وانعكاس  ذلك

مباشر وغیر مباشر على عجلة التنمیة المحلیة والوطنیة، ویشكل بدیال اقتصادیا لموارد الدولة في ظل 

  .تراجع اإلیرادات التقلیدیة الطاقویة والتي أبانت هشاشة السیاسات الحكومیة المتعاقبة

إلى التخطیط العمراني الذي یعتبر أساس التخطیط  في هذا الباب ولإلحاطة بموضوعنا سنتطرق

فصل (ونفصل أحكام التخطیط السیاحي الذي یعتبر بدایة االستثمار السیاحي ) فصل أول(السیاحي 

  ).ثاني

  

  

                                           
1 - Adja (Djillali) et Drobenki (Bernard), droit de l’urbanisme, Berti, Alger, 2007, P24. 
2 - Charles (H) droit de l(urbanisme, PUF, themis, Paris, 1967, P10. 
3 - Teitgen colly (C), « l’urbanisme opérationnel », Revue ADJPI, Paris, 1986, P12. 

  .151ص – 2012 –عمان  –دار  المسیرة للنشر والتوزیع  –التخطیط في العمران الریفي والحضري  –علي الشواورة  - 4



 

 
 

    

  

  

  

  

  : الفصل األول 

التخطیط العمراني أساس التخطیط 

  السیاحـــــي 
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   التخطیط العمراني أساس التخطیط السیاحي : الفصل األول 

بدیهیة وتساؤل منطقي یتمثل في مكان تجسید  بفكرةإن تجسید أي مشروع استثماري سیاحي ، یبدأ 

هذا االستثمار ومواصفات إنجازه لكي یمكن أن یطلق علیه تسمیة مشروع سیاحي، لذلك فإن تكریس هذه 

  .الفكرة یجب أن یسند إلى أصحاب االختصاص الذین یملكون األدوات القانونیة والتقنیة للتنفیذ واإلنجاز

ستثمار السیاحي الفندقي بشكل خاص یخضع إلى عملیة دراسة وصناعة السیاحة بوجه عام، واال

عمیقة تقوم على أسس ومهارات علمیة تظهر من خالل عملیات التخطیط السیاحي الذي یعد اللبنة 

األولى الستشراف تجسید المشاریع السیاحیة ومواقع تواجدها وكیفیات إنجازها ومتابعتها، وتأثیراتها على 

  .عام والسكان المحلیین بشكل خاصالطبیعة والبیئة بشكل 

وال یمكن التكلم عن التخطیط السیاحي دون الرجوع إلى التخطیط العمراني، الذي یعد أساسا لكل 

  . عملیة تنمیة سیاحیة، ویضبط كل توجهاتها

لذلك تبادر الدولة بوضع خطة وطنیة لها أبعاد استراتیجیة تطبق على األمدین القصیر والبعید، 

 عقالنيوجیه مساعي التنمیة في كل القطاعات على غرار قطاع السیاحة، وتوزیعها بشكل وذلك بهدف ت

یراعي خصائص ومؤهالت كل فضاء جهوي، وبذلك یجب بلورة األفكار الشمولیة المترابطة والمتكاملة 

 وٕاسقاطها وتفعیلها على كل جهات الوطن دون استثناء مع ترشید وتثمین استغالل المقدرات والمؤهالت

الطبیعیة بما یتالئم مع قدرة استجابة وتفاعل هذه المناطق مع المشاریع التنمویة بصفة عامة، ومع 

االستثمارات السیاحیة بصفة خاصة وجعلها متجانسة فیما بینها، نظرا لخصوصیتها وأماكن تواجدها، 

  .والتي تعتبر من أكثر األماكن حساسیة ونفورا مع فكرة التهیة العمرانیة والتعمیر

لذلك برزت األفكار التخطیطیة في كل جهات المعمورة نظرا للتطور الذي عرفته صناعة السیاحة 

من جهة، ونظرا لألضرار التي ألحقت بالمحیط البیئي والطبیعة من جهة أخرى، والجزائر لیست بمنأى 

في جوهرها عن كل هذه التطورات العلمیة، لذلك فإن االتجاهات الحدیثة لالستثمار السیاحي تعتمد 

وشكلها على تقنیات علمیة مدروسة، تبدأ من دراسة اإلقلیم على المستوى الوطني لكي یمكن التحكم في 

اإلقلیم الجهوي وهو األمر الذي سیسهل برمجة التخطیط المحلي الذي یعد المرآة العاكسة الزدهار وتقدم 

لترویج رقي المجتمعات وٕابراز  الدول في كل المجاالت، وخاصة في میدان السیاحة، التي تعد أداة

حضارتها وموروثها الثقافي واستقرار نظامها وأمنها الداخلي والتي تساهم في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة 

  .المحلیة والوطنیة
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ومنه نقسم هذا الفصل إلى مبحثین، األول نشرح فیه عملیة التخطیط االقلیمي والتخطیط المحلي 

  ).مبحث ثاني(ثم نبین عالقة التخطیط االقلیمي بالتخطیط السیاحي ) ولمبحث أ(في قانون العمران 

  

  قانون العمرانالتخطیط االقلیمي والتخطیط المحلي في : المبحث األول 

إذا كانت التنمیة االقتصادیة من شأنها خلق الثروة، غیر أن هذه الثروة یمكن أن تكون موزعة 

بشكل غیر متساوي بین السكان، ومنه تخلق الالمساواة االجتماعیة والفروقات اإلقلیمیة، ففي كل الدول، 

ساواة والفروقات وفي جمیع األنظمة، یكون لسیاسة تهیئة اإلقلیم وظیفة التقلیل والتخفیف من الالم

اإلقلیمیة، وذلك لتلبیة متطلبات جدیدة المستندة على الطرح الحي والدینامیكي لألقالیم، كمواقع للتجدید 

، فاإلقلیم نظام یساعد على دراسة العالم أو 1واالنسجام socialisationواإلنتاج وكفضاءات للمجتمعیة 

  .جزء منه

لتصنیف الوحدات المساحیة لسطح األرض ألغراض  یمثل التقسیم اإلقلیمي، الطریقة المنهجیة

 الدراسة، ومعاییر التصنیف في الواقع ال حصر لها، فقد یتم تحدید األقالیم وفق معاییر منطقیة، أو

اقتصادیة أو سیاحیة، أو معاییر ذات عالقة باستخدام األرض أو الخدمات اإلداریة أو العالقات التجاریة 

  2.یتطابق بعض أنواع هذه األقالیم بعضها مع بعض في ذلك اإلقلیم، ونادرا ما

میة ألي بلد حسب الطریقة التي یتم بها إنجاز تهیئة إقلیمه، فالدولة في هذا نیخضع مستقبل التو 

المیدان هي الفاعل األساسي من خالل سلطتها اإلداریة المركزیة واإلقلیمیة، وبالمؤسسات التي تراقبها، 

بالمیزانیة التي تتصرف فیها، كما أن لتهیئة اإلقلیم أهمیة في حمایة البیئة وبالصفقات التي تفاوضها، و 

عموما، فهي اإلطار المرجعي للمحافظة، واستعمال الفضاء الوطني، والتي ترمي إلى االستعمال األمثل 

  .لإلقلیم بالهیكلة والتوزیع الحكیم للنشاطات االقتصادیة والموارد البشریة والثروات الطبیعیة

مطلب ( اهوتنفیذ اهثم نعرج على األدوات القانونیة لتجسید ةتهیئة اإلقلیمالك سنتطرق إلى مفهوم لذل

التي تعتمد على الذكاء اإلقلیمي المحلي ، ونكشف عن المقاربات الجدیدة للتخطیط العمراني )أول

  .)مطلب ثاني( والتسویق اإلقلیمي

  

                                           
1- Ali Sedjari – le renouveau de l’aménagement du territoire et les enjeux du débat actuel au Maroc – (sous la 
direction de) – Aménagement du territoire et développement durable, quelles intermédiation ? – l’Harmattan – 
Paris 1999 –p15.  

  .127ص - 1998 –األردن  –دار الكندي للنشر  والتوزیع  –التنمیة في الوطن العربي  –محمد أحمد عقلة المومني  - 2
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   تجسیدهـــاالتهیئة االقلیمیة وأدوات : المطلب األول 

 استعمالیهدف قانون العمران إلى تمكین الدولة بأسلوب وتقنیات علمیة من تنظیم وتحسین 

األراضي والفضاءات وتطویر وتنمیة الشبكة العمرانیة بشكل متوازن عبر كامل التراب الوطني، مع األخذ 

یج العمراني، والتي تساعد جمیع المقومات والعناصر الوسیطة للمجال الذي یقع فیه النس االعتباربعین 

  1.على تطویر المجتمعات بشكل منسجم وٕانساني

وتجدر اإلشارة إلى أن هدف قانون العمران یختلف باختالف الظروف والمعطیات السیاسیة 

واالقتصادیة واإلیدیولوجیة، وحسب النظام السائد واإلمكانات المتاحة في كل دولة، فهو یتغّیر وفقا 

الحاجات المتطورة في المجتمع، وهو ما نالحظه في التشریع العمراني في الجزائر، ألن للظروف المتغّیرة و 

یة عكست الطابع االشتراكي المتعلق بالتهیئة العمران 2 03-87األهداف التي تضمــنها القانــــون رقم 

  :إلى جانب ذلك یهدف هذا القانون إلى تحقیق عّدة غایات أهمها ، للدولة

 .لقابلة للبناءإنتاج األراضي ا -

 .الموازنة بین وظیفة السكن والفالحة والصناعة -

 .وقایة المحیط واألوساط الطبیعیة والتراثیة والثقافیة والتاریخیة -

 3المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 29- 90وهي األهداف التي نّصت علیها المادة األولى من القانون 

  :یلي والتي نّصت على ما

راضي القابلة للتعمیر تحدید القواعد العامة الرامیة إلى تنظیم إنتاج األیهدف هذا القانون إلى "

یر المباني في إطار التسییر االقتصادي لألراضي والموازنة بین وظیفة السكن والفالحة و وتكوین وتح

احترام والصناعة وأیضا وقایة المحیط واألوساط  الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي على أساس 

  ".مبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة

 باعتبارها النواة األولى للتهیئة السیاحیة  ونتناول في هذا المطلب األحكام العامة للتهیئة االقلیمیة

  ).فرع ثاني( وتسییرها لتهیئة االقلیمیةللتحكم في ا واألدوات القانونیة) فرع أول(

  

                                           
1 - DROBENKO (Bernard), op-cit-P18. 

الملغى بموجب القانون  -1987ینایر  28صادر في  -05ج ر عدد  - یتعلق بالتهیئة العمرانیة 1987ینایر  27مؤرخ في  03-87قانون رقم  - 2

 05-04معدل ومتمم بموجب القانون رقم  - 02/12/1990صادر في  52ج ر عدد  -یتعلق بالتهیئة والتعمیر 01/12/1990مؤرخ في  90-29

  .2004صادرة في  - 51ج ر عدد  -14/08/2004مؤرخ في 
 -02/12/1990صادرة في  52ج ر عدد  -یتعلق بالتهیئة والتعمیر - 01/12/1990مؤرخ في  29-90قانون رقم راجع المادة األولى من ال -  3

  .2004صادر في  -51ج ر عدد  -14/08/2004المؤرخ في  05-04معدل ومتمم بموجب قانون رقم 
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  عامة للتهیئة االقلیمیــة األحكام ال: الفرع األول 

ن مدلول القانون العمراني یقصد به األسلوب التقني في إنشاء المدن والمباني، غیر أن هذا إ

، ویقصد به التنظیم، وقد إّتسع نطاق مفهوم التعمیر "التهیئة"المفهوم توّسع وأضیف له مصطلح آخر 

یستبدل بعد ذلك بمفهوم أوسع هو تهیئة اإلقلیم، لیشمل اإلقلیم، بمعنى آخر العالقة بین المدینة والریف، ل

نالحظ أن مجال ،  1فمن التهیئة اإلقلیمیة، إلى تهیئـة الحصص األرضیة، مرورا بالمساحة الحضریة

ستمرار في المجال یشمل مجموعة التدخالت المطبقة با التعمیر والتهیئة العمرانیة یأخذ معنى واسع،

  .2الحضري واالجتماعي والوسط البیئي

وأهم مراحل سیاسة التعمیر والتهیئة العمرانیة ) أوال(لذلك سنبین مفهوم وأهداف التهیئة االقلیمیة 

  ).ثالثا(وكیفیة تنفیذ السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم ) ثانیا( وتوجهاتها

  

  مفهوم وأهداف التهیئة االقلیمیة : أوال 

تهیئة اإلقلیم كبحث وسیاسة من أجل تنظیم وتوزیع األنشطة البشریة في  3"جان ماري أوبي"یعّرف 

إطار جغرافي وطني، مع األخذ بعین االعتبار حاجیات األفراد والجماعات، ویتم ذلك حسب اإلمكانات 

  .الطبیعیة وضرورات الحیاة االقتصادیة

والمتشاور فیه للفضاء الموجه ، أن التهیئة هو التنظیم الشامل 4من جهته یرى جیرارد فرانسوا دیمون

إلى إشباع حاجات السكان بإنجاز التجهیزات المكیفة وبتثمین الموارد الطبیعیة والتراث التاریخي، وحسب 

  : هذا المختص، یكون باإلمكان التفرقة مابین نموذجین للتهیئة

افیة الجغر الذي یعّرف على أنه اإلرادة العمومیة لتنظیم :  تهیئة اإلقلیم بالمعنى الحدیث -

اإلنسانیة واالقتصادیة للفضاء المعنى وفق نظام متوازن، مع األخذ في الحسبان المعطیات 

 .الموجودة سابقا والمعوقات الخصوصیة لألوساط

من اإلجراءات والوسائل  بمجموعـةیتعلق األمر : تهیئة اإلقلیم بالمعنى ما بعد الحدیث  -

ین على مستوى اإلقلیم من أجل إحداث منافسة الموضوعة من طرف السلطات العمومیة والفاعل

                                           
من القانون  03المادة : راجع  -"ذه بعین اإلعتبار بهدف التحكم في تنمیة حاضرة كبرى وتنظیمهااإلقلیم الذي یجب أخ: حة الحضریة المسا"- 1

  .)15/12/2001مؤرخة في  77ج ر (یتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة  - 2001دیسمبر  12مؤرخ في  01-20
  .29ص -2006 –الطبعة األولى  -مركز النسخ سجلماسة، المغرب –إعداد التراب الوطني والتعمیر  –معمر المصطفى  - 2

3 - Jean-Marie Auby – Institutions administratives – Dalloz – Paris – 1973 – P51. 
4 - Gérard François Dumont, l’aménagement du territoire – objectifs, acteurs, modalités- les éditions 
d’organisation – Paris – 1994. 
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في اإلقلیم المعني، وهذا المفهوم للتهیئة إذا حافظ على أهدافه، یأتي بمنطق آخر للمشاورة 

والتعاقد، حیث یثبت حوارا بین السلطات المركزیة والمحلیة بإقحام فاعلي المجتمع المدني 

 .والمتعاملین االقتصادیین

بمثابة بحث في إطار جغرافي معین، عن  2عند األستاذ عبد الفتاح الذهبي 1وتعتبر تهیئة اإلقلیم،

لذا فهي سیاسة ونظرة  السكان حسب الموارد الطبیعیة واألنشطة االقتصادیة،  الوسائل لتوزیع عأنج

ب الوطني، وتهدف كذلك إلى مستقبلیة من أجل البحث عن توازن مابین الموارد  والسكان في مجموع الترا

ن الفوارق الجهویة وعدم التوازن في النمو مابین الجهات من أجل تفادي العواقب الوخیمة التي الحد م

  .یمكن أن یؤدي إلیها ازدهار النمو الحضاري

في العملیة التقنیة والفنیة  3وتتلخص تهیئة اإلقلیم الوطني حسب األستاذ الشریف الغیوبي،

مولیة ومتوازنة لجمیع المناطق وجهات البالد، وذلك بالقدر والسیاسیة واإلداریة التي تتولى تحقیق تنمیة ش

الذي یخدم في نفس الوقت السكان عن طریق تحقیق توزیع عادل للثروات واألنشطة االقتصادیة 

  .واالجتماعیة

الذي یرى أن تهیئة اإلقلیم هي إدخال العقالنیة، أین تعّبر  4یؤید هذا الطرح األستاذ محمد براهیمي

سیطة أو اإلرادات الفردیة أو القطاعیة، التي لم تتشاور فیما بینها، غیر المنسجمة وغیر المحددات الب

  .المراقبة

وهّیأ اإلقلیم معناه نّظمه بهدف الحصول على نتیجة مما یفترض تحسینه، إذن فتهیئة اإلقلیم 

یغلب علیها  تفترض مسبقا إمتالك فكرة عن ما یجب الوصول إلیه، وهي بذلك تخطیط یمّس كل اإلقلیم،

  5.الطابع السیاسي البحت، حیث یكون تابعا لهیئات السلطة

                                           
  .إعداد التراب الوطني: بتعبیر  (MAROC)اإلقلیم عند المغاربة (یعبر عن تهیئة  - 1
الرباط  – 30عدد  –رة المحلیة والتنمیة المجلة المغربیة لإلدا –سیاسة إعداد التراب الوطني بالمغرب في أفق األلفیة الثالثة  –عبد الفتاح الذهبي - 2

  .14ص- 2000-
- 201الرباط  -ینایر، فبرایر -36عدد  –المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیة  –الجهة في خدمة إعداد التراب الوطني  –الشریف الغیوبي  - 3

  .51ص
4 - Aménager le territoire, c’est introduire une nationalité là où s’expriment les simples déterminants ou les 
volontés individuelles ou sectorielles non concertées, incoordonnées et non contrôlées – voir : Mohamed 
Brahimi –Rôle de la région en matière d’aménagement et de développement du territoire ». – Revue Marocaine 
d’Administration local et développement – N° 31- Rabat – 2000-P53. 
5 - Abdelmadjid Bendjelloun – quelques réflexions sur l’aménagement du territoire – in Aménagement du 
territoire et développement durable, quelles intermédiations, (sous la direction de) Ali Sedjari – l’harmattant-
Paris-1999-P61. 
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مجموع التوجیهات والوسائل التي من طبیعتها  20،1-01وتعني تهیئة اإلقلیم طبقا للقانون رقم 

ضمان وتنمیة منسجمة ومستدامة للفضاء الوطني على أساس الخیارات لإلستراتیجیة التي تتطلبها تنمیة 

ة، ومن خالل السیاسات التي تساهم في إنجاز هذه الخیارات وتسلسل وسائل تطبیق من هذه الطبیع

  . سیاسة التهیئة والتنمیة المستدامة لإلقلیم

التعاریف وتعددها، إال أن هناك نوع من اإلجماع على أن تهیئة اإلقلیم الوطني لیست  فرغم اختال

ول إلى توزیع متوازن للنشاطات االقتصادیة تقنیة أو وسیلة فحسب، وٕانما هي سیاسة الهدف منها الوص

واالجتماعیة على اإلقلیم، یكون الهدف منها تنظیم المجال عن طریق التخطیط وفقا لمتطلبات محلیة، 

أو وطنیة، وهي ترمي إلى التنمیة المنسجمة لمجموع التراب الوطني حسب خصوصیات وفضائل  2جهویة

  .كل فضاء جهوي

ة لتهیئة اإلقلیم، یمكن استخالص مجموعة من المیزات األساسیة من من خالل التعاریف المختلف

أبرزها، أن التهیئة اإلقلیمیة تخص مجموع التراب الوطني ولها سّلم جهوي ووالئي، مبنّیة على التخطیط 

المجالي، فهي سیاسة طوعیة تفرضها الفوارق اإلقلیمیة، حیث ترمي إلى إعداد نظام في المجال 

l’espace في الحسبان العوائق الطبیعیة، والبشریة، واالقتصادیة، و اإلستراتیجیة، وهي نتاج أفكار ، تأخذ

وتحلیل واستشراف، وأنشطة متعددة وقرارات یتم اتخاذها وطنیا ومحلیا على مستویات مختلفة، وهي ذات 

یاحیة مع أبعاد شمولیة، تتقاطع فیها التهیئة الحضریة مع الریفیة، والصناعیة مع الفالحیة، والس

  .إلى غیر ذلك من المجاالت التي تدخل في تركیب وتكوین الجهات واألقالیم.... 3البیئیة

  

  أهم مراحل سیاسة التعمیر والتهیئة العمرانیة وتوجهاتها: ثانیـا 

ل سیاسة التعمیر والتهیئة العمرانیة في الجزائر، یدفعنا ال محالة إلى استعراض تلك المراحل یإّن تحل

 مّرت علیها، حیث أن الوضع السائد حالیا ینّبئ عن وجود تداخل أشكال مختلفة من شغل المجال،التي 

لمجالي مبنیا على التضامن االجتماعي والتكامل المجالي، لیمحي فقبل عهد االحتالل كان التنظیم ا

                                           
  .السالف الذكر 20- 01راجع المادة األولى من القانون  - 1
لها خصوصیات فیزیائیة ووجهات إنمائیة مماثلة أو  -اإلقلیم الذي یتكون من عدة والیات متاخمة: برنامج الجهة لتهیئة اإلقلیم وتنمیته " -  2

  .السالف الذكر -المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة 20-01نون رقم من القا 03راجع المادة  -"متكاملة
ث تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة الالحیویة والحیویة كالهواء والجو والماء واألرض وباطن األرض والنبات والحیوان بما في ذلك الترا: البیئة " - 3

متعلق  10- 03من القانون رقم  06فقرة  04راجع المادة ". األماكن والمناظر والمعالم الطبیعیةوكذا  -الوراثي وأشكال التفاعل بین هذه الموارد

  .السالف الذكر -بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة
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عمران  إلى 1962المستعمر هذا المنطق ویكّیف عمرانا حسب ما تقتضیه ظروف االحتالل، لنصل سنة 

ة، نجد فیها السهول الساحلیة ومناطق االستغالل مختل نرث غداة االستقالل قاعدة إقلیمیةو ریفي مدّمر، 

المكثف للسكان األوربیین، تتمركز فیها معظم الهیاكل األساسیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد باقي 

درة للید العاملة الفالحیة الجزائریة البالد موّزع بین مناطق ذات استغالل فالحي تقلیدي، والجهات المص

هذه الوضعیة المزریة ألزمت على السلطات العمومیة والهیئات المختصة وضع  1المهمشة والضعیفة،

سیاسة تفضي إلى التحكم في المجال وشغله بطریقة عقالنیة، نستعرضها  من خالل مراحل وتوجهات 

  .هذه السیاسة واألدوات المستعملة فیها

ختیارات الكبرى للبالد لم تظل على وتیرة ثابتة، وٕانما لحقتها تغیرات متتابعة، فإننا كم أن االبح

  :سنستعرض أهم المراحل التي مّرت بها التهیئة العمرانیة بالجزائر مبرزین خصائصها

التوازن الجهوي هو مبدأ ثابت في السیاسة و  ،سیاسـة التوازن الجهوي 1978-1962مرحلـة شهدت 

الجزائریة، یهدف إلى تحقیق العدالة اإلجتماعیة بین كافة أفراد الشعب، وذلك عن طریق توزیع التنمویة 

الدخل الوطني وتوفیر فرص الترقیة بكیفیة متساویة للجمیع، والقضاء على الفوارق الجهویة الصارخة بین 

سهول مختلف جهات الوطن، وبالخصوص بین مناطق الشمال والهضاب العلیا والجنوب، وبین ال

  .والمناطق الجهویة

إّن مبدأ التوازن الجهوي یعتبر عنصرا من المبادئ العامة للتنمیة الوطنیة، حیث كان مرفوقا 

  .وتكوین القطاع العام 2 بعنصر التأمیم

تأكد حقیقة وبصورة أوضح ) 1977- 1974/ 1973-1970(وبظهور المخططین الرباعیین 

على مواصلة تنفیذ المشاریع الصناعیة الكبرى والبرامج  الخاصة،  االهتمام بإعادة التوازن الجهوي، وزیادة

خّصصت عملیات أخرى على المستوى المحلي، كالمخططات الوالئیة والمخططات البلدیة للتنمیة 

  : ومخططات التجدید العمراني وغیرها، وٕایضاحا ألهم األعمال المنجزة في تلك الفقرة نذكر

  وهي برامج تتعلق بعشر مناطق تتمّیز بضعف الهیاكل 1966البرامج الخاصة ابتداء من ،

 .القاعدیة، ونسبة بطالة عالیة، مع تزاید درجة النزوح نحو المدن الكبرى

                                           
  .19ص-2005 –دار الخلدونیة  –أزمة العقار الفالحي ومقترحات تسویتها  –عجة الجیاللي  - 1
 73-71تعلقان بالتأمیم وتقلیص حق الملكیة العقاریة الخاصة لفائدة الدولة، ففي المجال الفالحي صدر األمر عرفت الجزائر أهم قانونین ی - 2

 26-74وفي المجال الحضري صدر األمر  –الذي أمم كل األراضي الفالحیة وأدرجها في صندوق الثورة الزراعیة  1971نوفمبر سنة  8مؤرخ في 

  .باالحتیاطات العقاریة البلدیة والذي هیمنت فیه البلدیة على تسییر الحافظة العقاریة المحلیة، المتعلق 1974فبرایر  20مؤرخ في 



 

20 
 

  وترمي إلى التنمیة الصناعیة واالقتصادیة 1970برامج التجهیز المحلي للبلدیات، ابتداء من ،

 .والفالحیة والتشغیل

  ع سكني تجمّ  1000الثورة الزراعیة، وبرامج(village)  1970سنة. 

  المخطط البلدي للتنمیةPCD 1 یهدف إلى تنظیم وتخطیط تغییر المدن بالربط مع التعمیر ،

 .والتصنیع

  مخطط العصرنة العمرانیةPMU ،2  3 1970الذي بدأ تطبیقه في السداسي الثاني من سنة 

ي میدان الشغل، وبالتالي في وقد أعطت هذه األعمال نتائج إیجابیة، مثل التقلیص من الفوارق ف

المداخیل، وفي میدان التربیة وتنمیة الهیاكل األساسیة والتجهیزات والكهرباء وتطویر المدن الصغرى 

  .4والمتوسطة

انتهت المرحلة السابقة متمیزة بخاصیة أساسیة تتمثل في نقص الهیئات المنصّب اختصاصها في 

الوقوف أمام النزوح الریفي والبطالة المنتشرة في مختلف  مجال شغل اإلقلیم وتهیئته، والتي من شأنها

التهیئة العمرانیة أكثر تأكیدا وجالءا عن طریق سلسلة  1980المنشآت العمرانیة، فظهرت إبتداءا من سنة 

  .من اإلجراءات، فظهرت ضمن صالحیات دائرة وزاریة، وذلك بإحداث وزارة التخطیط والتهیئة العمرانیة

، التي كلفت على 6(ANAT) 5الوكالة الوطنیة للتهیئة العمرانیة 1981كما تأسست سنة 

، ومن جهة أخرى صدر قانونان في (SNAT) 7الخصوص بإعداد المخطط  الوطني للتهیئة العمرانیة

نفس السنة یتضمنان تعدیالت وتتمیمات لقانوني الوالیة والبلدیة ینّصان على صالحیات الجماعات 

في  وات خاصة كالمخطط الوالئي للتهیئة ونظیره البلدي، وسیأتي الكالم علیهماالمحلیة ویزودانها بأد

بالقانون المتعلق بالتهیئة العمرانیة الذي یوضح  1987وتزّودت التهیئة العمرانیة أیضا سنة  موضعه،

  .8أدواتها على المستویین الوطني والجهوي، ویحّدد اتساقها وتناسقها

                                           
1 - P.C.D : « plan communale de développement ». 
2 - P.M.U : « plan de modernisation urbaine » 
3 - Cherif rahmani – la croissance urbaine en Algérie – OPU-1982 – P229. 

  .88ص  – 1989 –الجزائر  –المؤسسة الوطنیة للكتاب  –تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث  –المیلي مبارك  محمد  - 4
5 - A.N.A.T : « Agence National d’aménagement du  territoire.  

وتدعى في " الوكالة الوطنیة للتعمیر"وتسمى  تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي -  6

  .یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للتعمیر -2009أكتوبر  22مؤرخ في  344-09راجع المادة األولى من المرسوم التنفیذي رقم " صلب النص الوكالة
راجع المادة  -"كما أقرها التشریع والتنظیم المعمول بهما تعد الوكالة األداة األساسیة للدولة في مجال إعداد ومتابعة مخططات التهیئة والتعمیر" - 7

  .من نفس المرسوم التنفیذي 05
  .05ج ر عدد  –المتعلق بالتهیئة العمرانیة  1987جانفي  27المؤرخ في  03-87القانون   - 8
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بدایة دخول الجزائر في أزمتها على مختلف و السیاسة المجالیة إنحطاط مرحلة  1986كانت سنة 

، فأمام أزمة مالیة نجمت عن انخفاض سعر )اإلقتصادیة، الدبلوماسیة، المالیة، واألمنیة(المستویات 

البترول، وزاد من حّدتها تقلبات سعر الدوالر، فلم یبق للدولة خیار سوى اإلنسحاب والتخلي عن كل 

  .لمجالي والتهیئة العمرانیةعملیات التخطیط ا

فیما یخّص تجهیزه والنشاطات التنمویة التي  1وبرزت تبعات ونتائج ذلك على الحالة الراهنة لإلقلیم 

أنجزت من االستقالل إلى تلك الفترة، وعلیه ظهرت محدودیة مساعي التنمیة، وأثر غیاب سیاسة التهیئة 

  .الت على المستوى اإلقلیمي والسكانيختالة سلبیا، حیث أفضى ذلك إلى ظهور االعمرانی

  

   السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم تنفیذ :  ثالثـا

في إطار السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، تبادر الدولة بالسیاسة الوطنیة لتهیئة 

في إطار اختصاصات كل منها،  2اإلقلیم وتنمیته المستدامة، وتدیرها باالتصال مع الجماعات اإلقلیمیة

وكذلك بالتشاور مع األعوان االقتصادیین واالجتماعیین للتنمیة، ویساهم المواطنین في إعداد هذه السیاسة 

فهناك الدور الهام للدولة، ثم شراكة الدولة مع الجماعات  3وتنفیذها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما،

  .المحلیة

  

-I اسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم دور الدولة في السی :  

تتمتع الدولة كإدارة مركزیة بدور هام ومحوري في السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم، وسعیا إلى 

  : االنسجام والبحث عن التوازن لإلقلیم الوطني، یتعّین على الدولة االضطالع بثالث مهام أساسیة

                                           
-terre)والذي یحیل إلى األرض  (territorium)باللغة الفرنسیة إلى أصلها الالتیني  (territoire)یرجع الباحثون كلمة اإلقلیم المرادفة  -  1

terra)  األول یحیل إلى الحیز المجالي من األرض الذي تقطنه مجموعة بشریة، والثاني یرمز إلى : أما في اللغة الفرنسیة، فیأخذ ثالثة معاني

رغم أنها ال تشكل دولة مستقلة  -قلة لبعض المناطقأما الثالث یرتبط بالشخصیة المست - المجال الجغرافي الذي تمارس علیه سلطات الهیئات العامة

أما المعنى  -إقلیم: أرض تابعة إلقلیم معّین، الثاني : بالمفهوم السیاسي المتعارف علیه، في حین نجد في اللغة اإلنجلیزیة، اللفظ یأخذ ثالثة معاني 

ا ضد الحیوانات األخرى، أما في اللغة العربیة فنجد لفظ اإلقلیم یقابله ویدافع عنه -الثالث، مساحة جغرافیة معینة یحددها حیوان ما كإقلیم خاص به

التربة : الترب: أسابه التراب وترب الرجل صار في یده التراب والترب  - یقال ترب الشيء بالكسر -وهي كلمة مشتقة من فعل ترب -لفظ تراب

  . ، كما ورد في قاموس لسان العرب إلبن منظوروالترباء والتیرب والتورب والتواراب والتریب ویقابلها مفهوم األرض
  .من الدستور الجزائري  15راجع المادة  -"البلدیة هي الجماعة القاعدیة. الجماعات اإلقلیمیة للدولة هي البلدیة والوالیة" - 2
  .السالف الذكر 20-01من القانون رقم  02راجع المادة  - 3
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ا أن تسعى إلى التضامن الوطني وعلیه 1أن تبقى ضامنة لالنسجام واإلنصاف االجتماعي -

 .بتصحیح االختالالت الجهویة وتشجیع التكامل بین األقالیم

والمصحح بوضعها لآللیات المحّفزة  (le rôle régulateur)أن تلعب دور المنظم، الضابط  -

 .حتى توّجه االستثمارات إلى الفضاءات المرغوب فیها

ل الكبرى والتجهیزات العمومیة ساعیة إلى تنمیة أن تقوم بعمل الترقیة والبناء من خالل األشغا -

المناطق المحرومة الواقعة باألقالیم الواسعة، حتى تصبح مراكز إشعاع وقّوة ولیس مناطق 

 .منكوبة ومعوقات

من هذا المنطلق تصبح سیاسة تهیئة اإلقلیم أداة الدولة بامتیاز، والتي تسعى بمقتضاها إلى تحقیق 

، والنبات )التراب(ة على دوام الموارد الطبیعیة األساسیة، والمیاه، األرض الصالح العام، والمحافظ

والحیوان، كذلك تثمین وتوسیع لكل القدرات، وتصحیح اإلختالالت الجهویة والمحافظة على التشغیل 

  .وتطویره

في  بخصوص الهیاكل الحكومیة المركزیة، تضطلع وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة بالمهام الرئیسیة

مجال تهیئة اإلقلیم، حیث یقترح وزیر القطاع، في إطار السیاسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر 

السیاسة الوطنیة في میادین تهیئة اإلقلیم والبیئة، ویتولى متابعة تطبیقها ومراقبتها وفقا للقوانین والتنظیمات 

، وهو الهیكل التنظیمي الجدید الذي 3ذات المجال كما یتمتع بالممارسة الفعلیة للسلطة في 2المعمول بها،

وفصل وزارة السیاحة عن وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة، والتي كانت مندمجة في هیكل  2010صدر سنة 

  .2007واحد سنة 

التي  4وضمن الهیكل التنظیمي للوزارة المعنیة، هناك المدیریة العامة لتهیئة وجاذبیة اإلقلیم،

باإلضافة للمهام ذات الطابع العام، تكّلف بتنفیذ السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، 

واألدوات والمخططات التوجیهیة المرتبطة به، وتنّفذ وتنّشط برامج وأدوات النشاط الجهوي، مع ضمان 

                                           
من  2راجع المادة  -"یشكل االنسجام والتضامن والتماسك االجتماعي العناصر األساسیة لسیاسة المدینةالذي بموجبه : اإلنصاف االجتماعي " - 1

  .السالف الذكر 06- 06القانون 
یحدد صالحیات وزیر التهیئة  2010أكتوبر سنة  21المؤرخ في  258-10راجع الفقرة األولى من المادة األولى من المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  .64ج ر عدد  -والبیئة العمرانیة
  .من نفس المرسوم التنفیذي 02من المادة  05راجع الفقرة  - 3
  : مدیریات هي ) 04(تضم المدیریة العامة لتهیئة وجاذبیة اإلقلیم أربع  - 4

یة األشغال الكبرى لتهیئة اإلقلیم مدیر  -.مدیریة العمل الجهوي والتلخیص والتنسیق -والدراسات العامة لتهیئة اإلقلیم مدیریة االستشراف والبرمجة  -

یتضمن تنظیم اإلدارة  21/10/2010المؤرخ في  259-10من المرسوم التنفیذي رقم  3أنظر المادة  -مدیریة ترقیة المدینة -.والمدن الجدیدة

  .64ج ر عدد  - المركزیة لوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة
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بترقیة وتنشیط برامج األشغال الكبرى مالئمة وتنسیق السیاسات القطاعیة على المستوى الجهوي، كما تقوم 

إلى جانب ذلك تصّمم وتضع بنك  1لتهیئة اإلقلیم، وتساهم في توفیر شروط جاذبیة وتنافسیة اإلقلیم،

  .2للمعطیات المتعلقة بتهیئة اإلقلیم

حسب بعض الباحثین، فإن الدولة بدورها كمنّظر وحكم في سیاسة تهیئة اإلقلیم، تؤسس اإلطار 

ه یتمكن األفراد من إحداث التنمیة، ألنه ال تنمیة بدون إنسان، ففي هذا المقام فإن دور الدولة الذي بواسطت

ال بدیل له، فهي الضامن لإلنسجام الشامل، واإلنصاف اإلقلیمي للسیاسات العمومیة في وظیفتها كمنشط، 

یجب أن تنّسق  وكضابط وحكم، وحسب هذا الطرح فإنها ال تستطیع االضطالع بالمهمة بمفردها، إذ

  3.وتتعاون مع غیرها من الفاعلین

  

-II  شراكة الدولة والجماعات المحلیة في سیاسة تهیئة اإلقلیم :  

في إطار مبادئ الالمركزیة، فإن الجماعات المحلیة معنیة باإلعداد التشاوري واإلتفاقي ألدوات 

أدوات المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم، تهیئة اإلقلیم ولها صالحیات في هذا المجال، وهي معنیة بتطبیق 

فبلوغ تلك األهداف، من شأنه أن یحّدد التواصل بین المستویات المحلیة والوطنیة، وهو ما یشكل فرصة 

لتحدید إستراتیجیة للتنمیة، التي یجب تكییفها مع اإلطار المحلي لتكون قادرة على دعم الدینامیكیات 

  .4ي واالندماج الجهوياالقتصادیة، وكذا التماسك االجتماع

أنه في إطار تدخالت الدولة، وهامش تدخل الجماعات المحلیة ضمن سیاسات  ،5هناك من یرى

تهیئة اإلقلیم، یجب التفكیر في زرع المرافق العمومیة في كامل التراب الوطني، وتفعیل المصالح الخارجیة 

نشاطاتها التنمویة، والسعي إلى ضمان  في األقالیم التي یجب أن تساعد الجماعات المحلیة في 6للدولة

مهّمة الصالح العام، ففي هذا اإلطار، فإن تهیئة المجال تشكل قطاعا یفترض بشكل أساسي التعاون بین 

الدولة والجماعات المحلیة، ألن مصلحة األولى من مصلحة الثانیة، ویعتبر تدخلهما جد متكامل، ومنه 

                                           
  .السالف الذكر 259- 10 من المرسوم التنفیذي رقم 03راجع المادة  - 1

2 - Michel Casteigts – l’aménagement de l’espace – éditions LGDJ- Paris -1999-P116. 
  .54ص-2010 –دار الخلدونیة  –تسییر وٕادارة األمالك الوطنیة في التشریع الجزائري  –سلطاني عبد العظیم  - 3
  .399ص  – 2013 –دار هومة  –لقانون الجزائري الحمایة الراشدة للساحل في ا –نصر الدین هنوني  - 4
  .106ص– 2000سنة  - 34عدد  –المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیة  –إشكالیة توزیع االختصاص في میدان التعمیر  –حسن أمریر  - 5
تنظیم  المصالح الخارجیة ألمالك الدولة یتضمن  02/03/1991مؤرخ في  65-91المصالح الخارجیة ألمالك الدولة حسب المرسوم التنفیذي  - 6

المتفشیة  -: ، هي )1994لسنة  36ج ر ( 01/06/1994مؤرخ في  117-94معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ) 1991لسنة  10ج ر (

  .المدیریة الوالئیة ألمالك الدولة -.الجهویة ألمالك الدولة والحفظ العقاري
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في مجال تهیئة اإلقلیم أساسیا، فإن دور الجماعات المحلیة یزید من یمكن القول، أنه إذا كان دور الدولة 

نجاعة هذه المهّمة، حیث یتلخص دور المنتخب المحلي في مجال تهیئة اإلقلیم بالخصوص، في بلورة 

تطلعات المواطنین، ومن ثمة العمل على تفعیل الحوار، أین یتم تقدیم بعض االقتراحات ثم تعود إلى 

ي مجاله لتحلیل مدى القابلیة لوضع الرزنامة المناسبة وتحدید التكالیف، لیعود بعد ذلك إلى الرجل التقني ف

  . المنتخب سلطة اتخاذ القرار لما یراه مناسبا ویجب القیام به

  

  لتهیئة االقلیمیةللتحكم في ااألدوات القانونیة : الفرع الثاني 

السكان واألنشطة االقتصادیة على كافة اإلقلیم بهدف االستغالل العقالني للفضاء الوطني، وتوزیع 

الوطني والتحكم في نمو التجمعات السكانیة واألنشطة الجماعیة والسیاسیة والمنشآت الكبرى، وفي إطار 

على مجموعة من  أدوات  20- 01ضمان تنمیة الفضاء الوطني تنمیة منسجمة ومستدامة، نّص القانون 

جموعة من المخططات یأتي على رأسها المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم تهیئة اإلقلیم، التي تتجّسد في م

  . 1ذو البعد الشامل، وبعض المخططات األخرى ذات أبعاد محّددة

یعتبر المخطط الوطني للتهیئة العمرانیة المادة األساسیة والخام المشكلة لهذا القانون، حیث، یجّسد 

طني وتنظیمه على المدى الطویل، وذلك في آفاق الو  2االختیارات المحددة بخصوص تهیئة المجال

، فطرحت من خالله ملفات متعلقة بالدیموغرافیا، الموارد الطبیعیة، النشاطات اإلنتاجیة، 2010-2025

المنشآت القاعدیة والبیئیة، ویشكل اإلطار االستداللي لتوزیع األعمال التنمویة وتوزیع أماكنها، فهو إذن 

لتطبیق مبادئ التهیئة العمرانیة، وبهذا فهو یدمج بصفة إلزامیة األهداف المحددة  بمثابة أداة إستراتیجیة

  .للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

                                           
المخطط التوجیهي لحمایة األراضي ومكافحة التصحر والمخططات : الذكر على مخططات أخرى مثل السالف  20-01نص القانون رقم  - 1

اعیة الجهویة لتهیئة اإلقلیم ومخططات تهیئة اإلقلیم الوالئیة والمخططات التوجیهیة لتهیئة فضاءات الحواضر الكبرى إلى جانب المخططات القط

  .منشآت الكبرى مثل المطارات والسكك الحدیدیة وغیرهاالتي تضبط قواعد البناء في مجاالت معینة كال
هو  - )أي ذلك المجال الذي لم یعرف تدخل اإلنسان بالمرة(هو عكس المجال الطبیعي  - l’espace géographique: المجال الجغرافي  -  2

أي  -ط فیه موروثاته الثقافیة والعقائدیة قصد اإلستمرارذلك المجال الذي تدخل فیه اإلنسان وشكله حسب رغباته وجعله مكانا آمنا له وألبنائه، فأسق

 -ذهنیة، رمزیة، إقتصادیة: عالقات وروابط (، وثانیا، مجال لعالقات وروابط متعددة )السكن، المكان، والحدود(منتوج إجتماعي  -أنه أوال

فهذه التصورات الرمزیة تساعد  -القا من معتقداته وتتقالیدهتنطلق من تصورات یعطیها الفرد للمجال إنط(، وثالثا، مجال لتصورات رمزیة )وسیاسیة

وهكذا نجد أن ) اإلنسان على البقاء بكیفیة كبیرة، هذه الرموز والدالالت مهّمة بالنسبة للفرد ألنها تساعده على حفظ معتقداته وتطلعاته المستقبلیة

  .J.L.Guigouساخن عكس تعبیر أي أنه دمه  -المجال الجغرافي یتضمن حمولة عاطفیة وٕاحساس بالهویة

مداخلة مقدمة في إطار أشغال  –مداخل للفهم والتفسیر : الذكاء الترابي في خدمة االقتصاد اإلجتماعي والتضامني  –سیدي أحمد قلیل :  أنظر

 - 2018مارس  24و  23تاریخ المنظمـة بكلیة الحقوق أكادیر ب -؟  تأي رهانا: ة العلمیة حول الذكاء اإلقلیمي والجماعات اإلقلیمیة و الند

  .34ص-2018الطبعة األولى  –منشورات مركز الدراسات في الحكامة والتنمیة الترابیة 
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یه، حیث یحدد ، وذلك اعتمادا على األهداف األساسیة الموكلة إلإن هذا المخطط یحّدد المقاییس

وتعیین التجهیزات الكبرى،  ة منسقةوضع قنوات للهیاكل القاعدیة بصفالشغل العقالني للمجال الوطني، 

تقییم االستغالل العقالني القتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، توزیع المخططات المعدة للسكان، واألنشطة ا

 .حمایة التراث اإلیكولوجي والثقافي والتاریخي الوطني، و للموارد البشریة

وفي هذا الصدد فإنه یحدد البرامج والنشاطات الكبرى بفترات زمنیة تتناسب والمجال التخطیطي  

الوطني، ویحّدد سّلم األولویات، وتخصیص الموارد النادرة وغیر القابلة للتجدید، كما یحّدد توجیهات 

  .التنمیة والتهیئة على المستوى الجهوي

 باعتباره األداة االستراتیجیة للتخطیط االقلیمي  العمرانیةلذلك سنتطرق إلى المخطط الوطني للتهیئة 

الذي یضبط  وكذلك المخطط الجهوي للتهیئة العمرانیة) ثانیا(محتوى وأهداف هذا المخطط نبین و ) أوال(

  ).ثالثا( أحكام التخطیط االقلیمي الجهوي وفقا لمبادئ المخطط الوطني

  

 (SNAT)المخطط الوطني للتهیئة العمرانیة : أوال 

، والتي نظمت 29- 90إلى جانب أدوات التهیئة العمرانیة المنصوص علیها في القانون رقم 

وسیرت بها الجزائر مجالها وتوجهاتها العمرانیة، أوجدت نوعا آخر من األدوات، وهي أدوات التهیئة 

را لما أصبحت اإلقلیمیة التي تهدف إلى ضمان تنمیة الفضاء الوطني تنمیة منسجمة ومستدامة، وهذا نظ

لتهیئة اإلقلیم من أهمیة، وكذلك اقتران مجال العمران والتهیئة العمرانیة واإلقلیمیة بمصطلح جدید ذو أبعاد 

مستدامة، وهو التنمیة المستدامة التي أصبحت محور كل عملیة تعمیر وتهیئة اإلقلیم، وذلك بعد مصادقة 

هذا االتجاه، على غرار المصادقة على االتفاقیة بشأن  الدولة الجزائریة على عدة اتفاقیات دولیة تصّب في

لذلك أعادت الدولة الجزائریة مراجعة  1،"1992ریودي جانیرو سنة "التنوع البیولوجي الموقع علیها في 

وهو ما یؤكده صدور  2سیاستها في مجال تهیئة اإلقلیم مراعیة في ذلك الجانب البیئي والتنمیة المستدامة،

والذي یعّد  3المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، 12/12/2001المؤرخ في  20- 01القانون رقم 

                                           
یتضمن المصادقة على االتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي الموقع علیها في  -1995یولیو  06مؤرخ في  163-95مرسوم رئاسي رقم  -  1

  .14/06/1995مؤرخة  في  32جریدة رسمیة رقم  -1992ونیو ی 05في " Rio de janeiro"ریودیجانیرو "
 43ج ر عدد  –المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  2003یولیو  19مؤرخ في  10-03من القانون رقم  04عّرفت المادة  - 2

أي إدراج البعد  -مفهوم یعني التوفیق بین تنمیة اجتماعیة واقتصادیة قابلة لالستمرار وحمایة البیئة: التنمیة المستدامة " - 20/07/2003مؤرخة في 

  ".البیئي في إطار تنمیة تضمن تلبیة حاجات األجیال الحاضرة واألجیال المستقبلیة
الذي ألغى بموجب  -2001صادرة في  17ج ر عدد  -یته المستدامةمتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنم 12/12/2001مؤرخ في  20-01قانون رقم  - 3

  .المتعلق بالتهیئة العمرانیة 27/01/1987المؤرخ في  03-87منه أحكام القانون رقم  61المادة 
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التوجیهات  20-01بمثابة ومكانة الدستور بالنسبة للقوانین والتشریعات العمرانیة، حیث حّدد القانون رقم 

ة منسجمة ومستدامة واألدوات المتعلقة بتهیئة اإلقلیم، التي من طبیعتها ضمان تنمیة الفضاء الوطني تنمی

  : على أساس االعتبارات التالیة 

 االختیارات اإلستراتیجیة التي تقتضیها تنمیة من هذا النوع. 

 السیاسات التي تساعد على تحقیق هذه االختیارات. 

 تدرج أدوات تنفیذ سیاسة تهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة. 

المستدامة إلى تنمیة مجموع اإلقلیم الوطني تنمیة  لهذا تهدف السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم وتنمیته

  : ، كما تهدف إلى 1منسجمة على أساس خصائص ومؤهالت كل فضاء جهوي

 خلق الظروف المالئمة لتنمیة الثروة الوطنیة والتشغیل. 

 مساواة الفرص في الترقیة واالزدهار بین جمیع األقالیم. 

  والجهات لدعائم التنمیة ووسائلها، باستهداف تخفیف الحرص على التوزیع العادل بین المناطق

الضغط على الشریط الساحلي والحواضر والمدن الكبرى وترقیة المناطق الجبلیة والهضاب العلیا 

 .والجنوب

  دعم األوساط الریفیة واألقالیم والمناطق والجهات التي تعاني صعوبات وتفعیلها من أجل استقرار

 .سكانها

 یة الحضریة وترقیة الوظائف الجهویة والوطنیة للحواضر والمدن الكبرىإعادة توازن البن. 

 حمایة الفضاءات والمجموعات الهشة إیكولوجیا وتثمینها. 

 الحمایة والتثمین والتوظیف العقالني للموارد التراثیة والطبیعیة والثقافیة وحفظها لألجیال القادمة. 

واالجتماعیة والثقافیة التي تهدف إلیها السیاسة  االقتصادیة وباإلضافة إلى األهداف التنمویة

الوطنیة لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، فإنها تساهم في إرساء دعائم الوحدة الوطنیة مع دمجها مع 

  2.اإلقلیمعن متطلبات السیادة الوطنیة والدفاع 

األقالیم، لضمان وفي هذا الصدد تضمن الدولة تعویض العوائق الطبیعیة والجغرافیة للمناطق و 

تثمین اإلقلیم الوطني وتنمیته وٕاعماره بشكل متوازن وتصحیح الفوارق في الظروف المعیشیة من خالل 

نشر الخدمات العمومیة ومحاربة كل أسباب التهمیش واإلقصاء االجتماعیین في األریاف والمدن على حّد 

                                           
  .السالف الذكر -20-01من القانون رقم  04المادة  - 1
  .السالف الذكر -20-01من القانون رقم  05المادة  - 2
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وزیعها وانتشارها وجمعها في كافة تراب سواء، ودعم األنشطة االقتصادیة حسب أماكن تواجدها، وضمان ت

  .1اإلقلیم الوطني

من القانون رقم  07قد حّددت المادة ف ،أنواع أدوات التهیئة اإلقلیمیة والتنمیة المستدامةوفیما یخص 

  : أنواع أدوات التهیئة اإلقلیمیة والتنمیة المستدامة كما یلي  20- 01

  المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم(SNAT).2 

  المخطط التوجیهي لتهیئة السواحل(SDAL) .3 

 4.المخطط التوجیهي لحمایة األراضي ومكافحة التصحر 

 المخططات الجهویة لتهیئة اإلقلیم (SRAT) .5 

  مخططات تهیئة اإلقلیم الوالئي(SATW) .6 

  

  محتوى وأهداف المخطط الوطني للتهیئة العمرانیة : ثانیا 

الوطني لتهیئة اإلقلیم بالنسبة لكافة التراب الوطني، التوجیهات  schéma 7یترجم المخطط

كما  8والترتیبات اإلستراتیجیة األساسیة فیما یخص السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة،

یترجم أیضا التوجیهات اإلستراتیجیة األساسیة لتهیئة اإلقلیم الوطني وتنمیته المستدامة، ویشكل اإلطار 

ویصادق  10حیث تتولى الدولة إعداد المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم، 9المرجعي لعمل السلطات العمومیة،

سنوات، ) 05(سنة، ویكون موضوع تقییمات دوریة وتحیین كل خمس  20علیه عن طریق التشریع لمدة 

ذلك ألنه اإلطار اإلستشرافي والتنظیمي الذي یجب على الدولة وجماعاتها  11حسب األشكال نفسها،

احترامه بعد إعداده عن طریق المشاورة والمصادقة علیه عن طریق التشریع، وبهذه الصفة تكون له 

الحجیة على الغیر، والسیما على فاعلي التعمیر وتهیئة اإلقلیم والتنمیة المستدامة، رغم انعدام العقوبات 

                                           
  .السالف الذكر - 20-01من القانون رقم  06المادة  - 1

2 - SNAT : Schéma national d’aménagement du territoire. 
3 - SDAL : Schéma directeur d’aménagement du littoral. 
4 - Schéma directeur de protection des terres et de lutte contre la désertification. 
5 -  SRAT : Schéma régionaux d’aménagement du territoire. 
6 - SATW :Les plans d’aménagement du territoire de wilaya. 

غیر أنه یستعمل باللغة العربیة تعبیر  -الذي یعني مجسم تخطیطي بیاني« schéma »  یستعمل المشرع الجزائري باللغة الفرنسیة لفظ  - 7

  .118ص  –مرجع سابق  –یة الراشدة للساحل في القانون الجزائري الحما -أنظر نصر الدین هنوني " مخطط"
  .السالف الذكر 20-01من القانون رقم  04راجع الفقرة األولى من المادة  - 8
  .من نفس القانون 08راجع المادة  - 9

  .من نفس القانون 19راجع المادة  - 10
 2010یونیو سنة  29المؤرخ في  02- 10وراجع كذلك المادة األولى من القانون رقم  -السالف الذكر 20-01من القانون رقم  20راجع المادة  - 11

  .61ج ر عدد  -یتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم



 

28 
 

نه ینظم أحكام إستشرافیة لها بعد  سیاسي تنموي قابل للتطبیق على المدى البعید، وذلك ما ینقص من أل

فعالیته على الصعید العملي وصعوبة إلزام المكلفین به لعدم وجود آلیات رقابة وتنفیذ خطة العمل على 

تحرز أهدافا ملموسة تكون المستوى المحلي وٕان وجدت فغالبا ما تثبت قصورها ومحدودیتها وذلك ألنها ال

قابلة للقیاس لتستجیب للخطوط الموجهة المخولة للمخطط التوجیهي لتهیئة اإلقلیم واإلشكالیات التنافسیة 

لإلقلیم، لتحقیق االنسجام والبحث عن التوازنات بین الجهات إلبراز وجه جدید للجزائر، أین یكون المواطن 

  .1ارد اإلستراتیجیة، وضمان التوازن الدینامیكي لألقالیممستفیدا وفاعال، من خالل استدامة المو 

ویرتكز المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم على تجهیز اإلقلیم بالمنشآت الكبرى والتجهیزات الجماعیة 

ذات النفع العام الوطني لتعویض المعوقات الطبیعیة والجغرافیة للمناطق الداخلیة، وذلك لتكون لهذه 

اذبیة لالستثمار، ویتضمن هذا أیضا تعمیق الالمركزیة ووضع نظام مالي محلي ج األقالیم والمناطق

حقیقي، الذي یسمح بالشراكة بین الدولة والجماعات المحلیة، ومن الناحیة العملیة، تعتبر الوكالة الوطنیة 

من بین المؤسسات  239،3- 97المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2،(ANAT)لتهیئة اإلقلیم 

التابعة للدولة، والتي تعمل على تنفیذ المخطط  (EPIC)4ذات الطابع الصناعي والتجاري  ومیةمالع

لتهیئة اإلقلیم، باعتبارها الشریك الفعلي من بین مؤسسات الدولة في إعداد وٕارساء المخطط على  الوطني

الوطنیة باحترام ضوابط وجه الدقة، وتلتزم كل القطاعات الوزاریة، وكذلك الجماعات اإلقلیمیة والمؤسسات 

  5.وقواعد المخطط  الوطني لتهیئة اإلقلیم والعمل بها في إعداد كل مشاریعها ومخططاتها

  : ویرتكز المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم على ثالث متطلبات وهي 

 .االستجابة إلى اإلختالالت الكبرى في تموقع السكان والنشاطات في اإلقلیم -

 .خالل إنشاء التجهیزات ووفرة الخدمات تفعیل جاذبیة اإلقلیم من -

 .الحفاظ على الرأسمال الطبیعي والثقافي وتثمینه -

لهذا، فالمخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم یحتل صدارة القواعد، وهو األمر الذي یلزم مختلف مخططات 

  6.التهیئة العمرانیة بأن تنبثق منه وال تتعارض مع توجهاته

                                           
  .215ص  –مرجع سابق  –نصر الدین هنوني  - 1

2 - A.N.A.T : Agence nationale d’aménagement du territoire. 
الصادرة بتاریخ  -45یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم، ج ر عدد  30/06/1997مؤرخ في  239-97م مرسوم تنفیذي رق -  3

02/07/1997.  
4 - E.P.I.C : Établissement public à caractère industriel et commercial. 

  .السالف الذكر 02-10من القانون رقم  02راجع المادة  - 5
6 -Adja (Djillali) et DROBENKO (Bernard), droit de l’urbanisme – Berti – Alger – 2007-P66. 
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التوجیهي للفضاءات والمحمیات الطبیعیة أحد أبرز المخططات یعتبر المخطط إلى جانب ذلك 

التوجیهیة الخاصة بالبنى التحتیة الكبرى والخدمات الجماعیة ذات المنفعة الوطنیة التي یعتمد علیها تنفیذ 

المخطط  الوطني لتهیئة اإلقلیم، والتي یعتبرها األدوات المفضلة لتطویر اإلقلیم الوطني والتنمیة المنسجمة 

لمناطقه، والتي تتضمن بدورها مجموعة من المخططات التوجیهیة، من بینها المخطط التوجیهي 

  .الذي له صلة مباشرة بمناطق التوسع السیاحي 1للفضاءات والمحمیات الطبیعیة

ویحدد المخطط التوجیهي للفضاءات والمحمیات الطبیعیة، التوجیهات التي تمكن من تنمیة هذه 

دامة مع مراعاة وظائفها االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة، إذ یصف المخطط التدابیر الفضاءات تنمیة مست

وبحمایة الموارد  2الكفیلة بتأمین نوعیة البیئة والمناظر وبالحفاظ على الموارد الطبیعیة والتنوع البیولوجي

بغرض تطبیقها  الغیر متجددة، كما یحدد المخطط شروط تنفیذ أعمال الوقایة من كل أنواع األخطار،

المالئم على مجموع هذه الفضاءات واألقالیم التي تتطلب بعض أماكنها تدابیر خاصة في مجال الحمایة 

  .والتسییر، وكذلك الشبكات البیئة وتواصالت الفضاءات المحمیة وتوسعاتها الجدیرة بالتنظیم

زیع السكان واألنشطة إن الهدف من هذه المخططات هو االستغالل العقالني للفضاء الوطني، وتو 

االقتصادیة على كافة اإلقلیم الوطني والتحكم في نمو التجمعات السكانیة واألنشطة الجماعیة والسیاحیة 

، وكذلك وضع وثیقة تخطیطیة لإلقلیم تكون مرجعا لكل عملیة تنمیة واستثمار، وال سیما والمنشآت الكبرى

  .في مجال االستثمار السیاحي

  

  3(SRAT)جهوي للتهیئة العمرانیة المخطط ال: ثالثا 

هو أداة التطبیق المباشرة لتجسید توجیهات المخطط الوطني، حیث یتولى في حدود مجاله شرح 

، '' SNAT ''وتوضیح التوجیهات والمبادئ المقررة في الوطني، ویحّدد بنفس اإلجراءات التي یحّدد بها 

                                           
التخطیط البیئي المحلي في  –یحي وناس : راجع " منطقة مخصصة لحمایة التنوع البیولوجي والموارد  الطبیعیة المشتركة: المجال المحمي " - 1

  .78ص –مرجع سابق  –الجزائر 
بما في ذلك األنظمة البیئیة البریة والبحریة وغیرها من األنظمة البیئیة  -لیة التغیر لدى األجسام الحیة من كل مصدرقاب: التنوع البیولوجي " -  2

من  04راجع المادة " وكذا تنوع األنظمة البیئیة - وهذا یشمل التنوع ضمن األصناف وفیما بینها -المائیة والمركبات اإلیكولوجیة التي تتألف منها

  .السالف الذكر –المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10-03القانون رقم 
3 - S.R.A.T : Schema régional d‘aménagement du territoire. 
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عامال على تبسیط وتكییف أعمال التهیئة العمرانیة الواردة ضمن الخطة  1ویتكفل بالتنمیة الجهویة،

  . الوطنیة، قصد القضاء التدریجي على الفوارق الجهویة، وتشجیع التنمیة والتكامل بین الجهات

  :ویعمل المخطط الجهوي على تنمیة المجاالت التالیة 

 .قواعد التنسیق الزمنیة للتنمیة -

 .ختلف التجمعات الحضریة وتلك المتواجدة في األراضي الخصبةتحدید مساحات التعمیر لم -

الصبغات المجالیة الرئیسیة، وذلك حسب القیود الطبیعیة، وكذا المحاور اإلنمائیة كالهیاكل  -

 .القاعدیة ومناطق األنشطة االقتصادیة ومخططات استعمال الموارد الطبیعیة

 .األنشطة الواجب تنمیتها إلعادة توازن الجهات -

لتوافق مع المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم، تحّدد المخططات الجهویة لتهیئة اإلقلیم التوجیهات با

والترتیبات الخاصة بكل برنامج جهة، كما تتكفل المخططات الجهویة بأعمال الحصص الزمنیة، كما 

م تحدید یمكن أن یوصي بوضع أدوات التهیئة والتخطیط البیئي لكل فضاء خاضع لألحكام الخاصة، ویت

الوالیات التي یتشكل منها فضاء جهوي عن طریق التنظیم، ویتولى المجلس الوطني لتهیئة اإلقلیم وتنمیته 

  .3سنة) 20(بالتنسیق مع الندوة الجهویة، إعداد المخططات الجهویة لمدة عشرون  2المستدامة،

المنصوص  4نامج،جهات بر ) 09(وتتواجد المخططات الجهویة لتهیئة اإلقلیم على مستوى تسعة 

علیها في هذا القانون، والتي تشكل مجاالت االنسجام وتنسیق السیاسات العمومیة في مجال التنمیة، وهي 

برنامج الجهات التي یتم تصورها من خالل تجّمع للوالیات المتحاّدة والمتجاورة، والتي بها إشكالیات تنمویة 

  .5متشابهة أو متكاملة

                                           
 تعتبر التنمیة االقتصادیة من أهم االختصاصات الذاتیة التي تمارسها الجهات من خالل العدید من اإلجراءات، منها دعم المقاوالت وتوطین" - 1

 طقوتنظیم مناطق لألنشطة االقتصادیة بالجهة وتهیئة الطرق والمسالك السیاحیة في العالم القروي وٕانعاش أسواق الجملة الجهویة وٕاحداث منا

إضافة إلى اختصاصات هامة في مجال التكوین  -لألنشطة التقلیدیة والحرفیة وجذب اإلستثمار وٕانعاش االقتصاد اإلجتماعي والمنتجات الجهویة

مداخلة  –دور الذكاء اإلقلیمي في جلب وتوطین االستثمار بالجهة  –عبد العالي ماكوري : راجع  -"المهني والتكوین المستمر والشغل والنقل والبیئة

  .51ص –، مرجع سابق ...مقدمة في إطار أشغال الندوة العلمیة حول الذكاء االقلیمي
  .السالف الذكر 20-01من القانون رقم  50و  21راجع المادة  - 2
  .من نفس القانون  51راجع المادة  - 3
لها خصوصیات  -اإلقلیم الذي یتكون من عدة والیات متاخمة -لتهیئة اإلقلیم وتنمیته  les régions programmeیقصد ببرنامج الجهة  - 4

من نفس  64والمادة  03من المادة  01راجع الفقرة  -حیث یؤسس برنامج الجهات لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة -فیزیائیة مماثلة أو متكاملة

  .القانون
جهة  -جهة التهیئة وتنمیة إقلیم شمال غرب - یة إقلیم شمال وسط، جهة التهیئة وتنمیة إقلیم شمال شرقجهـة التهیئة وتنم: والتي تتعلق بـ  -  5

جهة التهیئة وتنمیة إقلیم  -جهة التهیئة وتنمیة إقلیم السهوب غرب - جهة التهیئة وتنمیة إقلیم السهوب شرق - التهیئة وتنمیة إقلیم السهوب وسط

  .من نفس القانون 46راجع المادة  -وجهة التهیئة وتنمیة إقلیم الجنوب الكبیر -إقلیم الجنوب شرقجهة التهیئة وتنمیة  -الجنوب غرب
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المتعلق بالتهیئة والعمیر، قد وضع أدوات لتحدید التوجیهات  29- 90فإذا كان القانون رقم 

سالف الذكر، جاء  20- 01األساسیة للتهیئة العمرانیة على المستوى المحلي، أي البلدي، فالقانون رقم 

وأهمها المخطط الجهوي لتهیئة  supra communalبأدوات لتهیئة اإلقلیم على مستوى فوق البلدي 

  .1اإلقلیم

لمخطط الجهوي لتهیئة اإلقلیم التوجیهات األساسیة للتنمیة المستدامة في نطاق برنامج ویحّدد ا

  :ویتضمن  2الجهات،

 تقویم األوضاع. 

 وثیقة تحلیلیة استشرافیة. 

 خطط مرفقة بوثائق خرائطیة تبین مشروع تهیئة اإلقلیم والتنمیة المستدامة لكل برنامج جهة. 

  عّد المخطط الجهوي لتهیئة تهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة ویمجموع الترتیبات المتعلقة بمشروع

  3:اإلقلیم فیما یخص برنامج الجهة للتهیئة والتنمیة المستدامة مایلي

 المؤهالت والوجهات األساسیة وقابلیة اإلئتالم الخاصة بالفضاء المقصود. 

  الوطنیةتموقع البنى التحتیة الكبرى والخدمات الجماعیة ذات المنفعة. 

 الترتیبات المتعلقة بالحفاظ على الموارد، والسیما منها الماء، واستعمالها استعماال رشیدا. 

  تنظیم العمران بما یشجع التطور االقتصادي والتضامن واندماج السكان وتوزیع األنشطة

 .والخدمات والتسییر المحكم للفضاء

  مع مراعاة تنوعها، وضمان تحسین  4یفیةترقیة األنشطة الفالحیة وتجدید إحیاء الفضاءات الر

 .اإلطار المعیشي للسكان، وتنوع األنشطة اإلقتصادیة والسیما غیر الفالحیة منها

  األعمال المتعلقة بتفعیل االقتصاد الجهوي عن طریق دعم تطویر األنشطة والشغل، وٕاعادة تجدید

 .وٕاحیاء الفضاءات المهددة

 2لتطویر المنسجم للمدینةوا 1ترتیبات تنظیم اإلقتصاد الحضري. 

                                           
  .122ص  –مرجع سابق   -نصر الدین هنوني  - 1
  .السالف الذكر -20-01من القانون رقم  49المادة  - 2
  .من نفس القانون 49الفقرة الثانیة من المادة  - 3
ویتكون من مساحات مخصصة للنشاط الفالحي كنشاط إقتصادي أساسي وكذا المناطق  -أقل بناء - من اإلقلیم هو جزء: "  الفضاء الریفي- 4

مؤرخة  46ج ر (، یتضمن التوجیه الفالحي 2008غشت سنة  03مؤرخ في  16-08من القانون رقم  03راجع المادة  -"الطبیعیة والغابات والقرى

  ).10/08/2008في 
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 األعمال التي تتطلبها الفضاءات الهشة بیئیا أو اقتصادیا وسبل معالجتها. 

 الكبرى والخدمات الجماعیة ذات المنفعة الوطنیة وٕانجازها 3 برمجة البنى التحتیة. 

 اب األعمال الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي والتاریخي واألثري وتثمینه من خالل ترقیة أقط

 .للتطور الثقافي، واألنشطة المرتبطة باإلبداع الفني واالستغالل المناسب للثروات الثقافیة

 

  التهیئة المحلیة بین الراهن والمقاربات الحدیثة : المطلب الثاني 

كانت سیاسة التهیئة العمرانیة في بدایة الثمانینات مجّرد تصّورات محددة في المخططات الوطنیة، 

حسبان أنها ستدخل حّیز التطبیق إال بعد صدور نصوص قانونیة تضفي علیها الطابع ولم یكن في ال

، وهما التنظیمي، وبالفعل فقد عرف شغل المجال صدور أهم قانونین یحددان أدوات التهیئة العمرانیة

 والمتممالمعدل  29- 90المتعلق بالتهیئة العمرانیة، والذي ألغي بموجب قانون التعمیر  03- 87القانون 

ونبین ) فرع أول(ومنه سنشرح في هذا المطلب األحكام العامة للتهیئة العمرانیة على المستوى المحلي 

  . )فرع ثاني( يالمقاربات الجدیدة للتخطیط العمراني المحلي المتمثلة في الذكاء والتسویق اإلقلیم

  

  حلي األحكام العامة للتهیئة العمرانیة على المستوى الم: الفرع األول 

الحاجات داخل المجتمع متعددة ومتنوعة، فالفرد داخل المجتمع الحالي ونظرا لمتطلبات  تعتبر

الحیاة بحاجة إلى عدة ضروریات، على رأسها السكن والعمل وتلبیة حاجات أخرى، ولما كانت الدولة من 

التعلیمیة، كان  واجباتها حمایة المجتمع والنهوض بمستوى أفراده سواء من الناحیة المعیشیة أو الثقافیة أو

علیها لزاما أن تلبي حاجیات أفرادها، وذلك من خالل الموازنة بین كل هته المتطلبات، فلو تقاعست 

الدولة وتخلت عن دورها في هذا المجال لعّمت الفوضى في المجتمع، لذلك عمدت إلى وضع آلیات 

  .قانونیة تهدف إلى حمایة هذه القطاعات والموازنة بینها

                                                                                                                                    
راجع ". كل النشاطات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات المتواجدة في الوسط الحضري أو في المجال الخاضع لتأثیراته :االقتصاد الحضري " - 1

  ).12/03/2006مؤرخة في  15ج ر (، یتضمن القانون التوجیهي للمدینة 2006فبرایر سنة  20مؤرخة في  06-06من القانون رقم  03المادة 
  .من نفس القانون 03راجع المادة ". ذو حجم سكاني یتوفر على وظائف إداریة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیةكل تجمع حضري : المدینة " - 2
أو الخدمات والمرافق الالزمة لكي یعمل  -هي الهیاكل التنظیمیة الالزمة لتشغیل المجتمع أو المشروع  infrastructureالبنیة التحتیة  -  3

تاریخ االطالع    ar.m.wikipedia.or: أنظر موقع ویكیبدیا. للحكم على تنمیة الدولة أو المنطقةوهي تمثل مصطلحا هاما  -االقتصاد

:09/09/2020.  
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ظة علیها، وتبقیها في زراعیة والخصبة ذات المردود العالي یجب على الدولة المحاففاألراضي ال

ن على األفراد تغییر نشاط  األرض الفالحیة ة، حتى ولو كانت ملكیة خاصة، حیث منع القانو هذه الوظیف

  2.تحت وطأة العقوبة 1برخصة مسبقة من اإلدارة إال

وتهیئتها حتى تفي بالحاجیات الصناعیة  كذلك یجب على الدولة أن تخصص مناطق صناعیة

ما تسمى بالمناطق الصناعیة، وذلك بصدور  1973وتساهم في جلب االستثمار، حیث ظهرت في عام 

المتعلق، بإنشاء لجنة استشاریة لتهیئة المناطق  1973فیفري  28المؤرخ في  45- 73القانون رقم 

مستوى إقلیم البلدیات والوالیات، وعبر كامل  منطقة صناعیة على 77الصناعیة، حیث حدد شروط إیجاد 

 03المؤرخ في  55- 84وتم تحدید شروط إدارتها عن طریق المرسوم رقم  3التراب الوطني،

  1984.4مارس

أما السكن فهو أهم الجوانب التي یجب على الدولة أن تولیه أهمیة بالغة، فقد سعت الدولة في هذا 

 03- 93سانة قانونیة للمجال السكني أهمها المرسوم التشریعي االتجاه بجهود جبارة من خالل وضع تر 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر والمراسیم المطبقة له، والقانون  29- 90والقانون  5 المتعلق بالنشاط العقاري

المتعلق بشروط إنشاء  08-02ن والقانو  6الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 04- 11

أدوات ) أوال(، ویتضمن هذا الفرع مخططات التهیئة المحلیة حسب قانون التعمیر 7الجدیدة وتهیئتهاالمدن 

  .)ثالثا(القواعد العامة للتهیئة والتعمیر ) ثانیا( إنتـاج األراضي القابلة للتعمیـر 

  

  مخططات التهیئة المحلیة حسب قانون التعمیر : أوال 

عد العامة الرامیة إلى تنظیم إنتاج األراضي، والموازنة بین إلى تحدید القوا العمران یهدف قانون

وظائف السكن الفالحة والصناعة ووقایة المحیط واألوساط الطبیعیة ومجاالت أخرى أدرجها القانون، 

                                           
یجب أال : "على  10/08/2008مؤرخة في  46ج ر عدد  – 2008غشت  3مؤرخ في  16-08من قانون التوجیه الفالحي  22تنص المادة  -  1

  ".حیة واألراضي ذات الوجهة الفالحیة إلى تغییر وجهتها الفالحیةتفضي التصرفات الواقعة على األراضي الفال
إلى ) دج 100.000(سنوات وبغرامة من مائة ألف دینار ) 5(سنة إلى ) 1(یعاقب الحبس من :"من نفس القانون على  87تنص المادة  -  2

  ...".أو ذات وجهة فالحیةكل من یغیر الطابع الفالحي ألرض مصنفة فالحیة ) دج 500.000(خمسمائة ألف دینار 
  .12ص – 2006 –الطبعة الثانیة  -دار هومة –العقار الصناعي  –مخلوف بوجردة  - 3
  .المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة 1984مارس  03المؤرخ في  55-84المرسوم التنفیذي رقم - 4
  2007مایو سنة  13المؤرخ في  07-05معدل بالقانون  یتعلق بالنشاط العقاري، 1993مؤرخ في أول مارس  03-93مرسوم تشریعي رقم  - 5
  .یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة -2011فبرایر سنة  17مؤرخ في  04-11القانون  - 6
  .یتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها 2002مایو سنة  08مؤرخ في  08-02القانون رقم  - 7
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وذلك على أساس احترام مبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة، وحسب ما جاء فیه، فهناك 

  .، نذكرها تباعامستوى الوالئي والبلديالت على خططاالم هذه  من نوعین

  

-I مخطط تهیئة الوالیة (PAW) 1 :  

حسب توجیهات ومبادئ كل من المخططین الوطني والجهوي، تقوم كل والیة بإعداد مخطط  

تهیئتها، حیث تبادر بذلك اإلدارة بالتشاور مع األعوان االقتصادیین واالجتماعیین للوالیة ومجالس المداولة 

 .بالوالیة والبلدیات، وممثلي الجمعیات المهنیة

وضیح التوجهات المعّدة في المخطط الجهوي وشرحها فیما یهدف المخطط الوالئي للتهیئة إلى ت

یخص اإلقلیم الذي تشغله، بإدخال التوجهات الخصوصیة لكل مساحة من التخطیط بین البلدیات التي 

  : تهیكل الوالیة، فهو یوضح ویضبط 

 .التوجهات البلدیة الرئیسیة -

التوازن لتوزیع األنشطة وتوطین توجیهات التنمیة واألعمال الواجب القیام بها من أجل إعادة  -

 .السكان

 2.تنظیم الهیاكل األساسیة ومناطق األنشطة االقتصادیة أو الخاصة باالستصالح -

  . قواعد التماسك القطاعي والزمني لتطویر الوالیة من خالل عالقتها مع المخطط الجهوي -

، وذلك لفائدة التنمیة هذا عالوة على لزوم إحتواء المخططات الوالئیة االنسجام بین البلدیات 

المنسقة والمتكاملة للوالیة، من خالل تحدید التوجهات التنمویة والدیمغرافیة لمختلف البلدیات، ویعتبر إقلیم 

التي تهم كل والیة أیضا، مجاال لتثمین نوعي لهذا االنسجام على مستوى الخدمات العمومیة، خاصة 

  .من هذا الصعید مع التوزیع، ومع خصوصیات هؤالء السكان السكان مباشرة، والتي ینبغي تكییفها إبتداءا

تشكل مخططات تهیئة اإلقلیم الوالئي المرجعیة األساسیة للتنمیة المحلیة، وٕاطار الترابط القانوني 

للفضاء الجهوي، وهي بذلك تشكل أداة للتنسیق على المستوى الجهوي لتنفیذ التوجیهات العامة الجهویة، 

بالتوافق مع  3على المستوى البلدي أو مابین البلدیات،لخصوصیات المحلیة الموجودة لوٕاعادة االعتبار 

                                           
1 - P.A.W : « plan d’aménagement de wilaya ». 

یحدد كیفیات منح حق امتیاز قطع أرضیة من األمالك الوطنیة الخاصة التابعة  -1997دیسمبر  15مؤرخ في  483-97مرسوم تنفیذي رقم  - 2

مؤرخ  372-98قم معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي ر  17/12/1997مؤرخة في  83للدولة في المساحات اإلستصالحیة وأعبائه وشروطه ج ر عدد 

  .25/11/1998مؤرخة في  88ج ر عدد  23/11/1998في 
جامعة  –مجلة الحقیقة  –التطورات الراهنة واإلشكالیات القانونیة والمادیة التي یثیرها : التخطیط البیئي المحلي في الجزائر  –یحي وناس  - 3

  .154ص– 2005ماي  05 -العدد السادس -أدرار
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المخطط الجهوي لتهیئة اإلقلیم المعني، توضح وتثّمن مخططات تهیئة اإلقلیم الوالئي الترتیبات الخاصة 

  : في المجاالت التالیة على الخصوص 

 .تنظیم المرافق العمومیة -

 .ن البلدیاتمساحات التنمیة المشتركة بی -

 1.البیئة والسلم الترتیبي والحدود المتعلقة بالبنیة الحضریة -

ویتم إعداد المخطط الوالئي لتهیئة اإلقلیم بمبادرة من الوالي المختص إقلیمیا، ویعرض على 

  .2المجلس الشعبي الوالئي للمصادقة علیه، ویمتد طیلة المدة التي یشملها المخطط الجهوي لتهیئة اإلقلیم

  

-II  مخطط تهیئة البلدیة(PAC) :3 

إن البلدیات بإعتبارها جماعات قاعدیة، هي المجاالت التي ینبغي أن تفضي إلیها وتتجّسد فیها 

السیاسات التي تحملها التهیئة العمرانیة بمختلف أشكالها، والتي من بینها نوعیة إطار الحیاة، والعدالة 

  .صانعین للتنمیة والمستفیدین منهااإلجتماعیة، وانخراط المواطنین باعتبارهم ال

وعلیـــــــه كان مخطط تهیئة البلدیة، الخلیة األساسیة لتطبیق السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة 

المتعلق  29- 90بالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، ومخطط شغل األراضي المحددان بموجب القانون 

  .على المستوى المحلي 4ان یعدان أدوات للهندسة المجالیةبالتهیئة والتعمیر المذكوران سالفا واللذ

  

  أدوات إنتـاج األراضي القابلة للتعمیـر : ثانیا 

والمعنون بأدوات التهیئة والتعمیر، على إیجاد  هفي فصل خاص من 29-90 التعمیر قانوننّص 

أداتین رئیسیتین في سبیل تحقیق ذلك هما المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، ومخطط شغل األراضي، 

  : وتفّصل كل هذه المواد فیها على النحو الذي نجمله فیما یلي 

  

                                           
  .السالف الذكر 20-01من القانون رقم  07المادة من  05راجع الفقرة  - 1
  .من نفس القانون 55والمادة  54راجع المادة  - 2

3 - P.A.C : « Plan d’aménagement communal ». 
ة والجهات یمكن تعریف الهندسة المجالیة بأنها مجموع الوسائل والكفاءات التي یتوفر علیها الحیز اإلقلیمي والتي تمكن الجماعات المحلی - 4

 : راجع  -  )التشخیص، االستشراف، التعاقد، التقییم(الفاعلة في صیاغة وتنفیذ وتقییم مشاریع التنمیة المحلیة 

- Pierre – Antoine landel et kirstenkoop – de l’animation locale à l’ingénierie territoriale, communication, 
colloque international : Le développement local : Mécanisme, stratégies et gouvernance – Février 2011 – 
Agadir- Maroc, voir : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00580760/document- Pierre - Antoine landel – 
l’exportation du développement territorial » vers le Maghreb : du transfert à la capitalisation des expériences, 
l’information géographique, 2011/vol 4-P47.  
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-I  المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر(PDAU)1  : 

تعّرف بأهداف التهیئة، ویهدف إلى صیاغة صورة مجالیة تسمح بتطبیق سیاسة عاّمة هو وثیقة 

على إقلیم البلدیة، وكذلك تشمل تقدیر االحتیاطات في شتى المجاالت، االقتصادیة واالجتماعیة، لفترة 

التجمعات سنة بعد إعداده، فهو بذلك وثیقة مستقبلیة للتنّبؤ و توجیه التهیئة، وتوّسع  20تتراوح مدتها 

  :السكانیة، كما یحدد التوجیهات العامة لألراضي، فهو یقّسم المنطقة إلى قطاعات محّددة كما یلي 

 وتشمل كل األراضي المبرمجة للتعمیر على األمدین القصیر والمتوسط، :  القطاعات المعّمرة

 .سنوات 10الذي ال یتجاوز 

 للتعمیر على األمد البعید، على مدى  وهي األراضي المخّصصة:  قطاعات التعمیر المستقبلیة

سنة، وتكون هذه القطاعات مؤقتا خاضعة الرتفاق عدم البناء علیها، ویستثنى من ذلك تجدید  20

 .وتعویض المباني المتعلقة بالنشاط الفالحي والمصلحة الوطنیة

 طبیعیة والغابات كالمواقع األثریة، المناطق الفالحیة، الثروات ال:  القطاعات غیر القابلة للتعمیر

 .2والشریط الساحلي

وتكمن أهمیة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، كونه الوثیقة المرجعیة الملزمة لكل الهیئات 

المتواجدة في إقلیم البلدیة وحتى الجهة المعّدة له وهي البلدیة، فهو المقّسم للعقارات على تراب البلدیة، 

عّد بمثابة تعریف لألمالك العقاریة وطبیعتها، وكذا تعریف بطرق وبذلك فإن إنشاء المخطط التوجیهي ی

استعمالها تفادیا للنمو العشوائي، واالستغالل الالعقالني لألمالك العقاریة داخل حّیز البلدیة، وتوفیرا 

  .الحتیاطات المواطنین العقاریة األساسیة داخلها

ویتوجب  3(PUD)طط العمراني التوجیهيویعتبر المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، تحدیث للمخ

  .عند إعداده مراعاة المخطط الوطني والجهوي للتهیئة العمرانیة

بالمرسوم التنفیذي  المعدل والمتمم 177،4- 91من المرسوم التنفیذي رقم  17هذا وقد نصت المادة 

عمیر والذي ، على محتوى المخطط التوجیهي للتهیئة والت2005سبتمبر  10المؤرخ في  317- 05رقم 

  : یتكون من 

                                           
1 - PDAU : plan directeur d’aménagement et d’urbanisme. 

  .182ص - 2003 –الجزائر  –دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  –النظام القانوني الجزائرى للتوجیه العقاري  –سماعین شامة  - 2
3 - (PUD) : Plan d’urbanisme directeur . 

ومحتوى  یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه 1991ماي  28مؤرخ في  177- 91مرسوم تنفیذي رقم  -  4

ج ر عدد  -10/09/2005المؤرخ في  317-05المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  – 1991لسنة  26ج ر عدد  –الوثائق المتعلقة به 

الصادرة  19ج ر عدد  – 28/03/2012المؤرخ في  148- 12المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  – 01/06/2005الصادرة في  62

  .01/04/2012 بتاریخ
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تقریر توجیهي یقدم فیه تحلیل الوضع القائم واالحتماالت الرئیسیة للتنمیة بالنظر إلى التطور  -

 .االقتصادي والدیمغرافي واالجتماعي والثقافي للتراب المعني

والذي یبّین  1تقنین یحدد القواعد المطبقة بالنسبة إلى كل منطقة مشمولة في القطاعات، -

الغالب لألراضي عند االقتضاء، وطبیعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة  التخصیص

إلجراءات خاصة، السیما تلك المقررة في مخطط تهیئة الساحل المنصوص علیه في القانون 

 .المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 2 02- 02رقم 

 .ألرضفة العامة الناتجة عن معامل شغل اوكذلك الكثا -

 .إلبقاء علیها أو تعدیلها أو إنشائهاااالرتفاقات المطلوب  -

المساحات التي تتدخل فیها مخططات شغل األراضي مع الحدود المرجعیة المرتبطة بها، وذلك  -

 .بإبراز مناطق التدخل في األنسجة العمرانیة القائمة ومساحات المناطق المطلوب حمایتها

ت واألعمال، ونوعها، كما یحدد تحدید مواقع التجهیزات الكبرى والمنشآت األساسیة، والخدما -

 .سالف الذكر 29-90شروط البناء في الفصل الرابع من القانون 

 

-II  مخطط شغل األراضي(POS) 3 :  

فهو الذي یحّدد حقوق استعمال األراضي  4یجب أن تكون كل بلدیة مغطاة بمخطط شغل األراضي،

همیة بین عند استعمال األراضي طبیعة وأوالبناء علیها، ویبین الشكل العمراني وحقوق البناء، وكذلك ی

ضي االبناءات، كما یحدد القواعد  المتعلقة بالمظهر الخارجي للبناءات، ویبّین كذلك هذا المخطط األر 

  . رتفاقات والطرقات والمناطق األثریة الواجب حمایتها، واإلةالفالحی

  : 5یلي  ویحتوي المخطط على الئحة تنظیم والمتضمنة ما

مذكرة تقدیم یثبت فیها تالؤم أحكام المخطط التوجیهي المعتمدة للبلدیة المعنیة تبعا آلفاق  -

 .تنمیتها

                                           
  .سالف الذكر -29-90من القانون رقم  23و 21و 20القطاعات المحددة في المواد  - 1
  .2002الصادرة في  – 10ج ر عدد  –یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه  2002فبرایر  05مؤرخ في  02-02قانون رقم  - 2

3 - (POS) : Plan d’occupation des sols. 
  : والتي جاء فیها  -سالف الذكر 29-90رقم  من القانون 34المادة  - 4

  ....".یجب أن تغطى كل بلدیة أو جزء منها بمخطط شغل األراضي "
  .49ص  –مرجع سابق  –النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري  –سماعین شامة  - 5
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م الخاصة المطبقة على جانب القواعد التي تحّدد لكل منطقة متجانسة ومع مراعاة األحكا -

بعض أجزاء التراب، من حیث نوع المباني المرخص بها، وحقوق البناء المرتبطة بملكیة 

األرض التي یعبر عنها معامل شغل األراضي ومعامل مساحة ما یؤخذ من األرض مع جمیع 

ضیة االرتفاقات المحتملة، ویحّدد معامل شغل األراضي في هذه الحالة العالقة بین مساحة أر 

 .مع خالص ما یتصل من البناء ومساحة قطعة األرض

إلى جانب  29-90ویعّد مخطط شغل األراضي األداة الثانیة للتعمیر التي جاء بها القانون رقم  -

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، والذي بموجبه یحدد حقوق استخدام األراضي والبناء، في 

 1.والتعمیر إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة

ویحتوي مخطط شغل األراضي على دقائق بیانیة تتضمن مخطط بیاني للموقع، مخطط 

یر التراب المعني مصحوبة بتقریر تقني، مخطط الواقع ریطة تبّین الكواسر التقنیة لتعمغرافي، خو طوب

الموجودة، مخطط القائم الذي یبرز اإلطار المشّید حالیا، وكذلك الطرق والشبكات المختلفة واالرتفاقات 

تهیئة عاّمة یحدد المناطق المتجانسة وموقع إقامة التجهیزات، المساحات الواجب الحفاظ علیها نظرا 

  .ألهمیتها، ومخطط التركیب العمراني

مخطط شغل األراضي في القسم الثالث من الفصل الثالث منه، في  29-90وقد نظم القانون رقم 

، إجراءات 19912ماي  28المؤرخ في  178-91سوم التنفیذي رقم ، ویبّین المر 38إلى  31المواد من 

-05إعداده والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، والذي تّم تعدیله بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 146- 12، والذي عّدل بدوره وتّمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 20053سبتمبر  10المؤرخ في  318

ولإلشارة فإنه ال یمكن مراجعة جزئیة أو كلیة لمخطط شغل األراضي بعد  05/04/2012.4المؤرخ في 

  :المصادقة علیه إال لألسباب التالیة

من البناء المسموح به  1/3عدم إنجاز مخطط شغل األراضي في األجل المقرر إلتمامه، سوى  -

 .من المشروع الحضري، أو البنایات المتوقعة في التقدیر األولى

                                           
  : والتي تنص على أنه  -سالف الذكر 29-90من القانون رقم  31المادة  - 1

  ...".مخطط شغل األراضي بالتفصیل، في إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر حقوق إستخدام األراضي والبناءیحدد "
یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل األراضي والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق  - 1991مایو  28مؤرخ في  178-91مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  .معدل ومتمم 1991جوان  01في  صادرة 26ج ر عدد  –المتعلقة به 
 11صادرة بتاریخ  62ج ر عدد  - 178-91یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  -2005سبتمبر  10مؤرخ في  318- 05مرسوم تنفیذي رقم  - 3

  .2005سبتمبر 
 11الصادرة بتاریخ  21عدد ج ر  – 178-91یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  – 05/04/2012مؤرخ في  -166- 12مرسوم تنفیذي رقم  - 4

 .2012أفریل 
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 .دیدهأو في حالة من القدم تدعو إلى تج اإلطار المبني في حالة خرابإذا كان  -

 .إذا كان اإلطار المبني قد تعّرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبیعیة -

سنوات من المصادقة، أغلبیة مالك البنایات البالغین على األقل  5إذا طلب ذلك وبعد مرور  -

 .لساري المفعولنصف حقوق البناء التي یحددها مخطط شغل األراضي ا

وبهذا التدرج، من المخطط البلدي إلى المخطط الوالئي إلى المخطط الجهوي وصوال إلى المخطط 

الوطني لتهیئة اإلقلیم، تتحّول كل األدوات المحلیة للتخطیط إلى مجّسد للسیاسات الوطنیة للتهیئة والتنمیة 

  .1المستدامة

  

  القواعد العامة للتهیئة والتعمیر : ثالثا 

هي عبارة عن قواعد موضوعیة تتعلق باألرض القابلة للتعمیر وغیر القابلة للتعمیر، ومقاییس 

عّدة  تضمنتحترامها في عملیة البناء واإلنشاء، وقد موعة القیود وااللتزامات الواجب االبناء، فهي مج

  .PDAU  ،POSالتي یلجأ إلیها في حالة غیاب مخططات التعمیر  قوانین مثل هذه القواعد

  

-I  29-90القواعد العامة للتهیئة والتعمیر في القانون   :  

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، قواعد إنتاج األراضي القابلة للتعمیر وقواعد  29-90یتضمن القانون 

 وقایة المحیط واألوساط الطبیعیة على أساس احترام مبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة والتعمیر وفي

فإن البدیل یكمن في الرجوع إلى القواعد  (POS) (PDAU)حالة غیاب مخططات التعمیر المحلیة 

  :یلي  التي جاء فیها ما 29-90العامة للتهیئة والتعمیر، وهو ما أكدته المادة الثالثة من القانون 

یئة والتعمیر مع مراعاة األحكام القانونیة والتنظیمیة الخاصة بشغل األراضي وفي غیاب أدوات الته"

  ".تخضع البنایات للقواعد العامة للتهیئـة والتعمیر المحددة في المواد أدناه من هذا الفصل

                                           
التي بموجبها تساهم سیاسة المدینة في : التنمیة المستدامة : "السالف الذكر هو  06-06التنمیة المستدامة في مفهوم القانون التوجیهي للمدینة  - 1

  ".التنمیة التي تلبي الحاجات اآلنیة دون رهن حاجات األجیال القادمة

نمط تنمیة تضمن فیه الخیارات : التنمیة المستدامة : "السالف الذكر هو  01- 03مة في مفهوم قانون التنمیة المستدامة للسیاحة التنمیة المستدا -

  ".وفرص التنمیة التي تحافظ على البیئة والموارد الطبیعیة والتراث الثقافي لألجیال القادمة

  : السالف الذكر هو  10-03طار التنمیة المستدامة التنمیة المستدامة في مفهوم قانون حمایة البیئة في إ -

أي إدراج البعد البیئي في إطار تنمیة  -مفهوم یعني التوفیق بین تنمیة اجتماعیة واقتصادیة قابلة لالستمرار وحمایة البیئة: التنمیة المستدامة "

  ".تضمن تلبیة حاجات األجیال الحاضرة واألجیال المستقبلیة
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أو المرسوم  29- 90القواعد العامة للتهیئة والتعمیر، سواء في القانون "ولم یعّرف المشرع الجزائري 

أنها :"إال أن هناك من عّرفها على 1ناء،المحّدد للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والب 175- 91التنفیذي رقم 

مجموعة القواعد العامة والوطنیة، التي تطبق عند غیاب أدوات التهیئة والتعمیر والمتضمنة للشروط 

الواجب توافرها في مشاریع البناء، بهدف تحقیق توّسع عمراني یسمح بإبراز قیمة المناطق التي تتوفر 

خیة، وحمایة األراضي الفالحیة والغابات والمساحات الخضراء على منجزات طبیعیة أو ثقافة أو تاری

وغیرها من المناطق ذات الممیزات البارزة، السیما فیما یخص البناء واألعمال المتعلقة به وموقعة 

  2".والهندسة المعتمدة في تشییده، وتهیئة هذه المناطق على نحو یسمح بحمایتها وتنظیمها

ة والتعمیر بتنظیم عملیة التعمیر والبناء عن طریق القواعد المتعلقة بشغل وتهتم القواعد العامة للتهیئ

األراضي، إذ وضع المشرع الجزائري ضوابط الستغالل األرض في مجال البناء حسب طبیعة كل أرض، 

  4.أو المواقع السیاحیة ومناطق التوسع السیاحي 3سواء كانت فالحیة أو ذات وجهة فالحیة،

المتعلق بالتهیئة  29- 90القواعد العامة للتهیئة والتعمیر في القانون رقم  هذا وقد وردت محاور

منه، والمتمثلة في األحكام المتعلقة بالنشاط  09إلى المادة  04والتعمیر المعدل والمتمم من المادة 

بقة العمراني واألراضي ومقاییس البناء، كما حددت قواعد المناطق المحمیة وعرفتها ووضعت القواعد المط

  .والعقوبات في حالة مخالفة أحكامها

منه علو البنایات التي تنشأ حدیثا، وحدد علوها بمتوسط علو البنایات  06كما حددت المادة 

فأوجبت استفادة المساكن الجدیدة من مصدر للمیاه الصالحة للشرب وأجهزة  07المجاورة، أما المادة 

                                           
  .سالف الذكر -175-91قم مرسوم تنفیذي ر  - 1
 -جامعة سعد دحلب –كلیة الحقوق  –دكتوراه في القانون  أطروحة -رخصة البناء كأداة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري –منصور مجاجي - 2

  .168ص -2007- البلیدة 
 18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون رقم من  04عّرف المشرع الجزائري األراضي الفالحیة أو ذات الوجهة الفالحیة في نص المادة  - 3

كل أرض تنتج بتدخل اإلنسان سنویا أو خالل سنوات، إنتاجا : "بما یلي  18/11/1990الصادرة بتاریخ  49ج ر عدد  -المتضمن التوجیه العقاري

  ".یستهلكه البشر أو الحیوان أو یستهلك في الصناعة إستهالكا مباشرا أو بعد تحویله
مواقع السیاحیة ومناطق التوسع السیاحي من ضمن المناطق المحمیة وذات المنفعة الوطنیة، فقد أصدر بشأنها المشرع الجزائري ترسانة تعتبر ال -  4

المتعلق بالحفریات وحمایة   20/12/1967المؤرخ في  281-67فكان أول قانون نظمها هو األمر رقم  -قانونیة من أجل حمایتها وضبطها وتسییرها

السالف الذكر أطلق علیها تسمیة المساحات  25-90أّما القانون رقم  -واألماكن التاریخیة والطبیعیة والتي أطلق علیها األماكن الطبیعیةاآلثار 

م جاء القانون ث -المتعلق بالتهیئـة والتعمیر أطلق علیها تسمیة األقالیم ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة البارزة 29-90والمواقع المحمیة، والقانون رقم 

 -المتعلق بحمایة البیئة  في إطار التنمیة المستدامة فسماها المجاالت المحمیة، فالمجاالت المحمیة هي موقع سیاحي غیر قابل للبناء 10-03رقم 

حكام مخطط ا لتهیئة وفق أ -یخضع لضوابط معینة تتم ضمن أدوات تهیئة اإلقلیم والعمران - فكل أشغال البناء وأي عملیة تهیئة أو تعمیر فیها

ج ر  -یتعلق بمناطق التوسع والمواقع والمواقع السیاحیة 17/02/2003المؤرخ في  03-03من القانون  12السیاحیة وهو ما نصت علیه المادة 

التهیئة  تتم تهیئة وتسییر منطقة التوسع والموقع السیاحي وفق مواصفات  مخطط: " التي جاء فیها  19/02/2003صادرة بتاریخ  11عدد 

  ".السیاحیة الذي تعده اإلدارة المكلفة بالسیاحة في إطار تشاوري ومصادق علیه عن طریق التنظیم
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صمیم البنایات الصناعیة بإمكانیة رمي النفایات إلزامیة ت 08الصرف الصحي، كذلك أوجبت المادة 

المخالفات وطرق التصدي لها، كما ذكرت  76ة بطریقة ال تضّر بالبیئة واإلنسان، وقد ذكرت المادة وثالمل

  .ذكرت العقوبات والغرامات المسلطة على المخالفات 77الجهة المختصة بالنزاع القضائي، والمادة 

  

-II المتضمن التوجیه العقاري 25- 90ة والتعمیر في القانون القواعد العامة للتهیئ :  

المتضمن بالتوجیه العقاري، قواعد جدیدة تتماشى والتوجه الجدید للدولة،  25- 90تضّمن القانون  

، فكّرست مواده حق 1989ستور عد التوجه اللبرالي الذي جاء به دمراعیا متطلبات اقتصاد السوق وقوا

وحّررت المعامالت في المجال العقاري، وألغت القیود على األمالك العقاریة  1ة،الملكیة العقاریة الخاص

التابعة لألجانب وذلك بإلغاء حق الشفعة الممارس من طرف الدولة على تصّرفات األجانب على الملكیة 

المتضمن االحتیاطات  26- 74العقاریة، كما ألغى الحد األقصى المسموح بامتالكه، حیث كان األمر 

كمساحة  2م20، كان یحدد الملكیة في إطار االحتیاجات العائلیة، وتّم تحدید مساحة )الملغى(ریة العقا

من أجل تلبیة  2 (OMS)مرجعیة لكل مواطن، وهذا تطبیقا للمقیاس الذي حددته المنظمة العالمیة للصحة

ن أجل الكه متحدید السقف المسموح بامت تم) الملغى( 28-76موجب المرسوم بالحاجیات الفردیة، و 

متر مربع لمناطق النشاط،  600إشباع الحاجات في المیدان التجاري والصناعي وذلك بمساحة ال تتجاوز 

كما تم بموجب صدور قانون التوجیه العقاري،  3.متر مربع للمناطق الصناعیة 1500ومساحة ال تتجاوز 

المحلي، والتي أسند إلیها وبصفة على المستوى  4الحضریین هیئات التسییر والتنظیم العقاریین إنشاء

حصریة تسییر المحفظة العقاریة المحلیة على مستوى كل بلدیة وٕاقلیم والیة بعد أن كانت هذه الصالحیات 

المتعلق باالحتیاطات العقاریة  26-74موكلة إلى البلدیة ورئیس المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون 

اإلداریة لصالح الدولة وذلك السترداد األراضي الممنوحة في إطار  كما أنشأ حق الشفعة). الملغى(البلدیة 

                                           
الملكیة الخاصة لألمالك العقاریة والحقوق العینیة العقاریة :"المتضمن التوجیه العقاري السالف الذكر على  25-90من القانون  28تنص المادة  - 1

  ...".یضمنها الدستور
  .Organisation mondiale de la santé (OMS)المنظمة العالمیة للصحة  - 2
  .87ص –مرجع سابق  –بوجردة مخلوف  - 3
وتنظیم  -یحدد قواعد إحداث وكاالت محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین 1990دیسمبر  22مؤرخ في  90-405مرسوم تنفیذي رقم  -  4

  .2003نوفمبر  05المؤرخ في  03- 408یذي رقم ذلك، معدل ومتمم بالمرسوم التنف
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والصناعي المتعلقة باألراضي المدمجة ضمن األمالك الخاصة للدولة والتي ال  1عقود االمتیاز الفالحي

كما أهتم  2األراضي العامرة واألراضي القابلة للتعمیر، 25- 90كما عّرف القانون . یجوز التصرف فیها

ة في تشییده والتي تعتبر قیودا متعلقة بالتعمیر دالمتعلقة بالبناء وموقعه والهندسة المعتم باألعمال

  .التنظیمي وذلك لحمایة المساحات وتحقیق التماسك االجتماعي واالنتعاش االقتصادي والتنمیة المستدامة

  

-III  175- 91القواعد العامة للتهیئة والتعمیر في المرسوم التنفیذي :  

بقاعدة السالمة واألمن العمومي، وذلك من خالل تنظیم عملیة البناء والتعمیر عن طریق قیود جاء 

وضوابط تفرض على الباني عند طلب رخصة البناء، إذ یشترط لمنح هذه الرخصة في المواقع الغیر 

المراد مغطاة بالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر أو بمخطط شغل األراضي، التأكد  من كون البنایة 

إذا :"من هذا المرسوم بقولها 02إنجازها ال تمس الصحة واألمن العمومي، وهو ما نّصت علیه المادة 

كانت البنایات من طبیعتها أن تمس السالمة أو األمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو 

شریطة احترام  استعمالها، یمكن رفض رخصة البناء أو رخصة تجزئة األرض من أجل البناء أو منحها

أو كانت هذه البنایة مقررة على أرضیة ". األحكام الخاصة الواردة في القوانین والتنظیمات المعمول بها

معرضة لألخطار الطبیعیة التي تشمل الفیضانات أو االنجرافات أو انخفاض التربة أو انزالقها أو الجرف، 

أكد من احترام قواعد البناء المطبقة على هذه فال یمكن في هذه الحالة منح رخصة البناء إال بعد الت

  3.المناطق، بعد تقدیم دراسة من المصالح المختصة

إذا كان البناء أو التهیئة مقررا في :"من المرسوم نفسه التي جاء فیها 03وهو ما تؤكده المادة 

والزالزل والجرف، أرضیة معرضة لألخطار الطبیعیة مثل الفیضانات واالنجراف وانخفاض التربة وانزالقها 

یمكن رفض رخصة البناء أو التجزئة أو منحها بالشروط الخاصة الواردة في القوانین والتنظیمات المعمول 

المتعلق بالوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار  20- 04وهو ما أكده القانون رقم ". بها

                                           
یحدد شروط وكیفیات استغالل األراضي الفالحیة التابعة لألمالك  -2010غشت  15مؤرخ في  03-10من القانون ر قم  15تنص المادة  -  1

مرین اآلخرین أصحاب امتیاز یمكن المستث -في حالة التنازل عن حق االمتیاز:"على  18/08/2010مؤرخة في  46ج ر عدد  -الخاصة للدولة

  ". ممارسة حق الشفعة طبقا للتشریع المعمول به -نفس المستثمرة الفالحیة أو عند االقتضاء الدیوان الوطني لألراضي الفالحیة
هوم هذا القانون هي األرض القابلة للتعمیر، في مف: "األراضي القابلة للتعمیر على أنها  -السالف الذكر 25-90من القانون  21تعرف المادة  -  2

  ".كل القطع األرضیة المخصصة للتعمیر في آجال معینة بواسطة أدوات التهیئة والتعمیر
  .15ص –الجزائر  –دار الهدى  –قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع  –منصوري نورة  - 3
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، والذي یحدد مجموع القواعد 2الخطر الكبیر والذي جاء بمخطط عام للوقایة من، 1التنمیة المستدامة

إزاء الخطر المعني والوقایة من اآلثار المترتبة علیه، أو إذا كانت  راءات الرامیة إلى تقلیل اإلصابةواإلج

  .ضرار خطیرة یتسبب فیها الضجیج، نظرا لموقعها، یمكن أن تتعرض ألالبنایات المزمع إنجازها

للتهیئة، بناء على هذا القید، یمكن رفض منع رخصة البناء إذا كانت  كما یجب احترام القواعد الدنیا

العمارات المراد تشییدها التصل إلیها الطرق العمومیة أو الخاصة من أجل ضمان النفوذ إلیها لمكافحة 

فعالة ضد الحرائق والمخاطر األخرى، أو إذا كانت المنافذ المؤدیة إلیها تشكل خطرا على أمن مستعملي 

  .175- 91من المرسوم التنفیذي رقم  08ق العمومیة، وهو ما نصت علیه المادة الطر 

 31إلى المادة  27هذا وقد نص هذا المرسوم على القواعد المتعلقة بمظهر البنایات من المادة 

منه، نظرا لما لها من أثر على المظهر الخارجي للبنایات وجمال العمارة وتناسق المباني حتى تنسجم مع 

بحكم  شآت المراد بناؤها ال تمسفمن الضروري التأكد من كون البنایات والمن. ة المحیطة بموقعهاالبیئ

، السیما المناظر الطبیعیة، كأن یترتب 3موقعها أو حجمها أو مظهرها الخارجي بأهمیة األماكن المجاورة

تغییر المعالم األثریة على األشغال المزمع إنجازها إتالف المناظر الحضریة، أو من شأنها المساس أو 

  4.والتاریخیة

  

  الذكاء والتسویق اإلقلیمي كمقاربات جدیدة للتخطیط العمراني المحلي  :الفرع الثاني 

برزت مقاربة التنمیة اإلقلیمیة المستدامة الیوم، باعتبارها إطارا مرجعیا لتصّور وٕانجاز برامج 

العمومیین، في سیاق مجموعة من التطورات والتحوالت التي االستثمار العمومي، واستراتیجیات الفاعلین 

شهدها االقتصاد والمجتمع كجواب على مجموعة من اإلشكالیات واالنشغاالت التي تطرحها البلدان 

الرأسمالیة والبلدان السائرة في طریق النمو، ومن أهم هذه االنشغاالت نجد النمو االقتصادي، إعداد 

الضغط االجتماعي، فضال عن تعّقد المشاكل المجالیة ‘ في إطار العولمةاإلقلیم، تدبیر اإلقلیم 

                                           
ج ر عدد  -تتعلق بالوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة -2004دیسمبر  25، مؤرخ في 20-04قانون رقم  - 1

  .29/12/2004، صادرة بتاریخ 84
یمكن حدوثه  -كل تهدید محتمل على اإلنسان وبیئته: "على أنه  -، نفس المرجع20-04من القانون  2الكبیر حسب المادة  ریوصف بالخط - 2

 ".أو بفعل نشاطات بشریة/بفعل مخاطر طبیعیة استثنائیة و
  .مرجع سابق – 175-91من المرسوم التنفیذي رقم  27المادة  - 3
  .17/06/1998صادرة في  -44ج ر عدد  -المتعلق بحمایة التراث الثقافي 15/06/1998مؤرخ في  04-98من القانون رقم  31المادة  - 4

ضمن حدود الموقع أو منطقته المحمیة لترخیص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة  -لمباشر إنجازها أو المزمع القیام بهاتخضع األشغال ا"

  ...".بالثقافة
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واالجتماعیة التي لم تقدم أجوبة مالئمة جدیدة ومبتكرة لحاجیات التنمیة، ألنها ال تعترف في غالب 

  1.األحیان بالمجاالت المحلیة، كمجاالت وجبهة الحتضان سیرورات التنمیة

إلنعاش ) الوطنیة، والجهویة، والقطاعیة(ذولة على المستویات بالرغم من المجهودات الكبیرة المب

قطاع السیاحة، إال أنها مازالت لم تحقق إقالعا حقیقیا لهذا القطاع، وذلك لمجموعة من العوامل 

غیاب فهم عمیق وحقیقي للحیز اإلقلیمي، وعدم وجود مشاركة : واألسباب، نختزلها في عاملین أساسیین 

كآلیة من شأنها تحقیق إقالع  2اعلین، وهو ما یعني تغییب اعتماد  الذكاء اإلقلیميحقیقیة وملموسة للف

  . لقطاع السیاحة، الذي یبقى رهین توفر هذین العنصرین واللذان هما أساس منهجیة الذكاء اإلقلیمي

ق ومفهوم التسوی) أوال(لذلك سنتناول في هذا الفرع، اإلطار المفاهیمي للذكاء االقلیمي وخصائصه 

ونبین كیف یكون التسویق االقلیمي في خدمة الذكاء االقلیمي ) ثانیا(االقلیمي وعالقته بالذكاء االقلیمي 

   ).ثالثا(

  

  وخصائصــــــــــه لذكاء اإلقلیمي لاإلطار المفاهیمي :  أوال

األساس اإلقلیم هو مجال اللتقاء التدخالت الهادفة لتحقیق التنمیة المحلیة الشاملة، وهو حجر 

للحكامة الجیدة، ووعاء لتوظیف أنماط وأسالیب التدبیر، وتعبئة الوسائل المتاحة، وبالتالي وجب التعامل 

الحاضن " المورفولوجي"، بل هو كذلك، المجال )مجال فیزیقي(مع اإلقلیم لیس كقطعة من األرض 

وهذا یستدعي التعامل مع  3،، أي مفهوم جغرافي وقانوني واجتماعي وثقافي)السكان(للمحتوى االجتماعي 

مة رشیدة اومقاربة تشاركیة، وحك) سیاسة إقلیمیة(اإلقلیم بمنهجیة محكمة، وخطة مدروسة وفعل قصدي 

، تعبئ فیها )الوطني والدولي(شراكة بین السلطات والجماعات المحلیة والمجتمع المدني والقطاع الخاص (

م فیها كل الطاقات واإلمكانیات، لتطویع اإلقلیم كركن كل الجهود، وتستخدفیها جمیع الوسائل، وتتضافر 

مادي إلى تفاعل وانصهار إنساني إیجابي، بقصد تحقیق أهداف التنمیة المنشودة، الشاملة، المندمجة 

                                           
ة وضعی"ورقة بحثیة مقدمة في الندوة الوطنیة  –" المقاربة الترابیة نموذجا: مقاربات العلوم االجتماعیة للتنمیة المحلیة " –فلیل سیدي أحمد  -  1

  .18ص  -المغرب –مدینة إفران  - 2014ماي  24و 23بتاریخ  -المنظمة من طرف جامعة اآلخرین -"العلوم االجتماعیة بالمغرب
مشاركة الفاعلین لضمان تنمیة ) + ثقافة(هو فهم للحیز اإلقلیمي : الذكاء اإلقلیمي  (Horacio Bozzano)ویعرف هو راشیو بوزانو  -  2

  : لشأن مستدامة، راجع في هذا ا

Bourret Christian (2009) l’intelligence territorial : un nouvel état d’esprit, colloque INTD/ENACT Nancy, 10 
novembre, les nouveaux territoires de l’information et de la documentation dans les collectivités territoriales. 

  .114ص-1999 –اإلسكندریة  –دار المعرفة الجامعیة  –جغرافیة السیاحة  –محمد مرسي الحریري  - 3
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والمستدامة، وهاته هي عناصر الذكاء اإلقلیمي، التي ترمي إلى تنمیة وتنافسیة المجال المحلي لجذب 

  .1خدمات العمومیةاالستثمارات، وتجوید ال

  

-I   مفهـوم الذكاء اإلقلیمي  :   

أصبح مصطلح الذكاء اإلقلیمي، كمثله من المفاهیم التي هي طور التكوین، موضوع الخطابات 

السیاسیة واألكادیمیة، مما یؤكد حداثة عهده وراهنیته، فرغم تمیزه بنوع من الغموض، إال أنه متعدد 

لتوضیح الكیفیة التي تتطور بها األقالیم، باعتماد  1998ألول مرة سنة  المعاني والتعاریف واألبعاد، ظهر

ارتبط هذا المصطلح بالفعل والحركة، حیث  1999مقاربة علمیة ومنهجیة متعددة التخصصات، وفي سنة 

اعتبر الذكاء اإلقلیمي بمثابة وسیلة بین یدي الباحثین والفاعلین والجماعات اإلقلیمیة، الكتساب معرفة 

، إال أنه ظهر تعریف جدید لهذا المفهوم سنة 2ل باإلقلیم، وأیضا من أجل معالجة أفضل لنموهأفض

، إذ أصبح یشمل مفهوم الذكاء اإلقلیمي مجموعة من المعارف المتعددة التخصصات التي تساهم 2009

لعاملین في من جهة في فهم البنى ودینامیة اإلقلیم، وتهدف من جهة ثانیة إلى أن تكون أداة بین یدي ا

  .3مجال نمو األقالیم المستدام 

الذكاء اإلقلیمي یشیر إلى مجموعة المعارف متعددة التخصصات التي "فحسب جون جاك جیراردو 

تساهم من جهة، في فهم واستیعاب تركیبة ودینامیات المجاالت اإلقلیمیة، ومن ناحیة، فهو اآللیة التي 

كاء اإلقلیمي عبارة أن الذفیرى ، أما یان برتاتشیني فیري، 4" یسخرها الفاعلون قصد تحقیق أهداف التنمیة

جهاز أو عدة أو منظومة من المعلومات المنتظمة والمستمرة والمستعملة من طرف الفاعلین "عن 

المحلیین لتعبئة المعطیات المرصودة وتحویلها إلى قدرات إقلیمیة وطاقات مجالیة، وذلك من أجل تنشیط 

  .5" وتقییم السیاسات العمومیة وأداءات التنمیة المستدامة

                                           
1 - NACIRI (M) : développement et maitrise des territoires in état nation et prospective des territoires, S/D 
SEDJARI-A, Ed-L’harmattan GRET 1996-P121. 
2 -Alexandre Moine, "le territoire comme outil de transdisciplinarité vers des diagnostics partagés", 
communication présentée lors de la 2ème édition du colloque organisé par le collège international des sciences du 
territoire  sous le thème (fronts et frontières des sciences  du territoire), 27 et 28 mars 2014 – Paris – page 286. 

مؤلف جماعي تحت عنوان الذكاء االقلیمي  –الدینامیة االقتصادیة للجهات، استخالص العبر من تجربة دبي : دایل مورفي ومحمد بیغوطان  - 3

 -ات جمعیة الدراسات واألبحاث من أجل التنمیةمنشور  –أعمال الملتقى الدولي للداخلة  –تجارب دولیة مقارنة  -والتنمیة الجهویة بواسطة المقاولة

  .120ص  –مطبعة البیضاوي  – 2012طبعة 
4 - Jean – Jacques  GIRARDOT, "intelligence territoriale et participation", ISDM, 16 – Article 161 – TIC et 
territoire – 2004- P22. 
5 - Yann bertacchini, "entre information et processus de communication, l'intelligence territoriale" ISDM16- 
Article N°156, mai 2004 – p11. 
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عملیة جدیدة تسمح بتبادل المعلومات اإلستراتیجیة على "یانیك بوشي، فیرى أن الذكاء اإلقلیمي  أما

المستوى المحلي، ومنه سیمتلك النظام االقلیمي نظاما للتعلم االجتماعي ویصبح المجال اإلقلیمي فضاءا 

  1" للتعلم

إضفاء الطابع اإلقلیمي على  الذكاء اإلقلیمي ال یختزل في"ووفقا لدامیان بروتي دي ریمور، فإن 

الذكاء االقتصادي، الذي ما هو في النهایة إال توجیه للسیاسة الوطنیة للذكاء االقتصادي نحو التقسیمات 

  2". اإلقلیمیة

مجموع إجراءات الذكاء : "أما كریستیان ماركون ونیكوال مواني، فیعرفان الذكاء اإلقلیمي على أنه 

بطریقة منسقة من قبل الفاعلین العمومیین والخواص المتواجدین بالمجال االقتصادي التي یتم تنفیذها 

  3". االقلیمي، وذلك من أجل تعزیز األداء االقتصادي، وبالتالي رفاهیة السكان المحلیین

القدرة على استباق، ومراقبة : "ویقترح جان موریس برونیو، تعریفا آخر للذكاء اإلقلیمي مفاده 

ها، واالستخدام المنظم لشبكات التأثیر واإلجراءات التي یتخذها المنتخبون ومسؤولوا المعلومات بشتى أنواع

  .4"الشأن اإلقلیمي لصالح المجال اإلقلیمي الذي هم مسؤولون عن تدبیره

شراكة بـیـــن السلـــطات العــــمومیة : "بینما یذهــب إریك دیلبـك بالقول أن الذكــــاء اإلقلیـــمي عبارة عن 

جماعــــات اإلقلیمیــة والشركـــات، لـــدعـم المـجاالت اإلقلیمیــة في تحدیــد اإلستراتیجیـــة تشاوریــة للتنمیة وال

  .5" االقتصادیة ووضع وسائل الترقب واالبتكار والتأثیر، وكذا تبنى إستراتیجیة لألمن االقتصادي

ف عبد الجبار عراش، الذي یعتبر ومن التعاریف التي طرحها خبراء الشأن اإلقلیمي، نجد تعری

مجموع المعارف متعددة التخصصات والتي تستوعب البنیات والدینامیات : "الذكاء اإلقلیمي على أنه 

  6".، ویعد آلیة یسخرها الفاعلون من أجل تحقیق عدالة اجتماعیة، نجاعة اقتصادیة وحمایة بیئیةةاالقلیمی

وروبا من طرف فرق فرنسیة تعمل على المشروع وقد تم تطویر مفهوم الذكاء االقلیمي في أ

، وأولى التجارب آللیة ومنهجیة الذكاء اإلقلیمي تمت بجهة " الشبكة األوروبیة للذكاء االقلیمي:"األوروبي 

                                           
1 -Yannick bouchet, "dispositif d'intelligence économique territoriale  et gouvernance hybride" 2003. 
2 - Monica Moldovan, et christian marcon, "intelligence économique et territoriale au service d'une stratégie de 
développement régional, la délicate question de la formation des acteurs", 16ème colloque de l'association de 
science régional de langue française, du 25 au 27 Aout 2008, Canada, Rimouski (Québec)  
3 - Christian  Marcon et Nicolas Moinet, "l'intelligence économique", 2ème édition ( les topos), Dunod, 07 
septembre 2011, Paris – p13. 
4 - Jean – Maurice Bruneau, "l'intelligence territoriale : qu'est ce que c'est ?" veille magasine, N°80 Decembre 
2004 – p31. 
5 - Eric delbecque, "l'intelligence territoriale : portrait d'un concept opérationnel", défence nationale, N°11, 
Novembre 2005 – p 124. 

حول  - األولفي إطار الندوة العلمیة الدولیة المنظمة من طرف جامعة الحسن " الذكاء االقلیمي مقاربة في المفهوم: "عبد الجبار عراش  - 6

  . 13ص  -  المغرب –كلیة العلوم والتقنیات بسطات  -2013نوفمبر  21بتاریخ " الذكاء االقلیمي والتنمیة الجهویة أیة رؤى؟ "موضوع 
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basse normandie   التحسیس والتكوین، خلق : الفرنسیة، وكانت منهجیتها تدور حول أربعة محاور

  .تخدام التكنولوجیات، واإلشعاع الدولي للجهةالمقاوالت، اس/ شبكات الدولة 

وبهذا أصبح الذكاء اإلقلیمي كآلیة لتنظیم التنمیة االقتصادیة للحیز االقلیمي، وخلق القیمة المضافة 

بین مختلف الفاعلین، فضال عن خلق أقطاب تنافسیة وتقریب المقاوالت ومراكز وتنظیمات التكوین لتعزیز 

  .1علومات والكفاءات، وأیضا الولوج إلى تمویل برامج تشاركیةالتجدید من خالل دورة الم

ومن هنا بدأ الباحثون یفردون قسطا من أبحاثهم للتعاطي مع الذكاء االقلیمي، كمفهوم نظري 

وممارسة تطبیقیة، ومع ذلك لم یصلوا إلى تعریف متفق وموحد لهذا المفهوم بقدر ما خلصوا إلى تعاریف 

  : أهمها مختلفة لكن متقاربة من 

یسمى أحیانا الذكاء الجغرافي، والذي یربط بین الذكاء اإلنساني الجماعي "الذكاء اإلقلیمي هو 

بلد، جهة، مدینة، وفي حالة المدن، : وذكاء الحاسوب بغیة الوصول إلى تنمیة مستدامة ألي حیز إقلیمي 

  smart cities "2یأخذ تعبیر المدن الذكیة 

الذكاء اإلقلیمي هو سیرورة جدیدة تسمح بتبادل المعلومات االستراتیجیة على المستوى المحلي، 

  .3"لتكون نسقا للتعلم  (territorialité)لذلك یخصص النسق اإلقلیمي سیرورة التعلم والبعد اإلقلیمي 

ي فهم مجموعة من المعارف المتعددة التخصصات التي تساهم من جهة ف"الذكاء اإلقلیمي هو 

البنیات والدینامیات الترابیة، وتهدف من جهة ثانیة أن تكون أداة الفاعلین لتحقیق تنمیة مستدامة للحیز 

  .4"اإلقلیمي

الذكاء اإلقلیمي هو العلم الذي موضوعه التنمیة المستدامة، ومجاله الجماعة اإلقلیمیة، والذي یقوم 

ویدمج ...) مشاركة الساكنة، التعمیر، التراث البعد االجتماعي، (بالجمع بین مجموعة من األبعاد 

  .5المقاوالت ویشرك الحركات الجمعویة والجامعة بتخصصاتها المختلفة

  

                                           
ورقة بحثیة مقدمة في أشغال الندوة  –مداخل للفهم والتفسیر : الذكاء االقلیمي في خدمة االقتصاد االجتماعي والتضامني  –لیل سید أحمد ق - 1

  .42ص  – 2018مارس  24و  23المنظمة بكلیة الحقوق أكادیر بتاریخ  -" أي رهانات ؟ : الذكاء االقلیمي والجماعات االقلیمیة "العلمیة حول 
2 - Laurini aobert (2017), "nature of géographic knowledge bases", in sami Faid*z and khaoula mahmoudi (Dir) 
handbook of research on géographic information  systems application and vancement, IGT, Global edition, USA, 
p29. 
3 - Redondo – Toronjo Dolores (2007), "territoire, gouvernance et intelligence territorial", Bulletin de la société  
géographique de liège, N°49, p28. 
4 - Dale D. Murphy et mhamedi Biygautame (2011), op.cit.p100. 
5 -Christian Bourret et al, op.cit.p59. 
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الذكاء اإلقلیمي هو سیاسة عمومیة وآلیة ترمي إلى خلق معارف حول حیز ترابي محدد بزوایا 

  .1ومنهجیات للیقظة، وشبكات تتشكل من طرف الفاعلین

الذكاء الجماعي الموجه نحو استشراف الفعل العمومي، المنتج عبر حكامة  الذكاء اإلقلیمي هو

إقلیمیة جدیدة داخلیة ومدعومة بتكوین یناسب الفاعلین، والعمل ضمن شبكة، والقدرة على بلورة ممارسات 

 جیدة، واستخدام نتائج األبحاث الجامعیة والتجدید، ویصبح الذكاء اإلقلیمي البدیل لمعالجة مشكل أزمة

  .2الهندسة اإلقلیمیة

، یمكن تحدید أربع نقاط مشتركة للذكاء االقلیمي ترتیبا لما سبق، وعلى الرغم من التعاریف المتعددة

  :، والذكاء االقلیمي هو 3بینهم

  للفاعلین یشكل شبكة منغرسة في الحیز اإلقلیمي) تعاوني(تنظیم تعاضدي. 

 والمعارف سیرورة قائمة على جمع، تبادل ومعالجة المعلومات. 

 اهتمام خاص وموجه للتنمیة المستدامة وجاذبیة الحیز االقلیمي. 

  الحیز اإلقلیمي) ذو مصالح مختلفة(عمل جماعي یشرك كل فاعلي. 

: عموما یمكن القول أن الذكاء اإلقلیمي عبارة عن حقل علمي یربط بین ثالثة عناصر أساسیة 

ضوح، الذكاء اإلقلیمي هو مقاربة متعددة التخصصات المعلومات، التواصل، والمعارف، وبعبارة أكثر و 

للحیز اإلقلیمي ترمي إلى فهم البنیات والدینامیات اإلقلیمیة عبر إنتاج معارف وتطویر مهارات مستعینة 

بتكنولوجیات المعلومات والتواصل من أجل تحقیق تنمیة إقلیمیة مستدامة، وبالتالي یشكل الذكاء اإلقلیمي 

حثین والفاعلین للتوفر على معرفة دقیقة وموثقة وموضوعیة حول الحیز اإلقلیمي، تشكل آلیة ووسیلة للبا

  .األساس ألي تخطیط وتقییم مبني على رؤیة مستقبلیة متقاسمة ومشتركة

وٕاذا كان الذكاء اإلقلیمي یوصف على أنه تنظیم لمجموع المعارف التي یتم استخدامها ومشاركتها 

قلیمي معین، فإن الیقظة اإلستراتیجیة تمثل ذلك النشاط المستمر والمتكرر، من طرف الفاعلین في مجال إ

الهادف إلى المراقبة الفعالة للمحیط الداخلي والخارجي ورصد وضعیته وتطوره والتنبؤ بالمخاطر بما یسمح 

ن حیازة لذا فإت یمثل جوهر الیقظة اإلستراتیجیة، و للفاعلین بالتدخل، فجمع ثم تحلیل واستغالل المعلوما

المعلومة تمثل حجر الزاویة في تبني نظام الذكاء اإلقلیمي، إذ أصبح یشكل مجاال مستقال للبحث، له 

                                           
1 - Ludorcie François (2008), "l'intelligence économique au profit de la compétitivité économique des territoires : 
l'intelligence territorial" in : Ludovic François (Dir), l'intelligence économique appliquée au territoire – éditions 
lavoisier – France – p04. 
2 - Bernard fath (2013), l'intelligence territorial, une nécessité, collection GRALE- Observatoire national de la 
décentralisation, l'Harmattan, France – pp 9 -11. 
3 - Redondo – toronjo Dolores, op.cit-p28. 
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نماذجه ووسائله الخاصة، ویهتم بدارسة التفاعالت بین كافة المتدخلین والفاعلین على مستوى المجال 

  .1اإلقلیمي

  

-II الذكاء  اإلقلیمي  مبدأ العدالة المجالیة في  

یعبر الذكاء اإلقلیمي عن القدرة على تحلیل المعلومات، وردود أفعال الفاعلین اإلقلیمیین، ثم القدرة 

على اتخاذ القرار الصائب، ففهم واستیعاب بنیات ودینامیات المجاالت كفیل بتدبیر أمثل للمجال اإلقلیمي 

  . وبلورة المشاریع وتحقیق التوازن وخلق الثروة

التي ینبني علیها الذكاء اإلقلیمي یجب مراعاة تطبیق مبدأ العدالة المجالیة، ولتحقیق هذه الرؤیة 

   . 2والحفاظ على البیئة والتنمیة المستدامة

إن وضع إستراتیجیة للذكاء اإلقلیمي یجب أن تقوم على عدة مشاریع تنمویة أساسیة، وهنا یمكن أن 

یة، والمجاالت اإلقلیمیة التي تشهد عجزا في عدة نمیز بین المجاالت اإلقلیمیة التي تتمیز بجاذبیة تنافس

مجاالت اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وبیئیة، حیث یجب التعامل مع المجالین المتناقضین باستراتیجیتین 

مختلفتین، فالمجاالت اإلقلیمیة القویة ذات البنیات التحتیة والمؤهالت االقتصادیة والجاذبیة التنافسیة، ال 

تأهیلها لجلب االستثمارات وتوطینها مع مواكبتها للحفاظ على استمراریتها، لكن بالنسبة  بد من استكمال

للمجاالت ذات العجز المتراكم، البد من تصحیح االختالالت والنهوض بالبنیات التحتیة واألوضاع 

  .3االجتماعیة وٕاعادة االعتبار للجوانب الثقافیة والبیئیة لتقلیص فارق الهوة بین المجاالت

ومن جانب آخر، ال یمكننا أن نتحدث عن ذكاء إقلیمي دون معرفة طبیعة ونوعیة مؤهالت المجال 

الترابي وخصائصه التي تمكننا من الحدیث عن تخصیص المجال المذكور لنوع معین من االستثمارات 

ط في والمشاریع لكي نحقق جاذبیة جمیع المجاالت ونحقق تنافسیتها على الصعید الدولي دون السقو 

  .التنافس والصراع فیما بینها وطنیا

                                           
 –مجلة أداء المؤسسات الجزائریة  –" أهمیة الذكاء االقتصادي في تحسین مالئمة مناخ األعمال وجذب االستثمارات األجنبیة"محمد حمداني،  - 1

  .14 - 13ص  – 2012سنة  -02العدد 
مؤلف جماعي تحت عنوان  – 2000استراتیجیة الذكاء اإلقلیمي والتنمیة االقتصادیة في جمهوریة الصین الشعبیة منذ سنة : لوران مالفوزان  - 2

حاث من منشورات جمعیة الدراسات واألب –تجارب دولیة مقارنة، أعمال الملتقى الدولي للداخلة  -الذكاء اإلقلیمي والتنمیة الجهویة بواسطة المقاولة

  .120ص  –المغرب  –مطبعة البیضاوي  – 2012طبعة  –أجل التنمیة 
التجارب الكندیة  -الذكاء اإلقلیمي في خدمة المقاوالت الصغرى والمتوسطة المحددة في الجهات الواقعة خارج التراث الحضري: أندري جوایال  - 3

  .38ص –المغرب  -مطبعة أكادیر – 2013طبعة  –ة الجهویة بواسطة المقاولة مؤلف جماعي تحت عنوان الذكاء اإلقلیمي والتنمی –والبرازیلیة 
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كانت اجتماعیة أو ل، وأن السیاسات العمومیة، سواء إن اإلمكانیات الطبیعیة لكل الجهات لم تستغ

واالقتصادیة لتشمل البالد بأكملها، وفضال عن ذلك  1اقتصادیة، لم تنجح في توسیع مدى التنمیة البشریة 

نة ومتغیرة حسب الجهات، ولهذا السبب، فإن المقاربة اإلقلیمیة للتنمیة تظل وتیرة التغییرات ضعیفة ومتبای

  .2تقتضي وجود إدارة للتجدید في میدان تدبیر المجاالت اإلقلیمیة

إن هذه السیاسة تدل على وجود اختالالت في التوزیع العادل لالستثمارات والمنجزات ما بین 

بالبنیات التحتیة التي من شأنها تعزیز الجاذبیة مختلف الجهات، وال سیما تلك المتعلقة بالنهوض 

واستقطاب االستثمارات، لذلك ال بد أن طریقة تدبیر الفاعلین العمومیین یجب أن تأخذ بعین االعتبار مبدأ 

في كافة البرامج والمخططات ، وفي  ،3من الدستور 17اإلنصاف المجالي المنصوص علیه في المادة 

وتهمیش لبعض المناطق والجهات بتبریرات واهیة كارتفاع التكلفة أو مختلف القطاعات دون تجاهل 

  .4ضعف المردودیة، ما دام األمر یتعلق بمرافق عمومیة

وبناء على ما تقدم، تصبح الجماعات اإلقلیمیة موضوع تأهیل إقلیمي شامل، لكي تشكل فضاءا 

دد التدبیري والمؤسساتي إلزالة عاما متجانسا قادرا على اإلدماج والتعایش، وفضاء عاما یشهد التج

  .5معوقات اختالل التوازنات اإلقلیمیة، من خالل رغبة الفاعلین المحلیین في التكامل

فبالعودة لألقالیم المحلیة، تزداد مصداقیة وفعالیة السیاسات اإلنمائیة من األسفل، التي تراعي 

جموع الفاعلین المحلیین، فالیوم، لم یعد الحقائق المحلیة وما یتولد عن ذلك من انخراط طوعي وجماعي لم

مستساغا من قبل الدولة كسلطة مركزیة قائمة على تدبیر المجاالت اإلقلیمیة، أن تبقى على واقع تقسیم 

واالستیعاب، في حین ال مجال للحدیث عن مجاالت إقلیمیة قادرة  –إقلیمي قائم فقط على فكرة الدمج 

  .6والتنافس اإلقلیمي على الفعل، واإلنتاج وخلق الثروة،

لم یعد مقبوال على أن نبقى على واقع االمتداد الحضري الغیر معقلن للمجاالت الحضریة، الذي 

فرضته علینا أزمة السكن الخانقة واالنفجار الدیمغرافي الغیر مدروس، والذي یتكرس على إثره مدن تنتج 

                                           
السالف  06-06من القانون  2راجع المادة  -"التي بموجبها یعتبر اإلنسان المصدر األساسي للثروة والغایة من كل تنمیة: التنمیة البشریة  -  1

  .الذكر
تحدي جدید من أجل إنتاج الثروة والتشغیل من خالل استغالل  -طة المعرفة والتكنولوجیاتنمیة الجهات بواس –رشید بنمختارین بن عبد اهللا  - 2

  .103ص  –..." مؤلف جماعي مشار إلیه سابقا تحت عنوان الذكاء اإلقلیمي والتنمیة الجهویة بواسطة المقاولة " –الخصوصیات االقلیمیة 
  ".مة هي ملك المجموعة الوطنیةالملكیة العا: "من الدستور الجزائري  17تنص المادة  - 3
  .75ص  – 1993سنة  –الطبعة األولى  –دون ذكر المطبعة  –التعمیر بین المركزیة والالمركزیة  –عبد الرحمان البكریوي  - 4
عدد  –المحور االقتصاد التضامني والتنمیة المحلیة  -المجلة المغربیة للتدقیق والتنمیة –المبادئ الكبرى للحكامة المحلیة  –الیعكوبي محمد  - 5

  .6و  5ص  – 2004یونیو  -  18
  .18ص  –نفس المرجع  –الیعكوبي محمد  - 6
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لمكوناتها اإلقلیمیة، فاإلشكال جد عمیق  بدورها آلیات اإلقصاء والتهمیش المجالي ومن ثم اإلجتماعي

یقتضي مجاراة وقع الدینامیات اإلقلیمیة بمشروع إقلیمي متجانس ولید الذكاء لمجموع الفاعلین اإلقلیمیین، 

الدینامیة االقتصادیة، واالجتماعیة، : وذلك لمجاراة واقع التعقید اإلقلیمي والدینامیات الخمس أي 

  .1اسیة التي تؤثر الیوم وبقوة في محددات ومضامین الفعل العمومي اإلقلیميوالمجالیة، والقیمة، والسی

  

-III  البعد البیئي والذكاء االقلیمي:  

المواقع والمناظر الطبیعیة والنظم اإلیكولوجیة والتنوع (إن البیئة ال تنحصر فقط في الطبیعة 

والنباتات، وأیضا ما صنعه اإلنسان، مما یؤدي ، بل تتضمن أیضا المعادن وأنواع الحیوانات )البیولوجي

  .إلى طرح أسئلة متعلقة بالصحة واألمن الغذائي

إن الحفـاظ على البیئة یتضمن أیضا الحفاظ على جودة حیاة اإلنسان في بیئته ومحیطه المعیشي، 

ــــذاتیة التـــــــي تشكـــــــل إن البیئة هي ما یحیط بنا وما یشكل الجوار، أي مجموع العناصر الموضـــــــوعیة والـــ

، فهي مجموع العناصر والعوامــــــــــل التـــــي لــــها تأثیــــــر على الوسط الذي یعیش فیه ...إطار عیش الفرد 

  2. اإلنسان

ألول مــــرة في تقریر برونتالنــــد ، durable 4المستدامـة  3développementظهــــر مفهـــوم التنمیـة 

، عرفه بكونه الحاجة إلى االستجابة الحتیاجات 1987ي اللجنة الدولیة حول البیئة والتنمیة سنة ف

الحاضر دون اإلضرار بقدرة األجیال المستقبلیة على االستجابة لحاجیاتهم، وبعبارة أدق، إنه واجب ترك 

ا حالیا، كما یجب أن الجیل الحالي للجیل المقبل كل ما یلزمه لیصل إلى مستوى معیشي مماثل لمستوان

  .یسهر هذا الجیل أیضا على نفس الشيء بالنسبة للجیل الذي یلیه

                                           
1 - Christophe Assens (2001) : les modes de gouvernement de la démocratie locale in 4 rencontres ville 
management thème : démocratie et management local – Ed Dolloz – Paris – p49 – 50. 
2 - Pascale Martin – Bidon : Droit  de l'environnement – édition 2010 – EMD S.A.S France – p07. 
3 -La définition du mot  développement  la plus complète  serait de la décrie comme un processus de long terme, 
auto-entretenu, endogène et cumulatif, d'augmentation de la richesse  et de diversification croissante des activités 
économique, qui permet à un nombre croissant d'êtres humains de passer d'une situation de précarité à une 
meilleure maitrise de leur propre destin comme des aléas de la nature" – sylvie brunel : le développement 
durable, que sais je ? quatrième édition mise à jour 2010, presses universitaires de France – Paris – p:58. 
4 - "la durabilité s'analyse en termes de ressources, ce que les économistes qualifient de (capital), le capital dont 
disposent les sociétés humaines peut être soit  naturel (les ressources naturelles, renouvelable ou non 
renouvelable, telles que l'eau, les sols, les couverts végétaux, le charbon, le pétrole, etc), soit construit : le capital 
physique des infrastructures et des biens produits, le capital financier, le capital humain des compétences et des 
qualifications, le capital social des réseaux et des relations. 
la durabilité est dite forte quand on considère que le capital naturel doit absolument être maintenu en état, elle est 
dite faible lorsque la somme du capital  naturel et du capital construit doit être maintenue constante, c'est-à-dire 
que l'on peut substituer du capital construit à du capital naturel", Idib – p59. 
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، أي أنه ال یمكن الحدیث عن 1إن حمایة البیئة والتنمیة المستدامة مفهومان مترابطان ارتباطا وثیقا

مالي التي والقدرة على االلتزام ال 2تنمیة مستدامة دون حمایة للبیئة، وهو ما تجسده دراسات الجدوى 

تنطوي على مجموعة من المؤشرات الخاصة بتجسید االستثمار، بحیث ال یتعلق األمر بتحقیق مشروع 

دون أن یكون لهذا األخیر فائدة تعم تراب اإلقلیم، مع احترام المعاییر البیئیة، وبالتالي العمل على إنشاء 

  .جي مستداممناطق للثروة قادرة على خلق القیم وفرص الشغل في إطار إیكولو 

وبناء على ذلك، فإن اختیار تنمیة إقلیم نفسه یتحدد اعتمادا على مؤهالته الخاصة، ویعتبر المحیط 

الطبیعي والتواصل وتواجد مراكز التكوین وطبیعة المنطقة بعض المؤشرات الدالة والمساعدة والمؤكدة على 

  3. االختیار األمثل قبل تفعیل كل المشاریع

محددات اختیار اإلقلیم لإلستثمار، لكن  من عیة، قد تكون محدداوالمؤهالت الطبیإن الجانب البیئي 

ال بد من ترشید استغالل الثروات وفرض حمایة البیئة لتحقیق االستدامة، وفي هذا اإلطار، وضعت الدولة 

ح ، بل أصب5وخلقت مجموعة من الهیئات للسهر على احترام البیئـة  4مجموعة من النصوص القانونیة 

من شأنه التأثیر على البیئة مشروط بإعداد دراسة متعلقة بالتأثیر على  يالترخیص ألي مشروع استثمار 

                                           
1 -Pascale Martin – Bidou : Op.cit-p:82. 

ـ یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر 2007مایو  19مؤرخ في  145-07راجع المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  .السالف الذكر –على البیئة 
مؤلف " –مجموعة صندوق اإلیداع والتدبیر – Medzتجربة شركة  –التنزیالت الترابیة للسیاسات القطاعیة بالمغرب  –عبد الرفیع حنوف  - 3

  .104ص  – ...قاولة جماعي مشار إلیه سابقا تحت عنوان الذكاء اإلقلیمي والتنمیة الجهویة بواسطة الم
  .السالفة الذكر  -المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03القانون رقم  - 4
وكذا سلطات المراقبة في إطار الصالحیات  - ط وأعوان الشرطة القضائیة العاملین في إطار أحكام قانون اإلجراءات الجزائیةإضافة إلى ضبا" - 5

  : یؤهل للقیام بالبحث وبمعاینة مخالفات أحكام هذا القانون  -المخولة لهم بموجب التشریع المعمول به

  .یها من قانون اإلجراءات الجزائیةوما یل 21الموظفون واألعوان المذكورون في المادة  -

  مفتشوا البیئة -

  موظفوا األسالك التقنیة لإلدارة المكلفة بالبیئة -

  .ضباط وأعوان الحمایة المدنیة -

  متصرفوا الشؤون البحریة -

  ضباط الموانئ  -

  أعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ -

  قواد سفن البحریة الوطنیة  -

  ارة البحریةمهندسو مصلحة اإلش -

  قواد سفن علم البحار التابعة للدولة  -

  .األعوان التقنیون بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار -

  أعوان الجمارك -

 فات،ویكلف القناصلة الجزائریون في الخارج بالبحث عن  مخالفات األحكام المتعلقة بحمایة البحر وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخال 

  . من نفس القانون 111راجع المادة "  وٕابالغها للوزیر المكلف بالبیئة والوزراء المعنیین
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البیئة تثبت عدم إضراره بها أو مطابقته للمعاییر المعمول بها دولیا ووطنیا في مجال المحافظة على 

  .1البیئة

مواجهة منافسة السوق مع  إن أي مجال إقلیمي لن یستطیع أن یصبح تنافسیا، إال إذا استطاع

، ...ضمان استدامة بیئیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، مؤسسة على منطق التشبیك والتمفصل الدولي 

وحتى إذا ما حقق مجال إقلیمي معین تنافسیته، فلن یستطیع أن یظل تنافسیا دائما إذا لم یهتم باستدامة 

  .2هما متالزمین وغیر منفصلیننموذجه التنموي، بحیث أن هذین الهدفین یبدو أن

إن أهمیة البعد البیئي في التنمیة اإلقلیمیة، والدور الذي یجب على الدولة أن تضطلع به في حمایة 

الموارد الطبیعیة وتثمینها، یضعان صناع القرار أمام مسؤولیات بالغة األهمیة، مما یفرض علیهم تبني 

ظل  الذي د أولویات السیاسة العقاریة، وهوالبیئي كأح باقي، واستحضار البعدرؤیة وتدبیر معقلن واست

خارج نطاق اهتماماتهم سابقا، وفي هذا اإلطار، یمثل استغالل وتثمین الموارد الطبیعیة، وبوجه خاص 

الموارد المتجددة، والنهوض باالقتصاد األخضر، من خالل كل أشكال التحفیزات الجهویة والوطنیة 

بالنسبة إلى الجهات، من أجل المحافظة على البیئة وتنمیة أنشطة جدیدة ومفیدة، والمحلیة، خیارا مستقبلیا 

  .3ویمثل أیضا خزانا هائال حقیقیا من فرص الشغل والثروات، یتعین استغالله بإرادة راسخة وتصمیم كبیر

  

  وعالقته بالذكاء االقلیمي  التسویق اإلقلیمـي مفهوم:  ثانیـا

في كونه یجعل من الجماعات اإلقلیمیة مقاوالت حقیقیة ذات  تكمن أهمیة التسویق اإلقلیمي

مردودیة مباشرة یمكنها مجاراة الدولة في حل الرهانات المطروحة علیها، وهذا لن نصل إلیه إال باعتماد 

، غیر أن أهمیة تدبیر التسویق همقاربات أكثر نضجا وفعالیة في صیاغة مفهوم نموذجي للمجال ومظاهر 

ب أن تقف عند هذا الحد، بل علیها أن تنخرط في مسلسل التفاعالت العالمیة، وما یطبعها اإلقلیمي ال یج

من استقطاب الرسامیل، لذا فإنه یجب أن یراعي في تدبیر التسویق اإلقلیمي، السهر على تبني الجماعات 

                                           
مال تخضع، مسبقا وحسب الحالة، لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة، ومشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع واألع" -  1

والموارد  وكل األعمال الفنیة األخرى، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو الحقا، على البیئة، ال سیما على األنواع -الفنیة األخرى

  .من نفس القانون 15راجع المادة  –" واألوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات األیكولوجیة وكذلك على إطار ونوعیة المعیشة
2 - Guy Baudelle, catherine GUY et Bernadette Merenne – Schoumaker : le développement territorial en Europe 
concepts, enjeux et débats, édition 2011, presses universitaires de Rennes, France, P: 18. 

مؤلف جماعي مشار إلیه "أیة استراتیجیات، بالنسبة للبلدان النامیة ؟ : إقتصاد المعرفة والتقسیم المعرفي الجدید للعمل : محمد بلحسن لتلمساني  - 3

  .307ص ... " واسطة المقاولة سابقا تحت عنوان الذكاء اإلقلیمي والتنمیة الجهویة ب
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فع من جاذبیة ، وذلك بهدف الر 1اإلقلیمیة لنظام الذكاء اإلقلیمي، بإظهار ما لدیها من مؤهالت طبیعیة

  .االستثمار، وخلق دینامیة بین الفاعلین، وتعزیز هویة المجال اإلقلیمي وتنمیة شبكة التعاون

إن اعتبار المجال اإلقلیمي كمنتوج یستلزم التسویق، حیث یصبح التسویق اإلقلیمي أحد مخرجات 

حیط المحلي، وذلك من الذكاء اإلقلیمي، فبفضل التسویق اإلقلیمي تتحسن إمكانیة التواصل داخل الم

یركز على تنمیة المجال بجذب  –اقتصادي  –ن، هدف خارجيیخالل تحقیق هدفین موضوعی

  .2یفسر ویشرع لعمل المجالس المنتخبة  –سیاسي  –المستثمرین، وهدف داخلي 

  

-I  مفهـوم التسویق اإلقلیمي  

إطار مجالي متناسق ومتمیز یرمي التسویق اإلقلیمي إلى وضع اإلقلیم والفعل العمومي المحلي في 

بهدف تحقیق التنمیة اإلقتصادیة واالجتماعیة، فالجماعات المحلیة مدعوة الیوم إلى توظیف جمیع 

إمكانیاتها بغیة االرتقاء بإقلیمها إلى مستویات متقدمة، تمكنه من ولوج المنافسة الدولیة التي ارتفعت 

  .حدتها شیئا فشیئا

دینامیكیا، تؤثر وتتأثر بما یحیط بها من متغیرات وعوامل داخلیة  وتعد العملیة التسویقیة نشاطا

وخارجیة تؤثر على قدرة هذه العملیة في تطویر وتحقیق األهداف المرجوة، حیث تعتمد فاعلیتها على ذلك 

 وبین...) المؤهالت الطبیعیة، األنشطة االقتصادیة، المناخ، البیئة (التفاعل الذي یحدث بین اإلقلیم كبنیة 

هذا التفاعل هو ما یصطلح علیه ...) االستراتیجیات والمشاریع التنمویة، مناخ االستثمار (اإلقلیم كوظیفة 

  .3في علم التسویق بالبیئة التسویقیة

التسویق اإلقلیمي یعد من أهم اآللیات وأنجعها لتعزیز الجذب اإلقلیمي من خالل إبراز مقومات إن 

یة أو سیاحیة، والنهوض به اقتصادیا واجتماعیا، وهو ما حدا به إلى اإلقلیم، سواء كانت صناعیة، فالح

  .التموقع داخل سیرورة إجرائیة، تحث على توفر محیط للجودة، ومناخ مالئم یتسم بالتكامل والتعاون

وبالنظر إلى الوسائل التي یستند علیها في فلسفته، والمبنیة على التشخیص واالبتكار والتجدید، 

، بهدف جعل هذا اإلقلیم وجهة أكثر ما اإلقلیمي من خلق نوع من الذكاء الجماعي إلقلیم سیمكن التسویق

  .4إغراءا 

                                           
  .195ص   - 2011 –الرباط  –مطبعة كوب بریس  –الطبعة الثانیة  –" التطورات، المقاربات والرهانات –مغرب الحكامة " –كریم لحرش  - 1

2 - Hassan Azouaoui : "le marketing  territorial et la gouvernance locale au Maroc", publication de la revue 
Marocaine d'audit et de développement, série "Management stratégique", n° 07 2005 – p189. 

  .69ص-عمان-2008 –الطبعة األولى  –دار المسیرة للنشر والتوزیع  -التطبیقمبادئ التسویق الحدیث بین النظریة و  –زكریا عزام وآخرون  - 3
  .51ص  – 2014سنة  –الطبعة األولى  –عمان  –مكتبة المجتمع العربي  –الجغرافیة السیاحیة  –هاشم محمد صالح  - 4
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یتعلق األمر هنا باختالف جذري بین عملیة تجاریة تقوم بها المقاوالت، وبین التسویق اإلقلیمي، و 

التسویق اإلقلیمي إلى فالمقاولة تبحث عن بیع منتجاتها في ظروف جیدة ومالئمة، وفي المقابل یهدف 

وٕاتباع سیاسة تسویقیة، یعني بأن .... مستثمرین، سیاح أو ساكنة : إشباع حاجیات الفئات المستهدفة 

الشركات تحدد األسواق المستهدفة  بناء على نقاط القوة والفرص التي یتیحها العرض، نفس الشيء 

فه، وتحلیل إمكانیاته، ثم تبني إستراتیجیة بالنسبة لإلقلیم، الذي علیه أن یكون قادرا على تحدید أهدا

  .تسویقیة

تلك اإلجراءات الفردیة والجماعیة المتخذة "یمكننا تعریف التسویق اإلقلیمي في مرحلة أولیة بأنه 

لجذب أنشطة جدیدة إلى إقلیم معین، وتسهیل عمل المنظمات المحلیة وتوسیعها، وترویج صورة شمولیة 

  .1"وٕایجابیة عن هذا اإلقلیم

وتقتضي شكلیات التسویق اإلقلیمي، إعطاء األولویة لإلمكانیات االقتصادیة والخدماتیة لإلقلیم، 

  2. من أجل جذب الفئات المستهدفة (facteur de localisation)والتي تصنف كعوامل للتموقع 

أو خارجیة ...) ساكنة، مقاوالت، تجار، جمعیات، جامعات، طلبة (هذه األخیرة تكون إما داخلیة 

  ...) سكان جدد، سیاح، مؤتمرین، ندوات ومعارض، مقاوالت أجنبیة، طلبة أجانب (

  : أربعة شروط من أجل تطبیق التسویق اإلقلیمي، وهي  P.Noisetteوفي هذا الصدد حدد 

 .م السوقاستیعاب أكبر لمفهو  -1

 التأقلم مع السوق ومتغیراته -2

 )داخلیة كانت أو خارجیة(التموقع الجید أمام المنافسة  -3

 .اتخاذ استراتیجیة مناسبة -4

هذه الشروط األربعة تجعل من اإلقلیم منتوجا یمكن من خالله تنشیط االقتصاد المحلي والتأثیر 

قلیم وحاجیاته، وتركز على تسهیل حركیة على المجاالت األخرى، وذلك بنهج إستراتیجیة تبرز مؤهالت اإل

  .3االستثمارات والعمل على تكوین صورة إیجابیة عن اإلقلیم المراد تسویقه

تلك الردود التي "إلى أن التسویق اإلقلیمي هو  F. Hatemو   V. Gollinفي حین ذهب كل من 

وم من أجل استقطاب االستثمارات یقدمها اإلقلیم استجابة للمنافسة الدولیة التي أضحت تتنامى یوما عن ی

                                           
1 -Texier et Valla, "System of actor in territorial marketing, an extention of inter – organizational marketing 
theory", 82 IMP  conferences, lyon – France – 1992 – p16. 
2 -Abdelhay benabdelhadi et Sanna Moussalim, le marketing territorial "cas de région de l'Oriental", Renald 
collection  : Manuels et travaux universitaires 93/2012 – p42. 
3 - Said Hinti – les fonctions économique de collectivité locale, Doctorat d'état, faculté droit, université ainchok, 
Casablanca – 2003 – p 140. 
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، وهو بذلك یهدف إلى وضع المعطیات والتحالیل الالزمة التي یحتاجها الفاعلون المحلیون من 1" الدولیة

  .أجل تحدید أولویاتهم وتحدید طبیعة العرض اإلقلیمي، وٕاتباع السیاسة المالئمة لهذا العرض

هم في خلق مناخ تنافسي كبیر بین الجماعات تأسیسا على ما سبق، نجد أن التسویق اإلقلیمي یسا

  : المحلیة، والتي علیها أن تبرز مؤهالتها على عدة جوانب 

، )استقاللیة الجماعات اإلقلیمیة(ویهم طبیعة التنظیم اإلداري والسیاسي :  الجانب المؤسساتي - 

لتصدي لما یعانیه جودة مناخ األعمال الخاصة فیما یتعلق بتبسیط اإلجراءات، النجاعة القضائیة ل

  .المتقاضون من هشاشة وتعقید وبطئ الفصل

ألن هذه ... سواء منها الطبیعیة، االقتصادیة، البشریة، البنیات التحتیة :  جانب اإلمكانیات - 

  .المؤهالت هي التي تعطي للجماعة اإلقلیمیة شخصیتها

تثمارات والسیاح، ویشمل إذ تمثل جودة الحیاة عامال أساسیا في جلب االس:  الجانب الحیاتي - 

هذا المستوى توفر اإلقلیم على مختلف المؤسسات السوسیو اقتصادیة والبنیات الترفیهیة والریاضیة، التي 

  .تساهم في تطویر الحیاة ككل

التقالید، األعراف، الثقافة، والهویة االجتماعیة : ویتعلق بالعناصر المشتركة :  الجانب التاریخي - 

  .ةللجماعة اإلقلیمی

التسویق اإلقلیمي إذن، هو شكل عصري للتدبیر المجالي، یسمح بإتباع إستراتیجیة واضحة، ویعتبر 

  .2كذلك طریقة للتفكیر ووضع سیاسة عمرانیة للتنمیة بجل مستویاتها في مقابل السوق

 مجموع العملیات التي تقوم بها جماعة"على ضوء ما ذكرناه یمكننا تعریف التسویق اإلقلیمي بأنه 

الدولیة، وذلك بإعطاء صورة ممیزة إلقلیمها، وهو ما  إقلیمیة ما، من أجل تحسین تموقع اإلقلیم في الساحة

  ".من جاذبیتها أمام الفئات المستهدفة خارجیة كانت أو داخلیة من شأنه أن یرفع

تنافسیة والتسویق اإلقلیمي هنا ال یقتصر فقط على إنتاج إستراتیجیة تسویقیة، الغرض منها تعزیز 

اإلقلیم، بل هو قبل ذلك ینبني على مجموعة من التصورات التي تعتمد على تحلیل مختلف مكونات 

اإلقلیم، بغیة خلق مجال متناغم یوفر العیش الكریم لقاطنیه، وقادر على الصمود أمام التحدیات الراهنة 

  .والمستقبلیة، بمعنى آخر هو إعادة لهیكلة وتشكیل اإلقلیم

                                           
1 - Fabrice Hatem – le marketing territorial (principales, méthotes et pratiques), éditions EMS, 2007 – p 44. 
2 - Patrick noisette – le marketing des villes : un défi pour le développement stratégique, Edition d'organisation – 
1996 – P86.  
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یة التي ینتجها التسویق اإلقلیمي ستساهم في خلق نوع من الفكر الجماعي من أجل هذه الدینام

تثمین الخصوصیات المحلیة واالستجابة لحاجیات ومتطلبات التنمیة المجالیة، وهذا الفكر الجامع هو ما 

  .یصطلح علیه بالذكاء اإلقلیمي

  

-IIالتسویق االقلیمي بالذكاء اإلقلیمي  عالقة 

امة، في بعده االقتصادي والمقاوالتي، عن اآللیات التي تعتمدها المقاولة لتسویق یعبر التسویق ع

منتوجاتها أو خدماتها، وقد كانت البدایات األولى لهذا المفهوم في الوالیات المتحدة، وذلك بهدف مساعدة 

یة أحد االتجاهات المقاوالت على التأقلم مع المحیط االقتصادي المطبوع بالتنافسیة، وتعد الدراسة التسویق

الحدیثة في الفكر اإلداري، ذلك أن التسویق یهتم بإشباع الرغبات والحاجات اإلنسانیة، فهو تلك العملیة 

  .1التي یتم من خاللها خلق تبادل للسلع بین المنتج والمستهلك لتحقیق التنمیة االقتصادیة

تجه نحو فكرة جذب ویرى معظم الباحثین على أن الهدف األساسي للتسویق اإلقلیمي ی

االستثمارات، وخلق دینامیة تنمویة تعید رسم معالم المجال، وهو ما یؤكد على أن هذه اإلستراتیجیة تقوم 

على جملة من المرتكزات والقواعد المضبوطة ذات األسس العلمیة التي تجعل منه خطة میدانیة وورشة 

یص اإلقلیمي والتقسیم اإلقلیمي والتموقع اإلقلیمي من قبیل التشخ، 2مفتوحة لتأهیل وتثمین المجال اإلقلیمي

  .ونهج سیاسة تواصلیة تعتمد على التقنیات الحدیثة لالتصال والتواصل .3والتنمیة المجالیة

فاالنخراط في إستراتیجیة  التسویق اإلقلیمي أصبح یفرض على الجماعات اإلقلیمیة، اختیار عالمة 

استراتیجي، ویلزمها مراعاة قیمة هذه العالمة ألنها المدلول أو إقلیمیة، حیث أن هذا االختیار یعتبر 

التعبیر عن اإلقلیم ورهاناته وتنافسیته في شتى المجاالت، وتثمین المنتوجات والخدمات المحلیة والبنیات 

  .التحتیة

هكذا وفي مقاربة مفهوم التسویق اإلقلیمي من مفهوم الذكاء اإلقلیمي، یمكن القول بأن التسویق 

  .4إلقلیمي یطال الذكاء اإلقلیمي للجماعات اإلقلیمیة ا

                                           
  .61ص  – 1996 –الدار المصریة اللبنانیة  –التسویق الدولي من منظور بلد نامي + عمر سلیمان  - 1
أشغال الدورة الخامسة لمنتدى التنمیة والثقافة  –" التسویق اإلقلیمي وآفات التنمیة المحلیة في المغرب" –هالل محمد بودواح وعبد السالم بو  - 2

  .97ص  – 2015، أفریل "أداة إستراتیجیة للتنمیة المحلیة، حالة جماعة اغزران الجبلیة: المشروع اإلقلیمي "إلغزران تحت عنوان 
 2013سنة  – 09العدد  –مجلة دراسات ووقائع دستوریة وسیاسیة  –التسویق اإلقلیمي دعامة أساسیة للتنمیة الجهویة المندمجة  –أمال بلشقر  - 3

  .79 -78ص  –
4 -Intelligence territoriale, Dossier de veille, "aquitaine Europe communication" (AEC), N° 24-2006 – 
p:1.URL:www.aecom.org/blog. 
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بحیث تستعمله كأداة للتحلیل العملي من أجل تدبیر جید وتحسین عرض اإلقلیم وهو أیضا آلیة 

لإلعالم الجغرافي، فیدخل إذن ضمن إستراتیجیة التنمیة المحلیة، ویتعلق األمر بالتموقع الفعال للمجال 

  .1لهدف جذب االستثمارات الصناعیة والسیاحیة والتجاریةالمحلي داخل السوق الدولي 

وفـــــي هذا اإلطار، یستطیع التسویق اإلقلیمي المساهمة في تثبیت دعائم الحكامة المحلیة من عدة 

مستویات وخاصة على مستوى التشخیص الحقیقي لواقع اإلقلیم المحلي وٕاعطاء قیمة مضافة للمجال 

لة للتمفصل بین الجماعات اإلقلیمیة والعموم ألجل المساهمة في التنمیة المحلي، فالتسویق یعتبر وسی

  .2والرفع من قیمة وجاذبیة اإلقلیم 

مفهوم التسویق اإلقلیــــــــــمي یتقاطـــــع مـــــع مفـــــــــــــهوم الـــــــذكاء اإلقلیـــــمي في مجموعــــــة  ذا، فإنـــــــــــهك

للمجال  3من الخصائــــــص، الشــــــيء الــــــــذي یجعلــــهما یشكـــــالن حلــــقات مترابطــــة في التدبیـــر االستراتیجـي

اعات اإلقلیمیة في تبنیها لنظام الذكاء اإلقلیمي، فهي تصبوا إلى االنخراط في اقتصاد اإلقلیمي، فالجم

المعرفة من أجل تحقیق التنمیة المجالیة المندمجة والمستدامة، وتأهیل وتثمین  المجال اإلقلیمي، وهو ما 

ي یمثل أحد مخرجات یجعل المجال اإلقلیمي عبارة عن منتوج یستلزم التسویق، وبالتالي فالتسویق اإلقلیم

  .الذكاء اإلقلیمي

  

  قلیمي في خدمة الذكاء اإلقلیمي التسویق اإل:  ثالثـا

التسویق اإلقلیمي كآلیة للتدبیر یهدف إلى تثمین العرض الترابي، وتعزیز تنافسیته على أساس 

إنجاز أهداف محددة، قادرة على تحقیق االستقطاب والجذب لالستثمارات والكفاءات، وهو ما یستوجب 

دراسات میدانیة للرفع من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام، بما یساهم في التحرك المرن والسریع 

  .لألموال واألشخاص

زیادة على ذلك، من المجحف حصر التسویق اإلقلیمي في تنمیة البنیات التحتیة والتجهیزات 

رؤیة عمیقة وموحدة، إنه كذلك بنك األساسیة وٕانعاش االستثمار، إنه فوق ذلك نتاج لفكر جماعي یؤسس ل

                                           
1 -Fatima CHAHID: "territorialisation des politiques publiques" publications de la revue marocaine 
d'administration et de développement, collection (REMALD), "Manuels et travaux", n° 63-2005-p184.  
2 -Fatima chahid.op.cit-p186. 

بصفة عامة والتخطیط االستراتیجي بصفة خاصة من مستلزمات الحكامة الجیدة المرافقة لمفهوم التدبیر الجید، إذ ال لقد أصبح منطق التخطیط " - 3

مح یمكن تصور أي تدبیر استراتیجي بدون تخطیط محكم وفعال، فالتخطیط االستراتیجي یعد أساس التدبیر االستراتیجي لإلقلیم المحلي، الذي یس

ة اتخاذ القرار وتنظیم الجماعات اإلقلیمیة من جهة، من خالل إقامة ترابط بین التنظیم المجالي الفعلي للمواطنین وتنظیم بضمان عقلنة أفضل لسیرور 

العدد  –منشورات المجلة المغربیة لألنظمة القانونیة والسیاسیة  –التسویق اإلقلیمي ودینامیة المجال  –فتیحة بشتاوي : راجع ". إدارتهم من جهة ثانیة

   .178ص  2018 –الطبعة األولى  – 09 رقم
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للمعطیات في خدمة الجاذبیة اإلقلیمیة واألهداف المرسومة، ویتأسس في فلسفته على االبتكار والتجدید 

  .مع الحفاظ على التراكم التاریخي لإلقلیم

الفاعلین، المواطنین، (ویساهم التسویق اإلقلیمي في خلق نوع من التفاعل بین بنیات اإلقلیم 

إذ أنه یفرض ضرورة تنسیق الجهود من أجل بلورة إستراتیجیة شاملة، تنخرط فیها جمیع ...) تثمرین المس

مكونات اإلقلیم، بغیة إبراز المزایا التنافسیة التي من شأنها تعزیز جاذبیة اإلقلیم أمام المستثمرین ورؤوس 

  .معینة 1األموال في منطقة

الفعل العمومي لخدمة التنمیة الشاملة والمستدامة  وبما  أن الذكاء اإلقلیمي یهدف إلى تسخیر

لإلقلیم، وذلك بخلق أقطاب تنافسیة، فإنه یعتبر امتدادا للتسویق اإلقلیمي، الذي یعد بدوره آلیة تغذي 

  : الذكاء اإلقلیمي من خالل 

  )التشخیص اإلقلیمي(اإلدراك الجید لمكونات اإلقلیم وٕامكانیاته  - 

  )الیقظة اإلستراتیجیة (األزمات الطارئة  القدرة على التفاعل مع - 

  )الصورة اإلقلیمیة(القدرة على االبتكار  - 

  .التجدید اإلقلیمي - 

  

-I  التشخیص اإلقلیمي: 

من توطید  نُ كِّ مَ یعد التشخیص اإلقلیمي من الخطوات األساسیة في منهجیة التسویق اإلقلیمي، إذ یُ 

التحالیل التنافسیة، ودراسة طلبات الفئات المستهدفة، وتقییم مستوى الجاذبیة اإلقلیمیة بشكل عام، 

والعرض اإلقلیمي بوجه خاص، وال یمكن الحدیث عن منهجیة خاصة أو مستقلة للتشخیص اإلقلیمي، 

تراعي تعددیة اإلقلیم وتعدد  على اعتبار أنه ال یعد غایة في حد ذاته، وٕانما یدخل ضمن سیرورة منهجیة،

  .2الفاعلین المنتمین إلیه، ویعد بالتالي أداة للمساعدة على اتخاذ القرار

وتظهر أهمیة التشخیص اإلقلیمي من خالل فلسفته وٕاستراتیجیته التي تهدف باألساس إلى الوقوف 

ولویاته وربطها بواقعه الوطني على واقع اإلقلیم وتناقضاته، ومؤهالته الطبیعیة المادیة والبشریة، وتحدید أ

والدولي من أجل تسییر مهمة وضع الخطط واالستراتجیات للنهوض باإلقلیم وتأهیله، وٕابراز األولویات 

                                           
: راجع ". فضاء مكون من مجموعة من الوالیات لها خصائص طبیعیة وتنمویة متجانسة في المجاالت الطبیعیة والغابیة والرعویة: المنطقة " - 1

  .المتضمن التوجیه الفالحي السالف الذكر 16-08من القانون رقم  03المادة 
2 - Abdelhay benabdelhadi et Sanna Moussalim, le markentin territorial "cas de la région de l'oriental" op. cit- 
P48 
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ومتابعة المتغیرات والوقوف على األخطار، واالستعانة بالخطط البدیلة واالحتیاطیة، والموازنة بین مختلف 

  .1الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة

فالتشخیص اإلقلیمي إذن، أداة لتحلیل وفهم البنیات واألنساق الطبیعیة واالقتصادیة واالجتماعیة، 

والتي تتحكم في تدبیر وتنظیم اإلقلیم انطالقا من تحدید اإلكراهات وسیناریوهات التطور المحتملة، وفرص 

قاربة تشاركیة مع مختلف اإلقلیم في التقدم، وصیاغتها في شكل أولویات إستراتیجیة، اعتمادا على م

  .2المتدخلین في التنمیة 

وحتى یتم تفعیل التشخیص اإلقلیمي، فاألمر ال یتطلب بناء تصورات مستقاة من التجارب 

النموذجیة عبر العالم، أو دراسة األسواق المتقدمة، بقدر ما یتطلب تحلیل بسیط، یتم وضعه بمشاركة 

  .3قلیم ومكوناتهفاعلین إقلیمیین لهم درایة وفهم جید لإل

  : وتقوم مصفوفة التحلیل على نوعین من التحالیل 

  .أي داخل التراب، ویهم تشخیص نقاط القوة والضعف داخله: تحلیل داخلي  - 

  .أي خارج التراب، ویهم تشخیص اإلكراهات الخارجیة والفرص والبدائل المتاحة: تحلیل خارجي  - 

تفعیله أیضا على إستراتیجیتین رئیسیتین، تتجلى من جهة أخرى، یعتمد التشخیص اإلقلیمي في 

األولى في مرحلة تشخیص الوضعیة المطروحة، وذلك بدراسة جمیع متعلقات اإلقلیم المدروس وتجمیعها 

في بنوك للمعطیات من أجل تیسیر مهمة المرحلة الثانیة، التي تدعى مرحلة الخیارات اإلستراتیجیة، والتي 

لتسویقیة لإلقلیم والتمهید لمرحلة التفعیل على أرض الواقع، وتساهم هذه المرحلة یتم فیها بناء التوجهات ا

في التمكن من معرفة أهم عناصر االختالف في اإلقلیم، بإعطاء معلومات دقیقة على هذه الوضعیة، 

وتجمیع مختلف اإلحصائیات وتحلیلها، وبلورتها وفق مخططات إستراتیجیة تقوم على أساس طرح البدائل 

  .4لخیارات الممكن إتباعها، وهو ما یظهر من خالل المرحلة الثانیةل

تعتمد هذه المرحلة بشكل أساسي على الدراسة التنافسیة للمجاالت، ومقارنة المعطیات القطاعیة، 

وتجمیع المعلومات في بنك للمعطیات، مما یمكن من تحدید دقیق لنوعیة العرض اإلقلیمي الممكن بلورته، 

  .حصولها، أو ما یسمى بالرصد االستراتیجيالممكن ستباقیة للظروف وفق مخططات ا

  

                                           
1 - Benoit Meyronin, le marketing territorial enjeux et pratique, librairie  vuibert – Paris – mars 2009 – p222. 
2 - Abdelhay benabdelhadi et Sanna Moussalim, op. cit- P52. 
3 - www.animaweb.org/investivmodule-3.php≠diagnostic-stratégique. 

ص  2000 –الدار البیضاء  –مطبعة النجاح الجدیدة  –الطبعة األولى  –السیاسة العقاریة في میدان التعمیر والسكني  –عبد الهادي مقداد  - 4

141.  
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-II  الیقظة اإلستراتیجیة اإلقلیمیــة: 

من بین أهم الوصفات التي یقدمها التسویق اإلقلیمي، والتي یساهم بشكل كبیر وفعال في تنمیة 

یهتم برصد التغیرات على الذكاء اإلقلیمي، نذكر الیقظة اإلستراتیجیة، ذلك أن التسویق اإلقلیمي 

  .الصعیدین اإلقلیمي والدولي إلعداد حلول استباقیة تفادیا لألخطار أو التقلیل منها

والیقظة اإلستراتیجیة هي من اآللیات المهمة التي یعتمد علیها التسویق االقلیمي في البرمجة 

لتنبؤ بالمستقبل، وأمام التغیرات اإلستراتیجیة، وتعد بدیال عن التخطیط االستراتیجي الذي لم یعد كافیا ل

السریعة والمتالحقة، فاألمور لم تعد تحدث في عالقة خطیة كما كانت في السابق، فالتطور السریع لتقنیة 

المعلومات على سبیل المثال أدى إلى تداخل المصالح بین الدول، والتأثیر المتبادل في ما بینها ولم یعد 

  .تمعات األخرىأي مجتمع بمنأى عما یحدث في المج

وتعرف الیقظة اإلستراتیجیة اإلقلیمیة، على أنها أسلوب منظم في إدارة اإلقلیم، یرتكز على تحسین 

، وهي )التهدیدات والفرص(تنافسي بالجمع بین معالجة المعلومات، ونشر المعرفة للتحكم في المحیط 

صلة، قصد القیام برد الفعل االستباقي كذلك عملیة جماعیة تهدف إلى الرصد والتعقب الدائم للتغیرات الحا

  .1حیال األخطار التي تهدد اإلقلیم، لتشكل بذلك امتیازا تنافسیا بالنسبة للجماعات اإلقلیمیة

  : وترتكز المقاربة المتبعة من أجل بناء نظام الیقظة اإلستراتیجیة على 

 الیقظة اإلستراتیجیة،  تشخیص للوضع والعوامل المؤثرة لكل األنظمة وفروعها المشكلة لمجاالت

 .مع تحدید المؤشرات اإلستراتیجیة المناسبة

  االستشراف االستراتیجي الذي یسمح بتقییم المخاطر المحتملة، والفرص المتاحة على المدى

 .المتوسط والبعید

  االستشراف العملي الهادف إلى إیجاد الحلول الممكنة والمستدامة للمشاكل الهیكلیة الحالیة أو

 .لة على المدى القصیرالمحتم

لقد بات من الضروري تفعیل الیقظة اإلستراتیجیة، والتي تفرض قیام اإلقلیم بشكل مستمر بمراقبة 

التغیرات، والمبادرة بإجراء ما یلزم لإلعداد، وربما استباق األخطار للتقلیل من آثارها، واستحداث أسلوب 

  .2والثقافیة والبیئیة داخل اإلقلیمجدید یغیر نمط الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة 

إن الیقظة اإلستراتیجیة اإلقلیمیة تعني أن یكون هناك تفكیر استراتیجي استباقي كجزء من العملیة 

في جمیع المستویات اإلقلیمیة، وهذا یعني في جوهره أن تكون اإلدارة المجالیة على قدر مهم من التكوین 

                                           
1 -B. Meyronin-op-cit,p124. 

  .57ص –مرجع سابق  –مغرب الحكامة  –كریم لحرش  - 2
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لیمیة المتعلمة التي تستهدف بناء الخبرة والوقوف على جمیع والتعلم لتبقى ناجحة، فالمؤسسات اإلق

المستجدات في بیئتها ، هي أفضل من تلك التي ال تتعلم حتى وٕان كان لدیها إستراتیجیة أفضل صیاغة، 

فالمهم هو القدرة على فهم ما یدور حولك وٕاحداث التغییر المطلوب في التوقیت المناسب، وهو ما یقود 

لمستجدات، وهذا هو جوهر مفهوم الیقظة اإلستراتیجیة في أن یقوم اإلقلیم بالتحرك من إلى التكیف مع ا

  .1المراجعة والتعدیل في اإلستراتجیة إلى التنفیذ كعملیة مستمرة

  

-III  ابتكار الصورة اإلقلیمیــة: 

الجمهور من تتشكل الصورة اإلقلیمیة من مجموع التمثالت العقلیة، المعرفیة والوجدانیة التي تمكن 

تمییز هذا اإلقلیم عن ذلك، وبناء هذه الصورة یخضع لعدد من المعاییر والوسائل التي تساهم في تحدید 

هل إلقلیمنا صورة ممیزة تعبر عنه وتمیزه عن مختلف المنافسین : مكوناتها، تبدأ من طرح سؤال جوهري 

  االقلیمیین اآلخرین ؟

یا، یتجلى أساسا في قدرة مدبریه على خلق میزات تنافسیة ، یكسب إشعاعا دولما إن ما یجعل إقلیما

وتثمین منطق االبتكار اإلقلیمي، من هنا وجب أن یكون للفاعل اإلقلیمي معرفة عمیقة باإلقلیم ومكوناته 

بنهج رؤیة شاملة تمكن من خلق تصور ووعي جماعي موحد حول األهداف المتوخاة في التسویق 

لمعرفة واالبتكار كعوامل أساسیة ومحددة في نجاحها، وهنا تبرز الصورة ، رؤیة تعتمد على اياإلقلیم

  .اإلقلیمیة باعتبارها مسارا تراكمیا یفضي إلى إنتاج مزایا تنافسیة متخصصة لإلقلیم

ما نشعر به تجاه إقلیم ( عناصر حسیة : وتتأسس صورة اإلقلیم على مجموعة من العناصر 

تقدیر اإلقلیم من طرف (، وعناصر تقییمیة )ما نعرف عن إقلیم معین(إدراكیة / ، وعناصر معرفیة )معین

التفاعل مع اإلقلیم سواء بسبب ظروف العمل، (، وعناصر سلوكیة )الساكنة القاطنة والغیر قاطنة

  ...).السیاحة، االستثمار 

حسب كالریس، فإن صورة اإلقلیم تتكون من مجموع المعتقدات والتمثالت واالنطباعات التي 

  .2كلها األشخاص عن اإلقلیمیش

                                           
1 -Ahmed el Arabi,  "investissement direct étranger et développement local : quelles stratégies des collectivités 
locals", in mohamed marakat (sous la dir), la gouvernance locale au Maroc, GREURE, 2003-p77. 
2 - Allin clarisse, le marketing territorial peut il relancer le développement des territoires en crises ?  sciences 
com, école de communication et des medias, M2 management de la communication, 2008 – p33. 
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الضرائب، الخطط التنمویة، التعمیر (وتتشكل كذلك من خالل السیاسة المحلیة للفاعلین اإلقلیمین 

، السیاسة الحكومیة، والنسیج االقتصادي، وعلى الخصوص من خالل الموروث التاریخي والعناصر ...)

