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 شـــكر وعـرفـان

نتم عمال علينا أن نقول قد بدأنا، خصوصا في مجال البحث العلمي الذي ال حدود  حينما       

لكن كل بتوفيق من هللا وبإذنه إن شاء؛ بكرمه أالن . له؛ كما أن اإلنسان مهما تعلم فهو جاهل

لنا حتى الحديد، وبذكره تسبح حتى الحيتان في البحار، فكيف لنا أن ال نكتب كلمة شكر لربي 

يل، ال يكفي قولها ألن القلم ال يهنئ حتى يخر ساجدا، شاكرا مواله، وألن الكتابات العلي الجل

 .هي الباقيات لتذكر حتى غيري بفضل هللا على الجميع

 

، حذوا "ال يشكر هللا من ال يشكر الناس: "وقول رسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم

" عبد المجيد جنان"تاذي القدير بسيرة سيدنا الحبيب فمن واجبنا أن نقدم شكرا جزيال ألس

مساحل "الكريم  يبقدر جمال ُخلقه والذي لواله لما بدأنا هذا العمل، إضافة إلى أستاذ

الذي كان له الفضل في دعمنا ومساندتنا، كما نشكر كل عمال المؤسسات " نورالدين

 -ة الجديدة العمومية التي تعاملنا معها وعلى رأسهم السيد مدير المؤسسة العمومية للمدين

لق كل أبناء وكل مستخدمي إدارات والية باتنة خاصة، الذين زينوا وجه وخ -حاسي مسعود

، كما ال أنسى أن نوجه شكر لألخ توفيق الذي سهل علينا مهمة البحث عن المراجع الوالية

 من مكتبة معهد تسيير التقنيات الحضرية بالمسيلة كذلك السيد جاهل محافظ المكتبة المركزية

شكر كبير لكافة األخوات الطالبات واألخوة طالب المدرسة عرفانا بقيمة و ،بجامعة عنابة

 .اإلحترام الذي كان متبادل بيننا

كما ال يفوتنا أن نتوجه بالشكر للسيد العميد صالح صالحي وكل األساتذة الكرام الذين 

 .كان لهم الفضل الكبير على جميع طلبة المدرسة وحسن سير األمور

حضورهم كر خالص لكافة أعضاء اللجنة الذين يشرفنا  يسعنا كذلك إال تقديم شوال

لفاضل الدكتور وبالمناسبة نوجه تحية محبة وتقدير ألستاذي ا. إلثراء هذا العمل المتواضع

 ".صالح الدين شراد"

، نضع بين قوسين أنه أحيانا ال يمكن لكل كلمات ونصوص الشكر أن توفي ختاما  

 .قدر العون والكرم والخير الذي حفنا به البعض

 



 

 إهــداء
 احتراما وتقديسا لمشاتل العلم، الرقي والحضارة

 : نتوجه باإلهداء 

 إلى كل من أطال مشاويره باحثا عن

 بذور العين والالم والميم،  

 وإلى كل من أثقل سلة مشترياته بها،

 وإلى كل من سهر راعيا نموها في بستانه 

 .حتى يشتهي زرعها كل من رأى ثمارها 

 

 

 

 وفاء
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 المقدمة العامة

تعد التنمٌة العمرانٌة  ضرورة ملحة فً أي نطاق عمرانً ٌفتقد إلى عجلة كفوءة        

ٌُجسد التوافق اإلقتصادي واإلجتماعً فً  تسٌر وفقها سٌرورة النمو الشامل المتوازن الذي 

ومع تردي األوضاع العمرانٌة نظرا إلرتفاع معدل النمو الحضري . ظل القدرات البٌئٌة

ظاهرة الهجرة الرٌفٌة نحو المدٌنة وما ُجسد من تضارب كرس ، وأفقر البٌئة العمرانٌةالذي 

فً إستخدام األراضً وتداخلها غٌر المنسجم أصبحت جهود التنمٌة المتعبة غٌر ُمجدٌة، 

أٌن تظهر الفجوة وعدم التجانس فً جوانب متعددة بٌن أقالٌم الوطن الواحد أو الدولٌة، 

األمر الذي أدى إلى بروز أسلوب التخطٌط اإلقلٌمً كأداة إستراتٌجٌة تحارب هذه الظاهرة 

من خالل بعض اآللٌات الفعالة، وحسب ما ٌصبو إلٌه تظهر عالقة التداخل بٌن هذا األخٌر 

وإستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة المستدامة، األمر الذي ٌدفعنا إلى إبراز أهمٌة حدوث هذا 

التالقح ذلك أن التخطٌط اإلقلٌمً سٌسهم فً دفع عجلة التنمٌة العمرانٌة المستدامة وٌحقق 

أهدافه فً حٌن أن التنمٌة العمرانٌة المستدامة سترفع من تنافسٌة العوامل األخرى التً 

ٌعمل من خاللها وألجلها التخطٌط اإلقلٌمً خصوصا فً إطار توحد مبادئ عمل هذٌن 

المتغٌرٌن، ذلك أن التنمٌة العمرانٌة هً نتاج لتخطٌط عمرانً ٌندرج ضمن أحد مستوٌات 

ومجاالت التخطٌط اإلقلٌمً أي أننا سنلمس العالقة المتعدٌة بٌن هذه العناصر، وفً حالة ما 

أردنا التنمٌة الواقعٌة ٌجب أن تتكافل تلك العناصر ألن عمل أحد العناصر بعٌدا عن اآلخر 

لذا ٌجب . أو غٌابه سٌجسد فً اإلنعطاف وإن صح التعبٌر الهروب عن األهداف المسطرة

أن تأخذ إستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة أبعادا ورؤى جدٌدة من خالل تغٌٌر وتوسٌع حقل 

التنمٌة مع وضع حزام األمان اإلستراتٌجً الذي ٌقوم على مبدأ الشمولٌة، التوازن 

واإلستمرارٌة ذلك أن البٌئة العمرانٌة تنمو ضمن محٌط ٌشمل العدٌد من المتغٌرات الفاعلة 

ٌِّرة ضابطة لحدود النشاط وفقا لما  المتأثرة والمؤثرة بغٌرها وهذا ما ٌستوجب وجود أداة ُمس

؛ ولّعل أهمها ٌتمثل بالمخططات العمرانٌة بمختلف أنواعها والتً ٌحقق األهداف المرجوة

ٌجب أن تحظى بإهتمام أكبر وتحدٌث موضوعً خاصة فً الجزائر التً تعتمد على قوانٌن 

عمرانٌة مستنبطة عن القانون الفرنسً وبطبٌعة الحال فإن عدم التوافق سواًء الجغرافً، 

اإلقتصادي أواإلجتماعً سٌنعكس سلبا على جمٌع القرارات العمرانٌة التً تتحكم بها 

ترتٌبات وتنظٌمات دخٌلة وغرٌبة عنا إضافة إلى ضرورة بعث اإلجراءات المٌدانٌة 

الحاسمة ألن إعداد اإلستراتٌجٌة غٌر كافً ومن المالحظ فً الجزائر هو قصور عملٌات 

التنفٌذ والتخطٌط وألن الغلبة الٌوم هً للحلول اإلستعجالٌة التً تعبر فً حقٌقتها عن نشر 

. لفٌروسات مشاكل مزمنة
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 تحدٌد اإلشكالٌة- 1

 سنحاول تقرٌب الرؤٌة العامة والدقٌقة التً ٌمكنها إلى حد ما غامضنظرا لهذا الوضع ال

: معالجة القضٌة من خالل طرح السؤال المحوري التالً

إلى أي مدى ٌمكن أن ٌخلق تواصل بٌن إستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة المستدامة 

؟ التنمٌة المستدامةوالتخطٌط اإلقلٌمً والذي بدوره ٌمكن أن ٌسهم فً تدعٌم سٌرورة 

من خالل هذا السؤال الرئٌسً ٌمكن طرح األسئلة الفرعٌة التالٌة والتً توضح أكثر السؤال 

 :السابق

 كٌف ٌتواءم التخطٌط فً الجزائر مع حاجات التنمٌة العمرانٌة؟- 

هل ٌمكن نجاح إستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة دون اللجوء للتخطٌط اإلقلٌمً؟ وهل ٌمكن - 

 نجاح التخطٌط اإلقلٌمً فً ظل غٌاب أو ضمور دور القطاع العمرانً؟

هل تتحقق التنمٌة العمرانٌة باإلهتمام بأحد المستوٌات العمرانٌة عن األخرى أو هذا اإلقلٌم - 

 عن اآلخر؟

 هل ٌتوقف األمر عند تحقٌق التنمٌة العمرانٌة المستدامة؟- 

إذا ما نجحت إستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة المستدامة ماذا ٌمكن أن ٌتحقق أٌضا؟ وهل - 

 الفضل ٌعود وٌرتبط بهذه اإلستراتٌجٌة فحسب؟ 

  :الفرضٌات- 2

 : ٌتأسس على تبنً الفرضٌات التالٌةذه األسئلةإن جوهر اإلجابة على ه

 الفرضٌة الرئٌسٌة :

 جد هناك حلقة وصل مغذٌة بٌن إستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة المستدامة والتخطٌط اإلقلٌمً

. مساهمة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة

 الفرضٌات الفرعٌة:  

 .إن أهداف قٌام التنمٌة العمرانٌة المستدامة هً إمتداد ألهداف التخطٌط اإلقلٌمً- 

. مرتكزات التنمٌة العمرانٌة المستدامة هً جذور ألسس ومبادئ التخطٌط اإلقلٌمً- 

تعدد المشكالت العمرانٌة كغٌاب إستراتٌجٌة تنمٌة عمرانٌة مبنٌة على أسس تخطٌطٌة - 

علمٌة، وآلٌات تنفٌذ واقعٌة معتمدة فً ذلك على معلومات وبٌانات حقٌقٌة ومحدثة تتسبب 

. فً تعثر وتعطٌل سٌرورة وإستمرارٌة عملٌة التنمٌة
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تمثل التهٌئة اإلقلٌمٌة بما فً ذلك إنشاء مدن جدٌدة سالح ذو حدٌن ٌمكن أن ٌصٌب أو - 

 .ٌفشل فً تحقٌق اإلستدامة العمرانٌة

: ختٌار الموضوعإأسباب - 3

: ختٌارنا لهذا الموضوع ٌعود إلى دافعٌن أساسٌٌن هماإإن 

ا اإلقتصاد اإلقلٌمً وبصفة هدافع ذاتً ٌرتبط باهتمامنا ومٌولنا إلى القضاٌا التً ٌتضمن- 

 واألهم أننا سنقدم دراسة خاصة جانب التخطٌط اإلقلٌمً الذي ٌمثل قاعدة أساسٌة لهذا العلم

التً تخضع فٌها التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة لتخطٌط »الجزائر - تعرض حالة 

«ممركز
1
. باإلضافة إلى اإلهتمام بموضوع التهٌئة العمرانٌة 

دافع موضوعً ٌتعلق بندرة الدراسات فً هذا الموضوع، الذي ٌدمج الجانب المكانً فً - 

التحلٌل اإلقتصادي ألن الرقعة الجغرافٌة والبٌئة أصبحت تمثل الورقة الرابحة ألي نشاط 

 .جتماعً، ثقافً، سٌاسًإقتصادي، إ

: أهمٌة البحث- 4

ٌعالج هذا البحث الدور الذي بإمكان التخطٌط اإلقلٌمً أن ٌؤدٌه للوصول إلى التنمٌة 

العمرانٌة، وعلٌه فإن أهمٌة البحث تتوضح بتحقٌق اإلستدامة التنموٌة المستدامة وخاصة 

نطالقا من الغاٌة التً ٌنشدها التخطٌط اإلقلٌمً واإلنعكاسات اإلٌجابٌة التً تحدثها التنمٌة إ

العمرانٌة وذلك من خالل تجسٌد أبعاد التنمٌة المستدامة التً أضحت الهدف والوسٌلة 

. الوحٌدة التً ٌضمن من خاللها األمن اإلنسانً بكل متطلباته

:  أهداف البحث- 5

 :ٌسعى هذا البحث لتحقٌق األهداف التالٌة

الحرص على تقدٌم قٌم جدٌدة مضافة من خالل الترابط واإلدماج بٌن إستراتٌجٌة التنمٌة - 

 .العمرانٌة المستدامة والتخطٌط اإلقلٌمً

 .تبٌٌن القواعد والممارسات العمرانٌة فً مفهوم التنمٌة مستدامة- 

 والبٌئٌة من خالل التوافق بٌن أهداف التنمٌة اإلجتماعٌة واإلقتصادٌةة ءتحقٌق الكفا- 

 .العمرانٌة والتخطٌط اإلقلٌمً

 

                                                 
1
- Azzedine Rouabah, l’industrialisation et le fait urbain à travers la zone 

industrielle de Sétif : Sétif, une ville – carrefour d’échanges devenue métropole 

régionale, mémoire de magister, option urbanisme, département d’architecture,  

université Ferhat Abbas Sétif, Algérie, 2000/2001, p : 15. 
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 وبٌئٌة ضمن السٌاسات المتبعة لتنمٌة إجتماعٌة، إقتصادٌة إعتبارات بوضع اإللتزام- 

 .األقالٌم

: المنهج واألدوات المستخدمة فً البحث- 6

ٌجمع هذا البحث بٌن الجزء النظري والتطبٌقً، ولإلجابة على مختلف التساؤالت التً 

تطرحها إشكالٌة البحث واختبارا لصحة الفرضٌات فمن المناسب إتباع المنهج الوصفً 

ٌُعتمد عموما فً الدراسات اإلقتصادٌة و  األكثر توافقا مع ما المنهجاننهألوالتحلٌلً الذي 

ستراتٌجٌة إوصف وتحلٌل العالقة التً تربط بٌن متغٌري الدراسة وهما التخطٌط اإلقلٌمً و

 قلٌمٌةالمخطط الوطنً للتهٌئة اإلب كذلك الدراسة المتعلقةالتنمٌة العمرانٌة المستدامة، 

. ومخططات المدن الجدٌدة

: مصـادر البحث- 7

  ٌشملهاالجوانب التًتضم  على مجموعة من الكتب باللغة العربٌة وأخرى أجنبٌة باإلعتماد

اإلستعانة  مع ،مجموعة المجالت المتخصصة والبحوث المنشورة والملتقٌات كذلك بحث،ال

بتقارٌر معدة من طرف بعض المؤسسات العمومٌة عالوة على المعطٌات المحصلة من 

مواقع االنترنت التً تخدم موضوع اإلضافة إلى بخالل المقابالت بموظفً هذه المؤسسات، 

.  والقائمة المعتمدة ستكون فً آخر هذا العرض،الدراسة

 :الدراسات السابقة- 8

 villes et économie, Institut des villes, collection villes et 

société, la documentation Française, Paris, 2004.  

كتاب ٌضم أوراق عمل للعدٌد من الباحثٌن، ٌشمل مواضٌع هامة ذات الصلة ببحثنا 

: حٌث تطرق إلى

هل هو مفضل أم ال؟ : النمو السكانً وأثره على المدن- 

 . التً تؤدي إلى النمو العمرانً والحضرياإلقتصادٌةاألسباب - 

 .الرهانات العمرانٌة فً ظل السعر العقاري- 

. مظاهرها ونتائجها: عدم المساواة فً المدٌنة- 

 .توسع المدن والتمدن الجواري- 

 .الخٌار بٌن النقل الفردي والنقل الحضري- 

. آثار الضجٌج والتلوث الحضري وكٌفٌة التحكم به- 
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إذ أن هذه العناصر تعتبر صلب موضوع التنمٌة العمرانٌة كذلك التخطٌط اإلقلٌمً وخاصة 

إذا كانت الدراسة تأخذ بعٌن اإلعتبار ضرورة الكشف عن الممارسات التً تستند على 

 . مبادئ التنمٌة المستدامة

  تحمل عنوان" علً خوجة نذٌر"مذكرة ماجستٌر للباحث: 

Le plan directeur d’urbanisme : système de planification et de 

gestion urbain en algérie – cas de sétif 

 بالمدرسة المتعددة التقنٌات للهندسة والتعمٌر بالجزائر العاصمة حٌث 1997قدمت سنة 

عالج هذا البحث إشكالٌة النموالعمرانً فً الجزائر، وٌرى الباحث أن فشل تسٌٌر النظام 

العمرانً ٌرجع لغٌاب أو قصور دور المخططات التوجٌهٌة للتعمٌر، وفً نفس الوقت ركز 

على توضٌح األهمٌة التً تخص مخطط شغل األراضً وجمٌع الفاعلٌن فً المٌدان 

العمرانً، أٌن أكد الباحث على ضرورة التكٌٌف بٌن ما ٌضمه المخطط وطاقات الموارد 

 .المتوفرة وهذا من أجل بعث ما ٌطلق علٌه الحقٌقة العمرانٌة

أي أن هذا البحث ٌرسم أرضٌة أساسٌة لدراستنا المتعلقة بالمخطط الوطنً للتهٌئة اإلقلٌمٌة 

كذلك مخططات المدن الجدٌدة والتً فعالٌتها تتأكد إنطالقا من وجود مخطط توجٌهً 

 . للتعمٌر

  ستراتٌجٌة التنمٌة إ:  بعنوان"عصام الدٌن محمد علً"بحث للدكتور

 :العمرانٌة للمدن المصرٌة مع دراسة تطبٌقٌة على مدٌنة أسٌوط

 معوقاتال وأهم وبذلك بٌن واقع هذه المدن مصر فً القائمة للمدن العمرانٌة التنمٌة تناول

أي أن هذا البحث  .  وفً نفس الوقت عرض أبرز الحلول المواتٌة،تقف أمام تنمٌتها التً

 .  ٌمدنا بصورة أولٌة توضح ماهٌة التنمٌة العمرانٌة واألهم عرض سبل تحقٌقها

محاولة لخلق اإلستراتٌجٌة  مصر بصعٌد أسٌوط مدٌنة دراسة ضمنتتأما الدراسة التطبٌقٌة 

 .المتوافقة مع خصوصٌات هذه المدٌنة والبٌئة التً تساعد على تنمٌتها

 ستراتٌجٌة التنمٌة إالبٌئة و: بحث للدكتورة لٌلى رفعت سلٌم بعنوان

  :العمرانٌة للمدن العربٌة الصحراوٌة

ٌعرض هذا البحث مجموعة األفكار، السٌاسات واإلجراءات الكفٌلة بتنمٌة المناطق 

 الصحراوٌة من منطلق أن تهمٌشها ٌعتبر بتر ألحد أعضاء اإلقلٌم والذي لن ٌتحقق توازنه

 

 

 



 مــقدمـــة العامةال

 و

 

 

سوى بتكافل جمٌع المناطق؛ فهذا البحث ٌقدم رؤٌة أولٌة حول تنمٌة المناطق الصحراوٌة 

 .أحد النطاقات التً ٌمسها بحثنا والمتمثل بكل من المدٌنة الجدٌدة حاسً مسعود والمنٌعة

 :محتوى البحث- 9

بناءا على األهداف المنشودة من خالل هذا البحث المتواضع، تم تقسٌمه إلى ثالثة فصول؛ 

الفصل األول تضمن إطار مفاهٌمً توضٌحً ٌمثل أرضٌة للموضوع ككل، ذلك أنه ٌعتبر 

حدٌث نوعا ما ونادر التداول خاصة لدى طلبة اإلقتصاد بالرغم من أهمٌته كونه ٌمثل أحد 

القطاعات اإلقتصادٌة الحساسة والدٌنامٌكٌة خاصة فً الجزائر أٌن أصبح عنوان ألغلب 

حٌث من خالل هذه الحوصلة المفاهٌمٌة سٌكون الموضوع واضح . المقاوالت الكبرى

وفً الفصل الثانً الذي . والقارئ قد إكتسب وتعرف على المدخل األساسً للبحث

ٌعتبرالجانب التحلٌلً والتفصٌلً للموضوع؛ فقد ركزنا على إستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة 

المستدامة بداٌة بتبسٌط مفهومها من خالل بعض التعارٌف المعروفة والوقوف عند مبادئها، 

أهدافها، إستراتٌجٌاتها، مجاالتها، آلٌاتها وحصر أساسٌات نجاحها؛ وفً نفس الوقت هذه 

العناصر تمثل إشارة للتخطٌط اإلقلٌمً أٌن سٌظهر التداخل، العالقة والمجال المشترك بٌن 

أما فً الفصل الثالث الذي ٌتناول دراسة للمخطط الوطنً للتهٌئة اإلقلٌمٌة . هذٌن المتغٌرٌن

ومخططات المدن الجدٌدة فً الجزائر وبإعتبار الهدف األول واألخٌر من دراسة موضوع 

التنمٌة العمرانٌة المستدامة والتخطٌط اإلقلٌمً هو توضٌح والتأكٌد على المساهمة الكبرى 

التً ٌمكن لهذٌن العاملٌن تقدٌمها لتحقٌق التنمٌة المستدامة، فإننا نرى أهم سند ودعامة 

ٌمكن أن تحقق من خاللها هذا الهدف هو الفضاء اإلقلٌمً والحٌز المكانً، حٌث ٌعتبر 

المخطط الوطنً للتهٌئة اإلقلٌمٌة كٌفٌة ووسٌلة سٌشغل بها هذا اإلقلٌم؛ لذا ٌجب أن ٌكون 

هذا المخطط فً المستوى وعلى قدر من اإلستجابة للخطابات التً تنادي بها التنمٌة 

 .  المستدامة، وكذلك هو المطلوب فٌما ٌتعلق بحالة المدن الجدٌدة
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 :مدخل

     نظرا لحداثة الموضوع وتشعبه لؽنى محتواه بالعدٌد من المفاهٌم والمصطلحات،أردنا 
أن نضع هذا الفصل كنقطة إنطالق تمكن القارئ من إتخاذ الخطوة األولى لولوج عالم 
اإلقتصاد والعمران فً آن واحد، خاصة ونحن ندمج تفاصٌل العمل فً سٌاق التنمٌة 

المستدامة التً تدرج العمران كؤحد الرهانات األساسٌة فً سٌروراتها وباألخص إذا كان 
محاولة منا لتبسٌط  وك.ٌدرس إنطالقا من مداخل إقتصادٌة، إجتماعٌة، بٌبٌة وسٌاسٌة

الموضوع وإزالة اللبس إستعملنا مجموعة من المفردات، التعارٌؾ، المفاهٌم وأساسٌات 
.  ٌرتكز علٌها صلب البحث والهدؾ المسطر

I. مفاهٌم رئٌسٌة ذات الصلة بالموضوع 
 :التخطٌط- 1
 :مفاهٌم حول التخطٌط- 1- 1

 «ٌعرؾ بنتون"benton" تحضٌر وإعداد ذهنً "أنهالتخطٌط كمفهوم عام على

وبتعبٌر بنتون فإن التخطٌط ٌشمل كل فعل ...من أجل العمل أي بناء خارطة ذهنٌة...للنشاط
 ."مقصود

هذا ما ٌقصد بؤن التخطٌط هو عملٌة تصور قبل كل شًء والذي ٌعنً أن هذا األخٌر ٌقوم ]
 :[على عملٌة تفكٌر ؼٌر محدودة و

 " ٌعرؾ التخطٌط كمفهوم عام بؤنه جهد موجه ومقصود ومنظم لتحقٌق هدؾ أو
 ".أهداؾ معٌنة فً فترة زمنٌة محددة وبمال وجهد محددٌن

 :الحظ أن التعرٌؾ ٌركز على مجموعة من عناصر عملٌة التخطٌط الربٌسة والمتمثلة فً
 . جهد منظم ومقصودأنه- 

 .ٌبذل لتحقٌق أهداؾ محددة منشودة- 

 .خالل فترة زمنٌة معٌنة- 

. « محددةوبموازنات- 
1
 

 « أسلوب ومنهج فً التفكٌر المنطقً والعقالنً، "كمفهوم ومصطلح، التخطٌط هو
وٌتم ممارسته من قبل الجمٌع، وعلى كل المستوٌات، بدأً من المستوى الفردي، والعابلً، 

وهو ٌتعلق بتصور ورإٌة لوضعٌة معٌنة فً . حتى المستوٌات المحلٌة والوطنٌة والعالمٌة
. المستقبل، مطلوب الوصول إلٌها، ومن ثم وضع الوسابل واإلجراءات الكفٌلة بتحقٌقها
وتتعدد صفات التخطٌط بتعدد المستوٌات والقطاعات، حٌث نجد تخطٌط إستراتٌجً، 

ووطنً وإقلٌمً ومحلً، وتخطٌط بعٌد المدى، ومتوسط المدى، وقرٌب المدى، وتخطٌط 
.«...سٌاسً، إقتصادي، وإجتماعً، وبٌبً

2
 

 

 

                                                 
1
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 « كمفهوم إقتصادي فإن التخطٌط ٌعرؾ بؤنه حزمة من النشاطات المتتابعة التً ٌتم
رسمها وتنفٌذها لحل مشكالت إقتصادٌة معٌنة وهو أٌضا إختٌار واع لألولوٌات اإلقتصادٌة 

 .بواسطة بعض المإسسات العامة...
  وعرؾ مٌردال -- Myrdal  التخطٌط كمفهوم تنموي  بؤنه برنامج ٌظهر 

إستراتٌجٌة  الدولة على المستوى الوطنً، وإجراءات تدخلها إلى جانب قوى السوق من 
.«أجل دفع وتطوٌر النظام اإلجتماعً

1
 

 « التخطٌط أسلوب تنموي أبتكر فً المجتمعات اإلشتراكٌة للتعامل مع عوامل اإلنتاج
وتوزٌعها بٌن األنشطة اإلقتصادٌة المختلفة فً بلد ما من أجل تعزٌز كمٌة السلع والخدمات 

إن أسلوب التخطٌط هو أقصر الطرق إلحداث عملٌة التنمٌة ...التً ٌنتجها لفترة معٌنة
.«اإلقتصادٌة

2
 

بالمقارنة بٌن المفاهٌم السابقةنجد أن معنى التخطٌط تجاوز مرحلة التفكٌر أو التخٌل لٌتم 
 .ترجمته مٌدانٌا فً مجموعة من األنشطة والبرامج العملٌة

وٌمكن القول أن التخطٌط ٌحمل فً طٌاته أسلوب، منهج وطرٌقة ما مستخدمة فً العملٌة 
التخطٌطٌة تختلؾ بإختالؾ الظرؾ والهدؾ المرؼوب، إال أن التخطٌط ال ٌقتصر على 
إحداث التنمٌة اإلقتصادٌة فقط؛ فهو ٌشمل تطوٌر كل جوانب الحٌاة خاصة مع ظهور  

 :  التخطٌط المستدام الذي ٌعرؾ كماٌلً
التخطٌط المستدٌم هو ذلك النوع من التخطٌط الذي ٌحقق متطلبات وأهداؾ التنمٌة »

.«المستدٌمة، ولذلك ٌحقق إستراتٌجٌة العٌش المستدام
3
 

وهذا هو نموذج التخطٌط األشمل المتواصل الذي ٌحقق الربح اإلقتصادي، الرفاه 
 .اإلجتماعً والحفاظ على البٌبة فً آن واحد

 :خلفٌة تارٌخٌة عن التخطٌط- 2- 1
حسب معجم أكسفورد الذي ٌعتبر التخطٌط كل شًء ولجمٌع الناس فإن هذه العملٌة قد 

مورست منذ زمن بعٌد ولعل أبرز دلٌل على ذلك تارٌخ الحضارات الكبرى التً ظهرت 
وما حققته من إنجازات راسخة كالحضارة الفرعونٌة واإلؼرٌقٌة حٌث سخر اإلنسان شتى 

الوسابل فً حٌاته الٌومٌة قصد تسهٌل سبل العٌش األمر الذي ٌسند بطبٌعة الحال إلى 
تخطٌط مسبق أٌن نشهد توطن أؼلب هذه التجمعات بالقرب من المٌاه واألراضً 

... الخصبة
 التً 1910ومع تطور األحداث وتعدد طلبات الفرد تبلورت فكرة التخطٌط اإلقتصادي سنة 

 إلى جانب التخطٌط العسكري الذي أوجب 1914عززت نتٌجة الحرب العالمٌة األولى سنة 
من . 1919ضرورة التنظٌم للتحكم أكثر فً الموارد، ثم برز نظام التخطٌط المركزي سنة 

المالحظ أن اللجوء إلى التخطٌط بمختلؾ مجاالته قد تزاٌد أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة سنة 
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 حٌث تدخلت الدولة بجملة من األسالٌب 1929 ومع ظهور أزمة الكساد سنة 1945

. التخطٌطٌة محاولة وضع حد وخلق حلول لهذه األخٌرة إلى جانب قوى السوق
 فإن مجموعة الدول المتقدمة أستخدمت التخطٌط نتٌجة عجز النظام 1945أما بعد 

اإلقتصادي الحر عن تحقٌق األهداؾ المنشودة منه على ؼرار بسط العدالة 
واإلستقراراإلجتماعً، الوضع الذي أدى إلى زعزعة الثقة به كما تراجع نظام التخطٌط 

. المركزي لصالح نظم تخطٌط جدٌدة
وعلى مستوى العالم النامً فقد سارعت الدول حدٌثة اإلستقالل إلى رسم سٌاسات 

مالٌة رؼبة منها فً النهوض بإقتصاداتها وتحسٌن األوضاع المعٌشٌة وإقتصادٌة، إجتماعٌة
كما ظهرت إستراتٌجٌات تنموٌة متعددة أعتبرت كنقطة إنطالق لها فً مجاالت التخطٌط 

.  الحدٌثة
 :حقل التخطٌط- 3- 1

 هً نتاج عمل المخططٌن فً ضوء الفلسفة والنظرٌة »:تعرٌف الخطة
واألهداؾ أو التوجهات نحو تحقٌق إنجازات مادٌة محددة وملموسة من الحٌاة العامة 

 . والخاصة للناس

 تتمثل بمجموعة األهداؾ السٌاسٌة فً بلد ما، والتً تشكل :اإلستراتٌجٌة 
ضوابط للعملٌة التخطٌطٌة وتلزم حركتها نحو تحقٌق األهداؾ المرسومة خالل فترة زمنٌة 

.«معٌنة وفً أي مجال من مجاالت التخطٌط
1
 

 عبارة عن إرشادات وقواعد عامة وضعت ...السٌاسات»:تعرٌف السٌاسة
لتحدٌد وضبط سٌر العمل، وبشكل ٌضمن تحقٌق األهداؾ، وهً أدوات توجٌه تستخدم عند 

التً ...صنع القرار كإطار ٌتم على أساسه وضع البرامج والمشارٌع وتحدٌد إجراءات العمل
.«وهً بمثابة توجٌهات توضح اإلستراتٌجٌة العامة. تقود إلى تحقٌق األهداؾ

2
 

 :التنمٌة- 2
 :تعرٌف التنمٌة- 1- 2
 فً قاموسه اللؽوي أن إصطالح التنمٌة من الناحٌة اللؽوٌة إّنما ٌعنً "وٌبستر"ٌرى »

التطور فً مراحل متوالٌة، أي أنه ٌشٌر إلى عملٌة النمو الطبٌعً من مرحلة إلى مرحلة 
كما تعرؾ التنمٌة بؤنها مفهوم معنوي ٌعبر عن عملٌة دٌنامٌكٌة تتكون من سلسلة . أخرى

من التؽٌرات الوظٌفٌة والهٌكلٌة فً المجتمع تحدث نتٌجة للتدخل اإلرادي لتوجٌه التفاعل 
بٌن الطاقات البشرٌة فً المجتمع وبٌن عوامل البٌبة بهدؾ زٌادة قدرة المجتمع على البقاء 

وال ٌنظر هذا التعرٌؾ إلى التنمٌة على أنها هدؾ فً حد ذاتها، وإنما ٌإكد على . والنمو
أنها وسٌلة لزٌادة قدرة المجتمع على النمو من خالل اإلبقاء علٌه وتوجٌهه نحو التؽٌرات 

فهً مسؤلة طرٌقة، ولٌست مسؤلة مادة، والمهم هنا هً الكٌفٌة التً ٌعالج بها ...المطلوبة
.«العمل ولٌس العمل نفسه

3
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هذا التعرٌؾ ٌعتبر جد شامل وعام فقد ركز على هدؾ التنمٌة حٌث تظهر النتٌجة بصورة 

التؽٌٌر والتحسٌن لمختلؾ جوانب حٌاة الفرد إال أنه إكتفى باإلشارة إلى أنها وسٌلة لكن دون 
كما ٌجب أن نصحح . أن ٌوضح التقنٌات أو السٌاسات المعتمدة لبلوغ األهداؾ المرجوة

إن »المفاهٌم الشابعة التً تإكد على ربط عملٌة التنمٌة بالتطور اإلقتصادي بل بالعكس
التنمٌة اإلجتماعٌة، : التنمٌة لٌست ظاهرة إقتصادٌة بحتة، بل لها أبعاد أخرى أٌضا، مثل

 .التنمٌة السٌاسٌة وما إلى ذلك
وال شك أن التقدم اإلقتصادي مكون ربٌسً للتنمٌة ولكنه بمفرده ال ٌعنً التنمٌة، ومن ثم 
ٌمكن النظر إلى التنمٌة على أنها لٌست ظاهرة إقتصادٌة خالصة حٌث تهدؾ فً معناها 

النهابً إلى إحداث تؽٌٌر مادي ومعنوي فً حٌاة المجتمعات والشعوب، لهذا تعتبر التنمٌة 
عملٌة متعددة األبعاد، وتتضمن إعادة تنظٌم وتوجٌه النظم اإلجتماعٌةواإلقتصادٌة، هذا 

عالوة على تحسٌن مستوٌات الدخل وزٌادة اإلنتاج، والبد أن ٌصاحب ذلك تؽٌٌرات 
.«ملموسة فً الهٌكل المإسسً واإلداري واإلجتماعً وأٌضا إتجاهات السكان

1
 

 :تعرٌف التنمٌة المستدامة- 2- 2
تلك التنمٌة التً تلبً حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة "التنمٌة المستدامة هً»

 .(اللجنة العالمٌة للبٌبة والتنمٌة)"األجٌال المقبلة فً تلبٌة حاجٌاتهم
 هذه التنمٌة على أنها تلك التنمٌة التً تستخدم الموارد الطبٌعٌة "وٌبستر"وعرؾ قاموس 

.«دون أن تسمح بإستنزافها أو تدمٌرها جزبٌا أو كلً
2

 

ولذلك ٌستلزم فً إطار مفهوم اإلستدامة عدم اإلساءة إلى موارد الثروة الطبٌعٌة »
.«وإستخدامها بحرص

3
 

ٌظهر من هذٌن التعرٌفٌن أن التنمٌة المستدامة هً التً تنظر بمستقبل البشر مع مراعاة 
 .تلبٌة حاجٌاتهم الحالٌة وفً نفس الوقت هً التنمٌة التً تثمن الموارد وتحترم القدرة البٌبٌة

إن الهدؾ األفضل للتنمٌة المستدامة هو التوفٌق بٌن التنمٌة اإلقتصادٌة والمحافظة على »و
التنوع )البٌولوجً : البٌبة، وهً تسعى إلى بلوغ الحد األقصى من أهداؾ األنظمة الثالثة

تلبٌة )واإلقتصادي (الجٌنً والمرونة والقدرة على اإلنتعاش واإلنتاجٌة البٌولوجٌة
التنوع )واإلجتماعً (اإلحتٌاجات األساسٌة لإلنسان وتعزٌز العدالة وزٌادة السلع والخدمات

.«(الثقافً والعدالة اإلجتماعٌة والمشاركة الجماهٌرٌة
4

 وهذا ما ٌثبت أن ظهور مفهوم 
التنمٌة المستدامة قد قلب رأسا على عقب الرإٌة السابقة المقصرة لما ٌجب أن ٌشتمله مفهوم 

التنمٌة الذي ٌعتبر أهم المفاهٌم التً تستحق البحث المتواصل ألنه كما نعلم فالتنمٌة 
المستدامة كمفهوم ال ٌزال قٌد البحث أي أن مستقبل الجٌل الحالً والمستقبلً كذلك هو ما 

 ال ٌكفً »فً جملة شهٌرة حٌث قال " saintexupéry"ٌزال رهٌن الحقٌقة التً لخصها 
                                                 

1
 ،ط.يصش، د: األثؼبد وانًُهح، يكزجخ ثغزبٌ انًؼشفخ: أزًذ أثى انُضَذ انشعىل، انزًُُخ انًزىاصهخ- 

. 80، 75:  ص،2007
2
فهغفزهب وأعبنُت رخطُطهب وأدواد لُبعهب، : ػثًبٌ يسًذ غُُى، يبخذح أثى صَظ، انزًُُخ انًغزذًَخ-

. 25: يشخغ عجك ركشِ، ص
3

خبنذ يصطفً، إداسح انجُئخ وانزًُُخ انًغزذايخ فٍ ظم انؼىنًخ انًؼبصشح، انذاس اندبيؼُخ، - 

. 21: ، ص2007اإلعكُذسَخ،
4

كبيم كبظى ثشُش، انًىلغ انصُبػٍ وعُبعبد انزًُُخ انًكبَُخ، داس صفبء نهطجبػخ وانُشش وانزىصَغ، - 

 . 227: األسدٌ، ص
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.«التنبا بالمستقبل، وإنما علٌنا أن نجعله ممكنا

1
 خاصة فً ظل تؽٌر وإختالؾ شدٌد 
لألقالٌم الدولٌة وقدراتها على التؽٌٌر وفقا لخصوصٌاتها؛ وهذا ال ٌمنعنا أن نحدد الركابز 

تتناول حٌث . األساسٌة لعملٌة التنمٌة المستدامة ألنها تعبر عن هدؾ وطموح دولً مشترك
 : هً كالتالًالتنمٌة المستدامة أربعة ركابز

.  التمٌٌز وترقٌة الصحةالمنتجة، محاربةالتوزٌع العادل للثروة :العدالة اإلجتماعٌة»- 
قتصاد كفإ وموجه فً هٌاكله،قطاعاته ومنتجاته نحو تحدٌات إ:الفعالٌة اإلقتصادٌة- 

 .المستقبل

 .حماٌة اإلرث الطبٌعً والتنوع البٌولوجً: البٌبة- 

.«ترسٌخ ثقافة التشاور،المشاركة والتوافق:دمقرطة أسالٌب القرار- 
2
 

كما ٌتبٌن أن األهداؾ األساسٌة للتنمٌة المستدامة هً ركابز ومبادئ متؤصلة لهذه األخٌرة، 
 .إلى جانب ضرورة تبنً المشاركة كسبٌل للنجاح حٌث سنوضح الحقا أهمٌة هذا العامل

 :معنى التواصلٌة- 3- 2
بمعنى  - Sustinere- التواصلٌة أو اإلستمرارٌة كلمة مؤخوذة عن أصل التٌنً هو »

أي  - below-  بمعنى –Sus- ٌحافظ أو البقاء فً الوجود، وهً تتكون من مقطعٌن هما 
أي ٌمسك أو تدعٌم، وعلى ذلك فإن  - to hold- بمعنى  - - tenereتحت أو أسفل و 

من الناحٌة اللؽوٌة هً أساسا مصطلح ٌدل على الدعم الطوٌل  " Sustainable" اإلستدامة 
 .األجل أو المستدٌم أو المستمر أو المتواصل

وبصفة عامة فإن أي نظام ٌمكن أن ٌعتبر متواصل إذا كان ٌفً بمتطلبات كل وحداته 
المعٌشٌة دون المساس بقدرة األجٌال القادمة على توفٌر أو تؤمٌن إحتٌاجاتها من نفس قاعدة 

وٌمكن اإلقتراب من تحقٌق التواصلٌة لنشاط أو مورد معٌن عبر الزمن ...الموارد الطبٌعٌة
، التثبٌت أو الحماٌة "Support"من خالل الدعم أو التعزٌز  (بالمعنى التجرٌدي)
"endure " والصٌانةMaintain” " ».

3
 

 :مفهوم اإلستدامة- 4- 2
ٌعود أصل مصطلح اإلستدامة إلى علم اإلٌكولوجً، حٌث أستخدمت اإلستدامة للتعبٌر عن »

إلى تؽٌرات هٌكلٌة - نتٌجة دٌنامٌكٌتها- تشكل وتطور النظم الدٌنامٌكٌة التً تكون عرضة 
تإدي إلى حدوث تؽٌر فً خصابصها وعناصرها وعالقات هذه العناصر بعضها ببعض، 

وفً المفهوم التنموي أستخدم مصطلح اإلستدامة للتعبٌر عن طبٌعة العالقة بٌن علم 
اإلقتصاد وعلم اإلٌكولوجً على إعتبار أن العلمٌن مشتقان من نفس األصل اإلؼرٌقً، 

 والذي ٌعنً فً العربٌة البٌت أو المنزل، والمعنى -ECO -حٌث ٌبدأ كل منهما بالجذر
-ECONOMYهو دراسة مكونات البٌت، أما مصطلح - -ECOLOGYالعام لمصطلح 

 ولو إفترضنا أن البٌت هنا ٌقصد به مدٌنة أو إقلٌم أو حتى . فٌعنً إدارة مكونات البٌت- 

                                                 
1
- jacques fialaire, les stratégies du développement durable, l’harmattan, paris, 

2008, p : 133. 
2
 -jacques-André hertig, études d’impact sur l’environnement, presse 

polytechniques et universitaires romandes,lausanne,deuxième édition, 2006, p : 

20. 
3

 .87، 85: األثؼبد وانًُهح، يشخغ عجك ركشِ، ص: أزًذ أثى انُضَذ انشعىل، انزًُُخ انًزىاصهخ - 
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الكرة األرضٌة، فإن اإلستدامة بذلك تكون مفهوما ٌتناول بالدراسة والتحلٌل العالقة بٌن 
.«أنواع وخصابص مكونات المدٌنة أو اإلقلٌم أو الكرة األرضٌة وبٌن إدارة هذه المكونات

1
 

بالربط بٌن المعنى اللؽوي للتواصلٌة والمعنى األٌكولوجً والتنموي لإلستدامة وبإعتبار 
البحث عن اإلستدامة التنموٌة هو المقصد الذي نسعى إلٌه نستنتج أن التنمٌة المستدامة تعبر 

فً وضعٌة معٌنة عن عملٌة جراحٌة ٌرؼب من خاللها الطبٌب الجراح إزالة الضرر بعد 
القٌام بتشخٌص شامل لكل وظابؾ أعضاء الجسم وهذا ما ٌقابل معنى دراسة مكونات 

البٌت، ثم إدارة هذه األخٌرة التً تقابل القٌام بالعملٌة الجراحٌة، أما نتٌجة العملٌة والتً 
تكون نسبة نجاحها متوقعة فً أؼلب األحٌان فهً توافق الهدؾ المسطر؛ لذا فالتنمٌة 

المستدامة بالمعنى العلمً تمثل ؼاٌة ووسٌلة فً نفس الوقت ٌجب أن تلعب أدوارها على 
المدى الطوٌل ألن مجال الحٌاة مفتوح والحاجٌات لٌست متطابقة فً حٌن أن إستمرار 

الحٌاة  ٌقوم على أساس مجموعة من الموارد المحدودة والنادرة األمر الذي ٌحتم حماٌتها 
لضمان رفاهٌة الفرد ودون التعدي على حقوق أجٌال المستقبل، فالتنمٌة المستدامة بالرؼم 

 واإلستدامة»من قٌادة مسارها على رهانات محددة فهً تمثل رهان أسمى لتؤكٌد التواصلٌة، 
 تنتٌجة لٌس وهً ومتطور ودٌنامٌكً حٌاة مستمر ومنهج طرٌقة عن عبارة عام بشكل
 أكثر سٌاسً ونهج عملٌة أساسا هً بل زمنٌة معٌنة مدة بعد تحقٌقها ٌمكن ومفهومة محددة

.«سحرٌة محددة حلول إلى بحاجة تصمٌمٌة مشكلة منها
2

حٌث نخلص إلى أن هذه األخٌرة  
تشمل إطار زمنً محدود، دون حصر المكان لكن ذات هدؾ ٌتحقق وفق كٌفٌة وأداة 

 . خاصة
 :البٌئة- 3
 :تعرٌف- 1- 3
ٌقصد بمصطلح البٌبة أنها كل ما ٌحٌط باإلنسان من مكونات عضوٌة حٌة، مثل النبات »

مثل الصخور والمٌاه والهواء وٌإثر فٌها  (ؼٌر حٌة)والحٌوان، ومكونات ؼٌر عضوٌة 
 .اإلنسان وٌتؤثر بها

وإذا كنا نعنً بمصطلح البٌبة المكان بمعالمه الطبٌعٌة ومالمحه البشرٌة، فإننا نقصد  
بمصطلح اإلٌكولوجٌا التفاعالت والعالقات بٌن كافة المكونات الحٌة فً البٌبة وأسلوب 

.«التعاٌش بٌنها وبٌن بٌباتها
3
 

 :1967تعرٌف منظمة الٌونسكو لبٌئة اإلنسان سنة »- 
ذلك الجزء من العالم الذي ٌإثر فٌه اإلنسان وٌتؤثر به، أي الجزء الذي ٌستخدمه وٌستؽله 

 .وٌإثر فٌه وٌتكٌؾ له
 : 1972تعرٌف حسب مؤتمر األمم المتحدة للبٌئة البشرٌة سنة - 

                                                 
1

فهغفزهب وأعبنُت رخطُطهب وأدواد لُبعهب، : ػثًبٌ يسًذ غُُى ويبخذح أثى صَظ، انزًُُخ انًغزذًَخ- 

. 23: يشخغ عجك ركشِ، ص
2

إعزشارُدُبد وعُبعبد انزخطُظ انًغزذاو وانًزكبيم إلعزخذايبد األساضٍ وانًىاصالد يدذ ػًش، - 

فٍ يذَُخ َبثهظ، يزكشح يبخغزُش فٍ انزخطُظ انسضشٌ واإللهًٍُ، خبيؼخ انُدبذ انىطُُخ ثُبثهظ، 

. 02: ، ص2005فهغطٍُ، 
3

فزسٍ ػجذ انؼضَض أثى ساضٍ وػُغً ػهٍ إثشاهُى، خغشافُخ انزًُُخ وانجُئخ، داس انًؼشفخ اندبيؼُخ، - 

. 177: ، ص2004ط ، .يصش، د
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هً رصٌد الموارد المادٌة واإلجتماعٌة فً وقت ما، وفً مكان ما، إلشباع حاجات اإلنسان 

 .وتطلعاته
وهً مجموعة العوامل اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والبٌولوجٌة والكٌمٌاوٌة والفٌزٌاوٌة التً 
تإثر فً حٌاة اإلنسان بشكل إٌجابً عندما تكون فً توازن طبٌعً أو بشكل سلبً عندما 

 .ٌختل  هذا التوازن
 :من هذا نستنتج أن البٌبة تتكون من ثالثة أنظمة ربٌسٌة هً

 وهو المحٌط الحٌوي، أي منظومة الطبٌعة، وهو ٌتضمن الحٌز الذي :النظام البٌولوجً- 
والطبقة  (الؽالؾ الجوي)توجد فٌه الحٌاة، وهو ٌجمع ما بٌن الطبقات السفلى فً الهواء

 السفلٌة من األرض؛

 وهو النظام المصنوع أو الموضوع من قبل اإلنسان لٌسهل إستقراره :النظام التقنً- 
وإستخدامه لحٌاته، كالمدن والقرى وشبكات النقل والمواصالت وأنظمة الري والصرؾ 
والتحكم بالمٌاه، وكذلك المناطق الصناعٌة وإنتاج الطاقة وكل ما إبتدعه اإلنسان لخدمة 

 وجوده فً محٌطه الحٌوي؛

 ٌتشكل هذا النظام من المإسسات التً أنشؤها اإلنسان وطورها إلدارة :النظام اإلجتماعً- 
 .فً مجتمعه الخاص ومع المجتمعات األخرى (العالقات اإلجتماعٌة)شإونه اإلجتماعٌة 

هذه األنظمة الثالث تتفاعل مع بعضها وتتداخل بشكل مركب وبما ٌتٌح لإلنسان أن ٌمارس 
حٌاته على األرض وٌستقر فٌها فً إطار من التفاعل والتؤثٌر المتبادل وبما ٌنعكس حتما 

.«على البٌبة
1
 

 :المنظومةالبٌئٌة- 2- 3
تعرؾ المنظومة بؤنها مجموعة من األجزاء أو الوحدات المرتبطة ببعضها البعض معا »

ألداء هدؾ معٌن، وبالضرورة فإن لكل منظومة مجموعة من الوحدات والمخرجات، 
والمدخالت هً الدوافع الموجهة إلى كٌان المنظومة لكً تدفعها إلى أداء عملها ومخرجات 

.«المنظومة هً الترجمة الفعلٌة ألهدافها
2
 

 .أي أن المنظومة البٌبٌة تشتمل فً آن واحد على النظام التقنً، البٌولوجً واإلجتماعً
 :البعد االٌكولوجً- 3- 3

بما أن الدراسة تهدؾ إلى تحقٌق اإلستدامة فإن البعد اإلٌكولوجً ٌعتبر من أحدث األبعاد 
التً ترتكز علٌها عملٌة التنمٌة لذا ٌجب أن ٌحظى بإهتمام متواصل لكن دون أن نتجاهل 

األبعاد األخرى، ألن المنظومة البٌبٌة ال ٌمكن أن توجد دون إندماج وتكامل جمٌع األبعاد؛ 
الدراسة العملٌة للعالقات بٌن الكابنات الحٌة مع محٌطها »حٌث ٌعرؾ البعد البٌبً بـ 

الطبٌعً والدفاع عن البٌبة الطبٌعٌة وحماٌة المحٌط، التً تخلق تفاعالت ٌمكن أن تحتوي 
.«األنظمة البٌبٌة التً تساعد على إستمرار الحٌاة المعٌشٌة

3
 البعد البٌبً على  لذا ٌإكد 

                                                 

-
1

 كبيم كبظى ثشُش، انًىلغ انصُبػٍ وعُبعبد انزًُُخ انًكبَُخ، داس صفبء نهطجبػخ وانُشش وانزىصَغ، 

 .210، 208: األسدٌ، ص
2

يشكالد : انًُظًخ انؼشثُخ نهزًُُخ اإلداسَخ، انًهزمً انؼشثٍ انثبٍَ، إداسح انًذٌ انكجشي، وسشخ ػًم- 

. 150: ، ص2005 يبٌ 26- 22زضشَخ وزهىل إثذاػُخ، يصش، 
3

يزكشح " يذَُخ زبعٍ يغؼىد"َسٍ عهًُبٌ وآخشوٌ، رأثُش انًُطمخ انصُبػُخ ػهً انًدبل انؼًشاٍَ- 

. 12: ، ص2001رخشج نُُم شهبدح يهُذط دونخ، فشع رغُُش انًذٌ، خبيؼخ يسًذ ثىضُبف ثبنًغُهخ،
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حٌث أن كل تحركاتنا وبصورة ربٌسٌة تركز على ...اإلهتمام بإدارة المصادر الطبٌعٌة»

وعامل اإلستنزاؾ البٌبً هو أحد . كمٌة ونوعٌة المصادر الطبٌعٌة على الكرة األرضٌة
العوامل التً تتعارض مع التنمٌة المستدامة؛ لذلك نحن بحاجة إلى معرفة علمٌة إلدارة 
المصادر الطبٌعٌة لسنوات قادمة عدٌدة من أجل الحصول على طرابق منهجٌة تشجٌعٌة 

.«ومترابطة مع إدارة نظام البٌبة للحٌلولة دون زٌادة الضؽوطات علٌه
1

وتنطلق إدارة 
الموارد الطبٌعٌة من خالل دمج األبعاد البٌبٌة للتنمٌة على مستوى التخطٌط ألن التنمٌة 
الحقٌقٌة تتمثل بالتنمٌة التً تدمج األبعاد البٌبٌة على جمٌع مراحل العمل بدًء من عملٌة 

 :التخطٌط التً ٌجب أن تشمل النقاط الربٌسٌة التالٌة
 أن ٌتم التخطٌط للتنمٌة دون اإلضرار برأس المال الطبٌعً؛»-
 أن تتضمن خطط التنمٌة قٌما للمنافع والتكالٌؾ البٌبٌة كمرشد ودلٌل لصافً القرارات؛- 

 دمج تكالٌؾ حماٌة البٌبة ضمن تكالٌؾ خطط التنمٌة؛- 

 لمشارٌع التنمٌة قبل وضعالخطط أوالمباشرة بتنفٌذها فً إطار من البٌبًر األثتقٌٌم - 
 .السٌاسات الوقابٌة وإعتباره جزء ال ٌتجزأ من دراسة الجدوى اإلقتصادٌة

إن كفاءة هذا الفهم لواقع التنمٌة والتؤثٌر المتبادل على البٌبة لن ٌكون كافٌا إذا لم ٌترافق مع 
 :مجموعة من اإلجراءات المساندة والتً ٌمكن تحدٌدها على النحو اآلتً

 .التشرٌعات البٌبٌة التً تمثل الجانب القانونً- 

 .توفٌر المإسسات الالزمة والفاعلة لعملٌة التخطٌط- 

وجود الكادر الفنً  القادر على القٌام بهذه العملٌات مع توفٌر قواعد المعلومات الخاصة - 
 .بالتنمٌة المستدامة أي الجانب الفنً واإلداري والبٌبً

 .الدعم الجماهٌري المتمثل بالمشاركة فً التخطٌط للتنمٌة المستدامة- 
.«مرونة التخطٌط وبما ٌضمن التحوط لبعض المتؽٌرات الالحقة فً الخطط اإلنمابٌة- 

2
 

 :اإلقلٌم- 4
 :تعرٌف اإلقلٌم- 1- 4
فً مجال التهٌبة مفهوم اإلقلٌم مرتبط خاصة باإلقلٌم الوطنً الذي هو موضوع سٌاسات »

.«تهٌبة اإلقلٌم
3
 

وعلى الرؼم من إتساع مفهوم اإلقلٌم بحٌث ٌشمل عددا من الدول فً بعض األحٌان إال أن »
 .دراستنا هذه ستقتصر على دراسة اإلقلٌم الذي ٌقع داخل نطاق الدولة الواحدة

وحدة جؽرافٌة محددة المعالم تالءم أهداؾ :"ومن هنا ٌمكننا أن نعطً تعرٌفا لإلقلٌم بؤنه
التحلٌل وتنسجم مع أهداؾ التخطٌط الوطنً وأسالٌبه، فاألقالٌم هً المناطق التً تعتبرها 
حكومات الدول وحدات تخطٌطٌة، فهو وحدة دٌنامٌكٌة تتؽٌر خصابصها مع تقادم الزمن 

 ".ودٌنامٌكٌة أهداؾ التنمٌة
 

                                                 
1

سَذح دَت وعهًُبٌ يهُب، انزخطُظ يٍ أخم انزًُُخ انًغزذايخ، يدهخ خبيؼخ ديشك نهؼهىو انهُذعُخ، - 

. 490: ، ص2009، انؼذد األول، 25انًدهذ 
2

 .232، 231: كبيم كبظى ثشُش، انًىلغ انصُبػٍ وعُبعبد انزًُُخ انًكبَُخ، يشخغ عجك ركشِ، ص- 
3
- Pierre merlin, françoise choya, dictionnaire de l’urbanisme et de 

l’aménagement, 1ére édition  «quadrige», Paris, 2005, p: 882. 
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ٌعتبر اإلقلٌم بمثابة البعد المكانً لعدد من المشكالت التً ٌرجى حلها فً نطاق هذا البعد، 
وٌعتبر بمثابة البعد المكانً لعدد من المصالح المشتركة التً تتطلب منح اإلقلٌم نوعا من 
الذاتٌة فً إتخاذ القرارات، كما ٌعول على اإلقلٌم فً المساهمة فً حل مشكلة ال مركزٌة 

.«السلطة
1
 

 :مفهوم المكان والهٌكل المكانً- 2- 4
بالنسبة للبعض ٌمكن أن ٌظنوا أن اإلقلٌم هو المكان وهو نفسه المجال أو الموقع أو الحٌز 

 .ونظرا لهذا التقارب ٌجب التمٌٌز بٌن كل مفهوم على حدى من خالل هذه التوضٌحات

إن المكان جؽرافٌا هو نظام من العالقات بٌن مجموعة العناصر الطبٌعٌة، كالتضارٌس »
الخ، والبٌبة، من السكان وكثافتهم ونمط المعٌشة وتركٌبهم ...والمٌاه والمناخ والنباتات

أما المكان اإلقتصادي ٌتحدد أٌضا من خالل العالقات القابمة ما ...اإلجتماعً ونشاطاتهم
 .بٌن عوامل اإلنتاج

 : أن الهٌكل المكانً ٌرتكز على األسس الربٌسٌة اآلتٌة "Glasson" وٌرى ...
المسافة بحٌث تحقق أفضل تولٌفة من العالقة ما بٌن موقع النشاط فً ذلك المكان - 

 .والمسافة الفاصلة بٌنه وبٌن النشاطات األخرى

سهولة الوصول عند ممارسة الفعالٌة اإلقتصادٌة علما أن بعض هذه المواقع تتمتع - 
 .بمٌزات خاصة وبدرجات أعلى من ؼٌرها فً سهولة الوصول

التكتل بهدؾ تحقٌق الفابدة من إقتصادٌات الحجم وهً منافع متحققة بسبب التخصص - 
 .والتركز فً مواقع مشتركة للنشاط

التدرج الهرمً وهذه السمة ناتجة عن العالقات الضمنٌة ما بٌن تجمع النشاط ومبدأ - 
.«سهولة الوصول

2
 

فٌرى أن ««Isard الهٌكل المكانً تظهر به دٌنامٌكٌة األنشطة، أما ««Glassonفحسب 

الهٌكل المكانً ٌتؤثر أكثر بالبعد المكانً وحجم التركزات العمرانٌة والكثافة السكانٌة؛ لذا 
 .فالتحلٌل المكانً ٌقوم على حركة العناصر المكونة للمكان بما فً ذلك مختلؾ النشاطات

إال أنه ٌجب أن ال نؽفل عن دور القرارات المتخذة من طرؾ جمٌع المتدخلٌن باإلقلٌم بما 
تعكسه من تطورات، خاصة من خالل سٌرورات اإلبداع، التنظٌم والتكٌؾ التً تزرع 

وبالمقابل إذا . صورة التنمٌة الشاملة والتً سٌكون لها تؤثٌر بارز على تطور الهٌكل المكانً
 .كانت هذه القرارات عقٌمة فبطبٌعة الحال ستكون آثارها سلبٌة

 :الحٌز اإلقتصادي- 3- 4
ففً البداٌة . فكرة ثالثٌة األبعاد- تارٌخٌا ومنطقٌا - الحٌز كبٌبة وكقوانٌن وكهدؾ هو »

 بٌن الحٌز "فرانسوا بٌرو"حصره الجؽرافٌون فً حدود الجؽرافٌا السٌاسٌة إلى أن فرق 
،  فٌما ٌسمى بالبٌبة الطبٌعٌةنفالجؽرافٌون ٌضعون اإلنسا. الجؽرافً والحٌز اإلقتصادي

أي أنهم ٌعتبرونها جزءا . فٌما ٌضع اإلقتصادٌون البٌبة فً حقٌبة أدوات األنشطة اإلنسانٌة
 فالحٌز اإلقتصادي إذن هو نتٌجة تطبٌق المعامالت . من أدوات تحلٌل تلك النشاطات

 

                                                 
1

ثبرُخ،  انزًُُخ، خبيؼخ فٍ يبخغزُش اندضائش، سعبنخ فٍ إللهًٍُ نهزخطُطب رمًُُُخ َىسح، دساعخ ثالَدُخ- 

. 13:، ص1991-1990االلزصبدَخ،  انؼهىو يؼهذ
2

. 31، 28، 27:كبيم كبظى ثشُش، انًىلغ انصُبػٍ وعُبعبد انزًُُخ انًكبَُخ، يشخغ عجك ركشِ، ص- 
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ٌُعّرؾ بالمعامالت التجارٌة والروابط اإلقتصادٌة بٌن . الرٌاضٌة على الحٌز الجؽرافً فهو 

 . المنشآت والمستهلكٌن فً إقتصاد ما
ولذلك على الُمَخِطط اإلقلٌمً أن ٌحدد اإلقلٌم أو أي وحدة تخطٌطٌة كبرت أم صؽرت بناء 

لكً ٌتمكن من تحدٌد دابرة جمع البٌانات الالزمة لوضع ، على مفهوم الحٌز اإلقتصادي
 .   الخطة ولكً ٌعرؾ مدى تؤثٌر الخطط التً ٌضعها موضع التنفٌذ
فالحٌز اإلقتصادي . والحٌز اإلقتصادي ٌمكن أن ٌكون متجانسا أو مستقطبا أو مبرمجا

هو مكان متصل تتشابه وحداته فً جمٌع خصابصها إلى ، كما ٌدل علٌه إسمه، المتجانس
فباإلضافة إلى توافر خصابص الحٌز اإلقتصادي المتجانس ، حد كبٌر، أما اإلقلٌم المتجانس

أي أالّ ٌكون هناك حٌز جؽرافً ٌفصل بٌن . ٌشترط فٌه اإلتصال والتجاور بٌن وحداته
قد تكون هناك مناطق متباعدة فً ، فمثال. بٌنما ال ٌشترط ذلك فً الحٌز اإلقتصادي، أجزابه

فتعتبر حٌزا إقتصادٌا ، قطر أو إقلٌم ما ولكنها متجانسة من حٌث خصابصها اإلقتصادٌة
ٌهتم ، أّما اإلستقطاب فهو بخالؾ التجانس. لكنها ال تشكل إقلٌما متجانسا، واحدا متجانسا

كما ٌرتبط بالعالقات المتداخلة بٌن تدفقات ...بالفروقات واإلختالفات فً الحٌز المكانً 
 .  مدخالت ومخرجات اإلنتاج التً تمٌز النشاط البشري

وإن كان لكل من الحٌز المتجانس والمستقطب وضعا طبٌعٌا ٌحدده من ٌستخدمه لكً ٌستفٌد 
أو االقتصادٌة، فإن حٌز البرمجة من صنع ...من معطٌاته سواء كان من الناحٌة الجؽرافٌة

اإلنسان وهو ٌحمل أبعادا سٌاسٌة ألنه ٌقتضً وضع سٌاسات محددة لبرمجة الحٌز 
وٌعتمد حٌز البرمجة على وحدة . اإلقتصادي بحٌث ٌإدي لتحقٌق أهداؾ إقتصادٌة معٌنة

ٌُشترط ذلك فً إقلٌم  القرارات اإلقتصادٌة وال ٌشترط اإلتصال الجؽرافً بٌن وحداته بٌنما 
 .البرمجة

ٌّز اإلقتصادي، وما ٌتفرغ عنه من تجانس وقطبٌة وبرمجة،  واعتمادا على هذه المفاهٌم للح
ٌّز الجؽرافً، ٌتم إعداد الخطط وعملٌة التخطٌط  ٌّز اإلقتصادي والح والفرق بٌن الح

ذلك أن التخطٌط اإلقتصادي اإلقلٌمً ٌتضمن دراسة الحٌز اإلقتصادي ألن آثار ...اإلقلٌمً
.«النشاطات اإلقتصادٌة تتجاوز الحٌز الجؽرافً

1
 

نستخلص من هذه المفاهٌم أن مفهوم اإلقلٌم أعم؛ حٌث ٌمكن أن ٌتضمن إقلٌما ما حٌزا 
 .إقتصادٌا وحٌزا جؽرافٌا وله هٌكلة مكانٌة محددة

 :اإلقتصاد اإلقلٌمً- 4- 4
وٌهتم بتحلٌل العملٌات ، اإلقتصاد اإلقلٌمً هو دراسة السلوك اإلنسانً المرتبط بالمكان»

وٌبحث فً الهٌكل اإلقتصادي لألماكن المختلفة وعالقاتها . اإلقتصادٌة عبر المكان
ولقد أهملت النظرٌة اإلقتصادٌة التقلٌدٌة البعدٌن المكانً . اإلقتصادٌة المتداخلة فٌما بٌنها

والزمنً للسلوك اإلنسانً اإلقتصادي، وتعاملت معه وكؤنه ٌحدث فً نقطة لٌست لها أبعاد 
 . مكانٌة، وٌتم فً لحظة أو برهة زمنٌة وجٌزة جدا

فقد أضاؾ علم اإلقتصاد اإلقلٌمً بعدا ومتؽٌرا أساسٌا جدٌدا إلطار النظرٌة اإلقتصادٌة 
فإن دابرة علم اإلقتصاد اإلقلٌمً تحتوي ...وهو المكان وما ٌتبعه من جوانب إقتصادٌة مهمة

 :على ما ٌلً حسبما أوردها سٌبرت
                                                 

1
يغ انزطجُك ػهً انذول انؼشثُخ، خبيؼخ انًهك عؼىد، انًًهكخ : يسًذ زبيذ ػجذ هللا،اإللزصبد اإللهًٍُ- 

. 96 ،94: ، ص1998انؼشثُخ انغؼىدَخ،
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وٌقتضً ذلك البحث فً األسباب التً تإدي . توزٌع النشاطات اإلقتصادٌة عبر المكان- 

إلى توطن نشاط إقتصادي معٌن فً مكان معٌن شامال القطاعات اإلقتصادٌة المختلفة  
وٌتم ذلك بإستخدام كل من التحلٌلٌن ، كالقطاع الزراعً والصناعً والخدمً والسكنً

اإلقتصادٌٌن الجزبً والكلً وما ٌتعلق بهما من قرارات التوطن وإعادة التوطن وتخصٌص 
 .الموارد وإعادة تخصٌصها عبر المكان

المفهوم اإلقتصادي لإلقلٌم وكٌفٌة تحدٌده والمعاٌٌر المستخدمة فً ذلك، وكٌؾ ٌختلؾ - 
وٌشمل أٌضا . تحلٌل مشكالته اإلقتصادٌة عن تلك المستخدمة فً تحلٌل مشكالت القطر كله

نوعٌة الحسابات واإلحصاءات التً ٌجب إستخدامها لتسجٌل عملٌات التبادل بٌن القطاعات 
المختلفة فً داخل اإلقلٌم وأسالٌب التجمٌع لبٌانات قطاعات األعمال واألسر والحكومة 
والتجارة الخارجٌة وإستخدام جداول مدخالت اإلنتاج ومخرجاته لتحلٌل إقتصاد اإلقلٌم 

 . بصفة عامة وقطاع األعمال بصفة خاصة
التفاعل بٌن األقالٌم وخاصة فٌما ٌتعلق بحركة وإنتقال عناصر اإلنتاج وإنسٌاب السلع - 

والخدمات فٌما بٌنها، والعوامل التً تإدي إلى هجرة عنصر أو عناصر اإلنتاج من إقلٌم 
إلى آخر، والظروؾ التً تإثر على تبادل السلع والخدمات عبر األقالٌم وكل ذلك وؼٌره 

 .مما ٌرتبط باألنشطة اإلقتصادٌة اإلقلٌمٌة ٌعتبر من القضاٌا المركزٌة لإلقتصاد اإلقلٌمً
ولتحدٌد أي نوع . تحلٌل التوازن اإلقلٌمً وتحدٌد النظام اإلقتصادي األمثل عبر المكان- 

من أنواع األمثلٌة البد من إختٌار هدؾ موضوعً لتعظٌمه أو لوضعه عند حده األدنى 
 .إعتمادا على نوعٌة الهدؾ والؽاٌة اإلقتصادٌة منه

إذا كانت النظرٌة اإلقتصادٌة اإلقلٌمٌة تهتم بتفسٌر السلوك : السٌاسات اإلقتصادٌة اإلقلٌمٌة- 
اإلقتصادي عبر المكان، فإن السٌاسة اإلقتصادٌة اإلقلٌمٌة هً مجموعات القرارات التً 

فالسٌاسات اإلقتصادٌة اإلقلٌمٌة . تستهدؾ التؤثٌر على السلوك اإلقتصادي عبر المكان أٌضا
 وهٌاكل األنظمة الفرعٌة لإلقتصاد الوطنً والتً أهمها توجه العملٌات اإلقتصادٌة

.«األقالٌم
1
 

 .نالحظ أن اإلقتصاد اإلقلٌمً ٌمثل دعامة متٌنة لإلقتصاد القومً وٌعتبر ضرورة البد منها

 :التخطٌط اإلقلٌمً- 5

 :تعارٌف- 1- 5

. اإلقلٌم هو عبارة عن رقعة من األرض تتسم بخصابص معٌنة تمٌزها عما ٌجاورها»
دراسة :"وبدمج مفهومً التخطٌط واإلقلٌم ٌمكننا تعرٌؾ التخطٌط اإلقلٌمً بؤنه عبارة عن

الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة سواء المستؽلة منها أو الؽٌر مستؽلة فً رقعة محددة من 
لمعرفة إمكانٌاتها ومواردها واستؽاللها خالل فترة زمنٌة معٌنة لتحقٌق ( إقلٌم)األرض

.«"وإنعاشها( اإلقلٌم)أهداؾ محددة من شؤنها النهوض بهذه الرقعة من األرض 
2
 

                                                 
1

، 1998يغ انزطجُك ػهً انذول انؼشثُخ، يشخغ عجك ركشِ،: يسًذ زبيذ ػجذ هللا، االلزصبد اإللهًٍُ- 

. 4، 2: ص
2
- www.kau.edu.sa/Files/0002132/.../REG7b.doc 
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هذا التعرٌؾ ٌبٌن أن التخطٌط اإلقلٌمً هو فرع من فروع التخطٌط ٌتعلق بإقلٌم محدد قصد 
 .تحقٌق أهداؾ معٌنة

ٌنقسم التخطٌط من حٌث النطاق الجؽرافً إلى تخطٌط قومً، أي تخطٌط على مستوى »و
الوحدات اإلدارٌة كلها، وتخطٌط إقلٌمً ٌشمل مناطق معٌنة من الدولة، وكال النوعٌن من 

.«التخطٌط هام وتربطه باآلخر عالقات وثٌقة ومحددة
1
 

بؤنه ٌشمل على مجموعة من اإلجراءات فً مراحل متعددة "كما عرؾ التخطٌط اإلقلٌمً »
والتً تستند على مجموعة من المعلومات اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة على مستوى اإلقلٌم 

.«"وضمن مدة زمنٌة محددة
2
 

هذٌن التعرٌفٌن ٌوضحان أن الخطة اإلقلٌمٌة ٌجب أن تتوافق والخطة القومٌة؛ كما أن 
 .الخطة اإلقلٌمٌة ٌجب أن تترجم فً إجراءات مٌدانٌة توازي إطار زمنً محدد

ٌهدؾ " فإنه ٌحدد مفهوم التخطٌط اإلقلٌمً بؤنه"khuzula"أما الباحث البولندي كوزوال»
إلى تحقٌق التشابه والتناسق المكانً من خالل القرارات التً تحدد مواقع النشاطات المختلفة 
مما ٌإدي إلى تحقٌق التطور الذي ٌضمن مستوى متقدم من الدخل وبالتالً مستوى معاشً 

 ٌرى بؤن التخطٌط اإلقلٌمً أداة السٌاسة التخطٌطٌة "كوزوال"بعبارة أخرى فإن " أفضل
 . لتحقٌق التنمٌة اإلقلٌمٌة

عملٌة تحدٌد وإبراز "فإنه «Friedman» أما تعرٌؾ التخطٌط اإلقلٌمً لدى فرٌدمان

األهداؾ اإلجتماعٌة المراد تحقٌقها من خالل إعادة تنظٌم وترتٌب النشاطات المختلفة فً 
 ".المناطق التً تقع خارج حدود المدن

أداة تضمن إختٌار " فً تعرٌفه لمفهوم التخطٌط اإلقلٌمً الذي ٌرى فٌه «keeble»كٌبل 

مجمعات معٌنة لتطوٌر إستعماالت األرض فً المناطق ؼٌر الحضرٌة  وتنظٌم شبكة نقل 
 .مالبمة  بدل من إختٌار موضع محدد إلستعمال معٌن

ما هو إال تطبٌق عملً لمفهوم التخطٌط فً نطاق إقلٌم محدد بهدؾ "إن التخطٌط اإلقلٌمً 
تحقٌق أعلى درجة ممكنة فً التشابه والتناسق المكانً بٌن أجزاء اإلقلٌم الواحد ٌتم من 

خالل أفضل أنواع اإلستعمال العقالنً اإلقتصادي واإلجتماعً إلمكانٌات ذلك اإلقلٌم 
.«"وباإلعتماد على تكامل النشاطات المختلفة التً تفرزها تلك اإلستعماالت

3
 

التخطٌط اإلقلٌمً أسلوب من أسالٌب التخطٌط تتحدد فٌه أهداؾ إقتصادٌة »وٌعتبر
وإجتماعٌة على مستوى اإلقلٌم الواحد إلستؽالل موارده الطبٌعٌة واإلقتصادٌة والبشرٌة 
لخلق توازن بٌن األقالٌم المختلفة للقطر ضمن مدة زمنٌة محددة، وضرورة دراسة هذه 

 .األقالٌم ضمن خطة التنمٌة القومٌة
                                                 

1
: ، ص1980 ،ط.د يذزذ يسًذ انؼمبد، يمذيخ فٍ انزًُُخ وانزخطُظ، داس انُهضخ انؼشثُخ، ثُشود،- 

202 .
2

  :، ص 1986انجصشح، واإللهًٍُ، خبيؼخ انسضشٌ انزخطُظ إنً انمبدس، انًذخم ػجذ صبنر يسًذ - 

54. 
3

َظشَبد وأعبنُت، انًشخغ - انًجبدئ واألعظ: انؼبٍَ، يسًذ خبعى يسًذ ػهٍ، انزخطُظ اإللهًٍُ- 

 . 42، 41:انغبثك، ص
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بؤن التخطٌط اإلقلٌمً ٌتعامل أساسا مع تخطٌط " R.Dickinson"وذكر روبرت دٌكنسون 

 .المدن والرٌؾ من النواحً العمرانٌة وإن التخطٌط اإلقلٌمً هو توسٌع لتخطٌط المدن
وهنالك تعارٌؾ تشٌر إلى أن التخطٌط اإلقلٌمً ٌشمل تخطٌطا لمنطقة أو مدٌنة أو والٌة أو 

مجموعة من الوالٌات أو إقلٌم العاصمة أو إقلٌما لمنطقة كبرى بإعتبارها ذات إقتصاد 
 .مستقل وهو أن تقوم هٌبة بوضع خطة لتنمٌة ذلك اإلقلٌم

وٌعرؾ بؤنه ذلك األسلوب الذي ٌؤخذ فً اإلعتبار البعد المكانً لعملٌة التنمٌة ٌستهدؾ 
تحقٌق أعلى معدل للنمو على المستوى القومً مستخدما فً ذلك كافة الموارد المادٌة 

.«والبشرٌة لمختلؾ األقالٌم والمناطق
1
 

إذا فالتخطٌط اإلقلٌمً ٌعنً النهوض بمنطقة معٌنة، وهذا ال ٌعنً إنفصاله عن التخطٌط »
الشامل إذ أنه جزء منه كما ٌستند إلٌه المخطط عند تصمٌم الخطة الوطنٌة الشاملة، من أجل 

.«تحقٌق التوازن بٌن أقالٌم الدولة المختلفة
2
وفً هذه الحالة ٌعتبر التخطٌط اإلقلٌمً » 

.«صورة من صور المركزٌة التخطٌط على المستوى الجؽرافً
3
 

أداة مهمة لسٌاسة تنمٌة واسعة "التخطٌط اإلقلٌمً على أنه " الدكتور الحدٌثً"كما عرؾ »
لإلقلٌم بحٌث ٌتسنى للسلطات المحلٌة لإلقلٌم العمل على اإلستعمال المباشر لنشاطها 
اإلداري واإلقتصادي المرتبط بالمإسسات التً تحت سٌطرتها وأن تإثر فً قنوات 

وأن ٌساهم أٌضا فً تشابه وتساوي . اإلقتصاد التً هً تحت سٌطرة الحكومة المركزٌة
مستوٌات دخول األفراد إقتصادٌا وإجتماعٌا داخل اإلقلٌم الواحد وبالتالً فً جمٌع أقالٌم 

 ."الدولة
 :فكان تعرٌفها للتخطٌط اإلقلٌمً كما ٌلً" عاٌدة بشارة"أما الدكتورة 

عبارة عن رسم الخطة للتوزٌع اإلقلٌمً لمشروعات الخطة الوطنٌة، تلك الخطة التً "
تشمل التخطٌط اإلقتصادي واإلجتماعً والعمرانً ٌعنً ذلك تخصٌص المكان المناسب فً 
داخل األقالٌم المختلفة لتنفٌذ مشروعات الخطة الشاملة بصورة متناسقة إقتصادٌا وإجتماعٌا 

.«وعمرانٌا
4

 

أي أن التخطٌط اإلقلٌمً ٌجب أاّل ٌتم بمعزل عن التخطٌط القومً الشامل والتخطٌط »
فاإلقلٌم هو الحلقة الوسطى بٌن القطر كله والمدٌنة، ولذا فإن التخطٌط اإلقلٌمً . العمرانً

.«ٌربط بٌن الخطة القومٌة والخطط العمرانٌة
5
 

من خالل هذه التعارٌؾ نجد أن الهدؾ األسمى للتخطٌط اإلقلٌمً حدد بتحقٌق التنمٌة 
الوطنٌة إنطالقا من التنمٌة اإلقلٌمٌة، كما كشفت هذه التعارٌؾ عن إدراج مستوٌات التنمٌة 

العمرانٌة ضمن إنشؽاالت التخطٌط اإلقلٌمً وعرض بعض األدوات لتحقٌقها حسب مختلؾ 
 .المجاالت

                                                 
1

. 54، 53: ص يشخغ عجك ركشِ،واإللهًٍُ، انسضشٌط انزخطٍ إنً انمبدس، انًذخم ػجذ صبنر يسًذ -
2

. 19 :اندضائش، يشخغ عجك ركشِ، ص فٍ اإللهًٍُ نهزخطُظ رمًُُُخ َىسح، دساعخ ثالَدُخ- 
3

ط، .يسًذ ػجذ انؼضَض ػدًُخ وآخشوٌ، يزكشاد فٍ انزًُُخ وانزخطُظ، داس انُهضخ انؼشثُخ، ثُشود، د- 

. 244: ، ص1984
4

. 20 :عجك ركشِ، ص اندضائش، يشخغ  فٍ اإللهًٍُ نهزخطُظ رمًُُُخ َىسح، دساعخ ثالَدُخ- 
5

يغ انزطجُك ػهً انذول انؼشثُخ، يشخغ عجك ركشِ، : يسًذ زبيذ ػجذ هللا، اإللزصبد اإللهًٍُ- 

 .93،94:ص
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 :نشأته- 2- 5
ظهر التخطٌط اإلقلٌمً أول ما ظهر فً البلدان الرأسمالٌة لعدة أسباب من بٌنها ملء »

الفراغ الموجود بٌن التخطٌط الوطنً والتخطٌط المحلً لمعالجة المشاكل التنموٌة على 
فً الوطن  (فً مختلؾ المجاالت العمرانٌة واإلجتماعٌة واإلقتصادٌة)المستوى اإلقلٌمً 

الواحد التً ٌمكن أن ٌنفرد بها إقلٌم معٌن عن باقً األقالٌم األخرى، ومن أجل تجسٌد أكثر 
فً مجال الالمركزٌة فً صنع القرارات اإلقتصادٌة والتخطٌطٌة، ومعالجة التوازن 

الجهوي الناتجة عن سوء توزٌع الثروات الطبٌعٌة من جهة وتراكم رإوس األموال فً نقاط 
.«معٌنة فً الوسط دون ؼٌرها من جهة ثانٌة

1
 

بدأت فكرة التخطٌط اإلقلٌمً ألول مرة فً العالم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة رؼبة »حٌث 
فً إعادة بناء ما تهدم من المدن إبان تلك الحرب، هذا فً الدول اإلشتراكٌة أما فً الدول 

 الرأسمالً اإلقتصاديالرأسمالٌة فقد تبلورت فكرة التخطٌط اإلقلٌمً بعد تجربة النظام 
وظهور مناطق متخلفة جدا ضمن مناطق القطر، وازدٌاد وتطور المناطق المتطورة وتخلؾ 

 ...المناطق المتخلفة بمرور الزمن
وظهر التخطٌط اإلقلٌمً فً الدول اإلشتراكٌة أسلوبا للتنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة وظهر 

وإعتبار هدؾ التنمٌة الربٌسً هو مبدأ . اإلهتمام بالجانب اإلجتماعً فً عملٌة التنمٌة
وأستخدم ... المساواة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة بٌن سكان األقالٌم وإعتبار المجتمع هو الهدؾ

أسلوب التخطٌط اإلقلٌمً لتقلٌل الفوارق اإلجتماعٌة والتباٌن اإلقتصادي واإلجتماعً 
والعمرانً بٌن أقالٌم الدولة، توفٌر خدمات ضرورٌة ومهمة للرٌؾ وخلق موازنة بٌن 

مناطق رٌفٌة وزراعٌة متخلفة وبٌن مناطق حضرٌة وصناعٌة متقدمة مستهدفة خلق تطور 
 .إقتصادي لمناطق متخلفة وتوفٌر الخدمات لها وبالتالً تحقٌق تطور إجتماعً لتلك المناطق
وأُتخذ هذا األسلوب  المتطور وسٌلة للبناء والنهضة العمرانٌة فً المدن الحضرٌة خاصة 

وأداة لحل المشاكل المرتبطة بالتنمٌة الطبٌعٌة للمدن ولكن ذلك األسلوب تطور وأصبح ٌهتم 
بالبٌبة التً تحٌط بالمدٌنة وأعطى العامل اإلجتماعً دورا واضحا ومهما وربطه بالعامل 

اإلقتصادي وإستمر الحال حتى بداٌة الستٌنات بحٌث تم ترسٌخ مبادئ  التخطٌط 
.«اإلقلٌمً

2
 

نستنتج أن التطورات والمراحل التً فرضت ظهور مفهوم التخطٌط اإلقلٌمً إنتهت عند 
 .تحدٌد أسلوب مستدام للتنمٌة، حٌث جمع بٌن األبعاد الربٌسٌة للتنمٌة المستدامة

 :دوافع التخطٌط اإلقلٌمً- 3- 5
ٌعد التوسع العمرانً السرٌع من بٌن دوافع التخطٌط اإلقلٌمً فً البلدان الرأسمالٌة، »- 

بها، وإلتحام عدة مدن مع بعضها البعض  (conurbations)فظهور المجمعات العمرانٌة 

أدى إلى ظهور عدة مشاكل عمرانٌة فً مجال السكن والهٌاكل األساسٌة والتجهٌزات 
اإلجتماعٌة والثقافٌة والصحٌة وؼٌرها، مما جعل التفكٌر فً وضع خطط إقلٌمٌة لتوجٌه 
 التوسع العمرانً والتحكم فٌه ضرورة ملحة لحصر مشاكل التوسع العمرانً والتجمعات 

                                                 
1

اندضائشَخ،  انزدشثخ ػهً انزشكُض  يغ:انمطشَخ أثؼبدهب فٍ انىطٍُ انزشاة انزُدبٍَ، رهُئخ يسًذ   ثشُش-

. 81 :، ص2004ط،. اندضائش، د-وانزىصَغ، وهشاٌ نهُشش انغشة داس
2

 : ، ص1986انجصشح،  واإللهًٍُ، خبيؼخ انسضشٌ انزخطُظ إنً انمبدس، انًذخم ػجذ صبنر يسًذ- 

54 ،56 .
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العمرانٌة فً إطارها اإلقلٌمً، ألنه ال ٌمكن دراسة مركز عمرانً معٌن بمعزل عن 

كما أن الخطط العمرانٌة المحلٌة أصبحت ؼٌر كافٌة لتوجٌه النمو الحضري السرٌع . ظهٌره
.«الذي تعرضت له بعض األقالٌم العمرانٌة

1
 

الدافع الذي دعى الدول لألخذ بؤسلوب التخطٌط اإلقلٌمً هو القضاء على التخلؾ »- 
وإحداث توازن تنموي جهوي إلى جانب بعض العوامل األخرى كتزاٌد الطلب على المواد 

الؽذابٌة وؼٌر الؽذابٌة األخرى لسد حاجٌات المعٌشة المتنامٌة بتنامً النمو الدٌموؼرافً 
واتساع أحجام المراكز الحضرٌة نتٌجة للهجرة الرٌفٌة المستمرة والمتزاٌدة باإلضافة إلى 
اإلهتمامات الكبٌرة بمشاكل البٌبة وتلوثها وضوضاء وضجٌج الحٌاة الصناعٌة وما ٌنجم 

عنهما من المشاكل اإلجتماعٌة والسكانٌة الكبٌرة الشًء الذي دعى الدول المتقدمة وبعض 
الدول النامٌة لألخذ بؤسلوب التوزٌع المكانً المبرمج للمشروعات اإلقتصادٌة عامة 

.«والصناعٌة خاصة
2
 

 بؤن اإلختالفات الحضرٌة والسٌاسٌة القابمة بٌن شتى "جون كالسون"ٌرى األستاذ »و
أجل تحقٌق المعالجات الضرورٌة "مناطق العالم تستدعً اللجوء إلى التخطٌط اإلقلٌمً من 

كون التخطٌط اإلقلٌمً هو إستجابة للمتطلبات " لتقلٌص الفجوة من هذه اإلختالفات
.«اإلقلٌمٌة

3
 

إن جملة هذه الدوافع البارزة تثبت عدم القدرة على حل بعض المشاكل سواًء على المستوى 
 .المحلً أو الوطنً؛ لذا حلها ٌستوجب إعتماد التخطٌط اإلقلٌمً

 :أهمٌة التخطٌط اإلقلٌمً- 4- 5
 :مما سبق ٌمكن تحدٌد أهمٌة التخطٌط اإلقلٌمً فً النقاط التالٌة

ٌهدؾ التخطٌط اإلقلٌمً إلى تحدٌد إمكانٌات كل إقلٌم من األقالٌم وإبراز الدور الذي »- 
 .ٌمكن أن ٌضطلع به فً التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة للدولة

ٌساهم التخطٌط اإلقلٌمً فً خلق التوازن بٌن مستوٌات التقدم اإلقتصادي واإلجتماعً - 
 .بٌن أقالٌم القطر من أجل تحقٌق العدالة فً توزٌع الدخل الوطنً

إن التخطٌط اإلقلٌمً ٌرمً إلى تشؽٌل وإستخدام كل إمكانٌات اإلقلٌم من خالل حصره - 
 .لتلك اإلمكانٌات بما ٌحقق الرفاهٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة للسكان

إجراء تنسٌق جؽرافً وإقتصادي وزمنً بٌن إستثمارات القطاعات المختلفة والعمل على - 
 .تنمٌة أقالٌم القطر والموازنة بٌن مستوٌات تطورها إقتصادٌا وإجتماعٌا

الحد من المشاكل التً تعانً منها المراكز الحضرٌة الكبٌرة حالٌا لمشكالت النقل - 
والمواصالت والضوضاء وتلوث البٌبة باإلضافة إلى ارتفاع قٌمة األراضً الناجمة عن 

 .زٌادة الطلب علٌها

تخفٌؾ الضؽط على المدن الكبٌرة والناجمة عن الهجرة السكانٌة وتخفٌؾ الفوارق بٌن - 
 .الرٌؾ والحضر كنتٌجة لتنمٌة أقالٌم القطر وتوزٌع اإلستثمارات والخدمات بشكل عادل

                                                 
1

اندضائشَخ،  انزدشثخ ػهً انزشكُض  يغ:انمطشَخ أثؼبدهب فٍ انىطٍُ انزشاة انزُدبٍَ، رهُئخ يسًذ  ثشُش-

. 78، 77، 16  :يشخغ عجك ركشِ، ص
2

. 21، 12 :اندضائش، يشخغ عجك ركشِ، ص فٍ اإللهًٍُ نهزخطُظ رمًُُُخ َىسح، دساعخ ثالَدُخ - 
3

َظشَبد وأعبنُت، يشخغ عجك - انًجبدئ واألعظ: انؼبٍَ يسًذ خبعى يسًذ ػهٍ، انزخطُظ اإللهًٍُ - 

. 41:ركشِ، ص
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المساهمة فً رفع مستوى معٌشة السكان فً األقالٌم عن طرٌق إٌجاد فرص التشؽٌل - 
 .الكامل

ٌهدؾ إلى تحقٌق األمن الوطنً والدفاعً للدول من خالل توزٌع المشارٌع الصناعٌة - 
 .والمشروعات اإلقتصادٌة األخرى

ٌتٌح التخطٌط اإلقلٌمً للجماهٌر الشعبٌة الفرصة للمساهمة الفعالة فً تخطٌط وتنفٌذ - 
المشارٌع اإلقتصادٌة على مستوٌات األقالٌم وبالتالً إستخدام الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة 

.«إستخداما كفؤ فً عموم البالد
1
 

ٌإدي إستقرار السكان فً مناطق محددة ضمن اإلقلٌم وتقلٌل الهجرة إلى أقالٌم أخرى »- 
إلى زٌادة دخل الفرد فً اإلقلٌم وزٌادة تلك المساهمة فً الدخل القومً بشكل واضح، 
فالتخطٌط اإلقلٌمً ٌهدؾ بشكل واسع إلى اإلهتمام بالجوانب اإلجتماعٌة لعملٌة التنمٌة 

اإلقتصادٌة وال ٌقتصر هدفه على تحدٌد مواقع المشارٌع واألنشطة االقتصادٌة بل ٌشمل 
 .تقدٌم الخدمات الضرورٌة التً تساعد على بقاء هذه المشارٌع واستمرارها وتطوٌرها

وٌهدؾ التخطٌط اإلقلٌمً إلى إستؽالل الموارد الطبٌعٌة المتوفرة فً اإلقلٌم لتطوٌر اإلقلٌم 
نفسه والذي ٌعمل بدوره على تطوٌر اإلقتصاد القومً وٌساعد على النهوض باألقالٌم 

وهذه تإدي إلى النهوض بالبٌبات المحلٌة . المتخلفة وتنمٌة األنشطة اإلقتصادٌة فٌها
الصناعٌة والزراعٌة فاإلقلٌم هو المناطق الرٌفٌة والحضرٌة المحٌطة بالمدن وضرورة 

توفٌر الحاجات اإلجتماعٌة والخدمات المهمة التً ٌفتقر إلٌها اإلقلٌم وخلق مهارات جدٌدة 
للسكان المحلٌٌن وتحسٌن الصناعات القابمة حالٌا وإستحداث صناعات جدٌدة تتناسب 

 .وتطور اإلقلٌم مستقبال
إن الهدؾ الربٌسً من التخطٌط اإلقلٌمً هو خلق إنسان متطور ثقافٌا وعلمٌا وصحٌا فً 
المناطق الرٌفٌة البعٌدة عن مراكز المدن المهمة لكً ٌساهم فً رفد عملٌة التنمٌة بشكل 
فعال ومشابه لنشاطه من جمٌع الجوانب اإلجتماعٌة لما هو علٌه فً المناطق الحضرٌة 
وبذلك ٌتم تقلٌل الفجوة بٌن سكان األقالٌم ورفع مستوى تلك المجتمعات ثقافٌا وإجتماعٌا 

.«وكنتٌجة حتمٌة ٌساعد ذلك فً رفع مستوى الدخل اإلقلٌمً
2
 

 :أنواع التخطٌط اإلقلٌمً- 5- 5

 :(التخطٌط اإلقلٌمً الضمنً)التخطٌط ضمن اإلقلٌم- 1- 5- 5
ٌجرى هذا النوع من التخطٌط داخل اإلقلٌم لضمان حسن توزٌع الموارد واإلنتفاع بها بٌن »

أجزاء اإلقلٌم نفسه إضافة إلى الربط المخطط بٌن هذه الموارد وفرص العمل وبٌن التنمٌة 
 .اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والبٌبٌة

 :تخطٌط ما بٌن األقالٌم- 2- 5- 5

ٌهتم هذا النوع من التخطٌط بتخصٌص الموارد بٌن األقالٌم إستجابة إلى مشاكل عدم 
.«التوازن  حٌث ٌقوم بالتنسٌق بٌن خطط األقالٌم حتى ال تتعارض الخطط بٌن إقلٌم وآخر

3
 

 

                                                 
1

. 22، 21 :اندضائش، انًشخغ انغبثك، ص فٍ اإللهًٍُ نهزخطُظ رمًُُُخ َىسح، دساعخ  ثالَدُخ- 
2

. 67،   64:واإللهًٍُ، يشخغ عجك ركشِ، ص انسضشٌ انزخطُظ إنً انمبدس، انًذخم ػجذ صبنر يسًذ- 

-
3

َظشَبد وأعبنُت، انطجؼخ - انًجبدئ واألعظ:  انؼبٍَ يسًذ خبعى يسًذ ػهٍ، انزخطُظ اإللهًٍُ

 .    53:األونً، يشخغ عجك ركشِ، ص
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II. ضرورٌات لسٌر عمل التخطٌط اإلقلٌمً والتنمٌة العمرانٌة المستدامة: 
بالرؼم من وجود مبادئ ومراحل تحدد سٌرورة كل من عملٌة التخطٌط اإلقلٌمً والتنمٌة 

العمرانٌة إال أنه ٌجب أن تتوفر أدوات وأسالٌب داعمة تسهل وتضمن نجاح هاتٌن 
 :السٌرورتٌن، ٌمكن تلخٌصها فً ماٌلً

: كٌفٌة تحدٌد اإلقلٌم- 1
وٌقسم الحٌز . (الدولة)اإلقلٌم هو جزء ربٌسً من الحٌز المكانً والنظام اإلقتصادي للقطر»

 (الدولة)وأهم أسس تقسٌم القطر. إلى أقالٌم لتسهٌل العملٌات اإلدارٌة (الدولة)المكانً للقطر
إلى أقالٌم إدارٌة هً، التجانس من حٌث الجؽرافٌة والتضارٌس والموارد الطبٌعٌة أو من 

وقد ٌكون التقسٌم اإلداري لألقالٌم . حٌث التجانس اإلقتصادي أو السٌاسً أو اإلجتماعً
فقد ٌكون اإلقلٌم زراعٌا أو صناعٌا أو معدنٌا أو . مبنٌا على التجانس الوظٌفً لكل منطقة

وقد ٌكون التقسٌم الوظٌفً لألقالٌم أكثر دقة ألنه ٌعتمد على أساس التخصص . سٌاحٌا
الدقٌق فً إنتاج معٌن كإقلٌم القمح أو القطن أوالتفاح بالنسبة لألقالٌم الزراعٌة أو كإقلٌم 

البترول أو الفحم أو الذهب أوالحدٌد بالنسبة لألقالٌم التً تتخصص فً إنتاج 
فاإلقلٌم اإلقتصادي ٌبنى على أساس المصالح والمشكالت اإلقتصادٌة ونوعٌة ...المعادن

فالمنطقة ذات المصالح اإلقتصادٌة المشتركة والمشكالت اإلقتصادٌة . اإلنتاج والتجارة
المتشابهة واإلنتاج والتجارة نفسهما تعتبر إقلٌما إقتصادٌا قابما بذاته حتى وإن إخترق 

كما ٌعتمد اإلقتصادٌون فً تعرٌفهم وتحدٌدهم لإلقلٌم . الحدود اإلدارٌة  أو كان جزءا منها
على أساس التجانس فً خصابصه والوظابؾ التً ٌقوم بها على المستوى الوطنً العام 

 .والسٌاسات الحكومٌة التً تستهدؾ التؤثٌر على أماكن النشاطات اإلقتصادٌة ومواقعها
واستنادا على هذا المنهج اإلقتصادي فً تعرٌؾ اإلقلٌم فاإلقلٌم اإلقتصادي له ... 

أجزاء تختلؾ فٌما بٌنها بحٌث تتكامل إقتصادٌا وتتعامل تجارٌا مع بعضها أكثر مما تتعامل 
 .مع األقالٌم األخرى

وعموما، فالتقسٌم المبنً على أساس التجانس الجؽرافً واإلجتماعً واإلقتصادي أفضل 
من التقسٌم المبنً على أساس جؽرافً بحت أو على أساس إجتماعً بحت ألن هذٌن 

األساسٌن ال ٌتٌحان التحلٌل المطلوب للعملٌات اإلقتصادٌة التً تجرى فً داخل اإلقلٌم أو 
إال أن التقسٌم اإلقتصادي أي المبنً على أساس التجانس اإلقتصادي كتشابه . من حوله

النشاطات اإلنتاجٌة ومهارات القوى العاملة ونصٌب الفرد من الدخل والتبادل التجاري 
 .ٌسهل عملٌة التحلٌل اإلقتصادي كثٌرا وٌجعلها أكثر فابدة ومعنى

وتختلؾ األقالٌم عن األقطار فً أن اإلقلٌم لٌس وحدة ذات سٌادة مثل القطر، ولكنه جزء 
من قطر، وٌخضع لسلطة الحكومة المركزٌة التً تعتبر مسإولة عنه وعن أقالٌم أخرى 

فالتحلٌل اإلقتصادي لألقالٌم وللعالقات القابمة بٌنها ٌختلؾ ... تشترك معه فً القطر نفسه
بل إن . كما ٌختلفان فً السٌاسات اإلقتصادٌة وأدواتها. عن التحلٌل اإلقتصادي لألقطار

األهداؾ اإلقتصادٌة القومٌة أي القطرٌة واإلقلٌمٌة، قد تتعارض مع بعضها فً كثٌر من 
.«الحاالت

1
 

 :كما قد أمكن فهم معنى اإلقلٌم على أساس نظرتٌن هما
 

                                                 
1

يغ انزطجُك ػهً انذول انؼشثُخ، خبيؼخ انًهك عؼىد، انًًهكخ : يسًذ زبيذ ػجذ هللا، اإللزصبد اإللهًٍُ- 

.  5،6: ، ص1998انؼشثُخ انغؼىدَخ،
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أو منهجٌة فً ترتٌب مجموعة ...ترى اإلقلٌم كنموذج لدراسة جهة معٌنة: النظرة الذاتٌة»
من الجهات أو حل لفصل جهات معٌنة من األرض ووضع حدود نظرٌة لها من أجل هدؾ 

 .معٌن
فترى عكس ذلك فهً ترى اإلقلٌم كنهاٌة فً حد ذاته كحقٌقة : أما النظرة الموضوعٌة

 .موجودة أو كنظام طبٌعً له وحدته وشخصٌته
.«إالّ أن أؼلب الباحثٌن إعتبروا أن الواجهة الذاتٌة هً األكثر قبوال

1
 

 :التشخٌص اإلقلٌمً- 2
ٌعتبر التشخٌص اإلقلٌمً للتنمٌة المستدامة ضروري فً إطار تنفٌذ سٌرورة تنمٌة »

. 21مستدامة على مستوى إقلٌم أو من طرؾ جماعة محلٌة، وخاصة فً إطار أجندة محلٌة 
فالتشخٌص اإلقلٌمً للتنمٌة المستدامة وتقٌٌم اإلقلٌم بما فً ذلك مشاكله، ٌهدؾ إلى تحدٌد 

مشروع تنمٌة مستدامة ٌدور حول األولوٌات المحلٌة التً توضع من طرؾ الفاعلٌن 
 اإلقتصادٌةواإلجتماعٌة المحلٌٌن؛ كما ٌسمح إلى تبٌٌن اإلشكالٌات والخصوصٌات البٌبٌة، 

فهو ٌضم رإٌة تقٌٌمٌة، نقدٌة لما هو موجود وتوضٌح اإلختالالت، نقاط الضعؾ . لإلقلٌم
. والتباٌنات

هذا التقٌٌم الذاتً ٌسمح بتثبٌت األهداؾ المسطر إنجازها وتقٌٌمها فً منظور التحسٌن 
العناصر الثالث التً ٌجب أن تظهر فً تشخٌص إقلٌمً للتنمٌة المستدامة  و.المتواصل

: هً
حالة األوساط المشكلة على اإلقلٌم؛ - 
وجهة نظر الفاعلٌن حول حالة األوساط واإلمكانات؛ - 
. تحدٌد رهانات التنمٌة المستدامة لإلقلٌم- 

ٌُنقل إلى برنامج أعمال ٌُعرؾ التشخٌص اإلقلٌمً ٌجب أن  .«و بمجرد أن 
2
 

حالة من »أي أن التشخٌص اإلقلٌمً ٌعطً صورة مفصلة للتباٌن اإلقلٌمً الذي ٌعرؾ بـ
عدم التناسب فً الهٌكل المكانً إلقتصاد ما، وهً حالة من عدم التوازن التنموي ما بٌن 

األقالٌم فً الدولة بحٌث تظهر الفوارق اإلقلٌمٌة والتفاوت فً مكونات الحٌز المكانً 
إلقتصاد البلد، فقد ٌكون التباٌن فً الفرص اإلقتصادٌة والنشاط وفرص العمل ومستوٌات 

األجور أو فً الفرص اإلجتماعٌة كما هو الحال فً الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة العالٌة 
.«المستوى والكفاٌة

3
 باإلضافة إلى تعٌٌن مظاهر التهدٌدات والمخاطر بمختلؾ أنواعها 

 .على سبٌل المثال معدالت التلوث
وبناًء على قاعدة المعطٌات التً ٌوفرها التشخٌص اإلقلٌمً ٌتم معرفة متطلبات النمو 

 :أي الشروط المسبقة للنمو اإلقلٌمً إال أننا سنكتفً بتوضٌح ومناقشة أهمها وهً»اإلقلٌمً 

 .السلوك اإلقتصادي لسكان اإلقلٌم ونظرتهم للتنمٌة والنمو .1
 .الموارد الطبٌعٌة .2

                                                 

 -
1

: ثشُش يسًذ انزُدبٍَ، يفبهُى وأساء زىل رُظُى اإللهُى ورىطٍ انصُبػخ، دَىاٌ انًطجىػبد اندبيؼُخ

.   5، 1:، ص1987اندضائش،
2
-http://www.vedura.fr/economie/amenagement-territoire/diagnostic-

territorialdeveloppement-durable. 

-
3

 .55: كبيم كبظى ثشُش، انًىلغ انصُبػٍ وعُبعبد انزًُُخ انًكبَُخ، يشخغ عجك ركشِ، ص 

http://www.vedura.fr/economie/amenagement-territoire/diagnostic-territorial
http://www.vedura.fr/economie/amenagement-territoire/diagnostic-territorial
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 .المإسسات القابمة فً اإلقلٌم .3

ٌعتبر السلوك اإلقتصادي ونظرة سكان اإلقلٌم للتنمٌة وإهتمامهم بها أهم تلك المتطلبات و
أحدهما جدٌة السكان واهتمامهم وقٌامهم بؤعمالهم حسبما : ولهذا المتطلب بعدان...الثالث

ٌملٌه الضمٌر الحً الٌقظ وتفانٌهم فً العمل واستعدادهم لإلستؽناء عن اإلستهالك فً 
والبعد الثانً . (المقدرة على االدخار)الوضع الراهن أمال فً زٌادة مكاسبهم فً المستقبل 

لهذا المتطلب أن ٌكون السكان قادرٌن على تقوٌم الفرص اإلقتصادٌة المتاحة واإلستثمارات 
الممكنة بدرجة كافٌة، وأن ٌكونوا على إستعداد لتحمل المخاطرة المعقولة من أجل المكاسب 

 .اإلقتصادٌة المستقبلٌة
أما الموارد الطبٌعٌة فدورها واضح فً عملٌة التنمٌة، ولكن بشرط أن ٌتوافر فٌالسكان 

 ...أؼلب الصفات التً ذكرناها أعاله لكً ٌتمكنوا من اإلفادة من موارد إقلٌمهمالطبٌعٌة
وٌإثر المتطلب األول أٌضا على المإسسات القابمة والتً تدٌر الشإون السٌاسٌة 

فالمإسسات فً أي مجتمع ؼالبا ما تعكس توجه ؼالبٌة . واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة
التً البد لها أن تهٌا المناخ المالبم لإلستثمارات كاإلستقرار والحرٌة اإلقتصادٌة ...السكان

والعدالة واألمن لكً ٌستطٌع السكان المساهمة فً التنمٌة اإلقتصادٌة بجدٌة، وٌتمكنوا من 
 .جنً ثمار مساهماتهم فً التقدم اإلقتصادي

وتإثر الموارد الطبٌعٌة والمإسسات وسلوك الناس اإلقتصادي ونظرتهم للتنمٌة اإلقتصادٌة 
.«واإلجتماعٌة كلها مجتمعة على اإلدخار واإلستثمار والفعالٌة

1
 

كما ٌعتبر التعرؾ على القاعدة اإلقتصادٌة ألقالٌم الدولة من المهام الضرورٌة فً إعداد 
.«الخطط اإلقلٌمٌة وتحدٌد إستراتٌجٌات النمو اإلقلٌمً

2
 

 :العالقة بٌن الجغرافٌا والتخطٌط اإلقلٌمً والتخطٌط العمرانً- 3
إن نوعٌة المعلومات والمعطٌات اإلحصابٌة ألي إقلٌم لها تؤثٌر فعال فً أٌة تهٌبة إقلٌمٌة »

 ٌإكد على تشخٌص المرض قبل المعالجة وٌعتبر التخطٌط "ؼٌدٌس": أو تخطٌط إقلٌمً، فـ
المسح الدقٌق والواسع للجهة التً ٌشملها : السلٌم هو الذي ٌمر بالمراحل الثالثة التالٌة

ثم تؤتً مرحلة التخطٌط الذي ٌرسم . التخطٌط، والتحلٌل العمٌق للوضع العام فً تلك الجهة
أهدافه إعتمادا على معطٌات المرحلتٌن اللتٌن تمكننا من إبراز إحتٌاج الجهة من حٌث النمو 

 ال ٌعتبر جمع المعلومات هدفا بقدر ما تكون وسٌلة "ؼٌدٌس: "فـ. والتوسع والتطور
.«للوصول إلى هدؾ معٌن وهو التخطٌط

3
مشاكل اإلنسان سواء كانت » مع العلم أن 

سٌاسٌة أو إقتصادٌة أو عمرانٌة أو إجتماعٌة ال ٌمكن فصلها عن البٌبة أي ال ٌمكن 
لذلك ال نتوقع أن ٌكون هناك تخطٌط بدون معرفة . معالجتها بعٌدا عن العوامل البٌبٌة

المظهر العام لإلقلٌم المراد إستؽالل موارده، أو بدون معرفة العوامل الجؽرافٌة الطبٌعٌة 
أن التخطٌط البد أن ٌكون له أساس  "Freeman "لذا ٌذكر . المإثرة فً المظاهر البشرٌة

 ...جؽرافً

                                                 
1

 .71، 70: يسًذ زبيذ ػجذ هللا، اإللزصبد اإللهًٍُ، يشخغ عجك ركشِ، ص- 
2

 .75: كبيم كبظى ثشُش، انًىلغ انصُبػٍ وعُبعبد انزًُُخ انًكبَُخ، يشخغ عجك ركشِ، ص- 
3

: ثشُش يسًذ انزُدبٍَ، يفبهُى وأساء زىل رُظُى اإللهُى ورىطٍ انصُبػخ، دَىاٌ انًطجىػبد اندبيؼُخ- 

 .20، 18:، ص1987اندضائش،
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وبما أن التخطٌط ٌرمً إلى حسن إستؽالل موارد إقلٌم ما لصالح سكانه، إذا فالجؽرافٌا بكل 
فروعها وخاصة الجؽرافٌا اإلقتصادٌة وجؽرافٌة السكان والعمران تمثل األدوات التً تحدد 
أسلم الطرق وأٌسرها إلستؽالل هذه الموارد إذ ال ٌوجد علم ٌمتد مجاله لٌشمل كل عناصر 

 .البٌبة أكثر من علم الجؽرافٌا
الجؽرافٌة من تحدٌد مواقع التخطٌط العمرانً تمكن الدراسات والمعلومات وفً مجال 

المحالت العمرانٌة سواء كانت حضرٌة أو رٌفٌة، كما أنها تسهم فً تصنٌؾ األحٌاء داخل 
المدن وتحدٌد وظابفها وتوزٌع الخدمات والمرافق العامة داخل المدٌنة أو القرٌة، باإلضافة 

.«إلى تخطٌط وتوزٌع شبكات النقل والمواصالت
1
 

أما إذا ؼاب التخطٌط والتنظٌم الجؽرافً سٌحدث تركز جؽرافً والذي ٌعنً زٌادة الكثافة »
.«اإلسكانٌة وندرة األراضً العمرانٌة

2
 

حٌث ٌستخدم عدد من التقنٌات لتجمٌع وتنقٌح المعلومات الالزمة لعملٌتً التخطٌط العمرانً 
 :  واإلقلٌمً نذكر أهمها فً ماٌلً

 :اإلستشعار عن بعد- 1- 3
 :تعرٌف اإلستشعار عن بعد- 1- 1- 3
علم وفن ٌهدؾ " وٌعرؾ على أنه 1960ظهر مصطلح اإلستشعار عن بعد ألول مرة عام »

للحصول على معلومات عن ظاهرة أو منطقة معٌنة من خالل معطٌات ٌتم إكتسابها بجهاز 
.«"ال ٌلمس تلك الظاهرة أو المنطقة، وٌسمى هذا الجهاز بالمستشعر

3
 

العلم الذي ٌهتم بالحصول على معلومات عن ظواهر "اإلستشعار من البعد هو كما ٌعرؾ »
معٌنة أو أهداؾ محددة على سطح األرض بدون إتصال مباشر بهذه األهداؾ كدراسة 

 ظاهرة 
.«التلوث أو الزحؾ العمرانً

4
 

والفكرة األساسٌة التً تقوم علٌها عملٌة اإلستشعار عن بعد؛ هً إستخدام أجهزة ترسل »
وتكون هذه األجهزة محمولة من قبل طابرات أو أقمار . وتستقبل األشعة الكهرومؽناطٌسٌة

صناعٌة، وتظهر أهمٌة اإلستشعار عن بعد فً قدرته على تقدٌم معلومات كثٌرة ومتنوعة 
عن األرض من خالل صور جوٌة أو فضابٌة أو رادارٌة، وتساعد هذه الصور فً دراسة 
الموارد والظاهرات األرضٌة، وكذلك متابعة ورصد ما ٌطرأ علٌها من تؽٌٌر عبر الزمن، 

وٌمكن تحدٌد أهمٌة هذه التقنٌة فً مجاالت التخطٌط المختلفة بشكل عام، والتنمٌة المستدٌمة 
 :بشكل خاص فً ما ٌلً

تحدٌد الظاهرات المتحركة والمتؽٌرة بشكل سرٌع، والتً ٌصعب مراقبتها بالعٌن المجردة - 
 .حركة النقل والمرور: على صور جوٌة، ومن أمثلة هذه الظاهرات

                                                 
1

، 1997يسًذ خًُظ انضوكخ، انزخطُظ اإللهًٍُ وأثؼبدِ اندغشافُخ، داس انًؼشفخ اندبيؼُخ، اإلعكُذسَخ،- 

 .34،36:ص
2
- Joseph H.Chung et autres, économie urbaine, Gaëtan Morin et associés itée, 

Québec, Canada, 1981, p : 01. 
3

فهغفزهب وأعبنُت رخطُطهب وأدواد لُبعهب، : ػثًبٌ يسًذ غُُى، يبخذح أثى صَظ، انزًُُخ انًغزذًَخ- 

. 109:يشخغ عجك ركشِ، ص
4

 :انكجشي، يشخغ عجك ركشِ، ص انًذٌ انثبٍَ، إداسح انؼشثٍ اإلداسَخ، انًهزمً نهزًُُخ انؼشثُخ انًُظًخ- 
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تحدٌد التوزٌع المكانً للظاهرات الطبٌعٌة والنشاطات البشرٌة بشكل واضح، وضمن - 
 .أسلوب ٌصعب توفره من خالل المراقبة والمتابعة األرضٌة

التسجٌل الدابم للظاهرات والنشاطات بشكل ٌمكن من دراستها مكتبٌا، بدال من الدراسات - 
المٌدانٌة وٌسمح ذلك أٌضا بإجراء المقارنات الزمنٌة، من خالل دراسة مجموعات من 

الصور التً أخذت فً فترات زمنٌة مختلفة لنفس الظاهرة، وبالتالً ٌساعد فً تمٌٌز جمٌع 
 .التؽٌرات التً طرأت على الظاهرة خالل فترة زمنٌة معٌنة

 .التمكٌن من إجراء قٌاسات سرٌعة ودقٌقة للمسافات واإلتجاهات والمساحات واإلرتفاعات- 

 .تسجٌل بٌانات ال تستطٌع العٌن المجردة أن تدركها أو تراها- 

.«تساعد فً إنتاج الخرابط الالزمة ألؼراض التخطٌط المختلفة- 
1
 

 :ممٌزات اإلستشعار من البعد- 2- 1- 3
 .تؽطٌة مساحة كبٌرة من األراضً فً فترة زمنٌة وجٌزة»- 

 .الدقة العالٌة للبٌانات- 

 .قلة التكلفة مقارنة بالمساحات الواسعة التً تؽطٌها صورة األقمار الصناعٌة- 

 .إمكانٌة دراسة التؽٌرات الزمنٌة للمناطق المطلوب مراقبتها بصفة دورٌة ومنتظمة- 

 .إمكانٌة ربط البٌانات والمعلومات المستنتجة بنظم المعلومات الجؽرافٌة وقواعد البٌانات- 

 .توفر أرشٌؾ ضخم من الصور السابق إلتقاطها ٌمكن الرجوع إلٌه عند الحاجة- 

 .إمكانٌة تحدٌد تارٌخ التصوٌر المناسب للتطبٌق الذي ستستخدم فٌه الصور- 

 .سرعة اإللتقاط وسهولة الحصول على البٌانات- 

 .السهولة النسبٌة فً التعامل مع بٌانات الصور- 

توفر العدٌد من البرامج المتخصصة فً اإلستشعار من البعد والتً تتمٌز بسهولة - 
 .إستخدامها

 .توفر بٌانات لمناطق ٌصعب الوصول إلٌها بالطرق التقلٌدٌة- 

.«سرعة الحصول على النتابج لتوفر البٌانات فً صورة رقمٌة- 
2
 

 :نظم المعلومات الجغرافٌة- 2- 3

نظم المعلومات الجؽرافٌة على أنها  (Inc,ESRT)ٌعرؾ معهد البحوث ألنظمة البٌبة »

مجموعة منظمة من حاسبات آلٌة وبرامج ومعلومات جؽرافٌة وعاملٌن صممت إللتقاط "
وتخزٌن وتحدٌث التعامل والتحلٌل وإظهار كل أشكال المعلومات ذات الصبؽة الجؽرافٌة 

.«"بكفاءة
3

 

تلك النظم التً تعتمد وتقوم على قواعد بٌانات أرضٌة، : "العنقري ٌعرفها على أنها»
لذلك فإن ما ". وتشتمل على إمكانات تحلٌل هذه البٌانات بطرق وأسالٌب جؽرافٌة مختلفة

 ٌمٌز نظم المعلومات الجؽرافٌة عن ؼٌرها من نظم المعلومات هو صفتها الجؽرافٌة

                                                 
1

فهغفزهب وأعبنُت رخطُطهب وأدواد لُبعهب، : ػثًبٌ يسًذ غُُى ويبخذح أثى صَظ، انزًُُخ انًغزذًَخ- 

. 110:يشخغ عجك ركشِ، ص
2

انكجشي، يشخغ عجك ركشِ،  انًذٌ انثبٍَ، إداسح انؼشثٍ اإلداسَخ، انًهزمً نهزًُُخ انؼشثُخ  انًُظًخ-

. 142:ص
3

، 3،2006وانزىصَغ،ػًبٌ، ط نهُشش صفبء ػبيخ، داس ويجبدئ  أعظ:غُُى، انزخطُظ يسًذ ػثًبٌ-

. 187:ص
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والمتمثلة فً ربط البٌانات ببعد مكانً معٌن، بحٌث ٌجعلها قابلة للتمثٌل على خرابط وفً 

 .أشكال بٌانات مختلفة
 :المهام التً ٌمكن أن تقوم بها نظم المعلومات الجؽرافٌة والتً أهمها

 .إدخال البٌانات وتعدٌلها وتحدٌثها وإسترجاعها- 

 :معالجة البٌانات وتحلٌلها وهذه ٌمكن أن تتم بطرٌقة مختلفة أهمها- 

 ...التحلٌل الحسابً والكمً والبسٌط، التحلٌل اإلحصابً، التحلٌل الكارتوجرافً والبٌانً
تتطلب عملٌة تخطٌط التنمٌة المستدٌمة وإدارتها وجود نظام معلومات جؽرافً ٌقوم على - 

قاعدة بٌانات ثالثٌة األبعاد، بمعنى أنها تشتمل بٌانات تؽطً أبعاد عملٌة التنمٌة المستدٌمة 
.«واإلقتصادي واإلجتماعً (الطبٌعً)البعد البٌبً : الثالثة وهً

1
 

III. سٌاسة التهٌئة وأبرز أدواتها 
ٌمكن إعتبار سٌاسة التهٌبة مهما كان نطاقها وسٌلة كفوءة إلسترداد وتحسٌن أوضاع األقالٌم 
ٌّفها؛ ذلك أنها تعتمد على مجموعة أدوات  وهذا ٌرتبط بدٌنامٌكٌتها وتجددها باإلضافة إلى تك
تنفٌذٌة جد متمٌزة، وبناًء على هذه األهمٌة التً لٌس باإلمكان إختزالها من سٌرورة التنمٌة 

المستدامة سٌتضمن هذا المحور عدد من األدوات الضرورٌة لممارسة عملٌة التهٌبة وقد 
 .وقع تحدٌدها توافقا مع مضمون البحث

 :التهٌئةمفهوم - 1
هً مجموعة من األنشطة المخططة موجهة لتنظٌم السكان، األعمال، البناٌات، "»

وٌمكن أن تخطط التهٌبة على مستوٌات ". التجهٌزات ووسابل اإلتصال على امتداد اإلقلٌم
 :مختلفة

ثم تصل إلى تهٌبة مدٌنة أو حً  (ٌطلق علٌها تهٌبة اإلقلٌم )على مستوى اإلقلٌم الوطنً 
كتهٌبة بناٌة، )ال بل ٌمكن أن تمارس على مستوى موقع معٌن  (تهٌبة عمرانٌة أو تعمٌر)

(. تنظٌم أهداؾ  إستعمال الحٌز الممكن)إال أنه فً هذه الحالة تقبل بتحفظ  (مكتب، مصنع
مثل تهٌبة : ٌمكن إستخدام مصطلح التهٌبة مرافقا لصفة نشاط أكثر تخصصا...وكمفهوم عام

تهٌبة الجبل، : إلخ، وٌمكن كذلك أن تطبق على وسط محدد...فالحٌة، صناعٌة، سٌاحٌة
.«إلخ...كتهٌبة الطرقات، المٌناء: الساحل، الفضاء الرٌفً أو تهٌبة قطاع ما

2
 

 :التهٌئة القطرٌة- 1- 1
التهٌبة القطرٌة أو اإلقلٌمٌة هو مصطلح مركب من كلمتٌن أساسٌتٌن، تدل األولى منهما »

على اإلستراتٌجٌة المتبعة أو اإلختٌار السٌاسً فً مجال التنمٌة، والكلمة الثانٌة تدل على 
المكان الذي ستنفذ فٌه هذه اإلستراتٌجٌة التنموٌة سواء كان ذلك على المستوى الوطنً  

والتهٌبة اإلقلٌمٌة هً نوع من التخطٌط الالمركزي ظهر بعد الحرب . اإلقلٌمً أو المحلً
العالمٌة الثانٌة فً ؼرب أوروبا، وهً ال تختلؾ عن التخطٌط إال بكونها عملٌة مستمرة 

كما أنها تحمل معنى أداة عملٌة ]وشاملة على مختلؾ األصعدة الوطنٌة واإلقلٌمٌة والمحلٌة
 مٌدانٌة على عكس التخطٌط الذي ٌتوقؾ عند إعداد الخطة والتً ستنفذ إعتمادا على أدوات

                                                 
1

فهغفزهب وأعبنُت رخطُطهب وأدواد لُبعهب، : ػثًبٌ يسًذ غُُى ويبخذح أثى صَظ، انزًُُخ انًغزذًَخ- 

. 119، 115: يشخغ عجك ركشِ، ص
2
- Pierre merlin, françoise choya, dictionnaire de l’urbanisme et de 

l’aménagement, op.Cit., 40, 41. 
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، تهدؾ إلى حصر ودراسة [وآلٌات مختلفة أي ٌمكن القول أن التخطٌط هو عملٌة مكتبٌة

كافة اإلمكانٌات والموارد المتوفرة فً اإلقلٌم أو الدولة أو أي موقع آخر على كافة األصعدة 
أي من قطعة أرض صؽٌرة إلى ...والمستوٌات من أصؽر نقطة فً الوسط إلى أكبرها

بحٌث تكون هناك إستراتٌجٌة علمٌة إلستؽالل . مساحة قرٌة، بلدٌة، مدٌنة أو إقلٌم بؤكمله
 .الموارد المتاحة واإلمكانٌات وتسٌٌرها على أحسن وجه من أجل تحقٌق األهداؾ المرسومة
أُستعمل مصطلح التهٌبة العمرانٌة فً الوثابق الرسمٌة بالجزابر لإلشارة إلى مفهوم التهٌبة 

.«القطرٌة أو تهٌبة التراب الوطنً
1
 

 :التهٌئة العمرانٌة- 2- 1
هً نوع من أسالٌب وتقنٌات التدخل المباشر سواء بواسطة األفكار أو القرارات أو »

بواسطة وسابل الدراسات ووسابل التنفٌذ واإلنجاز لتنظٌم وتحسٌن ظروؾ المعٌشة فً 
 .المستوطنات البشرٌة سواء كان ذلك على المستوى المحلً اإلقلٌمً أو الوطنً

نالحظ أن هذا التعرٌؾ ٌصلح بالجزابر ألن القانون الجزابري ٌذكر سٌاسة التهٌبة ]
العمرانٌة سواًء فً ما تعلق بتهٌبة إقلٌم على المستوى الوطنً أو المحلً وهذا ما ال ٌتطابق 

 .[مع مفهوم التهٌبة العمرانٌة بدول أخرى خاصة األوروبٌة
وتعتبر التهٌبة العمرانٌة كؤسلوب جدٌد لتطوٌر وتنمٌة الشبكة العمرانٌة بصفة عامة 

واإلستٌطان البشري الحضري بصفة خاصة كتكملة للمخططات العامة للمدن التً تكتفً 
.«برسم حدود المدن ومحاور توسعها وإستخدام المجال فٌها خالل فترة زمنٌة معٌنة

2
 

 :التهٌئة اإلقلٌمٌة- 3- 1
ٌمكن تعرٌؾ التهٌبة اإلقلٌمٌة بؤنها تصور مصؽر للتهٌبة القطرٌة على المستوى اإلقلٌمً »

بدال من المستوى الوطنً، أي وضع خطط إقلٌمٌة على المدى البعٌد للتهٌبة المجالٌة 
لمختلؾ أقالٌم التراب الوطنً، أو لبعضها، حسب إختالؾ ظروفها الطبٌعٌة ومواردها 
البشرٌة واإلقتصادٌة وحسب إختالؾ مشاكلها اإلجتماعٌة التً ٌنبؽً أن تكون المحور 

األساسً للخطط اإلقلٌمٌة ومراعاة التطابق بٌن الوحدات الجؽرافٌة والطبٌعٌة والوحدات 
وتنفذ التوجهات واألهداؾ المرسومة فً خطط التهٌبة اإلقلٌمٌة بواسطة وسابل . اإلقتصادٌة

التهٌبة اإلقلٌمٌة المتمثلة فً المخططات اإلقتصادٌة اإلقلٌمٌة والمحلٌة التً تبرمج مشارٌعها 
 . وأهدافها فً إطار الخطة اإلقلٌمٌة لتهٌبة التراب الوطنً على المدٌٌن القرٌب والمتوسط

.«(ما بٌن سنة وخمس سنوات)
3
 

 :كما ٌمكن تعرٌفها بـ
، تجهٌز مع ترتٌب، عبر فضاء (أكثر مما هً العلم، التقنٌة أو الفن)هً العمل والتطبٌق »

 البلد ومن خالل رإٌة مستقبلٌة للسكان مع أنشطتهم، التجهٌزات ووسابل اإلتصال التً
 
 

                                                 
1

اندضائشَخ،  انزدشثخ ػهً انزشكُض  يغ:انمطشَخ أثؼبدهب فٍ انىطٍُ انزشاة انزُدبٍَ، رهُئخ يسًذ ثشُش -

. 16، 9:، ص2004ط، .اندضائش، د-وانزىصَغ، وهشاٌ نهُشش انغشة داس
2

، 2000ط، دَىاٌ انًطجىػبد اندبيؼُخ، اندضائش،.ثشُش انزدبٍَ، انزسضش وانزهُئخ فٍ اندضائش، د- 

. 84:ص
3

. 53: يشخغ عجك ركشِ، ص:انمطشَخ أثؼبدهب فٍ انىطٍُ انزشاة انزُدبٍَ، رهُئخ يسًذ  ثشُش-
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ٌمكن إستعمالها من طرفهم مع األخذ فً الحسبان المتطلبات الطبٌعٌة، البشرٌة 

.«واإلقتصادٌة، وحتى اإلستراتٌجٌة
1
 

وتعتمد التهٌبة اإلقلٌمٌة عادة على وسٌلتٌن أساسٌتٌن لتنفٌذ برامجها التنموٌة على المستوى »
 :اإلقلٌمً، وهما

عقود الخطة اإلقتصادٌة المبرمة ما بٌن الدولة والمسإول األول عن اإلقلٌم المتمثل فً - 
الشخص المنتخب على رأس المجلس اإلستشاري اإلقلٌمً، وتكون أهداؾ هذه العقود ترمً 

إلى تحقٌق المشارٌع والبرامج المسطرة فً الخطة الوطنٌة ضمن مساحة اإلقلٌم لضمان 
وتكون عادة هذه المشارٌع . التناسق واإلنسجام بٌن اإلقلٌم وباقً أرجاء التراب الوطنً

التنموٌة ذات األبعاد الوطنٌة السٌاسٌة المتمثلة فً توطٌد العالقات المتٌنة بٌن الدولة واإلقلٌم 
وتحدد مدة عقود . من جهة واألبعاد اإلقتصادٌة لبعث التنمٌة المستدٌمة واإلنعاش اإلقتصادي

وتوزع . الشراكة بٌن اإلقلٌم والدولة زمنٌا حسب مدة الخطة اإلقتصادٌة الوطنٌة الشاملة
اإلعتمادات المالٌة الحكومٌة على شكل عقود شراكة بٌن الدولة واإلقلٌم حسب ترتٌب 

إقتصادي وجؽرافً لألقالٌم ٌعتمد فٌها على مدى الصحة اإلقتصادٌة لألقالٌم والمإشرات 
اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة المشخصة لعراقٌل ومشاكل التنمٌة به قصد تحقٌق التوازن 

 .اإلقلٌمً

خطة التهٌبة اإلقلٌمٌة وتضم المبادرات التً ٌبدٌها المنتخبون والمجتمع المدنً المتمثل فً - 
الجمعٌات ؼٌر الحكومٌة والسلطات المحلٌة من أجل تنمٌة اإلقلٌم والنهوض به وترقٌته، 

وترسم عادة خطة التهٌبة اإلقلٌمٌة على المدى البعٌد لتحقٌق طموحات سكان الجهات التً 
ٌضمها اإلقلٌم وٌراعى فً وضعها اإلنسجام والتناسق مع األقالٌم المجاورة، وٌعتمد تموٌن 

إنجازها على الموارد والمداخل المحلٌة لإلقلٌم باإلضافة إلى مساعدات حكومٌة موجهة 
 . لألقالٌم الضعٌفة إقتصادٌا

والهدؾ من وراء مخططات التهٌبة اإلقلٌمٌة لٌس القضاء على وسابل التهٌبة المحلٌة بل 
تعزٌزها وبالتالً فإن المخططات الوالبٌة والبلدٌة للتنمٌة ومخططات التهٌبة والتعمٌر 
ومخططات إستعمال األرض وؼٌرها ٌنبؽً أن تبقى وتستمر ولكن بكثٌر من اإلنسجام 

والتنسٌق فً برامجها ومشارٌعها مع باقً مشارٌع وبرامج التهٌبة اإلقلٌمٌة والقطرٌة عبر 
 . التراب الوطنً

بحٌث لم تصبح أهداؾ التهٌبة تتمثل فً التوازن الجهوي من خالل إنشاء وسابل إنتاج 
جدٌدة لضمان الشؽل وتوفٌر التجهٌزات والسكن والمرافق والخدمات العمومٌة بقدر ما 

أصبح إنشؽال التهٌبة ٌرمً إلى اإلنسجام و التناسق بٌن منجزات وبرامج ومشارٌع خطط 
التهٌبة على مختلؾ المستوٌات واألصعدة الوطنٌة اإلقلٌمٌة والمحلٌة فً إطار نظام بٌبً 

.«وعمرانً سلٌم
2
 

أما فً فرنسا أدمجت التنمٌة المستدامة بالتهٌبة اإلقلٌمٌة من أجل إٌجاد توازن بٌن التنمٌة »
الحضرٌة والتنمٌة الرٌفٌة، كما تتضمن اإلشكالٌات اإلجتماعٌة، البٌبٌة واإلقتصادٌة لإلقلٌم 

.«والسكان الذٌن ٌعٌشون به
3
 

                                                 
1
- Pierre merlin,françoise choya, op.Cit. , p: 41. 

