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 ، والعون المساعدة ید لي قّدم من لكل والعرفان والتقدیر بخالص الشكر أتقدم واالمتنان الود مشاعر بكل
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 . التقنیات الحضریة بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة
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  . الدكتور تاشریفت عبد المالك األستاذبمجهودات  اإلشادة یفوتني وال ،
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 219  المعطیات المناخیة  - 4- 1- 1- 5
 222  المعطیات الجیولوجیة  - 5- 1- 1- 5
 223  لبلدیة المسیلة) P.D.A.U(و التعمیر  للتهیئة المخطط التوجیهي - 2- 1- 5
 225  الدراسة السوسیو اقتصادیة - 4- 1- 5

 229   03:نتیجة
و هل ادرج ضمن  الفیضانات في مدینة المسیلةدراسة تفصیلیة للمعیار األول  - 6- 1- 5

  مخططات التهیئة و التعمیر بهاته المدینة
230 

 231   الشبكة الهیدروغرافیة - 1- 6- 1- 5
 232  المسیلةاألودیة في مدینة - 2- 6- 1- 5
 233  المناطق المعرضة للخطر في المدینة - 3- 6- 1- 5
 234  حساسیة األخطار الطبیعیة بمدینة المسیلة - 4- 6- 1- 5
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 237  - نموذج االول-دراسة تأثیر خطر الفیضانات على حي العرقوب  -5- 6- 1- 5
 238  - قراءة عمرانیة-الدراسة التحلیلیة لحي العرقوب -6- 6- 1- 5
 239  حي العرقوب لخطر الفیضاناتحساسیة - 7- 6- 1- 5
 241  -نموذج الثاني- 5دراسة تأثیر خطر الفیضانات على مخطط شغل األرض رقم  - 8- 6- 1- 5
 244  5ر الفیضانات في مخطط شغل األرض دراسة خط - 9- 6- 1- 5

 247    2نتیجة 
 248  المشاكل الناجمة عن سوء تسیر النفایات الحضریة الصلبة  في مدینة المسیلة - 7- 1- 5
المشاكل المتعلقة بتسیر النفایات الحضریة الصلبة بمخططات شعل االرض  - 1- 7- 1- 5

  - و كذا م ش ا طریق حمام الضلعة POS 5-حدیثة النشأة 
251 

 252  2017لنفایات المفرزة في عام الدراسة الكمیة و النوعیة ل - 2- 7- 1- 5
 253  01خالصة 

 254  -02 نموذج- ینة بوسعادة مدالمعاییر البیئیة في مخططات شغل األرض  - 2- 5
 255  التشخیص وحصیلة السیاسات المتبعة بوسعادةمدینة  :النموذج الثاني  - 2- 5

 255  "لمحة تاریخیة عن نشأة المدینة وتطورها"مقدمة 
 261  الدراسة الطبیعیة و الجغرافیة- 1- 2- 5
 261  الموقع - 1- 1- 2- 5
 261  الجغرافي الموقع - 2- 1- 2- 5
 261  الموقع اإلداري - 3- 1- 2- 5
 263  الطبیعیة الدراسة - 2-2- 5
 263  البنیة  الطبوغرافیة - 1- 2- 2- 5
 263  االرتفاعات- 2- 2- 2- 5
 264  توزیع االنحدار - 3- 2- 2- 5
 265  جیولوجیـة منطقـة مدینة بوسعادة  - 4- 2- 2- 5
 267  بوسعادةمدینة لالمعطیات المناخیة  - 3- 2- 5
 269  قراءة في مخططات التهیئة و التعمیر لبلدیة بوسعادة - 4- 2- 5
 269  بوسعادةلبلدیة ) P.D.A.U(و التعمیر  للتهیئة المخطط التوجیهي - 1- 4- 2- 5
 270  مخططات شغل األراضي - 2- 4- 2- 5
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 271  شبكة الطرقات بمدینة بوسعادة النقل و- 5- 2- 5
 272  اقتصادیةالدراسة السوسیو - 6- 2- 5

 274  02 نتیجة 
بوسعادة و هل أدرج ضمن الفیضانات في مدینة دراسة تفصیلیة للمعیار األول  - 7- 2- 5

  مخططات التهیئة و التعمیر بهاته المدینة
275 

 276  الشبكة الهیدروغرافیة - 1- 7- 2- 5
 277  خصائص للفیضانات بمدینة بوسعادة - 2- 7- 2- 5
 278  بوسعادةحساسیة األخطار الطبیعیة بمدینة  - 3- 7- 2- 5
 279  بوسعادةالمناطق المعرضة لخطر الفیضانات في مدینة  - 4- 7- 2- 5
 280  دراسة األحیاء المتعرضة لخطر الفیضان - 5- 7- 2- 5
 282  مدینة بوسعادةدراسة تأثیر خطر الفیضانات على  - 6- 7- 2- 5

 283    03نتیجة 
 284  بوسعادةفي مدینة  المشاكل الناجمة عن سوء تسیر النفایات الحضریة الصلبة - 8- 2- 5
 285 بوسعادة مدینة في الصلبة الحضریة النفایات كمیة تطور - 1- 8- 2- 5
 286  لمدینة بوسعادة ومـكمیة النفایات المطروحة لكل ساكن في الی دراسة- 2- 8- 2- 5
 287  دراسة القطاعات جمع النفایات المنزلیة الصلبة بالمدینة - 3- 8- 2- 5
المشاكل المتعلقة بتسیر النفایات الحضریة الصلبة بمخططات شعل االرض  - 4- 8- 2- 5

  ”المدینة الجدیدة  26و  02القطاع رقم  “حدیثة النشأة 
288 

 289  قاط السوداءالمجموعة من الن 2017كمیة النفایات المفرزة في عام  - 8-5- 2- 5
 290   خالصة الفصل

    لخـــالصـة العامةا
 297  قائمة المراجع

 303  باللغة العربیة ملخـص
 304  باللغة األجنبیة ملخـص
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  االشكالفهرس 
  الصفحة   رقم الشكل
 13  الحدیثة والمخططات للمدن التقلیدیة المخططات بین مقارنة: 1-1 :شكل رقم
 تیمقاد لمدینة الثاني والشكل مایلتوس اإلغریقیة لمدینة األول المخطط: 2-1 :شكل رقم
  الرومانیة

15  

  16  التدرج الهرمي لمستویات التخطیط: 3-1 :شكل رقم: 3-1 :شكل رقم
  17  العمرانیة في المدینة الفضاءاتالتدرج الهرمي  :4-1 :شكل رقم
  22  المقصود باالیكولوجیا الحضریة:5-1 :شكل رقم

  23  الحضریة المقصود بالبیئیة: 6-1:رقم شكل
  24  الحضري المقصود بالنظام البیئي: 7-1:رقم شكل
  25  المقصود بالتصمیم البیئي:8-1:رقم شكل

  26  .الترابط الزمني في التخطیط :9-1شكل رقم 
  28  التوجیهي العام الحضريالمستوى التخطیطي  :10- 01:رقم شكل

  29  الترابط الزمني في التخطیط :11- 01:شكل رقم 
  42  الجغرافیة  تطویر نموذج دورة البیئة في المدینة، باسعمال نظم المعلومات: 12- 01: شكل رقم
  46  البیئة والنظام البیئي الحضري 1-2:شكل رقم
  50 البیئة الحضریةعناصر :2-2:شكل رقم
  54 عناصر النظام البیئي العمراني 3-2:شكل رقم

  56  ظاهرة االحتباس الحراري: 4-2شكل رقم 
  58  نموذج تلوث المیاه في الوسط الحضري: 5-2شكل رقم 
  60                 مركز الردم التقني 6-2: شكل رقم
  62  تأثیر اتجاه الریاح على انتشار الموجات الصوتیة : 7-2:شكل رقم
  64       العوامل المناخیة الموجودة في المدینة  :8-2:شكل رقم
  65  و على المبني ـ  اإلنسانعناصر المناخ التي تؤثر على : 9-2:شكل رقم
  66  العوامل الفیزیائیة المحددة لمجال الراحة الحراریة بالمدینة :10-2:شكل رقم
  67  التحلیل البیومناخي :11-2: شكل رقم

  68  اإلشعاع الضوئي علي البنایاتتأثیر : 12-2شكل رقم 



  ض
 

  69  تأثیر عالقة الكتل ببعضها البعض مع حركة الریاح: 13-2:شكل رقم
  70  حركة الهواء و تأثیرها على التشكیل العمراني: 14-2شكل رقم 
  71  تصنیف األخطار حسب شدتها  :15-2:شكل رقم

  76  العوامل المؤثرة في حجم الفیضان: 16-2شكل رقم 
  77  .هیدروغرام الفیضان و التقسیم الزمني للفیضانات:  17-2:رقمالشكل 

 79  تأثیر األشجار في توفیر الظل للمستعمل و للمباني : 18-2:شكل رقم

  80  تأثیر األشجار في حمایة المباني من أشعة الشمس: 19-2:شكل رقم

  81  عملیة التشجیر في وسط المدینة لتنظیف الطقس تأثیر: 20-2:شكل رقم

  82  أثر المساحات الخضراء على تشكیل المباني :21-2:شكل رقم

  83  تنقیة الهواء عن طریق امتصاص الملوثات و إطالق األكسجین في الجو : 22-2:شكل رقم

  85  نموذج لمخططات تسییر المساحات الخضراء:  23-2:شكل رقم

  88  المحلیةوسائل التخطیط الحضري و التشریع في خدمة الجماعات  :1-3: رقم شكل
  90  محددات تشكیل البیئة العمرانیة :2-3: رقم شكل
  100  .السلم الهرمي ألدوات التهیئة و التعمیر بالجزائر :3-3: رقم شكل

  110  في المجال الحضري التكامل بین أدوات التعمیر :4-3:شكل رقم
  115  األراضيمخطط شغل و المصادقة على  إجراءات اإلعداد: 5-3:رقم  شكل
  117  أدوات التعمیر و المحاور الكبرى للتشریع العمراني: 6-3: شكل 

  118  التكامل بین أدوات التعمیر الجدیدة: 7-3: شكل رقم
  127  اآلثار السلبیة و التدهور البیئي الناتج عن عدم إدراج البعد البیئي :  8- 3 :رقم شكل
  128  اآلثار السلبیة و التدهور البیئي الناتج عن عدم إدراج البعد البیئي :  9- 3 :رقم شكل
  132  البیئیة بالجزائر اإلدارة مستویات:  10- 3 :رقم شكل
  133  السنوات بالجزائر عبر البیئة بموضوع المتعلقة القوانین: 11- 3 :رقم شكل
  136  و التصمیم البیئي البیئیة اإلستراتیجیة األهداف بین العالقة: 12- 3 :رقم شكل
  140  البیئي األثر تقییم مراحل: 13- 3 :رقم شكل
  142  المشروع مراحل في المتكاملة البیئیة الخطة إدارة: 14- 3 :رقم شكل
  146  المشروع مراحل في المتكاملة البیئیة الخطة إدارة: 15- 3 :رقم شكل
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  147  مبادئ التصمیم المستدام:  16-3:شكل رقم
  148  توجهات ومبادئ التصمیم العمراني المستدام:  17-3:شكل رقم

  149  -الدار البیضاء المغرب-زناتة في القطاع الشمالي حي في المدینة البیئیة: 18- 3 :رقم شكل
  150  العالقة بین المباني والمناخ المحلي: 19- 3 :رقم شكل
  152  -مساحة خضراء لكل ساكن 2م 18-مدینة الریاض نموذج : 20- 3 :رقم شكل

  172  مقطع في الخریطة الجیولوجیة للمجال الوطني: 1-4:شكل رقم
مدن بالمعاییر البیئیة في أدوات التهیئة و التعمیر  الهیكلة العامة لدراسة: 2-4:شكل رقم

    منطقة الحضنة
208  

  209  النقدیة التحلیلیة للمعاییر البیئیة في مدینة المسیلة   الهیكلة العامة لدراسة: 3-4:شكل رقم
  212  نشأة و تطور مدینة المسیلة عبر التاریخ:  4-4:شكل رقم
 232  األودیة في مدینة المسیلة: 6-4:شكل رقم
  233  مدینة المسیلة التي عرفتهاخطر الفیضانات تاریخ أ: 7-4:شكل رقم
  234  لخطر الفیضانات في مدینة المسیلةالمناطق المعرضة : 8-4:شكل رقم
  241  بالنسبة للمدینة 5موقع مخطط شغل األرض رقم : 9-4:شكل رقم
  254  النقدیة التحلیلیة للمعاییر البیئیة في مدینة بوسعادة الهیكلة العامة لدراسة: 11-4:شكل رقم
  260  نشأة و تطور مدینة بوسعادة عبر التاریخ :12-4:شكل رقم

  261  بوسعادةمدینة  موقع و موضع: 13-4:رقمشكل 
  262  بوسعادةمدینة  موقع و موضع: 14-4:شكل رقم
  264  بوسعادةمدینة  موقع و موضع: 14-4:شكل رقم

  277  بوسعادةالمناطق المعرضة لخطر الفیضانات في مدینة :  15- 4رقم شكل
  284   بمدینة بوسعادة تسییر النفایات الحضریة الصلبة: 16-4:شكل رقم
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  الجداول فهرس
  الصفحة   الجدولرقم 

 73  تصنیف األخطار الطبیعیة : 1-2جدول رقم 
  73  تصنیف الحوادث: 2-2جدول رقم 
  74  تصنیف الكوارث تبعا لطبیعة تكرارها ونمط حدوثها: 3-2جدول رقم 

  101  1990القوانین المنظمة للعمران قبل  :1- 3: رقمجدول 
  102  1990القوانین المنظمة للعمران بعد  :2- 3: رقمجدول 

للمدینة  التوجیهي للقانون الجیدة الحضریة البیئیة اإلدارة مؤشرات قیاس: 3-3:جدول رقم
  .بالجزائر

125  

  131  البیئیة والهیئات بالمؤسسات الخاصة القانونیة النصوص إحصاء : 4-  3 :رقم جدول
  144  مبادئ التصمیم المستدام:  5- 3:جدول رقم
  154  المراحل المتبعة للوصول إلى البناء المستدام:  21- 3:جدول رقم

  155  العمران البیئي المستدام نمودج بالمملكة العربیة السعودیة:  22- 3:جدول رقم

  174  دراسة التكوینات الجیولوجیة لمنطقة الحضنة  : 1- 4:جدول رقم

  175  دراسة التكوینات الجیولوجیة لمنطقة الحضنة  : 2- 4:جدول رقم

  176  دراسة االرتفاعات لمنطقة الحضنة: 3- 4:جدول رقم

  178 تحدید فترة الجفاف عبر مختلف محطات الرصد الجوي منطقة الحضنة  4-4:جدول رقم

  180 دراسة تحلیلیة للمعطیات المناخیة لمنطقة الحضنة: 5-4:جدول رقم

  182  دراسة الشبكة الهیدروغرافیة لمنطقة الحضنة: 6- 4:جدول رقم

  183  دراسة الحركیة العمرانیة: 7- 4:جدول رقم

  185  دراسة الشبكة الهیدروغرافیة لمنطقة الحضنة: 8- 4:جدول رقم

  186  دراسة التوزیع السكاني حسب كل إقلیم: 9- 4:جدول رقم

  187  العمرانیة التوجهات العامة للمخّطط الوطني للتهیئة: 10- 4:جدول رقم

  192  الحضنة دراسة الشبكة الهیدروغرافیة لمنطقة: 11- 4:جدول رقم
العناصر الجغرافیة و الطبیعیة بمخّطط الجهوي  للتهیئة و التعمیر : 12- 4:جدول رقم

  الهضاب العلیا وسط
196  



  ع
 

بمخّطط الجهوي  للتهیئة و التعمیر   ةالحركیة السكانیة و العمرانی: 13- 4:جدول رقم
  الهضاب العلیا وسط

197  

التوازن اإلقلیمي والقدرة التنافسیة بمخّطط الجهوي  للتهیئة و التعمیر : 14- 4:جدول رقم
  الهضاب العلیا وسط

198  

  201  متغیرات التهیئةو  التشخیص المجالي دراسة مخّطط تهیئة الوالیة: 15- 4:جدول رقم
  202  متغیرات التهیئةو  التشخیص المجالي دراسة مخّطط تهیئة الوالیة: 16- 4:جدول رقم
  203  متغیرات التهیئةو  التشخیص المجالي دراسة مخّطط تهیئة الوالیة: 17- 4:جدول رقم
  205  متغیرات التهیئةو  التشخیص المجالي دراسة مخّطط تهیئة الوالیة: 18- 4:جدول رقم
  206  متغیرات التهیئةو  التشخیص المجالي تهیئة الوالیةدراسة مخّطط : 19- 4:جدول رقم
 207  متغیرات التهیئةو  التشخیص المجالي دراسة مخّطط تهیئة الوالیة: 20- 4:جدول رقم
 أدواتمراحل التطور المجالي للمدینة عبر الزمن و مساهمة التشریع و :  21- 4: جدول رقم

  التعمیر
214  

  221  المسیلةالمعطیات المناخیة لمدینة  قراءة في: 22- 4:جدول رقم
  224   لمدینة المسیلة تحلیل التطور السكاني: 23-4:جدول رقم
  225  لمدینة المسیلة تحلیل التطور السكاني: 24-4:جدول رقم
  226  لمدینة المسیلة السوسیو اقتصادي التحلیل: 25-4:جدول رقم
  227  قطاع بمدینة المسیلةأنماط البنایات السكنیة لكل : 26-4:جدول رقم
  235  أنماط البنایات السكنیة لكل قطاع بمدینة المسیلة: 27- 4:جدول رقم
  236  أنماط البنایات السكنیة لكل قطاع بمدینة المسیلة: 28- 4:جدول رقم
  237  حي العرقوب الموقع و الموضع: 29- 4:جدول رقم
  238  لحي العرقوب الدراسة التحلیلیةو قراءة عمرانیة ال: 30- 4:جدول رقم
  240  حي العرقوبدراسة ظاهرة الفیضانات ب: 31- 4:جدول رقم
  242  5مخطط شغل األرض رقم قراءة عمرانیة ل: 32- 4:جدول رقم
  243  5مخطط شغل األرض رقم دراسة الوضعیة الحالیة للتهیئة الخارجیة ب: 33- 4:جدول رقم
  245  5األرض رقم مخطط شغل دراسة ظاهرة الفیضانات ب: 34- 4:جدول رقم
  249  جمع النفایات الحضریة الصلبة بالنسبة للقطاعات التابعة لبلدیة لمسیلة: 35- 4:جدول رقم
  250  جمع النفایات الحضریة الصلبة بالنسبة للقطاعات التابعة لبلدیة لمسیلة: 35- 4:جدول رقم
  251  تحلیل القطاع السادسدراسة و : 37- 4:جدول رقم



  غ
 

 252  المجموعة من النقاط السوداء 2017كمیة النفایات المفرزة في عام : 38- 4:جدول رقم
 256  نشأة و تطور قصر بوسعادة عبر التاریخ: 39- 4:جدول رقم
 259  نشأة و تطور قصر بوسعادة عبر التاریخ: 40- 4:جدول رقم
 266  بوسعادةطبوغرافیة مدینة : 41-4:جدول رقم
 268  بوسعادةالمعطیات المناخیة لمدینة  قراءة في: 42-4:جدول رقم
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   مقدمة
لذي لوسطا لبیئةا تعد   خت یهف و یمارس اإلنسان یهف یّعیش ّا إشباع حاجاته المختلفة  غرضب نشاطاته فلمّ
ل یشمل و ،و كساء ّغذاء ،من ملبس لبیئينظام ّا ل الكائنات ّا ث حیةّا ة بیئ یّشمل اّكم ،لنباتاو  لحیوانا،اإلنسان لمّ
ثل ّغیر الكائنات لت ،اءالم مّ ة، طاّاألوس تّسمیة یهلّع  قلیطا مّ  هوو  الهواء ،ربة ّا لبیئیّ تكتسي ّا لبیئة وّ یةهأّ  ّا  ّكبیرة مّ

جود ّسبب تّعتبر ّإذ    .ّاألرض ّسطح ىلع ةّ یاّالح وّ
 علي سلبیا تأثیرا هناك یكون أن بدون الطبیعیة العناصر بین ما التوازن نطاق في البیئة الحضریة تنمیة تعمل   
 البیئیة التداخالت اطار في وذلك، لها األمثل االستغالل مع الموارد علي الحفاظ یتم الوقت نفس وفي ئةالبی

   .والعمرانیة الثقافیة، االقتصادیة االجتماعیة
 الجغرافي الموقع فإن ولذا بها المحیطة بالبیئة وثیقا ارتباطا مرتبطة متكاملة عمرانیة وحدة هي فالمدینة"  

        .]1["المهمة البیئیة االعتبارات إحدى من یعتبر وهذا یقلصه أو البیئي التلوث حدة زیادة في كبیر رأث له یكون لها
 طبقة وفقدان للجو الحراري بالتسخین ممثال العالمي المستوى على البیئي الوضع في التدهور أدى حیث   
 إلى وما التصحر نطاق واتساع بیولوجيال التنوع وفقدان الحمضیة واألمطار الخضراء المساحات ونقص األوزون

 لدول اإلنمائي التخطیط في البیئي البعد لدمج الدعوة إلى للدول الجغرافیة الحدود تتعدى بیئیة مشاكل من ذلك
 جانیرو دي ریو في )األرض مؤتمر( والتنمیة البیئة حول مؤتمرا المتحدة األمم عقدت، ذلك اثر وعلى .العالم

   .1992 سنة بالبرازیل
 سیاق وفي المدینة وتطور تنظیم في هاما رادو  العالمي المستوى على الحضري التخطیط أدوات لعبت  

 طریق عن المستدامة التنمیة وحفز المطروحة البیئیة مشكالتال تجاوز الحضري الشأن في المتدخلون حاول ذلك،
 .التعمیر أدوات بواسطة المجال استغالل في التحكم

 النمو نتیجة بیئیة، ومشاكل تحدیات ،الدول األوروبیة من العدید رار غ على ،العربیةمدننا  تشهد ذلك، ومع
 بسبب نیةراالعم العملیات في ضراءالخ المساحات جعراوت وتدهور المساكن، على یدتزاالم والطلب الدیموغرافي

 .في عملیة التعمیر الفوضى و االستنزاف هیمنة
 باقي غرار وعلى، الجزائر في وصیانتها البیئیة الموارد حمایة اتومقتضی البیئیة العامة السیاسة شكلت  

 والفعالة الفعلیة واالستجابة االهتمام بضرورة القرار صناع إدراك بسبب، الحكومات تعاقب مع اهتمام مركز الدول
 اختیاره یتم ما نفیذوت صیاغة وعند، أحسنها الختیار العامة للسیاسة البدائل من الكثیر في بالتدقیق، البیئیة للقضایا

 الوطني المستوى على سواء بالمستدامة الموصوفة التنمیة من مقبول حد لتحقیق الوصول االعتبار بعین األخذ یتم
  .المحلي أو

                                                
 02، ص 2006دیسمبر  8،) أریج(محمد غنایم  ، دمج البعد البیئي في التخطیط اإلنمائي  ، معهد األبحاث التطبیقیة، القدس  1
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 االعتبار في األخذ من لنا بد ال جدیدة صناعیة ومنشآت سكانیة تجمعات إلنشاء لتخطیط إعدادنا فعند  
 الصرف وأسالیب المیاه توفیر مدى یشمل والذي الیومیة حیاتنا نمط في كبیر أثر مالهل المدینة للموقع البیئي األثر

، للمدن بالنسبة خاصةو  الحضریة التجمعات في البیئیة فالعالقات ,والظروف النفایات من التخلص وطرق الصحي
ا دتع لم  البعد هذا أضحى بل، یةالحضر  المناطقو  المدن تخطیط عملیات خـالل متممة جانبیة نظرة إلیه ینظر أمرً

   .ما مدینة في العمراني التخطیط نظرة في أساسا البیئي
 ،الحوار ذلك في یشاركونهم الذین للبیئیینو  العالم في المدن لمخططي المعاصرة االتجاهات دققنا في لوو       

 أهمیة نلمس أن لةسهو  بكل الستطعنا المجال هذا في المتخصصة بالمؤثرات المتعلقة للوثائق دراسة أجریناو 
 ما بكل، بیئیا نظاما الریف من حولها ماو  المدینة اعتبار إطار في "الحضري البیئي النظام" عن التحدثو  البحث

 أینما المدینة رقعة فاتساع ،الطبیعیة البیئیة النظم لها ضعتخ التي للقوانین یخضع علمي معنى من الكلمة هذه في
 الدراسة تكون أن أمره لیغف أن یجب ال الذي ولكن، السكان عدد لتزاید یجةنت منه فرم ال أمر العالم في كانت
 جهة من البیئي البعد االعتبار بعین آخذة التوسعیة الحركة هذه في المدن تعتمدها أن ینبغي التي التقنیةو  الفنیة

   .أخرى جهة من الجمالو  الراحة بین الجمع على قادرةو 
 البیئیة المسألة تشغلها التي المكانة على الضوء تسلیط إلى األطروحة ذهه تسعى الظروف، هذه ظل في       

 الذي فاق  سكانها بعدد منطقة الحضنة نلمد الحضري المجال على مجالیة-السوسیو وانعكاساتها
 وصل نقطةحیث تعتبر ، كلم/نسمة)635( بمعدل أي ²كم)175 18( ب تقدر بمساحةو  نسمة)447 029 1(

 تقلّ  إقلیم فيو هي تتمركز " ،واد أو مجرى مائي مهم)22(و بأكثر من  والجنوب والشمال والغرب الشرق بین
 ومناخیة تضاریسیةو  جغرافیة بخصائص یتمیّز وهو البحر لمستوى بالنسبة متر أربعمائة عن سطحه ارتفاع نسبة
نة جبلیة مرتفعات الشمال جهة من الحضنة بحوض اذ،نوعها من فریدة  و اإلطراف التل بین یفصل قوس شبه مكوّ

  )900( بین ما علوها یتراوح التي المعاضید و غةونو  ،ملوزة جبال من المرتفعات هذه ،تتشّكل للصحراء الشمالیة
  .]2[ "مترا (1011) و

من الھضاب العلیا وسط  یتجزأتعتبر المنطقة جزءا ال ،بالنظر الى الموقع الجغرافي و الخصائص المناخیة 

"Hauts Plateaux Centre (HPC)" ]3[ ، الجانب مراعاة فیها أهمل التي المدن بین من هانمدتعتبر كما 
 المخلفات عن الناجمة السامة الفضالت طرح في تتمثل مشاكل من تعاني و التصمیم عملیة أثناء البیئي

 غیاب إلى فةإضا، البیئي الوعي غیابو  الحضریة النفایاتو  المنزلیة للقمامات العشوائي الرميو  ،الـصناعیة
 عـلى سلبا أثر مما العمراني المحیطو  الطبیعي المحیط بین التكامل غیابو  أنواعها بجمیع الخضراء المساحات

   .الئق غیرو  قاتم بمظهر المدینة ظهور إلى أدت األسباب هذه السكانیة لتجمعاتل الجمالي الوجه

                                                
2 Despois (J),Le Hodna (Algérie) ,Revue de Géographie Alpine ,Année 1954 42-2 pp 411-413. 

 .11ص ،  2005-2006سنة ،منتوري قسنطینة  جامعة،مذكرة ماجستیر،188بین1945 المختلطة المسیلة بلدیة ،كمال بیرم 3



  مدخل عام
 

4 
  

 إلى بحاجة منطقة الحضنة نمد تبقى عالمجتم جوانب من الحساسو  الهام الجانب بهذا التكفل إطار في  
 إلبراز منا كمحاولة هال البیئي التدهور مسببات أهم إلى التطرق موضوعنا من سنحاولو  الـمحیط تطویرو  تطهیر

یجادو     .المـشـاكل لهذه حلول إ
I. اإلشكالیة:  

 كرد، العالمي لصعیدا على االهتمامات صدارة یحتل الحضریة التهیئة في البیئیة باألبعاد االهتمام أصبح     
 في البیئة قضایا إلدماج السیاسیة واألحزاب البیئة حمایة وجمعیات العام الرأي من المتزایدة المطالب على فعل

 السیاسات رسم عند القرار صناعة في مؤثر واجتماعي سیاسي رهان إلى تحولت أن بعد الحضریة التنمیة
   .البشري للمجتمع المستدامة التنمیة مفهوم یهدد مما، والسكان المدن على العمرانیة

 التنمیة في البیئیة المقاییس احترام إلى العالم مدن معظم في والتعمیر التهیئة مخططات أخضعت وهكذا
 والنمو الطبیعة بین التوازن بتحقیق أساسا مرتبط واستمرارها المدن في الحیاة مستقبل أن اعتبار على، الحضریة
   .واالقتصادي العمراني

 وجه على الحضریة األوساط شهدتها التي المتسارعة التحوالت نتیجة كان البیئي الوسط تدهور أن شك وال     
 صناعیة حركة وبروز الحضري التهمیش مظاهر وتفشي المدن نحو الریفي النزوح وتیرة ارتفاع بفعل الخصوص

  . متوحشة وأحیانا منظمة غیر
 من وذلك علیها والمحافظة البیئة بحمایة العمراني التخطیط أدوات عالقة إنكار یمكن ال أإلطار هذا وفي  

 وأوساط طبیعیة ثروات من یحتویه بما السطح استعمال تنظیم مستوى على به تضطلع الذي الهام الدور منطلق
 لكذ باعتبار عنه دحی ال ومطلبا ملحة ضرورة التعمیر بوثائق المنوطة المسؤولیة تقدیر أضحى وهكذا .إیكولوجیة

 مدینة عن البحث ضرورة إلى الرامیة الحضري التخطیط میدان في الجدیدة لإلستراتیجیة األساسیة العناصر من
 من المبني غیر واإلطار المبني اإلطار بین متوازنة وعالقة للمجال عقالنیة تهیئة بین تمزج إنساني وجه ذات

 من انطالقا العمرانیة السیاسة في البیئیة غاالتاالنش إلدماج مناسبة أدوات التعمیر وثائق تعتبر، آخر جانب
 للتجمعات المستقبلیة الصورة واستشراف توقع األول المقام في یستهدف الذي الوقائي التعمیر لمنطق خضوعها
 العقالني غیر االستغالل أشكال كل وضد البیئي بالمكون المحدقة المخاطر ضد مسبقة وقایة یكفل بما العمرانیة
   . للسطح

 التقالیدو  بها المحیطة الطبیعیة البیئیة النظم مع تتفق التي البشریة التجمعات تصمیم قضیة لم تلق و  
و  ،خاصة اإلسكانیة الخطط وضع في البیئیین اشتراك لعدم اآلن حتى الكافي االهتمام تلقى لـم المحـــلیة الثقافیة
  .عامة اإلنمائیة الخطط
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 التعمیر وثائق تركیبة داخل الیوم البیئي البعد یشغلها التي بالمكانة مرتبطة المطروحة األسئلة أبرز وتظل     
 مدى وكذا الشأن هذا في المطروحة المشاكل ماهیة ثم، جهة من الحضنة بمنطقة الحضري للمجال المنظمة
 شروعم ضوء في خاصة الحضري التخطیط مجال في البیئیة األزمة لتجاوز المقترحة الرسمیة التوجهات نجاعة
  .التعمیر مدونة

 :ولدراسة اإلشكالیة نطرح التساؤالت المنهجیة التالیة 
 حمایة مقتضیات بین التوفیق دورها في ما ،لماذا ال تدرج المعاییر البیئیة في أدوات التهیئة و التعمیر بالجزائر

  ؟والتنفیذي التنظیمي توىینالمس على التوافق لهذا تحقیقها مدى ما و التصمیم البیئي الحضري اعتبارات و البیئة
 :الفرعیة التساؤالت  

 الجزائر؟ في البیئیة العامة السیاسة فحوى ما 
 ؟بعین االعتبار المحلیة البیئة معطیاتعلى اخذ  مرانیةالع السیاسة وتنفیذ رسم في الجزائر عملت هل 

II. الدراسة فرضیات: 
   االختبار تتطلب مؤقتة كإجابة تكون بفرضیات عنها اإلجابة وجب، التساؤالت طرح بعد  

 قبل الموضوع ومعالم حدود لرسم وذلك، الدراسة متغیرات بین العالقة تحدید من البد أنه كما، الموضوع صلب في
 السیاسي النظام لقیام نتیجة مستقل كمتغیر البیئیة العامة السیاسة أخذ تم حیث، جوانبه بجمیع واإللمام التحلیل

ظهار، له كونةالم السلطات خالل من بنشاطاته  المحلي المستوى على المستدامة التنمیة على تؤثر كیف وإ
البیئة  على تأثیره وتحدیدا العناصر مختف على مؤثر كعامل العامة السیاسة تلعبه لذي الدور لفهم تابع كمتغیر

  .محلیا الحضریة
 التنمیة مأموریة من یصعب ،فعالیتها وضعف والتهیئة التعمیر أدوات مختلف بیننسجام واالالترابط  غیاب إن

  .المیدان على التوقیعو  والتدبیر والتخطیط األسلوب مستوى على المستدامة، الحضریة
 تحقیق أمكن كلما المختلفة للظروف واستجابة وشموال فعالیة أكثر المنتهجة البیئیة العامة السیاسة كانت كلماف

   .برأك نجاعة و بكفاءة المحلي المستوى على مستدامة تنمیة
 :الفرعیة الفرضیات  
  .في الجزائر على قوانین و تشریعات ال عالقة لها بالعمران بشكل مباشر البیئیة السیاسة تعتمد -أ

   .لبیئیة في رسم السیاسة العمرانیة العامةحد ما اخذ المعطیات ا إلىأهملت الجزائر  -ب
III. الدراسة أهداف:  

هیئة العمرانیة و التصمیم البیئي من حیث األخذ بعین االعتبار الهدف الرئیسي هو إیجاد تالحم بین أدوات الت
 إلى تهدف الدراسة هذهالمعایر البیئیة عند وضع المخططات العمرانیة و منه و بناءا على الفرضیات السابقة فان 

 : التالیة والعملیة النظریة األهداف تحقیق
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مدن  على لحصولن و التشریعات ال عالقة لها بالعمران افي الجزائر بناءا على القوانی السیاسة البیئیة دراسة 1/
 .صحیة

 لراحة األخیرة  هذه مالئمة مدى واختیارالمعطیات البیئیة في رسم السیاسة العمرانیة العامة  توظیف و  تحدید 2/
  .سكانال

IV. المستعملة البحث وتقنیات المناهج:   
 ،البحث في كبیرة أهمیة تكتسي لذلك، العلمي العمل حنجا أسباب أهم بین من البحثیة العلمیة منهجیةال إن    

 من تخصصهو  عمله طبیعة مع تتالءم التي المنهجیة اختیار قصد، تفكیرهو  عمله من كبیرا قسطا الباحث یولیهاو 
   .یرتقب كان كما فعلیة نتائج إلى الوصول دون البحثو  العمل عناء عنه توفرو  ،جهة

 :یلي ما في الرئیسیة خطوطها تكمن منهجیة على اعتمدنا الموضوع، هذا لمعالجةو  هذا من وانطالقا  
 التوسع عملیات ومختلف لمدن منطقة الحضنة الحضري النمو راحلم تتبع خالل من ،التاریخي المنهج -

  .بالمدینة البیئي البعد تهدد إشكالیات منرافقها   وما الحضري،
 والتحلیلیة النقدیةراءة الق مع المعطیات، وتجمیع السابقة راساتالد إلى الرجوع خالل من ،الوثائقي المنهج -

 التوجیهي المخطط قبیل من ،مجال الدراسةل الحضري التوسع مسلسل واكبت التي الرسمیةو القوانین  للوثائق
 الجهویة و المحلیة اإلداریة التقاریر وبعض التهیئة، وتصمیم و التعمیر و مخططات شغل األرض  للتهیئة

 .القانونیة والتشریعات والنصوص ،والوطنیة
 المباشرة واالتصاالت المالحظة عبر المیدان في المدروسة اإلشكالیة تتبع خالل من ،التحلیلي الوصفي المنهج -
  .المحلیین والمتدخلین الفاعلین مع

 نیةتق استعمال یجب هذا عملنا في حیث، ذاته حد في العمل طبیعة فتفرضها البحث تقنیات أما         
 المعطیاتو  ،المیدانیة التحقیقات على المعلومات جمع في اعتمدنا قدو  المعطیات تحلیلو  ،المیدانیة المالحظة
 العمل في السابقة الخبرات على اعتمادا االختیار هذا جاء قدو ،المعنیة الهیئاتو  المؤسسات من المستقاة الرسمیة

 تناولت التي ،العلمي البحث منهجیة في متخصصة بحوثو  ،علمیة أطروحات عدة دراسةو  ،العلمي الحقل في
  .المعطیاتو  المعلومات جمع في المستعملة التقنیاتو  العلمي البحث مناهجو  طرائق بإسهاب
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V.   و المتشابهة السابقة الدراسات  
 إطارٍ  في تتحدث دراسات إلى التوصل أجل من اإلنترنت وشبكة الكتب في والبحث التتبع خالل من  
 بالرجوعو  فاألحدث األقدم من متسلسلة أوجزها التي التالیة الدراسات على العثور تم فقد الدراسة هذه من متقارٍب 

 :یلي ما وجد، 2018 عام وحتى 2000 عام من المقدمة األبحاث إلى
ن، المكثفة للدراسة الخاضعة البحثیة النقاط أحد لیست الریفي أو الحضري سواء للعمران البیئیة اإلدارة  تحظى ماوإ

   .الدراسات هذه من األكبر بالنصیب الخاصة الصناعیة المشروعات
 وحتى، العمران داخل األساسیة البیئیة القضایا تناقش التي الدراسات من للغایة محدود عدد سوى یوجد ال  

  .الدراسات تلك لموضوعات العام الخط ضمن یتم ال هذا
 أما، العامة وأطرها تكوینها حیث من البیئیة اإلدارة ناولتت التي الدراسات من محدود عدد سوى یوجد ال  

   .مفصل بشكل البیئیة لإلدارة التعرض دون مباشرة البیئیة اإلدارة أدوات على فتركز الدراسات بقیة
ا تناقش التي الدراسات من العدید توجد    باقي عن مستقل وبشكل البیئیة لإلدارة محددة اعتبارات حصریً
   .االقتصادیة والعوامل، المؤسسیة ألطر، المجتمعیة والمشاركة البیئي وعيكال واعتباراتها

 ENVIRONMENTAL -"اإلدارة البیئیة للعمران الحضري"  :عنوان تحت  :األولى المذكرة تقدیم - أ

MANAGEMENT FOR URBAN AREAS -  
 أجل من ابراهیم الباقي عبد محمد .د . إشـــــراف تحت الفقي أحمد المنعم عبد .م  البـاحث  إعــداد من       

 كلیة العمراني والتصمیم التخطیط بقسم العمراني التخطیط في الماجیستیر درجة لنیل مقدم بحث على الحصول
  .2007 جانفي :یوم ألقیتو  العربیة باللغة مكتوبة المذكرة شمس عین جامعة الهندسة

، عامة خالصةو  فصول ثمانیة إلى مقسمة جزاءأ ثالثة على احتوت حیث صفحة 261 في المذكرة جاءت     
   .أهدافو  فرضیاتو  اإلشكالیة طرح طریق عن المستدامة التنمیةو  البیئة العامة المقدمة في الباحثة تناولت حیث

   البحثهذا  من الهدف
 امبالنظ التعریف طریق عن الحضري البیئي النظام من كعنصر البیئي البعد فهم تناولت األول الفصل في    

   .الحدودو  التوازن، الحضري البیئي النظام حركة، مكوناتهو  البیئي النظام الطبیعي البیئي
 التطورو  البیئة، الحضري البیئي النظام وسط في للدراسة النظام وضعیة فنجد الثالث الفصل في أما     

 النمو تأثیر، الدیموغرافي النمو تأثیر، العمراني التطور معاییر، العمراني التطور على البیئة تأثیر، العمراني
   .الحضري للنظام للتنظیم كوسیلة العمراني التخطیط، االجتماعي النمو تأثیر، االقتصادي

 المشاكل تضیق طریق عن النظام بسلم التعریف، الحضري البیئي النظام الباحثة تناولت الرابع الفصل في      
   .التأثیر سلم حسب التصنیف، البیئیة
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أثر القواعد المرئیة على  -"نحو مقاربة بیئیة للفضاء العمراني"  : عنوان تحت  :الثانیة المذكرة تقدیم - ب
 -  جافة والشبه الجافة حالة مدینة بسكرةاألشكال العمرانیة في المناطق ال

VERS UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L´ESPACE URBAIN, Influence Des Règle Du 
Prospect Sur Les Formes Urbaines En Milieux Arides Et Semi-arides Cas de Biskra 

 أجل من، العالي التعلیم أستاذ -   السعید معزوز د أ إشـــــراف تحت صغیرو بلقاسم البـاحث  إعــداد من          
 الجافة الشبهو  جافةال بالمناطق المعماریة الهندسة تخصص المعماریة الهندسة في جستیرمــــــا دبلوم على الحصول

 باللغة مكتوبة المذكرة، بسكرة خیضر محمد جامعة، الهندسةو  العلوم كلیة، العمرانو  المعماریة لهندسةا قسم
  .2001 أكتوبر في ألقیتو  الفرنسیة
 األول الفصل في الباحث تناول حیث  فصول سبعة على احتوت حیث صفحة 216 في المذكرة جاءت      
  . أهدافو  فرضیات  شكالیةاإل، العامة مقدمة
   :رئیسیة أهداف ثالث الباحث سطر :البحث من الهدف    

 في  للمتدخلین جدیدة اقتراحات االعتبار بعین األخذو  للتوجیهات "Canevas"اقتراح جدول اقتراح محاولة -
  .الخارجي خاصةو  العمراني الفضاء نوعیة تحسین بهدف العمرانیة الفضاءات صناعة میدان

   .االختصاص في المعارف إثراء طریق عن المتخصص المیدان في العلمي البحث مجال في إسهام -
  التاریخي الجانبو  العمراني الفضاء تطورو  تكوین أو Genèse خلق الباحث تناول الثاني الفصل في    

   . العمراني للفضاء
 على عارجا، الجافة شبهو  الجافة اطقالمن في البیئي البعد تناول الباحث ان فنجد الثالث الفصل في أما     
   .المناطق هذه في أهمیتهاو  الحراریة الراحة عامل على التركیز ثم عناصرهو  البیئي النظامو  البیئة مفهوم
 التشمیس أهمیة مدى التجربة طریق عن دقیق بشكلو  الباحث تناول الخامس الفصل و الرابع الفصل في      
 تحلیلیة مقاربة طریق عن ـ حالة دراسة ـ أمثلة فیه عرضو  الجافة شبهو  الجافة قالمناط في الحراریة الراحة على

   .المورفولوجي التحلیل باستعمال
 مبنیة معمقة دراسة طریق عن البیئي للتحلیل جدا مهم كعنصر التشمیس الباحث درس السادس الفصل في   

 عن تحققها مدىو  إلیها المتوصل النتائج لىع  معرجا الخاتمة تناول السابع الفصل في اما عینیة تجارب على
    .العمراني للفضاء بیئیة تجربیه میدانیة معاییرو  وسائل , طرق اقتراح طریق

 إطار في تتحدث أخرى دراسات مع تختلف أو الدراسة هذه تتفق قد:الدراسة هذه من المتوقعة المساهمات
 بینهما مقارنة یضع التالي الجدول أهدافها أو جتمعهام أو موضوعاتها أو بیئتها حیث من ذلك كان سواء متقارٍب 
   .بتغطیتها الحالیة الدراسة قامت التي الفجوة أو الدراسة هذه تضیفه أن یمكن وما، واالختالف الشبه أوجه توضح
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VI. و التموقع المعرفي خالصةال:  
نما المكثفة، سةللدرا الخاضعة البحثیة النقاط أحد لیست الریفي أو الحضري سواء التصمیم البیئي  تحظى وإ

 .الدراسات هذه من األكبر بالنصیب الخاصة الصناعیة المشروعات
 ال هذا وحتى العمران، داخل األساسیة البیئیة القضایا تناقش التي الدراسات من للغایة محدود عدد سوى یوجد ال
 اإلدارة تتناول التي اساتالدر  من محدود عدد سوى یوجد ال و الدراسات تلك لموضوعات العام الخط ضمن یتم

 البیئیة اإلدارة أدوات على فتركز الدراسات بقیة أما العامة، وأطرها تكوینها حیث من البیئیة
ا تناقش التي الدراسات من العدید توجدحیث  مفصل بشكل البیئیة لإلدارة التعرض دون مباشرة  اعتبارات حصریً
 المؤسسیة، األطر المجتمعیة، والمشاركة البیئي كالوعي عتباراتها،ا باقي عن مستقل وبشكل  البیئیة لإلدارة محددة

  .االقتصادیة والعوامل
   ألهم وتقدیمناللدراسات السابقة ، العلمیة المنطلقات عن، بقر  عن إطالعنا بعد       

   :التالیة المالحظات سجلنا فقد، عناصرها
  .خاصة زاویة من للموضوع تعرض افكالهم، الموضوع تناول كیفیة في جذريو  كبیر اختالف هناك

 تحدید وتم، المدروس بالحي خاص ومشكل، عام مشكل حطر  طریق عن المستعملة المنهجیة في نلمسه التشابه
 البحث زاویة حسب، بأسبا عدة هناك تكون أن یمكن أنه إلى نشیر اآلن نحن بینما،خاصة وأخرى، عامة إشكالیة

  .الباحث وتخصص
نطلق في طرح موضوع العمران و البیئة من خالل دراسة افتقار مخططات التهیئة و التعمیر و من هنا یمكننا أن ن

  . لهذا الجانب عبر دراسة تتمثل في أهم مدینتین في منطقة الحضنة و هما مسیلة و بوسعادة
  الفصلخالصة  

ذات األبعاد   بعةاألر  الفصولأن نعالج هذا الموضوع من خالل إتباع مجموعة من  األطروحة سنحاول في هذه
  :نظریة وأخرى میدانیة موزعة على الشكل التالي

یمثل اإلطـــار النظري للبحث البنــــاء أو  ،الخلفیة النظریة اإلطار العام للدراسة و تحدید المفاهیم :األول الفصل
العــــالقات ذات الصــــلة بالفكرة أو الهیكل للفــــكرة أو الظــــاهرة المراد بحثها، فهو یشرح أو یــحدد التداخــــــــالت و 

التي لها أهمیة بالنسبة للبحث ) المستقلة والتابعة(وهو یمثل أیضًا تحدید لشبكة العالقات بین المتغیرات ،الظــــاهرة
یتدرجون على  عناصر  ,خمسة الفصل وبناء علیه یتضمن هذا ، ،حیث  یمثل متن البحث أو عموده الفقري

لمحة (  الحضريالتخطیط ،تحدید المفاهیم العمرانیة و البیئیة،التجمعات العمرانیة نمور فكر تطو :النحو التالي
استخدام نظم ،والمتطلبات األساسیة لتخطیط المدن  الحضريأبعاد التخطیط ،)المبادئ واألسس،المفهوم ،تاریخیة 

  .في تسییر المجال الحضري SIGالمعلومات الجغرافیة
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یبین هذا الفصل العالقة بین البیئة كمفهوم عام و  ،البیئي المنظور من الحضري لعمرانادراسة : الفصل الثاني
و كذلك محاولة وضع تصور أو رؤیة لصیاغة بیئة عمرانیة تندمج فیها أهم ،النظام البیئي الحضري للمدینة 

ي و كیفیة تحقیق مدن بیئیة المعاییر البیئیة لتحقیق رؤیة حدیثة لمعیار مهم قد اغفل خالل عملیة التصمیم العمران
 للوعي التاریخي التطور:یتدرجون على النحو التاليستة عناصر  الفصل وبناء علیه یتضمن هذا ،و صحیة 

الحضریة الحضریة و ظهور علم االیكولوجیا  البیئة، البیئي المنظور من الحضري العمران،والعمران البیئي
للمساحات االیكولوجي دور ال،مل البیئیة في النظام البیئي الحضريالعوا ،الحضري العمران في البیئیة القضایا،

  البیئة الحضریة الخضراء في تحسین
یبین هذا الفصل كیفیة تطبیق الرؤیة  و،أدوات التهیئة و التعمیر في الجزائر و البعد البیئي دراسة : الفصل الثالث

 كان البیئي الوسط تدهور حیث أن ،اعیا وهي الجزائرواجتم واقتصادیا جغرافیا كیانا على منطقة بعینها باعتبارها
 الریفي النزوح وتیرة ارتفاع بفعل الخصوص وجه على الحضریة شهدتها األوساط التي المتسارعة التحوالت نتیجة

  . منظمة غیر صناعیة حركة وبروز الحضري التهمیش مظاهر وتفشي نحو المدن
 من وذلك علیها والمحافظة البیئة،بحمایة العمراني التخطیط دواتأ عالقة إنكار یمكن ال اإلطار، هذا وفي    

 و بیئة طبیعیة ثروات من یحتویه بما األرض استعمال مستوى تنظیم على تلعبه الذي الهام الدور منطلق
 العناصر من ذلك باعتبار ملحة ضرورة التعمیر بوثائق المنوطة المسؤولیة تقدیر وهكذا أضحى ،إیكولوجیة
خمسة عناصر  الفصل وبناء علیه یتضمن هذا ،التخطیط الحضري  میدان في الجدیدة لإلستراتیجیة األساسیة

المنظومة  ،التطور التاریخي ألدوات التهیئة و التعمیر في الجزائر و البعد البیئي:یتدرجون على النحو التالي
نة و زیادة حضور و البعد البیئي في قانون المدی ،- دوات التهیئة و التعمیر أ -القانونیة للتعمیر في الجزائر

 -المعاییر التصمیمیة-المعاییر البیئیة في أدوات التهیئة و التعمیر ،ضرورة إدراج البعد البیئي،الجزائر
تحلیل الواقع و اقتراح  مدن منطقة الحضنةبالمعاییر البیئیة في أدوات التهیئة و التعمیر  دراسة:الفصل  الرابع 

 ال بدونه إذ العلمي، البحث جسم في فارقة عالمة یشكل -المیداني - الجانب التطبیقي  أن حیث ان  البدائل
وبناء علیه یتضمن  مسبقا، المسطر هدفه لبلوغ الباحث یسلكه الذي المسلك یمثل فهو یقوم أساسا ال بل یستقیم
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  مقدمة 
 الفكـر مـن بدایـة الجدیـدة السـكنیة التجمعـات تخطـیط فكـر تطـور مراحـل بالتحلیل  الجزء هذا یعرض  
ـــى األراضـــى الســـتعماالت العـــام المخطـــط علـــى یعتمـــد والـــذى التقلیـــدى ـــى العمرانیـــة التنمیـــة عملیـــة إدارة إل  إل
 دراســة أهمیــة علــى التركیــز مــع بیئــى منظــور مـن رانــىالعم التخطــیط إلــى ثــم المســتدامة أو المتواصــلة التنمیـة
  .الجدیدة للمجتمعات البیئى الوعاء

 التقلیــدى الفكـر فــى السـكان وعــدد السـكنى التجمــع حجـم تحدیــد أسـلوب بــینتــتم المقارنـة  ذلـك بعـد و  
 حجــم تحدیــد ثــم الملوثــات مــن للبیئــة االســتیعابیة الطاقــة تحدیــد یجــب انــه وكیــف بیئــى منظــور مــن ذلــك وبــین

 الســكان عــدد تحدیــد یــتم ذلــك علــى وبنــاءاً  الملوثــات، هــذه تنــتج التــى والخدمیــة والصــناعیة الســكانیة األنشــطة
 فـى ودوره التقلیـدى الفكـر فـى العمرانـى المخطـط دور بـین كما نعتمـد ایضـا الـى اجـراء مقارنـة .الجدید للتجمع
 وتكـــوین الخبـــراء مـــن العدیـــد مـــع اونبالتعـــ مطالـــب انـــه وكیـــف بیئـــى منظـــور مـــن العمرانـــى التخطـــیط عملیـــة

 العمرانیــة التنمیــة عملیــة تواجــه التــى المختلفــة البیئیــة للمشــاكل المناســبة الحلــول لوضــع بیئیــة عمــل مجموعــة
  .الجدیدة للمجتمعات المتكاملة

  للتخطیط التاریخیة الخلفیة-1
 قــائم كعلـم تخطـیطال أن إال التــاریخ، قبـل مـا عصــور منـذ إنسـاني وكنشــاط كممارسـة التخطـیط عـرف  

 . بالطویلة لسیت فترة قبل إال الوجود إلى یبرز لم ونظریاته أسسه له بذاته
 لهكــذا بقایـا التــاریخ لنـا حفــظ وقـد  بشــریة تجمعـات فــي االسـتقرار عــرف أن منـذ التخطــیط اإلنسـان مــارس فقـد

 التخطیط أصبح العمارة فنون تطور ومع له خضعت تخطیطي نظام عن تنم بشریة تجمعات
 .طویلة لقرون كذلك األمر واستمر فروعها وأحد منها جزء

ـــة أســـوار تفجـــرت صـــناعیة ال الثـــورة ظهـــور مـــع و    الـــریفیین جحافـــل إلیهـــا وزحفـــت التقلیدیـــة المدین
 علـــى للقــائمین قبـــل ال عویصــة مشــاكل الســـطح علــى فطفـــت الصــناعیة المنــاطق بجـــوار لیســتقروا والقــرویین

 الكــم لهــذا شــافیة  حلــوال تقــدم أن عـن العمــارة فــن یتبناهــا التــي طروحـاتاأل عجــزت حیــث ،بهــا المدینــة شـؤون
 أطــر وضــع فــي التفكیــر بــدأ هنــا ومــن فیهــا، تتخــبط الصــناعیة المدینــة أصــبحت التــي المشــاكل مــن الهائــل
 عناصـــرها وتصـــف مشـــاكلها وتفكـــك أبعادهـــا وتفهـــم المـــدن بقضـــایا تحـــیط ألن تســـعى نظریـــة وقواعـــد جدیـــدة
  .لها حلول من تیسر ما یم تقد وتحاول

 الماضـــــــــــي القـــــــــــرن خمســـــــــــینیات مـــــــــــن الممتـــــــــــدة العقـــــــــــود خـــــــــــالل الحـــــــــــداثي الفكـــــــــــر هـــــــــــیمن و  
 علــى برمتهـا التخطـیط عملیـة خاللـه ومــن الحـداثي الفكـر هـذا یقـوم التخطیطیــة، العملیـة علـى سـبعینیاته إلـى 

   . المدن كلمشا بحل كفیلة العلمي والتحلیل البحث خالل من المكتسبة العلمیة المعرفة أن
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 الحداثیــة النظــرة تــؤمن القــرار التخــاذ العقالنــي األســلوب فــي التخطــیط عملیــة اختُزلــت لــذلك وتبعــاً "  
 أي فـي العمرانیـة المشـاكل لكـل الحلـول إیجـاد علـى قـادر الخبیـر المخطـط فإن وعلیه العقالنیة لمعرفة بعالمیة
  ]1[ ."العقالني لعلميا بالمنهج تسلح هو ما إذا فیه إنسان وألي العالم في مكان

 تعریـــف مـــن بـــداً  الفتـــرة تلـــك فـــي التخطـــیط جهابـــدة أحـــد یجـــد لـــم الحداثـــة، عقالنیـــة طغیـــان وبســـبب  
 ویبـدو 1998 (Friedmann between)فریـدمان بالفعـل المعرفـة تـربط التي العالقة تلك أنه على التخطیط

 Francis ( قـال حـین بیكـون فرانسیس لحداثيا التنویري الفكر زعیم بمقولة بعید حد إلى متأثراً  التعریف هذا
Bacon (1561-1626 باسـتعمال الخبـراء ینتجهـا التـي المعرفـة تلـك وسلطة قوة المعرفة هنا یعني كان "و 

 عائقــاً  مستعصـیة كانــت مهمـا عمرانیــة مشـكلة أي تقــف فلـن ومنــه ،والتحلیـل البحــث فـي والمنطــق العقـل ملكـة
 معرفــة أساســها فــي هــي التــي العلمیــة المعرفــة :واألســلوب األداة نفــس ااســتخدمو  هــم إن التخطــیط خبــراء أمــام

 ]2[ ."غربیة
 التخطــیط تجربــة أن مفادهــا نتیجــة إلــى الوصــول فــي  كبیــرا  عنتــا یجــد لــن التخطــیط واقــع فــي المتأمــل و    

 مــن شــفیست حینمــا أكثــر باإلحبــاط الشــعور وســینتابه  الــذریع بالفشــل بــاءت قــد الــزمن مــن الحقبــة تلــك خــالل
 لــیس التخطــیط مســتقبل أن مــؤداه لــه والممارســین التخطــیط منظــري بــین اتفــاق شــبه هنــاك أن الســطور وراء

ـــیس ولعلـــه ماضـــیه مـــن حـــال بأحســـن ـــا إذا شـــيء فـــي المبالغـــة مـــن ل  تـــاریخ هـــو التخطـــیط تـــاریخ أن اعتبرن
 ).  1-1 :شكل رقم( التخطیط انتكاسات

  
 الحدیثة والمخططات للمدن قلیدیةالت المخططات بین مقارنة :1-1 :رقم شكل

 .110ص لدرع، رھالطا: المصدر
                                                

 .111ص ،والتخطیط مارةالع كلیة سعود، الملك العمراني،جامعة التخطیط نظریة في الحدیثة االتجاهات لدرع، رھالطا  1
2  Dominique Dias-Briand, Villes en formes ou l’histoire des formes urbaines , 1999 .  
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 النصـــف خــالل العمرانیــة للمجتمعــات التخطیطـــى الفكــر تطــور :العمرانیــة التجمعـــات نمــو فكــر تطــور -2
   یعتمــد العمرانیــة التجمعـات تخطــیط فكــر كـان فقــد ،متتابعـة مراحــل عــدة خـالل مــن العشــرین القـرن مــن الثـانى
ـــد علـــى ـــة االراضـــى الســـتعماالت العـــام المخطـــط تحدی ـــة المخططـــات لرســـم كأســـاس المشـــروع لمنطق  العمرانی

 التــى المرجعیــة الشــروط علــى بنــاءاً  االراضــى الســتعماالت العــام المخطــط ضــعی، القتصــادیةا و واالجتماعیــة
 طویـــل زمنـــى مـــدى علـــى نمـــوه ومراحـــل الســـكنى للتجمـــع النهـــائى الشـــكل المخطـــط ویوضـــح الخبـــراء یضـــعها
 هنـــا ومـــن . وتطورهـــا نموهـــا ومراحـــل واالقتصـــادیة االجتماعیـــة الدراســـات بـــه موضـــح فنـــى تقریـــر بـــه ویرفـــق
 ثــم وتصــمیم تخطــیط عملیــة مجــرد الجدیــدة العمرانیــة التجمعــات بنــاء عملیــة تعتبــر هــذه النظــرة أن لنــا یتضــح
 فـــى مســـبقاً  ةمحـــدد زمنیـــة مراحـــل علـــى والخـــدمات والمرافـــق باإلســـكان الخاصـــة المشـــروعات مـــن لعـــدد تنفیـــذ

  .للمنطقة العام المخطط
 إلـى تهـدف أصـبحت أنهـا حیـث الواقعیـة إلـى للتخطـیط) 2-1 :شـكل رقـم( التقلیدیـة النظریـة افتقـدت لقـد     

ــــذ  والخــــدمى البشــــرى االســــتیطان بــــین والتــــوازن التوفیــــق تســــتطع ولــــم منطقــــة تنمیــــة ولــــیس مشــــروعات تنفی
 مـع یتوافـق وال یتغیـر ال بعیـد زمنـى مـدى علـى الجدیـد السكنى للتجمع ثابتة صورة ترسم أنها كما والصناعى،
 لــذلك المشــروعات وبنــاء تنفیــذ أثنــاء تحــدث قــد التــى واإلداریــة والسیاســیة واالقتصــادیة االجتماعیــة المتغیــرات

  .التقلیدیة النظریة مشاكل یالفى جدید وفكر نظریة عن البحث لزاماً  اصبح
 االتجــاه هــذا ویهــدف الجدیــدة، العمرانیــة للتجمعــات المتكاملــة العمرانیــة یــةالتنم عملیــة إدارة اتجــاه فظهــر     
 لعملیــة والتنظیمــى اإلدارى الجانــب أهمیــة علــى التركیــز خــالل مــن والتنمیــة اإلدارة لعملیــة أهمیــة إعطــاء إلــى

 لمخطـطل محـدد بشـكل االلتـزام دون الثابـت التنمیـة أهـداف تحقیـق علـى أكثـر یعتمـد التخطیط واصبح التنمیة،
 قــد التــى المتغیــرات مــع وتتــوائم تتوافــق متغیــرة العمرانیــة المخططــات فأصــبحت ،الطویــل الزمنــى المــدى علــى

 المفقـود التـوازن إیجـاد التنمیـة إدارة خـالل مـن السـهل مـن واصـبح المتكاملـة، العمرانیـة التنمیـة مراحل تعترض
 الجدیـدة للتجمعـات العمرانـى التخطـیط یـةعمل صـارت كما والصناعى والخدمى البشرى االستیطان مراحل بین
  .الدولة مستوى على القرارات اتخاذ عملیة عن بعیداً  تتم ال

 أو المتواصـــــلة التنمیـــــة إلـــــى الـــــدعوة أهمیـــــة وظهــــرت العمرانیـــــة التنمیـــــة عملیـــــة إلدارة االتجـــــاه تطــــور و    
 علـــى الحفـــاظ مـــع الســـكنى بـــالتجمع المتـــوفرة الطبیعیـــة المـــوارد علـــى الحفـــاظ إلـــى تهـــدف والتـــى المســـتدامة
 یعتمـــد المتواصــلة التنمیــة إدارة أســـلوب إن .القادمــة لألجیــال المـــوارد تلــك إمكانیــات مـــن االســتفادة اســتمراریة

 ال مسـتمرة كعملیـة االراضـى واسـتعماالت المرافـق إدارة ذلـك فـى بمـا التنمیة عناصر إدارة أسلوب على أساساً 
ـــرة إلـــى تخضـــع ـــة یـــةعمل ولكنهـــا محـــددة زمنیـــة فت  التنمیـــة لعملیـــة والمقیمـــة والمتابعـــة الدافعـــة قـــدرتها لهـــا آلی

  .عمرانیاً  ثم واجتماعیا اقتصادیا المتكاملة
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 الرومانیة تیمقاد لمدینة الثاني والشكل مایلتوس اإلغریقیة لمدینة األول المخطط: 2-1 :شكل رقم
 .عمرانيال التخطیط نظریة في الحدیثة االتجاهات لدرع، رھالطا: المصدر
          

 المحــیط فــى والمتمثلــة الثالثــة البیئــة األنظمــة علــى الحفــاظ وضــرورة للبیئــة المتزایــدة األهمیــة ظهــور مــع     
 اصـبح )االجتماعیـة البیئـة( االجتمـاعى والمحـیط )المشـیدة البیئة( المصنوع والمحیط )الطبیعیة البیئة( الحیوى

 كـل وتقلیـل تحدیـد إلـى یهـدف بیئـى منظـور مـن العمرانیـة للمجتمعـات تخطیطـى فكـر عـن البحـث الواجب من
 وذلــــك الجدیـــد التجمـــع فــــى والخدمیـــة والصـــناعیة الســــكانیة األنشـــطة عـــن الناتجــــة الســـلبیة البیئیـــة التـــأثیرات
دخال بتصمیم   .البیئة على سلبیة تأثیرات أى ولتالفى لتجنب األنشطة تلك دورة على تحسینات وإ

-1 :شـكل رقـم( جدیـد عمرانـى مجتمـع أى وتنمیـة إلنشـاء الخطـوات اتخـاذ نـدع األهمیـة مـن أصـبح و"     
 أى ،للتلـوث االسـتیعابیة الطاقـة مـن معـین حـد للبیئة أن حیث ،المنطقة تتحمله الذى البیئى الوعاء مراعاة) 3

 التجمعـات تشـكل ال حتـى وذلـك منـه، الـتخلص علـى وقـادرة تتحملـه أن یمكـن الـذى التلـوث من محدد مستوى
ــاً  االســتیطانیة بأنشــطتها عمرانیــةال  أو المشــروعات مــن العدیــد إنشــاء یتطلــب قــد الــذى األمــر ،البیئــة علــى عبئ

 األنشــطة تلــك عــن الناتجــة الملوثــات ونوعیــة حجــم وتقلیــل مــن للحــد عالیــة تكنولوجیــا وذات المكلفــة الخــدمات
  .]3["االستیطانیة

                                                
محمد عبد الباقى إبراهیم، الحاجة إلى مدخل بیئى لتخطیط التجمعات العمرانیة الجدیدة ، جامعة عین شمس،رسالة   3

 .03ص ماجستیر،
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  ویات التخطیطالتدرج الهرمي لمست :3-1 :شكل رقم 

  https://geocarrefour.revues.org/docannexe                                      موقع انترنت:المصدر
 
  :العمران تعریف -3

 المدینـة بتنمیـة تسـمح التـي االجتماعیـةو  االقتصـادیةو  اإلداریـة التقنیة، المقاییس مجموع" وه العمران  
 المـدن بتهیئـة یهـتم علـم هـو العمـران أن القـول نسـتطیع أخـرى بصـیغةو  ،نللسـكا الجیـدة الحیـاة تضمن بطریقة

 الخـدمات مراكـزو  الحـرة المسـاحاتو  الطـرق لتموضـع أحسن بتحدید یتكفل التقنیات كل بمساعدة إذ وتوسعها،
 هــو العمــران فــإن آخــر منظــور مــنو  .]4["لســاكنیه بالنســبة مناســبو  صــحي المحــیط تجعــل بطریقــة العمومیــة،

ـــاتو  الثقافیـــة التاریخیـــة، المعـــارف مجموعـــة" ـــة صـــلة لهـــا التـــي التقنی  الفضـــاء تحویـــلو  تنظـــیم بإشــكـالــــیة وثیق
  .]5["العمراني

 الحتاللهـا یرجعهـا الجغرافـي آلخـر بلـد ومن آلخر مختص من المدینة تعاریف تقاربت :المـــــدینةتعریف  -4
 إلـى یرجعهـا أشـكالها،االجتماعيو  العمالـة نسـبة إلـى یرجعهـا االقتصـادي الجغرافـي، الموقـع فـي االمتیاز نقطة

 مســــتویات علــــى یبرزهــــا المعمــــاري"األخــــرى والوظــــائف الزراعـــة فــــي العــــاملین نســــبة مبــــرًزا الحضــــر مســـتوى
 تعریـــف إلـــى العمرانــي المخـــتّص  خلـــص "الحــراك وحـــدود المبنیــة للكتلـــة الـــوظیفي للنســق والتفاعـــل اإلحســاس

                                                
4 P. Merlin. DICTIONAIRE DE L’URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT. P.U.F.2 éme Edition 
96.p816. 
5 A Zucchelli. INTRODUCTION A L’URBANISME OPERATIONAL.V2.OPU Alger.83.P:68 

 

 التقلیديالتخطیط   االستراتیجيالتخطیط  التخطیط الجھوي
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 ":العمرانــي التشــكل فــي المســاهمة والفعالیــات العوامــل لمختلــف كثرفــأ أكثــر التــدقیق إلــى فیــه یســعى مشــترك
   :]6[ الوقت نفس في هي المدینة
 إیكولوجي طبیعي إطار  
 ثقافیةالسوسیو  للعالقات ومفضل ومتمیز لمجا  
 الجیواقتصادي المجال ضمن  قویة نقطة.  
 فـــي یتمثـــل دورهـــا أن االعتبـــار فـــي أخـــذ إذا العمرانیـــة بالتنمیـــة للنهـــوض رئیســـیة أداة :أیضـــا تعرفهـــا یمكـــن و

 سـواء ،)4-1 :شـكل رقـم( وظائفهـاو  دورهـا علیهـا یقـوم التـي العمرانیـة القـدرات تثمـینو  تــنــظـــیم على المساعدة
نعــاشو  بتنظــیم أو الـــجهویة أو المحلیــة المــواد مــن انطالقــا اإلنتاجیــة األنشــطة إنمــاء  الواقعــة الریفیــة األنشــطة إ

  .لها توفرها التي العدیدة الخدمات خالل من اإلقلیمیة دائرتها في

   
  التدرج الهرمي للفضاءات العمرانیة في المدینة :4-1 :شكل رقم

 .2012نة الباحث س :المصدر-
                                                                                                 

  ): URBAIN ESPACE ( العمراني الفضاء -5
 مــن فمــنهم ،العمرانــي الفضــاء مفهـوم عــن للتعبیــر البــاحثین، طــرف مـن اســتعمالها، تــم مرادفــات عـدة

 Hubert ( فیـدرین،  هیبار الكاتب، إلیه ذهب ما هذا ".ESPACES LIBRES" الحرة الفضاءات یسمیها
Védrine: op. Cit.,12(، أنواعها بذكر اكتفى حیث.  

                                                
 .27ص ،2000،جامعة المسیلة،االرتقاء االیكولوجي لألحیاء السكنیة الجماعیة،رسالة ماجستیر،هیمة عمارة 6
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 مسـاحات "أنهـا فـذكر ،)LABORDE PIERRE ET AUTRES:1989,15( بیـار، البـورد الكاتـب، أمـا 
  ". مبنیة وغیر مهیأة

 إطـار فـي ،)INGE WERTZ-HEEDE, 1991( د،هیـ وارتـز السـید، ألقاهـا التـي محاضـراته فـي        
 شــتوتقارت وجامعـة ،)EPAU( والعمـران المعماریـة للهندسـة التقنیـات متعـددة المدرسـة بـین الجـامعي، التعـاون
   ". مبنیة غیر مساحات " أنها یقول والذي بالمدینة الحرة المساحات حول بألمانیا

 جــون میــري الكاتــب، مثــل ،"ESPACES EXTERIEURS" الخارجیــة الفضــاءات یســمیها مــن مــنهم        
 هــذه تســییر إشــكالیة إلــى یتعــرض عنــدما ،) MURET JEAN PIERRE ET AUTRES: 1987 ( بیــار،

  وقـد .الفرنسـي الجزائـري التعـاون إطـار فـي والجزائـریین، الفرنسـیین األخصـائیین مـن مجموعـة مـع الفضاءات؛
 RECOMMANDATIONS ( ،"عمرانیـــة صــــیاتتو  " عنـــوان تحــــت  كتـــاب  فـــي  بحــــثهم  نتـــائج  توجـــت

ARCHITECTURALES:1993(، الفضــــــاءات " عنـــــوان تحـــــت الموضــــــوع، هـــــذا إلـــــى التعــــــرض تـــــم حیـــــث 
    ".الخارجیة
 مدینـــة، محـــدد، مجـــال داخـــل " )1981:بفرنســـا والعمـــران التهیئـــة بمعهـــد البحـــث، فریـــق( یؤكـــد بینمـــا  

 المحــــددة الحضـــریة الفضــــاءات مجمـــوع وهـــ الــــذي الحضـــري، الفضــــاء إلـــى نشـــیر، أن یجــــدر قریـــة، حـــي،
  ".نوع كل من والتجهیزات البناءات بالعمارات،
 الجماعیــة الفضــاءات " :فیقــول )MICHEL DE SABLET:1988( دوســابلي، میشــال الكاتــب، أمــا  
  ". الخارجیة الفضاءات أو العمومیة الفضاءات أیضا المسماة الحضریة

 الفضــاءات هــذه طبیعــة عــن بدقــة یعبــر أنــه لقناعتنــا الحضــري، الفضــاء اســتعمال فضــلنا قــد نحــن، أمــا     
  :بأنها تتمیز التي
 المستعملین؛ لكل مقترح فضاء  
 إلیه؛ الوصول سهولة  
 االستعمال؛ مجانیة  
 متعددة لوظائف استقباله.  

 الفضـــاءات تعریـــف یمكـــنو  )خـــارجي فضـــاء حـــر، فضـــاء( الســـابقین المفهـــومین تشـــمل أیضـــا وهـــي  
 اصـطناعیة، أو الطبیعیـة وباألرضـیة بالعمـارات ومحـدودة مشـیدة، غیـر ،مهیـأة ءاتفضـا أنهـا على الحضریة

  .]7[متعدد وظائفهاو  االجتماعیة للحیاة المفضلة األماكن وهي
  

                                                
  .2002الحیاة داخل األحیاء السكنیة الجماعیة،رسالة ماجستیر،جامعة المسیلة،،تحسین إطار دحدوح جمال 7
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  :العمراني المشروع  -6
 الدراســـة، مـــن تســـتنتج التــي ســـتعماالتاال توقـــعو  المحـــدد العمرانــي للفضـــاء الشـــكلي بالقیـــاس یســمح  

 كیفیـةو  مرفولوجیـةو  المواقـع فهـم علـى یبنـى الشـكلیةو  الثقافیـة المصـادرو  التقنیـات موعةمج من یتركب مفهومه
  : ]8[یتطلب أشغاله وضع استعمالهاو  لألراضي شــغـــله
  العمرانیة لألشغال صحیح قیاس وجود ضرورة.  
  المطروحة المشاكل على یجیب أي سدیدو  موجه كونه.  
  یةالعمران األشغال لقیاس ذلكو  شرعي كونه.  
 المعقول تطورهو  إلنجازه تقنیةو  مالیةو  العقاریة الشروط االعتبار بعین آخذین ذلكو  إنجازي كونه   
  :.]9[على ) مشروع لكل ( تقوم أشغاله وضعیة -

  .الضروریة الخصائص تجمع األشغال لقیاس مجموعة -
 .المختارة القواعدو  الطرق األدوات، استعمال -

  ): P.O.S ( األراضي شغل مخطط -7
 خصوًصـــاو  األرض اســـتغاللو  لشـــغل األساســـیة القواعـــد الحضـــري المجـــال فـــي یثبـــت مرجـــع:األول لتعریـــفا

  .]10[ لـه الـتـابـعـة البنایات
 لمراقبـــــة وســــیلة هــــوو  التعمیـــــرو  للتهیئــــة التــــوجیهي للمخطـــــط الضــــروريو  المنطقــــي المـــــتمم:الثــــاني التعریــــف
 یمكــن ال التـي المصــطلحات كـل األرض، اســتعماالت تقنـین علــى یعمـلو  .التعمیــر فــــي الــخــــواص المتـدخلین

  .]P.O.S]11 فــي تــوجـــد ال قانونیة قواعد وفق ترجمتها
 أقسـام أو البلـدیات مـن مجموعـة علـى أو ( البلدیـة مسـتوى علـى عامـة بصـفة عمرانیـة وثیقـة :الثالـث التعریـف

 فـي یتمثـل أولـي هـدف لهـا األراضي لشغ مخططات .األرض الستغالل العامة القواعد تـثـبــت ) البلدیات من
 تحدیـــد طریـــق عـــن العمرانـــي النســیج تنظـــیم فـــي كـــذلكو  تجزئـــة، بـــكل المتعلقـــة القـــوانین دقیقـــة بطریقـــة تحدیــد
 مـن المخصصـة األمـاكن بتموضـع احتمالیـا تــطبــیقها یمكـن التـي القواعـد هـي التـي الكثافـاتو  البنایات مصیر

  .]12[ الفالحیةو  الطبیعیة األماكنو  تالمساحا حمایةو  التجهیزات إنشاء أجل

                                                
 .19-4ص  ،مرجع سابق ،عباس حیدر  8

9 COLLOQUE INTERNATIONAL TISSU URBAIN ORAN 1-3 Décembre 1987.. ENAG Edition. p: 25- 26  
 04ص "لعمرانیة، الجزائر نموذجاً ف بودقة أّيّ دور للتهیئة والتخطیط اإلقلیمي في توازن الشبكة ا  9

10 - ex: P.U.F 1996 - P 107 DICTIONNAIRE LAROUSSE 
11 CODE DE L’URBANISME ART.L. 123 -1- FTRL123  
12 P.MARLIN et F.ETTOAY .DICTIONNAIRE DE L’URBANISME (P.U.F) 1996. 2éme=Edition. p.p 
580-581 
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ـــع التعریـــف ـــائق أحـــد :الراب ـــة الوث ـــةو  اإلداری ـــي، للتخطـــیط التقنی ــــفصیل یحـــدد العمران  تـوجیهــــات إطــــار فـــي بالت
  :األراضي شغل مخطط فإن لهذاو  البناء،و  األراضي استخدام حقوق التعمیرو  للتهیئة التوجیهي المخطط
 التنظــیمو  الحضــري الشــكل المعینــة المنــاطق أو القطاعــات وأ للقطــاع بالنســبة مفصــلة بصــفة یحــدد 

  .األراضي استعمالو  البناء حقوقو 
 األرضـــیة مـــن المربـــع بـــالمتر عنهـــا المعبـــر بـــه، المســـموح البنـــاء مـــن القصـــوىو  الـــدنیا الكمیـــة یعـــین 

  .ااستعماالتهو  بها المسموح البنایات أنماطو  األحجام من المكعب بالمتر أو البناء خارج المبنیة
 للبنایات الخارجي بالمظهر المتعلقة القواعد یضبط.  
  المنشــآتو  العمومیــة للمنشــآت المخصصــة المواقــعو  الخضــراء المســاحاتو  العمومیــة المســاحة یحــدد 

  .المرور طرق ممیزاتو  تخطیطات كذلكو  الـعـامــة المصلحة ذات
  االرتفاقات یحدد.  
  صالحهاو  تجدیدهاو  حمایتها الواجب قعالمواو  التذكاریة النصبو  الشوارعو  األحیاء یحدد   .إ
 13[حمایـتهاو  وقایـتها الواجـب الفالحیة األراضي مواقع یعین[ . 

  : ) P.D.A.U(التعمیرو  للتهیئة التوجیهي المخطط -8
 انــه كمــا والطویــل، المتوســط المــدى علــى العمرانــي التخطــیط أداة یمثــل والتعمیــر للتهیئــة التــوجیهي المخطــط

 مـن مجموعـة أو بلدیـة مـن جـزء البلدیـة، مجـال بتهیئـة الخاصـة األساسـیة التوجیهـات تحـدد يالتـ الوثیقـة یمثل
 حیـث )الجزائریـة للجمهوریـة الرسـمیة الجریـدة (المعنیـة البلـدیات أو البلدیـة بتوسع یتعلق فیما خاصة البلدیات،

  : بـ یسمح أن التعمیرو  للتهیئة التوجیهي المخطط على
 بعــین األخــذ مــع المعنیــة البلــدیات أو بالبلدیــة الخاصــة المجالیــة للتهیئــة األساســیة التوجهــات تحدیــد 

  .والتطور التهیئة لمخططات االعتبار
 داراتهم المجالیة والجماعات الدولة برامج مهمة عاتقه على یأخذ  .العمومیة القطاعات وأیضا وإ
 الكــــبرى تجهیــزاتال تموقــعو  طبیعــة والنشــاطات، الخــدمات توضــع البلــدیات، إدارات توســعات یحــدد 

 .القاعدیة والمنشآت
 المنـاطق یحـدد كمـا حمایتهـا، الواجـب والمنـاطق الموجـود العمرانـي النسیج فوق التدخل مناطق یحدد 

 ).ترمیمها أو هیكلتها إعادة أو تحدیدها( الواجب
 األرض شغل مخطط تدخل إطار یشكل أنه كما « P.O.S ». 

  

                                                
 المتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل و المتمم1990یسمبر د 1المؤرخ في  29-90القانون الجزائري  13
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  البیئي التصمیمو  البیئة علم -9
  :هناك عدة تعریفات لهذا المصطلح نورد اهمها:-ااإلیـكـولـوجـی- البیئة لمع -9-1

  . ] Oikos =منزل ،Logos =علم [ یونانیة كلمة اإلیكولوجیا:األول التعریف
 الطبیعي محیطها مع الحیة الكائنات بین للعالقات العلمیة الدراسة.  
 المحیط حمایةو  الطبیعیة البیئة عن الدفاع . 

 اإلنسـان بیئـة األم فـرحم.مسـتخدمها وبـین بینهـا العالقـة بـنمط مـدلوالتها وتـرتبط االسـتخدام شائعة ةلفظ "البیئة"
 ویمكـن.بیئـة كلـه والكـون بیئـة، األرضـیة والكـرة بیئـة، والبلـد بیئـة، والحـي بیئـة، والمدرسـة بیئـة، والبیت األولى،

 والبیئـة الصـناعیة، والبیئـة الزراعیـة، البیئـة :فنقـول المختلفة، البشریة النشاطات خالل من البیئة إلى ننظر أن
  .]14[السیاسیة والبیئة الروحیة والبیئة االجتماعیة البیئة وهناك ،الصحیة والبیئة یة،فالثقا

 العربیـة اللغـة معـاجم وتشـیر.یبـوأ مضـارعه بـوأ، الماضـي الفعـل مـن مشـتق اسـم العربیـة اللغـة فـي البیئة      
 اللغــوي أصـله فـي كـان مـا هـو المعــاني هـذه أشـهر ولكـن معنـى، مـن أكثــر يفـ أسـتخدم قـد الفعـل هـذا أن إلـى

 بمعنـى منـزال، فـالن بـوأ :الـوجیز المعجـم فـي جـاء وقـد.وأقـام نـزل بمعنـى یتبوأ، ومضارعه باء الفعل إلى یرجع
 الرجـل توبـوأ نزلتـه، أي منـزالً  وتبـوأت .فیـه وأقـام نزلـه المكـان،أي فـالن وتبـوأ أعـد، بمعنـى المنـزل وبـوأ .أنزلـه
،  یحـیط مـا وهـي والحـال، المقـام، أو المنـزل، اللغـة فـي تعني البیئة فإن وهكذا،، فیه له ومكنت هیأته أي منزًال
  .كثیراً  اللغوي معناها عن للبیئة االصطالحي المعنى یختلف وال،فیهما ویؤثر المجتمع أو بالفرد
 المشـیدة، والعناصـر )البیوفیزیائیـة البیئـة (حیـة وغیـر حیـة الطبیعیـة، العناصـر كل  "البیئة " لفظة وتعني     

 تكونـان المشـیدة والبیئـة الطبیعیـة والبیئـة.الطبیعیـة البیئة مع المستمر تفاعله خالل من اإلنسان أقامها التي أو
 عــن الناجمــة االرتدادیــة أو الراجعـة والتفــاعالت والبیئــة، اإلنسـان بــین القائمــة العالقـات تمثــل و متكاملــة وحـدة
 الــذي الوسـط، مكونـات كـل نقصـد الواقـع فـي فإننـا ،"البیئــة " نقـول عنـدما.التعقیـد بالغـة شـبكة التفـاعالت، هـذه

  .)5-1 :شكل رقم(ونفسیا فسیولوجیاً  مریحاً  العیش معه یكون بشكل ومتأثراً  مؤثراً  اإلنسان معه یتفاعل
ولوجیــا هـــي المجــال التـــي تضـــع اشــتقاقیا علـــم الســكن، بالفعـــل علـــى المخطــط العلمـــي اإلیك: التعریــف الثـــاني

ــــركـــــز انعكاســاتها، وتشــغل مســبقا التفــاعالت بــین الكائنــات الحیــة وبــین هــذه األخیــرة  األنظمــة البیئیــة فــــي مـ
ــا بینــت   ،ومحیطهــا أو بیئتهــا الالحیویــة وتظهــر مــركـــزة خصوصــا علــى دور المجموعــة اإلنســانیة اإلیكولوجی

لسلة من التفاعالت فـي إطـــار نشـاط األنظمـة التضـامنیة، ویمكـن إذن أن أن كل التدخالت اإلنسانیة تخلق س
ـــا صـــعبة التوقـــع، مـــن جهـــة أخـــرى، مـعـرفـــــة األنظـمــــة البیئیـــة تســـمح بتوقـــع  تحـــوي علـــى ظـــروف بعیـــدة أحیانً

  .]15[الظروف بطریقة غیر مباشرة لجمیع التصرفات خاصة اإلنسانیة 
                                                

 27ص1984، 2رشید الحمد ومحمد صباریني، البیئة ومشكالتها،عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون،الكویت،ط 14
15 H. FRIEDEL. DICTIONNAIRE DE L’ECOLOGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT, 1980, P 107 
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  لحضریةا باالیكولوجیا المقصود:5-1 :شكل رقم
  https://fr.slideshare.net/znils123/urban-ecology-zach-nilsson, Urban Ecology :المصدر

  
 هـــذه مـــن یحصـــل لكـــي الحیـــة، الكائنـــات مـــن غیـــره مـــع اإلنســـان فیـــه یحیـــى الـــذي اإلطـــار :الثالـــث التعریـــف
  :تشمل البیئة أن نوضح العام مدلولها فيو  .حیاته مـقـومات على الحیة الكائنات
 الحیاة في األحیاء باقي مشاركة تعنيو  :الطبیعیة لبیئةا.  
 الحیاة في البشر باقي مشاركة تعنيو  :االجتماعیة البیئة.  
 16[ تقدمهو  بعمله اإلنسان صنعه ما مشاركة تعنيو  :التكنولوجیة البیئة[.  

