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 مقدمة
 

 أ 
 

 : مقدمة 

تعرف المدن تحوالت جذرية و سريعة ، على مختلف المجاالت االجتماعية و االقتصادية 
كيف يمكن : ، وهو ما عبر عنه علماء االجتماع بطرح تساؤل وهو كالتالي …و العمرانية و البيئية

للمجتمعات أن تشكل صيغة التغير االجتماعي ؟ و كيف يمكن أن يتم ذلك مع مراعاة العالقات 
القائمة بين االنسان والبيئة أو بين المجتمع و الموارد ، و التي تشكلت بشكل جمعي على مدار 

 الزمن ؟ 
إدارة إعادة إنتاج المجتمع لنفسه مع " ه بعض علماء اجتماع بما أطلقوا عليه وقد عبر علي

الحفاظ على التوازن االجتماعي واالقتصادي و السياسي والثقافي من أجل التوزيع العادل للموارد 
 ".البيئية 

وفي كل األحوال وان بدت هذه العبارات معقدة إال أن معناها بسيط  للغاية وهو التحكم في 
 .و العالمية  –و الخارجية  -و المحلية  -لتغير و تكييفه مع كافة الظروف الداخلية ا

التغيير الذي مس الجانب العمراني من بين االفرازات هذا التحول ، اال أن مشروع  و يعتبر
التطوير الحضري في ظل مبادئ التنمية المستدامة يتطلع لتحقيق نوعا من التوازن بين احتياجات 

و الموارد المتاحة و هذا بفضل سياساته التي تدخل ضمن المحافظة على الجانب المادي السكان 
 .الخ..المدن الصديقة للبيئة ،المدن المستدامة أو ما يسمى ب. و الجانب الالمادي للمجتمع 

الى تطوير المجال العمراني مع المحافظة على البيئة في اطار الجزائر جاهدة تسعى و 
لما تتميز و مشاركة الفاعلين االجتماعين للحفاظ على الهوية الحضرية ، لمستدامة معايير التنمية ا

 .   الخ...به الجزائر من خصائص ثقافية و اجتماعية 
إلى إعادة االعتبار تهيئة االقليم تعمل الدولة الجزائرية بشكل دؤوب في إطار سياسة  و 

و مدينة بسكرة من بين هذه المدن التي تعاني من ضغط   بشكل خاص إلى المدن الصحراوية ،
على هياكل الخدمات و النقص في التجهيزات انعكس سلبا على النسيج العمراني للمدينة الشيء 

 .الذي خلق بيئة عمرانية غير متوزانة تدعو لضرورة تطويرها 
إتباع سنحاول في هذا البحث أن نعالج هذا الموضوع من خالل المنطلق ومن هذا 

 :مجموعة من الفصول ذات األبعاد نظرية وأخرى ميدانية موزعة على الشكل التالي



 مقدمة
 

 ب 
 

أهداف  موضوع الدراسة ، والتي توضح فيها اإلشكالية وأسباب اختيار الموضوع :الفصل األول -
 . وأهمية الموضوع ، الدراسات السابقة ، ثم االجراءات المنهجية للدراسة 

في التراث السوسيولوجي، والذي عالج  مفهوم المدينة، مراحل نموها،  المدينة: الفصل الثاني -
 .المشكالت البيئيةالى تحديد مشكالت المدينة و على األخص مكونات المدينة ووظائفها وصوال 

 التطوير الحضري في الجزائر ، وطرقنا من خالله التطوير الحضري : الفصل الثالث -
وسياسات  التطوير الحضري في الجزائرالتخطيط و ميكانزيمات في األخير ( المفاهيم و السياسات)

 .التطوير المستدام في الجزائر 
أبعادها و و مفهوم التنمية المستدامة التنمية المستدامة في الجزائر باعطاء :الفصل الرابع -

نلخص في  تحديات ومعوقات التنمية المستدامة ، أهدافها التنمية المستدامة، مؤشراتها ، مبادئها
 .األخير الى العمارة المستدامة 

مدينة بسكرة  –و هو عبارة دراسة تحليلية ميدانية لتطوير الحضري بالجزائر : الفصل الخامس -
المخططات العمرانية  و تطرقنا الى نشأة المدينة ، مراحل النمو العمراني للمدينة بسكرة –نموذجا 

وصوال الى ( بسكرة  -تهيئة حي لمسيد) لحضري للمدينة بسكرة، نموذج من عمليات التطوير ا
 .نتائج الدراسة

و يبقى  في األخير موضوع التطوير الحضري المستدام موضوعا  خصبا  ومجاال مفتوحا 
وعلى كل حال، فان هذا العمل المتواضع يبقى . لكل الدراسات األكاديمية المهتمة بهذا  الشأن
تبذله الطالبة في سبيل تقديم عمل مرضي منهجيا  عمال بشريا ال يخلو من النقائص، رغم ما

وفي هذا اإلطار ترحب الباحثة بكل نقد علمي من شانه أن يصوب ويثري أكثر مسار هذا  .ومعرفيا
 . العمل البحثي
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 :الدراســـــــــــــــــــة  ةــــــــــــــــــــــشكاليإ-1

حتويــه مــن مضــامين اجتماعيــة وثقافيــة وعمرانيــة توصــل يبمــا تجمــع بشــري أرقــى المدينــة  عــدت
 تحليـل، وبدراسـة المدينـة يمكـن عبـر مسـيرته التاريخيـة التـي ارتبطـت بـاألرض ن الحـديثليـه اإلنسـاإ

وزيـادة متطلباتهـا واتسـاع رقعتهـا المدينـة  التي تنـتج عـن تطـور المختلفة، لظواهروتفسير الكثير من ا
والتـي تخضـع فـي بلورتـه ، (الهجـرة)بسبب الزيادة السكانية الطبيعية أو غيـر الطبيعيـة وزيادة مرافقها 

إلــى أن حــد ذاتهــا تشــكيلها المدينــة فــي  وتكــوين ، هافــي نشــأت ةؤثر مــالكثيــر مــن العوامــل الوتوجيههــا 
مــن  السوســيولوجيفــي الســيا  لة دراســة المدينــة أمســولــذلك فــ ن المعاصــر،  ليأخــذت طابعهــا الحــا

المعاصـرة بمتطلبـات نوعيـة  نموذجا للحياة االجتماعية واإلنسانية المدينةالت الحديثة، باعتبار االمج
المدينــة ليسـت مبـاني بـل مجتمـع مســقط أن  حيـث يـرى ، هنــري لـوفيفره وهـذا مـا أكـدوكميـة خاصـة، 
محــددة ودقيقــة تتصــل أساســا بالــدور الــذي  فهــي تقــوم علــى أســاس وظــائفعليــه و "علــى بقعــة ارض 

وبمـــا أن المـــدن تنمـــو وتزدهـــر وتتقـــدم مـــع الـــزمن وتطوراتـــه فـــي  ،تؤديـــه بالنســـبة لمحيطهـــا المتفـــاوت
مختلف المجاالت ف ن المدينة بذلك تتحضر وتصبح أكثر تعقد وتشابك، مما ترتـب عنـه تـدهور فـي 

الدولــة تصــبح فــي هــذه الحالــة غيــر مواكبــة لتزايــد متطلبــات الحيــاة االجتماعيــة  المجــال العمرانــي ألن
 .المدنية، األمر الذي دفع التفكير العلمي في إيجاد أساليب وطر  متعددة لتفعيل تطوير المدن

من هنا برزت اإلشكاليات المتعلقة ب عادة تنظيم المدن وهيكلتها والحفاظ على هويتها وتنظـيم 
اتهــا وفــق اســتراتيجية تضــمن االســتمرارية، وهــذا مــا تســعى اليــه  مختلــف الــدول ســواء وتوجيــه متطلب

إســتراتيجية  الــدول المتقدمــة أو الــدول الســائرة فــي طريــق النمــو، حيــث تلجــب هــذه األخيــرة إلــى تبنــي
التوفيــق بــين متطلبــات التنميــة وتــدابير حمايــة البيئــة وتحقيــق العدالــة بــين األجيــال والمحافظــة علــى 

لإلنســانية، وضــرورة  المشــاركة فــي القــرارات وضــرورة تحمــل مســؤولية ( الطبيعــي والثقــافي ) اث التــر 
عمليـة يتنـاغم فيهـا اسـتغالل ، هـذه األخيـرة التـي تشـير إلـى حماية البيئة التي تمثل التنمية المسـتدامة

عزز كال مـن الموارد وتوجيهات االستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغير المؤسسات على نحو ي
تحقـــق تـــامين تنمــــي ، كمـــا أنهــــا إمكانـــات الحاضـــر والمســــتقبل للوفـــاء بحاجيـــات اإلنســــان وتطلعاتـــه

اقتصــادية تفــي باحتياجــات الحاضــر وتحقــق التــوازن بينــه وبــين متطلبــات المســتقبل لتمكــين األجيــال 
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لتنميــــة ، ومــــن خــــالل تجســــيد عــــدد مــــن المبــــادئ المرتبطــــة بتفعيــــل االمقبلــــة مــــن اســــتيفاء حاجيــــاتهم
ن اإلنسـان هـو مركـز إهتمـام التنميـة المسـتدامة المستدامة الحضرية، تتمثل تلـك المبـادئ فـي أهمهـا أ

ــــة المســــتدامة ين فــــي المجتمــــعإنّ  خدمــــة الفقــــراء والمهّمشــــكــــذلك  ــــى همــــا أســــاس التنمي ، إضــــافة إل
السياســات ، وبالتــالي علــى إنّ المشــاركة الكاملــة للمــرأة ضــروري مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة

 . تلك المبادئ تبني حضري تطوير ال

ن السياسات الحضرية المتبعة في دول العالم اعتمدت على تعمير مـدنها بوظـائف ونظريـات إ
إذ لم تنسجم وتتطور كما أراد اإلنسـان نتيجـة التغيـرات والتقلبـات ، وتجارب ونظم كان أغلبها مستورد
المجتمع، حيث تغيـر وجـه المـدن وتعمـق شـعور اإلنسـان بتناقضـات  التي أفرزتها هذه التجارب على

، أمـا لم يعدها، بعد أن عمت الحياة الحضرية مشـاكل اجتماعيـة حضـرية مسـت المجتمـع فـي العمـق
فيمـا يخــص الجزائــر باعتبارهــا تنــدرج ضــمن العــالم الثالــث، ف نهــا شــهدت بعــد االســتقالل نزوحــا ريفيــا 

ازدادت ة الطبيعيــة للســكان األمــر الــذي انعكــس علــى النمــو الــديمغرافي، كبيــرا  باإلضــافة  إلــى الزيــاد
الــخ ....زيــادة الطلــب علــى الســكنات، المرافــق الخدماتيــة االجتماعيــة ) متطلبــات المدينــة الجزائريــة 

ديناميكيــة وحركــة نشــطة فــي مختلــف االنجــازات والمشــاريع، نتجــت أكثــر المــدن الجزائريــة وأصــبحت 
ومســارا مختلفــا مــن حيــث الحركــة  مغــارا عــن ســابقهللمــدن وجهــا  يعطــيمــا  ،ةعنهــا توســعات ميدانيــ

والبناء، تاركة وراءها بصمات برزت بجالء ووضـوح فـي المجـال الترابـي للـوطن عاكسـة بـذلك معـالم 
فـرازات المظـاهر الثقافيـة و االجتماعيـة وحتـى السـيكولوجية علـى تخطيـك إومالمح الهوية من خالل 

وغلبـــت علـــى هـــذه المشـــاريع و االنجـــازات كفـــة الجانـــب الكمـــي علـــى الجانـــب . المدينـــةومورفولوجيــة 
 .النوعي

أن أغلب المدن الجزائرية تظم وجهين منهارين الوجه األول يمثل األصل و هـو البنـاء العتيـق 
والوجه الثاني يتمثل في النمط الغربي  نتيجة استيراد المخططـات والتصـميمات، التـي ال تنطبـق مـع 

لتجـارب م الثقافي لمجتمع الجزائري وهويته، وك نعاس للسياسة الحضرية الجزائريـة نتيجـة تبنيهـا انظا
إستراتيجية التصنيع المحرك األساسي لتنمية البالد خاصة مدن الشـمال  التنموية التي ارتكزت على 

مشاكل شوهت مهملة بذلك باقي القطاعات ورقع من اإلقليم كمدن الجنوب، لتختنق مدنها فيما بعد ب
، لــذا فتطــوير هــذه المنــاطق الحضــرية يعــد مــن البيئــة الحضــرية كاألحيــاء المتخلفــة والتــدهور البيئــي
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مقومات التنمية الحضرية المستدامة وللرفع مـن كفـاءة وسـلوك سـكان هـذه المنـاطق وتحسـين حـالتهم 
ب التي طبقت عليها الدولة على إعادة التوازن بين القطاعات من الشمال والجنو االجتماعية، عملت 

نفــس السياســة الحضــرية دون مراعــاة خصوصــية المــدن الصــحراوية ، حيــث مخــذت منحــى ال يــتالئم 
 .مع احتياجات السكان والموارد الطبيعية المتاحة

ف المجال العمراني و تحسينه و ضرورة إدراج البعد يومن هنا جاءت الحاجة إلى ضرورة تكي
ذلـك بوضـع صـين مناسـبة للمسـتقبل اإلنسـان و ضـرورة المحافظـة البيئي في السياسـات الحضـرية و 

حســب مــا أقرتــه اللجنــة العالميــة للتنميــة المســتدامة فــي تقريرهــا الــذي يــنص . علــى البيئــة و ســالمتها
علـــى تلبيـــة احتياجـــات الحاضـــر دون أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى تـــدمير قـــدرة األجيـــال المقبلـــة علـــى تلبيـــة 

ا لسياسة حضـرية ذات رؤيـة واقعيـة لحاجـات الحاضـر ومتطلبـات فق، حيث أنه و احتياجاتها الخاصة
المســـتقبل، جـــاءت سياســـة التطـــوير الحضـــري التـــي تعمـــل علـــى تحســـين وتجديـــد المجـــال العمرانـــي 

مع تنامي الصيحات والنداءات العالمية ، و وتحسين نوعية الحياة في ظل متطلبات التنمية المستدامة
ــــدوات والملت ــــات مــــن خــــالل المــــؤتمرات والن ، مــــؤتمر ري دي جــــانيرو  0100مــــؤتمر اســــتكهولم )قي

تعنى الجزائر كغيرها من دول العـالم مراعـاة كافـة أبعـاد التنميـة (  0110، قمة جوهانسبورغ  0110
في عملية التطوير الحضري باعتبار هـذا األخيـر يقـدم ( االجتماعية، االقتصادية، البيئية)المستدامة 

ميــة تأخــذ فــي اعتبارهــا ضــرورة التخطــيط البيئــي الــذي يســاهم فــي تقليــل تنميــة متوازنــة مــع البيئــة ، تن
دون كــبح الطموحــات البشــرية لتحســين أوضــاعهم االقتصــادية ( المــوارد الطبيعيــة ) الخســائر البيئيــة 

الـــخ وضـــرورة مقابلـــة حاجـــات األفـــراد فـــي الحاضـــر دون المســـاس بقـــدرة ...واالجتماعيـــة والعمرانيـــة 
الجزائــر تعمــل جاهــدة علــى تطــوير المجــال الحضــري فــي إطــار مــن هنــا فــ ن ، و األجيــال المســتقبلية
مـــن خـــالل ادراج سياســـة عمرانيـــة تســـتجيب للتطـــور العمرانـــي خاصـــة فـــي المنـــاطق  طـــر  مســـتدامة 

 .اجتماعية وثقافية ذات طابع قيمي مميزو الصحراوية والتي تتمتع بخصائص طبيعية 

التــي عرفــت تعميــرا عشــوائيا ال فــي الجزائــر مدينــة بســكرة مــن بــين المنــاطق الصــحراوية تعــد 
، حيـــث 0100داري ســـنة إليتطـــابق مـــع طبيعتهـــا المورفولوجيـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة منـــذ التقســـيم ا

ازداد توســع المدينــة، وازدادت معــه احتياجــات الســكان، ممــا ســاهم فــي خلــق عــدة  مشــاكل فــي البيئــة 
يــة دفعــت الهيئــات الرســمية الــى ضــرورة الــتفطن ومحاولــة ترقيــة النســيج العمرانــي عــن طريــق العمران
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ـــة المســـتدامة مـــن هـــذا المنطلـــق جـــاء طـــرح ، و بـــرامج وعمليـــات للتطـــوير الحضـــري فـــي ضـــوء التنمي
 : المتمثل في مايلي الرئيسي تساؤل ال

 ؟ في مدينة بسكرة  سياسة التطوير الحضري مبادئ التنمية المستدامةكيف ُتجَسد        

 : ويندرج تحت التساؤل الرئيسي جملة من التساؤالت الفرعية وهي كالتالي 

مديريـــة البنـــاء والتعميـــر )التطـــوير الحضـــري مـــاهي الميكانيزمـــات التـــي تعتمـــدها الهيئـــات  .1
فـي ظـل مبـادئ التنميــة عمليـة التطـوير الحضــري تجسـيد  ألجــل( ةوالجماعـات المحليـة ومديريـة البيئـ

 ؟في مدينة بسكرة المستدامة 
فـــي طـــوير الحضـــري المســـتدام التتجســـيد  ألجـــلهـــي إســـهامات الفـــاعلين االجتمـــاعين  مـــا .2

 ؟مدينة بسكرة 
ـــمــا هــي المعوق. 0 فــي التطــوير الحضــري المســتدام عمليــات  تجســيدات التــي تعتــرض ســبيل ــ

 ؟مدينة بسكرة 
 :وع ــــــــــار الموضـــــــــاب اختيــــــــــأسب: 2

توضيحها في يعود سبب اختيار هذا الموضوع لمجموعة من الدوافع و األسباب يمكن 
 : النقاط التالية 

رغبتنا في طر  موضوع جديد على المستوى األكاديمي العلمي يعبر عن الوضع الراهن  -
 .للمدننا

كمجال " في المدن الصحراويةالتنمية المستدامة و التطوير الحضري " إن اختيارنا لموضوع  -
حيوى للدراسات األكاديمية و البحوث المختلفة التي تهتم بالمدينة والحياة الحضرية ما دفعنا 

الذي كان  الى محاولة ابراز البعد السوسيولوجي في السياسة المنتهجة للمشاريع التنموية
بقة له ، من األجل تقصي و دراسة الحقائق غائبا في معظم األطر النظرية و الدراسات السا

 المرتبطة بااليكولوجية البشرية و المجتمع الحضري و المشاكل البيئة الحضرية
 .والسياسات المختلفة للتخطيط و التحضر

النمو الطبيعي لسكان المدينة والوافد  من األرياف و البلديات )ان النمو السكاني المتسارع  -
، وفي ظل سوء التسيير ضبط المجال الحضري و تجديده بطر  مستدامة يأتي (المجاورة

بحثنا ليكشف كمحاولة للتعرف على مليات و الميكنزيمات المختلفة التي تساهم في تطوير 
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و لفت انتباه المسؤولين المحليين بخطورة الوضع و المتمثل في تشوه البيئة البيئة الحضرية 
 .مستدامة مليات  قتنميته وفالعمرانية وعلى امكانية 

غياب سياسة حضرية تنطلق من واقع المناطق الصحراوية و محاولة ابراز المشاكل التماس  -
 . العمرانية البيئية 

ت الرسمية في ئااسة الحضرية التي تنتهجها الهيغياب البعد السوسولوجي البيئي في السي -
 .ظل المشاريع التنموية 

 .(علم اجتماع البيئة)وضوع الدراسة يتالئم مع التخصصم -
ان كل دولة و انطالقا من استراتيجياتها الوطنية و امكانياتها تعمل جاهدة على وضع  -

يضمن على على انجاز تخطيط على المدى البعيد  سياسات حضرية تعتمد باألساس
 .معالجة مختلف المشاكل الحضرية البيئية اآلنية و المستقبلية 

 : أهميـــــة وأهــــداف البحـــث: 3
أصبحت مشكالت المدينة والعمران و البيئة ذات أهمية بحثية ، بعد أن  أخذ االطار   

تؤثر في حياة المبني يتسارع في النمو مخلفا في كل مرحلة يجتازها العديد من األزمات التي 
المجتمع، خاصة و العالم يشهد تحوالت اقتصادية و اجتماعية متسارعة ال تستثني اي دولة، هذه 
التحوالت في مجملها تهدف الى خلق تنمية متوازنة و فتح استثمارات و مشاريع تتكيف مع مبادئ 

 .التنمية المستدامة 
ر الحضري في ضوء التنمية المستدامة واقع التطويعن و تهــدف  هـــذه الدراسة الى الكشف   

ولفت انظار المسؤولين على مستوى البلدية .و ابراز اهم سياسات التدخل في ترقية النسيج العمراني
لضرورة تطبيق ماتم انجازه نظريا من دراسات تخص هذا المجال ، مع التأكيد على ضرورة مراعاة 

 .البعد البيئي 
 

هذا الموضوع إلى  فتح مفا  جديدة ، قد  تثير قضايا   كما أننا نسعى من خالل تطرقنا ل
السيما وأن موضوع التنمية  لتكون محل دراسة وبحوث  أخرى  تعود بالنفع  على العلم والمجتمع،

المستديمة مازال موضوع الساعة ،وأحد أهم القضايا الهامة التي تناقش وستناقش  على األمد 
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ت الدولية، أي أن موضوع التنمية المستديمة سيبقى ولمدة القريب في  أغلب المؤتمرات واللقاءا
 .زمنية طويلة  بابا  مفتوحا للعديد  من البحوث العلمية

 
 : ةــــــــــــــــــــــــــات السابقـــــــــــالدراس: 4

 
 : ى ـــــــــــــدراسة األولــــــال

 –الحضري و مشروعات التنمية المستدامة توسع المجال " بعنوان من اعداد الطالبة بوزغاية باية 
تخصص علم اجتماع الحضري، اطروحة  –جامعة دمحم خيضر بسكرة  ".مدينة بسكرة نموذجا 

 .0100/0100مكملة لنيل شهادة الدكتوراه علوم لسنة 
 : حاولت الباحثة في هذه الدراسة طرح اشكالية تتمحور حول تساؤل رئيسي وهو

 دينة بسكرة يساهم في تحقيق مشروعات التنمية المستدامة ؟هل توسع المجال الحضري لم
  :وهيو تندرج تساؤالت ثانوية تحت التساؤل الرئيسي 

هل ما تقدمه المخططات العمرانية للتوسع في المجال الحضري يضمن استدامة للمشروعات  -0
 بالمدينة ؟

 مية المستدامة بالمدينة ؟هل تأخذ األدوات العمرانية األبعاد البيئية التي تحقق مشروعات التن -0
 ؟ هل ساهمت مراجعة االختالالت في المخططات العمرانية في تحقيق التنمية المستدامة -0

 : قسمت الباحثة الدراسة الى ستة فصول  
أولها تناولت فيه مشكلة البحث و الفصل الثاني المدينة كمجال للدراسة و الفصل الثالث 

الفصل الرابع التعمير و السياسات الحضرية في الجزائر لتحقيق استراتيجية  التنمية المستدامة و 
التنمية المستدامة، والفصل الخامس االطار المنهجي للدراسة، أما الفصل السابع واألخير فقد تناول 

 .نتائج الدراسة
 الواقع اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي باعتبار هذا األخير منهج مناسب لوصف

كما استعانت . وباعتبار الدراسات االستطالعية والوصفية تنطلق من الواقع و ليس من فروض
الباحثة ببعض النصوص والوثائق للكشف عن المراحل المختلفة التي مرت بها السياسة التنموية في 

التي ما عينة البحث أ. وخاصة المتعلقة باعداد المخططات العمرانية والتنمية المستدامة . الجزائر
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 باعتبارها تفي بالغرض  (عمدية)اعتمدت عليها الطالبة الباحثة اختارت عينة قصدية 
(. عينة من الخبراء و عينة من المسؤولين في مجال التهيئة و التخطيط بمدينة بسكرة تمثلت في)

 .وعينة من افراد في المصالح و الهيأت غير الرسمية
المالحظة و استمارة : ت في اثراء البحث واستخدمت الباحثة مجموعة من األدوات ساهم

تم تقسيمها الى الى اربعة محاور ( 00)مقابلة حيث تضمنت هذه األخيرة ثالثة و اربعون سؤاال 
 : وهي 

 . 0الى  10يتمحور حول بيانات شخصية لألفراد العينة من :  أوال
الحضري يالئم استدامة يتمحور حول ما تقدمه المخططات العمرانية للتوسع في المجال : ثانيا 

 . 00الى  10للمشروعات بمدينة بسكرة  من 
تأخذ األدوات العمرانية بعين االعتبار األبعاد البيئية لضمان استدامة مشروعات هل حول : ثالثا 

 .00-00.التنمية بمدينة بسكرة 
مية حول ساهمت مراجعة االختالالت في المخططات العمرانية بتحقيق مشروعات التن: رابعا 

 .00-00المستدامة من 
 : و من النتائج التي توصلت الباحثة إليها و هي كالتالي 

أن العوامل المرتبطة بالتوسع في المجال الحضري عديدة ولها صلة بمختلف الجوانب ، اال ان  -
العوامل األساسية تتصل بالمخططات العمرانية من خالل عمليات التخطيط و السياسات 

باعتبارها عوامل شائعة في نمو  PDAU-POSدوات التهيئة و التعمير المهيكلة في إطار أ
المجتمعات الحضرية و توسعها ووسيلة لتسيير و تنظيم المجال الحضري والعمراني و ذلك لما 
لها من أهمية كبيرة في تنظيم استغالل النسيج الحضري بالمدن وعلى هذا األساس يمكن تحديد 

اءات ادارية و تنظيمية من خالل اجراء دراسة ميدانية للهيئات مهام دور هذه العوامل وفق اجر 
 .و المؤسسات المسؤولة على عمليات التخطيط 

و من خالل ما توصلت اليه الدراسة ان االجراءات و دراسات التخطيط تأخذ يعين االعتبار  -
التوزيع األمثل والعقالني للسكان و مختلف النشاطات الصناعية وكذا تصميم وتخطيط 
التوسعات داخل المجال الحضري ، وذلك بخلق توازن بين التخطيط الحضري والعمراني 

 .لضمان االستدامة للمشروعات 
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واقــــــع سياســــة التهيئــــــة العمرانيــــــة في ضــــــوء التنمية "دراسة حول : الدراســــــــــة الثانية 
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم اجتماع البيئة أطروحة "  –مدينة بسكرة نموذجا  –المستدامة 

كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية  -بسكرة  –، جامعة دمحم خيضر " ميدني شايب ذراع " لباحث ل
 . 0100/0100لسنة 

حاول الباحث إبراز وضعية وواقع سياسة التهيئة العمرانية في ضوء التنمية المستدامة و بلورة أهم 
األفكار والتصورات المستحدثة لتطوير المجال الحضري وتهيئته ، و ذلك عن طرح تساؤل رئيسي 

 : و هو 
دئ التنمية ما هو واقع سياسة التهيئة العمرانية في مدينة بسكرة ، وما مدى مسايرتها لمبا

 المستدامة ؟ 
   وتحت هذه اإلشكالية  تم إدراج التساؤالت  الثانوية التالية  : 

مديرية البناء و التعمير )ماهي اآلليات و الميكانيزمات التي تعتمدها الهيئات الرسمية : أوال
 .في عملية التهيئة العمرانية ( والجماعات المحلية ومديرية البيئة 

 هل احترمت هذه الهيئات الرسمية في ذلك مبادئ التنمية المستدامة؟  : ثانيا
 ما هي أهم العراقيل و الصعوبات التي تعترض سبيل هذه اإلسهامات و المجهودات ؟  :ثالثا
في تجسيد  -العاملين في مجال التهيئة العمرانية-ماهي إسهامات الفاعلين االجتماعين -رابعا

 تطلبات التنمية المستدامة ؟السياسة العمرانية وفق م
سهاماتهم في مجال التهيئة  -خامسا ماهي العراقيل التي تعترض دور الفاعلين االجتماعين وا 

 العمرانية المستدامة ؟
 ؟   ما هي م فا  توسع المدينة في ظل التنمية المستدامة  :سادسا 

 : أما أهداف البحث فقد تجلت في
التهيئة العمرانية ، التنمية )ة التي تربط بين المتغيرين محاولة الباحث تبيان نوعية العالق -

أي بين  متغير التهيئة العمرانية التي لها ماض  وتاريخ  طويل، كان كافيا ألن  ( المستديمة
يجعل لها مكانا ووجودا على  أرضية الواقع  ، وبين متغير التنمية المستديمة الذي الزال 

حدى أهم  قضايا  .العصر الحالي الذي نعيش فيه  حديث هذه الساعة وا 
 .ابراز انعكاسات و مثار سياسة التهيئة العمرانية على المستوى االجتماعي البيئي -
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 : أما االطار النظري فقد تلخص في 
 (موضوع الدراسة ) مقدمة عامة : الفصل األول  -
 .التهيئة لعمرانية في الجزائر : الفصل الثاني  -
 .المستدامة في الجزائر التنمية : الفصل الثالث  -
 .المقاربة المنهجية المتبعة في الدراسة : الفصل الرابع -
 .واقع التهيئة لعمرانية في ضوء التنمية المستدامة : الفصل الخامس  -
 .الفاعلين االجتماعين و التهيئة لعمرانية المستدامة: الفصل السادس  -
 .تحليل نتائج الدراسة و االقتراحات : الفصل  السابع  -

ألن أساس الدراسة تنطلق من فقد تم االعتماد على المنهج الوصفي :  أما الدراسة الميدانية *
 -مديرية البيئة -مديرية التهيئة العمرانية)محاولة الكشف عن عمل المؤسسات الرسمية منها 

 والتطر  الى مختلف االليات( الجمعيات البيئية) ومنظمات المجتمع المدني( والجماعات المحلية
بينما عينة الدراسة . المطبقة في مجال السياسة العمرانية ومدى احترامها لمبادئ التنمية المستدامة 

و العينة الثانية عينة ( عمدية )عينة األولى عينة قصدية : فقد اختار الباحث في دراسته عينتين 
 . كرة الثلج 

 : فيما يخص أدوات جمع البيانات ، فقد تملت في 
 .الوثائق السجالت و  -
 .المالحظة  -
 .المقابلة الحرة  -
 .استمارة المقابلة  -

 : و حددت نتائج الدراسة في 
 توصل الباحث من خالل دراسته الى ان الجهات الرسمية المتمثلة في -

 و منظمات المجتمع المدني ( والجماعات المحلية -مديرية البيئة -مديرية التهيئة العمرانية)
 المشاريع و تجسدها  على ارض الواقعاهدة الى انجاز تسعى ج( الجمعيات البيئية)

 واستراتيجيات طموحة تحاول الدولة تحقيقها ، رغم اعتراض الكثير من العراقيل 
والمثبطات،والتي شكلت غياب قنوات االتصال بين هذه المؤسسات الرسمية من جهة  
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العراقيل، إضافة  وضعف التواصل بينها وبين الجمعيات البيئية من جهة أخرى ابرز هذه
 . إلى غياب الثقافة الحضرية البيئية بين مختلف شرائح المجتمع

خلق إستراتيجية فعالة  تمكن من تحديث وتطوير المخططات العمرانية وتفعيل أدواتها  -
لتواكب التحوالت المتسارعة سواء على الصعيد المعماري أو االجتماعي و البيئي  هذه 

المواءمة بين البعد التخطيطي المعماري ،وبقية األبعاد األخرى اإلستراتيجية تقوم على 
 .الخ...واالجتماعية و االقتصادية .النفسية

وذلك من خالل خلق مؤسسات تضطلع بادوار التهيئة العمرانية في مختلف المجاالت 
لية هذا من من اجل تجسيد أبعاد التنمية المستدامة في سياسة التهيئة العمرانية المستقب .وداعمة لها

ومن جهة أخرى البعد االجتماعي من خالل تشجيع المنظمات األهلية، وتوفير الدعم خاصة  جهة،
المادي لتسهيل وتذليل الصعوبات لها، حتى تمارس عملها التربوي و التثقيفي، وبذلك تساعد على 

 .بث وزرع الوعي البيئي في أوساط المجتمع
التنمية المستدامة، ليست مسؤولية هذه الهيئات أن تحقيق سياسة عمرانية وفق متطلبات 

العاملة في ميدان التهيئة و التعمير أو الجمعيات البيئية األخرى فحسب ، بل هي قضية مجتمع 
ككل ، تتطلب تعبئة جهود جميع الفاعلين االجتماعيين من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات 

ستطيع تحقيق سياسة عمرانية وفق متطلبات الرسمية، والمؤسسات االقتصادية وغيرها، حتى ن
 .التنمية المستدامة

 :المشكالت االجتماعية للنمو الحضري في الجزائر: الثالثة الدراسة 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة " : المشكالت االجتماعية للنمو الحضري في الجزائر: "دراسة حول

، جامعة قسنطينة في نوفمبر سنة " نعبد العزيز بود"الدكتوراه في علم اجتماع التنمية لباحث 
0110/0110 . 

وعن إشكالية الدراسة فقد تطر  إلى وضعية النمو الحضري في العالم وديناميكيته، وأثاره 
على مختلف المجاالت االقتصادية و البيئية ، وكان تركيزه بشكل خاص على الجانب 

ثم خص الجزائر كنموذج للدول النامية التي تسعى جاهدة الحتواء حدة هذا النمو .االجتماعي
لناتج عن النمو الديموغرافي من جهة و الهجرة الريفية من جهة أخرى ، التي الحضري المتزايد ا

لعبت بطبيعة الحال العوامل الطاردة و الجاذبة في استمراره و تزايده، وما نتج عنه من انعكاسات 
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خطيرة كان أبرزها األحياء العشوائية، وما خلفته من أثار متردية على الجانب البيئي و االجتماعي 
 .الفتبشكل 

ومن هنا حاول الباحث تحديد وصياغة اشكاليته ،من خالل إلقاء الضوء على النمو الحضري   
 .والكشف عن المشكالت االجتماعية التي نتجت جراء هذا النمو في مدينة قسنطينة

 :ليحاول اإلجابة عن هذه اإلشكالية معتمدا في ذلك على فرضيتين أساسيتين وهما  
 .عدة مشكالت اجتماعية أهمها األحياء الفوضوية أو العشوائيةيرتبط بالنمو الحضري  -
 .األحياء الفوضوية مجال مهيأ للسلوك أالنحرافي عند األطفال الشباب -

 :أما أهداف الدراسة فقد تجّلت في
 .تسليط الضوء على إشكالية النمو الحضري في الجزائر ومدينة قسنطينة بشكل خاص -
الحاصلة جراء هذا النمو،ومحاولة اختيار أهم الطر  و السبل إبراز المشكالت االجتماعية  -

 .لمعالجته
 :  أما اإلطار النظري فقد تلخص في

 .مقاربات مفاهيمية و الدراسات السابقة : الفصل األول
 .اتجاهات التنظير في مجال النمو الحضري  : الفصل الثاني  

 .ة الحضريةالتحضر و النمو الحضري وسياسات التنمي:  الفصل الثالث
 .التطور العمراني والوضعية السكنية...مدينة  قسنطينة :  الفصل الرابع

 .أهم المشكالت االجتماعية المرتبطة بالنمو الحضري :  الفصل الخامس
 .اإلجراءات المنهجية للدراسة:  الفصل السادس
 .تحليل البيانات وعرض النتائج : الفصل السابع

فقد شملت المنهج المستخدم من خالل االعتماد على منهج المسح بالعينة  :الميدانيةأما الدراسة *
بينما العينة التي اختارها الباحث في . مع االستعانة بمنهج دراسة الحالة وكذا المنهج اإلحصائي

الحديد )عائلة مقيمة في نمطين من البناءات السكنية الفوضوية 000دراسته، فقد شملت 
 (القصديري ،الصلب

     يخص األدوات الخاصة بجمع البيانات، فقد تمثلت في االستمارة لمعرفة رأي الجماهيرفيما *
واتجاهاته حول فاعلية الجمعيات في التنمية المحلية، وقد اختّصت باستمارة أولى خاصة ( السكان)
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ية واستمارة ثان. سؤاال مغلقا 00سؤاال مفتوحا و 00سؤاال منها  01برؤساء الجمعيات ،احتوت على 
تمت مع . سؤاال مغلقا 00سؤاال مفتوحا و 00سؤاال منها  00موجهة للسكان وقد احتوت على 

 .رؤساء
 .تمت مع سكان األحياء المقيمين لفترة  طويلة: أما المقابلة 

 .تمثلت في مالحظة األحياء العشوائية القديمة التي يقطنها أفراد العينة: المالحظة
ية للبناء من جهة، والظروف المعيشية للعائالت القاطنة بهذه من خالل مالحظة الظروف الفيزيق

 .البناءات
وذلك بغرض التعرف على تعداد عدد العائالت و البناءات التي شملتهم :السجالت والوثائق

 .الدراسة
 :كانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :نتائج الدراسية* 
مترتبة عن النمو الحضري في مدينة قسنطينة ، وما أن األحياء الفوضوية هي ابرز المشاكل ال  -

، وتأثيراتها (العائالت)نجم عن هذه الظاهرة من أوضاع سيئة ومزرية يعيشها سكان األحياء
المرضية على ظروف معيشتهم، وأنها ناجمة أساسا عن اتساع الهوة بين الحاجيات المتزايدة لهؤالء 

 .ادي من جهة أخرى السكان من جهة ، وثبات وتدني المستوى الم
غالبية سكان هذه األحياء من النازحين سبق لهم أن مارسوا النشاط ألفالحي ، باإلضافة إلى  -

مع العلم من هذه الهجرة بدأت فردية ، ثم تغير شكلها لتصبح . الفئات األخرى التي تشكل نسبا قليلة
مكانية االستقرار المبدئي،  ولو بصفة مؤقتة إلى  جماعية عند توفر أدنى شروط الحياة المعيشية، وا 

 .حين توفر شروط اإلقامة النهائية بالمدينة
مدينة باتنة  -"تسيير السياسة العمرانية في الجزائر " معنونة ب رسالة ماجستير  :رابعةالالدراسة 
عامة و حكومات مقارنة جامعة اسات من اعداد الطالب عقاقبة عبد العزيز تخصص سي "نموذجا 
 .للسنة الجامعية  –باتنة 

حاول الباحث دراسة و تحليل مختلف السياسات القطاعية التي تشكل السياسة العمرانية في 
الجزائر خاصة بمدينة باتنة و القيام بجملة من االصالحات قصد حل المشاكل التي تعرقل تطور 

التقنيات   و بظهور، ( الخ ....السكن ، البناء غير الشرعي ، الخدمات )العمران من جميع النواحي 
، و مدى االستفادة منها (كثورة المعلومات ، و مدن المعرفة)الحديثة ذات العالقة بالتسيير العمراني 



 االجراءات المنهجية للدراسة                                 الفصل األول          

17 

 

اوال االطار المفاهيمي : في هذا المجال تسيير السياسة العمرانية ، وقسم الدراسة الى ثالثة فصول 
مران و السياسة العمرانية ، وتحديد المدارس للدراسة و ذلك بتقديم مختلف المفاهيم ذات العالقة بالع

 .فواعل و اساليب التسيير السياسة العمرانية  التسييرية في االدارة العامة ، وكذا ابراز
الى سياسات  و ثانيا التطور التاريخي للسياسة العمرانية في الجزائر، و من خالل التطر  

تناول فيه تسيير السياسة العمرانية : ة ،اما ثالثاالتهيئة العمرانية و االسكان ، العقارية و الفالحي
 .للمدينة من خالل مخططات التهيئة العمرانية بالخصوص بمدينة باتنة 

 : و قد تضمن الدراسة الفرضيات التالية 
 .قد تتعدد و تزداد المشاكل العمرانية اذا كان التسسير غير عقالني  -0
البداية الى العوامل الفنية و المالية و البشرية و التسيير العمراني لمدينة باتنة افتقر منذ  -0

 .العمرانية الالزمة 
 .ي لمدينة باتنة تبدو اقل اشراقا في ضل غياب سياسة دقيقة و محكمة ــــــــــر العمرانـــا  التسييــمف -0

و استخدم الباحث في الدراسة منهج تحليل المضمون و هذا لتحليل و استنتاج العالقة بين 
و السياسة العمرانية ، وللوصول الى اثر العالقة من حيث نجاح او فشل هذه االخيرة   التسيير

مراحل  باالضافة الى عوامل اخرى ذات الدور الثانوي ، و استخدمه ايضاالمنهج التاريجي لوصف
تطور السياسة العمرانية ، بما فيها مختلف الخطط و البرامج المعتمدة ، منوه في كل مرة 

 .ت و السلبيات المتعلقة بكل منها ، و االسباب المرتبطة بالتحول من سياسة آلخرى بااليجابيا
يعاني  يو قد توصلت هذه الدراسة الى جملة من النتائج ، و بالنظر الى الى جملة المشاكل الت

منها قطاع العمران في الجزائر في جوانبه المختلفة ، حيث تم حصر العديد منها، ان السياسة 
ة فشلت في بناء مدينة بالمواصفات الحديثة ، ويرجع ذلك الى اسلوب التسيير بالدرجة العمراني

ة العمرانية في الجزائر هو تسيير غير عقالني ، مبني على النوايا، و ساألولى، فان تسيير السيا
ه ال يزال المغاالة، بعيدا عن الرشادة ، وال يستند الىمعايير الكفاءة و التنافسية ، واالنتاجية ، اي ان

تسييرا وفقا للفلسفة التقليدية ، و االنموذج االداري التقليدي بمرتكزاته السلبية ، و هو السبب 
سياسة : المباشر وراء فشل السياسة العمرانية ، من خالل السياسات القطاعية المتفرعة عنها 

سة الفالحية ، و يستدل التعمير ، التهيئة االقليمية ، السياسة العقارية ، سياسة االسكان و السيا
على ذلك أيضا من خالل االصالحات المتعاقبة و المتكررة ،و بالمقابل نلمس نتائج عكسية في 
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ايضا بانعدام االستقرار على مستوى الحكومات ( السياسة العمرانية )الواقع ، ويمكن ربط هذا الفشل 
كل ذلك أدى ( غبات و الميوالت تغيير القوانين و البرامج و السياسات السباب ترتكز على الر ) 

الى تدهور وضعية المدن الجزائرية التي تفتقر في المقابل الى  المفاتيح العمرانية العاكسة لنجاحها 
 ( .السياسة العمرانية ) 

التوسعات العمرانية في المدن الصحراوية " رسالة ماجستير تحت عنوان هي  :خامسةالالدراسة 
من  "دراسة حالة المنطقة الغربية لمدينة بسكرة "  تقبل المطلوب بين الواقع المفروض و المس

تخصص هندسة معمارية ، جامعة بسكرة  للسنة " مرابط عبد الرحمان خليل " اعداد الطالب 
 . 0100: الجامعية 

حاول الباحث عرض و تحليل لفهم العالقة بين معنى التخطيط  العلمي المبني على اساس 
احياء مدينة ، ودرورها الوظيفي داخل النسيج العمراني الواحاتي ، ولقد  نتشارمعرفية كفيلة بدمج ا

أولها تناول فيه المفاهيم األساسية حول المدينة الصحراوية و : قسمت الدراسة ا لى سبعة فصول 
الفصل الثاني تناول التوسع العمراني و خصائصه ، اما الثالث تضمن الوظيفة العمرانية ، اما 

ابع ابرز فيه التخطيط العمراني و خصائصه ، أما الفصل الخامس فتناول ألهم الفصل الر 
الدراسة اال و هي مدينة بسكرة  ةالمقاربات التحليلية للعمران ، اما الفصل السادس تم فيه تقديم حال

 . السابع تناول دراسة المنطقة الغربية لمدينة بسكرة الفصل  اما
 : سة حول و تتمحور االشكالية العامة للدرا

الى اي مدى يلعب التخطيط الحضري دورا اساسيا في تخطيط الخدمات و المرافق  -
 الضرورية في المدينة الصحراوية اثناء عمليات التوسع لها ؟

هل اساليب التعميير المستعمل حاليا اثناء عمليات التخطيط للتوسعات العمرانية للمدن  -
 للمدينة ؟الصحراوية  تراعي الهيكل الوظيفي العام 

و الجل ابراز الدور الفعال للتخطيط الحضري و تأثيره في عمليات التوسع العمراني مع التركيز 
على موضوع تحسيين توزيع الخدمات في منطقة بسكرة ، تحقيق اهداف لمرجوة اعتمدت الدراسة 
 على منهج يتالئم و موضوعها و هو المنهج الوصفي التحليلي من خالل استراتيجية لجمع
المعلومات اعتمادا على البرمجية  لنظام المعلومات  الجغرافية للتعرف على مناطق  و مواقع 
المرافق و الخدمات الموجودة و المبرمجة في مدينة بسكرة ، و تم االستعانة بأدوات جمع البيانات 
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استخلص  بالوثائق و المخطوطات  الكارتوغرافية ، و هذا من اجل الوصول الى النتائج المرجوة، و
الباحث نتيجة مؤداها بان التطور و النمو العمراني مرتبطان بالزيادة السكانية للمدينة ، و بالتطور 
الحضري الديمغرافي نتيجة التحوالت على الصعيد االجتماعي و االقتصادي و التجاري و 

ها السكانية ، للخصوصية المكانية للمدينة ، فلكل مدينة معيارها الخاص بكثافت...... الصناعي 
 .العامة و الخاصة بكل حي و التي تتميز بها عن غيرها سواء كانت متغيرات صغيرة او كبيرة

 سنحاول كيف لهذه الرسائل أو األطروحات   قراءتنامن  :ةـــــات السابقــــالدراس نقــــــــد
 ساهمت هذه الدراسات في بناء موضوع البحث الذي نحن بصدد اعداده ؟

لقد ساهمت هذه الرسائل في اثراء بحثنا و بلورته من جميع الجوانب خاصة دراسة الدراسة 
مدينة بسكرة نموذجا  –توسع المجال الحضري و مشروعات التنمية المستدامة " األولى و تناولت 

حيث اتجهت هذه األخيرة ضمن المنظور السوسيولوجي و وطرحت مسألة  توسع المجال "  –
ولة فهم أهم العوامل المساهمة بشكل كبيير في ضبط المجال الحضري و هي الحضري و محا

المخططات العمرانية المهيكلة من خالل عمليات التخطيط في اطار أدوات التهيئة و التعميير 
PDAU-POS  باعتبارها عوامل شائعة في نمو المجتمعات الحضرية و توسعها ، ووسيلة ،

ي و كما بينت الباحثة أهمية هذه األدوات في ترقية النسيج لتسيير المجال الحضري و العمران
الحضري و خلق توازن بين التوزيع األمثل و العقالني للسكان و بالتالي التوزيع العادل للموراد و 

 .المحافظة على البيئة لضمان مشروعات تحقق التنمية المستدامة 
سياسة واقع :  اجتماع البيئة و المعنونةو التي كانت ضمن تخصص علم : أما الدراسة الثانية 
 استفادنا منها من جانب –مدينة بسكرة نموذجا  – في ضوء التنمية المستدامةالتهيئة العمرانية 

بناء مراحل الدراسة ، و تزويدنا بمعطيات عمرانية خاصة بمدينة بسكرة و  وتحديد خطة البحث 
التشابه بين دراستنا في الجانب النظري و الميداني محاولة إيجاد أوجه و  التي هي مجال دراستنا ، 

سقاطه على دراستنا توظيف طريقة استعمال وتطبيق المنهج و األدوات المنهجية وكيفية و  .وا 
 .اختيار العينة في دراستنا

المشكالت االجتماعية للنمو الحضري في "  ارتكزت علىدراسة هي و  :أما الدراسة الثالثة 
من خالل حيث أفادتنا في رسم و تحديد المشكالت الناتجة عن النمو الحضري و كذلك "   الجزائر
ضبط العنوان، وتحديد أهم المحاور و الفصول التي بواسطتها يتم معالجة وتغطية كامل ة محاول
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لعينة حتى تكون ممثلة لمجتمع اإضفاء عنصر الدقة في عملية اختيار ل عناصر المذكرة، كما حاو 
وسائل منهجية مالئمة لصيرورة ومراحل انجاز العملية البحثية من اختيار ل استعم كما.البحث 

حاوال مقاربة النتائج المتحصل موفي األخير .  المنهج المناسب وأدوات لجمع البيانات و المعلومات
 : نقاط الضعف فتلخصت في مايليأما  .عليها وجعلها تتجاوب و اإلشكالية المطروحة 

 .ي تحديد وحصر مفهوم المشكالت االجتماعيةهناك صعوبة ف -
 .صعوبة التحكم في اختيار الفصول المناسبة لتغطية إشكالية البحث خاصة في الدراسة الثانية -
 .صعوبة اختيار والتحكم في مفردات العينة المدروسة -

 .سةصعوبة إيجاد األدوات المالئمة لجمع البيانات و المعلومات الدقيقة من العينة المدرو 
 .الوصول إلى نتائج عامة تفتقد الدقة -

من " مدينة باتنة -"رانية في الجزائر تسيير السياسة العم" تمحورت حول : أما الدراسة الرابعة 
خالل هذه الدراسة تعرفنا مختلف القطاعات السياسية التي تشكل السياسة العمرانية في الجزائر و 

ص المشاكل العمرانية و كشف أسبابها ، ثم المساهمة في مراحل تطورها التاريخية ، و حاولة تشخي
اعطاء تصور لألفا  ،يبقى القول ان مستقبل المدينة الجزائرية والرقي بها الى مصاف المدن 
الحديثة ينبغي اعادة النظر في اسلوب و تسيير االدارة و اعتماد مبادئ الحكم الراشد بالشكل الذي 

 .ومنه الفساد االداري يضع حدا للفساد بكافة مظاهره ، 
التوسعات العمرانية في المدن الصحراوية بين الواقع : والدراسة الخامسة و األخيرة حول 

أفادتنا هذه  "دراسة حالة المنطقة الغربية لمدينة بسكرة "  المفروض و المستقبل المطلوب 
الدراسة في اعطاء المعطيات و المعلومات حول تطور المدينة العمراني و اهم العوامل المساعدة 

 على ذلك و توضيح مختلف التصاميم  
حقيق بيئة عمرانية متقدمة تتالئم وحاجات السكان في توفق المبادئ التخطيطية الضرورية ل

 .الحاضر و المستقبل 
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 :نهجية المتبعة في الدراسةاإلجراءات الم: 5
 : إن عملية البحث االجتماعي تمر بمرحلتين متكاملتين 

تحديد ) و ثانيهما تحديد اإلطار التطبيقي ( تحديد اإلشكالية )أولهما تتمثل في اإلطار النظري 
كما أن محاولة إثبات الدراسة النظرية بالدراســـــة العلمية الميدانية ( . منهج الدراسة و أدوات البحث 

اقع ، بغية تحقيق أهداف ، من أهم مساعي البحث العلمي لملء الفجوة القائمة بين النظرية و الو (1)
و اإلجابة على تساؤالت اإلشكالية ، يتطلب الدقة في تحديد منهج البحث و أدوات جمع . الدراسة 

 .وضيحه البيانات عن الواقع المعاش مكان الدراسة و هذا ما سنحاول ت
 :المجـــال المكانـــي  -5-1

لهيئات الرسمية المسؤولة عن تنفيذ ، و بعض ا في مدينة بسكرةيتمثل المجال المكاني للدراسة 
برامج وعمليات التطوير الحضري من تجديد و ترميم و صيانة و إعادة هيكلة للنسيج العمراني و 
تحقيق تنمية متوازنة بين الموارد الطبيعية و احتياجات السكان من أجل تنمية للمجال الحضري في 

 .الحاضر و المستقبل 
 : المجال الزماني  - 5-2

دنا في دراستنا على مراحل متتالية في متابعة و تقصي المعطيات الميدانية ، حيث اعتم
الخاصة بالدراسات المتعلقة بموضوع البحث و ( جمع المراجع ) كانت بدايتها مع الدراسة المكتبية 

و ذلك ابتداءا من . ذلك بتقصي و جمع المعلومات و المعطيات التي تساعدنا في سير البحث 
 . 0100الى  0101سنة 

و أما المرحلة الثانية من الدراسة و انجازاها في جانب الميداني بالمرحلة االستطالعية التي 
قمنا بجمع البيانات و المعلومات ، و التنقل لمختلف المؤسسات المسؤولة عن انجاز مشاريع 

تم عبر بعض التطوير الحضري و مشاهدة مظاهر التدهور البيئي و معاينة عمليات التطوير التي ت
 .0100الى غاية شهر فيفري   0100و كان هذا في بداية شهر سبتمبر . األحياء بمدينة بسكرة 

والتي تم فيها  0100ماي   شهرو أما المرحلة الثالثة فكانت من شهر مارس إلى نهاية 
تسجيل مالحظات و تساؤالت مباشرة من خالل إجراء مقابالت شخصية متكررة و على فترات مع 
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المسؤولين وخبراء و مكاتب الدراسات المعمارية و البيئية تتمحور على المعلومات و معطيات 
و ذلك بفتح حوار و نقاش حول .خاصة بعمليات التطوير الحضري و التنمية المستدامة ببسكرة 
 .موضوع عبر األطر المرجعية و القانونية و المقاربات العلمية 

 : ( عينة الدراسة)ــــــري ـــــــال البشــــــــــــــالمج -6
لقد أصبح االعتماد في البحوث الميدانية في مجال العلوم االجتماعية على العينات من أهم 

التقنيات المستعملة في معرفة الواقع االجتماعي ، فهي تهدف إلى الحصول على معلومات و 
إلى إظهار معطيات يمكن  معطيات عن طريق تمثيل الكل بالجزء ، و هي تؤدي في أغلب األحيان

 . استغاللها و تكميمها مباشرة 
و تم اختيار العينة القصدية الن هذه العينة كما هو معروف هي من العينات التي يتم 

حيث يتم انتقاء أفراد بشكل مقصود من المسؤولين في مديرية التهيئة . جمع أفرادها بشكل مقصود
لبلدية بسكرة كعينة للبحث، و ( مصلحة البيئة و العمران )و التعمير ومديرية البيئة وكذا البلدية 

التي تعد في مجملها السلطات الرسمية بمدينة بسكرة  ، فهوالء األفراد الذين لهم دخل تنظيم المجال 
و اعداد مخططات عمل و  الحضري و تطوريه و ذلك من خالل إعداد المخططات العمرانية ،

تم  كذلك اختيار الذين ينشطون خارج المؤسسات الرسمية و ية مشاريع خاصة بحماية البيئة الحضر 
 .و هم الخبراء و االستشاريين في مكاتب الدراسات المعمارية و البيئية بمدينة بسكرة 

 : و كان الهدف من اختيارانا لهذه العينات كالتالي 
 مع األصلي توفر البيانات حول موضوع الدراسة ، و التي تسمح بدراسة فئة محددة من المجت

للدراسة ، أي أننا على معرفة باألفراد المنتمين لهذه العينة و الذين من خاللهم نستطيع  
 . الحصول على معلومات وافية حول عمليات التطوير الحضري في إطار التنمية المستدامة 

  ان هؤالء األشخاص من تتوفر فيهم مجموعة من الخصائص دون غيرهم ، و ذوي خبرة و
 .معلومات و معطيات حول الجانب المهم في البحث و الذي نتطلع إلى دراسته لديهم 

  إمكانية تحديد عدد مفردات العينة و التي تكون ممثلة للمجتمع األصلي للدراسة بصورة منظمة
و غير تنبؤية غامضة ، بغية الوصول إلى نتائج تجيبنا عن أسئلة اإلشكالية و تحقق أهداف 

 .الدراسة 
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 :المنهج المستخدم في الدراسة  -7

يرجع اختيار المنهج المالئم للدراسة حسب طبيعة الموضوع المتناول في البحث و األهداف 
التي يسعى الوصول إليها و يمكن إدراج بحثنا ضمن البحوث الوصفية حيث يبرز واقع التطوير 

لمنهج الطريقة التي يتبعها و يبين ا. الحضري في ضوء سياسة التنمية المستدامة في مدينة بسكرة 

إضافة الى قيامه بعمل الوصف الدقيق و  (0).الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف الحقيقة 
ع كما يعمل على جم،   التحليل الشامل للمساعدة على تفسير اإلشكالية التي تتضمنها الدراسة

المعلومات حولها و محاولة استخالص المعاني و الدالالت التي تحويها هذه البيانات التي أمكن 
و المعروف أن الدراسات الوصفية االستطالعية تنطلق من .  الحصول عليها من أجل التنبؤ بها

 .               ساؤالت عن هذا الواقع و ليس من فروض تالواقع بطرح 
ا على المنهج الوصفي، ألن أساس الدراسة تنطلق من محاولة الكشف عن و لهذا اعتمدن       
مديرية )المؤسسات الرسمية وميكانزيمات المستخدمة في عملية التطوير الحضري من طرف  مليات

ومدى مراعاتها لمعايير التنمية المستدامة  ( والجماعات المحلية -مديرية البيئة -التهيئة العمرانية
يزات وخصوصيات معينة لهذه المنطقة ،على غرار المميزات الجيولوجية البيئية و مم أي من واقع

الخ، نبحث فيه عن فعالية هذه الميكانيزمات في ضبط وتنظيم المجال ...و االجتماعية الثقافية 
 .وصيانة المجال البيئي من كل أشكال التلوث والتدهور التي تساعدها في حفظ 

 :أدوات جمع البيانات-8
ا لهذا المنهج وتجسيده ميدانيا، فقد استرشدنا بمجموعة من األدوات البحثية المرتبطة تنفيذ

بموضوع الدراسة، بغرض جمع البيانات و تبويبها وتحليلها و عرضها بغية الوصول إلى النتائج 
  : المرجوة، ومن ثمة اإلجابة عن تساؤل مشكالتنا، وتجسدت في

 : السجالت و الوثائق -8-1

معلومات و الحصول على معطيات من مجموعة من  جراخالسجالت و الوثائق استتبين 
و من هذا  (3). الوثائق بحيث تعطي هذه الوثائق بالضرورة كل الوثائق التي تعيد رسم الظاهرة 

إحدى أدوات جمع البيانات، فيها يرجع الباحث إلى جمع   خيرة ألنهاألالمنطلق اعتمدنا على هذه ا
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الموضوع، أو فقط بعض المحاور من الوثائق و السجالت اإلدارية، لتكمله  المعلومات حول
المعلومات في التحليل و التفسير، و التي لم نتمكن من الحصول عليها عن طريق باقي أدوات 

  (.…المالحظة و دليل المقابلة)جمع البيانات األخرى 

 :السجالت والوثائق فيلتي استعنا بها من مختلف اوتتمثل أهم البيانات والمعلومات 

 .النصوص التشريعية الخاصة بالبيئة - 

إحصاءات ومعطيات من المؤسسات العاملة في مجال التهيئة و التعمير كمديريات التهيئة و  -
 .الجمعيات البيئية الموجودة في مدينة بسكرةبعض التعمير والبيئة و الجماعات المحلية إضافة الى 

 .ت و دورها في حفظ المجال البيئي من التدهورمعلومات عن هذه المؤسسا – 

إبراز أهم المخططات العمرانية التي اشتملت عليها الوالية،إضافة إلى معلومات عن واقع البيئة  - 
 .في هذه الوالية

ن كان الحصول على مثل هذه الوثائق من الصعوبة بمكان في كثير من األحيان، وهذا ما جعلنا  وا 
وتكملة لجمع البيانات عن كل ما يحيط . ليل المقابلة، الستدراك هذا النقصنستعين بالمالحظة و د

 .بموضوع الدراسة

و تعمل على توجيه  هي أداة أخرى لجمع المعلومات، بها ينفذ المنهج الوصفي،: المالحظة -8-2

 (4) .االنتباه و اإلدراك إلى ظاهرة معينة أو لشب ما، بهدف الكشف عن أسباب الظاهرة و قوانينها
و في ضوء إشكالية الدراسة و أهدافها استخدمنا المالحظة البسيطة المباشرة كأداة و طريق 
 الستقصاء الحقائق من الواقع، بالمتابعة و المشاهدة للتركيب الداخلي للمدينة من أنماط المباني

المساحات  كأنوية القديمة ، و األحياء الجديدة و النمط المعماري للمساكن ، و نمط الشوارع ، و
 ويكمنالخضراء و البيئة المحيطة باإلنسان و مختلف المشاكل التي تعاني منها األحياء و المباني، 

يئي ومختلف بمعاينتها بدقة و التدهور ال يجبالتي ،الضرر من هذه المشاكل كاألحياء القصديرية
ه و ما تخلفه من تلوث مظاهره في المدينة، و أغلب األنشطة الهامشية و مكان تمركزها و ما تعاني

يئي، هذا مع محاولة تسجيل كل مقومات الحياة الحضرية كما استعنا بالصور الفتوغرافية لتوثيق ب
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ما تم مالحظته في الواقع، من أجل معاينة المشاكل االجتماعية للسياسة الحضرية البيئية المطبقة 
 .في مدينة بسكرة

 : ــــة ـــــــــــــالمقابلـ 8-3

حوار لفظي وجها لوجه بين الباحث القائم بالمقابلة ، و بين شخص مخر أو و هي 
بلة المقادليل لقد استعنا ب .مجموعة أشخاص، و الهدف منها الحصول على المزيد من المعلومات

ا خبرة ديناميكية بين الباحث و المبحوث، بهدف الوصول إلى الحقيقة كأداة لجمع البيانات باعتبار 
يسعى الباحث لمعرفة الواقع  و الحصول على البيانات التي يريدها  من خاللها أو موقف معين،

 (5).من أجل تحقيق أهداف الدراسة

و تتم المقابلة باالتصال مع المصالح المعنية و الهيئات الرسمية التي توجهنا إلى 
 : المعلومات المتعلقة بموضوع البحث ، و من بين هذه االدارات 

 .عمران لبلدية بسكرةمديرية البيئة و ال -0

  .مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية بسكرة -0

  .مديرية التعمير و البناء لوالية بسكرة  -0

  .مكتب الدراسات البيئية لوالية بسكرة -0

  .مديرية البيئة لوالية بسكرة -0

 .بعض مكاتب الدراسات العمرانية في مدينة بسكرة -0

  .البيئة في مدينة بسكرةرؤساء األحياء و رؤساء جمعيات حماية  -0

و إلعداد المقابلة تم اعداد دليل مقابلة لجمع البيانات ، وتم فيه طرح أسئلة جاءت في 
التنمية و التطوير الحضري : معظمها مفتوحة تخص جوانب موضوع الدراسة الذي يدور حول 

تبعا لتساؤالت  و جاءت أسئلة مرتبة.   -مدينة بسكرة نموذجا  –في المدن الصحراوية المستدامة 
 .الدراسة بهدف إقامة مقابلة قائمة على التنظيم و التنسيق قدر اإلمكان إلدارة جيدة للحوار 
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و قد تم إعداد هذا الدليل في مرحلتين األولى تجريبية تم فيها إقتراح بعض األسئلة على 
ة لألسئلة ، و تمت األستاذ المشرف بعد تحديد المحاور ، أما الثانية فهي مرحلة الصياغة النهائي

بعد إجراء الدراسة االستطالعية و الحوارات التي جرت مع المبحوثين فيها ، وقد احتوى الدليل على 
 اثنى عشر سؤاال موزعة على ثالثة محاور األول يخص وضعية المجال الحضري في مدينة بسكرة

ع في اطار التطوير والهدف منه التعرف على واقع المجال الحضري و أهم المنجزات و المشاري
و بيانات حول مالئمة هذه المنجزات للمعايير البيئية و . الحضري و نوعيتها و مدى فعاليتها 

 . خصوصية المنطقة الجغرافية

مديرية البيئة، ومديرية )حول واقع التنسيق بين هذه المؤسسات الرسمية  و الثاني يهتم
، و مساهمة الفاعلين االجتماعين في عمليات  (البلدية)التهيئة و التعمير والجماعات المحلية 

ما الثالث فيتمحور حول الصعوبات و العوائق التي تعترض أ. التطوير الحضري المستدام  
عمليات التطوير الحضري في اطار التنمية المستدامة و مفا  التطوير الحضري المستدام بالمدينة 

 ( .المحلق األول)
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 :ل ــــــــــــــالفصوامش ــــه

، تعريب نجاة عياش ، تدقيق غسان سلمان ، البحث السوسولوجي تيودور كابلوف ،  -0
 . 001، ص  0101بيروت ، دار الفكر الجديد ، 

و التوزيع و   ، دار المسيرة للنشرمناهج البحث في التربية و علم النفس: سامي ملحم -0
 .226، صم2222الطباعة، األردن، 

، نماذج للدراسات  محاضرات  في تصميم  البحوث  االجتماعية وتنفيذها :سعيد  ناصف  -0

 . 48ص  1997والبحوث  الميدانية ،مكتبة  زهراء الشرق مصر ،

، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث عمار بوحوش ، دمحم محمود الذنيات ،  -0
 .01، ص  0110ديوان المطبوعات الجامعية ، 

منشورات ،  مراحل البحث في العلوم االنسانية ، مجلة العلوم االنسانية –فضيل دليو  -0
. 0110،  0عدد، جامعة قسنطينة 
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 :                      مــــــــــــــــقديت
عمرانية أرقى ما توصل اليه تمثل المدينة بما تحتويه من مضامين اجتماعية و ثقافية و 

فمن خالل المدينة نستطيع شرح و تحليل .عبر مسيرته التاريخية التي ارتبطت باألرض  اإلنسان
مختلف الظواهر التي تنتج عن تطورها و اتساع رقعتها بسبب الزيادة السكانية الطبيعية أو غير 

نشأت و تكوين المدينة في تشكيلها ، فهناك الكثير من العوامل التى تؤثر في ( الهجرة) الطبيعية 
 .إلى أن أخذت طابعها الحالي 

كما ال يجب النظر إلى المدينة كمجرد تجمعات سكانية على العكس من فهي تقوم على 
و بما . محددة و دقيقة تتصل أساسا بالدور الذي تؤديه بالنسبة لمحيطها المتفاوت  أساس وظائف

إزالة  تحسين فان إعادة تطويرها على أسس منظمة من خاللأن أحياء المدينة تحتاج الى عمليات 
أماكن السكن المتردية و جوانب الفوضى العمرانية التي تنتج عن عملية التحضر يعتبر من 

 .أولويات سياسة التطوير الحضري الذي يهتم بهذا الجانب بطريقة علمية 
ضري لذا ارتأينا ضرورة ادراج إذن فالمدينة هي المجال الحضري الذي يقع فيه التطوير الح   

هذا الفصل و ذلك بتقديم المفاهيم المختلفة المقدمة للمدينة ثم توضيح ظروف نشأتها و مراحل 
نموها و مكونات ووظائفها و صوال إلى أهم المشكالت االجتماعية ولنخص في األخير أهم 

 .المشكالت البيئية التي تتعرض لها المدينة 
 : مفهــــــــــــــــوم المدينــــــــــــة : 1

اهتم العلماء بتعريف المدينة ، إال أنهم لم يعطوا تعريفا واضحا لها ، ذلك ألن ما ينطبق 
مدينة جمعها مدن و : أما التعريف اللغوي فقد حددها كالتالي على مدينة ال ينطبق  على أخرى ، 

هي وحدة : أما المدينة اصطالحا     (1). مدائن و هي مجتمع من البيوت يزيد عن بيوت القرية
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  جغرافية مساحية يعيش فيها عدد كبير من السكان ، تتباين مستوياتهم االقتصادية و االجتماعية
ة و التجارة و الوظائف وتنتشر فيها تأثيرات الحياة الحضرية المدنية، ويعمل أهلها في الصناع

السياسية و االجتماعية ، فهي ليست وحدة اجتماعية أو حيزا مكانيا فقط ، لكنها وحدة منتجة لثقافة 
  . ذات عالقات اجتماعية و قواعد و أعراف و قيم خاصة و نموذج تنظيم و تطور متميز

 
بعمران على وحسب موسوعة البحث العلمـــي فان المدينة هي تجمع سكاني ضخم يتميز 

كما أن الحرف المتخصصة و العلوم تستقر عادة في المدن و الشكل . النسق الحضري ال الريفي
العمراني في المدينة يأخذ بعين االعتبار كثافة السكان و األحياء غالبا ما يقوم على أساس 

 .الطبقات االجتماعية
المتشابكة ، و بينما حول  و تعتبر المدينة ظاهرة معقدة تولدت عن تفاعل عدد من العوامل

االختصاصيون في مجال الدراسات الحضرية االستفادة قدر االمكان من اعتبار المدينة كمتغير 
 .مستقل في شرح و تحليل بعض الظواهر االجتماعية 

نقطة تحول رئيسية في دراسة المدن و الحياة "  Lewis   wirth   -لويس ويرث" و تعتبر أراء 
، بأنها وحدة " الحضرية كأسلوب للحياة : " المدينة في مقالته " ويرث" ف الحضرية ، حيث عر 

عمرانية كبيرة نسبيا ، و تتميز بالكثافة السكانية ، و هي مقر دائم ألفراد غير متجانسيين اجتماعيا 
 : و يشتمل تعريف لويس ويرث للمدينة على المتغيرات التالية . 

 .اتفاع عدد السكان 
 السكانية ازدياد الكثافة 

 .ازدياد درجة عدم التجانس و بروز السمات والخصائص الحضرية 
 . و نستطيع القول ان المدينة ذلك المحيط الذي تنشأ فية الظواهر االجتماعية بمختلف أنواعها 

إلى المدينة بأنها متغير مهم يتضمن دالالت اجتماعية و edfield    R.Rو يرى  روبرت ريدفييد
و يرى .   .Folk CLtur of yucatanلقبائل اليكتان " الثقافة الشعبية "ي كتابه ، ثقافية متعددة ف

 . ريدفليد بان عدم تجانس السكان و االنعزالية هي الخصائص الرئيسية المميزة للمدينة
و تعرف المدينة  على أنها أكثر األماكن العمرانية سواء من حيث عدد السكان أو       

أكثر من المساكن المتفرقة ، لكنها نسبيا "  ماكس " كما يرى . عدد الوظائف المساحة المبنية أو ت
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 قريبة ، فيكون الحائط لصيق الحائط-عادة  –تعد مكان إقامة مغلق ، و تبنى المنازل في المدن 
كما هو الحال في المدينة الحديثة اآلن ، اي ان المدينة منطقة محلية و مكان يتميز بالمساكن 

مشكلة نوعا من المستوطنة شديدة االزدحام ، الى الدرجة التي يفتقر فيها التعرف المتبادل الكثيفة ، 
أن المدينة الحديثة هي نسق أو محل إقامة مغلق نسبيا " ماكس فيبر" بين السكان ، وعلى هذا يرى 

 اتجاور المنازل بشكل كبير ، ومن شروطها الضرورية وضوح وظيفتها االقتصادية ، ألنها مكان
إقامة يعيش السكان فيها أساسا على التبادل و التجارة أكثر مما يعيشون على الزراعة، و أن السو  

 .المحلية تشكل جزءا أساسيا من حياة الناس اليومية ، ولهذا فان المدينة عنده مكان سو  
عدد من  Zimmermanو زيميرمان   P.Sorokinفي حين وضع كل من سوروكين 

 المهنة، البيئة : من خاللها المجتمع الحضري عن المجتمع الريفي و هي الخصائص التي  ميز 
حجم وكثافة السكان ، وتجانس السكان أو ال تجانسهم ، التمايز و النزوح ، التدرج االجتماعي نسق 

 .التفاعل
في . و يرجع المهتمين بالدراسات الحضرية ، عرف بمدرسة القيم االجتماعية او الثقافية 

ير العوامل االيكولوجية والعامل التكنولوجي في التنظيم أو البناء االجتماعي للمدن، ومما اعتبار تأث
و تظهر . الشك فيه ان المدن في العالم تختلف في تركيبها االيكولوجي والسكاني و االجتماعي 

 تجاهاالختالفات بحدة في المدن التي تعتمد التكنولوجيا كقاعدة اساسية لها ، و ما يميز هذا اال
هو اتجاهاتها القيمية نحو الحياة االجتماعية للسكان حسب أوساطهم ( مدرسة القيم االجتماعية)

 .الثقافية
و يرجع تأكيد مفهوم المدينة و تفسير الحياة الحضرية في ضوء المفاهيم اإليكولوجية في 

مقاال عن  – Robert Park  -روبرت بارك " فقد كتب " مدرسة شيكاغو "العصر الحديث الى 
، و يعتبر هذا  0100الذي صدر عام " المدنية " المدينة ، ضمنه مع مقاالت أخرى في كتابه عن 

الكتاب نقطة البداية في التأليف العلمي المتخصص في علم اجتماع الحضري ،فيمكن القول أن 
لكن سكانها كلمتان مترادفتان و يحيط بالمدينة مناطق ريفية " City   "City state "المدينة 

المدينة  بأنها ليست فقط تجمعات من " روبرت بارك"منفصلين عن تلك المناطق ، حيث يرى 
و المباني و الكهرباء ووسائل  الناس ،مع ما يجعل حياتهم فيها أمرا ممكنا ، بوجود الشوارع

يات و المواصالت ، كما أنها ليست فقط مجموعة من النظم و االدارات ، مثل المحاكم و المستشف
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اتجاه عقلي و مجموعة من العادات : المدارس و الشرطة و الخدمات ، إن المدينة فو  هذا كله 
والتقاليد و العواصف المتأصلة في هذه العادات ، بمعنى مخر أن المدينة ليست فقط مكاني فيزيقي 

خصوص ، و أو بناء صنعه االنسان ، و إنما هي نتاج الطبيعة و ذات طبيعة إنسانية على وجه ال
من ثم فالمدينة مكانا و نظاما أخالقيا، وهي مكان إقامة طبيعي لالنسان المتمدن ،ولهذا فانها تعد 

 .منطقة ثقافية تتميز بنمطها الثقافي المتميز
و من المهتمين بالتخطيط العمراني للمدينة ، حيث " Walter Borوالتر بور " و يضع 

س و يعملون و يمارسون هواياتهم الرياضية حيث يوجد بها المدينة هي مكان يعيش فيه النا" يقول 
المساكن و اماكن العمل و المحالت التجارية و المدارس و المسارح و كافة وسائل االتصال 

 . الكبرى ، كما يشعر الناس أنهم يعيشون حياة كاملة بداخل المدينة 
أكبر تجمع سكاني غير ومما سبق يمكن اعطاء تعريف اجرائي للمفهوم المدينة على انها 

متجانس يعيش على قطعة ارض محدودة نسبيا ، توفر لهم العيش في الظروف اجتماعية و 
اقتصادية أفضل ، مما يجعلها منطقة استقطاب ، تمتاز بقوة البناء السياسي و التخصص و تعدد 

كيبة عن الخدمات و يمكن القول بان المدينة مجموعة من التراكيب االجتماعية تتمييز كل تر 
االخرى السباب فرضتها طبيعة البيئة الحضرية ويذهب بعض الباحثين أن المدينة هي ينبوع الرأي 

 .و الفكر
 : مراحـــــل نمـــــو المـــــــدن  -2

االهتمام بالتطور التاريخي للحياة الحضرية ، ركز فيها " لويس ممفورد " تمثل كتابات 
 (0).على

 : "Eopolis -االيوبوليس" مرحلة النشأة 
 ويقصد بها المدينة في فجر قيامها ،وتتميز بانضمام بعض القرى إلى بعضها البعض

حياة الحياة االجتماعية إلى حد ما ، و قد قامت المدينة في هذه المرحلة بعد اكتشاف  واستقرار
عات اليدوية و الحرفية البسيطة  الزراعة، و اسئئناس الحيوان، و تربية الطيور، و قيام الصنا

 .واكتشاف االنسان للمعادن ،وهي تمثل عنده مرحلة ما قبل التحضر 
  " Polis–البوليس " مرحلة المدينة الصغرى 
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و تشير إلى مجتمع حضري متطور إلى حد ما ، تميز بتقسيم جزئي للعمل في المجال 
تنوع األعمال و الوظائف ، كما تميز  االقتصادي، و بدرجة ما من التمايز في المجال الحرف و

بوضوح التنظيم االجتماعي و االداري و التشريع ، و تنبثق فيها التجارة و تتسع األسوا  المتبادلة 
و ظهور الفلسفات و مبادئ العلوم النظرية ، بينما احتفظ باألشكال التقليدية و القديمة للتنظيمات 

بين األفراد و الجماعات نظرا الرتباطه بحدود مكانية إقليمية  األسرية و الدينية، و بالروابط الوثيقة
 .أكثر ضيقا

  "Metropolisالمتروبوليس " مرحلة المدينة المسيطرة 
محلي حضري ذو موقع استراتيجي و مركزي  و تعرف بالمدينة األم ، و تشير إلى مجتمع

 لريف شبكة من المواصالتيتكاثف فيها عدد السكان ، يتوفر فيها الطر  السهلة و تربطها با
فتكون مركز جذب للمهاجرين من المناطق المجاورة ، تنفرد بمميزات التبادل خاصة في المجالين 
االقتصادي و الثقافي ، و تتركز فيها كل مضاهر النشاط االجتماعي و السياسي الى جانب 

 .يمارس وظائفه في إطارهامركزية االدارة ، واتساع ملحوظ في الرقعة المكانية التي يشغلها أو 
   -  Tyrannopolisالتيرانوبوليس  –مرحلة المدينة الطاغية 

 و تمثل أعلى درجات السيطرة االقتصادية للمدينة، ففيها تعتبر مسائل الميزانية
، من أهم الميكانيزمات المسيطرة، كما تبدو المشكالت  االدارية ....و الضرائب و النفقات  

كية الناجمة عن كبر الحجم أوسع ماتكون انتشارا ووضوحا ، ومن ثم يستشهد هذا الفيزيقية و السلو 
النموذج  حركة واسعة النطا  من جانب سكانه للرتداد مرة أخرى إلى الريف أو إلى مناطق 

 .الضواحي و األطراف هروبا من ظروف العيش غير المرغوبة 

 "   Nekropolisالنيكروبوليس" مرحلة المدينة المنهارة 
يمثل هذا النموذج من المجتمع الحضري نهاية المطاف في مراحل التطور الحضري و مع        

عندما يصل " ممفورد" أنه لم يتحقق بعد ، ومع أنه لم يتحقق بعد ، إال أنه واقع ال محالة في نظر 
جديد للريفية التفكك إلى ذروته على إثر حرب أو ثورة أو إنقالب ، مقترنا بأفول الحضرية و إحياء 

 (.مدن األشباح" ) ممفورد" وتظهر ما أسماه 
 : مكونـــــات المدينـــــــة  -3
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في هذا الجزء نحاول التعرف على مكونات المدينة ، بحيث هذا األخير يوضح لنا نقطة       
التشابه الرئيسية بين كل المدن ، و التي من خاللها تأخذ كل الوظائف و األعمال و المشاكل بعين 

العناصر االعتبار ألنها تحدد لنا المناطق و كيفية مرعفتها و بالتالي التعامل معها، و تتكون من 
 : التالية 

منطقة الخدمات الرئيسية الذي يحتوي األنشطة و المتطلبات المعيشية التي تخدم  :مركز المدينة 
 .المدينة 

 .هي األحياء و المجاورات السكنية بأنواعها المختلفة :المنطقة السكنية 
 .وهي الطر  بأنواعها و السكك الحديدية  :شبكة المواصالت 
 .وهي التي ال تتمركز في قلب المدينة كالمستشفيات و المدارس  :الخدمات العامة 

 .وهي تحتوي على المصانع و الورش الكبيرة : المنطقة الصناعية 
   (0).و تشمل المنتزهات و المالعب  :المساحات الخضراء و المفتوحة 

ها لم تبدأ إال ان االهتمام بالمدينة قديم جدا بدأ مع أول الحضارات االنسانية ، إال أن دراست
مع ظهور علم االجتماع  ، على يد ابن خلدون المؤسس األول لعلم االجتماع ، حيث يرى ان نشأة 
المدن و الظواهر المرتبطة بها و كتب في هذا الموضوع بشىء من التفصيل في الباب الرابع الذي 

األحوال و فيه في البلدان و األمصار و سائر العمران و ما يعرض في ذلك من )كان عنوانه 
 ( .سوابق و لواحق

ويعتبر من المفكرين المسلمين األوائل الذين درسوا الظاهرة الحضرية و اعتبروا المدينة 
كبنية اجتماعية في تطور دائم ، حيث يرى هذا العالمة أن االنسان حضري بطبعه، و أن المدينة 

عن فرص العمل و الحصول  تعد مركز جذب لمختلف الشرائح االجتماعية التي تغزوها ، بحثا
على الخدمات المتوافرة فيها ، فضال عن أن المدينة هي المكان الخصب لتطوير و نمو النواحي 

 .المعنوية و المادية لإلنسان 
إن هذه المغريات بال شك ، تدفع الناس صوب المدن ، و تزداد لذلك الحاجة الماسة 

ياف أو المناطق القريبة منها ، إال أنه من للمساحات المخصصة لسكن هؤالء النازحين من األر 
مالحظ ، و من خالل استقرار التجارب التخطيطية أن لكل مدينة حضرية حدا معقوال و مجاال 
محدودا في استيعاب السكان و النشاط االقتصادي مع محدودية الخدمات أيضا ، و متى ازداد هذا 

الخدمات فيها ، أصبحت الظاهرة حالة غير النشاط بازدياد هذا النشاط بازدياد حجم السكان و 
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 سليمة في بنية المدينة و هيكلها وفق المنظور التخطيطي المعاصر ، فالنمو الحضري وفقا لذلك
يعد أحد ابرز ظواهر العلل الحضرية ، ذلك أن ازدياد حجم السكان عن حده الطبيعي، وعدم كفاءة 

، مع التوزيع العشوائي للخدمات و ندرتها، يؤدي  توزيع النشاط االقتصادي بكفاءة و بموازنة دقيقة
 .ة و اجتماعية و عمرانية و بيئيةإلى بروز هذه الظاهرة التي تخلق وراءها مشكالت اقتصادي

و أن المدينة هي نتاج تواجد ألعداد من السكان ضمن عالقات اجتماعية ، كما يعتبر ابن 
خلدون أن المدينة أو العمران الحضري كما يسميها ، هي في الواقع أعلى درجات التحضر التي 
يمكن لشعب ما بلوغها ، حيث يرى أنه كلما كبر حجم السكان كلما ازدادت رفاهية األفراد و تجاوز 

واهم المعيشي ورخائهم ، مستوى مدينة ذات حجم سكاني اقل ، و بالتالي فهو يعتبر أن سكان مست
المدن الصغيرة تكون في الغالب في وضعية تنموية ضعيفة و المالحظة ذاتها يبديها بالنسبة لسكان 

 (0). األقاليم الريفية 
لهذه الظاهـــــرة بلن شأنا بعيدا ، عندما استخدم  (ابن خلدون )و انطالقــــــــــا من ذلك فان رؤية 

 إن الحمامات بلن عددها في بغداد في عهد المأمون " بقوله ( العمران المفرط)مفهوم 
حمام و كانت مشتملة على مدن و أمصار متالصقة و متقاربة تجاوز األربعين و لم ( الف 00)

أي التضخـــــم الحضـــري و العمراني و كذا  تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد إلفراط العمران ،
 ( 0). حــــال القيـــــــــــروان و قرطبــــــة و المهدية في المدن االسالميــــــة و حال مصــــر و القاهرة بعدها

تجمع بين النمو و التنمية و ( الحجم و القوة في انتاج مدينة : ) فابن خلدون  يركز على 
دئ األساسية التي اعتمدها في ابراز التباين بين مختلف مراحل تطور المدن و التي تعد هي المبا

الذي يمر عبر سلسلة هرمية ، و المستوى الحضاري للمدن الصغيرة و التجمعات السكانية الكبيرة 
 .و بين العاصمة ومدن القاليم المختلفة 

قتها بالتنمية و يمكن تلخيص وجهة نظر ابن خلدون بخصوص الظاهرة الحضرية في عال
 :كما يلي 

يقيم عالقة ارتباطية بين البنية الحضرية و البنية االجتماعية ، وبالتالي ف ن التنمية 
 .الحضرية تنعكس حتما على التنمية االجتماعية و التنمية الشاملة 

و . إن البنية الحضرية ترتبط أيضا بالوضعية االقتصادية و التقدم المعرفي و التكنولوجي
عالقة السببية التي يقيمها ابن خلدون بين الفعل الحضري و الفعل االجتماعي منذ القرن هذه ال
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أن المدينة هي : ) حيث يقول " هنري لوفر " الرابع عشر ، اعاد التاكيد عليها المفكر الفرنسي 
ته عملية وضع على األرض مجتمع بثقافته و مؤسساته و قيمه كذلك للبنى االقتصاديـــــــة و عالقا

 (0)...(.االجتماعيــــــــة و التي تكون في نهايــــــة األمـــــــر البنية بأتم معنى للكلمة 
و في سيا  مخر يرى ابن خلدون أن المدينة هي فعل سياسي باألساس، ألنها من إنتاج 

للتعمير  ، كما تحدث عن القواعد العمرانية(المملكة) الطبقة الحاكمة و يرتبط حياة المدينة بحياتها 
 : أو قيام المدينة و هي 

 .اختيار الموضع الدفاعي الجاختيار موضع ذو مناخ مالئم للحياة 
في تحليه للمدينة و الظاهرة الحضرية، على " ابن خلدون " و في الحقيقة يرجع الفضل لـ

اعتبار انه تحدث عن المدينة في إطارها اإلقليمي و لم يقتصر حديثه عن المدينة بمحيطها 
 لجغرافي، فهو بالتالي يطرح منذ أكثر من سبعة قرون ضرورة التكامل بين الرؤية الحضرية ا
 ( .التخطيط اإلقليمي و التخطيط الحضري )

كما يرجع له الفضل أيضا في تحليله البعد التاريخي و تطورها العمراني ، و أخيرا يربط  
 .و اقتصادية ، جديرة باالهتمام بالدراسةابن خلدون المدينة بالريف عبر أبعاد تاريخية و اجتماعية 

 مرتبط دوما بمركبات ايكولوجية  "ابن خلدون " و من هنا كانت التنمية الحضريـــــــة عــــــند 
واجتماعية و اقتصادية و ثقافية ، تشكل القاعدة األساسية لها من خالل بعدين أساسين و مرتبطين 

 االيكولوجيـــة)ـة و التنمية االجتماعيـــة، و هذه المركبات السابقـــــــــــة على الداوم ، التنمية الفيزيقيــــــــ
 . هي المرتكزات األساسية للتنمية الشاملة و المستدامة ( االجتماعية، االقتصادية

 : النظريات االيكولوجية  -

النظريات و  نجد العديد من المداخل النظريةو لكن مع ظهور الدراسات الحضرية ، فاننا 
التي درست المدينة والتي حاول العديد من الباحثين في ميدان علم اجتماع من خاللها ابراز مراحل 

  :نمو المدينة ، وفي هذا السيا  نجد االتجاهات النظرية التالية 
إن لكل مدينة تركيبها الداخلي الذي يميزها عن غيرها من المدن ، كما أن المدينة تزداد  

عد يوم فتظهر استخدامات جديدة لألرض و يظهر عمران جديد على أنقاض القديم  اتساعا يوم ب
كما تظهر أنشطة ووظائف جديدة تعمل على توسيع حدود المدينة ، و بالرغم أن لكل مدينة تركيبها 
الخاص  أن المدينة بصفة عامة تحتوي على مناطق محددة و مشتركة مثل مركز المدينة، و 
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التي تشمل األحياء و المجاورات السكنية على اختالف أنواعها باالضافة إلى المنطقة السكنية و 
الخدمات العامة كالمستشفيات و المدارس ، باالضافة إلى المنطقة الصناعية والتي تحتوي على 

 .المصانع و الورشات الكبيرة 
التي فضال عن الطر  بأنواعها و السكك الحديدية و المساحات الخضراء و المفتوحة 

باالضافة الى المنطقة التجارية التي تشمل المحالت والبنوك وغيرها  .تشكل المنتزهات و المالعب
 ( .مجال التطوير الحضري )،زيادة على مختلف الميادين و الشوارع 

لتفسير ما يالحظ من تناسق التوزيع المساحي للناس و الخدمات في المدينة ، والعالقات 
فقد وجدت العديد من المحاوالت لتلخيص نموذج عام أو نظرية عامة للمدينة بين اإلنسان والبيئة ، 

واتساعها الحضاري ، انطالقا من التطورات التي عرفها العمران و تخطيط المدن فقد تم التوصل 
 : الى النظريات العمرانية التالية 

 : نظريـــــة الداوئــــــر المتراكــــزة لبيـــرجس  *
"    أرنست بيرجيس"وقد استخلصها العالم  النظريات وأكثرها رواجا،وتعد أشهر 

E.Bergess   بعد دراسة لمدينة شيكاغو األمريكية حاول من خاللها معرفة األنماط  0100سنة
نمو " وقد قدم هذه الدراسة في كتاب له تحت عنوان. التي تعتري نمو المدينة وتركيب الوظائف بها 

أن المدينة تنمو من المركز إلى األطراف مكونة متوالية من حلقات ووضح بيرجس " المدينة 
الدائرية ، اي انها تتركب وظيفيا من عدة مناطق متعاقبة بشكل دائري ، واستخلص أن مركز 
المدينة األمريكية هو المركز الذي تتمركز حوله الخدمات المختلفة في مناطق ادارية و تقسم 

 :النظرية المدينة إلى 
 األعمال المركزية منطقة  -
 المنطقة االنتقالية أو التحول  -
 منطقة سكن العمال  -
 منطقة سكنية أفضل  -
 ( السفر اليومي ) منطقة الضواحي  -

 : و نتعرض لها بالتفصيل و تبين خصائص كل منطقة 

   : منطقة األعمال المركزية *
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واة األساسية و تقع هذه المنطقة في مركز التوزيع االيكولوجي للمدينة حيث تشكل الن
لمختلف النشاطات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ، إضافة إلى كونها ملتقى لطر  

هذه  المواصالت ، حيث تكثر فيها المرافق االدارية و الخدماتية ، وتدور فيها أكثر النشاطات كثافة
األراضي ، الشيء الخاصية جعلت منها محل اهنمام و طلب متزايد وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار 

إلى القول أن األعمال التي تؤدي الى تحقيق األرباح مرتفعة نسبيا " بيرجس " الذي أدى بـ 
 .باستخدام األرض بكثافة تجعل من المنطقة المركزية محط نشاطها

  التحولالمنطقة االنتقالية أو: 

يؤدي التوسع والنو الذي تتعرض له منطقة األعمال المركزية الى تعرض المنطقة االنتقالية 
للتغير المستمر ، وتتميز بالكثافة السكانية العالية ، وضعف المستوى المعيشي وانتشار األمراض 

ة الخ ، بمعنى مخر هي منطق...االجتماعية ، وتدهور المساكن و انتشار مخازن السلع والمالهي 
الوافدين الجدد إلى المدينة والتي تعتبر من األقليات العنصرية و اإلثنية ، وهذه النظرية حسب 

فان منطقة األعمال المركزية تمتد فيزيقيا من خالل عملتي الغزو واالحتالل على حساب " بيرجس "
 .وتغزو هي المنطقة الموالية لهاالمنطقة االنتقالية التي تتوسع 

 منطقة سكن العمال  : 

وكما يدل عليه المصطلح ذاته ، فهي منطقة العمال و اصحاب المهن الكتابية و أطفال 
المهاجرين ، وما يميز هذه الفئة هو تطلعهم الدائم الى تحسين مستوى معيشة أطفالهم و دفعهم إلى 

 ( .الحراك) مستوى أعلى في السلم االجتماعي 
 :  -أرقى –منطقة سكنية سكانية أفضل 

ن مساكن تقطنها اسر وحيدة ، وأحياء األعمال المحلية ،إلى جانب الشقق وتتكون م
 .ة ملجأ الفئة ذات الدخل المتوسطوالعمارات الجملية وبعض فناد  االقامة ، كما تعتبر هذه المنطق

  منطقة الضواحي أو السفر اليومي : 

ذوي الدخل وتقع خارج حدود المدينة وتقع على خطوط النقل الخارجية ، حيث يسكنها 
المرتفع كما يمكن أن تكون مقرا لبعض األحياء المتخصصة ، في حين أن معظم سكانها يلزمهم 

 .االنتقال يوميا الى مراكز أعمالهم
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وعلى هذا األساس فقد برجس تفسيره لنمو المدينة و توسعها من خالل حلقات وداوئر 
لمركزية في ديناميكية التوسع من منطقة متتابعة  ، معتبرا أن عملتي الغزو واالحتالل هي النقطة ا

 .إلى أخرى 
صياغة نموذج مثالي لدراسة نمو المدينة في ضوء امتدادها الفيزيقي و " برجس " حاول 

، وقد توقع وجود اختالفات و تشويهات عن هذا  -أنماط استخدام األرض  –تمايزها المجالي 
معوقات الطبعية و البشرية ، التدخل السياسي النمط ، وارجعها إلى عوامل ليست اقتصادية ، مثل ال

 .كل هذه العوامل تسبب تشويهات داوئر المتراكزة ......في شكل تخطيط المدن 
" M.Davi"  موريس ديفي " للكثير من النقد ، فقد انتقد " بيرجس " لقد خضعت نظرية 

تعماالت التجارية مثال تمتد المنطقة المركزية ليست دائما دائرية الشكل ، فاالس أن: بقوله" بيرجس 
 على طول محاور شوارع المدينة ، ولذا فليس من الضروري أن يكون قلب المدينة دائري الشكل
والصناعية ال تقتصر وجودها على المنطقة االنتقالية و إنما تتواجد خطوط السكك الحديدية و 

وجودها على المنطقة بعينها بل  بجوار األنهار لالستفادة من المياه، و المساكن القديمة ال يقتصر
 .تتواجد في مختلف أرجاء المدينة حيث يتجاور القديم و الجديد معا 

 : نظرية القطاعات 
إال أنه ال يزال يثير تساؤالت عديدة لم يقدم لها " بيرجس " رغم الفوائد التي حققتها نظرية  

 : لخيصها فيمايلي إجابات مرضية ، كما أنه ال يخلو من ثغرات و نقاط ضعف يمكن ت
 .التنوع في استخدام األرض في نطا  كل منطقة و مدينة  -
 .التحديد التعسفي لحدود المناطق  -
 .عدم التحقق االمبريقي لنموذج بيرجس  -
 .محدودية تعميمه  -
موضوع الصناعية الثقيلة الذي اعتبره بيرجس عاما تشويه قد ال يكون كذلك في  -

 .بعض المدن 
 .المناطق االنتقالية فقط ال توجد الصناعة في  -
في كثيرة من المدن يكون ثمة ارتباط بين موقع الصناعة و مساكن العمال ذوي  -

 .الدخل المحدود
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  0101نظرية القطاعات لهومر هويت : 

من طرف العالم  0101تأتي هذه النظرية بدرجة ثانية من حيث األهمية ، ظهرت سنة 
مدينة و توصل لنظريته هذه انطالقا من  000بعد دراسته لـ  H.HOMERاالمريكي هومر هويت 

مشاهدات واقعية النقسام بعض المدن إلى قطاعات مثل سان فرانسيكو ، مينابوليس ، فرجينيا و 
غيرهم ، و تلخصت النظرية في أن المدينة تنقسم إلى قطاعات مختلفة كبديل لمفهوم الحلقات و 

يتجهون في انتقالهم في حدود محور محدد كلما نمت المدينة ، و الدوائر المتتابعة ، وأن السكان 
أكثر المجموعات انتقاال هي الطبقات الغنية ، و يرى أن مناطق االيجارات المرتفعة التي تسكنها 
أسر ذات دخل مرتفع تقع على أطراف القطاع أو أكثر في المدينة و هذه المناطق ال تعطي حلقة 

ء منها ، وينتقل هذا الجزء للخارج و بانتقال السكان من المركز الى بأكملها من المدينة بل جز 
 .الخارج و تنتقل معهم الخدمات المختلفة 

فالنمو يكون صوب األطراف و ما يحدد انتشار المناطق السكنية هو دخل األفراد و ما 
اف و أن يحكم التركيب الداخلي للمدن وهو الطر  التي تخرج من قلب المدينة في اتجاه األطر 

 : تحديد سكنى القطاعات يعتمد على القيم االيجارية و المناطق السكنية تنقسم إلى 
 .و يسكنه العمال ذوي الدخل المحدود : قطاع االيجارات المنخفضة
 .و يقطنه الجماعات ذات الدخل المتوسط : قطاع اإليجارات المتوسطة 
 . و يسكنه هؤالء األغنياء: قطاع االيجارات المرتفعة 

أن النمو الحضري يتحدد في ضوء  امتدادت النمط السائد من أنماط " هويت" و يؤكد 
استخدام األرض ، كما أوضح أن النمو المدينة يكون متسارعا على محاور الرئيسية و على طول 
المحاور األقل مقاومة ، و خالصة أفكار الباحث هي من خالل متابعته ال إنقسام بعض المدن 

 .لى قطاعات كسان فرانسيسكو ، منيابوليس ، فرجينا وريشموند االمريكية إ
تعرض إلنتقادات عنيفة ، ولعل أوجه نقد يمكن أن يوجه إلى نظرية " هويت" إال إطار 

القطاع ، هو محدوديتها وضيق نطا  تطبيقها بسبب إنطالقها من نمط ايكولوجي محدد يعكس 
لذلك ال تختلف في هذا المجال عن نظرية الداوئر  واقع بعض المدن في فترة تاريخية معينة ، وهي

أهمية هذا البعد في الدراسات الحضرية  F.HAUSER" فرانسيس هاورز "المتراكزة، حيث أكد 
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كلندن، باريس ، فيينا ، استكهولم )حيث تبين له من خالل دراسته على بعض المدن االوربية 
.)...... 