2
. 249، 247 :انمطشَخ، يشخغ عجك ركشِ، ص ثؼبدهب أفٍ انىطٍُ انزشاة انزُدبٍَ، رهُئخ يسًذ  ثشُش-

3
- www.vedura.fr/economie/amenagement-territoire 
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 وهً وأخالق فن حضارة،علم، البشرٌة تارٌخ فً والّتعمٌر الّتهٌبةد قواع تعد»على العموم 

 فً تساهم الّتً ندالتم حضارة لثقافة وانبعاث والمهارات المعارؾ من مجموعة عن التعبٌر
 البناء تنظٌم فن خالل من لها وترجمة اإلجتماعٌة وحٌاته وأفكاره اإلنسان تطوٌر

.«والعمران
1

 
 :المخططات- 2
، أما مخططات 1/10.000نمٌز بٌن مخططات الخرابط من خالل سلم رسم أعلى من »

 تستخدم من أجل تعٌٌن حدود القطع 1/500 إلى1/2500المساحة فهً ذات سلم ٌتراوح بٌن 
األرضٌة، أي أجزاء ملكٌة دابمة تعرض نفس اإلستخدام، إما فالحً أو عمرانً تابعة لنفس 

المالك، حٌث ٌمكن مراجعتها فً البلدٌات إعتمادا على وثابق خاصة تمثل بٌانات القطع 
وهو . األرضٌة وخاصة دفتر المساحة الذي ٌبٌن إستعمال األرض، إسم وعنوان المالك

فندرة تحدٌث ...مصدر مهم بالنسبة لدراسات التهٌبة والتعمٌر إال أنه ؼالبا ما ٌهمل
 .المخططات تمثل خطؤ أساسً

إلى  (تمٌز العمارات) 1/5000المخططات العمرانٌة تكون ذات مقاٌٌس مختلفة تقدر بٌن
.«(تبٌن شكلها الدقٌق) 1/200 و 1/500

2
 

ومثل المخططات اإلقتصادٌة توضع مخططات عمرانٌة إلستخدام األراضً لفترة محددة »
تحاول الجهات المعنٌة أن ترسم أهداؾ عمرانٌة داخل تجمع عمرانً أو مدٌنة حسب 

وهذه المخططات العمرانٌة هً التً تحدد النشاط ...أهدافها ومطامحها فً المستقبل
العمرانً داخل المدن، وتعٌن مواقعه وترسم الخطوط العرٌضة للتوسع العمرانً بها 
مستقبال،وتضع الحدود التً ٌجب أن ٌقؾ التوسع العمرانً عندها لؽاٌة وضع مخطط 

.«عمرانً جدٌد
3
 

: مخططات المدن- 1- 2
مبادئ سٌاسات تهٌبة اإلقلٌم أدمجت حدٌثا مفهوم اإلستدامة فً النصوص التشرٌعٌة »إن 

التٌتحدد النشاط الكلً من خالل قٌادة مختلؾ المخططات، الخطط والبرامج الخاصة 
.«بالتهٌبة

4
 

األهداؾ )إعداد مخططات المدن لتمثل مجموعة من اإلستراتٌجٌات »حٌث أوجدت عملٌة 
التً توصً بها مراكز القرارات السٌاسٌة والتخطٌطٌة لتنمٌة وتوجٌه وضبط  (بعٌدة المدى

 
 
 
 

                                                 
1

خهىل صَبرٍ، رششَغ انزؼًُش وانزطىَش انؼمبسٌ فٍ اندضائش، كزبة انجسىس وأوساق انؼًم نُذوح انزًُُخ - 

. 302: ، ص2010انزطىَش انؼمبسٌ واإلعكبٌ انًغزذاو، انذيبو، : انؼًشاَُخ األونً
2
-Pierre merlin, françoise choya, dictionnaire de l’urbanisme et de 

l’aménagement, 1ére édition  «quadrige», Paris, 2005, P: 642. 
3

. 39:،ص، يشخغ عجك ركشِثشُش يسًذ انزُدبٍَ، يفبهُى وأساء زىل رُظُى اإللهُى ورىطٍ انصُبػخ- 
4
- Kouzmine Yaël, les villes sahariennes algériennes et le développement urbain 

durable : ville réelle et ville normative, laboratoire théma – umr 6049, université 

de franche – comté, 2005, p : 01 : www. Kouzmine_DUD_Sahara_2005.pdf 
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.«عملٌة نمو المدن وتوسع البٌبات الحضرٌة

1
كثٌرا من المشاكل العملٌة فً مخطط » و

.«المدٌنة ٌمكن إٌجاد حلول لها بواسطة الخطة القومٌة أو الخطة اإلقلٌمٌة
2
 

حٌث تتعدد المصطلحات وإنما فً عمقها العلمً تحمل نفس المعنى كما سنرى فٌما ٌتعلق 
بالمخطط العام للمدٌنة والذي ٌوجد من ٌطلق علٌه مصطلح الخطة الشاملة أو التصمٌم 

. األساسً
 :ةنيللمد والتفصٌلً المخطط العام - 1- 1- 2

وما هو . (وٌمثل الخطة الحضرٌة)هو نتاج عمل المخططٌن الحضرٌٌن »المخطط العام 
إطار عمل ٌوضع للسٌطرة على أو توجٌه نمو المستوطنة الحضرٌة عبر مراحل : إال

التصمٌم بطرٌقة تستوعب طبٌعة التؽٌر اإلجتماعً واالقتصادي والحضاري؛ بما فٌه 
التكنولوجً الحادث والمتوقع حدوثه فً المستوطنة الحضرٌة وبما ٌحقق نوعا من التعاٌش 

السلٌم بٌن المجتمع والمستوطنة من خالل نجاح المستوطنة فً تؤدٌة وتطوٌر وظابفها 
وخدماتها المحلٌة واإلقلٌمٌة بمستوى ٌتجاوز الحد األدنى من الكفاءة المطلوبة، بعبارة 

أخرى إن المخطط العام للمدن الذي ٌجري إعداده عبر عملٌة التخطٌط الحضري ما هو إال 
إطار عمل ٌتعامل مع وحدتً الزمان والمكان بمتؽٌراتها التً ٌعملها مجتمع المدٌنة الذي 

 عهو جزء من المجتمع اإلقلٌمً وإن هذا اإلطار ٌشكل أحد الوثابق الرسمٌة التً توض
لتوضٌح الطرٌق العام نحو الكٌفٌة العملٌة لتنفٌذ المسار التوجٌهً والتطوٌري لنمو 

.«المستوطنات
3

 حٌث ٌعتبر المخطط العام أشمل المخططات التً تختص بالمدٌنة وهناك 
حٌث ٌشمل هذا . من ٌطلق علٌه المخطط الشامل، المخطط الهٌكلً، التصمٌم األساسً

أي أن المخطط التوجٌهً هو جزء من )المخطط مخططا آخر ٌسمى المخطط التوجٌهً 
؛ أٌن ٌمثل المخطط اإلستراتٌجً أداة تستخدم على المدى الطوٌل (المخطط اإلسترتٌجً

لذلك . سنوات (10)بٌنما المخطط التوجٌهً ٌستعمل على المدى المتوسط لمدة عشر
 واإلجتماعٌة اإلقتصادٌة التنمٌة وخطط والسٌاسات األهداؾ ٌبٌن اإلستراتٌجً المخطط»

 هوالمخطط التفصٌلً المخطط وأن المستدامة، التنمٌة لتحقٌق الالزمة العمرانٌة والبٌبة

التنفٌذي


 األراضً إستعماالت لمناطق التنفٌذٌة والبرامج والتخطٌطٌة البنابٌة لإلشتراطات
 هً والبنابٌة التخطٌطٌة اإلشتراطات فإن وبالتالً االستراتٌجً، بالمخطط األساسٌة والبنٌة
 التنموٌة لألهداؾ المحقق الفعلً التطبٌق كونها خالل من المستدامة التنمٌة تحقٌق مفتاح

 فً وضعها ٌتم التً والبنابٌة التخطٌطٌة اإلشتراطات تكن لم فإن االستراتٌجً، للمخطط
فإن  اإلستراتٌجً للمخطط التنموٌة األهداؾ لتحقٌق مناسبة إشتراطات التفصٌلٌة المخططات

 
 

                                                 

-
1

َظشَبد وأعبنُت، يشخغ عجك - انًجبدئ واألعظ:  انؼبٍَ يسًذ خبعى يسًذ ػهٍ، انزخطُظ اإللهًٍُ

. 190:ركشِ، ص
2

 المشاكل حول تطبيقية نظرية  دراسة:الحضري والتصميم الموسوي وحيدر يعقوب، التخطيط هاشم-
 .41:، ص1،2006 ط،والتوزيع، األردن للنشر الحامد الحضرية، دار

-
3

َظشَبد وأعبنُت، يشخغ عجك - انًجبدئ  واألعظ:  انؼبٍَ يسًذ خبعى يسًذ ػهٍ، انزخطُظ اإللهًٍُ

. 156، 155: ركشِ، ص
 - ٌ( عُىاد05)َغزخذو ػهً انًذي انمصُش  انًخطظ انزفصُهٍ و= انًخطظ انزُفُز .
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.«تتحقق لن األهداؾ تلك

1
 الهٌكلٌة المخططات تقٌٌم إعادة ٌتم التنمٌة ستدامة إلضمان» و

 التنمٌة ومعاٌٌر بٌن أهداؾ التوازن ٌحقق بما تقوٌمها بهدؾ وذلك اإلستدامة، لمعاٌٌر تبعاً 
.«المستدامة

2
 

: الخطة الشاملة- 1- 1- 1- 2
كما ذكرنا سابقا أن المصطلحات المتعلقة بهذه المخططات متعددة سنقدم البعض منها حتى 

تعرؾ فً بعض األحٌان »وعلٌه الخطة الشاملة  . تكون أكثر وضوحا وال ٌتم الخلط بٌنها
ٌعالج هذا النوع من الخطط جمٌع ...أو الخطة العامة (master plan)بإسم الخطة الهٌكلٌة 

واإلقتصادٌة  والسٌاسٌة والطبٌعٌة  فً المنطقة الحضرٌة اإلجتماعٌة الجوانب والقوى  
والخطة الشاملة هً وثٌقة رسمٌة أو حكومٌة تشمل أهداؾ عامة .على أساس إنتاجً

وٌلجؤ عادة إلستخدام مثل هذه . معٌنة وكذلك سٌاسات محددة لتحقٌق هذه األهداؾ (ؼاٌات)
وتعتبر هذه الخطط أداة رسمٌة لتقسٌم المدٌنة إلى ...الخطط لتحقٌق أهداؾ طوٌلة األجل 

أقالٌم أو مناطق والتؽلب على كل المعوقات فً سبٌل تحقٌق األهداؾ بطرٌقة رسمٌة 
وهً ...وهً تساعد فً تنسٌق جمٌع النشاطات الحكومٌة فً المستوى المحلً...وشرعٌة

تقوم على تقٌٌم شامل لألوضاع المختلفة فً المدٌنة وتحلٌل تفصٌلً لألنماط المكانٌة 
 . السابدة

بعد مرحلة اإلعداد األولى ٌتم عرض هذه الخطة على الجهات الرسمٌة من أجل الحصول 
على موافقتها أو إجراء ما تراه مناسبا من تعدٌالت قبل وضع الخطة فً صورتها 

.«النهابٌة
3
 

:التصمٌم األساسً- 2- 1- 1- 2


 
واإلجتماعٌة والتً  هو وضع خطة شاملة للمدٌنة تتحدد فٌها جمٌع الظروؾ اإلقتصادٌة»

وتشمل  (المدٌنة)من الممكن دراستها بإعتبارها تشكل مجموعة كاملة للمنطقة الحضرٌة 
مجموعة تصامٌم لبعض المناطق وللمدٌنة بشكل عام ٌشمل التصور المستقبلً للمدٌنة لفترة 

زمنٌة طوٌلة ولضخامة هذا العمل وإعداد الخرابط األساسٌة للمدٌنة ومن ثم الخرابط 
التفصٌلٌة لألحٌاء السكنٌة والمنطقة التجارٌة والمناطق الصناعٌة والخضراء والتً تكون 

مجتمعة شكل المدٌنة النهابً، وٌدرس المخطط الظروؾ الحالٌة خصوصا اإلقتصادٌة 
وٌتعٌن أن نحدد وظٌفة المدٌنة الربٌسٌة ووظابفها الفرعٌة أو الثانوٌة ومدى التوقع فً تؽٌر 

الوظابؾ مستقبال مع التوسع فً المدن األخرى فً الدولة ثم ٌدرس اإلمكانٌات الطبٌعٌة 
 النمو ومسار التوسع وأي إتجاه له وكٌؾ سٌكون اتجاهاتواإلقتصادٌة والبشرٌة للتوسع و

شكل المدٌنة النهابً وتتحدد هذه بمجمل الظروؾ الطبٌعٌة والنظرة الجمالٌة وتوفر عناصر 
. دٌمومة المدٌنة

 

                                                 
1

 انزخطُطُخ اإلشزشاطبد يشاخؼخ فٍ اندغشافُخ انًؼهىيبد َظى وائم يسًذ َىعف انغُذ، إعزخذاو- 

انًصشَخ، وسلخ  نهًذٌ وانزفصُهُخ اإلعزشارُدُخ نهًخططبد رطجُمٍ ًَىرج: انغكُُخ ثبنًُبطك وانجُبئُخ

 .01: ثسثُخ، يصش، ص
2
- www.urbanharmony.orgguide/mosthat.pdf 

3
. 241، 240 :ػبيخ، يشخغ عجك ركشِ، ص ويجبدئ  أعظ:غُُى، انزخطُظ يسًذ  ػثًبٌ-


 .انًخطظ انهُكهٍ= انخطخ انشبيهخ  = انًخطظ انؼبو= انًخطظ اإلعزشارُدٍ = انزصًُى األعبعٍ - 
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: التصمٌم القطاعً- 3- 1- 1- 2


 
التصمٌم األساسً وٌسمى أٌضا بالتصمٌم التفصٌلً، وهو  التصمٌم القطاعً وهو جزء من

تصمٌم ٌختص بالمعلومات الدقٌقة عن منطقة معٌنة ربما تكون سكنٌة وصناعٌة، تجارٌة، 
مركز مدٌنة ربٌسً أو مركز ترفٌهً سٌاحً وضمن هذا التصمٌم توجد معلومات عن 
الشوارع الداخلٌة الربٌسٌة والفرعٌة، مساحات القطع السكنٌة أو الصناعٌة أو التجارٌة 

وأماكن الوقوؾ والمناطق الخضراء، مناطق الخدمة وتشمل هذه كل الخدمات اإلجتماعٌة 
وٌفضل فً كثٌر من األحٌان أن ٌكتب عدد القطع السكنٌة الموجودة فً التصمٌم . والثقافٌة

التفصٌلً لتوضٌح ما ٌتوفر من قطع سكنٌة فً المدٌنة بشكل عام عندما تجمع أعداد القطع 
.«السكنٌة فً التصامٌم التفصٌلٌة أو القطاعٌة

1
 

 :خصائص المخطط العام للمدٌنة- 2- 2
بإعتبار المخطط العام للمدٌنة إطار عمل ٌجب السٌر حسب توجٌهاته وفً سٌاقمقترحاته 

: حتى ٌصل إلى الؽاٌات التً وضع ألجلها فإنه من الضروري أن ٌتضمنالمٌزات التالٌة

 أي أن ٌشمل جمٌع إستخدامات األرض األمر الذي سٌسهل عملٌة :الشمولٌة 
 .تحدٌد وضمان كل اإلحتٌاجات

 أي أن ٌكون قادرا على إحتواء كل التؽٌرات التً قد تطرأ فً :المرونة
المستقبل ومراعاة الظروؾ التً ستحٌط بعملٌة التنفٌذ وبصفة خاصة حل المشاكل الؽٌر 

 .مرتقبة

 أن ٌتضمن أهداؾ وحاجات السكان المحلٌٌن فً المنطقة بإشراكهم :الغائٌة
فً أؼلب مراحل التخطٌط مع إحترام الموروث التخطٌطً والقدرة على اإلندماج وفق كل 

 .التطورات اإللزامٌة

 خاصة إكتساب الصٌؽة القانونٌة والدعم الحكومً مع ربح :اإلمكانٌة
 .اإلعتراؾ الشعبً به

: السٌنارٌو- 3
 :تعرٌف السٌنارٌو- 1- 3

تعبر السٌنارٌوهات عن رإٌة مستقبلٌة تبنى من خالل وضع عدد من الفرضٌات التً 
تتضمن مجموعة من اإلحتماالت حٌث ٌمكن من خاللها تحسٌن طرح بدابل القرارات التً 

لذا فهً تمثل وسٌلة ال ٌستؽنى عنها عند إعداد أٌة . تحدد نتٌجة الهدؾ المرؼوب فً تحقٌقه
 . سٌاسة تهٌبة ومهما كان نوع المجال المراد تهٌبته

: قد عرؾ السٌنارٌو كماٌلً"Pierre merlin " :حسب قاموس التعمٌر والتهٌبة لـ ؾ
عادة ما تكون  وٌمكن تعرٌؾ السٌنارٌو كتركٌب متسلسل ألحداث أو ظواهر إستباقٌة،»

لواحدة منها باألخرٌات فً نظام مزدوج لعالقات تطورٌة وسببٌة قصد لمقارنة هناك 
نطالقا من فرضٌات مبنٌة على  إتوضٌح الخصابص المحتملة لتطور وضعٌة معٌنة،

ٌعرض السٌنارٌو دلٌل عمل ٌقوم منذ البداٌة بتكٌٌؾ حٌث .  لهذا التطور"توجهات ثقٌلة"
 

                                                 


. انًخطظ انزفصُهٍ= انزصًُى انمطبػٍ - 
1

  :ص، 1986انجصشح،  واإللهًٍُ، خبيؼخ انسضشٌ انزخطُظ إنً انمبدس، انًذخم ػجذ صبنر يسًذ- 

73 ،75. 
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الفرضٌات المختارة وتنسٌق نظام العالقات المحددة لتكامل مجموع متؽٌرات وضعٌة 

. التطور المعنٌة بالدراسة
: إن أؼلب السٌنارٌوهات المطبقة حالٌا تنتمً كلها إلى صنفٌن أساسٌٌن من السٌنارٌوهات

. "المتباٌنة" والسٌنارٌوهات "التوجٌهٌة"السٌنارٌوهات 
نطالقا من وضعٌة موجودة إ ٌحاكً عملٌات تطور ممكنة هٌةيالسٌنارٌوهات التوجموضوع 

حتماالت  هذه إ، تؤخذ فً الحسبان فرضٌات قاعدٌة مبنٌة على طبٌعة وتناؼم سٌر (حالٌة)
. العملٌات

على  حٌث تطرح،: بلعبة متؽٌرات ضٌقة نسبٌاهذه السٌنارٌوهات تؤذن ما ؼالبا و
دوام مإسسات أو نظام اإلنتاج : مثل)الخصوص دوام بٌبة نظام المتؽٌرات المكونة له 

وتسعى إلى رسم خطوط عرٌضة لصور وضعٌات مستقبلٌة، لتوضٌح  ،(ساري المفعول
، فهً قلما تهتم بعملٌة السٌنارٌوهات المتناقضةبخالؾ . مختلؾ المسارات القابلة لقٌادتها

حتساب واحدة أو العدٌد من عملٌات التطور إالكشؾ عن مجموع حقل اإلحتماالت لجعل 
. المحكم ٌعود لطبٌعة المقدمات المنطقٌة التً تتبناها

نطالقا من إموضوع السٌنارٌوهات المتباٌنة هو إعداد صورة مستقبلٌة لوضعٌة موجودة 
 عبر كل اإلنعكاسات موصوفة بالتدرٌج بالرجوع إلى نموذج متسلسل  تكون فرضٌات أٌن

تتبنى السٌنارٌوهات المتباٌنة منذ البداٌة قٌود بٌبٌة عامة تكون أكثر محدودٌة من و... الزمن
قل ألكنها لٌست ، تسند فً سٌرورتها على دقة التناسق التسلسلًوهٌة يالسٌنارٌوهات التوج
. أهمٌة عند التطبٌق

عند تطبٌق السٌنارٌوهات المتناقضة تلجؤ إلى تعارضات تكون مجزأة خصوصا بٌن 
وبالتالً فهً  :نطالق فً مسٌرتها والوضعٌة الحالٌةإالوضعٌات اإلستباقٌة التً تتخذ كنقطة 

إعادة بناء مسارات ٌمكنها  تعمل على تتبنى لعبة أساسٌة تتناول تشكٌل فرضٌات مبالػ فٌها
.«أن تقود من وضعٌات تصورٌة إلى وضعٌة حالٌة وبؤقصى وضوح ممكن

1
 

: أسلوب السٌنارٌوهات- 2- 3
أما بالمخطط الوطنً لتهٌبة اإلقلٌم فقد أعتمد المفهوم التالً للسٌنارٌوهات رؼم عدم وجود 
فرق كبٌر سوى اإلختالؾ بالمصطلحات الخاصة بتصنٌؾ أنواع السٌنارٌوهات ومع ذلك 

 :فهً تصب فً نفس المعنى
ستراتٌجً تبحث عن إعادة إلحتمال إالمقاربة المتكاملة ٌعبر أسلوب السٌنارٌوهات عن »

الهدؾ من  و.خاصة موارده الممٌزة اإلقلٌم إلى بٌبته مع األخذ فً الحسبان خصوصٌاته،
 توجٌهات وأعمال إستراتٌجٌة ترتكز على موارد األقالٌم وفقا إقتراحهذه المقاربة 

تشٌر إلى بناء تصور لمستقبل ممكن، باإلضافة إلى  و.لسٌنارٌوهات بٌبتها العامة والتنافسٌة
 .المسارات التً تقوده

السٌنارٌو هو مجموع مشكل من خالل وصؾ لوضعٌة فً المستقبل ومسار ألحداث تسمح و
ز بٌن نوعٌن من يمً، ٌمكن التبتجاوز الوضعٌة األصلٌة إلى وضعٌة المستقبل

: السٌنارٌوهات
.  مستقبلٌةإحتماالت ٌحمل مٌوالت ماضٌة وحالٌة وٌإدي إلى :اإلعدادي- 
 

                                                 
1
-pierre merlin, Françoise choay, op.cit. , P:797,799. 
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 من صور خٌارٌة للمستقبل،فٌمكن أن نطمح لها أو إنطالقا ٌبنى :اإلستباقً أو المعٌاري- 
 أو شدٌدة إتجاهٌةهذه السٌنارٌوهات اإلعدادٌة أو اإلستباقٌة ٌمكنها أن تكون .بالعكس تخٌفنا

. التباٌن
 : السٌنارٌوهاتوصف طرٌقة- 3- 3

فً الحقٌقة، ال توجد مقاربة وحٌدة تختص بالسٌنارٌوهات،فقد توصل إلٌها من طرؾ 
"" Herman Kahnأ ومن طرؾ الـ.م.بالو: - Datar -طورت الٌوم  وبفرنسا

: كل من طرٌقةالسٌنارٌوهات بـ
 -sema -التً طورت إلى:CNAM- - من جهة وطرٌقة"SRI" ( نسبة إلسم المكتب

فهً هاتٌن الطرٌقتٌن وبالرؼم من إختالؾ مراحل .من جهة أخرى (األمرٌكً لإلستشارة
 لإلحتماالت النظامً اإلختباراألولى على مٌزة الطرٌقة ترتكز  حٌث قلما تختلؾ،

.  التالًوهذه هً الطرٌقة األولى التً سنعرضها والملخصة بالمخطط، المستقبلٌة
 :بناء القاعدة- المرحلة األولى- 

هذه المرحلة تلعب دور مهم فً بناء السٌنارٌو، فهً تتطلب بناء مجموعة صور للحالة 
القاعدة إذن هً توضٌح لعناصر دٌنامٌكٌة ، ؾ للنظام المحدد من طرؾ اإلقلٌم وبٌبتهلٌةالحا

:  سٌتم ماٌلًحٌث ببٌبته الخارجٌة، ا مرتبطامرتبطة واحدة بؤخرى تشكل نظام
 .تحلٌل إستراتٌجٌة العوامل، تعرٌؾ المتؽٌرات المهمة، حصر النظام وبٌبته

 ٌمكنها خلق مجموعة من ٌظهر التحلٌل التركٌبً كؤداة دقٌقةسقصد تحقٌق النقطة األولى، 
هذا التحلٌل . مفصلة وممكنةٌشمل عملٌات معمقة و بؤثر رجعً تهادراسالمتؽٌرات تتم 

توجه مكمل  التً تنطوي على  للوضعٌة الحالٌةواضحاإلسترجاعً ٌتفادى التمٌٌز ال
تحلٌل التوجهات السابقة هو بٌان لتطور النظام والدور المحرك أو المعرقل  ألن للمستقبل

ألهدافه،  كل عامل ٌجب أن ٌحدد وفقافً حٌن أن . الذي ٌمكن أن تلعبه بعض العوامل
.  نشكل لوحة إلستراتٌجٌة العواملاهذبو، مشاكل ووسابل العمل
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 ٌوضح طرٌقة السٌنارٌوهات- 01-01: شكل رقم
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1     

                                                                             تحلٌل بنٌوي
 

 MICMAC                                                                     طرٌقة 
 
 

 MACTOR                                                                        طرٌقة 

 

 تحلٌل إستراتٌجٌات العوامل                                                          

 
2     

                                                                          تحلٌل مورفولوجً
  MORPOL                                                               طرٌقة 

                            3 

                                                                              طرٌقة خبراء

  SMICتحري                             

  خبٌر–                                                                            احتمال

  

                           3 
  
 
 
 
 

 
Source:MATET, rapport   n:0 3 du Projet SNAT 2025 : tendances, ruptures et 

Alternatives 2025, mission 1, janvier 2005, p:62. 

 
 
 
 
 

 تنظيف حقم اإلمكبنيبث

قيود االستبعبد أو 

 انتفضيم

 معبيير االختيبر

 رهبنبث وأهذاف إستراتيجيت

 موضع انعوامم

 عالقت قوى انتقبرة وانتببعذ       

انبحث عن انمتغيراث انمفتبحيت 

 (داخهيت،خبرجيت)

إسترجبعيت ،رغببث ،عوامم 

 محذدة

 

 

 انمشكم انمطروح

 اننظبو انمذروس

 أسئهت مفتبحيت نهمستقبم  

 أدوار انفرضيبث انمحتمهت

 سينبريوهبث

-3صور،-2مسبراث،-1

 توقعبث

 مالئمت

 تمبسك

 احتمبل

 أهميت 

 شفبفيت
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 :تنظٌف حقل اإلمكانات وتقلٌل عدم التأكد- المرحلة الثانٌة- 

ٌمكن أن نعاٌن اإلحتماالت أٌن المتؽٌرات المفتاحٌة ُمعرفة، فً هذه المرحلة تكون 
المستقبلٌة من خالل  قابمة فرضٌات تطابق على سبٌل المثال حفظ التوجه، أو على العكس 

ٌمكن هنا أن نعتمد على التحلٌل المورفولوجً من أجل تفكٌك النظام المدروس إلى و. تقطعه
ترتٌبات تشكل هذه الأبعاد مهمة ودراسة الترتٌبات الجدٌدة الممكنة لهذه األبعاد المختلفة، 

بمساعدة طرق خبراء ٌمكن فً ما بعد تقلٌص عدم التؤكد بتقدٌر و. صور ممكنة للمستقبل
اإلحتماالت الموضوعٌة لتوافق مختلؾ هذه الترتٌبات أو لمختلؾ األحداث المفتاحٌة 

. للمستقبل
 :إعداد السٌنارٌوهات- المرحلة الثالثة- 

ٌمكن ألنها محدودة بفرضٌات - جنٌن  - فً هذا المٌدان، السٌنارٌوهات ال تزال فً مرحلة
تحدٌد  وصؾ المسار المإدي للوضعٌة الحالٌة أو البحث عنٌعنً ما هذا و. أو الأن تتحقق 

النظام ٌمكن بعض أجزاء ؾ. (هذا الجزء من العمل ٌسمى مرحلة تطورٌة). نهابٌةةالصورال
 . مكان لوضع نماذج جزبٌة والقٌام بمعالجة آلٌةتعرضأن 

 المنفعة والحدود: 
، اإلختٌار لتوجٌه قرارات إستراتٌجٌة والمساعدة على االسٌنارٌوهات تشكل ضوًء ضروري

إلى " أ " إذا كان مسار طرٌقة السٌنارٌوهات منطقً، فإنه لٌس من الضروري متابعته من
طرٌقة السٌنارٌوهات هً . النظام المدروس وأهدافه  ٌرتبط بدرجة معرفة،فاألمر"ي"

ٌمكن أن نحصر عند الدراسة بعض المقاٌٌس، على سبٌل المثال، حٌث مقاربة مقٌاسٌة 
التحلٌل البنٌوي للبحث عن المتؽٌرات المفتاحٌة، تحلٌل إستراتٌجٌة العوامل أو التحري لدى 

 .الخبراء حول الفرضٌات المفتاحٌة للمستقبل

نطوي على تفكٌر  يإن معنى السٌنارٌو ٌتضمن كذلك الخطر ألنه: هكذا ٌمكن أن نقول
إحتمالً، بمعنى آخر ٌجب طرح أحسن التساإالتوتشكٌل الفرضٌات المفتاحٌة للمستقبل، 

من حقل % 80وإال، سنقع فً خطر ترك . تدقٌق التماسك وإحتمال الترتٌبات الممكنة
 ماذا ،المنطق السلٌم ٌشٌر إلى ضرورة طرح األسبلة منذ البداٌة. اإلحتماالت فً الظل

 أٌن ؟ٌمكننا فعله فً التوارٌخ المحددة وبالوسابل المتوفرة؟ كٌؾ نعمل  وأي طرٌقة نستخدم
تكون النتابج موثوقة ونافعة للمعنٌٌن؟ فً هذا المنظور سٌكون ؼالبا من المفضل حصر 

بالعكس عند تقلٌص و. السٌنارٌوهات فً بعض الفرضٌات المفتاحٌة، أربعة، خمسة أو ستة
، فهً جد "SRI"عدد السٌنارٌوهات إلى أربعة فقط بتركٌب فرضٌتٌن كما دعت إلٌه طرٌقة 

 6 أو 5هندسة السٌنارٌوهات تبنى حول وال ٌمكنها أن تإدي الدور كما ٌجب ألن ملخصة
هذا المسار للسٌنارٌوهات ، فرضٌات أساسٌة، تستخدم كنسٌج داخلً للتفكٌر اإلستراتٌجً

ٌفرض أكثر من أي وقت مضى تفكٌر تمهٌدي تفسٌري وعمٌق حول المتؽٌرات المفتاحٌة، 
. الرؼبات وأدوار العوامل

، تستعمل بطرٌقة مفرطة قصد تؤهٌل أي دور للفرضٌاتما كلمة سٌنارٌو ؼالبا أي أن 
المالبمة،  :  هً شروط5سٌنارٌوٌجب أن تملا الفرضٌات ومن أجل ذلك واإلستراتٌجٌة، 
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بناء السٌنارٌوهات ٌلعب دور مركزي فً أؼلب  ألن  األهمٌة والشفافٌةاإلستقبالٌة،التماسك، 

.«الدراسات المستقبلٌة
1
 

 :المدن الجدٌدة- 4
بإعتبار موضوع البحث ٌتضمن دراسة مخططات المدن الجدٌدة فً الجزابر، سٌتم عرض 

 .حوصلة عامة حولها بإعتبارها أحد أدوات التهٌبة سواًء فً الجزابر أو ؼٌرها من الدول
 :مفهوم المدٌنة الجدٌدة- 1- 4
إن مفهوم المدن الجدٌدة أخذ طرٌقه منذ نهاٌة القرن التاسع عشر، أٌن إقترح »

"Howard Ebenzer" لكن هذا المفهوم ؼامض ألنه ال .إنجاز المدن الحدابقٌة فً إنجلترا

 :أما اإلختالفات تعود ألسباب عدٌدة، والمتمثلة فً...نقاط مشتركة كثٌرةٌشتمل على 
حجم المدن، التكتل، الموقع، التهٌبة الداخلٌة، أنواع السكن : الترتٌب العمرانً-

 ؛...طبقات المجتمع، اإلندماج أو عدمه فً منطقة عمرانٌة: إجتماعٌا- ؛إلخ...الؽالب
... طبٌعة رب العمل، العالقة مع الجماعات المحلٌة: إدارٌا- 

وباإلضافة إلى هذه اإلختالفات فإن تنوع األهداؾ والمبادئ التً تترأس مفهوم المدن 
.«(مختلفة)الجدٌدة فهً نادرا ما تشكل مبادرات معزولة 

2
 

حٌث كانت المدن الجدٌدة منذ العشرٌات الثالث التً تلت الحرب العالمٌة الثانٌة خٌار »
العظمى، - برٌطانٌا )مفضل فً العدٌد من الدول التً تتبع أنظمة سٌاسٌة جد مختلفة 

وقد أوحت هذه اإلنجازات للعدٌد من الدول النامٌة إلى رإٌة . (المجر، فرنسا وكذلك الٌابان
وإقتصادٌة مرؼوبة  المدن الجدٌدة كؤدوات عالٌة الكفاءة، ُتعجل بإحداث نقلة إجتماعٌة

، وفً نفس الوقت هناك حاالت أخرى ترى أن تشٌٌد (فنزوٌال، مصر، السعودٌة العربٌة)
. عاصمة جدٌدة أصبح إنجاز وطنً

من خالل هذا نلمس أن موضوع المدن الجدٌدة ذا بعد عمرانً بحت، ٌكشؾ عن ثروة 
فهً فً الواقع كاشؾ ألٌدٌولوجٌات مسٌطرة فً مجتمع ما، حٌث توضح . مفاهٌمٌة كبٌرة

أنواع العالقات الموجودة بٌن السلطة والمواطنٌن، كما تإكد على خٌارات ثقٌلة ُتتخذ فٌما 
. واإلجتماعٌة ٌتعلق بنموذج التنمٌة اإلقتصادٌة

فالمدن الجدٌدة فً كل الدول تمثل مخابر إبتكار، مواضٌع منفردة مخصصة لحمل شواهد 
على أوقاتها، وفً نفس الوقت تمٌل إلى إخفاء حقٌقة طابعها التعمٌري األكثر من إعتٌادي، 
ومع ذلك تسجل حالة خاصة تتعدى للتساإل حول آثار هذه اإلنجازات اإلرادٌة على نظام 

 .عمرانً وطنً أو جهوي

إن قرار خلق مدٌنة جدٌدة ٌرتكز دابما وأساسا على خٌار سٌاسً، نادرا ما ٌمكن أن ٌنتج 
تستلزم المدٌنة الجدٌدة المعاصرة  و...عن إلتقاء العدٌد من مراكز القرار فً جهاز الدولة

المدٌنة . األكثر فعالٌة (هٌاكلها)تجنٌد قوي ومستدام للقوة العمومٌة؛ على مستوى أعضابها 
 
 

                                                 
1
- MATET, rapport n:0 3 - Projet SNAT 2025 : tendances, ruptures et 

Alternatives 2025, mission 1, janvier 2005, p :61,64. 
2
- pierre merlin, les villes nouvelles : urbanisme régionale et aménagement, 

presses universitaires de France, paris, deuxième édition, 1972, p : 07. 
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الجدٌدة هً خٌار تهٌبة شامل ٌقوم على عملٌات إرادٌة، ال تخضع للقرارات الفردٌة التً 

.«تإدي تقلٌدٌا إلى تشكٌل تجمعات
1
 

 : تعرٌف المدٌنة الجدٌدة- 2- 4

هً مدٌنة مخططة فً حٌن ٌكون خلقها قد قرر إدارٌا فً العموم تحت إطار سٌاسة تهٌبة »
.«جهوٌة

2
 

 .إال أن هناك من ٌرى إمكانٌة إنجاز مدن جدٌدة فً إطار سٌاسة تهٌبة إقلٌمٌة وطنٌة

تجمعات عمرانٌة أنشبت وفق معاٌٌر عمرانٌة محددة فً إطار إستراتٌجٌة تهدؾ "»وهً 
 ."إلى تنظٌم أو تخفٌؾ الضؽط على مدن كبرى أو لبعث وتجسٌد خطط تنموٌة جدٌدة

 فً التنظٌم، البحث العمرانً "باإلمتٌاز"مإسسات إنسانٌة "[كما تعرؾ المدن الجدٌدة بؤنها]
. «وفً التوازن الوظٌفً إلطار الحٌاة

3
 

حٌث ٌوضح هذا التعرٌؾ أن ؼاٌة إنشاء المدن الجدٌدة، أوال وأخٌرا؛ وعبر كل مراحل 
وهذا ما ٌإكد شمولٌة هذا المفهوم على أبعاد إقتصادٌة، ثقافٌة، . اإلنجاز هو اإلنسان

 .إجتماعٌة، سٌاسٌة وبٌبٌة
هذا المعنى ٌرتبط ". كوسٌلة للتحكم وتنظٌم النمو العمرانً"»كما تظهر المدن الجدٌدة 

.«بمفاهٌم التعمٌر، تهٌبة اإلقلٌم وبرامج المنفعة الوطنٌة
4
 

هً إستجابة لمشروع سٌاسً وفً ...ففً كل الحاالت، المدن الجدٌدة التً أنشبت فً العالم»
.«نفس الوقت لبعض المتطلبات المتعلقة بالتهٌبة

5
 

 :أنواع المدن الجدٌدة- 3- 4

المدن )توجد أربعة أنواع وهذا حسب تموضع المدن الجدٌدة بالنسبة للتجمعات الربٌسٌة 
: وهً (األم
المدن الجدٌدة المتموضعة خارج المناطق المعمرة فً نهاٌة المناطق الصناعٌة مثل مدن »- 

 .اإلتحاد السوفٌاتً سابقا أو بجوار المنابع المنجمٌة كالمدن المتواجدة فً المجر

المدن الجدٌدة العواصم المتواجدة فً وسط بلدان تهدؾ إلى بعث إستراتٌجٌة دفاعٌة أو - 
 .بوجا والتً تعد األمثلة المشهورةأبرازٌلٌا، : أسباب أخرى مثل

المدن الجدٌدة فً إستمرار فضابً مع التجمعات العمرانٌة لهٌكلة الضواحً بدون إعطاء - 
. اإلستقاللٌة بٌن المدٌنة الجدٌدة والمدٌنة األم

 
 

                                                 
1
- Claude Chaline, les villes nouvelles dans le monde, presses universitaires de 

France, paris, deuxième édition, 1996, p : 05, 11. 
2
- Pierre merlin, Françoise choya, dictionnaire de l’urbanisme et de 

l’aménagement ,1
ére 

édition «quadrige», paris,2005, p :  944 . 
3

، "انًذٌ اندذَذح"واإلخزًبػٍ، ندُخ انزهُئخ انؼًشاَُخ وانجُئخ، سأٌ زىل يهف  انًدهظ اإللزصبدٌ- 

. 02: ، ص1995 أكزىثش -انذوسح انؼبيخ انشاثؼخ 
4
- http://www.tsa-algerie.com 

5
- Makhloufi Lilia, émergence, évolution et identité d’une ville nouvelle : cas de 

Ali Mendjeli à Constantine, thèse de magister, option : urbanisme, département 

d’architecture et d’urbanisme, université mentouri, 2003, p : 08. 

http://www.tsa-algerie.com/
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.المدن الجدٌدة الواقعة فً محٌط المدن المٌتروبولٌة- 
1

 : حٌث نمٌز بٌن
المدن الجدٌدة التً تقع على محٌط مدٌنة متربولٌة دون إستمرارٌة، للقضاء على اإلحتقان - 

 .وهٌكلة المنطقة الحضرٌة على نطاق أوسع من التجمع األساسً
المدن الجدٌدة التً تقع بموقع ٌتصل مكانٌا بتجمع كبٌر مخصصة لتوجٌه وبناء تنمٌة - 

الضواحً، دون الرؼبة فً إستقالل المدٌنة الجدٌدة عن المدٌنة األم كالمدن الجدٌدة 
.«الفرنسٌة

2
 

 :أهمٌة المدن الجدٌدة- 4- 4
من الواضح أن المدن الجدٌدة تساعد لبلوغ أهداؾ قطاعٌة بسٌطة مثل إنتاج سكنات جدٌدة »

والمدن الجدٌدة تعتبر فً ...وكل تساهم بطرٌقتها فً تخفٌؾ أزمة تعٌث فً السوق العقاري
كل الدول كؤدوات مفضلة قادرة على المساهمة فً توزٌع أحسن للسكان واألنشطة على 

اإلقلٌم الوطنً، مع هذه األهداؾ المتعلقة بالعدالة اإلجتماعٌة ٌمكنها أن تضٌؾ مشاركة  
. بتحقٌق عدالة أكبر بٌن األماكن

وهً أدوات فً خدمة مشارٌع ذات مؽزى وطنً، أي أنها تتجه حتما نحوى ممارسة دورها 
 للسكن، التصنٌع سواءالتً تعطً أولوٌة : فً مجاالت متناقضة تبرز أهداؾ مختلفة للدولة

لكن هذه التناقضات تكون مدركة أكثر على المستوى المحلً والفردي لكل . أو حماٌة البٌبة
. مدٌنة جدٌدة

كما ٌمكن اإلجماع على أنه ٌفضل وضع كل مدٌنة جدٌدة لوظٌفة خاصة، وباألحرى فإنه مع 
الوقت نعاٌن تنوع وعموم األنشطة ودون شك إن الوظٌفة المخصصة إستباقٌا للمدٌنة 

أما نظامٌا، المدن الجدٌدة تمس . الجدٌدة تشترط الموقع، التنظٌم مع توقعات المستقبل
هً قبل كل شًء دعامة لنشاط إنتاجً وخدمات باإلضافة إلى مساهمتها فً : طابعٌن

. سٌرورة مشروع تنظٌمً لمجال جهوي
إن توسع األنشطة اإلقتصادٌة فً فضاءات إلى حد اآلن ؼٌر معمرة تمر من خالل خلق 

فهً تصبو لتلعب دور مركز خدمات ومكان إنتاج، هذه . مدن؛ إما تلقابٌة أو مخططة
التً تستلهم أفكار من نظرٌة األماكن  - table rase"- اللوح الخالً: "بـتسمى الوضعٌة 

.«المركزٌة لتحدٌد عدد، مكان وأهمٌة التجمعات السكانٌة التً ستشٌد
3

 

 :مخططات المدن الجدٌدة- 5- 4
المدن الجدٌدة تصمم فً إطار سٌاسة وطنٌة لتهٌبة  (Barlow de 1940)حسب تقرٌر»

. اإلقلٌم وسٌاسة جهوٌة للتعمٌر
حٌث هناك من ٌرى أن وجود ترابط المدٌنة الجدٌدة مع المدٌنة األم ٌإدي إلى إخفاء 

إستقاللٌة المدٌنة الجدٌدة، وهناك من ٌوافق وجود هذه الترابطات ألنها مهمة  وإؼتٌال
أما األمر الوسطً ٌكمن فً أن . لنجاحها؛ خاصة إذا تعلق األمر بمخطط جاذبٌة األنشطة

. المدٌنة الجدٌدة فً حد ذاتها الحقا ستبحث عن تحسٌن ترابطاتها

                                                 
1

 شهبدح نُُم رخشج يزكشح- ثبرُخ- أيذغبعٍ انًذَُخ زبنخ دساعخ: اندذَذح انًذٌ وآخشوٌ، إثشاهُى ثىهبنٍ -

 .7:، ص2002ثبنًغُهخ، ثىضُبف يسًذ انًذٌ خبيؼخ رغُُش فشع يهُذط،
2
- Makhloufi Lilia, émergence, évolution et identité d’une ville nouvelle, op.cit., 

p : 11. 
3
- Claude Chaline, les villes nouvelles dans le monde, op.Cit., p : 23- 28, 33. 
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فً أؼلب المدن الجدٌدة، التعدٌل األساسً الوحٌد للمخططات التوجٌهٌة األصلٌة ...
ٌتمثل فً توقع األحٌاء اإلضافٌة على محٌط المدٌنة وأحٌانا توسع مركز المدٌنة بسبب 

فالمخطط التوجٌهً ال ٌبحث فً عرض مستقبل المدٌنة . إرتفاع العدد الحقٌقً للسكان
الجدٌدة بالتفصٌل، إال أن التوجٌهات العامة التً ٌعرضها تسمح على األقل بتصور ما 

. ستكون علٌه فً المستقبل
بعض التفاصٌل فً مخططات المدن الجدٌدة تكون من أجل تخفٌؾ ضؽط العمل، أو 

فالمخططات العامة تقدر األحجام، المجاالت، . لضمان تنوع المنظر الطبٌعً العمرانً
الطرق، الكثافات والمخططات التفصٌلٌة تنظم حدود البناءات والتً تبنى على مقاٌٌس 

. حاجات البناء
كما تقترح فكرة المدٌنة الجدٌدة الربط بٌن العمل والسكن أٌن ٌفترض تنوع األنشطة 

المعروضة لتوازن العمل؛ إال أنه فً أؼلب المدن الجدٌدة ظهرت سٌاسة التشؽٌل كحجر 
. عثرة أمام نجاحها

أخٌرا التهٌبة ٌجب أن تترك مجال واسع للحرٌة وإمكانٌة التعدٌل والسماح بإتباع 
أسالٌب حٌاة مختلفة، وبالتالً أهداؾ طموحة وسخٌة موفقة فً بناء نظام ٌقوم على حرٌة 

، الدٌنامٌكٌة، التوازن والتنوع، المشاركة الفعالة للسكان، تحقٌق كفاءة وجاذبٌة راإلختٌا
 السكان وخلق الحٌاة اإلجتماعٌة مع تخصٌص برنامج دابم إستقبالللمدٌنة وتحدٌد شروط 

.«إلختبار النتابج
1

 

وٌمكن أن نشٌر إلى أن المخطط العام ال ٌوجد به تعرٌؾ أو تعٌٌن كافً ٌسمح بتحدٌد 
كما نستنتج أن مخططات المدن الجدٌدة ال تختلؾ عن مخططات .صنؾ المدٌنة الجدٌدة

المدن األخرى حٌث تبدأ بإعداد المخطط العام بما فً ذلك المخطط التوجٌهً ثم ٌلً إعداد 
 .المخطط التنفٌذي

 :سمات المدن الجدٌدة- 6- 4
: الشروط التالٌة ضرورٌة لتعٌٌن سمة مدٌنة جدٌدة

 مع المخطط العام اإلنسجامإنجاز مدٌنة جدٌد ٌجب أن ٌرتبط بمفهومها، وبالتالً »- 
ات حضمان وحدة تنظٌمها، لكن نمٌز فً الؽالب أن المخطط المبدبً تلحق به تصحًو

حساسة، مرتبطة بتؽٌرات ظرفٌة أما إرادة تنظٌم المجال ال تعود ألي سبب؛ ألن النتٌجة 
 إستثماراتالمستلزمة لهذه اإلرادة هً تحكم وتنظٌم مستدام لألراضً وضمان تدفق 

. متواصلة
كذلك نوعٌة الخدمات المعروضة وتنوع الفرص المعروضة للسكان، فالمدٌنة الجدٌدة - 

 تزودها بموارد مالٌة من أجل تؤدٌة وظٌفتها وتسمح للعدٌد إقتصادٌةٌجب أن تضم قاعدة 
هذا المعٌار ٌعارض المدٌنة الجدٌدة كحً له سمة مرقد . من السكان بالعمل فً هذه المدٌنة

 كثٌرة ومنها حالة المدن الجدٌدة القرٌبة من اإلستثناءاتأو التجمع التابع؛ ؼٌر أن هذه 
. فهً بعٌدة كل البعد عن توفٌر عمل لكل عامل ٌسكن بها" ستوكهولم"
 باإلندماجهوٌة جؽرافٌة، تتعلق : مدٌنة جدٌدة ٌجب أن تكون مولدة لهوٌات ساكٌنها- 

 من خالل نوعٌة التداخالت التً إجتماعٌة هوٌة ثقافٌة و؛بالموقع المحلً وفً نظام جهوي

                                                 
1
- pierre merlin, les villes nouvelles : urbanisme régionale et aménagement, 

op.cit., p : 11, 27- 29, 43- 48,79. 
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 هوٌة مشتركة للمستقبل من خالل قوة الصورة ؛تجند مختلؾ ما تضم المدٌنة الجدٌدة

 .المستقبلٌة التً ستظهر على مستوى اإلنجازات الهندسٌة والتشكٌالت العمرانٌة
شخصٌة المدٌنة الجدٌدة تكون منفردة، محفزة من خالل طبٌعة الجهاز الذي ٌضمن البناء - 

. والتسٌٌر مع توفر إشتراكٌة إقلٌمٌة نظامٌة
ظهرت أولى أشكال التعمٌر الحقٌقً، حٌث كان قلما ٌهتم بالشكل مقارنة Howard " "مع - 

 جدٌد، إجتماعًواإلجتماعٌة التً تضمها المدٌنة قصد بلوغ نظام  بالعملٌات اإلقتصادٌة
ٌشجع أشكال تعاونٌة للتسٌٌر وإنتاج سكنات وتجهٌزات؛ وهذا ما ٌمثل مضمون عمٌق ما 

ٌزال ٌرتبط بالمدٌنة الجدٌدة، التً ٌجب أن تحتفظ بصورتها الرمزٌة ككٌان قادر على جلب 
وتحقٌق الكفاءة العملٌة ألداة تهٌبة المجال ...لمختلؾ جوانب األزمة العمرانٌة (عالج)أدوٌة 

. القادرة على التكٌؾ مع العدٌد من الوضعٌات
جودة المدٌنة الجدٌدة ُتجمع على أنه فً األؼلب ٌجب أن تحدد من خالل إتساع قوة نمو - 

.«عدد السكان، فً مدة تتراوح بٌن عشرٌتٌن إلى ثالث عشرٌات
1
 

وٌجب اإلشارة إلى أنه فً بعض األحٌان تخلق المدٌنة الجدٌدة إال أنها تكون ؼٌر - 
 .مخططة، أي إنجازها ال ٌعتمد على مخطط وٌصح القول عنها أنها مدٌنة جدٌدة فوضوٌة

فً النهاٌة وبعد التطرق إلى جمٌع هذه المحاور النظرٌة والتً ال تقل أهمٌة أي منها على 
 ٌترجح على األقل بٌن قطبٌن، »العمران المستدام ممكن ألنه األخرى نستطٌع أن نجزم أن 

فهو ٌقابل بٌبة ترتبط بالهوٌات اإلقلٌمٌة والعمرانٌة، والتً تتؽذى على سٌاسات التنمٌة 
.«المستدامة، وٌلتزم باألداء اإلٌكولوجً واإلستباق نحوى اإلٌكوتكنولوجً

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
- Claude Chaline, les villes nouvelles dans le monde, op.cit., p : 12- 14,17- 20. 

2- Jean – Paul Maréchal et Béatrice Quenault, le développement durable : une 

perspective pour le XXIᵉ siècle, presse universitaires de Rennes, France, 2005, 

p : 208. 
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 :خالصة الفصل
فً نهاٌة هذا الفصل نخلص إلى أن هذا الفصل ٌمثل لب الموضوع وجوهره؛ أي أنه ٌعتبر 

كمادة خامة ستمكننا من بلوغ المرحلة النهابٌة إلنتاج هذا البحث، كما نشٌر إلى أنه مهما 
توسعنا فً تجمٌع األساسٌات والمفاهٌم المتعلقة بهذا الموضوع فإنه سٌبقى جزء ؼٌر 

 .مؽطى؛ ذلك لتوسع نطاق مجال البحث فٌه وعالقته بالعدٌد من العلوم األخرى
كما نستنتج أنه ال ٌمكن تطبٌق سٌاسة تهٌبة إقلٌمٌة دون إعداد برامج العمل الكفوءة والتً 
ٌمكن أن تتكفل وتضم طموحات هذه السٌاسة؛ باإلضافة إلى الشروط التً ٌجب أن ٌحققها 
المخطط العام للتهٌبة وباألخص الذي ٌتعلق بالمدٌنة والقرٌة؛ كل هذه اإلجراءات ٌجب أن 
تتم فً إطار تشخٌص إقلٌمً شامل محدث، واقعً لٌخدم أكثر سٌرورة التخطٌط اإلقلٌمً 

 .  والذي ٌعتبر نقطة إنطالق ضرورٌة لنجاح وإصابة كل خٌارات التهٌبة الشاملة
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 :تمهٌد
فً هذت تلفصل سنبٌن تلعالقة تلوظٌفٌة بٌن إسترتتٌجٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة         

وتلتخطٌط تإلقلٌمً تلذي ٌعتبر قثعدة لكل قرترتت وخٌثرتت تلك تإلسترتتٌجٌة، بدون 
تخطٌط إقلٌمً ال ٌمكن ألي نظثم أو سٌثسة عمرتنٌة تلنجثح ألن تحدٌد تلتوجهثت تلتطبٌقٌة 

تألمر تلذي سٌإدي بكل تإلنجثزتت تلعمرتنٌة بثلخروج عن . تلمنتقثة وتلمكثنٌة خثصة ستؽٌج
مسثرهث تلمتزن وإضطرتج أهدتفهث رؼم أن مفهوم تإلسترتتٌجٌة ٌتضمن وجود مبثدئ للعمل 

وتصور للعدٌد من تلبدتبل لكن ٌبقى هنثك فرتغ ٌجج أن ٌملبه دور تلتخطٌط تإلقلٌمً هو 
وعلٌه، إن هذت . بثلقضثء على تلرأسمثلٌة تلمكثنٌة" ممفورد"تلبعد تإلقلٌمً أو كمث وصفه 

تلفصل سٌعرض تلمنهج تلذي بإمكثنه تلربط وخلق تلتكثمل بٌن هذٌن تلمتؽٌرٌٌن على مٌدتن 
عمل مشترك، كل ٌإدي مهثمه بمث ٌسهل وٌوضح مهثم تَخر من أجل تلتحسٌن تلمتوتصل 

حٌث ٌمكن فً بدتٌة تقدٌم . للبٌبة تلعمرتنٌة تلتً توفر شروط تلحٌثة تلمتوتزنة تلمبحوث عنهث
نبذة بسٌطة حول مفهوم تلعمرتن حسج فكر تبن خلدون تلذي ٌعتبر أج لهذت تلعلم؛ رؼم 

 .   إختالؾ وخصوصٌة عمق تلتحلٌل لدى هذت تلعالمة

تلعمرتن تلجؽرتفً وهو بحث ضروري لمعرفة طبثبع تلعمرتن فال ٌعقل أن ٌدرس »- 
فثلعمرتن تلجؽرتفً .تإلنسثن أحوتله دون أن ٌعرؾ طبثبع موطنه ومسكنه تلقدٌم وتلجدٌد منه

هو بمثثبة تلحقل أو تلبستثن تلذي ٌعٌش فٌه تلجٌل حقبة من تلزمن فٌعلم تإلنسثن ظروفه 
وتصرفثته بثلنسبة لحٌثته فثلوطن أو تلتوطن هو تلحجر تألسثسً فً تلبنٌثن تلعمرتنً وإلٌه 

 .ترجع جمٌع قوتنٌن تلعمرتن

فقد خلق هللا تلمجتمع وهو تلمثدة تألولٌة ...تلعمرتن تإلجتمثعً أو تإلجتمثع تإلنسثنً - 
للعمرتن فبدونه الٌتصور لهذت تلعلم وجود، ولكن تلعمرتن تإلجتمثعً ٌعثلج  تلمجتمع من 

تنحصر ...حٌث أنه وسٌلة للوصول إلى أهدتؾ عمرتنٌة أبعد من معرفة تلمجتمع نفسه
درتسة تلعمرتن تإلجتمثعً فً تلكشؾ عن أنوتع تلهٌبثت تإلجتمثعٌة من حٌث تألسثس 

وأهلٌتهث وقدرتهث على تلعمرتن بموجج طبثبع تلعمرتن فثلبدو وتلحضر وعمرتنهم هو بحث 
ٌختلؾ عن درتسة أهل تلبدتوة وأهل تلمدن من حٌث عالقثته تإلجتمثعٌة ومث ٌنشؤ عن هذه 

 .تلعالقة
تلعمرتن تلسٌثسً وموضوعه تؽلج تلبشر فً تلملك وتلسلطثن ومث ٌنشؤ عن ذلك من - 

 .مإثرتت على تلعمرتن

 .تلعمرتن تإلقتصثدي وهو درس تإلستثمثر فً حدود تلعمرتن- 

تلعمرتن تلثقثفً وهذت ٌتنثول جمٌع مث أنجزه وٌنجزه تإلنسثن عن طرٌق تلفكر من صنثعة - 
 .ودرس ومعرفة أو علم أو عمل ترتث له عالقة بؤحوتل تلنثس تلعمرتنٌة

       فثألشكثل تلتً تظهر فً تلعمرتن وفً طبثبعه كثٌرة تلنوتحً وهو مجموعة تعمل 
. «نحو هدؾ وتحد هو حفظ تلنوع تإلنسثنً وصٌثنته من تلفسثد

1
 

كمث نالحظ فثلعالمة بن خلدون حدد أوجه مختلفة للعمرتن، ٌمكن أن نقول علٌهث أحد 
 .تلحلقثت تألولى تلتً شملت أبعثد تلعمرتن تلمستدتم تلحدٌث

 

                                                 
1

ٍؼ١ل ِؾّل هػل، اٌؼّواْ فٟ ِملِخ اثٓ فٍلْٚ، كاه طالً ٌٍلهاٍبد ٚاٌزوعّخ ٚإٌشو، كِشك، ط - 

 .24، 22: ، ص1985، 1
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I. أساسٌات التنمٌة العمرانٌة المستدامة 
 :ماهٌة التنمٌة العمرانٌة المستدامة- 1

رّبمث مفهوم تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة ٌتبٌن للوهلة تألولى ٌكتنفه بعض تلؽموض، لكنه 
أن تطبق على كل  (وٌجج)أن تلتنمٌة تلمستدتمة ٌمكن »سٌتجلى وتضحث؛ إذت علمنث 

حٌث ٌوجد سلم ٌؤخذ . من تلدولة إلى تلفرد مرورت بثلمإسسثت وتلمجتمعثت: مستوٌثت تلعمل
إذ أن تلرهثن . تإلقلٌم: مفهوم تلتنمٌة تلمستدتمة من خالله تلعدٌد من تلمعثنً أال وهو

.«تألسثسً لألقثلٌم هو إٌجثد توتزن جدٌد، أكثر عدال بٌن تإلنسثن وشروط حٌثته
1
 

مفهوم تلتنمٌة تلمستدتمة فً تلسٌثسثت تلعمرتنٌة معقد ومث ٌزتل »حٌث نشٌر أوال إلى أن 
وأن نؤخذ فً تلحسبثن أن نموذج تلتنمٌة ...ؼٌر ُمعرؾ ومحدد فً بعض تلجوتنج تلمهمة،

. «تلعمرتنٌة تلمستدتمة لم ٌصبح إسترتتٌجٌث إال حدٌثث
2
 

، فسٌرورة تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة (...تجمع، حً، مدٌنة)وعلٌه مهمث ٌكن تإلقلٌم »
ٌجج أن تؤخذ فً تلحسبثن مبثدئ تلتنمٌة تلمستدتمة تلتً تتعلق بثلمستوى تلعمرتنً تلمعنً؛ 

وٌمكن تعرٌؾ . ألن تألخذ بهذه تلمبثدئ ٌؽٌر كٌفٌة تلعمل، تقرٌج تلمشثكل وبحث تلحلول
 :تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة كمث ٌلً

هً مقثربة نظثمٌة تطبق فً نفس تلوقت عنثصر ٌمكن أن تكون متنثقضة تشمل ثالث 
تلمدى تلبعٌد مقثرنة : وعلٌهث أن توفق بٌن ثالثة أبعثد (إقتصثدٌة، إجتمثعٌة وبٌبٌة )مٌثدٌن 

 (عالقة تلبعٌد بثَخر)، تلعثم مقثرنة بثلمحلً (عالقة تألجٌثل مع تلمستقبل)بثلمدى تلقصٌر 
. «(عالقة مع تَخر، تلقرٌج وتلحثضر)ومشثركة تلموتطنٌن 

3
 

من خالل هذت تلتعرٌؾ نالحظ مدى صعوبة تجسٌد إسترتتٌجٌة تنمٌة عمرتنٌة مستدتمة رؼم 
 :تحدٌد ومعرفة أهم ركثبزهث أال وهً

 تحقٌق رفثهٌة تألجٌثل تلحثلٌة ال تكون على حسثج تألجٌثل تلمستقبلٌة؛- 
تكٌٌؾ نمثذج تلقرترتت بٌن تلمركزٌة وتلمحلٌة، وظٌفة تلدولة وتلمتدخلٌن تلمحلٌٌن بمث فً - 

 ذلك تلقطثع تلخثص؛
تإلعتمثد على تلمشثركة تلشعبٌة فً إتخثذ تلقرتر ألنهث ضرورة إلخترتق عثلم تلنجثح - 

 .تلمستدتم
مع تلعلم أن سٌرورة تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة طوعٌث ستمس جوتنج إقتصثدٌة، إجتمثعٌة 

تلتنمٌة  عملٌة إدترة هً تلمستدتمة تلعمرتنٌة تلتنمٌة»: كمث ٌمكن تعرٌفهث كمث ٌلً. وبٌبٌة
 
 
 

                                                 
1
- Ludovic Schneider, 100 questions pour comprendre et agir : le développement 

durable territorial, Afnor éditions, France, 2010, p : 09. 
2
- Roberto camagni et maria Cristina gibelli, développement urbain durable : 

quatre métropoles européennes, édition de l’aube, numéro d’édition: 342, 

France, 1997, p : 21. 
3
- Catherine charlot-valdieu et Philippe outrequin, développement durable et 

renouvellement urbain : des outils opérationnels pour améliorer la qualité de vie 

dans nos quartiers, l’harmattan, paris, 2006, p : 17,19. 
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 دون تلحثضر تلجٌل إحتٌثجثت لتلبٌة تلمتثحة تلطبٌعٌة لللموترد تألمث بثإلستؽالل تلعمرتنٌة

.«تلقثدمة تألجٌثل فرص تلتؤثٌرعلى
1
 

وحسج هذت تلتعرٌؾ نقول أن تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة قبل أن تكون فعل منجز مٌدتنٌث 
فهً تدبر وفكر إدتري ال بل فن إدتري مبدع ٌرتكز بثألسثس على تلحوكمة تإلقلٌمٌة بمث فً 

 .ذلك تلعمرتنٌة
تؽٌٌر أٌن ٌكون إستؽالل  (تطور)كسٌرورة »: من جهة أخرى تعرؾ تلتنمٌة تلمستدتمة

تلموترد، توجٌه تإلستثمثرتت، توجٌه تلتنمٌة تلتكنولوجٌة وتلتؽٌٌرتت تلمإسسثتٌة تتنثسق مع 
 .متطلبثت تلمستقبل وتلحثضر

عند تطبٌق هذه تلحثلة فً تلمدٌنة كنموذج للتنمٌة تلمستدتمة، فثلهدؾ تألول هو رفثهٌة تلفرد 
على تلمدى تلطوٌل، وهذه تلرفثهٌة تتضمن إرضثء تلحثجثت تإلقتصثدٌة وتلمثدٌة، كذلك 

تلحثجثت تلثقثفٌة وتلوظٌفٌة بثإلنتمثء للمكثن وإتثحة تلقٌم تلبٌبٌة وتلثقثفٌة للمدٌنة؛ هذه تألفكثر 
 :تإدي بنث إلى تعرٌؾ تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة من خالل تلمفثهٌم تلتثلٌة

هً سٌرورة تقوم على تلتمرٌن تلجمثعً، تلقدرة على تنظٌم تلصرتعثت وطوعٌة تلتصمٌم - 
 .تإلسترتتٌجً، ولٌس على تطبٌق نموذج أمثل معرؾ مسبقث

تلنظثم تإلقتصثدي، )تعنً أن نؤخذ بعٌن تإلعتبثر مختلؾ تألنظمة تلمختلفة تلمشكلة للمدٌنة - 
فً تطورهث تلمشترك وتدتخالتهث تلدٌنثمٌكٌة  (تإلجتمثعً، تلفٌزٌثبً، تلبٌبً وتإلرث تلثقثفً

ولٌس فقط تلقٌثم بجمع وجهثت تلنظر  (تلمخرجثت، تلتؽذٌة تلعكسٌة، مردود تلنمو، تلتدتإج)
. «ووضع أهدتؾ مختلفة

2
 

هذت تلمفهوم ٌرمً إلى تصور تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة كمٌدتن إلندمثج وتكثمل مختلؾ 
تألنظمة ففً تلنهثٌة ٌصبو إلى تحقٌق تلفعثلٌة تلتخصصٌة على تلمدى تلبعٌد، وتلتً بدورهث 
تطمح للفعثلٌة تلتوزٌعٌة وتلعدتلة تلبٌبٌة؛ ذلك أن تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة ال ٌمكن ومن 

 .تلخطؤ حصرهث فً حلقة تلبنثء تلمؽلقة كمث هو متعثرؾ علٌه عند تلبعض
هً مجموعة عملٌثت متكثملة فً تلمجتمع من خالل تلجهود »: وتعرؾ تلتنمٌة تلعمرتنٌة بـ

تألهلٌة وتلحكومٌة تلمشتركة وفق سٌثسة إجتمثعٌة محددة وخطة وتقعٌة مرسومة وتعتمد 
هذه تلعملٌثت على موترد تلمجتمع للوصول إلى أقصى إستؽالل فً أقصر وقت 

.«مستطثع
3

 : أي أنه
تتم عملٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة بشكل عضوي تتزتٌد فٌه تلسكثن تلجدد كمث تتزتٌد معهم »- 

 وٌشمل أسلوج تلمرحلٌة أٌضث تصمٌم مبثنً تلخدمثت .تلخدمثت تلمعٌشٌة وتلمرتفق تلعثمة
 بحٌث ٌنمو تلبنثء مع نمو تلخالٌث تلسكنٌة وبمعنى آخر تنمو تلخدمثت مع مث ٌتنثسج ...تلعثمة

 
 
 
 

                                                 
1
- http://www.saudigis.org/FCKFiles/File/6thSaudiGIS_Papers/T5_3.doc. 

2
- Roberto camagni et maria Cristina gibelli, développement urbain durable, 

op.cit., p : 10, 11. 
3
- al-azhar.academia.com 
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.«من حجم تلتدفقثت من تلسكثن تلجدد

1
 كمث ٌنطوي هذت تلتعرٌؾ على سمة ذتتٌة تلتنمٌة 

تلعمرتنٌة تلمستدتمة تلتً تتجسد بإستقاللٌة إتخثذ تلقرتر تلذي ٌصدر من تلجهة تلمحلٌة 
وتلمتوتفق مع تلقرترتت تلعثمة وبثإلعتمثد على مجموعة تلموترد تلمحلٌة بمختلؾ أنوتعهث 

 .وتمثشٌث مع حثجٌثت تلمجتمع تلمحلً

ولكً ال ٌفهم من أن ثقثفة تلبنثء تقتصر على تألبنٌة وتإلنشثءتت تم »من جهة أخرى - 
تلتؤكٌد على أنهث تتضمن عنثصر تلبٌبة تلمحٌطة من مسثحثت خضرتء وأخرى لقضثء 

 وفً هذت تلسٌثق أٌضث تندرج .أوقثت تلفرتغ وتلحفثظ على تلطثبع تلثقثفً للمنطقة تلمعنٌة

أهمٌة تألخذ بآرتء تلسكثن تلمحلٌٌن فٌمث ٌتعلق بمخططثت تألبنٌة تلعمرتنٌة تلعثمة بهدؾ 
. تلخروج بؤفضل تصمٌم ممكن ٌرتعً تثرٌخ تلمنطقة تلمعنٌة وأذوتق سثكنٌهث ورؼبثتهم

وٌعتقد ربٌس مجلس إدترة تلجمعٌة تأللمثنٌة لثقثفة تلبنثء أن ثقثفثت تلبنثء فً معظم أنحثء 
تلعثلم تؤخذ بعٌن تإلعتبثر أهمٌة تلتطوٌر تلعمرتنً على أسثس أخذ تإلرث تلتثرٌخً بعٌن 

تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة بمعنى تلتنمٌة تلتً ترتعً تلبٌبة تلثقثفٌة وتلموترد . تإلعتبثر
.«تلطبٌعٌة، وال تضع فً مقدمة أولوٌثتهث تلربح تلمثدي وتلسرٌع

2
 

كثلبحث عن تحسٌن شروط تلحٌثة تلكمٌة »وٌمكننث أن نعرؾ تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة 
 .وتلنوعٌة، دون تعرٌض قدرة تلتكٌؾ للخطر وتحسٌن نمثذج هذه تلحٌثة لألجٌثل تلمستقبلٌة

أو تحمل / وهً تلتً تدمج تلؽثٌثت تلنوعٌة، ُترتجع إرضثء وكفثٌة تلحثجٌثت تلكمٌة و
تصحٌحثت فً مٌكثنٌزمثت تإلنتثج، تبتعد عن خلق وضعٌثت مؽثلٌة، ال تسثهم مع تألوسثط 

ؼٌر متجددة وتحرص على خلق تلمدٌنة تلتً تدمج  (موتد)تألخرى فً إستهالك سلع 
.«بثلمرتحل تلتثلٌة (توتفقهث)عنثصر مكثنٌة ال تعٌق إعثدة تركٌبهث وتكٌٌفهث 

3
 

هذت تلتعرٌؾ ٌشمل توفٌر شروط تلحٌثة تلصحٌة، حٌث تتضمن تلحثجٌثت تلكمٌة عنثصر 
كثلسكن، تلعمل وتلنقل أمث تلعنثصر تلنوعٌة تتعلق خثصة بثلبٌبة مثل وجود تإلخضرتر، 

تقلٌص تلضجٌج، ألن تلمطثلج تلٌوم تؽٌرت أٌن تجثوزنث منطق سٌطرة تإلسمنت إلى 
ضرورة تحقٌق كفثٌة وإمكثنٌة ولوج تلمرتكز تلثقثفٌة وتلترفٌه، رإٌة تلمنظر تلطبٌعً 
وتحسٌن نوعٌته حتى دتخل تلمسكن، بثإلضثفة إلى محثربة تلتلوث وتلضجٌج، عزلة 

 .تلمنثطق تلمحرومة ومحثولة تعمٌم تألمن
كخالصة تلنموذج تلمرجعً للبحث حول تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة ال ٌعتبر جنة »          

. (هو موضوع أنوتع أخرى للتفكٌر)أرضٌة للتوتزن تإلٌكولوجً، ولٌس مدٌنة مثثلٌة 
تضمن - بثألحرى هو نموذج مثثلً متعدد تألبعثد؛ مبسط، أٌن مختلؾ وظثبؾ تلمدٌنة ممثلة 

 إقتصثدٌثت تلتكتل وتلجوترٌة، تلتدتخل وتلتفثعل تإلجتمثعً، تإلندمثج فً تلشبكة وتلتكثمل
 

                                                 
1

 ٚاٌّلْ إٌّبطك فٟ ٚاٌزغج١ك ٚإٌّٙظ  األٍٍٛة:اٌؼّوا١ٔخ اٌز١ّٕخ فٟ اإلٍزّواه٠خ إثوا١ُ٘، اٌجبلٟ ػجل- 

اٌَؼٛك٠خ،  اٌؼوث١خ ِبئخػبَ، اٌٍّّىخ فالي ثبٌٍّّىخ اٌؼّوا١ٔخ إٌٙضخٞ ف ٚاٌز١ّي اإلثلاع اٌَؼٛك٠خ، ٔلٚح

 www.cpas-egypt.com/articles.1999 ف١فوٞ
2

 .09/11/2008اٌَّزلاِخ،  اٌؼّوا١ٔخ اٌز١ّٕخ ؽٛي أٌّب١ٔخ ٍٛه٠خ ٔلٚح ِؾّل،  ػفواء-

www.dw-world.de/dw/article 
3
- Marc sauvez, la ville et l’enjeu du «développement durable», collection des 

rapports officiels, rapports au ministre de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement, la documentation française, paris, juin 2001, p : 164, 166. 

http://www.dw-world.de/dw/article
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مع تلعثلم تلخثرجً، وأٌن أقصى تلرفثهٌة تلجمثعٌة تنتج عن تلتكثمل تإلٌجثبً بٌن تلبٌبة 

. «وتلمجتمع (تلعمل)تلطبٌعٌة، تلبنثء وتإلرث تلثقثفً، تإلقتصثد 
1

كل هذه »وعلى تلعموم 
تلمفثهٌم وتلتعثرٌؾ تنطوي على إشكثلٌة تإلستدتمة تلعمرتنٌة، أمث تلهدؾ هو تحدٌد شروط 

أٌن ٌمكن أن ندرس آثثر تلنمو تلعمرتنً على ...نظثم عمرتنً ٌتالءم مع تلتنمٌة تلمستدتمة
تألنظمة تإلقلٌمٌة وتلبشرٌة على مستوٌثت مختلفة وأزمنة متبثٌنة؛ مدى قصٌر وأجل طوٌل، 

.«وقت تلخطر ووقت تلكثرثة
2
 

 :ممٌزات التنمٌة العمرانٌة المستدامة- 2
 تتمٌزبسعٌهث نحوى وضع قوتعد وممثرسثت جدٌدة ومعثصرة لمفهوم تلتنمٌة تلمستدتمة »- 

 .تمكنهث من موتجهة تحدٌثت تلحثضر وتوقعثت وتطلعثت تلمستقبل
 .وبتبنٌهث لمنثهج ومقثربثت إبتكثرٌة وإبدتعٌة فً مختلؾ مجثالت تلتنمٌة- 
وبرٌثدتهث فً نطثق إنشثء تلمجتمعثت تلمستدتمة، وإعثدة تطوٌر وتؤهٌل تلمنثطق تلحضرٌة - 

 .وتلرٌفٌة وتلترتثٌة تلتقلٌدٌة، من هذت تلمنطلق
وبوضعهث وتنفٌذهث لمخططثت وإسترتتٌجٌثت وسٌثسثت عمرتنٌة مستدتمة ومسإولة عن - 

بدأً من تلمستوى تلوطنً . توتزن تنمٌة تلقطثعثت تإلقتصثدٌة، وتلبٌبٌة، وتإلجتمثعٌة
 .وتإلقلٌمً وحتى تلمستوٌثت تلمحلٌة، وتفثصٌل تلتصمٌم تلعمرتنً وتلمعمثري

وبحرصهث تلمستمر على تقدٌم قٌم جدٌدة مضثفة من خالل مث تقوم به من أعمثل - 
نوعٌة تلحٌثة، ونمط تلمعٌشة، تلتصمٌم - ترتعً فٌهث تطبٌق مفثهٌم مثل. ومشروعثت

.«...تلبصري
3
 

حسج هذه تلممٌزتت نالحظ أن أؼلبهث تتطثبق وممٌزتت تلتخطٌط تإلقلٌمً ذلك أن تلتنمٌة 
تلعمرتنٌة مث هً إال نتثج تخطٌط عمرتنً ٌندرج ضمن تلحٌز تلذي ٌضم مجثالت تلتخطٌط 

. تإلقلٌمً وٌتعلق بكل مث ٌرتبط بثلبٌبة تلعمرتنٌة سوتًء فً مث ٌخص مدخالتهث أو إفرتزتتهث
أي أن تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة تندمج مع شروط تلتنمٌة تلمستدتمة وفقث أو بثلتنثسق مع 

إتجثه تؽلؽل  تلجذر تلذي نمت وتنبثقت منه، وهذت مث ٌثبت توتزي وتكثمل تألدوتر بٌن 
إسترتتٌجٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة وتلتخطٌط تإلقلٌمً ولنقل تلمستدتم ألنه من هنث أو 
من هنثك ستصٌبه تلعدوى بطبٌعة تلحثل ألنه سٌتعثٌش مع تلمتؽٌرتت تألخرى تلتً تعمل 

 .وفق منظور تلتنمٌة تلمستدتمة
 :مضامٌن عملٌة التنمٌة العمرانٌة- 3

إن تلحدٌث تلسطحً حول عملٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة سٌشمل قبل كل شًء تلتطرق لمعرفة 
 :تلعنثصر تألسثسٌة تلتثلٌة تلتً ٌقوم علٌهث هذت تلموضوع

مفهومه ٌتعلق بمضمون تجدٌد تطبٌقثت تلتخطٌط تلعمرتنً، »:المشروع العمرانً- 1- 3
 وأكثر دقة فهو ٌرتبط بثلالمركزٌة وتلمرور إلى قرترتت تلتعمٌر تلتً تتبنثهث تلدولة 

                                                 
1
- Roberto camagni et maria Cristina gibelli, développement urbain durable, 

op.cit., p : 10. 
2
- développement durable.revues.org/261pour une approche systémique du 

développement durable. 
3

فبئك عّؼخ إٌّل٠ً، ١ٍبٍبد اٌزقغ١ظ اٌؼّوأٟ ٚكٚه٘ب فٟ اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ٚاٌشبٍِخ ٌٍّغزّؼبد - 

 - ػّبْ -اٌّجبكهاد ٚاإلثلاع اٌزّٕٛٞ فٟ اٌّل٠ٕخ اٌؼوث١خ، اٌٍّّىخ األهك١ٔخ : اٌؼوث١خ، اٌّؤرّو اإلل١ٍّٟ

. 2008 عبٔفٟ 17، 14



إستراتيجيت انتىميت انؼمراويت انمستذامت وانتخطيط اإلقهيمي: انفصم انثاوي  

44 

 

 
تلمرور من تلمعٌثر إلى تلَعقد، من تلنزتع إلى - وتلجمثعثت تلمحلٌة، وفً نفس تلوقت هو 

.«أي أن تلمشروع تلعمرتنً أصبح فً حد ذتته أدتة ربط، تعببة وتنسٌق- تلتنظٌم 
1
 

عند تلحدٌث عن تلنمو تلعمرتنً وتلتنمٌة تلمستدتمة هو حدٌث عن »:النمو العمرانً- 3-2
أي ٌمكن أن نطرح تلسإتل . إمكثنٌة إدمثج معثٌٌر وقٌم تلتنمٌة تلمستدتمة فً تلنمو تلعمرتنً

 كٌؾ نسٌر تلتنمٌة تلعمرتنٌة بطرٌقة مستدتمة؟: تلتثلً
ٌكون ذلك من خالل تعمٌر : إن تلنمو تلمستدتم لألقثلٌم قبل كل شًء هو تحكم فً تلنمو- 

أكثر كثثفة لوقؾ تإلنتشثر تلعمرتنً، نقل جمثعً متطور، تجدٌد ودعم مرتكز تلمدن 
 .وتألحٌثء تلموجودة بثإلضثفة إلى تهٌبة تلمنثطق تلصنثعٌة تلمتلفة

 .إن تلعالقة تلمشتركة بٌن تلمدٌنة وتلبٌبة ٌجج أن تعرؾ فً إطثر عمرتن بٌبً- 
تنفٌذ سٌثسة تنمٌة مستدتمة على مستوى مدٌنة هو تلتحكم بثلمجثل وبنثء مدن على نموذج - 

.«تلمدٌنة تلمستدتمة
2
 

مجموع تلدرتسثت، تلسٌرورتت وحتى " تلتخطٌط تلعمرتنً هو» :التخطٌط العمرانً- 3- 3
تإلجرتءتت تلقثنونٌة أو تلمثلٌة تلتً تسمح للجمثعثت تلمحلٌة لمعرفة تطور تألوسثط 
تلعمرتنٌة، تحدٌد فرضٌثت تلتهٌبة تلمتعلقة بتوسع، طبٌعة وموقع تلتنمٌة تلعمرتنٌة 

وتلمجثالت تلتً تستحق تلحمثٌة، ثم تلتدخل فً تنفٌذ تلخٌثرتت تلمتخذة، بثإلضثفة إلى أن 
تلتخطٌط تلعمرتنً هو كٌفٌة تلتنبا وتلتنظٌم تلذي ٌسمح للسلطثت تلعمومٌة بتوجٌه وتلتحكم 

.«بثلتنمٌة تلعمرتنٌة
3
 

وفً . أن تحسٌن تلتسٌٌر تلعمرتنً ٌعتبر رهثنث أعظمث للتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة»حٌث 
تلوتقع تلعجز فً تلتسٌٌر تلعمرتنً ٌمثرس تدهور متسثرع للبنثءتت وتلمجثل تلعمرتنً 

.«وتقلٌص إستدتمته
4

 وهنث تظهر أهمٌة تلتخطٌط تلعمرتنً تلذي ٌمثل وسٌلة ال ٌمكن 
تألولى مرحلة تلمخطط : ٌتم على مرحلتٌن»تإلستؽنثء عنهث فً نظثم تلتسٌٌر تلعمرتنً أٌن 

تلعمرتنً تلعثم وتلثثنٌة مرحلة تلمخططثت تلتفصٌلٌة تلتً تدخل فً تفثصٌل مختلؾ أجزتء 
.«تلمدٌنة تلتً حدد تلمخطط تلعثم لهث صفة عمرتنٌة

5
قد ٌكون تخطٌطث حضرٌث أو » و

تخطٌطث رٌفٌث، وهو عمومث ٌهتم بإختٌثر تلموتقع تلمثثلٌة للمحالت تلعمرتنٌة فً تألقثلٌم 
تلمختلفة، مع توزٌعهث بنمط معٌن من حٌث تلحجم وتلعدد وتلتبثعد، ممث ٌإدي فً تلنهثٌة إلى 

 حصول تلسكثن على كثفة تلخدمثت تلتً ٌحتثجون إلٌهث  فً سهولة وٌسر وبال مشثكل قدر 

                                                 
1
- Philippe hamman et Christine blanc, penser le développement durable urbain : 

regards croisés, édition l’harmattan, France, 2008, p : 19. 
2
- www.vedura.fr. 

3- mekhalfa Abdeslam, les outils de la planification urbaine : contraintes ou 

atouts pour la formalisation des villes, thèse de magister, faculté des sciences de 

la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire, université mantouri 

de Constantine, 2002, p : 78. 
4
- Michel bonetti et jean bouvier, recherche sur l’amélioration de la gestion 

urbaine : un enjeu majeur du développement urbain durable, laboratoire de 

sociologie urbaine générative, paris, 2007, p : 03. www.fc3_fiches359.pdf 
5

فبرٕخ اٌٛربه ٚٚفبء اٌٛربه، اٌّالِؼ اٌزقغ١غ١خ ٌزؾم١ك آفبق اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، ِؤرّو اٌّجبكهاد - 

. 07: ، ص2008ٚاإلثلاع اٌزّٕٛٞ فٟ اٌّل٠ٕخ اٌؼوث١خ، األهكْ، 
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.«تلمستطثع

1
ٌهتم تلتخطٌط تلعمرتنً بتخطٌط تلمدن، فٌدرس موضع » وعلى سبٌل تلمثثل 

تلمدٌنة وموقعهث تلعثم تلذي ٌحدد شكل تلمدٌنة وٌسهم فً تحدٌد أبعثد خطتهث تلعمرتنٌة 
تلحثلٌة وتلمستقبلٌة، بثإلضثفة إلى تحلٌل شكلهث تلخثص وتركٌبهث حٌث ٌهتم بدرتسة تألحٌثء 

، ومرتفق تلخدمثت (أحٌثء سكنٌة، أحٌثء تجثرٌة، أحٌثء صنثعٌة)وتصنٌفهث حسج تلوظٌفة 
تلعثمة من صحٌة وتعلٌمٌة وترفٌهٌة ونقل وموتصالت، بل ٌدخل فً دتبرة تإلهتمثم تخطٌط 

تلمسثكن نفسهث ودرتستهث من حٌث شكلهث ومسثحتهث وترتفثعهث وتركٌبهث تلدتخلً وموتد 
ولم ٌعد تخطٌط تلمدن ٌقتصر على تخطٌط تلنطثق تلمبنً من تلمدٌنة، بل إتسع . تلبنثء

لٌشمل تإلقلٌم تلذي تقع فٌه تلمدٌنة، لذت تحول تخطٌط تلمدن إلى مث ٌمكن أن نطلق علٌه 
تلتخطٌط  تإلقلٌمً للمدن على أسثس أن تلمدٌنة ال تعد ظثهرة منفردة عشوتبٌة تلتكوٌن، بل 

.«ترتبط نشثطثتهث وتطور عمرتنهث بثلنطثقثت تلمحٌطة بهث وتلتً تعتمد علٌهث
2

 هذت بثلنسبة 
للمدٌنة؛ ومن تلمالحظ أن تلتخطٌط تلعمرتنً ٌهتم بؤدق تلتفثصٌل وتلتً ٌمكن أن تمثرس 

كذلك بثلفضثء تلرٌفً مع تألخذ فً تلحسبثن جمٌع خصوصٌثته حتى ٌمكن أن نلحق بمفهوم 
 .تلتخطٌط تلعمرتنً تلمستدتم

 :العوامل المؤثرة فً التخطٌط العمرانً- 4- 3
تتعدد تلعوتمل تلتً تإثر فً عملٌة تلتخطٌط تلعمرتنً، فهنثك من حصر هذه تألخٌرة فً 

تلظثهرة تلبشرٌة أي مدى تؤثٌر تإلنسثن على تلبٌبة محثولة منه لتكٌٌفهث مع رؼبثته 
وإحتٌثجثته دون تدخل أي عنثصر أخرى وبثلمقثبل نجد هنثك من ٌرى ربط بٌن تلعثمل 

تلتخطٌط تلعمرتنً ذلك أنه رؼم تلتطورتت فً تحدٌد عملٌة  (تلطبٌعً)تلبشري وتلبٌبً
ٌُسخر تلطبٌعة كمث ٌشثء وفقث  وتلتكنولوجٌثت تلتً توصل إلٌهث تإلنسثن إال أنه لم ٌستطع أن 

ومن أهم هذه تلعوتمل تلطبٌعٌة تلتً ٌمكن أن تعٌق تقدم تإلنسثن أو تسهل حصوله . لرؼبثته
 :على حثجٌثته هً

ولعل أبرز دلٌل ...تلموقع تلجؽرتفً، تلمنثخ، تلتركٌج تلجٌولوجً، أشكثل تلسطح، وتلنبثتثت
هً زالزل تلٌثبثن تلمتكررة، تلسبج تلذي ٌعود إلى هشثشة تلقشرة تألرضٌة بهذه تلمنطقة 

وتلتً أصبحت تمثل تهدٌدت إلقتصثد تلٌثبثن بل حتى للتركٌبة تلسكثنٌة رؼم كل تلبحوث 
 .تلمتوتصلة تلتً تهدؾ إلى إٌجثد حلول دتبمة لكبح هذت تلخطر

: الفرق بٌن المدٌنة والرٌف- 5- 3
كمث هو معلوم أن تلظثهرة تلعمرتنٌة تشمل نمطٌن لإلستٌطثن تلبشري، حٌث نلمس تلنمط 

تلحضري وتلرٌفً ونظرت لوجود بعض تإلختالفثت بٌنهمث فإن معظم تلدرتسثت لقت تلعدٌد 
من تلصعوبثت فً توضٌح هذه تلفروقثت ذلك أن تلوتقع ٌرسم نوع من تإلستمرترٌة 
 :وتإلمتدتد بٌنهمث، رؼم قدرة تلبثحثٌن على تلتمٌٌز بٌنهمث وتلتً سنلخصهث فً مث ٌلً

 :التباٌن السكانً .1

فً تلرٌؾ أؼلج تألرتضً مخصصة لإلستخدتم تلزرتعً، عكس تلمدٌنة تلتً تتنوع بهث »- 
 .إستخدتمثت هذه تألخٌرة

 
                                                 

1
ِؾّل ف١ٌّ اٌيٚوخ، اٌزقغ١ظ اإلل١ٍّٟ ٚأثؼبكٖ اٌغغواف١خ، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ، اإلٍىٕله٠خ، - 

. 34: ، ص1997
2

 .187-186:ٔفٌ اٌّوعغ، ص- 
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عثدة مث تكون تلكثثفة تلسكثنٌة وتإلسكثنٌة ضبٌلة فً تلرٌؾ مقثرنة بثلمدٌنة إال فً حثالت - 

إستثنثبٌة كمث نالحظه على سبٌل تلمثثل فً تلقرى تلصٌنٌة تلتً ترتفع بهث نسبة تلسكثن 
 . وإختالؾ فً تلنمط تلعمرتنً

 :التباٌن اإلجتماعً .2

 .تكون تلمجتمعثت تلرٌفٌة أكثر تجثنس فً تلصفثت تإلجتمثعٌة أي أنهث أكثر ثبثتث- 
 .قلة تلفوترق تلطبقٌة فً تلرٌؾ- 

 : التباٌن الوظٌفً .3

 .تسٌطر تلزرتعة فً تلرٌؾ بٌنمث فً تلمدٌنة تنتشر تألنشطة تلخدمٌة- 
 .قوة تلعالقثت وتلترتبطثت تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة فً تلرٌؾ- 

 ثمثنٌة خصثبص ٌختلؾ بهث تلمجتمع تلحضري "زٌمرمثن" و"سوروكن: "كمث وضع كل من
 :عن تلمجتمع تلرٌفً وهً

 .تلمهنة فً تلمجتمعثت تلحضرٌة وتلرٌفٌة .1

 .تلبٌبة فً كال تلمجتمعٌن وتؤثٌرهث على تلنشثط تإلجتمثعً .2

 .حجم تلمجتمع تلمحلً .3

 .تلكثثفة تلسكثنٌة فً تلرٌؾ و تلحضر .4

 .عملٌة تلتجثنس أو ال تجثنس تلسكثن فً تلمجتمع تلحضري وتلمجتمع تلرٌفً .5

 .تلتمثٌز وتلتشرٌح تالجتمثعً .6

 .عملٌة تلتنقل و تإلقبثل علٌهث .7

.«تلتفثعل تالجتمثعً وأنمثط تالتصثل .8
1

 

ال ٌجج نخلط بٌن تلتحضر وتلنمو تلحضري، حٌث »وفً هذت تلجثنج علٌنث أن نبٌن أنه 
فهو فً تلعموم . ٌشٌر مفهوم تلتحضر إلى تإلنتقثل من مجتمع رٌفً إلى مجتمع أكثر تحضر

أمث مفهوم تلنمو تلحضري ٌعنً . ٌنظر للنمو تلسرٌع لسكثن تلحضر مقثرنة بثلسكثن تلرٌفً
.«وتَن ؼثلبث مث ٌظهر تلتحضر وتلنمو تلحضري متنثظرٌن. إرتفثع فً عدد سكثن تلمدن

2
 

 :أهداف التنمٌة العمرانٌة المستدامة- 4
إن تلبحوث تلعمرتنٌة خثصة تلتً تضع تإلستدتمة أهم أولوٌثتهث أثبتت عدم وجود أهدتؾ 

ذلك - بصٌؽة أخرى تإلستدتمة تلعمرتنٌة ال تعنً تحقٌق تلهدؾ كذت- موحدة ٌمكن تسطٌرهث 
أنه إذت ربطنث محثولة تجسٌد تنمٌة عمرتنٌة مستدتمة فً إقلٌم معٌن، بثلضرورة سنضع جملة 

من تلفرضٌثت تلتً ننطلق منهث معتمدة على معثٌنثت تلتشخٌص تإلقلٌمً لهذت تإلقلٌم؛ 
وبطبٌعة تلحثل فإن تلنقثط تلتً وقفت علٌهث عملٌة تلتشخٌص ستختلؾ من إقلٌم َخر وبذلك 

سٌختلؾ تخصٌص تلبدتبل ورسم تألهدتؾ بثلتنثسج مع جمٌع خصوصٌثت إقلٌم تلتخطٌط 
وهذت مث ٌستوقفنث لرإٌة حقٌقة ... بمث فً ذلك تلجثنج تإلجتمثعً، تلجؽرتفً، تإلطثر تلزمنً

إختالؾ أهدتؾ تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة تلتً ٌجج أن تتكٌؾ مع عملٌة إدرتك 
 كمث ٌمكن أن ٌظهر فً هذت تلمحور أهمٌة دور تلتخطٌط تإلقلٌمً . خصوصٌة جمٌع تألقثلٌم

                                                 
1

ط ، كاه .إرغب٘بد ٔظو٠خ ٚثؾٛس رغج١م١خ، ك: ِؾّل ػجبً إثوا١ُ٘، اٌز١ّٕخ ٚاٌؼشٛائ١بد اٌؾضو٠خ- 

 .23: ، ص2003اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ ٌٍغجغ ٚإٌشو، اإلٍىٕله٠خ، 
2
- Mario polèse, Economie urbaine et régionale : logique spatiale des mutations 

économiques, Economica, paris, 1994, p : 11. 
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وبثلرؼم من وتقعٌة هذه تلقثعدة . تلذي سٌسثند سٌرورة بعث تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمرؼوبة

 Roberto camagni et maria Cristina "تلعلمٌة فقد تم تحدٌد عدد من تألهدتؾ حسج 

gibelli  " وال ٌمكن أن ننكر أهمٌتهث ألنهث تمثل أرضٌة تسثعد على تحدٌد أسثسٌثت
 :هذه تألهدتؾ لخصت كمثٌلً. لإلنطالق فً تلعمل ومرجع ٌستند علٌه فً تلتقٌٌم

تلتكنولوجٌث، تإلقلٌم وتلشكل تلعمرتنً، : فً هذت تلمحور نقؾ عند ثالث وجهثت نظر تمس»
 .أسثلٌج تلحٌثة وتنظٌم تلعمل تالجتمثعً

فً هذه تلحثالت تلثالث، نمٌز أهدتؾ وتدخالت فً تلمدى تلقصٌر وأخرى فً تلمدى 
 .تلطوٌل

فً تلمدى تلقصٌر، تلبحث عن تإلستدتمة ٌرتكز على إحالل بٌن مدخالت عملٌة تإلنتثج 
وتحقٌق تلتعثدل فً تركٌج تلعملٌة تإلنتثجٌة فً حد ذتتهث وتؽٌٌر نمثذج تلتعببة بتكثفىء 

 .تلموتقع تلسكنٌة وتإلنتثجٌة
أمث فً تلمدى تلطوٌل، ٌتطلج تلتدخل على مستوى تلتكنولوجٌثت وتلشكل تلعمرتنً، للتؽٌٌر 

 .تلعمٌق فً وظثبؾ تلمدٌنة وأنشطتهث
بثلنسبة لحقل أسثلٌج تلحٌثة ونمثذج تنظٌم تلعمل فهو جد معقد، ألن تلتدخل تلعمومً ؼٌر 

ؼٌر  [على سبٌل تلمثثل]ألنه ال تزتل أسثلٌج تلحٌثة فً تلدول تلؽربٌة. مبثشر ومحصور
، "ؼٌر مستدتمة"مإهلة، فهً ترتكز على طثبع تلفردٌة، تلمنثفسة وتإلستهالك تلجثمح أي 

وبمث أن تلمنتوجثت تلمضرة بثلبٌبة ٌجج أن ٌطبق علٌهث ضرٌبة بثإلضثفة إلى تلسعً 
لتخفٌض إستخدتمثتهث ففً تلمدى تلقصٌر سٌكون ذلك من خالل حصر تستعمثل 

سلع تؤثٌرهث على تلبٌبة قوي أمث فً تلمدى تلطوٌل فإن ثقثفة تلتنظٌم / وسثبل نقل/أدوتت
تلعمرتنً تقترح نمثذج حٌثة جدٌدة فً تلعمل وتلحركٌة مثل تلرجوع للخدمثت تلجوترٌة، 

.«وتلتكثفل تلجدٌد" أثر تلمدٌنة"تلعمل بثلتلٌمثتٌك وإحٌثء تألحٌثء لخلق 
1

 وتلجدول تلتثلً 
 . ٌوضح أكثر وٌلخص هذه تألهدتؾ وتألدوتت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
- Roberto camagni et maria Cristina gibelli, op.cit., p : 15. 
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 ٌوضح أهداف وأدوات سٌاسات اإلستدامة العمرانٌة- 01- 02جدول رقم 

             تلمدى        
 تلوسط      

 تلمدى تلطوٌل تلمدى تلمتوسط

 
 

 تكنولوجٌث

 إحالل بٌن تلمدخالت
 تحرٌض على تقتصثد تلطثقة- 
 ضرٌبة على تستعمثل تلطثقة- 
 بٌع حقوق تلتلوث- 
 تعرٌفثت تمٌٌزٌة على تلخدمثت - 

 وتلموترد تلؽٌر متجددة

 تلتؽٌٌر تلتكنولوجً
تسهٌل تلبحوث حول - 

تلتكنولوجٌثت تلصدٌقة  
 وتلمتجددة

 تقنٌن ٌختص بثستخدتم- 
 تلتكنولوجٌثت تلملوثة

 
 
 

 إقلٌم

 تؽٌٌر فً نمثذج تلتعببة
 ضرتبج على تلطرقثت وتلحظثبر- 
 توزٌع تلسٌثرتت- 
تنظٌم حركة تلمرور فً تلمنثطق - 

ذتت تلحركة تلكثٌفة، ضبط حركة 
 تلمرور

 تلحث على تعدد تلوسثبط- 

 تؽٌٌر فً تلشكل تلعمرتنً
تلحث على إنتثج قٌم بٌبٌة - 

 فً ضوتحً تلمدٌنة
 مدٌنة متعددة تلمرتكز،- 

 شبكثت عثمة
تستخدتم /تكثمل تلنقل- 

 تألرتضً
حرج ضد تلتمٌٌز - 

 وتلتهمٌش

 
 
 

أسثلٌج تلحٌثة 
 وتلتنظٌم

 تقلٌص أسثلٌج تلحٌثة تلملوثة
تجمٌع متنوع ورسكلة تلنفثٌثت - 

 تلصلبة
 تسهٌل إستعمثل تلدرتجة- 
 جثذبٌة تلنقل تلجمثعً- 
تخفٌض تلطلج على تلسلع ذتت - 

 تلتؤثٌر تلسلبً على تلبٌبة

 «بٌبٌة»أسثلٌج حٌثة 
 نشثط مهنً خثرج تلمكتج - 

 ٌمثرس بفضل تلتٌلٌمثتٌك 
 و كذلك تلتسوق

 سثعثت طوعٌة- 
 طثقثت نظٌفة للتدفبة- 

 
Source : Roberto camagni et maria Cristina gibelli, développement 

urbain durable : quatre métropoles européennes, édition de l’aube, 

numéro d’édition: 342, France, 1997, p : 14. 

 
 :مبادئ وسٌاسات التنمٌة العمرانٌة المستدامة- 5

قبل توضٌح مجثالت تلتنمٌة تلعمرتنٌة ٌجدر بنث أن نبٌن مبثدئ وسٌثسثت هذه تألخٌرة ألن 
ٌَسهل تعٌٌنه، أمث تألصعج ٌتضح من تلسإتل تلتثلً مثذت سنفعل فً هذت : تلمجثل موجود و

تلمجثل وعلى أي دعثمة سنرتكز؟ وقصد تلوصول إلى تنمٌة عمرتنٌة مستدتمة ٌجج 
 :تإلعتمثد على تلمبثدئ تألسثسٌة تلتثلٌة
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، من خالل (أٌن تعتبر تلبٌبة كمورد ولٌست عثبق)تلفعثلٌة تلتخصصٌة على تلمدى تلبعٌد »- 

ٌِم تلمزتٌث تلمستقبلٌة ولٌس فقط تلمزتٌث «سوق جٌد»إدرتج تكثلٌؾ إجتمثعٌة وبنثء  ٌُق  
 تلمبثشرة؛

، تسمح لعدد كبٌر من (أٌن تكون تلمشثركة وتإلنتمثء)فعثلٌة توزٌعٌة على تلمدى تلبعٌد - 
سكثن تلمدٌنة أن ٌإدوت خدمثت عمرتنٌة وٌسثهمون فً خلق مزتٌث تلتجمع وتنوٌع 

وهنث ال نعنً تشٌٌد مدٌنة تلمسثوتة ألن تلمسثوتة أو بنثء مدٌنة دون صرتعثت . تإلختٌثرتت
بثلعكس فهذت مث ٌستوجج صنع مكثن للتنوع، تلحمثٌة، : شرط ؼٌر كثفً لتحقٌق تإلستدتمة

تإلندمثج وإعثدة تإلنتثج، بضمثن ؼٌثج تلتمٌٌز، تعببة تلموتطنٌن وتلشفثفٌة، تجدٌد 
تلمنتخبٌن، إتثحة تلفرص؛ فثلمدٌنة تلمستدتمة هً لٌست مدٌنة دون نزتعثت، لكنهث مدٌنة 

 تجٌد وتتحكم فً إدترتهث؛
، حتى وإن إتخذت هذه تألخٌرة (أٌن تكون تلمنثفع تلبٌبٌة متثحة للجمٌع)تلعدتلة تلبٌبٌة - 

فهً ال تعنً دتبمث إنتثج قٌم بٌبٌة فقط تضمن : معنى ٌتعلق بثألجٌثل تلحثلٌة وتلمستقبلٌة
تإلنتفثع لكل سكثن تلحضر فً تلحثضر وتلمستقبل،فعثمل تلعدتلة ال ٌظهر كقٌمة مجردة 

أوال ألن تلسٌثسثت : لكن كقٌمة مرتبطة بثلبٌبة (ٌمكن أن نصلهث من خالل سٌثسثت أخرى)
على )تلبٌبٌة ؼثلبث مث تكون مكلفة وتنطوي على تضحٌثت ضخمة بثلنسبة للطبقثت تألقل ٌسر

؛ كذلك ألنه عندمث نحدد موتقع إقلٌمٌة للسلع تلبٌبٌة، (...سبٌل تلمثثل تلضرٌبة على تلكربون
.«فعملٌة تلخوصصة هذه ستستثنً بعض تلمستعملٌن تلمحتملٌن

1
 

وتلشكل تلتثلً ٌوضح أكثر مبثدئ وسٌثسثت تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة، حٌث ستطبق 
تإلسترتتٌجٌثت، تلسٌثسثت فً مجموعة من تإلجرتءتت وفقث لعدد من تلمبثدئ وتلتً تظهر 
بإتجثه شعثع تلعقلنة تإلجرتبٌة، ثم ُتدقق وُتفصل هذه تألخٌرة من خالل تلخطوط تلتوجٌهٌة 
تلتً تؤخذ منحى تلعقلنة تلجوهرٌة، هذه تلعملٌثت تتم إنطالقث من إنتقثء للبدتبل تلتً ترتكز 

 . على تلموترد تلمتوفرة سوتًء فً مث ٌخص تولٌفة تلمدخالت أو تلمخرجثت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
- Roberto camagni et maria Cristina gibelli, op.cit., p : 13, 23 
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 ٌوضح تكامل مبادئ وسٌاسات للتنمٌة العمرانٌة المستدامة- 02-02: شكل رقم
 

                                           عقلنة إجرائٌة
 
 

 مجموع متكثفا من تإلختٌثرتت من أجل                                                               - إستمرترٌة فً قدرة تلتؽٌٌر وتإلستجثبة               - 
  تلدٌنثمٌكٌة                                                  تألجٌثل تلمستقبلٌة                                            

 (تحسر- ال)إسترتتٌجٌة طرد تلخطر - تخصٌص عقالنً                                      - 
 مبدأ تلحٌطة- قدرة إسترتتٌجٌة مع منفعة إجتمثعٌة ثثبتة            - 

 على تلمدى تلطوٌل
 
 
 
 
 
 
 

 مقثربثت                                                                                                  مقثربثت      
 موجهة                                                                                        موجهة للمدخالت                                                                                                 

 للمخرجثت                                                 
 بدتبل بٌن تلموترد متفق)                                                  (بدتبل بٌن تلموترد متفق علٌهث)

 (                                                                                        علٌهث
 

 
 
 

 إستعمثل تلموترد بحد أدنى من قدرة- تدفق ثثبت للمنفعة على تلمدى تلطوٌل                - 
 تلتكثمل                     /                                                               تلتجدد

 وحدتت محلٌة ذتت إستمرترٌة ذتتٌة- تدفق ثثبت لإلستهالك فً تلمدى تلطوٌل              - 
 (للموترد وتلنفثٌثت)                                                                 وإحتوتء ذتتً 

 
 

 
 عقلنة جوهرٌة

Source : Roberto camagni et maria Cristina gibelli, développement 

urbain durable : quatre métropoles européennes, édition de l’aube, 

numéro d’édition: 342, France, 1997, p : 12. 
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: كثلتثلً" berlman"كمث ٌمكن أن نقدم مجموعة تلمبثدئ تلتً حددهث 

. توجد بٌبة عثلمٌة مستدتمة دون بٌبة عمرتنٌة مستدتمة ال»- 

. تلتخطٌط تلعمرتنً تلدتبري أفضل من تلتخطٌط تلخطً، وهو ضروري إلستردتد تلموترد- 

. ال ٌمكن أن تكون هنثك حلول بٌبٌة عمرتنٌة دون تخفٌؾ تلفقر تلعمرتنً- 

ال ٌمكن أن ٌكون هنثك حل دتبم للفقر ولتدهور تلبٌبة دون مجتمع مدنً قوي وتستعمثل - 
. جدٌد لألرتضً

: ال ٌمكن أن ٌكون هنثك تحول عمرتنً دون- 

 تؽٌٌر تألنظمة تلمحركة تلقدٌمة وقوتعد تلعمل. 

 تشكٌل شرتكثت تعثونٌة بٌن تلقطثعثت تلمشتركة. 

 ربط تلمحلً بثلعثلمً من خالل شبكثت إتصثل مستقلة. 