  .1الطبیعیة

بناء المشترك، الكل یساهم في تشكیلها بقدر معین، إن الصورة اإلقلیمیة في الواقع هي أرضیة لل

  .الهویة، السمعة، الجاذبیة: وهي تحیل إلى ثالثة عناصر مرتبطة فیما بینها وهي 

القدرة على جلب أنشطة جدیدة وعوامل إنتاج "ویمكن تعریف جاذبیة مجال إقلیمي معین على أنه 

، لكن الجاذبیة ال یمكن أن تنحصر في ....) رؤوس أموال وتجهیزات ومقاوالت وعمال مؤهلین(متحركة 

  .2"هذا المظهر الهجومي، بل لها أیضا بعد دفاعي عن طریق الحفاظ على االستثمارات الموجودة

فاإلقلیم یولد شعورا باالنتماء، ألهمیته التاریخیة واالقتصادیة والثقافیة، لذلك یخضع في بحثه عن 

تستند إلى حقول داللیة متنوعة، تساهم في بلورة هذه  – الصورة المجسدة له لمجموعة من التمثالت

الصورة وتسویقها، وتعزز بالتالي جاذبیته بما یخدم التنمیة المستدامة، من خالل إستراتیجیة عامة للتواصل 

  .3اإلقلیمي

ال شك أن إبداع  صورة متمیزة لإلقلیم، له دور حیوي في سیاسة جذب المستثمرین والسیاح ف

مي وتعزیز قلیمیین المحتملین، فهذه المرحلة تعتبر أساسیة ومفصلیة في سیرورة التسویق اإلقلیوالزبائن اإل

  .تموضع اإلقلیم وتنافسیته

  

-IV  التجدیــد اإلقلیمي:  

التجدید اإلقلیمي یمكن تعریفه على أنه استجابة جدیدة لمشكلة أو حاجة محددة جماعیا على 

  .مستوى الرفاه والتنمیة المحلیة المستدامةالمستوى اإلقلیمي من أجل الرفع من 

وكثیرا ما یقترن هذا المفهوم بضرورات التنمیة وبإعادة هیكلة اإلقلیم، وكذا التقنیات التكنولوجیة 

الحدیثة بغیة تعزیز القدرة التنافسیة لإلقلیم، ویندرج في هذا اإلطار جمیع المبادرات ذات الطابع االبتكاري 

  .والغیر اعتیادیة

ویعد االستثمار في االقتصاد الرقمي من المحاور األساسیة التي یركز علیها التجدید اإلقلیمي، 

باعتباره االقتصاد الذي یدور حول الحصول على المعرفة والمشاركة فیها واستخدامها وتوظیفها وابتكارها 

                                           
1 -Allain c-op.cit-p33. 
2 - Guy baudelle, cathrine GUY et Bernadette Merenne – schoumaker, op.cit-p18. 
3 - Chammard C. et liquet J.C  l'image de marque  des territoires comme indicateur  de leur performance ; des 
enjeux pratiques aux  interrogations éthiques, Actes du colloque CNRS "vivre du patrimoine " corte -2009-p15. 
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عة من التغییرات إلحداث مجمو  يمتلف مجاالتها، وتوظیف البحث العلبهدف تحسین نوعیة الحیاة بمخ

اإلستراتیجیة في طبیعة المحیط االقتصادي وتنظیمه، لیصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحدیات العولمة 

  .1وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وعالمیة المعرفة، والتنمیة المستدامة بمفهومها الشمولي التكاملي

للمدن، وذلك بالنظر إلى مالیین المستعملین لذلك بات یلعب االنترنت الیوم دورا هاما في التسویق 

یومیا، والنتشاره على مدى واسع وفي جمیع بلدان العالم، فهو من جهة یسهل الولوج لمعرفة مزایا 

وخصائص اإلقلیم بأقل تكلفة وأقل جهد، ومن جهة ثانیة ییسر على الجماعات اإلقلیمیة عرض منتوجاتها 

  .محصلةبتكلفة منخفضة مقارنة مع الفوائد ال

واعتماد التسویق اإلقلیمي إلى حد كبیر على هذه التقنیة، من شأنه الرفع من مستوى الذكاء 

اإلقلیمي لیس فقط ألنها تساهم في وضع أنظمة معلوماتیة إقلیمیة وفي بناء مجتمع المعرفة، ولكن ألنها 

  3: ائص حدیثة تختلف عن المدن العادیة التصافها بعدة خص 2ستمكن من خلق مدن رقمیة 

  .تعتمد المدن الرقمیة على التدفق العالي:  (haut débit)التواصل العالي التدفق  - 

تشجع المدینة الرقمیة على توسیع قاعدة مستخدمي التكنولوجیا الرقمیة : توسیع القاعدة الرقمیة  - 

  .التجاریةومساعدتهم على تطویر مهاراتهم لتمكینهم من استغالل الخدمات االلكترونیة اإلداریة و 

تستغل الشركات المتواجدة في المدینة الذكیة اإلمكانیات الرقمیة التي توفرها هذه : االبتكار  - 

األخیرة للتشجیع على االبتكار وخلق فرص الشغل وتخفیض التكالیف، مع توفیر الخدمات في أي مكان 

  .وفي أي وقت

الكفاءات العاملة قادرة على تولید قیمة  فالمدینة الرقمیة تعي تماما بأن: الید العاملة المؤهلة  - 

اقتصادیة مضافة، ولهذا فهي توظف تكنولوجیا المعلومات واالتصال لدعم التكوین وتنمیة المعارف من 

  .أجل تطویر كفاءة الید العاملة

من خالل ما تقدم ذكره، نرى أن التسویق اإلقلیمي سیساهم في ابتكار طریقة جدیدة إلنتاج 

المجتمع المعني، ومؤسس  معإلى جعل اإلقلیم مجاال توافقیا غیر مرفوض، وتشاركي األراضي، تسعى 

                                           
 –المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیة  –التدبیر المفوض للمرفق العام بین إكراهات التحدیث وواجب الدولة في حمایته : عصام بن جلون  - 1

  .45ص  – 2009ماي ویونیو،  86العدد 
وفي سنة  -1994األولى في المؤتمر األوروبي للمدینة الرقمیة سنة  للمرة" المدینة الرقمیة"استخدم مصطلح  –المدینة الرقمیة أو المدینة الذكیة  - 2

ثم تبنت السلطات األوروبیة بشكل أساسي مدینة امستردام كمدینة  -في عدد من المدن" مشروع المدینة الرقمیة األوروبیة"دشن األروبیون  1996

إال أن معظمها أخذ الطابع  -اوالت إلعالن بعض المدن كمدن رقمیةوبرزت في الوالیات المتحدة آنذاك عدة مح - رقمیة، تلتها مدینة هلسنكي

  .التسویقي ولیس الطابع المدني الشامل للمدینة
: أنظر الرابط  –مقالة منشورة على شبكة االنترنیت  –دراسة تحلیلیة : تخطیط المدینة االلكترونیة  –حیدر  فرحات  - 3

Faculty.Ksu.edu.Sa/alhomod/sFile/Gouvernement14.PDF   
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على الفهم والمعرفة بالثقافة واألفكار السائدة للمستهلك والمستفید، دینامیة من هذا القبیل كفیلة بأن تجعل 

الرفع من األداء من التسویق اإلقلیمي اآللیة المالئمة للقیام بمجموعة من اإلصالحات، والتي من شأنها 

  .اإلقلیمي

ومن هذا المنطلق سیكون بمقدور اإلقلیم، إبداع استراتیجیات تسویقیة تتأسس على الذكاء اإلقلیمي 

السیاحي  الستقطاب األسواق المتطورة، فرهان التسویق اإلقلیمي الیوم یجب أن ال یقف عند الجذب

التغیر المناخي، الفعالیة (المجتمعیة الكبرى لبحث واالبتكار حول التحدیات والمقاوالتي، بل تركیز ا

محاربة الفقر، (، وتحدیث أسواق الشغل، وتدعیم التماسك اإلقلیمي ...)الطاقویة، الصحة المجتمعیة 

وتمتین المشاركة المجتمعیة، إذ ال یمكن أن توجد إستراتیجیة ) المهمشة من التنمیة طقإدماج المنا

سلبیة كالهشاشة االجتماعیة وقلة الكفاءات العاملة وانعدام األمن  للتسویق اإلقلیمي مع وجود مؤشرات

واالستقرار االقتصادي، لذلك یجب على الهندسة المستقبلیة للتسویق اإلقلیمي أن تتمكن من بلورة مؤشر 

  .1یتقاطع فیه التسویق اإلقلیمي مع الذكاء اإلقلیمي، وجعل االستشراف اإلقلیمي محور هذه الهندسة

  

  السیاحي بالتخطیط اإلقلیميعالقة التخطیط :  الثانيالمبحث 

للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، إلى  حي تخطیط التنمیة السیاحیة، كموّجهرض االستثمار السیاتیف

، وذلك بضرورة مد ید الدولة بإطار استراتیجي )الصناعة، الفالحة(جانب القطاعات األخرى المنتجة 

  .، باالعتماد على أهداف مخطط لها، وواضحة المعالم2030اق سنة مرجعي، وبنظرة واضحة نحو آف

بصفته عنصرا من المخطط  (SDAT 2030)ذلك هو موضوع المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

المتعلق  20- 01الذي تقرر إعداده وتحدید معالمه بالقانون رقم  (SNAT)الوطني للتهیئة اإلقلیمیة 

  .2بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة

لقد كان المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، موضوع نقاش وطني واسع، جهوي ومحلي، جمع 

،  مختلف الفاعلین والمتعاملین في السیاحة الوطنیة، مستثمرون، مرقون، أصحاب وكاالت أسفار

مرشدون، سیاحیون، ناقلون، مقدموا خدمات، فندقیون، أصحاب مطاعم، دواوین السیاحة، الحركات 

  ....الجمعویة، المجموعات المحلیة 

                                           
 – 2004سنة  –مطبعة االتحاد االشتراكي  –االستشراف اإلقلیمي المنتج للذكاء السیاسي والتدبیر الحكیم للشأن المحلي  –عز العرب العناني  - 1

  .12ص 
   .08ص  –ة والسیاحة وزارة تهیئة اإلقلیم، البیئ –تشخیص وفحص السیاحة الجزائریة :  1الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 2
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وتمثل الرهان في إعادة مالئمة المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، من طرف مجمل المتعاملین 

  1. والفاعلین في السیاحة

للتهیئة السیاحیة، أن النشاط السیاحي لیس فرعا وال قطاعا للنشاط،  یعتبر المخطط التوجیهيحیث 

إنها صناعة فتیة، توفق بین ترقیة السیاحة والبیئة، وبالنسبة للجزائر، فإن السیاحة لیست خیارا، إنها 

  .ضرورة وطنیة، بما أنها تشكل محركا للتنمیة، وتثمین التراث الوطني الثقافي والتاریخي ورافدا للنمو

النقل، اإلیواء، الترفیه، : (السیاحة ال تشبه أي نشاط آخر، فهي تشكل تجمیعا معقدا للخدمات ف

، وهو نشاط یقوم أساسا على المورد البشري، وعلى نوعیته وقدراته وتأهیله، وفي هذا االتجاه )اإلطعام

  .فإنها تتطلب ثقافة األداء والخدمة

ید لمكوناتها كالنقل، اإلعالم، اإلیواء، الترفیه، عامال حیث تشكل السیاحة سلسلة، یعتبر التمفصل الج

  .2أساسیا في نجاحها 

ومن أجل شرح المحاور المذكورة أعاله، سنبین كیف أن المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة الذي 

مطلب (یستمد أحكامه من توجیهات المخطط الوطني للتهیئة االقلیمیة، یعتبر أساس التخطیط السیاحي 

لتجسید التخطیط االقلیمي والسیاحي نیة التي رصدها المشرع الجزائري كما سنبین المؤسسات القانو ) أول

  ). مطلب ثاني(

  

  المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة أساس التخطیط السیاحي : المطلب األول 

ا وآثارها تعتبر صناعة السیاحة في العالم الیوم، قاطرة ومحرك للتنمیة المستدامة، من خالل عوائده

الفالحة، الصناعة التقلیدیة، الثقافة، النقل، الخدمات، (التنمویة المترتبة عن تأثیرها على بقیة القطاعات 

  ....).التعمیر والبناء والري، الصناعة 

ة، والمداخیل المستدامة، واهتماما بتجارب حة، دعما للنمو ومصدرا لخلق الثرو وتشكل التنمیة السیا

، وتلك التي سجلت نجاحات في میدان األنشطة السیاحیة، واستلهاما من تجربتها الناجحة البلدان المجاورة

  .وأیضا من بعض إخفاقاتها، قررت الجزائر إعطاء السیاحة بعدا في مستوى قدراتها ومؤهالتها

ویتعلق األمر من اآلن فصاعدا بمرافقة وتأطیر الصعود القوي للسیاحة الوطنیة، وٕادماجها في 

التجاریة للسیاحة العالمیة، من خالل بعث وجهة الجزائر كوجهة سیاحیة مرجعیة على الصعید  الشبكات

  .الدولي

                                           
  101ص  –مرجع سابق  - 1الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 1
  .104ص  –نفس المرجع   –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 2
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وعلیه، یستدعي بعث وجهة وطنیة ذات عالمة، وتحدید مسعى منظم یسمح بمد النشاط السیاحي 

جددة والتي بالرؤیة والنظرة الضروریة لتكریس اقتصاد سیاحي بدیل للموارد القابلة للنضوب، وغیر المت

  .تتمثل في المحروقات

وفي شكل أهداف وزیادة عن الطموحات ذات المحتوى االقتصادي أساسا، یؤكد التشریع الجزائري 

  1.إرادة الدولة في حمایة البیئة وتحسین إطار الحیاة، وخاصة تثمین ودیمومة الثروات الطبیعیة والثقافیة

ط السیاسي المستقیم، وتستند قبل كل شيء على وتندرج السیاسة السیاحیة الجدیدة ضمن هذا الخ

تثمین المناطق واألقالیم، باالعتماد على مؤهالتها، وعلى أنشطتها مع تجنید الفاعلین الذین یعیشون 

  2: علیها، وتستهدف السیاسة السیاحیة الجدیدة تحقیق ثالثة أهداف كبرى 

 .میزان التجاري والمالي واالستثمارالتشغیل، النمو، ال: تحسین التوازنات االقتصادیة الكلیة  .1

الفالحة، الصناعة التقلیدیة، : (توسیع اآلثار المترتبة عن هذه السیاسة إلى القطاعات األخرى  .2

 ).النقل، الخدمات، الصناعة، التشغیل

 .سواء على الصعید الوطني أو الدولي: المساعدة على تنسیق المبادالت واالنفتاح  .3

االستثمار السیاحي أصبح أولویة وطنیة للدولة، ومن اآلن فصاعدا، لم تعد وانطالقا من ذلك، فإن 

السیاحة خیارا، بل أصبحت ضرورة، إذ تشكل موردا بدیال للمحروقات لكون هذه األخیرة موردا في طریق 

  .النضوب خالل هذا القرن حسب دراسات الخبراء

ئة السیاحیة باعتباره اإلطار المرجعي لذلك سنتناول في هذا المطلب تقدیم المخطط التوجیهي للتهی

  ).فرع ثاني(ثم نتكلم عن رهانات وتحدیات هذا المخطط ) فرع أول(للسیاسة السیاحیة في الجزائر 

  

   (SDAT 2030)تقدیم المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة : الفرع األول

اإلطار التشریعي المرجعي للسیاسة  (SDAT 2030)یشكل المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

السیاحیة في الجزائر، وهو المخطط الذي ترمي الدولة لتجسیده، إلبراز نظرتها للتنمیة السیاحیة الوطنیة 

) 2030(، والمدى الطویل )2015(، والمدى المتوسط )2009(في مختلف اآلفاق، على المدى القصیر 

لذي یحدد األدوات الكفیلة بتنفیذ السیاسة السیاحیة وشروط وكل ذلك في إطار التنمیة المستدامة، وهو ا

  .تحقیقها

                                           
  .36ص  –مرجع سابق  -1الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة - 1
  .45ص –نفس المرجع سابق  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 2
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جزء من المخطط الوطني لتهیئة  (SDAT 2030)یعتبر المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

العدالة : الذي یبرز الكیفیة التي تعتزم الدولة من خاللها ضمان التوازن الثالثي  (SNAT)اإلقلیم 

في إطار التنمیة المستدامة على مستوى البالد االقتصادیة، والدعم االیكولوجي، ة االجتماعیة، الفعالی

  .بالنسبة للعشرین سنة المقبلة

ویشكل المخطط الوطني للتهیئة السیاحیة، جزء ال یتجزأ من المخطط الوطني للتهیئة اإلقلیمیة 

(SNAT)ع القطاعات، وجمیع المناطق ، فهو الوثیقة التي تعلن الدولة من خاللها لجمیع الفاعلین، وجمی

لذلك، فإن المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، هو أداة  -2030عن مشروعها السیاحي اإلقلیمي آلفاق 

تترجم إرادة الدولة في تثمین الثروات الطبیعیة والتاریخیة والثقافیة للبالد، ووضعها في خدمة قطاع 

  .في المنطقة األورو متوسطیةالسیاحة، قصد االرتقاء بها إلى درجة االمتیاز 

ویقدم المخطط من هذا المنطلق لمجمل أنحاء البالد، ولكل جزء من أجزاء اإلقلیم الوطني، 

  1.التوجیهات اإلستراتیجیة للتهیئة السیاحیة في إطار تنمیة مستدامة

یقات إن المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، هو التتویج الناضج لمسار طویل من األبحاث والتحق

والدراسات والخبرات، وهو بالتالي نتیجة لتفكیر وتخطیط طویل، وتشاور واسع مع الفاعلین الوطنیین 

  .والمحلیین العمومیین والخواص، على امتداد الندوات الجهویة والنتائج والتوصیات التي كللت بها

اإلعداد، (ل تطوره ویتمثل الرهان في مالئمة المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، مع جمیع مراح

من طرف الفاعلین والمتعاملین المركزیین والمحلیین في السیاحة على مختلف ) االنجاز، المتابعة

اإلطارات الفندقیة، أصحاب المطاعم، وكاالت السفر، المرشدین السیاحیین، المتعاملین (المستویات 

  .2) االقتصادیین، الجمعیات

إعداد مشروع المخطط التوجیهي القطاعي للتهیئة السیاحیة لذلك سنتناول في هذا الفرع، كیفیات 

ومحتوى المخطط التوجیهي للتهیئة ) ثانیا(واإلطار المرجعي للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة ) أوال(

  ).ثالثا(السیاحیة 

  

  

                                           
  .51ص  –نفس المرجع  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 1

المحور  -تشخیص السیاحة في الجزائر  : المحور األول  -ویتكون التقریر العام حول المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة من ستة محاور    -  2

وقرى  (POT)أقطاب االمتیاز السیاحیة : المحور الثالث  -) المخطط االستراتیجي (ذو األولویة الحركیات الخمس وبرامج العمل السیاحي : الثاني 

: المحور الخامس  -. المخطط العملي (SDAT 2030)إنجاز المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة : المحور الرابع  -. (VTE)االمتیاز السیاحیة 

راجع المخطط  .(SDAT 2030)خالصة عامة للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة : المحور السادس  -المشاریع السیاحیة ذات األولویة 

  .09ص  –مرجع سابق  – 1الكتاب  –التوجیهي للتهیئة السیاحیة 
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  كیفیات إعداد مشروع المخطط التوجیهي القطاعي للتهیئة السیاحیة : أوال 

، التي تنص على أن المخططات التوجیهیة للبنى 20-01من القانون  23 ألحكام المادة تطبیقا

التحتیة الكبرى والخدمات الجماعیة ذات المنفعة الوطنیة، تشكل األدوات المفضلة لتطویر اإلقلیم الوطني 

والتنمیة المنسجمة لمناطقه، والتي تتضمن كل القطاعات وال سیما المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، 

ون إعدادها ومراجعتها، موضوع تنسیق بین مختلف القطاعات بعنوان تهیئة اإلقلیم، وتحدد كیفیات هذا یك

التنسیق ومجال تطبیق ومحتوى كل المخططات التوجیهیة والقواعد اإلجرائیة المطبقة علیها عن طریق 

  .1التنظیم

نوفمبر سنة  14مؤرخ في  443-05هذا التنظیم الذي صدر في شكل مرسوم تنفیذي تحت رقم 

، بین كیفیات تنسیق المخططات التوجیهیة القطاعیة ومجال تطبیقها، ونص على أنه تنشأ لكل 2005

، لجنة مركزیة إلعداد مشروع المخطط 2 20-01مخطط توجیهي قطاعي منصوص علیه في القانون 

لقطاعي، وتكلف اللجنة المركزیة بتحضیر أشغال إعداد مشروع المخطط التوجیهي القطاعي التوجیهي ا

ومتابعته، وكذا السهر على تنظیم االستشارات المنصوص علیها في األحكام التشریعیة المعمول بها 

  .3وأحكام هذا المرسوم

  

-I  كیفیات إعداد المخططات التوجیهیة القطاعیـة:  

مركزیة إلعداد مشروع المخطط التوجیهي القطاعي وكیفیات عملها، وكذا  تحدد تشكیلة كل لجنة

آجال إعداد الوثائق المعنیة واالستثمارات الالزمة، بموجب قرارات مشتركة بین الوزیر المكلف بالتهیئة 

  .العمرانیة وكل وزیر معني بقطاعه

                                           
  .السالف الذكر 20-01من القانون  23راجع المادة - 1
  : هي  20-01المخططات التوجیهیة القطاعیة المنصوص علیها في القانون " - 2

   –المخطط التوجیهي للمیاه  –المخطط التوجیهي للفضاءات الطبیعیة والمساحات المحمیة  -

المخطط التوجیهي لشبكات  –یدیة المخطط التوجیهي لتنمیة الصید والموارد الص –المخطط التوجیهي للتنمیة الزراعیة  –المخطط التوجیهي للنقل  -

المخطط التوجیهي  للمؤسسات  -المخطط التوجیهي للمصالح والبنى التحتیة للمواصالت واالتصاالت السلكیة والالسلكیة واإلعالم   –الطاقة 

المخطط التوجیهي –یاحیة المخطط التوجیهي للتهیئة الس –المخطط التوجیهي للصحة  –المخطط التوجیهي للتكوین –الجامعیة وهیاكل البحث 

المخطط التوجیهي للمناطق الصناعیة  –المخطط التوجیهي للریاضة والتجهیزات الریاضیة الكبرى  –لألمالك والخدمات والتجهیزات الثقافیة الكبرى 

  ".المخطط التوجیهي للمناطق األثریة والتاریخیة –واألنشطة 

  .20-01من القانون رقم  22راجع المادة 
، یحدد كیفیات تنسیق المخططات التوجیهیة القطاعیة للبنى 2005نوفمبر  14مؤرخ في  443-05من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  راجع - 3

  .التحتیة الكبرى والخدمات الجماعیة ذات المنفعة الوطنیة ومجال تطبیقها ومحتواها وكذا القواعد اإلجرائیة المطبقة علیها
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  والندوة الجهویة لتهیئة 1ة،عالوة على استشارة المجلس الوطني لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدام

، تكون مشاریع المخططات التوجیهیة القطاعیة محل استشارة المجالس الشعبیة الوالئیة، واألجهزة 2اإلقلیم

التنفیذیة الوالئیة المعنیة، ویمكن إخضاعهم لرأي ومالحظات مؤسسات وهیئات بإمكانها توضیح أشغال 

التي تحددها القرارات المنصوص علیها بین الوزیر اللجان المركزیة، ضمن الشروط، وحسب اآلجال 

  .المكلف بالتهیئة العمرانیة وكل وزیر معني

وتكون مشاریع المخططات التوجیهیة القطاعیة المرفقة باآلراء والمالحظات أو االقتراحات أو 

صادق المعارضات المثارة خالل االستشارات، موضوع دراسة جدیدة من مختلف اللجان المركزیة التي ت

  .3على المشروع النهائي للمخطط التوجیهي القطاعي بعد التعدیالت المطلوبة

ویجب أن تتضمن أشغال المصادقة على المشروع النهائي للمخطط التوجیهي القطاعي، التقدیرات 

ت المالیة لألعمال المزمع القیام بها، وفي حالة االختالف أو وجود توقعات مختلفة، تقدم مجمل الفرضیا

، عند االقتضاء، بالتحكیم المطلوب، ویصادق على المخطط التوجیهي عناصر التي تضمنها لكي تسمحوال

  .4القطاعي بمرسوم 

، یجب إعداد جمیع المخططات التوجیهیة القطاعیة المنصوص 20- 01وحسب أحكام القانون 

عة هذه المخططات ، لتكون مراج2006دیسمبر سنة  31منه، والمصادقة علیها قبل  22علیها في المادة 

  .5حسب نفس كیفیات المصادقة علیها 

  

-II  إعداد مشروع المخطط التوجیهي القطاعي للتهیئة السیاحیة:  

، الذي یحدد كیفیات 2005نوفمبر سنة  14مؤرخ في  443-05بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

ماعیة ذات المنفعة الوطنیة تنسیق المخططات التوجیهیة القطاعیة للبنى التحتیة الكبرى والخدمات الج

  .ومجال تطبیقها ومحتواها، وكذا القواعد اإلجرائیة المطبقة علیها السالف الذكر

                                           
اقتراح التقییم والتحدیث الدوري على المخطط الوطني لتهیئة  -:لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، یضطلع بالمهام اآلتیة ینشأ مجلس وطني " -  1

یقدم تقریرا سنویا عن تنفیذ المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم أمام غرفتي  -.المساهمة في إعداد المخططات التوجیهیة الوطنیة والجهویة -.اإلقلیم

  .السالف الذكر   20-01من القانون    21راجع   المادة "البرلمان
  .20-01من القانون  51راجع المادة " تؤسس لكل برنامج جهة لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة ندوة جهویة لتهیئة اإلقلیم" - 2
  .السالف الذكر 443- 05من المرسوم التنفیذي رقم  6، 5، 4راجع المواد  - 3
تحلیل استشرافي عام للمیدان المعني بالمخطط التوجیهي القطاعي  - : المحتوى، یتضمن المخطط التوجیهي القطاعي ما یلي أما فیما یخص  - 4

وتطوره مرفق بمجموعة من الخرائط على السلم  -وتشخیص عام للقطاع المعني - اقتصادي وفضائي –المعد على أساس جرد مادي واجتماعي 

وعند  - .وكذا عناصر برمجتها -تقسیمها الفضائي واإلقلیمي - لقیام بها على المدى القصیر والمتوسط والطویلاألعمال التي یجب ا -اسب المن

من نفس المرسوم  7راجع المادة   -كل األحكام التي یمكن أن تكون مطلوبة لتنفیذ المخطط التوجیهي القطاعي - .االقتضاء المشاریع ذات األولویة

  .التنفیذي
  .من نفس المرسوم التنفیذي 11إلى  08من  راجع المواد - 5
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إلى تحدید تشكیلة اللجنة المركزیة  2006یولیو  09یهدف القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  .عملها تاالقطاعي للتهیئة السیاحیة وكیفی إلعداد مشروع المخطط التوجیهي

یث یرأس هذه اللجنة المركزیة إلعداد المخطط التوجیهي القطاعي للتهیئة السیاحیة الموضوعة ح

  .لدى الوزیر المكلف بالسیاحة، األمین العام لوزارة السیاحة

تتشكل اللجنة المركزیة من أعضاء من اإلدارة المكلفة بالسیاحة، وأعضاء من اإلدارة المكلفة بتهیئة 

  .إدارات أخرىاإلقلیم، وأعضاء من 

 1:  بعنوان االدارة المكلفة بالسیاحة  - أ

 .مدیر التصور وضبط النشاطات السیاحیة - 

 .مدیر التنمیة واالستثمار السیاحي  - 

 المدیر العام للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة  - 

 :  بعنوان اإلدارة المكلفة بتهیئة اإلقلیم  - ب

 .اإلقلیممدیر االستقبالیة والبرمجة والدراسات العامة لتهیئة  - 

 .مدیر األشغال الكبرى لتهیئة اإلقلیم - 

 .مدیر العمل الجهوي والتلخیص والتنسیق - 

 .المدیر العام للمحافظة الوطنیة للساحل - 

 :  ات األخــرىبعنوان اإلدار   -  ج

 .ممثل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة - 

 .ممثل الوزیر المكلف بالمالیة - 

 .ممثل الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم - 

 .الوزیر المكلف بالموارد المائیة ممثل - 

 ات وترقیة االستثماراتــاهمـــممثل الوزیر المكلف بالمس - 

 .ممثل الوزیر المكلف بالنقل - 

 ممثل الوزیر المكلف بالفالحة والتنمیة الریفیة  - 

 .ممثل الوزیر المكلف باألشغال العمومیة - 

 .ممثل الوزیر المكلف بالثقافة - 

                                           
یحدد تشكیلة اللجنة المركزیة إلعداد مشروع المخطط  -2006یولیو سنة  09راجع المادة األولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 1

  .التوجیهي القطاعي للتهیئة السیاحیة وكیفیات عملها
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 .والعمرانممثل الوزیر المكلف بالسكن  - 

  .یمكن اللجنة أن تستعین بكل شخص من شأنه أن ینیرها في أشغالها

وفي هذا اإلطار، تكلف اللجنة المركزیة ألعداد مشروع المخطط التوجیهي القطاعي للتهیئة 

السیاحیة، بدراسة مشروع المخطط التوجیهي التي تعده وزارة السیاحة والقیام باالستشارات والمشاورات 

  .مشروع المخطط التوجیهي التي تراها ضروریةالمتعلقة ب

تتولى مصالح وزارة السیاحة أمانة اللجنة المركزیة، التي تجتمع كلما اقتضى األمر ذلك في دورة 

عادیة باستدعاء من رئیسها، الذي یعد جدول أعمال االجتماعات، وترسل االستدعاءات إلى األعضاء قبل 

) 2/3(ماع، وال تصح اجتماعات اللجنة المركزیة إال إذا كان ثلثا یوما من تاریخ االجت) 15(خمسة عشرة 

) 8(، وفي حالة عدم اكتمال النصاب یعقد اجتماع جدید في أجل ثمانیة 1أعضائها على األقل حاضرین

أیام، وتجتمع اللجنة المركزیة حینئذ قانونا مهما یكن عدد األعضاء الحاضرین، وتحرر مداوالت اللجنة 

  .محاضر یوقعها رئیس الجلسةالمركزیة في 

) 15(ترسل المحاضر إلى وزیر السیاحة، وٕالى وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة، في أجل خمسة عشر 

  .یوما، وفي حالة شغور منصب أحد األعضاء، یتم استخالفه حسب األشكال نفسها

  :یحدد أجل أشغال اللجنة كما یأتي 

 .2006یولیو سنة  31اعي إلى غایة مرحلة إعداد مشروع المخطط التوجیهي القط - 

 .2006غشت سنة  31مرحلة االستشارة إلى غایة  - 

 .2006سبتمبر سنة  30مرحلة المصادقة إلى غایة  - 

  .2006دیسمبر سنة  31إلى غایة : مرحلة اإلتمام  - 

وبالموازاة مع ذلك، تعد اللجنة المركزیة إلعداد مشروع المخطط التوجیهي القطاعي للتهیئة 

  .2نظامها الداخلي وتصادق علیه السیاحیة،

  

  اإلطار المرجعي للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة : ثانیــا 

إطار مرجعي للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  (SNAT)یعتبر المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم 

(SDAT) ،ویظهر  حیث من خالل المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم تعلن الدولة عن مشروعها اإلقلیمي

هذا المخطط الوطني، كیف تعتزم الدولة في إطار التنمیة المستدامة، ضمان التوازن الثالثي للعدالة 

                                           
  .السالف الذكر -ري المشتركمن القرار الوزا 6إلى  3راجع المواد من  - 1
  .السالف الذكر -من القرار الوزاري المشترك 10إلى  07راجع المواد من  - 2
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االجتماعیة، الفعالیة االقتصادیة، والدعم اإلیكولوجي على مستوى مجمل مناطق البالد بالنسبة للعشرین 

  .1سنة القادمة

لمبدأ، أداة تترجم وتجسد بالنسبة لمجمل اإلقلیم، فالمخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم، وانطالقا من هذا ا

كما بالنسبة لبقیة أطرافه، التوجیهات اإلستراتیجیة للتهیئة المستدامة لإلقلیم، ویشكل ردا على الرهانات 

، التي تنجم عن نمو العناصر التي یقدمها التشخیص اإلقلیمي والعناصر 2030الكبرى لإلقلیم في آفاق 

  .2سیناریوهات الممكنة لتنمیة اإلقلیماالستشرافیة، أي ال

في سیاق الشمولیة والتنافسیة، على المستوى  (SNAT)ویرمي المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم 

، )الغرب، األورو متوسطیة، افریقیا(العالمي إلى إدماج الجزائر في فضاءاتها الطبیعیة لإلنتماء والتطور 

فهو ال یحدد خیارات مجتمعیة أساسیة لبالدنا، لقد تم تحدید هذه الخیارات، ولن تكون موضوع نقاشات 

یق منذ عدة سنوات وبوضوح تام، فهو یضمن اإلنفتاح االقتصادي، وبالتالي متنازعة، حیث تم رسم الطر 

  .ترقیة الهویة الوطنیة في كامل تنوعها

ال یقدم المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم، أجوبة للمسائل المحلیة، كما ال یعتمد إال على العناصر 

ل القطاعات، بل تجعل أعمالها ذات الحجم أو المصلحة الوطنیة، كما أن تهیئة اإلقلیم ال تحل مشاك

ویعبر عن ) 2030(بسلم آخر من الزمن، حیث یمتد إلى المدى الطویل  (SNAT)منسجمة، كما یهتم 

  .3العمق الظرفي لجیل بأكمله

وتشكل الخطوط الرئیسیة الخمسة، التوجیهات االستراتیجیة للمخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم 

(SNAT) 4: میة اإلقلیم، كما ترمي بصفة متزامنة ومنسقة إلى وتستجیب للرهانات الكبرى لتن  

 .ضمان إقلیم مستدام - 

 .خلق حركیة إعادة التوازن اإلقلیمي - 

 .ضمان جاذبیة وتنافسیة األقالیم - 

 .تحقیق العدالة اإلقلیمیة  - 

 .ضمان حكم إقلیمي راشد - 

                                           
 2004سنة  – 01العدد  –الجزائر  –جامعة الشلف  –مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا  –مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائر  –خالد كواش  - 1

  .68ص  –
  .38ص – 2007الجزائر  – 05العدد  -مجلة الباحث –أزمة العقار في الجزائر ودروه في تنمیة االستثمار األجنبي  –بن حمودة محبوب  - 2
دار الثقافة محمد بوضیاف یوم  – 1الجزء  –یوم دراسي حول التهیئة السیاحیة ودروها في التنمیة  –مدیریة السیاحة لوالیة برج بوعریریج  - 3

  .18ص  – 21/12/2009
  .21ص  –وزارة تهیئة  اإلقلیم، البیئة والسیاحة  –المشاریع ذات األولویة السیاحیة :  5الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 4
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ویهدف هذا المخطط إلى اإلنجاز العملي لهذه الخطوط الخمسة الرئیسیة، ولیس واضعا لها بمسعى 

  .(PAT)نظري، ویتمثل في إطار هذه الروح في عشرین برنامجا لتهیئة اإلقلیم 

وتجسد هذه البرامج الخطوط الخمسة الرئیسیة بطریقة موجهة وملموسة، وتم توجیهها نحو مواضیع 

  : حور البرامج العشرون للعمل اإلقلیمي حول خمسة خطوط رئیسیة على النحو التالي جد محددة، وتتم

 :نحو إقلیم مستدام : الخط التوجیهي األول  -1

   (PAT)في خمسة برامج للعمل اإلقلیمي ) نحو إقلیم مستدام(یتمثل الخط التوجیهي األول 

 .دیمومة المورد المائي:  1 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

 .المحافظة على التربة ومحاربة التصحر: 2 (PAT)مل إقلیمي برنامج ع - 

 .األنظمة البیئیة:  3 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

 المخاطر الكبرى :  4 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

 .التراث الثقافي:  5 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

راتها على التحمل في میدان وتتبنى المقاربة اإلقلیمیة كمبدأ رئیسي تنمیة األقالیم، بما یتناسب وقد

  : التنمیة من خالل 

 .حمایة وتثمین األنظمة البیئیة - 

 .حمایة وتثمین التراث الثقافي - 

برامج ) 5(خلق حركیة إعادة التوازن اإلقلیمي، ویتمثل في خمسة : الخط التوجیهي الثاني  -2

 :  (PAT)للعمل اإلقلیمي 

  :التوازن االقلیمي، وهي خمسة برامج للعمل اإلقلیميیخلق الخط التوجیهي الثاني، حركیات إعادة 

  .فرملة التوسع نحو الساحل وتوازن الساحل: 6 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

  .خیار الهضاب العلیا: 7 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

  .خیار تنمیة الجنوب: 8 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

  .الصناعي واالداري إعادة التموقع: 9 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

  .نظام حضري متسلسل وممفصل:  10 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

  : ضمان جاذبیة وتنافسیة األقالیم : الخط التوجیهي الثالث  -3

برامج للعمل ) 7(یخلق الخط التوجیهي الثالث، شروط جاذبیة وتنافسیة األقالیم، ویتمثل في سبعة 

  : اإلقلیمي 
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عصرنة وتشبیك هیاكل األشغال العمومیة، من نقل اإلمداد :  11 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

 .واالتصاالت

 . نحو عواصم المدن:  12(PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

 (POC)أقطاب التنافسیة واالمتیاز :  13 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

 .الفضاءات الجدیدة للنمو:  14 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

 .التنمیة المحلیة: 15 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

 .االنفتاح الدولي لألقالیم:  16 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

 .1المغـرب: 17 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

 : تحقیق العدالة اإلقلیمیـة :  الرابعالخط التوجیهي  -4

  : یحقق الخط التوجیهي الرابع، العدالة اإلقلیمیة، ویتمثل في ثالثة برامج للعمل اإلقلیمي 

 .التجدید الحضري وسیاسة المدینة:   18 (PAT)عمل إقلیمي برنامج  - 

  .التجدید الریفـي:   19 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

 .استدراك وتأهیل المناطق ذات العوائق:   20 (PAT)برنامج عمل إقلیمي  - 

 : ضمان حكم إقلیمي راشد : الخط التوجیهي الخامس  -5

في إطار المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم، في إطار  یندرج الخط التوجیهي الخامس الحكم اإلقلیمي

منطق الشراكة، فباإلضافة إلى وظائف التحكیم والضبط، تضطلع الدولة بسیاسات عمومیة قویة، قادرة 

  .على ضمان مستوى عالي من التضامن الفضائي واإلقلیمي

وتطور الدولة وتبقى الدولة فاعال اقتصادیا في بعض المیادین الحساسة وخاصة المحروقات، 

إمكانیاتها للتدخل، وتحدد األدوات والترتیبات التي تسمح لها بإنجاز سیاساتها العمومیة وتنسیقها مع 

  .2القطاع الخاص الذي یضمن بصفة تدریجیة تنمیة النظام اإلنتاجي في جزء كبیر منه 

  

  

  

  

  

                                           
  .35ص  –مرجع سابق  – 5الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 1
  .39 ص –مرجع سابق  – 5الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 2
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مخطط یبین عالقة المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم بالمخطط التوجیهي للتهیئة :  01شكـــل رقم 

  .السیاحیة والمخططات التوجیهیة األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : محتوى المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة : ثالثا 

لقد رفعت السلطات العمومیة رهانات وتحدیات من خالل المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، 

وطرحت من خالله عدة ملفات تتعلق بكیفیة االستغالل األمثل واألنجع للمؤهالت السیاحیة للجزائر، 

وجیهي ورهانات التحول السیاحي، وذلك بتفعیل المخطط االستراتیجي، الذي یعتبر محتوى المخطط الت

للتهیئة السیاحیة والذي تكرسه الحركیات الخمس للتفعیل السیاحي، والتي من دونها ال یمكن تنفیذ هذا 

المخطط، وكل ذلك یتم تحت سلطة وزیر السیاحة الذي یضطلع باستشراف وتنفیذ المخطط التوجیهي 

  .(SDAT 2030)للتهیئة السیاحیة 

الحركیات الخمسة وبرامج األعمال  الذي یحتوي على المخطط االستراتیجيیعتمد أساسا على 

  : السیاحیة ذات األولویة 

یعتمد المفهوم الجدید للسیاحة الجزائریة على الروافع الخمسة لتفعیل التحویل السیاحي في حیث 

الجزائر، حیث یرمي التفعیل السیاحي التدرجي والمستدام للجزائر، إلى إرساء األساسیات الضروریة لبروز 

لتهیئة  ینقسم المخطط الوطني

  (SNAT)اإلقلیم 

تهیئة مخططات جهویة لل 09

والتنمیة المستدامة لإلقلیم 

(SRAT) 

مخططات  توجیهیة قطاعیا من  19

بینها المخطط التوجیهي للتهیئة 

 (SDAT)السیاحیة 

مخططات توجیهیة لتهیئة  04

 (SDAM)الفضاءات العاصمیة 

مخططات التهیئة   48

 (PAW)الوالیـة  

المخطط التوجیهي لتهیئة 

 (SDAL)الساحل  
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البالد على المستوى المتوسطي والدولي من  ةوجهة الجزائر، كوجهة أصلیة وتنافسیة، قادرة على موقع

  .جهة، واالستجابة الحتیاجات السواح المحلیین في میدان العطل، الراحة، واالستجمام من جهة أخرى

جدید للسیاحة فالحركیات الخمس هي روافع لتفعیل التحول السیاحي للبالد، منظمة حول المفهوم ال

  : الجزائریة، وتهدف إلى 

 .تثمین الجزائر كوجهة سیاحیة من أجل زیادة جاذبیة وتنافسیة الجزائر - 

 .تطویر األقطاب والقرى السیاحیة لالمتیاز عن طریق عقلنة االستثمار والتنمیة - 

من أجل تطویر االمتیاز للعرض السیاحي الوطني بإدراج  (PQT)نشر مخطط سیاحة نوعیة  - 

وین بالترقیة المهنیة، التربیة، االنفتاح على تكنولوجیات اإلعالم واالتصال، والتموقع في التك

 .میادین سیاحیة جدیدة تماشیا مع التوجهات العالمیة الجدیدة

 .الخاصة –ترقیة التواصلیة والتناسق في العمل، وتمفصل الشبكة السیاحیة وٕاقامة الشراكة العامة  - 

المطورین، واستقطاب  –عملیاتي لدعم األنشطة السیاحیة والمرقین تعریف وتنفیذ مخطط تمویل  - 

 .1المستثمرین المحلیین والدولیین

تفعیل التحول السیاحي في الجزائر، یاحة الجزائریة واختیار الفروع المفهوم الجدید للسویتضمن 

ي إطاره الرافع الذي یبرز تحدید استراتیجیة تقوم على المفهوم الجدید، أین تشكل إدارة الموارد البشریة، فو 

  .ویرقي السیاحة، إلى جانب الفروع االقتصادیة البدیلة للمصادر القابلة للنضوب والمتمثلة في المحروقات

وتنبع االختیارات اإلستراتیجیة، من معاینة نقاط القوة والضعف الحالیة لحالة النشاط السیاحي، 

  2: وتتضمن بشكل أساسي العناصر التالیة 

 .الرديء للنشاط  السیاحي المستوى - 

 .ضعف شهرة وجهة الجزائر - 

 .نقص في المواقع المهیكلة التي تجذب التدفق السیاحي المرتفع - 

  .مراعاة المنافسة الجهویة والمتوسطیة - 

 .التوفیق بین السیاحة الوطنیة والسیاحة الدولیة - 

  

 

                                           
وزارة  –الحركیات الخمسة وبرامج األعمال السیاحیة ذات األولویة : المخطط االستراتیجي :  2الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 1

  .57ص  -تهیئة اإلقلیم، البیئة والسیاحة
المغرب، المقدمة في إطار  –تونس  –مداخلة بعنوان دراسة مقارنة لواقع قطاع السیاحة في دول شمال افریقیا، حالة الجزائر  –بوفلیح نبیل  - 2

  .29ص  – 2010ماي  12و 11یومي  –المركز الجامعي البویرة  –واقع وآفاق  –الملتقى الوطني األول حول السیاحة في الجزائر 
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  : التموقع الجدید للسیاحة الجزائریة -1

ترتیب غیر محكم، فهي ترتكز على اإلستراتیجیة التي تعرف المفهوم ال تبنى صناعة السیاحة على 

الجدید للسیاحة الجزائریة، باالستفادة من ما تمتلك من مؤهالت ومن طلبات وتوقعات للزبائن المحلیین 

  .والدولیین

  1: ویرمي المفهوم الجدید إلى 

 .التموقع في الفروع الجدیدة الواعدة - 

 .المنافسة في حوض المتوسط االستفادة من تجارب البلدان - 

 .إجراء تكییف یتماشى مع توجهات االستهالك الجدید والطلب الدولي - 

 .األخذ بعین االعتبار لوجود طلب متزاید للزبائن المحلیین - 

 .التوفیق الدائم بین الطلب الوطني والدولي - 

ئة السیاحیة تندرج اإلستراتیجیة الجدیدة للسیاحة، والمجسدة في المخطط التوجیهي للتهیكما 

(SDAT2030) البعید، بتحدید أولویات واضحة ودقیقة مستندة على برمجة في الزمن، حیث  في المدى

أن السیاحة ال تبنى بطریقة مشتتة، بل یجب وضع إستراتیجیة على المدى الطویل، وهو ما یرمي إلیه 

الجزائریة، وتحدید المفهوم  المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة من خالل منح الرؤیة الجدیدة للسیاحة

  .الجدید لهذه السیاحة لتموقع الجزائر كوافد جدید في السیاحة العالمیة

  :تحدید المفهوم الجدید مقارنة بمؤهالت  الجزائر -2

یحدد المفهوم الجدید في إطار هذه الروح، مقارنة بتطلعات السوق، ویسمح بتمییز ثالثة أنواع من 

  :الزبائن المحتملین 

 .ائن التقلیدیین، وهم المطلوب المحافظة علیهمالزب - 

 ).المحتملین(الزبائن الموجودین  - 

 .الزبائن البعیدین، وهم المطلوب إغرائهم سیاحیا - 

فالجزائر وكمنظم جدید، یتوجب علیها تنویع العرض السیاحي الوطني، وكذا زبائنها حتى یكون 

في مواجهة التغییرات المفاجئة للسوق وزوال النشاط السیاحي أقل هشاشة، أكثر تفاعلیة وأكثر مرونة 

  .2العروض السیاحیة

                                           
  .33ص  –نفس المرجع  –بوفلیح نبیل  - 1
  .64ص  –مرجع سابق  – 2الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 2
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حتى ال تكون رهینة لخیار واحد ) الجنوب، الساحل(لذلك یتوجب على الجزائر، أن تقوم بتنویع 

: ومنتوج واحد ، والذهاب الستقطابات جدیدة لالمتیاز والنوعیة على التوالي في السیاحة الحدیثة مثل 

شطة المائیة، النوادي، تأجیر البواخر السیاحیة المائیة والفضاءات الفكریة مثل ریاضة الغولف، األن

  . 1القصور، الفقارات، والتحلیق الجوي، وسباق الزوارق البحریة والمهرجانات 

وكذلك یجب االستثمار في الموقع الجغرافي الممیز للجزائر، نظرا لسهولة بلوغها ورابط اللغة مع 

ار، هي كلها عوامل تجعل من الجزائر، بلدا ذو إمكانیات سیاحیة قویة، یمكن أن عدد كبیر من دول الجو 

  :یعتمد على أربعة أنواع من الزبائن والسیاح المستهلكین 

زبائن السوق المحلیة والتي یتوجب المحافظة علیهم بعروض التسلیة المتنوعة : زبائن محتملین  - 

 .لهذه الفئةوسهلة المنال والتي تراعي القدرة المالیة 

المقیمة بالخارج، والواجب إقناعها بالتوجه أكثر لبلدها األصلي لقضاء العطل، : الجالیة الجزائریة  - 

 ).تونس، المغرب(وذلك بامتصاص النزوح السیاحي الذي استفادت منه دول قریبة 

وسهولة  متوسطیة وبلدان الخلیج، حیث وحدة الثقافة واللغة –زبائن محتملین من المنطقة األورو  - 

 .الوصول، التي یمكن أن تجعل الجزائر سوقا سیاحیة مفضلة

والمقصود بهم مناطق أمریكا الشمالیة وبشكل أساسي كندا، وآسیا، وهي سوق : زبائن أكثر بعدا  - 

في أوج توسعها، خاصة باستقطاب هذه الفئة من خالل العروض السیاحیة الصحراویة 

یدیة المحلیة التي تشكل الفارق في إغراء هذه الفئة من والمهرجانات التقلیدیة والصناعة التقل

السیاح التي لن تجد هذه المؤهالت الثقافیة في مكان آخر، ولكن یجب توفیر المحیط المالئم 

  .2الستغاللها والوصول إلیها والتمتع بها بأقل تكلفة ممكنة

  : بنـاء مؤهالت جدیدة قصد ترسیخ التموقع الجدید -3

على مؤهالت كبیرة متباینة ومتنوعة في الموارد السیاحیة بعضها خاص بها تتوفر الجزائر 

والتي تستدعي تشجیعها وتثمینها، وموارد أخرى یزداد دخولها في ) الصحراء، المیاه، المعدنیة والثقافة(

إلى  ، یضاف)سیاحة االستجمام، األعمال والمؤتمرات، السیاحة الریاضیة والتسلیة(میدان المنافسة الدولیة 

                                           
كل نشاط استجمام یكون الدافع الرئیسي فیه هو البحث عن  المعرفة واالنفعاالت من خالل اكتشاف تراث عمراني مثل : السیاحة الثقافیة  " - 1

من  03المادة راجع  –المدن والقرى والمعالم التاریخیة والحدائق والمباني الدینیة أو تراث روحي مثل الحفالت التقلیدیة والتقالید الوطنیة أو المحلیة 

  .السالف الذكر 01-03القانون رقم 
تنمیة السیاحة كمصدر تمویل متجدد : الملتقى العلمي الثامن حول  –معوقات عملیة النهوض بالقطاع السیاحي في الجزائر  –مجیطنة مسعود  - 2

 – 20/12/2009و 19یومي  –یة الوطنیة لالقتصادیین الجمع -دراسة حالة بعد الدول العربیة واالسالمیة   –لمكافحة الفقر والتخلف في الجزائر 

  .12ص  –الجزائر 
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ل إلیها و ، سهولة الوص)الجزائر أرض المغامرة(هذا التنوع الكبیر في الموارد، أصالة الموقع، االنعزال 

  .1، وكثافة التبادالت الثقافیة والتسهیالت اللغویة والطقس المعتدل)التقارب النسبي لألسواق األوروبیة(

  

  : سیاحیة رهانات وتحدیات المخطط التوجیهي للتهیئة ال: الفرع الثاني 

ترتكز رهانات التحول السیاحي في الجزائر، على خمسة رهانات من حیث انعكاساتها على بقیة 

  ....التشغیل، التنمیة المحلیة، الثقافة، الصورة : األنشطة 

ویتمثل الرهان األول في التنمیة االقتصادیة، حیث أنه زیادة على الموارد من وسائل الدفع الخارجي 

سیاحة وآثارها على میزان المدفوعات، تنتج السیاحة آثارا على القطاعات المنتجة األخرى التي توفرها ال

  ).الفالحة، الصناعة التقلیدیة، العمارة واألشغال العمومیة، الخدمات(

ورهانات التشغیل، حیث تمثل السیاحة زیادة عن تشغیلها ألعداد كبیرة ومكثفة من الید العاملة في 

غیر المباشرة، وسیلة فعالة إلدماج عدد كبیر من الشباب البطال في الحیاة المناصب المباشرة و 

االجتماعیة والمهنیة، وتساهم على هذا الصعید في تثبیت السكان، وفي الحد من الهجرة ونزوح السكان، 

وخاصة من الوالیات الداخلیة نحو الساحل، كما تشكل من جهة أخرى فرصة ثمینة لدفع الحركیات 

  .ة اإلقلیمیةاالقتصادی

ولتبسیط المحاور المذكورة أعاله، سنتطرق في هذا الفرع، إلى أهم الرهانات للتحول السیاحي في 

وكیفیات تنفیذ المخطط التوجیهي للتهیئة ) ثانیا(والحركیات الخمس للتفعیل السیاحي للجزائر ) أوال(الجزائر 

  ).ثالثا(السیاحیة 

  

   لجزائر أهم الرهانات للتحول السیاحي في ا:  أوال

تشكل السیاحة أحد العناصر األساسیة ألیة سیاسة للتهیئة الجهویة والتنمیة المحلیة لإلقلیم، إن لم 

، وأكثر من ذلك، هي عامل تحسیس 2اقتصادي- عامل األول المهیكل للفضاء الجیوتكن السیاحة هي ال

المرتبطة بالبیئة، من خالل مساهمتها في التنمیة المحلیة ضمن منطق وتوعیة بیداغوجیة بالمبادئ 

                                           
العدد  –مجلة المعارف  – 2025التحدیات والرهانات في ظل المخطط الوطني للتهیئة السیاحیة  –السیاحة في الجزائر  –عوینان عبد القادر   - 1

  .51ص  – 2012سنة  – 12
اعة، تهتم الجغرافیا االقتصادیة بدراسة مكان األنشطة االقتصادیة  وتوزیعها وتنظیمها المكاني على سطح الكرة األرضیة، وتركز على مواقع صن - 2

الم من حیث وهي تهتم بدراسة الموارد االقتصادیة في الع 1888تجارة، سیاحة، مواصالت، والقیمة المتغیرة للعقار، ظهرت الجغرافیا االقتصادیة عام 

أنظر موقع ویكیبیدیا . توزیعها، تباینها وربط هذا التباین بالعوامل البشریة والطبیعیة والحضاریة المتحكمة في اإلنتاج، النقل والتوزیع واالستهالك

ar.wikipedia.org   09/10/2020: تاریخ االطالع.  
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اقتصادي یثّمن ویحافظ على الموارد المادیة وغیر المادیة، وهكذا تتعارض السیاحة المستدامة مع جمیع 

  .1أشكال التثمین التي یكمن أن تشكل تهدیدا للبیئة

، بتثمین التراث الثقافي الغني، المادي وتسمح السیاحة كعامل انفتاح وتبادل فیما بین الثقافات

والروحي لبالدنا، ألنها بذلك تشكل عامل سالم وحوار بین الثقافات وتشكل السیاحة عامل تحسین لصورة 

  .البالد، وتساهم بقوة في تقویم وجاذبیة وجهة الجزائر، وخاصة في میدان االستثمار والتدفق السیاحي

لسیاحة أن تحرز أهدافا قابلة للقیاس، ویتعین على الجزائر على الصعید االقتصادي ینبغي على ا

متوسطیة أو االندماج  –من خالل انفتاح اقتصادها في إطار المنظمة العالمیة للتجارة والشراكة األورو 

الجهوي في القارة االفریقیة، أن تستفید من الفرص المتاحة من طرف العولمة، وخاصة من خالل تدفق 

نبیة المباشرة في شكل رؤوس أموال وتكنولوجیا ومعرفة، وفي هذا السیاق، یتمثل الرهان االستثمارات األج

  .بالنسبة للجزائر، في تشجیع استقبال االستثمارات األجنبیة المباشرة

لقد جعلت الموارد الطاقویة كالمحروقات، من الجزائر بلدا غنیا باألموال، غیر أن دور االستثمارات 

یبقى دورا نوعیا من شأنه التمكین من نقل التكنولوجیا والمعرفة، ودخول أفضل لألسواق األجنبیة المباشرة، 

  .العالمیة

لقد سهل النمو الهائل للتجارة الدولیة في سوق عالمیة یدفعها انتشار تكنولوجیا اإلعالم واالتصال، 

بینها السیاحة التي  وانخفاض تكالیف النقل، المبادالت الدولیة، وفي هذا اإلطار تجارة الخدمات ومن

  .2عرفت حركیة أكبر

جهة التحوالت والتغیرات التي تعتبر هي األخرى بمثابة اوهكذا یتعین على الجزائر أن تستعد لمو 

فرص یجب االستفادة منها، وقصد االستفادة من العولمة، یجب على الجزائر أن تندمج في شبكات 

  . المبادالت العالمیة

یة المباشرة أن تكون من بین العوامل الهامة للتنمیة في الجزائر، لكون ویمكن لالستثمارات األجنب

  .ستغاللها إال منذ أمد قصیریات وخاصة السیاحیة منها لم یتم ااإلمكان

  .3وفي حالة السیاحة، سیكون هذا التطور مالئما التجاه األنشطة نحو الساحل

لمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، ن رفع السلطات العمومیة للرهانات والتحدیات المنوطة باإ

 2030تجعلنا نتساءل عن كیفیة استغالل الجزائر لمقدراتها السیاحیة وكیف ستتموقع الجزائر في آفاق 

                                           
جامعة الجزائر  –أطروحة دكتوراه دولة تخصص تخطیط  –ج السیاحي في الجزائر االستثمارات السیاحیة وٕاشكالیة تسویق المنت –بوعتلین بدیعة - 1

  .74ص  – 2006 –
  .63ص  –مرجع سابق  – 4الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 2
  .113ص –مرجع سابق  –االستثمارات السیاحیة وٕاشكالیة تسویق المنتج السیاحي في الجزائر  –بوعقلین بدیعة  - 3
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ورشات الكبرى لتهیئة اإلقلیم، وذلك لتحقیق تنمیة سیاحیة الالموروثة والقائمة و بتثمین مؤهالتها السیاحیة 

  .مستدامة

  : مؤهالت موروثة : ي وتاریخي تراث طبیعي غني، ثقاف* 

، ویتعلق األمر 1تتوفر الجزائر على مواقع حضریة، حیث تتطور بصفة تدریجیة سیاحة األعمال

بتنظیمها ومرافقتها والنهوض بها، والجزائر غنیة بساحل نوعي، یتوفر على مواقع استثنائیة یتعین تثمینها، 

للحمامات المعدنیة والتي تعتبر غیر مثمنة بما فیها محطة  200كما تحتوي على قدرات غنیة بأكثر من 

  .الكفایة

  . 2وتتوفر الجزائر على تراث أثري وتاریخي یجب أن یكون موضوع تثمین وٕابراز لجاذبیته

الجزائر محظوظة بإمتالكها لتراث فرید ذي قیمة استثنائیة لجنوب الصحراء أو باألحرى  الجنوب 

الكبیر والطابع الفرید بدون منافس، والذي یتعین احترامه وجعله رمزا  ، أرض األحالم ذات التنوع"الكبیر

  .الجزائریة 3للسیاحة الصحراویة

  :مؤهالت قائمة : هیاكل مادیة وروحیة في كامل ازدهارها *

، أو الجاري إنجازها، مثل مخطط دعم ج اإلنعاش االقتصادي التي أنجزتأرست مختلف برام

، 2005/2009 (PCSC) االقتصادي، وبرنامج دعم النمو 2001/2004 (PSPE)اإلنعاش االقتصادي 

  .وكذا برامج تنمیة الجنوب والهضاب العلیا، حركیة من شأنها تشجیع النمو االقتصادي المستدام للبالد

وتقع األنشطة السیاحیة العرضیة بامتیاز في مفترق عدة قطاعات، وتستفید بصفة مباشرة من 

الطریق (صة جراء إنجاز هیاكل ومشاریع كبرى، خاصة في میدان النقل انعكاسات هذه البرامج، وخا

الري والطاقة وتكنولوجیات اإلعالم ) السیار شرق غرب، السكك الحدیدیة العصریة، المطارات والموانيء

  : حیث یمكن أن نذكر الورشات الكبرى للتجهیزات العمومیة  (TIC)واالتصال 

 .غرب ومداخله التي تربط عدة والیات –الطریق السیار شرق  - 

 4(LGV)غرب، والخطوط ذات السرعة الكبیرة  –عصرنة خط السكة الحدیدیة شرق  - 

 .میترو الجزائر - 

 .جنوب –طریق الساحل ومداخل الشمال  - 

                                           
من  03، راجع المادة "كل إقامة مؤقتة ألشخاص  خارج منازلهم، تتم أساسا خالل أیام األسبوع لدوافع مهنیة: سیاحة األعمال والمؤتمرات " - 1

  .السالف الذكر 01- 03القانون 
وزارة تهیئة اإلقلیم، البیئة  –لعملي المخطط ا –تنفیذ المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة :  4الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 2

  .49ص  –والسیاحة 
كل إقامة سیاحیة في محیط صحراوي تقوم على استغالل مختلف القدرات الطبیعیة والتاریخیة والثقافیة، مرفقة بأنشطة : السیاحة الصحراویة " -  3

  .السالف الذكر 01-03من القانون  03راجع المادة ". مرتبطة بهذا المحیط من تسلیة وترفیه واستكشاف
4 - (LGV) : ligne à grande vitesse. 
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 .طریق الهضاب العلیا - 

 .....ترامواي الجزائر، وهران، قسنطینة، سطیف، عنابة، ورقلة  - 

 .1الخط الطاقوي - 

  : الكبرى للري للمنطقة الشمالیة الشرقیة الورشات * 

  .سد بني هارون بالنسبة لمنطقة قسنطینة - 

  .الحضنة –مركب الري سطیف  - 

  .ورشات الري الكبرى لمنطقة شمال الوسط - 

  .تجنید موارد الماء في منطقة الشمال الغربي - 

  .تحویل میاه مناطق الشمال نحو الهضاب العلیا - 

  .الجنوبیة نحو مناطق الهضاب العلیاتحویل میاه الصحراء  - 

  .اه البحر ومحطات التطهیریمحطات تحلیة م - 

وقد استغلت الدولة في هذا اإلطار، فضال عن الدور التنموي للسدود الكبرى على غرار سد بني 

هارون، استغلت هذه المنشآت في النشاط السیاحي وذلك بتنظیم دورات لریاضة األلواح الشراعیة وقوارب 

جدیف ویمكن كذلك ممارسة هوایة صید السمك الذي أضحى جزءا من هذا السد الضخم، وبذلك أصبح الت

هذا الهیكل یراوح بین دوره الحیوي والتنموي في تزوید الشرق الجزائري بالمیاه الصالحة للشرب والري، 

 .ة الجذابةنظرا لموقعه وخصائصه الطبیعی 2وكذلك دوره كفضاء للسیاحة الترفیهیة واالستجمامیة 

  : الورشات الكبرى لتهیئة اإلقلیم والتنمیة المستدامة *

 .الجزائر، وهران، قسنطینة، عنابة: 3تحویل أربعة تجمعات سكانیة كبرى إلى عواصم  - 

هي سیدي عبد اهللا، بوینان،  4خمسة مدن جدیدة: إطالق خمسة مدن تكنولوجیة وعلمیة  - 

 .بوغزول، المنیعة، حاسي مسعود

 .وطنیة ومناطق محمیة إطالق حظائر - 

 .تهیئة حظائر الطاسیلي والهقار - 

                                           
  .55ص  –مرجع سابق  - 4الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 1
كل نشاط استجمامي یمارسه السیاح خالل إقامتهم بالمواقع السیاحیة أو بالمؤسسات السیاحیة، مثل حظائر : السیاحة الترفیهیة واالستجمامیة " - 2

  .السالف الذكر 01-03من القانون  3، راجع المادة "التسلیة والترفیه والمواقع الجبلیة والمنشآت الثقافیة والریاضیة
، یحدد شروط وكیفیات إعداد المخطط التوجیهي لتهیئة فضاء المدینة 2012مؤرخ في أول مارس سنة  12-94راجع المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  .الكبیرة والموافقة علیه
  .یتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها 2002مایو سنة  8مؤرخ في  08- 02راجع القانون رقم - 4

، یحدد شروط وكیفیات وضع مخطط تهیئة المدن الجدیدة وٕاعداده، معدل 2011فبرایر سنة  16مؤرخ في  11-76وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 

  .2014فبرایر سنة  09مؤرخ في  14-68ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 



 

84 
 

 .إطالق حظائر دنیا الجزائر، وهران، عنابة، قسنطینة وحظیرة الواحات  - 

 .الشروع في أعمال إزالة التلوث الصناعي - 

 .حمایة وتثمین الساحل، نظام الواحات، السهوب - 

  

  رــالخمس للتفعیل السیاحي للجزائ اتیالحرك: ثانیــا 

الموقع الجدید للسیاحة الجزائریة التنفیذ المتزامن مع الحركیات الخمسة التأسیسیة وتشكل یستدعي 

للنهوض بقطاع السیاحة بصفة سریعة ومستدامة، وتتضمن هذه  إستراتیجیةالحركیات الخمسة خطة 

  1:الحركیات 

 تقویم وجهة الجزائر لزیادة االجتذاب والتنافسیة. 

  الممیزة عن طریق عقلنة االستثمار القرى السیاحیةو تطویر األقطاب. 

 مخطط النوعیة السیاحیة  نشر(PQT)  لتطویر نوعیة العرض السیاحي الوطني بدمج التكوین

والتربیة، في الجودة وفي تكنولوجیات اإلعالم واالتصال، في تناسق مع تطویر المنتوج السیاحي 

 .في هذا المجال

 وصل الشبكة السیاحیة وٕاقامة شراكة عمومیة  ترقیة التواصلیة والتناسق في العمل عن طریق

 .خاصة

  وتنفیذ مخطط عملیاتي للتمویل، یكون عملي لدعم األنشطة السیاحیة، لجذب ) تحدید(تعریف

 .المستثمرین المحلیین والدولیین

جدیدة، إنها حیز ) مكانیة(وتعتبر صناعة السیاحة وسیلة لربط الحلقات، وأداة مبتكرة ألشكال حیزیة 

اج األنشطة والخدمات في اإلقلیم، وهي منظمة حول األقطاب السیاحیة، وقد حدد المخطط التوجیهي المتز 

، یتشكل كل قطب من هذه األقطاب السبعة من عدة 2لالمتیازللتهیئة السیاحیة، سبعة أقطاب سیاحیة 

ب لتوقعات مركبات، تستدعي وضعها في تكامل ووفقا لقدراتها، وذلك لضمان عرض متعدد ومتنوع یستجی

  .مختلف أنواع الزبائن

ومن أجل ذلك، یعرف كل قطب من خالل موضوع رئیسي ومسیطر، یحدد هویته ویمنحه صورته 

  ......قطب صحراوي جنوبي، غربي، شمالي غربي :  (la signature)وعالمته 

                                           
  .34ص  –مرجع سابق  –الحركیات الخمسة :  2الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 1
  .23ص –وزارة تهیئة اإلقلیم، البیئة والسیاحة  – (POT)األقطاب السیاحیة السبعة لالمتیاز :  3الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 2
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روز سیاحي واسع على المستوى الجهوي، وتستخدم بسیسمح تحدید أقطاب سیاحیة لالمتیاز، ب

نقطة ارتكاز وكقاطرة للتطویر السیاحي على مستوى المناطق المبرمجة كمرجع بالنسبة للمخطط الجهوي ك

إن الهدف المتوخى من بناء هذه األقطاب السبعة هو تحریك الرافع الذي یسهل  (SRAT)لتهیئة اإلقلیم 

  .االنتشار السیاحي في كافة التراب الوطني

  : اإلقلیم وذلك من خالل  1)تشبیك (ـ ب لالمتیازوتسمح األقطاب السیاحیة 

 .تنظیم وترتیب الفضاءات السیاحیة - 

 .تطویر االقتصاد السیاحي في كافة المناطق - 

وتعتبر السیاحة مسألة داخلیة ووسیلة للنمو اإلقلیمي، وذلك بإشراك العوامل المحلیة، ووصف 

  .المحددة في كل قطبالقطب، مساحته اإلقلیمیة، جاذبیته السیاحیة التراثیة والبشریة، 

التي تشكل األثر األولي  (VTE)ومن بین المشاریع ذات األولویة، تموقع القرى السیاحیة لإلمتیاز 

للسیاحة، في مناطق التوسع السیاحي المحددة في المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، كأرضیات سیاحیة 

  .مدمجة

حیث أصبحت النوعیة الیوم مطلبا ضروریا، في الدول السیاحیة الكبیرة، إنها الفلسفة التي جعلت 

مخطط السیاحة یرمي إلى تطویر نوعیة العرض السیاحي الوطني، فهو یرتكز على التكوین وتعلیم 

العالم، وهو االمتیاز، كما یدرج تكنولوجیات اإلعالم واالتصال في تناسق مع تطور المنتوج السیاحي في 

من المخطط التوجیهي  3الذي تضمنته الحركیة رقم  (PQT)ما یصبو إلیه مخطط نوعیة السیاحیة 

  .2للتهیئة السیاحیة

إن السیاحة باعتبارها اقتصاد تواصلي وتجمیع الخدمات، إذ ال یمكن تصور تنمیة دائمة للسیاحة 

من المخطط التوجیهي للتهیئة  ،4دون تعاون فعال عمومي وخاص، وهو ما كرسته الحركیة رقم 

  .3الخاصة –السیاحیة، والتي نصت على مخطط الشراكة العمومیة 

حیث تجد الممارسة السیاحیة، مهما كان نوعها، حیزها على األرض، وهي مرتبطة بشكل وثیق 

) الهیاكل(بتنظیم هذا األخیر، وبذلك یكون الحدیث عن تطویر السیاحة عن حدیث كذلك على المنشآت 

حافالت، سیارات، قطارات، (وأنماط التنقالت ) لطرق، المحطات، الموانئ، المطارات، السكك الحدیدیةا

  .وغیر ذلك من الخدمات الكثیرة) طائرات، بواخر

وبهذا ال یمكن للسیاحة أن تصمم دون ارتباطها بالقطاعات األخرى، ونجاح تطویرها مرتبط بشكل 

  .الخاصة –تواصلي في إطار الشراكة العمومیة وثیق باألخذ بعین االعتبار لبعدها ال

                                           
  .اإلقلیم، أي دمج وانصهار مختلف مكونات اإلقلیم في بعضها لتكون في شكل مجال جغرافي متناسق ومتجانس) تشبیك(بمصطلح یقصد هنا  - 1
  .37ص  –مرجع سابق  3الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  - 2
  .68ص  –مرجع سابق  – 2الكتاب  –المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة   - 3
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، وذلك حتى یحضى باهتمام كبار 2030وفي سبیل منح رؤیة للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

وتوزیع هذا الدفتر على شبكة المستثمرین، ) دفتر المستثمر(المستثمرین المحلیین والدولیین، تم إعداد 

  1: تثمار السیاحي، ویتناول دفتر المستثمر السیاحي على لمعالم االساوذلك من أجل رؤیة واضحة 

قتصاد الكلي والعوامل الجغرافیة للجزائر، اال: عوامل (الجزائریة وطموحاتها تقدیم عام للسیاحة  - 

الموارد السیاحیة للبالد، االحصائیات، اإلیواء، قطب اإلمتیاز، المواضیع الفكریة، نوعیة المشاریع 

 ).المطلوبة

 .(ZET-VTE)والقرى السیاحیة لالمتیاز  (POT)قطاب السیاحیة تقدیم األ - 

ملخص القوانین والمراسیم الساریة المفعول، معلومات حول العقار، (إطار عام لالستثمار  - 

 ...).الضرائب، النظام البنكي والمالي، العمالت الصعبة، اللوائح الخاصة بقطاع السیاحة 

 .الدعم والتحفیز اتإجراء - 

 ....).تكلفة األجور، تكلفة البناء (لیة العناصر العم - 

 )مؤسسات مالیة وبنكیة، إدارات وتقنیات(دلیل لمختلف العوامل المحتمل تجنیدها  - 

وخالصة محتوى المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، انطالقا من االستراتیجیة إلى تنفیذ المخطط 

بواسطة المفهوم الجدید، وتنفیذ المحاور  ، أنه نظرا للتموقع الجدید للسیاحة الجزائریة2030في آفاق 

فقد سمح تطویر كل واحد من المحاور ج السریع والدائم إلنعاش السیاحة، الخمسة المؤسسة على النه

  : الخمس، وبفاعلیتها، على حدى وبالتعاون، من تحدید ما یتوجب القیام به من التدخالت اآلتیة 

أخرى الترقیة والتسویق السیاحي، لكي تصبح على مستوى العرض السیاحي من جهة، ومن جهة  - 

وجهة الجزائر تنافسیة على المستوى الدولي، وتلبي الطلبات المحلیة في التسلیة والعطل، وتكون 

 .منتجة اقتصادیا واجتماعیا

مع التنمیة االقلیمیة،  (en synergie)من أجل هیكلة أقطاب سیاحیة اإلمتیاز السبعة في تناغم  - 

قبل السوق الوطنیة والدولیة، واحتمال مساهمتها إلى جانب القرى السیاحیة المعترف بهم من 

 .2لإلمتیاز في تكوین الصورة السیاحیة للجزائر 

، )الفروع، المواقع، العقار واإلقلیم(وبالنظر لتعدد األبعاد، فإن القطب السیاحي لالمتیاز، وبتقاطع 

 .قالع السیاحيمدعو أن یكون كذلك واجهة حقیقیة ورمز للنهوض واإل

                                           
  .47ص  –مرجع سابق  – 4الكتاب  –التوجیهي للتهیئة السیاحیة المخطط  - 1
  .79ص  –مرجع سابق  –السیاحة في الجزائر  –عوینات عبد القادر  - 2
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تحدید وتنفیذ المخطط النوعي للسیاحة، الذي یرمي لتكییف العرض السیاحي الجزائري مع توقعات  - 

مختلف مكونات السوق السیاحي، ویستهدف هذا المخطط معاییر اإلمتیاز فیما یخص عروض 

 .المحلیة اإلیواء، اإلطعام، التسلیة، تنشیط وكاالت السفر والسیاحة، وعروض الدواوین السیاحیة

الخاصة بسبب تواصلیة السیاحیة والترابط بین  –ربط الشبكة السیاحیة، والشراكة العمومیة  - 

 .القطاعات

تحدید التحفیز على استراتیجیة تمویل عملیاتي، لمجابهة قبول المنافسة الدولیة من جهة، ومن  - 

 .1الخاصجهة أخرى لإلنسجام بین األهداف االقتصادیة للقطاع العمومي والقطاع 

  

   (SDAT 2030)ذ المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة ــــــــتنفی:  ثالثا

، یعتمد تنفیذ المخطط التوجیهي للتهیئة 2030في سبیل تحول الجزائر إلى بلد سیاحي في آفاق 

السیاحیة على مقاربة نسقیه تدمج مجمل العوامل المساهمة في تهیئة سیاحیة منسجمة، األمر الذي 

وضع هیئات للقیادة على المستوى الوطني تجمع أهم الفاعلین والشركاء العمومیین والخواص  یستدعي

  .ومكاتب التهیئة ذات البعد الدولي بصفتها هیئة للوساطة

، على 2030في إطار تحول الجزائر إلى بلد سیاحي في آفاق  2009 -2007 االنطالق مویقو 

 لالنطالقالمندمجة كمشاریع ذات أولویة، وروافع  متیازلالتجسید األقطاب األولي، والقرى السیاحیة 

السیاحي، وهو ما یستدعي بهذا الخصوص تطهیر العقار السیاحي على مستوى مناطق التوسع السیاحي 

(ZET) واألرضیات المندمجة المخصصة للتوسع السیاحي، وكذلك إلنجاز هیاكل الدخول إلى خارج ،

  .مناطق التوسع السیاحي

األثر السیاحي، بدفع للمشاریع ذات األولویة المحددة مسبقا من طرف المخطط ویتم تفعیل 

  : التوجیهي للتهیئة السیاحیة، مثل 

 .االستثمار السیاحي الوطني - 

 .فنادق الشبكة - 

 .القرى السیاحیة لالمتیاز لألرضیات الجدیدة المندمجة المخصصة للتوسع السیاحي - 

  .د لمرافقة هذه الحركیاتومن جهة أخرى، سیتم وضع تسییر سیاحي جدی
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وبالفعل، تمر تنمیة السیاحة أیضا، بواسطة ترقیة وٕاقامة تسییر جدید یهدف إلى تشجیع إقامة 

  1: تفاعل بناء بین المبادئ الثالثة المكونة للتنمیة السیاحیة 

التي تبقى محرك التنمیة، من خالل مساعي ترمي إلى خلق بیئة سیاحیة وقانونیة : الدولة  - 

 .ة، وبرامج للتنمیة، ووضع الوجهة وعالمتهامالئم

 .الذین یحملون المشاریع، ویخلقون الموارد وینشئون الوظائف: الفاعلون االقتصادیون  - 

الذي یسهل التفاعل السیاسي واالجتماعي، ومساعدة السكان على المشاركة في : المجتمع المدني  - 

 .األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة

أیضا في المساعدة على التشكیل النهائي للمشاریع السیاحیة في مختلف األقطاب، باحترام ویشارك 

  .طریقة المسعى التصاعدي والتساهمي

ویسمح التسییر بالسهر على تنفیذ المشاریع في إطار شفاف، وضمن منظور منسجم یحترم القابلیة 

العمومیة والخاصة، وكذا التخطیط الجید لألعمال التقنیة واالقتصادیة المؤكدة، والتوزیع الجید لالستثمارات 

  .في الزمان والمكان

وتترجم ورقة الطریق للقوة العمومیة التي یتم إعدادها في هذا اإلطار بالتنظیم، ویتعلق األمر 

  2: وتعریف جمیع الفرص، وتحدید القواعد التالیة  (POT)بتوضیح موقعة كل قطب سیاحي لإلمیتاز 

قطب السیاحي لالمتیاز في العمق بما ینسجم مع طاقة التحمل اإلقلیمیة رسم حدود تهیئة ال - 

 .والبیئیة

 .السهر على تهیئة في العمق للقطب السیاحي لالمتیاز - 

 .السهر على الطابع المتكامل لعملیات التهیئة التي یتم القیام بها - 

 : ویجب إعالن مسعى موحد یفرض على جمیع المرقین والمطورین من خالل 

 .المفهوم السیاحي تحدید - 

 .تقدیم المخطط التوجیهي لمشروع االستثمار - 

 .إعداد مخطط عمل المشروع - 

 .الضمانات المالیة للمستثمر - 

 .التحلیل البیئي كدراسة مسبقة لألثر - 

 : یتم تسییر ومتابعة المشاریع من خالل 
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نظر اللجنة الوطنیة للقیادة لضمان المطابقة والتصدیق على مختلف مراحل اإلنجاز بال - 

 .لإللتزامات

 .إسناد المهام لمكتب للتسییر ذو سمعة دولیة - 

 .الوساطة بین القوة العمومیة والمستثمرین - 

 .اللجوء إلى مكتب متخصص لالستشارة في المنازعات والنزاعات واالستشارة - 

 ).دفتر أعباء للمستثمر(إعداد دلیل بالشروط المطبقة على المشاریع  - 

، تم (SDAT 2030)دة لتنفیذ المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة وبالنسبة للمدة الزمنیة المحد

  :، وذلك بواسطة 2007إلى دیسمبر  2007الجدیدة للسیاحة، من جوان  اإلستراتیجیةوضع اللبنات 

، من خالل عقد جلسات وطنیة، وكذلك تجزئة الشبكة 2030 إستراتیجیةتنفیذ مسار إعادة مالئمة 

، والبدء )اإلقلیم السیاحي في التحول إلى قطب(التوجیهي للتهیئة السیاحیة السیاحیة قصد إنجاز المخطط 

  .في إنشاء مدارس التكوین في السیاحة

، تم إطالق االستثمار السیاحي، واإلنطالق المتزامن 2008إلى جوان  2007ومن أكتوبر 

  1: للحركیات الخمس بواسطة 

 .المتیازتعریف وتحدید األقطاب السیاحیة والقرى السیاحیة ل - 

 .كل قطب سیاحي، وكذا المسعى بالنسبة لكل قریة سیاحیة لالمتیاز إستراتیجیةتحدید  - 

 .اإلتصال بالمتعاملین، المرقین والمستثمرین - 

 .2015إلى  2007انطالق المفاوضات والقرى السیاحیة لالمتیاز من أكتوبر  - 

 .تسویق لوجهة الجزائر إستراتیجیةوضع  - 

 .(PQT)إطالق مخطط السیاحة النوعیة  - 

 .دعم أعمال تنفیذ مخطط المرافقة المالیة - 

  .(SDAT 2030)وأخیرا التدرج المتواتر في بلوغ أهداف المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

  

  المؤسسات القانونیة لتجسید التخطیط االقلیمي والسیاحي: المطلب الثاني

في إطار تجسید التخطیط االقلیمي والسیاحي، أنشأ المشرع الجزائري مؤسسات قانونیة تضطلع 

بهذه المهمة الضخمة والمعقدة، وذلك من خالل وضع دراسات استشرافیة كفیلة بتحسین مساعي وآفاق 
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اسة الوطنیة في إطار السیتهیئة اإلقلیم، والمبادرة بإعداد المخططات ومتابعتها وتحدید كیفیات تنفیذها 

لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، كما تقترح آلیات تنفیذ سیاسة تهیئة األقالیم الحساسة على أساس أعمال 

  .خبرة، وتسهر على التكفل بمواصفات تهیئة اإلقلیم المقررة بموجب أدوات تهیئة اإلقلیم

ة السیاحیة، وتقترح بالتنسیق مع وفي سیاق متصل، تبادر هذه الهیئات باالستراتیجیة المتعلقة بالتهیئ

  .القطاعات المعنیة، التدابیر الرامیة إلى االستغالل العقالني للعقار السیاحي المخصص لالستثمار

من هذا المنطلق، سنبین في هذا المطلب المؤسسات القانونیة لتجسید األحكام المذكورة أعاله، من 

والمدیریات المركزیة والمصالح ) فرع أول(والسیاحة خالل الهیكل التنظیمي لقطاع التهیئة العمرانیة 

  ).فرع ثاني(الخارجیة لوزارة السیاحة 

  

  الهیكل التنظیمي لقطاع التهیئة العمرانیة والسیاحة : الفرع األول 

لقطاع التهیئة العمرانیة والسیاحة، عدة هیئات   ORGANIGRAMیضم الهیكل التنظیمي 

ع، حیث یأتي على رأس هذا القطاع وزیر التهیئة العمرانیة والسیاحة وهیاكل سنتطرق إلیها في هذا الفر 

ونبرز الهیاكل الموضوعة ) ثانیا(والصناعة التقلیدیة، والذي سنبین أهم الصالحیات التي خولها له القانون 

لكن ) ثالثا(تحت وصایته، والتي تمثل اإلدارة المركزیة لوزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة 

 إلى یومنا 1962قبل ذلك سنتكلم عن أهم مراحل سیاسة قطاع السیاحة في إطار تطورها التاریخي من 

  ).أوال( هذا

  

  ا ـأهم مراحل سیاسة قطاع السیاحة وتوجهاته: أوال 

شهد قطاع السیاحة غداة االستقالل الكثیر من التغیرات بتعاقب تشكیلة كل فریق حكومي، وظهرت 

التغیرات من خالل تغییر وتعدیل إسم قطاع السیاحة في كل مرة وٕالحاقه بقطاع آخر تارة وتفریده تارة هذه 

تشكیلة حكومیة، لیجرد  لأخرى، فبعد االستقالل كان قطاع السیاحة مقترنا بقطاع الشباب والریاضة في أو 

لى ذلك إلى غایة سنة من قطاع الشباب والریاضة ویصبح وزارة السیاحة، واستمر الوضع ع 1964سنة 

سیاحة وأصبحت تسمى وزارة الثقافة والسیاحة، لیأتي التعدیل الحكومي الحیث ألحقت وزارة الثقافة ب 1988

والذي أدرج قطاع مهم في السیاحة، وهو الصناعات التقلیدیة وأبعد قطاع الثقافة، لتصبح  1992لسنة 

، حیث همشت 2004ي هذه التسمیة إلى غایة وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة، واستمر القطاع ف

  .الصناعة التقلیدیة وأبقي على السیاحة كصناعة منفردة

شهد قطاع السیاحة نقلة نوعیة ذات أبعاد شمولیة تواكب التطورات اإلقلیمیة  2007وفي سنة 

والعالمیة، حیث ألحقت وزارة السیاحة بوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة، وهو األمر الذي أعطى لقطاع 
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ثالث  أن أدمجت یسبقالسیاحة أهمیة كبیرة وطموحات أكبر لو تجسدت على أرض الواقع، حیث لم 

في قطاع واحد، وال سیما أن السیاحة كانت القطاع المحوري في هذا  بهذا الحجم قطاعات وزاریة

یمیة التي تعتبر اإلختیار، وأعطیت صالحیات واسعة للوزیر المكلف بالسیاحة، من خالل التهیئة اإلقل

ة نظرا عملیة ضخمة ومعقدة نظرا لشساعة محیط الجزائر من جهة، ومن جهة اخرى فهي معقد

متجانسة في غیر لالختالالت االقلیمیة على المستوى الجهوي والمحلي، وبروز أقطاب عمرانیة متطورة و 

في الهضاب العلیا " الظل"المناطق الساحلیة والشمالیة، وانحطاط السیاسة المجالیة في الكثیر من مناطق 

  .والجنوب وحتى في ضواحي المدن الكبرى

تیار، بإلحاق قطاع البیئة بالسیاحة، وهو خیار جاء لمجاراة ومواكبة وتبرز كذلك أهمیة هذا االخ

أحكام إتفاقیات دولیة في مجال البیئة والتنمیة المستدامة التي صادقت الجزائر على الكثیر منها، ومن 

جانب آخر إدماج البیئة مع السیاحة أمر منطقي وصائب إلى أبعد الحدود، ألن البیئة هي المجال الحیوي 

ظم أنواع السیاحة وهي ثروة یجب مراعاة خصوصیاتها وعدم استنزافها لتصل إلى األجیال القادمة كما لمع

وصلت إلینا في أحسن حال، وتلك هي المحاور التي تبنتها كل االتفاقیات والتشریعات الدولیة والجهویة 

  . في مجال التنمیة السیاحیة المستدامة

أفضل خیار للنهوض بقطاع السیاحة، كیف ال وقد  2007نة وفي نظرنا یعتبر التعدیل الحكومي لس

أعطي للقطاع المكانة التي یستحقها واإلمكانیات والصالحیات التي تسمح بتحقیق النهوض بهذا القطاع 

ومع تعدیل حكومي آخر جردت وزارة السیاحة من التهیئة العمرانیة  2010المعقد، لكن لألسف في سنة 

أضیفت التهیئة  2015ماي  14جدید الصناعات التقلیدیة، وفي تعدیل آخر في والبیئة، وألحقت لها من 

لتجرد مرة ثانیة من التهیئة العمرانیة والتي غالبا  2017العمرانیة للسیاحة والصناعات التقلیدیة، حتى سنة 

اعات تكون من صالحیات وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة وذلك نظرا لتحكم وزارة الداخلیة في الجم

المحلیة وال سیما البلدیات والدوائر والتي تسند إلیها عملیة ترخیص ومتابعة نشاط التهیئة العمرانیة لما لها 

  .من صالحیات في هذا المجال

فاجأتنا السلطات العلیا، بعد التعدیل الحكومي األخیر بإضافة العمل العائلي لوزارة  2020وفي سنة 

یث نتساءل عن هذه التسمیة الجدیدة وٕادراج العمل العائلي في إسم السیاحة والصناعة التقلیدیة ؟ ح

الوزارة؟  حیث یعتبر العمل العائلي من الصناعات التقلیدیة، وما الجدوى والفائدة من إبرازه في إسم الوزارة، 

حیث كان باإلمكان تثمین العمل العائلي ضمن الصناعة التقلیدیة من خالل إنشاء مدیریة فرعیة ووضع 

طار قانوني وتنظیمي له دون الحاجة إلى وضعه في إسم الوزارة، ومن جهة أخرى لم یصدر أي تشریع إ

ینظم هذا العمل العائلي، وكالعادة سیبقى شعارا غیر قابل للتطبیق على المستوى العملي، وننتظر صدور 

ولة الجزائریة ما زالت هنا نستنتج أن الدیفیات تطبیقه لسنوات عدیدة، ومن المرسوم التنفیذي المبین لك

تخضع على أعلى مستوى المراكز السیاسیة إلى االرتجالیة في اتخاذ القرارات الغیر المدروسة، حیث كان 

سن اإلطار التشریعي لهذه العملیة وبعدها تكریسها على أرض الواقع، ومع ذلك یبقى العمل ینبغي أوال 
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" العمل العائلي"التي تجعلنا ال نجد الفائدة من إدراج هذا العائلي مقترن بالصناعات التقلیدیة، وهي النتیجة 

  .الذي هو جزء من الصناعة التقلیدیة بمختلف أنواعها وأشكالها

ب القوانین وتغییر وتذبذ ستقرار في المنظومة التشریعیةاإلوعلى وجه العموم، یعتبر في نظرنا عدم 

السیاحي، سواء من جهة السلطات العمومیة  الصالحیات في كل حكومة جدیدة من أكبر عوائق االستثمار

التي یجب أن تكیف القوانین والتنظیم مع كل تغییر، ومن جهة أخرى فعدم استقرار المنظومة التشریعیة 

لبروز البیروقراطیة وعدم التطبیق السلیم للقوانین، وأكبر خسارة  يالسیاحیة یعرقل االستثمار الخاص المحل

ب إلى االستثمار في الجزائر نظرا لتخوفهم من القرارات السیاسیة المتغیرة هي عزوف المستثمرین األجان

والتي تنعكس على استثماراتهم بالسلب، وتخوف المستثمر األجنبي أمر منطقي وله مبرراته،  حیث نجد 

االستثمار السیاحي مزدهر في دول مجاورة مثل تونس والمغرب، التي توفر للمستثمرین األجانب مناخ 

حقیقي، مستقر من الجانب التشریعي، ومضمون من الجانب االقتصادي، ومحفز من الجانب  أعمال

الضریبي، وهو األمر الذي ینبغي على السلطات العمومیة الجزائریة التفكیر فیه، واقتباس تجربة هذه 

تستغل  البلدان التي ال تملك المؤهالت السیاحیة التي تمتلكها الجزائر، لكنها في المقابل عرفت كیف

إمكانیاتها المتواضعة ومتاحاتها الطبیعیة لتخلق جو سیاحي مریح للسائح األجنبي بعروض سیاحیة 

  .تنافسیة

  

  التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة وزیر  صالحیات: ثانیا

، یحدد صالحیات وزیر السیاحة والصناعة 2016سنة في هذا الصدد صدر مرسوم تنفیذي  

 واإلجراءاتمادة تشمل األطر والمهام الموكلة لوزیر السیاحة، مع وضع األطر  11التقلیدیة وذلك بموجب 

، في حین تم إلغاء 2030إلحداث تنمیة في المجال من بینها السهر على تنفیذ المخطط التوجیهي آلفاق 

قة بالصناعات التقلیدیة والسیاحة المنصوص علیها في المرسومین وبالموازاة مع ذلك األحكام المتعل

  .على التوالي 2016سنة   التنفیذیین الصادرین

ومن بین األطر والصالحیات الجدیدة التي سیتبعها وزیر السیاحة ضمن هذا المرسوم التنفیذي 

طرف رئیس ، وذلك بعد الموافقة الصریحة من 20161ینایر  10مؤرخ في  05-16الجدید رقم 

السیاحة التهیئة العمرانیة و  الجمهوریة، هو أن یقترح وزیر القطاع في إطار السیاسة الوطنیة في میدان

والصناعة التقلیدیة، ویتولى متابعة تطبیقها ومراقبتها طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها، وبعد ذلك 

ومجلس الوزراء حسب األشكال والكیفیات  علیه أن یقدم نشاطه إلى الوزیر األول واجتماعات الحكومة

  .واآلجال المحددة

                                           
،  یحدد صالحیات وزیر التهیئة العمرانیة 2016ینایر سنة  10الموافق  1437ربیع أول عام  29مؤرخ في  05-16التنفیذي رقم المرسوم  - 1

  .02ج ر عدد  –والسیاحة  والصناعة التقلیدیة 
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مع القطاعات  باالتصالالسیاحة من جانب آخر صالحیاته التهیئة العمرانیة و كما یمارس وزیر 

التهیئة والهیئات المعنیة في حدود اختصاصات كل منها انطالقا من منظور التنمیة المستدامة في میادین 

   .1ناعة التقلیدیةالسیاحة والصالعمرانیة و 

  

-I  صالحیات الوزیر في مجال التهیئة العمرانیة :  

یكلف الوزیر في مجال التهیئة العمرانیة، بالمبادرة باألدوات المؤسساتیة والنوعیة، وكذا االجراءات 

  . والهیاكل التي تكرس تنفیذ السیاسة الوطنیة لتهیئة االقلیم وتصورها واقتراحها

  :یأتي  وبهذا الصفة یكلف بما

 إعداد االستراتیجیة الوطنیة لتهیئة االقلیم واقتراحها وضمان تنفیذها. 

  التوجیه والتنسیق، مع القطاعات المعنیة، للتثمین األمثل لجمیع الهیاكل األساسیة والطاقات

الساحل والجبال والهضاب : الوطنیة، وكذا ترقیة الفضاءات الحساسة والهشة وتثمینها المستدام 

 .الجنوب والمناطق الحدودیةالعلیا و 

  تنظیم ترقیة إطار أو أطر التشاور، واعتماد اختیارات التوجیه وأهداف تهیئة اإلقلیم وتنمیته

 .المستدامة على المستویات القطاعیة والجهویة

 تنشیط ومتابعة إعداد وتنفیذ أدوات التهیئة اإلقلیمیة وضمان تقییمها ومراجعتها. 

 یة، الشروط المتعلقة بتطویر وتحدید مواقع الهیاكل األساسیة الكبرى تحدید، مع القطاعات المعن

والتجهیزات المهیكلة والمدن الجدیدة، وٕاعادة تنظیم الهیكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني 

لتهیئة اإلقلیم ومخططات تهیئة فضاءات البرمجة االقلیمیة والمخططات التوجیهیة لتهیئة 

 .الفضاءات العاصمیة

 لمساهمة في السیاسات واألعمال واالجراءات المتعلقة بترقیة األوساط الریفیة والفضاءات ا

 .الحساسة والمناطق الخاصة، وبصفة عامة التثمین المالئم لجمیع أنماط فضاءات التراب الوطني

 تحضیر وتوفیر شروط التنفیذ المنسق والمتكامل لألشغال الكبرى لتهیئة اإلقلیم وتثمینه. 

 الفضائي بما یشجع تحقیق  التوجیهتدابیر التشجیع والمساعدة على ترقیة االستثمار و  قتراحا

 .أهداف السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم

  2النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بتهیئة اإلقلیم على الحكومة والعمل على تنفیذهااقتراح. 

 

  

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 2و  1راجع المادة  - 1
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-II صالحیات الوزیر في مجال السیاحة:  

كل اإلجراءات والهیئات الخاصة، التي  واقتراحأما في مجال السیاحة فیكلف الوزیر بمبادرة وتصور 

تنمیة السیاحة  إستراتیجیةتجسد تنفیذ السیاسة الوطنیة للسیاحة، بحیث یكلف بهذا الشأن بإعداد وتنفیذ 

وضبط النشاطات السیاحیة وضمان تنفیذها، والسهر على تنفیذ آلیات ترقیة وتقییس االعتماد والمراقبة 

والفندقیة والمناخیة، والسهر على إدراجها في مخططات التهیئة السیاحیة، وكذا إعداد واقتراح آلیات التهیئة 

السیاحیة والتدابیر المرتبطة بالحصول على العقار السیاحي والمحافظة وتثمین التراث السیاحي، كما یقوم 

ع والمواقع من شأنها الحفاظ على العقار السیاحي ومناطق التوسباقتراح كل التدابیر التقییسیة التي 

   .السیاحیة وتثمینها

إلى جانب المبادرة بإجراء دراسات استشرافیة تتعلق بتنمیة القدرات الوطنیة في مجال السیاحة 

احیة والمناطق الحمویة والبیئیة والمعالجة بمیاه البحر ومختلف الفروع الجدیدة وأعشاش المنتوجات السی

وتنفیذها، وكذلك ضمان تأطیر ومتابعة إنجاز مشاریع االستثمارات السیاحیة مع وضع آلیات التخطیط ، 

ومتابعة التطور السیاحي الداخلي والدولي، والسهر على التطویر والتثمین األمثل لكل المنشآت والقدرات 

الفضاءات الحساسة ذات الجلب  السیاحیة الوطنیة والمشاركة في وضع اآللیات الضروریة للمحافظة على

، 2030السیاحي القوي، وترقیتها، إلى جانب السهر على تنفیذ المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آفاق 

والمخططات التوجیهیة للوالیة بتصور وتوفیر جمیع الشروط الضروریة إلقامة المشاریع الكبرى لتجهیزات 

ع السیاحي، مع اقتراح كل األشكال التحفیزیة المدعمة لترقیة مناطق التوسلالسیاحة طبقا ألدوات التنمیة 

وتوجیه الفضاء الوطني لالستثمار على الحكومة، وذلك بتشجیع إنجاز مجمعات سیاحیة كبرى ذات طاقة 

استیعاب كبیرة، وتحدید ووضع أدوات المراقبة لممارسة نشاطات السیاحة، وكذا السهر على تنفیذ سیاسة 

بشریة واالقتراح على الحكومة النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالقطاع والعمل تثمین الموارد ال

  .على تنفیذها

ویعمل الوزیر بالمبادرة، مع القطاعات المعنیة، بتدابیر حمایة وتنمیة وحفظ العقار السیاحي 

ام اإلعالم واقتراحها، وضمان توسعه دوریا، والسهر  باإلتصال مع القطاعات المعنیة على وضع نظ

  .1لتطور السیاحة الوطنیة والدولیةائي والرصد والیقظة االستراتیجیة االحص

  

-III  2صالحیات الوزیر في مجال الصناعة التقلیدیة:  

یكلف الوزیر في مجال الصناعة التقلیدیة، بالمبادرة وتصور واقتراح كل االجراءات والهیاكل 

  : الخاصة التي تجسد تنفیذ السیاسة الوطنیة للصناعة التقلیدیة، وبهذه الصفة یكلف بما یأتي 

                                           
  .05-16من المرسوم التنفیذي  4راجع المادة  - 1
  .من نفس المرسوم التنفیذي 05راجع المادة  - 2
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 إعداد وتنفیذ استراتیجیة تنمیة الصناعة التقلیدیة وضمان تنفیذها. 

  التقییس واالعتماد والمراقبة وضبط نشاطات الصناعة التقلیدیة والسهر على إعداد أدوات الترقیة و

 .تنفیذها

 وضع أدوات التخطیط ومتابعة تطور الصناعة التقلیدیة على المستویین الوطني والدولي. 

  المبادرة بكل األعمال الرامیة إلى ترقیة المقاولة واالتفاق من أجل تطویر الصناعة التقلیدیة

 .والحرف

 بادرة واقتراح كل األعمال التي من طبیعتها تشجیع وضع وترقیة آلیات التمویل الخاصة التي الم

 .تتناسب مع متطلبات الصناعة التقلیدیة

  اقتراح وتنفیذ كل التدابیر الرامیة إلى إدماج نشاط الصناعة التقلیدیة في المنظومة االقتصادیة

 .الوطنیة

 بعدها التقلیدي إلنتاج المواد والخدمات ترقیة ودعم نشاط الصناعة التقلیدیة في. 

 إعداد وتنفیذ تدابیر التحفیز االقتصادي في مجال التمویل والتسویق والتصدیر. 

 إعداد وتنفیذ برامج وأعمال إعادة اإلعتبار لمهن وحرف الصناعة التقلیدیة وضمان متابعتها. 

 محافظة  على تراث الصناعة اقتراح النصوص التشریعیة والتنظیمیة الضروریة على الحكومة لل

 .التقلیدیة الوطنیة وٕاعادة االعتبار له وتثمینه

  

-IV  صالحیات الوزیر في مجال المواصفات التقنیة:  

وفي مجال المواصفات التقنیة، یسهر الوزیر على احترام المطابقة مع التشریع والتنظیم المعمول 

السیاحة والصناعة التقلیدیة، وٕاعداد بتهیئة اإلقلیم و  ةبهما، وتطبیق المواصفات والتنظیمات التقنیة المتعلق

الشروط التقنیة المتعلقة بإنشاء وتسییر هیئات القطاع، كما فرض على الوزیر المشاركة مع مجموع 

القطاعات المعنیة في إعداد تنفیذ عمل الدولة ال سیما في مجال تكوین الموارد البشریة وتحسین مستواها 

  .1طیرهاوتجدید معارفها وتأ

كما یضع الوزیر األنظمة المعلوماتیة المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في صالحیاته ویعد أهدافها 

والتنظیم المتعلق بها، ویقترح الوسائل البشریة والمادیة الضروریة لها باالتصال مع نظام االتصال 

والمالیة والمادیة الضروریة، كما یمكن واإلعالم الوطني، كما یحدد الوسائل القانونیة والبشریة والهیكلیة 

للوزیر أن یقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسیق ما بین القطاعات أو كل هیكل آخر أو جهاز 

  .مناسب بطبیعته یسمح بالتكفل األمثل للمهام المنوطة به

                                           
  . 05-16من المرسوم التنفیذي رقم   7راجع المادة  - 1
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ومیة كما یسهر على حسن سیر الهیاكل المركزیة وغیر المركزیة للقطاع، وكذا المؤسسات العم

الموضوعة تحت وصایته مع مساهمته في كل النشاطات والمفاوضات الدولیة الثنائیة والمتعددة األطراف 

المتعلقة بنشاطات قطاعه ، ویسهر على تطبیق االتفاقیات الدولیة وتنفیذ التدابیر المتعلقة بتجسید 

مكلف بالشؤون الخارجیة تمثیل االلتزامات التي تكون الجزائر طرفا فیها، ویضمن بالتنسیق مع الوزیر ال

القطاع أمام الهیئات الدولیة وینجز كل المهام األخرى الخاصة بالعالقات الدولیة التي قد توكل إلیه من 

  .1طرف السلطة المختصة

  

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 11إلى  6راجع المواد من  - 1
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 وزیر السیاحة والصناعات التقلیدیة

 األمین العام  األمین العام 

مكلفین  08یساعده 
 بالدراسات والتلخیص

مدیري دراسات  3یساعده 
ویلحق بھ مكتب التنظیم العام 

والمكتب الوزاري لألمن 
 الداخلي للمؤسسة  

مفتشین 08یساعده   

 المدیریة العامة للسیاحة  المدیریة العامة للصناعات التقلیدیة والحرف

مدیریة متابعة 
 مؤسسات القطاع

مدیریة الدراسات 
والتخطیط االقتصادیة  

مدیریة المنظومات 
 االعالمیة واالحصائیات

مدیریة التكوین وتثمین 
 الموارد البشریة 

مدیریة االتصال 
 والتعاون 

مدیریة التنظیم الشؤون 
 القانونیة والوثائق 

مدیرة اإلدارة العامة 
 والوسائل 

مدیریة متابعة 
 مؤسسات القطاع

مدیریة متابعة 
 مؤسسات القطاع

المدیریة الفرعیة  
 للدراسات االقتصادیة 

المدیریة الفرعیة 
لبرامج التجھیز 

 واالستثمار

مدیریة المنظومات 
 للمنظومات االعالمیة

المدیریة الفرعیة 
 لالحصائیات 

المدیریة الفرعیة 
للتكوین والبحث 

المدیریة الفرعیة 
 لتطویر المؤھالت 

المدیریة الفرعیة 
 لالتصال 

مدیریة االتصال 
 للتعاون 

المدیریة الفرعیة 
 للتنظیم 

المدیریة الفرعیة 
للشؤون القانونیة 

المدیریة الفرعیة 
 للمستخدمین 

المدیریة الفرعیة 
 للمیزانیة والمحاسبة 

المدیریة الفرعیة للوسائل 
 العامـــة 

المدیریة الفرعیة 
 للوثائق واألرشیف 

 رئیس الدیوان 

  .السیاحة والصناعات التقلیدیةالهیكل التنظیمي لوزارة : 2 الشكل رقم 
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  االدارة المركزیة لوزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة : ثالثا 

حتى یتم تنظیم القطاع السیاحي ال بد من توفر وتواجد هیئات ومؤسسات تسهر على حسن سیر 

قانونیة تشكل الهیكل التنظیمي وتنفیذ النشاطات السیاحیة في البالد، وتتوفر الجزائر على عدة مؤسسات 

للقطاع السیاحي الجزائري، انطالقا من الوزارة الوصیة واالدارة المركزیة والمصالح الخارجیة والمؤسسات 

  .تحت الوصایة

وتشمل اإلدارة المركزیة لوزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، تحت سلطة الوزیر، 

  1: على ما یلي 

  

-I امـــــــــــاألمین الع  :  

مدیري دراسات، ویلحق به مكتب التنظیم العام، والمكتب الوزاري لألمن الداخلي  3ویساعده 

 .للمؤسسة

  

-II  رئیس الدیوان:   

  :مكلفین بالدراسات والتلخیص، یكلفون بما یأتي ) 08(ویساعده ثمانیة 

  تبطة بالعالقات مع البرلمان وتنظیمهتحضیر مشاركة الوزیر في النشاطات الحكومیة وتلك المر. 

 تحضیر نشاطات الوزیر في میدان العالقات الدولیة والتعاون وتنظیمها. 

 تحضیر عالقات الوزیر في مجال العالقات العامة ومع وسائل اإلعالم وتنظیمها. 

 متابعة العرائض وعالقات الوزیر مع الحركة الجمعویة والشركاء االجتماعیین واالقتصادیین. 

 تحلیل البرامج الكبرى لتنمیة القطاع ومتابعتها. 

 متابعة نشاطات التكوین والبحث وتطبیق تشریع العمل الخاص بالقطاع. 

 تحضیر الحصائل والبرامج المرتبطة بنشاطات القطاع ودعمها. 

  متابعة، باالتصال مع السلطات المعنیة على المستویین القطاعي والمحلي، تنفیذ برامج العمل

 .2مياالقلی

 

 

                                           
یتضمن تنظیم االدارة المركزیة لوزارة التهیئة العمرانیة  والسیاحة  2016ینایر  10مؤرخ في  06-16من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  - 1

  ).2016ینایر  13مؤرخة في  02ج ر ، رقم ( –والصناعة التقلیدیة وتنظیمها وسیرها 
  .ف الذكرالسال 06-16من المرسوم التنفیذي رقم 2راجع المادة  - 2
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-III ة ـــــــــــــالمفتشیة العام :  

حدد مهام المفتشیة العامة لوزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة وتنظیمها وسیرها، 

  .1 2016ینایر  10المؤرخ في  07-16في المرسوم التنفیذي رقم 

  : تكلف تحت سلطة الوزیر بالقیام بزیارات المراقبة والتفتیش التي تنصب خصوصا، على ما یأتي 

  السیر العادي والمنتظم لإلدارة المركزیة للوزارة والهیاكل  الغیر الممركزة وكذا المؤسسات والهیئات

الالت في العمومیة الموضوعة تحت وصایة وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة وتجنب االختــ

 .2تسییرها

  الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع وعلى استعمالها العقالني

 .والمحكم

 تنفیذ القرارات والتوجیهات التي یتخذها الوزیر ومتابعتهـا. 

 تطبیق التشریع والتنظیم المعمول بهما والمعاییر والتنظیم التقني الخاص بالقطاع. 

  الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومیة أو المسیرة لهدمة عمومیة احترام الهیئات

 .لاللتزامات التي تعهدت بها

شأنها تحسین تنظیم الهیاكل والمصالح موضوع التفتیش من وتقترح كل التدابیر والتوصیات التي 

  .وعملها

القیام بكل دراسة وتحلیل وبكل مهمة ظرفیة لمراقبة  ككما یمكن للمفتشیة العامة، زیادة على ذل

 والسیاحةملفات محددة أو وضعیات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صالحیات وزیر التهیئة العمرانیة 

والصناعة التقلیدیة، وتعمل المفتشیة العامة على أساس برنامج تفتیش سنوي تعده وتعرضه على الوزیر 

زیادة على ذلك، بصفة فجائیة، بناء على طلب من الوزیر، للقیام بكل  للموافقة علیه، ویمكنها التدخل،

 .مهمة تحقیق تكون ضروریة بحكم وضعیة خاصة

على أن تتوج كل مهمة تفتیش أو تحقیق أو رقابة بتقریر یرسله المفتش العام إلى الوزیر، ویعد 

لوزیر ویبدي فیه مالحظاته المفتش العام، زیادة على ذلك، تقریرا سنویا عن النشاطات یرسله إلى ا

واقتراحاته المتعلقة بسیر مصالح القطاع ونوعیة أداء خدماتها، كل ذلك في إطار السریة بالنسبة 

  .للمعلومات والوثائق التي تتولى المفتشیة العامة تسییرها ومتابعتها أو تطلع علیها

                                           
یحدد مهام المفتشیة العامة لوزارة التهیئة العمرانیة  2010ینایر  10موافق  1437ربیع األول  29مؤرخ في  07-16المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  ).2010ینایر  13مؤرخة في  2رقم –ج ر (والسیاحة والصناعة التقلیدیة وتنظیمها وسیرها 
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ظروف قصد إعادة السیر ویمكن للمفتشیة، خالل تدخالتها، أن تتخذ إجراءات تحفظیة تملیها ال

 .   1الحسن للهیاكل والهیئات موضوع التفتیش وتقدم على الفور عرضا بشأـنها إلى الوزیر

یسیر المفتشیة العامة في وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة مفتش عام ویساعده 

تحت سلطته وینسقها ویتابعها، مفتشین، وینشط المفتش العام أعمال المفتشین الموضوعین ) 6(ستة 

 .ویفوض المفتش العام اإلمضاء من الوزیر في حدود صالحیاته

ویخول المفتشون، أثناء أداء مهمتهم المنتظمة، أن یطلعوا على جمیع المعلومات والوثائق التي 

قلیدیة توزیع یرونها مفیدة للقیام بمهامهم، على أن یحدد وزیر التهیئة العمرانیة والسیاحیة والصناعة الت

  .المهام بین المفتشین، بناء على اقتراح من المفتش العام

) 10(وتشتمل اإلدارة المركزیة لوزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، على عشرة 

ي ذــــــــوم التنفیــــــستعرضها تباعا، وفقا لما جاء في المرسنمدیریات مركزیة كل في مجال اختصاصها، 

  2:الذي یتضمن تنظیم االدارة المركزیة لوزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة  06- 16

 المدیریة العامة لتهیئة اإلقلیم وجاذبیته. 

 المدیریة العامة للسیاحة. 

 المدیریة العامة للصناعة التقلیدیة والحرف. 

 مدیریة متابعة مؤسسات القطاع. 

 صادیة والتخطیطمدیریة الدراسات االقت. 

  مدیریة المنظمات اإلعالمیة واالحصائیات 

 مدیریة التكوین وتثمین الموارد البشریة. 

 مدیریة االتصال والتعاون. 

 مدیریة التنظیم والشؤون القانونیة والوثائق. 

 مدیریة اإلدارة العامة والوسائل. 

 

  لوزارة السیاحة المدیریات المركزیة والمصالح الخارجیة : الفرع الثاني 

لقد أشرنا في الفرع األول أعاله إلى هیاكل اإلدارة المركزیة لوزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة 

والصناعة التقلیدیة، والتي تتمثل على الخصوص في المدیریات المركزیة بطریقة مقتضبة، وذلك للتعریف 

كن بحكم دراستنا وبحثنا في مجال االستثمار بصفة عامة بكل مكونات قطاع السیاحة والتهیئة العمرانیة، ل

                                           
 .السالف الذكر 07-16ت .من م 05إلى  01راجع المواد من  -  1
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السیاحي في قانون العمران، ارتأینا أن نفرد هذا الفرع لتخصیصه ألهم محاور بحثنا ، وذلك من خالل 

  .تفصیل أحكام االدارات المركزیة التي لها صلة مباشرة بعنوان بحثنا

عن المدیریة العامة لتهیئة اإلقلیم  األولى تشمل التهیئة العمرانیة وقانون العمران من خالل الحدیث

  ) .ثانیا(، والثانیة تشمل السیاحة، من خالل  التطرق إلى المدیریة العامة للسیاحة )أوال(وجاذبیته 

وفي األخیر نعرف المصالح الخارجیة لوزارة السیاحة، وذلك لما لها من دور فعال في تطبیق 

المستوى المحلي، حیث تعتبر األداة القانونیة لالستثمار وتجسید السیاسة العامة لإلدارة المركزیة على 

  ).ثالثا(السیاحي على مستوى كل والیة 

  

  : وتكلف بما یأتي :  1 المدیریة العامة لتهیئة اإلقلیم وجاذبیته: أوال 

 تبادر باإلستراتیجیة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم وجاذبیته وتقترحها وتعدها. 

 السیاسیة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم , المعنیةالجماعات اإلقلیمیة باالتصال مع القطاعات و , تنفد

 . وتنمیته المستدامة

  تبادر بضمان وتنفیذ برنامج الحكومة في مجال االستدامة والتوازن والجاذبیة واإلنصاف اإلقلیمي

 .لكذوتسهر على 

 إعداد المخططات التوجیهیة القطاعیة, تتابع باالتصال مع القطاعات المعنیة. 

 إعداد الدراسات المتعلقة , تابع باالتصال مع القطاعات المعنیة والجماعات اإلقلیمیة المعنیةت

 .بأدوات تهیئة اإلقلیم

 تنفیذ برامج العمل اإلقلیمي الخاصة , ة المعنیةیتتابع باالتصال مع القطاعات والجماعات االقلیم

 . بأدوات تهیئة اإلقلیم على المستوى الوطني والمحلي

 رقیة وتنشیط برامج األشغال الكبرى لتهیئة اإلقلیمتقوم بت. 

  تساهم باالتصال مع القطاعات المعنیة وفي إطار السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم في تنفیذ البرامج

 الخاصة بالهیاكل األساسیة والتجهیزات المهیكلة وتتابع تنفیذها

 یة المتعلقة بهشاشة المدن إزاء تساهم في المبادرات القطاعیة المشتركة في إطار اإلستراتیج

 . األخطار الكبرى وقدرتها على التكیف معها

  تحدد مواصفات تهیئة األقالیم الخاصة والحساسة وتنمیتها، ال سیما الساحل والمناطق الجبلیة

 .والهضاب العلیا والجنوب والمناطق الحدودیة
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  قیة وٕانعاش المناطق الواجب ترقیتهاتبادر، باإلتصال مع القطاعات المعنیة، األعمال المتعلقة بتر. 

  تضمن تنسیق السیاسات القطاعیة على الصعید الوطني وتشارك في تنشیط ومتابعة تنفیذ

 .مخططات التهیئة واألدوات المتعلقة بتهیئة اإلقلیم

  تقترح، باالتصال مع القطاعات المعنیة، الترتیبات الواجب وضعها لإلشراف على أقطاب الجاذبیة

 .ید الوطني والمحليعلى الصع

 تبادر بالترتیبات واالجراءات الالزمة لترقیة الشراكة بین القطاع العمومي والخاص وتضعها. 

  تبادر باألعمال الوطنیة والمحلیة والمرتبطة بجاذبیة اإلقلیم وتسویقه وتنسق ذلك مع القطاعات

 .والمؤسسات المعنیة

  االقلیمیینتحدد السیاسة المتعلقة بالترقیة واالتصال. 

 هر، بالتشاور مع القطاعات المعنیة، على إدراج البعد السیاحي والصناعة التقلیدیة في ست

 .المخططات التوجیهیة لمختلف القطاعات

  تبادر، باإلتصال مع القطاعات المعنیة، بإعداد الدراسات واألدوات التقنیة والتشریعیة والتنظیمیة

 .1جاذبیته المستدامة، وتساهم في ذلكوالمالیة المتعلقة بتهیئة اإلقلیم و 

  : مدیریات ) 4(وتضم المدیریة العامة لتهیئة اإلقلیم وجاذبیته أربع 

  

-I  وتكلف بما یلي : مدیریة االستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهیئة اإلقلیم :  

 الوطنیة أو المخططات االستشرافیة المخصصة لتوجیه آفاق السیاسة /تبادر بكل الدراسات و

 .لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة أو إلعادة توجیهها وتعدیلها

  تعد، باالتصال مع القطاعات المعنیة، وتعد العناصر الالزمة لتحدید السیاسة الوطنیة لتهیئة

 .اإلقلیم وتنمیته المستدامة وتأطیرها وتنفیذها

 الخاصة والحساسة، والمحافظة علیها  تقترح العناصر والهیاكل واآللیات المناسبة لتهیئة األقالیم

 .وترقیتها، ال سیما الساحل والمناطق الجبلیة والهضاب العلیا والجنوب والمناطق الحدودیة

 تحدد بالتعاون مع المؤسسات المعنیة، السیاسة العامة لتهیئة الساحل وتشرف علیها. 

 والتنظیمیة المتعلقة بتهیئة  تبادر،  باإلتصال مع القطاعات المعنیة، بإعداد النصوص التشریعیة

 .اإلقلیم وتساهم في ذلك
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  : فرعیتین ) 2(وتضم مدیریتین 

  المدیریة الفرعیة للدراسات والمخططات االستشرافیة  

  المدیریة الفرعیة للدراسات واألدوات النوعیة  

  

-II  وتكلف بما یلي : مدیریة األشغال الكبرى لتهیئة اإلقلیم:   

 1تنفیذ أدوات تهیئة االقلیم تشارك في تنشیط ومتابعة. 

 تبادر بالترتیبات واالجراءات الالزمة لترقیة الشراكة بین القطاع العمومي والخاص وتضعها. 

  تساهم، باإلتصال مع القطاعات المعنیة، في متابعة تنفیذ المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم

ل الهیاكل األساسیة الكبرى والمخططات التوجیهیة القطاعیة، وخیارات السیاسة الوطنیة في مجا

 .لتهیئة اإلقلیم

  تقوم، بالتعاون مع القطاعات المعنیة، بإجراء دراسات من شأنها ضمان اإلستخدام األمثل للهیاكل

 .األساسیة الكبرى

  تساهم، بالتعاون مع القطاعات المعنیة، في تحقیق التنمیة المنسجمة والمستدامة لإلقلیم من خالل

 .یاكل األساسیة لإلتصال في إطار السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیممنظومة مترابطة لله

  تقوم، باإلتصال مع القطاعات المعنیة، بإجراء دراسات حول تحدید مناطق التشغیل وشروط

 .إنعاشها، عند االقتضاء

  تشجع، باالتصال مع القطاعات المعنیة، األعمال المتعلقة بترقیة وٕانعاش المناطق الواجب

 .ترقیتها

  تبادر، باإلتصال مع القطاعات المعنیة، بإعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیة المرتبطة بمهام

 .المدیریة وتساهم في ذلك

  : فرعیتین ) 2(وتضم مدیریتین 

  المدیریة الفرعیة لترقیة اإلقلیم وٕانعاش الفضاءات 

 إلقلیمالمدیریة الفرعیة لمتابعة المشاریع والهیاكل األساسیة الكبرى لتهیئة ا. 

  

   

                                           
  . أدوات تهیئة اإلقلیم، كما ذكرنا سابقا هي المخططات التوجیهیة القطاعیة وال سیما المخطط الوطني لتهیئة االقلیم - 1
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-III  وتكلف بما یلي : مدیریة العمل الجهوي والتلخیص والتنسیق:   

  تشارك في تنشیط مخططات تهیئة فضاءات البرمجة االقلیمیة والمخططات التوجیهیة لتهیئة

 .فضاءات المدن الكبرى وفي متابعتها وتنفیذها

  التوجیهیة القطاعیة وتنفیذهاتتابع، باإلتصال مع القطاعات المعنیة، إعداد المخططات. 

  تحدد الشراكات والتعاون وتطورها مع كافة الفاعلین المعنیین في مجال تهیئة اإلقلیم كالجماعات

 .االقلیمیة والمرقین وأصحاب المشاریع والمجتمع المدني

  تقترح، باإلتصال مع القطاعات والشركاء المعنیین، شروط ومواصفات تحدید مواقع النشاطات

 .تاجیة على الصعید الوطنياإلن

  تساهم في بروز أقطاب للتنمیة المدمجة وللجاذبیة وفق ما تنص علیه السیاسة الوطنیة لتهیئة

 .اإلقلیم

  تقترح، بالتعاون مع القطاعات المعنیة، أجهزة لإلشراف على أقطاب الجاذبیة على الصعیدین

 .الوطني والمحلي

  المعنیة، تنفیذ مخططات تهیئة األقالیم الوالئیة وترقیة تتابع، بالتعاون مع الجماعات اإلقلیمیة

 . التنمیة المحلیة المتكاملة

 ترافق أصحاب المشاریع االقلیمیة وتساعدهم على الصعیدین الوطني والمحلي. 

  تعد، باالتصال مع القطاعات المعنیة، النصوص التشریعیة والتنظیمیة المرتبطة بمهام المدیریة

 .وتقترحها

  : فرعیتین ) 2(وتضم مدیریتین 

 ویة والتنمیة المحلیة المتكاملة المدیریة الفرعیة للبرمجة الجه  

  المدیریة الفرعیة للتوجیه الفضائي والهندسة االقلیمیة واالستثمار  

  

-IV  مدیریة المتابعة والتقییم وجاذبیة اإلقلیم وتسویقه :  

  : القطاعات والمؤسسات المعنیة بما یلي وتكلف مع 

 تنشأ بنكا للمعطیات. 

 تحدد إمكانیات كل إقلیم والضغوطات التي تطاله. 
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  تبرز الدینامیكیات واالختالالت اإلقلیمیة من خالل مؤشرات تالئم مختلف الكیانات الفضائیة ذات

 .الرهانات

  یوفرها الفاعلون والشركاء العمومیون تجمع المعلومات الخاصة بكل اقلیم وتثمنها وتنشرها والتي

 .أو الخواص ومختلف قطاعات النشاطات االقتصادیة واالجتماعیة

 م مدى تنفیذ أدوات تهیئة اإلقلیم ومختلف السیاسات العمومیة القطاعیة الخاصة بكل إقلیم وتعد تقیـ

 .1تقاریر حول وضع اإلقلیم

 بیة االقلیمیة وتنسیقهاتبادر باألعمال الوطنیة والمحلیة المرتبطة بالجاذ. 

 تعد اآللیات المالیة لترقیة جاذبیة اإلقلیم وتقترحها . 

 تحدد استراتیجیة العرض اإلقلیمي وتبادر باألعمال المرتبطة بالتسویق االقلیمي وتنسقها. 

 یذ المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیمتتكفل بالتوعیة واالتصال ونشر ثقافة تنف. 

 المعنیة، وتقترح النصوص التشریعیة والتنظیمیة المرتبطة بمهام  تعد، باالتصال مع القطاعات

 .المدیریة

  : فرعیتین ) 2(وتضم مدیریتین 

 لدینامیكیات االقلیمیة وتقییمها المدیریة الفرعیة لمتابعة ا  

 ذبیة والتسویق والمورد االقلیمي المدیریة الفرعیة للجا 

  

   :بما یلي وتكلف :  2المدیریة العامة للسیاحة : ثانیـا 

 تبادر باستراتیجیة التنمیة المستدامة للسیاحة وتقترحها. 

 تعد استراتیجیة ضبط النشاطات السیاحیة وتسهر على تنفیذها. 

 تسهر على تنفیذ أدوات مخطط الجودة للسیاحة الجزائریة. 

 ات التقییس ورقابة النشاطات السیاحیةــتسهر على تنفیذ آلی. 

                                           
بدأ مفهوم التخطیط . هو مستوى من مستویات التخطیط، وهو همزة الوصل بین التخطیط القومي الشامل والتخطیط المحلي: التخطیط االقلیمي  - 1

في التعامل مع  20مواكبا للثورة الصناعیة، وبدأ یأخذ شكل العلم مكتمل النضوج في منتصف القرن  19ف الثاني من القرن االقلیمي خالل النص

حددات مكونات االقلیم وخصائصه المختلفة  والعالقات والتفاعالت فیما بینها، ویقوم بالتوزیع المكاني الستمثارات الخطة القومیة في إطار الم

ي یملیها التخطیط العمراني المحلي على نحو ال یتعارض مع القواعد التخطیطیة السلیمة التي تحقق للتجمعات العمرانیة الحیاة واإلمكانیات الت

الصحیة المریحة، فهو تخطیط شامل على مستوى جغرافي محدد بسبب اختالف خصائص أقالیم الدولة دیموغرافیا وٕاختالف األنشطة االقتصادیة 

أنظر . ن تنمیة األقالیم تحقق التوازن والتنسیق والتكامل بین القطاعات المختلفة، ویؤدي ذلك إلى تحقیق أعلى معدل للتنمیة الشاملةفیها، وبالتالي فإ

  .2020-09-20: تاریخ اإلطالع  – ar.m.wikipedia.org موقع ویكیدیا : 
 .السالف الذكر 06-16من المرسوم التنفیذي  3راجع المادة  - 2



 

106 
 

 تمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السیاحیةتسلم الرخص القانونیة واالع. 

 تبادر ببرامج ترقیة النشاطات السیاحیة ومناطق التوسع والمواقع السیاحیة وتضعها. 

 تقترح دراسات التهیئة السیاحیة وتقیمها وتقوم باعتمادها. 

 یاتهتقترح، باالتصال مع القطاعات المعنیة، تدابیر الحصول على العقار السیاحي وأدواته وآل. 

 تقترح تدابیر وآلیات حفظ التراث السیاحي الوطني. 

 تبادر بوضع أقطاب االمتیاز السیاحي وتسهر على تنمیتها. 

 تحدد التدابیر واألعمال الالزمة وتقررها لحمایة المیاه الحمویة وحفظها واستعمالها واستغاللها. 

  تدعیم االستثمار وترقیة  یة المخصصة بعنوان صندوقك في تقییم استعمال الموارد المالتشار

 .النوعیة السیاحیة وتحسینها

  تبادر باإلتصال مع القطاعات المعنیة، بنشاطات توجیه وترقیة االستثمار والشراكة في مجال

 .السیاحة وتنفذها

 تبادر بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنشاطات السیاحیة وتقترحها. 

  :مدیریات ) 4(أربع وتضم المدیریة العامة للسیاحة 

  

-I وتكلف بما یلي :  مدیریة مخطط جودة السیاحة والضبط :  

 تعد االستراتیجیة المتعلقة بمخطط جودة السیاحة والضبط وتقترحها. 

 تضع اآللیات المحفزة لترسیخ مخطط جودة السیاحة. 

  تسهر على وضع وسائل مخطط جودة السیاحة وترقیة المقصد السیاحي الجزائري وتضمن

 .متابعته

 تبادر بآلیات تطویر النشاطات السیاحیة واقتراحها وفق السیاسة الوطنیة لتطویر السیاحة. 

 تقترح مقاییس استغالل النشاطات السیاحیة وتنفذها. 

 تبادر بكل نشاط من شأنه تشجیع الشراكة والتعاون بین مهنیي السیاحة وتقترحه. 

 سهیالت في السیاحةتسهر، بالتشاور مع القطاعات المعنیة، على الت. 

 تسلم الرخص التنظیمیة واالعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السیاحیة. 

 تضمن األمانة التقنیة للجان االعتماد والتصدیق القانوني للمهن والنشاطات ذات الصلة بالسیاحة. 

 تعد مدونة للحرف والمهن المرتبطة بالسیاحة وتقوم بمسكها. 
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 والتنظیمیة ذات الصلة بمهام المدیریة وتقترحها تبادر بالنصوص التشریعیة. 

  : مدیریات فرعیة ) 4(وتضم أربع 

 المدیریة الفرعیة لمخطط جودة السیاحة. 

 المدیریة الفرعیة لضبط ومراقبة النشاطات الفندقیة واإلطعام. 

 المدیریة الفرعیة لضبط ومراقبة وكاالت السیاحة واألسفار. 

  السیاحیةالمدیریة الفرعیة للترقیة.  

  

-II وتكلف بما یلي :  مدیریة التهیئة السیاحة والمحافظة على العقار السیاحي :  

 تبادر باالستراتیجیة المتعلقة بالتهیئة السیاحیة وتقترحها. 

  تقترح، بالتنسیــق مع القطاعات المعنیة، التدابیر الرامیة إلى االستغالل العقالني للعقار السیاحي

 .المخصص لالستثمار

 تسهر على تنفیذ القواعد المنصوص علیها في المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة. 

 تبادر بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتهیئة السیاحیة وتقترحها. 

 : مدیریات فرعیة ) 3(وتضم ثالث 

  المدیریة الفرعیة للتهیئة السیاحیة 

 المدیریة الفرعیة ألقطاب االمتیاز السیاحي. 

 مدیریة الفرعیة للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السیاحیةال. 

  

-III وتكلف بما یلي :  مدیریة تقییم ودعم المشاریع السیاحیة :  

  تبادر باستراتیجیة دعم ومرافقة المشاریع السیاحیة وتقترحها 

 فیهاریع االستثمار السیاحي وتقیمها وتبت تدرس جدوى مشا. 

  السیاحیة وتقوم بترقیتها وتقترح كل التدابیر قصد تشجیعهاتوجه االستثمارات. 

 تحدد شروط ومعاییر تموقع المشاریع السیاحیة في المناطق الواجب ترقیتها. 

 تتأكد من مطابقة مشاریع االستثمار السیاحي لمخططات التهیئة السیاحیة. 

 تتابع المشاریع السیاحیة الموافق علیها وتدعمها وترافقها. 

  بمسك بطاقیة وطنیة وجهویة ومحلیة للمشاریع ذات العالقة مع السیاحةتقوم. 
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 تبادر بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بدعم المشاریع السیاحیة وتقترحها. 

  : فرعیتین ) 2(وتضم مدیریتین 

  المدیریة الفرعیة لتقییم المشاریع السیاحیة 

 تابعتهاالمدیریة الفرعیة لدعم المشاریع السیاحیة وم.  

  

-IV وتكلف بما یلي :  1مدیریة الحمامات المعدنیة والنشاطات الحمویة:  

 تبادر باستراتیجیة إحصاء وترقیة المیاه المعدنیة وتحدیدها واستغاللها وتقترحها. 

 تحدد التدابیر واألعمال الضروریة لحمایة وحفظ المیاه الحمویة والمعدنیة وتقترحها. 

 ي یمكن أن تشكل مواقع مناخیة وتضمن الحفاظ علیهاتقوم بإحصاء المناطق الت. 

  تقوم بانتظام، بتصنیف المیاه الحمویة والمعدنیة وترتیب المؤسسات المكلفة باستغاللها وتبادر بكل

 .عمل یرمي  إلى ترقیتها على المستوى الوطني والدولي

  وتنفذهاتقترح نماذج وقواعد تسییر المحطات الحمویة وفقا للمعاییر الدولیة. 

  تقوم، باالتصال مع القطاعات المعنیة، بكل التدابیر الرامیة إلى عصرنة وتأهیل المؤسسات

 .والمحطات الحمویة

 تضمن إعداد الحصیلة الحمویة وتسهر على تحیینها المستمر. 

 تقوم بترقیة تطور الحمامات المعدنیة والنشاطات العالجیة والراحة. 

  المستوى في مجال الحرف والمهن ذات العالقة بالحمامات تبادر بمخططات التكوین وتحسین

 .المعدنیة وتقترحها

 تمنح الرخص المتعلقة بحق امتیاز استغالل المیاه الحمویة. 

 تتولى األمانة التقنیة للجنة التقنیة للحمامات المعدنیة. 

  المعدنیةتقترح التدابیر التحفیزیة الرامیة إلى تطویر االستثمار في مجال الحمامات. 

                                           
حمام "لجزائر بوجهات سیاحیة عدة، منها الحمامات المعدنیة، التي تستأثر بنسبة هامة من محبي السیاحیة الحمویة، حیث یعتبر تزخر ا -  1

كلم من عاصمة والیة  25الثاني عالمیا من حیث درجة الحرارة، بعد میاه براكین اسلندا، وهو من أشهر الحمامات في الجزائر، یبعد " المسخوطین

لبالد، اشتهر عالمیا ألن میاهه تتدفق على مجرى صغیر متصل بالجبل الكلسي، وهي طبیعة تنبعث من باطن األرض من درجة حرارة قالمة شرق ا

قرنا، بناه الرومان،  20الذي یعود تاریخه إلى ما قبل " حمام الصالحین"وكذلك یوجد . لتر في الدقیقة الواحدة  6500درجة مئویة وتتجاوز  96

الوالي العام إلفریقیا، الذي أصبح فیما بعد إمبراطور روما ومؤسس الساللة " فیسباسیان"م من قبل 69للعهد الفالفیني المؤسس في  ویعتبر معلما

من كلم  6بعد  الفالفیانیة، وهو عبارة عن صرح الستغالل المیاه الجوفیة الحارة والباردة، استعملت الحجارة في بناء هذه التحفة المعماریة، ویقع على

  .2020-11-09: تاریخ اإلطالع  maghrebvoices.com" أصوات مغاربیة: "أنظر موقع . مدینة خنشلة شرق الجزائر
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 تقترح النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالحمامات المعدنیة. 

  : فرعیتین ) 2(وتضم مدیریتین 

 المدیریة الفرعیة لتثمین استعمال المیاه الحمویة. 

 المدیریة الفرعیة لتأطیر نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنیة .  
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 المدیریة العامة للسیاحة 

المدیریة الفرعیة لترقیـة 
 السیاحـــــــــــة 

المدیریة الفرعیة للمحافظة على 
 مناطق التوسع السیاحي 

المدیریة الفرعیة لضبط ومراقبة 
 وكاالت السیاحة واألسفار 

المدیریة الفرعیة لتأطیر نشاطات 
 ومھن وحرف الحمامات المعدنیة 

المدیریة الفرعیة لدعم المشاریع 
 السیاحیة ومتابعتھا 

المدیریة الفرعیة ألقطاب االمتیاز 
 السیاحي 

المدیریة الفرعیة لضبط ومراقبة 
 النشاطات الفندقیة واإلطعام 

المدیریة الفرعیة لتثمین استعمال 
 المیاه الحمویة 

المدیریة الفرعیة لتقییم المشاریع 
 السیاحیــة 

المدیریة الفرعیة لمخطط جودة  المدیریة الفرعیة للتھیئة السیاحیة  
 السیاحة والضبط 

الحمامات المعدنیة مدیریة 
 والنشاطات الحمویة

مدیریة تقییم ودعم المشاریع 
 السیاحیة 

مدیریة التھیئة السیاحیة والمحافظة 
 على العقار السیاحي

مدیریة مخطط جودة السیاحة 
 والضبط 

  .للمدیریة العامة للسیاحـةالهیكل التنظیمي : 3 الشكل رقم
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  : احـة ـــــالسیالمصالح الخارجیة لوزارة : ثالثـا 

إذا كانت المدیریات المركزیة  تلعب دورها التنظیمي على المستوى الوطني، فإن المدیریات الوالئیة 

للسیاحة لها دور مهم على المستوى المحلي، إذ تتركز هذه المدیریات السیاحیة على مستوى كل والیة، 

محلي، وهي المسؤولة عن لتسهیل وتنشیط السیاحة المحلیة، وهي الممثل األساسي للوزارة على المستوى ال

مراقبة النوعیة، التهیئة الخاصة بالسیاحة ومنح رخص االستثمار، ومحاولة مراقبة ومتابعة المشاریع 

وتطبیق العقوبات في حالة عدم احترام القانون،  وقد أنشأت مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة بموجب 

والمتضمن إنشاء المصالح الخارجیة لوزارة  20/10/2010المؤرخ في  257-10المرسوم التنفیذي رقم 

 : ، وتعمل كذلك على 1السیاحة والصناعة التقلیدیة ویحد مهامها وتنظیمها

 .إعداد مخطط عمل سنوي یتعلق بالنشاطات السیاحیة - 

بكل إجراء من شأنه إنشاء محیط مالئم ومحفز للتنمیة المستدامة للنشاطات السیاحیة  المبادرة - 

 .المحلیة

 .على التنمیة المستدامة للسیاحة من خالل العمل على تثمین القدرات المحلیةالسهر  - 

 .تشجیع بروز عروض سیاحیة متنوعة وذات نوعیة - 

 .تنفیذ برامج وتدابیر ترقیة وتطویر النشاطات السیاحیة والحمامات المعدنیة وتقویم نتائجها - 

علوماتیة والمعطیات اإلحصائیة جمع وتحلیل وتزوید آلیة الرصد اإلحصائیة للقطاع في مجال الم - 

 .حول النشاطات المرتبطة باإلقتصاد السیاحي والحمامات المعدنیة وضمان نشرها

المساهمة مع القطاعات المعنیة في ترقیة الشراكة الوطنیة واألجنبیة، ال سیما في میادین  - 

 .االستثمار وتكوین الموارد البشریة

ة اإلقلیم والعمران وتثمین مناطق ومواقع التوسع إدماج النشاطات السیاحیة ضمن أدوات تهیئ - 

 .السیاحي

 .توجیه مشاریع االستثمار السیاحي ومتابعتها باإلتصال مع الهیئات المعنیة - 

 .السهر على مطابقة النشاطات السیاحیة وتطبیق القواعد ومقاییس الجودة المقررة في هذا المجال - 

تلك التي لها صلة بالنظافة وحمایة الصحة  المساهمة في تحسین الخدمات السیاحیة، ال سیما - 

 .واألمن المرتبطة بالنشاط السیاحي

                                           
یتضمن إنشاء المصالح الخارجیة لوزارة  السیاحة والصناعة التقلیدیة وتنظیمها  2010أكتوبر  20المؤرخ في  257- 10المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .18، ص 63، العدد 2010أكتوبر  26مؤرخة في  63رقم وسیرها، الجریدة الرسمیة 
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 .السهر على تلبیة حاجیات المواطنین وتطلعات السواح في مجال الراحة واالستجمام والترفیه - 

 .ضمان تنفیذ میزانیات التجهیز والتسییر في جانبه السیاحي - 

دعم االستثمار وترقیة وجودة النشاطات ضمان متابعة تنفیذ عملیات الدعم بعنوان صندوق  - 

 .السیاحیة

 .المشاركة في إعداد وتنفیذ تمویل النشاطات السیاحیة بصنادیق الجنوب والهضاب العلیا - 

تنشیط وتأطیر المصالح الخارجیة والفضاءات الوسیطة والحركة الجمعویة التي تنشط في السیاحة  - 

 .على المستوى المحلي 

القطاعات المعنیة، في إعداد وتنفیذ أعمال التكوین وتحسین المستوى المشاركة، باالتصال مع  - 

 .وتجدید المعارف وتثمین الموارد البشریة

 .المساهمة في إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتنمیة السیاحة في الوالیة - 

  .1النشاطات الثالثیة والسنویة للنشاط السیاحي  لإعداد حصائ - 

وین السیاحیة للمشاركة في التظاهرات والمهرجانات التي تقام بالوالیات تحسیس الجمعیات والدوا - 

 .السیاحیة خالل موسم االصطیاف للتعریف باإلمكانیات السیاحیة للوالیة

 .تنظیم معارض خاصة لإلمكانیات السیاحیة للوالیة - 

تشاوري من عقد لقاءات مع المتعاملین قصد إنشاء المجلس الوالئي للسیاحة، والذي یعتبر فضاء  - 

 .2شأنه اإللمام بكل االقتراحات واالنشغاالت التي تساهم في إنعاش القطاع أفضل

 .توزیع مطویات وأقراص مضغوطة إشهاریة للتعریف بالقدرات السیاحیة للوالیة - 

 .إبداء الرأي حول إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاحي - 

 .بیة الممیزةإقامة تظاهرات فلكلوریة إلبراز التقالید والفنون الشع - 

الذي یحدد تنظیم مدیریة السیاحة  20/05/2012وبصدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

للوالیة تم تحدید تنظیم مصالح مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة للوالیة والمكاتب  والصناعة التقلیدیة

التقلیدیة حسب هذا المخطط التابعة لكل مصلحة ووفق هذا القرار تضم مدیریة السیاحة والصناعة 

  : التنظیمي ما یلي 

  

                                           
  .السالف الذكر 257-10راجع المادة األولى من المرسوم التنفیذي  - 1
ویعتبر المجلس الوالئي للتنمیة السیاحیة فضاء للحوار والتفكیر بهدف استشاري، یجمع المحترفین في المیدان، أصحاب الفنادق، عارضي  - 2

  .سفر ومن اجل ذلك یكون من الضروري إمتالك تمثیلیات منظمة على شكل جمعیات ونقابات مهنیة على المستوى المحليالخدمات، وكاالت ال
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  1الهیكل  التنظیمي لمدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة :  04الشكل رقم 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

                                           
 63، یحدد تنظیم مدیریة  السیاحة والصناعة التقلیدیة للوالیة في مكاتب، الجریدة الرسمیة رقم 20/05/2012قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 1

  .39،  ص 60العدد  ، 2012أكتوبر  31مؤرخة في 

 مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة

 المدیریـــــــــــــــة

 األمانــــــــــــة

مصلحة اإلدارة 

 والوسائل

مصلحة الصناعة  مصلحـة السیاحـــــة

 التقلیدیـــة

مكتب المیزانیة 
 والمحاسبة 

 مكتب الوسائل العامة

مكتب المستخدمین 

 والتكوین

مكتب االستثمار 
 والتھیئة السیاحیة

مكتب دعم تنمیة 

 السیاحیة واإلحصاء

مكتب مراقبة نشاطات 

السیاحیة والفندقیة 

 والحمامات المعدنیة 

مكتب تنمیة الصناعة 

 التقلیدیة والحرف 

مكتب الدراسات 

 واإلحصاء

مكتب مراقبة نشاطات 

الصناعة التقلیدیة 

 والحرف



 

 

  

  

  

  

  :الفصل الثاني 

السیاحي بدایة  التخطیط 

  االستثمار السیاحي 
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  بدایة االستثمار السیاحي  التخطیط السیاحي: الفصل الثاني 

بعد أن تطرقنا في الفصل األول للتخطیط العمراني واالقلیمي والذي یهیئ اإلقلیم الحتضان 

هذا الفصل إلى عملیة جد مهمة تسبق تجسید االستثمار المشاریع واالستثمارات السیاحیة، سنعرج في 

  .السیاحي وهي عملیة التخطیط السیاحي التي تعد أسلوب علمي في التفكیر والعمل

التخطیط أداة لتوجیه التغییر المنشود، ویقوم على إجراء مسح شامل ومتكامل لمعرفة یعّد حیث 

باألسلوب العلمي بما یراد الوصول إلیه، وال ینتهي التخطیط یه، والتنّبؤ فالواقع المطلوب إحداث التغییر 

بانتهاء صیاغة الخطة أو البدء بتنفیذ مخرجاتها، بل یجب أن یكون كل هدف من أهداف الخطة محددا 

  .1باألرقام، وقابال للتحقیق والمتابعة

واالجتماعیة  ویعّد أیضا التخطیط السیاحي كأسلوب تنظیمي یهدف إلى تحقیق التنمیة االقتصادیة

ة ومادیة وتعریفها یخالل فترة زمنیة معلومة، وذلك عن طریق حصر إمكانیات المجتمع السیاحیة، طبیع

  .2وتحریكها نحو تحقیق أهداف المجتمع وفلسفته االجتماعیة التي ارتضاها إطارا لوجوده ونمّوه

عظم دول العالم، السیما وقد انتشرت ظاهرة التخطیط السیاحي في العالم منذ الستینات، وأصبحت م

الدول المتقدمة والنامیة تدیر شؤونها االقتصادیة من خالل خطة اقتصادیة قومیة، والحقیقة أن فكرة 

التخطیط على المستوى القومي لم تكن موجودة قبل الحرب العالمیة الثانیة إال في ألمانیا واإلتحاد 

ر من دول العالم المعاصر، وأخذ التخطیط أشكاال ، إال أن هذه الظاهرة انتشرت بسرعة في كثیالسوفیاتي

یدیولوجي السائد اإلمتعددة ترجع الختالف النظم السیاسیة واالقتصادیة السائدة أو ترتبط بالضرورة بالفكر 

  .3في المجتمع

والغرض األول من التخطیط السیاحي هو تزوید اإلدارة بالمعلومات الخاصة بالظروف المحیطة 

مقترح، وذلك كي یتسنى لها معرفة اإلمكانیات المتاحة ووضعها في شكل برنامج سیاحي ببرنامج العمل ال

  .4استثماري ضمن سلم زمني محّدد

إن عملیة إنجاز االستثمارات السیاحیة وال سیما من الجانب العمراني والتقني، تقتضي أن ینجز هذا 

من خالله أصحاب الشأن بدراسة  ستناد إلى تخطیط أولي مبني على أسس علمیة یقوماالستثمار باال

مشروع االستثمار األمثل في وٕاستشراف المؤهالت والمقومات والمتاحات الطبیعیة، لیقوموا بعدها بتوظیفها 

                                           
  .33ص – 2003 –) 1(ص –االسكندریة  –التخطیط السیاحي، دار الفنون  –عبد الفتاح غنیمة  - 1
  .116ص– 2015-) 1ط( –عمان  –دار صفاء للنشر والتوزیع  –فلسفة المكان في الفكر الجغرافي  –محمد أحمد السامرائي  - 2
  .87ص  - 2002 –االسكندریة  –مؤسسة حورس الدولیة  -التخطیط اإلبداعي –محمد الصیرفي  - 3
  .57نفس المرجع السابق ص  –عبد الفتاح غنیمة  - 4
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السیاحي وفقا لما یتناسب مع خصوصیة كل منطقة ووفقا لسلم زمني یراعي األبعاد المكانیة والطبیعیة 

   .میة سیاحیة مستدامةوالبیئة العامة للمنطقة، وذلك لتحقیق تن

ي یعد النواة األولى لالستثمار السیاحي، ذلذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى التخطیط السیاحي ال

، وعالقته )مبحث أول(من خالل شرح األحكام العامة للتخطیط السیاحي وعالقته باالستثمار السیاحي 

  ).مبحث ثاني(كذلك بالتخطیط البیئي الذي یحقق التنمیة السیاحیة المستدامة 
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  ستثمار السیاحي التخطیط السیاحي وعالقته باال: المبحث األول 

قي فیها العلوم على تالتخطیط فن وعلم، وٕاذا جاز لنا تحدید موضعه فإنه یحتل نقطة وسط تل

أنواعها، فكل مجال من مجاالت المعرفة اإلنسانیة یمارس فیه التخطیط بشكل أو بآخر، ولو  فاختال

ن من الصعب حصر أنواعه نظرا لكثرتها، خصوصا إذا ما احاولنا تصنیف التخطیط حسب الموضوع لك

سلوك سلمنا بأن التخطیط هو أسلوب علمي في التفكیر والعمل، وٕاذا نظرنا إلى التخطیط على أنه نشاط و 

إنساني یمارسه الفرد والجماعة والمؤسسة والحكومة في كل شأن من شؤونهم الخاصة والعامة، ألدركنا 

بأنه أیضا أسلوب علمي في الحیاة، وهو كعلم یتمّیز عن كثیر من العلوم لیس من حیث محتواه بل من 

  .1حیث أسالیبه ومناهجه وطرائق بحثه

عد مقبوال، وأصبح التخطیط المعاصر تخطیط متعدد األبعاد فالتخطیط التقلیدي األحادي البعد لم ی

عرفیة، كذلك لم تعد عملیة التخطیط فقط عملیة اقتصادیة كما هو موالمستویات المرجعیة العلمیة وال

متعارف علیه تقلیدیا، بل أصبحت عملیة جماعیة تمارس من قبل مجموعة أو فریق من المخططین الذین 

ویختلف عددهم وطبیعة تخصصاتهم بإختالف نوع التخطیط الممارس،  ینتمون إلى تخصصات عدیدة

فالتخطیط الحضري على سبیل المثال یتطلب فریقا تخطیطیا یختلف في عدده وتخصصاته عنه في حالة 

  .2إلخ...التخطیط اإلداري أو التربوي أو السیاحي

ارتباطا بجمیع مجاالت إن التطور الذي طرأ على التخطیط كعملیة ومنهج وموضوع، جعله أكثر 

المعارف والعلوم اإلنسانیة دون استثناء، كذلك فإن وظیفته كموّجه وضابط للنشاط والسلوك اإلنساني جعل 

  .3منه عامال مؤثرا وفاعال في حیاة األفراد والمجتمعات

) مطلب أول(ومن هذا المنطلق ولإلحاطة بموضوعها سنتناول األحكام العامة للتخطیط السیاحي 

  ). مطلب ثاني(بعملیة إنجاز االستثمارات السیاحیة ونبین عالقة التخطیط السیاحي 

  

  

  

  

                                           
  .44ص– 2001 –عمان  –دار الصفاء للنشر والتوزیع  –أسس ومبادئ عامة  - التخطیط –عثمان محمد غنیم  - 1
 –بیروت  –المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  –الطبعة األولى  –یاحي دور اإلعالن في التسویق الس –مصطفى عبد القادر  - 2

  .62ص -2000
  .56ص- 2006 –عمان، األردن  –دار الوراق للنشر  –الطبعة األولى  -خریطة األردن السیاحیة والثقافیة   –إبراهیم بظاظو  - 3
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  للتخطیط السیاحي  األحكام العامـة : المطلب األول 

ة للصناعة السیاحیة في بلد معّین، وفق برنامج التخطیط السیاحي هو رسم صورة تقدیریة مستقبلی

یسیر على خطوات في فترة زمنیة محّددة إما قریبة أو بعیدة المدى، مع تحدید أهداف الخطة السیاحیة 

  .1لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة

وال یقتصر التخطیط السیاحي على الجهات الرسمیة فقط، وٕانما یجب أن ینظر إلیه على أنه برنامج 

ل مشترك بین القطاع العام والقطاع الخاص، واألفراد والعاملین في قطاع الخدمات السیاحیة عم

، وكذلك الساكنة المحلیة المضیفة، وكل المؤسسات والقطاعات واألفراد )المؤسسات ورجال األعمال(

المرتبطین بالقطاع السیاحي، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

سواء في إطار السیاحة " السیاح"التخطیط السیاحي یمتد لیشمل إشراك المستهلكین لهذه الخدمات، وهم ف

الداخلیة أو الخارجیة أوهما معا من أجل تحقیق سیاحة راشدة وسیاحة منصفة ومسؤولة، في إطار تنمیة 

  .2سیاحیة وتنمیة اقتصادیة تراعي كل الجهات

تحدید وصیاغة  مرحلةأو البرنامج الذي یبدأ من  ةى أنه الخطوالتخطیط السیاحي یمكن تعریفه عل

األهداف المراد تحقیقها، في فترة زمنیة محددة، انتهاء بمرحلة التنفیذ والتطبیق لبرامج التخطیط السیاحي 

  .3وما یمكن أن یشمله من تدخالت وتعدیالت في إطار التحلیل والتقییم والتقویم

ونتناول بعدها عملیة مهمة ) فرع أول(فاهیمي للتخطیط السیاحي لذلك سنحاول تبسیط اإلطار الم

فرع (جدا یستند إلیها التخطیط السیاحي وهي عملیة المسح السیاحي واستخدام نظام المعلومات الجغرافیة 

  ).ثاني

  

  لتخطیط السیاحي اإلطار المفاهیمي  ل: الفرع األول 

لقد ارتبط ظهور التخطیط السیاحي وتطوره، وكذلك أهمیته بظهور السیاحة كظاهرة حضاریة من 

  .من ناحیة أخرى واجتماعیةناحیة، وظاهرة اقتصادیة 

                                           
 –القاهرة  –المجلس األعلى للثقافة  –الطبعة األولى  –ترجمة عطیة محمد شحاته  –بانوراما الحیاة السیاحیة  –روبرت ماكنتوش وآخرون  - 1

  .70ص-2002
  .49ص  – 1993 – 76العدد  –شؤون عربیة  –السیاحة في الوطن العربي  –صالح حسن عبد القادر  - 2
  .81ص  – 1987 –مصر  – دار المعرفة –دراسة تحلیلیة للقریة والمدینة  –جغرافیة العمران  –فتحي أبو عانیة  - 3
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ویعد التخطیط السیاحي ظاهرة قدیمة منذ العصور األولى، والدلیل على ذلك یتضح في التخطیط 

والتي كانت تمثل مناطق   في إنشاء المعابد والقالع والحصون، الفراعنةالعمراني والمعماري الذي اهتم به 

  .عسكریة وترفیهیة وتجاریة

 ةویعرف التخطیط السیاحي على أنه أسلوب تنظیمي، یهدف إلى تحقیق التنمیة االقتصادی

واالجتماعیة خالل فترة زمنیة معلومة، وذلك عن طریق حصر إمكانات المجتمع السیاحیة، سواء كانت 

  .و طبیعیة، وتعریفها وتحریكها نحو تحقیق أهداف المجتمعمادیة أ

أي أن التخطیط یعتبر النظرة إلى المستقبل بعین الرغبة في تحدید أهداف للعمل على التقدم ورسم 

العملیة لتحقیق هذه األهداف بغیة مواجهة التطّور الحادث في العالقات االجتماعیة واالقتصادیة  األسالیب

  .1والطبیعیة

مفهوم التخطیط و ) أوال(احي  وخصائصه سنتناول في هذا الفرع مفهوم التخطیط السی ومنه

  ).ثالثا(ونبرز أهمیة التخطیط السیاحي والعوائق التي تواجهه ) ثانیا(االستراتیجي السیاحي 

  

   مفهوم التخطیط السیاحي وخصائصه: أوال 

التخطیط السیاحي نوع من أنواع التخطیط التنموي، وهو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات 

لعناصر الجذب  أمثلوالمنظمة والمشروعة التي تهدف إلى تحقیق استغالل واستخدام  المقصودةالمرحلیة 

قائه ضمن السیاحي المتاح والكامن وألقصى درجات المنفعة، مع متابعة وتوجیه وضبط لهذا االستغالل إلب

  .دائرة المرغوب والمنشود، لمنع حدوث أي نتائج أو آثار سلبیة ناجمة عنه

  

I- مفهوم التخطیط السیاحي :  

والطبیعي، ینفرد یعتبر التخطیط السیاحي نموذجا خاصا من التخطیط االجتماعي واالقتصادي 

نشطة التي تتداخل في باهتمامات تنبثق من طبیعة ودوافع النشاط السیاحي، ولما كانت السیاحة من األ

عدة قطاعات داخل الدولة وتوثر تأثیرا مباشرا في التنمیة االقتصادیة، فإن خطتها یجب أن تكون وثیقة 

الصلة بالخطط الموضوعة لسائر القطاعات، وأن تتالئم معها، بل وتكون معها أجزاء متكاملة من الخطة 

حناها في الفصل األول من خالل إبراز أهمیة ، وتلك هي المحاور التي شر 2العامة للتنمیة في الدولة

  ).SNAT(التهیئة االقلیمیة القومیة التي ینظمها المخطط الوطني للتهیئة االقلیمیة 

                                           
  .15ص -1966 –دار المعارف  –التخطیط والتنمیة  –ترجمة إسماعیل صبري عبد اهللا  –شارل بتلهم  - 1
  .71ص  – 1998 –عمان  –دار صفاء  –مقدمة في التخطیط التنموي االقلیمي  –عثمان محمد عنیم  - 2
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والتخطیط یمكن أن یكون اقتصادیا أي یختص باألنشطة االقتصادیة واتجاهات اختصاصها 

بمعنى أن  اجتماعیاوقد یكون التخطیط  وتغّیرها وفق الظروف والعوامل التي تتحكم فیها إیجابا أو سلبا،

یكون موجها إلى األنشطة االجتماعیة بعواملها ومتغیراتها المختلفة، وقد یكون التخطیط قطاعّیا أو جزئیا 

بحیث یتعامل مع قطاع واحد أو عّدة قطاعات مثل التخطیط الصناعي والتخطیط للقطاع الزراعي 

یاه والطرق والكهرباء واالتصاالت وغیرها، وكذلك بالنسبة والتخطیط لقطاعات البنى التحتیة مثل الم

  .1للقطاع السیاحي الذي یركز فیه التخطیط على جمیع األنشطة المباشرة وغیر المباشرة للسیاحة

الحرب العالمیة الثانیة، حیث  إال بعدمحّدد و ولم یتبلور مفهوم التخطیط السیاحي بشكل واضح 

سریع وكثیف، وتزایدت أعداد السیاح إلى جانب تنّوع أشكال السیاحة  تطورت حركة السفر الدولیة بشكل

واالستجمام، وتعّددت المناطق السیاحیة واختلفت وظائفها وخصائصها، وقد أدى كل ذلك إلى زیادة 

االهتمام بالسیاحة واألنشطة السیاحیة، وظهرت الحاجة إلى ضبط وتوجیه هذه النشاطات من أجل الحّد 

بیة على المجتمع والبیئة، وتحقیق أقصى درجات النفع االقتصادي، خصوصا بعد أن من آثارها السل

  . أصبح ینظر إلى السیاحة على أنها صناعة، ومصدر دخل أساسي في كثیر من دول العالم

رسم صورة تقدیریة مستقبلیة للنشاط السیاحي في دولة من : "ویعّرف التخطیط السیاحي على انه 

الخطة السیاحیة، وتحقیق تنمیة سیاحیة سریعة ومنتظمة من خالل إعداد وتنفیذ برنامج أجل تحدید أهداف 

  .2متناسق، یتصف بشمول فروع النشاط السیاحي ومناطق الدولة السیاحیة

وینبغي أن ال ینظر إلى التخطیط السیاحي على أنه میدان مقصور على الجهات الرسمیة، وٕانما 

برنامج عمل مشترك بین الجهات الحكومیة والقطاع الخاص واألفراد، لذا یجب أن ینظر إلیه على أنه 

  .یجب أن یكون التخطیط السیاحي عملیة مشتركة بین جمیع الجهات المنظمة للقطاع السیاحي

  : تشمل مایلي  3ویعتمد نجاح التخطیط السیاحي على عّدة عوامل،

 القومیة الشاملة للتنمیة االقتصادیة  أن تكون خطة التنمیة السیاحیة جزءا ال یتجزأ من الخطة

 .4واالجتماعیة

  5القطاعات االقتصادیة المختلفةبین أن یتم تحقیق التوازن. 

 أن یتم اعتبار تنمیة القطاع السیاحي كأحد الخیارات اإلستراتیجیة للتنمیة االقتصادیة. 

                                           
  .93ص-1991 –دار المعرفة الجامعیة  –اإلسكندریة )  3ط( –التخطیط اإلقلیمي وأبعاده الجغرافیة  –محمد خمیس الزوكة  - 1
  .67ص-1987 –االسكندریة  –مؤسسة الثقافة الجامعیة  –التخطیط السیاحي  –نبیل الروبي  - 2
  .37، ص2002كنوز األدبیة، محمد الشیراوي، عبد المنعم، واقع وآفاق مستقبل السیاحة في البحرین، بیروت، دار ال - 3
  .السالف الذكر 20-01من قانون  4راجع المادة  - 4
  . من نفس القانون 6راجع المادة  - 5
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 ةأن تكون هذه الصناعة جزءا من قطاعات اإلنتاج في الهیكل االقتصادي للدول. 

 أن تقوم الدولة بتحدید مستوى النمو المطلوب وحجم التدفق السیاحي. 

 أن یتم تحدید دور كل من القطاعین العام والخاص في عملیة التنمیة. 

  التركیز على عالقة التنمیة السیاحیة بالنشاط االقتصادي العام وتحدید عالقة ذلك بالمحافظة على

 .البیئة

خطیط السیاحي وجوب تن من بین عوامل نجاح ال، إ1السیاحيویرى بعض الباحثین في التخطیط 

  : توفر أربعة عالقات 

فنجاح النشاط السیاحي في أي  « ECONOMICS »عالقة التخطیط بالنشاط االقتصادي   -أ 

منطقة یرتبط ارتباطا وثیقا بمستویات األنشطة التي یمكنها أن تؤدي إلى تحقیق زیادة متواصلة 

 .في الدخول وٕامكانیة االقتصاد المحلي على امتصاص هذه الدخول واستخدامها

فس حیث نجد أن السیاحة والبیئة هي ن « ENVIRONMENT »:  عالقة التخطیط بالبیئة   -ب 

 الشيء، على اعتبار أن التدفق السیاحي یرتبط بعوامل الجذب السیاحي المتمثلة في المناظر

اإلنسان كالمناطق  والمناخ والبیئة الطبیعیة والشواطئ وغیرها، أو في عوامل جذب من صنع

. األثریة والتاریخیة وغیرها، وهنا تبدو نقطة هامة تتعلق بضرورة المحافظة على األصول البیئة

(Assets environment). 

 :  « ENRICHMENT »: عالقة التخطیط بالقادمین إلى المنطقة السیاحیة    -ج 

التي تتیح لهم المتعة الذهنیة،  2یكون من المالئم تهیئة المقیمین لتزوید السائحین بالمعلومات

ة المنطقة ار فإن تزاوج كل من اإلمتاع النفسي واإلثراء الذهني، یجعل السائحین أكثر رغبة في زی

  .مرة أخرى

 :  « EXCHANGE »: عالقة التخطیط بتدفق النقد األجنبي   -د 

إذا كان التخطیط یهدف إلى زیادة موارد الدولة من النقد األجنبي، فإن نجاح التخطیط السیاحي 

یقاس، بالنسبة للدول النامیة بصفة خاصة بمدى قدرته على زیادة التدفق من النقد األجنبي إلى الدولة 

                                           
1 - CHARLES, K.Tourism planning & développement CBI, 1978 – P59. 

أمانة عمان  –تمر اإلرث الحضاري لمدینة عمان مؤ  –، دراسة تطبیقیة على محافظة عمان gisالتسویق السیاحي باستخدام  –إبراهیم بظاظو  - 2

  .87ص – 2007الكبرى، األردن، 
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ء من خالل عائدات السیاحة الدولیة أو من خالل انسیاب رؤوس األموال األجنبیة لالستثمار سوا

  .1السیاحي

  

II  -  2: خصائص التخطیط السیاحي  

وكذلك  « Tourist product »یمتاز التخطیط السیاحي الجّید بأنه یركز على المنتج السیاحي 

على عملیات الترویج والتسویق بأسلوب یحقق التوازن بین األهداف االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، 

ضمن إطار التنمیة السیاحیة الشاملة والمستدامة، والتخطیط السیاحي الجّید ال بّد أن تتوفر فیه كذلك عّدة 

  3: مواصفات أخرى أهّمها

  تخطیط مرنflexible یتقبل إجراء أي تعدیل إذا ما تطلب األمر، بناء على  مستمر، وتدریجي

 .المتابعة المستمّرة

  ،تخطیط شامل لجمیع جوانب التنمیة السیاحیة، االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة، البیئة، السكانیة

 .إلخ....

  تخطیط تكاملي، تعامل فیه السیاحة على أنها نظام متكامل، حیث كل جزء مكّمل لألجزاء

 .ى، وكل عنصر یؤثر ویتأثر ببقیة العناصراألخر 

  تخطیط مجتمعي بمعنى أنه یسمح بمشاركة جمیع الجهات ذات العالقة في عملیة التخطیط

 .بمراحلها المختلفة

  تخطیط بیئي یحول دون تدهور عناصر الجذب السیاحي الطبیعیة منها والتاریخیة، ویعمل على

ستمر، ویضمن المحافظة علیها ألطول فترة زمنیة توفیر اإلجراءات الالزمة لصیانتها بشكل م

 .ممكنة

  تخطیط واقعي وقابل للتنفیذ، أي أن ال تتجاوز أهدافه حدود اإلمكانیات والطموح، وال تخرج عن

 .دائرة ماهو متاح وكامن من موارد طبیعیة ومالیة وبشریة

  والمتسلسلةتخطیط مرحلي منظم، یتكون من مجموعة من الخطوات والنشاطات المتتابعة. 

  تخطیط یتعامل مع السیاحة على أنها نظام له مدخالت وعملیات ومخرجات محددة، ویمكن

 .التأثیر في هذه التكوینات وتوجیهها

                                           
  .78ص  –مرجع سابق  –السیاحة في الوطن العربي  –صالح حسن عبد القادر  - 1
  20، ص1986- 04-20دراسة أولیة حول إمكانیة السیاحة في مصر ودورها في التنمیة، وقائع مؤتمر السیاحة، دمیاط، : عال سلیمان الحكیم  - 2
  .71ص  – 1990 –مصر  –الجیزة  –بین مشاكل التنمیة الشاملة وتخطیط القریة المصریة  –فتحي المصیلحي  - 3
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  :  نذكر 1ومن أهم الفوائد والعوائد التي تنتج من التخطیط السیاحي السلیم 

 تفادة منها بشكل مناسب في یساعد التخطیط السیاحي على تحدید وصیانة الموارد السیاحیة واالس

 .الوقت الحاضر والمستقبل

 طاعات األخرى، وعلى قیساعد التخطیط السیاحي على تكاملیة وربط القطاع السیاحي مع ال

 .تحقیق أهداف السیاسات العامة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة على كل مستویاتها

  السیاحة في القطاعین العام والخاص، من یوفر أرضیة مناسبة ألسلوب اتخاذ القرار لتنمیة

خالل دراسة الواقع الحالي والمستقبلي مع األخذ بعین االعتبار لألمور السیاحیة واالقتصادیة 

 .التي تقررها الدولة لتطویر السیاحة وتنشیطها

  یوفر البیانات والمعلومات واإلحصائیات والخرائط والمخططات والتقاریر واالستبیانات، ویضعها

 .حت ید طالبیهات

  ،یساعد على زیادة الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة من خالل تطور القطاع السیاحي

 .وتوزیع ثمار تنمیته على أفراد المجتمع، كما یقلل من سلبیات السیاحة

  ،یساعد على وضع الخطط التفصیلیة لرفع المستوى السیاحي لبعض المناطق المتمیزة

 .إلعادة تثمینها والمتخلفة سیاحیا

  یساعد على وضع األسس المناسبة لتنفیذ الخطط والسیاسات والبرامج التنمویة المستمرة عن

 .طریق إنشاء األجهزة والمؤسسات إلدارة النشاط

  یساهم في استمراریة تقویم التنمیة السیاحیة، ومواصلة التقدم في تطویر هذا النشاط، والتأكید

 .لبیات في المستقبلعلى اإلیجابیات وتجاوز الس

هي إال الجزء الواضح من المنافع المتأتیة من التخطیط السیاحي السلیم، وهناك  إن النقاط أعاله ما

قدر أكبر من المكاسب االقتصادیة المباشرة وغیر المباشرة، الناتجة من تأمین عملیات التحدیث والتطویر 

دة تتالءم مع تغّیر وتطور عملیات التنمیة السیاحیة للمناطق السیاحیة، والتوسع وٕایجاد مناطق سیاحیة جدی

  .2 بما یحقق التوافق بین الطلب السیاحي والعروض السیاحیة المقدمة

                                           
  .82، ص2001مبادئ السیاحة، الجمعیة الجغرافیة السیاحیة، دمشق، : شمسین، ندیم  - 1
  .97ص  –مرجع سابق  –جغرافیة المدن  –فتحي أبو عانیة  - 2
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وقد أثبتت التجارب في العدید من دول العالم أنه یمكن تحقیق عائدات سیاحیة دائمة من خالل 

عف في حال استمرار التخطیط الواعي اعتماد التخطیط السلیم والمناسب، ویمكن لهذه العائدات أن تتضا

  1: والعقالني الذي یسعى لتحقیق مجموعة من األهداف أهمها 

  تحدید أهداف التنمیة السیاحیة القصیرة والبعیدة المدى، وكذلك رسم السیاسات السیاحیة ووضع

 .إجراءات تنفیذها

 ضبط وتنسیق التنمیة السیاحیة التلقائیة والعشوائیة. 

  العام والخاص على االستثمار في مجال التسهیالت السیاحیة أینما كان ذلك تشجیع القطاعین

 .ضروریا

  مضاعفة الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة للنشاطات السیاحیة ألقصى حد ممكن وتقلیل كلفة

 .االستثمار واإلدارة ألقل حّد ممكن

 الحیلولة دون تدهور الموارد السیاحیة وحمایة النادر منها. 

  ارات المناسبة وتطبیق االستخدامات المناسبة في المواقع السیاحیةصنع القر. 

 تنظیم الخدمات العامة وتوفیرها بالشكل المطلوب في المناطق السیاحیة. 

 المحافظة على البیئة من خالل وضع وتنفیذ اإلجراءات العلمیة المناسبة. 

 احیةتوفیر التمویل من الداخل والخارج، الالزم لعملیات التنمیة السی. 

 2تنسیق النشاطات السیاحیة مع األنشطة االقتصادیة األخرى بشكل تكاملي. 

  

  3مفهوم التخطیط االستراتیجي السیاحي: ثانـیا 

یمكن تعریف التخطیط االستراتیجي السیاحي بأنه كافة اإلجراءات المؤدیة إلى وضع أهداف ممكنة 

الموارد البشریة والمادیة المتاحة وبالنظر التنفیذ من الناحیة البیئیة للوضع السیاحي، وعلى ضوء 

  4:لألولویات المقررة، ویالحظ أن هذا التعریف للتخطیط لإلستراتیجیات السیاحیة یتضمن العناصر التالیة 

  أن التخطیط االستراتیجي عبارة عن إجراءات یشترك في وضعها كل من القطاع الحكومي

 .واألهلي

                                           
  .246-45، ص 2004التخطیط السیاحي والتنمیة، األردن، : محمد عثمان  غنیم، - 1
  .41ص –مرجع سابق  –دراسة أولیة حول إمكانیة السیاحة في مصر ودورها في التنمیة  –عال سلیمان الحكیم  - 2
  .113ص  –بدون سنة نشر  -دار النهضة العربیة –دراسات في التخطیط السیاحي  –أحمد ملوخیة  - 3
  .29ص- 1987 –مصر الفرعونیة  –رؤیة عصریة للتخطیط السیاحي  –حسین كفافي  - 4
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 وجود مساهمة لكافة القطاعات المعنیة بالسیاحة أن عملیة التخطیط االستراتیجي تعني. 