 جاهــًدا نســاناإل یســعى الــذي الحاضــر عصــرنا فــي األساســیة العلــوم أحــد هــو البیئــة علــم إن :الرابــع التعریــف
ا لتطویرها   .]17[الحیاة بازدهار العلم هذا تربط التي الـوثیقة للعالقة نظرً
 فتشـمل موجـودات مـن بـه یحـیط مـا كـلو  اإلنسـان، كیـان عـن خـارج هـو مـا كـل البیئـة تعـد :الخـامس التعریف
 الكائنــات نمــ بــه یحــیط مــاو  یزرعهــا،و  علیهــا یســكن التــي األرضو  یشــربه الــذي المـــاءو  یتنفســه الــذي الهــواء
ـــیئة عناصــر هــيو  جمــاد مــن أو الحیــة ـــتي البــ  أنشــطتهو  حیاتــه فیــه یمــارس الــذي اإلطــار هــيو  فیهــا یعــیش الــ

 .]18[ المختلفة
 

                                                
 .13ص 1998: التلوث البیئي، المكتب الجامعي الحدیث، الطبعة األولى: مختار محمد كامل 16
 .08ص 1991 1:مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة السوریة ط 2الهندسة البیئیة الجزء: حجار. جهارة، د. ف.د 17
 .03ص.1997:تلوث البیئة و تحدیات البقاء، دار المعارف مصر الطبعة األولى: یسري دعبس   18
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  :الحضریة البیئة مفهوم -9-3
 الــــذيو  "ENVIRONNEMENT" المحــــیط ،" ECOLOGIE" یــــؤبالت :مفهــــومین وفــــق البیئــــة مفهــــوم یؤخــــذ  
ـــلم یتضــمن  "األلمــاني العــالم عرفــه الــذيو  " BIOLOGIE" األحیــاء علــم فــروع إحــدى یعتبــر الــذي اإلیكولوجیــا عـــ

HEACHEL ERNEFST " المحـیط مـعو  الـبعض بعضها مع الحیة الكائنات عالقات عن یبحث 1966 عام في 
ـــش الــذي  فیــه تعــیش الــذي المحــیط فــي یبحــث الــذي العلــم فهــو البیئــة علــم أمــا )6-1 :شــكل رقــم(فیــه تـعـیـ
 الثقافیـة االجتماعیـة، الطبیعیـة، العوامـل یتضـمن الـذيو  " BIOSPHER " الحـي المحـیط یدعىو  الحیة اتالكائن

  .الحیة الكائنات جماعاتو  أفراد على تؤثر التي اإلنسانیةو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ةالحضری ةالمقصود بالبیئی :6-1:رقم شكل

 A-S Muis ,APLICATION LOCALE DES POLITIAUE DE DéVELOPEMENT DURABLE, THÈSE     : المصدر
DOCTORA,UNIV CERGY6PONTOISE, 2008,P75  

  

  ENVIRONNEMENT المحیط مفهوم -9-4
ـــة، العناصـــر مـــن مجموعـــة هـــو       ـــة الكیمیائیـــة، الفیزیائی  خصوصـــیات تحـــدد التـــي االجتماعیـــةو  البیولوجی
   .]19[ األفراد حیاة على تؤثرو  الفضائي المجال
 لـه المحـیط مفهـوم أن حیـث ]20[ اإلنسـان فیـه یعـیش الـذي الوسـط تكـون التي املالعو  مجموع هو عام وبشكل
 التــي األشــیاء كـــل یــعـــنيو  واســــع مفهــوم الحالیــة اللغــة فــي لهــاو  اإلیكولــوجيو  البیئــي النظــام مفهــوم مــع عالقــة
 .انیةالسك للمجتمعات البیئیة األنظمة مجموعة هو أدق بصفةو  مباشر، غیر أو مباشرة بصفة بنا تحیط

                                                
19 F. CHOAY. P. Merlin .DICTIONAIRE DE L’URBANISME. 2 Edition .juillet 96. P: 303 
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 هـوو  .HEACHEL E طـرف من 1868 سنة أطلق لفظ هو :ECOSYSTEME البیئي النظام مفهوم -9-5
ـــــا النباتـــات بـــین الصـــالت أو العالقـــات یخـــص  عــــن الواحـــد یســـتثنى الو  تعـــریفین تحدیـــد نســـتطیعو  ومحیـطهـ
  :اآلخر

  .الحیة المادة على یحتوي أو یتضمن الذي النظام هو البیئي النظام -أ 
  .)7-1 :شكل رقم(واحد عنصر على یحتوي نظام هو البیئي امالنظ -ب

 البیولوجیـــة لألوســـاط الداخلیـــة التفاعـــل عالقـــات فهـــم أو بتصـــور یســـمح الـــذي النمـــوذج هـــو البیئـــي النظـــام *
 مثـــل المنتجـــة فـــي البیولوجیـــة العناصـــر تتمثـــلو  ]21[المجـــالین هـــذین بـــین تحـــدث التـــي العالقـــاتو  الالحیــــویةو 

 إلــــى الفطریات،باإلضــــافةو  البكتیریــــا مثــــل محللــــة عناصــــرو  الحیوانــــات مثــــل المســــتهلكة رالعناصــــو  النباتــــات
  .]22[محتویاتهاو  الهواءو  الماء تشمل حیة غیر أخرى طبیعیة عناصر

  

  
  الحضري البیئي بالنظام قصودالم :7-1:رقم شكل

  https://www.google.com/search? =Urban+Ecosystem&oq :المصدر
  
 

                                                                                                                                          
 96دفعة جوان . 6:مذكرة تخرج العمران و المحیط، لنیل شهادة مهندس دولة، ص. عمیش 20

21  P. Merlin- F. Choay. même référence. P: 284. 
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 تصـمیم مثـل ،)8-1 :شـكل رقـم(المدینـة بـین المواقـع تنسـیق یـدرس الـذي التصـمیم :البیئـي التصـمیم -9-6
 اســـتعمالها مثــل اوظائفهــ حســب فیهــا التشــجیر أنــواع المدینــة، ألرضــیات المســتخدمة المــوادو  الممــرات أنــواع

 مكملــةو  العمرانــي للفــراغ العــام التصــمیم مـــــن جـــزء باعتبارهــا توزیعهــاو  للتضــلیل، أشــجار أو للریــاح كمصـدات
 فــي العمرانــي التأثیــث توزیــع المائیــة، العناصــرو  المیــاه نــافورات توزیــع كیفیــة یــدرس ذلــك إلــى باإلضــافةلهــا 

  .]23[المیادینو  الطرقاتو  الحدائق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بالتصمیم البیئيالمقصود :8-1:رقم شكل       

 ,A-S Muis ,APLICATION LOCALE DES POLITIAUE DE DéVELOPEMENT DURABLE:  المصدر
THÈSE DOCTORA,UNIV CERGY6PONTOISE, 2008,P79 

  
  :URBAIN L’ECOSYSTEME الحضري البیئي النظام -9-7

  !سهلة بطریقة الحضري البیئي النظام نعرف أن یمكن
لــىو  النقیة،غــذاء المیــاه الهـواء، إلــى الحــي، الكـائن مثــل مثلهــا حاجـة فــي هــي الحضـریة المنطقــة تعــیش لكـي  إ
 الغـذائي، نظامهـا مـن تنـتج النفایـات، تطـرح المدینـة .حـي كـائن أي إلـى بالنسـبة الطریقـة بـــنــفــــس صلبة، مواد
 طـرف مـن االعتبـار بعـین تأخـذ لـم السـهلة الظـاهرة هـذه، صلبة نفایاتو  صرفــیة میاه ملوث، هواء شكل على

ا یقسـمون الـذین العمـرانیین  األخــذ دون ،)حضـري (عمرانـي فضـاءو  ریفــي فضـاء بــــین العمرانـي الفضــاء تقلیـدیً
 .]24[ عنها الناتجة التحوالت االعتبار بعین

                                                
 .27: ص.94الطبعة األولى . مركز دالتا للطباعة . المدن و القرىتخطیط : عباس حیدر. د 23

24 RAYMOND De LAVIGNE. Vers une nouvelle cultures urbaines, Edition Altamira,93,P:43 
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 ) واألسس المبادئ - المفهوم - تاریخیة لمحة ( الحضري التخطیط -11
  : تاریخیة لمحة

 أمثـــال المـــیالد قبـــل مـــا عصـــور منـــذ المـــدن مخططـــي أوائـــل ووجـــد ،القـــدم منـــذ المـــدن تخطـــیط عـــرف دلقـــ
 المدینـة لتكـوین مسـتقبلیة ورؤى أفكـار وضـع بعملیـة القـدم منـذ أیضا الفالسفة عني كما ،اإلغریقي هیبودامس
 عملیــة فــي تحكمتــ التــي والمبــادئ المعــاییر مــن الكثیــر ووضــعوا ،وغیــرهم وأرســطو أفالطــون أمثــال وحجمهــا

 وذلــك ،للمدینــة العمرانــي الهیكــل ضــمن توافرهــا الواجــب الرئیســیة والعناصــر وأشــكالها وتنمیتهــا المــدن إنشــاء
 أو الملـــك إلـــى تنســـب كانـــت ،)9-1 :شـــكل رقـــم(وهندســـتها وتخطیطهـــا المـــدن إنشـــاء أن مـــن الـــرغم علـــى

 الحـالي عصـرنا فـي أمـا، المخططـین اهتمـام محـور هـو إرضـاؤه كـان والـذي ،المنطقـة یحكم الذي االمبراطور
 طبقاتــه كافــة الحتیاجــات وملبیـة ،المجتمــع أفــراد كافـة مصــالح لتحقیــق موجهــة التخطـیط عملیــة أصــبحت فقـد

 الفئــة أغــراض أو رغبــات تحقیــق علــى قاصــرة تعــد ولــم ،الحضــري النشــاط أوجــه جمیــع ممارســة مــن لتــتمكن
براز الحاكمة  علـى قاصـرا التخطـیط یعـد لـم كمـا ،أمـاكن من بها یحیط وما الراقیة ومنازلهم الفخمة قصورهم وإ
نشـــاء المدینــة فــي الشــوارع تجمیــل  ذلـــك األمــر تعــدى بــل ،العامـــة والخــدمات والمرافــق والســاحات الحــدائق وإ
   ]25[ . بكثیر
ـــة مـــرت وقـــد ـــة عملی ـــة التنمی ـــة بفتـــرات العـــالم فـــي العمرانی ـــة مختلف ـــاریخ عبـــر ومتقلب ـــأثرة الت ـــرة بظـــروف مت  كثی
 التاریخیـة الفتـرات بعـض ففـي ،علیـه المترتبـة واآلثار ومدخالته التخطیط أسالیب تغیرت لذلك وتبعاً  ،تنوعةوم

 كبیــرة حضــریة مشــكالت هنــاك تكــن لــم وبالتــالي التعــدیل، وســهلة بســیطة المتبعــة والطــرق بطیئــاً  التغییــر كــان
 نــتج ومــا الصــناعیة الثــورة ابأعقــ فــي حصــل مــا خاصــة مختلفــا األمــر كــان الحقــة فتــرات فــي ولكــن ،ومعقــدة

 فیهــا الحضـریة المنـاطق وأصـبحت الجیـد، العمرانـي الهیكـل ذات المنتظمـة المـدن لتنمیـة انهیـار مـن ذلـك عـن
  . وخطرة صحیة غیر

  
  
  
  
  
  
  

 01ص،2007،جامعة دمشق، المعلومات االزمة التخاذ القرار التخطیطي،محمود الشعبان.م :المصدر
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 جـــذري تغییـــر إحـــداث مـــن والبـــد ،التخطـــیط فـــي جدیـــد أســـلوب إلیجـــاد ملحـــة الحاجـــة صـــارت وبالتـــالي     
ـــدول خاللـــه مـــن تســـتطیع ـــة مســـتویاتها كافـــة علـــى ال ـــك وقـــوع دون الحیلول ـــة فكانـــت ،ذل  أو أنمـــاط لوجـــود بدای
 إدارة عملیـة فـي والهندسـیة الفنیـة النـواحي علـى تقتصـر ال عامـة مستقبلیة رؤى ذات شاملة تخطیطیة أسالیب
 البشـري والنشـاط اإلنسـانیة الحیـاة وجوانـب نـواحي كافـة لتشـمل تمتد بل ،والمستقبلي الشامل التخطیط ومتابعة
  . البشریة المستوطنة ضمن للمجتمع

 العدیـد وجـد كمـا المـدن، بتخطـیط المتعلقـة واألفكـار النظریـات مـن الكثیـر وجـدت عشر الثامن القرن ومنذ    
 وقــــد الشـــأن، بهـــذا عدیـــدة ونظریـــات جدیـــدة أفكـــارا قـــدموا الـــذین ینالمعمـــاری والمهندســـین التخطـــیط رواد مـــن

 التـي والظـروف ظهورهـا إلـى أدت التـي واألسـباب العوامـل مـن لمجموعـة تبعـا النظریـات هـذه وتباینت تغایرت
  . والمكانیة الزمانیة الناحیة من رافقتها

 بعــض قبــل مــن اآلخــر الــبعض تبنــي تــم بینمــا ،فقــط النظریــة حــدودها عنــد النظریــات تلــك بعــض بقیــت وقــد
ن ،العملـي التنفیذ حیز إلى ووصلت ارتقت وبالتالي الدول  وجـدت قـد عمومـا واألفكـار النظریـات هـذه كانـت وإ
ــا وفــي عمومــا العــالم مــدن مــن العدیــد واجهتهــا كبیــرة وعمرانیــة تنمویــة مشــكالت لظهــور نتیجــة  وأمریكــا أوروب
 یســمى مـا نتیجـة حـدث الـذي واإلنتــاج النمـو معـدالت فـي الكبیـر التغــایر نتیجـة وذلـك ،الخصـوص وجـه علـى

  . الصناعیة بالثورات
  

  :الحضريالتخطیط  -11-1
خـالل مراحـل التطـور الـذي مـر بـه، وترجمتهـا ال تعبـر عـن  الحضـريتعددت مسمیات علم التخطیط         

  مضــــــــــمون الـــــــــــعلم ومــــــــــداه ومفهومــــــــــه المعاصــــــــــر، وقــــــــــد تــــــــــم تســــــــــمیته بــــــــــالمعنى المناســــــــــب لــــــــــه وهــــــــــو
ویرتكـــز علـــى معالجــــة كـــل مـــن المدینـــة والقریـــة  )10-1 :شـــكل رقـــم( م1963ســـنة " العمرانـــي لتخطـــیط ا"

كوحــدات عمرانیــة، ویرمــي إلــى الســیطرة علــى كیانهــا بنحــو متوافــق مــع االتجاهــات االجتماعیــة واالقتصــادیة، 
ن كان یعنى بالتركیز على النواحي الطبیعیة. السیاسیة والطبیعیة  .وإ

من أهم واجباته أنـه یــنســــق الــــعناصر اإلنتفاعیـة ویربطهـا فـي إطـار مـنظم للمدینـة الحضـریة أو إذ           
الریفیــة، حیــث یتحــدد مــن خــالل ذلــك المســتوى التخطیطــي الــــعمـــراني التــوجیهي العــام لهــا، كمــا أنــه یوضــح 

ویعتبـر آخـر مـا یمكـن أن . اتجاهات ومراحل نموها المستقبلي وأحجام السكان لكل مرحلة مـن مراحـل تطورهـا
 .یصل إلیه المخطط من عمل مبدع لربط البیئة بالمجتمع وذلك للمصلحة العامة لســكان الــمدیـــنة أو القریة
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  التوجیهي العام الحضريالمستوى التخطیطي  :10- 01:رقم شكل

  .2012الباحث سنة  :المصدر-
 
  الحضريخطیط تعریف أدوات الت-11-2

ــــة علــــى المســــتوى المحلــــي  الحضــــريّن التخطــــیط    ــــیح للســــلطات العمومی أداة للبرمجــــة والتنظــــیم یت
ـــي هـــي متعـــَددة  ـــتحكم فـــي النمـــو العمرانـــي وذلـــك بوضـــع أدوات التخطـــیط العمرانـــي الت ـــوطني ال والجهـــوي وال

  . ومختلفة من قطب إلى لألخر، من بلد آلخر و، في بعض األحیان من إقلیم آلخر
ــة العقاریــة      ، )CODE DE L’URBANISME(مــن ضــمن هــذه األدوات، نجــد شــرائع ضــبط العمــران المجل

، )COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : COS(عامـل اسـتغالل األرض أو نسـبة إشـغال األرض 
لـة أساسـا فـي المثـال ) PLAN DE ZONAGE(نظام رخـص البنـاء وخصوصـا وبالـذات خطـط التقسـیم  المتمّث

ن هــذین . ري للتهیئــة بالنســبة للمســتوى الجهــوي وفــي مثــال إشــغال األرض بالنســبة للمســتوى المحلــيالمــدی یكــوَ
  .المثالین األدوات األكثر استعماال في التخطیط العمراني المعاصر

إّن األمثلة المدیریة للتهیئة هي وثـائق للبرمجـة المسـتقبلیة تحـدد التصـورات الكبـرى وتـنّظم المجـال آخـذة بعـین 
ـــة اال ـــة وحمای ـــة والصـــناعیة والخدماتی ـــات التوســـع العمرانـــي وتضـــمن اســـتمراریة األنشـــطة الزراعی عتبـــار حاجی
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ـــة تحـــدد مـــآل األراضـــي ومســـارات  ـــة التوجیهیـــة للتهیئ ـــإّن األمثل ـــه ف ـــا أدوات للتوجی ـــة وباعتباره المواقـــع الطبیعی
  .]26[الشبكات والبني التحتیة ومواقع التجهیزات الكبرى

  الحضري للتخطیط حدیثال المفهوم -11-3
 أنظـار عـن بعیـدا ،طویلـة لفتـرات الحضـریة التنمیـة عملیـة بمهـام والقیـام الحضـري التخطـیط مفهـوم ظـل      
 تحــت الــدول تلــك مـدن وقــوع إلــى أدى ممـا ،النامیــة الــدول فـي التخطــیط عملیــة عـن المســؤولة الجهــات معظـم
 وصــلت أن إلــى مســتمر بشــكل بــالتراكم بــدأت لتــيوا ،الســلیم غیــر التخطــیط عــن الناتجــة المشــكالت مــن وابـل

  . )11-1 :شكل رقم(تجاوزها یمكن ال لدرجة
 یمارســــه عمــــل ،العشــــرین القــــرن ســــتینات حتــــى المــــدن تخطــــیط أو الحضــــري التخطــــیط عملیــــة كانـــت      

 ةالظاهریـ النـواحي علـى تركـز التـي الرئیسـیة المخططـات إعـدادب یقومـون حیـث ،فقـط والمهندسـون المعماریون
   . العمراني التصمیم من
  

  
  .الترابط الزمني في التخطیط :11-01:الشكل رقم 

 12محمود الشعبان، مرجع سابق،ص.م :المصدر
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 تعد التي المتنوعة المعلومات توفیر یستطیع ال ،والتصمیم التخطیط بمهمة بالقیام المكلف المهندسان     

 إذ ،والبشریة الطبیعیة الجوانب لكافة المالئمة ساسیةاأل التصامیم إعداد في علیها یعتمد الذي األساس
 بعد فیما المدینة سكان یتحملها التي األخطاء من الكثیر علیها یترتب لذا ،وسطحیة وعامة محدودة تكون
 بالكائنات تكون ما أشبه فهي ،محددة نهائیة حالة له لیس للمدن الهیكلي التكوین أن حینئذ اإلدراك یتم ولم

 والظروف المتطلبات حسب ومحتواها هیكلها ضبط أجل من ،باستمرار متغیرة بحاالت تمر التي الحیة
  ]27[.للتطبیق جاهزة خریطة عن عبارة ولیست ،المستجدة
 إلى الحاجة فأصبحت األرض سكان عدد وازداد أفضل هو ما إلى الحیاة تطورت الزمن وبمرور  

 منها تعریفات عدة له وضعت ،الحضري للتخطیط واسعال المفهوم هذا من انطالقا و ،جدا ضروریة التنظیم
  : یأتي ما

 مهامها، وتسهیل اإلنسانیة الحیاة لممارسة مواضع عمل لكیفیة موضوعیة إبداعیة عملیة هو - 1
 ( وأمان بسالم العیش لهم یكفل وبما ،والجماعة للفرد الحریة من ممكن قدر یحقق بما بحیث
 . )كیبل تعریف

 البیئي التصمیم مع واالجتماعیة االقتصادیة السیاسة بین یربط وأنه بلیةالمستق الحیاة تصور هو - 2
 . ) میرسون تعریف ( والنقل كاإلسكان الحضریة المعضالت لحل

 لتنمیة قرارت التخاذ المسؤولة الجهات تتبعها التي االستراتیجیات من مجموعة أو استراتیجیة هو - 3
 أفضل الحضریة والخدمات لألنشطة یتاح حیثب ،المدینة في العمران وتوسع نمو وضبط وتوجیه
 . فائدة أكبر وللسكان جغرافي توزیع

 تتجاوز واقتصادیة اجتماعیة أهداف خالل من یتحقق والذي الحضریة المناطق نمو توجیه - 4
 خالل من ذلك ویتم ،الحضریة البیئة طبیعة أو الحضریة األرض الستعماالت العام المظهر
  والتنبؤ والتحلیل المسح في خاصة أسالیب تطبیق إلى جیحتا ألنه ،حكومیة فعالیات

 جدیدة مدن لقیام المالئمة المناطق تحدید خالل من المدینة وحجم لشكل المستقبلیة الصورة رسم - 5
 الطبیعیة والعناصر یتالءم وبما ) أفقیا أو عمودیا ( لنموها األمثل واألسلوب ،القائمة المدن وتوسع

 یترتب والتي الحالیة المدن مشكالت ومعالجة والسیاسیة، القتصادیةوا االجتماعیة والمتغیرات
   . الالزمة والتصامیم الخرائط رسم خالل من ذلك ویتم ،القائمة األرض استعماالت في تغییر علیها
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 واســع علــم أنــه علــى ،الحضــري التخطــیط إلــى الــبعض ینظــر ،الســابقة التعریفــات تلــك خــالل ومــن  
 ومعالجـــة المدینــة نمــو توجیــه أجــل مــن ،وهندســیة واقتصــادیة واجتماعیــة بیعیــةط ،متغیــرات عــدة بــین یجمــع

  ]28[ . واآلمنة الصحیة الحضریة الحیاة متطلبات لهم ویوفر ،سكانها یخدم بما مشكالتها
 تمثـل وهـى األبعـاد ومتعـددة متشـعبة عملیة الحضریة التنمیة أو الحضري التخطیط عملیة وأصبحت  

 مـــا بكـــل الحیـــاة جوانـــب كافـــة لتشـــمل بجـــذورها تمتـــد فهـــى ،ومتنوعـــة كبیـــرة وأهـــداف غایـــات ذات إســـتراتیجیة
 وتقـــدم سیاســـیة ونظـــم ،واقتصـــادیة واجتماعیـــة عمرانیـــة وأوضـــاع وأســـالیب ،وســـلوك وعـــادات قـــیم مـــن یمیزهـــا
  . أفضل وضع إلى بهم والوصول للسكان المختلفة المتطلبات تحقیق إلى یهدف ،وتقني علمى
 أكثــر أوضــاع إلــى القائمــة األوضــاع مــن المجتمــع نقــل هــو ،الشــامل لمفهومــه وفقــا حضــريال التخطــیط فغایــة
 واجتماعیــا عمرانیــا جوانبــه كافــة مــن ككــل المجتمــع معیشــة مســتوى لرفــع تســعى محــددة أهــداف لتحقیــق تقــدما

 وحـل افاألهـد تلـك لتحقیـق ،المتاحـة واإلمكانـات المـوارد كافـة اسـتغالل طریـق عـن وذلـك ،وجمالیا واقتصادیا
  ]29[ . المختلفة الحضریة البیئات في العمرانیة المشكالت

  :الحضري التخطیط وأسس مبادئ -11-4
 إلـى والوصـول العمرانیـة بالتنمیـة القیـام عملیـة أن الحضـري التخطـیط مفهـوم عـن تقـدم ممـا لنـا یتبین  

 علمیــة وأســس مبــادئ إلــى تســتند أن یجــب البشــري النشــاط ألوجــه مســتوفیة العناصــر متكاملــة حضــریة بیئــة
 المرجــوة األهــداف لتحقــق التنمیــة ونوعیــة حجــم مــع تتناســب ومتغــایرة متنوعــة بخصــائص تتمتــع وأن وواقعیــة،

  . مستقبال منها
  : وهي مراعاتها الواجب الخصائص أهم من بعضا یلي فیما ونستعرض

ـــة والســـكانیة االقتصـــادیة الجوانـــب مراعـــاة - 1 ـــة ،جهـــة مـــن واالجتماعی  أخـــرى جهـــة مـــن یةوالنفســـ والثقافی
 علـى الحضـري التخطـیط یؤكـد وبـذلك ،الحضـریة للبیئة توضع التي المخططات في أساسیة كمكونات

 . والسلوكیة المعماریة الجوانب بین الربط
 مواضــــع بمراعــــاة وذلـــك ،الحضــــریة للمنــــاطق الجغرافیـــة والمواقــــع الطبیعیــــة الخصـــائص مــــع التعامـــل - 2

 إمكانیـة لبعضـها تتـوفر حیـث ،العمرانـي نموهـا فـي هامـا دورا یلعـب الـذي األمـر المنـاطق، تلك ومواقع
 التنمیـــة مخططـــات علـــى ذلـــك انعكـــاس یتطلـــب ممـــا اآلخـــر للـــبعض ذلـــك یتـــوفر وال ،والتنمیـــة التوســع

 . المدن أو الحضریة المناطق لتلك الحضریة

                                                
  61، ص 2007خ علي الدلیمي ، مرجع سابق،  28
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 أي جــةفمعال ،بعضــها مــع وعناصــرها مكوناتهــا جمیــع فــي مترابطــة كوحــدة الحضــریة المنطقــة معالجــة - 3
  : أساسیین عنصرین من یتكون الحضري الحضري،والتخطیط النظام من أساسیا عنصرا یشكل جزء

 . المناخ وعناصر والمیاه والتربة بالتضاریس المتمثلة الطبیعیة الخصائص  -  أ
 اإلنســان، یمارسـه مــا وكـل ونقــل وثقافیـة واجتماعیــة واقتصـادیة إداریــة مؤسسـات مــن البشـري النشـاط  - ب

 . المختلفة والخدمات لألنشطة األراضي استعمال نظام العنصرین هذین فاعلت عن ینتج بحیث
داریــة سیاســیة بقــرارت األخــرى التخطــیط أنــواع مــن كغیــره الحضــري التخطــیط ارتبــاط - 4  والتــي ومالیــة وإ

 . التخطیط أجهزة تمارسه الذي واألدور الصالحیات تحدد ضوئها على
 .  المدینة – اإلقلیم – الدولة: عدة مستویات علىو  مترابطة عملیات عن عبارة الحضري التخطیط - 5
 العــادات فــي الســكان بــین فــوارق لوجــود اجتماعیــا متجانســة غیــر بیئــة مــع الحضــري التخطــیط یتعامــل - 6

ــــد  والتصــــامیم األساســــیة المخططــــات وضــــع عنــــد مراعاتــــه یجــــب مــــا وهــــذا ،والــــدین والثقافــــة والتقالی
 التجـانس یحقـق بمـا الحضـریة المنـاطق فـي السكان زیعتو  في التوازن تحقیق یجب وبالتالي ،الحضریة

 عرقیــة اجتماعیــة تكــتالت إقامــة دون والحیلولــة ،جهــة مــن المجتمعیــة الرقابــة تــوفیر ویكفــل االجتمــاعي
  . أخرى جهة من

 دون واالســـتثمارات الخـــدمات تـــوفیر حیـــث مـــن الحضـــریة المنـــاطق جمیـــع بـــین إقلیمـــي تـــوازن تحقیـــق - 7
 ]30[ . عدیدة مشكالت تركزها عن تجفین واحد مكان في حصرها

 والمتطلبــــات المتغیـــرة والقـــیم التعقیــــدات أن كمـــا ،مســـتمرة عملیــــة الحضـــري التخطـــیط أن إدراك یجـــب - 8
 العملیــة تكـون أن یجـب وبالتـالي ،للتطبیـق خریطـة فــي نهـائي وضـع بتحدیـد تناولهـا یمكـن ال المتجـددة

 یشــــكل الـــذي االســــتراتیجي اإلطـــار إعــــداد ایتبعهـــ التــــي التحلیـــل بعملیــــة تبـــدأ ،كاملــــة دورة شـــكل فـــي
ـــة األســـاس ـــذ لعملی ـــع ،التفصـــیلیة التنفی ـــك ویتب ـــة نظـــام ذل ـــة إلـــى یـــؤدي مراقب  والتحـــدیث المراجعـــة عملی
  . الدوریة

 والتــي العامـة القضـایا یتنــاول الـذي االسـتراتیجي التخطــیط عملیـة مـن جــزء هـو الحضـري التخطـیط إن - 9
  . الحضري التطویر على الكبیر األثر لها یكون

 مـن ویكـون ،حضـریة تنمیـة عملیـة أیـة فـي األساسیة العناصر من المجتمعیة والمشاركة التفاعل یعد -10
 ]31[ . المتعددة القضایا تناول أجل من جیدة بصورة السكان ومشاركة تفاعل المطلوب
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  الحضري التخطیط أهداف -11-5
 المســـتوطنات تخطـــیط علـــى ومطالبـــه حاجاتـــه وتعـــدد الحدیثـــة وعلومـــه اإلنســـان ثقافـــة انعكســـت لقـــد  

 والتكنولـوجي العلمـي التقـدم إلیـه وصـل ومـا ،الطبیعیـة المـوارد اسـتغالله فـي ألفكـاره توظیفـه خالل من البشریة
 مــا إلــى الحضــري التخطــیط مجــال فــي المســتخدمة األســالیب تطــورت حیــث ،والمریحــة اآلمنــة البیئــة لتــوفیر
عـــادة المتـــوازن، وتوزیعهـــا الســـكانیة الكثافـــة تخطـــیط إلـــى تندالمســـ المعاصـــر أو الحـــدیث بـــالتخطیط نســـمیه  وإ
 ویحقــق المدینــة، ســكان یخــدم بمــا المختلفــة والمرافــق األساســیة العامــة الخــدمات وتــوفیر المــدن مراكــز تنظــیم

 والجمـــال الكفـــاءة عناصـــر بـــین والجمـــع المدینـــة فـــي األثریـــة المنـــاطق علـــى الحفـــاظ مـــع االجتماعیـــة العدالـــة
  . المدینة مستویات مختلف على التخطیط وكفاءة المدینة جمال بین التوازن یحقق لذيا واإلبداع
 بـل للنمـو، المالئمـة المنـاطق نحـو المـدن توسـع توجیـه عملیـة علـى قاصرا الحضري التخطیط یعد لم وبالتالي
  : لتشمل ومهامه أغراضه تعددت
 . لها سبةالمنا الحلول ووضع القائمة للمدن الحضري النمو مشاكل تحدید -
 . المدن في والتراثیة األثریة األبنیة على الحفاظ مع الحضري التجدید -
 . حدیثة ونظریات أسس وفق جدیدة مدن تخطیط -

  

   المدن لتخطیط األساسیة والمتطلباتالعمراني  التخطیط أبعاد -11-6
 الجدیـدة المـدن إقامـة أو مشـاكلها وحـل القائمـة المـدن لتنمیـة كـان سـواء  - صـوره كافـة فـي المدن تخطیط إن
 الكبیــر األثـر لهـا یكـون وأبعــاد عوامـل بعـدة وثیـق بشــكل تـرتبط أساسـیة ومسـتلزمات متطلبــات مـن لـه البـد  -
  . الحضري التخطیط أهداف تحقیق في

  والعمراني الطبیعي البعد  - أ
  ) والموضع للموقع الطبیعیة الخصائص ( والجغرافي الطبیعي البعد - أوال

 ضـمن األهمیـة حیـث مـن األولـى المرتبة للموقع الطبیعیة الخصائص بمجموعة المتمثل فيالجغرا البعد یحتل
 والمعالجــات األبنیــة وتصــمیم تخطــیط فــي الخصـائص هــذه أهمیــة خــالل مــن وذلــك ,العمرانــي التخطــیط أبعـاد
 بعــدة لــكذ ویتجلــى ،والحــارة البــاردة المنــاطق فــي اإلنســان لســكن المریحــة البیئــة لتــوفیر اتخاذهــا یمكــن التــي

  : وهي مراعاتها یجب عوامل
 ونوعیـة التنمیـة اتجاهـات تحدیـد فـي المباشـر األثـر المـدن مواقـع لتضاریس یكون حیث:األرض طبوغرافیة 

مكانیة  . المدینة في المختلفة واألنشطة االراضي استعماالت توزیع وكیفیة )عمودیا أو أفقیا( التوسع وإ
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 مســتقبال الحـدوث والمتوقعـة المدینـة لتوسـع المقترحـة المنطقـة فـي السـائدة الجیومورفولوجیـة العملیـات 
 فعــل بهــا والمقصــود ( والكیمیائیــة الفیزیائیــة التجویــة عملیــات ومنهــا ,ومســتقبال حاضــرا العمــران علــى وآثارهــا
 الخ.. والجفاف الرطوبة ودرجة التعریة وعوامل )التربة مكونات تفكیك في وتأثیره السكون حالة في الهواء
 الكیمیائي وتركیبها تحملها قوة ومعرفة ،للعمران صالحیتها مدى وتحدید المنطقة في التربة ةنوعی . 
 ــا الموقــع اتصــال  نــواح مــن العمــران علــى تــؤثر والتــي والبحــار كاألنهــار المائیــة بالمســطحات جغرافی

 مقومـــات حــدأ وتعتبـــر وجمالیــة بصــریة نقاطـــا المائیــة الواجهــات تشـــكل حیــث ،الوقــت بـــنفس وســلبیة إیجابیــة
 تعتبـر أخـرى ناحیـة ومـن المـائي، النقـل بعملیة المائیة المسطحات تلك استغالل إلى إضافة ،السیاحیة التنمیة

 وتعــرض والریــاح الرطوبــة ونســبة الحــرارة درجــات تــؤثر كمــا ،الطبیعیــة التنمیــة عوائــق أحــد المســطحات تلــك
 . سلبیة ملعوا الیابسة نحو والتراجع التعریة لعوامل البحریة الشواطئ
 مـــن تتضــمنه ومــا الصــخریة الطبقـــات بنیــة یحــدد الــذي للمنطقـــة والهیــدرولوجي الجیولــوجي الوضــع 
 ومنســوبها والجوفیــة الســطحیة المیــاه وطبیعــة ،للمنطقــة والبركــاني الزلزالــي النشــاط وطبیعــة وانكســارات فوالــق
                    الخ.. البناء في المستخدمة المواد خصائص على ذلك وأثر ،تحملها وقوة التربة إضعاف في تؤثر والتي
 المـدن وتخطـیط المنـاخ بـین متبـادل أو مـزدوج تفاعـل یوجد حیث ،المنطقة في السائد المناخ طبیعة، 

 : اعتبارات عدة خالل من المدن بتخطیط المناخیة العوامل تؤثر حیث ،عدیدة بجوانب ویرتبطان
 درجـــة أن ذلـــك ،للمنطقـــة الحـــراري المـــدى ماهیـــة لمعرفـــة ،الـــدنیاو  العلیـــا الحـــرارة لـــدرجات الســـنوي المعـــدل -

 المكونـة العناصـر علـى تأثیرهـا ودرجـة البنـاء فـي المسـتخدمة المواد نوع تحدید في كبیرا دورا تلعب الحرارة
 تحدیــد فـي أثرهـا إلـى إضـافة سـقوطها وزاویـة الشـمس باتجــاه األبنیـة وتوزیـع اتجـاه یـرتبط كمـا ،المـواد لتلـك

 .وعروضها الشوارع تاتجاها
  التصمیمیة ومعالجاتها المباني لواجهات المؤلفة العناصر تحدید في هاما دورا وتلعب : الرطوبة معدل -
 دورا تلعـب كمـا ،األبنیـة فتحـات وتصـامیم الشـوارع اتجاهـات تحدیـد فـي تؤثر حیث : السائدة الریاح نظام  -

 المعــاكس االتجــاه فــي الملوثــة الصــناعات وقیــعت فیكــون واألنشــطة األراضــي اســتعماالت توزیــع عملیــة فــي
 . الریاح لهبوب

ـــوج األمطـــار هطـــول معـــدالت - ـــة الســـنویة والثل ـــؤثر والتـــي بالمنطق ـــة المنشـــآت علـــى ت ـــاني مـــن العمرانی  المب
 . العمرانیة العناصر لهذه مناسبة تصمیمیة معالجات ویتطلب ،والطرق والجسور

 فــي المناخیــة العناصــر فــإن ،الحضــري والتخطــیط المنــاخ بــین ادلالمتبــ التــأثیر ناحیــة مــن ســابقا أســلفنا وكمــا
 فـي التلـوث ونسـبة والرطوبـة الحـرارة درجـات تـزداد حیـث ومنتجاتهـا المدینـة بمكونات تتأثر الحضریة المناطق

 المكونـة الضـخمة األبنیـة حیـث الكبیـرة المـدن فـي جلیـا ذلـك ویظهـر ,عموما الحضریة والمناطق المدن أماكن
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 عــن الناتجــة الكربونیــة واالنبعاثــات والنقــل المروریــة بالحركــة المكتظــة والشــوارع ،الكبیــرة اإلســمنتیة الكتــل مــن
  . عموما المناخیة والمكونات العناصر طبیعة على سلبي بشكل تؤثر التي النقل وعناصر الصناعات

  
  ) للمدینة العمرانیة الخصائص ( العمراني البعد – ثانیا
 وذلـك ،للمدینـة العمرانـي للنسـیج المؤلفـة الرئیسـیة بالعناصر كبیر اهتمام تتطلب ريالحض التخطیط عملیة إن
  :التالي النحو على وذلك ،ألخرى مدینة من ،العناصر تلك بعض طبیعة اختالف مع
  المدینة عموم على األراضي استعماالت توزیع طبیعة – 1

 والصــناعیة الســكنیة ( المدینــة اطقلمنــ المشــكلة لألراضــي العامــة اســتعماالت عملیــة هنــا والمقصــود  
 ,والعدالـــة التجـــانس یحقـــق بمـــا المنـــاطق هـــذه ضـــمن والخـــدمات األنشـــطة وتوزیـــع ،.)..والمؤسســـیة والتجاریـــة

جـــراء إحصـــاءات خـــالل مـــن إال یـــتم ال وهـــذا ،متكـــافئ وبشـــكل المدینـــة ســـكان كـــل یخـــدم بحیـــث  مســـوحات وإ
 والتشــــریعات والمعــــاییر األســــس عنــــه ینــــتج وبمــــا ,مدینــــةلل العامــــة الهیكلیــــة بالمخططــــات ومقارنتهــــا میدانیــــة

    .والخدمات األنشطة تلك توزیع بعملیة تتحكم التي التخطیطیة
   : المدینة مورفولوجیة – 2

 عمومــا والمــدن الطویــل تاریخهــا عبــر ألخــرى فتــرة مــن یتغیــر والــذي ,للمدینــة العــام المظهــر وتعنــي  
ـــة بمراحـــل تمـــر ـــةمرح ولكـــل ،عدیـــدة مورفولوجی  المرحلـــة عـــن تمیزهـــا معماریـــة وأشـــكال ونمـــاذج خصـــائص ل

 النســیج یعكـس والـذي الفتـرة تلـك فـي المدینـة سـكان ثقافـة عـن یعبـر الـذي الحضـاري المـوروث وتمثـل األخـرى
 اســتعماالت وتوزیــع ,والمواصــالت الطــرق شــبكة المتضــمن األساســي المخطــط خــالل مــن للمدینــة الحضــري
  . المعماري والفن األبنیة وتصامیم األراضي قطع شكل تحدد التي التفصیلیة والمخططات األراضي
 مـن األساسـیة المخططـات تتغیـر حیـث ,المكونـات تلـك تغیـر نتیجـة المورفولوجیـة المراحـل فـي التباین ویظهر

 العلمـي والتقـدم التطـور أدى كمـا والمسـاحة، التوزیـع حیـث مـن األراضـي استعمال تغییر وبالتالي ,ألخرى فترة
ـــرت إلـــى ـــة ونمـــاذج الســـكنیة للمنـــاطق العمرانـــي الـــنمط غیی  فـــي المســـتخدمة والمـــواد وارتفاعهـــا وحجومهـــا األبنی

 أنمـــاط تغیـــر إلـــى إضـــافة أیضـــا، األبنیـــة تلـــك تصـــمیم فـــي المتبـــع المعمـــاري الفـــن علـــى یـــنعكس ممـــا ,البنـــاء
    . أخرى إلى فترة من لها الوظیفي والدور الشوارع

   : ةلألبنی العمرانیة الحالة – 3
 الــراهن العمرانــي الوضــع دراســة إلــى تحتــاج تخطیطیــة مشــكالت مــن تعــاني التــي القائمــة المــدن إن  

ـــذي ـــة یعكـــس ال ـــة حال ـــتم ,القدیمـــة األبنی ـــك وی ـــى المســـتندة التفصـــیلیة الخـــرائط إعـــداد خـــالل مـــن ذل  المســـح إل
 تطویرهـا خـالل مـن لجـاتمعا إلـى تحتـاج التـي المناطق تحدد استمارات في المعلومات تلك وتدوین ,المیداني
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قامـة إزالتهـا أو تأهیلها إعادة أو  یمتـد وقـد محـدود بشـكل األبنیـة بعـض ذلـك یشـمل وقـد ,مكانهـا جدیـدة أبنیـة وإ
 ال األحیــان غالــب فــي الــذین المنطقــة لســكان بالنســبة ســهلة لیســت عملیــة وهــذه ،كاملــة ســكنیة أحیــاء لیشــمل
 المدینــة إظهــار یریــد الــذي المخطــط رغبــة مــع یتعــارض يالــذ األمــر ,آخــر مكــان إلــى االنتقــال فــي یرغبــون
  . والحضاري العلمي للتطور المواكب العمراني للتطور مالئم بشكل

  : والحضاریة التاریخیة األبنیة – 4
ـــان غالـــب فـــي   ـــاین یكـــون األحی ـــة المعمـــاري الطـــراز تب  الجـــذور ذات المـــدن وخاصـــة واضـــحا للمدین
 فیهــا معماریــا المتمیــزة لألبنیــة ویكــون ,مختلقــة ومعماریــة تخطیطیــة بأنمــاط تظهــر وبالتــالي ,القدیمــة التاریخیــة

 لــذلك وثقـافتهم، حضـارتهم عـن تعبــر التـي والمادیـة الحسـیة المعــالم مـن كونهـا السـكان نفــوس فـي كبیـرة مكانـة
ظهارهــا علیهــا الحفــاظ لغــرض األبنیــة تلــك مواقــع تحدیــد یــتم  حیــوي بشــكل للمدینــة العمرانــي النســیج ضــمن وإ

    .ذلك في العمراني والمصمم المخطط براعة یعكس وبما وتكاملي
  العشوائیة المناطق – 5

 حــول المتنــاثرة العشــوائیة المنــاطق وجــود ظــاهرة المــدن مخططــي تواجــه التــي الكبیــرة المشــكالت مــن  
 مــن إلیهــا والمهـاجرین البســطاء مــن كبیـرة أعــداد یســكنها والتـي ,منهــا والقدیمــة الكبیـرة وخاصــة ،المــدن أطـراف
 غیــر البنــاء فیهــا یكــون التــي المنــاطق تلــك فــي والمرافــق الخــدمات مــن األدنــى الحــد تــوفر دون أخــرى أمــاكن
 بـــل لهـــؤالء الســـكن تـــوفیر فـــي یكمـــن ال المشـــكلة هـــذه وحـــل للمدینـــة، األساســـیة للمخططـــات ومخـــالف مـــنظم
 صـغیرة بتجمعـات المدینـة أرجـاء علـى تـوزیعهم ویفضل ,المعیشي مستواهم من ترفع التي العمل فرص بتوفیر
صــدار األصــلیة مــواطنهم إلــى إعــادتهم أو ,المدینــة فــي الحضــري بــالمجتمع انــدماجهم إلــى تــؤدي  القــوانین وإ
   العشوائي بالشكل انتشارهم إعادة من تحد التي

  
 والسكاني االقتصادي البعد  -  ب

   ) منها لقریبةا والمناطق المدینة في االقتصادیة األنشطة ( االقتصادي البعد – أوال
 مــن یعــد الــذي ،االقتصــادي البعــد تحلیــل فــي األساســیة المتطلبــات مــن االقتصــادیة الدراســات تعتبــر  
 مــن ونوعیتــه االقتصــادي نشــاطها فــي المــدن تتبــاین حیــث ،الحضــري التخطــیط عملیــة فــي الهامــة المــدخالت

 بعـــض وفـــي ،الســـكاني لجـــذبا عوامـــل أهـــم مـــن القویـــة االقتصـــادیة البیئـــة وجـــود یعتبـــر حیـــث ,آلخـــر مكـــان
 أو صـــناعیة مدینـــة فتكـــون األخـــرى األنشـــطة علـــى الغالـــب االقتصـــادي النشـــاط اســـم المدینـــة تحمـــل األحیـــان
  . الخ .. تجاریة
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ــــد یجــــب وبالتــــالي   ــــدة المــــدن تخطــــیط عن ــــى التعــــرف القائمــــة المــــدن توســــع أو الجدی ــــات عل  اإلمكان
 المقومـــات حقیقـــة علـــى الوقـــوف أجـــل مـــن وذلـــك ،مـــياإلقلی محیطهـــا وفـــي المدینـــة فـــي المتاحـــة االقتصـــادیة

 فــرص تــأمین یــتم بموجبهــا والتــي ،المتنوعــة االقتصــادیة األنشــطة تــوفیر فــي اســتغاللها یمكــن التــي األساســیة
 األخــرى المجــاالت كافــة فــي المدینــة انتعــاش إلــى بالنتیجــة تــؤدي ،مضــمونة دخــول وتحقیــق  للســكان العمــل

  . ةوالعمرانی والصناعیة التجاریة
  

  ) السكانیة الخصائص ( السكاني البعد – ثانیا
 علـى والنامیـة منهـا المتقدمـة ،عمومـا الـدول تواجههـا التـي المشـكالت أهـم مـن السكانیة الزیادة تعتبر  

 السـكانیة الدراسـات خـالل مـن إال یـتم ال القائمـة المـدن توسـع أو الجدیـدة المـدن تخطـیط فـإن وبالتالي ،السواء
 وضــع فــي هامــا دورا وتلعــب الحضــریة التنمیــة او التطــویر إلــى تهــدف دراســة ألي مشــتركا اقاســم تعتبــر التـي

 وكثـافتهم الجغرافـي وتـوزیعهم السـكان عـدد یعتبـر حیـث ،الحضـري التخطـیط علیهـا یقوم التي والبرامج الخطط
ــ دور مــن العناصــر لهــذه لمــا العمرانــي التخطــیط فــي مــؤئرا عــامال والمعیشــي الحضــاري ومســتواهم  إعــداد يف

 حالیــــا المتحضـــرة الـــدول تقـــوم ولــــذلك ،فیهـــا توفرهـــا الواجـــب الخــــدمات وطبیعـــة وأحجامهـــا المنـــاطق وتقســـیم
 نتـائج تعكـس التـي والكثافـات السـكانیة بالتركیبـة الخاصة الخرائط لذلك وتضع لسكانها فعلي إحصاء بعملیات

 ]32[ . العمل ذلك
  : التالیة المؤشرات خالل من السكانیة الدراسات وضع ویتم

 مـن المسـتقبلیة الحاجـة معرفـة وبالتـالي ) السكانیة للزیادة المئویة النسبة (السكاني النمو معدالت حساب - 1
 . معروفة حسابیة بعملیات ذلك ویتم ,المتوقعة السكانیة الزیادة الستیعاب توفرها الواجب األراضي

 وجـود علـى مؤشـرا الواحـد البیـت فـي سـراأل تعـدد یعتبـر حیـث الواحد، البیت في األسرة أفراد عدد معرفة - 2
 . المستقبلیة الحسابات في االعتبار بعین أخذه یجب سكني عجز

 النشـــطین بالســـكان یســـمى مـــا معرفـــة وبالتـــالي وجنســـهم، الســـكان أعمـــار یوضـــح الـــذي الســـكاني الهـــرم - 3
 إلــى بلیةالمســتق الحاجــة تحدیــد إلــى یــؤدي الــذي األمــر )ســنة 60-15( العمــل ســن فــي هــم الــذین اقتصــادیا
 كانــت حــال وفــي ،العمــل علــى القــادرین المدینــة ســكان لجمیــع العمــل فــرص یــؤمن بمــا االقتصــادیة األنشــطة

ـــوفیر یتطلـــب ذلـــك فـــإن ) 14-1 ( العمریـــة الفئـــة مـــن كبیـــرة أعـــداد وجـــود أي كبیـــرة الســـكاني الهـــرم قاعـــدة  ت
 أكثـر هـم مـن نسـبة ارتفـاع عنـد مـراأل وكذلك ،العدد ذلك مع تتناسب ترفیهیة وأنشطة مختلفة تعلیمیة خدمات

 . ترفیهیة ومراكز مسنین رعایة دور إلى یحتاجون فهؤالء ,سنة 60 من
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 العلمي والمستوى وتقالیدهم وعاداتهم االجتماعیة حیاتهم وطبیعة السكان نوعیة معرفة - 4
 فعلــى ،والمخططــات التصــامیم وضــع عنــد باالعتبــار أخــذها یجــب آثــار مــن علیــه یترتــب ومــا ,لهــم والثقــافي

 ,بالسـكن واالسـتقالل الخصوصـیة إلـى یمیـل االجتماعیـة الناحیة من الشرقي اإلنسان طبیعة نجد المثال سبیل
 أن إلــى هنــا اإلشــارة ویمكــن ،الســكنیة الوحــدات المتعــددة الســكنیة العمــارات فــي الســكن إلــى یمیــل ال وبالتــالي

 اإلسـالمي التـراث عـن مبتعـدة االسـتعراب ولیس باالستغرا نحو ولكنه كبیرا تطورا تشهد عموما العربیة المدن
 العربیـة لمجتمعاتنـا واالجتماعیـة الطبیعیـة الخصـائص مـع والتصـمیم التخطـیط حیـث من یتالئم الذي األصیل

 أكــان ســواء جدیــد كــل یتقبــل الــذي الحضــري الطـابع علیهــا یســیطر الكبیــرة المــدن أن نالحــظ كمــا واإلسـالمیة،
 وعــدم والعــادات التقالیــد علــى المحــافظ البــدوي الطــابع الصــغیرة المــدن فــي یســود ابینمــ مالئــم، غیــر أم مالئمــا
 ]33[ .محدود نطاق على إال والحداثة التجدید في الرغبة
  والتشریعي البیئي البعد  -  ت

  )البیئیة المشكالت( البیئي البعد –أوال
ــــر   ــــة للمــــوارد الرئیســــیین المســــتهلكین أحــــد المــــدن تعتب ــــة والمــــوارد كــــاألرض الطبیعی  والمیــــاه الطبیعی
ـــدة الكثیـــرة البنـــاء عملیـــات عـــن ینـــتج كمـــا ،والطاقـــة  والمخلفـــات والتلـــوث الضـــجیج مـــن كبیـــرة كمیـــات والمعق
 علیـــه دلـــت مــا وهـــذا ,فقـــط المدینــة ولـــیس كلهـــا األرض رئــة یعـــد الـــذي الطبیعــي للمجـــال اســـتهالكو  ,الصــلبة

 الصــناعیة المــدن عــن الناتجــة البیئیــة اآلثــارو  الطبیعیــة المــوارد اســتهالك معــدالت إلــى تشــیر التــي الدراســات
   . العالم في الكبرى

 ال لكنهـا ،ضـرورة السـكان احتیاجـات وتلبیـة العمرانیة التنمیة عملیة بأن القول یمكن ذلك خالل ومن  
 مــن األخیــر العقــد فــي العــالم دول معظــم أولــت قــدو  ،القادمــة األجیــال مســتقبل حســاب علــى تكــون أن یمكــن
ـــة المنصـــرم القـــرن ـــة بمواضـــیع واســـعاً  واهتمامـــاً  خاصـــة عنای ـــة حمای ـــة البیئ ـــم المســـتدامة، والتنمی ـــد ول  هـــذا یول

 ,الحضــري التخطـیط لعملیـة المصـاحبة البیئیـة اآلثـار تجـاه العـام الـوعي لتنـامي نتیجـة بـل ،فـراغ مـن االهتمـام
 إلیـــه یصـــیر أن یمكـــن مـــاو  مكانـــاو  زمانـــا المـــوارد محدودیـــة مـــن للعـــالم تـــراءى ومـــا الدراســـات علیـــه دلـــت ومـــا

  .المتجددة غیر خاصة الموارد استنزاف في نفسه النهج على واصلنا إذا القادمةو  الحالیة األجیال مستقبل
ـــالي     ـــة تعتبـــر وبالت ـــة أي فـــي جـــدا هـــام كمركـــب البیئ ـــة عملی ـــة تنمی  أو الزمنـــي حجمهـــا كـــان مهمـــا عمرانی

 والـتخلص والضـجیج التلـوث خفـض عملیـة علـى نصبی أنه على البیئي البعد إلى ینظر یعد لم كما ,المكاني
 بـــالتخطیط مایســـمى إلـــى ذلــك تعـــدى بـــل ,وحســب الحضـــري المحـــیط داخـــل الضــارة والملوثـــات النفایـــات مــن

 التعامــل فــي جدیــدة وأســالیب طرقـا تعكــس كمفــاهیم المســتدامة والمدینـة الخضــراء والمبــاني المســتدام الحضـري
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 والحـد المریضـة المبـاني ظـاهرة مـن والحـد البیئیـة التكـالیف مـن لتقلیلا إلى تؤدي والتي ،الحضري المجال مع
 التحــدیات مــن یعتبــر ذلــك وكــل ، ]34[المتجــددة والطاقــة البدیلــة الطاقــة علــى واالعتمــاد الطاقــة اســتهالك مــن

 أي فـي أهمیتهـا علـى التركیـز مـن البـد ثوابـت أنها على معها التعامل الحضري المخطط على الواجب الكبیرة
  . الحضري التخطیط عملیة تنفیذ أجزاء من ءجز 

  ):العمرانیة التشریعات منظومة( القانوني أو التشریعي البعد –ثانیا
صـــالح وتحســـین تغییـــر أداة یكـــون أن یمكـــن وال ،أهدافـــه یحقـــق أن العمرانـــى للتخطـــیط یمكـــن ال    وإ

  .التنفیذ موضع تضعه وحاسمة ملزمة وقوانین تشریعات إلى استند إذا إال والریفیة، الحضریة العمرانیة للبیئة
 فـــي األكبـــر الشـــأن لـــه فســـیكون ،عمومـــا الدراســـة هـــذه محـــور هـــو الموضـــوع هـــذا أن اعتبـــار وعلـــى  
 . تعالى اهللا شاء إن ،الالحقة الفصول في الكافي والشرح التفصیل
ــ الحاضــر وقتنــا فــي وصــلت وكیــف مصــادرها وتعــدد القــوانین تطــور تــاریخ استعرضــنا مــا وبعــد   ل  ىوإ

 األســس أهــم علــى والوقــوف ،والعمرانــي الحضــري التخطــیط مفهــوم وبیــان ،والمتعــددة المتنوعــة الكثیــرة الفــروع
  . علیها یقوم التي الرئیسیة والمرتكزات
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  في تسییر المجال الحضري SIGاستخدام نظم المعلومات الجغرافیة-12 
ـــــوعي مســـــتوى انخفـــــاض ان ـــــة واالهتمـــــام ال ـــــةالمعلوما األساســـــیة بالبنی ـــــات تی ـــــنظم الخاصـــــة للبیان  ب
 الحـــدیث التخطیطـــي الفكـــر غیـــاب مـــع , الحضـــري المجـــال تســـییر مجـــال فـــي )SIG( الجغرافیـــة المعلومـــات
 یراعــى ال والــذي ,ودقیــق علمــي بشــكل مدروســة غیــر تقلیدیــة طــرق علــى تعتمــد خطــط وضــع فــي واالســتمرار

 فــي وقصــور ضــعف یظهــر وهومــا وتنمیتهــا، تســییرها المــراد الحضــریة للمجــاالت والبیئیــة التخطیطیــة األبعــاد
 بشــكل وتـدوینها البیانــات وحصـر جمـع فــي لقصـور نتیجــة الفعلـي الواقـع مــع مالءمتهـا وعــدم التنمویـة الخطـط
  .متخصصة برامج استخدام خالل من الكمبیوتر باستخدام جدید تكنولوجي بأسلوب وتوثیقها وعلمي، منسق

 أو رقمیــة بیانــات كانــت ســواء المحتویــات وكافــة ططــاتوالمخ والصــور البیانــات جمــع عملیــة ففــي 
 والمســتغلة المتاحــة واإلمكانیــات جهــة، مــن والمشــاكل النقــائص عــن واقعیــة صــورة تقــدم حیــث بیانیــة رســومات

 منســق بشــكل رقمیــة خریطــة شــكل علــى عرضــها یــتم ثــم ومــن أخــري جهــة مــن توفیرهــا یجــب التــي والخــدمات
  . المجالي للتخطیط أساسیة قاعدة تشكل البیانات ألن وذلك له ومخطط

 المدینــة سیاسـة تخطــیط علـى والعـاملین الفــاعلین مهـارات مسـتوى فــي ضـعف هنـاك آخــر جانـب مـن
 وتقنیتهــا الحدیثــة المعلومــات تكنولوجیــا نظــم مــع تتعامــل التــي الخبــرات نقــص إلــى باإلضــافة ,تنفیــذها ومتابعــة

 الحضــــریة التنمیـــة عملیـــات فـــي الجیـــد المجـــالي روالتســـیی التخطـــیط تطـــویر فـــرص یقلـــل وهومـــا المســـتحدثة
ـــةو  ـــنهم فیمـــا والتناســـق المحلی ـــى باإلضـــافة ،بی ـــا تهـــتم التـــي الدراســـات محدودیـــة ال  المعلومـــات نظـــم بتكنولوجی

  . المجالي والتسییر التخطیط في )SIG( الجغرافیة
 رســـم خــالل نمــ تــدخل كــل عنــد والدقیقــة الصــائبة القــرارات اتخــاذ ذلــك فیحســم أهمیتهــا مــن بــالرغم

 ورغبــــات احتیاجــــات تلبیــــة علــــى القــــادرة التنمیــــة ومقومــــات المتاحــــة اإلمكانیــــات طبیعــــة عــــن واقعیــــة صــــورة
 المعلومـات كافـة علـى توافرهـا حیـث مـن متاحـة رقمیـة قاعـدة علـى یحتـوى جدیـد تكنولوجي بأسلوب المواطنین
  . والبیانات

  بیئيال التصمیم في الجغرافیة المعلومات نظام إدراج -12-1
دخـــال لجمـــع علـــم عـــن عبـــارة هـــي نظـــم المعلومـــات الجغرافیـــة خـــراج وعـــرض وتحلیـــل ومعالجـــة وإ  وإ

 الجغرافیــة المعلومــات إدخــال علــى الــنظم مقــدرة یتضــمن التعریــف وهــذا محــددة ألهــداف الجغرافیــة المعلومــات
 )األخطـــاء مـــن تنقیحهـــا( ومعالجتهـــا )جـــداول أســـماء،( والوصـــفیة )فضـــائیة مرئیـــات جویـــة، صـــور خـــرائط،(

حصـــــــائي مكـــــــاني تحلیـــــــل( وتحلیلهـــــــا واستفســـــــارها، واســـــــترجاعها، وتخزینهـــــــا  شاشـــــــة علـــــــى وعرضـــــــها )وإ
 نظــم وتتكــون .بیانیــة ورســومات وتقــاریر خــرائط شــكل فــي ورق علــى أو )3-5:رقــم الشــكل انظــر(الحاســوب
  .والوصفیة المكانیة المعلومات • :هي أساسیة عناصر خمس من الجغرافیة المعلومات
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  .اآللي الحاسب جهزةأ • 
  .التطبیقیة البرامج • 
  .البشریة القوة • 
  .المكاني التحلیل في تستخدم التي المناهج • 

  :البیئیة الجغرافیا المعلومات نظم فوائد -12-2
 مـن أكثـر إلـى یحتـاج خریطـة إنتـاج كـان أن مـن بـدال فمـثال :الدقـة وتحسـین اإلنتـاج زمن تخفیض  .أ 

 الحاســوب اســتخدام أن كمــا ســاعة مــن أقــل فــي إنجــازه یمكــن حاســوبال وباســتخدام اآلن نجــده یــوم
 ضــغط عــن النـاتج األعصــاب إرهـاق أو الطقــس حـاالت عــن تـنجم قــد التـي األخطــاء مـن كثیــرا یقلـل

  .العمل
 واحـد لشـخص فـیمكن اآلن أمـا العاملـة باألیـدي الخـرائط مراسـم تمتلئ كانت حیث :العمالة تخفیض  .ب 

  قیاسي زمني وقت في جمیعها الرسم بعملیات قیامال الحاسوب استخدام في متمرس
 االقتصـــادیة التكلفـــة تقلیـــل فـــي یصـــبان أنهمـــا نجـــد أعـــاله الفائـــدتین إلـــى بـــالنظر :التكلفـــة تخفـــیض  .ج 

  .انجازها سیتم التي لألعمال
  :البیئي التخطیط عملیات في الجغرافیة المعلومات نظم استخدام -12-3

 واإلقلیمــــي القــــومي مســــتویاته بكافــــة التخطــــیط عملیــــات جــــراءإل المعلومــــات نظــــم مــــن االســــتفادة یمكــــن 
  :]1[كالتالي العمل مراحل كافة بتنفیذ ذلك ویتم والعمراني،

  :المعلومات جمع -12-3-1
 الصـور خـالل مـن قیاسـي وقـت فـي المعلومـات مـن قـدر أكبـر جمـع یمكن المعلومات نظم باستخدام

 العـــالمي النظـــام باســـتخدام أو األرضـــیة المســـاحة عملیـــات طریـــق عـــن أو بعـــد عـــن االستشـــعار أو الجویـــة
 أمـر یكـون یكـاد العادیـة بـالطرق المعلومـات جمـع أن حـین فـي أخرى، لطرق إضافة (GPS)المواقع لتحدید
 الحالــة هــذه فــي فإنــه كاملــة لدولــة أو كبیــرة لمســاحات ســتجري التخطــیط عملیــة كانــت إذا خصوصــا معقــد
 وفــي اسـتخدامها إمكانیــات لمعرفـة التربــة ألنـواع ودراسـة الطبیعیــة للظـروف ودراســة أولیـة خــرائط رسـم سـیتم
 معــدل دراســة جانــب إلــى هــذا)13-1 :شــكل رقــم( المختلفــة األراضــي اســتغالل یــتم ســوف المجــاالت أي

 تتزایـد التـي العمالـة حجـم إلـى إضـافة طـویال وقتـا الدراسـات هـذه تسـتغرق وقـد الدولة، في السكانیة الزیادات
 سـتاالیت صـورة أو جویـة صـورة علـى الحصـول تـم لـو أنـه حـین فـي التخطیط، مشاریع في لالعم تقادم مع

 فیهــا یــتم لحظــات فــي ذلــك وســیكون الطبیعیــة والثــروات والتربــة األرض عــن كاملــة معلومــات ســتعطي فإنهــا
  .الصورة التقاط

                                                
 .159: ص ، ،1993دمشق  ،تخطیط المدن،أحمد الفخري 1
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 ت الجغرافیة تطویر نموذج دورة البیئة في المدینة، باسعمال نظم المعلوما  :12-01: شكل رقم

Source:  Sara A El Baki Mahmoud, Environmental Solutions as Main Approach to Sustainable 
Neighborhood, THESE Doctorat,  2014, Ain Shams University P 23  

  
  :المعلومات تحلیل -12-3-2

 عدیـدة أنـواع تحلیـل علـى بیـرةك قـدرة لهـا الجغرافیـة المعلومـات نظـم فـي المسـتخدمة التطبیقیة البرامج
 األیــدي مــن التقلیـل مــع عالیـة ودقــة وبكفـاءة علیهــا الحصــول تـم التــي الصـور تحتویهــا التـي المعلومــات مـن

 وبـزمن دقـة أكبـر نتـائج یعطـي ممـا العادیـة، بـالطرق المجمعـة المعلومـات بتحلیـل سـتقوم كانـت التي العاملة
 رسـم عملیـات مـن تسـهل تسـتخدم التـي الرسـم بـرامج أن كمـا .لللعمـ االقتصـادیة التكلفـة مـن التقلیل مع أقل

 بكامــل للمــدن ودقیقــة كاملــة خــرائط علــى بســهولة الحصــول یــتم وبالتــالي المختلفــة، والــدول للمــدن الخــرائط
  .نحتاجها التي المعلومات

   :النتائج إظهار -12-3-3
 عبـر الخـرائط إظهـار أو میـدیاالجیو  برنـامج مثـل المسـتخدمة الحاسـوب برامج عبر النتائج إظهار یتم

 عملیــــات نتـــائج علـــى والحصــــول الخـــرائط هـــذه طباعـــة یمكــــن كمـــا األوتوكـــاد، برنــــامج مثـــل الرســـم بـــرامج
 الجغرافیــة المعلومــات نظــم بواســطة العمــل مــن كبیــرة فائــدة حققنــا قــد نكــون وبــذلك .الــورق علــى التخطــیط
ـــیم، القـــومي التخطـــیط عملیـــات إلجـــراء  التطبیقیـــة البـــرامج فـــإن العمرانـــي التخطـــیط یخـــص فیمـــا أمـــا واإلقل
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ـــیح المعلومـــات نظـــم فـــي المســـتخدمة ـــالیم للمـــدن الثالـــث البعـــد دراســـة تت ـــة معلومـــات یعطـــي ممـــا واألق  كامل
 الزیــادات بحســاب مســتقبال ســتحدث التــي التغیــرات دراســة إمكانیــة مــع للمدینــة العــام الشــكل عــن وواضــحة
 أي عــالج وبالتــالي تحــدث قــد التــي للتغیــرات للمدینــة ثالثــي تصــور خــالل مــن والعمــران للســكان المتوقعــة
 اسـتخدام دور .حـدوثها قبـل العمرانـي وطابعهـا المـدن وبشـكل للمـدن العـام بـالتخطیط تسيء عمرانیة مشاكل

  .التخطیط عملیات في الروتینیة اإلداریة الجوانب تقلیص في الجغرافیة المعلومات نظم
   :التخطیط إدارة -12-3-4

 اإلدارة هـذه تتبـع وقـد مسـتویاته بكافـة العـام التخطـیط بعملیـات یقوم الذي اإلداري الجهاز بها ویقصد
 المــؤهالت مختلفـي المـوظفین مـن معــین كـم علـى وتحتـوي الــخ،......بـذاتها مسـتقلة وزارة تكـون أو البلـدیات

 الحــدائق هنــدسوم المــدني والمهنــدس المعمــاري التخطــیط مهنــدس علــى العمــل طــاقم یشــمل أن عــادة ویتفــق
   .والقانونیة واالجتماعیة االقتصادیة العلوم مجال في والباحثین المدینة ومصمم

  
   :التخطیط إدارة أقسام-12-4

  :العادة في وتشمل آلخر بلد من أو ألخرى مدینة من األقسام هذه وتختلف     
  .المختلفة لتخطیطا لعملیات الالزمة المساحیة الخرائط بتحضیر ویختص: المساحیة الخرائط قسم  -  أ

  .األراضي الستعماالت المیدانیة بحوث بعمل ویختص :األرض استعماالت قسم   - ب
 شــوارع بتخطــیط الخاصــة والمباحــث الدراســات بعمــل ویخــتص: العامــة والطــرق الشــوارع شــبكات قســم  - ت

  .العامة والطرق المدینة
 تخطــیط تحضــیر أي العــام للتخطــیط التفصـیلي التخطــیط بتحضــیر ویخــتص:  المنــاطق تخطــیط قســم  - ث

ـــاطق  ویخـــتص األراضـــي تقســـیم قســـم .5 .العـــام التخطـــیط إطـــار فـــي المدینـــة منهـــا تتكـــون التـــي المن
  .المقسمون بها یتقدم التي التقسیم مشروعات ومراجعة األراضي تقسیم الئحة بتحضیر

ــــة البــــرامج قســــم  -  ج ــــة لمشــــروعات المالی ــــامج بتحضــــیر ویخــــتص:  البلدی  المــــدى طویــــل المــــالي البرن
  .العام للتخطیط طبقا المدینة مجلس بها یقوم التي العامة عاتللمشرو 

 العـاملین زیـادة یسـبب قـد والتـي العمالـة مـن كبیـر عـدد إلـى تحتـاج بـدورها األقسـام وهـذه: البحوث قسم  -  ح
 تــأخیر فــي یســبب والــذي العمــل فــي الــروتین مــن یزیــد األقســام هــذه تعــدد كمــا العمــل، تعطیــل إلــى فیهــا
 نظـــام بواســـطة العمـــل إمكانیـــات مـــع المتعـــددة األقســـام هـــذه وبمقارنـــة .فقـــط التخطـــیط ولـــیس عمـــل أي
ــــ  تحلیـــل وبـــرامج المعلومـــات وتخـــزین جمـــع لبـــرامج الشـــاملة فیـــه المســـتخدمة الحاســـوب وبـــرامج SIGالـ

 تكـالیف مـن التقلیـل مـع سـرعة وأكثـر ودقـة سـهولة أكثر یصبح العمل أن نجد الرسم وبرامج المعلومات
  .والمستقبلي الحالي قالنطا على العمل
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  :خالصة الفصل

 :مواضیع اساسیة هي األول الفصل تم التطرق في هذا
  .تطور فكر نمو التجمعات العمرانیة  -  أ

  .تحدید المفاهیم العمرانیة و البیئیة  - ب
 ).المبادئ واألسس،المفهوم ،لمحة تاریخیة ( التخطیط العمراني   - ت
  .طیط المدن أبعاد التخطیط العمراني والمتطلبات األساسیة لتخ  - ث
 .في تسییر المجال الحضري SIGاستخدام نظم المعلومات الجغرافیة  -  ج

 
 مع التعامل حال الهویة مجهول علمي فن الحضري التصمیم أنلنا  أتضح الفصل  هذا خاللمن  و

 حالة في أو القائمة، المدن بناء أو تأهیل إعادة حالة في ،سواءً  الحضریة المدن وععمران ِعمارة بناء
  .اي خلق حواضر جدیدة حداثاالست

  
 مران المدنوع ِعمارة عن ،االستمرار على الحضریة المدن وقدرة التصمیم البیئي عن یتكلم فالُكلّ 
 المتداولة العمراني التصمیم وأسس مباديء طبقی واحدة حضریة مدینة توجد ال إنما ء،االخضر  الحضریة

نذ  مدائنه ِعمارة اأیض األسیوي ولعله واألوربي، األمریكي الغرب بنى التي ،الماضي القرن منتصف مُ
ختلف علمي فن أنه في یعتقد َحتىَّ  وال ، نهااوعمر  الحضریة  واإلسكان، الحضري التخطیط عن بالكلیة مُ

ن  .بامتیاز معهما یتكامل كان وإ
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  قدمةم -
، بحیــث " البیئــة" أعطــى  1972مــؤتمر األمــم المتحــدة للبیئــة البشــریة فــي ســتوكهولم عــام  أعطــى فهمــًا واســعًا

ـــة  ـــر مـــن مجـــرد عناصـــر طبیعی ـــى أكث ـــدل عل ـــة، ومعـــادن، ومصـــادر للطاقـــة، (أصـــبحت ت مـــاء، وهـــواء، وترب
مــن المــوارد المادیــة واالجتماعیــة المتاحــة فــي وقــت مــا وفــي  بمثابــة رصــیدأصــبحت  ، و)ونباتــات، وحیوانــات

   .مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته
ـــات، أو " ـــة، أو مجموعـــات النبات ـــم البیئـــة كحاجـــة موضـــوعیة،لیبحث فـــي أحـــوال البیئـــة الطبیعی لقـــد نشـــأ عل

ــ.الحیوانــات التــي تعــیش فیهــا، وبــین الكائنــات الحیــة الموجــودة فــي هــذه البیئــة فــي األفــراد  م البیئــة یبحــثوعل
والجماعـــات والمجتمعـــات واألنظمـــة البیئیـــة، وحتـــى فـــي الكــــرة الحیة،ولـــذا یعتبـــر أحـــد فـــروع علـــم األحیــــاء 

  .]1["یبحث في الكائنات الحیة ومواطنها البیئیة الهامة،حیث
عرُف علم البیئة بأنه العلـم الـذي یبحـث فـي عالقـة العوامـل الحیـة   ُ ) وكائنـات دقیقـة مـن حیوانـات ونباتـات( وی

بدراســـة وضـــع الكـــائن الحـــي فـــي  وهـــو معنـــي.مـــع بعضـــها الـــبعض، ومـــع العوامـــل غیـــر الحیـــة المحیطـــة بهـــا
كیــف تعمــل : ویحــاول علـم البیئــة اإلجابـة عــن بعـض التســاؤالت، ومنهـا.موقعـه، فضــال عـن محیطــه الفضـائي

المحــیط بهــا ســواء الكیمــاوي أو الطبیعــة، وكیــف تتعامــل الكائنــات الحیــة مــع األحیــاء األخــرى أو مــع الوســط 
، یتكـــون مـــن مكونـــات حیـــة وأخـــري میتـــة أو  -النظـــام البیئـــي-وهـــذا الوســـط  ،) 1-2:الشـــكل رقـــم(الطبیعـــي 

  .جامدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النظام البیئي الحضريو  البیئة 1-2:شكل رقم
  2007 مركب من طرف الباحث :المصدر

  
                                                

 .27مجلة المدینة العربیة ،مرجع سابق،ص  1

 المحیط الطبیعي العناصر الحیة

 النظــــــام البیـــــئي

 البیـــــئة 

 حیةالال العناصر
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  :والعمران البیئي للوعي التاریخي التطور -1
 مـؤتمر إعـالن ظهـر، اإلنسـانیة الحیـاة جـودة حسـاب علـى االقتصـادیة بالتنمیة الشدید االهتمام ان        

 جـودة بتحقیـق اهـتم ولكـن خـاص بشـكل البیئـة علـى بالحفـاظ یهـتم لـم والـذي،اإلنسـانیة للبیئـة المتحـدة األمـم
  .االجتماعیة العدالة تحقیق ئمباد مع االقتصادیة التنمیة مبادئ دمج طریق عن لإلنسان، الحیاتیة البیئة

 .العشرین القرن من الثاني النصف في اإلنساني الفكر تطور أوجه أحدك والمعاهدات المواثیق -1-1
 علیهـا والحفـاظ المتجددة غیر الموارد حمایة مبدأ على التأكید عن یزید البیئة على الحفاظ نصیب یكنلم    

 االحتبـاس ظـاهرة التربـة، المـاء، الهـواء، كتلـوث  خـرىأ بیئیـة قضـیة ألي ذكـر أدنـى دون مـن النضـوب،
 .]2[ "إلخ.......الحراري،
 فـي الزاویـة حجـر مثـل الـذي المبـدأ وهـو ،"العـالم عناصـر أقـیم اإلنسـان" اإلعـالن هـذا مبـادئ أهـمو كانـت 

 أقـیم اإلنسـان كـان فـإذا .األرض وكوكـب اإلنسـان بـین العالقـة تعریـف إعـادة مسـألة فـي )براندتالنـد(تقریـر
ـا سـلیم حیـوي محـیط وجود بالضرورة یقتضي العنصر هذا على المحافظة فإن العالم عناصر  علـى قـادر بیئیً

 .متطلباته توفیر
 العامـة المبـادئ وضـع مـن انتقالـه فـي وذلـك اإلنسـاني للفكـر جدیـد تطـور ظهـر األرض قمـة مـؤتمرات مـع و

 تحقـق مـدى لقیـاس واضـحة مؤشـرات سـتخداما ثـم محـددة، غایـات إلـى وترجمتهـا العامـة األهـداف وضع إلى
 بـدأت ورویـًدا االقتصـادیة للتنمیـة األهمیـة كانـت البدایـة فـي أنـه إلـى أخلـص أن یمكـن وبـذلك الغایـات هـذه

 التنمیـة ربـط إلـى اإلنسـاني الفكـر تطـور حیـث البیئة على الحفاظ النهایة وفي إلیها تنضم االجتماعیة العدالة
  . اإلنسان راحة أجل من اعیةاالجتم والعدالة االقتصادیة

 
  البیئي المنظور من الحضري العمران -2

 اسـتخراج ،همـا اإلنسـاني النشـاط أنـواع مـن فقـط نـوعین علـى بـالتركیز بـدایتها فـي البیئیـة الدراسـات قامـت
 ىإلـ التجاهـل هـذا یعـود و والمـدن الحضـریة للمنـاطق الكامل التجاهل مع الزراعي واإلنتاج الطبیعیة، الموارد

 الریفیـة فالمنـاطق عشـر الثـامن القـرن في )روسو جاك جان( الفرنسي الفیلسوف عصر إلى یرجع فكري خط
 التاسـع القـرن منتصـف فـي الفنیـة لألعمـال والمراجـع الشـر فهـي المـدن أمـا والنقـاء، الخیـر هـي الطبیعـة حیـث
 .المفقود للفردوس الرومانسیة النظرة هذه استمرار یالحظ وأدب وأشعار لوحات من عشر
 - )مـارش جـورج (كتـاب هـوالتـي تناولـت الموضـوع  عشـر التاسـع القـرن فـي الكتابـات أهـم مـن كـان

GEORGE PERKINS MARSH - ولكن المراعي على والجور والنحر التصحر مشكالت على ركز والذي 

                                                
  .59ص2008جانفي ، ،شمس عین جامعة،مذكرة ماجیستیر،الحضري للعمران البیئیة اإلدارة،الفقي أحمد ع 2
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ا البیئیـة الدراسـات تركیـز كـان الفردیـة المحـاوالت بعـض ،باسـتثناء  وحتـى یـةالریف المنـاطق فـي منحصـرً
ا یتجاهلون البیئیین المؤرخین بعض كان العشرین القرن ثمانینیات    .المبنیة والبیئة الحضر تمامً

 
 مـن كـان وربمـا الموارد حركة على باألساس التركیز كان المدن بوجود البیئیة الدراسات اعترفت عندما      
 فـي للمـدن النظـرة وكانـت .العمرانـي مالنظـا فـي الطاقـة وتحـوالت حركـة دراسـة االتجـاه هـذا تطبیقـات أشـهر
 فالمـدن .فائـدة أقـل صـورة إلـى مفیـدة صـورة مـن تتحـول حیـث الطاقـة اضـمحالل منظومـة مـن كجـزء العمـوم
 مـن  النظـرة وهـذه البیئـة فـي طفیـف اضـمحالل الطبیعیـة المـوارد اسـتخراج طریـق عـن االسـتمرار  یمكنهـا
 .طفیلیات صورة في المدن وضعت شدید اضمحالل مخلفاتها إلقاء ثم البیئة،

 االهتمـام جـذب علـى البیئـة بـاحثو عمـل البشـریة للتجمعـات المتحـدة لألمـم األول المـؤتمر فـي 1986 فـي
 1987 عـام ولكـن،الطبیعیـة والمـوارد بالبیئـة المـدن عالقـة علـى التركیز وباألخص ، للعمران البیئیة بالقضایا

 أشـار والـذي الشـهیر تقریرهـا )براندتالنـد( لجنـة أصـدرت فقـد للمدن، البیئي المنظور لتغییر الزاویة حجر مثل
 التحتیـة البنیـة فـي البیئیـة مشـكالت على كبیر بشكل ركز كما والبیئة، المدن بین التفاعلیة بالعالقة مرة ألول

 إعـادة إلـى البیئیـة المنظمـات مـن الكثیـر دفع ما وهو، النامیة بالمدن العمرانیة المناطق في الصحیة والشئون
 بالغـذاء، اإلمـداد الطاقـة، احتیاجـات الحضـري، السـكاني للنمـو البیئیـة التـداعیات ودراسـة المـدن، استكشـاف

عـادة  البیئیـة الجوانـب دراسـة البیئیـین البـاحثین بعـض مـن الحـالي الوقـت فـي األمـر وصـل وقـد التـدویر وإ
  .للمدن اإلیجابیة

  

  العمراني المنظور من البیئة -3
 العالقـات توصـیف إشـكال مـن كشـكل البیئـة باسـتخدام العمـران شـؤون فـي لمفكـرونا قـام العصـور مـر علـى
 االجتمـاع وعلـم عمرانـي تصـمیم من العلمیة مذاهبهم اختالف على وذلك البعض، بعضها وبین المدن داخل
 جـامعتي فـي التـاریخ أسـتاذ -GRAEME DAVISON -)دافیسـون جـرایم( یقـول وكمـا .الجغرافیـا وعلـوم

 بتوصـیف االجتمـاع علـم منظـرو قـام شـیكاجو، مدرسـة وحتـى أرسـطو كتابـات مـن بدایـة" ورنوملبـ هارفـارد
ـا بتشـریحها وقـاموا ،كائنـات أو كأجسـام المـدن  بتسـجیل وقـاموا والشـرایین، والرئـة كالقلـب أعضـاء إلـى داخلیً
 .واضمحاللها نموها
 طبیعـي كنظـام المدینـة هـو لمسـیطرا المفهـوم كـان عشـر التاسع القرن وبدایات عشر الثامن القرن أواخر وفي

 محاوالت عدة تمت عندما العشرین، القرن من الستینیات حتى آلخر وقت من السطح على یظهر ظلالذي 
  .الطبیعیة النظم تحلیالت باستخدام وقد العمرانیة الدینامیكیات لنمذجة
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 مـن كـان وقد والطبیعة المدینة بین بالعالقة المختص ذلك وهو العمران، في للبیئة ثالث منظور وهناك      
 حدد عندما في عشر الرابع القرن في -IBN KHALDOUN -)خلدون بن (المنظور هذا مع تعامل من أوائل
 الحـدیث العصـر فـي أمـا، المـدن تخطـیط لنجـاح تتـوفر أن یجـب التـي الطبیعیـة المـوارد مـن عـدد كتاباتـه فـي
 مطلـع فـي -  PATRICK GEDDES-)جیـدیس یـكوباتر  (-EBENEZER HOWARD- )هـاورد إبنیـزر( قـام فقـد

 وكـان باسكتلندا  الوقت ذاك في الجدید العمراني التصمیم علم داخل بالطبیعة االهتمام بتقدیم العشرین القرن
 والبیئـة، المدینـة واإلقلـیم، المدینـة بـین العالقـة تنـاغم علـى مركـًزا المدینـة، لتخطـیط عضـوي بمـدخل یـؤمن

 فقـد بالنسـبة أما التناغم هذا تحقیق في التخطیطیة للعملیة الهام والدور المدینة، داخل األراضي واستخدامات
 تـزاوج التـي  عملیـات تسـاعد أن یمكنهـا الحدائقیـة المـدن نظریـة صاحب )هاورد إلبنیزر (المدن أن یرى كان
 بیئـة تخلیـق علـى ستسـاعد كمـا المتحـدة، المملكـة فـي كبیـرة بسـرعة تتحـرك التـي التعمیـر والریـف الحضر بین

 مـدن ، الثالثینیـات فـي الجدیـدة المـدن برنـامج علـى وفلسـفته أفكـاره أثـرت وقـد قیمـین مـواطنین تنـتج صـحیة
 وفـي المتحـدة الوالیـات فـي وكولومبیا  رستون كمدینتي الخاصة التنمیة مشروعات األمریكیة األخضر الحزام
 االتجـاه مـع االهتمـام حیث بالطبیعة، وعالقتها ینةالمد منظور نحو العمرانیین من الكثیر اتجه األخیرة اآلونة
 ومثـال الطبیعـة مـع التوافـق عـن بعیـًدا العمرانیـة بالتكوینات المبني الشكل مبدأ على التركیز عن التخلي نحو
 طبیعیـة ظـواهر باعتبـارهم والمـدن البشـر عـرف والـذي -KEVIN LYNCH-)لیـنش كیفـین (كتابـات ذلـك على
  .متكامل مجتمع من جزء باعتبارها اوفهمه معها التعامل یجب

  
  :الحضریة علم االیكولوجیا الحضریة  و ظهور  البیئة  -4
 ویعــرف علــى انــه العلــم الــذي یبحــث فــي عالقــة.  أحــد فــروع علــم األحیــاء الهامــةاالیكولوجیــا علــم  یعتبــر 

غیـــر الحیـــة  مـــع بعضـــها الـــبعض ومـــع العوامـــل) مـــن حیوانـــات ونباتـــات وكائنـــات دقیقـــة ( العوامـــل الحیـــة 
  .)2-2:الشكل رقم(المحیطة بها 

األلمانیــة التــي وضــعها عــالم الحیــوان األلمــاني  " Okologie "مشــتق مــن كلمــة  االنكلیزیــة"  Ecology"و كلمــة 
ومعناهــــا  Oikes( م بعـــد دمــــج كلمتـــین یونــــانیتین همـــا  1866عــــام -Ernest Haeckl-)  هیجـــلارنســـت (

  ) ومعناها علم  Logosو مسكن
ونقــول تبـوأ المكــان أي نزلــه وأقـام بــه والبیئــة ، لغــة العربیــة فـأن كلمــة بیئــة مشـتقة مــن الفعــل الثالثـي بــوأوفـي ال

  . ]3[هي المنزل 
  
  

                                                
 9ص  ، 2003قالشرو ،علم البیئة ،علیاء خاتون ،بوران  3
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 البیئة الحضریةعناصر :2-2:شكل رقم  
  .C MARCIC THESE Docteur De L’université De Pau Et Des Pays De L’ADOUR:المصدر

 
تفسـیرا شـامال بحیــث  ]4[فقـد أعطاهـا مـؤتمر سـتوكهولم  االســتخدامالبیئـة لفظـة شـائعة هـا أیضـا و یمكـن تعریف 

) المـاء والهـواء والتربـة والمعـادن ومصـادر الطاقـة والنباتـات والحیوانـات ( تشمل البیئـة الطبیعیـة المتكونـة مـن 
ـــة  ـــةوالبیئ ـــدور األساســـى فـــي ت، یســـمى البیئـــة المشـــیدة أو مـــا االجتماعی ـــاة فـــي لمجتمعـــات ولهـــا ال نظـــیم الحی
وتشــــمل كافــــة النشــــاطات ,عــــن طریــــق تغییــــر وتكییــــف البیئــــة الطبیعیــــة وحمایتهــــا لخدمــــة البشــــریة ، البشــــریة

  ) .الزراعیة والصناعیة والتجاریة والتعلیمیة والصحیة ( , االقتصادیةوالفعالیات 
علـــى  یســـتمدو  اإلنســـان المســـاحة التـــي یعـــیش فیهـــا" وفـــق هـــذا المنظـــور یمكـــن تعریـــف البیئـــة بأنهـــا   

ــــه مــــن المأكــــل والملــــبس والمــــأوى  ــــنظم ,متطلبــــات حیات ــــق ال ــــي البشــــر وف ــــدأ اتصــــاالته ونشــــاطاته مــــع بن ویب
  . ]5["كالعادات والقیم واألخالق واألدیان ، االجتماعیة

  
 

                                                
 .مؤتمر األمم المتحدة للبیئة البشریة ،عاصمة السوید  ،بمدینة ستوكهولم  1972انعقد في سنة  4
 .24ص  ،الكویت  ،عالم المعرفة  ،البیئة ومشكالتها  ،محمد سعید ،و صباریني ،ح رشید 5
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  الحضري العمران في البیئیة القضایا -5  
 القسـم یتصـل حـین وفـيالبنیـة  األجنـدة ومشـكالت خضـراء مشـكالت قسـمین؛ إلـى البیئیـة المشـكالت تنقسـم
 الثـاني القسـم فیتعامـل ،الـخ ....الحـراري االحتبـاس األوزون، ثقـب التصـحر،) عالمیـة بیئیـة بمشـكالت األول

 للتغذیـة كاالفتقـار  التصـنیع ومشـكالت البیئیـة الصـحة مشـكالت مـن الداخلیـة الحضـریة البیئـة مشـكالت مـع
ا الحساسة المناطق استعمال لصحي،ا الصرف خدمات سوء النقیة، بالمیاه   .الخ....وتدهورها، بیئیً
 علـى مباشـر بشـكل تـؤثر التـي المشـكالت أنها حیث القسم هذا في علیها التركیز سیتم التي المشكالت وهي
ـا معـه التعامـل یـتم أن یمكـن الـذي القسـم أنهـا كمـا الحضـریة، البیئـة جـودة قلیمهـا المدینـة نطـاق فـي داخلیً  وإ

 المسـتوى علـى تعـاون إلـى حلهـا فـي تحتـاج كمـا عالمیـة، مشـكالت فهـي األول القسـم مشـكالت اأمـ المحـیط،
 . الدولي
 كفایـة عـدم وهـي المشـكالت مـن مجموعـات أربـع مـن واحدة ضمن عادة الحضریة البیئة مشكالت تقعحیث 
 تـدهور نبعاثـات،اال و الحضـریة المخلفـات عـن النـاتج التلـوث البیئیـة، والخـدمات التحتیـة بالبنیـة اإلمـداد
 أو المدینـة نطـاق داخـل عـادة تقـع المشـكالت هـذه أن مـن الـرغم وعلـى البیئیـة األخطـار وفقـدانها، المـوارد
 .تجاهله یمكن ال عالمي بعد تحمل قد أنها إال الحضري إقلیمها

 للـوعي كاالفتقـار تكـون قـد أسـباب لعـدة نتیجـة المدینـة داخـل البیئیـة المشـكالت هـذه مـن العدیـد تحـدث وقـد
 وعـدم للمعرفـة االفتقـار الضـعیفة، السیاسـات السـیئة، الحوكمـة خفیـة أو ظـاهرة غیـر ؛ العامـة، والمشـاركة

 المشـكالت وجـود اسـتمرار یعنـي والمباشـرة الظـاهرة باألسـباب واالكتفـاء معهـا، والتعامـل األسـباب هذه مواجهة
  .البیئیة

  مكونات البیئة وتقسیماتها -6
الشــامل، نظامــًا كبیــر الحجــم، كثیــر التعقیــد، تــرتبط مكوناتــه بتــأثیرات عكســیة،  تمثــل البیئــة، بإطارهــا  

 باالســـتمرارالتـــي تشـــكل فـــي مجموعهـــا وحـــدة متكاملـــة تتمیـــز  ،االرتدادیـــةتأخـــذ صـــورة لولـــب مـــن التفـــاعالت 
  . واالتزان

مــن  كبیــر بــین البــاحثین فیمــا یتعلــق بمكونــات البیئــة اخــتالفیوكــد المختصــون بأنــه لــیس هنــاك مــن   
ن  أكـد  1972فـان مـؤتمر سـتوكهولم عـام .المفردات،أو أختلف عدد هـذه المكونـات اختلفتحیث المضمون وإ

  .البیئة هي كل شيء یحیط باإلنسان أنعلى 
ومن خالل هذا المفهـوم الشـامل الواسـع للبیئـة یمكـن تقسـیم البیئـة التـي یعـیش فیهـا اإلنسـان مـؤثرًا ومتـأثرًا الـى 

  :راتب السعود. د.أ حسب-هما قسمین ممیزین
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  :البیئة الطبیعیة -6-1
یقصـــد بهـــا كـــل مـــا یحـــیط باإلنســـان مـــن ظـــواهر حیـــة وغیـــر حیـــة، ولـــیس لإلنســـان أي أثـــر فـــي         

ــــة والنباتــــات .وجودهــــا ــــاخ والترب ــــة والتضــــاریس والمن ــــي البنی ــــة ف ــــات البیئی ــــل هــــذه الظــــواهر أو المعطی وتتمث
ه تختلــف مــن منطقــة الــى أخــرى تبعــًا لنوعیــة المعطیــات المكونــة والشــك ان البیئــة الطبیعیــة هــذ والحیوانــات

  .لها
:  

نجازاتــه التــي أوجـــدها داخــل بیئتـــه الطبیعیــة، بحیــث أصـــبحت هــذه المعطیـــات        یقصــد بهــا اإلنســـان وإ
فاإلنســـان مــن حیـــث هــو ظـــاهرة .البشــریة المتباینــة مجـــاًال لتقســیم البیئـــة البشــریة الـــى أنمــاط وأنـــواع مختلفــة

تفـاوت مــع بیئـة ألخـرى مــن حیـث عــدده وكثافتـه وسـاللته ودرجــة تحضـره وتفوقـه العلمــي ممـا یــؤدي بشـریة ی
  :الى نوعین مختلفین تقسیم البیئة البشریةویمیل بعض الباحثین الى .الى تباین البیئات البشریة

 

 االجتماعیـــةم تتكــون مــن البنیــة األساســیة المادیـــة التــي شــیدها اإلنســان، ومــن الــنظ:  االجتماعیــةالبیئــة -أ
ذلــك الجــزء مــن البیئــة البشــریة الــذي  االجتماعیــةبعبــارة اشــمل، المقصــود بالبیئــة .والمؤسســات التــي أقامهــا

، االجتمـــاعي، وأنمـــاط التنظـــیم االجتماعیـــةیتكـــون مـــن األفـــراد والجماعـــات فـــي تفـــاعلهم، وكـــذلك التوقعـــات 
ـــع مظـــاهر المجتمـــع األخـــرى ـــةاالجتوبوجـــه عـــام تتضـــمن البیئـــة . وجمی  االجتماعیـــةأنمـــاط العالقـــات  ماعی

 االجتماعیـــةالقائمـــة بـــین أألفـــراد والجماعـــات التـــي ینقســـم إلیهـــا المجتمـــع، تلـــك األنمـــاط التـــي تؤلـــف الـــنظم 
  .والجماعات في المجتمعات المختلفة

ویعنــى بهــا الوســط الــذي خلقــه اإلنســان لنفســه بمــا فیــه مــن منتجــات مادیــة وغیــر مادیــة،  البیئــة الثقافیــة -ب
وهــذه .فیهــا اســتمراره فــي محاولتــه الدائمــة للســیطرة علــى بیئتــه الطبیعیــة، وخلــق الظــروف المالئمــة لوجــوده وو 

البیئـة التــي صــنعها اإلنســان لنفســه، وینقلهـا كــل جیــل عــن اآلخــر، ویطـور فیهــا، ویعــدل ویبــدل، تســمى البیئــة 
یــة تتضــمن األنمــاط الظــاهرة والباطنــة وعلیــه، فــان البیئــة الثقاف.الثقافیــة لإلنســان، وهــي خاصــة باإلنســان وحــده

للســلوك المكتســب عــن طریــق الرمــوز، الــذي یتكــون فــي مجتمــع معــین مــن علــوم ومعتقــدات وفنــون وقــوانین 
  .وعادات وغیر ذلك

وكمــا هــو الحــال فــي الصــور الثالثــة الســابقة لمكونــات البیئــة، فــان هــذه المكونــات األربعــة، فــي هــذه الصــورة 
وقــد یكــون .، والتكنولوجیــا، تتفاعــل فیمــا بینهــا مــؤثرة ومتــأثرةاالجتمــاعيان، والتنظــیم الطبیعــة، والســك: الرابعــة

، وقــد یكـون سـلبًا یـؤثر علـى البیئــة ویضـر بهـا، بمـا ینــتج البیئـةهـذا التفاعـل إیجابیـًا یـنعكس بفوائــد جمـة علـى 
  .والمدمر أحیاناً  عنه مشكالت تتفاوت أهمیتها وتأثیرها من المستوى الهین البسیط الى المستوى المعقد
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أنــواع ،مــن  إلــىتُقســم الــنظم البیئیة،بوصــفها وحــدة طبیعیــة تنــتج مــن تفاعــل مكونــات حیــة بــأخرى غیــر حیــة، 

  :قسمین إلىحیث توفر المكونات الحیة والمكونات غیر الحیة، 
  .نظام بیئي طبیعي أو متكامل، ونظام بیئي غیر متكامل 
  ملالنظام البیئي الطبیعي أو المتكا -7-1

بوصـفه أیـة مسـاحة طبیعیـة ومـا تحتویـه  Ecosystemینظر علم البیئة إلى النظام البیئـي الطبیعـي   
مــن كائنــات حیــة نباتیــة أو حیوانیــة أو مــواد غیــر حیــة، بــل ویعتبــره بعــض البــاحثین بأنــه الوحــدة الرئیســیة فــي 

  .والنظام البیئي قد یكون بركة صغیرة، أو صحراء كبیرة. علم البیئة
مكـن تعریـف النظـام البیئـي كتجمـع للكائنـات الحیـة مـن نبـات وحیـوان وكائنـات أخـرى، كمجتمـع حیـوي، ی     

تتفاعـل مـع بعضـها فــي بیئتهـا فـي نظــام بـالغ الدقـة والتـوازن، حتــى تصـل إلـى حالــة االسـتقرار، وأي خلـل فــي 
  .]6[النظام البیئي قد ینتج عنه تهدیم وتخریب للنظام

ي إجمــاًال فــي أبســط صــورة مــن مكونــات غیــر حیــة ومكونــات حیــة تشــكالن معــًا یتكــون النظــام البیئــ "     
  .]7["نظامًا دینامیكیًا متزنًا 

ویتكـون بشـكل عـام ) 5-2:انظـر الشـكل رقـم(یشكل النظام البیئي وحدة الـدراســة فـي عــلــم اإلیكولوجیا        
  :من

  مكونات حیة "BIOCENOSE  :" إلخ.. یه وغیر مجهریهنباتات، حیوانات،كائنات مجهر.  
  مكونات غیر حیة "BIOTOPE  :" ،إلخ...الماء، التربة، الحرارة، الرطوبة ،. 