 من دون عدتلة إجتمثعٌة 21ال ٌمكن أن تكون هنثك مدٌنة مستدتمة فً تلقرن تلـ - 
.«ومشثركة سٌثسٌة وكذلك فعثلٌة إقتصثدٌة وإعثدة إحٌثء بٌبٌة

1
 

حٌث . كمث نالحظ أن هذه تلمبثدئ جد وتضحة، ولّعل هذت مث سٌسهل ممثرستهث فً تلمٌدتن
 .مست تلتركٌبة وتلهٌكلة تلعمرتنٌة، تلوضع تإلجتمثعً، تلنظثم تإلقتصثدي وتلسٌثسً

: وعلى تلعموم قد تم تلخٌص مركبثت تلتنمٌة تلعمرتنٌة فً تلشكل تلتثلً حسج
"DRAKAHIS-SMITH " تلذي ٌبٌن أن هذه تألخٌرة ال ُتخلق من عدم بٌنمث تتشثرك

وتتمثسك تلعدٌد من تلعوتمل فً مث بٌنهث؛ أٌن نجد تلجثنج تلسٌثسً، تإلقتصثدي، 
ٌّر تألنشطة بنثًء على مجموعة من تلمبثدئ وتلتً ال . تإلجتمثعً، تلبٌبً وتلدٌمقرتطٌة وُتس

ٌمكن حصرهث فهً محددة حسج وجهة نظر تلبثحث أي أن هذت تلشكل ٌعرض نموذجث 
فً مجثل زمنً محدد، " DRAKAHIS-SMITH"للتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة برإٌة 

وألن تلمهم هو تلتجربة فهً تلوحٌدة تلكفٌلة وتلقثدرة على خلق تلنموذج تلكؾء مع تألخذ فً 
تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة تشكل مثثال وتوضح إرتدة إلٌجثد توفٌق بٌن »تلحسبثن دتبمث أن 

 هدؾ تنمٌة عقالنٌة، هدؾ بٌبً ٌشمل تلتنوع تلحٌوي وهدؾ تلضبط وتلعدتلة

 

 

                                                 
1

ه٠لح ك٠ت ١ٍٍّٚبْ ِٕٙب، اٌزقغ١ظ ِٓ أعً اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، ِغٍخ عبِؼخ كِشك ٌٍؼٍَٛ إٌٙل١ٍخ، - 

. 500، 499: ، ص2009، اٌؼلك األٚي، 25اٌّغٍل 
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.«تإلجتمثعٌة
1

 سٌكون من تلممكن خلق تلنموذج تألمثل تلذي ٌشمل جمٌع مكونثت منظومة 
تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة فً إطثر مكثنً محدد ومدة زمنٌة معٌنة ٌتم تإلستنثد بثلتخطٌط 
تإلقلٌمً لتعٌٌنهث أي أن إسترتتٌجٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة ال ٌمكنهث أن تعمل أو ترسم 

 .أي نوع من تلضبثبٌة فٌمث ٌتعلق بؤهمٌة تلتخطٌط تإلقلٌمً

 مركبات التنمٌة العمرانٌة المستدامة حسب-  03- 02: شكل رقم
"DRAKAHIS-SMITH("1995) 

 

 
 

 
 

                                         سٌثسٌة
 إجتمثعٌة                                                                     إقتصثدٌة

 
                                تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة

 

 دٌمقرتطٌة                                                                      بٌبٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : milous ibtissem, la ville et le développement durable : identification et 

définition des indicateurs de la durabilité d’une ville - cas de Constantine –thèse 

de magister, faculté des sciences de la terre, de la géographie et de 

l’aménagement du territoire, université mantouri de Constantine, 2006, p : 59. 
 

                                                 
1- Kouzmine Yaël, les villes sahariennes algériennes et le développement urbain 

durable : ville réelle et ville normative, laboratoire théma – umr 6049, université 

de franche – comté, 2005, p : 09 : www. Kouzmine_DUD_Sahara_2005.pdf 
 

 كٚه اٌلٌٚخ 

 ِؤٍَبد ك٠ّمواط١خ 

 لبػلح اٌضو٠جخ اٌؼّوا١ٔخ  ِشبهوخ فٟ اٌزقغ١ظ

 إربؽخ ِلاف١ً وبف١خ

  ؽبع١بد

 أٍب١ٍخ

 ْؽك اإلَٔب 

 فظٛثخ 

 ً  ٔم

 إٔزّبء 

  َإٍزؼّبي َِزلا

 ٌٍّٛاهك اٌّزغلكح

  ٝٔإٍزغالي أك

ٌٍّٛاهك غ١و 

 اٌّزغلكح

  ٞرظ١ُّ ؽضو

 ِٕبٍت
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II. مجاالت التنمٌة العمرانٌة المستدامة: 

فً هذت تلمحور نمٌز بٌن مجثلٌن؛ همث تلفضثء تلرٌفً وتلفضثء تلحضري أٌن ٌمكن ممثرسة 
إسترتتٌجٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة وفً نفس تلوقت لتوضٌح أن هذت تلتمٌٌز تلمجثلً 

فمن خالل هذت تلعرض سٌتم تحلٌل تلوجهة . ٌنطوي فً حد ذتته على أدتء للتخطٌط إقلٌمً
تلنظرٌة بؽرض تفصٌل تلدعثمة تإلقلٌمٌة تلتً تقوم علٌهث إسترتتٌجٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة 

تلمستدتمة وفً نفس تلوقت لتوضٌح تلعدتلة تلمكثنٌة وفرض تلتنظٌم كؤحد أهم وأبرز 
 . تألهدتؾ تلتً ٌسعى إلٌهث تلتخطٌط تإلقلٌمً

 :الفضاء الحضري- 1
 :مفهوم المدٌنة- 1- 1
إذت مث تعتمدنث على تعرٌؾ لؽوي للمدٌنة وجدنث أن كلمة مدٌنة  تعود فً تألصل إلى كلمة »
وهً ذتت أصل سثمً إستعملهث تَشورٌون وتألكثدٌون فً معنى تلقثنون كمث " دٌن"

 . أُستعملت كلمة تلدٌثن فً تللؽة تَرمٌة وتلعبرٌة فً معنى تلقثضً
 مرة فً تلقرآن وقد أطلقت تلكلمة على موتضع بهث حكثم وملوك، 17قدذكرت تلمدٌنة و

 ...فثرتبطت أسثسث بمٌزة تلسلطة وتلنظثم
ثقثفة، فكر )فجثءت بذلك تلمدٌنة دتلة على تجتمثع تلملة وعلى تلنظثم وتلحكم وعلى تلدٌن

وترتبط معنى تلمدٌنة ...، حٌث ال ٌتم عمرتن بدون إجتمثع وال إجتمثع بدون عدل(وروح
 ...بثالجتمثع وتلعدل وهً أسس تلعمرتن

وال ٌعنً تلعمرتن وتلعمثرة كمث سبق تلبنثء وتلتشٌٌد تلمثدي فقط وإنمث كذلك إصالح وعمثرة 
، رعثٌة (بثلتعثون على تلبر وتلتقوى وإفشثء تلسالم ونشر تلعدل وتوطٌد تألمن)تإلجتمثع 

تلبٌبة حرثث وزرعث ونبثتث ومثءت وهوتء وإصالح وعمثرة تلنفوس بعمثرة تلود وإصالح 
.«تلعوتطؾ وتلنفوس

1
 

وبثلرؼم من أن تلمشهد تلمدٌنً أصبح مؤلوفث ومعتثدت إالّ أن وجود تلتعرٌؾ تلموحد وتلذي 
ٌمكن أن ٌندرج ضمنه جمٌع أنوتع تلمدن مث ٌزتل ؼثببث، وعلٌه ستقدم مجموعة تلتعثرٌؾ 

تلتثلٌة وتلتً بإمكثنهث إلى حد مث أن توضح وجود بعض تلنقثط تلمشتركة تلتً تتضمنهث 
تعثرٌؾ تلمدن وفً نفس تلوقت ستكشؾ عن تإلختالفثت تلبثرزة تلتً تمٌز كل تعرٌؾ عن 

 :   تَخر

بثلنسبة لمختص إجتمثعً، مدٌنة . ٌمكن تعرٌؾ تلمدٌنة بعدة طرق حسج تلهدؾ تلمحدد«
ٌمكن أن تكون مكثن لثقثفة، ألسلوج حٌثة ونظثم لقٌم إجتمثعٌة ممٌزة مقثرنة بثلجهثت 

أمث . بثلنسبة لمختص سٌثسً، مدٌنة ٌمكن أن تكون مجموعة عالقثت سٌثسٌة. تلرٌفٌة
ٌعتبر تلمدٌنة كتجمع دتبم للسكثن وأنشطة إقتصثدٌة  "Pierre George "بثلنسبة لإلقتصثدي

 .مركزة فً مجثل محدود، تشكل وحدة إقتصثدٌة معقدة
تألول ٌجج أن ٌكون هذت تلتجمع . من خالل هذت تلتعرٌؾ نستخلص ثالثة عنثصر ربٌسٌة

 دتبم؛ ألن حشد آالؾ تألشخثص فً بعض تألحٌثن ٌكون من أجل مهرجثن أو تلدفثع
 

                                                 
1

، 154، 66: ، ص1992ط، اٌغيائو، .إثوا١ُ٘ ثٓ ٠ٍٛف، إشىب١ٌخ اٌؼّواْ ٚاٌّشوٚع اإلٍالِٟ، ك- 

155. 
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أمث تلعنصر تلثثنً فثلمدٌنة ٌجج أن تكون وحدة إقتصثدٌة . تلوطنً، وهذت ال ٌخلق مدٌنة

ثثلثث تلمدٌنة هً وحدة إقتصثدٌة معقدة، تفسر من خالل وجود للعدٌد من تألعوتن . ممٌزة
.«تإلقتصثدٌٌن ٌتثبعون فوتبد متضثربة، ووجود عالقثت بٌن تلمدن

1
 

تثرٌخ "صفحة وعنوتنه 1000 فً مجلده تلمكون من "لٌونثردو بنفولو"وٌخلص تلمإرخ »

بولٌس )" تلبولٌس"إلى أن أول نموذج حضري فً تلعثلم هو تلمدٌنة تإلؼرٌقٌة أو " تلمدٌنة
بتمٌزهث " تلبولٌس- "بنفولو- وبعد أن وصؾ . (هً تلكلمة تإلؼرٌقٌة تلتً تعنً مدٌنة

بثلتؽٌر تلمستمر ولكن مع تإلستقرتر، وتلتوتزن مع تلطبٌعة، وسهولة قٌثدهث فً تلنمو حتى 
تلتً جعلت تلمدٌنة تإلؼرٌقٌة، فٌمث .. أن هذه تلصفثت كثنت هً"بعد كبر حجمهث، كتج مبٌنث 

.«"مضى ولسوؾ تبقى، نموذجث صثلحث لجمٌع تلتطوٌرتت تلحضرٌة تألخرى
2

تتسم » حٌث 
جمٌع تلتعرٌفثت بسمة ربٌسٌة مشتركة فً كون تلمدٌنة مكثنث لتركز تلسكثن وتلنشثطثت 

فبثلمفثهٌم تإلقتصثدٌة ٌنظر إلى تلمدٌنة كشبكة متدتخلة من تألسوتق تإلقتصثدٌة . تإلقتصثدٌة
.«تلسكن، تلعمل تألرض، تلنقل وؼٌرهث- 

3
 

إن تلمدٌنة هً تلمحلة تلتً ٌقوم معظم سكثنهث بؤعمثل ؼٌر زرتعٌة أو إن تلمدٌنة هً »
 نسمة أو هً تلمحلة تلتً ٌعمل سكثنهث فً 5000تلمحلة تلتً ال ٌقل عدد سكثنهث عن 

 .دتخلهث
هذت - fondements de la géog.humaine- فً كتثبه " max sorre "وٌقترح 
محلة ٌعٌش فٌهث مجتمع مستقر ؼثلبث مث ٌكون ضخم تلعدد كمث أن كثثفته تلمدٌنة : "تلتعرٌؾ

مرتفعة وال ٌعتمد كل أفرتده أو معظمهم فً رزقهم  على تلزرتعة وهو فً نشثط دتبم وعلى 
ومن تلوتضح أن هذت تلتعرٌؾ وإن كثن مطوال إال أنه أعم وأشمل ." درجة عثلٌة من تلتنظٌم

هنثك مثال تلمدن تلزرتعٌة فً سٌبٌرٌث تلسوفٌتٌة . ولكن شموله لٌس تثمث فهنثلك إستثنثءتت
.«وتخصص أؼلج أهلهث فً تلزرتعة

4
 

تلمدٌنة هً عبثرة عن إنتظثم وسطً لمجموعة من تلسكثن ونشثطهم، وٌهدؾ هذت تإلنتظثم »
.«تلوسطً عثدة إلى تحقٌق فوتبد ومصثلح مشتركة

5
 

إذت هذه تلتعثرٌؾ تشترك فً كون تلمدٌنة عبثرة عن تجمع بشري ومثدي وطبٌعً مستقر 
أنه ٌوجد تدتخل بٌن تلتطور تلفٌزٌثبً للمدٌنة »ٌسٌطر علٌه طثبع تلدٌنثمكٌة وهذت ٌعنً 

- وتطورهث تإلجتمثعً، فثلمجثل لٌس إال دعثمة لمجموعة إسترتتٌجٌثت سوسٌو 
.«إقتصثدٌة

6
  أمث نقثط تإلختالؾ تكمن فً إختالؾ تألنظمة تلتً تقوم علٌهث تلمدٌنة وتلتً 

                                                 
1
- Joseph H.Chung et autres, économie urbaine, Gaëtan Morin et associés itée, 

Québec, Canada, 1981, p : 09, 10. 
2

 اٌج١ئخ ِوالجخ ػفذ، ِؼٙل  إ٠ٕبً:ٚاإلَٔب١ٔخ، روعّخ اٌج١ئ١خ  األثؼبك:اٌّلْ الٚ، رقغ١ظ.ك ِبه١ٍب -

. 7:ص ،1994ٚاٌزٛى٠غ، ِظو، ٌٍٕشو اٌل١ٌٚخ اٌلاه ،105 اٌؼب١ٌّخ، ٚص١مخ
3

، كاه طفبء (ٔظو٠خ ١ٍٚبٍخ)ِؾجٛة ػبكي ػجل اٌغٕٟ ٍٚٙبَ طل٠ك فوٚفخ، اإللزظبك اٌؾضوٞ - 

 .34: ، ص2008، 1ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، اٌغجؼخ 
4

، 34: ، ص1980ط، .ِؾّل ١٘ٚجخ ػجل اٌفزبػ، فٟ عغواف١خ اٌؼّواْ، كاه إٌٙضخ اٌؼوث١خ، ث١وٚد، ك- 

35 .
5

: ثش١و ِؾّل اٌز١غبٟٔ، ِفب١ُ٘ ٚأهاء ؽٛي رٕظ١ُ اإلل١ٍُ ٚرٛطٓ اٌظٕبػخ، ك٠ٛاْ اٌّغجٛػبد اٌغبِؼ١خ- 

 .36:، ص1987اٌغيائو،
6
- Marc sauvez, la ville et l’enjeu du «développement durable», op.cit., p : 112. 
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تحدد حركتهث ألنه ال ٌمكن أن نسجل وجود مدٌنة مث دون وجود نظثم إقتصثدي مثال خثص 

تلتً تعطً هوٌة وتعرٌؾ مفرد ...بهث؛ عالوة على هذت إختالؾ تألنشطة، تلثقثفثت، تألحجثم
 . لمدٌنة مث
.«ٌمكن أن تعرؾ تلمدٌنة كنظثم إقلٌمً»فً حٌن 

1
 وهذت مث ٌبرهن على إختالؾ تلمدن ذلك 
أن تلمقثربة تإلقلٌمٌة جوهر معنثهث ٌرمً إلى وجود تإلختالؾ تإلقلٌمً وتلتركٌبً أحد أبرز 

 .تلعوتمل تلتً من خاللهث نستطٌع تمٌٌز إقلٌم أو نظثم مث عن تَخر

 :وظائف المدن- 2- 1
إن تلمدٌنة فً جوهرهث تدخل ضمن إطثر إسترتتٌجٌة إرتدٌة مطردة للتهٌبة تلعمرتنٌة، »

وهً أٌضث أدتة ربٌسٌة للنهوض بثلتنمٌة تلعمرتنٌة إذت مث أخذنث فً تإلعتبثر أن دورهث تألول 
فً إطثر تعمٌر متحكم فٌه لهذت تلؽرض، ٌتمثل فً تلمسثعدة على تنظٌم وتثمٌن تلقدرتت 

تلعمرتنٌة تلتً ٌقوم علٌهث دورهث ووظثبفهث سوتء بإنمثء تألنشطة تإلنتثجٌة إنطالقث من 
تلموترد تلمحلٌة أو تلجهوٌة أو بتنظٌم وإنعثش تألنشطة تلرٌفٌة تلوتقعة فً دتبرتهث تإلقلٌمٌة 

.«من خالل تلخدمثت تلعدٌدة وسوق تإلستهالك تلتً توفرهث لهث
2
 

فكمث تتعدد أنوتع تلمدن وأحجثمهث وخصثبصهث فإن وظثبفهث هً كذلك، حٌث تصنؾ حسج 
تإلدترٌة وتلحربٌة كمث تصنؾ - تإلقتصثدٌة- تلثقثفٌة - تلوظٌفة تلسٌثسٌة : طبٌعة تلمجثل إلى

حسج تلبعد تلمكثنً إلى وظٌفة محلٌة ال تخرج عن نطثق منطقة معٌنة دتخل تلمدٌنة أمث 
 . تلوظٌفة تإلقلٌمٌة فهً تشمل كل إقلٌم تلمدٌنة بثإلضثفة إلى عالقثتهث مع تلمدن تألخرى

إحدتهمث رسمٌة أي مسجلة حكومٌث : فً حٌن أن تألنشطة تلحضرٌة تصنؾ إلى صنفٌن
 :وأخرى ؼٌر رسمٌة وهً بدورهث تضم أنشطة مشروعة وؼٌر مشروعة، حٌث

هنثك مدن ٌؽلج فٌهث وجود أنشطة تلمرتبة تلثثلثة تلتً تشمل تلتجثرة وتلبنثء وتلتعلٌم - 
 ...وتلنقل وتلصحة

تسثهم تلمدن فً خلق إقتصثدٌثت تلتكتل وذلك من خالل شدة تركز تألنشطة تإلقتصثدٌة - 
 .مكثنٌث

ٌظهر دور ثثنوي بثإلضثفة إلى تألهمٌة تلتً تتبوإهث تلمدٌنة فً إطثر حدودهث تلجؽرتفٌة - 
وتإلدترٌة أال وهو إعتبثرهث شبكة إتصثالت وموتصالت تتجسد عن طرٌق دور تلمدٌنة فً 

. تجمٌع تلمعلومثت وخلق فضثءتت للتوتصل بٌن تلمدن تقتصد فً تلوقت، تلتكلفة وتلجهد
 :وألن تلبحث مبنً على تخصص إقتصثدي بثألسثس سنقدم تلدور تإلقتصثدي للمدٌنة

إستهالك وإنتثج : بمث أن تلمدٌنة وحدة إقتصثدٌة، فلهث وظٌفتٌن إقتصثدٌتٌن ربٌسٌتٌن همث»
 .سلع وخدمثت

زٌثدة .  تلنمو تلحضري ٌرتفقه زٌثدة سكثنٌة وكثثفة دٌمؽرتفٌة فً تلمدن:وظٌفة اإلستهالك- 
تلسكثن ٌعنً توسع تلسوق، تألمر تلذي ٌإدي إلحتمثالت جذج صنثعثت جدٌدة وٌشجع 

أمث تَن توسع تلسوق ال ٌعود فقط للزٌثدة تلسكثنٌة؛ . توسع تلصنثعثت تلموجودة من قبل
 بثلعكس فهذت مث ٌمٌز تلمدٌنة عن منطقة رٌفٌة، حٌث فً تألولى تلمٌل لإلستهالك أكثر قوة 

                                                 
1
- www.meshs.frdocuments/eshspresentation_tves.pdf 

2
ٚضؼ١خ اٌزواة اٌٛطٕٟ، : ٚىاهح اٌزغ١ٙي ٚاٌز١ٙئخ اٌؼّوا١ٔخ، ٍِفبد اٌز١ٙئخ اٌؼّوا١ٔخ، اٌغيائو غلا- 

 .240: إٍزوعبع اٌزواة اٌٛطٕٟ، ك٠ٛاْ اٌّغجٛػبد اٌغبِؼ١خ، ص
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وإحتمثالت إستهالك منتوجثت جدٌدة وخدمثت جد معتبرة، وهو تلذي ٌفسر بكثثفة دٌمؽرتفٌة 

وكوجهة نظر بثلنسبة لوظٌفة تإلستهالك تلكثثفة تلدٌمؽرتفٌة تلقوٌة تعنً تقلٌل لتكلفة . كبٌرة
 .تإلشهثر وتإلعالم

بإختصثر إن إستهالك سكثن تلحضر مقثرنة بسكثن تلمنثطق تلرٌفٌة ال ٌتمٌز بثلمستوى 
وهذت مث ٌظهر فً تلشكل أٌن نالحظ أنه من أجل ]. تلمرتفع فقط، لكن بثلمٌل تلشدٌد كذلك

فً حٌن أن سكثن تلحضر  (ر-  س 0)، أفرتد تلمنثطق تلرٌفٌة ٌستهلكون (دَ )نفس تلدخل 
 [.(ح-  س 0)ٌستهلكون 

 قدرة تلمدٌنة على إنتثج سلع وخدمثت ٌتعلق من جهة بقدرتهث على جلج :وظٌفة اإلنتاج- 
بإختصثر وظٌفة . صنثعثت جدٌدة ومن جهة أخرى تسهٌل توسع صنثعثت موجودة سثبقث

تإلنتثج للمدٌنة تحدد من خالل تموقع تألنشطة تإلقتصثدٌة، تلذي ٌرتبط بطبٌعة تلنشثط 
وتلمزتٌث تلتً تقدمهث تلمدن تلممتثزة ... لألعوتن تإلقتصثدٌٌن"تلتموضع"ووظٌفة تفضٌل 

 .هً عثمل آخر ٌإثر كثٌرت فً تموضع تألنشطة تإلقتصثدٌة"إقتصثدٌثت تلتكتلك"
هنثك تلمتعلقة بثلمجتمع، تألسرة : حٌث نمٌز ثالثة مجموعثت إلقتصثدتت تلتكتل

 .وتلمإسسثت
؛ بتقدٌر أن تلحجم تلدٌمؽرتفً للمدٌنة إرتفع، فإن تكلفة إلقتصثدٌثت تلتكتل تلمجتمعٌةبثلنسبة 

تلتزود بثلمثء، تلطثقة، بعض أنوتع تلحمثٌة تلعمومٌة، تلصحة )بعض تلخدمثت تلعمومٌة 
هذت تلنوع من إقتصثدتت تلتكتل ٌشجع تألفرتد على توقع أن تلتطور . ٌمكن أن تقل (تلعمومٌة

تإلقتصثدي للمدٌنة ٌرفع من مستوى تلمعٌشة لكل تلوطن، لذلك فثلنمو تإلقتصثدي للمدٌنة 
 .مفٌد لكل تلتجمعثت

 ٌشمل مزتٌث تجهٌزتت تلتسلٌة، تلثقثفة، تلعمل، إمكثنٌثت إلقتصثدتت تلتكتل لألسربثلنسبة 
. تلدخل تلمرتفع، تلحرتك تإلجتمثعً وسلسلة أخرى من تلمزتٌث تلتً تعرضهث تلمدٌنة لألسر

 .وبثلمقثبل هنثك عوتدم تلتكتل كتلوث تلهوتء، تإلزدحثم وتلجرٌمة
 والرٌفٌةالحضرٌة : ٌوضح وظٌفة اإلستهالك- 04-02: شكل رقم

 تإلستهالك                                                                                         
 حضرٌة                        

 ح                                                                                     -            رٌفٌة                                                             س

 
 ر-                                                                                   س

 
 
 
 

 0تلدخل تلفردي تلمتثح                                َد                                   
 
 
 
 
 

Source :Joseph H.Chung et autres, économie urbaine, Gaëtan Morin et associés 

itée, Québec, Canada, 1981, p : 14. 
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أي أنهث تتنثول .  تلعج دور أسثسً لتموقع تلصنثعثت وتلتجثرةإقتصثدتت تكتل تلمإسسثت

 .إقتصثد تلحجم، تلموقع وإقتصثد تلتعمٌر
بتوقع . إقتصثد تلحجم هو عملٌة من خاللهث تنخفض تكلفة تإلنتثج بفضل زٌثدة جودة تلمنتوج

تلنمو تلسكثنً للمدٌنة تلذي ٌضمن وٌحفظ تلسوق وتإلنتثج، فثلمدٌنة تعرض أكبر إحتمثل 
وإقتصثد تلموقع ٌرجع لمزتٌث تؤسٌس مإسسة صنثعٌة . إلقتصثد تلحجم منه فً تلقرٌة

أمث إقتصثدٌثت . بثلقرج من صنثعة من نفس تلنوع بهدؾ جذج أعدتد كبٌرة من تلزبثبن
تلتعمٌر تضمن مزتٌث كثٌرة تعرضهث تلمدن فً مختلؾ تلصنثعثت، كإمكثنٌة توفر تلٌد 

تلعثملة تلمإهلة وتلتموٌل، دخول مرتكز تلبحث تلصنثعٌة وتلعلمٌة، وجود مكثتج تلهندسة، 
مإسسثت إستشثرتت فً تلتسوٌق، تإلعالم تَلً وتلتسٌٌر، تلقرج من تلممولٌن ووجود 

.«تلخدمثت تلحكومٌة
1
ؼٌر أن نمو تلمدن فً تلدول تلفقٌرة حتى بلوؼهث أحجثمث عمالقة » 

ذلك أنه، فوق حجم معٌن ومع نسبة تجهٌز معٌنة ومع تقنٌثت . بثت ٌعكس منحى تلنتثبج
.«معٌنة، لم ٌعد ٌصح تلقول إن محثسن تلتركز مث زتلت تفوق تلتكثلٌؾ تإلقتصثدٌة تلعثمة

2
 

: تخطٌط المدن- 3- 1
 : التخطٌط الحضريمفهوم- 1- 3- 1
كٌفٌة إنشثء وتطوٌر : تلتخطٌط تلحضري أو مث ٌعرؾ بتخطٌط تلمدن نقصد به»

 .تلمستوطنثت تلبشرٌة تلمدٌنٌة بطرٌقة تتجثوز حد أدنى من تإلقتصثد وتلجمثل وتلقبول
إن تلتخطٌط تلحضري مث هو إال عملٌة تكمٌلٌة للتخطٌط تإلقلٌمً من خالل تلنظر إلى أن 

تلمدٌنة هً جزء من تإلقلٌم وأن تخطٌطهث هو مستوى من مستوٌثت تلتخطٌط تإلقلٌمً تلذي 
ٌؤتً من أجل إتصثل تلمدن تلمختلفة ضمن إطثر إقلٌمً شثمل دتخل تلدولة ٌعمل على 

ٌُعتمد ]تحقٌق حثلة تإلستقرتر فٌهث  حٌث ٌمثل هذت تلجثنج بعد تنظٌمً جؽرتفً وإدتري 
تلتخطٌط تلحضري ٌمثل مجموعة من تإلسترتتٌجٌثت تلسٌثسٌة  [لترقٌة دور تلمدٌنة و

وتإلدترٌة تتخذ لتنمٌة وتوجٌه نمو تلبٌبثت تلحضرٌة لكً ٌتثح لهث ضم حجم معٌن من 
تلسكثن ٌستطٌع أن ٌمثرس نشثطه تإلقتصثدي عبر مختلؾ إستعمثالت تألرض فً تلمدٌنة 

.«مقثبل قٌثم تلبنٌة تلتحتٌة وتلفوقٌة بتزوٌد مجتمع تلمدٌنة بثلخدمثت تلتً تتالبم وحجمه
3

 أمث 
فً هذت تلجثنج تظهر تلوسٌلة تلتً من خاللهث ٌمكن أن تنفذ خٌثرتت تلتنمٌة تلعمرتنٌة 

خثصة عند تألخذ فً تلحسبثن أهمٌة توفٌر حثجٌثت سكثن تلمدٌنة ذلك أن تلتخطٌط 
ٌَُعِرؾإعدتد»تلحضري ٌعتبر أحد أدوتت تؤطٌر سٌثسة تلمدٌنة تلتً   تلنشثط تلمرتبط هث 
.« تألولٌةوإذت تلحثجثتوتلمدمج بثلدولة، تلجمثعثت تلمحلٌة وتلمجتمع تلمدنً 

4
أي أن  

تلتخطٌط تلحضري ٌهتم بجمٌع مكونثت تلمدٌنة ومجموع تلفثعلٌن بهث بثإلضثفة إلى تركٌزه 
 .وهذت مث ٌترجم بثلفعل أبعثد تلتنمٌة تلمستدتمة. على أولوٌة تلبٌة حثجثت تألفرتد

 
                                                 

1
- Joseph H.Chung et autres, économie urbaine, op.cit., p : 14, 16. 

2
شوثً ٔؾبً، ثؾش ؽٛي ر٠ًّٛ اٌز١ّٕخ اٌؾضو٠خ ِٚظبكه اٌز٠ًّٛ اٌجٍلٞ فٟ ػً رواثظ اٌٙغوح - 

 ٔٛفّجو 17 - 15ٚاٌزؾضو ٚاٌفمو، ِٕشٛهاد اٌٍغٕخ اإللزظبك٠خ ٚاإلعزّبػ١خ ٌغوثٟ آ١ٍب، ث١وٚد، 

. 13: ، ص2000
3

ٔظو٠بد ٚأٍب١ٌت، ِوعغ ٍجك - اٌّجبكئ ٚاألٌٍ: اٌؼبٟٔ، ِؾّل عبٍُ ِؾّل ػٍٟ، اٌزقغ١ظ اإلل١ٍّٟ- 

 .190، 155: مووٖ، ص
4
- www.rdh50.mafrcontributionsGT6-6pdf. 
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: أهمٌة التخطٌط الحضري- 2- 3- 1
ٌعتبر تلتخطٌط تلحضري أحد مجثالت وأصنثؾ تلتخطٌط إذ ٌتمٌز بمجموعة من 

تلخصثبص تلتً تجعله ٌختلؾ عن بثقً تألنوتع، بإعتبثره ٌتعثمل مع مجموعة من 
وفً نفس تلوقت . تلمتؽٌرتت تلمعقدة وصعبة تلتحلٌل نذكر منهث حركة تلسكثن وأعدتدهم

عالقثتهم وتفثعلهم مع تلبٌبة خثصة صفة عدم تلثبثت لهذه تلعوتمل ذلك أنهث تتؤثر بجوتنج 
 .مثدٌة وأخرى معنوٌة

 :وعلٌه فإن أهمٌة تلتخطٌط تلحضري ٌمكن أن نوجزهث فً مث ٌلً
 .ٌعتمد تلتخطٌط تلحضري على معثٌٌر نوعٌة وأخرى كمٌة- 

ٌرسخ تلقٌم تإلجتمثعٌة وتألخالقٌة وتإلقتصثدٌة وتلعثدتت تلمتؤصلة للمجتمع، إذت البد أن - 
 .ٌوفق فً تلربط بٌن تلمثضً وتلحثضر وتلرإى تلمستقبلٌة

تحدٌد إستخدتمثت تألرض بمث ٌضمن جمٌع إحتٌثجثت تلسكثن بمث فً ذلك من تنظٌم - 
 .تلتقسٌمثت تلوظٌفٌة للمدن لتحقٌق تألدتء تلكؾء دتخلٌث وخثرجٌث

تلوقوؾ عند تإلختٌثر تلسلٌم لموتد تلبنثء ومرتعثة أشكثل تلمبثنً وموتقعهث وحرصهث على - 
 .سالمة تلموتطن تلجسدٌة وتلنفسٌة تبعث لخلق تلتصثمٌم تلصحٌة وتلجمثلٌة

فرض تلتوتزن تإلقلٌمً وذلك من خالل تلتوزٌع تلعثدل لألنشطة بٌن مختلؾ تلمرتكز - 
 .وتلنقثط تلحضرٌة

تقلٌل تلتكثلٌؾ من خالل دمج تلتنثفسٌة فً تإلطثر تلوظٌفً للمدن لمث سٌسهم ذلك فً - 
 . تعظٌم تلمردود

من خالل مث سبق ذكره فً مث ٌخص تلتخطٌط تلحضري فإنه من تلضروري وضوح 
تلمشثركة تلشعبٌة فً إتخثذ تلقرترتت إلى جثنج تلمتخصص فً تلمجثل تلفنً وتلتقنً 

وتإلدتري حتى ٌنبثق هذت تألخٌر من منطلق تلحثجة تلمحلٌة، كمث ٌجج أن تظهر مرونة 
وشمولٌة توجهثت تلتخطٌط تلحضري حتى ٌكون أشد تكثمال لتؤدٌة تلدور تلمنتظر منه 

 .لتحسٌن وخلق تلبٌبة تلصحٌة تلمتزنة
 :مفاهٌم أولٌة تحدد وظٌفة التخطٌط الحضري- 3- 3- 1

إن عملٌة تلتخطٌط تلحضري تمثل عملٌة من خاللهث ٌمكن دعم تلتنمٌة، وكمث نالحظ فهً 
مفهوم مزدوج حٌث ٌشمل معنى تلتخطٌط إلى جثنج تحدٌد تإلطثر تلمكثنً تلذي ستنفذ به 

تلخطة، ومن أجل ذلك ٌجج توضٌح بعض تألسثسٌثت تلتً ٌشملهث هذت تلمفهوم وتلتً ٌجج 
 .  أن ٌضعهث بعٌن تإلعتبثر قبل وبعد عملٌة تإلنجثز

 الشكل الحضري :
( kevin lynch)وهو ؼثلبث مث ٌمثل مرتدفث لؽوٌث لمفهوم تلنسٌج تلحضري، وقد أعطى »

تلزمثنً لفعثلٌثت - تعرٌفث لمفهوم تلشكل تلحضري، بكونه ٌمثل طبٌعة تلتوزٌع تلمكثنً 
 . تإلنسثن وللمكونثت تلمثدٌة لبٌبته تلحضرٌة

 تعرٌف التصمٌم الحضري: 
ٌمثل عملٌة تنظٌمٌة لمجموعة من تألبنٌة وتلفضثءتت تلحضرٌة تلمترتبطة مع بعضهث 
تلبعض بتشكٌل معٌن لتكون بمجموعهث مفهومث مربٌث متمثسكث، خثضعث لمبثدئ أسثسٌة 

 . تتعلق بثلوحدة، تلنظثم، وتلتنثسج بٌن تلك تلمفردتت تلحضرٌة
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أي أن كل من تلشكل وتلتصمٌم تلحضري ٌمثالن عنصرٌن إقلٌمٌٌن تنظمٌٌن ٌمكن من 

خاللهمث بنثء مإشرتت للتنمٌة وتإلستدتمة، خثصة فً مث ٌتعلق  بؤهم تلعوتمل تلتً تبٌن تلبعد 
 .تإلجتمثعً وتلهوٌة تلثقثفٌة للمدٌنة بمث ٌتضمنه من تمسك بثإلرث تلمبنً

 الكتل الحضرٌة :
تعبر تلكتل تلحضرٌة عن تلك تلمبثنً وتلمفردتت وتألشٌثء تلمشٌدة، تلموجودة فً تلمنثطق »

مع بعضهث على تشكٌل نمط تلفضثءتت  (أي تلكتل)تلحضرٌة، تلتً تعمل من خالل تجمٌعهث
 .تلحضرٌة بٌنهث، وتألنشطة تلحضرٌة فً تلك تلفضثءتت

إلى مفهوم تلكتلة تلحضرٌة تلمكونة لنسٌج تلمدٌنة، وحددهث  (A .Rossi)لقد تطرق 
 :بمفردتٌن أسثسٌتٌن همث

نسٌج تألبنٌة تلمحثذٌة للشوترع وتلسثحثت فً تلمنثطق تلحضرٌة، وقد وصفهث  .1
 .بثلتؽٌر مع تلزمن

، حٌث تمثل (وتلتً تكون بثرزة جدت)تلشوتخص وتألبنٌة ذتت تلمقٌثس تلكبٌر .2
 .تلشخصٌة تلممٌزة لتلك تلمنطقة تلحضرٌة، ووصفهث بؤنهث تمثل ذتكرة تلمدٌنة

 :إن تلكتل تلحضرٌة ٌمكن أن تصنؾ تبعث إلختالؾ إرتفثعثتهث أو عدد طوتبقهث، فهنثك
 [طوتبق (3)أقل من ]تألبنٌة تلمنخفضة تإلرتفثع  .1

 [طوتبق (5(- )3)]تألبنٌة تلمتوسطة تإلرتفثع  .2

.«[طوتبق فؤكثر (5)]تألبنٌة تلمرتفعة  .3
1

 

وبهذت تلكتل تلحضرٌة تحمل فً مضمونهث كل من عملٌة تلتصمٌم ومعنى تلشكل 
بثلنسبة للمدن تلتً تبحث عن تإلندمثج فً منظور تلتنمٌة تلعمرتنٌة »كخالصة،.تلحضري

تلمستدتمة، فإن سٌرورة إعثدة  تشكٌل تلتركٌبة تلعمرتنٌة ممكنة إذت كثنت مدعمة بمعثٌٌر 
تنمٌة تلفرد، ]تلتخطٌط تلعمرتنً تلمستدتم تلتً تهتم بثلتسٌٌر تإلقتصثدي للموترد تلطبٌعٌة، 

وحمثٌة تلبٌبة، ألّنهث ستسمح بتطور مورفولوجً  [تحقٌق رفثهٌته وتلحفثظ على صحته
.«ٌستدعً تقٌٌد وفً نفس تلوقت تصحٌح تإلختالالت تلعمرتنٌة

2
 حٌث ال ٌخفى أن إجتمثع 

 . تلشكل وتلتصمٌم تلحضري ٌمثل تركٌبة عمرتنٌة ذتتٌة
 :العوامل المتحكمة فً تخطٌط المدن- 4- 3- 1

هنثك مجموعة من تلعنثصر تتحكم فً عملٌة تخطٌط تلمدٌنة، أٌن ٌجج أن ُتؤخذ بعٌن 
 :نلخص أهمهث كثلتثلً. تإلعتبثر قبل تلشروع فً إعدتد أي برنثمج خثص بتنمٌة تلمدٌنة

: مفهوم الحجم األمثل للمدٌنة ومعاٌٌره- 1- 4- 3- 1
عدد تلسكثن كمإشر كمً لمستقر حضري ٌتمٌز ": ٌمكن تعرٌؾ تلحجم تألمثل للمدٌنة بـ»

 بؤقصى كفثءة إقتصثدٌة وإجتمثعٌة وثقثفٌة فً إستخدتم تلموترد تلفعلٌة وتلكثمنة وبؤعلى 
 

                                                 
1

 اٌّشبوً ؽٛي رغج١م١خ ٔظو٠خ  كهاٍخ:اٌؾضوٞ ٚاٌزظ١ُّ اٌٍّٛٛٞ ٚؽ١له ٠ؼمٛة، اٌزقغ١ظ ٘بشُ- 

 .116، 114، 102، 98:، ص1،2006ط، ٚاٌزٛى٠غ، األهكْ ٌٍٕشو اٌؾبِل اٌؾضو٠خ، كاه
2
- mekhalfa Abdeslam, les outils de la planification urbaine : contraintes ou 

atouts pour la formalisation des villes, thèse de magister,  faculté des sciences de 

la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire, université mantouri 

de Constantine, 2002, p : 72. 
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إنتفثع من تلوفورتت تلدتخلٌة وتلخثرجٌة تلصثفٌة وبؤدنى تكثلٌؾ مبثشرة وإجتمثعٌة فً 

 ."إطثر تلتوتزن تلمحلً وتإلقلٌمً فً بلد مث خالل فترة زمنٌة معٌنة
ٌعتبر هذت تلتعرٌؾ مقصرت لفهم تلحجم تألمثل للمدٌنة ألنه إعتمد فقط على مإشر عدد ]

وقد ؼفل على أمر شدٌد تألهمٌة ٌمكن توضٌحه من خالل تألسبلة . تلسكثن ورشثدة سلوكه
أٌن سٌتوطن هذت تلعدد من تلسكثن؟ هل سٌكون تلحٌز تلمخصص لتوطٌنه قثدر على : تلتثلٌة

إستعثج هذت تلجمع بمث فً ذلك تلتجهٌزتت وجمٌع متطلبثت سٌر حٌثته تلطبٌعٌة؟ هل ٌتوفر 
هذت تلمجثل على تلموترد تلتً تفً بحثجٌثت تلسكثن؟ ونظرت لضرورة إحترتم قدرة تلموترد 

إن تلحجم تألمثل للمدٌنة كمفهوم إقتصثدي  تعددت إهتمثمثته بٌن عدد تلسكثن  [خثصة فـ
.«ومإشرتت تلكفثءة تإلقتصثدٌة وتلتوتزن تلهٌكلً

1
إن نمو تلمدٌنة وتتسثعهث ال » فً حٌن 

وٌزدتد أثر هذه . ٌتم بدون أن ٌخضع لضوتبط طبٌعٌة تفرضهث ظروؾ تلبٌبة تلمحلٌة
.«تلضوتبط كلمث إزدتدت تلمدٌنة مسثحة وإمتدتد

2
 أن أحجثم تلمدن وموتقعهث »مع تلعلم  

وكثثفة  (كسٌثسثت تلتسعٌر مثال)تلسٌثسثت تلحكومٌة  [بثإلضثفة إلى] تعتمد على وظثبفهث
تلسكثن، إختالؾ تلمقدرة تإلدترٌة وتلتضثرٌس وتلحدود تلسٌثسٌة تإثر فً حجم تلمدن 

.«وتؽٌره
3
 

 :سوء إستخدام األرض/كفاءة - 2- 4- 3- 1
فً تلبلدتن تلصنثعٌة وتلنثمٌة على تلسوتء تتؤثر تلبٌبة تؤثرت كبٌرت بثلطرٌقة تلتً تستهلك »

- وتلنمو تلحضري ؼٌر تلمنظم تلذي تسوده تلفوضى . بهث تلمدن تألرتضً وتلموترد تألخرى
ٌعتمد - سوتء قٌس بثلزٌثدة فً أعدتد تلسكثن أو فً مقدتر تلمسثحة تلتً ٌنتشر علٌهث تلبشر

 . دتبمث على تألرض وتلمثء وتلطثقة تلمستمدة من تلمنثطق تلمحٌطة لتلبٌة إحتٌثجثت تلنثس

إن تإلستخدتم تلعشوتبً لألرض ٌجعل تلمدن وكذلك تلضوتحً أقل قدرة على تلبٌة 
وبٌنمث ٌمكن للتخطٌط تلحضري تلسٌا تلتدبٌر أن ٌحد من إختٌثرتت ... إحتٌثجثت تلبشر

تلموتطنٌن على نحو ؼٌر مالبم، فإن إهمثل تخطٌط إستخدتم تألرض ٌترك لألفرتد خٌثرتت 
وفً جمٌع تألحوتل إذت كثن تلمطلوج من تلمدن أن تلبً إحتٌثجثت كل تلسكثن . أقل بكثٌر

ولٌس فقط أولبك تلصفوة تلذٌن ٌمتلكون تألرتضً، فإنه ٌجج ممثرسة بعض تلسلطة تلعثمة 
ولعل مث هو أكثر أهمٌة من ذلك هو تلحثجة إلى . فً تلطرٌقة تلتً تستخدم بهث تألرض

 .ضوتبط إلستخدتم تألرض حتى ال تتعدى حرٌثت تألفرتد على حقوق تلمجتمع
وفً نفس تلوقت إذت كثنت تلمدن تستمد شكلهث تلطبٌعً أسثسث من عوتمل إقتصثدٌة 

وإجتمثعٌة أبعد من نطثق تحكم أولبك تلذٌن ٌخططون تلمنثطق تلحضرٌة، فإن تخطٌط 
إستخدتم تألرض فً تلمدن ال ٌمكن أن ٌحقق أهدتفه كثملة إال إذت صثحبته إصالحثت فً 

فً تلبالد تلنثمٌة فإن تإلخفثق فً تلحد من تلنمو ... تلسٌثسثت تألخرى فعلى سبٌل تلمثثل،
تلسكثنً شدٌد تلسرعة عن طرٌق تنظٌم تألسرة وتلتعلٌم وتلبرتمج تلصحٌة سٌجعل أحسن 

 .برتمج تلتخطٌط تلحضري ؼٌر ذتت جدوى

                                                 
1

٘ٛش١به ِؼوٚف، رؾ١ًٍ اإللزظبك اإلل١ٍّٟ ٚاٌؾضوٞ، اٌغجؼخ األٌٚٝ، كاه طفبء ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، - 

 .235، 207:  ، ص2006ػّبْ،
2

. 149:، ص1980ط، كاه إٌٙضخ اٌؼوث١خ، ث١وٚد، .ػجل اٌفزبػ ِؾّل ١٘ٚجخ، فٟ عغواف١خ اٌؼّواْ، ك- 
3

، 10: ِغ اٌزغج١ك ػٍٝ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص: ػجل هللا ِؾّل ؽبِل، اإللزظبك اإلل١ٍّٟ- 

12. 
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لهث تؤثٌرتت - وتلطرٌقة تلتً تخطط بهث تنمٌتهث- إن تلطرٌقة تلتً تتطور بهث تلمدن مثدٌث

فثستمرتر نموهث ٌمكن أن ٌتم مع . عمٌقة فً رفثهٌة تإلنسثن وتلكوكج تلذي ٌعٌش علٌه
تإلعترتؾ بحدود تلبٌبة تلطبٌعٌة أو بتدمٌر تلموترد تلتً تعتمد علٌهث تلمجتمعثت تلحثلٌة 

أي إمث أن ٌلبً إحتٌثجثت تلنثس بثلعدل وإمث أن ٌؽنى بعضهم وٌفقر فً تلوقت - وتلقثدمة 
وإن تلعثلم لفً حثجة إلى مجموعة من تلقٌم . نفسه تلبعض تألخر أو ٌعرضهم للخطر

وتلمبثدئ تألخالقٌة تلتً تحكم تلتخطٌط تلحضري، وتكون حسثسة لهذه تألبعثد تلبٌبٌة 
.«وتإلنسثنٌة

1
 

ومن تلمهم أن نذكر بؤن إستخدتم تألرض ٌعد أحد تلعنثصر تلحٌوٌة فً تإلستدتمة »
تإلٌكولوجٌة تلخثصة بتنمٌة تلموترد، وتتمثل تلخصثبص تلعثمة إلستخدتم تألرض، من 

منظور إٌكولوجً، فً ترتٌج مكونثت تلمنظر تلطبٌعً ومسثحته وتتصثل هذه تلمكونثت 
.«ببعضهث تلبعض

2
 

 :المواقع الصناعٌة- 3- 4- 3- 1
تخطٌط تلمدٌنة ٌتؤثر بتخطٌط تلموتقع تلصنثعٌة ألن هذت تألخٌر ٌإثر على تركٌج تلمدٌنة »

تلدتخلً ولذت ٌعتبر أن تخطٌط تلمدن له عالقة وطٌدة بتخطٌط تلموتقع تلصنثعٌة فً تلمدٌنة 
ولذت نجد أن كثٌر من درتسثت تلتخطٌط تلحضري تعتمد على تخطٌط تلموتقع . وحولهث

تلصنثعٌة دتخل تلمدن وحولهث أو بثلقرج منهث وتعتبر ضوتحً تلمدن من أنسج تلموتقع 
 .للمشثرٌع تلصنثعٌة خصوصث ذتت تلحجم تلكبٌر وتلعملٌثت تإلنتثجٌة تلكبٌرة

فهنثك أثثر إقتصثدٌة هثمة إضثفة إلى تَثثر . أمث تؤثٌر تلمجمعثت تلصنثعٌة على تلمدٌنة
فثلهدؾ من إنشثء تلمجمعثت تلصنثعٌة ضمن تلمدٌنة أو إقلٌمهث هو . تلعمرتنٌة وتإلجتمثعٌة

وتحقٌق . تلمردود تإلقتصثدي وزٌثدة تلدخل تلفردي ومث ٌتبعه من زٌثدة فً تلدخل تلقومً
مستوى معٌشً جٌد للسكثن إضثفة إلى توفٌر فرص عمل جٌدة فً تلمدٌنة وتستؽالل أمثل 

أمث تَثثر تلعمرتنٌة . للموترد تلطبٌعٌة وترتفثع قٌمة تألرض دتخل تلمدٌنة وفً أطرتفهث
فً . فتمثل بنمط إستعمثالت تألرض وتإلسكثن وخدمثت تلبنى تإلرتكثزٌة وتلخدمثت تلعثمة

.«حٌن أن تَثثر تإلجتمثعٌة تتمثل فً هجرة تلسكثن، تلتحضر، دور تلمرأة وحجم تألسرة
3
 
فمن تلوتضح أن لهذه تَثثر كذلك أثر فً تخطٌط تلمدٌنة ألنهث ستصبح مركزت تنثفسٌث جذتبث 

لألفرتد ومختلؾ تإلستثمثرتت وتللذٌن بدورهمث سٌخلقثن عثمل إضثفً ٌتحكم بسٌثسة 
 .تلمدٌنة

 :المناخ- 4- 4- 3- 1
فثلممٌزتت . ٌبدو من تلضروري تإلشثرة إلى أهمٌة تلعوتمل تلمنثخٌة فً إقثمة تلمسثكن»

أمث تلمعروفة بشكل أقل فهً ؼثلبث . تلعثمة لمنطقة مث، أصبحت معروفة على هذت تلصعٌد
 وبهذت فهً تولد . تلك تلعوتمل تلطبٌعٌة وتإلصطنثعٌة تلتً تؤتً، محلٌث، لتؽٌر تلمنثخ تألولً

 

                                                 
1

: ص ػفذ، ِوعغ ٍجك مووٖ،  إ٠ٕبً:ٚاإلَٔب١ٔخ، روعّخ اٌج١ئ١خ  األثؼبك:اٌّلْ الٚ، رقغ١ظ.ك ِبه١ٍب- 

09 ،12. 
2

كٚعالً ٍِٛش١ذ، ِجبكئ اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، روعّخ ثٙبء شب١٘ٓ، اٌلاه اٌل١ٌٚخ ٌإلٍزضّبهاد اٌضمبف١خ، - 

 .76: ، ص2000، 1ِظو، ط
3

 .78: ، ص1986اٌجظوح، ٚاإلل١ٍّٟ، عبِؼخ اٌؾضوٞ اٌزقغ١ظ إٌٝ اٌمبكه، اٌّلفً ػجل طبٌؼ ِؾّل- 
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وتد، تلة، )وٌجج أن تذكر فً عدتدهث شكل تلتضثرٌس . منثخثت خثصة أو منثخثت محلٌة

.«، وتلظوتهر تلمختلفة تلتً ٌحددهث هذت تلعدد، وطبٌعة تألرض، ونمو تلنبثت، تلخ(هضبة
1
 

إن تلتحدي تلجدٌد َفثق قطثع تلسكن ٌكمن فً كسج معركة تلنوعٌة على مستوى »لذت فـ
تهٌبة تلمدن من خالل إعدتد ومرتجعة تلمخططثت تلتوجٌهٌة للتهٌبة وتلعمرتن ومخططثت 

شؽل تألرتضً وكذلك من خالل تكٌٌؾ تلتصثمٌم تلهندسٌة تلمعمثرٌة مع أنمثط تلحٌثة 
تإلجتمثعٌة وتلمممٌزتت تلمنثخٌة، من أجل إنجثز بنثء مستدتم ٌتعثمل مع تلبٌبة ونظثمهث 
تإلٌكولوجً، وٌوفق بٌن تألدتء تإلقتصثدي وتلمسإولٌة تإلجتمثعٌة، وٌحثفظ على تلبٌبة 

.«لخلق مستوطنثت مستدتمة وصحٌة
2

ٌالحظ من تخطٌط تلمدن فً » فعلى سبٌل تلمثثل 
تألقثلٌم تلبثردة أنهث تتسم بثتسثع تلشوترع وترتفثع تلمبثنً تلمختلفة لالستفثدة قدر تلمستطثع 

من أشعة تلشمس، وعلى تلعكس من ذلك تخطٌط تلمدن فً تألقثلٌم تلمدترٌة تلحثرة، إذ 
ٌالحظ ضٌق شوترعهث وتنحنثء مبثنٌهث لتوفٌر عثمل تلظل وبثلتثلً تتقثء أشعة تلشمس 
تلشدٌدة، وللرٌثح تؤثٌر كبٌر فً تخطٌط تلمحالت تلعمرتنٌة، إذ ٌرتعى دتبمث أن تكون 

تلمنطقة تلصنثعٌة بعٌدة عن تلمنطقة تلسكنٌة وفً موقع بعٌد عن إتجثه تلرٌثح حتى ال تتؤثر 
كتلة تلسكن بثلدخثن تلخثرج من مدتخن تلمصثنع وتلروتبح تلكرٌهة تلمتولدة عن بعض 

.«تلصنثعثت وخثصة تلصنثعثت تلكٌمثبٌة
3

 فمن تلمالحظ أن هذت تلمنهج تلنظري ركز على 
تَثثر تلمتعلقة بثلمسثكن فحسج، لذت ٌجج تبٌٌن أن للمنثخ آثثر وسلطة فً تخطٌط تلمدٌنة 

بدًء من تلموقع نفسه، تلموتقع تلصنثعٌة وتلمسثحثت تلخضرتء ومختلؾ تلفضثءتت 
كعٌنة ٌتم تخطٌطهث نجد أن - حثسً مسعود بثلجزتبر- تلمفتوحة، فلو أخذنث تلمدٌنة تلجدٌدة 

أحد أنوتع تلمنثطق )تلمخطط تلتوجٌهً للتعمٌر للمدٌنة ٌتضمن ضرورة إنشثء حزتم أخضر 
حول تلمدٌنة وتكثٌفه بثلخصوص من تلجهة تلجنوبٌة وهذت قصد خلق مصدة فً  (تلمفتوحة

 .  وجه تلرٌثح تلجنوبٌة تلتً ٌفرضهث منثخ تلموقع
إذن نستخلص أن هذه تلعوتمل ثإثر وتتؤثر فٌمث بٌنهث لذت فإن تخطٌط تلمدٌنة ٌعتمد على 
مجموعة من تلعوتمل مجتمعة ولٌست مستقلة وهنث ٌجج تإلشثرة إلى وجود عوتمل ؼٌر 

 . مثدٌة كثلعدل مثال، وهذت مث سٌحدد نمو تلمدٌنة أو إنحسثرهث بل حتى إندثثرهث نهثبٌث
 :الفضاء الرٌفً- 2
 :تعرٌف المكان والمجتمع الرٌفً- 1- 2
على أنه ذلك تلمكثن تلذي ٌظم منثطق للتجمعثت تلسكثنٌة تلمتفرقة : "عرؾ تلمكثن تلرٌفً»

 نسمة وتلتً تتمٌز بعالقثت إجتمثعٌة قوٌة 2500أو تلمتصلة تلتً ٌقل عدد نفوسهث عن 
مترتبطة ومتدتخلة على أسثس من تلقربة وتلتعثون تلتثم فً تلوقت تلذي ٌمثرسون فٌه نشثطث 

 ." إقتصثدٌث تمثل تلزرتعة ؼثلبٌته
 :صثر ٌنظر للظثهرة تلرٌفٌة فً ثالث معثن

                                                 
1

هٚث١و اٚى٠ً، فٓ رقغ١ظ اٌّلْ، روعّخ ث١ٙظ شؼجبْ، ِواعؼخ ٕ٘وٞ ىغ١ت، ِٕشٛهاد ػ٠ٛلاد، - 

. 63:، ص1974ث١وٚد، اٌغجؼخ األٌٚٝ،
2

ؽبٌخ : اٌقظبئض اٌج١ئ١خ اٌؼب١ٌخِغ عّبي كؽلٚػ ٚآفوْٚ، اٌَىٓ اإلعزّبػٟ ثبٌغيائو ِٚلٜ رّبش١ٗ - 

:  َِىٓ إعزّبػٟ ثب١ٌٍَّخ، اٌغيائو، وزبة اٌجؾٛس ٚأٚهاق اٌؼًّ ٌٕلٚح اٌز١ّٕخ اٌؼّوا١ٔخ األ520ٌٝٚ

. 63: ، ص2010اٌزغ٠ٛو اٌؼمبهٞ ٚاإلٍىبْ اٌَّزلاَ، اٌلِبَ، 
3

، 1997ِؾّل ف١ٌّ اٌيٚوخ، اٌزقغ١ظ اإلل١ٍّٟ ٚأثؼبكٖ اٌغغواف١خ، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ، اإلٍىٕله٠خ، -

 .157:ص
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 .ٌمثل تلبٌبة ومكثن تإلقثمة ومث ٌصثحج مخزونهث من متؽٌرتت: معنى إٌكولوجً- 1

 .ٌمثل إشتؽثل أؼلج تلسكثن فً تلعمل تلزرتعً: معنً مهنً- 2

.«وٌتعلق بسلوك وإتجثهثت تلمجتمع تلرٌفً: معنى إجتمثعً- 3
1

 

كمث ٌمكن تعرٌؾ تلمستوطنة تلرٌفٌة على أنه تلمنطقة تلتً تقع خثرج تلمرتكز تلحضرٌة »
وٌشتؽل سكثنهث بثلزرتعة وتربٌة تلحٌوتن وفً كل تألحوتل فإن تلقرٌة هً تلمظهر تلرٌفً 
لإلستٌطثن كونهث تحتوي على تلتعرٌؾ تلكثمل ألي شكل إستٌطثنً رٌفً، إذ تعرؾ تلقرٌة 

.«"على أنهث مستقر بشري للسكثن تلذٌن ٌزتولون عمال ربٌسٌث هو تلزرتعة"
2
 

نفهم من هذٌن تلتعرٌفٌن أن مصطلح تلرٌؾ ٌعنً تلفضثء تلعثم تلذي ٌضم مجموعة من 
تلقرى تلتً تمثل تلبنٌة تلبثرزة لهذت تلفضثء أٌن تظهر نوع من تلبسثطة كمث هو شثبع فً مث 
ٌخص هذت تألخٌر إال أن تلحقٌقة تنفً هذت تلؽلط ألن هذه تلبسثطة تعكس خصوصٌة وتعقٌد 
ٌنبع من هذه تلخصوصٌة ال ٌمكن أن تخلق فً أي مجثل آخر ولّعل أهم دلٌل على ذلك هو 

بثلرؼم من نمو تلمدن بوتٌرة شدٌدة ومتوتصلة وبثلرؼم من ظثهرة تلهجرة تلرٌفٌة تلمسٌطرة 
فً بعض تألقثلٌم إال أن هذت لم ٌقوى على محو تلرٌؾ تلبسٌط وتؽطٌة أهمٌته تلتً تسعى 

 .إسترتتٌجٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة لترسٌخهث وتجذٌر هوٌة تلرٌؾ
 : تخطٌط القرى- 2- 2
إن تخطٌط تلقرى ٌشبه إلى حد كبٌر تخطٌط تلمدن حٌث ٌهدؾ إلى حسن إستؽالل تألرض »

وإن تختلؾ تلتخطٌط ، وتوفٌر منثطق تلخدمثت تلعثمة، وتنظٌم أنمثطهث دتخل تلقرٌة وحولهث
وهذت أمر طبٌعً إلختالؾ تلوظٌفة وطبٌعة ، هنث فً تألسلوج وتلتطبٌق عن تخطٌط تلمدن

تلعالقثت تلتً تربط تلمحلة تلعمرتنٌة بثألقثلٌم تلمحٌطة بهث وتلظروؾ تلعثمة تلسثبدة، إلى 
.«جثنج تلهدؾ من تلتخطٌط

3
 

وتلتخطٌط تلرٌؾ هو ذلك تلمستوى من تلتخطٌط تإلقلٌمً تلذي ٌمثرس فً تلك تلبٌبة تلتً »
.«تعرؾ بثلرٌؾ

4
 

III. آلٌات التنمٌة العمرانٌة المستدامة: 
كمث وجد مجثلٌن للتنمٌة تلعمرتنٌة وتلتً ٌمكن أن تجسد فً فضثء رٌفً أو حضري بؽض 

، ...تلنظر عن تلطبٌعة تلجؽرتفٌة له سوتًء مث إذت كثنت منطقة جبلٌة، صحرتوٌة، سهلٌة
كذلك هو تلحثل بثلنسبة َلٌثت تلتدخل تلتً تختلؾ فً تلمجثل تلحضري عنهث فً تلمجثل 

تلرٌفً؛ بثلرؼم من وجود بعض تَلٌثت تلمشتركة تلتً تحتثجهث جمٌع تلك تلمستوٌثت حتى 
نتمكن فعال من تلنهوض بثلبٌبة تلعمرتنٌة كمث ٌجج أن نؤخذ فً تلحسبثن أن تإلستدتمة ال 
تتحقق من خالل نموذج أمثل محدد سلفث ذلك إلختالؾ طبٌعة وقدرتت تألقثلٌم إلى جثنج 

إاّل أن تألمر ٌتطلج ضرورة ...إختالؾ تألنظمة تلمعتمدة سوتًء تإلقتصثدٌة، تإلجتمثعٌة
 تلتكٌؾ وتلتنثؼم وفقث لمدخالت تلنظثم تلعثم، مشثكله، مخرجثته، تطورتته وتلتدتخالت تلتً 

                                                 
1

ٔظو٠بد ٚأٍب١ٌت، ِوعغ ٍجك - اٌّجبكئ ٚاألٌٍ: اٌؼبٟٔ ِؾّل عبٍُ ِؾّل ػٍٟ، اٌزقغ١ظ اإلل١ٍّٟ- 

. 115، 114: مووٖ، ص
2

. 140:اٌّوعغ ٔفَٗ، ص- 
3

، 1997ِؾّل ف١ٌّ اٌيٚوخ، اٌزقغ١ظ اإلل١ٍّٟ ٚأثؼبكٖ اٌغغواف١خ، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ، اإلٍىٕله٠خ،- 

 .194:ص
4

ٔظو٠بد ٚأٍب١ٌت، ِوعغ ٍجك - اٌّجبكئ ٚاألٌٍ: اٌؼبٟٔ ِؾّل عبٍُ ِؾّل ػٍٟ، اٌزقغ١ظ اإلل١ٍّٟ- 

 .113:مووٖ، ص
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تحدث إلزتمث وتألهم هو إمكثنٌة تطبٌق تلنموذج تلذي نرؼج فً إعتمثدمه وفً نفس تلوقت 
مرتعثة مدى قدرته على تحقٌق تألهدتؾ تلمنشودة؛ وعلٌه ٌمكن نبٌن أن تحدٌد هذه تَلٌثت 
بثلذتت ٌرجع إلى كثرة إستخدتمهث وهً تلتً تمس أكثر أبرز إهتمثمثت تإلستدتمة تلعمرتنٌة 

وبطبٌعة تلحثل دون حصرهث وببسثطة ألن بحوث تلعمرتن تلمستدتم تتمٌز بثلحدتثة أمثم 
 :حٌث نلخص هذه تَلٌثت فً مثٌلً. إستمرترٌة تإلبتكثرتت ذتت تلصلة

 :فً الفضاء الحضري- 1

 :ستخدام الطاقة فً المبانًإ- 1- 1
فً تلحقٌقة ال ٌمكننث حصر هذت تلتوجه فً تلفضثء تلحضري فحسج بل ٌمكن تعمٌمه على 

جمٌع تلكٌثنثت تلعمرتنٌة مهمث كثنت بسثطتهث، ذلك أنه ال ٌمكن تجسٌد أٌة عملٌة بنثء 
عمرتنً دون تللّجوء إلستؽالل طثقثت وموترد متعددة؛ لكن ونظرت لؽلبة ونشثط هذه تلعملٌة 

بمختلؾ تلمدن فقد رأٌنث تصنٌفهث ضمن هذت تإلطثر تلذي ٌستهدؾ ترقٌة تألدتء تلعمرتنً 
ٌِّج سٌرورة تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلتً ترتكز  ٌَُؽ خثصة فً منظور تلتنمٌة تلمستدتمة تلذي ال 

إن تلتصمٌم تلمالبم للمدن ٌمكن أن »وعلٌه. على تطوٌر تلمدٌنة من أجل تنمٌة تلرٌؾ
وأحد تلطرق تلتً .ٌخفض من تلحثجة إلى أجهزة تإلضثءة وتلتدفبة وتلتبرٌد فً تلمقثم تألول

ٌمكن أن ٌخفض بهث تخطٌط إستخدتم تألرض إحتٌثجثت تلطثقة فً تلمبثنً هً تعزٌز نظم 
وإحدى تلك تلنظم لتدفبة . توصٌل تلطثقة تلفعثلة عن طرٌق تلتنمٌة تلحضرٌة تلمتضثمنة

تلمبثنً، وتلتً ٌطلق علٌهث تدفبة تلمنثطق، تقوم بتوصٌل تلمٌثه تلسثخنة أو تلبخثر تلمتولد فً 
أحد تألبنٌة تلمركزٌة عن طرٌق موتسٌر إلى كل مبنى فً تلحً أو فً تلمجتمع تلمحلً 

وهذت تلتوتفق ال ٌكون فعثال من نثحٌة تلطثقة فحسج بل إنه ٌكون مالبمث أٌضث ... بؤكمله
 .ألجهزة تلتحكم فً تلتلوث تألكثر تطورت

وتعتبر نظم تدفبة تلمنثطق فً تلدتنمثرك أكثر تلنظم تلتً ٌعول علٌهث فً تلعثلم وأكثرهث 
.  فً تلمثبة من تدفبة تلمنثزل فً كل أنحثء تلدتنمثرك40فعثلٌة من نثحٌة تلتكلفة إذ توفر

ولدى منطقة ترهثوس بثلدتنمثرك خطة طموحة لتعزٌز تلكثثفثت تلعثلٌة ومزج إستخدتمثت 
تألرض تلمختلفة بإعتبثرهث طرٌقة لتحسٌن كفثءة تلنقل وتطبٌق نظثم تدفبة تلمنثطق بكل 

 .إمكثنٌته
وعلى نقٌض تإلعتقثد تلشثبع، فإن تلتنمٌة تألكثر كثثفة ال تعوق بثلضرورة إمكثنٌة إستخدتم 

 .تلتكنولوجٌثت تلمعتمدة على تلطثقة تلشمسٌة فً تلمبثنً

كمث ٌمكن لضوتبط إستخدتم تألرض تلمعدة إعدتدت جٌدت أن تخفض من متطلبثت تلمبثنً 
فإن ...وأحد تلطرق لتحقٌق ذلك هو عن طرٌق وضع أشجثر ونبثتثت أخرى. للتدفبة وتلتبرٌد

تحسٌن سمثت تلمنثظر تلطبٌعٌة بعنثٌة وتهتمثم ٌمكن أن ٌخفض درجة تلحرترة إلى أكثر من 
وفضال عن ذلك، فإن تألشجثر تلتً .  درجثت مبوٌة فً تلمنثطق تلحضرٌة عثلٌة تلكثثفة8

تطرح أورتقهث سنوٌث توفر تلظل فً تلصٌؾ ولكن تتسثقط أورتقهث فً تلشتثء عندمث ٌكون 
وقد قدرت أكثدٌمٌة تلعلوم تلقومٌة بثلوالٌثت تلمتحدة أن تإلستخدتم .ضوء تلشمس مرحج به

 بلٌون دوالر سنوٌث من تكثلٌؾ 2،6تإلسترتتٌجً لألسطح تلبٌضثء وتلنبثتثت ٌمكن أن ٌوفر

.«تلطثقة
1
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أن تلطوج وتلخرسثن وتلحجر وبثقً موتد تلبنثء ال تتؤتى »"حسن فتحً"وكمث ٌقول تألستثذ 

وحدهث لتترسج على شكل جدرتن وأسقؾ بحركة ذتتٌة، إنمث هً إرتدة تإلنسثن تلتً تشكل 
ولكن ذلك ال ٌعنً أن ٌجد تإلنسثن نفسه . هذه تلموتد فً تلبنثء وتتحكم فً تلتشكٌل تلعمرتنً

إنه سٌجد نفسه أمثم عدد كبٌر من تلقوى وتلعوتمل، منهث مث هو طبٌعً . حرت ٌفعل مث ٌشثء
ومنهث مث هو إنسثنً فٌمث ٌتعلق بثلفسٌولوجٌث وتلسٌكولوجٌث وتإلجتمثع وتلثقثفة ...كثلحرترة

وؼٌر ذلك ممث ٌجج على تلمعمثري مرتعثتهث فً تشكٌل وتخطٌط عنثصره تلمعمثرٌة 
وتنظٌمهث فً تلفرتغ إلعطثء أكبر كفثءة للمبنى فً توفٌر تلرتحة تلجسمثنٌة وتحقٌق 

.«إحتٌثجثت تإلنسثن تلمثدٌة وتلروحٌة
1

 هذت تلرأي ٌدل على أن تلحل دتبمث فً ٌد تإلنسثن 
وتلبنثء تألخضر ٌجسد بعد حسن تلتدبر وتحلٌل تلبٌبة تلمحٌطة به إلستؽالل تلفرص تلموتتٌة 

 .وتروٌض جمٌع تلعوتمل فً مث ٌخدم رفثهٌته
 :التطوٌر الحضري- 2- 1

 «ٌرى جرٌبٌل "gerbler "مشروع له : "بؤن مفهوم تلتطوٌر تلحضري هو

تؤثٌر ٌهدؾ إلى إحدتث تؽٌٌر فً تلبٌبة تلحضرٌة وفق مخطط وتسع تلنطثق من أجل تنمٌة 
وتحسٌن تلمنثطق تلحضرٌة تلمتخلفة وتلتً تظهر دتبمث بصورة مستمرة فً تلمدن، وذلك 

وفق رإٌة وتقعٌة لحثجثت تلحثضر ومتطلبثت تلمستقبل، وذلك بإعثدة تلبنثء وتلتؤهٌل 
وكذت تلمحثفظة على تألمثكن وتألبنٌة ذتت . للمنثطق تلحضرٌة تلمتهرٌة بسبج تلتخلؾ

 ".تلمعثلم تلتثرٌخٌة وتلقٌمة تلحضثرٌة تلرفٌعة

  أمث شثبن"chapin" تلتطوٌر تلحضري هو عملٌة ٌقصد من " فٌرى أن

خثصة فٌمث ٌتعلق . ورتبهث تؽٌٌر فً تلحثلة تلعمرتنٌة للمنثطق تلحضرٌة تلمتخلفة فً تلمدن
بثلهٌثكل تلعثمة لألبنٌة تلسكنٌة وتلمرتفق تلعثمة تلقدٌمة، وتلتً ال تتمثشى مع تلحٌثة 

تلحضرٌة تلعصرٌة، وتلتً تعد بمثثبة إستجثبة ضرورٌة للمتؽٌرتت تإلجتمثعٌة وتإلقتصثدٌة 
بثلمقثرنة ]".وتلعمرتنٌة ومث تعكسه من ضؽوطثت لكً توتكج حركة وتطور وتقدم تلمدن

بٌن هذٌن تلتعرٌفٌن نجد أن كالهمث ٌهدؾ إلى إحدتث تلتؽٌٌر فً تلبٌبة تلحضرٌة إال أنه فً 
تلتعرٌؾ تلثثنً قد ألؽى ضرورة تلمحثفظة على بعض تألبنٌة وٌنثدي بثإللتحثق تلمطلق 

بثلتحضر تلمعثصر وبثلمقثبل فثلتعرٌؾ تألول لم ٌسلج دور حمثٌة تإلرث تلمبنً من عملٌة 
تلتطوٌر تلحضري لذت فثلتعرٌؾ تلثثنً ال ٌمكن إعتمثده تَن ألن تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة 

ال تجسد دون حمثٌة تألبنٌة تلتثرٌخٌة تلتً تمثل شثهد ملموس على حقج زمنٌة وأجٌثل 
معٌنة أي حضثرتت وثقثفثت ٌجج إحترتمهث وألن تلمستقبل ال ٌحقق دون تلمثضً 

 . [وتلحثضر
وبهذت فإن تلتطوٌر تلحضري هو عبثرة عن صمثم أمثن وذو أدتء فعثل لتنظٌم تلنمو 

تلحضري وإتجثهثته دتخل تلمدن وأجزتبهث ومن ثم فإن سٌثسثت تلتطوٌر تلحضري تهدؾ 
 إلى تنمٌة تلحٌثة تلحضرٌة، وهً ال تتوقؾ وال تنحصر فً إقثمة تألبنٌة تلسكنٌة، أو هدم 
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وإزتلة أجزتبهث تلمتهرٌة، وشق تلطرق وتلشوترع بل تتعدى إلى تنظٌم تلجوتنج تلعمرتنٌة 

. «وتنسٌق تلفعثلٌثت تإلجتمثعٌة وتلثقثفٌة وتلنشثطثت تإلقتصثدٌة وتلصنثعٌة وتلتجثرٌة
1
 

كمث ٌستنتج من مفهوم تلتطوٌر تلحضري بؤنه إجرتء عملٌة ترمٌم تألبنٌة تٌَلة  للسقوط »
وتلتً أصثبهث تلتصدع وتلتشقق وذلك إلصالحهث وتكٌٌفهث وفق مقثٌٌس ومتطلبثت تألبنٌة 

تلعصرٌة، وهذت لتجدٌد تألبنٌة تلتً مسهث تلتلؾ وتلتدهور وتلتهرٌة من جرتء تؤثٌر تلعوتمل 
 .تلطبٌعٌة وتإلجتمثعٌة وتإلقتصثدٌة  تلسرٌعة

وفق تلمفثهٌم تلتً تم عرضهث تلمتعلق بثلتطوٌر تلحضري ٌتضح جلٌث بؤنه ٌمتلك أسلوبٌن 
 .فً تعثمله مع مرتكز تلمدن وأجزتبهث تلمتخلفة حضرٌث

أسلوج إقثمة تلمدن تلجدٌدة وهذت تلبٌة للتطوٌر تلشثمل تلحثصل فً تلمجتمع :أولهما- 
كمث أنه ٌخطط للمنثطق تلحضرٌة كتوتبع وضوتحً للمدن تلكبرى، وهذت ، تلحضري

 .إستجثبة لإلمتدتد وتلتوسع تلحضري تلذي ٌؤخذ له مكثنث فً تلمدٌنة
ٌبرز دور تلتطوٌر تلحضري كؤسلوج فً إعثدة وتطوٌر تألجزتء تلمتخلفة :ثانٌهما- 

حضرٌث فً تلمدن تلقثبمة ومرتكزهث وأحٌثبهث تلسكنٌة تلمتهرٌة وتلتثلفة، وذلك بإعثدة 
.«...تطوٌرهث أو فرض تلصٌثنة على بعض أبنٌتهث تلسكنٌة 

2
 

 :سٌاسات التطوٌر الحضري- 1- 2- 1
ٌقصد بسٌثسثت تلتطوٌر تلحضري مجموعة تلمبثدئ وتلمدتخل وتلبدتبل وتلوسثبل »

وتألسثلٌج تلتً ٌتبنثهث وٌتبعهث تلتطوٌر تلحضري فً حثلة تعثمله مع تلمنثطق تلحضرٌة 
وذلك وفق تلمعطٌثت تإلجتمثعٌة وتإلقتصثدٌة وتلثقثفٌة وتلعمرتنٌة ...تلمتخلفة بثلمدن

وتلتً تتطلج بثلضرورة إحدى تلسٌثسثت تلمقترحة تلتً ٌتضمنهث منهثج تلتطوٌر ...
 :وهً كمث ٌلً...تلحضري 

 :سٌاسة التجدٌد الحضري- 1- 1- 2- 1

إن مصطلح تلتجدٌد تلحضري هو مصطلح أمرٌكً وقد عرؾ من قبل وٌنر 

"Wiener" وهوٌتhoyet"( "1966) كبرتمج للبنثء تصمم لؽرض: 

 .إعثدة تؤهٌل وٌعبر عنهث بوسثطة رفع مستوى تألبنٌة تلموجودة فٌهث إلى مستوى مقبول- أ

 .تلحفثظ وٌتم عن طرٌق حمثٌة تألبنٌة تلتً تستحق تلحفثظ علٌهث- ج

 .تهدٌم وإزتحة تألبنٌة تلتً أصبحت متقثدمة- ج

تلتجدٌد تلحضري ٌطبق لكً ٌضمن تحسٌن ظروؾ تلذٌن ٌعٌشون فً منثطق وهكذت فإن 
تلصرتبؾ وتلوحدتت تلسكثنٌة ذتت تلمستوى تلوتطا ولٌإكد أٌضث أن تلتطوٌر ٌحدث فً 

مرتكز تلمدن حٌث تمٌل تلوحدتت فٌهث لتكون فً أدنى مستوى، بدال من تإلستمرتر فً 
.«تلتوسع ؼٌر تلمرؼوج نحو تلخثرج أو إمتالك عقثرتت سكنٌة فً تلضوتحً

3
 أي أن 

 ظهر كطرٌقة جدٌدة للتهٌبة إستجثبة لمتطلبثت تلتسٌٌر تإلقتصثدي »تلتجدٌد تلحضري 
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 .17، 177: ، ص1997، ثبرٕخ عبِؼخ اٌؾضوٞ، ِٕشٛهاد اإلعزّبع
2

 .182، 176: اٌّوعغ، صٔفٌ - 
3
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.«للمجثل

1
 وٌعتبر شكل لتطوٌر تلمدٌنة أي إعثدة تشكٌلهث على نفسهث ورسكلة تلموترد » 

وهو موجه لمعثلجة تلمشثكل تإلجتمثعٌة، تإلقتصثدٌة، تلعمرتنٌة وتلهندسٌة لبعض . تلمبنٌة
تألحٌثء تلقدٌمة أو تلمتدهورة بثإلضثفة إلى تشجٌع تطورتت جدٌدة خثصة فً مث ٌتعلق 

وحثلٌث فً منظور تلتنمٌة تلمستدتمة . بثلتنمٌة تإلقتصثدٌة وتنمٌة تلتكثفل على مستوى تلتجمع
وفً ظل إشتعثل أسعثر تلبترول، أصبحت عملٌة إعثدة بنثء تلمدٌنة على نفسهث دون 

.«إستهالك أرتضً بكر هً إجثبة على تلتوسع تلعمرتنً
2
 

 :عمومث حسج تلعملٌثت تلتً ٌشملهث تلتجدٌد تلحضري فإنه ٌسهم فً مثٌلً
 .تإلستخدتم تألمثل للموترد تإلقتصثدٌة من خالل تخفٌض تلتكثلٌؾ تلمثدٌة وتإلجتمثعٌة- 
تلعمل على تحسٌن نوعٌة تلمنثطق تلسكنٌة وزٌثدة تلعرض للوحدتت تلسكنٌة وفً بعض - 

تألحٌثن تلقضثء على تلمنثطق تلمتهربة وتألبنٌة تلبثلٌة هذه تألخٌرة تلتً ٌمكن أن تتسبج فً 
 .خطر على حٌثة تإلنسثن وتشوٌه منظر تلمدٌنة عثمة مع تنثقص تلمردود تإلقتصثدي للمدٌنة

.«إستردتد توتزن تلمدٌنة»- 
3

 

تلتحدٌثونظرت لوجود تقثرج شدٌد بٌن عملٌتً تلتجدٌد تلحضري و


 نذكر تلنقثط تلتثلٌة تلتً 
 : تمٌز بٌنهمث فً مث ٌلً

 .تلتجدٌد تلحضري ٌكون ذت وتٌرة أسرع فً تلتنفٌذ من تلتحدٌث- 

إعثدة تلبنثء تتبعهث تؽٌٌرتت شثملة سوتء من نثحٌة تهٌبة تلطرق وتلشوترع وإنجثز - 
 .تلمإسسثت تلمتنوعة

 .عملٌة تلتجدٌد تلحضري ال تتطلج تدمٌر كثمل لألبنٌة تلموجودة- 
 .أؼلج عملٌثت تلتجدٌد تلحضري تضم تحسٌنثت دتخلٌة ممث ٌقلل فً تلتكلفة- 
 :سٌاسة المحافظة- 2- 1- 2- 1

تشكل أدتة فعثلة وأسلوج فً تلتعثمل مع تألبنٌة تلمتهرٌة وتلمتآكلة تلوتقفة دتخل ...»
تلمنثطق تلقدٌمة وتلمتخلفة حضرٌث، خثصة منهث تلتً تتمٌز بنمط معمثري ذو قٌمة آثثرٌة 
وتثرٌخٌة وثقثفٌة ودٌنٌة، وتلتً تعد بمثثبة ترتث إنسثنً مشترك له قٌمة ووظٌفة وطنٌة 

وهذت ال ٌعنً بؤن سٌثسة تلمحثفظة هً فرض تلحمثٌة على تألبنٌة تلمنفردة فقط، ...وعثلمٌة
بل أنهث تتعدى إلى تلمحثفظة وفرض تلحمثٌة على تلمنثطق تلحضرٌة تلمتخلفة حتى ولو 

 .كثنت أبنٌتهث ؼٌر تثرٌخٌة إال أنهث تبرز نمط معمثري رفٌع
حٌن عرؾ سٌثسة تلمحثفظة على أنهث  "  Stuart chapin" " تستوترت شثبن"هذت مث أكده 

تلصٌثنة تلتً تفرض على تلمنثطق تلحضرٌة تلمتخلفة وتلتً لهث عالقة وتقعٌة بإستعمثالت "
تألرض، وكذت بدرجة تلكثثفة تلسكثنٌة للمنثطق وتلتً بدورهث تتطلج بثلضرورة إلى تطوٌر 

 ".عثمث لكً تستمر فً حثلتهث تلطبٌعٌة
 :و علٌه فإن سٌثسة تلمحثفظة ترتعً مث ٌلً

وتلتً لهث مكثنة كبٌرة فً مفهوم سٌثسة : مرتعثة تلقٌم تلفنٌة تلمعمثرٌة (أ 
 تلمحثفظة على تألبنٌة، تلتً تسعى إلى فرض تلصٌثنة وتلحمثٌة علٌهث كثألبنٌة تألثرٌة تلتً

                                                 
1
- http://www.cerdd.org/spip.php?article1487 

2
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Renouvellement_urbain 

3
 - www.cuc-cherbourg.fr/pages/grandes_operations/renouvellement_urbain 


. اٌزؾل٠ش رٛافمٗ ػ١ٍّخ إػبكح اٌجٕبء- 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Renouvellement_urbain
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هً ذتت طثبع هندسً ممٌز إكتسج خثصٌة فنٌة وثقثفٌة وحضثرٌة دتخل تلمحٌط تلحضري 

 . للمدن، وعلى أنهث مجموعة ممٌزة تبرز مدى رقً وتقدم تلشعوج وتألمم

تهدؾ سٌثسة تلمحثفظة تلتً ٌتضمنهث منهثج : مرتعثة تلعمق تلتثرٌخً (ج 
تلتطوٌر تلحضري إلى تإلستمرتر وتإلستدتمة وتلثبثت لألبنٌة  تلتً إكتسبت عمق تثرٌخً 

 .فً نفوس تلنثس بإعتبثرهث تعكس سمثت ثقثفٌة، إجتمثعٌة وحضثرٌة

إن سٌثسة تلمحثفظة تعطً أهمٌة بثلؽة : مرتعثة تلنوتحً تإلجتمثعٌة وتلثقثفٌة (ج 
 لألسبثج تإلجتمثعٌة وتلثقثفٌة تلنثبعة من خصوصٌة تلمنثطق تلمتخلفة تلتً ٌرتد تطوٌرهث 

وعلٌه فإنهث تتمتع ، وتجدٌدهث وفق خصوصٌة بقٌة تلمنثطق تلحضرٌة تلمتطورة بثلمدن
.«بثألهمٌة تإلجتمثعٌة وتلثقثفٌة وتإلقتصثدٌة تلتً ال ٌمكن فصلهث عن أهدتؾ تلتطوٌر

1
 

 األسالٌب المتبعة فً سٌاسة المحافظة :
 :الترمٌم (أ 

ٌكون بإصالح تلتصدعثت وتألجزتء تلمتضررة جزبٌث مع تألخذ بثالعتبثر تلتجثنس مع »
.«تلهٌكل تألصلً للمبنى

2
ٌعد تلترمٌم إحدى تألسثلٌج تلمتبعة وتلتً تفرض على تألبنٌة » و

تلتثرٌخٌة وتلوحدتت تلسكنٌة تلتً أصثبهث تلتصدع وتلتشقق بفعل تلعوتمل تلطبٌعٌة وتلحركة 
دون تلمسثس بجوهرهث تلحقٌقً ...تلتً ألحقت تلضرر تلمثدي بهٌثكلهث تألصلٌة، تإلنسثنٌة

 .خثصة بثلنسبة لألبنٌة ذتت قٌمة معمثرٌة

 :إعادة البناء (ب 

إن إعثدة تلبنثء ٌعد تألسلوج تلثثنً تلمتبع فً سٌثسة تلمحثفظة تلتً ٌتضمنهث منهثج تلتطوٌر 
حٌث أن هذت تألسلوج ٌهتم بفرض تلحمثٌة على تألبنٌة تلقدٌمة وتلمنثطق ، تلحضري

كمث ٌهدؾ أسلوج إعثدة تلبنثء إلى إتمثم تألجزتء تلنثقصة . تلحضرٌة تلمتخلفة بثلمدن
وتلمبعثرة لألبنٌة تلتً ال ٌمكن إجرتء علٌهث عملٌة تلترمٌم ألنهث تتطلج إعثدة بنثء تألبنٌة 

 .تلمتدهورة تلتثلفة وإعثدتهث كمث كثنت علٌه فً صورة أصلهث تلطبٌعً تألول

 :الصٌانة (ج 

لوتقع أن جمٌع تألسثلٌج تلمتبعة فً سٌثسة تلمحثفظة تلتً تقتضً جمٌعهث تلصٌثنة او...
سوتء كثنت هذه تلمنثطق تلحضرٌة تلمتخلفة ذتت أبنٌة قدٌمة أو حدٌثة تعثنً من تلتصدع أو 

تلتدهور وتإلتالؾ وإن جمٌعهث ٌحتثج بثلضرورة إلى تلتخلص من تلتخلؾ تلذي أصثبهث، 
بل أنهث تهدؾ إلى تحقٌق مفهوم تلتجدٌد وإعثدة ...وهذت ال ٌتم إال عن طرٌق تلصٌثنة

 .تلتطوٌر تلعثم وتلمتوتصل للمنثطق تلحضرٌة تلمتخلفة بثلمدن

وعلٌه ٌمكن تلقول بؤن أسلوج تلصٌثنة هو عبثرة عن خطوتت الزمة إلقثمة تإلصالحثت 
وحمثٌة تألبنٌة عثمة، وتحسٌنهث وهذت بتخلٌصهث من تلتخلؾ تلذي أصثبهث سوتء كثنت 

 .مخصصة لإلسكثن أو أنهث ذتت معثلم تثرٌخٌة تحمل معثنً وقٌم ثقثفٌة وإجتمثعٌة هثمة
 

                                                 
1

، 177: ، ص مووٖثبٌّلْ، ِوعغ ٍجك اٌّزقٍفخ اٌؾضو٠خ ٚإٌّبطك اٌؾضوٞ ثٛمهاع، اٌزغ٠ٛو أؽّل- 

199 .
2

: ِؾّٛك ؽ١ّلاْ، اٌزقغ١ظ اٌؾضوٞ ٚكٚه اٌزشو٠ؼبد اٌزقغ١غ١خ فٟ إٌٙٛع ثؼ١ٍّخ اٌز١ّٕخ اٌؼّوا١ٔخ- 

إِبهح كثٟ ّٔٛمعب، ِنووح ِبعَز١و فٟ اٌزقغ١ظ اٌؾضوٞ ٚاإلل١ٍّٟ، و١ٍخ اإلكاهح ٚاإللزظبك ثبألوبك١ّ٠خ 

. 26: ، ص2010اٌؼوث١خ فٟ اٌلّٔبهن، 



إستراتيجيت انتىميت انؼمراويت انمستذامت وانتخطيط اإلقهيمي: انفصم انثاوي  

69 

 

 
نستنتج أن عملٌة تلصٌثنة هً عملٌة مشتركة ٌمكن أن تتم فً نفس تلوقت جنبث إلى جنج ]

 .[أثنثء تنفٌذ جمٌع سٌثسثت تلتطوٌر تلحضري
 :سٌاسة إعادة التأهٌل- 3- 1- 2- 1

أستخدمت سٌثسة إعثدة تلتؤهٌل ألول مرة كإجرتء أتخذ إلدخثل إصالحثت مثدٌة للمنثطق 
تلمتخلفة تلمهجورة، وتلتً تتؤلؾ من تلعدٌد من تألبنٌة تلتً ٌمكن إدخثل إصالحثت وذلك 
بتكٌٌفهث وتعدٌلهث وفق تلمعثٌٌر تلحضرٌة تلمستخدمة، لكً تصبح بعد ذلك مهٌبة كمؤوى 

 .لإلسكثن من جدٌد
كمث أن هذه تلسٌثسة لهث إجرتءتت تشمل عملٌة تلهدم تلموضوعً لألبنٌة تٌَلة إلى تلسقوط 

وكذلك تلترمٌم لبعضهث تألخر، وتحسٌن وتكملة جمٌع تلنوتقص . وتلمتدهورة وتلخربة
 ...تلمتعلقة بثلخدمثت تإلجتمثعٌة وتلمرتفق تلعثمة

نظرت لألهمٌة  تلتً تكتسبهث كل سٌثسة من سٌثسثت تلتطوٌر تلحضري، كل وتحدة حسج 
تلحثجة تلمطلوبة وضرورة تلموقؾ تلذي ٌفرض تطبٌقهث فإن تلمخطط تلعثم للتطوٌر 

تلحضري فً نهثٌة تلمطثؾ ٌرشح إحدتهث بنثءت على أولوٌثت تشمل كفثءة تطبٌق نمط معٌن 
من إستعمثالت تألرض وتلذي ٌتنثسج سوتء مع سٌثسة إعثدة تلتؤهٌل أو إعثدة تلتطوٌر أو 

.«تلتجدٌد أو تلمحثفظة 
1
 

نستنتج أن مجموعة هذه تلسٌثسثت تعبر عن أحد مظثهر تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة 
تفترض توسٌع تلمسإولٌة وتلسلطة تلسٌثسٌة للمدن، إستقاللٌة للجمثعثت تلمحلٌة، »تلتً

.«تلبحث عن تنمٌة ٌمكنهث تلمسثهمة بثلطرق على نموذج أقل سلبٌة
2

 وهذت مث ٌترجم دور 
 .ومبثدئ سٌثسثت تلتطوٌر تلحضري

: حلقة النقل- 3- 1
ولعل . إن تلمدن تحسن صنعث بتركٌز إهتمثمهث على تلتحكم فً نمط ولٌس فً معدل تلنمو»

تألسلوج تألقرج إلى تلمنطق لتقسٌم تلمنثطق فً كل من تلعثلمٌن تلنثمً وتلصنثعً هو دمج 
تلمنثزل ال مع أمثكن تلعمل فحسج بل مع أسبثج تلرتحة تألخرى أٌضث بحٌث ٌسهل 

وهذه تإلصالحثت من . تلوصول إلٌهث سٌرت على تألقدتم أو بثلدرتجثت أو بوسثبل تلنقل تلعثم
شؤنهث، مثثلٌث، أال تعٌق أصحثج مشروعثت تقسٌم تألرتضً أو تفرض تلتمثثل، ولكنهث بدال 

من ذلك قد ترفع تلقٌود تلتً تثبط تإلستخدتم تلمختلط وتخلق منثطق أحثدٌة تلبعد بطرٌقة 
ومع هذت فٌلزم أن تكون قوتنٌن تلتقسٌم محددة ومعدة إعدتدت دقٌقث، فسوق . ؼٌر سوٌة

تلعقثرتت، إن ترك بدون ضوتبط قد ٌفشل فً خلط تإلستخدتمثت تلمختلفة لألرض بدرجة 
ففً تلمجتمعثت تلمتضثمنة ٌمكن تجمٌع كثٌر من تألنشطة فً حدود مسثفة ٌمكن . كثفٌة

وتإكد تلدرتسة تلحدٌثة تلتً قثم بهث كل من . إجتٌثزهث سٌرت على تألقدتم أو بركوج درتجة
 عن" كنورثً"و" نٌومثن"
 

                                                 
1

، 202: ثبٌّلْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص اٌّزقٍفخ اٌؾضو٠خ ٚإٌّبطك اٌؾضوٞ ثٛمهاع، اٌزغ٠ٛو أؽّل- 

210 .
2-Jean – Paul Maréchal et Béatrice Quenault, le développement durable : une 

perspective pour le XXIᵉ siècle, presse universitaires de Rennes, France, 2005, 

p : 203. 
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 من أكبر مدن تلعثلم  أن مسثفثت تلسفر تألقصر تلمالزمة للمنثطق تلحضرٌة ذتت تلكثثفة 32

وفً مدن . تلعثلٌة وتلمتوسطة تتوتفق مع تلسٌر على تألقدتم وركوج تلدرتجثت بمعدل أكثر
  شخص ووظٌفة 85وكثن بهث متوسط حوتلً - ؼرج أوروبث وكندت تلتً شملتهث تلدرتسة 

 فً تلمثبة من تلعمثل ٌذهبون  إلى تلعمل سٌرت على تألقدتم أو 21كثن أكثر من -  لكل هكتثر
 شخص ووظٌفة لكل 20ولكن تلمدن فً تلوالٌثت تلمتحدة وتسترتلٌث بهث حوتلً . بثلدرتجة

 فً تلمثبة فقط هم تلذٌن ٌذهبون إلى  تلعمل سٌرت على تألقدتم أو 5هكتثر، كثن 
بعد - وقد بدأ عدد متزتٌد من تلمعمثرٌٌن ومخططً تلمدن فً تلوالٌثت تلمتحدة .بثلدرتجة

إدرتكهم لفوتبد تلمجتمعثت تلمحلٌة تلتً صممت من أجل تلسٌر على تألقدتم وركوج 
هذت . فً إعثدة تشكٌل تلتنمٌة تلحضرٌة وجعلهث أشبه بثلمدٌنة تلصؽٌرة تلتقلٌدٌة- تلدرتجثت 

تندرٌس "تلمخططٌن فً مٌثمً، وهمث - وقد قثم فرٌق مكون من تثنٌن من تلمعمثرٌٌن 
 من هذه تلمدن تلجدٌدة وتلضوتحً تلمعدلة 30، بتصمٌم "زٌبرك- تلٌزتبث بالتر"و" دتونً

إمتدتدت من تالبثمث وحتى كثلٌفورنٌث وهذه تلمجتمعثت تلجدٌدة تلشثبعة تمتثز بشوترع ضٌقة 
وتقع تلمحالت وتلمكثتج وتلحدتبق تلعثمة على بعد خمس . مزٌنة بثألشجثر على تلصفٌن

وهو معمثري ومخطط " بٌتر كثلثورج"وقد نثل . دقثبق سٌرت على تألقدتم من معظم تلبٌوت
وتنشا " ضثحٌة مث بعد عصر تلتصنٌع"فً سثن فرتنسٌسكو شهرة وتسعة عن مفهوم 

وبثإلضثفة إلى مزج تألنشطة .مجتمعثت متضثمنة موجهة نحو تلمشثة" كثلثورج"تصمٌمثت 
بعضهث مع بعض وتعزٌز تلكثثفة تلحضرٌة تللذٌن ٌتضمنهمث تخطٌط إستخدتم تألرتضً 

وتلنظثم تلهرمً للشوترع . كإسترتتٌجٌة للنقل، فإنه ٌتضمن أٌضث تحسٌن تصمٌم تلشوترع
هو أكفؤ تلنظم، وهو تلذي ٌجمع بٌن شبكة من تلشوترع تلصؽٌرة مصممة بدقة وبرتعة، 

.«وشوترع أكبر قلٌال ثم بضعة شوترع ربٌسٌة
1
 

: سٌاسات األحزمة أو األنطقة الخضراء حول المدن- 4- 1
إن تألحزمة تلخضرتء أدتة تخطٌطٌة إقلٌمٌة تستخدم بشكل خثص فً تحدٌد توسع تلمدن »

تألحزمة تلخضرتء بؤنهث "وتعرؾ . ؼٌر تلمنتظم وتلسرٌع نسبٌث، وخثصة عند حدود تلمدٌنة
 :، و من أهم فوتبدهث"منثطق مفتوحة تستعمل كمنطقة عثزلة ضمن تلمنثطق تلحضرٌة

 عدم تلسمثح للمدن تلقرٌبة بثالندمثج؛- 

 منع تلتوسع ؼٌر تلمنتظم للمدٌنة وبثلتثلً تحدٌد حجم تلنمو تلعمرتنً لهث؛- 

تلسٌطرة على عدم إستؽالل تألرتضً تلزرتعٌة لألؼرتض تألخرى، وخثصة تلسكنٌة - 
 وتلصنثعٌة؛

 إمكثنٌة تإلستعمثل تإلقتصثدي تلكؾء لألرتضً تلحضرٌة؛- 
منثطق عثزلة للمنثطق تلصنثعٌة، وخثصة تلملوثة منهث، عن تإلستعمثالت تألخرى - 

( 70)لألرض، وخثصة تألحٌثء تلسكنٌة، بحٌث ال ٌتجثوز قٌثس تلضوضثء أٌضث عن 

.«دٌسبل
2
 

تلٌٌن قسثوة بعض تلمنثخثت تلقثسٌة من خالل تخفٌؾ شدة تلحرترة وتوفٌر نسبة معٌنة من  - 
 .تلرطوبة بثإلضثفة إلى حمثٌة تلتربة من تلتعرٌة، تإلنجرتؾ وتإلنزالقثت

                                                 
1

 :ػفذ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص  إ٠ٕبً:ٚاإلَٔب١ٔخ، روعّخ اٌج١ئ١خ  األثؼبك:اٌّلْ الٚ، رقغ١ظ.ك ِبه١ٍب- 

27 ،34 .
2

. 361:وبًِ وبػُ ثش١و، اٌّٛلغ اٌظٕبػٟ ١ٍٚبٍبد اٌز١ّٕخ اٌّىب١ٔخ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص- 
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 :فً الفضاء الرٌفً- 2
 :تخطٌط إستخدامات األرض الزراعٌة فً الرٌف- 1- 2
ٌقصد بإستخدتمثت تألرتضً تإلستعمثالت تلتً تخصص لهث حٌثزتت مكثنٌة تشؽلهث »

تتم هذه تلعملٌة فً تلرٌؾ وفق ].تلوحدتت تلتخطٌطٌة وتلوظٌفٌة لتؤدٌة تلمهثم تلمنثطة بهث
 :[أربع مرتحل

 :المرحلة األولى- 
وٌرتد بهث تلوقوؾ على طبٌعة : مرحلة إعدتد تلدرتسثت وتلمسوحثت لألرتضً تلرٌفٌة

تألرتضً تلزرتعٌة وأصنثفهث ومدى صالحٌتهث لإلنتثج تلزرتعً وكٌفٌة توزٌع ملكٌثتهث 
ومستوى تلحٌثزتت وكٌفٌة إستؽالل تلك تلحٌثزتت وكثثفة تإلستخدتم تلزرتعً وتألسثلٌج 

 .تلمستخدمة فً تلزرتعة
 :المرحلة الثانٌة- 

إذ مث إن ٌتم تإلنتهثء من إعدتد : مرحلة تحلٌل تلخرتبط وتستخدتمثت تألرض تلزرتعٌة
تلخرتبط تلتً توضح تستخدتمثت تألرض وطبٌعتهث وكل مث تضمنه عملٌثت تلمسح فً 
تلمرحلة تألولى وتلتً هً تألؼلج درتسة عملٌة ومٌدتنٌة حتى تبدأ تلمرحلة تلثثنٌة ذتت 

تلطثبع تلمكتبً وتلمهنً لٌتم قٌثس مسثحثت تإلستعمثل وأشكثلهث وتوزٌعثتهث على تلمنطقة 
 .تلرٌفٌة وتإلستعمثل تلمحصولً

 :المرحلة الثالثة- 
وتتضمن تشكٌل تلخطط وتلبدتبل تلمثلى لحثلة إستخدتم تألرض تلزرتعٌة بمث ٌحقق أقصى 

 .إستثمثر وعثبد إقتصثدي
 :المرحلة الرابعة- 

وهً مرحلة تلقرتر تلذي ٌؤتً إلختٌثر أفضل بدٌل ٌوضح تلجدولة تلزمنٌة وتلمكثنٌة لخطط 
.«إستعمثل تألرض وإستصالحهث

1
 

 :تخطٌط اإلنتاج الزراعً- 2- 2
ٌجج مرتعثة تلعوتمل تلطبٌعٌة تلتً تإثر فً كمٌة ونوعٌة تلمحصول وتلتً تسهل أو تعٌق 
تلنشثط تلزرتعً، بثإلضثفة إلى عدد تلمزترعٌن، كل هذه تلعوتمل تعمل على صٌثنة كفثءة 

تألرض تلزرتعٌة دون أن نؽفل عن تلجثنج تلتقنً وتلمثدي تلذي ٌشمل وسثبل تلنقل 
وبذلك هذه تلعملٌة تعبر عن أدتة مستدتمة للوصول للكفثءة تإلنتثجٌة فً تلرٌؾ . وتإلنتثج

ألنه ال ٌؽٌج عنث أن نجثح تإلنتثج تلزرتعً سٌحفز دٌنثمكٌة تلقطثع تإلقتصثدي كثفة 
بثإلضثفة إلى تحقٌق تلتكثفل تإلقلٌمً ذلك أن تلمدٌنة على تلدوتم فً حثجة لتورٌد أؼلج 

 .حثجٌثتهث تلؽذتبٌة خثصة إعتمثدت على تلرٌؾ
 :تخطٌط التنمٌة الرٌفٌة- 3- 2
، 1975بروز مفهوم تلتنمٌة تلرٌفٌة تلمتكثملة تلذي عبر عنه تقرٌر تلبنك تلدولً فً عثم »

 عندمث ذكر أن تلتنمٌة تلرٌفٌة عملٌة متكثملة أو إسترتتٌجٌة شثملة تستهدؾ تطوٌر تلحٌثة
 
 

                                                 
1

ٔظو٠بد ٚأٍب١ٌت، ِوعغ ٍجك - اٌّجبكئ ٚاألٌٍ: اٌؼبٟٔ ِؾّل عبٍُ ِؾّل ػٍٟ، اٌزقغ١ظ اإلل١ٍّٟ- 

. 120، 118: مووٖ، ص
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«تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة لفقرتء تلرٌؾ، وذلك من خالل زٌثدة تإلنتثج تلزرتعً

1
وإنشثء » 

صنثعثت رٌفٌة توفر فرص عمل جدٌدة وتحسٌن تلخدمثت تلصحٌة وتلتعلٌمٌة وتإلتصثلٌة 
إال أن هذت تلمفهوم ٌظهر ؼثمض نوعث مث لذت فقد أستكملت تلبحوث حٌث ].وتإلسكثن

عملٌة تلتنمٌة تلرٌفٌة وإسترتتٌجٌتهث تتطلج صٌثؼتهث ضمن إطثر شثمل وعلى  [وضحت أن
كثفة تلمستوٌثت تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة وتلعمرتنٌة من أجل خلق تنمٌة مكثنٌة متوتزنة تحد 
من إستمرتر نمو تلمدن لتخلق نظثمث كفوءت للمستوطنثت تلحضرٌة وتلرٌفٌة وٌكون للقطثع 

.«تلزرتعً تلدور تلبثرز فً دفع معدالت تلتنمٌة
2
وتهدؾ نظرٌة تلتنمٌة تلرٌفٌة تلمتكثملة » 

إلى توفٌر كل تلمقومثت تلتً تجعل من تلمستوطنثت تلرٌفٌة أمثكن تطٌج فٌهث تلحٌثة، 
هنثك من ٌطلق علٌهث مركز تلنمو ]ولتحقٌق هذت تلهدؾ ظهرت فكرة تلمجمع تلقروي

وهً فكرة إدترٌة جؽرتفٌة ٌكون  [تإلقلٌمً وتعتبر بمثثبة صنؾ من أصنثؾ تلمدن تلجدٌدة
مركزهث أكبر قرٌة فً تلمنطقة بحٌث تصبح هذه تلقرى تلكبٌرة كنموذج لعثصمة قروٌة 

فً هذت تلصدد إلى تلتفكٌر فً إنشثء مدٌنة قروٌة تكون " فرٌدمثن"للمجتمع تلرٌفً، وٌذهج 
هذه تلعثصمة تلقروٌة تنثل .  ألؾ نسمة50عثصمة منطقة رٌفٌة ٌبلػ عدد سكثنهث حوتلً 

تشجٌعث تنموٌث من تلدولة وتكون إلى حد بعٌد منعزلة عن تلمدن تلكبٌرة تلحجم وتلعالقة بٌنهث 
.«وبٌن تلمدن تلكبٌرة تحدد وتطور وفق أسس ٌتم إختٌثرهث بإمعثن

3
 

: تتمثل فً" مركز تلنمو تإلقلٌمً " وإجمثال ٌمكن تلقول إن هنثك مزتٌث عدٌدة تتولد عن »
 تلصنثعٌة، وكذلك زٌثدة تلتنوع  -زٌثدة تإلنتثجٌة تلزرتعٌة وأٌضث تإلنتثجٌة تلزرتعٌة - 

 . تلصنثعً -تلزرتعً وتلتنوع تلزرتعً 

 .زٌثدة مسثهمة تلعمل فً تلنثتج، وبثلتثلً زٌثدة دخول سكثن تإلقلٌم- 

 .زٌثدة تلطلج على تلسلع وتلخدمثت- 

 .إدخثل تكنولوجٌث ومنتجثت جدٌدة- 

 .تعزٌز تلقدرة تلتصدٌرٌة لإلقلٌم- 

.«ستمرتر تلنمو تلذتتً لمركز تلنمو تإلقلٌمً وإلقلٌمهإوهذه تلعوتمل فً مجموعهث تضمن 
4
 

 : وإلى جثنج فكرة تلمدٌنة تلقروٌة نجد كذلك

ظهرت فكرة تلتروٌح تلربٌعً تلتً تنطلق من ضرورة ربط تلتنمٌة : التروٌح الربٌعً»- 
تلرٌفٌة بإٌجثد روح تإلنتمثء إلى تلرٌؾ أو تلوعً تلرٌفً أو تلهوٌة تلرٌفٌة تلتً تتسم بمزتٌث 

إنسثنٌة خثصة بهث تدفعهث إلى إختٌثر تإلقثمة فً تلرٌؾ عند تلمفثضلة بٌن تلرٌؾ 
.«وتلمدٌنة

5
 

 

                                                 
1

١ٍٍٚخ اٌؾىِٛبد ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ ِٚؾبهثخ : إػلاك ِغّٛػخ ِٓ اٌقجواء، اٌز١ّٕخ اٌو٠ف١خ ٚاٌّؾ١ٍخ- 

 .20: ، ص2008ِظو، : اٌفمو، ِٕشٛهاد إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ
2

ٔظو٠بد ٚأٍب١ٌت، ِوعغ ٍجك - اٌّجبكئ ٚاألٌٍ: اٌؼبٟٔ ِؾّل عبٍُ ِؾّل ػٍٟ، اٌزقغ١ظ اإلل١ٍّٟ- 

 .151: مووٖ، ص
3

 :ص، 2000 ط، .ك،ثش١و اٌزغبٟٔ، اٌزؾضو ٚاٌز١ٙئخ فٟ اٌغيائو، ك٠ٛاْ اٌّغجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغيائو- 

5. 
4

إشبهح إٌٝ رغوثخ اٌّلْ اٌغل٠لح اٌّظو٠خ، ِىزجخ اٌملً : طٍؼذ اٌلِوكاُ، إلزظبك٠بد اٌّلْ اٌغل٠لح- 

. 93: ، ص2006 ،ِظو، اٌغجؼخ اٌضب١ٔخ، ٌٍٕشو
5

 .5 :صِوعغ ٍجك مووٖ، ثش١و اٌزغبٟٔ، اٌزؾضو ٚاٌز١ٙئخ فٟ اٌغيائو، - 
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حٌث نشٌر هنث إلى أهمٌة تلحفثظ على أدق خصوصٌثت تلرٌؾ حتى ٌمكن تحقٌق هذه 

 . تلفكرة

 شروط التنمٌة الرٌفٌة : 
تلتنمٌة تلرٌفٌة، بثلرؼم من إعتمثدهث بدتٌة على تحقٌق تلتقدم للمزترع تلصؽٌر، فإنهث »

فهً تتضمن كثفة تلجهود تلمبذولة لزٌثدة تلدخل تلحقٌقً . تشتمل على مث هو أكثر من ذلك
فً تلرٌؾ سوتء كثن مصدره تألنشطة تلزرتعٌة أو ؼٌر تلزرتعٌة، وتصنٌع تلرٌؾ، ونشر 

كمث تشتمل . تلتعلٌم، ومد مظلة تلخدمثت تلصحٌة وتإلسكثن، وكل مث ٌرتبط بذلك من خدمثت
أٌضث على محثولة تقلٌل عدم تلمسثوتة فً توزٌع تلثروة وتلدخل، وتقلٌل تلتفثوت بٌن تلرٌؾ 

تكثمل )بثإلضثفة إلى ضمثن إستمرترٌة تلتحسن تلمحقق فً تلقطثع تلرٌفً . وتلحضر
 .(تألهدتؾ تإلنمثبٌة

ولذلك فإن تلتنمٌة تلرٌفٌة ٌجج أن تكون من خالل تحقٌق تإلكتفثء وتلتوتصل تلذتتً فً - 
.«تلمنثطق تلرٌفٌة بصفة عثمة، وفً قطثع تلزرتعة على وجه تلخصوص

1
ٌجج أن » حٌث 

ٌتجه تلهدؾ تلعثم إلى إعثدة تلقٌمة تلفالحٌة وجمٌع تألنشطة تلطبٌعٌة  للفضثءتت تلرٌفٌة عن 
وإشرتك سكثن تلرٌؾ ...طرٌق تنمٌة تألنشطة تلتكمٌلٌة  تلرتمٌة إلى دعم مدتخٌل تلفالحٌن

. فً تلتنمٌة تإلجتمثعٌة وتإلقتصثدٌة على تلعموم مع إقرترهم  فً تإلطثر تلرٌفً
 :وتإلمكثنٌثت فً هذت تلمجثل متعددة  ومتفثضلة بثلخصوص حسج تلنوتحً

ففً مجثل تألنشطة تلرٌفٌة تلبحتة أو تلتً تتشثطر فٌهث تألوسثط تلرٌفٌة، ٌمكن تلصنثعثت - 
تلحرفٌة تلتقلٌدٌة وأشؽثل صٌثنة تلتربة، وخدمثت تلري وتلسقً، وتألشؽثل تلؽثبٌة أن توفر، 
حسج تلجهثت وتلنوتحً، مجثالت معتبرة لألعمثل تلتكمٌلٌة أو تلدتبمة تلتً ٌمكن تعزٌزهث 

 .بضم تلصنثعثت تلخشبٌة إلٌهث (ال سٌمث تلمرتفعثت تلؽثبٌة )فً تلمنثطق تلؽثبٌة 
كمث أن تلسٌثحة بثلنسبة إلى تلمنثطق تلمهٌؤة لهث تعد حقال أسثسٌث لتعدد تلنشثط تلرٌفً - 

بسبج مث تقتضٌه من رفع قٌمة تلصنثعثت تلحرفٌة تلرٌفٌة ومالءمتهث تلوظٌفٌة ألشكثل من 
 .تلتشؽٌل أو تلحصول على تلمدتخٌل تإلضثفٌة تلتً ٌحتثج إلٌهث تلفالحون

ٌنبؽً أن تشثرك تألعمثل تلصنثعٌة وتلخدمثت كذلك فً إعثدة تلقٌمة إلى تلمجثالت - 
ضمن منظور أوسع إلدمثجهث فً تإلقتصثد تلوطنً وتلتنمٌة تإلجتمثعٌة ، تلرٌفٌة

وفً شكل مإسسثت صؽٌرة ومتوسطة إقتصثدٌة ومإسسثت صؽٌرة . وتإلقتصثدٌة تلعثمة
ومتوسطة صنثعٌة، ٌجج أن تقوم تألرٌثؾ، وال سٌمث فً تلمنثطق قلٌلة تلعمرتن وتلتً 

ٌنبؽً تلحفثظ علٌهث كمث هً، بتطوٌر شبكثت أنشطة عثلٌة تألدتء فً تلتخصصثت تلتكمٌلٌة 
وفً . كثلصنثعثت تلؽذتبٌة، وصنع تألدوتت تلصؽٌرة، وتلصٌثنة: للفالحة وتربٌة تلموتشً

مجثل تلخدمثت، ٌنبؽً تلحرص على إٌجثد أنشطة تجثرٌة وشبكثت نقل ضرورٌة للسكثن، 
وتلتخفٌؾ من حثلة تلتهمٌش تلرتهن لألرٌثؾ عن طرٌق توفٌر تلخدمثت تلقرٌبة إلى 

.«تلسكثن
2
 

 

                                                 
1

ِؾّٛك ؽَٓ ؽَٕٟ، ِؾّٛك ؽبِل ِؾّٛك، كاه : ١ِش١ً رٛكاهٚ، اٌز١ّٕخ اإللزظبك٠خ، رؼو٠ت ِٚواعؼخ- 

 .440، 400: ، ص2006ط،.اٌّو٠ـ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، ك
2

ٚضؼ١خ اٌزواة اٌٛطٕٟ، : ٌز١ٙئخ اٌؼّوا١ٔخ، ٍِفبد اٌز١ٙئخ اٌؼّوا١ٔخ، اٌغيائو غلااٚىاهح اٌزغ١ٙي ٚ- 

 .179، 178: ط، ص.إٍزوعبع اٌزواة اٌٛطٕٟ، ك٠ٛاْ اٌّغجٛػبد اٌغبِؼ١خ، ك
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وحتى تتحقق هذه تلشروط وتألهدتؾ وتحدد تلبرتمج بدقة ٌجج أن نجري تحلٌال ٌتبنى »

مقثربة إقلٌمٌة، لتحدٌد تلخصوصٌثت وتإلختالفثت تلطبٌعٌة وتلسوسٌوإقتصثدٌة للفضثءتت 
.«تلرٌفٌة

1
 

 :تخطٌط اإلستٌطان الرٌفً- 4- 2
ٌقصد بثإلستٌطثن تلرٌفً ذلك تلمظهر أو تلشكل تإلستقرتري للمجتمعثت تلرٌفٌة وهو أحد »

تلعنثصر تألسثسٌة فً تكوٌن تلظثهرة تلرٌفٌة بل وٌشكل تلمعنى تإلٌكولوجً لهث إلتصثله 
 :إلىتهدؾ درتسة تإلستٌطثن تلرٌفًو. تلوثٌق بثلبٌبة تلرٌفٌة

 .تلربط بٌن تلمإشرتت تلطبٌعٌة وتلبشرٌة لموتقع تإلستٌطثن تلرٌفً- 

 .وتوزٌعهث تلجؽرتفً.تحدٌد موقع تلمستقرتت وتلمستوطنثت وحجم سكثنهث- 
ضبط تلمظثهر تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة لتؤدٌة تلوظٌفة تلمنثسبة تلتً تخدم تلمستوطنة - 

تلرٌفٌة من خالل إحترتم شكل تإلستٌطثن، تلمبثنً وموتد تلبنثء تلمستعملة ودون تلمسثس 
.«بثإلطثر تإلجتمثعً تلقثبم

2
 

 :آلٌات مشتركة بٌن الفضاء الحضري والرٌفً- 3
 : التنظٌمً لإلقلٌمتحدٌد الهٌكل- 1- 3
 أحجثمهث جتلهٌكل تلتنظٌمً لإلقلٌم هو كٌفٌة توزٌع تلمدن وتلقرى ومث جثورهث، حس»

 .وتلمسثفثت بٌنهث فً دتخل تإلقلٌم
وحسج تلنظرٌة تإلقتصثدٌة تإلقلٌمٌة فإن تلهٌكل تلتنظٌمً لإلقلٌم ٌتحدد بنثء على تألنشطة 

 وحجمهث ونوعهث  (فً أقثلٌم أخرى مجثورة)تإلقتصثدٌة تلموجودة فً دتخله وخثرجه 
وخثصة تكثلٌؾ تلنقل  )وتركزهث ومث تفرزه من روتبط إقتصثدٌة خلفٌة وأمثمٌة وتكثلٌؾ 

هذت فضال عن توتفر تلعمل ورأس تلمثل . وأسعثر وإٌرتدتت وأربثح (وتلموتصالت
.«وتألرض ونوعٌة كل منهث وحجمه

3 
 :التنطٌق- 2- 3

أكثر دقة وتفصٌل لمث تتضمنه آلٌة تحدٌد تلهٌكل تلتنظٌمً لإلقلٌم هً آلٌة تلتنطٌق، 
بعض تلتحصٌصثت تمنع تلبنثء، تلبعض تَخر تحد أسثلٌج شؽل تألرض لوظٌفة »حٌث
؛ وتسٌر تلتحصٌصثت (تلتً ؼثلبث تحدد تلقٌمة تلعقثرٌة)...نشثط، سكن، نوع تلسكن،: معٌنة

.«أٌضث بقوتعد جٌومترٌة تحدد عدد تلمترتت تلمربعة تلقثبلة للبنثء
4
 

أي أن تلتنطٌق ٌعٌن تلتخصٌصثت تلممكنة لألرض من أجل ضمثن تجثنس أنشطة معٌنة، »
 وٌسمح بثلخصوص بتخفٌؾ آثثر تلضجٌج تلتً ٌمكن أن تنتج من خالل وجود منشآت

                                                 
1
- Ferroukhi, S. et Benterki, N., le développement rural régionale : une approche 

appropriée pour faire reculer la pauvreté en zones rurales, revue semestrielle : 

recherche agronomique, № 10 juin 2002, p : 111. 
2

ٔظو٠بد ٚأٍب١ٌت، ِوعغ ٍجك - اٌّجبكئ ٚاألٌٍ: اٌؼبٟٔ ِؾّل عبٍُ ِؾّل ػٍٟ، اٌزقغ١ظ اإلل١ٍّٟ- 

. 155، 139: مووٖ، ص
3

ِغ اٌزغج١ك ػٍٝ اٌلٚي اٌؼوث١خ،عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك،اٌٍّّىخ :ػجل هللا ِؾّل ؽبِل،اإللزظبك اإلل١ٍّٟ- 

. 7:،ص1998اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ،
4
- Marc sauvez, la ville et l’enjeu du «développement durable», collection des 

rapports officiels, rapports au ministre de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement, la documentation française, paris, juin 2001, p : 225. 
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مختلفة فً نفس تلمنطقة، كمث ٌسمح بضمثن شكل دتبم إلنشثء خصوصٌثت ألجزتء مختلفة 

بطرٌقة أكثر دقة فإن تلتنطٌق ٌحثول تجزبة تإلقلٌم إلى أقثلٌم أكثر تجثنس من . إلقلٌم مث
. «خالل وجهة نظر لعثمل تإلسكثن، عوتمل تجثرٌة، صنثعٌة أو تلكثثفة 

1
 

": "Demingعجلة - التحسٌن المتواصل - 3- 3
تعتبر طرٌقة تلتحسٌن تلمتوتصل وصفة بسٌطة لخلق تلتنمٌة تلمستدتمة ألنهث تقوم على تفكٌر 

 حٌث تعرؾ "دومٌنػ"تعود هذه تلطرٌقة إلى تلخبٌر . ٌكثمل بٌن تلبٌبة، تلمجتمع وتإلقتصثد
 :بثلعجلة تلتً تحمل إسمه، وتلموضحة بثلشكل تلموتلً

 
" Deming"ٌوضح عجلة دومٌنج - 05-02شكل رقم 

 
 (تشخٌص)                                             (حوكمة)                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source : Ludovic Schneider, 100 questions pour comprendre et agir : 

le développement durable territorial, Afnor éditions, France, 2010, p : 

36. 