  أن التخطیط اإلستراتیجي السیاحي یتطلب ابتداء مراجعة شاملة لكافة األوضاع والعوامل

 .المؤثرة على أداء وربحیة القطاع السیاحي

وهذا یعني الوصول إلى أهداف ممكنة التنفیذ من الناحیة البیئیة مع إمكانیة وجود الموارد 

 .لالزمة لتنفیذ األهداف الموضوعة والتي تسترجع إلى برامج قابلة للتنفیذاة المالی

 هذا التعریف یتضمن أیضا إیجاد الموارد البشریة المؤهلة والقادرة على تنفیذ األهداف  إن

 .الواقعیة التي تمت صیاغتها بعد دراسة

  لویات یعمل على أن هذا التعریف یتضمن أن المخطط االستراتیجي السیاحي البد له من أو

 .1إنجازها في فترة زمنیة محددة، وقد تّم رصد الوسائل واألموال المناسبة لتنفیذها

 

I-  مبررات التخطیط االستراتیجي السیاحي : 

  : تتضمن مبررات التخطیط االستراتیجي للسیاحة عددا من النقاط الهامة نوردها كما یلي 

 التي تواجهها السیاحة من البلدان المجاورة یجعل من الضروري تضافر كافة :  شدة المنافسة

الفعالیات الرسمیة واألهلیة للوصول إلى إستراتیجیة متكاملة للسیاحة تأخذ في اعتبارها نقاط القوة 

العدیدة في المزیج التسویقي السیاحي لتغطیتها مع محاوالت جادة وعلمیة للتخلص من بعض 

 .2الصعوبات الموجودة حالیا مثل سیاسة عدم األجواء المفتوحة العراقیل أو

 یفرض نوعا من أنواع التنسیق بین القائمین على هذه المواقع، :  تعدد وتنوع المواقع السیاحیة

وذلك بهدف الخروج بشكل من أشكال المزیج التسویقي السیاحي الشامل لكافة المناطق السیاحیة 

یاحي وما یفرضه من إجراءات وقرارات تتفق وأذواق القادمین مع مراعاة خصوصیة كل موقع س

 .إلیه

 فكل بلد سیاحي البد له من أن یضع المعادلة :  االستغالل األمثل للموارد المتاحة بشریا ومادیا

التي تضمن الحصول على المزید من الموارد المالیة من خالل القطاع السیاحي ولكن بقیمة 

مثال، البد من وجود خطط فرعیة وشاملة لتطویر كل موقع سیاحي مضافة معقولة، على سبیل ال

معادلة اإلیرادات المتوقعة  –أي الخطط  - وما یربطه من خدمات وتسهیالت تؤخذ في اعتبارها

 .مع التكالیف خالل سنوات اإلنفاق االستثماري

                                           
  .154ص  –مرجع سابق  –دراسات في التخطیط السیاحي  –أحمد ملوخیة  - 1
  .112ص – 2000 –عمان  –دار وائل للنشر  –اإلدارة اإلستراتیجیة  –فالح حسن الحسیني  - 2
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 أي بلد، من  لإلستراتیجیة السیاحیة في:  غلبة الفكر التسویقي على وضع المرتكزات األساسیة

إسبانیا وتركیا والیونان وٕایطالیا وغیرها، یتولى : البلدان التي نجحت من الناحیة السیاحیة مثل 

وضع االستراتیجیات التسویقیة السیاحیة أكادیمیون وممارسون تسویقیون سواء بسواء، على 

ن وجدت وذلك الجانب اآلخر، مازال دور األكادیمیین التسویقیین ومساهماتهم محدودة جدا، وإ 

التي ترفض مفهوم التخصص وتقسیم العمل، وهي المفاهیم التي تكلم  االنفرادیةبسبب السیاسات 

، وخیر دلیل على ذلك في الجزائر أن قطاع 1عنها رواد اإلدارة والعلم منذ ما یزید عن مائتي سنة 

مدروسة یغلب  السیاحة في الجزائر یسیر على غرار القطاعات األخرى بقرارات انفرادیة غیر

 .علیها الطابع السیاسي دون االعتماد على أهل االختصاص واألكادیمیین

  

II –  خطوات التخطیط االستراتیجي السیاحي :  

  2:یمكن إیراد خطوات التخطیط االستراتیجي السیاحي باختصار كما یلي 

قبل الكالم عن خطوات التخطیط االستراتیجي السیاحي البد لنا من أن :  (Mission)المهمة  .1

نحدد ماهي المهمة التي وضعناها للسیاحة، قد تكون المهمة التي یمكن وضعها للسیاحة 

 .كنشاط اقتصادي وسیاسي وحضاري وثقافي متكامل

بة لألهداف والتي یمكن إیرادها بشكل عام أو محدد، أما بالنس:  (Objectives)ألهداف ا .2

 3: العامة في اإلستراتیجیة السیاحیة فقد تكون كما یلي 

 .البقاء واالستمرار في عالم المنافسة السیاحیة  .أ 

 .التطویر المستمر لمتطلبات السواح الحالیین والمحتملین الحسیة  .ب 

 .زیادة عدد السواح ومن كافة المستویات ومن عام آلخر  .ج 

 .القومي اإلجماليزیادة المساهمة السیاحیة في الدخل   .د 

 .استمراریة القطاع السیاحي في أخذ نصیبه من األیدي العاملة المؤهلة  .ه 

أما األهداف المحددة وذات الطابع التنفیذي السنوي أو كل سنتین، فیمكن النظر إلیها من خالل 

  .السنة وهكذاتنفیذ إستراتیجیة تسویقیة سیاحیة لكافة المواقع أو موقع محدد بعینه هذه 

                                           
  .91ص  -2002 –األهرام  –السیاحي  في التخطیط –صالح الدین عبد الوهاب  - 1
سنة  – 13عدد  -13المجموعة  –المجلة الجغرافیة العربیة  –جغرافیة السیاحة والترویح كاتجاه معاصر في الجغرافیا  –عایدة نسیم بشارة  - 2

  .52ص – 2005
  .35ص  –دون سنة طبع  –دون دار نشر  –اإلحصاء السیاحي  –مصطفى زیتون  - 3
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ویتضمن التحلیل أوال توفر عدد من الشروط  :(Situational Analysis)یل الموقفي التحل .3

منها وجود بیانات ومعلومات كافیة ودقیقة عن كافة عناصر المزیج التسویقي السیاحي ككل، 

وهو ما یمكن توفیره من خالل إجراء دراسات وبحوث میدانیة وعلى أرض الواقع، باإلضافة إلى 

نات الداخلیة المنشورة كمصادر ثانویة قد تساعد المخطط االستراتیجي في تحلیل كافة البیا

تكوین اإلطار العام لتحریكه نحو بناء إستراتیجیة سیاحیة تسویقیة متكاملة وعلى أسس علمیة، 

أما الخطوة الثانیة فتتضمن إسناد عملیة التخطیط اإلستراتیجي والمراجعة الشاملة لفریق من 

موعة من األفراد غیر المؤهلین، وبشكل عام، تتضمن عملیة المراجعة المتخصصین ولیس لمج

الشاملة تحدید نقاط القوة في اإلستراتیجیة السیاحیة الحالیة من حیث تباین عناصر التمییز 

بالمقارنة مع المنافسین الرئیسیین، وكذلك تحدید نقاط الضعف بالمقارنة مع البلدان المجاورة 

علمي في التفكیر والعمل، ولكنه لیس ذلك فقط، ولكنه یربط  والشك أن التخطیط أسلوب

الماضي بالحاضر لیقیم جسورا إلى المستقبل ویرسمه بما یتناسب مع رغباتنا وحاجاتنا، ولكنه 

أیضا لیس ذلك فقط، هو باختصار فن وعلم الحیاة الذي یعلمنا كیف نعیش ولماذا نعیش، إنه 

الحلول المناسبة في ظل إمكانیاتنا المحدودة، وهو یعلمنا یعلمنا كیف نواجه مشاكلنا ونضع لها 

كذلك كیف نحقق أهدافنا ونعمل على تحقیقها، وكیف نفهم ماضینا وحاضرنا ونشكل مستقبلنا 

 .1ومستقبل أجیالنا الذي نرید

لذلك یرتبط التخطیط بعالقات وطیدة مع الكثیر من العلوم والمعارف اإلنسانیة وفي كثیر من 

ها، والشكل التالي یبین مجموعات عتبر جزءا منها ومن مناهج بحثها وطرائق ومناهج دراستاألحیان ی

المعارف التي تشكل مستویات مرجعیة أساسیة لعملیة التخطیط، وال یمكن بأي حال أن تتم عملیة 

  .2التخطیط الناجح وجمیع مستویاتها إال باالستعانة بهذه العلوم أو بجزء منها

  

  

  

  

  

  

                                           
  .129ص -2009 –دار الشؤون الثقافیة، القاهرة  –مهارات التخطیط السیاحي  –محمد الصیرفي  - 1
  .49ص-1986 –المصریة  –فلسفة الترویح والتربیة الترویجیة  –تهاني عبد السالم  - 2
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  :عالقة التخطیط بمختلف العلوم األخرى  : 5الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والعوائق التي تواجهه أهمیـة التخطیط السیاحي : ثالثا 

یرتبط تزاید الفوائد السیاحیة دون ظهور مشكالت اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة وثقافیة عن النشاطات 

التخطیط السیاحیة المختلفة، بمدى األخذ بالتخطیط السیاحي السلیم وأسالیب اإلدارة الناجحة، لذلك فإن 

السیاحي مهم، وال یقل أهمیة عن أي نوع من أنواع التخطیط التنموي األخرى، ولذلك فإن التخطیط 

  1:السیاحي ضروري وحیوي ویمكن حصر أسباب ذلك فیما یلي 

یعّد التخطیط ضروري لضمان جمیع القطاعات التي ترتبط بالنشاط السیاحي، سواء الزراعیة  - 

التجارة أو الخدمات والتسهیالت السیاحیة، والتي یتم تطویرها وتنمیتها أو الصناعیة أو النقل أو 

 .بشكل متكامل لخدمة السیاحة واألنشطة المتعلقة بها

 االحتفاظضرورة االهتمام بالسوق السیاحي والمنتج السیاحي من خالل عملیة التخطیط مع  - 

حیث أن السیاحة تمثل نشاط باألهداف االقتصادیة واالجتماعیة أثناء إشباع الطلب في السوق، 

في منطقة  األساسیةیقوم على بیع المنتج السیاحي للزائر الذي یستخدم التسهیالت والخدمات 

 .المزار السیاحي

                                           
  .88ص-1987 –المكتبة السیاحیة  –الدار القومیة للطباعة والنشر  –التخطیط السیاحي  –صالح عبد الوهاب - 1

 علوم األقالیم والدراسات السكانیة   علوم األرض

العلوم االجتماعیة 

  واإلنسانیة

 

یطــــــــــالتخط  

 

 

العلوم البیئیة 

 والحیویــة 

العلوم الهندسیة 

 واالستشعار عن بعد

 العلوم الریاضیة واإلحصاء

 والحاسوب
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كما یعتبر التخطیط السیاحي وبرامج التطویر السیاحیة بمثابة مرشد جّید لتطویر قطاع  - 

ثیر من الدول، وأن بعض الدول السیاحة، وذلك ألن قطاع السیاحة یعّد نشاطا حدیثا في ك

 .وخاصة النامیة منها، لیس لدیها التجربة والخبرة في كیفیة تطویر السیاحة وبرامجها

هام یمكن مضاعفته وتعظیم عوائده بالتخطیط السلیم تعتبر السیاحة مصدر اقتصادي  - 

 .1والمتكامل

ة للمشكالت التي قد عن طریق التخطیط السیاحي الجّید یمكن التحكم أووضع الحلول المناسب - 

 .تنجم عن النشاط السیاحي، سواء كانت مشكالت اقتصادیة أو اجتماعیة أو بیئیة

تخطیط النشاط السیاحي بشكل سلیم ودقیق، یمكن من توظیفه كوسیلة للمحافظة على  - 

المعطیات الثقافیة والبیئیة في المنظومة السیاحیة، وسیؤدي ذلك إلى التعامل مع هذه المعطیات 

 .أنها رأس مال وثروة وطنیة البد من المحافظة علیها وصیانتها باستمرارعلى 

یساهم التخطیط السیاحي في توفیر التنظیمات والهیاكل المؤسسیة، ورسم استراتیجیات  - 

التسویق، وٕاعداد برامج الترویج، والتشریعات، والنظم السیاحیة التي تعمل بدورها على تنمیة 

 .وتطویر السیاحة

طیط السیاحي في توفیر الكفاءات، واألیدي العاملة الفنیة بمختلف أنواعها، والتي یساهم التخ - 

 .یحتاجها قطاع السیاحة، والنشاطات السیاحیة المرافقة

  

-I  أهمیة هیئة التخطیط :  

تبدأ عملیة التخطیط عادة من حالة عدم الرضا عن الوضع القائم أو عدم الرضا عن الوضع 

تالي تأخذ بدایة عملیة التخطیط شكل قرار بإحداث نوع من التغییر المرغوب، المستقبلي المتوقع، وبال

وحتى تنطلق عملیة التغییر من نقطة بدایتها، البد من توفر إرادة التغییر لیس عند صناع القرار على 

طیط بالمهارات ویجب أن تتمتع هیئة التخ 2أعلى مستوى وكذلك المجموعات واألقالیم المستهدفة بالتنمیة،

ال سیما أن هذه الهیئة تحتل أثناء عملیة التخطیط وفي مراحلها المختلفة نقطة وسطا التي تحدد دورها، 

بین السكان والمجموعات واألقالیم المستهدفة من جهة، وصّناع القرار من جهة أخرى، وبالتالي فإن 

                                           
  .43ص  –مرجع سابق  –االدارة االستراتیجیة  –فالح حسن الحسیني  - 1
  .93ص-1974 –مطبعة العالم العربي  –التخطیط القومي واإلقلیمي والمحلي  –أبو بكر متولي  - 2
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ره على أكمل وجه، و في القیام بد جحنالمخطط یقوم بدور حّساس وعلى درجة كبیرة من األهمیة، وحتى ی

  1: البد أن یتمتع بمجموعة من المهارات التي تساعده على تأدیة دوره وهي 

بمعنى أن دور المخطط ال یقتصر على معالجة المشكالت القائمة  یجب أن یكون محّرك فّعال،  .أ 

ووضع الحلول المناسبة لها، بل البد أن یتمّتع بالقدرة على توقع المشكالت قبل حدوثها، وتحفیز 

صّناع القرار بالموافقة على وضع الخطط المالئمة لمواجهة هذه المشكالت، كذلك البّد أن یعمل 

ت المستهدفة ویشجعهم على مواجهة ومعالجة مشكالتهم القائمة أو المخطط كمحّفز للمجموعا

المتوقعة، وعدم انتظار رّد الفعل الرسمي أو الحلول لهذه المشكالت من قبل السلطة المركزیة، بل 

 .ال بّد أن یبادروا بأنفسهم لحل مشكالتهم

حاجات األقالیم المختلفة البّد أن یتمتع المخطط بالقدرة على التنسیق بین :  على التنسیق ةالقدر   .ب 

وبین الخطط المختلفة، كذلك القدرة على التنسیق بین المجموعات من جهة وصّناع القرار من 

 .جهة أخرى

خصوصا في مجال الحاجات والرغبات المتعددة : القدرة على حل المشاكل والتناقضات  .ج 

بین هذه الحاجات، أو التوفیق : والمتناقضة للمجموعات، وعادة ما یتم الحل بإحدى ثالث طرق 

 2. إیجاد حل وسط، أو استخدام أسلوب األولویات

وهذه تتمثل في إقناع صناع القرار برصد االعتمادات  المالیة : ة القدرة على اإلقناع والمحاور  .د 

الالزمة لتنفیذ الخطط، وبالتالي فإن على المخطط دوما أن یضغط باتجاه تنفیذ الخطة وتحویلها 

في فقط بإعدادها، كذلك البّد أن یكون المخطط قادرا على الدفاع عن وجهة إلى واقع، وال یكت

 .نظر المجموعات واألقالیم المهمشة من طرف صّناع القرار

فدور المخطط ال یقتصر على إعداد الخطط بل البد أن یتمتع :  القدرات التنفیذیة والعملیة  .ه 

وال عن تنفیذها ألنه أكثر الناس معرفة بالقدرات الالزمة لتنفیذ هذه الخطط، والبد أن یكون مسؤ 

 .بمحتواها وأهدافها

على المخطط أن یكون إداریا ناجحا وملما بجمیع النواحي المتعلقة :  القدرة اإلداریة والعملیة  .و 

بمجال عمله، لذلك البّد أن یتم إعداد المخطط وتدریبه بشكل جّید وشامل وبما یتناسب مع مهامه 

 .المتعددة

                                           
  .113ص-1970 –اإلسكندریة  –دار الجامعات المصریة  –التخطیط االقتصادي اإلقلیمي  –سلفان أبو علي  - 1
  .56ص – 2008 –دمشق  –دار الرضا  –اقتصادیات السیاحة  –مصطفى یوسف كافي  - 2
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فالتخطیط عملیة ال یقوم بها شخص واحد أو قطاع بمفرده، لذلك :  مل الجماعيالقدرة على الع  .ز 

البد أن یكون المخطط قادرا على العمل ضمن فریق وبروح الفریق خصوصا وأنه یعتمد في عمله 

على مخرجات أعمال أعضاء فریق التخطیط اآلخرین، كما یعتمد اآلخرون على مخرجات عمله 

 .وٕانجازاته

  

-II  1التي تواجه التخطیط السیاحيالعوائق   

تواجه عملیة التخطیط في أحیان كثیرة مجموعة من المشاكل أو العقبات، التي تؤدي بدورها إلى 

إضعاف فاعلیة التخطیط أو إفشاله وعدم تمكینه من تحقیق أهدافه المنشودة، وأهم هذه المشاكل یمكن 

  2: تلخیصها كما یلي 

فكما هو معروف فإن التخطیط یحدث في الحاضر ولكنه موجه :  محدودیة التنبؤ وقصوره  . أ

نحو المستقبل، وفي بعض األحیان ونظرا لمحدودیة قدرة اإلنسان على التنّبؤ أو ضعف وسائل 

التنّبؤ المستخدمة أو عدم دقة البیانات والمعلومات وتردي نوعیتها، تعجز عملیة التخطیط من 

ون عدم الدقة في التنّبؤ كبیر لدرجة ال تستطیع مرونة الخّطة التوصل إلى التوقع السلیم، وقد یك

أن تتغلب علیه، وبالتالي تحدث مشاكل كثیرة غیر متوقعة وتعجز الخطة عن استیعابها أو 

لفترة من  كوضع الحلول المناسبة لها بشكل یحول دون االستمرار في تنفیذ الخطة أو یعیق ذل

األمور والعودة إلى المسار الصحیح، وأحیانا یؤثر الزمن، یتمكن خاللها المخطط من ضبط 

ظهور هذه المشكالت غیر المتوقعة على فاعلیة عملیة التخطیط وبشكل یفقدها قیمتها، لذلك 

البد للمخطط من توخي الحیطة واستخدام أفضل الوسائل والبیانات وطرائق التنّبؤ عند إعداد 

د وحّدة المشكالت الطارئة غیر المأخوذة في الخّطة لمنع حدوث أو على األقل التخفیف من عد

 .الحسبان

یحدث التعارض والتناقض بین األهداف مع :  التناقض والتعارض في المحتوى واإلجراء  . ب

بعضها البعض، أو بین األهداف والسیاسات أو الوسائل أحیانا، وأحیانا أخرى یؤدي تعدد 

ا وصالحیاتها إلى فشل عملیة أجهزة التخطیط المشاركة في التنفیذ وتداخل اختصاصاته

ن فعالیتها، وقد یؤدي غیاب التنسیق الرأسي واألفقي بین أجهزة التخطیط إلى االتخطیط أو فقد

 .نفس النتیجة

                                           
  .78ص – 1994 –مطابع األهرام  –نظریة االقتصاد الكلي  –سامي خلیل  - 1
  .81ص-1979 –الطبعة األولى  –دار الكتاب الدار البیضاء  –التنظیم اإلقلیمي المغربي  –أنور أحمد أرسالن  - 2
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التخطیط عملیة تسعى لنقل المجتمع من وضع إلى وضع :  غیاب المشاركة ورفض التغییر  . ت

نى أن عملیة التخطیط تسعى جدید یفترض فیه أن یكون دائما أفضل من الوضع السابق، بمع

إلحداث تغییر وبالتالي قد یقاوم هذا التغییر إذا لم یكن مقبوال، وعدم قبول التغیر یرتبط بأسباب 

كثیرة ولكن أهمها هو غیاب المشاركة الجماهیریة في عملیة التخطیط والتغییر، ألن المشاركة 

اناتهم خصوصا إذا أیقنوا بأن هذا تدفع أفراد المجتمع إلى مساندة ودعم هذا التغییر بكل إمك

 .التغییر لصالحهم ولخدمتهم

  

  المسح السیاحي واستخدام نظام المعلومات الجغرافیة : الفرع الثاني 

بعد أن تطرقنا إلى التخطیط السیاحي الذي یعتمد على التنبؤ والتصور، وهو الشيء الذي ال یمكن 

یعّد المسح السیاحي وسیلة لتطبیق وسائل تحقیقه دون االستناد إلى عملیة المسح السیاحي لإلقلیم، حیث 

اجة الدائمة إلى توافق النظام السیاحیة نتیجة للح ل التي تنشأ باستمرار في المناطقالعلم الفنیة لحل المشاك

  .من السّیاح ىمع احتیاجات الغالبیة العظم

ویضع المخطط المسحي في اعتباره عند القیام بعملیة التخطیط أهداف السیاح، ومن ثم یجب إتخاذ 

كافة لوسائل الممكنة للوصول إلیها، وتشمل الوسائل على المعرفة والتنبؤ الذي یأتي عن طریق العلم 

  .1معا يالتطبیقالنظري و 

من  المتعارف علیها من قبل الغالبیة العظمى واالستجمام حوتشمل األهداف على وسائل التروی

إلى جانب ذلك یجب أن تتوافر الخبرة والمهارة اإلداریة التي تساعد على السواح والمجتمع المضیف نفسه، 

  .2تنفیذ الخطط السیاحیة الموضوعة إلتمام عملیة التنمیة السیاحیة

إّن صناعة السیاحة في الجزائر مدعوة إلى تبني إستراتیجیة تضمن لها التنمیة المستدامة، وذلك 

باستخدام أحدث ما توصلت إلیه التكنولوجیا من تقنیات، وفي مقدمتها نظم المعلومات الجغرافیة، األداة 

یسرة، وغیر مكلفة السیما األكثر انتشارا عبر العالم، لما تقدمه من حلول نوعیة وخدمات متمّیزة بطرق م

  .3فیما یتعلق بالمشاكل ذات الصبغة الجغرافیة

لذا یتوجب على المهتمین والمسؤولین على القطاع السیاحي السعي إلى تعزیز تكنلوجیا نظم 

المعلومات الجغرافیة، وكذا تفعیل استخدامها في المیدان، خاصة أن إستراتیجیة الجزائر الیوم، من خالل 

                                           
  .13ص  –مرجع سابق  –التخطیط االقتصادي االقلیمي  –سلفان أبو علي  - 1
  .81ص-1973 –مكتبة األنجلو المصریة  –ترجمة محمد السید غالب ودولت أحمد صادق  –تطور الجغرافیة الحدیثة  –منشل روجر  - 2
  .115ص-2012 –األردن  –الذاكرة للنشر والتوزیع  –موسوعة المصطلحات العلمیة في الجغرافیة السیاسیة والجیوبولیتیك  –محمد السامرائي  - 3
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تشجع الشراكة والتعامل مع جمیع الفاعلین على المستوى  2030جیهي للتهیئة السیاحیة المخطط التو 

اإلقلیمي والدولي، من أجل االرتقاء بالسیاحة إلى مصاف صناعة واعدة بالتنمیة والتقدم، وقادرة على أخذ  

  .یس الدولیةغمار المنافسة، وٕاعادة بناء صورة حقیقیة للسیاحة الجزائریة تستجیب للمعاییر والمقای

وأخیرا، ال یزال متبقیا على تخطیط السیاحة وٕادارتها، أن یستفید كثیرا من نظام المعلوماتیة 

 3التنمیة السیاحیة، 2األكثر مالئمة لنشاطات 1الجغرافیة، كما ال یجب أن تختصر فقط في تحدید المواقع

الحالیة، وفي تطبیق مبادئ السیاحة بل تتعداه فیما مدى مساهمة هذا النظام في إدارة الموقع المقصودة 

  .4المستدامة في المدى الجغرافي

وكیفیة استخدام نظام المعلومات الجغرافیة في ) أوال(لذلك سنتناول في هذا الفرع، المسح السیاحي 

ومساهمة نظام المعلومات الجغرافیة في تقییم تنمیة السیاحة والتخطیط لها ) ثانیا(التخطیط السیاحي 

  ).ثالثا(

  

  المسح السیاحي : أوال 

ي في هذا الصدد التنسیق بین تخطیط التنمیة السیاحیة والتخطیط العمراني الشامل، رور من الض

خاصة وأن خطة التنمیة السیاحیة تعتمد على بنیة المرافق األساسیة وتوافرها قبل البدء في تعمیر منطقة 

األساسیة، والطرق ووسائل المواصالت ومیاه الشرب ما، وٕاعدادها إعدادا سیاحیا، وتشمل بنیة المرافق 

والكهرباء واأللیاف البصریة وغیرها، كما تعتبر مرافق اإلقامة والنقل عناصر مساعدة، أي أنها تأخذ 

الشكل والطابع الفني والمعماري الذي ال یضّیع القیمة الحقیقیة للمكان من الناحیة السیاحیة، باعتبار أن 

                                           
المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10- 03من القانون رقم  04المادة : راجع ". أو بتاریخه/جزء  من اإلقلیم متمیز بوضعیته الجغرافیة و: الموقع " - 1

  .مستدامة، السالف الذكرالتنمیة ال
من  03المادة : راجع ". كل خدمات تسویق أسفار أو استعمال منشآت سیاحیة بمقابل سواء شمل ذلك إلیواء أو لم یشمله: النشاط السیاحي " - 2

  .المعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، السالف الذكر 01-03القانون رقم 
ختلف البرامج التي تهدف إلى تحقیق الزیادة المستمرة المتوازنة في الموارد السیاحي وتعمیق وترشید یعّبر مصطلح التنمیة السیاحیة عن م" -  3

اإلنتاجیة في القطاع السیاحي، وهي عملیة مركبة متشعبة تضم عدة عناصر متصلة ببعضها ومتداخلة بعضها مع البعض، تقوم على محاولة 

لعناصر اإلنتاج السیاحي األولیة من إطار طبیعي وٕاطار حضاري والمرافق األساسیة العامة علمیة وتطبیقیة للوصول إلى االستغالل األمثل 

للقیام  والسیاحیة من خالل التقدم العلمي والتكنولوجي وربط كل ذلك بعناصر البیئة واستخدامات الطاقات المتجددة وتنمیة مصادر الثروة البشریة

 –أحمد الجالد : راجع ". توسع في المرونة الواجب توافرها في تضافر القطاعات اإلنتاجیة المختلفةبدورها المرسوم في برامج التنمیة وتحقیق ال

  .43ص-2002 –عالم الكتب  –القاهرة  –الطبعة األولى  –السیاحة المتواصلة البیئیة 
من القانون  04المادة : راجع ". ثابتة بشكل محسوسمجال جغرافي تبقى فیه مجموعة العوامل الفیزیائیة والكیمیائیة للبیئة : المدى الجغرافي " - 4

  .السالف الذكر 10-03رقم 
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لتي تتمكن من اجتذاب السائحین، وأن الخدمات القائمة فیه تفقد من الناحیة السیاحیة المكان هو السلعة ا

  1:ومن ثم نجد أن أي تخطیط سیاحي یجب أن یكون قائما على نمطین من المسح. الطلب علیها

  المسح التفصیلي، یتم فیه مسح لخصائص المنطقة المراد تنمیتها ووضع الخطط الستغاللها

 .سیاحیا

 تضمن عملیة مسح للموارد . مسح والتنبؤ، وفیه یتم عمل دراسة عن العمالء في المستقبلعملیة ال

السیاحیة وجمع وٕاعداد وتصنیف البیانات السیاحیة الرئیسیة خاصة أنماط واتجاهات السیاحة 

 .الدولیة واإلقلیمیة

 

I- مكونات المسح السیاحي  : 

  2:كالتالي تركز مكونات المسح السیاحي في عّدة أمور تتضح تو 

 الحركة السیاحیة في المناطق السیاحیة المستهدفة بالتخطیط، وتشمل أعداد السیاحة  اتجاهات

 .ةوالزوار وخصائصهم االقتصادیة واالجتماعی

 المغریات السیاحیة الحالیة والمستقبلیة لألنشطة السیاحیة، أي مواقع الجذب السیاحي. 

  والخدمات )دق والشقق الفندقیة والمنتجعات السیاحیةالفنا(خدمات اإلیواء الحالیة والمستقبلیة ،

 ).والتسهیالت المتوفرة واإلمكانات الكامنة للمستقبل

  الخدمات والتسهیالت المتعلقة بالنقل السیاحي الحالیة منها والمستقبلیة، وتشمل الخدمات من

 .الخارج، أي المنطقة السیاحیة المستهدفة وخدمات وتسهیالت النقل الداخلیة

  أنواع مرافق البنیة التحتیة الحالیة والمخطط لها، مثل الطرق والشوارع والكهرباء والمیاه

 .واالتصاالت

  الموارد السیاحیة الطبیعیة المتوفرة، وأنماط استعماالت األراضي وملكیات األراضي، وفرض

 . االستئجار لألراضي المتوفرة في المناطق السیاحیة المستهدفة بعملیة التخطیط

 خطط التنمویة لألوضاع االقتصادیة القائمة والمتوقعـة والقوى العاملةال. 

  الخصائص البیئیة ونوعیة البیئة، وتضمن األحوال المناخیة وظروف الطقس والتضاریس

والطبوغرافیا والجیولوجیا وموضوعات تلوث المیاه والهواء والصوت والرؤیة واالختناقات 

 .ماعي، وتدهور البیئات الحضریة لتراجع قدراتها التحملیةالمروریة واالزدحام السكني واالجت

                                           
  .14ص-1964 –الطبعة األولى  –الدار القومیة للطباعة والنشر  –ترجمة شاكر خصباك  –المدخل في دراسة الجغرافیة  –ج م : موغي  - 1
  .48ص - 1998 –عالم الكتب  –الطبعة األولى  –التخطیط السیاحي والبیئي بین النظریة والتطبیق  – دأحمد الجال - 2
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 األنماط االجتماعیة والثقافیة في المجتمعات المحلیة المستهدفة بعملیة التخطیط. 

  البرامج الحالیة والمتوقعة للتدریب والتعلیم، باإلضافة إلى المؤسسات التدریبیة المتخصصة

 .التسهیالت السیاحیةبإعداد القوى البشریة للمشروعات والخدمات و 

 المؤسسات الحكومیة ومؤسسات القطاع الخاص وهیاكلها التنظیمیة وكوادرها السیاحیة. 

  السیاسات االستثماریة الحالیة ومدى توفیر رؤوس األموال لالستثمار في المرافق والخدمات

 .والتسهیالت السیاحیة

 التشریعات والقوانین واألنظمة السیاحیة الحالیة. 

المسح السیاحي مرحلة من مراحل التخطیط السیاحي، أو یمكن القول بأنه الخطوط األولى ویعتبر 

  .التي یجب تبیینها لتحقیق األهداف الموضوعة لتنمیة القطاع السیاحي

ومن ناحیة أخرى یعتبر المسح السیاحي الشامل بمثابة ضمان لنجاح عملیة التخطیط السیاحي، 

ي تتوافر بالمنطقة المراد تنمیتها، وكذلك إمكانیة التعرف من خالله على حیث أنه یحّدد كافة الموارد الت

اإلمكانات والمقومات السیاحیة بها، وبناء على نتائج المسح السیاحي یمكن رسم الخطط السیاحیة الشاملة 

 وفق برنامج زمني محدد یتفق واإلمكانات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة للمنطقة قید 

  .1الدراسة

  

II- أهداف المسح السیاحي : 

  2: ویهدف المسح السیاحي إلى عدة أمور أهّمها 

 : دراسة شاملة لكافة المقومات التي تحتویها المنطقة أو اإلقلیم وتشتمل على  .1

 طبیعة اإلقلیم. 

 تكوینه الجغرافي والجیولوجي. 

 تطّوره التاریخي. 

 العوامل الجویة والظروف المناخیة. 

  الخاصة بالشاطئ وساحل البحرالدراسات. 

 المصادر المائیة. 

 اإلمكانات الزراعیة والثروة الحیوانیة والثروة المائیة واإلمكانات المعدنیة. 

                                           
  .216ص-1996 –اإلسكندریة  –مؤسسة شباب الجامعة  –التخطیط من أجل التنمیة  –سمیرة كامل  - 1
  .48ص-1980 –بیروت  –دار النهضة العربیة  –في جغرافیة المدن  –وهیبة عبد الفتاح محمد  - 2
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 الطاقات والقوى المحركة الممكنة. 

 الصناعات البیئیة واإلمكانات الصناعیة. 

 نیة القائمة السكان واإلحصاءات والدراسات السكانیة، ومناطق العمران والتجمعات السك

 .وٕامكانات امتدادها

 مشروعات االستصالح والتعمیر في المنطقة. 

  المنطقةاإلمكانات السیاحیة القائمة، والتي یمكن أن تقوم في. 

  تنسیق أوجه االستغالل القصوى لجمیع الموارد الطبیعیة المختلفة باإلقلیم في نطاق تخطیط

 .إقلیمي شامل

تحدید مناطق ومواقع الجذب السیاحي واإلمكانات السیاحیة القائمة لتنمیتها وتحدید احتیاجاتها،  -2

 1: وتشمل على 

 االهتمام بالمنشآت والخدمات والمرافق السیاحیة القائمـة ونشاطها وكفاءتها. 

 االهتمام بالشواطئ ومالئمتها ألنواع الریاضات المائیة المختلفة . 

 ة السیاحیة وٕابراز النواحي الجمالیة والطبیعیة فیهادراسة طبیعة المنطق. 

 تحدید المناطق الصالحة للتعمیر السیاحي. 

 تحدید المناطق التي تخضع للتخطیط السیاحي، والمناطق التي یجب تركها على طبیعتها. 

 تحدید القدرة االستیعابیة للمناطق المختلفة على ضوء المعاییر الخاصة بكثافة الشاطئ. 

 دد المشتغلین بالعمل أو الخدمة السیاحیة في المنطقة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةتقدیر ع. 

 تحدید المساحات الالزمة لكل منطقة سیاحیة على أساس المعدالت المناسبة لها. 

  تحدید نوعیة اإلسكان السیاحي في كل منطقة وقیاس نسبة كل منها من مجموع القدرة

 .االستیعابیة للمنطقة

  والمجاري وغیرها من الخدمات التكمیلیة  –الكهرباء  –المیاه (دراسة المرافق العامة الالزمة من

 ).المحلیة كالنقل والمواصالت واألمن والصحة والتموین

  : تخطیط إرشادي عام لكل منطقة  -3

 تقدم نماذج إرشادیة مختلفة للوحدات والمنشآت السیاحیة. 

  یبرز المیزات الطبیعیة والجمالیة لهااشتراطات البناء والتعمیر بما. 

                                           
  .98ص – 1984 –دار الجامعات العصریة  -الطبعة الثانیة –بعاده الجغرافیة التخطیط االقلیمي وأ –محمد خمیس الزوكة  - 1
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  .التخطیط اإلرشادي الشامل للتنمیة السیاحیة في اإلقلیم - 4

  .دراسات موضوعیة للمعالم السیاحیة الهامة -5

  .لمناطق السیاحیةلإعداد مناطق التجمعات السكانیة بصورة تمكنها من توفیر الخدمات العامة -6

التي تخضع لتخطیط طبیعي ذو طابع خاص، وكذلك  وضع االشتراطات الخاصة للمناطق -7

  .للمناطق التي تترك على طبیعتها

التنسیق بین المشروعات والمناطق السیاحیة وبین االستفادة من اإلمكانات والموارد الطبیعیة  -8

  .في القطاعات األخرى باإلقلیم

المختلفة بما یجمعها كلها في إلقلیم والمناطق والدراسات لوضع خریطة عامة وخرائط تفصیلیة  -9

  .إطار تخطیط شامل للتنمیة السیاحیة في اإلقلیم

  

III – السیاحيسح مضمون عملیة الم  :  

: تتضمن عملیة مسح الموارد السیاحیة جمع وٕاعداد وتصنیف البیانات السیاحیة الرئیسیة التالیة 

أنماط واتجاهات السیاحة الدولیة واإلقلیمیة، والمقصود باإلقلیمیة هي األقالیم السیاحیة الدولیة مثل إقلیم 

ق آسیا وٕاقلیم جنوب آسیا، وهذه األقالیم أوربا، وٕاقلیم  أمریكا وٕاقلیم إفریقیا وٕاقلیم الشرق األوسط وٕاقلیم شر 

  1.(WTO)السیاحیة الدولیة معتمدة من قبل منظمة السیاحة الدولیة 

  2: كما تتضمن كذلك عملیة مسح الموارد السیاحیة على البیانات التالیة 

 الخصائص الحالیة والمستقبلیة للمقاصد والوجهات السیاحیة المنافسة. 

                                           
ومقرها مدرید في إسبانیا، وتهتم هذه المنظمة بالقطاع السیاحي  1974هي منظمة تابعة لألمم المتحدة تأسست عام : منظمة السیاحة العالمیة  - 1

 180ة بالعرض والطلب السیاحي على مستوى العالم التي یتم تجمیعها من أكثر من في الدول حیث توفر ألعضائها بیانات وتقاریر إحصائیة متعلق

 1925في عام : نشأت منظمة السیاحة العالمیة . دولة مختلفة، كما أنها توفر لهم فرصة الدخول إلى بنك المعلومات السیاحیة الخاص بالمنظمة

ة، والذي انعقد في الهاي، بعد ذلك تم تعدیل اسمها إلى االتحاد الدولي لمنظمات بدأت المنظمة  كمؤتمر دولي التحادات النقل السیاحي الرسمی

كان هذا اإلتحاد قد ضم العدید من األعضاء من مختلف  1967وفي عام . السفر الرسمیة وانتقل مقرها إلى جنیف وذلك بعد الحرب العالمیة الثانیة

ي یهتم بجمیع المسائل السیاحیة على مستوى العالم ویتعاون مع المنظمات المنافسة األخرى دول العالم وطالبوا بتحویله إلى كیان حكومي دولي رسم

تم اتخاذ القرار وتحول إلى منظمة السیاحة العالمیة، في  1974وخاصة تلك التابعة لألمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمیة والیونسكو، في عام 

  .مدرید، كما عینت األمانة العامة فیها باقتراح من الحكومة اإلسبانیة وقدمت مبنى لمقر المنظمةتم عقد أول اجتماع لها في مدینة  1975عام 

  .أصبحت المنظمة وكالة تنفیذیة لبرنامج األمم المتحدة للتنمیة 1976في عام 

  .وقعت اتفاقیة تعاون رسمیة مع األمم المتحدة 1977في 

  .مم المتحدةتم تحویل المنظمة إلى وكالة متخصصة لأل 2003في 

عضوا منتدبا یمثلون القطاع الخاص والمؤسسات التعلیمیة واالتحادات  350بلدا وسبعة أقالیم وحوالي  145وصل عدد أعضائها إلى  2005في 

  .02/08/2019: تاریخ اإلطالع  – trading secrets. Guruموقع االنترنیت . السیاحیة والسلطات السیاحیة المحلیة
  .83ص– 1990 –بغداد  –مطبعة اإلیمان  –اإلطار النظري للجغرافیا  -اق عباسحسین عبد الرز - 2



 

138 
 

 ي المناطق السیاحیة المستهدفة بالتخطیط، وتشمل إعداد السیاح اتجاهات الحركة السیاحیة ف

 .والزوار، وخصائصهم االقتصادیة واالجتماعیة

  المغریات(attractions)  السیاحیة الحالیة والمستقبلیة لألنشطة السیاحیة أي مواقع الجذب

 .السیاحي

  والخدمات ) والمنتجعات السیاحیةالفنادق والشقق الفندقیة (خدمات اإلیواء الحالیة والمستقبلیة

 .والتسهیالت المتوفرة واإلمكانات الكامنة للمستقبل

  الخدمات والتسهیالت المتعلقة بالنقل السیاحي، الحالیة منها والمستقبلیة، وتشمل الخدمات من

 .الخارج، أي المنطقة السیاحیة المستهدفة وخدمات وتسهیالت النقل الداخلیة

 الكهرباء، المیاه، الشوارعالطرق، (لتحتیة الحالیة والمخطط لها أنواع مرافق البنیة ا ،

 ....).االتصاالت

  الموارد السیاحیة الطبیعیة المتوفرة، وأنماط استعماالت األراضي وملكیات األراضي، وفرص

 .االستغالل لألراضي المتوفرة في المناطق السیاحیة المستهدفة بعملیة التخطیط

 االقتصادیة القائمة والمتوقعة والقوى العاملة الخطط التنمویة لألوضاع. 

  الخصائص البیئیة ونوعیة البیئة، وتضمن األحوال المناخیة، وظروف الطقس والتضاریس

والطوبوغرافیا والجیولوجیا، وموضوعات تلوث المیاه والهواء والصوت والرؤیة واالختناقات 

 .درتها التحملیةالمروریة واالزدحام وتدهور البیئات الحضریة لتراجع ق

 األنماط االجتماعیة والثقافیة في المجتمعات المحلیة المستهدفة بعملیة التخطیط. 

  البرامج الحالیة والمتوقعة للتدریب والتعلیم، باإلضافة إلى المؤسسات التدریبیة المتخصصة بإعداد

 .القوى البشریة للمشروعات والخدمات والتسهیالت السیاحیة

  ومؤسسات القطاع الخاص وهیاكلها التنظیمیة وكوادرها السیاحیةالمؤسسات الحكومیة. 

  السیاسات االستثماریة الحالیة، ومدى توفر رؤوس األموال االستثمار في المرافق والخدمات

 .والتسهیالت السیاحیة

 التشریعات والقوانین واألنظمة السیاحیة الحالیة. 

ة بهذه المكونات، إال أنه یجب التركیز على مناطق وعلى الرغم من األهمیة الكبیرة للبیانات المتعلق

السیاحي القائمـة والمتوقعة، التي تتوفر على إمكانات واعدة للتنمیة السیاحیة، واألنشطة  الجذب 

  .المصاحبة لها، ألنها األساس الذي یقوم علیه المنتج السیاحي، الذي یمثل العرض السیاحي
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    الجغرافیة في التخطیط السیاحي استخدام نظام المعلومات: ثانیــــا 

لن یتحقق التحكم في التخطیط السیاحي تسییرا وتنظیما دون اللجوء إلى سیاسة رشیدة تعتمد على 

استخدام أحدث التكنولوجیات والتقنیات في الوقت الذي صار فیه العالم قریة صغیرة، نظرا لتطور علوم 

  .االتصال وتكنولوجیات اإلعالم اآللي

، 2030لمنطلق، وعلى هذا األساس جاء المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آفاق ومن هذا ا

دارة سیاحیة جدیدة والموجه األول على القطاع على مستوى التراب إلالزاویة والنواة األولى  رلیكون حج

لدرجة االمتیاز الوطني، وذلك تجسیدا لالهتمام المتزاید للسلطات الجزائریة بالقطاع السیاحي، لالرتقاء به 

في المنطقة األورو متوسطیة، ودخول غمار المنافسة حتى یكون للسیاحة الجزائریة بعد إقلیمي ودولي، وال 

م مهامها للوصول ییتحقق ذلك إال باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة كقاعدة في تسییر شؤونها، وتنظ

  .1إلى األهداف المسطرة في أوقات قیاسیة وبتكلفة أقل

  

I- ئــدة نظم المعلومات الجغرافیة في التخطیط السیاحيفا  : 

  2:تتلخص أهم فوائد نظم المعلومات الجغرافیة في التخطیط السیاحي فیما یلي 

  توفیر معلومات دقیقة قابلة للتحدیث التخاذ القرارات واإلجراءات السیاحیة المناسبة، ذلك ألن

 .السیاحة الیوم عامل تنویع مصادر الدخل للدولة

 ربط المعلومات والبیانات السیاحیة في نظام موحد بطریقة دقیقة وفعالة. 

  یف الكتروني للمعلومات الجغرافیة بقسمیها المكانیة والبیانیة، مع إمكانیة حفظ كمیات شتوفیر أر

 .هائلة منها وسرعة معالجتها

 اجات المستقبلیة یستخدم نظم المعلومات الجغرافیة بفاعلیة في التخطیط السیاحي، وتحدید االحتی

 .لالستثمار السیاحي ویستخدم كذلك في تحدیث الخرائط

  اعتماد النشاط السیاحي بدرجة كبیرة، إن لم نقل اعتماده بدرجة كلیة على المعلومات الجغرافیة

 اآلنیةذات البعد المكاني، جعل من نظم المعلومات الجغرافیة أداة فعالة لدعم النشاطات 

 .التخطیط والتنفیذوالمستقبلیة في مراحل 

                                           
  . 10ص –المؤتمر الوطني الرابع للمعلومات الصناعیة والشبكات  –استخدام نظم المعلومات الجغرافیة لنقل وتوطین السیاحة  –مریم بلخیر  - 1
ورقة بحثیة مقدمة في الدورة الثالثة للملتقى الثقافي الوطني، المنظمة من " نحو مقاربة جدیدة للتنمیة : العلوم المجالیة " –لیل  سیدي أحمد ف - 2

  .19ص  –المغرب  –بمدینة بني مالل  2015نوفمبر  24جامعة السلطان موالي سلیمان، بتاریخ  –طرف كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 
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  ،یعتبر نظام المعلومات الجغرافیة جهاز اإلنذار األساسي في الطوارئ والكوارث الطبیعیة

 .وبالتالي استقراء الطلب السیاحي، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة المشاكل في مرحلة مبكرة

  المستثمر إنشاء خرائط سیاحیة بمختلف المقاییس، قد تستخدم كدلیل سیاحي یخدم السائح و

 .والمسؤول عن القطاع

  األمر الذي یساهم في إظهار االنترنیتإمكانیة نشر الخرائط المتحصل علیها عبر شبكة ،

 .المكانة التاریخیة والسیاحیة والثقافیة

  إضافة إلى تمكین المهتمین من معرفة المواقع واآلثار التاریخیة، والخدمات المقدمة قبل الوصول

 .المعنیةإلى المنطقة 

 م المعلومات الجغرافیة بتوفیر آلیة لتبادل المعلومات بین اإلدارات المسؤولة على ایسمح نظ

اختالف مستویاتها األمر الذي یساهم في تقلیل التكالیف والجهود المبذولة نظرا الختصار 

 .تكرار صیاغة الخرائط والمعلومات البیانیة

 لك من ربط كافة مستخدمي النظام داخل الهیئات علومات الجغرافیة كذمیمكن استخدام نظم ال

وخارجها، مع تحدید مستوى االستخدام والتدخل لكل منهم، بغرض المحافظة على سریة بعض 

المعلومات من جهة، ومن جهة أخرى تمكین المستخدمین من تعدیل معلومات إحصائیة أو 

االنترنیت واالكسترانت  صور أو غیرها من المعلومات، وذلك بواسطة استخدام خدمات شبكتي

.(internet et extranet) 1 

 

II – دور نظم المعلومات الجغرافیة في إعداد خطط التنمیة السیاحیة  :  

 2:یتلخص دور نظم المعلومات الجغرافیة في إعداد خطط التنمیة السیاحیة فیما یلي 

  والمعلومات السالفة الذكربناء قاعدة بیانات سیاحیة وصفیة مكانیة اعتمادا على المعطیات. 

  سهولة الحصول على البیانات إلنتاج وحفظ وتبادل البیانات والمعلومات السیاحیة على المستوى

 .الوطني

  اإلمكانیات والحلول للتنمیة السیاحیة راظهإ تحلیل البیانات و. 

                                           
قراءة في اإلشكالیات : ملف العدد حول البحث الجغرافي بالمغرب (مجلة دفاتر جغرافیة  –لم القروي في البحث الجغرافي العا –جنان لحسن  - 1

–فاس  – 2010سنة  –جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا  –ظهر المهراز  -منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة – 7العدد  –وفي المناهج 

  .26و24صص
  .33ص– 1999 –عمان  –دار زهران  –الطبعة األولى  –تسویق الخدمات، مدخل إستراتیجي، وظیفي، تطبیقي  – بشیر العالق - 2
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 توفیر البیانات على المناطق السیاحیة ومستوى الخدمات بها. 

 اذ القرار لمختلف الشركاء في التنمیة السیاحیة واالستثمار السیاحيالمساهمة في عملیة اتخ. 

 على عناصر وقطاعات مختلفة ومتداخلة فیما بینها بصورة تنظیمیة عالیة الدقة االعتماد. 

 

   1: قاعــدة البیانات الجغرافیة السیاحیة ) : 2(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    الجغرافیة في تقییم تنمیة السیاحة والتخطیط لها مساهمـة نظام المعلومات : ثالثــا

نظام المعلوماتیة الجغرافیة في تطویر خطة إدارة مسألة أساسیة المساهمة المحتملة لتكنولوجیا  نإ

یمكن ربطها بكل خطوة من عملیة التخطیط، یمكن النظر في تطبیقات نظام المعلومات الجغرافیة من 

  : خالل الجدول  التالي 

  

  

  

  

  

                                           
  .12ص –مصدر سابق  –مریم بلخیر : المصدر  –قاعدة البیانات الجغرافیة السیاحیة ) : 6(الشكل  - 1

الجغــــــــــــرافیــــــــــــــــــة السیاحیـــــــــــةقاعـــــــــــدة البیــــــــــانات   

المكانیــةالمعلومات  المعلومات الوصفیة  الوسائــط المتعـــددة 

 الفنادق -

 بیوت الشباب -

 العمارات السكنیة -

 المتاحف األثریة -

 خرائط طوبوغرافیة -

 الصور الجویـــة -

المرئیات الفضائیة  -

 السیاحیةالخرائط 

خرائط األساس، نماذج  -

 األبعاد 3أرضیة 

 

 صور فوتوغرافیة -

 صوت فیـــدیـــو -

 العــــروض المرئیة -
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  1:  تطبیقات نظام المعلوماتیة الجغرافیة المتعلقة بالسیاحـة) : 01(جدول رقم 

یتمتع بها نظام عملیة 

  المعلوماتیة الجغرافیة

أمثلة عن المسائل األساسیة التي یمكن 

  لنظام المعلوماتیة الجغرافیة أن یدرسها
  أمثلة عن تطبیقات سیاحیة

إدخال البیانات والتخزین 

  والتعامل 

  ؟.................الموقع     ماذا یوجد في 

  

  جرد الموارد البیئیة

  تحدید المواقع المثلى للتنمیة ؟.................أین یوجد         الظروف  رسم الخرائط

  قیاس وقع السیاحة ؟.......... الذي تغیرما            المیـــل  إدماج البیانات 

  إدارة البیانات

  البحث والتنقیب عن البیانات 

     الطرق المسلوكة

 ؟.................. ماهي الطریق األفضل 

  تدفقات الزائرین/ إدارة 

تحلیل العالقات المتصلة  ؟................... ماهو النمط     األنماط  التحلیل المكاني 

  باستعمال الموارد

       وضع النماذج  وضع النماذج الزمنیة 

 ؟................. ماذا لو

تقییم الواقع المحتمل لتنمیة 

  السیاحة

  

اآللیة في خطة اإلدارة في غایة األهمیة بسبب قدرات ومن الناحیة العملیة، إن إدماج هذه 

  2: لوجیات نظام المعلوماتیة الجغرافیة المطبقة على السیاحة، ویتجلى ذلك فیما یلي و تكن

  إن النظام القادر على إدراج مجموعات مختلفة من البیانات وتخزینها والتعامل معها على

ني وغیر المكاني، هو الطریقة المثلى الصعیدین الكمي والنوعي، وعلى الصعیدین المكا

 .لتحضیر جرد الموارد السیاحیة

  یمكن للنظام أن یؤمن عرضا للنتائج، مّما یسمح بتقییم سهل وفّعال لها، كما یمكنه نقل

 .المعلومات إلى كل األطراف المعنیة، فیصبح بالتالي آلیة للمشاركة واالستكشاف

 بیر، هي توفیر معلومات للسیاح باالستناد إلى من بین التطبیقات التي تحظى باستحسان ك

 .الخرائط، وذلك إما عبر شبكة األنترنیت أو في مراكز المعلومات

                                           
إدارة متكاملة : "عنوان المشروع  –في بیروت والشام  ENVIRO TECH LTDخطة عمل متوسطیة قصیرة األمد، تنسیق : المصدر  - 1

، إشراف كل من وزارة البیئة اللبنانیة ووزارة الدولة للشؤون البیئة السوریة بمساعدة تقنیة )"سوریا(إلى الالذقیة ) لبنان(للشاطئ الممتد من جبل عشیت 

وبي وذلك في إطار البرنامج اإلقلیمي المحفز على المساعدة األوربیة اإلیطالیة، تمویل المشروع االتحاد األور  sid /euroecoتقدمها مؤسسة 

  .24ص -المتوسطیة للتنمیة
  .17ص- 2013-13المجلة الجغرافیة العربیة مج  - جغرافیة السیاحة والترویج كاتجاه معاصر في الجغرافیا –عایدة نسیم بشارة  - 2
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  بفضل التحلیل المكاني یستطیع النظام أن یساعد على تحدید المواقع المالئمة باللجوء إلى

 .الخرائط العامة وٕالى التقییم المتعّدد المعاییر

 رات معقدة، غالبا ما تكون ضروریة لمراقبة التنمیة المستدامةیؤمن النظام مقاییس ومؤش. 

  تحلیل الوقع یرتبط بهذه الفئة، إذ أن النظام قد یستعمل لتحدید األنماط والتفاعل بین العناصر

 .المختلفة، كما یمكنه تقییم الوقع المحتمل لتنمیة السیاحة على البیئة الطبیعیة

 ني للسیاحة، فهو یسمح بفهم أفضل لتدفقات السیاح إلى النظام أداة قویة لتحلیل مكاني زم

 .منطقة ما

  یساهم النظام إلى حّد كبیر في حاجات التسویق السیاحي، من خالل الدراسات السكانیة

 .الجغرافیة، وتحلیل أنماط العیش في منطقة ما

 ح یمكن استعمال النظام لتسهیل المناقشات بین واضعي الخطط والسكان المحلیین، ویسم

 .العامة االجتماعاتبالتركیز أكثر خالل 

  یمكن للنظام دعم األفراد والجماعات، من خالل النظر في استراتیجیات تنمیة بدیلة، مع

 1.التوصل إلى توافق في اآلراء، وتحدید النزاعات في تخطیط استعمال األراضي للسیاحة

القرارات هو بمثابة قیمة مضافة  وفي الواقع أّن مساهمة نظام المعلوماتیة الجغرافیة في اتخاذ

من قدرة النظام على تحدید األنماط، أو العالقات  ىللمعلومات، وهذه القیمة المضافة للمعلومات تتأت

المرتكزة على معاییر  معّینة، وذلك بفضل العرض البیاني، والتعامل مع البیانات والتحلیل المكاني ووضع 

  .2النماذج

  

   طیط السیاحي باالستثمار السیاحي التخعالقة : المطلب الثاني 

لقد تصاعدت األهمیة االقتصادیة لالستثمار السیاحي في العدید من دول العالم، إذ أصبحت 

مصدر هام من مصادر الدخل القومي، بل إنها أصبحت تعّد المصدر األول من مصادر الدخل لبعض 

وخدمة إنتاجیة مكملة لها، ونتیجة لهذا كان الدول، وقد ارتبط برواج صناعة السیاحة نحو سبعین صناعة 

من األهمیة ضرورة االهتمام بهذا القطاع ، ومن ثم ارتبط ظهور التخطیط السیاحي وتطوره بتقّدم قطاع 

  .السیاحة وازدهاره

                                           
  .68ص-1994 –دمیاط  –دار العلوم  –السیاحي السیاسة القومیة للتسویق  –صالح الدین عبد الوهاب  - 1
  .108ص  –مرجع سابق  –التخطیط من أجل التنمیة  –سمیرة كامل - 2
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ولقد تمّخض عن هذا التطور والتقدم في صناعة السیاحة نتائج وآثار اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة 

وعمرانیة، كان لها أثر كبیر وواضح في حیاة المجتمعات والشعوب، مّما أدى إلى ضرورة وثقافیة وبیئیة 

  .1االهتمام بهذا النشاط وتوجیه االهتمام له وتخطیطه وتنمیة عناصره

ومن ثّم ظهرت الحاجة لضبط وتوجیه األنشطة السیاحیة من أجل الحّد من آثارها االجتماعیة 

حقیق أقصى درجات المنفعة االقتصادیة، وذلك من خالل عملیة التخطیط والثقافیة والبیئیة السلبیة، وت

التي أصبحت ضرورة ملحة لتحقیق استغالل واستخدام أمثل لعناصر الجذب السیاحي المتاحة مع متابعة 

باإلضافة إلى ذلك، نجد أن أهمیة التخطیط  . وتوجیه وضبط لهذا االستغالل إلبقائه ضمن دائرة االهتمام

تتجلى في اتجاهه نحو توسیع قاعدة االقتصاد الوطني، ویعتمد التخطیط لتحقیق مثل هذا الهدف السیاحي 

  .2إلى تخطیط األهداف اإلستراتیجیة واستثمار اإلمكانیات الطبیعیة للمنطقة السیاحیة

ومن هنا، فالتخطیط السیاحي یعتبر ضرورة من ضرورات التنمیة المستدامة الرشیدة، الذي یمكن 

صوصا النامیة منها، من أن تواجه المنافسة في السوق السیاحیة الدولیة، وبالتالي فإن تخطیط الدول خ

التنمیة السیاحیة یعتبر جزءا ال یتجزأ من خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة التي تقتضي إلزام كافة 

اسة التنمویة السیاحیة القطاعات والمؤسسات واألجهزة واإلدارات الحكومیة، وغیر الحكومیة بتنفیذ السی

  ).برنامج عمل مشترك(

وأهم ما یمّیز صناعة السیاحة، توفیرها للفرص االستثماریة الواعدة، وخصوصا على مستوى 

من إجمالي القوى العاملة في السیاحة، وتقدر عدد المنشآت  %50المنشآت السیاحیة التي توظف حوالي 

  .3مؤسسة على مستوى العالم ملیون 27السیاحیة المتوسطة والصغیرة بحوالي 

ومنه، سنبین في هذا المطلب كیف تعتبر عملیة التخطیط السیاحي أداة توجیه للتنمیة السیاحیة 

  ).فرع ثاني(االستثمار السیاحي التخطیط على وأهم التأثیرات التي ینتجها ) فرع أول(

  

   یة السیاحیة التخطیط السیاحي أداة توجیه للتنم: الفرع األول 

مفهوم التخطیط السیاحي بأهمیة متمّیزة لدى الباحثین وصانعي القرار في معظم دول العالم، حضي 

نظرا لما له من آثار على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لهذه البلدان وتزاید بهذا القطاع منذ القرن 

والعمل على كیفیة  العشرین، باعتباره موردا اقتصادیا واجتماعیا ال یستهان به، مما یستوجب التفكیر

                                           
  .47ص -2002 –دمشق  –دار حازم  –السیاحة صناعة العصر  –صالح الدین خربوطلي  - 1
  .72ص-2007 –الطبعة الثانیة  –عمان  –دار المسیرة  –مبادئ السیاحة  –نعیم الظاهر  - 2
  .31ص-2006 –الدار الجامعیة  –كلیة السیاحة والفنادق  –جامعة اإلسكندریة  –التنمیة السیاحیة  –جلیلة حسن حسنین  - 3
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استغالله على أحسن وجه، ومرّد هذا االهتمام تلك المزایا التي تسمح بالحصول على عائدات معتبرة 

  .1تساهم في زیادة مداخیل الدول

یعتبر التخطیط السیاحي من أهم أدوات التنمیة السیاحیة المعاصرة، التي تهدف إلى زیادة الدخل و 

  .حضاریة شاملة لكافة المقومات الطبیعیة واإلنسانیة والمادیة في البالدالفردي والقومي، وٕالى تنمیة 

وعند إعداد خطة لتنظیم المنطقة السیاحیة، فإنه ینبغي أن تأخذ في الحسبان مجموعة العوامل 

القصوى عن طریق التنسیق بینها جمیعا في إطار  االستفادةالمؤثرة، والبحث عن الحل األمثل لتحقیق 

مركز سیاحي بالمنطقة التي یتوفر بها مقومات سیاحیة، یتوقف بدرجة كبیرة على طرق  واحد، وٕاقامة

  .2استغالل هذه المقومات السیاحیة

ودور التخطیط في ) أوال(للتخطیط السیاحي  ومنه سنتطرق في هذا الفرع، إلى األهداف التنمویة

  ).ثالثا( ومراحل عملیة إعداد الخطة السیاحیة) ثانیا(ترقیة العرض السیاحي 

   

   األهداف التنمویة للتخطیط السیاحي: أوال 

یهدف التخطیط السیاحي إلى تحقیق تنمیة سیاحیة شاملة ومتكاملة ومستدامة في أبعادها 

ألمثل للموارد السیاحیة ومقومات وعوامل الجذب ااالقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، ومن خالل االستغالل 

  .وتوفیر منتج سیاحي متطّور وفق المعاییر والمواصفات الدولیة السیاحي، وذلك إلعداد وتجهیز

ویتطلب هذا، العنایة واإلهتمام بالجوانب الفنیة، بحیث تكون األهداف واقعیة ومرنة، أي أن تكون 

قابلة للتطبیق في الواقع العملي، وبمعنى آخر أن تعكس اإلمكانات والقدرات الحقیقیة المتوفرة، و التي 

وحتى تتحقق الواقعیة البّد أن تنطلق عملیة تحدید األهداف من . عد على تحقیق األهدافیمكن أن تسا

، أي أن یتم تحدیدها خالل مراحل متالحقة وفق مستویاتها المختلفة، أي أن مرحلیتهاإطار قائم على 

 تكون هناك أهداف مرتبطة بخطط قصیرة المدى، وأهداف مرتبطة بخطط متوسطة المدى، وثالثة بخطط

  .بعیدة المدى

                                           
  .52ص - 1987 –اإلسكندریة  –مؤسسة الثقافة  –إقتصادیات السیاحة  –نبیل الروبي  - 1
  .91ص– 1997 –الدار القومیة للطباعة والنشر  –اني العدد الث –التخطیط السیاحي  –صالح الدین عبد  الوهاب  - 2
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أّما المستویات فتشیر إلى أهداف على مستوى الدولة، أي أهداف وطنیة أو قومیة، وأهداف إقلیمیة، 

أي أن األهداف موجهة إلى تنمیة إقلیم أو منطقة أو جزء من الدولة، وأهداف محلیة وهي الموجهة إلى 

  .1مدن متجاورة مناطق محّددة داخل اإلقلیم أو أن تكون على مستوى مدینة أو عّدة

ورغم التفاوت في األهداف الوطنیة بین الدول حسب درجة تطورها ومفهومها وتقدمها، إال أن هناك 

  2: أهدافا مشتركة عامة یمكن تحدیدها كالتالي

  

-I أهداف اقتصادیة  : 

تسعى األهداف االقتصادیة إلى أن تصبح صناعة السیاحة قاطرة االقتصاد الوطني بمعنى أن 

القطاع السیاحي إلى واحد من أهم القطاعات االقتصادیة الرائدة للدول، إن لم یكن أهمها وذلك یتحول 

  :لتحقیق مایلي 

 توسیع مساهمة السیاحة في الناتج المحلي. 

 زیادة الدخل والمقبوضات من العمالت الصعبة األجنبیة. 

 دعم میزان المدفوعات. 

 تعزیز إیرادات الدولة من الضرائب والرسوم. 

 ع المستوى المعیشي للسكانرف. 

 توفیر المزید من فرص العمل السیاحیة. 

 زیادة أعداد السیاح، ومعدالت إقامة السائح وزیادة معدل إنفاق السائح. 

 تنویع المنتج السیاحي واألنشطة السیاحیة المصاحبة له من خالل تكثیف االستثمار. 

 یةاستقطاب رؤوس األموال الالزمة إلقامة المشاریع السیاح. 

 3توسیع األثر المضاعف للنشاط السیاحي على األنشطة االقتصادیة األخرى. 

  

  

  

                                           
 –الطبعة األولى  –مطبعة الوراق للنشر والتوزیع  –التخطیط السیاحي مدخل استراتیجي  -حمید عبد ا لنبي الطائي –عبد اإلله أبو عیاش  - 1

  .114ص-2004
  .88ص – 1973 – 76د العد –شؤون عربیة  –السیاحة في الوطن العربي  –حسن عبد القادر صالح  - 2
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 -IIاجتماعیة أهداف  : 

تسعى إلى إحداث تحوالت اجتماعیة واسعة داخل المجتمعات السیاحیة للتعامل مع السیاحة بطریقة 

نفس الوقت تطویر اإلمكانات تحافظ على األنماط االجتماعیة والثقافیة وعلى تقالید السكان من ناحیة، في 

المجتمعیة للتفاعل مع الثقافات الوافدة عن طریق السیاح، أي إیجاد نوع من التجانس والتفاعل بین 

المنظومة االجتماعیة المحلیة والمنظومات االجتماعیة الوافدة من خالل إقامة السیاح وتنقلهم واختالطهم 

   1:ة على المستوى الوطني أو المحلي مایلي بالسكان المحلیین، وتتضمن األهداف االجتماعی

  دمج المجتمعات المحلیة في عملیة التنمیة السیاحیة، وفي عملیة التخطیط السیاحي بحیث یتم

 .توسیع إسهامات ومشاركة المجتمع المحلي في عملیتي التخطیط السیاحي

 ض اآلثار السلبیة توعیة السكان المجتمعات المحلیة باآلثار االیجابیة للسیاحة، وكذلك ببع

 .أحیانا، وذلك إلعداد السكان لمواجهتها وتجاوزها

  تأهیل وتدریب األیدي العاملة السیاحیة، مع األخذ باالعتبار العوامل االجتماعیة المرتبطة

 .بالسیاحة

  المحافظة على مقومات النسیج االجتماعي والمحلي القائمة، وعلى تقالید وعادات وأنماط

 .معیشة السكان

 

-IIIأهــداف االستدامـــة  : 

وهي األهداف المرتبطة بالمحافظة على خصائص البیئة الطبیعیة وحمایتها من التعرض ألي خلل 

أو آثار سلبیة یمكن أن تصاحب حركة السیاح خاصة وأن هناك مالیین السیاح والزوار الذین یتدفقون 

األقالیم التي تتسم خصائصها بعدم الثبات على المواقع السیاحیة الطبیعیة، وخاصة المحمیات والبیئات و 

واالستقرار، وتكون هذه األهداف موجهة لمنع تغیر في معطیات البیئة وتشویهها أو استنزاف مواردها، 

  .2وكذلك المحافظة على مكونات البیئة

إلى جانب توجه عنایة خاصة للحفاظ على المواقع والمباني التراثیة، وٕاجراءات الصیانة المستمرة 

والدوریة والتعاقد والتعاون مع العدید من الهیئات التي تحافظ على التوازن الطبیعي، والمواقع األثریة التي 

وكذلك ترشید استخدام . لها قدرات تحملیة محددة ألعداد السیاح والزوار، والبد االلتزام بها وعدم تجاوزها

                                           
  .27ص– 1998 –عمان  –دار النظم  –مدخل إلى السیاحة واالستجمام والتنزه  –حسین الریماوي  - 1
  .53ص  –مرجع سابق  –التنمیة السیاحیة  –جلیلة حسن حسنین  - 2
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ر، وذلك بوضع الضوابط والمعاییر الفنیة الموارد الطبیعیة واإلنسانیة فیما یضمن حمایتها من التدهو 

  . 1ي النتائج الضارةفوالمعماریة وغیرها، التي تؤدي إلى تال

  

IV – ة والتنظیمیة والتشریعیةاتیاألهداف المؤسس  :  

على توفیر المعاییر والمواصفات الفنیة لضبط  المسئولةجوانب فنیة مرتبطة بقدرة األجهزة  وتتضمن

وتوجیه األنشطة السیاحیة بما یتناسب مع أهداف التنمیة الوطنیة لتحقیق التجانس بین قطاع السیاحة 

وأنشطته القطاعات الوطنیة األخرى، وهذا یتطلب إنشاء مؤسسات جدیدة، ودعم المؤسسات القائمة، 

ندة القطاع السیاحي، وخاصة إصدار التشریعات المطلوبة من قوانین التنظیم الالزم لمسا استكمالوٕاجراء 

  .وأنظمة وتعلیمات للوصول بعملیات التنمیة السیاحیة إلى مستویات المعاییر الدولیة

ویصاحب ذلك عادة المزایا والحوافز واإلعفاءات والتسهیالت واالئتمانیة من قروض ورؤوس أموال 

االت األراضي، وتخصیص وتحدید مناطق االستثمار السیاحي من واستثمارات، وكذلك عملیات استعم

  .2خالل قواعد التنظیم المعتمدة من العدید من الهیئات الحكومیة

  

   دور التخطیط في ترقیة العرض السیاحي:  ثانیـــا

مقدار الخدمات السیاحیة التي تعرضها المشاریع (یعرف العرض السیاحي بشكل عام على أنه 

  ).للبیع مقابل ثمن معّین وفي وقت معّینالسیاحیة 

كل المستلزمات التي یجب (ف األكثر استخداما في هذا المجال هو أن العرض السیاحي هو یوالتعر 

أن توافرها أماكن المقصد السیاحي لسیاحها الحقیقیین أو المحتملین والخدمات والبضائع وكل شيء یحتمل 

  .3)أن یغري الناس لزیارة بلد معّین

  4:یز العرض السیاحي بالخصائص الرئیسیة التالیة یتم

  أنه یعتبر عرضا للخدمات بصفة أساسیة، فالسائح یشتري عادة مجموعة خدمات تشكل ما یعرف

 : بالمنتج السیاحي وهذه الخدمات هي 

 خدمات النقل. 

                                           
  .47ص-1988 –القاهرة  –مطابع دار الشعب  –تخطیط الموارد السیاحیة  –صالح عبد الوهاب  - 1
  .82ص – 1984 –مصر  –دار النهضة العربیة  –السیاسة القومیة للتسویق السیاحي  –صالح الدین عبد الوهاب  - 2
  .37ص– 2002 –عمان  –الطبعة األولى  –دار صفاء للنشر والتوزیع  –إدارة المنشآت السیاحیة  –آسیا محمد إمام األنصاري  - 3
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 خدمات اإلیواء. 

 خدمات الطعام والشراب. 

 خدمات اللهو والتسلیة والترفیه. 

 غیر قابل للتخزین، فطالما أنه عرض خدماتي فال یمكن تخزین الخدمات العرض السیاحي. 

  العرض السیاحي غیر قابل للنقل، فعادة یكون المستهلك ثابتا والسلعة هي التي تتحرك ویتم نقلها

إلى األسواق القریبة من إقامة المستهلكین، ولكن الحال یختلف تماما في العرض السیاحي، 

هي الذي ینتقل لكي یستطیع أن یقتني الخدمة ) السائح(ثابت، والمستهلك العرض السیاحي هو الف

 .السیاحیة

I- 1:  مكونات العرض السیاحي 

  .ینقسم العرض السیاحي إلى عناصر طبیعیة وعناصر مصنوعة

 : وتشمل :  العناصر الطبیعیة .1

 المناخ وما یتصف به من اعتدال وجفاف وشمس ساطعة وهواء نقي. 

  والمنظر العام، وتشمل السهول والجبال والبحیرات واألنهار والشواطئ تضاریس األرض

البحریة والتكوینات الجغرافیة والمناظر البانورامیة والشالالت ومناطق البراكین والكهوف 

 .إلخ....باختالف أنواعها

 العنصر السیلفي ویشمل الغابات واألشجار النادرة. 

  لفة والطیور بمختلف أنواعها واألسماك والحیاة البریة الفونا وتشمل المزروعات المختو الفلورا

 .والبحریة

  المراكز الصحیة الطبیعیة،  من عیون میاه معدنیة وحمامات الطین وعیون المیاه الساخنة

 .ذات الخصائص العالجیة

  :  العرض المصنوع بید اإلنسان - 2

  :حصر هذا النوع من العرض السیاحي في األنواع التالیة  ویمكن

 الخ...ثار التاریخیة وتراث الحضارة البائدة مثل المعابد، التماثیل، الحصون، القالعاآل. 

  المعالم الثقافیة كالمتاحف بأنواعها المختلفة ومعارض الفن والمكتبات والعروض الفلكلوریة

 .والصناعة التقلیدیة والسلع السیاحیة

                                           
  .29ص – 1997 –عمان  –دار زهران  –صناعة السیاحة  –توفیق ماهر عبد العزیز  - 1
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 مهرجانات والكرنفاالت واحتفاالت المناسبات الحضاریة واألحداث التقلیدیة مثل المعارض وال

 . إلخ....األعیاد

 :  1وتشمـــل:  البنیــة األساسیـة -3

  البنیة األساسیة العامة وتتمثل في شبكات میاه الشرب والقوة المحركة وشبكات الطرق ونظم

 .الصرف الصحي واالتصاالت بجمیع أنواعها

  والصیدلیات والبنوك ومراكز التسویق الحاجیات األساسیة للحیاة المدنیة، وتشمل المستشفیات

 .والمشتریات ومحطات الخدمات وغیر ذلك

  البنیة األساسیة السیاحیة، وتشمل: 

  محال اإلقامة وتتضمن الفنادق والموتیالت والبنسیونات والشقق والمخیمات وبیوت

 .الشباب، كما تشمل منشآت سیاحیة أخرى مثل المطاعم والكافیتریات وما إلى ذلك

 تنظیم السفر مثل شركات السیاحة ومكاتب تأجیر السیارات السیاحیة وشركات  منشآت

 .بأنواعها 2 الرحالت السیاحیة الداخلیة

  منشآت الدعایة مثل مكاتب اإلعالم السیاحي في المدن والمناطق السیاحیة وسلطات

 .إلخ....السیاحة اإلقلیمیة والمحلیة

 :  لـــــــــخــدمات النق -4

میـة قصوى في النشاط السیاحي، ویشمل وسائل النقل الجوي والبري والبحري، وما وهو قطاع له أه

  ....یستلزم من مطارات وموانئ وسكك حدیدیة

 3: ةـــــــمقومات الضیاف -5

جتماعي لإلقلیم السیاحي ودرجة ثقافة الناس وحسن الضیافة والمعاملة الجّیدة وتتمثل في الوضع اال

  .في الدولة المضیفة ومستوى التدریب والمهارة واالحترافیة في هذا المجالللسیاح، ومدى الوعي السیاحي 

  

  

  

                                           
  .94ص  –مرجع سابق  –التخطیط السیاحي  –صالح عبد الوهاب  - 1
أو تعرف أیضا باسم السیاحة المحلیة، هي نشاط سیاحي داخلي من نفس البلد، أي من طرف سكان بلد معین في مكان : السیاحة الداخلیة  - 2

ساعة وال تتجاوز  24امتهم داخل حدود البلد نفسه، وفي مدة ال تقل عن كلم على األقل من منزلهم أو مكان إق 80إقامته بغرض السیاحة، بمسافة 

 .26/08/2020تاریخ اإلطالع   https://ar.n.wikipedia.orgأنظر موقع میكیبیتیا  –. حدود السنة مع العودة إلى مقر اإلقامة األصلیة
  .98ص-2006 –كلیة اآلداب والعلوم  –جامعة المرقب  –علم النفس السیاحي مفاهیم وتطبیقات  –نبیهة صالح السامرائي  - 3



 

151 
 

 :التقدم االقتصادي والتكنولوجي والحضاري - 6

الشاهقة، ناطحات السحاب،  البنایاتویعني درجة تقدم اإلقلیم السیاحي، وینعكس ذلك من خالل 

فن العمارة، السدود المائیة الضخمة والخزانات، المعارض االقتصادیة، وكل ما یعكس تقدم البلد ویشكل 

  .عامل جذب سیاحي

  

II-  العوامل المحددة للعرض السیاحي : 

تختلف كمیة ونوعیة العرض السیاحي من بلد آلخر، ویرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل كأسعار 

شكل نسبة كبیرة من مكونات یونوعیة الخدمات المقدمة، لكن یبقى العامل الطبیعي نتج السیاحي الم

وعناصر العرض السیاحي، بل هو األساس الذي یرتكز علیه عرض الخدمات السیاحیة، فاإلقلیم الزاخر 

شطة السیاحیة، الستثمار رؤوس األموال في األن استقطابشكل عامل یوالغني بالمعالم السیاحیة الطبیعیة 

وهذا یعني العدید من المنشآت السیاحیة القابلة لإلنجاز على هذا اإلقلیم مما سیساهم في نمّو وازدهار 

العرض السیاحي، فالعالقة طردیة مابین العامل الطبیعي والعرض السیاحي، وكلما توفر العامل الطبیعي 

  .1زاد العرض السیاحي والعكس صحیح

لكن مع ذلك یبقى العامل الطبیعي دون فعالیة ونجاعة اقتصادیة إذا لم ترافقه خطة سیاحیة شاملة 

ن كل جزء من أجزاء اإلقلیم، وخیر مثال على ذلك أن أحد ملمقومات السیاحیة وتثلومتكاملة تكون رافدا 

احل المطلة على و مثل الس هایأسباب نجاح السیاحة في فرنسا وٕاسبانیا وٕایطالیا هو توفر العامل الطبیعي ف

ألن السلطات والمسؤولین على هذا القطاع في هذه الدول عرفوا و ... البحار، الجبال، المساحات الخضراء

كیف یستغلوا هذه المقومات السیاحیة من خالل خطط وسیاسات استشرافیة طموحة وجریئة تراعي 

ما نفتقده عندنا في الجزائر وهي خصوصیات مجتمعهم المحلي وتلبي رغبات السواح األجانب، وهو 

مفارقة غریبة حیث نجد أن العامل الطبیعي المتنوع الذي تزخر به بالدنا یجعلنا أكثر قابلیة لتقدیم عروض 

ومتنوعة لكن السیاسات المتبعة في مجال السیاحة أبانت عن محدودیتها وقصورها في  كثیرةسیاحیة 

یل على ذلك أنه ال مجال للمقارنة مع الدول المتوسطیة النهوض بهذا القطاع االستراتیجي، وخیر دل

األوروبیة ویكفي فقط االلتفات یمینا ویسارا لنرى الدول المجاورة كتونس والمغرب لنالحظ  الهوة الكبیرة 

  .والتخلف الكبیر في قطاع السیاحة مقارنة بهذه الدول

  

                                           
  .31ص– 1992 –اإلسكندریة  –دار المعرفة الجامعیة  –صناعة السیاحة في المنظور الجغرافي  –محمد خمیس الزوكة  - 1
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    إعداد الخطة السیاحیةمراحل عملیة  :ثالثــــا 

یة إعداد الخطة السیاحیة على قدرة المخطط في التعرف على قراءة مستقبل السیاحة تعتمد عمل

وتوجیهات أنشطتها ومؤشراتها المستقبلیة، وذلك اعتمادا على متابعة اتجاهات ومقادیر التغیرات 

دة واالختالالت المستقبلیة في العوامل والمتغیرات السیاحیة، هذا یتطلب استخدام األسس العلمیة المستن

منطقیة  انسیابیةإلى أصول وأسالیب البحث العلمي ومنهجیات الدراسات وفق تسلسل منطقي، وعالقات 

تعكس طبیعة المراحل التي تمر بها عملیة التخطیط، ولهذا فإن عملیة إعداد أیة خطة سیاحیة شاملة تعتد 

ادها خبراء متخصصون في أوال على ضرورة تحدید الشروط والوثائق المرجعیة التي یقوم بتحضیرها وٕاعد

  .1المجاالت السیاحیة

 منویتم إصدار هذه الشروط في وثیقة یطلق علیها إسم الشروط المرجعیة بعد مناقشتها والموافقة 

  .المؤسسات الرسمیة واألهلیة المعنیة بصناعة السیاحة وخدمة الضیافة المصاحبة لها

طها عند البدء بعمل الخطط السیاحیة ویسترشد فریق التخطیط من الخبراء بهذه الوثیقة وشرو 

  .2واستكمالها في المراحل الزمنیة المتتابعة والمحددة بشكل دقیق في وثائق الشروط المرجعیة

ونظرا ألهمیة وثیقة الشروط ا لمرجعیة، فإنه البد  من توجیه االهتمام إلى التقاریر السیاحیة التي 

التخطیط السیاحي وهو ما سیتم التطرق إلیه، قبل یجب تقدیمها خالل سیر العمل بمراحل عملیة 

استعراض عملیة التخطیط والمراحل التي تمّر بها هذه العملیة بمتطلباتها واحتیاجاتها المختلفة، كما یجب 

االهتمام بتشكیل فریق متجانس من خبراء دولیین وخبراء محلیین لتحقیق التكاملیة بین الخبرات العالمیة 

كما أنه البد من تشكیل لجنة توجیهیة علیا لمراجعة وتقییم اعتماد الخطة خالل مراحلها  والخبرات المحلیة،

المختلفة، ویجب أن تتكون اللجنة التوجیهیة من ممثلي القطاعات السیاحیة الرسمیة واألهلیة، أي من 

واعتماد القطاعین العام والخاص، ومن أصحاب المعرفة والخبرة السیاحیة لیقوموا بمراجعة ومناقشة 

  .3التقاریر األولیة واألعمال التخطیطیة التي یتم إنجازها في اإلطار الزمني المتفق علیه

  : وعلیه فمراحل إعداد الخطة السیاحیة التي یمكن توضیحها كالتالي 

  

  

                                           
  .52ص  –مرجع سابق  -صناعة السیاحة   –توفیق ماهر عبد العزیز  - 1
  .28ص –مرجع سابق  –مختارات من االقتصاد السیاحي  –محسن السكر العدوان  - 2
  .97ص-1987 –الهیئة العامة للكتاب  - رؤیة عصریة للتخطیط  السیاحي في مصر والدول النامیة –حسین كفافي  - 3
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I - 1:  وتحدید األهداف عملیة التقییم والمراجعـة  

ع التخطیط السیاحي وٕاعداد الخطة السیاحیة تتمثل بالقیام بتقییم و ة األولى في تنظیم مشر و إن الخط

 (Assessment)المنطقة السیاحیة أو المناطق السیاحیة على مستوى الدولة، وتتضمن عملیة التقییم 

ومحددات التنمیة  صالمراجعة والتعرف على الموارد واإلمكانات السیاحیة واألسواق السیاحیة الواعدة، وفر 

وفي ضوء عملیة المراجعة والتقییم هذه، یتم إعداد الشروط  المرجعیة التخطیط السیاحي  السیاحیة،

  .والخطة السیاحیة بما یتناسب مع االحتیاجات التخطیطیة

والبد من التركیز على الكیفیة التي یتم بها صیاغة الشروط المرجعیة، بحیث نأخذ بعین االعتبار 

ر المباشرة للوصول إلى األهداف السیاحیة المتوخاة، وٕاذا كانت العوامل السیاحیة المباشرة وغی جمیع

الخبرات التخطیطیة السیاحیة المحلیة محدودة، فالبّد عندها من االستعانة بالمتوفر من الخبرات الدولیة 

  .(« Terms Of Reference « TOR)للمساعدة في صیاغة وٕاعداد وثیقة الشروط المرجعیة 

ى أن إعداد الخطة السیاحیة الوطنیة واإلقلیمیة تتطلب فریقا من المختصین كما أنه یجب االنتباه إل

  :في المجاالت المختلفة، ویتشكل الفریق الرئیس عادة من التخصصات التالیة

  مخطط للتنمیة السیاحیة. 

 اختصاصي بالتسویق السیاحي. 

 اقتصادي سیاحي. 

 مخطط للنقل ومرافق البنیة التحتیة. 

المزید من المختصین لمساعدة الفریق الرئیسي، والذین تكون اختصاصاتهم في كما یجب توفیر 

  : 2المجاالت التالیة

 اختصاصي في التشریعات واألنظمة السیاحیة. 

 مخطط بیئي وٕایكولوجي للتنمیة السیاحیة. 

 اختصاصي في علم االجتماع واألنثروبولوجیا. 

 مخطط للنقل الجوي. 

 مخطط للقوى البشریة السیاحیة. 

 ختصاصي في التسهیالت الفندقیة وخدمات السیاحا. 

 اختصاصي في الجوانب المعماریة السیاحیة. 

                                           
  .40ص-2001 –دمشق  –الجمعیة الجغرافیة السوریة  –مبادئ السیاحة  –ندیم شمسین  - 1
  .63ص  –مرجع سابق  –صناعة السیاحة  –توفیق ماهر عبد العزیز  - 2
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وتتضمن وثیقة الشروط المرجعیة، الهیكل التنظیمي للعالقات والمهام التبادلیة بین هؤالء 

االختصاصیین والمخططین، كما تتضّمن اآلفاق المستقبلیة للخطة، والتي تتدرج من تصورات قصیرة 

  .دى، إلى خطط متوسطة المدى، وعلى مراحل بعیدة المدى والتي یمكن أن تصل إلى عشرون عاماالم

والبد لوثیقة الشروط المرجعیة من تحدید رئیس فریق  التخطیط الذي یتولى التنظیم والتنسیق وتوزیع 

التخطیط المهام، وٕاعداد التقاریر المتالحقة التي تمثل مخرجات ومحصالت جهود العاملین في فریق 

  .السیاحي

وتحّدد الشروط المرجعیة الجدول الزمني للمهام المترتبة على كل أعضاء فریق التخطیط واإلنجازات 

  1:المتوقعة خالل مراحل العمل إلعداد الخطة السیاحیة، وتتكون التقاریر من المجموعات التالیة 

والهیكل التنظیمي والعالقات التي تحكم ویتضّمن البرنامج والمهام التفصیلیة،  :التقریر المبدئي  .1

  .عمل أعضاء الفریق من خالل الخبرات المتبادلة والمتكاملة وانسیابیة العملیة التخطیطیة

ویتضمن األهداف والنتائج األولیة للمنسوجات والبیانات وخطوات التحلیل  :التقریر المرحلي  .2

ى فرص التنمیة السیاحیة ومحدداتها، والخالصات واالستنتاجات والتوصیات األولیة المرتبة عل

ویتكون التقریر المحلي من مجموعة تقاریر یطلق علیها تقاریر سیر العمل، التي تقدم خالل 

  .مراحل إعداد الخطة

والذي یتم إعداده بعد األخذ بجمیع المالحظات وٕاجراء التعدیالت المترتبة  : التقریر النهائي  .3

ریق الوطني ومن جمیع مؤسسات القطاع العام والقطاع علیها وبعد الموافقة علیها من الف

 .الخاص التي شاركت في متابعة عملیة إعداد الخطة السیاحیة

یهدف التخطیط السیاحي إلى تحقیق تنمیة ،  2تحدید أهداف التخطیط السیاحيوفیما یخص 

من خالل االستغالل سیاحیة شاملة ومتكاملة ومستدامة في أبعادها االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، 

األمثل للموارد السیاحیة، ومقومات وعوامل الجذب السیاحي وذلك إلعداد وتجهیز وتوفیر منتجع سیاحي 

متطور وفق أعلى المعاییر والمواصفات الدولیة، وهذا یتطلب العنایة واالهتمام بالجوانب الفنیة، بحیث 

أن تكون قابلة للتطبیق في الواقع العملي،  أي (flexible)ومرنة  (Realistic)تكون األهداف واقعیة 

وبمعنى آخر أن تعكس اإلمكانات والقدرات الحقیقیة المتوفرة والتي تساعد على تحقیق األهداف، وحتى 

ها، أي أن یتم تحدیدها تتتحقق الواقعیة فالبد أن تنطلق عملیة تحدید األهداف من إطار قائم على مرحلی

ویاتها المختلفة، والمقصود بالمراحل المالحقة أن تكون هناك أهداف خالل مراحل متالحقة، ووفق مست

                                           
  .101ص-2003-عمان  –دار الوراق للنشر والتوزیع  –الطبعة األولى  –مدخل إلى السیاحة والسفر والطیران  –حمید عبد النبي الطائي  - 1
  .44ص-1970 –االسكندریة  –مؤسسة الثقافة الجامعیة  –نظریة السیاحة  –نبیل الروبي  - 2
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مرتبطة بخطط قصیرة المدى، وأهداف مرتبطة بخطط متوسطة المدى، وأخرى بخطط بعیدة المدى، أما 

المستویات فتشیر إلى أهداف على مستوى الدولة، أي أهداف وطنیة أو قومیة، وأهداف إقلیمیة 

(régional) ف موجهة إلى تنمیة إقلیم أو  منطقة أو جزء من الدولة، وأهداف محلیة أي أن األهدا

(local)  وهي الموجهة إلى مناطق محددة داخل اإلقلیم، أو أن تكون على مستوى مدینة أو عدة مدن

  .متجاورة

فاألهداف الوطنیة تتمّیز عادة بالشمولیة، وتكون أهدافا عامة تشتق منها أهداف أكثر تفصیال على 

المستوى اإلقلیمي والمحلي، فاألهداف الوطنیة تكون موجهة إلحداث تنمیة سیاحیة في جمیع مناطق 

الدولة بدون استثناء وبشكل متوازن یعكس توزیع الموارد السیاحیة الطبیعیة والبشریة، بحیث یتحقق توازن 

ماعیة والمجتمعیة والبیئیة في توزیع مكتسبات التنمیة والتخطیط السیاحي على الجوانب االقتصادیة واإلجت

  .1واإلداریة، واألهداف المؤسسیة والتشریعیة

  

II -  التحلیل والترابط(Analysis and synthesis) :2  

تأتي هذه المرحلة بعد استكمال عملیة مسح الموارد السیاحیة وتوفیر البیانات اإلحصائیة والمؤشرات 

لها، وتتطلب هذه المرحلة الجوانب الوصفیة والكمیة  المتعلقة باألنشطة السیاحیة والفعالیات المساندة

للمعلومات، وتتم مناقشة البیانات والمعلومات مع المسؤولین على المستوى المحلي واإلقلیمي والوطني 

للتأكد من مطابقتها للواقع السیاحي لعناصره ومتغیراته المختلفة، وتقترن عملیة التحلیل البیانات لتكوین 

  : لشمولیة عن الواقع السیاحي وفرص النمو في المستقبل، وتتضمن هذه المرحلة مایليالصورة الكلیة ا

تحلیل السوق السیاحي واإلقلیمي والمحلي في إطار العالقة بین الطلب السیاحي المتمثل بأسواق   .أ 

نتج السیاحة العالمیة وأسواق السیاحة اإلقلیمیة، والسوق السیاحي المحلي والعرض السیاحي المتمثل بالم

السیاحي الجاهز الستقطاب السیاح من المجموعات واألفواج السیاحیة واألفراد، وتوفر منظمة السیاحة 

لمیة بیانات وٕاحصائیات سنویة عن أسواق السیاحة العالمیة والدول السیاحیة وحركة السیاح والمسافرین االع

لمنظمة بإجراء دراسات وٕاصدار كتب لغایات سیاحیة من المناطق المولدة والمقاصد السیاحیة، كما تقوم ا

ووثائق توفر معلومات مهمة عن الفرص الواعدة في أسواق السیاحة والسفر، كما یوفر مجلس السیاحة 

                                           
  .68نفس المرجع، ص –نظریة السیاحة  –نبیل الروبي  - 1
  .47ص  –مرجع سابق  –التنمیة السیاحیة  –جلیلة حسن حسنین  - 2



 

156 
 

 ،بیانات ومعلومات مستمرة عن حركة السفر والسیاحة على المستوى الدولي (WTTC) 1والسفر العالمي

 التوقعات رسم على یعملون الذین للمخططین األهمیة من كبیرة درجـة على والمعلومات البیانات هذه وتعتبر

 .القادمة السنوات خالل السیاح وأعداد الدولیة السیاحیة الحركة ومقادیر التجاهات

 ومنتجعات فنادق من اإلیواء خدمات وخاصة السیاحیة بالخدمات المتعلقة البیانات وربط تحلیل  .ب 

 والمجموعات السیاحیة اللیالي ومعدالت اإلقامة ومعدالت الفندقیة والغرف وشالیهات فندقیة وشقق سیاحیة

 والعبور الدخول وتسهیالت السیاحیین والمرشدین السیاحي والنقل المطاعم خدمات وكذلك السیاحیة، واألفواج

 .السیاحي الجذب ومناطق المواقع وبین البلد داخل السیاحیة الحركة وانسیابیة البلد وٕالى من

اإلیرادات والمقبوضات السیاحیة ومدى إسهامها  وخاصةؤشرات االقتصادیة، تحلیل البیانات والم  .ج 

والمیزان السیاحي والقیمة المضافة الناجمة عن األنظمة السیاحیة باإلضافة  اإلجماليفي الناتج المحلي 

إلى دور السیاحة في توفیر العمالت الصعبة، وكذلك مدى مساهمة القطاع السیاحي في تولید وتوفیر 

العمل للسكان المحلیین وما یترتب على ذلك من تحسین في مدخول األفراد واالنعكاسات اإلیجابیة فرص 

 .لذلك على المستوى المعیشي للسكان

وغالبا ما یتم ربط عملیة التحلیل االقتصادي بتحلیل البیانات المتعلقة بالجوانب االجتماعیة والثقافیة 

معیشة السكان وتباین ثقافاتهم وعاداتهم وتقالیدهم ومناسباتهم وخاصة الفئات السكانیة والعرقیة وأنماط 

ومهرجاناتهم باعتبارها جزء رئیسي من المنتج السیاحي واإلمكانات التي توفرها خصوصیات المجتمع في 

تعزیز خصائص هذا المنتج وقدرته على تحقیق المزید من المنافسة في أسواق السیاحة والسفر ولجذب 

  .السیاح والزوار باتجاه المنتج السیاحي وتنظیم الطلب السیاحي علیهأعداد إضافیة من 

تحلیل العناصر والمتغیرات المتعلقة بالبعد المؤسسي وٕادارة السیاحة وخاصة بناء الهیاكل   .د 

التنظیمیة الحدیثة والفعالة والقادرة على اإلشراف والرقابة والمتابعة وتوجیه وتبني السیاسات وٕاصدار 

 .2م صناعة السیاحة بأنشطتها ومشاریعها المختلفةالتشریعات لدع

  

  

  

                                           
، المقر الرئیسي لندن انجلترا، وهو مؤلف من أعضاء 1990منتدى لصناعة السفر والسیاحة، تأسس عام : المجلس العالمي للسفر والسیاحة  - 1

األعمال العالمي ویعمل مع الحكومات لزیادة الوعي حول صناعة السفر والسیاحة، ومن المعروف أنه المنتدى الوحید لتمثیل القطاع من مجتمع 

لقمة الخاص في جمیع أنواع الصناعة في جمیع أنحاء العالم، وتشمل أنشطته البحث في التأثیر االقتصادي واالجتماعي للصناعة وتنظیم مؤتمرات ا

  .واإلقلیمیة التي تركز على القضایا والتطورات ذات الصلة بالصناعة العالمیة

  .03/08/2019: تاریخ اإلطالع  –" ویكیبیدیا"موقع االنترنیت 
  .112ص  –مرجع سابق  –رؤیة عصریة للتخطیط السیاحي في مصر والدول النامیة  –محسن كفافي  - 2
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III –  1:  تقییــم البدائـــل: صیاغـة سیاسات الخطة السیاحیـة 

تعكس سیاسات الخطة، التوجهات األساسیة المعتمدة من الدولة والقطاع الخاص لغایات تطویر 

یة سواء على مستوى المناطق وتنمیة صناعة السیاحة، وتترجم السیاسات السیاحیة األولویات السیاح

السیاحیة أو على المستوى القطاعي داخل صناعة السیاحة، فعلى سبیل المثال یمكن أن تؤكد السیاسات 

السیاحیة للخطة على تطویر المناطق الساحلیة وٕاعطائها أولویة على غیرها من مواقع الجذب السیاحي 

  .خالل السنوات الخمس القادمة

ذلك سیاسة تشجیع االستثمارات وٕاقامة مشاریع المنتجعات السیاحیة على كذلك یمكن أن یصاحب 

الشواطئ، وتترادف عملیة بناء السیاسات وفق مجموعات من البدائل تتضمن األولویة للمناطق الساحلیة 

أو المواقع األثریة أو السیاحة الحضریة، ویتم اختیار مجموعة السیاسات البدیلة من خالل الموازنة بین 

تائج والفوائد المترتبة على تبني مجموعات السیاسات وتعظیم المردودات االقتصادیة وتنظیم التأثیرات الن

البیئیة االیجابیة، وتقلیل الجوانب السلبیة، وزیادة االجتماعیة والثقافیة المصاحبة للسیاسات السیاحیة، ویتم 

فة، وذلك الختیار األفضل، أي مجموعة وفق المعاییر المختل) مجموع البدائل أي(تقییم مجمل السیاسات 

السیاسات األقرب إلى تحقیق أهداف التنمیة السیاحیة من خالل مراحل التقییم من إشراك المجتمعات 

المحلیة واللجان المحلیة، وخاصة اللجنة التوجیهیة في عملیة بدائل السیاسات السیاحیة واختیار مجموعة 

تباه إلى أن السیاسات لیست ثابتة وٕانما تتبدل وتتغیر خالل البدیل األفضل من السیاسات، ومن االن

  .2المراحل الدوریة للخطة السیاحیة

على ضوء المرحلة السابقة، ومن خالل عملیة تقییم البدائل ، 3ختیار البدائل المناسبةوبالنسبة ال

لى المستوى االقتصادي المختلفة للخطة، فإنه یتم اختیار أفضل البدائل المتاحة للتنمیة السیاحیة، سواء ع

والبیئي أو االجتماعي أو الثقافي، وتتم عملیة اختیار البدائل األفضل وفق المنظور الزمني للخطة، حیث 

أن هناك بدائل مالئمة لمنظور قصیر المدى إال أنها لیست مالئمة في المنظور متوسط المدى أو منظور 

ما تدعو إلى النظر فیها في مراحل الحقة، ذلك أن بائل ر المدى البعید، كما أن عملیة التقییم المستمر للبد

عملیة التخطیط هي عملیة دینامیكیة التغیر حسب الظروف واألوضاع المتبدلة، فمعدالت النمو السیاحي 

إلعداد السیاح یمكن أن تكون عالیة في أحد البدائل، إال أنها یمكن أن تتراجع وتكون سلبیة تحت ظروف 

كما یطلق علیها في الجزائر أّدت إلى " السوداء"االستقرار غیر المنظورة، فالعشریة سیاسیة وعوامل عدم 

                                           
  .35ص-1975 –النهضة المصریة للجامعة  –القاهرة  –السیاحة الحدیثة علما وتطبیقا  –كامل محمود  - 1
  .85ص – 2007 –األردن  – 2ط –دار المسیرة للنشرة والتوزیع والطباعة  –مبادئ السیاحة  –نعیم الظاهر  - 2
  .19ص -1988 –الطبعة األولى  –بیروت  –الدار اللبنانیة للنشر والعالقات العامة  -السیاحة صناعة وعالقات عامة –حسن الحسن  - 3
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تأثیرات سلبیة على حركة السیاحة إلى الجزائر، مما أدى إلى تراجع معدالت النمو في أعداد السیاح وفي 

النقل اإلیرادات السیاحیة وتركت المرافق واألنشطة السیاحیة تعاني من الخسائر وخاصة الفنادق و 

  .1السیاحي

  

IV  -  2:التطبیق والمتابعـــة Implémentation et monitoring   

إن الخطة األخیرة في علمیة التخطیط هي مرحلة تطبیق الخطة، والبدء بترجمة توصیاتها في الواقع 

الحال  كما هو. العملي، فالمشاریع السیاحیة المقترحـة في الخطة تبدأ عملیات تمویلها وتشییدها وتشغیلها

في بناء الفنادق وٕانشاء شركات للنقل السیاحي البري والبحري والجوي وتطویر شبكاتها، كما تبدأ 

التحسینات اإلداریة والتسهیالت والخدمات اإلضافیة على المعابر ونقاط الحدود في المطارات والموانئ 

اقع العملي للتأكد من مدى وشبكات الطرق، وهناك حاجة دائمـة لمتابعة ترجمـة توصیات الخطة في الو 

مطابقتها للواقع ولغایات إجراء التعدیالت واإلضافات الالزمـة، وذلك وفق ما یبرز من مشكالت وتحدیات 

  .تتطلب إعادة النظر في التوصیات والبرامج المقترحة

 بما أن الخطة السیاحیة تقوم على،  3Plan évaluationتقییــم ومراجعـــة الخطـــة وفیما یخص 

افتراضات حول العوامل والمتغیرات المختلفة التي ستؤثر بها واتجاهات النمو المتوقعة ومعدالتها، فإن 

التأكد من مدى نجاح الخطة في تحقیق أهدافها یتطلب تقییما مستمرا، ومراجعـة لهذه االتجاهات 

عملیة إعداد الخطة  والمعدالت، ویعود السبب الرئیسي لذلك أن األوضاع والظروف التي تتم في إطارها

السیاحیة تتغّیر وتتبدل باستمرار بحكم دینامیكیة البیئات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي 

غالبا ما تفرز موضوعات وقضایا تحدیات جدیدة غیر منظورة، باإلضافة إلى أن معدالت النمو المتوقعة 

  .التغیر المستمر في خصائص هذه البیئاتتتغیر وتتبدل في مقادیرها واتجاهاتها نتیجة 

ومثل هذه الظروف الطارئة والمستجدات غیر المنظورة التي تظهر من حین آلخر تتطلب من 

المخططین تقییما مستمرا ألهداف الخطة السیاحیة واتجاهات النمو السیاحي، وتقتضي مراجعة دوریة 

ى تبقى الخطة السیاحیة قریبة من الواقع ولدیها لالفتراضات والتوقعات على ضوء نتائج التقییم، وذلك حت

القدرة العالیة على الواقعیة والمرونة واالستجابة السریعة لتبدل العوامل والمتغیرات واألحداث المرتبطة 

                                           
  .47ص – مرجع سابق –االستثمارات السیاحیة وٕاشكالیة تسویق المنتج السیاحي في الجزائر  –بوعقلین بدیعة  - 1
  .69ص -1991 –مصر  –القاهرة  –الهیئـة المصریة العامة للكتاب  –رؤیة عصریة للتنمیة السیاحیة للدول النامیة  –حسین كفافي  - 2
  .70ص– 1989 –القاهرة  –مكتبة مدبولي  –التسویق السیاحي، مدخل اقتصادي متكامل  –محسن أحمد الخضري  - 3



 

159 
 

بالتحدیات المستجدة، والتي غالبا ما تكون غیر منظورة، ولم یتم أخذها بالحسبان عند إعداد الخطة 

  .1السیاحیة

    

V -  2تمویل الخطــة:  

یعتبر التمویل حجر الزاویة في عملیة التخطیط، فهو الذي یحّول البرامج والمشاریع المقترحة في 

الخطة إلى واقع ملموس، وااللتزام بتمویل الخطة یعني بشكل مباشر أن هناك مصداقیة في توجهات 

هات المعنیة بذلك هي مؤسسات الجهات المعنیة بتنفیذ الخطة ودخولها مرحلة التطبیق الفعلي، والج

القطاع العام ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، ویتولى القطاع العام اإلنفاق على المشاریع التي یؤدي 

تنفیذها إلى تحقیق انطالقة ودفعة قویة لصناعة السیاحة، وتتركز المشاریع الحكومیة في مجاالت مرافق 

ى القطاع الخاص تنفیذ المشاریع االستثماریة المجدیة، وهو وخدمات البنیة التحتیة الرئیسیة، بینما یتول

الذي یقوم بتوفیر رؤوس األموال واالستثمارات الالزمة إلنشاء وٕاقامة المشاریع والخدمات بما یتناسب 

  .ونوعیة الطلب في السوق المحلي والدولي

المعنیة، فتقاریر  فتنفیذ وتطبیق مشاریع وبرامج الخطة هو األساس للحكم على مدى جدیة الجهات

الخطة تبقى مجرد وثائق على الرفوف إذا لم یصاحبها تمویل وتنفیذ وتوصیات، واقتراحات الخطة تبقى 

مجرد حبر على ورق إذا لم یتم تطبیقها في الواقع العملي، لهذا یجب أن یصاحب الخطة برامج تمویلیة 

من میزانیات الحكومات أو من الموارد موازیة وردیفة، وأن تكون مصادر التمویل محّددة سواء كانت 

  .المالیة للقطاع الخاص

وتتضمن الخطط السیاحیة عادة مقترحات لمشاریع ریادیة، واألصل في هذه المشاریع أن تكون 

مجدیة، بمعنى أن یكون قد تم إعداد دراسات جدوى اقتصادیة واجتماعیة للتعرف على مدى ربحیتها 

  .3قاتها النقدیةوعائداتها االستثماریة وقوة تدف

تراض قوتسعى الحكومات في الدول الفقیرة واألقل نموا، والتي هي بحاجة إلى تمویل، إلى اال

المیّسر من مؤسسات التمویل العالمیة، كما تسعى للحصول على ماهو متوفر من منح ومساعادات مالیة 

                                           
  .106ص  –مرجع سابق  –مبادئ السیاحة  –نعیم الظاهر  - 1
  .20ص – 2008 –األردن  –دار وائر للنشر  –التسویق السیاحي  –محمد عبیدات  - 2
  .48ص – 2000 –الدمشقیة  –آفاق السیاحة في سوریة  –عثمان العائدي  - 3
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االت المساعدات األمریكیة وفنیة من الدول الغنیة التي تتوفر فیها وكاالت وأجهزة متخصصة، مثل وك

(USAID)  جایكا (والوكالة الیابانیة للتعاون الدوليJICA(1.  

وتوفر األمم المتحدة برامج مختلفة لتقدیم المساندة الفنیة والمساعدة المالیة لإلنفاق على المشاریع 

و یوفر الخبرات ألكثر إسهاما وانتشارا، فها (UNDP)التنمویة، ویعتبر برنامج التنمیة لألمم المتحدة 

والخبراء، ویقوم بإجراء الدراسات للمشاریع السیاحیة التنمویة الواعدة، ویسعى إلى توفیر التمویل الالزم 

بتقدیم  (World Bank)، ویقوم البنك الدولي (WTO)لها، وهناك تنسیق مع منظمـة السیاحـة العالمیة 

التي تتمّیز بمعدالت عوائد استثماریة مجزیة، القروض التنمویة المیسرة للمشاریع السیاحیة المجدیة و 

 2International Bank For (IBRD)وتعرف مجموعة البنك الدولي بالبنك العالمي للتعمیر والتطویر 

Reconstructure & Developement  ویقوم بنك الیابان للتعاون الدولي (Japon Bank For 

International Cooperation)  القروض  أیضابتقدیم المساعدات الفنیة ودراسات الجدوى، وتوفر

  .المیسرة على غرار ما یقوم به البنك الدولي

نك التنــــــــمیة ومـــــــن البنـــــوك األخــــرى المتخصصـــة بتـــــــقدیــــم قـــــــــروض لغایــــــــات تنمویـــــــــة، هـــــي بــــــ

 African (ADB))وبنــــــــــك التنمیـــــــة اإلفریقي  (Asian Developement Bank (ADB))األسیویــــــة 

Developement bank)  3.  

  

  تأثیرات التخطیط على االستثمار السیاحي :   الثانيالفرع 

یتكون الهیكل االقتصادي ألي دولة من عدة قطاعات تتأثر بالتغیرات التي تطرأ على المتغیرات 

االقتصادیة، وبما أن التنمیة االقتصادیة تتطلب تغییرا في الهیاكل االقتصادیة للدولة وخاصة تلك المتردَّیة 

التي ال تحقق ناتجا وطنیا، ویعتبر االستثمار السیاحي أحد هذه الهیاكل التي تسعى الدول النامیة إلى 

  .4تحقیقها لما له من دور هام في دورة اإلنتاج والتوزیع

                                           
  .26ص -2006 –دمشق  –دار نینار  –السیاحة أحد الخیارات االستراتیجیة للتنمیة  –مصطفى یوسف كافي  - 1
  .66ص  -2000 –عمان، األردن  –الطبعة األولى  –مؤسسة الوراق  –مبادئ السفر والسیاحة  –اسماعیل محمد علي  - 2
 –الطبعة األولى   -دمشق –دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزیع  –من السیاحي الصناعة السیاحیة واأل –مصطفى یوسف كافي  - 3

  48.7ص-2009
  .329ص  -2008 -مصر -اإلسكندریة -1ط -دار الوفاء لدنیا النشر والطباعة - علم االقتصاد السیاحي - مأحمد عبد السمیع عال - 4
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االستثمارات السیاحیة مختلف النشاطات المرتبطة مباشرة بالقطاع السیاحي، فاالستثمار تشمل 

وشبه فندقیة، وكذلك المساهمة في تحسین الهیاكل القاعدیة للتهیئة العمرانیة، یخص بناء وحدات فندقیة 

 .1مؤسسات الطاقة، الهیاكل القاعدیة الخاصة بالنقل واالتصاالت

ویتمثل االستثمار السیاحي في مجموع ما ینفق في قطاع السیاحة وما تستقطبه الدولة من 

الستثمار السیاحي من األنشطة الواعدة لما تتیحه من استثمارات أجنبیة موجهة لهذا القطاع، ویعتبر ا

فرص كبیرة للنجاح وتحقیق عوائد مالیة معتبرة، كما أن تطور االستثمار السیاحي یتوقف على مدى تدفق 

رؤوس األموال المحلیة واألجنبیة لالستثمار في مجال السیاحة، إلى جانب قوة المنتوج السیاحي المعرض، 

وق السیاحیة العالمیة ومدى اهتمام الدولة بعنصر التسویق السیاحي للتعریف حجم الطلب علیه في س

  .2بمنتوجها السیاحي

وعند الحدیث عن االستثمار السیاحي یتبادر إلى الذهن إنشاء الفنادق فقط، وٕانما في الحقیقة یشمل 

ت الفندقیة، الوحدات االستثمار السیاحي مختلف النشاطات  المرتبطة مباشرة بقطاع السیاحة كبناء الوحدا

، أما ...شبه الفندقیة، تحسین البنى التحتیة الخاصة بالنقل وشبكة االتصال  كالطرق، المطارات والموانئ

هو التكوین الكلي لراس المال أو حیازة :"منظمة السیاحة العالمیة فتعرف االستثمار السیاحي كما یلي 

وملكیة الوحدات اإلنتاجیة المقیمة بغض النظر عن  أصول ثابتة واقعة داخل النطاق االقتصادي للدولة

  ".جنسیتها

واآلثار ) أوال(لذلك فإن عملیة التخطیط السیاحي تراعي األهمیة االقتصادیة لالستثمار السیاحي 

  ).ثالثا(وكذلك األثر البیئي ) ثانیا(االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لالستثمار السیاحي 

  

  تصادیة لالستثمار السیاحي األهمیة االق : أوال

یعتبر االستثمار السیاحي من النشاطات التي تجلب المداخیل للبلد دون الحاجة إلى شحنها 

ألن السائح یأتي إلى الموقع السیاحي ویشتري مجموعة متنوعة من السلع وتوصیلها للمستهلك، ذلك 

فع والتكالیف تختلف اختالفا تاما عن والخدمات في البلد المضیف، وهذا في الواقع یولد أنماط من المنا

الصادارات التقلیدیة التي تشحن إلى الخارج حتى تصل إلى المستهلك ویتمثل األثر االقتصادي للسیاحة 

  : حسب المنظمة العالمیة للسیاحة في 

 .تحدید موقع وأهمیة ودور السیاحة في االقتصادیات الوطنیة - 

                                           
  .58ص  - مرجع سابق   -تسویق المنتج السیاحي في الجزائراالستثمارات السیاحیة وٕاشكالیة   -بوعقلین بدیعة - 1
  .32ص - مرجع سابق –المغرب  -تونس–مداخلة بعنوان دراسة مقارنة لواقع قطاع السیاحة في دول شمال إفریقیا حالة الجزائر  - بوفلیح نبیل - 2
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 .القطاع السیاحيتقدیر وتحدید العوامل المؤثرة في تنمیة  - 

 .تحدید العوامل الرئیسیة المحفزة وكذا العوامل المعرقلة لنمو القطاع السیاحي في المستقبل - 

 .تحلیل ودراسة نتائج النشاط السیاحي ومقارنتها بنتائج القطاعات االقتصادیة األخرى - 

تصادیة ویمكن إبراز دور السیاحة في تحفیز النشاط االقتصادي من خالل دراسة اآلثار االق

التشغیل، میزان  المدفوعات،  االستثمار في البنى : للسیاحة على بعض متغیرات االقتصاد الوطني منها 

  .1التحتیة

  

I-  األهمیة االقتصادیة المباشرة:  

  : تتمثل هذه األهمیة فیما یلي 

  :أهمیة االستثمار السیاحي في تحسین میزان المدفوعات - 1

یتم ذلك من خالل تدفق رؤوس األموال األجنبیة لالستثمار في المشاریع السیاحیة وكذلك من خالل 

مع ما تحصل علیه من اإلیرادات المتحققة من  بالتزامناالستخدامات الجیدة للموارد الطبیعیة في الدولة 

وبالتالي المساهمة في العمالت الصعبة الناجمة عن الطلب السیاحي للسیاحة الخارجیة وكذلك الداخلیة 

  .2عملیة البناء االقتصادي

وللسیاحة أثر كبیر في میزان المدفوعات، فدخول السیاح األجانب إلى الدولة یصاحبه دخول 

للعمالت األجنبیة، وخروج المواطنین إلى الخارج یصاحبه خروج للعمالت األجنبیة ؛ وقد یستوجب األمر 

وبضائع تستعمل في االستثمارات السیاحیة مما یصاحبه خروج استیراد خدمات القوى العاملة أو سلع 

للعمالت  األجنبیة من دائرة االقتصاد الوطني وقد یتم تصدیر خدمات القوى العاملة أو سلع وبضائع 

  .سیاحیة یصاحبها دخول العمالت األجنبیة

ن خالل تخفیض ومما هو جدیر بالذكر أن الحكومات تسعى إلعادة التوازن إلى میزان مدفوعاتها م

القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة إلى تشجیع غیر المقیمین لشراء السلع والخدمات من أسواقها ومن بینها 

  3: الخدمات السیاحیة، حیث تبرز أهم النتائج فیما یلي 

                                           
  .22، ص2007أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر ، 2002-1974محمد فوزي شعوبي ، السیاحة والفندقة في الجزائر دراسة قیاسیة  - 1
  .125، ص2000، األردن، 1مثنى طه الحوري، اقتصادیات السفر والسیاحة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، ط - 2
، 1التنمیة، طدراسات وبحوث في أنثروبولوجیا السیاحة، الملتقى المصري لإلبداع و  –بین النظریة والتطبیق  –یسري دعبس، صناعة السیاحة  - 3

  .517، ص2003االسكندریة، مصر، 
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إن تكلفة الرحلة السیاحیة تلعب دورا هاما في تحدید المكان المقصود، فإن الدولة المستقبلة تحاول أن   -أ 

تجعل سوقها سوقا تنافسیا، وتتخذ من األسعار وسیلة هامة لتحقیق هذا الهدف، ویعتبر سعر صرف 

العملة أحد األدوات التي یمكن استخدامها بكفاءة لزیادة التدفق السیاحي إلیها وزیادة حصیلتها من العملة 

 .األجنبیة

ن زیادة التدفق السیاحي یمكن إن تخفیض العملة الخارجیة قد یكون مصحوبا بآثار سلبیة عدیدة، فإ  - ب 

أن یتم في إطار أخر یناسب القطاع السیاحي فقط، حیث یتم تقریر سعر صرف تمییزي للقطاع السیاحي 

على النحو الذي اتبعته فرنسا وسیریالنكا ویعتبر هذا اإلجراء مقبوال لدى الدول األخرى على عكس 

 .تخفیض القیمة الخارجیة للعملة

  1:عدة وجوه، أهمها فيط السیاحي على عناصر میزان المدفوعات وتأتي تأثیرات النشا

اإلیرادات من إنفاق السائحین األجانب في الداخل، والمدفوعات السیاحیة المتمثلة في إنفاق  - 

 .السائحین المواطنین في الخارج ویدخل في حساب التجارة غیر المنظورة

، وتعتبر ....)الطیران، وشركات النقل البحريشركات (إیرادات ونفقات خدمات النقل الدولیة  - 

 .بندا من بنود التجارة غیر المنظورة

صادرات وواردات السلع المختلفة لألغراض السیاحیة ویدخل فیها المعدات، التجهیزات، األثاث  - 

المتعلقة باألنشطة السیاحیة و الفندقیة وتعتبر أیضا من بنود حساب ... والطعام والشراب 

 .نظورةالتجارة الم

متحصالت أو مدفوعات الفوائد واألرباح على االستثمارات السیاحیة بالنسبة للدول المصدرة  - 

 .والمستوردة لالستثمارات، وتدرج في حساب التجارة غیر المنظورة

التحویالت النقدیة من جانب العاملین في االستثمارات السیاحیة في الداخل أو الخارج وتدخل  - 

 .جانب واحدفي حساب التحویالت من 

اإلنفاق على التسویق للمنتجات السیاحیة، الدعایة واإلعالن، نفقات المكاتب السیاحیة وشركات  - 

 .الطیران والمالحة في الداخل والخارج ویدرج في حساب التجارة غیر المنظورة

 االستثمارات األجنبیة في مجال السیاحة والفندقة في الداخل واالستثمارات الوطنیة في الخارج، - 

 .وتعتبر أحد بنود حساب رأس  المال طویل األجل

  

                                           
  .129، ص1999نبیل الروبي، اقتصادیات السیاحة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر،  - 1
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  : أهمیـة االستثمار السیاحي في زیادة الدخل الوطني - 2

إن القطاع السیاحي كأي قطاع أخر له دوره الفعلي في تكوین الدخل الوطني، ویختلف هذا الدور 

زیادة القیمة المضافة، بحسب حجم وأهمیة القطاع السیاحي في االقتصاد الوطني، إذ یمكن أن یؤدي إلى 

فاألجور التي تدفع للعاملین بها، األرباح والدخول التي تتحقق للمستثمرین والتدفقات المالیة األخرى، إنشاء 

المشروعات الجدیدة الخاصة بإنتاج المستلزمات السلعیة والخدمیة للقطاع السیاحي والنجاح في تحقیق 

وبین القطاعات االقتصادیة األخرى یمكن أن یؤدي إلى  درجة عالیة من التكامل بین القطاع السیاحي

 .1زیادة القیمة المضافة والناتج القومي للدولة

  :أهمیة االستثمار السیاحي في توفیر مناصب الشغل - 3

یستوعب القطاع السیاحي أعداد كبیرة من العمال ألن معظم خدماته ال یمكن أن تؤدي إال من 

كن تأدیتها بواسطة اآلالت ؛ ویختلف أثر االستثمار السیاحي على خالل العنصر البشري، حیث ال یم

العمالة وفقا لألهمیة النسبیة لهذا القطاع في االقتصاد الوطني وأهمیته كقطاع إنتاجي بالنسبة للقطاعات 

  2: اإلنتاجیة األخرى وتكمن أهم هذه التأثیرات فیما یلي 

إن تأثیر السیاحة على العمال تحدد أنماط النشاط السیاحي فبعض األنشطة تحتاج إلى ید عاملة  - 

مكثفة عن األنماط األخرى، فتسهیالت الضیافة والسیما في الفنادق وبیوت الضیافة توظف نسبة كبیرة من 

 : العمال كمایلي 

 توفر مؤسسات اإلقامة فرصة عمل واحدة على األقل لكل غرفة. 

 من جملة فرص العمل التي توفرها مؤسسات  %75أنشطة السیاحة والترویح ماال یقل عن  توفر

 .اإلقامة

  تؤمن قطاعات الخدمات المرتبطة بالنشاط السیاحي نفس عدة فرص العمل التي توفرها مؤسسات

 .اإلقامة

  تتطلب في إن تأثیر السیاحة على العمال تحدده المهارات المتاحة محلیا، فالنشاطات السیاحیة

الكثیر من  األحیان عدد كبیر من العمال ذوي المهارات القلیلة وبالمقابل فإنها تخلق عددا أخر 

من الوظائف اإلداریة والمتخصصة، وغالبا ما یتم ملء هذا القطاع من قطاعات العمل األخرى 

 .في اإلقلیم أو جلبها من الخارج

                                           
  .32، مرجع سابق، ص2002-1974محمد فوزي شعوبي، السیاحة والفندقة في الجزائر، دراسة قیاسیة  - 1
  .538یسري دعبس، مرجع سابق، ص  - 2



 

165 
 

  سمیة حیث یتطلب ذلك تشغیل عمالة إضافیة إن معظم العمالة في القطاع السیاحي تتسم بالمو

و الزیادة في الطلب خالل موسم الذروة، وهو شيء مفید ألولئك الذین یتطلعون إلى  ةلمواجه

ب وربات البیوت وأصحاب العمل اإلضافي، ومن جانب موسمي، كما هو الحال لدى الطال عمل

ل الهامشیة ویرى البعض أن آخر فإن العمل الموسمي یؤدي إلى سلبیات فهو یجتذب قوة العم

 .هذا ال یشجع على الحركة بعیدا عن القطاعات االقتصادیة األكثر إنتاجا

  تعكس موسمیة العمل في االستثمارات السیاحیة عدة أثار اقتصادیة واجتماعیة منها موضوع طاقة

وال العمل العاطلة في الفترات غیر الموسمیة، كذلك اجتذاب عمال یعملون في وظائف أخرى ط

 .الوقت یكون ذلك على حساب األنشطة غیر السیاحیة

  إن اإلنفاق السیاحي یؤدي إلى زیادة الدخل الوطني وزیادة العمال في المجتمع، لكن لیس من

یم الدخل الضروري أن یتساوى معامل مضاعف الدخل مع معامل مضاعف العمالة، فتعظ

 .1كونان متطابقین تماماوتعظیم العمالة قد ال ی

  میـة االستثمار السیاحي في نقل التكنولوجیا أه- 4

إن السماح لالستثمار األجنبي بالدخول في مشروعات سیاحیة یمكن أن یحقق درجة من التقدم 

  2: التكنولوجي عن طریق 

 نقل فنون وأنظمة اإلدارة الحدیثة بالفنادق وغیرها من المنشآت السیاحیة. 

  یمكن استخدامها إما في تسهیل تقدیم الخدمات جدیدة ...) آالت، معدات (إدخال تجهیزات

 .السیاحیة بأنواعها المختلفة أو إنتاج سلع صناعیة لألغراض السیاحیة

 تطویر وتحسین طرق العمل الحالیة في األنشطة السیاحیة بإتباع برامج تدریب للقوى العاملة. 

 السیاحيلقیام ببحوث التنمیة والتحدیث في المجاالت المختلفة للنشاط ا. 

 القیام بأعمال التنقیب عن اآلثار وترمیمها. 

  : أهمیـة االستثمار السیاحي في میزانیة الدولة- 5

 3: یمكن لالستثمار السیاحي تمویل المیزانیة العامة للدولة بإحدى الطرق التالیة 

                                           
  .44ص  –مرجع سابق  –السیاحة والفندقة في الجزائر  –محمد فوزي شعوبي  - 1
، 2004- 2003عبد  السالم أبو قحف، إدارة المنشآت السیاحیة والفندقیة بین النظریة والتطبیق، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، لبنان،  - 2

  .24ص
  .212مثنى طه الحوري، المرجع السابق، ص - 3
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لمجتمعات للمنشآت السیاحیة التابعة للقطاع العام، إذ أن الحكومة في عدید ا ةاإلیرادات المتحقق -

النامیة هي المالكة أو المشرفة على المنشآت السیاحیة والتي تعمل لحسابها، وبالتالي فإن 

 .لمیزانیة الدولة تاإلیرادات التي تحققها سوف تكون من الطبیعي إیرادا

اإلیرادات المتحققة للحكومة من حصتها في القطاع السیاحي المختلط إذ أن المنشآت السیاحیة  -

طاع المختلط تمتلك من قبل الحكومة واألفراد معا، لذا فإن للحكومة حصة من التابعة للق

 .تذهب لمیزانیتها ةالمتحقق اتاإلیراد

كما أن االستثمارات السیاحیة تمول میزانیة الدولة عن طریق الضرائب التي تفرض علیها، وهذا  -

  .النوع من التمویل یتحقق من جمیع األنظمة االقتصادیة

  

II - األهمیة االقتصادیة الغیر المباشرة :  

إن الدخل المتولد عن االستثمار في النشاط السیاحي ال تتوقف آثاره عند حدود القطاع السیاحي 

  :یلي  وٕانما تمتد إلى بقیة القطاعات األخرى، ویمكن ذكر ما

  : أهمیـة االستثمار السیاحي في تطویر القطاعات االقتصادیة األخرى - 1

أن االستثمار السیاحي یحقق دخل یؤدي إلى زیادة دخول العاملین فیه، وهؤالء ینفقون یقصد بذلك 

دخولهم على تلبیة طلباتهم  االستهالكیة وهذا االستهالك یؤدي إلى ارتفاع دخول آخرین، مما یؤدي إلى 

 .1زیادة الطلب على المشاریع االستهالكیة واالستثماریة والتوسع في إنشائها

بالذكر أن زیادة االستثمار السیاحي في المناطق السیاحیة الجدیدة وما یتبعها من ومما هو جدیر 

حركة إنشاء عمران قد تحفز بعض العمالة على االنتقال من األنشطة الزراعیة إلى النشاط السیاحي ألنه 

دة حجم أجدى مادیا لها  وهذا یؤدي إلى إعادة توزیع الدخل ؛ فضال عن ذلك فإن السیاحة تؤثر على زیا

الصناعات التقلیدیة والعادیة وتنوعها، حیث یفضل السیاح اقتنائها كهدایا تذكاریة عند رحلة العودة، وبناءا 

علیه تصبح المنتجات الوطنیة منتجات تصدیریة دون شحن أو تسویق خارجي، وبناءا علیه فإن هذه 

ثقافي في المحل األول ولیست  المنتجات ال تتعرض للمنافسة أو آلیات السوق ألنها تعتبر منتج فني

  .2سلعة
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  :أهمیة االستثمار السیاحي في تطویر البني التحتیة  - 2

 فقتختلف التكالیف االستثماریة ألي مشروع اقتصادي بحسب الموقع الجغرافي ومدى توافر المرا

ع المقام في المدن الحضاریة تكون تكالیفه االستثماریة أقل و األساسیة فیه، وبناءا على ذلك فإن المشر 

الخ، أما المشروع الذي یقام ....وذلك لتوافر كل الخدمات التي یحتاجها المشروع من ماء، كهرباء، وطرق

یتطلب لمراكز الحضاریة والتي تفتقر لخدمات المرافق األساسیة فیها، في هذه الحالة افي موقع بعید عن 

روع لتحمل جزء من األعباء التي تخصص إلنشاء بعض المرافق األساسیة والتي تعد ضروریة لمشا إنجاز

حفر و السیاحیة، كأن یتحمل المشروع فتح طریق، تشغیل مولد كهربائي أ االستثماراتلتسییر إلنجاز و 

 .إلخ، مما یؤدي بالنتیجة إلى رفع التكالیف االستثماریة للمشروع السیاحي...آبار للمیاه

  :أهمیة االستثمار السیاحي في زیادة فرص االستثمار - 3

مما الشك فیه أن المشروعات السیاحیة من أكثر االستثمارات جذبا لرؤوس األموال بالنسبة 

للمستثمرین األجانب والوطنیین، حیث تتعدد مجاالت االستثمار السیاحي كأماكن اإلیواء  الفندقي القرى 

یاحة العالجیة، وكذلك أماكن الترفیه واللهو، المسارح و دور السینما، السیاحیة، مراكز االستشفاء والس

  .المراكز الریاضیة، المطاعم والكافیتریا

  : 1وهناك عدة أمور ترتبط باالستثمار السیاحي نجملها في مایلي

  ،اتجاه جزء من رؤوس األموال إلى اإلنفاق على األصول الثابتة مثل شراء األراضي والمباني

 .الفنادق والمنتجعات وكذلك المطاعم والمقاهيوتأثیث 

  إن عائد االستثمار في القطاع السیاحي لیس بالسریع لهذا فإن العدید من الدول المستقبلة للسیاح

اتخذت العدید من اإلجراءات لتشجیع جذب رؤوس األموال المحلیة واألجنبیة، كتخصیص 

هیل الحصول على قروض بشروط میسرة، ي بسیط، تسداألراضي أو منح حق االنتفاع بمقابل ما

 . معینة لفتراتإقامة بنیة أساسیة خدماتیة مدعمة للمشاریع السیاحیة أو تقدیم إعفاءات ضریبیة 

  

  الستثمار السیاحي االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة ل ثاراآل : ثانیـــا 

  :في النقاط التالیة حي  ار االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لالستثمار السیاثاآلیمكن إجمال 
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I - ستثمار السیاحي اآلثار االجتماعیة والثقافیة لال:  

یقضي االزدهار المستمر للسیاحة على العدید من المشاكل كالبطالة والركود االقتصادي ویعید 

توزیع السكان بشكل أفضل وذلك بالمشروعات السیاحیة التي تقام في المجتمعات العمرانیة السیاحیة 

الجدیدة، إذ یختار المستثمرون دائما األنماط السیاحیة التي تتالءم مع طبیعة البالد وظروفها وال تتعارض 

مع قّیم وأخالقیات هذا المجتمع، وتوسیع قاعدة المشاركة ألكبر عدد ممكن من المواطنین داخل المنشآت 

محیطة بالمشروع لتحقیق الوالء السیاحیة بحیث تستوعب أكبر عدد من العاملین من المناطق السكنیة ال

بین المجتمع والمشروع السیاحي، ومن جهة أخرى فإن االستثمار السیاحي یكون دائما له عائد جانبي 

  .یتمثل في تعبید الطرقات، تجمیل المناطق، تحسین الخدمات الهاتفیة ومشروعات الصرف الصحي

مار السیاحي فأما االیجابیة فتمثل فیما لالستث سلبیةوأخرى  ایجابیةباإلضافة إلى ذلك هناك أثار 

 1: یلي 

  الوعي السیاحي هو أحد فروع الوعي االجتماعي ألن النشاط السیاحي یتمثل في اإلحاطة بكل

الواقع المحیط باإلنسان والمجتمع والطبیعة وتنمیة الوعي االجتماعي من خالل التعرف بهذا 

تنمیة الوعي السیاحي لدى أفراد المجتمع مما الواقع عن طریق زیارات ورحالت سوف تؤدي إلى 

یجعلهم یتعرفون على قیمة ما یحیط بهم ویعملون على تقدیمه في أفضل صورة تجذب السیاح من 

 .مختلف دول العالم

  تطویر السیاحة یسهل االتصال واالحتكاك بثقافات وحضارات مختلفة تؤدي إلى تنمیة اجتماعیة

 .للمناطق المزدهرة سیاحیا

 احة أصبحت مصدرا من مصادر التغیر والتحول الطبقي بین أفراد المجتمع السیاحي نظرا السی

ألن بعض فئات المجتمع التي ترتبط أعمالها بالسیاحة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ینتقلون 

 .من طبقة اجتماعیة إلى طبقة أعلى لما یحققونه من مكاسب وأرباح عن طریق العمل السیاحي

 یلة حضاریة لتنمیة الثقافة بین الشعوب والمجتمعات المختلفة حیث تكتسب الدول السیاحة وس

السیاحیة المهارات الثقافة والخبرات المختلفة من سائحي الدول القادمین إلیها مثل اللغة وطریقة 

 .التفكیر

  كما ینشأ التطور االجتماعي بین أفراد المجتمع في الدول المستقبلة للسیاح نتیجة احتكاك

اء التجول في نالسائحین أنفسهم مع أفراد المجتمع سواء في أماكن اإلقامة، المحالت أو أث
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المناطق السیاحیة، ویأخذ هذا التطور أشكاال مثل اكتساب أفراد لعادات وقّیم سلیمة من السائحین 

 .مثل احترام القوانین والنظام واآلداب السلوكیة

 ین األفراد مما یحقق التطور االجتماعي، كما تعمل على أیضا تعمل السیاحة على تقلیل الفوارق ب

تنمیة االهتمام بالقیم الحضاریة في الدول المستقبلة للسائحین كالمعالم الفنیة البارزة والحضاریة 

 .المرتبطة بالنمو واالزدهار السیاحي

  1:فیمكن حصرها فیما یلي  لالستثمار السیاحي السلبیةاآلثار وأما 

یتطلب النشاط السیاحي االهتمام بالمناطق السیاحیة المختلفة وٕاعدادها :  ماعیةالتحوالت االجت  -

الستقبال السائحین، فیتولد عن ذلك قیم وتقالید جدیدة وغیر مألوفة بصورة سریعة ومفاجئة بالنسبة 

لسكان هذه المناطق تختلف عن مورثاتهم الحضاریة واالجتماعیة التي نشؤوا علیها مما یؤدي إلى 

 .ت وتغییرات جذریة في هذه المجتمعاتتحوال

الدول تعاني من انخفاض مستوى  بعض: انتشار عوامل الفساد والتدهور االجتماعي واألخالقي -

المعیشة ونقص اإلمكانات المتاحة في الوقت الذي تفد إلى هذه الدول أنماط مختلفة للسائحین 

جاه نسبة من أبناء هذه الدول إلى تحقیق بعاداتهم االستهالكیة وقدراتهم المالیة مما یؤدي إلى ات

مكاسب مادیة سریعة وٕان كانت بوسائل غیر مشروعة تحت مسمیات مختلفة كالتسلیة والترفیه، 

 .المتعة والراحة

التصادم الثقافي نتیجة التعارض واالختالف في األفكار أو األسالیب الغالبة في المجتمعات وأحیانا  -

 .تهملسلوكیات بعض السائحین وتصرفا

 

II  - 2اآلثار السیاسیة لالستثمار السیاحي :  

قتصر السیاحة على دورها االقتصادي فقط، ولكن امتد هذا الدور إلى النواحي السیاسیة لم ت

فالمجتمع الدولي مليء بدول مختلفة االتجاهات السیاسیة والعقائد الدینیة والتیارات المتصارعة التي تثیر 

والتي تجعل من الصعب تحقیق التقارب فیما بینها، ومن هذا المنطلق ظهرت  القلق التوتر بین هذه الدول

أهمیة السیاحة وتأثیرها السیاسي الكبیر في تحقیق التفاهم والتجاوب بین شعوب الدول المختلفة على الرغم 

  .مما فیها من جنسیات مختلفة ومذاهب اقتصادیة وسیاسیة متعددة
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نخفاض درجة الستقرار السیاسي مقارنة بالدول المتقدمة فارتفاع تتمیز الدول النامیة بصفة عامة با

معدل التضخم، وانخفاض نصیب الفرد الواحد من الدخل الوطني والبطالة هي أیضا من مظاهر أو نتائج 

فشل الحكومة في تبني سیاسات اقتصادیة من شأنها  تخفیض معدالت نمو البطالة والتضخم، وارتفاع 

الوطني، وبالتالي فإن تطویر القطاع السیاحي وما یمكن أن یحققه من نتائج  نصیب الفرد من الدخل

  .1إیجابیة في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة قد یساهم في حل الكثیر من المشكالت السابقة

، كما أن ارتفاع درجة الثقة بین ةومن ثم تزداد درجة الثقة والتأیید الجماهیري للقیادة السیاسی

لجماهیر والقیادة السیاسیة في الدولة یمكن أن یؤدي إلى تنمیة سیاحیة وزیادة تدفق الموارد المالیة للدولة ا

ما یزید قدرتها على اإلنفاق في مجاالت االستثمار والخدمات االجتماعیة المختلفة باإلضافة إلى تنمیة 

  .وخلق عالقات تجاریة وسیاسیة بین الدولة والدول األخرى

  

  ثمار السیاحياآلثار البیئیة لالست : ا ثالثــ

  2:إن االندفاع الكبیر لتطویر المواقع السیاحیة یؤثر سلبیا على البیئة من خالل ما یلي 

لعل أكثر اآلثار السلبیة لالستثمار السیاحي على البیئة وضوحا هي تلك المتعلقة : تخریب البیئة  -1

تخریب البیئة الطبیعیة، حیث یعتبر البحر األبیض المتوسط مثاال حیا عن تأثیر انتشار  وبفقدان أ

المواقع التاریخیة  حال ع عنها منظرها الطبیعي ویتدهورلفنادق بكثافة على الشواطئ، إذ ینز ا

 القریبة والثروات الطبیعیة، فحسب دراسات األمم المتحدة عن ا لبیئة تبین أن حوالي ثالثة أرباع

من رمال شواطئ المتوسط في إیطالیا اختفت بسبب بناء المنتجعات، أو التعریة التي یسببها 

 .تنظیف األرض للتنمیة

أثر سلبي آخر لالستثمار السیاحي هو التلوث فالنقل هو المصدر األساسي لتلوث : التلوث  -2

اسي لتلوث ا لمیاه، ات الطبیعیة هو السبب األسعالهواء، واستخدام المبیدات واألسمدة في المنتج

وكمثال عن ذلك تلوث الكاریبي بسبب وجود مستویات عالیة من البكتیریا في المیاه المحاذیة 

: للشواطئ، مخلفات السیاح یمكن أن تسبب مشاكل في نظم ترحیل النفایات والقمامة، مثال 

 .ي یتم جمعهاالغابة  الجدیدة في بریطانیا تحوي دائما آالف الزجاجات الفارغة المرمیة الت

لسیاحیة مثل استخدام القوارب، الغوص، المشي والتزلج یمكن أن تكون لها االعدید من األنشطة  -3

لممرات وتفتیت األبنیة ایمكن أن تؤدي إلى تعریة  دیةآثار سلبیة على البیئة الطبیعیة فالكثافة العد
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الفطور الناتجة عن في مصر یعاني من التخریب بسبب نمو " توت عنخ آمون"التاریخیة فقبر 

زائر یومیا، كما أن كثافة القوارب  5000الرطوبة، الغبار والبكتیریا التي حضرت مع حوالي 

یمكن أن یخرب الشواطئ وٕاطعام الحیوانات البریة یؤدي إلى تدهور صحتها أو تحویل سلوكها 

 .1إلى العدوانیة

زمن بحیث تصبح أحیانا مشكلة مستعصیة هذه التأثیرات السلبیة ال تظهر جلی�ا وال مباشرة بل مع ال

  .الحل تخرج الموقع من سوق السیاحة

لها أیضا إیجابیات هامة، إذا كانت فإن ع السیاحي آثار سلبیة على البیئة امن جهة أخرى كما للقط

  2:تدار وفق تنظیم وتخطیط سلیم، مثل

  تقدم الحوافز والمال الالزم لترمیم تحدید قیم وأهمیة الحفاظ على البیئة الطبیعیة، فالسیاحة یمكن أن

وتجدید البنیة التاریخیة والمنشآت التقلیدیة، كما توفر الدعم للحدائق الوطنیة والمناطق المحمیة 

 .وٕادارة الحدائق االصطناعیة

 السیاحة یمكن أن تصبح قوة لبناء بنیة تحتیة أفضل تصبح بدورها عامال لتحسین البیئة. 

 ة المیاه المالحة حلت مشكلة الضغط السیاحي ونتائجه، وزادت من بناء منشآت ومحطات معالج

 .عوائد السیاحة بانخفاض تلوث المیاه وٕاعادة استخدامها في الزراعة

   3: ویختلف حجم  تأثیر النشاط السیاحي على البیئة حسب عدة عوامل

وكثافة أو مركزیة ) عدد السیاح الفعلیین والمدى المتاح للتنمیة السیاحیة: ( كمیة وحجم السیاحة -1

عدم برمجة أوقات الزیارة أو (استخدام الخدمات السیاحیة بالنسبة لسعة الموقع وتنظیم المواعید له 

 ).األنشطة یتیح المجال للفوضى وتفاقم السلبیات وتناقص القدرة على مواجهتها

ووضع  اإلجراءات الالزمة لمعالجتها فمثال اإلزعاج الرئیسي :  التأثیرات إعداد طرق لقیاس حجم -2

في محمیات نیوجیرسي بأمریكا یحصل عندما یصل الزوار ویسیر بعضهم داخل المحمیة بینما تطبیق 

نمط االستعمال أو النشاط السیاحي الذي یتم في المقصد (نظام النظر واالستمتاع من بعید ال یؤثر علیها 

 ).حيالسیا

تختلف البیئة في مستویات حساسیتها وهشاشتها فالقطب الجنوبي كمثال بیئة :  نمط البیئة نفسه -3

ریة األخرى ألنها تتآكل اهشة بسبب مناخها القاسي، جزر كارول المرجانیة أكثر هشاشة من الجزر الق

                                           
  .34، ص2008، األردن، 1مجید العاني، االستثمار والتسویق السیاحي، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، طرعد  - 1
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ي من المواقع التاریخیة أكثر المواقع حساسیة للضغط السیاح 1 بسرعة ومعّرضة للعوامل البیئیة، البندقیة

 .األوربیة األخرى كونها مقیدة بنمط المرور عبر الممرات المائیة التي یكون  استعمالها كثیفا

إلدارة االتأثیرات البیئیة للنشاطات السیاحیة ترتبط بأنماط التخطیط و :  اإلدارة والتخطیط السیاحي -4

بالمناطق التي تضعف فیها أسالیب اإلدارة،  يالمرافقة للسیاحة فالعدید من التأثیرات السلبیة تحدث ف

  .محدودیة اإلشراف وقلة الخبرة

التي تتناسب مع ظروفها واحتیاجاتها، وفي  2تقوم كل دولة باقتراح إستراتیجیة االستثمار السیاحيو 

  : كل الحاالت فإن إستراتیجیة االستثمار السیاحي یجب أن تأخذ بالحسبان االعتبارات التالیة 

  تحدید المشاریع السیاحیة سواء للقطاع العام أو الخاص، باعتبارها جزء من خطة وبرامج یتم

 .سیاحیة تنمویة

 راءها لهذه الغایةجیتم اختیار المشاریع وفقا لدراسات الجدوى االقتصادیة واالجتماعیة التي یتم إ. 

 ممكن، وهذا یعني  تخضع المشاریع لعملیة تقییم لتقلیل مساهمة التمویل الخارجي إلى أدنى حد

ضرورة التأكید على مصادر التمویل المحلي باعتبار أن لها األولویة واألفضلیة على بقیة 

 .المصادر التمویلیة

 أن یتم تطویر هیاكل مالیة وتشریعیة وٕاداریة مساندة للمشاریع السیاحیة. 

  یتناسب مع االحتیاجات التعرف على المزایا والحوافز المتاحة للمشاریع االستثماریة السیاحیة بما

 .االستثماریة

  

  التخطیط السیاحي والتخطیط البیئـي أبعـــاد : المبحث الثاني

یجب التأكید على ضرورة وجود عالقات بین مختلف أنواع التخطیط، سواء كان قومیا، أو إقلیمیا، 

النوع اآلخر،  أو على مستوى المحافظة كلها، أو قطاعیا، أو مشروعا واحدا بحیث یكمل كل نوع منها

                                           
إقلیم فینیتو وعاصمة مقاطعة قینیسیا، تعد مدینة البندقیة أكبر مدینة  هي مدینة بشمال إیطالیا عاصمة) فینسیا – Veneziaباإلیطالیة (البندقیة  - 1

الذي یحتوي على (ألف نسمة، تتكون المدینة من جزئین منفصلین وهما الوسط  271باإلقلیم من حیث عدد السكان والمساحة، یقدر عدد سكانها 

وكانت تعرف باسم ملكة البحر "  جمهوریة فینیسیا"ر من ألف عام عاصمة ومیستري والمنطقة الیابسة، ظلت المدینة ألكث) بحیرة تحمل نفس اإلسم

، األمر الذي األدریاتیكي، نظرا لتراثها الحضاري والفني، ومنطقة البحیرات التي بها، تعد المدینة من أجلم مدن العالم التي ترعاها منظمة الیونسكو

تاریخ   ar.m.wikipedia.orgأنظر الموقع االلكتروني ویكیبیدیا . التدفق السیاحيجعلها ثاني مدینة إیطالیة بعد روما من حیث ارتفاع نسبة 

  .11/2020-10اإلطالع 
 –دراسات وتوصیات مؤتمر أركویت الثاني عشر  –األهمیة االقتصادیة للسیاحة ودورها في دعم الدخل القومي  –عبد القادر عبد الوهاب  -  2

  .28ص -1996دیسمبر  –جامعة الخرطوم  –معهد  الدراسات اإلضافیة وتنمیة المجتمع  –السودان  –أركویت 
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بمعنى أنه یجب أن ال یتم كل منها بمعزل عن اآلخر، ألن كل نوع من أنواع التخطیط یتصل باألنواع 

  .1أو جغرافي لآلخر، وأفقیا عن طریق فئات وظیفیة رياألخرى رأسیا من مستوى إدا

االستثمارات جذب سیاحیة قومیة متكاملة تهدف إلى وتتضمن عملیة التخطیط السیاحي وضع خطة 

التحكم المناطق الجدیدة المخطط لتنمیتها، و األجنبیة لتوفیر التمویل الالزم لمشروعات التنمیة السیاحیة ب

عملیة  في حاالت التضخم الموسمي في االقتصاد القومي للدولة ویتم ذلك عن طریق تنظیم إستراتیجیة

من خالل التكامل بین خطة التنمیة  تحقیق مستوى متوازن من النمو االقتصاديالتسویق السیاحي، و 

االهتمام بصناعة الفندقة وأماكن اإلقامة، وهیاكل اإلیواء ، و لقطاع السیاحة والقطاعات اإلنتاجیة األخرى

خفض معدل البطالة عن طریق ل فترة إقامتهم في البلد السیاحي، و السیاحیة التي یقیم فیها السیاح خال

الحفاظ على الموارد البیئیة وحمایتها، والخدمات المتعلقة به، و اع السیاحة خلق فرص عمل جدیدة بقط

خاصة الموارد الطبیعیة التي تتمثل في الحیوانات البریة والنباتات، وذلك من خالل التوسع في إنشاء 

  . 2المحمیات الطبیعیة والمناطق الخضراء المقترحة

ونبین نوعا آخرا من أنواع ) ول مطلب أ(ووفقا لذلك سنوضح أبعاد التخطیط السیاحي ومستویاته 

 ).مطلب ثاني(التخطیط له أهمیة كبیرة بالجانب السیاحي وهو التخطیط السیاحي البیئي 

  

   أبعاد التخطیط السیاحي ومستویاتـه  : المطلب األول

لقد انتشرت ظاهرة التخطیط السیاحي في العالم منذ الستینات، ومنذ ذلك الحین أصبحت معظم 

ال سیما الدول المتقدمة والنامیة تدیر شؤونها السیاحیة من خالل خطة سیاحیة قومیة، ولقد دول العالم، 

أصبح التخطیط السیاحي ضرورة لتوجیه التغیر السریع في االتجاهات السیاحیة التي یمكن أن نتوقعها، 

  .3السیاحة ولذلك فإنه یعتبر محاولة إلدراك أكثر التغیرات أهمیة وأكثرها تأثیرا في طبیعة صناعة

والمستویات ) فرع أول(لذلك یجب معرفة مختلف أبعاد التخطیط السیاحي الزمانیة والمكانیة 

  ).فرع ثاني(واالتجاهات التخطیطیة الحدیثة 

  

  

  

                                           
  . 42ص  – 2003 –الطبعة الثانیة  –عمان  –دار وائل للنشر  –فن األدلة السیاحیة  –خالد مقابلة  - 1
  .89ص  – 1999 –مطبعة دار الكتب  –مستقبل السیاحة وأثرها في االقتصاد القومي  –علي اسماعیل  - 2
  .48ص  – 2003 –دمشق  –دار حازم  –االقتصاد السیاحي  –صالح الدین خربوطلي  - 3
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   :أبعـاد التخطیط السیاحـي :  األولالفرع 

م تحدید تعد عملیة التخطیط السیاحي عملیة مستمرة ومتجددة، تبدأ بحصر الموارد السیاحیة، ث

األهداف ووضع البرنامج واختیار المشروعات التي تنفذ خالل فترة زمنیة معینة، وتتكامل الخطة السیاحیة 

المقترحة مع الخطة القومیة الشاملة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، بحیث تكون السیاحة جزء ال یتجزأ 

من ثم تعد السیاحة شأنها شأن أي قطاع من النظام الشامل للتوقعات واالختیارات في خطة التنمیة، و 

إنتاجي آخر من قطاعات الهیكل االقتصادي التي تجد مجالها الحیوي في الوعاء العقاري والتهیئة 

األخرى، وذلك أن االستثمار  اإلنتاجیةاإلقلیمیة، لذلك یدخل القطاع السیاحي في المنافسة مع القطاعات 

  .1ت السیاحیةالسیاحي في نهایة المطاف صناعة للخدما

وتتضمن عملیة التخطیط السیاحي مجموعة من االستراتیجیات، وخطط نوعیة لكیفیة استغالل 

الموارد السیاحیة، على أن تتضمن هذه الخطط وضع قواعد لترتیب أولویات المشروعات السیاحیة بما 

یتم ذلك من خالل افق األساسیة، و یتالئم مع طبیعة وحجم مقتضیات الطلب السیاحي، ومدى توافر المر 

ضرورة االهتمام بالمناطق األثریة وذلك بهدف تنویع المنتج السیاحي، و  استحداث أنماط سیاحیة جدیدة،

واآلثار عن طریق تغیر طرق عرضها والحفاظ علیها، وترمیمها، واالهتمام بالمنطقة السیاحیة من حیث 

ٕاعادة تخطیط وتنمیة التقلیدیة التي تجذب السیاح، و اعات النظافة وٕانشاء محالت للخدمات السیاحیة والصن

قطاع النقل بكافة أنماطه، بما یحقق التنسیق والتكامل بینهما، واالهتمام بالمرافق وتسهیالت الوصول منذ 

تنظیم السیاسات البلد السیاحي ثم عودته مرة أخرى، و أن یبدأ السائح رحلته من موطنه حتى استقراره في 

 اإلجراءاتالمجال السیاحي وتوجیهها نحو تشجیع التنمیة السیاحیة، من خالل تسهیل االستثماریة في 

تخفیض حدة الضرائب والرسوم المفروضة على ام المستثمرین المحلیین واألجانب، و والتعقیدات أم

  .لتشجیعهم على تقدیم عروض سیاحیة راقیة بأسعار تنافسیة 2المستثمرین 

ثم نعرج على األبعاد ) أوال(ألبعاد الزمانیة للتخطیط السیاحي ومن أجل توضیح ذلك، سنتناول ا

  ).ثالثا(ونوضح أبعاد االندماج االقلیمي السیاحي ) ثانیا(المكانیة 

 

                                           
  .59ص  – 1995 –دار الجامعات المصریة  –التخطیط االستراتیجي السیاحي  –عبد الرحمان زكي ابراهیم  - 1
المنتجة للسلع والخدمات، وكذا االستثمارات التي تنجز في إطار منح تستفید االستثمارات الوطنیة واألجنبیة المنجزة في النشاطات االقتصادیة  - 2

تطبیق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص التجهیزات المستوردة والتي تدخل مباشرة  -: االمتیاز أو الرخصة من المزایا اآلتیة 

  .في إنجاز االستثمار

  فیما یخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار اإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة  -

-01من األمر  9و  1اإلعفاء من دفع رسم نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار االستثمار المعني المواد  -

  .المتعلق بتطویر االستثمار 2001جوان  20مؤرخ في  03
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  األبعاد الزمانیة للتخطیط السیاحـي  : أوال

  : تتعدد أنماط التخطیط السیاحي تبعا للعدید من األبعاد أهمهـا 

  وینقسم إلى ثالثة أنماط  :اإلطار الزمني :  

o  سنة 20 – 10( تخطیط طویل األجل ( 

o  سنوات 07 – 03(تخطیط متوسط ( 

o  الخطة السنویة(تخطیط قصیر األجل( 

  

-I  سنة 20 – 10(التخطیط طویل األجل : (  

ویعطي هذا التخطیط نظرة شمولیة للمدى البعید، ویركز هذا النمط من التخطیط على وضع خطة 

ة، تهدف إلى تحقیق التناسق والتكامل بین خطط التنمیة السیاحیة اإلقلیمیة والقطاعیة، بحیث سیاحیة شامل

  .1تتفق في سیاساتها وأهدافها مع الخطة بعیدة المدى

  

-II   سنوات 7- 3(التخطیط متوسط المدى : (  

یعتبر هذا النمط من التخطیط مرحلة وسطى بین الخطط طویلة األجل والخطط قصیرة األجل، 

وتهتم هذه الخطط المتوسطة األجل بتحدید معدالت النمو المستهدفة على المستوى الكلي والمستوى 

القطاعي والمتطلبات من الموارد االدخاریة واالستثماریة والقوى البشریة، وكذا تأثیر الخطة على هیاكل 

طة قائمة باالستثمارات اإلنتاج القطاعیة، وعلى المیزان التجاري ومیزان المدفوعات، وكذلك تتضمن الخ

  .التي یتعین تنفیذها خالل سنوات الخطة على مستوى المشروع والقطاع

  

-IIIالخطة السنویة(قصیر األجل  التخطیط : (  

وتكون هذه الخطة سنویة وترتبط بالموازنة العامة للدولة، وهي تتضمن بیانات تفصیلیة عما هو 

مستهدف تحقیقه خالل العام من استثمارات على مستوى المشروع الفردي وعلى المستوى القطاعي مع 

لتنمیة المضافة بیان لمصادر التمویل المختلفة واإلسهام المتوقع لكل نشاط استثماري من منظور اإلنتاج وا

  .2والعمالة 

  

                                           
  .72ص  – 2001 –دمشق  –الطبعة األولى  –دار الرضا للنشر  –اإلدارة الحدیثة للمؤسسات السیاحیة والفندقیة  –سهیل الحمدان - 1
  .77ص  – 2006 –مركز اإلسكندریة للكتاب  –الطبعة األولى  –التنظیم اإلقلیمي السیاحي بین الفكر والواقع  –مسعد محي محمد  - 2
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 األبعاد المكانیة للتخطیط السیاحي  : ثانیـا 

  : ینقسم التخطیط السیاحي تبعا للبعد المكاني إلى ثالثة أنماط وهي 

 التخطیط على المستوى القومي.  

  اإلقلیميالتخطیط على المستوى.  

 التخطیط على المستوى المحلي.   

  

-I 1التخطیط على المستوى القومي :   

هذا التخطیط السیاسة العامة للدولة في مجاالت اإلسكان والمرافق، كما یهتم هذا المستوى ویحدد 

بالسیاسة القومیة لتوزیع المنشآت السیاحیة ضمن التجمعات العمرانیة الحضریة والریفیة سواء  طمن التخطی

كانت مركزیة أو فرعیة وكذلك أحجامها وتوزیعها ووظائفها وعالقتها ببعضها البعض في شكل سیاسة 

الستثمار قومیة شاملة، ویحدد التخطیط القومي للسیاحة ویعمل على ربط سیاسة خطة الدولة بزیادة ا

والخدمات السیاحیة، كربط قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة واإلسكان بإنتاج الدولة من الوجهة 

االقتصادیة البحتة للوصول إلى الكمال وذلك لراحة السیاح في المجتمع، ویتم ذلك من خالل تكامل قطاع 

  .األخرى اإلنتاجیةالسیاحة والقطاعات 

طیها في المستوى االقلیمي، ذا المستوى، جمیع الجوانب التي یغویغطي التخطیط السیاحي على ه

  .ولكن بشكل أقل تخصصا وتفصیال، ویكون على مستوى القطر أو الدولة بجمیع أقالیمها ومناطقها

  

-IIعلى المستوى االقلیمي  التخطیط:  

على أنه دراسة الموارد الطبیعیة والبشریة سواء كانت مستغلة أو غیر  اإلقلیميیعرف التخطیط 

لمعرفة إمكانیات هذا اإلقلیم وموارده المتاحة، واستغاللها ) اإلقلیم(مستغلة في رقعة محددة من األرض 

  .2إلى النهوض باإلقلیم وتنمیته  ة محددة لتحقیق أهداف معینة تهدفخالل فترة زمنی

التخطیط االقلیمي یرتكز على معرفة األقالیم السیاحیة للدولة الواحدة، فإذا كان أي یمكن القول بأن 

التخطیط القومي یحدد السیاسات العامة للدولة والخطوط العریضة للخطة، فإن التخطیط اإلقلیمي یتناول 

لى بالدراسة والبحث وضع المخططات السیاحیة الالزمة والضروریة في ضوء التخطیط القومي، وبناء ع

  .توجیهاته لكل إقلیم على حدى

                                           
  .98ص  –مرجع سابق  –البیئیة السیاحة المتواصلة  –أحمد الجالد  - 1
  .43ص  – 1977 –اإلسكندریة  –منشأة دار المعارف   -التخطیط اإلقلیمي  –فؤاد أحمد الصقار  - 2
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ویعمل التخطیط االقلیمي على ربط التخطیط القومي للدولة بالمكان، كما أنه یعتبر حلقة االتصال 

بین سیاسة التخطیط القومي ومستوى التخطیط للمدینة أو القریة، كما أن هذا التخطیط یعطي العالقة بین 

  .1منها على خدمة التجمعات السیاحیة في كل منها المدن والقرى، وكذلك یعطي إمكانیة قدرة كل 

وتعد دراسة التخطیط اإلقلیمي سابقة على دراسة التخطیط القومي، حیث تتجمع كل الدراسات 

األكادیمیة الخاصة باإلقلیم، ویتسم التنسیق فیما بینها لتبدو كخطة متكاملة األبعاد، شاملة على مستوى 

شملها الخطة العامة على تأو قطاع بعد ذلك بتنفیذ ما یخصه من مشاریع الدولة، لیقوم كل إقلیم أو وحدة 

مستوى الدولة وهي مشاریع یتم اقتراحها من قبل السلطات المحلیة، وٕان كان ذلك یتوقف على اإلطار 

  .2العام للخطة القومیة، وعلى إمكانات الدولة ومواردها النقدیة

ز على استثمار الموارد واإلمكانات السیاحیة بهدف ویهدف التخطیط اإلقلیمي للسیاحة إلى التركی

إسهام هذا القطاع االقتصادي في زیادة حصیلة الدخل القومي وتنویع مصادره، وتتمثل الموارد التي یمكن 

  : استغاللها في مجال السیاحة في التالي 

  تي بعض أشكال سطح األرض التي تتمیز بتعدد األشكال الطبیعیة، إلى جانب تمتعها بمیز

الجمال الطبیعي وتنوع الخصائص، مما یمكن استغاللها في أغراض السیاحة الریاضیة وسیاحة 

 .ات الجبلیة بغرض الراحة واالستجمامجعالمنت

  والمروج الطبیعیة والمساحات الخضراء  3موارد نباتیة طبیعیة یمكن استغاللها سیاحیا، كالغابات

 .المكشوفة

  تتعدد الشواطئ والمنتجعات الساحلیة التي تتعدد فیها األنشطة ما السواحل البحریة والجزر، حیث

 .بین االستجمام والمنتزهات وممارسة الریاضات البحریة

                                           
  .112ص  – 1991 –القاهرة  –دار الفكر العربي  –الطبعة األولى  –دراسة في جغرافیة السیاحة  –أقالیم مصر السیاحیة  –إمام الشرابي  - 1
  .81ص  – 1984 –القاهرة  –األهرام االقتصادي  –مركزیة التخطیط وال مركزیة التنفیذ  –محمد لبیب شقیر  - 2
  .یقصد بالغابات جمیع األراضي المغطاة بأنواع غابیة على شكل تجمعات غابیة في حالة عادیة" - 3

  : یقصد بالتجمعات الغابیة في حالة عادیة كل تجمع یحتوي على األقل على  -

  شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الجافة وشبه الجافة) 100(مائة * 

  شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الرطبة وشبه الرطبة ) 300(ثالث مائة * 

  :یقصد باألراضي ذات الطابع الغابي  -

  ور الغابةجمیع األراضي المغطاة بالمشاجر وأنواع غابیة ناتجة عن تده* 

  .جمیع األراضي التي ألسباب بیئویة واقتصادیة، یرتكز استعمالها األفضل على إقامة غابة بها* 

  "یقصد بالتكوینات الغابیة األخرى كل النباتات على شكل أشجار المكونة لتجمعات أشجار وشرائط ومصدات للریاح وحواجز مهما كانت حالتها -

) 26/06/1984مؤرخة في 26ج ر (یتضمن النظام العام للغابات  1984یونیو سنة  23مؤرخ في  12-84رقم من القانون  11، 10، 9، 8المواد 

  .1991دیسمبر سنة  2المؤرخ في  20- 91معدل ومتمم بالقانون رقم 
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  المواقع األثریة وما تضمه من آثار تاریخیة متنوعة، كالمتاحف واألماكن المقدسة والمزارات الدینیة

 .ةإلى جانب السیاحة العالجیة، وسیاحة المؤتمرات المختلف

ویختلف التخطیط اإلقلیمي للسیاحة عن التخطیط لتنمیة قطاعات االنتاج األخرى من حیث مرونة 

الهیكل العام الذي یتغیر تبعا لكل من اإلمكانات المتاحة والحجم المطلوب ألنشطة السیاحة، ودورها في 

  : 1المجاالت المختلفة، ویتجلى ذلك في العناصر التالیة 

  بمالمحها الطبیعیة وخصائصها البشریة أنماط السیاحة األجدر بالتخطیط لها التي تحدد : البیئة

وتنمیتها مع ضرورة االهتمام والحفاظ على المالمح البیئیة الجمیلة والتخطیط لصیانتها، سواء 

كانت غطاءات نباتیة أو طبیعیة أو حیوانات فطریة أو أشكال متمیزة للسطح ألنها تشكل أساس 

 .لصناعة السیاحة

  األنشطة االقتصادیة القائمة على اإلقلیم أو الدولة، والتي یمكن أن تسهم في إنماء صناعة

 .السیاحة

  یحتاج التخطیط للمنشآت السیاحیة والفندقیة إلى نفقات كبیرة وخبرات واسعة متعددة : التمویل

باستثمارات المحاور، لذلك یتم التمویل وخاصة في دول العرض السیاحي المنتمیة للعالم الثالث 

 .أجنبیة، أو على األقل تشارك في التمویل بنسب متفاوتة

  من أنشطة السیاحة سواء من السیاح األجانب، أو من السكان األصلیین، حیث : المستفیدون

یجب وضعهم في االعتبار عند تصمیم خطط التنمیة السیاحة، حیث توفر لهم، حسب 

 .راحة والمتعة واالستجماممستویاتهم، كل ما یحتاجون إلیه من وسائل ال

  2: للسیاحة إلى تحقیق األهداف التالیة  اإلقلیمیةوتهدف خطط التنمیة 

  التركیز على تنمیة وتطویر أنماط السیاحة التي تتفق واإلمكانات المتاحة على المستویین اإلقلیمي

 .والقومي

 لمكاسب المالیة وضع خطة عمل تهدف إلى اإلسهام في رفع مستوى معیشة األفراد من خالل ا

 .التي تحققها أنشطة السیاحة

  التركیز على المشاریع التي ترفع مستوى البنیة األساسیة للخدمات المختلفة، والتي تسهم في

التركیز على سرعة تنفیذ المشروعات السیاحیة المدرجة في خطة التنمیة، باإلضافة إلى تسهیلها 

 .إلى اإلقلیم وسكانه المحلیین لسبل اإلقامة الیومي لكل من السیاح الوافدین

                                           
  .55ص  –مرجع سابق  –التخطیط االقلیمي  –فؤاد أحمد الصقار  - 1
  .78ص  –مرجع سابق  –الجغرافیا والمعالم السیاحیة  –ابراهیم بطاطو  - 2
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  االهتمام بتطویر وتنمیة الجوانب الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة لسكان النطاقات السیاحیة

المضیفة، وذلك على المستویین اإلقلیمي والقومي، أي أن التخطیط القومي السیاحي یهدف إلى 

انب االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة في التقلیل قدر اإلمكان من النتائج السلبیة للسیاحة من الجو 

 .األقالیم والدول السیاحیة المضیفة

على جوانب عدیدة منها على سبیل المثال ال  اإلقلیميویركز التخطیط السیاحي في مستواه 

  1: الحصر 

 بوابات العبور اإلقلیمیة وما یرتبط بها من طرق مواصالت إقلیمیة ودولیة بأنواعها.  

 بأنواعها، وكافة الخدمات السیاحیة األخرى هیاكل اإلیواء  

 السیاسات السیاحیة واالستثماریة والتشریعیة، وهیاكل التنظیم السیاحیة اإلقلیمیة. 

  برامج الترویج والتسویق السیاحي 

  برامج التدریب والتعلیم، واالعتبارات الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة، إلى جانب

 .ردوداتتحلیل اآلثار والم

 مراحل واستراتیجیات التنمیة وبرمجة المشاریع. 

متخصص وتفصیلي بدرجة أقل من المستوى المحلي،  اإلقلیميوالتخطیط السیاحي على المستوى 

وأكبر من المستوى الوطني، علما أن مستوى التخصیص یعتمد على حجم الدولة، وحجم اإلقلیم، فخطة 

لیمیة في دولة كبیرة المساحة، وطنیة في دولة صغیرة المساحة قد تحوي من التفاصیل ما تحویه خطة إق

  .2 إقلیمياحة إلى تخطیط وطني وآخر د ال تحتاج البالد الصغیرة المسوق

  

-IIIالسیاحي على  المستوى المحلي  التخطیط:  

یكون التخطیط السیاحي في هذا المستوى المكاني متخصصا وتفصیلیا أكثر منه في المستویات 

  : المكانیة األخرى، وعادة یتضمن تفاصیل عن جوانب عدیدة منها 

  وهیاكل اإلیواءالتوزیع الجغرافي للخدمات السیاحیة. 

  الخدمات والتسهیالت السیاحیة 

 مناطق وعناصر الجذب السیاحي 

  ة التجزئة والمنتزهات والمحمیات الطرق المعبدة ومحالت تجار شبكات 

                                           
  .114ص  –مرجع سابق  –نظریة السیاحة  –عبد السمیع صبري  - 1
  .82ص  –مرجع سابق  –التخطیط السیاحي  –نبیل الروبي - 2
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 نظام النقل البري والجوي ومحطات السكك الحدیدیة 

ولیة، ویسبق ذلك كثیر من خطط التنمیة في هذا المستوى المكاني دراسات جدوى اقتصادیة أ

وكذلك دراسات لمدى التأثیر على البیئة ، والمحیط االجتماعي والثقافي،  وكذلك تقییم لبرامج التنمیة 

والمالیة المناسبة للتنفیذ ، وأیضا قواعد التنظیم المكاني والتصمیم الهندسي، وتشمل مثل  اإلداریةوالهیاكل 

قة بذلك، ألن التخطیط السیاحي المحلي هو هذه الدراسات كذلك على تحلیل حركة الزوار، وتوصیات متعل

  .تخطیط الموارد واألنشطة التي تقع في دائرة أو إطار وحدات الحكم المحلي

ونظرا ألن وحدات الحكم المحلي أصغر من األقالیم وٕامكاناتها وموردها كذلك محدودة فإن مجال 

وهي أنشطة الخدمات، حیث التخطیط المحلي محدود، وقد یقتصر على مستویات معینة من األنشطة، 

یهدف التخطیط الخدماتي إلى حسن توزیع واستخدام المبالغ المرصودة أو المتاحة لهذا الغرض، وذلك في 

  .1إطار الخطط اإلقلیمیة 

  

  السیـاحيأبعاد االندماج اإلقلیمي  : ثالثــا

لتحقیق مطالب إن الوصول إلى التكامل بین اإلقلیم التخطیطي واإلقلیم السیاحي البیئي غایة 

التنمیة السیاحیة الشاملة، لما لذلك من أهمیة في وضع االستراتیجیات التنمویة للدولة، ویعتبر تحدید 

، لما ط السیاحیة ألي موقع سیاحي بیئيمفهوم عام لإلقلیم ذي أهمیة كبرى عند البدء في وضع الخط

الموجودة به، وبالتالي تحدید المتطلبات لذلك من فائدة في تحدید المقومات السیاحیة البشریة والطبیعیة 

  .2األساسیة لتنفیذ التنمیة السیاحیة المنشودة

إن اإلقلیم السیاحي البیئي عبارة عن منطقة حیویة أو أرض تحتوي على عناصر جذب طبیعیة 

غرض إلغراء السیاح بالقدوم والمكوث  به لفترة زمنیة معینة لمزاولة نشاطات سیاحیة متنوعة، سواء كان ال

من الرحلة البقاء بالمنطقة أو المرور منها إلى منطقة أخرى لبعض الوقت، لذلك تتضح أهمیة الربط بین 

  .3الموارد السیاحیة ومدة البقاء حسب الغرض من الرحلة واتجاهات السیاح 

 ویحتل اإلقلیم السیاحي البیئي أهمیة كبرى عندما تكون جمیع المواقع السیاحیة متكاملة، واإلقلیم

السیاحي ال یعني بالضرورة جغرافیة المنطقة التي یغطیها اإلقلیم السیاحي، وٕانما یقصد باإلقلیم السیاحي 

                                           
  .11ص  – 1997 –رسالة ماجستیر، معهد العلوم االقتصادیة، جامعیة الجزائر  –االستثمارات السیاحیة في األردن : ریان درویش  - 1
  .52ص  – 2003 –عالم الكتب  –القاهرة  –الطبعة األولى  –التنمیة واإلعالم السیاحي المستدام  –أحمد الجالد  - 2
 –عمان  – 28سلسلة الكتاب األم في تاریخ األردن  – 41 –منشورات لجنة تاریخ األردن  –السیاحة واالستجمام في األردن  –حابس سماوي  3

  .51ص  – 1994
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ا سیاحیا یاحیة، التي تشكل بمجموعها إقلیمتكامل التسهیالت واإلمكانیات السیاحیة داخل المواقع الس

  1:معینا، واإلقلیم السیاحي البیئي یتمیز 

 یعیة والحضاریة داخل منطقة جغرافیة معینة في بوتقة واحدة، مما تجمیع كافة المقومات الطب

 .یسهل عملیة التطویر السیاحي لهذه المنطقة بصفة شمولیة تكاملیة

  تعزیز الكفاءة التسویقیة لإلقلیم السیاحي، من خالل التعاونیات التسویقیة مما یسهل صیاغة

عتمد بصورة أساسیة على اإلمكانیات سیاسات تسویقیة متكاملة لإلقلیم السیاحي، فالسیاحة ت

 .التسویقیة والتي لن تتحقق في حالة االنعزالیة أو االنفرادیة أو البرامج التسویقیة السیاحیة الصغیرة

  حمایة العالقات التكافلیة بین المواقع السیاحیة التي یتألف منها اإلقلیم السیاحي، فالعدید من

لسیاحیة تعتمد على قاعدة جذب سیاحي أخرى وبالعكس، المواقع السیاحیة التي تقدم خدماتها ا

فإن بعض المواقع السیاحیة قد تحتاج إلى خدمات ال تتوفر فیها، وٕانما تتوفر في مواقع سیاحیة 

 .أخرى

  تطویر صورة ذهنیة متكاملة تصف اإلقلیم السیاحي على أكمل وجه، فالمواقع السیاحیة منفردة لن

لق صورة ذهنیة فریدة عن معالمها السیاحیة، كما الحال عند تستطیع في األغلب العمل على خ

اندماج عدة مواقع سیاحیة مع بعضها لالستفادة من اإلمكانیات والموارد البشریة والمالیة الكبیرة 

 .التي توفرها عملیة التكامل ولالندماج داخل إقلیم سیاحي واحد

 یكون التنظیم اإلقلیمي فعال ومؤثر،  تعزیز التعاون بین كل من القطاع العام والخاص، فعندما

فإنه یصبح من السهل ضمان درجة عالیة من التعاون بین المنظمات السیاحیة في القطاعین 

 . العام والخاص لبلوغ األهداف المشتركة

وبالتالي فإن المواقع السیاحیة األقل تطورا والمتوسطة التطور، هي أحوج من غیرها إلى انتهاج 

م لتحقیق أهداف مشتركة، فاإلندماج االقلیمي ضرورة من ضرورات تطویر المواقع االقلیمیة كتنظی

أن مفهوم الریادیة ) رونیسون(السیاحیة والنهوض بها وتحقیق أعلى مردود ممكن منها، ویرى 

Entrpreneurship  واإلقلیمیةRegionaligation  في حالة اندماج المؤسسات السیاحیة  یلتقیان معا

السیاحي، والعمل بشكل متكامل بین هذه المؤسسات تمهیدا لإلنتشار والتوسع في صناعة  داخل اإلقلیم

  .2السیاحة 

  

                                           
  .38ص  –بدون تاریخ  –القاهرة  –األنجلو المصریة  –جغرافیة مصر السیاحیة  –فاروق كامل عز الدین  - 1
  .35ص  – 1985 –دار المعارف  –الجزء األول  -جغرافیة السیاحة –ترجمة محبات إمام  –رونیسون .ه - 2
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  مستویات التخطیط السیاحـي واتجاهاته:  الثانيالفرع 

إن عملیة التخطیط السیاحي، وعلى غرار أبعادها المكانیة والزمانیة ومضمونها كما أسلفنا، فهي 

والقطاعیة والبرامج والمشروعات  اإلقلیمیةتتضمن مستویات واتجاهات عدیدة وذلك فیما یخص الخطط 

یة حدیثة في التي تعتبر أصغر الوحدات االستثماریة في البرنامج، لذلك برزت ثالثة اتجاهات مفاهیم

مجال التخطیط المرتبط باستخدامات األرض، وذلك لرسم توقعات نوعیة استخدامات األرض واألنشطة 

ونصت علیه االتجاهات ) أوال(، وهو ما تضمنته أحكام مستویات التخطیط السیاحي 1المرتبطة بها 

  ).ثالثا(ي التخطیط السیاحي وال سیما ما تعلق منها باالعتبارات الثقافیة ف) ثانیا(التخطیطیة الحدیثة 

  

  مستویات  التخطیط السیاحي   : أوال

  2: ینقسم التخطیط السیاحي إلى خمسة مستویات رئیسیة تتضح كالتالي 

  

-I  الخطة الشاملة القومیة : المستوى األول:    

وهي التي تغطي جمیع أوجه النشاط االقتصادي، سواء تم تقسیم هذا النشاط إلى قطاعات أو أقالیم 

أو كلیهما، وهي التي تحدد األهداف والموارد  المتاحة على المستوى القومي لتحقیق الرفاهیة والكفاءة 

وعادة ما یتم ) سنوات 10-5(الذاتي وتمتد برامجها ما بین  االكتفاءاالقتصادیة، وتحقیق درجة عالیة من 

الجهاز المركزي  –مثل وزارة التخطیط أو معهد التخطیط القومي (التخطیط الشامل بمعرفة جهاز مركزي 

  ).للتعبئة العامة واإلحصاء وغیرها

یتولى الدراسة ووضع البدائل المختلفة التي یتم االختیار بینها من أجل تحقیق أهداف معینة محددة 

  .السیاسة في الدولةبمعرفة مقرري 

  

-II  للسیاحة الخطة القومیة :  الثانيالمستوى:  

وهي التي تحدد األهداف المرجوة في قطاع السیاحة بطریقة شاملة، حیث أن الخطة القومیة جزء ال 

  ).سنوات 6 – 4(یتجزأ من خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الدولة، وتمتد برامجها ما بین 

                                           
  .57ص  – 1998 –األردن  –دار الكندي للنشر والتوزیع  –التنمیة في الوطن العربي  –د أحمد عقلة المومني محم - 1
  .28ص  – 1997 –عالم الكتب القاهرة  –الطبعة الثانیة  –جغرافیة المدن  –حمدان جمال  - 2
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السیاحة من األنشطة التي تتداخل في عدة قطاعات داخل الدولة، وتؤثر تأثیر مباشرا ولما كانت 

في التنمیة االقتصادیة، فإن خطتها یجب أن تكون وثیقة الصلة بالخطط الموضوعیة لسائر القطاعات، 

  .وأن تتالئم معها، بل وتكون معها أجزاء متكاملة من الخطة العامة للتنمیة في الدولة

الدولة ضرورة تحدید اهتمامها بالسیاحة واعتبارها أحد القطاعات اإلنتاجیة، ومن ثم ویجب على 

الصناعة التحویلیة أو االستراتیجیة، ولیست مجرد قطاع  عنتعتبر كصناعة خدمات، وهو ما تختلف فیه 

في تعمیر خدمات، خاصة وأن خطة التنمیة السیاحیة تعتمد على بنیة المرافق األساسیة وتوفرها قبل البدء 

  .منطقة وٕاعدادها إعدادا سیاحیا

وتشمل بنیة المرافق األساسیة مثل الطرق ووسائل المواصالت ومیاه الشرب والكهرباء وخطوط 

  .االتصاالت وغیرها

  1: و تتضمن الخطة القومیة للسیاحة بعض األمور التالیة 

من السلطات المختلفة وهي إجراءات الحدود التي تتبع مع السائحین :التسهیالت السیاحیـة -

  .كالجوازات والجمارك والنقد والحجز الصحي وغیر ذلك

ویتم التسویق السیاحي عن طریق استخدام استراتیجیة تسویقیة متكاملة :التسویـق السیاحي -

، وما إذا كان یقوم بوضعها وتنفیذها جهاز السیاحة الرسمي مباشرة، وبصورة مركزیة، أو اخارجیا وداخلی

المكاتب السیاحیة واإلعالمیة الخارجیة، ویمكن في هذا الصدد االستعانة بمكاتب أجنبیة تقوم بها 

للعالقات العامة، لتساعد على برامج التسویق المتكامل في بعض األسواق السیاحیة وخاصة األسواق 

  .التقلیدیة

و غیر وفي هذا الموضع یجب وضع التنظیم الحكومي أ :التنظیم االداري السیاحي الداخلي -

الحكومي، الذي یتالئم مع إمكانات البالد وظروفها، فیشمل حجم السلطة الرسمیة للسیاحة وما تتضمنه 

  .هذه السلطة من إدارات وأقسام تهتم بمباشرة الموارد السیاحیة

ویجب أن تتضمن خطة التنظیم السیاحي تحدید احتیاجات الدولة، من أجهزة التنسیق بین مختلف 

م السیاحي كذلك ضرورة النهوض التي یتصل نشاطها بصناعة السیاحة، ویتضمن النظقطاعات الدولة ا

بمستوى العاملین في السلطة السیاحیة الرسمیة واألجهزة االقلیمیة على أساس اختیارهم وفقا لضوابط 

معینة، وتنظم دورات تدریبیة مستمرة تحقق استمرار محافظتهم على المستوى الذي یستلزمه التطور في 

  .جاالت السیاحةم

                                           
  .69ص  – 1983 –دار الجیل للطباعة  –التخطیط من أجل التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  –محمد محمود اإلمام  - 1
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وتتضمن الخطة الشاملة للسیاحة تحدید  :تحدید سیاسة الدولة في مساعدة قطاع السیاحة  -

المجاالت الهامة في تنمیة قطاع السیاحة، ویتمثل ذلك في إصدار التشریع السیاحي الشامل المنظم لهذه 

تطوریها في إطار خطة التنظیم الصناعة، بكافة جوانبها، والقرارات التنظیمیة األخرى التي یكون مجال 

  .السیاحي

یجب أن یخصص مكان في الخطة الشاملة :  1تنمیة النشاطات النوعیة في صناعة السیاحة -

لتنمیة كل من القطاعات السیاحیة الهامة بعد تحلیل البیانات المتوفرة عنها ونسبتها إلى الحركة السیاحیة 

  .المتوقعة للبالد، خالل سنوات تنفیذ الخطة

دق وأماكن اإلقامة وأماكن التسلیة واللهو، اوأهم هذه القطاعات التي تشملها الخطة هي الفن

كالنوادي اللیلیة والمقاهي، وشركات السیاحة والمرشدین، ومحالت بیع السلع السیاحیة، ووسائل النقل 

  .السیاحي من النقل البري والبحري والجوي

ویتعین أن تكون الخطة الشاملة للسیاحة  :والخاص تحدید مجاالت عمل لكل من القطاعین العام-

دد مجال كل من القطاعین العام والخاص، فیحواضحة كل الوضوح في تحدید معالم النشاط السیاحي ل

عمل للقطاع العام في التنمیة السیاحیة، ویحدد مجال متوازن معه للقطاع الخاص، حتى یعمل هذا 

  .لسیاحة في البالدالقطاع بدوافع تؤدي إلى ازدهار حركة ا

تتضمن الخطة السیاحیة الشاملة ربط الطلب السیاحي  :خطة النهوض بالمناطق السیاحیة  -

لذلك فإنه یجب أن یسبق التفكیر في یتوفر في البالد من عرض سیاحي،  الحالي، والمتوقع بما یجب أن

متوفرة في البالد، وضع خطة النهوض بالمناطق السیاحیة، عمل مسح شامل للمقومات السیاحیة ال

ویفترض هذا المسح تجمیع كافة البیانات واالحصاءات وعمل دراسة میدانیة تشمل التعرف على مطالب 

  .2ورغبات السیاح من واقع استبیانات توزع علیهم

  

-IIIاالقلیمیة أو القطاعیة  طالخط:  الثالث المستوى  

، وقد ترتبط خطة اإلقلیم بخطة شاملة، طللتخطی وهي التي تتخذ اإلقلیم وحدة: 3ط اإلقلیمیــة  ــالخط - 1

وقد ال ترتبط بخطة شاملة، وتعتمد إعداد الخطة اإلقلیمیة لتطویر السیاحة على قواعد علمیة تتمثل في 

العدید من الدراسات المتعمقة الشاملة، التي تسهم في إلقاء الضوء على مالمح اإلقلیم والتي یمكن 

                                           
  .78ص  –مرجع سابق  –جغرافیة العمران  -فتحي أبو عیانة   - 1
  .46ص  –مرجع سابق  –جغرافیة المدن  –حمدان جمال  - 2
  .57ص  – 1988 –دار الحكمة للتوزیع  –جامعة قطر  –قسم الجغرافیة  –مدخل إلى الجغرافیة  –حسن الخیاط  - 3
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قات التي تعترض هذا الهدف، وتحدید حجم ومستوى ونوعیة استثمارها سیاحیا، والتغلب على المعو 

  .اإلقلیمیةالخدمات األساسیة والثانویة المطلوبة مع وضع إطار متكامل لخطة التنمیة السیاحیة 

  : ویمكن تصنیف هذه الدراسات إلى مرحلتین رئیستین هما 

 مرحلة إعداد الدراسات الالزمة لخطة التنمیة االقلیمیة للسیاحة. 

 مرحلة وضع خطة التنمیة االقلیمیة للسیاحة.  