   المكونات أو العوامل غیر الحیة -7-2
المكونــات غیــر الحیــة تشــمل المــواد العضــویة وغیــر العضــویة، مثــل المــاء وثــاني أوكســید الكــاربون   

جین والمــــاء وأمــــالح الفوســــفور وأحمــــاض أمینیــــة والبروتینــــات واألوكســــجین والكالســــیوم والنتــــروجین والهیــــدرو 
وكـــــذلك نـــــوع التربـــــة ،]Humus - ]8 -والكاربوهیـــــدرات والـــــدهون والفیتامینـــــات واألحمـــــاض النوویـــــة، والـــــدبال

وعناصــر .والتضـاریس،والغابة والمســتنقع والنهـر والبحیرة،وعناصــر المنــاخ، كـالحرارة والرطوبــة والریـاح والضــوء
علمـًا بـأن جـزءًا بسـیطًا مـن هـذه التراكیـب تسـتفید منـه الكائنـات الحیـة، .لجاذبیة واإلشعاع الشمسـيفیزیائیة، كا

خزن في الرواسب القاعدیة.وهو الذي یكون ذائبًا في الماء   .اما الجزء األكبر فهو مُ
  

                                                
  http://ar.wikipedia.orgالنظام البیئي، من ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة  6
  .21، ص 1994بوران و محمد حمدان أبو دیة، علم البیئة،دار الشروق، عمان،  -یاء حاتوغعل 7

  .مادة سمراء أو سوداء تنشأ من تحلل المواد النباتیة والحیوانیة، وتشكل الجزء العضوي من التربة- 8
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   المكونات او العوامل الحیة -7-3
البیئــي المعنــي بالدراســة مــن حیــوان تشــمل المكونــات الحیــة جمیــع الكائنــات الموجــودة ضــمن النظــام   

ـــات  -كاألشـــجار، والحیوانـــات -النباتـــات: وتشـــمل. ونبـــات وكائنـــات حیـــة دقیقـــة كالحشـــرات القاریـــات، والكائن
  .)3-2:شكل رقم( الخ..كالبكتریا والفطریات) المیكروبات(المجهریة 

بیــرة فیمــا بینهــا، لكنهــا تشــترك فــي مــع ان للــنظم البیئیــة الطبیعیــة إختالفــات ك: دورات الغــذاءو  الكائنــات الحیــة
فكــل . صــفة واحــدة مهمــة،وهي التركیــب الحیــوي، الــذي یعتمــد علــى عالقــات التغذیــة بــین األعضــاء المختلفــة

، وهــي ثــالثنظــام بیئــي طبیعــي یحتــوي علــى  : أنــواع مــن الكائنــات الحیــة مرتبطــة غــذائیًا مــع بعضــها بعضــًا
تهم الغذاء وتسـمى المسـتهلكات، وثالثـة نعـیش متطفلـة وتحـل كائنات تصنع المواد وتسمى المنتجات،وأخرى تل

كالت الفتات والمحلالت   .المواد او تفترس الكائنات األخرى،وتسمى المفككات أو َا
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Biotope = Biotique + Abiotique  
 إطار الحیاة تبرز+ اإلنسان= النظام البیئي العمراني

 صحیة اإلطار العمراني و النظام البیئي داخل حدود التأقلم و التكیف 

 عناصر النظام البیئي العمراني 3-2:شكل رقم
 2012مركب من طرف الباحث  .:المصدر
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  التي یجب مراعاتها في تصمیم مخططات التهیئة و التعمیرالعوامل البیئیة  -8
 بالتـالي تـتحكم فـي توزیعـهو  ة الموجودة فـي الوسـط،إن الكائن الحي معرض بفعل العوامل اإلیكولوجی  

ـــؤثر ســـلبا إذا لـــم تراعـــي القواعـــد. تعـــدادهو  تـــؤثر إیجابیـــا باالســـتعمال و  االحتیاجـــات الالزمـــة،و  هـــذه العوامـــل ت
 :تكمن فيو  عناصر المحیطو  األمثل لــلـتـقـنیاتو  العقالني

  :الـعـوامـل الـبـشــریـة -8-1
التلـــوث بأنواعــه، الـــــدور الـبـیئـــي للمســـاحات : لقــدرة علـــى الــتحكم فیهـــا ومنهــالإلنســان دور فـــي ظهورهــا ولـــه ا

  .الخضراء، االزدحام، الضجیج، النفایات
  :تلوث الهواء -8-1-1

 .هـــو الوســط الغــازي المحــیط باإلنســـانو  الهــواء هــو مــن أهــم العناصـــر التــي تشــكل البیئــة األرضــیة  
ـــم التـــدفقو  ـــه وســـط دائ ـــاز بأن ـــرةو  مـــن غـــازات ثابتـــة الحركـــة، یتركـــبو  یمت ـــات صـــلبةو  متغی  ســـائلةو  مـــن جزیئ
  . میكروبات مرضیة مـعـلـقـة في طبـقــة الهواءو 

 المسـموح النسـب عـن الهـواء تلـوث معـدالت بهـا یزیـد مـدن فـي نسـمة بلیـون  1.1 مـن یقـرب ما حیث یعیش
ـا بهـا  إلـى بـالهواء المعلقـة ادالمـو  نسـبة خفـض تـم إذا عـام كـل تجنبهـا یمكـن التـي الوفیـات عـدد ویقـدر  عالمیً

 مـا وهـو نسـمة،  800  000 إلـى 200  000 بـین مـا العالمیـة الصـحة منظمـة حـددتها التي اآلمنة النسب
 ، اآلمنة النسب عن المعلقات نسب بها یرتفع التي بالمدن الوفیات إجمالي من % 5 إلى % 2 من یقرب
 ومعـدالت السـیارات، امـتالك فـي عـالي معـدل الهـ جیـدة، لتهویـة تفتقـر التـي المـدن فـي كبیـرة مشـكلة ویمثـل
 وأمـراض التـنفس، مشـكالت لزیـادة یـؤدي قـد الهـواء لتلـوث والتعـرض الفحـم اسـتعمال أو التصـنیع فـي عالیـة
  .والمحاصیل والمزروعات واآلثار بالمباني الضرر إلحداث تمتد آثاره أن كما .والموت والقلب، الرئة

خل الالعقالنــي لإلنســان فــي النظــام الطبیعــي الــذي أدى إلــى اإلخــالل و یرجــع ظهــور هــذه المشــكلة إلــى التــد
ـــــعي لهــــذا النظــــام نتــــاج كمیــــات كبیــــرة مــــن النفایــــات التــــي لــــم یبحــــث فــــي كیفیــــة معالجتهــــاو  بــــالتوازن الطــبیــ  إ

حــیط بالتــالي تــدهورت طاقــة التنظیــف الــذاتي للمو  فـكـلـمـــا ازداد عــدد الســكان ازداد التلــوث ،الـتـخـلـــص مـنـــهاو 
  .]9[الطبیعي مع مرور الزمن إلى درجة التشبع بالملوثات أو الزوال نهائیا

عـبــارة عــن "فقـد عرفـه بأنـه )  1976مـارتن ( أفضل تعریف للتلـوث هـو مـا جـاء فـي قـاموس العلـوم الحیـة و  
ـــود كمیــات كبیــرة مــن المــواد الغیــر طبیعیــة فــي البیئــة أو أنــه تركیــز غیــر عــادي للمــواد الطبیع یــة بمقــادیر وجـــ

  .]10[ "تسبب تأثیرات غـیــر مـرغوب فیها
  

                                                
 16:ص، مرجع سابق ،د عبد المحسن صالح 9

 .74: ، ص 1995البرهاني ، الماء و الصحة ، عمان . هشام أ 10
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  : السكانو  آثار تلوث المدینة على المدینة -8-1-2
الواجهــات الــدائم إلــى غــازات عــوادم الســیارات تــؤدي إلــى تغییــر لــون األبنیــة األمــر و  إن تعــرض األبنیــة      

تآكـل المعـادن، لـذلك تحتـاج مجمـل  الذي یحتاج إلى عملیة تنظیف دوریة لها تسبب بعض أنواع الـدخان إلـى
المنشــآت إلــى عملیــات صــیانة أمــا بالنســبة لإلنســان فتــأتي الخطــورة مــن تعــرض اإلنســان إلــى ملوثــات الهــواء 

نــــذكر هنــــا بعــــض الكــــوارث الناتجــــة عــــن تلــــوث و  بحیـــث هــــذه األخیــــرة لهــــا قابلیــــة اختــــراق الجهــــاز التنفســــي
  ):4-2:رقم الشكل(الهواء

  
  ظاهرة االحتباس الحراري :4-2 مشكل رق
  http://espacesvt.com/wp-content/images/u3_pc/doc_12.png الموقع االلكتروني :المصدر

  
للتخفیــف مــن  یــدة یمكــن اتخاذهـاهنــاك إجـراءات عد :طــرق مكافحتــهو  الوقایـة مــن تلــوث الهــواء -8-1-3

  :تتمثل فیما یليو  درجة تلوث الهواء
 التخطیط السلیم عند إنشاء المصانع لوقایة التجمعات السكنیة.  
 مراقبة حركة السیارات مع تحدید مرور السیارات والتقلیل قدر اإلمكان من مفترقات الطرق.  
 أماكن االزدحامخاصة في و  غرس مساحات كبیرة من األشجار المقاومة للتلوث.  
 تحري عدم تموضع التجمعات السكانیة في اتجاه الریاح الحاملة للملوثات.  
 عرف الترسیبو  وسائل الترشیحو  استخدام المداخن العالیة.  
  إلخ... الطاقة الشمسیة، الكحوالت،(استعمال الوقود األقل تلویث.(  
  دقائق 10منع ترك السیارات مشتغلة عند توقفها الفترة زمنیة تزید عن. 
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 :تـلـوث الــمـــاء -8-2
 حیـث النامیـة الـدول وفـي  والصـناعیة المنزلیـة التصـرفات تضـم المـدن فـي المیـاه تلـوث مصـادر  

 المعالجـة المیـاه مـن المتصـرف یكـون ال الصـرف، میـاه علـى المعالجات بعض وتتم الصرف شبكات تتواجد
 العـالم مسـتوى علـى األفقـر المـدن فـي المنزلـي الصـرف مـن الـتخلص یـتم كمـا  المطلوبـة الجـودة علـى عـادة

  .معالجة بدون السطحیة المیاه أو التربة في مباشرة
   :في الوسط الحضريتـلـوث الـمیـاه  -8-2-1

 الصـرف مـن الـتخلص سـوء ومشـكلة األطفـال علـى وخاصة العامة الصحة على شدیدة مخاطر یمثل       
 لخصـائص تغییـره عنـد خاصة كبرى، مشكلة یسبب والذي الصناعي الصرف بمشكالت عادة تقترن المنزلي
 نـواتج مـن تـتخلص التـي الصـناعات أن كمـا  الماشـیة السـتهالك أو للـري صـالحة غیـر تصـبح بحیـث المیـاه

 إفسـاد الشـبكة، داخـل بالغـة أضـرار إلحـداث تؤدي؛ قد الصحي الصرف شبكات داخل معالجة بدون صرفها
 التفـاعالت لـبعض نتیجـة) الشـبكة داخـل انفجـارات تحـدث قـد الحاالت بعض وفي الفعالة، المعالجة عملیات

 یـؤدي قـد (وبحـار بحیـرات، أنهـار،) السـطحیة المیـاه تلـوث أن كمـا (المتوقـع غیـر والحیویـة الكیمیائیـة
 كمـا الملوثـة البحریـة الكائنـات اسـتهالك أو الملوثـة، بالمیـاه المباشـر االتصـال طریـق عـن صـحیة لمشـكالت

 وزیـادة السـیاحة، معـدالت انخفـاض المصـاید، مـوت عـن الناتجـة الدخل موارد لفقدان االقتصادیة اآلثار تمتد
 عـن البحـث المـدن علـى یجـب المیـاه مصـادر تتـدهور عنـدما أنـه كمـا بهـا واإلمـداد المیـاه معالجـة تكـالیف
  .القائمة التكلفة أمثال ثالثة عن یزید ما یكلفها یمكن ما وهو میاه من احتیاجاتها لتغطیة بدیلة وسائل
تمثــل مشــكلة تلــوث المــاء أحــد المظــاهر البــارزة فــي تــدهور الوســط الطبیعــي، مــن جــراء التطــور حیــث       

مشــربه إلــى جانــب تأثیرهــا فــي و  الحضــري المعاصــر، حیـــث أصــبحت هــذه المشــكلة تهــدد اإلنســان فــي مأكلــه
  .كثیر من مظاهر الحیاة األخرى

   :حـةمـكـافـو  تـلـوث الـمیـاه -8-2-2
لذلك یجـب أن یكـون تـدخلنا فـي مجـال المیـاه و  البیئة شرطان من شروط التنمیة المستدیمةو  إن الماء  

المتصلة بالمشـاكـل العامة في مجال البیئة، من خالل حمایة المـورد مدعومـة بتوجیهـات جدیـدة سـواء بالنسـبة 
لمكافحــة هــذا التلــوث یمكــن و  .النــاجحو  الفعــال االســتخدامو  للهیاكــل األساســیة أم بــالـنـسـبـــة إلــى اســتعمال المــاء

  :)5-2:الشكل رقم( صیاغة مجموعة من التدابیر المهمة
الدولـة، الهیئـات المحلیـة، (إعداد سیاسة لمجال التكفل بالتطهیر مـع تحدیـد واضـح لمسـؤولیات كـل متعامـل -أ

  ...) هیئات التسییر،
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اســتغاللها عــن طریــق إدخــال تســعیرة لمصــلحة و  التطهیــرتــوفیر الوســائل المالیــة الالزمــة لتســییر منشــآت  -ب

  .التطهیر مدعومة عند االقتضاء بإعانات من طرف المتعاملین السابقین
  ).اقتطاعهاو  تماثل إتاوة تحصیل الماء( إحداث إتاوة التلوث بمقتضى فساد نوعیة الماء  -جـ
رســوم إضــافیة فــي اتجــاه ( عادلــة و  تطبیــق مبــدأ مــن یلــوث یــدفع عــن طریــق إحــداث آلیــات مالیــة مناســبة -د

  ).منح عالوات في إزالة آثار التلوث أو التخفیف منه و  الملوثـین
  .محطات تصفیة المیاه المستعملةو  إنشاء محطات تطهیر -هـ
  .وجوب وضع مخططات بحیث تساهم في التقلیل من التلوث للمیاه -و
میــاه الشــرب ( میــاه الشـرب و  EAUX USÉESاحتـرام المعــاییر الخاصـة بوضــع قنــوات صـرف المیــاه  -ي

متــر حتــى نتجنــب وضــعها فــي منســوب واحــد مــع 1.20ال یزیــد عــن و  ســم80توضــع علــى عمــق ال یـــقل عــن 
  .] 11[ )قنوات صرف المیاه، احترام میل الـقنوات 

  

  
  

 http://sciencepasteur.pbworks.com الموقع االلكتروني: المصدر
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  :ري تسیر النفایات في الوسط الحض-8-3
لقـــد اعتمـــد اإلنســـان منـــذ القـــدم علـــى تحویـــل المـــواد مـــن حالتهـــا الطبیعیـــة إلـــى حالتهـــا االصـــطناعیة   

بحیــث تـمـكـنــــه مــــــن االســتفادة مــن هــذه المــوارد فــي تلبیــة مقتضــیاته الحیاتیــة لكــن هنــاك مــن العناصــر مــن ال 
ـــدا عـــن الحاجــة میــة فیرمــى إمــا علــى صــفته الطبیعیــة أو یكــون بــذلك دون أهو  یمســه هــذا التحــول، فـیـبـقـــى زائـ

  .على صفة أخرى ناتجة عن تـفاعله مــع ظروف معیـنة
 التنظیـف المنزلـي، تنظیـف الشـوارعو  هـي البقایـا المنزلیـة مـن فضـالت الطعـام:النفایات الحضـریة -8-3-1
  :هيو  التي یجب التخلص منهاو  غیرها من الـموارد التي تلوث البیئةو 
ـــي تنـــتج عـــن تحضـــیر األغذیـــةو  هـــي الفضـــالت التـــي تطرحهـــا المنـــازلو  :یـــةالقـــاذورات المنزل * تنظیـــف و  الت

  .الـنـشــاطـات المنزلیة األخرىو  المنزل
نظـرا لحجمهـا الكبیـر یتعـذر جمعهـا و  هي كـل األشـیاء التـي تسـتعمل فـي المنـزل كاألثـاثو  :النفایات الكبیرة *

  .بواسطة الوسائل العادیة
أخــرى و  المخــابرو  خاصــة الطــرق العمومیــة، الحــدائق، األســواق، الحظــائر: نظیــفالنفایــات الناتجــة عــن الت *

 .الهدمو  ناتجة عــن أعـمال الحفر
  :النفایات الصناعیة -8-3-2

 یمكن القول بأن النفایات الصناعیة تشمل جمیع المخلفات السامة المتمثلة في الـمواد القابلة لالشتعال    
الصناعات التي تساهم في ظاهرة .غیرهاو  فضالت المؤسسات الصناعیةأو القابلة للتفاعل الناتجة عن 

األثاث باإلضافة إلى الكثیر من و  صناعة الورق، الجلود،النسیج، األخشاب:الـنفایات الصناعیة تشمل
  ]12[ورشات إصالح السیارات و معامل تحمیض الصورو  المؤسسات التجاریة الـصغیرة مثل معامل البخار

  :الخاصة النفایات -3- 3- 8
كل المواد المستخدمة للتشخیص أو للعنایة بالمرضى داخل المرفق الصحي أو خارجه، وفي حالة     

تلوثها بدم وسوائل جسم المریض بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وفي حالة كان المریض مصاب بمرض 
الطبیة الخطرة  معدي أو عدم مصاب ویراد التخلص منها وترمي كالنفایات تعتبر من ضمن المخلفات

ویجب التخلص منها بالطرق السلیمة عن طریق المحارق واألفران والتعقیم وغیره ویستثنى من ذلك األطعمة 
 .واألوراق التي یستهلكها المرضى خالل فترات العنایة بهم

   :النفایات الهامدة -4- 3- 8
  .مواد الهدمو  یةالكتل الخراسانو  كل المواد الناتجة عن الحفر أو األتربة الزائدة     

  
                                                

 . 21: ص ، مرجع سابق ،مجلة العلوم و التكنولوجیا  12



 البیئي المنظور من الحضري العمران____ ____________________________الفصل الثاني 

60 
  

  
 :حل لمشكل النفایات الطرح في أماكن التفریغ المراقبة-8-3-5

هـــي األمـــاكن التـــي تـكــــون و  التجاریـــة الزال یـــتم دفنهـــا فـــي األرضو  مـــن النفایـــات المنزلیـــة %60إن   
تفــرغ الفضــالت و  مخـصـصـــة لــرمـــي النفایــات بحیــث یــتم طمــر النفایــات فــي حفــر ترابیــة مجهــزة بشــكل مســبق

عنــد اختیــار و  )8-2:رقــمالشــكل  (ربــة بشــكل متنــاوب مــع الفضــالتمــن ثــم یوضــع فوقهــا طبقــة مــن التو  یهــاف
  :هذه الطریقة علینا أن نراعي النواحي التالیة

  .نوعیة التربة التي تطمر فیها هذه النفایات -
  .لمنع تسرب وصول التلوث إلیه) یجب أن یكون عمیقا نسبیا ( منسوب البساط المائي  -
  .اتجاه الریاح في موقع الحفرة بالنسبة للمدینة -
  .رص التغطیة الترابیة النهائیة بشكل جید -
  .خاصة غاز المیثانو  مراقبة الغازات المنطلقةو  مراقبة تحلل الفضالت -
ذلـك عنـد تـوفر األراضـي القریبـة مـن المدینـة بأسـعار و  مضمونة صحیاو  رخیصةو  تعتبر هذه الطریقة جیدة -

  .]13[یة رخـیصة تجار 
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  :في الوسط الحضري التلوث الضوضائي -8-4
ـــوث   ـــواع األخـــرى للتل ـــا عـــن األن ـــه مختلف ـــة وبســـهولة لكون ویتوقـــف ، ال یمكـــن تعریـــف الضوضـــاء بدق

التـي تنتشـر وتتـرك أثـرا فـي البیئـة المحیطـة  شـعائیة والعضـویةاال و بعكس الملوثات الكیمائیة، بتوقف مصدره
  :وللضوضاء تعاریف كثیرة ومختلفة سوف نورد بعضها. والتربة والماء في الهواء ، بنا

  وهــــــو نــــــوع مـــــن انــــــواع التلــــــوث الجــــــوي "  NAUSES" الضوضـــــاء كلمــــــة مشــــــتقة مــــــن التعبیـــــر الالتینــــــي 
ــــــى شــــــكل موجــــــات) االهتــــــزازي( ــــــة . یصــــــدر عل ــــــه  فإنهــــــاامــــــا الموســــــوعة البریطانی   تعــــــرف الضوضــــــاء بأن
   . ]14["الصوت الغیر مرغوب" وضاء بأنه الض لموسوعة األمریكیةوقد عرفت ا". الصوت الغیر مطلوب"

علـــى أنـــه جملـــة أصــــوات ، الضـــجیجيو  ویقصـــد بـــالتلوث الضوضـــائي أو مـــا یعـــرف بــــالتلوث الســـمعي أ   
ویختلـف الضـجیج عـن بـاقي أنـواع التلـوث البیئـي فـي أنــه  .تحـدث تـأثیرا مضـایقا ومثیـرا للعصـبیة ، مسـتهجنة

   .وكذلك ینتهي التلوث بتوقف مصدر الضجیج، على البیئةال یترك تأثیرات مضرة 
الضوضاء بأنها أصوات غیر مرغوب فیهـا أو أي صـوت مرتفـع یـؤدي إلزعـاج أو إقـالق یعرف كما   

ال نسـتطیع غلـق أذاننـا أمامـه أي مـا یتحـتم و  المـسـتـمع بـصفـة خاصة هـو ذلـك الصـوت الـذي ال نریـد سـماعه،
هــو أقـل درجــة صـوت یمكــن لشــخص و  )dB(تقـاس األصــوات بوحــدة الدیسـبال و  اعلینـا اســتماعه بـدون إرادتــــن

  .]15[ دیسبال 40إلى  30الكالم العادي من و ) دیسبال 30(یقدر الهمس بـو  عادي أن یسمعها
  
 -:الوسائل التخطیطیة والتصمیمیة للتحكم فى الضوضاء  -8-4-1
  :مراعاة اتجاه الریاح  -  أ

أن الریـاح تتجـه مـن المسـتمع إلـى مصـدر الضوضـاء  أي( الصوت  تجاهالالریاح معاكس عندما یكون اتجاه 
هـــذا یخلـــق منطقـــة ظـــل و فــإن هـــذا یجعـــل الموجـــات الصـــوتیة تنحنـــى إلـــى أعلــى بعیـــدا عـــن ســـطح األرض ) 

نفــس اتجــاه الضوضــاء فهــذا  فــي، ولكــن عنــدما یكــون اتجــاه الریــاح )منطقــة خالیــة مــن الضوضــاء( صــوتى 
ــ الصــوتیة تیجعــل الموجــا شــكل  ( اتجــاه ســطح األرض  متجهــه بالكامــل نحــو المســتمع فــيألســفل  يتنحن

  .)7-2:رقم
  
 

                                                
  kba-ips.comالموقع , ماهي الضوضاء , بدر , الشیباني  14
15 INGALLINA.P. « L’espace urbain ». Ed. Parenthèse. Paris 2000. P 155. 
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  تأثیر اتجاه الریاح على انتشار الموجات الصوتیة : 7-2:رقمشكل 

  .مرجع سابق ، بدر,  الشیباني :المصدر
  
فـى فى حالة وجود میول فـى أرضـیة الموقـع فإنـه ینبغـى وضـع الطـرق  :استغالل طبوغرافیة الموقع    - ب

ـــذلك تـــأثیر  ـــل ب ـــة الظـــل الصـــوتى فیق ـــانى فـــى المنســـوب المـــنخفض فـــى منطق ــع المب المنســـوب المرتفـــع وتوزیـ
أمـــا فــى حالـــة المیـــول  ،اجزالضوضــاء بشـــكل ملحـــوظ علــى مـــن بـــداخل المبنــى، وذلـــك بـــدون اســتخدام الحـــو 

لظـــل الصــعبة فإنــه یمكــن جعــل الطریــق فــى المنســوب المــنخفض وتوزیــع الكتــل علــى الهضــاب فــى نطــاق ا
  .الصوتى المتكون بواسطة میول الموقع

  :الطرق العمرانیة  -8-4-2
 تحدید المناطق الخاصة بالنشاطات الصناعیة المولدة للضجیج.  
  ـــة و  كلمــا كانــت الشــوارع مســتقیمة(اعتمــاد شــبكة معینــة للشــوارع تحــاول التخفیــف مــن الضــجیج األبنیـ

  ).مـسـتـمـرة كـان انتشار الضجیج كبیرا
 لتقلیل من حركة السیاراتاو  التحدید.  
 القواعد الصناعیة خالل الفترة اللیلیةو  توقیف المنشآت.  
 الشوارع المغطاةو  اللجوء إلى األنفاق.  
 الحــــواجز النباتیـــة مـــن أجــــل امتصـــاص جــــزء كبیـــر مـــن الموجــــات الصـــوتیة فــــي و  غـــرس األشـــجار

  ).%10نسبة  متر من األشجار یقلل من الضجیج 1(مــصادر الصوت و  المناطق السكنـیــة
إضــافة إلــى الطــرق الســالفة الــذكر هنــاك أخــرى لمكافحــة الضوضــاء :تشــریعیةو  طــرق تســییري -8-4-3

المتعلقــة بتســییر المــدن، مثــل ســن القــوانین تمنــع أو تحــد مــن البنــاء فــي األمــاكن األكثــر تعرضــا للضوضــاء، 
ــاء قواعــــد تقــــنن اســــتعمال اآللیــــات المولــــدة للضــــجیج، منــــع اســــتعمال المنبهــــ ات الـــــصوتیة بالمقربــــة مــــن إنشــ

  .وضع إشارات المرور خاصة بذلكو  العیادات الطبیة، تحدید السرعات في المناطق المختلفةو  المستشفیات
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  التي یجب مراعاتها في تصمیم مخططات التهیئة و التعمیرالـعـوامــــل الـطـبـیـعـیـة  -9

      زالزل، الفیضـانات، الحرائــق، العوامـل المناخیــة الــ: حیـث أن لإلنسـان قــدرة مجامعتهـا بصــفة نسـبیة منهـا      
ـــة، التســـاقط (  ـــاح، التشـــمیس، الرطوب ـــالتخطیط، ) الحـــرارة، الری ـــى هـــذه العوامـــل ب وتكمـــن ســـیطرة اإلنســـان عل

  .التصـمـیـم الجید لتفادي الخلفیات واألضرار الناتجة عنها
ــًا ثیرمودینــام ــًا حركی تنتقــل فیــه الطاقــة الحراریــة عبــر ، یكيیمثــل الغــالف الجــوي الغــازي نظامــًا حراری

حركة الهواء والریاح مـن مكـان الـى آخـر داخـل هـذا النظـام وتـؤدي الـى تغیـرات مناخیـة بعضـها قصـیر االمـد 
درجــة (حالــة الغــالف الجــوي "ویعــرف الطقــس بانــه . وتســمى بــالطقس وبعضــها طویلــة االمــد وتســمى بالمنــاخ

فــي مكــان مــا خــالل فتــرة وجیــزة مــن الــزمن تتــراوح بــین ) الــخ.. .الحــرارة واألمطــار والضــغط الجــوي والریــاح 
، وقــد یتغیــر الطقــس بــین ســاعة واخــرى او مــن یــوم الــى آخــر او مــن فصــل "الســاعة الواحــدة الــى عــدة شــهور
  . الى فصل آخر في نفس المكان

دة حالة نظـام الغـالف الجـوي فـي مكـان مـا خـالل فتـرة طویلـة مـن الـزمن تقـدر بعـ"یعرف المناخ بانه 
ان حالـة المنـاخ هــي . وتعـد حـاالت المنـاخ محصـلة وتــراكم لحـاالت الطقـس قصـیرة االمـد". عقـود مـن السـنین

حالة شمولیة للنظام الثیرمودینامیكي للغالف الجـوي تجـري خـالل فتـرة طویلـة مـن الـزمن فـي مكـان معـین وقـد 
  .بأكملها ضیةاألر حتى الكرة  أومناخي وقارة  إقلیم تشمل منطقة معینة ودولة معینة و

الحالة الناتجة عن تفاعل مجموعـة مـن االنظمـة المترابطـة والتـي تمثـل الغـالف "النظام المناخي  إن 
بعضــها مــع الــبعض ) القــارات( الیابســة مــن االرض واألجــزاء واألنهــارالجــوي والمحیطــات والبحــار والبحیــرات 

واذا كـان الغـالف الجـوي . كوكـب االرض االخر مما یؤثر على النظم البیئیة والطبیعیـة الموجـودة علـى سـطح
)Atmosphere ( ـــاح مـــن مكـــان الـــى اخـــر وتـــؤثر فـــي  واإلمطـــاریمثـــل نظامـــًا مناخیـــًا تنتقـــل فیـــه الحـــرارة والری

وجلیـد القطبـین  واألنهـاروالذي یتكون مـن المحیطـات والبحـار والبحیـرات  االنظمة االخرى فان الغالف المائي
  .یمثل نظامًا مؤثرًا في المناخ

ـــة  إذ  ـــوم هـــذا النظـــام بتزویـــد الغـــالف الجـــوي بالرطوب ویعتبـــر عامـــل اساســـي فـــي ) بخـــار المـــاء(یق
الشمســیة الحراریــة ونفاذیتــه  لألشــعةدرجــة حــرارة األرض مــن خــالل قــوة امتصاصــه العالیــة ) خفــض(تلطیــف 

  .]16[العالیة لها
  
  

                                                
األكادیمیة العربیة ،رسالة ماجستیر ، عزیز الكوفي ، ظاهرة اإلحترار الكوني وعالقتها بنشاطات اإلنسان والكوارث الطبیعیة 16

 20: المفتوحة في الدنمارك ،ص
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  :تعمیركأحد العناصر التصمیمیة في مخططات التهیئة و ال الـــمــنـــاخ -9-1
إن الكائن الحي معرض إلى العوامـل المناخیـة الموجـودة فـي الوسـط الـذي یعـیش فیـه، فهـي بـذلك تـتحكم فـي  

خمســة عوامــل رئیســیة لهــا تأثیرهــا المباشــر علــى توزیــع الســكان ]23[" روســل"قــد ذكــر العــالم و  .تعــدادهو  تـوزیـــعه
رتبهــا حســب و  .المصــانعو  الـمــشـــاریع كالمــدنبالتــالي إقامــة و  )8-2:رقــم الشــكل(فــي النظــام البیئــي الحضــري 

ـــة -الریـــاح-التســـاقط-الحـــرارة(أهمیتهـــا  و ســـوف نـخـصــــص هـــذا الجـــزء لدراســـة المـــؤثرات ).التكـــاثف -الرطوب
اختیــار بـدائل التصــمیم الــمناسب للتخطــیط و  التــي تـدخل فــي وضـعو  البیئیـة التـي تــؤثر فـي التخطــیط العمرانـي

 .العام والتصمیم التفصیلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العوامل المناخیة الموجودة في المدینة  :8-2:رقمشكل 
  .مرجع سابق ط وفیق محمد،:المصدر

  
ال یجـب خلـط هـذا المفهـوم مـع مفهـوم الـزمن بمفهومــه العلمـي الواضـح، الـذي یتعلـق بمكـان معـین لحالــة    

مراحـل هـذه الشـروط بالبحـث عـن تسـتنتج و  مـؤقـتـــة لـلـشـروط الجویة الـذي یسـتنتج مـن الطبیعـة الجیوفیزیائیـة
  .األسباب، بالتأكید أكـثـر فأكـثر توقعات التطور لهذه المراحل التي تمتد من یوم إلى بعض األسابیع

  :]17[تتبع من خالل نظرتین" علم المناخ "الدراسة العلمیة للمناخ -
انطالقــا و  الـجـویــــة،نصــف السـنویة لمختلــف الظـواهر و  نظـرة تحلیلیــة تخـتص بتأســیس المعـدالت الســنویة -أ

  .)9-2:رقم الشكل(من األعمال المختلفة ألنواع المناخ المتعلقة باالنسجام المتعدد لمختلف العوامل
 .المتغیرات الجویة حسب لكل طبقة من طبقاته و  نظرة شاملة تتعلق بدراسة المظهر -ب

                                                
17 DICTIONAIRE DE L’URBANISME P: 167 
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  و على المبني ـ  اإلنسانعناصر المناخ التي تؤثر على : 9-2:رقمشكل 

  .1980ط وفیق محمد،المناخ و التشكیل العمراني،رسالة ماجستیر،مصر،:المصدر
  
 :عـنـاصـر الــمـنـاخ-9-2
تعـد الشـمس المصـدر الرئیسـي للحـرارة، حیـث تقـدر كمیـة الحـرارة التـي تصـل فـي الدقیقـة : الحرارة -9-2-1

تسـمى بالثابـت و  )10-2:رقـم الشـكل(، ²سـم1كـالوري علـى  2بسـعرتین حـراریتین أي  ²سـم1الـواحــدة إلى كـل 
األشـــعة تحـــت الحمـــراء، یرتـــد اإلشـــعاع و  الحــراري تنتقـــل الطاقـــة الشمســـیة علـــى هیئـــة إشــعــــــاع فـــوق بنفســـجي

رأسـیا مـن مكـان و  األرضي مرة أخرى إلى الغالف الجوي على شكل موجات حراریة حــیث تنتقـل الحـرارة أفقیـا
 :یتوقف علىو  ابتا عبر مـســتــویـات األرضال ثو  إن اإلشعاع الشمسي لیس متساویا. إلى آخر

األرض ممـــا یـــؤدي هـــذا إلـــى توزیـــع اإلشـــعاع علـــى ســـطح األرض و  اخـــتالف المســـافة بـــین الشـــمس - 1
  .بشكل غیر منـتـظـم

  .امتصاص الطبقات الغازیة لألشعة الشمسیة األمر الذي یضعف كثیرا من قوتها - 2
  .مكان آلخر على سطح األرض اختالف عدد ساعات إشراق الشمس خالل الیوم الواحد من - 3
 .زاویة میل األشعة الشمسیة على سطح األرض خالل الیوم - 4
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  :و توفیر الظل في المدینة  سـشـمحركة ال -9-2-2

ــذا كــان ,العمرانــيو  یعتبــر التشــمیس مــن العوامــل الطبیعیــة الهامــة التــي تــؤثر علــى الفــراغ المعمــاري   ل
  .)12-3:انظر الشكل رقم(ن عدة زوایاالبد من دراسة هذا العامل انطالقا م

ـــة، ـــوازن اإلشـــعاعي للمدین ــــرض و  إن انعكـــاس األشـــعة یلعـــب دورا هامـــا فـــي الت ـــى شــــدة الـتـعـ ـــه عل تعتمـــد قیمت
المغروسـات الخضـراء علـى خـواص و  تعتمد عكسـیة مـواد البنـاءو  على قابلیة العكس،و  المباشر ألشعة الشمس

  :]18[نقدم فیما یلي بعض األمثلةو  اص طبیعة السطح السفلي،غیر ذلك من خو و  الـمـادة، لون الواجهة
  35ــــ  %30الخرسانة الفاتحة اللون%  
  45المرمر الفاتح اللون ـــــــــــــــــــ%   
  65ـــــــــــــــــــــ  %50حجر الكلس%   
 25اإلسفلت الخشن الرمادي ـــــــــــ م%   
 20ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخشب%  

 بنــاء علــى ذلــك نجــد بــأن أصــعب الظــروف تالحــظ فــي مبــاني المدینــة المكتملــة حیــث یعتبــر الســطح البنــاءو  
  ).11-2:الشكل رقم(تبلیط الطرق مـــن المصادر اإلضافیة العاكسة لألشعة الحراریة و 
  

                                                
18 Michelson, W. & Roberts, E. Children and the Urban Physical Environment. In W. Michelson, SPINA 

(Eds) : University of Toronto, 1979, P 211. 

  
  .2016الباحث،العمران البیومناخي،دروس قسم البیئة و المدینة،جامعة المسیلة،:المصدر
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 التحلیل البیومناخي :11-2: رقمشكل 
  .2007.جامعة المسیلة.سكن و التنمیة المستدامةد معزوز السعید،محاضرات ال :المصدر

 
 قــدم /شــمعة 60إلــى  45مــن ( تــوفیر شــدة االستضــاءة المناســبة والموزعــة بانتظــام لألنشــطة العادیــة : أوال

وقد تزید عن هـذا المعـدل فـي حالـة بعـض األنشـطة الدقیقـة مثـل عـزف العملیـات الجراحیـة فتصـل  ،)مربع
كمــا . ظــة أن إضــاءة غرفــة العملیــات یجــب أن تكــون بــدون ظــالل مــع مالح، قــدم مربــع/شــمعة 100إلــى 

؛ فمنهــا  )12-2:الشــكل رقــم (یتجــه التصــمیم إلــى تــوفیر شــدة استضــاءة متغیــرة باســتعمال خافــت الضــوء
 . ]19[والخافتة لالستراحة وذلك في فراغات المعیشة والنوم، العلیة للقراءة

 یجـب تالفیهـا عنـد تصـمیم الفتحـات ألي فـراغ معمـاري وهـو أحـد العیـوب الهامـة التـي, منع البریق: ثانیا .
ویحــدث البریـــق نتیجـــة لوجــود فـــرق كبیـــر بـــین األجــزاء المضـــیئة واألجـــزاء المظلمــة فـــي الفـــراغ المعمـــاري 

وقــدرة الســطح علــى عكــس الضــوء تســمى . أو یحــدث نتیجــة لســقوط الضــوء علــى ســطح عــاكس، الواحــد
بینمــا ال % 100ســطح البیضــاء أو المرایــا العاكســة إلــى ویصــل معامــل االنعكــاس لأل. بمعامــل االنعكــاس
 .فقط بالنسبة لألسطح السوداء% 2یتعدى هذا العامل 

  
  
  

                                                
19 FORUM REGIONAL DE LA HQE Rencontre, Quelle intégration des énergies renouvelables dans les 
bâtiments , n°5, Mars 2004 , P: 23 
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فمـن الممكـن أن یحـدث البریـق مـن شـمعة  ،یحدث البریق في حاالت اإلضاءة القویة أو الضـعیفة        

تیجــة دخــول أشــعة الشــمس أو ن، أو مــن ضــوء بطاریــة فــي دار ســینما أثنــاء العــرض، صــغیرة فــي الظــالم
فـــالبریق ینـــتج عنـــه عمـــى . المباشـــرة علـــى ســـطح عـــاكس أو ذي لـــون فـــاتح فـــي غرفـــة ذات حـــوائط قائمـــة

زعاجا لألعصاب   .مؤقت فالصورة تظهر في قاع العین وتنطبق علیها مدة طویلة مسببة ضرر للعین وإ
قــة مباشــرة أو منعكســا علــى بطری –الشــمس –والبریــق فــي العمــارة ینــتج عــن رؤیــة مصــدر الضــوء الطبیعــي  

كمـا یـزداد البریـق إذا مـا كانـت ، سطح عاكس كـالمرآة أو المـع كسـطح معـدني أو مسـطح بیـاض أبـیض نـاعم
  . هذه الرؤیة في محیط مظلم

ذا شــتت الســطح الضــوء بالتســاوي فــي جمیــع االتجاهــات ؛ فــان بریــق الســطح یتوقــف علــى كثافــة الضــوء   وإ
  .معدل االنعكاس* شدة االستضاءة = البریق :تاليونجد العالقة كال، الساقط علیة

   –رالمبرت وبالوحدات المتریة مت –المبرت وبالوحدات المتریة مت –وحدة البریق هي قدم 
  

 
  

  اإلشعاع الضوئي علي البنایاتتأثیر : 12-2رقم شكل 
  2007.معزوز السعید،مرجع سابق: المصدر
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  :لى تصمیم المدینة و تأثیرها ع دراسة حركة الــریــــاح -9-3
ـــاح هــي عبــارة عــن هــواء متحــرك فــي شــكل تیــارات هوائیــة یمكــن أن تحــدث فــي نطــاق محلــي بــین أي  الــریـــ

نشـأة الریـاح هـو أنمـاط الضـغط المتغیــرة و  السـبب األساسـي تحركــه الهـواءو  ،منطقتـین مختلفتـین فــــي حرارتهمـا
أتي منـه ال الـذي تهـب نحـوه، وهنـاك عـدة أنـواع مـن تســمى الریاح باالتجاه الذي تـو  بین جهات سطح األرض

  :الریاح نذكر منها
 هي ریاح دائمة على نطاق واسع تشمل جزء كبیر من سطح األرضو  :الریاح الدائمة.  
 المـاء بحیـث یـؤدي و  یخضع هبوب هذه الریاح مباشرة الختالفات حرارته بـین الیـابس: الریاح الموسمیة

  .]20[من فصل آلخر ذلك إلى تـغـییر في الضغط الجوي
 هـي إمـا أن تكـون حـارة أو دافئـة و  تنشأ من اختالف ظروف الضغوط في مواقع محددة :الریاح المحلیة

  .المحملة بالغبارو  الجافةو  أو باردة، ومنـهــا ریاح السیر یكو، السوالنو الحارة
 ـــة ـــاح الیومی ـــة مـــن الریـــاح تنشـــأ نتیجـــة الظـــروف أهمهـــا :الری ــــم: هنـــاك نظـــم یومی ــــر، الـبـحــــر،  نـسـیـ الـب

  .إلخ... الـجـــبـــل،

  
  تأثیر عالقة الكتل ببعضها البعض مع حركة الریاح: 13-2:رقمشكل 

  .1980ط وفیق محمد،مرجع سابق ،:المصدر
  

                                                
 .43: ص .بقمرجع سا .مجلة المدینة العربیة 20
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  :الهواء على مستوى المنطقة السكنیة حركة -9-3-1
تـؤثر الریـاح إیجابیـا حیـث   هـاتوزیـع الفراغـات بینو  ارتفـاع المبنـى یتغیـر شـكل حركـة الهـواء بـاختالف      

أو سلبا على أجواء المدن مثلها كمثل الحرارة ویتم التخفیف مـن تـأثیر الریـاح الـقـویـــة بـخــلق مصـدات طبیعیـة 
على شكل شـریط أخضـر، حیـث تعتبـر الریـاح هادئـة إذا تراوحـت سـرعتها مـا بـین الصـفر ونــصف المتـر فـي 

ــذا نتجنــب غازاتهــا والغبــار  ،متــر فــي الثانیــة  29ســرعتها إلــى  الثانیــة فــي حــین تعتیــر كارثیــة عنــدما تصــل ل
الــــصادر عـــــنها دون تصـــریف ویــــزداد تأثیرهـــا الضــــار عنـــدما تكــــون ســـرعة الریــــاح ضـــعیفة، وفــــي المنــــاطق 

  . المنخفضة في الحاالت بحیث تـكون شـدة الریاح وسرعتها قویة
واتجـاه الریـاح السـائد  ,تهـب منـه لجغرافـي التـيیعـرف اتجـاه الریـاح بأنـة االتجـاه ا :اتجـاه الریـاح-9-3-2 

  )14-2:الشكل رقم(هو االتجاه األكثر شیوعا في مكان ما
 األشـجار عن طریق المالحظـة بـالعین المجـردة لـدخان المصـانع أو أطـراف فیكون اتجاه الریاح تحدید أما 

  . "دوارة الریاح" أو عن طریق أجهزة الرصد مثل 
  . لفرق في الضغط بین مكانین كلما زادت سرعة الریاحكلما زاد ا :سرعة الریاح*

لقیــاس  السـاعة وهنـاك أنمــاط مختلفـة مـن األجهــزة/السـاعة أو بـالكیلو متــر /سـرعة الریـاح بالمیــل وتقـاس -
  "مقیاس الریاح ذو األكواب" سرعة الریاح والنوع األبسط هو 

الریــاح علــى  وتقــیم شــدة. م بازدیــاد سـرعتها تــزداد شــدة الریـاح أي القــوة التــي تــدفع بهـا األجســا: شـدة الریــاح
 : ومنهـــــا" الریـــــاح ورده"أبســـــط طریقـــــة لتمثیـــــل الریـــــاح بیانیـــــا هـــــي  . "بوفـــــور"أســـــاس مقیـــــاس 

  . ورده الریاح السنویة - ورده الریاح الشهریة-
     

 
  حركة الهواء و تأثیرها على التشكیل العمراني: 14-2شكل رقم 
  .2016اخي،مرجع سابق،الباحث،العمران البیومن:المصدر
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  :و تأثیرها على تصمیم المدینة األخطار الطبیعیة -9-4
تمثـل األخطـار الطبیعیـة ومـا ینـتج عنهـا مـن كـوارث أحـداثا مفجعـة تصـیب منـاطق مختلفـة مـن العـالم، ونــادرا 

ى ، وهنـاك الكثیـر مـن المنـاطق التـي تعـودت علـ ما نجد دولة من الدول لم تصب بكارثة طبیعیة مـن اى نـوع
 الفیضـــاناتو  االنهیـــارات الجلیدیـــةو  الطفـــوح البركانیـــةو  تكــرار الكـــوارث خاصـــة الجیوفزیائیـــة منهـــا مثـــل الـــزالزل

  .غیرهاو 
  : تصنیف األخطار الطبیعیة -1- 4- 9

محاولــة مبكــرة نســبیا لتصــنیف األخطــار الطبیعیــة الشــائعة واألكثــر تــأثیرا،  Burtonیبــین لبیرتــون    
 )بیرتــون(، ویعــد هــذا التصــنیف كمــا یــذكر )15-2:شــكل رقــم( وامــل المســببةویعتمــد هــذا التصــنیف علــى الع

واحــدا مــن الطــرق العدیــدة التــي یمكــن مــن خاللهــا تصــنیف األخطــار الطبیعیــة، ویهــدف تصــنیفه فــي الواقــع "
  .]21[ "إلى توضیح اثر األخطار الطبیعیة على إدارة الموارد

جیومورفولوجیــة ثـــم  ـیة وأخطـــار جیـولوجـــیة ومیتورولوجــ ویتضــح أنهــا تنقســم إلـــى أخطــار مناخیــة و  
  .األخطار البیولوجیة، وتنقسم إلى نباتیة وحیوانیة

  

Risque  

inacceptable 

Risque 

acceptable 

Risque                                   Risque                                   Risque 

courant                        moyen                                  majeur 

G 
  

 تصنیف األخطار حسب شدتها  :15-2:شكل رقم
: Protection Civile/ Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales. Source  

  
  

                                                
21 Marshall, It Takes An Urban Village: Parenting Networks of Urban Families, Issues, vol. 22, P 2, 

2001. 
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 :خطر في مایليتتمثل أهم تعاریف ال :تعریف الخطر -2- 4- 9

كلمة خطر بأنها حالة أو حدث طبیعي  1984عرف معهد الجیولوجیا األمریكي في عام  .أ 
جیولوجي من صنع اإلنسان أو أنه ظاهرة یترتب علیها ظهور مخاطر محتملة على حیاة الناس وعلى 

  .ممتلكاتهم
منطقة  بأنه حدوث محتمل في فترة محدودة من الزمن وفي 1982سنة  )االندرو(كما عرفه  .ب 

  .معینة لظاهرة ضـارة
المؤرخ في  20-04من القانون رقم  2عرف المشرع الجزائري الخطر في المادة  .ج 
المتعلق بالوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة  25/12/2004

وبیئته یمكن  ساناإلنیوصف بالخطر الكبیر في مفهوم هذا القانون، كل تهدید محتمل على :" كمایلي
 ".حدوثه بفعل مخاطر طبیعیة استثنائیة او بفعل نشاطات بشریة

: 
  :یمكن تصنیف المخاطر بوجه عام حسب أسبابها الطبیعیة أو البشریة إلى األقسام التالیة

 وغیرها من  األرضیة االنزالقاألرضیة، البراكین، الفیضانات،  كالهزات :مخاطر طبیعیة
 .یعیة التي تحدث نتیجة لعوامل طبیعیة فقطالكوارث واألحداث الطب

 ونشاطاته المختلفة، كاستخدام  اإلنسانوهي التي تحدث نتیجة لتصرف  :مخاطر بشریة
  .المبیدات الحشریة أو التسرب اإلشعاعي من محطات الطاقة النوویة وغیرها

  :یتلخص مفهوم الخطر في المعادلة التالیة
  
: 

ى التحتیة وكل النشاطات البشریة، فلوال وجود اإلنسان في منطقة تتمثل في البشر، البنایات، البن
  .لن یكون هنالك في الواقع أي خطر هالحدث ومهما كانت قوة تدمیر 

  حساسیة الوسط: 
عبارة عن مستوى ومدى النتائج المتوقعة للظاهرة على العناصر المعرضة للخطر، فالحساسیة 

  .طبیعة الظاهرة الطبیعیةتختلف حسب طبیعة العناصر المعرضة للخطر و 
 تصنیف األخطار الطبیعیة: 

 :)1- 2جدول رقم ( یمكن تصنیف األخطار الطبیعیة إلى نوعین رئیسیین
  

 الظاهـــرة× حساسیة الوســــط = الخطـــــــــــر 



 البیئي المنظور من الحضري العمران____ ____________________________الفصل الثاني 

73 
  

  

  األخـــــــطار البیـــــولوجـــــیة  األخـــــطار الجـــــیوفیزیقیــــــة

 

  
  ار الطبیعیة تصنیف األخط: 1-2جدول رقم 

  .2016الباحث،العمران البیومناخي، مرجع سابق ،:المصدر
  

من أجل تقییم األخطار وضعت وزارة البیئة و التنمیة المستدامة سلما لتقییم األخطار حسب :
  :) 1-2جدول رقم (الخسائر البشریة و المادیة 

   
  تصنیف الحوادث: 2-2جدول رقم 

  .2016حث،العمران البیومناخي، مرجع سابق ،البا:المصدر

جیولوجیة و 
  یةججیومورفولو 

مناخیة و 
  میتورولوجیة

  حیوانیة  نباتیة

االنهیارات الثلجیة، 
ل، التعریة، الزالز

االنزالقات االرضیة، 
حركة الرمال، 

التسونامي، الطفوح 
  .البركانیة

العواصف الثلجیة، 
الجفاف، الفیضانات، 

الضباب، الصقیع، 
عواصف البرد، 

  .الحرائق

صدأ القمح ، 
  .مرض الصنوبر

الفیروسات، 
  .البكتیریا الضارة

  الخسائـــر المادیــــة  الخسائـــر البشریـــة  الترتیـــــب

  ملیون اورو 0,3  0  حادث

  ملیون اورو 3الى  0,3  مصاب او عدة مصابین  حادث

حادث خطیر 
  جدا

  ملیون اورو 300الى  30  میت 99الى  10

  ملیون اورو 3000الى  300  میت 999الى  100  كارثة
  ملیون اورو 3000اكثر من   میت او اكثر 1000  كارثة عظمى
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بأنها  2015-2005عرفتها األمم المتحدة في إطار عمل هیوغو :الكارثة تعریف -6- 4- 9

ارتباك خطیر في أداء المجتمع المحلي یؤدي إلى الخسائر البشریة، المادیة و االقتصادیة و البیئیة 
والكارثة واجهتها باستخدام موارده الخاصة معلى نطاق واسع تتجاوز قدرة المجتمع المتضرر على 

تنجم عن خلیط من المخاطر مع أوضاع الضعف وعدم كفایة القدرة أو التدابیر للحد من العواقب 
  .السلبیة المحتملة للخط

كما یمكن تعریف الكارثة بأنها حدث فجائي یقع نتیجة لظاهرة طبیعیة أو نتیجة السلوك اإلرادي أو 
نتج عنه تهدید للمصلحة القومیة األمر الذي یستدعي ضرورة مواجهته خالل فترة الإرادي لإلنسان، ی

  .زمنیة محددة
یمثل الزمن واحدة من المظاهر الرئیسیة الهامة في دراسة : والمكان في الكارثة لزمان -7- 4- 9

یة الكارثة، وبالتالي یعد األساس لمعظم النماذج التي تبین كیفیة حدوث الخطر أو الكارثة وكیف
المواجهة، كما أن المكان هو العنصر األساسي اآلخر للكوارث الطبیعیة، فاألخطار والتعرض آلثار 

  .)3-2جدول رقم ( تتغیر دینامیكیتها مع مرور الزمنالكوارث كلها ذات توزیع جغرافي وأنماط ممیزة 

  لكوارث تبعا لطبیعة تكرارها ونمط حدوثهاتصنیف ا: 3-2جدول رقم 
  .2016الباحث،العمران البیومناخي، مرجع سابق ،:المصدر

  
  

  تكرار و نوع حدوثهــا  نوع الكارثـــــة
  عشوائي  اشتعال الحرائق

  عشوائي/یومي/موسمي  الجلیدیةاالنهیارات 
  عادي/لوغرتمي  الزالزل

  غیر منتظم/ موسمي   انزالق االراضي
  عشوائي  التسونامي

  تدریجي/ فجائي  الهبوط االرضي
  فجائي/ موسمي   فیضان

  یمكن/غیر منتظم/موسمي  النحت الساحلي

  تتبعه بالقیاس  الجفاف
  غیر منتظم/ موسمي  التصحر
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  :على تصمیم المدن  الفیضاناتتأثر  -9-5
. التــي ال تســتطیع المجــاري تحملهــاو  تعتبــر الفیضــانات تلــك الكمیــات المتســاقطة بحــدة مــن األمطــار  

ة وراء حـــدوث الفیضـــانات لكـــن المهـــم أن المـــدن دائمـــا تكـــون إنـــه لمـــن الصـــعوبة بمــــا إن تحدیـــد أســـباب بدقـــ
 فــي ظـــــل الـــتوسع العمرانــي الـــذي ال یأخــذ بعــین االعتبـــار المنــاطق المعرضــة للخطـــر. معرضــة ألخــطـــارهــــا

تنظیمهــا عقالنــي ناهیــك و  بشــریة كبیــرة خاصــة إذا كــان مخطــط المــدنو  تنجــر وراء الفیضــانات خســائر مادیــة
  .فوضویةعن االسكــنات ال

بحیــث ال یمكــن تحدیــد األســباب الحقیقیــة أو ، إن الفیضــانات مــن الظــواهر الطبیعیــة األكثــر تعقیــدا  
متنوعـة تسـاهم بشـكل أو بــآخر و  الوصـول إلـى نتـائج جـد دقیقــة فـي هـذا المجـال، ذلــك انـه هنـاك عوامـل كثیــرة

التركیــب الجیولــوجي و  محــدودةفــي حــدوثها فمنهــا العوامــل كتهاطــل كمیــات كبیــرة مــن األمطــار فــي مــدة زمنیــة 
  .]22[الذي یؤثر بدوره على معامل نفاذیة التربة إضافة إلى التعریة 

ال یمكــن أن ننســى فــي هــذا الصــدد العامــل البشــرى فــي هــذا كلــه عــالوة علــى تشــیید بنایــات فــي المنــاطق و  
یــه القـوانین الخاصــة، أو نتیجـة للتوســع العمرانـي الــذي ال تراعـى ف) الفیضــانات(المعرضـة لألخطــار الطبیعیـة 

أضـــعاف إذا لـــم تأخـــذ كـــل هـــذه العوامـــل بعـــین و  وقـــد یضـــاعف فـــي یـــوم مـــا مـــن حجـــم الكارثـــة إلـــى أضـــعاف
  االعتبار

یعــرف الفیضــان علــى انــه ارتفــاع منســوب المیــاه فــي المجــرى المــائي نتیجــة  :تعریــف الفیضــان  -5-1 -9
غمـــر و  دي ممـــا یـــؤدى إلـــى خـــروج المیـــاهابلیـــة بكمیـــات تتجـــاوز قـــدرة تصـــریف مجـــرى الـــوا لتســـاقط أمطـــار و

  .المناطق المجاورة لمجرى الوادي
ظــاهرة هیدرولوجیـة ناتجــة عـن ارتفـاع مفــاجئ لمنسـوب المیــاه الـذي یخـرج عــن مجـراه العــادي الفیضـان كـذلك 

  .السهول المجاورةو  لیغمر السریر الفیضى األكبر
غیــر منتظمــة و  اجئــة غیــر عادیــةعلــى أنهــا تضــخمات أو ارتفاعــات هیدرولوجیــة مف و یمكــن القــول  

یبقــى هــذا التعریــف مقبــول فــي و  ،الفیضــان علــى انــه اكبــر صــبیب فــي الســنة G.REMENIRASیعــرف و ،
  . حالة حدوث فیضان واحد خالل السنة التي یمكن أن تحدث بها عدة فیضانات بأحجام مختلفة

م خـالل الفتـرات السـابقة تبـین إن الكوارث التي مسـت العدیـد مـن دول العـال: أسباب الفیضانات  -5-2 -9
ن حـــدوث و  آثارهـــا،و  الوقایـــة منهـــا ال تكفــى للحـــد مـــن أضــرارهاو  انــه رغـــم إحـــراز التقــدم فـــي التنبـــؤات الجویــة إ
 )تدخلــه فـي الطبیعــة و  العامــل البشـرى، تهاطـل األمطــار الفجائیـة( الفیضـانات تــتحكم فیهـا عــدة عوامـل منهــا 

 نـزع الحـواجزو  عـدم التشـجیرو  التعریـةو  تعـدد قنـوات الصـرفو  ،راعةیمكن القول إن إدخال التصنیع على الز و 
  .هي عوامل طبیعیة تضاعف من اثر هذه الكوارث، التقلیل من نفاذیة التربةو 
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یمكــــن القــــول إن المدینــــة المعرضــــة و  هـــذا مــــا یجعــــل عملیــــة تحدیـــد األســــباب بدقــــة صــــعبة للغایـــةو   
لتوســع العمرانـي فیهــا ال یأخـذ بعــین االعتبـار المنــاطق ألخطـار الفیضـانات تتضــاعف الكارثـة فیهــا بحكـم أن ا

  .غیاب األحواض التي تجمع المیاه الساقطة، تحدید مجال السیول مع جعلها ضیقة، المعرضة للخطر
 اسـتغالل األراضــيو  كـذلك مجـرى جریـان السـیولو  وهـذا مـا اثـر بشـكل عـام علـى درجـة نفاذیــة التربـة  

  . )16-2:شكل رقم(یاه األمطارحیث تقل خطوط سیر م، مناطق البناءو 
  :تلخیص أسباب الفیضانات كما یلي:أسباب حدوث الفیضانات في الوسط الحضري - 3- 5 - 9
 موقع المدینة في الودیان، سفوح الجبال المرتفعة، مواضع تجمع الروافد والودیان.  
  السهول طبوغرافیة المدینة وتنوع وتعقیدات أرضها، كما أن ارتفاعات وانخفاضات والهضاب و

 .والودیان تساعد على تجمع السیول وتسهل جریانها وتزید من سرعتها
 المناطق المحیطة بالمدینة بما تحتویه من جبال وودیان. 
 عالقة موضع المدینة بمصبات السیول وأماكن تجمعها أو على ضفاف الودیان. 
 االختیار السیئ لمواقع البناء في الودیان أو مجاري السیول الموسمیة. 
 الوابلیة وتدفقها بكمیات كبیرة میات میاه األمطار وخاصة الموسمیة وك. 
 تقلبات الطقس وما ینتج عنه من كوارث طبیعیة.  
 سوء التخطیط بعدم اعتماد مناطق خطرة داخل وخارج المدن. 
 المتموضع في المناطق الخطرة البناء العشوائي غیر المخطط والمخالف للقوانین و. 
 

 
  عوامل المؤثرة في حجم الفیضانال: 16-2شكل رقم 
  .2016الباحث،العمران البیومناخي، مرجع سابق ،:المصدر
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  :كیفیة التقلیل من خطر الفیضانات - 4- 5 - 9
للكوارث المدمرة التي تصیب البیئات الفیضیة من جراء تعرضها للفیضانات فیمكنها هنا أن  ان

دراسة خطر و الحد من خطورته و تتمثل في نوجز بعض الوسائل التي یمكن من خاللها مواجهة هذا ال
لمام كامل لألسباب الرئیسیة وراء حدوث الفیضانات في منطقة ما وذلك من خالل   :                                    وإ

  .       )17-2:شكل رقم(تجمع البیانات الهیدروجیومورفولوجیة المتوفرة عن النهر وحوضه-
على الروافد الرئیسیة التي تعمل على تجمیع سریع للجریان المائي إنشاء السدود والخزانات  -

  .وكذلك إقامة سدود في مواضع مالئمة على األنهار الرئیسیة
تعمیر قنوات مائیة تمتد في موازاة القناة الرئیسیة للنهر وروافده، لزیادة قدرتها على استیعاب -

  .كمیات المیاه الزائدة القادمة إلیها
ت البناء على جوانب النهر التي تقتطع مساحات منه مما یقلل من اتساعه مع تحدید تنظیم عملیا -

  .المناطق الغیر مسموح البناء علیها
عداد وسائل الوقایة وسرعة اإلخالء                                                  - التخطیط لنظام تحذیري من األخطار المحتملة وإ

تطویر وسائل دراسة تكرار حدوث الفیضانات من خالل تسجیالت كاملة للفیضانات السابقة للتمكن -
بالنسبة للتكیف مع الخطر فإنه یتضمن إجراء .من توقع حدوث الفیضانات ودرجة الخطر المحتملة

ر، التحذیر من األخطار المحتملة وتتضمن كذلك السبل التي یمكن من خاللها تجنب هذه األخطا
وتعتمد هذه السبل على التكنولوجیا المتاحة وعلى القدرة االقتصادیة وكذلك على اإلجراءات االجتماعیة 

  .التي قد تكون أحیانا بطیئة ومعقدة

  
  .هیدروغرام الفیضان و التقسیم الزمني للفیضانات:  17-2:الشكل رقم
  4ص 2005ة ،سنلفیضانات في المناطق شبه الجافةاحمد عقاقبة ـ خطر ا:المصدر
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   أثناء وضع الخطط التصمیمیة للمدینة ـزالزلـــالالحد من خطر  -9-5

ـــآت    تعتبــر الــزالزل مــن بــین أهــم الظــواهر الطبیعیــة الخطیــرة التــي لهــا أضــرار علــى الشــعوب والمـنـشــــ
إلــى  كمــا تعتبــر مــن بــین الكــوارث التــي تقضــي علــى حیــاة اإلنســان وتهــدیم البنایــات باإلضــافة. فــي المدینــة

  .الــقـــضــاء على النشاط االقتصادي
  :الوسط الحضري الزالزل في خطورة  -5-1 -9
الـــزالزل هـــي حركـــات اهتزازیـــة فـــي الطبقــــات األرضـــیة ذات منشـــأ طبیعـــي، تتمیـــز بالفجائیـــة وعــــدم         

لطـرق والجســور إن مـن بـین أهــم أخطـار الـزالزل تلـك التـي تتعلــق باإلنسـان وكـذلك البنایـات وا،اإلمـداد الــزمني
ــــــــــــــى المحــــــــــــــیط بصــــــــــــــفة عامــــــــــــــة ــــــــــــــى ســــــــــــــالمة الســــــــــــــكان وعل ــــــــــــــذلك مــــــــــــــن انعكاســــــــــــــات عل   .ومــــــــــــــا ل

كما أن تحطیم الطرق یؤدي إلى تحطیم قنوات الصرف ومــیاه الشـرب، ممـا ینجـر عنـه انتشـار المیـاه القـذرة   
وتتكـون . لبیةفي الشوارع واختالطها بماء الشرب وبالتالي انتشار األمراض واألوبئة وما إلـى ذلـك مـن آثـار سـ

  :]23[الزالزل من ثالث درجات 
  .%75إلى  %70كلم، نسبة وقوعه من 70إلى  0زلزال سطحي ویكون من  -
  .%25كلم، نسبة وقوعه 350إلى  70زلزال متوسط ویكون من  -
  . %5كلم، نسبة وقوعه 700إلى  350زلزال عمیق ویكون من  -
  :الوقایة منها -5-2 -9

  :م في حدوث الزالزل فإننا نلجأ إلى التخفیف من وطأتها، وذلك بـبما أننا ال نستطیع التحك
  ).تدعیم معامالت األمن ( إنجاز بنایات مقاومة للزالزل واختیار مواد بناء خاصة  -أ

اختیار المكان المناسب مـع تجنـب المنحـدرات واألراضـي الهشـة وضـفاف المجـاري، مـع وضــع جـــدران  -ب 
 .ات التربة المنزلقةاإلســـنـــاد في األماكن ذ
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  الحضري الوسطللمساحات الخضراء في االیكولوجي  دورال - 10
ممـا ال شـك فیـه أن هـذه الوضـعیة قـد تتسـبب فـي و  البیئة الحضریة هي بیئة اصطناعیة إلى حد ما،  

نشــاء المســاحات الخضــراء و  اضـطرابات بــیــئـــیة صــحیة عنــد األشـخاص مــن ســكان المــدن، لــذا فـإن التشــجیر إ
  :له فـوائـده منهاو  خل النسیج الحضريدا
  .تلعب دور في تعدیل مناخ البیئة الحضریة -
  .النزهةو  أماكن للراحة والسكنیة و  تسمح بإنشاء مناطق واقیة بین المناطق الصناعیة -
  .الضجیج، كعوازل للریاح، اإلشعاعاتو  دور جمالي -

ـــراء -10-1 بــارة عــن حیــز داخلــي فــي تجمــع ســكني أو هــي ع :الحضــري الوســطفــي  المــسـاحـــات الــخضـ
منطقــة حضــاریة أو إقلــیم جغرافــي أیــن یســیطر العنصـــر الــنـبــاتـــي أو الطبیعــي عامــة إمــا فــي حالتــه األولیـــة 

أمـــا المســـاحات الخضــــراء أو عنـــد البیئیـــین فهــــي ،لـــخ، أو بعــــد التهیئـــة حـــدائق، حظــــائر إ... غابـــات أولیـــة 
ینــــتج و  المحـــیط اإلنســــاني، كمـــــا یلعـــب دور بیئــــي یلطـــف الجـــوالضـــروري فـــي و  العنصـــر التقنـــي األساســـي

  ).18-2:الشكل رقم(األوكسجین فهو إذا بمثابة الرئــة في المدینة 

  
  تأثیر األشجار في توفیر الظل للمستعمل و للمباني : 18-2:شكل رقم
 http://mirathlibya.blogspot.com/2010/07/blog-post.html :المصدر
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  الحرة في المدینةو  مساحات المغروسةضرورة ال -أ
ألیســت هــي الوحیــدة التـــي  ،]1[المغروســة تكبــر كــل یـــوم فــي المدینــة العصــریةو  أهمیــة المســاحات الخضــراء 

ـــح ضـــــد أخطــار المدینــة اآللیــة؟ ثــم أال تمــارس فـــي المحــیط تــأثیرا محســنا علــى المــدن  علــى ســـكانها؟و  تـكــافـ
ــــو  بطـــال تـــأثیر الغـــازات و  تجدیـــد الهـــواءو  یر النباتـــات علـــى الهـــواء، تطهیـــرلتســـترجع علـــى ســـبیل الـــذكر، تـــأثـ إ

ـــى األوراقو  الســـامة ــــب عل ـــار بواســـطة الــتـرسـیـ ـــةو  األوزون،و  بـــث األوكســـجینو  حجـــز الغب ـــنظم حالـــة الرطوب  ت
  .الخ... القضاء على بعض الروائح،و  درجة الحرارةو 
  :منافعها البیئیةو  المساحات الخضراء -ب

الحفــاظ علــى و  حولهــا حیــزا هامــا فــي تحســین منــاخ المدینــةو  حات الخضــراء فــي المدینــةتشــغل المســا  
فـي نقـاوة الهـواء، إضـافة و  رطوبتهـاو  ال حاجة للبرهان على أنها تؤثر في درجة حـرارة المدینـةو  .صـحة سكانها

ـــذي تــوفره فدرجــة الحــرارة فــي المنــاطق الخضــراء تــنقص عمــا هــي علیــه فــ ي منــاطق إلــى العنصــر الجمــالي الـ
  .المدینة األخرى

درجــات یعـادل ازدیــادا فــي  5درجــة مـئـویــة مــع العلـم أن انخفــاض درجـة الحــرارة بمقـدار 15یصـل الفــارق إلـى 
هكتــارات مــن األشــجار الغابیــة تحــتفظ بمــا 10ن مســاحة فــاأمــا نقــاوة الهــواء  %15نســبة الرطوبــة یصــل إلــى 

  .)19-2:الشكل رقم(طنا من الغبار یغسلها المطر فیما بعد70مـقداره 

  
  تأثیر األشجار في حمایة المباني من أشعة الشمس: 19-2:شكل رقم

 http://mirathlibya.blogspot.com/2010/07/blog-post.html :المصدر

                                                
خ في  06/07القانون رقم  1 ،المتعلق بتحدید قواعد تسییر المساحات الخضراء و حمایتها و تنمیتها في 2007مایو  13المؤرّ

 .إطار التنمیة المستدامة
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مـــــن  %30-20وتــــؤدي المســــاحات الخضـــــراء إلــــى تخفیـــــف الضــــجیج، إذ أن بإمكانهـــــا أن تمــــتص        
كمـا تلعـب األشـجار دورا مهمـا . أعصـابه و  اإلیجـابي فـي صـحة اإلنسـانتـسـاعـد في التأثیر و  ضجیج اآللیات

  .هذا یخفض من استخدام المكیفات الهوائیةو  اإلنـسـانو  في توفیر الظل للحیوانات
تبـین أن ألوراق األشـجار دور فعــال فـي خفــض نسـبة الغبـار فــي الجـو إذ تبــین القیاسـات أن تركیــز    

هــذا یعــود إلــى أن و  شــتاءا %37و صــیفا %42فــي المنــاطق الجــرداء بـــ  الغبــار فــي الحــدائق الـــعامة أقــل منــه
  .)20-2:شكل رقم(األشجار تقلل من سرعة المیاه مما یــسـاعد على ترسب الغبار

مـــرات مــــا  3-2كمـــا یالحـــظ أن نباتـــات هكتـــار واحـــد مـــن الغابـــة تمـــتص مـــن ملوثـــات الهـــواء أكثـــر بــــ       
فیتحـول فـي " SO2"مساحة،حیث تمـتص النباتـات ثـاني أكسـید الكبریـت تمتـصه النباتات الزراعیة من نفس ال

  .األوراق إلى كبریتات مما یخفف من سمیته

  
  التشجیر في وسط المدینة لتنظیف الطقستاثیر عملیة : 20-2:شكل رقم
 http://mirathlibya.blogspot.com/2010/07/blog-post.html :المصدر

  
فـإن هـذا الهـواء سـینخفض  3م/ملـغ0.22في هواء مصـنع مـا )  SO2( یالحظ أنه إذا كان تركیز و   

س البعـــد فـــي ســـینخفض علـــى نفـــو  3م/ملـــغ0.13م مـــن المصـــنع فـــي منطقـــة جـــرداء إلـــى 1000عـلـــــى بـعــــد 
فـــــي هـــــواء مصــــنع مـــــا یصـــــل إلـــــى )  NO2(أیضـــــا إذا كـــــان تركیــــز ، 3م/ملــــغ0.07منطقــــة مشـــــجرة إلـــــى 

م مـــــن الـمصــــــنع فـــــي منطقـــــة جـــــرداء إلـــــى 1000فـــــإن هـــــذا التركیـــــز ســـــینخفض علـــــى بعـــــد  3م/ملـــــغ0.27
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تـدل الدراسـات أیضـا أن و  3م/ملـغ0.08م فـي منطقـة مشـجرة إلـى 1000سینخفض على بعد و  3م/ملغ0.16
  .)21-2:شكل رقم(%60بنسبة تصل إلى ) CO(م من األشجار یخفض تركیز 30ما عرضه حزا
أن نبـات الكـرة األرضـیة و  )CO(كـغ مـن 120إلـى12وأن كـیــلومـتر مربع من األشجار یمتص یومیا مـن      

  ).CO(طن من 3.10یمتص سنویا نحو
عامـة فـي تنظیـف الهـواء مـن الرصـاص فـي الحـدائق الو  كما تساهم النباتات المزروعة على جوانـب الطرقـات 

تمـتص الشـجرة الواحـدة خـالل الموسـم الواحـد مركبـات الرصـاص المنطلقـة و ،الذي یـنـطـلق من عوادم السـیارات
  .كغ من البنزین120من احتراق 

  

  
  أثر المساحات الخضراء على تشكیل المباني :21-2:شكل رقم
 http://mirathlibya.blogspot.com/2010/07/blog-post.html :المصدر
لـــذلك فـــإن هـــواء و  الفیروســـاتو  باإلضـــافة إلـــى أن األشـــجار تفـــرز العدیـــد مـــن المـــواد المثبطـــة للجـــراثیم      

مرة من هـواء المـدن لـذلك توصـي الهیئـات الدولیـة  250-200: على عدد من الجراثیم أقل بـ الغابات یحـتوي
م بالنســبة للصــناعات قلیلــة 50یقــل عــرض هــذه األحزمــة عــن  بإحاطــة المصــانع بأحزمــة خضـــراء بحـیـــث ال

ـــاعات الـمـــلوثة كصــناعة اإلســمنت باإلضــافة إلــى ا50أكثــر مــن و  التلویــث للهــواء لتوســع فــي م بالنســبة للـصن
  ). 22-2:الشكل رقم( اطق المحیطة بالمدن وداخلهاــــــــتشجیر المن
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مـــــن  %40توصـــــي المنظمـــــات الدولیـــــة بـــــأن تكـــــون المســـــاحات الخضـــــراء داخـــــل المـــــدن بحـــــدود و   
ــــها أي بـمــــعدل   تقـــل المســـاحات الخضـــراء المشـــجرة فـــي المـــدارس أن الو  لكـــل نســـمة، ²م25-15مـسـاحــتـ

  .البیوت و  األزهار في المدارسو  من مساحتها كما یفضل زراعة النباتات المتسلقة %60-50المستشفیات و 

  
  ت و إطالق األكسجین في الجو تنقیة الهواء عن طریق امتصاص الملوثا: 22-2:شكل رقم
 http://mirathlibya.blogspot.com/2010/07/blog-post.html :المصدر

  العناصر المؤثرة في تدهور المساحات الخضراء -10-2
  .عدم وضوح القانون الخاص بتحدید مسؤولیات البلدیة -
  .عدم مراعاة القانون للواقع االجتماعي الذي یعیشه المواطن الجزائري -
اإلنجــاز مــع و  الخضــراء األهمیــة التــي أعطیــت للمســاحات المبنیــة أثنــاء التخطــیطالمســاحات عــدم إعطــاء  -

  .البشریة للبلدیة من أجل تسییر المساحات الحرةو  نقص اإلمكانیات المادیة
  .الذوق الجمالي لدى السكانو  ضعف الحس الحضاري -
 .تنظیم المساحات الخضراء في ظل التشریع الجدید -

 أدوات تسییر المساحات الخضراء -10-3
عطـــاء صـــفة المســـاحة الخضـــراء و  هـــو عقـــد إداري یـــتم بموجبــه التصـــریح: تصــنیف المســـاحات الخضـــراء - إ

سـنتحدث هنـا . وصنفها على المساحة المعنیة بهذا التصنیف، مهما كانت طبیعتهـا القانونیـة أو نظـام ملكیتهـا
  .ثار القانونیة التي یرتبها هذا التصنیفكیفیات هذا التصنیف، كما نستعرض اآلو  عن شروط

عـداد الجـرد، ومرحلـة التصـنیف أي و  هما مرحلـة دراسـة التصـنیفو  تتم عملیة التصنیف عبر مرحلتین اثنین، إ
  .التصریح بالمساحة الخضراء

 :تضم هذه الدراسة ما یليو  :الجردو  دراسة التصنیف. أ
  محل التصنیف؛اإلیكولوجیة للمساحة و  المرحلة خاصیة الطبیعیة -
  المخطط العام لتهیئة المساحة الخضراء؛ -
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 وضـــع جـــرد شـــامل لمجمـــوع النباتـــات وخـــرائط تبـــین أنـــواع النباتـــات المغروســـة فیهـــا، وكـــذا الممـــرات -
   .الخ...شبكة میاه السقي، و  طرق التنقلو 

لـذي نصــت هـي عملیـة إبـرام العقـد اإلداري او  :)التصـریح بالمسـاحة الخضـراء وصــنفها(مرحلـة التصـنیف . ب
  :یتم التصریح كما یليو  من هذا القانون، 6علیه المادة 

 :نمیز فیها نوعان من التصریحو  :المجاورة للمدینةو  بالنسبة للحظائر الحضریة -
 األصل أنه یتم التصریح بهذا النوع من المساحات الخضراء بموجب قرار من الوالي؛ -
ـــة - الفالحـــة، بالنســـبة للحظـــائر ذات البعـــد و  بیئـــةالو  اســـتثناءً بموجـــب قـــرار وزاري مشـــترك بـــین الداخلی

   .الوطني
 :مخطط تسییر المساحة الخضراء -10-4

كــذا جمیــع التعلیمــات و  الصــیانة واالســتعمالو  هــو ملــف تقنــي یحتــوي علــى مجموعــة تــدابیر التســییر  
  .حفظ المساحة الخضراءو  الخاصة لحمایة

لتســییر المســاحة الخضــراء، ســواٌء  و یعتبــر مخطــط تســییر المســاحة الخضــراء أداة تخطــیط توضــع  
 .كانت في حالة جیدة أو تتطلب إعادة تأهیلها أو حتى إنشاءها

  :محتوى مخطط تسییر المساحات الخضراء -10-5
  État des lieuxدراسة لحالة الموجود . أ
افي، تأخــذ بعــین االعتبــار وضــعیة المســاحة الخضــراء فــي إطارهــا البیئــي، بمعنــى آخــر التــوازن الهیــدروغر   •

  ؛.توازن التربة، طبیعة المناخ السائد
  الخ؛... تحدید نظامها، الملكیة  •
  تحلیل منظري للمساحة الخضراء، بمعنى آخر إحصاء النباتات الموجودة؛  •
   .تشخیص لصحة نباتات المساحة الخضراء  •
ذ اتخــــا حیـــث أن الحمایــــة المســـتدامة للمســـاحة الخضــــراء تشـــترط :لصــــیانة المســـاحة الخضــــراء خطـــة. ب

   .مجموعة من التدابیر المنتظمة لضمان الصیانة على كل مساحة خضراء وعلى كامل محتویاتها
 

  :المصادقة علیهو  كیفیات إعداد مخطط تسییر المساحات الخضراء -10-6
عــداد مخطــط تســییر المســاحة الخضــراء • المصــادقة علیــه مــن طــرف الســلطة التــي قامــت و  یخضـع تســییر وإ

 بإجراء التصنیف؛
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ســـنوات، حیـــث یمكـــن مراجعتهـــا  5مخططـــات تســـییر المســـاحات الخضـــراء ســـاریة المفعـــول لمـــدة تبقـــى   •
وتحیینها استنادا إلى تطور مكونات المساحة الخضراء محـل مخطـط التسـییر، كمـا تحـدد الحـاالت التـي 

  ؛)23-2:شكل رقم(تكون فیها المساحة الخضراء معنیة بوضع سیاج
ر المساحات الخضـراء بطریقـة تسـمح بـاالطالع علیهـا مـن طـرف توزیع مخططات تسییو  نشرو  یتم إعداد  •

  عامة الناس؛
یــتم إرفــاق مخطــط تســییر المســاحات الخضــراء بكــل الخــرائط التوضــیحیة التــي یمكــن أن تكــون ضــروریة   •

  .لتطبیقه

 
  .مخططات تسییر المساحات الخضراءنموذج ل:  23-2:شكل رقم

 .2017الباحث :المصدر
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  :صلالفخــــــالصة 
ا یمثـل البیئیة األولویات تحدیدإن  ـا جـزءً  بیئیـة مشـكالت تواجـه المـدن فمعظـم ،البیئیـة اإلدارة عملیـة مـن هامً