 
حسج هذت تلشكل فإن تنفٌذ أي سٌثسة تنمٌة مستدتمة فً إقلٌم مث تنطلق من عملٌة تشخٌص 
ُتمكن من توضٌح وضعٌة تألوسثط من خالل رصد نقثط تلقوة وتلضعؾ لإلقلٌم، حٌث ٌتم 
تلتشخٌص بثلتوتزي وتألخذ فً تلحسبثن لمهمثت، مضمون وأهدتؾ تلمشروع حتى ٌكون 

بإمكثنه تعبٌد تلطرٌق للسٌرورة تلكلٌة للعمل؛ فبطبٌعة تلحثل سٌمٌز تلتشخٌص تلجوتنج تلتً 
ومعلوم أن تلمحٌط تلذي ٌرتد تنفٌذ تلمشروع به ٌشمل تلعدٌد . تستوجج تلتحسٌن وتلتؤهٌل

من تلمتدخلٌن تألمر تلذي ٌتطلج ممثرسة دور تلحوكمة فً كل مرتحل تإلنجثز، فهً من 
سٌدعم كفثءة تلقرترتت تلتً ستتخذ دون مركزٌة أو ضبثبٌة بل بثلعكس ستسعى لتعمٌم 

 مشثركة جمٌع تلموتطنٌن بكل شفثفٌة ممث سٌسهل تطوٌر وموتصلة تلعمل دون أٌة

                                                 
1
- Joseph H.Chung et autres, économie urbaine, Gaëtan Morin et associés itée, 

Québec, Canada, 1981, p : 109. 

        ط                       ؿ                   

 (فغخ)                               

 رغ٠ٛو                     فغظ                                                                   

 

 

 

َ 

                                 ع

 ِوالجخ

                            ضجظ ٚ رم١١ُ
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إعترتضثت فً حٌن أن مرحلة تلتنفٌذ ستجسد برتمج تلعمل بعد تحدٌد تلرهثنثت، رسم 

أمث عملٌة تلمرتقبة تضطلع بمتثبعة . تلخطة فً ظل تإلمكثنثت تلمتوفرة وتألهدتؾ تلمرجوة
تلمهثم تلموكلة للوقوؾ عند كل تإلنحرتفثت ومعرفة أسبثبهث، وأخٌرت نصل إلى دور تلتقٌٌم 
تلذي سٌبحث عن سبل تلحلول وتوضٌح عوتمل تلنجثح أو تلتعثر وتلتً ستسهم فً تضٌٌق 
فجوة تإلختالل وإدرتك عملٌة تلتسوٌة من خالل تجدٌد تلخطط أو تعدٌلهث وٌتوتصل هكذت 

فمن تلمالحظ أن . سلوك تلتحسٌن تلمستمر وتإلنتقثل إلى مرتحل تلتنفٌذ ثم تلمرتقبة وتلضبط
هذه تلعملٌة توتفق وتطثبق مقتضٌثت تجسٌد سٌثسثت تإلستدتمة تلعمرتنٌة؛ فهً بقدر تلبحث 
عن تلحلول، تبحث كذلك عن تلتكٌؾ تلمستدتم مع طبٌعة ونوعٌة تإلقلٌم، حجمه ومكونثته، 
مشثكله وفرص تطوٌره وهذت مث ٌمثل جوهر معنى تإلستدتمة، ألن إٌجثد حل مث لمشكل مث 
ٌعتبر بثلتؤكٌد سوى عالج ظرفً من خالل إستخدتم حقن أو جرعثت تهدبة ال ٌمكنهث تثبٌط 

تلضرر ألننث نبنً مشثرٌعنث فً بٌبة شدٌدة تلتقلبثت وإن صح تلتعبٌر هً تقلبثت مبعثرة 
 . مشتتة من تلخطؤ منحهث تلثقة

 :تقنٌات العمارة البٌئٌة- 4- 3
تعتبر تقنٌثت تلعمثرة تلبٌبٌة أدتة فعثلة تمس مبثشرة إنجثزتت تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة، 

وفً هذه تلدرتسة ٌمكن تلقول أنهث تعمل على تقلٌل تلتكثلٌؾ وتلمسثهمة فً إستدتمة تلموترد 
ألنهث تعتمد بثلخصوص على سٌرورة تإلبتكثر تلبٌبً؛ بٌنمث ال ٌمكن ذكرهث وتحلٌل هذه 
تلتقنٌثت ذلك أنهث تستند على نظرٌثت وتطبٌقثت علمٌة ال ٌمكن لطثلج علوم تإلقتصثد 
منثقشتهث فعلى سبٌل تلمثثل نجد أن بعضهث ٌنطلق من تحثلٌل مخبرٌة كٌمٌثبٌة وأخرى 

 :وعلٌه نكتفً بذكر هذه تلتقنٌثت كمثٌلً...خثصة بحسثبثت مرتبطة بثلهندسة تلمعمثرٌة
 .تضلٌل تلمبثنً صٌفث»- 

 .تلتبرٌد بثلتبخٌر صٌفث- 

 .تشكٌل وتوجٌه ؼالؾ تلمبنى- 

 .تقنٌثت تلتبرٌد بوتسطة إستخدتم تلمزروعثت للؽطثء تألرضً- 

.«إستخدتم رشثشثت تلمٌثه، إمث فً تألفنٌة، أو على تألسطح تلخثرجٌة- 
1
 

 : لتحدٌد اإلقلٌم التخطٌطًحصائٌةالطرق اإل- 5- 3
 :مؤشرات التنمٌة- 1- 5- 3

»تعد تلمإشرتت أحد تَلٍثت ذتت تلفعثلٍة لقٍثس مدى تلتقدم تلمستهدؾ للمجتمعثت تلعمرتنٍة 
ومن جهة أخرى فإن هذه تلمإشرتت ، صوج تلنتثةج تلمنشودة للتنمٍة ةـبمستوٍثتهث تلمختلف

فؤمث من حٍث . لعملٍة تتخثذ تلقرتر تلتنموي تلكؾء ةـلبة ووتقعٍـفً مجملهث أرضٍة صل تمث
رقمً ٍمكن حسثبه ودمجه فً  ثريـصور معٍـفعثلٍتهث فً تلقٍثس تلتنموي فإنهث تقدم ت

عن حثلة  تألخرى دورٍث بحٍث ٍعطً صورة وتضحةل معثدالت ومقثرنته بثلمدن أو بثلدو
رتت ـوأمث من حٍث كفثءته فً عملٍة تتخثذ تلقرتر فإنه ٍمكن من خاللهث متثبعة تلتؽٍ، تلتنمٍة
تلوتقعٍة نحو تلتقدم أو تلترتجع فً تحقٍق أهدتؾ خطط تلتنمٍة تلمستدتمة  ةـتلدورٍ

 .للمجتمعثت تلعمرتنٍة
 

                                                 
1

فبٌل ِظغفٝ، إكاهح اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ فٟ ػً اٌؼٌّٛخ اٌّؼبطوح، اٌلاه اٌغبِؼ١خ، - 

. 80:، ص2007اإلٍىٕله٠خ،
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تإلنجثز فً تنفٍذ ل فهً تقٍس وتتثبع معد، ن مإشرتت تلتنمٍة تخدم تلعدٍد من تألؼرتضإ
وهى تمد متخذ تلقرتر بثلمعلومثت ، سترتتٍجٍثت وسٍثسثت وبرتمج تلتنمٍة بمدٍنة أو إقلٍم مثإ

بمثثبة تلمرشد ل فهً تعم، ع تلرتهن بمدٍنته أو إقلٍمهـة تلوضـن حقٍقـتلشثملة وتلمتكثملة ع
ث ترفع عالمثت تلتحذٍر فً وقت ـكمث أنه، له فً تحدٍد تألهدتؾ وتألولوٍثت لخطط تلتنمٍة

ٌن مقثرنة بل كمث ٍمكن بوتسطتهث عم، سترتتٍجٍة تنمٍةإمبكر من تطبٍق أٍة خطة أو 
، (عبر فترتت زمنٍة مختلفة )أو طولٍث( عبر أمثكن مختلفة )ت تلعمرتنٍة عرضٍثمجتمعثتل

وتلمإشرتت ، ع مستوى إدرتك تلموتطن بحقٍقة تلتنمٍة فً مدٍنته أو إقلٍمهـوهى أٍضث ترف
ٍط ولذلك فإن مصدتقٍتهث وثبثتهث ٍمثالن أمرت حٍوٍث عند ـً تلتخطـً فـتلجثنج تلتحلٍلل تمث

ولكً تكون تلمإشرتت نثجحة فً مهمتهث ٍجج أن تكون مرشدت . تختٍثرهث كؤدوتت تخطٍطٍة
، وفً عملٍة تتخثذ تلقرتر ورسم تلسٍثسثت، فً عملٍة تلتؽٍٍر فً أولوٍثت تلمجتمعفعثال 

.«وفً سلوك تألفرتد وتلمإسسثت
1
 

 :طرٌقة األعداد الموزونة- 2- 5- 3

وتقتضً ...وهً تلطرٌقة تلعلمٌة تلتً إستخدمهث بودفٌل وطورهث بثحثون آخرون من بعده»
عزل تلمنطقة إلى أقثلٌم من أجل تحدٌد حثلة تلتخلخل تإلقتصثدي أو تلسكثنً أو تلعمرتنً 

فٌهث، فإذت مث أخذ كل معٌثر بمفرده سٌكون من تلصعج عزل إقلٌم تلمشكلة ولكن عندمث 
تإخذ تلمعثٌٌر معث على أن ٌعطى كل معٌثر وزنه من خالل تلمحدد تلمقبول للتجثنس عند 

فمثال ٌمكن تقسٌم أي بلد إلى أقثلٌم . ذتك ٌمكن عزل تلمنطقة تلمرتد جعلهث إقلٌمث تخطٌطٌث
ففً حثلة أقلمة تلبلد . أو مستوى تلدخل تلفردي- على أسثس معدالت تلبطثلة  (أقلمة تلبلد)

متوسط )إلى أقثلٌم حسج معدالت تلبطثلة ٌجج أن ال تنحرؾ أي وحدة ضمن تإلقلٌم عن 
عند ذتك تصبح جمٌع تلوحدتت ضمن إقلٌم  (sd)نحرتؾ معٌثري وتحد إأكثر من  (×تلبطثلة

  .sdI+ × وتحد متجثنس فٌه معدل تلبطثلة ال ٌزٌد عن 
 :طرٌقة التحلٌل العاملً- 3- 5- 3

وهً تلطرٌقة تلتً تعتمد على إستخدتم أسلوج تلتحلٌل تلعثملً تلذي ٌعد أحد تألسثلٌج 
 .تلعلمٌة للنظرٌة تإلحصثبٌة تلتً جرى تطبٌقه فً تلعلوم تإلنسثنٌة

فكرة أسلوج تلتحلٌل تلعثملً تلتً تعطً عزال أو تفثصٌل ربٌسٌة للعوتمل تألسثسٌة تلمإثرة 
فً تحدٌد تلخثصٌة من بٌن مجموعة كبٌرة من تلعوتمل أو تلمتؽٌرتت تلتً ترتبط فٌمث بٌنهث 

 . بعالقثت متدتخلة

 :طرٌقة تحلٌل التدفق- 4- 5- 3
وهً تلطرٌقة تلتً من خاللهث تحدد تألقثلٌم تلوظٌفٌة إستنثدت إلى تإلتجثه وشدة تلتدفقثت تلتً 

شدة متنثقصة  كلمث ...تربط بٌن تلمركز تلمسٌطر وتلتوتبع تلمحٌطة به حٌث ٌظهر كل تدفق
وهنث ستكون تلحدود إلقلٌم تلمركز - أصبح بعٌدت عن تلمركز تلربٌسً وتلعكس صحٌح 

 .تلمسٌطر محددة بمجثالت تلتؤثٌر تلتً تنتهً حٌثمث تهبط شدة تلتدفق إلى تلحد تألدنى

 :طرٌقة تحلٌل التجاذب- 5- 5- 3

تعتمد  هذه تلطرٌقة على تلقثنون تلفٌزٌثوي للجذج تلعثم تلذي وضعه نٌوتن تلذي عرؾ 
بقثنون تلجذج تلكونً وخثصة فٌمث ٌتعلق بتحدٌد تلعالقثت بٌن تلمدن وتألقثلٌم تلتً أصطلح 

 علٌهث بعالقثت تلتفثعل تلمكثنً حتى شثع إستخدتم هذت تألسلوج كوسٌلة لتحلٌل تلتجثذج

                                                 
1
- http://www.urbanharmony.org 

http://www.urbanharmony.org/
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تلمتوقعٌن فً - وتلعمثلة - وتلتفثعل تلمكثنً وإستخدتم ذلك من أجل تلتنبإ بمستوى تلسكثن 

مكثن مث وكذلك للتنبإ بعدد تلرحالت بٌن منثطق تلعمل وتلسكن وتألسوتق وؼٌرهث من 
.«مسثبل تلنقل

1
 

فً نهثٌة هذت تلمحور نستخلص أن جمٌع تَلٌثت تلتً ٌتم تلتدخل بهث لتجسٌد إسترتتٌجٌة 
تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة تحمل فً طٌثتهث مبثدئ وأبعثد للتخطٌط تإلقلٌمً حٌث ترمً 

جمٌعهث إلى بعث تلتنظٌم، تلتؤكٌد على إستدتمة تلموترد، خلق تلبٌبة تلمتوتزنة لإلنسثن أٌن ال 
ٌطؽى أي نوع من تلتهمٌش أو تلتمٌٌز بٌن أفرتد تلجٌل تلحثلً مع توفٌر كل حثجٌثته دون 

تلتنمٌة تلعمرتنٌة تترجم بثلتحوالت فً تلتركٌبة »تلتعدي على حقوق تألجٌثل تَتٌة ألن 
وتدخل هذه تلسٌرورة . تلعمرتنٌة وموجهة لتحسٌن شروط حٌثة تلسكثن فً تلمحٌط تلعمرتنً

.«عمومث فً إطثر سٌثسة تهٌبة تإلقلٌم لدولة مث وهً أحد تلمحفزتت للتنمٌة تلعمرتنٌة
2
 

IV. متطلبات نجاح إستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة المستدامة: 
: إدماج المقاربة اإلقلٌمٌة- 1

تمثل تلمقثربة تإلقلٌمٌة منهج وأسلوج بإمتٌثز لضمثن نجثح إسترتتٌجٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة 
تلمستدتمة ألنه من تلمنطق تجزبة تلمشكل بٌن وحدتت إقلٌمٌة سٌسهل حلهث أفضل من 

محثولة درتستهث على مستوى كلً، ألن تقلٌص تلمجثل تلمكثنً ٌمثل تقرج وتعرؾ أكثر 
وقد دفع هذت تلحثفز إلى ظهور . على تلمشكل وخثصة بثلتقرج أكثر بثلذٌن ٌعثنون من آثثره

تلتنمٌة تإلقلٌمٌة تلتً تنشؽل بتنمٌة كل إقلٌم وفقث لبرنثمج إقلٌم تلتخطٌط تلخثص به لكن 
ضمن رإٌة شثملة تهدؾ إلى تمثسك جمٌع تألقثلٌم وتعثضدهث أي أن تلمقثربة تإلقلٌمٌة 

تإطر مشثرٌع تلتنمٌة تلعمرتنٌة فً مجثل محدد تكثمال مع توجهثت تلتنمٌة تلقومٌة لذت لٌس 
بثإلمكثن تحقٌق تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة دون تلمرور على أدق وأصؽر عضو ٌنتمً 

وسٌلة إلعثدة تنظٌم تلتركٌج تلمكثنً على "تلتنمٌة تإلقلٌمٌة »حٌث تعتبر . للكٌثن تلعمرتنً
وفق مث ٌتضمنه ذلك تلمكثن من عنثصر تعبر عن تكوٌنه تإلقتصثدي وتإلجتمثعً 

وتمر سٌرورة تلتنمٌة تإلقلٌمٌة على مجموعة من تلمحطثت تلربٌسٌة هً ]". وتلحٌوي
   [:كثلتثلً

 :تعرٌف الخطة اإلقلٌمٌة- 1- 1
وقد ٌكون ...فهً تلك تلتً تتعثمل مع قطثعثت مختلفة ألمثكن مختلفة نسمٌهث بثألقثلٌم

ضمن سقؾ زمنً محدد، أو ربمث مع  (خطة جزبٌة)تلتعثمل فً قطثع معٌن فً ذلك تلمكثن 
.«وبزمن محدد أٌضث (خطة شمولٌة لهذت تلمكثن)كثفة قطثعثت إقتصثد ذلك تلمكثن 

3
 

وتوزٌع تإلستثمثرتت مكثنٌث وتلوظٌفة ، وتشمل تلخطة تإلقلٌمٌة على برتمج تلتنمٌة تإلقلٌمٌة»
تلربٌسٌة لإلقلٌم وتلوظثبؾ تلثثنوٌة وتلتً ٌمكن تلتنسٌق فٌمث بٌنهث وتألقثلٌم تألخرى 

 كمث وأن تلخطة تحوي على أهم تلمشثكل تلموجودة فً تإلقلٌم أو تلتً سوؾ. تلمجثورة
                                                 

1
ٔظو٠بد ٚأٍب١ٌت، ِوعغ ٍجك - اٌّجبكئ ٚاألٌٍ: اٌؼبٟٔ ِؾّل عبٍُ ِؾّل ػٍٟ، اٌزقغ١ظ اإلل١ٍّٟ- 

. 76، 72: مووٖ، ص
2
- milous ibtissem, la ville et le développement durable : identification et 

définition des indicateurs de la durabilité d’une ville – cas de Constantine – 

thèse de magister, faculté des sciences de la terre, de la géographie et de 

l’aménagement du territoire, université mantouri de Constantine, 2006, p : 41. 
3

 .250، 38:اٌّوعغ ٔفَٗ، ص- 
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إضثفة إلى ذلك فإن تلخطة تإلقلٌمٌة . تظهر نتٌجة لإلستثمثرتت أو برتمج تلتنمٌة تلمستقبلٌة

تتضمن تلنتثبج تلنهثبٌة للبحوث تلتخطٌطٌة وتلمتصلة بوظثبؾ تإلقلٌم تلربٌسٌة وإمكثنٌثته 
.«تلتنموٌة

1
 

أي أن تلخطة تإلقلٌمٌة تمثل إسمنت وأرضٌة للتنمٌة تإلقلٌمٌة وٌمكن تفصٌل مكونثت تلخطة 
تإلقلٌمٌة ودٌنثمكٌتهث بثلشكل تلموتلً بثإلضثفة إلى توضٌح مث بعد تلخطة تإلقلٌمٌة وتلتً 

 .ستصل إلى تنمٌة شثملة تنطلق من بعد إقلٌمً
 

 ٌوضح آلٌات التنمٌة المكانٌة بأبعادها الحضرٌة اإلقلٌمٌة- 06-02شكل رقم 
 أبؼاد ػمهيت انتخطيط نهتىميت انشامهت                                   

 

 

 

 

 انبؼذ انقطاػي                                        انبؼذ انسماوي                                      انبؼذ انمكاوي

 

  

 انتخطيط انقطاػي                                                           انتخطيط انؼمراوي                                                                                                                                 

             (محافظاث، مذن، أرياف)                                                                                                      

 ربحيت انمشروع و مذى تأثيراته في انىاتج

 انقومي خالل فترة زمىيت مؼيىت

 

 

           مارا وستثمر؟                                                                                              أيه وستثمر؟

 

 

 انكفاءة اإلقتصاديت نإلستثمار                                    انموازوت                                          انؼذانت اإلجتماػيت

 

 انكفاءة انفىيت                     انكفاءة انموقؼيت

 مؼايير اقتصادياث                                                        انتكافؤ في انفرص                                      )مؼايير               نإلستثمار)نإلستثمار

 اإلستثماريت    (                                                     انموقغ واإلقتصادياث انخارجيت       (كفاءة األداء انصىاػي

 

 

 اإلجتماػي                           تىميت إجتماػيت -        تىميت قطاػيت                               انتخطيط اإلقتصادي

 

 

 

 

                                                     انتىميت اإلقتصاديت واإلجتماػيت انمتوازوت    
كثمل كثظم بشٌر، تلموقع تلصنثعً وسٌثسثت تلتنمٌة تلمكثنٌة، دتر صفثء للطبثعة وتلنشر :لمصدرت

 .83:وتلتوزٌع، تألردن، ص

 
كمث نالحظ أنه بثلرؼم من أهمٌة هذت تلشكل تلذي ٌشمل رإٌة وتقعٌة لفلسفة تحقٌق تلتنمٌة إاّل 

 :أنه لم ٌتطرق لمقصد تلتنمٌة تلبٌبٌة ومع ذلك فقد وضح تلنقثط تلتثلٌة
                                                 

1
 :، ص1986ط، .اٌجظوح، ك ٚاإلل١ٍّٟ، عبِؼخ اٌؾضوٞ اٌزقغ١ظ إٌٝ اٌمبكه، اٌّلفً ػجل طبٌؼ ِؾّل -

64. 
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إن مسؤلة أٌن ٌتم توقٌع تإلستثمثرتت لهث نفس أهمٌة مث هً تلك تإلستثمثرتت، ألن كلمة »- 

إن هذٌن تلسإتلٌن أٌة . أٌن تتضمن جثنج تلعدتلة تإلجتمثعٌة فً توزٌع ثمثر تلتنمٌة
مشثرٌع؟ وأٌن توقع؟ همث جوهر عملٌة تلتنمٌة تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة فً تحقٌق تلموتزنة 

وهو تلمجثل تلذي فسح تلبثج وتسعث أمثم . بٌن تلكفثءة تإلقتصثدٌة وتلعدتلة تإلجتمثعٌة للتنمٌة
 .تلتخطٌط تإلقلٌمً وتطوره

إن عملٌثت تلتنمٌة ٌفترض أن تتركز على تلبعد تلمكثنً فً توجٌه تإلستثمثرتت وعدم - 
 .إقتصثرهث على تلبعدٌن تلزمثنً وتلقطثعً

تلتنموٌة تإلقلٌمٌة تستند على أن تلموقع تألفضل لإلستثمثرتت، من وجهة إن هذه تلسٌثسثت - 
نظر تلمخطط تإلقلٌمً، قد ٌتحدد على ضوء تإلمكثنثت تإلقتصثدٌة وتلبشرٌة وتلعمرتنٌة 

.«تلمتثحة فً ذلك تلموقع، وتلتً تسثعد على نجثح تلمشروع
1
 

 .ٌجج أن تتضمن تلكفثءة تإلقتصثدٌة لإلستثمثر تلبعد تلبٌبً- 
 :كٌفٌة إعداد الخطة اإلقلٌمٌة للتنمٌة- 2- 1
تحتثج تلدرتسثت تلتمهٌدٌة تلالزمة لتنمٌة وتطوٌر أي إقلٌم إلى عرض تحلٌلً وشثمل »

 :لثالثة عنثصر ربٌسٌة
 . عنصر تلمكثن، عنصر تإلنسثن، عنصر تلعمل

وٌدرس كل عنصر من تلعنثصر تلثالثة تلسثبق تإلشثرة إلٌهث على حدة، ثم تجرى بعد ذلك 
درتسة تحلٌلٌة مشتركة بٌنهث، بمعنى ٌجرى تحلٌل شثمل إلٌجثد مدى تإلرتبثط وتلتفثعل فٌمث 

.«بٌنهث وتحدٌد مدى تؤثٌر كل عنصر على تلعنثصر تألخرى
2
 

دتبرة تلعملٌثت تلتخطٌطٌة تإلقلٌمٌة تتسع لتشمل تلسكثن وتلنشثطثت تلتً تخلق فً تلرٌؾ »
وفً تلحضر لتتعدتهث إلى بحث تلعالقثت بٌن كل بٌبة من هذه تلبٌبثت وعنثصرهث تلمكونة 

.«وصوال إلى شكل تلعالقثت تلتً تربط هذه تلبٌبة بمث جثورهث
3
 

 :نالحظ أن عملٌة إعدتد تلخطة تإلقلٌمٌة إشتملت على
 مجثالت تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة؛- 
عنثصر قٌثم تنمٌة عمرتنٌة وعوتمل ٌمكن من خاللهث إعتمثد مإشرتت للتنمٌة تلعمرتنٌة - 

 كثلعمل وتلمكثن وتإلنسثن؛
 تإلنطالق من عملٌة مسح وتحلٌل إقلٌمً؛- 
تلتحلٌل تإلقلٌمً ٌتم إستنثدت على درتسة بٌبة إقلٌم تلدرتسة لكن دون عزله عن تألقثلٌم - 

 .تلمجثورة وتلتً ٌإثر وٌتؤثر بهث
هذت مث ٌدل على أن إسترتتٌجٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة ال ٌمكنهث أن تنتج دون إنتهثج مقثربة 

 .إقلٌمٌة وهو مث ٌعنً إلزتمٌة تللجوء للتخطٌط تإلقلٌمً
تلخطة تإلقلٌمٌة تتكون من تجمع تلدرتسثت تإلقلٌمٌة بعد إتمثم تلتنسٌق بٌنهث وتلتوفٌق بٌن »و

 مث ٌتعثرض منهث ثم ٌشرع كل إقلٌم أو قطثع أو وحدة إنتثجٌة بعد ذلك فً تنفٌذ مث ٌخصهث

                                                 

.185، 176: وبًِ وبػُ ثش١و، اٌّٛلغ اٌظٕبػٟ ٚ ١ٍبٍبد اٌز١ّٕخ اٌّىب١ٔخ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص  -
1
 

2
، 1997ِؾّل ف١ٌّ اٌيٚوخ، اٌزقغ١ظ اإلل١ٍّٟ ٚأثؼبكٖ اٌغغواف١خ، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ، اإلٍىٕله٠خ،- 

. 40، 39: ص
3

ٔظو٠بد ٚأٍب١ٌت، ِوعغ ٍجك - اٌّجبكئ ٚاألٌٍ : اٌؼبٟٔ ِؾّل عبٍُ ِؾّل ػٍٟ، اٌزقغ١ظ اإلل١ٍّٟ- 

. 113:مووٖ، ص
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من تلمشروعثت، هذه تلمشروعثت تلتً سبق وأن إقترحتهث تلسلطة تلمركزٌة كلهث أو 

 .بعضهث
مع تلعلم أن تلخطة تإلقلٌمٌة قد تكون مستقلة عن تلخطة تلشثملة كمث هو تلحثل بثلنسبة 

؛ 1978 تلى ؼثٌة 1966للبرتمج تلخثصة تلممنوحة للوالٌثت تلفقٌرة فً تلجزتبر من سنة 

.«أمث تلخطة تلوطنٌة تلشثملة مث هً إال تجمع تلخطط تإلقلٌمٌة مع بعضهث تلبعض
1
وتعد » 

تلخطط تلقومٌة على أسثس تلخطط تإلقلٌمٌة وتحدد تإلتجثه تلعثم لتنمٌة تإلنتثج وتلخدمثت 
وٌجج على تلمخططٌن تإلقلٌمٌٌن أن ٌكونوت على علم ...إلشبثعحثجثت كل تألقثلٌم،

.«بثإلتجثهثت تلعثمة للخطة فً تلدولة قبل تلبدء فً عمل تلخطط تلخثصة بتنمٌة أقثلٌمهم
2
 

أي أن تلخطط تإلقلٌمٌة بإمكثنهث خلق تلتنمٌة تلعمرتنٌة على جمٌع تلمستوٌثت سوتًء تلمحلٌة، 
 .تإلقلٌمٌة وتلوطنٌة

 :العملٌات الالزمة إلعداد الخطة اإلقلٌمٌة- 3- 1
 :تإلقلٌمٌةنظثم تلمإشرتت  (أ 

إن نظثم تلمإشرتت تإلقلٌمٌة وتإلقتصثدٌة ٌسثعد على تحدٌد وتركٌج تإلقلٌم ومختلؾ »
كمث أن إدترة وتخطٌط تلحٌثة تإلجتمثعٌة وتإلقتصثدٌة فً تإلقلٌم، . تلنشثطثت وتلظوتهر فٌه

تتطلج تلتوصل إلى أرقثم تعبر عن تطور أهم تلنشثطثت وتلظوتهر تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة 
 .من حٌث نوع وحجم تلتطور أي تلمإشرتت تإلقلٌمٌة

 :تلمسح تإلقلٌمً (ج 

إن عملٌة تلمسح تإلقلٌمً ٌجج أن تتضمن جمٌع تلعنثصر تلهثمة للبنٌة تإلقتصثدٌة فً 
تإلقلٌم إبتدتء من جمٌع تلظروؾ تلطبٌعٌة مثل تلمسح تلجٌولووجً، تلهٌدرولوجً، تلطقس 

ومنه تإلنتقثل إلى تلبنٌة تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة مثل تلتركٌج تلسكثنً، تإلنتثج تلمثدي، 
تلنقل وتلموتصالت إلى أن ٌنتهً بحصر مختلؾ أنوتع تلخدمثت تلمقدمة للموتطنٌن، بمث فً 

ذلك تزوٌدهم بمختلؾ أنوتع تلسلع وٌجج تإلنتبثه هنث إلى كٌفٌة حصر تلعنثصر تلحقٌقٌة 
 . تلمإثرة فً تطوٌر تإلقلٌم بصورة جٌدة وتلتعبٌر عنهث بإحصثبٌثت صحٌحة

 : تإلقلٌمًتلتحلٌل (ج 

إن عملٌة تلتحلٌل تإلقلٌمً تقتضً تلقٌثم بشرح تألسبثج تلتً أدت إلى تطوٌر تإلقلٌم بهذت 
تإلتجثه أو ذلك وتلتعرؾ على تلعالقة تلمتبثدلة بٌن تلعنثصر تلربٌسٌة فٌه وتلتً أدت إلى هذت 

تلتطور كمث أن هذه تلعملٌة تقوم بعد تلتعرؾ على تإلقلٌم من خالل عملٌة تلمسح بتحدٌد 
تلقوى تلمشجعة وتلمعٌقة لتطوره وكذلك تلمتطلبثت وتلنوتقص فٌه، بهدؾ تحقٌق تلتوتزن فً 

تطور تإلقلٌم وتقدٌر تلطثقثت تلوتجج توفٌرهث لإلقلٌم من أجل قٌثمه بتنفٌذ تلمهثم تلموكولة 
 .إلٌه فً نطثق تلخطة تلعثمة للدولة بثلتعثون مع تألقثلٌم تألخرى

من خالل تلتحلٌل تإلقلٌمً نستطٌع أن نعرؾ مقدرة تإلقلٌم على تزوٌد نفسه بثلمنتوجثت 
وتلخدمثت تلمتخصصة أو تلمتممة ومدى إعتمثده على ؼٌره من تألقثلٌم فً تلتزود 

 .بثلمنتجثت وتلخدمثت تلمتممة وإهمثله لمث هو متوفر لدٌه أو ٌمكن توفٌرهث إلٌه
 

                                                 
1

. 24:اٌغيائو، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص فٟ اإلل١ٍّٟ ٌٍزقغ١ظ رم١ّ١١خ ٔٛهح، كهاٍخ صال٠غ١خ-  
2

ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي ػغ١ّخ ٚآفوْٚ، ِنوواد فٟ اٌز١ّٕخ ٚاٌزقغ١ظ، كاه إٌٙضخ اٌؼوث١خ، ث١وٚد، - 

. 203: ، ص1984
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إن عملٌة تلتحلٌل تإلقلٌمً ٌجج أن تبرز جمٌع تلعنثصر تإلقلٌمٌة تلتً تطبع تإلقلٌم بطثبعهث 

 :حثضرت ومستقبال كمث أن هذه تلعملٌة ٌجج أن تشمل مختلؾ تلعالقثت وتلتشثبكثت تلتثلٌة
تلعالقثت وتلتشثبكثت بٌن تلمنتجثت تلمتخصصة من جهة وتلمنتجثت تلمكملة من جهة - 1

 .ثثنٌة

تلعالقثت وتلتشثبكثت بٌن تلعنصر تلسثبق وبٌن تلعوتمل تلطبٌعٌة تلجؽرتفٌة وتلعوتمل - 2
 .تلسكثنٌة وتلظوتهر تلهثمة تألخرى تلموجودة فً تإلقلٌم

 .تلعالقثت وتلتشثبكثت مع تألقثلٌم تألخرى- 3
إذن فثلتحلٌل تإلقلٌمً ٌجج أن ٌحدد أهم تلعالقثت تلمتبثدلة وتلتنثقضثت بٌن مختلؾ تلعوتمل 

 .ضمن تإلقلٌم مع تألقثلٌم تألخرى
 :وأخٌرت البد للتحلٌل تإلقلٌمً أن ٌعتمد على إجرتء درتسثت وأبحثث للمجثالت تلتثلٌة

 .موقع تإلقلٌم ضمن تإلقتصثد تلوطنً ككل- أ

 .مستوى تلتطور فً تإلقلٌم وتألسبثج تلتثرٌخٌة لهذت تلتطور- ج

 .تلصفثت تإلقتصثدٌة لإلقلٌم وتلنثجمة عن تلظروؾ تلطبٌعٌة وتلجؽرتفٌة وتلسكثنٌة فٌه- ج

 .  تلبنٌة تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة فً تإلقلٌم وعالقثت تلملكٌة فٌه- د

درتسة وتحلٌل تلخدمثت تلتً ٌقدمهث تإلقلٌم وخثصة فٌمث ٌتعلق بثلمسثكن وتلمرتفق - ه
 .تلخ...تلمحلٌة وتلتجثرة وتلتعلٌم وتلثقثفة وتلصحة وتلرعثٌة تإلجتمثعٌة

.«درتسة وتحلٌل تلعالقثت وتلتشثبكثت ضمن تإلقلٌم وتألقثلٌم تألخرى- و
1
 

 تلمسح مرحلة أٌضثً  علٌهث وٌطلق تلخطة تنفٌذ متثبعة تعنً» تإلقلٌمٌة تلخطة تقٌٌمأمث 
 تلتنمٌة، خطة فً تلمدرجة تلمشثرٌع تنفٌذ مرتحل متثبعة إلى فٌهث ٌسعى وتلتً تلدوري،
 هذه تنقسم وقد ذلك، إلى ومث وتلفنٌة تإلدترٌة تلنوتحً جمٌع من تلتشؽٌل مستوٌثت ورصد

 على تلمنفذة تألجهزة قدرة مدى قٌثس مرحلة كل فً ٌتم بحٌث مرتحل، عدة إلى تلمرحلة
 تلتنفٌذ مسثر تعترض تلتً تلمعوقثت وتلمس لهث، تلمحددة تألوقثت فً تلخطة مفردتت تنفٌذ

.«منهث تلمرجوة تألهدتؾ تحقٌق فً تلخطة ونجثح تنفٌذ نسبة مدى وتعٌٌن
2

 

 أهداف التنمٌة اإلقلٌمٌة المستدامة: 

إن أسلوج تلتنمٌة تإلقلٌمٌة لٌس بدٌال ألسلوج تلتنمٌة تلشثملة وإنمث ٌكمل كل منهمث تَخر »
دون تعثرض أو تنثقص وبإنتهثج تألسلوبٌن معث تلتقً تلتنمٌة تإلقلٌمٌة تلتً تبدأ بحصر 

تلمطثلج وتإلحتٌثجثت تلمحلٌة وتلموترد تإلنتثجٌة تلمتثحة إلشبثعهث  مع تلتنمٌة تلوطنٌة تلتً 
 .تؤخذ فً إعتبثرهث تلصورة تلكثملة لإلقتصثد تلوطنً

 
 

                                                 
1

ثبرٕخ،  اٌز١ّٕخ، عبِؼخ فٟ ِبعَز١و اٌغيائو، هٍبٌخ فٟ اإلل١ٍّٟ ٌٍزقغ١ظ رم١ّ١١خ ٔٛهح، كهاٍخ صال٠غ١خ- 

 .28، 26 : ،ص1991 -1990اإللزظبك٠خ، اٌؼٍَٛ ِؼٙل

2
- www.kau.edu.sa/Files/0002132/.../REG7b.doc 
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إذن فثلتنمٌة تإلقلٌمٌة تتضمن تلجوتنج تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة وتلثقثفٌة كمث تتضمن 

تلمشثكل تلمتعلقة بثلتوسع تلعمرتنً، ومن هنث فؤسلوج تلتنمٌة تإلقلٌمٌة ٌتطلج إعثدة تنظٌم 
 .تلموترد تلبشرٌة وتلمثدٌة على تلمستوى تإلقلٌمً

 :       وبوجه عام ٌمكن حصر أهداف التنمٌة اإلقلٌمٌة فً
 :إنتثجثإلقلٌمزٌثدة .1

إن زٌثدة تلنثتج تإلقلٌمً تعتبر من أهم أهدتؾ تلتنمٌة تإلقلٌمٌة إذ ٌسثعد تحقٌق هذت تلهدؾ 
على زٌثدة مسثهمة تإلقلٌم فً تلنثتج تلوطنً وتلحد من عدم تلتوتزن بٌن تألقثلٌم وبثلتثلً 

 .رفع مستوى تلمعٌشة لسكثن تإلقلٌم

: تإلقلٌم زٌثدة فرص تلعمل دتخل .2
تتطلج سٌثسة تلتنمٌة تإلقلٌمٌة إٌقثؾ تلهجرة تلدتخلٌة نحو منثطق تإلستقطثج وهذت عن 

طرٌق خلق منثصج عمل كثفٌة لتشؽٌل تألٌدي تلعثملة دتخل تإلقلٌم مع مرتعثة إمكثنٌثت كل 
 .إقلٌم ووضعه بثلنسبة لإلقتصثد تلوطنً

 :تلنهوض بثلبٌبثت تلحضرٌة وتلرٌفٌة .3

 :إن تلنهوض بثلبٌبة تلمحلٌة حضرٌة كثنت أم رٌفٌة ٌتطلج تحقٌق
خلق تلمنشآت تإلجتمثعٌة وتلثقثفٌة تلتً ٌفتقر إلٌهث تإلقلٌم مع تطوٌر تلموجود منهث من - 

 .أجل تطوٌر تإلقلٌم

إعثدة تخطٌط تلتجمعثت تلسكثنٌة وتوفٌر تلوحدتت تلسكنٌة للعمثل تلذٌن ٌتم توظٌفهم فً - 
 .تلمشروعثت تلجدٌدة من أجل رفع تلكفثٌة تإلنتثجٌة للعمثل وزٌثدة كفثٌة تلتنمٌة تلصنثعٌة

ممث سبق نرى بؤن تلتنسٌق بٌن تلخطة تلوطنٌة وتلخطة تإلقلٌمٌة ضروري جدت وهذت برسم 
.«أبعثد تلتنمٌة تإلقلٌمٌة فً نطثق أبعثد تلتنمٌة تلوطنٌة

1
 

 :كمث طرحت فً تلمعثهدتت تلدولٌة خمسة ؼثٌثت للتنمٌة تإلقلٌمٌة تلمستدتمة هً»
 .حرج ضد تلتؽٌر تلمنثخً- 
 .حمثٌة تلتنوع تلبٌبً، حفظ وتسٌٌر تألوسثط وتلموترد- 
 .تلرقً بكل تلنثس من أجل تلوصول لحٌثة جٌدة- 
 .تلتمثسك تإلجتمثعً وتلتكثفل بٌن تألقثلٌم وتألجٌثل- 
.«دٌنثمكٌة تلتنمٌة تتبع أسثلٌج تإلنتثج وتإلستهالك تلمسإول- 

2
 

نستخلص أن تلتنمٌة تلعمرتنٌة هً جزء من أهدتؾ تلتنمٌة تإلقلٌمٌة وهذت ٌعنً إلزتمٌة دمج 
تلمقثربة تإلقلٌمٌة إبتدتًء من إعدتد إسترتتٌجٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة وأثنثء تلتنفٌذ وضمن سٌرورة 

 .تلتقٌٌم
: دمج المقاربة اإلجتماعٌة- 2
تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة إجتمثعٌث هً تلتنمٌة تلتً تضمن للجٌل تلحثلً وتألجٌثل »

من خالل  (تإلجتمثعٌة، تإلقتصثدٌة أو تلبٌبٌة)تلمستقبلٌة تحسٌن تلقدرتت لتحقٌق تلرفثهٌة 
 
 

                                                 
1

. 32، 31: اٌغيائو، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص فٟ اإلل١ٍّٟ ٌٍزقغ١ظ رم١ّ١١خ ٔٛهح، كهاٍخ صال٠غ١خ- 
2
- Ludovic Schneider, 100 questions pour comprendre et agir : le développement 

durable territorial, Afnor éditions, France, 2010, p : 13. 
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تلبحث من جهة عن تلعدتلة فً توزٌع هذه تلقدرتت بٌن أفرتد تلجٌل تلحثلً، ومن جهة 

.«أخرى بنقلهث مثبٌن تألجٌثل تَتٌة
1
 

أي أن تلمقثربة تإلجتمثعٌة تعتبر مدخل أسثسً لتحقٌق تإلستدتمة فً جمٌع تلمجثالت ذلك 
أن تلفرد عنصر أسثسً مشكل للبٌبة تلعثمة وهو عمثد ومإشر إلستدتمة تلعمرتن ولعل 

تلتسثإل حول مث تلفثبدة من تحقٌق تلتنمٌة تإلقتصثدٌة أو ؼٌرهث هو تلذي ٌحدد أهمٌة هذت 
عندمث نتحدث عن تإلقلٌم وتنمٌة موترده تإلقتصثدٌة وهً تلصنثعة وتلزرتعة »تلمنهج لذت 

البد من تإلهتمثم بتنمٌة جوتنبه تإلجتمثعٌة وتلخدمٌة، نظرت للترتبط تلوثٌق بٌن تلك 
تألنشطة، لذت فإن تلمخطط ٌهتم بتنمٌة إستخدتم تألرض فً تلسكن، فً تنمٌة تلمدٌنة وفً 

تنمٌة تلخدمثت تألخرى من تإلقلٌم وأن ٌكون هنثلك توتزنث معقوال بٌن تنمٌة تلموترد 
 .تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة

وٌعتبر تلمسكن وتوفٌره من تلضرورٌثت تلهثمة فً تإلقلٌم حٌث ٌستقر تإلنسثن لٌستطٌع 
تلعمل فً تلنشثط تلمعٌن له، لذت فإن درتسة تلسكن فً تلرٌؾ وتلمدٌنة درتسة مترتبطة 

ومهمة لكً توضح تلعالقة بٌن تإلنسثن وبٌبته ومن هنث ٌظهر أن هنثلك نمو متوتزن للنشثط 
ومن تألمور تلهثمة تلتً ٌعتمدهث تلمخطط هو عدد وحجم تلسكثن فً . تلبشري فً تإلقلٌم

 [وعلى سبٌل تلمثثل]. تلموقع أو تلجوتنج تلتثرٌخٌة للموقع ونمو تلك تلتجمعثت تلبشرٌة
 :ٌشمل تلتخطٌط لإلسكثن معرفة تلجوتنج تلتثلٌة

 .تقدٌر تلنقص تلحثلً فً تلوحدتت تلسكثنٌة- 

 .تقدٌر تلحثجة للوحدتت تلسكنٌة تلنثجمة عن تلنمو تلسكثنً- 

 .تقدٌر تلوحدتت تلسكنٌة تلوتجج إستبدتلهث بسبج قدمهث وتهربهث- 

.«تقدٌر تلوحدتت تلسكنٌة وتإلجتمثعٌة تلالزمة للمستقبل- 
2
 

وبثإلضثفة إلى هذه تلعنثصر تلمثدٌة تلتً ركزت على توفٌر تلمسكن نلمس وجود عوتمل 
ؼٌر مثدٌة كتحقٌق تلعدتلة بٌن تألفرتد فً تلحصول على جمٌع تلخدمثت، تلموتزنة بٌن نمو 

تلرٌؾ وتلمدٌنة وخلق تلنسٌج تلعمرتنً تلمتشثبك فً ظل إحترتم وتلمحثفظة على ثقثفثت 
تلشعوج وعثدتتهم وتقثلٌدهم ألنهث تعتبر مركبثت ذتت فعثلٌة لتحقٌق تلتنمٌة تلعمرتنٌة 

 .تلمستدتمة أٌن ال ٌمكن أن ٌرقى تلفرد بإنسالخه أو عدم معرفة هوٌته
روثظ ث١ٓ اٌزٟ »ٚاٌغّغ ث١ٓ ٘نٖ اٌؼٛاًِ ٠لفغ ٕ٘ب إٌٝ إلؾبَ ِفَٙٛ اٌٍٛغ١خ اإللزظبك٠خ 

ول كٚه رؤق، ٌَٚٛك الزظبإث١ٓ كاهٞ، ٚإلٚاعزّبػٟ كٞ ٚاإللزظبػ اإلإلطالٚع اِشو

ع ضبٚألارؾ١َٓ ص، ٌٚقبع اٌمغبهوخ ارؼي٠ي ِشب، ٠ٚخكلزظباإلٌؼ١ٍّخ اٌخ فٟ رٕش١ظ ٌٚلا

ٌزٟ  ٚح اٌملمط أٚ إٌّٛاٌٝ رشى١ً إ٠خ كلزظباإلٌٍٛغ١خ ف ارٙلإماً، . ع١ٕٓاٌّؼ١ش١خ ٌٍّٛا

                                                 
1
- Silvère TRIBOUT, En quoi les politiques publiques dites de développement 

urbain durable privilégient encore trop les dimensions écologique et économique 

aux dépens de la dimension sociale ? L’exemple des quartiers durables en 

Europe, Mémoire 1ère année MASTER «URBANISME ET TERRITOIRES» 

Mention «URBANISME», Institut d’Urbanisme de Paris, université paris x॥ val 

de marne, 2007, p : 31. 
2

 :، ص1986اٌجظوح، ٚاإلل١ٍّٟ، عبِؼخ اٌؾضوٞ اٌزقغ١ظ إٌٝ اٌمبكه، اٌّلفً ػجل طبٌؼ ِؾّل- 

105 ،107 .
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ح ٌّؼ١ش١خ ٌؾ١بٚف اٌظوارؾ١َٓ ٚإلٔزبع١خ د اٌَّز٠ٛبافغ ٚهٌجشو٠خ اهك اٌّٛافٟ ر١ّٕخ ُ٘ رَب

ٌولٟ أؾٛ وُٙ ٍٍٛط ّٔبوً أفٟ رغ١١و إ٠غبث١ب ٌزؾَٓ ٘نا ا٠ٕؼىٌ ف ًٍٛ إم ٌٕبا

.   العزّبػٟا

للتنمٍة  ركنث أسثسٌث ،ةيدقتصثإل تٍةغسٛل تٓج عتلنث تتمثعًجإل تقًول تًشكي ،هورلب

 هذت ٛحن سلنث تجنجت ولشتلتً  تًمتٛلع تٓمعثمال قوٌث  ًشكت ؾٛسلتً  ت،ةمتللمستت

«.ًنسثنإلت ذجٛلنمت
1

 

 الحسابات اإلجتماعٌة اإلقلٌمٌة: 
أعدتد تلسكثن فً تإلقلٌم وتلدخل تإلقلٌمً ونصٌج تلفرد منه وكٌفٌة توزٌعه بٌن تلعدٌد من »

وبٌن  (تألؼنٌثء ومتوسطً تلدخل ومحدودي تلدخل وتلفقرتء)تلمجموعثت تإلجتمثعٌة 
تلحرؾ وتلمهن ومث سٌكون علٌه هذت تلتوزٌع فً تلمستقبل، كلهث متؽٌرتت البد للمخطط من 

تإللمثم بهث ألنهث تتعلق برفثهٌة تلسكثن، وتلتً هً من أهم إهتمثمثت تلتحلٌل تإلقلٌمً 
 .وتلهدؾ تألسثسً للتنمٌة تإلقلٌمٌة

 :وحصر دروٌش فوتبد تلحسثبثت تإلقلٌمٌة فً خمس نقثط وهً

 .تسثعد فً معرفة تلهٌثكل تإلقتصثدٌة لألقثلٌم .1
 .تحدد أهمٌة كل قطثع من قطثعثت تإلقتصثد فً تإلقلٌم .2
 .تحدد حجم تلتبثدل تلتجثري بٌن تألقثلٌم .3
 .تستخدم أدتة للمحثسبة تإلقتصثدٌة على مستوى تلدولة .4
 .ترشد تلمخططٌن فً رسم تلسٌثسثت تلمستقبلٌة .5

حٌث تعتبر تلحسثبثت تإلجتمثعٌة تإلقلٌمٌة قوتم تلتخطٌط، وٌعتمد علٌهث إعتمثدت كبٌرت كمث 
أنهث تلمقٌثس تلموضوعً وتلمعٌثر تلكمً لمدى نجثح تلخطط تلتنموٌة وإنجثزتت برتمج 

 . تلتنمٌة تإلقلٌمٌة

ولقد بدأ تإلهتمثم بثلحسثبثت تلقومٌة تإلجتمثعٌة منذ بدتٌة تلستٌنثت، حٌث جرت محثوالت 
لوضع نظثم لهث، ٌسهم فً بنثء نمثذج إقلٌمٌة عملٌة لتحسٌن نوعٌة تلسٌثسثت تإلقتصثدٌة 

 .تإلقلٌمٌة وتلتخطٌط تإلقلٌمً
وتعتبر تلحسثبثت تإلقلٌمٌة جزءت من نظثم تلحسثبثت تلقومٌة، ولذلك فهً بثلنسبة للنظرٌة 

وهً بقدر مث . تإلقتصثدٌة تإلقلٌمٌة بمثثبة تلدخل تلقومً بثلنسبة للنظرٌة تإلقتصثدٌة تلكلٌة
تسهم فً تحدٌد تلمفثهٌم تلنظرٌة بصورة وتضحة، فهً ترشد وتضعً تلسٌثسثت تإلقلٌمٌة 

 .وتإلقتصثدٌة ألي سٌثسة أو خطة أو قرتر أو نشثط إقتصثدي فً تإلقلٌم
 :وأهم أنوتع تلحسثبثت تإلجتمثعٌة تلمستخدمة أو تلمقترحة على مستوى تإلقلٌم هً

 .حسثبثت تلدخل وتإلنتثج .1
 .حسثبثت مٌزتن تلمدفوعثت .2
 .تلتدفقثت تلمثلٌة .3
 .حسثبثت تلمدخالت وتلمخرجثت .4

                                                 
1
- http://www.shebacss.com/docs/soasr002-10.pdf 

http://www.shebacss.com/docs/soasr002-10.pdf
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. «حسثبثت تلثروة .5

1 
بإختصثر إن أهمٌة تلحسثبثت تإلقلٌمٌة تكمن بثألسثس فً توفٌر تلمعطٌثت وتلمعلومثت 

تلوتفٌة وتلضرورٌة إلعدتد أي خطة إقلٌمٌة أو قومٌة موجهة لتنمٌة تألفرتد وتلموترد 
بمختلؾ أنوتعهث وتقوٌة تألنظمة تلقثبمة فً تلوطن وبهذت بإستطثعتهث ولوج حتى تلتنمٌة 

 . تلمستدتمة
 :دمج المقاربة التشاركٌة- 3
 :تعرٌف المشاركة- 1- 3
لعل تلفهم تلشثبع لمفهوم تلمشثركة فً تألدبٌثت تلسٌثسٌة ٌنصرؾ إلى أنهث تلك تألنشطة »

تإلرتدٌة تلتً ٌزتولهث أعضثء تلمجتمع بهدؾ إختٌثر حكثمهم وممثلٌهم وتلمسثهمة فً صنع 
 .تلسٌثسثت وتلقرترتت بشكل مبثشر أو ؼٌر مبثشر

تلنشثط تلذي ٌقوم به تألفرتد "بؤنهث - عثلم تلسٌثسة تلشهٌر"- صموٌل هنتنجتون"وٌعرفهث 
 ."بصفتهم تلشخصٌة بهدؾ تلتؤثٌر على صنع تلقرترتت تلحكومٌة

أن مفهوم تلمشثركة ٌنصرؾ إلى " نورمثن نثي"و" سٌدنً فٌربث"فً حٌن ٌرى كل من 
تألنشطة تلتً ٌقوم بهث تلموتطنون للتؤثٌر على قرترتت تلسٌثسة تلعثمة وعلى إختٌثر »

.«تلموظفٌن ومرتقبة أعمثلهم
2
 

: وكمث تختلؾ تلمستوٌثت بثلوطن تلوتحد فعملٌة تلمشثركة تتم على مستوٌٌن بثرزٌن
 .تلمستوى تلكلً وتلمستوى تلوطنً

 :إال أنه
أصبح مفهوم تلمشثركة ٌتردد وٌستخدم فً أدبٌثت تلتخطٌط وتلتنمٌة تلحدٌثة بشكل كبٌر »

منذ منتصؾ تلعقد تلسثبع من تلقرن تلعشرٌن، كوسٌلة هثمة لتحقٌق نمو إقتصثدي 
وعدتلة إجتمثعٌة تقوم على أسثس تلحد من تلفوترق تلطبقٌة ... وتقدم إجتمثعً...مستدٌم

كمث أصبحت تلمشثركة تلشعبٌة هدفث أسثسٌث لعملٌة تلتنمٌة فً . وتإلقلٌمٌة على حد سوتء
 .جمٌع مرتحلهث

تعود تلبدتٌثت تألولى لظهور تلمشثركة فً تلتخطٌط تلمعثصر إلى قثنون تخطٌط تلمدن 
 وتلذي أشثر بشكل وتضح وصرٌح فً موتده إلى 1947تلبرٌطثنً تلذي صدر عثم 

ضرورة منثقشة وإستشثرة أصحثج تلعالقة فً موضوع تلتخطٌط كضمثن لنجثح عملٌة 
 .تلتخطٌط

 :مظاهر المشاركة- 2- 3

تلمشثركة فً مفهومهث تلتنموي تعنً مشثركة ومسثهمة قطثع عرٌض من - ...
 ...ومتثبعة...وتنفٌذ...وإعدتد...فً إختٌثر...وخصوصث تلجمثعثت تألقل حظث...تلسكثن

ومشثرٌع تلتنمٌة تلتً ٌمكن من خاللهث تحقٌق أهدتؾ تلتنمٌة وخصوصث ...سٌثسثت وبرتمج
 ...مث ٌتعلق منهث بتحسٌن مستوٌثت معٌشة تلسكثن أو تلمجموعثت تلمستهدفة

 
                                                 

1
، 97: ِغ اٌزغج١ك ػٍٝ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص: ِؾّل ؽبِل ػجل هللا، االلزظبك اإلل١ٍّٟ- 

98 .
2

١ٍٍٚخ اٌؾىِٛبد ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ ِٚؾبهثخ : إػلاك ِغّٛػخ ِٓ اٌقجواء، اٌز١ّٕخ اٌو٠ف١خ ٚاٌّؾ١ٍخ- 

 .45، 44: اٌفمو، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص
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ٌتمثل تلمبدأ تألسثسً تلذي تقوم علٌه عملٌة تلمشثركة فً مدى قدرة تلشرتبح تلسكثنٌة أو - 
تلمجموعثت تلمستهدفة فً تلتؤثٌر على عملٌة صنع تلقرتر وتلقرترتت تلمتخذة وتوجٌههث 

 .وصٌثؼتهث بمث ٌخدم رؼبثت وحثجثت هذه تلمجموعثت

ومن أجل أن تتحقق تلمشثركة تلشعبٌة تلفثعلة فً عملٌة صنع تلقرتر تلتنموي فإنه البد أن 
ٌشتمل نظثم تلتخطٌط على مإسسثت وهٌبثت تعمل على تسهٌل وتٌسٌر مشثركة فثعلة 
 .للسكثن وخصوصث تلمجموعثت تلمستهدفة فً عملٌة صنع تلقرتر وفً جمٌع تلمستوٌثت

لدى تلسكثن هو عنصر ضروري لتحقٌق تلمشثركة تلشعبٌة ...تعزٌز تإلعتمثد على تلنفس- 
البد من دعم تلحكومثت وتلسلطثت للسكثن تلمحلٌٌن بوسثبل وطرق ...وحتى ٌتحقق...تلفثعلة

تشجٌع تألفرتد على تنفٌذ مشثرٌع تنموٌة صؽٌرة وذلك بتوفٌر تلدعم تلمثلً :عدٌدة من أهمهث
وتلفنً لهم، إن مثل هذه تلمشثرٌع ستعمل على تنمٌة روح تلمبثدرة لدى تلسكثن فً كل مث 

 .ٌتعلق بشإون حٌثتهم
 :أبعاد المشاركة- 3- 3

ٌجج أن تفهم تلمشثركة تلشعبٌة فً عملٌة تلتخطٌط تلتنموي وعملٌة تلتنمٌة بشكل شثمل - 
على أنهث إلشبثع تلحثجثت تإلنسثنٌة تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة وتلثقثفٌة سوتء تلمثدٌة أو ؼٌر 

 . تلمثدٌة  مثل تلمسثوتة، تلعدتلة تإلجتمثعٌة، حقوق تإلنسثن وتلحرٌة

وهنث البد أن ننبه إلى أهمٌة تلبعد تلسٌثسً للمشثركة تلشعبٌة فً تحقٌق تألهدتؾ - 
تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة للتنمٌة، وهذت تلبعد للمشثركة ٌعمل على إٌجثد ال مركزٌة إدترٌة 

.«...لصنثعة تلقرتر وكذلك ٌعمل على إٌصثل تلموترد للسكثن فً تلمستوٌثت تلمحلٌة
1

 

بصفة عثمة، فإن تإلستمثع للموتطنٌن، أخذ فً تلحسبثن تسثإالتهم، إحتٌثجثتهم، وجهثت »
نظرهم، مطثلبهم، تفكٌرهم وإقترتحثتهم، هذه هً تلرهثنثت تلجٌدة للمشثركة فً سٌرورة 

.«تنمٌة مستدتمة فً إقلٌم مث
2

 إلى جثنج فهم تلمشثركة لٌست كحق فحسج فهً تتعدى 
لمعنى تلمسإولٌة سوتًء تلحكومٌة، تلمحلٌة وتلفردٌة أٌن ٌجج أن تظهر على سبٌل تلمثثل فً 

 .ترشٌد تلسلوك نحوى تلتوجه تلبٌبً وتلمنفعة تلعثمة
: المشاركة المحلٌة- 3- 3
نبٌلة "و" عبد تلمنعم شوقً"تتعدد تعرٌفثت تلدترسٌن للمشثركة تلمحلٌة، فٌعرفهث كل من »

تلعملٌة تلتً ٌمكن من خاللهث أن ٌلعج تلموتطن دورت إٌجثبٌث فً ": على أنهث" تلشوربجً
توجٌه تلحٌثة تإلقتصثدٌة وتإلجتمثعٌة وتلسٌثسٌة لمجتمعه سوتء كثن ذلك عن طرٌق 

 ."تلمسثهمة بثلرأي أو تلجهد أو تلمثل

إسهثم تلموتطنٌن بدرجة أو أخرى فً تصمٌم وتإلشرتؾ ":على أنهث" أحمد رشٌد"وٌعرفهث 
على تنفٌذ تلسٌثسثت تلمحلٌة سوتء بجهودهم تلذتتٌة أو بثلتعثون مع تلمإسسثت تلحكومٌة 

 ."تلمركزٌة وتلمحلٌة
وتؤخذ تلمشثركة فً تلنظثم تلمحلً وتلتً ٌصطلح على تسمٌتهث بثلمشثركة تلمحلٌة أحد 

  تلمشثركة تلسٌثسٌة من خالل تلموتطنٌن تلمحلٌٌن فً صنع: أولهمث: تلشكلٌن أو كالهمث معث

                                                 
1

، 3،2006ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، ط ٌٍٕشو طفبء ػبِخ، كاه ِٚجبكئ  أٌٍ:غ١ُٕ، اٌزقغ١ظ ِؾّل صّبْع- 

 .169، 163 :ص
2
- Ludovic Schneider, 100 questions pour comprendre et agir : le développement 

durable territorial, op.Cit., p : 44. 
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تلمشثركة تإلنمثبٌة من خالل إشترتك موتطنً تلمجتمعثت : تلقرترتت تلسٌثسٌة، وثثنٌهمث
.«تلمحلٌة فً تنفٌذ برتمج ومشثرٌع تلتنمٌة تلمعدة لتنمٌة تلمجتمعثت تلمحلٌة

1
 

أي أنه عندمث تتحقق تلمشثركة تلمحلٌة ستعرؾ تلمطثلج تلحقٌقٌة وتلوتقعٌة تلتً ٌجج أن 
 .تشملهث جمٌع إسترتتٌجٌثت تلتنمٌة بمث فً ذلك إسترتتٌجٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة

 :(المفهوم واألبعاد)الالمركزٌة - 4- 3
شهدت تلسنوتت تلمثضٌة إهتمثمث متزتٌدت بموضوع تلالمركزٌة بؤبعثدهث تلسٌثسٌة »

وقد جثء هذت تإلهتمثم فً إطثر تإلتجثه إلى توسٌع نطثق . وتإلدترٌة وتإلقتصثدٌة وتلمثلٌة
مشثركة تلموتطنٌن ودورهم فً عملٌة تلحكم وتقلٌص أدوتر تلدولة فً تإلنتثج وتإلدترة 

تلمبثشرة لمإسسثته ومنح تلقطثع تلخثص ومإسسثت تلمجتمع تلمدنً دورت أكبر فً عملٌة 
 . تلتنمٌة

كمث أن . ، ألن تلتفوٌض ال ٌعطً سلطة أصلٌة"تفوٌضث"ولٌست " نقل"تلالمركزٌة هنث هً 
.«تلمفوض ٌستطٌع أن ٌلؽً قرتر تلتفوٌض فً أي وقت ٌشثء

2
 

 :التنمٌة المحلٌة- 5- 3
 فثلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة ٌجج أن تضمن (Camagni, Gibelli)حسج كل من تلدكتور 

هذت ٌعنً أن تلتنمٌة . مستوى ؼٌر متنثقص من تلرفثهٌة للسكثن تلمحلٌٌن على تلمدى تلطوٌل
تلعمرتنٌة تلمستدتمة كمث تهتم بجوتنج على تلمستوى تلكلً فهً تضع تلمستوى تلجزبً أو 

لذلك فإن إسترتتٌجٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة . تلمحلً جزء ال ٌتجزأ من مجموع إنشؽثالتهث
تلمستدتمة هً وحدة وتحدة متمثسكة ال تتم بمعزل أو أي تمٌٌز فً مث ٌتعلق بتلبٌة 

تإلحتٌثجثت تلبشرٌة أٌنمث كثنوت وعلى كل تألزمنة، وهذت مث ٌشترطه تإلطثر تألشمل تلذي 
ال ٌمكن أن »تلتً - أال وهو تلتنمٌة تلمستدتمة- تستلهم منه تلتنمٌة تلعمرتنٌة أسس مسثرتهث 

فً حٌن أن . توجد أو تترجم بشكل ملموس دون تطبٌق مبثدبهث على تلمستوى تلمحلً
تلجمثعثت تلمحلٌة تلعج دورت مهمث ألنهث تقع فً مستوى إدتري جد قرٌج من تلموتطن، 

وتوتجه ٌومٌث صعوبثت تلتوفٌق بٌن مقتضٌثت تلتنمٌة تإلقتصثدٌة، تإلجتمثعٌة وتإلنشؽثالت 
«.تلبٌبٌة على إقلٌمٌهث

3
عملٌة تلتؽٌٌر تلتً تتم فً إطثر سٌثسة "تلتنمٌة تلمحلٌة هً» إذت 

، من (رٌفٌة أو حضرٌة أو صحرتوٌة)عثمة محلٌة تعبر عن إحتٌثجثت تلوحدة تلمحلٌة 
 خالل تلقٌثدتت تلمحلٌة تلقثدرة على إستؽالل تلموترد تلمحلٌة، وإقنثع تلموتطنٌن تلمحلٌٌن 

بثلمشثركة تلشعبٌة، وتإلستفثدة من تلدعم تلمثدي وتلمعنوي تلحكومً، وصوال إلى رفع 
 ".مستوى معٌشة تلموتطن تلمحلً، ودمج جمٌع تلوحدتت تلمحلٌة فً تلدولة

ولمث كثن مفهوم تلتنمٌة تلرٌفٌة تلمتكثملة ٌركز فقط على تلمنثطق تلرٌفٌة، دون ربطهث بتنمٌة 
تلمنثطق تلحضرٌة، فقد برز بعد ذلك مفهوم تلتنمٌة تلمحلٌة، حٌث أصبحت تلتنمٌة هنث تتجه 

 .إلى تلوحدتت تلمحلٌة، سوتء كثنت رٌفٌة أو حضرٌة
 

                                                 
1

١ٍٍٚخ اٌؾىِٛبد ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ ِٚؾبهثخ : إػلاك ِغّٛػخ ِٓ اٌقجواء، اٌز١ّٕخ اٌو٠ف١خ ٚاٌّؾ١ٍخ- 

.  48، 46:ص اٌفمو، ِوعغ ٍجك مووٖ ،
2

 31هعبء ِؾّل ِقبه٠غخ، إكاهح ١ٍبٍبد اٌز١ّٕخ، أٚهاق ٚٚلبئغ ٔلٚح ١ٍبٍبد اٌز١ّٕخ، ٍبٌيثٛهؽ، - 

. 03، 01:ص، 1999، إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ، اٌمب٘وح، 1، ط1995 عٛاْ 02- ِبٞ 
3
- http://www.scholars-on-bilbao.info/fichas/antipodeARodriguez.pdf. 
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وإذت كثنت تلدولة هً تلفثعل تلربٌس فً عملٌة تلتنمٌة، فقد أدركت تلعدٌد من تلدول أهمٌة 
تلقطثع تلخثص فً تلمسثهمة فً تلتنمٌة تلمحلٌة، ورفع مستوى معٌشة تلموتطنٌن، وتوفٌر 

فثلقطثع تلخثص ٌتمٌز بثلقدرة على تإلبتكثر . فرص تلعمل، وتحسٌن مستوى تلخدمثت لهم
وتستطٌع تلحكومة تقوٌة تلقطثع تلخثص، . وتلتجدٌد وتقدٌم تلخدمثت بثلموتصفثت تلمطلوبة

.«من خالل توفٌر تلبٌبة تإلقتصثدٌة تلمنثسبة وتلمستقرة لذلك تلقطثع
1

نشر إهتمثمثت » أمث 
تلتنمٌة تلمستدتمة على تلمستوى تلمحلً بثلجزتبر تإكد أكثر فؤكثر فً إسترتتٌجٌثت تلتنمٌة 

.«خصوصث فً مجثل تلسٌثسثت تلعمرتنٌة
2
 .وسٌتوضح هذت تلرأي  أكثر فً تلفصل تلموتلً 
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١ٍٍٚخ اٌؾىِٛبد ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ ِٚؾبهثخ : إػلاك ِغّٛػخ ِٓ اٌقجواء، اٌز١ّٕخ اٌو٠ف١خ ٚاٌّؾ١ٍخ- 

. 27، 21:ص اٌفمو، ِوعغ ٍجك مووٖ ،
2
- mohamed srir, Evaluation de la durabilité urbaine en vue de la définition 

d’objectifs pour un quartier durable : essai d’application par la méthode HQE
2R

 

sur le quartier des Annassers à Alger, proposition de communication à la 7
e
 

édition du colloque de la relève : réalités et transformations des milieux urbains, 

Alger, 2010. Publiée sur le site : Rleve7_srir.pdf  
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 :خالصة الفصل

فً تلنهثٌة وبعد عرض مستوٌثت إسترتتٌجٌة تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة، آلٌثتهث 
وأدوتتهث، متطلبثتهث نظن أننث وصلنث إلى عمق مفهوم تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة تلتً تضع 

تإلستدتمة لج ومركز دورتن ال ٌجج تلحٌثل عنه، لكن إن تطلج تألمر ومن تلمحبذ زٌثدة 
شدة تسثرع تلدورتن فً إطثر ضوتبط تلتخطٌط تإلقلٌمً، وفً هذت تلجثنج نكشؾ عن أهمٌة 

تلجودة تلعمرتنٌة تلتً ٌمكن ومن تلضرورة إعتبثرهث أحد أهم مإشرتت تلعمرتن تلمستدتم 
وفً نفس تلوقت هدؾ، سلوك، أسلوج ونموذج لإلستدتمة ال ٌمكن تإلستؽنثء عنه فً 

 .سٌرورة تنمٌة مستدتمة متكثملة وشثملة
تلبعد تلوظٌفً للجودة ومفثرقثتهث؛ : للجودة تلعمرتنٌة ثالثة أوجه منتقثة هً»وعلٌه نبٌن أن 

تلهدوء، تألمن، )قوى وحدود تلمقثربثت تلجمثلٌة وتلشعرٌة؛ أهمٌة تلمنثخ وتألجوتء 
 .وتلتركٌبة تألٌدٌولوجٌة (...تلهوٌة،

 :تنطالقث من هذه تألوجه تلثالث فمفهوم تلجودة تلعمرتنٌة ٌشمل مثٌلً
ال تعثرض مقثربثت صثرمة تدور حول تألخطثر تلعمرتنٌة تلكبرى " تلجودة"كلمة - 

 .وتلهٌكلة تلعمرتنٌة تلتً تستجٌج للتنمٌة تلمستدتمة
تلجودة تحدد تألسوتق تلعمرتنٌة تلتً تشترط مث تلذي ٌبنى وتلذي ال ٌبنى، وتحدد تألدتء - 

 .تلعمومً عندمث ٌطثلج بتوجٌه تلتنمٌة تلعمرتنٌة
تلجودة هً كذلك قلج بحث تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمستدتمة، ألن تلجودة تلمبحوث عنهث هً - 

خلق أحٌثء متوتزنة ومفهوم لإلستعالم، حتى ال تعرض هذه تلجودة أدتء تلمدٌنة للخطر وال 
 .إلٌجثد إنجثزتت على حسثج فبة أخرى من تلسكثن أو تألجٌثل تلمستقبلٌة

تلجودة تظهر فً تلعدٌد من تلخطثبثت تلتً تصؾ تلمدٌنة تلمثثلٌة، تلعمثرة تلمثثلٌة - 
 .وتلهٌثكل تلعمرتنٌة، تلحدتبق وتلمنثظر تلطبٌعٌة تلجمٌلة

تلتحسٌس بؤهمٌة هذه تلجودة لٌس فقط عمل تلمختصٌن، بل إن إنشؽثالتهث تتعدى إلى - 
تلثقثفة تلمشتركة وتلجودة تتضمن تلعدٌد من تألوجه، كل وتحد منهث ٌتنثول منظور تقنً، 

. «إلخ...مهندس، مقثول، منتخج،: ونوع تلمتدخل
1
 

 

                                                 
1
 - Marc sauvez, la ville et l’enjeu du «développement durable», collection des 

rapports officiels, rapports au ministre de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement, la documentation française, paris, juin 2001, p : 335, 338. 
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I. دراسة المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية: 
 :مدخل

بالجزائر فقط  في البداية يجب اإلشارة إلى أن المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم ليس خاص       

وإنما يعتبر أداة من أدوات تسيير وتنظيم اإلقليم مستخدمة في أغلب دول العالم، لكن كل دولة 

لها رؤيتها الخاصة بالتنمية ومقتضياتها، لذا فاإلختالف يكمن في التوجهات الرئيسية، 

 .المبادئ األساسية للعمل واألهداف
ي تشمل دراسة المخطط الوطني لتهيئة من هذا المنطلق يمكن وضع الخطوط العريضة الت

 :اإلقليم في الجزائر كالتالي
 التعريف بالمخطط؛ -
 الجهة المكلفة بإعداده؛ -
 توضيح كيفية إعتماده وعرض المادة القانونية التي تثبت شرعيته؛ -
 دوافعه، مهامه وأهدافه؛ -
 ليم المعني بالدراسة؛التشخيص والذي سيعتبر بنك معلومات يقف عند نقطة إبراز حالة اإلق -
تحليل الوضع السائد في مجال الدراسة باإلعتماد على المعاينات التي تمت في عملية  -

 التشخيص؛
 تحديد اإلطار الزمني مع توضيح المراحل األساسية إلنجاز هذا المخطط؛ -
 بيان المكونات أي إهتمامات المخطط التي تشكل قاعدة داعمة له ومصداقيته؛ -
ر، الخرائط، رسوم بيانية وإحصائية فعلى سبيل المثال الخرائط يجب أن توضح التقاري -

 .إستخدامات األرض وتحديد المناطق القطاعية ووظائفها العمرانية

 :تعريف -1
المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم هو أداة تهيئة تعرض صورة مستقبلية لكافة اإلقليم الوطني »

.«ة بالتنظيم والتنمية المستدامة لإلقليموتحدد التوجيهات والمبادئ المتعلق
1

 
كَعقد من خالله يمكن للدولة أن تعلن مشاريعها اإلقليمية الكبرى، »" إ.ت.و.م"كما يعرف 

. «حيث يعتبر نافذة إلستغالل الفرص قصد دخول عالم العصرنة والحداثة
2

 

 :اإلطار القانوني -2
، يتضمن 2999جوان 20:افق لـهـ المو 9349رجب  91المؤرخ في  2-99القانون رقم »

 .المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم
( 29)يصادق على المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم الملحق بهذا القانون لمدة  :المادة األولى

 .سنة
 .سنوات( 5)يخضع المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم إلى تقييم دوري وإلى تحيين كل 

القطاعات الوزارية وكذلك الجماعات اإلقليمية، والمؤسسات  تلتزم كل :المادة الثانية

 الوطنية والمحلية بإحترام ضوابط المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم، والعمل بها في إعداد كل
 
 

                                                 
1
-hamida merabet, dictionnaire de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement, première édition , p :151 
2
 - www.mate.gov.dz 
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. «مشاريعها ومخططاتها
1

 
 2991فيفري  29:المؤرخ في 91-91من القانون التوجيهي للمدينة رقم  90 وحسب المادة

 .ي لتهيئة اإلقليم يعتبر أحد أدوات التخطيط المجالي والحضريفالمخطط الوطن
 :اإلطار الزمني -3

من خالل تتبع مسيرة التجربة الجزائرية في مجال التهيئة اإلقليمية نجد أن بداية اإلهتمام 

الواقعي بتهيئة التراب الوطني إنطلقت غداة اإلستقالل مباشرة، وإتضحت معالمها  من خالل 

فكرة المخطط »األدوات والتشريعات، لذا يمكن القول أن , لوثائق العمرانيةبروز متعدد ا

؛ حيث كلفت الوكالة الوطنية للتهيئة اإلقليمية 9092الوطني لتهيئة اإلقليم تعود إلى سنة 

ثم  9093وفي مرحلة أولى أعدت تقرير وسيطي سنة  بمباشرة البحث منذ هذه السنة

فقد  9090أما سنة  9099طة ذات األولوية سنة عرضت مجموعة من التوجيهات واألنش

وهكذا توالت البحوث إلى أن أعدت التقارير الخاصة بـ " إ.ت.و.م"حضرت تقرير شامل عن 

«"2925إ .ت.و.م"
2

لمدة عشرين سنة، أي أن حياته  2999إالّ أن المصادقة عليه تمت سنة  

 .2949القانونية تنتهي بحلول سنة 
 .2999نات اإلحصاء العام للسكن والسكان لسنة كما أعتمد على قاعدة بيا

 :إعداد المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم  -4
أوكلت مهمة إعداده لوزارة تهيئة اإلقليم والبيئة، إال أنه تم التشاور مع مختلف القطاعات 

 .الوزارية قصد الوقوف عند أدق التفاصيل وتحصيل كل المعلومات الضرورية للعمل
 .إشكالية إجمالية من خاللها تنبثق إشكاليات قطاعية وإقليميةهذا يعني إعداد 

منذ بداية الثمانينات، بعد تحليل معمق وتقييم لإلقليم  "إ.ت.و.م"إنطلق إعداد »على العموم 

الوطني وبعد تشخيص مكيف بعث بوضع العديد من اإلقتراحات التي جسد البعض منها في 

. «ورشات والبعض اآلخر أهمل
3
  

المتعلق بالتهيئة  2999ديسمبر  29: المؤرخ في  29-99أخرى، القانون رقم  ومن جهة

تأسيس المجلس الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة  29والتنمية المستدامة لإلقليم يقرر بالنص 

كذلك تقديم عرض لتقرير سنوي يجب أن يشمل " إ.ت.و.م"لإلقليم، له مهام تقييم وتحيين 

 ".إ.ت.و.م"تفصيالت حول تنفيذ 
على حزمة تحوالت عميقة تعيشها الجزائر وكل دول "إ .ت.و.م"وقد إرتكزت رؤية إعداد 

 :العالم، والتي يمكن تخصيصها على جانبين هما كالتالي

يشمل العديد من التطورات المحلية والعالمية التي يمكنها أن  :إقتصادي -الجانب السوسيو  -

وضاع الداخلية للوطن سواء في ما يتعلق بالجانب تمارس الحقا التأثير الواضح على األ

اإلقتصادي أو غيره، فهي مرتبطة بالعولمة واإلنتقال نحوى اإلقتصاد الحر، دعم التنافسية 

وتأهيل األقاليم إلى جانب العامل الحديث أال وهو البيئة بما في ذلك إحترام الموارد الطبيعية 

 .والثقافية

 
                                                 

1
 .93 ،94:، ص2999أكتوبر  29، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  - 

2
- www.anat.dz  

3
 - paw de batna, évaluation territoriale et dianostic, phase 1, analyse critique des 

schémas prospectifs et des plans d’aménagement et d’urbanisme antérieures, 

janvier 2008, p : 13. 



الجزائر في الجديدة المدن ومخططات اإلقليمية للتهيئة نيالوط المخطط دراسة: الثالث الفصل  

04 

 

 
الجزائر وضعية غير مستقرة، ويرجع ذلك إلى فترة العشرية عرفت  :الجانب الديمغرافي -

السوداء حيث قلت عقود اإلقتران أمام قلة المواليد مما تسبب في إنخفاض معدل النمو 

أما في الوقت الحالي، الجزائر دخلت في مرحلة إنتقالية ديمغرافية ناتجة عن . الديمغرافي

صادية واألمنية مما يجعلنا ننتظر زيادة في تحسن نوعا ما في األوضاع اإلجتماعية ، اإلقت

عدد السكان وما يرافقه من إرتفاع الطلب على العمل، الضغط على التجهيزات السكنية، 

كما نسجل تركز شديد في التجمعات الحضرية األمر الذي سيفرض ...الصحية والتعليمية

وقف ال خياري ضغط ال مفر منه على معظم الموارد والوضع الذي سيضع الجزائر في م

 .لخلق الوسيلة الفعالة التي تجابه هذه المعضلة

 "إ.ت.و.م: "وفي مايلي نذكر الرؤية العامة للـ
الصورة المرجوة لجزائر المستقبل، باإلرتكاز على الركائز الثالث " إ.ت.و.م"يعرض » -

 .  للتنمية المستدامة اإلقتصادية، اإلجتماعية والبيئية
 .انات الكبرى والتحديات األولى لإلقليم الوطني في سياق عالمييحمل إجابات على الره -
 .يشكل فرصة كبيرة للمشاركة، اإلستماع، التشاور، الشراكة واإلتفاق على جزائر المستقبل -
 .هو أداة تخطيط إستراتيجية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية المستقبلية لإلقليم الوطني -
.«لتنظيم، الحماية والتنمية المستدامة لإلقليميٌثبّت التوجهات األساسية ل -

1
 

 :المكونات -5 
المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم هو وثيقة قانونية توجيهية تقوم على مجموعة من المبادئ 

إنشاء )ومقترحات تشمل تجسيد جملة من الورشات ( كخيار تنمية الهضاب العليا)الكبرى 

تحت إطار تفعيل المخطط على برامج عمل محددة تندرج ... ( سدود، محطات تحلية المياه،

 .ودقيقة
 :كوثيقة المحاور التالية والتي سيتم التفصيل فيها الحقا" إ .ت.و.م"حيث يتضمن 

عملية التشخيص اإلقليمي أوجزت في وثيقة موضوعية ألمت بمختلف  :التشخيص -

إعداد مشروع وضعيات القطاعات ومناطق الجزائر فهي تعتبر نقطة إنطالق تقود إلى 

وحتى ال يذهب هذا الجهد سدى يجب أن يتبع بخلق التكامل مع لجنة . 2949" إ.ت.و.م"

قصد الوقوف عند اإلختالالت اإلقليمية وواقعية حالتها بإستخدام  المتابعة بين القطاعات،

 .إقتصادية للتنمية -قائمة من المؤشرات السوسيو

 . وهات مختلفةسيناري( 93)أُقترحت أربع  :السيناريوهات -

 .رهانات كبرى( 91)حددت ستة : الرهانات -

خطوط توجيهية وعشرين ( 93)فصلت إلى أربع  :الخطوط التوجيهية وبرامج العمل -

  .برنامج عمل( 29)

ركزت على تحديد مراحل التنفيذ والتوجيهات، إعتماد مجموعة من : إستراتيجية التنفيذ -

لين والفاعلين في هذه العملية، تحديد المؤسسات اإلدارية األدوات للتنفيذ، تحديد دور المتدخ

 .اإلقليمية المكلفة بهذا المهام، رسم العالقة اإلقليمية المبنية على التشاور المشاركة والشراكة

 .إعداد المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم: مراحل وأهداف -

 
 

                                                 
1
- www.mate.gov.dz 
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 :أهداف ومهام المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم 6
 :األهداف -
المؤرخ في  29-99تنبع من إلتزامات الدولة المحددة على الخصوص بموجب القانون رقم »

والمتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة ويتعين على الدولة ضمان  2999ديسمبر  92

مواجهة المعوقات، وتصحيح الفوارق في ظروف الحياة، ودعم األنشطة اإلقتصادية حسب 

المدن وتنظيمها، وتصحيح اإلختالالت اإلقليمية وإيجاد بدائل للتهيئة  مواقعها والتحكم في نمو

.«الموروثة عن الماضي
1

 

 :المهام -
إ الطريقة التي تعتزم الدولة إعتمادها في إطار التنمية المستدامة لضمان .ت.و.يبرز م»

من التوازن، اإلنصاف وجاذبية التراب الوطني في جميع مكوناته بما في ذلك الدفاع واأل

فهو يقوم بدور الموحد للسياسات العمومية ويحترم صالحيات كل قطاع؛ تهيئة . الوطني

.«اإلقليم، تعني عدم إهمال الدولة ألي إقليم وتركه عرضة للمصادفة
2

 

 :لتهيئة اإلقليم مراحل تنفيذ المخطط الوطني -7 
ظرا ألهمية من المالحظ أن الجزائر تعول كثيرا على هذه األداة لتحسين أوضاعها، ون

، فإن الدولة رأت أن القرار السديد يتمثل في تبني منهج المرحلية في تنفيذ "إ.ت.و.م"

 :المخطط حيث نميز مرحلتين هما

 : 2115المرحلة األولى تمتد إلى  -
تهيمن على هذه المرحلة، السياسة الطوعية للدولة من خالل تجسيد المخططات التوجيهية »

وطويلة األمد والمعدة في إطار مخطط إنعاش ودعم النمو القطاعية قصيرة ومتوسطة 

 .والمخطط الخماسي
لكن هذه المرحلة ستعرف أيضا اإلنتقال من السياسة الطوعية إلى الدور القوي أكثر فأكثر 

 .الممنوح للقطاع الخاص في التنمية اإلقتصادية

 :2115المرحلة الثانية ما بعد  -
للقطاع الخاص في تنفيذ المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية  وتتميز هذه المرحلة بمشاركة أكثر

.«ضمن منطق الشراكة العمومية والخاصة المدعمة
3

 
إن المرحلية في التنفيذ حقا أمرا بات محتوما حتى يكون هناك متنفسا يمكن من خالله تقييم 

لبشرية، العمل وتصحيح اإلنحرافات باإلضافة إلى تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية وا

 :نذكرها في مايلي" إ.ت.و.م"حيث تم تحديد أدوات إلنجاز 
ترقية البرمجة والتسيير العقالني للموارد التنظيمية، تكوين الموارد البشرية والهندسة » -

 .اإلقليمية
 .تأطير األنشطة بوضع أدوات مالية -
 .خاصة -الشراكة مابين القطاعات العمومية وشراكة عمومية  -
 .ة الشعبية وتقسيم المسؤوليات ما بين الدولة والجماعات اإلقليميةالمشارك -

 

                                                 
1
 .995، ص 2999أكتوبر  29، 19زائرية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الج - 

2
 .90: ، ص نفس المرجع - 

3
 .990: نفس المرجع، ص  - 
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أدوات اإلتصال وتنمية التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واإلتصال قصد القيادة والتحكم بكل  -

. «مشاريع التنمية على كل مستويات الحكومة
1

 

 :بعض الخصائص -8
، التطبيق، المتابعة والتقييم "إ.ت.و.م"نسجل دمج المقاربة التشاركية في مرحلة إعداد » -

بإعتبارها شرطا أساسيا لنجاحه وتحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص، وتعبئة كل 

.«موارد اإلقليم
2

 

تعتبر المخططات الخماسية اإلطار المالئم لتجسيد هذه اإلستراتيجية المقترحة في » -

.«المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم
3

 

أي أنها  تسير وفق نفس الفترة " إ.ت.و.م"لجهوية  معدة بالتوازي مع المخططات  ا» -

.«الزمنية
4

 

على منظور اإلستقبالية اإلقليمية التي تعتبر رؤية تستبق األحداث " إ.ت.و.م" إستند -

 .المستقبلية معتمدة في ذلك على مجموعة من الفرضيات المعدة في شكل سيناريوهات

ين مخططا توجيهيا قطاعيا، عشرين برنامجا إقليميا؛ أربعة واحدا وعشر" إ.ت.و.م"يشمل  -

مخططات توجيهية لتهيئة الحواضر الكبرى؛ تسعة مخططات جهوية لتهيئة اإلقليم؛ ثمانية 

 .وأربعين برنامج لتهيئة إقليم الوالية

:الرهانات -9
 

ى يركز المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم على عرض مجموعة من الرهانات تمثل هدف أسم

ومن أجل تحديد هذه الرهانات " إ.ت.و.م"لهذا األخير، يمكن اإلعتماد عليها الحقا في تنفيذ 

 :أُستخدم تشخيص إعتمد على تحليل العناصر التالية
 .اإليجابيات؛ النقائص؛ الفرص؛ التهديدات، إشتراكا مع عوامل مستقبلية

 :رهانات رئيسية كمايلي  1وعليه يمكن أن نعد 
يم؛ تكييف النظام العمراني مع متطلبات المستقبل؛ التنافسية اإلقليمية؛ العدالة إستعادة اإلقل

 .اإلقليمية؛ اإلستدامة اإلقليمية؛ الحوكمة اإلقليمية
 :فيما يتعلق بالرهان األول

 يعتمد على :إسترداد اإلقليم -9-1

 :خيار الهضاب العليا -9-1-1

اإلقليم فإن هذا التكاثف تسبب في فقط من  %2من سكان الجزائر يقطنون  %35بما أن 

 . تدهور مسارع لشروط حياة الفرد ونوعية األوساط الطبيعية خاصة منها األراضي الفالحية

 
 

                                                 
1
- www.mate.gov.dz 

2
 - ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, rapport n : 

05- projet SNAT 2025 : jeux des acteurs et éléments de régulation, mission 1, 

décembre 2004, p : 2. 
3
 .929: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المرجع السابق، ص - 

4
 - ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire, Rapport n : 

02- projet SNAT2025 : diagnostic territorial, mission 1, octobre 2004, p : 141. 
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ونظرا لظاهرة النمو الديموغرافي وتيار الهجرة القادم من المناطق الداخلية فإنه أصبح من 

ل إعادة بسط التنمية نحو األمر الذي يفرض بطبيعة الحا الضروري تغيير توطن التنمية،

 .في الهضاب العليا والجنوب -الداخل أي 
 :حسب وجهة نظر تهيئة اإلقليم فإن المعاينة بينت ما يلي

 جنوب وهي ذات تأثير سلبي -شمال  :تطور خطورة حالة عدم التوازن. 

 تطور بروز ديناميكيات مكانية جديدة. 

اد لألفراد وأنشطتهم في المنطقة الساحلية فبالنسبة للحالة األولى ترسخ من خاللها تركيز ح

على حساب المناطق األخرى األمر الذي أدى إلى خلق إختالل وظيفي يهدد النمو 

 .اإلقتصادي، واإللتحام اإلجتماعي واإلنتماء لإلرث الطبيعي والثقافي
على  أما فيما يتعلق بالحالة الثانية فيمكن أن يحدث من خاللها إنقالب وتغيير إيجابي يقضي

 :الجانب السلبي من خالل تدعيم بعض التوجهات نذكر منها
التكييف التدريجي لإلقتصاد الجزائري ضمن شروط السوق العالمي من خالل عملية  -

 .اإلنفتاح المتيقظ نحو الخارج

 .اإلحياء الديمغرافي للهضاب والجنوب -

 .مساندة الالمركزية إلنجاح سياسات التنمية المحلية -

 والحلول المتوقعة 2131في أفق " إ.ت.و.م:"لمستقبلية لـالرؤية ا: 

تبنى هذه الرؤية على مجموعة من العناصر تتأثر بالتطورات المحلية والخارجية أي أن 

 . إفرازاتها ستكون ذا تأثير بالغ األهمية على سياسة التهيئة في المدى البعيد
 :هذه العناصر نلخصها على النحو اآلتي

 :العولمة -
بارزة على تهيئة اإلقليم، لذا يجب النهوض بالخدمات  ة اإلنتاج والتمويل له آثارعولم

المعروضة، التجهيزات، والبنيات التحتية الضرورية لتنمية وظائف دولية تعتمد على 

الموانئ، المطارات، أقطاب مالية، مراكز ومؤسسات تجارية، أحياء سكنية وشبكات 

 .اإلقليم اإلتصال، كل هذا سيساهم في تنشيط

 : إقتصاد المعرفة -

من المالحظ أن إقتصاد اليوم أصبح إقتصاد معرفة، بدليل أن المعلومة أضحت عامل إنتاج 

إستراتيجي، ومن المؤكد أن يخدم سيرورة التهيئة إعتمادا على حركة التكوين، اإلبداع 

 .واإلختراع

 :العالقة بين عالم المدينة والريف -
لعجلة التنمية من خالل خلق التنافسية وخاصة التهيئة التنافسية تشكل المدن مصنع ومحرك 

على مستوى األقاليم التي تسهم في رفع حصة التدفقات العالمية، أي أن المدينة الفعالة هي 

التي يقع على عاتقها مسؤولية  تنمية محيطها وأرباضها األمر الذي يستوجب اإلنفتاح 

تدقيق الجاذبية التي تضطلع بإعادة هيكلة تركيب البنية العالمي وتحسين نوعية الجاذبية وبال

العمرانية؛ أما الريف فيمثل مخزون إقتصادي مهم إال أنه إلى حد الساعة يظهر كجيب للفقر 

والحرمان في الدول النامية نتيجة إلختالل العالقة بينه وبين  المدينة وهذا ما يدفع للقول أنه 

 .العكس صحيحال تطور للمدينة دون نمو الريف و
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       :متطلبات التنمية المستدامة -

تعتبر التهيئة اإلقليمية أداة بارزة ومهمة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة إذا لمسنا أن 

النهوض بالتهيئة اإلقليمية ودعمها يتطلب إحترام كل الموارد وهذا ما يستدعي وضع معايير 

امها، خاصة بالنسبة للجزائر التي تمتلك ثروات حاسمة تضبط آليات حمايتها وكيفيات إستخد

عديدة أمام التباين الشديد ألقاليمها الذي زود هشاشتها، ومن جهة أخرى التهيئة اإلقليمية 

 .تنظر لتنمية الفرد مباشرة كأحد أهدافها ومن خالل ترقية األداء اإلقتصادي بكل األقاليم

 : إعادة التوازن -9-1-2
ب العليا الذي يتوقع أن يسهم بنقل عدد ال يستهان به من المنطقة بناًء على خيار الهضا

  9425مليون نسمة في التل؛ 2225:الشمالية نحوى الهضاب العليا والجنوب فقد قدر حوالي 
مليون نسمة في الجنوب من عدد إجمالي للسكان قدر  525مليون نسمة في الهضاب العليا ؛

فإن الوضع يستوجب تكملة المسار على أساس  ،2929مليون نسمة بحلول سنة  3925:بـ 

 :رهانات رئيسية المرتبطة باستعادة اإلقليم وهي  -مجوعة من تحت 

 :إعادة تنظيم إقليم التل  -
يرتكز هذا الرهان على ضرورة تغيير بنية النظام العمراني التلي لتقوية مساهمته في التنمية 

ل تجديد سياسات التسيير العمراني التي اإلقتصادية وتحسين نوعية حياة السكان من خال

يجب أن تخلق هيئة بديلة للفضاء التلي تضطلع بتحفيز ربط العالقات بين الريف والمدينة، 

 .الساحل والمناطق الجبلية، الشمال والجنوب

 :القدرة الحقيقية ألقاليم الهضاب العليا والجنوب -
اح خيار الهضاب العليا يرتبط بكفاءة إقليم إن ضمان التنمية العمرانية، القوة اإلقتصادية، نج

الهضاب العليا والجنوب التي تتجلى بتوفير الطلبات اإلقتصادية واإلجتماعية الضرورية 

خاصة السكن والعمل باإلضافة إلى إتاحة التزود بالمياه والطاقة، وهذا ما سيضمن ترقية 

 .جاذبية هذه األقاليم وقهر كل عوائق التنمية بها

 :اإلقليم على طريقة الشبكات تصميم -
تتأكد فعالية اإلقليم من خالل تدعيم الروابط بين الريف والمدينة قصد خلق اإلقليم المندمج 

والمتماسك الذي سيلغي تهميش الريف والمناطق المعزولة، الوضع الذي يقتضي بناء شبكة 

وتقوية قاعدة األنشطة المواصالت المتعددة الوسائط، تطوير شبكات اإلتصال لتقليص التكلفة 

 .الريفية وحصد أثار ونتائج التداؤب 
هذه السياسة تتطلب خلق نسيج تكافلي بين المدن والريف، حيث تستفيد الفضاءات الريفية من 

 .مخرجات التنمية اإلقتصادية، البشرية، البيئية للمدن أي خلق النسيج المتكامل

 :مع مقتضيات المستقبل تكييف النظام العمراني  -الرهان الثاني  -9-2
إن نتائج التشخيص وقفت على واقع النظام العمراني الموجود، تميز هذا األخير بقصور 

وظيفة المدن وعدم تأدية دورها بكفاية ذلك لضعف قاعدتها اإلنتاجية وشبكة المواصالت مع 

يرجع إلى  تدهور شروط الحياة، وبالمقابل فالريف تميز بالعزلة، الحرمان والفقر أما السبب

عدم تكيف النظام المؤسساتي مع حاجيات األفراد والدليل تعدد السكنات الفوضوية الغير 

شرعية لثقل قيود التسيير العقاري، غابت التهيئة لغياب السياسة العمرانية اإلقليمية، إرتفاع 

وكمة معدل التلوث بشتى أنواعه الناتج عن ضمور مهام اإلدارة المحلية وتغييب إجراءات الح

 .التي تشرك المجتمع المدني في إختيار قرار التسيير العمراني
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إن هذا الوضع يتطلب إعادة النظر بعملية التخطيط العمراني والقراءة الجيدة لمتطلبات 

وقدرات السكان مع األخذ في الحسبان خصوصية وقدرة تحمل اإلقليم دون اإلستهانة 

 . بضرورة إستباق التطورات المستقبلية 

  والحلول المتوقعة 2131في أفق " إ.ت.و.م"الرؤية المستقبلية لـ: 
 :هذا الرهان  يقوم على العناصر التالية 

 :المدينة كمحرك للتنمية -
تمثل المدينة وسيلة تنظيم مكاني، لها إمكانية دفع عجلة التنمية؛ حيث تتحكم اليوم المناطق 

لتنافسية وجاذبية األقاليم إال أن الوضع الحضرية والعواصم الكبرى في مستوى اإلنتاجية، ا

 .يثبت عكس ذلك بالجزائر، أين تطفو ظواهر التلوث، الالأمن، اإلنشقاق والتهميش 
دون إستثناء، المدينة الجزائرية مطالبة بأداء مهامها إبتداءا من حماية الموارد الطبيعية، 

 .المستدامة تجسيد جودة الحياة إلى غاية تضمينها النظام الشامل للمدينة

 :التسيير العمراني الفعال -

إن النظام العمراني الحالي غير قادر على تأدية الدور المناط به، يعود السبب إلى ضعف أداء 

أدوات التسيير العمراني المستخدمة وغياب القرار الفعال الذي يمكن من خالله ممارسة 

خلي الذي يضمن تماسك اإلقليم من التغيير اإلقليمي الوظيفي الكفء أين يبرز التشابك الدا

بفعل الدعم بين  -اإلستناد اإلقليمي  -خالل إندماج التدفقات أي إستخدام ما يطلق عليه 

الحواضر الكبرى، المتوسطة، الصغرى واألرياف حيث تتم عمليات اإلمداد وفي نفس الوقت 

ئض في بعض القضاء على عوز أو نقص أي مورد بأي إقليم إلى جانب اإلستثمار بالفا

 .األقاليم وتجنب الكساد
بهذه الطريقة ستكون ظاهرة األقطاب شكلية فقط ألن القطبية ستعرف في هذه الحالة من 

 .خالل ما قدم هذا اإلقليم إلى ذاك ألننا ال نتصور وجود إقليم مكتمل الموارد
 من جهة أخرى يجب دعم التشابك الخارجي الذي يؤكد على أهمية الربط بين الشمال

والجنوب، الشرق والغرب للقضاء على مثل هذه التصدعات والسعي لبناء الفضاء المغاربي 

 .وفرض الهيمنة المتوسطية

 :التنافسية اإلقليمية -الرهان الثالث -9-3
 :تعتبر المنافسة عامل نمو وتنظيم، يمكن أن تتم على عدة مستويات»
 سية الجزائر؛على المستوى الوطني، على سبيل المثال تتعلق بتناف -
 على المستوى الجهوي، تتعلق بتنافسية جهة معينة مثل منطقة الشمال وسط؛ -
           .على المستوى المحلي، تتعلق بتنافسية مدينة معينة كالجزائر العاصمة مثال -

 :في حالة الجزائر التنافسية اإلقليمية ترتكز ثالثة قواعد أساسية هي
  .تثمين اإلمكانات المحلية الجاذبية؛ اإلنفتاح العالمي؛

 :الجاذبية -
في أغلب األحيان هناك خلط بين الجاذبية والتنافسية، هذه األخيرة تقيس قدرة إقتصاد ما على 

 خلق السلع والخدمات التي تلبي حاجيات السكان؛ أما الجاذبية فتقيس مدى كفاءة إقليم 
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ضم التجهيزات العالية المستوى بما في ما على جذب اليد العاملة المؤهلة، اإلستثمارات و

 .«ذلك دعم وتنمية سيرورات البحث واإلبداع
1

 

 :اإلنفتاح العالمي -
يعتبر موقع الجزائر عامال محفزا لإلنفتاح على العالم الخارجي، بإعتباره بوابة للبحر 

ل إال أن هذا العام. المتوسط، إفريقيا، المغرب العربي وطرف إستراتيجي للوطن العربي

يجب أن يتظافر مع عوامل أخرى حتى نستطيع أن نحصد من خالله المنفعة المرغوبة؛ 

األمر الذي يتطلب التصحيح الداخلي للنظام اإلقتصادي والتكيف مع متغيرات اليوم 

باإلستجابة لمقتضيات العولمة وما تفرضه كاإلتجاه نحوى السوق الحر، إقتصاد المعرفة 

 .  وترقية المناطق الحدودية
إال أنه يجب أن نكون حذرين، ألنه في حالة الجزائر من الواضح أن اإلنفتاح عامة وما »

متوسطية وغيرها، ستركز على التوجه نحوى الساحل وتقوية  -يتبعه من شراكة أورو

هذا التطور وبالرغم من أهميته بالنسبة للتنمية اإلقتصادية، . الحواضر الكبرى في الشمال

ا هو أهم فالبنية العمرانية هشة وهذا الوضع سيزيد من إختاللها الوظيفي علينا أن ننظر إلى م

.«وإنشقاقها
2

 
حيث كشف المسح الذي قامت به الحكومة عن طريق الوكالة الوطنية للوساطة والضبط »

من الطلب من المستثمرين على العقار الصناعي يتمركز %09أن أزيد من ...العقاري

مة والبليدة وبجاية ووهران، مع ضعف مستوى الطلب على بواليات الشمال وخاصة بالعاص

العقار في مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير بإستثناء بعض الواليات التي سجلت طفرة 

في اإلستثمارات خالل العقد الماضي مثل برج بوعريريج وسطيف، بسبب الرفض المتعدد 

اط الصناعي ومناطق التوسع المختلفة لرجال األعمال والمقاولين بالتوجه نحوى مناطق النش

بواليات الهضاب العليا وواليات الجنوب الكبير، على الرغم من التسهيالت الممنوحة بهذا 

.«الخصوص
3
  

 :تثمين اإلمكانات المحلية -
تثمين اإلمكانيات المحلية سيعتمد على التنمية المحلية التي تمنح الفرصة لمبادرات الفاعلين 

ذلك الخواص، لبلوغ التنمية اإلقتصادية، اإلجتماعية والبيئية؛ هذا الثالوث  المحليين بما في

المهم إلحداث التوازن ورفع جاذبية األقاليم المهمشة إعتمادا باألساس على المشاركة وإنتهاج 

الالمركزية في أغلب اإلستراتيجيات، وبالرغم من الحاجة الضرورية لتجسيد التنمية المحلية 

فزة النوعية في مسار التنمية الشاملة لألقاليم فإن الجزائر لم تستطع تطبيق أو قصد إنجاح الق

 .تبني ثقافة المحلية بالنصيب الوافي الذي يمكنها من تأدية الدور المنتظر منها

 
 
 

                                                 
1
- ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, rapport n : 

04- projet SNAT 2025 : enjeux territoriaux 2025, mission 1, décembre 2004, p : 

19. 
2
- MATET, rapport  n:0 3 - Projet SNAT 2025 : tendances, ruptures et 

Alternatives, mission 1, janvier 2005, p : 52.  
3
 .95: ، ص29/92/2999، 4951عبد الوهاب بوكروح، جريدة الشروق، العدد  - 
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  الحلول المتوقعةو 2131في أفق " إ.ت.و.م"الرؤية المستقبلية لـ:  

  :تقوم هذه الرؤية على آثار العوامل التالية

 :النمو المتواصل للمبادالت واإلنفتاح -

التي رأت أن حدوث أزمة عالمية أو تغيير جذري في األنظمة  "إ.ت.و.م"لقد صدقت تكهنات 

اإلقتصادية المرتبطة بأسباب سياسية خاصة؛ ستلقى األسواق في إطار العولمة نموا 

نتفاضات الغربية متواصال للمبادالت، والوضع الحالي في ظل الثورات العربية أو اإل

المحتشمة أثبت ذلك وانقلبت الموازين، أما الحال المؤسف هو آثار سياسة اإلنطواء التي 

تنتهجها الجزائر وقيود المبادالت المفروضة على الخصوص بالمناطق الحدودية، فبدال أن 

 . تُنمى المداخيل الوطنية فقد نمت المبادالت الالشرعية، التهريب والالأمن
وري اليوم تدارك الوضع وإعطاء األولوية لإلصالحات التي تهيئ األقاليم من الضر

الجزائرية لمواكبة التطورات التي تعيشها باقي الدول واإلستفادة من اإلنعكاسات التي يبعث 

 .بها اإلنفتاح من خالل بعض المحاور اإلستراتيجية كأوروبا والساحل اإلفريقي

 :جنوب -نفتاح جنوب التأكيد على العمل الجهوي و اإل -

بغرض إلغاء الحدود اإلدارية وفرض اإلندماج اإلقليمي، أي ترسيخ األقلمة التي تسهم في 

مضاعفة الناتج وتقليص التكلفة، يجب إنشاء شبكات التواصل، نشر المعرفة ودعم مبادرات 

حالفات، جنوب بتجسيد الت -اإلبتكار والتجديد، وتحقيق إنعطاف في المبادالت للتعاون جنوب 

 .إتفاقيات الشراكة والمناوالت
وبغرض رفع مستوى جاذبية كل األقاليم وتحقيق التكامل فيما بينها بخلق المدينة التنافسية 

والريف الديناميكي يجب تحديث النظام العمراني من خالل التركيز على النهوض بأداء 

 .التجهيزات والبنيات التحتية وإصالح أدوات التسيير الشامل

  :دوام اإلقتصاد المحلي -

بالرغم من عولمة اإلقتصاد إال أن هذا لن يهدد تواجد الصبغة المحلية ألنها تحتفظ بأوراق »

 :رابحة
 .المحلي يبقى رابطا بين مصدر المادة المحلية ومصدر اليد العاملة المتخصصة -
المحلي، الجهوي، الشبكات المحدثة من خالل النسيج اإلقليمي يربط المفاهيم والحدود بين  -

 .الوطني
 .المستوى المحلي دائما يشكل وسط موات لخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
 ...(المناجم، السياحة)عدم إمكانية نقل موارد محلية  -
مواد غذائية، حرفية، : ترقية منتجات جديدة محلية خاصة مطلوبة على المستوى العالمي -

.«منتجات ثقافية، الخ
1

 
 .يعبر عن هوية وتوطيد التماسك اإلجتماعي المحلي -

 :العدالة اإلقليمية -الرهان الرابع  -9-4
تعتبر العدالة اإلقليمية حجر الزاوية لكل سياسة تهيئة إقليم، إال أنه علينا أالّ نقع في المصيدة 

إذا . ألن المساواة المثلى ال يمكن بلوغها؛ فاألقاليم تختلف بالطبيعة في العديد من الجوانب

 العدالة اإلقليمية تشمل معالجة الهوة اإلقليمية وتصحيح اإلختالالت األكثر خطورة بما في

                                                 
1
- MATETE, rapport n : 4- projet SNAT 2025 : enjeux territoriaux, op.cit., p : 

24. 
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ذلك السعي لتعميم تكافؤ الفرص من إتاحة العمل، السكن، خدمات التعليم، الصحة، الثقافة 

 .والتسلية
والعزلة بالنسبة لحالة الجزائر العدالة اإلقليمية تكاد تغيب، حيث تتجلى ظواهر التهميش 

 .للعديد من األقاليم وعجز في توفر ضروريات الحياة بها

  والحلول المتوقعة 2131في أفق  "إ.ت.و.م"الرؤية المستقبلية لـ: 

 .اإلتاحة والحركية: ترتكز العدالة اإلقليمية على عنصرين هما»
وحده ال  تعني إمكانية الوصول وحصول الفرد على الوظائف اإلقليمية، ألن التنقل :اإلتاحة -

 .يمكنه حل العالقة بين المستخدم والخدمات
 .أي إعادة التوازن لألقاليم وتقريب الخدمات من المواطنين :الحركية -

إن الرهان العام يتضمن إعداد سياسة تهيئة اإلقليم تُحسن من تكافؤ الحظوظ، تمكن الفرد من 

 .«جتماعيتحسين شروط حياته واإلستفادة من آثار النمو اإلقتصادي واإل
1

 

 :التهيئة المستدامة لإلقليم -الرهان الخامس -9-5
إن المصادقة على مخطط وطني لتهيئة اإلقليم وحده يمكن أن يعتبر رهان يتوقف عليه 

فقد بين مدى وعي وإدراك  "إ.ت.و.م"مستقبل وحدة وإستدامة التراب الوطني، أما مضمون 

بالجوانب اإلقتصادية، اإلجتماعية والبيئية صانعي السياسات الوطنية لضرورة دمج اإلهتمام 

 .في أغلب اإلستراتيجيات المتخذة

  و الحلول المتوقعة 2131في أفق " إ.ت.و.م"الرؤية المستقبلية لـ : 

 :ترتكز على عدد من العوامل يمكنها أن تشكل تهديدات نلخصها في مايلي

 :خطر الزالزل -

 :هينللحماية والتخفيف من آثار الزالزل يوجد توج
  حصر التركزات العمرانية في المناطق الزلزالية كالتي في الشمال مع العلم أن

 .الهضاب العليا والجنوب مناطق غير زلزالية
  التهيئة العمرانية في الشمال يجب أن تركز على التنطيق الدقيق للمناطق الزلزالية

 .وتطبيق سياسة وقائية

 :أخطار التغير المناخي -
مناخية صورة غير مرغوب فيها، فهي ذات آثار سلبية معرقلة للتنمية تعكس التغيرات ال

هذا الخطر يمس ...ناتجة عن تخريب ثقب األوزون، إرتفاع نسبة الكربون المنبعثة في الهواء

كل القارات ويمكن أن يؤثر على نظام المياه، الفالحة والدورة النباتية، التنوع البيولوجي 

فإن التغيرات  "يوسف عليه السالم"الرجوع إلى قصة سيدنا إالّ أنه ب...وهشاشة التربة

المناخية ليست بالظاهرة الجديدة، حيث عم القحط والجفاف لمدة سبع سنوات وليست لفصول 

في ذلك  -بالرغم أننا نعلم أن  تأثيراتها ستكون ذات تواتر متزايد سنويا  -كما يحدث اآلن 

ان الحل بحسن التدبر والتخطيط إلى جانب تسخير الزمن البعيد والبعيد عن التكنولوجيات ك

نعم الطبيعة األخرى لتفادي تثاقل األزمة وإنتشار الفقر؛ وكما نعلم أن الحل الذي إتبعه سيدنا 

كان عابرا لحدود أرض قومه ليدمج أهالي األراضي المجاورة أيضا " يوسف عليه السالم"

ما ينطبق على ظاهرة التغير المناخي وكل بقدر مساهمته بالمحصول ودفع الضريبة، وهذا 

 خاصة بإتخاذ القرارات اليوم فالحل عابر لحدود الجزائر بل يتطلب المساهمة العالمية

                                                 
1
 - MATET, rapport n : 4- projet SNAT 2025 : enjeux territoriaux, op.cit., p : 29. 
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الصائبة والعادلة واإلستشارة الهادفة بعد حسن وعمق العملية التخطيطية من طرف السلطات 

 . المركزية

 :الماء -

نقل المياه من المناطق التي يوجد بها فائض  إن منطق التهيئة المستدامة يرى من الضروري

إلى المناطق التي بها عجز، لتفادي إنتقال األشخاص والتأثير خاصة على المحاصيل 

 .الزراعية وبالتالي اإلستراتيجية الغذائية
 تتطلب إستخدام المياه السطحية بدل الجوفية من خالل بناء  :بالنسبة للجهة الشمالية

 . حلية المياه ومعالجة المياه المستعملةالسدود، تبني تقنية ت
 نظرا لمحدودية المياه بهذه المنطقة إستلزم الوضع التوجه  :بالنسبة للهضاب العليا

إلى إنشاء وحدات صناعية ضئيلة الحاجة للمياه مقابل تشجيع الوحدات ذات 

 .اإلستهالك المائي الضعيف
 وفقا لشروط تسيير تأخذ في الحسبان إتباع اإلستغالل المستدام للمياه  :بالنسبة للجنوب

 .طابعها الغير متجدد

 :الطاقات المتجددة -

يتم اللجوء إلى هذا النظام الجديد بغية توفير الحاجيات الطاقوية لألفراد ونظرا لميزتها 

 .المتجددة ومالئمتها مع البيئة
متجددة في إطار ولوج الجزائر لهذا المجال من خالل سن القانون المتعلق بترقية الطاقات ال

 :التنمية المستدامة يهدف إلى
 ضمان اإلستقاللية الطاقوية؛ 
 الحفاظ على الرأسمال الطبيعي بإستخدام متزايد للطاقات المتجددة غير الملوثة؛ 
  المشاركة في المعاهدات واإلتفاقيات العالمية للتصدي للتغيرات المناخية والحد من

 إنبعاثات غاز الكربون؛
  ؛2925الحصيلة الطاقوية العامة للوطن في أفق  من%  99تغطية 
  ؛«بيئة -تنمية  -طاقة »خلق تكامل بين العوامل الثالث 
 عالية بيئية جودة ذا حياة إطار لرسم ثقافة زرع. 