وتتعدد الدراسات التي تمثل قواعدا أو أسسا إلعداد الخطة اإلقلیمیة السیاحیة وتتباین جوانبها، 

فبعضها ذو طابع جغرافي، وبعضها اآلخر اقتصادي، وبعضها اآلخر سیاحي وبعضها اآلخر ثقافي 

  .1واجتماعي

  .اون عدة مؤسسات وهیئات علمیة ذات تخصصات مختلفةلذلك تحتاج هذه الدراسات إلى تع

للسیاحة، حصر ودراسة مالمح  اإلقلیمیةوتشمل مرحلة إعداد الدراسات الالزمة لخطة التنمیة 

اإلقلیم الطبیعیة، وخصائصه البشریة، وكافة المشكالت المرتبطة باإلنتاج والسكان، كذلك من األهمیة 

ح البیئیة، إلى جانب دراسة سكان اإلقلیم من حیث العدد والتوزیع بمكان تحدید خصائص وممیزات المالم

قتصادي والمحالت العمرانیة من حیث التوزیع والحجم والتباعد، فة، والتركیب النوعي والعمري واالوالكثا

والعالقات المتبادلة بینها، ومرافق الخدمات العامة، من حیث النوع ومستوى األداء، باإلضافة إلى شبكات 

  .نقل والمواصالت، ومصادر القوى المحركة المتاحةال

السیاحي التي تسهم في تحدید مستوى ) الطلب(ویدخل ضمن هذه المرحلة عملیات تحلیل السوق 

تدفق السیاح والزوار، وبالتالي تحدید الطاقة االستیعابیة لإلقلیم، وقدرته على المنافسة بین األقالیم 

  .لعالميالمضیفة على المستویین القومي وا

للسیاحة، لتشمل المقترحات  اإلقلیمیةوتأتي المرحلة الثانیة، وهي مرحلة وضع خطة التنمیة 

الخاصة بخطة المنشآت السیاحیة والفندقیة، ومراكز الخدمات المرتبطة بها، من حیث التوزیع المكاني 

  2: األمور التالیة  والحجم والنمط والمستوى، وأشكال االستخدام، باإلضافة إلى هیكل تنظیمي یعالج

المخطط الذي یعالج القصور في البنیة األساسیة، أو التي یخطط لها في األقالیم المتطرفة   - أ

وغیر المعمورة، والتي تستغل سیاحیا ألول مرة، وهي مشاریع تحظى باألولویة واألهمیة المطلقة 

 .لدورها في تنفیذ كل المشاریع المدرجة في خطة التنمیة

                                           
  .72ص  –مرجع سابق  –جغرافیة المدن  –ل حمدان جما - 1
  .42ص  – 2008 –الطبعة السادسة  –مكتبة األنجلو المصریة  –الجغرافیة السیاسیة منظور معاصر  –محمد الدیب  - 2
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یة المطلوب تدریبها وتجهیزها لتتولى إدارة مؤسسات األنشطة السیاحیة، لذلك الكفاءات الوطن  - ب

تتضمن خطط التنمیة السیاحیة أحیانا إنشاء مؤسسات تعلیمیة خاصة بعملیات السیاحة 

 .والفندقة

أقالیم ودول الطلب السیاحي التي یعتمد علیها في العملیات العقاریة للمنشآت المخطط لها  - ج

ات التمهیدیة الالزمة لتنمیة أي إقلیم سیاحیا إلى عرض وتحلیل شامل لثالثة أسس وتحتاج الدراس

  .المكان واإلنسان والعمل: هي 

وتتداخل هذه األسس الثالثة لتعطي صورة متكاملة عن اإلقلیم المطلوب إعداد تخطیط لتنمیته 

تطور اإلطار الموضوعي سیاحیا، ألنها تسهم في رصد إمكاناته ومالمحه، وتمكن من إدراك مشاكله، و 

  .1لخطة تنمیته سیاحیا

  

  : الخطط القطاعیة  - 2

التي توضع في قطاع أو نشاط معین یتصل بالسیاحة بطریقة مباشرة أو هي والخطط القطاعیة 

ق بعملیات تخصص الموارد من مختلف القطاعات االقتصادیة لعر مباشرة، وهو ذلك النشاط الذي تغی

  .ترتیب األولویات لالستثمار السیاحي داخل القطاعات المختلفة ذاتهاالقومیة، بما في ذلك 

ویتم التخطیط القطاعي على مستوى قطاع واحد من قطاعات االقتصاد القومي، ففي حالة 

  .التخطیط لقطاع واحد، قد یستأثر هذا القطاع بالموارد المتاحة على حساب القطاعات األخرى

  

-IVالبرامــــج :  الرابع المستوى  

یعرف البرنامج على أنه مجموعة المشاریع المتناسقة مع بعضها، وهو یقع في وحدة جغرافیة مثل 

مدینة أو محافظة أو عدة مناطق متفرقة، وعادة ما تكون هذه  البرامج مشروعات واضحة، یراد بها 

  2. عات الداخلیة فیهإنماءها من خالل سنة مالیة أو فترة زمنیة محددة تستكمل فیها كافة المشرو 

  

  

  

                                           
  .74ص  – 1994 –بیروت  –دار النهضة العربیة  –الجغرافیة اإلقلیمیة  –محمد سطیحة  - 1
مطبعة لجنة التألیف  –سلسلة المعارف المعارف العامة  –أحمد محمد العدوي : ترجمة  –اآلراء الحدیثة في علم الجغرافیة  –ستامب دولي  - 2

  .98ص  – 1996 -والترجمة زتلمشر  
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V-  المشروعـات :  الخامسالمستوى  

والمشروع یعرف على أنه عنصر مستقل في برنامج سنوي معین بصرف النظر عن إمكان إنهائه 

خالل السنة المالیة، وهو أصغر الوحدات االستثماریة في البرنامج، وهو الذي یمكن أن تتولى تنفیذه 

ة التي تهدف إلى تخطیط النشاط لمشروع یشمل مجموعة األنشطمؤسسة مستقلة بنفسها، وتخطیط ا

ستثماري على مستوى المشروع من حیث دراسة الجدوى االقتصادیة والتصمیم، وتحدید الفن اإلنتاجي اال

  .المناسب والتكالیف التقدیریة

  : ویشمل تخطیط المشروع مرحلتین أساسیتین هما 

مكونات المشروع، مجموعة الدراسات الالزمة لجمیع و وتشمل إعداد الدراسة أ: المرحلة األولى 

  .وجمیع االعتبارات التي تكفل تنفیذه

  :وضع خطة تنفیذ المشروع، وتشمل : المرحلة الثانیة 

  تحدید العالقة بین أنشطة المشروع - 

  تحدید التوقیت الزمني لتنفیذ كل نشاط  - 

  .تحدید الوقت الزمني لتنفیذ المشروع - 

  

   االتجاهات التخطیطیة الحدیثة  : ثانیـا

ارتبطت عملیات التخطیط بمسح وتحلیل ورسم توقعات لطبیعة نوعیة استخدامات األرض واألنشطة 

المرتبطة بها، فتخطیط استخدامات األرض هو أهم مكونات العملیات التخطیطیة الحدیثة، خاصة في 

الشمولي واالتجاهات التخطیطیة الحدیثة، مجاالت التخطیط اإلقلیمي، وفي مرحلة التحول إلى التخطیط 

برزت ثالثة اتجاهات مفاهیمیة جدیدة في مجال التخطیط المرتبط باستخدامات األرض، وهي التي سیتم 

  1: إلقاء الضوء علیها 

 التخطیط البنیوي أو الهیكلي.  

 تخطیط األنظمة.  

 التخطیط الموجه. 

  

  

                                           
  .39ص  – 1981 –القاهرة  –مكتبة االنجلو المصریة  –الجغرافیة التطبیقیة  –جمال الدین الدناصوري  - 1
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I - التخطیط البنیوي أو الهیكلي:  

من التخطیط، موجه نحو األنشطة المختلفة بتطبیق الخطة وعملیة اتخاذ القرار المتعلق وهذا النوع 

  .على هذا النوع من التخطیط في الوالیات المتحدة، التخطیط الجدید أو التخطیط العملي قبها، ولهذا یطل

فكیر تفكیر عادي، ت :ویذكر بأن هذا النوع من التخطیط یحتاج إلى أربعة مستویات من التفكیر 

  تحلیلي، تفكیر مستقبلي، وتفكیر استراتیجي

وتعتبر أدوات المنهجیة المتمثلة بالمسح والتحلیل، وتحدید األهداف والتقییم، عناصر أساسیة في 

هذا النوع من التخطیط، ویرتبط التخطیط البنیوي بشكل وثیق بما یطلق علیه بالتخطیط التكیفي، الذي 

  .قوى التنمیة والتغیر في المجتمع في االتجاهات المطلوبة یؤكد على وظیفة المخطط في توجیه

 ویین من العالقات، المستوى األولویعتقد بعض المخططین، أن هذا النوع من التخطیط یرتبط بمست

  1: یتعلق بالسیاسة العامة، والمستوى الثاني، یرتبط بالعناصر الفنیة، ویمكن توضیح ذلك كالتالي 

  .وجیه التغیر خالل سلسلة زمنیة وفقا للسیاسات المتطورةالمستوى األول، یتم بت - 

  .المستوى الثاني، یركز على التصمیم النهائي للمشروعات وتنفیذها في المستقبل القریب - 

فالمستوى األول هو مستوى األنشطة، بینما یمثل الثاني مستوى التفاعالت بینها وتعتبر خطة نوتس 

نموذجا لهذا النوع من التخطیط البنیوي، واشتملت الخطة على ثالث مراحل  (Notts – Derby)دربي / 

  .رئیسیــة

 .وتتضمن المسح والتحلیل األولى وصیاغة األهداف :المرحلة األولى 

وتحتوي على طرح استیراتیجیات بدیلة، وذلك لتقییمها والموازنة بینها الختیار أكثرها :  المرحلة الثانیة

 :  2وقد كانت البدائل المطروحة في الخطة كالتالي تناسبا مع األهداف،

  تنمیة وتطویر المناطق التي تعاني من مشكالت التخلف االجتماعي 

 تطویر المناطق التي تتوافر فیها أكبر الفرص االقتصادیة والسكنیة واالتصاالت 

 دإحداث تطویر في المناطق التي تقل فیها المعوقات الطبیعیة واالداریة إلى أدنى ح. 

 تطویر المناطق التي تتوافر فیها أفضل الخدمات الحضریة 

 تطویر المناطق التي تتمتع بأفضل إمكانات النمو المستقبلي. 

 استمرار التطویر وفقا لالتجاهات السائدة  

                                           
  .54ص  – 1990 –دمشق  –مطبعة جامعة دمشق  –الجغرافیة السیاسیة  –الجباوي  علي عبد اهللا - 1
  .98ص  –مرجع سابق  –مدخل إلى جغرافیة  –حسن الخیاط   - 2
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وتتضمن تنفیذ اإلجراءات والمشاریع الواردة في البدیل الذي تم : مرحلة تطبیق الخطة :  المرحلة الثالثة

تحقیق أهداف الخطة، وترتبط هذه المرحلة باإلنفاق على الخدمات والمرافق، والمشاریع ضمن اختیاره ل

المیزانیة المحددة لذلك، وهذا یتطلب ضبط اإلنفاق لتعظیم االستفادة من أكبر عدد من المشاریع المقترحة 

سؤولة عن تنفیذ في الخطة، كما تتضمن هذه المرحلة تنفیذ برامج عالقات عامة تقوم بها األجهزة الم

 .الخطة تجاه السكان المتأثرین والمستفیدین من تطبیق الخطة ومشاریعها

كذلك تقترن عملیة تطبیق الخطة بالتقییم والمراجعة المستمرة للتعرف على الثغرات والنقائص والعمل 

مطابقة على سدها وتجاوزها، وتتطلب عملیة التقییم والمراجعة نظام معلومات متطور للتأكد من مدى 

  .مخرجات الخطة مع أهدافها

 

II -  1تخطیط األنظمــة:  

یعتمد هذا النوع من التخطیط على اعتبار الخطة وحدة متكاملة ومترابطة من العالقات المتداخلة 

مع بعضها، وبناء علیه فإن المنطقة أو المناطق المطلوب تنمیتها وتطویرها ینظر إلیها كنظام عام شامل 

من أنظمة فرعیة، أي أن مجموع األنظمة الفرعیة هي التي تكون في مجموعها النظام مكون في حد ذاته 

في شكله النهائي، فعملیة الدمج بین عناصر الخطة ال یمكن تحقیقها إال من خالل منهج النظام، فالنظام 

في  مكون من العادة من أنشطة بشریة تترابط مع بعضها من خالل قنوات االتصال التي یصنعها السكان

عامة واألراضي حركاتهم الیومیة، أما المكونات المادیة للنظام فتمثلها العمارات وملحقاتها والساحات ال

  .مثل قنوات االتصال بالطرق وخطوط السكك الحدیدیة واالتصاالتالزراعیة، بینما تت

  :  2أما المراحل الرئیسیة في تخطیط النظام فتسیر في الخطوات التالیة

 بتبني التخطیط اتخاذ القرار   - أ

 صیاغة وتحدید األهداف المتعلقة بالتخطیط الطبیعي  - ب

تحدید البدائل والمسارات التي توضح كیف یمكن أن یتغیر النظام خالل سلسلة زمنیة نتیجة  - ج

  .لعوامل ومتغیرات تستجد في البیئة

  .المطروحةتقییم البدائل والمسارات، واختیار البدیل األكثر تناسبا وتالئما مع األهداف  -د

  تطبیق الخطة المختارة  - هـ

  

                                           
  .30ص  – 2004 –بیروت  –شركة المطبوعات للتوزیع والنشر  –الجغرافیة على المحك  –معین حداد  - 1
  .84ص  –مرجع سابق  –الجغرافیات التطبیقیة  –جمال الدین الدیناصوري  - 2
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III -  التخطیــط الموجـــه:  

برز مفهوم التخطیط الموجه انعكاسا للنقد الواسع الذي تعرض له مفهوم تخطیط النظام في الوالیات 

المتحدة، فعلى الرغم من أن النظام یضع اإلطار الذي تتم من خالله العملیة التخطیطیة، ویحدد مقادیر 

العالقات بین عناصره، إال أن دور المخطط یقتصر على المسح وصیاغة الخطة والتطبیق،  واتجاهات

وهذا یعني أن المخطط یبقى بمعزل عن التأثیر على صناعة القرار، بینما یركز مفهوم التخطیط الموجه 

ن على ضرورة مشاركة المخططین في إقناع المسؤول والسكان بأهمیة الخطة، أي أن على المخططین أ

یقوموا بجهود لترویج الخدمة، وجعلها مقبولة حتى یمكن الموافقة علیها وتبنیها، وهذا یعني أن هذا المفهوم 

  1. یؤكد على أهمیة المشاركة السیاسیة للمخططین في عملیة التخطیط

فالدور الملقى على عاتق المخطط إذن ال یقتصر على مجرد الخطة، وٕانما العمل أیضا على 

قدراته  ومهاراته في كسب الدعم والتأیید للخطة، وهذا یتطلب من المخطط أن یكون حادقا في استثمار 

كیفیة عرض الخطة، وٕایجاد التبریرات المقنعة لتمریرها وجعلها مقبولة على المستویین الرسمي والشعبي، 

نه األكثر قدرة وهذا یعني أن المخطط یمكن أن یصبح جزء من عملیة صناعة القرار للخطة وتنفیذها، أل

  .على فهم واستیعاب أدق التفاصیل في الخطة التي یقوم ببنائها أو المشاركة بتطویرها

ویذكر أحد المخططین في هذا المجال بأن التخطیط في حد ذاته عبارة عن عملیة تحدید األهداف 

  .2وتوفیر الوسائل التي یمكن من خاللها تحقیقها في الواقع العملي

  

    : الثقافیة التنمیة السیاحیـة :ثالثــا 

وخاصة في المواقع " إرث المكان"ینظر عدد من المختصین إلى السیاحة الثقافیة من زاویة اعتبارها 

والمدن السیاحیة القدیمة التي تبرز مبانیها وواجهاتها وطرقاتها، وأشكال تطور األنماط المعیشیة والحیاتیة 

هم الثقافیة، والذي یشكل في مجموعة ما یسمى بالنسیج الثقافي، وتوجه للسكان بتقالیدهم وعاداتهم ومناسبات

عنایة خاصة إلى اإلستعمال الحكیم للمقومات الثقافیة والمتضمن التعامل برفق مع معطیات البیئة الثقافیة 

یة نظرا لتمیزها بالحساسیة تجاه الطریقة التي یتعامل بها الزوار والسیاح مع مكوناتها، كما تراعي أهم

االنتباه إلى القدرات التحملیة للمواقع الثقافیة بحیث یكون هناك دائما نوع من التوازن بین هذه القدرات 

وأعداد الزوار والسیاح القادمین إلیها، وال بد أن یقترن هذا بعامل التنظیم وٕادارة الموقع  وفعالیة وكفاءة 

على الخصائص والمیزات الثقافیة في المواقع،  هذین العاملین في السیطرة على أعداد الزوار، والمحافظة

                                           
  .40ص  1980 –الكویت  –وكالة المطبوعات  –الطبعة األولى  –االتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضریة  –أبو عیاش عبد اإلله  -  1
  .19ص  – 1982 –مصر  عین شمس، -مكتبة سعید رأفت   –الطبعة الثانیة  –دراسات في جغرافیة المدن  –أحمد علي اسماعیل  - 2
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والعمل المستمر على تطویرها وتحسینها من خالل برامج وٕاجراءات الصیانة الدوریة، وهذا یضع عملیة 

التطویر في مواجهة العوامل االقتصادیة واإلمكانات المالیة التي تشكل أحد المعوقات أمام البرامج 

  1. وقع إلى الوضع السیاحي والثقافي األمثلوالخطط الهادفة إلى الوصول بالم

وهنا یأتي دور المجتمعات المحلیة والسلطات المحلیة والبلدیات ومنظمات المجتمع المدني، أو ما 

یطلق علیها المنظمات غیر الحكومیة في تحقیق الموائمة وتحقیق مدخالت عملیة التنمیة السیاحیة الثقافیة 

ث واالستدامة لمكونات اإلرث الثقافي، وٕالى قدرة المواقع التراثیة من ناحیة، والمحافظة على الترا

الناجمة عن إختالف ثقافات الزوار والسیاح " الصدمات"ومجتمعاتها المحلیة على استیعاب وامتصاص 

  .من الناحیة الثقافیة في هذه المواقع

تفعیل عوامل الضیافة، ونشوء ویؤدي النجاح في الموائمة بین الثقافات المحلیة والثقافات الوافدة إلى 

أجواء المودة والصداقة من خالل التواصل بین الوافدین والسكان األصلیین، واألجواء المریحة للجانبین، 

یة، وهي عوامل مهمة لعملیات التخطیط ثباإلضافة إلى عامل سهولة الوصول إلى األماكن والمواقع الترا

  .2الثقافي 

عالیة من األهمیة لتعزیز تنافسیة المواقع الثقافیة التراثیة، من وال شك أن هذه جوانب على درجة 

خالل الصور الذهنیة واالنطباعات التي تتكون لدى السیاح والزوار، والتي هي انعكاس لنوعیة الخبرات 

والتجارب المسجلة في ذاكرتهم، والتي حصلوا علیها من خالل تعاملهم مع العوامل المؤثرة في جاذبیة 

لتراثیة والمواقع الثقافیة، وكلما كانت الخبرات على درجة عالیة من اإلیجابیة، فإن جاذبیة األماكن ا

األماكن والمواقع التراثیة تكون قویة ومتمیزة، مما یعزز موقعها على خریطة السیاحة، ویزید من الطلب 

  .3علیها، وهو ما یعتبر انجازا لصناعة السیاحة

  

  التخطیط السیاحي البیئـــي : المطلب الثاني

ظهور التخطیط السیاحي البیئي وتطوره، وكذلك أهمیته ببروز السیاحة كظاهرة حضاریة  ارتبط

سلوكیة من ناحیة وظاهرة اقتصادیة اجتماعیة من ناحیة أخرى، وقد حظیت السیاحة البیئیة كنشاط إنساني 

ور السابقة، ولقد نجم عن النشاطات بأهمیة واعتبار كبیرین لم تحظى بهما في أي عصر من العص

السیاحیة الكثیفة نتائج وآثار اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وبیئیة وعمرانیة، كما لها أثر عظیم وواضح في 

                                           
  .67ص  – 1976 –نشأة المعارف االسكندریة  –الجغرافیة دعامة التخطیط  –صالح الدین علي الشامي  - 1
  . 83ص  - 1999 –نهضة مصر  –التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة من خالل العمل السیاحي  –عبد الرحمان سلیم  - 2
  .62ص  – 2004 –االسكندریة  –دار المعرفة الجامعیة  –صناعة السیاحة من المنظور الجغرافي  –محمد خمیس الزوكة  - 3
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حیاة المجتمعات والشعوب في عصرنا الحاضر، األمر الذي استدعى توجیه االهتمام إلى ضرورة تنظیم 

  .صول إلى األهداف المنشودة والمرغوبة وبشكل سریع وناجحوضبط وتوجیه وتقییم هذه النشاطات للو 

كما یعد تنظیم إستراتیجیة عمل لممارسة مهام التخطیط اإلقلیمي السیاحي التي تمكننا من خلق 

استغالل أمثل للموارد المتاحة، وعدالة توزیع الموارد من خالل تقدیر احتیاجات التنمیة السیاحیة، وتحدید 

مبسط لتقسیم األراضي  برامج التي توفر معاییر على أساسد األولویات، وٕاعداد النقطة البدء في تحدی

السیاحیة الالزمة للخدمات العامة االجتماعیة واالقتصادیة المطلوبة لتحقیق أهداف التخطیط الشاملة 

توى على مس د نوعیة الخدمات وموقعها المالئمالموضوعة للتنمیة السیاحیة، هذا باإلضافة لمعاییر تحد

المواقع السیاحیة باختالف أحجامها، ویتم وقف التقدیرات المناسبة لحجم الحركة السیاحیة في المستقبل 

  .1ووضع استراتیجیات توزیع هذه الحركة السیاحیة واستعماالت األراضي

وینتج التخطیط السیاحي البیئي من خالل عملیاته خططا مدمجة بالبعد البیئي، أي ال ینتج فقط 

الخطط البیئیة التي تهدف مباشرة إلى حمایة البیئة السیاحیة والحفاظ على الموارد الطبیعیة، وٕانما األنواع 

طیط السیاحي البیئي قد یشمل األخرى من الخطط التي تأخذ البعد البیئي بعین االعتبار، ومن ثم فإن التخ

، مشروع حمایة حیوانات 2مشروع إعادة تأهیل نهر ملوث (مشروعات ذات صبغة بیئیة خاصة مثل 

  ).معرضة لإلنقراض، مشروع إنشاء محطة رصد بیئي

                                           
 –العدد الثاني  15المجلد  –مجلة دراسات  –بعض العوامل المؤثرة في السیاحة الداخلیة والتنزه في األردن  –برهم، نسیم وأبو صبحة ، كاید  - 1

  .35ص  – 1998 –عمان، األردن  –الجامعیة األردنیة 
وخیر مثال على ذلك في الجزائر، هو تهیئة وٕاعادة تأهیل وادي الحراش، حیث یندرج مشروع تطهیر وادي الحراش وتهیئة ضفتیه، الذي انطلق  -2

لى امتداد ، وتسمح الفضاءات الترفیهیة الموجودة ع2029ضمن مخطط واستیراتیجیة تهیئة الجزائر العاصمة الممتدة إلى غایة سنة  2012سنة 

كلم، بانقاص الضغط على أماكن الترفیه األخرى خاصة منها الشواطئ، یسمح مشروع تهیئة واحد الحراش بإعطاء  18,2الواد، بطول كلي قدره 

في حین أن  كلم في والیة الجزائر 18,2كلم، منها  67صورة جدیدة للمنطقة الشرقیة للجزائر العاصمة وللبلدیات المجاورة للوادي الذي یبلغ طوله 

  .باقي مجراه واقع لي والیتي المدیة والبلیدة

جسور  ویتمثل تأهیل وادي الحراش في تحسین نوعیة میاهه وٕانجاز ثالثة حدائق وأنظمة لمراقبة نوعیة الماء وأنظمة إنذار خاصة بالفیضان وٕانجاز

  .متر مكعب یومیا 90.000ومحطات ضخ بسعة 

أرضیة  15مساحات لعب عائلي وتهیئة مسارات للدراجات وأخرى للعدو، وخمسة عشرة  06وٕانجاز ست كما سیتم غرس أشجار وأرضیة بالعشب 

شجرة  65,000جسرا على طول الوادي لربط ضفتیة، كما سیتم غرس  20لمختلف الریاضات ومسبحین في الهواء الطلق، إلى جانب إنجاز حوالي 

  .وتوفیر اإلنارة العمومیة

عادة بعث نشاط قوارب الصید لمختلف أنواع األسماك التي ستعود إلى الوادي بعد القضاء نهائیا على مشكل التلوث الذي وتضمنت دراسة التهیئة وإ 

  .تعرض له طیلة سنوات بسبب تحوله إلى مصب لمختلف النفایات المنزلیة والصناعیة

  .07/09/2019: تاریخ اإلطالع . الموسوعة الحرة –ویكییدیا  –وادي الحراش  (ar.m.wikipedia)موقع : أنظر 
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مشروعات السیاحة البیئیة، مشروع إعادة تدویر : (كما قد یشمل مشروعات تنمویة بیئیة مثل 

ـ إال أن مثل )مشروع إنشاء مصنع اسمنت(قد یشمل مشروعات تنمویة خالصة مثل ، وأیضا 1) المخلفات

هذا المشروع یدخل في إطار التخطیط البیئي عندما یتم دراسة تقییم األثر البیئي له وٕاعادة تصمیمه 

  .بالشكل الذي یخفض آثاره على البیئة إلى درجة الصفر أو إلى أقل ما یمكن من الدرجات المسموحة

كذلك التخطیط السیاحي البیئي، بأنه رسم صورة تقدیریة مستقبلیة للنشاط السیاحي في  ویعرف

مواقع السیاحة البیئیة، وفي فترة زمنیة محددة، ویقتضي ذلك حصر الموارد الطبیعیة في الموقع السیاحي، 

الل إعداد من أجل تحدید أهداف الخطة السیاحیة، وتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة سریعة ومنتظمة من خ

  .2وتنفیذ برنامج متناسق یتصف بشمول فروع النشاط السیاحي 

لنصل إلى ) فرع أول(لذلك سنتناول في هذا المطلب اإلطار المفاهیمي للتخطیط السیاحي البیئي 

  ).فرع ثاني(أحكام التعمیر في مناطق السیاحة البیئیة 

  

    اإلطار المفاهیمي للتخطیط السیاحي البیئي : الفرع األول

م خطط التنمیة السیاحیة من منظور یعرف التخطیط السیاحي البیئي بأنه مفهوم ومنهج جدید یقوّ 

بیئي أو بمعنى آخر هو التخطیط الذي یحكمه بالدرجة األولى البعد البیئي واآلثار البیئیة المتوقعة لخطط 

هتم بالقدرات أو الحمولة وهو التخطیط الذي ی ،3التنمیة السیاحیة على المدى المنظور وغیر المنظور 

البیئیة بحیث ال تتعدى مشروعات التنمیة السیاحیة وطموحاتها الحد البیئي الحرج، وهو الحد الذي یجب 

أن نتوقف عنده وال نتعداه حتى ال تحدث نتائج عكسیة قد تعصف بكل ثمار مشروعات خطط التنمیة 

  .4السیاحیة 

التخطیط السیاحي البیئي هو الطریقة التي تنظم عملیة نقل الموقع السیاحي البیئي من حال إلى و 

حال، وهو بهذا المعنى أسلوب عمل لتحقیق غایة بأقصر وقت وأوفر جهد وأقل كلفة، والتخطیط السیاحي 

د لمواجهته عبر التنبؤ بمستقبل الموقع السیاحي، واالستعدا: البیئي یقوم على عنصرین أساسیین هما  

خطة تهدف إلى تحقیق أهداف التنمیة السیاحیة المستدامة في میدان وظیفي معین لمنطقة جغرافیة ما في 

مدى زمني محدد، فیتم تحویل هذه الخطة إلى برامج أو مشروعات مختلفة في فترة زمنیة محددة، 

                                           
مؤرخة في  77ج ر (یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وٕازالتها  2001دیسمبر سنة  12مؤرخ في  19-01من القانون رقم  03تنص المادة  - 1

  "سكلتها أو تسمیدهاكل العملیات الرامیة إلى إعادة استعمال النفایات أو ر : تثمین النفایات : "على ) 15/12/2001
  .49ص  – 2002 –مصر  –القاهرة  –شبین الكوم  -مطابع الوالء الحدیثة –مبادئ السیاحة  –ماهر عبد الخالق السیسي  - 2
  .39ص  – 2003 –مصر  –االسكندریة  –مؤسسة الثقافة الجامعیة  –الطبعة األولى  –التخطیط السیاحي  –نبیل الروبي  - 3
  .72ص  – 2002 –عمان، األردن  –دار وائل للنشر  –الطبعة األولى  –الموارد السیاحیة وتنمیتها  –صالح حسن عبد القادر  - 4
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ات التنمویة المنشودة إلى فالتخطیط السیاحي هو طریقة عمل وأسلوب أداء یتم فیها ترجمة التوجه

مخططات عمرانیة وبرامج اجتماعیة واقتصادیة مختلفة، وتمثل البعد المكاني للتنمیة السیاحیة الشاملة مع 

  .1ضمان التكامل بین المستویات المختلفة للتنمیة 

رة ونذكر العوامل المؤث) أوال(ولإلحاطة بهذا الفرع سنتطرق إلى مقومات التخطیط السیاحي البیئي 

  ).ثالثا(والتوجهات التنمویة للموارد الطبیعیة والبیئیة ) ثانیا(في تخطیط مواقع السیاحة البیئیة 

  

  مقومات التخطیط السیاحي البیئــــي  : أوال

جودة حیاة الموارد إن أهمیة تخطیط مواقع السیاحة البیئیة، أمر واضح قد أكدته ضرورة صیانة 

یمومتها، وذلك حتى یتواصل الطلب على السیاحة البیئیة، وأن متطلبات ها، واستمرارها ودالطبیعیة ووجود

ومواصفات هذه الجودة ال تتم في إطار العشوائیة، بل یجب أن یكون التخطیط قائم على أساس عملیة تتم 

في إطار التنسیق والتكامل بین المشروعات االستثماریة السیاحیة من جانب، والمحافظة على البیئة من 

  .2خرجانب آ

وتتضمن عملیة التخطیط السیاحي عددا من المقومات األساسیة، تتمثل في تحدید األهداف، التنبؤ، 

  .3السیاسات والبرامج، واالجراءات، وأخیرا بلورة طرق العمل ونقصد به الوسائل واإلمكانات

    : األهــــــــداف - 1

األهداف هي النتائج المطلوب تحقیقها في المستقبل، وٕاذا كان المطلوب هو تحقیق هذه النتائج في 

المستقبل البعید، فإنها تسمى غایات، وأهدافا استراتیجیة، أما إذا كان تحقیقها في األجل القصیر فإنها 

  : 4تسمى أهدافا تكتیكیة، وأهم العوامل الواجب توافرها في األهداف هي 

 ووضوح الهدف یحقق مجموعة من المزایا، أهمها المساعدة على توحید جهود : ة الوضوح درج

الجماعة لتنفیذ األهداف والمساعدة في إدارة الموقع السیاحي البیئي، والمساعدة على تنسیق 

 .العمل بین مختلف الجهات القائمة على تطویر الموقع السیاحي

  القناعة بالهــدف 

                                           
ص  – 2010 –عمان، األردن  –دار الوراق للنشر  –الطبعة األولى  –تطبیقات على الوطن العربي  –الجغرافیا السیاحیة  -ابراهیم بظاظو- 1

48.  
  .81ص  – 1995 –القاهرة  –مكتبة األنجلو مصریة  –الطبعة األولى  –جغرافیة السیاحة  –عبد الحكیم الدیب  - 2
  .29ص  – 1997 –عمان، األردن  –دار زهران  –صناعة السیاحة  –توفیق ماهر عبد العزیز  - 3
  .79ص  –مرجع سابق  –الجغرافیا السیاحیة –ابراهیم بظاظو  - 4
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  ،والواقعیة في الهدف تقوم على أن یكون الهدف ممكن الوصول إلیه ولیس الواقعیة في الهدف

شیئا مستحیال، وأن تتوافر اإلمكانات المادیة والبشریة بدرجة تساعد على تحقیق الهدف، وأن 

یكون الهدف معبرا عن حاجات العمل وموجها إلى تحقیقها كما الحال بالنسبة لرغبات وحاجات 

 .عهاالعاملین، ویعمل على إشبا

  التناسق واالنسجام، یجب أن تكون األهداف الموضوعة متناسقة مع بعضها البعض بحیث

 .یسهل تنفیذها

  مشروعیة الهدف، یقصد به مدى مالئمته للقیم والمثل والتقالید المتداولة في المجتمع، وكذلك

 .مراعاة األنظمة واللوائح والسیاسات الحكومیة المعمول بها

 وجود مقاییس لألهداف یتیح لإلدارة التأكد من مدى تحقیق أهدافها، وهل یتم  القابلیة للقیاس، إن

التنفیذ وفقا لما هو مخطط له، أم هناك انحرافات في األداء، وقد تخضع األهداف للمقاییس 

  : اآلتیة 

  أي تحدید فترة زمنیة محددة إلنهاء العمل المطلوب: مقیاس زمني 

  یراد تنفیذها خالل فترة معینة أي تحدید الكمیة التي: مقیاس كمي 

  وهو تحدید  النوعیة التي یجب أن یظهر علیها األداء خالل فترة التنفیذ: مقیاس نوعي. 

    :التنـــبـــؤ  - 2

ویعرف التنبؤ بأنه التوقع للتغیرات التي قد تحدث مستقبال، تؤثر بأسلوب مباشر أو غیر مباشر 

  2: ، ومن األمور التي یجب أن تراعى في التنبؤ 1على النشاط 

o یكون التنبؤ دقیقا قدر اإلمكان  أن 

o أن تكون البیانات والمعلومات التي یعتمد علیها التنبؤ حدیثة 

o أن یكون التنبؤ مفیدا، أي یمكن استخدامه في حل المشكالت 

o ها أن یكون غیر مكلف، فال تفوق التكالیف الفائدة االقتصادیة المرجوة من 

o أن یكون واضحا.  

  :السیاســات   - 3

ا، وهناك فرق بین ـــــــــــددة سلفــــــــــــل، والمحــــــم سیر العمــــــواعد التي تحكــــــهي مجموعة المبادئ والق

ق ــــــد الختیار الطریــــــالمرشة فهي ــــــا السیاســــــــــدف هو ما نرید تحقیقه، أمــــــدف، فالهــــــــة والهــــــــــــالسیاس

                                           
  .77ص  – 2000 –عمان، األردن  –دار وائل للنشر  –الطبعة األولى  –األردن  صناعة السیاحة في –خالد مقابلة  - 1
  .56ص  – 2003 –عمان، األردن  –الطبعة األولى  –نظم المعلومات الجغرافیة  –قاسم دویكات  - 2
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ویرتبط التخطیط بالسیاسة، ذلك أن التخطیط غالبا ما یكون نتیجة التغییر في  ،1ذي یوصل للهدفــــــال

السیاسات أو نظم العمل أو االجراءات، وذلك بقصد الوصول إلى الهدف المنشود بأحسن الوسائل وبأقل 

  .2تكلفة

     : اإلجراءات - 4

الخطوات المكتبیة والمراحل التفصیلیة التي توضح أسلوب إتمام األعمال وكیفیة تنفیذها هي بمثابة 

  .والمسؤولیة عن هذا التنفیذ والفترة الزمنیة الالزمة إلتمام هذه األعمال

     :تدبیر الوسائل واإلمكانات  - 5

مكن أن تعمل دون المحددة لتنفیذ هذه األهداف ال ی واإلجراءاتإن األهداف الموضوعة والسیاسات 

وجود مجموعة من الوسائل واإلمكانات الضروریة لترجمة هذه األهداف إلى أشیاء ملموسة، فهي ضروریة 

  3.إلكمال وتحقیق األهداف

  

   العوامل المؤثرة في تخطیط مواقع السیاحة البیئیة   : ثانیــا

مل المخططون في كثیر من األحیان أهمیة البیانات المتعلقة بالجانب الطبیعي كمدخالت هی

أساسیة في عملیة تخطیط الموقع السیاحي، فقبل عملیة تطویر الموقع السیاحي فإنه من الضروري العمل 

ائیة على معرفة الوحدات األرضیة وخصائصها، وكذلك معرفة العملیات الجیومورفولوجیة كالتعریة الم

استقراریة السطوح المنحدرة واألخطار البیئیة علیها، والتي تؤثر على المنشآت السیاحیة، من هنا و والهوائیة 

تكمن أهمیة تعزیز مبدأ إدارة الموقع السیاحي، ومعرفة الموارد السیاحیة، ومواقعها واألخطار التي من 

  :  5، لذا یجب العمل على4الممكن أن تتعرض إلیها مستقبال 

  تحدید المواضع المناسبة وغیر المناسبة لألنشطة السیاحیة داخل المواقع السیاحیة، إضافة إلى

تحلیل خصائص البیئة داخل الموقع السیاحي، مما یساعد على استغالل موارد البیئة بجدوى 

 .اقتصادیة عالیة

 رهاتخطیط الموقع السیاحي بشكل یحافظ على الموارد األرضیة والسیاحیة ویمنع تدمی. 

                                           
تهدف السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة إلى تنمیة مجموع اإلقلیم الوطني تنمیة منسجمة على أساس خصائص ومؤهالت كل " - 1

  .السالف الذكر 20-01من القانون رقم  04المادة : راجع  –..." فضاء جهوي 
  .61ص  -مرجع سابق   –صناعة السیاحة  –توفیق ماهر عبد العزیز  - 2
  .32ص  – 2001 –عمان، األردن  –دار صفاء للنشر والتوزیع  –الطبعة األولى  –نظم المعلومات الجغرافیة  –محمد علي  - 3
  .77ص  – 1996 –دار المعرفة الجامعیة  –صناعة السیاحة من منظور جغرافي  –محمد خمیس الزوكة  - 4
  .89ص  – نفس المرجع  –محمد خمیس الزوكة  - 5
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 معرفة وتقییم الموارد السیاحیة الالزمة للتطویر المستقبلي.  

  التنبؤ المستقبلي باستجابة المواضع المقام علیها المنشآت السیاحیة بأیة أخطار طبیعیة من

 .الممكن أن تؤثر علیها

 تقییم اآلثار واألخطار الجیومورفولوجیة داخل المواقع السیاحیة. 

لذا، تخضع عملیة تخطیط مواقع السیاحة البیئیة، إلى فهم الوضع الحالي ثم بیان الوضع 

المستهدف، وكیفیة االنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستهدف مستقبال، وهناك العدید من المزایا 

قع السیاحي، في هذا المجال، منها وضع الخطة الهیكلیة للمو ، 1التي یوفرها نظام المعلومات الجغرافي 

واستعماالت األراضي وتوجیه تخطیط الموقع، باإلعتماد على المؤشرات الهیدرولوجیة، والجیومورفولوجیة، 

، والتي تشكل أركان العملیة التخطیطیة 2والمورفولوجیة، التي یتم إدخالها إلى قاعدة البیانات الجغرافیة 

  : للموقع السیاحي البیئي وهي 

  خطط المتعلقة بتطویر مواقع السیاحیة البیئیة، ألنها ركنا أساسیا عند إعداد ال البیئةتشكل : البیئـة

تحدد بمالمحها الطبیعیة أنماط السیاحة األجدر التخطیط لها وتنمیتها، ویجب التنویه أیضا إلى 

 .ضرورة اهتمام المخطط بالحفاظ على المالمح الطبیعیة وحمایتها

 وقع السیاحي البیئي، والتي یمكن أن تسهم في إنماء صناعة أوجه النشاط االقتصادي القائمة بالم

 .السیاحة

  ذلك في الكثیر من حیث یحتاج التخطیط لمواقع السیاحة البیئیة إلى نفقات كبیرة، ل: التمویل

عتماد على المساعدات الخارجیة، أو الدیون التي تتلقاها الدول النامیة من البنك األحیان یتم اال

 .متقدمةالدولي والدول ال

  ،المستفیدون من أنشطة السیاحیة البیئیة، سواء من السیاح األجانب، أو من السكان المحیطین

 . لذلك یجب وضعهم في االعتبار عند التخطیط للموقع السیاحي البیئي

لذلك فإن التوسع في األنشطة السیاحیة داخل المواقع السیاحیة البیئیة، واستغالل المقومات 

  3: تجاه جدید في البحث، یهدف إلى فهم طبیعة هذه المواقع من زاویتین السیاحیة یفرض ا

 التعرف على الموارد السیاحیة واألرضیة واإلمكانیات المتوفرة للتطویر. 

                                           
  .78ص  – 2006 –عمان، األردن  –دار الوراق للنشر  –الطبعة األولى  - gisالتخطیط والتنسیق السیاحي باستخدام  –ابراهیم بظاظو  - 1
  .27ص  – 2005 –عمان، األردن  –دار المسیرة للنشر  –الطبعة األولى  –نظم المعلومات الجغرافیة في رؤیة جغرافیة  –سمیح عودة  - 2
المؤتمر الوطني للمجالس المحلیة لمراكز المحافظات  –التخطیط الحضري الشامل في ظل أنظمة المعلومات الجغرافیة  –كمال جلوقة  - 3

  .39ص – 1996 –عمان، األردن  –واألولویة والتخطیط الشامل  الستعماالت األراضي 
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 فهم األخطار البیئیة وتأثیرها الجیومورفولوجي على المواقع السیاحیة والسیاح. 

ن، أحد األبعاد التي ترشد القائمین على ویعد فهم طبیعة المواقع السیاحیة وفق هذین المنظوری

التخطیط السیاحي البیئي عند اختیار البدائل لخطط التنمیة السیاحیة، وتحدید مواضع اإلنشاءات السیاحیة 

كالفنادق والطرق واألماكن الواعدة بإمكانیات التطویر، وقد أصبحت المسوحات الجیومورفولوجیة 

  1.إحدى الخطوات الهامة التي تسبق عملیة التخطیط السیاحي البیئيوالطبوغرافیة في المواقع السیاحیةـ 

ویجب أن تخضع عملیة تخطیط المواقع السیاحیة البیئیة إلى الربط بین الطلب السیاحي الحالي 

والمتوقع في المستقبل، بما یجب أن یتوفر في الموقع السیاحي من عرض سیاحي مستقبال، لذلك یجب أن 

  :خطط لتطویر المواقع السیاحیة ما یلي  یسبق التفكیر في وضع

 معرفة المقومات السیاحیة المتوفرة في الموقع السیاحي. 

  التعرف على األسواق المصدرة للسیاح، واتجاهاتهم، وجنسیات السیاح، الذین یتوافدون على

 .الموقع السیاحي

 التعرف على مطالب السیاح. 

آخذة بعین االعتبار المعاییر السابقة، فقد تتم عملیة بعد ذلك تأتي عملیة التخطیط للموقع السیاحي 

التخطیط بناء على معیار معین من المعاییر السابقة، أو قد یتم الدمج بین أكثر من معیار، ویترتب على 

كل الدراسات السابقة تحدید نوع االستغالل األمثل، الذي یمكن إدخاله في الموقع السیاحي محل 

طابعها، ومن أي مستوى ؟ وهل تتعدد مستویاتها أم یكتفي ما مر بناء فنادق و التخطیط، وهل یستلزم األ

بمستوى واحد ؟ وما الطاقة الفندقیة المطلوبة ؟ وهل یقام بها مخیمات ؟ أو حدائق أو نوادي ریاضیة ؟ 

وهل یستلزم األمر وجود مالعب مثال، ویدخل في هذه الدراسات أیضا اقتصادیات المشروعات، التي 

  2. إنشاؤها وتحدید دور كل من القطاعین العام والخاص فیها یتقرر

، عبارة عن وضع (conceptuel planning)أن التخطیط التصوري  3یرى كالوس كولینات 

لتصور مستقبل اإلقلیم السیاحي بناء على ما یتوفر داخل هذا اإلقلیم من مقومات للجذب  إطار عام

قلیم من مقومات تسهم في صناعة السیاحة مستقبال، یؤكد السیاحي، أو تصور ما یجب أن یوجد باإل

العدید من خبراء التخطیط السیاحي، أن مرحلة جمع المعلومات وتحلیل كافة المقومات السیاحیة 

واألسواق، تعتبر مرحلة مهمة في إعطاء فكرة واضحة حول الواقع السیاحي، وجوهر التخطیط التصوري، 

                                           
  .27ص  -  2007 –عمان، األردن  –ار المسیرة للنشر د –الطبعة األولى  –جغرافیة الوطن العربي  –عبد الفتاح لطفي  - 1
  .39ص  – 1994 –عمان، األردن  –دار مجدالوي  –السیاحة مضمونها وأهدفاها  –مروان السكر  - 2
  .44ص  – 1991 –عمان، األردن  –منشورات الجامعة األردنیة  –ترجمة، نسیم برهم  –جغرافیة السیاحة ووقت الفراغ  –كالوس كولینات  - 3
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وقع السیاحي أو اإلقلیم السیاحي بمجمله، وتصور كامل في المستقبل لما یقوم على تحلیل كامل ودقیق للم

سیكون علیه واقع اإلقلیم السیاحي بعد إتمام الخطة باتجاهاتها المختلفة، وما إذا كان یمكن تحقیق 

  األهداف المرسومة لهذا التخطیط التصوري أم ال ؟

لبیئیة، وتقویمه لمختلف المشروعات إن التخطیط السیاحي البیئي من خالل معالجته للمشكالت ا

وجعلها ال تنتج آثارا بیئیة تؤدي إلى اإلضرار بالمواقع السیاحیة، یسهم في نهایة األمر إلى خلق بیئة 

صحیة آمنة، مما یؤدي ذلك إلى تحقیق نمو اقتصادي، إن تطبیق المبادئ التي تقوم علیها عملیات 

، فمثال لتحقیق مبدأ الوقایة خیر ةإلى تحقیق الوفرة االقتصادیالتخطیط السیاحي البیئي من شأنها أن تدفع 

من العالج، یستلزم إعداد دراسات تقییم األثر البیئي للمشروعات الجدیدة، بحیث یتم التعرف على 

األضرار البیئیة التي قد ینتج عنها وذلك لتفادیها مسبقا، وبالتالي یتم تفادي النفقات المالیة التي كانت 

  .1مواجهة تلك األضرار ستتطلب ل

یؤدي التخطیط السیاحي البیئي إلى وقف استنزاف الموارد الطبیعیة وترشید استخدامها، وفي حیث 

ذلك مما ال شك فیه منافع اقتصادیة كبیرة، فالتخطیط البیئي یهتم بكفاءة استخدام الطاقة وتقلیل الفاقد 

أن االهتمام بالبحث عن مصادر بدیلة متجددة منها، بما یؤدي ذلك إلى تحقیق وفورات اقتصادیة، كما 

  .2للطاقة یؤدي إلى خلق فرص اقتصادیة 

ویضم التخطیط السیاحي البیئي في طیاته مشروعات تحقق أرباحا اقتصادیة، وخیر مثال على ذلك 

مشروعات االستفادة من المخلفات وٕاعادة تدویرها، فبدل التخلص من المخلفات وتكبد في سبیل ذلك 

مالیة وآثار بیئیة سلبیة، فإنه یتم التعامل مع المخلفات كمورد اقتصادي یتم من خالل إعادة نفقات 

  .وٕانتاج العدید من المنتجات 3تدویرها

عملیة التنمیة السیاحیة المستدامة في مواقع السیاحة في كما یعد التخطیط السیاحي أهم مرحلة 

آثارها  من خاللها زیادة منافع التنمیة السیاحیة وتجنبالبیئیة، فالتخطیط السیاحي هو العملیة التي یمكن 

ونجاح أو فشل مخطط التنمیة السیاحیة في مواقع السیاحة . ستدامة قبل تنفیذهاالسلیبة وتوجیهها نحو اال

                                           
  .27ص  – 2004 –الطبعة األولى  –دمشق  –دار الرضا  –السیاحة المستدامة  –صالح الدین خربوطلي  - 1
  .82ص  – 2004 –عمان، األردن  –دار وائل للنشر  –الطبعة الثالثة  –مبادئ علوم البیئة  –عبد القادر عابد  - 2
ة المكلفة بالبیئة بالتنسیق مع الوزارات المكلفة بالصناعة والطاقة والصحة والفالحة والنقل تعد المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة الوزار " - 3

  ". والتجارة والجماعات المحلیة وتهیئة االقلیم والموارد المائیة والتعمیر والمالیة والدفاع الوطني، وكل هیئة أو مؤسسة معنیة

  .السالف الذكر –ییر النفایات ومراقبتها وٕازالتها المتعلق بتس 19-01من القانون رقم  14المادة : راجع 
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البیئیة، یرجع أساسا للسیاسة السیاحیة العامة التي تتبناها، ومن هنا یمكن اعتبار التخطیط السیاحي 

  .1ل للتنمیة المستدامة و أهمیة، التي یمكن من خاللها الوص الوسیلة األكثر

البیئي لتعمل على اإلرتقاء بالواقع البیئي نحو األفضل واألحسن، تأتي عملیة التخطیط السیاحي 

یوقف التدهور البیئي  2ونحو تحقیق الصحة والسالمة الحیویة والبیئیة، فالتخطیط البیئي للنشاط السیاحي 

ستغالل للموارد البیئیة، وعن االستنزاف الخاطئ للبیئة السیاحیة، والذي أدى إلى الم عن سوء االناج

في العالم، وٕالى استنزاف خطیر  3نضوب الكثیر من الموارد الطبیعیة في كثیر من المواقع السیاحیة 

  .ت مرتفعة من التلوثاللطبیعة، مع وجود درج

ة في إیجاد أنماط بدیلة للنشاط السیاحي ومن هنا تأتي مهمة التخطیط لنشاط السیاحة البیئی

التقلیدي، من شأنها أن تضمن قابلیة الموارد الطبیعیة لالستمرار، وفي الوقت ذاته تسمح بممارسة السیاحة 

البیئیة بدون أن تحدث أي هدر للموارد الطبیعیة في مواقع السیاحة البیئیة، وبذلك تصبح مهمة التخطیط 

شكل جدید  دعل المواقع السیاحیة البیئیة صالحة لألجیال المختلفة، ولذا تم اعتماالعلمي للسیاحة البیئیة، ج

من أشكال النشاط السیاحي، والتنمیة السیاحیة المستدامة، كنمط بدیل للشكل التقلیدي، من شأنه أن 

ة وسلیمة یضمن تحقیق التنمیة السیاحیة المتوازنة وحمایة الموارد الطبیعیة الباقیة، والحفاظ علیها صحیح

  .4لألجیال القادمة 

  

  التوجهات التنمویة للموارد الطبیعیة والبیئیة : ثالثــــا

ات والقرى ع، مثل تخطیط المنتجوارتباطاتهاومحیطها ومكان مواقع األشیاء تشمل دراسة الطبیعة 

، ...5األراضيالسیاحیة، ومراكز الزوار، والمسارات السیاحیة، والخدمات، والنقل والمواصالت واستصالح 

تحدید مستوى عملیة استغالل الموارد الطبیعیة على مستوى الموقع أو المنطقة وحاالت استغالل  فبعد

، یتم وضع التوجهات التنمویة في )استغالل جید، جزئي، سوء استغالل، عدم استغالل(الموارد الطبیعیة 

                                           
  .52ص  – 2001 –عمان، األردن  –مؤسسة الوراق  –الطبعة األولى  –أصول صناعة السیاحة  –حمید عبد النبي الطائي  - 1
من  3المادة : راجع ". یشمله كل خدمات تسویق أسفار أو استعمال منشآت سیاحیة بمقابل سواء شمل ذلك اإلیواء أو لم: النشاط السیاحي " - 2

  .السالف الذكر 01- 03القانون 
كل منظر أو موقع یتمیز بجاذبیة سیاحیة بسبب مظهره الخالب أو بما یحتوي علیه من عجائب أو خصائص طبیعیة أو : الموقع السیاحي " -3

  بناءات مشیدة علیه، یعترف له بأهمیة تاریخیة 
 –عمان، األردن  –دار صفاء للنشر والتوزیع  –الطبعة األولى  –التخطیط السیاحي في سبیل تخطیط مكاني شامل ومتكامل  –عثمان غنیم  - 4

  .31ص  – 1999
، یحدد كیفیة منح حق 1997دیسمبر  15مؤرخ في  483-97نظم المشرع الجزائري المساحات االستصالحیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  - 5

مؤرخة في  57ج ر . (رضیة من األمالك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات االستصالحیة، وأعبائه وشروطهامتیاز قطعة أ

  ).25/10/1998مؤرخة في  88ج ر ( 1998نوفمبر سنة  23مؤرخ في  372- 98معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم )  17/12/1997
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ة للموقع السیاحي البیئي بما یحقق اإلنتفاع تحدید معاییر االستغالل األمثل، ویتم تحدید األقالیم التخطیطی

  . 1األمثل بالموارد والوسائل والقدرات المحلیة في االرتقاء بجودة الموقع السیاحي البیئي

تشمل دراسة المجتمعات البشریة في المواقع السیاحیة جمیع النواحي السكانیة والبشریة، وتشمل و 

لكثافات، التركیب الجنسي، التركیب االجتماعي، الوضع الحجم المطلق، التركیب الهرمي، التوزیع، ا(

ما یتعلق بسكان المجتمعات السیاحیة، وكذلك القیم والسلوك أي كل ...) لثقافي، الوضع الصحي ا

والعالقات االجتماعیة، إضافة إلى دراسة الجوانب االقتصادیة في المواقع السیاحیة وتشمل دراسة جمیع 

ووفق متطلبات ...) زراعیة، تجاریة، أو في مجال الثروات الباطنیة، الحیوانیة صناعیة، (نواحي اإلقتصاد 

كل نوع من النشاطات یتم تحدید الركائز األساسیة الستراتیجیة التنمیة االقتصادیة من خالل تطویر 

  .2استراتیجیة إنتاجیة تضمن دمج مبادئ التنمیة المستدامة في برامج التنمیة السیاحیة

فبعد أن یتم تفریغ البنایات التي تم الحصول علیها في جداول یحدد فیها مناطق األنشطة السیاحیة 

المختلفة ونوعیاتها وتوقیعها على خرائط استعماالت األراضي، عندها یتم دراسة مالئمة التدرج الهرمي 

خالل هذا االستغالل وفق  للمواضع السیاحیة وعالقتها بالموارد المحلیة، لتحقیق التنمیة االقتصادیة من

درجة الطلب الحقیقي على المورد السیاحي، ونوع الموارد السیاحیة ودرجتها من حیث الجودة، وكذلك 

طبیعة الموارد السیاحیة ومدى توفرها، وال بد من استخدام الوسائل المختلفة للمحافظة علیها، واإلشراف 

   3. ة بهدف تحقیق تنمیة سیاحیة مستدامةعلى توزیعها بهدف االستفادة منها ألطول مدة ممكن

یتم تقییم مساحة األرض المطلوبة من خالل تحدید حجم مختلف األنشطة السیاحیة ومساحة الموقع 

السیاحي البیئي، والمرافق والشبكات والبنیة التحتیة والخدمات االجتماعیة، وتوفیر عالقات منطقیة بین 

خدمات عامة مناسبة حتى نتمكن من وضع المؤشرات العناصر الحضریة، وتوفیر عناصر وصول و 

  .والبرامج الالزمة عبر توجهات التنمیة بما یعكس ویلبي احتیاجات الموقع السیاحي

حیث یتطلب التخطیط السیاحي البیئي اتخاذ قرار حكومي من قبل السلطة السیاسیة لوضع 

عبر برامج ومشروعات هدفها تحسین . التشریعات الالزمة، حتى یتمكن من تحقیق أهداف الخطط التنمویة

مستوى الحیاة ووضع اإلمكانیات لتحقیق ذلك، على أن تقوم هذه التشریعات بمهمة تحدید أبعاد التخطیط 

                                           
  .28ص  – 1975 –جامعة الدول العربیة  –مجلة السیاحة العربیة  –تخطیط الترویج السیاحي  –صالح كریستال  - 1
  .71ص  – 1987 –دون دار نشر  –نحو استراتیجیة موضوعیة للتسویق السیاحي  –صبري عبد السمیع حسن  - 2
  .49ص  – 1994 –مطبعة جامعة القاهرة  –جغرافیة السیاحة والترویج  –سعاد عمران  - 3
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المطلوبة، فال بد من حل اآلثار السلبیة الناتجة من انفصال التنمیة من البیئة عبر القوانین واألحكام 

  1. د والتطویر بما یضمن تطویر الموقع السیاحي وتقدمهالتنظیمیة على أن تكون قابلة للتجدی

وال بد من حل المشاكل والخالفات التي لم توضحها التشریعات  ویتوقف حلها على الرأي 

الشخصي بوضع معاییر محددة تتیح لمتخذي القرار من إصدار قرارات ال تحكمها المیول الشخصیة أو 

ة المستثمرین وعدم تضارب القرارات واألحكام التي تسبب الحالة المزاجیة، حرصا على عدم فقدان ثق

  .التدهور البیئي في الموقع السیاحي

إن وضع السیاسة اإلنمائیة المناسبة للموقع السیاحي البیئي یستدعي القیام بدراسات وبحوث وٕاجراء 

السیاسة  ویتم وضع 2عملیات مسح وتجمیع معلومات إحصائیة بشأن اإلمكانیات اإلنمائیة المتاحة، 

التنفیذیة بعد جمع ومراجعات احتیاجات وممارسات كافة الوزارات والجهات الحكومیة، وبعد االستفادة من 

األبحاث والمعاییر التي یعتمد علیها التخطیط اإلقلیمي في المواقع السیاحة األخرى، بما یضمن 

ة مما یستلزم وجود األجهزة الفنیة الالمركزیة في العمل التخطیطي، ویشرف على المشروع وأعماله التنفیذی

واالداریة القادرة على تنفیذ المشروع، من خالل إدارة واعیة تعمل ضمن إطار مؤسساتي في وضع معاییر 

للبیانات والتنظیم والمسؤولیات وكیفیة التعامل مع الجهات األخرى، وتحضیر تصمیم لنظام العمل مع 

  .3خطة لتنفیذ كل مكوناته 

  

  العمـران في مناطق السیاحة البیئیة :  الثانيالفرع 

، واآلخر یراه "نتیجة"أحدهم یرى العمران : العمران بمفهوم شامل یمكن تناوله من منظورین 

، فاإلتجاه األول في تناول العمران یجعله هو نتیجة تفاعل ذكاء اإلنسان مع البیئة الطبیعیة في "وسیلة"

التجاه الثاني فیتناول العمران باعتباره أداة المجتمع ووسیلة لصیاغة استیفاء حاجاته المادیة والروحیة، أما ا

وتجدید مفاهیمه األساسیة وشحذ طاقات أفراده اإلبداعیة، وهذا المفهوم یعترف بالقوة الكامنة في العمران 

  .4وقدرته في التأثیر على المجتمع وتنمیته والتعبیر عن هویته 

ب نمطا معینا یتفق وطبیعة هذه المناطق، وینهض على أساس والعمران في المناطق السیاحیة یتطل

فلسفة ابن خلدون في العمران، تلك الفلسفة التي تقوم على تقسیم العمران إلى نمطین بناء على عالقة 

                                           
  .54ص  – 1991 –الهیئة المصریة العامة للكتاب  –ریة للتنمیة السیاحیة في الدول النامیة رؤیة عص –حسین كفافي  - 1
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اإلنسان بالطبیعة، وألن عالقة اإلنسان بالطبیعة في هذه المناطق هي عالقة استعمال ولیست عالقة 

یؤدي إلى تلبیة الحاجات البسیطة فقط نتیجة للضعف في الموارد، وهكذا فیجب  تحویل، فنشاط اإلنسان

أن یكون نمط العمران تقلیدي، ألنه في حالة النمط الحضري للعمران تكون العالقة بین البشر والطبیعة 

 عالقة تحویل الطبیعة بفضل العمل لتلبیة كافة االحتیاجات، كما أن العمران التقلیدي یمتاز بسیادة

  .1تطغى المصالح الخاصة يالمصلحة المشتركة بین اإلنسان والطبیعة، بینما في العمران الحضر 

ولخصوصیة وحساسیة مناطق السیاحة البیئیة، فهي تخضع ألحكام صارمة في عملیات التعمیر 

ودور ) ثانیا(ومن أجل ذلك سنتناول أیضا النظریات العمرانیة في التخطیط السیاحي البیئي ) أوال(فیها 

  .)ثالثا(التخطیط االقلیمي العمراني في حمایة البیئة السیاحیة 

  
  

   أحكام التعمیر في مناطق السیاحة البیئیـة :  أوال

، والذي یقصد به كیفیة حدوث عملیة التنمیة  eco-développementنشأ مفهوم التنمیة البیئیة 

فیمكننا حمایة الموارد الطبیعیة في نفس الوقت الذي یمكن فیه توظیف تلك  2في اتساق وتناغم مع البیئة، 

، مع وضع التوازن 3الموارد بشكل ال یتعارض مع حمایتها وفي إطار القدرة االستیعابیة  للنظام البیئي 

هوم البیئي معیارا أساسیا للخیارات التنمویة، بحیث نبقى على قاعدة المصادر البیئیة، وهذا یعني أن مف

التنمیة البیئیة یضع في اعتباره نوعا جدیدا من العدالة بین األجیال، ویتم التعامل مع النظام البیئي بهذه 

المناطق على أساس أن اإلنسان یدخل نفسه في أقل درجة من مجموعة المستهلكین في النظام البیئي، 

دیله ولكن السماح بتنمیته عمرانیا بشرط وبالطریقة التي ال تصبح استنزافا لهذا النظام، مع عدم السماح بتع

  .تحقیق التناغم مع البیئة

فیمكن حمایة الموارد الطبیعیة مع توظیفها بشكل ال یتعارض مع حمایتها، وذلك من خالل مبادئ 

التنمیة المستدامة، وال بد من عمل دراسات للتأثیرات البیئیة للعمران من خالل الجرد البیئي للبیئة المطلوب 

ها، ثم عمل التقییم البیئي لها من خالل التنبؤ مسبقا بالتغییرات ومقدارها، ثم دراسة النقاط األساسیة اعمار 

  .في تقریر اآلثار البیئیة

                                           
  .115ص  –مرجع سابق  –التخطیط في العمران الریفي والحضري  –علي سالم الشواورة  - 1
من الموارد الطبیعیة الالحیویة والحیویة كالهواء والجو والماء واألرض وباطن األرض والنبات والحیوان بما في ذلك التراث تتكون البیئة : البیئة " - 2

المتعلق بحمایة  10-03من القانون رقم  4المادة : ، راجع "الوراثي وأشكال التفاعل بین هذه الموارد ، وكذا األماكن والمناظیر والمعالم الطبیعیة

  .السالف الذكر –في إطار التنمیة المستدامة  البیئة
هو مجموعة دینامیكیة مشكلة من أصناف النباتات والحیوانات، وأعضاء ممیزة وبیئتها غیر الحیة، والتي حسب تفاعلها تشكل : النظام البیئي " - 3

  .من نفس القانون 4راجع المادة ". وحدة وظیفیة
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-I  القواعد العامة إلدارة العمران في مناطق السیاحة البیئیة: 

والبیئة المحیطة بهم یهدف العمران بمناطق السیاحة البیئیة إلى خلق الظروف المثالیة بین الناس 

مع الحرص على إحداث أقل تأثیر ممكن في السیاق الطبیعي للمكان بتهیئة الموقع وٕامداده بالخدمات 

الالزمة لجعله موقعا جاذبا، وهذا یتم بثالثة عناصر هي البیئة المشیدة، والبنیة األساسیة، واألنشطة 

  .الترفیهیة

اختالف مستویاتها أو مباني مراكز األنشطة الترفیهیة، وعناصر البیئة المشیدة هي وحدات اإلقامة ب

، وعند مقارنتهم نجد أن السائح )الفندق البیئي(وتتواجد في نمطین هما المنشآت السیاحیة التقلیدیة والبیئیة 

یحتاج الفخامة في التقلیدیة، ألن األنشطة قائمة على االسترخاء والتمتع بالخدمات، ویطلب البساطة ذات 

المحلي في البیئة، ألن األنشطة قائمة على الطبیعة والترویح، ویكون طابع التصمیم عالمي في الطابع 

التقلیدیة ومحلي في البیئیة، لذا تكون استراتیجیة التخطیط منعزلة ومنغلقة على نفسها داخل حدود واضحة 

  .1في التقلیدیة، وتكون مندمجة تماما في البیئة المحلیة 

مراعاة التوازن بین  ین األهداف المختلفة للعمران، معحقیق التوازن بالقاعدة األولى هي ت -1

أهداف التنمیة المحلیة والقومیة، ومراعاة أن السبل العلمیة التي توضع لتحقیق األهداف 

 . 2التنمویة للمنطقة قابلة لالستمراریة ومجزیة بالنسبة للمواطنین المحلیین 

أداء األغراض التي أنشئ من أجلها بالتنسیق وتفادي القاعدة الثانیة هي تمكین العمران من  -2

التضارب فیما بینها، ولذا یلزم أن تكون اإلدارة دینامیكیة وبعیدة النظر وقادرة على حساب 

 .التوابع البیئیة اإلیجابیة والسلبیة الناشئة عن قراراتها

ع وضع الضمانات القاعدة الثالثة وهي تأمین العمران من اإلنحراف  عن مساراته المحددة م -3

الكافیة عن طریق التشریعات القانونیة والقرارات االداریة التي تصدرها الجهة اإلداریة المسؤولة 

 .عن العمران، ومع هذا فإن القانون وحده ال یكفي دون التوعیة الجماهیریة المكثفة والفعالة

ي من األهمیة عند القاعدة الرابعة وتتكون من مجموعة من القواعد، وتأتي في الصف الثان -4

وضع سیاسة إلدارة العمران، من بینها الطرق ونمط التوزیع السكاني واألنشطة اإلقتصادیة 

 .3السائدة، ونمط استخدام األرض في المنطقة المحیطة

  

                                           
  .164ص  – 2008 –األردن  –عمان  –دار الورق للنشر  –الطبعة األولى  –م السیاحیة الجغرافیا والمعال –ابراهیم بظاظو  - 1
  .62ص  – 2000 –مصر  –القاهرة  –دار المعرفة الجامعیة  –صناعة السیاحة من المنظور الجغرافي  –محمد الزوكة  - 2
  .18ص  – 1993 –جامعة حلوان  –الطبعة الثانیة  –نظریة السیاحة  –صبري عبد السمیع  - 3
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-II  شروط تعمیـر مناطق السیاحة البیئیـة: 

عماریین، وتماشیا مع تقع مسؤولیة حمایة حرمة المكان وسكانه وطابعه على عاتق المخططین والم

ذلك فإن دورهم هام في عملیة حمایة الطبیعة بالموقع  المراد عمرانه، ألن مقیاس نجاح العمران في هذه 

المناطق هو مقدار جودة الشكل النهائي الذي یجمع البنیان والموارد الطبیعیة والظروف الثقافیة، بمعنى 

د طبیعي للمكان بروحه وأشكاله المختلفة، وتتطلب عملیة آخر فنجاح العمران معماریا یكون بتحویله المتدا

المحافظة على الخصائص الممیزة لموقع ما، تفهما عمیقا للنظام البیئي القائم، وٕادراك للعالقة بین الموارد 

المختلفة، وترجع قیمة عمران بیئة معینة إلى جودة سمات المكان، ومثال ذلك الذي یجعل من زیارة منطقة 

یاحة البیئیة تجربة ال تنسى، هو مقدار اندماج عمرانها في المنطقة الطبیعیة المحیطة به مخصصة للس

  .1والتقالید المتوارثة لسكانها 

ك الموارد الطبیعیة، وفقا إن تخطیط العمران على المدى الطویل هدفه اإلقالل من تدهور واستهال

ن الهدف األساسي یجب أن یكون زیادة تأثیر الوعي البیئي، واإلقالل من العوامل المؤثرة سلبا لذلك فإ

استیراد السلع والطاقة وٕانتاج الفضالت، والوضع األمثل یكون باستخدام المواد المتجددة : على البیئة مثل 

ن مصادر متجددة مثل بیئیا والمتاحة في المكان في عملیة البناء، والحصول على الطاقة الالزمة م

الشمس والریاح، واتباع استراتیجیة لمعالجة الفضالت الناتجة عن العمران، ومما سبق فإن العمران في 

  2: مناطق السیاحة البیئیة یجب أن 

  یحترم طبیعة الموقع والموارد الثقافیة 

 یقلل من المؤثرات السلبیة للتنمیة وازدیاد التلوث 

  المالئمة وتعزیز احترام البیئة الطبیعیةاالستجابة البیئیة 

  یستخدم تكنولوجیا مبسطة مالئمة لالحتیاجات الوظیفیة 

  ى استخدام خامات ضارة بیئیا وذات ناتج عالي بناء محلیة متجددة المصدر، ویتالفیستخدم مواد

 .من المخلفات

 ن استخدام للموارد یستخدم مرونة الفراغ بشكل مثالي، لإلقالل في حجم المباني وما یتبعها م

 .الالزمة لمواد البناء والتشغیل

  إضافي للموارد أو تأثیرات سلبیة على  إهداریجهز الستقبال ذوي االحتیاجات الخاصة بدون

 .الطبیعة والثقافة

                                           
  .52ص  – 2003 –عمان، األردن  –جامعة البلقاء  -الطبعة األولى   –مبادئ السیاحة  –نائل سرحان - 1
  .41ص  – 1994 –الطبعة األولى  –عمال  –جامعة القدس المفتوحة  –البیئة والموارد في الوطن العربي  –یحي فرحان وآخرون  - 2
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 یراعي تقسیم العمران لمراحل تنفیذیة بغرض مراقبة تأثیراته على الموارد، وٕامكانیة ضبطها. 

 ت المستقبلیة بشكل یحد من اللجوء لعملیات الهدم واإلزالة، وما ینتج عنها یعد للتعدیالت والتوسعا

 .1من مخلفات، وذلك باستخدام مواد تتقبل بسهولة عملیة إعادة االستخدام 

  

  النظریات العمرانیة في التخطیط السیاحي البیئي   : ثانیـا

، ونظریة النمو يطیط الموقعنظریة التخ: یرتكز التخطیط السیاحي البیئي على ثالثة نظریات هي 

  .اإلقلیمي، ونظریة التنظیم المكاني

  

I -  التخطیط البیئـي الموقعـي: 

كانت البدایات األولى في عملیة تخطیط المواقع السیاحیة بسیطة، وتتركز على موقع أو عدة 

مواقع، وأطلق على هذا النوع من التخطیط، بالتخطیط الموقعي، وظهر في هذا النوع من التخطیط العدید 

ألوسع، بعالقاته من العیوب والنواقص، فقد كان یهتم بموقع معین دون إعطاء هذا الموقع البعد الشمولي ا

، یشمل موقع واحد أو عدة مواقع، 2وارتباطاته مع المواقع األخرى، فقد كان هذا النوع من التخطیط محلیا 

  .ویتم التعامل معها كما لو أنها منفصلة عن بقیة المواقع والمناطق األخرى

ر، فإدارة كل والتخطیط الذي كانت تقوم به الجهات المسؤولة في الماضي كان یتم في هذا اإلطا

موقع سیاحي كانت ترسم وتخطط للموقع السیاحي، بغض النظر عن العالقات التي كانت تربط هذا 

 (local planning)أو الموقعي 3الموقع مع بقیة المواقع األخرى، وأطلق على هذا النوع بالتخطیط المحلي

قاتها وترابطاتها باألنشطة السیاحیة عن عال افاألنشطة السیاحیة یتم النظر إلیها وفق اعتبارات محلیة بعید

                                           
  .71ص  – 1975 –القاهرة  –الهیئة المصریة العامة للكتاب  –علما وتطبیقا السیاحة الحدیثة  –محمود كامل  - 1
عدد  –االقتصاد التضامني والتنمیة المحلیة : المحور  –المجلة المغربیة للتدقیق والتنمیة  –المبادئ الكبرى للحكامة المحلیة  –الیعكوبي محمد  - 2

  .17ص  – 2004یونیو  – 18
ننطلق بمعیة الدارسین والباحثین أنه مفهوم مركب بمقاربة متعددة التخصصات، وال سیما التخصصات االجتماعیة : مفهوم المحلي " - 3

 ثم الدراسات السیاسیة التي تقارب سوسیولوجیة الفعل العمومي وتحدیدا الفعل العمومي المجالي،) السوسیولوجیا، الجغرافیا، التاریخ، االنتروبولوجیا(

المدلول األول یتعلق بالوجود الفعلي للمحلي بوصفه معطى اجتماعي قائم الذات، أي واقع اجتماعي : نقارب مفهوم المحلي وفق مدلولین أساسیین 

كونه بحدود جغرافیة وجذور تاریخیة وبمعطیات وخصائص تاریخیة ثقافیة تمیزه عن باقي الوقائع االجتماعیة المحلیة األخرى، والمدلول الثاني ب

سیاسي من قبل الدولة كنظام مركزي ارتبط بمشروع بناء الدولة الوطنیة الحداثیة الهادفة إلى تدعیم مشروعیتها االجتماعیة،  –اختیار سوسیو 

 –ة الدولة عبد اللطیف المودني، الدینامیات المحلیة وحكام: للمزید من التوسع أنظر" وتخلیها عن جزء من صالحیاتها وسلطاتها للمؤسسات المحلیة

مرجع  – 16ص  –مداخل لفهم والتفسیر : الذكاء المجالي والجماعات االقلیمیة  –عن خالد البهالي ". 65ص   2013منشورات إفریقیا الشرق 

  .سابق
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في المواقع األخرى، وقد أدت جوانب الضعف الناجمة عن تبني هذا النوع من التخطیط إلى بروز 

  .توجهات نظریة أكثر تطورا لمعالجة نواحي الضعف على المستوى الموقعي

  

II -  نظریة النمو اإلقلیمـي: 

، استكماال لنظریات تخطیط الموقع (régional growth théory)جاءت نظریة النمو اإلقلیمي 

ي بعض النواقص التي ظهرت في عملیة تخطیط الموقع السیاحي، من خالل إعطاء فالسیاحي، بهدف تال

أبعاد أوسع في عملیة التخطیط، والتركیز على دینامیكیة المكان، أو الموقع السیاحي، بمعنى تناول كافة 

ر في األنشطة السیاحیة داخل الموقع السیاحي، والتركیز على الكیفیة التي مظاهر التبدل والتغیر المستم

  1. یتم من خاللها تفاعل األنشطة والعوامل المؤثرة في تبدل وتغیر أشكال وتوزیع هذه األنماط

ظهر من خالل االعتماد على هذا النوع من التخطیط للمواقع السیاحیة العدید من الثغرات، األمر 

إحداث الفجوات التنمویة بین المواقع السیاحیة، وظهور مواقع سیاحیة أكثر نموا استفادت  الذي أدى إلى

من عملیات التخطیط السیاحي، وبقیت مواقع أخرى أقل حظا ونموا، وبالتالي فقدان التوزیع  المتوازن 

ة في عملیة والعدالة، مما أدى لظهور العدید من المواقع السیاحیة الهامشیة، ویطلق على هذه الظاهر 

  .2 (polarized growtch)التخطیط بالنمو االستقطابي 
  

III -   نظریة التنظیــم المكــاني: 

، في المراحل الالحقة لعملیة (spatial distribution théory)ظهرت نظریة التنظیم المكاني 

التخطیط السیاحي، وتركز هذه النظریة على الخصائص الهیكلیة والبنیویة لنظام من المواقع السیاحیة، 

المتصلة مع بعضها البعض، وتعتمد أسالیب التخطیط في ضوء هذه النظریة، على التوزیع المكاني 

ة المكملة لبعضها، والتي تتفاعل مع بعضها لألنشطة السیاحیة في إطار شمولي من المواقع السیاحی

  . 3بعالقات دینامیكیة متبادلة 

ویالحظ من خالل استعراض النماذج التخطیطیة األولى، والتي تناولت تخطیط المواقع السیاحیة، 

أنها ركزت على الموقع السیاحي على أساس المقومات المتوفرة فیه، والعوامل المؤثرة على نشأته، فقد 

الني، ولم تأخذ الجوانب السلوكیة، وكانت تفتقر قه النماذج التخطیطیة تنظر إلى السائح كفرد عكانت هذ

للخطط الموضوعة إلى الجوانب السلوكیة في هیاكلها، وقد أدى هذا االفتقار إلى مشكالت تخطیطیة، أدت 

                                           
  .39ص  – 1980 –بغداد  –المكتبة الوطنیة  –جامعة البصرة  –مقدمة في الجغرافیا السیاحیة  –صباح محمود محمد  - 1
  .57ص  – 1977 –دار النشر للنهضة العربیة  –السیاسة القومیة للتسویق السیاحي  –الدین عبد الوهاب صالح  - 2
  .41ص  – 1980 –لبنان  –دون دار نشر  –في جغرافیة العمران  –وهیبة عبد الفتاح  - 3
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لذلك ظهر اتجاه  في كثیر من األحیان لعدم قدرة الخطط الموضوعة على تحقیق األهداف المرجوة منها،

جدید في عملیة تخطیط المواقع السیاحیة، یأخذ بعین االعتبار الجوانب السلوكیة في دراسة وتخطیط 

المواقع السیاحیة، بهدف تالقي الثغرات التي ظهرت في النظریات السابقة، التي كانت تعتمد على 

كانت تخطط للمواقع السیاحیة ، التي (governmental organizations)تصورات المنظمات الرسیمة 

حسب نماذج ومواصفات توضع بناء على ما یتوفر بالمواقع السیاحیة من مقومات مختلفة، دون إعطاء 

  .1البعد السلوكي للسائح أهمیة

، أن نجاح أي خطة أو مشروع سیاحي، ال یعتمد فقط على الجوانب 2ویرى العدید من الباحثین

، فالتخطیط السیاحي في النهایة اإلنسانیةأن یتعداها أیضا إلى العالقات المادیة البحتة فقط، وٕانما یجب 

هو من أجل السائح، وحتى یكون هذا التخطیط ناجحا وفعاال، ال بد من دراسة رغبات السیاح واحتیاجاتهم 

وأوضاعهم االجتماعیة والنفسیة بعنایة، والمجتمع المحلي، مما یشكل أهمیة كبیرة في نجاح تخطیط أي 

  .قع سیاحيمو 

  

  دور التخطیط اإلقلیمي والعمراني في حمایة البیئة السیاحیة   : اثالــث

تتلخص األبعاد البیئیة للتخطیط اإلقلیمي المكاني في دراسة كل مساحة في اإلقلیم السیاحي، 

لألنشطة وتحدید االستعمال األمثل لها، ویبدأ هذا النوع من التخطیط بتقسیم األراضي تبعا لحساسیتها 

ومن ثم یحدد األراضي  ،3السیاحیة إلى عدد من الدرجات، ویمنع إقامة أیة فعالیة في األراضي الهشة بیئیا

لكل نوع آخر من االستعماالت، ویتم توضیح الفعالیات الملوثة للبیئة في المواقع التي تمنع تأثیرها أو تقلل 

لنة هذا االستهالك بما یتفق مع االحتیاج األمثل منه، ثم تتم عملیة االستفادة من المساحات عن طریق عق

  .لكل فعالیة سیاحیة

یتم  تحدید األبعاد الالزمة لحل المشاكل القائمة من خالل ضبط طرق استخدام األرض في مواقع 

السیاحة البیئیة، لمواجهة الحركة السیاحیة الضخمة في هذه المواقع، التي تضغط على الموارد الطبیعیة 

بهدف الحفاظ على الموارد الهامة المعرضة للنفاذ وحق األجیال القادمة فیها، وتحدد أبعاد  في الموقع،

                                           
  .64ص  – 1992 –مصر  –مطبعة األهرام  –علم االجتماع الریفي  –أحمد غریب سید  - 1
  .32ص  – 2009مصر  –دار الوفاء للطباعة والنشر  –مدخل إلى علم السیاحة  –منال شوقي عبد المعطي  - 2
ئة إذا كانت البناءات بفعل أهمیتها وموقعها ومآلها أو حجمها، من طبیعتها تكون لها عواقب ضارة بالبیئة، یمكن رفض رخصة البناء أو التجز " - 3

المتعلق  1990فبرایر سنة  27المؤرخ في  48-  90التي أصبحت ضروریة لحمایة البیئة، طبقا ألحكام المرسوم أو منحها شریطة تطبیق التدابیر 

  الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء السالف الذكر 175 -91من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة : راجع ". بدارسة التأثیر على البیئة
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التنمیة السیاحیة الالزمة برسم سیاسات واستراتیجیات التنمیة المستدامة، والتي تمكننا من دراسة استغالل 

  : الموارد الطبیعیة مع ضمان حق األجیال القادمة فیها، وهي ثالثة 

 وهو الذي یحدد نوع التغییر المطلوب وحجمه في مختلف القطاعات العمرانیة :  وعيالبعد الن

 .واالجتماعیة واالقتصادیة وغیرها

 وهو الجدول الزمني إلحداث التغییر المطلوب، كأن یكون سریعا أو بطیئا، قصیرا :  البعد الزمني

 .أو متوسطا أو طویل المدى

 وهو الذي یحدد موقع التغییر المطلوب:  البعد المكاني. 

أصبح من الضروري أن نؤمن بیئة سلیمة من خالل االستعمال األمثل لألراضي السیاحیة،  إذ

واستغالل المصادر الطبیعیة بشكل یحقق التوازن بین مصالح تطویر الموقع السیاحي البیئي والنظم 

لحل مشاكل استعماالت األراضي الراهن، الطبیعیة من حوله، من خالل وضع استراتیجیة جدیدة 

  .وتحدیدها على أسس علمیة لمصلحة كافة شرائح المجتمعات السیاحیة

والتنمیة هي إطارات تحلیلیة تفسیریة تشرح طبیعة التوجهات الالزمة للتخطیط الذي یدخل في 

ول إلى األهداف االعتبار األبعاد المكانیة كأسلوب عمل لیترجمها إلى مخططات وبرامج مختلفة للوص

المرجوة، لذا ال بد من وضع أسس رؤیة حدیثة متوافقة مع المتطلبات والمعطیات الحالیة والمستقبلیة 

  .1لتقسیم الموقع السیاحي البیئي إلى مناطق بیئیة حسب االستخدام السیاحي 

على م التخطیط العمراني إلى االهتمام بالتنظیم الشامل لمواقع السیاحة البیئیة، ویتویهدف التخطیط 

األولى مرحلة المخطط العمراني العام، والثانیة مرحلة المخططات التفصیلیة التي تدخل في : مرحلتین 

تفاصیل مختلف أجزاء الموقع السیاحي التي حدد المخطط العام لها صفة عمرانیة، وتكمن األبعاد البیئیة 

  2:ط مراعاتهاللتخطیط العمراني في عدد من األمور التي یتوجب على المخط

انطالقا من التخطیط اإلقلیمي السیاحي یتحدد مكان الموقع السیاحي البیئي، أو : الموقع  - 

المناطق التي سیتم التوسع بها في داخل الموقع السیاحي، ویتطلب هذا اإلحاطة بكافة العوامل البشریة 

  .والطبیعیة في عملیة اختیار مكان الموقع السیاحي

                                           
 –عمان، اآلردن  –دار الحامد للنشر  –الطبعة األولى  –الجغرافیا السیاحیة في القرن الحادي والعشرون  –وموفق الحمیري نبیل الحوامدة،  - 1

  .52ص  – 2006
ص  – 2011 –االسكندریة، مصر  -دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر  –الطبعة األولى  –جغرافیة السیاحة  –منال شوقي عبد المعطي أحمد - 2

191.  
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وتقسم استعماالت األرض تبعا للنشاطات : األرض داخل الموقع السیاحي تحدید استعماالت  - 

، ووسائط النقل، أماكن الخدمات، المسارات السیاحیة، نقاط 1التي ستجري في الموقع من أماكن التخییم 

  .، وتقسم المناطق السیاحیة البیئیة حسب االستخدام إلى قلیلة ومتوسطة وكثیفة...المراقبة البیئیة 

یراعي توفر متطلبات الحفاظ على الصحة العامة : نشآت البیئیة في الموقع السیاحي الم - 

على أن تكون األراضي التي تقام بها المنشآت السیاحیة من الناحیة المناخیة ) الشمس والهواء والماء(

  .بها بعیدة عن مصادر تلویث البیئیة، وأال تؤثر المنشآت السیاحیة نفسها سلبا في المناطق المحیطة

من خالل استخدام السیاحة البیئیة كمحرك یحقق التنمیة اإلقلیمیة  2: تحقیق النمو االقتصادي  - 

المتوازنة والنهوض بالمستوى المعیشي للمناطق األقل نموا التي تمتلك المصادر والموارد السیاحیة، وأن 

السیاحة البیئیة، وزیادة مساهمتها في تساهم السیاحة البیئیة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في مواقع 

  .الناتج المحلي اإلجمالي

  

                                           
، الذي یحدد شروط تخصیص 1985ینایر سنة  26المؤرخ في  14-85في مجال استغالل أماكن التخییم في الجزائر، نظمها المرسوم رقم  - 1

یعدل  2001مایو سنة  26مؤرخ في  138-01المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  27/01/1985ج ر مؤرخة في ( أماكن التخییم  واستغالله 

،  1984وكذلك صدر في سنة  ).2001سنة  – 30ج ر، رقم (الذي یحدد شروط تخصیص أماكن التخییم واستغاللها  14-85وم رقم ویتمم المرس

  ).10/01/1984ج ر مؤرخة في (، یتضمن التنازل للبلدیات عن أراضي للمخیمات 1984یولیو سنة  7مؤرخ في  161-84المرسوم رقم 
  .73ص  –مرجع سابق  –احة صناعة السی –أحمد محمود مقابلة  - 2



 

 

  

   الثانيالباب 

التنمیة السیاحیة المستدامة بین 

  حریة االستثمار والقیود البیئیــــــــة
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التنمیة السیاحیة المستدامة بین حریة االستثمار  :الباب الثاني

   والقیود البیئیة

بعد أن تطرقنا في الباب األول للتخطیط العمراني والتخطیط السیاحي، والذي رأینا فیه كیف أن عملیة 

التخطیط  التخطیط العمراني تعد أساسا للتخطیط السیاحي، والعالقة الوطیدة التي تربطهما، وال سیما أن

  .الستشراف عملیة االستثمار السیاحي، والتنبؤ بكل مكوناتها وخصائصها وآثارهاالسیاحي یعتبر بدایة 

لذلك سنتناول في الباب الثاني االستثمار السیاحي من منظور عملي حسب النصوص التشریعیة التي 

أو التي تخصص الستقبال نظمت أحكامه، وال سیما في مجال التهیئة والتعمیر في المناطق السیاحیة 

  .االستثمارات السیاحیة

إن تكریس أي عملیة تنمویة في المجال السیاحي ال یتم غالبا خارج المناطق البیئیة والتي تتمیز 

بهشاشة إیكولوجیة وقدرة تحمل محدودة من الجانب العمراني، لذلك كان لزاما مراعاة هذه الخصوصیات 

وٕاقامة البنى التحتیة المهیكلة لألروقة التي ستحتضن مختلف الهیاكل إلنجاز وتهیئة المناطق السیاحیة 

السیاحیة، وذلك حتى تكون غیر محسوسة على المظهر العام للمواقع السیاحیة، وغیر مشوهة للمناظر 

التي تنصرف إلى أحكام التنمیة  ذه الثروات الطبیعیة، وهي المحاورالطبیعیة، وتتالفى استنزاف وتدمیر ه

ة المستدامة في أبعادها البیئیة المتواصلة ومراعاة حق األجیال القادمة في استغالل هذه الثروات على السیاحی

  .أحسن وجه

ف بمختلف مكونات العقار السیاحي، سواءا كان محمیة بیئیة، أو شریط وفي نفس السیاق سنعرّ 

ها من أصناف العقار السیاحي ساحلي، أو ممتلكات ثقافیة عقاریة، أو میاه حمویة، أو حظائر وطنیة، وغیر 

ونبین كیفیات وآلیات تفعیل  ،والتنظیمیة ةحسب ما أورده المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونی

واستغالل هذه المناطق في االستثمار السیاحي والتي تعتبر القاعدة فیها ارتفاق عدم البناء، ألنها تعتبر غالبا 

، والتي أقر "غیر قابلة للتصرف، االكتساب بالتقادم، التنازل"عدة الثالثیة من األمالك الوطنیة المحمیة بالقا

لها المشرع الجزائري آلیات قانونیة خاصة تسمح باستثمارها سیاحیا دون إهمال طابعها كملك من األمالك 

الوطنیة، ورصد في سبیل تحقیق ذلك مؤسسات قانونیة تضطلع بهذه المهام، وأوكل لها صالحیات محددة 

" عقد االمتیاز"قانونا لتهیئة وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، من خالل عقد إذعان أطلق علیه إسم 

منح للمستثمر بموجبه حق االستعمال واالستغالل دون حق التصرف الذي یبقى في ید مالك الرقبة وهو یُ 

ق السیاحیة، وذلك لحمایتها من كل تحویل الدولة ممثلة في وزارة المالیة التي تبقى مالكة الرقبة لهذه المناط

  .عن وجهتها وعدم تشویهها واستنزافها ولتطبیق مبادئ االستدامة المذكورة أعاله
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ویمتد نطاق بسط رقابة الدولة على هذه المناطق إلى حد ممارسة حق الشفعة االداریة إذا رأت وجها 

فید من العقار السیاحي بموجب عقد االمتیاز لذلك وتوافرت الشروط الموضوعیة، وال سیما إذا أراد المست

  .شخص آخرلفائدة   التصرف في هذا العقار

سیاحي، ال یتحقق نجاحه دون ربط مكوناته بالتنمیة السیاحیة المستدامة، وهو إن تجسید أي مشروع 

یة تضبط األمر الذي جعل المشرع الجزائري یواكب هذه االنعطافات والتحوالت المجالیة بوضع ترسانة قانون

حي في المناطق البیئیة والطبیعیة، وذلك للموازنة بین حریة االستثمار والقیود البیئیة في أحكام االستثمار السیا

  .إطار التنمیة السیاحیة المستدامة

كما ) فصل أول(التشریع الجزائري  أنواع العقار السیاحي في لذلك سوف نتطرق في هذا الباب إلى

  ).فصل ثاني( المستدامةالسیاحیة إطار التنمیة ار السیاحي في سنبین آلیات تفعیل العق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول 

  في التشریع الجزائريالعقار السیاحي 
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  العقار السیاحي في التشریع الجزائري :األولالفصل 
  

اإلطار العملي والوسیلة القانونیة ، 1المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 03- 03یمثل القانون 

إلنتاج األراضي القابلة لالستثمار السیاحي، وهو األداة القانونیة في ید السلطات العمومیة لتجسید وتكریس 

المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، ویجسد هذا القانون السیاسة  01-03المبادئ التي نص علیها القانون 

المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة  20- 01وازاة مع متطلبات وأحكام القانون االستثماریة السیاحیة بالم

الذي یعد المرجع األساسي في سیاسة وتوجهات تهیئة اإلقلیم الوطني، وكذلك المخطط التوجیهي للتهیئة 

ستشراف في والذي یمثل اللبنة األساسیة للتخطیط السیاحي والتوجهات المستقبلیة لإل « SDAT »السیاحیة 

  .مجال االستثمار السیاحي

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، بأحكام عملیة تبین كیفیة إنتاج  03-03لقد جاء القانون 

األراضي القابلة لإلستثمار السیاحي، من خالل آلیتین رئیسیتین تتمثالن في مناطق التوسع والمواقع السیاحیة 

  .طات المتعلقة بهما وكیفیة المصادقة علیهاوالذي حدد كیفیة إعداد المخط

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة یتبین لنا أنه على  03- 03من خالل قراءة نصوص القانون 

غرار الترسانة القانونیة الضخمة التي تنظم قطاع السیاحة فإن هذا القانون یعد حجر الزاویة للنشاط والتنمیة 

سیاحي بوجه عام، خاصة أنه یتعلق بأهم عنصر في االستثمار السیاحي وهو العقار السیاحیة واالستثمار ال

الموجه الحتضان المشاریع والهیاكل السیاحیة، حیث نصت المادة األولى منه على أن هذا القانون یحدد 

لقانون مبادئ وقواعد حمایة وتهیئة وترقیة وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، والتي عرفها كذلك ا

 01-03كما تضمنها القانون  لم یتضمن أحكاما عامة 03- 03المذكور سالفا، إال أن القانون  01- 03

إلى قصد تنظیم وتسییر المناطق والمواقع السیاحیة، ذلك ألن هذه األخیرة  فیه واتجهت إرادة المشرع الجزائري

  .إختالف أنواعهاتعتبر المجال الحیوي والعملي لتجسید االستثمارات السیاحیة على 

االستعمال العقالني والمنسجم للفضاءات والموارد السیاحیة قصد ضمان إلى ویهدف هذا القانون 

ٕادراج مناطق التوسع والمواقع السیاحیة وكذا منشآت تنمیة النشاطات السیاحیة ، و التنمیة المستدامة للسیاحة

المحافظة على التراث الثقافي ، و عیة للسیاحةحمایة المقومات الطبی، و في المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم

، والموارد السیاحیة من خالل استعمال واستغالل التراث الثقافي والتاریخي والدیني والفني ألغراض سیاحیة

 .2ٕانشاء عمران مهیأ ومنسجم ومناسب مع تنمیة النشاطات السیاحیة والحفاظ على طابعه الممیزو 

أیضا من خالل عدم تطرقه للتعاریف ما عدا تعریف مناطق  03- 03 وقد تجلى الطابع العملي للقانون

المذكور أعاله، وفي المقابل عرف  01-03التوسع السیاحي، والموقع  السیاحي اللذان عرفهما كذلك القانون 

                                           
  .2003فبرایر سنة  19مؤرخة في  11ج ر عدد  –، یتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 2003فبرایر سنة  17مؤرخ في  03-03القانون  - 1
  .المذكور سالفا 03- 03راجع المادة األولى من القانون  - 2
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المنطقة المحمیة على أنها جزء من منطقة التوسع أو الموقع السیاحي غیر قابل للبناء  03- 03القانون 

، وما یفهم من هذا 1حمایة خاصة قصد المحافظة على مؤهالته الطبیعیة أو األثریة أو الثقافیةویستدعي 

التعریف أن المنطقة المحمیة هي منطقة األصل فیها إرتقاق عدم البناء متى صنفت ضمن منطقة التوسع أو 

نونیة نظرا أضفى علیها حصانة خاصة وحمایة قاقد  الجزائري الموقع السیاحي وبذلك یكون المشرع

لخصوصیة هذه المناطق وما تتضمنه من مؤهالت ثقافیة وطبیعیة تستدعي المحافظة علیها واستغاللها 

  .بشكل یضمن االقتصاد العام لبیئتها وعدم استنزاف عناصرها أو تدمیرها

ر حیث یكتسي تحدید وتصنیف وحمایة وتهیئة وترقیة مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، وٕاعادة االعتبا

السالف الذكر، والتأكید على طابع  01- 03لها، طابع المنفعة العمومیة، وهو ما أشار له كذلك القانون 

العمومیة هو مبدأ راسخ في المبادئ الوطنیة  من خالل أسمى الوثائق التشریعیة، حیث نص الدستور 

أنها ملك كل الشعب الجزائري  الجزائري كما ذكرنا سابقا أن األمالك الوطنیة هي ملك المجموعة الوطنیة، أي

بكل أطیافه ومكوناته واتجاهاته، سواء الجیل الحالي وحتى األجیال المستقبلیة وتلك هي المبادئ التي یتوخاها 

في معظم القوانین العمرانیة على غرار القانون " التنمیة المستدامة"المشرع الجزائري من خالل إدخال مصطلح 

، وذلك المتعلق بالبیئة 10-03والقانون المتعلق بالسیاحة  01- 03والقانون  یمالمتعلق بتهیئة االقل 20- 01

لمواكبة أحكام اإلتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر في مجال البیئة والتنمیة المستدامة والتي 

  .أصبحت ملزمة لها من الجانب اإلیجابي للطبیعة واإلنسان

وسع والمواقع السیاحیة، تعد الدولة استراتیجیات وبرامج من شأنها وقصد تشجیع تنمیة وحمایة مناطق الت

إحداث آثار إیجابیة على اإلقتصاد الوطني، ویجب أن تكون تنمیة وتهیئة مناطق التوسع والمواقع السیاحیة 

طق متطابقة مع التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة والساحل، وبحمایة التراث الثقافي عندما تحتوي هذه المنا

، وتندرج تنمیة وتهیئة مناطق التوسع والمواقع السیاحیة في إطار المخطط الوطني 2على تراث ثقافي مصنف 

  .20- 01لتهیئة اإلقلیم المذكور في القانون 

وتمنع كل أشغال تهیئة أو استغالل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة المخالفة لمخطط التهیئة السیاحیة، 

  .3أو استغالل لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة یؤدي إلى تشویه طابعها السیاحيكما یمنع كل استعمال 

لذلك سنتناول في هذا الفصل أصناف وأنواع العقار السیاحي من خالل تكوین العقار السیاحي في 

  ).مبحث ثاني(ار السیاحي في المناطق الخاصة ــــواالستثم) مبحث أول(مناطق التوسع والمواقع السیاحیة 

   

  

                                           
  .المذكور سالفا  03-03من القانون  2راجع المادة  - 1
  .من القانون نفسه 5و 4راجع المادة  - 2
  .من نفس القانون 07راجع المادة  - 3
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  العقار السیاحــي  تكویــن : األول  المبحث

یتشكل العقار السیاحي القابل للبناء من األراضي المحددة لهذا الغرض في مخطط التهیئة السیاحیة، 

وتلك التابعة للخواص، وفي سبیل بسط الرقابة  ،ألمالك الوطنیة العمومیة والخاصةویضم األراضي التابعة ل

والحمایة على هذا الصنف من األمالك العقاریة، یحق للدولة ممارسة حق الشفعة داخل مناطق التوسع 

 والتي سیأتي الكالم علیها في موضعه، "الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة"والمواقع السیاحیة، وذلك عن طریق 

اءات المنجزة في إطار القانون ـــــــــمارسة هذا اإلجراء، على كل العقارات أو البنالتي منحها القانون حق م

  .،والمتواجدة داخل منطقة التوسع السیاحي، وتكون موضوع نقل ملكیة إرادیا بعوض أو بدون عوض03- 03

ولكن كما یمكن اقتناء العقار السیاحي القابل للبناء لدى الخواص طبقا التفاق ودي بین الطرفین، 

عندما یفضي اللجوء إلى كل الوسائل األخرى إلى نتیجة سلبیة، یمكن للدولة بناء على طلب من الوزیر 

  .المكلف بالسیاحة، اللجوء إلى اقتناء هذه األراضي باتخاذ إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

یة الخاصة المتواجدة داخل على أنه تباع األراضي التابعة لألمالك الوطن 03-03ونص القانون 

مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، والضروریة إلنجاز البرامج االستثماریة المحددة في مخطط التهیئة 

السیاحیة، للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة طبقا التفاق ودي، أي بدون عوض، ویمكن للدولة أن تتخذ التدابیر 

اخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة من خالل أحكام قوانین الالزمة لتدعیم أسعار العقار السیاحي د

  . 1المالیة

، على أنه مع مراعاة األحكام التشریعیة المعمول بها 03- 03ومن جانب التعمیر والبناء أكد القانون 

والمتعلقة بالعمران والفندقة، یخضع كل تغییر وتوسع أو تهدیم لمؤسسة فندقیة أو سیاحیة متواجدة داخل 

طقة التوسع أو الموقع السیاحي، إلى رأي مسبق من الوزارة المكلفة بالسیاحة، كما یخضع منح رخصة من

البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة إلى رأي مسبق من الوزارة المكلفة بالسیاحة، وبالتنسیق مع 

  .صنفةاإلدارة المكلفة بالثقافة، عندما تحتوي هذه المناطق على معالم ثقافیة م

وأیا كانت الطبیعة القانونیة للعقار السیاحي، ال یمكن أن تكون األراضي التي تشكل العقار السیاحي، 

 إذا المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، محل امتیاز أو إعادة بیع، إال 02- 02وال سیما المشمولة بالقانون رقم 

- 99كانت لفائدة االستثمارات المنصوص علیها في مخطط التهیئة السیاحیة، والمعتمدة طبقا ألحكام القانون 

الوطنیة  ، الذي یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، ویجب أن تتم إعادة بیع هذه األراضي من طرف الوكالة01

المختصة، وفي كل األحوال، یكون ذلك  ، أو منح حق االمتیاز علیها من المؤسسة العمومیةلتنمیة السیاحة

  .وفق دفتر الشروط

                                           
وفي هذا الصدد نالحظ أن المشرع الجزائري یتدخل من خالل قوانین المالیة إلدراج . السالف الذكر 03-03من القانون  22و 21و  20راجع المواد  - 1

المعالم والتي ، وهو ما یجعل المنظومة التشریعیة المتعلقة باالستثمار السیاحي غیر واضحة 03- 03أحكام جدیدة ویغیر أحكاما ثابتة نص علیها القانون 

  . تجعل المستثمرین األجانب متحفظین على االستثمار في الجزائر نظر إلى عدم استقرار القوانین وتغییرها من سنة إلى أخرى
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، قبل انتهاء أشغال تهیئتها 03- 03 وال یمكن إعادة بیع أو تأجیر األراضي المكتسبة في إطار القانون

من طرف الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة طبقا لمخطط التهیئة السیاحیة ودفتر الشروط الذي یلزم المستثمر 

طعة أرض مخصصة إلقامة مشروع استثماري سیاحي داخل مناطق التوسع السیاحي، عن المستفید من ق

طریق اإلقتناء لدى الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة أو في إطار االمتیاز من المؤسسة العمومیة المختصة، 

اإللتزام،  بالبدء في إنجاز المشروع في اآلجال المحددة في دفتر الشروط، وفي حالة إخالل المستفید بهذا

یمكن حسب الحالة، فسخ عقد البیع أو سحب االمتیاز، وكل بیع أو تأجیر لألمالك الخاصة المتواجدة داخل 

الوطنیة لتنمیة مناطق التوسع، یجب أن تكون محل إشعار للوزارة المكلفة بالسیاحة قصد تمكین الوكالة 

، یلزم المستفید أو المستأجر باحترام مواصفات وفي حالة التنازل أو التأجیر، من ممارسة حق الشفعةالسیاحة 

  .1دفتر الشروط

یتبین لنا أن العقار السیاحي المشمول بمخطط التهیئة  03-03إن استقراءنا لنصوص القانون 

السیاحیة المتواجد ضمن إقلیم مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، یضم األراضي التابعة لألمالك الوطنیة 

تلك التابعة للخواص، إال أن غالبیة هذه المساحات التي توجه لالستثمار السیاحي من العمومیة والخاصة، و 

خالل منح حق االمتیاز علیها، هي من األمالك الخاصة للدولة،مما یدفعها ال محالة إلى استعراض مفهوم 

  .هذا الصنف من الملكیة، وتمییزها عن األصناف األخرى المشابهة لها

ثم نتناول أحكام مناطق التوسع ) مطلب أول(العقاریة الوطنیة مالك األ لذلك سنتطرق إلى مفهوم

  ).مطلب ثاني(والمواقع السیاحیة 

  

  األمالك الوطنیة العقاریة : المطلب األول

لقد مرت عملیة تنظیم األمالك الوطنیة في التشریع الجزائري بمراحل مختلفة، تأثرت خاللها بالتوجهات 

امة، وانعكست على مضمون المفاهیم التي تبناها المشرع الجزائري خالل كل مرحلة السیاسیة واالقتصادیة الع

  .2تاریخیة

بعد االستقالل اعتمد المشرع الجزائري الخیار االشتراكي، مما استوجب التحول عما كان ساریا في ظل 

  .الخاص للدولةالفترة االستعماریة، حیث أن القانون الفرنسي آنذاك میز بین الدومین العام والدومین 

وهو الشيء الذي انعكس على تنظیم األمالك الوطنیة، فخالل الفترة الممتدة من االستقالل إلى غایة 

، لم یكن هناك قانون جامع خاص بتنظیم األمالك الوطنیة، 1984صدور أول قانون لألمالك الوطنیة سنة 

نین ومراسیم تختص بتنظیم قطاعات وٕانما كان األمر موزع على مجموعة من النصوص في شكل أوامر وقوا

 1966ماي  6المؤرخ في  102- 66أو أجزاء مختلفة من األمالك الوطنیة، كما هو الشأن بالنسبة لألمر 

                                           
  .السالف الذكر 03-03من القانون رقم  28إلى  23راجع المواد من  - 1
  .68ص  –مرجع سابق  –الضبط االداري في الجزائر  –غریبي محمد  - 2



  

219 
 

المتعلق باألمالك  06/12/1965المؤرخ في  301- 65المتضمن أیلولة األمالك الشاغرة للدولة، واألمر 

 73- 71المتعلق بمؤسسات الدولة، واألمر  22/01/1970المؤرخ في  11-70الوطنیة البحریة، واألمر 

المتعلق  06/11/1971المؤرخ في  74- 71المتعلق بالثورة الزراعیة، واألمر  08/11/1971المؤرخ في 

المتضمن قانون الرعي،  17/06/1975المؤرخ في  43- 75بالتسییر االشتراكي للمؤسسات، واألمر 

المؤرخ في  12-84لمتضمن قانون المیاه، وأخیرا القانون ا 1983ماي  16المؤرخ في  17- 83والقانون 

  .المتضمن النظام العام للغابات 1984جوان  23

باستقراء هذه النصوص، یتبین أنها لم تكن تمیز بین العام والخاص من أمالك الدولة، فكانت كل 

حلیة والمؤسسات الوطنیة، األمالك الوطنیة أمالك عامة ال تقبل التصرف فیها من قبل الدولة والجماعات الم

فهي تتعلق أساسا ببیان مشتمالت األمالك الوطنیة، وكیفیة اكتساب الصبغة الوطنیة، كما أنها تولت بیان 

  .خصائص هذه األمالك من عدم قابلیة للتملك، الحجز، والتقادم، كما بینت كیفیة تسییرها

ق بتنظیم األمالك الوطنیة في والمتعل 1984جوان  30المؤرخ في  16-84لیأتي صدور القانون 

جاالت، وال مجال مصلحة  تكریس وحدة األمالك العامة، فالدولة في النظام االشتراكي تتدخل في كل الم

التقلیدیة المكرسة الزدواجیة األمالك، حیث جاء في المادة األولى من هذا القانون أنه تتكون لتطبیق النظریة 

ت والوسائل التي تملكها المجموعة الوطنیة والتي تحوزها الدولة األمالك الوطنیة من مجموع الممتلكا

ومجموعاتها المحلیة في شكل ملكیة للدولة طبقا للمیثاق والدستور والتشریع الجاري به العمل الذي یحكم 

  . 1تسییر وتنظیم اقتصادها وتسییر ذمتها

- 90، صدر القانون 1989 وٕاحالل دستور 1976واستجابة للتغیر الدستوري بعد إلغاء دستور سنة 

المتعلق باألمالك الوطنیة، وقد تضمن القانون الجدید لألمالك الوطنیة تغییرا  01/12/1990المؤرخ في  30

في مفهوم األمالك الوطنیة من خالل العودة إلى اآلراء والنظریات الحدیثة في األمالك الوطنیة والتمییز في 

ضافة إلى تفصیله في إدارة تسییر األمالك وٕاجراءات جردها من إطارها بین الدومین العام والخاص، باإل

  .خالل المراسیم التنفیذیة

  :  2منه على أن 18في المادة  1989وقد نص دستور 

الدولة،  األمالك العمومیة والخاصة التي تملكها كل من األمالك الوطنیة یحددها القانون، وتتكون من"

  ".األمالك الوطنیة طبقا للقانون، والبلدیة، ویتم تسییر والوالیة

ذلك من خالل إقراره تقسیم األمالك الوطنیة إلى عامة وخاصة، على أساس  30-90وقد جسد قانون 

اختالف األنظمة القانونیة، وطبیعة النزاعات، فأصبحت معاییر التفرقة بین ما یعتبر عاما یخضع للقانون 

اصة على أساس أن استغالله یحدد عائدات مالیة، أو أنه العام، وبین ما یعتبر من األمالك الوطنیة الخ

                                           
  .91ص  –مرجع سابق  –تسییر وٕادارة األمالك الوطنیة في التشریع الجزائري  –سلطاني عبد العظیم  - 1
  .138ص  –مرجع سابق  –الضبط االداري في الجزائر  –غریبي محمد  - 2
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یؤدي وظیفة تملیكیه، ویخضع في كثیر من أحكامه للقانون الخاص، واستنادا لألحكام التشریعیة المنظمة 

  .لموضوع األمالك الوطنیة الخاصة

ها، وعلیه سوف نهتم من خالل دراستنا بمفهوم األمالك الوطنیة الخاصة للدولة وتحدید موضوع

وتصنیف هذه األمالك، سواء تعلق األمر بالوالیة أو البلدیة، وننتقل إلى دراسة معاییر التمییز بینها وبین 

أصناف أخرى من األمالك الخاصة، األمالك الوطنیة العامة، الوقفیة، الملكیة الخاصة لألفراد، وذلك بهدف 

  .ضبط وتحدید ممیزات األمالك الخاصة للدولة

كون دراستنا منصبة على اآللیات واألسالیب القانونیة التي حددها المشرع الجزائري آخر ت محوروفي 

ونقصد بذلك االستثمار . 1لتسییر واستغالل هذه األمالك الوطنیة الخاصة من أجل تحقیق العائد المالي

  . السیاحي في مناطق التوسع السیاحي المجسد على األمالك الخاصة للدولة

لكن قبل ذلك سنبین األبعاد ) فرع ثاني (المطلب مفهوم األمالك الخاصة للدولة  لذلك سنتناول في هذا

  ).فرع أول(القانونیة لألنشطة السیاحیة في التشریع الجزائري 

  

   في التشریع الجزائريبعاد القانونیة لألنشطة السیاحیة األ: الفرع األول 

للسیاحة، شروط التنمیة المستدامة لألنشطة المتعلق بالتنمیة المستدامة  01-03لقد حدد القانون 

السیاحیة، وكذا تدابیر وأدوات تنفیذها، حیث یهدف هذا القانون إلى إحداث محیط مالئم ومحفز من أجل 

ترقیة االستثمار وتطویر الشراكة في السیاحة، وٕادماج مقصد الجزائر ضمن السوق الدولیة للسیاحة من خالل 

ادة االعتبار للمؤسسات الفندقیة والسیاحیة قصد رفع قدرات اإلیواء واالستقبال، ترقیة الصورة السیاحیة، وٕاع

وتنویع العرض السیاحي وتطویر أنماط جدیدة لألنشطة السیاحیة وكذلك تلبیة حاجات المواطنین وطموحاتهم 

تثمین و ، مایة البیئة وتحسین إطار المعیشةفي مجال السیاحة واالستجمام والتسلیة مع المساهمة في ح

القدرات الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة من خالل تحسین نوعیة الخدمات السیاحیة وترقیة وتنمیة الشغل في 

المیدان السیاحي، الذي یساهم في التطویر المنسجم والمتوازن للنشاطات السیاحیة وتثمین التراث السیاحي 

  .2الوطني

طار المفاهیمي للنشاط السیاحي محاوال تعریف في القسم الثاني منه اإل 01- 03قد تناول القانون و 

بعض المصطلحات التي لها صلة مباشرة بالسیاحة والتنمیة السیاحیة، وذلك إلعطاء صورة واضحة عن هذا 

القطاع المتنوع والمتشعب، وقد جاءت هذه التعاریف جد مقتضبة ذات داللة موضوعیة تنصرف إلى الجانب 

                                           
ص  – 2006 –وق، بن عكنون كلیة الحق –جامعة الجزائر  –مذكرة ماجستیر  –األمالك الوطنیة الخاصة في القانون الجزائري  –شرفي حسان  - 1

118.  
  . المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، السالف الذكر 01-03من القانون  02راجع المادة  - 2
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الجانب الفقهي الذي یعد الجهة المختصة في وضع التعاریف الدقیقة والشاملة  العملي والقانوني أكثر منه إلى

  .لكل معاني ما هو مراد تعریفه وتفصیله

حیث عرف هذا القانون النشاط السیاحي بأنه كل خدمات تسویق أسفار أو استعمال منشآت سیاحیة 

  .1بمقابل سواء شمل ذلك اإلیواء أو لم یشمله

وعالقته بالتنمیة السیاحیة ) أوال(فرع، إلى الطبیعة القانونیة للنشاط السیاحي ومنه سنتطرق في هذا ال

   ).ثالثا(ونوضح كیف تعتبر عملیة التهیئة السیاحیة أساسا للتنمیة السیاحیة ) ثانیا(واالقتصادیة 

  

  :الطبیعة القانونیة للنشاط السیاحي : أوال 

وهو - خدمات  - عرفت النشاط السیاحي بأنه كل أنها  01-03من القانون  03تبین من خالل المادة ی

التصنیف القانوني للنشاط السیاحي حسب التشریع الجزائري وبذلك فهو یخضع ألحكام الخدمات التي تقدم 

أو كل من تتوفر فیه هذه الصفة متى أراد  2والمقصود هنا من العامة هم فئة السـواح ،للجمهور أو العامة

ال سیما استعمال المنشآت السیاحیة بمقابل سواء شمل ذلك اإلیواء والمبیت االستفادة من خدمة سیاحیة و 

  .واإلقامة، أو كان استعماال عارضا لمدة قصیرة ال تشمل خدمة اإلیواء واإلقامة

وٕاذا نظرنا إلى الخدمات برؤیة عمرانیة معاصرة، تعد جغرافیة الخدمات من فروع الجغرافیة البشریة، 

للدراسات العمرانیة منذ أن شهد العالم في العقود الثالثة األخیرة من القرن الماضي والذي بدأ یظهر كمجال 

ما یمكن أن  یطلق علیه ثورة صامتة في بنیة النشاط االقتصادي، وذلك بمعظم الدول الصناعیة الكبرى، 

ي بحیث حل توفیر الخدمات محل تصنیع البضائع، لیكون ذلك هو السمة الغالبة في النشاط الصناع

  .3المتقدم

وٕاذا كانت دراسة الخدمات تعد من الدراسات الحدیثة في علم العمران، فإن أنشطة الخدمات لیست 

  .4حدیثة النشأة، بل كانت تمثل أحد موضوعات الجغرافیة اإلقلیمیة والتخطیط اإلقلیمي 

                                           
  .السالف الذكر 01-03من القانون  03راجع المادة  - 1
، السائح، أنه من یزور بلدا غیر بلده الذي تقیم لیه بصورة دائمة ومعتادة، ألي سبب من 1963وقد عّرف مؤتمر روما العالمي للسیاحة عام "  - 2

اعیة ألي غرض ماألسباب، عدا قبول وظیفة بأجر في البلد الذي یزوره، أي تغییر مكان لإلقامة المعتادة لفترة مؤقتة، وبعبارة أوضح تغییر البیئة االجت

 – 01الطبعة  –الدار اللبنانیة للنشر والعالقات العامة، بیروت  –الحسن، حسن، السیاحة صناعة وعالقات عامة : راجع ". غیر غرض العمل بأجر

  .20ص – 1978

بلدا أجنبیا الي غرض من بین السائح والمسافر، حیث اعتبر أن السائح هو الشخص الذي یدخل  (Nourfal)وقد میز الباحث االنجلیزي نورفال 

قامته الدائمة األغراض، عدا إتخاذ هذا البلد محل إقامة دائمة، أو العمل في هذا البلد عمال منظما ومستمرا، بینما یعد مسافرا، كل شخص یغادر مكان إ

  :سواء داخل حدود دولته أو خارجها تحت أي دافع من دوافع السفر راجع 

  .32ص  –مرجع سابق  –علما وتطبیقا السیاحة الحدیثة  –كامل محمود 
  .83ص  2015 –الطبعة األولى  -األردن –عمان  –الدار المنهجیة –الخدمات الحضریة برؤیة جغرافیة معاصرة  –فؤاد بن غضبان  - 3
  .84ص  –نفس المرجع  –فؤاد بن غضبان  - 4
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مام بعد النهضة وقد حظیت الخدمات بالكثیر من األهمیة أثناء الثورة الصناعیة، ثم تزاید هذا االهت

من العمالة موجهة في الوقت الحالي  %50الصناعیة، وفي معظم الدول الصناعیة المتقدمة فإن أكثر من 

  .1لقطاع الخدمات، بینما تزید هذه النسبة في الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة 

فع مستوى اإلنتاج وتطویره وعلى الرغم من أن التصنیع، هو تلك العملیة التي تهدف أساسا إلى ر 

بهدف تلبیة رغبات وحاجیات اإلنسان، مما ینتج عنه ترقیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، إال أن تطور 

قطاع الخدمات أدى إلى بروز إشكالیة حول أي قطاع یمكن االعتماد علیه في رفع مستویات التنمیة بشقیها 

  .2ربط بین التصنیع والخدماتاالقتصادي والحضري، وأي عالقة تلك التي ت

إن الشغل الشاغل ألغلب المهتمین بتخطیط المدن وعملیة تطور المجتمعات الحضریة، هو كیفیة 

معالجة الزیادة في الكثافة السكانیة، والتي أدت إلى إتساع أحجام المدن وتزاید الطلب على الخدمات بشتى 

ل السكان في شتى القطاعات، وتوزیع التكنولوجیا أنواعها، من خالل إنشاء مشاریع ومخططات بهدف تشغی

  .وسیادة المهن التجاریة والصناعیة والخدماتیة، قصد تحقیق الرفاهیة والرقي اجتماعیا واقتصادیا

وباعتبار الخدمات المحرك والمعیار الرئیسي لتحدید مدى تطور المدن الحدیثة، فإن هذه األخیرة أدت 

لق علیها المدن الخدماتیة، والتي أعطت مفهوما جدیدا لماهیة الخدمات، إلى بروز نوع جدید من المدن یط

  .3وبخاصة عالقتها مع التجمعات الحضریة 

ویكتسب مفهوم الخدمة مدلوالت واسعة، ونتیجة لهذا التوسع في طبیعة المفهوم والمصطلح فقد 

لقانونیة والتخطیطیة والعمرانیة أصبحت الخدمات تلقى اهتمام العدید من الباحثین والدارسین من المجاالت ا

  . والجغرافیة واالقتصادیة ومجاالت التنمیة والتحضر والسیاحة

لذلك فقد لقي مفهوم الخدمات اهتماما كبیرا في اآلونة األخیرة بسبب تزاید حاجة اإلنسان لمختلف 

تمام بدراسة الخدمات الخدمات، وخاصة بعد تطور التقنیات واألسالیب المستخدمة في توفیرها، وقد كان اإله

مقتصرا على الجوانب التصمیمیة، كالدراسات الهندسیة التي تتناول دراسة تصمیم مرافق الخدمات من مدارس 

، أو مّد  شبكات توزیع المیاه أو الصرف " الخدمات االجتماعیة"ومستشفیات ومراكز ترفیهیة، والتي تسمى 

، كما یتناول مخططوا المدن توزیع الخدمات على "تحتیةخدمات البنیة ال"الصحي أو الطرقات والتي تسمى 

  .4األرض الحضریة لمعرفة ما تشغله من مساحة ضمن أراضي المدینة 

وبمرور الزمن ظهرت الحاجة إلى االهتمام بدراسة الخدمات ألنها تتعلق بحیاة الفرد الیومیة وتمثل 

عیة وكمیة وكفاءة الخدمات یمكن قیاس إحدى المعاییر األساسیة لقیاس تطور المجتمعات فمن خالل نو 

التطور الحضاري الذي حققته كل دولة، وقد نتج عن اإلهتمام المتزاید بالخدمات أنه أخذت بعض 

                                           
  .58ص  – 2004 –األردنیة للنشر والتوزیع  –التصنیع والتحضر  –غني ناصر القریشي  - 1
  .34ص  – 2011 –االسكندریة  –دار المعرفة الجامعیة  –التصنیع والمدن الجدیدة  –محمد عباس ابراهیم  - 2
  .336ص  – 2010 –دمشق  –جغرافیة العمران  –محمد صافیتا، عدنان عطیة  - 3
  . 34ص  -  2001 -دمشق   –المبادئ العامة لجغرافیة المدن  –عدنان عطیة  - 4
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التخصصات على عاتقها دراسة الخدمات من عدة جوانب، ومنه نوع الخدمة وطریقة التوزیع في المحیط 

  .المحلي واإلقلیم الوطني

تطورا مستمرا في كافة المجاالت ووصلت إلى درجة عالیة جدا في النصف وقد شهدت حیاة  السكان 

الثاني من القرن العشرین، حیث حقق التطور العلمي والتكنولوجي تقدما كبیرا انعكست آثاره على كافة 

مجاالت الحیاة ومنه الخدمات، حیث شهدت جمیع أنواعها تطورا كبیرا في النوع والكم والكفاءة بشكل ینسجم 

  . 1حاجة اإلنسان ورغباته  مع

اعتبر  02، نجد أن المشرع الجزائري من خالل نص المادة 2وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري 

كل مقاولة الستغالل المالهي "و " كل مقاولة للتورید أو الخدمات"أنه یعد عمال تجاریا بحسب موضوعه 

أن التكییف القانوني للنشاط السیاحي یعتبر عمال تجاریا ، ومنه یتبین لنا 3" العمومیة أو اإلنتاج الفكري

النشاطات واألعمال السیاحیة، إال أنه قیاسا على ما  02بحسب موضوعه حتى ولو لم یذكر نص المادة 

ذكره على سبیل المثال في النشاطات المصنفة كأعمال تجاریة حسب موضوعها، فالنشاط السیاحي یعد عمال 

 سیما إذا كان مؤسسة فندقیة أو هیكل إیواء أو ترفیه یقدم خدمة بمقابل مالي، تجاریا حسب موضوعه، ال

 29769وتسري في حقه أحكام المادة الثانیة من القانون التجاري، وهو ما أكده قرار المحكمة العلیا رقم 

  . 4في قضیة اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بالمؤسسات الخدماتیة 18/05/1985بتاریخ 

  

  لتنمیة السیاحیة واالقتصادیة با وعالقتهالنشاط السیاحي :  انیـاث

تهدف التنمیة السیاحیة إلى رفع قدرات اإلنتاج السیاحي، خاصة عن طریق االستثمار السیاحي، مع 

  . 01-03، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في القانون 5الحرص على تثمین التراث السیاحي الوطني

السیاحیة من حیث أهدافها وغایاتها ضمن السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم والتنمیة وتندرج التنمیة 

، وقصد ترقیة االستثمار السیاحي ورفع القدرة التنافسیة للمنتوج 206-01المستدامة، طبقا للقانون رقم 

                                           
   .26ص  -   2009 –لبنان  –المؤسسة الحدیثة للكتاب  –دراسة في الجغرافیة التنمویة  –خدمات المدن  –ریاض كاظم الجمیلي  - 1
أبریل  25المؤرخ في  08-93یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم بالمرسوم التشریعي رقم  1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59- 75األمر رقم  - 2

   .2005فبرایر سنة  06المؤرخ في  02-05، والقانون رقم 1996دیسمبر  9المؤرخ في  274-96م ، واألمر رق1993
  .من نفس القانون 02المادة  - 3
لما كان المطعم هو عبارة ) "ز. ع (ضد ) ع.ع. أ(قضیة  –الغرفة التجاریة والبحریة  18/08/1985، تاریخ القرار 29769قرار المحكمة العلیا رقم  - 4

التجاري، ومن عن مؤسسة خدمات ، فإنه من المقرر قانونا أن بیع األطعمة والمشروبات یعد عمال تجاریا تسري في حقه أحكام المادة الثانیة من القانون 

ومتى إلتزم قضاة . ال مهنیا ولیس عمال تجاریا، في غیر محله ویستوجب ردهثم فإن النعي بالوجه المثار من الطاعن تأسیسا على أن هذا البیع یعد عم

  ".االستئناف تطبیق هذا المبدأ استوجب رفض الطعن
  .السالف الذكر 01-03من القانون  09راجع المادة  - 5
  .المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة السالف الذكر 20-01القانون رقم  - 6
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والمواقع السیاحي الوطني تضع الدولة تدابیر تشجیعیة، ال سیما في مجال تهیئة وتسییر مناطق التوسع 

  .، التي تعد الوعاء الخصب الستیعاب برامج االستثمار السیاحي1السیاحیة

یرتبط فهم االستثمار السیاحي في الجزائر أو في أي بلد عربي بشكل كبیر، بمعرفة مفهوم ومكونات 

نواع التنمیة السیاحیة، وطبیعة العالقات بین هذه المكونات، إن التنمیة السیاحیة هي أحدث ما ظهر من أ

التنمیة المختلفة، وهي بدورها متغلغلة في كل عناصر التنمیة الشاملة، وتكاد تكون متطابقة معها، فكل 

  .2مقومات التنمیة الشاملة هي مقومات التنمیة السیاحیة

لذلك تعتبر قضیة التنمیة السیاحیة عند الكثیر من دول العالم، من القضایا المعاصرة، كونها تهدف 

ي زیادة الدخل الفردي الحقیقي، وبالتالي تعتبر أحد الروافد الرئیسیة للدخل القومي، وكذلك بما إلى اإلسهام ف

تتضمنه من تنمیة حضاریة شاملة لكافة المقومات الطبیعیة واإلنسانیة والمادیة، ومن هنا تكون التنمیة 

  . السیاحیة وسیلة للتنمیة االقتصادیة

، یر التسهیالت والخدمات إلشباع حاجات ورغبات السیاحوتعرف التنمیة السیاحیة على أنها توف

  . 3إیجاد فرص عمل جدیدة ودخول جدیدة: ة مثل وتشمل كذلك بعض تأثیرات السیاح

وتشمل التنمیة السیاحیة جمیع الجوانب المتعلقة باألنماط المكانیة للعرض والطلب السیاحیین، التوزیع 

  . 4ركة السیاحیة، تأثیرات السیاحة المختلفةالجغرافي للمنتجات السیاحیة، التدفق والح

فالتنمیة السیاحیة هي االرتقاء والتوسع بالخدمات السیاحیة واحتیاجاتها، وتتطلب التنمیة السیاحیة 

تدخل التخطیط السیاحي، باعتباره أسلوبا علمیا یستهدف تحقیق أكبر معدل ممكن من النمو السیاحي بأقل 

التخطیط السیاحي یعتبر ضرورة من ضرورات التنمیة ومن هنا ، 5تطاعتكلفة ممكنة وفي أقرب وقت مس

  .السیاحیة الرشیدة لمواجهة المنافسة في السوق السیاحیة الدولیة

  6: وتتكون التنمیة السیاحیة من عناصر عدة أهمها 

: مثل  Natural facturesوتشمل العناصر الطبیعیة   attractionب السیاحي ذعناصر الج -1

  Man made objectsأشكال السطح والمناخ والحیاة والغابات، وعناصر من صنع اإلنسان 

 .كالمنتزهات والمتاحف والمواقع األثریة التاریخیة

 .بأنواعه المختلفة البري، البحري والجوي transportالنقل  -2

                                           
  .السالف الذكر 01-03من القانون  11 راجع المادة - 1
 – 2006 –نینار للنشر والتوزیع  –صناعة السیاحة كأحد الخیارات االستراتیجیة للتنمیة االقتصادیة، دار الفرات : شوقي مصطفى یوسف  - 2

  .106ص
  .37، ص 1987رؤیة عصریة للتنمیة السیاحیة، النهضة المصریة، القاهرة، : كافي، حسین  - 3
  .65ص   - 2014عمان  –، الجغرافیا والمعالم السیاحیة، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع )وآخرون(زة عبد الحلیم، درادكة حم - 4
  .83ص  – 2011 –االسكندریة  –أسس التخطیط السیاحي، دار الوفاء للطباعة والنشر : منال، شوقي عبد المعطي أحمد  - 5
  .41ص  – 2013عمان  –حة، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزیع مبادئ السیا: حمزة، العلوان - 6
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یالت، وأماكن كالفنادق والموت commercialسواء التجاري منها  accomodationأماكن النوم  -3

 .بیوت الضیافة وشقق اإلیجار: النوم الخاص مثل 

بجمیع أنواعها، كاإلعالن السیاحي واإلدارة   supporting facilitiesالتسهیالت المساندة  -4

 ...السیاحیة واألشغال الیدویة والبنوك 

 ...كالمیاه والكهرباء والغاز   infrastructureخدمات البنیة التحتیة  -5

ذه العناصر جمیعها الجهات المنفذة للتنمیة، فالتنمیة السیاحیة تنفذ عادة من قبل ویضاف إلى ه -6

 .القطاع العام أو الخاص أو اإلثنین معا

وتهدف تنمیة الصناعة السیاحیة إلى تحقیق زیادة مستمرة ومتوازنة في الموارد السیاحیة، وٕان أول 

لهذا فإن الدولة مطالبة بالسعي إلى توفیر كل ، رئیسیةإلنسان الذي یعد أداتها المحور في عملیة التنمیة هو ا

  .1ما یحتاج إلیه لتبقى القدرات البدنیة  والعقلیة والنفسیة لهذا اإلنسان على أكمل وجه

إن عملیة تنمیة وتطویر السیاحة تكون بجرد المصادر التي یمكن استخدامها في الصناعة السیاحیة 

مناطق جدیدة قد تجذب إلیها السائحین، مثل القرى السیاحیة أو األماكن وتقویمها بشكل علمي، بل وٕایجاد 

المبنیة خصوصا للسیاحة، والتقویم هنا لیس مجرد تخمین نظري، وٕانما تقویم مقارن مع المنتجات السیاحیة 

للدول المنافسة واعتمادها على اتجاهات وخصائص الطلب السیاحي العالمي، والذي  یعد األساس في تحدید 

وٕایجاد البنیة التحتیة والقومیة للسیاحة عبر تشجیع االستثمار السیاحي، وتسهیل عمل شركات االستثمار من 

  . 2خالل تخفیض الضرائب واإلجراءات الجمركیة على األجهزة والمعدات الالزمة لمشاریعهم

والجهود العاملة إن تنمیة النشاط السیاحي في الجزائر، بحاجة إلى تكامل كافة العناصر واإلمكانیات 

في الحقل السیاحي، ألن السیاحة قطاع اقتصادي یضم مرافق عدیدة ونشاطات اقتصادیة مختلفة، لذلك فإن 

أي تخطیط للتنمیة السیاحیة یجب أن یهدف إلى وضع برامج من أجل استخدام األماكن والمناطق والمواد 

حین إلیها، سواء بشكل مباشر أو عبر اإلعالن سیاحیا، ثم تطویرها لتكون مراكز سیاحیة ممتازة تجذب السائ

  . 3السیاحي أو غیره من مزیج اإلتصال التسویقي

  : 4إن تنمیة الصناعة السیاحیة تحكمها عدة اعتبارات ال بد من مراعاتها، وهي على النحو التالي 

 یاحیة من تدریب الجهاز البشري الالزم الذي یحتاج إلیه القطاع السیاحي، حتى تتمكن المنشآت الس

 .القیام بدورها بالشكل المطلوب

                                           
  .197ص  – 2003بیروت،  – 1ذ ط*- دور اإلعالن في التسویق السیاحي، الحواسب الجامعیة للندوات : عبد القادر، مصطفى  - 1
  .69، ص 2007عمان،  –صناعة السیاحة، دار الكنوز المعرفة : أحمد محمود مقابلة  - 2
  .117ص  – 2010عمان  –دار الرایة للنشر والتوزیع  –التسویق والترویج السیاحي والفندقي : عصام حسن السعیدي - 3
  .78ص  –مرجع سابق  –صناعة السیاحة  –أحمد محمود مقابلة  - 4
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  المحافظة على أصالة المواقع السیاحیة، ألن جذب السیاح إلى هذه المناطق قد یعتمد الطبیعة أو

 .التاریخ أو أي عامل آخر تتمیز به المنطقة السیاحیة

 احتیاجات  االستغالل الجید للموارد السیاحیة المتاحة، مع توفیر المرونة لها لتتمكن من مواكبة

 .الطلب السیاحي المحلي والعالمي

  إجراء دراسة شاملة للتأكد من الجدوى االقتصادیة لالستثمارات السیاحیة المقترحة وفیما إذا كان

 .االستثمار سیذر أرباحا أم ال

  دعم الدولة للقطاع السیاحي، عبر إشراك القطاع الخاص في تنفیذ البرامج السیاحیة، ویكون ذلك

 .عالنیة تسویقیة متكاملةعبر خطة إ

  ربط خطة التنمیة السیاحیة مع خطط التنمیة االقتصادیة األخرى لمختلف القطاعات االقتصادیة

 .لتحقیق نمو متوازن، ولیس مجرد اإلهتمام بالسیاحة بشكل منعزل

  تحدید المشاكل التي قد تعترض تنمیة الصناعة السیاحیة، ثم وضع خطط بدیلة في حال حدوث

 .ینطارئ مع

  دراسة السوق السیاحیة المحلیة، من أجل معرفة نوعیة السیاح الوافدین، وما هي میوالتهم للسعي

 .إلى توفیرها قدر اإلمكان

  توفیر شبكة من الفنادق المناسبة، لكل شكل من أشكال السواح، ولكل نماذج الرغبات، بخاصة

 .مقتصرة على األغنیاءالمتاحة منها لذوي الدخل المحدود، فحركة السیاحة لم تعد 

 رفع مستوى الخدمات السیاحیة، وخاصة في مرافق وهیاكل اإلیواء. 

وباختصار تحدد أهداف التنمیة السیاحیة عادة في المراحل األولى من عملیة التخطیط السیاحي، في 

  : 1مجموعة من األهداف نستعرضها كالتالي 

 : على الصعید االقتصادي  - 1

  عات تحسین وضع میزان المدفو  - 

  تحقیق التنمیة اإلقلیمیة، وخصوصا إیجاد فرص عمل جدیدة في المناطق الریفیة - 

  توفیر خدمات البنیة التحتیة  - 

  زیادة مستویات الدخل - 

  .زیادة إیرادات الدولة من الضرائب - 

 .خلق فرص عمل جدیدة - 

                                           
  .68ص  –مرجع سابق  –رؤیة عصریة للتنمیة السیاحیة  –كافي حسین  - 1
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  : على الصعید االجتماعــي  - 2

  .ینتوفیر تسهیالت ترقیة واستجمام للسكان المحلی - 

  .حمایة وٕاشباع الرغبات االجتماعیة لألفراد والجماعات - 

  : على الصعید البیئي  - 3

  .المحافظة على البیئة ومنع تدهورها ووضع إجراءات حمایة مشددة لها - 

  : على الصعید السیاسي والثقافي  - 4

  .نشر الثقافات وزیادة التواصل بین الشعوب - 

  .في الدول السیاحیةتطویر العالقات السیاسیة بین الحكومات  - 

وكل ذلك في سبیل تقدیم عروض سیاحیة راقیة وتنافسیة، ترقي إلى مستوى التطلعات، وتكون بمعاییر 

  .لجانب البیئي والتنمیة المستدامةجودة عالیة وتناسب كل طبقات السیاح المحلیین واألجانب، دون إهمال ا

تتخذ الدولة المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة،  01-03التنمیة في منظور القانون وفي سبیل دعم 

إجراءات وأعمال الدعم وتقدم المساعدات وتمنح االمتیازات المالیة والجبائیة النوعیة الخاصة باالستثمار 

  .1السیاحي قصد تشجیع التنمیة السریعة والمستدامة للسیاحة واستحداث آثار ایجابیة على االقتصاد الوطني

هذا اإلطارـ إلى استحداث أدوات أخرى لدعم عملیة التنمیة السیاحیة، وتهدف إجراءات كما تسعى في 

  : 2المساعدة ودعم النشاط السیاحي إلى تحقیق ما یلي

  .إعطاء دفع للنمو االقتصادي - 

  .إدراج التنمیة السیاحیة ضمن دینامیكیة التطور والتكیف التكنولوجي - 

  .مجال نشاطهاتشجیع إحداث مؤسسات جدیدة وتوسیع  - 

  .ترقیة نشر اإلعالم ذو الطابع التجاري واالقتصادي والمهني المتعلق بقطاع السیاحة - 

  .تشجیع كل عمل یرمي إلى رفع مواقع وهیاكل االستقبال الموجه للسیاحة - 

  .تشجیع القدرة التنافسیة داخل القطاع - 

  .ترقیة محیط مالئم لتحفیز روح المبادرة وتطویر السیاحة - 

  .عتماد سیاسة تكوین وتسییر الموارد البشریة وتشجیع االحترافیة وروح اإلبداع واالبتكارا - 

  .تمكین المستثمرین من اإلستفادة من األدوات والخدمات المالیة المالئمة مع متطلباتهم - 

  .تحسین الخدمات البنكیة المتعلقة بدراسة ملفات تمویل المشاریع السیاحیة - 

                                           
  .السالف الذكر 01-03من القانون  18راجع المادة  - 1
  .من نفس القانون  19راجع المادة  - 2
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قتصادي وقانوني یوفر الدعم لألنشطة السیاحیة ویضمن شروط ترقیتها تشجیع بروز محیط ا - 

  .وتثمینها في إطار منسجم

  

  للتنمیة السیاحیة  أساسالتهیئة السیاحیة :  ثالثـا

یعني مفهوم التنمیة السیاحیة، تعظیم الدور الذي یمكن أن یلعبه النشاط السیاحي في نمو االقتصاد 

المدفوعات، وزیادة موارد الدولة من العمالت المحلیة واألجنبي، وخلق فرص الوطني، من حیث تحسین میزان 

عمل جدیدة مباشرة، وتوسیع رقعة البالد العمرانیة عن طریق خلق مناطق جذب سیاحیة وسكانیة جدیدة في 

  .المناطق النائیة، مما یحد من الهجرة إلى المناطق الحضریة ذات الكثافة السكانیة العالیة

التنمیة السیاحیة بعملیات متداخلة، تضم العدید من العناصر المتصلة مع بعضها، والمتداخلة كما تقوم 

مع البعض اآلخر للوصول إلى االستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج السیاحي األولیة، من إطار طبیعي وٕاطار 

نولوجي، وربط كل ذلك حضاري، وتوفیر المرافق األساسیة العامة والسیاحیة، من خالل التقدم العلمي والتك

بعناصر البیئة واستخدامات الطاقة المتجددة، وتنمیة مصادر الثروة البشریة للقیام بدورها المرسوم في برامج 

  .1التنمیة، وتحقیق التوسع في المرونة الواجب توفرها في القطاعات اإلنتاجیة المختلفة

  . 2ط التوجیهي للتهیئة السیاحیةوتتم تهیئة وٕانجاز المنشآت السیاحیة طبقا لمواصفات المخط

تعتبر الجزائر من بین الدول التي تجمع كل المواصفات الكمیة والنوعیة التي تؤهلها ألن تكون من 

الدول األوائل إفریقیا في المیدان السیاحي، نظرا لموقعها االستراتیجي، ومساحتها الشاسعة التي تكسبها تنوعا 

انب تاریخها العریق الذي تشهد له مناطق أثریة معتبرة، غیر أن السیاحة جغرافیا ومناخیا وبیولوجیا، إلى ج

في الجزائر ظلت بعیدة عن سیاسة التنمیة الوطنیة، مما أدى بها إلى الركود المستمر، وعدم مواكبة التطورات 

ا ملیار دوالر تحصلت علیه 1،2ملیون دوالر مقابل  8سوى . 2007الحدیثة الراهنة، حیث لم تحقق سنة 

ملیار دوالر تحصلت علیها  25ملیار دوالر تحصلت علیها السیاحة التركیة و 4،9السیاحة المغربیة، و

ملیار دوالر تحصلت علیها السیاحة الفرنسیة في نفس السنة، ومن هذا المنطلق  27السیاحة اإلسبانیة و

طیة العلمیة المتخصصة في توجب علینا االهتمام أكثر بهذا القطاع الواعد انطالقا من الدراسات التخطی

  .3التهیئة السیاحیة المستدامة للوصول إلى تنمیة سیاحیة محلیة ووطنیة مستدامة

وعالقة السیاحة بالتهیئة العمرانیة هي عالقة وطیدة، باعتبار أن التهیئة العمرانیة هي كل الوسائل 

ة العمرانیة في المجال ولتنسیق الروابط التقنیة والقانونیة التي تعدها الهیئات المسؤولة لمراقبة نمو األنسج

                                           
  .35ص –المرجع السابق  –خدمات المدن  –ریاض كاظم الجمیلي  - 1
  .السالف الذكر 01-03من القانون  12راجع المادة  - 2
جامعة   -02العدد  –مجلة مخبر التغییر في المؤسسة الجزائریة  –الترویج وأهمیته في تنشیط القطاع السیاحي بالجزائر  –بلقاسم تویزة ، مراد زیاد  - 3

  .74ص  – 2013 –الجزائر 
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الوظیفیة داخل وخارج المدینة، وقد أدى التعدد الوظیفي داخل المجال إلى نشوء عدة فروع للتهیئة العمرانیة، 

وتعتبر التهیئة السیاحیة أحد فروعها الجدیدة التي ظهرت بظهور أقالیم سیاحیة مستقطبة للسواح، والتي 

  .تنظیم المناطق السیاحیةتهدف أساسا إلى تهیئة و 

ونظرا لألهمیة اإلستراتیجیة التي یمكن أن یلعبها المجال السیاحي في تنمیة مداخیل الدول، أصبحت 

السیاحة من أولویات سیاسة التهیئة العمرانیة التي وجهت أساسا نحو تنویع مصادر اإلنتاج السیاحي عن 

  .ةطریق تهیئة وٕاعادة االعتبار لكل النطاقات السیاحی

  

-Iالتهیئة السیاحیــة مفھوم:  

التقنیة أو الفن الذي یهدف إلى التوزیع المنتظم للعناصر المكونة للمجال " .... التهیئة السیاحیة هي 

  ....".المستقطب للزوار خالل فترات العطل 

تكفي كما أن اإلمكانیات الطبیعیة، البشریة والتاریخیة التي یزخر بها أي نطاق جاذب للزوار، ال 

لتحقیق وظیفة سیاحیة تقوم بدورها على أكمل وجه، بل ینبغي تدعیم هذه المؤهالت بالمنشآت السیاحیة التي 

سترافق السائح خالل عطلته، كالفنادق، المطاعم، مراكز التسلیة، المواصالت، وكذا الشبكات القاعدیة 

مقابل یتوجب على الدولة توجیه العملیات المختلفة، بإشراك القطاع الخاص في عملیة التنمیة السیاحیة، وبال

المنجزة على مستوى هذه المناطق، اعتمادا على توجیهات مخططات التهیئة لتفادي النمو الفوضوي للهیاكل  

السیاحیة، وبالمقابل یتوجب على الدولة توجیه العملیات المنجزة على مستوى هذه المناطق، اعتمادا على 

دي النمو الفوضوي للهیاكل السیاحیة، فالتهیئة السیاحیة إذن هي مجموعة توجیهات مخططات التهیئة لتفا

التوجیهات القانونیة والتقنیة التي تهدف إلى تدعیم المجاالت المؤهلة سیاحیا، ببرمجة منشآت قاعدیة سیاحیة 

لنطاقات جدیدة، إضافة إلى تطویر صیانة الهیاكل السیاحیة القدیمة، دون إهمال التوازن البیئي في هذه ا

  .1 اإلستراتیجیة

II –  مستویات التهیئـة السیاحیــة:  

تختلف توجیهات التهیئة داخل أي مجال سیاحي حسب عوامل أساسیة مهمة، تتمثل في موقع 

المنطقة، طبیعة اإلمكانیات السیاحیة فیها، وكیفیات استخدام األرض على مستوى هذه النطاقات، وباإلعتماد 

  2: على هذه العوامل یمكن تطبیق اجراءات التهیئة السیاحیة على ثالث مستویات هي 

                                           
صرف المصالح الصحیة، حیث تعتبر الهیاكل السیاحیة، هیاكل استراتیجیة لیس فقط للنشاط السیاحي، بل تجاوزت نطاق السیاحة ووضعت تحت ت - 1

الهیاكل الفندقیة الخاصة، بوضع البعض من مرافقها تحت تصرف المصالح الصحیة تسییر السیاحي للقطاع العمومي وبعض بادرت مؤسسات 

، وفق ما أفاد به بیان وزارة السیاحة والصناعة )19كوفید (یة للتكفل، إن اقتضى األمر، بحاالت اشتباه وٕاصابة بفیروس كورونا المستجد ز كإجراءات احترا

  .26/03/2020تاریخ اإلطالع   www.radioalgerie.dzوني أنظر الموقع االلكتر  –التقلیدیة للعمل العائلي 
في ظل االستراتیجیة السیاحیة الجدیدة للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  –اإلمكانیات والمعوقات  –السیاحة في الجزائر  –عوینان عبد القادر  - 2

)SDAT ،2000 – 2025( 118ص  – 2013 – 2012السنة  الجامعیة   – 03جامعة الجزائر  –، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة.  
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  : توى األول المس

عندما یتعلق األمر بالمناطق الشاغرة والخالیة من أي تجهیز یمارس فیه نشاط سیاحي، تسهل عملیات 

  : التهیئة السیاحیة التي تقتصر على إجراءات التهیئة التالیة 

  تقدیر اإلمكانیات السیاحیة التي تزخر بها المنطقة دون إهمال اآلثار السلبیة التي یمكن أن تسببها

 . لعوائق السیاحیة السائدة في المنطقةا

  تحدید المقاییس النظریة لإلحتیاجات الالزمة الستقبال السیاح، وبرمجة مشاریع سیاحیة لتدعیم

المنطقة اعتمادا على مبدأ اختیار التجهیز المالئم في المكان المناسب مع األخذ بعین االعتبار، 

  .حي والمیحطاالحتیاطات الالزمة لمنع تدهور المجال السیا

  : المستوى الثانـــي 

  ،المناطق التي تتمركز فیها تجهیزات سیاحیة وغیر سیاحیة، التي من شأنها أن تشكل عرقلة حقیقیة

لكن دون أن تصل لدرجة الخطورة أثناء تدخل وسائل التهیئة السیاحیة بسبب الخلل الناتج عن 

أي دراسة سابقة، لذلك ینبغي إعادة تهیئتها استهالك المجال السیاحي بطریقة عفویة دون أن تشملها 

 .بتقدیر اإلمكانیات والعوائق السیاحیة التي تتمیز بها المنطقة

   تحلیل مراحل النمو العمراني، وكیفیات إستخدام األرض في المنطقة من أجل إیجاد اإلجراءات

النطاقات، وصیانة المناسبة إلعادة إصالح التوزیع العشوائي لألنشطة السیاحیة على مستوى هذه 

  .وتطویر الهیاكل القدیمة، باإلضافة إلى تدعیمها بمشاریع سیاحیة جدیدة

  : المستــوى الثالث   

أما عندما یتعلق األمر بالمناطق التي تعاني من االستهالك السیاحي المفرط، بسبب االستغالل الغیر 

سیاحیة كالفنادق، والمطاعم بهدف مدروس لهذه المناطق، التي احتشدت بتجهیزات غیر سیاحیة، وأخرى 

تتدخل التهیئة السیاحیة في هذه ، ین االعتبار القیمة الطبیعیة لهاالحصول على أكبر مردودیة، دون األخذ بع

الحالة بالمالحظة العمیقة للبنیة المجالیة لهذه المناطق بهدف إیجاد الحلول المناسبة حسب درجة خطورة 

  .1الوضع

هل التهیئة السیاحیة تعد هدفا في حد ذاته، أم : اف التهیئة السیاحیة، نتساءل وللوصول إلى تحدید أهد

  أنها وسیلة لتحقیق أهداف معینة ؟ 

                                           
كلیة الهندسة  –المجلة المعماریة العلمیة  –التلوث البصري والجمالي وأثره على المظهر والكیان الحضاري بالمدینة العربیة  –محسن محرم زهران  - 1

  .30ص  – 1988 – 4العدد  –لبنان  –ة بیروت العربیة جامع –المعماریة 
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ولإلجابة على هذا التساؤل، نقول أن التهیئة السیاحیة تشتمل على العنصرین معا، فهي من ناحیة تعد 

معینة، والعمل على تحقیق التهیئة السیاحیة هدفا في حد ذاتها، ومن ناحیة أخرى تعد وسیلة لتحقیق أهداف 

یعد هدفا في حد ذاته، وفي نفس الوقت یعد مرحلة من مراحل تحقیق هدف أكبر، وهو تحقیق التنمیة 

  .السیاحیة من أجل تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، ومنه تحقیق التنمیة الشاملة في الدولة

 

III -  التهیئة السیاحیــة ودورها في التنمیـة المحلیــة :  

، من خالل المخطط الوطني التوجیهي السیاحي في إطار تطبیق اإلستراتیجیة الوطنیة لتطویر القطاع

وتنمیته المستدامة، المتعلق بتهیئة اإلقلیم  01/20المستمد من القانون  SDAT 2030للتهیئة السیاحیة 

  : والذي یتكون من أربع دینامیكیات 

  مخطط الترقیـة  - 

  مخطط النوعیة  - 

  .مخطط دعم االستثمار السیاحي- 

  )القطاع العام والخاص(مخطط الشراكة  - 

ونظرا ألهمیة الحركیة الثالثة الخاصة بدعم االستثمار السیاحي وأهمیة الموضوع وأثره االقتصادي 

المستوى المحلي والوطني، وباألخص الجماعات المحلیة التي ینبغي أن تلعب دورا إیجابیا  واالجتماعي على

في التنمیة السیاحیة المحلیة، من خالل دعم ومرافقة التنظیم اإلقلیمي للسیاحة، وتثمین المؤهالت والمكاسب 

السیاحیة بأبعاده  التي من شأنها أن تصبح مقاصد سیاحیة، باإلضافة إلى االعتماد على مبدأ الهندسة

من خالل االشتراك في تمویل الدراسات المتعلقة بتهیئة المواقع السیاحیة، ) البلدیة، الوالیة، القطاع(اإلقلیمیة 

الصادرة  2008ماي  31المؤرخة في  02وٕادراجها في البرامج المحلیة تطبیقا لفحوى التعلیمة الوزاریة رقم 

، واعتمادا على الصالحیات المخولة للمنتخبین المحلیین في 1لسیاحةعن وزیر التهیئة العمرانیة البیئة وا

قانوني البلدیة والوالیة، ال سیما المواد التي تنص على توسیع القدرات السیاحیة، وحسن استغالل المؤهالت 

ك النقص المسجل في تهیئة المواقع السیاحیة عبر ار دالسیاحیة عبر إقلیم كل بلدیة ، وذلك من أجل است

یات الهضاب العلیا والجنوب، وذلك لتلبیة حاجات المواطنین في مجال السیاحة واالستجمام وكذا تنفیذا وال

  .لمهام مدیریة السیاحة

                                           
  .الصادرة عن وزیر التهیئة العمرانیة البیئة والسیاحة  2008ماي سنة  31المؤرخة في  02التعلیمة الوزاریة رقم  - 1
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مجموعة "المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة هي  03/01والتهیئة السیاحیة، كما عرفها القانون رقم 

وجهة الستقبال استثمارات سیاحیة، تتجسد في أشغال إنجاز المنشآت القاعدیة لفضاءات ومساحات م

  . 1"الدراسات التي تحدد طبیــــــــــعة عملیات التهیئة وطبیعة مشاریـــــــع األنشطة للمنشآت المراد تحقیقها

إذن حسب نص المادة یفهم أن التهیئة السیاحیة هي إنجاز منشآت قاعدیة في المساحات الموجهة 

ریة سیاحیة، تقتصر على الدراسات لتحدید طبیعة عملیة التهیئة، والتي تكون في إلستقبال  مشاریع  إستثما

منطقة أو امتداد من اإلقلیم یتمیز بصفات أو "مناطق التوسع السیاحي، أو المواقع السیاحیة، فاألولى هي كل 

سیاحیة ویمكن بخصوصیات طبیعیة وثقافیة وبشریة وٕابداعیة مناسبة للسیاحة مؤهلة إلقامة أو تنمیة منشأة 

  . 2"استغاللها في تنمیة نمط أو أكثر من السیاحة ذات المردودیة

بینما الموقع السیاحي هو عبارة عن كل منظر أو موقع یتمیز بجاذبیة سیاحیة بسبب مظهره الخالب 

أو بما یحتوي علیه من عجائب أو خصائص طبیعیة أو بناءات مشیدة علیه، یعترف له بأهمیة تاریخیة أو 

ة أو أسطوریة أو ثقافیة والذي یجب تثمین أصالته والمحافظة علیه من التلف أو اإلندثار بفعل الطبیعة أو فنی

  .3" اإلنسان

وتتم عملیة تهیئة وٕانجاز المنشآت السیاحیة طبقا لمواصفات المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة الذي 

  : یساهم في 

  السیاحیة واالستغالل العقالني لمناطق التوسع السیاحي التنمیة المنسجمة للمنشآت والهیاكل

 .والمواقع السیاحیة وكذا الحفاظ علیها

 إدماج األنشطة السیاحیة ضمن أدوات تهیئة اإلقلیم والتعمیـر. 

حیث أن ، 4وفي إطار احترام األحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والعمران

من القانون  07والمادة  04وهو ما أكدته المادة  - الدراسة والتهیئة –تقع على عاتق الدولة  التهیئة السیاحیة

، حیث تؤكد على دعم الدولة والجماعات المحلیة لتنمیة للسیاحة المتعلق بالتنمیة المستدامة 03/01

  .النشاطات السیاحیة وترقیتها، مع توفیر الشروط الضروریة لترقیة االستثمار

السالف الذكر، تلك  01/20التوجهات واألدوات المتعلقة بتهیئة اإلقلیم من خالل القانون  وقد حددت

  : التوجهات التي من شأنها 

  : ضمان تنمیة الفضاء الوطني تنمیة منسجمة ومستدامة على أساس 

 االختیارات اإلستراتیجیة التي تقتضیها التنمیـة. 

                                           
  .السالف الذكر 01-03من القانون  5فقرة  03راجع المادة  - 1
  .من نفس القانون 2فقرة  03راجع المادة  - 2
  .من نفس القانون 03فقرة  03راجع المادة  - 3
  .من نفس القانون 13المادة  - 4
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 راتالسیاسات التي تساعد على تحقیق هذه االختیا. 

وهذه الدراسات تحتاج إلى تخصیص اعتمادات مالیة من أجل إنجازها، فمنها ما تتكفل بها المصالح 

المركزیة للقطاع بحكم تكلفتها الضخمة، مثل مناطق التوسع السیاحي، ولكن تبقى التنمیة على المستوى 

من خاللها یتم تهیئة األرضیة ، التي PPDRIالمحلي هي اللبنة األساسیة على غرار مشاریع التنمیة الریفیة 

تلتزم "منه، على أنه  08الستقبال المشاریع، وقد نص القانون المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة في المادة 

اإلدارات العمومیة للدولة والجماعات اإلقلیمیة وكذا الهیئات العمومیة في إطار اختصاصاتها بإدراج الترقیة 

  ".طاعیةالسیاحیة ضمن سیاساتها الق

دعم الدولة والجماعات المحلیة لتنمیة النشاطات السیاحیة "من نفس القانون على  04كما تنص المادة 

المتعلقین على التوالي بالبلدیة والوالیة على  09/902و  08/901، وقد جاء في القانونین رقم " وترقیتها

  : دورهما في التنمیة السیاحیة من خالل المواد التالیة 

تتخذ البلدیة في میدان السیاحة كل إجراء من : "المتعلق بالبلدیة  08/90من القانون رقم  103 المادة

  ".شأنه أن یشجع توسیع قدراتها السیاحیة وتشجیع المتعاملین المعنیین على استغاللها

ن یتخذ المجلس الشعبي الوالئي كل إجراء م: "المتعلق بالوالیة  09/90من القانون رقم  81والمادة 

  ".شأنه أن یساعد في استغالل القدرات السیاحیة في الوالیة وأن یشجع كل استثمار في هذا المجال

إذن من خالل هذه المواد یتضح أن عملیة التهیئة السیاحیة تنطلق من البلدیات باعتبارها القاعدة 

ما أكدت علیه األساسیة لنجاح كل مشروع تنموي طموح من أجل خلق اقتصاد بدیل عن المحروقات وهو 

ینبغي للتنمیة السیاحیة أن "السالفة الذكر التي نصت على أنه  31/05/2008المؤرخة في  التعلیمة الوزاریة

، وعلیه فإننا نرى أن دور الجماعات المحلیة "تنطلق من المستوى المحلي لتنتشر عبر كامل التراب الوطني

حة، وٕاشراكها في إیجاد صیغة لتركیبة مالیة للمشاریع یتمثل أساسا في دعم ومرافقة التنظیم االقلیمي للسیا

باقي  –قطاع سیاحي  –والیة  –بلدیة (كآلیة مشتركة للهندسة السیاحیة  –دراسة وتهیئة  –السیاحیة 

  ).القطاعات

إلقامة شراكة قطاعیة تكون في خدمة القطاع السیاحي، وذلك حتى تكون عملیة التهیئة السیاحیة لیس 

  .میة على المستوى المحلي، بل مطلب وضرورة یقتضیها مفهوم التنمیة بصفة عامةفقط كخیار للتن

  ةـــاألمالك الخاصة للدول: الفرع الثاني 

، قام المشرع الجزائري بتعریف األمالك الخاصة للدولة، 30-90على ضوء قانون األمالك الوطنیة 

علیه لألمالك الوطنیة على اختالف األنظمة وتحدید محتواها ما دام أنه تبنى التقسیم الثنائي المتعارف 

                                           
  .یتعلق بالبلدیة 2011یولیو سنة  22مؤرخ في  10 – 11، ألغي بموجب القانون رقم 90-08القانون  - 1
  .یتعلق بالوالیة 2012فبرایر سنة  21مؤرخ في  07 – 12، ألغي بموجب القانون رقم 90-09القانون  - 2
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- 08القانونیة، وطبیعة المنازعات، كما أن التعدیالت المقترحة على قانون األمالك الوطنیة بموجب القانون 

  .، لم تؤثر على مفهوم األمالك الوطنیة الخاصة2008جویلیة  20المؤرخ في  14

هذه النوعیة من األمالك إلى أمالك خاصة زیادة على ذلك، فإن المشرع الجزائري، قام بتصنیف 

، من خالل تعریف أمالك للدولة، وأمالك خاصة للوالیة، وأمالك خاصة للبلدیة وهذا ما سنحلله فیما یلي

ومعاییر التفرقة بین األمالك الوطنیة الخاصة ) ثانیا(وتصنیف األمالك الخاصة للدولة ) أوال(الخاصة للدولة 

  ).ثالثا(وأمالك أخرى 

  

  تعریف األمالك الخاصة للدولة : وال أ

لتفرقة بین األمالك الوطنیة العامة لعدم ا، حدا 30- 90من قانون األمالك الوطنیة  03وضعت المادة 

واألمالك الوطنیة الخاصة، تأسیسا على أن األمالك الوطنیة العمومیة هي التي ال تكون محل ملكیة خاصة 

هي تلك : " لتعریف األمالك الوطنیة الخاصة من نفس المادة 02 بحكم طبیعتها أو غرضها، لتضیف الفقرة

، فكل ما یعتبر ملك "األمالك التي تؤدي وظیفة تملكیة ومالیة تهدف إلى تحقیق أغراض إمتالكیة مالیة

للدولة ، ویعود المدخول إلى الخزینة العمومیة یصنف على أنه ملك خاص للدولة، وذلك هو المعیار الذي 

  . 301-90من قانون األمالك الوطنیة  2فقرة  3ع الجزائري من خالل المادة تبناه المشر 

إال أن هذا المعیار الوظیفي المؤسس علیه تعریف المشرع الجزائري لألمالك الوطنیة الخاصة اعتبره 

  .بعض الباحثین غیر دقیق

ویحقق بها أرباحا تزید فاألمالك الوطنیة الخاصة لیست الدومین الملكي، وینتفع بها المالك دون سواه، 

وهي وٕان حققت أرباحا فستعود هذه األرباح على  د اإلدارة هو خدمة الصالح العام،وجو  من ثروته، فسرّ 

اإلدارة، وال تعود لمصلحة القائمین علیها، بل تسخر في سبیل تحسین ظروف العمل االداري وتطویره، وهو 

  .ة العامة ولو بشكل غیر مباشرحلصتخدم الم الجمهور، وبالتالي فهيما ینعكس بشكل إیجابي على 

كما أن تحقیق المنفعة العامة لیس قیدا على التصرف في األمالك الوطنیة الخاصة فحسب، بل هو 

الغرض المتالك الجماعات المحلیة لهذه األمالك، شأنها شأن األمالك الوطنیة العامة، فالغرض واحد ولو 

الدولة ومفهومها الواسع بصفتها صاحبة السلطة العامة، وبین نشاطها یصح القول عندئذ بالتمییز بین نشاط 

بصفتها مالكة األمالك نظرا الستحالة التفرقة بین اإلدارة التي  تسعى لتحقیق المنفعة العامة وبین نفس اإلدارة 

  . 2التي تتمتع بالسلطة العمومیة، ببساطة ارتباط النفع العام بالسلطة العامة

  

                                           
سنة  –جامعة البلیدة  –كلیة الحقوق  –مذكرة ماجستبیر  –بیع األمالك العقاریة الخاصة التابعة للدولة في ظل التشریع الجزائري  –یوسف حفصي  -1

  .79ص  – 2005
  .112ص  –مرجع سابق  –یوسف حفصي  - 2
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  تصنیف األمالك الخاصة للدولة : ثانیـا 

  : تشمل األمالك الخاصة بصفة عامة ما یلي 

 .العقارات غیر المصنفة في ذمة األموال العامة - 

 .الحقوق والقیم المنقولة التي اكتسبتها وحققتها في إطار القانون - 

 ".اإلنتفاع، االستغالل، االستعمال"األمالك والحقوق الناتجة عن تجزئة حق الملكیة  - 

  .مالك المشغولة بغیر سند وتم استرجاعها بالطرق القانونیةاأل - 

  

-I  األمالك الخاصة للدولة:  

  :فإن األمالك الخاصة التابعة للدولة تتكون من  1من قانون األمالك الوطنیة،  18استنادا للمادة 

 .العقارات المبنیة وغیر المبنیة المخصصة للمصالح العامة والهیئات اإلداریة - 

واألراضي التي اكتسبتها أو أنجزتها الدولة أو مصالحها، أو هیئاتها، أو التي آلت إلیها عن المباني  - 

 ....الهبة ،التبرع : طریق 

 .المباني ذات االستعمال السكني أو المهني أو التجاري، وكذلك المحالت التجاریة - 

 . األراضي الجرداء المخصصة - 

 .ي تشكل وسائل الدعمالممتلكات المخصصة لوزارة الدفاع الوطني والت - 

المنقوالت والعتاد الذي تستعمله المؤسسات اإلدارات، المصالح، والمؤسسات العامة ذات الطابع  - 

 .اإلداري التابعة للدولة

 .األمالك المخصصة للبعثات الدبلوماسیة ومكاتب القنصلیات المعتمدة بالخارج - 

والتركات التي ال وارث لها، واألمالك الشاغرة األمالك اآلیلة للدولة عن طریق الهبات والوصایا،  - 

 .دون مالك، وحطام السفن والكنوز

الحقوق والقیم المنقولة التي اكتسبتها الدولة وأنجزتها والتي تمثل الحصص والتزویدات لمؤسسات  - 

 .عامة

 .األمالك المصادرة أو المحجوزة اآلیلة للخزینة - 

 .اضي الرعویة أو ذات الطابع الرعوياألراضي الفالحیة ذات الطابع الفالحي واألر  - 

                                           
  .السالف الذكر 30-90ون رقم من القان 18راجع المادة  - 1



  

236 
 

السندات والقیم التي تمثل مقابل األمالك والحقوق من أي نوع، والمقدمة من قبل الدولة على سبیل  - 

 .المساهمة في إنشاء شركات اإلقتصاد المختلط

 .األمالك المحلیة المخولة إلى الدولة مجانا - 

 

-II1األمـالك الخاصة للوالیة  :  

  : ، فإن األمالك الخاصة للوالیة تتمثل فیما یلي 2من قانون األمالك الوطنیة  19استنادا للمادة 

 .األراضي والمباني التي خصصتها الوالیة للمصالح العامة والهیئات اإلداریة - 

 .المحالت ذات االستعمال السكني وملحقاته التي اقتنتها أو أنجزتها، بإمكانیاتها الخاصة - 

 .قتنتها أو أنجزتها الوالیةالعقارات غیر المخصصة التي ا - 

 .األراضي الجرداء التي لم تخصصها الوالیة - 

 .العتاد والمنقوالت التي اقتنتها الوالیة بإمكانیاتها الخاصة - 

 .الهبات والوصایا التي قبلتها الوالیة وفقا للشروط واألشكال المنصوص علیها قانونا - 

 .لصالح الوالیةاألمالك الخاصة التي تنازلت عنها الدولة أو البلدیة  - 

 .الحقوق والقیم المنقولة التي تمثل مقابل حصصها في تأسیس المؤسسات العامة - 

  

-III  األمـالك الخاصة للبلدیـة:  

  :، فإن األمالك الخاصة للبلدیة تشمل ما یلي 3من قانون األمالك الوطنیة  20استنادا للمادة 

 المباني واألراضي التي خصصتها البلدیة للمصالح العامة والهیئات اإلداریة  - 

 .المحالت ذات االستعمال السكني وملحقاتها، والتي أنجزتها البلدیة بوسائلها الخاصة - 

 .األراضي الجرداء التي لم تخصصها البلدیة - 

 .یتها للبلدیة وفقا للقانونالعقارات والمحالت ذات االستعمال المهني، التجاري، الحرفي المحول ملك - 

 .الهبات والوصایا التي قبلتها البلدیة وفقا لألشكال والشروط المقررة قانونا - 

 .العقارات غیر المخصصة التي اكتسبتها البلدیة أو أنجزتها بوسائلها الخاصة - 

  .الحقوق والقیم المنقولة التي تمثل مقابل حصص البلدیة في المؤسسات العامة - 

                                           
  .112ص  –مرجع سابق  -تسییر وٕادارة األمالك الوطنیة في التشریع الجزائري –سلطاني عبد العظیم  - 1
  .السالف الذكر 30-90من القانون رقم  19راجع المادة  - 2
  .السالف الذكر 30-90من القانون رقم  20راجع المادة  - 3
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  الك الوطنیة الخاصة وأمالك أخرىییر التفرقة بین األممعا : ثالثــا 

، أصبح هناك تصنیف 18/12/1990المؤرخ في  25- 90بناء على قانون التوجیه العقاري رقم 

تصنف األمالك العقاریة على اختالف أنواعها ضمن : "منه  23متعدد لألمالك العقاریة، مثلما ذكرته المادة 

  : األصناف القانونیة التالیة 

 .األمالك الوطنیة - 

 .أمالك الخواص أو األمالك الخاصة - 

  . 1"األمالك الوقفیة - 

هو تصنیف تنجز عنه نتائج وآثار قانونیة تتعلق بكل صنف من الملكیة، فإذا كانت األمالك الوطنیة 

خاصیة الخاصة، تشترك مع األمالك العامة الوطنیة في عدم القابلیة للتقادم والحجز، فإنها تختلف عنها في 

إجراء التصرف القانوني، كما أن األمالك الوطنیة الخاصة تتقاطع مع الملكیة الخاصة في كثیر من النواحي 

كحریة إجراء التصرف القانوني الناقل للملكیة، لكن ذلك ال یمنع من وجود إختالف ینصب أساسا على مبدأ 

  .التقادم

صة في إمكانیة عدم إجراء أي تصرف قانوني، أما األمالك الوقفیة تختلف عن األمالك الوطنیة الخا

  .2وعدم خضوعها للتقادم والحجز

  

I - معیار التفرقة بین األمالك الوطنیة الخاصة واألمالك الوطنیة العامة :  

ال یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها : "من القانون المدني الجزائري على  689نصت المادة 

لقوانین التي تخصص هذه األموال إلحدى المؤسسات المشار إلیها في المادة أو تملكها بالتقادم غیر أن ا

  ".تحدد شروط إدارتها وعند اإلقتضاء عدم التصرف فیها3 688

بناء على هذا النص، نالحظ أن المشرع الجزائري عمل على تقریر أوجه ثالثة لحمایة هذه األمالك، 

، ومن ناحیة ثانیة ال یجوز الحجز " المالك"ص العام فهي من ناحیة ال یجوز التصرف فیها من قبل الشخ

  .علیها من قبل دائني الشخص العام، وأخیرا ال یجوز اكتسابها بمضي المدة المكتسبة للملكیة بالتقادم

  

  

                                           
  .السالف الذكر 25-90القانون رقم من  23راجع المادة  - 1
  .37ص  -مرجع سابق  –شرفي حسان  - 2
تعتبر أمواال للدولة، العقارات والمنقوالت التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو إلدارة أو : "مدني على  688تنص المادة  - 3

  ."أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلة في نطاق الثورة الزراعیة لمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكیة



  

238 
 

  :معیـار اإلختالف  - 1

من سمات األمالك العامة، أنها غیر قابلة للتصرف والتقادم والحجز، فالمقصود بالسمة األولى أي 

دم قابلیة التصرف في المال العام بإخراج المال من دائرة العمومیة، هو نقل ملكیة هذه العقارات العامة ع

ألحد األفراد أو الهیئات الخاصة، وٕاال كان تصرفها باطال بطالن مطلق، لتعلقه بالنظام العام، ویكمن أساس 

بقي هذا التخصیص، فهي تدور معها  هذه القاعدة لفكرة التخصیص للمنفعة العمومیة، فتبقى القاعدة ما

  .1وجودا وعدما، ولیس أساس هذه القاعدة راجع إلى طبیعة األمالك فقط، بل یرجع إلى الدور الذي تقوم به

على فكرة التخصیص، باإلضافة إلى ضمان الثبات واالستقرار لهذه األمالك حتى  فالحمایة تنصبّ 

مجاالت، كاألنشطة االجتماعیة، حیث أن الدولة هي األداة تتمكن الدولة من القیام بأعمالها في جمیع ال

الفعالة في دفع عجلة التنمیة وقیادة مسیرة التقدم، إال أن هذا الحضر لیس مطلقا وأبدیا، بل هو نسبي وقائم 

طالما بقي الملك محتفظا بصفة العمومیة بسبب تخصیصه للنفع العام، إذ یكفي للشخص اإلداري العام أن 

ل العام من صفته العامة بإنهاء تخصیصه من النفع العام، حیث ینتقل إلى نطاق األمالك الخاصة، یجرد الما

ویخضع ألحكام كافة التصرفات المدنیة، فالحضر مقصور على التصرفات المدنیة دون التصرفات اإلداریة، 

لعام عن طریق فال ینطبق مثال على المبادالت التي تجري بشأن المال العام بین أشخاص القانون ا

التخصیص وتحویل التسییر، والتي ینتقل إلیها المال من قائمة أمالك الدولة إلى قائمة أمالك األشخاص 

  .اإلداریة

كما یجوز أن تكون هذه األمالك العامة محل التصرفات التي یمكن أن تجریها اإلدارة مع األفراد، بأن 

استعمال المال العام واإلنتفاع به وفقا للقوانین واللوائح، تمنح لهم اإلدارة إلتزام مرفق عام، أو ترخص لهم 

الترخیص مؤقتا لكي یجوز لإلدارة سحبه في أي وقت، ولها حق اإلرتفاق حمایة لملكیتها  يبقعلى أن تُ 

  . 2اإلداریة، فیمكن أن تفرض على المالك المجاورین ارتفاقات تمنعهم من ممارسة أحد الحقوق على عقاراتهم

المحدد لشروط  21/11/1991المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفیذي  10لمادة وقد نصت ا

یكون بیع الممتلكات العقاریة التابعة : "وكیفیات إدارة األمالك الخاصة والعامة التابعة للدولة على أنه 

  .3"عن طریق المزاد العلني.... لألمالك الخاصة للدولة 

من  6ویمكن أن تمتد إجراءات البیع بالمزاد العلني إلى العقارات التابعة للبلدیة أو الوالیة، ألن المادة 

والذي یحدد قواعد إنشاء وتنظیم الوكاالت المحلیة  22/12/1990المؤرخ في  405- 90المرسوم التنفیذي 

المخالفة التي ینص علیها دفتر  باستثناء األحكام: "للتسییر والتنظیم العقاري الحضري، تنص على أنه 

                                           
  .98ص  –مرجع سابق  –سلطاني عبد  العظیم  - 1
  .54ص  – 2002 –جامعة الجزائر  -كلیة الحقوق   –مذكرة ماجستیر  –دعوى االستحقاق  -شرابي دلیلة  - 2
  .ف الذكر، السال454-91من المرسوم التنفیذي  10راجع المادة  - 3
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، تتدخل الوكالة حسب القواعد الساریة عادة، واألعراف والعادات الممارسة 05الشروط المشار إلیه في الفقرة 

  .1" وقت القیام بالشراء أو ببیع عقاري

إن وٕاذا كان األصل أن تباع األمالك الخاصة التابعة للدولة، والجماعات المحلیة بالمزاد العلني، ف

  .االستثناء قد تباع بالتراضي

: التي نصت على 30-90من قانون األمالك الوطنیة  114وقد جاءت هذه االستثناءات، في المادة 

، كما تنص 2"یمكن التنازل بالتراضي ألسباب خاصة باألمن العمومي أو الدفاع الوطني أو الفرصة السامحة"

، ولإلدارة تقییم هذه الظروف، و یكون البیع خاصة  4543-91من المرسوم التنفیذي  03فقرة  59المادة 

لصالح المصالح أو الهیئات أو الجماعات المحلیة، لكن هذا ال یعني أن األفراد ال یستطیعون الترشح للشراء، 

وكل ما في األمر هو أن هذا التعداد السابق للمستفیدین المحتملین یفید فقط أن هؤالء لهم األفضلیة، بل في 

حوال ال یمكن األخذ بعین االعتبار هذا الترتیب، إذ یجب البیع مباشرة لألفراد في حالة نص التنظیم بعض األ

  .، إذ یجب البیع مباشرة لألفراد في حالة الخوف من تلف منقول مثال4المعمول به على ذلك

من ذات  11أما البیع بالتراضي للعقارات التابعة لألمالك الخاصة للدولة فنجد أساسه في المادة 

  : المرسوم حیث تنص على 

  :أعاله بالتراضي لفائدة 10یمكن أن تباع العقارات التابعة لألمالك الخاصة المذكورة في المادة "

 .الوالیات والبلدیات والهیئات العمومیة والمؤسسات العمومیة االقتصادیة والجمعیات - 

ضرورة إعادة إسكان المنزوعة  الخواص في حالة الشیوع، األرض المحصورة، الشفعة القانونیة، - 

 .ملكیتهم في حالة فشل بیع العقار بالمزاد العلني لمرتین

الهیئات الدولیة التي تكون الجزائر عضوة فیها، والبعثات الدبلوماسیة والقنصلیة المعتمدة في  - 

 ". الجزائر

الوكالة المحلیة  كذلك تباع العقارات التابعة للجماعات المحلیة بالتراضي سواء بنفسها أو عن طریق

للتسییر والتنظیم العقاري الحضري، فقد تبیع الجماعة المحلیة العقار مباشرة لفائدة شخص عام دون غیره، 

من قانون التوجیه العقاري، التي تنص على  02فقرة  73وٕاال كان التصرف باطال، وهو ما تضمنته المادة 

لیة المعنیة لفائدة غیر الشخص العام یعتبر باطال أن كل عقد تصرف الذي تقوم به مباشرة الجماعات المح

  . 5وعدیم األثر

                                           
  .، السالف الذكر405-90من المرسوم التنفیذي  06راجع المادة  - 1
  .، السالف الذكر30 - 90من القانون  114راجع المادة  - 2
  .السالف الذكر  454- 91من المرسوم التنفیذي  3فقرة  59راجع المادة  - 3
  .السالف الذكر  454-91من المرسوم التنفیذي   72راجع المادة  - 4
  .،  السالف الذكر25 - 90من القانون   02فقرة  73راجع المادة  - 5
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من المرسوم التنفیذي  06، فیستند إلى نص المادة 1أما البیع بالتراضي عن طریق الوكالة العقاریة 

، بعد أن وضع هذا النص المبدأ العام، وهو البیع بالمزاد العلني، وذلك لتحقیق أكبر دخل مالي 405- 90

  .عملیة البیعمحتمل من 

  : معیـار االتفـاق - 2

تتشابه كل من األمالك العامة واألمالك الخاصة في عدم قابلیة الحجز والتقادم إذا كانت األمالك 

العامة ال تقبل الحجز بسبب تخصیصها للمنفعة العامة، إذ ال یتصور أن یكون هناك تنفیذ جبري على هذه 

ى تقوم بالغرض الذي من أجله أعدت هذه األمالك، ذلك أن الحجز األموال التي تتمتع بالصفة العمومیة، حت

على األمالك العقاریة یؤدي إلى بیع هذه األموال، وذلك بغیة سداد الدیون التي وقع الحجز من أجلها، حیث 

أن البیع االختیاري غیر متصور من قبل اإلدارة إال بالشروط التي وردت في القانون، وٕانه غیر متصور أن 

هناك بیع إجباري، وتأكیدا على هذا المبدأ، فإنه ال یجوز ترتیب حقوق عینیة على هذه العقارات، سواء  یكون

  .كانت رهنا رسمیا أو حتى تخصیص

نفس المبدأ یطبق على األمالك الخاصة للدولة، فال یجوز الحجز علیها بأي حال من األحوال، ألن 

  .ذلك یمس بهیبة السلطة العامة

ولة والجماعات المحلیة یعتبرها القانون دائما قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالیة أیا كما أن ذمم الد

  .كانت قیمتها، ودون الحاجة إلى اإلتباع الدائم والتنفیذ الجبري

ومن المتعارف علیه أن قلم المحضرین القضائیین یمتنع عن السیر  في إجراءات الحجز المتوقفة 

، سواء تعلق األمر بالحجز على أحد األمالك العامة أو الخاصة، استنادا إلى عموما على األشخاص العامة

  . 2مبدأ قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون إجبار

وجاء موقف المشرع الجزائري متفقا مع المشرع الفرنسي الذي أقر قاعدة عدم جواز الحجز على 

هذه القاعدة على األموال العقاریة العامة والخاصة المملوكة األمالك العامة بتقنین الدومین العام، وامتد نطاق 

لجهة إداریة على حد سواء، حیث أن الفقه الفرنسي یرى في ذلك میزة هامة تتعلق بجمیع أمالك اإلدارة، 

سواء كانت عامة أو خاصة، وال عالقة لها باعتبارات المنفعة العمومیة التي وجدت من أجلها األموال العامة، 

نه من المتفق علیه أنه ال یجوز مباشرة إجراء التنفیذ بأي حال من األحوال تجاه األشخاص العامة، أما حیث أ

في مصر فقد اقتصر تطبیق قاعدة عدم جواز الحجز على األمالك العامة فقط دون األمالك الخاصة للدولة، 

اإلداریة العامة، سواء كانت وعلیه یصح الحجز على األموال الخاصة المملوكة للدولة، أو ألحد الجهات 

مرفقیة أو إقلیمیة، وقد ذهب جانب من الفقه المصري إلى عدم جواز الحجز على األمالك الخاصة المملوكة 

                                           
والتي أصبحت بموجبه  405-90الوكالة العقاریة هي التسمیة الجدیدة للوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین، بعد صدور القانون  - 1

  .ة في إقلیم كل والیة من والیات الوطنتسمى الوكالة العقاریة، وأصبحت ذات طابع إقلیم والئي، أي متواجد
  .88ص  – 2003سنة  –جامعة باتنة  –كلیة الحقوق  –مذكرة ماجستیر  –النظام القانوني لألمالك الوطنیة في القانون الجزائري  –زمورة  عائشة- 2
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للدولة، كما هو الحال بالنسبة لألموال العامة المملوكة لها، لذلك یرى بعض الفقهاء أن قاعدة عدم جواز 

  .1لالحجز على هذه األمالك في حاجة إلى تدخ

كذلك ال یمكن أن تخضع األمالك العامة وال الخاصة التابعة للدولة للتقادم، وهذا استنادا لنص المادة 

  . 2"تملكها بالتقادم... ال یجوز : "من القانون المدني المذكورة سابقا بقولها  689

طالت مدته  وٕاذا كان مبدأ عدم خضوع األمالك العامة للتقادم، بمعنى أن وضع الید على عقار مهما

ال یكسب الملكیة إذا وقع بعد تخصیص هذا المال لالستعمال العام، فما دام ال یجوز التصرف فیه بنقل 

ملكیته للغیر، فمن باب أولى ال یجوز إكتساب ملكیته بالتقادم، ألن النتیجة قد منعها المشرع مهما كان 

وكانت محل تطبیق من القضاء،  كورة أعاله،مذمن القانون المدني ال 689السبب، وهذا ما جاءت به المادة 

إذا كان النزاع منصب على قطعة أرض : "عن قرار صادر من المحكمة العلیا بهذا الشأن، حیث جاء فیه 

داخلة ضمن الدومین العام فإنه ال یجوز الدفع فیه بالتقادم المكسب لعدم قابلیة إكتساب هذا العقار بالتقادم 

  ".مما یجعل استئناف قراره غیر جدیر بالقبول لعدم التأسیس... .من حیث طبیعته القانونیة

وهو مبدأ ال یعرف أي استثناء، على أن تطبیقه نسبي أیضا، بمعنى أنه ما دام هذا المبدأ من مظاهر 

الحمایة القانونیة المقصود بها صیانة األمالك العمومیة، وضمان اإلنتفاع بها وفقا لما هو مخصص له، فإنه 

على تخصیصه لالستعمال العام، فإذا زالت عنه الصفة سقطت معها الحصانة الالزمة، وابتداءا من موقوف 

الوقت الذي تزول عن المال صفة المال العام، یجوز أن یبدأ التقادم المكسب للملكیة، لذلك یرى البعض أنه 

من مدى خضوع األمالك مدني المذكورة،  لنتبین موقف المشرع الجزائري  689یجب تغییر محتوى المادة 

الخاصة للشخص العام، ذلك أن الظروف التي وضع فیها هذا النص غیر ظروف المرحلة الراهنة، ففي 

السابق سلك المشرع الجزائري نهج وحدة األمالك نظرا لتبني الفلسفة االشتراكیة، أما الیوم تغیرت الظروف 

المؤرخ  14- 08المعدل بالقانون  1990یة الصادر سنة وتم اعتماد ثنائیة األموال وفقا لقانون األمالك الوطن

، وٕاذا كان النص یشیر فقط إلى أموال الدولة، سواء كانت عامة أو خاصة، فإنه جاء 2008جویلیة  06في 

  ؟ 3بصفة مطلقة، فما الحكم بالنسبة لألموال الخاصة التابعة للجماعات المحلیة، فهل نطبق مبدأ القیاس

  

II -ن األمالك الوطنیة الخاصة واألمالك الوقفیـة معیار التفرقة بی :  

یجدر بنا قبل تحدید معیار التفرقة بین المال الخاص المملوك للشخص العام، والمال الموقوف، تحدید 

الخلفیة التاریخیة لتطوره ثم تحدید إطاره النظري من خالل مفهومه وأنواعه، ألن العقار الوقفي على غرار 

                                           
  .107ص  –نفس المرجع  –عائشة زمورة  - 1
  .من القانون المدني الجزائري 689راجع المادة  - 2
  .65ص  – 2006سنة  –جامعة الجزائر  –كلیة الحقوق  –مذكرة ماجستیر  –إدارة األمالك الوطنیة  –عایلي رضوان  - 3
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ن أن یكون موضوع استثمار سیاحي من خالل السیاحة الثقافیة أو الدینیة، وذلك دون العقارات األخرى، یمك

  .المساس بطبیعته القانونیة التي تتعارض مع فكرة التصرف في أصل الملكیة

  :التطور التاریخـي للوقـف - 1

نونیة بعد االستقالل شهدت األوقاف وضعیة صعبة نتیجة الممارسات االستعماریة وغیاب الحمایة القا

لألوقاف، التي أصبحت عرضة لالستیالء من طرف الخواص وبعض المؤسسات العمومیة التي استغلت 

الوضعیة بوضع یدها على الكثیر من األوقاف، على أساس أنها أمالك شاغرة ألحقتها بأمالك الدولة بموجب 

ة العامة، والذي اعتبر المتضمن األمالك الحبسی 283-64مناشیر وتعلیمات وزاریة، ورغم صدور المرسوم 

أول تقنین في مجال األوقاف في الجزائر، إال أن بقائه مجمدا زاد من صعوبة األمالك الوقفیة، ومما زاد في 

المؤرخ في  71-73تدهور وضعیة األوقاف هو صدور قانون الثورة الزراعیة بموجب األمر 

في صندوق الثورة الزراعیة رغم أنه  جهاما، والذي تم بموجبه تأمیم الكثیر من األوقاف بإد08/10/1971

استثنى من ذلك األوقاف غیر المستغلة، وقد استمر تدهور وضعیة األوقاف بإلحاق العدید منها إلى محیط 

المتضمن االحتیاطات العقاریة للبلدیات، واستغاللها في إنجاز العدید من  26- 74البلدیات، بموجب األمر 

بیعت للخواص، وأنجزت علیها بنایات فوضویة، باإلضافة إلى قانون التنازل  المرافق العمومیة، والبعض منها

عن أمالك الدولة الذي لم یستثني األمالك الوقفیة من عملیة البیع، خاصة منها السكنات والمحالت التجاریة 

  .1التابعة لها

، 1984ان جو  9المؤرخ في  11- 84واستمرت وضعیة األوقاف غیر مستقرة، إلى غایة صدور األمر 

المتضمن قانون األسرة، حیث سعى المشرع الجزائري من خالله إلى تنظیم إدارة الوقف في الفصل الثالث من 

  ".التبرعات"تحت عنوان ) 220إلى  213المواد من (الكتاب الرابع 

، تم تكریس اإلعتراف باألمالك الوقفیة وحمایتها، وذلك من خالل المادة 1989وبعد صدور دستور 

492.   