االيكولوجي ، نظرا لعدم استخدامها الشواهد  غير قادرة على تفسيير" هويت" أن نظرية 
التاريخية االيكولوجية السائدة ، فان هذا ال يعني امكانية تطبيق هذا النموذج على كافـــة المدن نظر 

   (10). االختالف الخصوصيات التاريخية و االيكولوجية 
المدينة كدائرة و كملخص فقد جاءت كرد فعل على االنتقادان التي وجهت ليبيرجس فنظرية 

و المناطق التي تضمها بالقطاعات و بين صاحبها أن النمو الحضري يتم بأقصى سرعة على 
 .خطوط النقل الرئيسية

لكن هذه النظرية تتميز بمحدوديتها وضيق تطبيقها بسبب انطالقها من نمط ايكولوجي 
  (10). محدد يعكس واقع بعض المدن في فترة تاريخية معينة 

 :  0100ايا المتعددة لهاريس و اولمان نظرية النو 
نتجت هذه النظرية كنتيجة لإلنتقادات التي وجهت الى النظرتين السابقتين بعد دراسات 

 .مستفيضة لمدن أمريكية كثيرة بها في ذلك المدن التي درسها كل من برجس و هويت 
لألرض ال تبنى و تقدم هذه النظرية على أساس أن الكثير من المدن في خط استعمالها 

حول مركز واحد بل حول عدة مراكز أو انوية قد تبدأ من عمق المدينة وقد تنمو مع نمو المدينة و 
 .استمالتها للهجرة و التخصص 

 :أن نمو المدينة يتشكل عبر أنماط عديدة منها " و ألمان " هاريس " و يعتمد كل من  
 .ركز المدينةنواة النشاطات التجارية و الخدمات الرئيسية في م -
 .نواة تجارة الجملة و الصناعات الخفيفة -
 .نواة الصناعات على أطراف المدينة -

كما يعتبر أن مسألة تعدد النويات يختلف باختالف المدن و تطورها التاريخي و 
تخصصاتها المختلفة ، و من جهة اخرى ربطا التوزيع المناطق السكنية حول هذه النويات بمسألة 

 (.فراددخل األ) الدخل 
أربعة عوامل تتداخل و تعمل معا لتكوين النواة ، و هذه " اولمان "و " هاريس " ولقد حدد    

 : العوامل هي 
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بعض النشاطات االقتصادية تقتضي وجود خدمات خاصة فمثال تجارة التجزئة تقتضي 
تحتاج  سهولة في الوصول  الى مكان هذه التجارة ، أو صناعة تحتاج الى أراضي واسعة ، كما

 .الى السكك الحديدية 
أن هذه النشاطات تتجمع معا لتستفيد من خدمات بعضها البعض كما هو الحال في 

 .المنطقة المركزية
إن بعض النشاطات ال يمكن أن تتجمع مع بعضها على صعيد واحد ، ومن ثم ال يمكن 

السكنية لذوي الدخل العالي أن تتجاور معا ، مثال البضاعة الثقيلة ال يمكن أن تتجاوز مع المناطق 
 .، ولهذا ينشأ كل منها في منطقة بعيدا عن األخر على شكل نواة مستقلة 

بعض النشاطات االقتصادية كالمستودعات و تجارة الجملة مثال تحتاج الى مناطق واسعة 
و لذا ال بد من أراضي رخيصة ، لذا نجد أنها تتجمع  في المناطق ذات األثمان المنخفضة في 

 (11).لمدينة ا
نظريات الدوائر المتراكزة ، القطاع ) و من خالل عرض النظرية االيكولوجية الكالسيكية 

النويات المتعددة يتبين و أن التصور االيكولوجي يستند الى مجموعة من المقوالت و القضايا 
سيكية  تصورا في و في هذا االطار تقدم النظرية االيكولوجية الكال. الخ .....النظرية و االمبريقية 

كيفية دراسة تطور المجتمع الحضري الذي يخضع لتأثيرات النمو و الهجرة الريفية و تزايد 
 .الحاجيات االجتماعية بكل مستوياتها 

أن هذه النظرية النويات و القطاعات تعطي تصورا يعتمد على العمليات االيكولوجية في 
  (01): التالية التغيير الحضري و التنمية من خالل المتغيرات

 
 : التركــــــــــــــز  - أ

 و يعني تركز أو تكدس األنشطة و الخدمات مما يؤدي الى تغير المناطق و تاثيرها  -
في المناطق المحيطة و التي تتسع على حسابها ، و بالتالي يمكن أن نظر إليه على أنه  -

يمكن أن ننظر إليه على الميل نحو الزيادة المحيطة و التي تتسع على حسابها ، و بالتالي 
 .أنه الميل نحو الزيادة العددية للوحدات االيكولوجية و التوطين في أجزاء المدينة 

 : التشتـــــــت  -ب  
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وهو أن تتركز األنشطة عند مرحلة اإلشباع بحيث يفتقد مدلولها االجتماعي و االقتصادي 
يدفعها إلى اإلنتقال إلى أماكن وأجزاء أخرى في إشباع الحاجات اإلجتماعية المتنامية ، األمر الذي 

 .من المدينة قصد تنميتها
فالتركز و التشتت عمليتان تساعدنا على توازن النسق الفيزيقي ، فاذا كان التركز يؤدي 

 .إلى زيادة اإلنتاج ف ن التشتت يؤدي إلى إحداث التوازن في توزيع األنشطة و السكن 
مقياس هاتين العمليتين عن التوزان في توزيع السكان و من هنا يمكن ان نبحث من خالل 

من خالل مقياس الكثافة السكانية و السكنية و األنشطة عبر المدينة (بسكرة) عبر المدينة الجزائرية 
، فهل أن توزيع المرافق يتوافق مع توزيع السكان ؟ وهل أن األنشطة تحتل نطاقات تؤدي وظائفا و 

 دينة ؟ و كيف نمت المدينة من خالل هاتين العمليتين ؟ادوارا في اتجاه تنمية الم
 :المركزية و الالمركزية  –ج

أن المركزية و الالمركزية عمليتان ايكولوجيتان في فهم نمو و تطور المدينة ، فالمركزية 
تتجمع بمقتضاها المؤسسات ذات الوظائف المتشابهة في نطا  معين من المدينة ،وتكون عادة 

 .األساسية للنقل و التنقل حوله المحاور 
أما الالمركزية فتعني ميل األفراد أو الوظائف الى تركز النقاط الحيوية في المدينة و اللجوء 

 .إلى اماكن معينة من المدينة بحيث تحافظ على سيطرتها و تأثيرها في التنمية المستدامة للمدينة
 : الفصل أو العزل -د

ات ايكولوجية و انفصالها حيزيا مثل األحياء الراقية وهو بعد تنموي يشير الى تجمع وحد 
و الصناعات المختلفة و األنشطة و الخدمات ، و هذا الفصل يتم بالنسبة للجماعات االجتماعية 

الخ ، أما بالنسبة لألنشطة فيتم حسب تشابه أو تماثل .....في ضوء الدخل و اللغة والثقافة 
 .وظائفها

 قا لتخصص معين  في الوظائف و األنشطة ؟في ضوء هذا فهل أنها نمت وف
وهل أن انتقال األفراد و الجماعات الى المناطق المختلفة للمدينة يتم وفقا لخصائص 

 التماثل و التشابه ؟
 وهل يتم كل هذا وفقا لتخطيط عمل مدروس و أداوت فعالة ؟

التخطيط الحضري أم بصورة عشوائية ال تأخذ بعين االعتبار دور العمليات االيكولوجية في 
 و التنمية المستدامة ؟
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  : الغزوو االحتالل  -ه 
فهما عمليتان تسخدمان في تغيير البيئة الحضرية ، فهما أداتان من أدوات التهيئة و 
التعمير ، فاالولى تشير الى توسع سكاني أو خدمي يتم من خالل انتقال جماعة إلى منطقة 

األرض ، أما االحتالل فيتحول بمقتضاها الغزو الى منفصلة أو إدخال نمط جديد في استخدام 
 .سيطرة على المنطقة المحتلة من حيث السكن أو النشاطات 

إن هذه المتغيرات االيكولوجية السبعة في الواقع األدوات األساسية التي اعتمدت عليها  
ا فهم التنمية النظرية الكالسيكية في تنمية البيئة الحضرية ، و هذه المتغيرات يمكن من خالله

المستدامة بالمدينة ، و مدى فعالية أدوات التهيئة و التعمير في توظيف هذه المتغيرات بشكل أو 
 .مخر في عمليات التطوير الحضري 

و اجماال يمكن القول أن هذه النظريات الكالسيكية بالرغم من كونها ابثقت من دراسات 
عد على فهم نمو المدينة و تقسيماتها و اتجاه غربية ، غال أنها ساهمت في وضع إطار نظري يسا

توسعها ، كما يمكن اعتبارها مرجع يستفاد منه في دراسة نمو المدن الغير الغربية ، و لكن نظرا 
لتعقد حياة المدينة وجب على الباحثين إيجاد أطر جديدة لتفسير التغيرات السريعة التي تستهدفها 

 .المدن حاضرا و مستقبال 
 

 إليكولوجية الحديثة النظرية ا:  

لقد ظهرت هذه النظريات كنقد للنظريات الكالسيكية نظرا لتطور المدن و هذه النظريات 
تتعامل مع المدينة من منطق الديناميكية و الحركية ، ففي الندوة التي عقدتها جامعة لوند في 

ة تدخل الفروع ، تأكد للدارسون أن المدينة يجب ان تكون دراستها شمولي 0101السويد سنة 
المختصة و الدراسات التقليدية باتجاهات حديثة ، لذلك سنحاول طرح أهم النظريات التي تناولت 
موضوع المدينة في اطار النظرية االيكولوجية ، على اساس أن هذه األخيرة كاي نظرية 

ات و سوسيولوجية أخرى ، يجب أن تشمل كل سلسلة الظواهر االجتماعية ، برزت بعض االهتمام
أموس هاولي " و " QUINكوين " االسهامات الجديدة عبر النموذج المحدث من بينهم إسهامات 

A.Hawley " و شنورSchnore " و دنكانD.Duncan. "(00) 

 : تقسيم العمل و التوزيع المجالي / أ
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موضوع اإليكولوجية الحضرية في إشكالية تقسيم العمل و تأثيره على "كوين " يحصر 
أنه ال يمكن إقامة تحليل إليكولوجي شامل لكل " كوين" المجالي ، من جهة أخرى يرى التوزيع 

المشكالت البيئة الحضرية ، بل يجب في المقابل التركيز على العالقات الجدلية بين الجماعات و 
البيئة و معظم أعماله جاءت بمفاهيم جديدة مثل البيئة و المجتمع المحلي الحضري و منطقة 

 .(00).لحضري أو المدينة العاصمة المركز ا
 
 

 : المجتمع المحلي الحضري / ب
هي في الواقع حلقة وصل  "A.Hawleyأموس هاولي " يجب االشارة إلى أن اسهامات 

بين النظرية االيكولوجية الكالسيكية و المحدثة على اعتبار أنها تركز على جملة من المواضيع 
 : ذات الصلة وهي 

ية هو الطريقة الوحيدة التي من خاللها يحافظ األفراد على أنفسهم داخل ان موضوع االيكولوج -
 .بيئة دائمة التغير 

 .يشكل المجتمع المحلي وحدة التحليل  -
 .دراسة األفراد كأعضاء في الجماعات و ليس كأفراد  -
 .االهتمام بالبعد المكاني  -
 .االهتمام بالبعد الزمني  -
 .األخالقية التكامل بين العوامل السيكولوجية و  -
 .األنشطة ترتبط بنسق القيمة السائد  -
 .و االجتماعية  –شبه اجتماعية و الثقافية  –عدم الفصل بين الظواهر الحيوية  -
 .(00)اعتبار التكيف الثقافي إحدى المواضيع األساسية في التحليل اإليكولوجي  -

المحلي و تحليل من حيث وصفه للمجتمع " هاولي " و تعتبر هذه االسهامات التي قدمها 
االتجاهات الكامنة في هذا البناء و كشفه عن تأثير التغيرات الداخلية و الخارجية على تنظيم 
مختلف التجمعات السكانية ، حيث ركز على دراسة أنماط التنظيم إنساني من خالل إطار الزمان 

  .االجتماعي و المكان االجتماعي 
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 : النسق اإليكولوجي و التخطيط الحضري / ج
سوسيولوجية لدراسة المجتمع )صياغة نظرية ماكرو " Schnoreشنور " حاول من جهته 

، معتبرا ذلك مجال اهتمام االيكولوجين، حيث سعى إلى تحليل التنظيم (و التنمية الحضرية
 . االجتماعي كفكرة محورية و اعتبره االطار لدراسة العالقة االجتماعية و شبه االجتماعية

من مجموعة المتغيرات المتربطة "  D.Duncanدنكان " النظري الذي أبرزه يتكون اإلطار 
السكان و التنظيم، و البيئة : فيما بينها بطريقة وظيفية تبادلية وهو ما أسماه بالمركب اإليكولوجي 

و التكنولوجيا ، حيث انطلق من فكرة اساسية مفادها أن التغير في واحد من هذه المتغيرات ، يؤدي 
 (00).يرات تمس بقية المتغيرات األخرى إلى تغ

وهي بالتالي محددات اساسية في التنمية الحضرية المستدامة ، و التي تساعدنا في فهم 
طبيعة نمو المدينة ما و طبيعة التسيير الحضري الذي يسودها ، بهذه الصفة يمكن االعتماد عليها 

 .ة في المكان و الزمانبأسلوب أو مخر كأدوات التخطيط الحضري و قياس مدى نجاع
بدراسة حول التوزيع المنطقة السكنية و  الوضع " دنكان "و " شنور" كما قام كل من 

بأنه هناك عالقة ارتباط بين المسافة الفيزيقية " : بارك" المهني، محاولين التأكد من صد  فرضية 
مسافة االجتماعية فيما ال و –المجال  –بين الجماعات و توزيعهم في مناطق اقامتهم في المدينة 

 .بينهم
 :ولقد توصال إلى مايلي 

إن التحليل اإليكولوجي يساعدنا على تفسير االرتباط بين المسافة المكانية و المسافة  -
 .االجتماعية 

االقتصادي و االختالف في يقاس هذا االرتباط من خالل مؤشرات الوضع السوسيولوجي و  -
 .المهنة

 .يرتبط بالوضع السوسيولوجي و االقتصادي إن التركز مقرات االقامة  -
و من هنا توصلت هذه الدراسة إلى البرهنة على عالقة االرتباط و الصلة بين البحث  -

  (15).اإليكولوجي من جهة و نظرية التراتب االجتماعي من جهة ثانية 
خالل لقد سعت النظرية االيكولوجية المحدثة في دراستها و تحليلها للمجال الحضري من  -

 .إدخال أنسا  معرفية جديدة ، من أهمها النسق االيكولوجي و المركب االيكولوجي
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 فالنسق االيكولوجي استعمل كأداة لدراسة العالقات القائمة بين المتغيرات أو الظواهر الحيوية -
 ، و دراسة هذه األخيرة ترتبط جوهريا بالظواهر(الخ....المنافسة، التكافل ، الغزو ، االحتالل )

 (00). االجتماعية

 ولقد تطورت بالتالي النظرية االيكولوجية و أصبحت أكثر تكيفا مع المتغيرات الحضرية 
 وهكذا أصبحت تنظر الى الفرد كعضو في التشكيلة االجتماعية تتأثر بعالقاتها وهي التي تشكله 

 .وتهيؤه فهو بالتالي ليس فردا منعزال
وجية والتي كانت تركز على المكان و تنظر بالتالي وهذه قفزة نوعية في الدراسات اإليكول

إلى المشاكل الحضرية على أنها نتاج طبيعة المكان ليس إال، لتنتقل إلى فكة نوعية جديدة ، تعتبر 
من خاللها هذه المشاكل االجتماعية على أنها أيضا ناجمة عن طبيعة الجماعة و بناءها و فاعلها 

 .ر المشاركة الجماعيةمع الوسط االجتماعي، و منها تظه
 : البعد الثقافي كميكانيزم أساسي في تغير المجال الحضري 

في ( المشاعر و الرموز)حاولت هذه النظرية من جهتها التأكيد على أهمية العامل الثقافي 
أخرى   توجيه السلوك البشري ، فقد جاءت لتعديل الرؤية االيكولوجية من خالل تقديم وجهة نظر

حقيقة مفادها بأن األفراد في تفاعلهم مع اآلخرين و مع بيئتهم ، يخلقون الثقافة التي تنطلق من 
 (00).تضم القيم  المعتقدات، المعايير التي تحكم الفكر و التفاعل

عن استخدام   "Fireyفيري " ومن أهم الدراسات التي اهتمت بالعوامل الثقافية ، نجد دراسة 
األسباب التي  جعلت بعض المناطق تميل إلى مقاومة  األرض في بوسطن، حيث حاول تحديد

الضغوط االقتصادية، و المحافظة على استقرارها بعض الشيء لفترة زمنية طويلة ،وهكذا اتضح أن 
ثقافية تستند في تفسيرها للواقع الحضري بكل أبعاده تعرجاته الى  –النظرية االيكولوجية السوسيو 

 (00) .المتغيرات الثقافية

 الحضرية كأسلوب للحياة : لويس ويرث  نظرية : 

اهتماما متزايدا عبر مساهماته الفكرية  "L.Wirth لويس ويرث" لقد شكل البعد الثقافي لدى 
و النظر إليه كمتغير أساسي في علم االجتماع الحضري ، ولقد كان ذلك  في محاولة لفهم المدينة،

، و كانت االنطالقة بالنسبة ( كأسلوب في الحياة الحضرية): من خالله كتابه المتميز  0100سنة 
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هي اعتبار المدينة مجاال يتميز بكبر الحجم و الكثافة العالية نسبيا ، و الالتجانس بين " ويرث : "لـ 
  (01). أفرادهااألفراد  ،وهذه الخصائص الثالث ترتبط بطبيعة الحياة داخل المدينة و بشخصية 

 هي أسلوب حياتي ال تعبر الحضرية عن الحجم" رث وي" إن الحضرية من وجهة نظر 
الكثافة، االالتجانس ، بقدر ما تتمثل في القدرة على تشرب نمط الحياة الحضرية و التكيف وواقع 
البناء و التنظيم االجتماعي القائم له سماته و خصائصه ، فهي باألساس عملية االستيعاب لنمط 

 .تها ، و التكيف مع الواقع االجتماعي و التنظيم الذي يميزهالحياة الحضرية بكل ابعادها و مستويا
طرحت عددا من األدوات  المجتمع الحضري،فمن خالل هذه النظرية يبدو أنها في دراستها لتطور 

نوعا من التوزيع المتجانس بين الجماعات  الحضري لتحقيقالمساعدة على تنظيم المجال 
 .االجتماعية

المتغيرات الثالث المذكورة الحجم و الكثافة و الالتجانس على اعتبار و تعتمد هذه النظرية على 
 .أنها أدوات أساسية في دراسة طبيعة التنمية الحضرية 

  نظرية المتصل الريفي و دراسة التغير اإليكولوجي و الثقافي: 

 صاحب هذه النظرية ثنائية مجتمعية من المجتمع الحضري  "Redfieldردفيلد" وضع 
ومن منطلق النظرة الثقافية االيكولوجية ، سعى الى تحديد ( الفولك ) المجتمع الريفي واالخر 

في القيم ، المعتقدات ، السلوك، درجة التخصص : خصائص كل من المجتمعين و فهم التغيرات 
 (22).، و التي تحدث عندما يتحول المجتمع من الفولك الى الحالة الحضرية( و تقسيم العمل 

و تعتمد هذه النظرية على دراسة مقارنة أجراها على اربع مجتمعات بمقاطعة يوكنان 
" بالمكسيك ، اذ درس المتغيرات التي تقيس درجة التحضر و كذا مصاحبات الحضرية، وقد وضع

تلك المجتمعات على متصل يعبر عن درجة تعقد األنظمة االجتماعية و خصائص كل " ردفيلد
األخير بعد التحليل و المقارنة الى صياغة عشرة متغيرات لقياس التحضر منها ، حيث توصل في 

 (00): ، وهي حسب الجدول التالي 
 " : ردفيلد" يمثل متغيرات لقياس درجة التحضر حسب :  21جدول رقم 

 ارتباط أكثر مجتمع فولك ارتباط أقل 
مجتمع محلي 

 حضري 

 X + X  العالم الخارجي
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 X + X  التباين

 X + X  العملتقسيم 

 X + X  تطوير اقتصاد السو  

وجود تخصصات 
 مهنية

 X + X 

البعد عن الروابط 
 القرابية

+ X  X 

االعتماد على 
 المؤسسات الرسمية

 X + X 

 X  X + التمسك بالعقيدة

االبتعاد عن العادات 
 و التقاليد

 X + X 

التسامح و التأكد 
 على الحرية الفردية

+ X  X 

 

التعرف على مضمون هذه النظرية يتضح أيضا أنها وضعت أنسا  و أداوت فمن خالل 
لتحسين التنمية و تشخيص الواقع الحضري و الريفي من خالل تدرج المجتمع خصائص معينة من 

 .مجتمع الريف إلى مجتمع الحضر 
 :نظرية المدخل اإلقليمي 

خيرة بمواضيع مركزة حول اهتمت الدراسات االنثروبولوجية والسوسيولوجية في السنوات األ
المدينة ، و التي أصبحت كقاعدة لتخطيط  مراكز عمرانية جديدة في المناطق النامية ، وقد أمكن 
تطبيق هذا المفهوم في تخطيط و بناء مراكز عمرانية في هولندا و مناطق أخرى ، و التي تتركز 

 (22): على مايلي 
 الضواحي  -
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 .جديدة تنمية المناطق السكنية و المدن ال -
 .إلقليم و المتروبولية وهوية الحضري و الثقافة الحضرية  -
 .الوسط الثقافي و االجتماعي الحضري و ثقافة الطبقات الحضرية  -
 .التخطيط الحضري  -
 الخ ....المشكالت الحضرية  -

 ولقد عالجت البناء االجتماعي بأكمله أو من خالل جانب معين من الحياة الحضرية
 .ضري كوحدة سوسيولوجية و ايكولوجية أو إقليم ح( ظاهرة)
 
  نظريـــــــة المدينــــــــــــــة كنظــــــــام : 

ظهرت بعض هذه النظريات كردة فعل لالخفاقات و االنتكاسات التي عانى منها التخطيط 
بسبب طغيان التفكير الحداثي و التخطيط التكنوقراطي ، فتعاظم الحركات االجتماعية و تطور 

 المجتمع المدني كلها أدت لتغير اجتماعي تمخض عنه تغير في ممارسة التخطيط ذاته تنظيمات
فتبنى فكرة إن معالجة المدينة الحضرية كنظام يعنى النظر اليها كوحدة تنظيمية متكاملة ، وبالتالي 

 من خالل حركة البضائع: تتم العالقات و االتصاالت بين المدن بواسطة ثالث طر  رئيسية 
، ولقد (التحويالت المالية و تيار المعلومات) ن ، ومن خالل مدى واسع شبكة االتصاالت والسكا

حيث استعمل النظام في تخطيط المرور " شبوفر" استعملت هذه الفكرة من قبل العديد من الباحثين 
 .(23)و شبكة الطر  

لوب النظام  فقد درس البيئة الحضرية باستخدام أس"  John Forester" جون فورستر" أما 
و بشكل عام تتميز المدينة األكثر اتصاال مع . لتحديد المكونات الرئيسية الموجهة لنمو هذه البيئة 

غيرها بمستوى أعلى من سهولة االتصال ، و يتوقع أن تكون أكثر اهمية ، بحيث تشكل المدينة 
 (24).نقطة  لنوع محدد من التفاعل المكاني و االتصال 

خاصة عند محدودية ) ام على تحديد العناصر الرئيسية المراد معالجتها يساعد أسلوب النظ
 (.اآلمكانيات

يستطيع الباحث التركيز على العناصر التي يمكن السيطرة عليها و تقدير درجة االرتباط 
 .الحاصل بينها
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إن محاولة معرفة هذه العالقة الديناميكية بين العناصر من شأنها أن تساعد الباحث على 
 (25).توقعات مستقبلية طبيعية هذه العالقة رسم

و بالتالي يتبين أهمية أسلوب النظام في معالجة التخطيط الحضري و الجوانب االيجابية  
في استخدامتها ، من جهة أخرى تساعدنا هذه النظرة و المقاربة في تحديد فكرة شاملة عن المدينة 

 .تميزها عبر العوامل المشكلة لنمو الحياة الحضرية التي 
و من خالل ما سبق يمكننا القول أن الجهود النظرية االمبريقية في دراسة المدينة من  

خالل دراسات العديد من المفكرين والباحثين الذين قدموا ب سهامات نوعية و هامة، كونت فيما بعد 
ية خاصة   مدراس متميزة،  هذه األخيرة أصبحت األساس الذي يقوم عيه تفسير نمو المدينة الغرب

 . و التي الزالت تعتبر مرجعيات مهمة في دراسة المدينة و أبعادها 
 

 : وظائــــــــــــف المـــــــدن : 4
وظائف المدينة متداخلة و ليس من السهل ان تحدد في المدينة الواحدة الوظائف األولى و 

فاذا تتبعننا مراحل نمو المدينة ما السائدة و يزيد األمر تعقيدا محاولة المدينة تنويع وظائفها تريجيا 
 (26).في فترات زمنية مختلفة الحظنا تباينا في نوعية وكيفية االنتشار انشطتها ووظائفها

ومن هنا يرى شريف رحماني أنه ال يجب أن ينظر إلى المدينة كمجرد تجمعات سكانية و 
قيقة تتصل أوال خليط من األنشطة  بل على العكس من ذلك فهي تقوم على أساس وظائف د

بالدور الذي تؤديه بالنسبة لمحيطها المتفاوت من حيث اتساعه حسب طبيعة تلك الوظائف و 
أهميتها ، ويتعلق األمر بالنسبة لهذه الوظائف بأنشطة قاعدية التي تندرج فيها أنشطة إنتاجية 

 (27).حضارية تتصل بالنسيج الصناعي 
كان الذين تؤويهم باالضافة إلى السكن و وفيما يخص الجانب الثاني من وظائفها الس

الشغل يتعين أن يستجيب المدينة احتياجات أخرى كتوفير المرافق و األنشطة كالتجارة و الترفيه، 
 .الخ .....التعليم ، الصحة 

و تجدر االشارة أن تطوير المدينة ال بد أن يكون مصحوبا بضرورة توفير لخدمات  
دة بوظائفها العمرانية و طريقة تجمعها في المجاالت العمرانية للسكان ، وحيوية المدينة محدو 

متعددة الوظائف يساعد على المحافظة على الهيكلة االجتماعية في المجال العمراني و عموما 
 : وظائف المدينة تنحصر في النقاط التالية 
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 : الوظيفـــــــــــــــــــة التجاريـــــــــــــــــــــــــة  4-1

جارة هي الوظيفة القاعدية ال يمكن تجاهلها ، فهي عصب الحياة في المدن و قديما الت
كانت من ضرورات الحياة االجتماعية ، ومكانا لتصريف حاجياتها و يتطور وسائل النقل المختلفة 

   (01).تطورت التجارة و اتسعت لتؤدي بدورها إلى قيام مراكز تجارية تخدم التجارة العالمية 
األنشطة التجارية بقية النشاطات األخرى في المدينة و تنقسم التجارة عادة الى نوعين تجارة وتنافس 
 .و تجارة الجملة ( تجزئة) مفرقة 

وتلعب القوى االقتصادية و االجتماعية دورا مهما في تعيير التوسع الجغرافي لهذه االنشطة 
فاالزدحام الحاد الذي تتعرض له أغلبية أوساط المدن و تدور حالتها االجتماعية من جهة باالضافة 
إلى االفتقار الى مشاريع التطوير الحضري و برامج التجديد أدى الى تحول بعض األنشطة 

 . تجارية من مراكز المدينة إلى ألطراف و الضواحي لتشكل مناطق تجارية ثانويةال
 

 : الوظيفـــــــــــــــــــة السكنيــــــــــــــة  4-2
يرى  أغلب علماء االجتماع أن المسكن يعتبر أحد أهم الحاجات األساسية لإلنسان و 
عنصر هام يحدد نوع الحياة ، فهو يقدم المأوى و يوفر مختلف اإلمكانيات التي تميز الحياة 

أن المكان الذي يسكن فيه الفرد يعد أمرا  M.Bryeeالمنزلية من راحة و طمأنينة ، و يرى بيرى 
 . تكوين شخصيته و عامال مؤثرا في صحته النفسية و الجسدية  واالجتماعيةحيويا في 

و توفر المدينة السكن ألفرادها بحيث تحتل المساكن الجزء األكبر من رقتعها، فنجد هذه 
المناطق السكنية تتركز في أحياء حول وسط المدينة ثم تتخذ في االتساع نحو األطراف تحت 

خدمات محدثة تغيرات جديدة في أنماط توزيع السكان و انتشارهم لذلك ضغط األنشطة التجارية و ال
 .فالمسكن تشغل أكبر نسبة من استخدمات األرض في المدن

 : الوظيفـــــة الصناعيــــــــة  4-3
الصناعة هي الوظيفة األساسية للنمو الحضري الحديث و ستظل ب مكانها الحافز على 

ا قابلية على خلق األحياء العالمية التي قد تتحول إلى مدن خلق مدن كثيرة أو على األقل  له
 .01مستقلة فقد كان لها الفضل في تفجير عدد من المدن التقليدية في القرن 
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فتوقع الصناعات المختلفة داخل المدن أمر بالن التعقيد ففي المدن الصناعية تنتشر  
أو معمل أما المدن التي ال تطغى  المصانع في كل رقعة المدينة يحيث ال يخلو شارع من مصنع

 .فيها الصناعة على بقية الوظائف فان مواقع األحياء يتوقف على طبيعة الصناعات ذاتها 
فالصناعات غير النظيفة المحدثة للضوضاء تجبرها القوانين أو مجرد ارتفاع سعر   

 .النقلاألرض على القيام في أطراف المدينة قريبة من طر  
  : الوظيفــــــــة السياسيــــــــة  4-4

 تمارس فيكانت اإلدارة ضرورة أولية منذ نشأة المجتمع المستقر وكان ال بد لها من أن 
و تشمل مقرات  .السياسيةنقطة مركزية فهي من الوظائف األولية ومن أمثلتها جميع عواصم الدولة 

 .لقضاءوحدات الحكم و اإلدارة وكذلك كخدمات االمن و دور ا
 : الوظيفـــــــة الدينيـة و الثقافيـــة  4-5

المــدن الدينيــــــة قديمــــــة ذلك أن الدين كان مسؤوال عن نشأة العديد منها فالسومريون أسسوا 
مدنهم للعبادة و في أوربا ساهمت الكنيسة في إحياء مدن العصور الوسطى و الحياة التجارية كان 

 ، وكما كانت الكنيسة هي أحد األسس التي كانت حولها المدينة المسيحية لها صلة وثيقة بالدين 
وكذلك الجامع في المدينة اإلسالمية ومن أشهر هذه المدن اإلسالمية مكة المكرمـــــة، المدينة 

 .المنـــورة، و بيت القدس و مدن الجامعات 
 

 : الوظيفــة الصحية و الترفيهيــة  4-6
تشفيات و مستوصفات و مراكز الرعاية الصحية داخل األحياء وفق تتوفر في كل مدينة مس

 .عدد السكان من ناحية و عوامل البعد و االستفادة من هذه الخدمات من ناحية أخرى 
 لذلك أقيمت العديد من المدن الصحية، مدن المصحات و مدن الحمامات المعدنية 
وأقيمت المدن الترفيهية كاستجابة للتطورات االجتماعية و االقتصادية التي مرت بها الحضارة 

 .الغربية
باالضافة إلى الوظائف التي سبق ذكرها هنالك خدمات النقل والموصالت المتمثلة في 

كما محطات السكك الحديدية و مواقف السيارات من النقل الداخلي التي تربط المدينة بأقاليمها 
 .تضم المطارات و الموانب و مكاتب البريد و غيرها 
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فالمدينة متعددة الوظائف و حيويتها محددة بوظائفها و طريقة تجميعها في المجاالت 
العمرانية و هذا التعدد يساعد على الحفاظ على الحياة داخل المدينة و استمرارها و إحداث 

 الهيكل االجتماعي في المجال العمراني  االختالط و التوازن االجتماعي و المحافظة على
 .وظائفهاواستمرارية 

 : مشكالت المدينة  -0
 لقد فرض التحضر عدة مشكالت و بالتالي تعددت مشكالت البيئة الحضرية منها     

  :، و يرجع ذلك الى عوامل عدة أهمها(الخ ....البيئية الثقافية، االقتصادية، المشكالت االجتماعية،
 : النمــــــــو الحضـــــــــري  -1

الناتج عن الهجرة الريفية نحو المدن والتي خلقت كثافة سكانية كبيرة داخل التجمعات 
مقابل % 00وظهور أسر بسيطة زواجية بنسبة % 00الحضرية، ومثلت نسبة سكان الحضر بـ 

بيعية و العادية بين والنمو الديموغرافي والزيادة الط  .الموجودة في الوسط الحضري من قبل% 0
سكان المدن، و الذي أدى الى إكتساح التوسع العمراني لألراضي الزراعية والى تعزيز هذه الظاهرة 

 .و تفاقهما
و تشير الدراسات السوسيولوجية و االنثروبولوجية إلى عدة عوامل في دراسة المجتمع 

في تنامي درجة التحضر، فازدادت وقد لعبت السياسات المطبقة في الجزائر دورا كبيرا . الجزائري 
كما لعب التعليم وسياسات محاربة . المستشفيات في ظل اإلصالحات الخاصة بالمجال الصحي

إضافة إلى . ظاهرة األمية التي شملت شرائح مهمة في المجتمع الجزائري أيضا دورا كبيرا في ذلك
التجارة في السنوات األخيرة بحيث التحول في النهج االقتصادي ب تباع سياسة اقتصاد السو  وحرية 

طبعتها الفوضى مع تيار المعايير والمقاييس المعمول بها في هذا المجال، وتناقص أو انعدام 
 .الرقابة أحيانا على النشاط التجاري خاصة داخل المدن

مما سمح وشجع أعداد معتبرة من شباب األرياف والقرى المجاورة للتجمعات والمراكز 
هان التجارة الموازية كباعة متجولين لمختلف المنتوجات المحلية أو المستوردة بطر  الحضرية المت

كما أن .غير شرعية، أو بيع الخضر والفواكه في األسوا  الفوضوية المنتشرة عبر أحياء المدينة
ترقية العديد من التجمعات الحضرية في التصنيف اإلداري من خالل أحداث واليات أو دوائر 
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يدة وما تبع ذلك من مرافق حضرية جديدة وخدمات اجتماعية إضافية، مكن من نشوء بلديات جد
 (32).وتطور العالقات االجتماعية وأثر ذلك على مسار عملية التحضر بشكل كبير

ومع إفرازات وسائل االتصال الحديثة في فضاءات اإلعالم المختلفة طور الكثير من 
لقيمي للمجتمع وللعائلة الجزائرية مما خلق أنماط حياتية العادات االجتماعية التي تمس اإلطار ا

جديدة وبالتالي أشكال ونماذج استقاللية أخرى، تعتبر إضافات وتغيرات للحياة الحضرية للمجتمع 
 .الجزائري 
 

أن تغير القيم يحدث  K.Manheimيرى كارل مانهايم  :التغير ألقيمي للمجتمع الجزائري  -2
عندما يصبح المجتمع ديناميا، و يظهر صراع القيم عندما تكون جماعتين أو أكثر مختلفتين 

إذ أن التغير القيمي يكون نتيجة لتفاعل  .بحدوث بينهما توافق أو سيطرة واحدة على األخرى 
ك اجتماعي ديناميكي مستمر بين الفرد ومحيطه ، تبعا لعوامل ثقافية و اجتماعية ، باإلضافة لحرا

 .وحراك فيزيقي
والقارئ لصورة مالمح التغير القيمي في المجتمع الجزائري يراها إنها انعكاس عن تغير في 
مكونات البناء والنسق االجتمـاعي و الثقافـي، وتنوع الظروف المـادية و المعنوية، واختالف المراحل 

عوامل ساعدت إلى ظهور أشكال قيمية متباينة  التاريخية التي يمر بها المجتمع الجزائري، كلهـا
 .عصرية دخيلـة تقليدية،: و المتمثلة في ثالث أشكال متباينة . تعكس الصراع القيمي الموجود

يوضح التراث النظري المرتبط بموضـوع القيـم و البناء االجتمـاعي الحضـري  :القيـم التقليديـة  -أ 
، على إعطاء القيم دورا أساسيا في تفسير مختلف مظاهر الحياة اتفا  أغلبية الدارسيـن و المحللين 

و لعل . من خالل ما تحدثه القيم من تأثيرات على مختلف انسا  الحضرية. في مجتمع المدينة
وضرورة فهم ما . ذلك كله يفرض على دراسته مكونــات البناء االيكولوجي و االجتماعي للمدينة

وتعزى مالمح التنظيم الحضري  ؤمن بها سكانـها القدامى و الجدديجري فيها في ضوء القيم التي ي
الجديد إلى عاملي النمو الديموغرافي و الهجرة الداخلية التي أفرزت مرفولوجية جديدة و مستحدثة 
في المدينة عكستها الذهنيات و الممارسات التي صارت تطغى وتطبع الحياة الحضرية داخل 

ضحا من خالل تنوع منظومة القيم التقليدية في المدينة الجزائرية و يبدو ذلك وا أوساط المجتمع
 :بين
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 تتمثل في قيم الدين اإلسالمي التي كانت سائدة في المجتمـع الجزائـري إلى   :قيم دينية تقليدية
غايـة الثمانينات هذه القيـم مستمـدة من المذهب المالكي حيث تشكل جزءا هاما من القيم 

 (31).االجتماعية في الريف و المدينة

  مراكز الحضرية والتي انتقلت بانتقال المهاجرين ذوي األصول الريفية الجدد إلى ال: قيم ريفية
 :مرت بثالث مراحل 

 .لوجود سكنات شاغرة بخروج االستعمار :  بعد االستقالل -
 .مرحلة التصنيع في الجزائر وتوفر مناصب شغل:خالل السبعينات -
 .انعدام األمن في القرى و المداشر بسبب الظروف األمنية الصعبة : فترة التسعينات -
 ختالط طويل بين المدنيين القدامى و المدنيين وتشكلت نتيجة ا: قيم حضرية مدينية

الجدد،ومثلت عامال مهما في إنتاج التجانس االجتماعي الحضري من جهة ،ومصدرا للوحدة 
 .االجتماعية و التضامن ضد كافة األخطار الخارجية من جهة أخرى 

في األحياء إن الحديث عن القيم التقليدية في المدينة سيكون حديثا حول الحياة االجتماعيـة 
هذه األخيرة التي تمثل النموذج المثالي لالندماج الحضري . الشعبية في الحارة والقصبة، و الحومة

كمـا تعتبر معقال محلـيا تسوده قيم التعايش، و التضامن، التسامح و التعاون، وصورة ترتسم فيها 
  .ل عملية مساره التاريخيأهم معالم خصائص التنظيم االجتماعي و المجالي للمدينة الجزائرية خال

باإلضافة إلى القيم االجتماعية التي تنتجها الحومة و في ظل غـياب مؤسسات رسمية قادرة 
ظهرت مدارس أخرى تسـاعد على غرس .  على إنتاج هذه القيم الضرورية لالندماج الحضري 

ية الطربية مثل جياللي وتمجيد القيم الثقافية االجتماعيـة األصيلة كالجمعيات او المدارس الموسيق
 ساري 

كما يعتبر الغنـاء الشعبي واألندلسي و المالوف . ودمحم مرداسي، وجمعيات أخرى مسرحية
 . بمثابة مدارس لتنشئة األجيال على قيم االحترام و التعاون و اإلخالص

إن عملية التمـدن ليست كعملية التحضر، ف ذا كانت عمليـة التحضر تعتمد على مؤشرات 
فان التمـدن عمليـة تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، لكي تظهـر أثارها على الحياة  .عمرانيةمادية و 

خاص االجتماعية ونمط الحياة في المدينة، ألنها سيرورة من اكتساب القيم االجتماعية و نمط حياة 
 .حيث يمكن ظهور عدة مؤشرات سواء على مستوى سلوك األفراد و ممارساتهم  بالمدينة فقط
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فالتمدن يحتاج إلى . أو على مستوى العالقات و الروابط االجتماعية التي تميز سكان المدينة 
يز مدينة قادرة على خلق هذا األسلوب في العيش من خالل الهوية االجتماعية و الثقافية التي تتم

 .بها
والكثير من الباحثين أشاروا إلى أن القادمين الجدد إلى المدينـة ينتقلون إليها حاملين معهم 

و النتيجة هي أن المدينـة ليست من يدمج . أنظمتهم القيمية و المعيارية و أشكالهم التضامنية 
ـنة صورة التي القادمين الجدد إليها ، و لكن على النقيض فالقادمين الجدد هم من يعطي للمدي

 .وهذا ما اصطلح عليه بعملية الغزو والتريف.تتوافق مع قيمهم و ذهنياتهم 
كتربية : ويمكن مالحظة وجود قيم ريفية في المدينة الجزائرية متخذة أشكاال عديدة 

الحيوانات في التجمعـات السكانية ،تجفيف المالبس على الشرفات ،تحويل المجاالت العامة 
لقد خلق انتقال القيم (. القشابية)ن إلى حدائق شخصية ،أنماط اللباس التقليدي المحاذية للمسك

الريفية إلى المدينة ال تجانس واضح في المنظومة القيمية و المعيارية الحضرية أعما  كل عمليات 
 .االندماج الحضري وادخل المدينة في عملية التريف

ليا بسبب تضافر العوامل األخرى وأدى كذلك إلى تشكل المدينـة في شكـل متقطع مجا
أمام هذا الواقع أصبح تحديد مفهوم المدينية  ...(. التهميش، البطالة، الفقر،اإلقصاء االجتماعي)

ممرا صعبا ،في ظل اعتماد سكان المدينة على مرجعيات وخلفيات متناقضة و متعددة في شرعنة 
 . العيش المدينة و استحقا  لقب المديني ممارساتهم القانونية وغير القانونية ، وفي نيل حقهم من

إن استمرارية قيم الريفية عند سكان المدينـة تعكس عدم قدرة هذه األخيرة على التأثير بشكل 
ايجـابي في القادمين الجدد إليها ،وذلك إلدماجهم اجتماعيا و ثقافيا بشكل يحميها من التأثير السلبي 

تعرف عملية التمييز بعدا أخر في المجتمع الجزائري وكان ل. عليها و على القادمين الجدد إليها 
المحك الرئيسي في تحديده هو الطبقة و المركز االجتماعي أي بين الطبقة البرجوازية التي تسكن 
األحياء الراقية و تحمل قيما عصرية، و الطبقة الفقيرة التي تسكن األحياء الشعبية القصديرية 

 .الحاملة لقيم تقليدية
تجدر اإلشارة إلى أن عدم قدرة المستعملين من التكيف مع المجال الحضري الجديد كما 

زيادة على  .وعدم تحقيق التفاعل معهم أقصى االندماج في الحياة الحضرية الجماعية للمستعملين
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التمدن االجتماعي الباهض ، الذي يدفعه المجتمع من تراجع القيم واستفحال النزعة الفردية 
 (32).الخ...إزاء المجال العمراني وازدياد في مستوى الهجرة والالمباالة

لقد شكـلت القيـم إحدى االهتمامات األساسية في تناول الباحثين للبناء   :قيم عصرية  -ب
الحضري و التنمية الحضرية ، التي عولجت في ضـوء متغيرات نسق القرابة ، والمتغيرات 

وقد  ،...سلطة و بناء قوة العالقات االجتماعية ،وحدة الجيرة الديموغرافية والثقافية ، الترفيه ، ال
مهمة في تماسك  دوركايم  وكونت و فيبراعتبرها علماء االجتماع الكالسكيين من أمثال 

كما أن الدراسات ,المجتمعات وقاعدة للسالمة االجتماعية ومنبع للتعبير عن تكافل األفراد وتفاعلهم 
حيث  (33)،"الة الصراع القيمي والتي تبرهن على ما يسمى مشكل القيمالمعاصرة للقيم تؤكد على مس

كانت التنمية لزمن طويل تفهم على أنها مسار نشر و فرض القيم اآلتية من مجتمعات ، و يعتقد 
 .أنها أكثر مردودا ما يجعل منها قدوة 

ا ال توضع في والواقع انه ال يمكن للمجتمع المتلقي أن يقبل هذه القيم دون مشاكل إذ أنه
مجال فارغ بل تجد نفسها أمام قيم محلية راسخة في وسطها الطبيعي ، نظرا للدور الذي لعبته 

ويبدو جليا أن نظامي القيم التقليدية . كحافز لمسارات التحرر السياسي ثم استرجاع الهوية الوطنية 
كن كذلك بسب و القيم العصريـة، يوجدان في أزمة كل واحد منهما بسب منطقه الخاص، ل

 .مجابهتهما
وهذا ما نشهـده في السنوات األخيرة من خالل تغير النظام االقتصادي للبالد من اشتراكي 
بكل مايحمله هذا النظام من قيم التعاون، إلى نظام اقتصاد السو  و الذي تغيرت معه الكثير من 

مما اثر على سلوك الفرد داخل مجتمعه حيث تتمثل . الذهنيات و العقليات السائـدة في المجتمع
القيم العصرية في القيم الحديثة القادمة من الغرب، كظهور النزعة الفردانية من خالل البحث عن 
االستقاللية بالمنزل بعد الزواج ، و تغـير نمــط العالقات االجتماعية ، وظهور أشكال جديدة من 

 ف اجتماعية الزواج القائم على االرتباط قبل القران و الذي ينتشر خاصة بين الشباب نتيجة لظرو 
إلى جانب هذا نالحـظ تغييرا كبيرا في طر  إحـياء الحفالت و الزواج عند .واقتصادية ضاغطة 

وظهور أنماط لباس غريبة وقصات للشعر أغرب ، و الموسيقى  الكثير من الفئات االجتماعية ،
 (.Rap- Hip Hop)الغربية 
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ك إن القيم التقليدية لم تعد تؤثر إن هـذه المؤشرات تنذر بوجود حالة من التغير وتظهر كذل
بشكل كبير في طر  تفكير و أنماط سلوك الكثير من الفئات االجتماعية  و الحراك في المنظومة 

لكن التغير القيمي اليقتصر فقط على ماسبق ، بل نالحظه في المدن . القيمية للمجتمع الجزائري 
الحركة الجمعوية المدنية ، جمعيات : تلفة الجزائرية من خالل تنامي روح المواطنة تحت أشكال مخ

هذا إلى جانب ظهور أشكال جديدة من العالقة بين السلطة و ساكن المدينة و تطور ... األحياء 
 .أشكـال التجنيد و التفاوض مع المسؤولين 

بشكل  Hybrideإن األسباب األساسية لظهور هذه القيم الهجينية   :القيـم الدخيلـة  -ج
ف منظـومة القيم التقليدية ، التي لم تستطع مقاومة تأثير العولمة بكل أشكالها من سريع هو ضع

جهة، و ضعف عملية انتقال القيم عبر مؤسسات التنشئة االجتماعية من األجيال القديمة إلى 
ومن هنا أصبح المجتمـع الجزائـري عرضة لتأثير مختلف القنوات . األجيال الجديدة من جهة أخرى 

ية، ما يمكن أن يؤدي إلى تزايد حالة عدم التجانس القيمي ، التي كانت تعاني منها المدينة اإلعالم
 . ، والتي يمكن أن تقف عائقا كبيرا أمام عملية االندمـاج الحضري ( بين القيم التقليدية و العصرية)

في  وبهذا أضحت المدينـة ساحة  ومسرحا للصراع الرمزي و المادي بين التيارات المختلفة
إال دليال . وما التصادم الذي عرفته الجزائر منذ نهاية الثمانينـات  .المجتمع ، للهيمنة و السيطرة 

مع إمكانيـة تحول المديـنة إلى ساحـة للمواجهات و العنف . على خطورة هذا الالتجانس القيمــي 
كلها عوامل أدت بشكل بين الجماعـات االجتماعيـة التي تتصـادم مصالحـها أو تتعارض أفكارها ، 

 .أو بآخر إلى اخترا  قيمي في المجتمع الجزائري الذي أصبـح يعرف بالمجتمع المتأزم
يصف بعض المحللين الحالة الراهنة بمرحلة تشويه الوعي   :االختراق القيمي في ظل العولمة  -3

وفي ظل التحوالت و التغيرات التي مست البناء االجتماعي للمجتمع . كان نتاج  الغزو الثقافي
الجزائري خالل العقدين األخيرين ، ظهرت قيما اجتماعية جديدة ، بعضها يشبه القيم السائدة في 

،و بعضها اآلخر يشبـه القيم الغربية ...( غانستان، السعودية ، تركيا ايران ،اف)المجتمعـات المشرقية 
وقد نتج عن هذا االختالط و الالتجانس ، صراعا ماديا و رمزيا متعدد الجوانب ( . أمريكـا ، أوروبا)

، كان أهمــه الذي ظهر في شكـل العنف السياسي الذي بدا منذ التسعينات و العنف الحضري الذي 
 .التطور و االنتشار إلى يومنـا هذا ما فتب عن 
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أدى  يمكنـنا أن نخلص إذا إلى أن المجتمع الجزائري عرف غزوا قيميا من الشر  و الغرب
إلى الصراع اإليديولوجي و الفكري بين ما يسميـه علي الكنز و عبد الناصر جابي  بمجتمع 

 راع القوي و الدائم بين المبادئ إن اإلشكالية المقلقة اليوم، هي الص .التهميش و مجتمع العصرنة
 .عولمة القيم و المفاهيم اليوم ترتكز على قضيتين هماالن .والقيم وبين الدخيل على هذه القيم

في وسـائل اإلعالم و في القنوات الفضائيـة التي دخلت اليـوم   الجنس والعنف  ثنائية: األولى  -
ور في السلوك و القيم ، من خالل انتشار لكل بيت جزائري ، وعلى ما يمكن أن تسببه من تده

فظهرت سلوكيات . اإلباحية أو الشذوذ في مجتمع الزال يقيم وزنا كبيرا لقيم العفة و الحشمة 
انحرافية هزت المجتمع كاالعـتداء الجنسـي على األطفال ، و جريمة إختطاف األطفال ، و ظهور 

الصـور عبر االنترنت أو الهاتف المحمول التي تمس المثليين الجنسيين علنـا ، و عملـيات االبتزاز ب
 .أعراض الناس ، وأشكال العنف المتنوعة و السرقة و االعتـداءات 

في المأكل و الملبس، و العالقات : تنميط القيم و جعلها واحدة لدى البشر: و الثانية 
و خصوصا قيم . ةاألسرية و بين الجنسين وفي كل ما يتصل بحياة اإلنسان الفردية و الجماعي
إزاء هذه الموجة .  االستهالك التي تعتبر إحدى أهم ركائز اقتصاد العولمة و انعكاساته على القيم 

التي أدت إلى اخترا  قيمي في المجتمــع العربي  -العالية و المتسارعة من انتشار قيم العولمة 
ا جملة و تفصيـال باعتبار ما ثمة من يدعوا إلى األخذ به -عموما والمجتمع الجزائري بوجه خاص 

 يحصل هو نتاج إنساني متقدم ال يصح معه الحديث عن خصوصيات تؤدي إلى العزلة 
و بالمقابل ثمـة من يدعو أصال إلى عدم تفاعل مع هذا النمط من القيم المعولمـة إال . و التهميش

 من خالل العودة إلى الخصوصية الثقافية للمجتمع 
 ابع انعزالي عن القيم و المعاييربانها بأنها ذات ط" هنتر"يصفها  : األحياء العشوائية -4

االجتماعية السائدة في المجتمع الحضري تسودها التفكك االجتماعي ، مساكنها قديمة و متدهورة و 
ميلة للسقوط و شوارعها ضيقة كما تعد مسرحا للجريمة و جنوح األحداث و محطة الستقبال 

 (  34). المهاجرين و تشير الى الشيء الذميم والمردود السلبي 

لتوسع الحضري في مختلف البلدان العربية كان نموا يتصف أن نتيجة ا"سناء الخولي"تؤكد 
بصفات التلقائية الفوضوية، ويقوم على االستيالء على الفضاء المتاح حتى لو كان من جنس 
المقابر كما هو الحال بمصر، أو حتى األوهاد والمستنقعات كما هو الشأن في تونس وقطر أو 
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 :وتضيف تعريفا ماديا لهاته األحياء والمساكن فتقول, ئرالغابات العمومية كما كان الحال في الجزا
تتكون هذه األحياء السكنية عادة من منازل قديمة متهدمة أو من أكواخ صنعت من األخشاب "

و ذلك من خالل عرض خصائص كل نظـام قيمي بشكـل يساعدنا على فهم التعقيدات والصفيح، 
ومنه فالتغيرات المتالحقة ". في المجاالت الحضرية الموجودة في السلوك و الممارسات االجتماعية 
عدد من الحجرات الضيقة المتجاورة تسكن في كل التي مر بها المجتمع الجزائري فرضت علينا 

حجرة منها عائلة بأكملها، وعادة ما يستخدمون دورة مياه واحدة، وبعض المساكن في هذه األحياء 
 (35).سبة إلى تكلفتهاجديد بناها أصحابها ألن دخلها مغر بالن

ويتركز غالبية سكان األحياء المتخلفة على ضواحي و أطراف المدينة محرومين من 
على أن هاته األحياء المتخلفة أو .الخدمات األساسية وبعيدين عن الحياة الحضرية بوجه عام

عن صورة الهامشية هي خاصية المدينة،وتتميز بأحياء تقع عادة على أطراف المدينة، وهي عبارة 
للهامشية االيكولوجية واالجتماعية، تعاني من الملكية الغيابية لبعض السكان الذين يضعون أيديهم 
على مساحات بعينها سواء تابعة للدولة أو للخواص، ودون أن يتمكنوا من بناءها نظرا لسوء 

البناء، وفي أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية، أو لوقوف أجهزة الدولة ضدهم لعدم تمكنهم من 
ظل هذه الظروف غير اآلمنة يصبح الفقر والهامشية من المالمح المميزة للحياة الحضرية وفي 
نفس الوقت تجسد األحياء المتخلفة هذه المالمح المرتبطة باإلحباط والحرمان وأبسط مقومات الحياة 

 .اإلنسانية
أن نحو  0110في عام كما أوضحت الدراسة التي أجراها المعهد العربي إلحياء المدن 

توجد خارج النطا  % 01من العشوائيات في المجتمع العربي توجد على أطراف المدن، و% 01
من تلك % 01فقط وسط العواصم، كما كشفت تلك الدراسة عن أن % 0العمراني، وتوجد 

شيدت بطريقة جماعية، وال تزيد نسبة المباني % 00العشوائيات قد شيدت بطريقة فردية و
ومنه تعتبر تلك المساكن العشوائية معوقا للتنمية . .%01تأجرة في األحياء العشوائية عن أن المس

وفي ورقة علمية في . وكذلك مصدر الكثير من اآلفات والمشاكل الصحية والسلوكيات الغير سوية
اإلسكان  إلى مشكلة"عايدة البطران"المؤتمر الخامس والعشرون للديموغرافيا بالقاهرة، أشارت الباحثة 

 0100العشوائي في مصر، حيث توصلت إلى تقدير عدد المناطق العشوائية في مصر بنحو 
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منطقة مطلوب إزالتها،ويسكن في تلك  00منطقة مطلوب تطويرها، وهناك  110منطقة، منها 
 (36).من إجمالي سكان المراكز  %00مليون نسمة، ويشكلون نحو  00.0األحياء العشوائية نحو 

دياد األحياء الهامشية أو العشوائية في البلدان العربية لعدة عوامل، أهمها الهجرات ويرجع از 
والمراكز الحضرية، ويشير الكثير من الباحثين أن الصفة الغالبة التي تؤسس   المتزايدة نحو المدن

لجؤون لهذا النوع من األحياء والمساكن هي األسر المهاجرة وبدرجة أقل األفراد، فاألفراد عموما ي
، وليس لهم القدرة على تنمية هذا الشكل من األحياء، (العالقات األولية)إلى األقارب واألصدقاء

كذلك من أسباب هذا االزدياد عدم االهتمام بالمناطق الريفية من حيث تحسين الخدمات وتوفير 
 .فرص العمل الالزمة وتطوير األنشطة الفالحية وعصرتنها

ها من البلدان العربية هذا النمط من المساكن واألحياء وقد شهدت الجزائر كمثيالت
من % 0القصديرية، والتي شيدت وال تزال بأطراف المدن خاصة الكبرى منها حيث اتضح أن نحو 

وقد لعبت الهجرة الريفية نحو المدن سبيا وعامال ..سكان الجزائر العاصمة يقيمون في أحياء عشوائية
الغير مخطط من األحياء كما شهدت الجزائر تطورا مهما لظاهرة حاسما في ظهور ونمو هذا النمط 

 % 00الهجرة الريفية تجاه المدن، وظهرت بقوة غداة االستقالل، فقد مثلت نسبة سكان الحضر بـ
 كما أخذت الهجرة الريفية تجاه المدن شكلين في العموم، األول يعني األفراد خاصة لغرض العمل

 (37) .االستقرار طويل المدى أو األبدي في إحدى التجمعات الحضرية بالمدنواآلخر األسر بغية 
تميزت هذه الظاهرة بهجرة األسر  -وفي غياب دراسات مسحية إحصائية للواقع الجزائري 

مع خصوصية حجمها الكبير وبرواسبها الثقافية واالجتماعية لتحل وتأخذ موقعا لها بالمدينة،فقد 
ي لهاته األخيرة ب حداث مشكالت كبيرة بالتهيئة العمرانية خاصة بضواحي ساهم هذا النزوح الريف

المدن وظهور األحياء التلقائية، والنزوح الريفي ال يعتبر فقط انتقال أهل الريف إلى المدينة، لكنه 
فالهجرات لعبت دورا مهما في العالقات بين الثقافة الريفية . أيضا انتقال لنوع من الحضارة إلى مخر

وفي إطارها يحاول الريفي التأقلم مع القيم .لثقافة الحضرية في إطار المتصل الريفي الحضري وا
 الحضرية الجديدة من جهة و الحفاظ على كل مقوماته  وعالقاته العائلية و االقتصادية

 .واالجتماعية التي تربطه بأصله الريفي من جهة اخرى 
ف إلى المدن اضطراريا ألسباب عدة وخالل لقد هاجرت الكثير من األسر الجزائرية من الري

فترات متباينة واألكيد أن الظروف الصعبة جعلت التأقلم مع الحياة الحضرية ليس باألمر الهين 
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بمعنى أخر صعوبة التكيف مع الحضرية الجديدة و حدوث بما يعرف عند علماء االجتماع 
ء قيمة األرض والمضاربة فيها كان ومع غالء المعيشة بالمدينة وغال. الحضري بالصدمة الحضرية

البديل الوحيد هو االحتماء بأطراف المدينة، وبناء سكن فوضوي دون رخصة في العموم، ودون 
خصوصا في الفترة األخيرة مع إفرازات العشرية الحمراء التي مرت  -توفر المرافق الضرورية للعيش

  –بها بالدنا 
أن  ألحياء الهامشية القريبة من مدينة سكيكدة، الدراسات الميدانية ب حدى ا وتؤكد إحدى 

 .الهامشية كظاهرة اجتماعية تشكل إحدى أبرز األعراض المتصلة ببنية اجتماعية اقتصادية متخلفة
وأشار إلى أن حل مشكالت األحياء المتخلفة ال يمكن في تقدير السلطات المحلية لبعض الحلول 

نما في ضرورة تبني حلول جذري ة تمس البنية االجتماعية واالقتصادية تهدف إلى إرساء الجزئية، وا 
دعائم العدالة االجتماعية، وتقليل الفوار  الطبقية في المجتمع، حتى ال يحرم البلد من فاعلية هذه 

 .الشرائح وطاقتها البشرية التي يمكن إن أحسن استغاللها إن تدعم جهود التنمية المتواصلة
إلى إحداث شرخ  –في الفترة األخيرة  -ية باستمرار ببالدناولعبت الهجرة الريفية المتنام

كبير في نسق القيم الحضرية وأدى ذلك إلى إحداث تغير مهم على مستوى العالقات األسرية، 
وعلى إضعاف أواصر العالقات الجوارية بالمدن أي التحول من مجتمع ألي ستاتيكي إلى مجتمع 

ونمو قيم . والسرقة واالنتحار ة نسب الجريمة واالنحراف ديناميكي بحسب الطرح الدوركايمي، زياد
 .وغيرها..سلبية تجاه الحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء، زيادة حدة البطالة و أزمة السكن 

إن المقاربة السوسيولوجية لواقع المجتمعات المحلية في الجزائر يبرز لنا جليا طغيان 
على جل مظاهر الحياة " تريف المدن"بمصطلح  مااصطلح عليه علماء االجتماع الحضري 

 .الحضرية
 :أهم مظاهر األحياء العشوائية في  احمد بوذراعكما يلخص الباحث 

 .زيادة شدة االزدحام السكاني  -
 .كثرة تغيير محل السكن -
 .نقص الخدمات االجتماعية و المرافق العامة -
 .تدهور الصحة العامة وتفشي األمراض -
 .الة المعيشية وانخفاض الدخلتدهور الح -
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 .انخفاض مستوى التعليم وانتشار األمية -
انتشار المظاهر المرضية مثل التفكك االجتماعي و الجريمة و السلوك المنحرف  -

 (38).والعزلة

تغيير لمكان اإلقامة أي االنتقال " يعرف النزوح الريفي على أنه  :ظاهرة تريف المدن - 5
، وقد شهدت المدينة " لتي تتصف بخصائص تميزها عن المنطقة الحضريةمن المنطقة الريفية ا

الكثير من المشكالت التي افرزها هذا األخير، فأعطى الكثير من الباحثين االجتماعيين اهتماما بها 
في شرح أبعادها وأسبابها ونتائجها، فمن بين المشكالت التي يتسبب فيها النزوح الريفي نجد 

فية حيث تحدث اختالال في الكثافة والتركيب السكاني وتوزيعهم وخصائصهم المشاكل الديموغرا
 .جعل تمركز السكان في بعض المناطق دون األخرى 

إضافة إلى كون الكثير من النازحين ال يتخلون عن القيم الريفية التي تحرص على زيادة 
ومن . هو موجود بالريف النسل وكبر حجم األسرة، والحفاظ على العالقات القرابية شأنها شأن ما

الواضح أن المهاجر يعيش في المدينة ولكنه في الواقع ال ينتمي إليها أي ال يندمج فيها اجتماعيا 
فهو حيث ( 33)وثقافيا وأساليب الحياة األخرى إلى درجة أن تكون عالقات المهاجر محدودة جدا،

وطموحاته ويبقى لمدة طويلة يهاجر إلى المدينة يهاجر بعاداته وقيمه وقيم مجتمعه األصلي 
 .متمسك بها مما يعرقل عملية التحضر والتكيف مع القيم الحضرية الجديدة

ومن نتائج النزوح الريفي ليس فقط تأثر النازحين بالنمط الحضري، بل أيضا بتأثير هؤالء 
في نمط الحياة الحضرية، إذن ليس هناك تأثير يسير في اتجاه واحد وكثيرا ما يعتقد بعض 
الباحثين أن الجماعة المهاجرة هي التي تتأثر فقط بالمكان الحضري من خالل معيشتها بالمدينة إال 

وفي سيا  التحوالت  (42).أن الحقيقة أن أفراد هذه الجماعة يؤثرون أيضا في نمط الحياة الحضرية
نة على أطرف التي تشهدها مدن العالم النامي خصوصا، وتزايد الوزن النوعي وأهمية الفئات الساك

 .المدن وتعاظم دورها الفعال في تحديد اتجاهات التطور بعد بقائها لفترة طويلة على الهامش
 :وهناك ثالث اتجاهات رئيسية للتفسير -

ينظر للمستوطنات الهامشية باعتبارها مناطق شبه ريفية لم تكتمل بعد مع  :األولاالتجاه  - ا
 .النمط الحضري 
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لها باعتبارها خارج السيا  االجتماعي ولها ثقافتها الفرعية، ولقد تأثر  فينظر:االتجاه الثاني  -ب
 .عن ثقافة الفقر  O.Lewis"أوسكار لويس"هذا االتجاه بنظرية

 Mangin"مانجي"الذي يتزعمه كثير من الدارسين أمثال  :االتجاه الثالث -ج
ه على دراسات ويقوم في أساس ،S.Turner"ترنر"وA.Leeds"ليدز"، وConelius"كرنليوس"

فكرة هذا االتجاه إلى تصور  أجريت في مناطق مختلفة من البلدان النامية، وتستند عديدة
المستوطنات الهامشية على أنها أجزاء متكاملة مع البناء الحضري القائم، كما يتسم البناء 

أعدادا االقتصادي باالزدواجية حيث ينقسم إلى قطاع رسمي وقطاع غير رسمي، ويضم هذا األخير 
 .كبيرة من العمال أصناف المهرة وغير المهرة

إن العالقات بين المدينة والريف عالقة تأثير وتأثر، وبالتالي فالنازحون الجدد عند 
االستقرار بالمدينة يتأثرون بالنمط المعيشي الحضري وذلك بتبنى قيم حضرية جديدة في مقابل 

العناصر من الثقافة الريفية باستعمالها أو في نمط تأثيرهم في المجتمع الحضري ب دخال بعض 
 "ويدي بوزز"فالكثير من الرواسب الريفية تنتقل إلى الوسط الحضري، وقد أشار . وسلوك معين
W.Bouzaz  بوجود هاته الرواسب الريفية الحضرية الحالية حيث أثبتت وجودها، حيث يعتبرها

 .وجية عبارة عن التمسك على خاصية ثقافية وانثروبول
أن استمرارية هاته الرواسب محدودة بزمن معين، ويؤكد اختفائها أو اندماجها "بورديو"ويرى 

إن الريفيين المتمسكين بدوام القيم الريفية يبدون تائهين، وحتى مثيرين : "في المستقبل فيقول
من وان عدد معتبر . وأن القطيعة بالماضي وزوال العادات يعتبر أمر حتمي ..." للسخرية

المهاجرين وأسرهم يعني استقرارهم بالمدينة العيش فيها واالنتماء إليها، ولكن ليس بالضرورة 
 (41).المشاركة في الحياة الحضرية العصرية بل قد يبقوا يحيون وفقا الستجاباتهم وثقافاتهم األصلية

وعلى كل حال يجب اإلشارة إلى أن عملية التمدين هذه كانت سببا في خلق وضعية 
مرانية معقدة على أكثر من صعيد، مما جعل القطاع العام عاجزا عن إيجاد حلول أو إستراتيجية ع

 :تترجمها صعوبات كثيرة جدا على كل المستويات فقد تتمثل في 
 .عدم التحكم في عملية التعمير و التوسع العمراني واكتساب المدينة لطابع القروية -
 .ع النسيج العمراني وظهور األحياء العشوائيةعدم تطابق و توافق النشاطات الجديدة م -
 .مشكل المواصالت ، النقل و السكن ، الخدمات و التجهيزات -
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 .انهيار المبادئ األخالقية و الدينية، والقيمية للمجتمع وتفشي المظاهر المرضية  -
 . بروز ظاهرة فقراء الحضر والقطاع الحضري الغير الرسمي واألنشطة الهامشية -
 .المحيط والمشاكل االيكولوجية األكثر حساسيةمشكل نظافة  -

 
 

 :على مستوى الفضاء السكني- 6
إن المتأمل للمجال الحضري في الجزائر يلحظ و بال شك  االختالالت و التغيرات  

الواضحة التي مست و بشكل ملموس كافة الجوانب المحيطة به، وا ثرت على أهم و مختلف 
 ( النفسي)وبخاصة المجال السيكولوجي , بها في جل المجاالتالوظائف واألدوار التي كان يقوم 

 .و العمراني التخطيطي( االجتماعي)والسوسيولوجي
وقد تناولت الدراسات التاريخية و االجتماعية التطور  الذي شهده المجال الحضري في الجزائر   

نت الدراسات ان حيث بي.والتغير الذي طرا على مختلف الوظائف الذي كان يقوم بها و يؤديها
 :المراحل السابقة أو الماضية لوظائف المجال الحضري فد اتسمت ب

 :النسيج الحضري و هيكله  -

باعتبار إن التخطيط الفيزيقي للمساكن و المباني هو صورة معبرة للنظام االجتماعي 
 فيزيقياالسائد، فان هذا األخير يبرز بوضوح االختالف الحاصل بين المكان باعتباره فراغا 

 كالتنظيم الخاص بالمنازل و المساجد . والوظيفة االجتماعية التي يؤديها هذا الفراغ الفيزيقي 
 :وقد طبع األحياء السائدة في تلك الفترة.األسوا و 

 .الشكل الهندسي في عملية التصميم والتخطيط -
 .الحجارة كمواد في عملية البناء أي المواد المحلية -
 .اقتصار الدخول على الراجلين و الحيوانات فقطضيق ممرات الحي و  -
وباعتبارها تشكل الفضاء األساسي و المهم في اجتماع و ملتقى العائلة، فنجدها  (:المنزل)الدار -

 :تتكون على العموم من ثالث مستويات حول فناء مفتوح فنجد
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مصدر ماء ويظهر فيها وسط الدار محيط بغرف على ثالث جهات يجاوره : الطابق األرضي -ا
له سلم واحد موصول بأحد أركانه، وروا  يسهل عملية المرور إلى الغرف ويطل ,ومرحاض واحد
 .على وسط الدار

الذي يمتاز بالجدران العالية باستثناء المطل على وسط الدار وذلك حتى يتم حجب : السطح -ب
الغذائية ، ويستعمل ، الن وظيفته األساسية هي لنشر الغسيل و تجفيف المواد (الحشمة)النساء

وتأخذ الغرف في طريقة هندستها شكال مربعا أو .ايضا مكانا للسهر في ليالي الصيف الحارة
 .كما تشكل المقصورة و السقيفة و الدكان فضاءا انتقاليا إلى وسط الدار .مستطيال

ويعتبر وسط الدار مركز الحياة اليومية للمبنى و موضع الضوء و التهوية يستخدم في * 
حيث يخصص للكل عائلة يوما من أيام "الدالة أو الدور"عملية شغله نظاما دقيقا يعرف باسم

إضافة إلى هذه الصورة االجتماعية .األسبوع الستعمال وسط الدار لغسيل المالبس وتنظيف المسكن
أي .يحافظ الجيران على الحرمة و التحجب باعتبار ان هناك حاجزا فاصال بين الرجال و النساء

 .الخ..اعاة الخصوصية في كافة مناحي األنشطة المختلفة ألفراد المجتمعمر 
بيد إن النمو الحضري الحاصل نتيجة عاملي الهجرة الريفية من جهة والنمو الديموغرافي * 

ارتفاع الكثافة السكانية في )من جهة أخرى ،   قد أدى إلى ارتفاع في عدد السكان، هذا االرتفاع 
التحسن المستمر في دخل األسرة، ساعد على العناية بموضوع إعداد الغرف و ( الغرفة الواحدة

 باألثاث و التجهيزات االليكترونية  بغية تسهيل الحياة المنزلية الشيء الذي زاد من ضيق المكان
وصعوبة الحركة داخله مما دفع السكان إلى إفراغ بعض الوظائف خارج الغرفة كالطبخ مثال في 

باب و الروا  أو الفناء،  ماجلب روح االتكالية و الخمول و عدم النشاط بين فضاء أخر أمام ال
 وبهذا بدأت تترائ وتتجلى للعيان معالم األدوار و الوظائف االجتماعية المختلفة ,أفراد العائلة 

 .                     والمستحدثة على مستوى المجال الحضري 
و ضيقها وبخاصة التي تطل على الشارع ، تشجيعا وتتميز بقلة نوافذها :  واجهة الدار -د

للحياة المنعزلة و المنغلقة وحفاظا على خصوصية الحياة داخل المبنى ، بحيث يحد و يفصل ما 
بين مايدور داخل الحرم المنزلي وما يدور خارجه بواسطة جدار عازل مرتفع بعض الشيء لتامين 

ولهذا كانت . العائلة نشاطاتهم في حرية كاملة قدسية الحياة الخاصة و صونها و ممارسة أفراد
الغرف تفتح على وسط الدار حيث كان المتجول اليمكنه من خالل واجهة الدار التعرف على 
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لكونها بسيطة وغير مزخرفة مثلما نشاهده اليوم في طريقة ( الطبقة االجتماعية)المكانة االجتماعية
 (42).تصميم البناء

وتتميز على العموم بالضيق و االلتواء و االنحناء واالنغال ، ال تسمح للمار : األزقة -ه
وقد أولى لها التنظيم العمراني أهمية و عناية كبيرة بالراجلين و المراكب الحيوانية . بالوقوف عندها

  وطرقها نظيفة( المارة)وما يميز هذه األزقة أنها مليئة بالسكان .في مقابل مواصالت المسافرين
 .الخ ...وجيدة مزودة بكل المرافق الضرورية كاإلنارة ومكان الفضالت 

يلعب الحمام دورا بارزا و مهما في الحياة االجتماعية للسكان من حيث : الحمامات -و
النظافة والصحة  أال أن دوره ليقف عند هذا الحد ، بل هناك ادوار اجتماعية أخرى مختلفة 

 :حيث يعتبر بالنسبة . االجتماعية المتوافدة إليهيمارسها تعكس اختالف الطبقات 
للنساء المكان الذي يتفقن فيه على الزواج ، وبهذا فهو مركز عقد صفقات  -

 .الخ...الزواج
 .الخ...أما الرجال فيشكل لهم فضاء للراحة واالستجمام ومكان لعقد الصفقات التجارية  -
 .دقا ومأوى خاصة في الليلأما الطبقات الفقيرة و المعدومة فيتخذونه فن -
كما يعتبر للفئات األخرى مجاال لاللتقاء و التحدث إلى األقارب و المعارف وتبادل  -
 .الخ...األخبار

هذه بعض األدوار التي كان يتصف بها المجال الحضري والتي عكست بوضوح تأثير 
 .مجال الحضري على تصميم و تخطيط ال,الخ ...األبعاد االجتماعية والنفسية و الثقافية

 أما في الفترة الحالية ومع بزوغ فجر االستقالل و اتجاه الجزائر نحو التنمية الشاملة * 
شهدت البالد نموا حضريا هائال ساعد في ظهوره موجات حركات الهجرة الريفية المتسارعة من 