 :تثمين اإلرث الثقافيحماية و -

إلقليم يمثل اإلرث الثقافي جوهر الهوية الوطنية، لذا يعتبر أحد األبعاد البارزة لسياسة تهيئة ا

 .والتي يجب أالّ تخدش
 :للتنمية الثقافية آثار على الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي نلخصها في مايلي

 دعم التماسك اإلجتماعي وتوطيد اإلنتماء للوطن؛ 
 رفع جاذبية األقاليم خاصة التي تكتسب خصوصيات منفردة؛ 
 التعريف باإلقليم وإنعاش الحياة السياحية به؛ 

 :الحوكمة اإلقليمية -ادسالرهان الس -6 -9
إن الحوكمة نموذج مثالي لبلوغ فعالية النشاط العام وتقليل التكلفة، ونظرا لألهمية التي »

تكتسي مفهوم حوكمة اإلقليم صنفت بعض المقاييس تحكم على كفاءة الحوكمة والتي نذكرها 

 :في مايلي
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اإلقتصادي التي يرافقها  الحوكمة الجيدة هي التي يجب أن تسهر على إنجازات النمو -

اإلندماج اإلجتماعي، وتمحو ظواهر العزلة والهامشية من خالل اإلستباق إلى متابعة أهداف 

 .النمو بإشراك الفرد وتحويل الطاقة الكامنة لديه إلى تواتر عمل

الحوكمة الجيدة هي التي يجب أن تسهر على كل إنجاز للنمو اإلقتصادي والذي يجب أن  -

سين في البيئة وتجنب حدوث ظواهر التلوث والتدهور، بإحترام طاقة تحمل كل يرافقه تح

 .الموارد

الحوكمة الجيدة يجب أن تسهر على أن تكون إنجازات النمو اإلقتصادي يرافقها تجانس  -

. مستويات الحياة على مختلف األقاليم، حيث ال تترك فرصة لظهور التهميش وعوامل التنفير
.«لى متابعة أهداف النمو حتى تحقق تحسين شروط الحياةفهي التي تتسابق إ

1
  

 :التشخيص -11
 نفس في اإلقليمية للمشاكل والترابط تهتم بالتفاعل تنسيقية مقاربة التشخيص وفق إنجازتم »

 : أنظمة ستة التشخيص في هذا يتمفصل وعليه. النظام
 واإلتصال بالنقل نظام المرتبطالتراثي، ال النظام، اإليكولوجي والتربة، النظام نظام الماء

.«الحضري اإلنتاجي، النظام والتكوين، النظام والتعليم
2

 

 :نظام الماء والتربة -11-1
 :الماء -
يعتبر الماء عنصر مهم وإستراتيجي لتهيئة اإلقليم، تتحكم طريقة توزيع السكان، التعمير »

 .૩مليارم ,902:بـ 9009واألنشطة في إتاحة المياه، حيث قدرت كمية المياه سنة 

وهذا ما يضع الجزائر في خانة الدول الفقيرة للمياه حسب . سنة/ن/ ૩م 956:ليحوا ويصل

 .سنة/ن/ ૩م9999:عتبة الندرة المحددة من طرف البنك الدولي

 :هذه الوضعية الحرجة أشتد خطرها بسبب
سيئ  ضياع منسوب مياه إقليمي كبير من المياه؛ نوعية خدمات متوسطة؛ تسيير تقني

 لألعمال؛
 .كما أنها تعاني في العشريتين األخيرتين من اآلثار السيئة للجفاف والتلوث

 :رد اإلعتبار للموارد المائية إعتمادا على مجموعة من األدوات نذكر منها" إ .ت.و.م" أراد

 تحلية مياه البحر كمورد مائي غير ناضب: 
نمية، أمن اجتماعي وتوازن إقتصادي، لقد أصبحت المياه تحمل بعد سياسي، بإعتباره عامل ت

وأمام العجز الذي يميز طاقة التزويد، وفي إطار إستراتيجية جديدة لتسيير المياه، ونظرا 

كلم، فإن الرجوع إلى تقنية تحلية مياه البحر يدرج 9299إلمتداد الساحل الجزائري على 

بوجود برنامج إنجاز  ضمن األوراق الرابحة التي يمكن اإلعتماد عليها بإستمرار، خاصة

  .(A .E.C)مؤسسات تحلية مياه البحر الذي تقوده المؤسسة الجزائرية للطاقة
 

                                                 
1
- MATET, rapport n : 05- projet SNAT 2025 : jeux des acteurs et éléments de 

régulation, mission 01, décembre 2004, p : 2,3 
2
 .99: ، ص2999أكتوبر  29، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  - 
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 بعض المشاريع: 

 :(أرزيو)مشروع كهر ماء -
إلفريقيا  BLACK ET VEATH،% 29:بـ (A.E.C):كهرماء هي مؤسسة ذات أسهم

اإلنتاج في أوت  ميغاواط وقد دخلت 429:مرتبطة بمركز كهربائي ذا%. 99:الجنوبية ب

  ૩م09.999:حيث تسمح بنقل كمية ونوعية مياه صالحة للشرب لوهران مقدرة بـ 2995

 .૩م/ دج  09: يوم، أما تكلفة التحلية قدرت بـ/

 (HAMMA WATER DESALINATION)/(حامة تحلية الماء)مشروع  -
التابعة % 99:بـ LONICSو % 49:ب (A.E.C) : مؤسسة ذات أسهم": م .ت.ح"

.«2991دخلت اإلنتاج في الثالثي الرابع لسنة . أ.م.ولل
1

 

 المياه المستعملة المعالجة: 
تشير إلى أن إمكانية إستعمال هذه الموارد تفرض تحكم تام في محطات التصفية ونوعية »

المياه المعالجة وحسب إستعماالتها المختلفة فهذه األداة ستساهم في تنمية الموارد المائية على 

 مقارنة 9/5 :دج يقدم فارق بـ 95: المصفى بـ  من الماء ૩عيد، حيث أن تسعير مالمدى الب

 . سابقا المذكور المحلى الماء من ૩م بسعر

 :هشة تربة -
خصوبتها،  إعادة على قادرة وغير جافة شبه تربة الشمالي الفضاء تربة أرباع ثالثة تعتبر

 نشاط في الشمال، وتنقل لفالحةل صصةلمخا وإفقار المناطق تشبع إلى يؤدي الذي األمر
 .للفالحة مالئمة األقل والجنوب العليا الهضاب مناطق نحو الفالحة

 إنخفاضا 2991وسنة   9019بين سنة  ما للزراعة الصالحة الفالحية سجلت المساحة وقد
  1970 سنة هكتار في 0,52 إلى 1960 في للفرد هكتار 1 من نزلت إذ شديدا

 الزراعي القطاع في حين فقد 8002 سنة في هكتار 0,24 و 1985 في هكتار 0,34 و
  .البناء لفائدة الفالحية األراضي من هكتار  250.000

 فأكثر أكثرا صعبة تبدو اإلستصالح بفضل جديدة فضاءات وإكتساب معنية األقاليم فكل
 :بسبب

 في المنطقة هكتار مليون 12 الغربي الذي يهدد الشمال اإلنجراف المائي الذي يمس أساسا -
 .الجبلية

 .هكتار مليون 32 أي القاحلة وشبه القاحلة ويشمل المناطق الريحي اإلنجراف -
للتصحر  الحساسة األراضي ومساحة ماليين هكتار 3 بـ جيدة حالة في المراعي وتقدر -

  .هكتار مليون 11 تقدر بـ
.«حاتوالوا الغرب في األراضي المسقية في أساسا التربة إنتشار ملوحة -

2
 

 :النظام اإليكولوجي -2 -11

 :األقاليم الحساسة -

                                                 
1
 -MATET, Rapport n : 02- projet SNAT2025 : diagnostic territorial, mission 1, 
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مراقبة  ن تصبحهي أقاليم لها مميزات جغرافية، فيزيائية وشروط بيومناخية خاصة أي»

 بالنسبة لقدرة تحمل هذه األوساط .( الخ...تعمير، الصناعة، الفالحة،) تكييف نشاط اإلنسان 
.«الحساسة أمرا ضروريا

1
 

 :ي واألنظمة البيئيةالتنوع الحيو -

تضم الجزائر لوحة طبيعية متعددة األلوان واألشكال حيث نجد الساحل، السهوب، الجبال 

هذا . والصحراء إال أنه بالرغم من أهمية هذا التنوع فقد ساهم في شدة هشاشتها وحساسيتها

ذات  الوضع سيجبرنا على تقويم سلوكاتنا تجاه كل الموارد الطبيعية والتصدي للتطورات

 .التأثير السلبي بما في ذلك التحوالت الديمغرافية، اإلقتصادية والمناخية

 :النظام التراثي - 3 -11
قصد الحفاظ على الهوية وتثمين التراث الوطني تم وضع إستراتيجية تتبنى هذا الهدف، كما 

خصصت مخططات لحماية وتثمين المواقع األثرية، مخططات لصون وتثمين القطاعات 

 .ناطق المحمية ومخططات تهيئة الحظائر الثقافيةوالم

 :نظام النقل و الهياكل القاعدية -4 -11
 : شبكة النقل -

تعتبر البنية التحتية عامال مهما ألي إقتصاد لذا يكون من الضروري تحديثه ومواكبته خاصة 

 .لتحوالت اإلنفتاح الخارجي
من النقل الداخلي %  09لي تكتسب الجزائر شبكة طرق برية البأس بها تتكفل بحوا

للمسافرين والبضائع مع تسجيل ضعف أداء شبكة السكة الحديدية التي تساهم سوى بنسبة ما 

أما الموانئ ورغم هيمنتها على نشاط التجارة الخارجية فهي تفتقد %.  9إلى % 9بين 

ل الجوي للتنظيم والعصرنة أمام ضيق أرصفتها وتدهورها، باإلضافة إلى إختالل نشاط النق

 .الذي يعرف إال حركية المطارات الدولية وتراجع حصة الرحالت الداخلية 

  :شبكة االتصاالت -
 :يمكن تلخيص تطور هذه الشبكة بالجدول التالي

 يوضح تطور اإلستهالك في ميدان اإلتصاالت السلكية والالسلكية -11-13جدول رقم 

 2990 2993 2992 2999 المؤشرات

 3.999.999 199.999 549.999 359.999 لالنترنيت   عدد المستخدمين

 959.999 99.999 4999 9599 االنترنيت      عدد مواقع

   االنترنيت لكل    عدد مواقع
 ساكن 99.999

 - -29 34 

  لالنترنيت ذات عدد المستخدمين 

 (ADSL)  التدفق العالي   
 - -95.999 099.999 

عدد خطوط التدفق العالي 

(ADSL) 
 - -999.999 099.999 

 .99: ، ص2999أكتوبر  29، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  :المصدر
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نالحظ من الجدول السابق واعتمادا على مجموعة من المؤشرات أن تطور شبكة اإلتصاالت 

م كل سنتين في عدد مستخدمي األنترنيت ث 999.999متواصل، حيث نجد زيادة تقريبا بنسبة 

، أما فيما يخص عدد مواقع األنترنيت فقد تضاعفت بين سنة 2990تسجل زيادة معتبرة سنة 

وعلى العموم فهي تتطور ببطئ، إالّ أن عدد مستخدمي وخطوط األنترنيت  2992و  2999

 .ذات التدفق العالي يعتبر ضئيال نظرا إلرتفاع التكلفة
فا في مجال تكنولوجيا المعلومات بناًء على علما أن الجزائر أكثر بلدان المغرب العربي تخل»

لإلتحاد الدولي لإلتصاالت الذي صنفها في  "قياس مجتمع المعلومات": تقرير حديث بعنوان

نقاط لقياس تنمية تكنولوجيا المعلومات  99دولة استنادا على  952من بين  994المرتبة 

دوات المقارنة المرجعية لرصد واإلتصاالت وسلة أسعار تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر أ

 ...تطورات مجتمع المعلومات العالمي
تطور النطاق العريض لألنترنيت وعدد المشتركين وسرعة : المؤشرات الرئيسية هي

األنترنيت وسعر الخدمة ونوعيتها والتطبيقات التي تستهدف المستعملين النهائيين ذوي 

.«المستوى المنخفض
1

 

 :النظام اإلنتاجي -5 -11
إنخفاض في حصة الفالحة في القيمة : تفحص اإلتجاهات الكبرى يسمح ببعض المعاينات»

من )، إنخفاض في حصة الصناعة (2990و 2999بين%  925إلى % 9925من )المضافة 

 9929إلى % 024من )وإرتفاع طفيف في قطاع البناء واألشغال العمومية %(. 5إلى 9%
، وكذا إستقرار في قطاع %( 52إلى % 35ن م)ونمو محسوس في قطاع المحروقات %( 

ويعتمد النمو اإلقتصادي بصفة متزايدة على تثمين %(.  25إلى % 21من )الخدمات 

.«األسعار العالمية للنفط
2

 

 :العمراني النظام - 6 -11
 .تغلب حاليا ظاهرة الالتوازن اإلقليمي على التراب الوطني بشتى جوانبه

 :الحضرية البنية -
الشمال اليوم مشبع نتيجة النمو الديمغرافي، النزوح الريفي وعامل اإلستقطاب  أصبح فضاء

الجزائر العاصمة، : الناتج عن تمركز األنشطة اإلقتصادية خاصة بالحواضر الكبرى

وهران، عنابة وقسنطينة، وبمعدل متوسط بالمدن الداخلية أمام شبه تصحر طبيعي، بشري 

 .ووظائفي في الجنوب

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .2999 /99 /94،  4334جريدة الشروق، العدد  عبد الوهاب بوكروح، - 

 www .echoroukonline.com 
2
 .99 :، ص2999أكتوبر  29، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  - 



الجزائر في الجديدة المدن ومخططات اإلقليمية للتهيئة نيالوط المخطط دراسة: الثالث الفصل  

999 

 

 
 2118و  1966يوضح تطور السكان الحضريين بين  -12-13جدول رقم 

 السكان السنة
 الحضريون

 السكان
 الريفيون

 إجمالي
 السكان

 حصة السكان
 الحضريين

1966 
7711 
1987 
1998 
2008 

3.778.482 
6.686.785 

11.444.249 
16.966.967 
23.870.000 

8.243.518 
10.262.515 
11.594.693 
12.133.926 
10.230.000 

12.022.000 
16.948.000 
23.038.942 
29.100.863 
34.100.000 

% 31,40 
% 40 

% 49,70 
% 58,30 

% 70 

 
 .22:، ص2999أكتوبر  29، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  :المصدر

 :عالم الريف  -

ى من عدد السكان اإلجمالي، إال أنه يتجه نحو%  49عدد سكان الريف يمثل تقريبا نسبة »

لتدني المستوى المعيشي به نظرا لضعف التجهيز وعقم كيفية إستخدام موارد هذا . اإلنخفاض

 .الوسط وفقا لخصوصياته
إن معالجة هذا اإلختالل يرتكز على خيار إعادة تنظيم البنية العمرانية والتي تسجل في 

 :مقصد مزدوج التوجه
 لمدن الكبرى بهدف تنظيم التحكم بظاهرة التسحل من خالل أحزمة مدن جديدة حول ا

 .التعمير داخل الوطن 
  إعادة الدينامكية للفضاءات الداخلية لمنطقة الشمال، مناطق الهضاب العليا والجنوب

.« من خالل ترقية أقطاب تنمية إقتصادية وتنشيط جهوي
1

    

 :السيناريوهات -11
 .سيناريوهات متباينة(  3) أربع " إ .ت.و.م"إقترح 

 فعلية، وقصد بصفة تنفيذها سيتم التي ذاك، مرتبط بالسياسات أو السيناريو هذا إنجاز إن»
 من وبالرغم .بطريقة متباينة وفهما، تم تقديمها وضوحا أكثر السيناريوهات مختلف جعل

 لحظة تمثلت المنهجية فقد .لإلقليم الوطني وحده، صورة يكون لن منها أي واقعيتها، فإن
مابين كل  فيه، يؤلف فيها، والسيناريو المرغوب إيجابي هو ما كل إبراز في اإلختيار،

 .األربعة السيناريوهات في العوامل المالئمة
منسجمة بين مطلبين  توليفة خالل من التوفيق في فيه السيناريو المرغوب هدف ويتمثل

 :اإلقليم لتهيئة
اإلقتصاد  اتمتطلب مع األقاليم لإلقليم، تكييف الرئيسية التوازن بين التركيبات إعادة

  .المعاصر
 تحديد الداخلي وعلى اإلنسجام على الحفاظ على لقدرتها التوليفة هذه قيمة وتخضع

 السيناريوهات يمكن أحد إختيار إن .حقيقي تنسيق بعث وعلى األولويات  والمستويات
 .األخرى من السيناريوهات المساهمات المستنبطة خالل من إثراؤه
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 :اإلرادي التوازن -السيناريو األول -1 -11

 تطور بكبح تسمح ،والجنوب العليا للهضاب قوية تنمية تصور إلى السيناريو هذا يهدف
 من % 55 يتواجد أن ذلك خالل ويتعين من :اإلنتاجية والقواعد السكان حيث من الساحل
.«والجنوب العليا الهضاب على منهم % 45 حين يتوزع في الشمال في السكان

1
 

يق تعزيز القاعدة اإلنتاجية بالهضاب والجنوب حتى تكون قادرة على يتحقق ذلك عن طر

تلبية حاجيات السكان الجدد، مع تحديث أدوات التدخل الحكومية كهدف أول من بين سلة 

األهداف المسطرة أال وهو ترسيخ مبادئ التنمية المحلية واإلقليمية كل هذا في ظل تطوير 

 .الت السياسية، اإلجتماعية واإلقتصادية الجادةوتكييف النصوص القانونية وبعث التحو

 :التوازن دينامكية -الثاني السيناريو -11-2
 مزدوج، المتمثل في تثمين العليا الهضاب خيار ضمن تندرج للتوازن الحيوية الرؤية إن»

 هيكلة جهة، وإعادة والجنوب من العليا الهضاب تنمية تضمن (للتوازن أقطاب)إنشاء :لإلقليم

التوازن بين  إعادة على النظرة هذه وال تقتصر .أخرى جهة من والتلي الساحلي ريطالش

لإلقليم  والتوازن المستدام التوازن بين الحضري والريفي أيضا تشمل والداخل، بل الساحل

 فإن...تفرض نفسها فكرة الساحلي للشريط والتحّمل اإلستقبال طاقة سقف مراعاة وتعد

 عنه يترتب مما سنة، عشرين في إضافي ساكن4.450.000 من  ستستفيدالعليا  الهضاب

 السيناريو هذا سيؤدي الجنوب وفي عمل، منصب 9.599.999يقارب  طلب تسجيل
 منصب طلب 40.000 حدود في ويخلق إضافي، ساكن 9.159.999زيادة  إلى المحتمل

.«عمل
2

 
ن في ضمور ملئ الدور بكل بساطة فالخلل ال يكمن في حدود التجزئة اإلقليمية وإنما يكم

 :والوظيفة على أتم وجه، المطلوب إذا هو
 العمل في منظور التهيئة المستدامة؛ -
 إعادة هيكلة الشبكة الحضرية الساحلية مع تشييد التجهيز الفاعل؛ -
 تشديد اإلهتمام بالمناطق الجبلية، الداخلية والجنوبية؛ -
 اب العليا والجنوب وتأهيل مدن الشمال؛اإلستناد على خيار المدن الجديدة خاصة بالهض -
 دمج العالقات بين عالم الريف والحضر؛ -
خلق اإلقليم التكافلي من خالل ضمان تشابكه، توزيع التنمية وتجسيد مشاركة المواطنين  -

 .في إتخاذ القرار

 :التنافسي اإلقليم -السيناريو الثالث  -3 -11
 السوق، وفي الفرص إلقتصاد كل بإعطاء لوطنيا التراب تشكيل يعاد السيناريو هذا في»

 اإلنتقال قبل ومستقل متنوع شروط إقتصاد بخلق اإلنتقال عملية الدولة تضمن ذلك إنتظار

 في السوق قوى ومرافقة التهيئة سياسة وتحتفظ بمسؤولية .الضبط ميدان في وظائفها إلى

 .وجذاب تنافسي إقليم تشكيل
 دعم أجل من حركية األكثر األقطاب والموجهة لتعزيز محدودةال اإلقليم تهيئة سياسة تستهدف

 اإلقليمية لإلختالالت السلبية اآلثار تفادي قصد اإلقليمي  التضامن ضمان مع الفعال تحولها

  تجهز نفسها الكبرى ترك المدن التشريعي، مع الجهاز تعزيز العام، في حين يتم النمو على

                                                 
1
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لإلستثمارات  اإلستجابة قصد الخاص عيم القطاعتد يتم والتدخل كما التخطيط وسائلب

 .العمومية

 :اإلقليم المتناثر –السيناريو الرابع  -4 -11
 يرسم بينها، ويربط السلبية اإلتجاهات من عددا - مقبول الال سيناريو - السيناريو هذا يحدد

.«اإلقليمية للفوضى عمقا األكثر الجوانب تكشف اإلقليم عن صورة
1

   
كية اإلقليمية تخضع لدافع عفوي غير متحكم به، وهذا ما يؤكد غياب أي أن الحر

إستراتيجيات التهيئة مما أدى إلى إضطراب تنظيم اإلقليم وظهور الفوارق المكانية، إجتماعية 

وإقتصادية حيث تبرز بإستفراد اإلستقطاب في الشمال وشبه خمول بالمناطق األخرى مع 

كما نسجل سيطرة القطاع العام ومحدودية . اد الريفينمو بعض الحواضر أمام ضعف اإلقتص

المساهمة الخاصة األمر الذي عطل إحداث التحول واإلنفتاح على العالم الخارجي لترقية 

 .درجة التنافسية والجاذبية

 :والتنافسية اإلقليمي التوازن:المقبول السيناريو -5 -11
: اإلقليم لتهيئة مطلبين بين المنسجم التوفيق في البعيد المدى على المقصود الهدف يتمثل»

 متطلبات مع األقاليم وتكييف الوطني لإلقليم الكبرى المكونات بين مستدام توازن إقامة
 جديدة إقتصادية سياسة تطبيق سيتم جزائري، إقليم أي يهمش ال وحتى. المعاصر اإلقتصاد

 :محاور ثالثة على تقوم الجهوي المستوى على
 .القادمة سنة العشرين ألفاق وتحضيرها اإلقليمية رمجةالب فضاءات تنظيم -
 والمخطط اإلقليمية البرمجة فضاءات إطار في األقاليم ربط خالل من النمو توزيع -

 .الوطني
.«به الخاصة موارده من إنطالقا اإلقليم تنمية بمعنى الذاتية التنمية -

2
 

المصالحة بين طموح التنمية يجب أن يفتح باب " إ.ت.و.م: "إذا حسب هذا السيناريو فـ

 .اإلقتصادية، تحدي التنمية البيئية وتوطيد وثاق التنمية البشرية
 .وفي مايلي مجموعة الخرائط المتعلقة بالسيناريوهات التي ذكرت أعاله
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 التوازن اإلرادي -توضح السيناريو األول  -11-13خريطة رقم 

 

 
Source : MATET, SNAT 2025- synthèse, p : 34, 35. 
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 حركية التوازن –توضح السيناريو الثاني  -12-13خريطة رقم 

 

 
 .2131المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم  :المصدر
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 اإلقليم التنافسي -توضح السيناريو الثالث  - 13-13خريطة رقم 

 

 
Source : MATET, SNAT 2025- synthèse, p : 42, 43. 
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 اإلقليم المتناثر -توضح السيناريو الرابع  -14 -13خريطة رقم 

 

 
 .2949إ .ت.و.م :المصدر
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 توضح مشروع المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم - 15 -13خريطة رقم 

 

 
 .2131المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم  :المصدر  
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 :اإلقليم لتهيئة األربعة التوجيهية الخطوط -11

 فقد والبعيد، القريب المدى في التنمية لتحقيق المنتقاة المسارات التوجيهية الخطوط تُبرز
 ُحددت أنها أي اإلقليمي؛ التشخيص على بناءً  ُسجلت التي الرهانات مجموعة عن إنبثقت
 .به المطبقة والممارسات اإلقليم واقع من إنطالقا

 للعمل رنامجاب عشرين طريق عن التوجيهية الخطوط هذه تنفيذ سيتم حيث
 ".PAT"اإلقليمي

 :واإلقليمي القاري بعدها في البيئة إشكالية إدماج -مستدام إقليم نحوى -األول التوجيهي الخط -2 -21

 .تهيئة اإلقليم والديمومة: يزاوج هذا الخط التوجيهي بين بعدين رئيسيين هما
الديمومة تشير إلى إتخاذ »حيث تشمل تهيئة اإلقليم كل اإلنجازات المادية والغير مادية أما 

 . اإلجراء المناسب في الوقت والمكان المناسبين لحماية المورد
 :  بـ إذن اإلقليم لتهيئة الوطني للمخطط المستدامة للتنمية اإلقليمية المقاربة وتعد

 .والثقافي الطبيعي التراث حماية -
 في بقدراتها المجازفة وعدم القادمة لألجيال نقله قصد والثقافي الطبيعي التراث ديمومة -

 .منه اإلستفادة
 .المحلية للتنمية سياسة إطار في خاصة وبصفة التراث لهذا وإجتماعي إقتصادي تقويم -

 :يتضمن الخط التوجيهي األول خمسة برامج للعمل اإلقليمي
برنامج العمل اإلقليمي ديمومة المورد المائي، المحافظة على التربة ومحاربة التصحر، 

. «نظمة البيئية، المخاطر الكبرى، التراث الثقافياأل
1

 

 :إنشاء ديناميات إعادة التوازن اإلقليمي -الخط التوجيهي الثاني -2 -12 
يهدف المخطط التوجيهي الثاني إلى بعث التوازن من خالل مجموعة من اإلستراتيجيات تهتم 

 :بكافة المكونات الكبرى لإلقليم نذكرها في مايلي
تتضمن السعي لتحقيق النمو الكفء بالفضاء  :ية إعادة هيكلة الساحل والتلإستراتيج -

الساحلي أي القضاء على عادة اإلندفاع نحوى عملية التعمير الغير نوعية، من خالل إنشاء 

 .مدن الربط للتل وتهدئة التنمية بالحواضر الكبرى لتشمل المجال التلي بأكمله

  :اب العلياإستراتيجية التنمية الطوعية للهض -
إن اإلستراتيجية الشاملة التي يتعين المبادرة إليها من أجل إحياء السهوب وتنميتها بشكل »

متكامل ينبغي أن تتمحور على عدد من األعمال الحيوية لتوازن المنظومة البيئية السهبية 

 :[هذه اإلستراتيجية تشمل مايلي]وحمايتها وتحسين ظروف حياة الموالين ودخلهم، 

 :إشراك سكان السهوب -مبادئ العمل  -1

إن مستقبل السهوب مرتبط إرتباطا وثيقا ببقاء النشاط الرعوي في حدود الطاقات العلفية 

وهو مطروح اليوم في صيغة صراع بين الوظائف اإليكولوجية . وبحماية البيئة

 . واإلقتصادية
هذا النزاع عن طريق مراعاة وعليه فإن سياسة التهيئة العمرانية ترمي أساسا إلى إيجاد حل ل

 .دور السكان الذين تهمهم هذه التهيئة المتكاملة ومصالحهم على الخصوص
 

 

                                                 
1
 .39، 31:جع السابق، صالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المر - 
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ولكي يقتنع الموال بمفهوم التهيئة هذه البد من إعتباره صاحب الدور األول في إعداد كل 

ولذلك ينبغي إشراكه في تصور كل مشروع . إستراتيجية تنمية يعد هو المستفيد األول منها

 .وكل إليه تسييره في مجتمعه حسب طريقة التسيير التي يرى أنها األنسبي

 :إحياء السهوب، الرعي العصري -2
إن إحياء المراعي السهبية يمكن بلوغه عن طريق حمايتها وتخفيف العبء عنها وتنظيم 

يجب أن تكون السهوب موطنا . دورة الرعي وغرس شجيرات علفية وإعادة بذر المراعي

ماشية ال موطن تسمين لها ضمن إستراتيجية شاملة لتنضيد الثروة الحيوانية وتربية والدا لل

من الالئق تطوير المراكز الريفية الموجودة لتمكينها من إستقبال التجهيزات ... المواشي

 المهيكلة 
المخصصة للشباب الرواد لتعمير مشروع الهضاب ( من النمط المالئم)والبرامج اإلسكانية 

 .العليا

 :تكامل األعمال وتحسين ظروف الحياة بصورة عامة -3

ويجب أن يتمحور هذا المشروع الشامل حول ثالثة أقطاب تقوم بعملية التنظيم وتقع في 

 .وبئر العاتر( قصر شاللة)محاور العريشة، واد طويل،
محور العريشة األجزاء الجنوبية من واليتي تلمسان وسيدي بلعباس )ويضم القطب الغربي

 ...(مل واليتي النعامة والبيضومج
 محور قصر شاللة واليات تيارت والجلفة واألغواط والمسيلة )ويشمل قطب الوسط 

 (. وكذلك جنوب والية المدية
واليات تبسة وخنشلة وباتنة، وفي كل مجموعة ( محور بئر العاتر)ويضم القطب الشرقي 

القانونية العقارية للسهوب حسب  تشكل على هذه الطريقة ينبغي قبل كل شيء تحديد المكانة

.«وضعها الخصوصي الحالي وإعادة تنظيم منظومات اإلنتاج الرعوية
1
  

هذا التنظيم يتلخص بدعم النظام الحضري من خالل إنشاء مدن ربط وتوازن بالهضاب 

 .العليا تصل هذا الفضاء بشمال وجنوب القطر الوطني
 :إستراتيجية تنمية طموحة للجنوب -

حفاظ على خصوصية الجنوب أمام ضرورة تنميته بتثبيت السكان والعمل على رفع تعتمد ال

قدرته إلستقبال أعداد جديدة، وتثمين الموارد الطاقوية، الطبيعية، السياحية وإعادة التنظيم 

 .اإلقليمي بتنمية مدن الجنوب وإنشاء مدن جديدة
 عمل تمثل في خمسة برامجي" خلق ديناميات إعادة التوازن اإلقليمي"الخط التوجيهي »

برنامج العمل اإلقليمي كبح التسحل وتوازن الساحل، خيار الهضاب العليا، خيار : إقليمية

تنمية الجنوب، مواقع نقل األنشطة والالتمركز اإلداري ونظام حضري متسلسل 

.«ومتشابك
2

 

 
 
 

                                                 
1

وضعية التراب الوطني، : وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، ملفات التهيئة العمرانية، الجزائر غدا -

 .999، 995: إسترجاع التراب الوطني، ديوان المطبوعات الجامعية، ص
2
 .19: ، ص2999أكتوبر  29، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  - 
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 :خلق شروط جاذبية وتنافسية األقاليم -الخط التوجيهي الثالث  -3 -12
 قدراتها بتأكيد لألقاليم والجاذبية التنافسية شروط خلق اإلقليم لتهيئة الوطني المخطط تزميع»

 والتكنولوجيات المهارات، وجذب العصري، اإلقتصاد قواعد وفق والتبادل، اإلنتاج على
 :والتنافسية الجاذبية لتطوير أساسية تبدو عناصر بعدة المرفقة األجنبية واإلستثمارات

 اإلنتاج فعالية تضمن فهي األخيرة، لهذه أساسيا جانبا التنافسية هياكل وتشكل 
 الخصوص على وتتكون للجاذبية، هاما عنصرا وتشكل والدولية الداخلية والمبادالت

 ذات ومنشآت إمداد، ومراكز دولية وموانئ مطارات على ترتكز إمداد شبكات من
 وتتكون( حديدية سكك خطوط سريعة، طرق) فعالة نقل وخدمات كبيرة، طاقات
 والطاقة بالماء التموين تضمن ومنشآت تجهيزات أو عقارية قدرات من أيضا

 . واإلنتاج البشرية للمؤسسات والمعلومات
 التعاون ويضاعف لألقاليم، اإلنتاجية القدرات يدعم اإلنتاجية للقواعد اإلقليمي التنظيم 

 تحديد فإن وهكذا. وليةوالد الداخلية األسواق بدخول يسمح حجم بلوغ على ويعمل
 بحظائر مدعومة( Zidi) الصناعية للتنمية مندمجة ومناطق الجاذبية أقطاب

 يدفع طابع ذات كبرى مدن أربع عصرنة الوقت نفس وفي تكنولوجية ومقاطعات
 من أفاق بمثابة هي محلي، إقتصاد تطوير عن ناهيك العالمي اإلقتصاد نحو باإلقليم
 .لجزائرا في التنافسية دعم شأنها

 وضع وكذا الخاصة والخدمات المنشآت تقوية بواسطة للجزائر الدولي اإلنفتاح دعم 
 يشكل العربي، المغرب إطار في الحدود حول خاصة لإلنفتاح مؤقلمة إستراتيجيات

 .العالمية الديناميات في البالد بإنخراط يسمح  للتنافسية حاسما جانبا
 البيئي المال رأس بتهيئة الطويل للمدى الجاذبيةو للتنافسية عامال إذن الديمومة تشكل

 . قيمته وبترقية واإلقليمي
 وتفادي أثارها برفع يسمح إطار في التنافسية مبدأ يدرجان اإلقليمي واإلنصاف التوازن إن

 .المحضة واإلنتاجية النفعية على قائمة زاوية من إقليم تهيئة
 للعمل برامج سبعة في يتمثل" لألقاليم والتنافسية الجاذبية شروط خلق" التوجيهي الخط

 واإلمداد والنقل العمومية األشغال هياكل وربط عصرنة اإلقليمي العمل برنامج: اإلقليمي
 الجاذبية أقطاب الكبرى، األربع المدن وعصرنة تأهيل واإلتصال، اإلعالم وتكنولوجيات

 إنفتاح المحلية، التنمية ية،اإلقليم البرمجة فضاءات الصناعية، للتنمية المندمجة والمناطق
.«والمغرب الخارج على األقاليم

1
 

 :اإلقليمي اإلنصاف تحقيق - الرابع التوجيهي الخط -4 -11
 المستدامة، بتقمص سياسة التنمية أروقة في يسير الذي في اإلقليم اإلقليمي اإلنصاف يُبنى

 المتماسك اإلقليم وبناء ادة،والرش العقلنة التحكيم أين تتجلى سمة والتنافسية دور الجاذبية
 التحرك يستوجب الوطني اإلقليم على يظهر ما أن إال .وبيئيا إقتصاديا المتكامل إجتماعيا،

 إحترام والثروات، األنشطة توزيع الفوارق بإعادة وإلغاء اإلختالالت تصحيح نحوى السريع
 أهمية معالجةعلى  يركز الرابع التوجيهي فالخط .الثقافي واإلرث الطبيعية الموارد وتثمين
 العوائق، ذات والمدن المناطق إستدراكبضمان »و الريفية الفضاءات وعوز تهميش

 .والتنافسية الجاذبية معوقات من تعاني التي األقاليم تأهيل وإستباق

                                                 
1
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  :يتمثل في ثالثة برامج للعمل اإلقليمي" تحقيق اإلنصاف اإلقليمي"الخط التوجيهي 
ي التجديد الحضري وسياسة المدينة، التجديد الريفي وإستدراك وتأهيل برنامج العمل اإلقليم

. «المناطق ذات العوائق
1
  

 :إستنتاج
 أي غاب إذا سلسلة، يشكلون اآلخر عقب فالواحد توجيهي خط أي عن اإلستغناء يمكن ال

 جانب ومن اإلقليم في والقطيعة اإلنشقاق يطابق الوضع هذا. السلسلة تقطع في يتسبب منهم
 غايات لتنفيذ التطبيقية التقنية الوسيلة العشرون اإلقليمي العمل برامج مضامين تمثل آخر

 الرؤية مسار يضبط الذي والزمان المكان الكيفية، يحدد مرجعي إطار تعتبر التي التوجهات
 .والمستدامة الشاملة اإلقليمية التنمية سياسة يقود الذي

 :برامج العمل اإلقليمية -13

ا أعاله، برامج العمل اإلقليمية تمثل األداة العملية لتنفيذ خيارات التهيئة اإلقليمية كما ذكرن

والتي تشترك في إعدادها وتجسيدها كل القطاعات والعديد من الفاعلين على المستوى 

 .الوطني
 :ونظرا لوجود عشرون برنامجا إقليميا وشساعة مجاالت هذه األخيرة سنلخصها كمايلي

 :المائي المورد ديمومة  - األول اإلقليمي العمل برنامج -1 -11
 لكل متاحة جعلها على والعمل وتثمينها المائية الثروة حماية إلى البرنامج هذا يهدف

 :طريق عن المواطنين
 المياه؛ تسيير أساليب تحديث -
 والتطهير؛ المعالجة محطات بتوفير المياه نوعية تحسين -
 .المياه تحويل إستراتيجية من قاإنطال المياه إستعماالت إنصاف -

 وبلوغ المهام لتأدية تقنية وأخرى إدارية آليات يتضمن المحاور هذه من أي إن :للتوضيح
 .المسطر الهدف

 :التصحر ومحاربة التربة على المحافظة - الثاني اإلقليمي العمل برنامج -1 -11
 وضع خالل من حرالتص ومكافحة التربة على للمحافظة وطني مخطط إعداد يتضمن»

 :منها الغرض يكون والفقر، والنزوح الطبيعية والموارد اإلنتاجية بين العالقة ترعى دراسة
 الفالحية؛ األراضي تصنيف خريطة إعادة -
  اإلستفادة الملكية، حقوق) والسهبية الفالحية لألراضي العقاري التنظيم توضيح -

 ؛(واإلستغالل
 اآلخرين والشركاء والمجموعات، المحليين السكان مةبمساه يسمح قانوني إطار تحديد -

 الطبيعية؛ الثروة على بالمحافظة مرتبطة مشاريع في والمربين والفالحين
.«التنازل على للدولة التابع القطاع فتح سياسة في التحكم متابعة -

2
 

 تتطلب التي الحساسة المناطق أحد الساحل إلعتبار الشاطئ تهيئة مخطط إعداد تم كما
 القانون، هذا خالل من المحددة واإلجراءات الترتيبات كل تفعيل سيتم حيث الدائمة العناية

  ذلك في بما الغابات وإحياء الجبلية المناطق تهيئة من كل إلى اإلهتمام أُوليَ  وبالمقابل
 

                                                 
1
 .01، 05: ، صالسابق المرجع - 

2
 .52: ، صالمرجعنفس المرجع  - 
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 إصالح الحسبان في األخذ مع جديدة إستراتيجيات ظل في األخضر السد مشروع إستكمال

 .السهوب لتنمية السامية المحافظة به تتكفل الذي السهوب فضاء

 :البيئية األنظمة -الثالث اإلقليمي العمل برنامج -11-1
 وهشاشة حساسية زادت التباين إشتد كلما ألنه الحذر، يتطلب والوضع البيئية األنظمة تتباين
 الساحل، ةحماي إلى البرنامج هذا يهدف حيث. المعالجة تكاليف إرتفاع جانب إلى اإلقليم

 .المحمية الفضاءات و الغابات الواحات، السهوب، الجبال،
 80 بـ والمحددة جبلية كتلة إقليم تهيئة مخطط كل الجبلية، السالسل تهيئة لمخططات بالنسبة

 إجتماعية تجهيزات إلنشاء موافقة مواقع تحديد الفالحية، المناطق لتثمين يهدف جبلية كتلة
 المناطق حماية الفالحية، األراضي إستصالح بدعم يهتم وبالسه مخطط أما. وإقتصادية
 من كغيره فهو الواحات نظام يخص ما وفي. السكنية المناطق تحديد و للرعي المخصصة

 المياه نظام لتطوير صمم فقد بحوزته التي الثروة وثقل لخصوصيته ونظرا األخرى األنظمة
 حماية الرمال، لزحف للتصدي اءالخضر األحزمة تكثيف المتجددة، الطاقات وإستعمال
 التاريخية والمحميات القصور ذلك في بما الصحراوي اإلرث وتثمين الحيوانية األصناف

 حيث الوطني التراب كامل على المحمية الفضاءات هذه توسيع جانب إلى والطاسيلي للهقار
 82 قليماإل لتهيئة الوطني المخطط صنف أن بعد الوطني اإلقليم من % 8,42 إلى ستصل

 .8030 آفاق في المحمية للفضاءات موقع

 :الكبرى المخاطر - الرابع اإلقليمي العمل برنامج -4 -11
 : منها فنذكر الجزائر تهدد التي الكبرى المخاطر تتعدد

 نحوى واإلنتقال اإلنتشار إعادة يستوجب الذي األمر الشمالية بالمناطق تكثر الزالزل -
 إبعاد إلى باإلضافة التعمير عليها يحظر التي الزلزالية المناطق وتحديد الداخلية، المناطق

 بإلغاء الكبرى المخاطر نادي يطالب كما. الكثيفة السكنية الحظائر عن الصناعية المؤسسات
 عن حرفيا منقول ألنه الجزائر في حاليا المعتمد للزالزل المضادة والجسور البناءات قانون

 الجزائر، أرضية لخصائص الحسبان في األخذ دون ألصناما زلزال إثر األمريكي القانون
 المستوى على الحالي البناء وأساليب لتطورات مساير غير قديم القانون هذا يعتبر حيث

 . العالمي
 الشمالية المنطقة على تقتصر تعد لم ألنها األخيرة باآلونة خطرا أكثر أصبحت الفيضانات -

 البيض، بوالية مؤخرا ضربت كالتي والصحراء العليا للهضاب تهديدا أضحت بل فقط
 .وأدرار غرداية األغواط،

 أو تجدده وبطئ النباتي الغطاء إتالف في يتسبب أن يمكن خطرا تشكل الغابات حرائق -
 والتحسيس التوعية حمالت الوقاية، أعمال تكثيف يجب لذا األحيان، بعض في زواله حتى

 . الجفاف مع المتكيفة الغابية لألصناف اإلعتبار وإعادة المواطن سلوك لتقويم
 واآلليات كبيرة بنسبة تزال ال الغازات إنبعاثات ألن التطور في تستمر المناخية المخاطر -

 يهدف البرنامج فهذا التطبيق، ضعيفة األخرى هي تزال ال األخيرة هذه من للحد المعتمدة
 والجنوب العليا الهضاب خيار اللخ من الفرصة ولها البيئية المتجددة الطاقات إستخدام إلى

 اإليكولوجية والمدينة التكنولوجية األقطاب لتجسيد تطمح التي الجديدة المدن وسياسة
 المخططات إعداد تجربة جانب إلى دوالر، مليون ,8 الجزائر لها خصصت التي بوغزول
 .خيةالمنا التغيرات مع التكيف ومحاولة الغاز إنبعاثات لضبط تسعى التي المناخية
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 :الثقافي التراث – الخامس اإلقليمي العمل برنامج -5 -11

 الجوانب أحد األخير هذا بإعتبار الثقافي التراث وتثمين حماية إلى البرنامج هذا يهدف
 التوجيهي المخطط إعداد تم المنشود الهدف ولبلوغ المستدامة، التنمية لتحقيق األساسية

 األثرية للمناطق التوجيهي والمخطط الكبرى قافيةالث التجهيزاتو والخدمات للممتلكات
 .والتاريخية

 لحماية والتوعية التكوين الثقافي، اإلرث جرد تتولى إستراتيجية وضع تم فقد العموم على
 الثقافية التاريخية األثرية، التذكارية والمواقع المراكز تأهيل وإعادة الثقافية الممتلكات

 :التالي بالجدول نلخصها التراث إقتصاد أقطاب  وإقتراح
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 التراث إقتصاد أقطاب يوضح -31-31 :رقم جدول

 المحمي القطاع طبيعة                   الجهة                     

 قصبة دلس العاصمة، الجزائر

 تقرت، غليزان، البواقي، أم
 أدرار، بشار، إليزي، ورقلة،

 تمنراست، البيض، النعامة،
 الوادي

 قالع و قصور
 راشد، بني قلعة تمرنة، الصبحي،قصر قصور

 بني القنادسة، ملوكة، العبادلة، تاملحت، مدوسة،
 تبلبلة، موغول، قيس ونيف، بني تاغيت، عباس،
 تيوت، جانت، وادريغ، ماية، واد كرزاز، الواطة،

 العسافية، تماسين، بجودة، عسلة، سفيسيفة، المغرار،
 .تيميمون و الطويلة تجرونة،

 مازونة، البليدة، بجاية، تنس،
 قسنطينة بوسعادة، ميلة، مليانة،

     .قديمة مدن

 و إمداغسن، تازولت، األمبيز، لتمقاد، رومانية مواقع باتنة
 منعة، آمنتان، تاغوس، لبوزينة، التقليدية القرى

 .تيغانيمين

 ةجمين قرى القنطرة، وضواحي الحمراء القرية بسكرة
 .ناجي سيدي خنقة عقبة، سيدي مشونش، والخنش

 (.بوحمامة)عاران وتيزي( ششار)تابغردا جالل، قرى خنشلة

 .قنزات في القرقور تيدقت، وقرى جميلة سطيف

 .يزقن بني ميزاب، وادي غرداية

 .آزرو غابة في تيكجدة تويلت، مناطق البويرة

 .الموريتاني الملكي والضريح روماني موقع تيبازة

 تليتة، لتفسارة، تقليدية قرى إسالمية، وأضرحة مواقع تلمسان
 .لتلمسان العتيقة والمدينة ندرومة سنوس، بني خميس

 البيض، أدرار، تمنراست، إليزي،
 الجلفة النعامة،

 والحظائر ولألهقار ناجر للطاسيلي الثقافية الحظائر
 واألطلس تيدكلت قورارة، توات، لتندوف، المستقبلية

 .راويالصح

 .اإلسباني واإلحتالل القرطاجية الفترة مواقع وهران

 .القرطاجية الفترة مواقع جيجل

 عنابة، أهراس، سوق تبسة،
 الطارف قالمة،

 .الرومانية والمواقع اآلثار

 .القايد آيت قرية وزو تيزي

 .والسويقة العتيق الصخر قسنطينة

 .8030 "إ.ت.و.م" من ومعطيات الطالبة إعداد :المصدر
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 :الساحل وتوازن التسحل كبح -السادس اإلقليمي البرنامج -6 -11
 لإلقليم الكلي التنظيم بإعادة خاصة والتلي الساحلي بالفضاء اإلختالل تصحيح خالل من

 2 بمساحة طبيعية ساحلية نوافذ على اإلبقاء التجاور؛ ومراقبة تحديد»: على باإلعتماد
 التاج من الجديدة المدن المرتفعات؛ فوق التعمير حية؛الفال األراضي حماية كيلومترات؛

.«األول
1

 

 :العليا الهضاب خيار – السابع اإلقليمي العمل برنامج -7 -11
 فقط يتركز ال التوجه هذا حقيقة العليا؛ الهضاب خيار أُعتمد المتوازن، اإلقليم خلق قصد
 ترقية جانب إلى الساحل ناقخ لفك ُرسم وإنما للجزائر الداخلي الفضاء تنمية حتمية على

 العليا للهضاب الحضري النظام هيكلة إعادة خالل من الهدف هذا سيتحقق. الجنوب جاذبية
 .العليا للهضاب والربط التوازن مدن إنشاء من إنطالقا
 المسيلة سعيدة، تيارت، الجلفة، سطيف، باتنة، تبسة، في تتمثل التوازن لمدن بالنسبة

 برج بوسعادة، البيض، المشرية، الصفراء، عين تشمل ربطال مدن أما واألغواط،
 . وبريكة بوعريريج
 هو السياسة هذه من الغاية بوغزول، رأسها على الجديدة المدن من عدد إنشاء إلى باإلضافة

 .بها والجاذبية التنافسية ودعم الجدد للسكان العليا الهضاب إستقبال قدرة رفع

 :الجنوب تنمية خيار – لثامنا اإلقليمي العمل برنامج -8 -11
 :خالل من الجزائرية للصحراء اإلعتبار إعادة إلى يهدف البرنامج هذا

 وحمايته؛ الواحات نظام تأهيل -
 اإلمكانيات ذات األخرى المنابع نحوى النظر وتوجيه الجوفية للمياه المستدام اإلستغالل -

 مية؛ ووادي غربيال العرق في اإلستكشافية الدراسات على بناءا المعتبرة
 بالجنوب اإلقليمية البرمجة فضاءات تصنيف على سيقوم الذي الحضري النظام دعم -

 مسعود؛ حاسي المنيعة، الجديدة، متليلي: مدن ثالث تشمل التي الجديدة المدن وسياسة
 تلعب التي الشمسية الطاقة خاصة المتجددة الطاقات إستخدامات تعميم أجل من العمل -

 السياحية؛ والقدرات الباطنية الثروات جانب إلى الجنوب لتنمية فعاال رهانا
 شبكات وفتح الجنوب داخل تدعيمه طريق عن مجاالته، بشتى النقل بقطاع النهوض -

 بإثبات ستسمح القطاع هذا كفاءة ألن المجاورة والدول العليا الهضاب الشمال، مع للربط
 .الجنوب إمكانات

 :  اإلداري والتمركز األنشطة تموقع تغيير - التاسع يمياإلقل العمل برنامج -9 -11
 بعين أخذا اإلنتقال هذا وسيتم األنشطة، تموقع إعادة تسطر إستراتيجية وضع إلى إستنادا

 اإلطار هذا وفي اإلدارية، الالمركزية تجسيد على والعمل تجهيزا األقل األقاليم اإلعتبار
 بنسب وقروض المادية الجبائية، المزايا لمث التموقع إلعادة التحفيزات بعض رتبت»

 على المستثمرين لمساعدة اإلقليم لتهيئة الوطني الصندوق إنشاء إلى باإلضافة منخفضة
. «العليا بالهضاب التموقع إعادة

2
 

 
 

                                                 
1
 .19:الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المرجع السابق، ص - 

2
 .19: نفس المرجع، ص - 
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 :ومتمفصل متسلسل حضري نظام -العاشر اإلقليمي البرنامج -13 -11
 :على البرنامج هذا يقوم

 سياسية كعاصمة الشمالي بالوسط الجزائر: في تتمثل برىك حواضر أربعة وجود -
 كبرى مدن الشرقي بالشمال وقسنطينة عنابة الغربي، بالشمال وهران وإقتصادية،

 .متوسطية
 .ذكرها سبق التي العليا، للهضاب التوازن ومدن للتل الربط مدن -
 .الجاذبية وخلق التنافسية دعم في تساهم التي الجنوب تنمية مدن -
 .اآلتي المحور في بالتفصيل لها سنتعرض والتي الجديدة المدن -
 .الحضري النظام وإلتحام إندماج لضمان والنقل اإلتصال نظام تعزيز -
 .بينهم الروابط وتوطيد الحضر تنمية حذو على الريف تنمية على التركيز -

 العمومية األشغال هياكل وربط عصرنة -عشر الحادي اإلقليمي العمل برنامج -11 -11
 :واإلتصال اإلعالم وتكنولوجيات  واإلمداد والنقل
 :بـ البرنامج هذا يتكفل

 والطرق للطرق التوجيهي المخطط بواسطة التوجيهات تجسيد سيتم للطرقات بالنسبة»
 :على ينص الذي السيارة

 ".جديد خط" خاصة مواقع في غرب - شرق السيار للطريق إثنين محورين إنشاء -
 .جنوب -شمال المداخل ودعم شبكة وضع -
: األقطاب مختلف وربط النقل شبكة هيكلة دعم بهدف السيار للطريق وصلة 83 إنجاز -

.«البالد ومطارات الموانئ الواليات،
1

 
 .وتشغيلها الجديدة الخطوط أشغال وإنهاء الحديدية السكة منشآت تحديث يجب كما -
 .الموانئ قدرات تطوير -
 .خدماتها وتدعيم اريةالمط المنشآت تنمية -
 .المتجددة الطاقات تطوير -
 .األقاليم رقمنة على العمل -

 :الكبرى األربعة المدن وعصرنة تأهيل -عشر الثاني العمل برنامج -11- 11
 قسنطينة عنابة، العاصمة، الجزائر في تتمثل الكبرى  األربع المدن أن سابقا ذكرنا كما

 الجزائر تصبح أن يخفى ال ألنه األخيرة هذه نمو عملد البرنامج هذا يهدف حيث ووهران؛
 باقي إلى محالة ال ستنتشر التي والجاذبية التنافسية لتعزيز ومفتاح دولية بوابة العاصمة

 على أكثر سيعمل ووهران عنابة قسنطينة، نمو أما. والمتوسطة الصغيرة فيها بما المدن
 الداخلية المدن مع والمبادالت القاتالع تشديد خالل من الوطني اإلقليمي النسيج حبكة

 .والجنوبية
 الجدول في نوضحها الكبرى المدن حول جاذبية أقطاب ثالث تنمية اإلطار هذا في سيتم

 :التالي

 
 
 

                                                 
1
 .92:  رية، المرجع السابق، صالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ - 
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 وعنابة وقسنطينة وهران الجزائر، الثالث، الجاذبية أقطاب يوضح -34-31 رقم جدول

 المدن          
 الكبرى

 الفروع                الجاذبية أقطاب          

 هللا، عبد سيدي الجزائر، الجزائر
 بوينان

              التكنولوجيات -واإلتصال اإلعالم تكنولوجيا
 البيوتكنولوجيا    -المتقدمة

 سيدي مستغانم، وهران، وهران
 تلمسان بلعباس،

 
 -الفضاء تكنولوجيا -والطاقة العضوية الكيمياء

 سلكيةوالال السلكية المواصالت

 
 عنابة/قسنطينة

   عنابة قسنطينة،
 سكيكدة و

 
 الميكانيك -العدانة -(والصحة-الغذائية)البيوتكنولوجيا
 والبتروكيمياء

 .94:، ص2999أكتوبر  29، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  :المصدر

 
 مما الكبرى المدن لتهيئة توجيهية مخططات وضع تم كفاءة بكل البرنامج هذا ينجز وحتى
 التطبيق في مرونة أكثر يكون لكي تجزئته تفصيله، العمل، تدقيق في األخيرة هذه ستسهم

 الكبرى المدينة بين تعاون شبكة إنشاء جانب إلى التنفيذ، وزمان مكان خيار حسن وضمان
 .الواقعي الميداني التكافل خلق بهدف لحظيرتها التابعة والمدن

 :الصناعية للتنمية المندمجة والمناطق الجاذبية أقطاب -عشر الثالث اإلقليمي العمل برنامج -11 -11

 الذي البرنامج هذا هدف عليها يقوم التي المحاور تمثل الحقا، سنعرضها التي العناصر
 العناصر هذه. والتعاون التوازن خلق الجاذبية، مستوى رفع الصناعي، القطاع لتنمية يسعى
 التحتية، والبنيات المادية التجهيزات توفر المؤسسات، ثافةك عامل على بناءً  تتحدد

 .القدرات هذه صقل وحاضنات اإلبتكارية المساهمات
 الكبير الحجم ذات المؤسسات من عدد على تتوفر التي المناطق في تنشأ :التقنية األقطاب -

 على عنابة تتوفر حيث والصلب، الحديد بصناعة عنابة مثل معين مجال في تنشط والتي
 الدولي والتعاون بالتبادل وتسمح تسهل التي والمداخل المجال هذا في التكوين مراكز

 .والمحلي
 أساسي رهان تمثل أنها إال قلتها من بالرغم :الجديدة بالمدن خاصة التكنولوجية الحظائر -

 اإلبداع، دعم على تركيزا معينة مجاالت تطوير قصد قوية إنطالقة لتحقيق عليه يعتمد
 المتخصصة  هللا عبد بسيدي التكنولوجية الحظيرة المثال سبيل على واإلبتكار؛ بحثال

 والصحة، الغذائية -الحيوية التكنولوجيا حظيرة بوينان واإلتصال؛ اإلعالم بتكنولوجيا
 هي كذلك البيولوجية الصناعية والفالحة المتجددة للطاقة حظيرة بوغزول والترفيه، السياحة
 . اإلنجاز طور في فهي بعنابة التكنولوجية الحظيرة أما مسعود، حاسي الجديدة المدينة

 : الصناعية للتنمية المندمجة المناطق -
 سبيل على وتشمل الخدمات المتعددة الصناعية للتنمية المندمجة المناطق»: صنفين بين نميز

 لصناعيةا للتنمية المندمجة المناطق أما ؛...بجاية بومرداس، الجزائر، والية المثال
 ...المتجددة الطاقات غرداية الغذائية، للصناعات ببجاية تتموقع المتخصصة

 :الريف في الجاذبية أقطاب -
 :األقطاب هذه من صنفين بين نميز مستدامة ريفية تنمية إلى الوصول بهدف
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 المحلية والخدمات التقليدية بالصناعات تهتم تكنولوجي طابع ذات: أ الصنف أقطاب 

 سكيكدة -بجاية -البويرة قطب المائيات، بتربية يختص عنابة -فالطار كقطب
 ...الزيتون زيت بإنتاج يختص

 السياحية الطبيعية، للموارد المستدام اإلستغالل على تركز :ب الصنف أقطاب 
 في يقع جرجرة - القبائل قطب وغرداية، تيميمون أدرار، واحات كقطب والثقافية

. «يني بني
1

 
 من طرف كل في األقل على فالجزائر معروف هو كما :السياحية الجاذبية أقطاب -

 دعم في تساهم األقطاب فهذه بها، يستهان ال سياحية طاقة على تحوز واحدة والية أطراف
 .األقاليم وترابط المضافة القيمة الجاذبية، التنافسية،

 :اإلقليمية البرمجة فضاءات -عشر الرابع العمل برنامج -14 -11
 هذه محددة، مشاريع و دراسات يضم معين جغرافي حيز اإلقليمية البرمجة اتفضاء تمثل

 التوازن مدن التل، في الربط مدن الكبرى، األربعة الحواضر حول تتموقع الفضاءات
 :التالي بالجدول نلخصها أن يمكن. الجنوب ومدن العليا للهضاب

 اإلقليمية البرمجة فضاءات يوضح -35-31 رقم جدول

 الواليات                                     الجهة      ءالفضا   

 
 

 التل فضاء

 تيزي المدية، البويرة، تيبازة، البليدة،بومرداس، الجزائر، وسط -شمال
 .الدفلى وعين الشلف بجاية، وزو،

 أهراس، سوق جيجل، سكيكدة، قسنطينة، عنابة، الطارف، شرق -شمال
 .قالمة

 سيدي غليزان، تيموشينت، عين مستغانم، لمسان،ت وهران، غرب -شمال
 .معسكر بلعباس،

 
 فضاء

 الهضاب
 العليا

 -العليا الهضاب
 وسط

 .والمسيلة األغواط الجلفة،

 -العليا الهضاب
 شرق

 .تبسة و البواقي أم بوعريريج، برج خنشلة، باتنة، سطيف،

 -العليا الهضاب
 غرب

 .ضوالبي النعامة تيسمسيلت، سعيدة، تيارت،

 
 فضاء

 الجنوب

 .وأدرار تندوف بشار، غرب -جنوب

 .ورقلة  الوادي بسكرة، غرداية، شرق -جنوب

 .وإيليزي تمنراست الكبير الجنوب

 .8030" إ.ت.و.م" من ومعطيات الطالبة إعداد :المصدر
 
 
 
 

                                                 
1
 .87:ص ،1262 أكتوبر 16 ،16 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة - 
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 توضح فضاءات البرمجة اإلقليمية - 16 -13خريطة رقم 

 
 .2131هيئة اإلقليم المخطط الوطني لت :المصدر

 
 :المحلية التنمية -عشر الخامس اإلقليمي العمل برنامج -15 -11

 هذه لبلوغ أنه أي السلم درجات على بالتسلق الشاملة المستدامة التنمية سيرورة نشبه
 اإلنطالقة بنجاح يُترجم ما وهذا للسلم األولى الدرجة من خطانا نُثبت أن علينا األخيرة
 فهذا ذلك أجل ومن المحلية، التنمية سياسة تثمين عن تنبثق والتي التنمية لعملية المبدئية

 :بـ يضطلع البرنامج
 وتثمينها؛ حمايتها بها، التعريف قصد المحلية والقدرات الموارد جرد -
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تطوير الهندسة اإلقليمية، ألن جرد الموارد غير كافي أما الجدير هو معرفة كيفية اإلستفادة  -

د، وهنا يتحدد مهام الهندسة اإلقليمية التي تعبر عن كفاءة و مهارة تحديد من تلك الموار

 وتعريف المشروع وأنظمة تسييره ففي طيات أبعادها تركز على تثمين اليد العاملة البشرية؛
 تدعيم إنجاز الهياكل المادية، البنيات التحتية والشبكات اإلمدادية؛ -
 توسطة وإحياء الصناعات التقليدية؛تطوير وتأهيل المؤسسات الصغيرة والم -
عصرنة اإلدارة المحلية بما في ذلك التدقيق بالمهام والمسؤوليات لتبيين هامش وظائف  -

 .الحكومة، الوكاالت اإلقليمية، الواليات والبلديات

 :اإلنفتاح على الخارج -برنامج العمل اإلقليمي السادس عشر -16 -13
نفتاح واإلندماج مع الخارج ال مفر منه، الوضع الذي في ظل التغيرات الراهنة أصبح اإل

في هذا البرنامج تحددت األولويات بتنمية المناطق . يتطلب اليقظة، التكيف وحسن التصرف

 .الحدودية، توفير الظروف والوسائل المساعدة والميسرة لإلنفتاح

 :الفضاء المغاربي -برنامج العمل اإلقليمي السابع عشر -17 -13
 : إلندماج اإلقليمي والتكامل الوظائفي المغاربي ضرورة ملحة تتطلب التجسيد الفعليأضحى ا

 بدعم وتنمية المناطق الحدودية؛  -
إعطاء روح مغاربية لسياسة تهيئة اإلقليم ألنه من المالحظ أن هذه الدول يربطها اإلمتداد  -

يات التشاور واإلشتراك الجغرافي، المناخي وتشابه المشاكل والعوائق فسيكون من اإليجاب

 لبحث الحلول وتطبيقها؛
 رفع المبادالت البينية والقضاء على العجز المادي في أي إقليم من أقاليم المغرب العربي؛ -
خلق الشروط والوسائل المهيئة لتطوير المشاريع المغاربية خاصة إنشاء البنيات التحتية  -

 المحفزة للتعاون؛
مكافحة األخطار الكبرى فكما نعرف فإنه ال يوجد حاجز وضع إستراتيجية مغاربية ل -

 .للتصدي للمؤثرات الطبيعية المناخية وإنعكاساتها السلبية

 :التجديد الحضري وسياسة المدينة -برنامج العمل اإلقليمي الثامن عشر -18 -13
نية يعتبر التجديد الحضري شق من سياسة المدينة يعتمد إلعادة تأهيل البناء وحماية األب

اآلثارية فهو يساهم في تحسين نوعية الحياة عامة من خالل إزالة السكن الهش والمتقادم 

والبحث عن الشروط الصحية للعيش، أما سياسة المدينة تهتم بخلق النظام الذي يوازن البنية 

هذا البرنامج يرى أن سياسة المدينة الفعالة بما في ذلك أدواتها المستخدمة هي  .الحضرية

 :امة الرئيسية لصناعة المدينة المستدامة من أجلالدع
القضاء على السكنات المتدهورة التي تهدد حياة المواطن، ووقف إنتشار السكنات الغير  -

 .شرعية والفوضوية ألنها تعتبر تكاليف إضافية بالنسبة للفرد والدولة
مدن الوظائف الفعلية توفير التجهيزات والخدمات األساسية لكل تجمع سكاني حتى تستعيد ال -

 .الموكلة إليها
التدعيم المستمر للمدينة للقدرة على التأقلم مع متطلبات البيئة الجديدة بما في ذلك حماية  -

 .البيئة
 .المحافظة على الهوية، إحياء التراث التاريخي والتمسك باإلرث الثقافي -
نة المستدامة تضع الوسط تنمية الريف ومحو مظاهر العزلة والتهميش ألن مداخل المدي -

 . الريفي بعين اإلعتبار كأحد أولوياتها
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 :التجديد الريفي -برنامج العمل اإلقليمي التاسع عشر -19 -13

يطمح هذا البرنامج لخلق التغيير الهادف في الوسط الريفي دون المساس بخصوصياته، 

على منافذ متعددة للنمو، خاصة فكرة أن تنمية الريف مرتبطة بالفالحة فقط بالرغم من توفره 

 .أي أن التجديد الريفي سيكون تنمية لمنهج وفكر التنمية في حد ذاته
 :يقوم برنامج التجديد الريفي على

العدالة اإلقليمية التي ترسخ تكافئ الفرص للحصول على الخدمات، السكن، العمل وغيرها  -

 .من شروط الحياة
 .تنمية الفالحة وعصرنتها -
 .اكل القاعدية لتيسير الحياة بالريفتجسيد الهي -
 .العمل المتواصل بهدف إندماج النسيج الريفي والحضري لتقليص الفجوة بينهما -
تكثيف الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الصناعات التقليدية والمحلية إلى جانب  -

 .تربية الحيوانات
 .تلميع صورة السياحة الريفية -
 .في وتنويع مصادر التمويل وتكييفهاتشجيع اإلستثمار الري -

 :تأهيل المناطق ذات العوائقك وإستدرا -برنامج العمل اإلقليمي العشرين -21 -13
إهتم هذا البرنامج بتحديد المناطق التي تعاني عجز في وتيرة التنمية والبحث عن صيغة 

ق ذات العوائق فقد الحلول الكفيلة بإنهاء هذه المعضلة، حيث يطلق على هذه المناطق بالمناط

وبغرض إستدراك . تبين أن أغلبها تقع في أقاليم جغرافية حساسة وهشة كالجبال والسهوب

 :النقائص وعالجها أقترح هذا البرنامج مايلي
تنويع النشاط اإلقتصادي بالمناطق ذات العوائق حتى ال يكون هناك ضغط على مورد  -

 فه؛معين يزيد من تدهور وضعيته أو إمكانية إتال
تحسين شروط الحياة بهذه المناطق لضمان الحياة الكريمة لساكنيها، خاصة بالقضاء على  -

 عوامل الطرد، فك العزلة وعقدة التهميش؛
رفع برامج التكوين كما ونوعا لتأهيل أداء اإلدارة المحلية ومساهمتها في نجاح السياسة  -

 الشاملة لتهيئة اإلقليم؛
م مع المخططات وبرامج العمل السابقة خاصة المتعلقة بتنمية العمل بالتنسيق واإلنسجا -

 .السالسل الجبلية، السهوب، الجنوب، الريف والمدينة لتفادي التصادم العملي الميداني
 .وفي مايلي جدول يلخص الخطوط التوجيهية وما تتضمنه من برامج العمل
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 :اإلقليمية العمل وبرامج يهيةالتوج للخطوط شامل -36-31 رقم جدول

 اإلقليمي العمل برامج توجيهية خطوط

 المائي المورد ديمومة:  1 إ.ع.ب  مستدام إقليم نحو .1

 التصحر ومحاربة التربة على المحافظة: 2إ.ع.ب. 

 البيئية األنظمة: 3إ.ع.ب. 

 الكبرى المخاطر: 4إ.ع.ب 

 الثقافي التراث: 5إ.ع.ب 

 ديناميات خلق .2
 اإلقليمي التوازن إلعادة

 الساحل وتوازن التسحل كبح: 6إ.ع.ب 

 العليا الهضاب خيار: 7إ.ع.ب 

 الجنوب تنمية خيار: 8إ.ع.ب 

 اإلداري والالتمركز األنشطة تموقع إعادة: 9إ.ع.ب 

 متمفصل و متسلسل حضري نظام: 11إ.ع.ب 

 جاذبية شروط خلق .3
 لألقاليم وتنافسية

 

 العمومية، األشغال هياكل وربط تحديث: 11إ.ع.ب 

 .واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات اللوجيستية النقل،

 الكبرى المدن وعصرنة تأهيل: 12إ.ع.ب 

 وعنابة قسنطينة ، وهران الجزائر،:األربع

 المندمجة المناطق و الجاذبية أقطاب: 13إ.ع.ب 

 .الصناعية للتنمية

 اإلقليمية للبرمجة الفضاءات: 14إ.ع.ب 

 المحلية التنمية: 15إ.ع.ب 

 الخارج على األقاليم فتاحان: 16إ.ع.ب 

 العربي المغرب: 17إ.ع.ب. 

 اإلنصاف تحقيق .,
 .اإلقليمي

 

 المدينة وسياسة الحضري التجديد: 18إ.ع.ب 

 الريفي التجديد: 19إ.ع.ب 

 ذات المناطق تأهيل وإعادة استدراك: 21إ.ع.ب 

 .عوائق
 .994:، ص2999أكتوبر  29، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  :المصدر
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 2131توضح ملخص لمشروع المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم -71-13خريطة رقم 

 

 
 .2131المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم  :المصدر
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 :إستنتاج
العلمية والعملية التي يتبناها المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم،  ،إن التمعن بهذه القاعدة المنهجية

يرا العمل بالتوازي؛ حيث أن اإلنعطاف عن أي من هذه الخطوط نجاحها يستلزم أوال وأخ

التوجيهية أو غياب أحد برامج العمل سيحدث اإلرتباك واإلختالل في كفتي الميزان أال وهو 

هذا األخير حتى  .إستراتيجية التهيئة اإلقليمية، التي تنبثق عن عملية التشخيص اإلقليمي

عمل ميدانية، في حين أن السيناريوهات كذلك تشكل يكون له معنى يجب أن يجسد في برامج 

ومن خالل الرهانات والتحديات التي تعلن إعتمادا  ،بناًء على معطيات التشخيص اإلقليمي

على السيناريوهات يمكن أن نحدد الخطوط التوجيهية التي تعتبر إطارا يضم المحاور 

الغذائية التي تغذي إستراتيجية الرئيسية لبرامج العمل؛ وبهذا سنستطيع أن نغلق السلسلة 

 .التهيئة الناجحة

 :التقييم العام
بصفتنا مواطنة جزائرية نتمنى كل الخير لوطننا، حيث نثمن ونحترم هذه الخطوة المهمة في 

تجربة التهيئة اإلقليمية ويجب على الجميع تشجيع كل المحاوالت مهما كانت ودعم ومساندة 

أفضل " إ.ت.و.م"ألخير الذي ننشده؛ ومعلوم أن وجود هكذا مسارها إلى غاية بلوغ المبتغى ا

بكثير من غيابه، بتنفيذ هذه السياسة علينا أن ننتظر ما هو سلبي أو إيجابي؛ فلربّما يمثل 

وعليه فإن إبراز النقائص والهفوات تعتبر نقلة جريئة وهادفة في سيرورة العمل وال . فرصة

الذي نعيشه ورصد اإلمكانات التي بحوزتنا حتى  تمنعنا من الوقوف عند الواقع الحقيقي

 .نستطيع تحسين أوضاعنا
من المالحظ في بعض األحيان أن المسؤولين يكون لديهم حماس عملي أو تيار عاطفي، 

قصر الرؤية وضعف القدرة التحليلية ما يدفعهم إلى إتخاذ قرارات يمكن أن نصفها بخيالية ال 

بالنسبة للمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم وحسب . يق الميدانيتتوافق أو تتعارض كليا مع التطب

وجهة نظرنا إذا نظرنا إليه كصورة مجردة فهو يمثل خيارات في الصميم، من األكيد أن 

ترسو على منصة شرفية ألنها في األخير ستكلل بتاج النجاح، هذه الخيارات مطوقة بأبعاد 

ومجاالتها ال محال إال أن نصل إلى الهدف الذي التهيئة، وسائلها، مبادئ التنمية المستدامة 

 .   يصبو إليه هذا المخطط
أما إذا تصورنا إنطالق برامج عمل في الميدان فإننا سنخضع مجبرين لمواجهة العوامل   

قد غفل عن بعض العناصر التي تعتبر ضرورية للربط " إ.ت.و.م"البيئية التي حولنا، لذا فإن 

اقعية مما تسبب في إنحرافه نوعا ما عن واقع الدولة الجزائرية أحد بين الرؤية المجردة والو

إذ يمكن أن . بلدان العالم الثالث بما يشمله من إمكانيات، مشاكل، تهديدات، مخاطر ونقائص

 :نلخص هذه المفارقات كمايلي
بالنسبة للمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم وحسب وجهة نظرنا إذا نظرنا إليه كصورة مجردة 

و يمثل خيارات في الصميم، من األكيد أن ترسو على منصة شرفية ألنها في األخير فه

ستكلل بتاج النجاح، هذه الخيارات مطوقة بأبعاد التهيئة، وسائلها، مبادئ التنمية المستدامة 

أما إذا تصورنا  .ومجاالتها ال محال إال أن نصل إلى الهدف الذي يصبو إليه هذا المخطط

مل في الميدان فإننا سنخضع مجبرين لمواجهة العوامل البيئية التي حولنا، إنطالق برامج ع

قد غفل عن بعض العناصر التي تعتبر ضرورية للربط بين الرؤية " إ.ت.و.م"لذا فإن 

 المجردة والواقعية مما تسبب في إنحرافه نوعا ما عن واقع الدولة الجزائرية أحد بلدان العالم 
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إذ يمكن أن نلخص هذه . نيات، مشاكل، تهديدات، مخاطر ونقائصالثالث بما يشمله من إمكا

 :المفارقات كمايلي
إن التشخيص اإلقليمي الذي أُعد إعتمد على قاعدة القطاعية، حيث لم يأخذ في الحسبان  -

الترابطات والعالقات الديناميكية التي من المؤكد أن تحدث بين التحوالت اإلجتماعية 

ومن . اإلقتصادية والغايات البيئية التي تميز إتجاهات تطور اإلقليم والديمغرافية، التطورات

إنعكاسات هذا األخير وأبرز دليل على ذلك خطر الفيضانات الذي أصبح يهدد المواطن 

تنصل عن  2999الجزائري، في حين أن وزير الموارد المائية عبد المالك سالل في أكتوبر 

وزارة السكن والعمران ووزارة تهيئة اإلقليم والبيئة هذه المسؤولية ورمى اللوم على كل من 

في ما يتعلق بالسكنات القريبة من الوديان، وهذا صحيح ألن قرار كهذا كان يجب أن يُتخذ 

هذا . بإشراك خبرات كل من هذه الوزارات الثالث بناًء على تشخيص مسبق متكامل األبعاد

خيص اإلستراتيجي الذي يسمح ببناء التشخيص النهائي يجب أن يُبنى على عملية التش»

صورة حول حالة أماكن إقليم التخطيط، التنسيق والترابط العمراني واألنشطة ذات األولوية 

 "تلي هذه العملية إعداد التشخيص المجزء. التي تهتم باإلختالل الوظيفي واإلنشقاق اإلقليمي
diagnostic partagé" التخطيط اإلستراتيجي مع  الذي يمثل تقاطع للتحاليل الناتجة عن

فهو يُدمج الرهانات اإلستراتيجية لتنمية المدينة المحددة مع مجموع . النتائج المتفق عليها

 -جماعات محلية، جمعيات، منتخبين محليين، فاعلين سوسيو)الفاعلين المحليين 
. «(إقتصاديين

1
 

الالمركزية، هذا  يتضمن سيرورة تخطيط عمراني يتطلب قدرا كافيا من" إ.ت.و.م"إن  -

األخير يمثل أداة رئيسية يرتكز عليها في إعداد الخطة الشاملة لتهيئة اإلقليم الوطني إال أن ما 

 . نلمسه في الجزائر هو ضيق نطاق الالمركزية وقصور دور الجماعات المحلية
رهان يتمثل في الجزائر العاصمة  كعاصمة متوسطية " إ.ت.و.م"نالحظ أنه عندما يضع  - 

ودولية فمن المؤكد أنه يصنفها بأحقية الجدارة والكفاءة، إال أن الحقيقة عكس ذلك فالجزائر 

العاصمة بالرغم ما تتوفر عليه من قدرات وبعض الوظائف الهامة فال تزال بعيدة  عن هذا 

التصنيف وال ترقى إلى مستوى العواصم الدولية األخرى؛ السبب يعود إلى غياب الهيكلة 

 .لمتخصصة الجادة وقلة التنظيمالوظيفية ا

سنة مدينة مستدامة؟  99هل يمكن أن تكون المدينة الجزائرية في غضون : سؤال مفتوح - 

يضع مرة أخرى المدينة الجزائرية أحد رهانات نجاح سياسة التهيئة اإلقليمية " إ.ت.و.م"إن 

حي مستدام أمام قلة ببلوغ اإلستدامة؛ ونحن إلى غاية اليوم ال يتوفر التراب الوطني على 

تكنولوجيات البناء النظيفة والوعي الفردي واإلندماج المؤسساتي بعالم اإلستدامة؛ أم كيف 

نحقق المدينة المستدامة ونحن نتخبط في أزمة سكن خانقة، مواطن يريد أن يتم بناء سكن 

ة في المدينة الجزائري 2999مابين ليلة وضحاها؟ مع العلم قد صنفت خالل شهر سبتمبر 

: مجاالت هي 5معيارا تدور حول ( 49)مدينة بناًء على ثالثين  939من بين  945المرتبة 
هذه الدراسة قدمت من طرف . اإلستقرار، الصحة، الثقافة والبيئة، التعليم والبنيات التحتية

 .مجلة اإلقتصادي في تصنيفها السنوي للمدن

 

                                                 
1
 - urbaco, schéma de cohérence urbaine de la ville de batna, mission 4 : stratégie 

d’aménagement urbain, octobre 2O1O. 



الجزائر في الجديدة المدن ومخططات اإلقليمية للتهيئة نيالوط المخطط دراسة: الثالث الفصل  

944 

 

 
والبليدة  خاصة، تشجيعه يدعو لخراب بالنسبة للتوسع العمراني حول الجزائر العاصمة  -

هذه المنطقة بالرغم من تخفيفه للضغط عن مركز العاصمة إال أنه يمثل في باطنه إتالف 

 .  أراضي خصبة لصالح اإلسمنت والتي تتمثل في سهل متيجة أحد أخصب سهول الجزائر

قة الساحلية وهذا ما تحقق اإلنفتاح فالتعامل سيغلب بالمنط إذا ما !اإلنفتاح العالمي كرهان -

سيضخم هشاشتها وحدوث اإلنفجار ألنها حاليا في حالة تشبع قصوى ومن الصعب توطين 

إضافة إلى ضمور الهياكل القاعدية والبنيات التحتية بالمناطق . المبادالت في جهات أخرى

أو  الحدودية كوالية الطارف؛ مثال لو قارنا وضعية مناطق مراكز العبور بكل من أم الطبول

العيون بالنسبة إلى مناطق حدودية في دول أخرى فحالتها كارثية بالرغم من أهمية موقعها 

وإمكاناتها، من جهة أخرى ضرورة إعادة هيكلة النظام اإلنتاجي وتدعيم بحوث اإلبتكار حتى 

نجد ما نضعه في سلة الصادرات، إلى جانب إنعاش القطاع المالي وتوفير تسهيالت ومرافقة 

    .  للمستثمرين األجانبمشددة 

بالنسبة لبرامج العمل اإلقليمي تعتبر برامج طموحة وتتماشى مع إحتياجات المواطن  -

الجزائري ومقتضيات التغيرات الحالية للبيئة الدولية إالّ أنه من الواضح أنّها تتطلب تكاليفا 

 . باهضة لتجسيدها سواء التكاليف المادية أو البشرية

السفارة الفرنسية في الجزائر واللّجنة الوزارية المشتركة لتهيئة اإلقليم بالتعاون مع  -

إطارا في الهندسة اإلقليمية ينتمون لمختلف  52والجاذبية الجهوية، تم إقتراح برنامجا لتكوين 

وحبذا لو تم هذا التكوين قبل إعداد " إ.ت.و.م"الوزارات، فإن هذا العدد غير كاف لتنفيذ 

فادة من خبرة هذه اإلطارات والعمل بتوجيهاتها ألن دول أخرى تكتسب لإلست" إ.ت.و.م"

مكاتب دراسات مختصة في الهندسة اإلقليمية؛ كما  أكدت السيدة سامية بن عباس مديرة 

أقيمت  2999مخبر الهندسة والتعمير بجامعة قسنطينة على هامش ندوة صحفية شهر فيفري 

بأن قطاع التعمير في الجزائر يُسيّر من طرف بمعهد الهندسة المعمارية بمجمع زرزارة 

المهندسين رغم أنه ليس من إختصاصهم، حيث يقتصر دور المهندس على اإلطار المبني أي 

البناية فقط؛ وللتوضيح نبين أن المهندس ليس من مهامه تهيئة المساحات الخضراء أو تعيين 

أخرى غياب المتخصص  ومن جهة. موقع تثبيت األنشطة على عكس المختص في التعمير

 . في العمران وندرة المعاهد والمخابر في هذا المجال
إن اإلعتماد المتزايد على الجاذبية، التنافسية والعدالة اإلقليمية ال يجب أن نمنحه الثقة  -

العمياء ألن كال من هذه العناصر هي تجسيد ألخالق ممارسة في الميدان أكثر من أي بعد 

حقيقة كان يجب أن يضم التشخيص اإلقليمي قبل أن توضع تلك آخر، وللوقوف على ال

العناصر كرهانات وركائز لإلستدامة تحقيق بسيط حول عدد األفراد، المؤسسات المحلية 

واألجنبية، السياسات والدول األخرى التي تتبنى وتتعامل وفقا لألخالق اإلنسانية، السياسية، 

 .ير محددةاإلقتصادية والتجارية إعتمادا على معاي
تمعن القراءة، تحليل وفهم جيد لألوضاع " إ.ت.و.م"كان من أهم األولويات إلعداد  -

السياسية الداخلية والخارجية لما لهذه األخيرة من تأثير قوي على سير العمل، حيث يمكنها 

ففي وقت كهذا على سياسة . إحداث إضطراب وزعزعة كل السياسات التي تتبناها الحكومة

اإلقليمية أن تضع نصب عينيها تحد جديد أال وهو الالأمن والجريمة الداخلية التهيئة 

خاصة وتطور " إ.ت.و.م"والخارجية التي ستكون تأثيراتها شديدة الوقع على سيرورة تنفيذ 

الجزائر عامة، وباألخص الجزائر التي تمثل مطمع ألغلب دول العالم ومصدر قلق للكثير، 

 ام عصيان سياسة المملكة المغربية وتمرد لشبه أنظمة الحكم في على سبيل المثال وأمام دو
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بعض الدول هل سيمكن تحقيق الوحدة المغاربية الواقعية وإعتبارها رهانا يُعتمد عليها لنجاح 

وهل يمكن التعامل مع دول المغرب العربي دون أن نشهر السالح؟ هل ستقوى " إ.ت.و.م"

عال للتكيف مع األزمات المالية العالمية وإضطرابات الجزائر في إحداث التغيير الجذري الف

سوق النفط خاصة؟ هل ستستطيع الجزائر مجابهة التحركات الداخلية، فرض التهدئة الشعبية 

وتلبية كل المطالب؟ هل سنتمكن من صنع األمن الحدودي من الشمال إلى الجنوب، ومن 

العلني واإلستعمار الحديث الذي الشرق إلى الغرب خاصة ونحن في أجندة جديدة لإلنتقام 

تمارسه الدول الكبرى تحت مظلة السالم والعدل؟ كما نالحظ أن هذا الوضع يتطلب حقيبة 

 .ضخمة مزودة بالنفقات المالية والحنكة والدهاء إلى جانب مصارعة الوقت
II. دراسة مخططات المدن الجديدة في الجزائر: 
 :  مدخل
المقاربة عبر  تُحللري فالمدن الجديدة يمكن أن في العموم وحسب السند النظ»       

كما إن تقييم آثار المدن الجديدة يمكن . والنتائج المنجزة فعليا المزدوجة لألهداف المعلنة

 :أن يتم في حدود
سياسة تهيئة إقليم وطنية، إستراتيجية وتنظيم على مستوى جهوي، تكلفة مالية وإستعمال 

 .ستثمارات، المنفعة اإلجتماعية، البيئة والتنمية المستدامةالمال العام، مردودية وفرص اإل
وحتى نتناول تقييما جيدا يتعلق بالمدن الجديدة، يجب أن نبن من البداية تمييز واضح بين 

األهداف التي يمكن أن ترتبط بالمستوى المحلي، وأهداف مؤطرة في مشاريع على المستوى 

 .الجهوي أو الوطني
ديدة يظهر كإنجاز مفرد ومنعزل وإلى حد ما سهل اإلنجاز، يُوَضح تقييم المدينة الج -

إعتياديا من خالل بيانات سنوية أو مجمعة، تحمل معطيات يمكن قياسها وفضال عن ذلك 

عدد السكنات المنجزة مع تقسيم محتمل : ممكن إسنادها لتقديرات المخطط الجهوي، وهي

البا ما يقارنون مع عدد السكان اإلبتدائيين حسب نوع التمويل، عدد السكان الجدد والذين غ

في الموقع، عدد مناصب الشغل المخلقة، من خالل أصناف كثيرة، والنسب التي ترجع لعدد 

كما يوجد معيار نجاح يتكرر بكثرة، وهو الذي يهتم بموقع المؤسسات وما ينتج عنها . السكان

 . من منافع في المدينة الجديدة
التنوع : داف جهوية يرتبط بتقدير آثار المدينة الجديدة في مجاالت مثلالتقييم بالنسبة أله -

اإلقتصادي، التخفيف من معدالت البطالة أو معدالت الهجرة، مساهمة التجهيزات المهيكلة 

إلى ذلكم الحين هل هي غائبة أو غير كافية، آثار اإلنتشار اإلقتصادي والتكنولوجي في 

 .المحيط الجهوي
يدة يمكن أن تُقيم في إطار إستراتيجيات وطنية وبالنسبة إلنشغاالت ذات طبيعة المدينة الجد -

التخصيص الرشيد لألراضي وحفظ المجاالت ذات القيمة الفالحية العالية، : جد عامة مثل

حماية البيئة الطبيعية أو تحسينها، تقليل الفوضى والضجيج أو األخطار الطبيعية، تقليل 

الشبكة العمرانية الوطنية من خالل خلق أقطاب جديدة، أو من خالل  الفوارق الجهوية، تغيير

المدن )تقوية ما هو موجود، األمر الذي سيصل بنا إلى إستراتيجيات ال مركزية للعواصم 

 (.الكبرى
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فقرار خلق مدينة جديدة في الدول النامية، يسجل أوال في إطار تضخم ديموغرافي سريع،  -

برى؛ بسبب قوى تؤثر على زيادة نسبة المواليد والنزوح ممارس خاصة على المدن الك

.«الريفي، وهذا ما يؤدي إلى ضخامة الحاجة للسكنات والتجهيزات
1

 
ومن المهم أن نذكر أهم البيانات التي يجب أن تتوفر لدى أي مخِطط للقيام بعملية التحليل قبل 

بل إعداد أي مخطَط مدينة، إعداد خطته، هذا ما ينطبق على البيانات التي يجب أن تتوفر ق

 :تتمثل هذه البيانات في. والتي سنذكرها في كل حالة على حدى
 .بيانات عن الموارد وتشمل الموارد الطبيعية والموارد البشرية والموارد المالية» -
 .بيانات عن إستخدامات الموارد -
.«بيانات عن التنظيم اإلقتصادي واإلجتماعي القائم -

2
 

لعناصر الرئيسية سنبدأ دراستنا المتعلقة بمخططات المدن الجديدة في من خالل هذه ا

الجزائر؛ ونشير إلى أن المدينة الجديدة تمثل حصيلة ونتاج مخطط تهيئة معد حسب األهداف 

المنشودة على المدى القريب والبعيد في ظل مجموعة من المتطلبات، القدرات وفي إطار 

وكما يجدر بنا أن . رات والمتغيرات التي تبني بيئة العملجملة التداخالت، التفاعالت، التغي

نوضح أنه مهما قدمنا في هذه الدراسة سيكون التحليل محصورا نوعا ما؛ نظرا لحداثة هذه 

أن التطورات »ومن المعلوم . المدن بل البعض منها لم يكتمل بها حتى إعداد مخطط التهيئة

.«ر المدينة يفرض تمديد مدى التقييمالحضرية ال تمارس في عشرية فحسب، لكن تطو
3

 

 :تقرير عام حول المدن الجديدة في الجزائر -1

تتضمن دراسة مخططات المدن الجديدة في الجزائر قبل كل شيء وضع تقرير عام حول هذه 

 :المدن يمكن تلخيصه في مايلي

 :اإلطار القانوني -1 -1
بشروط ، يتعلق 2992ماي  99:الموافق لـ 9324صفر  25مؤرخ في  99-92القانون رقم 

 .إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها
 :من هذا القانون فإن المادة الثانيةحسب 

تعد كل تجمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو يستند إلى » :المدينة الجديدة

 .نواة أو عدة نوى سكنية موجودة 
بما يوفره من إمكانيات تشكل المدن الجديدة مركز توازن إجتماعي وإقتصادي وبشري 

 .التشغيل واإلسكان والتجهيز 
 :من هذا القانون فإنه المادة الثالثةوحسب 

يندرج إنشاء المدن الجديدة ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى تهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة 

التشريع  من أجل إعادة توازن البنية العمرانية التي تهدف إليها أدوات تهيئة اإلقليم وفق

 .المعمول به

                                                 
1
 - Claude Chaline, les villes nouvelles dans le monde, presses universitaires de 

France, paris, deuxième édition, 1996, p: 06,71- 75, 105-106. 
2
: ، ص9093ط، .مدحت محمد العقاد، مقدمة في التنمية والتخطيط، دار النهضة العربية، بيروت، د - 

293. 
3
 - Jean - Paul Maréchal et Béatrice Quenault, le développement durable : une 

perspective pour le XXIᵉ siècle, presse universitaires de Rennes, France, 2005, 

p : 204. 
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ينص المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم على إمكانيات إنشاء المدينة الجديدة ويحدد وظائفها 

 .وموقعها
 .ال يمكن إنشاء مدن جديدة إال في الهضاب العليا والجنوب:  3حسب المادة 

طينة غير أنه وبصفة إستثنائية، وتخفيفا للضغط على المدن الكبرى وهران والجزائر وقسن

 .وعنابة، يمكن إنشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبالد
كل مدينة جديدة يجب أن يتم إنشاءها بالتالئم مع تنظيم وتنمية المنشآت القاعدية الكبرى 

والمرافق الجماعية ذات المنفعة الوطنية المقررة في المخططات القطاعية المنبثقة عن 

 .المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم
يقرر إنشاء مدينة جديدة بموجب مرسوم تنفيذي إستنادا إلى أدوات تهيئة اإلقليم  :1مادة ال

 .الموافق عليها، وبعد أخذ رأي الجماعات اإلقليمية المعنية
 :يحدد نص اإلنشاء، على الخصوص، ما يأتي

 .تعيين أو ذكر البلدية أو البلديات المعنية -

لذي يشمل كامل تراب البلدية أو البلديات المعنية أو تحديد محيط تهيئة المدينة الجديدة ا -

 .جزء منها

 .تحديد محيط حماية المدينة -

 .البرنامج العام للمدينة الجديدة ووظائفها األساسية -

 .تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة تسمى هيئة المدينة الجديدة، بموجب مرسوم تنفيذي :9المادة 
 :يأتيتتولى هذه الهيئة، على الخصوص، ما 

إعداد وإدارة أعمال الدراسة واإلنجاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات اإلقليمية  -

 .المعنية

إنجاز عمليات المنشآت األساسية والتجهيزات الضرورية للمدينة الجديدة، لحساب الدولة،  -

 .بصفتها صاحبة المشروع المفوض

التنسيق والتسيير والترقية التجارية الضرورية  القيام باألعمال العقارية وجميع عمليات -

 .إلنجاز المدينة الجديدة

 ".مخطط تهيئة المدينة الجديدة"ينشأ لكل مدينة جديدة مخطط يسمى : تنص على 9المادة 
يغطي هذا المخطط محيط التهيئة المحدد لهذه المدينة الجديدة ومحيط حمايتها، وتراعى فيه 

 .ماعية للمنطقةالخصوصيات الثقافية واإلجت
 .ال يمكن إنشاء مدن جديدة بصفة كلية أو جزئية فوق أراض صالحة للزراعة

 :من هذا القانون فهي تنص على 93المادة أما 
برنامج األعمال العقارية ذات األمد القصير والمتوسط ...يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة 

 .والبعيد
 :99المادة أما في 

برنامج العمل المتعدد السنوات للتجهيزات والمنشآت ...ينة الجديدةيحدد مخطط تهيئة المد

 .العمومية حسب كل قطاع
ويحدد على هذا األساس مخطط تمويل سنوي يشمل جميع التخصيصات والمساعدات 

.«واإلعانات المخصصة للسكن والمنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما
1

 

                                                 
1
  .1 - 5 : ص ،2992 ماي 43،93 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريد - 
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 :نة الجديدةالمؤسسة العمومية للمدي -2 -1

من الخصائص الهامة التي تتميز بها المؤسسات العمومية لتهيئة المدن الجديدة الجمع بين »

إختصاص الدراسة والتخطيط ووظيفة اإلنجاز والتسيير وهذا الجمع يجنبنا القطيعة المتكررة 

تأسيسية القائمة بين وثائق التعمير وإستراتيجية التنمية اإلقتصادية والمجالية والوسائل ال

 .والمالية والبشرية الضرورية لتنفيذها

 :لجنة متابعة المدن الجديدة -3 -1
 :إيجاد لجنة وطنية لمتابعة المدن الجديدة مقترح لتحقيق ما يأتي

 .إعداد إستراتيجية تنمية المدن الجديدة -

 .ضمان إتساق برامج المشاريع العمومية -

 .تنسيق األعمال القطاعية -

 .تنفيذ قرارات الحكومة ومخططات اإلنجاز متابعة حالة -

.«ضمان تنسيق التدخل الذي يقوم به مختلف الشركاء اإلقتصاديين واإلجتماعيين -
1

 

 :تمويل المدن الجديدة -4 -1
في إطار تمويل المدن الجديدة فإن األولوية قد منحت إلى الموارد من خارج الميزانية، وفي »

 :هذا اإلطار فإنه من المزمع
 (.ج.م.ت.مؤسسة تهيئة المدن الجديدة م)نشاء هيكل نوعي مهمته تسيير مجمل المشروع إ -
 .وضع شروط تحدد قواعد تعامل ما بين الخواص والجماعات المحلية -
 .تخصيص إعتمادات إنطالق -
 .تجميع كتلة تمويالت المدن الجديدة في برمجة فريدة -
 .ة والتدابير التحفيزيةوضع آليات جديدة لتمويل المشاريع العمراني -
 .تخصيص أموال لدى البنوك والخواص -
 .وأخيرا، وضع آلية تضمن التجانس العام للنظم العقارية، المالية والقانونية -
نذكر بالقوانين المرجعية حول مسألة قانون التوجيه العقاري، قانون )وفي الميدان العقاري،  -

لكية للمنفعة العمومية بغرض تشكيل حصص عقارية أمالك الدولة، القانون المتعلق بنزع الم

.«(قابلة للتعمير
2

 

 :أجيال وأطواق المدن الجديدة -5 -1

 2111ملتقى سنة: مدن الجيل األول: 
ال تستطيع الموارد المالية وال طاقات اإلنجاز مواجهة متطلبات تحقيق وتجسيد جميع »

 . ية إلى إقتصاد السوقمشاريع المدن الجديدة الضرورية خالل الفترة اإلنتقال
فالسياسة اإلرادية المتزنة التي يجب أن يستبغ بها مسعانا في مجال إنشاء المدن الجديدة تحتم 

 :علينا منح األولوية للجيل األول من تلك المدن أي
لمدينة الجزائر وضواحيها، عن طريق الطوق األول الذي يحيط بالنظام العمراني التابع  -

أو تَُطعم على مواقع موجودة " المعالمة"نبني على ما هو موجود بالفعلإنشاء مدن جديدة ت

 (.بوينان، العفرون، الناصرية )تَُطور وتَُوسع 

                                                 
1
 .299، 210: صمرجع سبق ذكره، التهيئة العمرانية، الجزائر غدا، وزارة التجهيز و - 

2
المدن "المجلس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي، لجنة التهيئة العمرانية والبيئة، رأي حول ملف  - 

 .93: ، ص9005أكتوبر  -، الدورة العامة الرابعة "الجديدة
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بوغزول الجديدة الواقعة في  الطوق الثالث بفضل إنشاء أو اإلنطالق في إنشاء مدينة -

.«الجزء األوسط من الهضاب العليا
1

 

 أطواق المدن الجديدة: 
هذه المدن الجديدة نعاين تقسيم وتنظيم التراب الوطني حسب مستويين، كما  في إطار إنجاز

 :نبين أن هذه األطواق تحدد حسب القرب والبعد عن الجزائر العاصمة

 المستوى األول: 
الجزائر، تيبازة، : واليات)حول المساحة المحيطة بالجزائر العاصمة » :الطوق األول -

 (.بومرداس والبليدة
 .واليات الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو وبجاية :نيالطوق الثا -

األول والثاني يتمثل في توجيه : ضمن الطوقين" المدن الجديدة"والهدف المنشود من فكرة 

" تسيير اإلنجازات التي بدئ فيها"و -على المدى القريب -النمو العمراني للجزائر العاصمة 
هدف سبق إمتداد المناطق العمرانية المحيطة بالمدن الكبرى، بتوجيهها، من حيث المساحة، ب

 .وتحضير الشروط التنظيمية األكثر مالءمة لنموها على المدى البعيد

 المستوى الثاني: 
والمهمة األساسية . موقعا في الهضاب العليا( 92)تم األخذ بإثني عشر  :الطوق الثالث -

في توزيع نمو هذه الجهة وبالتالي الموازنة في الموكلة إلى هذه المشاريع المهيكلة تتمثل 

. توطين السكان الحضريين حول محاور التنمية المفضلة بالشرق والغرب والشمال والجنوب
 :والمدن الجديدة التي تم األخذ بها هي

 (.والية تبسة)نقرين، بير العاتر وبوخضرة  :السهول العليا الشرقية 
 (والية سيدي بلعباس)، رجام دموش (الية تلمسانو)العريشة  :السهول العليا الغربية ،

والية )وعين الذهب وقصر الشاللة ( والية سعيدة)ُممكن بن عمار وخرف هللا 

 (.تيبازة
 (. الجلفة -والية المدية )بوغزول  :السهول العليا الوسطى 

 .تشمل المدن الجديدة للطوق الرابع مجموع التراب الصحراوي بالقطر :الطوق الرابع -
 :إن فكرة تحديد أماكن المدن الجديدة التالية قد حظيت بالموافقة

 .التي ترتكز وظيفتها اإلقتصادية على موارد المحروقات( والية األغواط)وادي بليل  -
 .المصممة كي تكون عقدة أساسية ضمن بناء الجهة( والية غرداية)المنصورة  -
 (.والية غرداية)متليلي الجديدة وادي ناشو و -
 .التي تمتاز بطابعها السياحي( عين صالح والية تمنغاست)عين الحجاج وحاسي خنيق  -
 .موقع سياحي ومنجمي( عين امقل)عين إكر  -
 .الوني، موقع منجمي يقع مابين تامنغست وعين قزام -
. «عين قزام، موقع حدودي مالئم لنمو الخدمات والزراعة -

2
 

 :ريطة التاليةوسيتوضح هذا التقسيم أكثر من خالل الخ

 

                                                 
1
 .211، 215: التهيئة العمرانية، الجزائر غدا، مرجع سبق ذكره، صوزارة التجهيز و - 

2
 5-4: البيئة، مرجع سبق ذكره، صتماعي، لجنة التهيئة العمرانية واإلجإلقتصادي والمجلس الوطني ا - 

 ،0-99. 
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 توضح أطواق المدن الجديدة في الجزائر :18 -13خريطة رقم 

 
Source: MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d'aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, documents descriptifs des 

réseaux, 31/08/2010, p : 01. 

 

نتباه لعدم الخلط بين المدن الجديدة واألقطاب الحضرية فإنه من الضرورة وقصد لفت اإل

التعريج على دراسة أحد حاالت هذه األقطاب وقد وقع اإلختيار على دراسة القطب حملة 

 .بوالية باتنة
 :من أهم الخصوصيات التي تُميز بين هذين النظامين العمرانيين هو

على إصدار نص قانوني من طرف السلطة المركزية، بينما  بالنسبة للمدينة الجديدة تنشأ بناءً 

باإلضافة إلى أن القطب الحضري يكون . القطب الحضري ينشأ من خالل فكرة وقرار محلي

أقل حجما من المدينة الجديدة ومع مرور الزمن سيأخذ القطب الحضري شكل المدينة الجديدة 

بقسنطينة أين " علي منجلي"الة وكما يجب أن نُذكر بِوجود ح. خاصة عند توسع حجمه

تستوقفنا سمة القطيعة بين اآلراء المتعلقة بتصنيفها كمدينة جديدة أو غير ذلك، األمر الذي 

يرجع لوجود نوع من التناقض؛ حيث يغيب المرسوم التنفيذي الذي بموجبه يقرر إنشاء 

 2992ماي  99المؤرخ في  99-92المدينة الجديدة علي منجلي في إطار القانون رقم 
مع العلم أن المخطط التوجيهي  -والمتعلق بشروط خلق المدن الجديدة وتهيئتها في الجزائر 

 9009فيفري  25للتهيئة والتعمير لقسنطينة صادق على خلق علي منجلي من خالل مرسوم 
 –أي قبل إصدار القانون المذكور أعاله  9002في حين أن إنطالق أشغال اإلنجاز كان سنة 

ابل موقع علي منجلي تابع جغرافيا وإداريا إلقليم مجمع قسنطينة باإلضافة إلى أن وبالمق

وهذين  – ex nihilo -إنجاز هذا المشروع بدأ من الصفر وعلى مجال فارغ من قبل 

 .عاملين كافيين لتصنيفها كمدينة جديدة
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- باتنة  -دراسة القطب الحضري حملة  -2

   :مدخل
 ثلوجها وبحلة الوعرة بتضاريسها وتتميز ،األوراس قلب في نةبات والية تتموقع»       
 وهم "الشاوية "ويقطنه. والجود بالكرم شعبها يمتاز. وصيفا ربيعا الخالبة والمناظر شتاءا،

 كم 325 بعد على تقع الوالية، ومقر األوراس ، عاصمةباتنة مدينة أما .أمازيغية أصول ذو
 ».م 9299بـ البحر سطح عن وترتفع العاصمة الجزائر شرق جنوب

1
 

والية أم البواقي، : يحدها من الشمال. دائرة 29بلدية و 19تضم والية باتنة  9009منذ »

 .المسيلة: بسكرة، من الغرب: مدينة خنشلة، الجنوب: ميلة وسطيف، من الشرق
. «²كلم92.949291تقدر مساحة والية باتنة 

2
 

 توضح موقع والية باتنة بالنسبة للعالم الخارجي :19 -13خريطة رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Source : direction de planification et d’aménagement urbain (wilaya de Batna), 

monographie de la wilaya de Batna 2009. 

بالنسبة للقطب حملة المجسد بوالية باتنة، قد ُجزأ إلى ثالث مخططات شغل األراضي 

(pos1+ pos2+ pos3 .)تابعين لبلدية باتنة، أما "2أ.ش.م"و"9أ.ش.م": حيث أن 
 أين سنقدم دراسة . فيضم جزء تابع لبلدية باتنة وجزء آخر تابع لبلدية وادي الشعبة "4أ.ش.م"

                                                 
1
 - http://ar.wikipedia.org/wiki 

2
 - direction de planification et d’aménagement urbain (wilaya de Batna), 

monographie de la wilaya de Batna 2009. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
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 9كما يجب أن نبين قبل كل شيء أن كل من مخطط شغل األراضي. على حدى "أ.ش.م"لكل 
. 03تحت رقم  91/92/2991بتاريخ  2991/ 99قد تمت المصادقة عليهما بمداولة رقم  2و

أما الدراسة التي تخص المرحلة  2991حيث أعدت دراسة للمرحلة األولى والثانية سنة 

، المرحلة األولى 94وبالنسبة لمخطط شغل األراضي رقم . 2999النهائية أنجزت سنة 

.«2999ومرحلة التهيئة والتقنين سنة  2999أعدت سنة 
1

وفي العموم فالدراسة تتم وفق  

 :  مرحلتين هما

  المرحلة األولى تشمل الدراسة التحليلية والمشروع التمهيدي -

  (le diagnostic+avant projet) وتعتبر هذه المرحلة كعملية تشخيص لمجال الدراسة

واألوضاع المحيطة به، والتي تقف عند نقاط المالءمة الداعمة لتجسيد المشروع أمام أهم 

هذه المرحلة عبر محطتين وهما الدراسة  العوائق التي يمكن أن تعطل سيره؛ حيث تتم

 التحليلية للمجال البلدي والدراسة التحليلية لمجال الدراسة وهي المرحلة التي يطلق عليها

  .الفرضيات إقتراح خاللها من ويمكن" l’état de fait ": كذلك
كل  أين يحدد شكل وعدد(. projet+règlement)المرحلة الثانية وهي التهيئة والتقنين  -

سكن، تجهيزات، طرق، مساحات خضراء، )عنصر من العناصر المكونة لمجال الدراسة 

أما في الخطوة الثانية تلحق المخططات بقوانين . في مخططات بيانية...( مساحات حرة

الذي يحدد بالتفصيل الشكل الحضري وحقوق  "أ.ش.م": عمرانية تحدد التنظيم العمراني لـ

، واألحكام القانونية اإلجبارية على األشخاص والهيئات المعنية إستخدام األراضي والبناء

 :حيث .المكلفة بتجسيد الدراسة على أرض الواقع
 .والمخططات المرفقة به أو السابقة وحدة متكاملة غير قابلة للتقسيم "أ.ش.م"تعتبر أحكام  -
 المتناقضة سابقةال التنظيمات كل ويعوض يلغي أن عليه المصادقة بعد "أ.ش.م": يمكن لـ -

 .الدراسة بمجال المتعلقة معه
 :مراحل ثالث على القطب هذا في األراضي شغل مخططات دراسة تمت وقد

 وموقعه، "أ.ش.م" بمحيط العامة الوضعية يعرض توجيهي تقرير قدم :األولى المرحلة -
. ضتينفر إقتراح إلى األخير في خلص برنامج أعد ثم للتهيئة الكبرى المحاور يحدد كما

 تهيئة على اإلتفاق يتم لكي باتنة، لوالية والبناء التعمير بمديرية الفرضيات هذه وُدرست
 .مالئمة

الشروع في دراسة مشروع التهيئة التمهيدي ووضع التنظيم العمراني  :الثانية المرحلة -

ه وتشمل هذ. 99/92/9009: المؤرخ في 20/09المالئم وفقا لقانون التهيئة والتعمير رقم 

المرحلة إعداد مخطط التهيئة، مخطط المناطق المتجانسة، تصنيف الطرقات ومختلف 

كما يتم إعداد تقارير كتابية تتعلق . الشبكات، التركيبة العمرانية، ومخطط مراحل اإلنجاز

 .بالتنظيم العمراني، التنظيم التفصيلي لمختلف المناطق وتقرير تفصيلي لجميع الشبكات
 .تتمثل في تقديم الملف التنفيذي :المرحلة الثالثة -

 :دراسة مخططي شغل األراضي األول والثاني -2-1
 .مديرية التعمير والبناء لوالية باتنة: صاحب المشروع -

 . -urba- batnaمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير: صاحب العمل -

 

                                                 
1
 .2999موظفي مديرية البناء والتعمير لوالية باتنة، أفريل بمقابلة معلومات محصلة من خالل  - 
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 الدراسة التحليلية والمشروع التمهيدي  :المرحلة األولى -1 -1 -2

 الدراسة التحليلية للمجال البلدي  :الشطر األول للمرحلة األولى  
نظرا لوجود معظم موقع القطب في بلدية باتنة فإن الدراسة التحليلية للمجال البلدي متشابهة 

 :في جميع مخططات شغل األراضي والتي تمس الجوانب التالية

 :حالة المكان -1 -1 -1 -2

 موقع بلدية باتنة : 
: سيم اإلداري فبلدية باتنة تتوسط المجال الترابي للوالية بمساحة مقدرة بـحسب التق 

، من الغرب عيون العصافير، الشرق بلدية فسديسيحدها من الشمال بلدية . ²كلم 116641

 .وواد الشعبة تازولتومن الجنوب كل من بلدية  واد الشعبةبلدية 

 توضح موقع مدينة باتنة :11 -13رقم  صورة

 
Source : photo satellite, localisation de la ville Batna, juin 2010. 
 

 التضاريس: 
وفي الجهة الشمالية الشرقية  كاسروفي الجهة الشمالية الغربية كجبل  مناطق جبليةتتنوع بين 

 .فوق سطح البحرم 1141فتقع على إرتفاع يصل إلى  المنطقة السهليةأما . غرابجبل 
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 المناخ: 

 عنصرا مهما في الدراسات العمرانية لما له من تأثير في إختيار نمط البناءيعتبر المناخ 
قاري شبه  يميزها مناخ»وهندسته والمواد المستعملة في إنجازه، فالمنطقة المعنية بالدراسة 

 .جاف، بارد ممطر شتاًء، حار، جاف صيفا و نوعا ما رطب
ألرصاد الجوية بالوالية فاأليام حسب اإلحصائيات المسجلة لدى ديوان ا :كمية التساقط -

وتتراوح كمية . األكثر تساقط تكون في شهري أفريل وماي بينما تقل في شهر جويلية

 .ملم 499و 399التساقط السنوية مابين 
خالل شهر جانفي  °525يتراوح المعدل الشهري المتوسط في المنطقة بين  :الحرارة -

 .خالل شهر جويلية °2129و
، كذلك يصل %99ى نسبة تسجل في شهر جانفي وفيفري حيث تفوق أعل :الرطوبة - 

 .يوم في السنة 93المعدل السنوي أليام الجليد إلى 
ضعيفة وهي واردة من الشمال الشرقي في فصل الصيف والرياح الجنوبية الغربية  :الرياح -

.«على مدار السنة
1

 
باتنة تقع في المنطقة األولى،  إعتمادا على خريطة الجزائر للزالزل فإن منطقة :الزالزل -

والتي تمتاز بكونها ذات زالزل ضعيفة الشدة وبالخصوص فأرضية حملة ذات مقاومة تصل 

 .بار 925إلى 

 الطبيعة الجيوتقنية ألرضية بلدية باتنة : 
التي قام بها  9093إعتمادا على الدراسة الميكانيكية للتربة في نقاط مختلفة من المدينة سنة »

لوطني لألشغال العمومية والبناء تعتبر أراضي صالحة للتعمير ولن يواجه التوسع المخبر ا

 .الحضري أية مشاكل سواًء حاليا أو مستقبليا بإستثناء الجزء الموجود شمال المدينة

 اإلرتفاعات: 
. تتخذ المدينة شكل مثلث تتجه قاعدته نحوى الشمال الغربي ورأسه نحوى الجنوب الشرقي

م، وبذلك يكون فارق 9999م فوق سطح البحر وأعلى إرتفاع 9939اع إلى يصل أدنى إرتف

 .م يتعلق بالنسيج القائم ومناطق التوسع المستقبلي 19اإلرتفاع 

 اإلنحدارات : 
تستخدم دراسة اإلنحدارات لتحديد المناطق التي يجنب البناء عليها وتحديد نمو النسيج 

 .عائقا يُصعب إنجاز الشبكات ويرفع تكاليفها الحضري وخطط التوسع المستقبلي ألنها تعتبر
 :نميز بين أربعة فئات من اإلنحدارات وهي

من إجمالي المدينة فهي تمثل  %94249تشغل نسبة  (:%3 -1)فئة اإلنحدار الضعيف جدا  -

أراضي منبسطة، منخفضة تكلفة التهيئة إالّ أن قابلية البناء عليها ضعيفة نظرا لتعرضها 

 .للفياضانات
، توجد خاصة في الشمال الشرقي %5299تمثل نسبة  (:%8 -4)فئة اإلنحدار الضعيف  -

 .للمدينة وتعتبر مستوى أمثال لعمليات البناء والتهيئة
من إجمالي المدينة من الجهة  %1تشغل نسبة  (:%12 -9)فئة اإلنحدار المتوسط  -

 .الشمالية

 

                                                 
1
 .مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية باتنة - 
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من إجمالي  %5212وتمثل نسبة تقع في الشمال  (:%25 -13)فئة اإلنحدار الشديد  -

.«المدينة فهي تتطلب تكاليف باهضة
1

 

 :الدراسة اإلجتماعية واإلقتصادية -2 -1 -1 -2

 البنية السكانية: 
 تقديرات السكان حسب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية باتنة  (17 -13: )جدول رقم

 (نسمة)عدد السكان  المدى

 086275 0222المدى القريب   

 0227المدى المتوسط 

                0202 

067260 

626806 

 600022 0207المدى البعيد     

مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، تقرير يضم مراجعة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  :المصدر

يس، المرحلة األولى، لمجموع بلديات باتنة، تازولت، عيون العصافير، وادي الشعبة، جرمة، سريانة، فسد

 .954: ص

 99999و 99.999حسب الجدول أعاله نالحظ هناك زيادة سكانية بفارق يتراوح تقريبا بين 
، هذا حسب تقديرات المخطط التوجيهي للتهيئة 2995إلى غاية  2999نسمة منذ سنة 

 .   والتعمير لبلدية باتنة

 حظيرة السكن: 
أشخاص في ( 5)باتنة المعدل المعمول به، خمسة لقد تعدت نسبة إشغال المسكن في بلدية»

: مما خلق عجزا في حظيرة السكن بـ 1223إلى معدل  2993المسكن؛ حيث وصلت سنة 
 .مسكن99394
 عدد السكنات/ عدد السكان( =  TOL)معدل شغل السكن  :علما أن

.«سكن 240050من  2990وقد ضمت حظيرة السكن سنة 
2

 

 
 ات السكان والسكن حسب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية باتنةتقدير (18 -13:)جدول رقم

 حظيرة السكن السكان المدى
عدد السكنات 

 الواجب انجازها

0222 086275 20620 2620 

0227 067260 26202 0802 

0207 600022 76507 2622 

 00508 المـــــجــمــوع

 .لبلدية باتنة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير :المصدر
                                                 

1
-URBAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير معلومات محصلة من خالل مفابلة بموظفي  - 

BATNA 2999، أفريل. 
2
 - direction de planification et d’aménagement urbain (wilaya de Batna), 

Monographie de la wilaya de Batna 2009. 
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كما نالحظ هناك دوما عجزا في حظيرة السكن وبناًء على توقعات مخطط التهيئة والتعمير 

سنة  2190؛ حيث ستقفز نسبة العجز من 2995وحدة سنة  29991لبلدية باتنة سيصل إلى 

وهو رقم ضخم ( أكثر من الضعف)وحدة  9999أي بفارق  2995سنة  0999إلى  2995

 .   ية حل األزمةيوحي بعدم إمكان

 المرافق: 
تنوعت بين المرافق الصناعية، اإلدارية، األمنية، التعليمية، الدينية، الثقافية، الصحية 

 .مع أن الزيادة السكانية هي التي تفرض وتتحكم في عدد المرافق. والرياضية

 الشبكات القاعدية: 
 :تتوفر الشبكات التالية

 ات المتوفرة في بلدية باتنةيوضح مجموعة الشبك (19-13: )جدول رقم

 شبكة الطرق:  

 (كلم)المجموع  (كلم)طرق بلدية  (كلم)طرق والئية  (كلم)طرق وطنية 

2025 43 4 1125 

 شبكة الكهرباء: 

 نسبة التزويد عدد المساكن المزودة الحظيرة السكنية

35055 35055 999% 

 شبكة الغاز: 

 معدل اإلستفادة عدد المستفيدين عدد السكنات

35055 35294 09241% 

 .مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية باتنة :المصدر

 
 الدراسة التحليلية لمجال الدراسة :الشطر الثاني للمرحلة األولى. 

 :حالة مجال الدراسة -3 -1 -1 -2

 موقع مجال الدراسة فيزيائيا: 
كالجامعة ومحطة مجال الدراسة يتمتع بمجاورة عدة أنسجة عمرانية ومرافق عامة 

ألن في هذا المجال . المسافرين وأنسجة أخرى ال تزال تحوي برامج التهيئة المستقبلية

 .أراضي شاغرة ستسهل تنظيم المجال وتحديد معالم التوسع العمراني

 تقدر حيث - حملة طريق - باتنة لمدينة توسع "2 أ.ش.م" ،"9أ .ش.م"ويعتبر كل من 

 .هكتار 991249: مساحة مجال الدراسة تقدر بـ

 لمحة جيولوجية: 

يقع مجال الدراسة في تحدب جبال باتنة التي تتميز بتضاريس صعبة وأصل هذه التشكيلة »

ألبية، تعرضت هذه األخيرة إلى المراحل التكتونية والفوالق ذات اإلتجاهات المختلفة، الجهة 

 الشرقية إلى الجنوبية الغربية،الشمالية الغربية إلى الجهة الجنوبية الشرقية والجهة الشمالية 
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في حملة  °19إلى  °59ونجد في الجهة الجنوبية الغربية أن الطبقات متجهة حوالي 

.«والشعبة
1

 

 :الخصوصيات -4 -1 -1 -2

 الموصولية: 
المؤدي إلى الشعبة " 92"موصولية مجال الدراسة واضحة من خالل الطريق الوطني رقم 

 ".4"والطريق الوطني رقم 

 يوضح أهمية مجال الدراسة من ناحية الموصولية -( 11 -13: )كل رقمش      

 
 .مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية :المصدر            

 األمنية والمجاالت العوائق: 
م  95:المجال األمني الخاص بالخط الكهربائي المتوسط التوتر يقدر مجاله األمني بـ » -

 .هكتار وهو قابل للتحويل 9292نية قدرها على الطرفين حيث يشمل مساحة أم

م على  49:المجال األمني الخاص بالخط الكهربائي العالي التوتر يقدر مجاله األمني بـ  -

الطرفين، يقطع هذا الخط وسط مجال الدراسة حيث يمتد من الشمال إلى الجنوب، ويشغل 

 .هكتار 3219:مساحة أمنية قدرها 

م على الطرفين يقطع مجال 95:ة الغاز الطبيعي يقدر بـالمجال األمني الخاص بشبك -

الدراسة في الجهة الغربية ويمتد من الشمال حتى الجنوب يشغل مساحة أمنية تقدر 

 .هكتار93222:بـ

م على الطرفين، يتواجد في  4:العائق الطبيعي المتمثل في الوادي يقدر مجاله األمني بـ  -

ن الشرق حتى الجهة الغربية ويشغل مساحة أمنية قدرها الجهة الجنوبية من المجال ويقطعه م

 .هكتار 3241:بـ

                                                 
1
 . URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير  - 
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كما إقترح بهذا الخصوص تحويل المجرى المائي إلى الوادي المحاذي لمحيط الدراسة من  -

 . الجهة الجنوبية

 ملك الدولة :الطبيعة القانونية . 

