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 المخطط في المتضمنة اإلقليم لتهيئة الوطنية السياسة سعيت

خ 02-10 قانون (2030   آلفاق اإلقليم لتهيئة الوطني  المؤر 

 والنشاطات للسكان المالئم التوزيع إلى (2010 يونيو 29 في

 كل   خصوصيات مراعاة مع ،األساسية والهياكل االقتصادية

 .إقليم

 التوازن ضمانل ، الدولة تنتهجه الذي المسعى يبرز كما

 التراب فضاءات كامل عبر الجاذبية وإضفاء اإلنصافو

 .المستدامة التنمية إطار في وذلك، الوطني

المقد مة



 

 األكثر األقاليم مرافقة في السياسة هذه رهان يكمن ال وعليه،

 في وخصوصا، بل فحسب، حركيتِها هيكلة خالل من ديناميكية

 من تعاني التي حرمانا واألكثر النائية الفضاءات دمج على السهر

ر  .التنمية مجال في تأخ 
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  فيها بما الوطني، التراب أجزاء من جزء   كل   يمث ل »

 .الوطني تراثنا عناصر من عنصًرا ،الحدودية المناطق

 وذلك، االزدهارو النمو في جزء كل   بحق االعتراف وعلينا

 .«.ومضبوطة شاملة إستراتيجية إطار في

 
خ في  02-10القانون رقم  والذي يتضم ن المصادقة على المخطط  2010يونيو  29المؤر 

( 2030الوطني لتهيئة اإلقليم   
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 .لن يتم  إهمال أي  إقليمأي أن ه 



 المتعلقة بعض المؤشرات

 المناطق الحدوديةب
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 .واليات منتدبة 3. والية 12. بلدان حدودية 7. كم 6.385

 .بلدية 57 

601 1  مع المغرب،كم 

376 1 مع مالي، كم 

982  مع ليبيا،كم 

965  مع تونس،كم 

956  مع النيجر،كم 

463  مع موريتانيا،كم 

42  مع الصحراء الغربيةكم. 

 يةلوطنا المناطق الحدودية



 الصحراء الغربية 

 كم 42
 موريتانيا

 كم 463

 مالي

 كم 1 376

 النيجر

 كم 956

 ليبيا

 كم 982

 تونس

 كم 965

 المغرب

 كم 1 601



. 
البلديات 

 )%(الحدودية 

عدد البلديات 

 الحدودية

اإلجمالي  العدد

 للبلديات

 الحدودية الواليات

 الطارف. 1 24  08 33

 سوق أهراس. 2 26 05 19

 تبسة. 3 28 10 36

 الوادي. 4 30 04 10

 ورقلة. 5 21 01 05

 إليزي. 6 06 04 67

 تمنراست. 7 10 03 30

 أدرار. 8 28 03 11

 تندوف. 9 02 02 100

 بشار. 10 21 07 33

 النعامة. 11 12 04 33

 تلمسان. 12 54 07 13

 الحدودية مجموع المناطق 262 57 22 %



 عدد البلديات الحدودية من أصل إجمالي عدد البلديات
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 الكثافة الدنيا
الكثافة 

 القصوى

متوس ط الكثافة 

 السكانية

عدد السكان في 

 2018مارس 
 الحدودية المناطق (²كم)المساحة 

37 

 سيدي فرج

والية سوق )

 (أهراس

390 

 مغنية 

 (تلمسان والية)

 الشمال 047 4 830 317 78

1,21 

 القصدير 

 (والية النعامة)

279 

 بكارية

 (تبسة والية)

 الهضاب العليا 095 19 196 223 12

0,07 

 تازروك

 (تمنراستوالية )

12 

 طالب العربي

 (والية الوادي)

 الجنوب 577 905 254 328 0,36

 المجموع  720 928 280 869 0,94 390 0,07

% 2,0 % 39 

نسبة المناطق 

على  الحدودية

 الصعيد الوطني 
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 بلدية مغنية

 (والية تلمسان)

 ²كم/ نسمة  390

 تازروكبلدية 

 (تمنراستوالية )

 ²كم/ نسمة  0.07

أي ما ²كم 928 720   المساحة الكلية للواليات الحدودية تقدر ،

 .لوطناإلجمالية ل مساحةالمن %  39يعادل 

 سكان من إجمالي عدد %  2.0، أي نسمة 869 280 يقدر سكانال بعدد

  .الوطن
 .بينما تختلف الكثافة السكانية على مستوى البلديات الحدودية

 :تشمل المناطق الحدودية 



خصائص المناطق 

    يةلوطنا الحدودية
 



الذي تنتمي الفضاء الجغرافي المناطق الحدودية حسب تختلف خصائص 

 إليه

 المناخو التضاريستباين شديد من حيث 

 .ياالجتماعو االقتصاديوكذا على الصعيدين  

 :المناطق الحدودية 

 والتل، للساحل1.