 داد الخططما جعل الدولة تسعى جاهدة إلع. جهة ، والنمو الديموغرافي المتزايد من جهة أخرى 
وانتهاج السياسات المنتظمة و الكفيلة باستيعاب وتنظيم و احتواء هذا العدد الهائل من النمو 
 السكاني و التخفيف من حدة انتشار األحياء العشوائية المترامية األطراف، والتي شوهت جمالية 

تباع سياسة ناجعة في مجال ا( تخطيط و تصميم المدن)وتخطيط المجال الحضري  إلسكان وا 
 .عرفت بالمساكن االجتماعية
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 إال أن عملية تطبيق هذه السياسة و الرؤية أثار جدال واسعا وطرح العديد من التساؤالت
 :واالستفهامات و افرز جملة من اإلشكاالت خاصة على مستوى التجسيد كان أبرزها

وهل توافق  إلى أي مدى تجاوبت هذه المساكن االجتماعية مع ثقافة األسر الجزائرية ، -
 التقسيم المساحي الداخلي مع  حجم هذه األسر ، وهل تالءم اإلطار السكاني مع حياة وراحة

 رفاهية هذه األسر؟و  
وللرد و اإلجابة عن جملة هذه التساؤالت و األطروحات كان البد من الكشف و اإلفصاح 

ه المساكن وتجسد ذلك عن كل التغيرات و التبديالت التي حصلت و مست كافة أبعاد و أركان هذ
 :بشكل الفت في

حيث كان دوره األساسي في السابق يمثل فضاءا أو مكان إلعداد الطعام و اجتماع :المطبخ -ا
األسرة بغرض األكل و الطعام ، إال أن الظروف و التغيرات الحاصلة فرضت عليه عدة و وظائف 

 :و أنشطة أخرى كان أبرزها
 عليه هذه الوظيفة ضيق المسكن من الناحية المادية وقد أملى  :المطبخ غرفة للنوم -

والمساحية وعدم ضبطها مع حجم اآلسرة ، إضافة إلى تمسك العائلة بعاداتها و قيمها التي تفر  
 .عند النوم بين الجنسين فيخصص مكان للذكور و أخر لإلناث

وتبرز هذه الوظيفة عند العائلة ذات الحجم الكبير، فيكون مكان : المطبخ مكان للدراسة -
 للدراسة تحضر وتراجع فيه الدروس في الليل حتى يتم تفادي انزعاج أفراد العائلة بالضجيج 

 . والضوضاء وعدم استعمال الضوء و اإلنارة في مكان النوم
هويتها، حيث ال تتوفر وهذا لضيق غرفة االستحمام و قلة ت:المطبخ مكان لالستحمام  -

وطبعا هدا يعود . على وسائل الحماية والصيانة ، الن تصميمها ال يتناسب وخصوصية العائلة 
حيث  .للمساحاتوعدم عنايته بالتوزيع العلمي ( المهندس)إلى الجهل و الالمباالة من لدن المخطط 

 (43).بوظيفة االستحمام استعملت كمكان لتجميع المياه و تخزينها ما فرض على المطبخ القيام
نتيجة الفتقار هذه العائالت في مساكنها إلى مكان : المطبخ مكان لغسيل المالبس  -

 خاص ألداء هذه الوظيفة ، فان المطبخ يتحول بموجبه إلى حوش تغسل و تنظف فيه المالبس
 .الخ...والزرابي و الصوف



 المدينة في التراث السوسيولوجي                              الفصل الثاني        

125 

 

لمطبخ طوال النهار، وكذا محاولة نتيجة ارتباط المرأة الدائم با: المطبخ مكان للتجمع  -
فان مكان جلوس العائلة يتحول .الحفاظ على المكان نظيف الستقبال الضيوف( المرأة)هذه األخيرة 
 .إلى المطبخ

 كما ينسحب الحديث عن غرفة االستقبال و المستودع اللذان يستعمالن لألكل تارة
 .الدراسة و النوم طورا أخرى و  والتجمع

فان هناك جزاءا من العمارة تغيرت وظائفها متأثرة هي األخرى  إضافة إلى المطبخ
بالتحوالت الشاخصة التي شهدها المجتمع على مختلف األصعدة و المستويات، وتجلت في 

 :الوظائف التالية
 :ويستغل في كثير من الوظائف و النشاطات المختلفة و المتمثلة في :مدخل العمارة -ب

باعتبار أن الحالة الجيولوجية في الخارج صعبة وال تقدم لألطفال  :فضاء للعب األطفال -
وهروبا من الجو الخانق بداخل المسكن يلجا الطفل .ادني شروط األمان  و الراحة و االطمئنان 

 .إلى مدخل العمارة ليحجز ويدخر مكانا للعب و التسلية في الصيف
األحياء الجديدة ال تتوفر على  باعتبار إن هذه: فضاء و ملتقى األصدقاء و الجيران -

 .المكنة وفناءات وفضاءات لاللتقاء واالجتماع
حيث يستعمل لغسيل الزرابي الكبيرة و الصوف من اجل : فضاء ومجال للغسيل -
 األعراس

 .الخ...و األفراح 
والن معظم العمارات تفتقر الماكن خاصة باللعب نتيجة الضيق يتخذ : ساللم العمارة  -ج
أما في الليل فبسبب ظلمتها باتت مرتعا و ملجأ للخمر .الساللم مكانا للجلوس  و التسلية األطفال 

إضافة إلى الرقص و الموسيقى ما .و القمار لدى الشباب ، مما ساعد على االنحراف و التشرد 
 يؤثر ويفقد أهم مكونات عناصر الشخصية العربية والمتمثلة خصوصا في الحياء و الحشمة 

 (44).الخ...و الحرمة
التي تمكن ( الشرفات وغيرها)حيث يلحظ على الحائط مجموعة الفتوحات : الواجهة  -د

من مالحظة الحياة االجتماعية التي تدور بالداخل بصورة واضحة ، كما تشهد طالء بعض النوافذ 
 .بألوان مختلفة و متعددة
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الفضاءات  قاحلة ومتدهورة  أما الناحية الجمالية فتكاد تكون مفقودة وشبه منعدمة نظرا الن
تنعدم فيها المساحات الخضراء وانتشار األوساخ و القمامة على نطا  واسع و كبير ، إضافة إلى 

ميزها ."أن المسكن من الداخل في بعض األحيان تطل فيه النوافذ و الشرفات على مساكن أخرى 
وضيق مساحات أبنيتها وقلة عدد  تدهور أحوالها العمرانية و المتمثلة في قدم أبنيتها وتداعيها ،

جماال لما جاء  ."الخ...واكتظاظ و ازدحام سكانها ,غرفها ، وانعدام المرافق الداخلية في اغلبها  وا 
 .يمكن القول أن المساكن و العمارات تظل مجموعة من المكعبات المتناثرة هنا و هناك

لهندسة الحضرية ، أين أما الفضاءات الخارجية فهي غير منظمة وغير محددة من قبل ا
يخلق سكان العمارات بطريقة فوضوية مساحات صغيرة امتدادا لشرفات األرضية ، وأحيانا أخرى 
يغرس مجموعة من السكان على المساحة مو الفضاء المحيط بالعمارة نباتات أو أشجار مو تستعمل 

الناس ورغبتهم  حيث يعبر هذا السلوك عن حب الملكية ويشخص حب. الخ...حظيرة للسيارات 
 .الجامحة في امتالك الحيز و المجال الحضري 

ومن هنا يتبن لنا أن كل المخططات و السياسات التي سعت الدولة الجزائرية إلى استغالل 
المجال الحضري و تنظيمه وفق خصائص ونمط حياة األسرة و المجتمع الجزائري قد أثبتت 

ف ذا كانت بعض . ة استغالل هذا المجالمحدوديته، وذلك يعود الختالف الرؤى في كيفي
نجد في  ,(مواد البناء و التقنيات و شكل البناء) المجتمعات تولي للبعد المادي أهمية قصوى 

 االتجاه األخر المعاكس أين يشكل البعد المادي متغيرا ثانويا أمام العوامل االجتماعية و الثقافية 
 . الخ...والنفسية 

 و مع هذه الصعوبات أضحت البيئة الحضرية تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الحضارية 
وعجز الدولة على تلبية احتياجات السكان المتزايدة ، و أصبح التلوث مشكلة العصر و هذا ما 
 نلحظه في الماء الذي يشربه اإلنسان و الهواء الذي يتنفسه و في األرض التي يعيش عليها 

يرجع سبب التلوث االيكولوجي "  JACK CHRISTAIN" ــار اليــــــه الدكتــــــــــوروحسب ما أشـــ
للمدينة لسببان هما التكاثر السكاني و تفو  النمو السكاني و يرى أنه كلما ازدادت الكثافة السكانية 

 . للمدينة كلما ازدادت الضغوط االجتماعية في شكل أمراض تصيب االنسان
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  :البيئيـــــــــــــــــــــــة    المشكــــــالت - 6
يرجع سبب التلوث في المدينة الى التزايد السكاني بدرجة األولى ، و التلوث الصناعي أهم 
مصدر من مصادر التلوث في المدن و كلما زداد حجم المدن ارتفعت معدالت التلوث و تعدد 

،حيث تعرضت عناصر النظام البيئي تلوث كبير من أخطار التي تهدد البيئة في الوقت الحاضر 
مصادر صناعية متعددة مما أدى إلى تراكم النفايات و الغازات السامة في الهواء و الماء و التربة  
 واصبح هذا التزايد مخفيا آلنه امتد و أثر على كل المجاالت الحياة البشرية

 ( .الصحية ، المادية النفسية و االجتماعية)
يميز األرض عن غيرها من كواكب المجموعة الشمسية هو احتواؤها الغالف الجوي ن ما إ 

الذي تجدد فيه التفاعالت الكيمائية بصورة مستمرة، و هذا ما يجعل األرض تتميز عن غيرها من 
الكواكب بظاهرة الحياة المتعددة الصور، و يتكون الغالف الجوي للكرة األرضية من جمجموعة من 

 : ا الغازات أهمه
و االرجـــــــــــــــون %  9501,من حجم الهــــواء و األوكسجيــــــــــــن بنسب   %09, 78النتروجين بنسبة 

 ، و الهيدروجين بنسبة 0,0001% ، و الكريبتون بنسبة%0,91بنسبـــــــــة 
 على األكثر، و األوزون   %4و بخار الماء بنسبة   %0,0018و النيون بنسبة  0005%, 0

على األكثر و الغالف الجوي بتركيبته السابقة على درجة كبيرة من األهمية  0,000001بنسبة 
بالنسبة لجميع الكائنات الحية ، و يعتبر األكسجيـــن أهم غاز في خليط تكوين الهواء الجوي من 

 (00).حيث أهميته للحيـــاة على األرض في صورها المختلفــة 
 :  الهــــــواءتلـــــوث  -أ  6-1

في تركيبه لسبب من األسباب ، أو إذا اختلط به  يعتبر الهواء ملوثا إذا حدث تغير كبير 
بعض الشوائب أو الغازات بقدر يضر بحياة الكائنات التي تستنشق هذا الهواء و تعيش عليه  أو 

كيز مادة ما كانت أي مادة غريبة تضاف إلى الهواء الجوي و لم تكن موجودة فيه أصال أو زيادة تر 
 .موجودة فيه عن حد معين 

و تتولد عن الصناعات الموجودة في المدن ملوثات و هذا ما تتركه نواتج و مخلفات ترافق 
العملية االنتاجية حيث تعمل على تغيير مواصفات الهواء كما ونوعا أو كليهما، ففي الصناعة 
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الحترا  و الثاني ما يطرح منها كناتج من عملية ا:  تكون الملوثات ناتجة من مصدرين األول هو 
 .مصانع الحديد و الصلب و اإلسمنت العملية اإلنتاجية ، كماهو الحال في 

 :مصادر ملوثات الهواء الجوي 
 : إن مصادر الهواء الجوي عديدة و متنوعة ، سوف نحاول التعرض ألهمها 

 : المواد الملوثة للهواء 
 : المواد الغازية  -أ

 : وهي كثيرة و متنوعة منها تلك التي كانت سبب في أخطر أنواع التلوث منهما 
  .(°SO)و اكسيدالكبريت (C°2)و ثاني أكسيدالكربون ( °C)أول أوكسيد الكربون 
و غاز كبريت الهيدروجين، و قد كشفت المصادر العلمية  واكاسيد النيتروجين و الهيدروكربونات

ن المركبات العضوية و االعضوية بتركيزات شحيحة تصدر من مركب م 011عن وجود اكثر من 
العمليات الصناعية المختلفة ، و بعض هذه المركبات شديدة التفاعل و يعتقد أنها تقوم بدور كبير 
 في التفاعالت المؤدية الى تكوين المؤكسدات الضوئية الكيماوية الضارة بالبيئة 

 .واالنسان
و تكون على شكل دقائق صلبة أو سائلة عالقة في الهواء و تدعى الصغيرة : الملوثات الدقائقية 

بالرذاذ الدقيق ، و يمكن أن تصنيف الدقائق العالقة في ( مايكرون  01 -1،0بحدود ) الحجم منها 
 : الهواء إلى 

اء لفترة مؤقتة و منها الغبار وهي مواد صلبة كبيرة الحجم نسبيا لها قابلية التعلق في الهو : الغبار 
 .الناجم عن معامل اإلسمنت 

عبارة عن رذاذ من بخار سائل متكاثف ، وقد يتكون أحيانا نتيجة لتفاعل كيماوي، كما : الضباب 
 .يحدث عندما يتفاعل ثالث أكسيد الكبريت مع رذاذالماء 

هيدروكارنية، حيث يمثل تتكون بسبب االحترا  غير الكامل للمواد ال –دقائق صلبة : الدخان 
 .الكربون معظم الدخان

مصادر ارضية : و تصنف مصادر تلوث هواء حسب ارتفاعها  المصادر الصناعية لتلوث الهواء
 .مصادر مرتفعة –

 : و حسب موقعها 
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و هذا النوع من المصادر الصناعية يكون مثبتا في موقع جغرافي معين مثل :  مصادر نقطية
 .تي ترتبط انبعاثتها بفوهة المدخن المداخن الكبيرة و ال

 .وهي مصادر انبعاث مؤشرة كنقاط مستقلة على مسافات طويلة مستقيمة  :مصادر خطية 
و هي مصادر مشخصة تنتشر على مساحة معينة األرض تتداخل بعضها مع  :مصادر مساحية 

 .البعض اآلخر يصعد اسناد مسؤولية تلوث الهواء إلى أحدها دون اآلخر 
نوع العمليات فيوجد مصادر احتراحقية و مصدرها الصناعات التي تعتمد بشكل كبير  و حسب

على عملية حر  الوقود في المراجل و مكائن االحترا  الداخلي خالل مراحلها االنتاجية ، و أن 
أهم مصادر االحترا  هي محطات الوقود الكهربائية نظرا لكونها أكثر صناعة مستهلكة للوقود ثم 

 ...كرير البترول و الكثير من الصناعات الكيماوية مصافي ت
 .حيث تتسبب هذه الصناعات انبعاث الملوثات الغازية الدقائقية منها بشكل كبير

و يقصد بها المصادر الصناعية التي تسبب تلوث الهواء عن طريق  :مصادر ال احتراقية 
عمليتاها اآللية المستخدمة في الصناعات االنشائية و المعدنية والتي تنبعث عنها انواع الجسيمات 
الدقيقة مثل الغبار و دقائق الرمال مثل غبار المحاجر و بعض المعادن السامة مثل 

  (45).الرصاص
 : وث الهواء الجوي بأول و ثاني أوكسيد الكربون و من أهم مخاطر تل

من خواص غاز ثاني أكسيد الكربون انه شفاف تماما فيما يتعلق بالضوء المرئي و كذلك 
فيما يتعلق باألشعة فو  البنفسجية و لذلك يمر فيه ضوء الشمس بسهولة تامة ليصل الى سطح 

ت وطأة أشعة الشمس ينبعث منه بعض األرض ، و عندما ترتفع درجة الحرارة سطح األرض ، تح
 .االشعاعات الحرارية لتمر خالل الطبقات الدنيا من الغالف الجوي 

و نظرا آلن هذه االشعات الحرارية تكون موجاتها اطول من موجات الضوء المرئي المعتاد 
و يقع أغلبها في نطا  الشعة تحت الحمراء ذات الموجات الطويلة ، فان هذه االشعاعات ال 
تسطي عان تمر في غاز ثاني أكسيد الكربون ، بل تقوم جزئيات هذا الغاز بامتصاصها و يترتب 
على ذلك ان غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء يقوم بحجز جزء من الطاقة الحرارية 
 المنبعثة من سطح األرض و الشب الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجو عن معدلها الطبيعي

 : تلك األمور ينتج عنها مايلي " الصوبة الزجاجية " ما يعرف بظاهرة  وهو
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ارتفاع درجة حرارة الجو بهذا الشكل سيؤدي إلى انصهار جزء طبقات الجليد التي تغطي 
القطبين الشمالي و الجنوبي ،وكذلك إنصهار الجليد الموجود في قمم الجبال في بعض المناطق 

ح الماء في البحار و المحيطات و الى اغرا  كثير من حواف مما يؤدي الى ارتفاع مستوى سط
 .القارات بما عليها من المدن 

يتأثر توزيع سقوط المطر ، فبعض المناطق تصاب بالسيول و نتيجة لذلك يتأثر االنتاج 
العالمي للمحاصيل الزراعية و تحدث المجاعات ، كذلك يتأثر النظام البحري و بالتالي فقدان الثروة 

مكية و هذا يعني فقدان مصدر من مصادر الغذاء و قد يؤدي ذلك الى رفع أسعار الغذاء ، الس
 .ياة الشعوب و المجتمعات الفقيرة حمما هدر 

إن امتداد فترات الجفاف و تتابعها قد يؤدي إلى شح خطير في المياه و القضاء على 
ء الجوي بغاز أول اكسيد الكربون أما األضرار الصحية الناتجة عن تلوث الهوا. التنوع البيولوجي

فتعود إلى سمية غاز أول أكسيد الكربون لإلنسان بأي نسبة يتواجد عليها ، عكس غاز ثاني أكسيد 
الكربون الذي له دورته الطبيعة من خالل عملية البناء الضوئي ، أما غاز أول أوكسيد الكربون 

لدم بدال من األوكسجين ، حيث أنه يملك فتكمن خطورته من أنه يتحد مع مادة الهيموجلوبين في ا
 .مرة في االتحاد مع الهيموجلوبين011قدرة تفو  قدرة األكسجين بمقدار 

عندما يتحد أول أكسيد الكربون مع الدم ينتج ما يسم ب كاربوكسي هيموجلوبين هذه المادة 
 .تسبب لإلنسان الصداع و الدوار ثم الوفاة 
جزءا في الملون من أول أكسيد الكربون فان  00يحتوي و عندما يتعرض االنسان الى جو 

،و عندما تكون حركة المرور مثال في  %00طاقة جهاز الدواران على حمل األكسجين تقل بمعدل 
جزءا في المليون،و كثيرا  00الشارع مزدحمة ، فان تركيز أول أكسيد الكربون في الهواء يزيد على 

ك كثيرا ما يصاب سكان المناطق المزدحمة  بحركة المرور جزءا في المليون لذل 01ما تصل الى 
ونقص في تناسق العضالت و الغثيان و مالم باطنية و إرها  و  بأعراض الصداع و ضعف الرؤية

 .حاجة كبيرة للنوم 
 و يزداد تأثير أول أكسيد الكربون إذا كان الشخص يعاني من أمراض الجهاز التنفسي 

 .زيد خطورة اول أكسيد الكربون أنه يبقي في الهواء ثابتا لعدة أشهرومما ي. وفقر الدم وغيرها 
 : ومن مخاطر تلوث الهواء الجوي بأكسيد النيتروجين 
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غاز ثاني اكسيد النيتروجين يصيب الرئتين و يؤثر على الحيوان و إذا وجد يتركيز عال فانه يعيق 
 .نمو النبات و يقلل من أنتاجه 

ة فان أكسيد النتروجين تذوب في بخار الماء مكونة حمض قويا و في وجود الرطوبة العالي
هو حمض النتيريك ، الذي يتفاعل مع المعادي و يسبب تآكلها و يؤثر على المنشآت ، ويرفع 

 .درجة حموضة التربة و المياه 
و المعروفة بحمايتها للكائنات الحية  O3تلعب أكاسيد النيتروجين دورا رئيسيا في تآكل طبقة

 .سطح األرض من أضرار األشعة فو  البنفسجية اآلتية من إشعاع الشمس على 
 : أكسيد الكبريت : مخاطر تلوث الهواء الجوي بـــــــ 

 فيما يتعلق بتأثيرات ثاني أكسيد الكبريت على النبات فانه يؤدي إلى اصفرار األورا  
 وظهور البقع ثم موت الورقة و سقوطها ، كما يؤدي إلى انخفاض في معدل التمثيل الضوئي 

يشكل حمض الكبريت باالضافة إلى حمض النيتريك المكونين . ومنه ضعف القدرة االنتاجية للنبات
و التي أصبحت إحدى المشكالت البيئية التي تقلق  Acid ranisالرئيسيين لألمطار الحمضية 

 لصناعية في امريكا الشمالية و غرب أوربا ، اذ تؤثر األمطار الحمضية على األبنية الدول ا
والمنشآت و التماثيل ، كما تؤثر سلبا على التربة حيث ترتفع درجة حموضتها ، مما يؤدي الى قتل 

لتالي الكائنات الدقيقة المثبتة لألوزون ، مما يزيد في سمك التربة و منه عدم نفاذ الماء اليها و با
 .انخفاض إنتاج الغابات 

 : مخاطر تلوث الهواء الجوي بأبخرة الرصاص 
يجب مال نغفل تلوث الجو بعننصر الرصاص الناتج عن عوادم السيارات التي تستخدم البنزين 

المحتوى على رابع إثيل و رابع مثيل الرصاص ، كما يعتبر أنابيب تمديدات المياه المصنوعة من 
 .وث بالرصاص الرصاص مصدرا للتل

كما يسهم لتلوث بالرصاص في تلويث الهواء الجوي و تكوين الضباب الدخاني في أجواء 
 .ماء ، هواء ، تربة : مما يسبب تلوث لكل مكونات التربة بما فيها  المدن

ورغم استبدال العديد من الدول لبعض مكونات البنزين مثل رابع إثيل الرصاص ببعض 
يات ، وبعض هذه األنواع الجديدة من البنزين قد أفادت في االقالل من المركبات الخرى كالكحول
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تلوث الهواء بالرصاص إال أنها مازالت سببا في تكوين لضباب الدخان و في بعض حاالت التلوث 
 .الحاد التي تحدث في أجواء بعض المدن 

 :  تلوث الهواء الجوي بالنفايات المنزلية 
المنزلية من ابرز المشاكل البيئية التي عرفتها العيد من المجتمعات تعتبر مشكلة النفايات 

خصوصا الحضرية منا ، نظرا الزدياد حجم كمايات النفايات التي تنتجها النشاط االنساني المتزايد 
 .مقابل نقص الوعي البيئي 

ج عن وتشكل النفايات المنزلية  مجموع القمامة الناتجة عن االنشطة المنزلية أوكل ما خر 
 : نطا  االستعمال و الحاجة و يرجع سبب تراكمها إلى عدة عوامل اهمها 

نمو عدد السكان حيث هنالك تناسب طردي فكلما زاد عدد األفراد زادت كمية المخلفات 
 (00).الناتجة عن كل فرد منهم

تطور المستوى المعيشي حيث تغيير نمط االستهالك مثل العادات غير سليمة كطبخ 
يرة من األطعمة أو شرائها و قد ال يستهلكها الفرد و تأخذ طريقها إلى النفايات و شراء كميات كب

 األكواب و المالعق و الصحون البالستيكية و الورقية غير المرتجعة و التي ال يمكن استعمالها
 :  و يكمن تصنيف النفايات المنزلية الى قسمين  

 : نفايات صلبة 
ستعمال أو غير مرغوب فيها ناتجة عن عملية استعمال أو هي كل مادة غير صالحة لال  

 : انتاج تصرف و توجه إلى أوساط مستقبلية بعد المعالجة و هي ناتجة من استعماالت المواد التالية
 .الخ ...الور  ، ور  الصحف ، الكرتون  -
 القوارير ، قطع الزجاج المكسر : الزجاج  -
 .علب المشروبات الغازية : األلمنيوم  -
 .قوارير الماء األكياس البالستيكية و أغطية الزراعة : بالستيك ال -
 .المعلبات ، هياكل السيارات ، و البطاريات : معادن مخرى  -
  فات مواد البناء ، االثاثإطارات السيارات المستعملة مخل: مواد مخرى  -

 .والمالبس المستعملة 
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 ا على المحيط حيث تشوهسان و خطر و تشكل النفايات المنزلية خطرا على صحة االن
وتبقى النفايات المنزلية من مشاكل العصر بسبب نقص الوعي البيئي  .المنظر الجمالي للمدينة 

لدى المواطن و عدم حرصه على نظافة المحيط و سوء تسيير من الجهات الرسمية المعنية 
 .بتنظيف المحيط و تهيئة

 :تلـــــــــــوث الميــــــــــــــــاه : 2--6
 يعتبر الماء أهم الموارد المائية الطبيعية على االطال  ، فهو سر ديمومة الحياة لإلنسان 

 إذ ترتكز عليه حياة" و جعلنا من الماء كل شيء حي " والكائنات الحية األخرى ، لقوله تعالى 
بيعية االنسان و كافة أنشطته االجتماعية و االقتصادية ، و يتميز الماء عن غيره من الموارد الط

بثبات كميته في الكرة االرضية و تجدد خواصه باستمرار خالل فترة محددة من الزمن بفضل الدورة 
 .المائية 

و لما كان للماء هذه األهمية العظمى لكل الكائنات الحية فانه في نفس الوقت كان له 
و كذلك تطور نصيب كبير من التلوث نتيجة االستخدام السييء للمصادر الطبيعية بفضل االنسان 

 .الصناعات التي ال غنى لها عن الماء 
( تربية حتمية) في كتابه التربية البيئية " رمضان عبد الحميد الطنطاوي " و يعرف الدكتور 
كل تغير في الصفات الطبيعية للماء و الذي يكون من شأنه جعل الماء " التلوث المائي على أنه 

 " لمختلفة غير صالح لالستعمال في أغراض الحياة ا
و يمكن القول بان تلوث المياه هو ذلك التغيير الذي يطرأ على التركيبية الطبعية للمياه 

 .غير صالحة لالستعماالت الطبيعية المخصصة لها 
 و لقد تعرضت مياه الكرة االرضية بجميع أشكالها إلى التلوث الناتج عن مصادر مختلفة

 :ونسوضح أهمها كما يلي  
 : لصرف الصحي التلوث بمياه ا -

تتكون مياه الصرف الصحي من مجموع المياه المستخدمة في المنازل ألغراض المعيشة 
المختلفة و المتعددة ، كذلك المياه المستخدمة في بعض المصانع الصغيرة التي تلقي بمخلفاتها أو 

 .أجزاء منها في شبكات الصرف الصحي و دون أن تجري عليها اية معالجة 
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و مياه الصرف الصحي لها مخاطرها لما تحمله معها من بكتريا و فيروسات ، و تسبب 
كما تسبب مياه المجاري المنتشرة . كثير من األمراض الخطيرة مثل الكوليرا و التهاد الكبد الوبائي 

في بعض المناطق في تزايد اعداد البعوض بشكل كبير األمر الذي يستدعي استخدام بعض 
 (47)حشرية المنزلية و هي تضر بالصحة العامة المبيدات ال
كما تساهم مياه الصرف الصحي غير المعالجة في نقل مسببات األمراض الى االنسان   

 في امراض حمى التيفؤيد " السالمونيال " مثل البكتيريا و الفيروسات و الطفليات حيث تسبب بكتيريا 
في امراضاالسهال ، هذا باالضافة الى " الاليج" و النزالت المعوية ، كما تساهم بكتيريا 

الخ ....العديد من انواع البكتيريا التي تسبب أمراض كثيرة مثل التهاب الكلى و الجهاز العصبي 
 .كما تساهم الملوثات في موت الكثير من الكائنات الحية و النباتات التي تعيش في شواطب الملوثة

 : ــــــــــي التلـــــــــــــــوث الضوضائــــ: 6-3
  (48)"نوع من األصوات التي تزعج و تضر باإلنسان " يعرف التلوث الضوضائي بأنه 

 .صوت ذو أثر سلبي على سامعيه يسبب إزعاجا أو ضيقا لإلنسان" و يعرف أيضا بأنه 
ويعرف ينتج عنه نوع من االرتباك في أداء العمل الذي يقوم به ، و لكن الصوت ذو األثر السلبي  
 : ا يتحدد مفهومه و يتغير و المزاجية في ضوء مجموعة من العوامل و االعتبارات اآلتية هذ

الحالة النفسية و المزاجية للشخص الواقع عليه أثر الصوت ،فاالنسان تتغير درجة إستقباله 
 .للصوت حسب الحالة النفسية التي يعيشها 

السن و المرضى في  يعد عامل السن عامال مؤثر في االحساس بالضوضاء ،فكبار
 .المستشفيات و األطفال صغار السن أكثر األفراد تاثيرا بالضوضاء 

ثمـــــة عامل مخر وهو وقت حدوث الصوت ليال ام نهارا فالتاثر بالصوت يكون بالليل أكثر  
 .منه بالنهار

صوت " و من خالل ما سبق يمكن الخروج بالتعريف الموالي للتلوث الضوضائي و هو 
 غوب فيه أو زائد ، يؤدي إلى تأثيرات غير مرغوب فيها على األفراد غير مر 

و قبل الحديث عن مصادر التلوث الضوضائي و بقية أنواع التلوث التي ذكرناها تكمن 
 : يلي  أوجه االختالف فيما
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إن الضوضاء متعددة المصادر توجد في كل مكان ، وال يسهل السيطرة عليها كما في 
 ...( تلوث الهواء او الما ) رى حالة العوامل األخ

ينقطع أثر الضوضاء بمجرد توقفها ، أي أنها ال تترك خلفها أثرا واضحا في البيئة أي أن 
 .أثر الضوضاء ينتهي بانقطاعها 

تختلف اضوضاء غيرها من عوامل التلوث في أنها محلية ألى حد كبير ، بمعنى أننا ال 
شر مثارها أو ينتقل مفعولها من مكان آلخر كما في حالة نحس ا إال بجوار مصدرها فقط ، و التنت

 .تلوث الهواء أو الماء الذي  قد ينتقل من منطقة ألخرى و من دولة ألخرى 
 :و من أهم مصادر تلوث الضوضائي 

الضوضاء الناجمة عن عمليات البناء المختلفة و االنشاءات و الخدمات العامة ، فهناك 
البناء استخدام خالطات االسمنت و كذلك الضوضاء الناجمة عن حفر ضوضاء تنتج من عمليات 

 .الجبال بضوضاء المحاجر فهي تحدث اصواتا رهيبة عند تفجيير الجبال 
 :  المــــــــــــــــرور 

فغالبا ما ينشأ  الضوضاء من ازدحام و اختنا  المرور في المدن الكبرى و ضوضاء 
 .لضوضاء و من اسباب ا   ( %30- %60)تشكل 

العادات السلوكية المستحدثة لدى بعض الشباب و انبعاث صخب الموسيقى و الغناء من 
و بعض فئات المجتمع التي تستخدم مكبرات الصوت من غير داع ، هذا ( ومنازلهم .... سيارتهم 

باالضافة بعض األسوا  و ما يصدر عنها من تلوث ضوضائي و سلوك ر حضاري ، و تقاس 
مخترع التلفون ، وتتراوح شدة الضجيج ( جراهام بل ) وحدة الديسي بل بنسبة إلى شدة الصوت ب

دبسي بل ، و هو صوت التنفس العادي و يمكن القول بأن  01من صفر و هو درجة السكون الى 
دبسي بل باقل ، أما أذا كانت  00شدة الصوت تكون مقبولة و معقولة لالنسان إذا كانت في حدود 

 : فانها تصبح خطرا على صحة االنسان و سنتعرض الى ألى أهم هذه المخاطردبسي بل  00من 
للتلوث الضوضائي تاثيرات و مخاطر نفسية و جسمانية ، و هذه التأثيرات مع استمرارها 
 تقود الى العديد من مضاعفات التي تنعكس على صحة االنسان و انتاجتيه و حياته االجتماعية 

 . تنمية وبالتالي يعكس سلبا على ال
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اصابة االنسان بالضيق و الكآبة و يحدث ذلك عادة عند األطفال شديدو الحساسية 
للضوضاء و خاصة  الذين ال يزيد أعمارهم عن ستة سنوات ، أذ يملون الى البكاء الشديد عند 

عدم االرتياح الداخلي و التوتر و االرتباك و عدم االنسجام و التوافق  . سماع األصوات المزعجة 
 وتؤدي الى صعوبة التخاطب و المضايقة ، ويتضح أثر التلوث الضوضائي في أماكن العبادة 
وتلقي العلم في المدارس و الجامعات و أماكن العمل التي تتطلب التخاطب بين الناس لقضاء 

 .المصالح 
من  %20التاثير السيء على حاسة السمع ، فقد تبين من دراسة أجريت بالسويد أن نسبة

ل الذين يتعرضون للضوضاء الصادرة عن اآلالت تأثر على سمعهم نتيجة التعرض لألصوات العما
بل طلب كثير من العمال   %35العالية و أنه قد تزايدت هذه النسبة مع مرور الوقت حتى بلغت 

 .نقلهم الى جهات أخرى خوفا من فقدان حاسة السمع 
ة و األوربية إلى ترحيل سكانها في و قد أدى التلوث الضوضائي في بعض المدن األمريكي

 .المدن بوضعها الحالي 
تسبب الضوضاء المفاجئة و الغير متوقعة تغيرات في جسم االنسان مثل انقباض الشرايين 
و الشعيرات الدموية و ارتفاع في ضغط الدم و زيادة في ضربات القلب و سرعة التنفس ، وقد 

 .توقف عملية الهضم و عملية إفراز اللعاب 
التأثير على كفاءة العمل بالنسبة للعاملين في مكان تكثر بهالضوضاء حيث تقلل 

 .الضوضاء من القدرة على التركيز ، كما تزيد من معدل الشعور و التعب و االجهاد 
تؤثر الضوضاء على طالب المدارس أثناء دراستهم بالمدرسة ، فتؤدي الى تشتت إنتباههم 

 .فتؤدي الى اهمالهم لدروسهم  و كذلك أثناء وجودهم بالمنزل
وعموما فانه يمكن القول أن مشكالت المدينة تعتبر كمظاهر للنمو و التضخم الحضري 
الذي يصيب المدن بسبب معدالت التحضر السريعة و هذا كله راجع النعدام وجود سياسة تنموية 

  في إيجاد سياسة تهيئة متوازنة بين مختلف األقاليم و التركيز على المدن الكبرى و كذلك االخفا
 .حكيمة في األرياف و المناطق النائية تحفز اإلنسان على االستقرار في منطقته 

ومن خالل ما تقدم في هذا الفصل توضح لنا ان المدينة باعتبارها مسرحا للعديد من 
 .الظواهر نتجت عن جملة من العوامل و الظروف التي ساهمت في تشكيلها مورفولوجيا و ثقافيا
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فهي نتاج للتطور الفكري و االبداع االنساني و تعتبر الخلية األساسية تؤدي وظائف متكاملة فيما 
 .بينها من خالل توفر الهياكل القاعدية و األنشطة التجارية و التعليمية و الترفيهية والصحية 

 ة كما تبين لنا أن مشكالت البيئة الحضرية متعددة و خاصة فيما يخص األحياء المتخلف
 .والتي تشكل مصدر التدهور البيئى و العمراني و الذي تختلف أشكاله 

 فالمشكالت العمرانية البيئية أصبحت من أولويات البحث العلمي و تتطلب جهودا متعددة
خاصة بعد أن أخذ االطار المبني يتسارع في النحو مخلفا في كل مرحلة يجتازها العديد من 

 اة المجتمع و تحد من تطوره و تستوجب الدراسة و المعالجة األزمات التي تؤثر سلبا في حي
و هذا ما سنتعرض اليه في الفصل ( التطوير الحضري ) واختيار أفضل السبل لتحسينة و تطويره 

 . الثالث
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 :  تقديـــــــــــــــم

كفرع من فروع التخطيط و مرحلة جديدة في تطوير المدن بعد يعد التطوير الحضري 
النظريات التخطيطية التي كانت تعتمد على وضع المخططات العامة للمدن وما كانت تأخذه من 
 .وقت طويل نسبيا و ال تتماشى مع سرعة التطور العمراني و متطلبات التنمية الحضرية في المدن

جديد ال يعتبر بديال للمخططات العامة و لكن  هذا األمر دفع إلى البحث عن أسلوب
يعتبر مكمال لها ، و هنا يبرز دور أهمية التطوير الحضري حيث يمكن من خالل هذا األسلوب 
التعامل مع األجزاء المتخلفة و القديمة من المدينة بشكل يتناسب و متطلبات التنمية لمواجهة 

 القرن العشرين علما قائما بذاته يساير تقدم  المشاكل القائمة، وقد أصبح التطوير منذ بداية
و تطور العلوم التطبيقية و يلبي حاجات متنوعة للمجتمعات الحضرية المتقدمة بصفته يعمل على 

 .التطوير الشامل للمدن 
التجديد، المحافظة ، إعادة : و يقوم التطوير على مجموعة من السياسات الضرورية 

 و التي تعمل على ترقية و تحسين الجوانب االجتماعية . ....التطوير ، إعادة التأهيل 
واالقتصادية ، و العمرانية في المدينة ، و ذلك بتوفير و ترقية الخدمات و تحسين اإلطار المبني 

 .على مستوى األحياء 
إضافة الى تطرقنا في هذا الفصل لمفهوم التطوير الحضري ومجال البحث فيه ، مبينين 

أدت الى ظهوره و سياساته و أهدافه و العوامل و تعرضنا كذلك الى منهاج أهم األسباب التي 
التطوير الذي يسعى الى ترقية المناطق القديمة و المتخلفة مناطق حضرية ال تعاني من أي نقص 

 .من خالل إقامة المرافق االجتماعية و اإلرتكازية الالزمة لكل منطقة 
 مبرزين أهم  مليات . ضري في الجزائروخلصنا في األخير إلى واقع التطوير الح

 .والمكانيزمات التي يعتمد عليها في تسيير و ترقية المجال الحضري في إطار التنمية المستدامة
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 :  مفهوم التطوير الحضري   -1

تبلور مفهوم التطوير الحضري بعد الحرب العالمية الثانية ، فقد اثبت التطوير الحضري 
للتخلف و حل مشاكل المدن و أجزائها المتدهورة و كان باستخدامه احد فاعليته في التصدي 

السياسات المالئمة لمثل ذلك التخلف ، و طبق ألول مرة برنامج للتطوير الحضري بأمريكا الشمالية 
، و كانت بدايته بسيطة و متواضعه و بطيئة ، إال انه جسد فعليا وواقعيا مفهوم  1937سنة 

، خاصة في تصديه للمشاكل الكثيرة التي كانت تعاني منها المدن  1949التطوير الحضري سنة 
 .األمريكية و أحياءها المتخلفة حضريا ، و ذلك بوضع الحلول المناسبة لها

وسرعان ما انتشر مفهوم التطوير الحضري داخل مجتمعات أوربا الغربية ثم إلى الدول 
و تتعدد التعاريف و المفاهيم .  درجة التحضرالنامية ، و هذا يعني أن التطوير الحضري يرتبط ب

للتطوير الحضري إال أن اغلبها يصب و يرمي إلى نفس الهدف و هو ترقية و تطوير المجال 
     "شابــن"و من بين المفاهيم مفهوم الذي جاء به  . العمراني ، ومعالجة مشاكل البيئة الحضرية 

Chapin  الحالة العمرانية للمناطق الحضرية المتخلفة في  بانه عملية يقصد من ورائها تغيير في
خاصة فيما يخص يتعلق بالهياكل العامة لألبنية السكنية و المرافق العامة القديمة و التي . المدن 

ال تتماشى مع الحياة الحضرية العصرية، والتي تعد بمثابة استجابة ضرورية للمتغيرات االجتماعية 
 . (0)المدن لكي تواكب حركة و تطور و تقدم من ضغوطات تعكسه و االقتصادية والعمرانية وما 
التي تبرز نطا  و ماهية التطوير الحضري   من أهم المفاهيم   "جريبيل"كما يعد ما جاء به 

بأنه مشروع له تأثير يهدف إلى إحداث تغيير في البيئة الحضرية وفق مخطط واسع حيث يرى 
النطا  من أجل تنمية و تحسين المناطق الحضرية المتخلفة و التي تظهر بصورة مستمرة في 

 وذلك ب عادة البناء . المدن ، وذلك وفق رؤية واقعية لحاجات الحاضر و متطلبات المستقبل 
وكذلك المحافظة على األماكن و األبنية . لحضرية المتدهورة بسبب التخلف والتأهيل للمناطق ا

 . (5)ذات المعالم التاريخية و القيمة الحضارية الرفيعة 
 ونستنتج من هذا التعريف أن التطوير الحضري يعطي أهمية بالغة للتراث المادي 

نحصر في انجاز ت توقف و الحيث يهدف الى تنمية الحياة الحضرية، وهي ال ت. والتراث الالمادي
بل تتعدى الى تنظيم الجوانب العمرانية و تنسيق الفعاليات  الشوراع  المرافق السكنية و الطر  و
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وال يمكن باي حالة الفصل . االجتماعية و الثقافية و النشاطات االقتصادية و الصناعية والتجارية 
  .بين هذه الجوانب المتعددة في سياسات التطوير الحضري 

وبناء على المعطيات السابقة فان التطوير الحضري له وظائف يقوم بها اتجاه تنظيم المدن 
 وأجزائها و ترتيب حركة سكانها و تنسيق العالقات االجتماعية و األعمال و الممارسات 
 والنشاطات االقتصادية داخل مناطق تابعة لها حضريا ، و التي تشكل بدورها الهيكل العام للمدن

 وهذا من حيث السكن و العمل والتسويق و التعليم. س العالقات المتبادلة فيما بينها وتعك
 .  والصحة و أماكن الراحة وغيرها

أن التطوير الحضري له إستراتيجية يسعى من خاللها ربط مشاريع "دوكسادس "ويرى 
نظمة و النشاطات المدن داخل أقاليمها بشكل منظم مع السياسة الحضرية العامة من ناحية ومع األ

 . و الممارسات جميع سكانها من الناحية االجتماعية و االقتصادية و الثقافية ، من ناحية أخرى 
  :هيو لذا فان مشاريع التطوير الحضري يراعى فيها أثناء التنفيذ مجموعة من الشروط و 

سكانها مراعاة خصوصية واقع المناطق المرشحة للتطوير و التجديد و معرفة ظروف  -أ 
من الناحية االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و العمرانية و معرفة كافية إلعداد برامج تراعي من 

 .حيث الخصوصيات لتكون ناجحة

وهذا مؤشر هام  .التجديدمراعاة الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ برامج التطوير و   - ب
النجاز في مجال التطوير لمعرفة المناطق المرشحة للتطور و يفضل انه تكون الفترة الزمنية طويلة 
المدى حتى ال تتعرض المشاريع في الواقع إلى الفشل ، و هذا ما يقع في أغلب األحيان بالنسبة 

 .لبرامج التطوير الحضري ذات األمد القصير 

ف المادية و المعنوية للمناطق الحضرية المتخلفة أثناء إعداد مراعاة خصوصية للظرو  -ج 
وهذا مما يؤدي الى التمييز بين منطقة و أخرى وذلك من حيث عدد السكان . برامج التطوير فيها 

 . والكثافة ودرجة التخلف 

 تحديد التكاليف المادية المختلفة لتجديد كل جزء من أجزاء المنطقة المرشحة للتطوير -د 
تبار لكل منطقة خصوصية هي التي تشكل القاعدة التي تقوم عليها خطط التطوير الحضري باع

 .سواء كانت المنطقة قديمة او حديثة ذات المنشأ المتلف في األساس 
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ومنه نستطيع القول انه ال يمكن تنفيذ أو إقامة  مشاريع التطوير الحضري ، إال إذا كانت 
متلك الوسائل و االداوت التي يتم من خاللها إحداث تغيير في أهدافه واقعية وواضحة  باعتباره ي

 . البيئة الحضرية و إدراك األبعاد المستقبلية التي تسعى المدن الوصول إليها 

ومن ثم فان التطوير الحضري ينطوي على مجموعة من السياسات الضرورية ضمن 
 وهذا ما يبرز. و التجديد و غيرهامناهجه كالمحافظة و إعادة التطوير و التأهيل و إزالة الهدم 

 . أهميته ودوره في ترقيـــة و تحسين النواحي العمرانية و االجتماعية و االقتصادية و البيئية
ووفق لما سبق  من خالل عرضنا لمجموعة من المفاهيم يتضح لدينا ان سياسة التطوير 

 . متدهورة الحضري تمتلك أسلوبين في تعاملها مع مراكز المدن و أجزائها ال
أسلوب في إقامة المدن الجديدة وهذا تلبية للتطوير الشامل الحاصل في المجتمع  :أولهما 

الحضري، كما انه يخطط للمناطق الحضرية كتوابع وضواحي للمدن الكبرى و هذا استجابة للتوسع 
 .الحضري الذي يأخذ مكانه في المدينة 

يبرز دور التطوير الحضري كأسلوب في إعادة التطوير األجزاء المتخلفة حضريا  :ثانيهما 
في المدن القائمة و مراكزها و أحيائها السكنية المتهرية و التالفة ، وذلك ب عادة تطويرها أو فرض 

 .الصيانة على بعض أبنيتها السكنية 
تحتاجها المدن في ومن خالل ما تقدم يبقى التطوير الحضري مسألة هامة و ضرورية 

. ضرياحعملية ربط الخبرات البشرية و التقدم العلمي و التكنولوجي داخل المدن و أجزائها المتخلفة 
وهو يحقق تنمية عمرانية مستمرة تدفعها الدراسات التخطيطية و اإلمكانيات المالية و الفنية كما 

  . تتفاعل مع الظروف االجتماعية واالقتصادية و البيئية للمجتمع
هي مجموعة من القرارات تركز على " يرى بعض الباحثين أنها :السياسة الحضرية -

العمليات المميزة لوحدة حضرية معينة ، والمعبرة عن حالة البناء االجتماعي في مرحلة معينة 
 :وكيفية تسيير مختلف البناءات وتنقسم بدورها إلى 

مشبعة كالسكن والمساحات وهي تتكفل بحاجات اجتماعية غير : سياسة التجهيز - أ
 .الخضراء

 (3)."تتركز على البناء للعالقات القائمة : سياسة تنموية - ب
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وما يستشف من هذا التعريف انه ركز على األبعاد السياسية التنظيمية في فترة تاريخية 
محددة دون التطر  إلى تركيبة المجتمع و التعرض إلى مختلف االحتياجات و المميزات 

المقدرات الطبيعية لهذا األخير، ومسايرة مختلف التحوالت االجتماعية و المادية و  االجتماعية
أي عدم معالجة االحتياجات و المستلزمات في سياقها الحركي الديناميكي و في إطارها  ،العالمية

 .السوسيوتاريخي المستمر
تزيد من  وتبقى هذه السياسة مقترنة ببعض المفاهيم الحافة و المرتبطة ارتباطا وثيقا
 :وضوح أبعادها وتجسيد وتفعيل مبادئها و أساليبها وتحقيق ديمومتها ومن هذه المفاهيم 

 
 : التهيئة العمرانية -

نوع من أساليب التدخل المباشر سواء بواسطة " يتناول جمهور من الباحثين المفهوم باعتباره
والهدف منه تحسين ظروف المعيشة األفكار أو بواسطة وسائل الدراسات ووسائل التنفيذ واإلنجاز، 

 (4)".في المستوطنات البشرية، سواء أكان ذلك على المستوى المحلي اإلقليمي أو الوطني 
وهي مرتبطة  علم له تخصصات عديدة من حيث التشكيل و التصميم،"إضافة إلى أنها

حسب اإلمكانيات  ، وذلكماله وفقا لسياسة الحضرية العامةوا عداد المجال واستغالله واستع بتنظيم
كما تهدف إلى الدراسة و التحكم في العالقات العامة و الخاصة لكل . و المستويات  التكنولوجية

 (5)."مجتمع
 وتعتبر هذه األخيرة أسلوبا جديدا يهدف لتطوير وتنمية الشبكة العمرانية بصفة عامة 
كتكملة للمخططات العامة للمدن التي تكتفي برسم .البشري الحضري بصفة خاصة  واالستيطان

باإلضافة إلى الطابع . حدود ومحاور توسعها واستخدام المجال فيها خالل فترة زمنية معينة 
اإلداري للمخططات العمرانية الذي ينتهي بالحدود اإلدارية للمخطط دون النظرة الشاملة والوسيطة 

يقع فيه النسيج العمراني ويتفاعل معه،وما يؤخذ عن هذا التعريف هو اقتصار أساليب  للمجال الذي
التدخل على الهيئات الرسمية للدولة دون إشراك بقية المؤسسات االجتماعية الفاعلة في هذا الميدان 

 الخ...،الن النظرة الشاملة لإلقليم تتطلب تحقيق أبعاد مادية و اجتماعية 
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 :ري التسيير الحض -
هو مجموعة العمليات المنسقة " ينظر المهتمين بالشأن الحضري إلى هذا المفهوم بأنه

فهو تحديد ألهداف وتنسيق " والمتكاملة التي  تشمل أساسا التخطيط ،التنظيم ،التوجيه، الرقابة 
لجهود األشخاص قصد بلوغها ، ويشكل التسيير من المنظور الحركي عملية دائرية تبدأ بتحديد 
األهداف أي بالتخطيط  وال  يجوز اعتبار أنها عند الرقابة تنتهي، فالرقابة ال بد أن تكشف عن 
وجود انحرافات وتصحيحات يتطلب إجراءات وتعديالت ، سواء أكانت جذرية أو طفيفة على 
السياسات وغيرها من المخططات ،أي أن الرقابة تعود من  جديد إلى التخطيط وهكذا العملية 

 .دائرية
 :التخطيط الحضري  -

هو عملية متكاملة تشمل كافة األراضي الوطنية ، أي  التوزيع  "  :يعتبر هذا األخير بأنه
، وتوزيع النشاطات والسكان على هذه المدن وتنمية للمدن الكبرى والمتوسطة والصغرى  األمثل

دارة وتوجيه حركة التوسيع العمراني شمولية تضم التخطيط إذن فهو عملية "  المناطق المتخلفة وا 

 (6). الصناعي والتجاري والسكني والثقافي و اإلستشفائي
مجموعة استراتيجيات تتبعها مراكز اتخاذ القرارات لتنمية و توجيه وضبط ونمو "كما يعتبر

وتوسيع البيئات الحضرية ، بحيث يتاح لألنشطة و الخدمات أفضل توزيع جغرافي وللسكان اكبر 

  (7)."شطةالفوائد من هذه األن

 :أسباب التطوير الحضري  -5
كاستجابة حقيقة للمدن و حاجة ضرورية للحد من مشكالتها  يعد التطوير الحضري 

 .و العمرانية  االجتماعية و االقتصادية
كما أن مطلب خاص إلزالة القصور المختلفة التي واكبت عمليات تشييد المساكن نتيجة 

 .ولعدم إحداث التوازن بين البيئة الطبيعية و احتياجات السكانلغياب النظرة الشمولية في التخطيط 
فحاالت الظهور على مستوى الخدمات في األحياء السكنية أصبحت في مستوى متخلف ال 
يتناسب مع التطورات االقتصادية و االجتماعية و العمرانية في كثير من المدن و خاصة الجانب 

 .التاريخي و االثري فيها 
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تطويرها و االرتقاء بها و تعد تجارب التطور الحضري سببا في ظهوره و  فأصبح لزاما
و . التي كانت استجابة للحد من انتشار المناطق اآليلة للسقوط و المهجورة و المتدهورة عمرانيا 

أثبتت الكثير من التجارب بأن علم تطبيقي و أسلوب فعال في تعامل المباشر لتحسين و ترقية 
 .أحوال المدن 

  :االجتماعيــــة األسبــاب 2-1

من المتعارف عليه اجتماعيا أن نوعية العالقات االجتماعية هي التي تؤلف شبكة النظم 
االجتماعية التي تنبع من مجموعة القيم االجتماعية والثقافية والحضارية ، والتي تختلف من بيئة 
ة اجتماعية ألخرى وفي ظل التباين فالتطوير الحضري أثناء تعامله مع المناطق المتخلفة و القديم

 . يضع في حساب الوضع االجتماعي والثقافي لسكانها حيث يعطيه األولوية أثناء وضع الخطة
أن هناك مجموعة من القيم و العوامل االجتماعية   James ford" جميس فورد"و يري 

التي لها دور مباشر في ظهور و تخلف المناطق القديمة سكنيا أو تلك المناطق ذات المنشأ 
دفعت سكانها من ذوي الدخل الجيد إلى تركها وهذا ما أثر بصورة سلبية على المتخلف و التي 

إتالف و تدهور أبنيتها و نقص كفاءة أداء مرافقها االجتماعية الشيء الذي أدى إلى انخفاض ثمن 
 . يجارتها و الذي يعد أهم األسباب في اجتذاب أصحاب الدخل المنخفض إليها إ

 تكون متدهورة و قديمة بفعل الزمن و العوامل الطبيعية وأبنية تلك المناطق غالبا ما 

  (8) .افة الى مشاكل االزدحامضوارتفاع كثافة إشغالها باال
يقابل ذلك قلة اهتمام المالك و المستاجر في فرضهما للصيانة و الترميم على أبنيتها 

خية و قيمة المباني مما إصافة الى ذلك قلة الوعي و األثري و الالمباالة و عدم تفهم القيم التاري

 .(9)يؤدي الى تدهور حالتها العمرانية 
كما أكدت العديد من الدراسات السوسولوجية ان اغلب هذه المناطق المختلفة و القديمة 
تعتبر بؤرة للمشاكل االجتماعية المختلفة كالجريمة والسرقة و التشرد لفقدان االمن فيها، ومن ثمة 

 .رين العديد من المشاكل و نشرها في باقي أرجاء المدينةتصبح تلك المناطق أماكن تف
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وبناء عليه فاالسباب االجتماعية تعد العوامل المسببة في تدهور األبنية السكنية و تبرز 
روري يعتمد عليه التطوير الحضري أثناء تنفيذ برامج ضاهمية معرفة األسباب االجتماعية كمقياس 

 .(01) مشاريعه
القيم المجتمعية كمعيار سوسولوجي في عملية التنمية و شكل معايير وهناك من ينظر الى 

تفضليهم لصورة المجتمع الذي يرغبون فيه لذلك كثيرا ما تتناقص قيم التنمية مع قيم الواقع 
 .االجتماعي

ما يعو  نجاح المشروعات  ا ويعتقد علماء االنثروبولوجيا أن اغفال القيم االجتماعية كثير 
 تماما ، و ذلك ان نجاح اي مشروع يتوقف الى حد كبير على مدى فهم الناس بل و الى فشلها

 . (11)وتقبلهم له 
 قد أشاد الى دور القيم في التنظيم االيكولوجي للمدينة  من حيث الحجم  "ولتزفري "وكان 

 .(05)دور القيم الدينية في تطور المشروعات االقتصادية "فيبر "كما بين  والكثافة

 : األسبــاب االقتصادية  -5 -2    
ر الحضري خاصة أثناء يتعد هذه األسباب مبررا كافيا و هاما لآلخذ بها في طر  التطو 

 .اعداد و تنفيذ برامجه و ينظر اليها على انها مجموعة من الخدمات العامة المتنوعة للسكان

ء المتوقع لألبنية السكنية وتعتمد هذه األسباب على مدى العائد للجانب الوظيفي الذي يعكسه األدا
و تكمن هذه األسباب في العائد المادي لألبنية المتفردة او على شكل . والتجارية و الصناعية 

 (01). وحدات من طر  المالك لها و التي لها عالقة بالفعاليات االقتصادية و التجارية و الصناعية
ضمن محيطها صلة وطيدة لمدى تدهور كما ان لمستوى الدخل لألفراد المقمين فيها و العاملين 

المناطق الحضرية داخل المدن من الناحية االقتصادية باعتباره مؤشر على مدى قيمة ملكية 
كما يعد قرب تلك المناطق من مركز المدينة االقتصادية لما يحول دون . النشاطات المنبثقة عنها 

د على سياسة من سياسات التطوير امتداد األنشطة االقتصادية مبررا كافيا لألخذ و االعتما
الحضري و بالتالي فالقيمة االقتصادية لألرض بهذه المناطق و تخصيصها ألنشطة اقتصادية 

 .يعتبر أكبر جدوى لتحسين الظروف المعيشية
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و بما أن أساس أي مشروع نجاحه هو رأس المال فمن الضروري اعتماد مخطط التطوير 
ه نظر اقتصادية فجميع السياسات سواء كانت تحسين أو نابعا من وج-الحضري على ان يكون 

تطوير أو تجديد أو تأهيل تتطلب بالضرورة كلفة مالية فتحديد السياسة األقل تكلفة لتطوير أبنية 
 .في المناطق المتدهورة تعد من األمور الضرورية 

ر في تنفيذها فعدم العناية و التدبير الكافي منذ البداية عرض الكثير من المشاريع للتأخي
وأوضاع الكثير من الفوائد بل كثيرا ما توقف تنفيذ بعض المشاريع يترتب عن ذلك من ضياع 

 . الموارد العامة و تأخر المشاريع العمرانية
 : األسباب العمرانية  -  2-3

 أن لألسباب االجتماعية و االقتصادية تأثير جليا على هياكل المدن و نسيجها العمراني 

ل غياب االهتمام المتواصل وقلة اإلنفا  ، بحيث أكدت الدراسات على أن ضفي  ويحدث هذا
وجود المناطق الحضرية بالقرب من النشاطات االقتصادية و الصناعية و التجارية الكبرى وعقد 
المواصالت لها عالقة بانخفاض قيمة األبنية السكنية نتيجة لما تفرزه هذه النشاطات من مثار 

 .حام من جهة و التكدس السكاني من جهة أخرى التلوث و االزد
باإلضافة إلى معارضة المالك و المستأجر لغرض الصيانة و المحافظة على األبنية 

ثرية و المعالم التاريخية القديمة التي تعد مجاال للتطور خاصة التي مسها ألوخاصة المعالم ا

  (01).حماية أو صيانة أو ترميمالتدهور و التآكل و التشقق و التي أصبحت بحاجة إلى فرص 
كل هذه األسباب و الظروف تؤدي إلى تدهور النسيج العمراني للمدينة الذي أصبح من 
أولويات و اهتمامات التطور الحضري الذي يجب أن يراعي عدة عوامل عمرانية كضرورة شمولية 

لوضع برامج التطوير عملية التنمية لكافة مناطق المدينة و تصنيف حالة األبنية كل على حده 
 .الحضري 

وفيما يتعلق بالمباني المتوسطة فهي تحتاج لبعض أعمال الترميم و اإلصالح و التجديد 
أما المباني ذات الحالة الرديئة فهي ال تصنف كذلك أال إذا كان بهيكلها االنسيابي خلل ال يمكن 

التطوري الحضري فالمبني  إصالحه و بالنسبة للمباني الجديدة فهي أيضا لها محل في المشروع
 . الجيد في ظل غياب خطة إصالح و صيانة و إساءة االستخدام قد يتحول إلى مبني ردئي
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ومن ثمة نستطيع القول بأن التطوير الحضري يعتبر سياسة فعالة في تعامله مع مختلف 
ئص مناطق المدينة و خاصة المتخلفة، ولكن يجب أن يراعي أثناء عملية الترقية كل الخصا

المتعلقة بالمنطقة الواجب تطويرها بصفتها معطيات اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و عمرانية  
 .يساعد على إخراج المنطقة من دائرة التخلف

 

 : في الجزائر لتطوير الحضري النظرية لسياسات  -1
التطوير الحضري مشاكل المدن و خاصة المناطق المتخلفة كل حسب المعطيات  يعالج

 تماعية والثقافية واالقتصادية و العمرانية  معتمدا على مجموعة من السياسات و األساليباالج
 :و هي كمايلي 

   :ري ـــــــــــالحضد ــــــــــــة التجديــــــسياس -0 -1    
يعد التجديد الحضري إحدى السياسات الهامة التي ستضمنها منهاج التطوير الحضري في 
تعامله مع المناطق الحضرية المتخلفة بصورة عامة و األبنية القديمة بصورة خاصة و بذلك تعد 
هذه السياسة أداة فعالة تهدف إلى ترميم األبنية و تكييفها وفق متطلبات الحياة الحضرية، و قد 

بأنها سياسة لمرحلة جديدة من مرحلة قديمة تعمل على تجديد كل المباني التي أصابها  عرفت
 . التدهور و التهرئة

أما نتائجها فكانت و ربما تتصف بالبطء و التلقائية و الكيفية ، أما في ظل المعطيات 
الحضرية الجديدة فقد أصبحت هذه السياسة مالئمة لكل عمل تدريجي في منهاج التطوير الحضري 
 معتمدة على الخبرة و اإلنسانية و التقدم العلمي و التكنولوجي في التعامل مع األبنية المتخلفة في

 . المناطق الحضرية بالمدن
 : سياســة المحافظـــة  -1-5

ان سياسة المحافظة  تسمح بصيانة األبنية في     Stuart Chapin" استورت شابن"يرى 
المناطق الحضرية المتخلفة و التي لها عالقة باستعماالت األرض ، وكذلك بدرجة الكثافة السكانية 

 .ة إلى تطوير عاما لكي تستمر في حالتها الطبيعية للمناطق و التي بدورها تتطلب بالضرور 

وتسمح سياسة المحافظة ب دخال تعديالت في نسيج األبنية القديمة و المتخلفة و تشمل 
دون اإلضرار بالمالمح العامة ... شبكة المياه و المجاري ، الطرقات : تعديالت ضرورية مثل 
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نفسها تتالئم مع شكل الحياة الحالية ، وان تأذي  األصلية ، كما تسمح بتعديالت داخلية في األبنية
  (15).المعالم القائمة أو تطمسها 

و لذا فان سياسة  المحافظة تعد أداة موجهة البنية التي اصابها التخلف  و التي تحتاج 
 الترميم ، و هذا بعد ان يتم اختيار و تصنيف االبنية الل الى تجديد و اعادة تطويرها من خ

بنية وهي ألصابت هذه اأهور و التهرئة التي دلذلك و هذا حسب عمق االتالف و التالمرشحة 
 . عي للنسيج العمراني للمدنيع الطبضتطلب واقعيا التحسين و الترقية لكي تتماشى و تتالئم مع الو 

اختيار سياسة المحافظة و تنفيذها يتطلب األمر مراعاة عدة امور من بينها  دو لهذا يتطلب عن
 :  مايلي

 : مراعاة القيم الفنية المعمارية  –أ 
تحوي المدن على مجموعة كبيرة من األبنية ذات القيمة المعمارية ، و التي لها مكانة كبيرة 
من األبنية التي تسعى إلى فرص الصيانة و الحماية عليها كاألبنية األثرية التي هي ذات طابع 

ري للمدن ، و على ـــية داخل المحيط الحضهندسي مميز اكتسب خاصية فنية و ثقافية و حضار 
 . أنها مجموعة مميزة تبرز مدى رقى و تقدم الشعوب و األمم

  :اريخيـــالتق ــــاة العمــــــــــــمراع –ب 
منها منهاج التطوير الحضري إلى االستمرار و االستدامة ضتهدف سياسة المحافظة التي يت

 و الثبات لألبنية التي اكتسبت عمق تاريخي في نفوس الناس باعتبارها تعكس سمات ثقافية 

اجتماعية و حضارية داخل المناطق الحضرية المتخلفة و لذا فان سياسة المحافظة هى فكر موجه 
مات ثقافية و فنية و معمارية و ترسيخها تثبيتها و هادف وعميق تسعى إلى تقوية خصائص و س

لتصبح جزء ال يتجزأ من سيرة التطور التاريخي للمدن والتي تمثل عظمة الماضي وامتداده 
بالحاضر و توجهات المستقبل ، كما تعكس الرقي الحاصل في مجال الفن المعماري الرفيع للعمران 

ير أيضا إلى ما توصلوا إليه من تقدم ثقافي الذي يبرز عظمة األجداد و األسالف و الذي يش
 .معماري في الماضي العميق 
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  :الثقافيةمراعاة النواحي االجتماعية و  –ج 
 تعتبر سياسة المحافظة من السياسات التي تعطي أهمية بالغة لألسباب االجتماعية 

األثرية و التاريخية  والثقافية أثناء تنفيذها لبرامج المحافظة على األبنية خاصة ذات المعالم
وبالرغم من هذه . باعتبارها تمثل إرثا حضاريا يعبر على قيم ثقافية و اجتماعية لدى سكان المدينة

همية فانها كانت غير فعالة و بطيئة النتائج مما أدى بها في فترة زمنية أن تصبح مهملة إلى ألا
 . حد ما خاصة أثناء الحرب العالمية األولى

سع عشر ظهرت اهتمامات جديدة أكدت لتاة النصف األول من القرن اغير ان مع بداي
 على استمرار و استخدام سياسة المحافظة اال أن جدية الممارسة اختلفت من دولة الى أخرى 

ها األخرى الى ضفمنها من بلغت درجة كبيرة و عالية في تطبيق هذه السياسة في حين لم تصل بع
  .اي اهتمام يذكر في هذا المجال 

و لعل السبب وراء ذا االختالف القائم بين دولة و أخرى و هو درجة الحاجة الماسة لها 
وكذلك الى مدى المعرفة الميدانية لمفهوم سياسة المحافظة و ما تنطوي عليه من فوائد من النواحي 

الترميم  االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و العمرانية و هذا بسبب تبنيها الحماية و الصيانة و
لألبنية التي تحمل مالحم تاريخية قديمة و التي تعد بمثابة سمة ثقافية و حضارية هامة في حياة 
المجتمعات الحضرية، و بهذا فهي نتيجة حتمية للتطور العلمي و التكنولوجي و إلى درجة الوعي 

 . يةلحضرية اإلنساناالجتماعي و الثقافي و التغيير السريع الحاصل في المجتمعات ا
 

 وعلى الرغم ما تم عرضه حول سياسة المحافظة  ليست مجرد فرض العناية و الصيانة
من ما ينص عليه منهاج ضدخال وظائف جديدة تندرج جمعيها إوالحماية لألبنية، بل تهدف أيضا  

 التطوير  الحضري و الذي يسعى من خالل سياسة المحافظة تحقيق أهداف اجتماعية 
و تعمل على تحسين شبكة المياه و تكييف أنظمة . وثقافية و اقتصادية و معمارية و عمرانية

 . التهوية و اإلضاءة، و الطر  والشوارع مع األنظمة العامة التي تنطبق مع بقية المناطق الحضرية
ولهذا فان سياسة المحافظة  هي جزء ال يتجزأ من سياسات التطوير الحضري و هي أداة 

في تعاملها مع المناطق الحضرية التي تحتاج الى تجديد و ترقية، كما انها تتطلب درجة  فعالة
علية من الوعي و اإلدراك االجتماعي و الثقافي لدى أفراد المجتمع الحضري الستعاب ما تحمله 
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 و لذا فان غياب الوعي . من قيم  حضارية و ثقافية و فن معماري يعكس عظمة الماضي 
اعي و الثقافي و الحضاري ال يزال السبب المباشر في إهمال المعالم التاريخية والحس االجتم

خيرة و ضرورة تطبيق أساليب ألخاصة في الدول النامية و التي تحتاج إلى عناية فائقة بهذه ا
 .المحافظة

وتختلف أساليب المعالجة في سياسة المحافظة حسب طبيعة و خصوصية كل منطقة  
تها ذات معالم تاريخية قديمة ، و بعضها يحتاج إلى إعادة بناءها يكون ابن فبعضها يتطلب ترميم

ألن أبنتها تالفة و متدهورة في حين يحتاج بعضها إلى صيانة كونها قديمة و بالتالي فالصيانة 
 : تشمل مايلي 

 : الترميـــم  -

لتصدع صلية التشقق و األصاب هياكلها اأبنية و المتخلفة و التي ألن الحفاظ على اإ
صالحات إلعية أو اجتماعية أو اقتصادية ، فيكون الترميم هو األسلوب األمثل لينتيجة لعوامل طب

من حدود ال تغير المعالم القائمة أو تطمسها و خاصة ضبنية ، لكن ذلك يتم ألالالزمة لمثل تلك ا
 . الذي تم ترميمه المعالم و االبنية ذات القيمة التاريخية ، على ان يكون هذا التحديث ينسجم مع

عن منظمة  1964من مقررات وثيقة فيينا لعام ضوتجدر االشارة الى أن الترميم ال بد ان يت
 الذي دعت اليه اليونيسكو لوضع توصيات  1981اليونسكو وتوصيات مؤتمر الهور 

 . واصالح التراث المعماري االسالمي 
  :إعـــادة البنـاء  -

األجزاء الناقصة و المبعثرة لألبنية التي ال يمكن اجراء عليها يتضمن هذا األسلوب اتمام 
عملية الترميم ألنها تتطلب اعادة البناء أبنيتها المتدهورة و التالفة مع الحفاظ على صورتها األصلية 

وهذا األسلوب يهتم بفرض الحماية على األبنية القديمة من جهة و على األماكن المتدهورة  .األولى
 .ن جهة أخرى في المدن م

  :الصيانـــــة  -

ان جميع األساليب المتبعة لسياسة المحافظة تقتصي الصيانة سواء كان التعامل مع 
 و االتالف أالمناطق المتخلفة ذلت األبنية القديمة أو الحديثة تعاني من التصدع أو التدهور 
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ية األبنية و تحسينها صالحات و حماإلقامة اأساليب و خطوات الالزمة إل ا األسلوب ويتضمن هذ
 (02).صها من التخلف الذي أصابهاليلتخ

التعامل مع أسلوب الصيانة يتطلب الحرص الشديد اإلعداد و التنفيذ لبرامجه وذلك ب شراك 
 التخصصات المختلفة من علماء االجتماع و اآلثار و التاريخ و الجغرافية و القانون 

 ، و ذلك من اجل نظرة شمولية(01) العلوم التطبيقيةوالهندسة المعمارية و المدنية و غيرها من 
و الخروج بقرارات عقالنية مستندة إلى مفاهيم اجتماعية إلى جانب المفاهيم الجمالية المراعية  

 .الحتياجات المجتمع ككل 

 :سياســة إعــادة التأهيـــل  -1-1

تعتبر سياسة إعادة التأهيل أداة فعالة في خطة عمل التطوير الحضري باعتبار لها أسلوب 
خاص في إعادة تأهيل و تكييف أبنية المناطق المتخلفة و القديمة و ترقية الخدمات االجتماعية 

 . الثقافية واالقتصادية بها 

لألبنية اآليلة للسقوط الموضوعي " الهدم " فتشمل هذه السياسة إجراءات تتمثل في عملية 
التي تخص  صو المتدهورة و باإلضافة إلى عملية ترميم بعضها ، و تحسينها و تكملة جميع النقائ

 الخدمات االجتماعية و المرافق الضرورية لسكانها من مدارس و محالت تجارية و مصحات
 .وطـر  و مناطق خضراء و حدائق عامة  

ادة التأهيل متطورة في تعاملها مع األحياء ل إلى أن أصبحت سياسة إعضويرجع الف
السكنية المتخلفة إلى كثرة التشريعات التي صدرت في مجال اإلسكان فأمريكا الشمالية و من ثم 
أصبحت لها قيمة اقتصادية لما لها من دور في تقليص النفقات المادية إذا ما قورنت بعملية الهدم 

 . للمناطق و إعادة بناءها من جديد
 : سياســة إعــادة التطويـــر  3-4

تسعى سياسة إعادة التطوير إلى إزالة و هدم المناطق الحضرية  المتخلفة داخل المدن، او 
تلك التي تقع متآخمة على أطرافها و ذلك ب عادة بناءها من جديد ، و هذا يتوقف على المخطط 

 . المنطقة المزالةالجديد الذي تضعه الجهات المسؤولة و هذا األخير يختلف عن وضع 
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و تعتبر سياسة إعادة التطوير من الخطط الشاملة لتطوير المدن و أجزائها ، و هي عبارة 
و ان كانت تجربة سياسة إعادة التطوير عبارة عن  -  RE-BULIDINGتسمى ب عادة البناء  

ألول مرة سنة  عملية تقليدية في مفهوم التطوير الحضري ، و اتبعت في الواليات المتحدة األمريكية
الخاص  1949و عندما صدر أول تشريع في مجال اإلسكان عام  .كهدف للتجديد العمراني 1937

بالتطوير الحضري و الذي كان يهدف إلى إزالة المناطق الحضرية المتخلفة حضريا بالمدن 
 االمريكية و إقامة مشاريع إسكان محلها ، أدى تنفيذها الى ظهور عدة مشاكل اجتماعية 

ثقافية و اقتصادية و عمرانية أثرت على سكان المناطق المتخلفة ، األمر الذي أدى إلى تنقل  و
 . سكانها إلى أماكن أكثر تختلف عن مناطق سكناهم األصلية

و تبقى سياسة إعادة التطوير سياسة ناجعة لكونها تستبدل المناطق المتخلفة بعد هدهما 
و لذا  فان سياسة إعادة . ثمارية في مجال االعمار بمناطق سكنية جديدة ، وكأنها علية است

التطوير، تتمتع ب مكانيات متنوعة و متعددة تتماشى و صعوبة درجة حالة التخلف الذي يصيب 
مراكز المدن و أجزائها المتخلفة التي ال يمكن تجاهلها في مجال التخطيط الحضري الشامل للمدن 

 .قية بأقل تكلفة مادية و اجتماعية داخل مجتمع المدينة، باعتبارها عمليات تطوير و إصالح و تر 

 : السياســـة المختلطـــة  3-5
هناك برامج للتطوير الحضري تكون فيها العملية مشتركة بين جميع سياساته ، وذلك 
ضمن مشروع واحد ، يتعلق بتطوير و ترقية البيئة العمرانية للمناطق المتخلفة منها فرض سياسة 

ها المختلفة ، وذلك بالنسبة لألبنية القديمة و المعالم التاريخية من جهة ، و إقامة المحافظة بأساليب
سياسة إعادة التأهيل للمباني المهجورة بتعديلها و تكييفها حسب متطلبات العصر ب دماجها في 
النسيج العمراني للمدينة و تصبح صالحة بذلك للسكن ، كما يمكن استخدام سياسة إعادة التطوير 

 . التجديد بعد إزالة و هدم األبنية اآليلة للسقوط ثم إعادة بنائها من جديد أو 
فهذه المناطق المتخلفة تتطلب عالجا وفق نظرة شمولية كأهداف متوخاة من سياسات 

 . التطوير الحضري بأقل تكلفة مالية ممكنة 
لمشروع فمشروع التطوير الحضري الناجح ليس هو الذي يحقق عائد مالي كبير بل هو ا

الذي يحقق نجاحاته كاستمرارية العائد المالي على المدى الطويل او وجود عائد اجتماعي يعوض 

 (18).انخفاض فس قيمة العائد المالي 
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 : مجاالت التطوير الحضري   -1
يسمى التطوير الحضري إلى جعل المناطق متطورة حضريا و مكتفية ذاتيا و يكون ذلك 

و نعني " التقرير اإلنمائي الشامل لتطوير المدن في المستقبل " إستراتيجية تنص عليه  وفق ما
باإلستراتيجية الفلسفة الموضوعية النابغة من المفهوم الفكري و النظري للتطور الحضري و الذي 
تعكسه سياسات و أهداف اجتماعية و ثقافية و اقتصادية و العمرانية البعيدة المدى ، وعادة ما 

راتيجية هي النصوص و المفاهيم التي يتصمنها التقرير اإلنمائي الشامل للتطور تكون اإلست
 .المستقبلي للمدن من خالل التطور الحضري 

وتسعى إستراتيجية بعد إعادة التطوير إلى أن تصبح المناطق منظمة سكنيا بعيدا عن 
 .داء تداخلها مع بعضها من حيث الخدمات و النشاطات المختلفة في الوظائف و األ

 : و بعد التعرض إلستراتيجية التطوير الحضري ، سنعرض أهم مجاالت نلخصها في مايلي 
 : تطوير البنية األساسية  -1

 : البنية األساسية والتي تتشكل من  وفيه يركز العمل على شبكة

نجد ان بعص المناطق المتخلفة تعاني من  :شبكة المياه و الكهرباء و الغاز  –أ
بمياه الشرب بالرغم من وجودها سابقا وعليه هذه المناطق تحتاج استبدال نقص االمداد 

شبكة اخرى جيدة كما تفتقر اغلب المناطق الى شبكة خدمات المجاري الصحية ، فتطوير 
 التي تعانيه  هذه المناطق يتطلب تأمين مثل هذه الشبكات لتخليص المناطق من التدهور

 .و يؤثر على صحة األفراد 
نسبة لشبكة الكهرباء بالمناطق قبل تطويرها تكون مزودة بهذه الشبكات لكن أما بال 

تكون منفخضة و تشكل خطرا على األفراد مما يستلزم أثناء تطوير هذه المناطق رفع الخطر 
 .عن افراد هاته المناطق بشبكة الغاز لتكييفها مع متطلبلت الحياة العصرية 

ن تطوير شبكة الطر  في مناطق مختلفة ا :شبكة الطرق و مواقف السيارات  –ب 
يهدف الى فك العزلة عن سكانها و غالبا ماتكون هذه الطر  ثانوية ورسمية تربط تلك 
المناطق بمركز المدينة باالصافة الى صرورة ادراج اماكن مخصصة لمواقف السيارات في 

فالت التي مشروع تطوير بشكل منظم أمام الوحدات السكنية باالصافة الى محطات الحا
 . يجب تواجدها على األطراف الخارجية لمناطق المدينة 
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  :االجتماعيةالخدمات  –ج 
 : وتشمل مايلي 

تطوير مناطق المدينة يتطلب تواجد مثل هذه الخدمات  :الثقافيةالخدمات التعليمية و  -1
كدور الحصانة التي تعد مرحلة هامة من المراحل التعليمية بعد أن أصبحت المرأة 

 .عنصر منتج في المجتمع وضرورة عملها يقتضي الغياب عن المنزل و األطفال

كنية و هنا تبزر أهمية دور الحصانة و خاصة إذا كانت قريبة من المناطق الس
 باإلضافة إلى ضرورة توفر هذه المناطق التي سيتم تطويرها على المدارس االبتدائية 
و المتوسطة و الثانوية باعتبار التعليم بكل أطواره يمثل حلقات تعليمية تكمل بعضها 
البعض باإلضافة إلى ضرورة ادارج عدة مراكز ثقافية و مراكز للتكوين المهني داخل 

 . ويرها لتحسين و ترقية قدرات السكانهذه المناطق بعد تط
هذه الخدمات لها أهمية أساسية كما لها من عالقة باألنشطة  :التجاريةالخدمات  -2

و اصافة الى الى ذلك نجد  .االقتصادية التي تساهم في العائد المالي للفرد و الدولة
 سكان الخدمات التسويقية التي تكون على شكل مجمع يقوم بتوفير حاجات صرورية لل

ويفصل أن تكون على شكل مجمع يقوم بتوفير حاجات صرورية للسكان و يفصل أن 
 . يكون قريب من موقع السكن

 : الخدمات اإلدارية و البريدية  -3
تعد الخدمات االدارية وسيلة هامة لمساعدة سكان المناطق التي يتم تطويرها  

يفصل أن تكون هذه الخدمات لقصاء حاجاتم الورقية و المعامالت االدارية المختلفة و 
 رورة إقامة مراكز بريدية تقوم بالخدماتضافة الى ضاالدارية ضمن مجمع عام، ا

 .والالسلكية صمن المناطق بعد تطويرها لخدمة سكانها
تشكل هذه الخدمات الجانب الروحي للسكان و تعد المساجد محورها : الخدمات الدينية  -4

 .الصرورة توفرها في المناطق التي يتم تطويرهاباعتبارها أماكن عبادة و لذا من 
مراكز امن في المناطق التي سيتم )رورة وجود مثل هذه الخدمات ض :الخدمات األمنية  -5

رورة اقامة مراكز ضتطويرها لضمان سالمة سكان المناطق و أمنهم باالصافة الى 
 .الطفاء الحرائق 
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عية ذات الطابع يتعتبر المساحات الخصراء من أهم المعالم الطب :المساحات الخصراء  -6
مثل في مجموع الحدائق العامة و غابات النخيل و األشرطة تالفني و التاريخي و 

راء بين الوحدات السكنية و لذلك يجب ادارج مثل هذه المساحات في المناطق ضالخ
اء الجانب الجمالي ضفأيضا و االتي سيتم تطويرها متنفسا هاما للسكان و لتلطيف الجو 

 .للمدينة 

 : الدور البيئي للمساحات الخضراء  -

الجو  في   CO2من تقوم المساحات الخضراء بعدة وظائف من بينها دور التصفية 
فان الوظيفة اليخضورية للنبات   .السياراتمخلفات  الصناعية، المنزلية،فتبعد المخلفات 

عمليــات تحويل مناطق ذات تلوث كبير فان قدرة و بفضل  CO2تسمح بتقليص كمية 
و تساعد على انقاص التواجد الميكروبي في . النبات على تصفية الجو تصبح ضعيفة جدا

  .الهواء
 : الدور المناخي للمساحات الخضراء  -

النباتات بصفة عامة تؤثر على المناخالعمراني ، فتحسن النوعية الفيزيوكيمائية 
الضجيج فمشاركة الشجرة في تحسين االطار المعيشي يتغير بقوة  لهواء المدن  وتقلص

 (.بشكل مصفف، منتزه ، شريط مشجر)بتوظيف عدد من األشجار بموقعها 
 : الحراري التعديل  -

تقوم النباتات الخضراء بتخفيض درجة الحرارة تسمح بتعويض حركة الهواء 
و بالتالي تساهم في تغير .  الصاعدة في مستوى المناطق المبنية في حالى غياب الرياح

 .المناخ العمراني
 : الدور النفسي و االجتماعي للمساحات الخضراء  -

 االستجمام، و االنسجام  )الراحة النفسية لالنسان تحقق المساحات الخضراء 
 (11).و تساهم ايضا في امتصاص الغبار في الوسط الحضري ( و أماكن للعب األطفال

 : عوامل التطوير الحضري  -2
لتنفيذ برامج التطوير الحضري توجد أربعة عوامل يجب مراعاتها و اخذ بها أثناء و اإلعداد 

 : لخطة التطوير الحضري وهي نابعة أصال من طبيعة التطوير الحضري و هي كما يلي
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 : العامل االقتصادي  2-0
التطوير اكدت العديد من الدراسات االقتصادية على ان أفصلية التنفيذ الحدى سياسات 

ريا ان تكون نابعة من ضري تعتمد أثناء اعداد مخطط التطوير و التجديد للمناطق المتخلفة حضالح
وجهة نظر اقتصادية بحتة ، وهذا انطالقا من أن اجراء التحسين و التطوير و التجديد و التأهيل 

حدى السياسات رورة كلفة مالية ، و بذلك فان المقارنة أمر هام في تبني اضجميعها يتطلب بال
المرشحة لتطوير المناطق المتخلفة ، وأيهما أقل تكلفة هل هي سياسة إعادة التأهيل أو إعادة 

و في حقيقة األمر ير أبنية المناطق التطوير أو المحافظة ، لتكون أحداهما مرشحة و مناسبة لتطو 
م ترشيح إحدى سياسات يتم اختيار برامج غير مكلفة و تحقق الفائدة العامة ووفق هذه األرضية يت

 . التطوير الحضري ألنها اقل تكلف مادية حتى تستطيع الدول توفير و تبني سياسة حضرية لمدنها
وقد تكون برامج التطوير الحضري عملية مشتركة بين جميع سياساته ضمن المشروع 

اليبها الواحد المتعلق بتطوير المناطق الحضرية المتخلفة منها فرض سياسة المحافظة بكل أس
المختلفة بالنسبة للمباني القديمة وكل المعالم التاريخية من جهة و إقامة سياسة إعادة التأهيل 

كما يمكن استخدام سياسة . للمباني المهجورة و تكيفيها و تعديلها وفق المتطلبات الجدية للسكن 
و يكون ذلك وفق . د إعادة التطوير بعد إزالة و هدم األبنية اآليلة للسقوط ، ثم بناءها من جدي

النظرة الشمولية للتطوير الحضري للمناطق المتخلفة، و التي هي في الغالب متشابهة في سمات 
 .التخلف 

ولذا نجد أن العامل االقتصادي هو الذي يحدد اختيار البدائل المالئمة لمنهاج التطوير 
 يرات في الحالة العمرانيةالحضري التي من خاللها يمكن تحديد كلفة التطوير و ما يتوقع من تغ

واالجتماعية و الثقافية و درجة النشاطات االقتصادية لسكان المناطق التي فرضت عليها احدى 
السياسات التطوير الحضري لترقيتها حضريا و على الرغم من هذا  تبقى التكلفة المادية للتطوير 

 (21).واحدة للتطوير من تكلفةضل تختلف من منطقة إلى أخرى و قد تتداخل جميع البدائ
يعد بذلك العامل االقتصادي إحدى الركائز المهمة التي تتألف منها مجموعة األنشطة و 

والتي لها وظائف ذات مفعول ديناميكي في تغيير بنية المدن و أجزائها  .ماديااالقتصادية المكلفة 
األمر الذي يؤدي إلى ظهور العديد من المشكالت تتطلب التطوير الحضري حلها و ذلك أحدى 
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ادة األوضاع االجتماعية و االقتصادية و العمرانية للمناطق ـــــسياساته المختارة و المناسبة ماديا ب ع
 . ريا بالمدن إلى أوضاعها الطبيعيةالمتخلفة حض

  :االجتماعيالعامل  - 2-5
ري و التي تكون ضللعامل االجتماعي دورا هاما عند اختيار احدى السياسات التطوير الح