 المنشآت القاعدية: 

في " 919"والطريق الوالئي رقم ( 4،92م رق)الطرق الوطنية في الجهة الجنوبية  :الطرق -

 .الجهة الجنوبية الغربية

 .سيزود مجال الدراسة بالكهرباء عبر الخط الكهربائي العالي التوتر :الكهرباء -

تقدر كمية المياه حسب اإلستهالك اليومي  :شبكة المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي -

لصحي مزودة ببالوعات لصرف مياه األمطار أما شبكة الصرف ا. للفرد وإستهالك المرافق

.«في الوادي وقنوات مخصصة لتوجيه المياه المستعملة نحوى محطة التصفية
1

عموما » 

فإن شبكة الصرف الصحي مثل قناة المياه الصالحة للشرب قديمة اإلنجاز منذ الحقبة 

عة من القنوات االستعمارية وخاصة في وسط المدينة، الشبكة أحادية مكونة من تشكيلة منو

باإلسمنت ( ملم 2599 ≈ 259)الدائرية البيضوية وحتى المستطيلة تتراوح أقطارها ما بين 

المضغوط والخرسانة المسلحة ويمكن تقديرها كشبكة في حالة حسنة، لكن يجب تنظيفها 

. «فصليا
2

 

 التهيئة والتقنين :المرحلة الثانية -2 -1 -2
 مشروع التهيئة: الشطر األول 

خطوة أولى، يحدد من خالله مخطط التهيئة شكل وكمية كل عنصر من العناصر يمثل 

....( مساحات حرة+ طرق+ مساحات خضراء+ التجهيزات+ سكن)المكونة لمجال الدراسة 
 .في مخططات بيانية

 : المحاور الكبرى للتهيئة -1 -2 -1 -2

 :أساسية منها على محاور "92و 99"ركزت عملية التهيئة بمخططي شغل األراضي رقم

األخذ بعين اإلعتبار المجاالت األمنية الخاصة بمختلف العوائق المتواجدة على مستوى  -

 .األرضية

الخط الكهربائي المتوسط الضغط، إالّ أنها تعتبر عملية ليست ضرورية ومع ذلك تحويل  -

 .ستفرض تكلفة إضافية معتبرة

                                                 
1
 .2999، أفريل مديرية التعمير والبناء لوالية باتنةمعلومات محصلة من خالل مقابلة بموظفي  - 
2

مراجعة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمجموع رير يضم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، تق -

: بلديات باتنة، تازولت، عيون العصافير، وادي الشعبة، جرمة، سريانة، فسديس، المرحلة األولى، ص

935. 
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في لجنوبية وقولبة الوادي المتبقي المتواجد ردم الوادي الذي يحد مجال الدراسة من الجهة ا -

هذا الخيار يعتبر خاطئ ألن ما أثبت . الجهة الجنوبية الذي يشكل الحدود مع مجال الدراسة

علميا أن منبع الوادي ال يمكن تغييره وسيبقى دوما يشكل نقطة تهديد، خاصة أن من أوكلت 

الخبرة الكافية إلنجاز مشاريع بهذه  له هذه المهام هي مقاوالت محلية بسيطة لم تكتسب بعد

 .الضخامة واألهمية

 .تجسيد مختلف الشبكات وخاصة شبكة الطرق -

إستغالل المجال إستغالال عقالنيا بتعميره بالسكنات والمرافق الضرورية إلشباع النقص  -

 .الكائن وتخفيض الضغط على مستوى البلدية

خارجية تقوم بتعزيز المجاالت السكنية خلق توازن بين اإلطار المبني والمجاالت ال -

 . بالمساحات الخضراء واللعب

 :الفرضيات المقترحة -2 -2 -1 -2

 :إن الدراسة بنيت إعتمادا على إقتراح فرضيتين أساسيتين هما

 أُعتمد في تصميم الفرضية األولى لمخطط شغل األراضي الشعبة  :الفرضية األولى

 :على
 .وسط الضغطالخط الكهربائي المتتحويل » -

إستغالل معظم مساحة مجال الدراسة للسكنات الجماعية وهذا إلمتصاص العجز الموجود  -

 .من ناحية ولنقص األراضي المبرمجة للتعمير مستقبال من جهة أخرى

 .إنشاء المرافق الضرورية لتقديم الخدمات األساسية لسكان المنطقة -

زدوج المقترح ومنه تتفرع باقي الطرق بالطريق الم" 919"ربط الطريق الوالئي رقم  -

.«األولية، الثانوية والثالثية وهذا لخلق حركة على مستوى المجال
1

 

 الفرضية الثانية: 
تهيئة المساحات غير قابلة للتعمير بمساحات الفرضية األولى، مع إضافة نفس مبادئ » -

لشروط الالزمة خضراء ومساحات عمومية وأخرى للعب لما لها من دور فعال في خلق ا

 .لنسيج عمراني متجانس

 .سرير متمركزة على محورين أساسيين 9999األحياء الجامعية  -

 .المستشفى كمرفق مهيكل باإلضافة إلى مرافق أخرى -

 .هـ/مسكن 99:مسكن بكثافة سكنية تقدر بـ 2923:برنامج سكني يقدر بـ -

 

                                                 
1
 . URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير   - 
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.«الرابط بين باتنة والشعبة" 919"بنية تحتية تكون مرتبطة بالطريق الوالئي رقم  -
1
  

الجدول المساحي للتهيئة المقترحة في الفرضية األولى لمخططي  -(11 -13: )جدول رقم

 :"12و 11"شغل األراضي رقمي

 المقترح الموجود التعيين

 %النسبة  (هـ)المساحة  %النسبة  (هـ)المساحة 

السكن 

 الجماعي
_ _ 39.99 49251 

 99231 90.49 _ _ المرافق

 95254 91.52 _ _ إقامة جامعية

   2214 2.99 الواد
المجاالت 

 األمنية
23.99 22293   

المساحة 

 الشاغرة
90.44 93212   

 92292 94.14 _ _ الطرق

المساحات 

العامة 

 والخضراء

_ _ 25.99 24292 

المساحة 

 اإلجمالية
991249   

 .URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير  :المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 . URBA-BATNA التعمير في واإلنجازات الدراسات مكتب - 
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الجدول المساحي للتهيئة المقترحة في الفرضية الثانية لمخططي  -(11 -13: )جدول رقم

 :"12و 11"شغل األراضي رقمي

 المقترح الموجود التعيين

 %النسبة  (هـ)المساحة  %النسبة  (هـ)المساحة 

السكن 

 الجماعي
_ _ 25.49 24290 

 25293 29.49 _ _ المرافق

 49292 44.94 _ _ الطرق

 9232 9.35 2214 2.99 الواد

المجاالت 

 األمنية
23.99 22293 90.31 99249 

المساحة 

 الشاغرة
90.44 93212 _  

المساحات 

العامة 

 والخضراء

_ _ 90.09 99292 

المساحة 

 اإلجمالية
991.49   

 .URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير  :المصدر

 
رضية مجال الدراسة وذلك بإعطاء صورة أولية للوضعية الحالية وإبراز بعد القيام بتحليل أ

المشاكل التي تواجهها تم عرض مشروع التهيئة المتمثل في فرضيتين على المصالح التقنية، 

 :وقد تم إختيار الفرضية األولى والتي تمت خطواتها على النحو التالي
 .الخط الكهربائي المتوسط الضغطتحويل  -

 .لوادي الذي يقطع مجال الدراسة من الجهة الجنوبيةردم ا -

 .تجسيد شبكة الطرقات والصرف الصحي داخل المجال -

 .تجسيد مشاريع اإلسكان الجماعي إلمتصاص العجز الموجود -

 .إحياء المجال بواسطة توقيع مرافق مختلفة موزعة عبر مساحاته -

رجها عبر المساحات العامة تكوين فضاءات ثقافية داخل المجمعات السكنية وخا -

 .والخضراء وأخرى للعب

إستغالل المجاالت األمنية أيضا كفضاءات للترفيه واللعب أو لشق طرق أو مواقف  -

 .للسيارات
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الجدول المساحي لمخطط التهيئة النوعي لمخططي شغل األراضي  -(12 -13: )جدول رقم

 :"12و 11"رقمي
 المقترح الموجود التعيين

 %النسبة  (هـ)المساحة  العدد %النسبة  (هـ)ساحة الم العدد

سكن جماعي 

 تساهمي
_ _ _ 4199 1.49 5204 

سكن جماعي 

 مقترح
_ _ _ 9949 2.91 2250 

 0223 0.49 _ _ _ _ المرافق

اإلقامة 

 الجامعية
_ _ _ _ 91.52 95254 

 92292 94.14 _ _ _ _ الطرق

 _ _ _ 2214 2299 _ الواد

المساحات 

اء الخضر

 العامة واللعب

_ _ _ _ 59.99 54291 

المساحة 

 اإلجمالية
991249 

، مخطط شغل األراضي URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير : المصدر

 ."92"و"99"

 برنامج السكن: 

 5449يحوي مجال الدراسة نمط واحد من المساكن وهي المساكن الجماعية يبلغ عددها 
مسكن جماعي  9949الخاصة بالبرنامج السكن التساهمي و 4199:مسكن جماعي منها 

 .مقترح

 يوضح برنامج السكن بمخططي شغل األراضي األول والثاني -(13 -13: )جدول رقم
 

 %النسبة  (هـ)المساحة  العدد التعيين

 2250 2.76 1730 مساكن مقترحة

المساكن المبرمجة 

(LSP) 
3600 6.31 5204 

 9252 9.07 5330 المجموع
، مخطط شغل األراضي URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير  :المصدر

 ."92"و"99"
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 برنامج المرافق: 

 المرافق المبرمجة -
 الثانياألراضي األول و يوضح المرافق المبرمجة بمخططي شغل  -(14 -13: )جدول رقم

م)المساحة  المرفق
2

المساحة  (

 المبنية
CES COS افقعلو المر 

محالت 

 تجارية
 ط أ 1 1 774.50 774.50

 2+ط أ 0.81 0.27 4066.48 15000 ثانوية

 2+ط أ 0.84 0.28 3371.12 12000 إكمالية

مدرسة 

 إبتدائية
 2+ط أ 1.59 0.53 1598.07 3000

 2+ط أ 1.99 0.66 1664.18 2500 مسجد

إقامة 

 جامعية
165236 - - - - 

، مخطط شغل URBA-BATNAزات في التعمير مكتب الدراسات واإلنجا :المصدر

 . "92"و"99"األراضي 

      
ومعامل شغل ( CES)مع العلم أن قاعدة حساب كل من معامل األستحواذ على األراضي 

 :هي كالتالي( COS)األراضي 
 عدد الطوابق× المساحة المبنية                                   المساحة المبنية            

CES =            ،   =   COS 

          المساحة العقارية                                   المساحة العقارية 

 :المرافق المقترحة -

إقترح على مستوى مجال الدراسة مرافق غير معينة موزعة توزيع نقطي لتخدم كل سكان 

 :المجال تبلغ مساحة هذه المرافق على التوالي
 يوضح المرافق المقترحة في مخططي شغل األراضي األول و الثاني -(15 -31): جدول رقم

 (2م)المساحة  المرفق

 109 9مرفق غير معين 

 3941 2مرفق غير معين 

 91935 4مرفق غير معين 

 99935 3مرفق غير معين 

 0993 5مرفق غير معين 

 9092 1مرفق غير معين 

 94320 9مرفق غير معين 

 59939 المجموع

، مخطط شغل األراضي URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير  :المصدر

      ."92"و"99"
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حسب هذه المعطيات نالحظ أن موقع القطب المقترح ال يتوفر على أراضي ذات مساحة 

: والشكل التالي رقم. لمستقبليمعتبرة كافية لتحقيق طموح عملية التهيئة وإمكانية التوسع ا
المعد من طرف مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية يوضح نمط وإمكانية التوسع ( 92 -94)

بالمدينة وهو ما يمثل اإلشكالية الكبرى التي تؤرق المصالح المسؤولة عن بحث الحل لهذا 

المشكل نظرا للطبيعة الجغرافية التي تحد من إتاحة التوسع في كل الجهات باإلضافة إلى 

ي تعود للخواص ألغلب أراضي بلدية باتنة إلى جانب تزايد الهجرة الداخلية طبيعة الملكية الت

أين تقف التوقعات عند حتمية التالحم العمراني بين مدينة باتنة . بالمدينة نحوى المركز

 .واألطراف المحاذية لها مع مرور الزمن
ن ومن جهة أخرى نالحظ إن إختيار الفرضية األولى حصر المساحة المخصصة للسك

 .والمرافق مقارنة بالمساحة المخصصة للمساحات الخضراء والعمومية
كما نعاين وجود فارق كبير بين تخصيصات الجدول المساحي المقترح لكل من السكن  

 .والمرافق مقارنة بما برمج فعال، هذا ما سيؤدي إلى إختالل كبير في أغلب البرامج األخرى

 
ضح مقاربة الحتمية الزمنية التالحم العمراني مع كل من يو  -( 12 -13): شكل رقم

 فسديس، تازولت، وادي الشعبة
 فسديس                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تازولت                                                          وادي الشعبة          

 
 إتجاه التوسع الحالي:                                       

 
 توسع غير ممكن:                                      

 
 .مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لمدينة باتنة :المصدر

 

 باتنة       
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 :مبدأ تقسيم مجال الدراسة إلى مناطق متجانسة -3 -2 -1 -2

 :ينقسم إلى منطقتين متجانستين
 .منطقة السكن الجماعي   : المنطقة المتجانسة األولى -

يوضح برنامج المنطقة المتجانسة األولى في مخططي شغل  -(16 -31): جدول رقم

 األراضي األول والثاني

 (هـ)المساحة  العدد التعيين

 0299 5449 سكنات جماعية

 99219-  طرق

مساحات عامة وأخرى 

 للعب ومساحات خضراء
 -39239 

 19299  المساحة اإلجمالية

، مخطط شغل URBA-BATNAعمير مكتب الدراسات واإلنجازات في الت :المصدر

 .     "92"و"99"األراضي 
 

 .منطقة المرافق  :المنطقة المتجانسة الثانية -

 :هكتار مقسمة إلى جزئين 31222:مساحتها اإلجمالية 

 
 في الجهة الشمالية الغربية                   :الجزء الثاني           في الجهة الشمالية الشرقية :الجزء األول

 هكتار 20249:هكتار                                 المساحة 91293:مساحةال
 هكتار 94294:هكتار                                   مرافق 99.94:مرافق

 هكتار 9209: هكتار                                   طرقات 2212:طرقات
 هكتار  94219:احات عامة وأخرى للعبمسهكتار                        4240:مساحات عامة

 
برنامج السكن الموجود في مجال الدراسة في مخططي شغل  -(17 -13): جدول رقم

 األراضي األول والثاني
المساحة  التعيين

العقارية 

 (هـ)

الكثافة  عدد المساكن

الصافية 

 (هـ/سكن)

المساحة 

 المبنية
CES  علو

 المباني
مساحة 

السطوح 

 (هـ)

COS 

 مقترح مبرمج

المنطقة 

سكن  9

 جماعي

19299 4199 9949 99299 0299 9295 R+4 35245 9295 

، مخطط شغل URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير  :المصدر

 .  "92"و"99"األراضي 
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 شبكات الطرق في مخططي شغل األراضي األول والثاني -(18 -13): مجدول رق

 على عاتق (هـ)المساحة  ريقعرض الط التعيين

 طرق أولية
3.00 9.00 3.00 9.00 3.00

 الدولة 5292 

 طرق ثانوية
3.00 8.00 3.00

 الجماعات المحلية 9292 

 طرق ثالثية
3.00 8.00 3.00

 الجماعات المحلية 9240 

-  94214-  المجموع

مخطط شغل ، URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير  :المصدر

 . "92"و"99"األراضي 

أما . هـ94214نالحظ أن مجموع شبكة الطرق المعلنة والملخصة في الجدول السابق يساوي  

إذا ما قمنا بعملية الجمع التي تخص هذه الشبكات المعلنة في الجدول الخاص بالبرامج في 

ى عدم التدقيق هـ وهذا يدل عل9522المنطقة المتجانسة األولى والثانية سنجد المجموع 

فهذا . وإنعدام المراجعة للدراسات المقدمة كما يشير إلى أن بعض قوانين التهيئة غير مطبقة

مثال حي خاصة ألنه يرتبط بمدى أهمية شبكة الطرق في خلق إتاحة الوصول لألحياء 

       . والشوارع الكبرى للمدينة والنتائج السلبية التي تظهر في حالة غيابها أو عدم كفايتها

تلخيصي لمختلف البرامج المقترحة في مخططي شغل األراضي  -(19 -13): جدول رقم

 األول والثاني
مساحات  الطرقات المرافق المساكن الجماعية التعيين

المساحة  (هـ)غابية 

 (هـ)
المساحة  العدد

 (هـ)
 

 العدد
 

 أولية
 

 ثانوية
 

 ثالثية

 9المنطقة المتجانسة م

منطقة السكن 

 يالجماع

0.99 5449  -
 -4299 

32125 92295 39239 

المنطقة 

 2المتجانسة م

 منطقة المرافق

 4240-  92299 92399 99 99.94- -  9ج

 94219 92944 92295 92513 99 94.94- -  2ج

، مخطط شغل األراضي URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير  :المصدر

 .     "92"و"99"

 :   التقييم المالي
 السكنات

المساحة البارزة  عدد المساكن التعيين

م)في البناء 
2

) 
السعر األحادي 

للمتر المربع 

م)
2

 بالدينار( 

 القيمة المالية

السكن 

 الجماعي
5449 09999 99.999 9.142.199.999 

، مخطط شغل األراضي URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير  :المصدر

 .     "92"و"99"

 
 



الجزائر في الجديدة المدن ومخططات اإلقليمية للتهيئة نيالوط المخطط دراسة: الثالث الفصل  

951 

 

 

 .دج 9.142.199.999:  قدرت التكلفة اإلجمالية للسكنات بـ

 تكلفة حساب من نتمكن لم أنه إالّ . ²م/دج 22.999: كما حدد السعر األحادي للمرافق بـ
 هي هل لنا يبين لم األسعار هذه أن العلم مع باألرقام التالعبات من العديد لوجود المرافق
 .حقيقية أم مفترضة

.«مليار دينار 399ما يقارب  2999ات كلفت إلى غاية أما مختلف الشبك»
1
  

 :مراحل إنجاز مخطط شغل األراضي -4 -2 -1 -2
تتم عملية تجسيد خطوات التهيئة المقترحة تدريجيا وهذا حسب األولوية التي تقتضيها 

 :البرامج وعلى هذا األساس يكون
 .ر وقناة الغازإنجاز اإلرتفاقات الخاصة بالخط الكهربائي العالي التوت -

إنجاز شبكة الطرقات لربط مختلف محاور الحركة وخلق ديناميكية على مستوى المجال  -

 .وليتسنى للمؤسسات المكلفة بذلك تجسيد شبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي

 . تجسيد السكن الجماعي -

 . تجسيد المرافق المبرمجة والمقترحة -

 .  اللعب والساحات العامةتجسيد المساحات الخضراء و -

شبكة الري التي تشمل شبكة المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي إلى جانب  تجسيد - 

ردم الوادي المتواجد على مستوى مجال الدراسة وتحويله عبر حاجز للحماية من الجهة 

 .الغربية الجنوبية نحوى الوادي الرئيسي الذي يحد مجال الدراسة من الجهة الجنوبية

 التقنين  :الشطر الثاني للمرحلة الثانية 
في هذه المرحلة تلحق المخططات بقوانين عمرانية تحدد التنظيم العمراني لمخطط شغل 

األراضي واألحكام القانونية اإلجبارية على األشخاص والهيئات المعنية المكلفة بتجسيد 

 :حيث يبين هذا التنظيم ما يلي. الدراسة على أرض الواقع
 .كل العمراني المحبذالش -

 .يحدد المساحات المخصصة للمنشآت العمومية والتجهيزات ذات المنفعة العامة -

 .وصف نوعية اإلستحواذ وطبيعة اإلستعمال المسموح به أو الممنوع -

 .شروط اإلستحواذ أي التدخل على األرض -

 .قواعد التوطيد -

 .معامالت شغل األرض -

 .المظهر الخارجي للبناءات -
 :إعتمادا على الدستور وبعض األوامر والمراسيم»
والذي يحدد إجراءات  178/91من المرسوم التنفيذي رقم  3للباب  18المادة تطبيق  -

 .اإلنجاز والمصادقة على مخططات شغل األراضي الموجود  وكذا محتويات ملفاته المقدمة

 
                                                 

1
 .2999لباتنة، أفريل  مديرية السكن والتجهيزات العموميةمعلومات محصلة من خالل مقابلة بموظفي  - 
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 ميدان تطبيق التنظيم :2المادة  -
هـ وحدودها  991241: ضوع التنظيم تتربع على مساحة تقدر بـمساحة أرضية الدراسة مو

 :الفيزيائية تتمثل في

 الطريق المؤدي إلى حملة: من الشمال. 

 4"والوطني رقم " 19"الطريق الوالئي : من الجنوب." 

 حي كشيدة: من الشرق . 

 الثكنة العسكرية:من الغرب. 

 .تقسيم أرضية الدراسة إلى مناطق متجانسة :13المادة  -
 .تقسم أرضية الدراسة إلى منطقتين متجانستين

 .خصائص المناطق التنظيمية المتجانسة :4المادة  -
  هـ وتضم 19299: منطقة السكن الجماعي ذات مساحة بـ :11المنطقة المتجانسة رقم

 .السكن الجماعي
  هكتار وهي  31222: منطقة المرافق ذات مساحة بـ :12المنطقة المتجانسة رقم

 :لى جزئينمقسمة إ

 .هـ91293:في الجهة الشمالية الشرقية مساحته :الجزء األول -

 .     هـ20249:في الجهة الشمالية الغربية مساحته :الجزء الثاني -

 .أنواع شغل األراضي الممنوعة :5المادة  -
المؤسسات الصناعية مهما كان حجمها، مخازن المواد والشاحنات مهما كان نوعها، مواقف 

 .الثقيلة المختلفة، المباني الخاصة بتربية الحيوانات، المحاجر اآلليات

 .أنواع شغل األراضي المسموح بها :6المادة  -
 .3+إن الحد األعلى لمستويات البنايات ال يتعدى ط أ -

 .مساحات التوقف والمساحات الخضراء -

 :كل المباني المستعملة من طرف المواطنين تكون مرخصة بشرط -

 ضع لإلحتياجات الضرورية للحياة ورفاهية سكان المنطقةيجب أن تخ. 

 أن ال تخضع ألي نشاط يؤثر سلبا على الحياة اإلجتماعية للسكان وراحتهم. 

 المباني الخاصة باإلستعمال العام يجب أن تخضع لإلحتياجات العامة للحياة. 

 .التموين عن طريق شبكة الطرق :7المادة -
 .ى فراغ مخصص للطرق الخاصة بالتموينكل مبنى يجب أن ال يشيد عل -

جميع األراضي المبنية يجب أن تمول من طرف الطرق العامة أو الخاصة، تتناسب مع  -

 .أهمية شغل وإستعمال األراضي المقصودة

 . إن مداخل المباني تكون موجهة مباشرة للطرق الخاصة بالتموين -
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 .التموين بالشبكات المختلفة :8المادة  -
 ياه الصالحة للشربشبكة الم: 

 .كل مبنى يجب أن يمون بقناة لتوزيع المياه الصالحة للشرب تحت الضغط -

إن شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب يجب أن تكون موافقة للتنظيم الخاص باإلحتراس  -

 .  ضد الحرائق

 شبكة الصرف الصحي: 

ة وبدون تجمع للمياه كل مبنى يجب أن يمون بشبكة الصرف الصحي، والسيولة تكون مباشر

المستعملة مهما كانت طبيعتها، وبالشروط الخاصة للقوانين السارية المفعول، وكل تصريف 

 .للمياه المستعملة بطرق عشوائية تعتبر ممنوعة

 تصريف مياه األمطار واإلستفادة منها: 

و إن التهيئة بصفة عامة يجب أن تضمن السيولة العادية لمياه األمطار، وأن تتجه نح

 .المشاريع الخاصة بتجمعها

 شبكة الكهرباء: 

 .كل مسكن يجب أن يمون بشبكة الكهرباء ذات الضغط الضعيف
 تصنيف الطرق :9المادة  -

 :الطرق الموجودة في مجال الدراسة هي كآالتي
 .الطرق األولية، الطرق الثانوية، الطرق الثالثية

 .نقل النفايات السكنية  :11المادة  -

السكنية يجب أن توضع في أماكن مخصصة لهذا الغرض وتكون داخل أكياس إن النفايات 

بالستيكية أو سالت خاصة، وال توضع على حافة الطريق العامة إال عند ظهور الشاحنات 

 .الخاصة لنقلها

 اإلرتفاقات :11المادة  -
مجاله  يوجد خط كهربائي عالي التوتر الذي يقع تقريبا في وسط مجال الدراسة تقدر مساحة -

 .هكتار 3219:األمني بـ

م على الطرفين تبلغ مساحته 95:إرتفاق خاص بقناة الغاز الطبيعي يقدر مجاله األمني بـ -

 .هكتار 93222:األمنية 

أما الخط الكهربائي المتوسط التوتر سوف يتم تحويله ولم يعد له مجال أمني أما الوادي  -

يات التي تبنى في هذه المنطقة من الجهة المردومة سيردم ولذا يجب األخذ بعين اإلعتبار البنا

 .   وإتخاذ اإلجراءات الالزمة للبناء

 (الشوارع)تثبيت البنايات بالنسبة لألمالك العامة   : 12المادة  -
 .يستحسن أن يكون وضع البنايات بحافة الرصيف على طول الشوارع -
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 .رافق الجماعية والمباني العموميةيصبح وضع البنايات بحافة الرصيف واجبا بالنسبة للم -

في الحاالت الخاصة التي يسمح بها التراجع إلى الخلف، يجب أن ال تزيد مسافة التراجع  -

أمتار، على أن يقوم صاحب المشروع بتهيئة هذه المساحة وتسليمها إلى السلطات  4عن 

 .المعنية

 .تثبيت البنايات بالنسبة للحدود الفاصلة :13المادة  -
جب تشجيع تثبيت المباني مع الحدود الجانبية، وتصبح واجهة إذا كانت مدرجة بصورة ي -

 .تفصيلية في دفتر الشروط

يسمح بتثبيت المباني مع الحدود الفاصلة، إذا كان عرض واجهة البناء األمامية أقل من  -

 .م، ووقع تفاهم وإتفاق بين الجيران95

يث أنه ال يقل هذا التراجع عن نصف متوسط في حالة التراجع عن الحدود الفاصلة، ح -

أمتار، مع إحترام قواعد  4علوهما، وفي كل الحاالت يجب أن ال يقل عن حد أدنى مطلق هو 

 .الرؤية المباشرة

 .تثبيت البنايات بالنسبة لبعضها البعض :14المادة  -
نوافذ البناية األولى بالنسبة للبنايات الواقعة في نفس الملكية يجب أن تتموقع بكيفية ال تحجب 

، ويمكن أن تصل هذه الزاوية إلى °35بأي جزء من أجزاء البناية الثانية عند النظر بزاوية 

درجة بالنسبة للواجهة األقل إنارة شريطة أن تكون إنارة نصف عدد الغرف من هذه  19

 .الواجهة

 .المظهر الخارجي للمباني :15المادة  -
 :يمتاز
 الجماعي بالبساطة وتكون واجهته غنية بمواد البناء، الزجاج للسكن  :الشكل الخارجي

والقرميد والخشب وتكون الوحدة المسيطرة في الواجهة هي قفص الساللم دون أن 

 .ننسى التالعب باألحجام إلعطاء واجهة معمارية جميلة

 سقوف العمارات تكون مسطحة ويجب أن تكون سهلة الوصول إليها :السقوف. 

 ال شيء :السياج     . 

 .المساحات الحرة والخضراء :16المادة  -
  كل قطعة أرض مخصصة إلستقبال مساحات خضراء أو ساحات تخصص للوظيفة

 .المنسبة إليها فقط

 يتحتم غرس صفين من األشجار على حافتي الطريق األولي وبعض الطرق الثانوية . 

 .المواقف :17المادة  -
فضاءات لتوقف السيارات، حسب إحتياجات  إن منح رخصة البناء يكون مشروط بتوفير

 .المباني المبرمجة باإلضافة إلى مرائب المساكن

 .الزلزالية :18المادة  -
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بلدية باتنة تقع في المنطقة األولى لسلم الزالزل والتي تمتاز كونها ذات زلزال ضعيف حسب 

 .سلم الزالزل ريشتر
 .    كل دراسةوإن هذه المعطيات يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار عند 

 المداخل وأماكن التوقف: 
ال تعطى رخصة البناء في حالة بناء أو عدة بنايات ال تصل إليها الطريق، عمومية كانت أو 

 .خاصة وذلك من أجل تسهيل عملية المرور وكذا شاحنات اإلطفاء

 :التزويد بالطاقة
 .التقنية كل بناء أو تجهيزات جديدة يجب أن تمون كهربائيا، حسب اإلجراءات -

 .الشبكات يجب أن توضع بالنسبة للتحصيصات أو مجموع البنايات قبل األشغال النهائية -

فيما يخص اإلنارة العمومية، يجب أن تضمن جميع المهام المتصلة ببعضها البعض  -

 .كاألمن، وإعتماد النقل

وصول من سهلة ال( ماء، كهرباء، غاز)إن الضرورة األمنية، تحبذ أن تكون التجهيزات 

. «طرف المصالح
1

       

 وادي الشــعبة -في بلديتي باتــــنة  "حملة"  3دراسة مخطط شغل األراضــي رقم  - 2- 2
 الدراسة التحليلية والمشروع التمهيدي  :المرحلة األولى -1 -2 -2

يضم جزء من بلدية باتنة وآخر ببلدية وادي الشعبة " 94"بإعتبار مخطط شغل األراضي رقم 

نقدم بعض المعطيات األساسية الخاصة ببلدية وادي الشعبة في حين أن الدراسة الخاصة س

 .ببلدية باتنة قد تمت خالل دراسة مخططي شغل األراضي األول والثاني

 معطيات أساسية : 

 موقع بلدية وادي الشعبة : 

مجال الدراسة)في الجنوب الشرقي للتجمع ( حملة)يقع التجمع العمراني »


ا على متوضع( 

هكتار محصورة  19عند أقدام جبل توقر على مساحة( مرتفع نسبيا)منطقة جد متضرسة 

ضمن مجموعة تضاريسية مهمة تتمثل في جبل ثوقر وبومرزق من الشمال، جبل مغوة من 

.«الشرق وجبل بوكزز من الغرب
2

 
 .حملة هو تجمع عمراني ثانوي في بلدية وادي الشعبة: للتوضيح

.« ²كلم235219وادي الشعبة مساحة بلدية »  -
3

 
في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة يحده من الجنوب الطريق الوطني رقم "4أ.ش.م"يقع » -

المؤدي للشعبة، من الشمال أراضي شاغرة، من الشرق الثكنة العسكرية، من الغرب  -99

 .الطريق البلدي الرابط بين حملة ولمبيريدي

                                                 
1
 .URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير  - 


 .مجال الدراسة هنا يعني بلدية وادي الشعبة - 

2
لتوجيهي للتهيئة والتعمير لمجموع مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، تقرير يضم مراجعة للمخطط ا - 

: بلديات باتنة، تازولت، عيون العصافير، وادي الشعبة، جرمة، سريانة، فسديس، المرحلة األولى ص

992 ،993. 
3
 - direction de planification et d’aménagement urbain (wilaya de Batna), 

Monographie de la wilaya de Batna 2009. 
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 .هكتار 999: ائق وتقدر مساحته بـمجال الدراسة خال من كل العو -
ال  %5-9إعتمادا على نتائج المخبر الوطني للبناء والسكن ظهر أن فئة اإلنحدار من  -

 . تتطلب تكاليف كبيرة في عملية التهيئة
 .التربة صلبة، كثيفة، غير قابلة لإلنتفاخ واإلنزالق -

طوابق تحمل كل أشكال  أي أن مجال الدراسة قابل للتعمير، يتحمل طابق أرضي وأربعة

. «وأنماط البناء
1

 

 الطبيعة القانونية:  
 .حسب المصلحة التقنية لبلدية باتنة  فإن الطبيعة العقارية هي ملك للدولة

 الشبكات: 
بالشمال والطريق الوالئي  55، الطريقين الوالئي رقم 99الطريق الوطني رقم  :الطرق -

 .بالجهة الغربية 919رقم 
ود مجال الدراسة بالكهرباء عبر الخط الكهربائي العالي التوتر والمتواجد سيز :الكهرباء -

 .في الجهة الشمالية لمجال الدراسة
نظرا لعدم وجود مياه جوفية بالمنطقة، أقترح التزود من القناة الرئيسية من  :شبكة الري -

 .اتباإلضافة إلى شبكة لصرف المياه نحوى الوادي مجهزة ببالوع. سد كدية المدور

 التهيئة والتقنين: المرحلة الثانية -2 -2 -2
 التهيئة: الشطر األول 

 :مبادئ التهيئة بالمدينة  -1 -2 -2 -2
 .تحويل الخط الكهربائي متوسط الضغط والذي يمر بمجال الدراسة -

 .تجسيد مشاريع السكن إلمتصاص العجز الموجود خاصة على مستوى مدينة باتنة -

ة توقيع مرافق مختلفة موزعة عبر مساحاته لتلبية اإلحتياجات اليومية إحياء المجال بواسط -

 .لسكان المخطط وتجهيزات كبرى تخدم مجموعة من بلديات والية باتنة

خلق فضاءات ترفيه تتمثل خصوصا في الحدائق العامة والتي تعمل على تحقيق الراحة  -

تعمل على هيكلة وتنظيم المجال النفسية، وكذا دورها الجمالي والبيئي على المحيط، كما 

 .الحضري

 .تجسيد شبكة من الطرقات المنتظمة، حيث تم إقتراح طرق مزدوجة  بشكل شطرنجي -

عن طريق جادة موازية  92و 99بمخطط شغل األراضي 94ربط مخطط شغل األراضي  -

 .للثكنة العسكرية

األراضي، في حدود مخطط شغل ( طريق مزدوج) 99توسيع الطريق الوطني رقم  -

 . 94باإلضافة إلى طريق ثالثة تخدم مخطط شغل األراضي 

 .إقتراح نفق أرضي -

 .خلق مجال أمني للثكنة ومؤسسة إعادة التأهيل -

 .إقتراح نمط واحد للسكن في منطقة التوسع والمتمثل في السكن الجماعي بمختلف أنواعه -
 :الفرضيات -2 -2 -2 -2

 :تم إقتراح فرضيتين أساسيتين
 :بالشعبة تم إستغالل مجال الدراسة إلنشاء: الفرضية األولى -

                                                 
1
 .URBA-BATNAدراسات واإلنجازات في التعمير مكتب ال - 
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بالطريق المزدوج المقترح "919"ربط الطريق الوالئي رقم -إنشاء مرافق -سكنات جامعية

 .ومنه تتفرع باقي الطرق األولية، الثانوية والثالثية لخلق حركة على مستوى المجال

المقترحة في الفرضية األولى الخاصة الجدول المساحي للتهيئة  -(21 -13: )جدول رقم

 للقطب حملة" 3أ.ش.م:"بـ

 المقترح                                التعيين              

 %النسبة (                              هـ)المساحة 

 95229                                    945241 السكن الجماعي

 99209                                      29253 المرافق المهيكلة

 5299                                      99231 مرافق ملحقة

 9292                                       92213 الطرق

 999                                   المجموع

مخطط شغل  ،URBA-BATNA مكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير :المصدر  

 ."94"األراضي 

 :نفس مبادئ الفرضية األولى ولكن :الفرضية الثانية -
 .المرافق المهيكلة تكون متمركزة على محورين أساسيين» -
 .هـ/مسكن 99: مسكن بكثافة سكنية تقدر بـ 2923: برنامج سكني يقدر بـ -
. «"99"والطريق الوطني رقمالرابط بين باتنة والشعبة "919"الطريق الوالئي رقم -

1
 

الجدول المساحي للتهيئة المقترح في الفرضية الثانية لمخطط شغل  -(21 -13): جدول رقم

 13األراضي رقم 
 المقترح                         التعيين          

 %النسبة  (                              هـ)المساحة 

 14240 993299 السكن الجماعي

 99202 43295 رافق مهيكلةم

 99219 90229 مرافق ملحقة

 9292 92213 الطرق

 999                        المساحة اإلجمالية

 
 ".94"، مخطط شغل األراضي URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير  :المصدر

 

 :مراحل إنجاز مخطط شغل األراضي -3 -2 -2 -2
 .المتبعة إلنجاز مخططي شغل األراضي األول والثاني تتم وفق نفس المراحل

 :وقد قسم مجال الدراسة إلى منطقتين متجانستين

                                                 
1
 .URBA-BATNAمكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير  -  
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 (:منطقة السكن الجماعي)المنطقة المتجانسة األولى  -

من مجموع مجال الدراسة  %30.33هكتار أي نسبة 959.19تشغل هذه المنطقة مساحة 

من الطرق األولية والثانوية وإقتراح مساحات وعليه فإن برنامج التهيئة تضمن إعداد شبكة 

خضراء باإلضافة إلى مجموعة من المرافق والجدول التالي يلخص المنطقة المتجانسة 

 : األولى
 حملة للقطب" 3أ.ش.م"يلخص المنطقة المتجانسة األولى بـ -(22 -13: )جدول رقم

م)المساحة العدد التعيين
2

 ( %) النسبة (

 السكن الجماعي

 35.99 922091.3 9994 مجالمبر

 91.99 213395 2195 المقترح

 12.15 099399.3 0939 المجموع

 99.33 913394 24 المبرمج المرافق

 4.00 12999 91 المقترح

 93.32 229453 20 المجموع

 91.99 252459.40-  الطرق األولية والثانوية

المساحات الخضراء و المساحات 

 الحرة
 -990959.99 1.02 

 999.99 9591959.11-  المجموع الكلي
مخطط شغل األراضي رقم  -URBA- BATNA-مكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير :المصدر

 .واد الشعبة -حملة لبلديتي باتنة  94

 
فمن المالحظ حسب التحليل لإلستعمال المساحي للمنطقة المتجانسة األولى هو سيادة الوظيفة 

  .من مساحة المنطقة ككل %12.15على نسبة  السكنية بإستحواذها

 (:منطقة المرافق)المنطقة المتجانسة الثانية  -
 .من مجموع الدراسة %59.59هكتار أي نسبة 919.99تبلغ مساحتها اإلجمالية 

 :يلخص برنامج التهيئة في المنطقة المتجانسة الثانية -(23 -13: )الجدول رقم

م)المساحة العدد التعيين
2

 ( %) ةالنسب (

 32.49 192900 49 المبرمج المرافق

 93.40 249935 29 المقترح

 51.91 093933 59 المجموع

 29.55 439449.92-  الطرق األولية و الثانوية

 29.10 359153.90-  المساحات الخضراء والمساحات الحرة

 999 9199199.43-  المجموع الكلي
مخطط شغل األراضي رقم  -URBA- BATNA-التعمير مكتب الدراسات واإلنجازات في :المصدر

 .واد الشعبة -حملة لبلديتي باتنة  94
 

والمالحظ حسب التحليل لإلستعمال المساحي لمختلف العناصر المكونة للمنطقة المتجانسة  

 .من مساحة المنطقة ككل %51.91الثانية هو سيادة وظيفة المرافق بإستحواذها على نسبة
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 :التالي كما يلي -(24 -13): خص في الجدول رقمتل  :شبكة الطرق

م)المساحة (م)الطول (م)العرض التعيين
2

 على عاتق (

الطرق 

 األولية

(A) 37 2199,91 81396,67 

 الدولة

(B) 33 419,89 13856,37 

(C) 30 6100,31 183009,3 

(D) 26 5626,92 146299,92 

(E) 21 2276,71 47810,91 

(F) 13 310 4030 

 476403,17 16933,74 المجموع

الجماعات  123279,24 10273,27 92 الطرق الثانوية

 المحلية

 / 599682,41 27207,01 المجموع الكلي
مخطط شغل األراضي رقم  -URBA- BATNA-مكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير :المصدر

 .واد الشعبة -حملة لبلديتي باتنة  94

 التقنين: للمرحلة األولى الشطر الثاني 
فإن مخطط شغل  URBA-BATNAحسب مكتب الدراسات واإلنجازات في التعمير 

نص على نفس التنظيم العمراني الذي شمله مخططي شغل األراضي  94األراضي رقم 

   . األول والثاني المذكور سابقا

 :آثار المشروع -3 -2 -2 
خططات الخاصة بالقطب إستطعنا أن نميز بين وعلى العموم، بعد دراسة تحليلية لجميع الم

 :األثر السلبي واإلجابي تبعا إلنشاء هذا القطب والتي نلخصها في مايلي
 بعض اإليجابيات: 

أول ما بدأت فكرة تجسيد هذا القطب وقع اإلختيار على منطقة إمدغاسن ومن حسن الحظ  -

الثقافي والتاريخي للمنطقة، وبعد دراسات ومشاورات ألغي هذا اإلختيار ألنه يمس اإلرث 

 .وهو ضريح إمدغاسن( سنة 499)حيث يضم أحد اآلثار الرومانية لما قبل التاريخ 
نالحظ وجود وعي بيئي مجسد على أرض الواقع فعلى سبيل المثال النفايات المنزلية  -

توضع في أماكن مخصصة لهذا الغرض، وتكون داخل أكياس بالستيكية أو سالت خاصة، 

 .ضع على حافة الطريق العامة إال عند حضور الشاحنات الخاصة لنقلهاوال تو

 .غرس صفين من األشجار على حافتي الطريق األولي وبعض الطرق الثانوية -

 .مجال الدراسة يقع في منطقة ذات زلزال ضعيف -
حسب وجهة نظر مكتب الدراسات الذي رأى ضرورة تقسيم مجال الدراسة إلى منطقتين  -

ين بهدف تحقيق التنظيم العمراني، هذا األخير الذي سيضمن حسن إستغالل متجانست

 .الفضاءات داخل النسيج العمراني
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بلدية من حيث حجم السكان وذات  19من بين  32تقع بلدية وادي الشعبة في المرتبة » -

.«129باإلضافة إلى معدل شغل السكن الذي وصل إلى . ²كلم/ن49: كثافة سكانية تقدر بـ
1
 

 .هذا الوضع يستدعي حقا زيادة في عدد السكان وتوسيع الحظيرة السكنية بالمنطقة
 "belezma"أنشئت في إطار الحظيرة الوطنية  "maisons forestières"توجد أربعة » -

حيث توجد واحدة بوادي الشعبة وأخرى بحملة شيدتا سنة . تختص في الحفاظ على الغابات

 [.ما يظهر هنا بُعد الحفاظ على التراث واإلرث التاريخيك]في العهد اإلستعماري،  9019
 .في طور اإلنجاز "points d’eau"كما يوجد في وادي الشعبة مشروع نقاط الماء

وهو موضع تزرع فيه األشجار ألغراض علمية "مشجر"تتوفر بلدية الشعبة على -

"arboretum"»
2
 .حيث ينجز في إطار جمع األنواع المهددة باإلنقراض 

 عض السلبياتب : 
 :التلوث -

أحيانا وذلك في حالة إنسداد " قرزي"ترمى المياه المستعملة في وادي  :الملوثات المائية»

القنوات، عابرة بذلك النسيج العمراني، وتستعمل المياه في طرفي الوادي في السقي الزراعي 

 ". فسديس"أحيانا، خاصة في بلدية 
 cotitexالتي تتوفر على محطة للمعالجة و ENIPECبإستثناء مؤسسة  :التلوث الصناعي

. «التي تحتوي أيضا على محطة للمعالجة غير أنها ال تعمل بصفة دائمة
3

أما بالنسبة » 

للزيوت ال زال هناك بعض الزيوت ترمى في قنوات الصرف الصحي بشكل غير معالج 

بشكل مباشر مما يؤثر ...( محطات البنزين وبعض الوحدات الصناعية،)خاصة من طرف 

 .على محطة التصفية
وهي عبارة عن النفايات الناتجة عن عمليات البناء والهدم بما تمثله من  :النفايات الهامدة

الخ وهي خالية من المواد الكيميائية حيث أن طريقة تسيير ومعالجة ...مواد جبسية، حجارة،

بشكل عشوائي وال توجد لها  هذا النوع من النفايات غير متحكم به فهذه النفيات الزالت تلقى

. «مواقع واضحة على مستوى التجمع الحضري للمدينة
4

 
منع تشييد المؤسسات الصناعية يقلص من أهمية القطب، ذلك أن خلق تلك المؤسسات  -

سيدعم توفير مناصب الشغل األمر الذي سيرفع من رغبة السكان باإلستقرار في هذه المنطقة 

حيث سيتأسس إعتمادا تاما على موجودات القطب مما سيمنحه  -قدالمدينة المر -ويزيل طابع 

 .اإلستقاللية مع مرور الوقت
إن تقسيم المدينة إلى مناطق متجانسة ذات سيادة للمرافق أو السكن يعبر عن روتين متداول  -

فمن األجدر الموازنة بين عدد المرافق والسكن ومختلف الشبكات والمساحات الخضراء، 

كثافة والتركيبة السكانية هي المتحكمة في خلق هذه األخيرة خاصة في مدينة ال علما أن ال

 .تتوفر على منطقة توسع مستقبلي معتبرة وهذا ما سيحد أكثر عملية التخصيص

                                                 
1
 - direction de planification et d’aménagement urbain (wilaya de Batna), 

monographie de la wilaya de Batna 2009. 
2
 .2999ة الغابات بوالية باتنة، أفريل معلومات محصلة من خالل مقابلة مع موظفي مديري - 

3
 لنيل تخرج مذكرة -باتنة -أمدغاسن المدينة حالة دراسة: الجديدة المدن وآخرون، إبراهيم بوهالي - 

 .39، 31:ص ،2992بالمسيلة، بوضياف محمد جامعة  المدن تسيير فرع مهندس، شهادة
4
مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمجموع بلديات مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية باتنة، ال - 

 .99294: باتنة، فسديس، وادي الشعبة، تازولت، عيون العصافير، سريانة، جرمة، المرحلة األولى، ص
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 .يوجد مجال الدراسة في منطقة فيضانات والخريطة اآلتية توضح ذلك -

 نات بوالية باتنةتوضح البلديات المعرضة لخطر الفيضا :11 -13خريطة رقم 

Source : DPAT, monographie de la wilaya de Batna décembre 2009. 

         
أي أنه كان ]بلدية من حيث حجم السكان  12تقع بلدية باتنة في المرتبة األولى ما بين » -

سكان إلى غاية  9بها [ يجب إستبعاد حتى التوسع بهذه البلدية، مع العلم أنه توجد بلدية

« وهي األربعاء 49/92/2990
1

أين يجب أن يعاد التفكير بهكذا مناطق وإعداد الدراسات  

 .التي يمكن أن تحل إشكالياتها
إن إختيار شكل  URBA- BATNAحسب الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات  -

المدينة كلوحة شطرنج، أين تكون الشوارع مستقيمة، متوازية ومتعامدة هو إعتماد لخطة 

هندسية منتظمة تسهل تحديد الملكيات والتقسيم اإلداري للمجال إال أن من عيوب هذه الطريقة 

ضيق مجال الرؤية عند مفترق الطرق، تأثير أشعة الشمس والرياح على المباني الممتدة على 

 .طول الشوارع المتوازية باإلضافة إلى طول المسافة التي يقطعها الساكن إلى قلب المدينة
قبل المصادقة "94"م اإلنطالق في بعض اإلنجازات التابعة لمخطط شغل األراضي رقمقد ت -

وهذا ما يعتبر تعديا قانونيا وتجاوزا واضحا للتنظيمات التي يسعى أي . على هذا األخير

 .مخطط شغل أراضي تجسيدها

                                                 
1
- direction de planification et d’aménagement urbain (wilaya de Batna), 

monographie de la wilaya de Batna 2009. 
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حسب بعض المعلومات من طرف أحد اإلداريين أن موقع الدراسة كان عبارة عن  -

 ال الملكية طبيعة أن إلى باإلضافة"مزرعة بن بولعيد"ت فالحية جماعية تسمى مستثمرا
 المدينة هذه خلق قرار فإن وعليه"فليس بن علي السيد"الخواص أحد ملك هي بل للدولة تعود
 إعادة يجب حيث. إجتماعي أو إقتصادي دافع قوة ذا وليس محضة سياسية قوة ذا يعتبر
 من نالحظ المثال سبيل على معه، يتناسب بما إستغالله نوحس الموقع هذا بطبيعة النظر
 وادي في خاصة الحيوانات تربية من نجنيها أن يمكن التي المردودية التالي الجدول خالل

 نجاح نسبة الزراعية، األراضي توفر حيث من باتنة بلديات أغنى من يعتبر والذي الشعبة
 .المتعددة السياحية الطاقات إلى اإلضافةب والزنك كالكلس الموارد بعض التشجير، عمليات

 األنواع الحيوانية في كل من بلديتي باتنة ووادي الشعبة  -(25 -13: )جدول رقم
 البلدية         

 النوع
 المجموع واد الشعبة باتنة 

 415 905 229 (رأس)األبقار 
 7281 5999 9599 (رأس)األغنام
 1129 512 519 (رأس)الماعز 

ن
ج

وا
لد

ا
 

   
 العدد

3999 99999 84811 

 االنتاج
 (البيض)

 
/ 

30999 49111 

 تربية النحل 
 (عدد البيوت)

919 499 468 

 .2995معطيات لسنة / مديرية الفالحة لوالية باتنة  :المصدر            
 

 بةتطور اليد العاملة في القطاعات اإلقتصادية في بلدية وادي الشع -( 13 -13: )شكل رقم
  9009القطاعات اإلقتصادية لبلدية واد الشعبة               9099 لدية واد الشعبةالقطاعات اإلقتصادية لب

 

مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، تقرير يضم مراجعة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  :المصدر

ن العصافير، وادي الشعبة، جرمة، سريانة، فسديس، المرحلة األولى، لمجموع بلديات باتنة، تازولت، عيو

 .34: ص

كما نالحظ وكما أصبح معتاد في الجزائر ورغم كل السياسات الهادفة لترقية قطاع الفالحة 

  .فإن هذا األخير ال يزال رهين طموحات وقوة اإلسمنت إلى جانب هوس التحضر
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 نةالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطي -3

 :مدخل
كلم من الجزائر العاصمة وقد تم بناءها  349تبعد مدينة قسنطينة الكائنة على بعد »       

وقد حملت المدينة . متر تنحدر منها وديان سحيقة 999على موقع مدهش وعلى صخرة تعلو 

خالل الفترة " سيرتا"خالل الفترة القرطاجية وإسم" صاتيم باتيم"في أول األمر إسم 

ثم حملت إسم . وكانت عاصمة ماسينيسا وميسيسبا ويوغرطة الملوك النوميديون. ةالنوميدي

قسنطينة في عهد اإلمبراطور قسطنطين األول الذي جعل المدينة تقوم من رمادها بعد 

.« 499تدميرها من قبل ماكسانس في سنة 
1
  

جغرافية،  بالنسبة لحالة توسع مدينة قسنطينة على سطح عين الباي يعبر عن تحد لعوامل

هذا التوسع يمثل حالة خاصة تتعلق »ألن . طبيعية وأخرى بشرية يشهد له العالم بأكمله

بحاالت التوسع الممنوع لبعض التجمعات بسسبب التقطع الطبيعي لموقعها الجغرافي وأين 

.«أُتخذ مبدأ المدينة التابعة على بعد يقارب عشر كيلومترات في الجنوب
2

 

 :حالة الموقع -3-1
 :مجموعة العوائق الطبيعية -1 -1 -3
يتشكل موضع مدينة قسنطينة من عدد من الهضاب والتالل المرتفعة، وهو موضع يتميز »

باإلنقطاع في وحداته الطبوغرافية لوجود وادي الرمال وبومرزوق واإلنحدارات الشديدة 

واصلة، الشيء وخوانق الرمال، جعلت من األراضي المستوية القابلة للتعمير قليلة وغير مت

الذي إنعكس على البنية والمورفولوجية العمرانية للمدينة التي خضعت للوسط الفيزيائي الذي 

.«توضعت عليه وحال دون توسع عمراني منسجم
3

حيث يشتمل سطح عين الباي » 

بالخصوص على مساحات ذات طبيعة حجرية محبذة للبناء بمختلف أنواعه  ومساحات 

 .«أخرى ذات تربة عادية
4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 - LNG 16    ديسمبر 9وهران، العدد  -المصب  -مجلة تصدر عن تنسيقية اإلتصال لسونطراك  ،

 www .ing16.org 92، ص، 2990
2
 - claude chaline, les villes nouvelles dans le monde, presse universitaires de 

France, paris, 2émes édition, 1996, p : 21. 
3
عين  الخروب،)تحوالتها، أدوارها ووظائفها : لتوابع حول مدينة قسنطينةفؤاد بن غضبان، المدن ا - 

، مذكرة ماجستير، كلية علوم األرض، قسم التهيئة (السمارة، ديدوش مراد، الحامة بوزيان وتجمع بكيرة

 .93: ، ص2999مارسجامعة منتوري قسنطينة، العمرانية، 
4
 .2999شرق للبناء والسكن، قسنطينة، أفريل معلومات محصلة من خالل مقابلة بموظفي مخبر ال - 
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 توضح التركيبة الفيزيائية لمدينة قسنطينة :11 -13خريطة رقم 

 
source: hafiane abderrahim," les projets d’urbanisme récents en Algérie",43rd 

ISOCARP 2007, p : 05. www.isocarp.net/data/case_studies/1064.pdf 
 

وفي مايلي جدول يبين نسب اإلنحدرات التي تسيطر على مجال مدينة قسنطينة والتي تعتبر 

 :من أبرز العوائق التي تقف أمام غاية التنظيم، التوسع وفك الخناق على مركز المدينة

 
 
 
 
 
 
 

http://www.isocarp.net/data/case_studies/1064.pdf
http://www.isocarp.net/data/case_studies/1064.pdf
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 ةمدينة قسنطين يوضح توزيع فئات اإلنحدار على موضع  -(26 -13: )مجدول رق

كم)المساحة فئة االنحدار
2

 (%)النسبة ( 

9-94 
94-99 
99-95 
95-29 
+29 

99259 
95225 
32295 
99295 
91241 

99209 
99224 
59294 
93295 
99219 

 999 94241 مساحة الموضع
الخروب، )تحوالتها، أدوارها ووظائفها : فؤاد بن غضبان، المدن التوابع حول مدينة قسنطينة :المصدر

، مذكرة ماجستير، كلية علوم األرض، قسم (ديدوش مراد، الحامة بوزيان وتجمع بكيرة عين السمارة،

 .91:، ص2999مارس جامعة منتوري قسنطينة،التهيئة العمرانية، 

 
تمثل نسبة ( °29)كما نالحظ حسب هذا الجدول أن فئة اإلنحدار التي تفوق العشرين 

ة للتعمير تماما في حين نجد فئة من مساحة المدينة فهي تمثل مناطق غير قابل% 9219

من المجال وهي مناطق يصعب بها التعمير %  59294تمثل نسبة ° 95 - 9اإلنحدار مابين 

ألنها تتطلب تكاليف باهضة للتمكن من إستغاللها مع العلم أن هذه المساحة تتميز بقيمة 

غير قابلة للتعمير أما الخريطة التالية ستوضح أكثر المناطق القابلة وال. جيوتقنية ضعيفة

 .بمدينة قسنطينة

 توضح تقسيم مدينة قسنطينة إلى قطاعات :21 -13خريطة رقم 

 
 الخروب،) ووظائفها أدوارها تحوالتها، :قسنطينة مدينة حول التوابع المدن غضبان، بن فؤاد :المصدر

 قسم األرض، لومع كلية ماجستير، مذكرة ،(بكيرة وتجمع بوزيان الحامة مراد، ديدوش السمارة، عين

  .67:ص ،1226مارس  قسنطينة، منتوري جامعة العمرانية، التهيئة

 
إذ أن األراضي القابلة للتعمير المستقبلي متوفرة فقط إالّ على المدى القريب والمتوسط »

 :مناطق مختلفة كاآلتي 94وتتوزع في ( هـ29325)وهي جد محدودة 
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الحضرية السكنية الجديدة لجبل الوحش بمساحة في شمال المنطقة : الشمال الشمال الشرقي -

 .هكتار 43259:تقدر بـ

 .هـكتار92223وتشمل منطقة سركينة، مساحتها : الشمال الشرقي -

غرب بمساحة أقل من السابقتين وتقدر -على الحافة اليمنى للطريق السريع شرق: الجنوب -

 .هكتار43259: بـ

تقع خارج ...مير والتي يشملها المحيط الحضريبينما نالحظ أن األراضي غير القابلة للتع

هكتار في الجنوب الشرقي والثانية في 399هكتار، منها  592اإلطار المبني وتغطي مساحة 

 . هكتار42الشمال الشمال الغربي بمساحة 
 :باإلضافة إلى مجموعة العوائق المذكورة أعاله نجد أخطار طبيعية تهدد المنطقة وهي

مما هو معروف أنه من شروط حدوث اإلنزالقات األرضية هو  :يةاإلنزالقات األرض -

، وهاته ...وجود صخور لينة طينية أو مارنية وقابليتها للتشبع بالماء مع وجود إنحدار معتبر

الخصائص متوفرة وبصورة واسعة في موضع مدينة قسنطينة، إذ تعتبر كل السفوح غير 

 . مستقرة ومعظمها عرضة لإلنزالقات األرضية
نجد أن المناطق المعرضة للفيضانات بموضع مدينة قسنطينة تتركز على  :الفيضانات -

.«طول ضفتي وادي الرمال وبومرزوق
1

 
مناطق بالجزائر يمكن أن تحدد من خاللها قابلية  5من المتعارف عليه أنه يوجد  :الزالزل

 :األرض للتعرض للزالزل نذكرها في مايلي

زلزال ضعيف إلى : ॥aزلزال ضعيف؛ المنطقة : Iمنطقة زلزال صفري؛ ال: 9المنطقة »

. «زلزال قوي: шزلزال متوسط؛ المنطقة : ॥bمتوسط نوعا ما؛ المنطقة 
2
  

أين تكون شدة الزلزال متوسطة وهي ॥b وفي ما يخص مدينة قسنطينة فهي تنتمي للمنطقة»

تبر من أشد الكوارث المنطقة ما قبل األخيرة من ناحية قوة الزالزل أي أن خطر الزالزل يع

الطبيعية التي يمكن أن تعصف بالمدينة، باإلضافة إلى أن البناء يتطلب في هكذا مناطق على 

م/كغ 459األقل خرسانة مسلحة ذات 
4

. «، وهذا الحد يعتبر جد مكلف ومستهلك للطاقة
3

  

 مجموعة المشاكل التي تحاصر مدينة قسنطينة: 
 39999ظيرة السكنية التي تتميز بعجز يفوق وضعية تنذر بالخطر في ما يخص الح» -

 :سكن، مشكلة من
 سكن مهددة بإنزالقات األرض 95999: حظيرة بـ. 

  نسمة 99599موقع وتضم  95 كوخ في 99149أحياء قصديرية تُعد حوالي. 

 4599  (.في حالة خراب)سكن بالي بالمدينة القديمة 
                                                 

 -
1

 عين الخروب،) ووظائفها أدوارها تحوالتها،: قسنطينة مدينة حول التوابع المدن غضبان، بن فؤاد 

  .68،61:ص ،مرجع سبق ذكره ،(بكيرة وتجمع بوزيان الحامة مراد، ديدوش السمارة،
2
 - MATET, Rapport de la mission B1(plan d’aménagement), finalisation du 

plan d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et des études 

d’aménagement des quartiers prioritaires, étude d’impact sur l’environment, 23 

mars 2009, p :22. 
3
 .2999طينة، أفريل معلومات محصلة من خالل مقابلة بموظفي مخبر الشرق للبناء والسكن، قسن - 
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ى إلى إنتشار العديد من المواقع الغير إختالل كبير بين العرض والطلب على العقار مما أد -

 . رسمية والتي يقع أغلبها على أراضي غير مستقرة أو ذات طاقة فالحية كبيرة
هكتار، قلة الممرات  95إختناق المدينة الناتج عن تمركز أغلب األنشطة بمركز المدينة ذا  -

 .النقلوتدهور شبكة الطرقات والتي تسببت كذلك في المشاكل الكبرى للحركة و

 :جابيات تبعا لخلق المدينة الجديدةيبعض اإل -2 -3-1
 :المدينة الجديدة يبدو أنها تشكل حال

من جهة، لتقف في وجه المشاكل المعقدة لمدينة قسنطينة التي بالرغم من النقائص  -

عأو التجم) والثغرات تبقى قطب جهوي جاذب، لكنه يسير بخطى سلبية على تسيير المدينة


) 
 . يتعلق بالسكن، البنيات التحتية، التنقل والتجهيزاتفي ما 

من جهة أخرى، لإلستجابة لحاجيات توسع تجمع قسنطينة، في حين أن الموقع جد متشبع  -

 :ألن تطوير النسيج غير ممكن
  الجيوب العمرانية واألراضي المستردة من األحياء القصديرية ال يمكنها أن تحوي إال

 .برنامجا ضيقا

  باإلنتقال إلى المراكز التابعة يعرض العديد من المساوئ كإستهالك أراضي التطوير

زراعية جيدة بسبب تموضع المراكز على األودية الثالث، مع حماية وظائف ثالثية 

 .   للتجمع األم

         :حالة مجال الدراسة -3-2
ي للتعمير لسنة وقع اإلختيار على سطح عين الباي بناًء على دراسات خالل المخطط التوجيه

 :لتوفر العوامل المحفزة التالية 9099
األرض موجودة بين بلديتي الخروب وعين )قربه من قسنطينة ومدينتين تابعتين  -  

 (.السمارة
 .األرض بور أو ذات إمكانات فالحية ضعيفة -
 .ساكن 499999هكتار ذا قدرة إستقبال  9599: عقار مهم قدر بـ -
 ".محمد بوضياف"اور مواصالت كبرى وإلى جوار المطار الدولي موقع محبذ لتقاطع مح -
نسبة معتبرة من األرض ذات نوعية جيوتقنية جيدة وضعيفة )موقع قابل للبناء مستقر  -

.«(اإلنحدار
1
  

لبلدية قسنطينة فهو يتداخل على جزء من إقليم   –علي منجلي  –إقليميا ال ينتمي توسع » -

 . زء آخر من بلدية عين السمارةالمدينة التابعة الخروب وج
حيث إنطلقت . وفي الحقيقة ال يوجد في الجزائر إطار قانوني يتعلق بالتوسعات الجديدة

 .في ظل غياب تام لتشريع خاص 9002أشغال إنجاز توسع عين الباي سنة 
 

                                                 

 - le groupement de Constantine constitué de Constantine et quatre villes 

satellites : El khroub, Ain Smara, Hamma Bouziane et Didouche Mourad. 
1
 - Makhloufi Lilia, émergence, évolution et identité d’une ville nouvelle : cas de 

Ali Mendjeli à Constantine, thèse de magister, option : urbanisme, département 

d’architecture et d’urbanisme, université mentouri, 2003, p : 69,71. 
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ُخطط في إطار أدوات التعمير العادية المعمول بها في  -علي منجلي  -توسع مدينة قسنطينة 

بالدراسات ( مجلس تهيئة اإلقليم) CADATوقد كلف مكتب الدراسات الوطني . لوطنا

أما دراسات تهيئة وتعمير الموقع بعثت من طرف مجلس الوزارات في ...المرتبطة بالموقع

 9009ديسمبر  99وفي ...وقد عين كمحيط للتجمع الحضري المستقبلي 9094ماي  22
بإعداد دراسات توسع عين ( سابقا CADAT) URBA-COكلفت سلطات مدينة قسنطينة 

أعطى والي قسنطينة الضوء  9002وفي . الباي، إلنجاز عدد مهم من السكنات اإلجتماعية

مارس  29: المؤرخ بـ 92األخضر لبداية األشغال وعين لجنة متابعة وفقا للقرار رقم 

والتأكيد رسميا وقد صادق المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لقسنطينة على خلق . 9002

علي »سمي هذا التوسع ...9009فيفري  25على إنشاء المدينة الجديدة من خالل مرسوم 

 .«2999أوت  95: حسب مرسوم وزاري بـتاريخ« منجلي
1

 

 :الدراسات الجيوتقنية -1 -2 -3
خلصت الدراسات الجيوتقنية إلى أن الموقع له قدرة تحمل جيدة وال توجد به إنزالقات »

ما الشروط المناخية، فالمدينة الجديدة نظرا لموقعها وتشييدها على هضبة أ. لألرض

. منخفضة فهي دون حماية طبيعية حيث تتعرض إلى شتاء بارد ممطر وصيف حار جاف
 ومعرضة 

للرياح أين تجتاحها تيارات من الجهة الشمالية تكون محملة باألمطار وفي الصيف الرياح 

. «يساهم في تقليص مشاكل الرطوبةوهذا ما (. السيريكو)الساخنة 
2
  

 :المياه -2 -2 -3 
من خالل بعض المعطيات المتعلقة بنوعية التربة وموقع نقاط المياه، نخلص إلى أن إمكانية »

وتكشف . إنجاز آبار في الطبقات الجوفية والحصول على منسوب مياه كاف غير موات

مياه تحتوي على قيمة أمالح معدنية  العينتين المدروستين للمياه من خالل الرواسب أنها

متوسطة ومعدل مرتفع من الملح؛ ومع ذلك فإن المخبر الذي قدم نتائج التحليل حول التركيب 

 . البكتيريولوجي والكيميائي يبين أنه ماء صالح للشرب وذو نوعية جيدة
 :قدرت إحتياجات المدينة الجديدة للمياه بـ

 ثا/ل995: في المدى القصير -
 ثا/ل259: المدى المتوسطفي  -
. «ثا/ل009ثا، /ل195: في المدى البعيد -

3
 

 
 
 

                                                 
1
 - Mohamed foura et Yasmina foura, ville nouvelle ou ZHUN à grande échelle : 

l’exemple d’Ali Mendjeli à Constantine ? article publiée, 

www.annalesdelarechercheurbaine.fr/img/16fourra98ps.pdf 
2
 - Kassah Laouar Ines, la ville nouvelle Ali Mendjeli : acteurs et gouvernance 

dans le processus d’édification, mémoire de magister en aménagement du 

territoire, faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement 

du territoire, université Mentouri de Constantine, mars 2007, p :45.   
3
 - URBA-C0, rapport sur la nouvelle ville Ali – Mendjeli, p : 29,35. 
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 :  طاقة اإلستيعاب -3 -3-2
% 04تمثل نسبة )سكن أغلبها سكنات جماعية إجتماعية، تساهمية وإيجارية  59999» -

في حين السكن % 1299؛ أما السكن الفردي يمثل نسبة (من مجموع الحظيرة السكنية

.«%9294ثل برنامج ضعيف بمعدل الترقوي الخاص يم
1
 :حيث نميز بين 

 « سكنات نوعF1  0209بنسبة.% 

  سكنات نوعF2  34245بنسبة.% 

  سكنات نوعF3  35241بنسبة.% 

الوضع الذي يعبر عن حالة إزدحام مبيتي خاصة ] 9293أين وصل معدل شغل السكن إلى 

م F2 - 39نوع من [ على هذا الحجم من السكنات، حيث لم يتجاوز مساحة السكن
2

، والسكن 

م 19مساحته  – F3نوع  
2

فيما يخص العائالت الفقيرة  429كما قدر معدل شغل الوحدة . 

 .  لدى العائالت األقل فقرا 229والذي ينخفض إلى 
 . ساكن 499999 - 
. «هكتار 9599وعاء عقاري تقدر مساحته  -

2
 

 :مخطط شغل األراضي -3 -3
 9242تشغل مساحة ...مخططات شغل األراضي( 90)تسعة المدينة الجديدة تتوفر على »

 .هكتار
يشغل المركز الرئيسي والجهة الشمالية الشرقية للمدينة ويشمل الوحدات : 11أ .ش.م -

ومما ال شك . هكتار 539تبلغ مساحته . 94-9-9-1-5-4-2-9: الجوارية الثمانية التالية رقم

ال التنفيذ وهذا قبل المصادقة النهائية عليه وقبل فيه أنه األكبر وهو األول الذي بدأت به أشغ

هذا المخطط مركزي وضروري . إنطالق دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 :إلنطالق إنشاء المدينة ألنه يسمح بـ
 .التي تمثل أساس للمشروع( مختلف شبكات الطرق)إنجاز هيكل المدينة  -
 .ساسية للحياة اليوميةمنح المدينة مجموعة من التجهيزات األ -
إسكان أكبر عدد ممكن من السكان والسيما من قسنطينة ألن مشاكل السكن بها بدأت  -

وحاالت ...(. أحياء قصديرية، المناطق المتضررة بإنزالقات التربة، مدينة قديمة،)تتضاعف 

 .الطوارئ أصبحت متكررة
(. 90، 92، 99)وارية رقم ويشمل ثالث وحدات ج 99أ .ش.يقع في جنوب م :12أ .ش.م - 

 .من المساحة اإلجمالية% 99293هكتار والتي تمثل نسبة  941يشغل مساحة 
. 90و 99يشمل الوحدة الجوارية رقم . يقع في الجزء الجنوبي الغربي للمدينة :13. أ.ش.م -

 .من المساحة اإلجمالية% 99241هكتار والتي تمثل  939تبلغ مساحته 
تشمل . جميع هذه المخططات تقع في الجزء الغربي للمدينة :18-17-16-15-14. أ.ش.م -

 .29-93-93-99-99: الوحدات الجوارية رقم
 
 

                                                 
1
 - www.lanouvelleville.com/newtools.html 

2
من خالل مقابلة بموظفي مديرية السكن والتجهيزات العمومية لقسنطينة، أفريل معلومات محصلة  - 

2999. 
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. «هكتار 993يمتد على . 91و  95يشمل الوحدتين الجواريتين  :19. أ.ش.م -

1
 

يوضح توزيع مخططات شغل األراضي بالتوسع الجديد علي  -(27 -13: )مجدول رق

 منجلي بقسنطينة
مساحة  الوحدة الجوارية أ.ش.م

 أ.ش.م
     
% 

 مالحظة

99 99-92-94-95-91-99-99-
94 

مكتمل غير مصادق  43,83 540

 عليه

 مصادق عليه 11,04 136 90-92-99 92

 مصادق عليه 11,36 140 90-99 94

 مصادق عليه 05,68 70 99 93

مكتمل غير مصادق  07,47 92 99 95

 عليه

مصادق مكتمل غير  03,25 40 29 91

 عليه

مكتمل غير مصادق  04,46 55 93 99

 عليه

 قيد الدراسة 03,65 45 93 99

 قيد الدراسة 09,25 114 95-91 90

  100 1232 المجموع              
Source : Kassah Laouar Ines, la ville nouvelle Ali Mendjeli : acteurs et 

gouvernance dans le processus d’édification, mémoire de magister en 

aménagement du territoire, faculté des sciences de la terre, de la géographie et 

de l’aménagement du territoire, université Mentouri de Constantine, mars 2007/ 

DUC2005, p :50. 

 :راضي بهذا التوسعوالخريطة التالية توضح أكثر مواقع مختلف مخططات شغل األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 - Kassah Laouar Ines, la ville nouvelle Ali Mendjeli : acteurs et gouvernance 

dans le processus d’édification, mémoire de magister en aménagement du 

territoire, faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement 

du territoire, université Mentouri de Constantine, mars 2007, p :52. 
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 مدينة الجديدة توزيع مخططات شغل األراضي التسعة بال :31 -13خريطة رقم 
 قسنطينة -علي منجلي  

 
 .URBA – CO ،2999 :المصدر               

 :مبدأ التهيئة العمرانية -4 -3
 .دورها األحياءالتنطيق الدقيق هو تجزئة المناطق سكنية إلى وحدات جوارية والتي تكون ب»

تجارة للضروريات، : نظريا كل وحدة جوارية تشمل تجهيزات مختلفة تلبي حاجيات السكان

تجهيزات صحية، تجهيزات ذات طابع تعليمي باإلضافة إلى تجهيزات جماعية، إدارية، 

كل وحدة جوارية تتعلق بعدد معين من السكان ومستوى معين من . ترفيهية وسوسيوثقافية

التي تلبي حاجيات السكان والمحددة إنطالقا من شبكة تجهيزات معرفة من خالل التجهيزات 

 .قواعد التعمير في الوطن
تُميز الواحدة عن . 29إلى غاية  99وحدة جوارية مرقمة من  29هذا التوسع سيقسم إلى  -

 .األخرى بحجمها وشكلها
 .وحدات جوارية 93أحياء؛ كل حي يتكون من  95يتشكل من  -
.«حي 94إلى  92األحياء يتكون من  مجمع -

1
 

 :الجدول التالي يوضح ذلك

 
 

                                                 
1
 - Mohamed foura et Yasmina foura, ville nouvelle ou ZHUN à grande échelle : 

l’exemple d’Ali Mendjeli à Constantine ? Op.cit. 
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 يوضح تقسيم األحياء وتوزيع الوحدات الجوارية -(28 -13: )رقمجدول 

الوحدة  الحي

 الجوارية
مساحة الوحدات الجوارية 

 (هـ)
النسبة 

% 
مساحة 

 األحياء
النسبة 

% 

 
99 

99 95293 06,48  
227,18 

 
19,61 

 
92 35234 03,92 

94 43293 02,94 

93 72,67 06,27 

92 
 

95 86,32 07,45  
219,75 

 
18,96 91 40,38 03,49 

99 73,09 06,31 

99 19,96 01,72 

 
94 

90 69,54 06,00  
227 ,22 

 
19,61 99 39,10 03,37 

99 85,56 07,38 

92 33,02 02,85 

 
93 

94 58,45 05,04  
183,31 

 
15,82 93 48,51 04,19 

95 60,31 05,20 

91 16,04 01,38 

 
95 

99 82,03 07,08  
301,28 

 
26,00 99 87,08 07,52 

90 63,98 05,52 

29 68,19 05,89 

 100 1158,74 999 1158,74 المجموع            
Source : Kassah Laouar Ines, la ville nouvelle Ali Mendjeli : acteurs et 

gouvernance dans le processus d’édification, mémoire de magister en 

aménagement du territoire, faculté des sciences de la terre, de la géographie et 

de l’aménagement du territoire, université Mentouri de Constantine, mars 2007, 

p :49. 

نالحظ تباين مساحات الوحدات الجوارية، وبالتأكيد هذا يعني إختالف عدد التجهيزات  

وطبيعة الخدمات المعروضة باإلضافة إلى عدم ثبات عدد السكنات وأنواعها، عدد السكان 

هكتار، أي أن  9599وكما نعلم أن المساحة اإلجمالية لهذا التوسع هي  .ختالف فئاتهموإ

هكتار مخصصة لحديقة ترفيهية، مقبرة ومنطقة نشاطات مختلفة  439221المساحة المتبقية 

(ZAM) ومن المالحظ أن هذه المساحة جدة ضئيلة خاصة إذا تعلق األمر بوجود منطقة ،

 .ساكن 39999 - 49999هيئ إلستقال ما بين ترفيهية، ذلك أن كل حي م
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توضح موقع مجموعة الوحدات الجوارية المشكلة للتوسع الجديد  :41 -13 خريطة رقم

 بمدينة قسنطينة" علي منجلي"
 
 
 
 
 

 
 

 .2999قسنطينة،  - urba - coمكتب الدراسات  :المصدر
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وبالنسبة . طرقات رئيسية، ثانوية وثالثية: نفس مبدأ التسلسل أتخذ بالنسبة لشبكة الطرقات»

مركز رئيسي على مستوى المدينة، مراكز ثانوية على مستوى حي أو مجمع من : للمراكز

وكمالحظة هناك تََدُرج كذلك في كثافة النسيج، كثافة قوية على مستوى المركز . األحياء

ئيسي يتطور خطيا على المركز الر. وكثافة متوسطة حول المركز ثم كثافة ضعيفة باألطراف

المراكز الثانوية تجهز لخلق تكامل بين المركز الحضري ...999الطريق الوالئي رقم 

. «للمدينة الجديدة والمحيط، على حد السواء القريب والبعيد
1
  

 :صيات التي ميزت المشروعصوبعض الخو -5 -3
المخطط التوجيهي أي قبل المصادقة على  9002إنطلقت ورشات اإلنجاز في األشغال سنة  -

، وقبل المصادقة على 9009للتهيئة والتعمير لمجمع قسنطينة الذي تمت المصادقة عليه سنة 

وهذه تعتبر نقطة سلبية تحسب في مسار . 9003مخطط شغل األراضي المصادق عليه سنة 

 . إنجاز المدينة
مجموع األراضي هذا الشكل يغطي ...في البداية المدينة الجديدة كانت على شكل قيتارة» -

ثم ُغيِّر هذا الشكل بناًء على إقتراح (. PUD)المحددة في إطار المخطط التوجيهي للتعمير

حيث أزيل التوسع الشرقي الذي . والمقبول لدى السلطات المحلية  URBA-COمن طرف

، وما يعادل مساحته حدد بالشمال الغربي واتخذ تسمية توسع "ذراع قيثارة"يمثل شكل 

 . وأضيف قطعة أرض كبيرة بالجنوب الشرقي. 95جوارية رقم الوحدة ال
كون هذا التوسع يقع في منطقة فالحية ذات إمكانات فالحية : يعود هذا التغيير إلى سببين

كبيرة، في حين أن وزارة الفالحة أعلنت أنها منطقة يمنع بها جميع البناءات، وكل 

بالقرب من المؤسسة الوطنية للمالحة  أما السبب الثاني كون أن التوسع يقع. التجاوزات

كما أحدثت العديد من التغيرات (. كلم 91يقال رواق ذا )الجوية، في رواق للحماية الجوية 

وبالنسبة للمقبرة التي , على بعض مخططات شغل األراضي بما في ذلك الوحدات الجوارية

قرار نقلها بمخرج المدينة برمجت في أول األمر بمدخل المدينة في الجهة الشرقية تم تعديل ب

، نظرا لطبيعة الموقع الصخرية حيث ال يمكن 2995على الجهة الغربية طبقا لمخطط 

كسرها وفتح القبور، كذلك فإن نفس الموقع أصبح منطقة ردم وحفر الناتجة عن أشغال إنجاز 

.«السكنات بالوحدات الجوارية األولى
2

   
، شكلت نقطة إنطالق إلنجاز التوسع 90، 99، 99، 91، 95، 99الوحدات الجوارية رقم  -

وحدة سكنية والذي يمثل  99919: الجديد نظرا ألهمية برنامج السكن الذي تضمه المقدر بـ

 .من مجموع برنامج السكن بالتوسع الجديد بأكمله% 4424نسبة 

 :إمكانات المدينة الجديدة أثناء مرحلة اإلستغالل -6 -3
 «ة علي منجلي في ما يتعلق بمجال التعليمإستقاللية المدينة الجديد. 

  ما تزال علي منجلي مرتبطة بالمدينة األم بشكل كبير في القطاع الصحي وكذلك

 .الخدمات

 

                                                 
1
 - Mohamed foura et Yasmina foura, ville nouvelle ou ZHUN à grande échelle : 

l’exemple d’Ali Mendjeli à Constantine ? Op.cit. 
2
 - Kassah Laouar Ines, la ville nouvelle Ali Mendjeli : acteurs et gouvernance 

dans le processus d’édification, op.cit., p : 92, 97.   
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  بالرغم من تنقل سكان المدينة الجديدة للحصول على العمل، فهي تعرض فرص عمل

نها مناصب عمل مرتبطة بخصوصية المدينة كو)مؤقتة هامة لسكان المدينة األم 

 (.تتوفر على ورشات بناء وغيرها

 القطاع : الخط المدينة الجديدة    جبل الوحش تخدم، القطاعات العمرانية التالية

 .العمراني سيدي مبروك، القطاع العمراني الڤماص والقطاع العمراني للزيادية

  المعاينة بينت وجود تنمية عمرانية غير متحكم بها بجميع التجمعات العمرانية

. «حيطة بمدينة قسنطينةالم
1

 

 «باإلضافة إلى وجود ...إن تقسيم المدينة إلى مركزين رئيسيين وأربعة مراكز ثانوية

. «منطقتين صناعيتين مبرمجتين يجعل من المدينة مدينة إسكانية وصناعية
2
  

 «ويشبه في ...اليوم، هذا التجمع الحضري الجديد يأخذ شكل تركز إسكاني بسيط

، نظرا 9099 -9099ناطق السكنية الحضرية الجديدة لسنوات جميع النواحي الم

. «لإلستخفاف به
3

 

" علي منجلي"المدينة الجديدة بالرغم من وجود العديد من النقائص التي تميز مشروع        
سواء في ما يخص مخطط التعمير أو أثناء مرحلتي اإلنجاز واإلستغالل إال أنه ال أحد يمكنه 

ة في تغطية كثير من المشاكل خاصة بإحتواء مجموعة كبيرة من سكان أن ينكر فضل المدين

القصدير والمناطق الخطرة إلى جانب دعم فئات محرومة ضعيفة أين منحتهم المدينة حق 

 .ومستوى للعيش راضين عنه بدال عن التهميش الذي كان يرافقهم سابقا
– والية البليدة  -المدينة الجديدة بوينان  -3 

 : مدخل
كلم جنوب  59تظهر البليدة بردائها األبيض الناصع على سفح جبل األطلس على بعد »       

ويعود . الجزائر على الضفة اليمنى لوادي الكبير الذي تمون مياهه العديدة من النافورات

حيث حول األندلسيون األراضي القاحلة إلى سهول  9545تاريخ تأسيس هذه المدينة إلى سنة 

بليدة المدعوة أيضا مدينة الورود، الحظيرة الشريعة التي تشكل مقصدا خصبة وتحتضن ال

.«سياحيا أخر آلالف الزوار
4

 

 :اإلطار القانوني -1 -4
الموافق ألول أفريل سنة  9325صفر عام  99مؤرخ في  01-93مرسوم تنفيذي رقم  -

 .، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوينان2993

 

                                                 
1
 - Ghenouchi Rana Ghoussoun, urbanisation nouvelle et mobilité : cas de « la 

ville nouvelle ALI MENDJELI» - Constantine/ 

www.umc.edu.dz/.../GHNOUCHI%20RANA%20GHESSOUN.pdf 
2
 - Kassah Laouar Ines, la ville nouvelle Ali Mendjeli : acteurs et gouvernance 

dans le processus d’édification, op.cit., p : 94.   
3
 - Mohamed foura et Yasmina foura, ville nouvelle ou ZHUN à grande échelle : 

l’exemple d’Ali Mendjeli à Constantine ? Op.cit. 
4
 -LNG 16    مبر وهران، ديس -، المصب 9مجلة تصدر عن تنسيقية اإلتصال لسونطراك، العدد

    www .ing16 .org     .99: ،ص2990
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في سبتمبر  01-93: لمدينة الجديدة بوينان حسب المرسوم رقمأنشئت المؤسسة العمومية ل -

2991. 

المتعلق بشروط ) 2992ماي  99: الموافق لـ 9-2حسب المادة األولى من القانون رقم » -

 ".المدينة الجديدة لبوينان"، تنشأ مدينة جديدة تسمى (إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها

 .جديدة لبوينان بوالية البليدة على إقليم بلدية بوينانتقع المدينة ال: حسب المادة الثانية -

 :تشمل ما يأتي. هكتارا 2995تغطي حدود المدينة الجديدة لبوينان مساحة : المادة الثالثة  -

 9195 هكتار داخل حدود تعمير وتهيئة المدينة الجديدة. 

 599 دةهكتار حول المساحات المهيأة والتي تمثل حدود حماية المدينة الجدي. 

 .تتمثل المهام الرئيسية للمدينة الجديدة لبوينان في النشاطات الرياضية والترفيهية :3المادة  -

 :يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة  كما يأتي: 5المادة  -

  نسمة 959.999فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد. 

 تجهيزات إدارية. 

 ة ومؤسسات للشباب والرياضةمنشآت وتجهيزات رياضية وترفيهي. 

 معاهد جامعية ومراكز للبحث والتنمية. 

  شاطات الشباب بـنـ مرتبطة وسائل إنتاج إلى الخصوص على موّجهةمناطق نشاطات

 .والرياضة والترفيه

 عند اإلقتضاء، مقرات الهياكل أو هيئات تأطير الشباب والرياضة. 

 تجهيزات إستشفائية وصحية. 

 دقية وخدماتيةتجهيزات تجارية وفن. 

  شبكات عمومية لمنشآت قاعدية منها نواقل الطاقة والماء ومنشآت اإلتصاالت

 .ومنشآت الطرق

 منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة. 

 تجهيزات عمومية ملحقة للخدمات الحضرية والخدمات المجاورة. 

 اماتهافضاءات للحماية حول المدينة  الجديدة التي يحدد مخطط التهيئة إستخد».
1

 

 :عن المشروع( معلومات أساسية)خلفية   -2 -4
 :مشروع تعاون ثنائي إقتصادي»

 بالنسبة للحكومة الجزائرية: 
 .خلق مدينة نموذجية تستخدم كمرجع لتنمية جهوية متوازنة -

 .إكتساب تنافسية لمنطقة الجزائر جديرة بأن تكون مدينة عالمية -

 .اصمة الناتجة عن اإلكتظاظ السكاني بهاحلول لمختلف المشاكل الحضرية للع -

 .توفير سكنات مرتبطة بالطلب -

 .بناء بنيات تحتية متطورة تحسن الوظائف العمرانية -

 بالنسبة للحكومة الكورية: 
 .كوريا -تقوية التعاون وعالقات الصداقة جزائر -

 .فتح آفاق جديدة للتعاون اإلقتصادي الثنائي -

 .النجاحمشاريع مدن جديدة كورية حققت  لتهيئة من خاللنقل خبرات مكتسبة حول ا -

                                                 
1
  .25،21:، ص2993أفريل  3، 29العدد /الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  - 
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 .مساعدة من طرف الصناعة الكورية لتبادل المعلومات حول األسواق الجديدة -

 تواريخ مهمة: 

الوزير الجزائري لتهيئة اإلقليم والبيئة ": محضر الموافقة"تقرير : 2991جوان  29 -

 .والسياحة والوزير الكوري للبناء والنقل

الوزير الجزائري لتهيئة اإلقليم والبيئة والسياحة : توقيع اإلتفاقية: 2999جانفي  95 -

 .والوزير الكوري للبناء والنقل

ومؤسسة  Korea land corporationتوقيع مذكرة اإلتفاق بين : 2999جانفي  99 -

 .المدينة الجديدة لبوينان

 .أعضاء 99إلى  5الذي تجاوز من : توسيع اإلتحاد: 2999جوان  99 -

مؤسسة المدينة الجديدة لبوينان واإلتحاد ": محضر التعاون"توقيع : 2999جويلية  93 -

 .الكوري

 .لمخطط تهيئة المدينة الجديدة بوينان( المؤقت)تقديم التقرير المرحلي : 2999سبتمبر  99 -

.«تقديم خطة األعمال: 2999أكتوبر  95 -
1
  

 .إنطالق المشروع: 2990جانفي » -

. «أشهر منذ تاريخ إنطالق المشروع 90: المشروع مدة -
2

 

 للمدينة الجديدة بوينان لمخطط التهيئة :12 -13صورة رقم 

 
 .2999 المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بوينان، البليدة، ماي :المصدر

                                                 
1
 - le consortium coréen et partenaire algérien : MATET, EPIC, business plan de 

la ville nouvelle de bouinan, Algérie, p : 06 
2
 - ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, rapport 

concerne la mission B de la finalisation du plan d'aménagement de la ville 

nouvelle de Bouinan, 31/08/2010, p : 04.                                                           
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 :حالة األماكن -3 -4
 :الموقع -1 -3 -4
كلم جنوب الجزائر  45بوينان على بعد  تقع المدينة الجديدة بوينان كليا على إقليم بلدية»

حمام ملوان والشريعة، ومن : شبلي، الجنوب: بوفاريك، الشرق: يحدها من الشمال .العاصمة

هكتار  599هكتار محيط التعمير، 9.195: تضم. هكتار 2175بمساحة . الصومعة: الغرب

بوينان مقاطعة بلدية )ت أين يغطي محيط التعمير للمدينة الجديدة أربعة تجمعا. منطقة الحماية

. «باإلضافة إلى منطقة ضئيلة متفرقة( عمروسة، مالحة وحساينية: وثالث تجمعات ثانوية
1

 

 :المناخ -2 -3 -4
 : يتوزع الموقع على ثالث مناطق بيومناخية كبرى هي

 .تتميز بشتاء بارد وممطر :سهول متيجة» -
 .تتميز بمناخ رطب ومعتدل الحرارة :السفوح -
 .تتميز بوجود األمطار وإنخفاض شديد لدرجة الحرارة :الالجب -

 أما كأقصى حد تكون في شهر أوت ،°21وبخصوص درجة الحرارة تكون متوسطة عند 
 .ملم 199 -299وأدنى درجة في ديسمبر ويتراوح معدل التساقط السنوي بين  

 :الرياح المسيطرة -
. «ية في الصيفإتجاه الرياح غربية، غربية شمالية في الشتاء وشرق

2
 

 .نالحظ أن توفر هذه المعطيات جد مهم في تحديد إتجاه المباني وتصميمها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
، البليدة، ماي المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بوينانالل مقابلة بموظفي معلومات محصلة من خ - 

2999. 
2
 - ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement rapport 

concerne la mission B de la finalisation du plan d'aménagement de la ville 

nouvelle de Bouinan, l’étude d’impact, 31/08/2010,  p : 11, 13. 
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 توضح الموقع الجهوي للمدينة الجديدة بوينان: 51 -13رقم خريطة 

 
 

 .2999وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم، مارس  :المصدر
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الجديدة للطوق األول والجيل األول من خالل  كما يمكن أن نبين أن بوينان تعتبر أحد المدن

 :الخريطة التالية

 األول( التاج)توضح أن بوينان أحد المدن الجديدة للطوق  :61 -13خريطة رقم 

 
 .2999المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بوينان، ماي  :المصدر

 :التضاريس -3 -3 -4
 . السهول، السفوح والجبال: تباينةتصنف تضاريس المدينة الجديدة على ثالثة أشكال م»

أغلبية أراضي بوينان تتشكل أساسا من السهول في حين أن جنوب المدينة خاصة مالحة 

أما المناطق الجبلية الواقعة كذلك بالجنوب تشتد بها اإلرتفاعات . تعتبر منطقة شديدة اإلنحدار

. «ميةواإلنحدارات لذا فهي تتطلب الحماية والتهيئة كمنطقة خضراء مح
1

 

 :الموارد الطبيعية -4 -3 -4

 الموارد المائية: 
 :يقطع موقع المدينة الجديدة العديد من األودية

 .وادي الهاد،  الصفصاف ووادي قالب؛ وديان تنبع من جنوب حساينية وتلتقي عند السهل -
 .وادي عمروسة والذي يعبر هذه البلدية -

 .الفصول والسنواتحيث تعتبر هذه األودية مؤقتة وجريانها حسب 
. «وادي الحراش الذي ينبع من جبال تابالط ويشكل جريان مائي دائم

2
 

                                                 
1
 - ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement rapport 

concerne la mission B de la finalisation du plan d'aménagement de la ville 

nouvelle de Bouinan, l’étude d’impact, 31/08/2010,  p : 13. 
2
، بليدة، ماي المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بوينان ت محصلة من خالل مقابلة بموظفيمعلوما - 

2999. 
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 يوضح مجموعة األودية التي تعبر الموقع :11 -13مخطط رقم 

 
Source : ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 

rapport concerne la mission B de la finalisation du plan d'aménagement de la 

ville nouvelle de Bouinan, 31/08/2010, p :18.      
 

من المؤكد أن المورد المائي يمثل ورقة رابحة للموقع إالّ أنه إذا زاد الشيء عن حده إنقلب 

إلى ضده؛ فواقع العديد من البلديات اليوم بالبليدة يدعو إلى ضرورة إنشاء السدود ألن خطر 

 .ان الوديان أصبح يهدد الفرد والممتلكاتفيض

 الغطاء النباتي والتنوع الحيواني: 
تعتبر بوينان منطقة غنية بكثافة وتنوع الغطاء النباتي بها، كذلك بالنسبة لألنواع الحيوانية 

نظرا لقربها من الحظيرة الوطنية للشريعة والغابات المحمية التي تغطي المناطق التلية 

 .للموقع

 :الدراسة الجيوتقنية والطبوغرافيا -5 -3 -4
إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة طبيعة مجال الدراسة لتحديد المناطق القابلة للتعمير 

 .وعناصر البناء المواتية لهذه المنطقة
مع إنحدار ( marne des grès)تكون مكونة من الطين، الَجْمَعر  :المناطق المحبذة للبناء» -

 .%5-%9ضعيف من 
تكون مختلفة التركيب، والمتعارف عليه أنها   (:السفح)المناطق المتوسطة القبول للبناء  -

  .%29-%99صخرية ذات إنحدار متوسط يتراوح بين 

 اإلنحدارات: 
 [:أُثبت وجود أربعة فئات لإلنحدارات بالموقع هي كالتالي]
 .%2 -%9من مجموع المجال ذات إنحدار 20% -
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 .%5 -%2: من مجموع المجال ذات إنحدار بين 95% -
 .%29 -%99من مجموع المجال ذات إنحدار  49% -
. «%25من المجال تتميز بإنحدار يفوق 90% -

1
 

حسب هذه المعطيات نالحظ أن نسبة األراضي القابلة للبناء ستكون ضئيلة ألن فئات 

جال الدراسة ذات إنحدار من مجموع م%20اإلنحدار جد متذبذبة، حيث نجد نسبة أكثر من 

شديد اإلنحدار مما سينتج عنه  %90ضعيف، وبالمقابل يوجد كذلك جزء من المنطقة يفوق 

خطر الفيضانات التي ستهدد المنطقة وسيكلف وقت إضافي لتسوية األرضية ونفقات أكبر 

فهناك مكاتب دراسات أخرى ال %(  29-%99)لإلنجاز، أما بخصوص فئة اإلنحدار 

 . محبذة أو يسهل فيها البناءتعتبرها 

 اإلرتفاعات: 
 .تتميز بوينان بتموقع الجبال في الجهة الجنوبية والسهول بالشمال» -
 .م323م إلى 93اإلرتفاعات تتراوح بين  -
 –م 99تختلف من . %9924أغلبية إرتفاعات المحيط العمراني للمدينة الجديدة تمثل نسبة  -

. «م229
2
  

 :ينقسم إلى ثالث مناطق للتعمير، حيث نجد بالنسبة لموقع الدراسة
المنطقة المحبذة للتعمير هي منطقة منخفضة، منطقة السفوح منطقة متوسطة القبول للبناء 

 في تقع بوينان بلدية أن إلى باإلضافة%. 25ومنطقة يصعب عليها البناء ذات إنحدار يفوق 
 .للزالزل الثالثة الدرجة من منطقة

المساحة القابلة للبناء ستكون ضئيلة والمناطق األخرى ستكون جد مكلفة كما ذكرنا سابقا فإن 

 .وما يعاب في هذه التقسيمات المحددة لجيولوجية الموقع أن طبيعة التربة لم تذكر
 :محتوى الدراسة -4 -4 

يمكن أن نلخص محتوى الدراسة التي قدمت إلعداد مشروع المدينة الجديدة بوينان في 

 :الجدول التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 .2999، ماي المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بوينانمعلومات محصلة من خالل مقابلة بموظفي  - 

2
 - ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement rapport 

concerne la mission B de la finalisation du plan d'aménagement de la ville 

nouvelle de Bouinan, l’étude d’impact, 31/08/2010, p : 12. 
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 يوضح مضمون الدراسة المتعلقة بمشروع المدينة الجديدة بوينان -(29 -13): جدول رقم

 المحتوى المهمة

تحليل وإدراك عام 

للمدينة الجديدة 

(A) 

 تحديد أهداف وتوجهات المشروع 

 دراسة قاعدة المعطيات وتحليل الموقع 

 مراجعة الوظائف وتحديد مؤشرات البرنامج 

 مفاهيمتعريف وتطوير ال 

 فحص وإختيار المتغيرات 

 دراسة أولية حول األثر البيئي 

 
 
 
 
 

مخطط التهيئة 

(B) 

دراسات المشروع  البرامج                         

 التمهيدي

  السكان

والتركيبة 

 العمرانية

  مخطط شغل

 األراضي

  تقسيم

الوظائف 

 والنقل

  المنظر

 العمراني

  الحظائر

والمساحات 

 الخضراء

  تجهيزات

 موميةع

  مختلف

 الشبكات

 الطرق 

  التموين بالمياه

 الصالحة للشرب

  الكهرباء )الطاقة

 (والغاز

 اإلتصاالت 

دراسة تنفيذ 

الشبكات األولية 

إعداد )والثانوية 

 (C( )المخططات

 الطرق 

 التموين بالمياه الصالحة للشرب 

  (الكهرباء والغاز)الطاقة 

 اإلتصاالت

تأهيل األنسجة 

 (D)الموجودة 
 إدماج األنسجة العمرانية الموجودة سيرورة 

 تواصل المدينة الجديدة مع األنسجة العمرانية الموجودة. 
Source : ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement rapport 

concerne la mission B de la finalisation du plan d'aménagement de la ville 

nouvelle de Bouinan, 31/08/2010, p :04.                                                           

 :الدراسة العمرانية -1 -4 -4

 عدد السكان والسكنات: 
بوينان مقاطعة )بلغ عدد سكان الوحدات السكانية الخمسة المذكورة سابقا  2995في سنة »

حساينية باإلضافة إلى منطقة ضئيلة عمروسة، مالحة و: بلدية وثالث تجمعات ثانوية

: ويتوقع أن تضم المدينة الجديدة%. 4نسمة حسب معدل نمو وصل إلى  29909( متفرقة
 %44إلى  %49سكن، أين خصص مابين  45999إلى جانب  2925نسمة سنة  959.999

 .329: أما معدل شغل السكنات قدر بـ. من العقار اإلجمالي للسكنات
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 نشطة حسب القطاعاتتوزيع الفئة ال: 
هو  2925أما مناصب الشغل المتوقع إحداثها إلى حين % 39: قدرت الفئة النشطة بـ

 :حيث 19999
 %.15األنشطة الثانوية والثالثية تفوق  -
 %.25: اإلدارة والخدمات العمومية -
 %.99الفالحة  -

 التجزئة العقارية: 
 199نة أظهرت منطقتين إحداهما بـ هكتار، المعاي 9595أثناء القيام بتحري جزئي على 

 :هكتار بجوار بوغارة، حيث 059هكتار بالجهة  الشرقية للصومعة والمنطقة األخرى بـ 

 .2999هكتار مكتملة اإلنجاز في جوان  199توجد منطقة ذات أولية بمساحة  -

. «هكتار قريبا سيتم إنجازها 059منطقتين بـ  -
1

 

 :الطبيعة القانونية لألراضي -
 .%4929: أما األراضي الخاصة قدرت بـ %1920مثل نسبة األراضي العمومية ت»

 :تقييم األمالك التابعة للدولة -
 .هكتار 199 منطقة ريفية بـ: منطقة ذات أولوية -

 .هكتار تقييمها ال يزال على مستوى الميدان 299ملكية خاصة بمساحة  129كما يوجد  -

 (. لزوم لشغلهاال)هكتار  49ملكية عمومية بمساحة  -

هكتار تقييمها ال يزال على مستوى الميدان حيث  53:منطقة عمرانية بـ: منطقة ذات أولوية -

.«هكتار 54هكتار وملكية خاصة بـ  9تضم ملكية عمومية لـ 
2

 
محتج أمام مقر دائرة بوينان بالبليدة، منددين بما  299و في هذا اإلطار إعتصم ما يقارب 

قهم من طرف مديرية أمالك الدولة التي سلبت أراضيهم بأرخص وصفوه اإلجحاف في ح

. دينار بحجة إنشاء المدينة الجديدة ببوينان 599: األثمان، حيث حدد سعر المتر المربع بـ
تقييم المتر المربع ...2993والتي بفعلها توقفت كل عمليات منح رخص البناء للمواطنين منذ 

وتجاوزه الزمن، بينما  9095ن هذا السعر مرجعه دينار أمر مرفوض بإعتبار أ 599: بـ

السعر الحالي المتداول في السوق في المنطقة يتراوح ما بين مليون سنتيم ومليون ونصف 

وناشد المحتجون ...المليون للمتر المربع، واتهموا جهات مسؤولة بالبزنسة في أراضيهم

. ت على األراضي الفالحيةرئيس الجمهورية بالتدخل العاجل إليقاف عملية زحف اإلسمن
3

 
 .كما نالحظ أن طبيعة ملكية األراضي دفعت في كثير من الحاالت إلى تأجيل وتأخير اإلنجاز

 :ويمكن أن نبين طبيعة اإلستحواذ العقاري بالمدينة من خالل الجدول التالي

 
 
 

                                                 
1
، المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بوينانمعلومات محصلة من خالل مقابلة برئيس المصلحة التقنية ب - 

 .2999ماي 
2
- l’établissement de la Ville nouvelle Bouinan, rapport de synthèse sur 

l’avancement des travaux, juin 2010,p : 02,04.    
3
 www. Al-fadjr.com /93: ، ص94/94/2999، الخميس 4915ل، جريدة الفجر، العدد .أحمد - 
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 يوضح عملية التحكم العقاري بالمدينة الجديدة بوينان  -(31 -13): جدول رقم

 (هكتار)المساحة  طبيعة التعيين ينالتعي

 
 

 السكنات
 
 

 929 فردي

 999 نصف جماعي

 449 جماعي

 
 

األنشطة 

 اإلقتصادية
 
 

 19 تجارة وسياحة

 19 الثالثية
 

 99 تموينية، تكنولوجية وصناعية
 
 

 
 
 

 التجهيزات

 929 رياضية

 19 تعليمية وجامعات

 99 مساجد

 0 مستشفيات ومراكز صحية

 3 ثقافية

 3 إدارية 

 409 مساحات خضراء، ملعب الغولف، الحظائر العمرانية الفضاء غير المبني

 953 شبكة النقل البنيات التحتية

 31 الهياكل التقنية

 
 .2999معطيات من المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بوينان، ماي /  إعداد الطالبة :المصدر

 

ن الجماعي مقارنة باألشكال األخرى للسكن أما األنشطة كما نالحظ سيادة لنصيب السك 

إالّ أنه هناك إختالف بارز بين الحصة المخصصة للسكن . اإلقتصادية تقريبا متعادلة

هكتار وهو رقم مرتفع  129واألنشطة اإلقتصادية، حيث نجد أن األولى وصلت إلى مجموع 

هذا ما سيخلق اإلختالل الوظيفي مع تقدم و. هكتار 299: مقارنة بالحالة الثانية التي إكتفت بـ

الوقت، حيث سيفوق عدد السكان عدد مناصب الشغل بسبب قلة الوحدات اإلنتاجية لغياب أو 

ضعف األوعية العقارية لصالح األنشطة اإلقتصادية؛ وكما نعلم أن أهم المبادئ األساسية 

 / بين عدد السكان والسكنات التي يجب مراعاتها عند تشييد المدن الجديدة خاصة هو التوفيق
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كما نرى . "األرض"عدد السكان ومناصب الشغل إلى جانب قدرة تحمل الموارد بما في ذلك 

أن شدة التباين لم تكمن في هذين المتغيرين فحسب بل تعدت كذلك إلى ندرة العقار 

هكتار الوضع الذي سيؤدي للضغط على هذه  295المخصص للتجهيزات الذي لم يتجاوز 

 .جهيزات ألنه بطبيعة الحال سيكون عدد السكان دوما في حالة هيمنةالت

 سياق تهيئة المدينة الجديدة بوينان: 
 يوضح سياق تهيئة المدينة الجديدة بوينان -( 14 -13): رقمشكل 

 
 اإلكتظاظ السكاني الحضري -                                      تغيير الوظائف الحضرية -

 للعاصمة

 
 الحاجة لمحفز أمامي من أجل -إنشاء محور أعمال عالمي                                    -

 تنمية اإلقتصاديةال                                                                         
 
 تغيير الذهنية -تحسين نوعية الحياة                                             -

 
 التهيئة اإلقليمية غير المتوازنة -                         نقطة إنطالق لتنمية الجنوب         -

                                                                            

SOURCE : le consortium coréen et partenaire algérien : MATET- EPIC,  

business plan de la ville nouvelle de bouinan, Algérie p : 06. 
 

يمكن أن نعتبر هذا الشكل إطار عام ألهم أهداف مشروع المدينة الجديدة بوينان وتصور 

إنطالقا من هذه الرؤية تم تقسيم موقع الدراسة إلى . لفلسفة التهيئة التي ستنفذ بمجال الدراسة

 :من كل األول القطاع يشمل حيث عينوقطا "A ,B ,C,D,E,F,G ": أحياء( 99)سبعة »
 ." E,F,G " :التالية األحياء يشمل الثاني القطاع أما "A , B , C, D " الحي

 إلى 21111 بين ما إستيعاب حي لكل يمكن أين للسكنات متنوعة أشكال األحياء هذه تضم

.«نسمة 31111
1
  

 :حيث تعرف الوحدة المكانية كالتالي -
 .اء للحياة أين يثبت السكان أنشطتهم الذاتيةالوحدة المكانية هي فض»

تحديد الوحدات المكانية يعني تسلسل فضاءات الحياة حسب عدد السكان، مستوى المعيشة 

 .وأنواع تجهيزات الخدمات الجماعية وتوزيع العناصر الوظيفية اإلجتماعية والفيزيائية
 :لمعمول به في كوريا الجنوبيةوفي مايلي أبعاد الوحدات المكانية بالتسلسل حسب التقسيم ا

 نسمة للمدينة الصغيرة 499999نسمة بالنسبة للمدينة الكبيرة و 599999: مدينة. 

 نسمة 999999أحياء وحوالي  95إلى  94تجمع يتكون من : قطاع. 

 نسمة 49999إلى  29999وحدات جوارية ويضمن بين  94أو  92يتكون من : حي. 

                                                 
1
 -MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d'aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, 31/08/2010, p : 33. 

 2925إ . ت. و. م

 المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم 

 المدينة الجديدة

 بوينان

 2925إ .ت.ج.م
 المخطط الجهوي لتهيئة اإلقليم
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 نسمة 99999ى إل 5999يضم ما بين : وحدة جوارية. 

 نسمة 9999إلى  599تضم ما بين : وحدة أساسية» .
1

 

إلى  959999قطاعات وتضم ما بين  93إلى  92وأكثر دقة، المدينة الصغيرة تتكون من 

نسمة، هذا ما ينطبق على المدينة الجديدة بوينان؛ أما حسب القانون الجزائري  499999

فإن بوينان تعتبر مدينة كبيرة ألن التجمع الحضري المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة 

من المؤكد أن إختالف هذه المقاييس ستؤثر من قريب . نسمة 999999سيشمل ما يزيد عن 

 .أو بعيد على مضمون مخطط التهيئة لبوينان ألن وجهة النظر جد متباعدة ومتناقضة

 :عملية التهيئة -2 -4 -4
 :مبادئ مخطط التهيئة -1 -2 -4 -4
تخفيف الضغط الديمغرافي واألنشطة على الساحل والفضاء العاصمي عبر إعادة » -

 .التوازن للبنية العمرانية لهذه المنطقة
إعادة توزيع األنشطة والسكان المتمركزين على مستوى المنطقة الساحلية نحوى المدينة  -

 .الجديدة
 .تقوية جاذبية وتنافسية اإلقليم -
محور حول ترقية إقتصاد المعرفة مخصصة للتكنولوجيات إنجاز مدينة مركزية تت -

 .الخضراء
 .تقديم مرجع وطني يشمل إنتاج عمراني وهندسي ذا جودة عالية -
عرض وظائف عمرانية مختلفة عن ما هو موجود في المدن المجاورة، وفي نفس الوقت  -

 .المجاوريجب أن تكون بطريقة يمكن من خاللها تأسيس عالقات تكاملية مع المحيط 
تحسين وإدراك جيد لتصور التهيئة حتى يمكن تحقيقها أي تنفيذ إستراتيجيات والبحث عن  -

وسائل إنجاز تتوافق مع مفهوم التهيئة واألخذ في الحسبان التجهيزات والوظائف المفصلة في 

 .مخطط التهيئة
خذ في الحسبان إعداد توجيهات إلعادة تهيئة وإدماج التجمعات األربعة الموجودة مع األ -

 .خصوصيتها، التجهيزات واألنشطة
التهيئة المنسجمة للمدينة وذلك عن طريق خلق التكامل مابين األحياء ووضع كل  -

. «التجهيزات بمواقعها المناسبة كل وفق وظيفته مع التحكم بالتوسع المستقبلي
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 - MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d'aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, 31/08/2010, p : 27. 
2
 - ibidem, p : 09,10. 
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 المخطط العام للمدينة الجديدة بوينان: 12 -13المخطط رقم 

 
 .2999المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بوينان، ماي  :المصدر

 

 :على العموم مخطط التهيئة يشمل المؤشرات التالية -
 «خلق بيئة صحية وسليمة ومستدامة من أجل اإلستقرار الدائم. 

 خلق إطار بيئي متطور مع الحفاظ إلى أقصى حد ممكن على البيئة الطبيعية. 

 ورة بفضل البنيات التحتيةإنشاء مدينة عالمية متط. 
 المدينة الجديدة بوينان ستعرف كمدينة حديثة، وظيفية ومتالحمة» .

1
 

 :التوجيهات الرئيسية لعملية التهيئة -2 -2 -4 -4

 المتعلقة بعمليات الحفر: 
خلق محيط عمراني طبيعي ومتنوع من خالل اإلندماج المتناغم للمناطق المحيطة مع » -

 .المدينة الجديدة
إحترام أقصى ما يمكن لتضاريس المنطقة وعرض أراضي خام بهدف تهيئة إطار حياة  -

 .بيئي وكفؤ في المنطقة الممكن إستغاللها

                                                 
1
 -MATET, document de présentation de la ville nouvelle de bouinan, juin/juillet 

2007, p : 43. 
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حصر حجم الطمي والركام في منطقة التعمير والقيام بأشغال حفر آمنة ضد أغلب المخاطر  -

 .ستغل على الموقعمع األخذ بعين اإلعتبار مرفولوجية الطرق الموجودة والمستوى الغير م

 المتعلقة بالطرق : 
 .وضع نظام طرقات متجانس مع طبوغرافية الموقع ومخطط شغل األراضي -
 .تصور لرسم طرقات تأخذ في الحسبان عامل األمان والتسطح -
 .خلق شبكة نقل بيئية على ذات بعد إنساني -
 .تصور شبكة طرق سهلة اإلنجاز والصيانة -

  بالمياه الشروبالمتعلقة بشبكة التموين: 
من أجل تحديد  "مقطع لزرق"أخذ بعين اإلعتبار مشروع نقل المياه من حقل تجميع المياه  -

 .أبعاد شبكات التموين بالمياه في المدينة الجديدة
 .برنامج شبكة التموين بالمياه الشروب يجب أن يضمن تموين ثابت وذا نوعية لكل المدينة -
ي بوينان وأرباضها يجب أن يأخذ في الحسبان تقييم اإلحتياجات اإلستهالك الحالي للمياه ف -

 .المستقبلية للمدينة الجديدة
هذا النظام لتسيير شبكات التموين بالمياه . "Block system"نظام تسيير حديث من نوع -

 .الشروب موجه لمراقبة التسربات وحفظ منسوب المياه بطريقة دائمة
 . تدمج مع حاجياتها من المياه الشروب المنزلية والصناعية تقييم حاجيات المدينة للمياه -

 المتعلقة بشبكة تطهير المياه المستعملة: 
إنجاز شبكة تطهير معزولة ومحكمة تستجيب لمتطلبات الجودة قصد تقليص اآلثار على  -

 .البيئة والحفاظ على نوعية التربة والمياه الجوفية
 .ه المستعملة عن مياه األمطارتصور وإنشاء شبكة تطهير تفصل الميا -
تحديد مناطق مخصصة لمعالجة المياه المستعملة توافقا مع إقتراحات مخطط شغل  -

 .األراضي وتسهيل نقل جميع المياه المستعملة نحوى محطة المعالجة

 المتعلقة بشبكة معالجة مياه األمطار: 
 .اروضع معايير وقاية ضد الهواطل القوية وكل ما يتبعها من أخط -
تصور وإنشاء شبكة تطهير تفصل المياه المستعملة عن مياه األمطار عن طريق قنوات  -

 .محددة

 المتعلقة بشبكتي الغاز والكهرباء : 
تحديد أبعاد شبكة التزود بالغاز المتوافقة مع معايير األمن العالمية المرتبطة بالغاز مع  -

 .عمرانيةاألخذ في الحسبان السكان المستقبليين والوظائف ال
تنفيذ مشروع توزيع الغاز مع األخذ بعين اإلعتبار تطور كل مرحلة في المدينة حتى يمكن  -

 .كفاية كل الحاجيات في كل منطقة مهيئة
 .تحليل برنامج توزيع الغاز خاصة في ما يتعلق بفعالية ضغط الشبكة -
 .وضع برنامج عام موجه لضمان أمن الشبكة وتخفيض التكاليف -
 .الكهرباء على أساس تقسيم المدينة إلى ثالث مناطق توزيع -
إختيار مواقع محطات نقل الكهرباء مع األخذ في الحسبان التشابك مع الطرقات الرئيسية  -

 .للمدينة
 .موقع وأحجام محطات نقل الكهرباء يحتمل تغييرها أثناء إعداد دراسات التنفيذ
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 المتعلقة بشبكة اإلتصاالت: 
 .ت موثوقة، مؤمنة قابلة للصيانة والتوسع المستقبليتصور شبكة إتصاال -
 .ضمان المرونة إلدماج خدمات جديدة إضافة للموجودة -
وهي مجموعة خدمات  "triple play service"تصور شبكة جديرة بخلق خدمات تسمى  -

 .خدمات صوتية، مرئية وصوتية ومعطيات: في اإلتصاالت

 المتعلقة بمجاري المياه: 
مجاري المياه موجه لمحاربة الفيضانات مع األخذ في الحسبان الشروط  مخطط تهيئة

 .المناخية خاصة المتميزة بفصلين، األول الجاف والثاني الرطب

 المتعلقة باألشغال الفنية: 
 :دراسات األشغال الفنية على مستوى المدينة الجديدة تنجز مع األخذ بعين اإلعتبار

 ومخطط شغل األراضي للمدينة الجديدة بوينان؛تصور يحترم التضاريس الطبيعية  -
 تصور يسمح للمستعملين بالسير في أمان ودون تضييع للرفاهية؛ -
 إنجاز األشغال بكل أمان وإقتصاد؛ -
 تصور يشمل إهتمامات بالبيئة ومنظورها الجمالي؛ -
. «إنجاز أشغال فنية سهلة البناء والصيانة -

1
   

 :ية لمخطط شغل األراضيالتوجيهات الرئيس -3 -2 -4 -4
اإلدارة المركزية، أعمال دولية، الصناعات ) إقامة الوظائف العمرانية اإلستراتيجية » -

 .غرب-على طول محور التهيئة شرق( الدقيقة، البحث والتطوير، الجامعات، حظيرة الجذب
 .ربط مراكز الوحدات المكانية مع شبكة الطرق بشكل دائري -
 .مركز رئيسي، مركز ثانوي، مركز للحي: عمرانية حسب وظائفهاتسلسل الفضاءات ال -
 .وضع مخطط تنظيم مكاني يشرك خصوصيات كل وحدة مكانية -
 .العمل على تهيئة إطار سكني يقوم على اإلندماج اإلجتماعي -
إنشاء مخطط للمساحات الخضراء والحظائر مع إدماج إهتمامات وإنشغاالت حول  -

 .إستدامتها
لمقر الصناعي للتكنولوجيات بشرق المدينة مع األخذ في الحسبان الصناعات الحالية إنشاء ا -

 .بحث -جامعة -الموجودة على مستوى موقع الدراسة وضرورة خلق إتحاد صناعة
موقعة تجهيزات الترفيه والخدمات العمومية في مركز كل حي، قطاع وعلى مستوى  -

. «المجاالت الحضرية محور النقل مع األخذ بعين اإلعتبار تسلسل
2

 
 :ويمكن أن نفصل هذه التوجيهات حسب العناصر التالية

 
 

                                                 
1
 - MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d'aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, documents descriptifs des 

réseaux, 31/08/2010, p : 02, 06, 10, 18, 22, 26, 30, 34, 40, 45. 
2
 - MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, plan d’occupation des sols, 

31/08/2010, p : 33. 
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 المناطق السكنية: 
حدد إنشاء السكنات ذات الكثافة العالية على مستوى مناطق األنشطة التجارية واألعمال؛ » -

مناطق التدفقات، على محور الحظائر والمساحات الخضراء؛ السكنات المنخفضة ومتوسطة 

. ة ستتوضع بجوار المناطق السكنية ذات الكثافة العالية وعلى مستوى المناطق التليةالكثاف
هذه المقاربة التي تقوم على نظام النقل المشترك تسمح بتنظيم حركة السيارات داخل المدينة 

 .طبيعية للمدينة( silhouette)وضمان صورة ظليّة 
 .ب البيئي للمدينةتوزيع الكثافات السكنية حسب حجم وقدرة اإلستيعا -
 .تنويع األصناف السكنية بهدف تحسين نمو الدخل وإختالف البنية العائلية -
إنجاز سكنات جماعية إيجارية موجهة للفئات ذات المدخول الضعيف، ولضمان التداخل  -

 . اإلجتماعي
خلق مناطق سكنية تشتمل على تهيئة مساحات خضراء، منتزهات، مناطق غابية طبيعية  -

 .االت مائيةومج
 .إنشاء سكنات وإختيار أنواعها في إطار إحترام طبوغرافية المنطقة -

 مناطق األنشطة التجارية واألعمال: 
تتوضع مناطق األنشطة التجارية واألعمال متسلسلة على ثالثة أنواع من المراكز وحسب 

( ألحياءمركز ما بين ا)، مركز ثانوي (مركز المدينة الجديدة)مركز رئيسي : وظائفها
 (.مركز لحي)ومركز جواري 

 مناطق األنشطة الصناعية: 
مناطق الصناعات الدقيقة تتموضع بمدخل المدينة، المواصالت مؤمنة من خالل الطريق 

الذي يشكل الطريق الرئيسي لدخول المدينة ومحور ذا أهمية بالغة للنقل  20الوطني رقم 

 . الجهوي، وهذا ما يسمح بتسهيل نقل البضائع خاصة
توجد مساحات خضراء وحظائر مهيئة بين المناطق الصناعية والسكنية بهدف حصر  -

 .اآلثار البيئية المحتملة وحماية المناطق السكنية خاصة
تجهيزات البحث والتطوير موجهة لدعم أنشطة اإلقليم الصناعي للتكنولوجيات العالية، التي  -

 . ستتوضع بجنوب هذا اإلقليم

 ت الخضراءالحظائر والمساحا: 
األصناف )إنشاء شبكة خضراء وزرقاء عن طريق تكامل وتثمين الموارد الطبيعية للموقع  -

 ...(.النباتية، المجاري المائية،
إنشاء حظيرة جذب كقطب للمساحات الخضراء للمدينة، وفضاءات خضراء جوارية  -

ساحات يجب أن تأخذ كالحدائق العمومية التي ستهيئ في كل األحياء؛ موضع وأبعاد هذه الم

 .في الحسبان البعد بين كل حديقتين
مساحات خضراء على شكل خطي ستكون عل طول الطرقات، ستصمم كمساحات حماية  -

 .وتقليص الضجيج وتلوث الهواء الناتج عن حركة السيارات
المنطقة التلية المحاذية لجنوب المدينة ستهيئ مع مساحات خضراء لتحسين نوعية المنظر  -

 .حضريال
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 التجهيزات الجماعية والعمومية: 
المدينة الجديدة ستتخصص بالعديد من التجهيزات والوظائف مثل اإلدارة العمومية،  -

التعليم، الصحة، الخدمات اإلجتماعية، الثقافة والرياضة على المستوى المحلي والجهوي 

 .لتحسين جودة الحياة للمواطنين
تراتيجية لإلدارة المركزية يُتوقع للسماح للمدينة الجديدة إن عرض المدينة للتجهيزات اإلس -

ألداء مهامها كقطب للتنافسية فيما يتعلق باإلدارة على مستوى جهة الحاضرة الكبرى 

. «للعاصمة
1
 :هذه التجهيزات تصنف بدورها إلى 

 أصناف التجهيزات: 

 انيوضح أصناف التجهيزات بالمدينة الجديدة بوين -(31 -13) : جدول رقم
 :الطرقات -1

 

 الوظائف (م)العرض  الصنف

 طرقات رئيسية W1 39 جادة

 
 شارع

L1 45  
 L2 49 .طرقات رئيسية، طرقات ثانوية، طرقات ثالثية

L3 25 

 M1 29 ممر

M2 95 

 
 :الحظائر والمساحات الخضراء -2

 اإلختصار التجهيز الوظائف

 JQ حديقة حي حظائر وحدائق

 JP ةحديقة جواري

 PA حظيرة مائية

 PN حظيرة طبيعية بيئية

 PM حظيرة الذاكرة

 PAT حظيرة الجذب

 EVL مساحات خضراء ذات شكل مستطيل مساحات خضراء

 EVC مساحات خضراء ذات شكل دائري

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 - Op.cit., p : 33, 35, 37. 
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 :تجهيزات جماعية -3

 اإلختصار التجهيزات الوظائف

 
إدارة وخدمات 

 عمومية

 EPU تجهيزات إدارية
 األمن الحضري 

 الحماية المدنية

 مكتب البريد

 
 

 التعليم

 EM روضة أطفال

 EFE مدرسة إبتدائية

 CEM متوسطة

 LY ثانوية

 UNIV جامعة

 EC قاعة متعددة الخدمات الثقافة

 

 
 قاعة معارض

 مكتبة

 مركز ثقافي

 
 تجهيز رياضي

 ES مسبح

 قاعة متعددة األلعاب

 ب الغولفملع

 
 صحة وخدمات طبية

 ESM مركز صحي

 مراكز حماية األمومة والطفولة

 عيادة متعددة الخدمات

 
 خدمات إجتماعية

 ESS تجهيزات إجتماعية

 مركز نشاط إجتماعي

 مراكز إجتماعية مخصصة لألفراد منقوصي التعبئة

 
 آخرون

 MSQ مسجد

 PT محطة إتصاالت

 SS محطة خدمات
Source : MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d'aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, documents descriptifs des 

équipements, 31/08/2010, p : 04,05,06. 
 

وضح أهم بإعتبار مجموعة الشبكات تمثل قاعدة أساسية لمشروع تهيئة المدينة الجديدة سن

 .العمليات المتعلقة بها

                                                                
 الشبكات: 
 شبكة الطرق: 

 .كلم من الجنوب الغربي للعاصمة45تقع المدينة الجديدة بوينان على بعد »
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كة اإلقليمية من شرق المدينة إلى غربها فهو بذلك يربط الشب 20يمر الطريق الوطني رقم 

اللّذان يربطان بوينان بالعاصمة عبر  999و  945كما نجد الطريقين الوالئيين رقم . بالمنطقة

 .بوفاريك، مسومة وشبلي
 .بليدة –حيث يرتبط الطريق السريع للمدينة الجديدة بطريق جنوب العاصمة  -
 .هللاسيدي عبد  -خط السكة الحديدية الرابط بين المدينة الجديدة بوينان  -
.«خط السكة الحديدية الرابط بين المدينة الجديدة بوينان والمطار -

1
  

 نماذج للنقل األخضر: 
المبدأ األساسي لهذا النموذج هو تدعيم الروابط الجماعية عبر تعميم أساليب التنقل للراجلين 

 .ئروالذين يستخدمون الدراجات مع ضرورة تجسيد التشابك مع التجهيزات الرئيسية والحظا
 :أبعاد هذه المسالك تكون كالتالي

يوضح أبعاد المسالك للراجلين والدراجين حسب عرض الطريق  -(32 -13): جدول رقم

 المجاور لهم
نوع أسلوب التنقل  الصنف

 األخضر
عرض مسلك 

 للدراجين
 المالحظات

: طريق ثالثي، الطول
 م29

مسلك للراجلين ومسلك 

 للدراجين
على جانبي  م9225

 الطريق

طريق ثانوي، 

 م25: الطول
على جانبي  م925 مسلك للدراجين

 الطريق

طريق رئيسي، 

 م49: الطول
على جانبي  م925 مسلك للدراجين

 الطريق

طريق رئيسي، 

 م39: الطول
على جانبي  م925 مسلك للدراجين

 الطريق
  Source : MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d'aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, 31/08/2010, p : 101. 
 