 مـن یمكـن أولویـات وضـع ضـرورة یعنـي مـا وهـو لـدیها المتـوفر والوقـت بـالموارد حلـه تسـتطیع مـا مـن أكثـر
 األولویـات هـذه تحدیـد ویـتم .أهمیة حضریةال البیئة تحدیات أكثر إلى المحدود والوقت الموارد توجیه خاللها
 :یلي ما كل أو بعض تتضمن قد المعاییر، من مجموعة باستخدام البیئیة
 اإلنسان صحة على البیئیة للمشكلة المصاحبة التأثیرات وقع.  
 المشكلة عن الناتجة االقتصادیة الخسائر حجم.  
 الفقراء على المشكلة تأثیر حجم.  
 البیئیة المشكلة یسبب أو  عن ینتج الذي للموارد ستدامالم غیر االستهالك حجم. 
 الحیویة النظم على عكسها یمكن ال لنتائج المشكلة تؤدي هل.  
 المشكلة لمواجهة الحاجة على االجتماعي أو السیاسي اإلجماع درجة.  
 على بالتحرك مقارنة) المحلي المستوى على بالتحرك المشكلة تأثر درجة  
 الدولي أو القومي المستوى. 
 یمكـن المعـاییر، هـذه باسـتخدام الحضـریة البیئـة لهـا تتعـرض التـي المختلفـة البیئیـة المشـكالت مقارنـة ومـن

  .للمدینة البیئیة األولویات ترتیب
 فـإن للعمـران الحضـري، البیئیـة القضـایا مـع التعامـل فـي المسـتخدمة البیئیـة اإلدارة آلیـات نـوع كـان أي   

 الحقیقیـة األسـباب مـع علـى التعامـل تطبیقهـا علـى القـائمین قـدرة علـى باألسـاس یعتمـد اآللیـات هـذه نجـاح
 الضـعیفة،االفتقار السیاسات السیئة، الحوكمة والمشاركة الشعبیة، العام للوعي الفتقار منا البیئیة للمشكالت

 .للمعرفة
 القـائمین مـن یتطلـب مـا وهـو .المسـببات هـذه التعامـل مـع علـى القـدرة علـى باألسـاس یعتمـد المبـادرة فنجـاح
 .المنشود النجاح لتحقیق عدة مستویات على التحرك المبادرة تطبیق على



   
 

 
  
  
  
  
  

  
  
  

  مقدمة
  التطور التاریخي ألدوات التهیئة و التعمیر في الجزائر و البعد البیئي .1
  -أدوات التهیئة و التعمیر  - المنظومة القانونیة للتعمیر في الجزائر  .2
  قانون المدینة و زیادة حضور و البعد البیئي في الجزائر  .3
  ضرورة إدراج البعد البیئي .4
 -المعاییر التصمیمیة-التهیئة و التعمیر المعاییر البیئیة في أدوات  .5
  .خالصة الفصل 

  : الثالث  الفصل

  أدوات التهيئة و التعمير في الجزائر و البعد البيئي



   أدوات التهیئة و التعمیر في الجزائر و البعد البیئي ________________________ لثالثالفصل ا
 

87 
 

 : مقدمة
 فالفضــاء كــان ،واإلنســان فــي عالقــة مباشــرة بالفضــاء الــذي یعــیش ویتفاعــل فیــه, منــذ نشــأت األرض  

ــدة. مــن بــین انشــغاالته األساســیة فإنــه أنجــر عنهــا , هــذه العالقــة التبادلیــة بینهمــا ســواء أكانــت بســیطة أو معقّ
 .معاني وعبر تخطیطیة وتصمیمیة, الحیاة البشریة قیمعبر تاریخ 

ــف عــن ، فعلــى الــرغم مــن حداثــة بــدأ اإلنســان فــي التحّضــر والتقــّدم   غیــر أن عالقتــه بالفضــاء لــم تتوّق
ر ففي البدایة فإنه بدأ حیاته على شكل جماعـات سـّكانیة تعـیش علـى مـا تقتاتـه مـن األرضـي الفالحیـة  ،التطوّ

ر درجــة الج, وتســكن فــي الغابــات بــال، الصــحراء وحتــى داخــل الكهــوف، إلــى غایــة وصــوله، مــن خــالل تطــوّ
ــــل فــــي  ل فضــــاء عمرانــــي والمتمّث نشــــاء أوّ ذكائــــه وخبرتــــه إلــــى تجســــید عالقتــــه بالمجــــال الــــذي یعــــیش فیــــه وإ

  .]1["المدینة"
ـــة الفیزیائیـــة األولـــى للفضـــاء مجّســـدة بواســـطة نمـــط وتركیبـــة خاّصـــة الســـتغالل األرض    هـــذه الهیكل

 .قطنها مجموعة من األفراد والعائالتوت
غیــر أن ، فمـن الحقیقــي أن المـدن األولــى كانــت أسـباب نشــأتها راجعـة بالدرجــة األولــى لعوامـل أمنیــة  

, هـذا ال ینفــي وجــود عوامــل أخــرى ســاهمت بشــكل فّعــال فـي ترّكــز المــدن فــي منــاطق بــدًال مــن منــاطق أخــرى
 .یة ومناخ المنطقةخصوبة األراضي الفالح, على سبیل المثال نذكر

ـع الطبیعــي والفیزیـائي   فإنهـا تجیـب فــي نفـس الوقـت عــن  ،وبمـا أن المدینـة مشـّكلة بواســطة هـذا التجمّ
عــات وآفـاق أفرادهــا. البســیكولوجیة والروحیـة لســاكنیها, االحتیاجـات الفیزیائیـة , فهـي تعــّد بمثابـة إجابــة عـن تطّل

التســلیة والنشــاطات الجماعیــة والفردیــة بمــا فــي ذلــك  ,فهــم یجــدون مســكن لهــم حســب أهــوائهم، كمــا أن الشــكل
تجـــد داخــل فضـــاء المدینـــة مكانهـــا الطبیعـــي، والــذي یـــتالءم مـــع تفكیـــر واحتیاجـــات , أمــاكن األفـــراح واألعیـــاد

 .السبب الذي من أجله نجد بأن كل مدینة تمتاز بطابعها الثقافي الخاص, األفراد وطبیعة المنطقة ومناخها
مــا نــابع عــن تفكیــر إذا فــإن تخطــیط هــذ   نّ ه المــدن لــم یكــن محــّل الصــدفة أو نــاتج عــن تفكیــر عفــوي وإ

ـر عـن تـاریخ عمرانـي قـدیم منجـز  علمي مسبّق ـى مـن أثـار لهـذه المـدن والتـي تعبّ تجّسده المخطوطات ومـا تبقّ
ــر مــن مدینــة ألخــرى حســب العامــل االجتمــاعي ّ الثقــافي , حســب معــاییر وتقنیــات تصــمیمیة وتخطیطیــة تتغی

  .منطقة مناخي لكلوال
ـد  هذا االنسجام والتكامـل فـي تخطـیط النسـیج العمرانـي إن دّل علـى شـيء إنمـا یـدّل علـى الفهـم والتجسـید الجیّ

 شـكل( لتركیبـة وهیكلـة النسـیج العمرانـي بشـكل یسـمح برفـع ودعـم عالقـة اإلنسـان بالفضـاء الـذي یتفاعـل فیـه
أو علـى مسـتوى فظاءاتـه ) التجهیـزات العمومیـة, كناتالسـ(، سـواء أكـان ذلـك داخـل إطـاره المبنـي )1-3 :رقـم

  .الخارجیة لالتّصال
                                                

1 ZUCCHELLY ALBERTO. Introduction a l’urbanisme operational . VOL:4.o.p.u.1984.P:417 
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  و التشریع في خدمة الجماعات المحلیة الحضريوسائل التخطیط  :1-3 :رقم شكل 
 .2012الباحث سنة  :المصدر 

  الحضري التصمیم أهداف -أ
 والمعتقـدات القـیم اغـات تـدعمالفر  تلـك إن كمـا اإلنسـانیة لألنشـطة وفراغـات أمـاكن یحقـق التصـمیم ان   

 ومنـاطق االسـتعماالت تمیـز علـى تعمـل التـي للفراغ المكونات المادیة خصائص إلي باإلضافة عنها، وتعبر
  األنشطة اإلنسانیة

 فـي األفـراد أسـلوب نـابع مـن لمنـتج الوصـول إلـي تهـدف الحضـري التصـمیم عملیـة أن یتضـح سـبق ممـا
 ووظـائف ألنشـطة وسـلوكي واجتمـاعي مـادي تحقیـق إطـار فـي جالمنـت ذلـك ویتمثـل معـین نشـاط ممارسـة
 متطلبـات وظیفیـة تحقیـق یتضـمن للفراغـات العمرانـي التصـمیم عملیـة مـن فـان الهـدف وبالتـالي إنسـانیة
 االجتماعیـة االعتبـارات فـان لـذلك تلـك الوظـائف، مـع یتالءم بما السلوك توجیه إلي یمتد كما األفراد ألنشطة
 األسـالیب بعـض عـرض سـیتم یلـي وفیمـا للفراغـات التصمیمیة للعملیة الموجه الفعلي هي یةوالسلوك والثقافیة
  :العمراني للتصمیم المختلفة

 :الحضري للتصمیم التقلیدي األسلوب -ب 
 اإلنسـان احتیاجـات إرضـاء علـى أساسـا یعتمـد والمبـاني الفراغـات تصـمیم مـن األساسـي الهـدف ان  

 مـن الـرغم وعلـى .للمسـتخدمین والسـیكولوجیة الفسـیولوجیة و االجتماعیـة اتللمتطلبـ واالستجابة األنشطة من
 أن مـن وبـالرغم لحیـاة األفـراد الشخصـیة ونظرتـه المصـمم توقعـات علـى یعتمـد التقلیـدي أن التصـمیم إال ذلك
 تقـدیر فـي الخطـأ احتمـاالت مـن یزیـد انـه إال مـن الحریـة كبیـرا قـدرا للمصـمم یـوفر التقلیـدي األسـلوب هـذا
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 .الشخصـیة للمصـمم النظـر وجـه یمثـل التقـدیر ذلك أن باعتبار حلها أسلوب وفي تحدید التصمیمیة المشكلة
 لتلـك األفـراد اسـتعمال عـن تختلـف الفراغـات تصـمیم فـي العمرانـي المصـمم وأولیـات اختیـارات أن إتضح وقد

ممارسـة  بـین ارضالتعـ مثـل الفراغـات اسـتعماالت فـي المشـكالت تظهـر بعـض لـذلك وكنتیجـة الفراغـات
 المتوقعة غیر السلوكیات بعض تظهر أوقد ,الفراغات في المختلفة األنشطة
 العمرانـي المصـمم اختیـارات وتوقعـات علـى االعتمـاد علـى دلـیال المشكالت هذه مثل ظهور ویعتبر  

 ةالبیئـ ومكونـات خصـائص بـین العالقـة تتـدخل حیـث األمثـل للفراغـات التصمیم إلي الوصول یضمن ال مما
 .]2[الناتج التصمیم تحقیق على یؤثر أساسي كعامل األفراد وأنشطة وبین سلوك المبنیة

 :التصمیمیة للعملیة األخرى األسالیب -ج 
 العملیـة فـي تحلیـل البیانـات أهمیـة اتضـح حیـث :موضـوعیة أكثـر للتصـمیم أخـري أسـالیب هنـاك  

 السـیكولوجیة – الفسـیولوجیة – جتماعیـةاال المشـروع الخصـائص لمسـتخدمین تحلـیال یشـمل بمـا التصـمیمیة
 وأسـلوب البنائیـة والخصـائص المتاحـة البنـاء مـواد وتحلیـل جغرافیـة عوامـل– مناخیـة للموقـع ظـروف وتحلـیال
 خـالل ومـن .البنـاء وقـوانین باشـتراطات خاصـة محـددات وتحلیـل أي المبـاني اقتصـادیات تحلیـل مع اإلنشاء

 فـي البـاحثین مـن كثیـر تنـاول وقـد مناسـب تصـمیميحـل  ىإلـ لتوصـلا یمكـن التحلـیالت لكافـة اسـتقراء عمل
 انـه إال التفسـیر فـي بیـنهم االختالفـات بعـض وجـود مـن التصـمیمیة، وبـالرغم العملیـة مراحـل التصـمیم مجـال
 ثـم العمرانیـة بالبرمجـة تبـدأ شـكل أساسـیة مراحـل بـثالث تمـر التصـمیمیة العملیـة أن علـى اتفـاق عـام یوجـد
 هـي الثالثـة والمرحلـة الحلـول صـیاغة وتتضـمن التصمیم هي مرحلة الثانیة والمرحلة العمراني البرنامج وضع
  . تصمیمي مناسب حل إلى الوصول أجل من المفروضة البدائل بین االختیار فیها ویتم التقییم

 بیـروتع العوامـل مـن عدیـد لتفاعـل نتـاج الحضـري التشكیل عملیة إن  :الحضریة البیئة تشكیل محددات -د
 النفعیـة االحتیاجـات تحقیـق أو الحمایـة تـوفیر مجـرد تعـدي العمـران عملیـة دور وأن ثقافـة المجتمـع عـن

 النظریـات هـذه مـن العدیـد ولكـن كثیرة، العمراني التشكیل عملیة تفسر أن حاولت التي النظریات إن لإلنسان
 المـأوى إلـى واالحتیـاج المنـاخ عوامـل تبـرز أن وتحـاول فقـط المادیـة المحـددات إلـى التشـكیل عملیـة ترجـع
 إلیهـا تعـزى التـي المحـددات كـأهم واألمنیـة الدفاعیـة واألغـراض االقتصـادیة والعوامـل اإلنشـاء وتقنیـات ومـواد
  .الحضري التشكیل عملیة طبیعة
 النظریات هذه تناولت حیث القصور، أوجه من الكثیر تواجه النظریات هذه أن الواضح من ولكن      

 اإلنسانیة للثقافات المتعددة الالمادیة الجوانب من الرغم على فقط المادي الجانب من نسانياإل النشاط
 المادیة العناصر فقط ولیس الثقافیة مدلوالته له ونتاج تعبیر وانه البد العمران ان نرى ان علینا انه بمعنى

                                                
 في الماجستیر العمرانیة رسالة الفراغات في لمادیة اوالبیئة اإلنساني السلوك بین التبادلیة فرحات العالقة إسماعیل ب 2

 17:، ص16:ص. شمس عین جامعة - الهندسة العمراني ، كلیة والتصمیم التخطیط
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 عوامل) من المادیة حدداتالم فقط لیست أن توضح التي األمثلة بعض فهناك المواد-األبعاد - التشكیل
 .العمراني التشكیل عملیة عن المسئولة هي(...اقتصادیة عوامل البناء، مواد المأوى، المناخ،
 المنزل یختلف الیابان ففي عمراني، اختالف یتبعه ال قد آخر إلى مكان من المناخ اختالف فمثال     

    .المنطقتین بین الشدید المناخي ختالفاال من الرغم على ضئیل بقدر الجنوب إلى الشمال من السكنى
 الصفات فیها تتشابه التي المناطق بعض في ولكن فقط الطبوغرافیة للظروف التشكیل عملیة البعض یرجع

 .سیاسیة حدود سوى بینهما مجتمعات العمرانیة مثل البیئة فیها تتباین قد الطبوغرافیة
 صیاغة تتحكم في التي العوامل تلك بها المقصود هي )2-3 :رقم شكل( العمرانیة البیئة تشكیل ومحددات

 غیر عمرانیة غیر محدداتو  مادیة عمرانیة محددات :]3[إلى تقسیمها ویمكن مالمحه وتحدد البنائي النتاج
 .مادیة

 تكنولوجیة ومحددات والمناخ والتضاریس الموقع مثل طبیعیة محددات المادیة المحددات وتشمل  
  .والوظائف األنشطة بنوعیة خاصة وظیفیة ومحددات اإلنشاء وطرق اءالبن مواد في متمثلة
 اقتصـادیة ومحـددات والتشـریعات القـانون مثـل سیاسـیة محـددات فتشـمل العمرانیـة غیـر المحـددات أمـا      

والتقالیـد  العـادات تشـمل حضـاریة ثقافیـة ومحـددات المهنیـة والطوائـف السـكان تشـمل اجتماعیـة ومحـددات
   .الحضاريالشكل  أثیرلت واألعراف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محددات تشكیل البیئة العمرانیة :2-3 :رقم شكل
 .2012الباحث سنة  :المصدر 

                                                
 18:، ص مرجع سابقفرحات ، إسماعیل ب 3
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  التطور التاریخي ألدوات التهیئة و التعمیر في الجزائر و البعد البیئي - 1

ینـة بطریقـة االجتماعیـة التـي تسـمح بتنمیـة المدو  االقتصادیةو  إن العمران هو مجموع المقاییس التقنیة  
 بصــیغة أخــرى نســتطیع القــول أن العمــران هــو علــم یهــتم بتهیئــة المــدنو  ســلیمة تضــمن الحیــاة الجیــدة للســكان

المراكــــز و  المســــاحات الحــــرةو  إذ بمســــاعدة كــــل التقنیــــات یتكفــــل بتحدیــــد أحســــن لتموضــــع الطــــرق، توســــعهاو 
  .مناسب بالنسبة لسكانهو  الخدماتیة العمرانیة تجعل المحیط صحي

المدینــة فهــي أداة رئیســیة للنهــوض بالتنمیــة العمرانیــة إذا اخــذ فــي االعتبــار أن دورهــا یتمثــل فــي أمــا   
ـــى تنظـــیم ـــي یقـــوم علیهـــا دورهـــا ووظائفهـــا ســـواء إنمـــاء األنشـــطة و  المســـاعدة عل ـــدرات العمرانیـــة الت تثمـــین الق

نعـــاش األنشـــطة الو  أو بتنظـــیماإلنتاجیـــة انطالقـــا مـــن المـــواد المحلیـــة أو الجهویـــة  ـــة الواقعـــة فـــي دائرتهـــا إ ریفی
مجــردة غیــر قابلــة و  عمومــا فــان المــدن حقیقــة مادیــةو  اإلقلیمیــة مــن خــالل الخــدمات العدیــدة التــي توفرهــا لهــا

  .الحمیميو  التمیز اإلنسانيو  الصغر بل العبرة بالخصوصیةو  القیاس إذ ال عبرة بالكبرو  للحصر
التنــــاقض و  المرفولوجیـــة للنســــیج العمرانـــيالـــدارس لمـــدننا تصــــیبه الدهشـــة عنـــدما یالحــــظ القطیعـــة و   

ــــیم األســــواق ــــدو نق ــــة فأصــــبحنا كالب ــــة الوظیفی ــــوظیفي للبنی ــــاجرو  ال ــــي أي مكــــانو  المت ــــرث و  المصــــانع ف ال نكت
االســتغالل المفــرطین للمحــیط و  ال نعطــي ألفعالنــا أي بعــد روحــاني بــل المنفعــةو  بالقیمــة الحضــریةو  بالجمالیــة

 اقــل مــن البــدو إذ البــدو یســتغلون المجــال الرعــوي دون القضــاء علیــه –فــي بعــض األحیــان  –هــو مــا یجعلنــا 
المعـالم فهــي هكـذا قطیعــة و  الحـدودو  كفــى فهـي غالبــا مـا تفتقـد للتمیــزو  كـذلك فالسـاحات العامــة عنـدنا فراغـات

إن إلغــاء أو خنــق الفضــاءات ، األخطــر مــن ذلــك أنهــا بــدون وظیفــةو  ال نهایــةو  للنســیج العمرانــي بــدون بدایــة
 الحاضـرو  الساحات العمومیة الحضریة أو الریفیة من النسـیج العمرانـي یعـد جریمـة فـي حـق الماضـيو  مةالعا
 الــنمطو  التــوائم المرفولوجیـةو  علـى كــل فـان مشـاریع التــدخل العمرانـي تهــتم باالسـتمراریة التاریخیـةو  المسـتقبل و
یجــــو  كـــذلك بالقیمــــة الحضــــریة للنســــیج العمرانــــي أن یواجــــه هـــذه المفــــاهیمو  اد الجــــواب المنــــدرج فــــي المســــار إ

دون االرتمــاء فــي أحضــان اإلبــداع المطلــق أو و  التــاریخي دون نقــل األشــكال المرفولوجیــة نقــال لالبتكــار فیــه
یكــون و  تطویرهــاو  رغــم كــل الفوضــى التــي تســود مــدننا فــان العــودة ممكنــة لتنظیمهــاو  االرتجــال الفنــي الخــادع

  .سلیمةو  ذلك وفق تدخالت عمرانیة مدروسة
  

ـــة بمفهومهـــا الواســـع یتســـع مجالهـــا   ـــوم و  إن الدراســـات العمرانی ـــین ســـائر العل ـــم ب ـــؤ مكانتهـــا كعل ـــم تتب ل
التطبیقیــة إال بعــد تحولهــا مــن المــنهج النظــري األكــادیمي إلــى المجــال التطبیقــي العلمــي، علــى أثــر التغیــرات 

یـد الــدور الهائـل الــذي أخـذت تلعبــه تزاو  الكبـرى للمـدن التــي أصـابتها جــراء الحـرب الــعـــالمیة الثانیـة مـن جهــة،
شـــدة و  ذلـــك بعــد نموهـــا وتزایـــد ســـكانهاو  الــسـیـــــاسیةو  هــذه المـــدن فـــي شـــتى المیــادین االقتصـــادیة، االجتماعیـــة

انصــبت حولــه كــل و  و علــى أثــر كــل هــذه التطــورات ازداد االهتمــام بــالعمران كعلــم،،توســعها مــن جهــة أخــرى
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عطائه دینامیكیة تسـایر هـذا التطـور الجهود من أجل تـنـظـیـمـهو  االتجاهات كنتیجـة لكـل هـذه الجهـود ظهـر و  وإ
ما یسمى بالعمران العملي كوسیلة مــن الـــوسـائــل العلمیة الضروریة التـي یسـتعملها العمـران الحـدیث مـن أجـل 

 .متكاملةو  الوصول إلى أنــسجة عــمــرانــیـة منسقة، موحدةو  التحكم في الحركیة العمرانیة
المـدن والقـرى، وهـى التـي تحكـم  فـيهي التـي تـنظم العمـران الحضریة التشریعات  :مفهوم التشریعات-1-1

تصرفات األفراد والجماعات فـى مجـال العمـران لتحقیـق األهـداف التـي تنشـدها مشـروعات التخطـیط والتعمیـر 
كان وراحــتهم، وتــوفیر واإلســكان، وضــمان إقامــة المبــاني مســتوفاة لالشــتراطات والمعــاییر التــي تكفــل أمــن الســ

  . ]4[مستلزمات الصحة العامة، باإلضافة إلى تحقیق جمال وتنسیق المدن والقرى
ــــك التشــــریعات لتحقیــــق  ــــرى تطبیــــق تل ــــة أو اإلدارات الهندســــیة بمجــــالس المــــدن والق ــــولى المجــــالس البلدی وتت

 إقامتهـا مسـتوفاة للشـروطاألهداف التي تنشدها مشروعات التنمیة الحضریة المستدامة للمدن والقـرى وضـمان 
ـــة ـــواحي الصـــحیة والجمالی ـــة عمرانیـــة ســـلیمة وآمنـــة تراعـــى فیهـــا الن ومـــن أهـــم التشـــریعات . بهـــدف تـــوفیر بیئ

العمرانیــة اشــتراطات المنـــاطق، واشــتراطات تقســـیم األراضــي، وتشـــریعات المبــاني واإلســـكان والصــحة العامـــة 
  .للمشروعاتوالوقایة من الحریق والضوابط الخاصة بمنح التراخیص 

مرت المدن الجزائریة بمراحل تاریخیة لم یكـن نموهـا خاضـع لتخطـیط   :الحضريتشریعات التخطیط -2 -1
ــه المســاندة التشــریعیة  نمــا كانــت تــتحكم فــى عملیــة التنمیــة  فــيشــامل تتــوفر ل ظــل رؤیــة مســتقبلیة واضــحة وإ

  . متكاملة الحضریة المستدامة وتوجیهها إما خطط مرفقیه أو زمنیة محدودة وغیر
وكانــت النتیجــة الطبیعیــة أن امتــد العمــران حســب تجــار األراضــي وتــداخلت االســتعماالت وتغلغلــت   

الصــناعات داخــل المســاكن واختلطــت األنشــطة المختلفــة یبعضــها وزادت األعبــاء المالیــة للســلطات المشــرفة 
  .اإلنسانیة للبیئة العمرانیة على أعمال التخطیط والعمران والبناء وهبطت القیم االجتماعیة والمستویات

  

أداة تغییــر لألفضــل وتحســین الحضــري ال یعتبــر التخطــیط  :الحضــريفاعلیــة تشــریعات التخطــیط  -3 -1
صالح إال إذا استند إلى تشریعات وقـوانین ملزمـة وحاسـمة تضـعه موضـع التنفیـذ وال تكـون لهـذه التشـریعات  وإ

ات قانونیـــة للقیـــام بواجباتهـــا وتتضـــح فاعلیـــة تشــــریعات فاعلیـــة وتـــأثیر إال إذا خولـــت أجهـــزة التخطـــیط ســــلط
  .]5[فى مدى تحقیقها للواجبات اآلتیةالحضري التخطیط 

  ــــرات العصــــریة، أي أن یســــبق التشــــریع دائمــــا جمیــــع أعمــــال مرونــــة وتوافــــق تلــــك التشــــریعات مــــع المتغی
ضـى، عـالوة علــى أن ار التخطـیط، وكـذلك یـتم تحدیـد دقیـق للمفـاهیم العصـریة المـؤثرة علـى اسـتعماالت األ

 . یسبق التشریع الزمن الحاضر فى صیاغة استعماالت األراضي فى المستقبل

                                                
 76:ص .م1986أحمد خالد عالم، التشریعات المنظمة للعمران،  4
 22:ص .م1986محمد إبراهیم قشوة، التشریعات المنظمة للعمران والنمو العشوائي،  5
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  حكام الرقابـة علـى تنفیـذ مشـروعات التخطـیط ، بمعنـى إحكـام الرقابـة علـى جمیـع المبـاني الحضـري دقة وإ
لمحیطــة بــه، واإلنشــاءات التــي فــى إطــار المشــروع، وكــذلك جمیــع األنشــطة األخــرى المتعلقــة بالمشــروع وا

باإلضــــافة إلــــى إحكــــام الرقابــــة علــــى أي تعــــدیل أو تغییــــر جــــوهري ســــواء فــــى اســــتخدامات األراضــــي أو 
ویجــب أن تســتند هـذه الرقابــة علــى تشــریع حاســم وأن تتضــمن الفصــل . المنشـات المقامــة فوقهــا أو كلیهمــا

 .فى القضایا الناشئة نتیجة لتنفیذ أي تخطیط عمراني
 التنمیــة العمرانیــة، بمعنــى تقــدیم البــدائل فــى الوقــت والمكــان المناســبین، وتكامــل  إیجابیــة العمــل فــى بــرامج

 .التشریعات المختلفة فى مسایرة خطة التنمیة الحضریة المستدامة
  :الحضريتشریعات التخطیط الهدف من  -4 -1

لـــدیها تـــأثیر مـــن جهـــة علـــى الشـــكل، الفضـــاءات العمرانیـــة والمحـــیط الحضـــري إن قواعـــد التشـــریع   
المدینـة بصـفة عامـة، وراحـة و  ومن جهة أخرى على األمن االقتصاد، نظافـة األحیـاء بصـفة خاصـة الحضري

  .مستعملي النسیج العمراني على مستوى الوحدة السكنیة أو على مستوى فضاءات االتصال الخارجیة
   
  :الحضريعلى مستوى النسیج التشریع الهدف من  -5 -1

  :النسیج العمراني هدفین أساسیین هما على التوالي على مستوى  الحضري لتشریعإن ل  
  : الفضاءات الخارجیة و تحدید األشكال - أ

ــــى  إن القــــوانین المســــاهمة والمســــاعدة فــــي تحدیــــد األشــــكال و ر عل الفضــــاءات الخارجیــــة والتــــي بــــدورها تــــؤّث
  :منها  وهي عدیدة )الخ..طریق، ساحة عمومیة،( اإلحساس الحراري لمستعمل هذه المجاالت الحضریة 

  تحدید وتثبیت ارتفاعات المباني بالنسبة لعرض الطریق)H وL.(  
  الخ...مواقف السیارات، المساحات الخضراء،(تحدید وتثبیت المساحات الحرة.( 
  تحدید كل من معامل شغل األراضي« C.O.S »  ومعامل األخذ من األرض« C.E.S ». 
 ابتعاد البنایات بالنسبة لمحور الطریق. 

ـا، سـوف یكـون لـدیها أثـر :الحضريلجوء إلى التشریع ضرورة ال -  ب إن مشاریع التهیئة والبناء المقترحة حالیً
 الـــرى التـي نعـیش فیهـا، وهـذا علـى امتـداد عـّدة أجیـمباشر علـى إطـار الحیـاة والمظهـر العـام للمـدن والقـ

ــق أس ـــفنوعیــة العمــران المســتقبلي لمــدننا متعّل ــا اــــــــــــــــــ لحــالي فــي مجــال البحــث ووضــع حیــز اًسا بمجهودن
ـا أصــبح شـيء ضــروري وعـادل اللجــوء ،]6[ارمة فـي مجــال التهیئـة والبنــاءـــــالتنفیـذ سیاسـة ص كمـا أنــه حالیً

 . إلى دراسات میدانیة دقیقة
  

                                                
 .22:ص ،مرجع سابقمحمد إبراهیم قشوة، 6
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  المنظومة القانونیة للتعمیر وتطورها عبر الزمان والمكان،سیاسة التهیئة العمرانیة في الجزائر -6 -1
سیاســة التهیئــة العمرانیــة فــي الجزائــر یــدفعنا ال محالــة إلــى اســتعراض تلــك المراحــل التــي  إّن تحلیــل  

ُ عــن وجــود تــداخل أشــكال مختلفــة مــن َشــغل المجــال ــئ نِب ُ ــا ی ت علیهــا، حیــث أّن الوضــع الســائد حالیً فقبــل . مــرّ
ا على التضـامن االجتمـاعي و التكامـل المجـال ي؛ لیمحـَي المسـتعمر عهدة االحتالل كان التنظیم المجالي مبنیً

إلـــى عمـــران ریفـــي  1962هـــذا المنطـــق و یكیِّـــف عمرانـــا حســـب مـــا تقتضـــیه ظـــروف االحـــتالل لنصـــل ســـنة 
ـف  ة نجد فیها السـهول السـاحلیة و منـاطق االسـتغالل المكّث ر، و نرث غداة االستقالل قاعدة إقلیمیة مختّل مدمّ

مــن جهــة، و مــن جهــة أخــرى نجــد بــاقي الــبالد  لســكان األوربیــین تتمركــز فیهــا معظــم الهیاكــل األساســیة هــذا
شـة  موّزع بین مناطق ذات استغالل فالحي تقلیدي، و الجهات المصّدرة للیـد العاملـة الفالحیـة الجزائریـة المهمّ

علــى الســلطات العمومیــة و الهیئــات المختّصــة وضــع سیاســة    هــذه الوضــعیة المزریــة ألزمــت ،و الضــعیفة
  .شغله بطریقة عقالنیةتفضي إلى تحّكم في المجال و 

إن التطرق إلى المنظومة التشریعیة العمرانیة فـي الجزائـر یـدفع ال محالـة إلـى معرفـة البعـد التـاریخي للتعمیـر  
وضعت حالیا، وذلك مـن خـالل الرجـوع إلـى كـل األحـداث التاریخیـة المرتبطـة بـه،  وكیفیة تشكل القوانین التي

وكیفیــة تعامــل المشــرع مــع المجــال فــي صـــیاغة  ها إلــى یومنـــا هــذاوالتــي شــهدتها المــدن الجزائریــة منــذ نشــأت
  .قوانین العمران

كانـت الوضــعیة العمرانیـة مرهونــة بالماضـي فقــد عرفــت مشـاكل عدیــدة السـیما فــي فتـرة االحــتالل الفرنســي    
ـــة ألول مـــرة  ـــر خاللهـــا فكـــرة المخططـــات العمرانی والمخطـــط " المخطـــط التـــوجیهي العـــام"حیـــث عرفـــت الجزائ

، وذلــك كمحاولــة مــن ســلطات االحــتالل لجلــب انتبــاه الجزائــریین بأنهــا تســعى لحــل كافــة "التــوجیهي للتعمیــر
  .]7[ المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة ، وهذا ما تجلى بوضوح أكثر في مخطط قسنطینة

أزمـات وبعد االستقالل سجل عجز القوانین الساریة والموروثـة عـن االحـتالل مـن الوقـوف أمـام تفـاقم   
السكن وتدهور النسیج الحضري ممـا أدى إلـى عجـز التجهیـزات والمرافـق عـن سـد حاجیـات السـكان النـازحین 
إلـى المـدن وارتفـاع عـددهم، ممـا أوجـب علـى الدولــة مواجهـة هـذه المشـاكل وذلـك بالقیـام بعـدة إصـالحات مــن 

ى جانـب العدیـد مـن التـدخالت التـي بینها إصدار قانون البلدیـة الـذي جـاء بالمخططـات التوجیهیـة والمؤقتـة إلـ
واســتمر الوضــع إلــى غایــة ،تفتقــد إلــى تشــریع عمرانــي محكــم  اســتعجالیهكانــت فــي معظمهــا تــدخالت نقطیــة 

للتهیئــــة والتعمیــــر مــــدعوما  29-90:التســــعینات حیــــث جمعــــت القــــوانین التــــي تضــــبط العمــــران فــــي القــــانون
ي قـد أعطــى إطـارا شـرعیا وقانونیـا للتخطـیط العمرانــي ومتكـامال مـع قـوانین أخـرى وبهــذا یكـون المشـرع الجزائـر 

  .إلى یومنا هذا 1990منذ 

                                                
 7 Rachid HAMIDOU , Le logement un défi ,édition ENAP, Alger 1989, P136  .  
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 السیاسات المتعاقبة للتعمیر في الجزائر -6-1 -1
ســیتم التطــرق فــي هــذا الفصــل إلــى مراحــل التشــریع العمرانــي فــي الجزائــر وانعكاســاتها علــى التركیبــة   

ومـــا خلفتــه مــن شــواهد إلــى فتــرة االحــتالل التــي كانـــت العمرانیــة للمجــال، مــرورا بــالفترات مــا قبــل االحــتالل 
  . المرجع األساسي للتشریع بعد االستقالل وصوال إلى تشكیل المنظومة الحالیة بقوانینها ومخططاتها

  تعاقب الحضارات وتشكل نواة التشریع العمراني: 1830المرحلة األولى ما قبل  -6-1-1 -1
فتـرة الحكـم الرومـاني حیـث أسـس مـدنا تخضـع فـي تنظیمهـا ظهرت أولـى نـواة التشـریع العمرانـي فـي   

حیـث یـرى ..."جمیلـة  یراعـى فیهـا كـل جوانـب الحیـاة كمدینـة تیمقـاد و وهیكلتهـا إلـى قـوانین وقواعـد تخطیطیـة
الرئیســیة للقــانون العــام  قمــة تطــوره، فقــد ضــم كــل الفــروع الــبعض بــأن القــانون القــدیم فــي عهــد الرومــان بلــغ

صــورتها الموجــودة فــي الوقــت الحاضـــر، وبــذلك یعتبــر القــانون الرومــاني مصــدرا تاریخیـــا والقــانون الخــاص ب
  ]8[ "هاما للتشریعات الحدیثة

مــع دخــول العــرب الفــاتحین الجزائــر فــي القــرن الثالــث للهجــرة والعثمــانیون مــن بعــدهم، عرفــت المــدن   
ـــة  ـــى الشـــبكة العمرانی ـــات  حركـــة تمـــدن واســـعة وتشـــریع"بظهـــورانتعاشـــا انعكـــس عل ـــي یتناســـب والمتطلب عمران

التفصــیلیة إلنشــاء المــدن مــن حیـــث تحدیــد عــرض الشــوارع وتصـــفیف البنایــات وانســجام أحجامهــا وتزویـــدها 
  .بالمرافق األساسیة

حیـــث خلـــف العثمـــانیون ورائهـــم مـــن اإلرث المـــرتبط بالتشـــریعات العمرانیـــة والمعماریـــة مـــا یـــوازي فـــي         
هــذه  إرســاءوعلــى الــرغم مــن عــدم . اهد المعماریــة التــي مازالــت شــاهدة علــى ذلــكأهمیتــه المــآثر المادیــة والشــو 

، إال أن المــدقق فــي محتـــوى المخطوطــات العثمانیـــة منظومـــة تشــریعیة عمرانیـــة رســـمیةالتشــریعات ضــمن 
المرتبطـة بهــذا المجــال یكشــف الطریقــة العلمیــة الســلیمة لدراســة مســائل التخطــیط العمرانــي بمختلــف مســتویاته 

ویظهـر هـذا جلیـا فـي المـدن القدیمـة كمدینـة ، اء من إنشاء المدن وانتهاء بأدق مسائل التخطیط التفصـیلیةابتد
ومـن هـذه الفتـرة یمكـن الحكـم أن العمـران بـدأ یضـبط بمنظومـة  ،غردایـة تهیرت، تلمسان، الجزائر، قسنطینة و

  .من القوانین تحكمها الشریعة اإلسالمیة السمحاء
ش اإلرث المعمـاري العربـي اإلسـالمي فـي كثیـر مـن المـدن بإدخـال تغییـرات فـي قام المستعمر بتهمـی  

. بنیتهـا العمرانیــة والمعماریـة مــن خـالل تطبیــق قــوانین غربیـة جــائرة لـم تأخــذ بخصوصـیات المجتمــع الجزائــري
 وقـــد ارتـــبط التخطـــیط الحضـــري فـــي هـــذه الفتـــرة بمـــا شـــهده العـــالم مـــن انطالقـــة فعلیـــة للتعمیـــر الحـــدیث وفقـــا"

  :حسب ما تبینه الفترات التالیة]9[إلجراءات وقواعد قانونیة 

                                                
- 5(عدد مزدوج ،مجلة الباحث،دور المخططات العامة لمدینة بنغازي في استیعاب الموروث العمراني،محمد جاسم العاني  8

  .تاریخ بدون. ونسجامعة قاری،السنة السادسة) 6
شكالیةأدوات التهیئة والتعمیر ،ریاض تومي 9   .2006 ،جامعة قسنطینة،ماجستیر ،التنمیة الحضریة  مدینة الحروش نموذجا وإ
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 تشكل أولى أدوات التهیئة والتعمیر على المنهج الغربي: 1924-1830 فترة  
بعـد االحــتالل شـرعت فرنســا فـي إعــادة تشــكیل النسـیج الحضــري بمـا یتماشــى مـع اســتراتیجیاتها عــن   

فبــدأت بسیاســة تكــوین االحتیاطــات . غییــر المجتمــعطریــق تطبیــق جملــة مــن قــوانین التــي كانــت أساســا فــي ت
 LE)(باالعتمـاد علـى مخطـط التصـفیف واالحتیاطـات العقاریـة "العقاریة والشروع في تطبیق سیاسة التعمیـر 

PLAN D’ALIGNEMENT ET DE RÉSERVES FONCIÈRES  والـذي یطلـق علیـه بتعمیـر
التـي  أولـى أشـكال أدوات التهیئـة والتعمیـرلك التصفیف والتجمیل على غرار مـا طبقتـه فـي فرنسـا وكانـت بـذ

طبقت في الجزائر والتي أنتجت نسیجا عمرانیا ممیزا یتكون من تحصیصـات منظمـة وحـدائق عمومیـة واسـعة 
   .منتشرة عبر األحیاء وطرق واسعة مهیكلة، وأحیاء إداریة بأكملها، محاذیة للنسیج القدیم

  قا لمعاییر التخطیط الغربيتطور النسیج العمراني وف: 1948-1924فترة.  
استمر تطور أدوات التهیئة والتعمیر في فرنسا في هذه الفتـرة نتیجـة التغیـرات التـي عرفهـا العـالم بعـد   

ـــائق البیانیـــة فـــي تطبیـــق الخطـــط  الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، حیـــث ضـــمت هـــذه األدوات أفكـــار التخطـــیط والوث
ـــى  ـــدة تعتمـــد عل ـــا لمخططـــات جدی ـــةتخطـــیالعمرانیـــة وفق النقـــل و  ال ســـیما شـــبكة الطـــرق ط الشـــبكات المختلف

الـذي بـدأ  (LA GRILLE DES ÉQUIPEMENTS) باالعتمـاد علـى معـاییر عمرانیـة دقیقـة وشـبكة التجهیـزات
فــي مخطــط الجزائــر العاصــمة بعــد أن كانــت المخططــات الســابقة عامــة،  1948العمــل بهــا ألول مــرة ســنة 

  .(LE CORBUSIER)كربیزيو تحـــــــــــت إشـــــــــــراف المهنـــــــــــدس المعمـــــــــــاري الشـــــــــــهیر لـــــــــــ
قامـة أحیـاء واسـعة فـي أعلـى المدینـة " وقد اعتمد في خطته على شق وتوسعة الطرق وبناء الواجهة البحریـة وإ

ـــــــنمط التقلیـــــــدي الحـــــــدیث  ـــــــى ال نشـــــــاء التجهیـــــــزات عل ـــــــى المـــــــنهج الغربـــــــي وإ –NÉO(القدیمـــــــة القصـــــــبة عل

MAURESQUE ( ابـــل بــــدأت المدینــــة القدیمـــة تفقــــد دورهــــا وفــــي المق... كمقـــر البریــــد المركـــزي ودار الوالیــــة
  . ]10[الوظیفي تدریجیا وأصبحت مختصرة فقط في حي القصبة

  استحداث أدوات التهیئة والتعمیر التي باتت مرجعا للتعمیر بعد االستقالل: 1962-1948فترة  
تـــم فـــي هـــذه المرحلـــة إلغـــاء كـــل مخططـــات التهیئـــة الســـابقة واســـتحداث أخـــرى تســـتجیب لألوضـــاع   

قتصــادیة واالجتماعیــة الجدیــدة بســبب نــزوح األهــالي مــن األریــاف وتركــزهم علــى أطــراف المــدن فــي أحیــاء اال
عـــام  "تفتقـــد ألدنـــى شـــروط العـــیش مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى احتـــواء الثـــورة عـــن طریـــق مشـــروع قســـنطینة 

وقــد الزم تطبیــق هــذا المشــروع ) 1964-1958(الــذي ضــم خطــة عمــل علــى مــدى خمــس ســنوات  1958
  :حداث أدوات للتهیئة والتعمیر تتمثل فياست

                                                
 . 2009السنة ، 45-44العدد ،إنسانیاتمجلة ،وجه مدینة الجزائر وجوانب من مسارها العمراني ،ف بودقة 10
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 المخطـط التـوجیهي للتعمیـر (PUD):  ویهـدف إلـى تحدیـد المنـاطق الواجـب تعمیرهـا لضـمان الـتحكم فـي
سـنة وقـد ركـز علــى مبـدأ تحقیـق مجـال عمرانـي مــنظم  20توسـع المدینـة وتوجیـه نموهـا الحضـري علــى مـدى 

 :من خالل
  الـدخل المحـدود مـن الجزائـریین والمعمـرین وتشـجیع التحصیصـات بناء المجموعـات السـكنیة الكبـرى لـذوي
 .في شكل أحیاء منظمة) البناء الفردي الراقي(
 تخصیص مساحات الستقبال التجهیزات. 
 تهیئة شبكة النقل والطرق. 

لكــن هــذا المخطــط لــم یحقــق أهدافــه ولــم یــتمكن مــن الــتحكم فــي النمــو العمرانــي وفــي مراقبــة التعمیــر   
  .ب الحربالفوضوي بسب

  المخططات التفصیلیة(PLAN DE DÉTAIL): 
وهو وسیلة تطبیقیة لإلجراءات التي یشملها المخطط التوجیهي للتعمیر قـد تـم تأسیسـها علـى مسـتوى   

  .البلدیات ویتمثل دورها في تنظیم القطاعات المعمورة والقابلة للتعمیر مع تعیین مواقع التجهیزات
  .]11[لمرجوة منها لعدم مراعاة خصوصیة المجتمع الجزائريولم تحقق هذه األداة الغایة ا

 عادة الهیكلة  : مخططات التعمیر وإ
 أعادة التهیئة تهدف إلى استعادة مراكز المدن وتجدید األحیاء المتدهورة و مخططات التعمیر.   
 برنامج التجهیزات الحضریة: 

 . القطاع االقتصاديوهو عبارة عن غالف مالي مخصص لتمویل برنامج التجهیزات وتنمیة 
  برنامج مناطق التعمیر والمناطق القابلة للتعمیر حسب األولویة)ZUP:( 

وهو برنامج خاص بتعمیـر ضـواحي المـدن ومنـاطق توسـعها اسـتنادا علـى شـبكة التجهیـزات التـي تعتمـد علـى 
 2500(ثــم الحــي ) مســكن 1200إلــى  800(برمجــت التجهیــزات حســب األولویــة انطالقــا مــن وحــدة الجــوار 

  ). مسكن 10000(وصوال إلى المجمعات السكنیة الكبیرة ) مسكن 4000إلى 
اســــتقلت الجزائــــر وبقیــــت هــــذه األدوات فعالــــة وكانــــت المرجــــع  ]12[ إال أنــــه وبعــــد أربــــع ســــنوات مــــن تطبیقهــــا

  .األساسي في سن المنظومة القانونیة للتعمیر في الجزائر بعد االستقالل

                                                
  .،2011جامعة باتنة،ماجستیر هندسة معماریة،میر بین التشریع والتطبیق مدینة باتنة أدوات التهیئة والتع،رفیقة سنوسي 11

12 Revue Tribune Socialiste ,spécial Algérie ,le plan de Constantine,N°10 ,11juin 1960 
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   تشكل المنظومة القانونیة للتعمیر: إلى یومنا هذا 1962المرحلة الثالثة من  -1-6-1-3
ـــر المجـــال    ـــة وتعمی ـــة التـــي تضـــبط تهیئ ـــة األســـاس فـــي تشـــكیل المنظومـــة القانونی تعتبـــر هـــذه المرحل

الحضـري، فبعــد االســتقالل كــان ال بــد مــن إرســاء سیاســة حضــریة مــن خــالل أدوات التعمیــر تجســد فیهــا روح 
ة المســـتمرة لضــمان تحقیــق تنمیـــة حضــریة تتماشــى مـــع متطلبــات المجتمــع ومـــا المســؤولیة والعقالنیــة والرقابــ

  . یشهده من تطورات
  ظهور سیاسة التهیئة العمرانیة كقانون دون وسیلة للتطبیق: 1987إلى  1962الفترة من.  

بعــد االســتقالل مباشــرة ومواجهــة لمــا خلفــه االســتعمار مــن فــراغ فــي جمیــع المیــادین كــان ال بــد علــى   
ولهــذا . ومــة الجزائریــة المحافظــة علــى اســتمرار تطبیــق بعــض القــوانین الفرنســیة للــتحكم فــي أمــور الــبالدالحك

الـــذي یجیـــز مواصـــلة العمـــل بـــالقوانین الفرنســـیة  31/12/1962المـــؤرخ فـــي  157-62أصــدرت األمـــر رقـــم 
 الجزائریــة المســتقلةمــع مبــادئ الدولــة  بكــل مضــامینها التقنیــة ووســائل عملهــا فــي جمیــع المیــادین بمــا یتماشــى

" مشـروع قســنطینة" 31/12/1958ولـذلك تـم فـي مجـال التعمیـر االسـتمرار فـي العمـل بالمرسـوم الصـادر فـي 
ـــة صـــدور األمـــر  ـــى غای ـــة وهـــو أول  26/09/1975المـــؤرخ فـــي  75/67إل ـــاء والتجزئ ـــق برخصـــة البن المتعل

  .لوالتحكم في تسییر المجا تشریع یصدر بعد االستقالل في مجال البناء
 24/08/1962كمــا تـــم صـــدور نصـــوص منظمـــة للعقــار والممتلكـــات العقاریـــة كـــاألمر المـــؤرخ فـــي   

والتـي  المتعلق بحمایة وتسییر األمالك الشاغرة بعد مغادرة المستعمرین وتـرك حظیـرة سـكنیة فارغـة فـي المـدن
  .18/03/1963شغلها السكان النازحین من القرى، وتنظیمها بموجب المرسوم المؤرخ في 

إلـى غایـة  1967كما تزامن في هـذه الفتـرة ظهـور المخططـات التنمویـة مـن أول مخطـط الممتـد مـن   
  . 1977إلى  1974إلى آخرها الذي كان من  1969

الفالحـي ومحاولـة تنظـیم المجـال  وكلها تندرج تحت سیاسة الدولة الهادفـة إلـى النهـوض بالقطـاع الصـناعي و
والمجموعات السـكنیة الكبـرى والمنـاطق السـكنیة الحضـریة ) ZI(الصناعیة العمراني من خالل إقامة المناطق 

األمـر رقـم على األراضي التي دخلت ضمن االحتیاطات العقاریـة لصـالح البلدیـة بموجـب  (ZHUN)الجدیدة 
والواقعة ضـمن المنطقـة العمرانیـة التـي یحـدد المخطـط العمرانـي المعـد  20/02/1974المؤرخ في  74/26

  .]13[ من القانون البلدي لتلك الفترة 156جلس الشعبي البلدي طبقا للمادة من قبل الم
  تشكل المنظومة القانونیة للتعمیر: 2000-1988فترة  

ونتیجــة للظــروف . شــهدت الجزائــر فــي هــذه المرحلــة تحــوالت سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیــة عمیقــة  
أصـبح قـانون التهیئـة العمرانیـة و  نیة باألهمیـة الالزمـةاألمنیة التي عرفتها البالد لم تحظى عملیة التهیئة العمرا

الـذي لـم یتبـع بالنصـوص التطبیقیــة وقـوانین التنظـیم العقـاري ال یشـكل أیـة مرجعیـة فــي و  1987الصـادر سـنة 
                                                

  .تیتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیا 20/02/1974مؤرخ في  74/26رقم  من األمر 03المادة  13
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فاســتمر التعمیــر العشــوائي وارتفعــت درجــة التهمــیش والفقــر فــي األقــالیم الداخلیــة وحتــى فــي المــدن ."التخطـیط 
میـدان التعمیـر " ،علـى الـرغم مـن أن14"سـتوى المعیشـة ونقصـت االسـتثمارات الموجهـة للتنمیـةنفسها وتدهور م

حیــث تــم إصــدار جملــة مــن القــوانین  1989فــي هــذه الفتــرة كــان ضــمن اإلصــالحات التــي جــاء بهــا دســتور 
ـــه العقـــاري ـــانون التوجی ـــة والتعمیـــر، ق ـــة، قـــانون التهیئ ـــة والوالی ـــة بـــذلك م...المنظمـــة للعمـــران كقـــانون البلدی لغی

  .]15[1990األدوات المعمول بها قبل 
نظمــت استشــارة وطنیــة حــول التهیئــة العمرانیــة انبثــق عنهــا وضــع مشــروع وطنــي  1995وفــي ســنة   

كـان هـدفها  2012إلـى غایـة  1997ضمن سیاسة عمرانیة جدیـدة علـى شـكل مخططـات تنمویـة امتـدت مـن 
المـــدن الكبـــرى والـــتحكم فـــي نموهـــا والمحافظـــة علـــى  تهیئـــة وتنمیـــة منطقـــة الهضـــاب العلیـــا، التكفـــل بمشـــاكل

  . الموارد الطبیعیة كاألراضي الزراعیة الخصبة والثروات المائیة ومحاربة التلوث
غیــر أن تــداعیات األزمــة وعــدم االســتقرار االقتصــادي واالجتمــاعي حــال دون تطبیــق هــذه السیاســة   

  .وجعل معظم المشاریع الكبرى تتأخر في اإلنجاز
أصــدرت الدولــة جملــة مــن القــوانین تتعلــق بالتــدخل علــى المنــاطق الحساســة وتصــنیفها وحمایــة  1998وبعــد 

نشـاء المــدن الجدیــدة تــدخل كلهــا ضـمن االتجــاه الجدیــد المت مثــل فــي منـاطق التــراث الثقــافي وتنمیــة الســیاحة وإ
ل والتـدخل علیـه فـي هـذه وتتمثـل أهـم القـوانین التـي صـدرت فـي میـدان تنظـیم المجـا سیاسة التنمیة المسـتدامة

المــؤرخ  29-90یتضــمن التوجیــه العقــاري قــانون  1990نــوفمبر  18المــؤرخ فــي  25-90الفتــرة فــي قــانون 
أوت  14المــــؤرخ فــــي  05-04یتعلـــق بالتهیئــــة والتعمیــــر المـــتمم والمعــــدل بالقـــانون  1990دیســــمبر 01فـــي 

المـؤرخ فــي  04-98هـذه التهیئـة وقــانون  متبوعـا بمجموعـة مــن المراسـیم التنفیذیـة تحــدد كیفیـة تجســید 2004
  .]16[والمتعلق بحمایة التراث الثقافي 1998جوان  15

  المنظومة القانونیة في ظل السیاسات الجدیدة: إلى یومنا هذا 0200فترة 
ــة تــدخلها علــى المجــال العمرانــي مــن خــالل وضــع    بعــد اســتقرار األوضــاع االقتصــادیة أعــادت الدول

دائــرة التخطــیط وتعــدد الفــاعلین والمتــدخلین عاملــة علــى تــدارك التــأخر المســجل ســابقا بــرامج تنمویــة وتوســیع 
واســتدامة النتــائج المحققــة مــن المشــاریع المنجــزة وتكییــف أدوات التعمیــر مــع االتجاهــات الجدیــدة عــن طریــق 

  . مراجعتها أو تحدیثها

                                                
 .2010 ،جامعة باتنة،رسالة ماجستیر -تسییر السیاسة العمرانیة في الجزائر مدینة باتنة نموذجا،عبد العزیز عقاقبة  14
  .،2012جامعة باتنة ،ماجستیر ،مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة بالجزائر،مزوري كاهنة  15
  .،1995–دیوان المطبوعات الجامعیة -الجزء األول -غدا وضعیة التراب الوطني الجزائر -وزارة التهیئة والتعمیر 16
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ـــوكخالصــة لهــذه الم   تحضــر لــم تعــرف االســتقرار وكانــت راحل یمكــن الحكــم بــأن قــوانین التعمیــر والــــــ
تبـــار أن التشــــریع یتـــأثر ویــــؤثر فــــي مالزمـــة للتغیــــرات التـــي طــــرأت علـــى نظــــام الحكـــم فــــي الـــبالد وعلــــى اع

ار السیاســي واالقتصــادي واالجتمــاعي فقــد خضـــعت المنظومــة العمرانیــة فــي الجزائــر عبــر مختلـــف الخیـــــــــــــــــ
 .)  3-3: رقم شكل( لةــــــــــــــالءم وظروف كل مرحـــــــــــــالمراحل السیاسیة إلى مراجعات تت

  

  
 

  .السلم الهرمي ألدوات التهیئة و التعمیر بالجزائر :3-3: رقم شكل
 .2017الباحث سنة  :المصدر 
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  :المنظومة القانونیة للتعمیر في الجزائر -1-6-2
ئـر فـي تنظـیم مجالهـا العمرانـي علــى الجزا بنـاءا علـى التطـور التـاریخي للمنظومـة القانونیـة، اعتمـدت  

ـــد أوكلـــت مهمـــة  أدوات التهیئـــة والتعمیـــر، مســـتندة علـــى جملـــة مـــن القـــوانین تتوافـــق مـــع اتجاهـــات التنمیـــة وق
وتتمثـــل أهـــم . إعــدادها وتنفیـــذها إلـــى مصـــالح وزاریــة ومـــدیریات التعمیـــر والبنـــاء الوالئیــة والجماعـــات المحلیـــة

  :تقالل إلى یومناالقوانین المنظمة للعمران منذ االس
ــــل  -1-6-2-1 ــــران قب ــــة للعم ــــوانین المنظم ــــي مــــن فتــــرة  :1990الق ونحصــــرها حســــب تسلســــلها الزمن

  :)1-3: رقم الجدول(فیما یلي 1990االستقالل حتى سنة 

  أهدافه  النص التشریعي

  صدور أول نص تشریعي في مجال التعمیر
خ فـي  75-67األمـر ــق  1975/09/26المـؤرّ المتعّل

  .رخصة تجزئة األرض من أجل البناءو  اءبرخصة البن
  .تنظیم مختلف التدخالت على النسیج الحضري

  تنظیم ظاهرة النمو الدیمغرافي والتوّسع العمراني الكبیر والبناء الفوضوي في أطراف المدن
خ فــــــي  82-02القــــــانون   1982/02/06المــــــؤرّ

ق برخصة البناء ورخصة تّجزئة االراضي   .المتعّل
مات المعمول بها في إطار مخطط التعمیـر احترام التنظی

  . المصادق علیه
خ فــــــي  03-83القــــــانون   1983/02/05المــــــؤرّ

  المتعلق بحمایة البیئة
تحقیــق التــوازن بــین النمــو االقتصــادي وحمایــة البیئــة 
والمحافظة علـى إطـار المعیشـة فـي ظـل احتـرام التهیئـة 

  .العمرانیة
  علیها وحمایتهاتعیین قواعد شغل األراضي قصد المحافظة 

خ فـــي  85-01األمـــر  الـــذي  1985/08/13المـــؤرّ
یحــدد قواعــد شــغل االراضــي قصــد المحافظــة علیهــا 

  .وحمایتها

ــــون اال  ــــذي ال یك ویحــــدد شــــروط اســــتعمال األرض وال
برخصــة بنــاء أو رخصــة تجزئــة مصــادق علیهمــا كمــا 
ــة مــن بیــع أو  ــى االراضــي العقاری ــامالت عل یضــبط التع

  .استغالل
  مجال العمرانيتنظیم ال

خ فــــــي  87-03القــــــانون   27/01/1987المــــــؤرّ
ق بالتهیئة العمرانیة   والمتعّل

یحـــدد اإلطـــار التطبیقـــي للسیاســـة الوطنیـــة فـــي مجـــال 
التهیئــــة العمرانیــــة للحفــــاظ علــــى المجــــال الجغرافــــي 

  .وحمایته
  القطیعة كبرى بین المرحلة السابقة والمرحلة الالحقة

   .1990لمنظمة للعمران قبل القوانین ا :1-3: رقمجدول 
  . الجریدة الرسمیة: المصدر 
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واعد المطبقـة فـي ــــــــــــوفـي مطلـع التسـعینات، عرفـت الق: 1990سیاسة التعمیـر الجدیـدة بعـد -1-6-2-2
  : )2-3: رقم الجدول(ال التهیئة والتّعمیر تحوال كبیرا تجسد في صدور قوانین نحصرها فيـــــــــــــمج

  أهدافه  عيالنص التشری

  المسیرون
/ 90والبلدیـة  09/ 90قانونـا الوالیـة 

خین في  08   1990/04/07المؤرّ
تحدیــد صــالحیات ومجــال تــدخل الجماعــات المحلیــة فــي میــدان التعمیــر 

قابة وتنظیم وتسییر المجال   .والبناء كهیئات إداریة لضمان الرّ
  تنظیم المجال

خ فــــــــــي  90-25قــــــــــانون  المــــــــــؤرّ
ـــــ 1990/11/18 ق بالتوجیـــــه المتعّل

  العقاري،

تصنیف األراضي من حیث ملكیها، طبیعتها، اسـتغاللها ونوعیـة التـدخل 
علیها لألراضي العـامرة والقابلـة للتعمـیم وفقـا لمـا تسـطره أدوات التهیئـة 

  .والتعمیر
  ضبط قواعد النشاط العمراني وتقنین أدوات التهیئة والتّعمیر

 01المــــــؤرخ فــــــي  29-90قــــــانون 
یتعلـــــــق بالتهیئـــــــة  1990دیســـــــمبر

والتعمیـــــر متبوعــــــا بمجموعــــــة مــــــن 
  .المراسیم

تحدید القواعد العامة لتنظیم واستغالل األراضي القابلة للتعمیر في إطار 
احترام السیاسـة الوطنیـة للتهیئـة العمرانیـة اعتمـادا علـى أدوات التهیئـة 
والتعمیـــر وآلیـــات الــــتحكم فـــي العمـــران مــــن خـــالل مختلـــف الــــرخص 

  . والشهادات
، 2003سنة وزلزال بومرداس سنة  2001شفت الكوارث الطبیعیة التي عرفتها الجزائر من فیضانات العاصمة ك

عن ضعف المنظومة العمرانیة المعمول بها، فكـان لزامـا علـى المشـرع إدراج مفهـوم الكـوارث الطبیعیـة واألخطـار 
  .الكبرى ضمن قوانین التهیئة والتعمیر

  ین المختلفةتكملة قوانین التعمیر بقوان
 14المــــؤرخ فــــي  05-04القــــانون 

ــانون  2004أوت  المعــدل والمــتمم للق
ـــــــــع بمجموعـــــــــة مـــــــــن  90-29 اتب

  .المراسیم

أدرج الكوارث الطبیعیة واألخطار التكنولوجیـة ضـمن أحكـام هـذا القـانون 
  . والتي یجب ان تأخذ في الحسبان اثناء اعداد أدوات التهیئة والتعمیر

ـــانون   25رخ فـــي المـــؤ  20/  04الق
المتعلق بالوقایـة مـن  2004دیسمبر 

  االخطار الكبرى وتسییر الكوارث

منــع البنــاء منعــا باتــا، فــي المنــاطق التــي تعــرف خطــرا مــن االخطــار 
ـــات  ـــات، وارتفاق ـــة المصـــنفة كالفیضـــانات، االنزالق الطبیعیـــة والتكنولوجی

  . خطوط الضغط العالي
  العمرانیة التحكم في المظهر العمراني والحد من الفوضى

 20المــؤرخ فــي  15-08القــانون  -
  .المتعلق بالتسویة 2008جویلیة 

ادخال الترتیبات الضروریة التي تسمح للسلطات اإلداریة والقضائیة، في 
إطار احترام القانون التـوجیهي للتهیئـة والتعمیـر لوضـع حـد لالنحرافـات 

  العدیدة التي تشوه المحیط العمراني 
  . 1990وانین المنظمة للعمران بعد الق :2-3: رقمجدول 

  .الجریدة الرسمیة : المصدر 
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بتحلیل هذین الجدولین نسـتنتج أن هـذه الترسـانة والحجـم الكبیـر مـن القـوانین تـدل علـى أهمیـة مجـال   
  . التهیئة والتعمیر في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للبالد

ـــة التـــي تعیشـــها ال     ـــدان االقتصـــادي، ولكـــن وبحكـــم الظـــروف المختلف ـــر والتطـــورات الحاصـــلة فـــي المی جزائ
االجتمــاعي والسیاســـي وتأثیرهـــا علـــى التطـــور العمرانـــي یبقـــى المشــرع فـــي كـــل مـــرة یعیـــد النظـــر فـــي القـــوانین 

  .والتنظیمات المعمول بها ویكیفها وفقا للمستجدات الوطنیة
ـــة المنشـــودة لهـــا؟ أم ســـتبقى    ـــوانین الغای ـــا تـــرى ســـتحقق هـــذه الق ـــاألحرى فهـــل ی مجـــرد محـــاوالت أو ب

استنســاخ لقــوانین تجاوزتهــا الــدول لیصــححها المشــرع الجزائــري الحقــا دون محاولــة جــادة الســتخالص قــوانین 
قویـة تقـوم  إلسـتراتیجیةتتماشى مع معطیات المجتمع الجزائري وتضبط تنمیتـه العمرانیـة علـى أمـد طویـل وفقـا 

  .ر منظومة عمرانیة متكاملةعلى مبدأ القانون للكل والكل للقانون في إطا
  
  المعدل والمتمم 29-90أدوات التهیئة والتعمیر في ظل القانون  -1-6-3

جـراءات إعـدادها مركــزین أكثـر علــى مخططـات شــغل  سـنتطرق فـي هــذا الجـزء إلــى أدوات التهیئـة والتعمیــر وإ
  . األراضي التي هي جزء من موضوع دراستنا

   :میرتعریف أدوات التهیئة والتع -1-6-3-1
ـي تلـك اآللیـات التـي تحــّدد التوجهـات األساسـیة لتهیئـة األراضــي المعنیـة وتضـبط توقعـات التعمیــر      ه

وقواعـــده وتحــــّدد الشـــروط التــــي تســــمح مـــن جهــــة بترشـــید اســــتعمال المســــاحات والمحافظـــة علــــى النشــــاطات 
ـــة وحمایـــة المســـاحات الحّساســـة والمواقـــع والمنـــاظر ومـــن جهـــة أخـــرى تعیـــین األ فالحی راضـــي المخصصـــة ال

للنشــاطات االقتصــادیة وذات المنفعـــة العامــة والبنایــات الموجهـــة لالحتیاجــات الحالیــة والمســـتقبلیة فــي مجـــال 
التجهیزات الجماعیة والخدمات والنشاطات والمساكن وتحّدد أیضا شـروط التهیئـة والبنـاء للوقایـة مـن األخطـار 

  . ]17[ الطبیعیة والتكنولوجیة
  :بادئهاأهدافها وم -1-6-3-2
هو أنـه جعـل أدوات التعمیـر قابلـة للمعارضـة بهـا أمـام  29-90القانون أهم المبادئ التي جاء بها     

وتلتــزم الســلطة التــي وضــعتهما "...  14الغیــر وجعلهــا ملزمــة للجمیــع بمــا فیهــا اإلدارة ذاتهــا بــنّص المــادة 
ل األراضـــي أو البنـــاء یتنـــاقض مـــع ال یجـــوز اســـتعما" علـــى أنـــه  10المـــادة كمـــا تـــنص و " بــاحترام محتواهمـــا 

  ".تنظیمات التعمیر دون تعریض صاحبه للعقوبة المنصوص علیها في القانون
وفــي حالــة غیــاب هــذه األدوات تخضــع المشــاریع العمرانیــة للقواعــد العامــة للتهیئــة والتعمیــر التــي تــنص علیهــا 

 .مراعاتها في كل الظروف وفي كل األحوال والتي یجب 03المادة 
                                                

  .29-90المعدل والمتمم للقانون  05- 04من القانون  04المادة   17
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  ــــة والمؤسســــات والمصــــالح كمــــا ــــة والجماعــــات اإلقلیمی ــــرامج الدول ــــر بب ــــة والتعمی ــــل أدوات التهیئ تتكف
  .العمومیة، وتفرض المشاریع ذات المصلحة الوطنیة نفسها على هذه األدوات عند إعدادها

  تعتبــر المخططــات الوطنیــة واإلقلیمیــة مرجعــا أساســیا فــي تحدیــد التوجهــات األساســیة ألدوات التهیئــة
  .وتضبط كل عملیات التدخل على النسیج العمراني على المدى القریب، المتوسط والبعید میروالتع

   أدوات التهیئة والتعمیر :  
، ومخطـــط شـــغل (PDAU)تتمثــل أدوات التهیئـــة والتعمیـــر فـــي المخطـــط التـــوجیهي للتهیئـــة والتعمیـــر         
التــي ال بــد مــن مراعاتهــا عنــد ] 18[لعامــة هــاتین األداتــین علــى جملــة مــن القواعــد ا وتقــوم  (POS)األراضــي

   :إعدادها وتتمثل في
علـى ضـرورة إقامـة البنایـات  25إلـى  02أكـد المرسـوم التنفیـذي فـي مـواده مـن  :السالمة واألمن العمومي* 

  .مهما كان استعمالها بطریقة تضمن السالمة واألمن العمومي
أهمیـة كبیـرة للمظهـر العمرانـي سـواء للبنایـات  31إلـى  27أولى المشرع فـي المـواد مـن  :المظهر الخارجي* 

  . وشكلها أومن حیث التهیئة الخارجیة
علـى ضـرورة احتـرام جملـة مـن  45إلـى  32أكد المشرع في المـواد مـن  :البنایات ذات االستعمال السكني* 

  .المعاییر والمقاییس الخاصة بتوزیع المجاالت داخل البنایات المعدة للسكن
  

  :طط التوجیهي للتهیئة العمرانیةالمخ -1-6-3-3
 تعریــف المخطـــط التـــوجیهي (PDAU) : المخطــط التـــوجیهي  29-90مــن القـــانون  16عرفــت المـــادة

للتهیئة والتعمیر بأنـه أداة للتخطـیط المجـالي والتسـییر الحضـري، یحـدد التوجیهـات األساسـیة للتهیئـة العمرانیـة 
تصامیم التهیئـة ومخططـات التنمیـة ویضـبط الصـیغ المرجعیـة للبلدیة أو مجموع البلدیات آخذا بعین االعتبار 

 .لمخططات شغل األراضي
یهدف إلى تحدید المناطق الواجـب حمایتهـا كاألراضـي الفالحیـة، حمایـة السـاحل، البیئـة والمـوارد حیث       

  .الطبیعیة، حمایة المناطق ذات التراث الطبیعي، الثقافي والتاریخي
  : لعمران في الجزائرالتوجهات العامة ل -7 -1

ـــة األرض   ـــرن بملكی ـــه فـــي ، البنـــاء مقت ـــام وهـــو حـــق معتـــرف ب حـــق الملكیـــة یعنـــي حـــق التصـــرف الت
ال فقــد تــم فــتح ثغــرات رئیســیة فــي التوجیــه العشــوائي للتعمیــر خاصــة فــي إطــار التهدیــد و  التوجیهــاتو  القــوانین إ

ــة ثــم تطویــقطبعــا بدایــة تأهیــل أدوات تعمیــر فع، الصــالح العــامو  بصــحیة البیئــة تضــبیط قــانوني تشــریعي و  ال
  :؛ وفق مفاهیم العمران الرئیسیة) ضبط أبعاد التعمیر(ترتكز علي أحد أهم المبادئ العامة 

                                                
  . 175-91المرسوم التنفیذي رقم  من 29-90من القانون  03المادة  18
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 الحریات الفردیةو  حمایة الصالح العامة. 
 التنسیق ما بین مصالح المتداخلین في التعمیر. 
 التوثیق ما بین مختلف النشاطات العمرانیة  

ـــــهــــات السیاســــیة الجدیــــدة بتوجیهــــات عماقتـــران التوج إن   ، رانیة جدیــــدة تغــــذیها السیاســــة االجتماعیــــةـ
د الرئیســـــي فــــي جمیـــــع ـــــــــــــالتــــي كانـــــت البع، الثقافیــــة كأولویــــة ثانیـــــة ثــــم فـــــي األخیــــر األولویـــــة اإلیكولوجیــــة

   .سواء على المستوى العالمي أو الوطني اج العمراني الحدیثةـــــــــــعملیات اإلنتو  الت العمرانیةــــــــــــــــــــــالتدخ
القواعـــد العامــة للتخطـــیط التـــي ســایرت هـــذا التغیـــر لعلـــه و  تبعهــا كـــذلك التغییـــر الجــذري فـــي أدوات التخطـــیط

الــذي یخـتم فـي مراحـل الدراسـة بالمرحلـة الثالثـة التـي تخــص و  ) PDAU(إلـى ) PUP –PUD(أحسـن مثـال
 شــــغل األراضــــي بــــاحترام التوجیهــــات الوطنیــــةو  لرئیســــیة للتعمیـــرالقـــانون العمرانــــي الــــذي یحــــدد التوجیهــــات ا

  ). POS(القواعد العامة للتعمیر ،نفس الشيء بالنسبةو  القوانینو  اإلقلیمیةو 
  

  أدوات التخطیط الحضري -7-1 -1
دمــاج السیاســات القطاعیــة للتنمیــة االقتصــادیة، و  تقــوم التهیئــة العمرانیــة فــي إطــار التخطــیط بتوجیــه   إ
 الثقافیـة ذات األهمیـة األساسـیة فـي تجسـید أهـداف التوزیـع اإلقلیمـي ألنشـطة االقتصـاد الـوطني،و  یـةاالجتماع

  :تأخذ التهیئة بعین االعتبار مایليو  .تهدف إلى تـشـكـیل أدوات أساسیة فیما یخص التهیئة العمرانیةو 
  .حمایة البیئة -
  .حفظ المواقع الطبیعیة -
  .هاترمیمو  حمایة اآلثار التاریخیة -
  .الترفیهیةو  ترقیة المواقع السیاحیة -

  تعریف أدوات التخطیط الحضري -7-2 -1
 و التنظـیم یتـیح للسـلطات العمومیـة علـى المسـتوى المحلـيو  إّن التخطیط الحضري هي أداة للبرمجـة  
ـــتحكم فـــي النمـــو العمرانـــيو  الجهـــوي ـــي هـــي متعـــَددةو  الـــوطني ال ـــك بوضـــع أدوات التخطـــیط الحضـــري الت  ذل

  . ]19[فة من قطب إلى لألخر، من بلد آلخر و، في بعض األحیان من إقلیم آلخرمختلو 
، )CODE DE L’URBANISME(من ضمن هذه األدوات، نجد شرائع ضـبط العمـران المجلـة العقاریـة        

، نظـام )COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : COS(عامل استغالل األرض أو نسبة إشـغال األرض 
لـة أساسـا فـي المثـال المـدیرة ) PLAN DE ZONAGE(بالـذات خطـط التقسـیم و  صوصـاخو  رخـص البنـاء المتمّث
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ن هــذین المثــالین . فــي مثــال إشــغال األرض بالنســبة للمســتوى المحلــيو  للتهیئــة بالنســبة للمســتوى الجهــوي یكــوَ
  .األدوات األكثر استعماال في التخطیط الحضري المعاصر

تـنّظم المجـال آخـذة بعـین و  ثـائق للبرمجـة المسـتقبلیة تحـدد التصـورات الكبـرىإّن األمثلة المدیریة للتهیئة هي و 
حمایـــة و  الخدماتیــة و الصـــناعیةو  تضــمن اســـتمراریة األنشــطة الزراعیــةو  االعتبــار حاجیــات التوســـع العمرانــي

  .المواقع الطبیعیة
البنـــي و  مســـارات الشـــبكاتو  و باعتبارهـــا أدوات للتوجیـــه فـــإّن األمثلـــة التوجیهیـــة للتهیئـــة تحـــدد مـــآل األراضـــي

  .مواقع التجهیزات الكبرىو  التحتیة
  : التعمیرو  أدوات التهیئة -7-3 -1
  :  SNATالخطة الوطنیة للتهیئة العمرانیة  -أ

ـــالنظر إلـــى    ـــوطني ب ـــراب ال ـــة المنظـــور المســـتقبلي لشـــغل الت ـــة العمرانی ـــة للتهیئ تعكـــس الخطـــة الوطنی
ــــتنمیة االقتصـــادیة، االجت ـــى المـــدى الطویـــلو  ماعیـــةإسـتراتــــیجیة ال ـــة عل ـــارات المحـــددة .الثقافی و تجســـید االختی

ـــین و  تشـــكل اإلطـــار االســـتداللي لتوزیـــع األعمـــال التنمویـــةو  .تنظیمـــهو  بخصـــوص تهیئـــة المجـــال الـــوطني تعی
المخططـات المتعـددة للتنمیـة فـي و  یحدد القواعد التي تعتمد في إعداد كـل مـن المخططـات الوطنیـة،و  أماكنه،

  .المجالي و تصاديبعدها االق
المنســــجم الطویــــل األمــــد لشــــغل المجــــال و  إن الخطــــة الوطنیــــة للتهیئــــة العمرانیــــة بصــــفتها المـنظـــــور الشــــامل

  .التنسیق بین الـمناطقو  الوطني، تشكل إطار التشاور بین القطاعات
باالتصـــال مـــع و  یـــتم إعـــداد الخطـــة الوطنیـــة للتهیئـــة العمرانیـــة مـــن طـــرف الهیاكـــل المكلفـــة بالتهیئـــة العمرانیـــة

اإلجـراءات الخاصـة باآلفـاق الطویلـة األمـر و  اإلدارات المعنیة، حیث یتم المصـادقة علیهـا وفـق نفـس األشـكال
تتضـمن حصــیلة تنفیـذ المخطـط الــوطني المتعـدد الســنوات للتنمیـة حصــیلة و  .للتنمیـة االقتصـادیة، االجتماعیــة

  .تطبیق الخطة الوطنیة للتهیئة العمرانیة
  : SRATجهویة للتهیئة العمرانیة الخطة ال -ب 

ا وراء التكفــل بأهــداف التنمیــة الجهویــة   أعمــال التهیئــة و  ضــمان أكبــر دقــة فــي تحدیــد اختیــاراتو  ســعیً
تكییـف أعمـال التهیئـة العمرانیـة الـواردة ضـمن الخطـة الوطنیـة و  العمرانیة ،حـیث تقوم الخطة الجهویـة بتبسـیط

التكامــل و  تشــجیع التنمیــةو  التفاوتــات الجهویــةو  االخــتالالتتــدریجي علــى للتهیئــة العمرانیــة، قصــد الـقــضـــاء ال
تعــد علــى األمــد الطویــل ولـــفترة مماثلــة لــذلك الخاصــة بالخطــة الوطنیــة، ویحــدد هــذه الخطــة و  ات،ــــــــــبــین الجه

  .ط الـتـخــطـیط الوطنيشرو و  األعمال على فترات زمنیة تتماشىو  البرامج
ـــتم إعـــداد الخطـــة ال      ـــة باالتصـــالی ـــة العمرانی ـــة بالتهیئ ـــة مـــن طـــرف الهیاكـــل المكلف ــــاور مـــــع و  جهوی الـــتــشـ

  .تتم مراجعتها ضمن نفس األشكالو  یتم إقرارها عن طریق التنظیمو  الجماعات المحلیة المعنیة،و  اإلدارات
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  : PAWمخطط التهیئة الوالئي  -ج 
طبیــق السیاســة الوطنیــة فــي هــذا المیــدان، عــن یعــد مخطــط التهیئــة اإلقلیمیــة للوالیــة وســیلة حقیقیــة لت  

 .تفصـیله للخطــة الجهویــة التــي تتبعهــا الوالیــة المعنیــةو  طریـق تطبیقــه لـبـنــــود الخطــة الوطنیــة للتهیئــة اإلقلیمیــة
ن كانــت هــذه الوســیلة مطبقــة فــي الواقــع علــى األقــل ضــمن صــالحیات و  مــن جهــة نظــر قانونیــة فــإنــــه حتــىو  إ

ا ضــمـن قوانین التهیئة اإلقلیمیة المجلس الشعبي الوال   .29 -90، 03 -87ئي، فإننا نجد لها سنًدا قانونیً
و لهــذا یمكــن القــول أن مخطــط التهیئــة الوالئیــة مــا هــو إلــى دراســة یمكــن أن تعــدها الوكالــة الوطنیــة   

مار المخططــة مــن االســتثو  وتعتبــر هــي اإلطــار الحقیقــي لتنفیــذ عملیــات التجهیــز، SNATللتهیئــة اإلقــلــیــمـــیة 
بمــا أنــه علــى المســتوى المحلــي و  . PSDطــرف الدولــة ضــمـــــن مــــا یــــعرف بــالمخطط القطــاعي الالمركــزي 

مـن قـانون التخطـیط الـوالئي تشـیر  19مع التخطـیط فإنـه یمكـن اإلشـارة إلـى أن المـادة  ترتبط التهیئة اإلقلیمیة
لرسـم مخطـط و  AIR DE PLANIFICATION" حلي اإلطـــار ألمجـالي للتــخطیط الـــم: " إلـى مـا یسـمى بــ

التهیئة للوالیة فإنه یتم إعداد مجمل للخـرائط التـي تحتاجهـا الــوالیــــة فــي مـعـرفـــة شـغل المجـال لتلبیـة حاجیـات 
  :هذه الخرائط هي. السكان من

  .الدوائرو  البلدیات: خریطة الحدود اإلداریة -
  .تضم التضاریسو  :خریطة فیزیائیة -
  .تهم المهندس الزراعي في توجیهه المنتجات: طة مناخیةخری -
المنــاطق و  الغـاز،و  شـبكات توزیـع المـاء، الكهربـاءو  تمركـز المنـاطق الصـناعیة،و  خریطـة شـبكة الطرقـات -

  .الثقافیةو  هي وسائل هامة لمعرفة حاجیات السكان االجتماعیةو  الـقــرویـة
ــة فــي و    المخططــات الجهویــة للتهیئــة العمرانیــة، مخطــط التهیئــة تقــوم أدوات التهیئــة العمرانیــة المتمثل
ـــوالئي ـــوجیهي للتهیئـــةو  ال ـــر كـــل فـــي مســـتواه بشـــرحو  المخطـــط الت ـــواردة فـــي و  التعمی ـــان التعلیمـــات العامـــة ال بی

  .التعمیرو  تفصیل للمـخطـط الوطني للتهیئةو  المخطط الوطني فهي امتداد
جــة المراتــب تمثــل التفریــغ الــذي یصــل إلــى درجــة إن أدوات التهیئـة العمرانیــة هــذه بصــفتها شــبكة مدر   
ــــدیات ـــــمواطنین،و  البل ــــادئ التنظــــیمو  ال ــــوطني فیمــــا یخــــص مب ــــذي یضــــبطه المخطــــط ال  اإلطــــار التنظیمــــي ال

 قیمـــة تنظیمیـــة -بمجـــرد اعتمادهـــا -كـــل أداة تكـــون لهـــا و  .المحلـــيو  شـــغل المجـــال الـــوطنيو  االستصـــالحو 
 .ذین تطبق علیهم تنظیماته تفرض نفسها وجوبا على مختلف الفاعلین الو 
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  :]P.D.A.U ]20التعمیر و  المخطط التوجیهي للتهیئة -د 
مخططـات شـغل األراضـي حیـث و  التعمیـرو  تتكون أدوات التعمیر مـن المخططـات التوجیهیـة للتهیئـة  

تحــدد علــى وجــه و  قواعــدهو  كمــا تضــبط توقعــات التعمیــر. تحــدد التوجهــات األساســیة لتهیئــة األراضــي المعنیــة
ـــي تــســــمح، مـــن جهـــة بترشـــید اســـتعمال المجـــال،ا ـــین أراضـــي و  لخصـــوص الشـــروط الت مـــن جهـــة أخـــرى تعی

  .البناءو  مخصصة للخدمات
  :التعمیرو  تـعـریـف المخطط التوجیهي للتهیئة -7-4 -1

یحــدد التوجهــات األساســیة  ،التســییر الحضــريو  المخطــط التــوجیهي للتهیئــة والتعمیــر أداة التخطــیط المجــالي
ــةلــلــ ــدیات المعنیــة، آخــذا بعــین االعتبــار تصــامیم التهیئ  مخططــات التنمیــة،و  تــهـــیئة العمرانیــة للبلدیــة أو البل
 .یضبط الصیغ الـمــرجــعــیـة لمخططات شغل األراضيو 

  :یتكون من :مـحـتـــــواه -7-4-1 -1
  :یقدم فیه مایلي :"RAPPORT D’ORIENTATION" تقریر توجیهي  -7-4-1-1 -1
 االحتمــــاالت الرئیســــیة للتنمیــــة بــــالنظر إلــــى التطــــورات االقتصــــادیة، االجتماعیــــةو  یــــل الوضــــع الحــــاليتحل -
  .الثقافیة للتراب المعنيو 
  .نمط التهیئة المقترح بالنظر إلى التوجهات الخاصة بالمجال التهیئة العمرانیة -
 ":REGLEMENT"التقنین  -7-4-1-2 -1

ـــا هــي محــددة فــي المــواد یحــدد فیــه القواعــد المطبقــة ب         النســبة لكــل منطقــة مشــغولة فــي القطاعــات كــمـ
التعمیـر حـیــث و  المتعلـق بالتهیئـة 1990دیسـمبر  01المـؤرخ فـي  90/29من القانون  23 -22 -21 -20

  :یحدد
  .نوع األعمال التي یمكن حصرهاو  جهة التخصیص الغالبة لألراضي -أ

  .ل األرضالكثافة العامة الناتجة عن معامل شغ -ب
  .االرتفاقات المطلوب اإلبقاء علیها أو تعدیلها أو إنشائها -ج
ذلــك بــإبراز و  المســاحات التــي تتــدخل فیهــا مخططــات شــغل األراضــي مــع الحــدود المرجعیــة المرتبطــة بهــا -د

  .الفضاءات الواجب حمایتهاو  مناطق الــتــدخل في األنسجة العمرانیة
یحــدد فــضـــــًال عـــن و  نوعهــاو  األعمــالو  الخــدماتو  المنشــآت األساســیةو  رىالتجهیــزات الكبــو  تحدیــد المواقــع -هــ

 .ذلـك شروط البناء الخاصة داخل بعض األجزاء الترتیبیة
  

                                                
المتعلق  2004أوت  14المؤرخ في  04/05المعدل والمتمم بالقانون  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29قانون  20

 .بالتهیئة و التعمیر
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  :و تشمل المخططات": DOCUMENT GRAPHIQUE" وثائق بیانیة  -3 -7-4-1 -1
  .المختلفة الشبكاتو  الطرقو  مخطط الواقع القائم حیث یبرز فیه اإلطار المشید حالیا -ا

  :یبین ما یليو  مخطط التهیئة -ب
  القطاعات المعمرة  
  القابلة للتعمیر  
  المخصصة للتعمیر المستقبلي  
 الغیر قابلة للتعمیر.  