، المتضمن التوجیه 1990المؤرخ في نوفمبر  25-90وقد تعززت وضعیة األوقاف، بصدور القانون 

العقاري، الذي أعاد االعتبار للملكیة العقاریة بما فیها الوقفیة، حیث فتح المجال السترجاع المالكین األصلیین 

وضع اإلطار القانوني لهذا الصنف من ألراضیهم المؤممة في إطار الثورة الزراعیة، كما اعتبر محاولة جادة ل

منه،  23مواد فقط، وقد اعتبرت المادة ) 03(األمالك، رغم أن هذا القانون خص األمالك الوقفیة بثالث 

إلى  31األمالك الوقفیة صنفا من األمالك إلى جانب األمالك الوطنیة العامة والخاصة، وعمدت المادة 

المؤرخ  10- 91فقد أحالت تكوین هذه األمالك  وتسییرها إلى القانون  33تعریف األمالك الوقفیة، أما المادة 

                                           
 –المركز الجامعي تبسة  –معهد العلوم القانونیة واإلداریة  –مذكرة ماجستبیر  –النظام القانوني للوقف العام في التشریع الجزائري  –محمد كنازة  - 1

  .71ص  – 2006سنة 
  .1989من دستور  49راجع المادة  - 2
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، ویعتبر هذا القانون أهم قانون عالج مادة الوقف في الكثیر 1المتضمن قانون األوقاف  27/04/1991في 

  . مادة 50من مسائله التفصیلیة، وقد تضمن 

  : تعریف الوقف وأنواعـه - 2

واالصطالح الفقهي، ثم االصطالح التشریعي، وبیان أنواعه من وقف سنحاول تعریف الوقف في اللغة 

  .عام ووقف خاص

الوقف في اللغة معناه الحبس والمنع واإلمساك، ویقال وقفت الدار، أي : التعریف اللغوي للوقف* 

والحبس منعتها من التملیك، وال یقال أوقفتها ألن العبارة ردیئة، فالوقف بهذا الشكل هو الحبس عن التصرف، 

  .أو التحبیس هو وصف للوقف، ولفظ الوقف یراد به الشيء الموقوف عادة

وهو تعریف مقتبس من فقهاء الشریعة والقانون، من بینهم تعریف :  التعریف االصطالحي للوقف*

  : اإلمام أبو زهرة رحمه اهللا للوقف بأنه 

ها وجعل المنفعة لجهة من جهات منع التصرف في رقبة العین التي یمكن االنتفاع بها مع بقاء أصل"

  "الخیر ابتداء وٕانتهاء

هو حبس العین على أن ال تكون مملوكة ألحد من الناس، وجعلها : "والوقف عند األستاذ زهدي یكن 

  ".على حكم ملك اهللا تعالى، والتصرف بریعها على جهة من جهات الخیر في الحال أو المآل

ز التصرف في الوقف، وعلى الطابع الخیري للجهة التي فمجمل هذه التعاریف متفقة على عدم جوا

  .2یؤول إلیها الوقف

عرف المشرع الجزائري الوقف في أكثر من قانون، وفي مراحل زمنیة مختلفة، :  التعریف التشریعي*

  : من القانون المدني بالشكل التالي  213فقد عرف الوقف من خالل المادة 

  .3»شخص على وجه التأیید والتصدقالوقف حبس المال عن التملك ألي «

األمالك «: الوقف كما یلي ) 31(المتضمن التوجیه العقاري، في مادته  25-90كما عرف القانون 

بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائما، تنتفع به جمعیة  4الوقفیة هي األمالك العقاریة التي حبسها مالكها

                                           
، والقانون 2001مایو سنة  22المؤرخ في  07-01یتعلق باألوقاف، معدل ومتمم بالقانون رقم  1991أبریل سنة  27مؤرخ في  10-91القانون رقم  - 1

  .2002دیسمبر سنة  14المؤرخ في  10-02رقم 
  .148ص –مرجع سابق  –في التشریع الجزائري  النظام القانوني للوقف العام –محمد كنازة  - 2
  من القانون المدني الجزائري  213راجع المادة  - 3
فریق (ضد ) س(قضیة  198940قرار المحكمة العلیا رقم : راجع في ذلك ..." من المقرر قانون أنه یشترط لصحة الحبس أن یكون المحبس مالك" - 4

  .151، ص 1، عدد خاص ج2004االشتهاد القضائي المرجع  :المرجع  2001- 04 – 25تاریخ القرار ) ك
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مدرسة قرآنیة، سواء كان هذا التمتع فوریا أو عند وفاة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة أو مسجد أو 

  .1»الموصین الوسطاء الذي یعینهم المالك المذكور

 27/01/1991المتعلق باألوقاف، والمؤرخ في  10- 91وعرف المشرع كذلك الوقف في القانون رقم 

لمنفعة على الفقراء، أو الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأیید والتصدق با«: منه  3في المادة 

  .2»من وجوه البر والخیر وجهعلى 

بناء على ما تقدم، فإنه یتضح لنا أن قانون األسرة عبر عن الوقف بكلمة المال التي تشمل المنقول 

والعقار، في حین أن قانون التوجیه العقاري جعله حكرا على العقار وحده دون غیره، بینما جاء قانون 

  .3ار والمنقول والمنفعةاألوقاف شامال للعق

إال أنه على وجه العموم، فإن هذه القوانین تتفق جمیعها على فكرة التأبید في الوقف وطابعه الخیري، 

لذلك یرجع اإلختالف أو التصنیف في أنواع الملكیة العقاریة حسب دورها في التنمیة، فالوقف أقرب منه إلى 

  .حبس العین مؤبدا یفقدها فقط حق التصرف على الملك الملكیة العامة من الملكیة الخاصة، فوقف أو

هناك نوعین من الوقف، وقف عام ویطلق علیه في كتب الفقه الوقف الخیري، :  أنواع الوقف* 

  .ووقف خاص یسمى في الشرع الوقف األهلي أو الذري

جهة  ما صرف فیه الریع من أولي األمر إلى: "عرفه األستاذ زهدي یكن بأنه :  الوقف العام - 

 ".خیریة

ما حبس على جهات خیریة من وقت إنشائه، : "كما عرفه األستاذ ناصر الدین سعیدوني، بأنه 

  ".ویخصص ریعه للمساهمة في سبل الخیرات

فالوقف العام هو المال الذي یوقفه مالكه على جهة خیریة في الحال أو المآل، والوقف العام في 

من القانون  08ة وقانونیة، یتبین ذلك من خالل المادة التشریع  الجزائري یحظى بحمایة دستوری

 4..."األوقاف العامة المصونة: " 10- 91

الوقف الذري أو األهلي الذي یوقف إبتداء، مع : "عرفه الباحث إیداهم، بأنه : الوقف الخاص  - 

األمر على نفس الواقف أو أي شخص معین أو أشخاص معینین، ولو جعل آخره لجهة خیریة، 

 .5"قف على نفسه ثم على أوالده ثم من بعدهم جهة خیریةكأن ی

                                           
  .السالف الذكر 25-90من القانون  31راجع المادة  - 1
  .السالف الذكر 10-91من القانون  03راجع المادة - 2
  ...".یكون محل الوقف عقارا أو منقوال أو منفعة : "المتعلق باألوقاف  10-91من القانون رقم  11تنص المادة  - 3
  .السالف الذكر 10-91من القانون  08راجع المادة  - 4
  .161ص  –مرجع سابق  –یوسف حفصي  - 5
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: 10- 91من القانون  02فقرة  06أما في التشریع الجزائري، فقد عرف الوقف الخاص في المادة 

الوقف الخاص هو ما یحبسه الواقف على عاقبه من الذكور واإلناث، أو على أشخاص معینین، ثم یؤول "

  .1"د انقطاع الموقوف علیهمإلى الجهة التي یعینها الواقف بع

نالحظ من خالل التعاریف الفقهیة التي ذكرناها بخصوص الوقف، أنها تجعل بكون الجهة التي آل 

إلیها الوقف ضرورة حتى نكون بصدد وقف خاص، وهذا خالفا لتعریف المشرع الجزائري للوقف الخاص، 

، یالحظ أن المشرع 10- 91قانون األوقاف الجزائري ، إال أن القارئ لمواد 2فقرة  6بناء على أحكام المادة 

  .2نظم به األوقاف العامة وترك تنظیم الوقف الخاص إلى أحكام قانون األسرة

  :مظاهر التفرقة بین األمالك الوطنیة الخاصة واألمالك الوقفیة  - 3

ال الخاص على خالف المال الخاص التابع للشخص العام، الذي یقبل التصرفات القانونیة مثل الم

التابع للشخص الطبیعي، فإن الوقف ال یقبل أي تصرف ناقل للملكیة كالهبة أو البیع، تطبیقا لنص المادة 

المذكور سابقا، ال یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأي صفة من  10- 91من القانون  23

  .صفات التصرف سواء بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها

خالف المال الخاص التابع للشخص العام الذي یقبل التصرفات القانونیة الناقلة للملكیة كما تم وعلى 

  .تحدیدها سابقا

في العدید من المناسبات، نذكر منها قرار ) أبدیة التصرف(وقد أكدت المحكمة العلیا على هذا المبدأ 

ال یجوز : "الذي جاء فیه ) منشور غیر( 1998سبتمبر  21الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا الصادر في 

جاء متماشیا  سالتصرف في أصل الملك الوقفي لفائدة الغیر والقضاء بإبطال البیع الوارد على المال المحب

  ".والتطبیق السلیم للقانون

وٕاذا كان المشرع أقر عدم جواز التصرف القانوني في أصل الملك الوقفي، لكنه في المقابل نص على 

  : على ما یلي  10- 91من القانون  24ك الوقفیة، حیث تنص المادة إیجار األمال

- 98، لیأتي بعد ذلك المرسوم التنفیذي رقم "تؤجر األمالك الوقفیة وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة"

منظما له بموجب أحكام مواد الفصل الثالث، حیث ذكر بأن إیجار الملك الوقفي سواء كان بناء أو  3813

زراعیة أو مشجرة، یتم عن طریق المزاد العلني تحت إشراف ناظر الشؤون الدینیة، والذي  أرضا أو أرض

                                           
  .من نفس  القانون 02فقرة  06راجع المادة  - 1
الوقفیة یحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظیم األمالك : "، والتي نصت على 10-91المعدل لقانون األوقاف  10-02من القانون  01راجع المادة  - 2

والتنظیمیة  العامة وتسییرها وحفظها وحمایتها والشروط والكیفیات المتعلقة باستغاللها واستثمارها وتثمینها، یخضع الوقف الخاص لألحكام التشریعیة

  ".المعمول بها
  .یرها وحمایتها، یحدد شروط إدارة األمالك الوقفیة وتسی1998مؤرخ في أول دیسمبر سنة  381-98المرسوم التنفیذي رقم  - 3
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، ویمكن تأجیر الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر 1منحه قانون صالحیات واسعة لتسییر األمالك الوقفیة

خضاع عقود إیجار العلم وتشجیع البحث بترخیص من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة واألوقاف، بینما یتم إ

المحالت المعدة للسكن والمحالت التجاریة ألحكام القانون المدني والقانون التجاري، مع مراعاة أحكام 

الشریعة اإلسالمیة في ذلك، كما تم منح حق إیجار األراضي الوقفیة المخصصة للفالحة للسلطة المكلفة 

م، كما نظم المشرع إلى جانب ذلك عملیة إبرام باألوقاف، مع إحالة شروط تطبیق ذلك وكیفیته إلى التنظی

عقود استثمار وقفي متعددة، یمكن ذكر البعض منها كعقد الحكر، عقد المقایضة، عقود استغالل واستثمار 

، عقود استغالل واستثمار األمالك الوقفیة )عقد المساقاة) (عقد المزارعة(األراضي الوقفیة الزراعیة والمشجرة 

  ).عقد المقاولة، عقد الترمیم والتعمیر(القابلة للبناء 

وما دام أن األمالك الوقفیة لیست ملكیة أحد، فهي محصنة كذلك ضد إجراءات الحجز، فإذا قام ناظر 

الوقف باإلستدانة باسم الوقف لصیانته وترمیمه وٕاصالحه، فإن محل الوقف ال یخضع للحجز في حالة عدم 

قف، وللدائن حق الرجوع على الناظر ال بصفته ناظر للوقف، بل استیفاء الدائن لدینه بسبب إعسار الوا

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري على عدم  02فقرة  636بإسمه الشخصي، وقد نصت المادة 

جواز الحجز على األمالك الموقوفة وقفا عاما أو خاصا عدا الثمار واإلیرادات، كما أن الوقف ال یكتسب 

وهي نتیجة تبعیة لكونه لیس مملوك ألحد، ولتمتعه بالشخصیة المعنویة المستقلة عن شخصیة  بالتقادم،

منشأه، وألن القول بتقادم الوقف یتعارض مع خاصیة حبسه على وجه التأیید، ومبدأ حظر التقادم یسري على 

نذكر منها القرار الصادر  الوقف العام والخاص، وقد أكدت المحكمة العلیا هذا المبدأ في العدید من قراراتها،

، الذي أید محكمة بوسعادة، القاضي بإبطال عقد الشهرة المنصب على عقار موقوف 1997جویلیة  16في 

لفائدة زاویة الهامل ببوسعادة ونقض قرار مجلس قضاء المسیلة بدون إحالة، والذي قام بإلغاء هذا الحكم من 

  .2جدید لرفض الدعوى لعدم التأسیس

  : ار السیاحي للعقار الوقفي في الجزائر االستثم - 4

إن تزاید األزمات االقتصادیة والمالیة التي أصبحت تعصف بالعالم الیوم، وال سیما تلك الدول التي 

تقوم اقتصادیاتها على الریع البترولي على غرار الجزائر، دفع هذه الدول إلى اللجوء إلى استثمارات بدیلة 

ف، ومن أهم المجاالت الخصبة التي من شأنها أن تذر أرباحا وفیرة على لتغطیة عجزها في میزان الصر 

الجزائر في حال استغالل الموارد المتاحة لها أحسن استغالل، استثمار الوعاء العقاري الوقفي في المجال 

السیاحي، ال سیما في المناطق الصحراویة وذلك نظرا لشاسعة هذه المنطقة، وتمیزها بعدة خصائص تجعل 

ها قطبا جذابا في مجال االستثمار السیاحي، لكن تعد المعوقات ذات الطابع اإلداري أهم صعوبة یواجهها من

                                           
المرجع  12/07/2005، تاریخ القرار )بلدیة شلغوم العید ومن معها(ضد ) ناظر الوقف(قضیة  16765راجع في ذلك قرار المحكمة العلیا رقم  - 1

توضع تحت تصرف المبالغ المحكوم بها كتعویض عن األرض المحبسة، المدرجة في االحتیاطات العقاریة : المبدأ . "145، ص07مجلس الدولة، عدد 

  ".ناظر الوقف لشراء عقار آخر وفقا لموضوع عقد الحبس
  .192ص  –مرجع سابق  –محمد كنازة  - 2
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الراغبون في االستثمار السیاحي للعقار الوقفي ال سیما بالمناطق الصحراویة، ومن أهمها صعوبة أو إستحالة 

  .وقفي المؤممةعملیتي الحصر والجرد، وكذا صعوبة استرجاع العقارات ذات الطابع ال

ولعل أهم دور یمكن أن تلعبه األمالك العقاریة الوقفیة في مجال االستثمار السیاحي، هو تفعلیها 

وتثمینها لتكون وجهات وأقطاب للسیاحة الدینیة على وجه الخصوص، ذلك ألن معظم المعالم العقاریة الوقفیة 

اریة التي واكبت وعاصرت حضارات متعاقبة هي معالم دینیة كالمساجد والزوایا وغیرها من التحف المعم

وتروي قصص تاریخیة وتعكس أصالة هذه األمة وتاریخها المجید، لذلك یجب على السلطات المكلفة 

بالسیاحة مع السلطة المكلفة باألوقاف وكذلك سلطة أمالك الدولة، وذلك بالتنسیق فیما بینها لوضع خطة 

ت الثمینة التي تحاكي تاریخ حضارة الجزائر، وٕان كان طابع واضحة المعالم لتفعیل دول هذه الممتلكا

األمالك الوقفیة ینفر من فكرة التصرف، لكن بالمقابل یمكن استغالل واستعمال هذه الممتلكات العقاریة 

كوجهة للسیاحة الثقافیة والدینیة، وذلك بتثمینها وترمیمها والترویج لها بمختلف وسائل االتصال واالعالم 

   .والنشر

وخیر دلیل على أن السلطات العمومیة لیست لها إرادة للنهوض بقطاع السیاحة، بل وال تفكر أساسا 

المعدل والمتمم لقانون  07- 01من القانون رقم  3مكرر  26في ترقیة هذا القطاع االستراتیجي، هو المادة 

ون، حیث أجازت هذه المادة، ، والتي تعتبر تعدیا صارخا على األمالك الوقفیة باسم القان10-91األوقاف 

إمكانیة إدماج األراضي الفالحیة الوقفیة المجاورة للتجمعات السكنیة ضمن األراضي العمرانیة طبقا ألحكام 

  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29-90القانون 

إن هذه المادة التي تخطت وتجاوزت كل المحظورات، تكّرس هیمنة السلطة التنفیذیة ورجال السیاسة 

لى القوانین لتجسید مشاریع سكنیة لیس لها صلة بالتنمیة بوجه عام، إن هذا االعتداء والتعدي الصارخ هو ع

تعدي ثالثي األبعاد، حیث لم یراعي الوجهة الفالحیة لألرض الزراعیة التي تضمن األمن الغذائي لنا 

تصویت في البرلمان والذي یعد أمر ولألجیال القادمة، والتي ال یمكن تغییر وجهتها الفالحیة إال على طریق 

على طبیعة الملك الوقفي الذي تتعارض طبیعته  صعب لكي ال نقول مستحیل، والتعدي الثاني ینصبّ 

من قانون  24القانونیة مع التصرف فیه بأي شكل من األشكال إال في الحاالت المنصوص علیها في المادة 

  .في هذه الحالة افراألوقاف والتي ال تتو 

عدي الثالث، أنه كان من باب أولى في حالة خرق القوانین وتغییر وجهة األرض الفالحیة والت

والتصرف في الملك الوقفي، أن یستغل ویستعمل هذا العقار في مشاریع تنمویة تعود بالفائدة على األفراد 

  .والمجتمع على حد سواء، ولیس قبره في برنامج سكني ال یعود بالفائدة على المجتمع 

ي هذا الصدد، تطرح عدة تساؤالت، لماذا لم تستغل هذه المادة لصالح قطاع السیاحة وذلك بإدماج وف

هذه األمالك في أمالك الدولة الخاصة ومنه استثمارها سیاحیا بإقامة مشاریع سیاحیة أو هیاكل إیواء، أو 

  ة العمومیة ؟مركبات ترفیهیة، مع إبقاء ملكیتها لصالح الدولة، وریعها تستفید منه الخزین
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   مناطق التوسع والمواقع السیاحیة :  المطلب الثاني

في سبیل حمایة والحفاظ على أجزاء من اإلقلیم الوطني وعلى طابعها السیاحي، یمكن تحدید أجزاء 

كمناطق توسع ومواقع سیاحیة، ویمكن أن تمتد المنطقة المحددة والمصرح بها إلى الملك العمومي البحري، 

  .تحدید منطقة التوسع والمواقع السیاحیة والتصریح بها على نتائج دراسات التهیئة السیاحیةویرتكز 

أنه بمجرد التحدید والتصریح بمنطقة التوسع والمواقع  03- 03من القانون  09وقد نصت المادة 

اطق سیاحیة ومنه تصنف مناطق التوسع والمواقع السیاحیة كمن. 1السیاحیة، فإن ذلك یخول لها طابعا سیاحیا

شغل واستغالل األراضي الموجودة داخل ب 2 محمیة، وبهذه الصفة، تخضع إلى إجراءات الحمایة الخاصة

الحفاظ على مناطق التوسع والمواقع السیاحیة ، و هذه المناطق والمواقع في ظل احترام قواعد التهیئة والتعمیر

ٕاشراك المواطنین في حمایة التراث والمتاحات ، و افیةمن كل أشكال تلوث البیئة  وتدهور الموارد الطبیعیة والثق

  .منع ممارسة كل نشاط غیر مالئم مع النشاط السیاحي، و السیاحیة

طرق و ) فرع أول(مناطق التوسع والمواقع السیاحیة  كیفیات تهیئةلذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى 

 ).فرع ثاني(تسییرها 

  

  اطق التوسع والمواقع السیاحیـة تهیئة من :الفرع األول 

تتم تهیئة وتسییر منطقة التوسع والموقع السیاحي، وفق مواصفات مخطط التهیئة السیاحیة الذي تعده 

اإلدارة المكلفة بالسیاحة في إطار تشاوري ومصادق علیه عن طریق التنظیم، ویندرج مخطط التهیئة السیاحیة 

، وفي هذا الصدد، یعادل مخطط التهیئة السیاحیة رخصة تجزئة في إطار أدوات تهیئة اإلقلیم والعمران

  . 3لألجزاء القابلة للبناء

حمایة الجمال الطبیعي والمعالم الثقافیة التي یشكل الحفاظ على أحكام یة یشمل مخطط التهیئة السیاح

إحداث تنمیة  ٕانجاز استثمارات على أساس أهداف محددة، من شأنها، و علیها عامال أساسیا للجذب السیاحي

كما یأخذ مخطط التهیئة ، و متعددة األشكال للمتاحات التي تزخر بها مناطق التوسع والمواقع السیاحیة

الحاجات االقتصادیة ، و خصوصیات ومتاحات المناطق، السیاحیة على وجه الخصوص بعین االعتبار 

 .4منسجم للمناطق والفضاءات السیاحیةاإللتزامات الخاصة باالستغالل العقالني وال، و واالجتماعیة والثقافیة

تحدید المناطق التي یجب و  تحدید المناطق القابلة للتعمیر والبناءحیة إلى ویرمي مخطط التهیئة السیا

، المتطابقة واالستثمارات المناسبةتحدید الوظائف ، و تحدید برنامج النشاطات المزمع إنجازها، و حمایتها

                                           
   03-03من القانون  09راجع المادة  - 1
  .من نفس القانون 10راجع المادة  - 2
  .السالف الذكر 03-03من القانون رقم  13و 12راجع المادة  3

  .قانونمن نفس ال 14راجع المادة  - 4
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ٕاعداد التجزئة المخصصة للمشاریع المراد تحقیقها عندما تقتضي ، و إنجازها لتهیئات البنیویة المزمعتحدید او 

 .الضرورة ذلك

یتضمن مخطط  التهیئة السیاحیة، نظاما یتعلق بحقوق البناء واالرتفاقات، ومخططات تقنیة للتهیئة 

  . 1والمنشآت القاعدیة

وعاء العقاري لضمان قابلیته یمكن في مخطط التهیئة السیاحیة، عند الضرورة، اللجوء إلى تعدیل ال

للتهیئة واالستثمار، ویقع على عاتق الدولة إعداد الدراسات وأشغال التهیئة وٕانجاز المنشآت القاعدیة لمناطق 

  .التوسع والمواقع السیاحیة

وتستند مهمة اقتناء وتهیئة وترقیة وٕاعادة بیع أو تأجیر األراضي للمستثمرین داخل مناطق التوسع 

، وأیا كانت "الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة"سیاحیة، المعدة إلنجاز المنشآت السیاحیة، إلى والمواقع ال

  .الطبیعة القانونیة لألراضي الموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، فإن استعمالها واستغاللها

المتعلق  04-98القانون المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، و  03- 03یخضع ألحكام القانون 

  .2بالممتلكات الثقافیة

ومنه سنتناول في هذا الفرع كیفیات إعداد مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 

  ).ثالثا(وكیفیات الموافقة علیه وتنفیذه ) ثانیا(ومحتوى مخطط التهیئة السیاحیة ) أوال(

  

  مناطق التوسع والمواقع السیاحیة السیاحیة لمخطط التهیئة كیفیات إعداد  : أوال

، لیبین ویحدد كیفیات إعداد  3 2007مارس  11المؤرخ في  86- 07جاء المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق  03- 03مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، وذلك تنفیذا ألحكام القانون 

د تضمن كیفیة إعداد وتحضیر مخطط التهیئة السیاحیة ومحتواه بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، وق

  .وشروط الموافقة علیه وتنفیذه

الذي یحدد كیفیات  78- 15، بموجب المرسوم التنفیذي 2015وقد عدل هذا المرسوم التنفیذي سنة 

  .إعداد مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة

المذكور أعاله، یهدف هذا  03- 03من القانون رقم  13ا ألحكام المادة حیث جاء هذا المرسوم تطبیق

  .المرسوم إلى تحدید كیفیات إعداد مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة

                                           
  .من نفس القانون 15راجع المادة  - 1
  .من نفس القانون 19إلى  16راجع المادة من  - 2
یحدد كیفیات إعداد مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، المعدل  2007مارس  11مؤرخ في  86-07المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  .2015مارس  02مؤرخ في  78-15بالمرسوم التنفیذي رقم 
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ویقصد في مفهوم هذا المرسوم بمخطط التهیئة السیاحیة، مجموع القواعد العامة والخاصة بتهیئة 

سیاحیة والمواصفات الخاصة بالتعمیر والبناء، وكذا االرتفاقات المطبقة فیما یخص  واستعمال منطقة توسع

استعمال وحمایة األمالك والعقارات المبنیة حسب الطابع السیاحي للموقع، كما یدمج مخطط التهیئة السیاحیة 

لق بحمایة ، ویأخذها بعین االعتبار، ال سیما بما یتع03- 03المواصفات المنصوص علیها في القانون 

الجمال الطبیعي والمعالم الثقافیة، وٕانجاز استثمارات على أساس أهداف محددة، من شأنها إحداث تنمیة 

متعددة األشكال للمتاحات التي  تزخر بها مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، وتحدید المناطق القابلة للتعمیر 

  .ومخططات التهیئة والمنشآت القاعدیةوالبناء، والنظام المتعلق بحقوق البناء واالرتفاقات 

والتهیئة  2والجبل 1یتكفل هذا المخطط ال سیما بمواصفات التشریع المعمول به في مجال حمایة الساحل

  .3المستدامة لإلقلیم

ویكون مخطط التهیئة السیاحیة مخصصا لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة المحددة والمصرح بها 

  .سواهاوالمصنفة بانتظام دون 

مخطط التهیئة السیاحیة، من الوزیر المكلف بالسیاحة لكل  وتحضیر تكون سلطة اتخاذ قرار إعداد

منطقة توسع سیاحیة محددة ومصرح بها ومصنفة بانتظام، ویرتكز تقریر مخطط التهیئة السیاحیة على نتائج 

بها، ویحدد القرار الصادر من طرف دراسات التهیئة السیاحیة المنجزة عند تحدید المنطقة المعنیة والتصریح 

وزیر السیاحة المتضمن تقریر إعداد مخطط التهیئة السیاحیة، توجهات التهیئة القائمة المحتملة لتجهیزات 

  .المصلحة العامة والمنشآت القاعدیة، وتحدید إجراءات ومواعید إعداده وشكله وموضوعه ومضمونه

المصالح والمؤسسات العمومیة والجمعیات والغرف كما یحدد قائمة وكیفیات مشاركة اإلدارات و 

والمنظمات المهنیة في إعداده، ویكون هذا القرار محل نشر واسع، ابتداء من نشره في الجریدة الرسمیة 

للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وینشر كذلك في جریدتین  یومیتین وطنیتین تكونان من الجرائد 

  . 4ذات السحب الكبیر

بعد إعداد التقریر المتضمن إعداد مخطط التهیئة السیاحیة ونشره، یرسل الوزیر المكلف بالسیاحة، 

، الذین یراسلون رؤساء 5القرار المتضمن تقریر إعداد مخطط التهیئة السیاحیة إلى الوالي أو الوالة المعنیین 

بمقر البلدیة المعنیة بعملیة ) 01(مدة شهر المجالس الشعبیة الوالئیة والبلدیات المعنیة من أجل القیام بنشره ل

  .التهیئة السیاحیة

                                           
  .یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه السالف الذكر 2002فبرایر سنة  05مؤرخ في  02-02راجع القانون رقم  - 1
  .یتعلق بحمایة المناطق الجبلیة في إطار التنمیة المستدامة السالف الذكر 2004یونیو سنة  23مؤرخ في  03-04راجع القانون رقم  - 2
  .یتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، السالف الذكر 2001دیسمبر سنة  12مؤرخ في  20- 01راجع القانون رقم - 3
  .المعدل والمتمم، السالف الذكر 86-07من المرسوم التنفیذي  6و 5راجع المادة  - 4
میا، لكن إذا كان یشمل إقلیم والیتین متجاورتین إذا كان إعداد مخطط التهیئة السیاحیة یشمل والیة واحدة فإنه یرسل القرار إلى الوالي المختص إقلی -  5

  .فإن القرار یرسل لوالیي كال الوالیتین المعنیتین
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بعد ذلك یأتي دور السلطات اإلقلیمیة المحلیة، والمصالح الممركزة على مستوى الوالیة، حیث یكلف 

مدیر السیاحة بالوالیة المعني اقلیمیا، تحت سلطة الوالي، یقوم بتكلیف مكتب دراسات معتمد إلعداد مخطط 

  .سیاحیةالتهیئة ال

وٕاسناد عملیة الدراسات لمكتب دراسات مختص هو أمر ضروري، ألن إنجاز دراسات تهیئة سیاحیة 

إلعداد مخطط تهیئة موجه لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة هو عملیة تقنیة وفنیة ترتكز على أسس علمیة 

  .الختصاصیضطلع بها أهل االختصاص من مهندسین معماریین وعمرانیین وغیرهم من أهل ا

ویقوم مدیر السیاحة بالوالیة المعني إقلیمیا بإنجاز المخطط، بإعالم الوزیر المكلف بالسیاحة والوالي 

المختص اقلیمیا متى انتهى بإسناد المهمة لمكتب الدراسات طبقا للتنظیم المعمول به، وذلك لتكون للعملیة 

  .1ساریة المفعول مصداقیة وشفافیـة وتحدد المسؤولیات في إطار القوانین ال

إن عملیة إعداد مخطط التهیئة السیاحیة، زیادة على اإلجراءات المذكورة أعاله، یجب وبصفة إلزامیة 

  : أن یكون محل استشارات، حیث یستشار إجباریا 

  : اإلدارات العمومیة والمصالح غیر الممركزة للدولة المكلفة بما یلي -1

لیم والبیئة، األمالك الوطنیة، الشؤون الدینیة واألوقاف، األشغال السكن والعمران، الثقافة، تهیئة اإلق

العمومیة، التجارة، الفالحة والغابات، االتصاالت، النقل، الموارد المائیة، الطاقة والمناجم، رئیس المجلس 

  .الشعبي الوالئي ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

  : المكلفة بما یلي  الهیئات والمصالح العمومیة والمصالح -2

زیادة على ذلك، ینظم . توزیع الطاقة، توزیع المیاه والتطهیر، النقل، حمایة وتثمین األمالك الثقافیة

مدیر السیاحة، بالتنسیق مع رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، جلسات تشاور في مختلف مراحل 

  .واإلدارات العمومیة والمصالح العمومیة والجمعیاتإعداد مخطط التهیئة السیاحیة مع مختلف الهیئات 

ویكون نتاج كل هذه العملیة، المصادقة على المخطط، حیث یصادق على مشروع مخطط التهیئة 

السیاحیة بمداولة مجلس أو المجالس الشعبیة للوالیة المعنیة إذا كانت الوالیة تشمل عدة بلدیات معنیة بإعداد 

المخطط إلى الوالي المختص إقلیمیا، یبلغ هذا األخیر مشروع المخطط لمختلف المشروع، وبعد رفع مشروع 

یوما، ابتداء من تاریخ ) 30(االدارات والمصالح العمومیة المذكورة أعاله، والتي یمنح لها أجل ثالثین 

  .2إعالمها إلبداء آرائها ومالحظاتها، وعند عدم الرد في األجل المقرر یعد رأیها موافقا

                                           
  .المعدل والمتمم السالف الذكر 86-07من المرسوم التنفیذي  8و7راجع المادة  - 1
  .من نفس المرسوم التنفیذي 11و  10، 9راجع المادة  - 2
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ملیة نشر أخرى، حیث ینشر مشروع التهیئة السیاحیة، المعدل عند اإلقتضاء، ألخذ آراء لتأتي ع

ومالحظات مختلف اإلدارات والمصالح العمومیة المذكورة أعاله، بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدیر 

  :السیاحة للوالیة، ویجب أن یتضمن ما یلي 

 .مكان فحص مشروع المخطط - 

 .محافظین المحققینتعیین المحافظ أو ال - 

 .تواریخ فتح وغلق التحقیق العمومي - 

 .كیفیات سیر التحقیق العمومي - 

یبلغ الوالي على سبیل العرض، نسخة من القرار إلى الوزیر المكلف بالسیاحة، ومنه یخضع مشروع 

، ویجب أن یكون موضوع اعالن على مستوى مقر 1یوما) 45(المخطط لتحقیق عمومي مدة خمسة وأربعین 

  .بلدیة أو البلدیات المعنیة خالل كل هذه المدةال

وٕاذا كانت هناك مالحظات ناتجة عن التحقیق العمومي، فإنها تدون في سجل خاص یرقم ویؤشر 

علیه من طرف الوالي، ویمكن إبداء هذه المالحظات شفهیا للمحافظ المحقق أو إرسالها إلیه كتابیا، وعند 

لتحقیق ویوقعه المحافظ المحقق، هذا األخیر الذي یحرر محضر غلق انقضاء األجل القانوني، یغلق سجل ا

یوما التالیة، ویرسله إلى الوالي المعني مرفوقا بالملف الكامل للتحقیق ) 15(التحقیق في أجل خمسة عشر 

یوما الموالیة ) 15(مع نتائجه، كما یتلقى الوالي رأي المجلس الشعبي الوالئي المختص خالل الخمسة عشر 

  2.تالم الملف الكامل للتحقیق العموميالس

إن دور الوالي المختص إقلیمیا یعتبر دورا مهما في هذه العملیة إلعداد مشروع مخطط التهیئة 

، وبین "الوزارة"السیاحیة، ذلك أنه یلعب دورا محوریا ومفصلیا یشكل همزة وصل بین السلطة المركزیة 

، وكذلك مع مختلف اإلدارات العمومیة والهیئات "الوالیة والبلدیة"الجماعات اإلقلیمیة على المستوى المحلي 

  .التابعة لمجاله اإلقلیمي والتي توضع تحت وصایته

ویقوم الوالي بعرض مشروع مخطط التهیئة السیاحیة مرفقا بسجل التحقیق ومحضر غلق التحقیق 

المجلس الشعبي البلدي المعني أو  ونتائج المحافظ المحقق، وكذا رأي المجلس الشعبي الوالئي المختص على

  .3المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة للمصادقة علیه 

  

                                           
المتضمن كیفیات إعداد  86-07یوم في المرسوم التنفیذي ) 60(ع مخطط التهیئة السیاحیة محددة بستون كانت مدة التحقیق العمومي لمشرو " - 1

  .14راجع المادة  – 78- 15مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، قبل تعدیله بموجب المرسوم التنفیذي 
  .السالف الذكر 78-15من المرسوم التنفیذي  14و  13،  12راجع المواد - 2
الذي أحال  78-15بموجب المرسوم  86-07من المرسوم التنفیذي  15كانت المصادقة تتم من طرف المجلس الشعبي الوالئي قبل تعدیل المادة  - 3

  .عملیة التصدیق على المجلس الشعبي البلدي
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  محتوى مخطط التهیئة السیاحیة  :ثانیـا 

یشمل مخطط التهیئة السیاحیة عدة وثائق وبیانات مهمة تعكس أهمیة التهیئة السیاحیة وتبین مدى 

لتداخل صالحیات هیئات متعددة وارتباط العملیة بآجال صعوبتها وتعقیدها من الجانب اإلداري والعملي نظرا 

  : محددة، وهو ما یرمي إلى تنظیمه مخطط التهیئة السیاحیة الذي یشمل ما یلي 

تقریر یوضح الوضعیة الحالیة لمنطقة التوسع السیاحي التي أعد من أجلها المخطط، ویعلن التدابیر  .1

  .المقررة لتثمینها وتهیئتها وتسییرها

إلضافة إلى مراجعها للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل األراضي في حالة ویظهر با

  1: وجودها الجوانب التلخیصیة اآلتیـة 

 .المزایا العقاریة السیاحیة والحمویة أو االستجمامیة التي تزخر بها المنطقة - 

 .حالة البناء في المنطقة المعنیة - 

، وصرف میاه األمطار 2بالمیاه الصالحة للشرب والري حالة ورسم شبكات الطرق وقنوات التزوید - 

 .والمیاه القذرة

 .صرف واحتمالیا القضاء على القاذورات الصلبة - 

 .اإلطار الدیمغرافي واالجتماعي واالقتصادي - 

 .النشاطات االقتصادیة والتجهیزات - 

االقتصادیة، وكذا برامج التجهیزات الطبیعة القانونیة لألمالك العقاریة واآلفاق الدیمغرافیة االجتماعیة  - 

  .العمومیة المزمع إنجازها

نظام حول حقوق البناء الذي یحدد القواعد العامة الستعمال األراضي واالرتفاقات وكذا العملیات   .2

 .المزمع القیام بها في إطار التهیئة واالستثمار

ق التخطیطیة التي تظهر الشروط المخططات التقنیة للتهیئات والمنشآت القاعدیة التي تتضمن الوثائ  .3

  .المحددة في النظام وتبرز المناطق الفرعیة المتجانسة

الملحقات التي تتضمن كل أو جزء من الوثائق التخطیطیة والوثائق المطلوبة لمخطط استغالل  .4

  .األراضي، في حالة تواجد الموقع بالقرب من منطقة عمرانیة أو قابلة للتعمیر

  : تتضمن كذلك الوثائق المكتوبة في القائمة غیر المحدودة اآلتیـة 

                                           
  .من نفس المرسوم 16راجع المادة  - 1
  :معدل ومتمم ) 04/09/2005مؤرخة في  60ج ر (یتعلق بالمیاه  2005غشت  4مؤرخ في  12-05راجع القانون رقم  - 2

  ). 27/01/2008مؤرخة في  04ج ر ( 2008ینایر سنة  23مؤرخ في  03-08قانون رقم  -

  ).26/04/2009مؤرخة في  44ج ر ( 2009یولیو سنة  22مؤرخ في  02-09أمر رقم  –
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 .1/5000مخطط بیان الموقع، بسلم  - 

 .1/1000أو  1/500رسومات طوبوغرافیة، بسلم  - 

 .1/1000أو  1/500مخطط اإلرتفاقات، بسلم  - 

 .وضعیة األراضي ودرجتها وطبیعتها وسبب إتالفها عند اإلقتضاء - 

أو  1/200یر والمیاه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف، بسلموضعیة شبكات الطرق والتطه - 

 .1/1000أو  1/500

 .حضور وحالة وارتفاع البناءات عند تواجدها - 

 .تحدید وتمركز وقدرة التجهیزات العمومیة - 

 .1/2000أو  1/1000تحدید وتمركز النشاطات التجاریة والتقلیدیة والصناعیة بسلم  - 

 .1/1000أو  1/500لكات، بسلم الطبیعة القانونیة للممت - 

 .تحلیل دیموغرافي واجتماعي اقتصادي للشاغلین - 

 .1/2000أو  1/1000أو  1/500الحركة والنقل، بسلم  - 

الصالح للشرب والري، وطریقة صرف  ءدراسة تبرز طرق وتقنیات ورسم شبكات التزوید بالما - 

ت ورسم شبكات صرف المیاه القذرة والمیاه القذرة، وطرق وتقنیا 1والقضاء على القاذورات الصلبة 

 .ومیاه األمطار

ل ـــــــــــــــــــمراح) 3(ویمكن إجمال أهم المراحل التي یتطلبها إعداد مخطط التهیئة السیاحیة في ثالثة 

  : أساسیة هي 

  .تشخیص وٕاعداد مختلف أنواع التهیئة: المرحلة األولى 

  .یةإعداد مخطط التهیئة السیاح: المرحلة الثانیة 

  2 (VRD)ملف تنفیذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة : المرحلة الثالثة 

  

   الموافقة على مخطط التهیئة السیاحیة وتنفیذه :ثالثـا 

في إطار الموافقة على مخطط التهیئة السیاحیة وتنفیذه، یرسل مخطط التهیئة السیاحیة مرفقا بالملف 

برأیه، إلى الوزیر المكلف بالسیاحة للموافقة علیه، وبذلك یتولى المذكور أعاله، من طرف الوالي مدعما 

                                           
  ).15/12/2001مؤرخة في  77ج ر . (، یتعلق بتسییر النفابات ومراقبتها وٕازالتها2001سنة  دیسمبر 12مؤرخ في  19- 01أنظر القانون رقم  - 1
  .السالف الذكر 78- 15من المرسوم التنفیذي رقم  17راجع المادة  - 2
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الوزیر المكلف بالسیاحة، باإلتصال مع الوالي المعني، تنفیذ وتسییر مخطط التهیئة السیاحیة الذي تمت 

  . 1الموافقة علیه

القابلة للبناء، وبعد الموافقة علیه، یعد مخطط التهیئة السیاحیة بمثابة رخصة تجزئة لألجزاء المبنیة أو 

  .ویندرج في إطار أدوات تهیئة اإلقلیم والعمران

وبعبارة أخرى یمكن اعتبار مخطط التهیئة السیاحیة بمثابة أداة التعمیر والتهیئة مخصص لمناطق 

 PDAUو  POSالتوسع والمواقع السیاحیة نظرا لطابعها الخاص، فهو بمثابة أدوات التعمیر الحضریة 

، لكن في مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، )لتهیئة والتعمیر ومخطط شغل األراضيالمخطط التوجیهي ل(

فهو رخصة تجزئة لهذه المناطق السیاحیة، یهدف إلى إنتاج األراضي القابلة للتعمیر والتهیئة بغرض 

 .  االستثمار السیاحي

القابلة للتهیئة المحددة من  وقد أسندت مهمة مباشرة اقتناء وترقیة وتأجیر األراضي الواقعة في األجزاء

قبل مخطط التهیئة السیاحیة والموجهة إلنجاز منشآت سیاحیة، إلى الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، تحت 

  .2رقابة وٕاشراف الوزیر المكلف بالسیاحة، حیث تنجز عملیات تهیئة هذه األراضي طبقا للتنظیم المعمول به

فقد أضفى علیه المشرع الجزائري حصانة خاصة، ویكون نافذا نظرا ألهمیة مخطط التهیئة السیاحیة، 

في كل التراب الوطني، ویعتبر ما ورد فیه حجة على السلطات المحلیة، وجعله یسمو على قرارات التعمیر 

المحلیة ورخص البناء والتجزئة المتعلقة بجزء أو بكل من منطقة أدرجت ضمن مناطق التوسع والمواقع 

  .بمخطط التهیئة السیاحیة السیاحیة المشمولة

لذلك فإنه تستمر كل وثیقة معدة طبقا للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر الموافق علیها في إطار 

اإلجراءات السابقة لتاریخ الموافقة على المخطط، في إنتاج آثارها، عندما ال تكون مدرجة داخل الجزء القابل 

  .مع المواصفات المبینة من طرف هذا األخیرللتهیئة لمنطقة التوسع السیاحي، أو تتعارض 

غیر أنه یمكن أن یكون موضوع قرار تأجیل الفصل في كل الطلبات المنبثقة عن رخصة البناء 

والتجزئة وطلبات الترخیص التي یكون موضوعها أشغال تعدیل وتهیئة وٕاعادة تهیئة كل جزء من البنایات 

  .ةالمدرجة في الجزء القابل للتهیئة من المنطق

وعلى هذا األساس في حالة وجود طلب لرخصة متعلقة بالتعمیر، في الفترة الممتدة بین نشر المرسوم 

المتضمن تحدید منطقة التوسع السیاحي، وتلك المتعلقة بنشر مخطط التهیئة السیاحیة المصادق علیه، ففي 

، وهو إجراء تحفظي یمنع القیام هذه الحالة تسلم السلطات المحلیة المعنیة سند تأجیل الفصل لطالب الرخصة

  .3بأشغال في منطقة یمكن أن تكون منطقة توسع سیاحي

                                           
  .من نفس المرسوم 20، 19، 18راجع المواد  - 1
  .السالف الذكر 78-15من المرسوم التنفیذي  21راجع المادة  - 2
  .من نفس المرسوم التنفیذي  22المادة  راجع - 3
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وفي حالة تمت المصادقة على مخطط التهیئة السیاحیة وتم نشره في الجریدة الرسمیة، یجب على 

 السلطة المحلیة المعنیة في هذه الحالة أن تتخذ قرارا یخص كل الطلبات التي كانت موضوع تأجیل الفصل

، ومن البدیهي أن قرار السلطة المحلیة المعنیة سیكون سلبیا، أي رفض طلبات رخص 1وتبلغه إلى المعنیین 

التعمیر المؤجلة حتى صدور المصادقة على مخطط التهیئة السیاحیة في الجریدة الرسمیة، ألن إجراء طلب 

ران في مناطق التوسع السیاحي الرخصة سیتخذ منحى آخر غیر األول، والسلطة المكلفة بمنح تراخیص العم

لیست نفسها، وحتى المعاییر والشروط ستكون مختلفة، وذلك بما یتالئم مع خصوصیة هذه المناطق 

واقتصادها العام الطبیعي والبیئي، وٕاذا أراد طالب الرخصة إعادة طلبها بغرض التهیئة والبناء فیجب علیه أن 

وط الموضوعة من قبل اإلدارة المكلفة بالسیاحة ومعرفته یكیف طلبه بما یتالئم مع هدف األشغال والشر 

بأحكام وضوابط االرتفاقات المفروضة والحد األدنى واألقصى المسموح به في هذه المساحات الموجهة 

  .لالستثمار السیاحي

  .2وفي حالة تعدیل مخطط التهیئة السیاحیة ومراجعته، فإن ذلك یتم بنفس األشكال المقررة إلعداده

  

  وسع السیاحي والمواقع السیاحیة تسییر مناطق الت:  ع الثانيالفر 

في سبیل مراجعة سیاستها االستثماریة، سعت السلطات العمومیة إلى توفیر مناخ أعمال مالئم لهذه 

االستثمارات، هذه األخیرة التي تحكمها عدة عوامل من أهمها ضرورة توفیر ما یسمى بالعقار السیاحي 

  .ستثماریة في هذا المجالإلنجاز المشاریع اال

ومن أجل بلوغ هذا الهدف تم استحداث هیئات وأجهزة أسندت إلیها مهمة تنظیم العقار السیاحي 

الموجه لالستثمار، والتي تأتي في مقدمتها الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة التي تضطلع بمباشرة عملیة اقتناء 

قابلة للتهیئة المحددة من قبل مخطط التهیئة السیاحیة  وترقیة وتأجیر األراضي الواقعة في األجزاء ال

  .والموجهة إلنجاز منشآت سیاحیة

إن االستثمارات السیاحیة تتطلب دراسات ومتابعة ومعاینة میدانیة، وهو الدور الذي أنشأت من أجله 

النشاطات السیاحیة، وقد ، من أجل القیام بالدراسات السیاحیة وتقییس 3المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة 

، مما ترتب عنه تحویل أمالك المؤسسة الوطنیة 367- 02تم حل هذه األخیرة بموجب المرسوم التنفیذي 

للدراسات السیاحیة وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدمیها المرتبطین بعمل، وتسییر هیاكلها ووسائلها إلى 

                                           
  .السالف الذكر 78-15من المرسوم التنفیذي  23راجع المادة  - 1
  .من نفس  المرسوم التنفیذي 24راجع المادة  - 2
  .حیة، الذي یتضمن إنشاء المؤسسة الوطنیة للدراسات السیا1998مارس  10المؤرخ في  94-98من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  - 3
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وق مستخدمي المؤسسة والتزاماتهم خاضعة لألحكام القانونیة أو ، وتبقى حق1الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة

  .التعاقدیة المطبقة علیهم عند تاریخ التحویل

وصالحیاتها ) أوال(تنظیم وتسییر الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة كیفیات وعلیه سنتناول في هذا الفرع 

  ).ثالثا(مناطق التوسع السیاحي  وحقها في ممارسة الشفعة داخل) ثانیا(في تفعیل العقار السیاحي 

  

  احة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیتنظیم وتسییر  : أوال 

أنشأت الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة ألداء المهام المنوطة بها في مجال االستثمار السیاحي، بموجب 

ساسي، ومقرها، ، والذي یحدد قانونها األ2 1998فبرایر سنة  21المؤرخ في  70- 98المرسوم التنفیذي 

وموضوعها، وتعتبر الوكالة أداة الدولة في المجال المؤسساتي لترقیة وتنظیم وضبط العقار السیاحي، وال 

  .سیما مناطق التوسع والمواقع السیاحیة

، الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة الشخصیة المعنویة واالستقالل 70- 98وقد منح المرسوم التنفیذي 

المادة األولى منه على أنه تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع المالي ، حیث نصت 

وتدعى في صلب النص " الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحیة"بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، تسمى 

  ".الوكالة"

ذات طبیعة ومن خالل قراءة نص المادة األولى أعاله یتبین لنا أن المشرع الجزائري جعل الوكالة 

قانونیة مرنة إلعطائها صالحیات واسعة في مجال التصرف في العقار السیاحي، من خالل جعلها مؤسسة 

عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، وبذلك تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على اإلدارة في عالقاتها مع 

  .الدولة، وتعد تاجرة في عالقاتها مع الغیر

وصایة الوزیر المكلف بالسیاحة، ویكون مقرها في الجزائر العاصمة، وتوضع الوكالة تحت تصرف 

  .3ویمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزیر الوصي

یحدد تبعات الخدمة  4وفي هذا اإلطار، تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومیة وفقا لدفتر شروط 

العمومیة، ویجب أن تساهم أعمالها المحددة في دفتر الشروط في االستعمال األمثل للثروة العقاریة الوطنیة 

  .والحفاظ علیها، ألن الوكالة هي أداة لتطبیق السیاسة الوطنیة للتنمیة السیاحیة

                                           
، الذي یتضمن حل المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة وتحویل 2002نوفمبر  05المؤرخ في  367- 02من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -  1

  .أمالكها وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدمیها إلى الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة
  .، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحیة وتحدید قانونها األساسي1998فبرایر سنة  21مؤرخ في  70-98المرسوم التنفیذي رقم  - 2
  .من نفس المرسوم التنفیذي 2و 1راجع المادة  - 3
  .دفتر الشروط لتبعات الخدمة العمومیة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة: راجع  - 4
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لوكالة بكل اإلمكانیات المادیة وفي سبیل السماح لها بالقیام بمهامها كمرفق عمومي، تزود الدولة ا

  . 1والبشریة

  

I -  تنظیم وتسییر الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة:  

في الفصل الثاني منه، على كیفیة تنظیم وتسییر الوكالة الوطنیة  70- 98لقد نص المرسوم التنفیذي 

  .إدارة، ویدیرها مدیر عاملتنمیة السیاحة، وبین من خالل مواده أن تسییر الوكالة یكون من طرف مجلس 

  : مجلـس اإلدارة  - 1

  : بالسیاحة أو ممثله، ویتشكل هذا المجلس من   یرأس مجلس اإلدارة الوزیر المكلف - 

  .ممثل الوزیر المكلف بالمالیة - 

  .ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة - 

  .ممثل الوزیر المكلف بالتعمیر - 

  .التهیئة العمرانیةممثل الوزیر المكلف بالتجهیز و  - 

  .ممثل الوزیر المكلف بالصحة والسكان - 

  .ممثل الوزیر المكلف بالثقافة - 

  .ممثل الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 

  .ممثل السلطة المكلفة بالتخطیط - 

  .ممثل السلطة المكلفة بالبیئـة - 

  .مدیر وكالة ترقیة االستثمار ودعمها ومتابعتها - 

  .لوكالة الوطنیة للتهیئة العمرانیـةمدیر ا - 

ویمكن لمجلس اإلدارة استدعاء أي شخص یراه مختصا لدراسة مسائل تخص الوكالة أو لإلستماع إلیه 

حول مسألة مدرجة في جدول األعمال، كما یعتبر حضور المدیر العام اجتماعات المجلس حضورا استشاریا، 

  .وتتولى أمانة المجلس مصالح الوكالة

سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوزیر المكلف بالسیاحة ) 3(أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث یعین 

بناء على اقتراح من السلطات التابعین لها، وفي حالة شغور مقعد، یعین العضو الجدید حسب نفس األشكال 

  .للمدة المتبقیة من العهدة

                                           
  .لسالف الذكرا 70-98من المرسوم التنفیذي  09راجع المادة  - 1
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  : المعمول بها فیما یأتي  ویتداول مجلس اإلدارة ویبت وفقا للقوانین والتنظیمات

 .تنظیم وتسییر الوكالة وحصیلة نشاطها - 

الشروط العامة إلبرام الصفقات والعقود واالتفاقیات واقتناء األسهم وٕانشاء الفروع والقرارات التي تلزم  - 

 .الوكالة

 .المیزانیة التقدیریة للوكالة - 

 .الحسابات السنویة الخاصة بتسییر الوكالة - 

 .لمستخدمي الوكالة واالتفاقیات والشروط العامة المتعلقة بأجورهمالقانون األساسي  - 

 .مشروع النظام الداخلي للوكالة - 

 .قبول الهبات والوصایا طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما - 

 .اقتناء العقارات وتأجیرها - 

الوكالة وسیرها كل المسائل التي یعرضها علیه المدیر العام للوكالة ویكون من شأنها تحسین وتنظیم  - 

  .1والمساعدة على تحقیق أهدافها

في السنة باستدعاء من ) 2(وفیما یخص اجتماعات مجلس اإلدارة، فإنه یجتمع في دورة عادیة، مرتین 

رئیسه، كما یمكنه االجتماع في دورة غیر عادیة بطلب رئیسه، أو المدیر العام للوكالة أو بإقتراح من ثلثي 

  .أعضائه

نون نصاب ثلثي أعضاء مجلس إدارة الوكالة، لكي تكون صحیحة مداوالته تحت طائلة وقد اشترط القا

الموالیة، ) 8(التأجیل، حیث أنه في حالة إذا لم یكتمل النصاب، یعقد إجتماع آخر خالل األیام الثمانیة 

ء وتكون المداوالت حینئذ صحیحة مهما یكن عدد األعضاء الحاضرین، وترسل االستدعاءات إلى أعضا

یوما على األقل قبل التاریخ المقرر لإلجتماع، ) 15(المجلس مصحوبة بجدول أعمال الدورة، خمسة عشر 

  .أیام) 8(كما أنه یمكن تخفیض هذا األجل بالنسبة للدورات غیر العادیة دون أن یقل عن ثمانیة 

ات یكون صوت یصادق على مداوالت مجلس اإلدارة باألغلبیة البسیطة، وفي حالة تساوي عدد األصو 

  .رئیس الجلسة مرجحا

تثبت مداوالت المجلس في محضر وتدون في سجل خاص، یوقعه رئیس المجلس ویصادق علیه 

  .2الوزیر المكلف بالسیاحة خالل الشهر الذي یلي تاریخ اإلجتماع 

  

                                           
  .70-98من المرسوم التنفیذي رقم  14وم 13، 12، 11راجع المواد  - 1
  .من المرسوم التنفیذي سالف الذكر 19و 18، 17، 16، 15راجع المواد  - 2



  

260 
 

  :  المدیـر العــام 2-

وم تنفیذي بإقتراح من الوزیر ، على أنه یعین المدیر العام للوكالة بمرس70-98نص المرسوم التنفیذي 

المكلف بالسیاحة، وتنهي مهامه حسب األشكال نفسها، كما یصادق الوزیر المكلف بالسیاحة بقرار على 

  .التنظیم الهیكلي للوكالة

یتولى المدیر العام للوكالة تسییر الوسائل المادیة والمالیة الموضوعة تحت تصرف الوكالة، ویتخذ كل 

  .1بتنظیم الهیئات الخاضعة لسلطته وسیرها  اإلجراءات المرتبطة

  :وبهذه الصفة یقوم بما یأتي 

 .یمثل الوكالة أمام القضاء وفي جمیع أعمال الحیاة المدنیة - 

 .یحضر أعمال مجلس اإلدارة - 

 .یمارس السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین الذین یخضعون لسلطته وفقا للتنظیم المعمول به - 

ریة لإلیرادات والنفقات، ویعرضها على مجلس اإلدارة لیوافق علیها، ویتولى إعداد یعد المیزانیة التقدی - 

 .سندات اإلیرادات ویقوم بالنفقات ویأمر بصرفها

 .یعد الحسابات اإلداریة ویعرض الحصیلة وحسابات النتائج على مجلس اإلدارة لیوافق علیها - 

 .میة المعمول بهایبرم الصفقات والعقود واالتفاقیات وفقا لألحكام التنظی - 

 .یعد النظام الداخلي للوكالة ویعرضه على مجلس اإلدارة لیوافق علیه ویسهر على احترامه - 

 .یسهر على تحقیق األهداف المسطرة للوكالة - 

یقدم في آخر كل سنة تقریر سنویا عن النشاط، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ویرسل ذلك إلى  - 

  .                                           2مصادقة مجلس اإلدارة علیهالوزیر المكلف بالسیاحة بعد 

 

-II التنظیـم المـالي للوكالة  :  

یمكن إجمال التنظیم المالي للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة في بابین، باب مخصص اإلیرادات، وباب 

  .مخصص للنفقات

  : تتكون اإلیرادات من -1

 .نتائج مبیعات األراضي - 

 .فوائض القیمة المحققة - 

                                           
  19ة رسمیة رقم ج جرید.یتضمن انشاء ملحقات للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة 31/08/2008من القرار الوزاري المؤرخ في  02راجع المادة - 1
  .السالف الذكر 70- 98من المرسوم التنفیذي رقم  21و 20راجع المادة  - 2
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 .عائدات الخدمات المقدمة في إطار مهام الوكالة - 

عائدات التكالیف التي یدفعها المتعاملون بمقتضى تسییر المساحات المشتركة الشائعة والتابعة  - 

 .للمناطق السیاحیة المعنیة وٕادارتها

 .القروض المحتمل إبرامها وفقا للتشریع الساري المفعول - 

 .لها صلة بنشاط الوكالةأیة موارد أخرى  - 

 .إعانات الدولة المرتبطة بتكالیف تبعات الخدمة العمومیة - 

 .الهبات والوصایا - 

  : تتكون النفقات من  -2

 .مصاریف اقتناء األراضي - 

 .المصاریف المرتبطة بتهیئة األراضي المقتناة - 

 .مصاریف التسییر والتجهیز - 

انون األساسي للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، وتكریسا لمبدأ االستقالل المالي الذي ینص علیه الق

تزود الوكالة برأسمال أصلي یحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف 

  .بالسیاحة

یوافق الوزیر المكلف بالسیاحة على المیزانیة التقدیریة للوكالة، وتمسك محاسبة الوكالة على الشكل 

  .ا للقوانین والتنظیمات المعمول بهاالتجاري وفق

دیسمبر من كل سنة، ویسند مسك الكتابات  31تفتتح السنة المالیة في أول ینایر، وتقفل في 

المحاسبیة وتداول األموال إلى محافظ للحسابات یعین أو یعتمد طبقا لألحكام التنظیمیة المعمول بها، وبذلك 

  .  1ع والتنظیم المعمول بهتخضع الوكالة للرقابة المقررة في التشری

  

  صالحیات الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة في تفعیل العقار السیاحي :  ثانیا

بعد أن عرفنا اإلطار التنظیمي للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة وكیفیة سیرها من الناحیة اإلداریة 

والتي تعكس طابعها التجاري والصناعي وطبیعتها القانونیة، سنتطرق لصالحیات الوكالة من الناحیة العملیة 

في تعاملها مع األشخاص الطبیعیة، وال سیما المستثمرین في المجال السیاحي، باعتبار الوكالة هي أداة 

لتطبیق السیاسة الوطنیة للتنمیة السیاحیة، ویجب أن تساهم أعمالها في االستعمال األمثل للثروة العقاریة 

  .الوطنیة والحفاظ علیها

                                           
  .السالف الذكر 70-98من المرسوم التنفیذي رقم  28إلى  22راجع المواد من  - 1
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  : على ضوء هذه المعطیات تكلف الوكالة، في إطار أعمالها، على الخصوص بما یأتي 

 .تساعد إدارة السیاحة في تصور وٕاعداد سیاسة التنمیة السیاحیة - 

تعمل على احترام التنظیم السیاحي في المواقع ومخططات التنمیة وتنظیمها العمراني من أجل حمایة  - 

 .وتطویر هذه المواقع

 .أو نزع الملكیة/ فعة وتمارس حق الش - 

 .تعد وتضبط بطاقات المناطق والموقع والمنشآت السیاحیة - 

  . 1تنشئ وتسیر وتقوم بتطویر بنك معلومات یتعلق بالعقارات السیاحیة - 

 .تضع دفاتر شروط خاصة بكل منطقة أو موقع مع تحدید حقوق والتزامات المتدخلین - 

 .السیاحيتقوم بتهیئة األراضي الموافق علیها لالستثمار  - 

 .2تحدد وتقیم مناطق جدیدة للتوسع السیاحي - 

في هذا اإلطار تلزم الوكالة بإعداد برنامج عمل على الوزیر المكلف بالسیاحة للموافقة علیه في بدایة 

كل سنة، كما تلزم الوكالة بالشروع في األعمال الضروریة لتحقیق األهداف المسطرة لها على أساس برنامج 

ر الوصي بقرار وتزویده دوریا بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفیذ البرنامج المقرر والموافق یوافق علیه الوزی

علیه، وبالموازاة مع ذلك تساهم الدولة في تمویل االستثمارات الضروریة لتطویر الوكالة، على أساس برنامج 

  . 3یدخل في إطار المخططات الوطنیة للتنمیة

أبریل من كل سنة مالیة، تقدیرات المبالغ التي تدفع لها لتغطیة  30توجه الوكالة للوزیر الوصي قبل 

  .تكالیف تبعات الخدمة العمومیة بمقتضى دفتر الشروط

  .ویقرر الوزیر المكلف بالمالیة تخصیص القروض بالموافقة مع الوزیر الوصي

كما تعد الوكالة  وتدفع سنویا للوكالة، التخصیصات المالیة المستحقة من الدولة بموجب دفتر الشروط،

النتائج الحسابیة التقدیریة  في كل سنة، میزانیة السنة المقبلة، تحتوي هذه المیزانیة على حصائل  وحسابات

  . 4لتزامات الوكالة تجاه الدولة، برنامج مادي ومالي لالستثمار، ومخطط التمویلامع 

                                           
كل ما هو ثابت في مجال السیاحة  كالفنادق والمركبات السیاحیة والحمامات االستشفائیة والقرى السیاحیة المنجزة في إطار : العقار السیاحي  - 1

ر مبني یاالستثمار السیاحي، حیث یتشكل العقار القابل للبناء من األراضي المحددة لهذا الغرض في مخطط التهیئة السیاحیة، یضم كذلك العقار الغ

الجزائر  –مذكرة نهایة التكوین، المعهد الوطني  للقضاء  –العقار السیاحي  –عیاد عبد الوهاب : انظر . كالشواطئ والمناطق المحمیة األثریة والطبیعیة

  .40ص  – 2003 –
  .   من دفتر الشروط لتبعات الخدمة العمومیة للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة 2راجع المادة  - 2
كلیة الحقوق تیجاني  –مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، قسم القانون الخاص، فرع قانون األعمال  –الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  –لعمیري إیمان  - 3

  .28ص  – 2006-01قسنطینة  –جامعة اإلخوة منتوري  –هدام 
  .51ص  –نفس المرجع  –لعمیري ایمان  - 4
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ثمار السیاحي هي تسییر وتنظیم ولعل أهم صالحیة للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة في مجال االست

والتصرف في األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة أو منح حق االمتیاز علیها، والتي 

، الذي یحدد كیفیات إعادة بیع 2007ینایر سنة  28المؤرخ في  23- 07نظم أحكامها المرسوم التنفیذي رقم 

  .1مواقع السیاحیة أو منح حق االمتیاز علیهااألراضي الواقعة داخل مناطق التوسع وال

  

   عة داخل مناطق التوسع السیاحي حق الشففي ممارسة  الوكالة الوطنیة صالحیات :ثالثـا 

في إطار مهامها لتسییر وتنظیم وكذلك ضبط العقار السیاحي المتواجد داخل مناطق التوسع والمواقع 

الوطنیة لتنمیة السیاحة صالحیة ممارسة حق الشفعة  على كل السیاحیة، أعطى المشرع الجزائري للوكالة 

عقار أو بناء یقع في الجزء القابل للبناء لمنطقة التوسع السیاحي، كما هو محدد في مخطط التهیئة السیاحیة 

، والذي یكون المتعلق بمناطق التوسع السیاحي 03-03الموافق علیه، والمنجز في إطار أهداف القانون 

كل تصرف ناقل للملكیة سواء كان  2زل بمقابل أو بدون مقابل، أي یشمل ممارسة حق الشفعةموضوع تنا

  ).الهبة، الوقف، الوصیة(بمقابل كالبیع، أو بدون مقابل كعقود التبرعات 

وكل بیع أو تأجیر لألمالك الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوسع، یجب أن یكون محل إشعار 

قصد تمكین الوكالة من ممارسة حق الشفعة، حیث یتعین على مالك العقار أو البناء  للوزارة المكلفة بالسیاحة

المنجز في إطار مخطط التهیئة السیاحیة عندما یقرر بیع أمالكه تقدیم تصریح مسبق للوزیر المكلف 

  .3بالسیاحة، یعد طبقا لنموذج یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالسیاحة

) 15(بالسیاحة بعد إخطاره بالتصریح بالبیع بإشعار الوكالة في أجل خمسة عشر لیقوم الوزیر المكلف 

  .یوما، قصد السماح لها بممارسة حقها في الشفعة

                                           
، یحدد كیفیات إعادة بیع األراضي الواقعة داخل المناطق التوسع والمواقع السیاحیة أو 2007ینایر سنة  28مؤرخ في  23-07المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .منح حق اإلمتیاز علیها
في  الشفعة هي سبب من أسباب اكتساب الملكیة، وهي رخصة إذا استعملها الشفیع، تملك عقارا باعه صاحبه لغیره، لیحل الشفیع محل المشتري" - 2

منه وهو هذا البیع، وهي ال تكون إال في بیع عقار، ویسمى العقار المشفوع فیه، فالشفعة تفترض أن هناك شفیعا وهو الذي یأخذ بالشفعة، ومشفوعا 

و العقار المملوك المشتري الذي یحل محله الشفیع، وبائعا لهذا المشتري وهو الذي حل الشفیع معه مشتریا محل المشتري األصلي، وعقارا مشفوعا به وه

  ".للشفیع وقد شفع به، وعقارا مشفوعا فیه وهو العقار الذي باعه صاحبه للمشتري األصلي وشفع الشفیع فیه

نهضة  -الطبعة الثالثة  الجدیدة –المجلد الثاني  –أسباب كسف الملكیة  –الوسیط في شرح القانون المدني الجدید  –السنهوري عبد الرزاق : راجع 

  .983ص  –دون سنة طبع  –مصر 
   -01ملحق رقم  –، یحدد نموذج التصریح المسبق لبیع ملك واقع داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة 2008مارس سنة  18قرار مؤرخ في  - 3
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أشهر، ابتداء من تاریخ اشعارها من الوزیر المكلف بالسیاحة للفصل في ) 3(ویكون للوكالة أجل ثالثة 

والتي یتعین علیها في إطار اآلجال الممنوحة لها، أن تلتزم اقتناء األمالك المعنیة طبقا لقانونها األساسي، 

 .1بإعداد دراسة تقنیة تبرز فیها الوصف والمحتوى والتقییم والوسائل المالیة الضروریة إلقتناء األمالك المعنیة

عندما تقرر الوكالة مباشرة إجراءات األخذ بحقها في الشفعة، تقوم بإعالم الوزیر المكلف بالسیاحة في 

اآلجال المطلوبة مع تبریر ردها، وبعد انقضاء هذا األجل، وفي حالة عدم الرد من الوكالة، تعد هذه األخیرة 

  .تنازلت عن ممارسة حقها في الشفعة

وفي حالة ممارسة الوكالة حق الشفعة، یلتزم الوزیر المكلف بالسیاحة بإعالم المالك في أجل خمسة 

أشهر، وفي حالة ) 4(هاء األجل المذكور أعاله، عند انتهاء أجل أربعة یوما ابتداء من تاریخ انت) 15(عشر 

من  8، وٕان كان هذا الفرض المذكور في المادة 2عدم رد وزیر السیاحة، یصح للمالك مباشرة البیع المقرر

، الذي یحدد كیفیات ممارسة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة حق الشفعة داخل 385- 06المرسوم التنفیذي 

ناطق التوسع السیاحي، مستبعد من الناحیة العملیة، ألنه من غیر المعقول أن یتم بیع عقار داخل مناطق م

التوسع السیاحي ویتم إخطار الوزیر المكلف بالسیاحة والوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، ألخذ حقها في الشفعة 

- 03إلى األحكام العامة الواردة في القانون  وال تقوم بذلك، ألن القانون یعطیها هذه الصالحیة، بل وبالرجوع

اللذان یعدان مرجع لهذا المرسوم التنفیذي، فإنه كما ذكرنا سالفا، األنشطة السیاحیة  01- 03والقانون  03

تكتسي طابع المصلحة العامة، وال یمكن بأي حال من األحوال ترك مناطق التوسع السیاحي خارج إطار 

لعمراني الذي نصت علیه النصوص القانونیة المتضمنة االستثمار السیاحي في الحمایة القانونیة والضبط ا

مجال التهیئة والتعمیر، وكذلك لغلق الباب أمام كل تصرف في ملكیة عقاریة مشمولة بمخطط التهیئة 

السیاحیة، یكون الهدف منه االنحراف عن ممارسة االستثمار السیاحي المشروع ولكي ال یكون محل مضاربة 

  .ریةعقا

وفي حالة غیاب اتفاق بالتراضي مع المالك، تحدد الهیئة القضائیة المختصة ثمن اقتناء الملكیة 

  .موضوع حق الشفعة

، الذي یحدد كیفیات ممارسة الوكالة 385- 06ومن خالل استقرائنا لنصوص المرسوم التنفیذي 

حظ أن هذا المرسوم طبق األحكام الوطنیة لتنمیة السیاحیة حق الشفعة داخل مناطق التوسع السیاحي، نال

، والذي عرف الشفعة بأنها رخصة تجیز الحلول "القانون المدني"العامة للشفعة الواردة في الشریعة العامة 

  .3محل المشتري في بیع العقار ضمن األحوال والشروط المنصوص علیها

                                           
الوكالة الوطنیة لتنمیة  ، یحدد كیفیات ممارسة2006أكتوبر سنة  28مؤرخ في  385-06من المرسوم التنفیذي رقم  5، 4، 3، 2، 1راجع المواد  - 1

  .السیاحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة
  .السالف الذكر 385-06من المرسوم التنفیذي  8و  6،7راجع الماد  - 2
  .من القانون المدني الجزائري 794راجع المادة  - 3
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مارسة حق الشفعة ، على سبیل الحصر األشخاص الذین لهم الحق في م1مدني 795وذكرت المادة 

وهم ثالثة أصناف، مالك الرقبة والشریك في الشیوع وصاحب حق االنتفاع، ومن ال یملك صفة من الصفات 

  .الثالثة المذكورة في هذه المادة  فإنه تمسكه بحق الشفعة یعتبر خارجا عن كل إطار قانوني

ألنها تصرفت في العقار المشفوع " بةمالكة الرق"والوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة في هذه الحالة تعتبر 

فیه بصفتها مالكة ومنحت علیه حق االمتیاز الذي یخول للمستفید منه حق االنتفاع واالستغالل دون حق 

التصرف، وهي بذلك تعتبر مالكة العقار األصلیة ولها حق التصرف فیه، ألنها تنازلت فقط على جزء من 

إلى صاحب حق االنتفاع، الذي یكون في هذه الحالة المستفید من  صالحیاتها كمالكة، في تجزئة حق الملكیة

  .حق االمتیاز

  

  لالستثمار السیاحيالمناطق الخاصة : المبحث الثاني 

المذكور أعاله، على ضرورة وحتمیة  03- 03من القانون  05إن تأكید المشرع الجزائري في المادة 

بصفة متطابقة مع التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة والساحل تنمیة وتهیئة مناطق التوسع والمواقع السیاحیة 

وبحمایة التراث الثقافي، وخاصة عندما تحتوي هذه المناطق على تراث ثقافي مصنف، هو امتداد لبسط رقابة 

القانون على كل اعتداء على هذه الممتلكات التي تصنف بالمناطق المحمیة، وٕان كانت هذه الحمایة مستمدة 

الذي صنفها ضمن األمالك الوطنیة العمومیة  30- 90تور، ومكرسة بقانون األمالك الوطنیة من الدس

المحمیة بالقاعدة الثالثیة المعروفة التي تنص على عدم جواز التصرف فیها أو امتالكها بالتقادم أو الحجز 

  .المختلفة،  وهو ما أكده كذلك قانون التوجیه العقاري في عدة مواضع من أحكام مواده 2علیها

والتركیز على الساحل بالحمایة القانونیة هو مبدأ راسخ للحفاظ على هذه الثروة التي حبانا بها الخالق 

والتي یجب الحفاظ علیها من الدمار واالندثار والتشویه، وعقلنة شروط استغاللها وعدم استنزافها جاعلین 

لبناء والتعمیر والتهیئة المطبقة علیها أو محور التنمیة المستدامة یقترن بكل شكل من أشكال أشغال ا

  .بمحاذاتها، وذلك نظرا لطابعها الخاص من الناحیة الجیولوجیة واالیكولوجیة

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، حیث  29-90من القانون  43وقد جاء ذكر المناطق الخاصة في المادة 

هذه المناطق على أحكام خاصة ذكرتها عددت هذه المادة عدة مناطق من ضمنها الساحل، وأحالت تنظیم 

  .في المواد بعدها

                                           
  ... : یثبت حق الشفعة : "من القانون المدني على  795تنص المادة  - 1

  .لمالك الرقبة، إذا بیع الكل أو البعض من حق االنتفاع المناسب للرقبة -

  .للشریك في الشیوع، إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي -

  .لصاحب حق االنتفاع، إذا بیعت الرقبة كلها أو بعضها -
  .السالف الذكر 30-90من قانون األمالك الوطنیة  04راجع المادة ، "األمالك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف وال التقادم وال الحجز" - 2
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 29- 90من قانون التعمیر  44لم یعرف الساحل في هذا القانون، بل ذكرت مشتمالته، فجاء في المادة 

 ىوكذلك شریط من األرض عرضه األدن یضم الساحل بالنظر إلى هذا القانون كافة الجزر والجزیرات: "

مل كافة األراضي ومنحدرات التالل والجبال المرئیة من البحر المفصولة متر على طول البحر، یش 800

كلم، كامل الغابات التي یوجد  3على الشاطئ  بسهل  ساحلي، والسهول الساحلیة هي التي یقل عرضها عن 

  . 1متر على الساحل300جزء منها بالساحل، وكامل المناطق الرطبة وشواطئها على عرض 

" الشاطئ"كل الجزر المتواجدة بالبحر وكذلك شبه الجزر وشریط من األرض  فالساحل یتكون إذن من

كلم، وفي حالة الغابات تدخل  03متر في الحاالت العادیة، وفي حالة السهول یمتد إلى  800عرضه 

الغابات ضمن مشموالت الساحل بمجرد أن یكون جزء منها في الساحل، وفي حالة المناطق الرطبة 

  .متر من الساحل 300لى عرض وشواطئها فیمتد إ

المذكور أعاله، عملیة البناء والتعمیر للساحل    29-90من قانون التعمیر  45وقد جعلت المادة 

وجوب المحافظة على المساحات إلبراز المواقع الممیزة وكذلك المصنفة كثروات طبیعیة أو ثقافیة ب محكومة

الزمة للتوازن البیئي طبقا ألحكام شغل األراضي، أي أو تاریخیة، وكذلك ضرورة المحافظة على البیئة ال

، ومخطط شغل األراضي PD AUالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر "احترام أحكام أدوات التعمیر 

POS"2 .  

متر ابتداء من الشاطئ، وتقاس أفقیا من  100كما منعت البناء على األراضي التي تقع على شریط 

، حیث یسمح بالبناء بالنسبة للنشاطات التي 45واالستثناء جاء به المشرع في المادة نقطة أعلى المیاه، 

  .تتطلب الجوار المباشر للمیاه، مثل المطاعم والمقاهي والحمامات ورخص نصب الخیم

وعلیه سنتناول في هذا المبحث أصناف العقار السیاحي في المناطق الخاصة، وال سیما الشریط 

  ).مطلب ثاني(والممتلكات الثقافیة العقاریة والمجاالت المحمیة ) مطلب أول(الحمویة الساحلي والمیاه 

  

   الشریط الساحلي والمیاه الحمویة :األولالمطلب 

التي وضعها المشرع الجزائري  لمستدامة للسیاحة النواة األولىالمتعلق بالتنمیة ا 01- 03عد القانون ی

مة التشریعیة الجدیدة، أي بعد مرحلة االنفتاح على حریة االستثمار لرسم معالم النشاط السیاحي وفق المنظو 

وتراجع دور الدولة من محتكر لكل  لفائدة األشخاص الطبیعیین ورفع التقیید عن حق التملك العقاري

القطاعات إلى شریك استراتیجي جنبا إلى جنب مع المتعاملین الخواص، كل ذلك دون التخلي عن دورها في 

یازاتها كسلطة عامة لمرافقة وتمویل وضبط كل المشاریع السیاحیة، والتدخل لممارسة حق الشفعة ممارسة امت

                                           
  .السالف الذكر 29- 90من القانون  44راجع المادة  - 1
  .من نفس القانون 45راجع المادة  - 2
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اإلداریة في حالة تجاوز المستثمرین لما هو مسموح به قانونا، وذلك للموازنة بین المصلحة الخاصة لألفراد 

  .والمصلحة العامة العمرانیة والبیئیة

تسویة بعض النصوص القانونیة وتكملة اإلطار التنظیمي مع فقد استلزمت هذه المحاور مراجعة أو 

  .لقطاع السیاحة بوجه عام والتنمیة السیاحیة المستدامة بوجه خاص تدعیم وتعزیز أدوات التسییر واإلدارة

 ، وهو1حیث یخضع هذا القطاع منذ العهد الحدیث إلى قانون التنمیة المستدامة للسیاحة السالف الذكر

یقضي بمطابقة تهیئة المناطق السیاحیة مع قانون التهیئة االقلیمیة الشاملة حسب ما جاء به القانون  الذي

المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیه المستدامة والذي فصلنا أحكامه  2001دیسمبر  12المؤرخ في  20- 01رقم 

المتعلق بحمایة الساحل  2002فبرایر  05المؤرخ في  02-02في الباب األول وبالموازاة مع القانون 

، وكذا 1998جوان  15المؤرخ في  04-98وتثمینه، إضافة إلى القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي رقم 

الذي یحدد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل  2003فبرایر  17المؤرخ في  02-03القانون رقم 

، الذي یحدد  2006سبتمبر سنة  18لمؤرخ في ا 325- 06السیاحیین للشواطئ، والمرسوم التنفیذي رقم 

  . قواعد بناء المؤسسات الفندقیة وتهیئتها

المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة نجد أن  01- 03من خالل قراءتنا لمختلف نصوص القانون 

یأة مفهومه للعقار الموجه لالستثمار السیاحي یتمحور في مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة المه

خصیصا لهذا الغرض من طرف السلطات العمومیة قصد تشجیع وترقیة والحفاظ على المقدرات الطبیعیة 

  .من جهة أخرى یة الوطنیة من خالل قطاع السیاحةالسیاحیة من جهة، ودفع عجلة التنم

الذي یحدد األحكام  03- 03وٕان كان تفصیل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة ورد في القانون 

، لكن ما یدفعنا للتساؤل، ما هي المبحث األولفي موضعه في  ناهونیة لهذه المناطق والذي تناولانالق

األراضي المستهدفة من علمیة التهیئة السیاحیة التي یتضمنها مخطط التهیئة السیاحیة المخصص لمناطق 

عقاریة ؟ أم أن هناك أنواعا التوسع والمواقع السیاحیة ؟ هل تشمل هذه المناطق كل أنواع وأصناف الملكیة ال

محددة بالذات نظرا لجاذبیتها وقدرتها على االستقطاب السیاحي الذي یعد محرك أساسي للتنمیة واالستثمار 

  .السیاحي

یة التعمیر في لالتطرق إلى كیفیات وأحكام عملذلك سنحاول اإلجابة على هذا التساؤل من خالل 

  ).فرع ثاني(ل المیاه الحمویة في التشریع الجزائري وكیفیة استغال) فرع أول(الشریط الساحلي 

  

  

  

                                           
  المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 01-03راجع القانون  - 1
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  ریط الساحلي التعمیر في الش : الفرع األول 

إن موضوع دراسة األحكام القانونیة المتعلقة بتعمیر الشریط الساحلي أمر في غایة األهمیة، نظرا 

زائري من خالل إحاطته لحساسیة هذا اإلقلیم وخصوصیته الطبیعیة، وهو المنحى الذي توخاه المشرع الج

بجملة من التدابیر القانونیة قصد حمایته وتثمینه وٕامكانیة تهیئته لالستثمار السیاحي شریطة عدم استنزاف 

  .مكوناته وتشویه طبیعته بحیث یكون ذلك في إطار التنمیة المستدامة

لحمایة وتثمین هذا وهو ما سنبینه من خالل مختلف اآللیات القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري 

، لنصل إلى شروط التعمیر في )أوال( اإلقلیم، بدایة بالمخطط التوجیهي لتهیئة الساحل ومضمونه وغایاته

وقواعد التعمیر الخاصة المطبقة على الفضاءات القریبة ) ثانیا( المنطقة الساحلیة، وارتفاقات التعمیر السیاحي

  .)ثالثا(من البحر 

  

  المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل كأداة لحمایة وتثمین الساحل :  أوال 

المتعلق  20- 01، تاریخ صدور القانون رقم 2001لقد بدأت الجزائر تهتم بتهیئة ساحلها منذ سنة 

الذي نص على المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل، هذا المخطط الذي  1بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة،

مع المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم، یترجم بالنسبة للمناطق الساحلیة والشریط الساحلي للبالد بالتوافق 

، وشعورا بالرهانات وقدرات التنمیة 2الترتیبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الهشة والمستهدفة وتثمینها 

  .الساحل الجزائري لساحلها، یتعین على السلطات العمومیة إعداد هذا المخطط التوجیهي لتهیئة

ونظرا ألهمیة المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل وما هو منتظر منه كأداة لحمایة وتثمین الساحل، 

یتعین بدایة التعرف علیه، ثم كیفیة إعداده، ثم التطرق إلى مخطط تهیئة الشاطئ األداة المحلیة لتهیئة 

  .الساحل

  

  

  

  

  

                                           
ة وتهیئة الساحل الذي یهتم بتحدید الموارد الطبیعیة، على ضوء الطلب علیها، بالضغوطات كان الساحل الجزائري سابقا یتوفر على مخطط التنمی" - 1

 : ، راجع في ذلك "على الشریط الساحلي وكذا بالتوصیات التي تخص تهیئة وحمایة الساحل

Farida Amirouche – "Pour un meilleur développement  et protection  du littoral" – Revue symbiose n° 05-Alger  
1999 – p23.  

  .السالف الذكر 20-01من القانون  07من المادة  03راجع الفقرة - 2
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-I  مفهوم المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل :  

في إطار حمایة الساحل تتمثل أدوات تهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة أساسا في المخطط التوجیهي لتهیئة 

، الذي من حیث الترتیب یأتي  في المرتبة الثانیة، بعد المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم SDAL1الساحل 

SNAT 20- 01، ضمن أدوات تهیئة اإلقلیم طبقا للقانون رقم.  

ات الساحلیة موضوع مخطط توجیهي حسب التوجیهات المحددة في المخطط الوطني تكون الفضاء

إذ یمكن أن نتصور المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل كجزء من المخطط الوطني لتهیئة  2لتهیئة اإلقلیم، 

اإلقلیم والذي یكون مرتبطا بالجهة، فهو یهم جمیع المخططات القطاعیة، ویطبق على المخططات األدنى 

، المخططات الوالئیة لتهیئة اإلقلیم، برامج SRATالمخطط الجهوي لتهیئة اإلقلیم : نه ویعلوها درجة، مثل م

، األداة المحلیة التي تمثل المستوى األدنى )على المستوى الوالئي والبلدي(ومخططات التهیئة الشاطئیة 

الساحل یتم تناول مضمونه، ثم الوثائق  األساسي لتهیئة الساحل، ولإلحاطة الجیدة بالمخطط التوجیهي لتهیئة

  . المرجعیة التي یستند علیها، والغایات الكبرى التي یهدف إلیها

  :مضمون المخطط التوجیهي لتهیئة الساحــل -1

یتضمن المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل مجموعة من التوجهات على المدى القریب، المتوسط والبعید 

، لذلك فإن المخطط  3المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم لآلفاق المستقبلیة والتي یجب أن تكون منسجمة مع

  : التوجیهي لتهیئة الساحل یتضمن مجموعة من الوثائق واألعمال 

 قتصادیة، االجتماعیة، البیئیة، بعاد االدراسات عن الوضعیة الراهنة للمناطق الساحلیة ذات األ

 .القانونیة والمؤسساتیة

  سائل القانونیة والمؤسساتیة الحالیة والمحتمل إحداثها مستقبالدراسة وتلخیص عن الو. 

  تشخیص للرهانات والتحدیات التي یواجهها الساحل حسب مستویات وثائق تهیئة اإلقلیم وحركة

 .التعمیر

  النشاطات التي تحضى باألولویة 

 التوجیهات االستراتیجیة. 

                                           
على أنه مخطط لتنمیة وتهیئة الساحل، والذي یعتبرونه أداة أساسیة لتهیئة اإلقلیم والحد من الضغوطات  SDALبعض المختصین یقرؤون تعبیر - 1

ساحل، راجع على الساحل من خالل تعیین التدابیر من أجل إعادة تشكیل النشاطات باتجاه الجهات الداخلیة للبالد وكذا إعداد أنماط ومبادئ مندمجة لل

  : في ذلك 

Hamida Merabet – Dictionnaire de l'aménagement du territoire et de l'environnement – Berti Edditions – Alger sans 
date – p 150.   

  .السالف الذكر 02-01من القانون  44راجع المادة  - 2
ویكون موضوع تقییمات دوریة وتحیین كل خمس  سنة 20تتولى الدولة إعداد المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم ویصادق علیه عن طریق التشریع لمدة  - 3

، 2030ثم تحیینه وتقییمه الحقا لیمتد إلى آفاق  2025سنوات، حسب األشكال نفسها، حیث كان یمتد نطاق المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم لسنة ) 05(

  .السالف الذكر  20-01من القانون رقم  20و 19راجع المادتین 
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  بطاقات عن تقدم األشغالأنظمة المتابعة والتقییم الدوریة من أجل إعداد. 

وعلى العموم عند إعداد مخططات تهیئة اإلقلیم الساحلي یجب األخذ في الحسبان األهداف التي یجب 

  .بلوغها والوسائل التي یجب استعمالها، منها الوسائل العلمیة والوسائل التقنیة، ال سیما وسیلة التمویل

  

  :الساحل الوثائق المرجعیة للمخطط التوجیهي لتهیئة  -2

ویتم في هذه الوثائق التركیز على الدراسات المیدانیة، حیث من بین الوثائق المرجعیة التي یجب أن 

تؤخذ بعین االعتبار عند إعداد المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل، والتي یتم تزوید كل المتدخلین بها وال سیما 

  : أهل الخبرة واالستشارة، نذكر 

 إلقلیمالمخطط الوطني لتهیئة ا. 

 المخطط الجهوي لتهیئة اإلقلیم غرب، وكذلك وسط، شمال وشرق البالد. 

 المخططات الوالئیة للوالیات الساحلیة. 

  الصید البحري، السیاحة، النقل وغیرها (المخططات القطاعیة (.... 

  تحدید األمالك العمومیة والخاصة التابعة لألشخاص العمومیة(دراسات التحدید للساحل( 

 ات حول الواجهة البحریة وجمیع الدراسات عن الوالیات الساحلیةالدراس. 

دراسة "على ما أسماه  206-07، نص المرسوم التنفیذي رقم 1ضمن أحكام الكیفیات واالجراءات 

التي یتم على أساسها توضیح كیفیات شغل   "Etude d'aménagement du littoral"" وتهیئة الساحل

  .ءات في الفضاءات الساحلیةأو إنجاز البنا/ األراضي و

، التي یبادر بها الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة والبیئة، وتعدها مكاتب "دراسة وتهیئة الساحل"تشمل 

دراسات متعددة، طبقا للتنظیم المعمول به أو الهیئات المختصة على أساس اتفاقیات أو عقود دراسات حسب 

لمعنیة وحسب الحالة، وهناك ثالثة مناطق بالفضاء الساحلي  احتیاجات شغل األراضي وطبیعة المنطقة ا

األجزاء الطبیعیة المتاخمة للشواطئ والتي تساهم في الحفاظ على حركیتها وتوازن الرسوبات بها، وكذا : وهي 

والشریط ) متر 300(الكثبان المتاخمة واألشرطة الرملیة، والشریط الشاطئي الممتد على مسافة ثالثمائة متر 

  .2) كلم3(ساحلي المشمول في مساحة ثالث كیلو مترات ال

  : دراسة وتهیئة الساحل ، للفضاءات المعنیة ما یلي "یجب أن تحدد 

 حالة شغل األراضي الحالیة واألنشطة البشریة التي تجري بها. 

                                           
الذي یحدد شروط وكیفیات البناء وشغل األراضي على  2007یونیو  30المؤرخ في  206-07من المرسوم التنفیذي رقم  5، 4، 3، 2راجع المواد  - 1

  .43جریدة الرسمیة، عدد  –الشریط الساحلي وشغل األجزاء الطبیعیة المتاخمة للشواطئ 
  من نفس المرسوم التنفیذي  3راجع المادة  - 2
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  المواصفات الجیولوجیة والجیومورفولوجیة، ال سیما العناصر التي یمكن أن تعرف تدهورا جراء

 .البناء وشغل األراضي

  حالة الموارد المائیة والوسط البحري الشاطئي، ال سیما كل عنصر تمییز للمناخ المحلي

 أو المبرمجة/ والتیارات البحریة، وكذا عواقب األنشطة البشریة الموجودة و 

 الحالة البیئیة وكذا األنظمة البیئیة التي تطورت فیها والتي تحتاج إلى حمایة خاصة 

  مختلف الفضاءات وتقییم قدرات التعبئة أواالستقبال والتوافق المطبق على االستعماالت طابع

 المالئمة

 1المعاییر والمقاییس والمؤشرات والمعطیات المهمة األخرى المستعملة إلعداد هذه الدراسة 

الساحل تؤسس لدى الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة والبیئة لجنة وطنیة تكلف بفحص دراسات تهیئة 

، كما تستشیر اللجنة قبل التصدیق على الدراسات، الوالة 3، تتكون من ممثلي عدد وزارات 2والتصدیق 

، ویمكن أن تستعین اللجنة بكل شخص 4المختصین إقلیمیا، ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیین

  . 5بإمكانه المساهمة في أشغالها

ستغالل العقالني للفضاء الوطني وتوزیع المیدانیة هو االخططات والدراسات إن الهدف من هذه الم

السكان واألنشطة االقتصادیة على كافة اإلقلیم الوطني، والتحكم في نمو التجمعات السكانیة واألنشطة 

  . الجماعیة والهیاكل السیاحیة والمنشآت الكبرى

  

  :أهداف المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل  - 3

یرمي المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل إلى حمایة وتثمین الساحل، علما أن هدفي الحمایة والتثمین 

بحاجة إلى ضبط، ألنهما ال یتضمنان نفس المعنى ونفس الدرجة في منظور الفاعلین والمفروض أنهما 

اء على كل جزء من تعني المحافظة ورد االعتد  La protectionمتكامالن في الوظیفة والمعنى، فالحمایة 

یعني وضع المساحات الطبیعیة الساحلیة في أحسن   la valorisationالساحل ومكوناته البیئیة، والتثمین 

وضع وتنمیتها لجعلها تستقطب االستثمارات السیاحیة من خالل إبراز جاذبیتها عن طریق تهیئتها بطریقة 

                                           
  وم التنفیذي راجع المادة  من نفس المرس -  1
  .السالف الذكر 206- 07من المرسوم التنفیذي رقم  06راجع المادة  - 2
ممثل وزیر الدفاع الوطني، ممثل وزیر الداخلیة والجماعات : تتكون اللجنة التي یترأسها الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة والبیئة أو ممثلة من " - 3

ائیة، ممثل الوزیر المكلف بالنقل، ممثل الوزیر المكلف بالفالحة ممثل الوزیر باألشغال العمومیة، ممثل الوزیر المحلیة، ممثل الوزیر المكلف بالمواد الم

 07من المادة  01، أنظر الفقرة "الكلف بالصناعة، ممثل الوزیر المكلف بالسكن، ممثل الوزیر المكلف بالصید البحري، ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة

  .  السالف الذكر 206-07ذي رقم من المرسوم التنفی
  .من نفس المرسوم التنفیذي 07من المادة  02راجع الفقرة  - 4
  .من نفس المرسوم التنفیذي 08من المادة  01راجع الفقرة  - 5
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ة واألوساط الطبیعیة التي یجب أخذها في وثائق خاصة تراعي هشاشتها اإلیكولوجیة، ذلك أن حمایة البیئ

التخطیط، تكون على شكل  توجیهات للتهیئة، أما تثمین الفضاءات الطبیعیة یعني معالجة التوازن والتجهیز 

بالشكل الذي یساهم في جاذبیة الساحل بأخذ الحیطة على عدم  اإلضرار به، وال معنى للتثمین إذا لم تتحقق 

  .الحمایة

كون المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل أداة لإلنسجام من وجهة النظر المكانیة المجالیة، یجب أن ی

ومن وجهة النظر التقاطعیة وانسجام المخططات القطاعیة، لذلك یجب على المخطط التوجیهي لتهیئة 

لتنسیق المالحظة ، ا(الساحل أن یعطي التوجیهات االستراتیجیة، بوضع الطرق والمناهج، وكذلك التنظیم 

  .1وأن یتمكن من تحیین المعطیات الكرتوغرافیة والجغرافیـة) والتكوین

كما یلعب المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل أدوارا عدیدة مترابطة فیما بینها، وهي غیر متباعدة عن 

البیئة  األمن العمومي، ترقیة التنمیة االقتصادیة، حمایة البیئة البریة، حمایة: بعضها البعض، نذكر أهمها 

  .البحریة واالستباقیة في الشغل المكاني والتخطیط السیاحي

على العموم ترمي عملیة تهیئة الساحل إلى التناغم بین الحمایة والتثمین ، بفرض نظام تحدید المناطق 

الخاص لألراضي التي تقطع الساحل إلى أشرطة وأروقة متوازیة، التي لها أنظمة قانونیة مختلفة حسب 

، ألنه كلما ابتعدنا على حدود األمالك العمومیة البحریة فإن القیود القانونیة والتنظیمیة 2للشاطئ مجاورتها

تخف حدتها، في الوقت ذاته یعتبر قانون الساحل حامیا ومبرزا لهذه المناطق طالما أنه یصمن البعد الطبیعي 

عتبران محور التهیئة، هذه التهیئة التي للفضاءات الساحلیة ، ویظهر ذلك من خالل الحمایة والتثمین اللذان ی

تشكل قطیعة مع الفكرة المنتشرة والتي مفادها أن التهیئة تعني المزید من التجهیز والمزید من البناء، ذلك أن 

تهیئة الساحل ال تأتي في سیاق المنطق االنتاجي ولكن ضمن منظور التنمیة المستدامة، التي تحافظ على 

بعملیات التهیئة تكون غیر محسوسة من الجانب العمراني، وٕانما تكون تهیئة  جاذبیة الساحل وطبیعته

  .مضبوطة بقواعد تسمح بتثمین الشریط الساحلي دون المساس بمكوناته وتشویه منظره

  

  

  

                                           
، وأول عملیة SDALالساحل  إن إتاحة المعلومة الجغرافیة والكرتوغرافیة البیانیة المحینة هي مسألة أساسیة  لنجاح هذا المخطط التوجیهي لتهیئة -  1

ر عن یجب اإلسراع فیها هي عملیة مسح األراضي وجرد الممتلكات العمومیة باستغالل التكنولوجیا المتطورة التي أصبحت متاحة وبسیطة، مثل الصو 

  .Google maps / earthطریق الساتیلیت 
ط الحدود، على حافة الشاطئ، والقطع األرضیة المجاورة له، بحجز شریط یمكن الوالي فیما یخص بعض أجزاء الساحل، أن یقوم خالل إجراء ضب" -  2

  .مترا ابتداء من الحد المسطر لألمالك العمومیة) 20(ال یتجاوز عرضه عشرین 

في مجال  ویخضع أي بناء أو تغییر في هذه القطع األرضیة المحجوزة للتنظیم المعمول به في هذا المجال، دون المساس باألحكام المنصوص علیها

، یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر األمالك 2012دیسمبر سنة  16مؤرخ في  427- 12من المرسوم التنفیذي رقم  10راجع المادة ". رخصة البناء

  .العمومیة والخاصة التابعة للدولة
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-II  كیفیة إعداد  المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل :  

یتم إعداد المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل تقریبا بنفس المنوال الذي یتم إعداد المخطط الوطني 

، وتكون القیادة من طرف 1لتهیئة اإلقلیم، حیث تكون المتابعة من طرف اللجنة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم 

أما سیر المهام والمتابعة فیكون على مراحل متتالیة ومن طرف  2المجلس التقني للوزارة المكلفة بتهیئة اإلقلیم 

  .أجهزة مختلفة ومتنوعة، ألن المسألة تهم إقلیما به متدخلون كثیرون

ویكون كذلك اإلشراف التقني والفني من بعض الهیئات المتخصصة عند إعداد المخطط التوجیهي 

 هذه األخیرة التي تغیرت تسمیتها لتصبح الوكالة ANATیملتهیئة الساحل، ال سیما الوكالة الوطنیة لتهیئة اإلقل

،  ومكاتب الدراسات المتخصصة ذات التجربة األجنبیة منها ANAAT3لتهیئة وجاذبیة اإلقلیم  الوطنیة

والوطنیة سواء كانت حكومیة أو خاصة العاملة في المجال الحضري والریفي، وكذلك الجامعات والمعاهد 

، تلك الهیئة العمومیة 4لى رأسها المدرسة الوطنیة العلیا لعلوم البحر وتهیئة الساحلالمتخصصة، التي یأتي ع

  . القاعدیة التي تمثل المخبر العلمي لجمیع شؤون الساحل والتهیئة الساحلیة طبقا لما یدل علیه إسمها

یر قائمة إن اللجوء إلى الخبرة واالستشارة الوطنیة والدولیة أمر في غایة األهمیة، حیث یجب تحض

لجمیع الخبراء وأهل االستشارة، الذین من الممكن دعوتهم للقیام ببعض األعمال التي تنصرف إلى 

تهیئة اإلقلیم، التعمیر والتهیئة العمرانیة ، التعمیر الساحلي بشكل خاص، رجال القانون، : تخصصاتهم مثل 

  .التكوینالمتخصصون في المجال البیئي، السیاحة، الصید البحري، التعلیم و 

إن عملیة تكوین األعوان اإلداریین التابعین للوزارات والمؤسسات العمومیة التي یقع على عاتقها إعداد 

وتنفیذ المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل یعد عمال في غایة األهمیة، وذلك لضمان تكوین موارد بشریة تكون 

ء اإلقلیمي كما عرفناه في الباب األول، في قادرة على رفع مستوى الرهانات والتحدیات، حیث یكمن الذكا

استخدام الموارد البشریة في التخصصات المختلفة بشكل متكامل لخدمة قطاع معین تنصرف عوائده وفوائده 

                                           
اقتراح التقییم والتحدیث الدوري على  -: التالیة ینشأ مجلس وطني لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة الذي یضطلع على وجه الخصوص بالمهام " - 1

  .المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم

  .المساهمة في إعداد المخططات التوجیهیة الوطنیة والجهویة -

  .الذكرالسالف  20-01من القانون رقم  21راجع المادة . یقدم تقریرا سنویا عن تنفیذ المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم أمام غرفتي البرلمان -
والبیئة، ثم في الجزائر أسندت مهمة تهیئة اإلقلیم لعدة وزارات حسب كل فترة وحكومة، فقد كانت تهیئة اإلقلیم تابعة لوزارة السیاحیة، ثم للسیاحة  -  2

خمة من جهة ومن جهة اخرى أسندت مؤخرا للجماعات المحلیة أي وزارة الداخلیة وهو اختیار صائب في منظورنا ألن وزارة الداخلیة تملك إمكانیات ض

لدیات عبر كامل تعتبر الوزارة األكثر درایة بشأن  اإلقلیم الوطني من خالل التقسیم اإلقلیمي ووصایتها على الجماعات اإلقلیمیة المحلیة من والیات وب

  .اإلقلیم الوطني
الجریدة الرسمیة عدد  –كالة الوطنیة لتهیئة وجاذبیة اإلقلیم المتضمن إنشاء الو  2011مارس  28المؤرخ في  137-11راجع المرسوم التنفیذي رقم - 3

20 .  
المتضمن تحویل  2008یولیو  14مؤرخ في  221-08تأسست بموجب المرسوم التنفیذي رقم : المدرسة الوطنیة العلیا لعلوم البحر وتهیئة الساحل  - 4

  .40، الجریدة الرسمیة عددالمعهد الوطني لعلوم البحر وتهیئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة
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على كل القطاعات التي شاركت في نموه وتنمیته، ویبقى المحور األساسي هو تكوین المكونین لإلضطالع 

  .تالفیا للجوء إلى الخبرة األجنبیة في كل كبیرة وصغیرةبهذه المهام داخل الوطن، وذلك 

على هذا النحو فإن المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل یصبح وسیلة تلخیصیة للسیاسة الراشدة لحمایة 

  .الساحل والتعامل معه یعد مشروعا متعدد األبعاد وغیر منتهي في الزمان والمكان

  

-III  مخطط تهیئة الشاطئ :  

في البلدیات  1ایة الساحل وتثمینه على إنشاء مخطط لتهیئة وتسییر المنطقة الساحلیةنص قانون حم

، من أجل حمایة الفضاءات الشاطئیة، وال سیما الحساسة منها یسمى مخطط تهیئة 2المجاورة للبحر 

، وتحدد 3الشاطئ، ویتضمن جمیع األحكام المحددة في القوانین والتنظیمات المعمول بها وأحكام هذا القانون

شروط إعداد مخطط تهیئة الشاطئ ومحتواه وكیفیات تنفیذه عن طریق التنظیم، ذلك التنظیم الصادر بموجب 

  5: ، ویتضمن مخطط تهیئة الشاطئ ما یلي 20094أفریل  07المؤرخ في  114-09المرسوم التنفیذي رقم 

 : تقریر تقنــي - 1

والذي یبرز تحدید منطقة تدخل مخطط تهیئة الشاطئ، الخصائص البیئیة والجغرافیة، شغل السكان 

والنشاطات االقتصادیة والصناعیة والمحیط المبني والطرقات وشبكات وتوزیع الماء والتطهیر والمنشآت 

 –التقني الوثائق  القاعدیة ورهانات وخطط النمو والتطور، وكذا اقتراحات األعمال، كما یتضمن التقریر

  : الخرائطیة التي تسمح بإبراز  –مجموعة من الخرائط 

    (un règlement d'aménagement et gestion du littorale)نظام تهیئة وتسییر الساحل - 2

  .المحددة بموجب القوانین واألنظمة الساریة المفعول  les dispositionsیتضمن مجمل التدابیر 

شغل ب: لكل مقومات الساحل والمتعلقة بالخصوص  02- 02ن القانون رقم وتلك المقترحة بعنوا

األراضي وتموقع الطرقات وتوسع المجمعات السكنیة والبنایات والنشاطات اإلقتصادیة والصناعیة ومعالجة 

المیاه المستعملة والنفایات وٕانشاء مناطق النشاطات ومناطق الرسو ومناطق التوسع السیاحي، وٕانجاز منشآت 

                                           
  la zone cotièreیخلط المشرع بین مصطلحي المنطقة الشاطئیة والمنطقة الساحلیة، فتارة یستعمل األولى وتارة یستعمل الثانیة، أما مصطلح  - 1

  .بالفرنسیة فهو دائما ثابت والذي یعني المنطقة المتاخمة مباشرة لمیاه البحر
 les communes، بل استعمل البلدیات المجاورة للبحر  les communes littoralesح البلدیات الساحلیة لم یستعمل المشرع اصطال - 2

riveraines de la mer  السالف الذكر 02-02من القانون  26، راجع المادة.  
ت الشاطئیة، ال سیما الحساسة منها، یسمى ینشأ مخطط لتهیئة وتسییر المنطقة الساحلیة في البلدیات المجاورة للبحر، من أجل حمایة الفضاءا" - 3

  .السالف الذكر 02-02من القانون  26، راجع المادة "مخطط تهیئة الشاطئ
الجریدة  –، یحدد شروط إعداد مخطط تهیئة الشاطئ ومحتواه وكیفیات تنفیذه 2009أفریل  07المؤرخ في  114-09راجع المرسوم التنفیذي رقم  - 4

  .21الرسمیة عدد 
  .من نفس المرسوم التنفیذي 02جع المادة را - 5
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الموانئ، وكذا حمایة الفضاءات الطبیعیة واألوساط الساحلیة الحساسة والمساحات المحمیة والمناطق المهددة 
، یتم إعداد التقریر التقني ونظام تهیئة وتسییر الساحل على أساس دراسة یبادر بها الوزیر المكلف بالتهیئة 1

ث متخصص في مجال التهیئة العمرانیة والبیئة، العمرانیة والبیئة، وتسند إلى مكاتب دراسات أو كل مركز بح

ویرسل المشروع التمهیدي لمخطط تهیئة الشاطئ إلى الوالة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، وكذا 

إلى كل هیئة معنیة من أجل الدراسة وٕابداء الرأي، وتنشأ لجنة وزاریة مشتركة لدراسة مخطط تهیئة الشاطئ 

عدة وزارات وهیئات وطنیة متخصصة، حیث تكلف هذه اللجنة بالدراسة والمصادقة على ممثلین لمن متكونة 

مشاریع مخططات تهیئة الشاطئ المعروضة علیها، التي یمكن أن تستعین بكل شخص یمكن أن یساعدها 

  .2في أشغالها

ومرجعي یعالج مخطط تهیئة الشاطئ إشكالیة جدیدة ومعقدة في الجزائر، فهو مشروع كبیر نموذجي 

الذي یعتبر أحد أهم البرامج الكثیرة الجاریة للتكفل بحمایة الساحل، ضمن حمایة واستعمال عقالني ومستدام 

للموارد الشاطئیة من خالل تحدید الحلول للمشاكل البیئیة المستعجلة، والمقررة من طرف مسح األراضي 

یة الضروریة لتحدید استراتیجیة التدخل بالساحل الذي سیسمح بإعداد القائمة اإلسمیة للفضاءات الساحل

  .3العقاري، ومخطط التسییر المندمج للساحل

المناطق الشاطئیة، المناطق الحساسة وذات (وفي هذا اإلطار تم الشروع في تحدید الساحل ومكوناته 

رات وذلك من خالل إعداد الخرائط وٕاصدار قرا) األولویة، المناطق التي ال زالت على حالتها الطبیعیة

التحدید، وٕاعداد حوصلة إیكولوجیة لتعداد الموارد الطبیعیة والضغوط الواقعة علیها، وبرنامج تقییم التلوث 

  .البحري على طول الساحل

كل هذه النشاطات تمكن من إعداد القائمة األم لمختلف أشكال شغل الساحل واستهالك الفضاء 

ئة الشاطئ أداة لتسییر الفضاء الساحلي الموجه إلى ، وعلى هذا النحو یمكن اعتبار مخطط تهی4العقاري 

الجماعات المحلیة، وكذا جمیع قطاعات األنشطة التي تجد فیه جمیع التوجیهات في إطار التسییر المستدام 

  .للفضاء وموارده

في بالدنا متسم بالمركزیة الثقیلة التي انعكست على عدم فعالیة ونجاعة " قطاع الساحل"إن تسییر 

جماعات المحلیة المنتخبة، فمخطط التهیئة الشاطئي للوالیات الساحلیة یتم بمبادرة وبتمویل من الوزارة دور ال

المكلفة بالبیئة وتهیئة اإلقلیم، مما جعل لهذه الوضعیة بعض المساوئ لبعدها عن الحقائق االقلیمیة المحلیة، 

  .مما یفضي غالبا إلى نتائج غیر مرضیة في المیدان

                                           
  .12الجریدة الرسمیة، عدد  –یتعلق بتصنیف المناطق المهددة للساحل  2009فبرایر سنة  17مؤرخ في  88- 09راجع المرسوم التنفیذي رقم - 1
  .السالف الذكر 114-09من المرسوم التنفیذي رقم  08، 07، 06، 05، 04، 03راجع المواد  - 2
المتعلق بحمایة  2002فبرایر  05المؤرخ في  02-02المتضمن تطبیق القانون رقم  2002أكتوبر  19المؤرخ في  380المنشور الوزاري رقم راجع  - 3

  .الساحل وتثمینه في إطار مخطط التهیئة الشاطئي السالف الذكر
4 -Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, "rapport sur l'état et l'avenir de l'environnement" . 
Alger 2003 – p 375. 
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، یجب أن یحدد مخطط تهیئة الشاطئ الفضاء الساحلي، مع 1األستاذة ملیكة مغفور قاسميوحسب 

توضیح التدابیر الخاصة بحمایة الوسط البحري وتسطیر المآل العام للمناطق المتضررة من نشاطات التنمیة 

  .الصناعیة والمرفئیة ونشاطات الترفیه

  

 التعمیـر في المنطقة الساحلیـة شروط  :ثانیا 

ضع قانون الساحل بعض الشروط في مجال التعمیر، حیث یلح على ضرورة حمایة الحالة الطبیعیة ی

للساحل، ویجب أن تكون أي تنمیة وتثمین للساحل ضمن احترام وجهة المناطق المعنیة، ویجب كذلك اإللتزام 

بما ال یتسبب في في تطویر األنشطة على الساحل وترقیتها اإللتزام بشغل الفضاء على نحو اقتصادي، و 

، في الوقت الذي یمنع فیه المساس بوضعیة الساحل الطبیعیة، حیث یجب حمایته 2تدهور الوسط البیئي 

  .3واستعماله وتثمینه وفقا لوجهته الطبیعیة

حیث تندرج جمیع أعمال التنمیة في الساحل ضمن بعد وطني لتهیئة اإلقلیم والبیئة، وتقتضي تنسیق 

والجماعات االقلیمیة والمنظمات والجمعیات التي تنشط في هذا المجال، وترتكز على األعمال بین الدولة 

  .مبادئ التنمیة المستدامة والوقایة والحیطة

  : یجب على الدولة والجماعات اإلقلیمیة، في إطار إعداد أدوات التهیئة والتعمیر المعنیة، أن 

 اطق بعیدة عن الساحل والشاطئ البحريتسهر على توجیه توسع المراكز الحضریة القائمة نحو من. 

  تصنف المواقع ذات الطابع االیكولوجي أو الطبیعي أو الثقافي أو السیاحي، في وثائق تهیئة

 .، كمساحات مصنفة خاضعة إلرتفاقات منع البناء علیها4الساحل

 حلیة إلى تشجع وتعمل على تحویل المنشآت الصناعیة القائمة التي یعد نشاطها مضرا بالبیئة السا

 .قع مالئمةامو 

یكفل حمایة الفضاءات البریة  اویلزم قانون الساحل أن یتم شغل األراضي الساحلیة واستعمالها بم

أو الضروریة، للحفاظ على التوازنات الطبیعیة، إذ یسري هذا الحكم على  remarquablesوالبحریة الفریدة 

الشواطئ الصخریة ذات األهمیة اإلیكولوجیة، والشریط الكثباني الساحلي، والحواجز، والرصد، والبحیرة 

                                           
1 -Malika Meghfour Kacemi , "Des recommandations pour l'élaboration des PDAU et de POS dans les zones 

littorales", Dar El Gharb, Oran 2004 – p78.  
  .السالف الذكر 02-02من القانون رقم  6و  5راجع المادة  - 2
  .من نفس القانون 09راجع المادة  - 3
 03/02من القانون رقم  03راجع المادة  –" جملة التجهیزات واألشغال المنجزة من أجل السماح باالستغالل السیاحي للشواطئ: التهیئة السیاحیة " - 4

  ).19/02/2003مؤرخة في  11ج ر (سیاحیین للشواطئ ، یحدد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل ال2003فبرایر ستى  17مؤرخ في 
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، وكل المواقع األخرى ذات 1الشاطئیة، والمستنقع، وعرض البحر، والضفة الطبیعیة والحوض الموحل 

ة األیكولوجیة أو القیمة العلمیة التي توجد على الساحل،  غیر أنه، یمكن إقامة المنشآت أو البناءات األهمی

، ومن جهته یشترط قانون التهیئة 2الخفیفة الضروریة لتسییر أعمال الفضاءات المذكورة، وتشغیلها وتثمینها

وأن یبرز قیمة المواقع والمناظر والتعمیر أن یحافظ على التوسع العمراني على الساحل على المساحات، 

الممیزة للتراث الوطني الطبیعي والثقافي والتاریخي للساحل والبیئات الالزمة للتوازنات البیولوجیة، ویجب أن 

  . 3یتم هذا طبقا ألحكام شغل األراضي

باألخذ في الحسبان هذه الشروط مجتمعة، یمكن تسجیل بعض المالحظات األولى متعلقة بالتعمیر 

  .موجود، والثانیة بتنمیة النشاط العمراني، والثالثة تخص احترام بعض المسافات المحددة قانوناال

  : بالنسبة للتعمیر الموجود والقائم أو الفضاء المعمر  - 1

إن الفضاء  المعمر للساحل یتربع على قطع أرضیة مشغولة بالبنایات الخاصة بالتجمعات السكنیة، 

نون الساحل بدقة فكرة الفضاء المعمر، فاألمر متروك للقاضي في حالة وقوع لهذا الغرض ال یحدد نص قا

نزاع قضائي على جزء معمر من الساحل، الذي یقدر الطابع المعمر للفضاء المعني، والتي تكون حالة 

الشيء الذي یجعل من الصعب ضبط المعاییر التي تقود  laconiqueبحالة، وعادة ما تكون مقتضبة 

، ومنطقیا، تحدد وثیقة التعمیر  4ت القضائیة اإلداریة المدعوة إلى الفصل في مثل تلك القضایا مختلف الجها

الفضاء المبني في حالة النزاع، ویمكن أن یتم بالمعاینة المیدانیة أو یتم أیضا بالخبرة من ذوي االختصاص 

  .وهذا األخیر هو الفرض الغالب

  :  بالنسبة للتوسعات في التعمیر بالساحل  - 2

إنشاء حي جدید، التوسع أو : منطقیا یقصد بالتوسع في التعمیر، الحاالت القلیلة المحتملة التالیة 

التقویة والتدعیم للفضاء المعمر من قبل، والتغییر بصفة بارزة من میزات حي موجود، بتكثیف البناء فیه أو 

  .بزیادة العلو بشكل واضح

                                           
 -.، یتكون من بقایا ناتجة عن تیار ساحلي، یمكن أن تنمو علیه نباتات خاصة)في شكل خلیج أو شرم(شریط رملي : الشریط الكثباني الساحلي "- 1

أو الكتل الخرسانیة التي تكدس على أرض مغمورة، تستعمل مجموع الصخور : الرصد  - .عملیة احتواء میاه البحر بواسطة منشآت تقام طولیا: الحاجز 

طبقة مائیة راكدة قلیلة العمق تغطي : المستنقع  -بحیرة شاطئیة توجد وراء شریط ساحلي ) : لیدو(البحیرة الشاطئیة  -.كأسس حمائیة لمنشآت مغمورة

كل منطقة تغطیها أو تجردها : الضفة الطبیعیة  -.عن الشاطئ كل نشاط یقع على البحر، بعید: عرض البحر  - .أرض یكسوها جزئیا غطاء نباتي

یة الساحلیة التي المیاه العالیة والمنخفضة، والكثبان واألشرطة الساحلیة، والشواطئ والبحیرات الشاطئیة، والسواحل الصخریة، والجرفات، والطبقات المائ

  .من نفس القانون 02راجع المادة  –" تصل مستوى السطح بین البحر واألجزاء الطبیعیة من المصبات
  .السالف الذكر 02-02من القانون  10راجع المادة  - 2
  .المعدل والمتمم السالف  الذكر 29-90من القانون   45راجع المادة  - 3
 –اضي حتى یعتبر الفضاء معمر حسب األستاذ نوربار كالدیرارو، فإنه یمكن اعتبار وجود التجهیزات العمومیة ومجاورة البنایات كمعیارین لدى الق - 4

 .Norbert Calderaro, Droit du littoral – le moniteur, Paris 1993 – p 367: راجع في ذلك 
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سع في التعمیر داخل النسیج العمراني الموجود ، إذ یمكن ودون وال تعتبر العملیات البسیطة للبناء كتو 

أن یشكل ذلك توسعا في التعمیر، تكثیف األحیاء الموجودة باحترام علو البنایات ومیزات األماكن، وكذلك 

في (الشأن بالنسبة إلعادة التأهیل وترمیم البنایات الموجودة، حتى لو كانت مهدمة جزئیا، أو إعادة بنائها 

  .ما عدا إذا كان ذلك ممنوعا بحكم وثیقة تعمیر تخص تلك المنطقة) لة كارثةحا

  : بالنسبة لنطاق التعمیر الساحلـي  - 3

من خصوصیات قانون التعمیر الساحلي، إشتراط بعض المسافات التي یجب مراعاتها من طرف 

أربعة أشرطة  02- 02رقم المخاطبین بها عند القیام ببعض األشغال والتدخالت، حیث أسس قانون الساحل 

quatre bandes  بالجهة البریة والتي من خاللها ترسم أحكامه الخاصة :  

الواقع بین الخط الذي تصل إلیه أمواج البحر العالیة والخط الذي یمتد من مسافة :  الشریط األول* 

ذلك فهو محمي ، ل1متر، وهو خاص بالطابع الحساس للوسط الشاطئي ) 300(إلى ثالثمائة ) 100(مائة 

  .بقوةـ، غیر أن هناك بعض االستثناءات الخاصة بالنشاطات التي تتطلب محاذاة الماء

متر، تلك المسافة المتوسطة كحد أدنى لحدود ) 800(ذو عرض أقل من ثمانمائة :  ط الثانيیالشر * 

طابعا ثقافیا أو الساحل البریة على طول البحر والتي تضمن عدة مكونات ومواقع طبیعیة، أو التي تحمل 

  . 2تاریخیا

كیلو متر، والذي یخضع فیه للتنظیم كل بناء أو )  03(ذو عرض مقدر بثالثة :  ط الثالثیالشر * 

، حیث یمنع التوسع الطولي للمحیط العمراني للمجمعات السكانیة، الموجودة بالساحل خارج 3شغل لألراضي 

العمراني  الموجود والبناءات الجدیدة، كما یمنع في  كلم، إذ تشمل هذه المسافة النسیج) 3(مسافة ثالثة 

نطاقه أیضا التوسع في مجمعین متجاورین إال إذا كانت المسافة الفاصلة بینهما تبلغ خمسة كیلو مترات 

كلم على األقل وذلك یعني أن یكون هناك فراغات بین المجمعات السكنیة المتواجدة فعال بالشریط ) 05(

  .الساحلي

كلم دون قیاس عددي مضبوط، والذي یضم بعض ) 03(الواقع خارج عرض ثالثة :  لرابعط ایالشر * 

المواقع الطبیعیة مثل األجمات الغابیة، األراضي ذات الوجهة الفالحیة والمناطق الرطبة، شریطة أن یكون 

  .الجزء الهام من المكونات المذكورة في صلب منطقة الساحل

، تشكل االرتفاقات عموما قیودا على 4األستاذ باتریك جیرارد حسب: ارتفاقات التعمیر الساحلي -

االرتفاقات الناتجة عن الحالة الطبیعیة لألوساط مثل ارتفاق : المالك الخواص وتتمثل في ثالث شعب 

صرف المیاه، االرتفاقات الناتجة عن التزامات قانونیة مثل ارتفاق مسافة المطل والمرور، و االرتفاقات 

                                           
  السالف الذكر 02-02من القانون رقم  18راجع المادة  - 1
  .من نفس  القانون  07راجع المادة  -  2
  .من نفس  القانون  14راجع المادة  - 3

4  - Patrick Gerard, Pratique du droit de l’urbanisme, 2é édition Eyrolles, Paris 2001-P28. 
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اتفاق بین المالك، مثل حق مرور المیاه، ومن بین االرتفاقات القانونیة منها ماله غرض المنفعة الناتجة عن 

حیث أن : العمومیة، ویمكن تسمیتها أیضا باالرتفاقات اإلداریة التي یتسم نظامها  القانوني بثالث خصائص 

إلحاق ضرر من جراء االرتفاق تكون بنص قانون التعمیر أو بغیره، تطبق على األقالیم المعنیة، وفي حالة 

وهذا تطبیقا لألحكام العامة لالرتفاق الواردة في  1یؤدي ذلك إلى حق إصالح الضرر، بمعنى طلب التعویض

  .القانون المدني

ومن ناحیة أخرى، فإن ارتفاقات التعمیر المذكور في قانون التعمیر یمكنها أن تحد من استعمال التراث 

، إذ یمكن أن تطبق على مناطق ذات میزات جغرافیة 2ّررة تمثل قواعد قانونیة آمرةالعقاري، هذه القیود المب

: مثل الساحل، وهي ال تفتح المجال للتعویض إال في بعض الحاالت التي ینص علیها القانون، وهي نوعان 

ارتفاقات عدم القیام بعمل لشغل األرض أو الفضاء، فهي تجعل البنایات في بعض األراضي وبعض 

فضاءات ال أثر لها وارتفاقات القیام بأعمال التي من شأنها تغییر وضعیة البناء، شریطة أو ینسجم مع ال

  .البیئة  الحضریة

ومن المتعارف علیه أن االرتفاق الشائع هو فتح الساحل للجمهور، ذلك أن ارتفاق المرور على طول 

ا عند إنجاز جمیع عملیات التهیئة المرخص الساحل، وارتفاق فك المسالك المؤدیة إلى الشواطئ تفرض نفسه

بها وذلك من أجل ضمان ولوج هذا الجمهور إلى الشاطئ، فعند إنجاز عملیات التهیئة المقبولة بمحاذاة الماء 

في  الشریط الساحلي، یتعین االلتزام بتنظیم والمحافظة على مبدأ الدخول الحر للجمهور، وكذا إرساء ارتفاق 

طول الساحل، وذلك تكریسا لمبدأ مجانیة استعمال الشواطئ بالنسبة للجمهور  الذي  مرور  الراجلین على

یستمد مشروعیته من المبادئ الدستوریة التي تنص على أن األمالك الوطنیة هي ملك المجموعة الوطنیة 

  .والتي أسلفنا شرحها

لقانونیة المعمول بها، وینص قانون  الساحل على ارتفاق عدم البناء، أخذا في االعتبار األحكام ا

متر ابتداء من الشاطئ ومراعیا األنشطة والخدمات التي تقتضي  100ویعني بذلك شریط من إقلیم عرضه 

متر، وذلك ألسباب تربط بطابع الوسط الشاطئي  300مجاوزة البحر، وأجاز تمدید هذا الحظر إلى مسافة 

ة تصل إلیها المیاه العلیا، غیر أنه یمكن الترخیص تقاس هذه المسافة أفقیا، ابتداء من أعلى نقط 3الحساس،

  .بالبنایات والنشاطات التي تتطلب الجواریة المباشرة للماء

                                           
إذا فرضت قیود معینة تحد من حق مالك العقار في البناء علیه كیف شاء، كأن یمنع من تجاوز حد معین في االرتفاق بالبناء أو في مساحة " -  1

ق على هذا العقار لفائدة العقارات المجاورة التي فرضت لمصلحتها هذه القیود، هذا ما لم یكن هناك اتفاق یخالف رقعته، فإن هذه القیود تكون حقوق ارتفا

ختیار وكل مخالفة لهذه ا لقیود قد تجعل محال للمطالبة بإصالحها عینا، إال أنه یجوز االقتصار على الحكم بالتعویض إذا اقتضى رأي المحكمة ا. ذلك

  .من القانون المدني الجزائري 870راجع المادة  –" ویضهذه الطریقة للتع
2 -  Bernard Drobenko, Droit de l’urbanisme, op, cit, p81. 

شریط إقلیمي للساحل الطبیعي یضم المنطقة المغطاة بأمواج البحر في أعلى مستواها خالل السنة في الظروف الجویة العادیة : الشاطئ " - 3

من  3راجع المادة ". ها والتي تضبط حدودها بحكم موقعها وقابلیتها  السیاحیة الستقبال بعض التهیئات، بغرض استغاللها السیاحيوالملحقات المتاخمة ل

  .السالف الذكر 02- 03القانون 
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   قواعد التعمیر الخاصة المطبقة على الفضاءات القریبة من البحر :ثالثـا 

خاص،  إن الفضاءات القریبة من البحر في القانون الجزائري غیر مستقرة، وهي خاضعة لنظام قانوني

مائة  100كما تتضمن قواعد عامة وبعض االستثناءات، تبدأ من أعلى نقطة تصل إلیها میاه البحر مسافة 

متر، في حدود هذا الشریط، فإن التمدید أو التقلیص ) 300(متر، حیث یمكن تمدیدها إلى مسافة ثالثمائة 

  . POSفي المسافات یكون بواسطة مخطط شغل األراضي 

ة عامة، فإن البناء في  الفضاءات القریبة من البحر یكون ممنوعا، غیر أنه یمكن الترخیص دكقاع

، هذه la proximité immédiate du l’eau1بالبناء أو التهیئة التي تتطلب الجوار المباشر للمیاه 

التي تتطلب االستثناءات تخص البنایات والمنشآت الخاصة بالمرافق العمومیة أو النشاطات االقتصادیة  

  .محاذاة الماء، وٕانجازها وٕاقامة المنشآت یتم بعد تحقیق عمومي

متر، التي تهدف إلى حمایة األوساط الطبیعیة  100وهناك من یعتبر أن قاعدة منع البناء في شریط 

كبح لسبل ) التعمیر، السیاحة، البلدیات(للساحل،  من طرف بعض ممثلي اإلدارة وبعض المنتخبین المحلیین 

  .وهذا غیر صحیح، ألن قائمة الممنوعات هناك لها ما یبّررها 2لتنمیة،ا

ونظرا لحداثة قانون الساحل و انعدام تقالید عمرانیة بالفضاءات الساحلیة، فإن القواعد الخاصة في 

، ونجد 29- 90مجال التعمیر للفضاءات القریبة من البحر في طور التكوین، حیث تضمن بعضها القانون 

  .206- 07، وكذلك في  المرسوم التنفیذي رقم 02- 02خر في  القانون البعض اآل

  

I - 29- 90تعمیر الفضاءات القریبة من البحر في ظل قانون  : 

، الساحل إلى أحكام خاصة مثله مثل األقالیم التي تتوفر على 29- 90أخضع قانون التهیئة والتعمیر 

، وتجدر اإلشارة هنا أن المواقع التي تم 3اضي الفالحیةمیزات طبیعیة أو ثقافیة أو تاریخیة بارزة وكذا األر 

ذكرها غالبا ما تكون هي المكونات األساسیة للعدید من المناطق الساحلیة نص علیها نفس القانون ضابطا 

  .4بعضها بمسافات معینة

، المعدل والمتمم نشاط التعمیر بالمنطقة الساحلیة إلى بعض القیود 29- 90لقد أخضع القانون رقم 

من بینها المحافظة على الفضاءات، وتثمین المواقع والمناظر التي تمیز التراث الوطني الثقافي والتاریخي 

للساحل، والمحافظة على األوساط الضروریة للتوازن البیولوجي، ومطابقة  النشاط العمراني مع أحكام مخطط 

متر عرضا ابتداء من الشاطئ ) 100(ة شغل األراضي، كما أكد في هذا اإلطار أن كل بنایة على شریط مائ

                                           
  .السالف الذكر 29-90من القانون رقم  45من المادة  03راجع الفقرة  - 1

2  - Malika Kacemi, « Protection du littoral en Algérie entre politiques et pouvoirs locaux : le cas du pôle industriel 
d’Arzew (Oran) », la revue en sciences de l’environnement – vertigo vol 07 N° 3, Paris, 2006, P06. 

  .السالف الذكر 29-90من القانون رقم  43راجع المادة  - 3
  .القانونمن نفس  44راجع المادة  - 4
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مثقلة بارتفاق عدم البناء، لكنه سرعان ما خرج عن القاعدة ورخص بالبناء والتهیئة للنشاطات التي تتطلب 

الجواریة المباشرة للماء، ونظرا لغزارة هذه المادة بالمعلومات القانونیة ذات الطابع العملي، أحالت مسألة 

التنظیم الذي لم یصدر في أوانه، مما أدى إلى حصول بعض التجاوزات من  التطبیق إلى التنظیم، هذا

أشخاص على علم بهذا الفراغ مغتنمین فرصة الفراغ القانوني، وأحیانا بتواطئ بعض اإلداریین ورجال القانون 

  .كونهم أهل االختصاص وعلى درایة واسعة بكل ثغرة قانونیة في مجال تخصصهم

  

II - 02-02القریبة من البحر في ظل القانون تعمیر الفضاءات  : 

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه بأحكام خاصة تتعلق بالمناطق الشاطئیة،  02-02أتى القانون رقم 

منها ما یهم التعمیر بتلك المنطقة، حیث أخضع للتنظیم كل شغل لألجزاء الطبیعیة المتاخمة لشواطئ 

حركیتها وتوازن الرسوبات بها، وكذلك الكثبان المتاخمة للبحر، مام، التي تساهم في الحفاظ على جاالست

  .واألشرطة الرملیة لألجزاء العلیا من شواطئ االستجمام  التي ال یصل إلیها مّد میاه البحر

في االعتبار األحكام القانونیة  02-02بدایة ونظرا للطابع الحساس للوسط الشاطئي، أخذ القانون رقم 

متر ابتداء من الشاطئ، وأجاز تمدید هذا المنع ) 100(بذلك شریط من منطقة عرضه  المعمول بها، ویعني

متر، ألسباب ترتبط بطابع الوسط الشاطئي الحّساس وفي الوقت نفسه أحال على التنظیم ) 300(إلى مسافة 

المسموح  مسألة  تحدید شروط توسیع المنطقة موضوع منع البناء علیها وكیفیاتها، وكذا الترخیص باألنشطة

  .بها

وسعیا لحمایة الشواطئ الطبیعیة، منع المشرع الجزائري الترخیص بأعمال إقامة الحواجز 

L’endiguement  والتصخیرL’enrochement   والردمLe Remblaiment   إذا كانت تلحق أضرارا

إقامة منشآت   بوضعیتها الطبیعیة، وقد أجاز خرق القاعدة نفسها إذا كانت تلك األعمال مّبررة بضرورة

تتصل بممارسة خدمة عمومیة، تقتضي بالضرورة التموقع على شاطئ البحر، أو بحتمیة حمایة المنطقة 

، وبذلك یكون المشرع قد حاول تحقیق التوازن بین ضرورة إنجاز المنشآت البحریة بالشواطئ دون 1المعنیة

  .اإلضرار بالتوازنات البیئیة الساحلیة

  

III -206-07لقریبة من البحر في ظل المرسوم التنفیذي رقم تعمیر الفضاءات ا  : 

، الذي یحدد شروط وكیفیات 2007یونیو سنة  30مؤرخ في  206- 07صدر المرسوم التنفیذي رقم 

البناء وشغل األراضي على الشریط الساحلي وشغل األجزاء الطبیعیة المتاخمة للشواطئ وتوسیع المنطقة 

  .موضوع منع البناء علیها

                                           
  .السالف الذكر 02-02من القانون رقم  23إلى  17راجع المواد من  - 1
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مادة تضمنت أحكاما عامة دونما  12مقتضبا یحتوي على  206- 07جاء المرسوم التنفیذي وقد 

، وهي دراسة تقنیة "دراسة تهیئة الساحل"تحدید اإلجراءات التقنیة بدقة، ولعل أهم ما جاء في هذا المرسوم هو 

المذكورة في المادة  أو إنجاز البناءات في الفضاءات الساحلیة/وجوبیة تتطلبها كل عملیات شغل األراضي و

   1:األولى منه، وهي 

 ).كلم 3(شریط ساحلي یمتد على مسافة ثالثة كیلومترات  - 

األجزاء الطبیعیة المتاخمة للشواطئ والتي تساهم في الحفاظ على حركیتها وتوازن الرسوبات بها  - 

إلیها مد میاه  وكذلك الكثبان المتاخمة واألشرطة الرملیة لألجزاء العلیا من الشواطئ التي ال یصل

 .البحر

، واألنشطة والخدمات التي تقتضي )م300(المنقطة موضوع منع البناء إلى مسافة ثالثمائة متر  - 

 .مجاورة البحر

  2: فیما یخص الفضاءات المذكورة أعاله مایلي " الدراسة"ویجب أن تحدد 

 حالة شغل األراضي الحالیة واألنشطة البشریة التي تجري بها. 

  الجیولوجیة والجیومورفولوجیة، السیما العناصر التي یمكن أن تعرف تدهورا جراء المواصفات

 .البناء أو شغل األراضي

  حالة الموارد المائیة والوسط البحري الشاطئي، السیما كل عنصر تمییز للمناخ المحلي والتیارات

 .البحریة وكذا عواقب األنشطة البشریة الموجودة أو المبرمجة

  البیئیة وكذا األنظمة البیئیة التي تطورت فیها والتي تحتاج إلى حمایة خاصةالحالة. 

  طابع مختلف الفضاءات وتقییم قدرات التعبئة أو االستقبال والتوافق المطبق على االستعماالت

 .المالئمة

 المعاییر والمقاییس والمؤشرات والمعطیات المهّمة األخرى المستعملة إلعداد هذه الدراسة. 

، في الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة والبیئة، حیث یبادر "دراسة تهیئة الساحل"مثل هیئة تنفیذ وتت

بالدراسة الوزیر، وتعّدها مكاتب دراسات معتمدة، أو الهیئات المختصة على أساس اتفاقیات أو عقود 

ع بالقیام بها أهل ، وهو أمر بدیهي ألن هذه الدراسة تعتبر عملیة تقنیة محضة یجب أن یضطل3دراسات

ات من مكاتب دراسات مختصة في التعمیر والبناء والبیئة، وبالموازاة مع ذلك تؤسس لدى الوزیر اصاالختص

                                           
  .السالف الذكر 2007یونیو  30مؤرخ في  206-07راجع المادة األولى من المرسوم التنفیذي  - 1
  .من نفس المرسوم التنفیذي 04راجع المادة  - 2
  من نفس المرسوم التنفیذي 05راجع المادة  - 3
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المكلف بالتهیئة العمرانیة والبیئة لجنة وطنیة تكلف بفحص دراسات تهیئة الساحل والتصدیق علیها، وتتكون 

  1: من هذه اللجنة التي یترأسها الوزیر نفسه أو ممثله 

 .ممثل وزیر الدفاع الوطني - 

 .ممثل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة  - 

 .ممثل الوزیر المكلف بالموارد المائیة - 

 . ممثل الوزیر المكلف بالنقل - 

 .ممثل الوزیر المكلف بالفالحة - 

 .ممثل الوزیر المكلف باألشغال العمومیة - 

 .ممثل الوزیر المكلف بالصناعة - 

 .نممثل الوزیر المكلف بالسك - 

 .ممثل الوزیر المكلف بالصید البحري - 

 .ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة - 

باإلضافة إلى كل ممثلي القطاعات المذكورین أعاله، وقبل التصدیق على الدراسات، تستشیر اللجنة 

  .الوالة المختصین إقلیمیا بعملیة إنجاز دراسة تهیئة الساحل، وكذا رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیین

ویمكن أن تستعین اللجنة بكل شخص بإمكانه المساهمة في أشغالها، ویبقى الدور المحوري لمصالح 

الوزارة المكلفة بالتهیئة العمرانیة والبیئة في التنسیق وتسییر هذه العملیة من خالل تحدید قائمـة أعضاء اللجنة 

ن إلیها، كما یعلم أعضاء اللجنة بمقر بقرار من الوزیر المذكور بناء على اقتراح من السلطات التي ینتمو 

  .یوما على األقل قبل تاریخ عقده) 15(االجتماع وتاریخه وجدول أعماله خمسة عشرة 

ویكون نتاج كل هذه العملیة عقد التصریح باالرتفاقات وشغل األراضي استنادا إلى الدراسة المتعلقة 

ه بعد فحصها لكل الدراسات المقدمة في جدول بتهیئة الساحل، والتي صادقت علیها اللجنة المذكورة أعال

أعمالها، ویكون التصریح بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر الداخلیة والوزراء المكلفین بالتهیئة العمرانیة 

والبیئة والسكن والسیاحة، ویكون هذا التصریح بمثابة رخصة تجزئة لألجزاء  القابلة للتعمیر على الشریط 

  : ضم االرتفاقات التالیة الساحلي، والتي ت

 ).م300(األوساط الشاطئیة الحساسة الواقعة في شریط ا لثالثمائة متر  - 

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 07لمادة راجع ا - 1
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شغل األراضي المسموح به على مستوى األجزاء الطبیعیة المتاخمة للشواطئ والتي تساهم في  - 

ء العلیا الحفاظ على حركیتها وتوازن الرسوبات بها وكذا الكثبان المتاخمة واألشرطة الرملیة لألجزا

 .1من الشواطئ

ف كذلك القرار الوزاري المشترك المتضمن التصریح باالرتفاقات الممكن إنجازها على الشریط ویعرّ 

  :الساحلي والشاطئ

نوع البنایات ونسبة شغل األراضي المرتبطة باألنشطة االقتصادیة المرخص بها على الشریط  - 

ابتداء من أعلى نقطة تصل إلیها میاه ) كلم 03(الساحلي الممتد على مسافة ثالثة كیلومترات 

 .البحر

 2.وكذا األنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر في كل هذه الحاالت - 

المذكور أعاله، یتبّین لنا أن المشرع الجزائري أحاط  206- 07من خالل قراءة نصوص المرسوم التنفیذي 

بشروط صارمة ومعقدة تعكس إرادته على حمایة وتثمین عملیة التعمیر والبناء والتهیئة على الشریط الساحلي 

هذا المجال من اإلقلیم الحّساس، ولكن بعد كل هذه الشروط الصارمة التي جاء بها هذا المرسوم التنفیذي 

یمكن لوزیر الداخلیة باالشتراك مع " عند الحاجة"منه، التي تنص على أنه  11نتفاجأ في األخیر في المادة 

ین بالتهیئة العمرانیة والبیئة والسكن والسیاحة، أن یحّدد القواعد الخاصة المطبقة على األجزاء الوزراء المكلف

یمكن بقرار وزاري مشترك بین وزیر الداخلیة " عند الحاجة"المذكورة أعاله ؟ ومفاد ذلك أنه  3من الساحل

تعمیر والتهیئـة على الشریط ووزراء التهیئة العمرانیة والبیئة والسكن والسیاحة أن یصدر قرارا یخص ال

 الساحلي دون المرور على اإلجراءات المذكورة سابقا ودون دراسة وال مصادقة من اللجنة المتعددة القطاعات

   التي یمكن من خاللها تجاوز كل " الفضفاضة"وهو ما یجعلنا نتساءل عن جدوى إدراج هذه المادة

قد تكون تكرس مبدأ االنحراف بالسلطة " أحادیة"ة في اتخاذ قرارات اإلجراءات القانونیة وانفراد السلطة المركزی

  .أو اتخاذ قرارات غیر مدروسة تنعكس آثارها السلبیة على اإلقلیم الساحلي

  

   مار السیاحي في المحطات الحمویة االستث:  الفرع الثاني

ما ذكرنا سابقا، وكان المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، جاء بأحكام عامة ك 01- 03إن القانون 

التشریع المرجعي بالنسبة لقطاع السیاحة في مرحلة ما بعد االنفتاح االقتصادي والسیاسي، وقد كان هذا 

القانون شامال في طرحه للتوجهات السیاحیة التي تبنتها السلطات العمومیة، وترك المسائل التفصیلیة 

بشرح ودراسة وبیان كیفیات تطبیق هذه المبادئ العامة على للمراسیم التنفیذیة والقوانین الخاصة التي تضطلع 

                                           
  .206-07من المرسوم التنفیذي  9و  8راجع المادة  - 1
  .من نفس المرسوم التنفیذي 9من المادة  02راجع الفقرة  - 2
  .السالف الذكرة 206-07من المرسوم التنفیذي  11راجع المادة  - 3
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ل فیها هذا القانون، ومع ذلك لم یغفل القانون فصّ مناطق ذات خصوصیات طبیعیة وتاریخیة ال یمكن أن یُ 

 ،1مجاال مهما من مجاالت االستثمار السیاحي یرتبط بالعقار واإلقلیم الطبیعي، وهو المیاه الحمویة 01- 03

لق االهتمام الالزم من قبل المسؤولین على القطاع سابقا، مما جعلها ثروة خامدة دون نجاعة والتي لم ت

الذي أدمجها ضمن أولویاته، وجعلها تكتسي  01-03اقتصادیة أو سیاحیة، وهو األمر الذي تداركه القانون 

  .2ى عاتق الدولةطابع المنفعة العامة، وتقع عملیات تحدید وتشخیص وتثمین منابع المیاه الحمویة عل

كما تتكفل الدولة بإعداد الحصیلة الحمویة، وتسهر على تحیینها بشكل دائم، ویصادق على هذه 

الحصیلة عن طریق التنظیم، وتستفید مناطق التوسع والمنابع الحمویة من النظام التفضیلي المقرر في أحكام 

السیاحیة لمقاییس النوعیة والتصنیف ، السیما على وجوب استجابة الخدمات واألنشطة 03-01القانون 

واالستغالل المنصوص علیها في التشریع، مع ضرورة عمل اإلدارة المكلفة بالسیاحة بالتنسیق مع الهیئات 

ویخضع استعمال واستغالل . المعنیة، على إعادة االعتبار لوظیفة رقابة األنشطة السیاحیة وشروط ممارستها

، شروط وكیفیات 69-07، وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 3وطبقا لدفتر شروطالمیاه الحمویة لنظام االمتیاز 

  . 4منح امتیاز استعمال واستغالل المیاه الحمویة

، وذلك 5، تفعیل االستثمار السیاحي في مجال المیاه الحمویة69- 07لقد كرس المرسوم التنفیذي رقم 

ذي یخّول للمستفید منه حق استعمال واستغالل هذه عن طریق آلیة منح حق االمتیاز الغیر قابل للتنازل، وال

  .المیاه الحمویة، بعد أن تقوم الدولة بتهیئتها بما یتالئم مع طبیعتها السیاحیة

وقد عّرف هذا المرسوم التنفیذي، المیاه الحمویة هي میاه مجذوبة انطالقا من نبع طبیعي أو بئر 

نظرا للطبیعة الخاصة لمصادرها وثبات ممیزاتها محفورة، والتي یمكن أن تكون لها خاصیات عالجیة 

  .الطبیعیة ومكوناتها الكیمیاویة

وتعد میاه البحر التي یمكن بعد معالجتها ونقلها، أن یكون لها خاصیات عالجیة، بمثابة میاه حمویة 

ا وتخضع ألحكام هذا المرسوم، في حین ال تخضع المیاه األخرى الموجهة لالستهالك البشري ألحكام هذ

  .المرسوم

                                           
غراض عالجیة طبیعیة بواسطة میاه المنابع الحمویة ذات المزایا االستشفائیة العالیة أو كل تنقل أل: السیاحة الحمویة والمعالجة بمیاه البحر " - 1

  ".بواسطة میاه البحر، ویستفید منها زبائن یحتاجون إلى عالج في محیط مجهز بمنشآت عالجیة استجمامیة وترفیهیة

  .السالف الذكر 01-03من القانون رقم  03راجع المادة  -
  .من نفس القانون  14راجع المادة - 2
  .السالف الذكر 01-03من القانون رقم  17و  16، 15، 14راجع المواد  - 3
  .، یحدد شروط وكیفیات منح امتیاز استعمال واستغالل المیاه الحمویة2007فبرایر سنة  19مؤرخ في  69-07المرسوم التنفیذي رقم  - 4
اطئ البحر یتمتع فیها السیاح، زیادة على التسلیة البحریة، بأنشطة أخرى مرتبطة بالتنشیط في هي إقامة سیاحیة على ش: السیاحة الحمویة البحریة " -  5

  .السالف الذكر 01-03من القانون رقم  03راجع المادة –" المحیط البحري
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وتعتبر مؤسسة حمویة كل مؤسسة تستعمل المیاه الحمویة ومشتقاتها، ألغراض عالجیة واستعادة 

اللیاقة البدنیة، وتعتبر مؤسسة للمعالجة بمیاه البحر، كل مؤسسة تستعمل میاه البحر والمواد الطبیعیة 

  .1البدنیةالمستخرجة من البحر، بعد معالجتها، ألغراض عالجیة واستعادة اللیاقة 

وشروط وكیفیات استغاللها ) أوال(لذلك سنتناول في هذا الفرع كیفیات تصنیف وحمایة المیاه الحمویة 

  ).ثالثا(وصالحیات اللجنة التقنیة للمیاه الحمویة ) ثانیا(

  

  المیاه الحمویة  تصنیف وحمایة: أوال 

وتخضع حتما لتحالیل ، موضوع تحدید، 69-07تكون المیاه الحمویة حسب المرسوم التنفیذي 

  .جرثومیة، على وجه اإللزام

یتمثل تحدید المیاه الحمویة في تقییم أهمیة مواردها وتشخیص خصائصها، وتحدید خاصیاتها 

  .وتتولى مخابر معتمدة وفقا للتنظیم المعمول به، إثبات ذلك. العالجیة، والعالجات اإلستشفائیة المرافقة لها

  : یمكن أن یطلب تحدید المیاه الحمویة 

كل حائز لرخصة أشغال البحث عن الماء وجذبه، المتحصل علیها طبقا لألحكام المعمول بها في  - 

 .هذا المجال، والراغب في استغالل المنبع ألغراض عالجیة

 .الهیئات التابعة للدولة، قصد جرد المیاه الحمویة والسهر على حمایتها - 

تحدید المیاه الحمویة في تقییم أهمیة مواردها وتحدید خصائصها العالجیة، بموجب قرار ویصادق على 

  .من الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة

تكون المیاه الحمویة موضوع تصنیف یصّرح به الوزیر المكلف بالسیاحة، باقتراح من اللجنة التقنیة 

ابتداء من تاریخ ) 1(الموارد المائیة في أجل شهر للمیاه الحمویة، بعد اإلطالع على رأي الوزیر المكلف ب

إخطاره، وذلك حسب موقعها الجیولوجي ومنسوبها من الماء والغاز ودرجة حرارتها، ومقاومتها الكهربائیة 

  .وٕاشعاعیتها، عند االقتضاء، وتركیبها الفیزیوكیمیائي وتطبیقاتها العالجیة

  .2یر المكلف بالموارد المائیة إیجابیاعند انقضاء األجل المحدد أعاله، یعّد رد الوز 

یجب أن تكون المیاه الحمویة موضوع رقابة مستمّرة من قبل مؤسسات الدولة المختصة في ذلك، 

، إلى مراقبة استقرارها ونوعیتها، ویمكن أن 69- 07وتهدف رقابة المیاه الحمویة في مفهوم المرسوم التنفیذي 

  .ل نقلهاتمتد إلى منشآت جذبها وتحویلها ووسائ

                                           
  .السالف الذكر 69-07من المرسوم التنفیذي رقم  6إلى  2راجع المواد من  - 1
  .من نفس المرسوم التنفیذي 11، 10، 9، 8، 7راجع المادة  - 2
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وال یمكن أن تستعمل ألغراض عالجیة وللعالج االستشفائي المناسب، إّال المیاه التي لم یلحقها أي 

تعكر، والخالیة من جمیع التلوثات أو العدوى الجرثومیة، التي یتم اكتشافها من خالل مراقبة منتظمة 

  .ومتواصلة للمیاه الحمویة

الحمویة، وٕادماجها ضمن الحصیلة الحمویة المصادق علیها  یمكن التصریح بالمنفعة العمومیة للمنابع

، نظرا للقیمة العالجیة المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 01- 03بموجب مرسوم، طبقا ألحكام القانون 

  .لمیاهها ومنسوب منبعها وقابلیة استغالل موقعها

ات والمؤسسات المختصة للدولة، تقع حمایة المیاه الحمویة ذات المنفعة العمومیة، على عاتق الهیئ

  1: وینشأ حول المنابع الحمویة المصرح بمنفعتها الوطنیة 

نطاق صّحي للحمایة، والذي یمنع أو ینظم بداخله كل نشاط من شأنه أن یلحق ضررا بالمحافظة  - 

 .النوعیة للمیاه

وع منع أو نطاق للحمایة المقربة، والذي تمنع بداخله كل النشاطات التي یمكن أن تكون موض - 

 .تنظیم

  .یحّدد تنفیذ هذا الحكم بقرار وزاري مشترك بین وزیر الموارد المائیة ووزیر السیاحة - 

  .یمكن أن تعدل نطاقات  الحمایة إذا فرضت ظروف جدیدة، أهمیة ذلك

وال یجوز ممارسة أي . تمنع إقامة كل النشاطات التجاریة أو الصناعیة أو الحرفیة داخل هذه النطاقات

عمل جوفي داخل نطاق الحمایة، لمنبع مصرح به ذو منفعة عمومیة، إال بترخیص صریح من سبر و 

  .المصالح المختصة

كما یحظر داخل نطاقات الحمایة، القیام بنشر األسمدة العضویة البشریة أو الحیوانیة أو الصناعیة 

نها أن تعّكر نوعیة المیاه، والتي األصل، وتفریغ القمامات المنزلیة أو غیرها، وكذا جمیع األشغال التي من شأ

  .تنقص من منسوبها أو تغّیر مجراها

عندما تكون األراضي الواقعة داخل حدود نطاقات الحمایة، كما هي محددة أعاله، ملكا لشخص 

  .خاضع للقانون الخاص، تكون موضوع تنظیم في ظل احترام أحكام نطاقات الحمایة المذكورة أعاله

یمنع إستعمال المیاه المعترف بها في كل  2المتعلق بالمیاه، 12-05القانون ودون اإلخالل بأحكام 

  التراب الوطني كمیاه حمویة، وفقا ألحكام هذا المرسوم ألغراض زراعیة، صناعیة، أو أي أغراض أخرى 

                                           
  .السالف الذكر 69-07من المرسوم التنفیذي رقم  16، 15، 14، 13، 12راجع المادة  - 1
المؤرخ  03-08القانون رقم :معدل ومتمم ) 2005-09- 04مؤرخة في  60ج ر (یتعلق بالمیاه  2005غشت  04المؤرخ في  12-05القانون رقم  - 2

مؤرخة في  44ج ر ( 2009یولیو سنة  22المؤرخ في  02-09األمر رقم ) 2008.01.27مؤرخة في  04ج ر ( 2008ینایر سنة  23في 

2009.04.26.(  
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  .1غیر األغراض العالجیة

  

  المیاه الحمویة  استغاللشروط وكیفیات  :ثانیــا

المتعلق بالمیاه، التي نّصت على أنه یسّلم امتیاز  12- 05من القانون رقم  76تطبیقا لألحكام المادة 

استعمال الموارد المائیة التابعة لألمالك العمومیة الطبیعیة للمیاه، الذي تعتبر عقدا من عقود القانون العام، 

شروط المحددة لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص یقدم طلبا بذلك طبقا لل

یكون استعمال واستغالل المیاه الحمویة في كل  2في هذا القانون، والكیفیات التي تحّدد عن طریق التنظیم،

  .الحاالت موضوع امتیاز

یة بقرار من الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة، بعد موافقة اللجنة التقنیة و یمنح االمتیاز على المیاه الحم

طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي تقدم بطلب في هذا للمیاه الحمویة، لكل شخص 

  .الشأن

تنازل عنه، وغیر قابل للتحویل، ویمكن أن لیرفق قرار منح االمتیاز بدفتر شروط، ویكون غیر قابل ل

یخص منبع المیاه الحمویة كله أو جزءا منه، وال یمكن أن یكون موضوع تأجیر من الباطن من طرف 

  .3المتیاز للغیرصاحب ا

  

-I شروط منح االمتیاز  : 

بجب أن یكون طالب امتیاز استعمال واستغالل المیاه الحمویة ضمن الحاالت التي حّددها المرسوم 

  : ، وهي 69- 07التنفیذي 

 .مالكا لألرض التي یوجد علیها المنبع الحموي - 

الهدف من استعمال واستغالل مالكا لحق التمتع أو لسند تأجیر مثبت بعقد توثیقي یتضّمن صراحة  - 

 .4المیاه الحمویة المعنیة لمدة تساوي على األقل مدة االمتیاز

  : وٕاذا لم یكن مالكا أو مؤجرا للمّدة المشار إلیها أعاله فیجب علیه 

                                           
  .السالف الذكر 69-07من المرسوم التنفیذي رقم  21، 20، 19، 18، 17راجع المواد  - 1
  .المتعلق بالمیاه، السالف الذكر 12-05من القانون رقم  76راجع المادة  - 2
  .السالف الذكر 69-07من المرسوم التنفیذي رقم  24،  23، 22لمواد راجع ا - 3
، وهو 69- 07سنة في المرسوم  20في حالة المؤجر، ألزم المشرع الجزائري أن تكون مّدة اإلیجار تساوي على األقل مدة اإلمتیاز المحدد بمدة  - 4

  .سنة 12یتجاوز إیجار طویل المدة نسبیا ویجب إشهاره في المحافظة العقاریة، ألنه 
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إثبات الكفاءة المهنیة المتعلقة بالنشاط، أو اللجوء إلى التعاون الدائم والفعال لشخص طبیعي  - 

 :كل العالجیة واستعادة اللیاقة البدنیة التي تستجیب ألحد الشروط التالیةمكلف بتسییر الهیا

  إّما متحّصل على شهادة في الطب. 

  یب متعاقدبوٕاّما متحصل على شهادة تقني سامي في الصّحة العمومیة، ویعمل تحت إشراف ط. 

ى صاحب لمعالجة بمیاه البحر الستعمال میاه بحریة، یجب علعندما یخص طلب فتح مؤسسة ا

   1:الطلب، إضافة إلى الشروط المذكورة أعاله، أن یثبت مایلي 

- 02توفر األرض التي یجب أن تقام علیها مؤسسة المعالجة بمیاه البحر، وهذا باحترام القانون  - 

 .المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02

 23مؤرخ في ال 80- 76حیازة امتیاز أو ترخیص استعمال المیاه البحریة طبقا ألحكام األمر  - 

 1976.2أكتوبر سنة 

إذا رفض مالك األرض التي تتدفق فوقها میاه منبع حموي مصّرح به ذو منفعة عمومیة، كل استعمال 

أو استغالل في إطار هذا المرسوم أو إیجار أو بیع، فإنه یمكن أن تنزع منه ملكیتها، طبقا ألحكام القانون 

من طرف الوالي ) 1(بعد إعذاره لمّدة سنة واحدة  وهذا 1991،3أفریل سنة  27المؤرخ في  11- 91

  .المختص إقلیمیا

  

-II  كیفیات منح االمتیاز :  

نسخ إلى الوزیر المكلف بالمیاه  الحمویة عن طریق الوالي ) 5(یرسل طلب االمتیاز في خمس 

، ویجب أن یكون )2(المختص إقلیمیا، الذي یلتزم بإرسال هذا الطلب مرفقا برأیه في أجل ال یتعدى شهرین 

  : الطلب مرفقا بملف یتضّمن الوثائق اآلتیة 

 .ما یخص الشخص المعنوي إسم الشركة، وكذا عنوان مقّرهاإسم طالب االمتیاز، لقبه وموطنه، وفی - 

إسم مقترح للمنبع، والذي یجب أن یكون مختلفا عن إسم كل منبع آخر، ویختار خارج كل تسمیة  - 

 .جغرافیة

إذا تعذر ذلك ومخطط یحدد موقع  200,000/1أو  50,000/1مستخرج من الخریطة بمقیاس  - 

 .المنبع

                                           
  .، السالف الذكر69- 07من المرسوم التنفیذي رقم  26، 25راجع المادة  - 1
  .، المتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم19976أكتوبر سنة  23المؤرخ في  80-76األمر  - 2
  .كیة من أجل المنفعة العمومیة، المتممالذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع المل 1991أبریل سنة  27المؤرخ في  11-91القانون رقم  - 3
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أو  50,000/1یاه البحر، مستخرج من الخریطة بمقیاس بالنسبة لمؤسسات المعالجة بم - 

 .إذا تعذر ذلك ومخطط یحدد موقع المؤسسة بالنسبة للبحر 200,000/1

 .رخصة استعمال میاه البحر بالنسبة للمؤسسات  المعالجة بمیاه  البحر - 

 معلومات دقیقة عن حجم المنسوب الیومي للمنبع مع التغیرات التي یمكن أن تطرأ علیه حسب - 

 .الفصول ودرجة حرارته ومحتواه من الجراثیم والخصائص العالجیة لمیاهه

واجدة في الحصیلة تتموقع المنبع الحموي الذي طلب االمتیاز في شأنه طبقا للبیانات التنظیمیة الم - 

 .  1الحمویة

 .القوانین األساسیة للشركة، عند االقتضاء - 

 .بیان وصفي لتهیئات جذب وجر المیاه المرتقبة - 

 .التي یجب أ ن تشّید علیها المؤسسة الحمویة 3أو التمتع باألرض 2الملكیة عقد - 

 .بیان وصفي لتهیئات أماكن العالجات المرتقبة - 

 .بیان وصفي للهیاكل العالجیة المتوقع إنجازها أو التي تم إنجازها - 

 .دراسة تقنیة اقتصادیة لمشروع استعمال واستغالل الماء الحموي - 

 .ات األخرى  التي تعتبر ضروریة، عند االقتضاءكل الوثائق أو المعلوم - 

بعد استالم الطلب مرفقا بالملف ورأي الوالي، یقّدم الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة، الطلب للجنة التقنیة 

ابتداء من تاریخ إعالمها من قبل الوزیر ) 1(للمیاه الحمویة، لتقوم بدراسته، وٕابداء رأیها في أجل شهر 

  .الحمویةالمكلف بالمیاه 

  : ویمكن للجنة التقنیة للمیاه الحمویة أن تبدي القرارات اآلتیة 

 .رأي بالموافقة - 

 .رأي بالموافقة مرفق بشروط یجب أن یستوفیها صاحب الطلب - 

 .رأي بالرفض - 

                                           
  .السالف الذكر 69- 07من المرسوم التنفیذي رقم  28راجع المادة  - 1
المتعلق بإعداد مسح األراضي العام وتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75من األمر  19تنص المادة  - 2

والدفتر العقاري یسمى " الموجودة على عقار ما وقت اإلشهار في السجل العقاري، في الدفتر الذي یشكل سند الملكیةتسجل جمیع الحقوق : "على 

  .صفحة، كل صفحة مخصصة لمعلومات محددة 24، یحتوي على "PR4" 4بالنموذج أ ع 
  .خول للمستأجر بموجب عقد توثیقيویقصد بها حق االستعمال االستغالل دون حق التصرف، وحق التمتع م" التمتع باألرض" - 3
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في حالة موافقة اللجنة التقنیة، یجب على الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة أن یفصل نهائیا في طلب 

فض طلب االمتیاز لألسباب كما یمكن ر . ابتداء من تاریخ تلقي رأي اللجنة) 1(ل شهر االمتیاز في أج

  : التالیة

 .69-07عندما ال یستجیب طلب االمتیاز للشروط المحددة بموجب المرسوم  - 

 .عندما یكون صاحب الطلب موضوع سحب نهائي لالمتیاز - 

 .1تلّوثا أو عدوى جرثومیةإذا تبّین أن المیاه موضوع طلب االمتیاز عرفت تعكرا أو  - 

یجب أن یكون رفض االمتیاز معلًال ویبّلغ إلى صاحب الطلب في األجل  المذكور، ابتداء من  - 

 .تاریخ استالم الطلب

ابتداء من ) 1(ولصاحب الطلب أن یقدم طعنا لدى الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة في أجل شهر 

  .ابتداء من تاریخ استالمه الطعن للفصل فیه )1(تاریخ تبلیغ مقرر الرفض، وللوزیر أجل شهر 

أشهر على ) 3(وعلیه یجب أن تباشر األشغال المتعلقة باستغالل المیاه الحمویة في أجل أقصاه ثالثة 

سنة قابلة للتجدید، مقابل دفع إتاوة من ) 20(والذي یكون لمّدة عشرون  2األقل بعد تاریخ منح االمتیاز،

  .یحّدد مبلغها في قانون المالیةالمستفید من حق االمتیاز، 

  : ویمكن للسلطة المانحة لالمتیاز أن تلغي االمتیاز في الحاالت اآلتیة 

 3.عدم احترام البنود المنصوص علیها في دفتر الشروط - 

 ).2(عندما یبقى المنبع غیر مستغل أو مستغال بصفة غیر كافیة لمدة سنتین  - 

 .ز كعنصر عالجي وانحرافها عن طبیعتهاعند عدم استعمال المیاه الممنوحة االمتیا - 

عندما یمتنع صاحب االمتیاز عن القیام بالتحالیل المنصوص علیها في دفتر الشروط، أو عن  - 

 .تنفیذ التدابیر واإلجراءات أو أشغال الصیانة المطلوبة من طرف هیئات الرقابة والمراقبة

آثار سلبیة على الصحة والمحافظة عندما تكون صیانة المنشآت غیر كافیة ویمكن أن ینجم عنها  - 

 .4على المیاه الجوفیة

في حالة وفاة صاحب االمتیاز، یستطیع ذووا حقوقه االستمرار في استغالل االمتیاز بشرط أن یعلموا 

، وأن )2(الوزیر  المكلف بالمیاه الحمویة بذلك عن طریق الوالي  المختص إقلیمیا في أجل ال یتعدى شهرین 

  .أشهر، ابتداء من تاریخ الوفاة) 6(، في أجل ال یتعدى ستة 69-07المرسوم یمتثلوا ألحكام 

                                           
  .السالف الذكر 69- 07من المرسوم التنفیذي رقم  32,31,30,29,28راجع المواد  - 1
  .نموذج قرار یتضمن منح  امتیاز استعمال واستغالل المیاه الحمویة –الملحق األول  - 2
  .بامتیاز استعمال واستغالل المیاه الحمویة دفتر شروط نموذجي یتعلق بالحقوق والواجبات المرتبطة –الملحق الثاني  - 3
  .السالف الذكر 69-07من المرسوم التنفیذي رقم  39إلى  33راجع المواد من  - 4
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ویجب أن تسلم المیاه الحمویة أو تقّدم للمستعملین في الحالة التي تكون علیها عند  انبثاقها، كما 

تخضع المیاه الحمویة للرقابة المفاجئة أو المعلن عنها من طرف مصالح الدولة، وكل تغییر یالحظ في 

صیات الماء، یكون موضوع تحلیل جدید، لدى مخبر معتمد على حساب صاحب االمتیاز، وٕاذا تّم تأكید خا

التغّیر المالحظ، إثر هذا التحلیل الجدید، یعلم الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة قصد إعطاء رأیه في خصائص 

  : الماء الحموي، ویتم في هذه الحالة ما یأتي

 .اء الحمويإّما االحتفاظ بتحدید الم - 

إّما توقیف االمتیاز موقتا، عندما یشكل الماء خطرا على الصحة، أو إذا لم یعد یحتوي على أّي  - 

من الخصائص التي تم االعتراف بها له أثناء تحدید خصائص الماء الحموي، وال یمكن تقریر 

 .استرجاع هذه الصفة إال بعد دراسة جدیدة من طرف اللجنة التقنیة الحمویة

سخ االمتیاز، عندما تتغیر خصائص الماء المعني ویفقد خصائصه المعترف بها بصفة إّما ف - 

 .1نهائیة

ومنح حق االمتیاز، یلزم المستفید منه بالقیام، تحت مراقبة المصالح المختصة لإلدارات المكلفة بالمیاه 

  :الحمویة والصّحة والبیئة، كل فیما یخصه وحسب تعلیماته، باألمور التالیة 

 .ة المنبع وصیانتهمراقب - 

 .مراقبة ورقابة الماء طبقا لألحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها - 

 .كل أشغال اإلنجاز أو التجدید الضروریة للمنشآت - 

  

   اللجنة التقنیة للمیاه الحمویة : ثالثــا 

في سبیل تكریس استعمال واستغالل المیاه الحمویة بموجب عقد االمتیاز المنصوص علیه في المرسوم 

  : ، تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة، لجنة تقنیة للمیاه  الحمویة تكّلف بمایلي 69- 07التنفیذي 

نمیة وتنظیم المیاه الفصل في طلبات امتیاز على المیاه الحمویة، وفي كل المسائل المرتبطة بت - 

 .الحمویة التي یعرضها علیها الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة

 .إعطاء رأي تقني حول تصنیف المیاه الحمویة - 

اقتراح على الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة، التصریح بالمنفعة العمومیة لبعض المنابع ذات القیمة  - 

 .العالجیة العالیة

 .یاه الحمویة كل تنظیم وكل تدبیر یهدف إلى حمایة المیاه  الحمویةاقتراح على الوزیر المكلف بالم - 

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 44إلى  40راجع المواد من  - 1
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 .إبداء رأي یتعلق بالمخطط الوطني لرقابة وترقیة المیاه الحمویة - 

 : 1تتشكل اللجنة التقنیة للمیاه الحمویة من  

 .الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة أو ممثله، رئیسا - 

 .ممثل  الوزیر المكلف بالموارد المائیة - 

 .ل الوزیر المكلف بالصحة العمومیةممث - 

 .ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة - 

 .ممثل الوزیر المكلف بالبیئة - 

 .ممثل الوزیر المكلف بالمالیة - 

 .المدیر العام للوكالة الوطنیة للموارد المائیة - 

 .المدیر العام للوكالة الوطنیة لتنمیة  السیاحة - 

یمكن  2الحمویة بالنظر إلى كفاءتهما في هذا المجال شخصین یختارهما الوزیر المكلف بالمیاه - 

للجنة أن تستدعي كل شخص من شأنه أن ینیرها في مداوالتها نظرا لكفاءته أو نشاطاته المهنیة، 

 .وتتولى أمانة اللجنة التقنیة مصالح الوزارة المكلفة بالمیاه الحمویة

یاه الحمویة، بناء على اقتراح من السلطات یعّین أعضاء اللجنة اسمیا، بقرار من الوزیر المكلف بالم

في السنة، في دورة ) 2(سنوات قابلة للتجدید، وتجتمع اللجنة مرتین ) 3(التي ینتمون إلیها، لمّدة ثالث 

  .عادیة، بناء على استدعاء رئیسها، ویمكن أن تجتمع في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیسها

ها أو بطلب من أغلبیة أعضائها، أن تسجل في جدول أعمالها یمكن اللجنة بناء على اقتراح من رئیس

  3.كل مسألة خاصة ترتبط بموضوعها، وأن تصدر كل توصیة في هذا اإلطار

یرسل جدول أعمال الدورة من طرف رئیس اللجنة، إلى كل األعضاء وترسل استدعاءات الدورات في 

) 2/3(اجتماعات اللجنة التقنیة إّال بحضور ثلثي ال تصّح . أیام قبل تاریخ االجتماع) 8(أجل ثمانیة 

) 15(أعضائها على األقل، إذا لم یكتمل النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في أجل خمسة عشر 

  .یوما ابتداء من تاریخ االجتماع األول، وتتداول مهما كان عدد األعضاء الحاضرین

                                           
  .السالف الذكر 69-07من المرسوم التنفیذي رقم  47، 46، 45راجع المواد  - 1
ولماذا لم یتم تعویضهم بممثلین عن جمعیات في هذا  !تغراب في هذا البند، هو كیفیة اختیار الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة لشخصین ما یثیر االس - 2

  .المجال یكون لها إطار قانوني ومصرح بها على مستوى الجماعات المحلیة
  .من نفس المرسوم التنفیذي 50، 49، 48راجع المواد من  - 3
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الحاضرین، وفي حالة تساوي األصوات یرجح صوت وتتخذ المداوالت باألغلبیة البسیطة لألعضاء 

الرئیس، تحّرر مداوالت اللجنة وكذا التحفظات المبداة من طرف األعضاء في محاضر، توقع من طرف 

  .كما تعّد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق علیه. الرئیس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص

في هذا المرسوم، ألسباب مرتبطة بنوعیة الماء، فضال عن تدابیر توقیف أو فسخ االمتیاز المحدد 

یمكن توقیف االمتیاز بعد إعذار ثم فسخه في الحاالت التي لم یحترم فیها المستفید  من االمتیاز البنود 

  . 1علیها في دفتر الشروطالمنصوص 

  

  : الممتلكات الثقافیة العقاریة والمجاالت المحمیة : المطلب الثاني

تناول في هذا المطلب الثاني لمطلب األول إلى الشریط الساحي والمیاه الحمویة، سنبعد أن تطرقنا في ا

آخرین من أنواع العقار السیاحي، وذلك حسب ما جاء في نصوص القانون الجزائري، حیث نظم  نوعین

نها المشرع أحكام الممتلكات الثقافیة العقاریة وأحاطها بحمایة قانویة خاصة نظرا ألهمیتها وفضال عن كو 

ثروة عقاریة سیاحیة یجب تثمینها والمحافظة علیها، ونظم كذلك أحكام نوع آخر من أنواع العقار السیاحي 

الطبیعي وهو المجاالت المحمیة والحظائر الوطنیة التي تتوزع على عدة مناطق من اإلقلیم الوطني والتي 

  .سنبین أحكامنها وطرق حمایتها

ونتطرق إلى ) فرع أول(حي في الممتلكات الثقافیة العقاریة لذلك سنفصل أحكام االستثمار السیا

  ).فرع ثاني(المجاالت المحمیة والحظائر الوطنیة 

  

  الثقافیة العقاریة  الممتلكاتاالستثمار السیاحي في :  الفرع األول

المتعلق بالحفریات وحمایة األماكن واآلثار  1967دیسمبر  20المؤرخ في  281- 67یعتبر األمر 

التاریخیة والطبیعیة، أول نص تشریعي یتعلق بالتراث الثقافي في الجزائر بعد االستقالل، واستمر به العمل 

والذي جاء مواكبا للتحوالت السیاسیة العامة في البالد، وهو ما انعكس على  1989إلى غایة صدور دستور 

جاءت أول إشارة للممتلكات الثقافیة المنظومة التشریعیة بصفة عامة، والتشریع العقاري بصفة خاصة، حیث 

الذي صنف الملكیة العقاریة إلى ثالثة أصناف وهي األمالك  25-90العقاریة في قانون التوجیه العقاري 

الوطنیة بنوعیها العمومیة والخاصة، واألمالك الخاصة أو التابعة للخواص أي األشخاص الطبیعیین، 

 22كن أن تشمل الممتلكات الثقافیة العقاریة، حیث نصت المادة وكل  هذه األصناف یم 2واألمالك الوقفیة،

على أنه نظرا إلى اعتبارات تاریخیة، أو ثقافیة، أو علمیة، أو أثریة، أو معماریة أو سیاحیة أو بغرض 

                                           
  .السالف الذكر 69-07من المرسوم التنفیذي رقم  56إلى  51اد من راجع المو  - 1
  .السالف الذكر 25-90من القانون  23راجع المادة  - 2
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المحافظة على الحیوانات والنباتات وحمایتها، یمكن أن توجد أو تكون مساحات أو مواقع ضمن األصناف 

، وما یفهم من خالل نص المادة المذكورة أن المشرع 1كر وذلك بموجب أحكام تشریعیة خاصةالسالفة الذ

، وأحال تنظیمها إلى أحكام تشریعیة 2الجزائري نص صراحة على االعتراف بالممتلكات الثقافیة العقاریة

  .خاصة بها ستصدر الحقا نظرا ألهمیة هذه الممتلكات وخصوصیتها

، الذي تنص المادة األولى منه على 29-90ات الثقافیة في قانون التعمیر وقد جاء ذلك ذكر الممتلك

أن هذا القانون یهدف إلى تحدید القواعد العامة الرامیة إلى تنظیم إنتاج األراضي القابلة للتعمیر وتكوین 

اعة، وتحویر المبنى في إطار التسییر االقتصادي لألراضي، والموازنة بین وظیفة السكن والفالحة والصن

وأیضا وقایة المحیط واألوساط الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي على أساس احترام مبادئ 

المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیة  20- 01التي تضمنها القانون  3وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة

  .المستدامة السالف الذكر

التي نصت  54من خالل المادة  30-90انون األمالك الوطنیة وقد جاء ذكر الممتلكات الثقافیة في ق

على أنه تخضع الممتلكات الثقافیة العقاریة والمنقولة المحمیة والمعالم والمواقع التاریخیة والطبیعیة وغرائب 

الطبیعة وروائعها والمحطات المصنفة وكذا المساحات المحمیة للتشریع الخاص المطبق علیها، رغم تصنیفها 

  .، وهي إشارة ثانیة إلحالة هذه األمالك لتشریع خاص4د المحافظة علیها وحمایتهاقص

الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة  175- 91وجاء كذلك ذكر الممتلكات الثقافیة في المرسوم التنفیذي  

ها من جراء والتعمیر والبناء من خالل المادة السابعة منه التي نصت على أنه إذا كانت البناءات من طبیعت

موقعها، أن تخل بالمحافظة على المكان أو بإصالحه أو كذا باآلثار التاریخیة، یمكن رفض رخصة البناء أو 

تقیید منحها باحترام األحكام الخاصة حسب الشروط التي نص علیها التشریع والتنظیم المطبقین في هذا 

حالتنا إلى التشریع والتنظیم الخاص في هذا وهي إشارة أخرى من خالل هذا المرسوم التنفیذي إل. 5المجال

  .المجال إذا تعلق األمر بمنح رخصة بناء لكل أشغال التعمیر والتهیئة، للممتلكات الثقافیة واآلثار التاریخیة

، حیث صدر 1998ولم یصدر التشریع الخاص بهذا الصنف من األمالك العقاریة إلى غایة سنة 

، المتعلق بحمایة التراث الثقافي، وهو أول نص تشریعي 1998نیو یو  15مؤرخ في  04- 98القانون رقم 

خاص بتنظیم الممتلكات الثقافیة والتراث الثقافي في العهد الجدید للمنظومة القانونیة الجزائریة المواكبة 

                                           
  .من نفس القانون 22راجع المادة  - 1
تراث عمراني مثل المدن كل نشاط استجمام یكون الدافع الرئیسي فیه هو البحث عن المعرفة واالنفعاالت من خالل اكتشاف : السیاحة الثقافیة " - 2

من القانون رقم  03راجع المادة  - ".والقرى والمعالم التاریخیة والحدائق والمباني الدینیة أو تراث روحي مثل الحفالت التقلیدیة والتقالید الوطنیة أو المحلیة

  .السالف الذكر 03-01
  .السالف الذكر 29- 90راجع المادة األولى من القانون  - 3
  .السالف الذكر 30-90من القانون  54مادة راجع ال - 4
  .السالف الذكر 175-91من المرسوم التنفیذي  07راجع المادة  - 5
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والذي كرسه قانون التوجیه العقاري  1989لإلنفتاح السیاسي، وتحریر حق التملك الخاص الذي كفله دستور 

90 -25.  