مناسبة للمنطقة المشرحة للتطوير و التي تحتاج الى تجديد أو صيانة أو تأهيال أو تطوير كهدف 
ري يرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل االجتماعي لما له أثر فعال ضالحو لهذا نجد ان التطوير . نهايتها

في تحديد احدى بدائله التي عليها ان تراعي القيم االجتماعية و الثقافية و ـاخذ في الحسبان 
 رية المراد تهيئتها ضالعالقات و العادات و التقاليد االجتماعية التي تربط بين سكان المناطق الح

برامج التطوير الحصري ، وان اهمال العامل االجتماعي  حقيقي لنجاحالمحك ال والتي تعد بمثابة
 .ري للمناطق المتخلفة بالمدن ضواالقتصادي يسبب فشال ذريعا لمشاريع التطوير الح

 : العامل العمراني  2-1
تتعرض األبنية للتخلف بسب العوامل الطبيعية أو البشرية لذا تحتاج هذه األخيرة الى احد 

دائل التطوير الحضري سواء إعادة التطوير أو إعادة التأهيل أو المحافظة  وذلك حسب درجة الب
 . الصرر و اإلصابة المادية 

ويقصد بالعامل العمراني الحالة المعمارية لألبنية غير الئقة للسكن في الظروف العادية 
مهما كانت التخلف  مما ستدعي حلوال ال تتأتى إال من خالل إحدى سياسات التطوير الحضري،

 .التي تعانيها أبنية سكان المناطق المتخلفة حضريا
كما أن العامل العمراني هو مسألة تحتاج أثناء التطوير إلى مفاصلة و اختيار مناسب 
للبدائل، وهذا يتم في ضوء العامل االجتماعي و االقتصادي و الثقافي ووفق نظرة شمولية 

لوضع المنطقة الحضرية المتخلفة وما يعني سكانها من مشاكل لالحتياجات الفعلية و العقالنية 
 كانت وراء انحطاط محيطهم الحضري الذي يتطلب تغييرا ايجابيا في وضعيته االجتماعية 

 .  واالقتصادية و العمرانية
 : أهداف التطوير الحضري -2

يسعى التطوير الحضري إلى تحقيق جملة من األهداف أثناء تنفيذه لبرامج التنمية 
 : الحضرية للمدن و هي كمايلي 
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 : الهدف االجتماعي 2-0

نظرا لما تسببه الفرو  االجتماعية من تميرات طبقية و احباطات األفراد و ما يترتب 
للسكان و تخفيف سعة االزدحام عن ذلك من مشاكل في العمل على تحسين الحالة االجتماعية 

و ترقية محيطهم الطبعي و االجتماعي يعد من أولويات االهداف التي تسعى لتحقيقها سياسة 
التطوير الحصري ، وهذا ال يتم اال باقامة اماكن ترويح و تسلية و ادخال الخدمات المختلفة 

 .وفق معايير حصرية 
ذات األبنية اآليلة للسقوط باعادة بناء  كما يسعى الهدف االجتماعي الى ازالة المناطق

مساكن جديدة للتخفيف من الفقر و الفورا  االجتماعية بين أجزاء المدينة ، كما يسعى هذا 
رابط ـــم مثل االمتداد االسري و التــــــالهدف الى توفير فرصة االستمرار للسكان في محيطه

 .نمية المكانية االجتماعي و الديني المكون عبر الزمن في حالة الت
 : الهدف االقتصادي  6-2

تصادي الى رفع مستوى دخل األفراد من خالل توفير مناصب شغل قيسعى الهدف اال
رية تكون واسعة عن طريق اقامة مراكز تدريب مهنية ضفمشاركتهم في العمليات التطويرية الح

 .لمختلف تخصصات البناء 
المنطقة الى اجراء الترميمات لوحداتهم هذا ما يساعد بشكل فعال السكان القاطنين ب

 السكنية بانفسهم و يكسبهم مهارات مختلفة و يعتبر مساهمة مشروع التطوير العامو للمنطقة 
ة ـــوكما ان وجود جمعيات تعاونية توفر المعدات و المواد و تساهم في نشر الصناعات المنزلي

 .بالمنطقةله أثره المباشر في تحسين مستويات المعيشة 
كما ان الهدف االقتصادي يعمل على زيادة األموال لتعزيز المشاريع االستثمارية 

 (21).كالفناد  و المواقع السياحية و التجارية 

 : الهدف العمراني  6-3
يعد العمران األساس الهام في برامج التطوير الحصري باعتباره يمثل الهياكل و المباني 

شاطات االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و التي تمثل جميع أنواع التي تنبثق عنها جميع الن
فسياسات التطوير ( سكن ، تجارة ، خدمات ، مرافق)األبنية المخصصة لألغراص المتعددة 

الحضري تحاول الحد من التخلف الذي يصيب مبانيها لتصبح لها وظائف اتجاه سكانها 
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اخل بين النشاطات أبنيتها التي تعاني تخلف لتتخلص تلك المناطق من التناقضات و التد
عمرانيا فالهدف العمراني يسعى للتخلص من هاته األبنية المتهورة لعدم مالءتها مع أسس البناء 
المطبقة حديثا حتى يتم الحصول في األخير على وحدات سكنية في بيئة صحية تتماشى مع 

 .المقاييس الحضرية
 : الهدف الثقافي  6-4

التاريخي تمتلك معظم مدن العالم خاصية ثقافية معينة تكون قد اكتسبتها من تطورها 
و االقتصادي والعمراني، وهي تعكس حالة فنية ألنماط معمارية ذات معالم  واالجتماعي

 .تاريخية قديمة تشاهد على مسيرة المدن
ذلت القيمة  لذا فالهدف الثقافي يرمي إلى المحافظة على المعالم الحضرية الباقية

 .من المناطق الحضرية بالمدنضاألثرية الموجودة 
 

  :التطوير الحضري في الجزائر التخطيط و ميكانيزمات  -7

 تعاني الجزائر كغيرها من الدول النامية الكثير من المشاكل التي تمس الجانب المعماري 
الحضريين وعدم فعالية السلطات اون المتزايد في التسيير و الصيانة هوتشوه مظهر المدن نتيجة الت

 .و عجزها
ع العالم الريفي و التعديات ضغوط التي تمارسها المدن يوما بعد يوم على و الضفضال عن 

الواسعة التي تهدد اجود انواع التربة من السهول التلية و الساحلية ، هذا ما جعلها تهتم باقامة 
األفصل لمشكلة السكن ، في ظل إهمال تجديد  التجمعات السكنية الجديدة اعتقادا منها أنها الحل

ري ضة و هنا يمكن دور التطوير الحظاألنسجة القديمة و التخفيف من كثافة األنسجة المكت
 .كسياسة هامة في التعامل مع مثل هذه المناطق 

 لذلك سعت الجزائر كغيرها من الدول لوضع خطط استراتيجية لتنظيم المجال الحضري 
  .لبيئةوالمحافظة على ا

وسيلة تتبعها جميع األنظمة والدول بمختلف طوير الحضري أضحى التخطيط في مجال التو 
بحيث أوجدت الضرورة الحتمية لوضع حد للفوضى في . مشاربها اإليديولوجية و توجهاتها السياسية
ية خاصة و ظهر هذا األسلوب بعد الحرب العالمية الثان. التوسع العمراني و الهجرة الريفية المكثفة
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اثر الدمار الذي خلفته، والذي أعطى فرصة للبلدان األوروبية على اختالف إيديولوجيتها للتدخل في 
الحركة العمرانية الجديدة والتركيز في الحفاظ على البيئة الحضرية، وتنظيم الوظائف الرئيسة للمدن 

ضفاء الطابع الهندسي من مسكن وعمل و ترفيه و نقل و غيرها والهياكل الحضرية األساسية و إ
هذا العمل يقوم به مجموعة من المختصين لمسح منطقة .طوير الحضري في الت المتميز للمدينة

 عمرانية للوصول إلى اكبر قدر ممكن من التحضر و ضمان الراحة للسكان بشكل أحسن
ها الحركة واالستفادة المثلى من موارد هذه المنطقة و كذلك حل المشاكل و العوائق التي تعاني من

 (22).كما يعتبر إحدى أقوى الوسائل للتقييم البشري . العمرانية بها

االقتصادية  بكامل أبعادها هذا األخير إحدى الركائز األساسية في العملية التنموية شكليو
 و االجتماعية لتحديد الوسائل المالئمة لبلوغ تلك األهداف وا عمال تلك الوسائل

كما يعتبر نشاط يعبر عن مهارة أساسية للبقاء  (23).المنشودةبالفعل قصد تحقيق األهداف 
ويتضمن فحص النتائج قبل االختيار من بين مجموعة من البدائل بالرغم من أن كل فرد يستطيع 

مجموعة استراتيجيات تتبعها مراكز اتخاذ القرارات لتنمية "وبهذا فهو بمثابة  (24) .ممارسة التخطيط
وتوسيع البيئات الحضرية، بحيث يحتاج لألنشطة والخدمات أفضل توزيع وتوجيه و ضبط النمو 

 "جغرافي، وللسكان اكبر الفوائد من هذه األنشطة
 :الخطوات األساسية للتخطيط  -7-1
 :يمر التخطيط بعدة خطوات يمكن تلخيصها في النقاط التالية   

 حيث يقوم بعمليات تحليلية للموقف الراهن عن طريق خطوات غاية في األهمية  :إعداد الخطة
. والتعقيد وتتطلب القيام بجهود مكثفة و مركزة في البحث العلمي و جمع المعلومات

واالستقصاء عن المشكلة المخطط لها و عالقتها بالمجتمع الذي تتواجد به، و دراسة النشاط 
 .االستهالك واالدخار و معدالت الزيادة السكانيةاإلنساني في المجتمع وأنماط 

 وهي المهام التي ترتبط باتخاذ القرارات على أعلى مستوى حول ما سيتم تنفيذه  : إقرار الخطة
و يعني بالضرورة مهام تتحملها مراكز اتخاذ القرار في المنظمة أو المجتمع .في المستقبل

تقبل المجتمع والمسؤولية عن تحديد أهدافه المحلي ، حيث تمتلك السلطة الحق في إقرار مس
 .ويالحظ أن هذه المهام تعتمد على ما سبق إعداده
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 الهدف منها تحديد السياسة المؤدية إلى تحقيق األغراض واألهداف االقتصادية  :صياغة الخطة
واالجتماعية، وفي هذه المرحلة من العمل فان االهتمام يدور حول اتخاذ القرارات الخاصة بكيفية 

ومن المهم أن نشير إلى إن هذه المهام التي يقوم بها المخطط في المرحلة  استخدام الموارد،
التخطيط هي أخر و أد  عمليات التخطيط وذالك أن على المخطط من يقرر فيها  الحالية من

 االستراتيجيات التي سوف تستخدم، وعليه أن يقوم بعمل الموازنات المختلفة بين الموارد 
 .واإلمكانيات

 وهي التي نسميها المهام التنفيذية، والتي تشمل تطبيق الوسائل و األساليب الموضوعية  :التنفيذ
 .الخطة باستخدام األدوات المحددة من اجل الوصول إلى األهداف المبتغاة في
 فالمهام األخيرة تكمن في تتبع عمليات التنفيذ بحيث أن هذه العملية  :المتابعة و التقويم

اإلدارية تعتمد على الجهود المنظمة المكثفة في التسجيل ، وكتابة التقارير الدائمة طوال حياة 
يم، حيث يسعى في النهاية إلى مقارنة النتائج التي يتم التوصل إليها مع األهداف التنفيذ و التقو 

الموضوعية في الخطة منذ البداية و كذالك تقويم اآلثار التي ترتبت على العمليات 

 (25).التخطيطية
 :بادئ وأهداف التخطيط الحضري م -7-2

االسترشاد بالمبادي األساسية عند وضع الخطط يجب علينا : مبادئ التخطيط الحضري  -ا
 :للتخطيط والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية

 ال كانت غير مجدية  :الواقعية أن تكون الخطة على أسس عملية، طبقا لواقع المجتمع وا 

 (26).ومعرضة للفشل
 من الواجب أن تكون الخطة شاملة لكل نواحي الحياة في المدينة اقتصاديا  :الشمول

عمرانيا، ومرتبطة مع بعضها البعض كوحدة، أي ال يقتصر التخطيط على جانب دون واجتماعيا و 
 .آلخر
 ضرورة التكامل بين احتياجات ومشكالت المجتمعات على المستويات المحلية : التكامل

 (27).الخطةوالقومية لكي ال يحدث تضارب باإلضافة إلى تكامل مكونات 
 يجب االهتمام بكل عنصر من عناصر التخطيط حسب أهميته بالنسبة للمجتمع أي : االتزان

 .لعنصر على حساب مخراالهتمام بعناصر التخطيط المختلفة وال يعطي االهتمام 
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 ضرورة القدرة على مواجهة وقوع أي مشكلة طارئة  لم يتنبأ بها المخططون، ولم  :المرونة
يذ الخطة،  ويقتضي ذلك  وجود احتياطات مالية وبشرية تكون في حسابهم مما ييسر عملية تنف

تساعد على مواجهة  أي احتمال لوقوع مثل تلك المشكالت الطارئة، بمعنى أن توضع في عين 
 .االعتبار كل االحتماالت الممكن وقوعها ووضع االحتياط لها

 تطبيقها، وبين  يجب العمل و التنسيق بين األهداف التي ترمي الخطة إلى :التعاون والتنسيق
الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه األهداف، أي تنسيق الجهود بحيث تعمل الوسائل 

 .المستخدمة على تحقيق أهداف الخطة
 أي التجديد في الخطة أو التخطيط والنهوض بمستواها بصفة دائمة  :إثراء التقدم في الخطة

 (28).حتى اليعزف عليها السكانومستمرة لكي ال تتكرر الخطط التي سبق تنفيذها 
يهدف التخطيط المادي للمدينة إلى جعل هذه األداة مستعدة ماديا : أهداف التخطيط الحضري  -ب

 ."للمعيشة ورسم خطة االمتداد للمدينة عند زيادة حجمها
 :ومنه ف ن الدولة تقوم ب تباع سياسة التخطيط بهدف تأمين متطلبات المجتمع والتي نذكر منها

 .تأمين الوسط الحضري بالتجهيزات الجديدة -
 .تحقيق التطور  االقتصادي ورفع المستوى المعيشي للمواطن -
 .التحول من مجتمع استهالكي بالدرجة األولى إلى مجتمع منتج وفق نظام قطاعي منسجم -
في للمجتمع توفير المزيد من اإلمكانيات العلمية والثقافية والتربوية لدفع وتيرة التطور العلمي والثقا -

 .والحفاظ على مقوماته
 .الحفاظ على التراث العمراني باحترام الوسط القديم للمدينة واالهتمام باألبنية الثرية -
تنظيم عملية النقل الفردي والجماعي لتسهيل الحركة بين الوحدات السكانية ب نجاز شبكة  -

 .موصالت تستوعب حركة الكثافة السكانية في أحياء المدينة
 :مستويات وخصائص التخطيط الحضري  7-3
بتعقد الحياة اإلنسانية واالجتماعية، وتعدد العالقات واالرتباطات اتسع  :مستويات التخطيط --ا

بذلك نطا  التخطيط  ليشمل مستويات مختلفة بداية من الوحدة التخطيطية الصغرى وهي القرية 
 :ويات هيأو المدينة إلى نطا  الكل وبهذا أصبح للتخطيط ثالث مست
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 حيث  واحدة،وهو يعالج القرية أو الحي أو المدينة كوحدة  :التخطيط على المستوى المحلي
يهتم بعملية التطوير العمراني وتوزيع استعماالت األراضي وحركة النقل والمرور وما يتعلق 

الثقافية بتحسينها وتغيراتها لتحقيق جميع المتطلبات المعيشية المختلفة سواء االجتماعية الصحية 
 .السياسية االقتصادية وغيرها

 وهو يعالج كوحدة تلك المجموعات من المدن والقرى : التخطيط على المستوى اإلقليمي
واألراضي والثروات التي يصممها إقليم ذو خاصية طبيعية واجتماعية واقتصادية، تجعل منه وحدة 

 .تخطيطية متكاملة
 :على الشكل التاليوالعمل على التخطيط الشامل لإلقليم  يتم 

إعداد مسح شامل لإلقليم بهدف الكشف على موارده وكيفية استخدامها والتعرف على  -
 .احتياجاته ومشاكله الحقيقية

جراء الدراسات الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية وذلك لتحديد  - تحليل بيانات المسح الشامل وا 
الحجم األمثل من السكان الذي يمكن أن االستعمال األمثل لكل جزء من أرض اإلقليم وتحديد 

 ..يستوعبه اإلقليم
وهو المستوى الذي يشمل الدولة ككل وهو عبارة عن دراسة :  التخطيط على المستوى القومي -ج

 :شاملة في حالة السكان االجتماعية وحالة البالد الطبيعية والتي تتلخص في النقاط التالية
 (.الخ ....شرائح اجتماعية ,تركيب عمري ,وفيات ,مواليد )توزيع السكان وخصائصهم  -
 .التوطن الصناعي وعالقته باألقاليم المختلفة مع التوطن الزراعي واإلصالحات القروية-
نشاء المجتمعات الجديدة  -  .التوسع العمراني وا 
 .تحديد شبكات المواصالت المناسبة البرية وغيرها  -
شأت مستويات اكبر كالتخطيط على المستوى اإلقليمي باإلضافة إلى هذه المستويات الثالث ن 

وفي منطقة واحدة ذات حواضر مشتركة مثل المنطقة العربية ,الدولي الذي يعالج أكثر  من دولة  
كما أن هناك تخطيط على مستوى القارات يختص باألنشطة . ، والسو  األوربية  المشتركة

 (23).االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
أهم هذه الوثائق لها عالقة مباشرة بالتغيير  :ص التدخل المباشر في تغيير النسيج العمراني رخ-ي

 .في النسيج العمراني بواسطة البناء أو الهدم أو النسيج
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يمكن الحصول على رخصة البناء من طرف األشخاص أو الهيئات في : رخصة البناء* 
القطاعين، العام و الخاص لغرض تسيير البنايات الجديدة، مهما كان نوعها أو استعمالها، كما 

البنايات الموجودة و لتغيير البناء الذي يبنى الحيطان الضخمة منه أو الواجهات  يدتجدلتشترط 
ة، و إلنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج، حيث تحضر رخصة المطلة على الساحة العمومي

 .البناء و تسلم في األشكال بالشروط و اآلجال التي يحددها التنظيم

تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم الثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية : رخصة التجزئة* 
 زئة و تسلم في األشكال بالشروط واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، و تحضر رخصة التج

 .واآلجال التي يحددها التنظيم

ليها سابقا   ايخضع الهدم الكلي أو الجزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار : رخصة الهدم*
 وكلما اقتضت ذلك الشروط التقنية و األمنية، و تحضر رخصة الهدم و تسلم في األشكال

 (32).وبالشروط واآلجال التي يحددها التنظيم 

وما يستشف من كل هذا أن معظم الجهود التي بذلت لتنمية البنية الحضرية بدأ من األثر *
الذي خلفه االستعمار على المجال العمراني للمدن، و ما انعكس عليه عند بداية التنمية  ،الواضح

الصناعية التي كان لها األثر الواضح في تكثف الهجرة و النمو الديموغرافي في المراكز الحضرية، 
 باعتبارها بؤر جذب تحضي بهياكل صحية و اجتماعية، و أهملت فيها السياسة الحضرية ، إال ما
خصص لها من مبالن في المخططات التنموية بعد بروز أزمة السكن، و ما اعتمدت عليه الدولة 
في البناء المصنع الجاهز المتعدد الطرائق ذو النمط الموحد سواء كان في شمال البالد، أو في 

هو جنوبها، دون مراعاة للمناخ و مواد البناء و ال رغبات السكان و ال األراضي الزراعية، كما 
 .الشأن في مدن الجنوب التي تبدو و كأنها مدن ساحلية لوال موقعها الجغرافي

 و لذلك استعانت الجزائر بجملة من المخططات العمرانية رغبة منها في تهيئة و تنظيم 
 .وتحسين المجال الحضري ، و ذلك لتلبية احتياجات السكان و ما يتناسب مع الموارد المتاحة

التفصيل إعطاء أهم المعطيات العلمية عن سير هذه الميكانيزمات التي وسوف نحاول بشيء من 
 : تعمل على تفعيل عمليات التطوير الحضري بطر  مستدامة و هي كالتالي 
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 ( (PDAU:المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير - أ

 ان االجراءات المتعلقة بتنظيم ادوات التسير العمراني والحضري في الجزائر عرفت تطورا       
وذلك انطالقا من سلسلة من الدراسات التي قامت بها الهيئات المختصة  0100ابتداءا من سنة

ة ومنه ابتداءا من مخطط العمران الموجه الذي اعتبر كاداة للتخطيط لبرامج التنمية الحضرية المحلي
اما القوانين المتعلقة , مخططات التنمية الحضرية المحلية ومنه الى مخططات التنمية الوطنية
 Périmètre''(  PUP)باالمالك البلدية فقد ترك امر تنظيمها الى المخطط التعمير المؤقت

urbanisable provisoire'' ودة اي ان البلدية ال تملك االراضي و بالتالي دمج فقط تلك الموج
 .00/00داخل المخطط بموجب االمر 

ان الدراسات المقامة حول هذه االمالك البلدية لم تكن كافية، ولهذا كانت تعهد الى مكاتب 
الدراسات الخاصة بالتعمير التي تحدد مؤشرات تطوير تسيير المجال الحضري، واهم االحتياطات 

 (سنوات 0)متوسطة الخاصة بالتعمير، التي تحدد محيط العمران في االجال ال
ومعظم البلديات الجزائرية كانت مرتبطة بدراسة  او مغطاة عن طريق مخططات العمران التوجيهية 

منها تحتوي على مخطط منظم مصاد  عليه ،و تحمل هذه المخططات اهدافا % 00حيث 
 .سياسية وطنية بطريقة ادارية 

 مماثلة تعرف بالمخطط بوسيلة جديدة 0111استبدل المخطط العمراني الموجه سنة 
عن مخططات التعمير التي  المخطط المعماري الجديد يختلف التوجيهي للتهيئة و التعمير ، وهذا 

سبق التطر  اليها في كونه  اليهتم بالتهيئة للتجمع الحضري فقط بقدر ما يتناول التجمع الحضر 
ي نقاط الوسط األخرى الموجودة بداخل إطاره الطبيعي و البيؤي، و ينظم العالقات بينه و بين باق

على المستوى المحلي و االقليمي، و يراعي جوانب االنسجام و التناسق بينه و بين جميع المراكز 
الحضرية المجاوره، و بعبارة أوضح باالضافة الى كونه يهتم بالجوانب المعمارية التوسعية للتجمع 

سطية مستقبال كجزء من كل على المستوى فانه يرسم و يحدد افا   توسعه و عالقاته الو الحضري 
 .الوطنيالمستوى االقليمي  و كخلية عمرانية للنسيج الحضري و المعماري على 
يقضي على الطابع التقني االنفرادي  هو بذلك  اي المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير،

صالحيته سنة المستقل الذي كان ينتهي مع حدود المخطط التوجيهي للعمران، و الذي انتهت 
بحيث ال يترك  ،،ليمأل الفجوات التي كانت تفصل التجمع الحضري عن اوساطه المجاورة0111
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مجاال للتوسع العمراني غير منظم، و يراعي في اعداده التوجهات الوطنية في مجال التهيئة 
 .و المحليةاالقليمية عموما و التهيئة العمرانية خصوصا على مختلف االصعدة الوطنية و االقليمية 

 التعلق بالتهيئة  10/00/0111:المؤرخ في  11/01:من خالل االطالع على قانون رقم 
 والتعمير  يمكن استخالص الخطوط العريضة  التالية للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

 .والتعمير في الجزائر
لفترة تتراوح فهو يشمل تقدير االحتياطات في شتى المجاالت االقتصادية و االجتماعية 

ة ال راضي ، فهو يقسم المنطقة ـــتتة بالنسبــــــات العامــــتداده ، كما يحدد التوجهــــسنة بعد اع 01منها 
 : ما يلي الى القطاعات  متعددة ك

 .و تشمل كل االراضي المبرمجة للتعمير على االمدين القريب و البعيد: القطاعات المعمرة  -0
 . وهي االراضي المخصصة للتعمير على االمد البعيد : قطاعات التعمير المستقبلة  - 0
كالموقع االثرية ، المناطق الفالحية، حماية الثروات الطبيعية : القطاعات غير القابلة للتعمير  - 0

 .و الغابات 
 : كما ان هذا المخطط يقسم اقليم البلدية الى مناطق تخصص مثل 

  .ةمناطق سكين -
  .المناطق الصناعية –
 .المناطق الريفية –
 .مناطق التجهيزات العمومية او ذات المنفعة العمومية  – 

يتكون المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير من تقرير  تقني و خرائط  ر سوم بيانية و احصائيات 
 : باالختصار ما يلي  هو يتناول في مجموع

مع دراسة تقديرية مستقبلية للجهة ( بلدية او عدة بلديات )الجهة  دراسة تحليلية للوضع السائد في -
 .في مجال التنموي و االقتصاي و الديموغرافي 

 .مخطط التهيئة المعتمدة و تعليالته من حيث الدوافع و االهداف المرسومة  -
 . تحديد المدة و المراحل االساسية النجاز هذا المخطط  -

 (31) :رفقة مع التقرير فيجب ان توضح الجوانب االساسية التالية اما الخرائط و البيانات الم
 .الرض حاضرا و مستقبال على مستوى الجهة المدروسة لاالستخدام الشامل  -
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العمراني تحديد مختلف المناطق القطاعية ووظائفها العمرانية مع التركيز على مناطق التوسع  -
 .التحديث و الهيكلة العمرانية ومناطق

 .تحديد االوساط و الفضاءات الشاغرة و الغابات من اجل حمايتها -
 تحديد مواقع اهم االنشطة االقتصادية و التجهيزات العمومية، التنضيم الشامل لشبكة النقل -
 .والمواصالت حاضرا و مستقبال 
 .بالالتنظيم الشامل لشبكة نقل الماء الشروب و تجهيزاته و تخزينه و معالجته حاضرا و مستق -
ترفق هذه الوثائق بتصاميم قطاعية تفصيلية ذات مقاييس رسم مكبر لمختلف المناطق التي  -

 .يتناولها المخطط العام مع مراعاة الدقة الفائقة في وضعها
 فحسب قانون التعمير الجزائري و خاصة القانون المتعلق بالمخطط التوجيهي للتهيئة

مجبر على تغطية مجالها بمخطط للتهيئة و التعمير، يتم  والتعمير، فان كل بلدية من تراب الوطني
اعداد مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته ،كما يمكن ان يغطي 
المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير بلديتين او اكثر في حالة تداخل نسيجها الحضري بعضه 

الجزائر الكبرى  ومدينة وهران مثال، وفي هذه  البعض على شكل مجمع حضري كبلديات مدينة 
الحالة يتم االشراف على اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير من طرف المجلس التنسيقي 
للمجالس الشعبية البلدية المعنية باالمر، كما تشارك جميع المصالح الحكومية المحلية المعنية باالمر 

 .مير و البناءفي اعداده تحت اشراف مديرية التع
 .(32)ينجز المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير عبر ثالثة مراحل اساسية  
مرحلة الدراسة و التقييم الوضاع السائدة حاضرا، و التقدير الفا  التطور مستقبال في المجاالت . أ

 .الديموغرافية و االجتماعية
 .ابراز جميع ايجابياتها و سلبياتهاطرح االختيارات و نماذج و فرضيات التهيئة المقترحة مع 

ديين متحديد االهداف على مستوى البعيد ، ثم استخراج االهداف التي يمكن تحقيقها على ال. ب
 .القريب و المتوسط كمرحلة مبدئية

تتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في الجزائر تبعا للحالة و حسب اهمية 
 :المعنية باالمر، و بعد مداوالت المجالس الشعبية البلدية كالتالي  البلدية او البلديات
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بقرار من الوالي بالنسبة للبلديات او مجموعة من البلديات التي يقل عدد سكانها عن  .0
 ساكن( 011.111)
بقرار من الوزير المكلف بالتعمير ، مشترك حسب الحالة مع وزير او عدة وزراء  بالنسبة  .0

 011.111ساكن و يقل عن 011.111مجموعة من البلديات التي يفو  عدد سكانها  للبلديات او
 . ساكن

بمرسوم تنفيذي يتخذ على تقدير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلديات او مجموعة من . 0
 .ساكن فاكثر  011.111البلديات التي يكون عدد سكانها 

ي للتهيئة و التعمير اال بقرار من الوصاية التي ال يمكن مراجعة او تغيير المخطط التوجيه.0
صادقت عليه و بحجج قوية و مقنعة ، كأن تصبح  مشاريع التهيئة على مستوى البلدية ال 
 تستجيب اساسا الهداف المرسومة ، او كثرة االخطاء المعمارية في توجهات مخططات التهيئة 

 .والتعمير او ما شابه ذلك 
رامج و التوجيهات الواردة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  يجب على المشاريع و الب

ان تكون متنافسة و منسجمة مع مخطط شغل االراضي بصفة  خاصة و مخططات التنمية 
 .العمرانية  على المستوى المحلي االقليمي و الوطني بصفة عامة 

يقي  ينبغي ان تجند ولكي يصبح مخطط التهيئة و التعمير ذو فعالية قوية في مجال التطب
 الجماهير و الجمعيات و المنظمات غير الحكومية ، و االحزاب السياسية على مستوى المحلي هل

 خالل عملية االعداد  كمناقشة المشاريع و البرامج  التهيئة المقترحة ،و كذلك بعد المصادقة
 خطط التوجيهي للتهيئة واثناء الشروع في  عملية التنفيذ ،  الن تحسيس السكان بمدى اهمية الم

والتعمير و اشراكهم في اتخاذ القرار في هذا المجال يمكن ان يلعب دورا كبيرا في انجاحه و تسهيل 
 .عملية تنفيذه 

  أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : 

إن المخطط التوجيهي هو الوثيقة المرجعية لكل اعمال التدخل في العقار البلدي وبعد 
المصادقة يعتبر ملزما لكل الهيئات المتواجدة  في إقليم البلدية ، وهو ملزم حتى للبلدية و هي الجهة 

اصبحت اسية، وهي اذا كانت القطاعات المراد انشائها قو ال يمكن مراجعته اال بشروط التي تعده، 
 .ال تبلي اهداف معينة لها، و ال تتم المراجعة اال بنفس المراحل المحددة للمخطط
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ان اهمية المخطط التوجيهي تمكن في كونه  يحدد االحتياجات العقارية وهو المقسم للعقارات على 
  تراب البلدية ، و بذلك فان انشاءه يسمح بمعرفة  االمالك العقارية و طبيعتها ، و كذا معرفة
 االمالك العقارية و طبيعتها ، وكذا معرفة طر  استعمالها تفاديا للنمو العمراني غير الشرعي 

و توفيرا ال حتياطات المواطنين االساسية داخل  لالمالك العقارية البلدية، واالستغالل االعقالني
 .البلدية

توجيهي و يتوجب عند ان المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير هو  تحديث للمخطط العمراني  ال
 :اعالم المصالح التالية  اعداده مراعاة المخطط الوطني و الجهوي للتهيئة العمرانية ، وو كذا يتوجب

 الغرفة الوطنية للتجارة  -
 .مصلحة التعمير للوالية  -
 .مصلحة الفالحة و الري لوالية - -
 .مصلحة البريد - -
 .مصلحة حماية االثار و البيئة  -
 .ه مصلحة توزيع الميا- -

  .(POS)مخطط شغل االراضي  - ب
لمجالي والتسيير الحضري من اهو أداة حديثة للتخطيط  يعتبر مخطط شغل األرض
المؤرخ  11/01م كان منعدما ، ظهر بموجب قانون  0111األدوات التهيئة والتعمير وجوده قبل 

الحضرية م، للتحكم في تسيير المجال ، أداة من اجل ضمان التوعية  0111ـ 00ـ 10في 
والمعمارية للمدينة من خالل االستجابة للمشاكل والخيارات ،يحتل الطابق األخير في المنظومة 
التخطيط العمراني في الجزائر ، ويعتبر أداة قانونية نستطيع االحتجاج بها أمام اإلفراد أي تصلح 

 . للمعارضة
دة لالمركزية التخاذ القرار أن له أهمية خاصة بالنسبة للجماعات المحلية، إذ يعتبر أداة جي

 . في تنظيم المجال
 : أهداف وضع مخطط األراضي -1
 . فهو وثيقة رسمية لتنظيم النمو الحضري على مدى متوسط العمرانية تحديد المناطق -
 . القوانينتحديد استخدام الرئيسي لكل مجال ضمن ما توضحه  -

http://www.chemami.net/vb/showthread.php?t=979
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 .وضع معادلة الستعمال األرض   -
 . تحديد مخطط شبكة الطر  والمواصالت  -
  . تحديد شبكات الهياكل األساسية -
 . تحديد األحياء المهيكلة والتي تخضع للتحديث -

 . تحديد األماكن المخصصة للتجهيزات العمومية
 . تجديدها تحديد األحياء والشوارع والمواقع التي يجب حمايتها و ترميمها او -
 . تعيين األراضي الفالحية الغابات الواجب حمايتها  -
 . تحديد مقياس العمران كالمساحات والعلو واألحجام وأنماط البناء  -
 . تحديد االرتفاقات -

  إعداد مخطط شغل األراضي  -2
مداولة من المجلس الشعبي البلدي في حالة بلدية  مخطط شغل األراضي يتم إعداد

الشعبية البلدية في حالة عدة بلديات وبأغلبية األصوات ، وهذا بمبادرة من أو المجالس 
رؤساء المجالس الشعبية البلدية وتحت مسؤوليته ، ويعهد بانجازه إلى مكاتب دراسات 
متخصصة ومعتمدة ، وهذا تحت إشراف ومراقبة المصالح البلدية التقنية ومديرية التعمير 

 . ةوالبناء لوزارة التجهيز التهيئ
نسخة من المداولة ترسل إلى الوالي المختص إقليميا للمصادقة على محيط تدخل 
مخطط شغل األراضي استنادا إلى ملف من مذكرة التقديم ومخطط يعين تراب الذي يشمله 

 . المخطط ، وينشر قرار المصادقة لمدة شهر في مقر البلدية
  :ملف المداولة( أ

 : تتم المداولة من خالل مايلي
تذكرة بالحدود المرجعية للمخطط وتذكرة بالتوجيهات العامة للمخطط التوجيهي  -

 . للتهيئة والتعمير وتنشر لمدة شهر في البلدية
 . مشاورة اإلدارات العمومية والمصالح والهيئات بعد المداولة تبعث نسخة للوالي -
 : تحديد محيط التدخل إذا كان المخطط تابع داخل تراب -
 . لبلدية واحدة فان التحديد يكون من طرف الوالييعطي مجال تابع  -
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يغطي مجال تابع لعدة بلديات أو واليات فالتحديد يكون من طرف قرار مشترك بين وزير 
 . عمرانيةال التعمير ووزير الداخلية والجماعات المحلية ، فالمخطط يندرج ضمن التهيئة

انه من اجل ضمان التنسيق بين الواليات وحتى ال يتنافى مع مشاريع 
 . المبرمجة في إطار المخطط الوطني للتهيئة العمرانية التهيئة

 :الدراسة( ب
 : تتم الدراسة عبر حالتين

بلدية واحدة فان الهيئة المكلفة بالدراسة هي مكاتب دراسات إذا كان المخطط يغطي تراب 
 .خاصة

إذا كان مخطط يغطي تراب أكثر من بلديتين فان الهيئة المكلفة بالدراسة هي مؤسسة 
 . عمومية مشتركة

  :المشاورة( - ت
بعد اشتراك اكبر من المعنيين بالمخطط فان القانون يجبر ويلزم البلدية بالمشاورة بحيث 

رئيس المجلس الشعبي البلدي والمؤسسات المعنية بالمشاورة جميع الجمعيات والمصالح يقوم 
المعتمدة وهذا اإلعالم يقوم به رئيس المجلس الشعبي البلدي األشخاص المختصين عن طريق 

يوم ف ذا لم ترسل المصالح بممثليها للمشاورة فان الرئيس  00رسالة مضمونة بوصل استالم بمهلة 
 : اص المعنيين بالمشاورة وفق قرار إجباري ، وتتمثل الهيئات المعنية بالمشاورة فييعين األشخ

مصالح التعمير ، مصالح الفالحة ، مصالح الري ، مصالح النقل ، مصالح السكن 
 . مصالح المواقع األثرية والطبيعية ، مصالح البريد والمواصالت مصالح التنظيم االقتصادي

 . اء الغرف التجاريةـ الجمعيات المحلية ورؤس
  :التحقيق العمومي(  - ث
يوما ويعين مكان التحقيق  00ونقصد بها المشاورة الشعبية والتي تتم خالل  - ج

والمحقق المفوض ومدة التحقيق وسجل التحقيق والذي يجب أن يكون مرقما من طرف رئيس 
 . البلدية
  :ملف المصادقة(  - ح

 : يتكون ملف المصادقة من الوثائق التالية

http://www.chemami.net/vb/showthread.php?t=979
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 . مداولة المجلس الشعبي البلدي -
 . رأي المجلس الشعبي الوالئي -
 . سجل االستقصاء العمومي -
 . التقرير التوجيهي -

  :المصادقة(  - خ
تخضع تقريبا إلى نفس إجراءات التي خضع  مخطط شغل األراضي إن المصادقة على

الوصاية على لها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بداية من مجلس الشعبي البلدي إلى 
مستوى الوالية محليا فالوزارة أو عدة وزارات معنية باألمر على المستوى المركزي وهذا تبعا 

السكانية  العمرانية ألهمية البلدية او مجموع البلديات التي يغطيها المخطط من الناحية
مخطط شغل األراضي ومخطط التوجيهي للتهيئة  ه عادة مايتم المصادقة علىواالقتصادية وان

 . في نفس الوقت والتعمير
  :محتوى المخطط( ك 

 : يتم انجاز المخطط على المدى القصير والمتوسط ويتضمن قانونيا جزأين احدهما
 . الجزء المكتوب

 . الجزء الخرائطي    
التعمير قد استمرت العمل بها وهذا من أجل التخطيط وتنظيم المجال إضافة إلى  أدوات إن

التعمير  أدوات ، لتأتي بعد ذلكو البيئة ضبط التوسع وكذا المحافضة على التراث العمراني 
لها في مراعاة االنسجام والتناسق بين المراكز ، وكذا رسم أفا  التوسع  الحديثة وتلعب الدور الموجه

ومحاولة إيجاد حل الزمة السكنوبالتالي محاولة التحكم في التوسع العمراني المنظم إال أنها مازالت 
وهذا في  التعمير أدوات إثبات مدى فعالية محاوالت في تعاني من نقائص ، و بالرغم من كل 

  .إطار التهيئة وا عادة الهيكلة للمجال والمراكز الحضرية
 .إال أنها في كل مرة تصطدم بواقع يحتم عليها إن تثبت في كل مرة فعالية األدوات المتبعة

لم تقم هذه الوسائل بدورها األساسي ولعل قلة الوعي لدى الطرف المدني جعل أجهزة 
الدولة تتساهل في هذا الجانب والنتيجة لكل هذا التجاهل والتساهل مانراه على أرضية الواقع 
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وصعوبة التحكم في التوسع حين قررت الدولة إيقاف العشوائية قد اصطدمت بواقع مرعب وخطير 
 (33). إعادة النظر في مخططاتها ومالئمتها مع الوقت الراهنيحتم عليها 

 أسباب فشل مخططات التهيئة العمرانية: 
إن االخفا  في التحكم في النسيج العمراني ونموه بوسائل التهيئة والتعمير يعود إلى عدة 

ديمغرافي أسباب اجتماعية كانت، أهمها أزمة السكن الحادة والهجرة الريفية نحو المدن، والنمو ال
الخ، وأسباب إدارية فمنها ما تمثل في عدم وجود جهاز إداري قوي ...المتزايد بين سكان الحضر

، وانعدام وجود سياسة واضحة ومستقرة تجاه المخالفات ة العمرانيتطوير البنية لتسيير المدن و 
 :  فيما يليوالتجاوزات العمرانية، ويمكن عرض أهم أسباب فشل مخططات التهيئة العمرانية 

 :ضعف في صياغة وتنفيذ المخططات -أ 
إن هذه الوسائل العمرانية والتخطيطية لم تفلح في التحكم في نمو النسيج العمراني بصفة 

 .عامة، مما أدى إلى ظهور قطاع عمراني غير منظم مثل البناءات واألحياء غير القانونية

في الوقت وهو ما يؤثر على حيث ان بطأ انجاز هذه المخططات يؤدي الى االطالة 
كما ان الدراسات المنجزة من مكاتب دراسات تابعة , االجراءات  المتخذة و التطور في الميدان

 .للدولة تنقصها الصرامة في احترام قواعد العقد او االتفا  للمشاريع خاصة ما تعلق باآلجال
راحل يستغر  وقتا عبر عدة مPDAU كذلك انجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

حيث تضاف , وطريقة التعمير غير الشرعي   POSطويال حتى يتم انجاز مخطط شغل االراضي 
وتؤدي الى االنحراف عن اهدافها المخططات ما يجعل من ,البناءات العمرانية المنجزة بوتيرة سريعة
توجيهي حسب التوجيهات التي ترد في المخطط ال  POSالصعب تنفيذ مخطط شغل االراضي  

             .للتهيئة العمرانية
ويمكن إرجاع ضعف صياغة وتنفيذ مخططات التهيئة العمرانية الى عدم وجود مراصد 
حضرية توفر معلومات واحصائيات علمية دقيقة لكل والية وغياب التنسيق بين لجان الهيئات 

في االساتذة والباحثين المختصين والجامعة ممثلة ( و مديرية البيئة لجنة التهيئة والتعمير)المحلية 
 .في المجال



 التطوير الحضري في الجزائر              الفصل الثالث                            

178 

 

ان التنظيم الجيد للنسيج العمراني يتطلب من السلطة االدارية وضع النظام صارم الحترام       
 ويتوجب على االشخاص الطبيعة والمعنوية االمتثال لهذا النظام  ة الحضري ةالعمرانيالمقاييس 

ى تسير السياسة العمرانية والمتمثلة في البلدية والوالية ويتحقق ذلك من خالل الهيئات التي تسهر عل
وطلب رأي ، حسب الرخصة( من خالل رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي في بعض الحاالت)

 : المديريات الوالئية للعمران بخصوص منح او رفض وثائق التعمير المتمثلة في
 .التجزئة، م، الهدالبناء:الرخصة المتعلقة ب -
 .المطابقة ،التقسيم،التعمير :المتعلقة ب الشهادة -

باالضافة  فاحد االسباب الرئيسية هو تعطيل وغياب الصرامة في تنفيذ وثائق التعمير المذكورة       
وعدم فهم وتحويل القوانين الى ادوات التدخل على ,الى ضعف كفاءة الموظف التابع للهيئات المحلية

الفاعلين االجتماعين لذا وجب تفعيل المتدخلين في النسيج العمراني بما في ذلك , المستوى المحلي
 .(البيئة ، رؤساء األحياء  الجمعيات)

 :شرعية وسوق عقار موازيةظهور تقاليد البناءات غير ال - ب
يضاف له العجز في ,العمرانيان عدم فعالية الجهاز االداري والتقني المكلف بالتسيير 

ومن  ،بشكل متزايد ولد ضغطا اجتماعيا أدى إلى اللجوء إلى البناءات الفوضوية من جهة السكن
وكمثال فان في  .جهة أخرى إلى إحداث تغيرات داخلية وخارجية على البناءات لتوسيع المساكن

وهذا ادى الى تغيير ,10األحياء الشعبية يتجاوز تعداد األشخاص في المسكن الواحد الثمانية 
 .العمران واجهات العمارات واثر ذلك على جمال

ظهور سو  موازية للعقار غير شرعية أدت  كما أدى بين العرض و الطلب على السكن إلى
كما أن عجز السلطة  إلى تسارع وتيرة البناء الشرعي أمام مرأى اإلدارة المكلفة بالتسيير العمراني،

العمومية المحلية في توفير السكن أدى إلى تكوين شبكات غير شرعية في التعامالت بخصوص 
إلى  0100 لجزائر أزمة اقتصادية سياسية من سنةاألمالك العقارية للدولة ،ومن جهة أخرى عرفت ا

 ،دخلت في أزمة متعددة األشكال  0110أدت إلى انفجار الوضع و في سنة  0110
واألبعاد و كان اإلرهاب السبب الرئيسي الذي أفرغ الريف من سكانه ،و عانت المدن الكبرى جراء 

ديث العمران و التطوير المستدام هذه األزمة التي نتجت عنها مشاكل عمرانية أعاقت عملية تح
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مضيفة عبئا على ،ميزانية الدولة ، قبل أن يعود السلم تدريجيا من خالل اإلستشارة الشعبية سنة 
صدار القانون الخاص بالوئام المدني الذي ساهم في عودة الريفيين إلى قراهم 0111  .وا 

 ضعف الجماعات المحلية في تسيير العمران -ج 
اعات المحلية هو تقليل احتجاجات السكان من خالل تخفيف حدة الطلب إن ما يقلق الجم

على السكن، و الخدمات من تجهيزات ،ونقل ،وهي تخطب حين تفكر في مشاريع ذات طابع ترفيهي 
 وبدل مشاريع لعصرنة العمران وذات مردودية تؤدي إلى إيجاد طر  لتمويل المشاريع اإلجتماعية 

 ألنه في غياب المصدر المالية يلجأ المسيرين إلى ميزانية الدولة, قيقي والثقافية و تجسيد تطور ح
فيزداد عددها من سنة , وتسجيل المشاريع في إطار المخطط التنموي الممول من طرف الوالية 

ألخرى على حساب الميزانية المركزية و ينتج عنه تأخر متزايد للمشاريع مما يجعلها من سنة ألخرى 
نية المركزية و ينتج عنه تأخر متزايد للمشاريع مما يجعلها تتراكم كذلك فأن على حساب الميزا

 المسيرون يتعاملون مع شؤون المواطنين من منطلق توجه اشتراكي بشكل ال شعوري 
ويتبين ذلك من خالل مبدأ العرض على حسب الطلب الديمغرافي، إرضاء ألكبر فئة من الشعب 

( المنتخبين)نتجة لرؤوس األموال، أيضا ف ن انشغاالت المسيرينعلى حساب المشاريع العمرانية الم
بعيدة عن مستلزمات الوقت الحاضر، الذي يفرض تجسيد أحسن العالقات بين االنتاج االقتصادي 

 (34).ورفاهية اإلنسان
 : سوء التسيير الحضاري   - د

العمراني وتنميته، بعيدا لقد نتج عن القرارات التي تتخذها اإلدارة الحضرية في تسير المجال 
عن الواقع ودون ربط تخطيط المدن بالتخطيط االقليمي في الجزائر، الكثير من المشاكل مقابل النذر 
اليسير مما استفادته المدينة حضريا وتاريخيا، وهو ما يخدش هويتها ويجعلها مدينة بدون مميزات ما 

ف، أزمة السكن التي تظهر في التعمير دفع بها إلى الخوض في أزمات اجتماعية كالفقر والتخل
والسكن الفوضوي، التحضر السريع، الهامشية الحضرية، قلة المساحات الخضراء، استنزاف األراضي 

 (35).الزراعية مما يخلق عدم التوازن في التنمية بين الريف والمدينة
األخذ بأسلوب  فأزمة السكن أزمة خانقة تعرفها معظم المدن الجزائرية وسببها يكمن في عدم

نتيجة البرامج ( جزئيا) تخطيط المدينة لمجالها غير انه في الفترة الخيرة أخذت طريقها إلى الحل 



 التطوير الحضري في الجزائر              الفصل الثالث                            

180 

 

مليار  010الكثيفة للسكن، حيث تشير المعطيات أن الدولة أنفقت في السنوات الماضية ما يعادل 
كن االجتماعي وتعكس من نوع الس/  00مسكنا من بينها 010001دينار على قطاع السكن لتشييد 

 .هذه األرقام السياسة الجديدة التي أسست لها الدولة التي تخص هذا القطاع
ويعتبر التحضر السريع من أسباب فشل التسيير والتخطيط الذي تشهده المدن الجزائرية، فقد 

وارتفعت بسرعة لتصل % 00أي نسبة  0100مليون نسمة سنة  0.0بلن عدد سكان الحضر حوالي 
ويتوقع إلى  0100سنة  %01و 0100سنة  %00و 0100سنة  %00ثم  %01إلى 1971سنة 

بسبب زيادة التجمعات السكانية، كما تشهد المدن الصحراوية نموا  0101سنة  %00ان تصل 
سنة بسبب عمليات استغالل النفط والتحويل اهتمام التنمية إلى الجنوب، أيضا تشهد  00سريعا منذ 

 .%01أقاليم الوسط تحضرا سريعا يتجاوز 
صنع التوازن بين بإلضافة إلى مشكلة قلة المساحات الخضراء التي تكمن أهميتها في 

االنسان والبيئة التي يعيش فيها لمل لها من فوائد، كتلطيف الجو وتنقية الهواء والتقليل من 
الضوضاء، كذلك مشكلة استنزاف األراضي الزراعية ويعد هذا المشكل من نتائج الفشل التسيير 

عمراني نصيبها من ذلكن السياسة العمرانية ، وفي الفترة الخيرة أخذت المشاريع الكبرى والتوسع ال
هكتار  0111مالف هكتار للطريق السريع، و 0111مالف هكتار للتعميرن و 0111فيقدر ب
 .للمشاريع

 : التدهور في مستوى تجهيز المدن بالمرافق والخدمات -ه
توضح المؤشرات تدهور مستوى المرافق والخدمات في المدن الجزائرية ومن بينها اختنا  

ة المرور نتيجة تضخم الحظيرة الوطنية بعدد كبير من السيارات، في حين لم المدن الكبرى بحرك
يواكب ذلك تطور شبكة الطر  ، باالضافة إلى عجز وسائل النقل الحضري عن تلبية احتياجات نقل 
السكان في رحالتهم اليومية ، خاصة تجاه مقرات العمل في المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة 

ند الذروة هذا ما يتطلب تخطيطا محكما لتوفير الهياكل القاعدية الضرورية للنقل قسنطينة وهران ع
 .بصفة عامة والنقل الحضري بصفة خاصة

 :  (األحياء المتخلفة )البناء غير الشرعي  -و
با ما تتواجد في أماكن معزولة أو في ضواحي المدن وبالقرب من مجاري صرف المياه 

وتتميز بعدم تجهيزها بالمرافق الضرورية وكثرة المشاكل كالفقر البطالة  وتظهر نتيجة للهجرة الريفية،
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اآلفات االجتماعية، مما تخلف توسع المدينة بطريقة شرعية خارج التخطيط العام، بنشوء الناطق 
المختلفة نتيجة انعزالها عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا عن المدينة، التي قد تظهر نتيجة للتوزيع غير 

للمشاريع على مختلف أرجاء البالد، نتيجة غياب االختيار الموضوعي لطر  االنجاز  العادل
 .ولضعف هياكل التخطيط والتنسيق بين القطاعات والمراقبة

 :يــــــــــــــــــــور البيئــــــــــــــــــالتده -ز
والتدفقات ويرجع أساس إلى انبعاث غازات السيارات وبأقل قدر االنبعاثات المنزلية 

الصناعية، التي تصدر عن الوحدات اإلنتاجية المبعثرة داخل النسيج العمراني، وتشكل مصانع 
االسمنت الموزعة على األقاليم البالد مصادر هامة للتلوث بغازات االحترا ، ومن هذه المصانع تلك 

يرة، عين التوتة المتواجدة برايس حميدو، صور الغزالن، الشلف، بني صاف، حجر الواد، عين الكب
طن من االكسيد  0011طن من االكسيد اآلزوت،  01 00، حيث يتدفق منها سنويا ..تبسة

طن من االكسيد الكبريت، أما  0101.111طن من المركبات العضوية المتبخرة  010الكربون، 
ن من كل 1.0مليون طن، وأن الفرد الجزائري ينتج يوميا ما يعادل  0.0:النفيات المنزلية قدرت ب

 .النفيات الحضرية 
نستنتج من كل هذا ان أسباب فشل المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير في الجزائر ال 
يعود إلى المخططات العمرانية نفسها بقدر ما يعود إلى المصالح المسؤولة عن تطبيقها ومراقبة 

المحليين وأصحاب القرار المخالفات والتجاوزات في حقها،وقلة التوعية والتكوين لدى المنتخبين 
 .السياسي واإلداري على قرار التقني، وانعدام الوعي المعماري لدى المنتهكين لقوانين التهيئة والتعمير

ورغم التحسن الذي توصل إليه جهاز المراقبة المعمارية والعمرانية في الجزائر خاصة المدن 
هها في الميدان كثيرا ما تجعله ال يقوم الكبرى ف ن مهمته الصعبة والمتشعبة العراقيل التي يواج

بمهامه على أحسن وجه، لذلك ف ن المخالفات العمرانية  ال تزال مستمرة في الجزائر سواء بالنسبة 
، بسبب قلة المراقبة التقنية طوير لألشغال العمرانية أو المواصفات العمرانية المحددة قانونيا في الت

العمران ، أو بالنسبة  للبناءات غير القانونية التي أصبحت وبسبب  قلة الوعي المدني في مجال 
السلطات المحلية وأجهزة تسيير المدن غير قادرة على التحكم فيها أو ايقافها بشكل نهائي لعدة 

دارية  .أسباب اجتماعية وا 
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 : في الجزائر المستدام للتطوير الحضري سياسات  -8

طورة أو تعلى مستوى تجهيزها و نشاطاتها المإن الوضعية الحالية لترابنا الوطني تترجم 
مجهودات تنموية أكيدة ذات نتائج معتبرة من الناحية الكمية؛ و إْن كان  ،المحدثة منذ االستقالل

جزء منها قد أخفي بنتيجة النمو الديموغرافي الحاد أو بسبب األزمة االقتصادية التي أبطأت منذ 
 .مستوى توفير مناصب الشغل و االستثماراتعمليات التنمية نفسها و خاصة في  0100

طرأ على المسار االستراتيجي للتهيئة العمرانية إدراج عدة عوامل "كما كان مسطرا له، ف نه 
، و التي بحكم فاعليتها و ثقلها من شأنها أن تلعب الدور التصحيحي "أو على األقل التركيز عليها

 :للسياسة شغل المجال بالجزائر، فمن هذه العوام
 :مراجعة المنظومة القانونية والتشريعية -8-1

إن عمليات الضبط و التعديل التي تخص هذه الفترة و التي تنصب أساسا على التطبيق 
الفعلي للقوانين والنصوص و األدوات المتصلة بتسيير اإلقليم الوطني و موارده، بهدف تقليص 

ه النصوص القانونية المتعلقة بقانون الميا و..( التربة المياه، الغابات)حاالت تبذير الموارد المتاحة 
البيئة؛ التهيئة العمرانية؛ و بالعّقار جديرة بأن تعّدل و تتمم بخصوص بعض النقاط، و نظرا لمكانة 
المدن الجديدة ف نه ينبغي إصدار قوانين تتعلق بها، وبالفعل فقد صدر في هذا اإلطار بعد سنة 

 :القوانين التالية 0111
 ئة اإلقليم و تنميته المستدامةيتعلق بتهي 0110ديسمبر  00المؤرخ في  01-10القانون  -
 .00ج ر 
 يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها 0110مايو  10المؤرخ في  10-10القانون  -
 .00ج ر  
 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 0110يوليو  01مؤرخ في  01-10القانون  -

 . 00ج ر 
 :إيقاف النزوح الريفي -8-2

هذه الظاهرة تتولد عن النسبة العالية من البطالة في المناطق قليلة الحيوية إذا كانت 
ف ن حملة التقليل و تجنب التنقالت السكانية تتمثل في العناية ..( كالجبال، سفوح الجبال، السهوب)

ر باألوساط الريفية التي يمكن أن تتم لصالحها أعمال متنوعة يتحقق اإلستقرار فيها ابتداء من التوفي
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 الواسع للخدمات العمومية، و تسيير الحصول على القروض، و الترقية الناجعة لحركة الجمعيات
 .والتعاونيات

 :انطالق برنامج المدن الجديدة و سياستها - 8-3
و ذلك بانطال  أشغال إنجاز المدن الكبرى التابعة للجيل الجديد منها، و الشروع في 

المتعلق بشروط  10-10كما سبق أن ذكرنا أّنه قد صدر القانون الدراسة إلنجاز المدن األخرى، و 
المدينة الجديدة يعني كّل "إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، فحسبما ورد في أحكامه أن مصطلح 

 تجّمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة
ن اجتماعي و اقتصادي و بشري بما يوّفره من إمكانيات التشغيل وتشكل المدن الجديدة مركز تواز 

 (36)".واإلسكان و التجهيز
و يندرج إنشاء المدن الجديدة ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى تهيئة اإلقليم و تنميته 
المستدامة التي تهدف إليها أدوات تهيئة اإلقليم، حيث ينص المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم على 

كانيات إنشائها و يحدد وظائفها و موقعها، و ذلك بالتقّيد بمعيار التالؤم مع تنظيم و تنمية إم
المنشآت القاعدية الكبرى و المرافق الجماعية ذات المنفعة الوطنية المقررة في المخططات 

غير أنه و بصفة  ،و ال يمكن إنشاء مدن جديدة إاّل في الهضاب العليا و الجنوب.القطاعية
وهران و الجزائر و قسنطينة و عنابة، فيمكن إنشاء : نائية، و تخفيفا للضغط على المدن الكبرى استث

 .مدن جديدة في المنطق الشمالية للبالد
المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة ليحّدد التوجيهات و األدوات  01-10جاء القانون 

لفضاء الوطني تنمية منسجمة و مستدامة على المتعلقة بذلك، و التي من طبيعتها ضمان تنمية ا
حيث تسّير الدولة هذه السياسة باالتصال مع الجماعات اإلقليمية . أساس االختيارات اإلستراتيجية

في إطار اختصاص كّل منها، و بالتشاور مع األعوان االقتصاديين و االجتماعيين للتنمية،و 
 :ا إلى ضمان األمور التاليةحسب خصائص و مؤّهالت كل فضاء جهوي، وذلك رمي  

 تعويض العوائق الطبيعية و الجغرافية للمناطق و األقاليم لضمان تثمين اإلقليم الوطني -
 .وتنميته و إعماره بشكل متوازن 

تصحيح التفاوت في الظروف المعيشية من خالل نشر الخدمات العمومية و محاربة كل  -
 .األرياف و المدن على حّد سواءأسباب التهميش و اإلقصاء االجتماعي في 
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دعم األنشطة االقتصادية بحسب أماكن تواجدها و ضمان توزيعها و انتشارها و تدعيمها في  -
 .كافة تراب اإلقليم الوطني

 .التحكم في نمو المدن و تنظيمه -
األداة الرئيسية و اإلطار المرجعي لعمل السلطات العمومية في "و يشير القانون إلى أن  -

 (37) : ، الذي يهدف إلىالمخطط الوطني لتهيئة اإلقليمتطبيق هذه السياسة تتمثل في 
االستغالل العقالني للفضاء الوطني و خاصة توزيع السكان و األنشطة االقتصادية على  -

 .كافة اإلقليم
 .الموارد الطبيعية و استغاللها عقالنيا تثمين -
التوزيع الفضائي المالئم للمدن و المستوطنات البشرية من خالل التحكم في نمو التجمعات  -

 .السكنية و قيام بنية حضرية متوازنة
 .دعم األنشطة االقتصادية المعّدة حسب األقاليم -
 .حماية التراث التاريخي و الثقافي و ترميمه و تثمينه -
 .ك االختيارات الوطنية مع المشاريع التكاملية الجهويةتماس -

كما يضع المبادئ التي تحكم البني التحتية الكبرى للنقل والتجهيزات الكبرى و الخدمات 
الجماعية ذات المنفعة الوطنية، و يحّدد كيفيات ضمان المحافظة على المناطق الساحلية و الجرف 

مل المخطط الجانب االقتصادي حيث نّص على ضرورة إقامة و حمايتها و تثمينها؛ و لم يه القاري 
و لالستزادة أكثر  .تنمية اقتصادية متكاملة تتنّوع فيها طبيعة النشاط و ذلك في المناطق الجبلية

 المتعلق بتهيئة اإلقليم  01-10من القانون  00إلى  10عن محتوى المخطط يرجع إلى المواد 
  .وتنميته المستدامة

و تحليل المخططات التوجيهية التي ُوضعت لتطوير اإلقليم و تنمية مناطقه إن استقراء 
 يوصلنا إلى نتيجة أنه قد شمل اختصاص عدد كبير من اإلدارات المركزية، بل و الحساسة منها

المياه، المطارات الموانب، التنمية الــزراعية، الصيد و الموارد : وعلى سبيل المثال ال الحصر نذكر
 لتكوين، الصحة وغيرها كثير؛ و هذا ما يبرز في الحقيقة أهمية تهيئة اإلقليم الصيدلة، ا

  (38).واختصاصها األفقي
 



 التطوير الحضري في الجزائر              الفصل الثالث                            

185 

 

و بالموازاة مع التوجيهات المحددة في المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم ُوضعت المخططات 
 : التالية
على الفضاءات المخطط التوجيهي لتهيئة السواحل الذي يترجم الترتيبات الخاصة بالمحافظة  -

 .الهشة والمستهدفة و تثمينها بالنسبة للمناطق الواقعة على طول الشريط الساحلي
 .المخطط التوجيهي لحماية األراضي و مكافحة التصّحر -
المخططات الجهوية لتهيئة اإلقليم المحددة للتوجيهات و الترتيبات الخاصة بكل برنامج  -

طياته على مفهوم الحاضرة الكبرى، المساحة جهة، ولتوضيح هذا األخير نّص القانون في 
فضاءات ( 1)و في هذا الشأن ُوضعت تسع . الحضرية، المدينة الكبرى، المنطقة الحساسة

جهوية لتهيئة اإلقليم و تنميته تشمل كافة التراب الوطني ومخططات تهيئة اإلقليم الوالئي 
 .التي توضح و تثّمن الترتيبات الخاصة ب قليم كل والية

في سبيل تجسيد تلك البرامج و المخططات على أرض الواقع، ف ن تمويلها الذي يكون و 
عن طريق الدولة سيكون موضوع قوانين متعّددة السنوات، كما تنّص قوانين المالية على اإلجراءات 

كما نّص القانون على  .المحّفزة بغرض تطوير الفضاءات و األقاليم و األوساط الواجب ترقيتها
 ة إبرام عقود تنمية تشترك فيها الدولة و مختلف الفاعلين من جماعات محلية و المتعاملين إمكاني

 .والشركاء و االقتصاديين، للقيام بأعمال و برامج المخططات التوجيهية السالفة الذكر
وتدخل هذه البرامج ضمن عملية البحث عن عمليات التطوير الحضري بآليات و ميكانزمات 

 ما سنوضحه في الفصل الرابع في الحديث عن  التنمية المستدامة في الجرائرمستدامة وهذا 
 .وببحث مجموعة من المحاور التي تدور حول هذه األخيرة 
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  :هوامش الفصل 
التطوير الحضري والمناطق الحضرية المتخلفة بالمدن  دراسة نظرية في علم أحمد بوذراع ،  -0

 .000-000، ص  ص 0110، منشورات جامعة باتنة ،  اجتماع الحضري 
 .000المرجع نفسه ، ص  -0
 0.1ص0110( مصر)اإلسكندرية -منشاة المعارف -تخطيط المدن و القرى : فارو  حيدر عباس -0
( الجزائر)ديوان المطبوعات الجامعية -التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر:بشير التيجاني -0

 00ص0111
5- -Mohamed dahmani- planification et aménagement de territoire quelque 

éléments théorique pratique publication universitaires.1984p8 
 00.ص(ن.د()لبنان)بيروت-دار الراتب الجامعية -قواعد تخطيط المدن :نايف عتريس -0
 .00ص0100(مصر)القاهرة -(ن.د)-صول علم االجتماعأ:عبدالهادي الجوهري  -0
دمحم عاطف غيث، المشاكل االجتماعية و السلوك االنحرافي ، مطبعة دار المعرفة،   -0

 .0100االسكندرية ، 
صالح لمعي مصطفى ، الترميم المعماري للتراث الحضري، ندوة االرتقاء بالبيئة العمرانية  -1

 .00-00بالمدن، مرجع سابق، ص 

 . 000، 000أحمد بوذارع ، مرجع سابق ، ص ص  -01
السعدي اسماعيل ، التنمية المحلية ، دراسة في ثقافة سكان مناطق البناء الفوضوي بن  -00

، 0111/0110بمدينة باتنة ، رسالة ماجستير في علم اجتماع الريفي الحضري ، جامعة باتنة ، 
 .00-00ص 
،  0101دمحم الجوهري و مخرون التنمية ، ميادين علم االجتماع، دار المعارف، القاهرة،   -00
 .000ص
 . 189أحمد بوذارع ، مرجع سابق ، ص   -00
أحمد بوذراع ، سياسة المحافظة على األبنية األثرية و المعالم التاريخية القديمة داخل   -00

 .00، جامعة منتوري قسنطينة، ص 0111، 00المدينة، مجلة العلوم االنسانية، عدد 
 .010، ص  0110ساطع المحلي ، المدينة و القرية، دار الشادي للنشر ، سوريا ،   -00
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 .000المرجع نفسه ، ص   -00
 .010-010أحمد بوذراع ،مرجع سابق ، ص ص   -00
ندوة حول االرتقاء بالبيئة ) عبد الباقي ابراهيم ، المدخل لالرتقاء بالبيئة العمرانية لمدينة   -00

-00، ص ص  0100، جدة مركز الدراسات التخطيطية و المعمارية ، ( العمرانية للمدن 
00 . 

المساحات الخضراء و عالقتها بالثقافة البيئة في الوسط الحضري ، مذكرة  كاكي دمحم ،  -01
 . 000، ص  0101/0100ماجستير، تخصص علم اجتماع البيئة ، جامعة بسكرة ، 

 .000ص  أحمد بوذراع ، مرجع سابق ، -01
ندوة حول االرتقاء بالبيئة  –عبد الباقي ابراهيم ، المدخل لالرتقاء بالبيئة العمرانية لمدينة -00

 .01-0، ص ص  0100العمرانية للمدن ، جدة ، مركز الدراسات التخطيطية و المعمارية ، 
عنتر عبد العال اوقرين ، احالل و تجديد المناطق العمرانية المتدهورة ضرورية لحل مشكلة  -00

ري الثاني للخبرات العلمية االسكان في المدن المكتظة محددة االمتداد بالدول ، المؤتمر المعما
 .01-01، ص  0111ديسمبر  0-0التطبيقية للتنمية العمرانية ، جامعة اسيوط قسم العمارة ، 

-د) -ط-المكتبة العلمية عويدات-ترجمة بهيج شعبان -تخطيط المدن فن :روبير اوزيل   -00
 000ص( ن
 00ص0110(مصر)القاهرة  -0ط -مشكلة التخطيط :فؤاد بسيوني متولي -00
 010ص0110( مصر)دار الكتب المصرية  –تخطيط المدن الجديدة : وحيد حلمي وحيد -00
دار المعرفة العلمية االسكندرية  - اإلدارة في المؤسسات االجتماعية:سليمة فهمي -00
 00-00ص ص0110(مصر)

نجلو مكتبة اال -ط -ريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمعط: السيد ابو بكر حسانين -00
 000ص0100مصرية 

الهيئة  -0ط -علم االجتماع التنمية دراسات في اجتماعيات العالم الثالث:نبيل السمالوطي -00
 000ص0100(مصر)المصرية للكتاب القاهرة 

 00-00ص ص (ن.د)دار الراتب الجامعية  -قواعد المدن الجديدة: راجح نايف عتريس -01
  0-0مرجع سابق ص ص :وحيد حلمي وحيد -01
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مذكرة مقدمة لنيل شهادة  –آلية التسيير الحضري و التنمية المحلية : لبعل أمال -00
-0110(الجزائر)جامعة دمحم خيضر بسكرة -االجتماع قسم -الماجستيرفي علم االجتماع التنمية

0110  
 . 0111، 00الجريدة الرسمية للجمهورية ، العدد -00
 .11ص0110( الجزائر)المطبوعات الجامعية  -الجزائر غدا: ريف رحمانيش -00
 . 0111، 00الجريدة الرسمية للجمهورية ، العدد  -00
 . -من أدوات التهيئة العمرانية  –منتدى التسيير و التقنيات الحضرية  -00

  . 0111، 00الجريدة الرسمية للجمهورية ، العدد 
مدينة بسكرة  –جال الحضري و مشروعات التنمية المستدامة توسع الم"  باية بوزغاية، -00

تخصص علم ، اطروحة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه علوم  –جامعة دمحم خيضر بسكرة  ".نموذجا 
 .000ص . 0100/0100.0اجتماع الحضري ، سنة 

  .000 باية بوزغاية، المرجع نفسه، ص -00
 –واقــــــع سياســــة التهيئــــــة العمرانيــــــة في ضــــــوء التنمية المستدامة شايب ذراع مديني ،  -00

دة الدكتوراه في علم اجتماع البيئة ، جامعة دمحم أطروحة مقدمة لنيل شها"  –مدينة بسكرة نموذجا 
.00، ص 0100/0100نية و االجتماعية لسنة كلية العلوم اإلنسا -بسكرة  –خيضر 
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 : تقديــــــــــم 

نتيجة لما شهده العالم خالل القرن الماضي من ظهور تطورات على جميع األصعدة و في 
،و مانتج عنها من تدهور للبيئة و نشوء أزمات بيئية أثرت ...(تكنولوجيااقتصادية، ) كل المجاالت

سلبيا على على الحياة على سطح األرض من فقدان التنوع البيولوجي و البيئي،أمطار 
 حمضية،ارتفاع درجة حرارة الكون،فيضانات،نقص في حجم الموارد الطبيعية غير المتجددة

جعل العالم يدرك و يتأكد من أن النموذج .م غير العقالني لهاالخ نتيجة االستخدا...واستفاد بعضها
التنموي السائد أصبح غير مفيد، و هذا ما أدى إلى البحث عن نموذج تنموي مستدام يقوم على 
ثالث اعتبارات رئيسة و هي االقتصادية،االجتماعية و البيئية و يهدف لتحقيق حاجيات األجيال 

 .ألجيال المستقبليةالحالية دون المساس بمتطلبات ا
ظهرت التنمية المستدامة باعتبارها النموذج التنموي األمثل حاليا و الذي يهدف إلى الحفاظ 
على البيئة و العمل على التقليل من تدهورها من جهة و إلى تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية 

نولوجيات نظيفة تهدف مستدامة تقوم على تغيير أنماط اإلنتاج و االستهالك و على استخدام تك
 .إلى الحفاظ على البيئة من التلوث 

من هنا يمكن طرح اإلشكالية هل تضع التنمية المستدامة مسألة تهيئة المجال الحضري ضمن 
 اهتماماتها؟ 

هي مراكز األفكار ، والتجارة و الثقافة ، و العلم و اإلنتاجية، و باعتبار المدينة        
من التقدم . هو أكثر من ذلك بكثير فالمدن مكنت الناس في أفضل حاالتها التنمية اإلجتماعية وما

قتصاديا بيد أن ثمة تحديات كثيرة تقف في طريق صيانة المدن على نحو يستمر معه  اجتماعيا وا 
إيجاد فرص عمل وتحقيق الرخاء مع عدم إجهاد األرض و الموارد، وتشمل التحديات المشتركة 

وتدهور  وعدم توافر أموال لتقديم الخدمات األساسية ، اإلسكان الالئق،. اظالمتعلقة بالمدن اإلكتظ
،ومن الممكن التغلب على التحديات التي تواجهها المدن بطرائق تتيح لتلك المدن .....البنية التحتية

 مواصلة اإلنتعاش و النمو،مع تحسينها في الوقت ذات استخدام المواد ومع تخفيضها للتلوث
والفقر، وينطوي المستقبل الذي نبتغيه على مدن تتوافر فيها الفرص ،ويتاح فيها للجميع الحصول 
على الخدمات األساسية ،والطاقة و اإلسكان، والنقل وما هو أكثر من ذلك ،حيث نصف البشرية 
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من سكان  %01سيعيش ما يقرب من  0101باليين شخص في مدن اآلن،وبحلول سنة  0.0
من الزيادة في العقود المقبلة  %10وسيحدث نحو  ياليين شخص في مناطق حضرية، 0العالم أي 

 .في العالم النامي خاصة
لذلك ظهرت مجهودات جبارة  من طرف المنظمات والهيئات الدولية في سبيل تحسيين 
نوعية الحياة الحضرية  و هذا ما سعت اليه  التنمية المستدامة   و من هذا الباب سوف نتطر  

 .اعطاء لمحة تاريخية عن تطور مفهوم التنمية المستدامة  الى
 :نظريا  مفهوم التنمية المستدامة -1

ال ريب أن عددا نسبا من الناس كان قد سمع عن مصطلح التنمية قبل مؤتمر األمم 
و الذي حظي بدعاية كبيرة  0110بالبرازيل في سنة "ريودي جانيرو"المتحدة للبيئة الذي انعقد في 

رغم أن هذه الكلمة ليست من الكلمات الشائعة والمألوفة ،فقد حظيت منذ الحين باهتمام متزايد و بال
من قبل المؤسسات و المجتمع و الجماعات البيئية و المهنية والمعنيين بمعرفة معني التنمية 
 المستدامة،ولدفعها قدما و للقيام بدور رئيسي في بعض لحاالت في الموجة لإلهتمام البيئي 
وبالرغم من أن المصطلح قد يكون جديدا إال أن التنمية المستدامة ال تمثل ظاهرة أو اهتماما جديدا 

إذ أن الدافع وراء مخاوفنا الراهنة يعود إلى مالف السنين حسب ما أوضحه  بل على العكس،
 ( 1)(. التربية القوقية و الحضارية)في كتابهما " كارتل "و"ديل"

صرية منذ كليوباترا حتى القرن العشرين، تقوم على أساس مستدام وكذلك ظلت الحضارة الم
إذ أن الفيضان السنوي للنيل في فصل الربيع كان يوفر المياه ويزيد التربة من جديد بالمواد 

إال أن هذا النظام يشهد اآلن وفي القرن العشرين بعد إنشاء سد أصوان تدهورا  المغذية،
 .و وصول المياه المالحة إلى منطقة الدلتامطردا،وذلك بتهور خصوبة التربة 

وقد  والواقع أن أمثلة تسود في جميع القارات منذ زمن الحضارات القديمة وعبر العصور، 
من الخراب الناجم عن  عانت الدول األوروبية ومن بينها ايرلندا و سويسرا و اسبانيا و دول أخرى،

 .تربة لخصوبتهاالتصحر واألثار الناجمة عن الفيضانات وفقدان ال
 وليس من اإلنصاف القول بأن اإلهتمامات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة هي

اهتمامات حديثة العهد ،إذ قد حضيت هذه المسائل باهتمام دولي اقليمي ومحلي منذ فترات طويلة 
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تاريخية  عميقة الجذر في التاريخ ،ولم يكن في شكل مملوس ونظامي ،وفيما يلي جدول يبين مراحل
 .تحضيرية لبروز فكرة التنمية المستدامة 

 :المراحل تاريخية لفكرة التنمية المستدامة (:2)جدول رقم 
 أهم اللقاءات و المؤتمرات السنة

0100 
شجعت على احترام الدورات الطبيعية لتمكين كل جيل -:اللجنة المحافظة الكندية "

على وجوب المحافظة على سالمتها من اإلستفادة من الثورات الطبيعية مع التأكيد 
 .أجل الجيل الحاضر و األجيال المقبلة 

0100 
المحافظة على الطبيعة و –بباريس –المؤتمر الدولي للمحافظة على الطبيعة "

 .اإلستعمار العقالني لمواردها

0100 
 مواردهاإنشاء اإلتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة و -بفونتان بلو" ندوة اليونسكو"

 (إ د م ط )

0100 
تكلم التقرير عن التوازن اإليكولوجي و اإلقتصادي المستديم وأسهم ":منتدى روما "

 .في التحسيس بمشكل عالمي و التوفيق بين البيئة و التنمية 

0100 
التنمية –التسليم بالعالقة بين التنمية اإلقتصادية و البيئة " :مؤتمر ستوكهولم"

 .البشرية

0100 
أسسه السيد اينياس شاص،أصدر -:المركز الدولي للبحث حول التنمية و البيئة "

 .مؤلفا اإلستراتيجية و التنمية البيئية 0101المركز في 

0100 
يذكر البيان بوضوح و ألول مرة مفهوم ":بيان للحزب البيئي لبريطانيا العظمى"

 الديمومة

0100 
جزء ال يتجزأفي تخطيط وتنفيذ أنشطة حفظ الطبيعة -"الميثا  العالمي للطبيعة"

 .التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية 
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0100 
تترأس هذه اللجنة السيدة جروها رلم -:إنشاء اللجنة الدولية للبيئة و التنمية "

برانتالند وزيرة سابقة للبيئة بالنرويج و تقدم اللجنة تقريرها النهائي من أجل مستقبل 
 . 0100مشترك في سنة

 .بتصرف من الباحثة  :المصدر 
مستقبلنا المشترك : "تعددت التعاريف لمفهوم التنمية المستدامة، إال التقرير المعنون بـــــــ 

رئيسة وزراء النرويج " جرو هارلم برانتالند "وهذه اللجنة التي اشتهرت ب م رئيستها  ،0100عام "
 .(2)تالي وقد توصل التقرير الى تعريف التنمية المستدامة كال

« Development that meets the needs of the presnt without compromising 
the ability of  future generations to meet their own needs”. 