ـــــي ذات و  الجیــــدةو  الســــاحل، األراضــــي الفالحــــة ذات اإلمكانیــــات المرتفعــــة: بعــــض أجــــزاء األرض * األراضـ
  .الثقافیة البارزةو  الــصبغة الطبیعیة

  .حات تدخل مخططات شغل األراضيمسا *
  :مخطط االرتفاقات -ج

و تســیر بقــوانین و خصــائص تقنیــة مختلفــة حســب خطــورة  یجــب اإلبقــاء علیهــا أو تعــدیلها أو إنشــائها      
  .المنشأة المقامة و هي عبارات عن مساحات امنیة 

  : مخطط التجهیز -د
كـذلك تحدیـد مــواقـــع التجهیـزات و  ماء التطهیـرو  أحسن السبل إلیصال ماء الشربو  یبین خطوط مرور الطرق

  ).4-3:رقم الشكل( منشآت المنفعة العمومیةو  الجماعیة
  
  :التعمیرو  أهـــــداف المخطط التوجیهي للتهیئة -7-4-2 -1
التعمیـــر التخصـــیص العـــام لألراضـــي علـــى مجمـــوع تـــراب البلدیـــة أو و  یحـــدد المخطـــط التـــوجیهي للتهیئـــة -

  .یات حسب القطاعمجموعة من الـبـلـد
  .مواقع التجهیزات الكبرى والهیكل األساسیةو  النشاطاتو  یحدد توسع المباني السكنیة وتمركز المصالح -
  .المناطق الواجب حمایتهاو  یحدد مناطق التدخل في األنسجة الحضریة -
لـــة ات القابالقطاعـــ،القطاعـــات المعمـــرة :المعرفـــة كمـــا یلـــيو  یقســـم المجـــال الـــذي یتـــدخل فیـــه إلـــى قطاعـــات -

  .القطاعات الغیر قابلة للتعمیر،طاعات المخصصة للتعمیر المستقبلي الق،للتعمیر 



  أدوات التهیئة و التعمیر في الجزائر و البعد البیئي ________________________ لثالثالفصل ا

110 
  

  
  في المجال الحضري التكامل بین أدوات التعمیر :4-3:شكل رقم
   2007جدول مركب من طرف الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر

 
  التعمیر و للتهیئة التوجیهي المخطط إعداد -7-4-3 -1

 عن إال یكون ال التعمیر، و للتهیئة التوجیهي  المخطط إعداد فإن 91/177رقم التنفیذي لمرسوماحسب 
 : المداولة هذه تتضمن حیث ، المعنیة البلدیة الشعبیة المجالس أو المجلس من مداولة طریق
 ودالمقص للتراب المستدامة التنمیة مخطط أو للتهیئة اإلجمالیة الصورة تحددها التي التوجیهات . 
 إعداد في الجمعیات و العمومیة المصالح و الهیئات و العمومیة اإلدارات مشاركة كیفیات 

 . التعمیر و للتهیئة التوجیهي المخطط
 و الدولة ببرامج التوجیهي المخطط یتكفل حیث العمومیة، الفائدة للتجهیزات المحتملة القائمة 

 الوطنیة المصلحة ذات المشاریع أن كما ، ةالعمومی المصالح و المؤسسات و اإلقلیمیة الجماعات
 .والتعمیر للتهیئة التوجیهي المخطط على نفسها تفرض

 التشاور تعمیق المداولة،بغرض طریق عن تكون ، التوجیهي المخطط إلعداد خطوة، أول فإن ، بالنتیجة و
 .المواطن لدى المسؤولیة روح تنمیة و المدني الحس ترقیة، و
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 الشعبیة المجالس بمقر كامل، شهر مدة للنشر تخضع و ، إقلیمیا المتخصص للوالي بلغت المداولة، هذه أن
 الدراسات متابعة و التشاور مبادئ وفق المخطط إعداد في بلدیة من أكثر یشمل المخطط كان إذا البلدیة،

 التي و عددةالمت الجمعیات و العمومیة اإلدارات و العمومیة المصالح و مختلف الهیئات مع اآلراء جمع و
 .الغرض لهذا تعمل
 و التجارة غرف رؤساء بإطالع البلدیة الشعبیة المجالس رؤساء أو البلدي الشعبي المجلس رئیس یقوم كما

 بالمقرر كتابیا للمرتفقین المحلیة الجمعیات ،ورؤساء المهنیة المنظمات رؤساء و ، الفالحة غرف رؤساء
 . والتعمیر للتهیئة التوجیهي المخطط بإعداد القاضي

 یریدون كانوا إذا عما لإلعالن الرسالة تسلم تاریخ من ابتداء یوما  عشر خمسة مهلة إلیهم المرسل لهؤالء و
  .یمثلهم من تعیین و والتعمیر للتهیئة التوجیهي المخطط إعداد في یشاركوا أن
 ورات إلدا و ا- یئاتاله  91/177رقم رقم التنفیذي سومالمر  من 61  المادة حددت السیاق، ذات في و

 الفالحة،وهي التعمیر الممنوحة یوما عشر خمسة مهلة انقضاء بعد میةزاإل بصفة تستشار التي المصالح
 أو ئهاراآ إلبداء یوما 60مهلة لها و ، شهر القرار مدة هذا ینشر .الخ..العمومیة األشغال،؛الري النقل
  .المشروع على موافقة تعتبر یوم 60 هي  لتيا و علیها المنصوص المهلة تجب لم إذا و مالحظاتها،

  :(POS)تعریف مخطط شغل األراضي -7-5 -1
ف علــى أنــه أداة مــن أدوات التعمیر،التــي تحــدد بالتفصــیل ، ]21[ 29-90مــن القــانون  31حســب المــادة   یعــرّ

یغطـي جـزء  التعمیـر فهـوو  البناء علیهـا، وفقـا للتوجیهـات المخطـط التـوجیهي للتهیئـةو  أسس استخدام األراضي
  .من تراب بلدیة أو مجموعة من البلدیات تجمعها مصالح اقتصادیة

 مـن منطقـة لكـل الشـكل الحضـري یتحـدد خاللهـا مـن أداة عـن عبـارة هـو األراضـي شـغل مخطـط فـإن لهـذاو  
 المبـاني بنـوع یتعلـق فیمـا السـیما كیفیـة اسـتعمالها تبیـان كـذاو  األراضـي، علـى البنـاء حقـوق تنظـیم خـالل

علیها،وكـذا  المقـررة االرتفاقـاتو  األراضـي بملكیـة البنـاء المرتبطـة حقـوقو  حجمهـا، وجهتهـا بهـا، المـرخص
  .التعمیرو  للتهیئة التوجیهي في المخطط الواردة التوجیهات من غیرها بها، إلى المسموح النشاطات

  :]POS]22 أهداف مخطط شغل األراضي -1-7-5-1
 التعمیـر المعــدلو  المتعلـق بالتهیئـة 29-90دها القـانون رقـم التـي حــدو  تتمثـل أهـداف مخطـط شـغل األراضـي 
  :المتمم فیما یليو 
 اســـتعمال األراضـــي، المظهـــر الخـــارجي للبنایـــاتو  حقـــوق البنـــاءو  تحدیـــد بصـــفة مفصـــلة الشـــكل الحضـــري -

  .وكذا استعماالتها المسموح بها وأنماطها

                                                
 .52ر  ج مرجع سابق،، 90-29لقانون ا -21

22 P.O.S.: Plan d’Occupation des Sols  
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  .تعیین الكمیة القصوى والدنیا المسموح بها في البناء -
المنشــآت ذات و  المواقــع المخصصـة للمنشــآت العمومیـةو  المســاحات الخضـراءو  دیـد المســاحات العمومیـةتح -

  .ممیزات طرق المرور والمنافذو  كذا الشبكات المختلفةو  المصلحة العامة
  .المناطق الواجب حمایتهاو  المواقعو  النصب التذكاریةو  الشوارعو  األحیاءو  ،االرتفاقاتتحدید  -
  .حمایتهاو  األراضي الفالحیة الواجب وقایتهاتعیین مواقع  -
ـــك المعرضـــة لالنـــزالق - ـــة أو تل ـــد األراضـــي المعرضـــة لألخطـــار الناتجـــة عـــن الكـــوارث الطبیعی التـــي و  تحدی

  .تخضع إلجراءات تحدید أو منع البناء
  :إجراءات إعداد مخطط شغل األراضي -1-7-5-2

المــتمم بالمرســومین و  المعــدل 1991اي مــ 28المــؤرخ فــي  178-91حســب المرســوم التنفیــذي رقــم   
، فــــان 28/03/2012المـــؤرخ فــــي  148-12رقــــم و  10/09/2005المـــؤرخ فــــي  318-05التنفیـــذیین رقــــم 
  .المصادقة على مخططات شغل األراضيو  إجراءات اإلعداد

  :محتوى مخطط شغل األراضي -1-7-5-3
 :یضم ملف مخطط شغل األراضي          

  : ل علىتشمو :الئحة التنظیم -
ـــدیم - ـــة : مـــذكرة تق ـــد أفـــق التنمی ـــة مـــع تحدی ـــدیم دراســـة تحلیلی ـــتم فیهـــا تق ـــة واالجتماعیـــة (وی الدراســـة الطبیعی

للمنطقة التي تم تغطیتهـا بـالمخطط مـع التقیـد التـام بأحكـام المخطـط التـوجیهي للتهیئـة والتعمیـر ) واالقتصادیة
  . دیة أو البلدیات المعنیة تبعا آلفاق تنمیتهاوموافقة نتائج الدراسة مع برامج التنمیة المعتمد للبل

  القواعــد التــي تحــدد لكــل منطقــة متجانســة ناتجــة عــن الدراســة التحلیلیــة مــع مراعــاة األحكــام الخاصــة
كنـوع المبـاني المـرخص بهـا  29-90المطبقـة علـى بعـض أجـزاء التـراب كمـا هـو محـدد فـي القـانون 

  .ة بملكیة األرضأو المحظورة ووجهتها، وحقوق البناء المرتبط
  تبــین الئحــة التنظــیم باإلضــافة إلــى ذلــك أیضــا نــوع المنشــآت والتجهیــزات العمومیــة ومواقعهــا وتحــدد

الطرق والشـبكات المختلفـة سـواء التـي تتحملهـا الدولـة أو التـي تتحملهـا الجماعـات المحلیـة، أو التـي 
  .تكون على عاتق الخواص وكذلك آجال إنجازها

 كون الوثائق البیانیة مما یأتيتت: الوثائق البیانیة:  
  5000/1أو  2000/1بمقیاس (مخطط الموقع(،  
  1000/1أو  500/1بمقیاس (مخطط طوبوغرافي(،  
  تحــدد المنــاطق المعرضــة لألخطــار الطبیعیــة والتكنولوجیــة ) 1000/1أو  500/1بمقیــاس (خریطــة

 . فةالمختل واالرتفاقات مصحوبة بتقاریر تقنیة كما تحدد مساحات الحمایة
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  یبـــــرز الصـــــورة الحالیـــــة لتركیبـــــة النســـــیج ) 1000/1أو  500/1بمقیـــــاس (مخطـــــط الوضـــــع القـــــائم
  .الموجودة واالرتفاقات الحضري من إطار مبني شبكة الطرق والشبكات المختلفة

  یحدد ما یأتي) 1000/1أو  500/1بمقیاس (مخطط التهیئة العامة:  
  .المناطق المتجانسة* 
  .المنفعة العمومیةو  والمنشآت ذات المصلحة العامة موقع إقامة التجهیزات* 
  .المساحات الواجب الحفاظ علیها نظرا لخصوصیتها* 

  یتضــــمن علـــــى الخصـــــوص ) 1000/1أو  500/1بمقیـــــاس (مخطــــط التركیـــــب العمرانــــي
  .علو البنایاتو  قواعد البناء من معامل شغل األرض، معامل االستیالء،

إذا كـــان  500/1المخططـــات المـــذكورة تعـــد وجوبـــا بمقیـــاس  باســـتثناء مخطـــط الموقـــع، فـــإن جمیـــعو   
  .مخطط شغل األراضي یعني القطاعات الحضریة

  : مراجعة مخطط شغل األراضي -1-7-5-4
ــــم  19حســــب المــــادة    ــــذي رق ــــي  178-91مــــن المرســــوم التنفی  المعــــدل 1991مــــاي  28المــــؤرخ ف

كلیــة بعــد المصــادقة علیــه اال لألســباب ال یمكــن مراجعــة مخطــط شــغل االراضــي مراجعــة جزئیــة او  المــتممو 
  . 01/12/1990: المؤرخ في 29-90من القانون رقم  37المذكورة في المادة 

ـــي یغطیهـــا، أمكـــن          ـــات المنطقـــة الت أصـــبحت توجیهـــات مخطـــط شـــغل األراضـــي ال تســـتجیب لمتطلب
 یمكـن إجـراء هـذه المراجعـة مراجعته حیت تـتم بـنفس الطریقـة واإلجـراءات التـي تمـت بهـا المصـادقة علیـه، وال

  :]23[إّال إذا توفرت الشروط التالیة
 إذا لم ینجز في األجل المقرر إلتمامه سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع الحضري.  
 إذا كان اإلطار المبني الموجود في حالة خراب أو في حالة من القدم تستدعي تجدیده.  
 دهور ناتج عن ظواهر طبیعیةإذا كان اإلطار المبني قد تعرض للت .  
 بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن المصــادقة علیــه أغلبیــة مــالك البنایــات البــالغین علــى و  إذا طلــب ذلــك

  . األقل نصف حقوق البناء التي یحددها مخطط شغل األراضي الساري المفعول
 إذا استدعت ذلك الحاجة إلى إنشاء مشروع ذو مصلحة وطنیة لم ینص علیه المخطط. 

 
 
 
  

                                                
 .52ر  ج مرجع سابق،، 90-29القانون  -23
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 :ترتكز دراسة مخطط شغل األراضي على ما یلي: مخطط شغل األراضي إعدادمراحل  -1-7-5-5
معرفــة مكونــات الوســط الحضــري مــن طبوغرافیــا، إطــار مبنــي، عوائــق التعمیــر، مختلــف الشــبكات وحالتهــا  -

  .الفزیائیة
  .استخالص آفاق تنمیة مجال الدراسة -
  .تحدید االختیارات المناسبة للتهیئة -
  .ضع قواعد التعمیر التي تضبط قواعد شغل األرضي وحقوق البناءو  -

 :وتتم هذه الدراسة في ثالث مراحل هي
  : المرحلة األولى* 

ــیم، الخــدمات كمــا تحــدد : تتضــمن تحلیــل الوضــع الــراهن فــي جمیــع المجــاالت        الســكن، الصــحة، التعل
كمــا یتـــم فیهـــا اقتـــراح . ضــیاتها ولــم تنجــز بعــدتــم اختیــار أر  جمیــع المشــاریع المصــادق علیهــا التــي أنجــزت أو

مشـروع أولي على شكـل فرضیتین أو أكثر تختـار واحـدة األكثـر تماشـیا مـع نتـائج الوضـع الـراهن لتفصـل فـي 
  .المشـروع النهائي

  :المرحلة الثانیة* 
بتقنــین، یــتم ضــبط فــي هــذه المرحلــة فرضــیة واحــدة وتتــرجم فــي تقریــر ومخططــات بیانیــة مصــحوبة         

  .وتمثل بذلك التهیئة التي ستعتمد مستقبال
  :المرحلة الثالثة* 

بعـد تبنـي المـرحلتین بمحضـر للجنـة الوالئیـة لدراسـة مخطـط شـغل األراضـي والـذي علـى أساسـه یقـوم         
المجلــس الشـــعبي البلـــدي بإصــدار مداولـــة المصـــادقة واألمــر بفـــتح التحقیـــق العمــومي، یعطـــى األمـــر لمكتـــب 

العمومیـة كـل فــي  واإلشـغالات بمباشـرة الملـف التقنـي الخـاص بكـل الشـبكات توافـق علیـه مدیریـة الـري الدراسـ
دائـرة اختصاصـه لیصــبح بعـدها ملـف مخطــط شـغل األراضـي قــابال للتنفیـذ ومرجعـا مهمــا لكـل أشـغال التهیئــة 

  . ووسیلة للتعمیر والمراقبة غیر قابلة للمعارضة
التنظیمــات التــي و  ، نســتنتج أن هــذا القــانون29-90یــر فــي ظــل القــانون التعمو  بعــد عــرض أدوات التهیئــةو  

بالتفصــیل مراحــل و  ســیما أنــه حــددالضــابطة لــه، الو  تتبعــه تمثــل أحــد الركــائز الهامــة المحــددة للنمــو الحضــري
  .)التصمیم(الدراسة التقنیة 

جـــــراءات اإلعـــــدادو  دون نســـــیان أهـــــداف   ،)5-3:الشـــــكل رقـــــم( التعمیـــــرو  المصـــــادقة علـــــى أدوات التهیئـــــةو  إ
 الجمهـــور لتمكیـــنهم مـــن التعبیـــر عـــن انشـــغاالتهمو  المؤسســـاتو  أخضـــعها الستشـــارة واســـعة بإشـــراك الهیئـــاتو 
دراج اقتراحاتهم قبل و    . أن یصبح أداة إلزامیةإ
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 رئیس المجلسطرف من  انشاءاعداد مداولة 
 المجالس لشعبیة البلدیة او 

 

الهیئات  اصدار قرار تعیین اإلدارات و
 الواجب استشارتها

  اصدار قرار یرسم حدود 
 تدخل المخطط

 تبلیغ المداولة

 .قرار والئي إذا شمل تراب والیة واحد
  .قرار وزاري مشترك إذا شمل تراب عدة والیات

 الوالي

 في شهر لمدة المداولة تنشر
 المجالس أو المجلس مقر

 البلدي المعنیة الشعبیة

حسب 
 الحاالت

 

 ینشر لمدة شهر كامل

اعداد مداولة تبني مشروع المخطط 
  من رئیس المجلس صادق علیه الم

 أو المجالس الشعبیة البلدیة

 فتح التحقیق العمومياصدار قرار 

 یوما 60االستقصاء مدة 

یوم یرسل الى  15السجل، اعداد محضر قفل خالل غلق 
المجلس او المجالس الشعبیة البلدیة الملف كامال الذي 

 . یقوم بتعدیله ان دعت الضرورة

 في سجل خاص تحفظاتجمع اآلراء ورفع ال

یجب اطالع الهیئات قبل اصدار القرار و تبلیغه، 
و المؤسسات بمقرر اعداد مخطط شغل االراضي 

 البدا الراي حول المشاركة 15تمنح لهم 

بعد  المصادقة النهائیة على مخطط شغل األراضي
 یوما 30ارساله للوالي إلبداء الراي خالل 

  

 وضعه تحت تصرف الجمهور

 .المصالح العمومیة الهیئات و الوالي، إلى تبلیغه

 الهیئات العمومیة و إبالغ المؤسسات و
 60بمشروع المخطط و یمهلون مدة الجمعیات 

 یوما إلبداء آرائهم و مالحظاتهم
 

 یعلق القرار طوال مدة االستقصاء

یبلغ نسخة من القرار الى الوالي المختص 
 اقلیمیا

 اصدار قرار وضع تحت التصرف

  مخطط شغل االراضيى و المصادقة عل إجراءات اإلعداد: 5-3:رقم  شكل
 المتمم المعدل و 1991ماي  28 المؤرخ في 178-91المرسوم التنفیذي رقم انجاز الباحث بموجب : المصدر
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 : البیئة حمایة في األرض شغل مخطط دور -1-7-5-6
 الجمـالي الجانـب علـى المحافظـة خـالل مـن البیئـة حمایـة فـي ألرضشـغل ا مخطـط دور یظهـر      

 التـوجیهي المخطـط توجیهات إطار في الخضراء المساحات و العمومیة للمساحات العمراني البیئي،تحدیده
 و الحساسـة ،المسـاحات الخضـراء المسـاحات حمایـة إلـى یسـعى المخطـط فهـذا التعمیر،بالتـالي و للتهیئـة

  .والمواقع المناظر
 حمایتهـا و البیئـة علـى للمحافظـة ضـمانا حمایتهـا و وقایتهـا الواجـب الفالحیـة األراضـي موقـع یعین و   

 المجلـس رئـیس ألـزم قـد الجزائـري فـإن المشـرع األرض شـغل مخطـط إعـداد أثنـاء فإنـه ذلـك إلـى إضـافة
 فـي البیئة حمایة هدفب ذلك و الوالیة مستوى على البیئة مصلحة باستشارة یقوم أن المعني البلدي الشعبي

  .المستدامة التنمیة إطار
 و الضـروریةراءات اإلجـ الحسـبان فـي یأخـذ و الصـناعي العقـار تنظـیم علـى المخطـط هـذا یعمـل كمـا
 .العقار من النوع هذا تنظیم أثناء النفایات من التخلص و البیئة لحمایة الصحیحة الطرق
 شـغل مخطـط و التعمیـر و للتهیئـة التـوجیهي لمخطـطا فـي المتمثلـة التعمیـر وثـائق أهمیـة من الرغم على
  .البیئة لحمایة احتیاطیة و تصورات مستقبلیة في وضع األرض

 خـالل مـن تحقیقهـا رد ا  الـم األهـداف لتضـخم نتیجـة السـلبیات و النقـائص من مجموعة تعتریها أنه إال 
 للسیاسـات ملجـأ أصـبحت التعمیـر و التهیئـة مخططـات أن یعتبـر الفقـه أن التعمیر،لدرجـة و التهیئـة وثائق
  :ك العامة
 السیاحة و التنمیة  
 الزراعة   
 السكن  
 والصحة التعلیم  
 الطرقات النقل،و   

 المعـاییر و الضـوابط لتـراكم البیئة،نتیجـة حمایـة مجـال فـي بمحـدودیتها فعالیتهـا تضـاؤل إلـى أدى ممـا
 .أحكامها ضمن المختلفة
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 للعمران بعد االستقالل المحاور الكبرى و  أدوات التعمیر -1-8
أهمیــة و  عرفــت الجزائــر ثالثــة محــاور كبــرى للتشــریع العمرانــي بعــد االســتقالل حیــث یمكننــا أن نحــدد مكانــة

قـوانین النظــام :هـيو  مـن ذلــك التشـریع الـذي تمثـل فـي ثالثــة محـاور كبـرى) 6-3:رقـم الشـكل(أدوات التعمیـر
  .هیئة العمرانیةقوانین الت، التجزئةو  قوانین رخصة البناء، العقاري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أدوات التعمیر و المحاور الكبرى للتشریع العمراني :6-3: شكل 
  2007 –الجزائر  –بالمسیلة  .إ نویبات محاضرة تسییر المدینة من خالل أدوات التعمیر:المصدر

  

  قوانین النظام العقاري
  یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البدیات 86/26:أمر رقم. 
  كالة وطنیة و محلیةیتضمن إنشاء و  86/03: مرسوم رقم. 
  یتعلق بالترقیة العقاریة 86/07:قانون رقم. 
  یتضمن التوجیه العقاري 86/07:قانون رقم. 
  یحدد قواعد إنشاء وكاالت محلیة للتسییر و التنظیم العقاري 90/405:مرسوم تنفیذي رقم. 

  قوانین رخصة البناء و التجزئة
  75/67:أمر رقم . 
  82/304: مرسوم رقم. 
 85/211:رقم  مرسوم. 
  91/176:مرسوم رقم.  
 تحدید كیفیات (متعلقة برخصة البناء و رخصة تجزئة األرض للبناء

 )الحصول على الرخصة و الشروط التقنیة لألراضي المجزأة

  قوانین التهیئة العمرانیة
 :المحدد بـ  1987جانفي  27:بتاریخ  87/03قانون رقم 

  المحاور الكبرى لتهیئة. 
  محاور التنمیة الجهویة. 
  الخ....المخطط الوطني و الجهوي و مخطط الوالیة و البلدیة (أدوات التهیئة اإلقلیمیة  

أوت  14المؤرخ في  04/05بالقانون  المعدل والمتمم 1990دیسمبر  01بتاریخ 90/29قانون رقم 
 :ا، المحدد لكیفیات وطرق اإلعداد و المصادقة على الوسائل الجدیدة للتعمیر و المتمثلة في  2004

 المخطط التوجیهي لتهیئة و التعمیر)PDAU( 
  مخطط شغل األرض(POS) 
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 :التكامل بین أدوات التعمیر الجدیدة  -1-8-1
حیــث أن هـذه الظــاهرة أفــرزت ، لــى ظهـور أزمــة عرفـت بأزمــة السـكنإن النمـو الســریع للسـكان أدى إ  

فانتشـــار المبــاني دون تخطـــیط مســـبق ودون نمـــط ، المعماریـــةو  مشــكلة كبیـــرة وعویصـــة مـــن الناحیــة العمرانیـــة
 :هذه القوانین هيو  التجمعات السكانیة الكبرىو  المعمار لمدنو  مراسیم للحفاظ على العمرانو  عمراني
  أوت  14المــؤرخ فــي  04/05المعــدل والمــتمم بالقــانون  1990دیســمبر  01رخ فــي المــؤ  90/29قــانون

 .التعمیرو  المتعلق بالتهیئة 2004
 المتعلــق بكیفیــة إعــداد مخطــط شــغل و  1991مــایو  28: المــؤرخ فــي  91/178:رقــم  المرســوم التنفیــذي

 .كیفیة المصادقة علیه و  الوثائق المتعلقة بهو  األراضي
بقة الــذكر تســـاعد علـــى الـــتحكم فــي النمـــو العمرانـــي وذلــك بوضـــع مخططـــات عمرانیـــة وهــذه التنظیمـــات الســـا

ـــة أو جـــزء منهـــاو  متكاملـــة ـــم الشـــكل(متجانســـة فـــي حیـــز المدین ـــة ، )7-3:رق وهـــذه المخططـــات منهـــا التوجیهی
 ).م،ش،أ(ومنها التفصیلیة ، )م،ت،ث،ت(
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 

    
 
 
  
  

 التكامل بین أدوات التعمیر الجدیدة: 7-3: شكل رقم
 ع سابقمرج،إ نویبات : المصدر 

 (PDAU)المخطط التوجیهي لتهیئة و التعمیر 
  جیهات الرئیسیة للتهیئة العمرانیة یحدد التو. 
  سنة  25(یثبت اتوجیهات و األفكار المبدئیة على المدى القصیر ، المتوسط و الطویل( 
  یمثل المرجعیة إلعداد مخططات شغل األرض. 
  یتجسد من خالل إنجاز مخططات(POS)  التي حددها. 

 

 (POS)مخطط شغل األرض
 لمخطط  یجسد التوجیهات و المبادئ العمرانیة(PDAU). 
  سنوات  10(یحدد حقوق تسییر و استغالل األراضي على المدى القریب و المتوسط( 
  یسمح بالمرور إلى الترخیص بالتجزئة و البناء مع تحدید و تخصیص المجاالت المختلفة. 

 
ملة

تكا
 م

قة
عال
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 :دف إلى فهو یه) م،ش،أ(أما عن مخطط شغل األراضي
ـــة - ـــوجیهي للتهیئ ـــین حقـــوق اســـتخدام األرض فـــي ظـــل التوجیهـــات العامـــة لمخطـــط ت  - التعمیـــرو  تعی

تحدیـد بصـفة عامـة معامــل شـغل األرض،و معامـل مــا یؤخـذ مـن األرض بصـفة عامــة،أو كـل وحـدة علــى 
 حدا
 ).إلخ ...مرافق-تجهیزات–سكن (تخصیص كل منطقة دراسة لما یناسبها من نوع المباني  -
 .مظهرها الخارجيو  حدید ارتفاع المبانيت-
 زیــادة علـى ذلـك یحـدد المسـاهمة التـي تتحملهـا الدولــة، الشـبكات بصـفة عامـةو  المنافـذو  تحدیـد الطـرق -

  التعمیر و  ذلك طبقا لتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئةو  الجماعات المحلیةو 

 المخططین في بیئیة قراءة -1-8-2
 والـذي النظـري محتـواه مـن ،انطالقـا الحـدیث الحضـري التخطـیط ورةصـ المخططـین إسـتراتیجیة ترسـم
 إدراج خـالل مـن ذلـك یتجلـى فیـه،و والمرغـوب المطلـوب المعیشـي للـنمط األولویـة إعطـاء علـى یسـتند

 ، التخطیط في االجتماعي البعد تبني في العملیة المخططین همیةأ في واالجتماعي البیئي الجانب
 حضـریة بیئـة لخلـق واقعـي وتصـور وسـیلة و أداة التخطـیط فـي یكولـوجياال المفهـوم إلـزام إن،كـون 
  .:]24[ة سرهبا المجتمع بل اإلنسان معها یتكیف

 ا أخـرى  مشـاكل إلـى إضـافة ، ،العنصـر هـذا غیـاب مشـكلة تواجـه حالیـا القائمـة المـدن خاصـة و أن
 .نةالمدی في العمومیة الصحة یرهن مما التلوث بأنواعه وانتشار الفضاء كضیق
 السـكن تـوفیر مـن للفـرد األساسـیة المتطلبـات تـوفیر مـن االجتماعیـة لالعتبارات األهمیة أن إعطاء كما
 فـي ،ویسـاهم الجدیـد للمجتمـع بعـاد اال متعددة دینامیكیة ،ویعطي هذا التخطیط فكرة یثمن والشغل الالئق

 المسـتوى مـن سیحسـن خططـینالم لمحتـوى الفعلـي التجسـیدأن  كمـا ، لـه المسـتدام والتمكـین االسـتقرار
 علـى المبنـي والحضـري العمرانـي التخطـیط صورة بحق ،ویعكسإلى األمام التنمیة بعجلة ویدفع المعیشي
 متكامـل لمجتمـع ویؤسـس متوازنـة، مجتمعیـة بنیـة بتشـكیل یعجـل المرونـة،مما و والشـمولیة التكامـل

ـــــــــــــه  ومســـــــــــــتقبل مســـــــــــــتقبله یحـــــــــــــدد الجوانـــــــــــــب . ةاالقادمـــــــــــــأجیال

                                                
، 2008 دیسمبر 25 االجتماعیة، العدد العلوم جدیدة، مجلةإستراتیجیة التنمیة المستدامة في تخطیط المدن ال ،هزیلي رابح 24

 .161ص 
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  .ائج و سلبیات هذه السیاسةنت  -3- 8- 1
رغم توّجهات تلك السیاسة المنتهجة خالل ما یقارب األربعة عقود، إّال أن المظاهر و اإلشكاالت 
الحالیة لتهیئتنا العمرانیة ال تعكس إّال تعقیدات مختلف أنماط شغل المجال التي تتابعت عبر الزمن، و 

  .نسنبیّن هذه السلبیات من خالل المطلبین الموالیی
تتمثل النقائص بمرحلة التوازن الجهوي؛ في محدودیة األعمال المطبقة  :نقائص التوّجهات و تطبیقها

على السلم الزمني فلم یكن لها تأثیر ملموس على الخریطة اإلقلیمیة، و الصورة التي تقدمها نتائج 
تها، خیر دلیل في هذا الشأن، فالفوارق بین الشریط الساحلي و  1977اإلحصاء لعام  باقي البالد تزداد هوّ

  . و حركات نزوح هامة باتجاه المدن انجر عنها عمران فوضوي و زاد المشاكل الحضریة تعقیدا و حّدة
فصرنا نشهد تبدیًدا أكثر ألحسن األراضي الزراعیة التي استهلكت لفائدة العمران غیر المراقب و 

  .تخطیطا عمودیاإیجاد مواقع للوحدات االقتصادیة التي خّططها القطاع 
ق بالتهیئة  ضعت قوانین و صالحیات تتعّل أما عن فترة االستعمال الجدید للتهیئة العمرانیة، فقد وُ
العمرانیة، إّال أنها لم تتبع بالنصوص األساسیة التطبیقة، و هكذا لم یتمّ تحدید إطار اإلعداد و كیفیات 

یة طبقا لما اعتماد المخطط الوطني و المخططات الجهویة للتهیئة ا لعمرانیة، وال األدوات القانونیة المحّل
ة في التهیئة العمرانیة لألسباب التالیة،ینص علیه القانون    :]25[فظهرت محدودیة تطبیق القرارات المنصبّ

  عدم استقرار مهمة التهیئة العمرانیة و ربط عملیاتها المتعاقبة بعدة سلطات وزاریة -
القرار المركزي، و التي أحالت ضرورات التهیئة العمرانیة إلى درجة  إجراءات التخطیط مطبوعة بثقل -

  .ثانیة
تفضیل التنمیة القطاعیة على حساب الجانب المجالي یؤّدي إلى التضحیة بالنظرة طویلة األمد لتحقیق  -

  .نتائج في األمد القصیر
و معانة الضواحي من و بالنسبة لمرحلة انحطاط السیاسة الترابیة، ففیها برز تفّكك األقالیم، 

كانت ال تزال تواجه (التهمیش وانعدام األمن، و األخطر من ذلك، أن مناطق شاسعة ریفیة و جبلیة 
بات العیش والنزوح تبیّن بوضوح مدى حدود نموذج التنمیة القطاعیة المعمول به إلى ذلك العهد ، و ) متطّل

الدولة من المیدان و عن عدم تنظیم االقتصاد و  ال سیما تفاقمها في األعوام األخیرة الناجم عن انسحاب
، حیث أن ما "وضعیة معقدة"إلى  2000- 1994مم ترتب عن ذلك الوصول في مرحلة  ،ضبط وتیرته

ینبئ عن عدم اتخاذ المسار الصحیح ذلك التعمیر الفوضوي، و االستهالك الالعقالني لألراضي  و بشكل 
الحتیاطات العقاریة قد استهلكت و منحت على شكل قطع فوضوي أیضا، فاألراضي التي أدخلت ضمن ا

                                                
 .2003، أفریل 2005تقریر اللجنة الوطنیة لخبراء الجزائر   25
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ا على الخواص  للبناء، و ذلك راجع لعدم فاعلیة الرقابة و احترام قواعد البناء، و لم تكن هذه التجاوزات حكرً
  .بل شارك عدد من الهیاكل و المؤسسات العمومیة في الوصول إلى هذه النتیجة

  .و التعمیر المتعلقة باإلقلیم االختالالت -4- 8- 1
  :اإلقلیمیة االختالالت -أ

ف المستعمر بعد خروجه، و حسب ما جاء في إحصائیات  حظیرة عقّاریة یتوّزع فیها السكان  1966خّل
  :على النسب التالیة

  .للجنوب % 8الهضاب العلیا، و  % 25نسمة،  11800000من مناطق التل تضمّ  % 67 -
  .نسمة 960000بالنسبة للجزائر العاصمة وحدها فهي تضمّ  -

في عین االعتبار عند وضع سیاسة شغل المجال األمر الذي یفّسر  االختالالتو لم تؤخذ هذه 
ضیاع التنمیة القطاعیة و عدم تناسقها؛ فكانت لها آثار إقصائیة للمنافع تهیئة اإلقلیم       و حمایة 

یة إلى تدهور تغطیة المنشآت القاعدیة و توزیع النشاطات الصناعیة، و على البیئة، و أفضت في النها
  :1987سبیل المثال نبیّن االختالل القطاعي سنة 

  .نسمة 1000وظیفة في قطاع الصناعة لكل  28.8مناطق الشمال بمتوسط  -
  .نسمة 1000وظیفة في قطاع الصناعة لكل  16.2مناطق الهضاب العلیا بمتوسط  -
  )1. (نسمة 1000وظیفة في قطاع الصناعة لكل  18.8الجنوب بمتوسط  مناطق -

  :المتعلقة بالتعمیر االختالالت - ب
اضطربت وضعیة التعمیر في الجزائر نتیجة المسار الخاطئ لسیاسة شغل المجال، و المنعدم فیها 

نحو المرّكبات  لاالنتقاأكبر تیارات النزوح و  1977 - 1966التخطیط العقالني العملي، فعرفت عشریة 
ا  1987، و قد زاد ثقل هذا االختالل سنة ...)عنابة، وهران، الجزائر(الصناعیة على المناطق الساحلیة  ممّ

  .هّدد موارد المنطقة التل بشكل خطیر؛ و نبیّن في الفصل الموالي واقع و تأثیر هذا التعمیر في الجزائر
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  د البیئي في الجزائرقانون المدینة و زیادة حضور و البع - 2
اختالل و في مختلف المجاالت العمرانیة االجتماعیة االقتصادیة  تعاني المدینة الجزائریة الیوم من عدة  

تكافؤ الفرص في المدن الجزائریة أدى إلى اختالل في الكثافات السكانیة من الشمال  وغیرها حیث أن عدم
العمران  ى خلق فوضى في المدن الجزائریة وانتشارجنوب وزاد من هجرة السكان وهذا ما أدى إل إلى

ضوابطها إال أن هذه القوانین لم  الفوضوي نتیجة الحاجة إلى العقار و رغم وجود قوانین تتعلق المدینة و
كل هذا أدى إلى استصدار مشروع القانون التوجیهي  تعد فاعلة لعدم تماشیها مع تطور المدینة الجزائریة

 . للمدینة

 .المستدام الحضري للتجدید آلیة العمران و المدینة سةسیا - 1- 2
 التي التغیرات مع تماشیا العمران، في التحكم و المدینة ترقیة بضمان منسجم تشریعي إطار وضع سمح

 لمساعدة موجهة طموحة قواعد مجموعة عبر الجزائر، في الحكم ترشید و المستدامة، التنمیة صاحبت
 التي المساءلة إطار في الشفافة بالطرق الحضري، المجالتهیئة و  تنظیم على المشرفین

 و الدیمقراطیة، تحقیق و القانون وسیادة ، ومؤسساته العام الرأي أمام المحاسبة لمبدأ خاضعا الجمیع تجعل
 المحلیة التنمیة خاصة و بصفة الحضریة التنمیة في الحكم لترشید الفعال الدور یتضح السیاق هذا من

 . عامة بصفة
 في هاما دورا تلعب لكي المؤهلة صلتها و السلطة أداة و حضري، مجال باعتبارها المدینة ارتبطت قدف

 سیاسیة، وظائف لها عاصمة انهإ إقلیم، على مجال، على تسیطر المدینة أن إذ المستدامة، التنمیة میدان
 تدور سیاسة طریق عن تجسد ،و]26[المواطنین موعلمج واقتصادیة ، تجاریة ، اجتماعیة صحیة، ثقافیة،
 تم ما هو و القانون، بواسطة تكرس و األفراد، و تمعالمج مصالح عالقة و الخیرة الحیاة عن البحث حول

 بعدها للمدینة تعید طموحة برامج ضمن المستدامة، تنمیته و اإلقلیم لتهیئة الوطني بالمخطط تأكیده
 تنظیم تناولت التي القوانین مختلف في كرست التي المساعي تحقیق سیتم هذا ألجل والحضري، الوظیفي
 الحضریة التنمیة و الحضري اإلطار یئةب في المتبعة اإلجراءات و جدیدة مدن إقامة شروط و المدینة،

  .العمراني  التوسع و البناء عملیات تنظیم خالل من ، المستدامة
  
  

                                                
 التطبیق و المثالي الخطاب بین األطراف دول في الحكم ترشید و المستدامة الحضریة التنمیة ،بوالصوف ،ر ع غانم26

 .40،ص 2007 سنة ، 08 العدد قسنطینة، ، منتوري جامعة ، العمرانیة التهیئة ،مجلة یةاإلشكال لهاته حالة الجزائر المیداني
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  :]27[ للمدینة القانون التوجیهي - 2- 2
والتنمیة  بتهیئة اإلقلیم ون في سیاق استكمال المنظومة التشریعیة المتعلقةیندرج مشروع هذا القان     

  .وترقیتها المستدامة وحمایة الفضاءات الحساسة وتثمینها
تشریعي منسجم یضمن ترقیة  ویقوم هذا المشروع على عدد من المبادئ واالعتبارات تتمثل في وضع إطار

االستراتیجیات المتعلقة بسیاسة المدینة واإلسهام  امل في إعدادویكرس هذا النص مبدأ التشاور والتك.المدینة
والتنمیة المستدامة،وتجسید مهام المراقبة ومتابعة كافة النشاطات  في إنجاحها وترقیة االقتصاد الحضري

 المدینة مع التركیز على الخدمة العمومیة والشفافیة والعمل والتضامن وتعزیز حضور المتعلقة بسیاسة
الفاعلین  وتطبیق القانون وتحدید إطار مؤسساتي وتنظیمي لتسییر المدینة وتحدید صالحیاتالدولة 

واعتماد قواعد التسییر والتدخل  ودورهم، التقلیل من االختالالت في المناطق الحضریة ومراقبة توسع المدن
نشاء مصادر التمویل للتنمیة المس واالستشارة تقوم على مبادئ التعاقد والشراكة وتنویع تدامة للمدینة وإ

  . المدینة ومتابعة تنفیذها مصدر للمدینة یتولى تخطیط سیاسة
للقانون التوجیهي للمدینة أهداف تصب كلها في هدف : أهداف القانون التوجیهي للمدینة -1- 2- 2

  : ومن بین هاته األهداف ما یلي الرقي بالمدینة الجزائریة
الرامیة إلى تعریف عناصر سیاسة المدینة في إطار  الخاصةیهدف هذا القانون إلى تحدید األحكام -

  . المستدامة سیاسة تهیئة اإلقلیم و تنمیته
  االجتماعيتقلیص الفوارق ین األحیاء و ترقیة التماسك -  
 على السكنات الهشة و غیر الصحیة القضاء-
  ولهاداخل محاور المدینة وح التحكم في مخططات النقل و التنقل و حركة المرور-
  .العمومیة و تعمیمه ضمان توفیر الخدمةو  تدعیم الطرق والشبكات-
 .الوقایة من األخطارو  حمایة البیئة-
 . اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهویة و العالمیةو   والتعاون بین المدن ترقیة الشراكة-
 . الحضریةتصحیح االختالالت  و هیكلة و تأهیل النسیج العمراني و تأهیله إعادة-
 تدعیم وتطویر التجهیزات و و ترقیتها المحافظة على المساحات العمومیة و المساحات الخضراء-  

 دنالم افمص ىإل لهایوص دق ةللمدین أخر وجها تعطي أن شأنها من بأهداف المدینة قانون جاء لقد   
 دنبالم روجللخ تطبیقیه ىعل هرالس ىإل یحتاج انه إال كحتمیة القانون هذا مجيء كان وان المستدامة

                                                
 .2006فیفري  20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في  06/06القانون رقم 27 
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الجدول التالي یدرس قیاس مدى استجابة القانون التوجیهي للمدینة ،] 28[المستدامة التنمیة إلى الجزائریة
  : )3-3:رقم الجدول(لمؤشرات اإلدارة الحضریة البیئیة الجدیدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ماي  ،قاهرةال،مداخلة مؤتمر ،بالجزائر للمدن الحضریة المستدامة واإلدارة التنمیة دعم في التشریعات أهمیة ،هجیرة سعودي28 

2013 . 
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  .للمدینة بالجزائر التوجیهي للقانون الجیدة لحضریة البیئیةا اإلدارة مؤشرات قیاس:  3-3:جدول رقم
  .مرجع سابق  ،هجیرة سعودي: المصدر

  
 التنمیة استدامة محور یخص فیما أي للمدینة التوجیهي القانون استجابة أن نالحظ الجدول خالل من

ثراء مواده لتعزیز یحتاج وهو متوسطا كان الحضریة   . وإ
 إلى ویحتاج مقبوال الجیدة الحضریة اإلدارة لمحاور للمدنیة التوجیهي ونالقان استجابة كانت عموما
  .ذلك تحتاج التي المحاور على تحسینات إدخال
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  :]29[و المیكانیزمات الجدیدة لألبعاد البیئیة بالجزائر التوجیهي للمدینة تقییم القانون - 3- 2

لمیة و صیاغتها على شكل مواد قانونیة هو عملیة تقین لمرجعیات و منهجیات ع 06/06القانون رقم 
مثال على دلك في المادة الرابعة من هدا القانون تم تصنیف التجمعات السكانیة و هدا باالعتماد على 

  :مرجعیات علمیة 
 في المادة الثانیة من هدا القانون تم التطرق الى المبادئ العامة لسیاسة المدینة من اجل , الشمولیة

  التخطیط العمراني بشكل متكامل  تلبیة أغراض عملیة
 في الفصل الرابع نجد ان هدا القانون منح صالحیات و قواعد ثابتة و قویة للفاعلین في , ‘المرونة

  .المدینة للقیام بمهامهم 
 نص القانون یتناسب مع كافة التطورات و المستجدات الزمانیة و المكانیة و , والمواكبة المالئمة

أهداف المجال الحضري , سیاسة المدینة و التنمیة المستدامة لربط بینیتضح دلك من خالل ضم ا
  .الثقافي و االجتماعي  و

نصوص هدا القانون تتمیز بالوضوح و ال یتخللها أي  إنو من حیث الوضوح و الشفافیة نجد       
تسطیر برامج الحضاریة لتحقیق التنمیة وهذا من خالل  االهتمام بالمدینة یعد من أفضل الطرق إن،وضغم

صالح الجبایة المحلیة والبحث عن  تنمویة شاملة تضع في اعتبارها منهجًا جدیدًا في تسییر البلدیات وإ
 المحلي حسبما ینص علیه القانون التوجیهي للمدینة، السیما وان المدن الجزائریة تتمیز مصادر االستثمار

إشراك  داة عملیة ملموسة یتم من خاللهاكأ"قوانین  تكون  إصداربثراء تاریخي وعمراني ممیز ویجب 
الطابع الجمالي  المواطنین في حمایة المحیط وتحمل مسؤولیة صیانة المرافق العمومیة والحفاظ على

  ."لألحیاء
الحفاظ على الطابع  ان الدور الذي یمكن أن یقدمه المواطن من خالل تنمیة الحس المدني لدیه وحثه على

   .الجهود بها و لن یتسنى هذا إال بتضافر كل الجمالي للمدینة التي یقطن
مصــاف المــدن  إلــىلقــد جــاء قــانون المدینــة بأهــداف مــن شــأنها أن تعطــي وجهــا آخــر للمدینــة قــد یوصــلها 

الســـهر علـــى تطبیقـــه  إلـــىانـــه مولـــود یحتـــاج  إالالعالمیـــة ، وان كـــان مجـــيء هـــذا القـــانون كحتمیـــة للعولمـــة 
  .مان و الرفاهیة للخروج بالمدن الجزائریة إلى بر األ

  
 

                                                
 التعدیل بعد بالمدینة المكلفة المنتدب الوزیر منصب إلغاء بعد میدانیا، تجسد لم و للمدینة، المنتدبة الوزارة إلغاء تم 29

  .والمدینة والسكن البناء بوزارة حالیا ألحقت وقد سابقا، البیئة و العمرانیة التهیئة بوزارة إلحاقها و الحكومي،
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  ضرورة إدراج البعد البیئي -3
 والبشـریة البیئیـة والطبیعیـة العناصر بین والتجانس للتوافق والدائم الحي المجال هي البیئیة التنمیة إن       
 للبیئـة وصـدیقة متطـورة ومریحـة معیشـیة حیـاة وتحقیـق اإلنسـان خدمـة فـي الحدیثـة التكنولوجیـا وتوجیـه

  )8-3:كل رقمالش( .المحیطة
 واالهتمـام النفایـات مـن والـتخلص الضـجیجي والبصـري التلـوث مـن والحمایـة نظیفـة طاقـة اسـتخدام إن    

 المالئمـة اإلنشـاء مـواد نوعیـة فـإن عمومـا .للعمـارة الخضـراء مـدخال یمثـل الخضـراء والمنـاطق بالنباتـات
 - والمكشـوفة المغطـاة رضـیاتاأل - والفتحـات المبـاني) معهـا التصـمیم وتكیـف المناخیـة للمعطیـات
 الطبیعیـة اإلضـاءة - المبـاني توجیـه - البنائیـة الكتـل تشـكیالت - المبـاني ألـوان - والواجهـات االرتفاعـات
المعماریـة  التشـكیالت مثـل العمرانـي والطـابع النسـیج علـى یـنعكس السـائد المنـاخ وظـروف الـخ ..والصـناعیة

 االشـكال وتماثـل والبـروزات األلـوان وتناسـق المبـاني وأفنیـة ،واشو االحـ والممـرات والرأسـیة األفقیـة لألسـطح
  .للحجوم المتكررة والفتحات

  

  
  اآلثار السلبیة و التدهور البیئي الناتج عن عدم إدراج البعد البیئي   :8- 3 :رقم شكل

حالـــة  مـــع دراســـة المســـتدامة التنمیـــة و دورهـــا  فـــي تحقیـــق البیئیـــة ع الحرتیســـي حمیـــد، السیاســـة: المصـــدر
  .111،ص 2005الشلف،  ماجستیر،جامعة ، مذكرة"2004-1994"الجزائر
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 او یشـابه فیـه یظـن مـا لكـل المـدروس غیـر والتقلیـد المادیـة الجوانـب اتجـاه فـي الرهیـب السـباق أدى لقـد    
 بعناصـر الجمـال اإلحسـاس فقـدان بـل الجمالیـة القـیم عـن التخلـي إلـى الجدیـد بـامتالك والتفـاخر الحـدیث

  .العربیة والمدن المجتمعات من الكثیر داخل المتعددة الهبأشك
 وتـدهور والحـدائق والشـوارع المیـادین وفـي ألوانهـا و المبـاني لواجهـات التشـویه البصـري انعكـس إن      
 الكثیـر وانتشـار بـل والالوعـي والقلـق الالمبـاالة مثـل المجتمعـات فـي سـلبیة أنمـاط بـروز العمراني إلـى النسیج

 وحضـارة المجتمعـات نهضـة فـي الفاعلـة للقـوى بیـرةك خسـارة تمثـل التـي والنفسـیة العصـبیة ضمـن اإلمـرا
البیئیـة  والمعرفـة والـوعي بالبیئـة المحـیط الجمـال مـع والتنـاغم اإلحسـاس أن حیـث) 9-3:الشـكل رقـم(

  .30][ والمتواصلة المستدامة التنمیة متطلبات من یعتبر الجمالیات لهذه الملوثة بالمدخالت
 

  
  اآلثار السلبیة و التدهور البیئي الناتج عن عدم إدراج البعد البیئي :  9- 3 :رقم شكل

  .2017، مركبة من طرف الباحث: المصدر

                                                
 .2012، األول تشرین المعاصرة العراقیة المدینة وتصمیم تخطیط عند البیئیة العمارة تحقیق سبل طفىمص حسین محمود  30
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  الجزائر في البیئیة العامة السیاسة -3-1
 وفحـص البیئـة حمایـة بخصـوص الجزائریة الدولة سیاسة إلى العودة من البد المسعى هذا ولمعرفة   

 حـد أي والـى فـي الجزائـر؟ البیئیـة العامـة السیاسـة هـي مـا نتسـاءل لـذا لهـا، وتـوفیره تسـخیره و رسـمه تـم مـا
 النقـاط خـالل مـن الفصـل، هـذا مضـمون فـي ذلـك عـن اإلجابـة وسـنحاول البیئیـة؟ المشـاكل حـل اسـتطاعت

 :اآلتیة
 الجزائر في البیئة واقع. 
 الجزائر في البیئة لقطاع والقانوني المؤسساتي اإلطار. 
 31][الجزائر في البیئة قطاع یةمال.  

 .الجزائر في البیئي الوضع -3-1-1
 الجنـوب فـي تقـع ، 2كلـم 2381740  المسـاحة حیـث مـن إفریقیـا فـي دولـة أكبـر ثـاني حالیـا الجزائـر تعتبـر
 المـوارد مـردود أن المختلفـة، غیـر والتضـاریس المـوارد بتنوع المتوسط، وتتمیز األبیض البحر لحوض الغربي
 بـالظروف و مهششـة ألنهـا محـدودة المسـاحة هـذه مثـل مـن انتظـاره یمكـن مـا مـع یتناسـب ال للـبالد ةالطبیعی
  . اإلقلیم على توزیعها سوء وكذا المناخیة
 مـن التهدیـد كـان الـزمن مـن عشـریتین مـن أكثـر البیئیـة، فمنـذ بالتهدیـدات األخـرى هي معنیة فالجزائر وكذلك

 التـي األحیـاء المراعـي ،وأنـواع وتـدهور التربـة وتـأثر الصـحاري اتمسـاح واتسـاع الغابـات مسـاحات انكمـاش
 ارتفـاع وتشـمل كثیـرا أصـبحت أطـول قـد حالیـا التهدیـدات قائمـة المنهـارة، أمـا األسـماك مصـاید وكـذا تختفـي

 األنهـار الحـرارة، وجفـاف درجـات وارتفـاع الجوفیـة المیـاه طبقـات وانخفـاض الكربـون أكسـید ثـاني مسـتویات
 الجلیـد أنهـار وذوبـان تـدمیرا األكثـر الجـوي ،والعواصـف الغـالف مـن العلیـا الطبقـات فـي األوزون واسـتنفاذ
 خصـائص إظهـار المبحـث هـذا فـي وسـنحاول الـخ،... المرجانیـة الشـعاب ومـوت البحـار مسـتوى وارتفـاع
  . بها تتأثر التي البیئیة التهدیدات وكذا الجزائر في البیئي الوضع

 .الجزائر في البیئیة ئاتوالهی المؤسسات -3-1-2
 السیاسـة رسم في واإلعالم الحكومیة غیر المؤسسات وكذا الرسمیة المؤسسات دور اإلطار هذا في سنتناول
 .الجزائر في المستدامة التنمیة وتحقیق البیئیة العامة

 :الرسمیة المؤسسات - :أوال
 قطاعـات لعـدة تابعـا جعله مما متنوعة تشكیالت عرف قد فإنه البیئة، لقطاع المؤسساتي اإلطار یخص فیما

 القطـاع هـذا عـدم فعالیـة إلـى أدى االسـتقرار وعـدم والثقافـة التربیـة العلمـي، البحـث الفالحـة، الغابـات، الـري،
 بقطـاع خاصـة وزارة علـى اإلبقـاء الضـروري مـن یجعـل میمـا البیئـة، بقطـاع تتكفـل خاصـة وزارة ظهـور قبـل

                                                
 58 .ص سابق، مرجع ، 2000 الجزائر في البیئة ومستقبل حالة حول تقریر  31
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 أو مـثال السـیاحة كقطـاع البیئیـة باالهتمامـات مقترنـة كانـت مهمـا رىأخـ بقطاعـات جمعـه دون لوحـده البیئـة
  .الفالحة أو الري أو الغابات قطاع

 أوجـه االخـتالف یتضـح ، وهنـا2000 عـام مـن بدایة كان متخصصة بوزارة البیئة قطاع استقالل إن  
 والحـل واإللحـاق واإللغـاء التحویـل بـین مـرة كل ویتغیر وزارات، لعدة تابعا القطاع فیها كان سابقة مرحلة بین
، 2000 عـام بعـد مـا مرحلـة عكـس علـى بـه االهتمـام عـدم عـن یـنم وهـذا الالاسـتقرار، صـفة علیـه أضفى مما

 وجـاء البیئیـة، المشـاكل مواجهة مؤسساتي تهدف انسجام بعمل والقیام البیئة لقضایا األولویة إعطاء تم حیث
 الهیكلیـة، اإلصـالحات أهـداف مـع تطابقـا أكثـر بمهـام وصـالحیات والمزودة والبیئة اإلقلیم لتهیئة وزارة إنشاء
  . مركزیة مدیریات في الوزارة هذه هیكلة تمت وقد الدولة فیها شرعت التي
 .الجزائر في البیئة لحمایة بالتقنین االهتمام :ثانیا

آللیـات وا الجوانـب بجمیـع اإللمـام ضـرورة البیئیـة للسیاسـة القانونیـة والمعالجـة التعمـق یقتضـي  
 علیـه صـادقت مـا وخاصـة الـدولي، المسـتوى علـى بـالتقنین تعلـق مـا سـواء بالموضـوع المرتبطـة القانونیـة
 مـع القطـاع هـذا تنظـیم تحكـم التـي والتنظیمیـة المؤسساتیة األطراف معرفة وكذلك الداخلي التقنین أو الجزائر

 مـع المتاحـة األخـرى األنظمـة فـي البیئـة ایـةلحم القانونیـة اآللیـات تعرفـه الـذي والتحـدیث المقارنـة أوجـه بیـان
 الفاعـل تمثـل والتـي المؤسسـات الرسـمیة، البیئیـة العامـة السیاسـة صـنع فـي الرئیسـیین الفـاعلین علـى التركیـز
  .السیاسة هذه في المتحكم الرئیسي
 یاسـیةالس المشـاركة مرحلـة إلـى الوصـول وعـدم الجزائـر فـي التجربـة الدیمقراطیـة حداثـة مـع خاصـة        
 ال أنـه یعنـي ال وهـذا للدولـة، الرسـمیة األطـر خـارج العامـة السیاسـة فـي  إعـداد والمسـاهمة الواضـحة الفاعلـة
 انعكاسـاته مـع البیئـي التـدهور توضـیح أن یجـب ،كمـا الجمعیـات أو مـثال الضـاغطة تـأثیر للجماعـات یوحـد

  .اإلنسان لمحیط المهددة والمخاطر الملوثات وانتشار السلبیة
القانونیـة  األطـر تهیئـة علـى العمـل إلـى الجزائـري المشـرع دفـع بالبیئـة العـالمي االهتمـام إلـى إضـافة       

 یحقـق التنمیـة بمـا الطبیعیـة للمـوارد الرشـید واالسـتعمال التنمیـة بـین والتوفیـق البیئـة، علـى للحفـاظ الضـروریة
 .البیئیة التنظیمات احترام لفرض الجنائیة بالجزاءات القوانین هذه وتضمین المستدامة،

 عناصـر بحسـب متعـددة تشـریعات إصـدار إمـا" مسـلكین أحـد البیئـة بحمایـة اهتمـت التـي الـدول سـلكت وقـد
 المشـرع سـلك و خاصـة، بصـفة وعناصـرها عامة بصفة بالحمایة البیئة یشمل واحد تشریع إصدار أو البیئة،

 شـموال أكثـر قـانون صـدر 1983 سـنة مطلـع فـي أنـه إال البیئـة لحمایـة التشـریعات فـي التعـدد مسلك الجزائري
 :منها األحكام من تناول مجموعة والذي ، البیئة حمایة قانون البیئیة، وهو للعناصر
 البیولوجیة التوازنات على واإلبقاء والنبات الحیوان فصائل على والحفاظ الطبیعة حمایة. 
 والبحر والمیاه الجوي المحیط حمایة. 
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 عیتهاونو  المعیشة إطار تحسین. 
 النفایات من واإلنسان البیئة حمایة. 

 .الجزائر في القانونیة لحمایة البیئة النصوص إحصاء -3-1-3
 االهتمـام إلـى دفعـت التـي الداخلیـة البیئیـة واآلثـار المعطیـات وبسـبب البیئـة، جوانـب تعـدد إلـى بـالنظر     
 العمـل تـم لـذلك ،32][فیـه للـتحكم لضـروریةا والقـرارات والمراسـیم القـوانین وسـن وتقنینـه، حـدا علـى جانـب بكـل
  .البیئة لحمایة التشریعات بتعدد الوقت نفس في
 رابـط أي غالبا یجمع ال والتي به الخاصة التشریعات من مجموعة تقابله البیئیة الجوانب من جانب فكل    

 بینهـا فیمـا تنسـیق أو ترتیـب أي یضـمها ال أنـه إال البیئـة حمایـة وهـي غایـة واحـدة إلـى فكلـه تهـدف بینهـا،
 كـل جمـع وكـذا اإللمـام صـعوبة إلى أحیانا تؤدي قد الوضعیة ، وهذه واجد غرض نحو اتجاهها تؤكد بصورة

   البیئیـة، التشـریعات بتنفیـذ المكلـف أو األكـادیمي الباحـث طـرف مـن سـواء وتنفیـذها ومعرفتهـا هـذه النصـوص
  .)4- 3 :رقم جدولال( ومناقشتها به الخاصة النصوص جمیع بإحصاء جانب كل إلى التطرق وسیكون

  

  
  

  البیئیة والهیئات بالمؤسسات الخاصة القانونیة النصوص إحصاء : 4- 3 :رقم جدول
 المحلـي، مـذكرة المستوى على المستدامة التنمیة وتحقیق الجزائر في البیئیة العامة عیاش، السیاسة بن س: المصدر

  .40،ص 2010، 03 الجزائر ماجستیر  ،جامعة
  
 
  

                                                
 58 .ص سابق، عیاش، مرجع بن س  32
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  البیئیة للمدن التنمیة وتحقیق البیئة لحمایة المحلیة الجماعات تدخل -3-1-4
 الجماعات إحاطة فإن عدیدة بقطاعات وتعلقها وتشعبها وتنوعها البیئیة القانونیة النصوص تعقید بسبب

 دور وعند تحلیل البیئة، لحمایة المحلي التدخل فعالیة على ذلك یؤثر وبالتالي أصعب المحلیة بها
 فالجماعات على مستواها، المستدامة التنمیة تحقیق على التركیز من بد ال البیئة المحلیة لحمایة الجماعات

 تنمیة علیها كعامل والمحافظة بالبیئة اإلضرار دون االقتصادیة التنمیة مع التعامل على مجبرة المحلیة
   .القادمة لألجیال مستمر
 القطاع على المشرفة لإلدارة استقرار عدم هناك كان )10-  3 :رقم شكل(المركزي المستوى فعلى     

 واضح، وصعب غیر المحلیة للجماعات المنوط فالدور المحلي المستوى على أما 2001سنة قبل وخاصة
الذي  البیئي األداء على مثال البلدیات ومحاسبة متابعة تستطیع ال البیئة ووزارة المستوى هذا على تقییمه

 والمتخصصین البیئیین المهندسین عدد وقلة الفنیة الخبرات نقص إلى أحیانا یعود ذيوال بالضعیف یوصف
  :التالي للمخطط وفقا البیئة حمایة إدارة في تنظیمیة قطیعة توجد أنه فالمالحظ فیها

  

  
  

  البیئیة بالجزائر اإلدارة مستویات:  10- 3 :رقم شكل
  .78عیاش، مرجع ،ص  بن سمیر: المصدر
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 :المحلي المستوى على المستدامة التنمیة لتحقیق التحفیزیة البیئیة اإلجراءات -3-1-5
مالیـة  كوسـیلة البیئیـة الرسـوم إلـى اللجـوء خـالل مـن بصـرامة، الـدافع الملـوث مبـدأ تطبیـق یعـرض  

 إلـى إفـالس یـؤدي بصـرامة الرسـوم هـذه تطبیـق أن البیئي،ذلـك التـدخل فعالیـة عـدم إلـى البیئـة لحمایـة وحیـدة
 واالجتماعیـة االقتصـادیة المصـلحة مراعـاة یـتم عنـدما العكسیة الحالة وفي االقتصادیة المؤسسات من عدیدال

 الملـوث تطبیـق فـي مرونـة الضـروري إضـفاء مـن لـذلك البیئـة، حمایـة فـي الـدافع الملـوث مبـدأ جـدوى تنعـدم
  .الدافع

المیـدان  هـذا فـي سـبقتها لیـةدو  وتكـتالت دول فـي حـدثت التـي التجـارب مـن الجزائر تستفید أن یجب  
 بلغـت حجـم إذ الـدافع، الملـوث لمبـدأ المـرن التطبیـق مـن األوربیـة االقتصـادیة المؤسسـات اسـتفادت فلقـد

 مـن % 15 إلـى 1997 سـنة وانخفضـت % 45 :ب 1991 سـنة الملوثـة للمنشـآت المالیـة المسـاعدات
  ).11- 3 :رقم شكل( لیةعم بطریقة الدافع الملوث مبدأ طبق وبذلك التلوث، إزالة نفقات

 لمسـاعدات الملـوثین خـالل اسـتفادة مـن و الصـناعة، الفالحـة منهـا عدیـدة لقطاعـات المالیـة اإلعانـات هـذه 
 االقتصـادیة للظـروف ونتیجـة  أدنـى، تلـوث لنسـب البیئیـة،وتحقیقهم للمقـاییس وامتثـالهم احتـرامهم جـراء مـن
 مـن ذلـك خلـق ومـا رأسـمالي اقتصـادي نمط إلى اشتراكي اقتصادي نمط من باالنتقال الجزائر بها مرت التي

  .مختلفة بیئیة مشاكل

 
  السنوات بالجزائر عبر البیئة بموضوع المتعلقة القوانین: 11- 3 :رقم شكل

  .43،ص سابقعیاش، مرجع  بن سمیر: المصدر
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 :البیئي التخطیط لعملیة أساسیة كأداة البیئي التقییم دارسات -3-2
 یـةالرفاه تحقیـق و جهـة مـن صـیانتها و الطبیعیـة المـوارد علـى الحفـاظ بـین موازنـةال تحقیق أجل من  
 مختلـف الجوانـب مراعـاة ینبغـي المسـتدامة، التنمیـة مفهـوم إطار في أخرى جهة من ةواالجتماعی ةاالقتصادی

 نونیـةالقا اآللیـات بوضـع ذلـك و االجتماعیـةو  االقتصـادیة التنمویـة المخططـات بوضـع القیـام عنـد البیئـة
 یعـرف مـا اآللیـات هـذه أهـم بـین مـن لعلـه و التنمیـة هـذه إسـتراتیجیة ضـمن البیئـي البعـد بإدمـاج الكفیلـة

  . التنمویة للمشاریع البیئي التقییم بدراسات
  للمشروعات العمرانیة البیئيدراسات تقییم األثر  -3-2

اســــتعراض ألســــلوب إجــــراء هــــذه  للمشــــروعات العمرانیــــة والهــــدف منهــــا مــــع البیئــــيتقیــــیم األثــــر  دراســـاتإن 
إن تعریــف تقیــیم اآلثــار البیئیــة لهــو الفحــص ،نمــاذج االسترشــادیة لتلــك الدراســات الدراســات وعــرض لــبعض ال
وذلــك بهــدف تقلــیص أو تخفیــف حــدة ،يمــو التــي تــنجم عــن مشــروع أو برنــامج تن المــنظم لآلثــار الغیــر متعمــدة

ناحیــة العملیــة فــان هــذا یعنــى دراســة وتحلیــل الجــدوى البیئیــة ومــن ال،اآلثــار الســلبیة وتعظــیم اآلثــار اإلیجابیــة
للمشـــروع المقتـــرح حیــــث ان تنفیـــذ هـــذا المشــــروع أو تشـــغیله قـــد یــــؤثر علـــى ســـالمة البیئــــة أو علـــى المــــوارد 

  .الطبیعیة أو صحة اإلنسان
ارد الطبیعیــة لــذلك فــان الهــدف مــن تقیــیم اآلثــار البیئیــة للمشــروعات العمرانیــة هــو ضــمان حمایــة البیئــة والمــو 

قـد تفتقـد السـیطرة علیهـا  التـيذلك الجوانب المرتبطة بصحة اإلنسان من آثـار التنمیـة  فيبما . والحفاظ علیها
ـــة اقتصـــادیة متواصـــلة تلبـــى احتیاجـــات الوقـــت  ـــة عمرانی ـــد المـــدى لهـــذا التقیـــیم هـــو ضـــمان تنمی والهـــدف بعی

  .ة احتیاجاتهم المعاصر دون االنتقاص من قدرة األجیال القادمة على تلبی
  : یليللمشروعات العمرانیة إلى سبع مراحل وهى كما  البیئيوتنقسم دراسة التقییم 

  :وصف المشروع المقترح  -  أ
ویشـــتمل الوصـــف الكامـــل للمشـــروع علـــى مســـطحات وعناصـــر ومراحـــل تنفیـــذه واألنشـــطة وآالت التـــى    

حلــة وعنصــر ونشــاط فــى المشــروع ستســتخدم فیــه والحجــم المتوقــع الســتخدام المشــروع مــع توصــیف لكــل مر 
  .شامال ذلك على أنشطة ما قبل التشیید وبعد التشیید

 :وصف البیئة المحیطة  - ب
وخصــائص التربــة وطبوغرافیــة الموقــع ووضــع  الخــارجيوتشــتمل علــى البیئــة الطبیعیــة مــن نوعیــة الهــواء  

ــطحات المائیـــة والجوفیـــة بــــه وخلفیـــة عـــن عناصــــر التلـــوث فـــى المنطقــــة، وكـــذلك  البیئـــة االجتماعیــــة المسـ
 و التعلیمـــيوالثقافیـــة مـــن عـــدد الســـكان وخصائصـــهم والعمالـــة وتوزیـــع الـــدخل والعـــادات والتقالیـــد والمســـتوى 

  .وغیر ذلك، وأخیرا البیئة الحیویة من بیئة نباتیة وحیوانیة الثقافي
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یخـــتص  تشــتمل علـــى عــرض للقـــوانین المعمــول بهـــا حالیــا فیمـــا:االعتبــارات القانونیـــة والتنظیمیـــة  - ت
ــــات وتنظــــیم  ــــانيبالبیئــــة والمحلی ــــيوالتخطــــیط  المب ــــد تخطــــیط  والتــــي العمران ــــى االعتبــــار عن ــــم اتخاذهــــا ف ت

 .المشروع، باإلضافة إلى مدى مالئمة المشروع لخطط التنمیة واإلدارة القومیة والمحلیة
یمكـن  التـي تشـتمل تحدیـد كـل المتغیـرات الهامـة :تحدید اآلثار البیئیة المتوقعة للمشـروع المقتـرح  - ث
 الســــمعيالتلــــوث  ،الضوضـــاء و ملوثــــات الهــــواء: یســـببها المشــــروع وهــــى تشـــتمل علــــى ســــبیل المثـــال  أن

تحــدث بســبب المشــروع  أنیمكــن  التــيعــن طریــق المتغیــرات  البیئــيویــتم تقیــیم األثــر  ،والمخلفــات الصــلبة 
ى اإلیجابیــة واآلثــار المباشــرة ظــروف األوضــاع البیئیــة الراهنــة مــع التمییــز بــین اآلثــار الســلبیة واألخــر  فــي

وغیــر المباشــرة وكــذلك اآلثــار قصــیرة والبعیــدة المــدى، ویــتم تحدیــد اآلثــار التــى ال یمكــن تجنبهــا مــع وصــف 
  .اآلثار كمیا كلما أمكن ذلك بمقاییس التكلفة والعائد بیئیاً 

ـــرح  -  ج ـــدائل المشـــروع المقت ـــدائل :ب ـــاء التخطـــیط لل التـــيحیـــث یـــتم وصـــف الب مشـــروعات تـــم دراســـتها أثن
ویمتــد مفهــوم البــدائل إلــى بــدائل اختیــار . الحــدود المقبولــة  فــيالعمرانیــة بهــدف تقلیــل اآلثــار الســلبیة الهامــة 

، وتــــتم األراضـــيالموقـــع أو التخطیطـــات ومســـارات المرافـــق والنقـــل والمـــرور أو مواقـــع عناصـــر اســـتعماالت 
علــى تحدیــد تكلفــة العائــد لكــل بــدیل متضــمنًا تقــدیر مقارنــة البــدائل بداللــة اآلثــار البیئیــة المحتملــة شــامًال ذلــك 

 .التكلفة ووسائل الحد من التلوث المصاحبة لها
بهــدف متابعــة تطبیــق وســائل الحــد مــن التلــوث الناتجــة عــن  ) :خطــة العــرض(عمــل خطــة للمتابعــة  -  ح

  .مراحل اإلنشاء ثم التشغیل للمشروع
ئج البحــث والتوصــیات مــدعمًا بملخصــات وهــو تقریــر مختصــر یركــز علــى نتــا :تقریــر التقیــیم البیئــى  -  خ

 .للمهام واألعمال السابق ذكرها
فـي ضـوء زیـادة االهتمـام العـالمي بمشـاكل البیئـة  :دراسات تقییم األثر البیئي للمشروعات العمرانیـة -3-3

تــأمین وأهمیـة تحقیـق اإلدارة البیئیـة السـلیمة للمـوارد الطبیعیـة مــن خـالل مفهـوم التنمیـة المسـتدامة التـي تحقـق 
تنمیـــة اقتصـــادیة تفـــي باحتیاجـــات الحاضـــر وتحقـــق التـــوازن بینـــه وبـــین متطلبـــات المســـتقبل لتمكـــین األجیـــال 

لـم یقتصـر دور هـذا القـانون علـى مواجهـة مشـاكل  حیـث،)12- 3 :رقم شكل( المقبلة من استیفاء احتیاجاتهم
نمــا امتــد إلــى المنشــآ ت الجدیــدة التــي تقــام بعــد صــدور التلــوث الناجمــة عــن المنشــآت القائمــة قبــل صــدوره وإ

القانون بما في ذلك التوسعات في المنشآت الجدیـدة بـإجراء مـا یسـمى بتقیـیم التـأثیر البیئـي للمنشـأة قبـل البـدء 
وفي إطـار الخبـرات المكتسـبة فـي دول العـالم األخـرى، فـإن الهـدف األساسـي مـن مطالبـة  ،في إقامة المشروع

البیئـي للمشــروع هـو تطـویر بــرامج التنمیـة ولـیس منعهــا أو إعاقتهـا وذلـك عــن المنشـآت الجدیـدة بتقیــیم التـأثیر 
طریق التعرف على اآلثار السلبیة واإلیجابیة واإلقالل إلى أدنى حـد ممكـن أو تجنـب اآلثـار السـلبیة وهـذا هـو 

  .أساس التنمیة المتواصلة أو المستدامة التي بدونها تتعرض مواردنا المحدودة للنضوب



  أدوات التهیئة و التعمیر في الجزائر و البعد البیئي ________________________ لثالثالفصل ا

136 
  

  
  
  و التصمیم البیئي البیئیة اإلستراتیجیة األهداف بین العالقة: 12- 3 :رقم كلش

  .2017تركیب الباحث : المصدر
  

 تیجیةرااإلست البیئة أهداف التصمیم البیئي أهداف

 یجابیة عالقة ا

 عالقة سلبیة 
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  :تعریف تقییم اآلثار البیئیة -3-3-1
إن تقیـیم اآلثــار البیئیـة هــو الفحـص المــنظم لآلثـار غیــر المتعمـدة التــي تـنجم عــن مشـروع أو برنــامج   

ف حــدة اآلثــار السـلبیة، وتعظــیم اآلثــار اإلیجابیـة ومــن الناحیــة العملیــة، تنمـوي، وذلــك بهــدف تقلـیص أو تخفیــ
فــإن هــذا یعنــي دراســة وتحلیــل الجــدوى البیئیــة للمشــروع المقتــرح حیــث أن تنفیــذ هــذا المشــروع أو تشــغیله قــد 

  .یؤثر على سالمة البیئة وعلى الموارد الطبیعیة أو صحة اإلنسان أو كالهما معاً 
  :یم اآلثار البیئیةالغرض من تقی -3-3-2

الغــرض مــن تقیــیم اآلثــار البیئیــة هــو ضــمان حمایــة البیئــة والمــوارد الطبیعیــة والحفــاظ علیهــا بمــا فــي   
مــن آثــار التنمیــة التــي تفتقــد الســیطرة علیهــا والهــدف بعیــد المــدى  –ذلــك الجوانــب المرتبطــة بصــحة اإلنســان 

جــات الوقـــت الحاضــر دون االنتقـــاص مــن قـــدرة لهــذا التقیــیم هـــو ضــمان تنمیـــة اقتصــادیة متواصـــلة تلبــي حا
األجیــال القادمــة علــى تلبیــة حاجاتهــا الخاصــة، ویعــد تقیــیم اآلثــار البیئیــة أداة هامــة  ألســلوب اإلدارة البیئیــة 
المتكاملــة یتعــین إجــراؤه للمنشــآت والمشــروعات الجدیــدة أو التوســعات والتجدیــدات الخاصــة بالمنشــآت القائمــة 

  .1994لسنة  4المشروع طبقًا ألحكام قانون البیئة رقم / لوقت السابق إلقامة المنشأةعلى أن یتم ذلك في ا
:  

تؤكد عملیة تقییم اآلثار البیئیة على توضـیح الفحـوص الواجـب إجراؤهـا كـي نقلـل مـن اآلثـار الضـارة   
  . على البیئة الناشئة من المشروعات الجدیدة والتوسع في المشروعات القائمة

تخضـــع المشـــروعات الســـیاحیة والتنمیـــة الحضـــریة لـــنظم  1994لســـنة  4ئحـــة التنفیذیـــة لقـــانون طبقــًا لال     
الهیئـة /تقیـیم اآلثـار البیئیـة وهـذه اإلرشـادات تشـرح عـددًا مـن المراحـل والمعلومـات المطلوبـة التـي یمكـن للـوزارة

  .یة والحضریةأن تستخدمها لعمل نظام محدد لتقییم اآلثار البیئیة المتكامل المشروعات السیاح
. یتم وصف الخطـوط العامـة للمشـروع واآلثـار المعروفـة ووسـائل تخفیـف اآلثـار المطبقـة: ملخص تنفیذي - أ

  .یقدم تقییم شامل للمشروع وعالقته بالبیئة
ــرح -  ب اســتخدام  –موقعــه الحــالي  –مكوناتــه  –یــتم تــوفیر وصــف كامــل للمشــروع :وصــف للمشــروع المقت

التخطـیط العـام  –الموقـع : النقاط اآلتیـة یجـب أن توضـع فـي االعتبـارت بمقیاس رسم مناسب خرائط ورسوما
 –األفــــراد  –العمــــر االفتراضــــي  –التشـــغیل  –التشــــیید  –أنشــــطة مـــا قبــــل التشــــیید  ،)الــــخ.. الطاقــــة  –الحجـــم (

والخــــدمات الضــــروریة ) مخلفـــات صــــلبة –میــــاه الصــــرف  –میـــاه شــــرب  –طاقــــة (تخصصـــات البنیــــة األساســــیة 
األوضــــاع  –األوضـــاع اإلیكولوجیـــة  –األوضــــاع الطبیعیـــة  –االنبعاثـــات  –كنولوجیـــات والعملیـــات الت –األخـــرى 

  .االستثمارات المطلوبة خارج الموقع –األوضاع االجتماعیة الثقافیة  –رافیة غالدیمو 
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السـاحلیة فیمـا یخـتص بالبیئـة واإلدارة  –عرض للقوانین المعمـول بهـا حالیـًا :االعتبارات القانونیة والتنظیمیة -  ت
تقصـي مـدى محاكـاة ا فـي االعتبـار عنـد تخطـیط المشـروع مـع والتي تم اتخاذهـ –والمحلیات وتملك األراضي 

  .المشروع لخطط إدارة التنمیة اإلقلیمیة والمحلیة
جمــــع وتقیــــیم بیانــــات الوضــــع الــــراهن لخصــــائص البیئــــة المحیطــــة بمنطقــــة  :وصــــف البیئــــة المحیطــــة -  ث

مــــع تجنــــب إدراج البیانــــات  ة تغیــــرات متوقعــــة قبــــل إقامــــة المشــــروعالمعلومــــات أیــــ وتتضــــمن. المشــــروع
یقدم وصف تفصیلي للبیئة الحالیة متضمنة االسـتخدام الحـالي والسـابق لمنطقـة المشـروع المضللة حیث 

  . خرائط بمقیاس رسم مناسب استخداممع 
  :إدخالها في االعتبار یلزمالنقاط اآلتیة 

 ــة الطبیعیــة ــا الطب –الجیولوجیــا :البیئ ــة الجــو  –الطقــس  –التربــة  –وغرافی هیدرولوجیــة المیــاه  –حال
... میـاه  –هـواء (المصـادر الحالیـة للتلـوث  –المتغیرات الساحلیة والمحیطیـة  –السطحیة والجوفیة 

  .خلفیة التلوث في المنطقة –) الخ
  البیئــات  –منقرضـة الكائنــات النـادرة وال –المجموعـة الحیوانیـة  –المجموعــة النباتیـة :البیئـة الحیویـة

البیئات الطبیعیة الحساسة متضمنة المنـاطق المحمیـة القریبـة المواقـع الطبیعیـة  –النادرة والمنقرضة 
الكائنـات ذات القابلیــة لتصــبح مزعجــة أو ناقلــة  -الكائنــات ذات األهمیــة التجاریــة  –إلــخ .. الهامـة 

د تكـون مفیـدة فـي عـرض البیانـات القطاعات العرضیة العمودیة إلـى السـاحل قـ( لألمراض أو خطرة
  ).السابقة

 أنشـــطة التنمیـــة المخططـــة  –اســـتخدام األراضـــي  –تعـــداد الســـكان :البیئـــة الثقافیـــة واالجتماعیـــة– 
الصـحة العامــة  –وسـائل الترفیــه  –الســلع والخـدمات  –توزیـع الـدخل  –العمالــة  –تركیـب المجتمـع 

یشـمل كـل مـن األوضـاع الحالیـة (التقالیـد  –ح الطمـو  –العادات  –البدویة  –الخصائص الثقافیة  –
  ).والمستقبلیة كلما أمكن

تحـــدد خصـــائص تولـــد المخلفـــات والصـــرف وتأثیرهـــا :تحدیـــد اآلثـــار المتوقعـــة مـــن المشـــروع المقتـــرح -  ج
 ).تربة –ماء  –هواء (المحتمل على البیئة بمكوناتها المختلفة 

ثـار المباشـرة وغیـر المباشـرة وتحـدد اآلثـار التـي ال یمكـن توضح اآلثار الموجبة والسالبة ویتم التفریـق بـین اآل 
تجنبهـا أو عكســها وكلمــا أمكــن تحـدد اآلثــار كمیــًا بداللــة التكلفـة والعائــد البیئــي مــع وضـع قــیم اقتصــادیة كلمــا 

  .كان ذلك ممكناً 
شـك فـي تحدد خصائص استمراریة ونوعیة البیانات المتاحة مع بیان أهمیة الـنقص فـي البیانـات وأي درجـات 

  .توقع اآلثار المحتملة نتیجة ذلك النقص
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 المباشـرةالفحص الحقلي للنظم اإلیكولوجیـة والمجتمعـات سـوف یقـدم معلومـات متعلقـة باآلثـار المباشـرة وغیـر 
أو المهـــددة أو المنقرضـــة المحتمـــل تعرضـــها والدراســـات الخاصـــة تقـــدر / علـــى مكونـــات الـــنظم الحساســـة و

  .الخ.. والخصائص الثقافیة حساسیة المواقع اإلیكولوجیة 
 الســكانیعتبــر الموقــف االجتمــاعي متضــمنًا اتجاهــات الســكان المحلیــین تجــاه المشــروع المقتــرح وانعكاســات 

تحـدد طاقـة البنیـة األساسـیة الحالیـة والخـدمات حیـث ) مصـدر محتمـل للصـراعات(العمـال  – الزوار –الجدد 
  .العامة
  :بدائل المشروع المقترح -  ح

التـــي یمكـــن  التـــي تـــم فحصـــها أثنـــاء التخطـــیط للمشـــروع المقتـــرح وتحـــدد البـــدائل األخـــرى ئلالبـــدایـــتم وصـــف 
  .الغرض هو تقلیل اآلثار السلبیة الهامة إلى الحدود المقبولة،تخفیفها لنفس األهداف 

 تكنیكیـات اإلنشـاء وخطـوات التشـغیل –اختیـار التكنولوجیـا  –التصمیمات  –إلى المواقع  یمتدمفهوم البدائل  
  .والصیانة

عكســه أو عنــد شــرح البــدائل یبــین أي البــدائل ال یمكــن  –بداللــة اآلثــار البیئیــة المحتملــة  البــدائلتــتم مقارنــة 
إلــى المــدى الممكــن تحــدد كمیــًا التكلفــة والعائــد لكــل بــدیل متضــمنًا تقــدیر التكلفــة تجنبــه وأیهــا یمكــن تخفیفــه 
  .وسائل التخفیف المصاحبة

تجهـز خطــة لمتابعــة تطبیـق وســائل التخفیــف واآلثـار الناجمــة مــن ):الرصــدخطــة (عمــل خطــة للمتابعــة  -  خ
فــي حالــة الموافقــة فــإن وســائل التخفیــف والوســائل المقترحــة بواســطة جهــاز  واإلنشــاءالمشــروع خــالل التشــغیل 

 .شئون البیئة یتم متابعة تنفیذها كما یرد بالترخیص
 

 :نظمات غیر الحكومیةوالم المواطنینالتنسیق مع الهیئات األخرى واشتراك  - د
یتخذ ما یلزم للتنسیق مع الهیئات الحكومیة األخرى المتداخلة فـي تقیـیم اآلثـار البیئیـة وحفـظ المكاتبـات الدالـة 

 )13- 3 :رقــم شــكل(علــى ذلــك ویــتم الحصــول علــى آراء المنظمــات غیــر الحكومیــة المحلیــة والجماعــات
  .مختلفة شاملة االتصاالت والتعلیقاتالمتأثرة مع االحتفاظ بسجالت للقاءات واألنشطة ال
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 البیئي األثر تقییم مراحل: 13- 3 :رقم شكل

  https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw                 :المصدر

  
 :تقریر التقییم البیئي - ذ

  .البیئي بحیث یكون مختصرًا ومركزًا على النقاط البیئیة الهامة التقییمیعد تقریر 
الخالصــات والتوصــیات مــدعمًا بملخصــات للبیانــات  جــب أن یركــز التقریــر الرئیســي علــى نتــائج البحــث وی

شارة إلى أیة مراجع استخدمت في صیاغة هذه البیانات   .التي تم جمعها وإ
البیانات التفصیلیة أو غیـر المتداخلـة والوثـائق غیـر المنشـورة التـي اسـتخدمت فـي التقیـیم قـد ال تكـون متاحـة  

  .امًا ویجب أن تقدم في مالحق أو كتیب منفصلتم
  :ینظم تقریر التقییم البیئي طبقًا للخطوط التالیة

 ملخص تنفیذي.  
 السیاسات واإلطار القانوني واإلداري.  
 وصف للبیئة المحیطة. 
 اآلثار البیئیة الناجمة . 
 تحلیل للبدائل. 
 خطة إدارة التخفیف. 
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  الرصد(خطة المتابعة.( 
 المنظمات غیر الحكومیة -السكان –ألخرى اشتراك الهیئات ا. 
 ملخص غیر فني للتقریر لالستخدام العام والسیاسي. 
 قائمة بالمراجع 
 المالحق: 
 قائمة بمعدي التقییم البیئي 
  المنظمات غیر الحكومیة –السكان –تسجیل االتصاالت بالهیئات األخرى. 
 بیانات عن الوثائق المرجعیة غیر المنشورة. 

  :بالمدن التهیئة الحضریةمل تقییم متكامل لآلثار البیئیة لمشروعات إرشادات ع-3-4
تؤكد عملیة تقییم اآلثار البیئیة على توضیح الفحوص التي یتحتم الحاجـة إلیهـا كـي نقلـل مـن اآلثـار   

الضــارة علــى البیئــة الناشــئة مــن الشــوارع والطــرق الســریعة الجدیــدة والتوســعات فــي الشــوارع والطــرق الحالیــة 
  .)14- 3 :رقم شكل(دنبالم

ــًا لالئحــة التنفیذیــة لقــانون    ن لنظــام تخضــع الشــوارع والطــرق الســریعة فــي المــد 1994لســنة  4وطبق
وهـــذه اإلرشـــادات تشـــرح عـــددًا محـــددًا مـــن المراحـــل والمعلومـــات المطلوبـــة التـــي یمكـــن ،تقیـــیم اآلثـــار البیئیـــة 

قیـــیم اآلثــــار البیئیـــة للشــــوارع والطـــرق الســــریعة الهیئـــة أن تســــتخدمها لعمـــل نظــــام متكامـــل ومحــــدد لت/ للـــوزارة
  .بالمدن
 :یتم توفیر معلومات عن اآلتي :وصف المشروع المقترح - أ
 بیان نوع واستخدامات الطریق أو الشارع المزمع إنشاؤه. 
 مواقع الشوارع والطرق السریعة المرتبطة بالمشروع. 
  یطة المحتمل أن تتأثر بیئیاً خرائط بمقیاس مناسب لتوضیح ممرات النقل، كذا المناطق المح. 
 أنشطة اإلنشاء والصیانة. 
 الحجم المتوقع لالستخدام. 
  ًاالنبعاثات الغازیة كمیا. 
 الضوضاء أثناء اإلنشاء والتشغیل. 
  :وصف البیئة المحیطة -  ب
 ــة ــة الطبیعی  –نوعیــة الهــواء الخــارجي والقــدرة علــى احتــواء االنبعاثــات والمحافظــة علــى نوعیــة الهــواء :البیئ

  .المصادر األخرى للتلوث في المنطقة أكبر
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 وســائل  –هیكــل المجتمــع  –أنشــطة التنمیــة المخططــة  –المجتمعــات القریبــة :البیئــة االجتماعیــة والثقافیــة
  .التدهور الجمالي –الصحة العامة  –الترفیه 

   
  

  المشروع مراحل في المتكاملة البیئیة الخطة إدارة: 14- 3 :رقم شكل
  https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw                 :المصدر

  
  :االعتبارات القانونیة والتنظیمیة -  ت

یــتم وصــف القواعــد المعمــول بهــا حالیــًا والمعــاییر التــي تحكــم نوعیــة البیئــة، الصــحة، األمــن ومــدى مالئمــة 
 .الشارع لخطط التنمیة واإلدارة القومیة واإلقلیمیة والمحلیة

 :لمتوقعة من المشروع المقترحتحدید اآلثار ا -  ث
ن كانت ال تقتصر على اآلتي  :یتم تحدید كل التغییرات الهامة التي یمكن أن یسببها المشروع وهي تشمل وإ

  تأثیر الحواجز والضوضاء –الحوادث  –ملوثات الهواء 
 راهنةیتم تقییم اآلثار عن طریق التغیرات التي حدثت بسبب المشروع في ظروف األوضاع البیئیة ال. 
  الخطــط الهندســیة یجــب أن تعكــس أفضــل الخبــرات فــي إنشــاء وتحدیــد الطــرق لضــمان الحــد األدنــى مــن

 .اآلثار السلبیة المحتملة
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یجـب و  ،وصـف البـدائل التـي تـم فحصـها عنـد التخطـیط للمشـروع المقتـرح:بـدائل المشـروع المقتـرح -  ج
  :أن تشمل البدائل اآلتي

 بدیل عدم تنفیذ المشروع.  
 ورفع كفاءة الوسائل الحالیة بدیل تحدیث.  
 بدیل مسارات أخرى.  