حيث تكون مسالك الدراجين مهيئة بالتوازي مع الطرق الثانوية والرئيسية، هذه األخيرة 

م قصد الربط بين المناطق السكنية، األنشطة التجارية 29يكون عرضها أكبر من أو يساوي 

وفي حالة تقاطع طرق الحركة الميكانيكية . التعليميةوالتجهيزات الجماعية بالخصوص 

 .بمسالك الدراجين سيتم تهيئة معابر نظيفة تحت األرض لضمان إستمرارية مسالك الدراجين
. أما بالنسبة لمسالك المترجلين تصمم على شكل أرصفة بمحاذاة طرق الحركة الميكانيكية

 .  حتملة بين سائقي السيارة والمترجلينوقد إرتفعت حصة هذه المسالك لتفادي الصراعات الم

هكتار مهيئة حسب مفهوم تحبيذ الترجل، النقل المشترك  953إجماال، شبكة النقل تحوز على 

السريع، المريح واآلمن أين تأخذ الطرق الخضراء شكل مستقيم دون إنحناءات واضحة ما 

 .عدا بسبب الطبوغرافيا أو وجود تجهيزات

 
  

                                                 
1
 .2999ة الجديدة بوينان، ماي معلومات محصلة من خالل مقابلة بموظفي مؤسسة المدين - 
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 الصالح للشرب شبكة التزود بالماء: 

 .آبار 3حاليا التموين يضمن من خالل » -

جاري " مقطع لزرق"على المدى المتوسط سيضمن من خالل نطاق تجميع مياه مختلط  -

 .اإلنجاز

. «يوم/فرد/ل 999خصص معدل متوسط للتزود بالمياه يصل إلى 
1

 

 2125شبكة التزود بالمياه الشروب في أفق : 13 -13مخطط رقم 

 
 .2999وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم، مارس  :المصدر

 شبكة الصرف الصحي: 
 (.الوديان)توجد شبكة واحدة، حيث تصب في الطبيعة 

إنجاز محطات نقل المياه لتسهيل وصول المياه نحوى محطات  2925كما سيتم في حدود 

ات والعمل على تحسين صرف مياه األودية العابرة للمدينة من خالل خلق قنو. المعالجة

 .جديدة، باإلضافة إلى تخصيص خلق بحيرة إصطناعية

 شبكة الكهرباء: 
أما في أفق . المحطة الكهربائية المركزية لبوفاريك تضمن تزويد بوينان بالطاقة الكهربائية

 سيتم التموين إعتمادا على المحطة الفرعية مفتاح حيث توجد شبكة متوسطة التوتر 2925

(99 kv   وkv 30 )رضتحت سطح األ. 

                                                 
1
 - l’établissement de la Ville nouvelle Bouinan, rapport de synthèse sur 

l’avancement des travaux, juin 2010, p : 11.    
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 شبكة الغاز:  

كما يوفر من محطة فرعية . التزود بالغاز يوفر إنطالقا من مركز عالي الضغط لبوينان

 .متوسطة الضغط تقع في منطقة الجنوب الغربي لمحيط بوينان
 شبكات الطاقة التي تُمّون المدينة الجديدة بوينان: 14 -13مخطط رقم 

 
 .2999س وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة، مار :المصدر
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 شبكة اإلتصاالت: 

أعدت وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال برنامج مشاريع باإلشتراك مع »

إتصاالت الجزائر، حيث يشمل شبكات إتصال عن بعد في طور اإلنجاز باإلضافة إلى توقع 

.«إنشاء أروقة تقنية خاصة بشبكات اإلتصال مع وجود شبكة األلياف البصرية
1

 

 عالجة النفاياتتجميع وم: 
 .قدر إنشاء مركزين لجمع النفايات وهذا حسب حجم النفايات المتوقعة -
مركز ردم ومحطة حرق ستُثَبّت خارج المدينة الجديدة مع األخذ في الحسبان التشابك مع  -

 .المناطق المحيطة لبوينان والمدينة الجديدة سيدي عبد هللا

 تجميع ومعالجة النفايات يعرض معلومات حول  -(33 -13): جدول رقم

تكلفة المشروع  التجهيز الصنف

 (مليون دج)
المكلف  مدة اإلنجاز

 باإلنجاز

   950  المجموع
تجهيزات تجميع 

 ومعالجة النفايات
: مركز تجميع للنفايات

 ²م 9299= م
إلى  2999 3

2994 
 الدولة

= ك: مركز ردم
 95/طن 349199

 سنة

 نفسه نفسه  541

 1= ك: محطة حرق
 يوم/طن

 نفسه نفسه 290

 Source : l’établissement de la Ville nouvelle Bouinan, plan de mise en œuvre 

par phase, 31/08/2010, p : 22.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

                                                 
1
 - l’établissement de la Ville nouvelle Bouinan, rapport de synthèse sur 

l’avancement des travaux, juin 2010, p : 14.    
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 مدينة الجديدة بوينانمخطط شغل األراضي لل: 15 -13مخطط  رقم 
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Source: MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d'aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, l’étude d’impact 

environnemental, 31/08/2010, p : 06, 07. 
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 :عملية  التنفيذ  -3 -4 -4
 :وظائف المدينة -1 -3 -4 -4
 .تشكل مع المدينة الجديدة سيدي عبد هللا مدينة لعلم األحياء وقطب بيوتكنولوجي» -
مدينة رياضية من خالل إنشاء المدينة األولمبية، تجهيزات رياضية كبرى ذات مقاييس  -

عالمية وصناعة مرتبطة باألنشطة الرياضية كما ستضم مقر وزارة الشباب والرياضة، 

 ...الفدرالية الرياضية
دينة ترفيهية وسياحية، من خالل تثمين اإلرث الثقافي المحلي، إعتمادا على الحظيرة م -

إلى جانب تهيئة الحظائر . الوطنية للشريعة، منتجع التزلج والمحطة الحموية لحمام ملوان

العمرانية بما في ذلك ملعب الغولف، الحديقة الحضرية المتوسطية، الساحات ومجموعة من 

. «ة والترفيهيةالمركبات السياحي
1

 
 :مخطط اإلستثمار -2 -3 -4 -4

 يوضح تركيبة اإلستثمار -(34 -13: )جدول رقم

 الغالف المالي للمشروع التصنيف

 293 991 تكلفة أشغال الصيانة

 290 593 التدقيق/تكلفة الدراسات والمراجعة

 3 951 994 تكلفة أشغال البناء

 55 359 تكلفة ملحقة  نفقات مختلفة

لفة التسيير تك

 التجاري
999 911 

 09 090 تكلفة التسيير العملي

نفقات مالية لقرض 

 يدخل في عملية البناء
354 499 

 291 419 إحتياطات

 1 442 309 المجموع
SOURCE : le consortium coréen et partenaire algérien : MATET- EPIC, 

business plan de la ville nouvelle de bouinan, Algérie, p 20. 

مليار دوالر، والتي يمكن أن نصنف تقديراتها على  124قدرت التكلفة الكلية لإلستثمار بـ » 

 :ثالث مراحل
باشر اإلتحاد الكوري إنجاز أشغال الصيانة على مراحل تتوافق مع مخطط  :الصيانة -

م 1994159: التهيئة بـ
2

. 
تجارية على أراضي /وظيفية/تجهيزات سكنية وهي تكلفة متعلقة بتطوير  :أشغال البناء -

مخصصة لألعمال باإلضافة إلى تكلفة بناء تجهيزات على أراضي عمومية لم تأخذ بعين 

 .اإلعتبار المبالغ المحددة في مخطط اإلستثمار
إلى حد اآلن ال يوجد إتفاق بين الحكومة الجزائرية واإلتحاد الكوري حول  :الضريبة -

فالضرائب المفروضة من قبل القانون الجزائري . اة لإلستثمارموضوع الضرائب مراع

 باإلضافة إلى تغييرات كبيرة مرتبطة بالمشروع لم تأخذ في الحسبان في التكلفة اإلجمالية 

                                                 
1
 .2999المدينة الجديدة بوينان، ماي مؤسسة معلومات محصلة من خالل مقابلة بموظفي  - 
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ومع ذلك فإن المحور الضريبي يمثل موضوع نقاشات . المعلنة على مخطط األعمال

مار، أي أن تكلفة اإلستثمار ستعرف ومفاوضات متعاقبة بالربط مع المصادقة على اإلستث

الحقا من خالل نتائج المفاوضات المحصلة مع الحكومة الجزائرية حول الشروط العامة 

.«والموافقة على مشروع اإلستثمار
1

 

 (:المتكامل)إستراتيجية التسويق المندمج  -3 -3 -4 -4
ة إلى غاية دخول مرحلة إن أهم ما ميز اإلتحاد الكوري منذ تبنيه التصور العام حول المدين

بعض اإلنجازات هو إهتمامه البالغ بأهمية خطة األعمال التي تقوم على مدى نجاعة 

إستراتيجية التسويق والتعريف خاصة بالمدينة الجديدة بوينان كأحد المدن العالمية التي 

 . تستحق التنويه
 :لموضوع التاليحسب وجهة نظر اإلتحاد أن إستراتيجية التسويق للمدينة تدور حول ا

 :في مرحلة أولى» -
تعزيز صورة المدينة الجديدة بوينان؛ نشر صورة عامة لمدينة مكتملة؛ الديناميكية الداخلية؛ 

 .األخذ في الحسبان للطلبات الجزائرية

 :في مرحلة ثانية -

تحقيق اإلتصال على مستوى  المدينة الجديدة باإلشتراك مع  مؤسسات تسويق عام؛ خلق 

 .تجارية وتعزيزهاعالمة 

 :في مرحلة ثالثة -

ترقية اإلستثمار إعتمادا على جذب المؤسسات القيادية في العالم وتأسيس رابط مشترك مع 

 .المنطقة الثانية والثالثة للمدينة من خالل اإلتصال

التسويق المندمج "التعريف بالمدينة الجديدة بوينان كبوابة عالمية يكون من خالل منهج أما 

والتي " integrated marketing communication"أي  I .M.C"   لالمتص

حيث تتطلب عرض العالمة التجارية ونشر األنشطة « مرافقة في كل اإلتجاهات»تعني

التسويقية، مهما كان المكان والوقت حتى يكون السوق مرئي أمام أعين كل الزبائن باإلعتماد 

ائل اإلعالم، أي أن كل أنشطة التسويق يجب على تنشيط كل الوسائل الممكنة دون حصر لوس

أن تسير بطريقة مندمجة في إطار متوافق، بغية ضمان تماسك عميق والحصول على مزايا 

.«وآثار التداؤب
2

 

 :مراحل اإلنجاز -4 -3 -4 -4
إقترح اإلتحاد الكوري تقسيم مراحل إنجاز مشروع المدينة الجديدة بوينان على ثالث 

ة تتعلق بمنطقة معينة مع العلم أن موقع الدراسة قسم إلى جزئين؛ مراحل، حيث كل مرحل

الجزء األول له أولوية اإلنجاز وأوكل إنجازه لإلتحاد أما الجزء الثاني فقد كلفت به المؤسسة 

الخاصة، أين قسم هذا الجزء  -العمومية للمدينة الجديدة بوينان إلى جانب الشراكة العمومية

 .لوية باإلضافة إلى المجال المتبقيبدوره إلى منطقة ذات أو

 
 

                                                 
1
  - le consortium coréen et partenaire algérien : MATET- EPIC,  business plan 

de la ville nouvelle de Bouinan ,Algérie ,p :90. 
2
 - Ibidem, p : 16, 17. 
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 يوضح مراحل تطور المدينة الجديدة بوينان -(35 -13): جدول رقم

المرحلة األولى  المجموع الصنف

(2999-2994) 
المرحلة الثانية 

(2993-2991) 
المرحلة الثالثة 

(2999- 2929) 

عدد السكان المتوقع 

 (ن9999)
959 54 54 33 

المساحة 

 (هـ)المخصصة
9559 140 399 590 

 913 929 934 329 المناطق السكنية

مناطق األنشطة 

 التجارية واألعمال
99 33 43 99 

مقر صناعي 

 للتكنولوجيا
94 4 99 0 

الحظائر والمساحات 

 الخضراء
399 914 19 991 

 919 999 291 554 تجهيزات جماعية
Source : ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, plan 

de développement par phase de la ville nouvelle de bouinan, 31/08/2010, p : 09. 

 
الميالد : أي أن هذا المشروع يجب أن ينفذ بطريقة تطورية حسب سيناريو التنمية العمرانية»

. «(2929إلى  2999)والنضج ( 2991إلى  2993)، النمو(2994إلى  2999)
1

 
نالحظ أنه في المرحلة األولى هناك إهتمام بالغ بالتجهيزات الجماعية التي بلغت  حيث

هـ وبذلك تفوق حتى المساحة التي خصصت للمناطق السكنية ويبدو أن  291مساحتها 

الصناعات التكنولوجية في هذه المرحلة لم تكن في الحسبان، ونفس األمر في المرحلة الثانية 

للتجهيزات والمناطق السكنية في حين أن الصناعات أين خصصت أغلب المساحة 

التكنولوجية أخذت أغلب حصتها في هذه المرحلة إال أنها كانت األضعف مقارنة 

بالتخصيصات األخرى على المراحل الثالث أما في المرحلة الثالثة هناك سيادة للمساحات 

 .المرحلة الثالثة الخضراء وبخصوص الزيادة السكانية بالمدينة فيتوقع إنخفاضها في

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 - ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement , plan de 

développement par phase de la ville nouvelle de bouinan, 31/08/2010, p : 07. 



الجزائر في الجديدة المدن ومخططات اإلقليمية للتهيئة نيالوط المخطط دراسة: الثالث الفصل  

299 

 

 

 تطوير المدينة الجديدة بوينان حسب كل مرحلة: 16 -13رقم مخطط 
 

 
 

Source : ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, plan 

de développement par phase de la ville nouvelle de bouinan, 31/08/2010, p : 09. 

 
إلقتراح قُدم قصد تسريع إنهاء األشغال بالجزء األول ومن أجل القدرة على تقييم إن هذا ا

النتائج المتوصل إليها ومحاولة تفادي المساوئ الممكن الوقوع بها أثناء تشييد الجزء اآلخر 

باإلضافة إلى تخفيف ضغط وثقل التكاليف وال تخفى كذلك غاية الترويج للمدينة الجديدة ككل 

ورية في هذا المجال؛ حيث المؤسسات الخمسة المكونة لإلتحاد الكوري هي والخبرة الك

 :كالتالي
1-Woolim Construction Co. Ltd., 
2-Space Group, 
3-Dong Il Hlghville Co. Ltd., 
4-Bando Construction Co. Ltd., 
5-Sam Jeong C&C Co. Ltd. 
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ي كلف بها كل من اإلتحاد الكوري يوضح إقتراحات اإلنجازات الت -(36 -13): جدول رقم

 والطرف الجزائري
 البرنامج المقترح  المكلف باإلنجاز                                                  

سكن بكل مرافقه  2999برنامج سكن من  اإلتحاد الكوري

روضات أطفال، مسبح، حمام، : الجوارية

 ...مساحات خضراء،

 فنادق فاخرة

 مالمركز أع

 مراكز تجارية

 مدارس إبتدائية وثانويات ذات تصنيف دولي

 مستشفيات وعيادات

 مرافق رياضية وترفيهية

 مركب تجاري وثقافي

ثقب وكل ما يرافقه من  29ملعب غولف ذا 

 تجهيزات

 الدراسة الطوبغرافية وقد أنجزت الطرف الجزائري

 دراسة التنطيق الجزئي منجزة

خطط العام للمدينة وقد أنهي دراسة الم

 إنجازه

 2999دراسة األثر البيئي إنطلقت في 

 عرض المناقصة: دراسة مخطط التهيئة

 عرض المناقصة: إنجاز مختلف الشبكات

 
 .معطيات من مؤسسة المدينة الجديدة بوينان/ إعداد الطالبة :المصدر

 
 المنطقة ذات األولوية البنية التحتية المبنية من طرف الحكومة الجزائرية في: 

 (:2999بداية )إلى غاية إنهاء أشغال الصيانة للمرحلة األولى »

 طرق برية ونظام نقل عمومي: 

 .طريق سريع يربط مباشرة المطار الدولي للعاصمة ببوينان -

 .بوينان -بئر توتة -طريق سريع يربط الجزائر -

 .خارج الموقع وفتح طريق RN29توسيع  -

 .المطار الدولي -بوينان -جهوية بين بوفاريكسكك حديدية  -

 .بالربط مع السكة الحديدية  الجهوية( قطار سريع: أسلوب جديد للنقل)إنشاء نظام نقل  -

 المعالجة والمنطقة األولى/ربط بين تجهيزات التموين: 

 .مقطع لزرق: محطة تصفية -

 .الشرقي للمدينة الجديدة بوينان -في الشمال: محطة معالجة -
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إلتماس فحص بناء نظام توليد مشترك قادر على توفير التدفئة والماء الساخن في نفس  -

 .الوقت

 (.محطة فرعية متوسطة وعالية الضغط)تجهيز التموين بالغاز -

.«تجهيزات وشبكات إتصال -
1

 

بعد اإلنتهاء من هذه األشغال الزم الطرف الجزائري بعد إتفاق حكومي اإلتحاد الكوري 

 :نجاز التجهيزات في الجزء المتبقي من المدينة وهي كالتاليلدراسة وإ
 .المركز الوطني للبيئة والتنمية المستدامة -
 .المخبر الجهوي للبيئة -
 .الحظيرة العمرانية -
 .قصر الثقافة -

 تقدم المشروع في المنطقة ذات األولوية المكلف بها اإلتحاد الكوري: 
هكتار بعمروسة حيث  199ألولوية الذي يغطي تقريبا إعداد مخطط التهيئة للمنطقة ذات ا»

وفي نفس . هـ/ن95أما الكثافة السكانية تصل إلى . أغلب األراضي تعود ملكيتها للدولة

 . نسمة 91999الوقت قسمت هذه المنطقة إلى ثالثة أجزاء كل جزء يستوعب حوالي 
ي بالربط بين المساحات يتجسد البعد البيئي في هذه المنطقة من خالل خلق الفضاء البيئ

الخضراء والمائية بإعتبار أن الماء أحد عناصر التركيبة العمرانية، باإلضافة إلى تصميم 

. «مشروع يتضمن تسيير الرياح المسيطرة
2
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  - le consortium coréen et partenaire algérien : MATET- EPIC, business plan 

de la ville nouvelle de bouinan ,Algérie ,p :49 
2
 - l’établissement de la Ville nouvelle Bouinan, rapport sur l’ Aménagement de 

l’ilôt prioritaire, Proposition coréenne, 19/02/2007, p : 15. 
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التهيئة للمنطقة ذاتاألولوية بالمدينة الجديدة بوينان المكلف بها : 17 -13 مخطط رقم

 اإلتحاد الكوري

 
 .مؤسسة المدينة الجديدة بوينان :المصدر
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 يوضح مخطط شغل األراضي للمنطقة ذات األولوية المكلف بها اإلتحاد الكوري -(37 -13: )جدول رقم

المساحة  التوزيع               

(9999 
 (²م

النسبة 

% 

 المالحظة

أراضي مخصصة 

 للسكنات
  999 52045 المجموع الكلي

  2923 92219 المجموع الفرعي

  522 499 سكن فردي
  9122 019 سكن جماعي

  223 939 أراضي مخصصة للتجارة واألعمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أراضي مخصصة 

للبنيات التحتية 

 وتجهيزات مختلفة

  9122 32521 المجموع الفرعي

  021 590 طرقات
 وحدات 94 929 1 حظائر

حظيرة، 

فضاء 

 أخضر

المجموع 

 الفرعي
599 029  

  420 249 حظيرة

فضاء 

 أخضر
تضم واد  520 459

 عمروسة

تجهيزات 

 تربوية
المجموع 

 الفرعي
10 922  

مدرسة 

 إبتدائية
 وحدات 93 924 90

 وحدة 99 922 0 معهد

 وحدة 99 922 93 ثانوية

مدرسة 

 دولية
 وحدة 99 925 29

مؤسسات 

 عمومية
المجموع 

 الفرعي
22 923  

دق فن

 المدينة
 وحدة 99 929 9

األمن 

 الحضري
 وحدة 99 929 1

الحماية 

 المدنية
 وحدة 99 929 5

مكتب 

 البريد
 وحدة 99 929 3

 وحدة 92 922 99 مستشفى

 وحدة 99 929 3 مكتبات
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 وحدة 99 929 3 تجهيزات ترفيه

 وحدتين 922 99 مركز ثقافي

 وحدة 99 922 93 مرافق للعبادة

 وحدات 93 929 34 هيز رياضيتج

  4921 9991 ملعب الغولف
  9129 005 حظيرة عمرانية

المجموع  فندق

 الفرعي
943 224  

  929 13 فندق

  922 99 فندق
  921 44 مستشفى

  920 54 مركز أعمال
  921 49 مواقع فدراليات رياضية

المركز الوطني للتنمية 

 المستدامة
45 921  

  925 29 مخبر الجهوي للبيئةال
مقر لوزارة الشباب 

 والرياضة
33 929  

 

 .مؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بوينان :المصدر
 :وقد أسقطت معطيات هذا الجدول في المخطط التالي
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 شغل األراضي للمنطقة ذات األولوية المكلف بها اإلتحاد الكوري: 18 -13مخطط رقم 

 
 .المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بوينان :درالمص
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من هذا المخطط نستنتج أن توزيع الوظائف في المدينة تم بهدف خلق التكافل فيما بين 

 :  عناصر البنية الحضرية وذلك من خالل تثبيت
 .الوظيفة السكنية بأغلبية في الجهة الشمالية -
 .الجنوب يشمل التجهيزات الرياضية والترفيهية -
غرب ثُبِتت األنشطة التجارية ومراكز األعمال مع تغطية األحداث -على المحور شرق -

 .اإلستثنائية كالفنية
 .  جنوب ُجِسدت به التجهيزات الثقافية، الترفيهية والبيئية -المحور شمال -

 :والشكل التالي يوضح أكثر تركيبة المجال

 
 قة ذات األولوية المكلف بها اإلتحاديوضح تريكبة المجال في المنط -(15 -13: )شكل رقم

 
Source : l’établissement de la Ville nouvelle Bouinan, rapport sur 
 L’Aménagement de l’ilôt prioritaire, Proposition coréenne, 19/02/2007, p : 33. 

 
كما وضع مخطط لتوزيع وتكثيف السكان باإلرتباط بمخطط شغل األراضي وتوزيع 

ساكن في  39999ساكن في سكنات فردية و 4999حيث . نسمة 59999سكنات من أجل ال

 .سكنات جماعية
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 التوزيع المكاني للسكنات: 19 -13رقم مخطط 

 
Source : l’établissement de la Ville nouvelle Bouinan, rapport sur 

l’Aménagement de l’ilôt prioritaire, Proposition coréenne, 19/02/2007, p : 46. 

 

كما نالحظ سيادة للسكنات الجماعية على حساب السكنات الفردية والتي برمجت خارج 

النطاق الداخلي للموقع وهذا ما سيخلق نوعا ما ظاهرة التباعد اإلجتماعي والقطيعة باإلضافة 

 .الميكانيكيإلى صعوبة إتاحة الخدمات لذوي السكنات الفردية وإجبارهم إلى اللجوء للتنقل 

 :دراسة األثر البيئي -5 -4
تعمل الحياة داخل كل إقليم من هذه األقاليم على شكل نظم بيئية محددة، لكل منها أنواعه »

النباتية والحيوانية والميكروبية الحية، وصخوره وتربته وظروفه المناخية وغيرها، التي 

ام تحت تأثير قوى ذاتية، أوجدها تميزه عن غيره وتجعله كال متكامال يعمل في تناغم وانسج

ولتعمل على إعادة التوازن إليه إذا ما تعرض لخلل ...الخالق فيه لتحفظ التوازن بين مكوناته

أما إذا كان الخلل أكبر من قدرة النظام على . من أي نوع يقع داخل قدرة النظام على إصالحه

المختلفة، فإن النظام يبدأ في  إصالحه ذاتيا، مثل الخلل الذي يحدث بسبب األنشطة البشرية

فقدان توازنه ويأخذ في التبسيط، أي يقل تعقيده وتعقيد العالقات البيئية المتشابكة داخله، 

. «ويسهل إنهياره وتدهوره
1

 
كذلك هو الوضع المتوقع الذي سيعيشه إقليم المدينة الجديدة بوينان؛ أين يجب إستباق تعقد 

 وسيكون الحل من خالل. وقوعها منذ إنطالق هذا المشروع وخطورة النتائج السلبية المحتمل

                                                 
1
ة سعيد زغلول، أهمية المحميات في المحافظة على التنوع األحيائي، مجلة العلوم والتقنية، إصدار مدين - 

 .5،1: ، ص19الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض، العدد 
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دراسة األثر البيئي التي تحدد وتقيم اآلثار السلبية الناتجة عن إنجاز المدينة الجديدة »

. «وتعرض الحلول والمعايير للحد من هذه اآلثار
1
   

ب التالية وعليه، إن دراسة تأثير إنجاز المدينة على البيئة يمكن أن نلخصها حسب الجوان

 :واعتمادا على الدراسة المقدمة من طرف اإلتحاد الكوري

 :التأثيرات -1 -4-5
 :التأثير على نوعية الهواء -1 -1 -5 -4

 أثناء مرحلة األشغال: 

 :إن مصدر المواد الملوثة للهواء الجوي في هذه المرحلة نميّزها إلى إثنين»
مال السيارات ووسائل أخرى ، ناتجة عن إستعSO2, NOx, CO: مواد ملوثة مثل -

 .مستعملة في ورشات األشغال
، مرور السيارات الثقيلة والرياح التي تساعد (طمي وركام)غبار ناتج عن أشغال الحفر  -

 .على إنتشار الغبار أثناء عمليات شحن وتفريغ األتربة ومواد أخرى

 أثناء مرحلة اإلستغالل: 

السكنية، التجارية، الصناعية ومنشآت تحتية نظرا إلحتواء المدينة للعديد من المناطق 

للمواصالت، هذا الوضع سيؤدي لخلق أشكال متنوعة من الملوثات الجوية خاصة المرتبطة 

 .بإنبعاث الغازات الناتجة عن إستعمال السيارات ، وسائل التدفئة واألنشطة الصناعية
تثناء المقرات الصناعية أين حيث ال تؤثر هذه الغازات على نوعية الهواء من ناحية الشم بإس

إن تقييم العوادم الناتجة عن هذه الصناعات يتم حسب نوع، . نالحظ إنتشار الروائح الكريهة

أما تقييم حجم إصدار الملوثات الناتجة عن عملية التدفئة يكون . سيرورة وقدرة الصناعة

 .   حسب نوع الطاقة المستخدمة
ارات بإعتبار المدينة الجديدة ستكون ذات كثافة ومن البديهي أن ترتفع نسبة حركة السي

سكانية معتبرة وفي نفس الوقت تتوفر على وظائف متعددة تفرض تنقالت ميكانيكية أين يُقيم 

حجم المواد الملوثة عن طريق تطبيق معامل اإلصدار المرتبط بنوع وعمر السيارة وعادات 

. «السياقة لدى السائقين
2

 
: مل إنبعاث الملوثات حسب كل وسيلة تنقل على سبيل المثالوفي مايلي جدول يمثل معا

 . السيارة، الحافلة والشاحنة

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 - ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, rapport 

concerne la mission B de la finalisation du plan d'aménagement de la ville 

nouvelle de Bouinan, l’étude d’impact environnemental, 31/08/2010, p : 75.  
2
 - Ibidem, p : 17,18. 
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سيارة، ) يوضح معامالت إصدار الملوثات حسب كل وسيلة تنقل -(38 -13): جدول رقم

 (حافلة، شاحنة
 .سيارة/كلم/غ :الوحدة

 PM10 SO2 NOx CO الصنف

 92392 9294 9294  السيارة

 
 الحافلة

 92259 92259 921 92949 رة الحجمصغي

 92411 92931 9209 92993 متوسطة الحجم

 92949 32154 2299 92949 كبيرة الحجم

 
 الشاحنة

 92203 92229 921 92923 صغيرة الحجم

 92901 92291 9209 92941 متوسطة الحجم

 92351 22399 229 92940 كبيرة الحجم
Source : 1. PM10, NOx, CO: Bulletin officiel, du ministère de 

l’environnement, № - 41-2005, “Règlementation sur le calcul du volume total 

d'émission des substances polluantes des véhicules”, Corée du Sud, 2005.            
2. SO2 : Etude sur l'amélioration de la qualité de l'air de la zone urbaine(ш),  

Centre de recherche sur la pollution due au transport, Corée du Sud, 1991. 
 

من خالل الجدول السابق نستنتج أنه كلما زاد حجم وسيلة النقل فإن معامل إنبعاث الملوثات 

سيرتفع بغض النظر عن صنف الملوث بإستثناء حالة الحافلة أين نالحظ وجود تباين؛ تارة 

: ، باإلضافة إلى أن الحافلة أكثر إصدارا لـومرة أخرى يرتفع PM10ينخفض معامل إصدار
NOx ،COأما الشاحنة تعتبر أعلى إصدار لـ ، : PM10 ،SO2  مقارنة بالوسائل األخرى

 .المذكورة أعاله

 :التأثير على نوعية الماء -2 -1 -5 -4

 أثناء مرحلة األشغال: 
 .ن جريان المياه المحملة بمواد صلبة ملوثة أثناء األشغالتلوث مجاري المياه ناتج ع» -
 .تسرب المياه المستعملة في ورشات األشغال لمجاري المياه قبل معالجتها -
أين يمكن أن تتسرب مواد  ،(les puits de sondages)اآلبار المنجزة لتحليل األراضي  -

 .غير مرغوبة تتسبب في إتالف خاصةً المياه الجوفية
وث سطحي من خالل اآلبار المهملة خاصة التي تكون غير مغطاة أو األنابيب المستعملة تل -

بها متآكلة، يمكن أن يسمح جريان المياه بتسرب مياه ملوثة، غازات أو مواد صلبة سامة 

 .تتسب في تلوث مياه البئر ونقل العدوى للطبقات األخرى للمياه

 أثناء مرحلة اإلستغالل: 

ث غير محددة تشير إلى المواد الملوثة المتجمعة على سطح األرض التي هناك مصادر تلو -

مثل الغبار، النفايات الحضرية، . تتدفق مباشرة إلى مجاري المياه وتترسب بها

 .الكربوهيدروجينيات والمواد الحمضية التي تتسبب في إرتفاع المواد السامة في المياه
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زلية، المكتبية، الصناعية أو في الورشات وطرحها عدم معالجة المياه المستعملة سواًء المن -

. «في الطبيعة
1

 

 :التأثير على التربة -3 -1 -5 -4
تلوث ناتج عن غياب بعض األشغال التي يجب أن تكون  في الموقع قبل بداية التنفيذ مثل » -

 .المنشآت التحتية للتخزين للمنتجات البترولية والكيميائية
 .ناء بإستعمال الزيوت مثال التي يمكن أن تتسرب وتلوث التربةتلوث ناتج عن أشغال الب -
   .تلوث ناتج عن نقل التربة والعتاد -

 :الطبوغرافيا -4 -1 -5 -4
عمليات الحفر في الموقع تحدث حركات وإهتزازات في األرض من خالل الحجم المعتبر  -

 .  لعمليات الحفر والردم
تغييرات واضحة في طوبغرافية الموقع الحالي أشغال تهيئة المدينة الجديدة تحدث  -

 ...(.اإلرتفاع، الميل،)
إالّ أنه هناك . مخطط التهيئة صمم بطريقة تدمج كأقصى حد الطوبغرافية الحالية للموقع -

بعض اإلنحدارات تنشئ عن عمليات الحفر ومستويات الركام والطمي الناتج، والتي يمكن أن 

 .ر الطرقات التي يمكن أن تعرف مشاكل أثناء تثبيتهاتحصر تموقع بعض المؤسسات ومحاو
تحاليل للسلوك الذي تتخذه هذه اإلنحدارات خالل فترات الجفاف والتساقط كذلك تبعا  -

 .للتحريض الزلزالي
موقع المشروع ُمشكل من أراضي جد خصبة غنية بالمواد العضوية، أين حمايتها  -

 .روع للمساحات الخضراءضرورية خاصة في ما يتعلق بإحتياجات المش
إعداد اإلقتراحات المتعلقة باألراضي الهشة منذ الفحص المبدئي لهذه األراضي قبل بداية  -

.«تنفيذ األشغال لتفادي وقوع أي إنخفاضات متوقعة أثناء اإلنجاز
2

 

 :إختالل النظام البيئي -5 -1 -5 -4
 .تقليص الغطاء النباتي أثناء عمليات اإلنجاز» -
رحلة األشغال يمكن أن تؤثر هذه الورشات على األصناف الحيوانية في المنطقة خالل م -

والتي ستنتقل إلى المناطق المجاورة خاصة نحوى الغابات المتواجدة جنوب المدينة الجديدة، 

بالمقابل يوجد أصناف أخرى ضعيفة الحركة وال يمكنها اإلنتقال للعيش خارج مسكنها 

باإلضافة إلى التأثير على األنظمة البيئية المائية . إلى هالكها الطبيعي؛ األمر الذي سيؤدي

 . بما في ذلك األسماك
خالل مرحلة اإلستغالل، اإلنارة الحضرية أثناء الفجرية تتسبب في إضطراب النظام  -

أين يتسبب الوجود الغير العادي لهذا الضوء بالنسبة لبعض . البيولوجي لدى بعض الحيوانات

إلى جانب إنجذاب . إختالل خاصة مرحلة التبييض والرعاية لهذه األصنافالحيوانات في 

العديد من الحشرات للضوء خاصة النهارية فهي مهددة بالموت مع غيرها من الحيوانات من 

 .طرف السيارات

                                                 
1
 - MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d'aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, l’étude d’impact, 31/08/2010, 

p : 26,27. 
2
 - Ibidem, p: 35, 37,38. 
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 :الضجيج -6 -1 -5 -4
بعض أشغال الحفر ينتج عنها ضجيج يمكن أن يؤدي للصمم باإلضافة إلى اإلهتزازات  -

 .التي تحدث خسارة في البنايات خاصة التي تتعرض للتشقق والتصدعات
المناطق السكنية الجماعية وبعض التجهيزات بالرغم من تصميمها بطريقة تضمن هدوءها  -

باإلضافة للضجيج . إالّ أنها معرضة للضجيج إذا كانت محاذية للطرقات الرئيسية والثانوية

.«الحديدية والمحطة الموجودة بشمال المدينة الجديدةواإلهتزازات الصادرة عن خط السكة 
1

 

 :آثار األخطار الكبرى -7 -1 -5 -4
أخطار طبيعية، تكنولوجية : يمكن أن نصنف هذه األخطار إلى ثالثة أصناف وهي

والجدول . حيث يمكن أن تهدد حياة العديد من األفراد وتتسبب في خسائر مادية. وإجتماعية

 :التالي يوضح ذلك

 يوضح أصناف األخطار الكبرى -(39 -13): ول رقمجد

 الصفة الصنف

أخطار 

 طبيعية
إعصار، فيضانات، أمطار كثيفة، عواصف، تسونامي،جفاف، سقوط ثلوج 

 بقوة، زوابع رملية، زالزل وكوارث طبيعية أخرى

أخطار 

 تكنولوجية
 حرائق، إنهيار المباني، إنفجارات، حوادث مرور، حوادث مرتبطة بالتلوث

 البيئي وحوادث أخرى مرتبطة بالسلوك اإلنساني

أخطار 

 إجتماعية
أزمات بسبب تفشي األوبئة وعجز األنظمة القاعدية الوطنية كالطاقة، 

 .اإلتصاالت، التموين بالمياه الشروب، المالية، الخدمات الطبية وأخرى
 Source : MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, l’étude d’impacte, 31/08/2010,  

P : 62.  

حسب هذا الجدول نالحظ وجود تكالب بين مجموع العوامل المتسببة في إحداث هذه 

بمعنى إتحاد هذه العوامل وتشكيلها لحلقة الكارثة الكبرى؛ على سبيل المثال التلوث . الكوارث

لبيئي ينتج عن السلوك الخاطئ للفرد تجاه البيئة والذي بدوره يتسبب في التغيرات المناخية ا

وما يصاحبها من كوارث كإرتفاع درجات الحرارة أو البرودة، الوضع الذي يفرض 

هذا ما يَُعبر عن خلق الخطر . إستخدامات مفرطة للطاقة وغيرها من اإلفرازات األخرى

لمخططات الفعالة التي تضطلع بالمعالجة المتكاملة القادرة على تثبيط المستدام إذا لم تجسد ا

 .مفعول تلك العوامل المشحونة ضد أمن ورفاهية الفرد
 :في ما يخص األخطار الممكن حدوثها تبعا لتهيئة المدينة الجديدة بوينان هي

 
 
 
  
 
 
 

                                                 
1
 - op.cit., p : 42, 50- 53.  
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 بوينانيوضح األخطار الكبرى المتوقعة بالمدينة الجديدة  -(41 -13): جدول رقم

 األخطار الطبيعية    : 

 التوقع والتحليل الصنف

مستوى المجاري المائية داخل المدينة يمكن أن يرتفع بطريقة مفاجئة ويتسبب  الفيضانات

 .في كوارث كبرى خالل التدفقات القوية للمياه خاصة في فصل التساقط

إنزالق 

 األرض
من األتربة من الجنوب  خالل التسربات القوية، تحمل الوديان كميات معتبرة

 .نحوى الشمال هذا ما يتسبب في الفيضانات وإنزالق األرض

 .إدماج أنظمة تقنية ضد الزالل للبناءات خالل إنجاز المدينة الجديدة الزلزال

حرائق 

 الغابات
الحرائق تقع في المنطقة الجنوبية الغربية بسبب تعرضها بقوة للرياح القوية 

 .الحرارة خالل فصل الجفاف والجافة وإرتفاع درجات

 األخطار التكنولوجية: 

 التوقع والتحليل الصنف

الحرائق، المدينة ذات كثافة قوية وبناءات ذات علو كبير وواسعة، هذا ما  الحرائق

يمارس كوارث تؤدي بهالك العديد من األرواح البشرية والخسائر المادية 

 .المعتبرة

التلوث 

 البيئي
تي تقطع مجال المدينة مهددة بالتلوث إلحتمال رمي النفايات المجاري المائية ال

 .المنزلية والصناعية

تلوث المياه 

 الجوفية
. اإلستغالل الغير مراقب للمياه الجوفية يمكن أن يتسبب في إنخفاض األرض

لتفادي هذه الظاهرة، هناك فحص أولي تام ودقيق لضمان تسيير محكم 

 .لجوفيةإلستغالل هذه الموارد المائية ا
Source : MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, l’étude d’impacte, 31/08/2010, 

p : 64. 
 

نالحظ أن جل هذه األخطار تمثل أخطار كبرى واقعية يمكن أن يتوقف عليها نجاح أو فشل 

 . مدينة الجديدة بوينان لذلك فهي تتطلب العمل الجاد والصارممشروع ال

 :الحلول -2 -4-5
 :الحلول المقترحة المتعلقة بنوعية الهواء -1 -2 -5 -4

 أثناء األشغال: 

وتعتبر المعيار الفعال للتقليل من ( aspersion)إستخدام المنضخات للقيام بعملية الرش » -

 .إنتشار الغبار
سا أين ستسهم هذه الطريقة بتخفيض إنبعاث /كلم 29ئل النقل على األقل تحديد سرعة وسا -

 .%99الغبار بنسبة 
تنظيف السيارات دوريا والعجالت إعتمادا على إنشاء محطة تنظيف عند مخرج ورشة  -

 .األشغال
 .وضع مصفاة ضد الغبار أثناء تنفيذ األعمال خاصة الحفر والردم -

 أثناء مرحلة اإلستغالل: 

 .رجوع إلستخدام الغاز الطبيعي المميع للتدفئةال -
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إستخدام الطاقات المتجددة، حيث صممت المدينة بطريقة تدمج اإلقتصاد في الطاقة في  -

أغلب األنشطة وهذا ما يتوافق مع توجيهات السلطات العمومية وبالخصوص المخطط 

 .الوطني للتحكم بالطاقة
إلقليم الصناعي للتكنولوجيات بشرق المدينة الحد من التلوث الصناعي وذلك بتثبيت ا -

، بهدف حماية (الغربية والشمالية الغربية)باألخذ في الحسبان إتجاه الرياح المسيطرة 

باإلضافة إلى توقع وضع تقنيات لتصحيح وإزالة الروائح الكريهة المنبعثة . المناطق السكنية

 .من الوحدات اإلنتاجية األخرى
 :مقترحة المتعلقة بنوعية المياهالحلول ال -2 -2 -5 -4

 في مرحلة األشغال: 

حصر تحركات األرض من خالل إنهاء عمليات الحفر في أوقاتها وتفادي فصول تساقط  -

 .األمطار
تحديد المناطق الحساسة والقابلة لإلنجراف، وحمايتها من التدفقات القوية للمياه بواسطة  -

 .بالتبن أو وسائل أخرى مخصصةاألغطية البالستيكية، الحصائر المفتولة 
إنجاز قنوات مخصصة لجريان المياه حيث تكون ذات إنحدار ضعيف حتى يمكن إسترجاع  -

 .العناصر المحملة مع المياه، بالخصوص األتربة والرمال
وضع منشآت مخصصة لمعالجة المياه المستعملة في الورشات مع تفادي تثبيتها بالقرب  -

 .عدم تلويثها من المجاري المائية قصد
تحديد مستوى عتبة نوعية المياه المعالجة والتي يمكن تسريبها بالمجاري المائية أو إعادة  -

 .إستعمالها لحاجيات أخرى
: إعادة إستعمال المياه المعالجة والمرسكلة يمكن أن تساهم في تخفيض المياه المستهلكة بـ -

29%. 

 في مرحلة اإلستغالل: 

 .صل وجهة المياه المستعملة عن وجهة مياه األمطارتخطيط شبكة تطهير تف -
 .إنجاز شبكة صرف معزولة ومحكمة السد لتفادي اآلثار المحتملة على البيئة -
بالتوازي مع شبكات التطهير يتم تهيئة األرض بمساحات خضراء ومشجرة لتفادي أي  -

 .تسربات محتملة وفي نفس الوقت خلق إطار عمراني ذا جودة كبيرة
 .ع دورات تكوينية للعمال حول إستغالل، تسيير، حماية وصيانة شبكات التطهيروض -
. «إعداد مشروع لتجميع المياه المستعملة بهدف معالجتها بمحطة التصفية بئر توتة -

1
 

 :الحلول المقترحة لحماية األراضي من التلوث -3 -2 -5 -4
ت األخرى حتى يتم إستخدامها في ردم النفايات الحيوانية وتجميعها منفصلة عن النفايا» -

 .هناك برنامج تكوين حول هذا الموضوع للعاملين والمراقبة مشددة. الزراعة بعد معالجتها
معالجة الزيوت المستخدمة بعد تفريغها بالمحطات المخصصة لذلك وتخزينها في خزانات  -

 .محكمة السد لدى مؤسسات معالجة هذه الزيوت إلعادة إستخدامها

 

                                                 
1
 - MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, l’étude d’impacte, 31/08/2010, 

p : 23-24, 28,31. 
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 :الحلول المقترحة المتعلقة بالطبوغرافيا -4 -2 -5 -4
مخطط التهيئة للمدينة أخذ في الحسبان الموازنة بين حجم األتربة الناتجة عن عملية الحفر  -

وحجم الحاجيات للردم مع حصر ألقصى حد المقادير الخارجية المستخدمة للردم لتفادي 

 .حدوث تلوثات خارجية محتملة
باإلضافة إلى . وغرافية عن طريق تصور أحياء تدعم هذا الهدفتقليل التغييرات الطب -

عمليات تثبيت اإلنحدارات بإستخدام تقنيات مخصصة كتلطيف اإلنحدارات ووسائل أخرى 

 .قصد الحد من عمليات اإلنجراف
حماية اإلنحدارات بواسطة التغطية النباتية والصخور مع األخذ بعين اإلعتبار طبيعة  -

 .نحدار ودرجتهالتربة، موقع اإل
إعتماد طريقة تسيير األراضي الخصبة، التي تقوم على دمج هذه التربة في المكان المراد  -

من التربة الخصبة في الفترات ( prélèvement)تحسينه بشرط أن تتم عملية أخذ العينة 

الجافة ودون إحتوائها على الحصى أو مكونات أخرى من األعماق وإستعمالها مباشرة وإن 

 .ستوجب األمر وضعها في المخازن تحت شروط إلى حين إعادة إستعمالها مستقبالإ
تحديد وحصر بكل دقة األراضي الهشة قبل، بعد وأثناء تهيئة المدينة الجديدة عن طريق  -

دراسة عامة تحدد خصائص التربة ونوعيتها لتطبيق تقنيات حماية ضد أي إنخفاضات 

 .ة بإختالف األرضلألرض أو تنفيذ عمليات حفر مختلف
التكفل بالنواحي المعرضة لظاهرة إنخفاض األرض وتقييم وقت وحجم اإلنخفاض، حسب  -

التكلفة المتوقعة وتصحيح الخلل إعتمادا على خيار التقنيات المستخدمة واألكثر مالئمة، مع 

. «األخذ في الحسبان التكاليف، الفعالية واإلستدامة
1

   

 :   حة لمعالجة إختالل األنظمة البيئيةالحلول المقتر -5 -2 -5 -4
 .إسترجاع األشجار خاصة المعرضة للتلف بإعادة غرسها» -
حماية المساكن الطبيعية لبعض األصناف الحيوانية إعتمادا على تهيئة األحواض  -

والمجاري المائية، خاصة في المناطق الرطبة ألن مفهوم التهيئة يشمل خلق نظام بيئي غني 

ل بأصناف نباتيةومتنوع منا  .سب إلعادة إسكان وإنتاج أصناف حيوانية برية ُمكمِّ
المناطق الرطبة البيئية تأخذ في الحسبان غنى وتنوع نمو نباتات مائية قادرة على خلق  -

برمائيات ← حشرات ← نباتات )سلسلة غذائية متناغمة خاصة من خالل تعاقب الحلقات 

 (.وزواحف
ات مساحات معتبرة بالقرب من المناطق الرطبة والمنابع إن تهيئة مساحات خضراء ذ -

 .المائية تعتبر منطقة مكملة لمختلف أنواع السكنات لألصناف الحيوانية
تخفيض إختالل األنظمة البيئية المائية عن طريق إنجاز قنوات تصريف المياه وأحواض  -

ص التأثير على األنظمة التصفية أين يمكن ترسب كل األتربة والمواد الضارة لحماية وتقلي

 .البيئية المائية
 :تقليل األضرار المرتبطة باإلنارة الحضرية تكون من خالل الطرق التالية -

إختيار إضاءة تكون محصورة األشعة، تغيير هيكلة اإلنارة، إنشاء لوحات ضد الضوء في 

 .بعض األماكن والرجوع إلى غرس النباتات لتلطيف كثافة اإلضاءة
 .لية توضح بعض أنواع اإلنارة المعتمدة لتقليل األضرار الناتجة عن اإلضاءةالصور التا

                                                 
1
 - Op.cit., p : 35-36, 38, 40-41. 
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 توضح بعض أنواع اإلنارة المصممة لتقليص األضرار الضوئية: 12 -13رقم صور 

 
 (الضوء موجه فقط نحوى الطريق)توضح اإلنارة الجانبية للطرقات  :1 -2 -3 صورة رقم

 
 (تركيب لتقليل إنتشار الضوء نحوى الداخل)الضوء  -واح ضدتوضح تقنية األل: 2 -2 -3صورة رقم 

 
 توضح مجمع ضوئي على أرض سطحية مركزية: 3 -2 -3 صورة رقم

 
 توضح توجيه الحزمة الضوئية باإلعتماد على عاكس النور: 4 -2 -3صورة رقم 

Source : MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, l’étude d’impacte, 31/08/2010, 
p : 46,47. 
 

تهيئة مجاالت خضراء حاجزة على طول محاور الطرقات وعلى مستوى مواقع  -

تشكل حزام أخضر واقي ضد . التجهيزات تتكون من نباتات ذات أحجام وأصناف مختلفة

 .الضجيج وتلوث الهواء
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 لفضاء أخضر حاجز  -(16 -13): رقم شكل

 
Source : MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, l’étude d’impacte, 31/08/2010, 
p : 49. 

 :الحلول المقترحة للحد من الضجيج -6 -2 -3 -4 -4
ة طبقت بكوريا الجنوبية إلدارة الضجيج الناتج عن ورشات البناء هناك مقاييس تجريبي

 :تشمل مايلي( 2994وزارة البيئة لكوريا الجنوبية، نوفمبر )
 .تنفيذ األشغال في النهار إذا كانت قريبة من مناطق سكنية -
 . إختيار آالت ووسائل نقل هادئة في الورشات وال تحدث إهتزازات -
 .سا عندما تعبر منطقة سكنية/كلم 29يارات إلى تخفيض سرعة تنقل الس -
وضع الفتات إشارة للحد من سرعة الحركة وأخرى على مستوى منطقة األشغال  -

 .والمناطق الخطرة
وضع مؤقت لصفائح ضد الضجيج، وتقليص حاالت الرجوع إلستخدام التفجيرات إلنجاز  - 

مكان التفجير، مدة التفجير ومحاولة األشغال؛ أما إذا كانت ضرورية يجب اإلبالغ مسبقا عن 

تقليصها إلى أقصى حد، مع إستخدام تقنيات لتقليل آثار التفجيرات بالخصوص إذا كانت 

 .قريبة من مناطق السكنات أو التجهيزات
 .الحد من اإلستعمال للعديد من اآلالت والسيارات في نفس الوقت -
ت وآالت البناء، أو تشغيلها في منع التوقف أوالتشغيل المفاجئ لمحركات السيارا -

.«الفراغ
1

 

 
 

                                                 
1
 - MATET, rapport concerne la mission B de la finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, l’étude d’impact, 31/08/2010, 

p : 43-44, 46, 49, 53-54. 
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 : الحلول المقترحة المتعلقة باألخطار الكبرى -7 -2 -4-5

 الوقاية من الفيضانات: 

 .م9الحد األدنى لعرض الوديان » -
خلق مجاالت مائية على مستوى الحظائر حتى تساعد على تجميع المياه، وتسمح بتنظيم  -

 .حجم مياه التساقط
من مجموع مساحة  %99ات خضراء ومنتجعات ذات مساحة كافية حوالي تهيئة مساح -

 .المدينة
 .وضع نظام إنذار ويقظة ضد الفيضانات -

 إنزالق التربة: 

فحص وتحليل لمدى ثبات مستوى اإلنحدارات خاصة في مناطق الحفر والردم ووضع  -

 .حلول لدعم تثبيتها
ر وأحواض معالجة لترسيب األتربة خاصة إنشاء قنوات تصريف المياه لتجميع مياه األمطا -

لتفادي تجمعها بالمناطق الهشة حديثة التكوين كاإلنحدارات والتصدي لظاهرة إنزالق 

 .األراضي
 .تفادي إنجراف اإلنحدارات الحديثة عن طريق التشجير -

 الزلزال: 

 .يةإدماج وصفات تقنية ضد الزالزل في البنايات خاصة التجهيزات الجماعية والعموم -
على األقل مرة في )القيام بدورات إعالمية وتوعوية لألفراد حول الحماية من الزالزل  -

 (.السنة
وضع نظام إنذار ويقظة ضد الكوارث الزلزالية عبر المشاركة بين السلطات العمومية  -

والمنظمات المختصة، خاصة المركز الجزائري للبحث في علم الفلك، الفيزياء الفلكية 

 .زياءوالجيوفي

 الحرائق: 

 :وضع نظام تدخل سريع إعتمادا على -
 إقتراح وجود فضاءات مفتوحة على مستوى المدينة لمجابهة إرتفاع الحرائق. 
 إنشاء نظام نجدة عند إندالع الحرائق. 

. «تبني معايير صارمة حول نظام إخماد الحرائق -
1

 
 :وينان حسب وجهة نظر اإلتحاد الكورياآلثار المستقبلية تبعا إلنجاز المدينة الجديدة ب -6 -4

 : اآلثار اإلقتصادية المنتظرة -1 -6 -4

 في مرحلة الصيانة : 
 . مليار دوالر خالل هذه الفترة 124إستثمار إجمالي بـ » -

 99خالل الست سنوات الخاصة بالصيانة األثر الناتج عن اإلنتاج يقدر بقيمة تفوق  -
 .مليارات دوالر

مليار دوالر أمريكي  424تظر أثر أفضل صادر عن اإلنتاج قدر بمبلغ ، أين نن2999في  -

 .خارج حصيلة البترول( الناتج الداخلي الخام) PIBللـ % 3وبذلك تكون نسبة 

 

                                                 
1
 - op.cit.,  p : 77,78. 
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باإلضافة إلى هذا األثر لصالح اإلنتاج الوطني، فإنه يحتمل أن أثر القيمة المضافة يزيد عن  -

 .مليار دوالر 329مبلغ 

ألف منصب عمل تقريبا التي ستساهم في حل  295صيانة يمكن إنتظار خلق خالل فترة ال -

 .مشكلة البطالة المحلية

 المرحلة العملية: 
 99مليار دوالر كحد أدنى خالل  9022: الصادر بـ خارج الفرضية المتعلقة بأثر اإلنتاج -

، في المرحلة «ازمدينة إمتي»سنوات بعد مرحلة الصيانة، فإن مفهوم المدينة الجديدة لبوينان 

 .مليار دوالر 29العملية  ستمكننا من الحصول على فائدة تزيد عن 

مليار  925: حسب تقديراتنا لألنشطة اإلقتصادية خالل المرحلة العملية يمكن خلق ثروة بـ -

دوالر كقيمة مضافة، ونظرا للتطور اإلقتصادي السريع فإن هذا المبلغ يمكن أن يقفز إلى  

 .الرمليارات دو 99

ألف منصب عمل يمكن أن تخلق  249سنوات، أكثر من 99خالل هذه الفترة العملية لـ  -

.«مقارنة بفترة الصيانة
1

 

 تسريع التنمية اإلقتصادية الوطنية: 
من المتوقع أن نجاح تهيئة المدينة الجديدة كمركز إقتصادي عالمي له تأثير معتبر على » -

كما هو متوقع عن األثر الصادر عن اإلنتاج . يانةكل القطاعات الصناعية منذ مرحلة الص

 .2924مليار دوالر إلى غاية  49الوطني المقدر بحوالي 
 .مليار دوالر 9210على العموم، من المتوقع، نمو إضافي إلى حوالي  -

 تشجيع التنافسية الوطنية: 
لوطنية باإلضافة إلى اآلثار اإلقتصادية لتهيئة المدينة الجديدة تجعلنا نلمس تقوية الصناعة ا -

 .النمو السريع لحجم اإلقتصاد الوطني

على غرار المدينة الجديدة بوينان المنجزة بنجاح، التهيئة المتواجدة على المدن الجديدة  -

 .المجاورة ستتسارع

 : ثقافية -اآلثار السوسيو -2 -6 -4

 تكوين الموارد البشرية : 
( مجال)مال الدولية ال تضمن فقط دور وظيفي كفضاءالمدينة الجديدة بوينان هي مكان لألع -

تمرين على /إحترافي أين تنمو مؤسسات ذات كفاءة عالية، لكن كذلك تمنح مكان تجربة

 .الميدان لصالح اليد العاملة المؤهلة الجزائرية
تؤدي إلى تحسين ( إختصاصية)عرض العديد من الفرص بخصوص تجارب وظيفية  -

المؤسسات التعليمية العالية، والنوعية األفضل للتكوين الذي يؤدي التكوين المعد من طرف 

 .من جهة إلى بروز وتفوق الموارد البشرية الجزائرية من خالل تأثير التداؤب

 قاعدة لسمعة عالمية: 
إستراتيجية رفع صورة المدينة الجديدة بوينان تساهم ليس فقط إلرساء سمعة مدينة بوينان  -

األفضل بالوطن بحيث أن الثقافة الجزائرية يمكن أن تصل على لكن من أجل التعريف 

 .المستوى العالمي، ممثلة بالثقافة اإلسالمية

                                                 
1
 - le consortium coréen et partenaire algérien : MATET- EPIC , business plan 

de la ville nouvelle de Bouinan, Algérie, p : 23,24 
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ثقافية مختلطة ستجلب كامل أنظار العالم، وكمدينة ترفيهة /المزايا كمدينة إقتصادية  -

ة صناعة لتعيينها األكثر أهمية في منطقة المغرب، وهذا ما يوضح التأثير المعتبر على ترقي

 .سياحة عالية القيمة المضافة

 بوينان مدينة آمنة: 
أشغال البناء اآلمنة من خالل تطبيق تقنيات عالية التكنولوجيا تسمح بضمان أمن السكان  -

 .المدينة الجديدة بوينان ستكون كمدينة تعطي رغبة  للعيش بها. بعيدا عن الزالزل

مراقبة طموح ضد الكوارث الطبيعية، من منذ مرحلة إعداد المخطط العام سيطبق نظام  -

.«أجل تقليص الكوارث المسببة من خالل أخطار متوقعة في منطقة بوينان مثل الحرائق
1

 

 من بين أحسن المدن المتوسطية: 
تطمح المدينة الجديدة بوينان والتي تتوسط المنطقة المغاربية أن تكون أفضل المدن » -

قوم على منظور خلق قطب إمتياز لتكنولوجيا اإلعالم  المتوسطية وذلك بإنشاء إطار أمثل ي

وغير مادية / وتجسيد شبكة موسعة لإلتصال عن بعد ذات التدفق السريع وبنيات تحتية مادية

 .ضرورية للتنافسية العالية وتوليف مجموعة الشروط الجاذبة للمدينة 

مختلف المدن الجديدة إستنادا على المهارة المكتسبة من طرف اإلتحاد فيما يخص تهيئة  -

الكورية ومفهوم التهيئة الجزائرية التي ترتكز على جودة حياة السكان في إطار مستدام 

 .ومستقبلي ستسمح للمدينة الجديدة بأن تتطور ممثلة الجزائر من خالل ترسيخ تنافسية دولية

وى عالمي إن بناء البنيات التحتية الثقافية المتعددة وإنشاء تجهيزات تعمير ذات مست -

ستكسب بوينان كل اإلمكانات الضرورية لتنظيم تظاهرات مختلفة عالمية من بينها األلعاب 

 .2929األولمبية 

 ترقية تنمية مختلف المدن الجديدة: 
تجهيز بنيات تحتية ذات جودة في بوينان سيكون لها أثر إيجابي على تهيئة المدن الجديدة  -

وز حاالت نموذجية تخص إستقبال إستثمارات وطنية المجاورة فمن المتوقع ستؤدي إلى بر

 .ودولية 

لها دور أساسي إللتقاء المدن الجديدة المجاورة ذلك أنها ستسرع تهيئة الجزء الجنوبي  -

للجزائر وتسهل عملية التجزئة المتوازنة للوظائف العمرانية والسكان قصد بناء رؤية شاملة 

 .تامة للجزائر الكبرى 

 متخصصة في البناء تكوين يد عاملة: 
توسيع فرص التكوين لليد العاملة الجزائرية المتخصصة في أشغال البناء من خالل برامج 

مرافقة تتضمن تدريبات في كوريا بهدف إكتساب المهارة فيما يخص التكنولوجيا المتطورة 

.«المرتبطة بالبناء والتهيئة العمرانية
2

 

 
 
 

                                                 
1
 - Op.cit., p :25, 27 

 
2
 - le consortium coréen et partenaire algérien : MATET- EPIC, business plan de 

la ville nouvelle de bouinan ,Algérie ,p :29. 
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 مديةبالجلفة وال -المدينة الجديدة بوغزول -5

 :مدخل
في  رسميا نشأت ،الجزائرية الجمهورية واليات إحدى هي الجلفة والية»       

 تقع...المواشي بتربية خاصة الريف سكان يهتم ...دائرة 29و ، بلدية 41 تضم... 1974
. «كم 499بـ  العاصمة جنوب الجلفة

1
كلم 42251.45: بـ تقدر بمساحة تتمتع» 

2
 وتمثل ،

 من الطرق وبمفترق الصحراوي األطلس سفح للجزائر في اإلجمالية المساحة من%  9.41
 الوسطى السهوب أحضان بين جلفةال تتمركز الغرب، إلى الشرق ومن الجنوب، إلى الشمال

. «العليا بالهضاب الصحراء إلتحام عند
2

 
 وتتربع العاصمة، الجزائر جنوب تقريبا كلم 99 بعد على التلي األطلس في المدية وتقع»

كلم 9999 قدرها مساحة على
2

 والية المدية وتشترك. البحر سطح من م 099 إرتفاع وعلى 
الجلفة،  الجنوب والية البليدة، من الشمال والية من :لوسطا واليات من العديد مع الحدود في

 والية وألن .وتيسمسيلت الدفلى عين الغرب واليتي والبويرة، من المسيلة الشرق واليتي من
 لشبكة الفقري العمود يعتبر الذي (99) واحد رقم للطرق الوطنية بالشبكة مرتبطة المدية

( 39) أربعين ورقم( 99) ثمانية ورقم والجنوب، الشمال مناطق بين الرابط الوطنية الطرق
 بين ما( 19) ورقم والبويرة، مليانة بين ما( 99) عشر وثمانية الغرب، إلى الشرق من

منطقة  بين الوصل حلقة تكون ألن رشحها ما هذا. المسيلة نحو العذاورة وشاللة سغوان

  .الساحل والهضاب العليا وكذلك بين الشرق والغرب
. «دائرة 90 على موزعة بلدية 13 يضم المدية والية إقليم إداريا :إلداريا التقسيم

3
 

 :اإلطار القانوني -1 -5

 « الموافق ألول أفريل  9325صفر عام  99مؤرخ في  09-93المرسوم التنفيذي رقم

 .يتضمن إنشاء المدينة الجديدة بوغزول 2993
 :يرسم ما يأتي 

 9324صفر عام  25المؤرخ في  9-2من القانون رقم  1تطبيقا ألحكام المادة  :المادة األولى
 ".المدينة الجديدة لبوغزول"تنشأ مدينة جديدة تسمى ...  2992ماي  9الموافق 

تقع المدينة الجديدة لبوغزول في واليتي المدية والجلفة على إقليم بلديتي بوغزول  :2المادة 

 .وعين وسارة
وغزول مساحة أربعة أالف وستمائة تغطي حدود المدينة الجديدة لب :4المادة 

 :هكتارا تشمل ما يأتي( 3159)وخمسين
 .هكتارا داخلة في حدود التعمير وتهيئة المدينة  الجديدة( 2959)ألفان ومائة وخمسون -

 .هكتار حول المساحات المهيأة التي تشكل حدود حماية المدينة الجديدة ( 9999)ألف  -

 .حيةهكتار للمنطقة الفال( 9999)ألف  -

 . هكتار لمنطقة المطار الجوي( 599)خمسمائة  -
الثالثي األعلى والتكنولوجيات : تتمثل المهام الرئيسية للمدينة الجديدة لبوغزول في :3المادة 

 .المتقدمة والبحث العلمي وكذا مهام الدعم المتعلقة بها

                                                 
1
 - www.marefa.org 

2
 - moh 20. 3arabiyate.net 

3
 - stararab7.yoo7.com 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/1974
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 :يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة كما يأتي :5المادة 

 .نسمة( 399.999)ر بأربعمائة ألف لبرنامج السكن الموجه لعدد من السكان يقد فضاءات -

تربوية وجامعية وإستشفائية وخاصة بالصحة وثقافية (. عامة وخاصة)تجهيزات جماعية  -

 .ورياضية ودينية والمصالح اإلدارية وغيرها

 .القطاع التجاري والسياحي والثالثي والصناعي: نشاطات إقتصادية -

الطرقات والفضاءات العمومية وشبكات السكة الحديدية ومحطات النقل : نشآت النقلم -

 .البري

 .تجهيزات تجارية وفندقية وخدماتية -

 .مطار دولي -

 .حدائق حضرية ومساحات خضراء -

السيما نواقل الطاقة والماء ومحطة تصفية المياه ومركز معالجة النفايات : المنشآت التقنية -

 .اصالت السلكية والالسلكيةومنشآت المو

 .التجهيزات العمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية -

. «فضاءات الحماية حول المدينة الجديدة التي تحدد إستعماالتها في مخطط التهيئة -
1

 

 « مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض

 .وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول منشآت وتجهيزات
 :يرسم ما ياتي

يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ... :1المادة 

بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول نظرا لطابع البنى التحتية ذات 

 .األشغال المصلحة العامة والبعد الوطني واإلستراتيجي لهذه
أو الحقوق العينية العقارية المستعملة / تقدر المساحة اإلجمالية لألمالك العقارية و  :2المادة 

هكتارا، ( 9959)إلنجاز العملية المذكورة في المادة األولى أعاله، بألف وسبعمائة وخمسون 

 .تقع في إقليم والية المدية، بلدية بوغزول
دات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع يجب أن تتوفر اإلعتما :4المادة 

العقارية  لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع األمالك العقارية والحقوق العينية

.«الضرورية إلنجاز العملية 
2

 

 :حالة المكان -2 -5

كبرى ألنها  إن الوقوف عند حالة مكان التهيئة وما جاوره يعتبر خطوة ضرورية ذات أهمية

قادرة على توضيح جميع العوامل التي يمكنها أن تؤثر في سيرورة المشروع سواء في المدى 

القصير أو على المدى البعيد لكون أن مخطط تهيئة المدينة سيُسقط على أرض الواقع؛ أي أن 

 لذلك فإنه. مجال التهيئة هو الذي سيحوي جميع ما نص عليه المخطط بما في ذلك التوقعات

قبل إعداد أي مخطط يندرج ضمن إطار إنجاز )من المفيد اإلطالع وبحث العناصر التالية 

 :المتعلقة بالمدينة الجديدة بوغزول( مشروع مدينة جديدة

 

 

                                                 
  .29-21:،ص2993فريل أ 20،3العدد / لرسمية للجمهورية الجزائريةالجريدة ا - 1
2
  .99:ص ،2991جويلية  45،0العدد / الجريد الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية - 
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 :الموقع -1 -2 -5

. كلم 991تبعد المدينة الجديدة بوغزول عن العاصمة بحوالي 
1

في الهضاب العليا الوسطى  

 .ألطلسعلى الحافة الجنوبية ل
 المدينة الجديدة بوغزول حسب ما حدده المخطط العام، تمتد على حد سواء

فهي محاطة بالبلديات (. Boughzoulو Benhar)وفي بلديتي ( المدية والجلفة)بواليتي 

 :التالية
 ؛(والية المدية)قصر البخاري بالشمال  -
 ؛(والية الجلفة)برين بالشرق  -
 ؛(جلفةوالية ال)عين وسارة بالجنوب  -
 .(والية المدية)الشهبونية بالغرب  -

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 - MATET, rapport de synthèse des missions A et B1, finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p :12. 
2
 - MATET, Rapport de la mission A (avant- projet), finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p : 43. 
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 توضح موقع المدينة الجديدة بوغزول: 71 -13رقم  خريطة

 
Source : MATET, documents cartographiques de la mission B1,(plan 

d’aménagement global), 23/03/2009, p :02. 

 :المناخ -2 -2 -5
معدل التساقط . مناخ أصيل لمنطقة الهضاب العليا بالجزائرمناخ موقع المشروع هو »

 .السنة، وتتركز بشهري أكتوبر وأفريل/ ملم 399السنوي ضعيف، أقل من 
 .، رطوبة الهواء في العموم ضعيفة°91: الحرارة المتوسطة قدرت بـ -
 .يتميز بالحرارة والجفاف في فصل الصيف، بينما يكون معتدل رطب شتاءً  -
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 . غربية -غربية؛ شمالية -الرياح قوية، اإلتجاه السائد جنوبيةغالبا  -

 :الدراسة الطبوغرافية والجيوتقنية -3 -2 -5

 طبيعة األرض: 
قديمة، تربة رملية وكلسية، ( طمي)من موقع المشروع مكونة من تربة غرينية % 09»

% 99أخرى  من ناحية. مكونة خالل المرحلة الثالثة من الحقبة الحديثة محبذة للتعمير
    .المتبقية مشكلة من المارل والصلصال

 اإلرتفاعات: 
هذه . إرتفاع بوغزول يزداد من الجهة الجنوبية الغربية بإتجاه الجهة الشمالية الشرقية

. «م كأقصى حد 999م كأدنى حد و 142اإلرتفاعات تختلف ما بين 
1
  

 اإلنحدارات: 
ذات إنحدار %( 05حوالي )لعمرانية الموقع إلى حد ما مسطح، تقريبا كل المساحة ا»

. «، كما توجد مساحة صخرية بالجهة الغربية الشمالية للموقع%9295إلى  9يتراوح بين 
2

 

التي تعتبر منطقة ذات زلزال ॥aمن جهة أخرى بوغزول تصنف ضمن المنطقة  » -

. «ضعيف إلى متوسط
3

 

 المجاري المائية: 
الوديان جافة . الغربي؛ أي بإتجاه البحيرة إتجاهها من الشمال الشرقي نحوى الجنوب» -

تقريبا على مدار السنة بإستثناء فترة األمطار بالشتاء أين تحدث فياضنات تتسبب في نقل 

من البحيرة % 99أحجام معتبرة من الرواسب والتي تتسبب في تراكم الطمي على حوالي 

 %. 9292و % 9299ح بين ونظرا لنقص المياه في فترات الجفاف فإن ملوحة البحيرة تتراو
كلم 29: المساحة تقدر بـ -

²
. 

م كمعدل متوسط  2مليون طن، في حين أن أعماق هذه المجاري تختلف مابين  29السعة  -

. «م كحد أقصى 3إلى 
4

 
 

 

                                                 
1
 - MATET, Rapport de la mission A (avant- projet), finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p : 43,45. 
2
 - MATET, rapport de synthèse des missions A et B1, finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p :12. 
3
 - MATET, rapport de la mission B1, document de l’étude d’impact sur 

l’environnement, finalisation du plan d’aménagement de la ville nouvelle de 

boughzoul et des études d’aménagement des quartiers prioritaires, 23/03/2009, 

p : 11. 
4
 - MATET, Rapport de la mission A (avant- projet), finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p : 46. 
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 :محتوى وأهمية المشروع -3 -5
 :أهمية المشروع -1 -3 -5

 أهمية خيار الهضاب العليا: 
مليون نسمة، يتضمن نسبة  35الجزائر سيقارب حوالي عدد سكان  2925على مشارف » -

فإعادة النظر بتنظيم وأساليب التنمية (. سنة 50إلى  91من )تمثل فئة السكان النشطة % 12

 .للمجتمع الجزائري أصبح أمرا ضروريا
تطور المدن : منذ نحو عشريتين، شغل اإلقليم واإلقتصاد يدوران حول نفس الموضوع -

أن القرى وباقي اإلقليم فارغ، وجود إختالالت بين مناطق الشمال  والساحل، في حين

والمناطق األخرى، وتشتد بالجنوب، مركزية القرار على مستوى العاصمة وعلى مستوى 

 .المدن الكبرى أكثر شدة
 :السياسة الجديدة للتهيئة والتنمية المستدامة تقوم على أربعة أهداف كبرى  -

ازنة لمجموع اإلقليم الوطني؛ الصيانة والتثمين األقصى لمواردنا التنمية المتجانسة والمتو

سواء الطبيعية أو المالية في إطار التنمية المستدامة؛ اإلندماج األحسن في اإلقتصاد العالمي 

وذلك لجعل أقاليمنا أكثر جاذبية وأكثر تنافسية؛ العدالة اإلجتماعية تضمن اإلستقرار وذلك 

 . جزائريين وأينما وجدوابتكافؤ الفرص بين كل ال
 . هذه السياسة الجديدة كرست في المخططات القانونية  والمؤسساتية

 ثالثة  خيار الهضاب العليا يشكل قاعدة إستراتيجية التوازن اإلقليمي الذي يتمحور حول -
 :أنشطة أساسية ( 4)

 كبح الساحل: 

يا والجنوب كافية لتثبيت سكانها كبح الساحل ال يمكن تحقيقه إال إذا كانت تنمية الهضاب العل

 .على إقليمها وكذلك جذب سكان التل، خاصة منطقة الساحل

 تنمية الهضاب العليا والجنوب: 

إن هدف تنمية الهضاب العليا هو إستقرار السكان بهذا اإلقليم، من خالل اإلعتماد على نشاط 

ألن نجاح . قة الساحليةداعم لتأهيلها وقصد ضمان جاذبيتها لتمكينها من جذب سكان المنط

تنمية الهضاب العليا مرتبط بأهليتها على إستقبال السكان الجدد، كفاية مطالبهم اإلقتصادية 

 . واإلجتماعية خاصة العمل والماء
 البنية العمرانية الجديدة: 

مدينة »العنصر األساسي لجاذبية اإلقليم يتمثل في فعالية النظام العمراني وقدرته على توليد

كمحرك ومحفز للتنمية؛ خاصة أن السكان الحضريين سيتضاعف عددهم « ة مستدامةحيوي

 %.99بمعدل تعمير يزيد عن  2925منذ 
 البنية الحضرية الجديدة: 

على كامل اإلقليم " المدن الكبرى"الهدف األساسي للبنية الحضرية الجديدة هو تفعيل تأثير 

وب، الساحل بمدنه الكبرى الثالث جن –الوطني خاصة في ما يتعلق بالربط بين شمال 

هذا التأثير "أي أن المدن الجديدة يمكن أن تلعب دور مهم في . بالهضاب العليا  والجنوب

ليس فقط كعناصر مشكلة لنسيج اإلقليم لكن كذلك كعنصر بنائي لشبكة المدن " العاصمي

 .وسند لهيكلة حضرية أكثر تناسب مع هذه الرؤية الجديدة
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 ة الجديدة بوغزولأهمية المدين: 
الخدمات، التكنولوجيات المتقدمة، البحث : الوظائف الغالبة للمدينة الجديدة بوغزول وهي -

 .الجامعي، وظائف الدعم المختصة
 –شمال "المدينة الجديدة لبوغزول، تسجل في إطار سياسة المدن الجديدة لمنطقة البرنامج  -

اإلضافة إلى خلق شبكة مراكز حضرية تنظم ويجب أن تدعم المدن الكبرى الجهوية ب" وسط

 .وتضمن تنمية هذه المناطق في إطار إعادة إنتشار ديمغرافي من الشمال نحو الجنوب
 :يعتبر كـ« خيار الهضاب العليا والجنوب»مشروع المدينة الجديدة لبوغزول في  -

من مجموع % 99مؤتمر إلعادة إنتشار األنشطة والسكان نحو الهضاب العليا وبالتالي  -أ

مليون نسمة ستتوزع على الهضاب العليا والجنوب، وستضم عدد سكان يصل ( ثالثة) 94

 .نسمة 459.999إلى 

 :وسيلة إعادة توازن للبنية العمرانية -ب

 المدية، تيارت، الجلفة، المسيلة: مقارنة بالمدن الكبرى. 

 مقارنة بالبلديات المجاورة، المشكلة لتجمعات سكانية ريفية. 

الخريطة الموالية تبين أن بوغزول أحد مدن الطوق الثاني للمدن الجديدة وأهمية الموقع و]

 [.الذي يمكنه أن يساعد في تحقيق العديد من األهداف
المدينة (: كخطر الزالزل)إستجابة من أجل تقليص إحتماالت حدوث أخطار الكبرى،  -ج

 .ةالجديدة لبوغزول تقع في منطقة ضعيفة الهزات الزلزالي
 :إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول سيشجع -

 التنمية الزراعية من خالل عمليات تثمين األراضي وحشد المواد المائية. 

  تحسين شروط الحياة من خالل العمل على إستقرار مكان الريف وخلق العمل ووجود

. «التجهيزات الضرورية الكافية
1

 

ية عن طريق ترقية إنجاز صناعات اإلنطالق في تحريك التنمية المحلية واإلقليم»-

تكنولوجية لتأطير التنمية اإلقتصادية للهضاب العليا وتقوية التنافسية اإلقليمية من خالل 

. «الحث على خلق مناصب العمل
2

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 - MATET, plan d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture de la ville 

nouvelle de boughezoul, mission 1, analyse et esquisse, p : 01, 04. 
2
 - MATET, rapport de synthèse des missions A et B1, finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p : O6. 
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 توضح أن بوغزول أحد مدن الطوق الثاني للمدن الجديدة: 81 -13خريطة رقم 

 
Source : MATET, rapport de synthèse des missions  A et B1, finalisation du 

plan d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement 

des quartiers prioritaires, 23/03/2009, p : O6. 
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 :المحتوى -2 -3 -5
 يوضح محتوى مشروع المدينة الجديدة بوغزول -(41 -13): جدول رقم

 المهام مفصلة مهمةال

  Aالمهمة 
 (المشروع التمهيدي)

 تحديد أهداف المشروع وتوجيهاته 

 دراسة المعطيات األساسية وتحليل شروط الموقع 

 فحص الوظائف التي ستنشأ وتحديد مؤشرات التخطيط 

 تعريف وتطوير المفهوم األساسي للمدينة 

 إعداد وفحص المتغيرات 

  دراسة أولية لألثر البيئي 

  Bة المهم
 (مخطط التهيئة)

 الدراسات الخطة

  التوقعات الديمغرافية وبنية

 الفضاءات  العمرانية

 مخطط شغل األراضي 

 مخطط النقل 

 مخطط بناء السكنات 

  مخطط إنشاء التجهيزات

 الجماعية والعمومية

 مخطط مختلف الشبكات 

  حماية البيئة ومخطط

الحظائر والمساحات 

 الخضراء

  مخطط تجميع ومعالجة

 فاياتالن

 مخطط اإلتصاالت 

 دراسة األثر البيئي 

 الحفر 

 الطرقات 

  التزود بالماء

 الشروب

 التطهير 

  كهرباء )الطاقة

 (وغاز

 اإلتصاالت 

 

األحياء ذات ) Cالمهمة 

 9259األولوية بمساحة 
 (هـ

 تحديد اإلحتياجات العامة 

 مخطط المشروع لكل مرحلة 

 تهيئة األحياء ذات األولوية 
Source : MATET, rapport de synthèse des missions A et B1, finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p : 08. 

 التكلفة المالية للمشروع: 
مليون دوالر  2922ر، ثم سيضاف مليون دوال 399: التكلفة المالية لهذا المشروع قدرت بـ

مليون دوالر  92: لمشروع نقل التكنولوجيات الحديثة للمدينة أين تقدر مساهمة الجزائر بـ

. مليون دوالر 922ويضمن الصندوق العالمي للبيئة 
1

 

 

                                                 
1
 .وزارة البيئة وتهيئة اإلقليممعلومات محصلة من خالل مقابلة مع بعض موظفي  - 
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 :تحليل محتوى المشروع -1 -2 -3 -5

 «نقاط القوة التي يجب تعزيزها: 

إمتياز وتنافسية للهضاب العليا الوسطى محددة من  تأسيس وظائف مهمة بالنسبة لقطب -

 ".إ.ت.و.م"طرف 
 .إنشاء قاعدة أساسية كمنطلق للربط بين جميع جهات الوطن -

 نقاط الضعف التي يجب تصحيحها: 

ضرورة التحكم بحدود نمو المدينة من خالل إنجاز البنيات التحتية المطلوبة وذات  -

 .األولوية
 .لتي تسمح بحل المشاكل المرتبطة بنقص الموارد المائيةيجب األخذ بالمعايير ا -

 الفرص التي يجب أن تستغل وتثمن: 

 .خلق قطب ديناميكي لدعم توازن الهيكلة العمرانية اإلقليمية -
إنجاز مدينة جديدة تحترم البيئة من خالل تهيئة الفضاءات الخضراء والمائية بالقرب من  -

 .البحيرة

 حتراس منها والتحكم بهاالتهديدات التي يجب اإل: 

 .ضرورة وجود مقاييس حث وتحريض تجذب السكان نحوى المدينة الجديدة -
. «إتخاذ مقترحات للحماية من الفيضانات المتكررة خالل فصل األمطار -

1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 - MATET, rapport de synthèse des missions A et B1, finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p : 13. 
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 :البنيات التحتية الكبرى لتهيئة اإلقليم -2 -2 -3 -5

 : لف البنيات التحتية واإلمدادية بالمدينة الجديدة بوغزوليوضح مشاريع مخت -(42 -13): رقم جدول
 نقاط للمعاينة الموجز المشاريع

الطريق السيار العرضي 

-للهضاب العليا بين تبسة
 العريشة

 -الطريق السيار شمال
 جنوب

  مشاريع طرق سيارة ذات أهمية

وطنية حول بوغزول من الشرق 

الطريق العرضي )إلى الغرب 

ومن الشمال إلى  (للهضاب العليا

 -الطريق السيار شمال)الجنوب 
 (.جنوب

  تشابك فعال مع

المدينة الجديدة 

 بوغزول

  معالجة التنقالت

اإلقليمية والطرق 

 الرئيسية للمدينة

تصور وإنجاز الطريق 

العرضي للسكة الحديدية 

المسيلة  -تيارت

 األغواط -بومدفع(lmv)و

  الطريق العرضي للسكة الحديدية

 .سيلة جزء منه أنجزالم -تيارت

  خط متوسط السرعة ما بين

 .األغواط قيد الدراسة -بومدفع

  وضع نظام نقل يربط

بين السكة الحديدية 

 .والطرق

  ربط فعال بين محطة

السكة الحديدية خارج 

المدينة ونظام النقل 

 .للمدينة

تشابك مع مكز   .مطار دولي بشرق المدينة  المطار

التجارة واألعمال 

 .للمدينة

تشابك مع العقار   .محطة إمدادية بشرق المدينة  حطة تموينيةم

الصناعي 

 للتكنولوجيات بالمدينة

نقل المياه : في المدى المتوسط  مشاريع المياه

 .عبر مجمع المياه برين

 نقل المياه من : في المدى المتوسط

 . خالل سد كدية أسردون

  تموين مستقر للمدينة

الجديدة بالماء 

 الشروب عبر مختلف

مراحل تطور 

 .المدينة

مشاريع البنيات التحتية 

 للطاقة واإلتصال
  تموين بالكهرباء(999 MGW) 

 .والغاز
  الشمسية )ترقية الطاقات المتجددة

 (والرياح

  ربط بوغزول بالشبكة الوطنية

 .لأللياف البصرية

  وضع نظام إقتصاد

الطاقة والرجوع 

 .للطاقات المتجددة

  تعريف التوجيهات

الرئيسية 

إلستراتيجيات قصد وا

 -خلق مدينة
 .إقتصادية

Source : MATET, rapport de synthèse des missions A et B1, finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p :11. 
 

ثر الدور المهم الذي تلعبه هذه اإلنجازات األساسية لتجسيد المهام وفي مايلي نوضح أك

 .والنفوذ اإلقليمي التي سيكون من الضروري على بوغزول تحقيقه
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 الطرقات: 

فيما يتعلق بخدمات الطرق فإن بوغزول تقع في موقع جغرافي جيد ألنها تقع في مفترق »

جنوب من الجزائر العاصمة  - غرب على الهضاب العليا وشمال –الطرق لتدفقات شرق 

( تمنراست -الجلفة  -البليدة  -المدية )  RN1:ويتعلق األمر بـ. إلى غاية حدود دول الساحل
 (.تيارت، مسيلة)RN40و 

 السكك الحديدية : 

منطقة بوغزول ال يوجد بها حاليا شبكة سكة حديدية عملية، بإستثناء طريق واحدة ضيقة 

البليدة والتي تمر على تجمعات حاسي بحبح، عين وسارة ومتدهورة تربط بين الجلفة و

وقد تدخلت وزارة النقل في . وبوغزول إال أن هذه الطرق هجرت منذ سنوات ألسباب عديدة

قصر  -إطار برنامج اإلنعاش اإلجتماعي واإلقتصادي بإنجاز الخط الرابط بين بومدفع

لخط السكة الحديدية ( تأهيل)الجلفة ورد اإلعتبار  –عين وسارة  -بوغزول  -البخاري 

غرب من خالل طريق  -الذي يمر عبر بوغزول وإنشاء الطريق شرق ( جنوب -شمال )

ذلك أن الشبكة تلعب دور إقتصادي مهم على المستوى . تيارت –السكة الحديدية  المسيلة 

، خاصة مع تنفيذ مشاريع في المخطط الجهوي لتنمية (نقل المسافرين والبضائع)الجهوي 

 : السكة الحديدية وهي

  وعين وسارة وتيارت  -المسيلة  -طريق السكة الحديدية للهضاب العليا يربط باتنة

 .وسعيدة

  بومدفع –تحديث الطريق عين وسارة. 

  الجلفة -تحديث طريق السكة الحديدية عين وسارة. 

  األغواط -الربط بين الجلفة. 

 المطارات: 

كلم في  49المدينة الجديدة ببوغزول على بعد ال يوجد إال مطار عسكري بعين وسارة ب

ويعتبر إنشاء المطار الدولي لبوغزول مشروع مهيكل ليس فقط لمنطقة . جنوب المدينة

العالقات بين مختلف ( توحيد)الهضاب العليا الوسطى لكن للغرب والشرق فيجب دمج 

.«مناطق الهضاب العليا
1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 - MATET, plan d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture de la ville 

nouvelle de boughezoul , mission 1, analyse et esquisse .p :1 
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طار والمحطة اإلمدادية المحيطان بالمدينة يوضح مشروعي الم -(17 -13): شكل رقم

 الجديدة بوغزول

 
Source : MATET, Rapport de la mission A (avant- projet), finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p : 30.  
 

ن الدراسات المتعلقة بالبحث عن موقع للمطار الدولي حددت منطقتين ممكنتين؛ وكما يبينه إ

كلم من المدينة الجديدة   49الشكل الفرضية األولى وقعت على إختيار واحة على بعد 

وبالنسبة للمحطة . هكتار 599كلم شرق المدينة الجديدة على مساحة  35واألخرى على بعد 

عمليا بالموانئ الكبرى لكل من الجزائر العاصمة وبجاية باإلضافة إلى اإلمدادية سترتبط 

 .جنوب وشرق غرب في ظل وجود خاصة خطوط النقل البرية -تعزيز المبادالت شمال

 شبكة المياه: 

 (للمجال المدروس)يوضح أهداف التزود بالمياه  -(43 -13): جدول رقم

 2125 2111 السنة
التزود بالماء 

ة   الشروب وأنشط

 حضرية

 نسمة 459.999 نسمة 95.999 عدد السكان الكلي

االستهالك
* 

م 29.999
4 

م 09.999
4 

سقي، منطقة 

زراعية، مزارع 

 نموذجية

 هكتار 99.999 هكتار 9.999 المساحة اإلجمالية

االستهالك
** 

م 429.999
4 

م 399.999
4 

م 439.999 مجموع التعبئة
4 

م 309.999
4 

 .ليوما/فرد/لتر 299قاعدة *
م 39قاعدة **

4
 .اليوم/هكتار/

Source: MATET, plan d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture de la ville 

nouvelle de boughezoul, mission 1, analyse et esquisse, p : 07.  
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من طرف  2925من خالل هذا الجدول نالحظ أن المنسوب المتوقع إستهالكه في سنة 

 2999عتبر ضعيف جدا وال يمكن تحقيقه؛ هذا بالمقارنة مع معدل اإلستهالك لسنة السكان ي
مع العلم أن إحتياجات التموين بالمياه . 2925أمام نسبة الزيادة السكانية المتوقعة سنة 

ويتوقع . الصالحة للشرب، والزراعة حاليا تعتمد على المياه الجوفية لعين وسارة وبرين

نحو الهضاب العليا ( والية البويرة)ء من خالل سد كدية اساردون إنجاز مشروع نقل الما

الوسطى بما فيها بوغزول باإلضافة إلى مشروع قيد الدراسة لنقل المياه من الجنوب، ودون 

 .شك سيكون جد مكلف وعدم التأكد من نجاحه

 VNB-PAUA:مخطط التهيئة، التعمير والهندسة للمدينة الجديدة بوغزول -4 -5
 :للمدينة الجديدة أساسا" هـ. ت. ت.م "يغطي 

المحيط العمراني للمدينة الجديدة بوغزول؛ منطقة الحماية للمدينة الجديدة؛ منطقة المطار؛ 

 .المنطقة الزراعية؛ البحيرة

 :خصوصيات المخطط األساسي -1 -4 -5
 «التنظيم المكاني: 

 .تعمير خطي في شكل شبكة وتنظيم هندسي تناظري
 شغل األراضي: 

 .مخطط شغل أراضي لمدينة متعددة الوظائف تتمحور على اإلدارة العمومية -
 .تخطيط وحدة لفضاء حياة مستقلة -
 ". الخدمات العمومية"تعيين محور  -

إالّ أنه بعد دراسة مقارنة مع بعض حاالت المدن الجديدة األجنبية في بريطانيا واليابان تبين 

 :أن
ط األساسي غير كافي إلستقبال عدد سكان متوقع يتراوح البعد المساحي المقدر في المخط -

ساكن التي ينص عليها المخطط األساسي والمخطط الوطني  399999إلى  459999بين 

 :لتهيئة اإلقليم لألسباب التالية
  (.هـ/ن 599حوالي )كثافة ديمغرافية مرتفعة 

  الصناعات البحث والتطوير)عدم كفاية الوظائف الضرورية إلستقاللية المدينة ،

 (.التكنولوجية واإلنتاج

  (.الجامعة والتجهيزات اإلجتماعية)نقص الفضاءات لضم التجهيزات العمومية 

من عدد  259999إلى  299999إنه من المالئم مع حجم المخطط األساسي أن ينص على  -

 .السكان المتوقع وهذا ما يتوافق مع خلق مدينة مريحة
هـ لتصبح  9099نسمة وذلك بزيادة  459999م إستقبال توسع المنطقة العمرانية يلز -

: هـ بعد أن كانت محددة في المخطط األساسي بـ 3959المنطقة العمرانية اإلجمالية 
 ".إ.ت.و.م"هـ، مع مراعاة 2959
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أفراد بالمتوسط في  5هـ مع تقدير /ن 399 -459تخفيض الكثافة الديمغرافية إلى ما بين  -

. «كل أسرة
1

 

 :خطة التنظيم اإلقليمي -2 -4 -5
إعتمدت خطة تنظيم المدينة على الخيارات التي حددها مخطط التهيئة في ما يخص مواقع 

المكونات الرئيسية لبنية الهيكلة العمرانية للمدينة بما في ذلك المساحات المحددة لها، والتي 

 :نذكرها في مايلي

 :األماكن والساحات العمومية -1 -2 -4 -5

مراكز رياضية، موقف السيارات )جوار التجهيزات العمومية ذات التأثير الكبير تنجز إلى »

 . بمركز المدينة وإلى جانب البحيرة( الخ...العمومية، المطار،

 :شبكة الطرقات والتوزيع -2 -2 -4 -5

؛ الطرق (الجادات)الطرق األولية : نميز بين األصناف األربعة التالية المشكلة لشبكة الطرق]

 [.؛ الممرات(زنقة)؛ الطرق الثالثية (الشوارع)نوية الثا

 الطرق األولية أو الجادات: 

يوجد جادتين متقاطعتين، األولى متمركزة على البحيرة، محاذية للسلسة الخضراء، بطول »

كلم تشكل المحور المهيكل للحي اإلداري  425والثانية بطول . كلم تخدم مختلف األحياء95

 ... التجهيزات اإلدارية، تجارية، الترفيهية ، الجامعية والبحثوالتجاري، أين تتركز 

 الطرق الثانوية أو الشوارع: 

تبعد . م، هذه الشوارع تربط خارج المدينة الجديدة بالداخل35-45عرضها يتراوح بين 

 .م عرض9م، منفصلة بفضاء أخضر ذا 9999الواحدة عن األخرى بحوالي 

  (:زنقة)الطرق الثالثية 

م، تخدم مختلف المجموعات 399م، تبعد الواحدة عن األخرى بـ 45-25ين ذا عرض ب

 .العمرانية في األحياء السكنية

 الممرات: 

 .سبل للراجلين تخدم مجموعة من المنازل، تعطي للمدينة بعدها اإلنساني

 الحظائر أو فضاءات التوقف: 
دينة، في وسط الحظائر تصمم وتقع على مستوى المداخل األساسية للمدينة، وسط الم

 .المجموعات العمرانية وإلى جوار التجهيزات العمومية

 القطار الكهربائي: 

تصميم خط الترامواي يقترن بالجادات، حيث يربط بين مختلف األحياء السكنية، الحي 

 .اإلداري والتجاري، موقف السيارات، محطة متعددة الوسائط والمطار

 السكة الحديدية: 

الجلفة؛ ينطلق من شمال المدينة، يمر نحو المحطة المركزية  –بوغزول  –الخط بومدفع 

 بمركز المدينة، ويتجه نحو الشرق كي يخدم المحطة المتعددة الوسائط، قاعدة اإلمداد

 

                                                 
1
 - MATET, Rapport de la mission A (avant- projet), finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p : 53,78, 92. 



الجزائر في الجديدة المدن ومخططات اإلقليمية للتهيئة نيالوط المخطط دراسة: الثالث الفصل  

233 

 

 

« والمطار ثم يمر نحو عين وسارة والجلفة
1

، كشف 2999إال أنه مؤخرا في سبتمبر ». 

إلى إلغاء مدينة بومدفع كمنطلق لقطار  أن الدراسات التقنية دفعت" عمار تو"وزير النقل 

جنوب وتعويضها بمدينة خميس مليانة نظرا للتكاليف الباهضة التي تنجر عن إنجاز  –شمال 

.«نفقا 92
2

 

 :التقسيم العقاري -3 -2 -4 -5

م بالنسبة لحي 459م وتخفض إلى  599: نجد أن كل حي سكني خصص له قاعدة ذات»

 9999:أين يوجد الحي اإلداري والتجاري قدرت مساحته بـبينما مركز المدينة . الخدمات
هكتار؛ ينمو حول محور مهيكل يجمع كل األنشطة اإلدارية، التجارية والمالية، السياحية 

والثقافية والترفيهية، المراكز الصحية، المؤسسات التعليمية، جامعية والبحث العلمي كذلك 

. «البناءات والصرح الثقافي
3

لي يوضح المواقع المخصصة ألغلب والمخطط التا 

 .التجهيزات العمومية بالمدينة

 تهيئة التجهيزات العمومية بالمدينة الجديدة بوغزول: 11 -13مخطط رقم 

 
Source : MATET, rapport de synthèse des mission A et B1, finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p :45. 

                                                 
1
 - MATET, plan d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture de la ville 

nouvelle de boughezoul, mission 1, analyse et esquisse, p : 11, 12. 
2
 .94: ، ص99/90/2999، األحد 1390بن حليمة البشير، جريدة الخبر، العدد محمدي عبد الرحمان و - 

3
 - MATET, plan d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture de la ville 

nouvelle de boughezoul, mission 1, analyse et esquisse, p : 09. 
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نعاين من خالل هذا المخطط تركز التجهيزات الرياضية بالجنوب باإلضافة إلى أغلب 

المنشآت الثقافية، والوحدات التعليمية تنتشر على جميع مجال المدينة بينما يحوز المستشفى 

 .  ة الشرقيةعلى مساحة هامة بالجهة الشمالي

يوضح تقسيم اإلستحواذ العقاري حسب أنواع األنشطة في  -(44 -13): جدول رقم

 المدينة الجديدة بوغزول
 ((%النسبة (هـ)المساحة  نوع النشاط

 4429 9.290 السكن

 023 435 السكن الفردي

 2429 913 السكن الجماعي

 929 39 (سكنات وتجارة)سكن مدمج

 9129 590 مناطق النشاطات

 321 919 حي إداري ومكاتب

 129 233 (فنادق مدرجة)تجارة ومالية 

 320 999 الصناعات التكنولوجية وأخرى

 9321 544 (عمومية وخاصة)تجهيزات جماعية 

 924 30 ثقافية وترفيهية

 123 243 رياضية

 222 99 مستشفيات وصحية

 324 959 تعليمية،جامعية وبحوث علمية

 924 99 دينية ومقابر

 221 03 بنايات تحتية تقنية

 95 539 بنايات تحتية للنقل

 9925 140 مساحات حضرية خضراء 

 999 4.125 المجموع العام
Source: MATET, plan d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture de la ville 

nouvelle de boughezoul, mission1, analyse et esquisse, p: 15.  
 

نالحظ أن برنامج السكن يستحوذ على أعلى نصيب من المساحة اإلجمالية المخصصة 

لمختلف األنشطة مع تفوق واضح للسكن الجماعي مقارنة بالسكن الفردي إال أن هذا 

التخصيص يتناقض تماما مع إقتراحات مصممي مخطط التعمير التي تؤكد على تخفيض 

ة الخضراء المستدامة، ثم تلي المساحات الخضراء الكثافة السكانية حتى يمكن إنجاز المدين

في المرتبة الثانية وهذا ما يعبر عن مؤشر مهم لإلندماج الحقيقي في حقل التنمية المستدامة 

نظرا لما تكتسيه المساحات الخضراء من أهمية كونها عضو حيوي جد مهم في البنية 

ض األنشطة األخرى كالدينية العمرانية؛ كما نعاين قصور في حسن تخصيص العقارات لبع

ونحن في مدينة اإلسالم ونفس الحال بالنسبة للبنيات التحتية التقنية؛ %  923التي لم تتعدى 

وهنا يمكن أن نشير إلى السلبيات المرافقة لسيطرة المتعامل األجنبي على المشروع إنطالقا 

 .من مرحلة التصور إلى غاية التنفيذ
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 توزيع الفئة النشطة: 

وزيع الفئة النشطة حسب قطاعات النشاط يساعد على تدقيق توجيه وظائف المدينة إن ت

 .باإلضافة إلى بعث توقعات أكثر واقعية في ما يتعلق بعدد مختلف التجهيزات

 يوضح توزيع الفئة النشطة حسب قطاعات النشاط -(45 -13): جدول رقم

 الوظائف %النسبة  قطاعات األنشطة

 922.599 %999 المجموع العام

 اإلدارة
 التجارة والسياحة

 التعليم العالي
 البناء

 الخدمات الجماعية
 التموين والصناعة

 الزراعة والغذاء
 

99% 
29% 
25% 
90% 
92% 
0% 
5% 

92.259 
23.599 
49.125 
24.295 
93.999 
99.925 

1.925 

Source: MATET, plan d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture de la ville 

nouvelle de boughezoul, mission1, analyse et esquisse, p: 14. 
 

حيث نستنتج من خالل الجدول أن الفئة النشطة في القطاع الزراعي جد ضئيلة مقارنة 

. بالقطاعات األخرى؛ وهذا ما يؤكد على زوال أحد الخصوصيات التي كانت تميز المنطقة
جال الصناعي الذي يعتبر من أهم محركات التنمية، في باإلضافة إلى قلة اليد العاملة في الم

حين أن إرتفاع نسبة الفئة النشطة بقطاع التعليم العالي يعتبر أمرا بعيدا عن الحقيقة ألن 

والجدول . برنامج الهياكل التعليمية العالية محدود وال يمكنه توظيف هذه النسبة المضخمة

 .برمجة بما في ذلك الجامعاتالموالي يشمل جميع الهياكل التعليمية الم

 
 يوضح المؤسسات التعليمية في المدينة الجديدة بوغزول -(46 -13): جدول رقم

أنواع 

 المؤسسات
مSHON عدد المؤسسات عدد األطفال

2 
اإلستحواذ 

 (هـ)العقاري

 99 999 299 25 95 199 *روضات

المدارس 

 *االبتدائية
299 40 39 999 231 21 

 24 299 999 49 20 599 *المتوسطات

 29 933 599 99 99 299 *الثانويات

 949 99 999 999 5 1 999 الجامعات

 .اإلستحواذات العقارية تضم إلى اإلستحواذات العقارية للسكن* 
Source: MATET, plan d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture de la ville 

nouvelle de boughezoul, mission 1, analyse et esquisse,  p : 18. 
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 :عملية التهيئة  -3 -4 -5
 :التوجهات الرئيسية لعملية التهيئة -1 -3 -4 -5
أما السادس محجوز ( سكنية وحي إداري وجامعي 3)أحياء  5المدينة تتطور على » -

ت خاصة، مستقلة، للتوسع المستقبلي، هذه األحياء في مجموعها مندمجة لتجسيد توجها

تشكل مورفولوجيات ...متقاربة نحو البحيرة، مرتبطة فيما بينها بواسطة سلسلة خضراء

 . وجماليات متنوعة
عمل  922.599: نسمة مولدة لـ 459.999المدينة الجديدة لبوغزول هي مدينة ذات  -

 .مباشر، تحترم توازن المبادئ اإلقتصادية، اإلدارية، المواصالت واإلتصال
المدينة الجديدة متوازنة، خضراء، تحترم محيطها، تستخدم الغاز كمورد للطاقة من أجل  -

...( الطاقة الشمسية، الرياح)إستكمال مسار اإلندماج المتنامي للطاقات المستدامة  والمتجددة 
 . من أجل إنشاء مدينة نظيفة تحترم بيئة المنطقة وتقليص فاتورة الطاقة

هكتار يتضمن برامج  4159ينة الجديدة بوغزول يغطي مساحة المحيط العمراني للمد -

.«السكن، تجهيز جماعي، أنشطة، بنيات تحتية تقنية وشبكة النقل، كذلك األماكن الخضراء
1
  

 :العمليات األساسية التي يشملها المشروع -2 -3 -4 -5
 :تهيئة البحيرة -1 -2 -3 -4 -5

 .تهيئة البحيرة واألعمال التابعة لهابدراسات ( COBA)كلفت المؤسسة البرتغالية 
باإلضافة إلى تثمين . م أمر مهم 2و 925أين نعاين تحديد عمق متوسط نظامي يتراوح بين 

المناطق وسط البحيرة وعلى ضفاف البحيرة التي ستستعمل لوظائف عمرانية أو لصالح 

 499بمساحة  حيث ستنشئ ثالثة جزر كل واحدة. األصناف الحيوانية التي تعيش ببوغزول
جزيرة التل قريبة من المدينة وتتصل بها عبر جسر مخصصة لإلستخدامات . هكتار

أما كل من جزيرتي الهضاب والصحراء فقد خصصتا إلسكان مختلف الطيور . العمرانية

البحيرة نظام بيئي هش يتطلب مراقبة، تكفل دائم وتسيير صارم، حماية »إذ أن . المهاجرة

يجب القيام بدراستين  ودة ستكون عملية ذات أولوية، لذات الموجالنباتات والحيوانا

 :خصوصيتين

 :دراسة أولية تتناول:  أوال
تهيئة كافية بهدف أن تحتفظ البحيرة بكمية مياه تدوم على طول السنة، وهذا ينبثق مباشرة  -

 .من إعادة تشكيلها، إحكام سدها وضمان عدم ملوحتها

، وإنجاز سد (يقع شمال البحيرة)للسد الموجود عند المصب  (إعادة تأهيل)رد اإلعتبار  -

 .منتظم عند المنبع بهدف المحافظة على مستوى الماء األمثل بالبحيرة

 .وضع نظام ومقاييس حماية ضد الفيضانات والجفاف -

 :دراسة تتعلق بالنظام البيئي، لدعم تنمية وحماية البحيرة: ثانيا
من خلق مناخ محلي مهم، الدراسة ينبغي أن تنظر لما هو إن وجود مخطط للمياه يَُمكن  -

أبعد نظرا إلمكانية التغيير على المدى الطويل؛ فالبحيرة منطقة رطبة ستصبح بالتأكيد األهم 

 .في الهضاب العليا
 .المنطقة الرطبة ستصبح عضو حيوي يعمل على توازن وإنسجام النظام البيئي -

                                                 
1
 - MATET, plan d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture de la ville 

nouvelle de boughezoul , mission 1, analyse et esquisse .p : 8, 11. 
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لنجاح مشروع إعادة التشجير، وتحريج النقاط المنحدرة  طين التسميد يمكن أن يكون عامل -

.«واألجراف
1

 

 :المشاريع الفالحية وعمليات التشجير -2 -2 -3 -4 -5
قررت وزارة البيئة والتهيئة اإلقليمية غرس أشجار ذات حجم كبير  2999مع نهاية » -

ث أشارت المعلومات بالمدينة في خطوة منها إلعطاء هذه المدينة طابعها الجمالي والبيئي حي

فيفاي "مليون دينار وستتولى الشركة اإليطالية  231إلى أن الوزارة خصصت ميزانية تفوق 

. «المشروع" ميشليني
2

 
 .إنجاز مسلخ إقليمي -
هكتار مكون من العديد من األشجار  92999حزام أخضر لحماية المدينة على مساحة » -

شجار الزيتون والفواكه كلفت محافظة الغابات هكتار من أ 4999جزء ذو مساحة . والبساتين

 .ومديرية الخدمات الفالحية لوالية المدية بإنجازه
هكتار لتقييم الكفاءة الزراعية  92999اإلنتهاء من إنجاز دراسة التربة الزراعية على  -

. «للمنطقة المحيطة ببوغزول
3

 

هكتار تتضمن  2999ذات في الحدود الجنوبية للمدينة توجد منطقة إستغالل زراعية » -

كما أخذت . مزارع نموذجية من أجل البحث وترقية الزراعة وإعادة تثمين وتنمية السهوب

 .هكتار إمتداد طبيعي للسهل الخصب لمظهر نحو بيرين 9999منطقة لتثمينها ذات 
 وإحتراما للعادات المحلية، هناك مجاالت مكرسة لتربية الخيل واإلبل، غير أن الزراعيين ال

 . من الفئة النشيطة% 5يتجاوز نسبتهم 
م و 999إلى  499السلسلة الخضراء تشكل رئة خضراء للمدينة، يتراوح عرضها بين  -

أو المرفقية كمجاالت اللّعب، /كلم ، تجمع العديد من التجهيزات الجوارية و95طولها 

ج بالمناطق ، كما تدم...نجوم، بيوت الشباب 4تجهيزات رياضية، ترفيه وتسلية، فنادق 

. «عموما يتوقع توسع السلسلة الخضراء نحو جهة الشرق بمرحلة التوسع. السكنية
4

 
 :دراسة األثر البيئي -4 -4 -5
يجب أن نُذكر أن مخطط التهيئة لمدينة بوغزول ال يمكنه أن يحجب ضرورة دراسة األثر »

. «على البيئة
5
 ياتي المستدام، عن فالهدف هو خلق وصيانة المجال الطبيعي والفضاء الح» 

                                                 
1
 - MATET, plan d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture de la ville 

nouvelle de boughezoul , mission 1, analyse et esquisse .p : 5 
2
 .94: ، ص49/92/2999، 090محمد بوسري، جريدة النهار، العدد  - 

3
 - MATET, Rapport de la mission A (avant- projet), finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p : 34. 
4
 - MATET, plan d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture de la ville 

nouvelle de boughezoul, mission 1, analyse et esquisse .p : 09, 10. 
 
5
 - MATET, rapport de la mission B1, document de l’étude d’impact sur 

l’environnement, finalisation du plan d’aménagement de la ville nouvelle de 

boughzoul et des études d’aménagement des quartiers prioritaires, 23/03/2009, 

p : 06. 
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طريق حماية البيئة وخلق المخطط البيئي عند إعداد مخطط التهيئة لبناء مدينة أساسية وذاتية 

وقد تم تحديد اآلثار األساسية على البيئة بمنطقة التهيئة، . على الهضاب العليا الوسطى للوطن

منها : تقسيم هذه اآلثارثم تم . والمناطق المحيطة وفقا لمخطط تهيئة المدينة الجديدة بوغزول

نلخص حيث يمكن أن . ]ما يرجع إلى مرحلة اإلنجاز واآلخر يرجع لمرحلة اإلستغالل

 [:التاليلشكل عوامل األثر البيئي با

 :لتحديد عوامل األثر البيئي -(18 -13): رقم شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مرحلة / مرحلة اإلنجاز 
 اإلستغالل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : MATET, Rapport de la mission A (avant- projet), finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p : 148. 
 

 

 تحليل مخطط التهيئة

     تحديد خصوصيات 

 المنطقة   

دراسة الوضعية الحالية للبيئة                                                      

 (زيارة شخصية ودراسة للوثائق)

    تحديد خصوصيات 

 المشروع   

 األثر البيئيتحديد عوامل   

 التنفيذ في مخطط التهيئة       

 فضاء للحياة  
 يجابيالجانب اإل           

 الوسط الطبيعي  

 الجانب السلبي            

 تحديد عوامل األثر البيئي  
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 :جة عن إنجاز المشروعاآلثار اإليجابية النات -1 -4 -4 -5
 ".إ.ت.و.م"المنطقة عينت كمنطقة تهيئة حسب الـ  -
ويمكن أن تصبح منطقة إستراتيجية . المنطقة توجد بين منطقة الساحل وصحراء الجنوب -

 .في جهة الهضاب العليا الوسطى، تساهم في التنمية المتوازنة لإلقليم الوطني
د كذلك في تثمين توازن اإلقليم الوطني ألن هذه الموقع الجغرافي لمنطقة التهيئة سيساع -

الغربية والجهة الساحلية التي تقع بها المدن الكبرى،  –المنطقة تسمح بتشابك الجهة الشرقية 

 ".إ.ت.و.م"توافقا مع الـ 
سيتم إنشاء مخطط مدينة جديدة بيئية بخلق شبكة عامة تأخذ في الحسبان المحور البيئي  -

. «وقع التهيئة والموازنة بين حماية البيئة والتنميةللمناطق المحيطة بم
1

 

 :اآلثار السلبية -2 -4 -4 -5
تقع بحيرة بوغزول بالجهة الغربية، يوجد على ضفافها مجموعة من النباتات المائية »  -

والحيوانات التي تتخذ هذا المكان ملجأ لها؛ في حين أن مخطط التهيئة يقترح وجود بعض 

طة بمحاذاة البحيرة وهذا ما سيتسبب في إرباك هذه الحيوانات التجهيزات واألنش

وعلى العموم حسب . وإضطرارها للهجرة إلى جانب القضاء على بعض األصناف النباتية

على سبيل المثال . توقعات مخطط التهيئة فإرتفاع عدد السكان بالمنطقة يخلق مشاكل بيئية

خاصة إذا أفرغت هذه األخيرة مباشرة في البحيرة تسيير النفايات والمياه المنزلية المستعملة 

أين ستتسبب المياه الملوثة في التأثير مباشرة على النباتات والحيوانات التي تعيش على 

 . ضفاف البحيرة
إذا يجب التخطيط لخلق منطقة رطبة إيكولوجية بديلة بالقرب من محطة تصفية المياه 

ضروري إستعداد المواطنين وتجهيزات تصفية المستعملة بغرب بحيرة بوغزول ألنه من ال

 .المياه على ضفاف البحيرة لتقليل اآلثار على النباتات والحيوانات
إن مصممي مخطط التهيئة لم يفوتوا تسطير المشاكل المتعلقة بالكثافة السكانية التي ستصل  -

توافق مع نسمة، حيث أكدوا أن الكثافة المنخفضة هي التي ت 259999- 299999إلى حدود 

 .خلق مدينة خضراء بالمنطقة ألنها ستسمح بحماية البيئة الطبيعية ودمج عناصر بيئية
بالنسبة للرياح ال يمكن أن ننكر أنها طاقة متجددة لها مزايا بيئية، إال أنه اليوم نحصي لها  -

آثار على المنظر الطبيعي، مصدر للضجيج، إختالل بيئة الموقع، : بعض اآلثار السلبية

 .لتداخالت الكهرومغناطسية واألمنا
من جانب آخر، الدراسة المناخية حول الرياح الرملية بمنطقة عين وسارة المعدة باإلشتراك 

والمعهد الوطني للبحوث الغابية تشير إلى أن " لبرين"بين المركز الوطني لألبحاث النووية 

الرياح النشطة  يفوق تواتر%( 19209) تواتر الرياح الغير النشطة والهادئة هو

 .وفي نفس الوقت تعتبر األكبر قوة بمنطقة الهضاب العليا%(. 49292)
 من طرف عتاد األشغال( PM-10, NO2)إنبعاثات الغازات والجسيمات الملوثة للهواء -

 

 

                                                 
1
 - MATET, Rapport de la mission A (avant- projet), finalisation du plan 

d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et étude d’aménagement des 

quartiers prioritaires, 23/03/2009, p : 148, 151. 
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.«التي تعمل بالوقود، باإلضافة إلى إنبعاثات الغبار الناتج عن حركة المعدات المستخدمة
1
  

 ورقلة -لجديدة حاسي مسعود المدينة ا -6
 :مدخل
 وتحتوي للطرق، ملتقى فهي هاما، عمرانيا ومركزا القدم، في ضاربة مدينة»ورقلة        
 تسمية في الفضل ويرجع... البترولية الثروات إلى باإلضافة النخيل، من هامة ثروة على

. «ورقلة إسم منها أُشتق حيث الورجالن بنو أو الوركالن بنو وهم األوائل للسكان ورقلة
2

 
 كونها من عصرية، بالرغم حديثة مدينة فهي مسعود حاسي أما« البئر معناه»  الحاسي»

 «والماء للبترول بئر 9999 من أكثر تضم
3

 حوض وهو منها جزء" مسعود حاسي"»، 
 الكهرباء إلنتاج ومركز الطبيعي، البترول والغاز وتكرير إلنتاج مناطق وبه كبير، بترولي

 نشاط منطقة وتعد. وصغيرة متوسطة لمؤسسات صناعي نسيج أيضا وبها عالية، بطاقة
. «وإستثمار

4
 

نخص بالذكر أن هذه الدراسة، تتعلق بالدراسات التي تم التخلي عن البعض منها والمقدمة 

من طرف مكتب دار الهندسة اللبناني، في حين أن المعطيات اإلحصائية مسجلة وفقا لقاعدة 

 .2999 و 9009صاء العام للسكان والسكن لسنة البيانات لإلح

 :اإلطار القانوني -1 -6

 18 الموافق 1427 عام شعبان 25 في مؤرخ 321-6 رقم تنفيذي مرسوم 

 .المدينة الجديدة لحاسي مسعود إنشاء يتضمن ،2116سنة  سبتمبر
 :يرسم مايلي 

 9324صفر  25في  المؤرخ 9-2من القانون رقم  1تطبيقا ألحكام المادة  :1المادة  -»
 ".المدينة الجديدة لحاسي مسعود"، تنشأ مدينة جديدة تسمى 2992ماي  9الموافق لـ 

 .تقع المدينة الجديدة لحاسي مسعود على إقليم بلدية حاسي مسعود بوالية ورقلة :2المادة 
 وثالثة وأربعمائة آالف أربعةتغطي حدود المدينة الجديدة لحاسي مسعود  :3المادة  -

  :يأتي ما تشمل هكتارا( 3.394) انينوثم
 للمدينة والتهيئة التعمير محيط في هكتارات(  4.295)  وخمس ومائتان آالف ثالثة -

 .المستقبلي التوسع محيط في هكتارا( 9.919)  وستين وواحد ومائة ألف منها الجديدة،

 محيط تمثل يالت والتهيئة التعمير مساحات حول هكتارا( 494) عشر وثالثة ثالثمائة -

 .الجديدة المدينةحماية 

 .اإلمداد نشاط منطقة محيط في هكتارا( 015) وستون وخمسة تسعمائة -

 .المرسوم  هذا بأصل الملحق التهيئة ططلمخ طبقا المساحات هذه حدود وتضبط
 :يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة، كما يأتي  :4المادة  -
 .ساكن( 99.999)للمواطنين  بعدد ثمانين ألف  فضاءات لبرنامج السكن الموجه -

                                                 
1
 - MATET, Rapport de la mission B1(plan d’aménagement), finalisation du 

plan d’aménagement de la ville nouvelle de Boughzoul et des études 

d’aménagement des quartiers prioritaires, étude d’impact sur l’environnement, 

23 mars 2009, p :72, 74, 75, 77. 
2
 - http://30dz.justgoo.com/t818-topic 

3
 - http://sha3ersouf.7forum.net/t738-topic 

4 -  http://ouargla.realbb.net/t7-topic 
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 .هكتارا( 959) وخمسين  وثمانية ثمانمائة محيط في الطاقة تجمعات -

 .تجهيزات إدارية  -

 .منشآت أساسية وتجهيزات ومؤسسات للرياضة والشباب -

 .معاهد جامعية ومراكز للتكوين والبحث -

 .أماكن ومراكز للعبادة -

 بالنشاطات المرتبطة والخدمات السلع إنتاج إلى الخصوص على ةموّجهمناطق نشاطات  -

 .التسلية ونشاطات والرياضية والثقافية والجامعية الطاقوية

 : أو /و الهياكل مقرات -

شبكات عمومية للمنشآت األساسية للطرقات والسكك الحديدية وكذا نواقل الطاقة والماء  -

 .واإلتصاالت السلكية والالسلكية

 .ات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجواريةتجهيز -

 .أنظمة ومنشآت  أساسية لمعالجة النفايات والمياه القذرة -

 .فضاءات حماية حول المدينة يحدد مخطط التهيئة إستخداماتها -

 .الرياح من الجديدة المدينة لحماية أخضر حزام -

 لجديدة لحاسي مسعود في النشاطات الطاقويةتتمثل الوظائف األساسية للمدينة ا :5المادة  -

.«ونشاطات التسلية والثقافية والرياضية والجامعية
1

 

 الموافق 1426 عام االول ربيع 15 في مؤرخ 127-5 رقم تنفيذي مرسوم 
 .حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى يعلن 2115 أفريل 24

 :يرسم على مايلي 
منطقة ذات  أدناه، محددة هي كما مسعود، حاسي حقل إستغالل مساحة تعلن :1المادة  -»

 25الموافق  9325ذي القعدة  94المؤرخ في  29-3أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 
والمتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية  2993ديسمبر 

 .منه 99و  5و  3و 4المستدامة، ال سيما المواد 
هدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب إتخاذها داخل مساحة  إستغالل وبهذه الصفة، ي

 .أو من تسيير الكوارث/في إطار الوقاية من خطر كبير و مسعود حاسي حقل
 :يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :2المادة  -
منطقة معرضة لخطر كبير، تنجر عنها عواقب مداهمة  :منطقة ذات أخطار كبرى -

 .خطيرة بالنسبة لألشخاص واألمالك والبيئةو
 المنجمي بالسند والمحددة المعرفة المساحة إمتداد: مسعود حاسي حقل إستغالل مساحة -

 . المرسوم بهذا الملحقة الجغرافية وباإلحداثيات لسونطراك الممنوح لإلستغالل
 بالبحث باشرةم المرتبطة والبترولية الصناعية النشاطات مجموع: المحروقات صناعة -

 . وتطويرها وتكريرها ونقلها وإنتاجها المحروقات عن

تنقل المنطقة الصناعية ومنطقة النشاط الثانوية والثالثية، الموجودة حاليا بداخل  :5المادة  -

 .مساحة إستغالل حقل حاسي مسعود، إلى خارج هذه المساحة

 
 

                                                 
1
 .1:، ص2991سبتمبر  29، 59العدد / الجريد الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية  - 
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ى وادي المرعى، الواقع بداخل بلدية حاسي مسعود إلى المكان المسم ينقل مقر :6المادة -

 9 -09من القانون رقم  3تراب بلدية سيدي عبد هللا، دائرة سيدي خويلد، طبقا ألحكام المادة
. «9009أفريل  9الموافق  9399رمضان  92المؤرخ في 

1
 

 :حالة المكان -2 -6
 :معطيات عامة حول حاسي مسعود المدينة الحالية -1 -2- 6
من الجزائر العاصمة، من الشمال يحدها بلدية بن ناصرو كلم  949تقع على بعد  -

والطيبات؛ الجنوب والية إليزي؛ الجنوب الغربي والية تمنراست؛ الشرق بلدية البرمة؛ 

 .الغرب والية غرداية
لم يكن هناك إستخدام سكني، حيث يغلب النشاط الصناعي في هذا اإلقليم في حين أن اليد  -

 .الحياة العاملة كانت تعيش بقواعد
ساكن؛ ونظرا  0999ليصبح عدد السكان يزيد عن  9099سنة % 5299بلغ معدل النمو » -

دراسات لتهيئة مدينة جديدة صممت في أول األمر إلستقبال  9093لهذا النمو أعدت سنة 

إال أن هذه الدراسات وضعت في األدراج لتحول المنطقة  9090ساكن في أفق  95999

. «نسمة 54999إلى منطقة حضرية تضم  9093نة الصناعية حاسي مسعود س
2

 

 : من المحيط العمراني نظرا لوجود العديد من% 99تقع في منطقة خطرة تمس  -
النفايات بإختالف أصنافها ومعدالت خطورتها؛ آبار البترول، آبار ضخ الغاز والماء؛ أنابيب 

في ظل عدم إحترام اإلرتفاقات نقل النفط، الغاز والماء؛ األسالك الكهربائية عالية التوتر؛ 

 .األمنية

  :موقع المدينة الجديدة حاسي مسعود -2 -2 -6
كلم شمال الموقع الحالي لحاسي مسعود، على الطريق الوطني الرابط بين  99يقع على بعد »

ورقلة، والتي تقع  –ويتموقع إلى حد كبير بمركز الوالية . توقرت بالشمال وورقلة بالجنوب

مع الحدود التونسية وتغطي مساحة . اوية بالجهة الشرقية الوسطى للجزائرفي منطقة صحر

كلم 292999
2

وتبعا لهذا التقسيم . بلدية 29الوالية تضم  9093منذ التقسيم اإلداري لسنة ...