التنمية التى تفي باحتياجات الحاضر دون المجازفة بقدرة أجيال المستقبل على :"بمعنى 
يعمل كل جيل بالتناسب مع  :التنمية المستدامة تتطلب أنوعلى هذا ف ن  ،"الوفاء باحتياجاتها

 .تعداده على أن يسلم الى الذرية التي تليه قاعدة إنتاجية ضخمة بالقدر الذي ورثها به هو ذاته
التي اكسبت شعبية  لذا ف نه من الضروري اإلستيعاب الجيد لما تعينه التنمية المستدامة، 

قضايا التنموية ،ومن هنا ف ن تأمين شروط التنمية المستدامة في أواسط الباحثين و المهتمين بال
 :    يتطلب أمرين أساسيين

وتأهيل  وجود قواعد المعلومات ،وتحديث اإلطارات التشريعية،:أوال تأمين المتطلبات التالية -(0
طبعا الموارد البشرية ،وتأمين اإلستقرار السياسي و اإلقتصادي و اإلجتماعي ،وتأهيل المؤسسات ،و 

 .الخلقيةزرع مفهوم البيئة 
فيركز البحث على العوائق الداخلية وجوهرها :ثانيا تخطي العقبات الداخلية و الخارجية -(0

ووجوب اتخاذ موقف عقالني موجه يؤكد اعتماد تنفيذ هذه المتطلبات ،وهو ما يمكن الحصول عليه 
جميع ،وطبعا تنظيم وتفعيل العمل عن طريق حمالت التوعية ،وعي المواطن ، تأمين المعلومات لل

   (3). المؤسسي
عملية للتغيير يتناغم فيها استغالل الموارد وتوجهات اإلستثمار :"فالتنمية المستدامة هي

ومناجي التنمية التكنولوجية وتغيير المؤسسات ،ويعزز كال من إمكانات الحاضر و المستقبل للوفاء 
  (4)."باالحتياجات اإلنسان وتطلعاته
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تلك التنمية التي تهيب لجعل الحاضر متطلبات األساسية و المشروعة :ويمكن تعريفها بأنها        
دون أن تخل بقدرة المحيط الطبيعي على أن قدرة األجيال المقبلة على الوفاء بحاجاتها ،وهناك من 

لذلك فهي تراعي ويعتبر الجانب البشري فيها  وتنميته هي أولى أهدافها ، يرى أنها تنمية متكاملة،
الحفاظ على رأس المال البشري و القيم اإلجتماعية ،اإلستقرار النفسي للفرد و المجتمع ،حق الفرد 

  (5).و المجتمع في الحرية وممارسة الديمقراطية في المساواة و العدل 
عائدا هو تنمية الموارد و المجتمعات بشكل يحقق أكبر منفعة أو  :والمقصود بها أيضا        

الموارد الطبيعية المتاحة :"لألجيال مع المحافظة على تلك الموارد لألجيال القادمة ،وتشير إلى أن 
دنا فقط تركها لنا اآلباء و األجداد وتقع علينا مسؤولية تركها ألوالدنا وأحفادنا لنا ليست ملك لنا وح

ن لم نستطيع أن نحسن استغاللها تغيير يكون فيه  ا أن نتسبب في تدهورها في حالة جيدة ،وا 
ستثمار و التطور التكنولوجي الالموارد و اتجاه  وهي عملية تغيير يكون فيها استغالل ،"وتدميرها 

والتغيير المؤسساتي أيضا في حالة انسجام ،وتعمل على تعزيز إمكانية الحاضر و المستقبل لتلبية 
 لتنمية األقتصادية لذلك يجب أن توجه سياسات ا والمطامح اإلنسانية، الحاجات

واإلجتماعية نحو تحقيق النمو اإلقتصادي و إستغالل الموارد،وتجنب األضرار البيئية بقدر اإلمكان 
دارة البيئة و الموارد  كما أن عملية التنمية المستديمة ال يمكن تحقيقها إال عن طريق التخطيط وا 

 .  األقتصادية البشرية و الطبيعية
حق الجيل الحاضر في التمتع و استغالل الثورات الطبيعية دون المساس فالتنمية المستدامة هي 

 :بحق األجيال القادمة ،كما أن مفهومها يوازن بين أمرين 
 .وهي استخدام مصادر األرض لتحسين حياة اإلنسان و تأمين احتياجاته:التنمية  -
 .واإلعتناء باألرض لتأمين احتياجات الحاضر و المستقبل  :المحافظة  -

و بالتالي يجب أن يراعي عند  اتخاذ قرار التنمية األبعاد اإلجتماعية و البيئة بجانب األبعاد 
 .(6)اإلقتصادية 

فهي تنمية ذات القدرة على االستمرار و اإلستقرار و اإلستدامة من حيث استخدامها المواد       
مستوى المعيشة من جميع التي تتخذ من التوازن البيئي محور ضابطا لها بهدف رفع  الطبيعية،

 ( 7). جوانبه مع تنظيم الموارد البيئية و العمل على تنميتها
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بيئة  وتنمية راشدة، النمو السكاني المعقول،:ويمكن النظر لمفهومها من خالل ثالث محاور       
غير مجهدة ،وتعتبر إستراتيجية عالمية ملحة يسعى لتحقيقها المجتمع الدولي ب عتبارها قضية 

القية إنسانية مستقلة بقدر ما هي قضية أنية ملحة ،ألن برامج التنمية الناجحة بمقياس الحاضر أخ
قد تبدو عاجزة عن اإلستمرار اآلمن بمقياس المستقبل ألنها برامج تتم على حساب سرعة إستهالك 

 (8.) و ستنزاف الطبيعي لألجيال القادمة
 :وتندرج هذا الطرح عدد من القضايا الهامة 

 ن التنمية المطلوبة ال تسعى لتقدم بشري موصول في أماكن قليلة أو لسنوات معدوداتإ- -
نما ليست هدف  نما "الدول النامية "وا   .أيضا"الدول المصنعة"فقط وا 

أن هذه التنمية هي تنمية تفي ب حتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة - -
 .على توفير احتياجاتها

وبالذات  السابق للتنمية هناك مفهومان جوهريان هما االحتياجات،في إطار المعنى - -
االحتياجات األساسية لفقراء العالم التى يجب أن تنمح أولوية مطلقة ،وفكرة القيود التي 
تفرضها حالة التكنولوجيا و التنظيم اإلجتماعي على قدرة البيئة على توفير احتياجات 

حتياجات المستقبل   .الحاضر وا 
إال  تويات المعيشة التي تتجاوز األدنى األساسي من اإلحتياجات ال يمكن إدامتها،إن مس- -

عندما تراعي مستويات االستهالك في كل مكان متطلبات اإلدامة على المدى البعيد ولكن 
 .كثيرين منا يعيشون خارج إمكانيات العالم البيئة ،كما نرى مثال في استخدام الطاقة اليوم 

كما يتصورها الناس تتحدد اجتماعيا وثقافيا ،ومن ثم ف ن التنمية إن االحتياجات - -
المستدامة تتطلب انتشار القيم التي تشجع مستويات االستهالك التي ال تتجاوز حدود 

 .الممكن بيئيا
وفي المقابل ينطوي النمو اإلقتصادي و التنمية ،على تغيير النظام البيئي والطبيعي الذي - -

 .المستحيل أن تبقى البيئة أجمع دون تغييرأي أنه من  نعيش فيه،
وهكذا ف ن السعي لتحقيق التنمية المستدامة بتطلب نظام إنتاج يحترم اإللتزام بالحفاظ - -

 . على توازن القاعدة البيئية لهذه التنمية
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وهكذا يدل مفهوم التنمية المستدامة على تلبية احتياجات اإلنسان من خالل التقدم 
ويعتمد تقديم  صادي و التقني و المحافظة على نظم وموارد األرض الطبيعية،اإلجتماعي و اإلقت

العالم المستدام على استمرار ذلك التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي و الثقافي و التقني واستمرار تواجد 
 وهذا يستدعي المحافظة على موارد األرض الطبيعية وعدم هدرها’الخدمات الطبيعية من البيئة 

المستدامة اصطالح يرتبط عامة مع تحقيق تقدم اقتصادي تقني يحافظ على الرأس المال  فالتنمية
الطبيعي الذي يشمل الموارد الطبيعية و البيئة وهذا يتطلب تطور مؤسسات مستنيرة وبني تحتية 
دارة مالئمة للمخاطر و التقلبات و النقص في المعرفة و المعلومات لتؤكد المساواة في تقاسم  وا 

وات بين األجيال المتعاقبة وفي الجيل نفسه ،وذلك دعما للرأسمال اإلنساني و المحافظة على الثر 
 .قدرة نظم األرض الطبيعية لخدمة استمرارية الحياة في األرض

 : منظمة التغذية و الزراعة للتنمية المستدامة هاتعرفو 
األغذية و الزراعة بمثابـة إطـار يمكن اعتبار تعريف التنمية المستدامة الذي وافقت عليه منظمة 

 (1) :و يحدد هذا التعريف عناصر رئيسية هي. عام للغاية للتنمية المستدامة 
 .الموارد المتعددة في بيئتها -0
 .احتياجات اإلنسان االجتماعية و االقتصادية -0
 .التكنولوجيا -0
 .البيئة -0

رى و مراقبتهــا و وفـي حـين يتعـين صــيانة العنصـرين األوليـين يتعـين اســتيفاء العناصـر األخـ
 :10تحديدها من خالل عملية اإلدارة العامة و ذلك ما يوضحه الشكل رقم 
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 تمثيل شبكي إلطار االستدامة الذي وضعته المنظمة - 0الشكل رقم 

 
ات أن التنمية المستدامة في جوهرها تسعى الى تحقيق التعريفه من هذ خلصفي األخير نو 

أي تحقيق توازن بين تلبية .الرشادة في استغالل الموارد الطبيعية مفهوم العدالة و المساواة و 
حاجات جميع الشعوب في الجيل الحالي ، والعدل في تلبية حاجات أجيال المستقبل وأجيال 

 .الحاضر، وتحقيق توازن بين التنمية وصيانة البيئة
جليا أن معادلته إال أن المتأمل في إمكانية تطبيق هذا المفهوم على ارض الواقع يدرك   

 .تخضع إلى توجهات إيديولوجية و مصالح سياسية وخصوصيات اجتماعية وثقافية متعددة
 :مبررات التنمية المستديمة /2.1

التنمية أتت من سيا  تطور معرفي أوسع أدى إلى استخدام تقنيات أحدث أساليب اإلدارة 
تخاذ القرارات القادرة على استيعاب التعقيدات و التشاب كات و إستشرا  المستقبل ،فعليه أن وا 

التطر  للمعرفة التكنولوجية يعتبر أساسا لنجاح التنمية المستدامة لكن نقل التكنولوجية من الدول 
المتقدمة إلى الدول النامية ليس باألمر السهل ألنها تقتصر على نوع محدد من أنواع التكنولوجية 
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تكلفة المادية ، لكن أصبح هناك تخوفا من الدول بل نقل علمي وخبراء وفنيون باإلضافة إلى ال
ألن نقل التكنولوجيا للدول النامية سيقدمها لكنه لن  النامية أن تصبح منافسا تجاريا للدول المتقدمة،

 .يضمن تنمية مستدامة ألن التقدم أساس لدهور البيئة
 (12): انبثقت التنمية المستدامة تحت تأثير العوامل اآلتية   

اإلهتمامات الجديدة بالحفاظ على البيئة من خالل الحفاظ على الموارد الطبيعية غير  -0
 .وعلى البيئة و التوازنات الجوهرية في األنظمة البيئية المتجددة،

السياسات التنموية في الدول النامية وما أدت إليه من تردي االنتاجية السيما في  تعثر -0
 .ماعية وحصول لدى الفئات الفقيرةقطاع الصناعي ،وتوسع الفروقات اإلجت

رتفاع التلوث البيئي، فقد أدت عمليات التوسع اإلنتاجي السيما  -0 ازدياد األحداث المسيئة وا 
رتفاع كمية الملوثات المطروحة  الصناعي إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية وا 

 .بأنواعها المختلفة

ر لخطورة اإلستغالل المفرط للثورات أدت أزمة الطاقة في السبعينات إلى إثارة األنظا -0
الطبيعية غير المتجددة وتلوث البيئة، وزيادة الوعي بما نجم عن ذلك كوارث طبيعية 

 .وأخطار بيئية

التطور الحضري في العالم،و الذي تمثل بزيادة أعداد المدن المنيونية، ومخاطر ذلك  -0
 .وطرح النفاياتيتمثل في الزحف على المساحات الزراعية وزيادة االستهالك 

  :نظرياأبعاد التنمية المستديمة  -2
فالتنمية المستديمة  وعليه لفهم التنمية المستديمة يتعدى مجرد التوفيق بين البيئة و التنمية،     

األبعاد  األبعاد البيئية، األبعاد األقتصادية، :بالمعنى الواسع للكلمة تمثل عدة أبعاد مترابطة وهي 
 فلكي تستديم يتعين أن تكون هناك توازن وتفاعل متبادل بين هذه اإلبعاد الثقافية،اإلجتماعية و 

 :وتتمثل هذه األبعاد على النحو التالي 
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 :البعد البيئي /1.2
البيئة كمصطلح واسع المدلول يشمل كل شيءيحيط باإلنسان ،وقد عرفها مؤتمر األمم 

 رصيد الموارد المادية " :بأنها  0100 المتحدة للهيئة اإلنسانية الذي عقد في ستوكهولم
 :، كما تعرف أيضا "تطلعاتهو اإلجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما إلشباع اإلنسان و 

إلشباع حاجاته فيؤثر فيه  بالمجال الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل منه على كل الموارد الالزمة"
 ."ويتأثر به

الكثير من المكونات التفاعلية المتداخلة مع بعضها إن البيئة نظام ديناميكي معقد فيه 
البعض ،وهي بذلك  تعنى الحيز الذي يمارس فيه البشر مختلف أنشطة حياتهم ،يأخذ منها ويعطى 
لها ويتفاعل مع كافة المنتجات و الكونات لينتج في النهاية استمرارية العالقة التبادلية التفاعلية بين 

 .(11) ....(ثروات  موارد، حيوان، نبات،)ه اإلنسان و البيئة المحيط ب
 ولقد أصبحت البيئة محددا عالميا يفرض التعامالت االقتصادية والتجارية 

و البيئة  والعالقات الدولي المعاصرة ،وأصبح االهتمام بها من أهم المقاييس لتقييم حضارة الدول
والتنمية أمران متالزمان ،بعد المزيد من االهتمام التي حظيت به على المستوى العالمي للتجاوز 

 .تلوث الحدود الجغرافية و السياسية للدول فينتقل عبر الماء و الهواء و الكائنات الحية 
سي في وقد أكدت تقارير البنك الدولي في العقد األخير على اإلهتمام بالبيئة كركن أسا

ى أساس مستديم و التنبؤ لما قد لالتنمية في الحفاظ على الموارد الطبيعة واالستخدام األمثل لها ع
لكن تجدر اإلشارة إلى أن  يحدث للنظم االيكولوجية من جراء التنمية لإلحتياط و الوقاية ،

أكثر بتدهور  فالدول المتقدمة مهتمة االهتمامات البيئية تختلف بين دول الشمال ودول الجنوب،
نوعية الحياة على المدى الطويل ،وعلى سبيل المثال تعطي عناية خاصة لظاهرة أرتفاع درجة 

، واحتالل طبقة األزون ،والعديد من المشاكل ( ظاهرة االحتباس الحراري )حرارة الكرة األرضية 
نية للدول النامية المتعلقة بتلوث الهواء االستغالل المفرط للموارد الطبيعية،بعكس االشغاالت اآل

 (12).....التي تتعلق بالحياة ذاتها وليس بنوعيتها كمشكل تلوث المياه
فتطرح التنمية المستديمة بتأكيدها على مبدأ الحاجات البشرية مسألة السلم الصناعية أي 
ا الحاجات التي يتكفل النظام اإلقتصادي بتلبيتها ،لكن الطبيعة تضع حدودا يجب تحديدها والحترامه

في مجال التصنيع ،و الهدف من وراء كل ذلك هو التسيير و التوظيف االحسن للرأسمال الطبيعي 
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بدال من تبذيره ، فالتنمية المستدامة هي االستخدام األمثل لالراضي الزراعية و الموارد المائية في 
 . مما يؤدي إلى مضاعفة المساحة الخضراء على سطح الكرة األرضية العالم،
 :تمثل في وت     

بالنسبة لألبعاد البيئة نالحظ أن تعرية التربة وفقدان  :إتالف التربة وتدمير الغطاء النباتي  ( أ
إنتاجيتها يؤديان إلى التقليص من غلتها ،ويخرجان سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات كبيرة من 

ي الى تلوث المياه األراضي الزراعية ،كما أن اإلفراط في استخدام األسمدة ومبيدات الحشرات يؤد
السطحية و المياه الجوفية ،أما الضغوط البشرية و الحيوانية ،ف نها تضر بالغطاء النباتي و الغابات 
أو تدميرهما ،وهناك مصادر كثيرة لألسماك في المياه العذبة أو المياه البحرية يجري استغاللها فعال 

 (13). بمستويات غير مستدامة ،أو أنها توشك أن تصبح كذلك 

تحتاج التنمية المستدامة إلى حماية الموارد الطبيعية الالزمة  : حماية الموارد الطبيعية ( ب
ابتداء من حماية التربة إلى حماية األراضي المخصصة  –إلنتاج الموارد الغذائية و الوقود 

مع التوسع في اإلنتاج لتلبية احتياجات السكان اآلخذين –لألشجار و إلى حماية مصايد األسماك 
حتمل تضاربها ،ومع ذلك ف ن الفشل ي صيانة الموارد الطبيعية التي في التزايد،وهذه األهداف ي

مدادات المياه استخداما أكثر كفاءة ،وكذلك  تعتمد عليها الزراعة كفيل بحدوث نقص في األغذية وا 
استحداث وتبني ممارسات وتكنولوجيات زراعية محسنة تزيد الغلة ،وهذا يحتاج إلى اجتناب 

دة الكيميائية و المبيدات حتى ال تؤدي الى تدهور األنهر و البحيرات اإلسراف في استخدام األسم
وتهدد الحياة البرية ،وتلوث األغذية البشرية و اإلمدادات المائية ،وهذا يعني استخدام الري 

جتناب تمليح أراضي المحاصيل وتشبعها بالماء   .استخداما حذرا ،وا 

إمدادات المياه ،ويهدد السحب من األنهار باستنفاد في بعض المناطق تقل  :صيانة المياه  (ج
اإلمدادات المتاحة ،كما أن المياه الجوفية يتم ضخها بمعدالت غير مستدامة ،كما أن النفايات 
الصناعية والزراعية و البشرية تلوث المياه السطحية و المياه الجوفية ،وتهدد البحيرات والمصبات 

مستدامة تعني صيانة المياه بوضع حد لألستخدامات المبددة و التنمية ال في كل بلد تقريبا،
وتحسين كفاءة شبكات المياه ،وهي تعني أيضا تحسين نوعية المياه وقصر المسحوبات من المياه 
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السطحية على معدل ال يحدث  اضطرابا في النظم اإليكولوجية التي تعتمد على هذه المياه قصر 
  (14).معدل تجددها المسحوبات من المياه الجوفية على 

وهي األراضي  –تواصل مساحة األراضي القابلة للزراعة   : تقليص مالجئ األنواع البيولوجية( د
انخفاضها ،مما يقلص من المالجب المتاحة لألنواع –التي لم تدخل بعد في اإلستخدام البشري 

الحيوانية و لنباتية ،ب ستثناء القلة التي يديرها البشر إدارة مكثفة ،أو التي تستطيع العيش في البيئة 
 المستأنسة 

 لمرجانية و الغابات الساحلية وتتعرض الغابات المدارية و النظم اإليكولوجية للشعب ا
وغيرها من ألراضي الرطبة وسواها من المالجب الفريدة األخرى لتدمير سريع ،كما أن انقراض 
األنواع الحيوانية والنباتية مخذا في التسارع ،و التنمية المستدامة في هذا المجال تعني أن يتم صيانة 

وذلك ب بطاء عمليات األنقراض وتدمير المالجب  ثراء ألرض في التنوع البيولوجي لألجيال المقبلة،
ن أمكن وقفها  (15).و النظم اإليكولوجية بدرجة كبيرة وا 

التنمية المستدامة تعني كذلك عدم المخاطرة ب جراء  : حماية المناخ من اإلحتباس الحراري ( ه
 قوط األمطار أو تغيير أنماط س تغييرات كبيرة في البيئة العالمية ،بزيادة مستوى سطح البحر،

والغطاء النباتي او زيادة األشعة فو  البنفسجية ،يكون من شأنها إحداث تغيير في الفرص المتاحة 
 . لألجيال المقبلة 

ويعني ذلك الحيلولة دون زعزعة استقرار المناخ ،أو النظم الجغرافية الفيزيائية و البيولوجية أو      
 .ء أفعال اإلنسان تدميرطبقة األوزون الحامية لألرض من جرا

 :البعد اإلقتصادي / 2.2
جتماعيا منذ الاحتلت التنمية ا ،حيث أعطيت لها عدة  0100قتصادية مكانا هاما سياسيا وا 

أنها تقدم المجتمع طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات :"تعاريف من بينها 
هذا فضال عن زيادة  البشرية وخلق تنظيمات أفضل،اإلنتاج من خالل إنهاء المهارات و الطاقات 
إنها العملية التي بمقتضاها يتم دخول :"، أيضا "رأس المال المتراكم في المجتمع عبر الزمن 

 ".اإلقتصاد القومي مرحلة اإلنطال  نحو النمو الذاتي 
طريق  يتجلى البعد اإلقتصادي من خالل تلبية الحاجات و المتطلبات المادية لالنسان عن

، فهو يعين للتنمية المستدامة اإلنعكاسات الراهنة و المقبلة لالقتصاد (16)اإلنتاج و اإلستهالك 
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على البيئة أن يطرح مسألة اختيار وتمويل و تحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد 
عتبار المحافظة على وتوفق التنمية المستديمة بين هذين البعدين ليس في أخذها بعين األ الطبيعية،

كما تمنح  الطبيعة فحسب بل تقديرها لمجموع العالقات المقامة بين الطبيعة و األفعال البشرية،
 عتبارها مؤسسة على التآزر بين اإلنسان و البيئة األفضلية للتكنولوجية االتنمية المستديمة ب

دافع عن عملية التطوير التنمية والمعارف و القيم التي تضع في األولوية الديمومة الكبيرة ،وهي ت
االقتصادية التي تأخذ في حسابها على المدى البعيد التوازنات البيئية األساسية ب عتبارها قواعد 
للحياة البشرية الطبيعية و النباتية ،لكنه بدوره يختلف بين البلدان المتقدمة و البلدان النامية وبالنسبة 

 الموارد الطبيعية لرفع المستوى المعيشي لشعوبها إلى الدول النامية فهي تعني استغالل
وكذا تعمل على خفض متواصل في استهالك الدول الصناعية من  ،(17)والقضاء على الفقر بها  

 :وتتجلى في . الطاقة و الموارد الطبيعية ،إجراء تحوالت جذرية في األنماط الحياتية السائدة فيها
فبالنسبة لألبعاد األقتصادية للتنمية المستدامة :  الطبيعيةحصة االستهالك الفردي من الموارد (أ

نالحظ أن سكان البلدان الصناعية يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من الموارد الطبيعية 
في العالم ،أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية ،ومن ذلك مثال أن استهالك الطاقة الناجمة 

وهو في بلدان  مرة،00هو في الواليات المتحدة أعلى منه في الهند بـ  عن النفط و الغاز و الفحم
أعلى بعشر مرات في المتوسط منه في البلدان "  OCDE"منظمة التعاون و التنمية االقتصادية الـ

 .النامية مجتمعة 
فالتنمية المستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص في إجراء :إيقاف تبديد الموارد الطبيعية  (ب

تخفيضات متواصلة من مستويات اإلستهالك المبددة للطاقة و الموارد الطبيعية وذلك عبر تحسين 
من  مستوى الكفاءة و احداث تغيير جذري في أسلوب الحياة ،وال بد في هذه العملية من التأكيد

عدم تصدير الضغوط البيئية  إلى البلدان النامية ،وتعني أيضا تغيير أنماط اإلستهالك التي تهدد 
التنوع البيولوجي في البلدان النامية دون ضرورة ،ك ستهالك الدول المتقدمة للمنتجات الحيوانية 

 .(18)المهددة باإلنقراض 
وتقع على البلدان الصناعية مسؤولية  : همسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجت (ج

خاصة في   قيادة التنمية المستدامة ،ألن استهالكها المتراكم في الماضي من الموارد الطبيعية مثل 
كان كبير بدرجة غير متناسبة  –و بالتالي إسهامها في مشكالت التلوث العالمي–المحروقات 
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د المالية و التقنية و البشرية الكفيلة بأن تضطلع يضاف إلى هذا أن  البلدان الغنية لديها الموار 
وفي القيام بتحويل اقتصادياتها  بالصدارة في استخدام تكنولوجية أنظف وتستخدم الموارد بكثافة أقل،

وفي تهيئة أساليب ترمي الى تحقيق نوع من المساواة و  نحو حماية النظم  الطبيعية و العمل معها،
و الصدارة  الفرص االقتصادية و الخدمات االجتماعية داخل مجتمعاتها،االشتراكية للوصول الى 

باعتبار أن –تعني أيضا توفير الموارد التقنية و لبمالية لتعزيز للتنمية المستدامة في البلدان األخرى 
 .ذلك استثمار في مستقبل الكرة األرضية

 وثمة جانب من جوانب الروابط الدولية يها بين البلدان تاغنية  :تقليص تبعية البلدان النامية  (د
ذلك أنه بالقدر  الذي ينخفض به استهالك الموارد الطبيعية  و الفقيرة  يحتاج الى دراسة دقيقة،

في البلدان الصناعية ،يتباطأ نمو صادرات هذه المنتجات من البلدان النامية وتنخفض أسعار 
يحرم البلدان النامية من إيرادات تحتاج إليها ماسا، ومما يساعد على  األساسية بدرجة أكبر مما

نعويض هذه الخسائر اإلنطال  من نمط تنموي يقوم على االعتماد على الذات لتنمية القدرات 
وفي التجارة فيها بين  الذاتية و تأمين االكتفاء الذاتي و بالتالي التوسع في التعاون اإلقليمي،

والتوسع في األخذ  وتحقيق استثمارات ضخمة  في رأس المال البشري، البلدان النامية،
 . بالتكنولوجيات المحسنة

وتعني التنمية المستدامة في البلدان الفقيرة تكريس  :التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة ( ه
ريع ويعتبر التحسين الس الموارد الطبيعية ألغراض التحسين المستمر في مستويات المعيشة،

من السكان العالم المعدمين في الوقت  %01كقضية أخالقية أمر حاسم بالنسبة ألكثر من 
ويتحقق التخفيف من عبء الفقر المطلق نتائج  عملية هامة بالنسبة للتنمية المستدامة  الحالي،

 ألن هناك روابط وثيقة بين الفقر  وتدهور البيئة و النمو السريع للسكان و التخلف الناجم عن
 التاريخ اإلستعماري و التبعية المطلقة  للقوى الرأسمالية ،أما الذين التلبى احتياجاتهم األساسية 
والذين ربما كان بقائهم على قيد الحياة أمرا مشكوكا فيه ، فيصعب أن نتصور بأنهم سيهتمون 

ستدامة بمستقبل كرتنا األرضية ،وليس هناك ما يدعوهم إلى تقرير مدى صالحية تصرفاتهم لإل
كما أنهم يجنحون إلى اإلستزادة من األطفال في محاولة لزيادة القوة العاملة لألسرة و لتوفير األمن 

  .لشيخوختهم
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إن الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر و تحسين مستويات : المساواة في توزيع الموارد ( و
غاية في حد ذاتها  عتبر هذه الوسيلة،وت المعيشة أصبحت مسؤولية كل من البلدان الغنية و الفقيرة،

وتتمثل في جعل فرص الحصول على الموارد و المنتجات و الخدمات فيما بين جميع األفراد داخل 
المجتمع أقرب إلى المساواة ،فالفرص غير المتساوية في الحصول على التعليم و الخدمات 

رية اإلختيار وغير ذلك من الحقو  اإلجتماعية وعلى اإلراضي و الموارد الطبيعية األخرى وعلى ح
و النمو  فهذه المساواة تساعد على تنشيط التنمية تشكل حاجزا هاما أمام التنمية، السياسية،

 .األقتصادي الضروريين لتحسين مستويات المعيشة
فالتنمية المستدامة تعني إذن الحد من التفاوت المتنامي في :  الحد من التفاوت في المداخيل( ز 

الدخل وفي  فرص الحصول على الرعاية الصحية في البلدان الصناعية مثل الواليات المتحدة 
تاحة حيازات  األراضي الواسعة وغيرالمنتجة للفقراء الذين ال يملكون أرضا في مناطق مثل أمريكا  وا 

لزراعيين العاطلين كما هو الشأن بالنسبة لبالدنا ،وكذا تقدم القروض الى الجنوبية أو المهندسين ا
كسابها الشرعية   .القطاعات  اإلقتصادية غير الرسمية وا 

كما أن التنمية المستدامة يجب أن تعني في جميع البلدان تحويل : تقليص اإلنفا  العسكري (  ح
ومن  لة الى اإلنفا  على احتياجات التنمية،األموال من األنفا  على األغراض العسكرية وأمن الدو 

شأنها إعادة تخصيص ولو جزء صغير من الموارد المكرسة اآلن لألغراض العسكرية اإلسراع 
 . بالتنمية  بشكل ملحوظ

 :البعد اإلجتماعي و البشري / 3.2
الذي تتميز التنمية المستدامة خاصة بهذا البعد الثالث إنه البعد اإلنساني بالمعنى الضيق 

وال بد لهذا  يجعل من النمو وسيلة لاللتحام األجتماعي و لعملية التطور في االختيار السياسي،
اإلختيار أن يكون قبل كل شيء اختيار إنصاف بين األجيال بمقدار ماهو بين الدول، ستحافظ 

ألجيال األجيال الراهنة ب عتبارها مدفوعة بهم اإلنصاف على اختيارات النمو التي ترغب فيها ا
وتعني هنا التنمية المستدامة باالبعاد  ،(13)القادمة و الدول تامختلفة من الشمال على تاجنوب 

وهو أمر بدا يكتسي أهمية بالغة  البشرية العمل على تحقيق تقدم كبير في سبيل تثبيت نموالسكان،
ليس ألن النمو المستمر للسكان لفترة طويلة وبمعدالت شبيهة بالمعدالت الحالية أصبح أمرا 
مستحيال استحالة واضحة قط ،بل كذلك الن النمو السريع يحدث ضغوطا حادة على الموارد 
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ريع للسكان في بلد أو منطقة الس الطبيعية وعلى قدرة الحكومات على توفير الخدمات ،كما أن النمو
تمثل هذه ما يحد من التنمية ،ويقلص من قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة إلعالة كل ساكن ،وت

 :األبعاد فيما يلي
إن للحجم النهائي الذي يصل إليه السكان في الكرة األرضية :  مكانه الحجم النهائي للسكان(أ

وتوحي  الة الحياة البشرية غير معروفة بدقة،أهميته أيضا  الن حدود قدرة األرض على إع
اإلسقاطات الحالية ،في ضوء االتجاهات الحاضرة للخصوبة ،بل عدد سكان العالم سيستقر عند 

وضغط  ، وهو أكثر من ضعف عدد السكان الحاليين،(22) 0001مليار نسمة عام  00.0حوالي 
مل تدمير المساحات الخضراء وتدهور السكان ،حتى بالمستويات الحالية ،هو عامل متنام من عوا

التربة و االفراط في استغالل الحياة البرية و الموارد الطبيعية األخرى ،ألن نمو السكان يؤدي بهم 
( ظاهرة البناءات الفوضوية ومعركة االسمنت المسلح مع األراضي الزراعية)الى األراضي الحدية 

 .لطبيعية أو يتعين عليهم اإلفراط في استخدان الموارد ا
كما أن لتوزيع السكان أهمية بالغة من األهمية فاالتجاهات الحالية نحو :  أهمية توزيع السكان( ب

فالمدن تقوم  توسع المناطق الحضرية، وال سيما تطور المدن الكبيرة لها عواقب بيئية ضخمة،
ها خطورتها على بتركيزالنفايات و المواد الملوثة حيث تتسبب في كثير من األحيان في أوضاع ل

الناس وتدمرالنظم الطبيعية المحيطة بها ،ومن هنا ،ف ن التنمية المستدامة تعني النهوض بالتنمية 
القروية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة الهجرة الى المدن ،وتعني اتخاذ تدابير سياسية خاصة 

تقلص الى الحد األدنى من من قبيل اعتماد اإلصالح الزراعي واعتماد تكنولوجيات تؤدي الى ال
 .(21)اآلثار البيئية للتحضر ومنه جاء مصطلح التنمية المستدامة 

تنطوي فكرة التنمية على استخدام الموارد البشرية استخداما :  االستخدام الكامل للموارد البشرية(ج
كامال ،وذلك بتحسين التعليم و الخدمات الصحية و محاربة الجوع ، ومن المهم بصورة خاصة أن 
الخدمات األساسية الى الذين يعيشون في فقر مطلق أو في المناطق النائية ،ومن هنا ف ن التنمية 

جيه الموارد أو إعادة تخصصها لضمان الوفاء أوال بالحتياجات البشرية المستدامة تعني إعادة تو 
األساسية مثل تعلم القراءة و الكتابة ،وتوفير الرعاية الصحية األولية ،و المياه النظيفة ،و التنمية 

تحسين الرفاه االجتماعي ،وخماية التنوع الثقافي –فيما وراء االحتياجات األساسية –المستدامة تعني 
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 بتدريب المربين و العاملين في الرعاية الصحية والفنيين  –الستثمار في راس المال البشري وا
  (22). والعلماء وغيرهم من المتخصصين الذين تدعو اليهم الحاجة الستمرار التنمية

أن التنمية البشرية تتفاعل تفاعال قويا مع األبعاد األخرى للتنمية المستدامة :  الصحة و التعليم( د
ووجود قوة العمل  من ذلك مثال أن السكان األصحاء الذين نالو من التغذية الجيدة ما يكفيهم للعمل،

يرهم التعليم أن يساعد المزارعين وغأمر يساعد على التنمية اإلقتصادية ومن شأن  الحسنة  التعليم،
 (23) .من سكان البادية على حماية الغابات وموارد التربة و التنوع  البيولوجي حماية أفضل

 ففي كثير من البلدان النامية تقوم النساء لدور المرأة أهمية خاصة، : أهمية دور المرأة( ه
طاقتهم في و الرعي وجمع الحطب ونقل الماء، وهم يستخدمون معظم  واألطفال بالزراعة المعيشية،

الطبخ  ويعتنون بالبيئة المنزلية مباشرة،و المرأة بعبارة أخرى هي المدبر األول للموارد و البيئة في  
ومع ذلك فكثير ما تلقى صحتها و تعليمها  –هي أول من يقدم الرعاية لألطفال  كما أنها -المنزل

ليما، لديها فرص أكبر في اإلهمال الصارخ مقارنة بصحة الرجال وتعليمهم ،والمرأة األكثر تع
وأطفالها أكثرصحة  الحصول على وسائل منع الحمل ،كما أن معدالت خصوبتها أقل في المتوسط،

 .(24)ومن شأن اإلستثمار في صحة المرأة وتعليمها أن يعود على القابلية لالستدامة بمزايا  متعددة 
المستدامة على المستوى السياسي تحتاج إن التنمية  : األسلوب الديمقراطية اإلشتراكية في الحكم (و

إلى  مشاركة من تمسهم القرارات ،في التخطيط لهذه القرارات وتنفيذها ،وذلك لسبب عملي هو أن  
لذلك ف ن اعتماد النمط   جهود التنمية التي ال تشرك الجماعات المحليةكثيرا ما يصيبها اإلخفا ،

 .األساسية للتنمية البشرية المستدامة في المستقبل الديمقراطي اإلشتراكي في الحكم يشكل القاعدة
 :البعد التكنولوجي /4.2

وتعي التنمية المستدامة هنا التحول إلى تكنولوجيا أنظف وأكفأ وتقلص من استهالك الطاقة وغيرها 
من الموارد الطبيعيةإلى أدنى حد،وينبغي أن يتمثل الهدف في عمليات أو نظم تكنولوجيا تتسبب في 

ت أو ملوثات أقل في المقام األول ،وتعيد تدوير النفايات دخليا،وتعمل مع النظم الطبيعية أو نفايا
وفي بعض الحاالت التي تفي التكنولوجيات التقليدية بهذه المعايير فينبغي المحافظة  تساندها،
 :ومنها مايلي  .عليها

المرافق الصناعية إلى تلوث  كثيرا ما تؤدي: استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية (أ
ما يحيطبها من هواء وماء وأرض،وفي البلدان المتقدمة النمو ،يتم الحد من تدفق النفايات وتنظيف 



 الفصل الرابع                                          التنمية المستدامة في الجزائر

146 

 

التلوث بنفقات كبيرة ،أما في البلدان النامية ،ف ن النفايات المتدفقة في كثير منها ال يخضع للرقابة 
وتكون  فر منها إلى الكفاءة أو لعمليات التبديد،إلى حد كبير ،ومع هذا فليس التلوث نتيجة ال م

 .نتيجة   أيضا لإلهمال و األفتقار إلى فرض العقوبات اإلقتصادية 
إن التكنولوجيا المستخدمة اآلن : األخذ بالتكنولوجيات المحسنة و بالنصوص القانونية الزاجرة (ب

في التلوث من التكنولوجيا المتاحة في في   البلدان النامية كثيرا ما تكون أقل كفاءة وأكثر تسببا 
والتنمية المستدامة تعني اإلسراع باألخذ بالتكنولوجيات المحسنة،وكذلك  البلدان  الصناعية،

بالنصوص القانونية الخاصة بفرض العقوبات في هذا المجال وتطبيقها ،ومن شأن التعاون 
-وكفأ تناسب اإلحتياجات المحلية سواء باإلستحداث أو التطوير لتكنولوجيا أنظف –التكنولوجي 

وأن  الذي يهدف إلى سد الفجوة بين البلدان الصناعية والنامية أن يزيد من األنتاجيةاإلقتصادية،
يحول أيضا دون مزيد من التدهور في نزعية البيئة، وحتى تنجح هذه الجهود ،فهي تحتاج أيضا 

ال سيما في البلدان األشد فقرا،و التعاون و  الى استثمارات كبيرة في التعليم و التنمية البشرية،
التكنولوجي يوضح التفاعل بين األبعاد األقتصادية و البشرية و البيئية و التكنولوجية في سبيل 

 .تحقيق التنمية المستدامة
كما أن استخدام المحروقات يستدعي اهتماما خاصا ألنه : المحروقات و اإلحتباس الحراري (ج

حراقها وطرح مثال  واضح على العم ليات الصناعية غير المغلقة ،فالمحروقات يجري استخراجها وا 
نفاياتها داخل البيئة ،فتصبح بسبب ذلك مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء في المناطق العمرانية  
 ولألمطار الحمضية التي تصيب مناطق كبيرة ، واإلحتباس الحراري الذي يهدد بتغير المناخ 

نبعاث الغازات الحرارية من أنشطة البشر تتجاوز قدرة األرض على  والمستويات الحالية ال
ذا كانت اآلثار قد أصبحت خالل العقد األخير من القرن العشرين واضحة المعالم  امتصاصها ،وا 
،ف ن معظم العلماء  متفقون على أن امثال هذه اإلنبعاثات ال يمكن لها أن تستمر الى ماال نهاية 

وسيكون  لية أو بمستويات متزايدة ،دون أن تتسبب في احتراز عالمي للمناخ،سواء بالمستويات الحا
للتغييرات التي تترتب عن ذلك في درجات الحرارة وأنماط سقوط األمطار ومستويات سطح البحر 

مثار مدمرة على النظم اإليكولوجية وعلى رفاه الناس -وال سيما إذا جرت التغييرات سريعا –فيما بعد 
 .ال سيما بالنسبة لمن يعتمدون اعتمادا مباشرا على النظم الطبيعيةو  ومعاشهم،
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ترمي التنمية المستدامة في هذا المجال الى الحد من المعدل العالمي  :الحد من انبعاث الغازات( د
يجادمصادر أخرى  لزيادة انبعتث الغازات الحرارية، وذلك عبر الحد من استخدام المحروقات ،وا 

وسيكون من المتعين على البلدان الصناعية أن تتخذ  جتمعات الصناعية،للطاقة إلمداد الم
واستحداث تكنولوجيات جديدة  CO2الخطوات األولى للحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون 

 –المتجددة -الستخدام الطاقة الحرارية بكفاءة أكبر ،وتوفير إمدادات من الطاقة غير الحرارية 
ة ،فالتنمية المستدامة تعني استخدام المحروقات بأكفاما يستطيع في تكون مأمونة نفقاتها محتمل

 .(25)جميع البلدان 
والتنمية المستدامة تعني أيضا الحيلولة دون تدهور طبقة  :الحيلولة دون تدهور طبقة األوزون (ه

 : وتمثل اإلجراءات التي اتخذت لمعالجة هذه المشكلة سابقة مشجعة األوزون الحامية لألرض،
فاتفاقية كيوتو جاءت للمطالبة بالتخلص تدريجيا من المواد الكيميائية المهددة لألوزون وتوضح بأن 

لكن تعنت الواليات المتحدة األمريكية  التعاون الدولي مخاطر البيئة العلمية هو أمر مستطاع،
ا دام أن ال واعتدادها بأن قوتها أصبحت فو  إرادة المجتمع جعلها ترفض التوقع على اإلتفاقية م

 . أحد يستطيع إجبارها على ذلك
 :نظريا  مبادئ التنمية المستدامة –3

 :وتتمثل في مبدأين هما :المبادئ األساسية /0.0
 يظهر من خالل تأثير كل منهما على اآلخر : التوفيق بين متطلبات التنمية وتدابير حماية البيئة

جراء التقدم الصناعي كالتلوث مثال في حيث تتسبب التنمية في عدة مشاكل ايكولوجية من 
يسهم نقص التنمية وعدم القدرة على تلبية اإلحتياجات األساسية و الفقر في استنزاف  المقابل،

كقطع الغابات و تردي األراضي الخصبة  الموارد الطبيعية الضرورية وتدهور النظم اإليكولوجية،
تستخدم  عن عدم إتباع تنمية مالئمة يئيةلسد حاجات المجتمع،فضال عن ذلك ،ف ن المشاكل الب

 .الطبيعية بشكل عقالني وتحافظ على البيئة ،ألن هذه األخيرة عليها استمرارية التنمية الموارد
وعليه فمهمة هذا مبدأ هي بالدرجة األولى التوفيق بين وجهات نظر الدول المصنعة المهتمة 

 .امية التي تصبوا إلى تنمية اقتصادياتهاللمستقبل اإليكولوجي لألرض ووجهات نظر الدول الن
الطبيعية  على النظم اإليكولوجية و المواردعلى الجيل الحاضر المحافظ : العدالة مابين األجيال*

لفائدة األجيال القادمة ،وفي ذاته ال تتحمل األجيال الحاضرة أعباء غير معقولة لمواجهة احتجاجات 
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يجب إعطاء مرونة لألجيال المقبلة لتحقيق أهدافها حسب  المستقبل غير المحدد ،ولكن على العكس
القيم الخاصة بها ،كما يجب على كل جيل أن يقدم ألعضائه حقوقا عادلة أي استغالل تراث 
األجيال السابقة وأن يحافظ على هذا الحق لألجيال المقبلة ،وذلك بمجموعة من الحقو  و 

 .حقو  اإلنسان الدولية القائمة حالياالواجبات بين األجيال التي يجب أن تضاف إلى 
كذلك يتوجب على كل دولة أن تسعى على ممارسة األنشطة في حدودها أو تحت إشرافها بأن 

               .التسبب أضرار يمكن أن تمس بحياة األجيال الحالية و المستقبلية
 :تتضمن مايلي :المبادئ الفرعية /2.3
العمل على ضمان حماية البيئة من أية أثار ضارة متوقع وعليه يجب : اإلحتياط  مبدأ* 

ن حدثت تكون في المستقبل البعيد، و بالتالي ف ن الطابع التوقعي  حصرلها ،قد ال تحدث أبداوا 
يجعله موجه تماما نحو التدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة الى تلبية اإلحتياجات  للمبدأ

 .مستعينة في ذلك بعض المبادئ قبلة،اإلنمائية لألجيال الحالية و الم
  البيئة ية من تدهوراويتم ذلك عن طر  اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكاليف للوق

 .واإلسهام في التنمية المستديمة ،ليصبح هذا المبدأوسيلة أو أداة عمل اتحقيقها
وتجسيدا للمصلحة  يتمثل في التراث المشترك لإلنسانية، : مبدأ األشغال المشترك لإلنسانية*   

ويتكون التراث من المجاالت المشتركة التي ال مالك لها  أو المقبلة، المشتركة لإلنسانية الحاضر
والعمل على بلورة اهمية االعتراف بالحاجة الى حماية ، .....(البحار ،الفضاء الخارجي ،)

وعلى عاتق كل دولة  اإلنسان أو الطبيعة، لالجوانب الفردية و المتميزة سواء كانت من عم
 .واجب حماية وحفظ التراث الثقافي و الطبيعي ونقله الى األجيال المقبلة 

وعليه يمنع تملك جميع العناصر المكونة للتراث المشترك ويشترط تحت رقابة دولية لفائدة 
 .اإلنسانية جمعاء

 : المتمثلة فيما يلي: المبادئ القابلة لالندماج *  
لمكانية تحقيق التنمية المستدامة من الناحية اإليكولوجية يتوجب السعي : تالمشاركة في القرارا-

إلى إشراك جميع المواطنين في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية البيئة ،فعلى األفراد 
دارة وتخص هذه المشاركة الفئات كالنساء  الموارد بكيفية مستديمة، والجماعات مسؤولية حماية وا 

 .(26)و النخبة العلمية  سكان األصليين و الجماعات المحلية النقابات و الفالحين،ال و الشباب،
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م انية تطبيقها بفعالية اكبر من أجل حماية وحفظ وتحسين كوهذا بهدف اتخاذ القرارات أفضل وا 
 .الحالة البيئية وضمان تنمية مستديمة معقولة ايكولوجيا

 ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية الى تشجيع الوفاء بالتكاليف البيئة:  الملوث يدفع الثمن(-
ستخدام األدوات اإلقتصادية، داخلها، مخذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون المسؤول  وا 

الى  ويهدف هذا المبدأ .عن التلوث هو الذي يتحمل تكلفة وتدابير الوقاية ومكافحة التلوث
 .رد الطبيعة التي تحتويها البيئةوالرشيد للمواتشجيع األستخدام األمثل 

الشك أنه من حق كل دولة أن تستغل ثرواتها الطبيعة أن هذه   :  سيادة ومسؤولية الدولة(-  
نما يحدها واجب أالتسبب أضرارا بيئية دول أخرى، السيادة ليست مطلقة، وفي حالة اإلخالل  وا 

 .األيكولوجي المتسببة فيه وب إصالح الضرربه يترتب على الدولة مسؤوليتها الدولية ووج
الدول  بين متطلبات السيادة الوطنية –قدر اإلمكان  –بناء على ذلك فقد روعي تحقيق التوازن 

ومقتضيات المصلحة العامة للمجتمع الدولي من ناحية ثانية، وعليه أصبح مقبوال  من ناحية،
ا داخل إقليمها أو تحت إشرافها متى كان أن تساءل الدولة عن األفعال المشروعة التى تباشره

  .من شأن مثل هذه األفعال إلحا  الضرر ببيئة دولة أخرى 
يعد التعاون الدولي لحفظ وحماية البيئة ضرورة تفرضها شمولية :الشركة الشاملة و التعاون (-

 النظم األيكولوجية ،وقد أضفى عليه تدريجيا صفة األلتزام القانوني 
نما الحد منها إذا ما  د بالوقاية من األضرار التي يمكن أن تلحق بالبيئة،وهو مبدأال يتحد وا 

 .حدثت
ن كانت متباينة(- بالنظر الى المساهمات المختلفة في التهور العالمي : المسؤولية المشتركة وا 

ن كانت متباينة وتسلم الدول المتقدمة النمو  للبيئة، يقع على عاتق الدول مسؤوليات مشتركة وا 
سؤولية التي تتحملها في السعي على الصعيد الدولي، إلى التنمية المستديمة وبالنظر الى مبال

 (27).تستاثير التي بها
 .ويوحي هذا المبدأ بانشاء فعلي آلليات مالية لمساعدة البلدان النامية في حماية البيئة
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 :مؤشرات التنمية المستديمة -4
يمكن تصنيفها من منظور األبعاد السابقة هناك العديد من المؤشرات و المرتكزات 

نسانية ومؤشرات خاصة ب دراة الموارد  جتماعية وا  للتنمية المستدامة فتشمل مؤشرات اقتصادية وا 
 .البيئة

 :وتندرج ضمنها: مؤشرات اقتصادية (أ 
   حيث يعتبر الفقر عدوا ثانيا للتنمية المستدامة وعالجه يعني حتمية :التخفيف من حدة الفقر  - 

ستدامتها  .أخالقية إنسانية ومؤشرا للتنمية وا 
بما يمكن من  وهو يتطلب توفير الدخل مرتفع مما يمكن من اعادة استثمار جزء منه :االستمرارية

 (28) .احالل والتجديد والصيانة للموارد  االقتصادية
 .الوطنيباعتبار السياحة احد المصادر الثورة الهامة في االقتصاد :االزدهار السياحي

حيث تعتبر التنمية الغذائية المحلية هي بعدا اساسيا من ابعاد االمن الغذائي :تحقيق االمن الغذائي
 .ويتطلب ذلك ايجاد مخزون استراتيجي لمواجهة التغيرات

تدوير ، الحر  " الدفان"ويتم التعامل معها من خالل الردم الصحي :النفايات واعادة الدوير
ءات تكفل تحقيق التنمية المستدامة بتقليل حجم هذه النفايات فرض الضرائب اتخاذ االجرا‚النفايات

 (23).تشجيع ودعم االستثمارات‚التوعية البيئية‚عليها

 : وتتضمن ما يلي :مؤشرات اجتماعية وانسانية (ب
ويقصد بنمو السكان بالمعدالت سريعة جدا ال تتفق مع معدالت :القضاء على االنفجار السكاني

 .او القدرات البيئيةالتنمية 
خاصة في الدول التي تتسم بمعدالت نمو السكاني سريعة جدا وهذه :دعم برامج تنظيم االسرة

 .البرامج تهدف للحفاظ على البيئة والتوعية والتربية وااللتزام
باعتبار هب نصف المجتمع وهي لصيقة بالبيئة وهي :دعم دور المراة في التنمية المستدامة

 .وهي ضحية في ذات الوقت وان كانت متهمة بعداء البيئةمحور التنمية 
 :وتتجلى فيما يلي:مؤشرات خاصة ب رادة الموارد البيئية (ج 

القابلة للنفاذ والمتجددة بما يضمن مصلحة االجيال  : تنظيم استخدام الموارد الطبيعية *(
 للحد من اسستنزافها لتحقيق بيئة مصانة غير مستترفة‚القادمة
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وهو المعيار الضابط للتنمية المستدامة اي المحافظة على  : التوازن البيئي تحقيق *(
البيئة بما يتضمن سالمة الحياة الطبيعية وانتاج ثروات متجددة مع االستخدام العادل 

 .للثروات غير المتجددة
مشكلة بيئية ، ان نقص مصادر الطاقة في اي بيئة او دولة من الدول : قضية الطاقة *(

جب التصدي لها لتحقيق امن الطاقة من خالل الترشيد استخدام الطاقة ملحة ي
 .(غير المتجددة)االحفورية

حيث ان مشكلة التصحر من القضايا البيئية الملحمة في عالمنا  :مكافحة التصحر *(
المعاصر وبصفة خاصة في البيئات الجافة وشبه الجافة التي تتصف بنظمها األيكولوجية 

حة التصحر من خالل إجراء مسح شامل وتفصيلي للمناطق المتصحرة الهشة ويتم مكاف
وضبط النمو السكاني وترشيده بيئيا وضبط وترشيد قطع األشجار واستزراعها وتنميتها 

 .وضبط وترشيد االستخدام الرعوي وتنمية وترشيد االستخدام الزراعي ووقف زحف الرمال
التنمية المستدامة من خالل المراقبة  ويمكن تحقيق : "الحيوية"المحميات الطبيعية *(

ب نشاء شبكة محميات واسعة االنتشار واستخدام األشجار  البيئية المستمرة للحياة الفطرية،
جراء المزيد من  القائمة واستغاللها بطر  متنوعة ،وذلك بالدعوة للعمارة الخضراء ،وا 

 .الدراسات والبحوث البيولوجية وعم التوعية و التربية البيئية
 ونستقرأ من خالل التنمية المستديمة ان مؤشراتها و خصائصها ال يمكن أن تتضح
و تتحقق إال من خالل دور الدولة الضروري فيما السيما فيما يتعلق بتنظيم استخدام المرارد 
 الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي،حيث أصبح هناك ربط واضح و أكيد بين التنمية و البيئة 
و أصبحت البيئة عنصرا أساسيا ضمن أي أنشطة و مشاريعها و مواقع تلك المشاريع بما يهدف 

على ( ممثل في الدولة )في النهاية إلى المحافظة على البيئة و الحصول على موافقة المجتمع 
 . اريعشالمنوعية و مكان 

 و إنها في حالة ثباتأن الثروات الطبيعية كم ال ينفي  (الخاطب )وقد كان االعتقاد السابق 
ستقاللية ولكن ثبت أن الثروات  متوازنة و هي تمثل  محدودة بمحددات يبئية و بيولوجية و طبيعيةوا 

األرض  وكل ما يؤثر على المياه، أنظمة بيئية فرعية مرتبطة ومتوازنة مع النظام البيئي العالمي،
 .الطبيعية في المدى الطويليؤثر على ديناميكية تكوين الموارد  المناخ، الطاقة،
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ويمكن الطريق نحو التنمية المستدامة في مجموعة من اإلصالحات لمواجهة السياسات 
وإليجاد برامج جديدة للتعديالت الهيكلية، وبالرغم من أن هذه اإلصالحات اإلقتصادية الفاشلة 

على األوضاع ستقتضي على الفقر في المدى الطويل وتلبي جميع احتياجات اإلنسان وتقتضي 
  االقتصادية التي تؤدي على تدهور البيئة ،ونتيجة التعدي الجائر على هذه المنظومة الطبيعية

و اإلخالل بالتوازنات الطبيعية أدى ذلك في التأثير على مسيرة ( في الدول المتقدمة و النامية)
وارد و نتيجة لالختالل حيث إختل مسار التنمية نتيجة تناقض المعروض من الم التنمية واستقرارها،

 وزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون  البيولوجي الناتج عن تصنيع و اإلستخدام المفرط للكيماويات،
وهنا إتصح أن هناك دور أساسي و مهام وظيفة الدولة البد أن تمارسها حيث ال يوجد بديل للقيام 

 .بهذا الدور
 :أهداف التنمية المستدامة  -5

 قيق أهداف التنمية المستدامة الى نظام متسق يضم السياسات التكنولوجية يحتاج تح       
تضمن هذه الخطة توظيف الموارد الطبيعية . واألقتصادية و اإلجتماعية في خطة شاملة لتنمية

وراس المال البشري بطريقة اقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي يهدف الى األرتفال بنوعية الحياة 
سياسات فعالة .على نوعية البيئة ومصادرها الطبيعية لألجيال الحالية و القادمةللمواطن مع الحفاظ 

 .من أجل تحقيق التنمية

يتطلب تحقيق التنمية المستدامة إيجاد تغييرات سياسة ومؤسسية : مبدأ التخطيط اإلستراتيجي ( أ
التخطيط وتحقيق ذلك من خالل تطبيق مبدأ  تصمم بعناية لتلبي األحتياجات التي تم تحديدها،

اإلستراتيجي ،ويستلزم ذلك تطبيق نظم التقييم البيئي اإلستراتيجي ثم التقييم البيئي التراكمي 
 .عند تحديد األهداف

ثم تقييم األثر البيئي لكل مشروع يقر وبتطبيق التخطيط يجب أن يعتمد على المشاركة 
 .ا الجميعالواسعة لجميع المنتفعين ذوي الصلة لتحقيق أفضل نتائج يستفيد منه

ستعتمد اإلستراتيجية الوطنية : مبدأ بناء عملية إعداد اإلستراتيجية على التحليل الفني الجيد 
للتنمية المستدامة على التحليل الدقيق للوضع الراهن و األتجاهات المستقبلية و المخاطرة 

سبيل المثال  على مع تحديد الروابط بين التحديات المحلية و الوطنية و العالمية، المتوقعة،
الناتجة عن العولمة أو تأثيرات نغير المناخ  ستدرج الضغوط الخارجية المفروضة على الدولة،
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 ،في هذا التحليل و الذي سوف يعتمد على المعلومات الموثقة حول تغيير الظروف البيئية 
ا واإلجتماعية واألقتصادية و الضغوط المفروضة وكيفية األستجابة إليها ومدى ارتباطه

وسوف تستخدم القدرات المحلية والمعلومات المتاحة بشكل  بأهداف ومؤشرات اإلستراتيجية،
  .كامل إلجراء التحليل كما سيعكس التحليل أيضا وجهة نظر كافة الشركاء

توضع األهداف للمساعدة في تحديد كمية :  مبدأوضع أهداف واقعة ومرنة للسياسة( ج
تعتبر األهداف التي يصاحبها  وجوده المخرجات المتوقعة أو األوضاع المرغوب فيها،

الحوافر من أدوات تنفيذ السياسة األكثر فاعلية وستستخدم عندما تتاح القدرة على ذلك 
 .ستمثل األهداف تحديا ومع ذلك ف نها واقعة ويمكن تحقيقها

البد من إدراج األستراتيجية في عملية :  الترابط بين الميزانية وأولويات اإلستراتيجية مبدأ(د
 .تخطيط الميزانية لضمان توفير الموارد المالية لمكونات اإلستراتيجية حتي تحقق أهدافها

ستعمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة  : مبدأالسياسة المتكاملة بين القطاعات المختلفة(ه
دعم سياسات التنمية المستدامة ،وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة المعنية  على

 حسبما تقضى الحاجة لذلك ،وبإلضافة الى ذلك يلزم أن تعمل السلطات المركزيةّ 
و الواليات ووحدات اإلدارة المحلية على إدراج حماية البيئة و الترابط األجتماعي في جميع 

لى المستوى المحلي فيلزم القيام بالتعديالت المؤسسية المطلوبة السياسات القطاعية ،أما ع
سيكون من مهام لجنة .لتعكس احتياجات القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة 

التنمية المستدامة التنسيق بين و الخطط و البرامج القطاعية مع أخذ البيئة و التأثيرات 
دمج األعتبارات البيئية واإلجتماعية في السياسات  األجتماعية في األعتبار، و العمل على

 الخ....القطاعية مثل السياسة الزراعية و الصناعية و اإلجتماعية وسياسة الطاقة و النقل 
سوف يتم ذلك عن طريق تحليل اإلطارالكلي لسياسة الدولة حتى يمكن تحديد السياسات 

 .(32): والخطط و البرامج المختلفة ومن أمثلة ذلك 
 .خطط العمل واألستراتيجية الوطنية البيئية  -
 .خطط عمل األستراتيجية الوطنية للتنوع البيئي -
 .اإلستراتيجيات الوطنية للحفاظ على البيئة  -
 .الخطط الوطنية لمكافحة التصحر  -
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 .برامج اإلصالح الهيكلي -
 .خطط استراتيجيات التنمية الحضرية و العمرانية  -

السياسات ولتحقيق أكبر قدر من التكامل يجب في البدء  يصعب تحقيق التكامل التام بين
بتحديد السياسات المتضاربة وتأثيراتها ،وبالتالي يمكن تحقيق التوازن بين السياسات ب ستخدام 
األدوات المنهجية المناسبة هذا علما بأن تكامل السياسة سوف يعتمد بشكل أساسي على التفاوض 

 .ينوبناء الرأي الجماعي بين المنتفع
 لتحقيق التنمية المستدامة يجب أن يقوم الحكم في المستويات الوطنية :  مبدأالحكم الرشيد (و

والمحلية و البلديات على الشفافية في صنع القرار ،ومشاركة المواطنين و المجتمع المدني في 
أسس و المسؤولية و المساءلة و المحاسبة في التنفيذ ،كما يجب أن تكون هناك  صنع القرار،

 واضحة فيما يتعلق بتخصيص الموارد واستخدام األموال العامة وخفض التكلفة وترشد اإلنفا 
 .واإلنتباه الى القضايا اإلجتماعية 

من الضروري أن تتحقق تدريجيا المركزية اتخاذ القرار :  مبدأ ال مركزية السلطة و التفويض (ز
ؤوليات من المستوى المركزي الى الى أقل مستوى ممكن ،حيث تنتقل األختصاصات و المس

ومع ذلك للحكومة اليد العليا في وضع السياسات ووضع األطر  المستويات األقليمية و المحلية،
 .القانونية التي تمكنها من تحقيق أهدافها المحددة

يؤكد هذا امبدأ على أهمية التعليم وبناء القدرات في رفع الوعي واستيعاب كل : رفع الوعي مبدأ (ح
ولن تتحقق التنمية  ئات الشعب لقضايا التنمية المستدامة وزيادة األهتمام العام بهذه القضايا،ف

 .المستدامة دون التعاون الفعال بين كافة فئات المجتمع 
يجب أن تترك الثروات الطبيعية لألجيال القادمة بنفس القدر الذي  : العدالة بين األجيال مبدأ (ط

لألجيال القادمة نفس الفرص أو فرص أفضل  الحالية، تلك الثروات حتى يتوفرتسلمت به األجيال 
 .لتلبية احتياجاتهم مثل الجيل الحالي

يدعو هذا المبدأالى التوزيع العادل للدخل مع تأمين :مبدأ تحقيق العدالة بين الجيل الحالي  (ي
جتماعي األنصاف اإلجتماعي األحتياجات البشرية األساسية لكل فئات المجتمع ،علما بأن عدم اإل
 .خدام الموارد الطبيعية وتدميرهاداخل هذا الجيل يمكن أن يؤدي الى اإلحباط اإلجتماعي وسوء است
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يدعو هذا المبدأ إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية :  مبدأالحفاظ على الموارد الطبيعية (ك
بطريقة تضمن الحفاظ على التنوع وبحيث تستخدم الموارد الطبيعية  لضمان استدامة التنمية،

المتجددة بما اليتجاوز قدرتها  وبحيث تستخدم الموارد البيولوجي وحماية القيم والمناظر الطبيعية،
 .على التجدد

وتستخدم الموارد غير المتجددة بطريقة تضمن استمرارية استخدامها على المدى الطويل بفاعلية 
وذلك عن طريق األستعاضة عنها بالموارد األخرى المتاحة أو المواد المصنعة مثل استبدال الوقود 
ن الحجري ومصادر الطاقة غير المتجددة بمصادر الطاقة المتجددة وستعادة الطاقة الناتجة م

 .(31)المخلفات 
يدعو هذا المبدأ الى تقوم الجهة التي يتسبب نشاطها في : مبدأ تغريم الجهة المتسببة في التلوث (ل

أو إذا أنتجت أو استخدمت أو تاجرت في المواد الخام أو المنتجات  إحداث ضغوط على البيئة،
تقوم هذه الجهات يدفع رسوم شبه النهائية أو المنتجات التي تحتوي على المواد المضرة بالبيئة ،

مقابل تسببها في هذا التهور، كما تتحمل التكلفة بالكامل التلوث على توفير حافز قوي للصناعة 
 .(32)لألقالم أو الحد من التلوث حيث سيتضح أن تكلفة الحد من التلوث استثمار له عائد مجرى 

ينص هذا المبدأعلى أن أي فرد يستخدم الموارد الطبيعية يجب أن : مبدأ قيام المستخدم بالدفع( م
يدفع سعر واقعي في مقابل هذا اإلستخدام على أن تغطي هذه القيمة تكاليف معالجة مخالفات 
االستخدام يطبق هذا المبدأعلى الخدمات مثل اإلمداد بمياه الشرب وجمع مياه الصرف الصحي 

 .الخ ... دية و التخلص منهاومعالجتها ،وجمع المخلفات البل
يحتاج تحقيق التنمية المستدامة الى شعور المنتفعين بمسؤليتهم :  مبدأ المسئولية المشتركة( ن

 .المشتركة تجاه الحد من ضغوط التنمية على البيئة و الموارد الطبيعية و المجتمع 
الحل عند نهاية )بعد حدوثه  تعتبر الوقاية من التلوث أكثر فاعلية من التلوث :مبدأ الوقائية ( س

 (األنبوب 
وعلى هذا األساس يجب تجنب األنشطة التي تمثل تهديد للبيئة وصحة اإلنسان على أن يتم تنفيذ 

 .(33):وتخطيط كل منها بصورة تؤدي الى 

 .إحداث أقل تغيير ممكن للبيئة -
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 .أقل خطورة للبيئة -
 اد الخام و الطاقة في البناء الحد من الضغوط على البيئة و األستخدام الرشيد للمو  -

 .و اإلتناج و التوزيع و اإلستخدام
 .اإلقالل من التأثيرات على البيئة عند مصدر التلوث -
 .يطبق هذا المبدأ من خالل تنفيذ األثر البيئي واستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة -

 :مبدأ التخطيط والتنمية العمرانية واستخدامات األراضي ( ع 
يعتبر التخطيط العمراني وتخطيط استخدام األراضي أداة رئيسية لتحقيق التنمية الحضرية 
والريفية المستدامة، واالستخدام المستدام لألراضي وتخصيص المواد مع األخذ بعين االعتبار تأمين 

 (34). رفاهية المجتمعات الريفية والحضرية الفاعلية االقتصادية واالجتماعية وصحة و
فالنظام التخطيطي الشامل يضمن في ممارساته وتطبيقاته العمرانية ذلك التوازن الهام بين 
كل من القطاع الحضري والقطاع الريفي، حيث يتم وضع معايير مالئمة تضمن عدم التركيز 
الشديد على مدن أو مناطق حضرية بعينها، وبالتالي إهمال التنمية العمرانية المتكاملة لعديد من 

ى أو األماكن النائية، أو المناطق الفقيرة، وهو األمر الذي يفسر أحد أهم األدوار الحقيقية للدولة القر 
باستخدامها للتخطيط العمراني، كأداة لتحقيق التوازن بين كافة القطاعات العمرانية للمجتمع، خاصة 

راني، حيث يرون أن ري مجال التخطيط العمظالمكانية والجغرافية منها، وهو ما يشير إليه بعض من
لهذا المجال بعدا سياسيا واجتماعيا قويا، ناجما عن كون األمن والسالمة الوطنية، هما  من أهداف 
السياسية المكانية، ف ن أهم ما يحدد دور و مكانة نظام التخطيط الشامل، و بالتالي جهازه 

مات التخطيطية التخطيطي الرسمي، هو القدرة على تحديد مجال ونطا  ومستويات المعلو 
 والعمرانية، أي بمعنى مخر المادة الخام التي يتعامل معها النظام باعتبارها من أهم مدخالتهّ 

 .  ومخرجاته
إن التنمية المستدامة تتطلب توقر تناغم بين إحتياجات اإلنسان وتطلعاته لتحقيق رفاهية 

مناسب لهذه المتطلبات البشرية ويبين إستعماالت األرض وتهيئة الموقع ال’ معيشية ممنة و مريحة 
و توفير  % 01إلى  01، و رطوبة نسبية من ° 00إن راحة اإلنسان تحتاج إلى احرارة في حدود 

 .المستقر و المريح و خاصة في البيئة الصحراوية ذات الخصائص المناخية القاسيةالعمران 
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وعة من األهداف مليات الى تحقيق مجممجموعة من التنمية المستدامة من خالل راعي ت
 :التي يمكن تلخيصها فيما يلي 

تحاول التنمية المستدامة من خالل عمليات التخطيط :  تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان ( أ
و تنفيذ السياسات التنموية لتحسين نوعية حياة السكان في المجتمع اقتصاديا ونفسيا 

الكمية ويشكل عادل  وروحيا، عن طريق التركيز على الجوانب النوعية للنمو ، وليس
 .ومقبول و ديمقراطي

التنمية المستدامة تركز على العالقة بين نشاطات السكان و البيئة : احترام البيئة الطبيعية  ( ب
وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أنها أساس حياة اإلنسان ، إنها ببساطة تنمية 
تستوعب العالقة الحساسة بين البيئة الطبيعية و البيئة المبنية،وتعمل على تطوير هذه 

نس  .جام العالقة لتصلح عالقة تكامل وا 
وتنمية احساسهم بالمسؤولية تجاهها  : تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة  ( ت

وحثهم على المشاركة الفاعلة في ايجاد حلول مناسبة لها من خالل مشاركتهم في اعداد 
 .وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشاريع التنمية المستدامة

تتعامل التنمية المستدامة مع الموارد  :تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد  ( د
الطبيعية على أنها موارد محددة ،لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها وتعمل على 

 .استخدامها وتوظيفها بشكل عقالني 

تحاول التنمية المستدامة توظيف التكنولوجيا : ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع (ه
لمجتمع ،من خالل توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في الحديثة بما يخدم أهداف ا

المجال التنموي ،وكيفية اإلستخدام المتاح و الجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع 
 وتحقيق أهدافه المنشودة ،دون أن ينجم عن ذلك مخاطر ومثار بيئية سالبة 

 .                                          ليها بمعنى وجود حلول مناسبة لهاأو على األقل أن تكون هذه المخاطر واآلثار مسيطرا ع
احداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات واولويات المجتمع وبطريقة تالئم امكانياته ( و

و السيطرة على  وتسمح بتحقيق التوازن الذي بولسطته يمكن تفعيل التنمية اإلقتصادية،
 .ضع الحلول المناسبة لها جميع المشكالت البيئية وو 

 :   تحديات ومعوقات التنمية المستدامة  -6
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 :التحديات /   0.0
من الخطوات الهامة إلعداد وتنفيذ استراتيجية للتنمية المستدامة ،تحديد التحديات ذات األولوية    

ستراتيجية ،فالتحديات كما حددها أصحاب المصلحة من ممثلي إلالتي يجب أن تتناولها ا
وفيما يلي قائمة مبدئية من التحديات يتم مراجعتها وتحديثها أثناء اإلعداد  المؤسسات المختلفة،
 .التفصيلي لالستراتيجية

إيجاد مصادر التمويل الالزم لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والتزام الدول الصناعية  (0
 (.من الناتج الوطن %0.0)بزيادة الدعم المقدم منها للدول النامية ليصبح 

إعداد البرامج التنموية و الصحية و التعليمية للشعوب األقل نموا،فالدولة و المجتمعات المحلية  (0 
 –على تفاوت بينها –واإلقليمية و الوطنية والمنظمات ذات األختصاص ،تشترك في المسؤولية 

وذلك  بنى التحتية و المواقف،وهي مطالبة بالمساهمة في رعاية الطفولة و األمومة ،وتأسيس ال
وتقاس أهلية  ووضع الخطط والسياسات الفاعلة في هذا المجال، بتمويل برامج التنمية المستدامة،
بمقدار ما تقدمه من خدمات في هذه المجاالت الحيوية  هذه األطراف جميعا وكفاءتها،

 .والشعبي و مؤسساته وبمقدارعنايتها بتطرير برامج العمل التنموي على المستويين الحكومي
تحقيق التكامل وتشجيع اإلستثمار الداخلي واألجنبي من خالل إيجاد شراكة حقيقية بين الدول  (0 

الصناعية والدول النامية وتحقيق فرص أفضل امنتجاتها للمنافسة في األسوا  المحلية و العالمية 
 .من خالل منظمة التجارة العالمية 

 .جديدة لدعم جهود التنمية للدول الناميةإيجاد وسائل تمويل  (0
مكانيات العمل العلمي لهم  (0 نقل وتطويع التقنيات الحديثة المالئمة للبيئة وتشجيع الباحثين ،توفيرا 

باعتبار من أسباب تطوير العمل التنموي و استمراره ،ويرتبط بذلك نشرالوعي بأهمية التفكير العلمي 
ونقل المجتمع بذلك  المستدامة،وتطوير وسائل العمل في هذا المجال،و البحث في مجاالت التنمية 

 . الى المجتمع بذلك الى مراحل متقدمة من الرقي و التنمية في وقت أسرع وبتكلفة أقل
للتراث الحضاري دور أساسي في عنصر التنمية المستدامة لكونه  :حماية التراث الحضاري  (0

ويساعد  ويحمي هويتها من الذوبان، ويحافظ على خصوصياتها،يسهم في تأكيد الذاتية الثقافية ،
على بناء الشخصية المستقلة لألفراد و الجماعات ،ويمنح العمل التنموي دفعة ذاتية أقوى في 
الدفاع عن الشخصية الوطنية و الدينية ،وصيانة المستقبل المشترك ،ولذا ف ن التأكيد على األبعاد 
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 عو إليها األديان السماوية يؤثر إيجابيا في الدفع بالتنمية نحو الخيرالروحية واألخالقية التي تد
 .والعمل الصالح و التكافل اإلجتماعي

التضرر من اإلجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي لمجابهة قضايا البيئة العالمية ومسؤولية  (7
 .المجتمع الدولي في مساعدة الدول اإلسالمية المتضررة

ة كاملة وفعالة للدول النامية داخل مراكز اتخاذ القرار و المؤسسات اإلقتصادية تأمين مشارك (0
نصافا  الدولية وتعزيز الحهود التي تهدف الى جعل دواليب اإلقتصاد العالمي أكثر شفافية وا 
حتراما للقوانين المعمول بها على نحو يمكن الدول النامية من رفع التحديات التي تواجهها بسبب  وا 

 . ة العولم
 .األزدياد المطرد في عدد السكان  -   
 .تفعيل وتطوير مليات متابعة وتنفيذ المخططات العمرانية  -   
  .زحف العمران العشوائي على األراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها -   
 .الكثافة المتزايدة للسكان في المناطق الحضرية و الريفية -   

 (35).ة وتداخل استخدامات األراضي الغير متجانسة بالمدن و القوى تدهور البيئة العمراني -   
ارتفاع تكاليف إنشاء وتطوير المناطق السكانية و الحاجة الى تطوير مليات لتحفيز القطاعات  -   

 .الغير حكومية 
 .محدودية اإلعتماد المالية المخصصة لمشروعات المياه والصرف الصحي -  
 .عدم التوازن بين العرض و الطلب في وحدات اإلسكان المتاحة -  
 .تزايد مشكالت النقل و المرور -  
 .تفعيل المشاركة المجتمعية في مجاالت التخطيط العمراني لكافة القرى و المدن -  
 
 

 :المعوقات /  2.6
ريو في مجال العمل  على الرغم من التقدم الكبير الذي حصل خالل الفترة التي أعقبت إعالن   

البيئي ومسيرة التنمية المستدامة في الدول اإلسالمية ،ف ن هناك بعض المعوقات التي واجهت 
 :العديد من هذه الدول في تبني خطط وبرامج التنمية ، كان من أهمها مايلي 
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الفقر الذي هو أساس لكثير من المعضالت الصحة و األجتماعية و األزمات النفسية -0
واألخالقية وعلى المجتمعات المحلية و الوطنية و الدولية أن تضع من السياسات التنموية وخطط 
 اإلصالح األقتصادي ،ما يقضي على هذه المشاكل ب يجاد فرص العمل، و التنمية الطبيعية 

 .واألشد تخلفا، و العمل على مكافحة األمية قتصادية و التعليمية للمناطق األكثر فقرا،والبشرية واإل
إضافة الى الكوارث الطبيعية بما فيها مشكالت الجفاف و التصحر –الديون التي تمثل -0 

أهم المعوقات التي تحول  -والتخلف اإلجتماعي الناجم عن الجهل عن الجهل و المرض و الفقر
طط التنمية المستدامة وتؤثير سلبا في المجتمعات الفقيرة بخاصة و األسرة الدولية دون نجاح خ

ومن واجب الجميع التضامن للتغلب على هذه الصعوبات حماية لإلنسانية من مخاطرها  بعامة،
 .وتأثيراتها السلبية على المجتمع

لى البيئة وسالمتها الحروب والنزاعات المسلحة واألحتالل األجنبي التي تؤثر بشكل مضر ع-0
 وضرورة تنفيذ قرارات األمم المتحدة الداعمة إلى أنها األحتالل األجنبي ووضع تشريعات 
والتزامات تجرم تلويث البيئة أو قطع أشجارها أو إبادة حيواناتها ،ومراعاة الكرامة في معاملة األسرى 

زل و المنشآت المدنية ومصادر طبقا للقوانين الدولية وعدم التمثيل بالموتى ومنع تخريب المنا
 .المياه
التضخم السكاني غير الرشيد وخاصة في الدول النامية وتدهور األحوال المعيشية في المناطق -0

 (36).العشوائية وتزايد الطلب على الموارد و الخدمات الصحية و اإلجتماعية 
اإلنتاج و اإلستهالك الحالية مما تدهور قاعدة الموارد الطبيعية واستمرار استنزافها لدعم أنماط -0

 .يزيد في نضوب قاعدة الموارد الطبيعية وا عاقة تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية
 .عدم توفر التقنيات الحديثة و الخبرات الفنية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وخططها -0
مكن من اإليفاء باإللتزامات حيال قضايا البيئة نقص الخبرات الالزمة لدى الدول اإلسالمية لتت -0

 .العالمية ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود الرامية لوضع الحلول لهذه القضايا
 : المستدامةعمارة ال -7

ريو دي جينيرو "ظهرت فكرة التنمية الحضرية المستدامة في مؤتمر قمة األرض في 
،كذلك في مؤتمر EA 00التمهيدية المحلية حول العالم  00وقد ترجمت في األجندة  "0110

،وأوصى بالحق في أن يمتلك كل فرد مساحة  0110الذي أجري في اسطنبول عام " 0الهابيتات "
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أمثلة ألفضل الممارسات في " 0111برلين "  00Urbanمخصصة للسكن ،كما عرض مؤتمر 
مفهوم التنمية الحضرية  المدن حول العالم كما ظهر مجدداتطبيق الحضرية المستدامة في 

 ".0110جوهانسبورغ "المستدامة خالل مؤتمر
 (37)التعريف التالي للتنمية الحضرية المستدامة  -00-وقد ظهر خالل مؤتمر العمران 

الثقافي  تحسين نوعية في المدينة ،ويتضمن ذلك فضال عن الجانب العمراني الجانب البيئي،)
هذه األعباء هي  .ياسي،المؤسسي ،اإلجتماعي و األقتصادي ،دون ترك أعباء لألجيال القادمةالس

الذي يقوم على أساس التوازن  إن طموحنا هو التوصل إلى المبدأ,نتيجة استنزاف الموارد الرئيسية 
 يعممهما في ج بين المواد و الطاقة ،وكذلك المدخالت و المخرجات المالية ،التي تؤدي دورا

 . (القرارات المستقبلية للتنمية المناطق العمرانية
  :مفهوم العمارة المستدامة  7-1

و تعتبر العمارة المستدامة او المباني و المدن الصديقة للبيئة ، أحد االتجاهات الحديثة في 
" كين يانج" الفكر المعماري و التي تهتم بالعالقة بين المباني و البيئة،  فعرفها المعماري 

KenYeang  يرى ان العمارة الخضراء او المستدامة يجب أن يقابل احتياجات الحاضر دون

 (38).اغفال حق اجيال القادمة لمقابلة احتياجتهم أيضا 
ان المباني الخضراء أو المستدامة ماهي  WILLIAM Reed" وليام ريد"و يرى المعماري 

إال مباني تصمم و تنفذ و تتم ادارتها باسلوب يضع البيئة في اعتباره و يرى أيضا أن احد 
اهتمامات المباني الخضراء يظهر في تقليل تأثير المبني على البيئة الى جانب تقليل تكاليف انشائه 

مفهوم العمارة المستدامة من مجمل التعاريف و على يمكن الخروج بالتعريف يسجد . و تشغليه 
السابقة بأنها عملية تصميم المباني باسلوب يحترم البيئة مع األخذ في اعتبار تقليل استهالك الطاقة 
و الموارد مع تقليل تأثيرات االنشاء و االستعمال على البيئة مع تحقيق االنسجام بين البيئة 

 .الطبيعية و البيئة االجتماعية 
ضرية المستدامة يتطلب من المدن أن تسهم فرديا حالتحدي الذي يمثله مفهوم التنمية الإن 

وجماعيا في التنمية المستدامة،ومنه ف نه من الضروري على المدن وضع سياساتها على التطور 
 .المستقبلي للبيئة العالمية 

 :مبادئ لتحقيق اإلستدامة وهي كاآلتي " Berlman"اقترح 
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 . عمرانية مستدامة –حضرية –عالمية مستدامة من دون بيئة  ال يوجد بيئة 
- There can be no global ecological sustainbility without urban ecological 

sustainbilility. 

 .التخطيط العمراني الدائرة أفضل من التخطيط الخطي ،وهو ضروري إلسترداد الموارد  -
- Circular rather linzar urban systems are necessary to recapture 

resource . 
 .عمرانية من دون تخفيف الفقر الحضري  –حضرية –ال يمكن أن تكون هناك حلول بيئية  -

- There can be no urban environment solution alleviating urban proverty. 

مجتمع مدني قوي واستعمال جديد ال يمكن أن يكون هناك حل دائم للفقر و لتدهور البيئة دون  - 
 .لألراضي 

- There can no be lasting solution to poverty or environment degradation 

without a strong civil society and grassroots innovations . 

 :حضري من دون  –عمراني –ال يمكن أن يكون هناك تحول  - 
 .القديمة وقواعد العملتغيير األنظمة المحركة  (0
 .تشكيل شراكات تعاونية بين القطاعات المشتركة( 0
 .ربط المحلي بالعالمي من خالل شبكات اتصال مستقلة (0

- There can be no urban transformation without  

- Changing the old incentive systems and rules of game . 

- Linking the local to global through a transnational independent network 

من دون عدالة اجتماعية ومشاركة  00ال يمكن أن تكون هناك مدينة مستدامة في القرن الـ  -
  .سياسية وكذلك فعالية اقتصادية وا عادة إحياء بيئية 

- There can be no sustainable city of the 21 st century without social  

justice and political participation, as well as economic vitality and 

ecological regeneration. 

حضرية مستدامة  أن هذه المبادئ التي تم إيجازها يمكن أن تشكل نواة أساسية لتحقيق تنمية -
 .مبادئ العمارة المستدامة  ومن هنا البد من معرفة  ،في مختلف المناطق
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 : ستدامة مبادئ العمارة الم - 7-2
 : (33)تتمثل مبادئ التنمية المستدامة في 

 
 .الحد من استهالك الموارد الغير قابلة للتجديد  - أ
 .تجميل البيئة الطبعية  - ب
 .ازالة او الحد من استخدام المواد السامة   - ت

و تطبيقا لهذه المبادئ يقلل التأثير السلبي على البيئة الطبعية و المشيدة من حيث المباني 
المباشر و االقليمي و العالمي فالمبني المستدام انطالقا من هذه المبادئ يعرف  و محيطها

فاالستخدام المنطقي ( االقتصادية و االجتماعية ) بأنه يسعى لتحقيق  الجودة المتكاملة 
للموارد الطبيعية و االدارة المالئمة للمبني يسهم في انقا الموارد النادرة و تقليل استهالك  

 .حسين نوعية الحياة و المحافظة على القيم الجمالية و االجتماعية و الثقافية الطاقة و ت

 0110ري ودي جينيرو "بعد أن تمت المصادقة على مؤتمر قمة األرض المنعقد في 
أن يتم حصر مؤشرات للتنمية المستدامة وذلك من أجل وضع قواعد ثابتة  -00-طالبت األجندة 

 .ات لصنع القرار على جميع المستوي
وتلبية لذلك تم وضع مجموعة مؤشرات هي المؤشرات األولية لإلتحاد األوروبي ،وقد نتج 

-UN) عن البيان العمراني النهائي الصادر من اللجنة األوروبية و المرصد العمراني العالمي
Habitat)ال فالمقارنة  ، أن مجموعة المعايير العمرانية يجب أن تتشابه على األقل في األوجه وا 

 .ال يمكن إنجازها  البلدان، اإلقليم، بين مختلف المدن،
 : كما يمكن أن تختلف مجموعة المعايير في المظاهر اآلتية     

 .تختلف باختالف الثقافات  -
 .تختلف ب ختالف الجغرافي  -
 .تختلف ب ختالف مشكالت المناطق  -
 .تختلف ب ختالف وظيفتها ضمن عملية صنع القرار السياسي  -
 .هذه المعايير(وزن )عدد وثقل  -
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مما سبق يمكن التأكيد أن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة يتم لكل منطقة على      -
حدة أو يتم لمجموعة مناطق تتشابه في المقومات الفيزيائية و الطبيعية و اإلجتماعية 

ويعد التعرف على بعض التجارب العالمية و العربية في مجال التنمية الحضرية  ،...
 .ستدامة ،ضرورة لتبادل الخبرات ونشر المعلومات و اإلستفادة منها الم

 :  الوصول إلى التخطيط المستدام 7-3
فعلى الرغم من ,البد ان ندرك ان أكثر عامل مؤثر في المنظمات واألفراد هو العامل المالي

البيئي ان بعض النشاطات الخاصة بتحقيق االستدامة هي نتاج تقدير الفوائد على المستوى 
إلى أن الحالة االقتصادية هي العادة أكثر إقناعا من الممكن تغير القاعدة االقتصادية ,واالجتماعي

التي تم بناؤها في أثناء صنع القرارات وهذا يعد احد الخيارات التي قد تساعد في تقدم التخطيط 
تخدمت أيضا بحيث تشترط وعلى نحو متزايد فان العملية إجراء الحسابات قد اس,ة والتنمية المستدام
 .مقياسا لالستدامة

يتطلب الوصول إلى التخطيط المستدام دراسة البعد االقتصادي فضال عن البعد البيئي 
وبعد التوفير في استهالك الطاقة ,فمتطلبات السكن المستدام تتطلب كلفا عالية ظاهريا ،واالجتماعي

 .هو التوفير الوحيد اقتصاديا
الحقيقي لمفهوم االستدامة يؤدي إلى معرفة أن فوائد التصميم المستدام ولكن إن اإلدراك 

وفاعليته تنعكس على الكلف القليلة للطاقة وكذلك على الكلف المخفضة والمستمرة عبر عدة وجوه 
وفيما يأتي عدة طرائق تحقق من خاللها الكلف المنخفضة ,لألداء عندما تكون مأخوذة بالحسبان

 : المستمرة
  .المستدامة تكون فيها فعالية الطاقة أعلى ولديها كلف طاقة اقل المباني -0
وهذا ينتج رأسماال ، حجم وأنواع نظم خدمات المباني المشيدة هي غالبا اصغر واقل تعقيدا -0

 .وكلف صيانة قليلين
وبالتركيز على الهيكل والمبنى يمكن أن يجعل المبنى ، تصميم المباني بطريقة االستدامة -0

 األداء ومرونة باالستخدامأكثر نشاطا ب
التصميم الجيد للمباني يحقق مقياس إنشائية عالية ومن ثم يتطلب البناء من الزمن صيانة  -0

 .وتجديد اقل
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هناك فوائد طويلة األمد غير ملحوظة وهي التحسينات في المبنى والتي غالبا ال تؤخذ  -0
 .بالحسبان في أثناء وضع حسابات التكلفة

 :اإلستدامة التخطيط من أجل  7-4
يمكن ايجاد عناصر التخطيط المدمج مع الطاقة في الكثير من الدول بدءا من التنمية 

لى التخطيط المدمج إ ) (Micro-scaleالعمرانية المستندة الى االعتبارات الطاقة بمقياس صغير
 (لنداكما هو الحال في هو )والمتكامل للنقل واستعماالت االراضي المفروض على المستوى الوطني 

وتخطيط استعماالت  وهناك ايضا بعض الحاالت التعاون بين ادارة الطاقة العمرانية الشامل
 .0101االراضي كاحد افضل االساليب المعتمدة للتنفيذ في كاليفورنيا منذ السبعينيات 

واحد الدروس المستقاة من العديد من االمثلة اظهر الحاجة الماسة الى اندماج وتكامل الطاقة 
فضال عن الدمج ,تخطيط استعماالت االراضي والتاكيد على التنسيق الكامل في كل المقاييسوال

 .المتناسق مع كل انواع مستويات السياسة العمرانية المعتمدة
وفي الجزائر ومعظم الدول العربية فان التخطيط استعماالت االراضي والتخطيط لتزويد 

ان ضمن مراحل منفصلة بعيدا عن االستشارة الرئيسية ال يزاالن يعامالن ويعالج( ان وجد)الطاقة 
والتي يجب ان ينظر اليها , توضح هذه الناحية,دارات التخطيطية المحلية ومؤسسات الطاقةإلبين ا

 .بشكل اعتباري الضرورة الملحة ألجل وضع سياسات التمهيدية ضمن اهتمامات االستدامة
وطنية شاملة الرادة التنمية المستدامة طار فكري عام لسياسة إومن هنا البد من وجود 

وذلك لتفادي خطر امكانية توضع النشاطات المؤذية بيئيا والمستهلكة للطاقة بشكل كثيف في 
 .اماكن غير مناسبة

ي عملية عمرانية مهما كان حجمها الزماني والمكاني أتعتبر البيئة مركب في االهمية في 
لذا فان ، داخل المحيط الحضري الى حمايته وتثمينهتتجاوز االنشغاالت االتية لخفض التلوث 

الرهان االساسي هو ضمان تنمية مستدامة تنطلق من ادخال البعد البيئي في جميع مراحل العملية 
يشكالن ثنائيا  العمرانية بدءا من التخطيط وانتهاء بالتسير ومن اجل ذلك فان البيئة و المدينة

 . متجانسا تربطهما عالقة متينة 
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ي ظل هذه التطلعات للعمارة المستدامة و التي تعتبر من بين التوجهات التي يسعى وف
التطوير الحضري بمختلف سياساته  من أجل تنفيذها احتراما لمبادئ التنمية المستدامة و هذا ما 
نتطلع للبحث عنه واقع التطوير الحضري بين متطلبات الحاضر و حاجات المستقبل و هذا ما 

 . ل دراسة تحليلية في الفصل الميدانيسنراه  من خال
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 : هوامش الفصل 
الدولية لالستثمارات -ط-ترجمة بهاء شاهين-مبادئ التنمية المستديمة:دوغالس موسشيت -0

 . 00-00 ص0111(مصر)القاهرة –الثقافية 

مدينة بسكرة نموذجا  – توسع المجال الحضري و مشروعات التنمية المستدامةباية بوزغاية ،   -0
 .  000، ص 0100/0100–جامعة بسكرة ، اطروحة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه علوم "
 . 001المرجع نفسه ، ص - 0
 .001المرجع نفسه ، ص -0
خالد مصطفى قاسم ، إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ، الدار -0

 . 000، ص 0110الجامعية ، االسكندرية ، 
 . 001باية بوزغاية ، مرجع سابق ، -0
،  3002سعد طه عالم ، التنمية و الدولة ، دار طيبة للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر ، -7

 . 77ص 

 . 000خالد مصطفى قاسم ، مرجع سابق ، -0
بوعشية مبارك ، مداخلة في المؤتمر العلمي الدولي التاسع ، جامعة الزيتونة ، كلية العلوم -1

المحور الرابع عشر ، اقتصاديات البيئة و التشريعات القانونية ،  –االقتصادية و العلوم االدارية 
 . 0111أفريل ، -00-01األردن 

  . 001باية بوزغاية ، مرجع سابق ، ص  -01
 .  000مصطفى قاسم ، مرجع سابق ، ص خالد  -00
 000باية بوزغاية ، مرجع سابق ، ص  -00
 .000، مرجع سابق ، صدوغالس موسشيت -00
-010ص  0110السيد أرناؤط ،اإلنسان و تلوث البيئة ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة    دمحم  -00

010. 
  001باية بوزغاية ، مرجع سابق ، ص  -00
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16- AHMANI Krimo- MOUDJARI Messaoud,PRAXIS HABITAT 

SOCIAL REVERS ET COURONNEMENTS ,OFFICE 

DESPUBLICATIONS UNIVERSITAIRES ,1PLACE CENTRAL-

BEN AKNOUN-ALGER-02-2013 ,P193. 