تتم مقارنة البدائل طبقًا آلثارها البیئیة وتكلفة وعائـد كـل بـدیل متضـمنًا التكـالیف التقدیریـة ألي وسـائل تخفیـف 
  .مصاحبة لها

  :إعداد خطة إلدارة تخفیف اآلثار السلبیة -  ح
المجدیـة واألكثــر اقتصــادیة لتجنـب أو تقلیــل اآلثــار للشـارع أو الطریــق السـریع المقتــرح تــتم التوصـیة بالوســائل 

  .السلبیة المتوقعة إلى الحدود المقبولة ویتضمن ذلك وسائل لمجابهة الطوارئ الناتجة عن حاالت الحوادث
  . یدخل في االعتبار تعویضات الجماعات المتأثرة باآلثار التي یمكن تخفیفها

الخــــدمات المعاونــــة الضــــروریة  –تقــــدیرات المیزانیــــة  –رحــــة تجهــــز خطــــة اإلدارة لتشــــمل بــــرامج التنفیــــذ المقت
  .األخرى لتطبیق وسائل التخفیف

  ):خطة الرصد(عمل خطة للمتابعة  -  خ
شـغیل و تجهز خطة لمتابعة تطبیق وسائل التخفیف واآلثار المترتبـة عـن المشـروع خـالل فتـرات اإلنشـاء والت 

 .التشغیل والصیانةتتضمن الخطة تقدیرات للتكالیف االستثماریة وتكالیف 
 :التنسیق مع الهیئات األخرى واشتراك األهالي والمنظمات غیر الحكومیة - د

ــة فــي تقیــیم اآلثــار البیئیــة وحفــظ المكاتبــات الدالــة علــى  یــتم التنســیق مــع الهیئــات الحكومیــة األخــرى المتداخل
مـع االحتفـاظ بســجالت  ذلـك ویـتم الحصـول علـى آراء المنظمـات غیـر الحكومیــة المحلیـة والجماعـات المتـأثرة

  .للقاءات واألنشطة المختلفة شاملة االتصاالت والتعلیقات
  :تقریر التقییم البیئي - ذ

  .یتم إعداد تقریر للتقییم البیئي بحیث یكون مختصرًا ومركزًا على النقاط البیئیة الهامة
انــات التــي تــم یجــب أن یركــز التقریــر علــى نتــائج البحــث و الخالصــات والتوصــیات مــدعمًا بملخصــات للبی

شارة إلى أي مراج   .ینظم تقریر التقییم البیئي ع استخدمت في صیاغة هذه البیانات و جمعها وإ
  
  
  
 



  أدوات التهیئة و التعمیر في الجزائر و البعد البیئي ________________________ لثالثالفصل ا

144 
  

  -المعاییر التصمیمیة-في أدوات التهیئة و التعمیر المعاییر البیئیة  -4
ها على البیئة إن تصمیم المدن في الوقت الراهن نجد أنه یحتاج إلى إعادة النظر فیها لتقییم أثرها وتأثیر 

في استخدام الطاقة ، استنزاف الموارد ، تلوث  اإلسراف: ، فأغلب هاته المدن یعاني عمرانها من  واإلنسان
  .  اإلنسانالبیئة ، تدمیر النظام البیئي والتأثیر السلبي على صحة 

  : مفهوم التصمیم البیئي  - 1- 4
 المستخدمة والمواد الممرات أنواع تصمیم لمث المدینة ، بین المواقع تنسیق یدرس الذي التصمیم هو

 أشجار أو للریاح كمصدرات استعمالها مثل وظائفها حسب فیها التشجیر المدینة ، أنواع ألرضیات
  .)5- 3 :رقم الجدول( لها ومكملة العمراني للفراغ العام من التصمیم جزء باعتبارها وتوزیعها للتضلیل ،

 في العمراني التأثیث توزیع المائیة ، والعناصر المیاه نفورات یعتوز  كیفیة یدرس ذلك إلى باإلضافة
  . ] 33[والطرقات والمیادین  الحدائق

  

  یحقق بیئة صحیة داخل المكان
 یختار تكنولوجیا و
  مواد بناء مستدامة

یطور خطة إلعادة تدویر المخلفات 
  االستخدام والماء

 التهویة الجیدة 
 اإلضاءة الطبیعیة 
 الكیماویات الحد من استخدام 
 الحد من انبعاثات الغازات الضارة  

 مواد ذات عمر طویل 
 قابلیة االستعادة 
 تعتمد على مصادر متجددة 
 تقنیات آمنة ال تضر البیئة 
  المكونات التي تستهلك أقل

  طاقة من غیرها

  یخصص مكان لجمع المكونات القابلة
ورق ، بالستیك ( لالسترجاع وفصلها 

  )، زجاج ، غیرها 
  میاه األمطار المجمعة في یستخدم

  الري
 یهتم ببدائل استخدام المیاه الغیر نقیة  

  مبادئ التصمیم المستدام:  5-3:جدول رقم
  .مصدر سابق،عقبة جلول :المصدر 

  
وهــو نــابع مــن محاولــة مصــممي العمــران التعامــل بحساســیة مــع بیئــة :  البیئــيالتصــمیم العمرانــي  -4-2

فــي الحاضــر والمســتقبل ، عــادة یكــون عمــر  اإلنســانصــالحة لحیــاة األرض بهــدف الحفــاظ علیهــا صــحیا ، 
  .االفتراضي للعمران عدة عقود وأحیانا قرون لذلك یستهلك العمران حول العالم

دولـة األوبـك  إنتـاجملیون برمیل یومیـا مـا یعـادل تقریبـا  19مالیین طن من المواد األولیة  03نحو           
مــــن االقتصــــاد العــــالمي ، ومعنــــاه أن ینتمــــي %  40ســــتثمار فــــي العمــــران مــــن البتــــرول یومیــــا ، كمــــا أن اال

                                                
جامعة  ،مذكرة ماجستیر  ،دامة بالمناطق الصحراویة عناصر تصمیم العمارة البیئیة ودورها في التنمیة المست،عقبة جلول  -33

 . 2014 ، 23ص  ،بسكرة 
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العمران للبیئة ویكون صدیقا لهـا حیـث یسـتهلك مـن مصـادرها بالقـدر الـذي یحقـق البیئـة الصـحیة لقاطنیهـا وال 
  . ] 34[ ال المستقبلیة في تلبیة احتیاجاتهم من مصادر الطبیعةــــــــیخل بحق األجی

هو التداخل بین العمران والتخصصات المكملة ، باإلضافة إلى البیئي اني إذن التصمیم العمر  
االهتمام بالقیم الجمالیة والتناسب والتركیب والظل واالهتمام بالتكالیف طویلة المدى بیئیا ، اقتصادیا 

  : وبشریا ، وقد تم تحدید خمس عناصر للتصمیم العمراني المستدام 
 القرارات االبتدائیة إذ لها أكبر أثر في كفاءة استخدام الطاقة مثل  شمولیة التخطیط والتصمیم وأهمیة

 التصمیم الشمسي السالب واإلضاءة الطبیعیة والتبرید الطبیعي
  اعتبار التصمیم المستدام فلسفة بناء أكثر من كونه طراز مقترح للبناء حیث أن المباني تبنى بهذا

 . الفكر غیر محددة الشكل أو الطابع 
 زیادة تكلفة المباني المستدامة عن المباني األخرى ، كما أنها ال تختلف عنها في البساطة  ال یتعین

 .وعدم تعقید التصمیم 
 اعتبار خفض استهالك الطاقة الكهربائیة على صحة األفراد وتحسینها من مبادئ التصمیم المستدام. 
 لنجاح هذا التصمیم  تكامل التصمیم باعتبار كل عنصر من العناصر جزءا من الكل وضروریا 

  

  : المستدامالتصمیم العمراني البیئي مبادئ  -4-3

یتوجـه أهــل االختصـاص فــي تصـمیماتهم إلــى اسـتخدام أحــد المبـادئ التالیــة للتعامـل مــع البیئـة الطبیعیــة فــي  
  .]35[: إنتاج العمران المستدام والمالئم لمستخدمیه 

  :  المبدأ األول -
ومواد بناء من األرض في إنشاء العمران مثل الطین والتربة واألخشاب  ویلجأ فیه إلى استخدام خامات

  . والمواد األخرى التي تتالءم مع البیئة 
  :  المبدأ الثاني -

یلجأ إلى توظیف التقنیة العالیة في إنشاء العمران مع مراعاة الظروف المناخیة وتوفیر إمكانات التدویر أو 
  .  )15-  3 :رقم شكل(لمتجددة إیجابیاإعادة االستخدام وتوظیف الطاقات ا

  :  المبدأ الثالث -
  .عة المشروع العمرانيفیتبنى الدمج بین مبادئ كال التوجهین تبعا لطبیعة الموقع وطبی

                                                
 .24ص  ، مرجع سابق،عقبة جلول    34
استراتیجیات وسیاسات التنمیة المستدامة في ظل التحوالت االقتصادیة والتكنولوجیة ،كریمة بغداد وحمادي محمد   35

   . 2010 ، 45العدد ،مجلة العلوم اإلنسانیة  ،بالجزائر 
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  المشروع مراحل في المتكاملة البیئیة الخطة إدارة: 15- 3 :رقم شكل

  http://www.archiandart.com/2017/03/blog-post_12.html:         المصدر

  
عمران  إنشاءعدة أسس تهدف إلى  إنشاءوكال من التوجهات الثالثة یتبنون عدة أسس تهدف إلى 

صدیق للبیئة یستخدم أقل قدر من الطاقة ویحافظ على مصادرها الطبیعیة ویسبب أقل قدر من التلوث 
  : للبیئة الطبیعیة وأهم هذه األسس 

 أو البیئة  اإلنساناستخدام ومواد بناء ال ینبعث منها ما یضر  توفیر البیئة الصحیة الداخلیة من خالل
المحلیة ویحقق التهویة الجیدة باإلضافة الستخدام النباتات والمزروعات التي تساعد على التخلص من 

نتاج األوكسجین    . ثاني أكسید الكربون وإ
 تماعیة والثقافیة وكذاك القیم كفاءة التصمیم المعماري الذي یحقق متطلبات مستخدمیه واحتیاجاتهم االج

  . والمبادئ الروحیة التي یجب دراستها حتى یصبح العمران مالئما لمتطلبات قاطنیه
  كفاءة استخدام مصادر الطاقة في التبرید أو التدفئة أو اإلضاءة وغیرها من االستخدامات وذلك من

بیعي مع استخدام أقل قدر من الحراریة بأسلوب ط اإلنسانخالل استعمال حلول تصمیمیة تحقق راحة 
الطاقة باإلضافة إلى توظیف مصادر الطاقة المتجددة للحصول على الطاقة الكهربائیة النظیفة لتحسین 

  . البیئة المحلیة والداخلیة 
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  استخدام مواد بناء صدیقة للبیئة یمكن استخدامها أكثر من مرة وأن تنتج من موارد وخامات من البیئة
ین و األخشاب وغیرها بشرط أن ال یضر استهالكها بالبیئة الطبیعیة لألرض الطبیعیة مثل الط

 .واالستفادة من إیجابیات األشجار والنباتات مثل التظلیل وتحسین البیئة المحلیة
  مالئمة التشكیل العمراني للبیئة المحلیة من حیث الموقع الجغرافي والظروف المناخیة المختلفة حتى

كما یجب أن  اإلنسانإلى الطاقة لتحقیق البیئة الحراریة المحلیة المناسبة لراحة  یمكن من تقلیل الحاجة
 .  اإلنسان إنتاجیحقق انسجاما مع الموقع ومحیطه سواء كان طبیعیا أو من 

 
واإلدارة الواعیة للبیئة المبنیة بحیث تكون بیئة صحیة  اإلبداعیعرف على أنه  :المستدام  اإلنشاء - 4- 4

على كفاءة استخدام الموارد وتطبیق المبادئ االیكولوجیة فهو یعتبر فرع مباشر من فروع ویبنى أساسا 
  : المستدام في  اإلنشاءالتنمیة المستدامة و تتمثل مبادئ 

  . الحد من استهالك المصادر المختلفة وموارد البیئیة  -
  . استخدام الموارد المتجددة والموارد المعادة تصنیعها  -
  . ئة الطبیعیة بكافة مكوناتها وأجزائها حمایة البی -
  . خلق منشأة صحیة غیر سامة أو ملوثة للبیئة المحیطة  -
  :التالي  )16- 3 :رقم شكل(نوضحها في :  المستدام اإلنشاءمراحل  -4-5
  
  
 
  
 
 
  
  

  
  
 

  مبادئ التصمیم المستدام:  16-3:رقم شكل
  .مصدر سابق،عقبة جلول :المصدر 

 مرحلة ما قبل اإلنشاء  

  : تشمل
  تكلفة المشروع وحجمه -
  كمیات الموارد المطلوبة -
مستلزمات التصمیم و  -

  متطلباته  
یتحكم فیها مدى وعي  -

دراك المصمم   المستخدم وإ

 مرحلة ما بعد اإلنشاء   مرحلــــــة اإلنشـــــــاء  

  :تشمل 
  إدارة الموقع -
  مواد البناء  -
عادة  - مخلفات الموقع وإ

  االستخدام  
یتحكم فیها قدرة ومدى  -

  إدراكهم للتصمیم البیئي 

  :تشمل 
فترة الصیانة لمكونات  -

  المبنى 
  العمر االفتراضي للمبنى  -
مستلزمات التصمیم و  -

  متطلباته  
یتحكم فیها مدى وعي  -

المستخدم وأسلوب تعامله 
  مع مكونات المبنى 
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ــي مســتویات االســت -4-6 ــي القطــاع العمران ــة ف یتطلــب التخطــیط والتصــمیم مــن أجــل وســط : دامة البیئی
  :  ]36[ومحیط عمراني مستدام فهم مجموعة من العناصر المهمة المتعلقة به وهي كما یلي

  ـــاس ـــد وصـــعب و البـــد مـــن دراســـته علـــى جمیـــع : القی إن التصـــمیم العمرانـــي الســـلیم هـــو أمـــر معق
وصـوال إلـى التصـمیم علـى مسـتوى الوحـدة السـكنیة ، ولنجـاح هـذا التصـمیم ال المستویات اإلقلیمیـة والعمرانـي 

بـد مــن التنسـیق بــین المخططـین الحضــریین والمصـممین العمــرانیین ومهندسـي تنســیق المواقـع وبــین أصــحاب 
كل االختصاصات التي لها صلة بالموضوع ، وذلـك لتحقیـق أفضـل النتائــــــج لـذلك یجـب وضــــع المخططـات 

) اإلقلـــیم والمدینـــة ( ســـات التخطیطیـــة علـــى مســـتوى المقـــاییس العمرانیـــة ابتـــداء مـــن المقیـــاس الكبیـــر والسیا
 .   )17- 3 :رقم شكل(ومن ثم إلى مستوى مقیاس البناء) األحیاء السكنیة ( وصوال إلى المقیاس الصغیر 

   
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
  

  یم العمراني المستدامتوجهات ومبادئ التصم:  17-3:رقم شكل
  .مصدر سابق،عقبة جلول :المصدر 

                                                
 
1- Adrian PITTS ,Planning and desing strategies for sustainability and Profit Pragmatic Sustainable 

desing on Building Urban Scaies ELSEVIER , P 34 , 72 - 2004 .   
 

 یفیة التعامل توجیهات مع البیئة الطبیعیة وك

استخدام موارد من األرض في 
الطین  : إنشاء العمران مثل 

 .التربة ، األخشاب

توظیف التقنیة العالیة في 
إنشاء العمران مع مراعاة 

 .الظروف المناخیة

الدمج بین التوجهین 
السابقین تبعا لطبیعة 

  .الموقع ونوع المشروع 

 المستوى 

هو التخطیط والتصمیم العمراني الذي یتعامل 
مع المقیاس الخاص به من خالل جوانب 
البیئة الفیزیائیة والطبیعیة إلى جانب خدمات 

 .البیئة التحتیة على مستوى المدینة أو الحي

هو مستوى المبنى أو التصمیم المعماري الذي 
یتعامل مع البیئة الداخلیة للمبنى وبالتالي 

احل المختلفة للتعامل مع یمكن ترتیب المر 
  .البیئة المبنیة من العام إلى الخاص

 المبني  الحضري 

إن التكامل بین المستویین سینتج بیئة مصممة ومتكاملة عبر مستویاتها المتدرجة من المدینة إلى 
  .فضاءاته المختلفة الوحدة الحضریة وصوال إلى المبنى و
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 یشمل المخطط التنظیمي على منظور ثالثي األبعاد لكل من المباني و: المخطط التنظیمي - 8- 4
 وتحدیثه وفق التصمیم تطویر تتضمن تصمیمیة استراتیجیات على یحتوي أن من البد انه كما السكان

نتاج  یكون شامال أن یجب التنظیمي والتنفیذ ، فالمخطط  اإلدارة ومخطط للتصمیم ، قواعد المتغیرات وإ
 بشكل یعبر َأن بد وال المحلي المجتمع ودعم فهم ینال وأن )18- 3 :رقم شكل(البیئیة االستدامة لمواضیع

 لتنمیة سیناریو على یحتوي وأن التنمویة التخطیطیة من االستراتیجیات المستمدة السیاسات واضح عن
    .السكانیة الكثافة وضبط األراضي واستعماالت المواصالت شبكة وتطویر  المجاورة القریبة والقرىالمناطق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البیئیةحي في المدینة : 18- 3 :رقم شكل
  البیضاء الدار-زناتة في القطاع الشمالي

  -المغرب 
  http://www.zenataecocity.ma/ar/un-territoire-strategique/localisation :المصدر
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 :  أهمیة المناخ المحلي -4-8-1
 لتصــمیم البیئــيإن العالقــة بــین المبــاني والمنــاخ المحلــي هــي مــن المواضــیع المهمــة التــي تأخــذ با     
 أن مـن الـرغم علـى المحلـي و المنـاخ مسـتوى علـي أو اإلقلیمـي المنـاخ مسـتوى علـى ذلـك كـان فسـواء
 و الجماعیـة الخبـرة علـى قاعـدة مصـممة المبـاني كانـت عنـدما الماضـي يفـ مـا بشـكل وجـدت قـد العالقة

 و یـتالءم بمـا تطویرهـا الیـوم إلـى تحتـــاج أنهـا إال المتاحـــة المهــارات و البنـاء مـواد و المنـاخ موضوع فهم
 مـن لذلك لتطبیقها الضروریة التقنیات و الحدیث التخطیط إلى تحتاج والتي المتزایدة واحتیاجات اإلنسان

 الحسـبان فـي األخـذ مـن والبـد االسـتدامة و إلـى التماسـك للوصـول استراتیجیـــات تطـویر الضـروري
  : التالیة  المواضیع
 تصمیم الشكل ، الحجم ، آلیة -:موقع المشروع العمراني وتوجیهه اختیار: الموقع  تصمیم 

  .  )19-  3 :رقم شكل(البناء محیط في والتأثیر العالقة  -المساكن 
 أشكال استخدام -المناخ مع التفاعل:المواقع  تنسیق و المحیطة المساحات في التأثیر قة والعال 

  .المناسبة  البناء مواد استخدام و اختیار -للمناخ  التصمیم مالئمة في
 ، الریاح التشمیس ،(  المناخیة العوامل من لالستفادة تصمیم الموقع طریقة توجه وان بد ال عام وبشكل إذا

  . في المباني ولخفض تكالیف الطاقة .....) التظلیل ، ، رطوبةال نسبة

  
  العالقة بین المباني والمناخ المحلي: 19- 3 :رقم شكل

 https://ag.arabiaweather.com/content :المصدر
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 مــــن أهــــم العناصــــر التــــي یجــــب دراســــته أثنــــاء وضــــع    یعــــد النقــــل وربــــط الطــــرق:  النقــــل وربــــط طــــرق
النقـل  وسـائل فاسـتخدام والمسـتدام ، السـلیم العمرانـي التخطـیط إلـى للوصـول وذلـك التنظیمیـة المخططـات

عـن  الصـادر البیئـي التلـوث نسـبة یقلـل الهوائیـة والـدراجات الكهربائیـة كالحـافالت للبیئـة والصـدیقة العامـة
لموقـع ا تصـمیم أثنـاء بـد وال الخاصـة ،  السـیارات عـن النـاجم االزدحـام مـن یخفـف كمـا المحرك، استخدام

وتـأمین  الخدماتیـة ، والمراكـز السـكنیة المبـاني بـین التنقـل مسـافات تخفـیض بالحسـبان األخـذ مـن العـام
خاصـة  طـرق وتخصـیص السـیارات ، طـرق عـن- أمكـن  مـا- فصـلها  خـالل مـن آمنـة مشـاة ممـرات

  . الهوائیة  للدراجات
 صر مالئمة حول األبنیة وذلك    ال بد من اختیار واستخدام عنا:  تنسیق الموقع والمعالم الخارجیة

 العناصر التي إن: الطاقة مثال  تسببها التي الفعلیة الفوائد كمیة قیاس الصعب فمن مناخیة ، لغایات
 والوقایة من الریح ، الحمایة وتأثیر الشمس ، تأثیر تقدیر هي الموقع تصمیم أثناء في قیاسا أكثر هي

 فضال عن معین في موقع والشجیرات األشجار زراعة تعد :  المثال سبیل فعلى الخ ، ..... والتظلیل 
 أهم العوامل من وأسوار جدران من یحتویه ما وأیضا ، )20- 3 :رقم أنضر شكل(الطبوغرافیة الطبیعة
  .  الفصول  مدى على التظلیل أو الشمس حركة توجیه أو الریح الوقایة من في المؤثرة

 نى من أصغر المقاییس على مستوى المدینة  والتي من خاللهایعد مب:  تصمیم المباني ومواد البناء 
 البیئة تخدم اإلنسان و شروط وفق للبناء المعماري التصمیم یكون أن فالبد المستدامة ، التنمیة تحقیق

 الیه بتفصیل وسوف نتطرق الحضري ، المستوي علي االستدامة لنا تحقق المباني هذه ومجموع
 مواد البناء اختیار من ال بد المستدام التصمیم  عن فضال أنه إلى شارةاإل من بد ال كما كعنصر ،
 طریقة تصنیعها أو الطبیعة باستخراجها من سواء الطاقة توفیر في أیضا تسهم والتي للبیئة الصدیقة

  .  ]37[منه  والتخلص الفاقد تجمیع عملیة أو وتركیبها ونقلها
 ات المفتوحة ال یقل أهمیة على تصمیم المباني ،  إن تصمیم المساح:  تصمیم المساحات المفتوحة

في  تساهــم التي هي الخضــــــراء والمساحات كالساحـــات العمرانیة التفاصیل باقي و العام فالموقع
متكامل مع  بشكل الفضاءات هذه تصمیم في التفكیر یتم أن البد و السكني للتجمع األمثل االستثمار

 العامة والراحة المناخ تلطیف على تعمل التي ،الرئة الخضراء المفتوحة اطقالمن وتعد المباني ، تصمیم
 و األعمار، و لمختلف الفئات مالئمة تكون تصمم بحیث أن من بد ال لذا والرفاهیة ، المتعة فرص و

 تناسقها و ترابطها الفضاءات و هذه تنظیم عملیة أن تتكامل بد ال و عمرانیة جذب نقاط تشكل بحیث
 .تؤدیها التي الوظیفة لنوع متهاوالء و
  

                                                
  . 66ص  ،مرجع سابق : عقبة جلول  37
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 التصمیم لحركة المشاة : 
 عنـد البیئـة علـي التصـمیم المسـتدام للتجمعـات الحضـریة یهـدف الحتـرام المعـاییر اإلنسـانیة  الحفـاظ       

 المواصـالت وسـائط األولـي ثـم بالدرجـة المشـاة حركـة علـي التصـمیمیة الفكـرة تعتمـد أن البـد لـذا التصـمیم
 الخاصـة السـیارة أمـا الكهربائیة والسـریعة القطارات الحافالت مثل العامة المواصالت تأتي ثم ئةللبی الصدیقة

    :التالي  المبادئ تحقیق تسعي إلى والتي المستدامة السكانیة التجمعات في األخیرة المرتبة في فتأتي
  .للفضاءات   متعدد واستخدام عالیة سكانیة كثافة -
  . توحة المناطق المف استغالل  -
  . النقل  تخطیط و األرض استخدام بین التكامل  -

فاعلیـة الطاقـة  ،الوقایـة مـن التلـوث  ،التوافق مع البیئة اهمها:  التصمیم البیئي المستدامأهداف  -4-8-2
  .ألعمال النظامیة والمتكاملة،فاعلیة الموارد ا،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  -مساحة خضراء لكل ساكن 2م 18-مدینة الریاض نموذج : 20- 3 :رقم شكل
 www diginpix.ina.fr:المصدر
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 :  المستدامالتصمیم البیئي إیجابیات  -4-8-3
  : مزایا وایجابیات  یمكن حصر عدة      

 :  كفاءة استخدام الطاقة -
 50و %  60یستطیع البناء أن یقلل من استهالك الطاقة المستخدمة في التسخین والتبرید بنسبة         

  . من الطاقة الالزمة لإلضاءة كما یمكنها أن تقلل من احتیاجاتها في استخدام بعض األجهزة % 
  : الكفاءة في استخدام المیاه -

 بالمیاه التغذیة شبكة إن استخدام مستلزمات أو أجهزة المیاه ذات الكفاءة العالیة في جمیع أجهزة      
 كل الري وسائل تطویر باإلضافة إلى نفسه المستخدم سلوكیات في التغیر مع المبنى داخل ومكوناتها

  % . 30بنسبة  المیاه استهالك من یقلل أن یمكن ذلك
 :  لمخلفاتالتقلیل من كمیة ا -

 واستخدامها تشغیلها إعادة من كمیة المخلفات الصلبة فإن%  40 -  30إن مخلفات اإلنشاء تشكل     
 االعتماد یمكن التي الوسائل من إحدى تدویر المخلفات یعد حیث النفایات مشاكل من التقلیل یمكن
  .العدید من الفوائد توفیر في علیها

 :  اءتقلیل التكلفة االبتدائیة لإلنش -
 جدیدة وظائف في واستخدامها إن إعادة توظیف المباني السابقة أو القدیمة أو الموجودة أصال بالموقع    

 تكلفة من التقلیل وكذلك التصمیم رفع كفاءة إلى یؤدي مناسبة بصورة التصمیم في دمجها إعادة أو
  .لإلنشاء االبتدائیة التكلفة تقلیل بالتالي و التحتیة البنیة إنشاء

 :  وتحسین اإلنتاجیة اإلنسانالحفاظ على صحة  -
 صحة أو راحة على تؤثر ال التي إن تحسین البیئة الداخلیة باختیار المواد وطرق التنفیذ المناسبة      

 ذات أماكن في العاملین إن حیث%  16  اإلنتاجیــــة للموظف بنسبة القدرة من تزید أن یمكن اإلنسان
  .أعلى  بتركیز متعونیت صحیة داخلیة بیئات

 :  دعم االقتصاد الوطني -
 محمیة مواد على وذلك من خالل زیادة الطلب على مباني تستخدم منتجات تعتمد في تصنیعا       

 تعتمد التي أو المستوردة إلى المواد تقلیل الحاجة المحلیین السكان بها یقوم وحرف وصناعات اإلنتاج
 .ممكن  اقل حد إلى ذلكو  الخارج من استیرادها یتم مواد
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 :  استخدام المواد الصدیقة -
 ثاني كغاز المختلفة من خالل استخدام مواد صدیقة ال تضر بالبیئة و ال تسبب انبعاثات  الملوثات     

 على  التي الكربون-فلور ومركبات الكلور و األرض حرارة درجة ارتفاع لظاهرة المسبب الكربون أكسید
  .المیاه  الحمضیة وتلوث األمطار تسبب التي الكبریتیة مركباتوال األوزون طبقة

 إلـى تقـدیر تكلفـة إنشـاء مبنـى مسـتدام ،  اإلنشـاءاتیمیـل الخبـراء فـي قطـاع :  تكلفة إنشاء مبنى مستدام
 مـن تكلفـة إنشـاء مبنـى تقلیـدي ، ولكـن فـي حقیقـة األمـر ، فـإن ذلـك  التقـدیر%  17بأن تكون أعلـى بنسـبة 

 إحـدى أعـاله نتیجـة الـوارد ویمثـل تقریبـا ، فقـط%  5یبلـغ  الـذي الحقیقـي الـرقم علـى أضـعاف بثالثـة یزیـد
  " .الطاقة  كفاءة عالیة المباني"   مشــروع سیـاق في إجراؤها تم التي الدراسات

 شـكل(حیث تتلخص في ثـالث خطـوات للوصـول إلـى البنـاء المسـتدام:  منهجیة تحقیق البناء المستدام 
    )21- 3 :رقم
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  
  

  المراحل المتبعة للوصول إلى البناء المستدام:  21-3:جدول رقم
  .مصدر سابق،عقبة جلول :المصدر 

  

 الموقـــــع  

مصادقة الطبیعة  -
واالحتفاء بها بدال من 

  تجاهلها
تقییم وتقدیر ثروات  -

  الموقع
توجیه المبنى بما یقلل  -

من وطأة الظروف البیئیة 
  علیه 

عادة استعمال استعمال  - وإ
 المباني القائمة 

 التصمیـــــم
 مواد البنـــاء  

أن یؤدي دوره طوال الوقت  -
  الطبیعیة  ویقاوم الكوارث 

تحقیقه أقصى معدالت استغالل 
  الموارد 

قدرته على االكتفاء الذاتي من  -
  الطاقة   

قبوله للتعدیالت والتوسع  -
  مستقبال 

أن یتجنب تصمیمه األضرار  -
 الصحیة 

 االستغالل األمثل -
  للموارد  

توظیف مواد البناء  -
المتجددة والمنتجات 

  المعمرة  
تشجیع استعمال المواد  -

  القابلة للتدویر    
اختیار مواد مقتصدة  -

 في الطاقة 

 مراحل االستدامة في المبنى 
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 :  أنماط العمران البیئي المستدام  -4-8-4

العمـارة  البیومناخیـة ، البیـوت الذكیـة ،  العمـارة الخضـراء ،  العمـارة المسـتدامة ، العمـارة المسـتدام ، البنـاء
 المـدن األحیـاء البیئیـة أو األحیـاء االیكولوجیـة ، المسـتدامة ، األحیـاء الذاتیـة ، المبـاني ، صـفر الكربـون 

  .  المستدامة ، المدن الذكیة 

 شـكل(یمكن الوصول إلیــه من خـالل عملیتـین تتمثـل:  أسالیب تحقیق العمران البیئي المستدام -4-8-5
  :  )22- 3 :رقم

 التدخل على عمران موجود ( تدخــل العمراني األولى في ال (  

  مشروع عمراني جدید ( الثانیة تتمثل في خلق عمران جدید. (  

  

  
  .العمران البیئي المستدام نمودج بالمملكة العربیة السعودیة:  22-3:جدول رقم
  .مصدر سابق،عقبة جلول :المصدر 
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 :الفصلخــــــالصة 
البیئیـة  التنمیـة وسیاسـات خطـط وضـع لـدعم عالـةف و واضـحة وأنظمـة نقـوانی إلـى بحاجـة ئـرزاالج إن     

 واالقتصـادیة نیـةالعمرا التنمیـة مـع البیئـة حمایـة دمـج مبـدأ تعكـس أن علیهـا یجـب والتـي ، المسـتدامة
بـالرغم مـن االهتمـام الواضـح التشـریعات العمرانیـة فـى الجزائـر ودور األجهـزة المختصـة ف،للمـدن  واالجتماعیـة

  .لها من مجرد وسیلة وشروطا قانونیا إلى أداة تخطیطیة ترسم سیاسة العمران في المدن الجزائریةفى تحوی
      

إال أن الواقــع یثبــت غیــر ذلــك، فــالمالحظ أنــه توجــد العدیــد مــن تلــك الســلبیات، فنظــرة فاحصــة إلــى نمــو     
مــو تلــك المــدن، التــي تعــوق المــدن الجزائریــة تعطــى صــورة حقیقیــة عــن العشــوائیة التــي مازالــت ســائدة فــى ن

 . بدورها عملیة التنمیة الحضریة المستدامة
تشــترك معظـــم التشــریعات العمرانیـــة إن لــم تكــن كلهـــا فــى مجموعـــة مــن العوامــل أدت إلـــى الحــد مـــن حیــث  

 :فى تأدیة الدور المنوط بها، وأمكن حصر أهم هذه العوامل فى اآلتي) قصورها(فاعلیتها وكفاءتها 
 ـــوانین ـــه النمـــو العمرانـــي  تعـــدد الق ـــى عـــدم تحقیـــق األهـــداف المنشـــودة مـــن توجی ـــؤدى إل ـــة، ی التنظیمی

  .وعالج فوضى البناء
  ،اإلفــراط فــى التعــدیل واإللغــاء واإلعفــاء فــى القــوانین واللــوائح والتشــریعات علــى فتــرات زمنیــة قصــیرة

  .یؤدى إلى إضعاف فاعلیة القیود التنظیمیة
  ع، وذلـك قـد یسـبب مشـكلة لـدى مسـتخدمي التشـریعات إذ ال تعرض القانون الواحد ألكثر من موضـو

  .یوحى اسم التشریع بمضمونه
  اقتباس تشـریعات التخطـیط والبنـاء مـن نمـاذج إلدارة النمـو العمرانـي فـى الـدول الغربیـة ال تـتالءم مـع

  .الظروف السائدة 
  ت دون تحدیـد لهـذه في عدیـد مـن التشـریعا" یلغى كل حكم یخالف أحكام هذا القانون"استخدام عبارة

  . األحكام، سبب صعوبة فى معرفة مدى سریان أو إلغاء التشریعات السابقة
  

من خالل ما سبق نجد بأن الجزائر أصدرت العدید من القوانین التي من شأنها أن تضمن تخطیط 
إدراج وتصمیم سلیم لمدنها في ظل اإلستراتیجیة الوطنیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة من خالل 

شراك الهیئات والجمعیات المعنیة  البعد البیئي عند إنشاء مختلف المشاریع من خالل تسییر عقالني وإ
في عمیلة اإلعداد مع األخذ في عین االعتبار الحفاظ على الموارد ، وضمان تنسیق وتشاور وتسییر 

دراججواري ،  ها أمام تحدیات تطبیق هذه في إبداء الرأي ، لتجد نفس) المواطن ( الجمعیات المحلیة  وإ
  .السیاسة والعمل بها لتحقیق استدامة مدنها 
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یعتبر العمران البیئي المستدام من األسالیب الحدیثة المنتهجة في القطاع العمراني ، حیث یتبنى في 
مضمونه إحدى مبادئ التنمیة المستدامة  ، كما یشترك معها في أهدافه وتنقسم مستویات العمران 

( ، المستوى المبني ) المدینة أو الحي ( المستوى الحضري : مستدام إلى قسمین أساسیین البیئي ال
، یلجأ هذا النوع من العمران إلى استخدام خامات ومواد بناء من األرض واستخدام ) المنزل أو العمارة 

یر أو إعادة التقنیات العالیة في إنشاء العمران مع مراعاة الظروف المناخیة وتوفیر إمكانیة التدو 
  . االستخدام وتوظیف الطاقات المتجددة باإلضافة إلى تقلیل نسبة الكربون 
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 مقدمة

لمعرفة ) اقتصادیة-طبیعیة، فیزیائیة، سوسیو(ول بدراسة تحلیلیة لمعطیات الرابع الوصالفصل  دف هیست  
عبر  مدن منطقة الحضنةالمنطقة و خصائص المجال الحضري و لفهم كل التدخالت التي كونت  إمكانات

العوامل  أهمو كیف تعاملت مع  ،وبالتبعیة تحدید أهم المخططات العمرانیة في المجال الحضري الزمن
  . ي المدینةالبیئیة ف
  ؟)اقتصادیة- الفیزیائیة و السوسیوالطبیعیة، ( مدن منطقة الحضنةما هي مختلف معطیات  
  ؟ و ما مدى مساهمة التشریعات القانونیة و  مدن منطقة الحضنةلما هي مراحل التطور العمراني

 .آلیات التعمیر التي سمحت بالتحكم في نموه و تطوره و تنظیمه؟

 حركیة العمرانیة للمدینة، ام ال؟ر تسایر الهل كانت آلیات التعمی 

  ؟في حل المشاكل البیئیة بالوسط الحضري األخیرةكیف تعاملت هاته 

  الحقیقیة للمشاهد الحضریة غیر المنسجمة و البنیة الحضریة غیر المكتملة و  األسبابما هي
  . المعماریة غیر المتناسقة؟ األشكال

  .سباب الحقیقیة في ذلك من خالل خالصة الفصلإظهار اال اإلمكانمحاولین قدر      
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  -الطبیعیة لمدن منطقة الحضنة  الجغرافیة الظروف -تحدید موقع الدراسة العام اإلطار - 1

  

 لوضع للتعرض مضطرا نفسه یجد الحضنة منطقةمدن ل واالجتماعي االقتصادي التاریخ في الباحث         

 .بشریة وأنشطة اجتماعیة نواحي من بها یتعلق والجغرافي،وما الطبیعي المنطقة

 اغلـب فـي وغامضـا مهمـال بقـى عاشـتها التـي والتطـورات اكتسـبتها التـي األهمیـة ورغـم المنطقـة فماضـي

 تعطینـا ،وال كثیـرة أشـیاء فـي الباحـث تغنـي ال مترابطـة غیـر متفرقة أحداث یتعدى ال عنها یعرف ما فتراته،وكل

 إلـى موجهـا الظـروف هـذه مثـل فـي المنطقـة لهـذه دراسـة كـل مـن دفالهـ یصـبح لـذلك ، واضـحة حقیقـة صـورة

 إطـار في الخاصة أهمیتها إظھار و )1-4:الخریطة رقم( البالد بباقي المسیلة منطقة تاریخ ربط إعادة محاولة

  .للجزائر العام الوطني التاریخ
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موقع و موضع منطقة الحضنة  1-4:خریطة رقم
R GUIRAUD,MORPHOGENESE QUATERNAIRE DE LA REGION DU HODNA ARTICLE المصدر 
:,ANNALES DE GEOGRAPHIE , 1970 , PP. 367  .   
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  الجغرافي لمدن منطقة الحضنة  اإلطار -1-1
 الخاصـة والسـمات الجغرافیـة الطبـوغرافي الوضـع علـى التعـرف خـالل مـن إال یكـون ال الدراسـة منطلـقإن   

 التعـرض یمكـن وال وتاریخیـة جغرافیـة وبشـریة وحـدة یشـكالن والمسـیلة الحضـنة ككـل،الن الحضـنة بـإقلیم

 إقلیمـین یتوسـطان جعلهمـا ةالطبوغرافیـ بوضـعهما إقلـیم الحضـنة و المسیلة خرى،فمنطقةاأل ذكر دون إلحداهن

  .الجنوب في والصحراء الشمال في التل وهما )2-4:الخریطة رقم(متمایزین نجغرافیی
 تمتـد والتـي المالحـة للمسـیلة السـبخة نحـو یمتـد الـذي الواسـع السـهل علـى الحضنة اسم العرب أطلق قدل       

  .]1[جبلیتین سلسلتین بین الجنوب إلى شمالال من
 مـن الشـرق تحـاط ممیزة،بحیـث وخصوصـیات سـمات ذو طبیعـي كمـنخفض الحضـنة منطقـة  تظهـر      

 والصـحراوي التلـي بـین األطلـس یـربط م 1800 إلـى أحیانـا ویعلـو م 1400 إلـى یرتفـع جبلـي بحـزام والشـمال

  . الحدید ببیان بجبال
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 منطقة الحضنة مدن  2-4:قمخریطة ر
MUSTAPHA KEBICHE, LE BASSIN VERSANT DU HODNA (ALGÉRIE)  ARTICLE,  المصدر :        
    TRAVAUX DE L'INSTITUT DE GÉOGRAPHIE DE REIMS, 1994, p25  
  

     
                                                

   11 ص  2005-2006 منتوري قسنطینة  جامعة،مذكرة ماجستیر،188بین1945 المختلطة المسیلة بلدیة ،كمال بیرم  1
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 للسـهول المحاذیـة المعاضـید و الحضـنة بجبـال مـرورا مـن الشـرق االوراس جبـال إلـى الغـرب جهـة مـن      

 بوسـعادة800 بـین تعلـو التـي - جبـال الجنـوب ضـیقة،ومن بفتحـات بالحضـنة تتصل التي م 1100القسنطینیة 

 ممـرات لتتـرك الصـغیرة سلسـلة الـزاب الجنـوب فـي تنفـتح م،كمـا 1600 حـدود إلـى ترتفـع التـي نایـل أوالد وجبـال

 الحضـنة شـط مـنخفض یقـع الجبلیـة السالسـل هـذه بواحـات الزیبـان وبـین الحضـنة لتـربط الصـحراء نحـو واسعة

  .]2[السهبیة  بمناطقه
 فیهـا یشـاركه مـا نـادرا خصـائص جغرافیـة وجـودب یعطي،االنطبـاع الحضـنة إلقلـیم المورفولـوجي المظهـر إن  

 بموقعـه الحضـنة فحـوض أالجتمـاعي النشـاط أو السـطح والمنـاخ مظـاهر حیـث مـن ال إفریقیا بشمال آخر إقلیم

 الغربیـة المـؤثرات بمـرور تسـمح التـي العلیـا السـهول حیـث الغربیـة الجهـة سـوى مـن له متنفسا یجد ال المنخفض

 وادي بریكـة،ووادي شـأن هـو كمـا مسـالك الودیـان مـن اتخـذت التـي البشـري االتصـال سـبل الرطبـة وبوجـود

  .والتل الحضنة بین رئیسیة معابر تكون التي اللحم ووادي القصب
 كانـت فقـد الرومـاني، اللـیمس لخـط محاذیـة حدودیـة منطقـة الرومـان عهـد منـذ الحضـنة جعـل مـا وهذا         

  .الشرقیة و موریطانیا لنومیدیا ورعویة زراعیة منطقة
 بیئـي تنـوع تمثـل مـا بقـدر كاملـة سـطحیة وحـدة تمثل ال الطبیعیة واتصاالتها حدودها بتعدد الحضنة منطقة إن.

 طبیعیـا منخفضـا منهـا جعـل الـذي مناخهـا ومـن بهـا الخاصـة الجیولوجیـة بنیتهـا مـن تأتي التي خصوصیتها مع

 الـذي ،هـو النباتـات علـى الجـاف المنـاخ أثیرثانیـة،وت جهـة مـن الـردم وعوامـل جهـة مـن التعریـة لعوامـل یخضـع

  طبیعیـة حـواجز ودون سـهلة طبیعیـة ظـروف فـي والكأل المیاه نحو دائم تنقل محل الحضني اإلنسان من جعل

  . الرمل ، الشط ، ،السهول الجبال مختلفة طبیعیة أقسام أربعة إلى الحضنة الجغرافیون إقلیم ویقسم
 
 الجدیدة یاتوالمعط األرض منطقة الحضنة -1-2

   بخصـوبة تمتاز أراضیها أن ،إال الصحراء هوامش ضمن أحیانا یصنف سهبیا إقلیما المسیلة منطقة أن رغم 
 الرعي حیاة وتعتبر الشط، نحو الشمالیة السالسل الجبلیة من المنحدرة المائیة المجاري قیمتها في زادت وتنوع،

  . رنسيالف خالل االحتالل البلدیة لسكان الغالبة الصفة
 معطیات وفق یعیش الذي البسیط مجتمع المسیلة تكوین في كبیر حد إلى والمناخ الطبیعیة ساهمت حیث     

 الصـعوبات بسـبب مظـاهره ابـرز مـن التخلـف كـان وان متضـامنا ومتكـامال مجتمعـا منـه جعلـت والتـي البیئـة

  . )3-4:ة رقمالخریط(أحیانا الفوضویة واالقتصادیة والتركیبة االجتماعیة الطبیعیة

                                                
 12مرجع سابق،ص  كمال، بیرم  2
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 الـذي الشـعیر الحبـوب خصوصـا وزراعـة الرعـي علـى یعتمـد اجتماعیـا اقتصـادیا نمطـا السـكان ورث وقـد     

 روح و االجتمـاعي التضـامن مبـادئ خاللـه مـن ،تجلـت  قـدیم تقلیـدي اتفـاقي نظـام وفـق السـقي علـى یعتمـد

 ببلدیـة المحیطـة البسـاتین أو بالغابـة یـهعل یطلـق مـا بـین التـوازن البیئـي اسـتمرار علـى انعكسـت والتـي الجماعـة

  .للحبوب المخصصة األراضي الزراعیة وباقي المسیلة

 
    

 )الجغرافیا و الطبوغرافیا(الحضنة  3-4:خریطة رقم
ة  ،كمال بیرم :  المصدر   ي الحضنة الغربی ة و السیاسیة ف ة دكتوراه،األوضاع االجتماعی ة،أطروح وري  جامع منت

 .15ص   ،2010-2011 ،قسنطینة 
  

  :منطقة الحضنة الموقع و الموضع -1-3

 لمستوى بالنسبة متر أربعمائة عن سطحه ارتفاع نسبة تقلّ  اقلیم حول الحضنة حوض یتمركز      
 .نوعها من فریدة ومناخیة یة جغرافیة،تضاریس بخصائص یتمیّز وهو البحر،

نة جبلیة مرتفعات الشمال جهة من الحضنة بحوض تحیط التضاریس حیث فمن  قوس شبه مكوّ
 و غةونو  ،ملوزة جبال من المرتفعات هذه تتشّكل، للصحراء الشمالیة طرافإلا و التل بین یفصل

  . 1011 بین ما علوها یزید التي المعاضید
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نة وتالحما ارتفاعا أقل كانت ان و وجنوبا شرقا االمتداد في المرتفعات هذه تواصل       جبال مكوّ

 الحضنة منطقة تجد ال وبالتالي والزیبان، الحضنة منطقتي بین تفصل التي نایل والدأ وجبال متلیلي
ا فاتحة العلیا، الهضاب تمتد حیث الغربیة، الجهة من سوى متنفسا  .للتأثیرات فسیحا ممرّ

 الطولیة فالمسافة الحضنة، حوض في السائد المناخ نوعیة على التضاریس هذه انعكست ولقد   
 لن الحضنة مناخ على مفعول لها لیس البحر سطح عن الحضنة تفصل التي )كم 111 حوالي(

 .إلقلیما هذا إلى البحر رطوبة تسلل یمنع حاجزا تقف الشمال جهة من بها المحیطة المرتفعات
 والصحراء غربا، العلیا الهضاب ثیرأت إلى یتعرّض الحضنة حوض ان ف ذلك من العكس وعلى

ة والجفاف، بالحرارة الحضنة مناخ تمیّز سمة وهي علیهما، جنوبا،النفتاحه  مطاراأل  تساقط وقّل
ما الفقیر النباتي الغطاء على ینعكس الذي جنا كّل  .]3[ جنوبا تدرّ
ي، منه أكثر صحراوي بطابع یتمیّز الحضنة إقلیم فان ذلك أساس وعلى ه غیر تّل  حظ ولحسن أنّ

ها المنطقة  تغذیها التي الجوفیة المیاه من هام نمخزو  على تتوفّر فهي داخلي، صرف ذات أنّ
 واد مثل أودیة عبر الجنوبیة، السفوح نحو وتصّب  الشمالیة، المرتفعات من المنحدرة مطارألا

  .بریكة وواد القنطرة، وواد المسیلة، بمدینة یمرّ  الذي القصب،
 وبالتالي  بّكرةم عهود منذ بشريستقرار ا علیها قام زراعیة حیویة إلقلیما أعطى الذي مرألا      

ل بحیث للمیاه مصدر من الحضنة تحرم لم ما، نوعا القاسیة التضاریس خاصیة انف  حوض تحوّ
ع داخلي حوض الى القدیمة العصور ومنذ الحضنة،  طلسالا الشمالیة السفوح میاه فیه تتجمّ

ي طلسألا الجنوبیة والمیاه الصحراوي   .التّل
 أمام عائقا تقف لم الحضنة، بإقلیم المحیطة الجبال سلةسل أن أخرى، جهة من نالحظ كما         

  .)4-4:رقمالخریطة (الجغرافي الجوار عن تعزله ولم البشریة، التنقّالت
ل فقد   بال س المنطقة انــــــــسك اتّخذها والفجوات ،واألودیة المسالك بعض المرتفعات تلك تخّل

  .]4[ االــــشم التل اقلیم و الحضنة بین الربط وبالتالي لالتصال،
  
  
  

                                                
 ،جامعة واجتماعیة إنسانیة دراسات ، مجلةمقاللقدیم ،ا التاریخ في"الحضنة منطقة"ل االستراتیجي الخیر الموقع أم العقون  3

  . 173ص   ، 2012 جوان وهران 
   .174ص   ، أم الخیر ،مرجع سابق العقون  4
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 منطقة الحضنة عینة الدراسة من موقع  4-4:خریطة رقم
ZADAM Abdelghani, LE BASSIN VERSANT DU HODNA (ALGÉRIE)  ARTICLE               : المصدر 
, TRAVAUX  DE L'INSTITUT DE GÉOGRAPHIE DE REIMS, 1994, p45  
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   :تحلیل التطور المجالي لمنطقة الدراسة -1-4
ا ،بـالنظر الــى الموقــع الجغرافــي و الخصــائص المناخیــة  اب العلی ن الھض زا م زءا ال یتج ة ج ر المنطق تعتب

 .]5[باالظافة الى والیتي الغواط و الجلفة،"Hauts Plateaux Centre (HPC)"وسط 

  :)5-4:الخریطة رقم(ليوهي محدودة كمای
 والیة برج بوعریریج:شماال. 

 والیة سطیف:شرقا. 

 البویرة ،والیة المدیة: غربا. 

 والیة بسكرة و الجلفة: جنوبا.  
  
 
 
 
 
 
 

 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  -مدن منطقة الحضنة-الحدود الجغرافیة لمنطقة الدراسة 5-4:خریطة رقم

ANAT, Plan d'aménagement de la wilaya de M'Sila Décembre 2011,p16 : المصدر   
  

                                                
5Agence Nationale D’aménagement Du Territoire ANAT, Plan d'aménagement de la wilaya de M'Sila 
Décembre 2011,p16 
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شهدت منطقة الحضنة  قفزة مجالیة واسعة في امتداد وتوسع نسیجها الحضري في اتجاهات مختلفة 
ومتفاوتة من جهة إلى أخرى، وبأشكال حضریة متقاربة من حیث النمط العمراني خاضعة إلى دراسة 

سع غیر مدروس وخارج عن قواعد التهیئة عمرانیة سابقة في بعض الجهات وفي البعض اآلخر تو 
كل الحاالت تبقى مدینة المسیلة تعاني من عدة مشاكل حضریة یمكن استخالصها من  يوالتعمیر، وف

خالل دراسة العناصر التحلیلیة للنسیج الحضري وتحدید نقاط تقاطعه مع مختلف المعطیات االجتماعیة 
  .]6[واالقتصادیة للمدینة

یل عناصر الوضعیة الحالیة لمجال منطقة الدراسة والمتمثلة في المعطیات من خالل دراسة وتحل
، نجد جملة من العوائق التي یعاني منها  دیموغرافیة الطبیعیة، واالجتماعیة من مراكز حضریة وریفیة، و

  المجال البلدي خاصة على مستوى توسع مدینة المسیلة في اآلفاق المستقبلیة 
ضنة  هي وجود مراكز حضري رئیسیة و یتمثل حنسجلها على مدن منطقة ال أن المالحظة العامة التي

یتوفر على جمیع الخدمات االجتماعیة من صحة  ،بوسعادة و سیدي عیسى ،في مركز مدینة المسیلة
أكبر للعمل ومراكز شبه حضریة مهمشة تفتقر إلى كثیر من الخدمات االجتماعیة  صوتعلیم وترفیة، وفر 
عب دورا مهم في تثبیت سكان الریف في أماكن تواجدهم وتقلل من الهجرة المتواصلة نحو التي تساعدها لتل

  .مركز المدینة
هذه الظاهرة تعرف باسم ظاهرة عدم التوازن المجالي الموجود بین الریف والمدینة، وهي ظاهرة معروفة 

لمدینة بالشكل الذي یضمن أكثر تشكل عائقا كبیرا أمام تطور ا يمنذ األزل، باإلضافة إلى هذه الظاهرة، الت
  :    یلي اانسجام وتوازن بین المجاالت الحضریة ، توجد عوائق أخرى نلخصها فیم

من الجهة الشرقیة والجنوبیة والتي تشكل  المنطقة وجود المساحات الفالحیة الواسعة التي تحاصر 
  .عائقا كبیرا أمام توسع هذه الجهة

تقاطع مع خطوط التیار الكهربائي شدید التوتر الموجود في الجهة وجود بعض المجاري المائیة التي ت
 .ال یمكن التوسع فیها ارتفاقالغربیة والشمالیة والتي تحتاج إلى مساحات كحق 

عدم قدرة التجمعات الحضریة المجاورة للمدینة من استیعاب نسبة االحتیاجات المتزایدة من القطاع 
 .القابل للتعمیر

 :عطیات الطبیعیةدراسة الم - 4-1- 1 

تهدف دراسة المعطیات الطبیعیة إلى تحلیل اإلطار الفیزیائي لمختلف المعطیات الطبیعیة، قصد         
  ماهي السبل العقالنیة التي یمكن  تحدید جمیع اإلمكانیات المجالیة التي یتوفر علیها المجال المدروس، و

                                                
6   H  MAKHLOUFI, K BOUDJEMAA, R ALI, L’URBANISATION D’UNE VILLE OASIENNE « 
BOUSSAÂDA »FACE AUX RISQUES D’INONDATIONS ET D’ENSABLEMENT, article publier ,P44 . 
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ساهم في عملیة التهیئة المقترحة على المدى البعید أن نوظف بها هذه اإلمكانیات وجعلها عناصر ت      
وما هي أنجح  ،)6-4:الخریطة رقم(والمتوسط، وكذلك تحدید جمیع المعوقات المجالیة التي یعاني منها 

السبل التي تساعدنا في تذلیل هذه المعوقات وتوظیفها بالشكل الذي یضمن عدم تفاقم أضرارها في المدى 
  : هم العناصر التحلیلیة التي یمكن تناولها في تحلیل اإلطار الفیزیائي نذكر مایليالبعید والمتوسط، ومن أ

  

  

  المجال المدروس بالنسبة للوطن أهمیةتحدید : 6-4:الخریطة رقم
 SNAT]7[،.2016إعداد الباحث على خلفیات معطیات :المصدر

  

                                                
7   SNAT: SCHEMA NATIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 2025 

  المعطیات الطبیعیة  تحلیلو  دراسة   

في
ءة 

قرا
 

طقة
لمن

ة ل
یعی

لطب
ت ا

طیا
لمع

ا
  

  

  

  
  

 إمكانیات ولما لها من  ً الأو  مدنهاكبیرة جداً  لما تضمنته من تقارب بین  أهمیةذات  الحضنةتعد دراسة منطقة 
اقتصادیة وسكانیة وسیاسیةً ، فضال عما تمتلكه من مقومات تجعلها منطقة موحدة جغرافیاً  ، اذ یظهر فیها 
تشابه كبیر في الخصائص الطبیعیة والبشریة، فالتشابه في الخصائص الطبیعیة یكون التركیب الجیولوجي 

  .ون منه المنطقةالمتشابه الذي تتك الطوبوغرافيوفي الوضع 
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  :المظهر الجغرافي-1-4-2
مــن أهــم المظــاهر المرفولوجیــة التــي ینتمــي إلیهــا المجــال المــدروس نجــد حــوض شــط الحضــنة، هــذا 

ر بــین سلســلة جبـال الحضــنة فــي الشـمال وسلســلة جبــال أوالد نایـل فــي الجنــوب، األخیـر یتمیــز كونــه محصـو 
ولــذلك فــإن مرفولوجیــة ســطح األرض لبلدیــة المســیلة تــأثر بشــكل ملحــوظ بممیــزات الموقــع الــذي تنتمــي إلیــه، 

للمجـال البلـدي هـو عبـارة عـن أقـدام جبـال لسلسـلة جبـال الحضـنة وفـي الجنـوب  الشـماليحیث نالحـظ الجـزء 
وعلیه فإن مجال بلدیة المسـیلة یتمیـز بمرتفعـات متوسـطة تقـع .ضات هي عبارة عن سهول شط الحضنةمنخف

م ومنــاطق منخفضـــة فــي الجنــوب یتـــراوح ارتفاعهــا مـــن  800م إلـــى  600فــي الشــمال یتـــراوح ارتفاعهــا مــن 
  . م400إلى  600

  :االرتفاعات  .أ 
م فـوق سـطح  830: طـة إرتفـاع بــ یتمیز مجال منطقة الدراسة بارتفاع متوسط حیـث یبلـغ أقصـى نق

أمــا  )جبــل لمریــزة(فــي المنطقــة المســماة ) جبــال الحضــنة(البحــر، والتــي تقــع فــي المرتفعــات الجبلیــة الشــمالیة 
وبصــفة عامــة یمكــن    .م وتقــع فــي أقصــى الجنــوب عنــد الحــدود البلدیــة400أدنــى نقطــة ارتفــاع تصــل إلــى 

  .االرتفاعاتتقسیم المجال المدروس إلى ثالثة مستویات من 
 650المحصــور بــین  االرتفاعــاتوهــو یمثــل المنــاطق الجبلیــة الموجــودة فــي الشــمال ذات  :المســتوى األول -

  .م 800إلى 
وهــو یمثــل منطقــة الهضــاب الموجــودة فــي المنطقــة الوســطى مــن المجــال المــدروس وهــي  :المســتوى الثــاني -

 ) م 650م إلى  500(محصورة على إرتفاع مابین 
وهــو یمثــل المنــاطق الســهلیة وهــي تتمیــز كونهــا أراض منخفضــة وذات انحــدار ضــعیف  :الثالــث المســتوى -

ـــین االرتفـــاع مـــن  ـــة مـــن ) م 500 -م 400(جـــدا وهـــي محصـــورة ب ـــاطق تقـــع فـــي الجهـــة الجنوبی وهـــذه المن
  . المجال المدروس

شــمال زاد االرتفــاع بصــفة عامــة فــإن االنحــدار یأخــذ اتجــاه شــمال جنــوب أي كلمــا اتجهنــا نحــو ال:االنحــدارات  .ب 
  . والعكس صحیح

  :الدراسة الجیومورفولوجیة -1-4-3

عن تفسیر وتحدید  ةالمسؤولیللعوامل الجیومورفولوجیة دور هام في حدوث خطر الفیضان، فهي 
جیولوجیة التربة، طوبوغرافیة الحوض وشكل التضاریس وطبیعة التركیب : المناطق الفیضیة من خالل

ارات وكذا شكل الشبكة الهیدروغرافیة؛ فجمیع هذه العوامل تؤثر في جریان المیاه الصخري، وتحدید االنحد
 .)7-4:الخریطة رقم( وحجمها
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یحده شماال حوض الصومام وحوض یسر،  ،²كم26000یتربع حوض شط الحضنة على مساحة          

ف وحوض وشرقا حوض الهضاب القسنطینیة أما غربا فیحده حوض الشل جنوبا حوض شط ملغیغ،
تضم الحوض الذي تقع فیه منطقة الدراسة والذي  24الزهزر؛ ینقسم بدوره إلى أحواض فرعیة عددها 

الخریطة  ( ذي تحده األحواض التجمیعیة الفرعیةــــــــــ، وال²كلم 2181.5بمساحة  05-10یحمل رقم 
  :)8-4:رقم
 حوض الطرقة:حوض القصب وحوض لقمان، وفي الشمال الغربي:شماال. 
 حوض شط الحضنة:نوباج. 
 حوض القرصة وحوض اللحم:غربا 
 بلةو حوض س:أما شرقا. 

  
  

 منطقة الحضنة عینة الدراسة من موقع  7-4:خریطة رقم
 

ZADAM Abdelghani,Ob Cit  , 1994, p70 : المصدر  
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  موقع حوض شط الحضنة في الجزائر: 8-4:الخریطة رقم
  خریطة الشبكة الهیدروغرافیة للجزائر: المصدر 
 

 

 

  .في حوض شط الحضنة 10-05موقع الحوض التجمیعي الفرعي : 9-4:الخریطة رقم
  .2017خریطة الشبكة الهیدروغرافیة للجزائر: المصدر 
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  : المعطیات الجیولوجیة-1-4-4
جیولوجیة لمنطقة المعاضید، وكذلك الخریطة الجیولوجیة لمنطقة من خالل دراسة الخریطة ال

، تبین أن معظم )1-4:الشكل رقم( المسلیة فإن المعطیات الجیولوجیة، الخاصة بالمحیط الدراسي
التكوینات الجیولوجیة المنكشفة في هذا المجال تنتمي إلى الزمن الرابع وهي عبارة عن رسوبات منها 

وهي تغطي أجزاء كبیرة من الجهة الجنوبیة للمجال الدراسة، أما ) Alluvions récentes(الحدیثة المنشأ 
فهي تتواجد في الجهة الشمالیة من النسیج الحضري لمدینة ) Alluvions an ciennes(القدیمة المنشأ 

رمل وغالبا ما تتكون هذه الرسوبات من ال 45المسیلة وتمتد من جنوب مرتفع بورجام حتى الطریق الوطني 
  .)conglomérats(أو الطین الرملي، مع بعض الجسیمات الرملیة 

  

  
  

  .مقطع في الخریطة الجیولوجیة للمجال الوطني: 1-4:الشكل رقم
  Amina OULD-HENIA, CHOIX CLIMATIQUES ET CONSTRUCTION ZONES ARIDES ET SEMI ARIDES:  المصدر

. MAISON À COUR DE BOU-SAADA, THÈSE DOCTORA ,Lausanne, EPFL,2003,P67. 
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م أغلبها یوجد في المناطق الشمالیة  500كما توجد بعض التكوینات تنكشف على إرتفاع یفوق 

  :)1- 4:الجدول رقم(التالیةحسب المناطق . هذه التشكیالت نرتبها من األحدث إلى األقدم
  ) بوحدیب+ ذراع كداد + ذراع مجامع + ذراع أم رجام( Terrasses de cailloutis 

conglomérats (pc)  
 شرق ذراع أم رجام  Argiles sableuse grés grossiers conglomérats (mi)  
 الشعبة الحمراء القصب Lutétien supérieur Argiles vertes et lits de gypse (e) 
 جبل قرون Lutétien inférieur –calcaires et marnes gris clair (e1)  
  كاف شوف زراب+ كاف لوراد Palerme – marnes noires gypsifères – calcaires 

phosphates (e2)      
 أي شمال المناطق المذكورة أعاله، فإن معظم التكوینات الصخریة وهي عبارة : المناطق الشمالیة

 )2-4:الجدول رقم( ) marnes et calcaires( عن مارن وكلس
 الفوالـــق:  

الجیولوجیة فإنه تبین لنا معظم الفوالق تظهر في الجهة الشمالیة من من خالل دراستنا للخریطة 
المجال المدروس وهي تأخذ اتجاه شمال غربي جنوب شرقي، وتظهر بشكل جید في المناطق الشمالیة 

  .الغربیة لسد القصب
 المؤثرات الزلزالیة:  

للــزالزل، وعلیــه فإنــه حســب الخریطــة الوطنیــة  02إن مجــال بلدیــة المســیلة ینتمــي إلــى المنطقــة رقــم 
یجب أن تكـون جمیـع األشـغال الخاصـة بعملیـة البنـاء والتعمیـر تتماشـى ومتطلبـات التقنیـة التـي تمیـز القطعـة 

    .حسب الجدول الوطني 02رقم 
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  نةضلمنطقة الح التكوینات الجیولوجیةدراسة   
  

  

  

  

  

یول
الج

ت 
وینا

لتك
ا

طقة
لمن

ة ل
وجی

  

تتمیز بتكوینات جیولوجیة معظمها تنتمي إلى الزمن الرابع، وهي تغطي أجزاء  - منطقة الحضنة - منطقة الدراسة       
كبیرة من الجهة الجنوبیة، أما القدیمة المنشأ فتتواجد في الجهة الشمالیة وتكون غالبا من الرمل، الكلس، المارن والطین 

  .الرملي
  

 دراسة التكوینات الجیولوجیة لمنطقة الحضنة  : 1-4:جدول رقم
 SNAT]8[،.2016إعداد الباحث على خلفیات معطیات  :المصدر

  
                                                

8   SNAT: SCHEMA NATIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 2025 
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  الحضنةلمنطقة  التكوینات الجیولوجیةدراسة   
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تربة بنیة كلسیة، إضافة إلى وجود تربة جبسیة، في حین أن ما میزه أن معظم تربته من الطمي بنسبة  لحوضباتوجد 
  .د أنواع أخرى، إضافة إلى وجو ²كلم 630من مساحة الحوض التجمیعي بمساحة  28.87%

الذي یتمیز بأن تربته فقیرة من األمالح المعدنیة والمواد العضویة، فهي ) الهضاب(تنتمي منطقة الدراسة إلى إقلیم السهوب 
  .تربة غیر نفوذة

  
 دراسة التكوینات الجیولوجیة لمنطقة الحضنة  : 2-4:جدول رقم
  SNAT،.2016إعداد الباحث على خلفیات معطیات  :المصدر
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تتباین طبوغرافیة الحوض من الشمال إلى الجنوب، وتختلف التضاریس  :الدراسة المورفولوجیة -1-4-5
من هضاب إلى ودیان وجبال، هذا ما نتج عنه تباین في االرتفاع حیث االنبساط في الجنوب أین نسجل 

: دربـم، ونسجل أعلى نقطة في الشمال الشرقي من الحوض تق 391:أخفض نقطة في الحوض تقدربـ
  .)3- 4:رقم الجدول(م 1395:م، ویقدر فارق االرتفاع في الحوض بـ 1786

  الحضنةدراسة االرتفاعات لمنطقة   
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  جنوب غرب –مال شرق ش مقطع

 
م

 جنوب شرق –مال غرب ش قطع

  .دراسة االرتفاعات لمنطقة الحضنة: 3-4:جدول رقم
  SNAT،.2016إعداد الباحث على خلفیات معطیات  :درالمص
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  : المعطیات المناخیة -1-4-6
تعتبــر منطقــة مجــال الدراســة منطقــة انتقالیــة بــین نطــاقین حیــویین الشــبه الرطــب فــي الشــمال والشــبه 
الجـــاف فـــي الجنـــوب، ویرجـــع ذلـــك إلـــى موقعهـــا الجغرافـــي، الـــذي یعتبـــر حـــد فاصـــل بـــین وحـــدتین فیزیـــائیتین 

  :تین من حیث المظهر المر فولوجي، وهيمختلف

األطلــس التلــي فــي الشــمال ممــثال فــي الهضــاب الســطایفیة واألطلــس الصــحراوي فــي الجنــوب ممــثال 
فــي سلســلة جبــال أوالد نایــل وشــط الحضــنة، وعلیــه فــإن النطــاق المنــاخي لمنطقــة الدراســة یتــأثر بهــذا الموقــع 

  .الجغرافي

ئیة الشبه رطبة اآلتیة مـن الشـمال والتـي فـي الغالـب مـا تصـطدم حیث نجده یتأثر في التیارات الهوا 
بسلســلة جبــال الحضــنة كحــاجز طبیعــي أمامهــا،  كمــا یتــأثر مجــال الدراســة بالتیــارات الهوائیــة الشــبه الجافــة 
اآلتیة مـن الجنـوب، وبصـفة عامـة فـإن منـاخ منطقـة الدراسـة ینتمـي إلـى منـاخ البحـر األبـیض المتوسـط الـذي 

، وحسـب المعطیـات المناخیـة لدراسـة المعهـد )4-4:الجـدول رقـم(بارد رطب، وصیف حار جـاف یتمیز بشتاء
)INSID( درجــة مئویــة وأدنــى درجــة حــرارة ســجلت فــي  38، فـإن أعلــى درجــة حــرارة ســجلت فــي شــهر جویلیـة

ملـم، وأقـل نسـبة سـجلت فـي  38درجة مئویة، وأكثر كمیة تساقط سجلت فـي شـهر نـوفمبر  3.8شهر جانفي 
 .ملم 2.6جویلیة  شهر

  
 الریـــاح:  

إن اتجـاه الریـاح الغالـب، هــو االتجـاه الشـمالي الغربــي والشـمال الشـرقي أمـا فــي فصـل الصـیف نجــد 
  .)5-4:الجدول رقم(الریاح الغالبة ذات االتجاه الجنوبي
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  الحضنةلمنطقة  تحلیلیة للمعطیات المناخیةدراسة   
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 ت الرصد الجوي منطقة الحضنة تحدید فترة الجفاف عبر مختلف محطا 4-4:رقم جدول

ZADAM Abdelghani, LE BASSIN VERSANT DU HODNA (ALGÉRIE)  ARTICLE   : المصدر   
  , TRAVAUX DE L'INSTITUT DE GÉOGRAPHIE DE REIMS, 1994, p70  
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  نطقة الحضنةلم تحلیلیة للمعطیات المناخیةدراسة   

اقط
تس

ال
  

    

  

  

 

رارة
الح

  

    
  

  
  

  
  
  
  

    



  مدن منطقة الحضنةبالمعاییر البیئیة في أدوات التهیئة و التعمیر  دراسة___________ عالرابالفصل 

180 
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یاح
الر

  

  

 

  
  

  للفترة المسیلة محطة 
  2013-1989 :بین

 
  محطة بوسعادة للفترة 

   2013-2004: بین
 . دراسة تحلیلیة للمعطیات المناخیة لمنطقة الحضنة: 5-4:جدول رقم
  2016.،بعد مراجعة تقنیة إعداد الباحث : المصدر
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  :الشبكة الهیدروغرافیة -1-4-7

مــن أهــم المجــاري المائیــة التــي تشــق مجــال منطقــة الدراســة نجــد واد القصــب، الــذي یتمیــز بحــوض 
ســطیف علمــا أن نســبة كبیــرة مــن المیــاه التــي یجمعهــا هــذا  تجمیــع كبیــر جــدا یمتــد فــي كــل مــن والیــة البــرج و

تصــب فــي ســد القصــب، الــذي یــوفر نســبة مهمــة مــن میــاه الســقي خاصــة األرض المتواجــد جنــوب  الحــوض
  .بلدیة المسیلة

باإلضافة إلى واد القصب هناك مجموعة من األودیة الصغیرة التي تشـق المجـال البلـدي والتـي فـي  
وتصـب فـي شـط الغالب تأخذ اتجاه من الشمال نحو الجنوب أي مـن مرتفعـات سلسـلة جبـال الحضـنة شـماال 

الحضـنة جنوبــا حیــث نجـدها تشــكل خطــرا فـي بعــض األمــاكن التـي تكــون فیهــا الودیـان مفتوحــة، علــى بعــض 
التجمعات السكانیة مثل تجمع غزال كما نسـجل أن هـذه الودیـان تنشـط فیهـا ظـاهرة جـرف التربـة، خاصـة فـي 

     )رسوبات طینیة رملیة(المناطق الجنوبیة أین نجد تكوینات جیولوجیة هشة 
ــــــى واد القصــــــب منطقــــــة الدراســــــة ومــــــن أهــــــم المجــــــاري المائیــــــة التــــــي تشــــــق  و واد  باإلضــــــافة إل

  :نجد كذلك  )6-4:الجدول رقم(میطر
  الـذي یشـق الجهـة الغربیـة لشـبیلیا ویحمـل میـاه الجهـة الشـمالیة الغربیـة ویصـب فـي ) بنیـة(واد مویلحة

  واد القصب في جنوب المدینة 
  في الجهة الیمنى لواد القصبواد الكرمة الذي یصب كذلك .  
  واد لقمان یسیل في اتجاه الشمال جنوب ویصب في الجهة الجنوبیـة لـواد القصـب، وینشـأ مـن حـوض

 .مائي كبیر
  ینشآن من داخل المجال البلدي ویصبان في واد القصب) واد الكرمة، واد المویلحة   .  
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  لمنطقة الحضنة الشبكة الهیدروغرافیة دراسة

  ؤوادئئئ
  
  
  
  

  واد میطر بوسعادة

  المسیلة القصبواد   

 

  
 . دراسة الشبكة الهیدروغرافیة لمنطقة الحضنة: 6-4:جدول رقم
  SRAT،.2016 ]9[إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر
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  وسیو اقتصادیة لمدن منطقة الحضنةدراسة الحركیة العمرانیة و الس -1-5

ن نمنطقة الحضنة سجلت نمو سكا بالنظر إلى النمو الدیموغرافي الكبیر،  416 ي ھائل حیث انتقلت م
 .) 7-4:الجدول رقم(2008سنة   185 988الى  1977ساكن سنة  700
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 . دراسة الحركیة العمرانیة: 7-4:جدول رقم
  : المصدر

A Redjem,A  Tacherift, URBANISATION AU HODNA ET ÉMERGENCE D’UN SYSTÈME DE VILLES 
SUR L’AXE M’SILA-BARIKA, Sciences & Technologie D - N°31, Juin (2010). pp.55-62, 
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 .]SNAT(  ]10 (المخّطط الوطني للتهیئة العمرانیةي قراءة ف -2
 واقع على الوقوف محاولة في الدراسة  هذه أهمیة وتكمن ، اإلقلیم لتهیئة الوطني المخطط یشّكل     

ظهار الجزائري، اإلقلیم تنظیم  والتحدیات الرهانات عن والكشف منها وأسبابها، یعاني التي االختالالت وإ
، واالقتصادیین الفاعلین االجتماعیین ومختلف العامة، تالسلطا تواجه التي  وتنمیة تهیئة مجال في مستقبًال

  .الوطني اإلقلیم
عتبر المخّطط الوطني للتهیئة العمرانیة الماّدة األساسیة و الخام المشّكلة لهذا القانون، حیث یجّسد ی     

ى المدى الطویل و ذلك في آفاق المحددة بخصوص تهیئة المجال الوطني و تنظیمه عل االختیارات
قة بالدیمغرافیة، الموارد الطبیعیة، النشاطات اإلنتاجیة، 2025 -2010 ، فُطرحت من خالله ملفات متعّل

ة و البیئة   .المنشآت القاعدیّ
لتوزیع األعمال التنمویة و توزیع أماكنها، فهو إذن بمثابة أداة استراتیجیة  االستدالليیشّكل اإلطار     

و  االقتصادیةق مبادئ التهیئة العمرانیة، و بهذا فهو یدمج بصفة إلزامیة األهداف المحّددة للتنمیة لتطبی
 .)8- 4:الجدول رقم( االجتماعیة

  :إّن هذا المخّطط یحّدد المقاییس التالیة و ذلك اعتمادا على األهداف األساسیة الموكلة إلیه      
  .الشغل العقالني للمجال الوطني -
  .نوات للهیاكل القاعدیة بصفة منّسقة و تعیین التجهیزات الكبرىوضع ق -
           . و الثقافیة االجتماعیةو  االقتصادیةتوزیع المخّططات المعّدة للسكان، و األنشطة  -
  .العقالني للموارد البشریة االستغاللتقییم  -
  .حمایة التراث اإلیكولوجي و الثقافي و التاریخي الوطني -

الصدد فإنه یحدد البرامج و النشاطات الكبرى بفترات زمنیة تتناسب و المجال التخطیطي  و في هذا
م األولویات و تخصیص الموارد النادرة و غیر القابلة للتّجدید، كما یحّدد توجیهات  الوطني، و یحدد سّل

  .التنمیة و التهیئة على المستوى الجهوي

                                                
10 SNAT :SCHEMA NATIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 2025 
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 . دراسة الشبكة الهیدروغرافیة لمنطقة الحضنة: 8-4:جدول رقم
 SNAT]11[،.2016إعداد الباحث على خلفیات معطیات  :المصدر
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 كـل وفـي المـدى البعیـد علـى اإلقلیمـي و االزدهـار للتنمیـة وسـیلة هـي اإلقلیمیة األنظمة كل العمرانیة في التهیئة تعتبر

ر بوضع أهدافها تقوم والتي السیاسیة السلطات طرف تطبیقها من یكون األحوال  تمویل العامة وتساعد التوجیهات وتقرّ
   :منها البعض أن نذكر یمكن معینة أهداف تحقیق بغیة اإلقلیمیة األنشطة

 ...) .النقل، السكن،( الحضریة ركز ا الم منها تعاني التي المشكالت من الحدّ  الدولة، سلطة تنظیم .1
 .عقالنیة بطریقة اإلقلیمیة النشاطات وتوزیع نشر .2
  .الوافي اإلقلیمي المحیط وتكوین الجهوي التكامل تحقیق .3
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  : تشخیص لإلقلیم الوطني من حیث التعمیر والبناء -2-1
تعــرف الجزائــر تضــاریس متنوعــة یمكــن حصــرها مــن حیــث التضــاریس  :  طبیعــة إقلــیم الجزائــري -2-1-1

  ]12[: في ما یلي 
 ویشـغل هــذا األخیــر شــریطا محـدودا یتكــون مــن شــواطئ صـخریة ، حیــث تطــل الجبــال مباشــرة :  الســاحل

 . على البحر 
 حصر بینهـا ، جیـوب سـهلیة سـاحلیة ضـعیفة مجموعة من السالسل الجبلیة االلتوائیة ، ت:  األطلس التلي

  .وسهول أخرى واسعة نسبیا 
  بلي ، وبها العدید من المنخفضات تمتد على شكل حزام عرضي ، تأخذ أحیانا طابع ج:الهضاب العلیا 
 عبارة عن منظمة جبلیة ، تمثل حدا انتقالیا بین الشمال والجنوب : األطلس الصحراوي.  
 وتختلف تضاریسه من مرتفعات وعرق 2ملیون كلم 2ه حوالي إقلیم شاسع مساحت:  الصحراء ، 

  :من حیث المناخ -2-1-2
یتركــز االقتصـــاد الجزائـــري بدرجــة كبیـــرة فـــي المنــاطق الشـــمالیة ، وهـــذا بــاختالف النشـــاط االقتصـــادي ،  

  .سواء كان زراعیا ، تجاریا 
 :)9-4:الجدول رقم(إن االنتشار السكاني یتوزع على النسب التالیة :التوزیع السكاني .أ 

 
  (%)مساحة   (%)عدد السكان   إقلیم

  04  63  الشمال
  09  28  الهضاب العلیا

  87  09  الصحراء
  التوزیع السكاني حسب كل إقلیم دراسة: 9-4:جدول رقم

یتركـز االقتصـاد الجزائـري بدرجـة كبیـرة فـي المنـاطق الشـمالیة ، وهـذا بـاختالف النشـاط : التركیز االقتصادي   .ب 
  . )10-4:انظر الجدول رقم(، سواء كان زراعیا ، تجاریا  االقتصادي

للجزائــر تـراث طبیعـي متنـوع بتنـوع تضاریســها ، وتـراث ثقـافي وتـاریخي غنــي ، :  الثقـافي التـراث الطبیعـي و.ج 
قرطـاجي ، رومـاني ، ونـدالي ، بیزنطـي ، إسـالمي ، عثمـاني ( ناتج عن الفترة التاریخیة التي مرت بها 

 ) . ، استعماري 

                                                
 . 25-14 ص ص، ،2011الجزائر ،دار الهدى،أطلس الجزائر والعالم،محمد الهادي لعروق،سمیر بوریمة -12
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 . التوجهات العامة للمخّطط الوطني للتهیئة العمرانیة: 10-4:جدول رقم
  SNAT،.2016إعداد الباحث على خلفیات معطیات : المصدر
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 الهشـة الفضـاءات والمجموعـات حمایـة :نهـام مختلفـة أهـداف تحقیـق إلـى اإلقلیم لتهیئة الوطنیة السیاسة تسعى       

اقتصادیا، إیكولوجیاً   العقالنـي والتوظیـف التثمـین بالتقلبـات الطبیعیـة، المرتبطـة األخطـار مـن والسـّكان األقـالیم حمایة وإ
 أكثـر الوقـائي األسـلوب أّن  یظهـر هـذا خـالل ومـن إلـخ،...لألجیال القادمـة وحفظها والثقافیة، التراثیة الطبیعیة، للموارد
  .هذه األهداف لتحقیق العالجي، نظیره من مالئمة
 لهذه الوقائي الجانب تفعیل وسائل إحدى اإلقلیم، لتهیئة الوطني المخطط خاصة اإلقلیمیة التهیئة أدوات حیث تعدّ       

 حمایة أهداف تحقیق في خاصة بالغة بأهمیة تتمتع حیث وقائي، أسلوب عام بشكل تعدّ  التخطیط آلیة أّن  كما السیاسة،
ا البیئة،   .البیئي لضررا حدوث بعد الطبیعیة حالته إلى الوضع إعادة لصعوبة نظرً
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  :واقع اإلقلیم الجزائري من حیث التعمیر والبناء  -2-2
  :إقلیم غیر متوازن عمرانیا  - 1- 2- 2

مــن ســـكاننا یتجمعــون فـــي الشــمال علـــى  % 83أن  2008بــین اإلحصـــاء العــام للســـكان والســكن لســـنة     
مـن %  09من السكــــــان فـي الهضـاب علـى مسـاحة %  28من التراب الوطني ، ویتموقع %  04مساحة 

ـــاطق جنـــوب إال  ــــة  مـــن%  09اإلقلـــیم ، فـــي حـــین ال تســـتقبل من ـــى مساحـ ـــیم %  87الســـكان عل مـــن اإلقل
وهــذا األمـــر یــوحي بـــاختالل خطیــر للتوزیـــع العمرانــي ، بحیــث یتركـــز جــل الســـكان فــي الشـــمال . الــوطني 

  . ویكاد یندثر في الجنوب 
من جهة أخرى یتوزع السكان واألنشطة على الشریط الساحلي أي التوجه نحو التسحل ، األمر         

وبالتالي العمل على الموازنة لخطر لحمایة هذه المناطق الهشة ،لة أن تدق ناقوس االذي حتم على الدو 
على األخیرة إلقامة إقلیم بین الكثافة البشریة التي ال یمكن أن تتحملها هذه األوساط وبین الحفاظ 

  . مستدام
  :إقلیم غیر منسجم عمرانیا  - 1- 2- 2

سحل تعمیرا غیر منسجم ، یشوه النمط العمراني والجمال لقد أفرزت عملیات النزوح نحو المدن والت       
البصري للبالد ، بحیث أن هذا النمو أدى إلى تدهور في إطار الحیاة نتیجة توسع النسیج العمراني غیر 

لى انتشار السكن العشوائي وبیوت  المهیكل وسیئ التجهیز ، مما أدى إلى تهمیش أحیاء بكاملها وإ
ــــــناء سكنات مع خوب قصدیریة و غیر مخططة    . مران ـــــــرق التشریع والتنظیم المتعلق بالعـــــــــــــ

أعطـى  -رغـم الترسـانة القانونیـة التـي تحكمـه  -كما أن هذا التعمیر المتسارع غیر المنظم أو الغیـر المراقـب 
وســمعي نموذجــا مشــوها وغیــر منســجما فــي كــل الجوانــب ، الســیما مــن حیــث مــا أنتجــه مــن تلــوث بصــري 

  . وبصري 
  :  تعمیر مهدد ومهدد لبیئة  - 3- 2- 2

الجزائر أرض مهددة بالمخاطر عدة هي  الزالزل ، المخاطر الجیولوجیة ، الفیضانات ، المخاطر المناخیة 
 ، المخاطر االشعاعیة والنوویة ، حرائق الغابات ، المخاطر الصناعیة ، التلوث الجوي والبحري ، الكوارث

  .معات البشریة الكبرى عن التج الناجمة
الملفت لالنتباه في الجزائر هو أن المنطقة الثالثة والرابعة وفقا للتقسیم المناطقي للزالزل بهما أهم         

المدن والمنشآت االقتصادیة ، وبالتالي فإن احتمال أي هزات زلزالیة ستنجم عنها كوارث وخیمة ، باإلضافة 
النائمة ، وأخرى بجانب الغابات ، واحتواء أخرى على نشاطات إلى تمركز بعض المدن في الودیان 

  .صناعیة وطاقویة داخل نسیجها العمراني 
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ناهیك عن موقع الجزائر بالقرب من الدول األوروبیة التي  تملك ترسانة نوویة قد تسبب خطرا         
عین ابكر " و منطقة " رقان " ة علیها ، وتخلف آثارا بیئیة وصحیة ، وتجربة فرنسا النوویة بمنطقة الحمودی

لدلیل على م آل إلیه إقلیمالجزائر من تلوث مدمر لهاتین المنطقتین وبالتالي أصبحتـا " تمنراست " بــ " 
  . منطقتین غیر صالحتیـن ال للتهیئة وال للتعمیر

  : أما تهدید التعمیر للبیئة فیظهر في عدة أشكال نلخصها فیما یلي 
الجزائر من البلدان الواقعة تحت سقف الندرة لهذه المادة الحیویة ، وتؤثر وفرته على  تعتبر:  هشاشة الماء  .أ 

توزیع وتمركز السكان والتعمیر واألنشطة االقتصادیة ، وأمام ذلك فان هذا یؤدي إلى فوارق فضائیة في 
لالستفادة  میدان تسییر وتوزیع الماء ، وكذلك نضوب هذه المادة ، ناهیك عن وجوداستراتیجیة مدروسة

من میاه االمطار ، وكذلك استغالل میاه التطهیر والبحر من خالل استغالل التقنیات الحدیثة في 
عادة استعمالها ، وهو األمر الذي لجأت إلیه الجزائر مؤخرا عن طریق انجاز العدید من  تصفیتها وإ

 . محطات تحلیة المیاه 
زراعیة التي تسجل تناقص كبیر في مساحتها مع توسع المحیط الحضري على المساحات ال:  تربة هشة.ب 

مرور الزمن ، األمر الذي أصبح یهدد مصادر الغذاء في المستقبل ، وهذا نتیجة سوء التخطیط والمیول 
إلى األراضي الفالحیة السهلة والمستویة ، لسهولة تهیئتها والبناء علیها ، وعدم التكلف لتهیئة أراضي 

لمنحدرة ، بحجة أن هذه األراضي الفالحیة هي أراضي بور وغیر منتجة أخرى كاألراضي الصخریة أو ا
 13.، إال أنه في واقع األمر یمكن إیجاد آلیات لسقي هذه األخیرة 

یتنوع الغطاء النباتي الجزائري من غابات وسهوب وواحات ، بحیث أن هذه :  غطاء نباتي مهدد.ج 
حداث ظواهر  الفضاءات تخضع لضغوطات بشریة قویة ، أدت إلى إفقار في األنواع النباتیة ، وإ

 .الخ ... طبیعیة مختلفة كالتصحر ، صعود المیاه والملوحة ، 
تتوفر الجزائر على ارث طبیعي من مختلف األشكال ، وكذلك ارث :  تشویه لإلرث الطبیعي والثقافي.د 

متهما ویفقدهما ثقافي متوارث عن طریق األجیال ، غیر أنهما مهددان بالتعمیر ، الذي سینقص من قی
حالتهما البیئیة األصلیة والمتأصلة ، وهذا نتیجة إهمال هذا التراث والبناء بجواره وعدم االهتمام به 

  . ]14[وتصنیفه إال مؤخرا 

                                                
ص ،06،العدد ،جامعة ورقلة ،مجلة دفاتر السیاسة والقانون،دور العقار في التنمیة الفالحیة،مزیاني فریدة 13

75،2012  . 
دار الخلدونیة  ،حمایة البیئة من التلوث بالمواد االشعاعیة والكیمیائیة في القانون الجزائري  ،علي سعیدان    14

  . 43ص  2008، ،الجزائر،
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   :في الجزائرللتهیئة الوطني  المخططأهداف سیاسة  -2-3

نات التنمویة الكبرى التي تعمل على رسم یعد المخطط الوطني لتهیئة اإلقــــــــــــلیم، أحــــــد أهم الرها    
المخطط االستراتیجي للتنمیة عبر التراب الوطني وتترجم آفاق اإلستراتیجیة األساسیة والرئیسیة للسیاسة 
ـــلیم والتنمیة المستدیمة، ویتجه هذا المخطط، نحو إدماج جمیع القطاعات  الوطنیة الخاصة بتهیئة اإلقــــــــــــــــــ

  .سة اإلنمائیة للبالدفي السیا

توجیه جمیع المشاریع االستثماریة نحو المناطق المؤهلة لذلك، ویعتمد في البرنامج الممتد حتى         
ــــة محـــــــــــعلى أربع، 2025 ان توازن ــــــــ، وضماإلستراتیجیةاور رئیسیة تتمثل في، دیمومة ثرواتنا الطبیعیة ــ

لیم عن ــــــــــــــافسیة اإلقاذبیة وتنـــــــــــار تنمیة الجنوب، وتحسین جـــــــــــا، خیـــــــــالهضاب العلیار ــــــــــــالساحل، خی
  .)11-4:انظر الجدول رقم(الـــــــآت النقل والتجهیز واالتصــــــــــطریق تحدیث وتنسیق منش

برنامج عمل إقلیمي، تسعى إلى ضمان  20إن هذه المحاور األربعة الكبرى، تترجم من خالل          
موارد المیاه وتزوید السكان بها یومیا، وضمان التوازن الجهوي في مجال توزیع هذه المادة ووضع تحكیم 

  .متساو بین المستهلك والقطاعات حسب الخیار السیاسي االستراتیجي

ــــتوفیر می            ییر الماء من خالل االقتصاد في هذه المادة واه ذات نوعیة، وتجدید عملیة تســــــــــــــ
عقلنة استعمالها باإلضافة إلى حمایة التربة ومكافحة التصحر، وحمایة وتثمین األنظمة االیكولوجیة 
والوقایة من المخاطر الكبرى منها الزالزل والمخاطر االیكولوجیة والفیضانات والمخاطر المناخیة والصناعیة 

والنوویة وتلك المهددة لصحة المواطن والنبات والحیوان، مكافحة التلوث البیئي  الطاقویة واإلشعاعیة و
  .وحرائق الغابات وحمایة وتثمین التراث الثقافي وضمان توازن الساحل

باإلضافة إلى اعتماد خیار الهضاب العلیا من خالل ضمان التنمیة على هذا المستوى وتدارك          
لهیاكل المتوفرة بها واستكمال ما تم تحقیقه من انجازات في إطار مخطط التأخر المسجل على مستوى ا

 إستراتیجیة، واعتماد خیار تنمیة الجنوب من خالل تفعیل  2009 -  2005دعم النمو االقتصادي 
دماج هذه األقالیم في دینامیكیة اإلقلیم الوطني   .تستجیب للتحدیات المطروحة على هذا المستوى وهیكلة وإ

ووضع نظام حضري مدعم ومركز وضمان تدارك مختلف األقالیم للعجز المسجل على مستواها،         
د على والتجدید الحضري التي تعتم المدینةوتعجیل عملیة تهیئة المناطق من خالل تطبیق آلیات سیاسة 

نوعیة التعمیر والهندسة، تثمین الفضاءات الخضراء والتراث الثقافي، تحسین نوعیة الخدمات العمومیة، 
المیاه، معالجة النفایات، التربیة والصحة، دفع التنمیة من خالل تطویر األنظمة اإلنتاجیة وتدارك ما قد 

  .یسجل من إقصاء وتهمیش للمدینة
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نب المتعلق بتحسین جاذبیة وتنافسیة اإلقلیم، على عصرنة هیاكل األشغال ویرتكز المخطط، في الجا      
 الجزائرالعمومیة والنقل البري والنقل عن طریق السكك الحدیدیة، وجعل من المدن األربعة الكبرى، 

نشاء مدن جدیدة وأقطاب قسنطینة، عنابة، وهران، العاصمة ، أقطابا تنافسیة وفضاء لألعمال والتنمیة، وإ
    .تنافسیة

ي على مستوى بثالث خصوصیات ترمي إلى التحكم في التوسع العمران الجدیدةوتتمیز المدن      
ان ــــاطات والخدمات واإلسكــــــــــاحل ومنطقة التل، والعمل على توازن اإلقلیم، واستقطاب مختلف النشـــــالس

منها مدینة بوغزول، دعم التنمیة المستدیمة حتى تستجیب للمشاكل االیكولوجیة والمخاطر الصناعیة، منها 
  .اسي مسعودـــــلح الجدیدة المدینة

را للجزائر، وهو یهدف إلى تدارك التأخر انا كبیـــــــــــــــــاب التنافس، رهــــــــــــــ، تمثل أقطآخري جهة من        
ــــــاع، تكنولوجیات اإلعــــــــــل في قطـــــــــالمسج ــــالم واالتصــــــــــــــــــ ال والتكنولوجیات المتطورة على مستوى ــــــــ

  .المدینتین الجدیدتین سیدي عبد اهللا وبوینان

مناطق  6دف مختلف أقطاب التنافس، وحددها في ویخص المخطط بالتفصیل، طبیعة نشاط وه        
ویعنى هذا " بوینان"سیدي عبد اهللا " العاصمة  الجزائر"تحمل كل واحدة خصوصیة معینة، وهي قطب، 

لوجیات اإلعالم واالتصال، والتكنولوجیا البیولوجیة للتغذیة والصحة القطب بالتكنولوجیات المتقدمة وتكنو 
ویعنى بالكیمیاء العضویة والطاقة،  "تلمسان، سیدي بلعباس، مستغانم، وهران" والریاضة، وقطب

  .وتكنولوجیات الفضاء واالتصاالت

وقطب . لبیتروكیمیاء، ویعنى بالتكنولوجیا المیكانیكا والحدید واسكیكدة، عنابة، قسنطینة" وقطب       
، بوغزول، المدیة"یعنى بالبیوتكنولوجیا الغذائیة واإلنتاجیة، وقطب" ، مسیلةبرج بوعریریج، بجایة، سطیف
ویعنى بالطاقات المتجددة والبیوتكنولوجیا، البیئة، الصحة الفالحیة والغذائیة، الموارد المائیة "االغواط

ویعنى بالبتروكیمیاء، الطاقات  "غردایة، حاسي مسعود، ورقلة"ویمثل القطب السادس. والصناعة الصیدالنیة
  .المتجددة والفالحة الصحراویة
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 . یدروغرافیة لمنطقة الحضنةدراسة الشبكة اله: 11-4:جدول رقم
  SNAT،.2016إعداد الباحث على خلفیات معطیات  :المصدر

                                                
15   Comité Interministériel de Suivi du S.N.A.T 2025,SCHEMA NATIONAL D’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 2025 ,Avril 2006  
 

  لمخّطط الوطني للتهیئة العمرانیةل التوجهات العامة   
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 الریفیـة الهجـرة عـن أساًسـا والناتجـة الكبـرى المـدن علـى الضـغط تخفیـف الشـعب، رغبـات یهـدف المخطـط الـى تحقیـق

 وعـادل متـوازن بشـكل االسـتثمارات والخـدمات وتوزیـع الدولـة أقـالیم لتنمیة كنتیجة والحضر الریف الفوارق بین وتخفیف
 كالمنـاطق لمحرومـة معینة مناطق تخص محدودة أهداف هناك ولكن ]15[العامة الوطنیة السیاسة تخص وهذه األهداف

 طریـق عـن تكـون األحیـان غالـب وفـي عزلتها من المناطق هذه هو إخراج  الكبیر والهدف بدائیة فیها األهداف وتكون
 :یلي فیما األهداف هذه حصر ویمكن تخلفها من العلیا الهضاب مناطق  إلخراج  الجزائر  في وقع كما اصةبرنامج خ

 .الوطن وجهات مختلف بین التناسق وخلق المدن نحو الریفیة الهجرة إیقاف -
  النائیة المناطق في االستثمار على للبحث مالئمة شروط توفیر -
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 التعمیر قانون في اإلقلیم لتهیئة الوطني للمخطط البیئي البعد تطبیقات -2-4

 المخطط في المتمثلة الحضري التخطیط أدوات هرم على اإلقلیم لتهیئة الوطني المخطط یتواجد       
 األولى التخطیطیة اآللیة الجزائري رعالمش اعتبره حیث ،األرض شغل ومخطط تعمیرال و ةللتهیئ التوجیهي

 مرتبة في یجعله التشریع بموجب علیه المصادقة فبمجرد منه، األدنى المخططات على توجیهاته یفرض
                .قانون

 سنة 02 لمدة التشریع یقطر  عن اإلقلیم لتهیئة الوطني المخطط على یصادقنص القانون انه        
 اإلطار یشكل و ،"نفسها األشكال حسب سنوات، خمسة كل تحیین و دوریة تقویمات موضوع ویكون

 .لإلقلیم المستدامة التنمیة و التهیئة ، التعمیر مجال في العمومیة السلطات لعمل المرجعي
أو  التهیئة مخططات فمختلف ليبالتا القواعد، صدارة یحتل اإلقلیم لتهیئة الوطني فالمخطط لهذا     

 التوجیهات من وأهدافها مبادئها معظم تستوحي والتعمیر التهیئة أدوات أن أي منه، تنبثق أن یجب لتعمیرا
  .  اإلقلیم لتهیئة الوطني للمخطط األساسیة
 والتعمیر التھیئة أدوات إعداد إجراءات ضمن البیئي مراعاة البعد 
 التأثیر بدراسة القیام ضرورة في المتمثلة و مرحلة أول في التعمیر مجال في البیئي االهتمام ظهور یتجلى
 التهیئة األدوات ضمن تجسیدها خالل من إلیها التعرف یتطلبراسة الد هذه وتحدید ، ]16[البیئة على

  .والتعمیر
 والتعمیر التھیئة أدوات ضمن البیئي البعد تجسید  

راني العم و الضغط  االقتصادي فالنمو الحاضر، أولویات ینب من الرهانات العمرانیة او البیئیة أصبحت
 األقالیم و األوساط على سلبي بشكل لبیئةل المكثف االستغالل إلى اإلنسان سعي نحو سببین كانا

 یتعلق قانون بإصدار عملیا التوجهات هذه وترجمة تجسید على المشرع الجزائري عمل لذا ،الجغرافیة
 مستدیم وتسییر لتنظیم قانونیة أداة تشكل التي والتعمیر - تهیئة ا أدوات إلى رقطت لذي ا والتعمیر بالتهیئة
 إلى تطرق كما اإلقلیم، لتهیئة الوطني للمخطط األساسیة للتوجیهات وفقا ذلك ویكون نياالعمر  للفضاء
  .نياالعمر  النشاط حركة لضبط نیةاالعمر  الرخص

  
  
  

                                                
 البیئة على التنمیة مجابر  لمشاریع السلبیة و االیجابیة تائجنال تقدیر من ن ك تم التي لدراسةا" هي التأثیر مدى سةراد  16

 .االعتبار ینبع أخذت قد السلبیة النتائج هذه أن من والتأكد
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  :نتیجة
 للمعیار وفقاً  بیئیاً  ومخططاً  اإلقلیمي، للتخطیط توجیهیة وثیقة اإلقلیم، لتهیئة الوطني المخطط یعدّ       

 وآلیة اإلقلیم، لتهیئة والمرجعیة األساسیة الجزائري األداة رّع المش ویعتبره البیئي، للتخطیط الموضوعي
ُورد لم أنّه غیر والحضري، المجالي للتسییر   أهدافه بذكر اكتفى بل محددًا، تعریفاً  له ی

قالمت  رقم القانون في - الوطني التراب لكافة بالنّسبة یترجم بحیث المستدامة، وتنمیته اإلقلیم بتهیئة عّل
 انتهاجها لتهیئة الدولة تعتزم التي للسیاسة األساسیة، اإلستراتیجیة والترتیبات التوجیهات ، - 01/02

 یبین كما المدى، طویلة إستشرافیة شمولیة نظرة إطار في منسجمة، بصفة الوطني اإلقلیم مجموع وتنمیة
 الوطني، للفضاء العقالني بالتوظیف المختلفة والمناطق األقالیم، بین التوازن إرساء في الدولة مساعي
 التنمیة مسار في البیئي البعد إدماج مع االقتصادیة، والفعالیة االجتماعیة العدالة تحقیق إلى أیضاً  ویهدف
  .ةالقادم األجیال حق على حفاظاً 

 اإلقلیم لتهیئة الوطنیة لسیاسةنجد انه حدد أهداف لل لمخّطط الوطني للتهیئة العمرانیةمن خالل قراءة ا 
 :وهي
 والتشغیل الوطنیة الثروة لتنمیة المالئمة الظروف خلق. 
 المواطنین جمیع بین واالزدهار الترقیة في الحظوظ تساوي. 
 الضغوط تخفیف باستهداف ووسائلها التنمیة لدعائم یمواألقال المناطق بین المناسب التوزیع على الحث 

 .والجنوب العلیا والهضاب الجبلیة المناطق وترقیة الكبرى والمدن والحواضر الساحل على
 استقرار أجل من وتفعیلها صعوبات تعاني التي والجماعات والمناطق واألقالیم الریفیة األوساط دعم 

 .سكانها
 وتثمینها واقتصادیا إیكولوجیا لهشةا والمجموعات الفضاءات حمایة. 
 الطبیعیة بالتقلبات المرتبطة األخطار من والسكان األقالیم حمایة. 
 القادمة لألجیال وحفظها والثقافیة والطبیعیة التراثیة للموارد العقالني والتوظیف والتثمین الحمایة. 