 ، يةلجبلا2.

 العليا، لهضابا3.

 .الصحراوية4.
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 الشرقي، للساحل حدوديةال مناطقال1.

 الشرقي، للتل حدوديةال مناطقال2.

 الغربي، للتل حدوديةال مناطقال3.

 شرق، ـ العليا للهضاب حدوديةال مناطقال4.

 غرب، ـ العليا للهضاب حدوديةال مناطقال5.

 شرق، ـ للجنوب حدوديةال مناطقال6.

 شرق، ـ الكبير للجنوب حدوديةال مناطقال7.

 الكبير، للجنوب حدوديةال مناطقال8.

 .غرب ـ للجنوب حدوديةال مناطقال9.

د المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم تسع  مناطق حدودية ( 09)حد 

 :وهي 
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 : والتل للساحل الحدودية المناطق1.

 .، شرقًاالطارفوبوالية تلمسان، غربًا، بوالية  هذه المناطق تقع•

 .تتميّز بكثافة سكانية مرتفعة كما أنّها مزّودة بعّدة مرافق•

، والقالة، غربًاوالغزوات،  وندرومةتلمسان ومغنية ترتكز على مجموعة من المدن وهي •

 .شرقًا

 .شرقًا، قسنطينةو عنابةوتَستَقِطبُها ُمدٌن كبرى تتمثّل في وهران، غربًا، •

كما تتمي ز بسهولة ات صالها بالس احل السيما من خالل مختلف 

 .الهياكل األساسية للطرق والسكك الحديدية
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 : للجبال الحدودية المناطق2.

 بوالية ،غربًاو (مجردة جبال) أهراس سوقو الطارف بواليتي شرقًا، ، المناطق هذه تقع•

 .(تلمسان جبال) تلمسان

 عائقًا تشّكل وعرة بمنحدرات الّساحل خلف الواقعة الجبلية ةالحدودي المناطق هذه تتّسم•

 .لالتّصال

  الهياكل و اتالتجهيز في نقصو السكانية الكثافة وقل ة العزلة من الفضاءات هذه تعاني•

 يةدالقاع

 .عزلتها تشديد في إضافيًا حاجًزا الحدودي موقعها كلّ يش كما•

تعاني هذه المناطق من ضعف المبادالت، حيث تقتصر عالقاتها مع دول 

 .الغابيةالجوار على بعض النشاطات الرعوية أو 
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 : العليا للهضاب الحدودية المناطق3.

 .شرقًا ،تبسة وبوالية غربًا، ،النعامة بوالية المناطق هذه تقع•

 .شرقًا الواقعة تلك عن غرب ـ العليا للهضاب الحدودية المناطق تختلف•

 عددٌ  ويَستَقِطبُها كثافة أكثر شرق، ـ العليا للهضاب الحدودية المناطق تَُعدّ •

 .(الونزةو العاتر بئرو تبسة) المدن من

 كما .هاّمة مدن إلى تفتقد فهي غرب ـ العليا للهضاب الحدودية المناطق ماأ•

 .الهاِمشي لموقعها نظًرا السكانية الكثافة ضآلةو العزلة من تعاني أنّها
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 : (الجنوب) الصحراوية الحدودية المناطق4.

 .ضئيلة جدّ  سكانية كثافة   ذاتَ  شاسعةً  مساحةً  المناطق هذه تُغطّي•

 الّسكانية التّجمعات من أرخبيل شكل على بشبكة تتّسم حيث الجنوب، أقاليم شساعة عن المترتّبة العزلة•

 بعضها، عن البعيدة

 ما مواردال هذه تثمين ضعفو وطبيعية بشرية عوامل عن النّاجم و الطبيعية الموارد تشهده الذي ضغطال •

 .الموازي االقتصاد ظاهرة استفحال إلى يؤّدي

 واالقتصادية االجتماعية التّحّوالت بِفِعلِ  محدودة (القوافل تجارة) للصحراء العابرة التقليدية المبادالت•

 طرأت التي للتّحّوالت نظًرا قانونية غيرو رسمية غير بصفة غالبا تتم التي و الّدول بين الحدود وإقامة

 .المتداولة الّسلع طبيعة على

 .(...الشرعية غير الهجرة) لها ةجوارمال دولبال يحدث بما المناطق هذهتأثّرت•

 

 

نظًرا لموقعها الجغرافي   قسوى تكتسي أهمية إستراتيجيةإال إنها 
 .ومؤه التها االقتصادية