  . 00خالد مصطفى القاسم ، مرجع سابق ، ص  -00
مخاطر الحاضر و تحديات المستقبل ، ديوان  –عبد القادر رزيق المخادمي ، التلوث البيئي  -00

 .  00، ص  0110المطبوعات الجامعية الجزائر ، 
 .00دوجالس موسثيت ، مرجع سابق ، ص  -01
حسن احمد شحاتة ، تلوث البيئة السلوكيات الخاطئة و كيفية مواجهتها ، الدار العربية  -01

 .001، ص  0111للكتاب ، القاهرة ، 
 . 000، مرجع سابق ، ص باية بوزغاية  -00
 . 000خالد مصطفى القاسم ، مرجع سابق ، ص  -00
راتب السعود ، االنسان و البيئة ، دراسة في التربية البيئية ،دار الحامد للنشر و التوزيع،  -00

 . 00، ص  0110عمان ، 
حسين عبد الحميد رشوان ، البيئة و المجتمع ، المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية ،  -00

 . 00، ص  0110
00- 000P،000،0110،ABC des Nations Unies 
 .000باية بوزغاية ، مرجع سابق ، ص  -00
 .00سعد طه عالم مرجع سابق ، ص  -00
 . 001خالد مصطفى القاسم ، مرجع سابق ، ص  -00
 . 001المرجع نفسه، ص  -01
 . 000باية بوزغاية، مرجع سابق ، ص  -01
التنمية المستديمة فلسفتها واساليب تخطيطها وادوات : زنط أبوعثمان دمحم غنيم، ماجدة احمد  -00

 . 000 ص( االردن)عمان  ،دار صفا للنشر و التوزيع -ط– قياسها
مفهوم من منظور جنوبي ، منشورات جمعية خالد شوكات، الجريمة البيئية ، دراسة حول  -00

 .00، ص 0110أفا  التربية و التعليم، روتردام ، هولندا ، 
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، البيئية  دور الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث في نشر الثقافة:قريد سمير   -00
جامعة باجي  قسم علم االجتماع ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع التنمية

  -00.-00ص ص  0110( الجزائر)مختار عنابة
المتعلق بحماية الصحة و  00/10القانون رقم :  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية - 00

 0ص 10/0100/ 00 ،0ترقيتها   الجريدة الرسمية عدد
 .000باية بوزغاية ، مرجع سابق ، ص  – 00
 .001-000، صدوجالس موسثيت ، مرجع سابق  -00
 www.Archnet.org: منتديات الهندسة المعمارية  -00
00- (www . zone biomapegypt .org) 
.موسوعة ويكبيديا االلكترونية  -01

http://www.archnet.org/
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 :الفصـــــــــل ا لخـــــامس
لتطوير الحضري لدراسة تحليلية ميدانية لمفاهيم نظرية 

 -مدينة بسكرة نموذجا –بالجزائر 
 

 .بسكرةمدينة معطيات حول  -1
 .تركيب مدينة بسكرة  -2
 .لمدينة بسكرة مراحل التطور العمراني  -3
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 : مدينــــة بسكــــرة معطيات حول : 1
 : نشأة المدينة  - 1-1

الزلت ارتبطت نشأة المدينة بسكرة ارتباطا وثيقا بتاريخ الزيبان و كانت دائما عاصمة له و 
كذلك ألن كل الفترات التي تعاقبت عليها و نسجت تاريخها لها انعكاسات على هذه المنطقة 
بأكملها، و لكي نفهم تشكل واقعها الحضري ال بد من رسم تطوره التاريخي في عدة مراحل، ألنه 

 .من خالل الدراسة التاريخية نستطيع أن نستكشف مراحل نموها آلن الحاضر هو امتداد للماضي
و قد عرفت مدينة بسكرة منذ نشأتها إلى يومنا هذا مراحل عديدة لنموها العمراني هذا ما 

مثار ما قبل التاريخ، مثار رومانية، مثار إسالمية و أخيرا اآلثار )تبينه اآلثار الشاهدة على ذلك 
دن الواحات و تارة يكون هذا النمو من الشر  و تارة من الغرب، و هذه السمة تميز كل م( الفرنسية

 (.ن خلدون الزاب باألمازيغية يعني الواحة، و هذا حسب رأي اب)خاصة مدن الزاب 
 : أصل التسمية  2 -1

لقد ظلت التسمية الحقيقية لمدينة بسكرة محل خالف بين المؤرخين سواء منهم العرب أو 
الرماني األصل الذي "  "vescera" األجانب فمنهم من يؤكد أن اسمها مشتق من كلمة فسيرة 

 يعني المحطة أو الموقع التجاري نظرا لموقعها االستراتيجي الذي أهلها أن تكون منطقة عبور 
  (0). والبقاء بين الشمال و الجنوب

أو بيسينام و هي كذلك  "AD Pisciname" ومنهم من يرى أن التسمية األولى هي 
   (0).الصالحين لى حمام إرومانية و تعني المنبع المعدني نسبة 

التي تزخر بها ( دقلة نور)ويرى زهير الزاهري ان كلمة بسكرة ترمز إلى حالوة تمرها 
  (0).المنطقة

 :االطار الجغرافي -1-3
الجنوبية الشرقية للبالد؛ تحت سفوح كتلة جبال األوراس، التي  تقع والية بسكرة في الناحية

وتظم  0كلم 00 011.01تمثل الحد الطبيعي تقع بينها وبين الشمال، وتتربع على مساحة  تقدر بـ 
 : دائرة و يحدها 00بلدية و  00
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 .والية باتنة من الشمال -
 .والية مسيلة من الشمال الغربي -
 .الشرقيوالية خنشلة من الشمال  -
 .والية الجلفة من الجنوب الغربي -
 .والية الوادي من الجنوب الشرقي -
 .والية ورقلة من الجنوب -

 :اإلطار اإلداري  1-4
بلدية وستة  00و كانت تظم منذاك  0100التقسيم اإلداري لسنة  أثناء" والية" صنفت بسكرة

والية بسكرة ووالية الوادي التي : انقسمت إلى شطرين 0100وبعد التقسيم اإلداري لسنة . دوائر( 0)
دوائر، هي أوالد جالل ( 0)بلدية وأربعة  00تشكلت بضم دائرتي الوادي والمغير فأصبحت تضم 

ية أما بسكرة كونها تمثل مقر الوالية فبقيت بلدية على حدى، وقد ألحقت سيدي عقبة، طولقة، الوطا
 :بالوالية بلديات جديدة على إثر هذا التقسيم وهي

 .بلدية خنقة سيدي ناجي من والية تبسة -
 .بلدية القنطرة و عين زعطوط من والية باتنة -
 .من والية المسيلة( أوالد رحمة)بلدية الشعيبة  -
 .اإلداري الجديد أصبحت دائرة أوالد جالل والية منتدبة وعلى إثر التقسيم  -
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يمثل خريظة للوالية بسكرة(  21)شكل رقم                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 خريطة والية بسكرة
 

2كلم 21519.81: المساحة   
  12:    الدوائر عدد

33:  عدد البلديات  
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يمثل الرمز الجغرافي والمساحـة للوالية بسكرة (3)جدول رقم  

 (هكتار)المساحة  (2كلـم)المساحة  الرمز الجغرافي 
 770,00 12 127,70 01  07 بسكــرة
 810,00 20 208,10 32  07 الحاجـب
 610,00 40 406,10 19  07 لوطايــة
 080,00 25 250,80 20  07 جمـورة
 010,00 37 370,10 03  07 برانيـس
 910,00 23 239,10 17  07 القنطــرة

 070,00 17 170,70 18  07 عين زعطوط
 410,00 25 254,10 11  07 سيدي عقبة

 490,00 75 754,90 13  07 الحـوش
 020,00 11 110,20 04  07 شتمــة

 780,00 50 507,80 14  07 عين الناقة
 090,00 50 500,90 15  07 زريبة الوادي

 080,00 96 960,80 28  07 امزيرعة
 510,00 137 375,10 1 16  07 الفيــض

 010,00 8 80,10 33  07 سيدي ناجي. خ
 440,00 50 504,40 12  07 امشونش
 430,00 121 214,30 1 21  07 طولقــة

 790,00 5 57,90 29  07 بوشقرون 
 320,00 2 23,20 27  07 برج بن عزوز

 960,00 3 39,60 23  07 ليشانــة
 030,00 8 80,30 26  07 فوغالة
 760,00 23 237,60 31  07 الغروس
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 090,00 32 320,90 05  07 اوالد جالل
 160,00 62 621,60 09  07 الدوسن
 650,00 168 686,50 1 10  07 الشعيبة

 730,00 21 217,30 08  07 سيدي خالد
 360,00 003, 633,60 3 07  07 البسبـاس

–راس الميعاد 
 امخادمة

07  06-07  
30 

4 783,90-
151,60 

478 390,00-15 
160,00 

 اومــاش-اورالل 
07  24-07  
02 

190,10-816,80 
19 010,00-15 
160,00 

 ليــوة -امليلــي
07  25-07  
22 

371,60-242,10 
37 160,00-24 
210,00 

مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية: المصدر  

 :الطبيعيالمجال * 

سوف نختصر حديثنا عن تضاريس الوالية في تقديم المكونات المتجانسة : التضاريس - أ
 :األساسية وهي كالتالي

، تتمركز غالبيتها في الشمال %00أي  تمثل الجبال نسبة قليلة من مساحة الوالية :الجبـال* 
 :تتكون من

 .جبل القايد -
 .جبال حمارة -
 (.م0100)جبل قسوم  -
 (.م000)جبل رباع  -
 .جبل قـارة -
 .جبل بورزال -
 (.م0010)جبل امليلي  -
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 (.م0101)جبل حوجة  -
 .خدو  جبل أحمر -
 . م0100ومخرها جبل تاكتيوت ويضم أعلى قمة  -

 .غالبية هذه الجبال معراة وفقيرة من الغطاء النباتي الطبيعي* 

 : الهضـاب* 

حتى الناحية الجنوبية الغربية أقل علوا من المنطقة الجبلية، تتمثل في مناطق السفوح وتمتد 
 (.دائرتي أوالد جالل وسيدي خالد)مكونة ما يعرف بهضبة أوالد جالل 

 : السهـول *

طولقة ممتدة إلى الشر  لتشمل سهول سيدي عقبة وزريبة  -تمتد على محور الوطاية
 .الوادي

 :تالمنخفضا*

ساء من الغضار التي عبارة عن مسطحات مل. تقع في الناحية الجنوبية الشرقية للوالية
 يبلن متوسط االنخفاض. شط ملغيغتحجز طبقات رقيقة من المياه ممثلة بذلك الشطوط وأهمها 

تحت مستوى سطح البحر، فهي بذلك تكون المجمع الطبيعي الرئيسي للمياه السطحية في ( م00-)
 .المنطقة

 :الجيولوجيـا*

 من وخاصة في المناطق التي تتبين فيها الجبال الكريطاسيجيولوجية المنطقة يغلب عليها 
 .الوطايةو  برانيس، جمورة، القنطرة :للوالية الناحية الشمالية

أغلبية  رأس الميعاد والبسباس، الشعيبة، طولقة، فوغالة :للوالية الناحية الشمالية الغربيةمن 
 .الميوبليوسينالتكوينات هي 

 .ترسبات الحقبة الرباعيةأما المناطق الباقية فهي عبارة عن 

 : المنـاخ* 

، يمتاز فصل الصيف بالحرارة والجفاف وفصل الشتاء شبه جاف إلى جاف الوالية مناخ 
  .بالبرودة والجفاف أيضا
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م، 1 00.0المناخية، ف ن متوسط درجة الحرارة لبسكرة يقارب" سلتزار"على ضوء دراسة : الحــرارة* 
أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى والدنيا المسجلة على مستوى محطة بسكرة فنسجل خالل سنة 

م 1 00.0م  في شهر جويلية  ودرجة حرارة دنيا تقدر بـ1 00.0درجة حرارة قصوى تقدر بـ 2010
 فيما يلي خالل شهر ديسمبر و

 .2010يوضح  درجات الحرارة المسجلة خالل سنة ( 10)جدول رقم 

 المعدل 12 11 12 23 28 27 26 25 24 23 22 21 األشهــــر

درجات 
 حرارةال

00
.0 

00
.0 

00
.0 

00.
1 

00.
0 

00
.1 

00.
0 

00.
0 

00.
0 

00.
0 

00.
0 

00.
0 

22.6 

 المصدر  مديرية النقل                                                                          

سنة األخيرة؛ ف ن بسكرة تقع في  00إذا أخذنا بعين اإلعتبار معدالت األمطار خالل : األمطــار*
غير أن معدل األمطار هذا . مم ما عدا المناطق الجبلية أو السنوات الممطرة 011 - 1منطقة 

قد تكون . ليس مؤشر قويا على مناخ المنطقة إذ أن كمية و كيفية سقوط هذه األمطار مهمان جدا
من كمية األمطار محصورة في الفصل البارد تنزل على شكل أمطار غزيرة إلى  %01إلى  01

 .ا للتربة و أضرارا للزراعة طوفانية تسبب إنجراف

ملم وهي كمية  185,5والمقدرة بـ  2010فيما يلي كمية األمطار التي سقطت خالل سنة 
ملم ، تجدر اإلشارة إلى أن اكبر  139,8معتبرة  إذا ما قارناها بالسنة الماضية أين وصلت إلى 

 .سنة 00وهذا منذ أكثر من  0110ملم سنة  010.0كمية تساقط عرفتها الوالية وصلت مقدار 

                                                      . 0101يبين كمية األمطار المتساقطة خالل السنة ( 10)ول رقم دج
 مجموع 12 11 12 23 28 27 26 25 24 23 22 21 األشهــــر
كمية 
 األمطار

المتساقطـة 
 (ملم)

00.
1 

00.
0 

00.
0 

00.
0 

0.0 00.0 1.1 0.0 01.0 00.0 00.0 1.0 185.5 
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  2010العوامل المناخية للوالية خالل سنة

                                      0101درجات الحرارة و كمية األمطار المتساقطة خالل سنة( 10)ول رقم دج           

 قوة الرياح
  (ث/م)

 الرطوبة
  النسبة

 تساقط االمطار
 (مم)

 درجة الحرارة
(oC) 

 األشهر

 جانفي 12.6 15.9 57 4.5
 فيفري  14.5 17.5 54 4.7
 مارس 18.3 24.7 46 5.0
 أفريل 22.0 22.6 48 4.0
 ماي 24.2 5.7 35 5.2
 جوان 31.0 23.6 34 4.6
 جويلية 35.1 00.0 27 2.9
 أوت 34.4 3.7 33 2.9
 سبتمبر 28.6 10.4 40 2.9
 أكتوبر 22.3 16.3 45 3.4
 نوفمبر 16.6 44.8 59 3.8
 ديسمبر 12.4 0.3 49 3.2

3.9 33.9 185.5 22.6 
المجموع أو 

 المعدل السنوي 
    مديرية النقل : المصدر     

      

 2010يبين درجات الحرارة وكمية األمطار المتساقطة خالل سنة ( 22)شكل رقم          
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 :إلى ثالثة مجموعات هي كالتالي تنقسم ::المياه السطحية و الجوفية  - ب

كبيرة نذكر تحتوي على أحواض . تأخذ منبعها من قلـب األوراس : األودية ذات المنبع األوراسي* 
وادي العرب ووادي . وادي الحي ووادي عبدي اللذين يمثالن وادي بسكرة عند التقائهما: منها 

 .قطان اللذان يلتقيان عند زريبة الوادي ليشكالن وادي الزريبة

 .جريان المياه في هذه األودية قليل في فصل الشتاء ويجف من بداية شهر أفريل

. تتميز بصغر أحواضها مما جعل جريانها قليال و غير منتظم :اسأودية السفوح الجنوبية لألور * 
أما أودية ناحية أوالد جالل فتصب . فأودية الزاب الشرقي ال تصل إلى الشط إاّل في حالة فيضانها

أودية منطقة لوطاية تساهم في تغذية المياه الجوفية عن طريق نفوذها في . أغلبها في وادي جدي
 .التربة

كلم فهو المجمع الرئيسي والطبيعي لكل  011وطوله  0كلم 00 111يبلن حوضه : وادي جـدي* 
كبقية األودية الصحراوية فهو في أغلب األوقات جاف فال يمتلب حوضه . األطلس الصحراوي  هميا

 .الكبير إال في أوقات الفيضان

 :و نذكر منها نوعين هما :المياه الجوفية* 

 .طبقة المياه الجوفية السطحيةا -
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 .طبقة المياه الجوفية العميقة -

طبقة المياه الجوفية السطحية ونعني بها طبقات (: Phréatique)طبقة المياه الجوفية السطحية * 
م، هذه الطبقة من المياه تجمعت في 01المياه المستغلة عن طريق اآلبار والتي ال يزيد عمقها عن 

كثيرة في المنطقة لكن : المجاورة عن طريق النفوذالطبقات الرسوبية و مصدرها يكون مياه األودية 
 .نذكر منها طبقة مياه وادي جدي، الدوسن، السعدة، طولقة و ليشانة. منسوبها قليل

 :نلخص أهم طبقات المياه الموجودة هنا في ما يلي: طبقة المياه الجوفية العميقة * 

ستغل تم، 0011 الطبقة حوالي يبلن متوسط عمق هذه(:La nappe Albienne)الطبقـة األلبية  -
 .حاليا في أوالد جالل، سيدي خالد والدوسن

شمال طولقة حيث متواجدة  (:La nappe des Calcaires)طبقة المياه الجوفية الكلسية  -
 .هذه الطبقة متوسطة العمق و نوعية مياهها تزداد ملوحة. تدعى طبقة مياه طولقة

تتواجد هذه الطبقة في منطقة الزاب (: La nappe des Sables)طبقة المياه الجوفية الرملية  -
الشرقي فهي متوسطة العمق ومستغلة و لكنها تتطلب تقنيات خاصة للحفر والصيانة بسبب تواجد 

 .مخزون مياهها في طبقة من الغضار والرمل

 :االطار البشري  1-5
منذ االستقالل تطور عدد سكان الوالية : 2008إلى  1366عدد سكان الوالية من  تطور *

 010.000إلى  0100نسمة ، ليرتفع في سنة  000.110بـ  0100تطــــورا مهما، حيث قدرسنــة 
 . %0.0نسمة بنسبة نمو تقدر بـ 

من جهة وكذا عامل  لتحسن األوضاع المعيشية للسكان، ونتيجة 0100في إحصاء سنة 
نسمة  بنسبة نمو  001.010الهجرة نحو الوالية من جهة أخرى، تضاعـف عدد سكان الوالية إلى 

 . % 0.00تقدر بـ 

 نسمة بنسبة نمو تقدر  001.010، ارتفع عدد السكان إلى 0110وفي إحصاء سنة 
بنسبة  0110نسمة في مخر إحصاء للسكن والسكان لسنة  001.000ليرتفع بعدها إلى  %0.1بـ

 .% 0.01نمو تقدر بـ 
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إلى  0100لرسم بياني يوضح تطور عدد سكان الوالية منذ سنة ( 10)فيما يلي شكل رقم 
0110. 

 
 31/12/2010السكان الى غاية تقديرات  

 :لنتائج النهائية التالية  ا 00/00/2010أعطت تقديرات السكان الى غاية  

 . % 0.01نسبة النمو السنوي    -

 .²كلم/ ساكن  36الكثافة السكانية   -

  : نسمة منهم  775797 بلن العدد اإلجمالي للسكان   -

  395656 01.01ذكور بنسبة  %. 

 380141   01.01إناث بنسبة % . 

 :توزيع عدد سكان الوالية حسب التشتت   -

   00.00نسمة  أي بنسبة   598437تجمعات مقر البلديات%. 

  0.01نسمة أي بنسبة  63600تجمعات ثانوية %. 

  00.00نسمة أي بنسبة  104436 المناطق المبعثرة %. 

  0.01نسمة أي بنسبة   9324السكان الرحل%. 
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 يبين توزيع سكان الوالية حسب التشتت( 24)شكل رقم  

 
 والتهيئة العمرانيةمديرية التخطيط : المصدر

 ( 2010إلى غاية ) توزيع السكان حسب الجنس والبلديات ( . 27)جدول رقم        

 البلديــــة
 التوزيـــــع

 المجموع
 إناث ذكـور

 218467 107049 111418 بسكــرة
 12129 5943 6186 القنطــرة

 35604 17446 18158 سيدي عقبة
 23332 11433 11899 زريبة الوادي
 59334 29074 30260 طولقــة

 67192 32924 34268 اوالد جالل
 46025 22552 23473 سيدي خالد

 .مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية: المصدر

 

77,14% 

8,20% 

13,46% 1,20% 

البلديات مقر تجمعات ثانوية تجمعات  المبعثرة المناطق  الرحل السكان   
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قراءتنا للشكل والجدول المبينان اعاله و الخاص بتوزيع سكان منطقة بسكرة يتضح من : التعليق
الغالبة ،وهذا طبعا يعود الى طابع المنطقة ،باعتبارها منطقة نالحظ ان فئة السكان الرحل هي 

اما توزيعها حسب الجنس فنرى تمركز جنس . رعوية فالحية، اضافة الى المهنة السائدة فيها
اما من  وت بفار  ضئيل،اوت في عملية التمركز و التفااكبر من االناث ،وان كان هذا التف الذكور

النتائج وهي  .بسكرة ،المنطقة االكثر سكانا وهذا طبعا النها مقر الواليةحيث البلدية فنجد بلدية 
 .(TRC)األولية متحصل عليها من الجداول اإلجمالية للبلديات 

 .توزيع األسر العادية حسب البلديات - (28)جدول رقم 

 (دون الرحل 0110النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان والسكن ) 

 البلديــــة
 السكانعـدد 

2228 
 عـدد األسر
2228 

 عدد األفراد
 لألسرة الواحدة

 5,91 962 33 608 205 بسكــرة
 5,31 153 2 415 11 القنطــرة

 5,98 542 5 509 33 سيدي عقبة
 6,34 463 3 541 21 زريبة الوادي
 6,14 926 8 809 55 طولقــة

 6,26 021 10 237 63 اوالد جالل
 6,90 270 6 315 43 سيدي خالد

 مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية :المصدر

من خالل الجدوالن المبينان اعاله الخاصان بتوزيع السكان حسب التجمعات  :التعليق
السكانية،وكذا االسر العادية نلحظ ان هذه التجمعات تتمركز بشكل كبير بجانب مقرات البلديات 

ولو بشكل متفاوت بين البلديات،اما من حيث وهذا طبعا لتوفر بها كامل الشروط و المتطلبات ،
االسر فغلب عليها االسر ذو الطابع الممتد،وهذا لطبيعة المجتمع التقليدي البسكري و الجزائري 

 .بشكل عام
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 المعدل باأللف 1333تطور الحركة الديموغرافية للوالية منذ سنة  -(23)جدول رقم 

 السنـة
 معـدل

 الوالدات
 معـدل
 الوفيات

وفيات معدل 
 األطفال

 اقل من سنـة

 الزيـادة
 الطبيعية

1333 25,99 4,83 37,65 21,16 
2222 24,15 4,04 33,18 20,10 
2221 24,01 4,22 37,20 19,79 
2222 25,07 4,73 32,33 20,34 
2223 25,00 4,00 29,21 21,00 
2224 24,50 4,15 32,12 20,05 
2225 24,51 4,26 35,92 20,25 
2226 24,32 3,92 29,55 20,41 
2227 20,00 3,92 29,00 01,00 
2228 27,29 4,41 25,59 22,88 
2223 27,00 4,10 24.45 23,57 
2212 27,15 4,57 29,86 22,58 

 مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية :المصدر
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 (2010-1333)و وفيات األطفال يبين تطور نسب الزيادة الطبيعية( 05)شكل رقم 

 
 

من خالل الجدول المبين اعاله للحركة الطبيعية للسكان،والتي تبين التزايد المستمر في  :التعليق
عدد السكان ،والذي يعود الى النسبة المتزايدة في عدد الوالدات على حساب الوفيات و العايد الى 

خاصة وان الزواج  تحسن الظروف الصحية و المعيشية من جهة،و االقبال على الزواج وتشجيعه،
طبعا هذه الزيادة الطبيعية . المبكر هو احدى سمات المجتمع البسكري و الجزائري بشكل عام

تتفاوت من منطقة الخرى ،حيث نجد منطقة طولقة حظيت بزيادة طبيعية هائلة مقارنة مع بقية 
ي المستوى المناطق،اما منطقة بسكرة فسجلت بها نسبة اعلى في وفيات االطفال الذي يعكس تدن

 .الصحي لدى شريحة واسعة في اوساط المجتمع البسكري 
 : اإلطار البيئي  -1-6

بلدية و عاصمة الوالية و أهمها من ناحية التعداد السكاني والتواجد لمختلف تعتبر بسكرة 
في تصريف عاني الكثير من مشكالت البيئية خاصة الهياكل األساسية ، إال أننا نجد هذه األخيرة ت

الخ و سنتطر  اليها بالتفصيل عبر النقاط ..... ، مشكالت النفايات ، التلوث الجوي اه القذرة المي
 : التالية 
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تدخل وأمام هذا الوضعية التي تتطلب التدخل السريع بحيث يجب تسجيل عدة عمليات 
 .ضمن البرامج القطاعية التنموية ضمن التطوير الحضري و 

  :النفايات الصلبة  -أ 
ظاهرة رمي القمامات تعتبر هي األخرى، أحد أخطر أنواع التلوث، بحيث نجد أن أغلب إن 

مواقع رمي القمامات العمومية غير مراقبة ولم يتم اختيارها على أساس دراسة تقنية مسبقة  و هذا 
 .عبر كل البلديات المتواجدة بتراب الوالية

اكن المخصصة لرمي ومن هنا تم إنجاز عدة عمليات إحصاء و تصنيف كل األم
وتحديد المخاطر التي يمكن أن و هذا بغية التعرف عليها  .ودراسة مواقعها ،القمامات العمومية

 :و عليه تم  استخالص عدة عناصر يمكن التعرض إليها كما يلي  ، تنجم عنها
 .انتشارها بطريقة فوضوية حيث نجد بعضها محاذي لألودية التي تشق معظم البلديات -
التعرف بالتدقيق للمكونات والكمية المفرزة لهذه القمامات لعدم وجود متابعة تقنية ال يمكن  -

 .لهذه األخيرة
كل البلديات تتبع طريقة الحر  كوسيلة للتخلص من النفايات ،مما يشجع على تلوث الجو  -

 .من جراء الغازات الملوثة التي تنبعث منها
ية، عند سقوط األمطار الرعدية المعروفة خطورة هذه القمامات التي تتسرب إلى مياه األود -

 .بالمنطقة، وقوع السيول وبالتالي تلويث المياه الجوفية
وكل هذا يمكن إرجاعه إلى التدهور الذي تعرفه مختلف البلديات في ميزانيتها وكذا ضعف  -

و بالتالي عدم االهتمام بهذا الجانب لكونه ال يشكل خطرا في المدى  المداخل لمعظمها
هذا التجاهل المستمر للوضعية . و عدم الدراية الكافية بما  يمكن أن يلحقه من ضرر القريب

التي ملت إليها القمامات العمومية لمختلف البلديات و من جهة أخرى جهل مسيري هذه 
البلديات  للفوائد التي يمكن االستفادة منها من خالل الطر  الحديثة المتبعة في كيفية التعامل 

 .ت الصلبة التي يمكن أن تكون مورد مالي ذو أهمية ال يستهان بهامع  النفايا
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 :     نظـافـــة المـحــيــــط -ب
بالنسبة لهذا المحور الذي ال يقل شأنا عن ما ذكرناه و أهميته في البيئة الحضرية والذي 

األحياء  و الشوارع يتطلب العناية الالئقة به و أخذه بعين االعتبار، بحيث نجد أن النظافة في 
وال تجد العناية الالزمة و االهتمام الضروري وهذا راجع لعدة أسباب تم  الرئيسية في تدهور مستمر

 برنامج عمل للتدخل استخالصها بعد دراسة دقيقة للوضعية على مستوى الوالية بغية تسطير
 .و الحد من هذا التدهور المستمر ومن أهمها هذه األسباب

لدى معظم هاته البلديات و عدم االهتمام بهذا الجانب الحيوي بالنسبة  ضعف المداخيل -
 . إلطار الحياة

  .غياب الوعي لدى معظم المواطنين و الهروب من هذه المسؤولية المشتركة -
نقص الوسائل الضرورية للنظافة و انعدامها في غالب األحيان، نفس الشيء بالنسبة للبرامج  -

 .الخاصة بهذا المحور
 .البرامج التحسيسية و التربوية في هذا المجالغياب  -
عدم تطهير البالعات وشبكات صرف المياه مما يجعلها معرضة ألن تطفو على سطح  -

 .األرض و تلويث المحيط عند انكسارها
رمي الفضالت السائلة مباشرة عبر الطرقات من طرف المطاعم ومتاجر الحلويات مما ينجم  -

 .ر  الروائح الكريهة عبر الشوارع و تبقى بدون مراقبةعنه تخمر هذه األخيرة وانتشا
النقص في مراقبة ومعاينة المحطات الخاصة بتصليح وغسل وتشحيم السيارات ومدى  -

  .احترامهم لألماكن و المحيط المجاور لهم
كثرة الحفر والتنقيب إلصالح قنوات صرف المياه دون إتمام األشغال، مما ينتج عنه كثرة  -

 .واألوساخ حتى في أهم الشوارع الرئيسيةالغبار 
حركة جمع الفضالت المنزلية غير منتظمة و تسير بطريقة شبه فوضوية وتكاد تنعدم في  -

 .مما أدى إلى تراكم هذه األخيرة و انتشار الروائح الكريهة في المحيط المجاور.بعض األحياء
األسوا  اليومية وكذا الحال بالنسبة النظافة من طرف البائعين في  عدم احترام أدنى مقاييس -

 .للقائمين على تنظيف المكان
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 مخصصة لرمي األوساخ العادية من طرف الراجلين في أهم الطرقات حاوياتعدم وجود  -
والشوارع الرئيسية مما أدى إلى  تدهور نظافة العمومية وانتشار األكوام و القمامات  

 .الفوضوية عبر األحياء
األقبية الصحية للعمارات و نظافة المحيط المجاور والقيام بعملية عدم مراقبة وتطهير  -

 .التجميل له
عدم حماية الساحات العمومية والحدائق العمومية والعناية بها و ترقيتها وصيانتها، حتى  -

 .أصبحت في تدهور مستمر
 .ارتفاع عدد السيارات مما زاد من تلوث الهواء و المحيط -
 .التخلص من الفضالت المفرزة من المذابح عدم متابعة و مراقبة كيفية -

يؤدي بنا إلى استنتاج خالصة جد حيوية بالنسبة لتفاقم الوضع الذي تعرفه وكل هذا 
بين مختلف المصالح المشتركة و التي يمسها  -بمعنى الكلمة  -وهي أنه ال يوجد تنسيق.  الوالية

لمية ، بعيدة المدى تطبق على مراحل الموضوع وال تنتهج أي برنامج مبني على دراسة تقنية أو ع
محددة ومعينة تمكن التدخل لكل طرف من المصالح المعنية بصفة متداولة و منتظمة ولن يجد هذا 
المشكل حال إال بوضع هذا النظام الذي يجب أن يحترم من طرف الجميع  كما هو الحال بالنسبة 

 .اسات علمية و تقنيات شاملةلتكييف المخططات التوجيهية التي تم وضعها على أساس در 
 :     المساحات الخضراء وأماكن االسترخاء  -ج

بالرغم من تواجد عدة أماكن و حدائق جد هامة بحيث يزخر البعض منها بتنوع بيولوجي 
جد هام  إال أننا  نجد أن نسبة الغطاء األخضر على مستوى الوالية دون المتوسط بالنسبة للمستوى 

بحيث نجد أن  معظم البلديات تكاد تفتقر إلى مساحات خضراء و حتى األحياء المطلوب علميا ، 
مما يشجع على زحف الرمال وانتشار ظاهرة التصحر التي  ءالمتواجدة بها أصبحت  شبه جردا

 .تهدد المنطقة
كما نالحظ أيضا، أن المساحات الخضراء الموجودة  والقديمة العهد في تدهور ملحوظ 

يخص أماكن االسترخاء فهي شبه معدومة وتفتقر ألدنى وسائل وشروط الصيانة ومستمر، و فيما  
 مما يجعلها عرضة لتراكم األوساخ والقمامات الفوضوية مما يجعلها في تدهور ملحوظ بحيث منذ
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إنشائها لم تتلقى أي ترميمات وال العناية وكعينة لما ذكر يمكننا أن نأخذ مدينة بسكرة عاصمة 
 .ن ذلكالوالية كمثال ع

 :النقاط التالية بحيث يمكننا تلخيص أهم أسباب التدهور من خالل 
 .عدم وجود عناية ومراقبة مستمرة من طرف خلية مكلفة للقيام بهذه المهام -
عدم تسطير  برامج تخص هذا الجانب في ميزانية البلديات وكل القطاعات األخرى تهتم بهذا  -

 .الجانب
 .قيام بهذه المهامعدم وجود عمال دائمين مكلفين لل -
عدم توفر الوسائل الضرورية لصيانة هذه األماكن وعدم وجود الدراسة النوعية الالزمة من  -

 .الخاصة بالمنطقة وتوفيرها األشجار
غياب الوعي والحس لدى المسؤولين والمواطنين بهذه الكائنات الحية وأهميتها في إطار الحياة  -

 ي هذا الميدان نظرا لغياب برامج التوعية  والتحسيس ف

 : النفايات الصناعية -د
 ENASEL):بالرغم من وجود بعض المركبات الصناعية ذات الطابع الوطني مثل     

 ELATEX ،ENICAB إال أن الوالية ال تحتوي على نشاط صناعي ضخم، إال أن المخلفات ،
 : الصناعية المفرزة  ذات أهمية بالغة  والتي يمكننا أن نذكر أهمها 

 حيث تبرز خطورة مخلفاته في تشكيل مستنقعات من األمالح والتي تهدد:  مركب الملح الوطاية -
ال يمكن استرجاعها  ،ء تشكيل شط أوشبه سبخة بالمنطقةمن جراالمنطقة ككل بطبيعتها الفالحية 

ات ومعالجتها في المستـقبل أي ال يمكن إسترجاع األرض الى طبيعتها وهنا تكمن خطورة هذه النفاي
 . السائلة  المفرزة من طرف المركب

  مشاكل التلوث الجوي: 
عند التطر  لهذا المحور الذي يولى أهمية ال تقل أهمية عن باقي الملفات التي تخص 
البيئة بالوالية و عليه ففي إطار المتابعة و مراقبة الوضعية ككل تم حصر أهم منابع التلوث الجوي 

 :الذي يتمثل في العناصر التالية 
انتشار الغازات من الشاحنات و السيارات  و في هذا المجال نجد أن هناك ارتفاع جد 
ملحوظ بالنسبة لعدد السيارات و الشاحنات على مستوى الوالية زيادة عن ذلك نجد العديد منها في 
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حالة متدهورة تزيد الوضع خطورة من جراء الغازات السامة المنبعثة من محركاتها التي ال تلق 
 راقبة و المتابعة التقنية لها من طرف المصالح المخولة لذلك نظرا لنقص األجهزة التقنية لذلك الم

والتهاون الملحوظ في التعامل مع أصحاب هاته السيارات و الشاحنات هذا من جهة ونجد أيضا أن 
 مخطط حركة المرور المعمول به حاليا أصبح غير مجدي و اليتماشى مع المقاييس العلمية 

 .التقنية لذلك من جهة أخرى و 
بحيث نجد أن التواجد الغير منتظم و بصفة فوضوية  للعديد من هذه السيارات عبر  

األحياء واألماكن التي يكثر فيها إقبال المواطنين تشكل خطرا على صحتهم و بيئتهم وخاصة 
نجدهم أكثر عرضة المصابين بداء الربو و لديهم مشاكل في التنفس وكذا األطفال و الرضع الذين 

 .لهذا الخطر
ولهذا أصبح من الضروري إنجاز دراسة جديدة لمخطط حركة المرور بالوالية و المدن  

الرئيسية بها خاصة عاصمة الوالية بسكرة التي تعرف ازدحام جد معتبر دون أن ننسى تشديد 
ا من حركة المرور المراقبة على أصحاب الشاحنات القديمة و التالفة بضرورة إصالحها أو إزاحته

 .نهائيا
  الغبار الناتج من المصانع: 

بالرغم من عدم وجود نشاط صناعي يشكل خطرا ذو  أهمية بالغة على مستوى الوالية إال  
 مركب الملح بالوطايةأنه يمكننا التطر  هنا إلى عينتين على مستوى الوالية والمتمثلتان  في 

ازات جافة في شكل غبار يمكنه أن يشكل تهديدا للبيئة الذين يفرزان غ مصنع الجبس بأوالد جاللو
المجاورة، و خاصة بالنسبة لمصنع الجبس نظرا للنسبة المرتفعة للغبار الذي يفرزه يوميا رغم بعده 

 .عن النسيج العمراني، إال أنه يشكل أحد أنواع التلوث الجوي بالمنطقة 
  الغازات المستعملة في مجال تخزين التمور: 

من بين الغازات التي تستعمل في مجال تخزين التمور التي تمثل إحدى أهم  
 R11 - R12المعروف بـ   C.F.Cالنشاطات التجارية و الصناعية التي تعرفها الوالية نجد غاز 

الذي يستعمل في سلسلة التبريد لتخزين التمور وقد تم حصر جل مستعملي هذه المادة   R22أو  

 التي أمضتها الجزائر ريالمونتطبقا التفاقية "   CFC"ي الستخالف مادة تبعا للبرنامج الوطن

وقد قدرت الكمية   0110للحد من استعمال هذه األخيرة و التي تدخل حيز التطبيق في سنة 
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السنة مع وجود العديد من مستعملي هذه المادة الذين لم /كلن  1940،8المستعملة سنويا  بحوالي 
عملة إال أن الكمية المذكورة تعتبر جد مهمة نظرا لما تشكله من خطر على يصرحوا بالكمية المست

"   Br-Me" طبقة األوزون و الغاز المستعمل أيضا في نفس النشاط المذكور، أعاله نجد غاز 
الذي يستعمل بغرض القضاء على الطفيليات و الحشرات التي يكثر تواجدها في داخل  التمرة علما 

 .مة أصبحت ضمن قائمة المواد المضرة بطبقة األوزون أن هذه المادة السا
وقد برمجت حملة خاصة خالل هذا الموسم المقبل لتقدير الكمية المستعملة كما برمجت  

عدة محاور أخرى تدخل في إطار حث مستعملي هذه المواد على التخلي عنها و استخالفها و 
 .نجاح هذه العمليةتقديم دراسة تقنية حول ذلك لنظر في كيفية مساعدتهم إل

 :بسكرة يبين المشكالت البيئية الموجودة في مدينة( 12:)جدول  رقم 

 الرقم
/ المؤسسة 
 هيئــة

 طريقة معالجتها نوع النفايات الموجودة

 
 
 

21 
 
 
 

مؤسسة 
صناعات 

 الكوابل 
ENICAB 

 :نفايات صلبة 
- PVC  (250 عام/ طن) 
- PRC (222 عام/طن) 
- STEARATES BMLP ED    (

 (كغ 802،3
-  SULFATE DE PLOMB(406،9 كغ. ) 

 :نفايات سائلـــة 
-Acide Sulfirique ( usé ) (12 عام/طن) 
- Huilesd’Mmulsion 3- 4 الشهر/3م) 
 .اليوم/3م222( صرف صحي)المياه القذرة -

 -ترمى في القمامة العمومية-
ترمى في قمامات خاصة ومخزنة 

إلى  1386في براميل    من 
1336. 

ترمى في القنوات الصرف  -
 الصحي

ترمى في القنوات الصرف  -
 الصحي

22 
وحـدة نـفـطــال 

 بسكرة
تتوفر على نفايات سائلة متمثلة في زيوت  -

 .  التفريغ
توجه مباشرة إلى شركة  -

 .سونطراك إلعادة إستعمالها 
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.مديرية البيئية:المصدر  

 : تركيب مدينــــــــــة بسكـــــــــــــــرة  -2
تسهيل العمليات االحصائية للسكان التي تجريها بلدية بسكرة قسمت مدينة بسكرة في إطار 

قطاعات و كل قطاع عبارة عن مجموعة من المقاطعات وكل مقاطعة تعبر عن مجموعة  0إلى 
 .ن0111ن إلى  011بعد السكان من  من المجمعات السكنية المقيدة

 
 

23 

مـؤسسة 
 سونـــاطـــراك

 

) الحديد   -( . Cu) النحاس  -:نفايات صلبة 
Fe) 
زيوت  -:نفايات سائلة ( .  Al) األلمنيوم  -

 التفريغ

 .تخزن داخل حاويات -
 .تخزن داخل حاويات -
 .تخزن داخل حاويات -
تخزن داخل براميل وتسترجع  -

 .من طرف شركة نفطال 

 
 
 

24 
 

مؤسسة 
صناعة 
النسيج 

والتجهيز 
TIFIB 

 (ex-
ELATEX ) 

 :نفايات صلبة 
 -.قطع معدنية  -.األلياف  -نفايات الورق  -

 .قطع خشبية 
 ميــاه صنـاعيـة قذرة -:نفايات سائلة 

 
 .الرمي في القمامات العمومية  -
 .الرمي في القمامات العمومية  -
 .الرمي في القمامات العمومية  -
 .الرمي في القمامات العمومية  -
معالجة عن طريق محطة  -

 .التصفية

 
 

25 

 
 

مؤسسة 
معالجة  
 .األمالح

ENASEL 
 

 :نفايات صلبة 
 مواد كيماوية مختلطة -
 األوحال-
 (  PVC) مواد بالستيكية  -

 :نمفايات سائلة 
 .مياه المخابر ملوثة بمواد كيماوية 

ترمى في أحواض في حجر  -
إستعماله من طرف  -جبل الملح 

 شركات الرسكلة
ترمى داخل خندق مستعمل  -

 لهذا الغرض
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إذن فالبلدية مقسمة إلى سبع قطاعات و كل قطاع يضم مجموعة من أألحياء كما قسمت 
 : المدينة إلى خمس مناطق هي 

 010: تتربع على مساحة إجمالية قدرها  :Zone Industrielleة ــــــــة الصناعيــــــالمنطق -0
الجهة الغربية لمدينة بسكرة و المتمثلة في  هكتار ، حيث تقع المنطقة الصناعية في

 : المركبات التالية 
 ، مركب النسيج و محطة سوناطراك ، الشركة الوطنية للتبن (Enicab)مركب الكوابل 

والكبريت ، و بعض الحظائر كحظيرة الشركة الوالئية للنقل ،و بجانب هذه المنشآت يظهر 
الذي أنجز بطر  غير قانونية في أطار البناء حي سيدي غزال بكثافة نسيجية عمرانية و 

الفوضوي ، كما أنه لم يكن مقترح من طرف أي مخطط من المخططات التوجيهية لمدينة 
 (4).بسكرة 

هكتار مقسمة إلى  000تمتد على مساحة  :ZoneDes Parcs ر ـــــة الحظائــــمنطق -0

و تتضمن  (5). 0م  0001.00و  0م  011قطعة ، مساحة كل واحدة تتراوح ما بين 000
مجموعة حظائر وورشات و كذلك بعض المؤسسات البلدية ،وتتمثل حدود هذه المنطقة في 

 .االتجاه الشرقي للتوسع لمدينة بسكرة 
بمساحة قدرها  0100نشأت في  سنة  : Zoned’èquipementة التجهيزات ــــمنطق  -0

لمحور طريق باتنة ، حيث  10هكتار ، وتقع في الجهة اليمنى للطريق الوطني رقم  001
 .تتضمن على عدة وحدات مختلفة و عدة ورشات و بنايات 

حي المجاهدين ، التعاونية الجدية ) وهذه المنطقة تقع وسط النسيج الحضري لمدينة بسكرة 
 المنطقة الشمالية تعرف توسعا كبيرا ، مؤسسة الرياض للحبوب و العجائن  و هذه ( الخ ...

ومحطة المسافرين ، و محافظة الغابات ، و بعض الحظائر كذلك بالنسبة للتعليم تواجد متقنة 
ومراكز تكوين و نالحظ ان حي المجاهدين بدأ يأخذ حجمامعتبرا بحيث شمل مساحة الهضبة 

لحي يوجد مركز حمام الصالحين الذي حول من مكانه األول المتواجدة بها و غرب هذا ا
 .ليصبح قطاعا سياحيا هاما و هذه المنطقة سائرة في توسع كبير 
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 : ZoneB’expansionTouristiqueالمنطقة المخصصة للسياحة  -3
  10/10/0100الصادر بتاريخ  00طبقا لقانون رقم  0100جوان  00بتاريخ   نشأتأ

، حيث نالحظ أن الجزء الغربي من  0منظمة على شكل مساحة دائرية تقدر بــ  كلم 
المدينة قد تم تعديله بزراعة بعض األشجار ، و تخصيص أماكن للفضاء األخضر في هذه 

 . (0)المنطقة و التي تعد مركز جذب الزوار في المدينة 
طبيعي يعكس طابعا فنيا أو ورغم أن المعالم الطبيعية تعرف بأنها كل منظر أو مكان 

السالسل الجبلية في شمال البالد و البساط األخضر المتمثل في غابات النخيل ) تاريخيا أو علميا 
 ( .في الجنوب

وبالرغم أن المساحة الخضراء مدرجة في المخططات الخاصة بالمجمعات السكنية 
جز وال يتم المحافظة عليها سواء الحضرية الجدية ف نها ال تنجز في كثير من األحيان أو أنها تن

أو من جهة السكان أي نقص الوعي من طرفهم حيث لوحظ ( المراقبة) من طرف الجهات المعنية 
اكتساح العمران العديد من األراضي الزراعية في جنوب المدينة وحر  السكان للعديد من ممتلكاتهم 

تهديد المساحات الخضراء في المدينة من أشجار النخيل لبناء مساكن حضرية و هذا إنما يدل على 
 (0).بالرغم من ضرورة وجودها لطبيعة المنطقة 

 :LesZhunمناطق السكن الحضري الجديد  -4
توضح عملية تشخيص اتجاهات و أنماط توسع المدينة الجزائرية في هذه الفترة ظهور نمط 

كبير فشكلت أهم جديد من التوسع الحضري يعرف بمناطق الحضري الجديد اتسع نطاقها بشكل 
 (0).عناصر التنمية الحضرية لمواجهة النمو الحضري المتسارع 

و مدينة بسكرة كغيرها من المدن الجزائرية استفادت من هذه المشاريع السكنية كقاعدة 
 .وظيفية مستقلة تخفف عن كاهل المدينة المتطلبات األساسية للسكان 

 :  ZONE OUESTمنطقة السكن الحضري الجديد الغربية  -5
ومن ضمن مقترحتها  00/00/0100الصادر بتاريخ  0بقرار رقم  0100أنشأت في سنة 

تلبية االحتياجات الضرورية للتوسع الحضري بطريقة منظمة و مخططة حيث تم إنجازها على 
 : مرحلتين 
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مسكن و توسعات  0111تتمثل المرحلة األولى في المنطقة الغربية التي تتضمن حي 
 ( الخ ..... 000،  001،  000حي ) ربية المنطقة الغ

هكتار، حيث عرفت المنطقة توسعات  00أما المرحلة الثانية فتتربع على مساحة قدرها 
 .أخرى يتجلى ذلك في إنجاز بعض التعاونيات بجانب واد الزمور

 :  Zone Estمنطقة السكن الحضري الجديد الشرقية  -6
تتضمن مساحة  01/10/0101صادر بتاريخ ال 00بقرار  0101أنشأت هذه المنطقة سنة 

هكتار و التي تتمثل في منطقة العالية و شهدت هذه المنطقة توسعا ملحوظا في اطار  010قدرها 
الترقية العقارية ، فقد خصصت لها ثالثة مساحات للتسلية، و مساحات شرقي الحي الموجود سابق 

التعليم و الصحة و قد خصصت للسكن الفردي كما جهزت بالمرافق الضرورية فيما يخص 
 : مساحات خضراء داخل النسيج العمراني 

  .ناصر مستشفى بشير بن -
 (.القطب الجامعي شتمة ) معاهد وطنية للدراسات الجامعية  -
 .وفي الجنوب الشرقي و منها المركب الوطني للرياضات -
البنايات المخصصة أما الشريط الواقع بين منطقة التجهيز و حي العالية الشمالية فشملته  -

للسكن الجماعي، و في اقصى شر  المنطقة على طول الخط الرابط بين بسكرة وشتمة 
 .مناطق للحظائر

 والبعض اآلخر خصص للتجهيزات في إطار الصناعات المتوسطة  -
 .و كذلك ضمت بعض المناطق لتخزين بعض الشركات الوطنية( البالط، النجارة العامة)

 : بسكرة لمدينة  مراحل التطور العمراني -3
 : مرحلة ما قبل االستعمار  - أ

يثبت المؤرخون في كتبهم عن المدينة قدم وجودها و مدى وجودها و مدى أهميتها في 
قبل الميالد ، وتنقسم هذه المرحلة إلى اربعة 0111الحضارات المتعاقبة على البالد منذ حوالي 

أقسام اساسية بحيث ميزت كل مرحلة بحيوان كان يعيش في ذلك الوقت و يدل ذلك على الرسوم 
 . ى الصخور و الحجارة التي وجدت عل
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 : المرحلة القرطاجية  (1)

بسكرة التي تتوسط الشمال و الجنوب، و موقعها الجغرافي الذي يعتبر طريقا طبيعيا سهال 
مكن القرطاجين من نقل السلع من واحة ليبيا و مدنها الى الشمال االفريقي حيث شكلت القوافل 

ات تنسب الى يوبا، كان سكان بسكرة يسمون سكان بسكرة و الزبيان في ذلك الوقت، و حسب كتاب
و يقصد به البربر ذوو أصل " الجبليين " نسبة للشعر الطويل الذي كانوا يتميزون و كذلك " الفتول"

 .عربي جاؤو من اليمن
 و حسب ابن خلدون فان سكان بسكرة ينتسبون الى قبيلة زناتة المنحدرة من األوراس 

 .و بالضبط من برانيس
 

 : المرحلة الرومانية  -(2)
تمتد هذه الفترة على االحتالل الروماني، حيث موقع المدينة هو الضفة اليسرى لوادي 

   .بسكرة  جنوب شرقي المدينة الحالية 

والدليل على ذلك االثار الرومانية و يرجع اختيار المكان بالذات لكونه موقعا دفاعيا ، فهو 
للماء دور كبير في استقرار السكان هناك ، و يذكر أحد الباحثين قريب من مجرى الوادي ، كما ان 

أن بسكرة مدينة عريقة القدم أسست أيام كان الرومان يحكمون بالد ( وصف إلفريقيا)في كتابه 
 . البربر  وخرجت بعد ذلك و أعيد بناؤها مع دخول الجيوش االسالمية

سية التي تؤدي الى كل من تازولت و وقد كانت المدينة في هذه الفترة ملتقى للطر  الرئي
فكانت  .، وكانت تحمي المراكز االستراتيجية المحصنة المجاورة لوادي الجدي(بريكة حاليا) طبنة 

 .مركزا حربيا وقاعدة للتوغل االستعماري الروماني في منطقة الزاب
ديين كانت خالل القرنين الرابع و الخامس المال" فيسرا" كما تشير بعض الكتابات الى أن 

 .تضم بين أسوارها أسقفين واحدة كاثوليكية دوناستية
 : المرحلة اإلسالمية  - (3)

و بعد الفتوحات اإلسالمية و تعاقب الدويالت و الخالفات عليها بدا الطابع اإلسالمي 
 واضحا في شتى المجاالت و منها العمراني، حيث أن الفاتحين ابقوا على المدن الموجودة

سنة من الفتح اإلسالمي  01واندمجوا داخل المجتمع بمبادئهم االجتماعية و المعمارية، و خالل 
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للمنطقة أخذ الزاب حدوده و أنشأ له نمطا معماريا معينا، بحسب أصول القبائل المكونة لسكان هذه 
  المنطقة، أما فيما يخص طابع البناء فهو من المواد المحلية نتيجة الظروف االجتماعية

أن هذه المدينة لم تعرف تعميرا حقيقيا إال مع بداية  P.BAROCKواالقتصادية للمنطقة، ويذكر 
للميالد و يظهر التأثير العربي االسالمي من خالل ما  001الفتح االسالمي، و انتشار الدعوة عام 

ر بالد افريقيا رب في ذكغالم)كتبه الرحالة العرب ، من ذلك ما كتبه أبو عبد هللا البكري في كتابه 
 ، بسكرة كورة فيها مدن كثيرة و قاعدتها بسكرة ، وهي مدينة كثيرة النخيل و الزيتون (والمغرب

 وأصناف الثمار، فهي مدينة مسورة عليها خند  ولها جامع و مساجد كثيرة و حمامات 
 م كثيروببسكرة  عل..... ثم يضيف .... وبضواحها بساتين كثيرة وهي غاية مقدار ستة أميال 

.... وأهلها على مذهب أهل المدينة ، ولها من األبواب باب المقبرة، و باب الحمام، و باب ثالث 
وداخل بسكرة كثيرة عذبة وهي من الزبيان ..... اصولها من قبائل البربر ستدراته و بني مغراوة 

 .األول، وشرب بسكرة من نهر كبير يجري جوفها منحدر من جبل األوراس 
  :م 1542م إلى 681ة الممتدة من المرحل-0

حيث تعاقب كل من الحماديين و الهاليين و الحفصيين و المارنيين ، ويفيد بحث أن 
سور من الطين مطو  بخند  و أرباض خارجه ( 0001-م  0100) المدينة في عهد الحماديين 

 مساجد و حمامات ولها ثالثة ابواب ال يعرف منها إال اثنان ، كما تتوفر أيضا على جامع و عدة
  ..وبها أبار كثيرة ، و منها بئر في الجامع ال تتوقف و بناؤه من الطوب 

والمالحظ في هذه الفترة أن العمران لم يتطور ولم يزدهر بالمنطقة كثيرا حيث أقتصر على 
 مجموعة من المساكن، هذه المساكن لم تكن امتدادا للمساكن التي شهدتها الفترة السابقة 

نما ش يدت في الجهة الجنوبية الغربية منها ، والذي يفسر عدم التواصل على ما يبدو هو عدم وا 
 .االندماج بين القبائل التي تداولت على المنطقة خالل الفترة 

واصبحت بذلك المدينة مركزا رئيسيا للجنوب الشرقي، وقبلة العرب و الرحل و لقد تمتعت 
إليها القوافل لتتبادل منتجات الصحراء بمنتجات التل  بمكانة اقتصادية هامة ، حيث كانت تتوافد

 .كما كانت المدينة مهلة بالسكان
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 :المرحلة التركية (5) 
م، اين قاموا بها حامية و بنوا حصنا  0000التركية سنة وقعت مدينة بسكرة تحت الحماية 

أن االستقراء البسيط و قلعة و رغم ندرة المراجع المفصلة عن وضعية المدينة في هذه الفترة إال 
 لخرائطها كما يصفه العقيد سيروكا يفيد بأنها كانت محمية حول القلعة التركية بالجهة الشمالية

و محاطة بخند  خال من المياه أدى إلى صعوبة الظروف الصحية، و انتشار الوباء الذي اودى  
جهة الجنوبية اين تتواجد بحياة عدد كبير من السكان ، اضطرهم األمر الى مغادرة الحصن الى ال

أراضيهم الفالحية، حيث الظروف االقتصادية و الصحية مالئمة، غير ان المؤرخ العياشي يشير 
نسمة قبل أن  01111الى ان المدينة كانت تعج بالسكان و في أوج عمارتها حيث قدر عددهم 

 .نسمة 0111يفتك بهم ذلك الداء الذي أودي بحياة 
فظت المدينة بفضل ما كانت تتمتع به من موارد طبيعية و تجارية و خالل هذه الفترة احت

 إضافة الى موقعها االستراتيجي بنوع من األهمية فقد كانت مركز استقطاب لمختلف التوجيهات 
 و كذلك معبرا هاما للحجاج باحتضانها أطول منارة في افريقيا ،ضف إلى ذلك النشاط الصناعي

الذين عمال على استقطاب شرائح كثيرة من التجار والصناع من مختلف منذاك و  والتجاري القويين 
 .اصقاع األرض

قداشة، رأس القرية )ومع نهاية التواجد التركي أصبحت المدينة تضم تجمعات سكانية 
  .لتشكل التجمعات األساسية( لمسيد، سيدي بركات، باب الضرب

تجمعات ، وقد نمت هذه المراكز ويبرز ذلك التجانس حيث نرى الحدود التي تفصل بين ال
 . جنوب –نموا خطيا تماشيا مع جريان السواقي أي شمال 

و تشير المالحظات األولية لهذه  .وقد دامت هذه الوضعية حتى مجب االحتالل الفرنسي
الفترة أن األتراك تمكنوا من إيجاد مناخ مالئم لإلنسان باستعمال الماء و المحافظة على الغطاء 

مورد اقتصادي ووظيفي بيولوجي إلضفاء مناخ محلي على التركيبة العمرانية و المعمارية النباتي ك
المتراصة حتى بعد بروز التجمعات األولى في قلب الواحة كأساس لنمو المدينة العتيقة فــــي 

 .الجنوب
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 :مرحلة االستعمار  - ب

من تغيرات  لما أحدثه تشكل فترة االحتالل الفرنسي مرحلة هامة نظرا لطابعه االستيطاني و
بعد مقاومة عنيفة من االهالي  0000فقد وقعت المدينة تحت االحتالل سنة  .على جميع األصعدة

 بقيادة دمحم الحاج الصغير العقبي والقوات االستعمارية بقيادة الدو  دومال
DUC DUMALE. 

صالحيات  الى بلدية ذات  0000ونظرا ألهميتها و موقعها اعتبرت منطقة عسكرية سنة 
 .كاملة بحكم قرار وزاري 

ولعل أولى محاوالت التعمير واالستطان كانت في السنة الثانية من االحتالل ببناء معسكر 
"  برأس الماء" حيث اختار المكان المعروف   Saint German" الحامية العسكرية سان جرمان 

 الختيار بمحض الصدفةاولم يكن ( حديقة الشهيد العربي بن مهيدي حاليا)شمال المدينة 
 :  بل نتيجة

التحصن في قلعة عسكرية على غرار النظرة االدارية " الظروف و المتطلبات العسكرية  -
 .للنظام التركي السابق 

منابع المياه كعامل قوة و سيطرة و تحكم و اختيار هذا الموقع يندرج ضمن هذا التصور  -
 .باعتبارها مياه شرب لآلهالي و سقي أراضيهم

 .اختالط الجنود الفرنسيين باألهالي كموقف عنصري  عدم -
و بعد هذا الحصن الخطوة األولى في بروز مظاهر العمران الجديدة التي تمثلت في أحياء  -

المعمرين المتميزة و هي ذات نمط أوربي و خطها شطرنجية، تحيط بها أحياء شعبية 
واجية ووجود شكلين من األشكال أقميت للجزائرين، فكانت بذلك البداية األولى لظاهرة االزد

 .العمرانية يختلف الواحد عن اآلخر
المعمرون يسكنون مدينة عصرية صممت بأسلوب شطرنجي، يتميز  :النمط األول  - (0)

بشوارع متقاطعة و متماثلة ، و محالت سكنية متوحدة حجما و شكال و مساحة في 
بالط و االسمنت، و كل ما غالبيتها ، و باستعمال مواد بناء لم تعرفها المنطقة كال

يحمله هذا النمط من تقنيات صحية و عمرانية لضمان حياة أفضل للعنصر الفرنسي 
 .كما تبينه المالحظة الميدانية لمركز المدينة
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و المتفحص جيدا للمخططات المتوفرة حول المستوطنة الفرنسية في بداية موضعها 
 ال يعتمده الفرنسيون في مدنهملحد اآلن يجد بصمات واضحة لمجال عمراني مديني 

بل يدل على وجود تجمع إنساني في هذا المكان قبل وصولهم ، وذلك ما تدل عليه 
ساحة السو  و المسجد الذي يقابلها ، حيث تبدو طفرة في الشبكة الهندسية لكل 
المخطط الشطرنجي الذي يشكل قاعدة المدينة الفرنسية من جهة ، ومن جهة أخرى 

عطيات التي تتوفر عليها القلعة التركية الجنوبية من حيث المساحة ال يعتقد أن الم
فضال عن " العياشي " يرشحها أن تستوعب العدد الهائل من السكان الذي يذكره 

تقنيات البناء و التخطيط التي ال تسمح منذاك باالمتداد الرأسي ،ضف إلى ذلك أن 
و التسيير فقط ، و عليه ف ن المدينة القلعة  التركية الشمالية لم تكن رمزا للوظيفة 

الفرنسية بنيت على أنقاض مدينة أخرى كان يحكمها و يسيرها نظام اجتماعي يخالف 
 . نظام المحتلين

 : النمط الثاني  (2)

و هو نمط قديم يتمثل في المجمعات السبعة هو الماء المنحدر من السواقي من 
على المساحة واسعة من رقعة المدينة و أن الجهة الشمالية نحو البساتين الممتدة  منذاك 

تشكيلها و توسعها يتجه بمحاذاة هذه المجاري التي تحولت في وقت الحق لشوارع رئيسية 
 .تخترقها لتتفرع منها أزقة ثانوية تضمن االتصال بالمساكن بصورة مختلفة 

و يالحظ خضوع محالتها آلي نظام هندسي منظم بل يتحكم في شكلها نظام 
األراضي ، بحيث يضمن لكل منها إمكانية التموين بالماء عن طريق الساقية ، ثم  توزيع

تأتي المساكن متراصة على طول المجرى المائي لتبقى البساتين الى الخلف و بارتفاعات 
 .متقاربة 

  تطور المدينة و توسعها : 

  االحتالل الفرنسيهو برج سان جرمان مع دخول  -كما اشير سابقا –أن أول ما بني في المدينة 
 : و بنفس السنة أقيمت ابواب الحراسة األربعة في األماكن المعروفة حاليا 

 ( الطبانة سابقا)مدرسة بن مالك لحسن  -
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  .جبل الضلعة -
  .خزان  الماء قرب مقبرة النصارى  -
  .خزان ماء بحي العالية -

 : و قد توالت البناءات و التوسع وفق التسلسل التاريخي الموضح في الجدول 
 

 يبين أهم انجازات العمرانية في المدينة في فترة االستعمار( 00)الجدول رقم 
 أهم التطورات السنوات

-  0000       
 

- 0000 
 

 
 
 

- 0000 
- 0000 

 
 

- 0001-0001 
 

-0000  
- 0010 

 
- 0010 

 
- 0101 

 

 
- 0100 

انجاز اول مدرسة في المقر الحالي لمدرسة دبابش قرب  -
 .مقبرة العزيالت 

تصميم مشروع المخطط العمراني التوجيهي العام  -
للمنطقة مع اقتراح بناء جدار كحاجز لحماية المنطقة 
 .العسكرية على ما يعرف اآلن بنهج األمير عبد القادر 

 .بناء معسكر معمر ديفور -
لية عمرانية مخططة من النوع عرفت المدينة أول عم -

 .االستعماري و المتمثلة في المخطط الشطرنجي 
بناء مستشفى ال فيجري بالمكان الحالي و انجاز مدرسة  -

C.E.B  المعروفة األن باكمالية يوسف العمودي. 
 .انجاز محطة القطار حسب التصميم الحالي  -
بناء مقر البلدية بعد أن اصبحت بسكرة مقر البلدية  لها  -

 .الصالحيات الكاملة و ذلك بمرسوم وزاري 
 بناء مقر للدرك و ما يزال مستغال من طرف نفس الهيئة  -
أنجز الكونت الندو إقامته الخاصة المكان المعروف  -

حاليا بحديقة لندو و قد حافظت على تصاميمها األولية 
 .و هي اآلن حديقة عمومية 

ى بناءمجموعة سكنات بالقرب من محطة القطار و أخر  -
 .محاذية للمقر الحالي لمديرية الري 

توسعت المنطقة االستعمارية نحو الشر  و الغرب حول  -
 .محور المرور بسكرة باتنة 

امتداد معتبر من جهة الحكيم سعدان و هذا حسب  -
مشروع قسنطينة و بناء العمارات و هو اول شارع بني 
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- 0100 

 
- 0100 

 
- 0100 

 .في غابات النخيل 
بداية تشكل كل من حي العالية ، فلياش و الوادي  -

    10الشمالي و الجنوبي ، كما يظهر في الشكل رقم 

 

 :مرحلة ما بعد االستعمار  -ج 
متباينة يمكن أن نعرضها من خالل الفترات التي عرفت سياسات و تطوارت   وهي المرحلة

 : التالية 
إلى غاية  0100لالستقالل أي الفترة الممتدة  من سنة هي الفترة المباشرة : الفترة األولى 

 .0100جويلية  00/01وهو تاريخ التقسيم االداري الجديد طبقا لألمر رقم  0100
انتقلت المدينة من نظام  0100إداريا عرفت هذه الفترة تحوالت عديدة حيث أنه من سنة 

 .لقانون الواحد لتسيير البلدياتالبلدية المختلطة بالغاء هذا النوع من التسيير و اعتماد ا
وقد أخذ توسع المدينة في هذه الفترة طابعا عشوائيا كزنها مرحلة انتقالية ، وبالتالي غياب 
قوانين عمرانية تسيرعقالنيا األراضي القابلة للتعمير ، ثم أصبح التوسع يسير بسرعة ، و مرد ذلك 

 لتي تضاعف عدد سكانها قرابة الثالث مرات الى النمو الديمغرافي الكبير الذي شهدته المدينة ا
و قد ظهر التوسع في األحياء التي خصصها المستعمر للسكان الجزائريين إبان االستعمار و لم 
يمس واحات النخيل لتمسك أصحابها بها، و هكذا امتد توسع المدينة بالجهة الشمالية رغم أن هناك 

لكن بنسبة ضئيلة مقارنة مع ما بني في الجهة  بعض البنايات بدأت تظهر داخل غابات النخيل و
من مجموع مساحة المحيط العمراني للمدينة  %00الشمالية و النسبة المئوية بين ذلك حيث أن 

الباقية تمثل المباني، ثم شهدت المدينة توسعا المناطق بشكل  %00تمثل واحات النخيل و 
 .فوضوي 
ة عن مركز المدينة، و هي حي فلياش الذي وفي هذه الفترة ظهرت أحياء منفردة و بعيد 

يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة و يمتاز بطابعه العمراني الريفي، ثم حي العالية في 
المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة و قد كان هذا الحي مخصصا للحراس و الخدم الذين كانوا 

 .ظم و أزقته ضيقه و مبانيه من الطوبيشتغلون عند بن قانة ، لذلك فهو حي غير منت
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في شكل بناء فوضوي في  0101أما الحي الثالث فهو حي سيدي غزال الذي بدأ ظهوره سنة 
 .و المالحظ في هذه المرحلة أنها مرحلة اتزان المدينة مع البيئة الطبيعية .الجهة الغربية للمدينة 

 : المرحلة الثانية 
السبعينات و يطلق عليها مرحلة توسع المدينة على حساب هذه المرحلة من بداية تبدأ 

النخيل حيث أن العديد من المالك قاموا بالقلع الجزئي أو الكامل لممتلكاتهم من النخيل خوفا من 
مما تقدم حول أهم مراحل التطور العمراني للمدينة نستخلص انها  .أن يمسهم قانون الثورة الزراعية 

 : عرفت مرحلتين مهمتين 
  :المرحلة األولى  -

حيث عرفت توسعا من الشمال نحو  0100تمتد منذ نشأتها األولى إلى غاية 
الجنوب وبدأ هذا التشكل خاصة منذ الفترة التركية وتشكل التجمعات السبعة األولى فمرحلة 
 االستعمار الفرنسي، وبناء المدينة األوروبية، ثم توسعت لتلتحم هاتين النواتين

 و حدود صناعية ( الواد)توسع بحيث ينحصر التوسع بين حدود طبيعية و تزداد في ال 
 ( .السكة الحديدية)

 : المرحلة الثانية  -
إلى الوقت الحالي حيث توسعت المدينة من الشر  نحو الغرب  0100و تمتد منذ 
 و ناحية الجنوب وقد اتخذ هذا التوسع اتجاهين راسي " حدود الجبال"و في الشمال أيضا 

و اصبحت ذات شكل مروحي بسبب موضع المدينة نظرا لميل األرض بنسبة  وعمودي
0%. 

كان لعامل القوة دورا جوهريا في كل مرحلة بحيث فرضت كل الحضارات التي مرت   وقد
بالمنطقة نمطا عمرانيا يتماشى و ثقافتها و طر  الحياة االجتماعية بها ، لكن تبقى المرحلة 

 ر تأثيرا ففيها بدأ عدم التجانس العمراني بين النوايات القديمة للمدينة االستعمارية هي الفترة األكث
 .والمدينة االستعمارية الحديثة 

ولم يشمل التأثير المرحلة في حد ذاتها فقط ، بل تعداه الى مرحلة بداية االستقالل لكونها 
مت في تفاقم المشكالت فترة انتقالية ، مما ساعد على ظهور العديد من األحياء العشوائية التي ساه

 .العمرانية البيئية بالمدينة و الزالت لحد اآلن تمثل تحديا للقائمين على قطاع التعمير و البيئة
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باعتباره  فاالرتقاء بالبيئة الحضرية  و تطويرها إنما يتحقق انطالقا من االرتقاء باالنسان
 ين، معادلة بيولوجية متمثلة في الغذاء و ال يتم االتزان بين حاجاته إال بتحقيق معادلت كال متكامال

 ...والسكن و الترفيه
 ومعادلة اجتماعية متمثلة في تحقيق خصوصية مجتمعه المتمثلة في الدين والعادات 

بعد تطرقنا الى التطور العمراني للمدينة ، سنقف على  والتقاليد و إبراز الطابع المميز لكل منطقة
فسياسة . تنظيم المجال العمراني الحضري لمدينة بسكرة في  المخططات الكبرى التي ساهمت

و تحسين االطار المبني، لكن هذه السياسة لم تكن بشكل  التطوير الحضري هدفها تنظيم المجال
و يعود تاريخ التفكير في إعادة . منظم و اطار واضح يستجيب لنمو المدينة و حاجيات سكانها

 تاسع عشر، حيث استفادت خالل الفترة منتنظيم مدينة بسكرة الى بداية القرن ال
تم اعداد  0100بدراسة إعادة تنظيم و ترصيف الشوراع الرئيسية و في سنة (  0110 -0110)

دراسات لتوسيع و تجميل المدينة و التحكم في التعميير مع العلم ان هذه الدراسات لم تتجاوز احياء 
، فان  0100ط تصنيف المعالم المهيئة سنة المعمرين و الشوارع الرئيسية و بعد أن حضيت بمخط

 . 0100سنة  (PUD)بلدية بسكرة  حضيت  بمخطط عمراني 
خالل النصف الثاني   (PUD)و تواصلت العمليات في إطار مخطط التحديث العمراني 

غير  أن نتائج عملية   (CADAT)من السبعينات بواسطة الصندو  الوطني للتهيئة العمرانية 
أظهرت ضرورة اعتماد مخطط عمراني عام للمدينة وقد  0100للسكان و السكن سنة  التعداد العام

 .0100تم إنجاز هذا المخطط سنة 
لكن الدراسات التي استفادت منها مدينة بسكرة بعد االستقالل أعيد النظر فيها نظرا لتغير  

تطبيقية التي اعدها المخططات التوجيهية، لذا أصبحت هذه الدراسات غير كافية بسبب الدراسات ال
في إطار تحديث المدينة من خالل منطقتي   (CADAT)الصندو  الجزائري لتهيئة العمرانية  

السكن الحضري الجديدة الشرقية و الغربية إضافة الى إحداث المنطقة الصناعية و دراسة تحديث 
توجيهي لسنة خمسة احياء قديمة و بعض الطر  الرئيسية، هذا ما أدى الى مراجعة المخطط ال

لكن الدراسات لم تنطلق بسبب غياب التصاميم و عدم تمكن الحصول على الخرائط  0100
وهذا ما . الضرورية للمراجعة ، هذا ما استلزم صورة جوية ساعدت على تحديث خريطة المدينة

 .نوضحه في حديثنا عن المخططات الكبرى في مدينة بسكرة 
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 :  المخططات الكبرى في مدينة بسكرة -4
 :1376لسنة ( ECOTEC)مخطط 4-1

ات العقارية وهذا طبقا ــــن جديدة خاصة باالحتياطـــــار قوانيـــــذا المخطط في إطـــــــوجاء ه
 .المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدية 0100المؤرخ في فبراير  00-00ر ـــلألم

المتعلق بقواعد نزع الملكية من اجل  0100ماي 01المؤرخ في  00-00واألمر رقم 
 . المنفعة العامة
 :عالج هذا االخير المجاالت التالية  و قد

تخطط وتوزيع االحتياطات المعنية على األراضي الصالحة للتعمير وخاصة االحتياجات  -
 .الملحة من السنة الماضية لتحديد محيط عمراني مؤقت

 .تسيير توسيع المدينةوضع قانون عمراني عبارة عن أداة ناجعة ل -
 ..  وضع تقديرات لتحديد احتياجات السكان من سكن ومرافق وتجهيزات في المدى القريب جدا -

 : واهم المحاور التي استهدفها المخطط هي
  بانجاز أحياء جديدة ذات السكن المنسجم مع بيئة الطبقة السائدة في  وذلك:  النسيج العمراني

ليتمكن من تلبية الطلب المتزايد  (.شمال وغرب المدينة ،شمال) :التاليةوذلك في المناطق ، المنطقة
وهذا راجع لألهمية الكبيرة لتي احتلتها  .على السكن، خاصة وان المدينة تعرف نزوحا كبيرا للسكان

الف حسب اإلحصاء العام 01حيث قفز عدد السكان من حوالي المدينة بع انتقالها الى مقر الوالية، 
 ."0100ألف سنة  011إلى ما يفو   0100لسنة 

  إضافة إلى اقتراح  ،شملت شبكة الطر  الرئيسية و الثانوية المعبدة و الغير معبدة : التجهيــزات
وتمديد . طريق موازي لشارع الحكيم سعدان، ينطلق من نهج األمير عبد القادر الى بسكرة القديمة

عاطشة الى المنطقة الشرقية وطريق المنطقة النهج المواجه للوادي نهج حكيم سعدان و نهج الز 
 .الغربية إلى طريق الجانبية

ولكن لم ( DERVAUX)" دارفو"وما يالحظ أن معظم هذه الطر  كان قد تضمنها مخطط 
تعرف االنجاز، وبالنسبة لمياه الصالحة للشرب اقترح المخطط انه ب مكان تغطية الطلب المتزايد 

 .الغربية، وذلك حسب التعداد السكانيبجلب المياه من المنطقة 
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 (:CADAT) 1373المخطط التوجيهي لسنة  -4-2
اخذا بعين االعتبار 0100لسنة ( ECOTEC)كمراجعة مخطط هذا المخطط صمم 

المعطيات الجديدة التي افرزها الواقع العمراني وقضايا التنمية المحلية في إطار حماية األراضي 
وثيقة تمكن من توجيه القرارات الميدانية  بغية تحقيق تسيير حضري  الفالحية  والزراعية وانجاز

لفضاء المدينة و تحديد برنامج مطابق لمبادئ التخطيط و تصميمات التنظيم الحضري وتوجهات 
 .التنمية المحلية

 : إال أن واقع الحال كان مخالفا لهذه األهداف وافرز عدة معطيات ونتائج سلبية تجلت في *
ات شاسعة و شاغرة في الضفة الشرقية وغياب المرافق و التجهيزات والمقاييس بقاء مساح -

 .القانونية في مجال البناء و التهيئة العمرانية
التوسع العمراني على حساب األراضي الفالحية، و شمل توسع سطر الملوك شرقا في اتجاه  -

وهذا في ظل غياب . شارع الحكيم سعدان ، وجنوبا اتجاه المنطقة المعروفة بحوزة الباي
المتضمن  01/10/0100المؤرخ في  00/00اكد عليه االمر السلطات المعنية ، رغم ما

بتاريخ  00/010رقم  )0100تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدية، ومراسيم سنة 
التي تشرع لكل مواطن الحق في الحصول على سكن في  0100، وسنة (00/10/0100

بطر  نظامية و مشروعة، لكن الواقع عكس ما نصت عليه القوانين و ، إطار المحيط العمراني
 .التشريعات ، و نشأت أحياء فوضوية لكن وضعيتها القانونية سويت فيما بعد

 :1384المخطط التوجيهي لسنة  0-3
يعتبر هو أيضا مخطط مراجعة، و قد عالج مختلف األنشطة االقتصادية األساسية لهذه قد و 

 : المتمثلة فيالمنطقة و 
و بشكل خاص التمور نظرا  لطابعها الصحراوي، بحيث تعطي واحة النخيل  :الفالحة -

 وطبيعيا ،الجمال الطبيعي: وفرة التمور، سياحيا :  اقتصاديا) للمدينة ثالثة ادوار هي
ن هذه المنطقة صارت تفقد بريقها من فترة اآللكن الشب المالحظ ( المناخ المتميز: 

 .ألخرى 
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 عرفت انطالقة حقيقية مع بداية الثمانينات ، حيث سجل العديد من المركبات  :الصناعة
مركب الكوابل مركب النسيج، قاعدة سوناطراك و مركب نفطال، هذا :  الصناعية الضخمة منها

 .إضافة إلى وحدات التوزيع و الوحدات الصناعية الصغيرة و المتوسطة
 يم بهذا النوع من النشاط، خاصة وكونها مقر والية فهي إن المدينة تزخر منذ القد :الخدمات

تشكل همزة وصل بين الشمال و الجنوب، كما تعتبر قطبا جهويا، حيث نجد قطاع الخدمات 
 .يمتص أكثر من نصف الطبقة الشغيلة للمدينة

 المنطقة الغربية للمدينة (ZHUN OUEST) :  عرفت توسعا كبيرا بالنسبة للنسيج
 0111مسكن، حي األمل  000حي : العمراني فقد أنجز بها أربعة تجمعات للسكن الجماعي

هذا باإلضافة إلى حي عمال مؤسسة " مسكن شماال، بجانبه حي بلعياط 001مسكن ثم حي 
ات المخصصة الذي اعد مبدئيا إلى عمال المشروع، باإلضافة إلى المساح( ENICAB)الكوابل 

بجانب هذه المنشآت يظهر للوجود حي . للسكن الفردي بالشمال الغربي  و الجنوب الغربي للمنطقة
 .سيدي غزال بكثافة نسيجه العمراني الذي أنجز بطر  غير مشروعه في إطار البناء الفوضوي 

وهذا الحي لم يخضع لي دراسة مسبقة ، ولم يكن مقترح من طرف أي مخطط من 
التي تم ذكرها ، واستطاع هذا الحي أن يفرض نفسه كواقع ، وقد سويت وضعيته المخططات 

القانونية فيما بعد  لكنه يفتقر الى العديد من الخدمات الضرورية للحياة الحضرية و يحتاج الى 
 .إعادة تطوير و تهيئة

 لصناعة لم تعرف توسعا كبيرا ما عدا بعض التجهيزات الخاصة با :المنطقة الشمالية للمدينة
سسة الرياض للحبوب و العجائن، ومحطة نقل المسافرين وبعض الحظائراما ؤ م :مثل مؤسسة)

بالنسبة للتعليم تم انجاز متقنة و مركز تكوين مهني و بالشمال الغربي، كمايالحظ ان الحي 
بدا ياخذ حجما معتبرا بحيث شمل مساحة الهضبة المتواجدة بها  "حي المجاهدين"الجديد 

ا الحي تم انجاز المركب حمام الصالحين الذي حول من مكانه االول ليصبح قطبا وغرب هذ
 .سياحيا
 اضافة الى وسط المدينة االصلي ، تضاف له االحياء العمرانية  :وسط المدينة
حي الوادي، وكل )ومن الجهة الشرقية ( سطر الملوك، كبلوتي، البخاري، السايحي)المجاورة 

ي ان وسط المدينة هو المنطقة المتواجدة أ (.الشريط المحاذي للوادي الى مشارف حي المصلى
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السكة الحديدية غربا، الطريق الجديد الذي يشق حوزة :اليةضمن الحيز الذي تشكله البنايات الت
مارس ثم يمتد في االتجاه  0الباي و امتداده الذي يمر بالقرب من حي شاطوني لتصل بشارع 

الشرقي لهذا الشارع عن الطريق الموازي للضفة الغربية من الوادي، يغلق الحيز بالطريق الذي 
و النسيج العمراني بهذه المنطقة يعد عموما معقوال .شمااليحيط بالثكنة ليصل الى محطة القطار 

فما يخص التجهيزات، تتزخر هذه المنطقة بالعدد الكافي من المرافق . من حيث التصميم والتخطيط
الضرورية إدارية ثقافية، اجتماعية ،اقتصادية و صحية، كما تشمل هذه المنطقة فيما يخص 

 . وحديقة الندو( الحديقة العمومية)لمدينة المساحات الخضراء على اكبر حديقة با
وشملت  التجمعات السكنية التي كانت تشكل نواة لكل منطقة من : المنطقة الجنوبية 

و التي كانت بناياتها هشة منجزة بوسائل  (سيدي بركات،قداشة، مجنيش -باب الضرب )الواحة 
ا في استعمال الوسائل العصرية لتشهد توسعا عمرانيا وتطور ( طوب طين وجذع النخيل)  تقليدية
 .الحديثة

فيما يخص التجهيزات و المرافق الضرورية للحياة، تبقى هذه االخيرة في حاجة ملحة لهذه 
مستشفى حكيم : التجهيزات بالنظر لمحدوديتها و نقصها بعد االهمية التي صارت تحظى مثل

 و عدد من مدارس الطور األول  .سعدان، بالنسبة للصحة و ثانوية مكي مني بالنسبة للتعليم
 . والثاني و لم تكف العدد الهائل من التالميذ نظرا لعدم برمجتها ألخذ هذه األهمية

وفي هذا الظرف القصير تبقى المنطقة في حاجة إلى العديد من المرافق الضرورية على 
بحيث . والثانوية  كما اهتم هذا المخطط بانجاز شبكة الطر  الرئيسية منها. اختالف اختصاصاتها

صممت شبكة الطر  الخاصة بالمنطقة الصناعية في الجهة الغربية للمدينة و كذلك شبكة الطر  
 .بشمال غرب المدينة مع التهيئة العمرانية الشاملة لهذه المنطقة

وتعتبر المنطقة الجنوبية واحة نخيل تعطي للمدينة جماال و مناخا مميزا جعلها قبلة للسياح 
 0100-10-00و صدر القانون رقم " الندو" و الكونت " ابن خلدون " ت العالمة و قد أولع

حماية البيئة تمثلت لحماية هذه الواحة ، و توالت فيما بعد صدور عدة قوانين و اوامر تضمنت 
 :في

المتعلق بالمناطق واألماكن  0100مارس  00المؤرخ في  62-66األمر رقم  -
 . السياحية
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 .المتضمن الثورة الزراعية 0100-00-00في المؤرخ  73-71األمر  -
 .تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات 0100-10-01المؤرخ في  4-26األمر  -
المتعلق برخصة البناء و رخصة  0100فيفري  10المؤرخ في : 82-22القانون رقم  -

 (.معدل ومتمم) التجزئة لألراضي المخصص للبناء 
 .المتعلق بحماية البيئة 0100فيفري  10بتاريخ : 83-23القانون  -

عرفت نهاية عشرية الثمانينات ظاهرة كبح وتيرة  :1337-1387مرحلة مخططات التقشف  4-4
و استدعت تطورات المرحلة إلى إعادة النظر .التنمية االقتصادية للبالد جراء تراجع سعر البترول 

تبار األبعاد التنموية على في التوجه التنموي للبالد و إعداد برنامج وطني يأخذ بعين االع
 .الصعيدين الوطني و المحلي

حيث اخذ بعين االعتبار التوجيهات األساسية  PUD 1387المخطط التوجيهي لسنة  4-5
للسياسة المتبعة و اعتمدت مواجهة طلبات السكن بصفة عامة اضافة الى بعض التجهيزات 
الجماعية و االستثمارات الموجهة لتنمية المنطقة و الجدير بالذكر ان مدينة بسكرة في ظل النظام 

في  0111صادقة عليه إال في سنة لم  تتم الم0100سنة  PUDالموجه عرفت مخطط توجيهي 
ثناء تصميمه شابته بعض العوائق الطبيعية كشساعة و مرفولوجية األراضي  0111نوفمبر  00 وا 

 الفالحية الواقعة جنوب شر  و جنوب و سط المدينة اضافة إلى وجود المنطقة العسكرية
 تعديل قوانين تتماشى  لذلك تم سن و .والمنطقة الصناعية تعيق توسع المدينة غربا، و المطار 

 : والسياسة المتبعة و من ضمن هذه القوانين
 .المتعلق بالتهيئة العمرانية 0100جانفي  00المؤرخ في  87/23القانون رقم  -
المتضمن توجيه المؤسسات العمومية  0100جانفى  00المؤرخ في: 88/21القانون رقم  -

 .االقتصادية
 .المتعلق بالتخطيط العمراني 0100يناير  00في  المؤرخ 88/22القانون رقم -

اساسا تكثيف النسيج العمراني في اطار الحيز القانوني للمحيط  00واستهدف مخطط 
اعادة هيكلة االحياء واستحداثها مخططات  مخططات تطوير حضري مختلفة منها العمراني و 

الشرقية، ولمعالجة مشكل شبكة الطرقات (ZHUN)اصال و كذلك برمج تمديد المنطقة السكنية 
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تم استحداث و تجهيز المدينة بمخطط لحركة مرورية ياخذ بعين االعتبار ( ضيقها، قدمها)
 .مستلزمات المدينة من مختلف انواع الطرقات

إن المخططات السابقة لم تساير وتيرة التنمية و لم تكن ناجحة حسب ما قدر لها ألسباب 
 كثيرة منها 

ياسة برنامج تنموي محلي من طرف السلطات المحلية و عدم التدخل من طرفها غياب س -
 .كاتب المختصة أو الهيئات المعنيةعلى أساس أنها ملزمة بذلك من م

  .عدم فعالية مختلف الهيئات المحلية في اعداد مخططات التنمية و ضعف التناسق بينها -
 تحدد توجيهات العمران وحقو  استخدام البناء  (POS)غياب المخططات التفصلية  -

واألمر هنا اصبح في غاية الصعوبة بالنسبة ألجهزة التخطيط و بالتالي الوصول إلى 
مخططات مبتورة ال يربطها رابطة ببقية مناطق المدينة مما يجعلها تنمو بشكل مشوه  

 .يصعب معالجته مستقال
ياجات االجتماعية و االقتصادية والتي تمتاز و هناك أيضا تسابق غير متكافىء بين االحت -

يكون بها األمر ت األجهزة المناط بها التخطيط  و بديناميكية يصعب مجاورتها، و إمكانيا
 .أسوء إذا تزامنه مع ذلك قلة اإلمكانيات و الموارد المالية

فالمخططات السابقة لم تساير نمو المدينة الشب يحتم خلق دراسات جديدة ال تفتقر  -
 التحليل الفعلي للمجتمع المدني وهذا من خالل تشخيص الحقائق و االحتماالت ب

وخلق البيئة السكنية المتوزانة و احتياجات األحياء على المدى الزمني المقدر لها لتنفيذها 
 .بدرجة عالية من الكفاية

 :1337سنة ( PDAU)لمخطط التوجيهي لالنشاء و التعمير ا 4-6 -

الصادر  0111ديسمبر  10المؤرخ في  11/01التهيئة و التعمير رقم من خالل قانون 
من طرف وزير التهيئة و التعمير و الذي ينص و يرمي النجاز مخطط توجيهي لالنشاء و التعمير 

(PDAU ) و الذي اعطيت به اشارة االنتقال الى مرحلة جديدة في عملية التسيير واحداث تغيير في
 .مركزية السلطةصيرورة القرارات وانتقال 

في سنة ( الموجه)نجد انه في بلدية بسكرة لم يتوقف العمل بالمخطط العمراني التوجيهي 
 .تقريبا 0110، و استمر العمل به الى غاية 0111
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وتماشيا مع معطيات التوسع العمراني الذي عرفته المدينة فقد طرأت تعديالت جذرية في 
 :القوانين التي تنضم العقار و منها

 .المتضمن التوجه العقاري  0111نوفمبر  00المؤرخ في  00-11انون رقم الق -
 .المتضمن أمالك الدولة 0111ديسمبر 10المؤرخ في  10-11القانون رقم  -
افريل المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل  00المؤرخ في  00-10القانون رقم  -

 تصريح بالمنفعة العمومية و كذا الطر  المنفعة العامة، حيث طرا هذا التغيير فيما يخص ال
واساليب نزع الملكية و الشيء الجديد الذي جاء به هذا القانون هو تحديد األمالك و الحقو  

 .العقارية المطلوب نزع ملكيتها وهوية المالكين و اصحاب الحقو  المعنيين

ال  الوحدات و انط 0100جويلية 01لـ 01-00وعموما فمنذ تعيينها كوالية للمرسوم رقم 
وغيرها، سعت بسكرة الى تطبيق ( ELATEX/ENICAB)االقتصادية الرئيسية ذات الطابعة 

و وضع الطر  و الوسائل العلمية الكفيلة باستحداث مجموعات ( P.U.D)ادوات مثل 
 ".وتهيئة مناطق صناعية( ZHUN)كبرى 

خلق وضعية غير عادية وعلى كل حال يجب االشارة الى ان عملية التمدين هذه كانت سببا في 
من العواقب الوخيمة و الثقيلة،وهذا على اكثر من مستوى، مما جعل القطاع العام عاجزا عن ايجاد 

 :حلول او استراتيجية تترجمها صعوبات كثيرة جدا على كل المستويات فقد تتمثل في 
 .عدم التحكم في عملية التعمير -
 .سيج العمرانيعدم تطابق او توافق النشاطات الجديدة مع الن -
 .اكتساب المدينة لطابع القروية -
 .التهديد المستمر لالراضي الفالحية  -
 ".سيدي غزال" مشكل تسيير االحياء بصفة عامة و ظهور احياء فوضوية  -
 .مشكل نظافة المحيط -
 .المشاكل االيكولوجية االكثر حساسية -
 .المشاكل االجتماعية و التقنية للبنية التحتية -
 .للبنية التحتية اجتماعيا و اقتصادياالتشبع التدرجي  -
 .مشكل المواصالت  -
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 .االحتالل الفوضوي للمساحات العمرانية -
 .نقص المساكن، المترجم بتجمع السكان في االحياء المركزية او حول المركز -
 .التوسع المعتبر للبناء غير الشرعي -
الحقيقية للسكان كالصحة نقص الخدمات و التجهيزات واخالل التوازن بينهما و بين االحتياجات  -

 .الخ....والتعليم 
 .التشوه الحاصل بين مختلف وظائف النسيج العمراني -
 .انهيار المبادئ األخالقية و الدينية، وقيم المجتمع التقليدي -

إذن يمكن استنتاج إن أسباب األزمة الحالية للمدينة تتجاوز األسباب السياسية أو 
السياسة العمرانية نفسها و فروعها، ورأينا انه هذا الفشل يعود في االقتصادية ولكنها تبقى داخل 

معظمه إلى عدم تالؤم الوسائل و التقنيات المستعملة إلى حد أالن في تنمية المدينة واألسلوب 
 .المتبع  لتسييرها
 : يمكن حصر النقائص و العوائق التي تحول دون تسيير فعال للبلدية في كذلك 

وذلك نظرا للعدد الهائل من  ℅01في شطر النفقات التي تصل إلى كتلة األجور  ثقل  -
 .العمال و الموظفين

 ثقل المديونية على عاتق البلدية و المعتبرة و الملزمة للدفع اتجاه القطاعين العام  -
 .والخاص

 .ثقل مساهمة البلدية في ميزانية بعض الصناديق  -
 .ضعف اإلدارات بالنظر إلى كثرة االنشغاالت -
مداخيل البلدية من غير الجبائي نتيجة عدم تسديد بعض مشتغلي ممتلكات البلدية  تذبذب -

 .لمسنحقاتهم، وهذا نتيجة غلق المؤسسات المستأجرة
تقلص المصدر األساسي للميزانية والمتمثل في الجباية نتيجة النشاط التجاري الصناعي  -

 .المتأثر بالركود المالحظ في المحيط االقتصادي العام
تمام إجراءات التعويض الخاصة باألراضي المدمجة، و التي لم تتم في حينها مما عدم إ -

 .أدى إلى تراكم الملفات و عدم قدرة البلدية على تسويتها
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 تجدر اإلشارة انه قد سطرت عدة مواقع من اجل التهيئة  PDAU 1337وفي نفس المخطط 
بعد ف .ما هو مبين في الجدولين ادناه خالل من    :والتعمير بمدينة بسكرة تاتي على الشكل التالي

ما  00/10/0110تقديم هذه االقتراحات لمديرية التعمير و االسكان تقرر في اجتماع مؤرخ في 
 :يلي

 (0)اعداد موقع عمراني في الموقع  -
 .يحذف من محيط التعمير( 0)الموقع رقم  -
ديل الهيكلة الحالية وهذا لتمكين من تع( 0)انشاء حسب الحاجة محيط عمراني بالموقع  -

 .لهذه المنطقة
 .الجنوبية فتخصص للفالحة -

،و هو يحدد  0110وبموجب المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير المصاد  عليه في عام 
بالتدقيق و التفصيل كيفية استغالل األراضي و بنائها و تطوير المشاريع الحضرية العطاء 

المقترحة لتشييد المشاريع أو إعادة تهيئتها وهذا بمراعاة توجيهات دقيقة لالستغالل األنجع لألراضي 
 : مايلي 
 .أهمية المحيط العمراني للمدينة  -
 .البعد الحضاري و الرمزي للمدينة  -
 .الخصوصية المعمارية و الحضرية للمدينة  -
 .األخذ بعين االعتبار الوسائل و المعدات الموجودة في المنطقة  -
 .المستعملة و المتطورة  األخذ بعين االعتبار التقنيات -
 .كيفية االندماج و تفهم المحيط العمراني و الحضري الموجود و باحترام طابعه المعماري  -
 .احترام التقاليد و تفهم كيفية استغالل المساحات  -
 .يراعي األهداف الخاصة من الناحية العملية و الشكلية للبنايات المكونة لنسيج المنطقة -
 .الري بخصوص مشروع تهيئة وادي الزمر مراعاة توجيهات مصالح  -
 .المدينة  –يحدد القواعد لألشكال المقترحة التي تسمح بتوسيع المجال الحضري  -
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 و قد كانت النتيجة شكال جديدا يتميز باالستهالك المخرب للمساحات ومحو قيمتها
وا عادة  نفس الفترةفاستغالل الفراغات التي لم يتم استغاللها في االستعماالت المخصصة لها خالل 

تخطيط األحياء القديمة التي لم تعد صالحة للسكن وغير منسجمة مع التطور العمراني الذي شهدته 
في توزيع  والنظر المدينة، كذلك إعادة تخطيط المناطق العشوائية الواقعة ضمن التصميم األساسي

ة مع ما يحيط بها من استعماالت األرض الحضرية والعمل على رفع االستعماالت غير المنسجم
 : استعماالت مثل 

منطقة صناعية وسط المدينة، معسكر قديم وسط المدينة أو ضمن األحياء السكنية 
استغالل بعض المساحات الزراعية خاصة غير المنتجة ، و تحويل صفتها من زراعية الى 

 .عمرانية
د في توسع و الحصيلة هي تجمعات عمرانية فوضوية، غير متكافئة، و مبعثرة تزي

 الحدود العمرانية للمدينة ، و ينتقل هذا التوسع حتى على األماكن ذات القيمة التاريخية
مما جعل القطاع العام أو أجهزة الدولة . والتعدي على البيئة المحلية مما يزيد في تدهورها 

 عاجزة عن ايجاد حلول استراتيجية توفيقية بين االنفجار العمراني و طر  التحكم فيه
 .والسلوكات الخاطئة للسكان التي ساهمت بشكل كبير في تشوه البيئة الحضرية

 :واختالالت هذا التوازن ترجمتها صعوبات كثيرة جدا على كل المستويات قد تتمثل في 
 .عدم التحكم في عملية التعمير  -
 .عدم تطابق أو توافق النشاطات الجديدة مع النسيج العمراني  -
 .داخل المدينة غياب الوعاء العقاري  -
 اكتساب المدينة طابع القروية  -
 التعدي المستمر على االراضي الفالحية  -
 مشكل نظافة المحيط  -
 .المشاكل االيكولوجية بالنظر الى تدهور بساتين النخيل  -
 .المشاكل االجتماعية  -
 . مشكلة شبكة المواصالت -
 .نقص المساكن الالئقة  -
 .نقص الخدمات و التجهيزات  -
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عرضنا جملة هذه المخططات التي عرفتها مدينة بسكرة و عمليات التطوير ومن خالل 
الحضري التي تدخل ضمن اطار التهئية العمرانية ، و في ظل سياسة تطوير تدخلت في اقصاء 
االطارات و المراجع التقليدية و ذلك حسب نماذج تنمية مقلدة و غير مجربة ، و لم يبذل اي جهد 

ولم  لتنموي في اطار منسجم و متالحم من التجارب التاريخية المتراكمةمن أجل تسجيل المشروع ا
يبذل كذلك أي جهد من اجل إذابة المجتمع في المشروع ، أو من أجل مشاركته و ادخاله فيه مما 

 .يحرم المشروع من أي إمكانية اكتساب ديناميكية للتقدم و النمو، أو انصهار ثقافي و اجتماعي
الجهاز التخطيطي  للمدينة ، ضرورة  التعاون و التنسيق و المشاركة فعلى القائمين على 

في برامج ومشروعات مشتركة و التأكيد على االستفادة من تجارب و ممارسات الشراكة مع القطاع 
 .الخاص و االستثماري و كل الفاعلين االجتماعين حتى نصل الى تنمية عمرانية مستدامة 

نون التوجيهي للمدينة و القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والحرص على تنفيذ مشروع القا
 :بجميع أنواعها و ال سيما منها 

  يتعلق بتهيئة االقليم و تنميته المستدامة 0110ديسمبر  00المؤرخ في ( 01-10)قانون. 
  يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة  0110مايو  10المـــــؤرخ في ( 10-10)القانـــون 

 .ئتهاو تهي
  المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية  01/10/0110المؤرخ في ( 01-10)قانون رقم

 .المستدامة
  المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة 01/10/0110المؤرخ في ( 10-10)قانون رقم. 
  المتعلق قواعد مطابقة البنايات و اتمام  01/10/0110المؤرخ في ( 00-10) قانون رقم

 .انجازها
 المتعلق بالمخطط الوطني لتهيئة االقليم 01/10/0101المؤرخ في ( 10-01)انون رقم ق. 