  
  
  
  
  



  مدن منطقة الحضنةبالمعاییر البیئیة في أدوات التهیئة و التعمیر  دراسة___________ الرابعالفصل 

195 
 

 :]SRAT  (]17(  -سابقا-المخّطط الجهوي للتهیئة العمرانیةقراءة  -3
ى في حدود مجاله شرح و ه و أداة التطبیق المباشرة لتجسید توجیهات المخّطط الوطني، حیث یتوّل

ُحّدد بنفس اإلجراءات التي یحدد بها  رة في الوطني، و ی ، و  SNAT  توضیح التوجیهات و المبادئ المقرّ
اردة ضمن الخّطة الوطنیة یتكفّل بالتنمیة الجهویة عامال على تبسیط و تكییف أعمال التهیئة العمرانیة الو 

یعمل  حیث ، قصد القضاء التدریجي على الفوارق الجهویة، و تشجیع التنمیة و التكامل ما بین الجهات
  :المخّطط الجهوي على تنمیة المجاالت التالیة

  .قواعد التنسیق الزمنیة للتنمیة -
عات الحضریة و تلك المتواجدة  -   .في األراضي الخصبةتحدید مساحات التعمیر لمختلف التجمّ
الصبغات المجالیة الرئیسیة و ذلك حسب القیود الطبیعیة، و كذا المحاور اإلنمائیة كالهیاكل القاعدیة و  -

  . و مخّططات استعمال الموارد الطبیعیة االقتصادیةمناطق األنشطة 
  .األنشطة الواجب تنمیتها إلعادة توازن الجهات -
  

ــط ا-3-1 ــة و لمخّط ــا وســط الجهــوي للتهیئ ــر الهضــاب العلی ــع-التعمی ــاق  ،الوضــع الحــالي،الموق و أف
  التنمیة المحلیة

 ]18[حدود المخطط الجهوي للتهیئة و التعمیر الهضاب العلیا وسط  اإلداریةمن الناحیة 

  :)12-4:انظر الجدول رقم(حدوده كالتالي،دائرة  37بلدیة ضمن  107حیث یضم 
 و البویرة المدیة،تیسمسیلت كل من الوالیات:الشمال.  
 باتنة و بسكرة،سطیف ،كل من الوالیات برج بوعریریج :الشرق.  
 كل من الوالیات :الغرب.  
 كل من الوالیات ورقلة و غردایة :الجنوب.  

شـمال جنـوب -فانه یتوسط القطر الـوطني ویشـكل نقطـة تالحـم بـین الفضـاءات الجغرافیـة HPCبالرجوع الى 
و  13-4:الجــدول رقـــم(یة للتـــدفق الســلع و التجــارة الوطنیـــةمشـــكال نقطــة تقـــاطع إســتراتیج -و شــرق غــرب

  )14-4:رقم

                                                
17 SRAT :SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 2030 
18 HPC : HAUTS-PLATEAUX CENTRE 
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 . ّطط الجهوي  للتهیئة و التعمیر الهضاب العلیا وسطالعناصر الجغرافیة و الطبیعیة بمخ: 12-4:جدول رقم
   SRAT،.2016إعداد الباحث على خلفیات معطیات  :المصدر

  -سابقا- للتهیئة و التعمیر الهضاب العلیا وسط  الجهويلمخّطط ل التوجهات العامة   
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   ومقاصد المخطط أهداف
  تحدید االختالالت العمرانیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
  تحدید الخیارات اإلستراتیجیة لتنمیة وتهیئة المجال 
 والتقدم االجتماعي والتوازن  بلورة مبادئ التنمیة والتهیئة العمرانیة المستدامة التي تجمع بین التنمیة االقتصادیة

 المجالي والمحافظة على البیئة 
 مواكبة وتنظیم التنمیة العمرانیة على مدى القریب و المتوسط 
 الخ.... الدولة والجماعات المحلیة: تنسیق واندماج برامج وأشغال التهیئة التابعة لكل المتدخلین.  
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 . بمخّطط الجهوي  للتهیئة و التعمیر الهضاب العلیا وسط  ةالحركیة السكانیة و العمرانی: 13-4:جدول رقم
   SRAT،.2016إعداد الباحث على خلفیات معطیات  :لمصدرا

  -سابقا- للتهیئة و التعمیر الهضاب العلیا وسط  الجهويلمخّطط ل التوجهات العامة   
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 . بمخّطط الجهوي  للتهیئة و التعمیر الهضاب العلیا وسط التوازن اإلقلیمي والقدرة التنافسیة: 14-4:جدول رقم
 SRAT ،.2016إعداد الباحث على خلفیات معطیات  :المصدر

  -سابقا- للتهیئة و التعمیر الهضاب العلیا وسط  الجهويلمخّطط ل التوجهات العامة   
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ق سبق التي المسائل وجمیع بها قمنا التي سةاالدر  خالل من   استحدث ئريجزاال المشرّع أّن  إلى توّصلنا إلیها التطرّ

ذي ا -HPC     SRAT اإلقلیم لتهیئة  الجهوي المخطط د ّل  اإلقلیم ةلتهیئ الوطنیة یاسةلسل رئیسیة دعم وسیلة یعّ
 استراتیجي جهوي بعد ذو مخطط فهو ،امستدامبیئیا و  وتنمیته اإلقلیم تهیئة ألدوات ثاني كمخطط المستدامة، تنمیته
 ةالتنمی إطار في البیئة حمایةدور بارز و فعال  في  وله للبیئة كبیرةیة أهمّ  أعطى حیث مركزیا، تسییره ویتم

 على التنمویة التوجهات ویترجم الوسط في والبشریة الطبیعیة المتنوعة ناصرهبع اإلقلیمي اإلطار یعالج إذ المستدامة،
  .البعید المدى
تي ا المخطط لهذا الكبیرةیة األهمّ  ورغم  أّن  إال 2025 آفاق في تحقیقهاراد  الم األهداف خالل من استنتاجها یمكن ّل
  .والمادیة المالیة اإلمكانیات من هائل لرصد ضافةباإلبیئة الر دو  تفعیل باألخّص  الوطنیة الجهود تكاثف یستلزم األمر
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یةقراءة في  -4  : مخّططات التهیئة المحّل
 :هي على نوعین

  :  ) PAW ]19[(مخّطط تهیئة الوالیة  \أ 
حسب توجیهات و مبادئ كل من المخططین الوطني و الجهوي تقوم كل والیة بإعداد مخطط       
للوالیة و مجالس  االجتماعیینو  االقتصادیینحیث تبادر بذلك اإلدارة بالتشاور مع األعوان . تهیئتها

  .)15- 4:الجدول رقم( عیات المهنیةالمداولة بالوالیة و البلدیات و ممثلي الجم
یهدف المخطط الوالئي للتهیئة إلى توضیح التوجهات المعّدة في المخطط الجهوي و شرحها فیما        

یخّص اإلقلیم الذي تشغله، بإدخال التوجهات الخصوصیة لكل مساحة من التخطیط بین البلدیات التي 
  :تهیكل الوالیة، فهو یوضح و یضبط

 17- 4و 16-4:الجدول رقم(بلدیة الرئیسیةالتوجهات ال(.  
  توجیهات التنمیة و األعمال الواجب القیام بها من أجل إعادة التوازن لتوزیع األنشطة و توطین

  .السكان
  باالستصالحأو الخاصة  االقتصادیةتنظیم الهیاكل األساسیة و مناطق األنشطة.  
  خالل عالقتها مع المخطط الجهويقواعد التماسك القطاعي و الزمني لتطویر الوالیة من.  

بین البلدیات و ذلك لفائدة التنمیة المنسقة و  لالنسجامهذا عالوة على لزوم احتواء المخططات الوالئیة 
المتكاملة للوالیة من خالل تحدید التوجهات التنمویة و الدیمغرافیة لمختلف البلدیات، ویعتبر إقلیم كل والیة 

عِ  وْ على مستوى الخدمات العمومیة خاصة التي تهمّ السكان مباشرة  االنسجامي لهذا أیضا، مجاال لتثمین نَ
  .من هذا الصعید مع التوزیع و مع خصوصیات هؤالء السكان ابتداءو التي ینبغي تكییفها 

 
 :  ) PAC ]20[(مخّطط تهیئة البلدیة  \ب 

ن تفضي إلیها و تتجسد فیها إن البلدیات باعتبارها جماعات قاعدیة هي المجاالت التي ینبغي أ     
السیاسات التي تحملها التهیئة العمرانیة بمختلف أشكالها، و التي من بینها نوعیة إطار الحیاة، و العدالة 

      . ، و انخراط المواطنین باعتبارهم الصانعین للتنمیة و المستفیدین منهااالجتماعیة
  
  

                                                
19 PAW : PLAN D’AMENAGEMENT DE WILAYA. 
20 PAC : PLAN D’AMENAGEMENT COMMUNAL 
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ساسیة لتطبیق السیاسة الوطنیة ل لتهیئة العمرانیة و علیه كان مخطط تهیئة البلدیة الخلیة األ     

المتعلق  29-90بالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و مخطط شغل األراضي المحّددان بموجب القانون 
  .بالتهیئة و التعمیر

 یحتوي على عدة مؤهالت زادت من أهمیتهانه والدراسة المیدانیة تم التوصل من خالل القراءة التحلیلیة   
  : خاصة من الناحیة االجتماعیة  و االقتصادیة  و یرجع  هذا  الى عدة عوامل  منها 

  الموقع االستراتیجي  الذي یعتبر  همزة وصل بین  المناطق الحضریة االخرى.  
  و هذا )  الخ......مناطق اثریةغابات ، مناطق زراعیة ، (احتوائها على نظام وموروث ایكولوجي هام

  .سیاحیة ما یمنحه مكانة 
 هامة من الطرق  الوطنیة و الوالئیة ، هذا ما یعزز مكانة النقل والمواصالت  بكةارتباطه بش.  
  صناعیة ، زراعیة ، تجاریة : احتوائها على نشاط وظیفیة مختلفة في مختلف القطاعات.  
لذي یشهد كل هذه العوامل كان لها تأثیر خاص على بلدیة الرغایة باعتبارها  تجمع حضري نشط و ا  

  :مجموعة من المشاكل من بینها 
  انتشار للسكن العشوائي والبناء الفوضوي بشكل خطیر.  
  عدم انتظام  السكنات الفردیة  مما نتج علیه  طرق و أرصفة غیر مهیأة.  
 تموضع عشوائي و غیر مدروس  للتجهیزات خاصة االقتصادیة و االداریة  منها.  
 تلوث الموجود في المنطقة تدهور النظام االیكولوجي جراء ال.  
 هاافتقادها لمساحات اللعب وتدهور و حات الخضراء والساحات العمومیة نقص المسا  .  
  غیاب التهیئة الحضریة على مستوى الوسط الحضري .  
  االعتداء على المساحات المخصصة للفالحة . 
  تأثیر المنطقة الصناعیة على المنطقة. 
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  الیةمخّطط تهیئة الو دراسة 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 .  متغیرات التهیئةو  التشخیص المجالي دراسة مخّطط تهیئة الوالیة: 15-4:جدول رقم
  PAW،.2016 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر

  الجزء األول
  التشخیص المجالي

 

 تقدیم مجال المخطط .1
 وسط الطبیعي ال .2
 الوسط البشري  .3

 السكن والتنمیة الحضریة .4
 المرافق العمومیة .5
 القطاعات االقتصادیة .6
 الحركیة والنقل .7
 الخصائص العمرانیة .8

 تقییم المخطط التوجیهي   .9
 

  الجزء الثاني
  متغیرات التهیئة

 

  .الغیر قابلة للتعمیر-تقبلي المخصصة للتعمیر المس-القابلة للتعمیر -القطاعات المعمرة :تحدید  .1
  .الخ.....الساحل، األراضي الفالحة: بعض أجزاء األرض .2
  .مساحات تدخل مخططات شغل األراضي .3
 مخطط التجهیزو .مخطط االرتفاقات .4
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  مخّطط تهیئة الوالیةدراسة 

  
  

  

 .  متغیرات التهیئةو  ص المجاليالتشخی دراسة مخّطط تهیئة الوالیة: 16-4:جدول رقم
  PAW،.2016 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر

  

  2 كلم 18175یمتد مجال المخطط على 
 نسمة 1.094.000و بتعداد سكاني فاق 

  مدینة بوسعادة
د السكان في تزاید مستمر ان عد

% 2.65بمعدل نمو متفاوت بین 
 و بعدد سكان فاق % 6.75و 

  نسمة  156396
 

  مدینة المسیلة
ان عدد السكان في تزاید مستمر بمعدل نمو 

و بعدد سكان %4.6و % 3.8متفاوت بین 
  نسمة  264550 فاق 
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  مخّطط تهیئة الوالیةدراسة 
  
  
  
  
  

  

 .  متغیرات التهیئةو  التشخیص المجالي دراسة مخّطط تهیئة الوالیة: 17-4:جدول رقم
  PAW،.2016 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر

 فعالیة تضمن فهي للجاذبیة، هاماً  عنصرا األقالیم، تنافسیة تطویر في أساسیاً  جانباً  ، الطرق هیاكل تشّكل
تطویره و  اإلقلیم لتهیئة الوالئي المخطط خالل من الدولة تعمل وبالتالي والخارجیة، الّداخلیة والمبادالت اإلنتاج

 .إعطائه األهمیة البالغة

 (P. A.W) والتي الطرق، منشأت تعزیز مجال في
 نقل سواًء  ، لوالیةا في وصل حلقة أهم تعتبر

 الطرق شبكة تعتبر كما السلع، أو المسافرین
ك الشریان  ولمواجهة وحیویتها، المدن لنشاط المحرّ

 للطرق توجیهي مخطط إعداد سیتم الوضعیة هذه
 لدعم شبكة وضع خالله من یتم السریعة، والطرق
نجاز جنوب-شمال المداخل  المنشات وتعزیز تنمیة وإ
 المطاریة

 

  المحیطة بالمدینة األحیاءال تتوفر 
 والتوسعات على  تجهیزات مالئمة 

  تكتسي المسالك القرویة اهمیة
قصوى على المستوى االقتصادي 

مهم في وتلعب دورا ماعي  واالجت
 .التنمیة المجالیة
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  :البیئة حمایة في التعمیر و للتهیئة الوالئي المخطط دور -4-1

ني العمرا المخطط عوض الذي ني،والعمرا المجال لتنظیم كوسیلة المخطط هذا ئرالجزا اعتمدت         
 كخلیة ني مستقبالالعمرا التوسع آفاق یحدد و لیرسم جاء لهذا فاعلیته،و عدم أثبت أن بعد ذلك و الموجه

 ديرااالنف التقني الطابع على یقضي بهذا هو ،والوالیة مستوى عل المعماري و حضريال للنسیج نیةراعم

 الوطنیة األصعدة مختلف ني علىالعمرا المخطط أوجدها التي الفجوات مأل أجل من جاء انه المستقل،أي

  .)18- 4:الجدول رقم( التسییر و المجالي للتخطیط المحلیة،كأداة و واإلقلیمیة
 األساسیة التوجهات تحدیدو  نيالعمرا االكتساح من الفالحیة ضيرااأل حمایة خالل من فهأهدا تتأكد      

 المساحات حمایة و الطبیعیة األخطار من والوقایة البناء تهیئة شروط تحدید كذا المعنیة،و رضي ا األ لتهیئة

 القواعد حسب ضبطها یكون الطبیعیة،و المناظر و األثریة المواقع و الحساسة المناطق جمیع و ءراالخض
 بالجانب یهتم التضاریس،كما و المناخ حیث من للمدینة العام الطبیعي بالموقع یهتم القوانین،فهو و المتوقعة

  .للسكان عمل فرص توفیر و االقتصادي انبـــــــبالج اهتمامه إلى إضافة فيراالدیمغ

 الجانب على الحفاظ و حمایتها و البیئة لىع المحافظة في التعمیر و للتهیئة الوالئي المخطط یساهم     
 حمایة هو )19- 4:الجدول رقم(المخطط هذا إلیها یرمي التي األهداف بین من و.البیئي نيراالعم الجمالي

  .الطبیعیة والموارد البیئة
 بین التوازن تقتضي الوطنیة التنمیة ألن مكافحتها و المضار و التلوث أشكال كل من بالوقایة هذا     

 یسعى كما، للسكان المعیشي اإلطار على المحافظة و البیئة حمایة متطلبات و االقتصادي النمو تطلباتم

 ضيرااأل ووقایة راءالخض المساحات استعمال بترشید یسمح بحیث حمایتها الواجب المناطق تحدید إلى

 علیها ،و المحافظة من بد ال وطنیة ثروة باعتباره الغابي الطابع ذات ضيرااأل الفالحیة،وحمایة والنشاطات

 منجزأ یت ال جزء باعتبارها التاریخي و الثقافي الطابع ذات المناطق حمایة إلى أیضا المخطط هذا یهدف

 یتولى ،كما الفالحیة ضيرااألك الحساسة المناطق یحدد المخطط هذا فإن الصدد هذا في، الوطنیة الثروة

  .البیئة لحمایة الالزمة حتیاطاتاال كل یأخذ و الصناعي العقار تنظیم مسؤولیة
 عةراالز  السیاحة،و و كالتنمیة العامة للسیاسات ملجأ أصبح الذي و المخطط هذا أهمیة من بالرغم لكن      

 أن رغم البیئة،و حمایة مجال في فعالیته تضاءل إلى أدى مما الطرقات و النقل و الصحة و والتعلیم السكن و

 أنه البیئة،إال على حفاظا ءراالخض المساحات وحمایة الفالحیة ضيرااأل حمایة على نص المخطط هذا

 فإن بالتالي و البناء و التعمیر أعمال خاصة تنمویة ألعمال نتیجة كبیر لتقلص تتعرض الشدید لألسف

 في المرجوة األهداف تحقیق عدم و العامة للسیاسات نتیجة قصوره أثبت التعمیر و للتهیئةالوالئي  المخطط
 .المستدامة التنمیة إطار في البیئة حمایة قانون في علیها المنصوص األهداف یحقق لم البیئة،و حمایة لمجا

 .)20-4:الجدول رقم(
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  مخّطط تهیئة الوالیةدراسة 

  
  
  

  

 .  متغیرات التهیئةو  التشخیص المجالي دراسة مخّطط تهیئة الوالیة: 18-4:جدول رقم
  PAW،.2016 لى خلفیات معطیاتإعداد الباحث ع: المصدر

 تعدد المكونات الطبیعیة، تنوع المواقع والمناظر، موارد طبیعیة غنیة   موقع جغرافي متمیز،
 

  الجیوتقنیة المعطیاتعلى مستوى 
 

 

  خصائص یجب استثمارها في تحدید خیارات التهیئة، خصائص طبیعیة تشكل محددات للتهیئة الحضریة
 

 

  المناخیة المعطیاتعلى مستوى 
 

  التهیئة الحضریةعلى مستوى 
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  مخّطط تهیئة الوالیةدراسة 

  
  
  

  

 .  متغیرات التهیئةو  التشخیص المجالي دراسة مخّطط تهیئة الوالیة: 19-4:جدول رقم
  PAW،.2016 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر

 المجالي لیلو التحخالصة التشخیص 

   فرص ومؤهالت یمكن استغاللها
 كاء وحكمةذب

  
  شط االیكولوجیة  األهمیةالمواقع ذات

 .والمناطق الرطبة  الحضنة
  منابع مائیة یمكن ان تصبح مناطق غابیة و

المعاضید و حمام مناطق للنزهة و االصطیاف 
  .الضلعة
  امسیف حیث  ،المعاضید،بوسعادةمنطقة

 السیاحیة  نشطةاأل المؤهلة الستقطاب 
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  مخّطط تهیئة الوالیةدراسة 
  
  

  

 .  متغیرات التهیئةو  التشخیص المجالي هیئة الوالیةدراسة مخّطط ت: 20-4:جدول رقم
  PAW،.2016 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر

 الرئیسیة األهداف 
 نالتحكم في التطور العمراني وفي المناطق المحیطة بالمد 
 دنتوسیع القاعدة االقتصادیة للم 
 نالمد أحیاءشبكة طرق دائریة وسریعة تربط بین مختلف  إحداث 
 

التوجهات التي تندرج في سیاق هده 
األهداف

 

 فتح مناطق جدیدة للتعمیر في االتجاه الجنوبي والغربي. 
  اقتصادیة  ةدینامكیتخفیض الكثافة السكانیة داخل المدینة العتیقة والمحافظة على الثرات التاریحي مع بعث

 الصناعیة وللصناعة التقلیدیة  لألنشطة أحیاءبرمجة و واجتماعیة داخل المدینة 
  ةالتعمیر في المناطق الفالحی إیقاف و الخضراءرفع نسبة المناطق : المحافظة على البیئة 
 الفالحیة  األراضيحزام اخضر للتحكم في التوسع العمراني وحمایة  إحداث 
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 ن منطقة الحضنة مدب األرضالبیئیة في مخططات شغل  المعاییر -5
 

 

 
 

 

 

 

                                   
 

 

  عناصر المناخ                                                التلوث بأنواعه                  

                                                       الزالزل                                       الضوضاء و المزعجات               

                      الفیضانات                                          النفایات الصلبة                  

                             التربة                                            النقل و االزدحام               

 حرائقال                                    التلوث الكهرومناطیسي               

                                         
                                         

  
  
  
  
  

  
  

 .   مدن منطقة الحضنةبالمعاییر البیئیة في أدوات التهیئة و التعمیر  الهیكلة العامة لدراسة: 02-4:شكل رقم
  . 2018 إعداد الباحث: المصدر

  

 الطبیعیــــةالـعـوامـل  الـعـوامـل البـشــریــة

  البیئیة  معاییرال
  االرض في مخططات شغل

                    الفیضانات   النفایات الصلبة   

 الفیضانات النفایات الصلبة

 دراسة تحلیلیة نقدیة 

 مدینة المسیلة و بوسعادة :دراسة حالتین
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  -01نموذج-ینة المسیلة مدة في مخططات شغل األرض البیئی المعاییر -5-1

  -البیئیة في مخططات التهیئة و التعمیر بمدینة المسیلة المعاییر إدراجدراسة تفصیلیة لتحدید -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
  

  
  
  

 .  مدینة المسیلة التحلیلیة للمعاییر البیئیة في النقدیة  الهیكلة العامة لدراسة: 03-4:شكل رقم
  . 2018 إعداد الباحث: المصدر

ریة
بش

مل 
عوا

  
مل 

عوا
عیة

طبی
  

 الریاح،التساقط-عناصر المناخ..  
 لحرائقو  الزالزل  
 الفیضانات                     
 حركة التربة  

  لمخططات شغل األرض  التدهور اإلیكولوجي
  مدینة المسیلة و بوسعادة نموذج

  مجاالت التدخلتحدید 

  الموقع و الموضع

  التحلیل

  هورتحدید أشكال التد

  -االحیاء-العیناتالتماثل لمعطیات 
  من حیث الوضعیة الحالیة

  وضع وحدات القیاس و إمكانیات التشخیص

 الهواء،الماء-التلوث بأنواعه....  
 النقل و االزدحام  
    النفایات الصلبة                                          
 الضوضاء و المزعجات  

  المشاكل الفزیو مجالیةاستنباط   دراسة مقارنة

حیین حالة  تشخیص التدهور ،دراسة
  بمدینة المسیلة

دراسة مقارنة بین التشخیص الوصفي و 
  النقدي

  لمشاكل الفعلیةااستنباط 

دراسة مقارنة بین أشكال التدهور   التشخیص النقدي  التشخیص الوصفي
،األسباب،المتدخالت و االعتبارات 

  التصمیمیة

ــیة
ــــــــ

نقد
ـة 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ســ

درا
  



  مدن منطقة الحضنةبالمعاییر البیئیة في أدوات التهیئة و التعمیر  دراسة___________ الرابعالفصل 

 

210 
 

  مدینة  المسیلة التشخیص وحصیلة السیاسات المتبعة: األولالنموذج  - 1- 5
  

  "لمحة تاریخیة عن نشأة المدینة وتطورها "مقدمة 

  :نذكر منها مرت المدینة بعدة حقب تاریخیة   
   :الحقبة الرومانیة

كلـم عـن مقـر البلدیـة وسـمیت  03الذي یبعد حالیا حوالي حیث أنشأت النواة األولى بالقرب من منطقة بشیلقا 
لكن المدینـة لـم تعـرف معمـارا كبیـرا لكونهـا ) یعني مدینة مصب المیاه أو سیل المیاه(المدینة بزابي جوستنیانا 

مدینــة ذات طــابع فالحــي نظــرا لخصــوبة أرضــها وأقــام الرومــان ســندا ونظامــا لتوزیــع المیــاه وقــد دمــرت هــذه 
  هـ 740نة المدینة في س
  :الفترة الفاطمیة

ــــأع      ـــة فـــي ســـنة ــــــــــ ـــاء المدین ـــاطمیون بن ـــى مســـافة  م935اد الف ـــم مـــن الموقـــع األثـــري لجوســـتنیانا 3عل  كل
 )4-4رقم  الشكل(

  :الفترة الحمادیة
قــام ) قلعــة بنــي حمــاد( م عــن العاصــمة الحمادیــة 1015عنــدما انفــرد جعفــر بــن حمــاد بحكــم ذاتــي ســنة      
ء النــواة األولــى للمدینــة الحالیــة والمســماة حالیــا بحــي الجعــافرة نســبة إلیــه وبعــدها توســع هــذا الحــي فــي بإنشــا

الضـفة الشـرقیة كـواد القصـب فظهـرت أحیـاء رأس الحــارة ، خربـة الـیس ، الشـتاوة ، كـان یتوسـط هـذه األحیــاء 
العمرانـي بالبسـاطة واحتـرام ، حیـث تمیـز النسـیج )موقع مسجد بالل حالیا(مركز تجاري یومي یدعى الشماس 

الملكیات والواجهات الصماء التـي تتماشـى مـع القـیم كمـا عـرف المجـال الحضـاري بنشـأة الحـارة حیـث فضـاء 
 .فارغ تحیط به سكنات

   :الفترة المرابطیة 
عرفــت مدینــة المســیلة توســعا معماریــا كبیــرا فــي هــذه الفتــرة وتمیــزت المدینــة فــي هــذه الحقبــة حیــث أصــبحت 

 م1350علمیا ومركز عبور تجاري إلى أن دمرت من طرف الهاللیین سنة مركزا 

   :فترة ماقبل األتراك 
م عرفـــت هــذه الحقبـــة بقـــدوم ســـیدي محمـــد بـــن عبـــد  اهللا 1500م إلـــى 1350الفتـــرة الممتـــدة بـــین تمثــل       

لمدینــة وســمیت المغربــي مــن مدینــة وجــدة إلــى البقــاع المقدســة لكنــه إســتقر بالمدینــة وشــرع فــي إعــادة بنــاء ا
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م خـــالل هــذه الحقبـــة أقــیم حـــي الكراغلـــة 1500بمدینــة ســـیدي بــوجملین فتـــرة األتــراك دخلهـــا العثمـــانیون ســنة 
 .]21[والذي یعتبر امتداد لكل من حي الشتاوة ورأس الحارة والجعافرة 

   :مرحلة االستعمار الفرنسي 
ــــزت هــــذه1840دخــــل االســــتعمار الفرنســــي المدینــــة ســــنة        ــــین  م حیــــث تمی ــــة الممتــــدة ب م 1840المرحل

م بظهــور بعــض المنشــآت نــذكر منهــا ثكنــة عســكریة علــى الضــفة الغربیــة لــواد القصــب وحــي الظهــرة 1940و
االستعماري ومقر إقامة الحكم والكنیسة وقسـم الشـرطة والبریـد والمحكمـة كمـا أنشـأت حـي العرقـوب الـذي أقـیم 

أة الســـكنات ـــــــــــار وبعــض األعیــان كمــا عرفــت المدینــة نشوش للتجـــــــــــفیــه الیهــود وبعــض المعمــرین وحــي الك
ــــعم(الجماعیـــة  ـــرة بظهـــور العم) HLMو  ارات كـــوادرـــــــ ــــحیـــث تمیـــزت الفت ران األوربـــي حیـــث الواجهـــات ـــــــــــ

د أقـــیم ــــــــــــــا المنطقـــة فقـــــــــــالمفتوحـــة والشـــرفات واســـتقامة الطرقـــات ونظـــرا لألراضـــي الخصـــبة التـــي تتمیـــز به
  . )  21-4رقم  الجدول(روع المحیط المسقيـــروع سد القصب حیث تبعه مشـــمش

    :فترة ما بعد االستقالل 
مســـكنا  300م تـــم إنشـــاء حـــي 1974-1962عرفـــت المدینـــة تغیـــرات جوهریـــة حیـــث فـــي الفتـــرة األولـــى      

ان المتضــررین مــن ســكان وذلــك إلســك 1965مســكنا علــى إثــر الزلــزال الــذي ضــرب المدینــة فــي ســنة  500و
الــذي صــممه المهنــدس ) حــي الشــواف(حــي الكراغلــة، الشــتاوة، رأس الحــارة وخربــة الــیس، ثــم أنشــأت التجزئــة 

  .، كما ظهرت بنایات فوضویة في الجهة الشرقیة المسماة حالیا بحي الروكاد  ROLANDروالن 
  

لــة هــو ترقیــة المســیلة مــن مقــر دائــرة إلــى فــأهم مــا میــز هــذه المرح 1987 -1974بالنســبة للفتــرة الثانیــة     
مصـــنف والیـــة حیـــث اســـتفادت المدینـــة مـــن عـــدة هیاكـــل إداریـــة وخدماتیـــة وصـــناعیة حیـــث أنشـــأت المنطقـــة 
الصــــناعیة والمنطقـــــة الســــكنیة الحضـــــریة األولـــــى والثانیــــة وظهـــــرت عــــدة جزیئـــــات ترابیـــــة نــــذكر منـــــه حـــــي 

العمرانیــة فقــد تــم إعــداد أول مخطــط تــوجیهي قطعــة أمــا فیمــا یخــص الدراســات  86،166، 270،346،700
P.U.D   تـــم إعــــداد المخطـــط التــــوجیهي للتهیئـــة والتعمیــــر وتبعتـــه عــــدة  1992وفـــي ســــنة  1977فـــي ســــنة

  . ]22[رىخدراسات أ
  
  
  
  
  

                                                
   21 ص  2005-2006 ینة منتوري قسنط جامعة،مذكرة ماجستیر،188بین1945 المختلطة المسیلة بلدیة ،كمال بیرم  21
  . 23 ص، مرجع سابق،كمال بیرم  22
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 ریخنشأة و تطور مدینة المسیلة عبر التا:  4-4:شكل رقم

  2017مركب من طرف الباحث بعد مراجعة تقنیة :  المصدر

780 

  اــــــــــــمالحقبة 
  بعد اإلستقالل 
 

1962 1990 2010 2017 

  الحقبة مـــــــــا بین
 1965-1970 

 

780 
 

 الحقبة الرومانیة

1015 1500 1830 1950 

 العربیة اإلسالمیةالحقبة 

 

 

 

الحقبة 
: 02 االستعماریة

1940-1962 

  01 االستعماریة
 1830-1940 

  التركیةالحقبة 
 م1500 -م1350

 

 

 

 

  الحقبة مـــــــــا بین
 1998-1990 

  الحقبة مـــــــــا بین
 1986-1974 

  الحقبة مـــــــــا بین
 2010-2000 

  الحقبة مـــــــــا
 2010بعد 
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مراحل 
  التوسع

  تطور التشریعات  اهم االحداث و التطورات  الفترات
  و ادوات التعمیر

مرحلة ما 
قبل 

  االستعمار

  
  1830قبل سنة 

  
نشــأة النــواة االولــى المتكــون مــن حــي بــاب * 

  .البحایر و خربة تلیس و كشتاوة و الكراغلة

  
  ع عثمانيتشری* 

  
  
  
  
  

مرحلة ال
  یةاالستعمار 

  
  1850قبل 

  
  بدایة نشأة حي الجعافرة* 

  تشریع فرنسي* 

 تشریع فرنسي*   بدایة نشأة حي الكوش ثم حي العرقوب*   1854

1895  
  

  . األوربيبدایة نشأة الحي * 
 تشریع فرنسي* 

  :الفترة بین
1925-1953  

  
  بدایة نشأة حي الشواف  1925سنة * 

  .  انجزت لتنظیم البنایات ،ستيو فوری

ــــد *  تشــــریع فرنســــي و مخططــــات ق
  ).مخطط التراصف و االحتیاطات(

  
  
  

  :الفترة بین
1954-1961  

  
  .انطالق الثورة التحریریة 1954سنة * 
  .و بدایة النزوح الریفي 

  ) H.L.Mعمارات ( 1958سنة * 

  
ظهــــور مشــــروع : تشــــریع فرنســــي* 

  .قسنطینة

  
ع مستشـــــفى مدینــــــة توســـــی 1950ســـــنة *  

  .المسیلة

ظهـور شـبكة جدیـدة مـن التجهیــزات *
  .شبكة دیبونت'' تحت تسمیة 

  
  .بدایة نشأة حي الروكاد 1961سنة * 

/  

  
  

مرحلــــــة مــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــد  بع

  االستقالل
  

  
  
  
  
  
  

  
تــم بیــع قطــع ارضــیة صــالحة  1964ســنة * 

  .وعواع المدني حالیاللبناء لحي 
  ).Nylon(نشأة حي النیلو  1965سنة * 
  ).المنكوبین(مسكن  300حي الزاهر  
  ).المنكوبین(مسكن  500حي البدر  

  
  

المـؤرخ  26-74اصدار االمـر رقـم * 
ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــق  20/02/1974ف المتعل

  باالحتیاطات العقاریة
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مرحلــــــة مــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــد  بع

  االستقالل

  
  :الفترة بین

1962-1974  

  
انتشار البناءات في المساحات  1974سنة * 

  .العرقوب الحرة بحي الكوش و
مــــنح قطــــع اراضــــي صــــالحة  1969ســــنة * 

  .للبناء لحي فوریستي حالیا
  

  
خ 75-67 األمـر صـدور*   فـي المـؤرّ

ــق 1975/09/26  برخصــة المتعّل

  .التجزئة ورخصة البناء

  
  
  

  :الفترة بین
1975-1990  

  
تقســــیم اداري حیــــث صـــــنفت  1974ســــنة * 

  . المسیلة والیة ضمن والیات الوطن
طــــالق إعــــداد المخطــــط تــــم ان 1977ســــنة * 

المنجـــز مـــن    (P.U.D)العمرانـــي التـــوجیهي 
  ). C.A.D.A.T(طرف 

  

  
ظهور المخطط العمراني التـوجیهي * 

(P.U.D).  
ظهـــــور وســــــیلة تعمیــــــر جدیــــــدة *  

ــاطق الســكنیة الحضــریة الجدیــدة  المن
(Z.H.U.N).  

  
  
  

ــــــــــین ــــــــــرة ب : الفت
1990- 2000  

  

  
  

  كبـرى فوضـویة أحیـاء 1996-1989سـنة * 
  .ویلحة و الروكاتفي م

تمــت المصــادقة علــى المخطــط  1996سـنة * 
  التوجیهي للتهیئة و التعمیر

تم اعداد مخطط شغل االراضـي  1997سنة * 
  .من دون مصادقة 01رقم 

  

  
المــؤرخ  25-90 اصــدار القــانون* 

 المتضــــمن 11/12/1990: فــــي

  العقاري التوجیه
ـــانون *  المـــؤرخ  29-90اصـــدار الق

لــق بالتهیئــة المتع 01/12/1990فــي 
و التعمیر متبوعـا بالمرسـوم التنفیـذي 

مــاي  28المــؤرخ فــي  178-91رقــم 
  .المعدل و المتمم 1991

  
  

  الفترة ما بعد
إلى یومنـا  2007

  هذا

  
تم انطالق مراجعة مخطط شغل  2007سنة * 

  .01االراضي رقم 
انطــــــالق مراجعـــــة المخطــــــط  2007ســـــنة * 

ـــــــر ـــــــة و التعمی ـــــــوجیهي للتهیئ رغـــــــم ان . الت
  .سنوات 10لمصادقة علیه لم تتعدى ا

  
  

بالقـــانون  29-90تعـــدیل القـــانون * 
ـــــــــــــم  ـــــــــــــي  05-04رق ـــــــــــــؤرخ ف الم

14/08/2004.  
  

  

  .التعمیر أدواتمراحل التطور المجالي للمدینة عبر الزمن و مساهمة التشریع و  : 21-4: جدول رقم
 جامعـة ، ماسـتر مـذكرة ،شكالیة التجسـیدو إ اإلعدادبین جدوى  األراضيمخططات شغل  ،زهــــیر معیـــوف: المصدر

  .28ص،2017،المسیلة بوضیاف محمد
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  :الدراسة الطبیعیة و الجغرافیة -5-1-1

ســنتطرق إلــى دراســة الخصــائص الطبیعیــة التــي تمیــز مجــال مدینــة المســیلة، و ذلــك بمعالجــة موقــع          
  .و تؤثر في نمو مجالها و اتجاه توسعهاالمدینة و تضاریسها و معرفة أهم العوامل الطبیعیة التي تحكمها 

   الموقع -5-1-1-1
 و یعده عناصرها، بل أهم من البعض یعده و نموها، لذا المدن لنشأة بالنسبة حیویة أهمیة للموقع  

 خاصـة متمیـزة مواقـع فـي لوقوعهـا نتیجـة عمرانیـا و تزدهـر تنمـو المـدن الجغرافیـا، فـبعض قلـب األخـر الـبعض

  .) موقعها أهمیة تضاءل مع أخرى مدن تتراجع بینما
فــي الجهــة الشــمالیة الغربیــة لحــوض شــط الحضــنة، حیـــث  ) 10-4رقــم الخریطــة (تقــع بلدیــة المســیلة      

یحدها من الناحیة الشـمالیة سلسـلة جبـال الحضـنة، و مـن الناحیـة الجنوبیـة شـط الحضـنة، فهـي نقطـة تقـاطع 
مــن ) واد القصــب(، و یعتبــر المجــرى المــائي 45رقــم  ، و الطریــق الــوطني40لكــل مــن الطریــق الــوطني رقــم 

  .أهم األسباب التي جعلت مدینة المسیلة تنشأ و تتطور عبر مراحل مختلفة من الزمن
و حــدودها االداریــة هــي مــن الشــمال بلدیــة العــش التابعــة لوالیــة بــرج بــوعریریج و مــن الجنــوب بلدیــة اوالد    

  .رب بلدیة اوالد منصورماضي، من الشرق بلدیة المطارفة، من الغ
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  مدینة المسیلة موقع و موضع: 10-4:خریطة رقم
 2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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   :المظهر الجغرافي -5-1-1-2
مــن أهــم المظــاهر الجغرافیــة التــي ینتمــي إلیهــا المجــال المــدروس، نجــد حــوض شــط الحضــنة، هــذا األخیــر 
یتمیز كونه محصور بین سلسـلة جبـال الحضـنة فـي الشـمال و سلسـلة جبـال أوالد نایـل فـي الجنـوب، و لـذلك 

تـــأثر بشــكل ملحـــوظ بممیــزات الموقـــع  ) 11-4رقــم الخریطــة (إن مورفولوجیــا ســـطح األرض لبلدیــة المســـیلةفــ
الــذي ینتمــي إلیــه، فــالجزء الشــمالي للمجــال البلــدي هــو عبــارة عــن أقــدام جبــال لسلســلة جبــال الحضــنة، و فــي 

یتمیـز بمرتفعـات و علیـه فـإن مجـال بلدیـة المسـیلة . الجنـوب منخفضـات هـي عبـارة عـن سـهول شـط الحضـنة
م ومنـــاطق منخفضـــة فـــي الجنـــوب ارتفاعهـــا مـــن  800م إلــى  600متوســطة تقـــع فـــي الشـــمال ارتفاعهـــا مـــن 

  . م 400م إلى  600
  

  
  مدینة المسیلة طبوغرافیة: 11-4:خریطة رقم

  2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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 :طبوغرافیة المدینة المسیلة -5-1-1-3

یأخــذ إتجــاه شــمال جنــوب ، أي كلمــا إتجهنــا نحــو الشــمال زاد اإلرتفــاع  النحــدارابصــفة عامــة فــإن 
، %  3-0ومنــه فمدینــة المســیلة توجــد علــى أراضــي ضــعیفة االنحــدارات وتنحصــر بــین . والعكــس صــحیح 

أي ) 12-4رقــم الخریطــة (فهــي منطقــة منبســطة فــي معظــم أجزائهــا باســتثناء السالســل الجبلیــة المحیطــة بهــا 
ة للغمـر وبالحتمیـة الطبیعـة فهـي قابلـة للتعمیـر ولكـن بشـروط  متمثلـة فـي االعتمـاد علـى التقنیـات أنها معرض

  .الحدیثة في توطین المشاریع المقاومة للفیض

  
 

 

 

A 
A 

  مدینة المسیلة طبوغرافیة: 12-4:خریطة رقم
 2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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یعتبــر مجــال الدراسـة ضــمن منطقـة انتقالیــة بــین نطـاقین حیــویین، شــبه  :المعطیـات المناخیــة  -5-1-1-4
وب، یرجـــع ذلـــك لموقعهــا الجغرافـــي الـــذي یعتبــر حـــد فاصـــل بـــین رطــب فـــي الشـــمال و شــبه جـــاف فـــي الجنــ

ـــي فـــي الشـــمال ممـــثال فـــي  وحـــدتین فیزیـــائیتین مختلفتـــین مـــن حیـــث المظهـــر المرفولـــوجي، همـــا االطلـــس التل
الهضاب السطایفیة، و االطلس الصـحراوي فـي الجنـوب ممـثال فـي سلسـلة جبـال اوالد نایـل و شـط الحضـنة، 

حیـث نجـده یتـأثر بالتیـارات الهوائیـة شـبه . یتأثر بـالموقع الجغرافـي لمنطقة الدراسة وعلیه فان النطاق المناخي
. الغالــب مــا تصــطدم بسلســلة جبــال الحضــنة كحــاجز طبیعــي امامهــا الرطبــة اآلتیــة مــن الشــمال، و التــي فــي

نـاخ منطقـة كما یتأثر مجال الدراسـة بالتیـارات الهوائیـة شـبه الجافـة اآلتیـة مـن الجنـوب، و بصـفة عامـة فـان م
ـــــارد رطـــــب و صـــــیف حـــــار  ـــــذي یتمیـــــز بشـــــتاء ب ــــر االبـــــیض المتوســـــط ال ـــــاخ البحـ الدراســـــة ینتمـــــي الـــــى من

  . ) 13-4رقم الخریطة (جاف
  ان المناخ یلعب دورا بارزا في حیاة اإلنسان و نشاطه و محددا من محددات االستقرار  یمكن القول

لة، حیث ینتمي مناخ البلدیة إلى مناخ حوض البشري، حیث اثر في اقتصاد و عمران مدینة المسی      
شط الحضنة، الذي یقع في المنطقة االنتقالیة الواقعة بین نطاقین حیویین هما نطاق سلسلة األطلس التلي 
في الشمال و نطاق األطلس الصحراوي في الجنوب ، أي بین نطاق شبه رطب في الشمال و شبه جاف 

  :التالیة المناخیة لمعطیاتبا مدینة  المسیلة في الجنوب و تتمیز
  

  

  

  

  
  
  

  مدینة المسیلةلات المناخیة المعطی: 13-4:خریطة رقم
 .210ص ،مرجع سابق،مذكرة ماجستیر،اوذینة فاتج : المصدر
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 بهــا الرطوبــة ترتفــع

 الشــتاء شــهور فــي
ــــــــي المتمثلــــــــة و  ف

 جــانفي، و دیســمبر
ــــــــنخفض و ــــــــي ت  ف

  الصــــــــیف شــــــــهور
 الى جویلیة و جوان
  .اوت شهر غایة
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یاح
الر

  

  ریــــاح شــــمالیة
تحمـــــــل أمطـــــــارا و 

 .أحیانا ثلوجا 
  الظهراوي یهـب

ــي الشتــــاء  ــا ف غالب
ـــــــــــــن الجهـــــــــــــة  م

 .الشمالیـة الغربیة 
  الغربـــــــي ریـــاح

ـــــــــار  دة جافـــــــــة و ب
شــــــــتاًءا و حــــــــارة 

  .صیفا
  الســــــــــــــــیروكو

ریـاح تحمـل تیــارات 
هوائیــة جــد ســاخنة 
ـــــي فصـــــل  تهـــــب ف

  .الصیف
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 .المسیلةالمعطیات المناخیة لمدینة  قراءة في: 22-4:جدول رقم

  PDAU]23[،.2015إعداد الباحث على خلفیات معطیات : المصدر

                                                
23   PDAU: PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 
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  : المعطیات الجیولوجیة  -5-1-1-5

من خالل دراسة الخریطة الجیولوجیة لمنطقة المعاضید، وكذلك الخریطة الجیولوجیة لمنطقة 
المسلیة فإن المعطیات الجیولوجیة، الخاصة بالمحیط الدراسي، تبین أن معظم التكوینات الجیولوجیة 

 Alluvions(من الرابع وهي عبارة عن رسوبات منها الحدیثة المنشأ المنكشفة في هذا المجال تنتمي إلى الز 
récentes( .  

 Alluvions an(هي تغطي أجزاء كبیرة من الجهة الجنوبیة للمجال الدراسة، أما القدیمة المنشأ 
ciennes ( فهي تتواجد في الجهة الشمالیة من النسیج الحضري لمدینة المسیلة وتمتد من جنوب مرتفع

وغالبا ما تتكون هذه الرسوبات من الرمل أو الطین الرملي، مع بعض  45حتى الطریق الوطني  بورجام
   )conglomérats(الجسیمات الرملیة 

م أغلبها یوجد في المناطق الشمالیة  500كما توجد بعض التكوینات تنكشف على إرتفاع یفوق 
  ]24[ :حسب المناطق . هذه التشكیالت نرتبها من األحدث إلى األقدم

  ) بوحدیب+ ذراع كداد + ذراع مجامع + ذراع أم رجام (Terrasses de cailloutis 
conglomérats (pc)  

   شرق ذراع أم رجامArgiles sableuse grés grossiers conglomérats (mi)  
  الشعبة الحمراء القصبLutétien supérieur Argiles vertes et lits de gypse (e) 
  جبل قرونLutétien inférieur –calcaires et marnes gris clair (e1)  
  كاف شوف زراب + كاف لورادPalerme – marnes noires gypsifères – calcaires 

phosphates (e2)      
 أي شمال المناطق المذكورة أعاله، فإن معظم التكوینات الصخریة وهي عبارة : المناطق الشمالیة

 ) marnes et calcaires(عن مارن وكلس 
  
  
  
  
  

                                                
24   DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT WILAYA DE M’SILA, SCHEMA DE COHERENCE URBAINE 
DE LA VILLE DE M’SILA MISSION II, MAI 2010,P 55 
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  .لبلدیة المسیلة) P.D.A.U(و التعمیر  للتهیئة المخطط التوجیهي -5-1-2
إن المخطــط التــوجیهي للتهیئــة و التعمیــر لبلدیــة المســیلة، تمــت المصــادقة علیــه بواســطة القــرار الــوالئي رقــم 

  .، و قد تضمن أهم التوجیهات التي خلص إلیها هذا المخطط23/10/1996 :بتاریخ 584
، ) 14-4رقـــم الخریطـــة (تحتــوي هـــذه المرحلـــة علــى دراســـة اآلفـــاق المســتقبلیة المرتقبـــة محتــوى هـــذه المرحلـــة

  : بناءا على النتائج المستخلصة من المرحلة األولى، حیث ترتكز أماما على النقاط التالیة
  الدراسة الطبیعیة للمجال  
 المعطیات االجتماعیة 

  المعطیات العمرانیة 

 لمجالیة آفاق التهیئة ا  

  
  

شهدت مدینة المسیلة قفزة مجالیة واسعة في امتداد وتوسع نسیجها الحضري في اتجاهات مختلفة ومتفاوتـة مـن جهـة 
إلى أخرى، وبأشكال حضریة متقاربة من حیث النمط العمراني خاضـعة إلـى دراسـة عمرانیـة سـابقة فـي بعـض الجهـات وفـي 

عض اآلخر توسع غیر مدروس وخارج عن قواعد التهیئة والتعمیر، وفي كل الحاالت تبقى مدینة المسیلة تعاني من عدة الب
مشاكل حضریة یمكن استخالصها من خـالل دراسـة العناصـر التحلیلیـة للنسـیج الحضـري وتحدیـد نقـاط تقاطعـه مـع مختلـف 

  .المعطیات االجتماعیة واالقتصادیة للمدینة
  دراسة اآلفاق المستقبلیة المرتقبة لمدینة المسیلة 14-4:خریطة رقم

 2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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  قراءة في شبكة الطرقات بمدینة المسیلة -5-1-3
  الوضعیة الحالیة لشبكة الطرقات بمدینة المسیلة  

  

نیة
وط

ق ال
طر

ال
  

  

  

لو 
ق ا

طر
ال

ئیة
ال

    

یلة
مس

ة ال
دین

 بم
ات

طرق
ة ال

شبك
ل

  

 

  .یشمل مجال بلدیة المسیلة شبكة من الطرقات منها الوطنیة والوالئیة وكذلك البلدیة: شبكة الطرق
  :یقطع مجال منطقة الدراسة ثالثة طرق وطنیة وهي:الطرق الوطنیة .1
  حیث نقطة  45في مقرة ومدینة المسیلة أي الطریق الوطني  28الطریق الوطني رقم  الرابط بین: 40الطریق الوطني

  . ، تشكل النواة القدیمة لمدینة المسیلة45مع الطریق الوطني  40تقاطع الطریق الوطني 
  عتبر وهو الطریق الرابط بین البرج شماال وبلدیة سیدي إبراهیم جنوبا مرورا بمدینة المسیلة وی: 45الطریق الوطني

  .من أهم المحاور الرئیسیة التي لعبت دور مهم في تطور مدینة المسیلة
   وهو الطریق الذي یربط مدینة المسیلة ببلدیة حمام الضلعة وهو كذلك محور مهم ولعب : 60الطریق الوطني رقم

  .دور في هیكلة المجال البلدي لبلدیة المسیلة
  02الطریق الوالئي رقم و   01الطریق الوالئي رقم  - : الطرق الوالئیة .2
توجد بعض الطرق البلدیة والتي تربط بعض القرى والمداشر وهي تعاني من تدهور كبیر بفعل عدم :الطرق البلدیة .3

  .صیانتها لفترة زمنیة كبیرة 
 . لمدینة المسیلة تحلیل التطور السكاني: 23-4:جدول رقم

  PDAU،.2015إعداد الباحث على خلفیات معطیات : المصدر



  مدن منطقة الحضنةبالمعاییر البیئیة في أدوات التهیئة و التعمیر  دراسة___________ الرابعالفصل 

 

225 
 

  :الدراسة السوسیو اقتصادیة -5-1-4
 لـه لمـا المراحـل، مختلـف عبـر للمدینـة السكان و السـكن نمو إلى تحلیل ظاهرة الجانب هذا في سنتطرق      

     .علیه تعاقبت التي األزمنة عبر للمدینة الحضري النسیج مورفولوجیا في إنتاج أهمیة من
   .النمو و انعكاسات و نتائج ذلك على المدینة هذا إلى أدت التي األسباب أهم سنتطرق إلى كما    
  لمدینة المسیلة السوسیو اقتصادي التحلیل  
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و هو معدل ال  2008-66>19في الفترة % 4.6و % 3.8ان عدد السكان في تزاید مستمر بمعدل نمو متفاوت بین 
 2028و سنة  2008خاصة ان الزیادة المرتقبة خالل العشرین السنة المقبلة أي بین سنة  یجب إغفاله في التخطیط،

و ان هناك . و توعز هذه الزیادة الى عامل الهجرة و الزیادة الطبیعة) 09(كما هو مبین في الجدول رقم   %65ستمثل 
 .للمنشآت القاعدیة  تناسب طردي بین عدد السكان و حاجاتهم، فكلما زاد عدد السكان زادت حاجاتهم

 . لمدینة المسیلة تحلیل التطور السكاني: 24-4:جدول رقم

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT WILAYA DE M’SILA, SCHEMA DE COHERENCE المصــدر:  

URBAINE DE LA VILLE DE M’SILA MISSION II, MAI 2010,P 7 
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  لمدینة المسیلة السوسیو اقتصادي التحلیل  
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الفردیة لكونه عبارة من خالل الجدول والتمثیل البیاني والخطط نالحظ أن القطاع االول تسیطر علیه نمط السكنات 
أحیاء شعبیة قدیمة ، والعكس من ذلك اقطاع العمراني الثامن الذي یعتبر مجموعة من األحیاء الجدیدة تم انشاؤها 

 ..، أما باقي القطاعات فیغلب علیها النمط الفردي  2010ابتداء من سنة 
 .لمدینة المسیلة السوسیو اقتصادي التحلیل: 25-4:جدول رقم
 PDAU،.2015عداد الباحث على خلفیات معطیات إ: المصدر
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  :السكن دراسة -5-1-5
  أنماط البنایات السكنیة لكل قطاع بمدینة المسیلة  
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 .أنماط البنایات السكنیة لكل قطاع بمدینة المسیلة: 26-4:جدول رقم
  PDAU،.2015إعداد الباحث على خلفیات معطیات : المصدر
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 .لمدینة المسیلة لمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالعامة لالتوجیهات : 15-4:قمخریطة ر 
  PDAU،.2015إعداد الباحث على خلفیات معطیات : المصدر

 لمدینة المسیلة لمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرالعامة لالتوجیهات    

ي 
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راء
ق
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 كل وفي البعید المدى على اإلقلیمي و االزدهار للتنمیة وسیلة هي اإلقلیمیة األنظمة كل فيرانیة العم التهیئة تعتبر

ر أهدافها بوضع تقوم والتي السیاسیة السلطات طرف منها تطبیق یكون األحوال  تمویل وتساعد العامة التوجیهات وتقرّ
   :منها البعض نذكر أن یمكن معینة أهداف تحقیق بغیة ةاإلقلیمی األنشطة
 الخدمات النقل، السكن،( الحضریة ركز ا الم منها تعاني التي المشكالت من الحدّ  الدولة، سلطة تنظیم...(. 
 عقالنیة بطریقة اإلقلیمیة النشاطات وتوزیع نشر. 
 الوافي اإلقلیمي المحیط وتكوین الجهوي التكامل تحقیق.  
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   03:نتیجة

  . في مجال حمایة البیئة التوجیهات الخاصة بالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر
إن التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لها البد أن تمر عبر بالنظر إلى التحلیل العام لمنطقة الدراسة ف  

نظرة شاملة ومتعددة القطاعات حیث یكون قطاع الفالحة وتربیة المواشي هو قاطرة التنمیة بالمنطقة 
عادة االعتبار لكل المؤهالت ومجاالت األنشطة المختلفة التي تزخر بها  معززة في ذلك بإنعاش وإ

وجه الخصوص الفالحة وخاصة ما یرتبط منها بالمنتوجات زراعة أشجار المنطقة ونذكر منها على 
  مثمرة وتربیة المواشي     

  .من أهم المبادئ المنبثقة على تحلیل المعطیات الطبیعیة المعتمدة في هذه الدراسة نذكر   -
  المحافظة على البیئة  
 المحافظة على االراضي الفالحیة 
  ترویجها بتجهیزات ومرافق وتطویر البنیة التحتیة لهافك العزلة على المناطق المهمشة و. 

  :المحافظة على البیئة 
في مجال المحافظة على البیئة ترتبط  المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیرقدمها یإن الخالصة التي  

أساسا على الخلل الذي تعاني منه األوساط الطبیعیة للمجال المدروس ومدى تأثرها بنتائج التطور 
  : حضري ویمكن تلخیص أهم االقتراحات المقدمة من أجل وضع حد لهذا الخلل في النقاط التالیةال

وذلك بالسهر على توسیع والحفاظ )نوارة، سد القصب( إعادة االعتبار إلى المجاالت الطبیعیة الكبرى  -
  على المساحات المشجرة 

من أجل حمایة المناطق الفالحیة خاصة حل مشكل التطهیر السائل في مختلف المراكز الحضریة وذلك  -
  ) مزریر(المسقیة منها 

المحافظة على القطاع النباتي وتشجیع زراعة األشجار الغابیة واألشجار المثمرة وذلك للتقلیص من آثار  -
تقنیة المدرجات في تهیئة السفوح  اعتمادالتعریة بكل أنواعها وخلق شروط مناسبة لتثبیت التربة وتطورها 

  )ضواحي بوخمیسة( تفعات خاصة في المنطقة الشمالیة من مجال الدراسة والمر 
 .ضرورة التعجیل بتحدید وحصر أماكن التلوث البیئي ومحاربته بشتى الطرق التقنیة والقانونیة  -
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و هل ادرج ضمن مخططات  الفیضانات في مدینة المسیلةدراسة تفصیلیة للمعیار األول  -5-1-6
 :ر بهاته المدینةالتهیئة و التعمی

  مقدمة       
شط الحضنة یتواجد على مستوى والیتـین المسـیلة و باتنـة ، حیـث تبلـغ مسـاحة الجـزء المتواجـد علـى         

كمـا أنـه  2كـم 100أما الجزء المتواجد بوالیة باتنة فتقدر مسـاحته بــ  2كم 1000مستوى والیة المسیلة یقدر بـ 
ـــو معــزول عــن البحــر األبــیض المتوســط ، و الجــزء األكبیقــع بــالجنوب الشــرقي للجزائــر و هــ ر منــه یتواجــد ـــــــــ

كـم عـن الجنـوب الغربـي  40كـم عـن مدینـة المسـیلة و یبعـد بــ  40على مستوى منطقـة الحضـنة وهـو یبعـد بــ 
  .) 16-4رقم الخریطة (كم عن الجنوب الشرقي لمدینة بسكرة 80لمدینة بوسعادة ، كما أنه یبعد بـ 

، ونتیجـة إلـى  (Néolithique) فالحضـنة كانـت عبـارة عـن بحیـرة داخلیـة خـالل الفتـرة الجیولوجیـة          
زالزل ذات الشــدة العالیــة التــي تعرضــت لهــا هــذه المنطقــة تســببت فــي تغیــرات جغرافیــة ، و بوجــود عوامــل ـــــــــال

و الطــین الصــلب مــن  و بعــد تشــبعه بالحجــارة) شــط الحضــنة ( وتغیــرات جیــو مناخیــة تشــكل حــوض كبیــر 
هــذه البحیــرة لتتكــون بعــدها الســبخة ، كــل هــذه النشــاطات الطبیعیــة  اختفــتالجبــال جــراء الفیضــانات القویــة 

  . تأهل و تجعل المنطقة مهددة دائما بهذا الخطر
ولوجــود السلســـلتین الجبلیتـــین اللتــین تحیطـــان بمنطقـــة الحضــنة تجعـــالن منهـــا مجمعــا طبیعیـــا لمیـــاه 

اللحـم ، ( الموجـودة بالشـمال ، أودیـة ) فیضـانات األودیـة ( ة من األحواض نحو الودیـان األمطار الصاب
كمــــــا أن ) میطــــــر ، الشــــــعیر ، مســــــیف ( و الجنــــــوب أودیــــــة ) القصــــــب ، لقمــــــان ، ســــــوبلة ، ســــــلمان 

الخصــائص الجغرافیــة للجبــال ســاهمت فــي ســرعة ســیالن األمطــار ممــا یــؤدى إلــى فیضــانات ذات شــدة 
  . ان والتي تشكل خطرا حقیقیا على األشخاص و الممتلكاتعلى مستوى الودی
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   : الشبكة الهیدروغرافیة -5-1-6-1

النظـــام الهیـــدروغرافي لمنطقــــة الحضـــنة مـــرتبط بالتســــاقط ، فمعظـــم األودیـــة تتمیــــز بســـیالن مــــرتبط 
ــــبتســـاقط األمط ـــة ــــــــــــ ـــة التـــي تصـــب فـــي شـــط الحضـــنة نجـــد أودی ان ، ـــــــــــــــــــــلقم( ار ، و مـــن أهـــم األودی

خریطـة ( و هي مرتبطـة بسـدود أو بحـواجز تقلیدیـة) سوبلة ، میطر القصب ، اللحم ، سلمان ، برهوم ، 
  .)16-4:رقم

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التي تصب في شط الحضنة الشبكة الهیدروغرافیة :16-4:خریطة رقم
MUSTAPHA KEBICHE, LE BASSIN VERSANT DU HODNA (ALGÉRIE)  ARTICLE         : المصدر      
  , TRAVAUX DE L'INSTITUT DE GÉOGRAPHIE DE REIMS, 1994, p29  
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 :األودیة في مدینة المسیلة-5-1-6-2

ضـنة الـذي تجـري نحـوه كمیـة مـن میـاه أودیـة السـفوح الجنوبیـة لجبـال هـو أهـم إقلـیم الح : واد القصـب
 ) 6-4 :رقـــم شـــكل ال(البیبـــان ،فهـــو مصـــب لهـــا و یتحـــرك وادي القصـــب مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب 

مــن روابــي مجانــة والبــرج ،كمــا یصــرف مســاحة واســعة مــن كتلــة جبــال المعاضــید  انطالقــهوذلــك بعــد 
  : ص التالیةلیصب في شط الحضنة و یتمیز بالخصائ

   2كلم 1317تبلغ مساحة الحوض األعلى من سهول مجانة حتى جبال المعاضید  
  . مم 343یبلغ متوسط السنوي للتساقط  
  .كمتوسط سنوي  2ملیون م 57الحمولة السنویة للوادي عند سد القصب تقدر بحوالي  
 ثا / 3م 27.62هي % 1قیمة تدفق الوادي المئویة بتردد  

جویلیــة  5یقـع الـواد فـي الجهـة الغربیـة للمدینـة حیـث یمـر بـالقرب مـن حـي : واد فـیض بـورتم  
 .،وحي المویلحة 

  
 .األودیة في مدینة المسیلة: 6-4:شكل رقم
 2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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 : المناطق المعرضة للخطر في المدینة -5-1-6-3

 كـل نجـد اذ، الحضـریة التجمعـات مـن العدیـد لـىع خطـر یشـكل القصب واد أن یتبین الخریطة خالل من 

  .األحیاء المعرضة للخطر أهم ضمن صنفت و منطق التوسع  والعرقوب الكوش حي من
حیث أن المنـاطق المعرضـة للخطـر الفیضـانات فـي منطقـة التوسـع لمدینـة المسـیلة تقـع منطقـة التوسـع غـرب 

 5ومخطـط شـغل االراضـى رقـم ) ام الضـلعة طریق حمـ( مدینة المسیلة، والتي تشمل مخطط شغل األراضى 
" امـــــــــــــبورت"وكـذلك حـي المویلحـة، و المالحـظ أن هـذه المنطقـة بهـا مجـارى مائیـة متعـددة وكـذلك یمـر بهـا واد 

جــوان  10و  2007أفریــل  12، الــذي تســبب نتیجــة فیضــانه بعــد األمطــار اإلعصــاریة التــي هطلــت بتــاریخ 
  .) 7-4 :رقم شكل ال(طق التوسع في الجهة الغربیة للمدینةفي خسائر هامة على منا 2015

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  مدینة المسیلة التي عرفتهاخطر الفیضانات تاریخ أ: 7-4:شكل رقم
 2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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  :حساسیة األخطار الطبیعیة بمدینة المسیلة -5-1-6-4

بیعیة للمدینة یمكن تحدید المناطق األكثر عرضة وتأثرا بخطر من خالل الدراسة العمرانیة والط
هي مناطق  ) 8- 4 :رقم شكلال(الفیضانات، بحیث یتضح لنا أن المناطق الموجودة على ضفاف األودیة

اطق ــــــــــفیضیة مهددة بحدوث الفیضانات وذلك لعدم احترام االرتفاق الخاص بالوادي، إضافة إلى المن
  .ألراضي المنخفضة أو ذات انحدار وهذا ما یؤدي الى غمرها بالمیاهالمتواجدة في ا

و  26-4 :رقـم الجـدول (أما أبرز المناطق الفیضیة في المدینة فهي تلك المتواجـدة علـى ضـفاف واد القصـب
  .ها، الذي یعتبر أكبر تهدید ل) 4-27

   
  
  

  المناطق المعرضة لخطر الفیضانات في مدینة المسیلة: 8-4:شكل رقم
 2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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  سبب حدوث الفیضانات في مدینة مسیلة 

وي 
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(  

  نموذج حیین بالمدینة القدیمة 

وش
 الك

حي
   

 

 یقع بمحاذاة واد المسیلة 

  هكتار 35مساحته 

   ةنشأ هذا الحي أثناء الفتر 

  ).1871- 1841(ما بین  

 

 

وب
عرق

ي ال
ح

  

  
  
    من األحیاء القدیمة 

  هكتار 16,09مساحته بـ. 

  .19ل القرن نشأته إلى ما قب

  

 .أنماط البنایات السكنیة لكل قطاع بمدینة المسیلة: 27-4:جدول رقم
  POS ،.2015إعداد الباحث على خلفیات معطیات : المصدر
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  سبب حدوث الفیضانات في مدینة مسیلة
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  جامعة المسیلةیقع بمحاذاة 

  هكتار 25مساحته 

   ةنشأ هذا الحي أثناء الفتر 

  ).1985- 1980(ما بین  
 

قم 
ض ر

ألر
ل ا

شغ
ط 

خط
م

5  

  
  بمنطقة التوسع العمرانيیقع 

  هكتار 95مساحته 

   ةنشأ هذا الحي أثناء الفتر 

  ).2015- 2005(ما بین  

  

 .أنماط البنایات السكنیة لكل قطاع بمدینة المسیلة: 28-4:جدول رقم
  POS ،.2015إعداد الباحث على خلفیات معطیات : المصدر
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 :-نموذج االول-دراسة تأثیر خطر الفیضانات على حي العرقوب  -5-1-6-5 

 

 

 
أي في المركز القدیم للمدینة ، بجوار الضفة  قوب في الجهة الشرقیة من النسیج الحضري لمدینة المسیلةیقع حي العر 

نسمة ، ویحتل مكانة هامة في  2450هكتار ، ویقدر عدد سكانه بـ  16.09الغربیة من وادي القصب حیث تقدر مساحته 
شارع بن ( 40الطریق الوطني + ساحة الشهداء: یحده شماال مسیلة ، كما أنه یعتبر المركز التاریخي من المدینة ،المدینة 
إكمالیة أبو الخیر + اإلقامة الرسمیة  :وادي القصب و غربا: شرقا، المدرسة االبتدائیة سلیتان الدراجي :،جنوبا) بولعید

 .دار الشباب+ اإلشبیلي 
 .حي العرقوب الموقع و الموضع: 29-4:جدول رقم 

  POS ،.2015ى خلفیات معطیات إعداد الباحث عل: المصدر
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  :- قراءة عمرانیة-التحلیلیة لحي العرقوب الدراسة -6- 6- 5-1

  المداخل و المنافذ
 

  عالقة الحي بواد القصب
 

  

  

  أماكن االلتقاء و التفاعل االجتماعي
 

  حركیة السكان و التدفقات
 

 .رقوبالدراسة التحلیلیة لحي العو قراءة عمرانیة ال: 30-4:جدول رقم
  POS،.2015إعداد الباحث على خلفیات معطیات : المصدر
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  : حساسیة حي العرقوب لخطر الفیضانات- 7- 6- 5-1

من بین أكثر المناطق حساسیة وتضررا من خطر الفیضانات، وذلك من خالل نتائج  العرقوبحي 
  )31-4 :رقم دولالج(الدراسة التحلیلیة للحي التي توضح أهم العوامل المتسببة في حدوث الظاهرة

  :والمتمثلة في النقاط التالیة
التعمیر الفوضوي في الحي، نتیجة عدم احترام ارتفاق الوادي والتعمیر في منطقة الخطر، ما   -

  .أدى إلى تعریض معظم مساحة الحي لخطر الفیضانات
 دور طبیعة العمران و طریقة تنظیمه و توزیع البنایات و نوعیتها في المساهمة في حدوث  -

الفیضانات، ذلك من خالل مواد البناء المستعملة وكذلك األسطح الغیر نفوذة، فالمناطق السكنیة من 
أكثر األماكن عرضة لحدوث الفیضانات، و السبب یعود إلى عدم نفاذیة طبقات سطح األرض، بسبب 

یادة نسبة ما یؤدي إلى ز .وجود اإلسفلت و اإلسمنت، إضافة إلى ذلك عدم تأدیة شبكة الصرف لدورها
 .جریان الماء على السطح و بالتالي غمر الحي بالمیاه

 : نتیجة
من خالل الدراسة التحلیلیة لمدینة المسیلة وحي العرقوب و المتمحورة حول معرفة األسباب الرئیسیة 
المؤدیة لحدوث الفیضانات، نجد أن كل من الخصائص الطبیعیة والتدخالت البشریة عبارة عن عوامل 

  .ي حدوث الفیضاناتمساهمة ف
فالعوامل الطبیعیة هي عوامل متسببة ومساعدة في حدوث الفیضانات، وهذا راجع إلى خصائص 

  .السطح المشجعة على ذلك
في حین یبقى للتدخالت البشریة على األودیة التي تخترق النسیج العمراني للمدینة والتعمیر على 

لى المجال، وعدم االلتزام بالنصوص القانونیة وكذلك ضفافها نتیجة النمو الدیمغرافي والضغط الحاصل ع
  .إهمال صیانة مجاري األودیة وقنوات الصرف، الدور الكبیر واألهم في التسبب في حدوث الفیضانات
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  .حظ وجود خطر ضعیف في شرق وغرب الحي وفي المناطق البعیدة عن الوادمن خالل الخریطة نال
  .وجود خطر متوسط غرب الواد وفي بعض النقاط جنوب شرق الواد 
 .وجود خطر قوي  شماال وشمال غرب الواد حیث تتمركز معظم البنایات الهشة 
 .سكن الهشوجود خطر قوي جدا شماال وشمال غرب الواد حیث منطقة التمركز السكني وال 

 

 

 .حي العرقوبدراسة ظاهرة الفیضانات ب: 31-4:جدول رقم
  POS،.2015إعداد الباحث على خلفیات معطیات : المصدر
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 :-نموذج الثاني- 5دراسة تأثیر خطر الفیضانات على مخطط شغل األرض رقم  -5-1-6-8

شـمال غـرب مدینـة المسـیلة ویعتبـر احـد أهـم منـاطق التوسـع فـي  یقع مجال الدراسـة فـي أقصـى      
   )9-4 :رقم الشكل (المدینة

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .بالنسبة للمدینة 5موقع مخطط شغل األرض رقم : 9-4:شكل رقم
  2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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 %النسبة  )هكتار( المساحة  التعیین

 66.03 13.75 الطرق و الممرات

 9.16 0.68 مساحات اللعب

 8.49 0.64 مواقف السیارات

 16.32 4.5 مساحات خضراء

 100 19.57 المجموع

 

 

بناء السكن الجماعي فوق ارتفاق الشعبة حیث أدى الفیضان فیها إلى غمر األساسات وكذا انزال قات في أرضیة ان 
كنها مخططة فوق األسرة الفیضیة و كذا بناء مشاریع سكنیة المشروع و كذلك وجود مساكن جماعیة غیر منجزة و ل

 .تنجز على مستوى المجارى المائیة ، مما أدى إلى غمر األساسات بالكامل

 .5مخطط شغل األرض رقم قراءة عمرانیة ل: 32-4:جدول رقم
  POS،.2015إعداد الباحث على خلفیات معطیات : المصدر
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 األرصفة سیئة جدا طریق ثانوي بحالة سیئة أثناء حالة

 

 

 أماكن لعب األطفالو  حالة ساحات اللعب

 

 

 المساحات الخضراء بحالة سیئةحالة 
  ساحات اللعبالمساحات الخضراء و 

حالة معظم  المساحات الخضراء سیئة  جدا و ال تؤدي دورها وهذا ناتج إلهمالها  و غیاب متابعة      
لتجمع النفایات و توقف السیارات ماعدا تواجد بعض األشجار على حواف المصالح التقنیة حیث أصبحت مكان 

،و هي  2م  6.8هكتار و هي غیر كافیة إذا ما اعتمدنا على معیار : 4.5األرصفة  حیث تقدر مساحتها بـ 
بالنسبة لساحات اللعب فهي متواجدة بجهة السكنات الجماعیة  و  السبب الذي یزید من حدة الفیضان اما

 0.68بعدد قلیل مما ولد علیها ضغط كما أن بعضها مهمل نتیجة حالتها السیئة حیث تقدر مساحتها بـ  لكنها
 هكتار أما بمنطقة السكنات الفردیة فهي منعدمة تماما :

  
 .5مخطط شغل األرض رقم دراسة الوضعیة الحالیة للتهیئة الخارجیة ب: 33-4:جدول رقم

  POS،.2015عطیات إعداد الباحث على خلفیات م: المصدر
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 :5دراسة خطر الفیضانات في مخطط شغل األرض  -5-1-6-9  

ـــة فیضـــیه بســـبب  مـــرور ـــة الدراســـة منطق ـــام " نظـــرا لكـــون منطق ـــة لمخطـــط شـــغل "واد بورت مـــن  الجهـــة الغربی
فیضـانات فـي السـنوات الماضـیة تكبـدت عنهـا  إلـى، مما جعلهـا تتعـرض )34-4 :رقم الجدول(5األرض رقم 
یـــة وبشـــریة وعلیـــه ســـنقوم بعـــرض المنـــاطق المتضـــررة فـــي فیضـــانات التـــي حـــدثت فـــي الســـنوات خســـائر ماد

مصــداقیة انجــاز مخططــات التهیئــة للتوســعات الجدیــدة فــي  إلــى، بغــرض الوصــول )2015، 2007(األخیــرة 
 . إطار احترام القوانین المنصوص علیها في هذا المجال

و كــــذلك  2007آفریـــل  12ا مدینـــة المســـیلة بتــــاریخ بعـــد الفیضــــانات التـــي تعرضـــت لهــــ :2007فیضـــانات 
إلـى سـیول كبیــرة  5، تعرضـت منطقـة التوسـع منهــا مخطـط شـغل األرض رقـم  2007سـبتمبر  23فیضـانات 

، حیـث تعرضـت األمـاكن المخصصـة للسـكن " وادي بورتـام"نتجت عنها خسائر مادیـة ، ذلـك نتیجـة فیضـان 
الفــردي منــه والجمــاعي إلــى الغمــر بالمیــاه ، وذلــك  )25-24:رقــم الصــور(  LSPالتســاهمي االجتمــاعي و

، فقمنـــا بمعاینـــة األمـــاكن التـــي تعرضـــت للغمـــر مـــن خـــالل المعطیـــات المتـــوفرة "وادي بورتـــام"نتیجـــة فیضـــان 
  .المتحصل علیها من طرف  الحمایة المدینة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التجهیزات التي تعرضت  26،27صور رقم 
شغل في مخطط  2015لخطر الفیضانات  

  .  5األرض رقم 
  2017الباحث :المصدر
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 5نموذج حي مخطط شغل األرض 
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  یقع بمحاذاة واد
 بورتام

  ه 90مساحته 

 نشأ هذا الحي 

2007- 2015 
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  ه 90مساحته 

  الحينشأ هذا 

2007- 2015 

 

 5مخطط شغل األرض رقم دراسة ظاهرة الفیضانات ب: 34-4:جدول رقم
  POS،.2015إعداد الباحث على خلفیات معطیات : المصدر
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  .  5غل األرض رقم السكنات التي تعرضت لخطر الفیضانات في مخطط ش: 35 ....28صور رقم 

  .2008الباحث : المصدر
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  :  2نتیجة 
من مخطط % 80منه  أنجزو  5تواصلت عملیة التهیئة لمخطط شغل األرض رقم   2015في         

المبرمج ، حیث تعرض في هذه الفترة الى فیضانات مست عدت مساكن وتجهیزات و طرق حیث تراكمت 
ن جدید و تعرضت مناطق أخرى حدیثة الى غمر حیث سجلت م 2007الخسائر بعد خسائر التي ترتبت في 

  :األضرار التالیة
  كما ادت الفیضانات الى غمر واتالف العدید من الطرق و األرصفة وكذا اتالف بعض تأثیر

الفیضانات كان تأثیر مباشر على السكنات المحاذیة للواد و ذالك بسبب مخلفات البناء وعدم احترام مساحة 
  .مست فیضانات اكتوبر أربع تجهیزات مختلفة تعلیمة وأمنیة و تجاریة یبن ذلك و تبین ذلك إرتفاق الواد 

 الشبكات كشبكة الصرف الصحي والكهرباء والماء وغیرها من الهیاكل القاعدیة. 