. «نصبت حاسي مسعود مقر بلدية
3

 

 إيجابيات الموقع: 
يا التي تجعله محبذا أسفله، الموقع يشمل بعض المزا (90 -94): كما يوضح الشكل رقم

 :إلنجازالمشروع
إتجاه عام إلرتفاع األرض نحوى الوسط، وهذا يعني اإلستفادة الكلية لتيسير تدفق المياه » -

 .ومنع ركودها
إمكانية إستخدام جزء األراضي خفيفة اإلرتفاعات لتشييد تجهيزات أو سكنات ذات مكانة  -

 . ينة تقع على أرض تقريبا مسطحةعالية، كما سيكون هذا الجزء بمثابة مؤشر لمد
 .إمكانية توجيه جزء من منطقة الكثبان الرملية وجعله عنوانا لحديقة عمومية حضرية -

                                                 
1
 .91، 95 :، ص2995أفريل  23، 20العدد / الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية  - 

2
 .2999ة ورقلة، جوان معلومات محصلة من خالل مقابلة بموظفي مديرية البناء والتعمير لوالي - 

3
 - DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur de la 

ville nouvelle hassi messaoud oued el maraa – Algérie, tome 1 : urbanisme et 

architecture, phase 3 – juillet 2007, p : 01,02. 
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الطريق الوطني يمكن أن يقترن بممر النقل لخط السكة الحديدية الذي سيلقى التمديد  -

البعيدة ويلتقي  ويمكنه أن يخدم كذلك خطوط النقل ذات المسافات. المرغوب إلى غاية توقرت

. «بأنوية المواصالت ما بين الخطوط السريعة وخطوط النقل داخل المدن
1

 

 المعوقات: 
في حين أن أغلب اإلرتفاعات . هو الوحيد الذي يسمح بدخول المدينة 94الخط الوطني رقم  -

التي تسود الموقع تقع بمدخل المدينة أي بالجهة  م 991 - 09البارزة التي تتراوح بين 

 .(99 -94): يوضحه الشكل الموالي رقم غربية وهذا ماال
طبيعة الفضاء الصحراوي أين تسود الرياح الساخنة وفي ظل وجود الكثبان الرملية  -

سيتسبب في وجود العديد من العوامل التي يمكن أن تصبح جد طاردة؛ إن لم يتكفل بإزالة هذه 

 .العوائق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 - DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur de la 

ville nouvelle hassi messaoud, op.cit., p :19. 
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 موقع المدينة الجديدة حاسي مسعود: 19 -13: خريطة رقم

 
Source : www.evnh.dz. 

http://www.evnh.dz/
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 يوضح إمكانات الموقع  -(19 -13) :شكل رقم

 
Source : DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur 

de la ville nouvelle hassi messaoud oued el maraa – Algérie, tome 1 : urbanisme 

et architecture, phase 3 – juillet 2007, p :25. 

 يعرض مختلف فئات اإلرتفاعات التي تسود الموقع -(11 -13): شكل رقم

 
Source : DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur 

de la ville nouvelle hassi messaoud oued el maraa – Algérie, tome 1 : urbanisme 

et architecture, phase 3 – juillet 2007, p :21. 
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 :المناخ -3 -2 -6
وبالتدقيق منطقة تتميز . مناخ المنطقة صحراوي قاحل يأخذ طابع منطقة العرق الشرقي»

 .بدرجات حرارة مرتفعة، رطوبة وكميات تساقط ضعيفة
 الرياح . مكن أن تحدد إعتمادا على عاملين هما اإلتجاه والسرعةالرياح ي :الرياح

باإلضافة إلى أن جفاف . السائدة جنوبية ساخنة، شمالية شرقية وشمالية غربية معتدلة

المناخ بالمنطقة يتميز بالرياح الرملية القوية خالل الفترة الممتدة من فيفري إلى غاية 

 .ماي
 دينة الجديدة حاسي مسعود تتميز بوجود فارق درجة الحرارة بموقع الم :الحرارة

حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة في . بارز بين الشتاء والصيف، الليل والنهار

. «(°99 -)، وفي الشتاء ليال يمكن أن تصل إلى °55الصيف  بالنهار إلى 
1

أين  

تتسبب الحرارة المرتفعة في فصل الصيف في التبخر الكثيف والجفاف وهو ما 

 .الحياة البيولوجية في المنطقة يضعف

 «وتمتد الفترة الممطرة . ملم 29299تتميز بقلة األمطار، تبلغ كمية األمطار  :األمطار

. «من شهر أكتوبر حتى مارس
2

 

 :خطة التنظيم اإلقليمي -3 -6
 :الوعاء العقاري -1 -3 -6
هذه الكتلة على  تشتمل. لمنطقة وادي المرعى لتطوير المدينة الجديدة 335خصصت الكتلة »

 ABCالمجال المتاح للتطوير يسقط على  المثلث . كلم عرض وقد أنجز 5: محيط حماية بـ

من الشمال إلى  94، ويجتازه الطريق الوطني رقم [أنظر الشكل رقم] المحدد باألحمر 

 . كلم على التوالي 99كلم و  22لهذا المثلث ذي القيسين  AB, ACالضلعين . الجنوب
مخصص للمدينة الجديدة سيحدد بين الطريق الوطني من الجهة الغربية وحد الموقع ال

كلم  325الحدود النظرية للتنمية العمرانية تشكل متوازي أضالع ذا . التطوير من الشمال

بجوار المدينة الجديدة حجزت سونطراك وفروعها منطقة لقواعد . كلم طول 5عرض و 

ومع ذلك يجب أن تكون  ABلى طول الضلع حياة ستوفر لها خدمات بفضل طريق خاص ع

كما . متصلة بشبكة طرق المدينة الجديدة لإلستفادة من الخدمات والتجهيزات المعروضة

كلم جنوب المدينة  99يقترح برنامج التطوير وجود منطقة صناعية صغيرة على بعد 

.«الجديدة
3
 .والشكل التالي يبين حدود هذا البرنامج جيدا 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 - DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur de la 

ville nouvelle hassi messaoud oued el maraa – Algérie, tome 1 : urbanisme et 

architecture, phase 3 – juillet 2007, p : 12, 13. 
2
 .محطة األرصاد الجوية لحاسي مسعود - 

3
 - DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur de la 

ville nouvelle hassi messaoud, op.cit., p : 19. 
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 يوضح حدود منطقة التطوير -(11 -13): شكل رقم

 
Source : DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur 

de la ville nouvelle hassi messaoud  oued el maraa – Algérie, tome 1 : 

urbanisme et architecture, phase 3 – juillet 2007, p :19. 
 

 :ات األرضإستخدام -2 -3 -6
 :اإلستخدامات الرئيسية لألراضي هي كالتالي

 اإلستخدامات الرئيسية لألراضي  -(47 -13) :جدول رقم

 % 999 هكتار 9999 المساحة اإلجمالية للموقع

 % 33 هـ 393 المناطق السكنية

 % 929 هـ 0 ممرات الراجلين

 % 94 هـ 933 مجموع التجهيزات

 % 9422 هـ 935 مساحات خضراء

 % 20 هـ 499 شبكة الطرقات
Source : DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur 

de la ville nouvelle hassi messaoud oued el maraa - Algérie, tome 01: urbanisme 

et architecture, phase 3 – juillet 2007, p : 58.  

ظ إستحواذ المناطق السكنية على مساحة معتبرة من الموقع أمام من خالل هذا الجدول نالح

 ضعف المساحة المخصصة للتجهيزات، كذلك هو الحال بالنسبة للمساحة المخصصة 
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لممرات الراجلين حيث تعتبر مساحة جد ضئيلة خاصة أننا اليوم مطالبين برد اإلعتبار لهذا 

 .النوع من الطرقات الخضراء

 :خطة التهيئة -4 -6
 :الرؤية العامة للمشروع -1 -4 -6
حضرية في عمق الصحراء فريدة من نوعها تلبي كل " واحة"األساسية هو خلق " الرؤية"»

مدينة تتغلب . الشروط الوظيفية، البيئية، اإلجتماعية والجمالية المرتبطة بأحياء سكنية جديدة

 .تماما على صعوبات المناخ الصحراوي
لكن المقاربة العمرانية ستتبع مبادئ التعمير . بيومناخية هندسة البنايات ستكون هندسة

مبادئه التي تؤكد على القيم المجتمعية، تشكيل المورفولوجية العمرانية، الوظيفية . الحديث

 :إذا الهدف المزدوج هو كالتالي. والجمالية على مستوى المدينة
والتخطيط، المالئمة بيئيا،  ولكي نقول منفردة، جيدة التصميم" مدينة سكنية حيوية"خلق  -أ

في جو مجتمعي ذا جودة بما في ذلك التنوع الكبير للمناطق السكنية الجذابة المحاطة 

 .بفضاءات خضراء والمتميزة بالتجهيزات الحضرية عالية المستوى

مركز "تنشيط المدينة الجديدة من خالل إدراج جميع العناصر التي من المرجح أن تخلق  -ب

الصحراء يضم جميع األنشطة والخدمات الضرورية لبسط نفوذها  في عمق" حضري

. «اإلقليمي
1

 

 :الخصوصيات الهندسية األسساسية للمدينة الجديدة -2 -4 -6
الخصوصيات الهندسية األساسية للمدينة الجديدة يجب أن تتمحور حول المحاور التوجيهية »

 :الرئيسية التالية
 .نها تتعلق بعملية إسكان في وسط مناخي صحراويتهيئة تتضمن شروط الراحة خاصة أ - 
 .بعث وظائف منظمة تتوافق واإلنشاءات الموجهة لإلستعمال الفردي أو النصف جماعي -
 .بعث مناطق سكنية ذات طابع مندمج ومشكل لوحدات منسجمة ذات حجم يمكن تسييره -
 .تناغم شامل ينشئ نمط مالئم في إطار مبني متماسك -
 .اد مقاومة للحرارة وتصميم بيومناخيإستخدام مو -

وفي منظور التنمية المستدامة المدينة الجديدة حاسي مسعود يتوقع بأن تكون قطب تعمير 

كما سيعتبر . ساكن 99999جديد يقع خارج حقل أنشطة الهيدروكبون أين يمكن إسكان 

 :إنجاز المدينة الجديدة تنمية عمرانية بديلة تشكل قطب نمو جديد يعرض
 .جاذبية لألفراد وخدمات تشجع على اإلنتقال، والترغيب في اإلستثمار بحاسي مسعود -
 .هندسة وتعمير مالئمين مع المناخ الصحراوي -
 .إطار لحياة مريحة وعصرية -
. «جميع المعايير التي يمكن أن تخلق مدينة بأتم معنى الكلمة -

2
 

 
 

                                                 
1
 - DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur de la 

ville nouvelle hassi messaoud oued el maraa – Algérie, tome 1 : urbanisme et 

architecture, phase 3 – juillet 2007, p : 39. 
2
 - ibidem, p : 01,18.  
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 :مسعود مخطط التعمير التوجيهي للمدينة الجديدة حاسي -5 -6
خضراء، تمثل منظر  منطقة مركزيةتصميم المخطط التوجيهي للمدينة يقوم على خلق »

 بمناطق سكنية ومحاطة المدينة طول على تمتد« واحة خضراء»طبيعي مزركش في شكل 
المدخل الرئيسي ومحاور حركة المرور بالمدينة تجتاز المنطقة  .ومناطق توسع مستقبلية

هذا التصور يوافق خلق مدينة صحراوية . حياء السكنية الرئيسيةالمركزية وتمتد نحوى األ

. «عصرية في مناخ الواحات
1
 .الشكل التالي يوضح فلسفة هذا التصميم أكثر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 - DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur de la 

ville nouvelle hassi messaoud, op.cit., p : 41. 
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يوضح فلسفة مخطط التعمير التوجيهي للمدينة الجديدة حاسي  -(12 -13: )رقم شكل

 مسعود

 
Source : DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur 

de la ville nouvelle hassi messaoud, op.cit., p : 42. 
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 التعمير التوجيهي للمدينة الجديدة حاسي مسعودمخطط : 11 -13رقم مخطط 

 
Source : DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur 

de la ville nouvelle hassi messaoud oued el maraa – Algérie,  tome 1 : 

urbanisme et architecture, phase 3 – juillet 2007, p :44. 
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وجيهي للمدينة يوضح هيكلة وشكل المدينة حسب مخطط التعمير الت: 12 -13رقم مخطط 

 دالجديدة حاسي مسعو

 
Source : DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur 

de la ville nouvelle hassi messaoud oued el maraa  - Algérie, tome 1 : urbanisme 

et architecture, phase 3 – juillet 2007, p :45.  
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نالحظ أن مخطط التعمير التوجيهي للمدينة يأخذ شكل دائري؛ هذا ما يميز شكل الواحات في 

الهيكل العمراني للمدينة مستوحى ويعكس تماما خصوصيات أغلب الحاالت، حتى يبقى دائما 

في حين أن التركيبة العمرانية تتمحور حول العناصر األساسية . البيئة التي سيجسد بها

 : التالية
قطرين رئيسيين يجتازان المدينة أحدهما من الشمال إلى الجنوب أين تتموضع عليه  -

والبحيرة؛ وفي نفس الوقت يمثل فاصل بين المنطقة الحظيرة العمومية، مركز المدينة، الجادة 

أما القطر . ساكن 39999: السكنية الشمالية والجنوبية حيث طاقة إستيعاب كل واحدة تقدر بـ

اآلخر يقطع الموقع من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية حيث يساعد على تسهيل عمليات 

ضرورية، كما ستضمن هذه التجزئة والتي التخطيط، التنظيم وإنشاء العديد من التجهيزات ال

ستكون شكليا فقط تماسك وترابط جميع جهات المدينة خاصة في ظل وجود طريقين 

لك تلك التي عرضيين متتالين أين سيسمحان بوصل األحياء السكنية بوسط المدينة بما في ذ

 .تتواجد على الضواحي
كل األمر الذي سيسهل تقسيم المدينة تجزئة الموقع إلى ثالث كتل مختلفة حسب الحجم والش -

وفي نفس الوقت سيبعث الحيوية  92 -94: إلى أربعة مقاطعات واضحة كما يبينه الشكل رقم

بالمدينة من خالل التأكيد على تنوع التركيبة العمرانية والتي تعتمد على حسن تموضع 

 . ق بشتى أنواعهااألحياء السكنية وتصنيف وحداتها إلى جانب توظيف التجهيزات والمراف

 :الحماية البيئية -6 -6
من بين األهداف الرئيسية المتوقعة لهذا الكيان هو خلق أقصى حد ممكن من الحماية البيئية »

وقد تم إعتماد التدابير . ضد الشروط المناخية الصحراوية الصعبة وآثار الرياح الضارة

 .المبينة أدناه لتحقيق الهدف المذكور أعاله
وعلى المستوى " الكلي -الحضري "حماية البيئية المطبقة على المستوى معايير ال

 :   أو المحلي هي كالتالي" الجزئي -الحضري"

 :على المستوى الكلي للمدينة -1 -6 -6

 .الشكل العام للمدينة محصور، منطوي وجد محدد، مع محيط تقريبا دائري -
خاصة بالجهة الجنوبية بهدف المساهمة تهيئة مساحة معتبرة كمنطقة حاجزة حول المدينة،  -

 .بالتصدي لآلثار السلبية لحرارة الصحراء والرياح المحملة بالغبار
 :غرس نباتات إضافية داخل المدينة متوقعة على جانبي الطرق التالية -

الطريق العرضي الداخلي؛ الطريق العرضي الخارجي؛ الطرق الثانوية؛ الجادة والمحاور 

 .ة المركزيةالرئيسية للمنطق
 .خلق العديد من المناطق الخضراء داخل المدينة تعمل عمل الواحات -

 :الجزئي -على مستوى المجتمع المحلي  -2 -6 -6

 .ينص المخطط التوجيهي على وجود جيوب خضراء على مستوى األحياء -
أن تكون  إستخدام األفنية الداخلية وتشجيع اإلقتراحات المتعلقة بمصدات الرياح التي يجب -

 .بمخططات السكنات قدر المستطاع
 .خلق مجمعات سكنية حول مساحات خضراء مختلفة األشكال واألحجام -
حسب كافة اإلختيارات المتعلقة بالتهيئة فإن الحظائر المحلية يجب أن توضع على مستوى  -

 .مركزي أو على شكل خطي من أجل الحصول على أقصى حد من المساحات الخضراء
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ت الراجلين، األماكن والحدائق التي تربط بين المناطق السكنية ستكون جد مظللة ممرا -

 .لتشجيع السير الصحي والمريح، حتى في األوقات شديدة الحر
تهيئة المنظر الطبيعي للشوارع المحلية له تأثير مباشر على المناطق السكنية بإعتبارها  -

« مكونات مناخية محلية خطية
1

اء بحيرة ومخططات لنقاط المياه التي بما في ذلك إنش] 

 [.ستوزع على المناطق السكنية واألماكن العمومية
حماية البنايات من الحرارة تنبع من المعاينة التي سجلت تعرض الجدران طيلة اليوم  -

وقد أُقترح . للحرارة لذا يجب أن تكون سميكة وعازلة حتى ال تصل الحرارة للجدار الداخلي

وبالنسبة . سمكها األمثل يحدد بناًء على مواد البناء المستخدمة...مزدوجة إستخدام جدران

. «سم 29للجدران الغير معرضة للشمس تكون بخرسانة ذات سمك 
2

 

 ": DAR"اإلنتقادات التي مست الدراسات الُمعدة من طرف مكتب الدراسات  -7 -6
حاسي مسعود المعدة من طرف إن فحص الدراسات األولية المرتبطة بتهيئة المدينة الجديدة »

 :تسمح بتقديم المالحظات والتوصيات المرتبطة بالجوانب التالية" DAR"مكتب الدراسات 
 .عملية التعمير والبيئة؛ الهندسة والتنمية المستدامة

 :عملية التعمير والبيئة -1 -7 -6

 .هناك خسارة في الطاقة المستخدمة في عملية البناء -
 .اإلنجاز وصيانة البنيات التقنيةإرتفاع في تكاليف  -
 .إرتفاع تكاليف تهيئة وصيانة المساحات الخضراء -
فقدان الراحة الحضرية المرتبطة بمقاومة الحرارة بسبب تضاعف المساحات اإلسمنتية  -

 (.بسبب ثاني أكسيد الفحم، توسيع تدفقات حركة المرور)وتزايد إنبعاثات الغازات 
 .ستحواذ على األرض لم يُحددامعامل شغل األراضي واإل -
هـ ككثافة خامة /ن 92: الكثافة المتوسطة للسكان المتوقعة في المدينة الجديدة قدرت بـ -

نسجل أن هذه األعداد دون المعايير المقبولة التي تتراوح بين . هـ كثافة صافية/ن 935و

 (.كثافة مثلى)هـ /ن 419إلى ( كثافة مربحة)هـ /ن 999
أن التجهيزات يستحب توزيعها على كامل إقليم المدينة الجديدة وليس  باإلضافة إلى -

 هذا لضمان تنوع وظيفي وتفادي أثر. بحصرها في الوسط الذي يجب أن يكمل بالسكنات
 ".المدينة الميتة" 
التنظيم العمراني حسب محورين أساسيين، يصعب التكيف مع مرفولوجية الموقع، وألن  -

يولد تكاليف إضافية مرتبطة بأشغال تعزيز وتهيئة الطرقات، وجود الرمال والكثبان 

 . باإلضافة إلى إتجاه المحور الرئيسي فهو يُعرض المنطقة إلى تأثير الرياح السائدة
الحظيرة الحضرية تقع في نهاية المجموع الحضري، هكذا لن تستطيع أن تلعب دور  -

 ذلك وجود التجهيزات داخل الحظيرة  زد على. المنظم المناخي لذا يجب أن تقع في المقدمة

                                                 
1
 - DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur de la 

ville nouvelle hassi messaoud oued el maraa – Algérie,  tome 1 : urbanisme et 

architecture, phase 3 – juillet 2007, p : 80. 
2
 - DAR GROUP, étude pour la réalisation du plan d’urbanisme directeur de la 

ville nouvelle hassi messaoud oued el maraa – Algérie, tome 2 : environnement, 

voirie et infrastructures, phase 3 – juillet 2007, p : 08. 
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ومن جهة . خطر؛ فمن جهة يزيل طابع الهدوء، الراحة والتسلية الذي يود أن تشتمل عليه

 .أخرى يحرم المدينة من كونها قطب أنشطة يضمن دينامكيتها وتنوعها
ذلك أن األنشطة . المنطقة الخضراء الحاجزة بالجنوب، لم تبرمج كمنطقة فالحية منتجة -

فالحية تسمح من جهة بتحقيق اإلستقاللية واإلكتفاء، ومن جهة أخرى مشاركة المدينة في ال

 .الدناميكية اإلقتصادية اإلقليمية
أسواق الجملة، مراكز )بعض التجهيزات لم تظهر ضمن توقعات الميزانية العقارية  -

معالجة تجارية، أسواق األحياء، حظائر إمداد مندمجة، محطة التصفية، الضخ، محطة 

 (.إلخ...النفايات الصلبة، محطة كهربائية، محطة الحافالت والسكة الحديدية، فنادق،

 :الهندسة والتنمية المستدامة -2 -7 -6

إستخدام التهوية الطبيعية في هذه المناطق منصوص عليها لتفادي ضياع الطاقة والسماح  -

 .بإقتصاد الطاقة
 .وال أجنبية... ة تجهيز معينة؛ ال جزائريةزد على ذلك، البرمجة ال تعكس أية شبك -
إجتماعي، ترقوي، إيجاري، فردي، نصف جماعي، )تقسيم أصناف السكنات غير محدد  -

 (.إلخ
التأكيد منذ البداية على الحاجات المتعلقة بالموارد المائية والطاقة حتى تكون مدينة مستدامة  -

 :وعليه
  وب، الماء الحضري، الصناعي، السقي، الماء الشر) جدولة وتقدير حاجات المياه

 .، باإلضافة إلى نظام الرسكلة واإلسترجاع(نسبة الرسكلة وإستخدامها

 جدولة وتقدير حاجات الطاقات المتجددة وفقا لمبادئ التنمية المستدامة. 

  معالجة النفايات المنزلية، الصلبة، )تحديد وتوقع أماكن النفايات، وحدات المعالجة

 .ونوع المعالجة المسبقة( ستشفيات،إلخالصناعية، الم

 تقدير وتوقع صنف السقي وتحديد مواقع أراضي أحواض تزويد المدينة. 

  توقع وتحديد نوع التهيئة لمواجهة األخطار الكبرى المحتملة، التي يمكن أن تولد

إرتفاع المياه المالحة، عدم إستقرار األراضي وركود المياه أو الفياضانات الحادة، 

 .إلخ

 :توصيات -3 -7 -6

وكذلك لسنة  9009تحيين المعطيات المحصلة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكن لسنة  -

 .بهدف تحسين تقدير إحتياجات المواطنين. 2999
 .إحترام المرحلية، بمتابعة مراحل سير تنفيذ المشروع -
 ".واحة حضرية"تكييف المخطط التوجيهي المقترح مع مفهوم اإلنطالق  -
تحيين المعطيات األساسية للبرمجة الحضرية لسد الثغرات التي غفل عنها في البرنامج  -

 .وعدم إنسجام المخطط التوجيهي المقدم
ونفس الحال بالنسبة للسكنات ( خاص، مختلط)التمييز بين التمويل العام واألشكال األخرى  -

 .والتجهيزات
ان نفوذها اإلقليمي ومن جهة أخرى تحديد جيد للوظيفة العامة للمدينة، من جهة لضم -

 .لإلستباق نحوى مستقبل ما بعد النفط
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التوافق مع التشريعات سارية المفعول من خالل تطبيق األدوات القانونية والتنظيمية لتهيئة  -

.«المدن الجديدة
1

 

- غرداية  -المدينة الجديدة المنيعة  -7
 :مدخل
كلم جنوب الجزائر تزخر غرداية  199بعد  غرداية بتموقعها في وادي ميزاب على»       

بعدد هائل من المواقع األثرية والتاريخية الفائقة الروعة والجمال مكنتها بإفتكاك تصنيف في 

.«التراث العالمي التابع لليونسكو
2

 
بالنسبة للمدينة الجديدة المنيعة، نذكر أنه قد تم إعداد مخطط للتهيئة ودراسات أخرى إال أنها 

ما نبين أن هذا العرض الذي سنقدمه يخض الرؤية والطلبات التي تطمح إليها وزارة ك. ألغيت

تهيئة اإلقليم في الدراسات الجديدة والتي ال تزال لم تستكمل إعداد مخطط التهيئة الذي أعد 

 (. 2999جوان )منه سوى الجزء الشمالي الشرقي بالنسبة لموقع الدراسة 

 :اإلطار القانوني -1 -7

 29: الموافق لـ 9329ذو القعدة  99المؤرخ في  411-9التنفيذي رقم  المرسوم 
 .المتعلق بإنشاء المدينة الجديدة المنيعة 2999نوفمبر 

 :يرسم ما يأتي»
 9324صفر  25المؤرخ في  9-2من القانون رقم  1تطبيقا ألحكام المادة  :المادة األولى -

 ".المدينة الجديدة للمنيعة"، تنشأ مدينة جديدة تسمى 2992ماي  9الموافق لـ 
 .تقع المدينة الجديدة للمنيعة على إقليم بلدية المنيعة بوالية غرداية :2المادة  -
هكتارا موزعة كما ( 199)تغطي حدود المدينة الجديدة للمنيعة مساحة ستمائة  :3المادة  -

 :يأتي
 .ة الجديدةللمدينهكتارا في محيط التعمير والتهيئة ( 459)ثالثمائة وخمسون  -

 .هكتارا في محيط التوسع المستقبلي( 999)مائة  -

هكتارا حول مساحات التعمير والتهيئة  التي تمثل محيط حماية ( 959)مائة وخمسون -

 .المدينة الجديدة

 :يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة، كما يأتي  :4المادة  -
 .نسمة( 49.999)قدر بثالثين ألف فضاءات لبرنامج السكن الموجه لعدد من السكان ي -

 .تجهيزات إدارية -

 .تجهيزات عمومية مرافقة وخدمات حضرية وخدمات جوارية -

 (.مركبات فندقية، فناءات، ساحات)فضاء سياحي  -

 (.متحف وشارع للصناعة التقليدية)مركز للصناعة التقليدية  -

 .مركز جامعي -

 .أماكن للعبادة -

 .ت ومؤسسات للرياضة والشبابمنشآت أساسية وتجهيزا -
                                                 

1
 - l’établissement de la ville nouvelle hassi messaoud, rapport d’analyse des 

études élaborées par le bureau des études DAR, p : 01,05. 
2
 -LNG 16    ديسمبر / 9وهران ،العدد  -المصب  –مجلة تصدر عن تنسيقية االتصال لسونطراك

 www .ing16 .org  .49: ، ص2990
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 . شبكات عمومية للمنشآت األساسية للطرقات وكذا نواقل الطاقة والماء -

 .واإلتصاالت السلكية والالسلكية -

 .منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة -

 .نطاق حماية حول المدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة -

لمدينة الجديدة للمنيعة في النشاطات السياحية والثقافية تتمثل الوظائف األساسية ل :5المادة  -

.«ونشاطات التسلية
1

 

 :ثم أجري تعديل على هذا المرسوم المقترح وقد تضمن ما يلي
 .هكتار 459:هكتار أين يكون لمنطقة أولوية بـ 199= المحيط العمراني  -

 .هكتار 999= منطقة التوسع المستقبلي -

 .هكتار 499= منطقة حماية المدينة -

 هكتار 9999= المجموع -

 .نسمة 59.999وهذا من أجل 
حسب ما نص عليه هذا المرسوم وحتى في حالة تغييره نالحظ أن منطقة حماية المدينة دائما 

صغيرة نظرا لوجودها في منطقة صحراوية معرضة للعديد من التهديدات كالرياح الرملية، 

 ...درجات الحرارة المرتفعة
هكتار رغم 999عدم تغيير مساحة منطقة التوسع المستقبلي والتي قدرت بـ  باإلضافة إلى

فهل هذه المساحة . نسمة بعد التعديل 59.999نسمة في الحالة األولى و  49.999إقتراح 

 نسمة؟ 59.999نسمة وهي نفسها بالنسبة لـ  49.999ستلبي الحاجيات المستقبلية لـ 
ر غير كافية، خاصة إذا كان خيار الجنوب لم هكتا 9999على العموم نالحظ أن مساحة 

يشمل سوى قرار مدينتين جديدتين فقط، وفي نفس الوقت تجسيد مدينة حاسي مسعود تقف 

 .أمامه العديد من العراقيل

 :حالة المكان -2 -7
 موقع المدينة الجديدة -1 -2 -7
على " سيقور"وادي  تنتمي لإلقليم اإلداري لوالية غرداية، دائرة المنيعة تقع على ضفاف»

. «كلم بالشمال الشرقي للوالية 299بعد 
2

 
 :تقع المدينة الجديدة على هضبة حمادة في الشمال الشرقي للمنيعة والتي تقع»
 .كلم جنوب الجزائر العاصمة 999 -

 .كلم جنوب والية األغواط 399 -

 . كلم جنوب مركز والية غرداية 299 -

 .كلم الجنوب الغربي لورقلة 399 -

 .كلم على الشمال الشرقي لتيميمون 419 -

. «كلم بشمال عين صالح 399 -
3

 

 

                                                 
1
  .52-59:ص ،2999ديسمبر  95، 91العدد /جمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية لل - 

2
 - http://archiinfodz.bbactif.com/t373-ville-nouvelle-el-meniaa 

3
 -MATE,  rapport contenant des informations préliminaires sur la ville nouvelle 

d’el –meniaa, p : 02. 

http://archiinfodz.bbactif.com/t373-ville-nouvelle-el-meniaa
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 المنيعة:توضح موقع المدينة الجديدة  :12 -13خريطة رقم 

 وكالة المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة المنيعة بغرداية: المصدر
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 :الوضعية المنتظرة -2 -2 -7

 .الوضعية المنتظرة هي نقل بساتين النخيل نحو الهضبة

 توضح الرؤية العامة للمشروع: 13 -13صورة رقم 
 

 
Source : MATE, une brève présentation de la ville nouvelle – el 

mniaa, février 2011, p : 17. 

 :خطة التنظيم اإلقليمي -3 -7
 :وظيفة المدينة -1 -3 -7

 لماذا مدينة جديدة في المنيعة؟
 :حيث تساهم في" أ.ت.و.م"مدينة جديدة هي تجسيد لخيار الجنوب وتحقيق أهداف 

 -بير األغواط متسلسلة ومتشابكة في الجنوب على المحور الك :خلق شبكة عمرانية» -
 .تمنراست -غرداية 

كالمياه الجوفية، أماكن الواحات والفضاءات الحساسة، التنوع البيئي  :تثمين موارد نادرة -

 .والمناظر الطبيعية

تقوية نظام النقل وتعزيز مداخل ومخارج المدينة، القضاء على العزلة،  :الجاذبية من خالل -

ودولية مجاورة، ترقية التعمير وهندسة الواحات،  وتطوير اإلندماج مع مناطق أخرى وطنية

 .إستجابة إلعادة توزيع السكان

من خالل تطوير الطاقات المتجددة بواسطة إنشاء الحظائر  :تنمية اإلمكانيات المحلية -

التكنولوجية، النهوض بالزراعة الواحاتية، تنمية اإلرث والمهارات المحلية، سياحة األعمال 

 .الطاسيلي، ترقية السياحة الصحراوية وتنشيط اإلصطياف وأنشطة مختلفةلميزاب والهقار و
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 أنشطة سياحية، ثقافية، إقتصادية وترفيهية                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة   :المصدر

 

 :عملية التحكم العقاري -2 -3 -7

  هكتار مخصصة لـ  1111على التنظيم العقاري يقوم : 
 .محيط المدينة الجديدة للمنيعة، منطقة التوسع المستقبلي، منطقة الحماية

 شغل األراضي: 

 (.هكتار/سكن 29)من المساحة اإلجمالية، بكثافة % 40السكن بنسبة  -

 %.21تجهيزات وخدمات  -

 .يةخارج الطوق األخضر للحما% 99مساحات خضراء وأخرى مخصصة للرياضة  -

. «%99طرق  -
1

 

 :عملية التهيئة -4 -7
 :مفهوم التهيئة الخاصة بالمدينة -1 -4 -7

التهيئة العمرانية ترتكز على فكرة خلق سلسلة متوالية من البساتين، فضاءات خضراء  -

 .وأماكن عمومية

 

                                                 
1
معلومات محصلة من خالل مقابلة بموظفي وكالة مؤسسة المدينة الجديدة المنيعة، المنيعة، جوان  - 

2999. 

ة ـــــــــدينــــــــــة للمـــــــــــــــاسيـــــــــسف األــــائـالوظيوضح  -(13 -13) :شكل رقم

 دةـــــــــــديـــــــــالج

 زراعية

 صناعية -زراعة  و 

 سكن

 ترفيه سياحة و

 خدمات إدارة،

طاقات  بحث و تعليم،

 متجددة

ثقافات ) مقرات أنشطة شبابية

 (رياضات و

 حرفية أنشطة تجارية و
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اإلستمرارية النوعية لهندسة القصور من خالل تجسيد أنظمة بنائية مكيفة، تنظيم متعدد  -

لمراكز ألماكن اإلسكان المختلط، وإعتماد الهندسة البيومناخية كمضمون له داللة ثقافية ا

 .وإعتبارها تحد للطبيعة المناخية للمنطقة

 .منطقة الحماية تشكل جوهرة خضراء تشجع على تشكيل مناخ محلي أكثر راحة للسكان -

 
 

 
   
 
 
 
 

 لمدينة الجديدة المنيعةاهيئة ت مخططل 14 -13صورة رقم 

 وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة :المصدر
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 االقتراحات األولى المرتبطة بعملية التهيئة: 

مناطق سكانية كل واحدة يقطنها ما بين  3داد مخطط أساس للمدينة يشمل خلق حوالي إع

 :ساكن، كما يمكن تصنيف وجود 49.999و 29.999
 .قطب سياحي وإستضافي بالغرب -

 .قطب تعليم عالي وبحث بالشمال -

 .قطب ترفيهي ورياضي بالشرق -

 .قطب صناعي إمدادي تمويني بالجنوب -
 :عض التجهيزات كالتاليوقد حددت مواقع ب

 .التجهيزات العمومية من األحرى تثبيتها في كل منطقة من مناطق المدينة -

 .الجامعة ومركز البحث أدرجت بالجهة الشمالية على مستوى منطقة الطاقات المتجددة -

 .التجهيزات اإلدارية تتركز أساسا بالوسط -

 .طاعات التجارية قصد إتاحتهاالتجهيزات الرياضية والثقافية أدرجت بجوار الق -

 .والخريطة التالية توضح هذه اإلقتراحات

 

 

 
 

 

 
 

 يمثل اإلقتراحات األولى المتعلقة بمفهوم التنمية: 31 -13مخطط رقم 

 وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم:المصدر
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 :المنظر الطبيعي وتأهيل التجمعات السكانية -2 -4 -7

من المتعارف عليه أن مجموعة المناطق السكنية والتجهيزات ال يمكنها أن تشكل لوحدها 

نظر طبيعي خاص بالمدينة يوافق هيكلة حضرية لمدينة معينة لذا يجب أن ترافقها تهيئة م

خصوصياتها الطبوغرافية والطبيعية وفي نفس الوقت يكمل اإلطار المبني؛ لذا يجب أن 

ندمج إلى جانب اإلقتراحات السابقة الخاصة بالتهيئة المحاور التالية التي يرتكز عليها مخطط 

 :المنظر الطبيعي للمدينة الجديدة المنيعة
نس مع الفضاءات  العمرانية الموجودة والتي تحترم الهوية خلق مركز مستقبلي متجا -

 .التاريخية والثقافية 

 .تنمية منظر طبيعي يعطي صورة لطموحات جزائر المستقبل -

خلق منظر طبيعي لصورة مدينة واحتية بيئية، مبتكرة وثقافية تعكس حيوية الوطن ويتعلق  -

رافية وتثمين الطاقة السياحية للموقع األمر بطرح حلول هندسية أصيلة تتوافق مع الطبوغ

 . بالتشابك مع المدينة الحالية

 .تخفيف الكثافة للنسيج العمراني في وسط بساتين النخيل لحاسي الغارة والمنيعة -

إخراج األنشطة الملوثة من بساتين النخيل وتأطيرها عبر إعادة تموقعها على مستوى  -

 .منطقة نشاط مناسبة

 ظر الطبيعي واألماكن العموميةخصوصيات مخطط المن: 

 . يتضمن عملية خلق أماكن عمومية وساحات صغيرة مضللة -

 (.بستنة)تصور المدينة الجديدة  كمدينة حدائقية  -

 ( .sebkha)مع واحة سبخة ( la falaise)الربط بين اإلنحدار  -

 
 
 

 
 
 

 البيئةهيئة اإلقليم ووزارة ت  :المصدر

تأهيل التجمعات يمثل مفهوم المنظر الطبيعي و -(14 -13): شكل رقم

 السكانية
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 :خطة التنفيذ -5 -7

 :التاليةتمحورت حول العوامل 

 السكــــــــــــن: 
 :يعتمد على ضمان وجود بعض الخصائص الهندسية

 .التأكيد على إحياء سكن مالئم لمناخ صحراوي -

 .مباشرة إنجاز تركيبة تأخذ في الحسبان الطابع الفردي -

 .تشكيل فضاءات ذات أبعاد منتظمة وخلق مناطق سكنية ذات طابع موحد -

 .تظهر في اإلطار المنشئخلق تجانس لألشكال التي  -

 . إستعمال وسائل مقاومة للحرارة وموافقة للنظم البيئية -

 .إستخدام طريقة لمراقبة المناخ المحلي -

األخذ في الحسبان األحواش وقاعات اإلستقبال كمفهوم للبناء المالئم مع المناخ  -

 .الصحراوي

 .إدماج عناصر تقليدية للهندسة العربية -

 ثماراتاألنشطة واإلست : 

 :صناعة إستراتيجية من أجل رفع تنافسية المدينة من خالل
 .الزراعة، السياحة، الطاقات المتجددة، قاعدة اإلمداد

 تنمية قطب ذات جاذبية ريفية: 

التركيز على دعم النشاط الزراعي وتعزيز الخدمات الفالحية من خالل تنظيم وبحث  -

 .أنظمة إبداعية للتسيير الفالحي

 .ابر بحث وتجاربخلق مخ -

 .سياحية/إحداث شراكة فالحية -

 البحيرة: 

، التي تصنف كمنطقة رطبة ذات أهمية (بحيرة المنيعة)إعادة تأهيل وتثمين سبخة المالح 

 .عالمية وهي ورقة رابحة ذات ترتيب أول فيما يخص الجاذبية السياحية للمنطقة

 الشبكات المختلفة: 

 حة دخول المدينة الجديدةنظام النقل والبنيات التحتية إلتا: 

، هو محور إمدادي مهم من أجل العبور نحو الدول (RN1)طريق الوحدة اإلفريقية  -

 .المجاورة وقلب إفريقيا

أدرار والخط الرابط ببشار  -المنيعة -غرداية-شبكة السكة الحديدية الرابطة بين األغواط  -

 .قيد الدراسة

 .المطار الدولي بالمنيعة -

 لمياهالتغذية با: 

إن التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه السقي، مضمونة حاليا من خالل المياه الجوفية » -

 .بواسطة عمليات التنقيب

الخزان في حالة إستغالل شديد، بسبب إستخدام العديد من آبار السقي، ومع ذلك فهو يسمح  -

 .ن/يوم/ل 599:بتسجيل مستوى مرتفع بـ
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م 9999: مدينة الجديدة تقدر بـالحاجيات المستقبلية لل -
4 

نسمة  25.999يوم، لحوالي / 

 .متوقعة

كما يتوقع إنشاء محطة لمعالجة المياه الصالحة للشرب في مصب شبكة المياه ومنبع  -

 .البحيرة لتسمح بإقتصاد في الماء الصحي وحماية البحيرة من التلوث

 البنيات التحتية الطاقوية: 

 .تمون مدينة المنيعة  Gasoil:شبكة كهربائية مركزية بـ -

 .فرصة تنمية إستعمال الطاقات المتجددة -

 .كلم من الجنوب الشرقي للموقع5قناة رئيسية للغاز تمر على  -

 البنيات التحتية لإلتصاالت: 

 . حلقة الجنوب لأللياف البصرية تمر بالمنيعة -

.«وجود مركز بريد ومواصالت بجوار الموقع -
1

 
ن أهمية إنجاز المدن الجديدة في الجنوب وخاصة بالمنيعة التي خصصت لها بالرغم م        

وزارة تهيئة اإلقليم رؤية تخطيطية تتناسب حاليا ومستقبليا مع المناخ الطبيعي، اإلجتماعي، 

اإلقتصادي والثقافي للمنطقة فإن هذا المشروع لم يرى النور، بالرغم من إلغاء دراسة سابقة 

في هذا ». جديد مع توفر الغالف المالي لبعث الورشات الالزمة ميدانياوإعداد مخطط تهيئة 

الصدد يصرح السيد شريف رحماني أن تأخر إنطالق أشغال المدينة الجديدة بالمنيعة يرجع 

إلى اللّجنة الوطنية للصفقات التي رفضت دفتر الشروط الخاص بإختيار المؤسسة المكلفة 

 2999ثم في  2999مرة أولى في سنة ...هذه المدينةبتهيئة األرضية المخصصة إلحتضان 
ولم تتم المصادقة على دفتر الشروط إال في ديسمبر المنصرم، وتم نشر إعالن إختيار 

.«العروض تحسبا إلنطالق المشروع
2

 

 :التـقيـيــم العام
في ما يخص المدن الجديدة في الجزائر، في العموم نجدها موزعة بأغلبية واضحة على  -

بزرالدة، المعالمة، )حيث نجد المدينة الجديدة سيدي عبد هللا . الجزائر العاصمة محيط

كلم فقط جنوب الجزائر  59كذلك بوينان بوالية البليدة التي تقع على بعد ( الرحمانية والدويرة

العاصمة، وفي الهضاب العليا نجد بوغزول التي تتوضع على مساحة مشتركة بين واليتي 

أما المنيعة بوالية غرداية وحاسي مسعود بورقلة؛ بصفة عامة فهي تتوزع  المدية والجلفة،

 .على محيط العاصمة بشكل رئيسي وبإتجاه الجنوب الشرقي بشكل ثانوي
حيث أن عالقة المدينة الجديدة بالحصن العمراني الموجود ال تظهر إطالقا لدرجة أن » -

. «عنابة قد تم إستبعادها المناطق السكانية المحيطة بنواحي وهران، قسنطينة،
3

 
من اإليجابيات، إن المدن الجديدة كانت ضمن خطة تنموية شاملة أين حسن إختيار توظيف  -

المدن التي تهدف كل واحدة منها إلى غاية معينة؛ لكن في الواقع والنهاية نلمس الغاية 

 الجديدة وضعت كما أن سياسة المدن . المشتركة أال وهي النهوض بدور المدينة الجزائرية

                                                 
1
 -  MATE, une brève présentation de la ville nouvelle – el mniaa, février 2011, 

p : 10, 11. 
2
 .94: ، ص1504، العدد 2992جانفي  94جمال، جريدة الخبر، .ف - 

3
المدن "البيئة، رأي حول ملف عمرانية واإلجتماعي، لجنة التهيئة الالمجلس الوطني اإلقتصادي و - 

 .93: ، مرجع سبق ذكره، ص"الجديدة
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وهذا ما سيضمن حسن تنسيق األدوار . تحت إطار تجسيد المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم

 .زمانيا ومكانيا بين كل القطاعات
من السلبيات، غياب هيئة تختص بأعمال التخطيط والتنمية يوكل لها مهمة التنظيم  -

مدينة؛ وهذا إقتداءا بالتجربة والتنسيق فيما بين القطاعات ذات الصلة بعمليات التنمية في ال

 .الفرنسية
. نالحظ سيطرة المؤسسات الحكومية على كل أدوار التخطيط، التمويل، التنمية وغيرها -

باإلضافة إلى مركزية القرار حيث نجد صالحيات الهيئات المحلية جد محدودة؛ فهذا حال 

تعلق بمشروعات المدن بعض مديريات التعمير التي ال تتوفر على أبسط المعلومات التي ت

 . الجديدة
نالحظ أن الدولة لم تراع أثناء تجسيد هذه المشاريع أهمية مرحلية أجيال المدن، حيث نجد  -

وحسب رأينا فهذا سيؤثر كثيرا على . أنها لم تنتهي من تجسيد جيل لتنطلق في جيل جديد

باإلضافة، إن اإلنتهاء . وهذا ما يبين حقيقة قرار السلطة الذي يبحث عن الكم أوال. النوعية

من تجسيد جيل معين يعتبر أداة قياس وتقييم يمكن إستخدامها لتفادي األخطاء والنقائص في 

 .الجيل القادم
ضرورة تحديد الفئات المستهدفة من السكان والنسب المئوية لكل فئة، حتى يتسنى تقدير  -

وجد في بعض المدن الجديدة  وهذا الخلل. الخدمات والوحدات السكنية التي تناسب كل فئة

كبوينان أو المنيعة؛ يمكن أن نوضح أن سكان المدينة الجديدة حاسي مسعود معلوم مسبقا 

وهم سكان المدينة القديمة باإلضافة إلى التوقعات المستقبلية المدروسة وهذا ما سيضمن أكثر 

كان متوقع فحسب؛ سمة الواقعية لمخطط التهيئة على عكس المدن الجديدة األخرى فعدد الس

أي أن اإلقتراحات التي سيضمها المخطط ستكون جميعها مبنية على توقعات مستقبلية تبنى 

 .على أساس عمليات إحصائية؛ يمكن أن نقول عنها خطيرة يغلب عليها طابع المغامرة
الصادرة في  95نائب برلماني لورقلة أن التعليمية الحكومية رقم " عماد جعفري"حسب  -

أمر مصالح الدولة المختصة على إختالف مستوياتها، بالسهر على تجميد كل ت 2993

التراخيص الخاصة بأشغال البناء والعمران، النشاط التجاري واإلستثمارات العمومية إلى 

حين بعث المدينة الجديدة حاسي مسعود، هذه التعليمية لم تطبق إال من زاويتها السلبية؛ حيث 

سيط ألن الواقع عكس ذلك حيث ظهرت جماعات نافذة إستطاعت أن أثقلت كاهل المواطن الب

وبالدليل . تستثمر وتطلق مشاريع البناء ألغراض سكنية أو تجارية بعيدا عن أي رقابة

 . فمنطقة الحظر على البناء تحصي صعود مشاريع عقارية بعدة طوابق
نية، سواء في ما يتعلق قصور عمليا، متابعة النمو والتطوير حيث نسب التنفيذ دائما متد -

 .بعدد األبنية أو الخدمات مقارنة مع ما أُستهدف في مخططات هذه المدن
أين . نالحظ أن الرؤية التنموية الشمولية كانت موجودة، إال أن عملية التنفيذ أثبتت غير ذلك -

 تمت أعمال تنمية وتجسيد هذه المدن بشكل أحادي؛ إنجاز كل مدينة على حدى دون التنسيق

في حين أن المخططات المعتمدة تفتقر للصرامة والدقة فهي عشوائية إلى حد ما، . فيما بينها

ويرجع هذا إلى غياب مخطط إقليمي خاص بالمدينة يضطلع . وتنقصها النظرة المستقبلية

على سبيل المثال ما الفائدة من قرار . بمهام توجيه وتنسيق أعمال التنمية في المدن الجديدة

ينة الجديدة سيدي عبد هللا ونحن ما نزال في قلب العاصمة وفي أكثر بلديات وضع المد

أم ما هو الغرض . العاصمة جاذبية؟ ونحن نقول أن الهدف هو تخفيف الضغط على العاصمة

 بقرار إحداث المدينة الجديدة بوينان بوالية البليدة ونحن في أحد أطراف وعلى بعد بعض 
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ع أنفسنا أمام األمر الواقع واإلجابة بأن الهدف هو تفجير أميال من العاصمة؟ يجب أن نض

العاصمة ديمغرافيا وبعدم عقلنة األنشطة وتجارب التجهيز ألن هذه المواقع المختارة من 

الواضح أنها ال تتربع على المساحة الكافية إلنشاء مدن جديدة قادرة على إستيعاب المشاريع 

 .وإستقبال األفراد الوافدين 
فبدون مناقشة مالءمة المدن الجديدة المقترحة : يتعلق بالمدن الجديدة للطوق الرابع فيما» -

: فإنه يبدو أن مساحات بالغة األهمية من الجنوب الغربي والجنوب الشرقي قد تم إسقاطهما
جانت؛ المنطقة الوسطى لوالية أدرار،  – إليزي: تندوف؛ الناحية الحدودية –محور بشار 

 .ات هامة تتعلق بالري الزراعي يجب تنميتهاحيث توجد إمكاني

إن المدينتين الجديدتين اللّتين وقع عليهما اإلختيار، المنصورة ووادي بليل، ليس من 

. «طبيعتهما أن تشكال عنصرا هاما إلعادة هيكلة مساحات الجنوب الجزائري
1

 
األم، حتى تكون المدينة الجديدة المستقلة يجب أن تكون على مسافة بعيدة من المدينة  -

أين يمكنه جذب السكان والعمالة؛ وكما هو متفق عليه هذا البعد . مركزا جاذبا، منافسا لها

كلم، أي أن أغلب المدن الجديدة  59أما بالنسبة للمدينة التابعة على بعد . كلم مثال 429يكون 

 .في الجزائر هي مدن تابعة
كل إنجازات المدن الجديدة في أغلب دول  إن اإلقتداء بتجارب اآلخرين جد مهم، حيث نجد -

العالم إعتمدت المخططات التوجيهية إلى جانب المخططات األخرى، أما حالة الجزائر فقد 

إستغنت عن هذا األخير في بعض الحاالت رغم ما يمثله كأداة رئيسية يسترشد بها في وضع 

ر التوقعات المستقبلية الخطوط العريضة لحاجيات وإشتراطات تنمية المدينة وخاصة بتقدي

وإذا كان مشروع األمم »...المتعلقة بالمدينة وتستخدم سوى مخطط التهيئة العام والهيكلي

المتحدة قد إنتهى إلى وضع الصيغة المعاصرة إلدارة عملية التنمية العمرانية للمدن القائمة 

جديدا إلدارة عملية  بأبعادها الزمنية وآلياتها العملية فإن هذا المشروع قد تولد عنه فكرا

التنمية العمرانية للمدن الجديدة بعد أن ثبت في الواقع العملي عدم جدوى وضع المخططات 

العامة لهذه المدن لتقطع أوصالها للتنفيذ على مراحل بعد أن ثبت عدم جدوى أسلوب 

. «التوقعات الرقمية الجامدة لعملية التنمية العمرانية للمدن الجديدة
2

 
على المستوى العالمي، ...تطبيقات وممارسات التخطيط العمراني المعاصر إن معظم» -

تقوم بإعطاء مسؤولية إعداد وتنفيذ المخططات العامة والتفصيلية للمدن والقرى، للبلديات 

في حين تحتفظ األجهزة التخطيطية الرسمية، بمسؤولية مراجعة وإعتماد . والمجالس المحلية

. «هذه المخططات
3

لك نجد عليه إشارة حمراء فيما يتعلق بحالة المدن الجديدة في هذا المس 

الجزائر؛ حيث نلهث وراء مكاتب الدراسات األجنبية إلعداد مخطط تهيئة هذه المدن وكل 

المخططات الفرعية األخرى، ماعدا في حالة حاسي مسعود حيث ُوضعت نقطتين إضافيتين 

 نتساءل لماذا نفتح الجامعات والمدارس  وهنا علينا أن. لصالح مكاتب الدراسات الوطنية

                                                 
1
 .99: ، صالسابق المرجع - 

2
 والمدن المناطق في والتطبيق والمنهج األسلوب :العمرانية التنمية في إبراهيم، االستمرارية الباقي عبد - 

السعودية،  العربية عام، المملكة مائة خالل بالمملكة العمرانية النهضة في والتميز اإلبداع ندوةالسعودية، 

 www.cpas-egypt.com/articles: على الرابط. 9000فيفري 
3
فائق جمعة المنديل، سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات  - 

عمان،  –المبادرات واإلبداع التنموي في المدينة العربية، المملكة األردنية : قليميالعربية، المؤتمر اإل

 .2999جانفي  99، 93
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العليا ونصرف ميزانيات ضخمة لتعليم أوالد الجزائر، وحينما نحتاجهم ال نلجأ إليهم؟ هل ال 

تتوفر جميع الجامعات الجزائرية في هذا المقام على كفاءات يمكنها إعداد مخطط تهيئة 

لمحلية ألنها هي األدرى بجل لمدينة؟ على أصحاب القرار أن يجددوا منح الثقة للمهارات ا

الخصوصيات التي يجب أن يراعيها مشروع إنجاز مدينة جديدة جزائرية وضمان أنسنة 

 . المدينة أكثر
إن القراءة المتأنية لمشروع إنشاء المدن الجديدة في الجزائر، تُبرز على الهامش بُعد  -

رة المضاربة العقارية البزنسة الذي عشش في طيات هذا اإلنجاز؛ والدليل على ذلك ظاه

والتسويق العقاري النشط أحيانا، سلب المواطنين ألراضيهم دون تعويضات واقعية، منع 

رخص البناء في بعض الحاالت وإلغاء بعض المخططات بعد إستيفاء العديد من 

.«المدينةبالرغم أنه ال يعتبر فشل أي مرحلة من مراحل التنمية سببا إللغاء »، ...الدراسات
1
 

وهذا إن دل فهو يدل على أن الربح المادي هو الهدف األول واألخير وال نزال لم نتطلع بعد 

والسبب الرئيسي هو . للربح النوعي والمعنوي الذي يرجوه كل مواطن من هكذا مشاريع

 . غياب الصرامة والمتابعة العملية والجزائية
 99-92رقم من القانون  99 هناك بعض القوانين ال تطبق على غرار ما تضمنته المادة -

بشروط إنشاء المدن ، والمتعلق 2992ماي  99:الموافق لـ 9324صفر  25المؤرخ في 

حيث لم نجد لدى معظم المؤسسات العمومية للمدن الجديدة المخطط الجديدة وتهيئتها 

 .التمويلي السنوي الذي يشمل جميع التخصيصات والمساعدات واإلعانات المخصصة للسكن
الحقيقة هناك فارق شاسع بين ما نجده في المخططات والرؤية العامة لمشاريع هذه  في - 

المدن وبين ما نلمسه في الميدان رغم الميزانية الضخمة واإلهتمام البالغ الذي يوليه السيد 

شريف رحماني لهذا المشروع، فهل يجب علينا إعادة النظر بالمخططات أو الجهات 

متابعة؟ ألنه رغم كل التمعن والتحليل للوضع فأي مختص سيبقى المسؤولة عن التنفيذ وال

 . لديه شطر من الغموض والحيرة يتعلق بهذا الجانب
حسب وجهة نظري، أن إرتداء ثوب الموضة من أجل الظهور بمواكبة الموضة  

 والُخيالء فحسب يعتبر عارا وغباء؛ علينا أوال أن نقر بحقيقة أحوالنا، علينا مقارنة أنفسنا

باآلخرين، ذلك أن مشروع مدينة جديدة في عمق مفهومه العلمي ال يعتبر حالة إستثنائية ال 

مثيل لها، بل بالعكس يمكن تجسيده كأبسط مشروع عمراني يحمل بعض الخصوصيات وال 

يجب أن ننظر إليه من باب الوسيلة المثالية، علينا أن نحدد الهدف وبأدق علينا أن نحدد نقطة 

لمسار ونقطة الوصول؛ وفي هذا اإلطار يجب تخصيص الموارد حسب قدرة اإلنطالق، ا

التحمل، على سبيل المثال إذا أردنا أن ننجح في حل أزمة السكن في والية معينة علينا أن 

هذا بعد معاينة المشكلة، حصر حلولها، تجميع وسائل العمل وتسطير األهداف  -نعمل وفقط 

 ".مدينة جديدة"نسميه كما نشاء وليكن وإذا حققنا النجاح يمكننا أن  -
وهذا ما ينطبق على الجزائر التي كان من األجدر . كما نرى المهم هو القضاء على األزمة

 بها أن تضع تكاليف هذه الطموحات المبالغ فيها، ونفقات بعض مشاريع ليست في وقتها في 

                                                 
1
طارق عبد اللطيف أبو العطاء وآخرون، التنمية العمرانية في إقليم القاهرة الكبرى، بحوث وأوراق  - 

لتعاون مع غرفة إمارة وصناعة أبو ظبي عمل المؤتمر العربي األول للتنمية العقارية والعمرانية المنعقد با

مية اإلدارية، مصر، ، منشورات المنظمة العربية للتن2999أكتوبر  –اإلمارات العربية المتحدة  –

 .59: ، ص2990
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يةمدن "ال ينقصها إال إعادة التأهيل أو خلق " مدن موجودة"تنمية  حتى تكون قادرة على " ِجدِّ

هذا كمهمة أولى . أداء أدوارها بدل توسيع مجال البعثرة وزيادة الضغط على قدرة الموارد

وإذا إستوفينا إنجازها فلنذهب إلى إنشاء مدن جديدة في ظل متطلبات المواطن وضمان 

ولوج مشاريع وهنا يمكن أن نوضح أن الجزائر كانت متأخرة في . لحياته الصحية المتوازنة

المدن الجديدة واإلهتمام بمجال التهيئة العمرانية مقارنة بدول أخرى طوت دفاتر تشييد أجيال 

من المدن الجديدة خاصة، لذلك سيكون من الصعب عليها بلوغ درجة النجاح الذي يمكن أن 

يرضي طموحاتها، وباألخص نحن أمام زيادة سكانية متواصلة ال تتوافق نوعا ما مع 

كانات المتوفرة وتطلعات المواطن في عز تغير أساليب الحياة اإلجتماعية أمام ضعف اإلم

ألن الظهور الحديث لموضوع التنمية المستدامة، سيذهب »وتيرة اإلنتاج وتنويع مخرجاتها و

 les -» -بالتأكيد إلى حد ما ضد إنشاء المدن الجديدة؛ أين سيشجع إعادة فتح المعمرات البور

friches urbaines .
1

 
في بعض األحيان بساطة اإلنجازات هي سر النجاح؛ فلماذا نبني مدينة جديدة ترفيهية في 

والية ال يزال مواطنيها ال يمتلكون المسكن الكريم الذي يعتبر ذا أولوية وأكثر ضرورة عن 

لماذا ال نعمر في والية تعتبر مناطقها عذراء من ناحية التعمير ونتجه . القيمة الترفيهية

. لتعمير مناطق تكاد جدرانها اإلسمنتية أن تتصدع وتهوي من شدة الضغط واإلكتظاظ
نحن في هذا الصدد ال نقلل من أهمية المدن الجديدة أو نشكك في قواعدها العلمية ...وهكذا

ومزاياها؛ ولكن نود أن نشير إلى أنه يجب علينا إعتماد الخيارات التي تخدمنا وتكون في 

إًذا المطلوب والواجب هو . إمكاناتنا  وإمكانية إنجازها وفي ضوء إحتياجاتنا متناولنا أي بقدر

إعادة توجيه التصورات في المواضع التي تتكيف بها واألزمنة التي تدعمها مع األخذ في 

الحسبان أولوية الحاجات والقدرة على تلبيتها مع تبني واإليمان باألخالق المهنية قبل 

 .انونية، المجتمعية، أو اإللهيةالمحاسبة اإلدارية، الق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 - Claude Chaline, les villes nouvelles dans le monde, op.cit., p : 50. 
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 :الفصلالصة خ
إن المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية يعتبر كعقد مشترك بين المواطن، السلطة المركزية 

والمحلية، الموارد واإلمكانات التي يحوزها اإلقليم؛ يصبو إلى إستعادة اإلقليم الوطني، من 

إال أنه يعتبر متأخر عن الوقت الحقيقي . خالل إعادة هيكلته، توازنه والعمل على صيانته

المالئم، والذي كان يجب أن ينجز به بعض المشاريع التي يشملها، ألنه من السلبي جدا أن 

ننام ثم نستفيق وننطلق في تجسيد برامج ضخمة دفعة واحدة خاصة بالنسبة للجزائر التي ال 

بالكم الوافي لسير تطبيق كل  تتوفر على اإلمكانيات المالية والمؤهالت البشرية المتخصصة

هذه الورشات، وقد تضمن هذا المخطط أداة تحاول ترشيد سياسة المدينة أال وهي إنجاز 

مجموعة من المدن الجديدة التي نجحت إلى حد اآلن في إمتصاص نسبة معتبرة من الكثافات 

قديم الخدمات السكانية في المدن األم إالّ أنها لم تصل إلى المستوى المنتظر من ناحية ت

وتوفير مناصب الشغل الضرورية إلستقرار وكبح السيول البشرية المندفعة نحو الشمال 

باإلضافة إلى أن إدماج العامل البيئي يعتبر متدني النسبة . وباألخص الحواضر الكبرى

مقارنة باألهداف المسطرة والتي وضعت إحترام قدرة الموارد وتقليص مستويات التلوث 

دئ األساسية في سيرورة النشاط  ما عدا التي تتعلق ببوغزول المدينة األيكولوجية كأحد المبا

كخالصة يمكن أن نسقط تجربة التهيئة اإلقليمية في . والتي ال تزال غير واضحة المعالم جيدا

 " Philippe Subra"الجزائر كأحد أدوات إستراتيجية التنمية العمرانية على مقولة الكاتب 
اسة التهيئة اإلقليمية وخاصة إذا تعلق األمر ببعدها الجيوسياسي بوضعية والذي شبه سي

المولود الجديد الذي صعبت والدته وما يقابله ذلك المسن والشيخ الذي هرم إال أنه لم يختم 

أي أن التجربة الجزائرية بالكاد إستطاعت . ساعاته رغم عدم قدرته على مواصلة سير الحياة

ئرة التي كانت تشمل الصورة الكالسيكية والمحتشمة لبرامج أن تخرج من حدود الدا

بعد فترة العقم؛ هذا المولود الذي ننتظره "إ.ت.و.م"وإجراءات التهيئة لتلد ذلك المولود الجديد 

منذ الثمانينات ومن المالحظ أن هذا المولود ال يزال يحبو على ركبتيه وقد يرجع ذلك لسوء 

 . ي كان يجب أن يحظى بها لدى الهيئات التي تبنتهالتغذية والرعاية الكافية الت
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 :الخاتمة العامة

نخلص فً نهاٌة هذا البحث إلى ضرورة التأكٌد على أهمٌة إستراتٌجٌة التنمٌة        
العمرانٌة المستدامة والتً ٌجب أن تجسد فً ضوء توجٌهات التخطٌط اإلقلٌمً الذي ٌعتبر 

 .أب للتنمٌة اإلقلٌمٌة المستدامة والتً بدورها تمثل صورة مصغرة عن التنمٌة المستدامة

إن العمران المستدام ٌتحقق بتظافر الجهود، أي أنه ٌجب أن نطمح للنمو اإلقتصادي المتزن 
الذي ال ٌضر بإستقرار وإمكانٌة إستمرارٌة الرفاهٌة اإلجتماعٌة التً تصبو إلٌها كل 

وبإعتبار التنمٌة العمرانٌة المستدامة سٌرورة بحاجة إلى إستخدامات متواصلة . التحدٌثات
من الموارد؛ فإن براءة هذه اإلستدامة ٌجب أن ال تتركنا فً حالة إستدانة من موارد ذات 

كما هو جدٌر أن نعتبر البعد المكانً كأرضٌة خصبة ٌمكن أن . أحقٌة ألجٌال المستقبل
تحوي وُتنبت براعم اإلستدامة التنموٌة الشاملة، لذا ٌجب البحث فً آلٌات أكثر حداثة للتهٌئة 

 كما رأٌنا بالنسبة لحالة المدن الجدٌدة وهذا ال ٌنحصر على الجزائر فقط، ذلك أنه ؛اإلقلٌمٌة
ٌُحتمل وقوعه دائما؛ األمر الذي  ال نقول الفشل إّنما النقص فً بلوغ األهداف المسطرة أمرا 

من جهة . ٌفرض البحث عن البدٌل وهذا ما نلمسه فً سٌرورة التنمٌة العمرانٌة المستدامة
أخرى فإن التخطٌط اإلقلٌمً ال ٌتوان فً دعم عملٌة التنمٌة العمرانٌة من خالل تضٌٌق 

فهناك من ٌعتبر التنمٌة العمرانٌة شق للتنمٌة . الفجوة بٌن األقالٌم؛ خاصة الرٌف والحضر
الحضرٌة إالّ أن هذه األخٌرة مؤخرا فقط أصبحت تولً اإلهتمام لعالم الرٌف ودائما كتابع 

ٌمكنه أن ٌمدها ببعض الموارد أمام التركٌز على ترقٌة المدٌنة، فً حٌن أن التنمٌة 
وعلٌه . العمرانٌة المستدامة تقر بإستقاللٌة الرٌف وأحقٌة تنمٌته مع الحفاظ على خصوصٌته

كما نالحظ فإن نجاح التنمٌة دوما مرتبط بتكامل ومساهمة متغٌرات بٌئة النشاط ذات الصلة 
بالسٌرورة المنطلق فً تجسٌدها وأهدافها، أي ضرورة توفر التغذٌة العكسٌة التً تساهم فً 

. إستمرارٌة دوران عجلة التنمٌة
 النتائج: 

       من خالل بحثنا هذا نالحظ أن إستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة المستدامة تعتبر حدٌثة 
التطبٌق رغم وجود فلول لتوجهات طوعٌة منذ القدم، والبحوث المتواصلة فً هذا المجال 

تدل على عدم التوصل إلى المفهوم النهائً لها أو حصر الكٌفٌات والسبل التً ٌمكن أن 
 .تحقق هذه اإلستدامة

فً الفصل )إن أحد التعارٌف المتعلقة بالتنمٌة العمرانٌة المستدامة التً ذكرناها سابقا - 
، إعتبرت أن التنمٌة العمرانٌة المستدامة تدور فً مٌادٌن متناقضة، قد ثبت ذلك (الثانً

خاصة أثناء مرحلة التطبٌق أٌن نجد سٌرورة التنمٌة العمرانٌة تعمل جاهدة للتوفٌق بٌن 
إتجاه التنمٌة، إتجاه حماٌة البٌئة وإتجاه كفاٌة حاجات المواطنٌن وبلوغ مستوى الرفاهٌة؛ أي 
أن تجسٌد هذه اإلستراتٌجٌة ٌعتبر صعبا لٌس من ناحٌة توفر أو غٌاب النموذج المناط بهذا 

ٌّف المستدام وتقبل منطق العمران المستدام، خاصة فً  الهدف وإنما من ناحٌة خلق التك
وهذا ما توصلنا إلٌه تبعا . أغلب دول العالم الثالث التً ما تزال تلهث وراء الكم بدل النوع

لدراسة حالة المدن الجدٌدة فً الجزائرالتً كان وما ٌزال أمامها الفرصة حتى تحقق الغاٌة 
 .التً بعثت ألجلها لكن مع تشدٌد الصرامة والسٌر وفق األهداف الموضوعٌة

إن الدراسة التً قدمت حول المخطط الوطنً للتهٌئة اإلقلٌمٌة ومخططات المدن الجدٌدة - 
 تعبر فعال عن دعامة خاصة ألبعاد التنمٌة المستدامة وإستدامة اإلستراتٌجٌة العمرانٌة 
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عموما فً ظل ضوابط التخطٌط اإلقلٌمً ألنها مست العدٌد من خصائص العملٌة التنموٌة 

 .تحدٌد مكان التنمٌة، كم التنمٌة، مدة التنمٌة ونوع التنمٌة: مثل
نالحظ أن التخطٌط اإلقلٌمً وإستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة المستدامة ٌتكامالن وظٌفٌا فً - 

ما بٌنهما وفً النهاٌة ٌشتركان فً نقطة الوصول التً تتمثل فً مطمع التنمٌة المستدامة، 
ولهما ذلك ألنهما ٌشتركان مع هذه األخٌرة منذ نقطة اإلنطالق كونها تنمٌة من أسفل؛ تبدأ 

من المستوى المحلً؛ اإلقلٌمً؛ الوطنً حٌث نشٌر إلى أن هذه التجزئة ال تخص الحٌز 
. المجالً فحسب بل تتعدى لتشمل الفرد؛ األسرة ؛ المجتمع والدولة، كل وفق خصوصٌاته
حٌث نستنتج أن التطابق موجود فً ما ٌتعلق بمرحلٌة وإهتمامات هذه العوامل الثالث؛ 

بالرغم من أنه إذا تصورنا عملٌة التنمٌة المستدامة كعلبة مغلقة وأردنا فتحها سنجد التخطٌط 
 .اإلقلٌمً والتنمٌة العمرانٌة المستدامة أحد المحتوٌات التً تحوٌها هذه العلبة

إن غٌاب إستراتٌجٌة تنمٌة عمرانٌة مستدامة، مبنٌة على أسس تخطٌطٌة علمٌة، وآلٌات - 
تنفٌذ واقعٌة تعتمد على معلومات وبٌانات حقٌقٌة ومحدثة ٌتسبب فً تعطٌل مسار التنمٌة 

المستدامة؛ حٌث إستنتجنا أن القطاع العمرانً له تأثٌر قوي ذلك أنه مرتبط بنمو دٌمغرافً 
متزاٌد، إستخدامات لموارد مختلفة، هذه الموارد فً أغلبها حساسة ونادرة غٌر كافٌة لتلبٌة 
طلبات متباٌنة وتسٌر نحوى اإلرتفاع؛ فً حٌن أن غٌاب العملٌة التخطٌطٌة المحكمة سٌزٌد 
من هذا السلب الغٌر مدرك لهذه الموارد األمر الذي سٌؤثر على قدرتها المستقبلٌة؛ أي أن 

العملٌة التخطٌطٌة سترسم الخطوط التوجٌهٌة الدقٌقة والتً ستحصر خٌارات التنمٌة 
العمرانٌة المستدامة بناًء على معلومات أكثر واقعٌة تمكنها من ترشٌد إنجازاتها فً إطار 

الموجودات الحالٌة والتوقعات المستقبلٌة وبذلك سنكون قد قطعا شوطا كامال على األقل فً 
تحقٌق إستدامة أحد مداخل التنمٌة المستدامة والذي بإمكانه أن ٌؤثر فً المداخل األخرى 

 .والتعجٌل بإستدامتها وهذا من باب فتح وتقوٌة مجال التنافسٌة الفعالة
إن الرقعة المكانٌة لها دور مهم فً خلق حدود التنمٌة اإلقتصادٌة والفرص اإلجتماعٌة، - 

ألن التنمٌة اإلقتصادٌة وكذلك الفرص اإلجتماعٌة ال تخلق من العدم؛ فهً مرتبطة 
على سبٌل المثال زٌادة اإلنتاج الذي ٌمثل أساسا أوال إلحداث تنمٌة . بمجموعة من العوامل

إقتصادٌة ٌرتبط بتوفر القدرة على حٌازة التكنولوجٌا التً ترتبط بالكفاءة البشرٌة ومدخالت 
اإلنتاج من مواد أولٌة، رؤوس أموال، تنظٌم واألرض، إال أن كل هذه المركبات ال نجدها 

فً كل األقالٌم بالرغم من إمكانٌة نقلها والتً ستكون بتكالٌف إضافٌة على عملٌة اإلنتاج فً 
كذلك هً بالنسبة للفرص اإلجتماعٌة، كتوفر المتطلبات الكمٌة . إقلٌم آخر ال ٌتوفر علٌها

وهنا ٌظهر دور التنمٌة العمرانٌة . والنوعٌة التً ال ٌمكن أن نجدها على كل األقالٌم
المستدامة والتخطٌط اإلقلٌمً اللّذان ٌتخذان من المجال المكانً دعامة رئٌسٌة إلحداث 

العدالة اإلقلٌمٌة واإلجتماعٌة من خالل التخفٌف أوال ثم القضاء النهائً على هذه الفوارق 
 .التً تتوسع كلما غاب الضابط والمتحكم فً توزٌع الثروات

أي أنه ٌمس كل جوانب ...التخطٌط اإلقلٌمً ٌشمل العدٌد من المجاالت، كالنقل، السٌاحة- 
وحسب المصطلح فهو ال ٌترك أي إقلٌم لموقف الصدف أو النهوض الطوعً بل . الحٌاة

ٌشمل كل األقالٌم، باإلضافة إلى أن العمران المستدام أولى إهتماماته هو الفرد والذي ٌحاول 
جاهدا إلٌجاد نموذج ٌعكس رفاهٌته وحٌاته الصحٌة المتزنة من خالل صٌانة وتطوٌر كل 

 وبهذا فالتخطٌط اإلقلٌمً والعمران . العوامل التً تعتبر أساسٌة إلستمرارٌة توفٌر حاجٌاته
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المستدام ٌمثالن مفتاح لمواصلة مسار التنمٌة المستدامة ولقد ٌتجسد هذا إعتمادا على تحقٌق 

 . التنمٌة اإلقلٌمٌة المستدامة
 التوصيات: 

       فً  مجال العمران ٌجب أن تشتمل الدراسات على كل الجوانب التً ٌمكن أن تكون 
لها صلة  باإلنسان، ألن غاٌة العمران فً النهاٌة موجهة لإلنسان الذي تعتبر حٌاته أكثر 
األمور دٌنامٌكٌة وفً بعض األحٌان ٌغلب علٌها طابع الروتٌن أو األولوٌات المعروفة 

مسبقا؛ هذا التناقض ٌشكل خطرا على سٌرورة العمران األمر الذي ٌفرض الحرص الشدٌد 
 .والمواظبة على الصرامة فً كل وعلى مختلف مراحل العمل

من خالل الدراسة التً تخص المخطط الوطنً لتهٌئة اإلقلٌم ٌجب إعادة النظر بمراحل - 
 ٌعتبر أمرا غٌر معقول خاصة 2015 إلى 2010التنفٌذ، ألن تحدٌد مرحلة أولى تنطلق من 

إذا نظرنا إلى طابع ضخامة كل المشارٌع التً ال ٌمكن دراستها، تخطٌطها، إنجازها 
 .سنوات فقط (05)وتقٌٌمها فً غضون خمسة 

ٌجب رفع المستوى التكوٌنً وزٌادة المتخصصٌن فً مجال التهٌئة اإلقلٌمٌة بكل - 
 .فروعها، ألنه عنصرا ضرورٌا إلنجاز المخطط الوطنً لتهٌئة اإلقلٌم وتدعٌم نجاحه

 "إ.ت.و.م"إعطاء نصٌب أكبر للمناطق الحدودٌة سواًء من خالل ضم مشارٌع فً إطار - 
أو مشارٌع المدن الجدٌدة التً أسقطت هذه المناطق كلٌا، بالرغم أنه ال توجد أٌة عوائق 

تحول دون ذلك، ضف على ذلك األهمٌة التً تولٌها بعض الدول لهذه المناطق حٌث ُتطبع 
إستراتٌجٌة للعاصمة ثم تلٌها المناطق الحدودٌة، فً حٌن أن هناك من لم ٌعد ٌمنح أٌة 

خصوصٌة للعاصمة ألنها تعتبر إطارا مكانٌا مثلها مثل كل األقالٌم األخرى أٌن ٌمكن إنشاء 
 .نفس المشارٌع بها وال ضرر أو خطر على نجاحها

التعجٌل بفك إزدواجٌة مهام المؤسسة العمومٌة للمدٌنة الجدٌدة وتخصٌص مهام معقولة - 
ٌمكن أن توكل إلٌها، ألن ما نالحظه هو ضغط على هذه األخٌرة األمر الذي سٌؤدي بطبٌعة 

وألنه من الغرٌب أن نجد عبارة فً الكتاب المعد من طرف . الحال إلى إختالل مهامها
أن ٌتعٌن على مؤسسة المدٌنة الجدٌدة - أنه "الجزائر غدا"وزارة التجهٌز والتهٌئة العمرانٌة 

 ...تكٌف تنظٌمها وطرٌقة سٌرها مع ضرورات المهمة
التعجٌل كذلك بخلق لجنة المتابعة ألن مهامها جد ضروري، ونحن على مقربة من إنتهاء - 

 .إنجاز الجٌل األول وقرار إنشاءها ال ٌزال حبرا على ورق
منح إهتمام أكبر لجمٌع أنواع المخططات واإلعتراف بأهمٌتها ألن اإلشتراطات التً - 

 .تتضمنها هً التً تجسد التنمٌة العمرانٌة
إعادة النظر بمواقع المدن الجدٌدة، خاصة فٌما ٌتعلق بالمدن فً محٌط العاصمة ألنه - 

سٌتسبب أكثر فً الضغط على العاصمة واألهم هو الزحف العمرانً على المناطق 
 .الفالحٌة

لم تتوفر أي من المدن الجدٌدة على وظٌفة فالحٌة مسٌطرة، سوى تخصٌص بعض - 
الهكتارات الضئٌلة التً ال ٌمكنها المساهمة فً بلوغ التطوٌر الفالحً المنتج؛ خاصة ونحن 

فً مرحلة عدم إكتفاء ذاتً وأمام أزمة إرتفاع متواصل ألسعار المواد الغذائٌة أمام 
لذلك ٌتوجب على السلطات المركزٌة خلق . إنخفاض القدرة الشرائٌة للمواطن الجزائري

 هذه المدٌنة الفالحٌة على سبٌل المثال بوالٌة سكٌكدة التً تتوفر على األراضً الفالحٌة 
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الخصبة، المناخ المالئم للعدٌد من الزراعات والفالح  الذي ٌتفنن فً زراعة أرضه وٌحن 

 .لنشاطه وتقالٌده المتوارثة والمتأصلة فً سلوكاته الٌومٌة
األخذ بعٌن اإلعتبار الموقف الجاد تجاه خٌار الهضاب العلٌا؛ ألن بوغزول ال تمثل سوى - 

 .شبر من إقلٌم الهضاب العلٌا
تقدٌم تسهٌالت مالٌة لمبادرات خلق األقطاب الحضرٌة الجدٌدة ومتابعتها المستمرة، ألنه - 

إذا ما غفل عنها ستكون وضعٌة كارثٌة أخرى؛ حٌث ٌمٌزها الالتنظٌم والالشرعٌة 
 .وتحرٌض اإلنتشار العمرانً الفوضوي

ٌجب مقارنة إقلٌم الجنوب الجزائري بصحاري الخلٌج العربً خاصة أنهما ٌحوزان - 
تقرٌبا على نفس اإلمكانٌات، وسنعرف ماذا ٌنقص وكٌف ٌمكن النهوض بالصحراء 

الجزائرٌة وإدماجها الفعلً فً الشبكة العمرانٌة الوطنٌة ألن ما وقفنا عنده ببعض والٌات 
الجنوب ٌمكن أن ٌتعدى حتى للحدٌث عن حقوق اإلنسان المسلوبة والمنسٌة إلى جانب 

ضرورة التفطن وتفادي خطورة رغبة اإلنقسام كما حدث بالسودان، خاصة من هنا 
وصاعدا فاألوضاع األمنٌة واألطماع الواضحة ستزٌد من إضطراب وزعزعة الجنوب 

 .الجزائري سواًء بتعدد المطالب أو تغٌر الفكر
إضفاء الشفافٌة سواًء فً ما ٌتعلق بمنح المشارٌع للقطاع الخاص بقدر اإلستحقاق - 

والكشف عن التكالٌف المالٌة لهذه المشارٌع أو على األقل مصادر تموٌلها حتى نتمكن أكثر 
 . بالحدٌث عن المردودٌة والتكالٌف، طبٌعة وجهة الجزاء

السعً إلى فتح تخصصات أو على األقل مقاٌٌس تعرض موضوع التخطٌط اإلقلٌمً الذي - 
ال نجد له أي أثر بالجامعة الجزائرٌة، باإلضافة إلى ضرورة خلق هٌئات منفصلة تختص 

 . بهذا المهام؛ ولما ال حتى وزارة على غرار ما هو موجود فً الدول العربٌة والغربٌة
 آفاق البحث   :  

       بإعتبار موضوع التنمٌة العمرانٌة المستدامة وتطبٌقه حدٌثا إلى حد ما، وما ٌزال 
مفتوحا للبحث واإلثراء والتحسٌن فهذا ما ٌمثل الفرصة الواعدة للجزائر خاصة كً تتدارك 

المسافة التً تخلفت عنها فً السابق، وتسعى بقدر المستطاع لإلندماج الحقٌقً والتبنً 
الفعلً لعملٌات العمران المستدام وأصوله وفقا لمبادئ التخطٌط اإلقلٌمً والذي بدوره ٌعانً 

 :أٌن نأمل أن. التهمٌش
بالسهوب والصحراء الجزائرٌة مشروع مستقبل ٌرقى  "المدن البدوٌة"ٌكون مشروع - 

حٌث أطلقت وزارة تهٌئة . بوظٌفة النسٌج العمرانً للمنطقة وكبح النزوح نحوى الشمال
.  وال ٌزال قٌد الدراسة مع الهٌئات األخرى2011اإلقلٌم والبٌئة هذا المشروع فً أوت 
: ، حٌث ٌضم أربع مدن جدٌدة فً المناطق التالٌة2014وٌعتزم بداٌة تجسٌده فً حدود سنة 

 .، ضرٌح موالي أحسن، عٌن أمقل وأراكرأزٌري
نالحظ أن األقطاب الحضرٌة المجسدة فً العدٌد من الوالٌات ذات نتائج إٌجابٌة بالرغم - 

من وجود بعض الهفوات والنقائص، وألن المبادرات فً هذا المجال ما تزال متواصلة لذا 
ستخلق أفقا جدٌدا للتنمٌة والتنافسٌة العمرانٌة المستدامة بالجزائر على غرار القطب الجدٌد 

 . بوهران والمنتظر بعنابة
إكتشاف البترول بوالٌة تبسة سٌوطد الترابط أكثر بٌن والٌات الجنوب والشمال، إلى - 

 .جانب التعجٌل بتجسٌد المدٌنة الجدٌدة التً زعم فً ما سبق إقرارها بهذه الوالٌة
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 2015مشروع تهٌئة وتحوٌل وادي الحراش إلى حدٌقة وفضاءات للتسلٌة فً آفاق - 

سٌكون متنفس للعاصمة ومشروع بٌئً قبل كل شًء، ألنه سٌقضً على أضرار التلوث 
والروائح الكرٌهة المنبعثة منه باإلضافة إلى مجابهة خطر الفٌضانات وإستغالل مٌاه الوادي 

المجمعة فً سقً األراضً الفالحٌة، كما سٌكون هذا المشروع إنطالقة لمشارٌع مماثلة 
 ...  "وادي الحمٌز"، "وادي بنً مسوس"، "وادي أوشاٌح"وتعمٌمها بوالٌات أخرى كتهٌئة 

من المستخلص كذلك أن عشرٌة الدماء التً عاشتها الجزائر سابقا كان لها األثر الكبٌر - 
حق -  والواضح فً تعطٌل مسٌرة التهٌئة اإلقلٌمٌة؛ أما الٌوم فنحن نسعى لهدف واحد 

التنمٌة لكل الجزائرٌٌن، حفظ وتنمٌة كل موارد الجزائر مسؤولٌة كل الجزائرٌٌن، التعزٌز 
ونعٌش الوحدة الداخلٌة التً ستعطً أفقا ومنحى مغاٌرا للعمل - الدائم لهبة الجزائر عالمٌا 

هذا إذا أردنا أن ننجح وتتمٌز أعمالنا، بطبٌعة الحال علٌنا أن نبدأ أوال بتثمٌن لّم الشمل 
            .  لدحر كل التحرشات والشبهات التً تحاك ضد جزائرنا الجمٌلة
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 قائمة اإلختصارات

- SNAT : schéma national d’aménagement du territoire 

 المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم: م و ت إ

        

- SRAT : schéma régional d’aménagement du territoire 

 المخطط الجهوي لتهيئة اإلقليم: م ج ت إ

         

- SHON : la surface hors œuvre nette  

 المساحة الصافية خارج البناء: خ ع م ص

         

- SAETI : société algérienne d’études d’infrastructures 

 المؤسسة الجزائرية لدراسات البنيات التحتية: م ج د ب ت

        

- CNM : commission nationale des marchés 

 اللجنة الوطنية للصفقات: ل و ص

        

- LMV : ligne moyenne vitesse 

 متوسط السرعةخط : خ م س

         

- COBA : consultores para obras barragens 

 (مكتب دراسات برتغالي) اإلستشاريين ألشغال السدود: إ أ س

        

- MATET : ministère d’aménagement du territoire, de 

l’environnement et de tourisme 

 وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة: س وت إب
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 قاموس لبعض المصطلحات المستخدمة

A 

- Agglomération urbaine :   تجمع عمراني 

- aménagement : تهيئة 

- anarchie urbaine :   فوضى عمرانية 

- arbuste :  أمتار تظل صغيرة وإن شاخت   7شجرة علوها متران إلى  

- argile :   الطين أو الصلصال 

- artère :   شارع رئيسي 

- aspersion :  عملية الذر والرش بالماء 

- attractivité territoriale :   الجاذبية اإلقليمية  

- avant-projet :   المشروع التمهيدي 

B 

- Banlieue:    أرباض المدينة، الضاحية 

- boulevard :   جادة 

C 

- Centralisation: تمركز        

- compétitivité territoriale :   التنافسية اإلقليمية 

- conurbation :   تداخل حدود ومجاالت المراكز الحضرية 

- couronne : تاج  / حصن/ طوق   

D 

- déblais : عملية الحفر 

- décentralisation :   الالتمركز    
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- délinquance urbanistique : إجرام عمراني       

- démolition :   عملية الهدم 

- Développement durable:   تنمية مستدامة 

- développement endogène :   تنمية من األسفل  

E 

- exécution : التنفيذ 

- exploitation : اإلستغالل 

F 

- une ferme pilote expérimentale : نموذجية تجريبية   ةمزرع  

G 

- géothermique :   الحرارة الجوفية 

- grande banlieue :   طرف المدينة 

I 

- infraction urbanistique :   مخالفات عمرانية  

- impact environnemental :   األثر البيئي 

- ingenierie territoriale:   الهندسة اإلقليمية 

- inondation :   الفيضان 

- irrigation :   الري   

M 

- marne : تراب أصفر اللون تكثر فيه العناصر الصلصالية  / ، مارل جمعر  

- méso-climat :   مناخ وسيط 
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- micro-climat :   مناخ محلي 

- modernisation urbain : التحديث العمراني 

- mosaïque :   خرائط مصورة، فسيفساء 

P 

- périmètre de la ville :   حد المدينة 

- périurbain :   مجال تحضر األطراف 

- phase de viabilisation : مرحلة اإلنشاء      

- plan de détail :   المخطط التنفيذي أي التفصيلي 

- PDAU : plan directeur d’aménagement et d’urbanisme /  

 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير                                                          

- plan master : يتعلق بتحديد الموقع/  المخطط العام أو األساسي للمدينة   

- PMU :   plan de modernisation urbaine / مخطط التحديث العمراني      

- POS : plan d’occupation des sols /   مخطط شغل األراضي 

- planification régionale /   التخطيط الجهوي 

- Plan structural / مصطلح يستعمل في حالة محافظة أو مقاطعة: مخطط هيكلي  

- Planification territorial /   التخطيط اإلقليمي 

- planification urbain /  العمرانيالتخطيط  

- procédures :   إجراءات العمل 

- PUP :   plan d’urbanisme provisoire /    مخطط التعمير المؤقت 

Q 

Quartier :   حي 
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R 

- réhabilitation urbain : التأهيل العمراني 

- remblais :   عملية الردم 

- renouvellement urbain : التجديد العمراني 

- rocade :   طريق عرضي 

- rurbain :   مجال تحضر الريف 

S 

- servitude :  المجال األمني أو ما يسمى باإلرتفاقات 

- suburbain :   مجال تحضر الضواحي 

- système d’informations géographique :   نظم المعلومات الجغرافية 

T 

- tour :   صرح، مبنى مرتفع 

- terre alluvionnaire :   تربة غرينية 

V 

- village : قرية        

- villa en bande :   فيال ذات طوق 

Z 

- ZAD :   zone d’aménagement différé /   منطقة للتهيئة مؤجلة 

.                                              عملية أستعملت في فرنسا إلفشال المضاربة العقارية   

- ZHUN :   zone d’habitat urbain nouvelle /  جديدة  حضريةمنطقة سكنية  

 - Zonage :     تقسيم مدينة إلى مناطق مخصصة  إلستخدامات مختلفة/ التنطيق  
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- ZP : zone prioritaire /   منطقة ذات أولوية 

 - zone tampon :   منطقة عازلة 
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 المالحق

مخطط  -طريق حملة  -لتوسع مدينة باتنة  10و  10مخطط شغل األراضي رقم  -1

 .موجود بالحافظة: التهيئة

مخطط مراحل  -طريق حملة  -لتوسع مدينة باتنة  10و  10مخطط شغل األراضي رقم  -0

 .موجود بالحافظة: اإلنجاز

 .موجود بالحافظة: يحية هامة حول المدينة الجديدة بوغزولفيديو يعرض معطيات توض -3

 .خريطة توضح موقع بلدية باتنة بالنسبة للوالية -4
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مخطط  -طريق حملة  -لتوسع مدينة باتنة  10و  10مخطط شغل األراضي رقم  -5

 .موقعال
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مخطط  -طريق حملة  -لتوسع مدينة باتنة  10و  10مخطط شغل األراضي رقم  -6

 .المجاالت األمنية ومخطط موصولية مجال الدراسة
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التهيئة  مخطط -طريق حملة  -لتوسع مدينة باتنة  10و  10مخطط شغل األراضي رقم  -7

 .للفرضية األولى
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مخطط التهيئة  -طريق حملة  -مدينة باتنة  لتوسع 10و  10مخطط شغل األراضي رقم  -8

 .للفرضية الثانية
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مخطط  -طريق حملة  -اتنة لتوسع مدينة ب 10و  10مخطط شغل األراضي رقم  -19

 .النوعيالتهيئة
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مخطط  -طريق حملة  -لتوسع مدينة باتنة  10و  10مخطط شغل األراضي رقم  -01

 .المناطق المتجانسة
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مخطط  -طريق حملة  -لتوسع مدينة باتنة  10و  10 مخطط شغل األراضي رقم -00

 .تصنيف الطرقات
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مخطط  -طريق حملة  -لتوسع مدينة باتنة  10و  10مخطط شغل األراضي رقم  -00

 .التركيبة العمرانية
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 .مخطط تصنيف الطرقات -حملة -13األراضي رقم مخطط شغل  -03
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 .مخطط التركيبة العمرانية -حملة -13مخطط شغل األراضي رقم  -04
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 .المناطق المتجانسةمخطط  -حملة -13مخطط شغل األراضي رقم  -05
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 .مخطط التهيئة -حملة -13مخطط شغل األراضي رقم  -06

 

 .0101علي منجلي البطاقة التقنية للمدينة الجديدة  -07

 برنامج المرافق

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

achève  

 

 

UV 

01 

C.E.M  XXX    

Cadastre X    

Tribunal    X 

PTT – CCP X    

Centre de télécommunication X    

Siège CACOBATH X    
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Salle des fêtes    X 

     

Polyclinique  X   

Antenne APC  X   

Centre commercial  X   

Mosquée  X   

Centre d’archive  de la justice  X   

Ecole  XXXX    

Lycée X    

Sûreté urbaine X    

Hôtel  X   

Terrain de sport X    

Locaux comerciaux  X    

Crêche J E    X 

Residence unniversitaire 140 logts X    

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

02 

Hôtel    X 

Croissant rouge  X   

Auberge de jeunes    X 

PTT  XX  X 

Ecole  X X   

Clinique  X   
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Protection civile    X 

Station urbaine  X   

Sureté urbaine  X   

Terrain de foot     X 

Auberge de jeunes   X   

CASNOS  X   

Lycée  X    

Ecole fondamentale     X 

Groupe scolaire    X 

CPA  X   

Centre commercial  X   

Institut de formation 

professionnelle 

 X   

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

03 

C.U 2000 lits X    

Centre de biotechnologie X    

Restaurant central (800 places) X    

1000 places pédagogiques X    

Auditorium – bibliothèque X    

4000 places pédagogiques X    

 

UV Désignation Existant  Projeté 
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Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

04 

Réserve foncière (hôpital)    X 

Centre de cancérologie enfant  X   

Centre de stockage de sang X X   

Centre pédiatrique mère/enfant  X   

Salle omnisport    X 

Stade     X 

Salle de sport    X 

Court de tennis    X 

Résidence 2000 lits X X   

Parc urbain    X 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

05 

Ecole  X   

CEM  X   

Réserve équipement    X X 

Polyclinique  X   

Sûreté urbaine  X   

Equipement de service    X 

 

UV Désignation Existant  Projeté 



 المالحق

309 
 

Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 05 

EXT 

Centre commercial    X 

EFE    X 

Crèche    X 

Centre de santé    X 

Mosquée  X   

 

UV 

 

 

 

 

 

 

06 

Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

Aire de jeux X    

Ecole  XXX    

Marché X    

Maison de jeunes X    

Gendarmerie X    

Mosquée X    

CNR  X   

R Equipement    X 

CEM X    

Parking a étages  X   

 

UV Désignation Existant  
Projeté 

Opéra En cours 
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Nombre  Date 

achève  

UV 

07 

Complexe Sportif de Proximité    X X 

Ecole  X X X    

Réserve équipement    XX 

Salle de sport     

CEM  X    

PTT X   X 

Maison de jeunes    X 

Salle omnisport X    

Centre commercial  X X X  X 

Direction SONELGAZ  X   

Hôtel   X   

Equipement Sportif    X 

Hôpital Bencharif X    

Cité administrative X    

Centre CNAS X    

Sûreté urbaine X    

Lycée  X    

Mosquée  XX   

Crèche Jardin d’enfant  X   

CAAR    X 

B.E.A  X   

Centre régional des Mutuelles  X   

Locaux commerciaux X    

Terrain de foot X    

Centre d’affaires  X   
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BNA  X   

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

08 

Ecole Boukria Ali X    

Terrain de sport X    

CEM  X    

Centre médico-pédagogique X    

Mosquée    X 

Piscine X    

Groupe scolaire  X   

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

achève  

Ecole X X X   X 

Reserve .équipement    XX 

Stade type 1    X 

Salle de sport spécialisé    X 

Salle omnisport    X 

Cour de tennis    X 

Terrain de hand combiné    X 

Piscine couverte    X 
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Agence nationale des barrages    X 

Laboratoire et celebat DGSN  X   

Garde communale X    

Douane X X   

A.D.E  X   

G.R.T.G (transport GAZ)  X   

Cour des comptes  X   

Ecole de police  X   

Centre de météorologie D.M.I  X   

C.E.M X    

Mosquée   X   

Crèche  jardin d’enfants    X X 

Terrain de sport(MATECO) X    

Direction des œuvres universitaires  X   

Complexe Sportif de Proximité    X 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

10 

Centre culturel    X 

Groupe scolaire    XX 

Technicum  X   

Centre de formation 

professionelle 

 X   
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UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

11 

Hôpital militaire X    

     

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

12 

Groupe scolaire    X 

Group sportif    X 

Centre commercial    X 

Reserve Equipement    X 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

13 

Ecole   XX   

Equipement D.A.S  X   

Laboratoire de police  X   

Centre régional des impôts    X 

Salle de sport spécialisée    X 

Lycée  X   
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CEM   X   

Centre d’exposition  XXX   

Mosquée  X   

Institue Islamique    X 

Centre Culturel Islamique    X 

Residence de l’institue    X 

Centre commercial    X 

Group scolaire    X 

      

UV Désignation Existant 

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

14 

Ecole     XXX 

CEM    XX 

Centre de sante    X 

Centre Psyco-pédiatrique    X 

Protection civile    X 

Antenne administrative    X 

Centre commercial    X 

Jardin d’enfants    X 

Centrale téléphonique    X 

Jardin public    X 

Stade 3000 places+terrain de 

basket 

   X 

Centre d’affaires    X 

Terrain de pétanque    X 
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Terrain de jeux    X 

Reserve d’équipements    X 

Centre culturel    X 

Cimetière musulman    X 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

15 

Centre culturel    XX 

Ecole     XXX 

lycée    X 

CEM    XX 

CFPA    X 

Maison de jeunes    XX 

Jardin d’enfants    X 

Commerce de grandes surfaces    X 

Mosquée    X 

Polyclinique    X 

Protection civile    X 

Sureté urbaine    X 

Salle polyvalente    X 

Antenne administrative    X 

Cinéma    X 

Centrale téléphonique    X 

Algérie poste    X 
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Algérie télécom    X 

Reserve d’équipements    XXX 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

16 

Centre de sauvegarde de la 

jeunesse 

   X 

Ecole     XX 

CEM    X 

Technicum    X 

Crèche et jardin d’enfants    XX 

Equipement SONELGAZ X    

Piscine    X 

Salle de sport    X 

Salle omnisport    X 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

17 

Protection civile    X 

Centre PMI-PME  X   

Sureté urbaine  X   

Ecole     XXXX 

CEM    XXX 
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Lycée    X 

Mosquée  X   

Hôtel    X 

Locaux commerciaux  X   

Reserve d’équipements DGSN  X   

Complexe de proximité    X 

Crèche et jardin d’enfants    X 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

18 

Ecole     XXXX 

XXXX 

CEM    XXXXX  

Technicum    X 

Crèche et jardin d’enfants    XXX 

Polyclinique    X 

Sureté urbaine    X 

Mosquée    X 

Salle omnisport    X 

Salle polyvalente    X 

Salle de sports    XX 

Hôtel des postes    X 

Antenne administrative    X 

Centre culturel    X 

Maison de jeunes    X 
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Parking a étage    X 

Centre commercial    X 

Centrale telephonique    X 

Centre régional de traitement du 

courrier hybride 

 X   

Reserve d’équipements    XXX 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

19 

Lycée    X 

Maison de jeunes    X 

Groupe scolaire    XX 

Jardin    X 

Marche couvert    X 

Place commerciale    X 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

20 

CEM    XX 

Ecole    X 

Crèche et jardin d’enfants    XX 

Centre commercial    X 

Salle de sport    X 
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Mosquee    X 

Polyclinique    X 

Sureté urbaine    X 

Maison de jeunes    X 

Terrain de sports    X 

Reserve d’equipements    XXX 
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 .0272البطاقة التقنية للمدينة الجديدة علي منجلي  -71

 برنامج المرافق

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

achève  

 

 

UV 

01 

C.E.M  XXX    

Cadastre X    

Tribunal    X 

PTT – CCP X    

Centre de télécommunication X    

Siège CACOBATH X    

Salle des fêtes    X 

     

Polyclinique  X   

Antenne APC  X   

Centre commercial  X   

Mosquée  X   

Centre d’archive  de la justice  X   

Ecole  XXXX    

Lycée X    

Sûreté urbaine X    

Hôtel  X   

Terrain de sport X    

Locaux comerciaux  X    

Crêche J E    X 
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Residence unniversitaire 140 logts X    

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

02 

Hôtel    X 

Croissant rouge  X   

Auberge de jeunes    X 

PTT  XX  X 

Ecole  X X   

Clinique  X   

Protection civile    X 

Station urbaine  X   

Sureté urbaine  X   

Terrain de foot     X 

Auberge de jeunes   X   

CASNOS  X   

Lycée  X    

Ecole fondamentale     X 

Groupe scolaire    X 

CPA  X   

Centre commercial  X   

Institut de formation 

professionnelle 

 X   

 

UV Désignation Existant  Projeté 
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Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

03 

C.U 2000 lits X    

Centre de biotechnologie X    

Restaurant central (800 places) X    

1000 places pédagogiques X    

Auditorium – bibliothèque X    

4000 places pédagogiques X    

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

04 

Réserve foncière (hôpital)    X 

Centre de cancérologie enfant  X   

Centre de stockage de sang X X   

Centre pédiatrique mère/enfant  X   

Salle omnisport    X 

Stade     X 

Salle de sport    X 

Court de tennis    X 

Résidence 2000 lits X X   

Parc urbain    X 

 

UV Désignation Existant  Projeté 
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Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

05 

Ecole  X   

CEM  X   

Réserve équipement    X X 

Polyclinique  X   

Sûreté urbaine  X   

Equipement de service    X 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 05 

EXT 

Centre commercial    X 

EFE    X 

Crèche    X 

Centre de santé    X 

Mosquée  X   

 

UV 

 

 

 

 

 

Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

Aire de jeux X    

Ecole  XXX    

Marché X    
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06 

Maison de jeunes X    

Gendarmerie X    

Mosquée X    

CNR  X   

R Equipement    X 

CEM X    

Parking a étages  X   

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

achève  

UV 

07 

Complexe Sportif de Proximité    X X 

Ecole  X X X    

Réserve équipement    XX 

Salle de sport     

CEM  X    

PTT X   X 

Maison de jeunes    X 

Salle omnisport X    

Centre commercial  X X X  X 

Direction SONELGAZ  X   

Hôtel   X   

Equipement Sportif    X 

Hôpital Bencharif X    

Cité administrative X    
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Centre CNAS X    

Sûreté urbaine X    

Lycée  X    

Mosquée  XX   

Crèche Jardin d’enfant  X   

CAAR    X 

B.E.A  X   

Centre régional des Mutuelles  X   

Locaux commerciaux X    

Terrain de foot X    

Centre d’affaires  X   

BNA  X   

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

08 

Ecole Boukria Ali X    

Terrain de sport X    

CEM  X    

Centre médico-pédagogique X    

Mosquée    X 

Piscine X    

Groupe scolaire  X   

 

UV Désignation Existant  Projeté 
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Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

achève  

Ecole X X X   X 

Reserve .équipement    XX 

Stade type 1    X 

Salle de sport spécialisé    X 

Salle omnisport    X 

Cour de tennis    X 

Terrain de hand combiné    X 

Piscine couverte    X 

Agence nationale des barrages    X 

Laboratoire et celebat DGSN  X   

Garde communale X    

Douane X X   

A.D.E  X   

G.R.T.G (transport GAZ)  X   

Cour des comptes  X   

Ecole de police  X   

Centre de météorologie D.M.I  X   

C.E.M X    

Mosquée   X   

Crèche  jardin d’enfants    X X 

Terrain de sport(MATECO) X    

Direction des œuvres universitaires  X   

Complexe Sportif de Proximité    X 
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UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

10 

Centre culturel    X 

Groupe scolaire    XX 

Technicum  X   

Centre de formation 

professionelle 

 X   

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

11 

Hôpital militaire X    

     

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

12 

Groupe scolaire    X 

Group sportif    X 

Centre commercial    X 

Reserve Equipement    X 

 

UV Désignation Existant  Projeté 
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Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

13 

Ecole   XX   

Equipement D.A.S  X   

Laboratoire de police  X   

Centre régional des impôts    X 

Salle de sport spécialisée    X 

Lycée  X   

CEM   X   

Centre d’exposition  XXX   

Mosquée  X   

Institue Islamique    X 

Centre Culturel Islamique    X 

Residence de l’institue    X 

Centre commercial    X 

Group scolaire    X 

      

UV Désignation Existant 

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

14 

Ecole     XXX 

CEM    XX 

Centre de sante    X 

Centre Psyco-pédiatrique    X 

Protection civile    X 
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Antenne administrative    X 

Centre commercial    X 

Jardin d’enfants    X 

Centrale téléphonique    X 

Jardin public    X 

Stade 3000 places+terrain de 

basket 

   X 

Centre d’affaires    X 

Terrain de pétanque    X 

Terrain de jeux    X 

Reserve d’équipements    X 

Centre culturel    X 

Cimetière musulman    X 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

15 

Centre culturel    XX 

Ecole     XXX 

lycée    X 

CEM    XX 

CFPA    X 

Maison de jeunes    XX 

Jardin d’enfants    X 

Commerce de grandes surfaces    X 

Mosquée    X 
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Polyclinique    X 

Protection civile    X 

Sureté urbaine    X 

Salle polyvalente    X 

Antenne administrative    X 

Cinéma    X 

Centrale téléphonique    X 

Algérie poste    X 

Algérie télécom    X 

Reserve d’équipements    XXX 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

16 

Centre de sauvegarde de la 

jeunesse 

   X 

Ecole     XX 

CEM    X 

Technicum    X 

Crèche et jardin d’enfants    XX 

Equipement SONELGAZ X    

Piscine    X 

Salle de sport    X 

Salle omnisport    X 

 

UV Désignation Existant  Projeté 
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Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

17 

Protection civile    X 

Centre PMI-PME  X   

Sureté urbaine  X   

Ecole     XXXX 

CEM    XXX 

Lycée    X 

Mosquée  X   

Hôtel    X 

Locaux commerciaux  X   

Reserve d’équipements DGSN  X   

Complexe de proximité    X 

Crèche et jardin d’enfants    X 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

18 

Ecole     XXXX 

XXXX 

CEM    XXXXX  

Technicum    X 

Crèche et jardin d’enfants    XXX 

Polyclinique    X 

Sureté urbaine    X 
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Mosquée    X 

Salle omnisport    X 

Salle polyvalente    X 

Salle de sports    XX 

Hôtel des postes    X 

Antenne administrative    X 

Centre culturel    X 

Maison de jeunes    X 

Parking a étage    X 

Centre commercial    X 

Centrale telephonique    X 

Centre régional de traitement du 

courrier hybride 

 X   

Reserve d’équipements    XXX 

 

UV Désignation Existant  

Projeté 
Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

19 

Lycée    X 

Maison de jeunes    X 

Groupe scolaire    XX 

Jardin    X 

Marche couvert    X 

Place commerciale    X 

 

UV Désignation Existant  Projeté 
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Opéra 

En cours 

Nombre  Date 

d’achève  

UV 

20 

CEM    XX 

Ecole    X 

Crèche et jardin d’enfants    XX 

Centre commercial    X 

Salle de sport    X 

Mosquee    X 

Polyclinique    X 

Sureté urbaine    X 

Maison de jeunes    X 

Terrain de sports    X 

Reserve d’equipements    XXX 
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 قائمة المراجع

 العربيةالمراجع باللغة  -1

 الكتب 

 .2991ط، الجزائر، .إبراهيم بن يوسف، إشكالية العمران والمشروع اإلسالمي، د -1

: األبعاد والمنهج، مكتبة بستان المعرفة: أحمد أبو اليزيد الرسول، التنمية المتواصلة -2
 .2002 ،ط.مصر، د

 نظرية دراسة : بالمدن المتخلفة الحضرية والمناطق الحضري ذراع، التطويربو أحمد -3

 .7991، باتنة جامعة الحضري، منشورات جتماعاإل علم في

نظريات  -المبادئ واألسس : العاني محمد جاسم محمد علي، التخطيط اإلقليمي -4
 .2002وأساليب، الطبعة األولى دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

 على التركيز مع :القطرية أبعادها في الوطني التراب التيجاني، تهيئة محمد يربش -5
 .4002ط،.الجزائر، د -والتوزيع، وهران للنشر الغرب الجزائرية، دار التجربة

بشير محمد التيجاني، مفاهيم وأراء حول تنظيم اإلقليم وتوطن الصناعة، ديوان  -6
 .1892الجزائر،: المطبوعات الجامعية

خالد مصطفى، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار  -2
 .2002الجامعية، اإلسكندرية،

دوجالس موسشيت، مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بهاء شاهين، الدار الدولية  -8

 .1222، 2لإلستثمارات الثقافية، مصر، ط

شعبان، مراجعة هنري زغيب، روبير اوزيل، فن تخطيط المدن، ترجمة بهيج  -9

 .1824منشورات عويدات، بيروت، الطبعة األولى،

سعيد محمد رعد، العمران في مقدمة ابن خلدون، دار طالس للدراسات والترجمة  -10
 .1895، 1والنشر، دمشق، ط 

إشارة إلى تجربة المدن الجديدة : طلعت الدمرداش، إقتصاديات المدن الجديدة -22

 .2006 ،مصر، الطبعة الثانية، القدس للنشرالمصرية، مكتبة 

فلسفتها وأساليبها، تخطيطها : عثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط، التنمية المستديمة -12
 .2002، 1والتوزيع، ط وأدوات قياسها، دار صفاء للنشر

أسس ومبادئ عامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، : عثمان محمد غنيم، التخطيط -13
 .2006، 3ط 



 المراجع
 

321 
 

فتحي عبد العزيز أبو راضي وعيسى علي إبراهيم، جغرافية التنمية والبيئة، دار  -14
 .2004ط ، .المعرفة الجامعية، مصر، د

كامل كاظم بشير، الموقع الصناعي وسياسات التنمية المكانية، دار صفاء للطباعة  -15

 .والنشر والتوزيع، األردن

، (نظرية وسياسة)خروفة، اإلقتصاد الحضري محبوب عادل عبد الغني وسهام صديق  -21

 .1228، 2دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 

مع التطبيق على الدول العربية، جامعة الملك : قتصاد اإلقليمياإل محمد حامد عبد هللا، -12
 .1889سعود، المملكة العربية السعودية،

لجغرافية، دار المعرفة الجامعية، محمد خميس الزوكة، التخطيط اإلقليمي وأبعاده ا -19
 .1882اإلسكندرية،

البصرة،  جامعة واإلقليمي، الحضري التخطيط إلى القادر، المدخل عبد صالح محمد -18
1896. 

إتجاهات نظرية وبحوث : محمد عباس إبراهيم، التنمية والعشوائيات الحضرية -20
 .2003ط، .ية، دتطبيقية، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر، اإلسكندر

محمد عبد العزيز عجمية وآخرون، مذكرات في التنمية والتخطيط، دار النهضة  -21
 .1894ط، .العربية، بيروت، د

بيروت،  ،ط.محمد وهيبة عبد الفتاح، في جغرافية العمران، دار النهضة العربية، د -11

2982. 

، ط .هضة العربية، بيروت، دمدحت محمد العقاد، مقدمة في التنمية والتخطيط، دار الن -23
1890. 

 ،ط.مدحت محمد العقاد، مقدمة في التنمية والتخطيط، دار النهضة العربية، بيروت، د -12

1894. 

محمود حسن حسني، محمود : قتصادية، تعريب ومراجعةميشيل تودارو، التنمية اإل -25

 .1221ط،.حامد محمود، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، د

 تطبيقية نظرية دراسة :الحضري والتصميم الموسوي وحيدر يعقوب، التخطيط هاشم -11

 .7،4002ط ،والتوزيع، األردن للنشر الحامد ، دار الحضرية المشاكل حول

هوشيار معروف، تحليل اإلقتصاد اإلقليمي والحضري، الطبعة األولى، دار صفاء  -12

 .1221للنشر والتوزيع، عمان،
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 ومؤتمرت ندوات، ملتقيات 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الملتقى العربي الثاني، إدارة المدن الكبرى، ورشة  -1
 .2005ماي  26 -22مشكالت حضرية وحلول إبداعية، مصر، : عمل

جلول زناتي، تشريع التعمير والتطوير العقاري في الجزائر، كتاب البحوث وأوراق  -2
 .2010التطوير العقاري واإلسكان المستدام، الدمام، : األولىالعمل لندوة التنمية العمرانية 
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 .2010ي واإلسكان المستدام، الدمام، التطوير العقار: التنمية العمرانية األولى

رجاء محمد مخاريطة، إدارة سياسات التنمية، أوراق ووقائع ندوة سياسات التنمية،  -4
، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 1، ط1885جوان  02 -ماي  31سالزبورغ، 
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 .2008المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 

 في والتطبيق والمنهج األسلوب :العمرانية التنمية في ستمراريةاإل براهيم،إ الباقي عبد -6

 مائة خالل بالمملكةالعمرانية  النهضة يف والتميز اإلبداع السعودية، ندوة والمدن المناطق
  www.cpas-egypt.com/articles  .7999 السعودية، فيفري العربية عام، المملكة

 . 08/11/2009المستدامة،  العمرانية التنمية حول مانيةأل سورية ندوة محمد، عفراء -2
فاتنة الوتار ووفاء الوتار، المالمح التخطيطية لتحقيق آفاق التنمية المستدامة، مؤتمر  -9

 .2009المبادرات واإلبداع التنموي في المدينة العربية، األردن، 

تنمية المستدامة والشاملة فائق جمعة المنديل، سياسات التخطيط العمراني ودورها في ال -8
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    :       الملخص

إن بحثنا هذا يتناول موضوع التنمية العمرانية المستدامة، وال شك إمكانية بلوغ هذا الهدف؛         
إال أن لب الموضوع يكمن في ضرورة وأهمية معرفة السبيل إلى ذلك، . والبراهين موجودة ومتعددة

قف األمر عند بلوغ هل يتو: إضافة إلى التساؤل الجوهري الذي يفرض وجوده لفهم هذه المقاربة أال وهو
 التنمية العمرانية المستدامة؟ بصيغة أخرى ماهي آثار هذه النتيجة؟

بإختصار شديد، اإلجابة تتضمن وضع إستراتيجية تنمية عمرانية مستدامة ترتكز على تطبيق خيارات 
ولتوضيح هذه الرؤية أكثر قدمت دراسة حول المخطط . تخطيط إقليمي كل ينفذ وفق سياسات مندمجة

لوطني للتهيئة اإلقليمية ومخططات المدن الجديدة في الجزائر بإعتبارهما أحد أدوات التهيئة اإلقليمية، ا
 .ومن بين أهم العناصر التي تساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة

وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى بيان مؤشرات اإلستدامة التي ينطوي عليها المخطط الوطني 
وبهذا . هيئة اإلقليم والمتطلبات التي غفل عن تغطيتها ونفس الحال بالنسبة لمخططات المدن الجديدةلت

يمكن أن نعلن على اآلثار الناتجة والمتوقعة تبعا لهذين المشروعين وفي نفس الوقت التأكيد على تعزيز 
المستدام هو بعث ألمن  العناية بهما أكثر وحتمية البحث عن الحلول المستديمة؛ ألن تجسيد العمران

 . بما في ذلك البيئة إنساني

التنمية، اإلقليم، الفوارق المكانية، التوسع العمراني، التمييز اإلجتماعي، إستراتيجية : الكلمات المفتاحية
 . عمرانية، التهيئة المستدامة

Résumé 

        Notre recherche aborde la thématique globale du développement urbain durable et les 

possibilités de l’atteindre en raison des multiples preuves qui sont présentes.  Cependant le 

cœur du thème réside dans la nécessité et l’importance de connaitre le cheminement a 

effectuer pour aboutir à l’objectif poursuivi ; De ce fait  la question essentielle qui se pose 

pour comprendre notre approche est la suivante : t-il s’arrêter à la réalisation du 

développement urbain durable ? En d’autres termes, quels sont les effets de ce résultat ? 

En bref, la réponse implique la présence d’une stratégie de développement urbain durable 

basé sur l’application de certaines options de planification territoriale  qui sont réalisées selon 

des politiques intégrées. Pour illustrer cette vision nous avons étudié Le Plan National 

D’aménagement du Territoire et les plans des Villes Nouvelles en Algérie, étant donné qu’ils 

sont considérés comme un des outils d’aménagement du territoire et en même temps ces 

dernières sont un des éléments essentiels qui contribuent au processus de développement 

urbain durable. 

Grâce à cette étude nous avons clarifié les indicateurs de durabilité impliqués dans le Plan 

National d’Aménagement du Territoire et les exigences qui ont été ignorés par ce Plan, et il en 

est de même pour les plans des villes nouvelles. Cela nous a permis d’exposer les effets 

résultants et projetés de ces deux projets tout en mettant l’accent sur le renforcement de leur 

prise en charge et le besoin de trouver des solutions durables car l’urbanisme durable renvoie 

à la sécurité humaine, y compris celle de l’environnement.  

Mots clés : Développement, territoire, les disparités spatiales, l'étalement urbain, ségrégation 

sociale, une stratégie urbaine, l’aménagement durable.  
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