61,9349 km 

41,2663 km 

231,718 km 

174,383 km 

 البلديات الحدودية لوالية الوادي

  ورقلةالبلديات الحدودية لوالية 

 شرق ـالمنطقة الحدودية للجنوب 

 الوادي

 ورقلة

 دوار الماء

 البرمة



246,902 

km 

160,556 

km 

286,787 

km 

 إليزيالبلديات الحدودية لوالية 

 شرق ـالمنطقة الحدودية للجنوب الكبير  

 ادريسبرج عمر 

 برج الحواس

 ورقلة

 دبداب

 أميناسإن 

 إليزي

 جانت



المنطقة 

الحدودية 

للجنوب 

 الكبير 

 النيجر
 مالي

 تمنراستالبلديات الحدودية لوالية 

 البلديات الحدودية لوالية أدرار



 تبلبلة

 عرق فراج

 قنادسة مريجة

 بوقايس

 بني ونيف

 موغل

 البلديات الحدودية لوالية بشار 

 كم 537.644

 غرب ـالمنطقة الحدودية للجنوب 

  تندوفالبلديات الحدودية لوالية 

 أم العسل 

   تندوف



تشهد المناطق الحدودية الوطنية اليوم 

 إشكالية خاصة في مجال تهيئة اإلقليم



ر•  التنمية، ديناميكيات في تأخ 

 والخدمات، القاعدية والمنشئات الجماعية التجهيزات في نقص•

 االتصال، ونقص العزلة•

 الحضرية، األقطاب عن البعد•

 للنقل، األساسية الهياكل نقص•

 المجه زة، النشاط وفضاءات اإلنتاجية القواعد نقص•

 اإلمداد، سالسل تنظيم ضعف•

 .الجنوبية الحدود عبر معتبر نزوح•

 :ويتجل ى ذلك من خالل 
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 المناطق، لهذه بالن سبة التنمية ديناميكيات بعث•

 ،جاذبيتها تعزيز•

  للحدود العابرة المبادالت اقتصاد ضمن فع ال نحو على إدراجها•

 .جي دة ظروف في االنفتاح من تمكينها قصد

هان في   :وعليه، يكمن الر 
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 المناطق، بهذه خاصة تنموية برامج دادعوإ مستعجلة إجراءات ات خاذ

 : بهدف

التنمية، ديناميكية إنعاش 

النقائص، بعض تدارك 

المحلية للساكنة المعيشي اإلطار تحسين. 

 :وبالت الي، يتعي ن 



تم  إعداد إستراتيجية وطنية في لذا  

مجال تهيئة إقليم المناطق الحدودية 

 (.المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم)



 دعم التجهيزات والمرافق بالمناطق الحدودية،1.

 دعم إقامة نشاطات اقتصادية،2.

 دعم فك العزلة وتسهيل التنقّل بالمناطق الحدودية،3.

 .دعم تنمية العالقات العابرة للحدود4.

 :تقوم هذه اإلستراتيجية على 



تحسينو المناطق بهذه االقتصاديةو االجتماعية التنمية تحقيق 

 سّكانها، معيشة ظروف

 الوطني، التراب تاَلُحم تعزيز 

الهجرة تدفقات سياق في السيما الحّساسة المناطق مراقبة 

 الشرعية، غير النشاطاتو

الصحراء جنوب وإفريقيا العربي المغرب على اإلقليم انفتاح ترقية 

 .جيّدة ظروف في

 :كما تهدف هذه اإلستراتيجية إلى 



 

ل  أولويات الت دخ 

 



 ـ دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية1

 : السياق هذا في يتعي ن
 

واالقتصادية االجتماعية التنمية وتعزيز المحلية الساكنة استقرار على العمل 

 .التنموية قدراتها وهيكلة المناطق لهذه

 :  خالل من السيما

للنشاطات، مصغ رة مناطق إنشاء 

جين مرافقة  ، المستثمرين و لمشاريعل الحاملين الش باب المتخر 

ومتوس طة صغيرة مؤس سات إنشاء خالل من المحل ية الموارد تثمين ، 

الوطنية، األسواق في االنخراط تعزيز 

للحدود العابرة المبادالت تثمين. 