و يمكن القول ان المدينة هي مؤسسة بشرية يتعين تنظيمها و تسييرها لتحقيق االنسجام 
االجتماعي وانسجام الظروف الحياتية لسكانها ، ولذلك تنامت الصيحات عبر العديد من المؤتمرات 

دولية الى ضرورة ايجاد حلول لمشاكل المدن و ربط هذه األخيرة بالتنمية المستدامة و الندوات ال
(LE développement durable). 
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، تعد قطبا حضريا ،ومركز استقطاب إضافة إلى ذلك فقد استحدثت مناطق حضرية جديدة  *
 .على المنطقة الغربية يمكنه من التخفيف من حدة التزايد السكاني

 .المواقع المبرمجة و المهياة لتعمير مدينة بسكرة(: 12)الجدول رقم 
ا
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 B12  PDAU. La commune De Biskra Phase/37المصدر
 

 .المناطق الحضرية الجديدة(: 13)الجدول رقم 
 25 عدد المناطق الحضرية السكنية الجديدة 

 7287 المساحة اإلجمالية 
 22217 قدرة االستيعاب من السكنات

 8624 إجمالي السكنات المنجزة
 24513 1338عدد المساكن المشغولة 
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 143 المناطق المبعثرة
 17223 1337حضيرة السكنات تعداد 
 24513 1338حضيرة السكنات تعداد 
 712 عدد السكنات المنجزة

 التخطيط والتهيئة العمرانية مديرية: المصدر                             

 بيين توزيع الحضيرة السكنية للوالية( 26)شكل رقم

 
 مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية: المصدر  

 : التعليق 

يتضح من الجدول و الشكل المبينان اعاله يتضح توزيع الحضيرة السكنية لوالية بسكرة 
السكنات ،حيث مثلت شغور السكنات نسب يشهد نوع من الخلل واالضطراب في عملية شغور 

ومنه يمكن القول على انه بالرغم من توفر المنطقة . عالية جدا مقارنة بنسب السكنات المشغولة
على اراضي شاسعة وصالحة للبناء، وقدرتها على استعاب كم هائل من السكنات، والسرعة في 

 .المعدل المطلوب من عملية االشغال انجازها، اال ان شغل هذه السكنات يبقى بعيد كل البعد عن

وهذا يعود طبعا الى صعوبة التكيف و التاقلم مع نمط بناء و مرفولوجية وطريقة تخطيط 
ذات  اضافة الى غياب تهيئة اغلب المرافق الضرورية التي تحتاجها هذه السكنات،.هذه السكنات

 ساحات الخضراء،الخدمات مثل الم االجتماعية والعمرانية والترفيهية والبيئية، االبعاد
 .الخ...المناطق المخصصة لرمي النفايات ،(الخ..مالعب-قاعات العالج)

 

76,30% 

23,70% 

مشغولة سكنات شاغرة سكنات   
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 معدل شغل المساكن لبلديات الوالية -( 14)جدول رقم 

 البلديــــة
 عـدد السكان

دون   2010
 الرحل

عـدد 
السكنات 
 اإلجمالية
2010 

عـدد 
السكنات 
 المشغولة
2010 

معدل شغل المسكن 
 اإلجماليةللسكنات 

معدل شغل المسكن 
 للسكنات المشغولة

 6,4 4,9 34135 44738 218467 بسكــرة
 5,4 4,1 2246 2944 12129 القنطــرة

 6,4 4,9 5550 7274 35520 سيدي عقبة
 6,9 5,3 3317 4347 22888 زريبة الوادي
 7,2 5,5 8236 10794 59298 طولقــة

 6,5 5,0 10337 13548 67192 اوالد جالل
 7,2 5,5 6392 8377 46025 سيدي خالد

 مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية: المصدر

يتضح ان بلدية بسكرة تعد مركز استقطاب للتجمعات  00يتضح خالل الجدول  :التعليق
السكانية،حيث انها تحظى باالولوية باعتبارها مقر الوالية،كما تشهد بها اقبال على اقتناء السكنات 
وشغلها،وان معدل شغل السكنات بها مرتفع، ومن هذا يمكن القول ان فسيفساء الحضيرة السكنية 

 :عة على الشكل التالي وكما ياتيللوالية موز 

 31/12/2010الحضيرة السكنية للوالية الى غاية * 

 بما فيها الخيم 00/00/2010الحضيرة السكنية اإلجمالية بالوالية الى غاية تقدر 
تتوزع الحظيرة المسكونة بين مقرات التجمعات الرئيسية للبلديات و باقي مسكن ، و  147358بـ 

 : تراب البلدية حسب الشكل التالي

 %. 79,14مسكنا في التجمعات الرئيسية أي بنسبة   116619 
 %. 7,82ا في التجمعات الثانوية أي بنسبة نمسك  11524 
 %.13,06ا في المناطق المبعثرة أي بنسبة نمسك  19245 
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 منطقة مقننة ، بمساحة إجمالية تقدر 00بخصوص المناطق المقننة بالوالية فتقدر بـ  أما
 :هكتار موزعة كالتالي 654.33بـ 

 يوضح المناطق المقننة بالوالية-(15)جدول رقم 

 (هكتار)المساحة العدد المناطق
 163,77 01 المنطقة الصناعية
 70,83 02 منطقة التجهيزات
 147,46 02 منطقة الحضائر
 272,27 12 منطقة النشاطات

 654.33 17 المجموع
 

 31/12/2010إلى غاية  الوضعية المادية للسكن حسب نوعية البرامج -(16)جدول رقم 

 نوعية البرامج
 عدد السكنات

 المنتهية المسجلة
في حيز 

 االنجاز
الغير 

 منطلقة
 0010 0000 01100 00110 السكن االجتماعي

 01 0100 0100 0111 التساهمي الجتماعيالسكن 
 / / 0011 0011 السكن التطوري 
 0001 0000 00000 00001 السكن الريفي

 0000 1000 0001 0110 أخرى 
 5877 3621 47831 63323 المجمــوع   

 مديرية السكن والتجهيزات العمومية: المصدر
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 البرامجيمثل الوضعية المادية للسكن حسب نوعية ( 27)شكل رقم 

 31/12/2010إلى غاية  وضعية السكنات االجتماعية حسب البلديات -(17)جدول رقم 

 البلديــــة
 عدد السكنــــــــات

 الغير منطلقة حيز اإلنجاز في المنتهية المسجلة
 522 644 7728 8852 بسكــرة
 01 010 000 100 القنطــرة

 1 010 0000 0000 سيدي عقبة
 10 000 000 0101 زريبة الوادي
 011 000 0000 0100 طولقــة

 011 000 0000 0000 اوالد جالل
 01 000 000 0001 سيدي خالد

 
 

 
 

 مديرية السكن والتجهيزات العمومية :المصدر
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 31/12/2010إلى غاية  وضعية السكنات االجتماعية التساهمية حسب البلدي( 18)جدول رقم

 البلديــــة
 السكنــــــــاتعدد 

 المنتهية المسجلة
في حيز 
 اإلنجاز

 الغير منطلقة

 62 1851 2586 4437 بسكــرة
 1 1 1 1 برانيـس
 1 1 11 11 القنطــرة

 1 000 000 000 سيدي عقبة
 1 1 000 000 زريبة الوادي
 1 001 000 000 طولقــة

 1 001 011 001 اوالد جالل
 1 001 001 001 سيدي خالد
 مديرية السكن والتجهيزات العمومية: المصدر  
 31/12/2010إلى غاية ية السكنات التطورية حسب البوضع -(13)جدول رقم 

 البلديــــة
 عدد السكنــــــــات

 الغير منطلقة حيز اإلنجاز في المنتهية المسجلة
 2 2 422 422 بسكــرة
 1 1 001 001 القنطــرة

 1 1 011 011 سيدي عقبة
 1 1 001 001 زريبة الوادي
 1 1 001 001 طولقــة

 1 1 001 001 اوالد جالل
 1 1 001 001 سيدي خالد
 مديرية السكن والتجهيزات العمومية: المصدر     
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نرى ان معدالت انجاز السكنات  01الشكلو  01و 00-00-00-00من خالل الجداول  :التعليق
 في تقدم ملوظ ودينامكية ومتسارعة،وتركز بشكل خاص على السكنات ذات الطابع االجتماعي 

اضافة الى السكنات االخرى لكن بنسب متفاوتة،وطبعا كان لبلدية بسكرة النصيب االكبر  .والريفي
 .من هذا الطابع من السكنات

 لبرامج و العمليات تدخل ضمن مخطط التوجيهي للتهيئة و التعميروالسؤال المطروح، هل هذه ا
 ؟  POSومخطط شغل االراضي 

والجواب أن مدينة بسكرة اقترحت العديد من المشاريع تدخل ضمن عمليات التطوير 
و تتمثل في شق الطرقات و توسعيها ، تهيئة  POSضمن مخطط  شغل األراضي ) الحضري 

األحياء القديمة لتزويدها بشبكات مياه الصرف الصحي ، المرافق العامة ، إال أن هذه العمليات 
تعتبر معالجات ظرفية فكثير من العمليات ك عادة الهيكلة مثال تقوم على أساس األولوية و مدى 

نة بهدف تطوير المجال العمراني لتحقيق التوزان بين تضرر المنطقة فتقوم البلدية بعملية المعاي
 (3) .احتياجات السكان و الموارد المتاحة و التي تناقش في المجلس الوالئي

 و عموما نسجل اهم المشاريع المنجزة مع مستوى المدينة في مجال التطوير الحضري 
 :وهذا ما يوضحه الجدول التالي 
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 من برنامج المخططات البلدية للتنميةضالمشاريع المقترحة للتسجيل 
 (2214شريحة)

مالحظات ضال مدة  

 االنجاز

(أشهر)  

عدد مناصب 

 العمل المتوقعة

 

عدد 

 السكان

األثر 

االجتماعي و 

 االقتصادي

المحتوى 

 المادي

(ط.م)  

تقدير التكلفة 

 بالدينار

 اسم العملية أو المشروع

 

 

 

 الرقم الفصل

از
ج
الن

 ا
عد

 ب

از 
ج
الن

 ا
الل

خ
 

 
  تجديد

12 

 

/ 

 

02 

 

11111 

 

/ 

 

2111 

 

11.111.11

1.11 

دراسة، متابعة وانجاز 

تجديد شبكة المياه 

الصالحة للشرب بحي 

 العالية الشمالية

190 10 

 تجديد

 

 

11 

 

/ 

 

02 

 

5211 

 

/ 

 

5111 

 

02.111.11

1.11 

تمديد وتجديد شبكة 

الصرف الصحي بحي 

 الرمايش والمنشي

195 15 

 تمديد

 

 

5 

 

/ 

 

8 

 

0211 

 

/ 

 

0211.11 

 

01.111.11

1.11 

وانجاز دراسة، متابعة 

تمديد وتجديد شبكة 

المياه الصالحة للشرب 

المنشي+بحي الرمايش  

190 11 
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 تجديد

 

 

 

11 

 

/ 

 

8 

 

0111 

 

/ 

 

0111.11 

 

1111.111.

11 

دراسة، متابعة وانجاز 

وتجديد شبكة الصرف 

الصحي بحي باب 

.الضرب  

195 11 

 

 تجديد

 

 

 

11 

 

/ 

 

2 

 

2111 

 

/ 

 

0111 

 

01.111.11

1.11 

وانجاز دراسة، متابعة 

تجديد شبكة المياه 

الصالحة للشرب بحي 

 فلياش

190 12 

 

 تجديد

 

 

11 

 

/ 

 

2 

 

121 

 

/ 

 

0111.11 

 

01.111.11

1.11 

 

دراسة، متابعة وانجاز 

تجديد جزء من شبكة 

الصرف الصحي 

وراء )بالمنطقة الغربية

(متحف المجاهد  

195 12 

 

.2.111.111 0111.11 / 0211 1 / 0.2 إنجاز

11 

متابعة وانجاز دراسة 

شبكة المياه الصالحة 

 للشرب بحي مجنيش

(السوادرة بجانب)  

190 11 

01.111.11 0111 / 0111 02 / 11 تمديد

1.11 

دراسة، متابعة وانجاز 

تمديد شبكة الصرف 

الصحي بحي مجنيش 

 الجديدة

190 18 
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.2.111.111 0111 / 0111 2 / 15 تمديد

11 

دراسة متابعة وانجاز 

المياه تمديد شبكة 

الصالحة للشرب بحي 

 مجنيش الجديدة

190 19 

.2.111.111 5111.11 / 0111 1 / 0.2 انجاز

11 

دراسة، متابعة وانجاز 

شبكة المياه الصالحة 

للشرب بحي برناوة 

(تكملة ) الجديدة  

190 01 

02.111.11 0511 / 2111 02 / 5 إنجاز

1.11 

تعبيد بالخرسانة 

الزفتية واالسمنتية 

 بحي سيدي غزال 

191 00 

01.111.11 1111.11 / 5111 01 / 1 تمديد و إنجاز

1.11 

دراسة، متابعة وانجاز 

تجديد شبكة المياه 

الصالحة للشرب بحي 

 لبشاش

190 05 

01.111.11 0111 / 5111 01 / 11 تجديد

1.11 

دراسة، متابعة وانجاز 

 تجديد شبكة الصرف

 101الصحي بحي 

 مسكن

195 01 

01.111.11 211 / 5111 02 / 1 تجديد

1.11 

تجديد المصب الرئيسي 

لحي الرمايش نحو 

195 01 
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 الزعاطشة

.2.111.111 0211 / 5111 01 / 1 تجديد

11 

دراسة، متابعة وانجاز 

تجديد شبكة المياه 

الصالحة للشرب بحي 

 سيدي غزال

190 02 

51.111.11 0211 / 01111 01 / 1 إنجاز

1.11 

تعبيد بالخرسانة 

 09الزفتية واالسمنتية 

 مارس بالعالية

191 02 

51.111.11 0211 / 01111 51 / 1 إنجاز

1.11 

تعبيد بالخرسانة 

الزفتية واالسمنتية 

(لمسيد) بحي الزيزة  

191 01 

51.111.11 1.111.11 / 011 51 12 5 إنجاز

1.11 

انارة عمومية بطريق 

+ المطار تقرت نحو 

 محول الكهرباء

191 08 

.8.111.111 211.11 / 221 52 / 0.2 إنجاز

11 

انارة عمومية بالشارع 

 18الرابط بين شارع 

مارس إلى غاية محطة 

النقل الحضري المنطقة 

 الشرقية

191 09 

01.111.11 221 / 111 9 / 0.2 إنجاز

1.11 

انارة عمومية شارع 

 زروق عمار

191 51 
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02.111.11 / / 8.111 9 18 01 إنجاز

1.11 

دراسة وانجاز فرع 

 بلدي بالعالية

890 50 

02.111.11 / / 2.111 05 18 01 إنجاز

1.11 

دراسة وانجاز فرع 

 بلدي بحي البخاري

890 55 

02.111.11 / / 2.111 05 18 01 إنجاز

1.11 

دراسة وانجاز فرع 

بلدي  بحي باب 

 الضرب

890 51 

02.111.11   8.111 05 18 01 إنجاز

1.11 

دراسة وانجاز فرع 

 0111بلدي بحي 

(الكوابل 21) مسكن   

890 51 

11.111.111 / / 1111 02 01 01 إنجاز

.11  

انجاز قاعة عالج بحي 

مسكن طريق  0081

سيدي عقبة بالمنطقة 

سكن  10الشرقية مع 

(دراسة وانجاز) وظيفي  

 25 

01.111.111 0111 / 9111 02 0 1 إنجاز

.11  

تهيئة وتشجير الطريق 

الرابط من مصحة 

الرازي إلى غاية  مركز 

تدريب األمن لوحدات 

الجمهورية والمساحة 

المقابلة لمركز راحة 

 26 
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 المجاهدين الشطر

02.111.111 0111 / 9111 01 0 1 إنجاز

.11  

تهيئة وتشجير الطريق 

الرابط بين مقر محطة 

المسافرين القديمة إلى 

االمن غاية مركز تدريب 

 لوحدات الجمهورية

 27 

 0111 / 1111 51 0 2 إنجاز

 

 

 

52.111.111

.11  

تهيئة حضرية بممرات 

 المنشي

 28 

02.111.111 0111 / 1111 01 0 1 إنجاز

.11  

تهيئة حضرية بحي 

مسكن بالمنطقة  251

 الغربية

 29 

 192.111.11

1.11 

:                    المجموع دج   

 

 بلدية بسكرة مكتب متابعة المشاريع  : المصدر 
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 : قدرت المشاريع المنجزة على مستوى بلدية بسكرة بقيمة مالية قدرها 

دج  كل هذه الجهود لتحقيق احتياجات السكان و بالتالي يقابل ذلك  10.111.111.11
 .استخدام األرض للتوافق مع مثل هذه االحتياجات و الشروط 

بفضل التجهيزات التي تتوفر في مدينة بسكرة ، وما تقدمه من خدمات ضرورية  كوذل
من اجمالي سكان المراكز الرئيسية  %01باعتبارها مقرا للوالية ، حيث استحوذ على أكثر من 

يخضع بالدرجة األولى الى نمو السكان الذي يتزايد  للبلديات ، فان تهيئة مجالها الحضري ال بد أن
 ياء القديمةضافة الى الترقية العقارية و تجديد األحإبسبب برامج التنمية التي ستعرفها المدينة 

 (12).  (بفعل عمليات الترميم التي تدعمها الدولة عن طريق تمويلها)

ديد من المشاريع لتهيئة واقترحت السلطات القائمة على مشاريع التطوير الحضري الع

 (11)...أحيائها التي تعاني الكثير من المشاكل  الصرف الصحي ، التلوث البيئي 

و كذلك المنظر  والذي بامكانه الوصول الى مستوى اعلى من الخدمات و تحسين نوعيتها
 .الجمالي للمدينة 

 : عمليات التطوير الحضري المستدام -5

و فيما يلي نتعرض لعملية التطوير الحضري المقترحة من طرف مخطط شغل 
 .بحي لمسيد العتيق بسكرة  POSاألراضي 

الملف "النهائية أي في اطار سياسة التطوير الحضري تم اقتراح هذه الدراسة في مرحلتها  
 ".لمسيد"لدراسة مخطط شغل األرض " النهائي

 :ل الدراسة كونهاتعتبر هذه المرحلة شاملة وكاملة لك
 تتضمن ملخص لكل من المرحلة  السابقة، وجل موضوع المرحلة النهائية. 
 أخذت فيها بعين االعتبار وصححت فيها كل ما ورد من تحفظات خالل المرحلة السابقة. 
 تعتمد على مجموعة من المخططات الالزمة والكافية لموضوع الدراسـة. 

 .الشكل فهذا  التقرير يقسم إلى ثالثة فصولوهذا من ناحية المضمون أما من ناحية 
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يتناول بعض العموميات تخص مجال الدراسة وتذكير بمعطيات التهيئة المقترحة : الفصل األول
 .يتناول أيضا متغيرة التهيئة المختارة: الفصل الثاني
 .  يخصص لتنظيم مجال الدراسة و تقنينه: الفصل الثالث

 :تعريف مخطط شغل األراضي –أوال 
 :تعـريفــه: 21المادة 

:  المؤرخ في 01/11: رقم العمراني القانون  حسب (P.O.S) األراضي شغل مخطط يعرف
 كما 0110ماي  00: في المؤرخ 000/10: رقم له المكمل للمرسوم وطبقا 0111ديسمبر  10
 :يلي

 بلدية  كل تخص عمرانية ووثيقة أداة (P.O.S) األراضي شغل مخطط يعتبر
 البلدي  الشعبي المجلس رئيس من بمبادرة المشروع يحضر ،(البلديات من مجموعة أو)
 .مباشرة رؤوسائها مسؤولية وتحت( البلدية الشعبية المجالس أو)

 ويحدد بالتفصيل
 .في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حقو  البناء واستغالل األرض 

و يعد العلميات الخاصة بالنسيج الحضري إن مخطط شغل األراضي مشروع عمراني يقام أ
 (12): الموجود مثل

 التجديد. 
 إعادة الهيكلة. 
 إعادة األهلية. 
 الخ …التهيئة. 

 :كما يعد هذا المشروع إلقامة مناطق عمرانية جديدة مثل
 مناطق سكنيـة. 
 مناطق النشاطات. 
 مناطق التوسع السياحي. 

والتجهيز ولحماية موقع التدخل كونه ملزم إن مخطط شغل األراضي وثيقة أساسية للبناء 
 (.Opposable aux tiers)للغير 
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  : وهو يتمثل في( لمسيد)بالنسبة لمخطط شغل األراضي لبلدية بسكرة 
 المحافظة على الحي كمنطقة سكنية حيث يجب تحسين اإلطار المبني والمعيشي فيه. 
  (.…للشرب والتصريف الصحيالطر ، الماء الصالح )فك العزلة بتوصيل كل الشبكات 
 معالجة الواجهات وأنماط البناء الغير الئقـة. 
 حتى تستمر فيه الحياة بظروف أحسن ويسهل فيه تدعيم وتأهيل االقتصاد بالمحيط. 

 :أهــدافــه: 22المادة
 :يلي فيما األهداف هذه تلخص

 التنظيم الحضري  الشكل المعينة، المناطق أو القطاعات أو للقطاع بالنسبة مفصلة بصفة يحدد .0
 .األرض واستعمال البناء حقو  

 األرضية من المربع بالمتر عنها والمعبر به المسموح البناء من والقصوى  الدنيا الكمية يعين .0
 .واستعمالها المسموح البنايات أنماط المبني، للحجم المكعب وبالمتر البناء خارج المبنية

 .الخارجي بالمظهر المتعلقة القواعد يضبط .0
 العمومية للمرافق المخصصة المواضع الخضراء، المساحات العمومية، المساحات يحدد .0

 .الحركـة مسالك ونمط مسار وكذا العامة المنفعة ذات والمنشآت
 .االرتفاقات يحدد .0
 .ترميمها أو تجديدها حمايتها، الواجب والنصب اآلثار الشوارع، األحياء، أيضا يحدد .0
 .عليها والحفاظ حمايتها الواجب الفالحية األراضي مواقع يعين .0
المطروحـة وذلك باعتبار  للمشاكل الحلول ب عطاء للمدينة والمعمارية الحضرية القيمة يضمن .0

 .واضح للبرامج المسطرة
 .ترميمها أو تجديدها حمايتها، الواجب والنصب اآلثار الشوارع، األحياء، أيضا يحدد .1

المطروحـة وذلك  للمشاكل الحلول ب عطاء للمدينة والمعمارية الحضرية القيمة يضمن .01
 .باعتبار واضح للبرامج المسطرة
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 :مراحــل إعــداده: 23المادة
 متكاملة مراحل بثالث األراضي شغل مخطط يمر ،000/10: رقم التنفيذي للمرسوم وفقا
 .مخططات على يحتوي  وملف كتابي تقرير على مرحلة كل فيها تحتوي  ومتتالية

 :األولى والثانية المرحلة -
. الحالية الوضعية تحليل وبالتالي مجاالتها جميع من الدراسة بمجال التعريف على وتحتوي 

 فيتم التهيئة ومشروع برنامج هذه التهيئة،كما تتضمن برامج أولى اقتراح يتم هذه المرحلتين كما ففي
 توجيهات حسب االحتياجات مختلف تقدير أيضا ويتم عليه المصاد  تفصيل البرنامج فيها

 اقتراح عنه المعنيـة،فيستنتج التقنية المصالح مع وبالتشاور والتعمير للتهيئة الرئيسي المخطط
 (.المرحلة محتوى  وتقسيم)  يوم عرض إثرائها مع واحدة تختار حتى للتهيئة متغيرتين

 .العمراني القانون  : الثالثــة المرحلـة -
ثرائها المتغيرتين إحدى اختيار بعد  .تقنينها يأتي وا 
 كل في على األشخاص وملزمة البنايات على إجبارية وأحكام قوانين عن عبارة المرحلة هذه

 .الدراسة مجال
 :مجال تطبيقه: 24المادة

 المحدد الدراسة مجال كافة على يطبق عليه المصاد  العمراني التنظيم هذا إن
 المجلس ومداولة بالبلدية والخاص (P.D.A.U) والتعمير للتهيئة الرئيسي المخطط طرف من

 .األشخاص كافة على إجباري  فهو البلدي الشعبي
 :مدى فعاليته: 25المادة

 إن أحكام هذا التنظيم و المخططات المرفقة له تعد وحدة كاملة غير قابلة للتقسيم 
  الدراسة بعد هذا التنظيم يلغي و يعوض كل التنظيمات السابقة المتناقضة معه الخاصة بمجال

 .المصادقة علية
  يجب تغير دفتر الشروط و التنظيمات الخاصة السارية المفعول وفقا لهذا التنظيم في نفس

 .األشكال المنصوص عليها
  يؤخذ هذا التنظيم بعين االعتبار عند تحرير دفاتر الشروط، التنظيمات الخاصة، الدراسات

 .ادة توضيحية دون أن تكون متناقضة معهعمليات البناء الجديدة بتكملة وزي التفصيلية،
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  القواعد و العوائق المحددة من طرف هذا التنظيم ال يمكن أن تكون محل تغير باستثناء بعض
 .ها أو مضمون البنايات المجاورةلالتكيفات البسيطة التي تفرضها طبيعة األرض و شك

 البيئةو  ة والغابات والمياههذا التنظيم ال يلغي القوانين السارية المفعول في قطاعات الصح. 
 وكذا القوانين ذات األثر المباشر و غير المباشر على مجال العمراني. 

 :مــراجعتــه: 26المادة
 :ال يمكن مراجعة مخطط شغل األراضي إال بالشروط التالية

  إذا لم ينجز المشروع الحضري أو البنايات المتوافقة ثلث حجم البناء المسموح به في اآلجال
 .المقرر إلتمامه

 إذا كان اإلطار المبني الموجود قد تعرض لتدهوران طبيعية ناجمة عن ظواهر طبيعية. 
 إذا كان اإلطار المبني الموجود في حالة خراب مو في حالة من القدم تدعوا إلى تجديده 
  إذا طلب أغلبية مالك البنايات البالغين على األقل نصف حقو  البناء يحدها مخطط شغل

 .وذالك بعد مرور خمسة سنوات اضي الساري المفعول،األر 
 إذا تطلب ذلك حاجة ماسة إلنشاء مشروع ذو مصلحة و منفعة وطنية. 

يصاد  على مراجعة مخطط شغل األراضي السار المفعول بنفس الظروف واألشكال 
 .المنصوص عليها إلعداده

 :الـوثـائــق البيـانيـــة –ثانيا 
 مخطط الموقـع 
 الطبوغرافي مخطط الرفع. 
 مخطط العوائق الجيوتقنية. 
 مخطط للوضع الراهن مع الشبكات التقنية الموجودة. 
 مخطط التهيئة. 
 مخطط المناطق المتجانسة. 
 مخطط الشبكات التقنية المختلفة. 
 مخطط التركيب العمراني ومصحوبا بتفاصيل الحجم واألشكال المعمارية. 
 را لمميزات المنطقةالمخططات التي يراها المتعاقد ضرورية نظ. 
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 :تذكير بموضوع مجال الدراسة  -0
 :لمحة تاريخية* 

حظيت بسكرة بترتيبها ضمن المدن التاريخية التي تعاقبت عليها الحضارات منذ القدم كما 
سنة أين كانت  000ذكرها المؤرخون بالخصوص المؤرخ ابن خلدون حيث أكد نشأتها أكثر من 

 .مجموعها الزيبانعاصمة للزاب بمعني الواحات و 
 .حيث جعلوا اإلغريقيون منها قطب تجاري و هذا قبل انهزامهم من طرف الفينيقيين

 :مجيء العرب* 
كانت تضم مدينة بسكرة و الزيبان ( قبل المسيح 001)قبل سقوط نوميديا على يد ماسينيسا 

الذي افتك الزيبان  ميالدي بقيادة الفاتح عقبة ابن نافع 000معا حتى مجيء الفتوحات اإلسالمية 
 .من يدي الرومان ودخلت هاته المنطقة في الدين اإلسالمي الحنيف

 : مجيء األتراك* 
خضعت هذه المنطقة للحكم التركي تمت بقيادة السلطان عبد  0000و 0001خالل فترة 

ثم ضغطوا على المواطنين وتفكيكهم  0000العزيز من تونس ولم تكن السيطرة مباشرة إال في عام 
. باب الضرب. ةشقدا. كرة: حتى تسهل عليهم السيطرة وتم تقسيم المنطقة إلى سبعة مناطق هي

 .مجنيش ولمسيد، من هذه األخيرة  تكونت مدينة بسكرة. رأس القرية. باب الفتح
 :مجيء االحتالل الفرنسي* 

أت بد 0000في  -نقري –بدأ االستعمار الفرنسي في المنطقة تحت قيادة الجنرال  0000في 
 (.DUC D’AUMAL)دخول الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال دو  دومال 

تحت قيادة بوزيان  0101قامت العديد من الثورات الشعبية من بينها ثورة الزعاطشة في سنة 
 .عمت و شملت كل الزيبان

كما ضل أهل المنطقة يقاومون بشراسة األعداء كبقية الشعب الجزائري بشتا الوسائل حتى 
 .زائر استقاللها و حريتهانالت الج

 :توسيع المدينة* 
عرفت المدينة توسع عمراني في األحياء  0100إلى  0000في عهد االحتالل الفرنسي 

، حي سطر الملوك أو (حي الوصفان)، حي الزمالة (Quartier colonial)منها الحي المعمرين 
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 0101رى خالل سنة وتوسيعات أخ. مصطفى بن رمضان، حي الضلعة الشمالية، حي شاطوني
، حي المصلة، حي المسيد الشمالي، حي الوادي H.L.Mإنشاء حي  0100إلى مخطط قسنطينة 

 .الشمالي
 : موقــع الحـي
 (.شاطوني)حي السعادة : من الشمال :يقع الحي

 .حي وبعصيد: من الجنوب  
 .وادي سيدي زرزور: من الشر    
 .شارع الحكيم سعدان: من الغرب  

 
 :وصف الحي

حي لمسيد من أقدم نوايات أحياء بسكرة متكون من واحات النخيل وأراضي فالحية وأشجار 
 .مثمرة مثل البرتقال، الزيتون والكروم

 .هكتار 011: مساحة الحي
 .أغلب السكان كانوا يشيدون مساكنهم داخل واحات النخيل

 :الناحية االقتصادية
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الموسمية، جني التمور بأنواعه، البرتقال الزيتون شغل هذا الحي بالدرجة األولى هي الفالحة 
 .والكروم كذلك الخضر الموسمية

 : الشغل
يتوزع : من خالل البحث الذي أجريناه على مجموعة من سكان الحي أتضح لنا ما يلي

 :العمال على قطاعات مختلفة هي
من مجموع  %10نسبة معينة من مجموع العاملين في هذا القطاع ال تتعدى : قطاع الفالحة -أ

مع العلم أن الدعم الفالحي وفر (  Population active) الطبقة النشطة من اليد العاملة 
مناصب شغل جديدة إال أن المساحة الفالحية محدودة في حي لمسيد وعدد المستفيدين ال يتعدى 

 .كما يوجد بعض األشخاص يعملون في تربية المواشي. فالحين 10
تتراوح نسبة السكان العاملون : شغال العمومية، التجارة والخدمات واإلدارة قطاع الصناعة، األ -ب

 .% 01في هذا الحي بـ 
 . %00,00تتراوح نسبة البطالة في مجال شغل األراضي لحي لمسيد بـ :البطالة  -ج
يحتوي هذا الحي على عدة محالت تجارية في ميدان المواد الغذائية، النجارة، حالقة : التجارة -د
 الخ،مما ساعد في خلق نشاط لتلبية الحاجيات السكانية اليومية  …خبزة م
التعليم، الصحة، السياحة واإلدارة تتوفر على نسبة ضعيفة (: اإلدارية)المناصب الوظيفية -ه

 .بالمقارنة مع نسبة الفالحية
 .معدومة: الصناعة -و
 :لمحة عن تحفظات الدراسة السابقة و التي تخص مجال الدراسة -0

عند تقديم المرحلة الثانية وعرضها على الجنة اتفق الجميع على المتغيرة الثانية وتطويرها 
  .حسب التحفظات الملحقة و رفعها في المرحلة النهائية

ألح ممثل الصحة عن القطعة المستغلة كسو  أسبوعي المعروف بسو  : ممثل عن الصحة
بان هذه القطعة هي ملك  0األربعاء والمقترح في المتغيرة من اجل انجاز مدرسة أساسية قاعدة 

 .D.S.Pللقطاع الصحي ويقترح فيه 
عدم جدوى لوجود شارع بتلك المنطقة ألنه يمس معلما سياحي مصنف : ممثل عن السياحة

 .)ديثة لندوح(
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 .يقترح ب نجاز مؤسسة مدرسية أخرى : ممثل عن التربية الوطنية
 .اقتراح بنايات: ممثل عن مديرية البناء والتعمير

جزء من مخطط شغل األراضي لباب الضرب : ممثل عن فرع مديرية البناء والتعمير بسكرة
 .ولمسيد لم تدمج في الدراسة

 .لبنايات الفوضوية التي أنجزت بعد الرفع الطوبوغرافيااخذ بعين االعتبار ا: ممثل عن البلدية
 :العوائق+ الطبيعة العقارية  -0

 :يتميز مجال الدراسة بشمله من قطاع عمومي وخاص، أما العوائق  تمثل في
 األعمدة الكهربائية في محاور الطريق والشوارع. 
 عدم تراصف البنايات القديمة مع الجديدة. 
  البناء الفوضوي. 
  السكنات القديمة المهددة باالنهياربعض. 
 بعض الشوارع الضيقة المسلك. 
 التهجم الو حشي على النخيل و غزو البنايات عليها . 
 :التجهيزات الموجودة -0

 :المؤسسات التربوية العمومية
 مدرسة بوسة مختار 
 مدرسة بن ومان مداني 
  مدرسة سيدي عبدون 
 اكمالية بركات 
 الحضانة 

 :المتخصصةالمؤسسات التربوية 
 مدرسة الشبه الطبي. 
 مدرسة طه حسين للمكفوفين. 
 مدرسة الصم البكم. 

 :المؤسسات االستشفائية
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 مستشفي حكيم سعدان. 
 قاعة العالج لمسيد. 
 صيدليتين. 
  عيادات طبية  عامون وأخصائيون. 

 : السياحة والترفيه
 فند  الزيبان. 
  قاعة متعددة الرياضات سيدي عبدون. 
  منانيملعب بلدي الشهيد. 

 :  اإلدارات
 مديرية النشاط االجتماعي. 

 : التجهيزات الخاصة
 دوش و حمام. 
 أربع مخابز. 
 ثالثة أكشاك. 
 السو  األسبوعية. 

 : المساجد، المصالة  والمقابر
 أربع مساجد ومصليين. 
 مقبرتين واحدة إسالمية واألخرى مسيحية. 

حاجيات سكان هذا الحي من ساحات رغم وجود التجهيزات والمرافق العامة إال أنها ال تلبي 
 .عمومية مهيأة، ساحات للعب األطفال، وسو  وغيرها من التجهيزات

برمج في المخطط التوجيهي للتهيئة العديد من المرافق والتجهيزات التي أدرجت بمجال 
 :الدراسة أهم هذه المرافق

 مدرسة طور ثاني. 
 محطة بنزين للدرجات النارية. 
 ساحة عمومية. 
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 تعددة الخدماتقاعة م. 
 :الشبكــات المختلفــة -0
يحتوي حي لمسيد على ثالثة شوارع رئيسية وهي الشارع المحاذي لوادي سيدي : الطر   -0-0

زرزور من الجهة الشرقية وشارع الحكيم سعدان من الجهة الغربية وشارع التحويطي الجنوبي الذي 
 الحكيم سعدان وشارع وادي سيدي زرزوريقسم حي لمسيد إلى اثنين، وهو الذي يربط بشارع 

 .ويهما المحور األساسي لهذا القطاع من ناحية االتصال( سو  األربعاء)
يتزود حي لمسيد بالمياه الصالحة للشرب بواسطة شبكة من : شبكة المياه الصالحة للشرب -0-0

ثالثة مثاقب للمياه متية من ( 001و 01)القنوات الرئيسية والثانوية التي تتراوح قطرها ما بين 
 .يضخان إلى الحيين لمصلة ولمسيد

بالنسبة للمصلة فتزويدها يأتي من مثقب حي زواكة، وبالنسبة للمسيد فتزويدها يأتي من 
 .ومثقب مدرسة المكفوفين طه حسين -سيدي عبدون  -مثقب  لمسيد

نوات رئيسية وفرعية وهنا تتجمع المياه القذرة في قناة نهائية تصب فيها ق: شبكة المياه القذرة -0-0
مم  011مم إلى 011ما يساعد على مد هذه الشبكة مستقبال، حيث يتراوح قطر هذه الشبكة من 

 .وتصب كلها في وادي سيدي زرزور
يتزود هذا الحي بالكهرباء بواسطة خطوط الضغط المتوسط، وهذا ما : شبكة الكهرباء والغاز -0-0

 .لك بالنسبة للتزويد بالغاز الطبيعييسهل تزويده بالكهرباء مستقبال وكذ
يتزود هذا الحي بخطوط هاتفية تحت األرضي وعلى أعمدة خشبية و خيوط : شبكة الهاتف -0-0

 .مثبتة على الجدران
 :الحالــة الديمغرافيــة -0
 .نسمة 1010: يقدر سكان حي لمسيد والمصلة بـ: عدد السكان -0-0
 .هكتار/نسمة %1,0مقدرة بـ : الكثافة السكانية -0-0

 
 : ملخص عن حالة المباني و نتائج التحليل العمراني -0

 :وضعية السكنات -0-0
 :السكنات مصنفة كما يلييمثل  00جدول رقم 
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 سكن لمصلة 000 سكن لمسيد 000 سكنات في وضعية جيدة
 سكن لمصلة 10 سكن لمسيد 00 سكنات مزدوجة النشاط

 // سكنات 10 سكنات منهارة
  سكن 10 سكنات قديمة

 
 :مالحظـــة

  Amiante de cimentمسكن فردي مصنع من  00حي الجيش الوطني الشعبي يحتوي على * 
 .يجب تبديل بنايات هذا الحي من هذه المادة التي منعت عالميا ألنها تؤدي بمرض السرطان

هذا الحي في أما بالنسبة لهندسة حي لمسيد فهي من الطراز التقليدي القديم التي يتميز بها * 
تشييد السكنات الفردية من المواد المحلية كطوب الطين في البناء واستعمال جذع النخيل والجريد 

 .في التغطية
 .الواجهات متجانسة ومتشابه لبعضها البعض بوجود فتحات صغيرة للنوافذ و المداخل الرئيسية* 
رئيسية مما يميز نمط المعيشة يئت معظم المساكن من سقيفة ووسط الدار وتحيط بها الغرف ال* 

 .التقليدية لهذا الحي وتواجده داخل واحات النخيل
يمتاز حي لمسيد بضيق شوارعه وتبعثرها أما بعض الشوارع الرئيسية التي لم تكتمل بها اشغال * 

 .(impasse)التهيئة لكونها حديث النشأة، يوجد بعض الشوارع الغير نافذة 
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مخطط شغل األراضي لحي لمسيد فهو استحواذ البنات الفردية ذو هندسة أما النمط الموجود في * 
 .معمارية حديثة و بسيطة

وكما هو مالحظ في إنشاء سكنات حديثة بسيطة سيد الهندسة المعمارية التي يتميز بها حي لم* 
 من اللبنات المصنعة والخرسانة المسلحة، الطابع العمراني لهذا الحي عادي وهذا حسب العادات

 .والتقاليد لسكان هذا الحي
 

 

 
 :إشكالية التدخل -0

 :بعـــد
 الرفع الطبوغرافي لمحيط الدراسـة. 
 استغالل المداولـة. 

 :البحث الميداني والذي من خالله تطرقنا إلى
 حالة المبانـي. 
 الوضعية االجتماعيـة للسكان. 

 :يتضح أن إشكالية التدخل تأسس على
 تحسين مستوى التجهيز للحي. 
 توفير الشبكات المختلفة وتوصيلها لكل القاطنين. 
 تهيئة المحيط المبني. 
  اقتراح سكنات جديدة تتالءم ومعطيات الحي من جهة ومتطلبات الحياة الجديدة من جهة

 .أخرى 
 تحسين وتجميل الواجهات عموما. 
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 المحافظـة على األراضي الفالحية من غزو اإلسمنت. 
 فك العزلة عن بعض األحياء. 
 ر الشبكات المختلفةتوفي. 
 ترميم و تحسين الواجهات. 
  تهيئة المحيط الجواري. 
 تحسين المحيط المبني و السكن . 
 :التهيئة المقترحة -0
 : البرنامج المقترح -أ

 :التاليـة المرافق أو التجهيزات على البرنامج هذا يتمحور
  توسيع مسجد سيدي موسى االخذري. 
  ترصيفة من الجهتينإعادة بتاء مسجد سيدي عبدون مع. 
 0متوسطة قاعدة . 
 قابضة البريد الدرجة الثالثة  . 
 توسيع قاعة العالج. 
 سكنات مزدوجة. 
 سكنات فردية. 
 ساحات للعب. 
 موقف للسيارات إمام الملعب البلدي. 
 تهيئة سو  مغطاة. 
 :مبادئ التهيئة -ب

 :يلي كما و إن سبق ذكره في المرحلة السابقة ،مبادئي التهيئة تتلخص فيما
  حتى يتحقق التناسق العمراني مع كل محيط (لمصلة ولمسيد)معالجة المحيط و تهيئة األحياء

 .الدراسة والمحيط المجاور
 إنعاش الوظيفة االقتصادية و الثقافية بين الحيين. 
 إعادة هيكلة األحياء حتى يتماشى ومتطلبات الحياة العصرية. 
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 لكل تجمع إعادة مكانة األحياء عبر النسيج العمراني. 
 تحسين مستوى التجهيزات بالحيين. 
 تطوير النشاط االقتصادي والسياحي والثقافي على مستوي الحيين. 
 :البرنامج المتفق عليه -0

بعد تقديم البرنامج األول اثري عرض المرحلة األولى ،سجلنا بعض االثراءات وبعض 
 : المالحظات عن البرنامج المقترح ،فكان االتفا  على ما يلي

  توسيع مسجد سيدي موسى االخذري 
 إعادة بتاء مسجد سيدي عبدون مع ترصيفة من الجهتين. 
  0متوسطة قاعدة 
 مركز ثقافي  . 
 توسيع قاعة العالج 
 سكنات مختلطة مع ترصفها باألقواس 
 سكنات فردية 
  ملعب ماتيكو–Matico- 
 ساحات للعب 
 موقف للسيارات إمام الملعب البلدي 
  عامةإنشاء محالت تجارية. 
 إنشاء محالت تجارية خاصة 
 :األهداف المنشودة -0

إن األهداف األساسية المنشودة من خالل تدخلنا هذا في النواة القديمة لحي لمسيد و لمصلة 
 :تتمثل فيما يلي

 الحضري  الشكل المعينة، المناطق أو القطاعات أو للقطاع بالنسبة مفصلة بصفة يحدد .0
 .األرض واستعمال البناء حقو   التنظيم،
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 من المربع بالمتر عنها والمعبر به المسموح البناء من والقصوى  الدنيا الكمية يعين .0
 المسموح البنايات أنماط المبني، للحجم المكعب وبالمتر البناء خارج المبنية األرضية

 .واستعمالها
 .الخارجي بالمظهر المتعلقة القواعد يضبط .0
 العمومية للمرافق المخصصة المواضع الخضراء، المساحات العمومية، المساحات يحدد .0

 .الحركـة مسالك ونمط مسار وكذا العامة المنفعة ذات والمنشآت
 .االرتفاقات يحدد .0
 .ترميمها أو تجديدها حمايتها، الواجب والنصب اآلثار الشوارع، األحياء، أيضا يحدد .0
 .عليها والحفاظ حمايتها الواجب الفالحية األراضي مواقع يعين .0
المطروحـة وذلك  للمشاكل الحلول ب عطاء للمدينة والمعمارية الحضرية القيمة يضمن .0

 .باعتبار واضح للبرامج المسطرة
 تجديدها حمايتها، الواجب والنصب اآلثار الشوارع، األحياء، أيضا يحدد .1

 .ترميمها أو 
المطروحـة  للمشاكل الحلول ب عطاء للمدينة والمعمارية الحضرية القيمة يضمن .01

 .وذلك باعتبار واضح للبرامج المسطرة

إن مخطط شغل األراضي مشروع عمراني يقام أو يعد العلميات الخاصة بالنسيج الحضري 
 :الموجود مثل

 التجديد. 
 إعادة الهيكلة. 
 إعادة األهلية. 
 الخ …التهيئة. 
 كما يعد هذا المشروع إلقامة مناطق عمرانية جديدة مثل: 
 مناطق سكنيـة. 
 تمناطق النشاطا. 
 مناطق التوسع السياحي. 
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 :وسائــل التهيئــة -0
لتحقيق األهداف المنشودة من دراسة الحيين ،يلجب المهيب إلى استعمال عدة وسائل تتماشي 

 .و الوسط المعني للدراسة
فنتطر  إلى جميع أو اغلب الوسائل المستعملة للوصول ،وذلك لكل من األهداف السابق 

 .ذكرها
 :ن للحيين حسب متطلبات الحياة اليومية حالياإعادة وضيفة السك -أ

 كون الحيين مجال دراستنا هي عبارة عن حلقة وسط ما بين محيط باب الضرب و لبشاش 
والجهة الشمالية لبلدية بسكرة  تفتقر إلى سكنات ومحيط سكني خاص بها ويتالءم مع معطياتها 

 .االقتصادية واالجتماعيـة
قابليتها للمتالئم و النمط الحضري المتطلب اليوم، من حيث  لكن تدهور حالة المباني وعدم

التوصيل بالشبكات المختلفة،و المرافق الملحقة ،ولذلك يجب إعادة وظيفة السكن بمعالجة أجزائه 
 :من حيث مشاكل و معاناة القاطنين فيه بعدة وسائل منها

 .فك العزلة عن بعض األحياء شبه معزولة -
 .لفة في كل حيتوفير الشبكات المخت -
ترميم ،تحسين،و معالجة الواجهات للحي القديم و خاصة المنازل المهددة باالنهيار و التي يعاد  -

 .بنائها
 .اقتراح سكنا فردية ببعض الجيوب العقارية المتبقية بالحي -
 التشجيع على البناء الذاتي بطريق نظامية و طر  تقنية  -
 .في جل الطر  التراصف حتى تكون الرؤية مباشرة  -
 :إنعاش الحيين اقتصاديا -ب

إلنعاش الحيين و التطور العصري يجب خلق نشاط اقتصادي اجتماعي و خدماتي دون 
ننسي النشاط السياحي  و الذي يمثل العمود الفقري و نقطة وصل بين الحيين و المحيط الخارجي 

 .لمجال الدراسة
 :و تجديدهاإعادة مكانة بعض األحياء المهددة بانهيار  -جـ
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لكي يتماشى والعصرنة يجب إعادة االعتبار لبعض المباني المهددة و في طريق االنهيار 
 .ب عادة بنائها و تراصفها ،مع توسع الشوارع ،وتهيئة المظهر الخارجي للواجهات

 :تطوير السياحة -د
ائق هذا الحي يعتبر من أقدم األحياء لبلدية بسكرة،ويكسب ثروات طبيعية من نخيل وحد

مصنفة وطنيا، والنسيج العمراني التقليدي مما يسمح له أن يتطور في مجال السياحة 
 واستغالله،بخلق أنشطة تتالءم و متطلبات الحيين من صناعة تقليدية،و خلق أماكن للراحة

 .   وساحات للعب
 :المنشــآت القـاعديــة -0
 :شبكة الطرقات -0

:  رقم للمرسوم طبقا وهذا الوظيفية نوعيةوال الطبيعية خصائصها حسب الطر   تصنيف
 :وهي أصناف ثالث ،هناك10/10/0100: بتاريخ الصادر 10/00
   األولية الطر. 
   الثانوية الطر. 
   الثالثية الطر. 
شارع حكيم  مثل الطريق كثيفة بحركة وتمتاز الرئيسية الشبكة عن عبارة فهي: األولية الطر   -

 .سعدان
 :هو خصائصه
 م0.11: اإلجمالي العرض
 .م0.11: الرصيف

  .والمحور الجنوبي لوادي سيدي زرزور
 :هو خصائصه
 .م00.11: اإلجمالي العرض
 .م0.11: الرصيف
 .م0.01: القارعة 

 .م0.11: الرصيف المركزي 
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 األولى بين ما وصل حلقة أنها لكن الكثافة ناحية من األولى من أهمية أقل: الثانوية الطر   -
 :هي خصائصها (.الثالثية الطر  )المباشر  لتوصيل والطر  
 .م0.11: اإلجمالي العرض
 .م0.11: الرصيف
نجدها في الفروع األقل حركة من الطريق الرئيسي و باقي مجال  الثانوية الطر   هذه
  .الدراسة

 األحياء داخل السكنية الوحدات إلى مباشرة تؤدي التي الصغرى  الطر   جميع هي:الثالثية الطر   -
 .هذه دراستنا مجال في أنواع ثالث ولها وغيرها التجارية والمحالت
 :منها نوع كل مميزات
 م 0:م، الرصيف0: اإلجمالي عرضه :0نوع ثالثي طريق
 م 1.01: ، الرصيف0: اإلجمالي عرضه :0نوع ثالثي طريق
 .رصيف م،بدون 0: اإلجمالي عرضه: 0نوع ثالثي طريق

 :الطر   لجميع عامـة قواعد -
 الوظيفة االعتبار بعين أخذ يجب التنفيذية الدراسات في الطر   تهيئة مخططات توفرت كلما
 .طر   لكل المؤهلة واألهمية

 .فردي مسكن 01أو  00المحدودة  الشوارع طول يتعدى ال أن يجب
 ابتداء م00شعاع )السيارات  بدوران تسمح ساحة توجد أن يجب المحدودة، الشوارع نهاية في

 (.الطريق محور من
 الحماية وشاحنات القمامات جمع شاحنات بمرور يسمح أن يجب الثالثية الطر   تصميم

 .اإلسعاف وسيارات المدنية
 :بالشبكات التوصيل -
 :للشرب الصالحـة المياه شبكـة ::أوال
 للشرب الصالحة بالمياه مسكن أو مبنى كل توصيل يجب. 
 مم01من  أقل قطرها والتي القديمة القنوات تجديد. 
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 المالحظين واالنقطاع الضياع نتفادى حتى بالشبكة الكافي االعتناء يجب  
 .البلديات كل في

 الماء استقاء يمكن موقع وكل النجدة ومراكز والخزانات والصهاريج الحنفيات تغيير أن يجب 
 القنوات هذه وتطلى كل "للشرب صالح غير مضر ماء"دائمة  بعالمة للشرب صالح الغير
 .األحمر باللون 

 منه يستفاد وحتى بسهولة الشبكة كل عبر الماء توزيع يتم حتى الكافي الضغط يتوفر أن يجب 
 .المواطنين كل

 :األمطار ومياه الصحي الصرف شبكة :ثانيا
 واحـدة شبكة عبر تمر األمطار ومياه الصحي الصرف مياه إن. 
 صرف بشبكة موصلة تكون  للبناء مخصصة أرض قطعة أو مبني مسكن كل يكون  أن يجب 

 .القذرة المياه
 م011على  يقل ال لها قطر أصغر يكون  أن يجب الصحي الصرف قنوات. 
 بالصحة والضرر الجوفية المياه تلوث تتفادى حتى الموجودة الصرف آلبار كلي حذف يجب 

 .والفالحي العمومية
 لشبكة الكمي الجدول في المرفقة واألطوال األقطار حسب المقترحـة الشبكة إنجاز يجب 

قدره  إجمالي طول على مم 011إلى  مم 011: من أقطارها تتراوح والتي الصحي الصرف
 .طولي متر  00.001,01

 ببلعات اللعب وساحات الخضراء والمساحات العمومية الساحات كل مياه صرف يجب 
 .القنوات نفس في للغرض مخصصة

 
 

 :الكهرباء شبكـة :ثالثا
 المتوسط الضغط ذات الكهرباء خطوط كوابل كل تغطى أن يجب. 
 ن .األرض تحت تكون  أنها يستحسن  حسب الالزمة الحماية مراعاة يجب فوقها كانت وا 

 .المفعول السارية القوانين
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 األمنية القوانين حسب حولها سياج ب قامة الكهربائية المحوالت حماية يجب كما. 
 الكهرباء بشبكة سكنية والغير السكنية البنايات كل إيصال يجب. 
 (.المختلفـة الشبكات أنظر)ثالث  الكهربائية المحوالت عدد 

 :العموميـة اإلنارة :رابعـا
 األحياء جميع في العمومية اإلنارة توفير يجب. 
 المقترحة واألشكال الجدول حسب اإلنارة كيفية تطبيق يستحسن.  

 :األخرى  الشبكات :خامسـا
لما  والهاتف الطبيعي الغاز مثل األخرى  الشبكات توصيل يجب أفضل، حياة من لتمكين

  الفرصة توفر كلما وهذا. تبقي من البنايات
 :المــواقــف -
 خارجها وأخرى  التجهيزات داخل مواقف هناك. 
 مساكن (10)لكل ( 10)واحد  هو المواقف معدل السكنية، االستعماالت في. 
 (.المناورة مساحة + الموقف مساحة) 0م00: هي موقف كل مساحة 
 الطريق مآخذ خارج الموقف مآخذ يكون  أن يجب. 
 كثيفـة حركة ذو طريق على منافذه التي المرائب يكون  أن يمنع. 
 01: هو المواقف عدد  . 

 
I- تقسيم مجال الدراسة إلى مناطق متجانسة: 

مناطق متجانسة من ( 11)ينقسم مخطط شغل األراضي لحيي لمسيد و لمصلة إلى تسعة
 :و النوعية كما يلي حيث خصائصها الوظيفية

  (ت: )منطقة التجهيزات الموجودة و المرموز لها بـ  .0
  (م. ت: )منطقة التجهيزات المقترحة و المرموز لها بـ  .0
 (م.س: )منطقة السكن الفردي الموجود و المرموز لها بـ  .0
 (0.م.س: )منطقة السكن الفردي المقترح و المرموز لها بـ  .0
 (0.م.س: )مختلط و المرموز لها بـ منطقة السكن الفردي الموجود ال .0
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 منطقة السكن الفردي الموجود المختلط  .0
 (0.م.س: )مع اقتراح أقواس المرموز لها بـ 

 (و.س: )منطقة السكن الوظيفي و المرموز لها بـ  .0
 (خـ: )منطقة مساحات غابات النخيل و المرموز لها بـ  .0
 (0.خـ): منطقة الساحات الخضراء و اللعب و المرموز لها بــ  .1

II – تعـريفهــــــا: 
 :(ت)منطقة التجهيزات الموجودة و المرموز لها بــ -0

 :تشمل هذه المنطقة مجموعة التجهيزات الموجودة و المتمثلة في
 مدرسة بوسة مختار 
 مدرسة بن ومان مداني 
  مدرسة سيدي عبدون 
 إكمالية بركات 
 الحضانة 
 مدرسة الشبه الطبي 
 مدرسة طه حسين للمكفوفين 
 رسة الصم البكممد 
 مستشفي حكيم سعدان 
 قاعة العالج لمسيد 
 صيدليتين 
  عيادات طبية  عامون و أخصائيون 
 فند  الزيبان 
  قاعة متعددة الرياضات سيدي عبدون 
 ملعب بلدي الشهيد مناني 
 مديرية النشاط االجتماعي 
 دوش و حمام 
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 أربع مخابز 
 ثالثة أكشاك 
 السو  االسبوعية 
 ست مساجد 
 مقبرتين 
 :(م.ت)منطقة التجهيزات الموجودة و المرموز لها بــ -0
  توسيع مسجد سيدي موسى االخذري 
  0متوسطة قاعدة 
 مركز ثقافي  . 
 توسيع قاعة العالج 
 سكنات مختلطة مع ترصفها باألقواس 
 سكنات فردية 
  ملعب ماتيكو–Matico- 
 ساحات للعب 
 موقف للسيارات إمام الملعب البلدي 
  عامةإنشاء محالت تجارية. 
 إنشاء محالت تجارية خاصة 
 :(م.س)منطقة السكن الفردي الموجود و المرموز لها بــ -0

هي كل السكنات الموجودة عبر األحياء أو في طريق االنجاز كما يشمل المباني المهدمة و 
 (.مهجورة)الغير مسكونة 

 
 : (1.م.س)منطقة السكن الفردي المقترح و المرموز لها بــ -0

كل الجيوب األرضية المتبقية و التي اقترحت كسكنات فردية من اجل تغطية وهي تشمل 
 مx01.11م00.11بعض العجز من السكنات و هي عبارة حلية موحدة األطوال بقياس  

   :(2.م.س: )منطقة السكن الفردي الموجود المختلط و المرموز لها بــ  -0
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 .محور شارع حكيم سعدان   هي عبارة عن سكنات فردية مختلطة متمركزة أساسا حول
 :(3.م.س)منطقة السكن الفردي الموجود المختلط مع اقتراح أقواس و المرموز لها بـ -0

امتار و محالت في  0.11هي عبارة عن سكنات فردية،مكملة بتراصف من أقواس بعرض 
م الطابق األرضي المخصصة للخدمات و التجارة المختلفة و هذا عبر الطر  المهمة نهج حكي

سعدان باألقواس على الشارع الخلفي لمستشفي حكيم سعدان و الموئدي إلى السو  األسبوعي 
 . المعروف باسم سو  األربعاء

  :(و.س)منطقة السكن الوظيفي و المرموز لها بـ -0
 هو الحي الجيش الوطني المبنى حاليا بمواد ممنوعة في القانون العمراني و يتطلب إزالتها،

 .تتوافق و التركيبة العمرانية مع الحي وتغيرها بسكنات
 :(خـ)منطقة مساحات غابات النخيل و المرموز لها بـ -0

 هي كل مناطق الغابات المتبقية بعد الزحف العمراني على الغابات،ويجب االحتفاظ بـها 
 .و إعادة االعتبار للغابات بتجديد غرس النخيل ،و تعويض القديم منه بالجبار و الصيانة،

 :(1.خـ)نطقة الساحات الخضراء و اللعب و المرموز لها بـم -1
هي المساحات الخضراء الموجودة داخل الوحدات السكانية الفردية الكبيرة و الموزعة عبر 

 .النسيج العمراني بطريقة فوضوية و بدون احترام المقاييس العامة للعمران
د تهيئتها من اجل توفير الرفاهية أما عن المساحات الغير المهيأة ستدرج وفق الدراسة و يعا

 . مع وضع الكراسي اإلسمنتية،و تزويدها باإلنارة العمومية
I- (ت)منطقة التجهيزات الموجودة و المرموز لها بـ: 

 : وهي كما سبق ذكره األراضي المخصصة للتجهيزات الموجودة وهي
وط تقنية تتوفر كل هذه المرافق توجد في حالة جيدة و أنجزت في إطار قانوني وفق شر 

 .عليها دفاتر الشروط
II- (م.ت)منطقة التجهيزات المقترحة و المرموز لها بـ:  

 وهي مجموعة من األراضي المقترحة إلنجاز التجهيزات المرافق الالزمة و الضرورية 
 (.و يمكن لبعضها أن تحتوي على سكنات وظيفية)

 :وامل منهافتوزيعها عبر مجال الدراسة اخذ بعين االعتبار عدة ع
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 إحياء اقتصاد الحي 
 إعادة القيمة التاريخية و السياحية 
 الطابع الجمالي و الوظيفي للحي. 

 :أما تقنينها يخضع لما يلي
 :طبيعة شغل أو استعمال األراضي -أ-

 :اإلغراض المسموحة: 21المادة
 قائمة التجهيزات المقترحة. 
 و سد الحاجيات اليومية  الصناعة التقليدية،البيئية،  السياحة) خدمات و تجارة مختلطة للتنمية

 .وكل نشاط غير مزعج و مضر للسكان،
 مساكن وظيفية في بعض التجهيزات إذا دعت الضرورة. 

 : اإلغراض الممنوعة: 22المادة
 كل البنايات السكنية ما عدي السكنات الوظيفية. 
 المؤسسات الصناعية مهما كان حجمها و نوعها. 
 المستودعات. 
 آلالت الثقيلة المختلفةمواقف ا. 
 كل نشاط ال يؤثر على حياة السكان سلبا. 

 
I- (م.س)خاص بالمسيد القديم : منطقة السكن الفردي الموجود: 

وهي تمثل أغلبية الحيين، وضيفتها تنحصر أساسا في السكن عل شكل أحياء صغيرة تقطنها 
 .عائالت تربطها صلة الرحم، واألسر ما يدعوا باألشراف

لمباني متوسطة إلى رديئة ضمن نسيج تقليدي ،تتطلب لتهيئتها تجديد جزئي،وترميم حالة ا
بينما و األحياء تهيئتها تكمن في إعادة هيكلتها،وينجم عن تلك العمليات تهديم يخص جزئيا  كلى،

 :أو كليا اثر
 فتح الطرقات الالزمة و الضرورية  . 
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  المختلفة ومرور السيارات خاصة ذات توسيع الشوارع و األزقة حتى يمكن ربط بالشبكات
 (.اإلسعاف و الحماية الوطنية)األولوية

 استقامة(Alignement)  لبعض السكنات حتى يتم التراصف البنايات عبر الطرقات وبالتالي
 .تتحسن الرؤية، والمظهر العام للحيين

يا أو كليا بعد تجسيد تهيئة الحي،للخصنا ضمن الجدول التالي كل التهديمات المنتظرة جزئ
 .بالنسبة لكل مسكن

II- (1.م.س)منطقة السكن الفردي المقترح: 
تتمثل في السكنات الفردية المقترحة في الجيوب العقارية الموجودة داخل النسيج العمراني 

 . وغير تابعة للفالحة وال لالستغالل الفالحي
 :طبيعة شغل واستعمال األراضي -أ-

 :األغراض المسموحة: 21المادة
 المرافق والتجهيزات المقترحة في برنامج مخطط شغل األراضي. 
 المساكن الوظيفية المقترحة في األماكن المخصصة لها ضمن المرافق. 
 مؤسسات المكاتب التقنية المختلفة. 

 :األغراض الممنوعة: 22المادة
 البنايات الفوضوية. 
 البنايات المستعملة كمخازن مهما كان نوعها. 
 ما كان نوعها وحجمهامؤسسات صناعية مه . 
 المنشات موقف اآلليات الثقيلة  . 
 كل نشاط يؤثر و يزعج حياة السكان و النظام العام. 

 
 :قواعد استغالل األراضي -ب-

 :كثافة البنايات: 23المادة
 .الفردي السكن أصناف لكل الهكتار في مسكن 01: الصافيـة السكانية الكثافة

 :خصوصيات هذه المنطقة -جـ-
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  بما أن الجيوب المتبقية في بعض األحياء هي ملك للخواص فان استغالل المساحة لغرض
 . البناء يتعين لكل عقار على حده

 تبنى السكنات على أنماط حديثة بتناسق معماري للنسيج الموجود. 
 تمال الجيوب حتى ينتج انسجام و تماسك البنايات بعضها البعض. 

 .كلة و إعادة أهلية الحيوهذه العملية تكمن ضمن إعادة هي
 :الواجهات: 24المادة

 .انظر المخطط المرفق لواجهات منطقة سكن فردي
III-  (2.م.س)المنطقة المختلطة: 

 تمتاز عن منطقة السكن الفردي المختلط بوجود
  متارأ 0أقواس على عرض. 
 خلق نشاط يتالءم و متطلبات الحي. 
 طابق األرضيالتجارة تكون على الواجهة األمامية و في ال. 
  امتار0استغالل للمحل التجاري بعمق. 
 :طبيعة شغل او استعمال األراضي -أ-

 :األغراض المسموحة: 52المادة
 السكنات الفردية. 
 ،لسد الحاجيات اليومية و التنمية المحلية محالت تجارية،خدماتي. 

 :األغراض الممنوعة: 26المادة
 البنايات الفوضوية. 
  كان نوعها وحجمهامؤسسات صناعية مهما.  
 المنشات موقف اآلليات الثقيلة.    
 كل نشاط يؤثر و يزعج حياة السكان و النظام العام. 

 :كثافة البنايات: 27المادة
 .الفردي السكن أصناف لكل الهكتار في مسكن 01: الصافية السكانية الكثافة

 :خصوصيات هذه المنطقة -جـ-
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عملية إعادة أهليته و إعادة هيكلته حتى يتم  عبارة عن نسيج عمراني حديث يحتاج إلى
بعض تناسق في مباني الحي،مع خلق محالت تتكفل بالتجارة و الخدمات الالزمة و الضرورية 

 .للحي و للتنمية االقتصادية
 :طبيعة شغل أو استعمال األراضي -أ-

 :األغراض المسموحة: 21المادة
 الساحات الخضراء. 
 الساحات العمومية. 
  مساحات للراحة 
 مراحيض عمومية بالهياكل الخفيفة. 
 نافورة. 
 مالعب جوارية. 
 غابات النخيل 
 غرس و إعادة التشجير. 

 :األغراض الممنوعة: 22المادة
 البنايات السكنية. 
 البنايات الفوضوية. 
 المحالت التجارية. 
 مؤسسات صناعية مهما كان نوعها وحجمها . 
 المنشات موقف اآلليات الثقيلة   . 
 كل نشاط يؤثر و يزعج حياة السكان و النظام العام. 
 األسوا  األسبوعية. 
 

 :كثافة البنايات:  23 المادة
 منعدمة تماما. 
 ماعدا غابات النخيل في حالة ما تم البناء فيها يطبق عليه القانون الفالحي الساير المفعول. 
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 :خصوصيات هذه المنطقة -جـ-
  فان خلق مثل هذه المساحات يعد من الضروري من قصد إعطاء المظهر الجمالي للحيين

 .اجل التسلية و الترفيه
  أما مناطق النخيل فهي تعاني من زحف االسمنت عليها. 
  من المساحة اإلجمالية لمحيط الدراسة %00مساحة هذه المنطقة تمثل نسبة . 
I- الطرق والمنافذ: 

  للمرسوم طبقا وهذا الوظيفية والنوعية الطبيعية خصائصها حسب الطر   تصنيف
 :وهي أصناف ثالث هناك .10/10/0100: بتاريخ الصادر 10/00: رقم
   األولية الطر. 
   الثانوية الطر. 
   الثالثية الطر. 

 :األولية الطرق 
مثل نهج حكيم سعدان و التحويط  كثيفة بحركة وتمتاز الرئيسية الشبكة عن عبارة فهي

 .الجنوبي لوادي سيدي زرزور
 : هي التحويط الجنوبيخصائص *

 م 00.11بين: اإلجمالي العرض
 م 0.11من :الرصيف المركزي 

 م 0.11: قارعة الطريق
 :هي خصائص نهج حكيم سعدان الجنوبي*

 م 1.11  بين: اإلجمالي العرض
 م   0.11الى 1.01من :الرصيف
 :الثانوية الطرق 

 لتوصيل والطر   األولى بين ما وصل حلقة أنها لكن الكثافة ناحية من األولى من أهمية أقل
 (.الثالثية الطر  )المباشر 

 :هي خصائصها
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 .م 0.11م الى  0.11من : اإلجمالي العرض
 .م 0.11م إلي  1.01بين : الرصيف

  .نجدها في الفروع األقل حركة من الطريق الرئيسي و باقي مجال الدراسة الثانوية الطر   هذه
 :الثالثية الطرق 

 األحياء داخل السكنية الوحدات إلى مباشرة تؤدي التي الصغرى  الطر   جميع هي
 .التجارية والمحالت
 :هي خصائصها

 .م0.11إلي  0.11بين : اإلجمالي العرض
 . يكاد يكون معدوم: الرصيف

 :الطرق  لجميع عامة قواعد
 الوظيفة االعتبار بعين أخذ يجب التنفيذية الدراسات في الطر   تهيئة مخططات توفرت كلما
 .طر   لكل المؤهلة واألهمية

 .فردي مسكن 01أو  00المحدودة  الشوارع طول يتعدى ال أن يجب
 ابتداء م00شعاع )السيارات  بدوران تسمح ساحة توجد أن يجب المحدودة، الشوارع نهاية في

 (.الطريق محور من
 الحماية وشاحنات القمامات جمع شاحنات بمرور يسمح أن يجب الثالثية الطر   تصميم

 .اإلسعاف وسيارات المدنية
 نفس للطر  من مفتر   من م01بعد  على كان نوع أي من حاجز أي بناء أو وجود يمنع

 .الطر   محاور التقاء
II- بالشبكــات التوصيـل: 

 :للشرب الصالحـة المياه شبكـة: 21المادة
 للشرب الصالحة بالمياه مسكن أو مبنى كل توصيل يجب. 
 م01من  أقل قطرها والتي القديمة القنوات تجديد. 
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 مم 011و 01ما بين  تتراوح بالقطار الرئيسية بالقنوات متصلة ثانوية مقاطع اقتراح 
م كما يوضحه جدول الكمي 00.000,01: وبطول إجمالي( 10حسب المخطط رقم )

 (.المرفق
 في  المالحظ واالنقطاع الضياع نتفادى حتى بالشبكة الكافي االعتناء يجب 

 .البلديات كل
 الماء استقاء يمكن موقع وكل النجدة ومراكز والخزانات والصهاريج الحنفيات تغيير أن يجب 

 القنوات هذه وتطلى كل "للشرب صالح غير مضر ماء"دائمة  بعالمة للشرب صالح الغير
 .األحمر باللون 

 منه يستفاد وحتى بسهولة الشبكة كل عبر الماء توزيع يتم حتى الكافي الضغط يتوفر أن يجب 
 .المواطنين كل
 :األمطار ومياه الصحي الصرف شبكة : 22المادة

 واحـدة شبكة عبر تمر األمطار ومياه الصحي الصرف مياه إن. 
 صرف بشبكة موصلة تكون  للبناء مخصصة أرض قطعة أو مبني مسكن كل يكون  أن يجب 

 .القذرة المياه
 م011على  يقل ال لها قطر أصغر يكون  أن يجب الصحي الصرف قنوات. 
 بالصحة والضرر الجوفية المياه تلوث تتفادى حتى الموجودة الصرف آلبار كلي حذف يجب 

 .والفالحي العمومية
 لشبكة الكمي الجدول في المرفقة واألطوال األقطار حسب المقترحـة الشبكة إنجاز يجب 

قدره  إجمالي طول على مم 011إلى  مم 011: من أقطارها تتراوح والتي الصحي الصرف
 .طولي متر 00.001,01

 ببلعات اللعب وساحات الخضراء والمساحات العمومية الساحات كل مياه صرف يجب 
 .القنوات نفس في للغرض مخصصة

 
 :الكهرباء شبكـة : 23المادة

 المتوسط الضغط ذات الكهرباء خطوط كوابل كل تغطى أن يجب. 
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 ن .األرض تحت تكون  أنها يستحسن  حسب الالزمة الحماية مراعاة يجب فوقها كانت وا 
 .المفعول السارية القوانين

 األمنية القوانين حسب حولها سياج ب قامة الكهربائية المحوالت حماية يجب كما. 
 الكهرباء بشبكة سكنية والغير السكنية البنايات كل إيصال يجب. 

 :اإلنارة العمومية : 24المادة
 األحياء جميع في العمومية اإلنارة توفير يجب. 
 يلي فيما المقترحة واألشكال الجدول حسب اإلنارة كيفية تطبيق يستحسن: 

 :األخرى  الشبكات : 25المادة
 لكل والهاتف الطبيعي الغاز مثل األخرى  الشبكات توصيل يجب أفضل، حياة من لتمكين

 .الدراسة مجال الحي أو مستوى  على الشبكات تلك ووجدت الفرصة توفر كلما وهذا. البنايات
 :المــواقــف : 26المادة

 خارجها وأخرى  التجهيزات داخل مواقف هناك. 
 مساكن (10)لكل ( 10)واحد  هو المواقف معدل السكنية، االستعماالت في. 
 (.المناورة مساحة + الموقف مساحة) 0م00: هي موقف كل مساحة 
 الطريق مآخذ خارج الموقف مآخذ يكون  أن يجب. 
 كثيفـة حركة ذو طريق على منافذه المر مب التي يكون  أن يمنع. 
 10الموضحة في المخطط رقم األشكال إلى تخضع المقترحة، المواقف أن يجب. 
 01: هو المواقف عدد. 

 :المظهر الخارجي : 27المادة
 يجب أن تكون األلوان فاتحة و متناسقة: األلوان .0
 إن الحجم المرجعي لكل مجال الدراسة و المتبع على العموم هو: اإلحجام .0

 مx0.0مx0.0م0.01المكعب،
يجب أن تكون من األشكال الهندسية للمنطقة وتكون سهلة مستنبطة من الحي : األشكال .0

 .أو تمت عليها بعض التغيرات لغرض تناسق المظهر العام
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توجد كل متطلبات البناء حاليا فيما يخص إلعادة التجديد فب مكان إعادة البناء : مواد البناء .0
 نحافظ علي النمط العمراني القديم ،بنفس النمط لكي 

إما بالنسبة للبنايات الجديدة فاستعمال كل المواد المحلية و المستوردة داخليا أو خارج الوطن 
 .ممكن
نقترح نوع من الكساء على شكل هندسي يرو  للمنظر،و يسهل عملية تصريف : الكساء .0

 .مياه األمطار
 :السيــــاج: 12المادة

 باشرة للجار من خالل السياج ال يمكن الرؤية الم 
 استعمال عناصر تجميلية  . 
   م على امتداد طريق ،و الجزء المملوءة منه  0.01األسوار و الجدران تكون بعلو ال يتعدي

 .م من ناحية الرصيف 0.01أن ال يقل علي ارتفاع 
  و الشكل الهندسي للجدران و األسوار ال يجب أن يكون متكرر لكي ال يعطي شكل رديئة

 .المملة
 تواجد المكيفات الهوائية يجب أن تأخذ بعين االعتبار في الشكل و النمط العمراني للواجهة. 
 إرفا  مشروع السياج برخصة البناء. 

 :التشجيـــر: 13المادة
  عند الغرس على الرصيف ال بد من أن يكون الواقي المخصص لألشجار في نفس المستوى

 .الرصيف
 ي حول قطر األشجار على شكل دائري او مربعاستعمال شباك ارضي فوالذ. 
 ،الساحات العمومية، في إمكانية استعمال المزهريات من االسمنت في مداخل التجهيزات 

 .ساحات اللعب الشرفات،
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 :نوع األشجار : 14المادة
بما أن أغلبية المنطقة هي غابات من النخيل فان إعادة التشجير بالنخيل حتمي وضروري، 

حسب  Figus Et Caluptusتبقي الكروم، الزيتون، الحمضيات، األزهار، شجرات  الزينة مثل 
  .الرغبة والحاجة وتالئم المنطقة

 :مراحــل اإلنجــاز
 : ل وهييمر إنجاز المخطط شغل األراضي هذا بأربعة مراح

 :المرحلة األولى
 تسوية األرضية المعنية بالتهيئة. 
 عملية الغرس والتشجير كون غالب األشجار ذات السا  العالي بطيئة النمو. 