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد تدارك هذا الفراغ القانوني الذي كان ینعكس بالسلب على المملتكات 

قة تتضمن أحكاما عامة دونما تحدید دقیق لإلجراءات ر الثقافیة التي كانت منظمة بمجموعة نصوص متف

. األمة ویعكس أصالتها وثقافتهاالواجب إتباعها لضبط وتسییر وحمایة هذا التراث الثقافي الذي یروي تاریخ 

المتعلق بالحفریات وحمایة األماكن واآلثار  281- 67ومن جانب آخر ألغى هذا القانون الجدید أحكام األمر 

  .الذي لم یعد یتماشى مع متطلبات هذه المرحلة وخصوصیاتها 1التاریخیة والطبیعیة،

لألمة، وسّن القواعد العامة لحمایته والمحافظة حیث یهدف هذا القانون إلى التعریف بالتراث الثقافي 

  .2علیه وتثمینه، ویضبط شروط تطبیق ذلك

  

   04-98مفهوم  الممتلكات الثقافیة العقاریة حسب القانون  :أوال 

نظرا لتخصص هذا القانون في مجال الممتلكات الثقافیة العقاریة، فقد عّرفها وبّین خصائصها 

المتضمن التوجیه، والقانون الخاص باألمالك الوطنیة  25-90القوانین  وممیزاتها بشكل مفصل على عكس

، المذكورین أعاله، والذي جاء تعریفهم 175- 91، والمرسوم التنفیذي 29- 90، وقانون التعمیر 30- 90

مقتضبا ومختصرا ویحمل ألفاظا عامة ومبادئ ال تخوض في خصوصیة هذا المجال، وذلك أمر منطقي ألن 

في عدة مواضع من هذه القوانین أنه سیصدر تشریع خاص بهذه األمالك یفّصل أحكامها على المشرع أشار 

  .أساس المبادئ العامة المذكورة سابقا

، أنه یعّد تراثا ثقافیا لألمة، في مفهوم هذا القانون، جمیع الممتلكات  04- 98وقد اعتبر القانون 

الموجودة على أرض عقارات األمالك الوطنیة وفي  الثقافیة العقاریة، والعقارات بالتخصیص والمنقولة،

داخلها، المملوكة ألشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات  

الجوفیة للمیاه الداخلیة واإلقلیمیة الوطنیة الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ماقبل التاریخ 

  .3إلى یومنا هذا

قد جاء هذا التعریف جامعا مانعا یضمن في طیاته كل أنواع الملكیة العقاریة والمنقولة التي یشملها و 

التراث الثقافي، فلم یمیز بین أنواع الملكیة العقاریة المتعلقة بالتراث الثقافي، فقد ذكر األمالك العمومیة 

انون الخاص، خاص الطبیعیین التابعین للقالوطنیة وامتدت سلطة هذا القانون إلى غایة األمالك الخاصة لألش

قیید حق الملكیة الخاصة نظرا لخصوصیة هذه الممتلكات المهمة التي تعتبر تراثا لألمة، بل وهو استثناء لت

                                           
  .والمتعلق بالحفریات وحمایة األماكن واآلثار التاریخیة والطبیعیة 1967دیسمبر سنة  20المؤرخ في  281- 67األمر رقم  - 1
  .السالف الذكر 04-98المادة األولى من القانون رقم  - 2
  .من نفس القانون 02راجع المادة  - 3
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وذهب أبعد من ذلك لیشمل كذلك الطبقات الجوفیة للمیاه الداخلیة واإلقلیمیة الوطنیة التي تحتمل أن تحتوي 

  .خلفتها حضارات قدیمة تعود إلى عصور ما قبل التاریخ وٕالى یومنا هذا 1فیةعلى آثار وممتلكات ثقا

ومن خالل هذا التعریف تتضح نّیة المشرع الجزائري في توسیع نطاق حمایة الممتلكات الثقافیة 

العقاریة من حیث اشتمالها على كل األصناف للملكیة العقاریة، ومن جهة أخرى من خالل توسیع النطاق 

تعود إلى عصور ماقبل التاریخ وٕالى یومنا "... لذي یمكن أن تحتویه، وهو ما أكده من خالل قوله الزمني ا

  ".هذا

في تعریفه للتراث الثقافي العقاري، مفصال  04-98وقد استرسل المشرع الجزائري من خالل القانون 

و ون، قد یكون معالم تاریخیة، أالذي ذكره في المادة األولى، فتراث األمة حسب هذا القان" تراث األمة"مفهوم 

  .مواقع أثریة، أو قطاعات محفوظة

  :  المعالم التاریخیة – 1

، بأنها أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع یقوم شاهدا على حضارة 04-98عّرفها القانون 

اریة الكبرى، معینة، أو على تطّور هام أو حادثة تاریخیة، والمعالم المعنیة بالخصوص هي المنجزات المعم

والرسم، والنقش، والفن الزخرفي، والخط العربي، والمباني أو المجمعات المعلمیة الفخمة الفخمة ذات الطابع 

الدیني أو العسكري أو المدني أو الزراعي أو الصناعي، وهیاكل عصر ماقبل التاریخ والمعالم الجنائزیة أو 

الصخریة، والنصب التذكاریة، والهیاكل أو العناصر المدافن والمغارات، والكهوف واللوحات، والرسوم 

  .2المعزولة التي لها صلة باألحداث الكبرى في التاریخ الوطني

 : المواقع األثریة - 2

، بأنها مساحات مبنیة أو غیر مبنیة دونما وظیفة نشطة، وتشهد بأعمال 04-98عّرفها القانون 

ن األراضي المتصلة بها، ولها قیمة من الوجهة التاریخیة أو اإلنسان أو بتفاعله مع الطبیعة، بما في ذلك باط

األثریة أو الدینیة أو الفنیة أو العلمیة أو اإلثنولوجیة أو االنتروبولوجیة، والمقصود بها على الخصوص 

  3.المواقع األثریة بما فیها المحمیات األثریة والحضائر الثقافیة

نها نسبیا تكون أقل ضخامة من المعالم التاریخیة التي والمالحظ من خالل تعریف المواقع األثریة أ

" جمیلة وتیمقاد"تشمل المنجزات المعماریة الكبرى التي یمكن أن تكون مدن بأكملها، كالمدن الرومانیة 

  .على الشریط الساحلي" تیبازة وشرشال"المتواجدة في المدن الداخلیة، و

                                           
لرومانیة لم تولي السلطات المختصة أهمیة في مجال التنقیب والكشف واستغالل وتثمین الممتلكات الثقافیة المغمورة في الشواطئ على غرار اآلثار ا - 1

ا من خالل استغالله في السیاحة الشاطئیة والغوص الستكشاف اآلثار المتواجدة في شواطئ تیبازة وشرشال، والتي یمكن أن تكون موردا سیاحیا مهم

  .المغمورة في البحر
  .السالف الذكر 04-98من القانون رقم  17أنظر المادة  - 2
  .من نفس القانون 28أنظر  المادة  - 3
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 : القطاعات المحفوظة - 3

بأنها تقام في شكل قطاعات  محفوظة المجموعات العقاریة الحضریة أو  ،04- 98عّرفها القانون 

الریفیة، مثل القصبات والمدن والقصور والقرى والمجمعات السكنیة  التقلیدیة المتمیزة بغلبة المنطقة السكنیة 

تقلیدیة من فیها، التي تكتسي بتجانسها ووحدتها المعماریة والجمالیة، أهمیة ریفیة أو معماریة أو فنیة أو 

  .شأنها أن تبّرر حمایتها وٕاصالحها وٕاعادة تأهیلها وتثمینها

  .1وتزّود القطاعات المحفوظة بمخطط دائم للحمایة واإلستصالح یحل محل مخطط شغل األراضي

ویتبّین من خالل هذا النص أن القطاعات المحفوظة تكون حدیثة نسبیا مقارنة مع المواقع األثریة 

ة، وكذلك أنه  من ممیزاتها أنها تشمل العقار الحضري في المدن المأهولة بالسكان والتي ال والمعالم التاریخی

، والقصور ..."الجزائر العاصمة، قسنطینة"تزال على هذا الحال إلى یومنا هذا، كالقصبات في المدن الكبرى 

  ...".ستغرادیة، أدرار، تیمیمون، تمنرا"التي تتواجد بكثرة في الجنوب والجنوب الكبیر 

ظة استثناء وخروجا عن القاعدة و والشيء المهم الذي أشارت إلیه هذه المادة، أن القطاعات المحف

الذي یكون إلزامیا لكل المناطق الحضریة في كل بلدیة  POSالعامة بدل أن یشملها مخطط شغل األراضي 

وخیرا ما فعل المشرع الجزائري بإلزام  2من بلدیات الوطن، یشملها مخطط دائم للحمایة  واالستصالح،

الجماعات المحلیة بهذا المخطط الذي یعّد ضروریا لهذه القطاعات المحفوظة التي تتطلب حمایة دائمة 

  .واستصالح وصیانة دوریة نظرا لهشاشة بنیتها من جهة، وللحفاظ على طابعها الجمالي من جهة أخرى

  

   الثقافیة العقاریة الممتلكاتحمایة آلیات  :ثانیـا

، الممتلكات الثقافیة العقاریة بمختلف أنواعها، سواء تعلق األمر بالمعالم 04-98لقد أحاط القانون 

، تمتد إلى حد إمكانیة دمج 3التاریخیة، أو المواقع األثریة، أو المجموعات الحضریة أو الریفیة بحمایة خاصة

ة الخاصة في األمالك العمومیة التابعة للدولة عن طریق االقتناء الممتلكات الثقافیة العقاریة التابعة للملكی

بالتراضي، أو عن طریق نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، أو عن طریق ممارسة الدولة حق الشفعة أو 

                                           
  .السالف الذكر 04-98من القانون  41أنظر المادة  - 1
لحفظ القطاعات واستصالحها، وكیفیة دراسة هذا المخطط ومحتواه وتنفیذه وتدابیر الصیانة  المطبقة قبل نشره توضح كیفیة إعداد المخطط الدائم  - 2

  .من نفس القانون 45راجع المادة . وشروط تعدیله ومراجعته وضبطه في نص تنظیمي

ات الثقافیة، أن تنّصب نفسها خصما مدعیا بالحق یمكن لكل جمعیة تأسست قانونا، وتنص في قانونها األساسي على السعي إلى حمایة الممتلك - 3

ویؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاینتها، فضال عن ضباط الشرطة القضائیة . 04- 98المدني فیما یخص مخالفات أحكام القانون 

 .أعوان الحفظ والتثمین والمراقبة- .حمایة التراث الثقافيالمفتشون المكلفون ب- .رجال الفن المؤهلون بصورة خاصة - :وأعوانها، األشخاص اآلتي بیانهم

قانون  یث یعاقب كل من یعرقل عمل األعوان المكلفین بحمایة الممتلكات الثقافیة أو یجعلهم في وضع یتعذر علیهم فیه أداء مهامهم، وفقا ألحكامح

المقررة على كل تجاوز واعتداء على أحكام هذا القانون، وجزاء عن كل  ، العقوبات04-98من القانون  104إلى  94وقد تضمّنت المواد من . العقوبات

دج، وعقوبات سالبة للحریة تتراوح بین  500.000دج إلى  2000مساس بالممتلكات الثقافیة والتعدي علیها، تضّمنت عقوبات بغرامات مالیة تتراوح بین 

  . السالف الذكر 04-98لقانون من ا 104إلى  91،  راجع المواد من سنوات حبس 05سنة إلى  01
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ویمكن أن تخضع الممتلكات الثقافیة العقاریة، أیا كان وضعها القانوني، ألحد أنظمة . 1عن طریق الهبة

  :المذكورة أدناه تبعا لطبیعتها وللصنف الذي تنتمي إلیه الحمایة

 .التسجیل في قائمـة الجرد اإلضافي - 

 .التصنیف - 

 .2"قطاعات محفوظة"االستحداث في شكل  - 

 :  التسجیل في قائمـة الجرد اإلضافي- 1

أو  تعّد الوزرة المكلفة بالثقافة جردا عاما للممتلكات الثقافیة المصنفة، المسجلة في جرد إضافي،

الممتلكات  المستحدثة في شكل قطاعات محفوظة، ویتم تسجیل هذه الممتلكات الثقافیة استنادا إلى قوائم 

تضبطها الوزارة المكلفة بالثقافة وتنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وتراجع 

  .3في الجریدة الرسمیة سنوات وتنشر 10القائمة العامة للممتلكات  الثقافیة كل 

یمكن أن تسجل في قائمـة الجرد اإلضافي الممتلكات الثقافیة العقاریة التي، وٕان لم تستوجب تصنیفا 

فوریا، تكتسي أهمیة من وجهة التاریخ أو علم اآلثار، أو العلوم، أو األثنوغرافیا، أو األنثروبولوجیا، أو الفن 

تشطب الممتلكات الثقافیة العقاریة المسجلة في قائمة الجرد اإلضافي و . أو الثقافة، وتستدعي المحافظة علیها

  .4سنوات 10والتي تصنف نهائیا في قائمة الجرد المذكورة خالل مهلة 

یكون التسجیل في قائمة الجرد اإلضافي بقرار من الوزیر المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنیة 

الممتلكات الثقافیة العقاریة ذات األهمیة الوطنیة، بناء على مبادرة منه أو ، بالنسبة إلى 5للممتلكات الثقافیة

مبادرة أي شخص یرى مصلحة في ذلك، كما یمكن أن یتم التسجیل بقرار من الوالي عقب استشارة لجنة 

یمة هامة على الممتلكات  الثقافیة التابعة للوالیة المعنیة، بالنسبة إلى الممتلكات الثقافیة العقاریة التي لها ق

المستوى المحلي، بناء على مبادرة من الوزیر المكلف بالثقافة أو الجماعات المحلیة أو أي شخص یرى 

  .6مصلحة في ذلك

                                           
  .من نفس القانون 05راجع المادة  - 1
  .من نفس القانون 08راجع المادة  - 2
 حدد المشرع مدة مراجعة القائمة العامة للممتلكات الثقافیة كل عشر سنوات وهي مدة زمنیة معقولة، ألن األصل في هذا الصنف من العقارات - 3

من  7راجع المادة ...إال من أجل الترمیم والصیانة، فهي ال تتغیر إال لعوامل طبیعیة ال یمكن تفادیها كالزالزل والفیضاناتارتفاق عدم المساس بمكوناتها 

  .نفس القانون
  .السالف الذكر 04-98من القانون  10أنظر المادة  - 4
  : تي تنشأ لدى الوزیر المكلف بالثقافة لجنة وطنیة للممتلكات الثقافیة تكلف بما یأ" - 5

  .إبداء آرائها في جمیع المسائل المتعلقة بتطبیق هذا القانون والتي یحیلها إلیها الوزیر المكلف بالثقافة -

أو  التداول في مقترحات حمایة الممتلكات ا لثقافیة المنقولة والعقاریة وكذلك في موضوع إنشاء قطاعات محفوظة للمجموعات العقاریة الحضریة -

  .السالف الذكر 04-98من القانون  79أنظر المادة ." ذات األهمیة التاریخیة أو الفنیةالریفیة المأهولة 
أو "، هو تعبیر غیر دقیق وكان من األفضل إضافة تعبیر 04-98من القانون  11في المادة ) أي شخص یرى مصلحة في ذلك(ان استعمال تعبیر  - 6

  ".أي جمعیة ذات طابع ثقافي
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  : یتضمن قرار التسجیل في قائمـة الجرد اإلضافي المعلومات اآلتیة 

ة، األهمیة التي تبرر طبیعة الممتلك الثقافي ووصفه، موقعه الجغرافي، المصادر الوثائقیة  والتاریخی

، الطبیعة القانونیة للممتلك، هویة المالكین أو أصحاب )كلي أو جزئي(تسجیله، نطاق التسجیل المقرر 

  .1التخصیص أو أي شاغل شرعي آخر، االرتفاقات وااللتزامات

سب ینشر قرار التسجیل في قائمـة الجرد اإلضافي الذي یتخذه الوزیر المكلف بالثقافة أو الوالي، ح

الحالتین المنصوص علیهما سابقا، في الجریدة الرسمیة، ویكون موضوع إشهار بمقر البلدیة التي یوجد فیها 

  .العقار لمدة شهرین متتابعین

ومنه یتولى الوزیر المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب الحالة، تبلیغه لمالك العقار الثقافي المعني، إذا 

كلف بالثقافة، فإنه یبلغ إلى الوالي الذي یوجد العقار في والیته لغرض نشره كان التسجیل بقرار من الوزیر الم

  .2في الحفظ العقاري، وال یترتب على هذه العملیة أي اقتطاع لفائدة الخزینة

وبذلك ال یمكن لصاحب ممتلك ثقافي عقاري مسجل في قائمة الجرد اإلضافي، أن یقوم بأي تعدیل 

ترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالثقافة، ویجب على صاحب الممتلك لهذا الممتلك دون الحصول على 

الثقافي أن یلتمس الرأي التقني من المصالح المكلفة بالثقافة في كل مشروع إصالح أو ترمیم یستوجب 

  .ترخیصا مسبقا من الوزیر المكلف بالثقافة،  وهو ما یعكس الطابع التحفظي إلجراءات التسجیل

وزیر المكلف بالثقافة على األشغال المزمع القیام بها، یمكن اتخاذ إجراء وفي حالة اعتراض ال

  .3التصنیف

  :  تصنیف الممتلكات الثقافیة العقاریة – 2

یعّد التصنیف أحد إجراءات الحمایة النهائیة، وتعتبر الممتلكات الثقافیة العقاریة المصنفة التي یملكها 

وتحتفظ هذه الممتلكات الثقافیة العقاریة المصنفة بنتائج التصنیف أیا خواص قابلة للتنازل لصالح الدولة، 

كانت الجهة التي تنتقل إلیها، وال ینشأ أي ارتفاق بواسطة اتفاقیة على أي ممتلك ثقافي مصنف دون ترخیص 

  .4من الوزیر المكلف بالثقافة

عقب استشارة اللجنة الوطنیة وتخضع المعالم التاریخیة للتصنیف بقرار من الوزیر المكلف بالثقافة، 

بناء على مبادرة منه أو من أي شخص یرى مصلحة في ذلك، ویمتد قرار التصنیف إلى  5للممتلكات الثقافیة،

                                           
  .فس القانونمن ن 12راجع المادة  - 1
  .من نفس القانون 13راجع المادة  - 2
  .من نفس القانون 15راجع المادة  - 3
  .04-98من القانون  16أنظر المادة  - 4
تنشأ على مستوى كل والیة لجنة للممتلكات الثقافیة تكلف بدراسة أي طلبات تصنیف، وٕانشاء قطاعات محفوظة، أو تسجیل ممتلكات ثقافیة في " - 5

یة بالغة الجرد اإلضافي، واقتراحها على اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافي، وتبدي رأیها وتتداول في طلبات تسجیل ممتلكات ثقافیة لها قیمة محلقائمة  

  .من نفس القانون 80أنظر المادة ". بالنسبة إلى الوالیة المعنیة في قائمة الجرد اإلضافي
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العقارات المبنیة أو غیر المبنیة الواقعة في منطقة محمیة، وتتمثل في عالقة رؤیة بین المعلم التاریخي 

متر، لتفادي  200أن یوسع مجال الرؤیة الذي ال تقل مسافته عن وأرباظه التي ال ینفصل عنها، حیث یمكن 

إتالف المنظورات العلمیة المشمولة على الخصوص في تلك المنطقة، وتوسیع هذا المجال متروك لتقدیر 

  .الوزیر المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة، التي لها دور استشاري

للوزیر المكلف بالثقافة أن یفتح في أي وقت، عن طریق قرار، دعوى لتصنیف المعالم  كما یمكن

  : 1التاریخیة، ویجب أن یذكر في قرار فتح الدعوى التصنیفیة مایلي

لك الثقافي وموقعه الجغرافي، تعیین حدود المنطقة المحمیة، نطاق التصنیف، الطبیعة تطبیعة المم

ویة المالكین له، المصادر الوثائقیة والتاریخیة، وكذا المخططات والصور،  القانونیة للممتلك الثقافي، ه

  .االرتفاقات وااللتزامات

تطبق جمیع آثار التصنیف بقوة القانون على المعلم الثقافي وعلى العقارات المبنیة أو غیر المبنیة 

المكلف بالثقافة بالطرق اإلداریة فتح الواقعة في المنطقة المحمیة، وذلك ابتداء من الیوم الذي یبلغ فیه الوزیر 

) 02(دعوى التصنیف إلى المالكین العمومیین والخواص، وینتهي تطبیقها إذا لم یتم التصنیف خالل السنتین 

.اللتین تلیان هذا التبلیغ  

ینشر قرار فتح دعوى التصنیف في الجریدة الرسمیة، وینشر عن طریق تعلیقه مدة شهرین بمقر البلدیة 

قع في ترابها المعلم التاریخي، ویمكن المالكین خالل تلك المدة أن یقدموا مالحظاتهم كتابیا في دفتر التي ی

خاص تمسكه المصالح غیر الممركزة التابعة للوزیر المكلف بالثقافة، ویعّد سكوتهم بانقضاء هذه المهلة 

  .بمثابة قبول وموافقة

كون إلى اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة خالل یحال االعتراض على التصنیف الذي یتقدم به المال

  .مهلة ال تتجاوز شهرین كحّد أقصى ابتداء من تسّلم اإلدارة المكلفة بالثقافة الدفتر الخاص

ویعلن الوزیر المكلف بالثقافة تصنیف المعالم التاریخیة بقرار عقب استشارة اللجنة الوطنیة للممتلكات 

رار شروط التصنیف ویبّین االرتفاقات وااللتزامات  المترتبة علیه، لینشر قرار الثقافیة، ویجب أن یحّدد الق

التصنیف في الجریدة الرسمیة، ویبلغه الوزیر المكلف بالثقافة إلى الوالي الذي یقع المعلم التاریخي في والیته 

  .2لكي ینشر في الحفظ العقاري

التهیئة المراد القیام بها على المعالم و لتغییر وتخضع كل أشغال الحفظ والترمیم والتصلیح واإلضافة وا

التاریخیة المقترحة للتصنیف أو المصنفة أو على العقارات الموجودة في المنطقة المحمیة إلى ترخیص مسبق 

                                           
  .من نفس القانون 18و  17راجع المادة  - 1
  .السالف الذكر 04-98من القانون  20و  19راجع المادة  - 2
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من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، واألشغال المراد القیام بها في المناطق المحمیة على المعلم التاریخي 

  1: مقترح للتصنیف والمتعلق بما یأتي المصنف أو ال

أشغال المنشآت القاعدیة مثل تركیب الشبكات الكهربائیة والهاتفیة الهوائیة أو الجوفیة وأنابیب  - 

الغاز ومیاه الشرب أو قنوات التطهیر، وكذلك جمیع األشغال التي من شأنها أن تمثل اعتداء 

 .المعنيبصریا یلحق ضررا بالجانب المعماري للمعلم 

 .إنشاء مصانع أو القیام بأشغال كبرى عمومیة أو خاصة - 

 .أشغال قطع األشجار أو غرسها إذا كان من شأنها اإلضرار بالمظهر الخارجي للمعلم المعني - 

كما یحظر وضع  الالفتات واللوحات اإلشهاریة أو إلصاقها على المعالم التاریخیة المصنفة أو المقترح 

وتخضع جمیع األشغال مهما كان نوعها،  التي تنجز على . مصالح وزارة الثقافة تصنیفها إال بترخیص من

المعالم التاریخیة المصنفة، أو المقترحة للتصنیف، أو المسجلة في قائمة الجرد اإلضافي، لترخیص مسبق 

أو من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، ویطلب الحصول على هذا الترخیص أیضا لكل تصویر فوتوغرافي 

  .2سینمائي

یحدد مخطط . مخطط حمایة واستصالح المواقع األثریة والمنطقة المحمیة التابعة لها ویتم إعداد

الحمایة واالستصالح، القواعد العامة للتنظیم، والبناء، والهندسة المعماریة والتعمیر، عند الحاجة، وكذلك 

بتحدید األنشطة التي یمكن أن تمارس علیها  تبعات استخدام األرض واالنتفاع بها وال سیما المتعلقة منها

  .3ضمن حدود الموقع المصنف أو منطقته المحمیة

تتكون المحمیات األثریة من مساحات لم یسبق أن أجریت علیها عملیات استكشاف وتنقیب، ویمكن 

ثارا أن تنطوي على مواقع ومعالم لم تحدد هویتها، ولم تخضع إلحصاء أو جرد، وقد تختزن في باطنها آ

وتحتوي على هیاكل أثریة مكشوفة، حیث تنشأ المحمیة األثریة وتعّین حدودها بموجب قرار یصدره الوزیر 

كما ال یجوز إنشاء أي بناء أو مشروع في . المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة

محمیة وتصنیفها الفعلي، والتي ال تتجاوز ستة المحمیة أثناء الفترة الممتدة بین قرار فتح دعوى تصنیف  ال

أشهر، ویشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزیر المكلف بالثقافة إلنجاز أي مشروع بناء ) 06(

  .للحصول على رخصة بناء أو رخصة لتجزئة األرض من أجل البناء

                                           
  .من نفس القانون 21راجع المادة  - 1
  .من نفس القانون 26و  22راجع المادة  - 2
  .السالف الذكر 04-98من القانون  30راجع المادة  - 3
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شطة التي یمكن أن تمارس یجب أن یكون كل مشروع یراد إنشاؤه في أي محمیة مصنفة مطابقا لألن 

فیه، والتي ینبغي أن تحددها المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة مسبقا، وأن تدرج في إطار 

  .1مشاریع التهیئة والتعمیر، أو في مخططات شغل األراضي

ویجب أن تطلع السلطات المكلفة بإعداد مخططات التوجیه والتعمیر ومخططات شغل األراضي في 

  .2وى كل بلدیة، على المحمیات المسجلة في قائمة الجرد اإلضافي أو المصنفةمست

، وتعّین حدودها بمرسوم یتخذ بناء على تقریر مشترك بین الوزراء "الحظیرة الثقافیة"یمكن أن تنشأ 

الوطنیة  المكلفین بالثقافة، والجماعات المحلیة والبیئة، والتهیئة العمرانیة، والغابات، عقب استشارة اللجنة

للممتلكات الثقافیة، وتستند حمایة األراضي المشمولة ضمن حدود الحظیرة والمحافظة علیها، واستصالحها، 

إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالثقافة، وتكلف هذه المؤسسة 

ة للحمایة، یدرج في مخططات التهیئة على الخصوص بإعداد المخطط العام لتهیئة الحظیرة الذي یعّد أدا

  .3والتعمیر، ویحل محل مخطط شغل األراضي بالنسبة إلى المنطقة المعنیة

، یمكن أن 04- 98ومن الصالحیات الواسعة التي منحها المشرع الجزائري لإلدارة من خالل القانون 

ح تصنیفها من أجل المنفعة العامة تقوم الدولة بنزع ملكیة الممتلكات الثقافیة العقاریة المصنفة أو المقتر 

لتأمین حمایتها وصیانتها، وتكون معنیة بنزع الملكیة أیضا العقارات المشمولة في المنطقة المحمیة التي 

تسمح بعزل العقار المصنف أو المقترح تصنیفه أو تطهیره أو إبرازه، وكذلك العقارات التي تشملها القطاعات 

  .4المحفوظة

دولة حقها في الشفعة، على كل تصّرف بمقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنف ویمكن أن تمارس ال

  .أو مقترح تصنیفه أو مسجل في قائمـة الجرد اإلضافي أو مشمول في قطاع محفوظ

، الموثقین بإبالغ الوزیر المكلف بالثقافة بكل مشروع تصّرف في 04- 98وفي سبیل ذلك ألزم القانون 

  .5اريملكیة الممتلك الثقافي العق

، على أن 04-98من القانون  71وفي مجال األبحاث األثریة المتعلقة بالحفر والتنقیب، نّصت المادة 

الوزیر المكلف بالثقافة هو وحده المؤهل ألن یأمر باستكشافات الحفر والتنقیب وغیر ذلك من أنماط األبحاث 

لداخلیة أو اإلقلیمیة الوطنیة، أو في األثریة المزمع إجراؤها في أرض خاصة أو عمومیة، أو في المیاه ا

  .الممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیة أو علیها أو یرخص بها في مفهوم هذا القانون

                                           
  .من نفس القانون 35و  34راجع المادة  - 1
  .من نفس القانون  36راجع المادة  - 2
  .من نفس القانون 40و  39راجع المادة  - 3
  .السالف الذكر 04-98من القانون   46راجع المادة  - 4
  .من نفس القانون 49و  48أنظر المواد  - 5
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ویتعّین على القائم باألبحاث في جمیع الحاالت التي یجري فیها البحث األثري أن یضع خّطة تسییر 

  .1مكتشفات الموقع المحفور

بالثقافة لجنة تكلف باقتناء الممتلكات الثقافیة المخصصة إلثراء  كما تنشأ لدى الوزیر المكلف

المجموعات الوطنیة، ولجنة تكلف بنزع ملكیة الممتلكات الثقافیة، وینشأ صندوق وطني للتراث الثقافي من 

أجل تمویل جمیع عملیات صیانة وحفظ وحمایة وترمیم وٕاعادة تأهیل واستصالح  الممتلكات الثقافیة العقاریة 

  .2والمنقولة، وینص على ذلك في إطار قانون المالیة

  :  االستحداث في شكل قطاعات محفوظة3-

، والمتضمن كیفیات 2003أكتوبر سنة  05المؤرخ في  324- 03لقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

، بموجب 2011إعداد المخطط الدائم لحفظ  واستصالح القطاعات المحفوظة، والذي عّدل وتّمم سنة 

الذي تدارك قصور المرسوم السابق الذي  2011،3ینایر سنة  05المؤرخ في  01-11رسوم التنفیذي رقم الم

، 01- 11من المرسوم التنفیذي  17لم یحّدد كیفیة تنفیذ مخطط الحفظ و االستصالح، حیث نّصت المادة 

میة تنشأ لهذا على أنه تضمن تنفیذ المخطط الدائم لحفظ واستصالح القطاعات المحفوظة مؤّسسة عمو 

  .4الغرض، بالتشاور مع رئیس أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

كما نّص على أنه ال یمكن أن یعاد ضبط المخطط الدائم لحفظ واستصالح القطاعات المحفوظة إال 

 في شكل تكییفات بسیطة ظهرت لدى تنفیذه ولیس لها أي أثر على نظامه، وفي هذه الحالة، یقدم مدیر

الثقافة، بناء على تقریر من المؤسسة المؤهلة، طلبا إلى الوالي الذي یتخذ قرارا بهذا الشأن، ویعلق القرار في 

  .5مقر الوالیة والبلدیة أو البلدیات المعنیة ویبلغ إلى الوزیر المكلف بالثقافة

للقطاعات  ، الذي یتضّمن إنشاء وكالة وطنیة026- 11ونتیجة لذلك صدر  المرسوم التنفیذي رقم 

المحفوظة وتحدید تنظیمها وسیرها، وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة 

  .7واالستقالل المالي، یحّدد مقر الوكالة بمدینة الجزائر، وتوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالثقافة

                                           
  .من نفس القانون 71راجع المادة  - 1
، أنه ینشأ صندوق وطني للتراث الثقافي من أجل 87و  81في المواد  04-98في هذا اإلطار وفي سبیل اقتناء الممتلكات الثقافیة، ذكر القانون  - 2

ذه المعامالت خارج تمویل كل العملیات المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة والمنقولة والتي غالبا ال تخضع للمعاییر واألسعار المتداولة، مما یجعل ه

هذه العملیات بوسائل رقابیة تتجاوز مفتشیة الوزارة المعنیة إلى هیئة مستقلة نطاق الرقابة المالیة، لذا وحفاظا على المال العام كان من األفضل ضبط 

  .حكومیة كمجلس المحاسبة
 2003أكتوبر سنة  5المؤرخ في  324- 03، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2011ینایر سنة  5مؤرخ في  01-11مرسوم تنفیذي رقم  - 3

  .واستصالح القطاعات المحفوظة والمتضمن كیفیات إعداد المخطط الدائم لحفظ
  .من نفس المرسوم التنفیذي 17المادة  - 4
  .من نفس المرسوم التنفیذي 23المادة  - 5
  .، یتضمن إنشاء وكالة وطنیة للقطاعات المحفوظة وتحدید تنظیمها وسیرها2011ینایر سنة  5مؤرخ في  02-11مرسوم تنفیذي رقم  - 6
  .س المرسوم التنفیذيمن نف 3و  2و  1راجع المواد  - 7
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المذكور أعاله، في  04-98تتمثل المهمة الرئیسیة للوكالة، في إطار تطبیق أحكام القانون رقم 

ضمان تنفیذ المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتقییمها، وبهذه الصفة تكلف الوكالة، بالتنسیق مع 

  : 1السلطات المعنیة، بما یلي 

 .السهر على المحافظة على الطابع التراثي للقطاع المحفوظ - 

ها في المخطط الدائم لحفظ القطاعات برمجة تنفیذ عملیات الحفظ والترمیم والتثمین المنصوص علی - 

 .المحفوظة وتقییمها

متابعة تنفیذ العملیات التي تدخل في إطار المخططات الدائمة لحفظ وتقییم القطاعات المحفوظة  - 

 .ومراقبة ذلك

 .إبداء رأي تقني مطابق حول  التدخالت في القطاع المحفوظ، بطلب من السلطات المعنیة - 

واألشغال المتصلة بترمیم الممتلكات الواقعة في قطاع محفوظ وٕاعادة  السهر على تطابق الدراسات - 

 .تأهیلها وحفظها وتثمینها مع المعاییر المعمول بها في هذا المجال

إبداء رأي تقني في الملفات المتعلقة بشغل أو استعمال أي معلم تاریخي مرمم، أو تقطیع أو تقسیم أو  - 

لمقترحة للتصنیف والتي تخضع لترخیص مسبق من الوزیر المكلف تجزئة المعالم التاریخیة المصنفة أو ا

 .بالثقافة

اتخاذ كل التدابیر الموجهة لوضع حد إلتالف الممتلكات العقاریة وذلك في إطار احترام التنظیم  - 

 .المعمول به، باالتصال مع السلطات المعنیة

ائي أو المؤقت لألشخاص المعنیین تزوید السلطات المعنیة بالمعلومات المتعلقة بإعادة اإلسكان النه - 

خارج القطاع المحفوظ، وبإعادة اإلدماج في البنایات المرممة وبعملیات نزع الملكیة من أجل المنفعة 

 .العامة

تكوین ملفات اإلعانة لفائدة المالكین الخواص لممتلكات عقاریة واقعة في محیط القطاع المحفوظ  - 

 .اوالموجه إلعادة تأهیل األماكن وترمیمه

توعیة السكان وٕاعالمهم بكل مسألة مرتبطة بحفظ القطاع  المحفوظ وحمایة وحفظ  المعالم التاریخیة  - 

 .المصنفة الواقعة فیه، وكذا تقنیات صیانة البنایات  القدیمة

ضمان جمیع مهام اإلعالم واالستشارة حول الجوانب المرتبطة بالتدخالت وباستعمال الممتلكات  - 

 .القطاع المحفوظ العقاریة الواقعة في

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 04راجع المادة  - 1
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 .القیام بكل دراسة في إطار المهام الموكلة لها - 

وتكون الوكالة صاحب مشروع مفوض، بموجب مقرر من السلطة المؤهلة، فیما یخص العملیات التي 

وفیما یخص التنظیم والسیر، یسّیر . 1تساهم في تنفیذ المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتثمینها

ویدیرها مجلس توجیه وتزّود بلجنة تقنیة، ویحّدد التنظیم الداخلي للوكالة وملحقاتها بقرار مشترك الوكالة مدیر 

  .2بین الوزیر المكلف بالثقافة والوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

  :3سیما فیما یأتيكما ینشأ مجلس التوجیه، الذي یتداول في جمیع المسائل المرتبطة بنشاط الوكالة، ال

 .تنفیذ المخططات الدائمـة لحفظ القطاعات المحفوظة وتثمینها - 

 .التنظیم والنظام الداخلیین للوكالة - 

 .إنشاء الملحقات - 

 .برامج األنشطة السنویة والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالیة المنصرمة - 

 .مشروع میزانیة الوكالة - 

 .قیات والصفقات وغیرها من العقود التي تلزم الوكالةالشروط العامة إلبرام اإلتفا - 

 .الكشوفات التقدیریة لإلیرادات والنفقات - 

 .الحسابات السنویة - 

 .قبول الهبات والوصایا - 

 .جمیع المسائل المرتبطة بنشاط الوكالة - 

  

 تثمین الممتلكات الثقافیة العقاریة : ثالثا 

وهو ، كات الثقافیة القطاعات المحفوظةالممتلصدر مرسوم تنفیذي، خاص بتثمین  2005في سنة 

، یتعلق بمراجعة أسعار اإلیجار وحساب 2005نوفمبر سنة  10مؤرخ في  439- 05المرسوم التنفیذي رقم 

  .نسب إیجار المحالت ذات االستعمال السكني والتجاري والحرفي والمهني، الواقعة في قطاع محفوظ

جعة أسعار منه، التي نّصت على أن مرا 88والسیما المادة  ،04-98وقد جاء تطبیقا ألحكام القانون 

اإلیجار في القطاعات المحفوظة ال تخضع ألحكام القانون المدني،  بل تخضع  اإلیجار وكذا حساب نسب

  .4لنص تنظیمي

                                           
  .السالف الذكر 02-11من المرسوم التنفیذي  5راجع المادة  - 1
  .من المرسوم التنفیذي 7و 6راجع المادة  - 2
  .من المرسوم التنفیذي 8راجع المادة  - 3
  .السالف الذكر 04-98من القانون رقم  88راجع المادة  - 4
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، الذي یبّین كیفیات مراجعة أسعار اإلیجار 439-05وهو ما یهدف إلیه المرسوم التنفیذي رقم 

ار المحالت ذات االستعمال السكني والتجاري والحرفي  والمهني، الواقعة في قطاع وحساب نسب إیج

  .محفوظ، وكذلك الممتلكات الثقافیة العقاریة المصنفة أو المقترحة للتصنیف

  :حیث تتم مراجعة سعر إیجار المحالت المذكورة أعاله، حسب المعاییر التالیة 

 .المساحـة األرضیة المشغولة فعلیا - 

 .األشغال المنجزة،  الترمیم وٕاعادة التأهیل أو االستصالحطبیعة  - 

 .القیمة المعماریة أو التاریخیة أو الجمالیة - 

 .المداخیل السنویة للمستأجر - 

 .سكني أو تجاري أو مهني أو حرفي: استعمال الممتلك  - 

 .النفقات التي تلتزم بها الدولة على أساس إعانة مباشرة، إن اقتضى األمر - 

 .لیة للمالك في األشغال المنجزةالمساهمة األو  - 

وال یمكن للمالك مراجعة سعر اإلیجار قبل استیفاء إعانة الدولة إن وجدت، تحدد مدة استیفاء إعانة 

  .1الدولة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة ووزیر المالیة

ستأجرین احترام على المالك الذي كانت ملكیته موضوع مراجعـة لسعر اإلیجار، أن یفرض على الم

شروط شغل األماكن واستعمالها، مع مراعاة متطلبات الحفظ المنصوص علیها في دفتر شروط تحدد  

  .مضمونه الهیئة المؤهلة

یتشكل إیجار الممتلكات الثقافیة العقاریة المذكورة أعاله، من مبلغ اإلیجار الرئیسي والتكالیف 

  .اإلیجازیة

  : كما یلي ) ر.إ(یتّم حساب مبلغ اإلیجار الرئیسي 

 ).م.ق.م(انحصار الملكیة أم ال ضمن قطاع محفوظ  - 

 ).ت.م(مبلغ أشغال الترمیم أو إعادة االعتبار واإلستصالح  - 

 ).د.إ.م(مبلغ إعانة الدولة إلنجاز األشغال  - 

 ).م.إ.ق(القیمة اإلیجاریة المرجعیة للمتر المربع  - 

 ).م.م(المساحـة المصححة للمحل  - 

 ) م.ط(المنطقة والمنطقة الفرعیة التي یقع فیها التجمع السكني الموجود فیه المحل  - 

                                           
یتعلق بمراجعة أسعار اإلیجار وحساب نسب إیجار المحالت  2005نوفمبر سنة  10مؤرخ في  439- 05من المرسوم التنفیذي رقم  02راجع المادة  -  1

  .ذات االستعمال السكني والتجاري والحرفي والمهني الواقعة في قطاع محفوظ
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 ).م.و(موقع الحي الذي یوجد فیه المحل  - 

 ).م.ن(نوع النشاط الممارس في المحل المعني  - 

 : یتم حساب مبلغ اإلیجار الرئیسي بتطبیق الصیغة التالیة  - 

 .م.ن× م .و×  م.ط× م .م× م .إ.ق× د .إ.م× ت .م× م .ق.م = ر   . أ

ویتم تحدید عوامل ونسب اإلیجار الرئیسي الخاص بالممتلكات الثقافیة العقاریة المذكورة أعاله، بقرار 

  .1مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة، ووزیر التجارة، ووزیر المالیة

  

   والحظائر الوطنیة  المجـــاالت المحمیـة: الفرع الثانـــي 

یشكل جزء مهم من العقار السیاحي الطبیعي التابع لألمالك العمومیة جال معلى  الفرعنعرج في هذا 

المتعلق  022-11كامها القانون قصد بذلك المجاالت المحمیة، التي ضبط قواعدها ونظم أحللدولة، ون

  .مجاالت  المحمیة في إطار التنمیة المستدامةبال

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03وقد جاء هذا القانون تكملة وٕاضافة للقانون 

صنیف المجاالت المحمیة وتحدید كیفیات لبیئة بصفة عامة وتحدید مفهوم وتآلیات حمایة ا وكذلك لتعزیز

تسییرها وحمایته في إطار التنمیة المستدامة وفقا للمبادئ واألسس التشریعیة المعمول بها في مجال حمایة 

والمقصود بالمجاالت . السالف الذكر 10- 03المبادئ واألسس التي نص علیها القانون البیئة، والسیما 

، إقلیم كل أو جزء من بلدیة أو بلدیات، وكذا المناطق التابعة لألمالك العمومیة 02-11المحمیة في القانون 

یة القانونیة كتساب صفة العقار السیاحي واالستفادة من الحماویكفي الالبحریة الخاضعة ألنظمة خاصة 

المترتبة على ذلك، إجراء عملیة تصنیف هذه األقالیم وفقا آللیات قانونیة نظمها هذا القانون لتنتقل حدود 

  .المجال المحمي في المخططات العمرانیة والخرائط البحریة

  وتوجد في الجزائر  4من المساحة اإلجمالیة، %1,09في الجزائر، بـ  3تقّدر مساحة المجاالت  المحمیة

                                           
  .السالف الذكر ،439- 05من المرسوم التنفیذي رقم   5و  4، 3راجع المواد  - 1
مؤرخة في  13. ر.ج(یتعلق بالمجاالت المحمیة في إطار التنمیة المستدامة  2011فبرایر سنة  17مؤرخ في  02-11من القانون رقم  02المادة  - 2

28/02/2011.(  
البحریة الخاضعة ألنظمة خاصة یحددها هذا  المجاالت المحمیة هي إقلیم أو كل جزء من بلدیة أو بلدیات، وكذا المناطق التابعة لألمالك العمومیة" - 3

السالف  02-11من القانون  02راجع المادة ". أو البحریة المعنیة/القانون من أ جل حمایة الحیوان والبنات واألنظمة البیئیة البریة والبحریة والساحلیة و

  .الذكر
 -2007 –تلمسان  –جامعة أبو بكر بلقاید  –دكتوراه في القانون العام  أطروحة –اآللیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر  –وناس یحي  - 4

  .194ص
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) 10(وتضم عشرة  1محمیة، تترّبع على مساحة تقدر بثالثة وخمسون ملیون هكتار،) 19(حالیا تسعة عشر 

) 04(مراكز لحمایة الثروة القنصیة، وأربع ) 05(محمیات طبیعیة، وخمس ) 04(حظائر وطنیة، وأربع 

  .2محمیات للصید

ترة االستعماریة، وبعد االستقالل استمرت سیاسة المحافظة یعود تاریخ إنشاء الحظائر الوطنیة إلى الفو 

  .3على الحظائر الوطنیة الموروثة عن االستعمار، واستحدثت حظائر وطنیة ومحمیات طبیعیة جدیدة

وكیفیات دراسة ملفات ) أوال(ومنه سنتطرق في هذا الفرع للنظام القانوني لتصنیف المجاالت المحمیة 

  ).ثالثا(وشروط تسییر المجاالت المحمیة والحظائر الوطنیة ) ثانیا( التصنیف والموافقة علیها

  

  : النظام القانوني لتصنیف المجاالت المحمیة : أوال 

المتعلق بالمجاالت المحمیة في إطار التنمیة المستدامة،  02- 11إن الهدف األساسي لسن القانون 

وحمایتها في إطار التنمیة المستدامة، وقد أنشأ هذا هو تصنیف المجاالت المحمیة وتحدید كیفیات تسییرها 

ده،  على أنه الت المحمیة، حیث نص من خالل مواة قانونیة لتجسید وتفعیل عملیة تصنیف المجایالقانون آل

ح وجدوى التصنیف كمجال محمي، اتنشأ لجنة وطنیة للمجاالت المحمیة تكلف بإبداء الرأي حول اقتر 

  .تصنیفوالموافقة على دراسات ال

وتنشأ كذلك لجنة والئیة تضم القطاعات المعنیة، وتتولى إبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنیف، 

والموافقة على دراسات التصنیف للمجال المحمي الذي ینشأ بموجب قرار من الوالي، أو من رئیس  المجلس 

  .4یةالشعبي البلدي، ویبلغ هذا الرأي إلى اللجنة  الوطنیة للمجاالت المحم

  

 : تشكیلة اللجنة الوطنیة واللجان الوالئیة للمجاالت المحمیة وكیفیات تنظیمها 

یحدد تشكیلة اللجنة الوطنیة واللجان  259،5- 16، مرسوم تنفیذي تحت رقم 2016لقد صدر سنة 

الوالئیة للمجاالت المحمیة وكیفیات تنظیمها وسیرها، ویهدف هذا المرسوم إلى تفعیل عملیة تصنیف 

  . مجاالت المحمیة وتنظیمها على المستوى الوطني وكذلك على المستوى المحلي الوالئيال

                                           
أدناه، واألهداف  23تصنف المجاالت المحمیة على أساس واقعها اإلیكولوجي  حسب ما ینجم عن دراسة التصنیف المنصوص علیها في أحكام المادة " - 1

حظیرة وطنیة، حظیرة طبیعیة، محمیة طبیعیة كاملة، : أصناف) 7(، أساس إلى سبعة 02-11كام القانون البیئیة الموكلة لها والمعاییر والشروط المحددة في أح

  .السلف الذكر 02-11من القانون  04راجع المادة ". محمیة طبیعیة، محمیة تسییر المواطن واألنواع، موقع طبیعي، رواق بیولوجي
  .101ص –الجزائر  –دار الغرب للنشر والتوزیع  –دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة  –وناس یحي  - 2
  .195ص –مرجع سابق  –وناس یحي اآللیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر  - 3
  . السالف الذكر 02-11من القانون  18و  17راجع المادة  - 4
الوطنیة واللجان الوالئیة للمجاالت المحمیة وكیفیات تنظیمها ، یحدد تشكیلة اللجنة 2016أكتوبر سنة  10مؤرخ في  259-16مرسوم تنفیذي رقم  - 5

  .وسیرها
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I - لمجاالت المحمیة لاللجنة الوطنیة : 

تكلف اللجنة الوطنیة للمجاالت المحمیة بإبداء الرأي في اقتراح وجدوى التصنیف في مجال محمي 

ویرأس هذه اللجنة الوطنیة " اللجنة الوطنیة" والموافقة على دراسات التصنیف، وتدعى في صلب النص 

  .الوزیر المكلف بالبیئة أو ممثله، ویتولى الوزیر المكلف بالغابات أو ممثلة نیابة رئاسة اللجنة

  : وتتكون من ممثلي القطاعات التالیة 

 .وزیر الدفاع الوطني - 

 .وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة - 

 . وزیر المالیة - 

 . الوزیر المكلف بالموارد المائیة - 

 .الوزیر المكلف بالفالحة - 

 .الوزیر المكلف بالثقافة - 

 .لمكلف بالصید البحريالوزیر ا - 

 .الوزیر المكلف بالبحث العلمي - 

 .الوزیر المكلف بالسیاحة - 

 .الوكالة الوطنیة لحمایة الطبیعة - 

 .المركز الوطني لتنمیة الموارد البیولوجیة - 

 .احلالمحافظة الوطنیة للس - 

 .عن الجمعیات الناشطة في مجال ترقیة وحمایة المجاالت المحمیة) 1(ممثل  - 

 . عن الجمعیات الناشطة في مجال ترقیة الصید البحري وتربیة المائیات) 1(ممثل  - 

  .1ویمكن اللجنة الوطنیة أن تستعین بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها

سنوات قابلة للتجدید، بموجب قرار من الوزیر المكلف  )3(یعّین أعضاء اللجنة الوطنیة لمدة ثالث 

  .بالبیئة، وبناء على اقتراح من السلطات التي ینتمون إلیها

  .وفي حالة انقطاع عضویة أحد أعضاء اللجنة الوطنیة، یتم استخالفه حسب األشغال نفسها

  : ة وطنیة بعنوان اللجنة الوطنیة، تضم خبراء في المجاالت  التالیة یكما تنشأ بطاق

 .الوسط البحري والساحلي - 

                                           
  .السالف الذكر 259-16من المرسوم التنفیذي رقم  3و  2راجع المواد  - 1
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 .الوسط المائي والقاري - 

 .الوسط الغابي - 

 .الوسط السهبي - 

 .الوسط الصحراوي - 

 .الوسط الجبلي - 

 .وسط الواحات - 

 .الحیوانات والنباتات - 

أعاله، خالل اجتماعاتها، وبحسب موضوع  وتستعین اللجنة الوطنیة بخبراء بمفهوم المجاالت المذكورة

  .المواد المسجلة في جدول األعمال

  : تتولى مصالح البیئة األمانة الدائمـة للجنة الوطنیة، وتكلف بمایلي 

 .تلقي طلبات التصنیف، وملفات الموافقة على دراسات التصنیف - 

 .1تحضیر االجتماعات ومتابعتها - 

، على أن اللجنة الوطنیة 259- 16نص المرسوم التنفیذي  دص كیفیة سیر اللجنة الوطنیة، فقوبخصو 

في السنة، وتجتمع في دورة غیر عادیة بناء عل  استدعاء من رئیسها أو ) 2(تجتمع في دورة عادیة مرتین 

وترسل االستدعاءات مرفقة بجدول األعمال إلى أعضاء اللجنة الوطنیة، قبل . بطلب من أغلبیة أعضائها

ا على األقل من تاریخ اإلجتماع، ویمكن تقلیص هذا مع األجل في الدورات غیر یوم) 15(خمسة عشر 

  .أیام) 8(العادیة دون أن یقل عن ثمانیة 

أعضائها على األقل، وفي ) 2/3(نة الوطنیة، إال بحضور ثلثي  تصّح مداوالت اللجمع العلم أنه ال

أیام بعد تاریخ  )8(ثان، في أجل الثمانیة حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة الوطنیة بعد استدعاء 

  .اإلجتماع األول، وتصح مداوالتها، حینئذ، مهما یكن عدد األعضاء الحاضرین

وتتخذ قرارات اللجنة الوطنیة باألغلبیة البسیطة ألصوات األعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي عدد 

  .األصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا

طنیة في محاضر یوقعها الرئیس، كما تعّد اللجنة الوطنیة نظامه الداخلي تدّون مداوالت اللجنة الو 

  .2وتصادق علیه
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II -اللجنة الوالئیة للمجاالت المحمیة  :  

تكلف اللجنة الوالئیة للمجاالت المحمیة بإبداء الرأي في اقتراح وجدوى تصنیف المجاالت المحمیة، 

المنشأة بموجب مقّرر الوالي أو رئیس المجلس الشعبي والموافقة على دراسات تصنیف المجاالت المحمیة 

  ".اللجنة الوالئیة"البلدي، وتدعى في صلب النص 

وتبّلغ اللجنة الوالئیة رأیها للجنة الوطنیة على سبیل اإلعالم، كما یرأس اللجنة الوالئیة الوالي أو ممثله، 

  : وتتكون من األعضاء اآلتي ذكرهم 

 .أو ممثله رئیس المجلس الشعبي الوالئي - 

 .رئیس أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة أو ممثلهم - 

 .مدیر البیئة - 

 .مدیر الموارد المائیة - 

 .محافظ الغابات - 

 .مدیر الثقافة - 

 .مدیر الصید البحري والموارد الصیدلیة - 

 .مدیر السیاحة والصناعة التقلیدیة - 

 .مدیر المصالح الفالحیة - 

 .مدیر الحظیرة الوطنیة المعنیة - 

 .عن الجمعیات المحلیة الناشطة في مجال الصید البحري وتربیة المائیات) 1(مثل م - 

 .عن الجمعیات المحلیة الناشطة في مجال البیئة) 1(ممثل  - 

كما یمكن للجنة الوالئیة أن تستعین بخبراء أو بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها، ویعّین 

  1.يأعضاء اللجنة الوالئیة بموجب قرار من الوال

  :تتولى مدیریة البیئة للوالیة أمانة اللجنة الوالئیة، وتكلف بما یأتي 

 .جتماعات ومتابعتهایر االتحض - 

 .تلقي طلبات التصنیف وملفات الموافقة على دراسات التصنیف - 

 .إرسال محضر الموافقة أو رفض دراسات التصنیف، إلى اللجنة الوطنیة - 

في السنة، وتجتمع في ) 2(فإنها تجتمع في دورة عادیة مرتین وفیما یخص كیفیة سیر اللجنة الوالئیة، 

  .رئیسها أو بطلب من أغلبیة أعضائها ندورة غیر عادیة، بناء على استدعاء م
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یوما، ) 15(ستدعاءات مرفقة بجدول األعمال إلى أعضاء اللجنة الوالئیة، قبل خمسة عشر ترسل اال

یص هذا األجل في الدورات غیر العادیة، دون أن یقل عن على األقل، من تاریخ اإلجتماع، كما یمكن تقل

  .أیام) 8(ثمانیة 

  .تدّون مداوالت اللجنة الوالئیة في محاضر یوقعها الرئیس، وتعّد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق علیه

  

  كیفیات دراسة ملفات التصنیف والموافقة علیها: ثانیـا 

دراسة ملفات التصنیف والموافقة علیها، في المواد من ، كیفیات 259- 16لقد حدد المرسوم التنفیذي 

  1.، وبین رأي جدوى التصنیف، وكیفیة الموافقة على دراسة التصنیف27إلى المادة  19

 :  رأي جدوى التصنیف -1

یقوم المبادر بطلب التصنیف، بعرض الطلب على اللجنة الوطنیة أو اللجنة الوالئیة إلبداء الرأي، حیث 

الوالئیة طلب التصنیف، الذي یتضمن تقریرا مفصال یبّین أهداف التصنیف المقّرر والفوائد تدرس اللجنة 

  .لتتأكد اللجنة من أهمیة طلب التصنیف وجدواه 2المرجوة منه، وكذا مخطط وضعیة اإلقلیم،

ویكون على المبادر بطلب التصنیف، تقدیم المعلومات اإلضافیة المطلوبة، أو  التعدیالت المقترحة 

بالموافقة على طلب التصنیف أو  معلالي أجل شهر واحد، لتبدي اللجنة الوطنیة أو اللجنة الوالئیة رأیا ف

  .رفضه

ویشرع المبادر بطلب التصنیف في دراسة التصنیف، بعد الحصول على الرأي بالموافقة من اللجنة 

  .الوطنیة أو اللجنة الوالئیة

  :  الموافقة على دراسة التصنیف- 2

یقوم المبادر، بتقدیم طلب التصنیف للجنة الوطنیة أو اللجنة الوالئیة، دراسة التصنیف في بعد أن 

سلة إلیها من لموافقة على دراسات التصنیف المر نسخ، تقوم اللجنة الوطنیة أو  اللجنة الوالئیة، با) 3(ثالث 

  .المبادر

یالت حول دراسة التصنیف كما یمكن اللجان المذكورة، أن تطلب معلومات إضافیة أو اقتراح تعد

إلعادة دراسته من جدید، ویكون على المبادر بطلب التصنیف، تقدیم المعلومات اإلضافیة المطلوبة أو 

أشهر، على أن یبلغ رأي اللجنة الوطنیة أو  ) 3(التعدیالت المقترحة حول دراسة التصنیف في أجل ثالثة 

  .اللجنة  الوالئیة للمبادر بطلب التصنیف

  : لمبادر بطلب التصنیف الحق في تقدیم طعن بغرض ویكون ل
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 .تقدیم عناصر معلومات جدیدة أو مبررات تدعم طلبه - 

 .الحصول على دراسة إضافیة - 

غیر أنه، یجب إرسال طلب الطعن إلى رئیس اللجنة الوطنیة أو اللجنة الوالئیة، في أجل شهر واحد 

  1.، إبتداء من تاریخ تبلیغ الرأي)1(

، وفي سبیل تحقیق أهداف اللجنة الوطنیة واللجان الوالئیة للمجاالت المحمیة التي وفي هذا اإلطار

تسعى إلى ضبط كیفیات تصنیف هذه المجاالت، تلعب مدیریات البیئة في الوالیة دورا مهما ویعّد عملها 

ما ذكرنا أعاله، عمال محوریا في هذه  العملیة، حیث على غرار إسناد أمانة اللجنة الوالئیة لمدیریة البیئة ك

، الذي 226- 19، بصدور المرسوم التنفیذي رقم 2019فقد تعّززت صالحیات هذه المدیریات الوالئیة سنة 

  2.یحدد مهام مدیریات البیئة في الوالیات وتنظیمها

  3: وحسب هذا المرسوم الجدید، تكلف مدیریة البیئة في الوالیة بما یأتي 

الخارجیة األخرى والوالیة والبلدیة، برامج حمایة البیئة وترقیة  تصور وتنفیذ، باإلتصال مع المصالح - 

 .وتثمین وتطهیر الطاقات المتجددة، والتحكم في الطاقة في كامل إقلیم الوالیة

ر على تنفیذ السیاسة القطاعیة، وبرامج العمل في مجال حمایة البیئة وترقیة وتثمین وتطویر هالس - 

 .الطاقات المتجددة

 .یق التشریع  والتنظیم المعمول بهما في مجال البیئة والطاقات  المتجددةالسهر على  تطب - 

دراسـة وٕاعداد إجراءات منح الرخص والتأشیرات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول  - 

 .بهما في میدان البیئة

اعد جمع وتحلیل المعطیات والمعلومات المتعلقة بالبیئة وتدعیمها ومعالجتها لغرض إعداد قو  - 

 .معطیات موضوعاتیة والتقریر حول حالة البیئة في  الوالیة

اقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تحسین التراتیب التشریعیة والتنظیمیة التي لها صلة بحمایة البیئة  - 

 .4والطاقات المتجددة

                                           
  .السالف الذكر 259-16 من المرسوم التنفیذي 27إلى  24راجع المواد من  - 1
  .، یحدد مهام مدیریات البیئة في الوالیات وتنظیمها2019غشت سنة  13مؤرخ في  226-19مرسوم تنفیذي رقم  - 2
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تدهور  تتخذ، باالتصال مع المصالح الخارجیة األخرى، التدابیر الرامیة إلى الوقایة من كل أشكال - 

البیئة ومكافحته، وال سیما التلوث واألضرار والتصّحر وانجراف التربة، والحفاظ على التنوع 

 .نياالبیولوجي، وتنمیته، وكذا الثروات الصیدیة وترقیة المساحات الخضراء والنشاط البست

 .تتخذ التدابیر الرامیة إلى تحسین إطار الحیاة وجودتها - 

كافحة التغیرات المناخیة، السیما المالئمة والتقلیص، باالتصال مع المشاركة في كل عمل یرتبط بم - 

 .ا لمصالح المعنیة

 . ترقیة أعمال اإلعالم والتربیة والتوعیة في مجال البیئة والطاقات المتجددة - 

 .على المستوى المحلي 1المساهمـة في كل عمل یرتبط بتنمیة االقتصاد األخضر - 

إلى ) 2(صلحتین في مصالح، ویمكن أن تتكّون من م بیئة في الوالیةوبالنسبة للتنظیم، تنظم مدیریة ال

. مكاتب كحد أقصى) 3(مصالح، ویمكن أن تضّم كل مصلحة، حسب المهام المنوطة بها، ثالثة ) 7(سبع 

تحّدد كیفیات تطبیق هذا التنظیم، بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة، ووزیر المالیة، والسلطة 

  2.بالوظیفة العمومیة المكلفة

 :  كیفیات طلب تصنیف المجاالت المحمیة- 3

، أحكام وكیفیات طلب تصنیف المجاالت المحمیة، ونص في المادة 02- 11لقد تضّمن القانون رقم 

منه، على أن المبادرة یجب أن تكون من طرف اإلدارات العمومیة أو الجماعات اإلقلیمیة لغرض  19

  .وذلك بإرسال طلب التصنیف إلى اللجنة الوطنیة أو اللجنة الوالئیة تصنیف إقلیم كمجال محمي،

كما یمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أن یبادر بتصنیف المجال المحمي الذي یتولى 

  .02- 11تسییره وفقا للمبادئ واإلجراءات المحددة في القانون رقم 

الخصوص، أهداف التصنیف المقرر والفوائد یتضمن طلب التصنیف، تقریرا مفصال یبّین على 

  3.المرجوة منه، وكذا مخطط وضعیة اإلقلیم، لتقوم اللجنة بالتداول في مدى جدوى تصنیف المجال المحمي

لمبادرة بدراسة التصنیف، وبمجرد الموافقة علیها من قبل اللجنة، تبادر السلطة التي طلبت ا وتتم

  : المحمي، بموجبعداد تصنیف المجال التصنیف بإ

 .قانون بالنسبة للمحمیات الطبیعیة الكاملة - 

 .مرسوم بالنسبة للمجاالت المحمیة األخرى - 

                                           
رفاهیة اإلنسان والمساواة اإلجتماعیة، في حین یعّرف برنامج األمم المتحدة للبیئة االقتصاد األخضر على أنه االقتصاد الذي ینتج عنه تحسن في  -  1

  .یقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البیئة وندرة الموارد اإلیكولوجیة
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 .قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمجاالت المحمیة المتواجدة داخل إقلیم البلدیة المعنیة - 

 .قرار الوالي بالنسبة للمجاالت المحمیة التي تمتد على بلدیتین أو أكثر - 

قرار مشترك بین وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر البیئة بالنسبة للمجاالت المحمیة التي  - 

 .1تمتد على والیتین أو أكثر

ویعهد بدراسة التصنیف على أساس اتفاقیة أو عقود، إلى مكاتب دراسات أو إلى مراكز بحث تنشط 

ساس الشروط المرجعیة التي بادرت بها اللجنة، والتي في میدان البیئة والتنوع البیولوجي واإلیكولوجي على أ

  .تخضع دراسة التصنیف النهائیة إلى موافقتها

  :توضح دراسة التصنیف على الخصوص مایلي 

 .وصف وجرد الثروة النباتیة والحیوانیة والمنظریة - 

 .وصف  الظرف اإلجتماعي واإلقتصادي - 

 .السكان المحلیین تحلیل التفاعالت المتعلقة بإستعمال المجال من طرف - 

 .تقییم الثروة وتوضیح الرهانات الرئیسیة - 

 .تحدید العوامل التي تشكل تهدیدا للمجال المعني - 

 .اقتراح تقسیم المجال إلى مناطق - 

 .إعداد مشروع مخطط عمل، یحدد األهداف العامة والمیدانیة - 

ّرد الموافقة على دراسة وتتخذ تدابیر المحافظة على المجال المحمي وحمایته عن طریق التنظیم، بمج

  .2التصنیف

  :تحّدد وثیقة التصنیف ما یأتي 

 .حدود ومساحة المجال المحمي - 

 .صنف المجال المحمي - 

 .تقسیم المجال المحمي إلى مناطق - 

 .02- 11أحكام المحافظة على المجال المحمي وحمایته وتنمیته المتخذة طبقا للقانون  - 

 . 3الموجودة داخل المجال المحمي المراد تصنیفهقائمـة الثروة النباتیة والحیوانیة  - 

  : آثار تصنیف المجاالت المحمیة - 4
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مراحل هذه العملیة أعاله، یرتب آثارا قانونیة في إن نتاج عملیة تصنیف المجاالت المحمیة، كما ذكرنا 

القانون رقم مشمولة بالنفاذ متى استوفت العملیة كل شروطها وٕاجراءاتها الشكلیة والموضوعیة، وقد نّص 

، على أنه یجب أن یحدد المجال المحمي مادیا عن طریق نص یشكل تمركزها ارتفاقا للمنفعة 02- 11

  .العامة

وتنقل حدود المجال المحمي في مخطط شغل األراضي وفي المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر، 

  .وكذلك في الخرائط البحریة المعمول بها

صفة إرادیة لكل نوع حیواني أو نباتي لرخصة من السلطة المسّیرة، بعد وبالنتیجة، یخضع اإلدخال ب

  .أخذ رأي اللجنة، من أجل عدم المساس باألوساط الطبیعیة والحیوان والنبات للمجاالت المحمیة

وال یمكن بأي حال من األحوال، التخلص من الحیوانات والنباتات، من أجل الحفاظ على استدامة 

برخصة من السلطة المسّیرة بعد أخذ رأي اللجنة، ووفقا للكیفیات المقررة عن طریق  النظام البیئي، إالّ 

  .1التنظیم

، على أساس واقعها اإلیكولوجي، حسب ما ینجم 02-11وتصنف المجاالت المحمیة حسب القانون 

القانون، التي  دة في أحكام هذاعن دراسة التصنیف، واألهداف البیئیة الموكلة لها، والمعاییر والشروط المحد

یوان والنبات واألنظمة البیئیة البریة والبحریة حطبق على األقالیم الخاضعة ألنظمة خاصة من أجل حمایة الت

  .المعنیة

  2: أصناف هي ) 07(وهي أساسا تصّنف إلى سبعة 

  .حظیرة وطنیة - 

 .حظیرة طبیعیة - 

 .محمیة طبیعیة كاملة - 

 .محمیة تسییر المواطن واألنواع - 

 .موقع طبیعي - 

 .رواق بیولوجي - 

من القانون ) 03(وتصنف المنطقة الرطبة ضمن أحد األصناف المذكورة أعاله، وقد عّرفت المادة 

، المنطقة الرطبة هي كل منطقة تتمّیز بوجود  ماء عذب أو مالح أو شدید الملوحة، بصفة دائمة أو 02- 11

                                           
  .السالف الذكر 02-11من القانون رقم  33إلى  30راجع المواد من  - 1
  .السالف الذكر 02-11من القانون  04راجع المادة - 2
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أو  و اصطناعیا، في موضع فاصلبیعیا أمؤقتة على السطح أو في العمق القریب، راكدا أو جاریا، ط

  .1انتقالي، بین األوساط البریة والمائیة، وتأوي هذه المناطق أنواعا نباتیة وحیوانیة بصفة دائمة أو مؤقتة

 :مناطق ) 3(وتقّسم المنطقة الرطبة إلى ثالث  - 

ة مسطح المیاه، والسهول المعرضة للفیضان والحوض المائي، وتطبق على هذه المناطق أنظمة حمای

  .2مختلفة على حسب خصائص كل منطقة، والتي تحدد عن طریق التنظیم

  

   والحظائر الوطنیــة تسییـــر  المجاالت المحمیــة:  ثالثا

یعود تسییر المجاالت المحمیة للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطة التي قامت بإجراء تصنیف 

  .التشریع والتنظیم المعمول بهما المجال المحمي المعني وفقا للكیفیات المحددة بموجب

وفي سبیل تحقیق ذلك، ینشأ لكل مجال محمي  مخطط توجیهي یحدد التوجیهات واألهداف المنتظرة 

على المدى البعید، كما ینشأ كذلك مخطط تسییر یحدد توجیهات حمایة المجال  المحمي وتثمینه وتنمیته 

  .3سائل الالزمة لتنفیذهو المستدامة، كما یحدد ال

  

I –  المخطط التوجیهي للمجال المحمي :  

لقد تراخي المشرع الجزائري كعادته في إصدار المراسیم التنفیذیة التي تبّین كیفیات تطبیق أحكام 

انین الساریة المفعول، على غرار المراسیم التنفیذیة المبینة لكیفیات تسییر المجاالت  المحمیة التي نص قو ال

) 8(، حیث لم تصدر هذه المراسیم إال بعد مرور ثمانیة 2011الصادر سنة  02- 11علیها القانون رقم 

، الذي یحدد كیفیات إعداد 224-19 م، حیث صدر مؤخرا المرسوم التنفیذي رق2019سنوات، أي في سنة 

  .4المخطط التوجیهي للمجال المحمي والموافقة علیه ومراجعته

منه، إذ یحّدد  35، والسیما المادة 02- 11م حیث جاء هذا المرسوم، تطبیقا ألحكام القانون رق

المخطط التوجیهي للمجال المحمي التوجیهات األساسیة واإلستراتیجیة واألهداف المنتظرة على المدى البعید 

  .ویوضح، وفقا لدراسة التصنیف، توجیهات المحافظة على المجال المحمي في إطار التنمیة المستدامة

  : اف المنتظرة على المدى البعید في مجال ویبرر المخطط التوجیهي األهد

 .المحافظة على التنوع البیولوجي - 

                                           
  .من نفس القانون 03راجع المادة  - 1
  .من نفس القانون 14راجع المادة  - 2
  .من نفس القانون 36، 35، 34راجع المواد  - 3
  .، یحدد كیفیات إعداد المخطط التوجیهي للمجال المحمي والموافقة علیه ومراجعته2019غشت سنة  13مؤرخ في  224-19مرسوم تنفیذي رقم  - 4
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 .التثمین والتسییر المستدام للتراث الطبیعي والثقافي - 

 .تطویر أنشطة السیاحة البیئیة - 

 .حمایة وٕاعادة تأهیل األنظمة البیئیة التي أنشىء من أجلها المجال المحمي - 

  .من وثائق مكتوبة وبیانیة یتكون المخطط التوجیهي للمجال المحمي

  تتضّمن الوثائق المكتوبة ما یأتي : 

 .حالة المجال المحمي وتشخیص وضعیته - 

سیناریوهات التنمیة المؤسسة على مقاربة تظهر اآلفاق الرئیسیة للتثمین، ال سیما مع صیاغة  - 

الرطبة والحیوان التحدیات الكبرى لتنمیة الموارد البیولوجیة، وحمایة األوساط الطبیعیة والمناطق 

 .والنبات وتثمین المورد البیولوجي في إطار تنمیة مستدامة

 .مخطط تهیئة یعد على أساس الرهانات األساسیة للمحافظة على التنوع البیولوجي - 

 .تقییم مالي للتدابیر واألعمال المتخذة - 

التوجیهي مطابقة تصامیم ومخططات التنمیة  الموجودة أو في طور اإلنجاز مع أحكام المخطط  - 

 .1للمجال المحمي

  تشتمل الوثائق البیانیة على عرض حال یتضّمن مایلي : 

 .لمجال المحمي وضبط حدودهوضعیة ا - 

 .موقع أهم النشاطات االقتصادیة الموجودة - 

 .المحاور الكبرى لهجرة األصناف الواجب حمایتها - 

 .مناطق تضارب االستخدام - 

 .مناطق الخطر - 

 .إلى مناطق مع توجیهات التهیئةوثیقة تقسیم المجال المحمي  - 

یتم إعداد المخطط التوجیهي للمجال المحمي، بالتشاور مع القطاعات المعنیة والفاعلین المحلیین، من 

  .طرف مؤسسة تسییر المجال المحمي، تحت مراقبة ومساعدة المدیریة التقنیة للوصایة المعنیة

ن طرف مجلس توجیه مؤسسة تسییر المجال وتتم الموافقة على المخطط التوجیهي للمجال المحمي م

المحمي بعد المصادقة علیه من طرف الوصایة وٕابداء رأي المجلس العلمي، وتتوج الموافقة على المخطط 

  .التوجیهي للمجال المحمي بموجب قرار من الوزیر المعني

                                           
  .السالف الذكر 224- 19من المرسوم التنفیذي رقم  4، 3، 2راجع المواد  - 1



  

320 
 

 سنة، ویمكن أن یكون محل مراجعة كلما اقتضت) 15(تتم مراجعة المخطط، كل خمس عشرة 

  .1الضرورة ذلك، حسب نفس كیفیات الموافقة علیه

  

II  -  مخطط تسییر المجال المحمي :  

مؤرخ في  225-19، صدر المرسوم التنفیذي رقم 02- 11من القانون رقم  37تطبیقا ألحكام المادة 

  .2، یحدد كیفیات إعداد مخطط تسییر المجال المحمي والمصادقة علیه ومراجعته2019غشت سنة  13

مخطط تسییر المجال المحمي، المنبثق عن المخطط التوجیهي، وثیقة تقنیة ودینامیكیة للتعریف یعّد 

بحالة المجال المحمي وتحدیده الجغرافي وقیمته التراثیة وأهدافه وعراقیل تسییره، كما یسمح بتحدید القواعد 

جة لتحقیق األهداف التي أنشئ المنتهجة لتحقیق األهداف وعراقیل تسییره، كما یسمح بتحدید القواعد المنته

  .من أجلها المجال المحمي

  .تعّد مخطط تسییر المجال المحمي وتنّفذه مؤسسة تسییر المجال المحمي

  :ویتضمن مخطط تسییر المجال المحمي ما یأتي 

 .خصائص التراث وتقییمه - 

 .األهداف اإلستراتیجیة والعملیة - 

 .وسائل الحمایة والتسییر الواجب تنفیذها - 

 .برنامج التدخل على المدى القصیر والمتوسط - 

 .برنامج البحث - 

 .تدابیر حمایة المجال المحمي - 

عرض حال شامل، یبرز اإلشكالیات والرهانات وجدوى وملخص السیر البیئي : وصف المجال  - 

 .للمجال المحمي

 .الوصف والموقع والتقییم المالي للعملیات:  مخطط عمل عن كل سنة تسییر وعن كل منطقة  - 

  .3الخرائط - 

یرسل مخطط تسییر المجال المحمي إلى المدیریة التقنیة الوصیة المعنیة للمصادقة علیه، وتتم الموافقة 

على مخطط تسییر المجال المحمي من طرف مجلس توجیه مؤسسة تسییر المجال المحمي بعد إبداء رأي 

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 7، 6، 5راجع المواد  - 1
  .، یحدد كیفیات إعداد مخطط تسییر المجال المحمي والمصادقة علیه ومراجعته2019غشت سنة  13مؤرخ في  225-19مرسوم تنفیذي رقم  - 2
  .من نفس المرسوم التنفیذي 4، 3، 2راجع المواد  - 3
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لتسییر، كما یرسل تقریر التقییم المجلس العلمي، ویبقى المخطط خاضعا لتقییمات سنویة من طرف مؤسسة ا

  .إلى الوصایة المعنیة للموافقة علیه

سنوات، ویمكن أن یكون محل ) 5(مع العلم أنه تتم مراجعة مخطط تسییر المجال المحمي كل خمس 

  .1مراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك، حسب نفس كیفیات المصادقة علیه

  

-III  النظام القانوني للحظائر الوطنیة :  

، باعتبارها تحتوي على تنوع بیولوجي االستثمار السیاحيتمثل الحظائر الوطنیة أحد أهم محاور 

نباتي، وحیواني، وطبیعي، ومعالم أثریة وثقافیة، لذلك رصد لها المشرع الجزائري مجموعة من النصوص 

، الذي یحدد 2 458- 83القانونیة التي تبین النظام القانوني لهذه المناطق، ویشكل المرسوم التنفیذي رقم 

القانون النموذجي للحظائر الوطنیة، أول نص تشریعي في هذا المجال، والذي تم إلغائه بموجب المرسوم 

، الذي یحدد القانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنیة التابعة للوزارة المكلفة  3743- 13التنفیذي رقم 

  .4مجاالت المحمیة في إطار التنمیة المستدامةبالغابات، أین تم إدماج الحظائر الوطنیة ضمن ال

غیر أن الحظائر الوطنیة أصبحت مهددة بالبناءات الفوضویة وغیر الشرعیة التي تؤدي إلى إختالل 

هدف ضبط والحد من هذه التوسعات الفوضویة، بادر بالتوازن البیولوجي واندثار المعالم األثریة والثقافیة، و 

د البناء في الحظائر الوطنیة بأحكام خاصة، واعد لمنح رخص التعمیر، وقیّ المشرع الجزائري إلى وضع ق

وذلك طبقا لقانون التهیئة والتعمیر والنصوص المطبقة له، وذلك لتمكین اإلدارة من التدخل مسبقا في كیفیات 

هدف التحكم في القیام بأعمال البناء، الهدم وغیرها، وفرض ما تراه مناسبا من االحتیاطات والقیود الوقائیة ب

التوسع العمراني على حساب الحظائر الوطنیة والتأكد من مدى مطابقة البنایات للمواصفات العامة واستقائها 

  .لمقتضیات حمایة الحظائر الوطنیة والبیئة عموما

ونظرا للدور الذي تلعبه الحظائر الوطنیة في مجال حمایة التنوع البیولوجي واألنظمة البیئیة بمختلف 

اعها، عمل المشرع الجزائري على تنظیمها، وذلك بسن ترسانة من القوانین تهدف إلى وضع مفهوم واضح أنو 

  .للحظائر الوطنیة من خالل تبیان طبیعتها القانونیة وكذا أقسامها وقواعد تصنیفها

  

                                           
  .السالف الذكر 225-19من المرسوم التنفیذي رقم  8إلى  5راجع المواد من  - 1
 26صادرة في  31ج ر عدد (، یحدد القانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنیة 1983یولیو  23مؤرخ في  458-83المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  ).1993یولیو 
 57ج ر عدد (ون األساسي للحظائر الوطنیة التابعة للوزارة المكلفة بالغابات ، یحدد القان2013نوفمبر  9مؤرخ في  374-13المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  ).2013نوفمبر  13صادرة في 
المتعلق بالمجاالت المحمیة في  02- 11تم إدماج الحظائر الوطنیة ضمن المجاالت المحمیة في إطار التنمیة المستدامة، تطبیقا ألحكام القانون رقم  - 4

  .المستدامةإطار التنمیة 
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  : الطبیعة القانونیة للحظائر الوطنیة  - 1

قانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنیة ، الذي یحدد ال374- 13یعتبر المرسوم التنفیذي رقم 

، النص المرجعي المبین للطابع المؤسساتي للحظائر الوطنیة، تسییرها 1التابعة للوزارة المكلفة بالغابات

  .وتنظیمها المالي

  .لكن قبل التطرق إلى تفاصیل النظام القانوني للحظائر الوطنیة، یجب أوال تقدیم تعریف لهذه األخیرة

، الحظائر الوطنیة بأنها أقالیم واسعة نسبیا، حیث تمثل واحد أو "أوموسى أوسیني"األستاذ یعرف حیث 

قلیلة أو معدودة التغیر، أین تكون الكائنات النباتیة أو الحیوانیة والمواقع  (Écosystème)عدة أنظمة بیئیة 

تمثل أهمیة خاصة، أین یسمح للجمهور الزائر بالدخول ألغراض ترفیهیة  ( les habitats)أو المواطن 

  .وثقافیة

كما تعرف الحظیرة الوطنیة على أنها تجمع عدة مناطق خاصة بأوساط أرضیة أو ساحلیة مثالیة، 

یة تعترف بأهمیتها من ناحیة الكفاءة التقنیة والقیم البشریة التي تسمح بوضع سبحیث أن الهیئات السیا

تراتیجیة لنمو حسن ومتواصل، وكل حظیرة وطنیة تخضع الستراتیجیة عمل محكمة تتماشى مع النظام اس

  .2البیئي الخاص بها

، المتعلق بالمجاالت المحمیة في إطار التنمیة 02- 11من القانون ) 05(رفت المادة الخامسة وقد ع

طبیعي ذو أهمیة وطنیة ینشأ بهدف  الحظیرة الوطنیة هي مجال: "المستدامة، الحظائر الوطنیة كما یلي

الحمایة التامة لنظام بیئي أو عدة أنظمة بیئیة، وهو یهدف أیضا إلى ضمان المحافظة على المناطق 

الطبیعیة الفریدة من نوعها وحمایتها، بحكم تنوعها البیولوجي، وذلك مع جعلها مفتوحة أمام الجمهور للتربیة 

  .3"والترفیه

  : لحظائر الوطنیة الطابع المؤسساتي ل -2

، الذي یحدد القانون األساسي 374-13من المرسوم التنفیذي رقم ) 02(تناولت المادة الثانیة 

الطبیعة القانونیة للحظائر الوطنیة معتبرة إیاها  4النموذجي للحظائر الوطنیة التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، 

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، مما یعني أنها شخص من 

أشخاص القانون العام، ویترتب على ذلك كل اآلثار الناتجة عن هذا التكییف، سواء ما یتعلق بطبیعة أعمالها 

، )موظفون عمومیون(، أو بصفة القائمین على شؤونها )هر في صورة قرارات وعقود إداریةأعمال إداریة تظ(

                                           
  .المتضمن القانون األساسي للحظائر الوطنیة السالف الذكر 374-13راجع المرسوم التنفیذي رقم  - 1
  .103ص  –مرجع سابق  –دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة  –وناس یحي  - 2
  .السالف الذكر 02-11من القانون رقم  05راجع المادة  - 3
في المادة األولى أعاله مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، توضع تحت  الحظائر الوطنیة المذكورة"  - 4

  .السالف الذكر 374-13من المرسوم التنفیذي رقم  02راجع المادة " وصایة الوزیر المكلف بالغابات
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تطبیق قواعد القانون االداري وخضوع منازعاتها (أو بالنصوص الموضوعیة واالجرائیة المطبقة علیها 

 .1)الختصاص القضاء االداري

  : وتتوزع الحظائر الوطنیة على مستوى التراب الوطني كما یلي 

 : حظائر وطنیة على امتداد الساحل الوطني، وهي ) 03(توجد ثالث :  في المناطق الساحلیة-أ

 هكتار، تعتبر أكبر حظیرة وطنیة في  76438تتربع على مساحة : 2 الحظیرة الوطنیة للقالة

الشمال الشرقي، وهي عبارة عن فسیفساء من النظم االیكولوجیة البحریة، الكثبان، البحیرات 

، تتمیز هذه الحظیرة بكثرة األراضي الرطبة، وكذا شریط ساحلي غني بالمرجان والغابات

 .3واألسماك

 هكتار، تتمیز بمواقع ومناظر طبیعیة  2080تتربع على مساحة : 4 الحظیرة الوطنیة لقورایة

كلم في خلیج  11,5ومنحدرات فریدة من نوعها، منها مناطق بحریة تمتد على مساحة تبلغ حوالي 

هكتار، ناهیك عن المعالم التاریخیة 2,5كما تحتوي الحظیرة على بحیرة تتربع على مساحة بجایة، 

 5.المهمة، وصنفت هذه الحظیرة كمستودع للتنوع البیولوجي

 هكتار، تطل هذه الحظیرة على البحر األبیض  3807تتربع  على مساحة : 6 الحظیرة الوطنیة لتازة

رات من الشواطئ والحواف، كما تتمیز بتنوع بیولوجي، كیلو مت) 3(المتوسط على مسافة ثالثة 

 . 7وتنوع الحیاة البریة فیها

  : توجد حظیرتان وطنیتان، هما :  في المناطق الصحراویة- ب

 تتمیز الحظیرة الوطنیة للطاسیلي بطابع أثري، الحتوائها على العدید : 8 الحظیرة الوطنیة للطاسیلي

 .من اللوحات الصخریة والنقوش

                                           
أعمال الملتقى الوطني األول حول االستثمار في الملكیة الغابیة  –روة الغابیة مساهمة الحظائر الوطنیة في حمایة الث –عبد الكریم بودریوة  - 1

  .من مارس غیر منشورة) 05(والخامس ) 04(یومي الرابع  –برج بوعریریج  –وعالقاتها بالتنوع البیولوجي، جامعة محمد البشیر االبراهیمي 
المتضمن إحداث الحظیرة  1983یولیو  23، مؤرخ في 462- 83لمرسوم التنفیذي رقم بموجب ا 1983یولیو  23أنشأت الحظیرة الوطنیة للقالة في  - 2

  )1983یولیو  31صادرة في  31ج ر، عدد (الوطنیة للقالة 
3 -Ghania bessah – « les parcs nationaux d’Algérie – premier réunion du comité de pilotage « réseau des parcs 
interreg III Sud » - Naples – Italie du 29 janvier au 1ère Fevrier 2005 – p 03. 

، المتضمن إنشاء  1984نوفمبر  03، مؤرخ في 327-84بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1984نوفمبر  3أنشئت الحظیرة الوطنیة لقورایة في  - 4

  ).1984 نوفمبر 07مؤرخة في  55ج ر، عدد (  -) والیة بجایة(الحظیرة الوطنیة لقورایة 
5 - Ghania Bessah – les parcs nationaux d’Algérie – op.cit-p04. 

، المتضمن إنشاء 1984نوفمبر  03، مؤرخ في  328- 84،  بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1984نوفمبر  03أنشئت الحظیرة الوطنیة لتازة في  -6

  ). 1984وفمبر ن 07مؤرخة في  55ج ر عدد (الحظیرة الوطنیة تازة بوالیة جیجل، 
7 -Ghania  Bessah – les parcs nationaux d’Algérie-op.cit.p04. 

أبریل  22مؤرخة في  17ج ر عدد ( المتضمن تنظیم الحظیرة الوطنیة للطاسیلي  1987أبریل  21مؤرخ في  896-87راجع المرسوم التنفیذي رقم  -8

1987.(  
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 صنفت كحظیرة وطنیة الحتوائها على ثروة أثریة تاریخیة وتنوع : 1 الحظیرة الوطنیة لألهقار

  2.بیولوجي وجیولوجي ذو أهمیة وطنیة وعالمیة، وتم كذلك إنشاء دیوان حظیرة األهقار الوطنیة

  : حظائر وطنیة، وهي ) 05(توجد : في المناطق الجبلیة  -ج

 هكتار، وهي عبارة عن سلسلة جبلیة مع  18550على مساحة تتربع : 3 جرجرةالحظیرة الوطنیة ل

منحدرات صخریة، وتعتبر من أغنى الحظائر الوطنیة من حیث تشكیلة الطیور والغابات التي 

 .4یعود تاریخها إلى آالف السنین

  هكتار، في منطقة بین الصحراء والبحر  2625تتربع على مساحة : 5 بلزمةالحظیرة الوطنیة

سط، تتمیز هذه الحظیرة بوجود مساحات كبیرة من األرز األطلسي، وكذا نباتات األبیض المتو 

 .6وحیوانات متنوعة وتراث تاریخي

  هكتار، تتمیز هذه الحظیرة بوجود غابات  26587تتربع على مساحة : 7الحظیرة الوطنیة للشریعة

تتمیز بكثرة الودیان األرز فیها بكثرة، وكذا خلیط من أشجار الطقسوس القدیمة والهولي، كما 

 .8والشالالت، وتنوع التشكیلة الحیوانیة، منها القرد المغربي

  هكتار، تتمیز بكثرة أشجار السدر فیها،  3425تتربع على مساحة : 9الحظیرة الوطنیة لثنیة الحد

إذ تشكل حاجزا في جنوب منطقة المتوسط، وتحتوي على مزیج فرید من النباتات العجیبة نذكر 

كان الوحید في حوض البحر األبیض المتوسط الذي تنمو مرز والفستق األطلسي، وهي المنها األ

األرنب : متر، ناهیك عن تنوع التشكیلة الحیوانیة منها  1600فیه أشجار البلوط على ارتفاع 

 10....البري، ابن آوى الذهبي 

                                           
المتضمن تنظیم  1987نوفمبر  03، مؤرخ في 232- 87، بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1987نوفمبر  03أنشئت  الحظیرة الوطنیة لالهقار في  - 1

  ).1987نوفمبر  4مؤرخة في  45ج ر عدد (الحظیرة الوطنیة لألهقار 
  .یتضمن إنشاء دیوان حظیرة األهقار الوطنیة 1987نوفمبر سنة  3مؤرخ في  231-87راجع المرسوم التنفیذي رقم  - 2
جویلیة  23صادرة في  31ج ر عدد (المتضمن إحداث الحظیرة الوطنیة لجرجرة  1983جویلیة  23مؤرخ في  460-83جع المرسوم التنفیذي رقم را - 3

1983.(  
4 - Ghania bessah – les parcs nationaux d’Algérie-op.cit.p03. 

صادرة 55ج ر عدد (  –) والیة باتنة(ن إنشاء الحظیرة الوطنیة لبلزمة المتضم 1984نوفمبر  03مؤرخ في  326-84راجع المرسوم التنفیذي رقم  -5

  ).1984نوفمبر  7في 
6 - Ghania  bessah – les parcs nationaux d’Algérie-op.cit.p04. 

 26، صادرة في 31ج ر عدد ( ، المتضمن إنشاء الحظیرة الوطنیة للشریعة 1983جویلیة  23مؤرخ في  461-83راجع المرسوم التنفیذي رقم  - 7

  ).1983جویلیة 
8 -Ghania  bessah – les parc nationaux d’Algérie-op.cit.p04. 

 26صادرة في  31ج ر عدد (المتضمن إنشاء الحظیرة الوطنیة لثنیة الحد  1983جویلیة  23مؤرخ في  459-83راجع المرسوم التنفیذي رقم  -9

  ).1983جویلیة 
10 - Ghania  bessah – les parc nationaux d’Algérie-op.cit.p03. 
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  لحظیرة للحفاظ على هكتار، أنشئت هذه ا 8225تتربع على مساحة : 1الحظیرة الوطنیة لتلمسان

  . 2غابات الفلین والبلوط، وتحتوي الحظیرة على كهوف ومعالم تاریخیة قیمة

، تنشأ الحظائر الوطنیة بموجب مرسوم، وهذا 374- 13وبالعودة إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

الملغى،  453- 83 األخیر یحدد تسمیتها ومقرها وحدودها اإلقلیمیة، ونفس الشيء أقره المرسوم التنفیذي رقم

  .منه) 02(في صلب المادة الثانیة 

  : تتولى الحظائر الوطنیة مهمة تهیئة وتسییر األماكن الطبیعیة، وتتولى على الخصوص مهام 

 .تنظیم الزیارات والنشاطات داخل الحظیرة الوطنیة - 

ا للتشریع السهر على الحفاظ على التراث الثقافي الذي یوجد داخل إقلیم الحظیرة الوطنیة، طبق - 

 .والتنظیم المعمول بهما

  : تسییر وتنظیم الحظائر الوطنیة  -3

یتولى تسییر وتنظیم إدارة الحظیرة الوطنیة مجلس توجیه، ومدیر، ومجل علمي، هذا ما نصت علیه 

یدیر الحظیرة الوطنیة مدیر : "التي نصت على  374-13من المرسوم التنفیذي رقم ) 05(المادة الخامسة 

  "مجلس توجیه وتزود بمجلس علميویسیرها 

ویحدد التنظیم الداخلي للحظیرة الوطنیة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالغابات ووزیر المالیة 

  .والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

  ".قطاع المحافظة"یمكن أن یقسم إقلیم الحظیرة الوطنیة إلى وحدات تسییر تدعى 

  

  

  

  

  

                                           
ماي  16صادرة في  32ج ر عدد (المتضمن إنشاء الحظیرة الوطنیة تلمسان  1993ماي  12مؤرخ في  117-93راجع المرسوم التنفیذي رقم  -1

1993.(  
2 - Ghania  bessah – les parc nationaux d’Algérie-op.cit.p05. 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  :  الثانيالفصل 

إطار  في آلیات تفعیل العقار السیاحي 

   التنمیة السیاحیة المستدامـة 
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   في إطار التنمیة السیاحیة المستدامة تفعیل العقار السیاحي آلیات :الفصل  الثاني

یعتبر النشاط السیاحي من األنشطة األساسیة التي تتیح فرصا استثماریة قادرة على المنافسة في سوق 

السیاحة العالمیة، ذلك أن رواج صناعة السیاحة یؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة من خالل نمو 

واالستثمار السیاحي یشكل عامال من عوامل التطور االقتصادي،  الصناعات األخرى واألنشطة المرتبطة به،

ونشاطا یكمل باقي األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة، فمتى وجدت السیاحة عنایة في بلد إال وساهمت في 

تنمیة القطاعات األخرى وفي إحداث التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة المطلوبة، لذلك تقوم الدولة 

المتعلق  01- 03من القانون  11یل إجراءات االستثمار السیاحي وترقیته، وهذا ما نصت علیه المادة بتسه

بالتنمیة المستدامة للسیاحة، على أنه قصد ترقیة االستثمار السیاحي ورفع القدرة التنافسیة للمنتوج السیاحي 

  . 1مناطق التوسع والمناطق السیاحیةالوطني، تضع الدولة تدابیر تشجیعیة، ال سیما في مجال تهیئة وتسییر 

ة أستثمار السیاحي ذات جاذبیة، ومهییتضح من المادة المذكورة، أن الدولة خصصت مناطق لال

من القانون  02خصیصا لهذا الغرض، وأطلقت علیها تسمیة منطقة التوسع السیاحي، والتي عرفتها المادة 

على أنها كل منطقة أو امتداد من اإلقلیم یتمیز بصفات  المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، 03- 03

أو بخصوصیات طبیعیة و ثقافیة وبشریة وٕابداعیة مناسبة للسیاحة، مؤهلة إلقامة أو تنمیة منشأة سیاحیة، 

  2. ویمكن استغاللها في تنمیة نمط أو أكثر من السیاحة ذات مردودیة

ق الستخدامها وتسییرها، بما یخدم المنفعة العامة تخضع األمالك الخاصة التابعة للدولة إلى عدة طر 

والصالح العام، والتسییر العقالني ألمالك الدولة الخاصة یتم بإتباع أسالیب متعددة تتمثل في التخصیص، 

  .االمتیاز، التأجیر، التسییر الحر

القانونیة  إلى اآللیات لذلك ارتأینا في هذا الفصل أن نحیط بموضوعنا ودراستنا، من خالل التطرق

لتفعیل العقار السیاحي، وال سیما كیفیات إعادة بیع األراضي أو منح حق االمتیاز علیها، وقواعد التعمیر 

إلى األبعاد البیئیة للتنمیة السیاحیة المستدامة، وآلیات حمایة  والبناء داخل مناطق التوسع السیاحي، والتطرق

ط البیئي یعتبر المجال الحیوي لتجسید كل سیاسة تنمویة البیئة كما قررها المشرع الجزائري، ألن المحی

سیاحیة، ویعد المجال الخصب الستقبال توجهات االستثمارات السیاحیة والهیاكل الفندقیة وغیرها من المرافق 

  .الترفیهیة واالستجمامیة

مبحث (السیاحي تفعیل العقار الموجه لالستثمار للذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى اآللیات القانونیة 

  ).مبحث ثاني(وأحكام التنمیة السیاحیة المستدامة وتطبیقاتها في التشریع الجزائري ) أول

  

                                           
  .السالف الذكر 01-03قم من القانون ر  11راجع المادة  - 1
  السالف الذكر 03-03من القانون رقم  02راجع المادة  - 2
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  اآللیات القانونیة لتفعیل العقار الموجه لالستثمار السیاحي: المبحث األول 

، بصفة جدیة إلحداث إصالحات حقیقیة فیما یخص العقار 1993اتجهت إرادة السلطة العمومیة منذ 

الموجه لالستثمار، باتخاذها جملة من القوانین والتنظیمات الرامیة إلى تحقیق أحسن استغالل للمواقع العقاریة 

  .المخصصة لالستثمار، وٕالى إصالح الوضع القائم الناتج عن السیاسات الماضیة

علق المت 1993أكتوبر  5المؤرخ في  121-93تماشیا مع هذا التوجه، صدر المرسوم التشریعي رقم 

ندماج في االقتصاد نحو اقتصاد السوق واالستعداد لال بتشجیع وترقیة االستثمار، الذي جاء في سیاق التوجه

العالمي، إذ لم یعد وفق هذا القانون أي تمییز بین االستثمار الخاص والعام، كما أعطیت حریة اإلنجاز إلى 

 2001أوت  20المؤرخ في  2 03-01قم المستثمر الذي یتولى التصریح بها، ثم جاء األمر الرئاسي ر 

المتعلق بتطویر االستثمار، حیث أصبح بموجبه تدخل الدولة ال یتم إال بهدف تقدیم االمتیازات التي طلبها 

المستثمر، وذلك عن طریق الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، من خالل الشباك الوحید، وبموجب القانون 

  .الستثمار وكل ما یتعلق به واضح المعالمأصبح مجال ا 03- 01واألمر  12- 93

وتتخذ االمتیازات الممنوحة من طرف الدولة شكل منح االمتیاز، ذلك أن السلطة السیاسیة رفضت 

التنازل المباشر لألراضي لصالح المستثمرین، وفضلت أن یتم االستغالل عن طریق ما یسمى عقد منح 

  .االمتیاز

ود العقار الموجه للمشاریع االستثماریة سواء بسبب عدم تهیئته وقد واجه المستثمرون مشكلة عدم وج

أو غالء سعره، أو عدم وجوده وتوفره أصال، أو بعده عن الموارد األولیة والهیاكل القاعدیة، مما أدى 

  .بالمستثمرین إلى عدم التحمس إلنجاز االستثمارات

إلنجاز مشاریع استثماریة، بتعدیل لذلك بادرت السلطات العمومیة بوضع حد ألزمة العقار الموجه 

الذي یحدد شروط وكیفیات منح االمتیاز والتنازل عن  2006أوت  30المؤرخ في  113-06األمر رقم 

المؤرخ في  4 04- 08األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع استثماریة، باألمر 

                                           
  .المتعلق بترقیة االستثمار 1993أكتوبر سنة  05مؤرخ في  12- 93المرسوم التشریعي رقم  - 1
  .المتعلق بتطویر االستثمار 2001أوت  20مؤرخ في  03- 01األمر رقم  - 2
الك راجع نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح حق االمتیاز عن طر یق المزاد العلني للقطع األرضیة التابعة لألم -  3

بالتراضي  وكذلك نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح حق االمتیاز –الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع استثماریة 

أبریل  23مؤرخ في  121-07لألراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع استثماریة اللذان نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 

اضي التابعة الذي یحدد شروط وكیفیات منح االمتیاز والتنازل عن األر  2006غشت  30المؤرخ في  11-06، یتضمن تطبیق أحكام األمر رقم 2007

  .02ملحق رقم  –لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع استثماریة 
الخاصة راجع نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح االمتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع األرضیة التابعة لألمالك  - 4

، یحدد شروط وكیفیات منح 2009ماي  2مؤرخ في  152-09ة، الذي نص علیه المرسوم التنفیذي رقم للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع استثماری

سبتمبر  01مؤرخ في  04- 08االمتیاز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع استثماریة، یتضمن تطبیق أحكام األمر 

2008.  
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ح االمتیاز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة الذي یحدد شروط وكیفیات من 2008سبتمبر  01

  .والموجهة إلنجاز مشاریع استثماریة

وهو األمر الذي ألغى تماما التنازل، واقتصر فقط على منح االمتیاز بالمزاد العلني ومنح االمتیاز 

عقار الكتسابه فقط، بالتراضي، وذلك لغلق الباب أمام المستثمرین الوهمیین الذین یطمحون للحصول على ال

أو لممارسة المضاربة العقاریة، لذلك قامت السلطات بإنشاء وكاالت تمثل الدولة في تسییر ملف االستثمار، 

  .والعقار الموجه لالستثمار من شأنه تقریب المستثمر من اإلدارة العمومیة

بإلغاء االمتیاز ، 2011وسرعان ما تداركت األمر وعدلته من جدید، بموجب قانون المالیة لسنة 

بالمزاد العلني، واالكتفاء فقط باالمتیاز بالتراضي، إلعطاء المزید من التسهیالت اإلداریة من قبل الدولة، 

  .وٕاعطاء عملیة االستثمار أكثر مرونة لتحقیق مناخ أعمال مالئم

  .یليومنح حق االمتیاز عبارة عن عقد إداري له خصوصیات وٕاجراءات معینة، نتطرق لها فیما 

مطلب (لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى كیفیات إعادة بیع األراضي أو منح حق االمتیاز علیها 

  ).مطلب ثاني(وقواعد التعمیر والبناء داخل مناطق التوسع السیاحي ) أول

  

  كیفیات اعادة بیع األراضي أو منح حق االمتیاز علیها  : األول  المطلب

الذي یحدد كیفیات إعادة بیع األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع ، 23- 07یهدف المرسوم التنفیذي 

والمواقع السیاحیة أو منح االمتیاز علیها، إلى تحقیق هذا الهدف المذكور أعاله، شریطة أن ال تكون 

األراضي التي تشكل العقار السیاحي القابل للبناء من األراضي المحددة لهذا الغرض في مخطط التهیئة 

والتابعة لألمالك الوطنیة العمومیة والخاصة، وتلك التابعة للخواص، محل امتیاز أو إعادة بیع، إال  السیاحیة،

إذا كانت لفائدة االستثمارات المنصوص علیها في مخطط التهیئة السیاحیة، والمعتمدة طبقا ألحكام القانون 

  .، الذي یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة01- 99رقم 

ة بیع هذه األراضي من طرف الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، أو منح حق االمتیاز ویجب أن تتم إعاد

  . 1علیها من المؤسسة العمومیة المختصة، وفي كل األحوال، وفق دفتر الشروط

وتكتسب الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة هذه األراضي، عن طریق إتفاق ودي بین الوزیرین المكلفین 

في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما في هذا المجال، قصد استعمالها كوعاء إلنجاز  بالسیاحة والمالیة

البرامج االستثماریة، وبذلك تنقل ملكیة هذه األراضي من طرف وزیر المالیة باعتباره المسؤول األول 

 والمسؤول عن  وزیر السیاحة باعتباره المكلف بهذا القطاعلفائدة والمتصرف في األمالك الخاصة للدولة 

المتعلقة باالستثمار السیاحي، ویكون ذلك عن طریق البیع أو التخصیص لألراضي المقبولة  العملیاتجمیع 
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بمخطط التهیئة السیاحیة، لذلك فإن الدولة ممثلة في وزیر المالیة تنقل فقط ملكیة األراضي المحددة بموجب 

والمواقع السیاحیة دون غیرها، لصالح الوكالة الوطنیة  مخطط التهیئة السیاحیة المتواجدة داخل مناطق التوسع

لتنمیة السیاحة وذلك لتحقیق األهداف التي ترمي إلیها، وال سیما تبعات الخدمة العمومیة فیما یخص 

  .التصرف في العقار الموجه لالستثمار السیاحي

متضمن مناطق التوسع ال 03- 03وال یمكن إعادة بیع أو تأجیر األراضي المكتسبة في إطار القانون 

قبل انتهاء أشغال تهیئتها من طرف الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة طبقا لمخطط التهیئة السیاحیة  السیاحي،

على أنه ال یمكن إعادة بیع األراضي  23-07من المرسوم التنفیذي  4ودفتر الشروط، كما أكدت المادة 

متیاز علیها من طرف إدارة یة السیاحة أو منح االلوطنیة لتنمموضوع هذا المرسوم من طرف الوكالة ا

  .1األمالك الوطنیة إال بعد تهیئتها نهائیا مع احترام طابعها كما هو محدد في مخطط التهیئة السیاحیة 

ویقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتهیئة النهائیة، مجمل عملیات تحدید األراضي والتهیئة في مجال 

واإلنارة العمومیة وشبكة الطرقات والمساحات الخضراء، وكل ما یتعلق بالتهیئة التطهیر والتزوید بالمیاه 

  .ت التي ستقام داخل مناطق التوسعستثمارات والمنشآلشبكات المختلفة التي تتطلبها االوا

ونظرا إلى كل هذه العوامل، یتضح لنا أن عملیة تهیئة األراضي الموجهة إلنجاز مشاریع سیاحیة هي 

ومعقدة، وتخص مجاال طبیعیا جد حساس، لذلك أسندت الدولة من خالل المرسوم التنفیذي عملیة صعبة 

هذه العملیة إلى الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة التي تعتبر أداة الدولة لتطبیق السیاسة الوطنیة  23- 07

 .للتنمیة  السیاحیة مع االحترام الصارم للبیئة والطبیعة

النهائیة لمنطقة التوسع السیاحي، تسلم شهادة تنفیذ األشغال من طرف عند انتهاء أشغال التهیئة 

المجلس الشعبي البلدي المعني إذا كانت األشغال تشمل إقلیم بلدیة واحدة، وفي حالة شملت األشغال إقلیم 

بلدیتین متجاورتین اشتركا في عملیة التهیئة، ففي هذه الحالة تسلم شهادة تنفیذ األشغال من طرف كال 

  .لبلدیتین المعنیتین بهذه العملیةا

وفي هذا اإلطار، عندما تنتهي عملیات التهیئة النهائیة لألراضي الموجهة لبرامج االستثمار، تقوم 

الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، بتبلیغ الوزیر المكلف بالسیاحة باعتباره جهة وصایة على القطاع، وكذا 

اعتبارهم المستفیدین من هذه العملیة في إطار االستثمار السیاحي، المستثمرین الراغبین في االستثمار ب
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ویكون ذلك بكل وسائل االتصال، بوضع كل المعلومات حول منطقة التوسع والمواقع السیاحیة المعنیة بهذه 

  .1العملیة

) أول فرع(ومنه سنتناول في هذا المطلب أحكام عقد االمتیاز كآلیة قانونیة لترقیة االستثمار السیاحي 

  ).فرع ثاني(ز عقد االمتیاز السیاحي عن غیره من عقود االمتیاز األخرى ونمیّ 

  

  كآلیة قانونیة لترقیة االستثمار السیاحي عقد االمتیاز : الفرع األول 

بأنه عقد : هو عبارة عن عقد مرفق بدفتر شروط، حیث عرفه األستاذ سلیمان الدلماوي عقد االمتیاز 

بمقتضاه وعلى مسؤولیته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغالله مقابل رسوم " أو شركة فرد كان"إداري یلتزم 

یتقاضاها من المنتفعین مع خضوعه للقواعد األساسیة الضابطة بسیر المرافق العامة، فضال عن الشروط 

تكلف اإلدارة "  عقد أو اتفاق"التي تضمنها اإلدارة لعقد اإلمتیاز، كما عرف جانب من الفقه عقد االمتیاز بأنه 

المانحة سواء كانت الدولة، الوالیة، أو البلدیة بموجبه، شخص طبیعي أو شخص معنوي عام أو خاص، 

یسمى صاحب اإلمتیاز بتسییر واستغالل مرفق عمومي لمدة محددة، ویقوم صاحب االمتیاز بإدارة هذا 

وفي مقابل القیام بهذه الخدمة یتقاضى  المرفق مستخدما عماله وأمواله، متحمال المسؤولیة الناجمة عن ذلك،

  .2صاحب االمتیاز مبلغ مالي محدد في العقد یدفعه المنتفعون بخدمات المرفق العام

من خالل التعاریف التي ذكرناها، یتبین لنا عقد االمتیاز المعرف أعاله یمیل إلى الجانب االداري 

صب على وعاء عقاري موجه إلنجاز مشروع وتفویضات المرفق العام أكثر منه إلى عقد االمتیاز المن

  .استثمار سیاحي

كما یصدر عقد منح االمتیاز، في شكل قرار صادر عن الوالي، حیث یسمح هذا القرار إلدارة أمالك 

  : على أنه  04-08من األمر  10الدولة من أجل تحریر عقد االمتیاز، حیث نصت المادة 

ة بعقد إداري تعده إدارة أمالك الدولة مرفقا بدفتر أعباء یحدد یكرس االمتیاز المذكور في المادة الرابع"

  .3"بدقة مهام االستثمار وكذا بنود وشروط االمتیاز

  

                                           
بوضع ملف االستثمار تحت تصرف المستثمرین بهدف اإلطالع  علیه، ویجب أن یشمل هذا تقوم في هذا اإلطار الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة،  - 1

قع األراضي مو  -: طیات التي تسمح بتحدید األراضي المعنیة بعملیة االستثمار، ومعرفتها معرفة كافیة، ال سیما الملف على مجموع المعلومات والمع

المشاریع المحددة في مخطط التهیئة  -  وامتیازات التهیئة الناتجة عنها مساحة األراضي -  عر بیع األراضي أو مبلغ االمتیازس -  داخل المنطقة المعنیة

 5راجع المادة  اإلعانات والدعائم المالیة المحتملة الممنوحة من طرف الدولة- لروابط بالشبكات وكذا االرتفاقاتالمداخل وا - ماراالستث السیاحیة وبرامج
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، باإلضافة إلى "الرضا، المحل، السبب"والنعقاد عقد االمتیاز ال بد من توافر أركان العقد الموضوعیة 

  .1العقد  الشكلیة التي هي ركن من أركان االنعقاد وٕاذا تخلفت بطل

یتم إعداد العقد : "من دفتر الشروط النموذجي لمنح االمتیاز بالتراضي على  19حیث نصت المادة 

... اإلداري المتضمن منح االمتیاز على القطعة األرضیة لفائدة المستفید من طرف مدیر أمالك الدولة لوالیة 

  ".قرار تفویض وزیر المالیة

الدولة ممثلة في وزیر المالیة الذي فوض المدیر الوالئي ألمالك  وبناء على نص المادتین، نستنتج أن

الدولة إلعداد عقد االمتیاز، فالمدیر الوالئي ألمالك الدولة یتعاقد باسم الدولة ولحسابها وتحت إشرافها 

باعتباره موثق الدولة، كما یصح أن یتم إبرام عقد االمتیاز لدى ضابط عمومي أي موثق یعمل لحسابه 

، كما أرفق المشرع منح االمتیاز مع دفتر شروط معد سلفا ملحق بالعقد، لذلك نالحظ أن بعض الخاص

الباحثین یرون أن عقد االمتیاز ذو طبیعة مختلطة، فهو عقد إداري تكون فیه اإلدارة في مركز تعاقدي یطبق 

حي یطبق علیه أحكام علیه أحكام القانون المدني، وهو كذلك عقد إذعان تكون فیه اإلدارة في مركز الئ

  .القانون اإلداري باعتباره فرع من القانون العام الذي له سلطات معینة تختلف عن العقد المدني

وفي شكل آخر فاإلدارة في هذا العقد تتمتع بسلطات استثنائیة تفرضها صفتها كشخص من أشخاص 

  .القانون العام، وهذا بغرض حمایة األمالك الخاصة للدولة

وصالحیات ) أوال(ك سنبین كیفیات منح االمتیاز بالتراضي داخل مناطق التوسع السیاحي ولتوضیح ذل

  ).ثالثا(وكیفیات منح االمتیاز خارج مناطق التوسع السیاحي ) ثانیا(اللجنة الخاصة في ذلك 

  

  اضي داخل مناطق التوسع السیاحي منح االمتیاز بالتر : أوال 

إذا كانت القطعة األرضیة موطن المشروع، تتواجد داخل مناطق التوسع السیاحي، ال بد من الرأي 

یمنح االمتیاز عن طریق احة، و یوموافقة الوزیر المكلف بالس ANDTالمسبق للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة 

شروط النموذجي، التراضي، على أساس شروط خاصة یحددها قطاع السیاحة، والتي نص علیها دفتر ال

وتحدد طبیعة المشروع المزمع إنجازه، وكذا الشروط والمعاییر الالزمة، وقد كلفت في هذا اإلطار الوكالة 

حافظة العقاریة السیاحیة المتواجدة داخل مناطق التوسع ، بتسییر ال« ANDT »الوطنیة لتنمیة السیاحة 

  .هیئة النهائیة لألراضي الموجهة لبرامج االستثماروالمواقع السیاحیة، وذلك عند االنتهاء من عملیات الت

                                           
زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب تحت طائلة البطالن، : "مدني جزائري على  1مكرر  324تنص المادة  -  1

قار أو حقوق عقاریة أو محالت تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها، أو تنازل عن أسهم من شركة تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة ع

 أو حصص فیها أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محالت تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل رسمي، ویجب دفع الثمن لدى الضابط

  .العمومي الذي حرر العقد
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ملفه إلى الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة لدراسته، وٕابداء رأیها بالموافقة أو " المستثمر السیاحي"ویقدم 

الرفض، ویجب أن تودع كل طلبات اقتناء األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السیاحي أو طلبات 

  .ز علیها لدى الوزیر المكلف بالسیاحة، والذي یسلم مقابل ذلك وصل استالمالحصول على حق االمتیا

  :یجب أن یرفق طلب اقتناء األراضي أو طلب الحصول على حق االمتیاز علیها بملف یتضمن 

لقب صاحب الطلب واسمه وعنوانه والغرض االجتماعي، وكذا عنوان المقر االجتماعي بالنسبة  - 

 .للشخص االعتباري

یتضمن استمارة تتضمن المعلومات الالزمة، وتحدید مكان ومساحة األرض أو األراضي طلب  - 

 .المطلوبة

 .دراسة تقنیة اقتصادیة تتضمن البرنامج المفصل إلنجاز المشروع - 

 .كشف تقدیري ووصفي لألشغال المراد إنجازها وبرنامج إنجاز األشغال - 

 .مخطط تمویل المشروع - 

ع في اآلجال المحددة في دفتر الشروط وباحترام الطابع السیاحي تعهد صاحب الطلب بإنجاز المشرو  - 

 . 1لألرض

یرسل طلب اإلقتناء أو طلب الحصول على حق االمتیاز مرفقا بملف االستثمار، من طرف وزیر 

أیام ابتداء من تاریخ إیداعه، ) 8(، قصد دراسته والموافقة علیه في أجل ثمانیة "اللجنة الخاصة"السیاحة إلى 

من قبل  یوما، ابتداء من تاریخ إیداعه) 15(م اللجنة الخاصة بإبداء رأیها التقني في أجل خمسة عشر وتلز 

  .وزیر السیاحة

في حالة تعدد الطلبات المتعلقة بنفس األرض، یجب على اللجنة أن تمنح األولویة للطلب الذي یحتوي 

  : على الخصائص اآلتیـة 

 .طبیعة المشروع - 

 .لالستثمار المستوى المالي الهام - 

 .عدد مناصب الشغل التي ستحدث - 

 .إدراج المشروع في البیئة والتدابیر المنصوص علیها لحمایة المحیط - 

 .آثار المشروع على التنمیة المحلیة - 

 : كما یمكن اللجنة الخاصة إبداء اآلراء التقنیة اآلتیة 

 رأي بالموافقة  - 
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 .توفیهارأي بالموافقة مرفقا بشروط یجب على صاحب الطلب أن یس - 

 رأي بالرفض  - 

بعد موافقة اللجنة الخاصة، یعلم الوزیر المكلف بالسیاحة صاحب الطلب برسالة مع وصل استالم 

بقبول طلبه، وترسل نسخة، حسب الحالة، إلى الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة وٕادارة األمالك الوطنیة لتحریر 

  .1عقود البیع أو االمیتاز

 : متیاز في الحاالت التالیة یمكن رفض طلب البیع أو اال

  23-07عندما ال یستجیب الطلب للشروط المحددة بموجب المرسوم  - 

 .إذ كان صاحب الطلب موضوع فسخ عقد البیع أو سحب نهائي لحق االمتیاز - 

 .إذا كان المشروع المقدم من طرف صاحب الطلب ال یتوافق مع مواصفات مخطط التهیئة السیاحیة - 

یوما، ابتداء من ) 15(معلال، ویبلغ إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر ویجب أن یكون الرفض 

تاریخ صدور رأي اللجنة الخاصة ، الذي له أن یقدم طعنا كتابیا إلى الوزیر المكلف بالسیاحة في أجل خمسة 

  .یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار الرفض) 15(عشر 

یوما، ابتداء من تاریخ استالم ) 15(مسة عشر یفصل الوزیر المكلف بالسیاحة في الطعن في أجل خ

  .الطعن

  2: لكن في حالة قبول المشروع، یلزم صاحب الطلب حسب الحالة، بالقیام بدفع 

 .یدفع صاحب الطلب سعر بیع األرض: في حالة البیع  - 

 تدفع إتاوة من المستفید لصالح صندوق مفتشیة أمالك الدولة: في حالة االستفادة من حق االمتیاز  - 

المتعلق  30-90من القانون رقم 3 62المختصة إقلیمیا، ویكون دفع هذه اإلتاوة طبقا ألحكام المادة 

الذي یحدد شروط إدارة  454- 91من المرسوم التنفیذي رقم  1564باألمالك الوطنیة، وكذا المادة 

 .األمالك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك

                                           
  .  من نفس المرسوم  13إلى  09راجع المادة من  - 1
  .السالف الذكر 23-07من المرسوم التنفیذي  18إلى  14راجع المواد من  - 2
، ویستوجب هذا االستعمال من المستعمل یخضع االستعمال الخاص لألمالك الوطنیة العمومیة الذي یمارسه المستعملون لرخصة إداریة مسبقة"...  -  3

  .المتعلق باألمالك الوطنیة  السالفة الذكر 30-90من القانون رقم  62راجع المادة  –" دفع األتاوي حسب الشروط التي یحددها القانون
األمالك العامة الممنوح امتیازه أو  تتلقى تعویضا، إذا مست الشخص العمومي المالك، حقها في التمتع، في حال ما إذا تغیر تخصیص مرفق"..  -  4

 2012دیسمبر سنة  16مؤرخ في  427-12من المرسوم التنفیذي رقم  79راجع المادة ". المخصص لها أو السند إلیها أو نزعت الصفة العمومیة منه

الذي یحدد شروط  454-91المرسوم التنفیذي رقم یحدد شروط وكیفیات ادارة وتسییر األمالك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، والذي عدل وتمم أحكام 

  .المذكورة أعاله 156إدارة األمالك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك، وال سیما المادة 
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من القیمة التجاریة للقطعة األرضیة محل منح االمتیاز،  33/1ة اإلیجاریة السنویة وتمثل اإلتاو 

خالل فترة اإلنجاز، من   %90وتخفض اإلتاوة اإلیجاریة السنویة لمنح االمتیاز للقطعة األرضیة 

سنوات من  10سنة واحدة إلى ثالث سنوات، كما تستفیذ والیات الجنوب والهضاب العلیا، خالل فترة 

 15بالدینار الرمزي، وبالنسبة لوالیات الجنوب الكبیر تستفید من هذه المزایا خالل فترة المربع  ترمال

  .سنة بحساب الدینار الرمزي للمتر المربع الواحد

یحرر عقد البیع، في الشكل الرسمي وفقا لألشكال المنصوص علیها في التشریع المعمول به، وذلك 

، یحرر عقد االمتیاز، من طرف إدارة أمالك الدولة 1ن تسجیل وشهر عقاريباستیفاء كل إجراءات الرسمیة م

طبقا لألحكام التشریعیة المعمول بها، والذي یتطلب كذلك إجراءات الرسمیة ألنه ینقل حق عیني عقاري وهو 

حق االمتیاز، كما یخضع بیع األراضي أو منح حق االمتیاز علیها للمواصفات المحددة في دفتر الشروط 

  .232- 07سب النماذج المرفقة بالمرسوم التنفیذي رقم ح

سنة قابلة للتجدید، ) 20(یمنح حق االمتیاز على األراضي لمدة مؤقتة وقابلة لإلبطال لمدة عشرین 

حیث انقضاء مدة العشرون سنة، یمكن لصاحب االمتیاز أن یطلب تجدیدها بموجب طلب یودع لدى الوزیر 

  .شهرا على األقل قبل انقضاء مدة االمتیاز) 12(عشر  المكلف بالسیاحة في أجل إثنا

، ویجب أن یكون تجدید االمتیاز "اللجنة الخاصة"یخضع طلب تجدید حق االمتیاز إلى دراسة وموافقة 

 .3صریحا ومكتوبا بعد معاینة أسباب طلب التجدید، وال یمكن في أیة حالة تجدید االمتیاز ضمنیا

  

-Iبیعالفي حالة "نیة لتنمیة السیاحة والمشتري حقوق وواجبات الوكالة الوط : "  

حدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق ببیع األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السیاحي والمواقع 

السیاحیة، حقوق وواجبات الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة بصفتها ممثل للدولة ومالكة للوعاء العقاري الذي 

قاریة لمناطق التوسع السیاحي، والذي اكتسبته بناء على اتفاق ودي بین الوزیر یدخل ضمن الحافظة الع

  .المكلف بالسیاحة والوزیر المكلف بالمالیة كما ذكرناه سابقا

هو الطرف اآلخر في هذا العقد بصفته مترشح القتناء " المستثمر السیاحي"ومن جانب آخر یعتبر 

  .احي داخل مناطق التوسعوعاء عقاري بغرض إنجاز مشروع استثماري سی

                                           
اإلجراءات التي ینص علیها  روعیت ال تنتقل الملكیة والحقوق العینیة األخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أو في حق الغیر، إال إذا" -  1

  .مدني جزائري 793راجع المادة " القانون وباألخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقاري
  : السالف الذكر  23- 07النماذج المرفقة بالمرسوم التنفیذي  - 2

  .وسع السیاحي والمواقع السیاحیةدفتر الشروط النموذجي المتعلق ببیع األراضي الواقعة داخل مناطق الت: الملحق األول  -

  .دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح حق امتیاز على األراضي الواقعة داخل منطقة التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة: الملحق الثاني  -
  .من نفس المرسوم التنفیذي 25إلى  19راجع المواد من  - 3



  

336 
 

أشهر ابتداء ) 3(وفور إبرام عقد البیع بین الطرفین، یلتزم المشتري بطلب رخصة البناء في أجل ثالثة 

، ألن المشتري بهذه الصفة یصبح مالكا لحق عیني على العقار مما یخوله حق 1من تاریخ تحریر عقد البیع 

  .المعمول بهطلب رخصة البناء وفقا للتشریع والتنظیم 

ویجب أن یحدد أجل إنجاز المشروع مسبقا في عقد البیع، على أن یبدأ سریانه ابتداء من تاریخ 

الحصول على رخصة البناء، ویمكن أن تمدد آجال انطالق وتنفیذ األشغال المحددة في دفتر الشروط في 

ن المشتري من إنجاز التزاماته فیها، حالة عدم احترامها بسبب القوة القاهرة، بمدة مساویة لتلك التي لم یتمك

  .أي ضعف مدة التأخیر بسبب القوة القاهرة

، ألن عقد بیع العقار الموجه لالستثمار 2ال یمكن أن تعتبر صعوبات التمویل في أي حال كقوة قاهرة

وتجهیز هو في حد ذاته مساهمة من الدولة ممثلة في الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، وذلك من خالل تهیئة 

مناطق التوسع السیاحي الستقبال االستثمارات السیاحیة، وهي عملیة مكلفة أخذتها الدولة على عاتقها 

لتشجیع وترقیة االستثمار السیاحي، وحتى مسألة البیع، فالوكالة من خالل هذه العملیة ال تسعى إلى تحقیق 

لیة تهیئة مناطق التوسع السیاحي ولو بصفة أرباح مالیة بقدر ما تسعى إلى تغطیة التكالیف المترتبة عن عم

، والباقي تتحمله الخزینة العمومیة وذلك تكریسا لمبدأ أن األنشطة للمحافظة على توازنها المالي جزئیة فقط

المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة،  01- 03السیاحیة تكتسي طابع المصلحة العامة الذي تضمنه القانون 

  .المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 03-03وكذلك القانون 

ال یحق له أن یدعي عدم قدرته على مواصلة تجسید المشروع " المشتري"وبذلك فالمستثمر السیاحي 

لنقص السیولة المالیة أو إعساره أو تأخر بنك ما في تمكینه من قرض نقدي یضمن تمویل المشروع 

  .السیاحي

إلجمالي للبیع والحقوق والرسوم المستحقة إلى الوكالة الوطنیة لتنمیة كما یلتزم المشتري بتسدید الثمن ا

  3:السیاحة، ویكون ذلك حسب الكیفیات التالیة 

 .دفع كلي - 

 .دفع بالتقسیط حسب جدول استحقاق یعده الطرفان - 

ویفترض أن یعرف المشتري األرض المكتسبة معرفة جیدة، ویأخذها على الحالة التي وجدها علیها یوم 

الملكیة، دون إمكانیة تقدیم أي طعن ضد الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة ألي سبب كان، ال سیما الحالة نقل 

السیئة لألرض أو باطن األرض، أي یأخذ األرض بكل ارتفاقاتها السلبیة واالیجابیة، وطبقا للتشریع الساري 

ني والفسیفساء والنقوشات والتماثیل والمیدالیات المفعول، وتحتفظ الدولة بملكیة األشیاء الفنیة أو األثریة والمبا

                                           
  .المتعلق ببیع األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیةدفتر الشروط النموذجي  02راجع المادة  - 1
  .من دفتر الشروط النموذجي  السالف الذكر 04راجع المادة  - 2
  .من نفس دفتر الشروط 05راجع المادة  - 3
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والمزهریات والنصب والتسجیالت والقطع النقدیة القدیمة، التي قد توجد، أو التي قد یعثر علیها على سطح 

  .األرض أو في باطنها

في حالة اكتشاف من هذا النوع، یجب على المشتري تبلیغ الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة فورا، وذلك 

  .تحت طائلة التعویض عن الضرر

وحتى بعد انتقال الملكیة للمشتري، ال یمكن لهذا األخیر أن یبیع األرض التي اكتسبها لتجسید المشروع 

السیاحي، أو یؤجرها أو یهبها، إال بعد إنجاز المشروع الذي تم بیع األرض من أجل إنجازه، تحت طائلة 

بقة تصدرها المصالح المختصة بعد معاینة المنشآت المنجزة البطالن، ویثبت انجاز المشروع بشهادة مطا

، وبمواصفات مخطط التهیئة السیاحیة المتعلق بمنطقة 1ومدى مطابقتها مع تصامیم طلب رخصة البناء 

  . 2التوسع والموقع السیاحي المعني

حقیق كما یتعهد المشتري بوضع، تحت كامل مسؤولیته، الوسائل البشریة والمادیة الضروریة لت

  .مشروعه، ویتكفل بتعویض الخسائر المحتمل وقوعها من قبل مقاولیه على التجهیزات والمنشآت الموجودة

ویتعهد كذلك بإنجاز مشروعه، وذلك باحترام البیئة والمحافظة على منطقة التوسع أو الموقع السیاحي 

  .ضد كل أشكال التلوث، وتدهور الموارد الطبیعیة والثقافیة

منصوص علیه في دفتر الشروط المرفق بعقد البیع، تمنع النشاطات أو األشغال التي یتم  وفقا لما هو

  : القیام بها ألهداف غیر تلك المحددة فیه، وال سیما 

 .البناءات الخفیفة ذات الطابع المؤقت، ما عدا خالل فترة البناء - 

 .أو اآلبار ما عدا بترخیص استثنائي من المصالح المختصة/ الحفر و - 

 .ف األرض من أجل استخراج مواد البناءجر  - 

ویمكن لإلدارة المكلفة بالسیاحة، القیام بمراقبة األشغال الجاریة والتأكد من مطابقتها مع المخططات 

  .3المصادق علیها ،في أي وقت 

في حالة معاینة عدم مطابقة األشغال المنجزة للمخططات المصادق علیها، تنذر الوكالة الوطنیة 

یاحة المشتري، وتوجه له اعذارا بتوقیف األشغال وتصحیحها طبقا للمخططات المصادق علیها في لتنمیة الس

  .یوما) 30(أجل أقصاه ثالثون 

یوم، وال سیما في حالة اإلخالل بإنجاز أشغال  30عندما ال یحترم المخالف اإلنذار المقرر بمدة 

ة، قصد توقیف األشغال، وفق الطرق االستعجالیة البناء، یمكن للوكالة أن تلجأ إلى الجهة القضائیة المختص

                                           
كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة وتربویة أو تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخیص باستقبال الجمهور أو المستخدمین إذا  - 1

  ..".للخدمات أو الصناعة أو التجارة
  .من دفتر الشروط النموذجي السالف الذكر 09إلى  06راجع المواد من  - 2
  .من دفتر الشروط النموذجي، السالف الذكر 13، 12، 11راجع المواد  - 3
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المقررة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، لكي تفصل الجهة القضائیة المختصة، إما بالعمل على 

مطابقة األشغال المنجزة وفق مخطط التهیئة السیاحیة، وٕاما بهدم ما تم إنجازه واألمر بإعادة المكان إلى 

  .1حالته السابقة 

مهام وصالحیات الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، ضمان مرافقة ودعم ومساعدة المشتري في  ومن

إنجاز مشروعه، لكن في حالة إذا تنازل المشتري عن مشروعه االستثماري، أو إذا بدى غیر قادر على 

مشروع بالطرق إنهائه في األجل المحدد، في هذه الحالة تتولى الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة حیازة ال

  .القانونیة، وتقوم ببیعه في المزاد العلني، وهذا طبقا لشروط مخطط التهیئة السیاحیة

في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط المنصوص علیه أو تعدیل المشروع بهدف إدخال نشاطات 

وصى بها مع یرسالن إلى المشتري عن طریق رسالة م) 2(غیر معتمدة أو غیر مرخص بها، وبعد اعذارین 

وصل إستالم، وكان اإلعذاران دون جدوى، یتم الفسخ بمتابعة قضائیة من طرف الوكالة الوطنیة لتنمیة 

السیاحة، ویكون المشتري مسؤوال عن كل األضرار التي تلحق بالغیر بسبب البیع، ویلتزم لهذا الغرض بإبرام 

ول بهما، كما یتحمل المشتري الضرائب كل عقود التأمین المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعم

والرسوم والمصاریف األخرى الناتجة عن البیع، باستثناء تلك التي یستفیذ فیها من إعفاء في إطار المزایا 

  .الممنوحة له طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

، ویصرح في ویلتزم المشتري بإنجاز مشروعه في األجل المحدد سابقا، تحت طائلة فسخ عقد البیع

  .2العقد بعلمه المسبق بمحتوى دفتر الشروط قبل إمضائه والذي یتم الرجوع إلیه عند الضرورة 

 

-II حقوق وواجبات السلطة المانحة لحق االمتیاز وصاحب االمتیاز :  

في حالة منح حق االمتیاز على قطعة أرض موجهة لإلستثمار السیاحي واقعة داخل مناطق التوسع 

تبقى قائمة في مجال تسییر  « ANDT »والمواقع السیاحیة، فإن صالحیات الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة 

فإن " البیع"، أي حالة والتّصرف في الحافظة العقاریة السیاحیة، وكل ما في األمر أنه في الحالة األولى

الوكالة تتصّرف مباشرة بإبرام عقد البیع لفائدة المشتري الذي تقدم بملف یتضّمن إنجاز مشروع سیاحي، 

وبذلك فهي تباشر عملیة البیع لصالح هذا المستثمر ألنها حائزة قانونیة للقطعة األرضیة محل التّصرف، 

  .3أساس اتفاق وّدي، كما ذكرنا سابقا والتي اكتسبتها من الوزیر المكلف بالمالیة على

لكن في حالة منح االمتیاز على األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السیاحي فإن الوكالة الوطنیة 

لتنمیة السیاحة تتصّرف باسم الدولة وتقّرر بمنح حق االمتیاز من عدمه وفقا للصالحیات المخّولة لها، لكن 

                                           
  .السالف الذكر 03-03من القانون رقم  40و 39راجع المواد    - 1
  .السالف الذكر –من دفتر الشروط النموذجي  20إلى  14راجع المواد من  - 2

3  - ANDT : agence nationale de développement du tourisme. 
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الملكیة في هذه الحالة تبقى في ید مصالح أمالك الدولة والتي منحت ولیست مالكة، ألن  مسیرةبصفتها 

السلطة "الوالي المختص إقلیمیا صالحیة إبرام العقد بعد موافقة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، لذلك ذكرنا 

متیاز، وفي توافق أو ترفض طلب االف في هذه الحالة لها دور استشاري ولم نقل الوكالة، ألن الوكالة" المانحة

حالة الموافقة علیه یرسل إلى الوالي المختص الذي تقع في دائرة اختصاصه منطقة التوسع المعنیة إلصدار 

قرار منح االمتیاز، وٕاحالة األطراف إلى مدیر أمالك الدولة بصفته موثق الدولة، أو موثق عمومي، حسب 

  .الموافقةالحاالت، لیحّرر عقد االمتیاز طبقا لقرار الوالي المتضمن 

وأهم اختالف بین عقد البیع الناقل للملكیة ومنح حق االمتیاز، أن حق االمتیاز ال ینقل الملكیة 

للمستفید منه، بل یمنحه حق عیني عقاري على الوعاء العقاري یستطیع بموجبه استعمال واستغالل هذا 

یة الرقبة تبقى في ید الدولة ممثلة الوعاء العقاري وفقا للشروط المنصوص علیها في دفتر األعباء، لكن ملك

في مصالح أمالك الدولة، وهذا إلعطاء حمایة أكثر لمناطق التوسع السیاحي، وضمان مراقبتها والحفاظ 

  .علیها وحتى سحبها من المستفید، متى رأت مصالح أمالك الدولة وجها لذلك

المتعلق بمنح االمتیاز على  لكن على العموم فإن حق االمتیاز المذكور في دفتر الشروط النموذجي

األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السیاحي، یمنح المستفید  منه تقریبا نفس صالحیات  المشتري في 

حالة البیع، ماعدا حق التنازل والتصرف في الملكیة، ومدة االستغالل في عقد االمتیاز تكون محددة، حیث 

لة للتجدید، عند انقضائها یمكن لصاحب االمتیاز طلب سنة قاب) 20(یمنح حق االمتیاز لمدة عشرین 

شهرا على األقل قبل ) 12(تجدیدها بواسطة طلب یودع لدى الوزیر المكلف بالسیاحة في أجل اثنا عشر 

المنصوص علیها " اللجنة الخاصة"انقضاء مدة االمتیاز، ویخضع طلب تجدید االمتیاز إلى دراسة ومصادقة 

  1:، ویتم تجدید حق االمتیاز بعد معاینة إحدى الحاالت اآلتیة 23-07م في المرسوم التنفیذي رق

 .عدم انتهاء المشروع بسبب القوة القاهرة - 

وال یمكن أن یجدد حق . توسیع وعصرنه وٕانجاز المشاریع التكمیلیة طبقا لمخطط التهیئة السیاحیة - 

 .االمتیاز ضمنیا في أیة حالة من األحوال

دید إتاوة اإلیجار السنویة المحددة من طرف إدارة أمالك الدولة، والتي ویلتزم صاحب االمتیاز بتس

یلتزم صاحب االمتیاز بإنجاز مشروعة ، كما یة أمالك الدولة المختصة إقلیمیاتسدد لدى صندوق مفتش

  .2في األجل المحدد، طبقا للشروط المتفق علیها في دفتر الشروط، تحت طائلة سحب حق االمتیاز

  

  

                                           
 - احي والمواقع السیاحیةمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح حق االمتیاز على األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السی 6و  5راجع المادة  -  1

  .الملحق الثاني
  .من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح حق االمتیاز 18راجع المادة  - 2
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  اللجنة الخاصة صالحیات : ثانیـا 

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالسیاحة لجنة خاصة تكلف بالبت في المشاریع المقدمة من طرف طالبي 

  .اقتناء األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة أو منح حق  االمتیاز علیها

  1:ف بالسیاحة أو ممثلة من األعضاء اآلتیین تتشكل اللجنة الخاصة التي یرأسها الوزیر المكل

 .ممثل وزیر المالیة - 

 .ممثل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة - 

 .ممثل وزیر المساهمات وترقیة االستثمارات - 

 .ممثل وزیر السكن والعمران - 

 .ممثل وزیر األشغال العمومیة - 

 .ممثل وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة - 

 الوطنیة لتنمیة االستثمارالمدیر العام للوكالة  - 

 المدیر العام للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة - 

یمكن اللجنة أن تستعین في أشغالها بأي شخص یمكنه بحكم كفاءته أن یفیدها في مداوالتها، وتتولى 

  .مصالح وزارة السیاحة أمانة اللجنة

ضاء بقرار من وزیر السیاحة تجتمع اللجنة بناء على طلب من رئیسها، وتحدد القائمة االسمیة لألع

  .سنوات قابلة للتجدید) 3(بناء على اقتراح من السلطات التي ینتمون إلیها لمدة ثالث 

یوما على األقل قبل تاریخ االجتماع مرفقة ) 15(ترسل االستدعاءات إلى األعضاء خمسة عشر 

  .بالملفات المسجلة في جدول األعمال

ر نصف أعضائها على األقل، وٕاذا لم یكتمل النصاب، تجتمع وال تصّح مداوالت اللجنة إّال بحضو 

أیام الموالیة، وتصح مداوالتها حینئذ مهما یكن عدد األعضاء الحاضرین، وتتخذ ) 8(اللجنة في الثمانیة 

المداوالت باألغلبیة البسیطة ألصوات األعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي األصوات یكون صوت الرئیس 

  .2والت اللجنة في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر علیهتدون مدا. مرجحا

وقد عرف منح حق االمتیاز على األراضي التابعة ألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع 

  .استثماریة، عّدة تعدیالت تماشیا مع التوجهات االقتصادیة والسیاسة االستثماریة للدولة الجزائریة

                                           
  .السالف الذكر 23- 07من المرسوم التنفیذي رقم  26راجع المادة  - 1
  .السالف الذكر 23-07من المرسوم التنفیذي  31إلى  28راجع المواد من  - 2
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، یجیز إعادة بیع 2007المؤرخ في  23- 07متیاز في إطار المرسوم التنفیذي فبعد  أن كان حق اال

األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، ویجیز كذلك منح حق االمتیاز علیها بالتراضي، 

، یحدد شروط وكیفیات منح االمتیاز على األراضي 2008المؤرخ في أول سبتمبر  04- 08صدر األمر رقم 

منه،  05لتابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع استثماریة، والذي نص من خالل المادة ا

على أن یرخص االمتیاز عن طریق المزاد  العلني كأصل عام، ویرخص االمتیاز استثناءا بالتراضي من 

ها طابع األولویة واألهمیة مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني لالستثمار، للمشاریع  التي یكون ل

الوطنیة، والتي تكون محدثة بقوة لمناصب الشغل أو القیمة المضافة، أو التي تساهم في تنمیة المناطق 

  .1المحرومة أو المعزولة، وألغى عملیة التنازل أو إعادة البیع

من  15، بموجب المادة 04-08من األمر رقم  9، 8، 5، 3عّدلت أحكام المواد  2011وفي سنة 

، والتي جعلت منح االمتیاز یكون عن طریق التراضي وألغت طریقة 2011قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  : المزاد العلني، حیث نّصت على 

یمنح االمتیاز على أساس دفتر شروط، عن طریق التراضي على األراضي التابعة لألمالك الخاصة 

عمومیة أو األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین للقانون للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات والهیئات ال

، ویرخص 2الخاص، وذلك الحتیاجات مشاریع استثماریة، ومع مراعاة احترام قواعد التعمیر المعمول بها

، مع مراعاة الطبیعة القانونیة للعقار ونوع االستثمار الذي سیخصص له، االمتیاز بالتراضي بقرار من الوالي

منح االمتیاز لالستثمار الصناعي، وقد یكون االستثمار مخصص لنشاط الترقیة العقاریة، وقد یكون فیمكن 

  .االمتیاز موجه لالستثمار السیاحي

  : في إطار كل ما یتعلق باالستثمار الصناعي - 1

بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة االستثمار وضبط العقار 

« CALPIREF »3 ألمالك الخاصة للدولة واألصول العقاریة المتبقیة التابعة ل، على األراضي التابعة

للمؤسسات العمومیة المحلة، واألصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة االقتصادیة وكذا األراضي 

 .التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات

  : الترقیة العقاریةا یتعلق بنشاط في إطار كل م - 2

 .بناء على اقتراح الهیئة المكلفة بتسییر المدینة الجدیدة، على األراضي الواقعة بالمدینة الجدیدة

  

                                           
  .من السالف الذكر 04-08من األمر رقم  05ن راجع المواد م - 1
  .2011من قانون المالیة التكمیلي لسنة  15راجع المادة  - 2

3 -« CALPIREF » : comité d’assistance pour la localisation et la promotion de l’investissement et régularisation du 
foncier. 
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  : في إطار كل ما یتعلق باالستثمار السیاحي - 3

وبعد . بعد موافقة الوكالة الوطنیة لتطویر السیاحة، على األراضي التابعة لمنطقة التوّسع السیاحي

 .وزیر القطاع المختصموافقة 

بموجب قانون المالیة التكمیلي الذي أبقى على  2015عّدلت أحكام هذا القانون في سنة  وقد

  .صالحیات الوالي في منح قرار االمتیاز، لكن التعدیل مّس الهیئات االستشاریة التي تقترح منح االمتیاز

الموجه لالستثمار التي تكون حصریا عن وقد جاءت األحكام الجدیدة فیما یخص االستفادة من العقار 

، التي تعدل أحكام 2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة  48طریق التراضي، وهو ما نصت علیه المادة 

، الذي یحدد شروط وكیفیات منح االمتیاز 2008المؤرخ في أول سبتمبر سنة  04- 08من األمر  05المادة 

مشاریع استثماریة، المعدل والمتمم، وتحرر  للدولة الموجهة إلنجازك الخاصة على األراضي التابعة لألمال

  : كما یأتي 

 :یرّخص االمتیاز بالتراضي بقرار من الوالي 

بناء على اقتراح من المدیر الوالئي المكلف باالستثمار الذي یتصّرف، كلما تطلب األمر ذلك،  - 

ألراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة بالتنسیق مع المدیرین الوالئیین للقطاعات المعنیة، على ا

واألصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة المنحلة واألصول الفائضة للمؤسسات العمومیة 

 .االقتصادیة، وكذا األراضي التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات

ضي الواقعة داخل محیط بناء على اقتراح من الهیئة المكلفة بتسییر المدینة الجدیدة على األرا - 

 .المدینة الجدیدة بعد موافقة الوزیر المكلف بالمدینة

بعد موافقة الوكالة الوطنیة لتطویر السیاحة على األراضي التابعة لمنطقة التوسع السیاحي بعد  - 

 .1موافقة الوزیر المكلف بالسیاحة

  

  راضي خارج مناطق التوسع السیاحي منح  االمتیاز بالت :ثالثــا 

منح االمتیاز بالتراضي ال یقتصر فقط على مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة المنظمة إن 

، بل یمكن أن یمنح حق امتیاز خارج مناطق التوسع، والسیما في الوالیات 03- 03بموجب القانون رقم 

  .الداخلیة والجنوبیة في المناطق التي لم یشملها مخطط تهیئة سیاحیة

                                           
  .2015المالیة التكمیلي لسنة من قانون  48راجع المادة  - 1
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االمتیازات المتعلقة بالحصول على العقار، والتي یمكن أن تكون كذلك القطعة األرضیة وفیما یخص 

موطن  المشروع ملكیة خاصة، أو بموجب عقد إیجار ، أو من أمالك الدولة الخاصة التي تمنح عن طریق 

  .عقد االمتیاز من طرف الوالي بالتراضي

یة لتحقیق المشروع االستثماري، وفي هذا وفي سبیل ذلك یجب أتباع مجموعة من اإلجراءات اإلدار 

الصدد نفرق بین حالة كون المستثمر ال یمتلك الوعاء العقاري، وحالة امتالكه للوعاء العقاري، ألنه في 

الحالة األولى نكون بصدد منح حق امتیاز على األمالك العقاریة التابعة للدولة، ولكن في الحالة الثانیة وهي 

للوعاء العقاري نكون خارج نطاق نظام االمتیاز والذي یعد العقار المملوك للدولة  حالة امتالك المستثمر

مجاله الحیوي، ومع ذلك یبقى المستثمر المالك للوعاء العقاري یخضع للضوابط القانونیة من أجل إنجاز 

  .مشروعه والسیما عملیة المصادقة على مخططات المشاریع الفندقیة

  

-Iمتلك الوعاء العقاري لالستثمار حالة كون المستثمر ال ی : 

الستثمار السیاحي، تكون اإلجراءات المخصص لفي حالة كون المستثمر ال یمتلك  الوعاء العقاري 

صعبة وطویلة نوعا ما، ألن إنجاز مشروع استثمار سیاحي یتطلب دراسات تقنیة واعتمادات مالیة وتراخیص 

  .إداریة وأهم شيء الوعاء عقاري

وعاء عقاري موجه لالستثمار السیاحي بإیداع  االستفادة من یقوم المستثمر المترشح لطلب:  لىالمرحلة األو 

طلب االستثمار السیاحي لدى مصالح مدیریة الصناعة والمناجم المكلفة بملف االستثمار بالوالیة المعنیة، 

ي للشركة إذا ویكون ذلك من طرف صاحب المشروع إذا كان شخص طبیعي، أو من طرف الممثل القانون

نسخ، الذي یبّین فیه طبیعة ونوع ) 3(كان صاحب المشروع شخص معنوي، یودع الطلب المتكون من ثالثة 

  .المشروع االستثماري، ویوجه إلى السید والي الوالیة

   1:یتكون الملف من الوثائق التالیة 

 .طلب االستفادة من قطعة أرض إلنجاز مشروع استثمار سیاحي - 

دراسة تقنیة واقتصادیة، یعّدها مكتب محاسبة معتمد، تشتمل مختلف الدراسات التقنیة واالقتصادیة  - 

سنوات مع ) 5(المعرفة الجیدة للمشروع تكون مرفقة بدراسة مالیة تشمل خمس  علىالتي تساعد 

 .إجباریة ختم المكتب المعد للدراسة

 

                                           
لقاء جهوي  مداخلة مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة قسنطینة حول المنهجیة المتبعة في عملیة تقییم ومتابعة مشاریع االستثمار السیاحي، - 1

  .05ص –بفندق حسین قسنطینة  2017أفریل  06منعقد بتاریخ 
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إذا كان صاحب المشروع (SARL1, EURL2, SNC3, SPA4) : القانون األساسي للشركة  - 

 .شخص معنوي

، یبّین 500/1یعّده مكتب دراسات معماریة معتمد، على سّلم  (plan de masse)مخطط الكتلة  - 

اإلدارة، التجهیزات، المخازن، المساحات الخضراء، (فیه مكان تواجد كل مرافق المشروع 

 ....).یرةظالح

 .مصالح مدیریة الصناعة والمناجم للوالیة وفق نموذج معد من طرف: بطاقة تقنیة للمشروع  - 

یحتوي على عرض للمشروع  (CD ROM)كما یطلب من المستثمر إرفاق الملف بقرص مضغوط  - 

 .power point)بواسطة تنقیة (

 .نسخـة من بطاقة التعریف الوطنیة للمستثمر - 

سة وٕابداء الرأي حول المشروع توجه نسخـة من ملف الطلب للمصالح المعنیة بالمشروع للدرا:  المرحلة الثانیة

أوت  06المؤرخة في  001في حدود أجل ال یتعدى الثمانیة أیام، تطبیقا للتعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

، المتضمنة إجراءات منح االمتیاز على األمالك العقاریة النجاز مشاریع استثماریة، وطریقة معالجة 5 2015

  .جه النجاز مشاریع استثماریةملفات طلب االمتیاز على العقار المو 

حیث تشرح هذه التعلیمة الكیفیات الجدیدة واإلجراءات المتبعة للحصول على حق االمتیاز، بالتراضي، 

  .وكذا اآلجال الجدیدة لمعالجة الملفات

ونّصت على أنه، كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص، یرغب في 

بالتراضي على عقار موجه لالستثمار، یجب أن یقوم بتكوین ملف موجه للمدیر الوالئي  الحصول على امتیاز

المكلف باالستثمار المختص إقلیمیا، ومنه یكلف المدیر الوالئي المكلف باالستثمار بدراسة الملف، كما 

شارتهم، بإبداء رأیهم في یستشیر المدیریات الوالئیة المعنیة بالمشروع، ویلتزم المدیرون الوالئیون، الذین تم است

  .أیام) 08(أجل ال یتعدى ثمانیة 

أیام من تاریخ تلقي آراء ) 08(بعدها یتم تحویل  الملف للوالي مع تقریر تقییمي معلل، في أجل ثمانیة 

المدیریات التي تّمت استشارتها، ولیتخذ الوالي قراره بخصوص الملف، وفي حالة الموافقة فإنه یقوم بإصدار 

لقابلیة للحصول على امتیاز بالتراضي، على إثر ذلك تلزم إدارة أمالك الدولة بإتمام إجراءات التوقیع قرار با

                                           
1 - SPA : Société par actions )ت التوصیة باألسهمشركا (  
2 - SNC : Société en non collectif )شركة التضامن (  
3 - SARL : Société à responsabilité limitée )الشركات ذات المسؤولیة المحدودة(  
4 - EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ) دة المؤسسة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدو(   

متضمنة طریقة معالجة ملفات طلب االمتیاز على العقار النجاز مشاریع  2015أوت  06مؤرخة في  001التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  - 5

  .استثماریة
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ویحدد أجل شهر واحد إلنجاز عقد . مع المستفید على دفتر أعباء في أجل ثمانیة أیام من تلقي الملف

إعالم المعني، في أجل خمسة االمتیاز، وفي حالة رفض الملف، یلتزم المدیر الوالئي المكلف باالستثمار ب

  .یوم، عن طریق مراسلة مبررة) 15(

بعد موافقة جمیع المصالح المعنیة على المشروع، وبعد عملیة اختیار أرضیة المشروع :  المرحلة الثالثة

، تحت إشراف وتوجیه مصالح مدیریة التعمیر "لجنة اختیار األراضي"السیاحي من طرف اللجنة المختصة 

عماریة والبناء للوالیة، تدّون العملیة في محضر اختیار األراضي، ثم یسجل ویتم إرساله لمقر والهندسة الم

، وهذا لمنح 1إلتمام اإلجراءات من طرف مصالح مدیریة أمالك الدولة للوالیة" األمانة العامة"الوالیة المعني 

  .عقد  االمتیاز لصالح المستثمر

إیداع ملف طلب المصادقة على المخططات كامال لدى المدیریة الوالئیة للسیاحة :  المرحلة الرابعة واألخیرة

والصناعة التقلیدیة للدراسة وٕابداء الرأي، وٕارساله للوزارة الوصیة للمصادقة من طرف اللجنة المختصة بدراسة 

المتعلق  992-01من القانون  47و  46ا ألحكام المادتین رقم قمخططات المشاریع الفندقیة، وذلك طب

  .20003جوان  11المؤرخ في  2000- 131بالفندقة، وكذا أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

  

-II حالة كون المستثمر یمتلك قطعة أرضیة لالستثمار : 

ع االستثماري السیاحي، یتطلب على و ك المستثمر لوعاء عقاري قابل الحتضان المشر في حالة امتال

لخاص بالمصادقة على المخططات للمشروع االستثماري كامال، لدى المدیریة المستثمر إیداع ملف الطلب ا

للدراسة وٕابداء الرأي، وٕارساله للوزارة الوصیة  موطن إقامة المشروع الوالئیة للسیاحة والصناعة التقلیدیة

ادتین للمصادقة علیه من طرف اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاریع الفندقیة، وذلك طبقا ألحكام الم

 2000- 131المتعلق بالفندقیة،  وكذا أحكام المرسوم التنفیذي رقم  99- 01من القانون  47و 46رقم 

  .4 2000جوان  11المؤرخ في 

  

  

  

                                           
ا وتسییرها وتقوم بتحریر العقود تتولى مدیریة أمالك الدولة في الوالیة تنظیم تنفیذ العملیات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة ألمالك الدولة وحمایته - 1

المؤرخ في  65- 91من المرسوم التنفیذي رقم  8راجع المادة . المتعلقة بالعملیات العقاریة التابعة ألمالك الدولة وبحفظ النسخ األصلیة ذات الصلة بها

یونیو سنة  1المؤرخ في  117-94لتنفیذي رقم یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة ألمالك الدولة والحفظ العقاري متمم بالمرسوم ا 1991مارس  02

1994.  
  .، یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة1999ینایر سنة  6مؤرخ في  01-99من القانون رقم  47، 46راجع المواد  - 2
  .یة، یحدد تشكیلة اللجنة المختصة بدراسة المشاریع الفندق2000جوان  11المؤرخ في  131- 2000المرسوم التنفیذي رقم  - 3
  .18ص  –مرجع سابق  –مداخلة مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة قسنطینة  - 4
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  غیره من عقود االمتیاز األخرى  تمییز عقد االمتیاز السیاحي عن :الفرع الثاني 

من خالل استقرائنا للنصوص السابقة، وال سیما إجراءات منح االمتیاز، نالحظ أن عقد  االمتیاز لیس 

عقد  منفرد ینصرف إلى االستثمار السیاحي فحسب، أي أنه یتخذ أشكاال عدیدة تشمل عّدة مجاالت 

في مجال االستثمار وقطاعات مختلفة، فهناك عقد امتیاز في مجال االستثمار السیاحي، ویوجد عقد امتیاز 

وهناك أیضا عقد  امتیاز یخص العقار الفالحي، وٕان وعقد امتیاز متعلق بنشاط الترقیة العقاریة، الصناعي، 

كانت هذه العقود تجتمع في أنها كلها تنصّب على األمالك الخاصة للدولة، وأن صیغة االمتیاز فیها تشمل 

  .  الذي یبقى في ید مالك الرقبة، أي الدولةحق االستعمال واالستغالل فقط دون حق التصّرف، 

إال أن كل عقد من العقود السالفة الذكر یختلف عن غیره من ناحیة هیاكل التسییر واإلدارة، والتشریع 

الخاص به، ونطاق المّدة الزمنیة التي تمنح للمستثمر في سبیل االستفادة من استعمال واستغالل كل صنف 

مّما ید فعنا إلى ضرورة تمییز كل . العقاریة التابعة لألمالك الخاصة للدولة من هذه األصناف من الملكیة

نوع من هذه األصناف على حدى، حتى یتجلى ویتضح لنا مفهوم عقد االمتیاز السیاحي بشكل واضح 

  .ومنفرد

ثم عقد االمتیاز الموجه  )أوال( متیاز المنصب على العقار الصناعيلذلك سوف نعّرف عقد اال

نظام المستثمرات "، ثم عقد  االمتیاز المتضمن االستثمار الفالحي )ثانیا( مار في الترقیة العقاریةلالستث

  .)ثالثا( "الفالحیة

  

 یاز الموجهة لالستثمار الصناعي عقد االمت:أوال 

ختالالت كبیرة في النظام القانوني للعقار الصناعي، الذي لم یظل على القد أبانت  التجربة العملیة 

وثیرة ثابتة، زیادة على تداخل صالحیات تسییره وتنظیمه إلى جهات متعددة، وهو ما أدى إلى استنزاف عدد 

كبیر من األراضي الخاصة للدولة دون تحقیق نهضة اقتصادیة حقیقیة، مما أدى بالسلطات العمومیة إلى 

رین والمصلحة العامة البحث عن آلیات قانونیة تضمن تحقیق التوازن بین المصلحة الخاصة للمستثم

العمرانیة، سعیا للحفاظ على الحقیبة العقاریة للدولة وترشید استغاللها، وكذلك لغلق الباب أمام المستثمرین 

الوهمین الذي یستفیدون من العقارات الموجهة لالستثمار دون تجسید مشاریعهم، ویلجؤون إلى المضاربة 

  .ثمار وتحویل وجهته بطریقة احتیالیةالعقاریة ببیع الوعاء العقاري المخصص لالست

لذلك عمدت الدولة إلى وضع آلیة قانونیة جدیدة في شكل عقد إداري ذو طبیعة خاصة، یمنح 

  . 1للمستثمر بموجبه حق االستغالل واالستعمال دون حق التصرف، حیث تبقى ملكیة الرقبة للدولة

                                           
  .77ص  – 2002 –جامعة الجزائر  –كلیة الحقوق  –مذكرة ماجستیر  –السیاسة العقاریة في المجال الصناعي  –عبد الحمید جبار  - 1
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وكیفیات منح االمتیاز على  الذي یحدد شروط 2008المؤرخ في  04- 08وهو ما كرسه األمر 

األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة الموجهة إلنجاز مشاریع استثماریة، والذي ألغى تماما التنازل على 

األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة الموجهة إلنجاز مشاریع استثماریة، واقتصر فقط على منح االمتیاز 

  .الذي كان یمنح االمتیاز القابل للتنازل 11- 06غى أحكام األمر بالمزاد العلني أو بالتراضي، وأل

، من الجانب 04- 08لذلك فقد جاءت أحكام عقد االمتیاز الغیر قابل للتنازل قبل تعدیل األمر 

  .االجرائي بنصها على أن صیغ منح االمتیاز كأصل عام یمنح بالمزاد العلني المفتوح أو المقید

بالنسبة للمشاریع ذات األهمیة الوطنیة،  04- 08من األمر  07ام المادة ویمنح بالتراضي عمال بأحك

أو المشاریع التي تساهم في تنمیة المناطق المحرومة أو المعزولة، ویكون المنح بالتراضي من طرف مجلس 

  .الوزراء، بناء على اقتراح من المجلس الوطني لالستثمار

العلني، فیكون من طرف الوالي، بناء على اقتراح من لجنة أما إذا كان منح االمتیاز عن طریق المزاد 

المساعدة على تحدید الموقع وترقیة االستثمار وضبط العقار، أو من الوزیر المكلف بالصناعة لما تكون 

  .« ANIREF » 1القطعة األرضیة تابعة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

والمحدد  2009ماي  02المؤرخ في  152-09التنفیذي  من المرسوم 02فقرة  09حیث نصت المادة 

لشروط وكیفیات منح االمتیاز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع 

عندما یتعلق األمر بقطعة تابعة للدولة تم إسناد تسییرها لهیئة عمومیة مكلفة بالضبط : "استثماریة، على أنه 

باقتراح من هذه الهیئة بناء على قرار من الوزیر المكلف ... یة، یرخص منح االمتیاز والوساطة العقار 

  .2"باالستثمارات

المتضمن  23/04/2007المؤرخ في  119-07وقد عرفت المادة األولى من المرسوم التنفیذي رقم 

تنشأ مؤسسة عمومیة " :إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها األساسي، على أنه 

  .3"ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمیة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

وتتمتع هذه الوكالة بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، كما تخضع للقواعد المطبقة على اإلدارة 

  .في عالقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في عالقتها مع الغیر

لكبیر الموكل على عاتق إدارة أمالك الدولة، فقد أسندت هذه األخیرة، للوكالة الوطنیة ا ىءونظرا للعب

للوساطة والضبط العقاري تسییر أمالك العقار الصناعي التابعة لألمالك الوطنیة الخاصة بصفتها عضوا في 

وهذا ما قضت به المادة  اللجنة الوالئیة، ولها أن تقترح المشاریع الصناعیة المقدمة لها من طرف المستثمرین،

، المحدد لشروط وكیفیات منح االمتیاز 2009ماي  02المؤرخ في  153-09من المرسوم التنفیذي رقم  13

                                           
1 - « ANIREF » : Agence national  d’intermediation et de régulation foncière.  

یحدد شروط وكیفیات منح االمتیاز على األراضي التابعة  2009ماي  2مؤرخ  في  152-09من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  09راجع المادة  - 2

  ماریةلألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع استث
  .، المتضمن انشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري2007أفریل  23المؤرخ في  119- 07من المرسوم التنفیذي رقم  01راجع المادة  - 3
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على األصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة والغیر مستقلة واألصول الفائضة التابعة 

  :للمؤسسات العمومیة االقتصادیة وتسییرها، بنصها على

یسند تسییر الحافظة العقاریة المتكونة من األصول المتبقیة واألصول الفائضة المسترجعة تدریجیا "

واألراضي المتواجدة في المناطق الصناعیة إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وعلى مستوى 

قلیمیا والهیئة المحلیة المسیرة الوالیة المعنیة على أساس اتفاقیة تبرم بین مدیریة أمالك الدولة المختصة إ

  .1" المعنیة التي تعمل لحساب الوكالة الوطنیة، سالفة الذكر

فالدولة تسترجع أمالكها بدون مقابل ألن األصل أن هذه األمالك تعود ملكیتها للدولة، حیث نصت 

  : من المرسوم السالف الذكر على  11المادة 

راضي المتواجدة في المناطق الصناعیة ضمن األمالك یتم إدماج األمالك العقاریة الفائضة واأل"

  ".الخاصة للدولة مجانا

 04-08أما من الجانب الموضوعي، فیشمل عقد االمتیاز العقار الصناعي المنظم بموجب األمر 

  : على البنود التالیة 

 .سنة 99سنة قابلة للتجدید مرتین، أقصاها  33مدة االمتیاز هي  - 

ري تعده إدارة أمالك الدولة، وبكون مرفق بدفتر أعباء یحدد بدقة برنامج یكرس االمتیاز بعقد إدا - 

 .سنة 11االستثمار، وكذا بنود وشروط منح االمتیاز، مقابل دفع إتاوة إیجاریة سنویة، تحین كل 

 .یخول منح االمتیاز للمستفید منه، الحق في الحصول على رخصة بناء - 

 .هیئات القرضیسمح للمستفید، بإنشاء رهن رسمي لدى  - 

 .تكرس ملكیة البنایات المنجزة من طرف المستثمر على األرض بمبادرة منه وبعقد موثق - 

 .یتحمل المستفید من اإلمتیاز االرتفاقات السلبیة واإلیجابیة المتعلقة بالعقار - 

 2. ملك للدولة) آثار ، كنوز(تعتبر الموجودات الثقافیة  - 

اري الناتج عن حق االمتیاز قابلة للتنازل فور اإلنجاز تكون ملكیة البنایات والحق العیني العق - 

 .الفعلي لمشروع االستثمار والبدء في النشاط بعد المعاینة الفعلیة من طرف الهیئات المؤهلة

یترتب عن كل إخالل من المستفید من االمتیاز لاللتزامات التي یتضمنها دفتر األعباء، اتخاذ  - 

، عن طریق القضاء بمبادرة من مدیر أمالك الدولة إجراءات من أجل إسقاط حق االمتیاز

 .المختص إقلیمیا

                                           
تبقیة ، المحدد لشروط وكیفیات منح االمتیاز على األصول الم2009ماي  02المؤرخ في  153- 09من المرسوم التنفیذي رقم  13راجع المادة  - 1

  .التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة والغیر مستقلة واألصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة االقتصادیة وتسییرها
  .السالف الذكر 153-09من المرسوم التنفیذي  11راجع المادة  - 2
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الذي 1 11-11، حیث صدر القانون 2011إلى غایة سنة  04-08واستمر العمل بأحكام القانون 

، هو إلغاء منح االمتیاز عن طریق المزاد 11- 11، والجدید الذي جاء به القانون 04- 08عدل األمر 

ة الوحیدة لمنح االمتیاز هي عن طریق التراضي ال غیر، ویكون ذلك بقرار من العلني، وعلیه تصبح الصیغ

الوالي بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة االستثمار وضبط العقار 

« CALPIREF ».  

  .وفیما یخص الجانب الموضوعي یبقى نفسه دون تغییر

  

   2في الترقیة العقاریةعقد االمتیاز الموجه لالستثمار : ثانیا 

مؤرخ  281- 15في مجال مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري، صدر المرسوم التنفیذي رقم 

، یحدد شروط وكیفیات منح االمتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على األراضي 2015أكتوبر سنة  26في 

  .لترقیة العقاریة ذات الطابع التجاريالتابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع ا

وحسب هذا المرسوم األراضي التي یمكن أن تكون موضوع منح امتیاز قابل للتحویل إلى تنازل یجب 

  :أن تكون 

 .تابعة لألمالك الخاصة للدولة - 

 .غیر مخصصة أو لیست في طور التخصیص لفائدة مصالح عمومیة تابعة للدولة لتلبیة حاجیاتها - 

  .قطاعات معمرة أو قابلة للتعمیر كما هو محدد في أدوات التهیئة والتعمیرواقعة في  - 

یطلب ، أو الخاص له صفة المرقي العقاري وكل شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون العام

االستفادة من منح االمتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على قطعة أرضیة تابعة لألمالك الخاصة للدولة، یجب 

  3: لفا ویرسله إلى أمانة اللجنة التقنیة، یتكون من أن یعد م

 .طلب یوجه إلى الوالي المختص إقلیمیا بصفته رئیس اللجنة التقنیة - 

المحتمل لمبلغ الخاص بالقروض والتقدیمات مخطط تمویل یبین مبلغ التقدیم الخاص بالمرقي وا - 

 .تجنیدها

                                           
  ).2011لسنة  40ج ر رقم ( 2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 18/07/2011المؤرخ في  11-11القانون  - 1
یحدد القواعد  04-11من القانون رقم  3راجع المادة . مجموع عملیات تعبئة الموارد العقاریة والمالیة وكذا إدارة المشاریع العقاریة: الترقیة العقاریة  - 2

  .التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة
، یحدد شروط وكیفیات منح االمتیاز القابل للتحویل إلى 2015أكتوبر سنة  26مؤرخ في  281- 15من المرسوم التنفیذي رقم  3، 2، 1راجع المادة  - 3

  .تنازل على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري
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وكذا المحالت األخرى المبرمج  بطاقة تقنیة تتضمن، المحتویات والوصف المفصل للمساكن، - 

 .الخ... انجازها والمساحة الضروریة إلنجاز المشروع، وأجل اإلنجاز 

 ).الخ..... الماء، الغاز، الكهرباء (االحتیاجات الناتجة  - 

 .1نسخة من اعتماد المرقي العقاري  - 

 .نسخة من شهادة تسجیل المرقي في الجدول الوطني للمرقین العقاریین - 

 .ع مرفقا بمواصفات السكنتصمیم المشرو  - 

السجل التجاري والقانون األساسي للمرقي العقاري، وكذا حصیلة وجدول الحسابات لنتائج السنوات  - 

 .األخیرة) 3(الثالث 

 .2تصریح یبین مؤهالت المرقي العقاري في مجال دراسة أو إنجاز المشاریع العقاریة - 

للترقیة العقاریة تبین احتماال التعهدات الجاریة شهادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  - 

 .للمرقي العقاري فیما یتعلق بالبیع على التصامیم

لذلك تنشأ على مستوى كل والیة لجنة تقنیة مكلفة بالبت في طلبات منح االمتیاز القابل للتحویل إلى 

ع الترقیة العقاریة ذات الطابع تنازل على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاری

  .التجاري

  : وتتكون اللجنة التقنیة الوالئیة من األعضاء اآلتي ذكرهم 

 .الوالي أو ممثله، رئیسا - 

 .المدیر المكلف بأمالك الدولة - 

 .المدیر المكلف بالتعمیر والهندسة المعماریة والبناء - 

 .المدیر المكلف باالستثمار - 

بأي شخص یمكن أن یساعدها في أشغالها، ویتولى المدیر الوالئي  یمكن أن تستعین اللجنة التقنیة 

  .المكلف بالتعمیر والهندسة المعماریة والبناء أمانة اللجنة التقنیة

  

                                           
ور أعاله، كل شخص طبیعي أو معنوي، یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة ، المذك 04-11یعد مرقیا عقاریا، في مفهوم القانون : المرقي العقاري  -  1

  .تأجیرهاأو ترمیم أو إعادة تأهیل أو تجدید أو إعادة هیكلة، أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه التدخالت، أو تهیئة وتأهیل  الشبكات قصد بیعها و 
والتهیئة واإلصالح والترمیم والتجدید وٕاعادة التأهیل وٕاعادة الهیكلة وتدعیم البنایات المخصصة مجموع  النشاطات المتعلقة بالبناء : المشروع العقاري  - 2

  .04-11من القانون  3راجع المادة . أو اإلیجار بما فیها تهیئة األرضیات المخصصة إلستقبال البنایات/للبیع و
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یرخص باالمتیاز بموجب قرار من الوالي المختص اقلیمیا، بعد موافقة اللجنة التقنیة الوالئیة، ویكرس 

- 15الدولة مرفقا بدفتر شروط یطابق النموذج الملحق بالمرسوم االمتیاز بعقد إداري تعده مصالح أمالك 

2811.  