ل2  ـ دعم فك العزلة وتسهيل التنقـ 

 :ويتعل ق األمر 

 الطرق شبكات طريق عن الحدودية المناطق عن العزلة فك  ب•

  الحديثة االت صاالت وروابط والمطارات الحديدية والسكك

 ،(األقاليم رقمنة)

 للصحراء، العابر الطريق) الجوار دول مع االتصال تعزيز•

 .(... غرب ـ شرق السيار الطريق



 ـ دعم الت جهيزات والمرافق 3

 :ويتعل ق األمر 

 الموقع إلى يعود الذي والمرافق التجهيزات ضعف تداركب

 بشبكات الربط) وعزلتها الحدودية للمناطق الهامشي

 الطاقة وشبكات للشرب الصالحة بالمياه التزويد

 .(...العمومية والخدمات واالتصاالت



 ـ دعم تنمية العالقات العابرة للحدود4

 :ويتعل ق األمر 

 ، القائمة العالقات تعزيز  ب •

 ثنائية ات فاقات إبرام حالة في م حتََملة لِعالقات   التََّحس ب   •

 .الجوار دول مع الشأن، هذا في



 : خالل من السيما

 للحدود، ةالعابر النقل وخدمات األساسية الهياكل تدعيم•

تَِّسق أو المشترك التسيير•  الحدودية، للمعابر الم 

 األسواق، دمج خالل من االقتصادية المبادالت دعم•

 المؤس سات، بين ةالشراك دعم•

 المشتركة، المحلية التنمية مبادرات تشجيع•



  الصحية الخدمات : العمومية والمرافق الخدمات بين التعاون سبل بحث•

  إفريقي مستشفى انشاء :مثال المتخص ص، العالج أو االستعجاالت)

حراء جنوب إفريقيا منطقة كاف ة يغط ي بتمنراست   ينادالمي في كذا و (الص 

 ...والطاقة لتعليمبا المتعلقة

 من والوقاية (...والمراعي ةيائالم دالموار) الطبيعية الموارد تسيير•

 أشكال وشت ى والفيضانات الجراد وغزو الغابات حرائق) األخطار

 ،(...الت لو ث

 .(...ومهرجانات مشتركة تظاهرات إقامة خالل من) الثقافي التبادل تطوير•



الدراسات المتعل قة بتهيئة 

 المناطق الحدودية وتنميتها
 



 عبد السيد الجمهورية رئيس فخامة لبرنامج ,تطبيقا 

 شرعت الحكومة عمل مخطط كذا و ،بوتفليقة العزيز

 منطقة كل  ل خاصة دراسة إعداد في الوزارية دائرتنا

َحدَّدة (09) التسع الحدودية المناطق من  في الم 

 .اإلقليم لتهيئة الوطني المخطط



 : وهي مراحل (03) ثالث الدراسة هذهنجازإ شمليو

والتوجيهات واإلشكاليات التشخيصية الحصيلة : األولى المرحلة 

 .العامة

والتنمية لتهيئةل برنامج ـ مخطط عداد إ : الثانية المرحلة. 

البرنامج هذا تنفيذ  مدا لمتابعة القيادة لوحة : الثالثة المرحلة 

 .الواقع رضأ علي



مدى تقد م الدراسات المتعل قة 

بتهيئة المناطق الحدودية 

 وتنميتها



 المناطق ةوتنمي لتهيئة دراسات (04) ةأربع إعداد حاليا يجري .1

 : للجنوب الحدودية

 الحدودية المنطقة الواليات المعنية مرحلة اإلعداد

 (والوادي ورقلة) ـ2ـ وـ 1المرحلة ـ استكمال

 

 شرق ـ الجنوب

 (إليزي) الدراسة استكمال

 

 شرق ـالجنوب الكبير 

 (أدرارو  تمنراست) ـ2ـ وـ 1المرحلة ـ استكمال

 

 الجنوب الكبير

 (و بشار تندوف) ـ2ـ وـ 1المرحلة ـ استكمال

 

 غرب ـالجنوب 



خالل السداسي  هاداعدا سيتم  المباشرة في

 .2019من سنة  ولاأل

الدراسات المتعل قة بتهيئة المناطق الحدودية للساحل . 2

 والتل  والهضاب العليا وتنميتها



التشاور ومتابعة الدراسات 

المتعل قة بتهيئة المناطق 

 الحدودية وتنميتها



 التشاور والمتابعة

على الصعيد 
 المركزي

اللجنة القطاعية . 2
المشتركة لمتابعة الدراسات 
 المتعلقة بالمناطق الحدودية

 الوزارات
والهيئات 
 المركزية

لجنة اإلشراف لوزارة . 1
الداخلية والجماعات المحلية 

 العمرانية والتهبئة

إطارات 

الوزارة 

والهيئات تحت 

 الوصاية

على الصعيد 
 المحلي

لمتابعة  الوالئيةاللجان 
الدراسات المتعلقة بالمناطق 

 الحدودية

هيئات وباحثون . 3
وجامعيون وأفراد 
من المجتمع 

 ......المدني

المنتخبون . 2
والشركاء 
والفاعلون 
 المحليون

إطارات . 1

 تنفيذية

48 



صغـاءِ  رمكأ شك
ِ
 عىل ُحسِن اإل