 :المرحلة الثانية
 نجاز وتعبيد الطر  المقترحة خاصة األولية والثانوية  .تهيئة وا 
  (.الصحي، كهرباء، هاتفمياه صالحة الشرب، الصرف )إنجاز الشبكات المختلفة األخرى... 

 : المرحلة الثالثة
 إنجاز التجهيزات والمرافق المقترحة والمصاد  عليها. 
 إنجاز كل األرصفة واإلنارة العمومية في مناطق التجهيزات. 

 :المرحلة الرابعة
 إنجاز السكنات الفردية ونصف الفردية. 
 ق المخصصة للسكنإتمام عملية األرصفة واإلنارة العمومية وذلك في كل المناط. 
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 :الكشف الكمي والتقويمي
 :االحتياجات للمياه الصالحة للشرب للمرافق الموجودة يمثل  00جدول رقم  

N° Désignation Valeur Unité Dot 

l/j/U 

Besoin 

m
3
/j 

11 S.A.P 3694.41 m
2

 5 18.472 

02 Stade Menani 24573.11 m
2

 2 49.146 

03 Hôtel des Ziban 41657.97 m
2

 5 218.291 

04 D.A.S 2927.61 m
2

 5 14.638 

05 E.J.A 11855.65 m
2

 5 59.278 

06 Salle Omni-Sports 37856.25 m
2

 5 189.281 

07 
Hospital Hakim 

Saâdane+ParaMedicale 
74171.99 m

2
 5 371.855 

08 Locaux de commerce 28111.11 m
2

 11 28111.11 

09 Ecole Fondamentale  8132.51 m
2

 11 81.325 

10 Ecole Fondamentale 2112.57 m
2

 11 21.126 

11 C.E.M BARKAT 9431.44 m
2

 11 94.314 

12 Ecole des sourds-muets  9161.53 m
2

 11 91.615 

13 Crèche 612.57 m
2

 15 9.139 

14 Six Mosquées et mossalah 1151 Fidel 31 31.511 

Total des Besoins 1244.269 

 
: باإلضافة إلى التجهيزات الموجودة بعد دراسة مخطط شغل األراضي اقترحتا فيما يلي  

 :للتهيئة  التجهيزات المقترحةيمثل  00جدول رقم * 

N° Désignation Valeur Unité 
Dot  
l/j/U 

Besoin 
m3/j 

0 Centre culturel 
0000.0

0 
m2 01 00.000 

2 C.E.M 
1111.1

1 
m2 0 00.111 

3 Extension (Salle de 0001.0 m2 0 0.000 
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Soins) 1 

4 
Extension Mosquée et 

mossalah 
010.10 m2 0 0.001 

5 Air de Jeux 000.00 m2 0 1.000 

6 Parking devant le Stade 
0000.1

1 
m2 0 1.000 

7 Locaux de commerce 
0000.1

1 
m2 01 00.001 

Total des Besoins 000.011 
يوم كاحتياجات إضافية /0م 001متوسط االستهالك اليومي يكون بمعدل إن 

 .يوم وعليه ف ن/ 0م 0000,001للتجهيزات المضافة أين يصبح االحتياج اإلجمالي هو 



  -مدينة بسكرة نموذجا  –الحضري بالجزائر ريلتطو لدراسة تحليلية ميدانية        الفصل الخامس

 

265 

 

 :االستهالك المتوسطي هويمثل  00جدول رقم  * 

 يوم/0م 0011,111 االحتياجات السكانية

 يوم/0م 0001,011 االحتياجات للتجهيزات

 يوم/0م 0000,001 االحتياجات اإلجمالية

 01,11 % نسبت ضياع المياه و تسربها

 يوم/0م 000001X0.0=010000 االستهالك المتوسطي
 
 :لمياه الصالحة للشرب والمياه القذرةايمثل  00جدول رقم * 

 قنوات المياه الصالحة للشرب
ACقناة من  مم بكل  001بقطر  

.اللوازم المرفق للتركيب  
ط.م 0.001,11  0.111,11 0.001.111,11 

 قنوات الصرف الصحي
.منجزة حديثا وال يوجد بها تغيير      

:المجموع العام  0.010.100.000,11 
  

من خالل عرضنا لمختلف المشاريع المبرمجة للتهيئة بمدينة بسكرة و مخطط شغل 
و الذي يمثل احدى عمليات التطوير الحضري و بعد الدراسة األراضي لحي لمسيد العتيق ، 

 : التحليلية والتقييمية يمكن استخالص مايلي 
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 POSالمالحظ أن عمليات التطوير الحضري و التي يتم تحديدها وفق مخطط شغل األراضي  -
ان عبارة عن عمليات تهيئة و إعادة هيكلة نظرا ألنهما أقل تكلفة من باقي العمليات و يستجيب

 .نسبيا لمتطلبات السكان الضرورية 

أما عن عملية التجديد فقد اقترحت بصفة محدودة نظرا لتكلفتها المرتفعة و عائداتها الغير مضمونة 
 (13)( .العائد االجتماعي و االقتصادي) 
 عند تنفيذ و تطبيق برامج التطوير الحضري الذي ذكرناها سابقا  -

كذا اقامة المساحات الخضراء و تحسين نوعية الحياة و ( تجديد ، تهيئة ، إعادة هيكلة)
الخ  فانه ال يتم اختيار افضل السياسات أو أنه يتم اختيارها لكن دون معرفة ... بالمدينة 

فمثال عند تبني سياسة االزالة على الرغم من االمكانيات . طريقة و مراحل تنفيذها و متابعتها
كذلك بالنسبة لألحياء . و تتطلب موارد مالية كبيرة  المادية القليلة ، فهذه السياسة مكلفة

المتدهورة عمرانيا و بيئيا تتطلب عدة نماذج متنوعة من سياسات التطوير، اي أن المنطقة 
 و هذا ما يالحظ عدم تطبيقه( سياسة مختلطة)المراد تطويرها تحتاج الى أكثر من سياسة 
 .لتدخل ميدانيا في الكثير من المناطق المتطلبة لهذا ا

كما أن مختلف المناطق المتخلفة يتم تطويرها بصفة ظرفية ، دون أية دراسة كاملة ووافية  -
 (تصنيف السكنات)و االجتماعية و البيئية  بعين االعتبار كل الجوانب العمرانية تأخذ

 .و مشاركة الفاعلين االجتماعين في برامج التنمية للمدينة عامة و برامج التطوير خاصة 
باالضافة الى  ذلك تحقيق االنسجام المتكامل و الوظيفي في المنطقة المراد تطويرها، خاصة  -

 إذا كانت بها أمكنة أثرية و التي تعتبر وعاءا تراثيا ، ال يكيف مع البناءات الجديدة
و بالتالي ال يراعي الناحية الجمالية للمدينة ، فيصبح في النهاية غير صالح لالستغالل في 

  (14)لسياحة البيئية للمدينة مجال ا
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 :نتائــــــــــــــــــج الدراســـــــــــــة : 6
جاءت هذه الدراسة بهدف تشخيص واقع التطوير الحضري بمدينة بسكرة في ظل مبادئ 
التنمية المستدامة و بعد التأصيل النظري و اجراء الدراسة الميدانية يمكننا االجابة على إشكالية 

 : و المتمثلة في تساؤل رئيسي وهو الدراسة 
 ؟ في مدينة بسكرة   سياسة التطوير الحضري مبادئ التنمية المستدامةكيف تجسد  -

 : و تندرج تحتها جملة من التساؤالت الفرعية وهي كالتالي 
مديرية البناء و التعمير )معنية الميكانيزمات التي تعتمدها الهيئات الالجهود و ماهي : أوال

في ظل مبادئ التنمية عملية التطوير الحضري تجسيد في  (والجماعات المحلية ومديرية البيئة
 ؟المستدامة 

 ؟طوير الحضري المستدام ماهي إسهامات الفاعلين االجتماعين في مجال الت:  نياثا
 ؟التطوير الحضري المستدام ما هي المعوقات التي تعترض سبيل هذه برامج و عمليات  :ثالثا 

جراء مقابالت مع مختلف العاملين بالمديريات المعنية  سياسة ببعد عرض بيانات الدراسة الميدانية وا 
 و هذا لمعرفة اآلليات طار مسايرتها للتنمية المستدامة إ، وتفعيلها في طوير الحضري الت

لى إضافة باالنيزمات التي تعتمدها هذه األخيرة و  مدى مراعاتها لمعايير التنمية المستدامة اوالميك
و تبيان مساهمة . التعرف على عمليات التطوير الحضري المستدام على مستوى مدينة بسكرة 

، طوير الحضري الجهود المبذولة في عملية التو  المتمثلة في الجمعيات البيئيةفاعلين االجتماعين ال
فير جميع تو سعى لتحسين المجال الحضري و سس ومتطلبات التنمية المستدامة التي تأوفق 

 .و ابراز اهم المعوقات التي تعترض سبيل هذه البرامج ، المجال الحضري و تهيئة  الخدمات

 : النتائج الخاصة بالتساؤل األول  –6-1
مديرية البناء و التعمير والجماعات المحلية ومديرية تسعى الهيئات الرسمية و المتمثلة في 

على السهر على تنفيذ مختلف البرامج و العمليات الخاصة بالتطوير الحضري كل حسب  البيئة
إستناد على جملة المهام و األدوار المخولة لمديرية البناء و التعمير، وبالتنسيق مع اختصاصه و 

و المحدد  00/10/0110مصالح الجماعات المحلية حسب القرار الوزاري المشترك و المؤرخ في
يريات الوالئية المهتمة بالتعمير و البناء التابعة لوزارة السكن، ويضبط التنظيم الداخلي لعدد المد
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ليات و آلتنتهج مجموعة من ا"  duc"للمصالح المكونة لها،  ف ن مديرية البناء و التعمير
 .اإلستراتيجيات في سياسة البناء و التعمير على المستوى المحلي لوالية بسكرة 

د و تشخيص المتطلبات االجتماعية و المناخية و الطبوغرافية و التهيئة إنطالقا من تحدي
العقارية ، أي السهر و الحرص على تنفيذ تدابير نظام التعمير واحترام الجودة الهندسية للبناء، 

دوات ومخططات التهيئة والتعمير المتمثلة في أومن هذا تتجلى مهمة هذه المديرية في اعداد 
راضي، حيث ان هذه العقود تتكون من ثالث رخص ألو مخطط شغل ا لتعميرمخطط التهيئة و ا

وهي رخصة البناء و رخصة التجزئة و رخصة الهدم ، بينما الشهادات فتتمثل في شهادة التعمير 
وشهادة المطابقة وشهادة القسمة ،كما ان مكتب الدراسات المعمارية للمؤسسة هو الذي يشرف على 

 .المديريات االخرى و مكاتب الدراسات البيئية و الهندسة المدنية نمط االنجاز مع مكاتب 
اال انه وفي السنوات االخيرة تقلص دورها . كما تقوم هذه المديرية باالشراف على انجاز المشاريع  

واقتصر على دور المراقبة للمشاريع فقط ، كما يوجد مكاتب في هذه المؤسسة تعمل مع مؤسسة 
ctc وتضم مكتب الدراسات و المقاييس ومكتب انماط البناء ،مكتب نوعية البناء  .لمراقبة االعمال

، اما المكتب الرابع يمكن اعتباره مكتبا متخصصا في االنجاز لقيامه ببعض المشاريع وهو مكتب 
التهيئة و التاطير، له نشاطات و انجازات يختص بها ممثلة في تحسين المجال الحضري للمدينة ، 

 .رصفة ألنارة واإلت وتهيئتها ، تصليح قنوات صرف المياه وشبكات اوتسوية الطرقا
في مكتب واحد ( 0100-0111)وقد قدرت قيمة االنجازات و المشاريع في الفترة الممتدة من  
راضي التي تباع بطريقة أل، كما يعمل هذا المكتب على تهيئة ا( مليار دينار 00الى00)ب

بكل الشبكات الحيوية مثل قنوات المياه وشبكات الصرف عشوائية واعادة تنظيمها وتزويدها 
 .الخ....الصحي و الكهرباء

من خالل القيام طوير الحضري ومن هنا تسعى هذه المديريات او المصالح في تفعيل سياسة الت 
 :تمثلت النشاطات و االلياتبمجموعة من 

 .تنفيذ سياسة التعمير و البناء على المستوى المحلي -
 .السهر بالتعاون مع مصالح الجماعات المحلية على تطبيق اليات التعمير -
 .الحرص في اطار القوانين و التنظيمات المعمول بها على تنفيذ تدابير نظام التعمير -
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احترام الجودة الهندسية بالبناء، مع المحافظة على المعالم التاريخية و الثقافية و الطبيعية  -
 .سعى اليه التطوير الحضري و هذا ما ي المتميزة

طار المبني المعيشي و تطوير السكن، طبقا إلاتخاذ كل االجراءات الالزمة ، قصد تحسين ا -
 .للمتطلبات االجتماعية والمناخية والتهيئة العقارية

 .متابعة تطوير محل المعطيات المتعلقة بالدراسات و االنجاز، وكذا عقلنة البناء -
 .ي التكنولوجيات، وفي تكلفة البناء التي لها عالقة مع الظرف الحاليالسهر على التحكم ف -

بين مديرية البناء و التعمير مع الهيئات الرسمية االخرى لتطبيق  التنسقأما عن عملية *  
 : القوانيين و السهر على تطبيق اليات التعمير ومتابعة المخالفين فشملت

مديرية  -مكتب التهيئة و التاطير – ctcلمراقبة البناء  المؤسسة التقنية -مصالح الجماعات المحلية
مؤسسة الري -مديرية السكن -مؤسسات االشغال العمومية  –شرطة حماية البيئة والعمران  –الري 

 .مديرية البيئة -مديرية السياحة -.وصحة الموارد المائية و الطاقة و المناجم
 :وتتلخص أهم مجاالت هذا  التنسيق في    
التبادل المعلومات حول الوضع البيئي و المعماري، وتجسيد مشروع عمل يهدف الى وضع  -
ليات تضمن مشاركة ومساهمة فعالة لكل هذه الهيئات ، بغية الخروج باطار معيشي مستدام ، م

عمراني طوير لمجال يوفر ويلبي جميع متطلبات الحياة الكريمة الفراد المجتمع ويحقق لهم ت
 .مستدام

عتماد إستراتيجية عمل متبادلة ومتكاملة من أجل المساهمة في حماية البيئة من جهة،   وتفعيل إ  -
ادوات ومخططات التهيئة العمرانية من جهة اخرى، وبالتالي ضمان سيرورة المجال الحضري 

 ".بمبادئ التنمية المستدامة" وتجسيد بما يعرف 
المشاريع الخاصة بسياسة البناء و التعمير  نقل التجارب والخبرات في مجال اعداد و انجاز -

هيئة العمرانية بشكل عام التي تراعي وتحترم معايير التنمية طوير و التبشكل خاص ، وعملية الت
 .المستدامة

التنسيق الفعال مع الشريك االساسي و المهتم بقضايا البيئة وهو مديرية البيئة لما لها من تاثير  -
حسب طبيعة المشروع ، وهذا من خالل طوير الحضري ات الخاصة بالتولو نسبيا في نهج القرار 

حيث أن لها الحق في الرفض أو . المشاركة في اللجنة  الوالئية عند دراسة التأثير البيئي للمشروع
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القبول ،ألن رفض عضو واحد في اللجنة  يعتبر رفض للمشروع ككل،اال ان مجال هذا التنسيق 
ستشارة في الملفات ذات البعد التقني ومن ناحية تطبيق ادوات وعقود يبقى منحصرا في عمليات اال

اما على مستوى الهيئات الغير رسمية أي المجتمع .التعمير،هذا على مستوى الهيئات الرسمية 
المدني فهناك تنسيق، بيد ان هذا التنسيق يفتقد الى الفاعلية و االستمرارية ، ينحصر فقط في ابداء 

كما انها تمثل حلقة وصل .دوات التعميرأفي عملية التهيئة وكيفية اعداد وتطبيق الراي و التدخل 
 . وتلعب دور الوسيط بين هذه الهيئة و المجتمع

فان صالحيات المجلس الشعبي البلدي في مجال ( البلدية)الجماعات المحليةفيما يخص   
 :والتخطيط والتجهيز تتحدد في عدة مجاالت اهمهاطوير الحضري الت
 (:التنموية)إعداد المخططات العمرانية  -ا

لقد أعطيت للمجالس صالحية إعداد المخططات التنموية والعمرانية على الصعيد المحلي وهذه 
 :المخططات هي 

 : pdauالمخطط التوجيهي  للتهيئة العمرانية -*
 pos: مخطط شغل األراضي -*
 .الرقابة الدائمة لعمليات البناء -ب

في قطاع التهيئة والتخطيط والتجهيز العمراني بمراقبة عمليات البناء الجارية إذ يختص المجلس 
على مستوى البلدية، والتأكد لمدى مطابقتها للتشريعات العقارية، ومدى خضوعها للتراخيص 

 .المسبقة من المصالح التقنية
 .حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية -ج
بلدية ممثلة في مجلسها مهمة حماية المواقع التي لها قيمة إذ أن المشرع وضع على عاتق ال 

باإلضافة إلى تجانس المجموعات السكانية والطابع الجمالي . طبيعية تاريخية وأثرية أو جمالية
ويمكن أن تقوم به بنفسها . للبلدية ، حيث تعد البلدية المخطط العام لتنظيم المدن وتدعيم البناء

 .المهيئة للسكن والتي ال تعود لدوائر الدولية الخاصة بالسكنوتدير األموال العقارية 
 .حماية البيئة -د

حيث أقر صراحة للمجلس سلطة إصدار التراخيص فيما يتعلق بالمشاريع المنطوية على مخاطر 
وذلك بالعمل على حماية الطابع الجمالي والمعماري ، وانتهاج أنماط سكنية . ماسة بالبيئة
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ى وجوب مراعاة حماية األراضي الزراعية و المساحات الخضراء، أثناء إقامة متجانسة، إضافة إل
 .المشاريع المختلفة في إقليم البلدية

 .السهر على احترام قواعد التهيئة والتعمير -
 .إعداد الوثائق الخاصة بالتعمير والبناء -
 .متابعـة االحتياطـات العقاريـــة  -
 .محاضر اختيار األرضية  -
 .البناءرخص  -
 .رخص الهدم -
 .رخص التقسيم -
 .رخص التجزئة -
 .إصدار الحيازات-
 .بعض الشهادات اإلداريةر إصدا-
 .متابعة السكن الهش -
 المخطط التوجيهي للتهيئة و التعميرPDAU . مخطط شغل االراضيPOS :تحليل المخططين-
والمصادقة عليه والسهر على تنفيذه اعداد المخطط التنموي القصير والمتوسط والطويل المدى  -

في إطار الصالحيات المسندة لها قانونيا، وبانسجام مع مخطط الوالية وأهداف مخططات التهيئة 
اإلنارة العمومية و شبكة التطهير و الغاز، وتشارك البلدية في اإلجراءات المتعلقة -العمرانية 

ئها وقراراها وفقا ألحكام التشريع والتنظيم وبهذه الصفة تعلن عن مرا .طوير الحضري بعمليات الت
 .المعمول بهما

يتعين على البلدية أن تتزود بكل وسائل التعمير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات  -
 .المعمول بها

تشترط الموافقة القبلية للمجلس الشعبي البلدي على إنشاء أي مشروع على تراب البلدية يتضمن  -
 .اإلضرار بالبيئةمخاطر من شأنها 

 :كما تتحمل البلدية في إطار حماية التراث العمراني مسؤولية ما يأتي* 
 المحافظة على المواقع الطبيعية واآلثار نظرا لقيمتها التاريخية والجمالية -



  -مدينة بسكرة نموذجا  –الحضري بالجزائر ريلتطو لدراسة تحليلية ميدانية        الفصل الخامس

 

272 

 

 .حماية الطابع الجمالي والمعماري، وانتهاج أنماط سكنية متجانسة في التجمعات السكنية -
عبي البلدي أثناء إقامة المشاريع المختلفة عبر تراب البلدية مراعاة حماية على المجلس الش -

 .األراضي الزراعية والمساحات الخضراء
القيام باعداد األعمال المتعلقة بأشغال تهيئة الهياكل القاعدية واألجهزة الخاصة بالشبكات التابعة  -

 .لممتلكاتها، وبكل العمليات الخاصة بتسييرها وصيانتها
تنظيم التشاور الخاص بمجال السكن، وخلق شروط الترقية العقارية العمومية والخاصة  -

 .وتنشيطها
 :ولهذا الصدد تقوم بما يأتي*
 .المشاركة بأسهم إلنشاء المؤسسات وشركات البناء العقارية طبقا للقانون -
 .تشجيع إنشاء التعاونيات العقارية في تراب البلدية -
كان، وتنظيمها من اجل القيام بعمليات حماية العقارات أو األحياء ، تشجيع كل جمعية للس -

 .و التي تدخل ضمن عمليات التطوير الحضري وصيانتها أو تجديدها
تسهيل ووضع تحت تصرف كل أصحاب المبادرة التعليمات والقواعد العمرانية ، وكل المعطيات  -

 .الخاصة بالعملية المزعم القيام بها
 .ترقية برامج السكن أو المشاركة فيهاالمساعدة على -

على . اما من حيث عملية التنسيق، فيتم مع كل الهيئات العاملة في مجال التهيئة و التعمير* 
مؤسسة الري وصحة الموارد المائية و -مديرية السكن -غرار مؤسسات االشغال العمومية 

- مديرية البيئة -مديرية السياحة -.الطاقة و المناجم
ها من الهيئات االخري ، فانها تعاني من صعوبات ومشكالت سواء على المستوى التنظيمي وكغير *

او المستوى المادي . الخ...خاصة مشكل التسير العقاري وتسوية مختلف االراضي المتنازع عليها
او على مستوى ثقافة . الخ..طوير الحضري كنقص الوسائل و االمكانيات المادية في عملية الت

التي تقتضي سعي هذه االخيرة في بث الوعي و الثقافة البيئية الحضرية في اوساط المواطن 
 .الخ....المجتمع

والجدير بالذكر ان البلدية تقوم بجميع األعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها ومجالها الحضري * 
صالحه  (.الصحة والراحة والسالمة العامة)وتجميله والمحافظة على  وا 
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 .ذلك الى اتخاذ التدابير الالزمة خاصة في النواحي المتعلقة بهاوتسعى في سبيل    
 . تنظيم وتنسيق البلدية وفق مخطط تنظيمي مصاد  أصوال  من الجهات المختصة  -1

 . الترخيص ب قامة اإلنشاءات واألبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها  -2

ن -0 شاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة المحافظة على مظهر ونظافة البلدية، وا 
داراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها  . العامة وتنظيمها وا 

نشاء حزام من األشجار   -4 وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وا 
 .حول المنطقة لحمايتها من الرمال

واالستهالكية واإلشراف على تموين المواطنين بها ، ومراقبة أسعارها مراقبة المواد الغذائية   -5
وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين ، والمكاييل ، والمقاييس باالشتراك مع الجهات المختصة 

 . عليها سنويا  ( الدمغة)ووضع اإلشارة 

 .إنشاء المسالخ وتنظيمها  -6

 . إنشاء األسوا  وتحديد مراكز البيع  -7

 .الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحالت العامة ومراقبتها صحيا  وفنيا    -8

المحافظة على السالمة والراحة وبصورة خاصة ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة باالشتراك مع   -9
طفائها ، وهدم األبنية اآليلة للسقوط أو األجزاء المتداعية منها  الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وا 

نشاء المالجب العامة  .( التي تدخل ضمن عمليات التطوير )  وا 

 .تحديد مواقف الباعة المتجولين ، والسيارات والعربات باالتفا  مع الجهات المختصة  -10

 .إنشاء المقابر والمغاسل ، وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى  -18

 . والرفق بالحيوانأضرار الحيوانات السائبة والكاسرة التصدي   -19

زالة التعدي على أمالكها الخاصة واألمالك العامة الخاضعة لسلطتها منع   -20  .وا 

المحافظة على الممتلكات هذه المحافظة تتمثل في المنشآت اإلدارية، التربوية، الثقافية  00-
دا و أمواال المنشآت القاعدية كالطرقات و السدود و الجسور و الشبكات المختلفة التي تتطلب جه
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 . والتجديد في الصيانة
ونعني به كل المنشآت و المخططات المبرمجة التي تهدف إلى تنمية محلية : التجهيز العام·20-

 .في كل المجاالت التي تمس حياة المواطن اليومية الفردية و الجماعية االجتماعية و االقتصادية
اهم في تقوية نظافة المحيط كجمع األوساخ القيام بكل األعمال التي تس :المحيط و العمران 00-

و تنظيف و تزيين األحياء و محاربة األمراض المتنقلة سواء عن طريق المياه أو الحيوان، و 
محاربة التلوث و حماية البيئة ، و فرض احترام قواعد البناء ، و تطوير األشكال المعمارية 

 .ر و البناءاالستفادة من المخططات في مجال التعميو    األصيلة 

و هذه الصالحيات و المهام ال تتم إال في إطار نظرة جديدة للتسيير الجاد والبعيد كل البعد *     
عن التسيير العشوائي للشؤون العامة، هذه النظرة او الرؤية من شانها تحقيق قفزة نوعية  في 

لمساهمة الديمقراطية و متطلبات التنمية المحلية للمواطن بمختلف أبعادها و تطوير ا طموحات 
خلق جو من التضامن الوطني بين مختلف شرائحه، وهذا ال يكون إال ب دخال و  المحلية له 

األسلوب الصحي والرشيد في الجماعات المحلية، كنظام جديد و نمط علمي مبني على مشاركة 
 . طوار السياسة الحضرية لمنطقتهأالمواطن الفاعلة في كل مراحل 

فانها تنتهج مجموعة من اآلليات لمواجهة بعض المشاكل البيئية التي تكمن  البيئة مديريةاما *    
رؤساء المقابالت التي اجريت أن على المستوى المحلي لوالية بسكرة، حيث تبين جليا من خالل 

ت المصالح و جملة الوثائق البيئة و التقارير السنوية التي ترصد الحالة البيئية للوالية ، وأهم التدخال
كما أن مدينة بسكرة تعاني من عدة مشكالت بيئية تتجلى مظاهرها و .  في مجال حماية البيئة 

تتركز في عدة مشاكل تتنوع حسب البيئة حضرية كانت أو صناعية، إذ تبرز مجموعة من  
 : المشاكل أهمها

، الذي يشير الى الوضعية الخطيرة  (CNTS) فحسب تقرير المركز الوطني للمراقبة التصحر 
ـــــــ   01.111: التي ملت اليها المدينة نتيجة توسع رقعة الظاهرة حيث تقدر المساحة المتصحرة ب

نتجت عن هذه حيث هكتار  000.001هكتار في حين تقدر مساحة المهددة بالتصحر ب 
نخيل و التي بدأت من الوضعية عن عملية التوسع العمراني العشوائي للمدينة على حساب ال

السبعينات بقانون الثورة الزراعية ، و أخذت منعرجا خطيرا مع بداية الثمانيات مع زيادة النمو 
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السكاني و تزايد الحاجة الى سكنات و مرافق عامة ، مازالت هذه الظاهرة متواصلة  الى  اليوم 
 .ة و ساكنيها دون وجود مليات قانونية ردعية مناسبة ، رغم خطورتها على المدين

و بالتالي فان الوضع البيئي للمدينة تدهور كثيرا نتيجة عوامل متعددة منها الطبيعية و الرمي 
العشوائي للقمامات و عودة األمراض المتنقلة عن طريق المياه و الحشرات و الحيوانات الضالة ، 

تصرف مباشرة في األودية  و تسرب المياه مع افتقار الوالية ككل لمحطة تصفية المياه القذرة التي
و األراضي الفالحية ، و غياب مخططات واضحة لجمع و حر  النفايات الحضرية هذا الوضع 
الذي يؤثر كثيرا على الصحة العامة للمواطنين في المدينة و عالقتهم بمحيطهم ، وجعل المدينة 

 . تشهد الكثير من مظاهر التريف و التلوث 
المنتهجة لزيادة  توسيع  إستراتيجية  الحضائرجته تطبيق فحوى مديرية البيئة لمعالو تعمل 

وأخرى جهوية كمشروع تمديد الحزام األخضر بالنسبة للجهة . الفضاءات الخضراء بالمدينة 
 الجنوبية للوالية، لمكافحة التصحر و التقليل من اتساع الرقعة الصفراء ، وكذلك  إنجراف التربة،

الترابية  األسطحالتي نالحظها بشكل الفت في ترسب األمالح ومشاكل أخرى كصعود المياه و 
ببعض مناطق الوالية، والتلوث الذي يظهر بالبيئتين الحضرية والمتمثل في النفايات العمومية 

و بالبيئة الصناعية والمتمثل بالنفايات والمخلفات الصناعية لبعض المنشأت الصناعية ، الحضرية 
 .ت بالقطاع الخاص بكافة أشكاله،أو بعض المصالح كالمستشفيا

حيث تتجلى مظاهر التلوث في النفايات خاصة السائلة  منها ، والناجمة  عن  قدم  شبكات    
الصرف  الصحي في المدينة وتدهورها ، مما  يؤدي  إلى  تسرب  المياه  القذرة  على  السطح  

ة ، زادها انتشار القمامات بشكل مكونة  بركا من المياه الملوثة، إضافة إلى وضعية الطر  الهش
رهيب في وسط  األحياء و الشوارع ، مما  أدى  إلى  انتشار األمراض  و بالتالي  تردي  
األوضاع  الصحية  من جهة، وافتقادها إلى  الطابع  الجمالي  من جهة أخرى  و الذي كان نتيجة 

 . غياب المساحات الخضراء 
في الميدان ، بتطبيق فحوى القوانين و عمليات التفتيش و المراقبة نتيجة لذلك تتكفل هذه االخيرة    

من خالل متابعة مدى فعالية القوانين البيئة ، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات األخرى كمديرية 
لبيئة والعمران شرطة حماية ا –مديرية الحماية  المدنية  –مديرية الصحة  –مديرية العمران  -الري 
للبيئة ، وكذلك وزارة التهيئة اإلقليم والبيئة التي تستمد منها كل األعمال ني المرصد الوط –
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، من أجل إضفاء المصداقية القانونية على األعمال الهادفة  القوانين والتشريعاتالتنظيمية وجملة 
 .لصون البيئة وحمايتها بوالية بسكرة

إطار التنمية المستدامة و التقليل من  وضمن استراتيجيات وطنية ك ستراتيجية حماية البيئة في     
حدة التلوث، تم بناء عليها برمجة مجموعة من المشاريع التنموية بالوالية ، الهدف منها ترقية 
الفضاءات المحلية البيئية ، كتهيئة ضفاف واد الحي بسكرة، وا عادة اإلعتبار للمفرغة العمومية 

ى التنوع البيولوجي من خالل اإلنطال  في عمليات ربي للوالية ، والعمل على الحفاظ علبمدخل الغ
 .إعادة اإلعتبار للحدائق العمومية بمدينة بسكرة

لى      االقتناع بضرورة تم ،البيئة لحماية اإلداري  التنظيم مجال عرفه الذي التحديث جانب وا 
 لمساهمةالمجال  فسح وبذلك اإلدارة، جانب إلى البيئة حماية مجال في الفاعلين كل إشراك

 إعداد التقارير في المشاركة خالل من مباشرة غير بطريقة البيئي القرار بلورة في الجمعيات
وهذا . و ما زالت هذه الظاهرة متواصلة إلى اليوم  البيئة، بحماية المتعلقة واإلستراتيجيات والدراسات

المناسبة  من طرف  نظرا إلى هشاشة و عدم  فعالية اآلليات القانونية  والردعية الصارمة و 
الهيئات الرسمية الحكومية  العاملة في مجال البيئة لوحدها ، بل الدعوة إلى تكثيف الجهود مع 
 الهيئات الرسمية األخرى و الغير رسمية لتفعيل العمل البيئي على جميع األصعدة والمنابر، كما

 البيئة الناتجة حماية مجال في ةوالمؤسساتي القانونية والنقائص والثغرات التراكمات هذه الحظنا أن
 الثقة والمصداقية، عدم من جوا تغذي زالت ال القوانين، إصدار في والمماطلة والتأجيل التأخير عن

 . البيئة مجال حماية إرساء مبادئ التعاون المتبادل في تأخير إلى يؤدي الذي األمر
ل نشر الوعي البيئي بين أوساط التي تقوم بها مديرية البيئة من اج النشاطاتاما فيما يخص *

وعلى ضوء البيانات الميدانية المستقاة من التقارير السنوية التي أمدتنا بها مديرية البيئة  , المجتمع 
المالحظة الميدانية لمختلف مواقع المشاريع ، تم حصر أهم النشاطات الهادفة إلى نشر الوعي 

اهيم  كالتربية البيئية التي تستهدف بها فئة البيئي  ، من خالل نشر مجموعة من القيم و المف
الطالب بالمدارس، والقيام بحمالت التحسسيس و التوعية  من خالل العمل اإلعالمي من خالل 
إذاعة بسكرة او بعض الصحف الوطنية، واإلحتفال بالمناسبات البيئية الوطنية و العالمية في 

 أنه جتماعيين في مجال حماية البيئة، واتضحمختلف القطاعات المحلية ب شراك كل الفاعلين اإل
 بصورة البيئي عامة واإلعالم بصورة اإلعالم في الحق تنظم التي للنصوص المحتشم التحول رغم
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 التي والتنظيمات كل القوانين تغيير حقيقية مدنية مشاركة تحقيق أجل من ينبغي خاصة،اال انه
 المعلومات أبسط على حتى المواطنين للتعرف في الثقة وعدم اإلداري  التعتيم وتكرس تقدس الزالت
 .فيه يعيشون  الذي والوسط وصحتهم حياتهم تهم التي

على عاتق أفراد   يقع ف نه المجتمع ، حقيقية إلفراد مشاركة لتحقيق المنتظر التحديث هذا ومقابل
 يضمن والبيانات التي بالمعلومات المطالبة في التخاذل ومؤسسات مسؤولية وأفراد جمعيات مجتمعا

 في لممارسة الحق إمكانية هناك تكون  أن يمكن ال أنه كما عليها، االطالع والتنظيم القانون 
باعتبار أن مهمة حماية البيئة مسؤولية .حقيقية مواطنة ثقافة وبعث بتنمية إال واإلعالم االطالع

 . الجميع  مؤسسة كانت أو فرد 
إننا جميعا شئنا أم أبينا نسافر سويا ": يوثانت"لألمم المتحدة السيد فحسب قول األمين العام السابق 

على ظهر كوكب مشترك، وليس لنا بديل معقول سوى أن نعمل جميعا لنجعل منه بيئة نستطيع 
فالتوعية البيئية للمواطنين أهم هاجس يؤر  الواقع " ن نعيش فيها حياة كاملة و أمنةنحن و أطفالنا أ
لآلن أهم سبيل لتحقيق حماية البيئة ال يكمن في اآلليات القانونية و التشريعية  البيئي بالجزائر،

الخاصة بالهيئات الحكومية المكلفة بحماية البيئة فقط ، بل يعتمد كذلك على توعية المواطن 
بضرورة الكف عن األفعال المضرة بها ، حيث مكن هذا التفاعل بين مديرية البيئة وأفراد المجتمع 

عديل بعض السلوكيات وترسيخ بعض القيم البيئية  للمواطنين ضمن المحيط اإلجتماعي لهم في الت
ة وثقافة  بيئية كفيل لتحقيق وعي بيئي لدى المواطنين وهذا أكبر يوالية بسكرة، فتحقيق تربية بيئ

 .األهداف المحققة لبيئة سليمة وصحية 
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 :  ني التساؤل الثاالنتائج الخاصة ب -6-2
إسهامات الفاعلين االجتماعين في مجال التطوير الحضري المستدام فتعتمد فيما يخص    

في حماية البيئة ، فبالرغم من ( الجمعيات البيئية( )واقعية )فعلية   آليات و مكانيزماتهذه األخيرة 
الدور المحدود  الذي  تقوم به  هذه الجمعيات في حماية البيئة ، إال  أن هذه األخيرة كانت لها 
مجموعة من األنشطة واالنجازات ، وذلك من خالل عملية  تثقيفية  تربوية  توعوية ، تجلت في 

. لدى  أفراد المجتمع( الثقافة البيئية ،التربية  البيئية ، والوعي البيئي ) صطلحات تعزيز و ترسيخ م
حتى تمكنهم  من  تعزيز األخال  البيئية و تثبيت القيم التي تجعل تعامل اإلنسان مع البيئة تعامال 

 .ايجابيا 
) معية أحباب البيئة من بينها جوعند محاولتنا تتبع اإلستراتيجيات التي تعتمدها هذه الجمعيات    

حيث تهتم بتحسيس المجتمع بالمشاكل البيئة و االخطار الناجمة عن (  .   0110تأسست سنة 
التلوث البيئي ، توعية المواطن بضرورة ترشيد استغالل الموارد الطبيعية و المساهمة في الحفاظ 

ولتنفيذ . توسعيها  على التراث المعماري من منظور بيئي و الحفاظ على المساحات الخضراء و
هذه اإلستراتيجية من وضع برامج تمس مختلف المناسبات البيئة من حمالت التشجير و حمالت 

تأسست في ) و جمعية أمل الغد لثقافة البيئة . النظافة و تقديم الندوات و المعارض حول البيئة 
نظافة األزقة و  تضع جملة من األهداف و المتمثلة في تحفيز المواطنين على(  10/10/0111

المحيط و رد االعتبار للمساحات الخضراء للمدينة و تحسيس و تصوير صور فتوغرافية حول 
توعيــــة الطفل باهمية البيئـة من خالل اطال  .  المخاطر التي تتعرض لها البيئة الحضرية 

ـور تهتم خرجات ميدانية للحقول و البساتين و اجراء مسابقات و عرض أشرطة فيديو و صـــــ
 .بالعنايـــــة بالبيئة  

و من بين أهدافها تأطير و (  00/00/0110تأسست في ) للبيئة و التنمية " لمسيد"و جمعية 
اشراك المجتمع المدني و تحقيق التنمية المستدامة في اطار تضامني و المساهمة في خلق ثقافة 

 .تلوث و خلق مناطق خضراء بيئية من خالل التحسيس باهمية نظافة األحياء و محاربة ال
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هذه الجمعيات في دورها على عمليات التنسيق فيما بينها، من حيث تبادل المعلومات عنى وت   
، ونقل الخبرات والتجارب ، والتنسيق بينها وبين الهيئات الرسمية المتمثلة في حول الوضع البيئي 

عالم من  خالل الحصص اإلذاعية ، مديرية الغابات والجماعات المحلية ، والتنسيق مع قطاع  اإل
وتعتبر االذاعة من اهم الوسائل التي لها تاثير بلين في نشر الوعي البيئي لدى شرائح  المجتمع ، 

و إعداد البرامج  في الصحف المكتوبة ، إال أن هذا . من خالل سهولة وسرعة االتصال بهم 
الوسائل واآلليات و التي تمثلت في على مجموعة من وكذلك اعتمادها . التنسيق يبقى غير كاف

 .إقامة المعارض والمسابقات الثقافية والمحاضرات
. أكثر األنشطة التي  تعتمدها  هذه األخيرة  رتطوعية المتمثلة أساسا في التشجيلتبقى الحمالت ال 

و قد شملت مختلف مناطق المدينة ، إال أن هذه األنشطة ترتبط في أغلب األحيان حسب رؤساء 
ه الجمعيات باأليام واألعياد الوطنية مثل  اليوم العالمي للبيئة عيد الشجرة ، اليوم العالمي للمياه  هذ

وبالتالي ف ن صداها متعلق بهذه .الخ ، وال تمتد إلى باقي األيام.....اليوم العالمي للسياحة
 .المناسبات فقط

جل التوعية البيئية كمجال اإلستراتيجيات تعتمده هذه الجمعيات من أتتبع مجموعة من و    
و ذلك من خالل توجيه االهتمام إلى التوعية البيئية في األوساط المدرسية ، من خالل . اهتمامها

داخل الوسط المدرسي، وحث ، إضافة إلى المسابقات الثقافية التركيز على الحمالت التطوعية 
طبعا من خالل الزيارات الميدانية وهذا ». األطفال بضرورة المحافظة على البيئة و حسن استثمارها

التي  تتحذ من المدرسة اشعاعا ومنبرا بغية حماية   -ألغلب المدارس ، اال  ان  هذه الزيارات
وقد اعتمدت هذه الجمعيات البيئية « تبقى محدودة و مقتصرة على  بعض الجمعيات فقط  –البيئة 

والمجالت أهم الوسائل في نشر  –اتالملصق-على وسائل تربوية و أخرى تثقيفية شكلت وسيلتي 
 .التربية والثقافة البيئيتين

و المحيط من في حماية البيئة  ها التي تعيق عملالعديد من الصعوبات و تعترض هذه الجمعيات 
 .التدهور البيئي 

 : فيما  يلي( المعوقات) مجال حماية البيئة، و تتجلى هذه العراقيل
ة عن نقص التمويل الذي تستفيد منه هذه الجمعيات ، وغياب نقص اإلمكانيات المادية الناجم -

 .معايير واضحة لتقديم الدعم من قبل الهيئات المشرفة على ذلك
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نقص التأطير البشري في هذه الجمعيات ، وهذا راجع  في األساس إلى غياب ثقافة التطوع  في  -
 .المجتمع ، وعدم اهتمام المواطنين بالعمل الجمعوي 

المعلومات والمعطيات في غياب بنوك المعطيات ومليات االتصال بين الجمعيات و اإلدارة نقص  -
  .المحلية

بين الجمعيات البيئية و اإلدارة المحلية، وذلك  ب عتبار أن السياسة الحضرية من غياب التنسيق  -
راني اإلطار التشريعي ، الذي تنطلق منه مختلف عمليات التدخل في المجال الحضري والعم

باإلضافة إلى أن هذه .للمدينة، سواء السلطات المحلية أو المجتمع  المدني  بكل منظماته 
 . . السياسات  بحد  ذاتها  تراعي الجانب النظري  دون الجانب  الميداني 

كما أن سلطة القرار المركزية ال تراعي الخصوصية المحلية لكل منطقة ، كونها ال تعتمد على   
لذلك . الجمعيات التي تنشط في هذا المجال، وال تستفيد من أعمالها وخبراتها التطبيقيةمشاركة 

في  المدينة ناتجة  -اجماع إجابات رؤساء الجمعيات البيئية  –كانت المشكالت البيئية  بحسب 
 :عن عدة عوامل  متداخلة أهمها 

  االجتماعية ، ومليات الذي ال يراعي فيه خصوصيات المنطقة الجغرافية و ، سوء التخطيط
 .التسيير والتنفيذ والمراقبة التي ال تراعي بدقة ما جاء في هذه المخططات

  تهميش دور المجتمع  المدني  في  التي أدت إلى العوائق  البيروقراطية و القانونية
ضعف وغياب التنسيق بين  و يرجع كذلك . التخطيط والتنفيذ و نشر الوعي البيئي لدى المواطنين

جمعيات فيما بينها، وذلك بسبب سعي كل جمعية تحقيق أهدافها الخاصة على حساب المصلحة ال
 .العامة للمواطن

بين الجمعيات فيما بينها من جهة، وبين  رليات التنسيق والتشاو مغياب روح التعاون، وضعف  -
 .المؤسسات الرسمية من جهة اخرى 

 :نتائج التساؤل الثالث  6-3
و التي التطوير الحضري وقات التي تعترض سبيل هذه برامج و عمليات أما في ما يخص المع

تحول دون تنفيذ هذه البرامج الجانب المادي و الذي يعتبر كأهم عائق نظرا لتذبذب مداخيل البلدية 
 .و ضعف االيرادات بالنظر الى كثرة االنشغاالت 
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  غياب ثقافة التعمير و االعتبارات الشخصية و المنفعة الذاتية وعدم محاربة مخالفات
التهيئة و التعمير باالضافة الى تفشي ظاهرة االتكال و عدم إشراك الفاعلين االجتماعين 

 .داة عمرانية أفي وضع المخططات أو عند اجراء أي اثراء ألي 
 ة بطلب برمجة دراسة توجيهية قطاعية هناك بعض القطاعات الوالئية تفاجب البلدي

تخصصها لدى مديرية التعمير و البناء رغم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و 
ل المخطط لها مستقبال رغم أن تلك القطاعات ــــالتعمير األخير و المعد للتخطيط في المراح

 .استشيرت قبل ذلك 
  ض الكافي من معرفة دقيقة لطبيعة عملية المسح األراضي و جردها ال توفي بالغر

الملكيات إلنشاء المشاريع المخططة و المسجلة و لم تساير تلك العملية القوانين الخاصة  
 . 11/01بقانون التوجيه العقاري و قانون أمالك الدولة و أخيرا قانون 

 ية  عبر في اطار تنفيذ المشاريع التطوير الحضري و التدخالت الظرفية التي تقوم بها البلد
أحياء المدينة من حين الى مخر استلزم األمر ادماج و نزع مساحات شاسعة تعود ملكيتها 
للخواص و ملكيتهم لها بموجب عقود عرفية غير خاضعة لالجراءات الرسمية و غير 

 . واضحة الحدود و المساحة و هذا في الكثير من الملفات 
المواطن و التي تقع فيها الهيئات الرسمية و بالتالي يتطلب اجراءات قانونية منها تعويض 

 .في مأز  وهو التعويض حسب سعر المتداول في السو  
  تحديد المساحات في مخططات الشغل األراضي لم تدرس بأهمية و عقالنية لالستهالك

و هذا ما يؤدي الى مراجعة العديد من المخططات . األمثل للعقار و مسيارة نمو المدينة 
ادراج العديد من المقترحات عليها ،كما تعدت الكثير من األخطاء متمثلة في المنجزة و 

برمجة مرافق في مواقع غير مناسبة ، وهذا انما يمكن ارجاعه الى سوء التسيير من جهة 
 .و نقص االتصال بين الجهات من جهة أخرى 

 ارات و باالضافة الى انعدام مخطط حركة المرور للبلدية و عدم معالجة مواقف السي
مجال التطوير ) التقاطعات و في مجال تخطيط الطر  ضمن مخططات شغل األراضي 

 ( .الحضري 
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  ( في التخطيط العام ) عدم استعمال المساحات الخضراء الالزمة في الدراسة أو المعالجة
في مشاريع التطوير الحضري و عدم تنسيق المواقع الترفيهية فالمساحات الخضراء ال بد 

ها و اعتبارها كمرفق عمومي ضمن مخطط بيئي يكيف واقع المدينة شبه من تصنيف
 .الصحراوي و الحفاظ على ثروة النخيل و متابعة البرامج بصفة مستمرة 

 نقص الحس و الوعي و  الضعف المؤسساتي وحداثـة التــشريع في الــمجال البــيئي  بالجزائــر
عمال المضرة بالبيئة ، والتي أللوكات و االبيئي  لدى المواطنيين ، وبضرورة الكف عن الس

تلخصت  في  ثقافة بيئية حضرية   تشمل جميع شرائح المجتمع ، ما أدى إلي  تهميش 
المواطن وضعف مليات االتصال بينه و بين  اإلدارة  البيئية من  جهة ، و نقص قنوات 

كها في وضع و تنفيذ االتصال الفعال بين مديرية البيئة و الجمعيات المحلية ، وعدم  إشرا
التشريعات والقوانين من  جهة أخرى ، وغياب التنسيق الفعال بين الجمعيات فيما بينها، 
وذلك بسبب سعي كل جمعية تحقيق أهدافها الخاصة على حساب المصلحة العامة 

 .للمواطن 

القانونية ليات آلبتطبيق ا -في ظل الوضع البيئي المختل و المشوه  -تواجه مديرية البيئة -
والتشريعية ذات األبعاد المؤسساتية واإلدارية ضمن إستراتيجيات وطنية لحماية البيئة ، تنفذ وتعد 
مسبقا بصورة فعلية في إطار خطط وبرامج ، بالتنسيق مع كل القطاعات وفي كل المناطق الريفية 

تمتد على مرحلتين  أو الحضرية حسب اإلستراتيجية الوطنية لتهيئة اإلقليم و البيئة، و التي 
، تمس مختلف القطاعات البيئة لتتمكن من تجسيد هذه (0110-0100/0100-0100)

 .اإلستراتيجيات، يتم خاللها تقـييم األعمال المنجزة وتقويم القرارات ب لغاء السيب وتعويضـه باألحـسن
بعد اإلجتماعي تختلف أبعاد النشاطات في ميدان التحسسيس و التوعية البيئية، حيث يتجلى ال -

من خالل إشراك الفاعلين اإلجتماعيين من مؤسسات تربوية و إعالمية و جمعيات المجتمع في 
القيام بعمليات التوعية و التحسسيس البيئي ، حسب المناسبات البيئية و الندوات التثقيفية لشرائح 

نشر القيم التعاون  المجتمع ، حتى يتحقق التساند الوظيفي بين هيئات المجتمع الواحد في سبيل
والتضامن بين أبناء الحي الواحد في المحافظة على نظافته و العمل على تفعيل هذا الدور، ألن 
مسؤولية البيئة مشتركة بين أفراد المجتمع الجزائري حسب ما أوردته  الباحثة خليفة تركية في 

قريد سمير في مذكرته المعنونة  دور مديرية البيئة في حماية البيئة وأكده الباحث"مذكرتها الموسومة



  -مدينة بسكرة نموذجا  –الحضري بالجزائر ريلتطو لدراسة تحليلية ميدانية        الفصل الخامس

 

283 

 

، ألنه يعتبر (15) ( البيئية دور الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث في نشر الثقافة)
أكبر تحدي للمشرع الجزائري نظرا لعدم جدوى التشريع البيئي في مجال حماية البيئة، بناء على 

يح وتقويم السلوك الفردي المخل بالبيئة ، جملة الصعوبات المذكورة سابقا، إذ يعتبر هاجس تصح
أكثر الصعوبات التي تواجه عمل المديرية بشكل خاص و الوزارة الوصية عن البيئة بشكل عام ، 
هذا ما ينعكس إيجابا على فعالية دور مديرية البيئة في مجال حماية البيئة و في زيادة الوعي 

 .البيئــية لديــهم البيئي  لدى المواطنين وتعــزيز روح المواطنة 
 : النتيجة العامة  -7
 : وهي من خالل ما تقدم من إجابات على التساؤالت السابقة أمكننا الخروج بنتيجة عامة  
حثيث ومتواصل ، من خالل طوير الحضري في مجال التالجزائرية ن سعي الدولة إ     

العمرانية، وتفعيل ادواتها لتواكب خلق استراتيجية فعالة تمكن من تحديث وتطوير المخططات 
ستراتيجية تقوم إلالتحوالت المتسارعة سواء على الصعيد المعماري او االجتماعي و البيئي ، هذه ا

على المواءمة بين البعد التخطيطي المعماري ، وبقية االبعاد االخري االجتماعية و النفسية و 
في مختلف طوير الحضري طلع بادوار التمؤسسات تضإنشاء وذلك من خالل . الخ ..االقتصادية

، المرصد الوطني لحماية البيئة ،  ctcالمجاالت، وداعمة لها مثل المؤسسة التقنية لمراقبة البناء 
طوير التنمية المستدامة في سياسة التمبادئ تجسد و ن تفعل أوغيرها من المصالح التي من شانها 

هلية، وتوفير ألجتماعي من خالل تشجيع المنظمات االمستقبلية هذا من جهة ، والبعد االالحضري 
يل وتذليل الصعوبات لها ، حتى تمارس عملها التربوي و التثقيفي ، هالدعم خاصة المادي لتس

 .وساط المجتمعأوبذلك تساعد على بث وزرع الوعي البيئي في 
هناك ع و االنجازات، يلمح ان يوالمتتبع السترتيجية الدولة في تجسيد هذه المشار  

- :نجاحات ملموسة على المستوى الميداني مست تهيئة عدة مجاالت و فضاءات غلى غرار
 (.الخ...اول نوفمبر-جويلية10-لندو)تهيئة مختلف الحدائق العامة مثل  -
 .تهيئة وتعبيد مختلف الطر    -
 .الخ...عالجقاعات ، حياء وتزويدها بكل المرافق الجوارية من مالعب ألتهيئة مختلف ا -
 .وتزويدها بكل المرافق الضروريةالجديدة انجاز محطة المسافرين  -
 .تهيئة مختلف محطات النقل، ومراقبة وسائل النقل وتجديدها -
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   .في اطار تطوير مدينة بسكرة بيئيا وعمرانيا "ر البيضاءئالجزا"اطال  مشروع  -
 .الخ...امل االنارة الحضرية ترقية مختلف مداخل المدينة وتشجيرها وتزويدها بعو  -
على التجهيزات والمرافق الضرورية  ولة القضاء على االسوا  الفوضوية واقامة اخرى تتوفرامح -

 . الخ...ع من الناحية الصحية و البيئيةالتي تحفظ المجتم
زرع وبث الوعي االجتماعي و البيئي من خالل تفعيل المؤسسات العاملة في هذا المجال على  -
 .الخ...ذاعة إلاالمدرسة ، ر المسجد و غرا
انشاء مجموعة من الهيئات و الوزارات المكلفة بادارة المجال البيئي بشكل خاص و الحضري  -

وزارة السكن و العمران و  -دار البيئة –بشكل عام ،على غرار المرصد الوطني لحماية البيئة 
 .الخ وتفعيل نشاطاتها والياتها...البيئة
و الذي يعبر عن السياسة الحالية  10/10سنت الحكومة القانون التوجيهي للمدينة رقم ولهذا *    

و المستقبلية ،والتي تشكل حلوال لالختالالت و التحديات المستقبلية ،وتندرج ضمن المنظومة 
التشريعية المتعلقة بتهيئة االقليم و التنمية المستدامة ،وحماية الفضاءات العامة،ولذلك بادرت 

،وهي حلول مهمة لمشكل السكن من "المنطقة الغربية"لطات الى انشاء االقطاب العمرانية مثل الس
جهة ،وتمثل استغالل عقالني للعقار اعتماد السكن العمودي من جهة اخرى، وهذا طبعا بغية 

 .التخفيف من الضغط السكاني،كون المدينة تشكل مركز استقطاب نمو حضري هائل
القارئ بعين السوسيولوجيا ، يرى ان هذه االنجازات و المشاريع الطموحة، اال ان المالحظ  و    

مازالت تفتقذ لكثير من الرعاية و االهتمام من لدن شرائح المجتمع ، وتقابل بكثير من الريب و 
االستهجان ،جسدتها في ذلك كثير من الممارسات و السلوكيات التي عكست كما سماها علماء 

او افرازات الصدمة الحضرية الناتجة من عدم اكتساب القيم " ثقافة التريف ب "االجتماع الحضري 
و بالتالي تنامي اإلختالالت البيئية االجتماعية مما يزيد من تفشي المشكالت .الحضرية الموجودة 

اال ان الوضع ينذر بتفاقم األخطار البيئية مما . االجتماعية كارتفاع معدل الجريمة و االنحراف 
االلتفاف حول تطوير المجال العمراني البيئي ببذل كل الجهود و تطبيق التشريعات و يستلزم 

ن الرغبة لتحقيق التنمية المستدامة ال تكفي لوحدها و انما تجسيدها على أرض ألالقوانين بصرامة 
 .الواقع هو ما تسعى اليه مؤسسات الدولة الجزائرية 
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 : ل ـــــــــــــــــهوامش الفص
، مجلة المعرفة الجديدة ، قسنطينة ، ( مقال بسكرة ،عروس الزيبان ) مصمودي فوزي  -0

 . 00، ص  00/00/0111العدد 
دمحم الصغير غانم  مقاالت حول تراث مدينة بسكرة ، باتنة ، منشورات جمعية التاريخ  -0

 . 00والتراث األثري بمنطقة األوراس ، مطبعة عمار قرطبي ، ص 
 .00المرجع نفسه ، ص  -0
0- PDAU de commune  de Biskra ,1997,p63   
أفرون مليكة و مخرون ، والية بسكرة دراسة اقليمية ، مشروع مقدم لنيل شهادة مهندس دولة  -0

 01، ص 0110في التهيئة االقليمية ، معهد علوم األرض ، جامعة قسنطينة ، أكتوبر ، 
0- PDAU.OP.CIT.P93 
 .00.11على الساعة  11/10/0100يوم مدير فرع البناء والتعميير : مقابلة مع السيد  -0
الهادي لعرو  ، مدينة بسكرة نموها و تهيئته مجالها الحضري ، حوليات جامعة قسنطينة  -0

 . 01-0، ص ص  0111،  0، وحدة البحث افريقيا ، العالم العربي ، المجلد 
 01/10/01100رئيسة مصلحة متابعة المشاريع ، بلدية بسكرة بتاريخ : مقابلة مع السيدة  -1

 .صباحا  01.01: على الساعة 
 00/10/0100: مقابلة مع السيد رئيس مصلحة العمران و البيئة لبلدية بسكرة بتاريخ  -01

 مساءا  00.11على الساعة 
  0110مديرية البيئة ، تقرير حول وضعية البيئة في والية بسكرة ،  -00
بتاريخ مقابلة مع السيد مدير مكتب الدراسات المعمارية جدو الحاج ببسكرة  -00

 .صباحا  1.01على الساعة  10/10/0100
بلدية بسكرة  -مديرية العمران والبيئة -المهندس المعماري طرشي دمحم مقابلة مع  -00

 .صباحا00الساعة   10/10/0100
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على  10/10/0100مقابلة مع السيد مدير مكتب الدراسات البيئية ببسكرة بتاريخ  -00
 .صباحا  1.01الساعة 

البيئية  الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث في نشر الثقافةدور الجمعية :قريد سمير  -15
قسم علم االجتماع جامعة  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع التنمية، 

-00.-00ص ص  0110( الجزائر)باجي مختار عنابة
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 : خاتمة 
تدخالت ظرفية  إلى أن عمليات التطوير الحضري كانت عبارة عنفي األخير و نخلص 

غير منسقة و هذا راجع إلى عدم تالئم الوسائل و التقنيات و سوء التسيير الذي ال يتناسب مع 
فقط  يحركة العمران العصري و ذلك راجع إال أن الحكومات الجزائرية متمسكة  بالجانب السياس

. ي األداء العمراني البيئي و يصيبها الخلل ف رمما جعل المدن تسقط في الفوضي و التدهو 
فالسياسة العمرانية في الجزائر مازلت تفتقد إلى الخبرة و الفنية في معالجة قضايا التنمية الحضرية 

 .رغم بعض المحاوالت لإلصالح 
و بناءا على ما سبق فان نجاح أي مشروع للتطوير الحضري عليه أن يأخذ بعين االعتبار 

 : مايلي 
 مشاريع عامة تشمل كل المدينة و عدم اقتصار  ضرورة ادماج عملية التطوير الحضري في

هذه العمليات على مجرد ممارسات ظرفية ، كما يجب أن تدعم من طرف الدولة و 
 .الفاعلين االجتماعين 

  ضرورة تبني سياسة التطوير الحضري ك ستراتيجية للتناسب مع الظروف االجتماعية و
لعمران العصري اليوم  و تقدير االقتصادية ، و تماشيا مع التطورات التي يعرفها ا
و اجراء دراسات واقعية الحتياجات .المساحي للسكان و الخدمات على مستوى المدينة 

 .السكان 
  ضرورة هيكلة و تطوير المؤسسات القائمة على ادارة التخطيط العمراني لمجالس المدن

ال يحدث تنافر  لموافقة على المخططات التي تتالئم مع الطابع المعماري لكل منطقة حتى
 .في األشكال العمرانية و االختالل على مستوى البنية االجتماعية 

  ضرورة اعطاء صياغة  جديدة تحترم و تهتم بالجانب االجتماعي و الثقافي خاصة
 .المناطق التاريخية و األثرية 

    ن لتي تستطيع اعداد الخطط  المتوافقة بيااعطاء الدعم الحقيقي  للكوادر التخطيطية
و لزيادة فعالية عملها يجب التنسيق و اشراك مختلف الموارد البيئية و احتياجات السكان 

 . الباحثين في هذا  مجال 
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القول أن سياسة التطوير الحضري في ضل التنمية المستدامة تعتبر من أهم نختم بو 
و تحقيق متطلبات و احتياجات المدينة ، من . السياسات في معالجة قضايا التنمية الحضرية 

. تطوير و ترقية للمناطق المتدهورة عمرانيا و كذا المحافظة على األبنية التاريخية واألثرية 
شراك كل الفاعليين  لذلك يستوجب دعم كل األجهزة المكلفة بتطبيق وحماية البيئة وا 

االجتماعيين من منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم و غيرها و تعزيز المعرفة البيئية  و 
. نشر ثقافة تطوير المجال الحضري في اطر مستدامة لتحقيق العدالة االجتماعية



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
قائمة المراجع 



 

     

 

 : قائمة المراجع 
 : القواميس 

 .0110معجم مجاني الطالب ، منشورات دار المجاني بيروت الطبعة الثالثة ،  -0

 : الكتب بالعربية 
التطوير الحضري و المناطق الحضرية المتخلفة في المدن دراسة :احمد بوذراع -0

  .0110المنشورات الجامعية جامعة باتنة -م االجتماع الحضري نظرية في عل
 -اسماعيل قيرة ، علم االجتماع الحضري و نظرياته ، منشورات جامعة منتوري  -0

 .0110قسنطينة ، الجزائر ، 
ديوان المطبوعات -التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر:بشير التيجاني -0

 .0111( الجزائر)الجامعية 
اسماعيل ، التنمية المحلية ، دراسة في ثقافة سكان مناطق البناء الفوضوي بن السعدي  -0

بمدينة باتنة ، رسالة ماجستير في علم اجتماع الريفي الحضري ، جامعة باتنة ، 
0111/0110. 

النماذج الريفية الحضرية لمجتمع العالم الثالث في ضوء :بوقصاص عبد الحميد -0
قسنطينة ( ت-د) –وعات الجامعية ديوان المطب -المتصل الريفي الحضري 

 (الجزائر)
 –ترجمة لوقا  –النظال في سبيل الهدوء  –تيودور بيرالند ، مكافحة الضوضاء  -0

 . 0100دار المعارف ، 
تيودور كابلوف ، البحث السوسولوجي ، تعريب نجاة عياش ، تدقيق غسان سلمان  -0

 .0101، بيروت ، دار الفكر الجديد ، 
دراسة في علم االجتماع   -المدينة في البالد النامية  جيرالد بريز ، مجتمع -1

 . 0101الحضري ، ترجمة دمحم الجوهري ، دارالمعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 



 

     

 

حسن احمد شحاتة ، تلوث البيئة السلوكيات الخاطئة و كيفية مواجهتها ، الدار  -01
 . 0111العربية للكتاب ، القاهرة ، 

نة في مجتمعات العالم الثالث ، دار المعارف ، حسن الخولي ، الريف و المدي -00
 .0100القاهرة ، 

حسين عبد الحميد رشوان ، البيئة و المجتمع ، المكتب الجامعي الحديث ،  -00
  .0110االسكندرية ، 

دراسة في علم االجتماع الحضري ،  –حسين عبد الحميد رشوان ، المدينة  -00
 . 0110رية ، المكتب الجامعي الحديث ، األزاريطية ، االسكند

 مجتمع المدينة نموذجا –حميد خروف و مخرون ، االشكالية النظرية و الواقع  -00
 . 0111قسنطينة ، –منشورات منتوري 

خالد شوكات ، الجريمة البيئية ، دراسة حول مفهوم من منظور جنوبي ،  -00
 .0110منشورات جمعية أفا  التربية و التعليم ، روتردام ، هولندا ، 

قاسم ، إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة خالد مصطفى  -00
 .0110المعاصرة ، الدار الجامعية ، االسكندرية ، 

الدولية -ط-ترجمة بهاء شاهين-مبادئ التنمية المستديمة:دوغالس موسشيت -00
 .0111(مصر)القاهرة –لالستثمارات الثقافية 

البيئية ،دار الحامد للنشر و  راتب السعود ، االنسان و البيئة ، دراسة في التربية -00
 .0110التوزيع ، عمان ، 

  .(ن.د)دار الراتب الجامعية  -قواعد المدن الجديدة: راجح نايف عتريس -01
المكتبة العلمية -ترجمة بهيج شعبان -فن تخطيط المدن: روبير اوزيل  -01

 .( ن-د) -ط-عويدات
علمية المكتبة ال-ترجمة بهيج شعبان -فن تخطيط المدن: روبير اوزيل  -00

 .( ن-د) -ط-عويدات



 

     

 

 .0110ساطع المحلي ، المدينة و القرية ، دار الشادي للنشر ، سوريا ،  -00
و   مناهج البحث في التربية و علم النفس، دار المسيرة للنشر: سامي ملحم -00

 .م0111التوزيع و الطباعة، األردن، 
القاهرة ، مصر سعد طه عالم ، التنمية و الدولة ، دار طيبة للنشر و التوزيع ،  -00

 ،0110. 

محاضرات  في تصميم  البحوث  االجتماعية وتنفيذها ، : سعيد  ناصف  -00
 . 0110نماذج للدراسات والبحوث  الميدانية ،مكتبة  زهراء الشر  مصر ،

دار المعرفة العلمية  -اإلدارة في المؤسسات االجتماعية :سليمة فهمي -00
 .0110(مصر)االسكندرية 

دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية  -كن ومشاكل الشبابأزمة الس:سناء الخولي -00
 .0110( مصر)
 -ط -طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمع: السيد ابو بكر حسانين -00

 .0100.مكتبة االنجلو مصرية 
علم االجتماع الحضري ، شركة األمل للطباعة و : السيد حنفي عوض  -01

 .0100النشر،
مدخل نظري ، دار  –االجتماع الحضري  السيد عبد العاطي السيد ، علم -01

 .0100المعرفة الجامعية االسكندرية ، 
 .0110( الجزائر)المطبوعات الجامعية  -الجزائر غدا: شريف رحماني -00
 .0110( الجزائر)المطبوعات الجامعية  -الجزائر غدا: شريف رحماني -00
االسكندرية ، طار  دمحم ،  البيئة و محاور تدهورها ، مؤسسة شباب الجامعة ،  -00

0110 . 



 

     

 

، وكالة المطبوعات الكويت،  0أزمة المدينة العربية ، ط : عبد االله أبو عياش  -00
0101  . 

السكن و االسكان ، منشورات مخبر  –عبد الحميد دليمي ، دراسة في العمران  -00
 .0110االنسان و المدينة ، قسنطينة ، 

البلدان و : باب الرابع عبد الرحمان ابن خلدون ، مقدمة ، الكتاب األول ، ال -00
األمصار و سائر العمران و ما يعرض في ذلك من األحوال و فيه سوابق و 

 .لواحق 
عبد الفتاح دمحم وهيبة ، في جغرافية العمران ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  -00

0101 . 
مخاطر الحاضر و تحديات  –عبد القادر رزيق المخادمي ، التلوث البيئي  -00

 . 0110ان المطبوعات الجامعية الجزائر ، المستقبل ، ديو 
 .0100(مصر)القاهرة -(ن.د)-أصول علم االجتماع:عبدالهادي الجوهري  -01
التنمية المستديمة فلسفتها واساليب : عثمان دمحم غنيم، ماجدة احمد أبو زنط -01

 .( االردن)دار صفا للنشر و التوزيع، عمان  -ط–تخطيطها وادوات قياسها 
ديوان المطبوعات الجامعية  -في سوسيولوجيا التنمية:علي غربي اسماعيل قيرة -00

 .( الجزائر)الساحة المركزية بن عكنون 
عمار بوحوش ، دمحم محمود الذنيات ، مناهج البحث العلمي و طر  إعداد  -00

 .0110البحوث ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
االجتماع الحضري ، ترجمة دمحم دراسة في علم   -فادية عمر الجوالني ،  -00

 .0101الجوهري ، دارالمعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 
( مصر)اإلسكندرية -منشاة المعارف -تخطيط المدن و القرى : فارو  حيدر عباس -00

0110. 
 .0110(مصر)القاهرة  -0ط -مشكلة التخطيط: فؤاد بسيوني متولي -00



 

     

 

الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة  السيد أرناؤط ،اإلنسان و تلوث البيئة ،   دمحم -00
0110. 

دمحم الجوهري و مخرون التنمية ، ميادين علم االجتماع ، دار المعارف ، القاهرة ،  -00
0101 . 

، الدار المصرية اللبانية ،  0دمحم السيد أرناؤوط ، االنسان و تلوث البيئة ، ط  -00
 .0111القاهرة ، 

وك االنحرافي ، مطبعة دار المعرفة ، دمحم عاطف غيث ، المشاكل االجتماعية و السل -01
 . 0100االسكندرية ، 

 .0100( مصر)دار المعارف القاهرة  -التحضر: محمود الكردي -01
 .(ن.د()لبنان)بيروت-دار الراتب الجامعية -قواعد تخطيط المدن: نايف عتريس -00
 -علم االجتماع التنمية دراسات في اجتماعيات العالم الثالث:نبيل السمالوطي -00

 .0100(مصر)هيئة المصرية للكتاب القاهرة ال -0ط

وحيد حلمي حبيب ، تخطيط المدن الجديدة ، دار و مكتبة المهندسين ، القاهرة  -00
 ،0110. 
( مصر)دار الكتب المصرية  –تخطيط المدن الجديدة : وحيد حلمي وحيد -00

0110. 

 : المجالت 
البناء األحياء المتخلفة بين التهميش و االندماج في  :ابراهيم توهامي -00

قسم  -جانفي  0عدد  -مجلة الباحث االجتماعي -السوسيواقتصادي الحضري 
 .0110 (الجزائر)علم االجتماع جامعة قسنطينة 

أحمد بوذراع ، سياسة المحافظة على األبنية األثرية و المعالم التاريخية القديمة داخل  -00
 .قسنطينة  ، جامعة منتوري 0111، 00المدينة ، مجلة العلوم االنسانية ، عدد 



 

     

 

بوعشية مبارك ، مداخلة في المؤتمر العلمي الدولي التاسع ، جامعة الزيتونة ، كلية  -00
المحور الرابع عشر ، اقتصاديات البيئة و  –العلوم االقتصادية و العلوم االدارية 

 .0111أفريل ، -00-01التشريعات القانونية، األردن 
الحضري ، ندوة االرتقاء بالبيئة صالح لمعي مصطفى ، الترميم المعماري للتراث  -00

 .العمرانية بالمدن 
ندوة حول االرتقاء  –عبد الباقي ابراهيم ، المدخل لالرتقاء بالبيئة العمرانية لمدينة  -01

 -،  0100بالبيئة العمرانية للمدن ، جدة ، مركز الدراسات التخطيطية و المعمارية ، 
لة المعرفة الجديدة ، قسنطينة ، ، مج( مقال بسكرة ،عروس الزيبان ) فوزي مصمودي 

 .00/00/0111العدد 
عنتر عبد العال اوقرين ، احالل و تجديد المناطق العمرانية المتدهورة ضرورية لحل  -01

مشكلة االسكان في المدن المكتظة محددة االمتداد بالدول ، المؤتمر المعماري الثاني 
ديسمبر  0-0اسيوط قسم العمارة ،  للخبرات العلمية التطبيقية للتنمية العمرانية ، جامعة

0111 . 
مراحل البحث في العلوم االنسانية ، مجلة العلوم االنسانية ،  –فضيل دليو  -00

 . 0110،  0منشورات جامعة قسنطينة ، عدد
دمحم الصغير غانم  مقاالت حول تراث مدينة بسكرة ، باتنة ، منشورات  -00

 .جمعية التاريخ والتراث األثري بمنطقة األوراس ، مطبعة عمار قرطبي 
 -مجلة العلوم االجتماعية -الهجرة وتغير القيم الحضرية في الجزائر:دمحم قرزيز -00

 .0111الجزائر(سطيف)جامعة فرحات عباس 0عدد

سرياني ، مكة المكرمة ، دراسة في تطور نمو الحضري ، دمحم محمود ال -00
 .0100، 00قسم علم الجغرافيا ،جامعة الكويت ، العدد  منشورات

 .0110مديرية البيئة ، تقرير حول وضعية البيئة في والية بسكرة ،  -00



 

     

 

الهادي لعرو  ، مدينة بسكرة نموها و تهيئته مجالها الحضري ، حوليات  -00
 .0111،  0البحث افريقيا ، العالم العربي ، المجلد جامعة قسنطينة ، وحدة 

 :الجامعيةلرسائل ا
أطروحة  -المشكالت االجتماعية للنمو الحضري في الجزائر: عبد العزيز بودن -00

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع التنمية جامعة قسنطينة نوفمبر 
0110/0110  

سالم ، األثر الصحي للتلوث الصناعي على المواطن ، دراسة   نصيرة -00
تخصص علم اجتماع البيئة  –سوسولوجية  بمنطقة عين التوتة ، مذكرة ماجستير 

 .0111-0110 -جامعة بسكرة –
صبرينة معاوية ، تصور المرأة للمخاطر البيئية ، مذكرة ماجستير ، تخصص  -01

 .0101-0111بسكرة ،  –علم اجتماع البيئة ، جامعة دمحم خيضر 
كاكي دمحم ، المساحات الخضراء و عالقتها بالثقافة البيئة في الوسط الحضري، مذكرة  -01

 .0101/0100يئة ، جامعة بسكرة ، ماجستير ، تخصص علم اجتماع الب
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  –ملية التسيير الحضري و التنمية المحلية : لبعل أمال -00

جامعة دمحم خيضر  -االجتماع قسم -التنميةالماجستيرفي علم االجتماع 
  0110-0110(الجزائر)بسكرة

مدينة بسكرة  –توسع المجال الحضري و مشروعات التنمية المستدامة "  باية بوزغاية ، -00
، اطروحة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه علوم  –جامعة دمحم خيضر بسكرة ". نموذجا 

 0100/0100.0تخصص علم اجتماع الحضري ، سنة 
 –واقــــــع سياســــة التهيئــــــة العمرانيــــــة في ضــــــوء التنمية المستدامة شايب ذراع مديني ،  -00

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم اجتماع البيئة ، "  –مدينة بسكرة نموذجا 
 .0100/0100كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية لسنة  -بسكرة  –جامعة دمحم خيضر 



 

     

 

دور الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث في نشر :قريد سمير  -00
الثقافة البيئية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع التنمية، قسم 

 .0110( الجزائر)علم االجتماع جامعة باجي مختار عنابة
روع مقدم لنيل أفرون مليكة و مخرون ، والية بسكرة دراسة اقليمية ، مش -00

جامعة قسنطينة ،  شهادة مهندس دولة في التهيئة االقليمية ، معهد علوم األرض ،
 .0110أكتوبر ، 

 : الجرائد الرسمية 
 .0111، 00الجريدة الرسمية للجمهورية ، العدد  -00
المتعلق بحماية  00/10القانون رقم :  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية -00

 .10/0100/ 00، 0ترقيتها الجريدة الرسمية عددالصحة و 
78- PDAU de commune  de Biskra ,1997 

 : المراجع بالفرنسية 
 

79- (16)DAHMANI Krimo- MOUDJARI Messaoud,PRAXIS HABITAT 
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 الديمقراطيــــــــة الشعبيــــــــــــــــــةالجمهوريــــــــــة الجزائريـــــــة 

 رة ـــــــــــــبسك –ر ــــــــة دمحم خيضـــــــــجامع
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية 

 ة ــــــــاعيـــــوم االجتمــــــــــــقسم العل
 اعـــــــم االجتمـــــة علــــــشعب

 الدكتوراه دولة العلوممقدمة لنيل شهادة مذكرة مقابلة دليل 
 ةــــــــــتخصص علم اجتماع البيئ

 :العنــــــوان 
 

 ةـــــة المستدامـــالتنميو ري ــر الحضـــطوية التـــ سياس

"مدينة بسكرة نموذجا"في المدن الصحراوية 

إشــــراف :                                                                   إعـــداد الطالبــــة 

 ةالدكتـــــور 
 

 مليكة عرعور صبرينة معاوية                                                                        

 

 5102/5102ة ـــــة الجامعيـــــــالسن

 

 

         

 

 



 

     

 

  -نموذجا مدينة بسكرة  –أسئلة متعلقة حول عمليات التطوير في ضل التنمية المستدامة  

 كيف ترون وضعية المجال الحضري بمدينة بسكرة ؟ -1

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

....................................... 

 ماهي اهم المنجزات و المشاريع التي قامت بها مديرتكم في مجال التطوير الحضري ؟ -2

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.............................. 

........................................................................................................

... 

 .المحافظة -التجديد –فيما تتمثل هذه المشاريع ؟ الترميم  -3

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................... 

........................................................................................................

.. 

 تنمية المستدامة ؟هل تراعي هذه المشاريع معايير ال -4

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

....................................... 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................. 



 

     

 

 الحضري خصوصية المنطقة الجغرافية ؟ هل تراعي هذه المنجزات في عملية التطوير -5

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

....................................................................... 

 هل ترى أن هذه المشاريع كافية ؟

........................................................................................................

........................................................................................................

........... 

........................................................................................................

........................................................................................................

......... 

ق بينكم و بين بقية المؤسسات األخرى العاملة في نفس الميدان التطوير ــــهل هناك تنسي -6

 الحضري ؟

........................................................................................................

........................................................................................................

................. 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.................................................. 

 

 أين يكمن هذا التنسيق ؟  -7

........................................................................................................

........................................................................................................

............................................................................................. 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................ 



 

     

 

 

 تنسيق بينكم و بين الفاعلين االجتماعين ؟هل هناك  -8

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

............................................................................................. 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

....................... 

 فيما يتمثل هذا التنسيق ؟ -9

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.................... 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.................... 

 ماهي الصعوبات والعوائق التي تعترض عمليات التطوير الحضري المستدام ؟ -11

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.................................................... 

 ماهي اإلستراتيجية المستقبلية في مجال التطوير الحضري المستدام ؟ -11

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 



 

     

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة و السياحة

 والية بسكرة

 مديرية البيئة

بسكرة                                      2014........../     /   /المرجع رقم 

 ........في

 

ضد التشريع ةمحضر معاينة جريم  

و التنظيم في مجال حماية لبيئة   

............على الساعة ...........من شهر..........و في اليوم..............في سنة  

 .نحن مدير البيئة للوالية بسكرة و الموقع أدناه

 طبيعة الجريمة : جنحة.

 الموضوع :..............................

 .من قانون اإلجراءات الجزائية 21بمقتضى المادة  -    

 و المتعلق بحماية الصحة  16/12/1985الموافق لـ  85/15بمقتضى القانون قم  -

 .و ترقيتها المعدل و المتمم   

و  17/14/1991الموافق لـ  91/18من القانون رقم  117بمقتضى المادة  -

 .الصحة و النظافة من قانون البلدية                          المتعلق بحفظ 

و المتعلق بقانون  17/14/1999الموافق لـ  91/19بمقتضى القانون رقم  -

 .الوالية

  19/17/2113المؤرخ في  11-13من القانون رقم  112، 111بمقتضى المواد  -

ار التنمية المستدامة في مجال البحث و معاينة و المتعلق بحماية البيئة في إط  

 .المخالفات

المؤرخ  19-11من القانون رقم  65-55-54-53-39-38-37بمقتضى المواد  -

 .و المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها 12/12/2111في 

 19-11من األحكام الجزائية من نفس القانون رقم  57-51-51بمقتضى المواد  -

 .بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها     علق المت

 

بناءا على محضر معاينة المخالفة في مجال حماية البيئة و في إطار تسيير  -

تحت ..........ر من طرف بلديةالصلبة و المحر            النفايات 

 ...............بتاريخ..........:..رقم

ية البيئة التابعة من طرف فرقة حما: تمت معاينة الجنحة  -

 ........................لبلدية



 

     

 

 .....................:.........................................................و تتمثل   

 ....................................................................مكان وقوع الجنحة -

 ...........................................................................ضد السيد   -

 .........................................................................العنوان الكامل -

 

وصف دقيق لحالة المكان و المعاينات التي  -

 ......................................أجريت

 ذكر الوسائل التقنية المستعملة في الكشف عن المخالفة و النتائج المتوصل إليها -

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

تكييف الجريمة و المواد القانونية التي تنص و تعاقب عليها : اختتام المحضر  -

 :المواد 

.......................................................................................... 

و المتعلق بتسيير النفايات و  12/12/2111المؤرخ في  19-11من القانون رقم 

 .إزالتهامراقبتها و 

 

 : الطلبات

نطالب بتعويض مالي  كطرف المدنينحن مديرية البيئة لوالية بسكرة  -

يدفع لفائدة الصندوق الوطني لحماية البيئة و مكافحة    دج  81. 111:قدره

 التلوث

 .312-165: تحت رقم   

 

 توقيع مدير البيئة

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

اإلقليم و البيئة و السياحةوزارة تهيئة   

 والية بسكرة

 مديرية البيئة

بسكرة                                      2111........../     /   /المرجع رقم 

 ........في

  

 

 



 

     

 

في مجال حماية لبيئة ةمحضر معاينة جريم  

 في إطار منع صنع و بيع و توزيع و استعمال األكياس البالستيكية السوداء 

إقليم والية بسكرةعبر   

 

 .من قانون اإلجراءات الجزائية 21بمقتضى المادة  -    

المتعلق بالقواعد العامة  17/12/1989الموافق لـ  12-89رقم بمقتضى القانون  -    

 .لحماية          المستهلك

لقانون المعدل و المتمم  16/12/1985 ؤرخ فيالم 85/15بمقتضى القانون قم  -

 .و ترقيتهاالمتعلق بحماية الصحة  17/17/2116الصادر بتاريخ  16/17رقم 

بالبلدية  و المتعلق 17/14/1991الموافق لـ  91/16بمقتضى القانون رقم  -    

 المعدل

.و المتمم   

و المتعلق بقانون  17/14/1999الموافق لـ  91/19بمقتضى القانون رقم  -    

 .الوالية

المتضمنة األحكام  65و 61المتعلقة بالمغلفات و المواد  11-19المواد بمقتضى  -    

و المتعلق  12/12/2111المؤرخ في  19-11رقم  الجزائية          من القانون

 .بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها

و  112و المتضمنة البحث و معاينة المخالفات و المادة  111بمقتضى المادة  -

 19/17/2113المؤرخ في  11-13رقم  من القانون حكام الجزائيةالمتعلقة باأل

 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

المحدد للقواعد المطابقة  23/16/2114المؤرخ في  12-14بمقتضى القانون  -

 .على الممارسات التجارية

لمتعلق ا 31/11/1991المؤرخ في  39-91بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .برقابة الجودة و قمع الغش

المتعلق  23/12/1991المؤرخ في  53-91بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .بالشروط الصحية أثناء عرض المواد الغذائية لالستهالك

الذي يحدد  19/15/2114المؤرخ في  199-14بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف و تنظيمه و سيره و 

 . تمويله

الذي يحدد  28/17/2114المؤرخ في  211-14بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

صة و احتواء مواد غذائية كيفيات ضبط المواصفات التقنية لمغلفات المخص

 .مباشرة أو أشياء مخصصة لألطفال



 

     

 

المتضمن المصادقة على  19/11/2114بناءا على القرار الوزاري المؤرخ في  -    

دفتر الشروط المتعلق بمراقبة تطابق األكياس البالستيكية المعدة لكي تالمس 

 .األغذية

الصادرة عن  11/13/2115 المؤرخة في 194بناءا على التعليمة الوزارية  -    

وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة المتعلقة بتطبيق إجراءات مراقبة، مطابقة األكياس 

 .البالستيكية الموجهة لمالمسة المواد الغذائية

الصادرة عن  18/12/2115المؤرخة في  7398بمقتضى التعليمة الوزارية  -    

ق إجراءات مراقبة، مطابقة األكياس وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة المتعلقة بتطبي

 .البالستيكية الموجهة لمالمسة المواد الغذائية

وزارة تهيئة  بين 22/13/2115بناءا على البرتوكول االتفاق المبرم بتاريخ  -    

 .ةاإلقليم و البيئة و مندوبي منتجي األكياس البالستيكي

الصادرة عن وزارة  29/18/2116المؤرخة في  148بناءا على المراسلة رقم  -    

 .تهيئة اإلقليم و البيئة

المتضمن إنشاء اللجنة  13/19/2116المؤرخ في  1988بناءا على القرار رقم  -    

الوالئية المكلفة بمراقبة و متابعة و تطبيق إجراءات منع صنع، توزيع 

 .واستعمال األكياس البالستيكية السوداء على مستوى إقليم والية بسكرة

منع صنع، بيع، توزيع  21/19/2116المؤرخ في  2121بناءا على القرار رقم  -    

 .واستعمال األكياس البالستيكية السوداء على مستوى إقليم والية بسكرة

 

 :.......................................................تمت معاينة الجنحة أو مخالفة

...................................................................................... 

...................................................................................... 

........................................................................................ 

 :.....................................................خالفة مكان وقوع الجنحة أو الم -

....................................................................................... 

 

 .تكليف المخالفة و المواد التي تنص و تعاقب عليها: المحضر  -

 دج 811. 111الغرامة المالية تقدر بـ -

 أ و الشخص الموجودتوقيع المخالف 

 توقيع لجنة المعاينة
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  :  المخلص
یناقش هذا الموضوع مسألة التطویر الحضري في الجزائر ، هذا األخیر الذي 

لیات اآلإبراز مع یمثل رؤیة واقعیة لحاجات الحاضر و متطلبات المستقبل ، 
و ، و كشف أهم المعوقات ، المعتمدة في مجال السیاسة العمرانیة الحضریة 

التي استحدثتها الدولة الوطنیة و المحلیة مختلف الهیاكل و المیكانیزمات تبیان 
  . المستدامة الحضریة الجزائریة بغیة تحقیق التنمیة 

  
  

Résumé : 
Ce sujet traite la question du développement urbain 
en Algérie. Ce dernier représente une vision réaliste 
des besoins présents et des exigences futures, il 
permet également de mettre en évidence les 
mécanismes adoptés pour promouvoir la politique 
urbaine, ainsi que les principales contraintes qui 
l’entravent. Enfin, le sujet fait le point sur  les 
différents mécanismes et structures initiés par l'Etat 
algérien, en vue d’assurer un développement urbain 
durable. 

 
 
 
  