یخول االمتیاز للمستفید، الحق في الحصول على رخصة البناء، ویسمح له بإنشاء رهن رسمي لصالح 

ل إلى تنازل، وكذا على البنایات یهیئات القرض على الحق العیني والعقاري الناتج عن االمتیاز القابل للتحو 

إقامتها على األرضیة التي منح علیها اإلمتیاز كضمان للقروض الممنوحة حصریا لتمویل المشروع  المقرر

  . 2الذي تتم مباشرته

یترتب على منح االمتیاز على قطعة أرضیة تابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة لعملیة الترقیة 

من القیمة التجاریة لألرضیة كما  1/33مبلغها  العقاریة ذات الطابع التجاري، دفع إتاوة إیجاریة سنویة یوافق

هي محددة من قبل مصالح أمالك الدولة دون أي تخفیض وأي إعفاء من دفع مختلف الحقوق والرسوم 

  .الواجبة

ل االمتیاز إلى تنازل بطلب من المستفید من االمتیاز بعد اإلنجاز الفعلي للمشروع طبقا لدفتر ویحوّ 

المطابقة المسلمة من المصالح المختصة وبعد موافقة اللجنة التقنیة، التي  الشروط والحصول على شهادة

  .من تاریخ استالمه) 1(یجب أن تفصل في هذا الطلب في أجل ال یتعدى شهرا واحد 

یتم تحویل االمتیاز إلى تنازل على أساس القیمة التجاریة التي یحددها مصالح أمالك الدولة أثناء منح 

تاوى المدفوعة بعنوان منح االمتیاز إذا ما طلب المرقي إجراء عملیة تحویل االمتیاز االمتیاز مع خصم األ

  .اللتین تلیان أجل إنجاز المشروع) 2(إلى تنازل في السنتین 

اللتین تلیان تاریخ ) 2(وكل تأخر في االنطالق في أشغال اإلنجاز من طرف المرقي خالل السنتین 

علیه سقوط الحق وفسخ الجهة القضائیة المختصة لعقد االمتیاز بطلب الحصول على عقد االمتیاز، یترتب 

من مدیر أمالك الدولة المختص إقلیمیا في حالة ما إذا كان األمر ال یتعلق بعملیة البیع على التصامیم ، 

ة فإنه ال یمكن للمرقي الذي أتم مشروعه القیام ببیع السكنات والمحالت المعنیة إال بعد الحصول على شهاد

رفع الید المسلمة من إدارة أمالك الدولة التي تشهد على تسدید القیمة المستحقة بعنوان تحویل االمتیاز إلى 

  .3ة األرضیةعتنازل والشهر المسبق لعقد الملكیة النهائي للقط

                                           
منح االمتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على األراضي التابعة لألمالك الخاصة دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط التي تطبق على  - 1

  .للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري
  .من نفس المرسوم التنفیذي 7إلى  4راجع المواد من  - 2
  .الذكرالسالف  281-15من  المرسوم التنفیذي  13إلى   8راجع المواد من  - 3
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وفي حالة البیع على التصامیم، فإنه ال یمكن المرقي إعداد وتسلیم المستفیدین محاضر الحیازة قبل 

ز عملیة تحویل االمتیاز إلى تنازل التي یتم تكریسها قانونا بعقد إداري مشهر بالمحافظة العقاریة انجا

  .1المختصة إقلیمیا

فور اإلنجاز الفعلي للمشروع، یلتزم المرقي، بطلب تحویل االمتیاز إلى تنازل تحت طائلة تحریك 

دم احترام االلتزامات المنصوص علیها دعوى قضائیة ضده من طرف مدیر أمالك الدولة المختص إقلیمیا لع

  .في دفتر الشروط

ویشترط الموثقون المطلوبون الستكمال إجراءات عملیات البیع على التصامیم، إعداد محاضر الحیازة 

بتقدیم المرقین العقاریین للعقود اإلداریة التي أعدتها مصالح أمالك الدولة المكرسة لتحویل االمتیاز إلى 

  .تنازل

إعالن إخالل المرقي صاحب  الحقوق العینیة الناتجة عن إمتیاز السكنات والمحالت التي  وفي حالة

 2ینجزها الذي اختار البیع على التصامیم بالتزاماته، یمكن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة

  .3أن یحل محله طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما قصد مواصلة إتمام المشروع

  

   عقد االمتیاز الموجه لالستثمار الفالحي: ثالثا 

حیز التنفیذ، الذي یضبط كیفیة استغالل  19874دیسمبر  08المؤرخ في  19-87إن وضع القانون 

األراضي الفالحیة التابعة لألمالك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم، كان من آثاره تقسیم أغلبیة 

حوالي مائة منها أسست كمزارع نموذجیة تابعة للدولة تخضع لنظام المؤسسات (المزارع الفالحیة االشتراكیة 

ي وتجاري، إلى مستثمرات فالحیة جماعیة وٕالى مستثمرات فالحیة فردیة یقارب العمومیة ذات طابع صناع

والتي منحت الدولة علیها حقوق عینیة عقاریة لفائدة المستثمرین مكرسة بعقد إداري مشهر  84.000عددها 

  .بالمحافظة العقاریة

                                           
جیز التنازل، لقد جعل المشرع الجزائري عقد االمتیاز في نشاط الترقیة العقاریة قابال للتحویل إلى تنازل على خالف عقود االمتیاز األخرى التي ال ت- 1

الترقویة، ومنه یصبح عقد االمتیاز  وهذا االستثناء نراه منطقیا ألن عقد االمتیاز في الترقیة العقاریة یدخل فیه طرف ثالث وهم  المستفیدون من السكنات

 مكون من عالقات مركبة، فمن جهة یوجد عقد أول بین مصالح أمالك الدولة بصفتها مانحة للعقار، والمرقي العقاري بصفته مستفید من القطعة

مستفیدین من السكنات الترقویة، لذلك األرضیة، ومن جهة اخرى هناك عقد ثاني بین المرقي العقاري بصفته صاحب المشروع االستثماري واألشخاص ال

حویل ملكیة السكنات تمنح الدولة ابتداءا العقار بصیغة االمتیاز للمرقي العقاري، ثم تتنازل له عن هذا العقار عند إتمامه انجاز المشروع، لیقوم بدوره بت

  .لمستحقیها وفقا للعقد المبرم معهم، مع مراعاة أحكام نظام الملكیة المشتركة
، یحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة 2014یولیو سنة  5المؤرخ في  181-  14راجع المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  .محل مقتني األمالك العقاریة المغطاة بضمان الترقیة العقاریة وكیفیات ذلك
  من نفس المرسوم التنفیذي 14و  13راجع المواد من  - 3
  )ملغى(المتضمن حق االنتفاع الدائم  1987دیسمبر سنة  08المؤرخ في  19-87لقانون ا - 4
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 400.000دیة تقلصت بـ تجدر اإلشارة إلى أن مساحة الوعاء العقاري لهذه المستثمرات الجماعیة والفر 

هكتار بعد عملیة استرجاع األراضي الخاصة التي أممت بعنوان الثورة الزراعیة، لفائدة مالكها األصلیین بعد 

، المعدل والمتمم، المتضمن التوجیه العقاري، وقد 1990نوفمبر  18المؤرخ في   25- 90صدور القانون 

لتي كانت محل هبة لفائدة الصندوق الوطني للثورة شمل هذا االسترجاع أیضا األمالك الحبوس وتلك ا

  .الزراعیة

المتضمن التوجیه الفالحي  2008أوت  3المؤرخ في  16-08صدر القانون رقم  2008وفي سنة 

منه نظام قانوني  17الذي یشكل قاعدة مرجعیة للتطور الفالحي والریفي، وقد كرس عبر أحكام المادة 

  .1األراضي الفالحیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة لالمتیاز كصیغة حصریة الستغالل

المتضمن استغالل األراضي الفالحیة عن طریق منح حق االمتیاز  2 03- 10وأصبح یطبق القانون 

  .على األراضي الفالحیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة

وهي أراضي ذات ملیون هكتار  2،5، والتي تقدر مساحتها بـ 19-87والتي كانت خاضعة للقانون 

  .بلدیة 1519موزعة عبر ) خصبة جدا(قدرة عالیة 

یستبعد في مجال تطبیق هذا القانون األراضي الفالحیة التابعة للمزارع النموذجیة أو التابعة لهیئات 

  . 03/08/19833مؤرخ في  18-83البحث والتعلیم العمومیة، األراضي التابعة لالستصالح وفقا للقانون  

 289- 92یازة الملكیة العقاریة الفالحیة عن طریق االستصالح، والمرسوم التنفیذي رقم والمتعلق بح

، 4المحدد لشروط التنازل عن األراضي الصحراویة في المساحات االستصالحیة 06/06/1992مؤرخ في 

المحدد لكیفیات منح االمتیاز لقطع أرضیة من  15/12/1997المؤرخ في  483-97والمرسوم التنفیذي 

، وكذلك األراضي الرعویة المطبق 5مالك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات االستصالحیةاأل

  .6المتضمن الرعي واألراضي الغابیة 17/06/1975مؤرخ في  43-75علیها األمر رقم  

                                           
  ).10/08/2008مؤرخة في  46ج ر (، یتضمن توجیه الفالحي 2008غشت سنة  3مؤرخ في  16-08من القانون رقم  17راجع المادة  - 1
 46ج ر (ستغالل األراضي الفالحیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة ، یحدد شروط وكیفیات ا2010غشت سنة  15مؤرخ في  03-10القانون رقم  - 2

  ).18/08/2010مؤرخة في 
  ).16/08/1983مؤرخة في  34ج ر (یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفالحیة  1983غشت  13مؤرخ في  18-83القانون رقم  - 3
شروط التنازل عن األراضي الصحراویة في المساحات االستصالحیة وكیفیة المحدد ل 1992جوان  06مؤرخ في  289-92المرسوم التنفیذي رقم  - 4

  .اكتسابها
، یحدد كیفیات منح حق امتیاز قطعة أرضیة من األمالك الوطنیة الخاصة التابعة 1997دیسمبر  15مؤرخ في  483-97المرسوم التنفیذي رقم  - 5

مؤرخ في  372-98معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ) 17/12/1997مؤرخة في  57ج ر . (للدولة في المساحات االستصالحیة، وأعبائه وشروطه

  ).25/11/1998مؤرخة في  88ج ر (  1998نوفمبر  23
شجرة في الهكتار الواحد وفي المنطقة  300، هي كل أرض تغطیها غابة في شكل نباتات تفوق كثفتها  25-90األراضي الغابیة في مفهوم القانون  -  6

هكتارات متصلة، راجع  10شجرة في المنطقة القاحلة وشبه القاحلة، على أن تمتد مساحتها الكلیة إلى ما فوق  100والشبه الرطبة، و المنطقة الرطبة

  .المذكور أعاله 25- 90من قانون التوجیه العقاري  13المادة 
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الذي یحدد شروط وكیفیات استغالل األراضي الفالحیة  03- 10من القانون  04وقد عرفت المادة 

  : ة لألمالك الخاصة للدولة، عقد االمتیاز التابع

االمتیاز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب "

، حق استغالل األراضي الفالحیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة وكذا "المستثمر صاحب االمتیاز" النص

) 40(دفتر شروط یحدد عن طریق التنظیم، لمدة أقصاها أربعون  األمالك السطحیة المتصلة بها، بناء على

سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة، تضبط كیفیات تحدیدها وتحصیلها وتخصیصها بموجب قانون 

  ". المالیة

، مجموع األمالك الملحقة بالمستثمرة الفالحیة، وال "باألمالك السطحیة"ویقصد في مفهوم هذا القانون 

  .ا منها المباني واألغراس ومنشآت الريسیم

ویمنح االمتیاز المنصوص علیه في هذا القانون، ألعضاء المستثمرات الفالحیة الجماعیة والفردیة 

المذكور أعاله، والحائزین على عقد رسمي مشهر في  19-87الذین استفادوا من أحكام القانون رقم 

  .1المحافظة العقاریة أو بقرار من الوالي

في الجریدة الرسمیة، إیداع طلباتهم لتحویل  03- 10ذین یتعین علیهم ابتداء من تاریخ نشر القانون وال

حق اإلنتفاع الدائم إلى حق امتیاز لدى الدیوان الوطني لألراضي الفالحیة، الذي یقوم بناء على دفتر 

ة، وبناء على عقد االمتیاز الشروط الموقع من المستثمر صاحب االمتیاز والدیوان الوطني لألراضي الفالحی

المشهر في المحافظة العقاریة، بتسجیل المستثمرة الفالحیة في بطاقیة المستثمرات الفالحیة التي تمسك لهذا 

  . 2الغرض

  .3ویكون حق االمتیاز قابال للتنازل والتوریث والحجز، طبقا ألحكام هذا القانون

، یحدد كیفیات تطبیق 2010دیسمبر سنة  23مؤرخ في  3264- 10وقد فصل المرسوم التنفیذي رقم 

 03- 10حق االمتیاز الستغالل األراضي الفالحیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة، فصل أحكام القانون 

وكیفیة تطبیقها، من دراسة ملفات تحویل حق اإلنتفاع الدائم إلى حق امتیاز، إلى كیفیات إعداد عقد االمتیاز 

والذي ألزم المستفید بإعالم الدیوان الوطني لألراضي الفالحیة، ویتعین علیه توضیح مبلغ والتنازل علیه، 

التنازل وكذا هویة المرشح القتناء حق االمتیاز في حالة التنازل عن حقه، وذلك لتمكین الدیوان الوطني 

الحیة ممارسة لألراضي الفالحیة من ممارسة حق الشفعة طبقا للتشریع المعمول به، والذي له أیضا ص

                                           
  .السالف الذكر 03-10من القانون  5و  4راجع المادة - 1
  .  المرسوم من نفس 10، 9راجع المادة  - 2
  .من نفس المرسوم 13راجع المادة  - 3
، یحدد كیفیات تطبیق حق االمتیاز الستغالل األراضي الفالحیة التابعة لألمالك 2010دیسمبر  23مؤرخ  في  326-10المرسوم التنفیذي رقم   - 4

  ).29/12/2010مؤرخة في  79ج ر (الخاصة للدولة 
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المراقبة على المستثمرة الفالحیة في أي وقت للتأكد من أن النشاطات التي تتم علیها مطابقة ألحكام القانون 

  .المذكور أعاله والنصوص المتخذة لتطبیقه، ولبنود دفتر الشروط 03- 10

  

  قواعد التعمیر والبناء داخل مناطق التوسع السیاحي : الثاني  المطلب

المشرع الجزائري عملیة بناء وتهیئة المؤسسات الفندقیة بترسانة قانونیة نظرا ألهمیتها وكونها لقد أحاط 

محور كل سیاسة تنمویة سیاحیة، حیث تعتبر المؤسسات الفندقیة أو هیاكل اإلیواء بصفة عامة المرآة 

ة التي تحتضنها أو العاكسة لمدى ازدهار صناعة السیاحة في أي بلد، فهي تختلف من حیث شكلها أو البیئ

من ناحیة تصنیفها، فكل هذه الضوابط نظمها المشرع الجزائري من خالل عدة نصوص نستعرضها تباعا في 

العناصر التالیة، لكن قبل التطرق إلى علمیة بناء وتهیئة المؤسسات الفندقیة، یجب علینا أوال تعریفها وتحدید 

  .تنظیمها وسیرها وكذلك كیفیات استغاللها

داخل  البناء  وكیفیات منح رخصة )فرع أول(النظام القانوني للمؤسسات الفندقیة   سنتناوللذلك 

  ).فرع ثاني(والمواقع السیاحیة  مناطق التوسع 

  

  ام القانوني للمؤسسات الفندقیة النظ  :الفرع األول

المؤسسات ، بتعریف 2000مارس سنة  01مؤرخ في 1 46- 2000لقد تكفل المرسوم التنفیذي رقم 

  .الفندقیة وحدد تنظیمها وسیرها، وكذا كیفیات استغاللها 

، الذي یحدد القواعد المتعلقة 2 01- 99وهو المرسوم التنفیذي الذي جاء تماشیا مع أحكام القانون 

  .بالفندقة

وأولویة ) ثانیا(وشروط وكیفیات استغاللها ) أوال(وتبعا لذلك سنقوم بتعریف المؤسسات الفندقیة 

  )ثالثا(ء المفتوح للسباحة ىسسات الفندقیة في االستغالل السیاحي للشاطالمؤ 

  

  تعریف المؤسسات الفندقیة: أوال 

، كل مؤسسة تمارس نشاطا فندقیا، ویعد 46- 2000بمؤسسة  فندقیة، في مفهوم المرسوم  یقصد

نشاطا فندقیا كل استعمال بمقابل للهیاكل األساسیة الموجهة أساسا لإلیواء وتقدیم الخدمات المرتبطة به، 

                                           
ج ر (، یعرف المؤسسات الفندقیة ویحدد تنظیمها وسیرها وكذا كیفیات استغاللها 2000مؤرخ في أول مارس سنة  46-2000المرسوم التنفیذي رقم - 1

  ).2000مارس  5مؤرخة ف  10عدد 
  .الذي یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 1999ینایر سنة  06مؤرخ في  01-99القانون رقم - 2
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واحد إلى شهر، وتتكون هذه الهیاكل األساسیة من مؤسسات إیواء، ویستأجرها زبائن یقیمون بها من أسبوع 

  .1دون أن یتخذوها سكنا لهم

  : والمؤسسات الفندقیة، موضوع هذا المرسوم، هي 

 .الفنادق - 

 .أو المحطة) الموتیل(نزل الطریق  - 

 .قرى العطل - 

 .اإلقامات السیاحیة - 

 .النزل الریفیة - 

 .النزل العائلیة - 

 .الشالیهـات - 

 .المنازل السیاحیة المفروشة - 

 .المخیمات - 

 .محطة االستراحـة - 

یعتبر الفندق هیكل إیواء، مهیأ لإلقامة واحتماال إلطعام الزبائن، ویكون ترتیب الفنادق في ستة  -1

 : أصناف ) 06(

 .نجوم 5: الصنف األول  - 

 .نجوم 4: الصنف الثاني  - 

 .نجوم 3: الصنف الثالث  - 

 )2(نجمتان : الصنف الرابع  - 

 .نجمة واحدة: الصنف الخامس  - 

 ).مصنفغیر (بدون نجمة : الصنف السادس  - 

الموتیل أو نزل الطریق هو هیكل إیواء مبني خارج المناطق السكنیة، یصل إلیه مباشرة طریق  -2

غرف على األقل ویوفر ) 10(مفتوح لحركة مرور السیارات، ویجب أن یشتمل على عشر 

لزبائنه الوجبات الرئیسیة الثالث في الیوم، ویجب أن تكون للموتیل أو لنزل الطریق مساحة 

لسیارات أو مرآب خاص ومحطة بنزین، وٕاذا لم تتوفر هذه المحطة، فیجب أن یكون لتوقف ا

                                           
  .السالف الذكر 46-2000من المرسوم التنفیذي رقم  02راجع المادة  - 1
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النزل قریبا من محطة تكفل خدمات كالتمویل بالوقود وزیوت التشحیم ومراقبة العجالت 

 .وٕاصالحها

  .1) 2(ویرتب نزل الطریق في صنفین 

وفر أجنحة سكنیة تشتمل قریة العطل هي مجموعة هیاكل إیواء مبنیة خارج المناطق السكنیة، وت -3

على شقق عائلیة صغیرة، ویجب أن توفر لزبائنها الوجبات الرئیسیة الثالث في الیوم،  فضال 

عن المنشآت الریاضیة والثقافیة، ال بد أن یتوفر في قریة العطل مستوصف میداني ومركز 

 .تجاري ومحطة بنزین

 .أصناف) 3(ترتب قرى العطل في ثالثة 

هي هیكل إیواء یقع خارج المناطق السكنیة في أماكن مشتركة تتمتع بجمال  اإلقامة السیاحیة -4

 .طبیعي خاص، وتمنح لإلیواء في شقق مجهزة باألثاث

ویجب أن توفر لزبائنها وسائل الترفیه والریاضة والتنشیط وكذا النشاطات التجاریة ترتب اإلقامات 

 .أصناف)  3(السیاحیة في ثالثة 

غرف على األقل مع ) 6(ع خارج المناطق السكنیة ویشتمل على ست النزل الریفي هیكل یق -5

 .تقدیم وجبة فطور الصباح

 ).2(ترتب النزل الریفیة في صنفین 

غرفة، ویوفر وجبة فطور ) 15(غرف إلى خمس عشرة ) 5(یشتمل النزل العائلي على خمس  -6

 .سمح لهم بإعدادهاالصباح على األقل، غیر أنه، یمكن أن یقدم وجبات الطعام لزبائنه أو ی

 .ترتب النزل العائلیة في صنف واحد

أو الجبلیة، ویكون مؤثثا أو غیر /هیكل معد الستقبال الزبائن في المحطات البحریة و: الشالیه  -7

 .مؤثث، ویؤجر للیوم أو لألسبوع أو الشهر أو للفصل

 )2(ترتب الشالیهات في صنفین 

لمدة أقصاها شهر ) 10(عدد الغرف فیه العشرة  یؤجر المنزل السیاحي المفروش  الذي ال یفوق -8

 .واحد، ویتكون المنزل السیاحي المفروش من فیالت وشقق وغرف مؤثثة

 .2یرتب المنزل السیاحي المفروش في صنف واحد 

 :المخیم هو مساحة مهیأة لضمان إقامة منتظمة للسیاح في  -9

 .نتجهیزات خفیفة یحضرونها بأنفسهم أو تقدم لهم في عین المكا - 

                                           
  .السالف الذكر 146-2000من المرسوم التنفیذي  5، 4، 3راجع المادة  - 1
  .من نفس المرسوم التنفیذي 11إلى  6راجع المواد من  - 2
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 .عربات التخییـم المقطورة - 

  .أصنـاف ) 3(یرتب المخیم في ثالثة 

یرخص بالتخییم الحر أو الفردي، في األماكن الطبیعیة للتخییم، بموجب مقرر یصدره رئیس المجلس 

 14- 85الشعبي البلدي المختص اقلیمیا، وتسري على إنشاء أماكن التخییم واستغاللها أحكام المرسوم رقم 

 .19851ینایر سنة  26مؤرخ في 

تقام محطة االستراحة في طریق الرحالت السیاحیة لتمكین السیاح العابرین من الراحة،  - 10

ویجب أن تشتمل هذه المحطة على غرفة مشتركة على األقل، مهیأة من غرفة أو قاعة للطبخ 

 .واإلطعام وغرفة أو صالة وتجهیز صحي مالئم

  .ترتب محطة االستراحة في صنف واحد

  

  استغالل المؤسسات الفندقـیة  وكیفیات وطشر : ثانیـا 

  .یخضع الشروع في استغالل المؤسسة الفندقیة إلى الحصول على رخصة

) 5(إلى خمس ) 2(یسلم الوزیر المكلف بالسیاحة رخص استغالل المؤسسات الفندقیة ذات نجمتین 

فیسلمها المدیر الوالئي، أو المفتش  رخص التي تخص األصناف األخرى من المؤسسات الفندقیةالنجوم، أما 

  .الوالئي، المكلف بالسیاحة بتفویض من الوزیر المكلف بالسیاحة

  .نسخ إلى السلطات المذكورة أعاله) 3(یوجه طلب استغالل مؤسسة فندقیة، في ثالث  

إذا تقدم بالطلب شخص طبیعي، فإنه یجب أن یبین الحالة المدنیة والوظیفة ومقر سكن صاحب 

  . 2ب، وكذا عنوان مقر المؤسسة الفندقیةالطل

في حالة، تقدم بالطلب شخص معنوي، فإنه یجب أن یتضمن إسم الشركة والطبیعة القانونیة وقیمة 

ثل أو الممثلین القانونیین المؤهلین لتقدیم الطلب مالرأسمال وتوزیعه، وعنوان الشركة، وكذا الحالة المدنیة للم

  .وعنوانهم

  : لرخصة بالوثائق التالیة یجب أن یرفق طلب ا

  

-I بالنسبة لألشخاص الطبیعیین  :  

 .مستخرج من شهادة میالد الطالب وشهادة میالد المسیر، عند االقتضاء - 

 .أشهر) 3(ال یتجاوز تاریخ إصداره ثالثة ) 3البطاقة رقم (مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة  - 

                                           
  .الذي یحدد شروط تخصیص أماكن التخییم واستغاللها 1985ینایر سنة  26المؤرخ في  14-85المرسوم رقم  - 1
  .السالف الذكر 46 -2000من المرسوم التنفیذي  16 و15راجع المواد  - 2
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فإنه یجب علیهم أن یقدموا زیادة على ذلك، عندما یقدم طلب الرخصة أشخاص من جنسیه أجنبیة، 

تصدرها السلطات القضائیة لبلدهم األصلي، صادرة منذ أقل من ) 3البطاقة رقم (صحیفة السوابق القضائیة 

أشهر، تثبت بموجبها أن الطالب أو الطالبین یستوفون شروط حسن السلوك المطلوبة وفق التشریع ) 3(ثالثة 

 .والتنظیم المعمول بهما

خة مطابقة لسند ملكیة المؤسسة الفندقیة أو نسخة مصادق علیها مطابقة لعقد اإلیجار أو نس - 

 .التسییر

 .محضر معاینة یعده محضر قضائي، یبین مقاسات المؤسسة الفندقیة ووضعیتها - 

 .نسخة من رخصة البناء أو التهیئة التي یسلمها الوزیر المكلف بالسیاحة - 

 .الفندقیة عند االقتضاءنسخة من قرار تصنیف المؤسسة  - 

 .شهادة تأمین من العواقب المالیة على المسؤولیة المدنیة والمهنیة - 

إثبات أن الطالب أو الشخص المستفید من المساهمة المستمرة والفعلیة، تتوفر فیه شروط التأهیل  - 

 .المحدد أعاله

 .تعهد موثق بأن یجعل زبائنه یحترمون القیم واآلداب العامة - 

 . 1عن النشـاط تقریر تقدیري - 

  

-II بالنسبة إلى األشخاص المعنوییـن  :  

 .القانون األساسي للشخص المعنوي - 

نسخة من المداولة التي عین خاللها الرئیس والمدیر العام أو المسیر، إال إذا كان هؤالء معینین  - 

 .بموجب القانون األساسي، وكذا شهادة میالد كل منهم

 .شروط التأهیل 2إثبات استیفاء المدیر العام أو المسیر القانوني  - 

في حالة عدم استیفائهما هذه الشروط، یجب على الشخص المعنوي أن یستفید من المساهمة الدائمة 

  .والفعلیة لشخص طبیعي تتوفر فیه هذه الشروط

 .شهادة تأمین من العواقب المالیة على المسؤولیة المدنیة والمهنیة - 

 .هد موثق بأن یجعل زبائنه یحترمون القیم واآلداب العامةتع - 

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 17و 16راجع المادة  - 1
، یحدد خصائص اعتماد مسیر المؤسسة الفندقیة  2001فبرایر سنة  26نموذج اعتماد مسیر المؤسسة الفندقیة، الملحق بالقرار المؤرخ في : راجع  - 2

  .ماد مسیر مؤسسة فندقیة وشروط ذلكیحدد كیفیات اعت 2000یونیو سنة  11مؤرخ  132 – 2000وم التنفیذي رقم وشكله، الذي یطبق أحكام المرس
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 .تقریر تقدیري عن النشـاط - 

تؤهل السلطات المذكورة أعاله، في إطار دراسة طلب الرخصة، استشارة أجهزة األمن في الدولة، كما 

ى السلطات یمكنها استشارة اإلدارات والمؤسسات األخرى التابعة للدولة إذا رأت ضرورة في ذلك، ویتعین عل

یوما ابتداء من تاریخ ) 30(المنصوص علیها أعاله، أن ترد على طلب الرخصة في أجل ال یتعدى ثالثین 

  .استالمه

 : یمكن أن یرفض طلب الرخصة، ال سیما في الحاالت التالیة 

 .إذا لم تتوفر الشروط الضروریة لمنحها - 

جود اعتراض من إدارة أو مؤسسة في إذا كانت نتائج تحریات مصالح األمن سلبیة، أو في حالة و  - 

 .الدولة

 . 1إذا كان صاحب الطلب قد تعرض من قبل لغلق نهائي للمؤسسة - 

یجب أن یكون قرار الرفض مسببا، ویبلغ إلى طالب الرخصة برسالة موصى علیها مع إشعار 

باإلستالم، ویمكن لطالب الرخصة في حالة رفض طلبه، أن یرفع طعنا كتابیا إلى الوزیر المكلف بالسیاحة، 

  : من أجل األسباب التالیة 

 إما لتقدیم معلومات جدیدة أو تبریرات لتأیید طلبه. 

 لحصول على استكمال دراستـهوٕاما ل. 

غیر أنه، یجب أن یصل طلب الطعن إلى الوزیر المكلف بالسیاحة في أجل شهر، ابتداء من تاریخ 

  .تبلیغ قرار الرفض

ویبین القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه، رقم هذه الرخصة، وكذا اسم صاحبها ولقبه، وعنوان 

  .ص طبیعيالمؤسسة الفندقیة ومقرها إذا تعلق األمر بشخ

وٕاذا تعلق األمر بشخص معنوي، یبین القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه تسمیة المؤسسة وعنوانها 

  وطبیعتها القانونیة ومقرها، وٕاسم الممثل أو الممثلین القانونیین للمؤسسة ولقبهم، وكذا إسم الشخص الذي

  

  .2یحوز التأهیل المهني ولقبه عند االقتضاء 

في عناصر طلب الرخصة یجب، تحت طائلة العقوبة، أن ینهي إلى علم كل تغییر یرد الحقا 

  .السلطات المذكورة أعاله التي یمكن أن تتخذ بنفسها قرارا معدال لذلك

                                           
  .السالف الذكر 46-2000من المرسوم التنفیذي  18راجع المادة  - 1
: مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني بعنوان  –السیاحة البیئیة كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة  –الطیب داودي، دالل بن طبي  - 2

  .5ص  – 2010مارس  10و  9یومي  –بسكرة  –جامعة محمد خیضر  –اقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة 
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وتعتبر الرخصة غیر قابلة للتنازل أو نقل ملكیتها، غیر أنه، في حالة وفاة المالك، یمكن لذوي الحقوق 

، في أجل ال یزید عن اثني عشر 46 - 2000هم ألحكام المرسوم االستمرار في استغاللها شریطة امتثال

  .شهرا من تاریخ الوفاة) 12(

) 6(كما یجب على صاحب رخصة استغالل المؤسسة الفندقیة الشروع في النشاط في أجل أقصاه ستة 

  .أشهر ابتداء من تاریخ استالمه إیاها

د أعاله، یتعین على السلطة المانحة وفي حالة لم یشرع صاحب الرخصة في النشاط في األجل المحد

أشهر، وٕاذا انقضى هذا األجل ولم ) 6(للرخصة، اعذاره للشروع في استغالل المؤسسة الفندقیة في أجل ستة 

  .1یمتثل لألوامر المنصوص علیها، تعلن السلطة سحب الرخصة بنفس األشكال التي منحت بها

الزبائن الذین یقبلونهم في مؤسساتهم وأمن على مستغلي المؤسسات الفندقیة ضمان أمن  یتعینو 

  .ممتلكاتهم طبقا للتشریع المعمول به

ویجب أن یكون لدیهم مستخدمون یتمتعون بمظهر جسماني نظیف، وزي مهني الئق، وفي غایة 

النظافة أثناء أدائهم الخدمة، ویتعین كذلك على مستغلي المؤسسات الفندقیة، عدم إفشاء أیة معلومة عن 

  .زبائنهم، إال إذا طلبتها منهم مصالح األمنهویة 

كما یتعین علیهم أن یخضعوا لعملیات التفتیش المباغتة، التي یقوم بها أعوان مكلفون بالمراقبة، أو 

  .أعوان آخرون مؤهلون قانونا لذلك، وأن یقدموا لهم أیة وثیقة ترتبط بموضوع نشاطهم

الت والمشروبات، في الفتات توضع عند مدخل یجب إظهار أسعار إیجار الغرف واستهالك المأكو 

المؤسسات الفندقیة، وفي مكاتب االستقبال والدفع،  وفي الغرف والمطاعم، طبقا للتنظیم المعمول به وفقا 

  .للنظام الداخلي

ویجب أن یسهر أصحاب المؤسسات الفندقیة أو مسیرها أثناء استغاللها على احترام القواعد المقررة في 

فة والصحة واألمن، ویجب أن تتوفر كل المؤسسات الفندقیة على سجل للشكاوي ظاهر،  ترقمه مجال النظا

  .وتؤشر علیه وتراقبه مصالح المدیریة الوالئیة المكلفة بالسیاحة شهریا

بالنسبة ألمتعة الزبائن ولوازمهم الثمینة، تودع في خزائن المؤسسات الفندقیة مقابل وصل استالم تبین 

المودع، وطبیعة وقیمة الشيء المودع عند االقتضاء، وساعة اإلیداع وتاریخها، ویجب أن تكون فیه هویة 

  . 2جمیع الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، موضوع فاتورة طبقا للتنظیم المعمول به في مجال األسعار

  

  

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 27إلى  20راجع المواد من  - 1
  .السالف الذكر 46 – 2000رقم من المرسوم التنفیذي  35إلى  30راجع المواد من  - 2
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  باحة أولویة المؤسسات الفندقیة في االستغالل السیاحي للشاطئ المفتوح للس: ثالثــا 

إن تشیید مؤسسة فندقیة یستلزم بالضرورة إیفادها بكل المرافق والمالحق في سبیل تقدیم عروض 

سیاحیة راقیة ومتنوعة، وال سیما إذا كانت المؤسسة الفندقیة تطل على الواجهة البحریة والشواطئ السیاحیة 

  .المفتوحة للسباحـة

سات حق األولویة واألفضلیة في االستعمال ومن أجل ذلك فقد منح المشرع الجزائري لهذه المؤس

  .واالستغالل السیاحي للشواطئ التي یمكن أن تكون امتدادا لها

، الذي یحدد القواعد العامة 2003المؤرخ في  02- 03من القانون  22وهو ما أكدته المادة 

  .لالستعمال واالستغالل السیاحییـن للشواطئ

المتیاز بصفة أولویة، إلى المؤسسات الفندقیة المصنفة حیث نصت هذه المادة على أنه، یمنح حق ا

بالنسبة إلى الشواطئ التي تكون امتدادا لها، ویتم تحدید أجزاء أو مساحات من الشواطئ لتكون محل امتیاز، 

  .بقرار من الوالي المختص إقلیمیا، بناء على اقتراح من اللجنة الوالئیة، وطبقا لمخطط تهیئة الشاطئ

االمتیاز بالقیام شخصیا باستغالل الشاطئ محل االمتیاز، ویرفق االمتیاز باتفاقیة توقع ویلتزم صاحب 

  .لحساب الدولة من طرف الوالي المختص إقلیمیا من جهة، والمستفید من حق االمیتاز من جهة أخرى

إذا كان الشاطئ شاسعا، یمكن أن یستغل بحكم شساعته وطبقا لمخطط تهیئته، من قبل مستغل واحد 

  .1أو أكثر، ویلتزم صاحب أو أصحاب اإلمتیاز باحترام مخطط تهیئة الشاطئ الذي یرفق باتفاقیة االمتیاز

وتشكل الشواطئ المفتوحة للسباحة فضاءات لالستجمام والتسلیة، ویخضع استغاللها لحق االمتیاز 

تم المصادقة علیه عن طریق حسب دفتر شروط، الذي یحدد المواصفات التقنیة واالداریة والمالیة لإلمتیاز، وت

  .التنظیم

كما یلتزم صاحب االمتیاز بضمان التنقل الحر للمصطافین على طول الشاطئ محل االمتیاز في 

  .شریط ساحلي یحدد عرضه في دفتر الشروط

  .، بمقابل2ویكون االنتفاع بالتجهیزات والخدمات المقدمة للمصطافین من طرف المستغل

حالة الطبیعیة للشواطئ، ویتم كل استغالل للشاطئ في ظل االحترام كل ذلك مع ضرورة حمایة ال

  .الصارم للغرض المخصص لهذا الفضاء

ویمنع كل استغالل سیاحي للشواطئ دون حیازة حق امتیاز بذلك، وتتم إزالة كل التجهیزات المقامة 

  .على الشاطئ المستغل بدون حق امتیاز على حساب المخالف

                                           
  . ، یحدد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ2003فبرایر سنة  17مؤرخ في  02-03من القانون  27إلى  22راجع المواد من  - 1
السالف  02-03من القانون  3لمادة أنظر ا –كل شخص طبیعي أو اعتباري، حائز على حق االمتیاز لالستغالل السیاحي للشاطئ : المستغل  - 2

  .الذكر
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-I 1شروط وكیفیات استغــالل الشواطئ :  

، فإنه ال تفتح للسباحة إال الشواطئ المرخص لها قانونا بذلك، والتي 02- 03طبقا ألحكام القانون 

  :تخضع للشروط التالیـة 

 .أن تكون قابلة مادیا لالستعمـال وال تشكل أي خطر على المصطافین - 

العسكریة أو لألمالك العمومیة المخصصة أال تكون ضمن األمالك المحاذیة مباشرة لألمالك  - 

 .ألغراض الدفاع الوطنــي

  2: ویجب أن تتوفـر، ال سیمـا على 

 .ممر للدخـول مهیأ ومبیـن - 

 .موقف سیارات مهیأ وبعید عن أماكـن السیاحة واالستجمـام - 

 .تجهیزات صحیة مالئمـة - 

 .أعوان األمن والعالج االستعجالي، وكذا التجهیزات المناسبـة - 

 .جهیزات المرتبطة باستغالل الشواطئالت - 

ویجب أن یكون كل شاطئ مفتوح للسباحة، محددا أو متوفرا على مخطط تهیئة، تراعي فیه مختلف 

األماكن المشغولة والمرافق والتجهیزات، ومختلف االستعماالت بما فیها جزء أو أجزاء غیر خاضعة لإلمتیاز، 

ي المختص إقلیمیا، بناء على اقتراح لجنة والئیـة تنشأ لهذا ویرخص فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوال

الغرض، ویبلغ قرار الوالي المرخص بموجبه فتح الشاطئ للسباحة، إلى المجالس الشعبیة البلدیة والسلطات 

  .المعنیة، ویجب إعالم المصطافین بذلك عن طریق مختلف وسائل اإلعالم

والي المختص إقلیمیا، بناء على اقتراح اللجنة الوالئیة، ویمكن منع فتح شاطئ للسباحة، بقرار من ال

ویبلغ القرار إلى المجالس الشعبیة البلدیة والسلطات المعنیة ویجب إعالم المصطافین بذلك بكل وسائل 

  3.اإلعالم

  

  

  

                                           
فرص ومخاطر : مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني بعنوان  –السیاحة البیئیة كمدخل لتحقیق استدامة التنمیة المحلیة  –حامد نور الدین  - 1

  . 7 – 6ص ص  – 2012نوفمبر  20و  19یومي  –جامعة الحاج لخضر باتنة  –السیاحة الداخلیة في الجزائر 
  .من نفس القانــون 17راجع المادة  - 2
  .السالف الذكر 02-03من القانون رقم  21، 20، 19، 18راجع المواد  - 3
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-II  حقوق وواجبـات صاحب االمتیـاز :  

في هذا اإلطار الذي یخص حقوق وواجبات صاحب االمتیاز، یقع على عاتق الدولة في إطار 

  : االمتیاز ما یلي 

 .ضبط حدود ومناطق السباحة ووضع معالمها - 

 .ألوان، أحمر، برتقالي واخضر وبشكل واضح وبعدد كاف) 3(وضع أعمدة إشارة بثالثة  - 

 .لمدنیة مزودة بوسائل كافیة وعملیةوضع مراكز إسعاف أولي ومراكز النجدة للحمایة ا - 

 .تواجد فروع أو فرع ألسالك األمـن - 

 : یقع على عاتق صاحب االمتیاز من واجبات ، ما یلي 

 .وملحقاته قصد استغاللها السیاحي 1تهیئة الشاطئ  - 

 .العنایة المنتظمة بالشاطئ وصیانة ملحقاته والتجهیزات - 

 2هاء موسم اإلصطیافإعادة األماكن إلى حالتها الطبیعیة بعد إنت - 

 .السهر على راحة وأمن وطمأنینة المصطافیـن - 

 .توظیف مستخدمین مؤهلین بعدد كاف - 

 .فتح مركز إسعافات أولیة - 

 .المحافظة على الحالة الجیدة للعتاد الضروري لالستغالل الحسن للشاطئ - 

 .السهر على نظافة الشاطئ المتنازل علیه - 

المضرة بالمظهر الحسن للشاطئ أو الخطیرة على القیام بنزع النفایات ومختلف األشیاء  - 

 .المصطافیـن

 .إشهار أسعار الخدمات المقدمة للمصطافین - 

 .السهر على حمایة واحترام أعمدة اإلشارة الخاصة بضبط حدود ومعالم مناطق السباحة - 

  .ویمنع على صاحب االمتیاز نزع أو استخراج الرمل والحصى والحجارة

لبلدیة في إطار مهامها المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما، بالقیام تتولى المجالس الشعبیة ا

 : بما یلي 

                                           
السالف  02-03من القانون  3أنظر المادة  –جملة التجهیزات واألشغال المنجزة من أجل السماح باإلستغالل السیاحي للشواطئ : التهیئة السیاحیة   - 1

  .الذكر
سبتمبر، تتخذ خاللها الجهات المعنیة كل التدابیر واالجراءات الالزمة من أجل  30فترة من السنة تمتد من أول یونیو إلى : موسم االصطیاف  -  2

  .السالف الذكر 02- 03من القانون  3أنظر المادة  –استعمال واستغالل الشواطئ ألغراض سیاحیة 
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 .تطهیر الشواطئ ومحاربة الحشرات فیها بصفة منتظمة - 

 .مضاعفة أماكن جمع النفایـات - 

 .تهیئة وفتح المسالك المؤدیة إلى الشواطئ - 

الجماعیة في المساحات المخصصة وفي إطار وسائل الترفیه، یتعین أن تمارس األلعاب والریاضات 

لهذا الغرض، ودون مضایقة المصطافین أو إلحاق ضرر بهم، ویجب أن یتم اإلعالن عن أي منع، في 

  .لوحات إعالمیة واضحة تتضمن شروط وكیفیات وأوقات ممارسة األلعاب والریاضات

یة األخرى، في مسافة یمنع استعمال أي مركبة سواء كانت بمحرك أو شراعیة، وكذا كل اآلالت البحر 

متر على األقل من المجال المحدد للسباحة، وتخصص ممرات خاصة لمرور هذه المركبات ) 100(مائة 

واآلالت البحریة، مهما كان وزنها، وتمنع السباحة داخل هذه الممرات، ویمنع ممارسة الصید بالغوص تحت 

  .الماء بجوار الشواطئ خالل موسم اإلصطیاف

لفروسیة بجمیع أشكالها على الشواطئ، سواء بصورة فردیة أو جماعیة في أوقات وتمنع ممارسة ا

  .1تواجد المصطافیـن

  

-III  المخـالفـات والعقـوبات:   

  : 2األشخاص الذین یملكون الصفات التالیة 02- 03یؤهل للبحث ومعاینـة مخالفة أحكام القانون 

 .ضباط وأعـوان الشرطة القضائیـة - 

 .مفتشو السیاحــة - 

 .مفتشو األسـعار والتحقیقـات االقتصادیـة - 

 .مفتشو مراقبـة النوعیـة وقمع الغـش - 

 .مفتشو البیـئـة - 

ویترتب على معاینـة المخالفـة إعداد محضر یسرد فیه بوضوح العون المؤهل قانونا، الوقائع التي تمت 

  .معاینتها، والتصریحات التي تلقاهـا

المخالفـة، وفي حالة رفض المخالف التوقیع، یبقى هذا المحضر یوقع المحضر العون المعاین ومرتكب 

ذي حجیة إلى غایة إثبات العكس، ویرسل المحضر حسب الحالة، إلى الوالي المختص إقلیمیا وٕالى الجهة 

  .یوما ابتداء من تاریخ إجراء المعاینة) 15(القضائیة المختصة في إجل ال یتعدى خمسة عشر 

                                           
  .السالف الذكر 02-03من القانون رقم  38إلى 31راجع المواد من  - 1
 2012نوفمبر  20و19یومي  –جامعة الحاج لخضر باتنة  –ملتقى فرص ومخاطر السیاحة الداخلیة في الجزائر  -خدیجة لدرع   –بلقاسم ماضي  - 2

  .04ص  –
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  : یؤهل مفتشوا السیاحة، ال سیما لألعمال التالیة  وفي إطار ممارسة مهامهم،

 .فیما یخص الحمایة والتهیئة واستغالل الشواطئ 02- 03مراقبة مدى تطبیق أحكام القانون  - 

 .مراقبة مدى مطابقة التهیئات المنجزة مع مخطط تهیئة الشاطئ - 

اطئ، أن تتأسس كطرف ویمكن لكل جمعیة مؤسسة قانونا، تبادر بقوانینها األساسیة إلى حمایة الشو 

  . 021- 03مدني فیما یخص المخالفات ألحكـام القانـون 

، العقوبات االداریة والجزائیة 02- 03في الشق المتعلق بالعقوبات، یترتب على مخالفة أحكام القانون 

  2:  التي سنتطرق إلیها

إقلیمیا، بناء على  في حالة عدم احترام اإللتزامات الواردة في دفتر الشروط، یعذر الوالي المختص

  .تقریر من المدیر الوالئي المكلف بالسیاحة، الطرف المخالف  باحترام التزاماته

وفي حالة عدم استجابة المخالف لإلعذار األول، خالل أسبوع من تاریخ تبلیغ اإلعذار، یعذر المخالف 

المتیاز على حساب صاحبه دون للمرة الثانیة، وٕاذا لم یف بالتزاماته المحددة في دفتر الشروط، یتم سحب ا

اإلخالل بالمتابعات القضائیة طبقا للتشریع المعمول به، وفي هذه الحالة، یمكن للجهة القضائیة المختصة أن 

  .تقرر إعادة األماكن إلى حالتها على حساب المخالف

حالة  سحب االمتیاز على حساب صاحبه، وذلك فيب، 24ویمكن كذلك معاقبة المخالف ألحكام المادة 

  .عدم قیامه شخصیا باستغالل الشاطئ محل اإلمتیاز

أشهر إلى سنة ) 3(ویعاقب على كل استغالل سیاحي للشواطئ دون حق االمتیاز، بالحبس من ثالثة 

أو ) دج300.000(إلى ثالثمائة ألف دینار ) دج 100.000(واحدة، وبغرامة تتراوح ما بین مائة ألف دینار 

  .بإحدى هاتین العقوبتین

 عن كل) دج60.000(ستین ألف دینار إلى ) دج20.000(ویعاقب بغرامة من عشرین ألف دینار 

  يذا كل اآلالت البحریة األخرى، فمخالفة تتعلق باستعمال أي مركبة سواء كانت بمحرك أو شراعیة وك

  3. متر على األقل من المجال المحدد للسباحة، وفي حالة العود تضاعف الغرامة) 100(مسافة مائة 

عن كل ) دج 100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج60.000(ویعاقب بغرامة من ستین ألف دینار 

) 6(أشغال تهیئة أو تجهیز مخالفة لشروط مخطط تهیئة الشاطئ، وفي حالة العود یعاقب بالحبس من ستة 

  .أشهر إلى سنة واحدة مع مضاعفة الغرامة

                                           
  .من نفس القانون 42إلى  39واد من راجع الم - 1
  .18ص  –مرجع سابق  –السیاحة البیئیة كمدخل لتحقیق استدامة التنمیة المحلیة  –حامد نور الدین  - 2
  .السالف الذكر 02-03من القانون رقم  51إلى  43راجع المواد من  - 3
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وال سیما شروط وكیفیات بناء المؤسسات الفندقیة ومنح من خالل النصوص القانونیة المذكورة أعاله، 

یة لمانونیة والتقنیة لتشجیع وتسهیل عاالمتیاز للمستثمرین في مجال السیاحة وضعت الدولة كل الوسائل الق

االستثمار السیاحي سواء كان ذلك داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، أو خارجها وامتدت هذه التحفیزات 

شتمالها على جزء من أمالك الدولة العامة وهو الشاطئ المخصص للسباحة والذي وضعته الدولة اإلى غایة 

تحت تصرف المستثمر السیاحي من خالل عقد امتیاز یمكنه من استغالل هذا الفضاء الحساس بصفة 

  .حصریة متى كان هذا الجزء من الشاطئ محاذیا لمؤسسته الفندقیة

ستثمار السیاحي بجملة ، أحاط المشرع الجزائري عملیة االالتحفیزاتولكن ومع كل هذه التسهیالت و 

من الضوابط القانونیة والتنظیمیة، لحمایة وتثمین هذه المناطق، والتي قد تصل عقوبة التعدي علیها إلى حد 

بة سحب حق االمتیاز من المستفید منه، بل وأكثر من ذلك، فقد تصل العقوبة إلى حد العقوبة الجزائیة السال

  .1للحریة

  

  ومرافقة مشاریع االستثمار السیاحي منح رخصة البناء إجراءات:  الفرع الثاني

منه،  24وال سیما المادة المتعلق بمناطق التوسع السیاحي،  03-03تطبیقا ألحكام القانون رقم 

المكلفة یخضع منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة إلى رأي مسبق من الوزارة 

، 2بالسیاحة، وبالتنسیق مع اإلدارة المكلفة بالثقافة، عندما تحتوي هذه المناطق على معالم ثقافیة مصنفة

  .وأحال هذا القانون كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

دیسمبر سنة  20مؤرخ في  421- 04وقد صدر هذا التنظیم، من خالل المرسوم التنفیذي رقم 

حدد كیفیات االستشارة المسبقة لإلدارات المكلفة بالسیاحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء ، الذي ی2004

  .داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة

حیث یخضع منح رخصة البناء للمشاریع الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة للرأي المسبق 

طق التوسع السیاحي مواقع ثقافیة مصنفة، یكون الرأي المسبق لإلدارة المكلفة بالسیاحة، وعندما تضم منا

  .لإلدارة المكلفة بالثقافة مطلوبا

، للمحافظة على الطابع السیاحي 421-04تهدف اإلسشارة المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 

لمشاریع المقررة للفضاءات التي تشكل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، وتكون طبیعتها التأكد من مطابقة ا

مع التعلیمات القانونیة والتنظیمیة التي تحكم هذه المناطق، ال سیما فیما یتعلق باحترام مخطط التهیئة 

                                           
  . 16ص  –مرجع سابق  –یة المستدامة اقتصادیات السیاحة ودورها في التنم –دالل بن طبي  –الطیب داودي  - 1
  .السالف الذكر 03-03من القانون رقم  24راجع المادة  - 2
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السیاحي، ودفتر شروطه، واحترام سالمة المواقع الثقافیة المصنفة الموجودة فیها والمحافظة علیها وحمایتها 

  .1ووقایتها 

المصلحة المؤهلة المكلفة بالتحقیق في رخصة البناء كما هو مقرر في إطار هذه األحكام، یتعین على 

مؤرخ  2 19- 15، بموجب المرسوم التنفیذي رقم )الملغى( 176-91من المرسوم التنفیذي رقم  39في المادة 

، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، یتعین علیها إبالغ مدیریة السیاحة 2015ینایر سنة  25في 

الیة، وعند االقتضاء، مدیریة الوالیة المكلفة بالثقافة، بمجرد تلقي الطلب، صورة منه ومن الملف في الو 

  . المرفق به

وتشترط رخصة البناء مسبقا من أجل تشیید البناءات الجدیدة مهما كان استعمالها، وكذا لتمدید 

ا إلنجاز جدار صلب للتدعیم أو البناءات الموجودة، وتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه، وأیض

وتسلم وفقا لألشكال والشروط  وتحرر رخصة البناء، م ینص القــــانون على خـالف ذلكالتسلیح، وهذا كله ما ل

  .3التي یحددها التنظیـــم

، المتعلق بالتهیئة 29- 90من القانون  52وقد حدد المشرع الجزائري معنى أعمال البناء في المادة 

تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها، ولتمدید البنایات : "بقوله والتعمیر 

الموجودة، ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على المساحات العمومیة، 

  . 4"وإلنجاز جدار صلب للتدعیم والتسییج

ا تطرقت ألعمال البناء بصفة عامة، ولم تحدد هذه األعمال على ، نالحظ أنه52من خالل المادة 

، التي نصت على أنه یشترط كل 19-15من المرسوم التنفیذي  41سبیل التفصیل مثلما ذهبت إلیه المادة 

تشیید لبنایة جدیدة أو كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر مشتمالت األرضیة والمقاس والواجهة 

  .5لوجهة والهیكل الحامل للبنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة، حیازة رخصة البناءواالستعمال أو ا

                                           
، یحدد كیفیات االستشارة المسبقة لإلدارات المكلفة 2004دیسمبر سنة  20مؤرخ في  421-04من المرسوم التنفیذي رقم  3و  2راجع المادة  - 1

  .  ء داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیةبالسیاحة والثقافة في مجال منح رخصة البنا
، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، الذي ألغى أحكام المرسوم التنفیذي  2015ینایر سنة  25مؤرخ في  19-15المرسوم التنفیذي رقم  -  2

جزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة ، الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة الت1991ماي سنة  28مؤرخ في  176-76رقم 

  .المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، المعدل المتمم

رخصة البناء هي التصرف السابق الذي تقرر بموجبه السلطة اإلداریة أن أعمال البناء التي ستتم : "وردت عدة تعاریف فقهیة لرخصة البناء، منها - 3

رخصة البناء هي القرار اإلداري الصادر من السلطة المختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق " ".ة في مجال العمرانتحترم الضرورات القانونیة والتنظیمی

وبناء على هذین  ".أن تحترم قواعد قانون العمران ، إلقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي یجب"طبیعي أو معنوي" لشخص

أن یكون القرار قبلیا، وفرض رخصة قبل  -  .قرار إداري للبناء صادر من سلطة مختصة - : التعریفین، یتضح أن من خصائص رخصة البناء هي 

  .أو تغییر بناء قائمالترخیص بالبناء یمكن أن یشمل إقامة بناء جدید  -  .البناء من أجل أن ال یفسح المجال لألفراد إلقامة بناء دون رخصة مسبقة
  .السالف الذكر –المتعلق بالتهیئة والتعمیر  29-90من القانون رقم  52راجع المادة  - 4
  .السالف الذكر 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  41راجع المادة  - 5
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) أوال( ومرافقة مشاریع االستثمار السیاحيجراءات منح رخصة البناء لذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى إ

المخالفات في مناطق وكیفیات مراقبة مطابقة المنجزات و ) ثانیا(وقواعد بناء المؤسسات الفندقیة وتهیئتها 

  ). ثالثا(التوسع السیاحي 

  

  ومرافقة مشاریع االستثمار السیاحــيمنــــح رخصـــــة البنــــاء  إجراءات: أوال 

یشترط المشرع الجزائري إتباع إجراءات  معینة من أجل الحصول على رخصة البناء، رغبة منه في 

بصفة عامة، واإلقلیم السیاحي بصفة خاصة، وتمكین السلطة اإلداریة من  والطبیعي حمایة المحیط الحضري

ممارسة رقابة واسعة، واتخاذ القرارات المناسبة وضبط المحافظة على الطابع الجمالي للعمران من جهة، 

  .ووقایة البیئة واألوساط الطبیعیة من جهة أخرى

موكله أو المستأجر لدیه المرخص له قانونا،  وتبدأ إجراءات منح رخصة البناء، بمبادرة من المالك أو

أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة األرض أو البنایة، الذي یجب أن یتقدم بطلب الرخصة، ویجب 

  : أن یقدم صاحب الطلب، لدعم طلبه 

  .إما نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة على النحو المنصوص علیه قانونا - 

  .1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75- 58كیال طبقا ألحكام األمر أو تو  - 

  .أو نسخة من العقد اإلداري الذي ینص على تخصیص قطعة األرض أو البنایة - 

  .1أو نسخة من القانون األساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنویا  - 

لمصالح المعنیة بالسیاحة في ویسبق إصدار قرار منح رخصة البناء إجراء تحقیق یتطلب استشارة ا

الوالیة، وعند االقتضاء مدیریة الوالیة المكلفة بالثقافـة، یجب على اإلدارات المستشارة أعاله، أن تباشر 

التحریات والدراسات الضروریة، ال سیما فیما یتعلق باحترام مخطط التهیئة السیاحي ودفاتر الشروط، وكذا 

والموقع السیاحي واحترام سالمتها، وعند االقتضاء، سالمة اآلثار أو المؤهالت السیاحیة لمنطقة التوسع 

  .المواقع الثقافیة، وكذا الحفاظ على األمالك الثقافیة المحمیة وصیانتها وحمایتها

  

ویتعین على اإلدارات المستشارة في مجال السیاحة، والثقافة عند االقتضاء، أن ترسل آراءها معللة 

، 2ابتداء من تاریخ استالم الطلب) 2(لیها للمصلحة المختصة في أجل شهرین ومرفقة بالملف المسلم إ

  : وتسمى هذه العملیة بمرحلة المصادقة على المخططات، التي نستعرضها فیما یلي 

  

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 42راجع المادة  - 1
  .السالف الذكر 421-04من المرسوم التنفیذي  6و 5راجع المادة  - 2
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I -1مكونات الملف الخاص بعملیة المصادقـة:  

، الذي یحدد القواعد المتعلقة ببناء 1999ینایر  06المؤرخ في  99- 01في إطار القانون رقم 

التي توجب على كل شخص طبیعي أو معنوي قبل  49، 48، 47، 46المؤسسات الفندقیة، ال سیما المواد 

حصول على تسلیمه رخصة بناء أو تعدیل أو تهیئة أو تهدیم مؤسسة فندقیة من طرف السلطات العمومیة ال

  . المصادقة على مخططات المشروع من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالسیاحة

- 06كما تخضع المؤسسات الفندقیة لقواعد البناء والتهیئة المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

  .الذي یحدد قواعد بناء المؤسسات الفندقیة وتهیئتها 325

مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة للوالیة موطن إقامة یجب على المستثمر أن یودع ملفه لدى 

  .المشروع، ویتكون ملف طلب الموافقة على المخططات من ملف إداري وملف تقني

  : 2یجب أن یتضمن الملف اإلداري على ما یلي :  تكوین الملف اإلداري -1

  لمشروع، یتم تنزیله على المخططات الفندقیة، موقع من قبل صاحب ا طلب الموافقة المبدئیةنموذج

أو سحبها على مستوى مدیریات  (mtatf.gov.dz)عبر موقع وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة 

 .السیاحة والصناعة التقلیدیة للوالیة موطن إقامة المشروع

  للقطعة األرضیة أو عقد االمتیازمشهر، نسخة من عقد الملكیة. 

  أو شهادة المطابقة مناطق التوسع، أو رخصة البناءشهادة التعمیر في حالة وجود المشروع خارج 

 .أو المراد إعادة تهیئتها أو توسیعها وتجدیدها بالنسبة لبنایة موجودة

  القانون األساسي للشركة(SARL, EURL, SNC, SPA)  إذا كان صاحب المشروع شخص

 .معنوي

 : یتضمن الملف التقني على الوثائق التالیة :  تكوین الملف التقني -2

 دراسة تقنیة اقتصادیة للمشروع. 

  2000/1أو  5000/1مخطط الوضعیة على سلم. 

  200/1أو  500/1مخطط طوبوغرافي لألرضیة  على سلم. 

  بالنسبة  100/1أو  200/1مخطط على سلم : 

  لمختلف المستویات للبنایة، والتي تشمل التوزیعات الداخلیة ومساحاتها لجمیع شبكات المیاه

 .، الكهرباء والتدفئـةالمستعملةالصالحة للشرب وصرف المیاه 

                                           
  . 22ص  –مرجع سابق  –مداخلة مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة قسنطینة  - 1
  .68ص  –مرجع سابق  –دور الجماعات المحلیة  في حمایة البیئة  –محمد لموسخ  - 2
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 مقطع عرضي ومقطع طولي 

  مظهر الواجهات ونمطها المعماري 

ص علیها في المرسوم ویجب أن تخضع قواعد بناء المؤسسات الفندقیة، إلى المعاییر المنصو 

الذي یحدد معاییر تصنیف المؤسسات الفندقیة إلى  2000جوان  11المؤرخ في  2000-130التنفیذي رقم 

  .رتب وشروط ذلك

كما یجب أن یودع الملف في ثالث نسخ على مستوى مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة للوالیة 

  .المعنیة موقع المشروع االستثماري السیاحي

 

II - المرحلة الخاصة بعملیة الدراسة والتقییـم :  

بعد تقدیم ملف االستثمار السیاحي المتكون من الملف اإلداریة إضافة إلى الملف التقني، یرسل من 

قبل مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة إلى الوزارة المكلفة بالسیاحة بغیة عرضه على اللجنة المختصة 

خططات الفندقیة، حیث تقوم اللجنة المختصة بالدراسة والموافقة على المخططات بالدراسة والموافقة على الم

  : 1الفندقیة، بإصدار القرارات التالیة

 الموافقة المبدئیة. 

 الموافقة المبدئیة بتحفظات. 

 الرفض.  

استكمال ملفه، وهذا من أجل ملفات رخصة البناء ویبلغ القرار الصادر عن اللجنة إلى المستثمر بغیة 

  . 2االستثمار والسجل التجاري لتطویروالتمویل وامتیازات الوكالة الوطنیة 

تتم عملیة دراسة وتقییم المشروع من طرف أعوان اإلدارة المؤهلین لتقییم مدى مطابقة المساحات الدنیا 

لصنف لمعاییر تصنیف المؤسسات الفندقیة، كما هي للغرف، المطابخ واألماكن المشتركة حسب النموذج وا

محددة في التنظیم المعمول به، مع التأكد من وجوب توقیع المهندس المعماري والمهندس في الهندسة المدنیة 

  .3قانون التعمیرالمتضمن  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29- 90لمجموع المخططات طبقا للقانون رقم 

یعهد إلى اللجنة، البت في مدى تطابق مخططات البناء أو التعدیل أو التهیئة :  طریقة عمل اللجنة

أو الهدم للمشاریع الفندقیة مع قواعد البناء والتهیئة السیاحیین ومعاییر التصنیف، وكذا مع أدوات التهیئة 

  : والتعمیر، تتشكل اللجنة التي یرأسها ممثل عن الوزیر المكلف بالسیاحة من 

                                           
  .بدراسة مخططات المشاریع الفندقیة وطریقة عملها، یحدد تشكیلة اللجنة المختصة 2000یونیو  11مؤرخ  في  131- 2000مرسوم تنفیذي رقم  - 1
  .السالف الذكر 01- 99من القانون  49و  48راجع المواد - 2
  .السالف الذكر 29-90من القانون رقم  58راجع المادة  - 3
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  یر المكلف بالتعمیرممثل الوز . 

 ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة. 

 ممثل الوزیر المكلف باألشغال العمومیة . 

 ممثل الوزیر المكلف بالبیئـة. 

 المدیر المكلف بالتنمیة بالوزارة المكلفة بالسیاحة. 

 المدیر العام للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة . 

  اسات السیاحیةالمدیر العام للمؤسسة الوطنیة للدر. 

یمكن اللجنة، إذا رأت ضرورة في ذلك، دعوة أي شخص كفئ یمكنه، بحكم معارفه التقنیة ، مساعدتها 

  .في مداوالتها

یعّین أعضاء اللجنة بقرار من الوزیر المكلف بالسیاحة بناء على اقتراح من السلطات التي یتبعونها، 

  .دیدسنوات قابلة للتج) 3(وتحدد عهدة األعضاء بثالث 

تجتمع اللجنة كل شهرین من السنة، وكلما اقتضى األمر ذلك، بناء على استدعاء من رئیسها ، 

  .وتتولى مصالح المدیریة المكلفة بالتنمیة في الوزارة المكلفة بالسیاحة أمانة اللجنة

ن تتخذ قرارات اللجنة باألغلبیة البسیطة لألعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي عدد األصوات، یكو 

  .1صوت الرئیس مرجحا

ویتعین على مصالح الوزارة المكلفة بالسیاحة، بعد دراسة اللجنة مخططات المشاریع الفندقیة، أن تبلغ 

أصحاب الطلب المعنیین، بقرار اللجنة، سواء كان بقبول مخططات المشاریع الفندقیة أو رفضها،  وقبولها مع 

ابتداء من تاریخ استالم ) 2(ك، في أجل ال یتعدى الشهرین شرط إدخال تعدیالت علیها، إذا اقتضى األمر ذل

  .2الملف، وفي حالة عدم الرد في األجل المحدد، تعتبر المخططات مصادق علیها 

  

III - متابعة مشاریع االستثمار السیاحيبمرافقة و المرحلة الخاصة :  

عند تسلیم الموافقة المبدئیة للمخططات الفندقیة، تقوم مدیریة االستثمار السیاحي، بالعمل من أجل 

  : مرافقة ومساعدة المستثمرین، وهذا من خالل 

 توجیه وٕارشاد المستثمرین في اتخاذ واتباع االجراءات السلیمة خالل مراحل اإلنجاز. 

 المساعدة من أجل الحصول على رخصة البناء. 

 ساعدة من أجل الحصول على قرض بنكي، والحصول على التخفیض على معدل الفائدةالم. 

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 07إلى  2راجع المواد من  - 1
  .السالف الذكر 131- 2000من المرسوم التنفیذي  9و 8راجع المواد  - 2
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 التدخل لدى جمیع المدیریات الوالئیة المتعلقة باالستثمار. 

 المساعدة من أجل الحصول على السجل التجاري. 

 المساعدة من أجل الحصول على امتیازات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار. 

من قبل  2012وتطبیقي موجه للمستثمرین في المجال السیاحي، تم إطالقه سنة وهناك دلیل عملي 

  .1وزارة السیاحة ویتم تحیینه دوریا

وفي إطار تشجیع االستثمار السیاحي واالمتیازات الخاصة بالتمویل، یستفید المستثمرون الراغبون في 

سیاحیة على مستوى والیات الشمال إنجاز مشاریعهم وعصرنة منشآتهم السیاحیة في إطار مخطط الجودة ال

على نسبة الفائدة المطبقة من تخفیض  % 4,5و  %3وكذا الوالیات الجنوبیة، یستفیدون على التوالي من 

  .على القروض البنكیة

وفي إطار االتفاقیات المبرمة بین الوزارة المكلفة بالسیاحة، ومختلف المؤسسات البنكیة، تم منح 

  : امتیازات خاصة بتمویل المشاریع السیاحیة، نذكرها تباعا 

  بالنسبة للمشاریع ذات الخصوصیة واألولویة %60المساهمة بأكثر من. 

  سنوات وأكثر  3على الفائدة یقدر بـ  سنوات وأكثر، بمعدل تخفیض 10مدة التعویض تصل إلى

 .بنسبة للمشاریع ذات الخصوصیة واألولویة

  یوم بالنسبة  30یوم بالنسبة إلنجاز االستثمارات، و 60إلى  40مدة دراسات الملفات من تتراوح

 .للمشاریع التي هي في قید االستغالل

 مویل والتجهیزاتالتسجیل في صندوق ضمان المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالنسبة للت. 

 إمكانیة المساهمة في تطویر رؤوس األموال، وهذا بالشراكة مع مؤسسة الجزائر استثمار. 

  : وفیما یخص البنوك والمؤسسات البنكیة التي یمكنها تمویل المشاریع السیاحیة نذكر 

 القرض الشعبي الجزائري. 

 بنك الفالحة والتنمیة الریفیة. 

 بنك التنمیة المحلیة. 

  بنك"الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط." 

 بنك البركة. 

 تراست بنك. 

 بنك الخلیج الجزائري. 

                                           
، تم وضع دفتر المستثمر السیاحي الذي 2030من أجل اإلطالع على آفاق االستثمار السیاحي في منظور المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  -  1

موارد السیاحیة ، االحصائیات، االقتصاد الكلي والعوامل الجغرافیة، النظام التشریعي، ال: العوامل (تقدیم عام للسیاحة الجزائریة وطموحاتها : یتناول 

واإلطار  (ZET, VTE)والقرى السیاحیة لالمتیاز  (POT)، وتقدیم األقطاب السیاحیة ...)اإلیواء، اإلطعام، أقطاب االمتیاز، نوع المشاریع المطلوبة 

  .وٕاجراءات الدعم والتحفیز...) م البنكي والمالي ملخص القوانین والمراسیم الساریة، معلومات حول العقار، النظام الضریبي، النظا(العام لالستثمار 
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 سوسییتي جنیرال الجزائر. 

 السالم بنك. 

 صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 

 الجزائر استثمار. 

والتي نص علیها  هذا، باإلضافة إلى المزایا الممنوحة من قبل الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار،

  : ، ومن أهم ما جاء فیه 1المتعلق بتطویر االستثمار 2016أوت  03المؤرخ في  09- 16القانون رقم 

 منح مزایا مشتركة لالستثمارات المؤهلة. 

 أو التي تخلق فرص عمل/منح مزایا إضافیة لفائدة األنشطة المتمیزة و. 

 یة الخاصة باالقتصاد الوطنيمنح مزایا استثنائیة لفائدة االستثمارات ذات األهم. 

وفضال عن االمتیازات المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول في مجال االستثمار، ال سیما، 

القانون المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، تتخذ الدولة تدابیر خاصة في إطار قوانین المالیة، لتشجیع ودعم 

  .االستثمارات ذات الطابع السیاحي

، ینشأ لهذا الغرض، تطبیقا الترتیبات المالیة الخاصة 2یتولى صندوق مكلف بدعم االستثمار السیاحي

  .المذكورة أعاله

بعد حصول صاحب المشروع على المصادقة على المخططات، وبعد إتمام كل اإلجراءات والحصول 

الوحید غیر المركزي التابع  على رخصة البناء، وقرار منح االمتیازات لتحقیق االستثمار من طرف الشباك

للوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، وبعد الحصول على القرض البنكي ومن ثم انطالق األشغال، في هذه 

المرحلة یحق ألعوان االدارة السیاحیة المؤهلین مراقبة األشغال الجاریة في المؤسسات الفندقیة والتحقق من 

  .مطابقتها للمخططات المصادق علیها

حالة مالحظة عدم تطابق البنایات مع المخططات المصادق علیها، أو عدم احترام قواعد العمران  وفي

والبناء، یطلب من صاحب المشروع التوقف عن مواصلة األشغال واالمتثال للمخططات والقواعد المنصوص 

  .أشهر) 03(علیها في أجل ال یتعدى ثالثة 

دعوى قضائیة أمام الجهات القضائیة المختصة من وفي حالة عدم االمتثال یحرر محضر، وترفع 

  .أجل إلزام المخالف بالتوقف عن مواصلة األشغال إلى غایة القیام بالتعدیالت الالزمة

  

                                           
  .المتعلق بتطویر اإلستثمار 2016أوت  03المؤرخ في  09-16القانون رقم  - 1
صندوق استثمار یخص جمیع الوالیات   48، أنشأت الحكومة 2009من األمر المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة  100تطبیقا ألحكام المادة " - 2

شركات رأس المال لالستثمار وفرعین ) 3(لت إدارتهم لصالح حساب الدولة، وبموجب اإلتفاقیات الموقعة مع وزارة المالیة تم تعیین ثالثة حیث أوك

  .2019نوفمبر  2: تاریخ  اإلطالع  www.andi.dzللبنكین في طور اإلنشاء، أنظر موقع الوكالة الوطنیة لدعم االستثمار
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  اء المؤسسات الفندقیة وتهیئتها قواعد بن:  ثانیا 

ذلك ، یحدد قواعد بناء المؤسسات الفندقیة وتهیئتها، و 3251- 06لقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

  .تماشیا مع مختلف القوانین والمراسیم التنفیذیة في مجال االستثمار السیاحي التي ذكرناها سابقا

یقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمؤسسات الفندقیة، المؤسسات المعرفة في المرسوم التنفیذي رقم 

  .السالف الذكر 2000-46

  

I - قواعد بناء المؤسسات الفندقیة :  

الفندقیة للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر المحددة في التشریع ولتنظیم المعمول بهما، تخضع المؤسسات 

الذي حدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر، وكذا قواعد المرسوم  175- 91وال سیما أحكام المرسوم التنفیذي 

06 -325.  

المجال ومعتمدة طبقا ویجب أن تتكفل بتصمیم المؤسسات الفندقیة مكاتب دراسات متخصصة في هذا 

  .للتشریع والتنظیم المعمول بهما

بالوعاء  4مؤسسة فندقیة بعقد قانوني للملكیة أو اإلنتفاع 3أو تهیئة 2یجب إثبات كل مشروع بناء

  .العقاري الذي سیقام علیه

 من المرسوم التنفیذي 13وبالنسبة للموقع والطرق المؤدیة إلى المؤسسات الفندقیة، فقد نصت المادة 

  5: ، على أنه ال یمكن إقامة المؤسسات الفندقیة إال فوق األجزاء 325- 06

 03رقم  التي تم أخذها بمخطط التهیئة السیاحیة، كما هو منصوص علیه بموجب أحكام القانون -

 .المتعلق بمناطق التوسع السیاحي 03

 دنالتي تحترم االقتصاد العمراني في حال تواجدها داخل األجزاء العمرانیة للم. 

  الواقعة في الحدود المالئمة مع أهداف المحافظة على التوازن الطبیعي عندما تكون واقعة في المواقع

 .الطبیعیة، أو مع ضرورة المحافظة على المواقع األثریة أو الثقافیة

 التي تحترم الحدود المالئمة مع إنعاش المستثمرات الفالحیة عندما تكون واقعة فوق أراضي زراعیة. 

                                           
  .، یحدد قواعد بناء المؤسسات الفندقیة وتهیئتها2006سبتمبر سنة  18مؤرخ في  325-06م المرسوم التنفیذي رق - 1
  .325-06من المرسوم التنفیذي  3راجع المادة  –كل عملیة تشیید لمؤسسة فندقیة : البناء  - 2
  .من نفس المرسوم التنفیذي 3راجع المادة  –ا كل عملیة إعادة بناء مؤسسة فندقیة وترمیمها أو تجدیدها أو إعادة االعتبار إلیه: التهیئة  - 3
  .یمكن فهم االنتفاع في هذا الموضع على أنه حق االمتیاز الوارد عن العقار - 4
  .من نفس المرسوم التنفیذي 13راجع المادة  - 5
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ص فقط لمشاریع بناء المؤسسات الفندقیة التي من طبیعتها أن ال تمس بالصحة واألمن العمومي ویرخ

  . من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها

  

II -  حاالت منع بناء أو تهیئة المؤسسات الفندقیة :  

  خضع تیمنع بناء أو تهیئة مؤسسة فندقیة واقعة فوق أرضیة معرضة لخطر طبیعي أو تكنولوجي أو

 .2003أكتوبر  25مؤرخ في  161-03لشروط خاصة، كما هي محددة في أحكام القانون رقم 

  یمنع بناء أو تهیئة مؤسسة فندقیة من شأنها بحكم موقعها أن تتعرض ألضرار خطیرة ناتجة ال سیما

 10المؤرخ في  10- 03الضجیج أو تخضع لشروط خاصة كما هي محددة في أحكام القانون رقم 

 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو 

  كما یمكن منع بناء أو تهیئة مؤسسة فندقیة من شأنهـا بفعل وضعیتها أو حجمها، أن تكون لها

 2.عواقب ضارة بالبیئة

  ویمنع بناء أو تهیئة مؤسسة فندقیة یمكن أن تتعارض بفعل أهمیتها وموقعها أو مآلها مع األحكام

في مخططات تهیئة اإلقلیم، ومخطط شغل األراضي أو المخطط التوجیهي للتهنئة والتعمیر  الواردة

 .أو یخضع لشروط خاصة

  یمنع بناء أو تهیئة مؤسسة فندقیة من شـأنها أن تخل من جراء موقعها، بالمحافظة أو بتثمین موقع

 .طبقین في هذا المجالأو أثر تاریخي، أو یخضع لشروط محددة في التشریع والتنظیم الخاصین الم

  یمكن رفض بناء أو تهیئة مؤسسة فندقیة، إذا لم یكن لها ممرات عمومیة أو خاصة تستجیب لشروط

وظیفتها، ال سیما على مستوى سهولة التنقل والمداخل، وكذا وسائل التقرب التي تسمح بمكافحة 

 .فعالة ضد الحریق

 مداخل، خطرا أكیدا لمستعملي الممرات العمومیة یمنع البناء عندما یشكل هذا األخیر، فیما یخص ال

 .أو لألشخاص الذین یستعملون هذه المداخل

  .یجب تقدیر هذه الحمایة بالنظر ال سیما إلى وضعیة المداخل وشكلها، وكذا طبیعة كثافة التنقل

المشتركة وبالنسبة لقواعد البناء واألمن، یجب أن تتطابق المساحات الدنیا للغرف والمطابخ واألماكن 

حسب النموذج والصنف لمعاییر تصنیف المؤسسات الفندقیة كما هي محددة في التنظیم المعمول به، ویجب 

                                           
المتعلق بإلزامیة التأمین  2003غشت 26المؤرخ في  12-03، المتضمن الموافقة على األمر رقم 25/10/2003مؤرخ في  16-03القانون رقم  - 1

  .على الكوارث الطبیعیة وبتعویض الضحایا
  .السالف الذكر 325- 06من المرسوم التنفیذي  17و  16راجع المادة  - 2
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احترام القواعد المضادة للزالزل عند بناء كل مؤسسة فندقیة، كما هي محددة في التنظیم المعمول به في 

  .االهتزازناطق الضعیفة والمتوسطة والقویة الم

بق مع التنظیم المعمول به منجزات البناء الحاملة، والهیاكل وأعمال الفصل المنجزة لذلك یجب أن تتطا

  .1باألحجار أو القرمید أو التربة الصلبة أو الخرسانة المجمعة 

م، 2000ویجب أن یتطابق تسقیف المؤسسات الفندقیة المتواجدة في أراضي تقع على ارتفاع یقل عن 

  .ةمع المواصفات الجغرافیة والمناخی

كما یجب أن یكون العزل الحراري الموجه للمؤسسات الفندقیة، من شأنه أن یخفض التبادالت الحراریة 

  .بین خارج وداخل المؤسسة، ویجب اتخاذ احتیاطات تقنیة لضمان هذا العزل

بالنسبة لعملیة التهویة، یمكن أن تكون تهویة المؤسسات الفندقیة إما میكانیكیة من خالل السحب 

  .ي، أو طبیعیة بالنسبة لألماكن الموجودة بالخارجالحرار 

تحدد قیم تجدید الهواء الواجب األخذ بها بالنسبة للفندقة بقرار من وزیر السیاحة، حسب معیار تصنیف 

  .المؤسسة، بعد أخذ رأي الوزیر المعني

  .یجب ضمان الراحة الصوتیة في المؤسسات الفندقیة عن طریق عزل كاف

الحد األدنى للراحة الصوتیة الواجب مراقبتها في مؤسسة فندقیة بقرار من وزیر  وبهذا الصدد، یحدد

  .السیاحة

  : بالنسبة للضجیج الداخلي للمؤسسة * 

 - 51 2db بین الغرف .  

 - 41 db بین الممرات والغرف .  

 - 70 db بین الطوابق .  

  :بالنسبة للضجیج الخارجي للمؤسسة * 

  . لضجیج الطرقات db 45إلى  35من  - 

 - 35 db 3لضجیج الطائرة.  

ویجب أن تكون األماكن التي یسهل بلوغها الجمهور ومنافذها متوفرة على إضاءة كافیة من أجل 

  .ضمان حركة سیر سهلة تسمح بالقیام بتحركات أمنیة

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 23إلى  18راجع المواد من  - 1

2 -db : (Décibel) : le décibel est une untié définie comme dix fois le  logarithme décimal du rapport entre deux 
puissances, utilisée dans les télécommunications, l'électronique et l'accoustique, dans le domaine de l'acoustique 
environnementale, on exprime couramment le niveau sonore en décibels. – wikipédia.  

  .السالف الذكر 325-06من المرسوم التنفیذي رقم  27إلى  24اد من راجع المو  - 3
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الحرائق تخضع المؤسسات الفندقیة للقواعد المتعلقة بالتنظیم المعمول به في مجال األمن ضد أخطار 

  .والفزع، وهذا حسب صنفها المحدد وفقا لعدد الجمهور

یتعین على رئیس المؤسسة تنفیذ مجموع األحكام والتدابیر القانونیة والتنظیمیة المعمول بها في مجال 

  .حمایة التراث العمومي وأمن األشخاص المرتبطین به

  

III - قواعـد تهیئة المؤسسات الفندقیــة :  

مؤسسة الفندقیة بطریقة تضمن اإلستقبال األفضل، من خالل أبعادها الخاصة یجب بناء مدخل ال

  .بالدخول السهل وٕاضاءتها، ویجب أن یتوفر على إفریز للحمایة ضد تقلبات الطقس

ویجب أن یكون البهو الذي یعد الفضاء الوسیط بین المدخل وقاعة اإلستقبال متسعا قصد تسهیل 

إشارات مختلف األماكن والمصالح، كما یجب أن تضمن قاعة االستقبال تنقالت الزبائن مع إشتماله على 

الربط بین الفضاء الخارجي ومجمل المصالح، ویجب أن یسمح موقعها بتوفیر روابط وظیفیة جیدة بین قاعة 

  .اإلنتظار والمراحیض المشتركة وغرف تغییر المالبس والبوابة، وعند االقتضاء الحانة والمحالت

فر مبسط االستقبال على مكان لوضع صندوق النقود والمفاتیح والبطاقات المغناطیسیة ینبغي أن یتو 

  .وبرید الزبائن وأمتعة الزبائن وخدمة الصرف

وبالنسبة للغرف، یجب أن تكون المكان الخاص للزبون وأن تتوفر على تجهیزات منقولة وصحیة، 

  .وتستجیب لمتطلبات تلطیف الجو والهدوء الكلي واألمن

یجب مراعاة تهیئة وتجهیز غرف الستقبال الزبائن المحدودي التنقل، وال سیما فئة ذوي  كما

  .1االحتیاجات الخاصة واألشخاص المسنین والعاجزین، ویجب تقریر ذلك لكل مؤسسة فندقیة

ویجب أن تزود قاعات االستحمام بمغسل ومرش أو حمام ذي مكیف میكانیكي أو طبیعي مع نظام 

  .2 ةدودي التنقل وفقا لتصنیف المؤسسن المحاستقبال الزبائ

یجب أن یتوفر المطعم على تجهیزات منقولة وفندقیة، وأن یسمح بالرفاهیة للزبون من خالل توفیر 

الهدوء الكلي وتلطیف الجو واألمن، وٕاذا كانت المؤسسة مزودة بعدة مطاعم، یجب أن تعد مطابخ 

األواني، وفي هذا اإلطار یجب أن تزود قاعات اإلطعام وتوصیالت مباشرة مع المطابخ من خالل مصعد 

                                           
  .السالف الذكر 325-06من المرسوم التنفیذي رقم  34إلى  28راجع المواد من  - 1
ندقیة التي تبین رتبة یبین تصنیف المؤسسة الشارة المبنیة لرتبة المؤسسات الفندقیة، ویقصد بالشارة اللوحة المركبة عند المدخل الرئیسي للمؤسسة الف- 2

یحدد الوزیر تصنیفها، وتسلم الشارة، من طرف المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة بناء على تقدیم قرار التصنیف المسلم وفقا للتنظیم المعمول به، و 

یونیو سنة  11مؤرخ في  134 – 2000 المرسوم التنفیذي رقم: راجع في ذلك  –المكلف بالسیاحة بقرار، مواصفات الشارة والبیانات المسجلة علیها 

  .، یحدد الشارة المبینة لرتبة المؤسسات الفندقیة2000

ملحق رقم  –، الذي یحدد مواصفات شارات تصنیف المؤسسات الفندقیة وكذا البیانات المسجلة علیها 2004دیسمبر سنة  27القرار المؤرخ في : وكذلك 

03.  
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من  ل یسهل التوزیع والتموین إنطالقابجهاز إستقبال الزبائن المحدودي التنقل، ویجب بناء المطابخ بشك

ساحة المصلحة، مع مراعاة أن یستجیب اختیار موقع المطبخ لمعاییر األمن المطلوبة في مجال أمن 

  : قا للعالقات الوظیفیة التي تربطه بالفضاءات اآلتیة الحرائق، ویجب دراسته وف

  . المطعم - 

  . قاعة وجبات الفطور - 

  . األماكن التقنیة - 

، برافعـة لتسهیل تقدیم خدمة سریعة للزبائن، یجب أن تكون مرتبطة بمحالت خدمات الطوابق العلیا

  :روط اآلتیـة ویجب أن یستجیب تصور المحالت التقنیة للش، األثقال وساللم الخدمة

 .األخذ بعین االعتبار تدفق تنقل مستخدمي المصلحة، وكذا التجهیزات الضروریة ألداء مهامهم - 

توفیر وتنظیم الفضاءات وفقا للعالقات الوظیفیة التي ینبغي أن تربط المحالت التقنیة بالفضاءات  - 

 .المخصصة للزبائن

 .الترتیب بصفة بعیدة عن أنظار الزبائن - 

 .إلى ساحة المصلحةتسهیل الدخول  - 

 .إلزامیة احترام قواعد ومعاییر األمن - 

 .احترام قواعد ومعاییر النظافـة - 

 .حاحترام معاییر التهویة والتروی - 

یجب أن تتوفر المؤسسات الفندقیة حسب تصنیفها، على قاعات اجتماعات ومطاعم متخصصة، 

تنوعة، ومحالت تجاریة، ومسبح، وساحات وقاعة إعادة اللیاقة البدنیة، وقاعة الحالقة والتجمیل، وحدائق م

  .ممارسة التنس ونوادي لیلیة

بالنسبة للولوج إلى الغرف، یجب أن یتم الدخول إلى الغرف انطالقا من قاعة االستقبال عن طریق 

ممرات وساللم، ویمكن أن یكون الدخول إلى الموتیالت ونزل الطریق عن طریق ممرات خارجیة، ویتم 

ذلك، إلى الطوابق عن طریق ساللم أو مصاعد في الفنادق التي یتطلب تصنیفها وعدد  الصعود، زیادة على

  .1طوابقها ذلك

ویجب وضع مساحات ، ائع مستقلة وممنوعة على الجمهوریجب أن تكون مداخل المصلحة والبض

ت داخل توقف سیارات الزبائن والخدمات وفقا لحجم وتصنیف المؤسسة الفندقیة، ویتم إدراج موقف السیارا

  .المبنى، أو إنجازه في الخارج في مساحة مشجرة حسب موقع المؤسسة الفندقیة

                                           
  .، السالف الذكر325-06المرسوم التنفیذي رقم من  41إلى  36راجع المواد من  - 1
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وبالنسبة  لإلندماج مع البیئة المحیطة، یجب تصور معالجة المظهر الطبیعي للفضاءات الخارجیة 

  .للمؤسسة الفندقیة بطریقة تضمن إدماج أمثل مع البیـئة

باألمن واألخطار المختلفة، حیث یجب أن تكون  كل ذلك، مع وجوب احترام المعاییر المتعلقة

  .المؤسسات سهلة الدخول من الخارج للوصول إلى مصالح اإلنقاذ ومكافحة الحرائق

أمتار على مستوى مدخل مصالح الحمایة  8وٕاذا كان السقف السفلي للطابق األعلى یقع على بعد 

ول إلى الساللم الجویة حسب األحكام المدنیة، یجب أن تكون للمؤسسة واجهة تشمل ممرات تمكن الوص

  :اآلتیــة 

یكون عرضه مطابقا لصنف المؤسسة، ) یسمى مسلك اآلالت(مسلك تستعمله آالت اإلنقاذ  - 

ذي عرض ) یسمى مسلك السلم(یتضمن قسما لمسلك قابل لإلستعمال قصد تثبیت ساللم جویة 

 .أمتار 4حر أدنى للطریق یقدر ب

متر، مجهز بنظام فتح یمكن الدخول  0،90تر، وعرضه األدنى م 1،80ممر یبلغ علوه األدنى  - 

إلیه من الخارج، یجب فتح هذه الممرات على ممرات أفقیة مشتركة أو على أماكن قابلة لدخول 

 .الجمهور

ویجب أن تسمح المواصفات الخاصة باألشخاص المحدودي التنقل، ال سیما المتنقلین في الكراسي 

المتحركة التنقل، في شروط سیر عادیة للدخول إلى المؤسسة والخروج منها واالستفادة من كل الخدمات 

  .1المعروضة على الجمهور 

  

IV -لفندقیة أو تهیئتها الشروط المطلوبة للموافقة على مخططات بناء المؤسسات ا :  

یجب أن یرفق كل مشروع بناء أو تهیئة مؤسسة فندقیة بملف یتكون من مجموع المخططات التي تمثل 

فكرة المتعامل التي تسمح بإبراز اختیاره المعماري، ویجب أن یوقع المهندس المعماري، والمهندس في 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ویودعانها  29- 90ون الهندسة المدنیة مجموع الوثائق المكونة للملف، طبقا للقان

  .نسخ لدى اللجنة المنشأة لهذا الغرض) 3(في ثالث 

  : یجب أن یتضمن الملف على 

 : المخططات التخطیطیـة  - 1

 .یجب أن یأخذ بعین االعتبار البیئة والطرق المؤدیة إلیها 1/2000مخطط للموقع على مقیاس  - 

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 46إلى  42راجع المواد من  - 1
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وذلك حسب أهمیة مساحة األرض  1/1000أو  1/500رسم طوبوغرافي لألرض على مقیاس  - 

 .المخصصة للمشروع المزمع إنجازه

بالنسبة للمؤسسات الفندقیة المواجهة للبحر، قطعة متعامدة من قطعة األرض إلى البحر على  - 

 .1/500مقیاس 

بیان أمن یبرز مجمل التدابیر المتعلقة بمواصفات األمن المقررة بموجب التنظیم المطبق ضد  - 

 .اطر الحریق والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهورمخ

 .1/500مخطط إجمالي على مقیاس  - 

 .مخطط لكل دور مقرر - 

 .قطعة بالعرض وقطعة مستطیلة للبنایات - 

 .1/200مخطط الواجهات على مقیاس  - 

رسم یعطي نظرة إجمالیة عامة لنموذج تمهیدي أو عدة صور للنموذج التمهیدي، أو إن تعذر ذلك  - 

 . 1ام فوقي أو استحوار لواجهتین من البنایة تعطیان فكرة إجمالیةفمنظر ع

 : الوثائق المكتوبـة :  المخطط -2

 : تقریر المهندس المعماري یشمل ما یأتـي  - 

o وصف مختصر لألرض والمحیـط. 

o وصف مختصر لمختلف البنایات التي یتضمنها المشروع المزمع إنجازه. 

o تعیین كل بنایة وكل محـل. 

o المساحات المزمع بناؤهـا بالمتر المربع تقدیر مجموع. 

o تبریر االختیار الهندسـي. 

o دلیـل األمـن. 

 .تقدیر تكالیـف األشغـال - 

 .تقریر یعطي إیضاحات حول صنف المؤسسة وطبیعة استغاللها - 

وعند االقتضاء، تحدد القواعد الخاصة ببناء المؤسسات الفندقیة وتهیئتها، بموجب قرارات من الوزیر 

  2.السیاحـةالمكلف ب

                                           
  .السالف الذكر 325- 06من المرسوم التنفیذي رقم  47راجع المادة  - 1
  .من نفس المرسوم التنفیذي 48راجع المادة  - 2
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، على أن إعادة البناء 325-06وبالنسبة ألشغال الترمیم وٕاعادة البناء، فقد نص المرسوم التنفیذي 

هي إعادة أجزاء مؤسسة فندقیـة إلى حالتها أو إصالحها، تخص هیكل البنایة واألشغال الثانویة، والترمیم هو 

حالتها األصلیة، والتجدید هو كل عملیة كل عملیة إصالح مؤسسة فندقیة وتجدیدها بهدف إرجاعها إلى 

تجدید لهذه المؤسسات أو عصرنتها، وبالنسبة إلعادة االعتبار فهو كل عملیة إعادة تهیئة مؤسسة فندقیة 

  .بغرض تحسین شروط استعمالها أو سیرها

فة وال یمكن إحداث أي تحویالت على العناصر األساسیة لهندسة البنایة، ویتم ترمیم البنایات المصن

كمعالم تاریخیة طبقا لتقنیات وقواعد الترمیم المعمول بها في هذا المجال، وكل عملیة تجدید لمؤسسة فندقیة 

یجب أن تأخذ بعین االعتبار تحسین نوعیة العیش داخل المؤسسة وتسهیل مطابقتها مع المعاییر المعمول 

  .بها

ترام مخططات الهیكل األصلي، وال ویجب أن ینجز إعادة االعتبار لمؤسسة فندقیة وتجدیدها، باح

  .یمكن في أي حال أن تتسبب األشغال في حذف عناصر الهیكل على حساب استقرار البنایة

ویجب أن تنجز أشغال ترمیم مؤسسة فندقیة، باحترام مخططات التزیین والنقوش والعناصر األخرى 

ة بالتجهیز األصلي عند تصمیم بنایة أو األصلیة، كما یجب أن یؤخذ بعین االعتبار اإلدماج المعماري مقارن

  .1بنایات موضوع توسیع مؤسسة فندقیة متواجدة

  

   مراقبـة مطابقة المنجزات والمخالفات في مناطق التوسع السیاحي :ثالثــا

، المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، على أنه دون اإلخالل 03- 03لقد نص القانون رقم 

التنظیمیة الساریة المفعول والمتعلقة بالتهیئة والتعمیر، یجب أن یخضع بناء واستغالل باألحكام التشریعیة و 

األراضي القابلة للبناء بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة إلى مواصفات مخطط التهیئة السیاحیة، وذلك على 

  .2وجه اإللزام

مناطق التوسع والمواقع  وبناء على ذلك تسهر الدولة والجماعات اإلقلیمیة على حمایة وتثمین

  3: السیاحیة، ال سیما على 

محاربة الشغل الالمشروع لألراضي والبناءات غیر المرخصة قانونا، وتتخذ في هذا اإلطار إجراءات  - 

توقیف األشغال، أو تهدیم البنایات وٕاعادة المواقع إلى حالتها األصلیة في إطار التشریع والتنظیم 

 .المعمول بهما

                                           
  .من نفس المرسوم التنفیذي 9إلى  4راجع المواد من  - 1
  .السالف الذكر 03-03من القانون رقم  29راجع المادة - 2
  .من نفس القانون 30راجع المادة  - 3
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 .مناطق التوسع والمواقع السیاحیة طبقا لطابعهااستعمال  - 

 .تحدید إجراءات حمایة مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، وترقیتها قصد تثمینها - 

  1: ، كل من 03-03یؤهل لبحث ومعاینة المخالفات ألحكام القانون 

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة - 

 .مفتشي السیاحة - 

 مفتشي التعمیر  - 

 مفتشي البیئـة  - 

أجل أداء مهامهم، یؤدي مفتشو السیاحة أمام الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا القسم القانوني، من 

ویترتب على معاینة المخالفة، إعداد محضر یسرد فیه بدقة العون المعاین، المؤهل قانونا، الوقائع التي 

  .عاینها والتصریحات التي تلقاها

معاین ومرتكب المخالفة المحضر، وفي حالة رفض وفي حالة وقوع مخالفة، یوقع كل من العون ال

المخالف التوقیع، یبقى هذا المحضر ذا حجیة إلى غایة إثبات العكس، ویرسل المحضر، حسب الحالة، إلى 

یوما ) 15(أو الجهة القضائیة المختصة في خالل مهلة ال تتعدى خمسة عشر /الوالي المختص اقلیمیا و

  .ابتداء من یوم إجراء المعاینـة

، في إطار ممارسة 03- 03ومن الصالحیات الممنوحة لألعوان المذكورین أعاله بموجب القانون 

  2: مهامهم، یؤهل هؤالء األعوان ال سیما بما یلي 

الدخول إلى مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، وٕالى ورشات إنجاز الهیاكل القاعدیة وبناء التجهیزات  - 

 .حیةداخل هذه المناطق والمواقع السیا

التحقیق من إجراءات تنفیذ أحكام هذا القانون في مجال الحمایة والتهیئة واستغالل مناطق التوسع  - 

 .والمواقع السیاحیة

التحقق من توفر الرخص المتعلقة بعملیات االمتیاز والتنازل عن األراضي السیاحیة المهیئة، وكذا  - 

 .رخص البناء المقررة في هذا القانون

بقة األشغال المنجزة لمخطط التهیئة السیاحیة ودفتر الشروط، وكذا التحقق من مدى مطا - 

 .المخططات المعماریة المصادق علیها مسبقا من قبل اإلدارة المكلفة بالسیاحة

                                           
  .السالف الذكر 03-03من القانون  33راجع المادة  - 1
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وفي حالة عدم احترام مواصفات مخطط التهیئة السیاحیة ودفتر الشروط، توجه اإلدارة المكلفة 

ت في المدة التي تحددها له، وعندما ال یحترم المخالف االنذار بالسیاحیة المخالف قصد احترام التعلیما

المقرر أعاله، عند القیام بأشغال البناء، یمكن لإلدارة المكلفة بالسیاحة أن تلجأ إلى الجهة القضائیة 

، لتفصل 1المختصة، قصد توقیف األشغال، وفق الطرق االستعجالیة المقررة في قانون اإلجراءات المدنیة

لقضائیة المختصة، في إطار القانون، إما بالعمل على مطابقة األشغال المنجزة وفق مخطط التهیئة الجهة ا

  .2السیاحیة، وٕاما بهدم ما تم إنجازه واألمر بإعادة المكان إلى حالته السابقة

، الحق لكل 03-03وفي إطار توسیع نطاق حمایة مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، منح القانون 

والتي تبادر وفق قانونها األساسي، بحمایة البیئة والعمران، والمعالم الثقافیة والتاریخیة  3ؤسسة قانوناجمعیة م

  .4والسیاحیة أن تؤسس نفسها طرفا مدنیا فیما یخص مخالفات أحكام هذا القانون

  : ، تعد أیضا مخالفة 03- 03زیادة على المخالفات المذكورة في أحكام القانون 

 .مختلف وثائق البناء والتعمیر المصادق علیها من قبل السلطة المختصةعدم احترام  - 

رفض تزوید األعوان المذكورین بالمعلومات أو منعهم من القیام بالرقابة أو إجراء التحریات  - 

 .المنصوص علیها في هذا القانون ونصوصه التطبیقیة

بالشراء أو بمنح رخص البناء التصریحات الكاذبة عند تنفیذ اإلجراءات المتعلقة بالمیراث أو  - 

 .المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما

 .5تحویل العقار السیاحي، والمرافق المبنیة، طبقا لمخطط التهیئة السیاحیة عن طبیعتها السیاحیة - 

 وفي مجال العقوبات الجزائیة یعاقب على مخالفات أحكام هذا القانون، بالعقوبات الجزائیة من یتسبب

عمدا بإتالف نوعیة البیئة داخل مناطق التوسع السیاحي، بعقوبة سالبة للحریة تتراوح  بین ثالثة أشهر إلى 

) دج 1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج 100.000(، وبغرامة تتراوح ما بین مائة ألف دینار )2(سنتین 

  .03- 03أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من یخالف أحكام القانون 

  .لة العود تضاعف العقوبات المنصوص علیها أعالهوفي حا

وتعتبر كل عملیة بیع وشراء لقطع أراض متواجدة في مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، تمت خالفا 

  .ألحكام هذا القانون، تعد باطلة وال أثر لها

                                           
  .لمدنیة، المعدل والمتممالمتضمن قانون اإلجراءات ا 1966مارس سنة  26المؤرخ في  62- 66األمر رقم  - 1
اإلدارة  إن لجوء اإلدارة للقضاء االستعجالي الستصدار حكم مطابقة األشغال وفق مخطط التهیئة السیاحیة، أو بهدم ما تم انجازه، هو تكریس لسلطة - 2

  .لبسط رقابتها على المنشآت المشیدة داخل مناطق التوسع السیاحي وذلك باعتبارها مالكة الرقبة
  یتعلق بالجمعیات  2012ینایر  12مؤرخ في  06-12انون الق- 3
  .السالف الذكر 03-03من القانون  41، و40، 39راجع المواد  - 4
  .السالف الذكر 03-03من القانون  38راجع المادة  - 5
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ام هذا القانون وكل من یقوم بتنفیذ األشغال أو استغالل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة خالفا ألحك

) دج500.000(وبغرامة تتراوح ما بین خمسمائة ألف دینار ) 2(یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى سنتین 

  . 1أو بإحدى هاتین العقوبتین، وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات) دج 2.000.000(إلى ملیوني دینار 

  

  التنمیة السیاحیة المستدامة وتطبیقاتها في التشریع الجزائري : المبحث الثاني 

تمثل السیاحة البیئیة أحد أنواع السیاحة القائمة على مبدأ االستدامة السیاحیة، وهي تعتمد بشكل 

وارد رئیسي على عنصر الطبیعة، فهي سیاحة قابلة للحیاة من المنظور االقتصادي من دون أن تأتي على الم

  .والمقومات البشریة والطبیعیة داخل أي موقع سیاحي

إن التنمیة المستدامة بمفهومها الحدیث ال تستثني السیاحة كمجال حساس تظهر فیه كتوجه عالمي 

جدید حیث تسعى الدول المتقدمة في میدان السیاحة إلى وضع خطط ودراسات طویلة المدى لخلق نوع من 

  .قطاعاالستقرار والتثمین لهذا ال

مختلف البرامج، التي تسعى إلى تحقیق الزیادة المستقرة، والمتوازنة في الموارد "وتمثل التنمیة السیاحیة 

فهي تنطوي على اإلرتقاء، والتوسع بالخدمات "السیاحیة، وتعمیق، وترشید إنتاجیة القطاع السیاحي، وبالتالي 

خطیط، تستهدف تحقیق أكبر معدل ممكن من النمو السیاحیة، واحتیاجاتها، األمر الذي یتطلب رسم برامج ت

  ".السیاحي، بأقل تكلفة ممكنـة، وفي أقصر زمن متاح

بأنها هي التي تلبي احتیاجات السیاح، والمواقع "وفي هذا الصدد، تعرف التنمیة السیاحیة المستدامة 

واعد المرشدة في مجال إدارة جملة الق"، كما أنها تمثل "المضیفة، إلى جانب حمایة، وتوفیر الفرص للمستقبل

الموارد، بطریقة تتحقق فیها متطلبات المسائل االقتصادیة، واالجتماعیة، والثقافیة، ویتحقق معها التكامل 

  ".الثقافي، والعوامل البیئیة، التنوع الحیوي، ودعم نظم الحیاة

البیئیة الموجودة، ألنها إن إقامة تنمیة سیاحیة مستدامة، أمر یترتب علیه الحفاظ على تنوع األنظمة 

عملیة تغییر، یكون "تمثل غالبا القاعدة األساسیة التي یقوم علیها هذا النشاط وعلى هذا النحو، فهي تمثل 

فیها استغالل الموارد، واتجاه االستثمارات، ووجهة التطور التكنولوجي، والتغیر المؤسساتي أیضا في حالة 

مع كثرة  2"بط الحاضر، والمستقبل لتلبیة الحاجات األساسیة للسیاحاالنسجام، وتعمل على تعزیز إمكانیة ر 

المشكالت التي تعرضت لها المواقع السیاحیة منذ النصف الثاني من القرن العشرین، ومع الزیادة الكبیرة في 

حجم هذه المشكالت، نشأ ما یعرف باألفكار الخضراء، وهي األفكار التي تنادي بحمایة البیئة من أجل 

فاظ على المواقع السیاحیة وما فیها من أحیاء، والحیلولة دون تردي جودة كل من الماء والهواء والتربة، الح

                                           
  .من نفس القانون 50إلى  42راجع المادة من - 1
  .121، ص 2012صناعة السیاحة والضیافة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، على فالح الزغبي، التوثیق السیاحي والفندقي، مدخل  - 2
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وأصبحت المحافظة على بیئة المواقع السیاحیة قیمة من قیم الحضارة المعاصرة یتبناها المسؤولون عن 

میون في دعاواهم الحضاریة، تطویر المواقع السیاحیة، والمخططون في استراتیجیاتهم التنمویة، واإلعال

والعمرانیون في تشیید عمائرهم، وانتشرت األفكار الخضراء في العدید من البلدان، مثل تلك األفكار التي 

تنادي بإنقاذ الطبیعة، والمحافظة على األشجار، وعدم قطع الغابات، والمحافظة على التنوع الحیوي وحمایة 

  .المواقع التراثیة واألثریة والبیئیة

المتمثلة في التلوث (ونتیجة النتشار كافة أشكال التدمیر في المواقع السیاحیة وتفاقم المشكالت البیئیة 

فقد ارتفعت أصوات إلى تبني القیم ) واالضطرابات في النظم البیئیة، والتصحر، وتهدید األحیاء باالنقراض

لجمعیات والمنظمات الغیر حكومیة التي الخضراء، وٕالى إعادة النظر في عالقة اإلنسان بالبیئة، ونشطت ا

تنادي بالمحافظة على البیئیة السیاحیة، وفي العقدین األخیرین وصل المد البیئي إلى مستوى عالي، فحفلت 

  .1أدبیات السیاسة الخضراء برؤى جدیدة تضع البشر على مستوى متكافئ مع جمیع الكائنات الحیة األخرى

الثالثة ازداد االهتمام بتأصیل القیم األخالقیة في مجال التعاون مع البیئة ومع مطلع األلفیة المیالدیة 

السیاحیة، والربط بین هذه القیم وبین أهداف التنمیة المستدامة التي تسعى إلى تنفیذها الوزارات والبرامج 

ة واالجتماعیة المتخصصة بحمایة البیئة، وبادرت الهیئات المتخصصة لحمایة البیئة إلى توظیف القیم الدینی

واألخالقیة واالقتصادیة والجمالیة، المرتبطة بحمایة البیئة لتفعیل برامجها الخاصة بتحقیق التنمیة المستدامة 

  .التي توازن بین االستغالل الرشید للموارد السیاحیة، وبین توفیر متطلبات التنمیة

وآلیات حمایة ) مطلب أول(لمستدامة لذلك سنتناول في هذا المبحث األحكام العامة للتنمیة السیاحیة ا

  ).مطلب ثاني(البیئة في التشریع الجزائري 

  

  األحكام العامة للتنمیة السیاحیة المستدامة : المطلب األول 

إن المتابع والمالحظ لتطور صناعة السیاحة البیئیة بالتزامن مع األزمة المالیة یدرك أهمیة دعم هذا 

یساهم في زیادة الدخل القومي وٕاتاحة الفرص ولتشغیل وتوظیف األیدي التوجه من منظور صناعي وٕانتاجي 

العاملة وتحقیق برامج التنمیة من المنظور البیئي فهي عامل جذب للسیاح وٕاشباع لرغباتهم وتطلعاتهم في 

ئد التمتع وزیارة األماكن الطبیعیة والتعرف على تضاریسها ونباتاتها وحیاتها الفطریة، باإلضافة إلى الفوا

  .2والمطالب المتنوعة األخرى

ویجب التنویه على أن هذا االستثمار في مصادر البیئة ال یتعارض مع استنزاف ونفاذ هذه الموارد 

  .والمصادر الطبیعیة، بل یجب أن یكون مجال للمحافظة والحمایة من السیاحة البیئیة المستدامة

                                           
  .52ص  – 2003 –عالم الكتب  –القاهرة  –الطبعة األولى  –التنمیة واالعالم السیاحي المستدام  –أحمد الجالد  - 1
  .47ص   -مرجع سابق-سلیمان بن عبد العزیز المشعل - 2
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ستثمار ینبغي استخدام المواد والمنتجات الصدیقة وحتى نضمن التوازن والتوافق بین السیاحة والبیئة واال

للبیئة التي یتم من خاللها استخدام تكنولوجیا وتقنیات ومواد بتوافق وتناسب مع طبیعة الموارد الطبیعیة البیئیة 

  .1دون استنزافها

إن االستثمار السیاحي یلعب دورا مهما في دفع عملیة النمو وتنشیط دینامیكیة البناء الهیكلي 

اقتصادیا، واجتماعیا وثقافیا، من خالل التوعیة والتثقیف البیئي للسیاح والعاملین والسكان المحلیین، وبذلك 

أصبحت السیاحیة البیئیة كثقافة وسلوك أخالقي یدعمان تحقیق التنمیة المستدامة ولكن حتى تكون السیاحة 

عمل على تحقیق تنمیة مستدامة، حیث أن محرك للتنمیة یجب انتهاج استراتیجیة التواصل االستمرار أي ال

هذه االستراتیجیة تقوم على ثقافة السیاحة البیئیة التي جاءت بناءا على رد فعل السیاحة وآثارها السلبیة من 

جهة، واالهتمام بالتنوع البیئي من جهة أخرى، فهي تراعي العالقة بین النشاط السیاحي وعدم اإلضرار بالبیئة 

لى تحقیق مستوى أعلى من االستمتاع وهذا بطبیعة الحال بدون اإلخالل بالتوازن البیئي الطبیعیة، وتعمل ع

الذي تقع مسؤولیة الحفاظ علیه على اإلنسان، ومن خالل عدم تجاوز القدرة االستعابیة للمنطقة السیاحة، 

ظة على الموروث وتفادي التلوث الناتج عن نفایات السیاح والمنشآت االجتماعیة السیاحیة، وكذلك المحاف

  .2الثقافي والحضاري والتاریخي

وعالقتها بالتنمیة ) فرع أول(وهذا ما یدفعنا إلى استعراض أهم أحكام التنمیة المستدامة وأبعادها 

  ).فرع ثاني(السیاحیة المستدامة 

  

  التنمیة المستدامة وأبعادها : الفرع األول 

لمفاهیـم تنمویة سابقة، وذلك نتیجة لزیادة وعي دول لقد ظهر مفهوم التنمیة المستدامة كبدیل موسع 

العالم بحدة المشكالت البیئیة، مما تطلب التفكیر في فلسفة تنمویة جدیدة، تراعي شروط المحافظة على البیئة 

واالستقرار االقتصادي واالجتماعي في إطار متوازن، كما ترتبط التنمیة ارتباطا وثیقا بالبیئة ذلك ألن وقف 

ر البیئي من األهداف الرئیسیة للتنمیة ومن أهم المفاهیم المدرجة للتنمیة المستدامة وأبعادها وطرق التدهو 

  .3قیاسها

                                           
لبنان  –جامعة بیروت العربیة  –كلیة الهندسة المعماریة  –المجلة المعماریة العلمیة  –صمیم البیئي والحفاظ على البیئة الت –عالء عبد الفتاح غالي  -1

   .95ص  – 1987 –العدد الثالث  –
 –عمان  -28ن سلسلة الكتاب األم في تاریخ األرد – 41 –منشورات لجنة تاریخ األردن  - السیاحة واالستجمام في األردن –حابس سماوي  - 2

  .51ص  -1994
  .38ص  –بدون تاریخ  –القاهرة  –األنجلو المصریة  –جغرافیا مصر السیاحیة  –فاروق كامل عز الدین  - 3
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إن ارتفاع عدد سكان األرض أدى بشكل طبیعي للضغط على مكونات البیئة من أجل تحقیق التوازن 

ا برز مفهوم التنمیة المستدامة الذي یعد ة وهنو ر یاجات األفراد الجدیدة ومصدر الثبین الزیادة الدیموغرافیـة واحت

  .1الوریث للتطور الذي حظي لمفهوم التنمیة بشكل عام والتنمیة  المستدامة بشكل خاص

وقد مر مفهوم التنمیة المستدامة بمجموعة من المراحل نذكر أهمهـا ابتداءا من عقد التنمیة األول 

تركیز الفیة االستعمار في الدول النامیة، وقد تم تبنته المجموعة الدولیة خالل مرحلة تص )1970- 1960(

على الجانب االقتصادي بشكل خاص فالتنمیة وفق منظور هذا العقد تهدف إلى زیادة الدخل القومي ورفع 

عرفت في هذا العقد على أنها لیست مفهوما ) 1980 – 1970(عقد التنمیة الثاني و  ،مستوى دخل الفرد

ي بل یأخذ جوانب أخرى ذات بعد اجتماعي وسیاسي وثقافي وذلك من ینحصر في جانب واحد اإلقتصاد

التركیز ب) 1990 – 1980(عقد التنمیة الثالث إضافة إلى  خالل إحداث تغیرات هیكلیة للمجتمعات النامیة

على الوجه السیاسي للتنمیة والمتمثل بضرورة المشاركة السیاسیة وتوسیع دائرة اتخاذ القرار في المجتمعات 

وهو العقد الذي رافق سقوط جدار برلین ونهایة ) 1990(العقد الرابع وصوال إلى  ،سیخ قیم الدیمقراطیةوتر 

، وانتشار mass mediaالحرب الباردة والثورة التكنولوجیة الرابعة التي جسدتها ثورة االتصاالت الجماهیریة 

ا یحتویه هذا المفهوم من تناقضات إذ ضائیة وسیاسة العولمة بمفاستخدام الشبكات العنكبوتیة والمحطات ال

أصبح العالم قریة صغیرة، ولم تعد الحدود الوطنیة سیاجا لعدم التدخل في الشؤون الداخلیة وقد تجسد ذلك 

  .لمفهوم التنمیة المستدامة) 1992ریودي جانیرو (من خالل تبني قمة األرض 

لقد ظهر مفهوم التنمیة المستدامة "ین، وهناك عدة تعاریف للتنمیة المستدامة كما عرفها أحد الباحث

الذي أصدرته اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة عام " مستقبلنا المشترك"واكتسب شهرة عالمیة بعد ظهور تقریر 

التنمیة التي تلبي حاجات "إذ عرفت التنمیة المستدامة بأنها  1992، وبعد تبنیه من قبل قمة األرض 1987

  .2" س بقدرة األجیال القادمة في تلبیة احتیاجاتهمالجیل الحاضر دون المسا

ضرورة استخدام الموارد الطبیعیة المتجددة بطریقة ال تؤدي إلى فنائها : "كما یمكن تعریفها على أنها 

أو تدهورها أو تناقص جدواها بالنسبة لألجیال القادمة مع المحافظة على رصید ثابت بطریقة فعالة أو غیر 

  .3"رد الطبیعیة مثل البیئة والمیاه الجوفیة والكتلة  البیولوجیةمن الموا ةمتناقض

التنمیة المستدامة هي أسلوب للتنظیم واستراتیجیة "إلى أن  1992أما االتحاد األوروبي فقد أشار سنة 

تهدف إلى ضمان االستمراریة عبر الزمن لتنمیة اجتماعیة واقتصادیة في إطار احترام البیئة، ودون تهدید 

ادر الطبیعیة التي هي ضروریة للنشاطات اإلنسانیة أي إن الهدف من سیاسة التنمیة المستدامة هو المص

  .4"تطبیق أسلوب إلنتاج متجانس عبر الزمن یركز على اإلنسان

                                           
  .35ص  – 1985 –دار المعارف  –الجزء األول  –جغرافیة السیاحة  –ترجمة محبات إمام  –رونیسون . هـ - 1
  .27، ص 2012عبد الرزاق حسن، إضاءات في التنمیة وقیاس دلیل النقد الدولي، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن،  حسن - 2
  .230مالك حسین حومداة، مرجع سابق، ص  - 3
  .40 ، ص2014فؤاد بن غضبان، المدن المستدامة والمشروع الحضري نحو تخطیط استراتیجي مستدام، دار الصفاء لنشر، عمان،  - 4
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التنمیة المستدامة هي عملیة مخططة وهادفة وهي فلسفة حیاتیة وحضاریة : "وتعرف أیضا على أنها 

  .1"المحیط بكل أبعاده ومتغیراتهورؤیة شاملة للعالم 

نمط من التقدم والرقي یتم بموجبه تلبیة الحاضر دون أن یكون ذلك على حساب "كما تعرف بأنها 

  .2"األجیال القادمة أو یضعف قدرتها على تلبیة احتیاجاتها األساسیة

وعالقة ) ثانیا(وأبعادها ومقوماتها ) أوال(لذلك سنتناول في هذا الفرع مبادئ ومؤشرات التنمیة المستدامة 

  ).ثالثا(التنمیة المستدامة بالتنمیة السیاحیة 

          

  مؤشرات التنمیة المستدامة مبادئ و :  أوال

إن التنمیة المستدامة هي التنمیة الحقیقیة ذات القدرة على االستمرار والتواصل من منظور استخدامها 

وهي للموارد الطبیعیة والتي یمكن أن تحدث من خالل استراتیجیة تتخذ التوازن البیئي كمحور ضابط لها 

  .تعتمد على مجموعة من المبادئ والمؤشرات

یة للتنمیة المستدامة التي بدورها تشكل المقومات االجتماعیة یمكن إجمال المبادئ األساسحیث 

  3: واألخالقیة والبیئیة في ما یلي 

  حیث ترتكز التنمیة المستدامة على تفهم العالقة المتكاملة والمستمرة   :التوازن بین التنمیة والبیئة

ارات البیئیة من ناحیة أخرى، بین التنمیة والبیئة، إلشباع احتیاجات السكان من ناحیة، ومراعاة االعتب

أدیرت بكفاءة وحكمة ووزعت بین  فموارد األراضي كافیة لمواجهة حاجات كل الكائنات الحیة، إذ ما

 .أجیال الحاضر والمستقبل، بطریقة عادلة وهو ما یعرف باالستدامة

 توازن بین  ترتكز التنمیة المستدامة على التخطیط السلیم، المبني على البیانات التي:  التخطیط

االحتیاجات الحقیقیة للسكان، وبین اإلمكانیات المجتمعیة المتاحة، واالستفادة الواعیة من هذه 

اإلمكانیات البشریة والمادیة التي یمكن إنتاجها في ضوء أولویات یتفق علیها، وتراعي التوازن بین 

ات وبرامج التنمیة مصلحة الفرد والمجتمع على حد سواء، الذي یحقق بعملیة تقویم المشروع

المستدامة، بهدف التعرف على نواحي الضعف والعمل على تفادیها، ونواحي القوة والعمل على 

تنمیتها، على أن تنجز هذه العملیة في كافة مراحل التخطیط والتنفیذ والمتابعة، مستخدمین في ذلك 

خالل االهتمام بجمیع أسلوب النظم الفرعیة وتكاملها بهدف المحافظة على حیاة المجتمع، من 

                                           
االسكندریة، حسن أحمد الشافعي، التنمیة المستدامة والمحاسبة والمراجعة البیئیة في التربیة البدنیة والریاضة، دار الوفاء دنیا الطباعة والنشر،  - 1

  .26، ص 2012
2 - bernard  calisti, francis karolewicz, Ra et développement durable, éditions  d'organisation, paris, 2005, P21. 

دراسات بمؤسسات التعلیم المتوسط بمدینة بسكرة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة  –فتیحة طویل، التربیة البیئیة ودورها في التنمیة المستدامة  - 3

  .97، ص 2013محمد خیضر، بسكرة، 
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جوانبها االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، بشكل یضفي في النهایة إلى ضمان توازن النظام الكوني 

، دون أن تؤثر فیها بشكل سلبي، ألن المشكالت البیئیة مرتبطة بأنماط التنمیة االقتصادیة، الكلي

تعتبر المسؤولة المباشرة عن تدهور التي بالسیاسات الزراعیة المطبقة في كثیر من دول العالم و 

 .ةالترب

 تعتمد التنمیة المستدامة على مشاركة جمیع أفراد المجتمع فیها، ألنها تسعى :  المشاركة الشعبیة

، وتوسیع نطاق الخیارات المتاحة لهم یةقدرات البشر المن خالل االستثمار في  األشخاصلتنمیة 

سواء في التعلیم أو الصحة أو المهارات، حتى یمكنهم العمل على نحو منتج وخالق، والتنمیة من 

ع ثمار النمو االقتصادي الذي یحقق توزیع واسع النطاق وعادل، یكفل توز والتي ت المجتمعأجل 

مشاركة فیها، بكفالة الحصول على عمالة أي إعطاء لكل أمرئ فرصة لل األشخاصوالتنمیة بواسطة 

 . منتجة ومأجورة

 أي خضوع أهل الحكم واإلدارة إلى المبادئ الثقافیة والمحاسبة والحوار :  حسن اإلدارة والمساءلة

والرقابة والمسؤولیة، من أجل تجنب الفساد والمحسوبیة، وجمیع العوامل األخرى التي من شأنها أن 

والمهارات وتوزیع السلطة  تطویر المعارفیة المستدامة، كما تعمل على تشكل عقبة في طریق التنم

 .لك تتحقق العدالة االجتماعیةذعلى كل األفراد والمجموعات، وب

 بین الفئات االجتماعیة داخل المجتمع وبین المجتمعات األخرى، وبین أجیال الحاضر :  التضامن

اظ على البیئة والموارد الطبیعیة، وعدم تراكم والمستقبل للتنمیة المستدامة، وذلك من خالل الحف

 .مدیونیة على كاهل األجیال الالحقة، وكذلك تأمین الحصص العادلة من النمو لكافة الفئاتال

 ترتكز التنمیة على مبدأ المساواة االجتماعیة بین األجیال والتي تتضمن بدورها :  العدالة االجتماعیة

 : ثالث مبادئ رئیسیة هي 

 یل صون التنوع الطبیعي والحضاري لقاعدة المصادر، حتى ال یحد من فرص على كل ج

 .األجیال القادمـة

  من حق كل جیل أن یرث أرضا مماثلة لألرض التي عاش علیها أسالفه، على أن یحافظوا

 .على نوعیة األرض، بحیث یتركها في حالة مماثلة لتلك التي تسلمها

 ویحترم حقوقهم في العیش، كما كان الحال في  على كل جیل أن یقدم المساواة ألفراده

 .األجیال الماضیة
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   1: المستدامة عدة مؤشرات نذكر منها  للتنمیةهذا و 

  التنمیة عملیة ولیست حالة وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة تعبیرا عن تجدد احتیاجات المجتمع

 .وتزایدها

  والقطاعات والجماعات وال یجوز اعتمادها التنمیة عملیة مجتمعیة یجب أن تساهم فیها كل الفئات

 .على فئة قلیلة أو مورد واحد

  التنمیة عملیة واعیة وهذا یعني أنها لیست عملیة عشوائیة وٕانما عملیة محددة الغایات ذات

 .استراتیجیة طویلة المدى وأهداف مرحلیة وخطط وبرامج

 معیة وتلتزم بتحقیقها تمتلك القدرة على التنمیة عملیة موجهة بموجب إرادة تنمویة تعي الغایات المجت

تحقیق االستخدام الكفء لموارد المجتمع انتاجا وتوزیعا بموجب أسلوب حضاري یحافظ على طاقات 

 .المجتمع

  إیجاد تحوالت هیكلیة وهذا یمثل إحدى السمات التي تمیز عملیة التنمیة الشاملة عن عملیة النمو

تحوالت في اإلطار السیاسي واالجتماعي مثلما هي في القدرة االقتصادي، وهذه التحوالت بالضرورة 

 والتقنیة وبالبناء المادي للقاعدة االنتاجیة

  بناء قاعدة وٕایجاد طاقة انتاجیة ذاتیة وهذا یتطلب من عملیة التنمیة إن تبني قاعدة انتاجیة صلبة

لبناء محلیة ذاتیة متنوعة ن تكون مرتكزات هذا امن قبل، وأوطاقة مجتمعیة متجددة  لم تكن موجودة 

ومتشابكة ومتكاملة ونامیة وقادرة على مواجهة التغیرات في ترتیب أهمیة العناصر المكونة لها على 

أن یتوفر لهذه القاعدة التنظیم االجتماعي السلیم والقدرة المؤسسیة الراسخة والموارد البشریة المدربة 

 .الكمي والنوعي الكافيوالقدرة التقنیة الذاتیة والتراكم الرأسمالي 

 منتظما عبر فترات زمنیة طویلة وقادرا على  اتحقیق تزاید منتظم بمعنى أنه ینبغي أن یكون تزاید

 .االستمرار في المدى المنظور

  تزاید متوسط بزیادة في متوسط إنتاجیة الفرد وهذا یمكن التعبیر عنه بالمؤشر االقتصادي المعروف

 .الدخل الحقیقي للفرد

  قدرات المجتمع االجتماعیة واالقتصادیة والفنیة هو الوسیلة لبلوغ غایاته وهذا التزاید الذي یجب زیادة

إن یكون متصاعدا یجب في الوقت نفسه إن یكون بالقدر النسبي المقارن بالنسبة للمجتمعات 

 .األخرى

 
                                           

  .36، ص 2009ر البركة والنشر والتوزیع، عمان، صالح خلیل أو أصبع، االتصال والتنمیة المستدامة في الوطن العربي، دا - 1
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  ات وأبعاد التنمیة المستدامــة مقوم:  ثانیـا

شاملة حیث تشمل الجوانب االقتصادیة والجوانب االجتماعیة والجوانب تعتبر التنمیة المستدامة تنمیة 

  .البیئیة أي أنها تنمیة بأبعاد مترابطة ومتداخلة فیما بینها، وكل بعد منها یتكون من مجموعة من العناصر

  1: حیث تقوم التنمیة المستدامة على مجموعة من المقومات نذكر منها 

فها وتوضح أجندة القرن الحادي والعشرون أنه نتیجة للنمو وهو صانع التنمیة وهد:  اإلنسان -1

السریع في عدد سكان العالم فإن أنماط استهالكهم  تتزاید وبالتالي یتزاید استنزاف الموارد لذا ینبغي 

على استراتیجیات التنمیة أن تتعامل مع النمو السكاني وصحة النظام البیئي ووسائل التكنولوجیا 

قدمة كما ینبغي أن تتضمن األهداف األولیة للتنمیة محاربة الفقر وتأمین الحیاة واستخداماتها المت

البشریة والسعي إلى تحسین أوضاع المرأة وتأمین الحاجات األساسیة مثل الغذاء والمأوى وتوفیر 

 .الخدمات األساسیة مثل التعلیم والصحة

فیما  المتمثلةونقصد بها المحیط الحیوي وهو خزانة الموارد المتجددة وغیر المتجددة  :الطبیعـة  -2

 :  یلي

 مثل الغابات، مصائد األسماك، المراعي المزارع وٕانتاج الموارد السابقة هو :  الموارد المتجددة

 .ما استمرت صحة النظام البیئي وتوازنهإذا إنتاج متجدد 

  موارد مختزنة في باطن األرض توطنت في عصور سابقة وأن ما وهي  :الموارد الغیر متجددة

یؤخذ منها ال یعوض مثل البترول والفحم والغاز الطبیعي ورواسب المعادن وغالبیة المیاه الجوفیة 

عتبر ترشید وتنمیة الموارد الطبیعیة المتجددة والغیر المتجددة نقیض استنزافها أي تجاوز قدرة النظم یو 

 .طاء وهذا الترشید هو التنمیة المتواصلة والمستدامةعالبیئیة على ال

لقد أصبح التطور التكنولوجي مترسبا في نسیج المجتمعات وفي حیاة الناس الیومیة  :التكنولوجیـا  -3

ها حل إال البحث عن تقنیات أخرى وذلك ألن الكثیر من المشاكل التي نشأ عن التقنیة لیس ل

كرة الحلول التكنولوجیة لسائر المشكالت الصناعیة والبیئیة فقد سادت في الزمن الحدیث ف ،غیرها

 .واالجتماعیة

ویمكن اإلشارة إلى أبعاد التنمیة المستدامة من خالل األبعاد االقتصادیة واألبعاد االجتماعیة، واألبعاد 

  .البیئیة واألبعاد التكنولوجیة

  : تصادیة تتمثل في ما یلي للتنمیة المستدامـة أبعاد اق : االقتصادیـة ــاداألبعـــــ-1

                                           
دار التعلیم  -التنمیة المستدامة –التلوث البیئي  –التنمیة االقتصادیة ومشكالتها مشاكل الفقر  -أحمد رمضان نعمة اهللا، أسامة أحمد الفیل - 1

  .117 – 116ص ص  - 2015 - االسكندریة  - الجامعي
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 إن سكان الدول الصناعیة یستغلون قیاسا على :  حصة االستهالك الفردي بین الموارد الطبیعیة

یعتبر مستوى نصیب الفرد من الموارد الطبیعیة أضعاف ما یستخدمه سكان الدول النامیة فمثال 

 33استهالك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم في الوالیات المتحدة أعلى منه في الهند بـ 

 .1مرة 

 فالتنمیة المستدامة بالنسبة للدول الغنیة هي إجراء تخفیضات :  إیقاف تبدید الموارد الطبیعیة

جذري في متواصلة في مستویات االستهالك وذلك عبر تحسین مستوى الكفاءة وٕاحداث تغییر 

 .أسلوب الحیاة

 وتقع على الدول الصناعیة مسؤولیة في :  مسؤولیة الدول المتقدمة عن التلوث وعن معالجته

قیادة التنمیة المستدامة ألن استهالكها المتراكم في الماضي من الموارد الطبیعیة مثل المحروقات 

 .كان كبیرا

 ة المستدامة في الدول الفقیرة تكریس الموارد تعني التنمی :التنمیة المستدامة لدى البلدان الفقیرة

الطبیعیة ألغراض التحسین المستمر في مستویات المعیشة حیث یحقق التخفیف من عبئ الفقر 

 .لتنمیة المستدامةلالمطلق نتاج عملیة هامة بالنسبة 

  للتخفیف من عبئ الفقر وتحسین مستویات المعیشة یجب جعل  :المساواة في توزیع الموارد

فرص الحصول على الموارد والمنتجات والخدمات فیما بین جمیع أفراد المجتمع أقرب إلى 

 .2المساواة 

  : نذكــر منهــــــــــا  : االجتماعیـة األبعـــــــــــــاد-2

 ن النمو المستمر للسكان لفترة طویلة وهو أمر یكتسي أهمیة بالغة أل:  تثبیت النمو السكاني

وبمعدالت شبیهة بالمعدالت الحالیة أصبح یحدث ضغوطا حادة على الموارد الطبیعیة وعلى قدرة 

في الكرة األرضیة أهمیته  على توفیر الخدمات وللحجم النهائي الذي یصل إلیه السكن الحكومات

 .غیر معروفة بدقةن حدود قدرة األرض على إعالة الحیاة البشریة أیضا أل

                                           
االقتصادیة للمشكالت البیئیة في ظل التنمیة المستدامة، أطروحة لینل شهادة ماجستر، جامعة سعد دحلب البلیدة،  عبد القادر عوینان، تحلیل اآلثار - 1

  .48، ص 2008
كتوراه، العایب عبد الرحمن، التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادیة في الجزائر في ظل تحدیات التنمیة  المستدامة، أطروحة لنیل شهادة د - 2

  .49، ص 2011عة فرحات عباس، سطیف، جام
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  فاالتجاهات الحدیثة نحو توسیع المناطق الحضریة وال سیما تطور المدن  :أهمیة توزیع السكان

الكبرى لها عواقب بیئیة ضخمة فالمدن تقوم بتركیز النفایات والمواد الملوثة فتتسبب في كثیر من 

 .محیطة بهااألحیان في أوضاع لها خطورتها على السكان وتدمر النظم الطبیعیة ال

  ألن التنمیة المستدامة تعني إعادة توجیه الموارد أو إعادة  :االستخدام الكامل للموارد البشریة

تخصیصها لضمان الوفاء أوال باالحتیاجات البشریة األساسیة مثل تعلم القراءة والكتابة وتوفیر 

األساسیة فهي تعني تحسین الرعایة الصحیة األولیة، والمیاه النظیفة، أما فیما وراء االحتیاجات 

  1. الرفاهیة االجتماعیة

  : نذكــر منهــــــــــا  : البیئیـة األبعــــــاد-3

  التي تعتبر ضروریة إلنتاج المواد الغذائیة ومع التوسع في االنتاج  :حمایـة الموارد الطبیعیة

 .لتلبیة احتیاجات السكان اآلخذین في التزاید واالرتفاع

  إن المیاه الجوفیة یتم ضخها بمعدالت غیر مستدامة وتعمل النفایات الصناعیة  :صیانة المیاه

 .والزراعیة والحضریة على تلویث المیاه السطحیة والجوفیة كما تهدد البحیرات

  إن تواصل انخفاض مساحة األراضي القابلة للزراعة  :تقلیص مالجئ األنواع البیولوجیة

لمتاح لألنواع البیولوجیة باستثناء القلة التي تستطیع العیش وتقلیصها یتسبب في إنحصار الملجأ ا

 .2في البیئة المستأنسة

  :  ما یلينذكر ومن أهمها  : التكنولوجیة األبعـــــــــــــاد-4

  تقلیل من تلویث ما یحیط بها من هواء لل :استعمال تكنولوجیات أنظف في المرافق الصناعیة

مة، حیث تم الحد من تدفق النفایات وتنظیف البیئة من ومیاه وأرض خاصة في الدول المتقد

أما الدول النامیة فإن النفایات المتدفقة ال تخضع للرقابة إلى حد كبیر نتیجة  ،التلوث بنفقات كبیرة

 .لتكنولوجیات تفتقر إلى الكفاءة أو اإلهمال واالفتقار إلى فرض العقوبات االقتصادیة

  ستدعي استخدام المحروقات اهتماما خاصا ألنه مثال واضح ی :المحروقات واالحتباس الحراري

على العملیات الصناعیة فالمحروقات یجري استخراجها وطرح نفایاتها داخل البیئة، فتصبح بسبب 

ذلك مصدرا رئیسیا لتلوث المواد في المناطق العمرانیة، ولألمطار الحمضیة، االحتباس الذي یهدد 

                                           
  .52ص  -مرجع سابق  -فؤاد بن غضبان  - 1
  . 183ص  –مرجع سابق  –التربیة البیئیة ودورها في التنمیة المستدامة  –فتیحة طویل  - 2
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لیة النبعاث الغازات الحراریة من أنشطة البشر تتجاوز قدرة األرض بتغییر المناخ والمستویات الحا

 .1على امتصاصها

  : والجدول الموالي یوضح أبعاد التنمیة المستدامة كما یلي 

  أبعاد التنمیة المستدامـة ) : 04(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

حسن أحمد الشافعي، التنمیة المستدامة والمحاسبة والمراجعة البیئیة في التربیة البدنیة :  المصدر

  .17، ص 2012والریاضة، دار الوفاء دنیا الطباعة والنشر، االسكندریة، 

                                           
  .53ص  -نفس المرجع  - 1

 أبعاد التنمیة المستدامــة

 البعد التكنولوجي  البعد البیئي  البعد االجتماعي  البعد االقتصادي

 هي إجراءات -

وسیاسات وتدابیر 

متعمدة تتمثل في 

 تغییر بنیان االقتصاد

وتهدف إلى زیادة  -

سریعة ودائمة في 

متوسط دخل المؤسسة 

الحقیقي عبر فترة 

ممتدة من الزمن بحیث 

تستفید منها الغالبیة 

 العظمى من األفراد

التنمیة المستدامة -

تتطلب الحد من التفاوت 

المتنامي في الدخل وفي 

الحصول على  صفر 

 . الرعایة الصحیة

تحقق تقدم كبیر في  -

الحد من النمو 

  المتطور للسكان

إذ النمو السریع  -

للسكان یفرض 

ضغوطا حادة على 

الموارد الطبیعیة وعلى 

قدرة الحكومات على 

توفیر الخدمات مما 

  .یحد من خطة التنمیة

ي التنمیة الریفیة تعن -

النشیطة للمساعدة إلى 

إبطاء حركة الهجرة إلى 

  .المدن

تنمیة الموارد البشریة  -

من تحسین التعلیم 

 والخدمات الصحیة

  pagetحددها  -

العناصر الرئیسیة  -

اللتزام اإلنسان تجاه 

  :المحیط الحیوي تتمثل

العالقة التبادلیة بین  -

  .البیئة واإلنسان

ویعتمد المحیط  -

الحیوي على اإلنسان 

  تقراراإلتزان واالس

خالقیا یلتزم اإلنسان أ -

تجاه المجتمع الحیوي 

قدر إلتزامه ككل ب

  .باألشیاء الخاصة

هذا االلتزام یعبر عن  -

حقوق الحیاة غیر 

اإلنسانیة والعناصر غیر 

  الحیة في البیئة

التحول إلى   -

تكنولوجیات أنظف 

وأكفأ تقلل استهالك 

الطاقة وغیرها من 

الموارد الطبیعیة إلى 

  أدنى حد ممكن 

أن التطور  -

 التكنولوجي یوضح

التفاعل بین األبعاد 

البشریة والبیئیة 

والتكنولوجیة في سبیل 

تحقیق أهداف التنمیة 

 المستدامة
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من خالل الشكل یمكن القول أن التنمیة المستدامة تهدف من خالل أبعادها على فهم العالقة المتبادلة 

  .ونشاطاته المختلفة وبین البیئة التي یعیش فیها بین اإلنسان

  

  عالقة التنمیة المستدامة بالتنمیة السیاحیة : ثالثا 

لموازنة بین رغبات ل واألحكام،المبادئ یجب اإلعتماد على لتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة، 

من جهة أخرى، وذلك بهدف  ونشاطات السیاح من جهة وحمایة الموارد البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة

  1: تطبیقها وهي 

 .وجود مراكز في المواقع السیاحیة لتنظیم حركة السیاح وتزویدهم بالمعلومات الضروریةضرورة  - 

معلومات شاملة عن المواقع، وٕاعطاء بعض اإلرشادات الضروریة  مقدتضرورة توفر مراكز للزوار  - 

حول كیفیة التعامل مع الموقع، ویفضل أن یعمل في هذه المراكز السكان المحلیون الذین یدربون 

 .على إدارة الموقع والتعامل مع المعطیات الطبیعیة

وتأمینهم بالخدمات عداد السیاح الوافدین نین وأنظمة تضمن السیطرة على أضرورة وجود قوا - 

 .والمعلومات وتوفیر األمن والحمایة بدون إحداث أي أضرار بالبیئة

كنها أن تحافظ على هذه المكتنزات یمضرورة وجود إدارة سلیمة للموارد الطبیعیة والبیئیة في المنطقة،  - 

 .لألجیال القادمة من خالل عناصر بشریة مدربة

ة والمحافظة علیها، فكثیرا ما   السكان المحلیین بأهمیة البیئیة التوعیة والتثقیف البیئي من خالل توع - 

نالحظ أن السكان المحلیین هم الذین یسعون إلى تخریب وتدمیر بیئتهم ألسباب مادیة، ولكن هؤالء 

أوالدهم من خالل هذا التخریب، ولذلك یجب التركیز على  رفون أنهم یدمرون قوتهم ومستقبلال یع

ئي للسكان المحلیین والعاملین في الموقع، مع الحرص على وجود اللوحات التوعیة والتثقیف البی

 .اإلرشادیة التي تؤكد على أهمیة ذلك

السیاحي، بحیث یحدد عدد السیاح الوافدین للمنطقة السیاحیة بدون  للموقعتجدید القدرة االستیعابیة  - 

ة من جهة وعلى السیاح من ازدحام واكتظاظ، حتى ال یؤثر ذلك على البیئة الطبیعیة واالجتماعی

بیئة جذابة توفر لهم الخدمات واألنشطة، وهناك عدة مصطلحات للقدرة جدون جهة أخرى، فی

تعتمد على الحد األعلى من الزوار الذین  التي وهي )الطاقة االحتمالیة البیئیة( 2االستیعابیة منها

  .لفطریة وعلى السكان المحلیینیرات سلبیة على البیئة والحیاة اثیمكن استقبالهم بدون حدوث تأ

                                           
  .131ص  -مرجع سابق -عصام حسن السعدي  - 1
  .75ص  –مرجع سابق  –اء الشامل للمؤسسة االقتصادیة في الجزائر التحكم في األد –العایب عبد الرحمان  - 2
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ومبادئ  إن إلتزام الدولة والمجتمع على حد سواء بنشر سیاحة بیئیة نظیفة تقوم على أخالقلذلك ف

سهم بقسط كبیر في تحقیق سیة، وتعمل على تحسینها بصفة مستمرة، ال شك أنه تضمن حمایة وصیانة البیئ

 1:نب التنمیة المستدامة، وتكمن أهم هذه المزایا في تنمیة سیاحیة تعود بفوائد إیجابیة على مختلف جوا

سیاحة بیئیة یؤدي إلى تخفیضات متواصلة من مستویات االستهالك المبددة بإنجاح إن االلتزام  - 

 سالالتللطاقة والموارد الطبیعیة، وتعمل على تغییر أنماط االستهالك التي تهدد التنوع البیولوجي وال

 .الحیوانیة باإلنقراض

ثقافة السیاحة البیئیة وسن قوانین لها یقع على عاتق الدولة المسؤولیة الكاملة في انتشار  في ظل - 

سب الموارد المالیة والتقنیة والبشریة الكفیلة باستخدام تمعالجة مشكالت التلوث، ما دامت تك

 .تكنولوجیا أنظف واستخدام الموارد بكثافة أقل

ة البیئیة یتم صیانة ثراء األرض في التنوع البیولوجي بفضل االلتزام األخالقي والسلوكي بالسیاح - 

لألجیال المقبلة، وذلك بإبطاء عملیات اإلنقراض وتدمیر المالجئ والنظم االیكولوجیة بدرجة كبیرة 

وٕان أمكن وقفها، إضافة إلى الحفاظ على الغطاء النباتي والمصائد وعدم إتالف التربة والحد من 

 .االستخدامات المبددة للمیاه

وفي سعي الدولة إلى تفعیل التنمیة السیاحیة یتحتم علیها ضرورة النهوض بالتنمیة الریفیة لتقلیل 

الهجرة إلى المدن، واتخاذ تدابیر سیاسیة خاصة، وزیادة اإلنفاق على المشاریع السیاحیة وما یرافقها من 

وامل من شأنها أن تعمل على خدمات، إضافة على العوائد الناجمة عن السیاحة في تلك المناطق، كلها ع

  .تثبیت السكان والحد من الهجرة نحو المدن الكبرى وتحقیق التوازن بین تلك المناطق والمدن

حتى یتم تحقیق التنمیة السیاحیة والوفاء باالحتیاجات البشریة األساسیة وتحسین الرفاهیة االجتماعیة 

ة فإنه یجب االستثمار في رأس المال البشري بتدریب وحمایة التنوع الثقافي، واعتمادا على السیاحة البیئی

المربین والعاملین والمرشدین وغیرهم من المتخصصین الذین تدعو إلیهم الحاجة الستمرار السیاحة وتحقیق 

  .2التنمیة

حیث تساعد السیاحة في تعزیز فرص السالم والتفاهم بین الشعوب واألمم وتحقیق السلم، كما تعتبر 

أهم الوسائل لتحقیق التقارب بین الشعوب وتلعب دورا بارزا في ذلك، إضافة إلى أن كل بلد السیاحة من 

مضیف للسیاحة یتسنى له إیضاح صورته الحقیقیة عند مرأى األمم األخرى والوصول إلى تقارب بینه وبین 

  .شعوب األمم والبلد المضیف، مما یقوي الصالت بین األمم والدول مع هذا البلد

                                           
مقدمة ضمن فعالیات الملتقى  اخلةبن خدیجة منصف، أوالد عبد الرحمان، السیاحة البیئیة مدخل حدیث لإلسهام في تحقیق التنمیة المستدامة، مد - 1

، ص ص 2015نوفمبر  08/09، قالمة، یومي 1945ماي  08لجزائر، جامعة المقاوالتیة ودورها في تطویر القطاع السیاحي في ا: الوطني بعنوان 

19-20.  
  .31ص –نفس المرجع  –بن خدیجة منصف  - 2
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كل إنفاق (فاق السیاحي والمتمثل في التقییم االقتصادي لمجموع الخدمات المقدمة إلى السیاح إن االن

من جانب السائح إنما هو في المقابل خدمة سیاحیة یحصل علیها كاإلنفاق على الخدمة الفندقیة والتي تشمل 

تقال األموال من السیاح إلى ، یمثل ان)اإلیواء واإلطعام ومختلف الخدمات التي یطلبها السائح أثناء إقامته

  .أصحاب المؤسسات الفندقیة، وفي ظل سیادة ثقافة السیاحة یزید انتقال األموال واإلنفاق دون الضرر بالبیئة

هناك نوع آخر من االنفاق لیس من جانب السائح إنما من جانب الدولة السیاحیة كاإلنفاق على 

ت السیاحیة، شق الطرق، إقامة المعالم والنصب التذكاریة، المشروعات السیاحیة منها إنشاء المدن والمركبا

المتاحف والمعارض وتوسیع شبكة النقل، حیث هذا النوع من اإلنفاق على المرافق العمومیة یؤدي من دون 

  .شك إلى تنشیط الحركة االقتصادیة

لعمالة، وباعتبار ا إن مجمل االستثمارات التي یقوم بها البلد السیاحي تؤدي إلى استیعاب قدر كبیر من

السیاحة قطاع متعدد ومتشعب النشاطات والفروع وعلى عالقة ارتباط مع القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة 

ساهم بطریقة مباشرة وغیر مباشرة في خلق العدید من مناصب العمل بالمنطقة یبذلك  ووالثقافیة األخرى، فه

  .السیاحیة

  

   التنمیة السیاحیة المستدامة : الفرع الثاني 

التنمیة السیاحیة المستدامة هي اإلستخدام األمثل للموارد البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة داخل المواقع 

السیاحیة دون المساس بها، أو التعرض لقدرة األجیال القادمة على تلبیة حاجیاتها واستجابة لمتطلباتها 

مقومات الطبیعیة والبشریة للخراب واالستنزاف، وهي تختلف عن مفهوم دون تعریض البیئة والو التنمویة، 

التنمیة التقلیدیة بتركیزها على عنصر االستدامة، وبالتالي فهي تركز على اشباع حاجات السیاح وحصولهم 

لذلك فإن التنمیة المستدامة تركز على استدامة المساس بحقوق األجیال القادمة،  على كامل متطلباتهم دون

الموارد السیاحیة من أجل األجیال الحاضرة والقادمة، وتهتم كذلك بمشاركة المجتمعات المحلیة في عملیة 

  .1تنمیة وتطویر العملیة السیاحیة

وتساعد السیاحة المستدامة على وضع تصور واضح مبني على فهم أفضل للمقومات السیاحیة البیئیة 

السیاحة المستدامة توزیع عادل للفوائد والتكالیف، وتولد السیاحة  والطبیعیة والثقافیة واالنسانیة،  كما تضمن

وظائف محلیة بشكل مباشر في قطاع السیاحة، و بشكل غیر مباشر في عدد من القطاعات الداعمة 

والمعنیة بإدارة الموارد، إضافة إلى تعزیز السیاحة لقطاعات محلیة مربحة مثل الفنادق وغیرها من هیاكل 

  .2طاعم وغیرها من خدمات ونظم النقل والصناعات التقلیدیة وخدمات اإلرشاد السیاحياإلیواء والم
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حیث تسعى السیاحة المستدامة إلى إشراك كل شرائح المجتمع في اتخاذ القرارات بما فیها السكان 

مما المحلیین، وذلك لتتعایش السیاحة مع مستهلكین آخرین للموارد، وتدمج بین التخطیط وتقسیم المناطق 

یضمن تنمیة سیاحیة مالئمة لتحمل قدرة النظام البیئي، وتحسین وسائل النقل والتواصل المستدامة وغیرها من 

البنى التحتیة األساسیة، وتنشأ السیاحة مرافق لالستجمام التي یمكن للمجتمعات المحلیة المستدامة أن 

تشجع على المحافظة على المواقع األثریة تستعملها، إضافة إلى الزائرین المحلیین والدولیین، كما أنها 

  .والمباني والمناطق التاریخیة، وتساهم في تكالیف الحفاظ علیها

كما تشجع السیاحة المستدامة على التقدیر الذاتي للجماعات المستدامة وتسمح بفهم أكبر وتواصل بین 

نسبة إلى الرفاهیة االقتصادیة شعوب من خلفیات مختلفة، وٕاظهار أهمیة الموارد الطبیعیة والثقافیة بال

واالجتماعیة للمجتمعات المستدامة، ویمكن أن تساعد على الحفاظ على هذه الموارد مع إمكانیة مراقبة 

  .السیاحة المستدامة

وال شك أن السیاحة المستدامة مجال واسع لم یحدد بشكل جید، وهو یتضمن الكثیر من عناصر نظام 

هات المهتمة في مجال السیاحة المستدامة، وهي تركز على األطراف السیاحة، وهناك العدید من الج

األساسیة المعنیة بعملیة اتخاذ القرارات المتعلقة بالسیاحة المستدامة، أما المفتاح لهذه المبادئ فهو أنه یمكن 

مسؤولیة  للسیاحة المستدامة أن تطال االهتمام االستثماري للمتعاملین االقتصادیین، إضافة إلى كل ذلك فإن

  .1السیاحة المستدامة تقع على عاتق القطاع الخاص والقطاع العام معا

ولتوضیح هذه المحاور المذكورة أعاله، سنتطرق في هذا الفرع إلى مبادئ التنمیة السیاحیة المستدامة 

  ).ثالثا(ومناهجها ) ثانیا(وأشكالها ) أوال(

  

  2 مبادئ التنمیة السیاحیة المستدامة: أوال

تعبئة جانب الطلب في معادلة السیاحة المستدامة أمرا حاسما، والواقع أن صناعة السیاحة تعتمد یعتبر 

على الطلب بدرجة كبیرة وتتسم بإمكانیة تضررها الشدیدة من العوامل الخارجیة مثل المخاطر الطبیعیة، 

الطلب على االستدامة واألخطار التي تتعرض لها الصحة واألمن واتجاهات السلوك ببساطة، ویجري مناصرة 

في الخدمات السیاحیة باعتبارها الحلقة المفقودة في إقناع الفعالیات الرئیسة في الصناعة على العمل نحو 

  .تحقیق االستدامة بطرق أكثر موثوقیة واتساقا وفعالیة

ي حیث یجمع االستهالك المستدام في قطاع السیاحة بین قضایا االستدامة في اختیار المقاصد ومقدم

الخدمات، وفي سلوك السیاح خالل اإلقامة في المقصد، لذا فإن بناء الطلب على السیاحة المستدامة یعتمد 
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عندئذ على األعمال التي تهدف إلى استثارة وعي السیاح بتأثیراته أثناء وجودهم في المقاصد وفي الترویج 

  .الختیارات الشراء المسئولة

روابط المستهلكین والمنظمات الغیر الحكومیة والسلطات العامة لقد تركزت معظم الجهود التي بدلتها 

المستدامة، على توجیه السلوك السلیم للسیاح خالل عطالتهم ابتداء من المعلومات المحددة عن التجارة الغیر 

الحكومیة الرسمیة المتعلقة قانونیة للهدایا التذكاریة إلى المعلومات العامة المدرجة كجزء من النصائح 

  .ریات إلى مدونات السلوك التي تدعمها المنظمات الغیر حكومیةالسفب

وتملك المنشآت السیاحیة قدرة جیدة على التأثیر في السیاح التباع سلوك مسؤول من الناحیتین البیئیة 

ویعتبر ذلك أكثر أهمیة عندما تكون السیاقات البیئیة واالجتماعیة (واالجتماعیة خالل قضائهم لعطالتهم 

كما تتقاسم الحكومات هذه المسؤولیة، إذ یتعین على الحكومات ) للمواقع المختلفة اختالفا كبیرا عن بلد المنشأ

  .أن تستعین، وهي تضع حمالت الدعایة، بمعارف قطاع السیاحة الخاصة وما لدیه من إمكانیات النشاط

نحو منتجات السیاحة في حین تركزت جهود أقل من ذلك بكثیر على توجیه إختیار المستهلكین 

المستدامة، وبوسع السیاسات الحكومیة أن تضطلع بدور هام في وضع استراتیجیات للتسویق لدعم نشاط 

األعمال الذي یملك مؤشرات استدامة مؤكدة، ومن شأن هذه التدابیر أن تؤثر على االستدامة حیث أنها 

  ).منه الحصول على مزایا التسویق المقدمةو (شركات لتطبیق الممارسات المستدامة لستوفر حوافز عملیة ل

حیث أنها ستؤثر في سلوك المستهلكین من خالل إبراز أهمیة هذه المنتجات، ویمكن أیضا استخدام 

أدوات التسویق لضمان االستدامة االقتصادیة، من خالل ضمان وصول المنشآت المتناهیة الصیغة 

  .موارد تسویق محدودة أو منعدمة على اإلطالقوالمجتمعیة إلى األسواق، حیث أنها ال تملك سوى 

ویتطلب الوصول إلى االستدامة إقامة توازن بین الطموحات االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة لألجیال 

لسیاسات الحالیة والمقبلة، فالسیاحة تزدهر في البیئة النقیة، ومن ثم فإنها توفر أرضا خصبة الختیار ا

صل إلى استدامة السیاحة إال من خالل شراكة موجهة نحو تحقیق األهداف بین یمكن التو  االبتكاریة، وال

القطاعین العام والخاص، وتتطلب الجوانب المتعددة الستدامة السیاحة، وما تنطوي علیه الصناعة من 

تعقیب، وجود جبهة مشتركة قویة لتحدید وتنفیذ األدوات الرامیة إلى ضمان سالمة القطاعات االقتصادیة 

  .یلة األجل بدعم من بیئة لم تمتد إلیها ید اإلفساد وسیاق اجتماعي سلیمطو 

وینبغي وضع االستراتیجیات والسیاسات الخاصة بالسیاحة المستدامة بمراعاة طموحات جمیع العناصر 

الفاعلة، وینبغي أن تستند االختیارات االستراتیجیة إلى تقییم سلیم للظروف والمشاكل والفرص، ویمكن أن 

  .1تمد ذلك على استخدام مؤشرات االستدامة فضال عن مسوحات الصناعة وتفضیالت السیاحیع

یمكن للتنمیة السیاحیة المستدامة أن تلبي الحاجات االقتصادیة واالجتماعیة والجمالیة، في حین تحافظ 

تحافظ على هذه  على التكامل الثقافي والعملیات البیئیة، ویمكنها أن تؤمن قوت ضیوف ومضیفي الیوم، بینما
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الفرصة نفسها بالنسبة لألجیال المستقبلیة، إال أن تنمیة السیاحیة المستدامة یتطلب أیضا خیارات سیاسیة 

صعبة ترتكز على مساومات اجتماعیة واقتصادیة وبیئیة معقدة، وتتطلب رؤیة تشمل سیاق زمني ومكاني 

قرارات، ویمكن للمخطط المحلي أن یستعمل أوسع من السیاق التقلیدي المستعمل في التخطیط واتخاذ ال

المبادئ اآلتیة كإرشادات أساسیة عند محاولته إدخال هذه الرؤیة األوسع في الممارسات والسیاسیات 

  : 1المستدامة وال سیما على العناصر التالیة 

 على تخطیط السیاحة وتنمیتها والعملیات السیاحیة أن تكون جزءا من استراتیجیات الحفاظ على 

البیئیة أو التنمیة المستدامة في المنطقة، فعلى تخطیط السیاحة وتنمیتها والعملیات السیاحیة أن 

كة في ذلك مختلف الدوائر الوزاریة والشركات شرِ تجمع ما بین القطاعات وأن تكون متكاملة مُ 

 .ن بذلك أكبر كمیة ممكنة من الفوائدالخاصة واألفراد الطبیعیین، فتؤمّ 

 قطاع العام والخاص واألفراد ، احترام المبادئ األخالقیة وغیرها من المبادئ التي یتعین على ال

تحترم الثقافة والبیئة في المنطقة المضیفة واالقتصاد العام للمنطقة، وطریقة العیش التقلیدیة 

 .والسلوك التقلیدي والخاص بالجماعة والفرد

  إیالء أهمیة لحمایة البیئة البشریة والطبیعیة في یجب التخطیط للسیاحة وٕادارتها بشكل مستدام، مع

 .المنطقة المضیفة، واستعمالهما إستعماال مالئما اقتصادیا

  عند النظر للسیاحة، یجب التفكیر بتوزیع الفوائد والتكالیف بشكل منصف بین مروجي السیاحة

 .والسكان المضیفین والمناطق

  اصل حول طبیعة السیاحة وآثارها على البیئة البشریة یجب توفیر المعلومات المفیدة واألبحاث، والتو

والثقافیة وذلك قبل عملیة التنمیة وخاللها، ال سیما بالنسبة إلى السكان المحلیین كي یتمكنوا من 

المشاركة والتأثیر، إلى أقصى حد في االتجاه الذي تتخذه التنمیة وآثارها على المصلحة الفردیة 

 .والعامة

 دور القیادة في التخطیط والتنمیة بمساعدة المصالح  المحلیین على لعبتشجیع السكان  یجب

 .الحكومیة والتجاریة والمالیة ومصالح أخرى، ویجب أن یطالبوا بأداء هذا الدور

  یجب القیام بتحلیل التخطیط البیئي واالجتماعي واالقتصادي المتكامل قبل الشروع بمشاریع

المختلفة لتنمیة السیاحة وفي سبیل ربطها باالستعماالت  أساسیة، مع النظر عن كثب في األنواع

 .الحالیة وطرق العیش واالعتبارات البیئیة
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  خالل كل مراحل تنمیة السیاحة والعملیات السیاحیة یجب اإلعتماد على التقییم المدروس والمراقبة

 .اتللسماح للسكان المحلیین وغیرهم، من االستفادة من الفرص أو التعامل مع التغیر 

هذا وقد وضع االتحاد العالمي للحفاظ على البیئة نهجا تصوریا لتنمیة السیاحة المستدامة یتضمن 

  : 1أربعة مبادئ أساسیة 

تتماشى التنمیة السیاحیة مع الحفاظ على العملیات البیئیة األساسیة :  االستدامة السیاحیة البیئیة - 

 .قع السیاحيوالتنوع البیولوجي والموارد البیولوجیة داخل المو 

تزید التنمیة السیاحیة من تحكم المجتمعات المستدامة بحیاتهم،  :االستدامة السیاحیة الثقافیة  - 

وهي تتماشى مع ثقافة المجموعات المستهدفة وقیمها، وتحافظ على هویة الجماعة وتقویها في 

 .المجتمعات السیاحیة

ة فعالة من المنظور االقتصادي وتتم إدارة یتعتبر التنمیة السیاح:  االستدامة السیاحیة االقتصادیة - 

 .الموارد لتعیل أجیال المستقبل

یخطط للتنمیة السیاحیة بشكل تستفید منه الجماعات المستدامة :  االستدامة السیاحیة المستدامة - 

 .في المواقع السیاحیة، وبشكل یذر أرباحا ألصحاب األعمال التجاریة المستدامة

  

  لسیاحیة المستدامة أشكال التنمیة ا: ثانیـا

لضمان نجاح السیاحة المستدامة یجب أن تحظى بدعم قطاع السیاحة والحكومة على كل مستویاتها، 

والجمعیات والمنظمات التي ال تسعى إلى تحقیق أرباح مادیة، وفي سبیل ذلك یجب أن یكون للتنمیة 

غرار أنصار االستدامة السیاحیة الضعیفة السیاحیة المستدامة أشكال یدعمها أنصار متباینوا التصورات على 

  .2التي تتمركز حول اإلنسان، وأنصار االستدامة القویة المتمركزة حول البیئة السیاحیة

  

-I   المتمركزة حول اإلنسان(االستدامة السیاحیة الضعیفة: (  

، بأن هناك حاجة لتوسیع "البیئة السیاحیة الضحلةب"تزعم حركة االستدامة الضعیفة التي عرفت أیضا 

المخزون من الموارد السیاحیة، وأن هذا یمكن تحقیقه من خالل تطویر موارد سیاحیة متجددة، وٕایجاد  نطاق

بدائل للموارد غیر المتجددة، واالستخدام األمثل للموارد الحالیة، والبحث عن حلول تكنولوجیة لمشاكل من 

د والتلوث، وفي هذا الخطاب یكمن تفاؤل ضمني یتمثل في الثقة بأن البشر سیجدون حال لكل قبیل نفاذ الموار 
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مشكلة بیئیة تبرز على السطح، كما سیكونون قادرین على تعزیز مخزون الموارد، وذلك الن التقدم التقني 

  .یةكما یفترض سیمكن البشر من التحكم في بیئة المواقع السیاحیة لتلبیة مطالبهم المتنام

ومن ثم فإن أي مشكلة تظهر ستحل من خالل التطور التقني، ویجادل أنصار هذا الموقف بأن أسباب 

األزمة البیئیة التي یعیشها الكثیر من المواقع السیاحیة ال تكمن في قیم نموذج الحداثة المهیمن المتمركز 

قع السیاحیة، ونفاذ الموارد الطبیعیة حول البشر، وال في معاییره أو مؤسساته أو ممارسته، بل أن تلوث الموا

وتناقص التنوع البیئي والفقر وحاالت عدم المساواة، هي نتیجة للجهل والجشع والممارسات الحمقاء في 

التعامل مع بیئة الموقع السیاحي، ومن ثم یمكن وقف مثل هذه الممارسات عبر سن التشریعات وتغییر 

ة في عملیة تطویر الموقع السیاحي وتشجیع آخر الستخدام رشید السیاسة العامة، وتشجیع اإلدارة الحكیم

  .للموارد الطبیعیة

كما یجزم أنصار هذا االتجاه بأن التوقعات بحدوث ضغوط كبیرة على المواقع السیاحیة أو الموارد 

دائل البیئیة أمر غیر دقیق، بسبب إغفال قدرة البشر على إیجاد حلول لمشكالت الندرة من خالل  إیجاد الب

وتحسین كفاءة النمو االقتصادي حتى یستخدم موارد طبیعیة أقل وتقلیص االستهالك، فضال عن رفض 

  .1إحداث تغییر جذري في مسار التطور االقتصادي ومطالب البشر اتجاه المواقع السیاحیة 

اإللمام ویمكن النظر للتدهور البیئي في المواقع السیاحیة كمشكلة بنائیة یمكن حلها فقط من خالل 

بكیفیة تنظیم االقتصاد، ولكن لیس بطریقة تتطلب نوعا مختلفا تماما من النظام السیاسي االقتصادي، ولذلك 

یحاول أنصار اتجاه التحدیث االیكولوجي التوفیق بین حتمیات السوق وااللتزامات االیكولوجیة، وهذا یعني 

ة المعتدلون والعلماء إلعادة صیاغة تنظیم ضمان شراكة تتعاون فیها الحكومات والشركات وأنصار البیئ

  .وتطویر الموقع السیاحي

وأحیانا الحركة   Environemental justiceأما االتجاه الثاني الذي یشار إلیه أحیانا بالعدالة البیئیة 

لتنمیة بین الجودة البیئیة للمواقع السیاحیة وا  السیاحیة الخضراء، ویزعم هذا التوجه أن هناك ارتباطا وثیقا

االجتماعیة، فحیثما یحدث تدهور البیئة یكون ذلك مرتبطا في معظم األحوال بقضایا العدالة االجتماعیة 

هذا االتجاه أن من والمساواة، والحقوق ونوعیة حیاة الناس بشكل عام داخل الموقع السیاحي، ویرى أنصار 

فئات الئولة عن التسبب فیها، وخاصة بعات المخاطر البیئیة على كاهل أطراف لم تكن مسالظلم تحمیل ت

  : 2الهامشیة في المجتمع السیاحي حیث یوجد هناك ثالثة أبعاد مرتبطة بهذه القضیة 

یالحظ أن المواقع السیاحیة التي لدیها توزیع أكثر عدالة للدخل السیاحي، وقدر :  البعد األول -1

من التعلیم تمیل ألن تتمتع ببیئة سیاحیة ذات أكبر من الحریات المدنیة والحقوق السیاسیة، ومستوى أعلى 

                                           
  .101ص  –مرجع سابق  –خلف حسین علي الدلیمي  - 1
  . 59ص  – 2010 –عمان  –دار الصفاء للنشر والتوزیع  –جغرافیا المدن  –صبري فارس الهیني  - 2
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جودة أعلى مما علیه الحال في المواقع التي تسجل معدالت أقل في مجاالت توزیع الدخل السیاحي والحریات 

  .والتعلیم

یتحمل سكان المواقع السیاحیة العبء األكبر من تبعات المشاكل البیئیة من تلوث :  البعد الثاني-2

  .الهواء والماء، وهذا الوضع هو الذي دفع إلى بروز حركات العدالة البیئیة في المواقع السیاحیة

دولیة منذ یرتبط بالتنمیة السیاحیة المستدامة التي تبنتها األمم المتحدة والمنظمات ال:  البعد الثالث-3

یة حیاة أفضل بأسلوب عادل ، والتي تركز بدرجة أكبر على ضمان الحصول على نوع1992قمة ریو 

ن حدود النظم اإلیكولوجیة الداعمة للمواقع السیاحیة، إال أن هذه االستدامة وبرغم ع العیش ضمم ومتساوٍ 

: تكون فیه القضایا األوسع مثل  أهمیتها لیست كافیة، فالمجتمع السیاحي المستدام هو ذلك المجتمع الذي

االحتیاطات االجتماعیة والرفاه االجتماعي، والفرص االقتصادیة مرتبطة بشكل تكاملي مع القیود البیئیة 

  .المفروضة

لذلك یؤكد اتجاه العدالة البیئیة على قدرة النمو السیاحي على االستمرار، ولكن مع التأكید على إعادة 

بطریقة أكثر عدالة، مما یجعله وسیلة للتوفیق بین أجندة التنمیة السیاحیة المستدامة  توزیع المنافع والتكالیف

  .1والعدالة االجتماعیة

أنصار النماذج األقوى من االستدامة السیاحیة لتجاهلها اآلثار السلبیة الناتجة عن حركة  دوینتق

لحركات البیئیة والباحثین في مجالها استدامة رأس المال البیئي على المساواة االجتماعیة، فضال عن فشل ا

عن إدراك التجاوزات في األنماط الحالیة للحصول على الخدمات البیئیة من جهة، والتعرض للمخاطر البیئیة 

من جهة أخرى، لذا ینظر للعدالة البیئیة كوسیلة لتجاوز تلك المشاكل من خالل إعادة صیاغة العالقة بین 

ي ال تكون مبنیة فقط على معاییر اقتصادیة، وكذلك لتسلیط الضوء على المجتمع السیاحي والطبیعة، لك

  .األبعاد االجتماعیة الهامة لألطر والمشكالت البیئیة داخل الموقع السیاحي

ویعترف أنصار هذا الموقف بالروابط المباشرة وغیر المباشرة بین حمایة الموارد الطبیعیة، وصحة أفراد 

ن أن للبیئة السیاحیة النظیفة أثر إیجابي على الصحة العامة للسكان المجتمع السیاحي، حیث یدركو 

المحلیین، لذا یزعمون أن الحكومة مسؤولة عن حمایة الموارد السیاحیة بطریقة تستوعب وجهات نظر 

  .2واحتیاجات األفراد والحیوانات األكثر عرضة للخطر

  

-II  البیئة السیاحیةالمتمركزة حول (القویة االستدامة (  

لألرض كمورد ناضب غیر متجدد، ) المتمركزة حول البیئة السیاحیة(ینظر أنصار االستدامة القویة 

ومن ثم یزعمون أنه لیس هناك مستقبل بیئي ممكن إال إذا تم تعدیل جذري على جانب الطلب من المعادلة 

                                           
  . 34ص  – 2012 –عمان  –دار أسامة للنشر والتوزیع  –التسویق السیاحي في المنشآت السیاحیة  –میاس رجاء الحربي  - 1

2 -May N, services et mutations urbaines – questionnements et perspectives – economica – paris – 1994 – p63. 
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قتصادي والتنمیة لذلك تؤكد كیر في موقفنا اتجاه الطبیعة، فضال عن فكرتنا عن التقدم االفمن خالل إعادة الت

التبیئ (أو المذهب االیكولوجي  "  deep ecology باالیكولوجیة العمیقة "وجهة النظر هذه والمعروفة أیضا 

Ecologisme  ( الذي یهتم بدارسة العالقة بین السائح وطبیعة الموقع السیاحي، والمتمركز حول البیئة

ecocentric  النموذج اإلرشادي المهیمن إذا ما أرید  إنقاذ المواقع السیاحیة بأنه ال بد من حدوث ثورة في

  .1من التأثیرات البشریة

وتبعا لذلك فإن هذه النظرة ترى أنه ال بد من حمایة المواقع السیاحیة المهددة بالفناء بدال من تكییف 

إثارة مخاوف كل ذا یجب إحداث تغیر بنائي وثقافي في الموقع السیاحي إلشباع االحتیاجات االقتصادیة، ل

من قطاع األعمال والمتحكمون في السیاسة، وأولئك الناس الذین كانوا یرغبون في حلول جزئیة لمشاكل 

المواقع السیاحیة، وقد مثل هذا التوجه حركة الرفض ضد السیاسات وممارسات الشركات والحكومات المتعلقة 

  .2يببیئة الموقع السیاح

تجاه الموقع السیاحي، امة السیاحیة على تغییر المطالب كما یركز أنصار الجانب األقوى لالستد

ویتبنون فهما مختلفا للتنمیة السیاحیة المستدامة، حیث یعمدون إلى تأكید االستدامة السیاحیة االحیائیة 

ر البشري على استیراتیجیات التنمیة كشرط أولي ألي تنمیة سیاحیة، بدال من التركیز على التأثی) البیولوجیة(

السیاحیة، ومن ثم ینظر للتنمیة السیاحیة المستدامة كوسیلة لتحسین نوعیة الحیاة االنسانیة، مع العیش ضمن 

  .حدود القدرة االحتمالیة للمقومات الحیویة للمواقع السیاحیة

ئیة، ومنها الفلسفة االیكولوجیة ویندرج تحت حركة االستدامة السیاحیة القویة، عدة فروع للفلسفة البی

، والفلسفة االیكولوجیة النسویة  Biocentrismeالمتمركزة حول المجال الحیوي   deep ecologyالعمیقة 

(ecofeminisme)  التي تعبر عن تنمیة مستدامة متمركزة حول المرأة، ویمكن النظر إلى االستدامة

  : السیاحیة فیما یلي 

 وع الحیوي في بیئة المواقع السیاحیة تمثل قیمة في حد ذاتها مستقلة عن إن سالمة واستمرار التن

 .النظرة اآلنیة السریعة في تحقیق الربح

  أن ثراء وتنوع أشكال الحیاة الحیویة في بیئة المواقع السیاحیة یسهمان في تحقیق التنمیة السیاحة

 .المستدامة

  السیاحیة في المواقع السیاحیة اإلضرار بالتنوع ال یحق لألنشطة البشریة الناجمة عن االستخدامات

 .الحیوي

                                           
  .43ص  –الطبعة األولى  –عمان  –دار المسیرة  –التخطیط في العمران الریفي والحضري  –علي سالم الشواورة  - 1
  .57ص  –مرجع نفسه   –علي سالم الشواورة  - 2
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  غیر البشریة، مع التوازن الدقیق بین حجم البشریة وتطورها، وكذلك الحیاة یتوافق استمرار الحیاة

 .الحركة السیاحیة وموارد الموقع السیاحي

 أن االستغالل البشري الحالي للمواقع السیاحیة مفرط جدا ویزداد الوضع سوءا. 

 جب أن تتغیر تلك السیاسات، ألنها تؤثر في البنى األساسیة االقتصادیة والتقنیة واالیدیولوجیةی. 

  ال بد أن یكون التغییر االیدیولوجي الرئیس من النوع الذي یثمن نوعیة الحیاة أكثر من تكریسه لنمط

 .العیش االستهالكي الحالي المتزاید باضطراد

ر مختلفة جدا فیما یتعلق بالعالقة بین السائح والطبیعة، حیث یتبنى أنصار هذا االتجاه وجهة نظ

یزعمون أن هدف االستدامة السیاحیة هو حمایة البیئة الطبیعیة، لیس من أجل خیر وسعادة البشر فقط، كما 

ویة مشابهة، ال تحتاج الحال في النموذج المتمركز حول البشر، ولكن للتأكید أیضا على أن للطبیعة حقوقا حی

معاییر منفعتها للبشر، ال یجوز إنتهاكها مثلما أن هناك حقوقا إنسانیة ال یمكن التنازل علیها مهما تبریر ب إلى

  .1كانت المبررات

لكن المشكلة بالنسبة لهؤالء الذین یعرفون بالمتمركزین حول البیئة، أن تلك الحقوق الحیویة لیست جیدة 

المتمركزة حول البشر في ستمر، لذا یجب إلغاء وجهة النظر في الوقت الحاضر، بل أنها عرضة لالنتهاك الم

تنمیة المواقع السیاحیة التي تعتبر اإلنسانیة ذاتها مصدر كل القیم، والتي تنظر للطبیعة حصرا على أنها 

موارد خام لالستغالل االنساني في الموقع السیاحیة، وتبعا لذلك فإن التمركز حول البشر قد أستبدل بالتمركز 

المساواة البیئیة الحیویة، التي تعني المساواة بین الكائنات الحیة، والتي تعترف بالحقوق غیر اإلنسانیة  حول

  .2أو الحیویة في تنمیة المواقع السیاحیة

  

  مناهج التنمیة السیاحیة المستدامة : ثالثا 

حیث تتمحور هذه تتضمن التنمیة السیاحیة المستدامة عدة مناهج أشار إلیها الكثیر من الباحثین، 

المناهج في مجملها على دراسة األركان التبادلیة بین األنظمة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، والتي 

سنستعرضها في المناهج اآلتیة التي فصلت أحكامها وأشارت إلى مقوماتها، ال سیما األنظمة الحیویة التي 

بالثروة القومیة والذي ینصرف مفهومه إلى منهج رأس یرتكز علیها المنهج الحیوي، وعالقة الدخل السیاحي 

  .المال المنتج كأساس لخلق الثروة
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-I  االقتصادي واالجتماعي والبیئي : المنهج األول:   

یتضمن دراسة العالقات المتبادلة ما بین األركان الثالث، وخدمة لهذا المنهج أصدرت اللجنة اإلنمائیة 

 Integrated economic andلألمم المتحدة صیاغة أولیة لدلیل السیاحة البیئیة واالقتصادیة المتكاملة 

environmental tourism)  ( یشار له عادة بـ 1993عام ،(SEET) مة تقییم األركان لیقوم بمه

مع إعطاء وزن أقل للركن (االقتصادیة والبیئیة المشتملة تحت مفهوم التنمیة السیاحیة المستدامة 

تحت نفس المسمى وبإضافة دلیل عملي  2000، وقد تم تحدیث هذه الصیاغة لتصدر عام )االجتماعي

operational manual  السیاساتبحیث یوفر منهج الخطوة، ویقصد به خطوة في مجال.  

