
الّسيدة و الّسادة مديرو الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية لكل من :

التاسيلي ن أزجر ، و األهقار، و األطلس  الصحراوي، وتوات قورارة تيديكلت،  وتندوف.

املوضوع : ب/خ  حماية التراث الثقايف و الطبيعي املتواجد داخل أقاليم الحظائر الثقافية

لقــد ّســجلنا  تعــرض العديــد مــن المواقــع األثريــة والمحطــات الصخريــة المتواجــدة داخــل 

ــم  ــندة لك ــام الُمس ــق المه ــييرها وف ــى تس ــرفون عل ــي تش ــة الت ــر الثقافي ــم الحظائ أقالي

بموجــب التشــريع و التنظيــم المعمــول بهمــا فــي هــذا المجــال، إلــى المســاس و التّعــدي  

ممــا يــؤدي إلــى فســاد مظهرهــا و إعاقــة تطورهــا الطبيعــي.

ــات  ــة و الجه ــلطات المحلي ــع الس ــود م ــف الجه ــوب تكثي ــم بوج ــأن، أّذكرك ــذا الش ــي ه  ف

األمنيــة مــن اجــل الســهر علــى ضمــان حمايــة مــا  تزخــر بــه حظائرنــا الثقافيــة  مــن تــراث 

ثقافــي  متمّيــز ال ينفصــل عــن محيطــه الطبيعــي بشــقيه  المــادي و غيــر المــادي  و 

تراثــه الطبيعــي منــه  النباتــي  و الحيوانــي وكــذا  الكنــوز الســياحية  التــي تجعــل مــن هــذه 

ــواء. ــى اله ــة عل ــف مفتوح ــعة  متاح ــاحات الشاس المس

  و مــن أجــل حمايــة موروثنــا الحضــاري و هويتنــا الوطنيــة وفــق التدابيــر المنصــوص عليهــا 

فــي أحــكام القانــون رقــم 98-04 المــؤرخ فــي 15 يونيــو ســنة 1998 و المتعلــق بحمايــة التــراث 

الثقافــي  و بصفتكــم المســؤولين علــى تســيير هــذه المؤسســات التراثيــة،  فأنتــم مّلزمــون  

ــة  كل  ــرة ثقافي ــم كل حظي ــدود إقلي ــل ح ــق داخ ــم المطب ــرام التنظي ــى احت ــرص عل بالح

حســب دائــرة اختصاصــه ووفــق مــا تقتضيــه األحــكام  المتعلقــة بالقانــون األساســي للديوان 

الوطنــي لــكل حظيــرة بهــدف  حمايتهــا   و تأميــن كنوزهــا اإليكــو -ثقافيــة .

ــام  ــة ، القي ــات المعني ــع القطاع ــيق م ــه، و بالتنس ــا يخص ــم كل فيم ــب منك ــه ، ُيطل و علي

ــة  : ــراءات التالي ــاذ اإلج ــتعجلة  باتخ ــة مس وبصف

ــة  ــول لتغطي ــز الدخ ــن مراك ــاء و تعيي ــة إنش ــة بعملي ــات المتعلق ــات الدراس ــام عملي - إتم



ــة  ــة والعلمي ــدات التقني ــا  بالمّع ــى تزويده ــل عل ــة و العم ــر الثقافي ــم الحظائ ــل اقلي كام

ــة ،  ــة و الحراس للمراقب

- تحديد  ا لمناطق  المحمّية لكل حظيرة ،

 - تعيين   المواقع  الثقافية و الطبيعية للحظيرة   التي  تُفتح  للزيارة  ،

 - وضــع  مراكــز  الحراســة  والرّقابــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون  األساســي لــكل ديــوان 

حظيــرة ، 

 - تهيئة  الدروب  والسبل  التي  تؤدي  إلى  ا لمواقع ا لمفتوحة  للزيارة  ووضع معالمها 

 - وضع اإلشارة  العامة  والخاصة  في  ا لمناطق  المحمية المختلفة  و الهشة ،

- التنســيق مــع  الفــرق الخاصــة بالتــراث الثقافــي التابعــة  لــكل مــن الــدرك الوطنــي، واألمــن 

الوطنــي و الدفــاع الوطنــي )ٌحــراس الحــدود ( و الجمــارك الجزائريــة مــن أجــل التّصــدي 

لظاهــرة المســاس بالتــراث الثقافــي الوطنــي ، 

- وضــع خريطــة تحــت تصــرف المصالــح األمنيــة تٌحــدد فيهــا المناطــق األثريــة األكثــر عرضــة 

لعمليــات التخريــب مــن أجــل  تســهيل برمجــة دوريــات المراقبــة، 

- مرافقــة الــوكاالت الســياحية مــن أجــل  ضمــان نجــاح  الزيــارات و النشــاطات  الســياحية و 

المحافظــة علــى المناطــق  المحميــة ،

ــي و  ــراث الثقاف ــن الت ــة وتثمي ــال حماي ــي مج ــطة  ف ــة الناش ــات الثقافي ــراك الجمعي - اش

ــال  ــي تط ــداءات الت ــاوزات واالعت ــن التج ــغ ع ــيس والتّبلي ــات التحس ــي عملي ــي   ف الطبيع

ــي. ــا الثقاف موروثن

و إذ أولي األهمية القصوى للّتنفيذ الّصارم ملحتوى هذه التعليمة .

وزيرة الثقافة و الفنون