 :في منطقة الدراسة 2015و فیضانات  2007مقارنة بین فیضانات 

جـزة والمالحظـة المیدانیـة بعـد حـدوث الفیضـانات الحظنـا    مـا بعد المقارنة والتطابق بین مخططـات التهیئـة المن
  :یلي 
  مشاریع السكن التساهمي الجماعي تنجز فوق المجاري المائیة  
  و مخططـــة فــوق األســـرة الفیضــیة ولكـــن تـــم  2007تجهیــزات و مســـاكن جماعیــة كانـــت غیــر منجـــزة فــي

  .2015راء فیضانات انجازها بعد هذه الفیضانات وبالتالي تعرضت الى االتالف من ج
  بنــاء مشــاریع ســكنیة تنجــز علــى مســتوى مجـــرى وادي بورتــام، بــالرغم مــن أن هــذه المنــاطق حــددت بعـــد

  .بأنها مناطق فیضیة تعرضت للغمرم على مستوى األساسات و ورشات العمل 2007فیضان 
 لمســاحات البالوعــات وا تعــرض منطقــة الدراســة إلــى فیضــانات أدت إلــى غمــر الطرقــات واألرصــفة وتلــف

  .الخضراء
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 :المشـاكل الناجمـة عــن سـوء تسـیر النفایــات الحضـریة الصـلبة  فــي مدینـة المســیلة -5-1-7
سنقوم بدراسة معمقة و شاملة لمخطط جمع النفایات لوالیـة المسـیلة تـم معرفـة جملـة مـن المشـاكل 

ت المدینـــة هـــي التـــي یعـــاني منهـــا عملیـــة الجمـــع ، و لعـــل مـــن المشـــاكل و التحـــدیات التـــي واجهـــ
انتشـار رهیـب للمفرغـات العشـوائیة حیــث تـم معالجـة ذلـك بوضــع مركـز ردم تقنـي بالمسـیلة و ذلــك 

 .)10-4 :رقم الشكل انظر ( لحل جزء من مشكل  النفایات و المفرغات العمومیة 
حیـــث نقــــدم حوصـــلة حــــول عملیـــة تســــییر النفایـــات الحضــــریة الصـــلبة المنزلیــــة فـــي مدینــــة       

و ذلـــك بمعرفـــة اإلدارات المختصـــة فـــي ذلـــك المتمثلـــة فـــي البلدیـــة و المؤسســـة العمومیـــة المســـیلة 
، ثـم عملیــة الجمــع  )36-4و  35-4 :رقــم الجـدول انظــر ( الوالئیـة لمراكــز الـردم التقنــي بالمسـیلة

و ذلــك بتوضــیح طــرق و مراحــل  الجمــع و الوســائل المعتمــدة فــي هــذه العملیــة ، ثــم نقــل النفایــات 
لصــلبة الــى مركــز الــردم التقنــي بالمســیلة مــع معرفــة مختلــف وســائل نقلهــا ، ثــم مرحلــة الحضــریة ا

 .المعالجة النهائیة للنفایات المنزلیة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  
 مراحل تسییر النفایات الحضریة الصلبة بمدینة المسیلة : 10-4:شكل رقم
  2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر

مراحل تسییر النفایات الحضریة الصلبة بمدینة 

 انواع
  النفایات

نظام الجمع و نقل 
 النفایات الحضریة الصلبة

 

مرحلة 
المعالجة 

 القبلیة

 عضویة 

 إطارات  بالستیك  زجاج 

ورق 
 وكربون 

 بطاریات 
 معادن 

الجمع 
الجمع  تلطالمخ

اإلنتقائ
 ي

الجمـــــــــــع 
ــــائي  اإلنتق

 الطوعي

 مرحلة الجمع
  و النقل

مرحلة 
المعالجة 
 النهائیة
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  حضریة الصلبة بالنسبة للقطاعات التابعة لبلدیة لمسیلةالنفایات ال جمع

 

یلة
مس

ة ال
لدی

ح ب
صال

ف م
طر

ن 
ة م

سیر
الم

 و 
لبة

لص
ة ا

ضری
الح

ت 
فایا

 الن
ییر

تس
 و 

مع
 ج

طط
مخ

  
 جدول یوضح األحیاء الموجودة في كل قطاع

 

 .الصلبة بالنسبة للقطاعات التابعة لبلدیة لمسیلةالنفایات الحضریة  جمع: 35-4:جدول رقم

  SDGDU، 2017]25[  إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر

                                                
25   DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT WILAYA DE M’SILA, SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION 
DES DECHES  URBAINE DE LA VILLE DE M’SILA MISSION I, MAI 2017. 
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  النفایات الحضریة الصلبة بالنسبة للقطاعات التابعة المؤسسة العمومیة لمراكز الردم التقني  جمع
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 جدول یوضح األحیاء الموجودة في كل قطاع

 
 .النفایات الحضریة الصلبة بالنسبة للقطاعات التابعة لبلدیة لمسیلة جمع: 35-4:جدول رقم

  .SDGDU، 2017 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر
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-المشاكل المتعلقة بتسیر النفایات الحضریة الصلبة بمخططات شعل االرض حدیثة النشأة  -5-1-7-1
POS 5 و كذا م ش ا طریق حمام الضلعة-  

 تحلیل القطاع السادس  

أة 
نش

ة ال
دیث

 ح
ض
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ل ا
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ططا
مخ
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-
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كذا
و 

لعة
لض

ا
-  

 

 

 

 

 
یقع القطاع السادس  في الشمال الغربي لمدینة المسیلة حیث یحده من الشرق القطاع الخامس و من 

دیار : الغرب أراضي شاغرة و من الشمال القطاع السابع من الجنوب القطاع الرایع یضم األحیاء التالیة 
  .جویلیة ، سكنات التساهمي الى غایة الكیا  05مسكن ، حي  124حي ،  CLNالرحمة ، سكنات 

 
 .تحلیل القطاع السادس و دراسة: 37-4:جدول رقم

  .SDGDU، 2017 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر
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  . 2017لنفایات المفرزة في عام ل یةعالدراسة الكمیة و النو  -5-1-7-2

 
 

 

 

 

 

 
 .المجموعة من النقاط السوداء 2017كمیة النفایات المفرزة في عام : 38-4:جدول رقم
  .SDGDU، 2017 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر
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 01خالصة 

ثـر كل ما نستخلصه من هذا الفصل هو أن مدینة المسیلة عرفت نمـوا سـكانیا معتبـرا ، ممـا أ
  .على االحتیاجات الحضریة للمواطن 

ویعتبـــر الســـكن بصــــفة عامـــة مـــن الضــــروریات الیومیـــة لحیـــاة الســــكان ، فعرفنـــا مـــن خــــالل 
التحلیل العمرانـي للمدینـة بـان مدینـة المسـیلة شـهدت نمـوا حضـریا مـذهال فـي العشـرین سـنة األخیـرة ، 

، لكـن هـذا التوسـع و الـذي كـان مرفوقـا فكان من البدیهي أن تشـهد هـذه المدینـة توسـعا عمرانیـا كبیـرا 
بانجاز مخططات التهیئة و التعمیر لم تراعى فیه العوائق الطبیعیـة و الموجـودة فـي جهـة التوسـع اى 

  .الجهة الشمالیة الغربیة 
ومـــن هـــذه العوائـــق وجـــود األودیـــة و المجـــارى المائیـــة ، والتـــي تظهـــر مـــن خـــالل مخططـــات 

ل البرامج السكنیة المنجزة ومـا تبعهـا مـن تجهیـزات ، وضـعت بـدون  الرفع الطبوغرافیة لذلك نجد أن ك
  .اخذ هذه األودیة و الفوالق بعین االعتبار 

فالحظنــا بــان جــل الســكنات التســاهمیة و االجتماعیــة ، الفردیــة منهــا و االجتماعیــة تعرضــت 
 2007ریــــل أف 12للســــیول التــــي نتجــــت عــــن المطــــار الوابلیــــة التــــي شــــهدتها مدینــــة المســــیلة بتــــاریخ 

فغمرت المیاه األساسات و ظهـرت هنـاك انـزال قـات للتربـة بجانـب العمـارات المنجـزة و كمـا    2015،
  .هو موضح بالصور 

لــذلك فإننــا نســتنتج أن عملیــات التهیئــة و التعمیــر علــى مســتوى مدینــة المســیلة لــم یــراع فیهــا 
خطــــار الناجمــــة عــــن خطــــر الفیضــــانات ، ممــــا أوجــــب التــــدخل وذلــــك بانجــــاز دراســــات خاصــــة باأل

الفیضــانات علــى مســتوى مدینــة المســیلة ، وكــذلك مراقبــة عملیــات البنــاء فــي األحیــاء المتواجــدة علــى 
  .الضفة الغربیة لمدینة المسیلة 

كما تبین لنا من خالل المقابالت التي أجریناها مع المختصـین فـي مجـال التهیئـة والتعمیـر ، 
إنجــاز أدوات التهیئـــة والتعمیــر ، واســـتنتجنا بــأن القـــوانین بأنــه یوجــد إهمـــال ألخطــار الفیضـــانات فــي 

ــــر ال تشــــیر بالشــــكل الواضــــح والكــــافي لوقایــــة المجــــال المهیــــأ مــــن أخطــــار  ــــدة للتهیئــــة والتعمی الجدی
  .الفیضانات 
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  -02 نموذج-ینة بوسعادة مدالمعاییر البیئیة في مخططات شغل األرض  -5-2

  -ر البیئیة في مخططات التهیئة و التعمیر بمدینة بوسعادةدراسة تفصیلیة لتحدید إدراج المعایی-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
  

  
 . النقدیة التحلیلیة للمعاییر البیئیة في مدینة بوسعادة   الهیكلة العامة لدراسة: 11-4:شكل رقم
  . 2018 إعداد الباحث: المصدر

  

ریة
بش

مل 
عوا

  
عیة

طبی
مل 

عوا
  

 الریاح،التساقط-عناصر المناخ..  
 الزالزل و لحرائق  
            الفیضانات          
 حركة التربة  

  لمخططات شغل األرض  التدهور اإلیكولوجي
  مدینة بوسعادة نموذج

  تحدید مجاالت التدخل

  الموقع و الموضع

  التحلیل

  تحدید أشكال التدهور

  -االحیاء-التماثل لمعطیات العینات
  من حیث الوضعیة الحالیة

  وضع وحدات القیاس و إمكانیات التشخیص

 الهواء،الماء-التلوث بأنواعه....  
 النقل و االزدحام  
 یات الصلبة                                             النفا
 الضوضاء و المزعجات  

  استنباط المشاكل الفزیو مجالیة  دراسة مقارنة

تشخیص التدهور ،دراسة حالة حیین 
  بمدینة بوسعادة

  استنباط المشاكل الفعلیة  دراسة مقارنة بین التشخیص الوصفي و النقدي

دراسة مقارنة بین أشكال التدهور   التشخیص النقدي  التشخیص الوصفي
،األسباب،المتدخالت و االعتبارات 

ــیة
ــــــــ

نقد
ـة 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ســ

درا
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  السیاسات المتبعة التشخیص وحصیلة بوسعادةمدینة  :النموذج الثاني  -5-2
 "لمحة تاریخیة عن نشأة المدینة وتطورها"مقدمة 

لتسلیط الضوء على مدینة بوسعادة و التعریـف بهـا و بمراحـل نشـأتها و تعمیرهـا ، سـنتناول فـي هـذا    
لمخططــات شــغل االرض الفصــل تطورهــا الســكاني و تحــول مجالهــا الحضــري مــن خــالل الدراســة التحلیلیــة 

 و العمرانیـــة حیــث تعـــد هــذه الدراســة العنصـــر األساســي فــي معرفـــة الخصــائص الطبیعیــةمدینــة بوســعادة ، ب
مــرت المدینــة بعــدة حیــث للمدینــة و مراحــل التطــور و العوامــل المتحكمــة فیــه و إبــراز إمكانیاتهــا و ممیزاتــه،ا 

  :نذكر منها) 17-4الخریطة رقم ( حقب تاریخیة
  

  :]26[ مرحلة ما قبل االحتالل الفرنسي  - أ

تم  15الدراسات التاریخیة في أواخر القرن تفید 
االستنجاد بالولي الصالح سیدي ثامر و سیدي 
سلیمان من طرف قبائل البدارنة الرحل، وهم من 
المرابطین الذین یستوطنون ساقیة الحمراء، وكان 
للبدارنة أراضي تمتد على ضفاف الوادي و هذا تم 
تشیید أول مسجد جامع النخلة أنشأت حوله 

ت للولي سیدي ثامر و عائلته و آخرة ألتباعه سكنا
و تالمیذه، وأسسوا قصر بوسعادة و كانت معظم 
المدن المحیطة به مزدهرة و نظرًا للنمو السكاني 

الكولنال ''تم توسیع مجال القصر و حسب تقریر 
بلغ تعداد سكاني '' جاء فیه وصف قصر'' ''بان

مسكن و كان جلهم ینشطون  600نسمة و 4500
بستان و  500الزراعة و یحیط بالمدینة في 

نخلة و كان محاطا بسور  10000تحتوي 
  . )39-4رقم  الجدول( لحمایته
         

  

                                                
26 http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-1072291.html 

 مدینة بوسعادة خالل فترة: 17-4:خریطة رقم
   االحتالل الفرنسي

  :المصدر  
www.lespagesmaghreb.com/carte. 
utiere-algrie 
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  ):المدینة القدیمة(قصر بوسعادة     -  ب

یبدو أن أهم عنصر لتشكیل القصر الماء الذي یعطیه وادي بوسعادة عن طریق نظام السواقي        
طه و إضافة إلى وفرة البساتین، وتشكیله بدأ من المركز جامع النخلة و وكذلك العیون الموجودة في محی

تحلق حوله البنایات بمحاذاة المجاري المائیة و كذلك الحدود الناتجة عن التجزئ العقاري و یالحظ عدم 
آلي نظام هندسي منتظم بل تتحكم في شكلها نظم توزیع األراضي، ) الجزیرات السكنیة( خضوع محالتها

ففي  )41-4و  40-4رقم  الجدول انظر (تي السكنات متراصة على طول الدروب و الشوارع، ثم تأ
العشاشة و أوالد عتیق ثم ظهرت أحیاء أخرى أوالد حركات، المامین، الزیقم، حي أوالد : البدایة أنشأة حي 

 .حمیدة، حارة الشرفة

    

  

  

  

    

    
 نشأة و تطور قصر بوسعادة عبر التاریخ: 39-4:جدول رقم

  Amina OULD-HENIA, CHOIX CLIMATIQUES ET CONSTRUCTION ZONES ARIDES ET SEMI ARIDES:  المصدر
. MAISON À COUR DE BOU-SAADA, THÈSE DOCTORA ,Lausanne, EPFL2003 
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 :حتالل الفرنسيمرحلة اال  -  ت
كان قصر بوسعادة مقسم إلى أوالد عتیق و المامین و لكن بعد وصول الفرنسیین وضعت اللبنة       

. برج الساعة كما تدعى الیوم، حتى تتم السیطرة على الواحة) FORT(األولى في القلعة العسكریة 
لغربیة وفقًا لمخطط شطرنجي وبعد مدة كرس الفرنسیون استیطانهم بأحیاء محاذاة القصر إلى الجهة ا

هنا تعرف المدینة تقطبا فعلیا بین . یتمیز بشوارع متقاطعة و محالت سكنیة موحدة حجما و شكالً 
نمطین من التخطیط و شكلین من األشكال العمرانیة یظهر األول في جزء المدینة الفرنسي و ما 

في قصر بوسعادة بأشكاله الملتویة یحمله من تقنیات حدیثة و معطیات عمرانیة، و نمط قدیم یتمثل 
و مواد بناءه المحلیة و التقنیات الضعیفة التي ترمز إلى مجتمع تكیف بالوسائل البسیطة مع 

و تفید المصادر المتوفرة لدینا أن نمو المدینة في هذه المرحلة مر . المعطیات المناخیة و الطبیعیة
 :بمرحلتین

   1948-1830التوسع األول: 
كما تم تهیئة ساحة تعرف بـ ) FROT(سنوات من وصولهم أقام الفرنسیون الدائرة العسكریة بعد عشر    

Place Colonel Bien  حتى تكون فاصًال بین القصر و الدائرة العسكریة، و تتوقع هذه الساحة بمحاذاة
نظرًا جنوب القصر بنمط شطرنجي و شوارع متقاطعة و    Plateauشارع الیهود، و بناء الحي الفرنسي 

وبناء العدید من  Rue Goborientأهمیة المدینة السیاحیة تم إنشاء العدید من الفنادق على طول شارع 
المرافق اإلداریة و التجاریة و وسط المدینة و اإلشارة في هذه المرحلة بدأت المحاور الرئیسیة لمدینة 

  .تظهر محور بوسعادة، الجزائر، الجلفة، بوسعادة، بسكرة
 1968-1948ثاني التوسع ال: 

تعرف المدینة توسع آخر بظهور حي سطیح في الناحیة الغربیة بنفس ممیزات النمط األوروبي كما       
و كذا ظهور ) الدشرة القبلیة(نسجل ظهور قطب آخر شرق القصر بمحاذاة الوادي من الجهة الشرقیة 

یة ال تخضع لمنطق و ال لنظام أحیاء أخرى القیسة و الكوشة و هذه التوسعات أساسا ألشكال عمران
هندسي سوى اكتساح مساحات من األراضي رغم أنها تحمل بعض الممیزات الخاصة التي نراها مجرد 

  .استجابة لحاجة المواطن الماسة للسكن
 :1962مرحلة االستقالل ما بعد     - ث

سییر الحضري جمود كل الحركة العمرانیة للمدینة غداة االستقالل ففي غیاب میكانیزمات للتان    
للمدینة تمزقت قي كل االتجاهات بظهور األحیاء القانونیة و الالقانونیة  نتیجة الحركة الذاتیة 
للمواطنین لتعمیر مساكن الفرنسیین، و البناء على عقارات خاصة و أراضي عمومیة و یمكننا اإلشارة 

  :إلى ثالثة صور من التعمیر عرفتها المدینة
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  نيالتعمیر الغیر القانو: 
یبدو أن نمط عمرانیا یمكن اعتباره أصیًال یظهر في بعض األحیاء التي أنشأت في غداة االستقالل       

و نتیجة للنزوح الریفي و الهجرة الكثیفة نحو المدینة  ، ...)الدشرة القبلیة، القیسة(أو في وقت االحتالل 
المدینة تأمین متطلبات القادمین من المناطق المحیطة بها، أدى إلى ضغط فاق القدرات لم تستطع 

فأقاموا وحدات سكنیة بدون ترخیص و بدون عقد ملكیة فقد تمت عملیة االنجاز بوتیرة سریعة و في مدة 
 .قصیرة وفق مسار ال قانوني

هكتار سنة  137،44بمساحة . حي میطر، حي سیدي سلیمان، حي المجاهدین: فظهرت ثالثة أحیاء
هكتار هذا النمط یمتاز بكثافة سكانیة  30شأ حي جدید الرصفة بـ ن 1992/1996و ما بین  1991

دون معاییر تخطیطیة و ال مواصفات  كل هذا یتم  عالیة و غیاب الشكل العمراني و اختناق النسیج،
  .)12-4:شكل رقمانظر (عامة مما یجعل الوحدات السكنیة تنمو و تتطور بشكل یصعب معالجته

 الترابیة  التجزئة:   
أخذ نفس الطابع و تتوسع بنفس الخصائص على مستوى المدینة و تزید في طبع البیئة العمرانیة ت    

یشكل یخالف الطابع المعماري المحلي السیما في غالفها الذي یحمل اللمسات األوروبیة و قد وزعت ما 
هكتار أي بمعدل  350،22قطعة أرض صالحة للبناء بمساحة  7068حوالي  1994و  1975بین 
أي بناء مدینة ثانیة داخل المدینة في ظرف أقل  1974م یومیا وهي تعادل المساحة الموجودة قبل 500
  .سنة 20من 
  المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة)ZHUN( ]27[ : 

 300حي (بدایة نشیر لوجود نمط السكنات الجماعیة في الجهة الجنوبیة الشرقیة للمدینة منها     
استفادة مدینة بوسعادة من منطقة  1993و في سنة ....). مسكن 96 مسكن، حي 110مسكن، حي 

كلم شمال المدینة على محور بوسعادة، المسیلة، لتشكل  5سكنیة حضریة جدیدة تقع على بعد حوالي 
قطبا آخر للمدینة و بعد التوسع أصبحت تشكل مدینة جدیدة ،جاءت هذه المنطقة في شكل وحدات 

لطوابق تظهر بعناصر معماریة تماثل األحیاء المتواجدة في أغلب مدن سكنیة في عمارات متعددة ا
و تبدو هذه المنطقة في شكل عمراني ال یمد بصلة إلى األشكال العمرانیة للمدینة حیث تشكل . الوطن

طفرة تضاف إلى تلك التي شكلتها المدینة الفرنسیة من قبل فضال عن الصورة التي تبدیها األحیاء الغیر 
  .و تجزئة قانونیة

  
                                                

27 ZHUN : LES ZONES D’HABITAT URBAIN NOUVELLES . 
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 نشأة و تطور قصر بوسعادة عبر التاریخ: 40-4:جدول رقم
  .PDAU، 2017 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر
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 نشأة و تطور مدینة بوسعادة عبر التاریخ :12-4:شكل رقم

 2017مركب من طرف الباحث بعد مراجعة تقنیة :  المصدر
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  :الدراسة الطبیعیة و الجغرافیة-5-2-1
، و ذلــك بمعالجــة موقــع بوســعادةســنتطرق إلــى دراســة الخصــائص الطبیعیــة التــي تمیــز مجــال مدینــة         

  .المدینة و تضاریسها و معرفة أهم العوامل الطبیعیة التي تحكمها و تؤثر في نمو مجالها و اتجاه توسعها
   : الموقع -5-2-1-1

وقــع مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي دراســة التجمعــات الحضــریة وهــذا لمــا لــه مــن دالئــل حــول یعتبــر الم       
     حیــاة اإلنســان واســتقراره فــي مكــان مــا ویعتبــر مــن بــین العوامــل التــي تــأثر فــي الدینامیكیــة العمرانیــة للمدینــة

  . )13-4:شكل رقم(
سطى تبعد عن البحر األبیض المتوسط تقع مدینة بوسعادة في المنطقة الو  :الجغرافي الموقع -5-2-1-2

م حیث أنها تتربع على مساحة جغرافیة قدرها 560: كلم بمتوسط ارتفاع البحر یقدر بـ 200بحوالي 
) 08(هكتار وهي عبارة عن نقطة تقاطع ثالث محاور وطنیة هامة هي الطریق الوطني رقم  809.31

  ). 89(والطریق الوطني رقم ) 46(والطریق الوطني رقم 
تعتبــر مدینــة بوســـعادة كمركــز دائــرة حیــث ظهـــرت إثــر التقســیم اإلداري لســـنة :الموقــع اإلداري -5-2-1-3

 بلدیـة المعـاریف+  الشـمال بلدیـة أوالد سـیدي إبـراهیم:وهي تحتوي على سبع بلـدیات حیـث یحـدها مـن 1965
ب الشـرقي كـل مـن بلدیـة مـن الجنـوب الغربـي والجنـو تمـا  من الغـرب بلدیـة التامسـةو  الشرق بلدیة المعاریف،

  )14-4:شكل رقم(امـــــــــــــــامل وبرج ولتـــــاله

  
  بوسعادةمدینة  موقع و موضع: 13-4:شكل رقم

 Malika OUZIR, Thèse DOCTORAT ,L'INTEGRATION DU CONSEPTE DEVELOPPEMENT المصدر :
DURABLE DANS LES INSTRUMENTS D'URBANISME, UNIVERSITE 
CONSTANTINE1,2017,P263  
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موقع و : 14-4:شكل رقم
  بوسعادةمدینة  موضع

تركیب الباحث بعد : المصدر
 2017 مراجعة تقنیة
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 :الطبیعیة الدراسة -5-2-2

 ولقد ,مجالیة إمكانیات من بها لما نظرا المسیلة والیة بإقلیم تقع التي المدن أهم من بوسعادة مدینة تعتبر
  .حالیا علیه هي ما إلى تصل حتى وتشكلها تطورها في كبیر تأثیر لموقعها كان

 اختالف وجود نالحظ بوسعادة لمدینة الطبوغرافیة الخریطة خالل من : الطبوغرافیة  البنیة -5-2-2-1
 العوامل هذه،االنحدار وطول درجة والتقارب واالنخفاض االرتفاع حیث من الطبوغرافیة المظاهر في وتباین

 القشرة انجراف تم ،ومن التعریة االودیة وجود بسبب كالفیضانات االخطار من العدید تنشیط شانها من
 االرتفاع عامل على واعتمادا وغیرها للجبال القویة االنحدارات وجود بسبب  الصخریة ،االنهیارات االرضیة

   .والمنخفضات والسهول  والسهوب  كالجبال  تضاریسیة  وحدات عدة تظهر یمكن
 والجنوبیة  الغربیة وبیةالجن الجهة في الجبال  بمتوقع  الدراسة منطقة تتمیز : االرتفاعات-5-2-2-2

  :نالحظ حیث  الشرقیة
 جبال یوازي والذي. م 772 إرتفاع على " موبخرة جبل " وجود بوسعادة لمدینة الغربیة الجهة في 

 حوضا معا یشكالن م 947 ب ارتفاعه یقدر الذي . البلدیة مقر من الشرقیة الجهة في الموجود كردادة
 ـ شدید انحدار ذو تجمیعیا

 لتقل  م 718 بـ یقدر ارتفاع على إبراهیم سیدي منكب جبل یتوضع كردادة الجب شرق في 
 . الشمالیة الجهة الى اتجهنا كلما االرتفاعات

 یقدر الذي هوري قوري بجبل محدودة 541 الى 443 من بها االرتفاعات تقدر الشمال من اما 
 منطقة وهي  الجنوب نحو اتجاه ذتأخ والتي القوبة بانحداراته  بدوره یتمیز والذي م1032 ب ارتفاعه
 . سهلیة

 م639 الى م443 محدودة ارتفاعات ذات التضاریس قلیلة منطقة نجد ،  للبلدیة  الجنوبیة الجهة في 
 منطقة وهي  الجنوب في المعالق جبال و الشمال في إبراهیم سیدي منكب و كردادة جبل بین تقع

 كما،  للمدینة المبني االطار موقع وهو المائیة الشبكة و السیالن كثرة وهو المنطقة هذه یمیز ما سهوب
 ب ارتفاعه یقدر الذي العلق بجبل "  محدودة انها  بوسعادة بلدیة  الجنوبیة الجهة اقصى  في نجد ان

  .القویة بانحداراته یتمیز ، " م1327
 : أهمها األودیة من هامة شبكة بوجود تتمیز فهي ، المنخفضات یخص فیما أما
 موبخیرة جبل بین محدود طویل رواق شكل على هو و م 600 ارتفاع ذو : بوسعادة واد منخفض 

  . للبلدیة الشمالي السهل في یصب و كردادة جبل و
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 على م 587 بـ یقدر ارتفاع ذو بوسعادة مدینة غرب شمال في الموجود : میطر واد منخفض 
 .)14-4:شكل رقمانظر (بلدیةلل الشمالیة الجهة في  م 547 و البلدیة من الغربیة الحدود

 و مـوارد فـي تتحكم التي الهامة الطبوغرافیة العوامل من االنحدار یعد :االنحدار توزیع -5-2-2-3
 ، واتجاهه المیاه جریان سرعة خالل من الطبیعیة االخطار دراسة في مهم عامل انه كما الوسط إمكانیـات
  أخرى الى منطقة من االنحدارات تختلـف حیث، عملیةال الحیاة في واستقراره البشري العنصر وسالمة
 إلى تقسیمها یمكن حیث االرتفاع حسب  وذلك الجنوب الى الشمال ومن الغرب الى الشرق من ویتباین
   :كمـایلي فئـات

 

  

- 
 فئة

رات
حدا

االن
 

یفة
ضع

ال
 

0-
%3  

- 
 فئة

رات
حدا

االن
 

سط
متو

ال
  

3-
%1

2
  

- 
 فئة

رات
حدا

االن
ال 

ویة
ق

  
12

.5
- 

%2
5

  

- 
 فئة

رات
حدا

االن
 

ویة
الق

 
  جدا

25-
50 %  

- 
 فئة

رات
حدا

االن
 

كبر
ا

 
مـن

   
50 %  

  بوسعادةمدینة  موقع و موضع: 14-4:شكل رقم
 2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر



  مدن منطقة الحضنةبالمعاییر البیئیة في أدوات التهیئة و التعمیر  دراسة__________  الرابعالفصل 

265 
 

  :بوسعادة مدینة منطقـة جیولوجیـة  -5-2-2-4
 عرفتها ضخمة وانكسارات النتوءات، عن ناتج أنه بین عامة بصفة الحضنة لحوض الجیوتقنـي التحلیل إن

 جدولال(واألولیغوسان العلوي األیوسان عصر خالل قاریة توضعات أحدثت الریحیة التعریة سببها المنطقة
 ترسبات عن عبارة هي األشكال هذه والبلیوسان، المیوسان نهایة في الحالي شكلها أخذت ،)41-4 رقم

 : منها لوجیةالجیو  األزمنة خالل تكونت
  :ترسبات طینیة قدیمة وحدیثة  -  أ

ســم، تتمثــل فــي  10هــي ترســبات لمــواد ذات ســمك صــغیر، عمومــا حیــث ال یتعــدى فــي بعــض األحیــان    
 .الطین ذات لون بني مختلطة غالبا بالرمال 

  : الكثبان الرملیة  -  ب
موجــودة علـــى ضـــفاف واد تامســـة وواد میطـــر، تكـــون محملـــة فـــي بعـــض األحیـــان بـــالمواد طینیـــة ناتجـــة عـــن 

 .مظاهر التعریة، یدخل في تكوینها الكوارتز 
  : ترسبات الزمن الثالث القاري  -  ت

تكوینــات  –وهــي عبــارة عــن تشــكیالت ناتجـــة أساســا مــن تكوینــات قاریـــة تتمثــل فــي تكوینــات طینیــة حمــراء 
لكونغلومیرا، موجودة في جنوب مجال الدراسة من جهة ومن جهـة أخـرى علـى طـول الطریـق المـؤدي الرمل وا

 .م250إلى  50حیث یتغیر سمك هذه التكوینات من  -برج ولتام  -إلى 
  ):Turonien(ترسبات التیرونیان   -  ث

 .یتمیز بتوضعات من الكلس والرمل وفي بعض األحیان من الكلس والطین 
  ) :Cenomanien( ان ترسبات السینومانی  -  ج

الطینیــة، إضــافة  التشــكیالت الموجــودة فــي جنــوب بوســعادة تتكــون أساســا مــن مجموعــة مــن المــواد المارنیــة و
ـــر، أمـــا فـــي الجهـــة الشـــمالیة نجـــد أن  ـــة مـــن قشـــرة كلســـیة ذات ســـمك متغی ـــدولومیت، نجـــد كـــذلك طبق إلـــى ال

 ).ها عنصر الفحمیدخل تكوین(التشكیالت السطحیة مختلفة یغلب علیهاالكاربونیة 
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 بوسعادةمدینة  طبوغرافیة: 41-4:جدول رقم

  PDAU، 2017 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر
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  :مدینة بوسعادة لالمعطیات المناخیة  -5-2-3
 فـــي تقـــع  بوســـعادة فمدینـــة المدینـــة علـــى الطبیعیـــة االخطـــار تـــأثیر فـــي مهمـــا عـــامال  المنـــاخ یعتبـــر        
ــذا الصــحراوي واألطلــس التلــي االطلــس همــا جبلیتــین سلســلتین بــین المتواجــدة الحضــنة منطقــة  تتمیــز فهــي  ل
 مدینـة منـاخ یتمیـز ,بـالجنوب الجـاف الصـحراوي منـاخ و رطـب شـبه المتوسـط البحـر مناخ بین انتقالي بمناخ

 بــاردة شــمالیة هوائیــة راتلتیــا تعرضــها یفســر مــا هــذا جــاف حــار وصــیف األمطــار قلیــل بــارد بشــتاء بوســعادة
  .)42-4 رقم جدولال(صیفا حارة جنوبیة أخري و شتاءا

  

  التحلیل  

اقط
تس

ال
  

  
  

 كمیات ان 
 األمطار
 الخاصة

 قلیلة بالمنطقة
 طوال ومتذبذبة

 السنة، و أن
 لم شهور هناك

 فیها تتساقط
  األمطار
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ك
 

اقط
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ال
  

حیث ان  اغلب  و) 2016 - 1990(الفترة من خالل    مم192.97  بـ لمدینة بوسعادة الهطول متوسط یقدر    

مم ثم ماي ب  30,50التساقطات تكون في فصل الربیع والخریف حیث نسجل اكبر قیمة في شهر سبتمبر ب 

  .مم 6،40نا اقل التساقطات في شهر جویلیة ب مم كما سجل 22،4ثم اكتوبر ب  25,60

رارة
الح

  

  
  

 ادنى درجة  تبلغ
الحرارة للمدینة  ب 

في شهر جانفي  ° 5.83
 ت اقصى درجة وسجل
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في °40,72الحرارة ب 
كما ,شهر جویلیة 

اقصى درجة  سجل 
في متوسطة  حرارة 

    ° 31،43شهر جویلیة 

نى
منح

  
رات

تغی
  

ات
درج

 
رارة

الح
  

و للحرارة دور كبیر ,تتأثر الحرارة بشكل عكسي للتساقط حیث تنخفض كلما زاد االرتفاع 
،غیـر أنهـا تسـاهم بقسـط كبیـر فـي ,دور في نمو الغطاء النباتي ، التبخر، حالة التربة 

مولـة عملیات التجویة ، حیـث تعمـل علـى تصـدع و تشـقق الصـخور  وبتـالي زیـادة الح
   .الصلبة في األودیة

وبة
لرط

ا
:  

 في بها الرطوبة ترتفع
 و جانفي، و دیسمبر
 و جوان في تنخفض

 شهر غایة الى جویلیة
  .اوت

  

ني
منح

  
القة

الع
 

 بین
اقط

تس
ال

 
رارة

والح
  

یاح
الر

  
شرقیة، ریاح 

  البحري،
 القبلي السیروكو  " 

ریاح الغربیة  
الشرقي  الظهراوي"  
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 .بوسعادةالمعطیات المناخیة لمدینة  قراءة في: 42-4:جدول رقم
  .PDAU، 2017 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر
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  قراءة في مخططات التهیئة و التعمیر لبلدیة بوسعادة -5-2-4
  .بوسعادة لبلدیة ) P.D.A.U(و التعمیر  للتهیئة لمخطط التوجیهيا -5-2-4-1

  

  

  UA1القطاع العمراني   -
  UA2القطاع العمراني   -
   UA3القطاع العمراني   -
   UA4القطاع العمراني   -
   UA5القطاع العمراني   -
  UA6القطاع العمراني   -

 
ن أهم البلدیات الرئیسیة التي تنتمي إلى إقلیم والیة المسیلة نظرا لما لها من إمكانیات مجالیة تعتبر بلدیـة بوسعادة م

(  08معتبرة حیث نجدها تقع عند تقاطع محاور رئیسیة تنتمي إلى شبكة المحاور الوطنیة و هي الطریق الوطني رقم 
، هذا ) بإتجاه سیدي عامر (  89الطریق الوطني رقم ، ) الجلفة  –المسیلة (  46الطریق الوطني رقم ) بسكرة  –الجزائر 

الموقع كان له األثر الكبیر في تطور المجال البلدي و على العموم فقد تحكم في شكل المجال البلدي و شكل المدینة عدة 
  : نذكر منهاعوامل مهیكلة 

 شبكة الطرق الوطنیة.  
 ل الحالي و إتجاه نسیج المدینةوادي بوسعادة و خاصة وادي میطر الذي ساهم في تحدید الشك. 
  نسیج المدینة  اتجاهالتضاریس الموجودة و التي حددت شكل و. 
  األراضي الفالحیة و التي حدت من إمكانیات التوسع و وفرة األراضي القابلة للتعمیر.  

  . لمدینة بوسعادة تحلیل التطور السكاني: 43-4:جدول رقم
  .SCHÉMA DE COHÉRENCE URBAINE (SCU) de BOU-SAADA,PH I,2011,P36 :المصدر
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  :مخططات شغل األراضي  -5-2-4-2
  :مخططات لشغل األراضي و هي كاآلتي 10السابـق رلقـد أقترح المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمی

  

 
 

،  04، 01: من هذه القائمة المبرمجة و هي رقم  مخططات شغل األراضي 03لم یتم إعتماد إال   
و بالتالي فقد قمنا  ،باإلضافة  إلى مخطط شغل أراضي آخر متمثل في حي الهضبة و المدینة القدیمة ،09

مخطط لشغل األراضي و  19بتقسیم النسیج العمراني لمركز بلدیة بوسعادة و المناطق المخصصة للتوسع إلى 
  :سیم على المعاییر التالیـة قد إعتمدنا في هذا التق

  نوعیــة التهیئـة أو العملیة العمرانیة التي تتناسب مع المنطقة.  
 التهیئة الجدیدة أي المناطق المخصصة للتوسع سواء للمدى القریب أو المتوسط. 
  المناطق المتشابهة من حیث الوضعیة الحالیة للشكل المعماري و الشكل العام للنسیج. 
 عتبار المناطق المنجزة علیها مخططات شغل أراضي سابقـا األخذ بعین اإل.  

 .بوسعادة مخططات شغل األراضي : 44-4:جدول رقم

  .2012،األولى،الـمـرحلة لبلدیة بـوسعـادة مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئـة والتعمیـر :المصدر
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  شبكة الطرقات بمدینة بوسعادة النقل و-5-2-5
  طرقات بمدینة بوسعادةالوضعیة الحالیة لشبكة ال  

  

نة 
مدی

ت ب
طرقا

ة ال
شبك

ل
ادة

سع
بو

  

  

  
 

  طریق بلدي  المعذر  38طریق والئي رقم   46طریق وطني رقم

  
ها ، كما تساهم ببعض تهیكل المدینة مجموعة من الطرق الوطنیة و الوالئیة تتخللها طرق ثانویة و  ثالثیة تربط أنحاء المدینة

  :المدینة وهي الوصول إلى نقاط التجمیع لجمیع أحیاءفي تسهیل عملیة جمع النفایات وتسهیل 
 الطرق الوطنیة:  

  .الرابط بین بوسعادة و الجزائر بالجهة الشمالیة08 :الطریق الوطني رقم 
 .الرابط بین بوسعادة و بسكرة بالجهة الشرقیة 46 :الطریق الوطني رقم 

على مسافة  الرابط بین مدینة بوسعادة و والیة الجلفة مرورا ببلدیة سیدي عامر ، یمتد89 :رقم  الوطنيق الطری
 . كم داخل مجال البلدیة من الناحیة الغربیة7,9

   الطرق الوالئیة
  الرابط بین بوسعادة و المعاریف 04 :الطریق الوالئي رقم 
  ولتام  الرابط بین بوسعادة و:   05الطریق الوالئي رقم

 البلدیة الطرق: 
   كلم 07 طوله میطر ونقب بوسعادة بین یربط بلدي طریق
   .كلم 10,6بطول  )رالمعذ(  الفالحیة والقریة بوسعادة بین یربط أخر طریق

 الوضعیة الحالیة لشبكة الطرقات بمدینة بوسعادة: 45-4:جدول رقم

  . .SCHÉMA DE COHÉRENCE URBAINE (SCU) de BOU-SAADA,PH I,2011,P32 :المصدر
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  :الدراسة السوسیو اقتصادیة-5-2-6
 مـن لـه لمـا المراحل، مختلف عبر للمدینة السكان و السكن نمو إلى تحلیل ظاهرة الجانب هذا في نتطرق     

     .)46-4 رقم جدولال(علیه تعاقبت التي األزمنة عبر للمدینة الحضري النسیج مورفولوجیا في إنتاج أهمیة
   .النمو و انعكاسات و نتائج ذلك على المدینة هذا إلى أدت التي األسباب أهم تطرق إلىسن كما    
  لمدینة بوسعادة السوسیو اقتصادي التحلیل  
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بحیث تبین من خالل دراستنا أن مجالنا  االعتبارفي تقدیرنا لآلفاق المستقبلیة الدیموغرافیة أخذنا هذه العوامل بعین      
  .له ألن یكون قطب توازن في الوالیة ككل یتوفر على إمكانیات تؤه

لقد كان لهذه العوامل تأثیر كبیر على وتیرة التزاید كما هو الحال في أغلب مناطق التراب الوطني و على أساس هذه       
،و ذلك حتى  2008 – 1998العوامل فإننا سوف نعتمد في تقدیرنا للسكان معدل النمو المستنتج فیما یخص الفترة 

الضغط المفروض على مركز  امتصاصى البعید من أجل الحفاظ على السیاسة المنتهجة بهذه البلدیة و الرامیة إلى المد
ألي تغیرات إداریة قد تطرأ و ما یترتب عنها من  لالستعدادالمناطق المبعثرة و التجمع الثانوي و أیضا  باتجاهالبلدیة 

 .االحتیاجاتإزدیادات في حجم مختلف 
   لمدینة بوسعادة السوسیو اقتصادي التحلیل: 46-4:جدول رقم
  2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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  . لمدینة بوسعادة تحلیل التطور السكاني: 47-4:جدول رقم

  .SCHÉMA DE COHÉRENCE URBAINE (SCU) de BOU-SAADA,PH I,2011,P41 :المصدر
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  :  02نتیجة 
  لكن بطریقة  االتجاهاتتبین من خالل دراستنا أن النسیج العمراني للمدینة قابل للتوسع في جمیع

محدودة جدا بحیث یتركز أساسا الجزء األكبر إلمكانیة التوسع بالجهة الشمالیة للمدینة و ذلك في األراضي 
الجنوب، شرق (الباقیة  االتجاهاتین جبل قوري هور و وادي میطر ، ثم بدرجة أقل في المحصورة ب

 ) .إلخ ...جبال ، ودیان ، رمال (،و ذلك راجع إلى كثرة العوائق الموجودة في طریق هذا التوسع ) وغرب 
  ضم كل من حي میطر و الباطن إلى مقر بلدیة و ذلك نظرا لتداخل نسیجهما مع نسیج المقر و
 .رتباطهما المباشر به و ذلك خاصة في المستقبل ا
  خلق حزام خارجي یحیط بالمدینة بالجهة الشرقیة قدوما من بسكرة بإتجاه الجزائر و ذلك قصد تخفیف

كم  13,12بحیث یبلغ طوله ) خاصة فیما یتعلق باآللیات الثقیلة (الضغط الممارس على مركز المدینة 
بیة انطالقا من مفترق الطرق المؤدي إلى الجزائر إلى الطریق المؤدي إلى باإلضافة إلى آخر بالجهــة الغر 

 .كم  4,41الجلفة  بحیث یبلغ طوله 
  إلخ ...خاصة وادي میطر و المنطقة الرملیة (حمایة النسیج العمراني الموجود و المستقبلي من العوائق
 .بإنجاز حواجز عبارة عن أحزمة تشجیر ) 
 عادة توظیفها منفصلة ..) مسجد النخلة ،متحف نصر الدین دینیه( لمساجد ترمیم المباني العامة وا وإ

 .وتعمیم التنمیة العمرانیة على كامل محیطها وعلى النسیج المجاور بأكمله 
  إعادة تهیئة الطرق والممرات المؤدیة للمعالم التاریخیة و توحید واحهات تتناسق مع النمط العمراني

 .ال مواد البناء التي تختلف نع تجسسد هذا النمط للمنطقة والقضاء على استعم
  تأهیل البنى التحتیة من شبكات میاه وشبكة الصرف الصحي واإلنارة. 
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و هل أدرج ضمن مخططات  بوسعادةالفیضانات في مدینة دراسة تفصیلیة للمعیار األول  -5-2-7
 :التهیئة و التعمیر بهاته المدینة

  مقدمة       
 المدنیـة الحمایـة مصـدر حسـب وذلـك الفیضـانات مـن الخطـورة عالیـة كمنطقة بوسعادة مدینة صنفت        

 الحضـنة شـط حـوض فـي تصـب حیـث بالمدینـة الكثیفـة الهیدروغرافیة الشبكة  اهمها ألسباب لعدة راجع وهذا
  .فیضیه ودیان عن عبارة غالبیتها

 بوسعادة واد و میطر واد  في تتمثل   والتي  لمدینةا تحتویها التي  رئیسیین وادین منها نمیز حیث        
 التي المنطقة طبوغرافیةك  الفیضان حدوث على مساعدة عوامل عدة الى باإلضافة المدینة یخترقان اللذان
 او  التقلیل في كبیر  دور العوامل هاته وكل والمناخ التربة طبیعة النباتي الغطاء قلة و باالنحدار تتمیز
  .)48- 4 رقم جدولال(هحدوث سبةن في الزیادة

  
 الخسائر  التاریخ

  البشریة
 تكرار مدة  التساقط سرعة  األسباب  المادیة الخسائر

  الكارثة

  وفاة 1  92- 10-09
  إصابة 1

  /  سا/ملم 22.8  الواد فیضان  متضررة منازل 09

  مأوى بدون عائلة 01  /  99- 18-12
  متضرر منزل 02

  حیوانات هالك

  /  /  الواد فیضان

  مأوى بدون عائلة 34  /  2000- 27-09
  متضرر منزل 31
 من كبیر عدد هالك

  الحیوانات

 08 /ملم 82.2  الواد فیضان
  سا

  عام 100

21-
23/09/2007  

  وفاة 02
 من العدید

  المصابین

 في كبیرة مادیة خسائر
  ...والطرقات المنازل

  /  سا 12 /ملم52.5  الواد فیضان

  

                                 مدینة بوسعادةیمثل تاریخ الفیضانات في  :48-4:جدول رقم
  2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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  :الشبكة الهیدروغرافیة -5-2-7-1
فــي الجهــة الجنوبیـة الغربیــة لشــط الحضــنة، حیــث   18و رقــم 17تقـع األحــواض الجزئیــة لــواد بوسـعادة رقــم   

و شـــــرقا  21و  20جنوبـــــا األحـــــواض الجزئیـــــة رقـــــم  و 24و  07یحـــــدها شـــــماال األحـــــواض الجزئیـــــة رقـــــم  
 .)18-4 رقم الخریطة( 17أما غربا فیحدها الحوض التجمیعي رقم  23و  22األحواض الجزئیة رقم 

  

  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 التي تصب في شط الحضنة الشبكة الهیدروغرافیة :18-4:خریطة رقم     
MUSTAPHA KEBICHE, LE BASSIN VERSANT DU HODNA (ALGÉRIE)  ARTICLE    : المصدر    
  , TRAVAUX DE L'INSTITUT DE GÉOGRAPHIE DE REIMS, 1994, p29  
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  : بوسعادة بمدینة للفیضانات خصائص -5-2-7-2

 كان 2007فیضان خاصة ، جسیمة واقتصادیة بشریة خسائر فلتخ مرة كل وفي دوریة الفیضانات أن

 الى بالضافة الوابلیة األمطار األول سببیا كان التي والعمرانیة البشریة الخسائر ناحیة من أشد وقع هل

-4 رقم الشكل(للمدینة التحتیة والبنى المنشآت ي ةكبیر  ارأضر  ألحق مما الفیضیة المناطق في التعمیر

15( .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بوسعادةالمناطق المعرضة لخطر الفیضانات في مدینة :  15-4رقم شكل
 2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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  :بوسعادةحساسیة األخطار الطبیعیة بمدینة  -5-2-7-3

نیة والطبیعیة للمدینة یمكن تحدید المناطق األكثر عرضة وتأثرا بخطر من خالل الدراسة العمرا
-4 و 49-4 رقم جدولال(الفیضانات، بحیث یتضح لنا أن المناطق الموجودة على ضفاف األودیة 

هي مناطق فیضیة مهددة بحدوث الفیضانات وذلك لعدم احترام االرتفاق الخاص بالوادي، إضافة إلى )50
،أما أبرز  في األراضي المنخفضة أو ذات انحدار وهذا ما یؤدي الى غمرها بالمیاه المناطق المتواجدة

  . ها، الذي یعتبر أكبر تهدید لمیطرالمناطق الفیضیة في المدینة فهي تلك المتواجدة على ضفاف واد 
  

  

    

  

  بوسعادةالمعرضة لخطر الفیضانات في مدینة  المناطق :49-4:جدول رقم
 2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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 بوسعادة مدینة في الفیضانات لخطر المعرضة المناطق -5-2-7-4

  

  

  

 بوسعادة المناطق المعرضة لخطر الفیضانات في مدینة : 50-4:جدول رقم
 H MAKHLOUFI, K BOUDJEMAA, R ALI, L’URBANISATION D’UNE VILLE OASIENNE            :المصدر

«BOUSSAÂDA »FACE AUX RISQUES D’INONDATIONS ET D’ENSABLEMENT, article publier ,PP49-53  
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 : الفیضان لخطر المتعرضة األحیاء دراسة -5-2-7-5
  بوسعادةسبب حدوث الفیضانات في مدینة 
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 بوسعادة یقع بمحاذاة واد 
  هكتار 55مساحته 
   نشأ هذا الحي أثناء
 ةالفتر 

  ).1958- 1951(ما بین  
 

 

 حي
طر

می
  

 میطر یقع بمحاذاة واد 
  هكتار 105مساحته 
  ةلفتر نشأ هذا الحي أثناء ا 

  ).2010- 1990(ما بین  

  

  دراسة االحیاء المتعرضة لخطر الفیضان :51-4:جدول رقم

 2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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  بوسعادةسبب حدوث الفیضانات في مدینة 
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  بوسعادةسبب حدوث الفیضانات في مدینة  :52-4:جدول رقم

 2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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  :مدینة بوسعادةت على دراسة تأثیر خطر الفیضانا -5-2-7-6
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الهیدروغرافیة الشبكة   أهمها ألسبابذا راجع لعدة وه عالیة الخطورة من الفیضانات تصنف مدینة بوسعادة كمنطقة
الكثیفة بالمدینة حیـث تصـب فـي حـوض شـط الحضـنة غالبیتهـا عبـارة عـن ودیـان فیضـیه حیـث نمیـز منهـا وادیـن 

عـدة عوامـل مسـاعدة  إلـىاللـذان یخترقـان المدینـة باإلضـافة  واد میطر وواد بوسعادة وهيرئیسیین  التي تحتویها 
طبیعـة التربـة والمنـاخ وكـل  قلة الغطـاء النبـاتي وطبوغرافیة المنطقة التي تتمیز باالنحدار ك ن على حدوث الفیضا
  .هنسبة حدوثاو الزیادة في  كبیر في التقلیل  هاته العوامل دور 

  مدینة بوسعادةدراسة تأثیر خطر الفیضانات على  :53-4:جدول رقم  
 2018تركیب الباحث بعد مراجعة تقنیة : المصدر
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  :  03نتیجة 
ان الوقایــة مــن لألخطــار الطبیعیــة وهــذا بعــد تحدیــد نــوع االخطــار التــي تتواجــد بمدینــة بوســعادة  والمجــال        

الذي یؤثر فیه كما  قمنـا بتحدیـد منـاطق الخطـرة التـي ال یمكـن التعمیـر فیهـا والمنـاطق المتوسـطة الخطـورة والتـي 
یــة فــي البنــاء والمنــاطق األمنــه التــي یمكــن التعمیــر  فیهــا ولكــن یمكــن التعمیــر فیهــا ولكــن باســتعمال شــروط  تقن

  .یجب القیام  عملیة الصیانة والترمیم لألحیاء الغیر المخططة والهشة 
والتــي تبعـــد عـــن منـــاطق الخطـــر كمـــا اننـــا قمنــا بوضـــع بعـــض التوصـــیات العملیـــة والتقنیـــة  التـــي یجـــب          

شاشـــة الوســـط الحضـــري والتـــي بهـــا نحـــاول التخفیـــف مـــن حجـــم بالقیـــام بهـــا  فـــي كـــل منطقـــة خطـــر لتحســـین  ه
كل منطقة ولكن مـن غیـر المعقـول ان تكـون التوصـیات التقنیـة  اإلخطارالخسائر العمرانیة والبشري التي تحدثها 

كافیة للتقلیل من حجم الكوارث الطبیعیة وانه یجـب ان تكـون مقترنـة بتوصـیات فـي الجانـب التسـییري والوقـائي و 
 .المكبر والجانب القانوني  لإللمام بجانب الكوارث الطبیعیة اإلنذار
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  انواع
 النفایات

نظام الجمع و نقل النفایات 
 الحضریة الصلبة

  

مرحلة 
المعالجة 

 القبلیة

 عضویة 

 إطارات  بالستیك  زجاج 

ورق 
 وكربون 

 بطاریات 
 معادن 

الجمع 
الجمع  المختلط

ـــــــــــــع  اإلنتقائي الجم
اإلنتقــــــائي 

  الطوعي

  مرحلة الجمع
 و النقل

مرحلة 
المعالجة 
 النهائیة

  بمدینة بوسعادة نفایات الحضریة الصلبةمراحل تسییر ال

  
        :بوسعادةفي مدینة  المشاكل الناجمة عن سوء تسیر النفایات الحضریة الصلبة -5-2-8

تـم معرفـة جملـة مـن المشـاكل  لمدینـة بوسـعادةسنقوم بدراسة معمقة و شاملة لمخطط جمع النفایات         
یعاني منها عملیة الجمع ، و لعل من المشاكل و التحدیات التي واجهـت المدینـة هـي انتشـار رهیـب  التي

و ذلـك لحـل جـزء مـن مشـكل   ببوسـعادةللمفرغات العشوائیة حیث تم معالجـة ذلـك بوضـع مركـز ردم تقنـي 
 .)16-4 رقم الشكل(النفایات و المفرغات العمومیة 

و  ییر النفایــات الحضــریة الصــلبة المنزلیــة فــي مدینــة بوســعادةحیــث نقــدم حوصــلة حــول عملیــة تســ      
ذلــك بمعرفــة اإلدارات المختصــة فــي ذلــك المتمثلــة فــي البلدیــة و المؤسســة العمومیــة الوالئیــة لمراكــز الــردم 
التقني ببوسعادة ، ثم عملیة الجمـع و ذلـك بتوضـیح طـرق و مراحـل  الجمـع و الوسـائل المعتمـدة فـي هـذه 

نقــل النفایـات الحضــریة الصــلبة الـى مركــز الــردم التقنـي بالمســیلة مــع معرفـة مختلــف وســائل العملیـة ، ثــم 
  .)55-4 و 54-4 رقم الجدول( نقلها ، ثم مرحلة المعالجة النهائیة للنفایات المنزلیة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  بمدینة بوسعادة تسییر النفایات الحضریة الصلبة: 16-4:شكل رقم
 2018بعد مراجعة تقنیة تركیب الباحث : المصدر
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  بوسعادة مدینة في الصلبة الحضریة النفایات كمیة تطور -5-2-8-1

  بوسعادة النفایات الحضریة الصلبة في مدینة
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  دةبوسعا مدینة في الصلبة الحضریة النفایات كمیة تطور  :54-4:جدول رقم
  .SDGDU، 2017 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر
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  لمدینة بوسعادة ومـكمیة النفایات المطروحة لكل ساكن في الی دراسة-5-2-8-2

  بوسعادة النفایات الحضریة الصلبة في مدینة
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ة بالمدینة و یرجع نالحظ من الجدول و الدائرة النسبیة عالقة طردیة بین تطور عدد السكان وكمیة النفایات المطروح
ذلك إلى الهجرة من المناطق المجاورة وذلك لتوفر الخدمات التعمیمیة والصحیة بها، باإلضافة إلى البناء العشوائي 

، و التوسع الذي شیدته المدینة في جهة  )القیسة والكوشة(والجهـــة الغربیة) سیدي سلیمان(في الجهة الجنوبیة
بنسبة  2013لتزداد في سنة   %14طن اي بنسبة  15496قدرت بـــ  2012ة في سن) المدینة الجدیدة(الشمال 

 %22طن بنسبة  24382بــ  2015طن وسنة  22898بقیمة  2014طن ــ، ثم في سنة  22723ـ بقیمة  21%
 .زیادة في عدد السكان  وبالتالي زیادة في كمیة النفایات بالمدینة همما نتج عن 2016في سنة  %22ثم   

  لمدینة بوسعادة ومـكمیة النفایات المطروحة لكل ساكن في الی دراسة :55-4:قمجدول ر 
  .SDGDU، 2017 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر
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  دراسة القطاعات جمع النفایات المنزلیة الصلبة بالمدینة  -5-2-8-3

  النفایات الحضریة الصلبة بالنسبة للقطاعات  جمع
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 جدول یوضح األحیاء الموجودة في كل قطاع
 

منها عدد من االحیاء ، یقتصر تسییرها حالیا  قطاعا كل قطاع 12تقسم مدینة بوسعادة حسب البلدیة الى 
على عملیتي النقل و الجمع بالرغم من الزیادة المستمرة في حجم النفایات المنزلیة الصلبة الحضریة 
الناتجة كما سبق عن االرتفاع في عدد سكان المدینة و التحسین المستمر في مستوى و انماط 

                                        .                            االستهالك

  دراسة القطاعات جمع النفایات المنزلیة الصلبة بالمدینة   :56-4:جدول رقم
  .SDGDU، 2017 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر
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المشاكل المتعلقة بتسیر النفایات الحضریة الصلبة بمخططات شعل االرض حدیثة النشأة  -5-2-8-4
  ”المدینة الجدیدة  26و  02طاع رقم الق “

    26و  02تحلیل القطاع   

1.
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 08 رقم الوطني الطریق محور على المدینة شمال هور قوري جبل بمحاذاة تقع الجدیدة الحضریة السكنیة ةالمنطق
 السكن أنماط جمیع على المدینة هذه احتوت حیث  جدیدة، مدینة أصبحت التوسع وبعد للمدینة أخر قطبا لتشكیل ،

  .هكتار 253.58  بــــ مساحتها وقدرت  ساكن 33880  الجدیدة المدینة سكان عدد وبلغ, والجماعیة الفریة
  المشاكل المتعلقة بتسیر النفایات الحضریة الصلبة بمخططات شعل االرض حدیثة النشأة :57-4:جدول رقم

 .SDGDU، 2017 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر
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  المجموعة من النقاط السوداء 2017كمیة النفایات المفرزة في عام  - 5-2-8-5

  المجموعة من النقاط السوداء 2017النفایات المفرزة في عام كمیة 
  

  

  

  

  

  مدینة بوسعادةب 2017كمیة النفایات المفرزة في عام  :68-4:جدول رقم
  .SDGDU، 2017 إعداد الباحث على خلفیات معطیات: المصدر
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  خالصة الفصل

 العوامـل مختلـف ، وو بوسعادة المسیلة تي الحضري لمدین النمو واقع على الوقوف حاولنا الفصل، هذا في   

 لتحـدث العوامـل هـذه تضافرت اجتماعیة، و اقتصادیة مجالیة، كانت سواء سریعة بوتیرة إلى تطورها أدت التي

 سـهلة التعمیـر منبسـطة أراضـي علـى موضـعهالت المدینة كما سـبق القـول أن إلى راجع هذا و المدینة، أزمة نمو
تسـریع اسـتهالك األراضـي بشـكل مفـرط، فـي غیـاب تخطـیط محكـم  فـي سـاهمت داخل او في اطراف المدینة 

 . عدم اعتماد أداة تخطیط فعالة الوقت نفس في و و فعال

 مـن إلیهـا السـكان توافـد إلـى الوالیـة، أدى إلقلـیم المحـرك القطـب تعتبـر فالمدینـة االقتصـادیة الناحیـة مـن و    
 المـوارد علـى الطلـب حـدة اذكـى ممـا مسـتمرا تزایـدا یعـرف األخیـر الوالیة،هـذا خـارج مـن و المجـاورة البلـدیات

اقامــة مشـاریع طوعیـة عشــوائیة  أجـل او مــن ، إلقامـة بنایــات فوضـویة فـي غیــاب الرقابـة)العقـار(الموضـعیة
 اإلداریـة و الفوضـى القـرارات ضـغط و دعـم تحـت نمـت لمدینـةا أن یؤكـد المسـتقبلیة، و هـذا لتلبیـة االحتیاجـات
 .على حساب البیئة

 تتخـبط المدینـة و تشـبع تلـك المبرمجـة للتعمیـر المسـتقبلي قبـل اوانهـا، جعـل الموضـعیة المـوارد ان نقص     

للبحـث عـن دلیـل  إالما مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر قبـل الوقـت القـانوني،  و عقاریة أزمة في
  .الحدودیة البلدیات نحو و المدینة فراغات لتعمیرها في أطراف

مـن  أكثـرقانونیـة و فعالـة تسـمح بـالتحكم فـي مجالهـا الحضـري  أداة البحـث عـن أضـحى األسـباب لهـذه     
 .منها مفر ال حتمیة ضرورة، و

 نتائج التحلیل و النقد  
  :والمالحظة المیدانیة الحظنا  ما یلي  بعد المقارنة والتطابق بین مخططات التهیئة المنجزة

  .انالبناءات تعرضت إلى الغمر بالمیاه و ذلك نتیجة تواجدها في السریر الفیضي األكبر لوادی -
  .مشاریع السكن التساهمى الجماعي أنجزت مخالفة ل المخطط المصادق علیه -
  .األولویةتجهیزات و مساكن جماعیة غیر منجزة و أخرى منجزة مع عدم مراعاة  -
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 المشاكل التي تواجهها مخططات شغل األراضي في القیام بدورها  

ـــة الســـاحقة مـــن البلـــدیات  ـــة فـــإن األغلبی ـــات اإلداریـــة والتقنی ـــة الدراســـة رغـــم تـــوفر البنی مـــدن منطقـــة -منطق
 ال تقـوم كمـا یجـب بضـمان الحفـاظ علـى تـوازن البیئـة الحضـاریة، ممـا یجعـل المـدن معرضـة بشـكل-الحضنة

  :  منهانمیز  وذلك إلى أسباب عدیدة ومتشابكة  وكبیر للتلوث والختالل التوازن البیئی
  غیـاب الـوعي البیئـي لـدى عامـة السـكان وكـذلك المنتخبــین وهـو مـا یعكسـه غیـاب لجـان متخصصـة فــي

هـذا یعكـس المحـیط العـام  و.. الحفـاظ علـى البیئـة لـدى أغلـب المجـالس المنتخبـة، وقصـور عملهـا إن وجـدت
ولــم تظهــر فــي وزارة  1991حیــث أن الــوعي البیئــي حــدیث ذلــك أن أول جمعیــة مختصــة لــم تظهــر إال ســنة 

  .1995للبیئة إال مؤخرا أي سنة 
  تقنیین مختصین في مراقبة التلوث بمختلف أشكاله والعمل على محاربتهغیاب .  
 ت موضــوع، كمــا تجعلهــا غیــاب تصــامیم التهیئــة، ممــا یجعــل مراقبــة البلــدیات للنمــو العمرانــي، غیــر ذا

  .غیر قادرة على توجیهه
  وجــود فــراغ قــانوني فــي مــا یتعلـــق بحمایــة البیئــة، ممــا یجعــل عتبـــة التلــوث المســموح بهــا غیــر محـــددة

  . ویسمح للصناعیین بمعدالت مرتفعة
  ن مراقبة جیدة لحالة شبكاتالتي بإمكانها إن تمكن م مخططات الصرفافتقار البلدیات إلى .  
 تــالف النفایــات الصــلبةعتاقــة الوســ حیــث تعمــد أغلــب . ائل المســتعملة والتقنیــات المســتخدمة فــي جمــع وإ

عادتهـا إلـى المنـازلالبلدیات إلى إحراقها مما یسبب تلوثـا حـادا فـي الجـو، ویـؤدي إلـى نقـل الـروائ  ح الكریهـة وإ
  .في حین ینظر إلى معامل معالجة النفایات كاستثمارات زائدة یستحسن تجنبها

ــا العوائــق التــي تحــد مــن فعالیــات  وعمومــا ــا إذا تأملن ــةفإنن فــي القیــام بــدورها فــي حمایــة البیئــة،  الدول
وهـي مسـؤولیة یتحملهـا الجمیـع وتتحملهـا الدولـة ،فإنها في النهایة تـرتبط بمشـكل الـوعي البیئـي لـدى المـواطنین

  .تمع المدني بصفة عامةبصفة عامة بمؤسساتها وأجهزتها وهیأتها المنتخبة، وأحزابها السیاسیة والمج
مشــــكل تلــــوث البیئــــة بصـــفة عامــــة والبیئــــة الحضــــریة علــــى (حیـــث أن التغلــــب علــــى هــــذا المشـــكل 

نمـــا یـــرتبط بضـــرورة توعیـــة ) الخصـــوص ال یـــرتبط فقـــط بتـــوفیر الوســـائل المادیـــة والتقنیـــة لمحاربـــة التلـــوث، وإ
ئــة، وعوامــل هــذا التلــوث، وطــرق المــواطن عبــر مختلــف المؤسســات التربویــة واإلعالمیــة ألخطــار تلــوث البی

  . التخفیف منه، ووسائل محاربته
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  خــــاتمة 
 هـي الحضـري التخطـیط فـي البیئـي البعـد إدمـاج بشـأن األطروحـة بهـات جـاء التـي االقتراحـات أن فیـه شـك ال ممـا

 اكمـ، المجـال هـذا فـي حـدودةم الدولـة إمكانیـات أن طالمـا مطروحـا یظـل سؤال لكن جریئة وأحیانا طموحة اقتراحات
 تظـل فإنهـا ضـروریة، القانونیة المقاربة كانت فإذا ، والتنفیذ التخطیط بین الشاسع الفرق عن كشفت قد الممارسة أن
 مـن تجعـل اقتصـادیة مقاربـة أسـاس علـى مبینـة البیئـة لحمایـة إسـتراتیجیة إعـداد یجـب حیـث كافیـة، غیـر ذلـك مـع

  .المستدام التصمیم البیئي تحقیق في رئیسا مكونا البیئة
 آلیـات وضـعإدراج البعـد البیئـي فـي أدوات التهیئـة و التعمیـر كـذالك عـن طریـق  طریـق عـن إال هـذا یتـأتى لـن    

 غیـر والمنظمـات الخـاص القطـاع مـع الشـراكة وتعزیـز" المـؤدي الملـوث "مبـدأ علـى مبنیـة وضـریبیة مالیـة تحفیزیـة
 ننسـى أن دون والمهـارات للمعـارف أفضـل نقـل لأجـ مـن الـدولي التعـاون تقویـة وكـذا المحلیـة والجماعـات الحكومیـة

 التربویـة البـرامج فـي البیئیـة الثقافة إدخال طریق عن البیئي الوضع إلصالح أساسیا شرطا باعتباره سالتحسی أهمیة
 مـن تجعـل تشـاركیة مقاربـة إطـار فـي العمـومي العمـل فـي البیئـي للبعـد فعلـي باعتبـار تسـمح فكریـة نقلـة لتحقیـق

  .لها ساساأ الدیمقراطیة
   :التخطیطي و التنفیذي المستوى على المتوقعة النتائج لبعض عرض یلي فیما و

فـــي القطــاع العمرانـــي المعمـــاري یجــب علـــى المهندســـین المعمــاریین و العمـــرانین كـــل حســـب  ةالبیئیـــ العوامــل إلدراج
 .اح على كل ما هو جدید اختصاصه أن یعلموا عن القضایا البیئیة و ممارستهم العملیة التصمیمیة و االنفت

 .الحد من الضوضاء مثل الریاح والطبوغرافیا والنباتات فيالطبیعیة  اإلمكانیاتاستغالل  - 1
تنظیم استعماالت األراضى المتوافـق الـذى یهـدف إلـى تقلیـل اسـتخدام وسـائل المواصـالت وخاصـة السـیارات   - 2

مثـــل المنـــاطق (ة الحساســـة للضوضـــاء وتقلیـــل التعـــارض بـــین االســـتعماالت المختلفـــة؛ والفصـــل بـــین األنشـــط
والطـرق االقلیمیـة والسـریعة واسـتخدام المنـاطق الغیـر ) السكنیة والمراكز الثقافیـة والمـدارس وقاعـات المـؤتمرات

 .حساسة للضوضاء مثل المناطق الترفیهیة والمفتوحة والمناطق التجاریة  الكبرى كمنطقة عازلة بینهما
ق بهـــدف اعـــادة المقیــاس االنســـانى للمدینـــة؛ وذلـــك مـــن خـــالل تشـــجیع تنظــیم الحركـــة وتخطـــیط شـــبكة الطـــر   - 3

حركـــة المشـــاة وفـــى نفـــس الوقـــت الـــتحكم فـــى الحركـــة اآللیـــة، بحیـــث یـــتم تســـهیل الحركـــة اآللیـــة فـــى الطـــرق 
 .الشریانیة والسریعة، وتقییدها بدرجات متفاوته فى الشوارع الرئیسیة والشوارع السكنیة والتجاریة

لطرق السریعة خارج المدن لمنـع المـرور العـابر مـن اسـتعمال الطـرق المحلیـة داخـل المـدن ا إنشاء فيالتوسع  - 4
 .ولتشجیع الحركة اآللیة على استعمالها كبدائل للطرق السكنیة

تجنــب اســتخدام المطبــات الصــناعیة فــى الشــوارع المحلیــة بغــرض تهدئــة المــرور بهــا وذلــك ألنهــا تتســبب فــى  - 5
عاقـةاتالف السیارات  ، كمـا أن لهـا تـأثیر ضـار علـى المرضـى اإلنقـاذ والشـرطة و اإلسـعافیارات حركـة سـ وإ

 .أثناء نقلهم
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ـــاطق  - 6 ـــة والمن ـــاطق التاریخی ـــة والمن ـــل المنـــاطق التجاری التوســـع فـــى تخصـــیص منـــاطق بالمـــدن للمشـــاة فقـــط مث
 .المفتوحة

طـــات وهـــذا األمـــر یتطلـــب انشـــاء مح-تقســـیم منـــاطق المدینـــة إلـــى قطاعـــات حســـب مســـتوى الضوضـــاء فیهـــا - 7
واعتبـار ذلـك مرجعـا لتحدیـد نوعیــة -فحـص فنـى بالمـدن لقیـاس مســتوى الضوضـاء فـى مختلـف أنحـاء المدینــة

 .األنشطة التى یمكن أن تقام بها
ومناســبة مســتوى الضوضــاء فــى ،علــى حركــة المــرور هعـدم التــرخیص إلقامــة أى نشــاط إال بعــد دراســة تــأثیر  - 8

  .نشاطالمنطقة التى یراد اقامته فیها لنوعیة هذا ال
الحد من ساعات العمل للخدمات التجاریـة والخـدمات الترفیهیـة وخاصـة فـى سـاعات اللیـل؛ ممـا یسـاهم فـى  - 9

  .تقلیص حجم المرور فتقل الحركة على الطرق فى تلك الساعات وبالتالى تقل الضوضاء
ــــا االتصــــاالت والمعلومــــات، ســــیحتاج األمــــر  -12 مــــن فــــي ظــــل التغیــــرات والتحــــوالت التــــي ســــتحدثها تكنولوجی

هــذا , مخططــي المــدن أن یأخــذوا فــى االعتبــار المــدن الرقمیــة  التــى تنشــأ عــن تجمــع الفراغــات االلكترونیــة
باإلضـافة الـى المــدن الذكیـة التـى تنشــأ عـن فراغـات حضــریة مدعمـة بشـبكات بنیــة أساسـیة معلوماتیـة قویــة 

  .عند وضع السیاسات الخاصة بشبكة الطرق والمواصالت
مخططـــى المــدن لتـــأثیر تكنولوجیــا االتصـــاالت والمعلومــات علـــى انمــاط الحصـــول ضــرورة الـــوعى الكامــل ل -13

واآلثــار التــى تنــتج عــن ذلــك التغیــر علــى  ،علــى الخــدمات وأنمــاط أداء األنشــطة وأنمــاط ممارســة األعمــال
 .عناصر المدینة المختلفة

ومـدها بشــبكات  توجیـه جـزء مــن الـدعم المــالى المخصـص إلنشـاء طــرق جدیـدة الــى تطـویر الطـرق القائمــة  -14
 . البنیة األساسیة المعلوماتیة

 مـن خاصـة الحـد المنطقـة، فـي النقـل قطـاع اسـتدامة تحقـق فاعلـة، وطنیـة وسیاسـات اسـتراتیجیات وضـع  -15
 الدولـة، للطاقـة فـي العـام التخطـیط فـي االسـتراتیجیات هذه وتضمین به، استخدام الطاقة عن الناتج التلوث

 .تطبیقها عند النتائج أفضل تحقیق یمكن حتى صیاغتها يف المعنیة الفئات كل مشاركة مع
 إنفاذهـا، العمـل علـى مـع الدفیئـة، غـازات مـن الحـد إلـى الرامیـة التوجهات تساند وتشریعات معاییر تطویر  -16

 هیكـل ذلـك تطـویر ویتطلـب التوجهـات هـذه مثـل تنفیـذ یفعِّـل أن شـأنه مـن قـانونير إطـا وجـود خـالل مـن
 والتشـریعات فیهـا المعـاییر بمـا بـه، المتعلقـة القـوانین كـل وتطبیـق النقـل، قطاع أداء لمراقبة واضح مؤسسي

 .البیئیة
 مـن النقـل، سـواء قطـاع مـن الدفیئـة انبعـاث الغـازات مـن الحـد بـرامج لتنفیـذ الالزمـة المالیـة المـوارد دعـم  -17

 .الخارجیة التمویل إلى باللجوء المحلیة أو الموارد
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  :توصیات عامة
 باط المتبادل بـین المسـكن و البیئـة و لعـدم وجـود معـاییر و مقـاییس تحـافظ علـى المسـكن یوصـى نظرا لالرت

  .االعتباربإجراء دراســــة لوضع معاییر و مواصفات للمسكن المالئم بیئیا و أخذ الملكیة الدائمة بعین 
 دراسة العالقة بین التخطیط العمراني و العناصر البیئیة في المجتمعات الحضریة.  
 شجیع ابتكارات البحث العلمي التطبیقي الخاص بالعمران البیئي بالحوافز المادیة و األدبیة المجزیةت. 
  ـــاطق ـــى العناصـــر التصـــمیمیة المـــؤثرة بالمن ـــاء الســـكنیة المســـیلة بنـــاء عل تقـــویم مقـــارن لمجموعـــة مـــن األحی

   .السكنیة
 أن اعتبـار علـى المسـتدامة التنمیـة و البیئـة مـع تتقـاطع نیـةراالعم السیاسـة أن یالحـظ سـبق مـا خـالل مـن 

 وجـود مـن الـرغم علـى لكـن.مسـتداما تنمویـا قطاعـا نـيراالعم القطـاع جعـل یتطلـب المتاحـة الموارد استخدام
 تهیئـة و التعمیـر مخططـات فـي متمثلـة بـأدوات التعمیـر و التهیئـة سیاسـة تنظـیم متضـمنة قانونیـة ترسـانة
 تعتریهـا أنـه ،إال البیئـة لحمایـة واحتیاطـات مسـتقبلیة اتتصـرف تنظـیم فـي أهمیـة مـن لهـا مـا و اإلقلـیم

 و تنفیـذها عـدم مقابـل فـي األدوات هـذه مـن تحقیقهـا دراالمـ األهـداف تضـخم نتیجـة النقـائص مـن مجموعـة
 الرقابیـة اإلدارة كفاءة ضعف ، قضائیة و إداریة أنواعها اختالف على الرقابة ،لنقص واقعیا تجسیدها عدم

 .نیةراالعم التهیئة مجال في التنموي البعد و البیئي األداء بین التوفیق بأهمیة لوعيا و الخبرة نقص و
 حقیقیـة مشـاركة بانعـدام تتعلـق موضـوعیة مقومـات وجـود ،لعـدم االنسـجام انعـدام هـو االخـتالالت هـذه مرد 

 و تعمیـرال وثـائق فاعلیـة محدودیـة ذلـك فأضـفى نـيراالعم النشـاط فـي المتـدخلین الفـاعلین فرااألطـ لكـل
 اخـتالالت یحمـل الوثـائق هذه إعداد و لتصور المحلي الطابع أن و خاصة البیئة حمایة في دورها ضعف

 العتمـاد المحلـي التقـدیري الطـابع نتیجـة ألخـرى والیـة مـن و ألخـرى بلدیـة مـن اإلقلیمیـة الجماعـات بـین
 .إعمالها عدم و الوثائق هذه من الكثیر ضمن غیابها إلى للبیئة،أدى الحمائیة التوجیهات

 فاعلیـة أكثـر قواعـده جعـل فـي البحـث مسـتداما،یجب تنمویـا قطاعا نيراالعم القطاع جعل على عمال علیه 
 مقاربـة یجـب  نیـةراالعم األنشـطة مختلـف نظـم دعم و المتعاملین، جمیع مع التنسیق ضرورة على بالتأكید
 معـه،فال التعامـل یجـب واقـع العتبارهمـا دامةالمسـت التنمیـة و البیئـة حمایـة بـین التوفیـق خـالل مـن التعمیـر

 و مضـاعفتها و تفعیلهـا و المتعـاملین جهود تنسیق یجب لذا انكاره أو تجاهله األحوال من حال بأي یمكن
 .الواقع یفرضها التي التقنیة للتدابیر مواكبة أكثر وجعله القانون إعمال

 و لمقتضـیات وفقـا تأهیلهـا و ترااإلطـا وتكـوین الحدیثـة المعلوماتیـة بالوسـائل اإلدارة تـدعیم ضـرورة مـع 
 . التعمیر و للتهیئة العامة السیاسة متطلبات

 التعمیر و بالتهیئة یتعلق فیما التنموي و البیئي البعد تجسید على بالعمل تحسیسه و المواطن توعیة . 
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  قـوانین سـن خـالل نمـ التعمیـر و بالتهیئـة المتعلقـة القـوانین و للقواعـد مخـالف لكـل ردعیـة عقوبـات فرض 
 لضـمان تطبیقها سرعة بمعاینتها،مع المؤهلین األعوان بیان ،و نیةراعم مخالفات تشكل التي األفعال تحدد
 .الخاص و العام الردع یحقق بما المخالفة حدوث منع

  فـي بالبیئـة بالمسـاس منهـا تعلـق مـا سـیما بـالتعمیر المتعلقـة القـوانین لتطبیـق متخصصـین قضـاة تكـوین 
 .المستدامة التنمیة إطار

 تقتضـیه مـا مـع توافقـا أكثـر جعلهـا و نـيراالعم النشـاط بتنظـیم المتعلقـة القانونیـة النصـوص تعـدیل ضـرورة 
 ،و المخـالفین علـى توقـع ءاتزاجـ النصـوص هـذه تكفـل أن ،علـى المستدامة التنمیة إطار في البیئة حمایة
 .توقیعها ضمان

 تجمیـع أولویـة یبـرر مـا هـو و متشـتتة و متفرقـة أنهـا ،إال التعمیـر و ةبالتهیئ متعلقة كثیرة قوانین وجود رغم 
 حسـن یكفـل بمـا منسـجمة و موحـدة قانونیـة منظومـة ضـمن نراللعمـ المنظمـة القانونیـة النصـوص مختلـف
 . تطبیقها

 لتهیئـة الوطنیـة السیاسـة تجسـید فـي فعـال دور لهـا اإلقلـیم تهیئـة أدوات أن العتبـار نخلـص األخیـر فـي 
  المستدامة التنمیة تار اعتبا و البیئة حمایة مقتضیات بین التوفیق ضرورة تدعم كونها ئرزاالج في یماإلقل
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:ملخـص    
 مختلفة آثارا تمارس واجتماعیا،أصبحت واقتصادیا جغرافیا كیانا باعتبارھا الیوم، الجزائریة المدینة إن      

.مباشرة غیر أو مباشرة بصورة البیئة على المستویات
مرّت التي المراحل تلك استعراض إلى محالة ال یدفعنا الجزائر في العمرانیة لسیاسة التھیئة المتتبع ان كما  

علیھا، حیث أنّ الوضع السائد حالیًا یُنبِئُ عن وجود تداخل أشكال مختلفة من شَغل المجال.
وینظمھا التعمیر عملیات لیضبط القوانین من مجموعة یصدر مرحلة كل في الجزائري المشرع كان قد 

كانت وقد للبالد، الجدیدة والمعطیات المستجدات مع تتالءم أخرى إصدار أو إلغائھا أو بتعدیلھا سواء ویكیفھا 
إال تتعلق ال وعامة متفرقة أوامر أو مراسیم شكل على األولى المراحل في للتعمیر التشریعیة النصوص 

بالتعمیر خاص قانون مرحلة إلى لتصل واألحداث الظروف تطور مع تطورت ثم والتجزئة البناء برخص 
بأدوات جاء وقد التنفیذیة المراسیم من بجملة  مصحوبا والمتمم المعدل  29/90قانون في والمتمثل بذاتھ قائم 

.التھیئة والتعمیر المتمثلة في المخطط التوجیھي  للتھیئة والتعمیر ومخطط شغل األراضي
على تطبیقھ أن إال بأدواتھ الحضري المجال على والتدخل التعمیر القانون بھذا صب قد المشرع كان وان 

أرض الواقع یبقى إشكالیة مطروحة
والمستدامة الشاملة التنمیة لتحقیق حتمیة ضرورة البیئي التخطیط خالل من المدن تعمیر اآلن أصبح         

سیاسیات خالل من اتجھت  الجزائریة المدن معظم فإن لذا لمدننا، والقومي واإلقلیمي المحلي المستوى على 
من والھجرة ، الزراعیة األراضي على العمراني االمتداد من الحد بھدف جدیدة مدن تعمیر إلى عمرانیة 
المشاكل من العدید بھا ظھرت والتي المزدحمة الكبرى المدن مشاكل من جزء وحل ، المدن إلى الریف 
البیئیة .

تفرضھ استراتیجیا  خیارا  البیئي التعمیر أصبح  أین الحضنة بمنطقة خاص بشكل دراستنا وتھتم        
المستقبلي  التوسع ألحداث بیئیة تخطیطیة معاییر استحداث إلى بحاجة فنحن ولذلك ، السكانیة الزیادة 

ولتفادي ما یحدث للتجمعات السكانیة الحالیة من مشاكل بیئیة متمثلة في مظاھر التلوث.
 المسألة تشغلھا التي المكانة على الضوء تسلیط إلى األطروحة ھذه تسعى الظروف، ھذه ظل في       

 فاق الذي سكانھا بعدد الحضنة منطقة لمدن  الحضري المجال على مجالیة-السوسیووانعكاساتھا  البیئیة
نقطة تعتبر ،حیث )نسمة/كلم 635(بمعدل أي )كم² 175 18(ب تقدر وبمساحة )نسمة 447 029 1(

تتمركز ھي "و  ،مھممائي مجرى أو )واد 22(من بأكثر و والجنوب والشمال والغرب الشرق بین وصل 
جغرافیة  بخصائص یتمیّز وھو البحر لمستوى بالنسبة متر أربعمائةعن  سطحھ ارتفاع نسبة تقلّ إقلیم في
التي التوصیات من مجموعة إلى توصلنا فإننا سلف ما ولتحقیق  ،نوعھا من فریدة ومناخیة تضاریسیةو 

یجب األخذ بھا حتى تحد من تدھور األحوال البیئیة وتساھم في بناء مدینة جدیدة و بیئیة و صحیة . 

   .التصمیم  البیئي،المعاییر البیئیة،مدن منطقة الحضنة،أدوات التھیئة و التعمیر بالجزائرالكلمـات الدالــة:

 
RESUME :

              L'analyse de la politique du développement urbain en Algérie nous conduit 

inévitablement à réviser  les étapes qu'a connue celle-ci. La  situation actuelle  prévoit  

l'interférence  des formes  d'occupation de l'espace encore plus diverses.

Actuellement, l’urbanisation des villes à travers la planification écologique 

est devenue plus qu’une nécessité pour procéder à un développement global et durable 

sur le plan local, régional et même national . 

Pour cette raison, la quasi-totalité des villes algériennes se sont dirigées, à 

travers leurs politiques urbaines, à la création  de nouvelles formes d'urbanisation de 



leurs villes,  dont l'objectif est  de  limiter  les extensions faites  au détriments  des terres 

agricoles, et aussi réduire  l’exode rural, …etc.

De même résoudre une partie des problèmes d’encombrement ainsi qu’une  

multitudes de problèmes écologiques que connaissaient leurs grandes villes. 

Notre étude s’intéresse beaucoup plus aux pays arabes, où l’urbanisme 

écologique est devenu un choix stratégique imposé par l’accroissement de la population.

Pour cela, on avait besoin de réadapter les normes écologiques aux nouvelles 

formes d’extensions futures pour éviter l’apparition des problèmes de pollution diverse 

au niveau des agglomérations actuelles. Ceci nous impose la détermination de normes 

spéciales des niveaux de pollution pour assurer un environnement sain et hygiénique à 

l’homme.   

De cela, cette étude n’est qu’une initiation pour déterminer quelques 

considérations écologiques qui ont une relation avec les normes de planification et de 

conception des villes qui doivent être prises en compte  lors de la création de nouvelles 

agglomérations urbaines dans notre zone.

Et pour concrétiser ce qui a été déjà cité, on est arriver à donner quelques 

recommandations qu’on doit prendre en compte pour limiter la dégradation de la 

situation écologique et participer à la construction de  villes salubres et saines.

MOTS CLES :   

Les instruments d'urbanisme  –Villes du Hodna –L'écosystème urbain - La conception 

écologique .

ABSTRACT: 

The analysis of the urban development policy in Algeria inevitably leads us to review the 

stages of this one. The current situation foresees the interference of even more diverse 

forms of space occupation.

At present, the urbanization of cities through ecological planning has become more than a 

necessity for comprehensive and sustainable development at the local, regional and even 

national levels.

For this reason, almost all Algerian cities have, through their urban policies, directed the 

creation of new forms of urbanization of their cities, whose objective is to limit the 



extensions made to the detriment of agricultural lands, and also reduce the rural exodus, ... 

etc.

Likewise solve some of the problems of congestion as well as a multitude of ecological 

problems that their big cities knew.

Our study is much more interested in Arab countries, where ecological urban planning has 

become a strategic choice imposed by population growth.

For this, there was a need to readjust the ecological standards to new forms of future 

extensions to avoid the appearance of problems of various pollution in the current 

agglomerations. This requires us to set special standards of pollution levels to ensure a 

healthy and hygienic environment for humans.

From this, this study is only an introduction to determine some ecological considerations 

that have a relationship with the planning and design standards of cities that must be taken 

into account when creating new urban agglomerations in our area.

And to concretize what has already been mentioned, we manage to give some 

recommendations that must be taken into account to limit the degradation of the ecological 

situation and to participate in the construction of healthy and healthy cities.

 KEYWORDS:
Urban planning instruments - Hodna cities - The urban ecosystem - Ecological design.
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