الدلیل البیئي فیما بعد، وبالتعاون مع  2003إال أن أحدث إصدار موسع لهذه الصیاغة ظهر عام 

البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، بحیث ركز هذا اإلصدار على 

لإلعتبارات البیئیة في الموقع المتضمنة الل مصفوفة الحسابات االجتماعیة جانب السیاحة البیئیة من خ

  .1السیاحي

  

-II  المنهج الحیوي: المنهج الثاني  :  

یعتمد هذا المنهج على مقولة أن األنظمة االقتصادیة واالجتماعیة في المجتمعات السیاحیة تعتمد أو 

االستدامة البیئیة، تابعة للبیئة الكونیة، ویتبع هذه المقولة أن استدامة األجواء االقتصادیة واالجتماعیة تتبع 

وبناءا على ذلك ینظر إلى التنمیة السیاحیة من وجهة النظر البیئیة أو الحیویة على أنها تشیر إلى قدرة 

إیجابیا للتغیر، معنى ذلك أن العنصر الرئیسي  لالستجابة   ecosystemالنظام الحیوي في الموقع السیاحي 

ویتطلب ذلك المحافظة  . ستجابة، بمرونة للتغیرات الخارجیةالمطلوب دیمومته هو قدرة األنظمة الحیویة لال

على صحة األنظمة الحیویة إذا ما كان المستهدف من هذه األنظمة هو مرونتها للمحافظة على الدیمومة 

االقتصادیة واالجتماعیة، ویعتبر تعبیر صحة األنظمة الحیویة، تعبیرا مجازیا مستمد من علوم الصحة 

كن النظر إلیه على أنه مورد یمّكن األنظمة الحیویة من التكیف والتطور في مواجهة االنسانیة، لذا یم

  .الظواهر المتغیرة في الموقع السیاحي

كما یتضمن منهج صحة النظام الحیوي ألي موقع سیاحي، في مجال التنمیة السیاحیة المستدامة، 

  :  2مقیاسا یحتوي على فئتین

على األنظمة الحیویة من قبل األنشطة السیاحیة، وتكمن هذه  تشمل الفئة األولى مقاییس الضغوط

الضغوط وراء أسباب خفض صحة األنظمة الحیویة في الموقع السیاحي، والمعبر عنها في شكل وظائف أو 
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408 
 

خدمات هذه األنظمة، أو خفض الخیارات االداریة، أما الفئة الثانیة فتتضمن اجراءات االستجابة للضغوط 

  : ة األولى على الموقع السیاحي، وتتخذ هذه االجراءات أربعة أشكال الواردة في الفئ

  .اجراءات توصیف  حالة النظم الحیویة في المواقع السیاحیة - 

  اجراءات توضح أسباب التغیرات في النظم الحیویة - 

  ).الفئة األولى(اجراءات توضح التغیرات المتوقعة باألنظمة الحیویة في مواجهة الضغوط  - 

  .اجراءات تتعلق بقدرة األنظمة الحیویة في المواقع السیاحیة للتعامل مع الضغوط المفروضة - 

ورغم أن الدلیل البیئي یستخدم البیانات المرتبطة بمنهج األنظمة الحیویة في مجال التنمیة السیاحیة 

كن ضمانها بالكامل من المستدامة، إال أن االستفادة القصوى من تكامل البیانات االقتصادیة والبیئیة ال یم

خالل األنظمة الحیویة، وبدال من ذلك یقوم منهج آخر باستخدام أفضل لهذا النوع من التكامل، وهو منهج 

  .1رأس المال

  

-IIIرأس المال: الثالث  المنهج  :  

یعتبر منهج رأس المال، المنهج الثالث لدراسة التنمیة السیاحیة المستدامة، من أقرب المناهج 

لالقتصادیین، رغم أنه یتخطى كثیرا مجال اهتماماتهم، حیث یستعیر هذا المنهج مفهوم رأس المال من علم 

االقتصاد، ثم یقوم بتوسیع هذا التعریف لیشمل كثیرا من االعتبارات المالئمة لدیمومة التنمیة السیاحیة، ورغم 

سیاحیة المستدامة، إال أنه یوجد اتفاق أساسي ما یواجه من اختالف ما بین االقتصادیین على مفهوم التنمیة ال

  .2على نقطة واحدة وهي أن التنمیة السیاحیة المستدامة مرتبطة ارتباطا وثیقا بمفهوم الدخل السیاحي

وقد كان الستخدام مفهوم التنمیة السیاحیة المستدامة األثر في تغیر نظرة االقتصادیین للدخل السیاحي 

حیث كان یتم التركیز على رأس المال المنتج كأساس للثروة، ومن ثم الدخل، وینظر وعالقته بالثروة القومیة، 

للموارد السیاحیة على أنها هبة وذات عرض مرن  بالكامل، أما حالیا فهناك تغیر واضح في النظرة للدخل 

تاجیة للموقع والثروة، ففي ظل التركیز على التنمیة السیاحیة المستدامة، بهدف المحافظة على الطاقات اإلن

السیاحي، تغیرت قناعات االقتصادیین من حیث أنه لم یعد باإلمكان إهمال رأس المال الطبیعي أثناء 

  .3العملیات الخاصة بالدخل والثروة

وأیضا في المناقشات الخاصة برأس المال البشري واالجتماعي، وهو األمر الذي أدى إلى تفسیر جدید 

ن وجهة نظر رأس المال، بحیث تشیر إلى التنمیة التي تضمن عدم خفض للتنمیة السیاحیة المستدیمة، م

                                           
  . 46ص  – 2009 –عمان  –دار الرایة للنشر والتوزیع  –األسس والمرتكزات  –السیاحة البیئیة  –أكرم عاطف رواشدة  - 1
  .20ص  –دمشق  – 2009 –دار رسالن  –السیاحة واألمن السیاحي  –مصطفى یوسف كافي  - 2
  .37ص – 2008   - االسكندریة  –دار المعرفة الجامعیة  –االتجاهات الحدیثة في السیاحة  –لمیاء السید حنفي وفتحي الشرقاوي  - 3
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ة الفرد من الثروة الرأسمالیة القومیة، على أن یتم تحقیق ذلك من خالل المحافظة على موارد هذه حص

  .أي رصید رأس المال المنتج، واالجتماعي، البشري: الثروات 

ذه بنظر المجال، إال أن الدلیل البیئي ال یأخورغم أهمیة رأس المال البشري واالجتماعي في هذا 

وعلى ) الموارد الطبیعیة(تنمیة المستدیمة، حیث یركز على رأس المال الطبیعي االعتبار عند المعالجات لل

عالقة هذا النوع من رأس المال بالتنمیة المستدامة، والمقترحات التي یقدمها الدلیل لقیاس رأس المال الطبیعي 

، وتتم اإلشارة إلى رأس المال )1993غیر منتجة حسب تعبیر نظام الحسابات القومیة لعام أو األصول ال(

  :المنتج في إطار الدلیل البیئي ضمن ألیتین 

األولى في حسابات األصول حیث تعالج الموارد الطبیعیة باعتبارها رأس مال منتج، والثانیة في 

یر قیمة رأس المال المنتج المستخدم لألغراض البیئیة في حسابات حمایة البیئة وٕادارة الموارد حیث یتم تقد

  . 1الموقع السیاحي

  

  آلیات حمایة  البیئة في التشریع الجزائري : المطلب الثاني 

المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، الركائز األساسیة والتوجهات  20-01لقد أرسى القانون 

ا یتعلق بشغل اإلقلیم الوطني وتنمیته وٕاعماره حسب خصائص االستراتیجیة والخطوط العریضة، لكل م

  .ومؤهالت كل فضاء جهوي

- 01، فقد جعل القانون يونظرا لألهمیة البالغة للبیئة واألنظمة الطبیعیة في عملیة االستثمار السیاح

ناء، ونص ، محور البیئة والتنمیة المستدامة مرتبطا بكل عملیات تخطیط وشغل المجال الوطني دون استث20

من خالل أحكام مواده في مواضع كثیرة على ضرورة وحتمیة حمایة البیئة والمحافظة علیها في إطار 

التطبیق الصارم للنصوص القانونیة، ألن المجال البیئي یعتبر المجال الحیوي لكل عملیة تنمیة أو استثمار 

  .سیاحي

لمواد التي أحاطت بموضوع البیئة، ، وفي سیاق التركیز على ا20-01إن القارئ لنصوص القانون 

یالحظ أن هذه المواد تضمنت أحكاما عامة ووضعت ترتیبات استیراتجیة قطاعیة، وأحالت المسائل التفصیلیة 

یعد تشریعا  20- 01للتنظیم والتقنین المتخصص في هذا المجال، وهو أمر طبیعي في نظرنا ألن القانون 

رة أو غیر مباشرة بتهیئة اإلقلیم، ویعد مرجعا لكل مشروع قانون جامعا لكل القطاعات التي لها صلة مباش

  .قطاعي یرید تنظیم مجال معین

، أول قانون للبیئة في الجزائر، وهو القانون المتخصص 2003وتماشیا مع هذا المنحى، صدر سنة 

نون بمحور أكثر في هذا الفضاء الحساس واالستراتیجي، وقد ربط المشرع الجزائري محور البیئة في هذا القا
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أهمیة وهو التنمیة المستدامة، فال یمكن الحدیث عن البیئة بصفة مجردة دون ربطها باألبعاد الشمولیة للتنمیة 

الذي جعل التنمیة المستدامة محور أساسي لكل  20-01المستدامة، والتي تستمد مشروعیتها من القانون 

ل مسألة الموازنة بین المصلحة العامة البیئیة والمصلحة عملیة تنمیة وتهیئة على مستوى اإلقلیم الوطني وجع

  .التنمویة واالستثماریة محوران مترابطان متكامالن ال یمكن الحدیث عن أحدهما دون اآلخر

یحرص قانون العمران على المحیط ووقایته بإحداث آلیات تمنع البناء في هذه األوساط، سواء لذلك 

ها حیوانات معرضة لالنقراض أو نباتات نادرة، كذلك المناطق الثقافیة كانت طبیعة مثل المحمیات التي فی

یمكن : "29- 90من القانون  08والتاریخیة الواجب حمایتها ومنع التوسع على حسابها، حیث جاء في المادة 

  ".رفض منح رخصة البناء إذا كانت المنشآت الصناعیة أن یكون لها عواقب ضارة على البیئة

، في كل مؤسسة صناعیة یمكن أن تضر "تحقیق المالئمة"أن تجري تحقیق إداري  كما یحق للدولة

بالبیئة واإلنسان، ویعد شرطا من النظام العام عند إنشاء أي عقار صناعي، ویكون منح رخصة البناء من 

 الذي یحدد القواعد العامة 175- 91من المرسوم التنفیذي  5و 4عدمه وفقا لنتائج التحقیق حسب المواد 

  .1والتعمیر للتهیئة

 19المؤرخ في  1452- 07مراسیم أهّمها المرسوم التنفیذي رقم د تضمن هذا الشرط عّدة قوانین و وق

، الذي یحّدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على 2007ماي سنة 

الشروع في أشغال البناء المتعلقة  ال یمكن صاحب المشروع: "على أنه قانون التعمیر البیئة، حیث نص 

بالمشاریع الخاصة لدراسة أو موجز التأثیر قبل الموافقة على دراسة أو موجز التأثیر حسب الكیفیات المحّددة 

  3".في هذا المرسوم

لدى الوالي المختص  4ویجب أن تودع دراسة أو موجز التأثیر على البیئة من طرف صاحب المشروع

الي بموجب قرار فتح تحقیق عمومي بعد الفحص األولي وقبول دراسة أو موجز التأثیر ویعلن الو  5إقلیمیا،

                                           
صادرة بتاریخ  – 26ج ر عدد  –یحدد القواعد العامة للتهیئـة والتعمیر والبناء  1991مایو سنة 28مؤرخ في  175-91المرسوم التنفیذي رقم  - 1

01/06/1991.  
یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على  - 2007ة مایو سن 19مؤرخ في  145-07مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  .22/05/2007مؤرخة في  34ج ر عدد  –البیئة 
  .سالف الذكر 145-07المرسوم التنفیذي رقم  - 3
التأثیر على البیئة، التي تضمنت مشاریع تهیئة قائمـة المشاریع التي تخضع لدراسة وموجز  145-07وقد تضّمن الملحق المرفق بالمرسوم التنفیذي  -4

سریر، وكذلك ) 800(هكتارات، ومشاریع إنجاز مركبات فندقیة تتوفر على أكثر من ثمانمائـة ) 10(وبناء في مناطق سیاحیة ذات مساحة تفوق عشرة 

هكتار، وفي قانون  02ئة وٕانشاء قرى للعطل تفوق مساحتها سریر، ومشاریع تهی) 800(إلى ثمانمائـة ) 300(مشاریع بناء منشآت فندقیة ذات ثالثمائـة 

، یشترط على كل مؤسسة صناعیة تعتبر ملفوظاتها ملّوثة للبیئة أن تزّود بمنشآت التصفیة، وقد اتجه المشرع الجزائري إلى االعتناء 12-05المیاه 

  .10-03ئة بموضوع البیئة من خالل إصدار ترسانة قانونیة، یأتي في مقدمتها قانون البی
  .سالف الذكر 145-07من المرسوم التنفیذي  07المادة  - 5
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وهذا لدعوة الغیر أو كل شخص طبیعي أو معنوي إلبداء آرائهم في المشروع المزمع إنجازه وفي اآلثار 

  1.المتوقعة على البیئة

لمشرع الجزائري في القانون لذلك سنتناول في هذا المطلب أدوات تسییر البیئة وحمایتها كما نظمها ا

  ). فرع ثاني(واإلطار المؤسساتي لحمایة البیئة في التشریع الجزائري ) فرع أول( 10- 03

  

  أدوات تسییر البیئة وحمایتها :  الفرع األول

، الذي یحدد قواعد حمایة البیئة في إطار التنمیة 102-03، القانون رقم 2003لقد صدر سنة 

القانون على مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي، الذي ینبغي بمقتضاه، على كل المستدامة، ویتأسس هذا 

نشاط تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع البیولوجي، وعلى مبدأ تدهور الموارد الطبیعیة، الذي ینبغي بمقتضاه 

في كل تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبیعیة، كالماء والهواء واألرض وباطن األرض، والتي تعتبر 

  .الحاالت، جزءا ال یتجزأ من مسار التنمیة، ویجب أال تؤخذ بصفة منعزلة في تحقیق تنمیة مستدامة

كما نص هذا القانون، على مبدأ االستبدال، الذي یمكن بمقتضاه استبدال كل عمل مضر بالبیئة، 

فعة ما دامت مناسبة للقیم بآخر یكون أقل خطرا علیها، ویختار هذا النشاط األخیر حتى ولو كانت تكلفته مرت

البیئیة موضوع  الحمایة، ویجب دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة عند إعداد 

المخططات والبرامج القطاعیة وتطبیقها، وتجسیدا لمبدأ النشاط الوقائي یجب استعمال أحسن التقنیات المتوفرة 

خص، یمكن أن یلحق نشاطه ضررا كبیرا بالبیئة، مراعاة مصالح الغیر وبتكلفة اقتصادیة مقبولة، ویلزم كل ش

  .قبل التصرف

ویجب أن ال یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة والتقنیة الحالیة، سببا في تأخیر اتخاذ 

  .التدابیر الفعلیة والمناسبة، للوقایة من خطر األضرار الجسیمة المضرة بالبیئة

نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، علیه أن یتحمل نفقات كل  وكل شخص، یتسبب

تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه، وٕاعادة األماكن وبیئتها إلى حالتها األصلیة، وفي هذا اإلطار، 

ى مبدأ اإلعالم والمشاركة، الذي یكون بمقتضاه، لكل شخص الحق في أن یكون عل 10-03ضمن القانون 

  .3علم بحالة البیئة، والمشاركة في االجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئة

ونبین كیفیة تدخل ) أوال(على هذا األساس سنتطرق ألدوات تسییر البیئة في التشریع الجزائري 

  ).ثالثا(ومقتضیات الحمایة البیئیة ) ثانیا(األشخاص والمجتمع المدني في مجال حمایة البیئة 
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  أدوات تسییر البیئـة : أوال 

إن تسییر قطاع البیئة عملیة بالغة األهمیة، یجب أن ترتكز على تخطیط وهیكلة قانونیة وتنظیمیة 

ومؤسساتیة وحتى إشراك المجتمع المدني في ذلك، ألن األهداف المتوخاة من البیئة في إطار التنمیة 

حدید المبادئ األساسیة وقواعد تسییر البیئة، وترقیة وتنمیة وطنیة المستدامة، یجب أن تأخذ بعین االعتبار ت

مستدامة بتحسین شروط المعیشة، والعمل على ضمان إطار معیشي سلیم، مع الوقایة من كل أشكال التلوث 

واألضرار الملحقة بالبیئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها، وٕاصالح األوساط المتضررة، وترقیة 

إلیكولوجي العقالني للموارد الطبیعیة المتوفرة، وكذلك استعمال التكنولوجیات األكثر نقاء، وتدعیم االستعمال ا

، ولبلوغ هذه األهداف 1اإلعالم والتحسیس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئة

  : 2أدوات تسییر البیئة، التي تتشكل من  10- 03وضع القانون 

  . م البیئيهیئة اإلعال - 

  . تحدید المقاییس البیئیة - 

  .تخطیط األنشطة البیئیة التي تقوم بها الدولة - 

  .نظام لتقییم اآلثار البیئیة لمشاریع التنمیة - 

  .تحدید لألنظمة القانونیة الخاصة والهیئات الرقابیة - 

  .تدخل األفراد والجمعیات في مجال حمایة البیئة - 

  

-I  اإلعالم البیئي :  

  :  3، نظام شامل لإلعالم البیئي، یتضمن ما یلي10- 03في إطار أحكام القانون ینشأ 

  شبكات جمع المعلومة البیئیة التابعة للهیئات أو األشخاص الخاضعین للقانون العام أو القانون

 .الخاص

 كیفیات تنظیم هذه الشبكات، وكذلك شروط جمع المعلومات البیئیة. 

 صحة المعطیات البیئیة إجراءات وكیفیات معالجة وٕاثبات. 

  قواعد المعطیات حول المعلومات البیئیة العامة، العلمیة والتقنیة واإلحصائیة والمالیة واالقتصادیة

 .المتضمنة للمعلومات البیئیة الصحیحة
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 كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البیئیة على الصعیدین الوطني والدولي. 

، لكل شخص طبیعي أو معنوي یطلب من الهیئات المعنیة 10- 03وفي هذا اإلطار منح القانون 

معلومات متعلقة بحالة البیئة، الحق في الحصول علیها، وهو ما یسمى بالحق العام في اإلعالم البیئي، حیث 

یمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطیات المتوفرة في أي شكل مرتبط بحالة البیئة والتنظیمات والتدابیر 

  .1اءات الموجهة لضمان حمایة البیئة وتنظیمهاواالجر 

أما الحق الخاص في اإلعالم البیئي، یتمثل في تبلیغ كل شخص طبیعي أو معنوي بحوزته معلومات 

متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة، تبلیغ هذه 

  .2المحلیة أو السلطات المكلفة بالبیئةالمعلومات إلى السلطات 

  

-II تحدید وتخطیط المقاییـس البیئیة  :  

في سیاق تحدید المقاییس البیئیة، تضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البیئة، حیث یجب على الدولة 

رض وباطن أن تضبط القیم القصوى ومستوى اإلنذار وأهداف النوعیة، ال سیما فیما یتعلق بالهواء والماء واأل

األرض، وكذا اجراءات حراسة هذه األوساط المستقبلیة، والتدابیر التي یجب اتخاذها في حالة وضعیة 

خاصة، وتسهر الدولة على حمایة الطبیعة والمحافظة على السالالت الحیوانیة والنباتیة ومواضعها، واإلبقاء 

الموارد الطبیعیة من كل أسباب التدهور التي على التوازنات البیولوجیة واألنظمة البیئیة، والمحافظة على 

  .  تهددها بالزوال، وذلك باتخاذ كل التدابیر لتنظیم وضمان الحمایة

وفي إطار تخطیط األنشطة البیئیة التي تقوم بها الدولة، تعد الوزارة المكلفة بالبیئة مخططا وطنیا 

نشطة التي تعتزم الدولة القیام بها في مجال للنشاط البیئي والتنمیة المستدامة، یحدد هذا المخطط مجمل األ

  .سنوات) 05(البیئة والتنمیـة المستدامة لمدة خمس 

  .3تحدد كیفیات المبادرة بهذا المخطط والمصادقة علیه وتعدیله عن طریق التنظیم

  

  

  

  

                                           
  .السالف الذكر 10-03من قانون  7راجع المادة  - 1
لها في بعض مناطق اإلقلیم، وكذا تدابیر الحمایة التي في هذا المجال، للمواطنین الحق في الحصول على المعلومات عن األخطار التي یتعرضون  - 2

  .من نفس القانون 9تخصهم، وال سیما على األخطار التكنولوجیة واألخطار الطبیعیة المتوقعة، أنظر المادة 
  .السالف الذكر 10-03من القانون  14، 13راجع المواد من  - 3
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-III  1)دراسات التأثیر(نظام تقییم اآلثار البیئیة لمشاریع التنمیة  :  

، على أنه تخضع مسبقا وحسب الحالة، لدراسة التأثیر أو 10- 03قانون من ال 15نصت المادة 

لموجز التأثیر على البیئة، مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع واألعمال الفنیة األخرى، وكل 

ى األنواع األعمال الفنیة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو الحقا، على البیئة، ال سیما عل

  .والموارد واألوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات االیكولوجیة وكذلك على إطار ونوعیة المعیشة

  : یتضمن محتوى دراسة التأثیر على األقل، ما یلي 

 عرض عن النشاط المزمع القیام به. 

  بهوصف للحالة األصلیة للموقع وبیئته، اللذین قد یتأثران بالنشاط المزمع القیام. 

  وصف للتأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة اإلنسان بفعل النشاط المزمع القیام به، والحلول

 .البدیلة المقترحة

  عرض عن آثار النشاط المزمع القیام به على التراث الثقافي، وكذا تأثیراته على الظروف

 .االجتماعیة االقتصادیة

  بإزالة، وٕاذا أمكن بتعویض، اآلثار المضرة بالبیئة عرض عن تدابیر التخفیف التي تسمح بالحد أو

 .والصحة

 : كما یحدد التنظیم ما یلي 

 الشروط التي یتم بموجبها نشر دراسة التأثیر. 

 محتوى موجز التأثیر. 

 قائمة األشغال التي بسبب أهمیة تأثیرها على البیئة، تخضع إلجراءات دراسة التأثیر. 

 یرها على البیئة، تخضع إلجراءات موجز التأثیرقائمة األشغال التي بسبب ضعف تأث. 

  

  

                                           
البیئیة في العصر الحاضر، والتي تتناول اآلثار البیئیة لألنشطة التنمویة المختلفة التي یمارسها  یعد موضوع تقییم األثر البیئي، من أحدث الدراسات -  1

در المستطاع اإلنسان، وتهدف هذه الدراسات إلى تحدید نتائج هذا التدخل في النظام البیئي بشقیه الطبیعي والحضاري، من أجل تقلیل اآلثار السلبیة ق

النتائج اإلیجابیة والسلبیة المترتبة على التغیرات التي تحدث في خصائص النظام البیئي بفعل نشاط "یعرف األثر البیئي بأنه وتعزیز األثار اإلیجابیة، و 

ار غیر أو مجموعة أنشطة طبیعیة أو غیر طبیعیة ، ویمكن تصنیف اآلثار البیئیة إلى آثار مباشرة وسریعة تحدث مباشرة عند القیام بالمشروع، وآث

تحدث كمخرجات لهذا المشروع، ویسهل في العادة قیاس اآلثار المباشرة، بینما یصعب قیاس اآلثار الغیر مباشرة، وفي أغلب األحیان ) تراكمیة(مباشرة 

  .تكون اآلثار التراكمیة الغیر مباشرة أكثر خطورة من اآلثار األولیة المباشرة

  .لمشروع ما، لتقلیل اآلثار السلبیة وتشجیع المؤشرات اإلیجابیة وهو ضرورة للتخطیط التنمويأما تقییم األثر البیئي فهو  تحلیل منظم لآلثار البیئیة 

  .25ص  -2004عمان  –دار وائل للنشر والتوزیع  –أساسیات علم البیئة  –عبد القادر عابد : راجع 
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-IV 1األنظمة القانونیة الخاصة للمؤسسات المصنفة والمجاالت المحمیة  :  

، أنظمة قانونیة خاصة للمؤسسات المصنفة والمجاالت المحمیة، إال أننا 10- 03تنشأ بموجب القانون 

، ألنه صدرت عدة قوانین تنظم هذه المجاالت ةالمصنفة ونترك المجاالت المحمی سنتطرق لنظام المؤسسات

والتي فصلنا أحكامها في الفرع الثاني من المطلب الثاني ، 2019إلى غایة  2011المحمیة ابتداء من سنة 

  .2من المبحث الثاني من الفصل األول للباب الثاني

المصانع والورشات  ، وال سیما10-03وبالرجوع إلى المؤسسات المصنفة، فإنها تخضع ألحكام القانون 

والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو 

معنوي، عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة والنظافة واألمن والفالحة 

ناطق السیاحیة، أو قد تتسبب في المساس براحة واألنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم والم

  .الجوار

تخضع المنشآت المصنفة، حسب أهمیتها وحسب األخطار أو المضار التي تنجر عن استغاللها، 

لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة، والوزیر المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا علیها في التشریع 

المجلس الشعبي البلدي، وتخضع لتصریح لدى رئیس المجلس الشعبي  المعمول به، ومن الوالي أو رئیس

  .البلدي المعني، المنشآت التي ال تتطلب إقامتها دراسة تأثیر وال موجز التأثیر

وبالنسبة للمنشآت التابعة للدفاع الوطني یتم تنفیذ األحكام المذكورة أعاله من قبل الوزیر المكلف 

  .بالدفاع الوطني

رخصة المنصوص علیها أعاله، تقدیم دراسة التأثیر أو موجز التأثیر، وتحقیق عمومي یسبق تسلیم ال

ودراسة، تتعلق باألخطار واالنعكاسات المحتملة للمشروع على المصالح المذكورة أعاله، وعند االقتضاء، بعد 

الجراءات المذكورة، أخذ رأي الوزارات والجماعات المحلیة المعنیة، وال تمنح هذه الرخصة إال بعد استیفاء ا

وتنجز دراسة التأثیر أو موجز التأثیر على البیئة، على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات، أو 

  .مكاتب خبرات، أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبیئة

  : وبخصوص المنشآت المصنفة، یحدد عن طریق التنظیم ما یلي 

 .قائمة هذه المنشآت - 

 .10-03من القانون  19كیفیات تسلیم وتعلیق وسحب الرخصة المنصوص علیها في المادة  - 

 .المقتضیات العامة المطبقة على هذه المنشآت - 

 .المقتضیات التقنیة الخاصة المطبقة على بعض أصناف هذه المنشآت - 

                                           
  .10-03من القانون  23إلى  19راجع المواد من  - 1
المتعلق بالمجاالت المحمیة في  02-11ألغیت بموجب القانون  10-03حكام المجاالت المحمیة في القانون المتضمنة أ 34إلى  29المواد من  - 2

  .2011إطار التنمیة المستدامة الذي صدر سنة 
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التحفظیة التي الشروط والكیفیات التي یتم فیها مراقبة هذه المنشآت، ومجمل التدابیر المعلقة أو  - 

 .تمكن من إجراء هذه المراقبة

هذا، وعندما تنجم عن استغالل منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة، أخطار أو أضرار 

تمس، بالمصالح التي من شأنها اإلضرار بالصحة العمومیة واألمن واألنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة 

، وبناء على تقریر من مصالح البیئة، یعذر الوالي المستغل، ویحدد له والمواقع والمعالم والمناطق السیاحیة

أجال التخاذ التدابیر الضروریة إلزالة األخطار أو األضرار المثبتة، وٕان لم یمتثل المستغل في األجل المحدد، 

یها التي یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة، مع اتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة بما ف

  .تضمن دفع مستحقات المستخدمین مهما كان نوعها

ویتعین على بائع أرض استغلت أو تستغل فیها منشأة خاضعة لترخیص، إعالم المشتري كتابیا بكل 

  .المعلومات حول األخطار واالنعكاسات الناجمة عن هذا االستغالل، سواء تعلق األمر باألرض أو بالمنشأة

، على 10- 03بتنفیذ التحالیل والخبرات الضروریة لتطبیق أحكام القانون  تقع المصاریف المتعلقة

  .1عاتق المستغل، ویعین كل مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة لترخیص مندوبا للبیئة

  

  2 لألشخاص والجمعیات في مجال حمایة البیئةالتمكین السیاحي :  ثانیـا

ي لتنمیة المجتمعات المستدامة، ویتطلب ذلك یعتبر تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة الهدف األساس

إیجاد مداخل ومفاهیم مستحدثة یمكن تطبیقها وتنفیذها عملیا بطریقة فعالة تعمل على تحقیق مفاهیم ومبادئ 

االستدامة والتواصل في عملیات التنمیة السیاحیة، وبناءا على العدید من التجارب السابقة، ومناقشات 

ة المداخل والرؤى الجدیدة إلحداث تنمیة سیاحیة مستدامة بالمجتمعات المستدامة، المؤتمرات الدولیة لدراس

اتضحت أهمیة تعزیز دور المجتمع كطرف فعال في عملیات اتخاذ القرار من خالل اعتبار مبدأ التمكین 

  .المستدام مدخل للتنمیة السیاحیة المستدامة

  

-I  مفهوم وأهداف التمكین المستدام:   

التمكین المستدام، إعادة صیاغة لمفهوم التمكین في عملیات التنمیة السیاحیة فهو یعني  یعتبر مفهوم

تمكین المجتمع في منظومة التنمیة السیاحیة، بمعنى إتاحة الفرصة للمجتمع للقیام بدور فعال في جمیع 

                                           
  .السالف الذكر 10-03من القانون  27 – 26 – 25راجع المواد  - 1
كلیة  –تخصص قانون األعمال  –أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق  –یة المستدامة الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنم–حسونة عبد الغاني  - 2

  .72ص  – 2012 –بسكرة  –جامعة محمد خیضر  –الحقوق والعلوم السیاسیة 
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قتصادیة من حیث اتخاذ مراحل عملیة التنمیة السیاحیة، بكل من الجوانب العمرانیة واالداریة واالجتماعیة واال

  .1القرار، التخطیط، التنفیذ، المتابعة، والتقییم

ویعتبر التمكین المستدام مدخل لتنمیة المجتمعات المستدامة بهدف تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة، 

لیة، حیث یدرك هذا المدخل أهمیة تلبیة االحتیاجات الحالیة للسكان، مع مراعاة متطلبات األجیال المستقب

وبالتالي فهو یحدد األطر واآللیات الالزمة لدخول المجتمع كطرف فعال في عملیات التنمیة السیاحیة مع 

  .2مراعاة البعد البیئي للبیئة السیاحیة 

وبذلك یعني التمكین المستدام تفویض السلطة للمجتمع لكي ینمي نفسه بنفسه، ویستطیع أن یواصل 

لكل جوانبها، ویعرف بأنه عملیة تقویة للمجتمع لكي یمارس ویتحكم في أمور التنمیة وأن یكون متفهما 

لكي ) متى، كیف، مع من، ما هي الوسیلة(عملیات التنمیة السیاحیة، وهو یتعامل مع تطبیق مفهوم التدخل 

تتم عملیة التدخل، ثم یترك المجتمع لكي یستمر ویواصل وحده، وبالتالي یمكنه من تجنب التدهور في بیئة 

  .3لموقع السیاحيا

یعني هذا أن یكون المجتمع أكثر ثقة في نفسه، وأكثر فعالیة في التنظیم ویعتمد على نفسه في القیام 

بمهام التنمیة السیاحیة مع إشراف من السلطات الحكومیة، ومن ذلك فهو یقصد بناء قدرات المجتمع، ویؤكد 

بر الوسیلة إلعادة هیكلة العالقة بین الحكومة على دعم وتطویر دور الجهات الوسیطة، وبالتالي فهو یعت

المركزیة والمستدامة والمجتمع، بتطویر أداء أطراف عملیة التنمیة واستكمالها باقتراح أدوار جدیدة وواجبات 

  .جدیدة، وٕامكانیة توظیفها من منظور شامل یحقق التنمیة السیاحیة المستدامة بالبیئة داخل الموقع السیاحي

  : 4داف التمكین المستدام في النقاط التالیة ویمكن حصر أه

 تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة ببیئة الموقع السیاحي. 

  تطویر آلیات عملیة التمكین في إطار عملیات التنمیة السیاحیة المستدامة وتنظیم االستفادة من

 .القدرات المستدامة

 تنمیة السیاحیة بهدف التعرف على دخول كل فرد من أفراد المجتمع كطرف فعال في عملیات ال

 .احتیاجات المجتمع، وتلبیتها بطریقة تحقق التنمیة المستدامة للبیئة السیاحیة

  تعزیز وتنمیة وبناء قدرات المجتمع، من أجل إعداد المجتمع للقیام حاضرا ومستقبال، بأدوار اتخاذ

 .السیاحیةالقرارات والوصول إلى التنمیة المستدامة إلدارة المواقع 

                                           
  .58ص  – 2011 –الجزائر  –دار الخلدونیة للنشر  والتوزیع  –الطبعة األولى  –االقتصاد البیئي  –منور أسریر ومحمد حمو  - 1
  .118ص  –مرجع سابق  –حسونة عبد الغاني  - 2
ص  -2009 – 6عدد  –ورقلة  –جامعة قاصدي مرباح  –مجلة االجتهاد القضائي  –دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة  –محمد لموسخ  - 3

152-153.  
 .154ص  –مرجع سابق –االقتصاد البیئي  –منور أسریر ومحمد حمو  - 4
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  إنشاء منظمات وسیطة بهدف خلق إطار عمل بین المجتمع والسلطة الحكومیة، بمعنى أهمیة تمكین

الجهات الوسیطة لتلعب دورا فعاال في عملیات التنمیة السیاحیة، حیث أن تمكین هذه المنظمات 

تمعات یعتمد على سیاسة الحوار مع المجتمع، وبالتالي فهم معتبرون كممثلین لمصلحة المج

ومسؤولین عنها إلمكانیة تحقیق تنمیة مستدامة في المواقع السیاحیة، ووضع منهج  قائم على 

التمكین في تنمیة وٕادارة المواقع السیاحیة المستدامة أساسه الحوار المتواصل بین كافة الجهات 

 .الفاعلة المعنیة بالتنمیة السیاحیة

  

-II  مراحل عملیة التمكین السیاحي المستدام :  

هناك ثالثة مراحل رئیسة لعملیة التمكین السیاحي المستدام، تتمثل في بدء ومنح السلطة، ومرحلة 

  : 1تنظیم المجتمع، وأخیرا مرحلة تواصل تنمیة المجتمع، نستعرضها تباعا في العناصر أدناه

تعتبر الخطوة األولى لبدایة دخول المجتمع المحلي كطرف فعال في :  البدء ومنح السلطة -1

عملیات التنمیة السیاحیة، ویجب أن تتوجه مجهودات األطراف الممكنة بشكل مقنع إلى المجتمع، 

وتعرف المجتمع عن معالجة القصور وسلبیات ببیئتهم السیاحیة، بذلك یكون لدى المجتمع الحافز 

كون والثقة من نجاح عملیات التمكین المستدام حتى یمكنهم التوصل إلى النتائج المطلوبة، ولن ی

البدء في عملیة التمكین دون نتیجة واضحة إال تحت رعایة الحكومة المركزیة، ومن ذلك فإن هذه 

الخطورة تعتبر خطوة رئیسیة في عملیة التمكین والتي تضمن النجاح للخطوات الموالیة والعملیة 

 .التنمویة ككل

المستدام، وتعني تشكیل جهات تمكین السیاحي التعتبر الخطوة الثانیة في عملیة  :تنظیم المجتمع  -2

وذلك ألن عملیة تنظیم ) المنظمات الغیر حكومیة والجمعیات المعتمدة(وسیطة متمثلة في 

المجتمع السیاحي تتطلب قوى تساعد في عملیات التدریب على بناء القدرات االداریة، وخبرات 

ات المجتمعیة هام تنظیمیة متساویة مع وضع مؤسسات تعاملیة، ومع ذلك فإن استثمار المنظم

 .جدا لعملیة التمكین، ألنه یضمن مجهودات المجتمع للتنمیة الذاتیة التي تحقق االستدامة الذاتیة

تعتبر خطوة جد هامة ، ألنها تضمن استمرار تواصل عملیة التمكین في  :تواصل تنمیة المجتمع  -3

، ویجب تقییم عملیة التمكین المستقبل، فهي تسمح للمجتمعات المستدامة أن تمارس التنمیة الذاتیة

، )متوافقة مع البیئة السیاحیة(دوریا، لكي تثبت مدى قدرتها على التواصل واالستدامة البیئیة 

                                           
كلیة الحقوق  –تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة  –فرع األغواط  –مذكرة لنیل شهادة ماجستیر  –بط االداري في الجزائر الض –غریبي محمد  - 1

  .80ص  – 2012 –جامعة الجزائر  –
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، االستدامة )تحقیق االحتیاجات دون التأثیر على األجیال المستقبلیة(االستدامة االجتماعیة 

المرحلة استمرار تطبیق القطاعات وبالتالي، تعني هذه ) االنتاجیة، خفض التكلفة(االقتصادیة 

  .المجتمعیة لعملها مع إشراف الحكومة والمخطط

في الجزائر، تساهم الجمعیات  1وفیما یخص تدخل األشخاص والجمعیات في مجال حمایة البیئـة

المعتمدة قانونا، والتي تمارس أنشطتها في مجال حمایة البیئة وتحسین اإلطار المعیشي، في عمل الهیئات 

  .مومیة بخصوص البیئة، وذلك بالمساعدة وٕابداء الرأي والمشاركة وفق التشریع المعمول بهالع

حیث یمكن للجمعیات، رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة، حتى في 

  .الحاالت التي ال تعني األشخاص المنتسبین لها بانتظام

الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي یمكن للجمعیات المعتمدة قانونا، ممارسة 

تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالمصالح الجماعیة التي تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكل هذه الوقائع 

مخالفة لألحكام التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة، وتحسین اإلطار المعیشي وحمایة الماء الهواء والجو 

  .رض والفضاءات الطبیعیة والعمران ومكافحة التلوثواألرض وباطن األ

وفي نفس السیاق، عندما یتعرض أشخاص طبیعیون ألضرار فردیة تسبب فیها فعل الشخص نفسه، 

طبیعیان معنیان، أن ترفع باسمها ) 2(فإنه یمكن لكل جمعیة معتمدة، وٕاذا ما فوضها على األقل شخصان 

  .2یجب أن یكون التفویض الذي یمنحه كل شخص معني كتابیادعوى التعویض أمام أي جهة قضائیة، و 

  

  مقتضیات الحمایة البیئیـة : ثالثا 

تقتضي  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 10-03إن األهداف التي رسمها القانون 

معالم الطبیعیة حمایة كل إقلیم أو جزء من إقلیم یتمیز بخصائصه البیئویة، ویشتمل بصفة خاصة على ال

والمناظر والمواقع، وكذلك حمایة الموارد الطبیعیة الالحیویة والحیویة، كالهواء والجو والماء واألرض وباطن 

األرض والنبات والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بین هذه الموارد، وكذا األماكن 

ام البیئي الذي یعد مجموعة دینامیكیة مشكلة من أصناف والمناظر والمعالم الطبیعیة، المندمجة في النظ

  .النباتات والحیوانات، وأعضاء ممیزة وبیئتها غیر الحیة، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظیفیة

وتتطلب هذه الحمایة، مواجهة كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیه كل فعل یحدث أو 

المة اإلنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء واألرض والممتلكات قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة وس

  .الجماعیة والفردیة

                                           
  .من نفس القانون 35راجع المادة  - 1
  . ، السالف الذكر10-03من القانون رقم  38راجع المادة  - 2
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، مقتضیات لحمایة البیئة تتمحور حول العناصر 10- 03وفي سبیل تحقیق هذا المسعى وضع القانون 

  1: التالیة 

 .التنوع البیولوجي - 

 .الهواء والجو - 

 .الماء واألوساط المائیة - 

 .األرضاألرض وباطن  - 

 .األوساط الصحراویة - 

  .اإلطار المعیشي - 

  

-I  مقتضیات حمایة التنوع البیولوجي:  

، هو قابلیة التغیر لدى األجسام الحیة من كل مصدر، بما في 10-03التنوع البیولوجي حسب القانون 

لوجیة التي تتألف ذلك األنظمة البیئیة البریة والبحریة، وغیرها من األنظمة البیئیة المائیة والمركبات االیكو 

  .2منها

، وٕامكانیة ممارسة الصید 4والصید البحري 3بغض النظر عن أحكام القانونین المتعلقین بالصید

، وعندما تكون هناك منفعة علمیة خاصة، أو ضرورة تتعلق بالتراث البیولوجي الوطني، تبرر 5السیاحي

  :مزروعة، یمنع ما یأتي  ، أو فصائل نباتیة غیر6الحفاظ على فصائل حیوانیة غیر ألیفة

إتالف البیض واألعشاش أو سلبها، وتشویه الحیوانات من هذه الفصائل أو إبادتها أو مسكها أو  - 

 .7تحنیطها، وكذا نقلها أو استعمالها أو عرضها للبیع، وبیعها أو شرائها حیة كانت أم میتة

 

                                           
  .س القانونمن نف 39راجع المادة  - 1
  .السالف الذكر 10-03من القانون رقم  4راجع المادة  - 2
  ).15/08/2004مؤرخة في  51ج ر(، یتعلق بالصید 2004غشت سنة  14مؤرخ في  07-04القانون رقم  - 3
  .2015یتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، معدل ومتمم سنة  2001یولیو سنة  03مؤرخ في  11-01القانون رقم  - 4
 2، راجع المادة "یتمثل في ممارسة الصید من قبل السائح الصیاد ذي الجنسیة األجنبیة المقیم أو غیر المقیم على التراب الوطني: الصید السیاحي " - 5

  السالف الذكر 07-04من القانون 
  .أللیفة الغیر محمیةیحدد قائمة الفصائل الحیوانیة غیر ا 2012-05-24مؤرخ في  235-12مرسوم تنفیذي رقم  - 6
یتضمن التصدیق على االتفاقیة بشأن الحفاظ على طیور الماء المهاجرة  2006-04-15مؤرخ في  140-06في هذا الصدد صدر مرسوم رئاسي  - 7

  .1996غشت  15في  La hayeاألورو أسیاویة المحررة بالهاي -اإلفریقیة
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قطفه أو أخذه وكذا استثماره  إتالف النبات من هذه الفصائل أو قطعة أو تشویهه أو استئصاله أو - 

في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البیولوجیة، أو نقله أو استعماله أو عرضه للبیع، أو 

 .1بیعه أو شرائه، وكذا حیازة عینات مأخوذة من الوسط الطبیعي

 .تدهورهتخریب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحیوانیة أو النباتیة، أو تعكیره أو المساهمة في  - 

ویحدد أیضا لكل فصیلة طبیعة الحظر ومدته، وأجزاء اإلقلیم المعنیة به، وكذا فتراته خالل السنة التي 

  .یطبق فیها

  .2ویخضع فتح مؤسسات تربیة فصائل الحیوانات غیر األلیفة وبیعها وٕایجارها وعبورها، إلى ترخیص

  

-II  مقتضیات حمایة الهواء والجو:  

التلوث الجوي على أنه، إدخال أیة مادة في الهواء أو الجو بسبب إنبعاث ، 10- 03عرف القانون 

غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على اإلطار 

  .3المعیشي

ویحدث التلوث الجوي، في مفهوم هذا القانون، بإدخال، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، في الجو وفي 

  : الفضاءات المغلقة، مواد من طبیعتها 

 .تشكیل خطر على الصحة البشریة - 

 .4التأثیر على التغیرات المناخیة او إفقار طبقة األوزون - 

 .اإلضرار بالمواد البیولوجیة واألنظمة البیئیة - 

 .دید األمن العموميته - 

 .إزعاج السكان - 

 .إفراز روائح كریهة شدیدة - 

 .اإلضرار باإلنتاج الزراعي والمنتجات الزراعیة الغذائیة - 

                                           
  .یحدد قائمة الفصائل النباتیة غیر المزروعة المحمیة 2012ینایر  4مؤرخ في  03-12مرسوم تنفیذي رقم  - 1
  .السالف الذكر 10-03من القانون  43راجع المادة  - 2
  .السالف الذكر 10-03من القانون  04راجع المادة  - 3
 22مة في فینا یوم یتضمن االنضمام إلى اتفاقیة فینا لحمایة طبقة األزون المبر  1992- 09-23مؤرخ في  354-92صدر مرسوم رئاسي رقم  - 4

، 2013وفي سنة ). 1992سبتمبر  27مؤرخ في   69العدد (والمنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  1985مارس 

المرسوم الذي عدل  2010ماي  23مؤرخ في  142- 2010یعدل المرسوم التنفیذي رقم  2013مارس  17مؤرخ في  110-13صدر مرسوم تنفیذي 

الذي ینظم استعمال المواد المستنفدة لطبقة األزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي  2007یونیو سنة  30المؤرخ في  207 – 2007التنفیذي رقم 

  .علیها
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 .1تشویه البنایات والمساس بطابع المواقع - 

 .إتالف الممتلكات المادیة - 

یة والزراعیة، وتخضع عملیات بناء واستغالل واستعمال البنایات والمؤسسات الصناعیة والتجاریة والحرف

  .وكذلك المركبات والمنقوالت األخرى، إلى مقتضیات حمایة البیئة، وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه

حیث یجب على الوحدات الصناعیة اتخاذ كل التدابیر الالزمة للتقلیص أو الكف عن استعمال المواد 

  2: المتعلقة على الخصوص بما یأتي المتسببة في إفقار طبقة األوزون، ویحدد التنظیم المقتضیات 

اآلجال التي یستجاب خاللها إلى هذه األحكام، فیما یخص البنایات والمركبات والمنقوالت األخرى  - 

 .الموجودة بتاریخ صدور النصوص التنظیمیة الخاصة بها

مؤسسات الشروط التي ینظم ویراقب بموجبها تطبیقا ألحكام حمایة البیئة، في بناء العمارات وفتح ال - 

، وكذلك تجهیز المركبات واستعمال الوقود 3غیر المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة

 .والمحروقات

  

-III  مقتضیات حمایة المیاه واألوساط المائیة :  

، إدخال أیة مادة في الوسط المائي، من شأنها أن 10-03یعتبر تلوثا للمیاه، حسب أحكام القانون 

والكیمیائیة والبیولوجیة للماء، وتتسبب في مخاطر على صحة اإلنسان، وتضر تغیر الخصائص الفیزیائیة 

  4.بالحیوانات والنباتات البریة والمائیة، وتمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال طبیعي آخر للمیاه

  :  حمایة المیاه العذبة -1

  : آلتیة والتوفیق بینها تهدف حمایة المیاه واألوساط المائیة إلى التكفل بتلبیة المتطلبات ا

 .التزوید بالمیاه واستعماالتها وآثارها على الصحة العمومیة والبیئة طبقا للتشریع المعمول به - 

 .توازن األنظمة البیئیة المائیة واألوساط المستقبلیة، وخاصة الحیوانات المائیة - 

 .التسلیة والریاضات المائیة وحمایة المواقع - 

 .ومجاریهاالمحافظة على المیاه  - 

                                           
  .من نفس القانون 4، راجع المادة "أو بتاریخه/ جزء من اإلقلیم متمیز بوضعیته الجغرافیة و: الموقع " - 1
  .من نفس القانون 47ادة راجع الم - 2
  .یحدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة 2007ماي  19مؤرخ في  144- 2007مرسوم تنفیذي رقم  - 3
  السالف الذكر 10-03من القانون  04راجع المادة  - 4
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وتكون المیاه السطحیة والجوفیة ومجاري المیاه والبحیرات والبرك والمیاه الساحلیة، وكذلك مجموع 

األوساط المائیة، محل جرد مع بیان درجة تلوثها، وتعد لكل نوع من هذه المیاه مستندات خاصة حسب 

  : وفي هذا االطار یحدد التنظیم ، 1نهامعاییر فیزیائیة وكیمیائیة وبیولوجیة وجرثومیة لتحدید حالة كل نوع م

 .اجراءات إعداد المستندات والجرد المذكور أعاله وكذلك كیفیات وآجال المراقبة - 

المواصفات التقنیة والمعاییر الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة والجرثومیة، التي یجب أن تستوفیها  - 

 .ك والمیاه الساحلیة والمیاه الجوفیةمجاري المیاه، وأجزاء مجاري المیاه والبحیرات والبر 

 .أهداف النوعیة المحددة لها - 

 .تدابیر الحمایة أو التجدید، التي یجب القیام بها لمكافحة التلوثات المثبتة - 

ویجب أن تكون مفرزات منشآت التفریغ عند تشغیلها مطابقة للشروط المحددة عن طریق التنظیم، 

   :والذي یحدد أیضا على الخصوص ما یلي 

شروط تنظیم أو منع التدفقات والسیالن والطرح والترسیب المباشر أو غیر المباشر للمیاه والمواد،  - 

 .وبصفة عامة كل فعل من شأنه المساس بنوعیة المیاه السطحیة او الباطنیة أو الساحلیة

ثومیة لمیاه الشروط التي من خاللها تتم مراقبة الخصوصیات الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة والجر  - 

 .التدفقات

ویمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة، أو رمي للنفایات، أیا كانت طبیعتها، في المیاه  - 

المخصصة إلعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة وفي اآلبار والحفر، وسرادیب جذب المیاه التي 

 .2غیر تخصیصها

  :حمایة البحـر  -2

، یمنع داخل المیاه البحریة 3بها والمتعلقة بحمایة البیئة البحریة مع مراعاة األحكام التشریعیة المعمول

  : الخاضعة للقضاء الجزائري، كل صب أو غمر أو ترمید لمواد من شأنها 

 .اإلضرار بالصحة العمومیة واألنظمة البیئیة البحریة - 

 .عرقلة األنشطة البحریة، بما في ذلك المالحة والتربیة المائیة والصید البحري - 

 .إفساد نوعیة المیاه البحریة من حیث استعمالها - 

 .التقلیل من القیمة الترفیهیة والجمالیة للبحر والمناطق الساحلیة، والمساس بقدراتهما السیاحیة - 

                                           
  .من نف القانون 49راجع المادة  - 1
  .السالف الذكر 10- 03من القانون  51و 50راجع المادة  - 2
  .یتعلق بتنظیم مكافحة التلوثات البحریة وٕاحداث مخططات استعجالیة لذلك 2014سبتمبر  22مؤرخ في  264-14مرسوم تنفیذي رقم  - 3
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ویجوز للوزیر المكلف بالبیئة، بعد تحقیق عمومي، أن یقترح تنظیمات ویرخص بالصب أو بالغمر أو 

بالترمید في البحر، ضمن شروط تضمن بموجبها هذه العملیات انعدام الخطر وعدم األضرار، وال تطبق هذه 

كل العوامل األخرى، وعندما األحكام المذكورة، في حالة القوة القاهرة الناجمة عن التقلبات الجویة، أو عن 

كما یشترط في عملیات الشحن أو تحمیل كل المواد البشر أو أمن السفینة أو الطائرة، تتعرض للخطر حیاة 

أو النفایات الموجهة للغمر في البحر، الحصول على ترخیص یسلمه الوزیر المكلف بالبیئة، وتحدد شروط 

في حالة وقوع عطب أو حادث في طریق التنظیم، و  حب هذه التراخیص عنتسلیم واستعمال وتعلیق وس

المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري، لكل سفینة أو طائرة أو آلیة أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو 

، من شأنها أن تشكل خطرا كبیرا ومحدقا ال یمكن دفعه، ومن طبیعته إلحاق الضرر 1خطیرة أو محروقات

تبطة به، یعذر صاحب السفینة أو الطائرة أو اآللیة أو القاعدة العائمة باتخاذ كل بالساحل والمنافع المر 

التدابیر الالزمة لوضع حد لهذه األخطار، وٕاذا ظل هذا اإلعذار دون جدوى، أو لم یسفر عن النتائج المنتظرة 

الزمة على نفقة في اآلجال المحددة، أو في حالة االستعجال، تأمر السلطة المختصة بتنفیذ التدابیر ال

  .2المالك

ویكون كل مالك سفینة تحمل شحنة من المحروقات، تسببت في تلوث نتج عن تسرب أو صب 

محروقات من هذه السفینة، مسؤوال عن األضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط والقیود المحددة بموجب 

 .لتلوث بواسطة المحروقاتاالتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن األضرار الناجمة عن ا

  

-IV  مقتضیات حمایة األرض وباطن األرض واألوساط الصحراویة:  

، األرض وباطن األرض والثروات التي تحتوي علیها بصفتها موارد محدودة 10- 03لقد أحاط القانون 

 عقاراقابلة أو غیر قابلة للتجدید، بحمایة خاصة من كل أشكال التدهور أو التلوث، وذلك العتبارها 

، ویجب أن تخصص األرض لالستعمال المطابق لطابعها، ویجب أن یكون استعمالها ألغراض 3بطبیعته

                                           
یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة إلى  2011یولیو  10مؤرخ في  246-11في هذا الصدد صدر مرسوم رئاسي رقم  - 1

 1969-11- 29لمتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبیب تلوث زیتي، المعتمدة ببروكسل في اإلتفاقیة الدولیة ا

  .1973نوفمبر  2وبروتوكولها المبرم بلندن في 
  .السالف الذكر 10- 03من القانون  56، 55، 54راجع المواد  - 2
هو كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیه، ال یمكن نقله منه دون تلف، واول ما یصدق ذلك على األرض، وٕاذا العقار بطبیعته هو األصل في العقار، ف" -  3

بذاتیتها،  كان العقار بطبیعته هو األصل في العقار فاألصل في العقار بطبیعته هو األرض ، فهي التي ال یمكن نقلها من مكان إلى مكان مع االحتفاظ

تقتلع بعض صخورها أو تحفر بعض أتربتها، ولكن هذه الصخور واألتربة التي انتقلت من مكان إلى آخر لیست هي یمكن نقل أجزاء من األرض، بأن 

بعد األرض ذاتها، بل هي كانت أجزاء من األرض وقد فقدت ذاتیتها وتحولت إلى منقول منذ انتزعت من األرض ونقلت إلى مكان آخر، وتبقى األرض 

فاألرض إذن، هي األصل في كل عقار بطبیعته، ثم قد تنبت األرض ثمرا أو تغرس .أجزائها ثابتة في مكانها ال تتحول كل ذلك وبعد أن تنزع منها بعض

نه یصبح فیها أشجار، فهذا النبات الذي اندمج في األرض وأصبح جزءا منها هو أیضا عقار بطبیعته ما دام ثابتا في األرض، أما إذا اقتلع منها فإ

نشآت فوق سطح األرض أو في باطنها، فهذه المنشآت تتصل باألرض اتصال ثابت وقرار وقد اندمجت فیه، وال یمكن نقلها من مكانها منقوال، وقد تقام م

حق  –الوسیط في شرح القانون المدني الجدید : راجع ". إلى مكان آخر إال إذا هدمت، أي أنه ال یمكن نقلها دون تلف، فهي أیضا عقار بطبیعته

  .دون سنة طبع – 20و  19ص  –نهضة مصر  –د الرزاق أحمد السنهوري عب -الملكیة
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تجعل منها غیر قابلة لالسترداد محدودا، ویتم تخصیص وتهیئة األراضي ألغراض زراعیة أو صناعیة أو 

المتعلق بالتهیئة  29- 90 عمرانیة أو غیرها، طبقا لمستندات العمران والتهیئة المنصوص علیها في القانون

والتعمیر، ومقتضیات الحمایة البیئیة وخصوصا مبدأ العقالنیة، فیما یخص استغالل موارد باطن األرض 

  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10- 03الذي یجب أن یخضع ألحكام القانون 

اصة للحمایة البیئیة المتخذة لمكافحة للتنظیم، تحدید شروط وتدابیر خ 10- 03وقد أحال القانون  

التصحر واالنجراف وضیاع األراضي القابلة للحرث والملوحة وتلوث األرض ومواردها بالمواد الكیمیاویة، أو 

كل مادة أخرى أن تحدث ضررا باألرض في األمدین القصیر أو الطویل، وكذلك الشروط التي یمكن أن 

  : یاویة األخرى في األشغال الفالحیة وال سیما تستعمل وفقها األسمدة والمواد الكیم

 .قائمة المواد المرخص بها - 

الكمیات المرخص بها، وكیفیات استعمالها دون اإلضرار بنوعیة التربة أو األوساط المستقبلة  - 

 .1األخرى

وفي سبیل مكافحة التصحر، یجب أن تشمل مخططات مكافحة التصحر االنشغاالت البیئیة، وقد 

، على أنه تحدد كیفیات المبادرة بهذه المخططات وٕاعدادها ومحتویاتها 10- 03من القانون  63نصت المادة 

والمصادقة علیها، وكذلك كیفیات تنفیذها عن طریق التنظیم، ونالحظ أن هذه المادة جاءت مبهمة كمعظم 

هذا التنظیم الذي لم مواد هذا القانون الذي تضمن أحكاما عامة وأحال كل المسائل التفصیلیة على التنظیم، 

یحدده هذا القانون بدقة، ألن مجال حمایة البیئة یتفرق بین عدة قطاعات، كالجماعات المحلیة، التهیئة 

  ...والتعمیر، الفالحة والصید البحري، الطاقات المتجددة، السیاحة، الصناعة 

، ولغیاب 2001الذي صدر سنة  20- 01وذلك مجاراة للقانون  2003صدر سنة  10- 03فالقانون 

التنسیق والعمل التشاوري الذي یالحظ من خالل تذبذب النصوص القانونیة من خالل تداخل صالحیات عدة 

قطاعات من جهة، ومن جهة أخرى الفارق الزمني أو السلم الزمني في إصدار القوانین، حیث نجد في بعض 

 10إلى  5ن تتفاوت في الزمن من األحیان النص التنظیمي الذي یحدد كیفیات تطبیق أحكام قانون معیّ 

سنوات، وهي مدة زمنیة طویلة تسمح بتعطیل العمل بالقانون بطریقة سلیمة وتفتح المجال أمام التأویالت 

  .والتفسیرات في تطبیقه وهو ما قد یلحق بعد فوات األوان أضرارا وخیمة بالبیئة یصعب تصحیحها الحقا

اویة عن طریق مخططات مكافحة التصحر الذي نص وفي هذا اإلطار، أي حمایة األوساط الصحر 

فإن تطبیق هذه األحكام نجده في المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  10- 03علیها القانون 

سنوات من النص علیها في ) 5(، أي بعد خمس 2008، الذي صدر سنة 16- 08قانون التوجیه الفالحي 

األحكام في مجاالت تدخل المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة والریفیة، من ، وقد تجسدت هذه 10- 03القانون 

                                           
  .10-03من القانون  62و  61راجع المادة  - 1
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خالل برامجه التي تتضمن عدة مجاالت على غرار، استصالح األراضي، والتشجیر وٕاعادة التشجیر، 

  .1ومكافحة التصحر، وتنمیة الفالحة في المناطق الصحراویة

  .وره تطبیق هذه األحكام على التنظیمالمتضمن التوجیه الفالحي بد 16- 08وقد أحال القانون 

، نجده قد أحال كذلك مسألة  كیفیات وتدابیر الحفاظ 10-03من القانون  64وبالرجوع إلى المادة 

على األنظمة اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي لألوساط الصحراویة، وتعویض هشاشة وحساسیة مكوناتها 

  .على التنظیم 2 البیئیة، وكذا المناطق المعنیة بهذه الحمایة

مرسوم تنفیذي یتضمن إنشاء هیئة تنسیقیة لمكافحة التصحر  2020وفي هذا الصدد صدر سنة 

وٕاعادة بعث السد األخضر، وبهذه الصفة تكلف هذه التنسیقیة بالمساهمة في إعداد االستراتیجیة والبرنامج 

نمیة السد األخضر، الذي یعد الوطني لمكافحة التصحر، ودراسة مخطط العمل إلعادة تأهیل وتوسیع وت

  .3بالتشاور مع القطاعات المعنیة

إن هذه المساعي في سبیل إعادة بعث مشروع السد األخضر للحد من ظاهرة زحف الرمال نحو 

الشمال جاء بالتوازي مع إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالبیئة الصحراویة، وهي سابقة لم تشهدها الحكومة 

بإنشاء قطاع وزاري مستقل یضطلع بالبیئة الصحراویة ، وفي رأینا قد جاء هذا القرار  الجزائریة منذ االستقالل

  .متأخرا، ولكنها مبادرة تستحق الدعم واالستمرار

  

V –  حمایـــة اإلطار المعیشي :  

، بقواعد آمرة ال یجوز مخالفتها، وكانت 10- 03من القانون  68،67،66لقد جاءت أحكام المواد 

  :على أنه یمنع كل إشهار صریحة بالنص 

 .على العقارات المصنفة ضمن اآلثار التاریخیة - 

 .على اآلثار الطبیعیة والمواقع المصنفة - 

 .في المساحات المحمیة - 

 .في مباني اإلدارات العمومیة - 

 .على األشجار - 

ویمكن منع كل إشهار على عقارات ذات طابع جمالي أو تاریخي، حسب الكیفیات المحددة عن طریق 

  .ظیمالتن

                                           
  ).10/08/2018مؤرخة في  46ج ر ( یتضمن التوجیه الفالحي  2008غشت سنة  3مؤرخ في  16-08من القانون  11راجع المادة  - 1
  .ف الذكرالسال 10-03من القانون  64راجع المادة  - 2
یتضمن إنشاء تنسیقیة لمكافحة  2020یولیو  30الموافق  1441ذي الحجة  9مؤرخ في  213-20من المرسوم التنفیذي رقم  1راجع المادة  - 3

  . التصحر وٕاعادة بعث السد األخضر
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لكن یمكن السماح باإلشهار في التجمعات السكانیة، شریطة االلتزام بالمقتضیات المتعلقة بالمكان 

ویخضع وضع الالفتات القبلیة إلى األحكام . والمساحة واالرتفاع والصیانة المحددة في التنظیم المعمول به

  .1المنظمة لإلشهار

  

   اإلطـار المؤسساتي لحمایة البیئـــــــــــــة :الفرع الثاني 

حمایة البیئة من خالل وضعه للعدید من الوسائل  مجالالمشّرع الجزائري إلطار قانوني في إن وضع 

غیر كاف إذا لم یتم تدعیمها بأجهزة وهیئات ذات فعالیة تحرص على المحافظة على البیئة، یعد القانونیة، 

غیر ممركزة تقوم بدراسة كافة السبل الكفیلة بالحفاظ على سالمة وأخرى كزیة، إنشاء هیئات مر  من خالل 

  .البیئة ودفع التلوث عنها من خالل ما یمنحه لها المشّرع من أسالیب ووسائل في هذا اإلطار

إن القطاع البیئي في الجزائر لم یعرف االستقرار وذلك باعتبار أّن الوزارات تنتقل من وصایة إلى 

بسبب التناوب المستمر بین الوزارات على مهمة حمایة البیئة، ومن هنا سنتناول التطّور التاریخي أخرى، 

) ثانیا(ستشاریة في مجال حمایة البیئة االهیئات وال )أوال( لمختلف الوزارات التي ألحقت بها مهمة حمایة البیئة

  .)ثالثا(والهیئات المحلیة المكلفة بحمایة البیئة 

  

   لهیئات المركزیة المكلفة بحمایة البیئةر التاریخي لالتطو  :أوال 

بموجب مرسوم  2، وهي الّلجنة الوطنیة للبیئة1974أنشأت الجزائر أّول لجنة مكلفة بحمایة البیئة سنة 

تتألف من لجان مختصة مكلفة بمهام البیئة وتقوم بعرض اقتراحات وفرضیات حول  156،3- 74رئاسي رقم 

  .لدولةلالمكّونات الرئیسیة لسیاسة البیئیة للهیئات العلیا 

بموجب  4قد تم حل هذه اللجنة وتحویل مصالحها إلى وزارة الّري واستصالح األراضي وحمایة البیئةو 

، أحدثت بذلك كتابة 1979سنة لالتعدیل الحكومي  وفي 15/1977،5المؤرخ في  119-77مرسوم رقم 

وبعدها تم إلغاء هذه المدیریة وتحویل مصالحها  264،6- 79الدولة للغابات والتشجیر بموجب المرسوم رقم 

                                           
تخصص قانون ادارة  –ستیر في القانون اإلداري مذكرة لنیل شهادة ماج –ألیات الضبط االداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري –معیفي كمال  - 1

  .100ص  – 2010 –باتنة  –جامعة العقید حاج لخضر  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –وٕادارة عامة 
  .15بن صافیة سهام، مرجع سابق ص - 2
 199-77والملغى بموجب المرسوم رقم  ،1974جویلیة  23، صادر في 59عدد. ر.، یتضمن أحداث لجنة وطنیة للبیئة، ج156- 74مرسوم رقم  - 3

  .1977أوت  21عدد صادر في . ر.یتضمن إنهاء نشاطات الّلجنة الوطنیة للبیئة، ج 1977أوت  15مؤرخ في 
  .17خروبي محمد، مرجع سابق، ص - 4
  .1977أوت  21صادر في  64عدد . ر.ینهي مهام اللجنة الوطنیة للبیئة، ج 1977أوت  15، مؤرخ في 119- 77مرسوم رقم  - 5
 25، صادر في 52عدد . ر.، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لكتابة الدولة للغابات والتشجیر ج1979دیسمبر  22مؤرخ في  264- 79مرسوم رقم  - 6

  .1979دیسمبر 
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ومن  49،2- 81بموجب مرسوم رقم  19811إلى كتابة الدولة المكلفة بالغابات واستصالح األراضي سنة 

  .مركزیة تحت اسم مدیریة المحافظة على الطبیعة وترقیتها خالل ذلك تم إنشاء مدیریة

ات إضافة لذلك توكیل إلحاق إدارة البیئة لوزارة الّري والغاب 1984لقد أحدث التعدیل الحكومي لسنة 

تم تحویل  1988وفي سنة  1263- 84مكلف بالبیئة والغابات مهمة حمایة البیئة، بموجب مرسوم نائب وزیر 

أن الوزارة الوحیدة التي استقرت  نالحظالمصالح الوزاریة والمتمثلة في وزارة داخلیة، ومن هنا  إدارة البیئة إلى

وبعدها تم نقل  1988،4إلى غایة  1977هي وزارة الّري والبیئة والغابات نظرا الستمرار نشاطها من سنة 

من  5للبحث مهام حمایة البیئة، إلى الوزیر المنتدب هاالبیئة من جدید إلى وزارة البحث والتكنولوجیا وٕاسناد

وزارة التربیة الوطنیة من جهة،  بینتم تحویلها مرة أخرى  كما، 1990في سنة  3926-90خالل مرسوم رقم 

 247-94جهة، ومن جهة أخرى إلى مصالح وزارة الداخلیة وذلك في أقل من سنتین، بمقتضى المرسوم رقم 

سنة  01- 96ة المكلفة بالبیئة بمقتضى مرسوم رقم ، ثم تم إنشاء كتابة الدول10/08/19947المؤرخ في 

19968.  

بعدها تم توكیل إدارة البیئة تحت وصایة وزارة األشغال العمومیة والبیئة إثر الحكومة الجدیدة والمؤسسة 

، وهذه الوزارة عّینت بمقتضى مرسوم رقم 24/12/19999المؤرخ في  300- 99بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 تضطلعلم تدم طویال، حیث ظهرت وزارة خاصة  التي  ، وهي200010جوان  20 المؤرخ في 2000-137

  .11، وهي وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة2001بمهمة حمایة البیئة سنة 

                                           
قوق والعلوم بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة اإلداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام كلیة الح -  1

  .145، ص2009یوسف بن خدة، الجزائر،  جامعة السیاسیة، 
، صادر 12ر، عدد .الدولة للغابات واستصالح األراضي، ج الذي یحدد صالحیات كاتب 1981مارس  21مؤرخ في  49-81أنظر مرسوم رقم  - 2

  .1981مارس  24في 
، یحدد اختصاصات وزیر الّري والبیئة والغابات ونائب وزیر المكلف بالبیئة والغابات، 1984ماي  19، المؤرخ في 126-84مرسوم تنفیذي رقم  -  3

  .1984ماي  22صادر في  21ر، عدد .ج
  .14ص وناس یحي، مرجع سابق، - 4
  .146بن أحمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص  - 5
 01، صادر في 54ر، عدد .، یحدد صالحیات الوزیر المنتدب للبحث والتكنولوجیا ج1990دیسمبر  01، مؤرخ في 392-90مرسوم تنفیذي رقم  - 6

، صادر 93، عدد .ر.التربیة الوطنیة، ج، یحدد صالحیات وزیر 1992دیسمبر  28، مؤرخ في 488- 92، ملغى بموجب مرسوم رقم 1990دیسمبر 

  .1992دیسمبر  30في 
، .ر.، یحدد صالحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة واإلصالح اإلداري، ج1994أوت  10، مؤرخ في 247-94مرسوم تنفیذي رقم  - 7

  .1994أوت  21ـ صادر في 53عدد 
  .1996جانفي  7مؤرخ في  01، عدد .ر.، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، ج1996جانفي  05، مؤرخ في 01-96مرسوم رئاسي رقم  - 8
  .1999دیسمبر  26، صادر في 93، عدد .ر.، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، ج1999دیسمبر  24ـ نؤره في 300-99مرسوم رئاسي رقم  - 9

العامة في وزارة األشغال العمومیة وتهیئة اإلقلیم والبیئة  ، یتضمن أحداث المفتشیة2000جوان  20مؤرخ في  137- 2000مرسوم تنفیذي رقم  - 10

  .2000جوان  21، صادر في 36، عدد .ر.والعمران وتنظیمها وسیرها، ج
  .20وناسي یحي، مرجع سابق، ص - 11
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 351- 07بموجب مرسوم رئاسي رقم  1وتستقر بذلك إلى غایة ظهور وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة

  .20072نوفمبر  18المؤرخ في 

، ثم استبدلت بوزارة التهیئة العمرانیة 2010فیما بعد تغّیرت وسمیت بوزارة التهیئـة العمرانیة والبیئة سنة 

  . 2013العمرانیة والبیئة خالل سنة تحّولت إلى وزارة التهیئة  ثم، 2012والبیئة والمدینة سنة 

لمرسوم تمم االذي یعدل وی 2016،3مؤرخ في أول مارس سنة  88-16ذلك مرسوم رقم كصدر 

المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة التهیئة  2013نوفمبر  25المؤرخ في  396-13التنفیذي رقم 

 885- 16من المرسوم رقم  02وفقا للمادة  صالحیات الوزیر المكلف بالبیئةوفیما یخص  4العمرانیة والبیئة

باالتصال مع القطاعات والهیئات المعنیة، وفي  تهایمارس وزیر الموارد المائیة والبیئة صالحی: "التي تنص 

" حدود اختصاصات كّل منها، انطالقا من منظور التنمیة المستدامة في میادین الموارد المائیة وحمایة البیئة

  :وتنص كذلك المادة الّرابعة من نفس المرسوم على صالحیات وزیر الموارد المائیة والبیئة في میدان البیئة

د والتدابیر الخاصة بالحمایة والوقایة من كل أشكال التلوث، وتدهور البیئة واإلضرار یبادر بالقواع - 

بالصحة العمومیة، وبإطار المعیشة، ویتصوره باالتصال مع القطاعات المعنیة ویتخذ التدابیر 

 .التحفظیة المالئمة

وراثیة واألنظمة البیئیة، من یبادر بالقواعد والتدابیر الخاصة، لحمایة الموارد الطبیعیة والبیولوجیة وال - 

 عات المعنیة باتخاذ التدابیر التحفظیة والضروریة، اخالل االتصال مع القط

یبادر بإعداد كل دراسـة وبحث من شأنه التحدید والوقایة من التلوث واألضرار في الوسط الحضري  - 

 .والصناعي ویساهم في ذلك مع القطاعات المعنیة

. في تطویر أعمال التوعیة والتعبئة والتربیة واإلعالم في مجال البیئةیبادر مع القطاعات المعنیة  - 

 وكذلك التشجیع على إنشاء جمعیات حمایة البیئة ویدعم أعمالها،

  تطویر وترقیة التكنولوجیا، باالتصال مع القطاعات المعنیة، - 

 التقییم المستمر لوضعیة البیئة، - 

                                           
  .149بن أحمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص - 1
، عدد .ر.اإلدارة المركزیة في وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والسیاحة، ج، یتضمن تنظیم 2007نوفمبر  18، مؤرخ في 351-07مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  .2007نوفمبر  21، صادر في 73
 09، صادر في 15عدد . ر.، یحدد صالحیات وزیر الموارد ا لمائیة والبیئة، ج2016مارس سنة  01، مؤرخ في 88-16مرسوم ت تنفیذي رقم  - 3

  .2016مارس 
، یتضمن 2010أكتوبر  21، مؤرخ في 259-10، المعدل للمرسوم  التنفیذي رقم 2013نوفمبر سنة  25، مؤرخ في 396-13مرسوم تنفیذي رقم  - 4

  .2003دیسمبر  21صادر في  62عدد . ر.تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة، ج
  .2016مارس  09صادر في  15عدد . ر.ت وزیر الموارد المائیة والبیئة، ج، یحّدد صالحیا88-16من مرسوم تنفیذي رقم  02راجع المادة  - 5
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اتیجیات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل  یقوم باإلتصال مع القطاعات المعنیة بتصور استر  - 

الشاملة للبیئة، خاصة فیما یخص التغیرات المناخیة وكذلك حمایة التنوع البیولوجي وطبقة األوزون 

 .والتأثیر على البیئة

یتصور األنظمة وشبكات الّرصد والمراقبة وكذا مخابر التحالیل والمراقبة الخاصة بالبیئة ویقترحها  - 

 ن سیرها،ویضعها ویضم

یتصور كل األعمال التي ترمي إلى تنمیة االقتصاد البیئي یبادر بها من خالل ترقیة النشاطات  - 

 المرتبطة بحمایة البیئة،

 یعد أدوات التخطیط لألنشطة المتعلقة بالبیئة ویسهر على تطبیقها،  - 

ّل الممارسات التي ال یقترح األدوات الّرامیة إلى تشجیع كّل التدابیر الكفیلة بحمایة البیئة وردع ك - 

 ، 1تضمن التنمیة المستدامة

 2.في حمایة الصّحة العمومیة وترقیة اإلطار المعیشيال مع القطاعات المعنیة، یساهم، باالتص - 

هناك العدید من المدیریات التي تساعد الوزیر في تحقیق مهامه وصالحیاته في سبیل تحقیق حمایة و 

  : ومن أهم هذه المدیریات نجد  88- 16البیئة وذلك وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

من المرسوم التنفیذي رقم  02وهذا ما نصت علیه المادة :  المدیریة العامة للبیئة والتنمیة المستدامة

  :ّست مدیریات ومن مهامها) 06(، وتضم بدورها 2016في مارس  89- 16

تبادر بالدارسات االستشاریة وتعد التقریر الوطني حول  البیئة والتنمیة المستدامة، إعداد كّل دراسة  - 

 تشخیص والوقایة من التلوث واألضرار، ال سیما في الوسط الحضري والصناعي،لوبحث ل

 ات یتعلق بالبیئة والتنمیة المستدامة، تقوم بتصور ووضع بنك معطی - 

 تقوم بترقیة أعمال التحسیس والتربیة في مجال البیئة والتنمیة المستدامة، - 

 إعداد الّنصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة، - 

وع البیولوجي وتطویر تساهم في حمایة الّصحة العمومیة وترقیة اإلطار المعیشي، والحفاظ على التن - 

 المساحات الخضراء،

 مكافحة التغیرات المناخیة وتساهم بذلك باالتصال مع القطاعات المعنیة، - 

 تحلیل ودراسة التأثیر ودراسات الخطر، والّدراسات التحلیلیة البیئیة، - 

                                           
یحدد كیفیات تسییر  2020یونیو  8مؤرخ في  157-20في هذا الصدد، تم إنشاء الصندوق الوطني للبیئة والساحل بموجب المرسوم التنفیذي  - 1

  ".ة والساحلالصندوق الوطني للبیئ"الذي عنوانه  302- 065حساب التخصیص الخاص رقم 
  .، یحّدد صالحیات وزیر الموارد المائیة والبیئة، مرجع سابق88-16من مرسوم تنفیذي  04راجع المادة  - 2
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 تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة ومخطط العمل الوطني للبیئة وتقییمها ومتابعتها، - 

ة والمراقبة والتقییم لحالة البیئة، كما تسهر على تطبیق التشریع والتنظیم المعمول بهما تضمن الّدراس - 

 1.في میدان البیئة

أصبحت تسمى وزارة البیئة والطاقات المتجددة، وصدر بذلك المرسوم التنفیذي رقم  2017وفي سنة 

الذي یحدد صالحیات وزیر البیئة والطاقات المتجددة الذي یقترح ویعد في إطار السیاسة العامة  364- 17

جددة، ما عدا تولید الطاقة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السیاسة الوطنیة في میادین البیئة والطاقات المت

الكهربائیة من مصادر طاقة متجددة مربوطة بالشبكة الكهربائیة الوطنیة ویتولى تنفیذها ومتابعتها ومراقبتها 

وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها، ویقدم تقریرا بنتائج نشاطاته إلى الوزیر األول والحكومة ومجلس 

 .2اآلجال المقررة الوزراء حسب األشكال والكیفیات و 

  

  ستشاریة في مجال حمایة البیئةاالهیئات ال:  ثانیـا

قانون رقم التم إنشاء العدید من الهیئات االستشاریة خصیصا لحمایة البیئة ومنها ما تم إنشاءه في ظل 

ولهذه الهیئات نطاق واسع، ولهذا سنقتصر على  10،4- 03وبعضها أنشئ بعد صدور القانون رقم  033- 83

المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، المجلس و  ،أهمها، المجلس األعلى للبیئة والتنمیة المستدامة

تنسیق الالوطني االستشاري للموارد المائیة المجلس  الوطني لتهیئة اإلقلیم والتنمیة المستدامة، وأخیرا مجلس 

  . الشاطئ وسیره

 :  المجلس األعلى للبیئة والتنمیة المستدامة - 1

ویعتبر هیئة استشاریة تعتمد على  465،5- 94لّرئاسي رقم اأنشأ هذا المجلس بموجب المرسوم 

من المرسوم  02ولقد حدّدت مهام هذا المجلس من خالل المادة  6التنسیق والتشاور ما بین القطاعات،

  :بحیث  465-94الّرئاسي رقم 

  .االختیارات الوطنیة  اإلستراتیجیة الكبرى لحمایة البیئة وترقیة التنمیة المستدامةیضبط  - 

                                           
ر، .، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة الموارد المائیة والبیئیة، ج2016مارس  01، مؤرخ في 89-16من مرسوم تنفیذي رقم  02راجع المادة  - 1

  .2016مارس  09في  ، صادر15عدد 
  .یحدد صالحیات وزیر البیئة والطاقات المتجددة – 2017دیسمبر  25مؤرخ في  364-17من المرسوم التنفیذي رقم  1راجع المادة  - 2
  .، یتعلق بحمایة البیئة، مرجع سابق03-83قانون رقم  - 3
  .مرجع سابق ، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،10-03قانون رقم  - 4
، یتضمن أحداث  المجلس األعلى للبیئة والتنمیة  المستدامة ویحدد صالحیاته 1994دیسمبر  25مؤرخ في   - 465-94مرسوم رئاسي رقم  - 5

  .1995جانفي  08، صادر في 01، عدد .ر.وتنظیمه وعمله، ج
  .41مقدم حسین، مرجع سابق، ص - 6
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 .یقدر بانتظام تطّور حالة البیئة - 

 .تیب التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة ویقرر التدابیر المناسبةایقوم بانتداب تنفیذ التر  - 

یحث الهیاكل المعنیة في الدولة على القیام بالدراسات یتابع تطّور السیاسة الدولیة المتعلقة بالبیئة و  - 

 المستقبلیة  الكفیلة بالتنویر في مداوالته،

 یبحث في الملفات المتعلقة بالمشاكل البیئة الكبرى التي یعرضها علیه الوزیر المكلف بالبیئة،  - 

 .1قرارتهیقّدم سنویا تقریرا إلى رئیس الجمهوریة عن حالة البیئة وتقدیم مدى تطبیق  - 

 : المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي  - 2

یعد و ، 19932أكتوبر  25المؤرخ في  225- 93تم إنشاء هذا المجلس بموجب مرسوم رئاسي رقم 

هیئة استشاریة للتشاور والحوار بین الشركاء االجتماعیین واالقتصادیین في شتى المجاالت  خاصة  بمثابة

جنة أفاق التنمیة االقتصادیة سائل البیئیة وهي لممجال البیئة وذلك عن طریق لجنتین، منها التي تهتم بال

  .3یة والبیئیةجتماعیة، وأخرى تهتم بصفة مباشرة بالبیئة وهي لجنة التهیئة اإلقلیمواإل

  :  المجلس الوطني االستشاري للموارد المائیة - 3

تطبیقا  15/04/2008،4المؤرخ في  96- 08لقد تم تنظیم هذا المجلس بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

من هذا القانون،  62وتنص على مهامه المادة  5والمتعلق بالمیاه، 12- 05من القانون رقم  63ألحكام المادة 

  :یه فیما یأتي القانون، كما أنه یبدي رأ

أهداف تنمیة الموارد المائیة على المدى الطویل بانسجام مع  اتجاهات التهیئة والتنمیة المستدامة  

لإلقلیم، والسیاسات العمومیة  لمختلف قطاعات  النشاطات االقتصادیة واالجتماعیة، المخطط الوطني للمیاه 

طات م المحدد في إطار المخطالمائیة وتسییرها المستداالمدمج للخیارات االستراتیجیة لحشد استعمال الموارد 

التوجیهیة لتهیئة الموارد المائیة، وتقییم أثار مخططات وبرامج التنمیة القطاعیة سواء لتلبیة المتطلبات 

لحیاة واألوساط المائیة الطبیعیة، والقیام بكل االخاصة بالمیاه المنزلیة والصناعیة والفالحیة أو بحمایة إطار 

                                           
، یتضمن  أحداث المجلس األعلى للبیئة والتنمیة المستدامة ویحدد صالحیاته وتنظیمه وعمله، 465-94من مرسوم رئاسي رقم  02راجع المادة  - 1

  .مرجع سابق
 10، صادر في 64، عدد .ر.، یتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي، ج1993أكتوبر  05، مؤرخ في 225-93مرسوم رئاسي رقم  - 2

  .1996ماي  08، صادر في 28، عدد .ر.، ج1996ماي  04، مؤرخ في 156-96رقم عدل بموجب مرسوم رئاسي م، 1993أكتوبر 
  .161أحمد عبد المنعم، مرج سابق، ص  - 3
 16، صادر في 15، عدد .ر.، یتعلق بالمجلس الوطني االستشاري للموارد المائیة، ج2008مارس  15، مؤرخ في 96- 08مرسوم تنفیذي رقم  - 4

  .2008مارس 
  .، معدل متمم2005سبتمبر  04صادر في  60، عدد .ر.، یتعلق بالمیاه، ج2005أكتوبر  04، مؤرخ في 12-05من قانون رقم  63راجع المادة  - 5
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جراءات التي تتعلق باالقتصاد وتثمین المیاه وكذا الوقایة من أخطار التلوث وترقیة البحث والتطویر اإل

  .1التكنولوجي في مجال الموارد البحریة

  :  المجلس الوطني لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة - 4

من  21مهامه بموجب المادة  وبینتأنشأ المشّرع المجلس الوطني لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة 

مؤرخ في  416- 65المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة أما المرسوم التنفیذي رقم  20- 01القانون رقم 

  .2فقد حدد كیفیات سیره 2005أكتوبر  25

یكّلف هذا المجلس بتوجیه اإلستراتیجیة الشاملة لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة ویسهر كذلك على و 

تنسیق المشاریع القطاعیة الكبرى مع مبادئ وتوجیهات سیاسة تهیئة اإلقلیم كما یبدي المجلس رأیه ألجل 

المخططات الجهویة لتهیئة اإلقلیم، والمخططات و إعداد المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة 

ها عالقة باستراتیجیات تهیئة وٕاصالح جمیع المسائل التي لو التوجیهیة للمنشآت الكبرى والخدمات الجماعیة، 

المساحات الحساسة والسهوب والجنوب والجبال والساحل واإلستراتیجیة المتعلقة بقرار إنشاء المدن الجدیدة 

  .3وتحدید مواقعها وكیفیات تنظیمها

  : مجلس التنسیق الشاطئي وسیره -5

أو ر حمایة المناطق الساحلیة یهدف هذا المجلس إلى توفیر مجموعة من الوسائل الالزمة في إطا

ولقد  02،4-02من القانون رقم  34مخاطر بیئیة خاصة، وذلك طبقا للمادة الشاطئیة الحساسة أو المهددة ب

  .4245- 06أنشأ هذا المجلس بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  

  المحلیة المكلفة بحمایة البیئة الهیئات  :ثالثا 

تحقیقها استراتیجیة التنمیة المستدامة من خالل المجاالت المختلفة بالنظر إلى األهداف التي ترمي إلى 

للتنمیة وخاصة االهتمام بمیدان البیئة وتهیئة اإلقلیم، فإننا نجد أنه لتحقیقها ال بد من تطبیق سیاسة محلیة 

تقوم على التسییر الحضري العقالني، والتي یجب أن تعتمد على میثاق بیئي حضري من طرف المنتخبین 

المحلیین یكرس أسس سیاسة تسییر حضري منسجم ومتكامل خاصة في التجمعات السكانیة، بهدف الحفاظ 

على بیئة ذات نوعیة وتأمین تنمیة مستدامة للمدینة، وذلك بإفعال برنامج یهدف إلى تحسین تسییر النفایات 

                                           
  .43مقدم حسین، مرجع سابق، ص - 1
امه وكیفیات سیره، ، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة ومه2005أكتوبر  25، مؤرخ في 416-05مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  .2005نوفمبر  02، صادر في 72، عدد .ر.ج
  .من نفس المرسوم التنفیذي 15راجع المادة  - 3
  .2002فیفري  12، صادر في 10ر، عدد .، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ج2002فیفري  05، مؤرخ في 02-02من قانون رقم  34راجع المادة -4

، صادر في 75ـ عدد .ر.، یحدد تشكیلة مجلس تنسیق الشاطئ وسیره، ج2006نوفمبر  22، مؤرخ في 424- 06قم من القانون ر  18راجع المادة  - 5

  .2006نوفمبر  26
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خضراء، وتطویر سیاسة الحضریة والصلبة، وتطویر سیاسة خاصة بتهیئة اإلطار المعیشي وبالمساحات ال

  .تحد من التلوث الجوي وتحسین نوعیة الهواء

  

-I دور الوالیة في مجال حمایة البیئة : 

لقد خولت لهذه الهیئة عّدة صالحیات في مجال حمایة البیئة، من خالل صالحیات قانون الوالیة 

  .ة، الفالحة والّري والغاباتالوالیالصحة العمومیة، السیاحة، السكن والتعمیر،  وتهیئة إقلیم : ونذكر منها 

یمارس المجلس الشعبي الوالئي اختصاصات في إطار : "أّنه من قانون الوالیة  77 حیث تنص المادة 

وأشارت كذلك ". الصالحیات المخولة للوالیة بموجب القوانین والتنظیمات ویتداول في مجال حمایة البیئة

في مجال حمایة وتوسیع األراضي الفالحیة والتهیئة والتجهیز   يالوالئإلى دور المجلس الشعبي  84المادة 

دور المجلس على  85أعمال الوقایة من الكوارث واآلفات الطبیعیة، كما أشارت المادة  وتشجیعالّریفي، 

ة إلى تنمیة وحمایة األمالك هالشعبي الوالئي في المبادرة باإلتصال مع المصالح المعنیة بكل األعمال الموج

  .ابیة في مجال التسییر وحمایة التربة وٕاصالحهاالغ

لشعبي الوالئي باالتصال مع المصالح المعنیة في یساهم المجلس ا:"على أنه  86ادة أشارت كذلك المو 

  .1"تطویر كل أعمال الوقایة ومكافحة األوبئة في مجال الصحة الحیوانیة والنباتیة

بتحدید اختصاصات وصالحیات الوالي في مجال  قانون الوالیة نجد أّنه لم یقمنصوص  قراءةعند 

نجد أّنها أشارت إلى أّن الوالي مسؤول عن المحافظة على الّنظام  114حمایة البیئة، لكن بالعودة إلى المادة 

واألمن والسالمة والسكینة العمومیة، كما أّنه یسهر على نشر مداوالت المجلس  الشعبي الوالئي وتنفیذها من 

، وكذلك یقوم الوالي بتقدیم تقریر عن تنفیذ المداوالت المتخذة خالل الدورات السابقة 102ة خالل نص الماد

  .1032عند افتتاح كّل دورة عادیة وهذا ما أكدت علیه المادة 

صالحیات المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10- 03قانون رقم القد أسند و 

ل حمایة البیئة والوقایة من التلوث، حیث یمكن أن تتلقى الوالیة كل في مجاللوالیة واختصاصات واسعة 

معلومة تتعلق بعناصر البیئة والتي من شأنها التأثیر على الصحة العمومیة من قبل أي شخص بحوزته 

  .3معلومات بهذا الخصوص

تعرض  تفیدمات فتتخذ الوالیة بذلك جمیع التدابیر الوقائیة الالزمة في حالة ما إذا وصلت إلیها معلو 

  .4أحد عناصر البیئة لضرر جسیم

                                           
  . 2012، صادر في 37، عدد .ر.، یتعلق بالوالیة، ج2012فیفري  12مؤرخ في  -07- 12من قانون رقم  86-85-84-77أنظر ا لمواد  - 1
  .، المرجع نفسه07-12من قانون رقم  114-103-102راجع المواد  - 2
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة،  ، مجلة جیل حقوق اإلنسان،"دور الجماعات المحلیة واإلقلیمیة في الحفاظ على البیئة"طاوسي فاطنة،  - 3

  .71، ص2014، 02العدد 
  .48.خنتاش عبد الحق، مرجع سابق، ص - 4
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كما یّكلف الوالي بتسلیم رخص للمنشآت المصنفة حسب أهمیتها بالّنظر لألخطار أو األضرار التي 

كما أن  1تنجر عنها، ویخول أیضا للوالي رفض تسلیم  الّرخصة إذا ما تبین أّن نشاط المنشأة مضر بالبیئة،

أعطى للوالیة حق إمكانیة إبداء الرأي إلى جانب الوزارات والبلدیات المعنیة  قد 21و  19المشرع في المادة 

  .قبل تسلیم الّرخص الخاصة بالمؤسسات المصنفة

، الذي ینجم عن منشآته الغیر الواردة بقائمة المنشآت المصنفة أخطار للمستغلتوجیه إعذار كما یمكن 

بناء على تقریر من مصالح  البیئة، ویقوم الوالي كذلك  وأضرار تهدد سالمة البیئة بمختلف مكّوناتها، وهذا

إلزالة هذه األضرار واألخطار، فإذا امتنع المستغل عن االمتثال فإن الوالي یأمر بتوقیف  لبتحدید أج

  .2شروط المحددة إلزامیا لحمایة البیئةلهذه المنشأة إلى حین امتثال المستغل لاألشغال في 

  

-IIالبلدیة في مجال حمایة البیئة  دور : 

كما تم منح مجموعـة من الصالحیات واالختصاصات كذلك لهذه الهیئة، ومن بین اختصاصاتها نجد 

، وكذلك االختصاصات المتعلقة بالبلدیة في 10-11بالبلدیة في قانون البلدیة رقم  ةاالختصاصات المتعلق

  .في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة  10-03القانون رقم ظل 

- 11قانون البلدیة  اختصاصات المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة البیئة والتي حددهاوتتلخص 

صالحیات المجلس الشعبي البلدي تحت عنوان النظافة وحفظ الصحة وطرقات في في الفصل الرابع  103

بمساهمة المصالح التقنیة للدولة على احترام منه على أّنه تسهر البلدیة  123البلدیة، حیث نصت المادة 

  : التشریع  والتنظیم المعمول به  المتعلق بحفظ الّصحة والنظافة العمومیة السیما

شرب، صرف المیاه المستعملة ومعالجتها، جمع النفایات الصلبة ونقلها لتوزیع المیاه الصالحة ل

على صحة األغذیة واألماكن المستغلة والمؤسسات ومعالجتها، مكافحة نواقل األمراض المنتقلة، الحفاظ 

  .للجمهور ةالمستقبل

خضع إقامة ی": على أنه 119قد جاء في الفصل األول تحت عنوان التهیئة والتنمیة وفي نص المادة و 

أي مشروع یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة، إلى و أي مشروع استثمار أو تجهیز على إقلیم البلدیة 

  ".المسبق للمجلس الشعبي البلدي والسیما في مجال حمایة األراضي الفالحیة والتاثیر على البیئةالرأي 

حمایة األراضي الفالحیة والمساحات  علىتسهر البلدیة : "منه على أّنه  110نّصت كذلك المادة و 

  ".الخضراء السیما عند إقامة مختلف المشاریع على إقلیم البلدیة

                                           
  . 98رمضان عبد المجید، مرجع سابق، ص  - 1
  .، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق10-03من قانون رقم  25- 18-21-19راجع المواد  - 2
-110-109-113راجع المواد . 2011یولیو  22، صادر في 37، عدد .ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011یولیو  22مؤرخ في  10-11قانون رقم  - 3

  .، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم  112
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تساهم البلدیة في حمایة التربة والموارد المائیة وتسهر على : "منه على أّنه  112أضافت أیضا المادة 

  ".االستغالل األمثل لها

على اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي بحیث  10- 11قانون المن  94قد نّصت المادة و 

والتدابیر الضروریة یتخذ االحتیاطات و یسهر على المحافظة على النظام العام وأمن األشخاص والممتلكات، 

  .1إلخ...لمكافحة األمراض المتنقلة أو المعدیة والوقایة منها

إال أنه بالعودة إلى النصوص القانونیة األخرى السیما المرسوم المتعلق بالتنظیم المطبق على 

المجال   في المؤسسات المصنفة مثال نجدها قد نّصت على صالحیات عدیدة لرئیس المجلس الشعبي البلدي

  .2یم رخصة استغالل المؤسسة المصنفة من الدرجة الثالثةلمهمة تسالبیئي ك

كما أنه في مجال التهیئة والتعمیر خّول لرئیس المجلس الشعبي البلدي صالحیاته تسلیم رخصة البناء، 

الذي یحدد كیفیات  176-91من المرسوم التنفیذي  35وذلك طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

  .هادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدمتحضیر ش

لبیئة في إطار التنمیة المتعلق بحمایة ا 10-03قانون رقم الالبلدیة في ظل  وفیما یخص صالحیات

وٕانجاح السیاسة الوطنیة  بلورةإّن الصالحیات الممنوحة للبلدیة من طرف المشّرع غرضها هو المستدامة، ف

 :3اختصاصات معّینة 10-03قانون رقم ال هال لحمایة البیئة، بحیث أسند

في الحاالت تسلیم الّرخص من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي، بالّنسبة للمنشآت المصنفة  - 

 .التي یتطلبها القانون

 .موجز التأثیر وأتلقى التصریح بالمنشآت التي تتطلب إقامتها دراسة مدى التأثیر  - 

رأیها، بعد األخذ برأي الوزارات المعنیة قبل تسلیم الّرخص، بالنسبة للمنشآت التي قد إبداء البلدیة  - 

الفالحة واألنظمة و على الّصحة والّنظافة العمومیتین واألمن  اتسبب أخطار و تلحق أضرارا بالبیئة 

 .جوالبفي المساس  سببتوالموارد الطبیعیة والمعالم أو ت البیئیة

 .4یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمهام البحث ومعاینة المخالفات المرتكبة - 

                                           
، یضبط التنظیم المطبق 2006ماي  21، مؤرخ في 198-06من مرسوم  03راجع المادة . ، مرجع نفسه10-11من قانون رقم  94راجع  المادة  - 1

  . 2006جوان  04، صادر في 37، عدد .ر.على المؤسسات المصنفة ج
، یتعلق بتحدید كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة 1991ماي  28، مؤرخ في 176-91من مرسوم تنفیذي  35راجع المادة  - 2

، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 1991جوان  01ـ، صادر في 26عدد . ر.التقسیم ورخصة ا لبناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج

  .2006جانفي  08، صادر في 01، عدد .ر.، ج2006في جان 07، مؤرخ في 06-03
  .131رمضان عبد المجید، مرجع سابق، ص - 3
  .، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق10-03من قانون رقمم  111-21-17راجع المواد  - 4
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الموسوم بعنوان االستثمار السیاحي في قانون العمران، في الختام، وبعد تطرقنا إلى موضوع بحثنا 

تعد السیاحة صناعة ثقیلة ذات عائد  وقفنا على عدة نتائج ومقترحات نستعرضها في هذه الخاتمة، حیث

مها، وهي تتطور بشكل في كل معالاستثماري بطيء، فالسیاحة هي ثمرة مادة معقدة ال یتحكم المتعاملون 

والممتلكات، والعدد الكافي في هیاكل اإلیواء، ومناخ االستثمار المشجع بكل أبعاده، خاص حسب أمن األفراد 

تكتسي تنمیة األنشطة السیاحیة وترقیتها طابع المصلحة العامة، وتستفید بهذه و  ،وأیضا شروط التمویل

 بعنایةا القطاع الصفة، من دعم الدولة والجماعات اإلقلیمیة، وهو ما یؤكد على أن المشرع الجزائري أحاط هذ

قانونیة خاصة ذلك أنه یعتبر قطاع استراتیجي له أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وبیئیة، تجعله یكتسي 

لدولة للنهوض طابع المصلحة العامة، وذلك من خالل البرامج واالعتمادات المالیة الضخمة التي توفرها ا

احي كونه رافدا من روافد التنمیة المحلیة والوطنیة سواء كان ه وكذلك مرافقة االستثمار السیبهذا القطاع وترقیت

استثمار في القطاع العام، أو استثمار خاص، فالدولة ترافق االستثمارات السیاحیة من بدایتها، بل وقبل 

البدایة، ویتجلى ذلك في دراسة وتهیئة المناطق السیاحیة ووضع البنى التحتیة والهیكلیة التي ستكون مراكز 

اع ترسم معالم الخطة السیاحیة، ووضع مختلف التشریعات والنصوص القانونیة بما یتوائم مع كل نمط إشع

من الملكیة العقاریة الموجهة لالستثمار السیاحي، وكذلك فرض شهادات ورخص عمرانیة لمراقبة إنشاء 

كولوجیة القاعدة فیها وٕانجاز المشاریع السیاحیة، ذلك لكونها تخضع الرتفاقات خاصة في مناطق بیئیة وای

ارتفاق عدم البناء إال في حدود معینة وشروط مدروسة توازن بین تثمین المواقع السیاحیة وحمایة البیئة في 

إطار التنمیة المستدامة، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فمراعاة المصلحة العامة في تنمیة األنشطة السیاحیة 

یة والمناظر والتراث واألقالیم السیاحیة، هي ملكیة عمومیة أمر المناص منه، ذلك أن الثروات الطبیع

وجماعیة، أي ملك المجموعة الوطنیة وكل الشعب الجزائري بما في ذلك األجیال القادمة التي من حقها أن 

تستفید من هذه الثروات ومن واجبنا  أن نحافظ علیها لكي تصل إلیها في أحسن حال وال نستنزفها 

والغیر مدروس الذي قد یدمرها أو ینقص جاذبیتها، فهذه الثروات الطبیعیة التي حبانا بها  باالستعمال المفرط

اهللا هي موروث ثقافي عاصر أجیال عدیدة ویجب أن یواكبنا لیصل إلى األجیال القادمة، لذلك نالحظ أن 

ن وباألخص القوانین واستعمله في جل القوانین المتعلقة بالعمرا "االستدامة"المشرع الجزائري أدخل مصطلح 

، فرهان التنمیة السیاحیة لم یعد تعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحةالم 01- 03السیاحیة على غرار القانون 

یقتصر على استثمارات ظرفیة بدون رؤیة استشرافیة، بل أصبح من الضروري تخطیط المشاریع السیاحیة 

ثمینها وترقیتها، كل ذلك دون استنزافها أو تخریب أخذا بعین االعتبار المكونات والمقدرات الموجودة وت

  .محیطها الطبیعي، وزیادة على ذلك یجب الحفاظ علیها لألجیال القادمة في إطار التنمیة المستدامة
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حیث تخضع تنمیة األنشطة السیاحیة لقواعد ومبادئ حمایة الموارد الطبیعیة والمتاحات الثقافیة 

  .التها وضمان القدرة التنافسیة للعرض السیاحي ودیمومتهوالتاریخیة، وهذا بغرض حمایة أص

ي للتهیئة السیاحیة قوم تنمیة األنشطة السیاحیة على المبادئ والكیفیات المحددة في المخطط التوجیهوت

في سبیل تنفیذ المخطط الوطني لتهیئة و المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة،  القانون طبقا ألحكام

دون اإلخالل باألحكام القانونیة في هذا المجال، تؤسس مخططات توجیهیة خاصة بالبنى التحتیة اإلقلیم، و 

  .الكبرى والخدمات الجماعیة ذات المنفعة الوطنیة

وهذه المخططات التوجیهیة الخاصة بالبنى التحتیة الكبرى والخدمات الجماعیة ذات المصلحة الوطنیة 

الوطني والتنمیة المنسجمة لمناطقه، وتتضمن كل القطاعات بما في  هي األدوات المفضلة لتطویر اإلقلیم

  . للتهیئة السیاحیة القطاعي  ذلك المخطط التوجیهي

وقصد تحسین العرض السیاحي وتنویعه یجب أن تستند برامج تنمیة األنشطة السیاحیة، إلى استغالل 

  .عقالني ومتوازن لكل الموارد التي تزخر بها البالد

الدولة الشروط الضروریة لترقیة االستثمار السیاحي، ویتم إنجاز برامج تطویر األنشطة لذلك توفر 

، وتتكفل الدولة باألعباء المترتبة على إعداد الدراسات لویة، داخل مناطق التوسع السیاحيالسیاحیة بصفة أو 

  . وأشغال التهیئة القاعدیة وٕانجازها داخل مناطق التوسع السیاحي

رات العمومیة للدولة والجماعات اإلقلیمیة وكذا الهیئات العمومیة، في إطار هذا وتلزم اإلدا

وهو ما یؤكد بأن قطاع السیاحة والنشاط . ضمن سیاستها القطاعیةتصاصاتها، بإدراج ترقیة السیاحة اخ

السیاحي بوجه عام یشكل حجر الزاویة في رسم كل سیاسة تنمویة، ویجب على كل الفاعلین اإلقلیمیین سواء 

على المستوى المحلي أو المركزي إدراج ترقیة العمل السیاحي في كل السیاسیات والبرامج التنمویة وجعل 

  . ار السیاحي قوة فعالة للتنمیة الشاملة لإلقلیم الوطنياالستثم

المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة النواة األولى والتي وضعها المشرع الجزائري  01-03یعد القانون 

لرسم معالم النشاط السیاحي وفق المنظومة التشریعیة الجدیدة، أي بعد مرحلة االنفتاح على حریة االستثمار 

قیید عن حق التملك العقاري وتراجع دور الدولة من محتكر لكل القطاعات إلى شریك استراتیجي جنبا ورفع الت

إلى جنب مع المتعاملین الخواص، كل ذلك دون التخلي عن دورها في ممارسة امتیازاتها كسلطة عامة 

في حالة تجاوز لمرافقة وتمویل وضبط كل المشاریع السیاحیة، والتدخل لممارسة حق الشفعة اإلداریة 

المستثمرین لما هو مسموح به قانونا، وذلك للموازنة بین المصلحة الخاصة لألفراد والمصلحة العامة العمرانیة 

  .والبیئیة
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فقد استلزمت هذه المحاور مراجعة أو تسویة بعض النصوص القانونیة وتكملة اإلطار التنظیمي مع 

  .تدعیم وتعزیز أدوات التسییر واإلدارة

یخضع هذا القطاع منذ العهد الحدیث إلى قانون التنمیة المستدامة للسیاحة السالف الذكر، وهو حیث 

یقضي بمطابقة تهیئة المناطق السیاحیة مع قانون التهیئة االقلیمیة الشاملة حسب ما جاء به القانون رقم 

والذي فصلنا أحكامه في ه المستدامة تالمتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمی 2001دیسمبر  12المؤرخ في  20- 01

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه،  2002فبرایر  05المؤرخ في  02- 02الباب األول وبالموازاة مع القانون 

، وكذا القانون 1998جوان  15المؤرخ في  04- 98إضافة إلى القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي رقم 

د القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السیاحیین الذي یحد 2003فبرایر  17المؤرخ في  02- 03رقم 

، الذي یحدد قواعد بناء  2006سبتمبر سنة  18المؤرخ في  325- 06للشواطئ، والمرسوم التنفیذي رقم 

  . المؤسسات الفندقیة وتهیئتها

ونیة المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، اإلطار العملي والوسیلة القان 03-03یمثل القانون و 

إلنتاج األراضي القابلة لالستثمار السیاحي، وهو األداة القانونیة في ید السلطات العمومیة لتجسید وتكریس 

المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، ویجسد هذا القانون السیاسة  01-03المبادئ التي نص علیها القانون 

المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة  20- 01نون االستثماریة السیاحیة بالموازاة مع متطلبات وأحكام القا

الذي یعد المرجع األساسي في سیاسة وتوجهات تهیئة اإلقلیم الوطني، وكذلك المخطط التوجیهي للتهیئة 

والذي یمثل اللبنة األساسیة للتخطیط السیاحي والتوجهات المستقبلیة لإلستشراف في  « SDAT »السیاحیة 

  .سیاحيمجال االستثمار ال

في سبیل مراجعة سیاستها االستثماریة، سعت السلطات العمومیة إلى توفیر مناخ أعمال مالئم لهذه 

االستثمارات، هذه األخیرة التي تحكمها عدة عوامل من أهمها ضرورة توفیر ما یسمى بالعقار السیاحي 

  .إلنجاز المشاریع االستثماریة في هذا المجال

استحداث هیئات وأجهزة أسندت إلیها مهمة تنظیم العقار السیاحي  ومن أجل بلوغ هذا الهدف تم

الموجه لالستثمار، والتي تأتي في مقدمتها الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة التي تضطلع بمباشرة عملیة اقتناء 

  وترقیة وتأجیر األراضي الواقعة في األجزاء القابلة للتهیئة المحددة من قبل مخطط التهیئة السیاحیة

  .والموجهة إلنجاز منشآت سیاحیة

  :فالمشرع الجزائري أخذ على عاتق الدولة تحمل كل أشغال التهیئة السیاحیة وذلك لسببین رئیسیین 

حیة بصفة خاصة عملیة ضخمة تعتبر أشغال التهیئة بصفة عامة والتهیئة السیا  أنه السبب األول

ص الطبیعیین والمستثمرین الخواص تحملها، وهي في عتمادات مالیة كبیرة، والتي ال یمكن لألشخااتتطلب 

نفس الوقت عملیة معقدة تتداخل فیها صالحیات عدة قطاعات وزاریة وتتطلب كذلك دراسات تقنیة 

متخصصة من طرف مكاتب دراسات تمتلك خبرة وتأهیل في هذا المجال، لذلك فإنه نظرا لصعوبة هذه 
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لین فیها، فإنه الخیار األمثل لتكون هذه العملیة مسندة إلى العملیة وتعقیدها وتداخل صالحیات عدة فاع

لتحقیقها، وقدرة التنسیق بین كل الكافیة الدولة وهیئاتها العمومیة التي لها من اإلمكانیات المادیة والبشریة 

القطاعات والهیئات المتداخلة فیها، وكل ذلك في سبیل تحقیق الموازنة بین المصلحة العامة العمرانیة 

  .المصالح الخاصة للمستثمرین في إطار التنمیة المستدامة والحفاظ على البیئة والمقدرات الطبیعیة الوطنیةو 

یتلخص السبب الثاني في البعد البیئي، حیث ترمي السیاسة العامة للدولة من خالل تهیئة اإلقلیم 

ما أكدته كل التشریعات الوطنیة في  الوطني إلى مراعاة الحفاظ على البیئة الطبیعیة والتنمیة المستدامة، وهو

المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة، وقانون التوجیه  20-01مجال التهیئة والتعمیر ابتداء من القانون 

الذي لم یغفل مسألة مراعاة إنجاز البنایات والتهیئة مع اإلحترام الصارم للمحیط الطبیعي  29- 90العقاري 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10- 03هذه األحكام نصوص القانون والبیئة، وتضمنت كذلك 

 03-03المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، والقانون  01- 03المستدامة، والقانونین المتعلقین بالسیاحة 

فیذیة والتنظیمیة المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، كل هذه الترسانة القانونیة ناهیك عن المراسیم التن

التي حددت كیفیات تطبیق أحكام هذه القوانین وجعلت محور البیئة والتنمیة المستدامة مرجعا أساسیا في كل 

عملیة تهیئة وتعمیر مهما كان نوعها وطبیعتها على كل مناطق اإلقلیم الوطني، وبصفة أخص في مناطق 

  .مالها على مؤهالت طبیعیة یجب الحفاظ علیهاشتاالسیاحیة نظرا لطابعها المتمیز و التوسع والمواقع 

من خالل ما سبق یمكننا القول أن المشرع الجزائري أحاط قطاع السیاحة واالستثمار السیاحي 

بمنظومة تشریعیة لها من اإلیجابیات كما لها من السلبیات، وذلك ألن اإلطار القانوني المنظم لالستثمار 

لطات العلیا للنهوض بهذا القطاع، ولكن تبقى اإلرادة والنیة غیر كافیة السیاحي یكرس اإلرادة السیاسیة للس

لتجسید نتائج عملیة تعود بالفائدة على االقتصاد الوطني، ألن عملیة االستثمار في بالدنا تتمیز بعدم إستقرار 

لعقار النصوص التشریعیة وتعقید االجراءات االداریة المرتبطة بالبیروقراطیة، وصعوبة الحصول على ا

  .والقروض البنكیة لتمویل عملیات االستثمار السیاحي

إن عملیة إنجاح االستثمار السیاحي ال یمكن أن تتحقق، إال إذا كانت مبنیة على تخطیط علمي 

مسبق، وبكون ذلك بالتخطیط االقلیمي والعمراني والذي یعد أساسا للتخطیط السیاحي، ألن علمیة التهیئة 

طا وثیقا بالتهیئة العمرانیة، والتنمیة  السیاحیة ال یمكن أن تتحقق دون تنمیة شاملة السیاحیة مرتبطة إرتبا

لإلقلیم الوطني مع مراعاة خصائص ومؤهالت كل فضاء جهوي ومحلي، لذلك یجب التخطیط برؤیة اقلیمیة 

دمات واألنشطة شاملة، تكون نتائجها قابلة لإلسقاط على المستوى المحلي لألقالیم، وذلك بهیكلة وتوزیع الخ

المختلفة بطریقة تجعل مختلف مناطق البالد مترابطة ومتكاملة، مع الحفاظ على خصوصیة كل منطقة 

  . وتثمین مؤهالتها السیاحیة والثقافیة والطبیعیة

إن أهم المقترحات التي یمكن وضعها في نهایة هذا البحث تتلخص في أن عملیة االستثمار السیاحي 

ومتشعبة، من الصعب التحكم في كل جزئیاتها، لكن ذلك لیس باألمر المستحیل، ویكفي هي صناعة متكاملة 

أن نلتفت یمینا وشماال لنرى ازدهار السیاحة بوجه عام واالستثمار السیاحي على وجه الخصوص في الدول 
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، وذلك من احةللسیتوفیر المحیط المالئم  المجاورة، لذلك یجب على القائمین على قطاع السیاحة في الجزائر،

خالل توفیر األمن بالدرجة األولى، والنقل المریح، واإلرشاد السیاحي، وأهم عنصر كذلك هو هیاكل اإلیواء، 

من فنادق وغیرها، ولیس بالضرورة أن تكون هذه الهیاكل الفندقیة من طراز وصنف غالي الثمن، بل یمكن 

ي طابع السیاحة صیصا لهذا الغرض، تراعتوفیر مؤسسات فندقیة عادیة وحتى شالیهات وخیم مهیأة خ

، وكذلك ال تكون باهظة الثمن، أي تراعي میزانیة أكبر عدد ممكن من السیاح لزیادة التدفق والنزهة واألصالة

السیاحي الذي سینعكس على كل المجاالت المحیطة به، من إطعام ونقل وصناعة تقلیدیة وغیرها، لذلك 

ور األشیاء ببساطة وبتفكیر شمولي ینسحب على معظم السواح إن لم نقل أحیانا قمة العبقریة تكمن في تص

كلهم، فاالستثمار السیاحي لیس صناعة لألثریاء فقط، بل یجب مراجعة والتفكیر في إعادة دفع قاطرة 

  .الصناعة السیاحیة بأسس جدیدة تكون أكثر تفتحا وتتخلص من النمطیة التي الزلنا نتخبط فیها

هم أهل العصرنة والتكنولوجیا وهم من ابتكروها وأول من استهلكوها، لذلك فهم  فالسواح األجانب

التي ملوا منها، بل یبحثون عن الطبیعة " بزیارتهم السیاحیة إلى بلدنا ال یبحثون عن الرفاهیة الحدیثة

یجب علینا أن نستثمر واألصالة والثقافات المغایرة ویریدون جو المغامرة والحیاة التقلیدیة التي یفتقدونها، لذلك 

في هذه المؤشرات القویة، والتي في بعض األحیان یراها القائمون على القطاع السیاحي تافهة، لكنها یمكن 

أن تكون هي محور انطالقة قطاع السیاحة برؤیة جدیدة لوضع هذه المقومات في إطار سیاحي جذاب یتوفر 

واقتصادي، وتلك هي البساطة التي یمكن أن تحدث  على إمكانیات تجعله متاحا لكل السواح في إطار آمن

التي ال " الراقیة"الفارق الذي لم تستطع الهیاكل السیاحیة الفخمة ذات الخمس نجوم من إحداثه مع الطبقة 

أرادوا السیاحة ألجل هذا المعیار، فإن وجهتهم حتما  إن من مجموع السواح الزائرین، والذین %05تمثل سوى 

من أجل العصرنة والتكنولوجیا، ألن هناك وجهات ودول رائدة في هذا المجال، وال مجال  لن تكون الجزائر

  .للتفكیر في منافستها، وذلك من ناحیة الخدمات أو من ناحیة األسعار

ولعل أكبر عائق أمام تحقیق تنمیة سیاحیة ناجحة، هو ارتباط التنمیة االقتصادیة واالستثمار بشكل 

لغیر مبني على أسس موضوعیة، والغیر مدروس من الناحیة العلمیة، وهو ما أبرزته عام بالقرار السیاسي ا

التجارب السابقة من خالل محدودیة تجسید مساعي التنمیة االقتصادیة والسیاحیة، ألن القرار السیاسي الذي 

ها، وٕانما یتحكم في كل القطاعات غالبا ما یكون غیر مستقر، وال یراعي الجوانب الموضوعیة التي ذكرنا

ت األشخاص في مراكز المسؤولیة لخدمة بییكون هدفه األول هو استقرار األوضاع االجتماعیة واألمنیة، وتث

مصالح ضیقة بدل التفكیر في خدمة المصالح العلیا للوطن، وهو األمر الذي جعل التنمیة االقتصادیة 

یة لتقدیم عروض سیاحیة راقیة وتنافسیة واالستثمار السیاحي على وجه الخصوص ال یواكب التطورات االقلیم

في األسواق العالمیة للسیاحة، وأضحت الجزائر ال تشكل وجهة سیاحیة رائدة بالرغم من توفرها على كل 

  .المؤهالت والمقدرات الطبیعیة والثقافیة والجمالیة التي تسمح لها بأن تكون وجهة سیاحیة بامتیاز

ار السیاحي بشكل جذري والتخلص من األفكار النمطیة التي ال لذلك ال بد من مراجعة سیاسة االستثم

تخدم مصلحة هذا القطاع االستراتیجي،  وذلك باالستغالل األمثل للمقومات السیاحیة الطبیعیة بما یتالئم مع 
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النمط السیاحي الذي یرید السواح األجانب اكتشافه في بالدنا، على غرار الدول العربیة األخرى التي عرفت 

  .ف تستغل هذه المقومات كاألردن ومصر وغیرها من الدولكی

  : إضافة لما سبق یمكن اقتراح التوصیات التالیة 

  اقتراح توسیع وتهیئة أكبر عدد ممكن من مناطق التوسع السیاحي في كامل التراب الوطني وال سیما

السیاحیة من خالل عملیات الهضاب العلیا والجنوب إلبراز أقطاب سیاحیة جدیدة والرفع من فعالیتها 

 .الترویج السیاحي

  إعطاء صالحیات أكبر للسلطات المحلیة في تسییر العقار السیاحي، وال سیما المصادقة على

مخططات االستثمار السیاحي التي تضطلع وزارة السیاحة بهذه العملیة، والتي یمكن أن تسند إلى 

لك تالفیا لثقل القرار المركزي وطول الوقت وتعقید السلطات المحلیة على غرار الوالیة أو البلدیة وذ

 .االجراءات االداریة، مما سیسهل ویبسط سیر عملیة االستثمار وتفعیلها

  تثمین المقدرات السیاحیة الوطنیة، وامتصاص العدد إعادة بعث وتدعیم السیاحة الداخلیة، من خالل

التي احة واالستجمام في الدول المجاورة الهائل من السواح الجزائریین الذین یغادرون الوطن للسی

 .كیف تستقطبهم بخدمات راقیة وأسعار تنافسیة على عكس ما هو متوفر في بالدناعرفت 

  إنشاء صنادیق لدعم االستثمار السیاحي على غرار الدول األخرى، ودعمها بأموال ضخمة من أجل

 .المتوسط والبعیدالرفع من مساعي التنمیة السیاحیة وهیكلتها على المدى 

  التركیز واالهتمام بعملیة الترویج السیاحي لوجهة الجزائر ومقدراتها السیاحیة وثرواتها الطبیعیة، من

خالل إنشاء فضاءات ومراكز إشعاع ثقافي، وأفالم وأشرطة تعّرف بالزخم الثقافي الجزائري، خاصة 

 .في وسائل التواصل االجتماعي التي أصبح لها بعد عالمي

  اك المجتمع المدني في عملیة التنمیة والترویج السیاحي من خالل التوعیة والتحسیس بضرورة إشر

إنجاح هذه العملیة، والعمل على رفع الحس الثقافي والحضاري للمجتمع إلبراز أصالته وقابلیته 

 .الستقبال كل الثقافات والشعوب المختلفة

 ر السیاحي، وال سیما الدول العربیة، التي عرفت االستفادة من الخبرات األجنبیة في مجال االستثما

كیف تستغل هذا القطاع المهم وتنهض به، رغم محدودیة ثرواتها ومقوماتها السیاحیة مقارنة 

 .بالجزائر

  ضرورة تخفیف اإلجراءات االداریة، وال سیما المنظومة التشریعیة المعقدة في الجزائر، والتي تعرف

الت على النصوص القانونیة وقوانین المالیة التكمیلیة، والتي تجعل تغیرات كثیرة من خالل التعدی

المستثمرین األجانب یعزفون عن االستثمار في الجزائر تخوفا من هذه االجراءات المعقدة وعدم 

مناخ استثمار مستقر، وال سیما  موضوحها، وتوجههم في البلدان المجاورة التي عرفت كیف توفر له

 .تونس والمغرب
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  مراجعة قوانین االستثمار في الجزائر من خالل تسهیل اجراءات منح قروض بنكیة میسرة وجوب

بنسبة فائدة منخفضة، للمستثمرین في مجال السیاحة، ویكون الوعاء العقاري والمنشآت المقامة علیه 

 .ضمان لهذا القرض، وبالموازاة مع ذلك االستفادة من االعفاءات الضریبیة في هذه المشاریع

  رة إعادة النظر في الهیكل التنظیمي لقطاع السیاحة، وذلك من خالل إدماج وزارة التهیئة ضرو

، ألنه على الرغم 2010 – 2007العمرانیة والبیئة مع وزارة السیاحة، مثل ما كان علیه الحال سنة 

من ضخامة مهام هذه الوزارات مجتمعة، إال أن هذا التنظیم هو األفضل في نظرنا، ألن إنجاح 

عملیة التنمیة السیاحیة مرتبط إرتباط وثیق بعملیة التهیئة المجالیة واإلقلیمیة والبیئیة، ألن صناعة 

السیاحة هي صناعة متكاملة تتداخل فیها عدة قطاعات، یجب أن تعمل وتخطط في تناسق وتناغم 

عوائق، في نفس الوقت وفي نفس الهیكل التنظیمي، وذلك لربح الوقت، وتقارب الرؤى وتذلیل ال

 . وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما سیساعد حتما في تسریع وتیرة التنمیة السیاحیة وٕانجاحها

  فیما یخص آلیات حمایة التراث األثري الثقافي والتاریخي، یجب تطویر التكوین المتخصص بغیة

د مختص تعزیز القدرات التقنیة الخاصة بالمحافظة على هذا التراث وترمیمه، مما یتطلب إنشاء معه

 .بالتراث یساعد على سد العجز المسجل في مجال الحرفیین والعمال المتخصصین

  تفعیل دور الوقایة والردع، من خالل تكوین فرق شرطة تتكفل بالحفاظ على التراث الوطني األثري

 .والتاریخي والثقافي الجتناب مختلف األعمال المتسببة في تدهوره، وتهریبه

  نامج موضوعي ذي أولویة یقضي بالمحافظة على المواقع المصنفة وبترمیمها ضرورة إعداد وتنفیذ بر

 .إن كانت في حالة تدهور أو إتالف

  تقییم مجمل األعمال التي قامت بها السلطات العمومیة إلى حد الیوم للمحافظة على التراث، من

ر التصنیف، وٕارفاق خالل إنشاء قاعدة بیانات رقمیة تحتوي على كل المواقع المصنفة والتي في طو 

 . كل موقع سیاحي ببطاقة تقنیة مفصلة تبین خصائصه ومكوناته ومرجعیته التاریخیة والثقافیة
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-I النصوص القانونیة والتنظیمیة:  

  :الفوانین واألوامر: أوال

 .المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة، المعدل والمتمم 1966مارس سنة  26المؤرخ في  62-66األمر رقم  -1

والمتعلق بالحفریات وحمایة األماكن واآلثار التاریخیة  1967دیسمبر سنة  20المؤرخ في  281-67األمر رقم  -2

 .والطبیعیة

 .المتضمن القانون المدني الجزائري ، المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤءرخ في  58-75االمر  -3

یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم بالمرسوم التشریعي رقم  1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59-75رقم  األمر -4

المؤرخ في  02-05، والقانون رقم 1996دیسمبر  9المؤرخ في  274-96، واألمر رقم 1993أبریل  25المؤرخ في  93-08

 .2005فبرایر سنة  06

 .، المتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم19976أكتوبر سنة  23المؤرخ في  80-76األمر  -5

مؤرخة في  34ج ر (یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفالحیة  1983غشت  13مؤرخ في  18- 83القانون رقم  -6

16/08/1983.( 

مؤرخة  26ج ر (یتضمن النظام العام للغابات  1984یونیو سنة  23مؤرخ في  12-84القانون رقم  -7

 .1991دیسمبر سنة  2المؤرخ في  20- 91ومتمم بالقانون رقم معدل ) 26/06/1984في

، 1987ینایر  28، صادر في 05یتعلق بالتهیئة العمرانیة، ج ر عدد  1987ینایر  27مؤرخ في  03-87قانون رقم ال -8

 ،02/12/1990صادر في  52یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر عدد  01/12/1990مؤرخ في  29- 90الملغى بموجب القانون 

 .2004، صادرة في 51، ج ر عدد 14/08/2004مؤرخ في  05-04معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

الصادرة بتاریخ  49ج ر عدد  - المتضمن التوجیه العقاري 18/11/1990المؤرخ في  25- 90القانون رقم  -9

18/11/1990 

، 02/12/1990صادرة في  52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر عدد 01/12/1990مؤرخ في  29-90قانون رقم ال -10

 .2004، صادر في 51، ج ر عدد 14/08/2004المؤرخ في  05-04معدل ومتمم بموجب قانون رقم 

 .المتعلق باألمالك الوطنیة 01/12/1990المؤرخ في  30- 90القانون  -11

لمؤرخ في ا 07- 01یتعلق باألوقاف، معدل ومتمم بالقانون رقم  1991أبریل سنة  27مؤرخ في  10-91القانون رقم  -12

 .2002دیسمبر سنة  14المؤرخ في  10-02، والقانون رقم 2001مایو سنة  22

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  1991أبریل سنة  27المؤرخ في  11-91القانون رقم  -13

 .العمومیة، المتمم

صادرة في  -44ج ر عدد  -الثقافيالمتعلق بحمایة التراث  15/06/1998مؤرخ في  04-98القانون رقم  -14

17/06/1998. 

 ، یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة1999ینایر سنة  6مؤرخ في  01- 99القانون رقم  -15

  .المتعلق بتطویر االستثمار 2001جوان  20مؤرخ في  03-01األمر  -16

 .2015معدل ومتمم سنة  یتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، 2001یولیو سنة  03مؤرخ في  11- 01القانون رقم  -17

مؤرخة في  77ج ر (یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وٕازالتها  2001دیسمبر سنة  12مؤرخ في  19- 01القانون رقم  -18

15/12/2001.( 
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مؤرخة في  77ج ر (، یتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة 2001دیسمبر  12مؤرخ في  20-01قانون رقم  -19

15/12/2001.(  

الصادرة في  – 10ج ر عدد  –یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه  2002فبرایر  05مؤرخ في  02- 02قم القانون ر  -20

2002. 

 یتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها 2002مایو سنة  08مؤرخ في  08- 02القانون رقم  -21

 .10- 91المعدل لقانون األوقاف  10- 02القانون  -22

 .لمستدامة للسیاحةالمتعلق بالتنمیة ا 01- 03القانون رقم   -23

 .، یحدد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ2003فبرایر سنة  17مؤرخ في  02- 03القانون  -24

مؤرخة في  11ج ر عدد  –، یتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 2003فبرایر سنة  17مؤرخ في  03-03القانون  -25

 .2003فبرایر سنة  19

مؤرخة  43ج ر . (یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو سنة  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  -26

 ).20/07/2003في 

 2003غشت 26المؤرخ في  12-03، المتضمن الموافقة على األمر رقم 25/10/2003مؤرخ في  16-03القانون رقم  -27

 .لضحایاالمتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة وبتعویض ا

 ).15/08/2004مؤرخة في  51ج ر(، یتعلق بالصید 2004غشت سنة  14مؤرخ في  07- 04القانون رقم  -28

تتعلق بالوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار  -2004دیسمبر  25، مؤرخ في 20- 04قانون رقم  -29

 .29/12/2004، صادرة بتاریخ 84ج ر عدد  -التنمیة المستدامة

معدل  - 04/09/2005مؤرخة في  60ج ر عدد  –یتعلق بالمیاه  2005غشت  4المؤرخ في  12-05قانون رقم  -30

- 09واألمر رقم . 27/01/2008مؤرخة في  04ج ر عدد  – 2008ینایر سنة  23المؤرخ في  03- 08ومتمم بالقانون رقم 

  .26/04/2009مؤرخة في  44ج ر عدد  – 2009یولیو سنة  22المؤرخ في  02

مؤرخة في  15ج ر (، یتضمن القانون التوجیهي للمدینة 2006فبرایر سنة  20مؤرخة في  06-06قانون رقم  -31

12/03/2006.( 

 ).10/08/2008مؤرخة في  46ج ر (، یتضمن توجیه الفالحي 2008غشت سنة  3مؤرخ في  16-08قانون رقم  -32

اضي الفالحیة التابعة لألمالك یحدد شروط وكیفیات استغالل األر  - 2010غشت  15مؤرخ في  03-10القانون ر قم  -33

 .18/08/2010مؤرخة في  46ج ر عدد  - الخاصة للدولة

 13. ر.ج(یتعلق بالمجاالت المحمیة في إطار التنمیة المستدامة  2011فبرایر سنة  17مؤرخ في  02-11القانون رقم  -34

 ).28/02/2011مؤرخة في 

 .واعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریةیحدد الق - 2011فبرایر سنة  17مؤرخ في  04- 11القانون رقم  -35

 .2011یولیو  22، صادر في 37، عدد .ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011یولیو  22مؤرخ في  10-11قانون رقم  -36

 ).2011لسنة  40ج ر رقم ( 2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 18/07/2011المؤرخ في  11- 11القانون  -37

 .یتعلق بالجمعیات 2012ایر ین 12مؤرخ في  06- 12القانون  -38

 .2012، صادر في 37، عدد .ر.، یتعلق بالوالیة، ج2012فیفري  12مؤرخ في  - 07-12قانون رقم  -39
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  :المراسیم والمناشیر والقرارات: ثانیا

 المراسیم:  

، والملغى 1974جویلیة  23، صادر في 59عدد. ر.، یتضمن أحداث لجنة وطنیة للبیئة، ج156-74مرسوم رقم  .1

عدد صادر في . ر.یتضمن إنهاء نشاطات الّلجنة الوطنیة للبیئة، ج 1977أوت  15مؤرخ في  199- 77بموجب المرسوم رقم 

  .1977أوت  21

أوت  21صادر في  64عدد . ر.ینهي مهام اللجنة الوطنیة للبیئة، ج 1977أوت  15، مؤرخ في 119- 77مرسوم رقم  .2

1977.  

، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لكتابة الدولة للغابات والتشجیر 1979 دیسمبر 22مؤرخ في  264-79مرسوم رقم  .3

  .1979دیسمبر  25، صادر في 52عدد . ر.ج

الذي یحدد صالحیات كاتب الدولة للغابات واستصالح األراضي،  1981مارس  21مؤرخ في  49- 81مرسوم رقم  .4

 .1981مارس  24، صادر في 12ر، عدد .ج

ج ر (، یحدد القانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنیة 1983یولیو  23مؤرخ في  458-83المرسوم التنفیذي رقم  .5

 ).1993یولیو  26صادرة في  31عدد 

ج ر عدد (المتضمن إنشاء الحظیرة الوطنیة لثنیة الحد  1983جویلیة  23مؤرخ في  459- 83المرسوم التنفیذي رقم  .6

  ).1983جویلیة  26صادرة في  31

 31ج ر عدد (المتضمن إحداث الحظیرة الوطنیة لجرجرة  1983جویلیة  23مؤرخ في  460- 83رقم  المرسوم التنفیذي .7

  ).1983جویلیة  23صادرة في 

ج ر عدد ( ، المتضمن إنشاء الحظیرة الوطنیة للشریعة 1983جویلیة  23مؤرخ في  461- 83المرسوم التنفیذي رقم  .8

 ).1983جویلیة  26، صادرة في 31

 31ج ر، عدد (المتضمن إحداث الحظیرة الوطنیة للقالة  1983یولیو  23، مؤرخ في 462-83رقم  المرسوم التنفیذي .9

  )1983یولیو  31صادرة في 

 .المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة 1984مارس  03المؤرخ في  55-84المرسوم التنفیذي رقم  .10

وزیر الّري والبیئة والغابات ونائب وزیر ، یحدد اختصاصات 1984ماي  19، المؤرخ في 126-84مرسوم تنفیذي رقم  .11

  .1984ماي  22صادر في  21ر، عدد .المكلف بالبیئة والغابات، ج

(  –) والیة باتنة(المتضمن إنشاء الحظیرة الوطنیة لبلزمة  1984نوفمبر  03مؤرخ في  326-84المرسوم التنفیذي رقم  .12

 ).1984نوفمبر  7صادرة في 55ج ر عدد 

) والیة بجایة(، المتضمن إنشاء  الحظیرة الوطنیة لقورایة 1984نوفمبر  03، مؤرخ في 327-84قم المرسوم التنفیذي ر  .13

  ).1984نوفمبر  07مؤرخة في  55ج ر، عدد (  -

، المتضمن إنشاء الحظیرة الوطنیة تازة بوالیة جیجل، 1984نوفمبر  03، مؤرخ في  328- 84المرسوم التنفیذي رقم  .14

  ).1984نوفمبر  07مؤرخة في  55ج ر عدد (

ج ر ( ، الذي یحدد شروط تخصیص أماكن التخییم  واستغالله 1985ینایر سنة  26المؤرخ في  14-85المرسوم رقم  .15

یعدل ویتمم  2001مایو سنة  26مؤرخ في  138-01المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  27/01/1985مؤرخة في 

وكذلك صدر في ). 2001سنة  – 30ج ر، رقم (ن التخییم واستغاللها الذي یحدد شروط تخصیص أماك 14-85المرسوم رقم 

ج ر (، یتضمن التنازل للبلدیات عن أراضي للمخیمات 1984یولیو سنة  7مؤرخ في  161-84، المرسوم رقم  1984سنة 

  ).10/01/1984مؤرخة في 
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 .حظیرة األهقار الوطنیةیتضمن إنشاء دیوان  1987نوفمبر سنة  3مؤرخ في  231-87المرسوم التنفیذي رقم  .16

 45ج ر عدد (المتضمن تنظیم الحظیرة الوطنیة لألهقار  1987نوفمبر  03، مؤرخ في 232- 87المرسوم التنفیذي رقم  .17

  ).1987نوفمبر  4مؤرخة في 

ج ر عدد ( المتضمن تنظیم الحظیرة الوطنیة للطاسیلي  1987أبریل  21مؤرخ في  896- 87المرسوم التنفیذي رقم  .18

  ).1987أبریل  22ة في مؤرخ 17

، یحدد صالحیات الوزیر المنتدب للبحث والتكنولوجیا 1990دیسمبر  01، مؤرخ في 392- 90مرسوم تنفیذي رقم  .19

، یحدد 1992دیسمبر  28، مؤرخ في 488-92، ملغى بموجب مرسوم رقم 1990دیسمبر  01، صادر في 54ر، عدد .ج

 .1992دیسمبر  30صادر في ، 93، عدد .ر.صالحیات وزیر التربیة الوطنیة، ج

یحدد قواعد إحداث وكاالت محلیة للتسییر والتنظیم  1990دیسمبر  22مؤرخ في  405-90مرسوم تنفیذي رقم  .20

 .2003نوفمبر  05المؤرخ في  03- 408وتنظیم ذلك، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  - العقاریین الحضریین

لسنة  10ج ر (یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة ألمالك الدولة  02/03/1991مؤرخ في  65-91المرسوم التنفیذي  .21

 ).1994لسنة  36ج ر ( 01/06/1994مؤرخ في  117-94معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ) 1991

ج ر عدد  –یحدد القواعد العامة للتهیئـة والتعمیر والبناء  1991مایو سنة 28مؤرخ في  175-91المرسوم التنفیذي رقم  .22

 .01/06/1991صادرة بتاریخ  – 26

یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر  1991ماي  28مؤرخ في  177- 91مرسوم تنفیذي رقم  .23

المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  – 1991لسنة  26ج ر عدد  –والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به 

المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي  – 01/06/2005الصادرة في  62ج ر عدد  -10/09/2005المؤرخ في  05-317

 .01/04/2012الصادرة بتاریخ  19ج ر عدد  – 28/03/2012المؤرخ في  148-12رقم 

لسنة  10ج ر (یتضمن تنظیم  المصالح الخارجیة ألمالك الدولة  02/03/1991مؤرخ في  65- 91المرسوم التنفیذي  .24

 ).1994لسنة  36ج ر ( 01/06/1994مؤرخ في  117-94ل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم معد) 1991

یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل األراضي والمصادقة علیه  - 1991مایو  28مؤرخ في  178- 91مرسوم تنفیذي رقم  .25

 .معدل ومتمم 1991جوان  01صادرة في  26ج ر عدد  –ومحتوى الوثائق المتعلقة به 

المحدد لشروط التنازل عن األراضي الصحراویة في  1992جوان  06مؤرخ في  289- 92لتنفیذي رقم المرسوم ا .26

 .المساحات االستصالحیة وكیفیة اكتسابها

یتضمن االنضمام إلى اتفاقیة فینا لحمایة طبقة األزون المبرمة  1992- 09-23مؤرخ في  354-92مرسوم رئاسي رقم  .27

 27مؤرخ في   69العدد (ر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمنشو  1985مارس  22في فینا یوم 

یعدل المرسوم التنفیذي رقم  2013مارس  17مؤرخ في  110-13، صدر مرسوم تنفیذي 2013وفي سنة ). 1992سبتمبر 

 2007یونیو سنة  30ؤرخ في الم 207 – 2007الذي عدل المرسوم التنفیذي رقم  2010ماي  23مؤرخ في  142- 2010

  .الذي ینظم استعمال المواد المستنفدة لطبقة األزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي علیها

المؤرخ في  07-05یتعلق بالنشاط العقاري، معدل بالقانون  1993مؤرخ في أول مارس  03-93مرسوم تشریعي رقم  .28

 .2007مایو سنة  13

 .المتعلق بترقیة االستثمار 1993أكتوبر سنة  05خ في مؤر  12-93المرسوم التشریعي رقم  .29

 32ج ر عدد (المتضمن إنشاء الحظیرة الوطنیة تلمسان  1993ماي  12مؤرخ في  117- 93المرسوم التنفیذي رقم  .30

  ).1993ماي  16صادرة في 
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، .ر.، ج، یتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي1993أكتوبر  05، مؤرخ في 225-93مرسوم رئاسي رقم  .31

ر، عدد .، ج1996ماي  04، مؤرخ في 156- 96، معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم 1993أكتوبر  10، صادر في 64عدد 

 .1996ماي  08، صادر في 28

، یحدد شروط وكیفیات إعداد المخطط التوجیهي لتهیئة 2012مؤرخ في أول مارس سنة  12- 94المرسوم التنفیذي رقم  .32

 .وافقة علیهفضاء المدینة الكبیرة والم

، یحدد صالحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة 1994أوت  10، مؤرخ في 247-94مرسوم تنفیذي رقم  .33

 .1994أوت  21ـ صادر في 53ر، عدد .واإلصالح اإلداري، ج

 ، یتضمن أحداث  المجلس األعلى للبیئة والتنمیة 1994دیسمبر  25مؤرخ في   -  465-94مرسوم رئاسي رقم  .34

 .1995جانفي  08، صادر في 01، عدد .ر.المستدامة ویحدد صالحیاته وتنظیمه وعمله، ج

یتضمن المصادقة على االتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي  - 1995یولیو  06مؤرخ في  163-95مرسوم رئاسي رقم  .35

 .14/06/1995مؤرخة  في  32جریدة رسمیة رقم  - 1992یونیو  05في " Rio de janeiro"ریودیجانیرو "الموقع علیها في 

 7مؤرخ في  01ر، عدد .، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، ج1996جانفي  05، مؤرخ في 01-96مرسوم رئاسي رقم  .36

  .1996جانفي 

 -45یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم، ج ر عدد  30/06/1997مؤرخ في  239-97مرسوم تنفیذي رقم  .37

  .02/07/1997الصادرة بتاریخ 

یحدد كیفیات منح حق امتیاز قطع أرضیة من األمالك  -1997دیسمبر  15مؤرخ في  483- 97مرسوم تنفیذي رقم  .38

معدل  17/12/1997مؤرخة في  83الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات اإلستصالحیة وأعبائه وشروطه ج ر عدد 

 .25/11/1998مؤرخة في  88ر عدد  ج 23/11/1998مؤرخ في  372-98ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحیة وتحدید 1998فبرایر سنة  21مؤرخ في  70-98المرسوم التنفیذي رقم  .39

 .قانونها األساسي

 .، الذي یتضمن إنشاء المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة1998مارس  10المؤرخ في  94-98المرسوم التنفیذي رقم  .40

، یحدد شروط إدارة األمالك الوقفیة وتسییرها 1998مؤرخ في أول دیسمبر سنة  381- 98المرسوم التنفیذي رقم  .41

 .وحمایتها

، صادر 93ر، عدد .، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، ج1999دیسمبر  24ـ مؤرخ  في 300-99مرسوم رئاسي رقم  .42

  .1999دیسمبر  26في 

، یعرف المؤسسات الفندقیة ویحدد تنظیمها وسیرها 2000في أول مارس سنة مؤرخ  46-2000المرسوم التنفیذي رقم  .43

 ).2000مارس  5مؤرخة ف  10ج ر عدد (وكذا كیفیات استغاللها 

، یحدد تشكیلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات 2000یونیو  11مؤرخ  في  131-2000مرسوم تنفیذي رقم  .44

 .المشاریع الفندقیة وطریقة عملها

  .، یحدد الشارة المبینة لرتبة المؤسسات الفندقیة2000یونیو سنة  11مؤرخ في  134 – 2000نفیذي رقم المرسوم الت .45

، یتضمن أحداث المفتشیة العامة في وزارة األشغال 2000جوان  20مؤرخ في  137-2000مرسوم تنفیذي رقم  .46

  .2000جوان  21صادر في  ،36ر، عدد .العمومیة وتهیئة اإلقلیم والبیئة والعمران وتنظیمها وسیرها، ج

، الذي یتضمن حل المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة 2002نوفمبر  05المؤرخ في  367-02المرسوم التنفیذي رقم  .47

 .وتحویل أمالكها وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدمیها إلى الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة

یتعلق بمراجعة أسعار اإلیجار وحساب نسب إیجار  2005وفمبر سنة ن 10مؤرخ في  439- 05المرسوم التنفیذي رقم  .48

 المحالت ذات االستعمال السكني والتجاري والحرفي والمهني الواقعة في قطاع محفوظ
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ج ر عدد  - 178-91یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  - 2005سبتمبر  10مؤرخ في  318- 05مرسوم تنفیذي رقم  .49

 .2005 سبتمبر 11صادرة بتاریخ  62

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لتهیئة اإلقلیم وتنمیته 2005أكتوبر  25، مؤرخ في 416- 05مرسوم تنفیذي رقم  .50

 .2005نوفمبر  02، صادر في 72ر، عدد .المستدامة ومهامه وكیفیات سیره، ج

یور الماء یتضمن التصدیق على االتفاقیة بشأن الحفاظ على ط 2006-04-15مؤرخ في  140-06مرسوم رئاسي  .51

 .1996غشت  15في  La hayeاألورو أسیاویة المحررة بالهاي -المهاجرة اإلفریقیة

، 37ر، عدد .، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة ج2006ماي  21، مؤرخ في 198-06مرسوم رقم  .52

  . 2006جوان  04صادر في 

 .حدد قواعد بناء المؤسسات الفندقیة وتهیئتها، ی2006سبتمبر سنة  18مؤرخ في  325-06المرسوم التنفیذي رقم  .53

، 75ر عدد .یحدد تشكیلة مجلس تنسیق الشاطئ وسیره، ج - 2006نوفمبر  22، مؤرخ في 424- 06القانون رقم  .54

  .2006نوفمبر  26صادر في 

خل المناطق ، یحدد كیفیات إعادة بیع األراضي الواقعة دا2007ینایر سنة  28مؤرخ في  23-07المرسوم التنفیذي رقم  .55

 .التوسع والمواقع السیاحیة أو منح حق اإلمتیاز علیها

، یحدد شروط وكیفیات منح امتیاز استعمال واستغالل 2007فبرایر سنة  19مؤرخ في  69-07المرسوم التنفیذي رقم  .56

 .المیاه الحمویة

ة السیاحیة لمناطق التوسع یحدد كیفیات إعداد مخطط التهیئ 2007مارس  11مؤرخ في  86- 07المرسوم التنفیذي رقم  .57

- 15، المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 1990مارس  22مؤرخ في  409 - 90والمواقع السیاحیة، المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .2015مارس  02مؤرخ في  78

ط ، المتضمن انشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضب2007أفریل  23المؤرخ في  119- 07المرسوم التنفیذي رقم  .58

 .العقاري

 30المؤرخ في  11-06، یتضمن تطبیق أحكام األمر رقم 2007أبریل  23مؤرخ في  121-07المرسوم التنفیذي رقم  .59

الذي یحدد شروط وكیفیات منح االمتیاز والتنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز  2006غشت 

 .مشاریع استثماریة

الذي یحدد شروط وكیفیات البناء وشغل األراضي على  2007یونیو  30المؤرخ في  206-07قم المرسوم التنفیذي ر  .60

 .43جریدة الرسمیة، عدد  –الشریط الساحلي وشغل األجزاء الطبیعیة المتاخمة للشواطئ 

 .یحدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة 2007ماي  19مؤرخ في  144-07مرسوم تنفیذي رقم  .61

یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على  -  2007مایو سنة  19مؤرخ في  145-07ذي رقم مرسوم تنفی .62

 .22/05/2007مؤرخة في  34ج ر عدد  –دراسة وموجز التأثیر على البیئة 

، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة التهیئة العمرانیة 2007نوفمبر  18، مؤرخ في 351-07مرسوم تنفیذي رقم  .63

  .2007نوفمبر  21، صادر في 73ر، عدد .البیئة والسیاحة، جو 

، .ر.، یتعلق بالمجلس الوطني االستشاري للموارد المائیة، ج2008مارس  15، مؤرخ في 96-08مرسوم تنفیذي رقم  .64

 .2008مارس  16، صادر في 15عدد 

لوطني لعلوم البحر وتهیئة المتضمن تحویل المعهد ا 2008یولیو  14مؤرخ في  221- 08المرسوم التنفیذي رقم  .65

 .40الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة، الجریدة الرسمیة عدد

الجریدة  –یتعلق بتصنیف المناطق المهددة للساحل  2009فبرایر سنة  17مؤرخ في  88-09المرسوم التنفیذي رقم  .66

 .12الرسمیة، عدد 
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، یحدد شروط إعداد مخطط تهیئة الشاطئ ومحتواه 2009أفریل  07المؤرخ في  114- 09المرسوم التنفیذي رقم  .67

 .21الجریدة الرسمیة عدد  –وكیفیات تنفیذه 

یحدد شروط وكیفیات منح االمتیاز على األراضي التابعة  2009ماي  2مؤرخ  في  152-09المرسوم التنفیذي رقم  .68

 .والموجهة إلنجاز مشاریع استثماریة لألمالك الخاصة للدولة

، المحدد لشروط وكیفیات منح االمتیاز على األصول 2009ماي  02المؤرخ في  153-09المرسوم التنفیذي رقم  .69

المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة والغیر مستقلة واألصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة االقتصادیة 

 .وتسییرها

 .یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للتعمیر -2009أكتوبر  22مؤرخ في  344-09المرسوم التنفیذي رقم  .70

، یحدد كیفیات تطبیق حق االمتیاز الستغالل األراضي 2010دیسمبر  23مؤرخ  في  326- 10المرسوم التنفیذي رقم   .71

 ).29/12/2010مؤرخة في  79ج ر (الفالحیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة 

یتضمن إنشاء المصالح الخارجیة لوزارة  السیاحة  2010أكتوبر  20المؤرخ في  257- 10المرسوم التنفیذي رقم  .72

 .63، العدد 2010أكتوبر  26مؤرخة في  63والصناعة التقلیدیة وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة رقم 

ج  -صالحیات وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة یحدد 2010أكتوبر سنة  21المؤرخ في  258-10المرسوم التنفیذي رقم  .73

  .64ر عدد 

 5المؤرخ في  324-03، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2011ینایر سنة  5مؤرخ في  01- 11مرسوم تنفیذي رقم  .74

 .والمتضمن كیفیات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصالح القطاعات المحفوظة 2003أكتوبر سنة 

، یتضمن إنشاء وكالة وطنیة للقطاعات المحفوظة وتحدید 2011ینایر سنة  5مؤرخ في  02- 11مرسوم تنفیذي رقم  .75

 .تنظیمها وسیرها

، یحدد شروط وكیفیات وضع مخطط تهیئة المدن 2011فبرایر سنة  16مؤرخ في  76- 11المرسوم التنفیذي رقم  .76

 .2014فبرایر سنة  09مؤرخ في  14- 68الجدیدة وٕاعداده، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 –المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتهیئة وجاذبیة اإلقلیم  2011مارس  28المؤرخ في  137- 11المرسوم التنفیذي رقم  .77

  . 20الجریدة الرسمیة عدد 

یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة إلى  2011یولیو  10مؤرخ في  246-11مرسوم رئاسي رقم  .78

اقیة الدولیة المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبیب تلوث زیتي، المعتمدة اإلتف

  .1973نوفمبر  2وبروتوكولها المبرم بلندن في  1969-11- 29ببروكسل في 

 .المحمیةیحدد قائمة الفصائل النباتیة غیر المزروعة  2012ینایر  4مؤرخ في  03-12مرسوم تنفیذي رقم  .79

ج ر عدد  – 178-91یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  – 05/04/2012مؤرخ في  -166-12مرسوم تنفیذي رقم  .80

 .2012أفریل  11الصادرة بتاریخ  21

 .یحدد قائمة الفصائل الحیوانیة غیر األلیفة الغیر محمیة 2012-05-24مؤرخ في  235-12مرسوم تنفیذي رقم  .81

، یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر األمالك 2012دیسمبر سنة  16مؤرخ في  427- 12المرسوم التنفیذي رقم  .82

  .العمومیة والخاصة التابعة للدولة

، یحدد القانون األساسي للحظائر الوطنیة التابعة للوزارة 2013نوفمبر  9مؤرخ في  374-13المرسوم التنفیذي رقم  .83

 ).2013ر نوفمب 13صادرة في  57ج ر عدد (المكلفة بالغابات 

، مؤرخ في 259-10، المعدل للمرسوم  التنفیذي رقم 2013نوفمبر سنة  25، مؤرخ في 396- 13مرسوم تنفیذي رقم  .84

دیسمبر  21صادر في  62عدد . ر.، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة، ج2010أكتوبر  21

2003.  



   

473 
 

، یحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة 2014یولیو سنة  5ؤرخ في الم 181- 14المرسوم التنفیذي رقم  .85

 .المتبادلة في الترقیة العقاریة محل مقتني األمالك العقاریة المغطاة بضمان الترقیة العقاریة وكیفیات ذلك

ططات یتعلق بتنظیم مكافحة التلوثات البحریة وٕاحداث مخ 2014سبتمبر  22مؤرخ في  264-14مرسوم تنفیذي رقم  .86

 .استعجالیة لذلك

، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، الذي  2015ینایر سنة  25مؤرخ في  19-15المرسوم التنفیذي رقم  .87

، الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر 1991ماي سنة  28مؤرخ في  176- 76ألغى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 .ة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، المعدل المتممورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخص

، یحدد شروط وكیفیات منح االمتیاز القابل للتحویل 2015أكتوبر سنة  26مؤرخ في  281- 15المرسوم التنفیذي رقم  .88

 .ة ذات الطابع التجاريإلى تنازل على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاریع الترقیة العقاری

،  یحدد صالحیات 2016ینایر سنة  10الموافق  1437ربیع أول عام  29مؤرخ في  05- 16المرسوم التنفیذي رقم  .89

 .02ج ر عدد  –وزیر التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة 

ركزیة لوزارة التهیئة العمرانیة  یتضمن تنظیم االدارة الم 2016ینایر  10مؤرخ في  06- 16المرسوم التنفیذي رقم  .90

  ).2016ینایر  13مؤرخة في  02ج ر ، رقم ( –والسیاحة والصناعة التقلیدیة وتنظیمها وسیرها 

یحدد مهام المفتشیة العامة  2010ینایر  10موافق  1437ربیع األول  29مؤرخ في  07- 16المرسوم التنفیذي رقم  .91

 ).2010ینایر  13مؤرخة في  2رقم –ج ر (اعة التقلیدیة وتنظیمها وسیرها لوزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصن

 - ر.، یحدد صالحیات وزیر الموارد ا لمائیة والبیئة، ج2016مارس سنة  01، مؤرخ في 88- 16مرسوم ت تنفیذي رقم  .92

  .2016مارس  09، صادر في 15عدد 

تشكیلة اللجنة الوطنیة واللجان الوالئیة للمجاالت ، یحدد 2016أكتوبر سنة  10مؤرخ في  259-16مرسوم تنفیذي رقم  .93

  .المحمیة وكیفیات تنظیمها وسیرها

، یحدد كیفیات إعداد المخطط التوجیهي للمجال المحمي 2019غشت سنة  13مؤرخ في  224- 19مرسوم تنفیذي رقم  .94

  .والموافقة علیه ومراجعته

كیفیات إعداد مخطط تسییر المجال المحمي ، یحدد 2019غشت سنة  13مؤرخ في  225- 19مرسوم تنفیذي رقم  .95

 .والمصادقة علیه ومراجعته

 .، یحدد مهام مدیریات البیئة في الوالیات وتنظیمها2019غشت سنة  13مؤرخ في  226-19مرسوم تنفیذي رقم  .96

والبیئیة،  ، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة الموارد المائیة2016مارس  01، مؤرخ في 89- 16مرسوم تنفیذي رقم  .97

  .2016مارس  09، صادر في 15، عدد .ر.ج

یتضمن إنشاء تنسیقیة  2020یولیو  30الموافق  1441ذي الحجة  9مؤرخ في  213- 20المرسوم التنفیذي رقم  .98

 .لمكافحة التصحر وٕاعادة بعث السد األخضر

 302- 065الخاص رقم یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص  2020یونیو  8مؤرخ في  157- 20المرسوم التنفیذي  .99

 ".الصندوق الوطني للبیئة والساحل"الذي عنوانه 

 القرارت والمناشیر والتعلیمات : 

فبرایر  05المؤرخ في  02- 02المتضمن تطبیق القانون رقم  2002أكتوبر  19المؤرخ في  380المنشور الوزاري رقم  .1

 .الشاطئيالمتعلق بحمایة الساحل وتثمینه في إطار مخطط التهیئة  2002

، الذي یحدد مواصفات شارات تصنیف المؤسسات الفندقیة وكذا البیانات 2004دیسمبر سنة  27القرار المؤرخ في  .2

 .المسجلة علیها
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یحدد تشكیلة اللجنة المركزیة إلعداد مشروع المخطط  - 2006یولیو سنة  09القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .3

 .وكیفیات عملها التوجیهي القطاعي للتهیئة السیاحیة

، یحدد نموذج التصریح المسبق لبیع ملك واقع داخل مناطق التوسع والمواقع 2008مارس سنة  18قرار مؤرخ في  .4

 .السیاحیة

 .الصادرة عن وزیر التهیئة العمرانیة البیئة والسیاحة 2008ماي سنة  31المؤرخة في  02التعلیمة الوزاریة رقم  .5

ج جریدة رسمیة رقم .یتضمن انشاء ملحقات للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة 31/08/2008القرار الوزاري المؤرخ في  .6

19.  

، یحدد تنظیم مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة للوالیة في مكاتب، 20/05/2012قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .7

 .60،  العدد 2012أكتوبر  31مؤرخة في  63الجریدة الرسمیة رقم 

متضمنة طریقة معالجة ملفات طلب االمتیاز على  2015أوت  06مؤرخة في  001المشتركة رقم التعلیمة الوزاریة  .8

 .العقار النجاز مشاریع استثماریة

II تبالك:  

  :الكتب باللغة العربیة: أوال

 –عمان  –الطبعة األولى  –دار صفاء للنشر والتوزیع  –إدارة المنشآت السیاحیة  –آسیا محمد إمام األنصاري  -1

2002. 

مؤتمر اإلرث الحضاري  –، دراسة تطبیقیة على محافظة عمان gisالتسویق السیاحي باستخدام  –إبراهیم بظاظو  -2

 .2007أمانة عمان الكبرى، األردن،  –لمدینة عمان 

 –عمان، األردن  –دار الوراق للنشر  –الطبعة األولى  -gisالتخطیط والتنسیق السیاحي باستخدام  –ابراهیم بظاظو  -3

2006. 

 . 2008 –األردن  –عمان  –دار الورق للنشر  –الطبعة األولى  –الجغرافیا والمعالم السیاحیة  –ابراهیم بظاظو  -4

 - عمان –دار الوراق للنشر  –الطبعة األولى  –تطبیقات على الوطن العربي  –الجغرافیا السیاحیة  - ابراهیم بظاظو -5

 .2010 –األردن 

 .2006 –عمان، األردن  –دار الوراق للنشر  –الطبعة األولى  -خریطة األردن السیاحیة والثقافیة   –إبراهیم بظاظو  -6

 –الكویت  –وكالة المطبوعات  –الطبعة األولى  –االتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضریة  –أبو عیاش عبد اإلله  -7

1980. 

 .1974 –مطبعة العالم العربي  –التخطیط القومي واإلقلیمي والمحلي  –أبو بكر متولي  -8

 .2002 –عالم الكتب  –القاهرة  –الطبعة األولى  –السیاحة المتواصلة البیئیة  –أحمد الجالد  -9

 1998 –عالم الكتب  –الطبعة األولى  –التخطیط السیاحي والبیئي بین النظریة والتطبیق  –أحمد الجالد  -10

 .2003 –عالم الكتب  –القاهرة  –الطبعة األولى  –ام التنمیة واإلعالم السیاحي المستد –أحمد الجالد  -11

التنمیة  –التلوث البیئي  –أحمد رمضان نعمة اهللا، أسامة أحمد الفیل، التنمیة االقتصادیة ومشكالتها مشاكل الفقر  -12

  .2015المستدامة، دار التعلیم الجامعي، االسكندریة، 

 .2008، اإلسكندریة، مصر، 1الوفاء لدنیا النشر والطباعة، طأحمد عبد السمیع عالم، علم االقتصاد السیاحي، دار  -13

 –عین شمس، مصر  - مكتبة سعید رأفت   –الطبعة الثانیة  –دراسات في جغرافیة المدن  –أحمد علي اسماعیل  -14

1982. 

 .1992 –مصر  –مطبعة األهرام  –علم االجتماع الریفي  –أحمد غریب سید  -15
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 .2007عمان،  –ة، دار الكنوز المعرفة صناعة السیاح: أحمد محمود مقابلة  -16

 .بدون سنة نشر  -دار النهضة العربیة –دراسات في التخطیط السیاحي  –أحمد ملوخیة  -17

 2005 –الطبعة األولى  –الجیزة  –هال للنشر والتوزیع  –أنواع الشركات السیاحیة  –أحمد ممدوح حلمي  -18

 .2000 –عمان، األردن  –الطبعة األولى  –مؤسسة الوراق  –مبادئ السفر والسیاحة  –اسماعیل محمد علي  -19

 .2009 –عمان  –دار الرایة للنشر والتوزیع  –األسس والمرتكزات  –السیاحة البیئیة  –أكرم عاطف رواشدة  -20

 –االسكندریة  –المكتب الجامعي للنشر والتوزیع  –التنمیة المستدامة وحقوق اإلنسان  –الحسن عبد الموجود ابراهیم  -21

2006. 

 .1984 –مصر  –عالم الكتب  –دراسة عبقریة المكان  –الخشاب مصطفى  -22

الطبعة  –المجلد الثاني  –أسباب كسف الملكیة  –الوسیط في شرح القانون المدني الجدید  –السنهوري عبد الرزاق  -23

  .دون سنة طبع –نهضة مصر  -الثالثة  الجدیدة

 .1989 –الجزائر  –المؤسسة الوطنیة للكتاب  –تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث  –المیلي مبارك  محمد  -24

 –القاهرة  –دار الفكر العربي  –الطبعة األولى  –دراسة في جغرافیة السیاحة  –أقالیم مصر السیاحیة  –إمام الشرابي  -25

1991. 

 .1979 –الطبعة األولى  –دار الكتاب الدار البیضاء  –التنظیم اإلقلیمي المغربي  –أنور أحمد أرسالن  -26

 –عمان  –دار زهران  –الطبعة األولى  –تسویق الخدمات، مدخل إستراتیجي، وظیفي، تطبیقي  –بشیر العالق  -27

1999. 

 .1997 –عمان، األردن  –دار زهران  –صناعة السیاحة  –توفیق ماهر عبد العزیز  -28

 .1986 –المصریة  –ح والتربیة الترویجیة فلسفة التروی –تهاني عبد السالم  -29

 .1997 –عمان  –دار زهران  –صناعة السیاحة  –توفیق ماهر عبد العزیز  -30

 .1994 –االسكندریة  –دار المعارف  –الطلب السیاحي الدولي والتنمیة السیاحیة في مصر  –جلیلة حسن حسنین  -31

 .1981 –القاهرة  –مكتبة االنجلو المصریة  –الجغرافیة التطبیقیة  –جمال الدین الدناصوري  -32

 .1997 –األردن  –الجزء التاسع  –الهیئة السیاحیة لجامعة الدول العربیة  –السیاحة العربیة  –جمصة الهشمي  -33

حسن أحمد الشافعي، التنمیة المستدامة والمحاسبة والمراجعة البیئیة في التربیة البدنیة والریاضة، دار الوفاء دنیا  -34

 .2012عة والنشر، االسكندریة، الطبا

 –الطبعة األولى  –بیروت  –الدار اللبنانیة للنشر والعالقات العامة  -السیاحة صناعة وعالقات عامة –حسن الحسن  -35

1988.  

 – 01الطبعة  –الدار اللبنانیة للنشر والعالقات العامة، بیروت  –حسن الحسن ، السیاحة صناعة وعالقات عامة  -36

1978. 

 .1988 –دار الحكمة للتوزیع  –جامعة قطر  –قسم الجغرافیة  –مدخل إلى الجغرافیة  –حسن الخیاط  -37

 .2012حسن عبد الرزاق حسن، إضاءات في التنمیة وقیاس دلیل النقد الدولي، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن،  -38

 .1973 – 76العدد  –شؤون عربیة  –السیاحة في الوطن العربي  –حسن عبد القادر صالح  -39

 .2002 –عمان، األردن  –دار وائل للنشر  –الطبعة األولى  –الموارد السیاحیة وتنمیتها  –حسن عبد القادر صالح  -40

 .1998 –عمان  –دار النظم  –مدخل إلى السیاحة واالستجمام والتنزه  –حسین الریماوي  -41

 .1990 –بغداد  –مطبعة اإلیمان  –اإلطار النظري للجغرافیا  -حسین عبد الرزاق عباس -42

 .1987رؤیة عصریة للتنمیة السیاحیة، النهضة المصریة، القاهرة،  - حسین كافي  -43

 .1987 –مصر الفرعونیة  –رؤیة عصریة للتخطیط السیاحي  –حسین كفافي  -44
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 –مصر  –القاهرة  –الهیئـة المصریة العامة للكتاب  –رؤیة عصریة للتنمیة السیاحیة للدول النامیة  –حسین كفافي  -45

1991. 

 .1987 –الهیئة العامة للكتاب  -رؤیة عصریة للتخطیط  السیاحي في مصر والدول النامیة –حسین كفافي  -46

 .1991 –الهیئة المصریة العامة للكتاب  –رؤیة عصریة للتنمیة السیاحیة في الدول النامیة  –حسین كفافي  -47

 .2006 –الدار الجامعیة  –كلیة السیاحة والفنادق  –جامعة اإلسكندریة  –التنمیة السیاحیة  –جلیلة حسن حسنین  -48

سلسلة الكتاب األم في تاریخ  – 41 –منشورات لجنة تاریخ األردن  –السیاحة واالستجمام في األردن  –حابس سماوي  -49

 .1994 –عمان  – 28األردن 

 .1997 –اهرة عالم الكتب الق –الطبعة الثانیة  –جغرافیة المدن  –حمدان جمال  -50

 .2013عمان  –مبادئ السیاحة، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزیع : حمزة، العلوان  -51

عمان  –، الجغرافیا والمعالم السیاحیة، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع )وآخرون(حمزة عبد الحلیم، درادكة  -52

2014. 

 .2001 –عمان، األردن  –مؤسسة الوراق  –الطبعة األولى  –أصول صناعة السیاحة  –حمید عبد النبي الطائي  -53

عمان  –دار الوراق للنشر والتوزیع  –الطبعة األولى  –مدخل إلى السیاحة والسفر والطیران  –حمید عبد النبي الطائي  -54

-2003. 

 .2000 –عمان، األردن  –دار وائل للنشر  –الطبعة األولى  –صناعة السیاحة في األردن  –خالد مقابلة  -55

 .2003 –الطبعة الثانیة  –عمان  –دار وائل للنشر  –فن األدلة السیاحیة  –خالد مقابلة  -56

 .2009عمان  -دار الصفاء للنشر والتوزیع   –تخطیط الخدمات المجتمعیة وبنیة التحتیة  –خلف حسین علي الدلیمي  -57

 .2008، األردن، 1علمیة للنشر والتوزیع، طرعد مجید العاني، االستثمار والتسویق السیاحي، دار كنوز المعرفة ال -58

المجلس األعلى  –الطبعة األولى  –ترجمة عطیة محمد شحاته  –بانوراما الحیاة السیاحیة  –روبرت ماكنتوش وآخرون  -59

 .2002 –القاهرة  –للثقافة 

 .2009 –لبنان  –المؤسسة الحدیثة للكتاب  –دراسة في الجغرافیة التنمویة  –خدمات المدن  –ریاض كاظم الجمیلي  -60

 –رسالة ماجستیر، معهد العلوم االقتصادیة، جامعیة الجزائر  –االستثمارات السیاحیة في األردن : ریان درویش  -61

1997. 

 –الطبعة األولى  –دار المسیرة للنشر والتوزیع  -مبادئ التسویق الحدیث بین النظریة والتطبیق –زكریا عزام وآخرون  -62

 .عمان-2008

  .1994 –مطابع األهرام  –نظریة االقتصاد الكلي  –سامي خلیل  -63

 –سلسلة المعارف المعارف العامة  –أحمد محمد العدوي : ترجمة  –اآلراء الحدیثة في علم الجغرافیة  –ستامب دولي  -64

 .1996 - مطبعة لجنة التألیف والترجمة زتلمشر  

 .2015 –عمان  –مكتبات المجتمع العربي للنشر والتوزیع  –فن العمارة  –سعد صدیق البهنسي  -65

 .2010 –دار الخلدونیة  –تسییر وٕادارة األمالك الوطنیة في التشریع الجزائري  –سلطاني عبد العظیم  -66

 .1970 –اإلسكندریة  –دار الجامعات المصریة  –التخطیط االقتصادي اإلقلیمي  –سلفان أبو علي  -67

 .1994 –مطبعة جامعة القاهرة  –جغرافیة السیاحة والترویج  –سعاد عمران  -68

 2003 –الجزائر  –دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  –النظام القانوني الجزائرى للتوجیه العقاري  –سماعین شامة  -69

 –عمان، األردن  –دار المسیرة للنشر  –الطبعة األولى  –نظم المعلومات الجغرافیة في رؤیة جغرافیة  –سمیح عودة  -70

2005. 

 .1996 –اإلسكندریة  –مؤسسة شباب الجامعة  –التخطیط من أجل التنمیة  –سمیرة كامل  -71
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 –دمشق  –الطبعة األولى  –دار الرضا للنشر  –اإلدارة الحدیثة للمؤسسات السیاحیة والفندقیة  –سهیل الحمدان  -72

2001 . 

 .2001السیاحیة، دمشق، مبادئ السیاحة، الجمعیة الجغرافیة : شمسین، ندیم  -73
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  : الملخص 

إن عملیة االستثمار السیاحي، تعتبر رافدا من روافد التنمیة االقتصادیة، وال یمكن إنجاح هذه العملیة بمعزل 

مراحل عن التخطیط العمراني والتخطیط السیاحي لذلك تناولنا في موضوع االستثمار السیاحي في قانون العمران، أهم 

التنمیة السیاحیة وخطواتها، ابتداءا من السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم وأدوات تجسیدها، والتي تعتبر اإلطار المرجعي 

للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، الذي یضطلع بوضع االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة السیاحیة على األمدین 

بات الحدیثة في مجال التهیئة المجالیة والتخطیط السیاحي من خالل الذكاء المتوسط والبعید، كما تطرقنا إلى المقار 

شرافیة لكامل اإلقلیم توالتسویق االقلیمي كمفاهیم مستحدثة إلعادة رسم صورة مجالیة وفق معاییر مدروسة واس

والسیاحیة، من خالل تنظیم وتسییر التهیئة العمرانیة لولتجسید هذه المحاور رصدت الدولة مؤسسات قانونیة  .الوطني

اإلدارة المركزیة والمصالح الخارجیة لوزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة، وأنشأت مدیریات على المستوى المحلي لتكون 

  .امتدادا للهیكل التنظیمي للقطاع

إن عملیة االستثمار السیاحي عملیة منظمة تتداخل فیها صالحیات عدة قطاعات ودوائر وزاریة، وهي عملیة 

نجزه أصحاب االختصاص وال سیما یال یمكن أن تتم بطریقة عشوائیة، بل یجب تسییرها وفقا لتخطیط علمي مدروس 

على مستوى االدارات المركزیة، لذلك یعتبر التخطیط االقلیمي والسیاحي أساسا لالستثمار السیاحي، ألن العملیات 

ني محدد مسبقا ووفقا للمقدرات والمؤهالت السیاحیة التخطیطیة المدروسة توجه مساعي التنمیة وفقا لبرنامج زم

  .الموجودة

والذي أنشأت له مناطق خاصة تسمى " العقار السیاحي"وفي هذا اإلطار عملت السلطات العمومیة على توفیر 

زة بمناطق التوسع السیاحي، والتي تتكفل الدولة بتهیئتها وربطها بمختلف الشبكات والهیاكل القاعدیة لكي تكون جاه

الستقبال المشاریع االستثماریة، وفي سبیل المحافظة علیها وتسییرها وعدم تغییر طابعها، تمنح الدولة للمستثمر في 

محدد المدة وقابل للتجدید وفقا لدفتر شروط، ویكون " عقد امتیاز"مناطق التوسع السیاحي القطعة األرضیة بموجب 

االستغالل دون حق التصرف الذي یبقى في ید الدولة بصفتها مالكة للمستفید من حق االمتیاز الحق في االستعمال و 

الرقبة، وهذا الحق یمنحها ممارسة حق الشفعة في حالة ما إذا أراد المستثمر المستفید من قطعة أرض داخل مناطق 

لتنمیة  أو تحویل ملكیتها إلى شخص آخر، عند ذلك تمارس الوكالة الوطنیةالتوسع السیاحي، التصرف ببیع األرض 

  .السیاحة حقها في الشفعة اإلداریة وتحل محل المشتري في هذا البیع

هیاكل اإلیواء، وعقار غیر مبني، سواءا كان ذلك سیاحي إلى عقار مبني كالفنادق و ویمكن تصنیف العقار ال

أو شریط داخل مناطق التوسع السیاحي أو خارجها، فالعقار السیاحي یمكن أن یكون ممتلكات ثقافیة عقاریة، 

ساحلي، أو محمیات وحظائر وطنیة، أو محطات حمویة، ومعظم هذه األصناف تندرج ضمن األمالك الوطنیة 

العقاریة واألمالك الخاصة للدولة، والتي األصل فیها إرتفاق عدم البناء والتنازل، لكن المشرع الجزائري استثناءا خرج 

ة باستغالل هذه األمالك العقاریة في اإلستثمار السیاحي عن هذه القاعدة وسمح بشروط محددة ومقاییس  مدروس

  . الذي یعتبر قطاع استراتیجي

ومع كل ذلك أحاط المشرع الجزائري االستثمار السیاحي في هذه المناطق بحمایة قانونیة خاصة في إطار 

ثماریة السیاحیة وعدم استنزاف التنمیة المستدامة، والتي یجب من خاللها مراعاة البعد البیئي في إنجاز المشاریع االست

  . المقدرات الطبیعیة والبیئیة والمحافظة علیها

 



  

 

Résumé :  

Le processus d'investissement touristique est l'un des affluents du développement 
économique, et ce processus ne peut réussir indépendamment de l'urbanisme et de la 
planification touristique. Par conséquent, nous avons traité de la question de l'investissement 
touristique dans la loi urbaine, les étapes et les étapes les plus importantes du développement 
touristique, à partir de la politique nationale de préparation de la région et des outils pour leur 
incarnation, qui sont considérés Le cadre de référence du plan directeur pour le 
développement du tourisme, qui est chargé de définir la stratégie nationale de développement 
du tourisme à moyen et long termes, et nous avons également abordé des approches 
modernes dans le domaine du développement de terrain et de la planification du tourisme à 
travers l'intelligence et le marketing régional comme des concepts développés pour 
redessiner une image de terrain selon des normes bien étudiées et tournées vers l'avenir pour 
l'ensemble de la région nationale. Afin d'incarner ces axes, l'État a surveillé les institutions 
juridiques pour organiser et conduire le développement urbain et touristique, à travers 
l'administration centrale et les intérêts extérieurs du ministère du Développement urbain et 
du Tourisme, et a créé des directions au niveau local pour être une extension de la structure 
organisationnelle du secteur. 

Le processus d'investissement touristique est un processus organisé dans lequel les 
compétences de plusieurs secteurs et départements ministériels se chevauchent, et il s'agit 
d'un processus qui ne peut pas être mené de manière aléatoire, mais doit être mené selon une 
planification scientifique réfléchie réalisée par des spécialistes, en particulier au niveau des 
administrations centrales. Par conséquent, la planification régionale et touristique est 
considérée comme une base pour l'investissement touristique, car Les processus de 
planification réfléchis orientent les efforts de développement selon un calendrier 
prédéterminé et selon les capacités et qualifications touristiques existantes. 

Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont œuvré pour fournir un «immobilier 
touristique» pour lequel des zones spéciales ont été créées, appelées zones d'expansion 
touristique, que l'État garantit de les préparer et de les relier à différents réseaux et structures 
de base afin d'être prêt à recevoir des projets d'investissement, et afin de les préserver et de 
les gérer et de ne pas changer leur caractère, l'État accorde à l'investisseur Dans les zones 
d'expansion touristique, la parcelle de terrain fait l'objet d'un «contrat de concession» à durée 
déterminée renouvelable selon un cahier de conditions. Ce droit lui confère l'exercice du 
droit de préemption dans le cas où l'investisseur bénéficiant d'un terrain dans les zones 
d'expansion touristique souhaite se céder pour vendre le terrain ou en transférer la propriété à 
une autre personne, alors l'Agence Nationale de Développement du Tourisme exerce son 
droit de préemption administrative et remplace l'acheteur dans cette vente 

La propriété touristique peut être classée en une propriété construite telle que des hôtels 
et des structures d'hébergement, et une propriété non construite, que ce soit à l'intérieur ou à 
l'extérieur des zones d'expansion touristique, car la propriété touristique peut être un bien 
immobilier culturel, une bande côtière, des réserves nationales et des granges, ou des stations 
de chauffage, et la plupart de ces types Ils sont inclus dans l'immobilier national et la 
propriété privée de l'Etat, qui est le principe de l'accord de ne pas construire ou de renoncer, 
mais le législateur algérien est une exception qui a dérogé à cette règle et a permis des 
conditions spécifiques et des normes mesurées pour exploiter ces biens immobiliers dans 
l'investissement touristique, qui est considéré comme un secteur stratégique 

Malgré tout cela, le législateur algérien a entouré les investissements touristiques dans 
ces zones d'une protection juridique particulière dans le cadre du développement durable, à 
travers laquelle la dimension environnementale doit être prise en compte dans la mise en 
œuvre des projets d'investissement touristique et ne pas épuiser et préserver les capacités 
naturelles et environnementales. 



  

 

Abstract 
 
The tourism investment process is one of the tributaries of economic development, 

and this process cannot be successful in isolation from urban planning and tourism 
planning. Therefore, we dealt with the issue of tourism investment in the Urban Law, the 
most important stages and steps of tourism development, starting from the national policy 
for preparing the region and the tools for their embodiment, which are considered The 
frame of reference for the directive plan for the tourism development, which is 
responsible for setting the national strategy for tourism development in the medium and 
long terms, and we also touched on modern approaches in the field of field development 
and tourism planning through intelligence and regional marketing as concepts developed 
to redraw a field picture according to well-studied and forward-looking standards for the 
entire national region. In order to embody these axes, the state oversaw the legal 
institutions to organize and lead urban and tourist development, through the central 
administration and the external interests of the Ministry of Urban Development and 
Tourism, and created directorates at local level to be an extension of the organizational 
structure of the sector. 

The tourism investment process is an organized process in which the competences 
of several sectors and ministerial departments overlap, and it is a process that cannot be 
carried out randomly, but must be carried out according to scientific planning. thoughtful 
work carried out by specialists, in particular at central government level. Therefore, 
regional and tourism planning is seen as a basis for tourism investment, because 
thoughtful planning processes orient development efforts according to a predetermined 
timeframe and according to existing tourism capacities and skills. 

In this context, the public authorities have worked to provide “tourist real estate” for 
which special zones have been created, called tourist expansion zones, which the State 
guarantees to prepare them and to link them to different networks and structures of basis 
in order to be ready to receive investment projects, and in order to preserve and manage 
them and not change their character, the State grants the investor In areas of tourist 
expansion, the plot of land is subject to a fixed-term “concession contract” renewable 
according to a set of conditions. This right confers on him the exercise of the right of 
preemption in the event that the investor benefiting from land in tourist expansion areas 
wishes to sell himself in order to sell the land or transfer ownership to another person, 
then the National Tourism Development Agency exercises its right of administrative 
preemption and replaces the buyer in this sale Tourist property can be classified as 
constructed property such as hotels and accommodation facilities, and unbuilt property, 
whether inside or outside of tourism expansion areas, as tourist property can be cultural 
real estate, a coastal strip, national reserves and barns, or heating stations, and most of 
these types They are included in national real estate and private property of the state, 
which is the principle of the agreement not to build or give up, but the Algerian legislator 
is an exception that has derogated from this rule and allowed specific conditions and 
measured standards to exploit these real estate in tourism investment, which is considered 
as a strategic sector Despite all this, the Algerian legislator has surrounded tourism 
investments in these areas with special legal protection within the framework of 
sustainable development, through which the environmental dimension must be taken into 
account in the implementation of tourism investment projects. and not to deplete and 
preserve natural and environmental capacities. 

 


