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لجنت املناقشت 
 

عبد املالك هموش ي/ د.أ 1جامعت إلاخوة منتوري قسنطينت أستاذ التعليم العالي   رئيسا 

عبد الوهاب لكحل/ د.أ  مشرفا ومقررا 1جامعت إلاخوة منتوري قسنطينت أستاذ التعليم العالي 

حســــــــــــــــــــــني بوكرزازة/ د.أ  عضوا 1جامعت إلاخوة منتوري قسنطينت أستاذ التعليم العالي 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد بوزحــــــسح/ د "أ"أستــــــــــــــــــــــاذ محاضـــر    عضوا 3جامعــت صالح بوبنيدر قسنطينت  

"أ"أستــــــــــــــــــــــاذة محاضـــرة  خديجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــسال / د  عضوا  2 جامعــت عبد الحميد مهري قسنطينت  

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح زرايــــــــب/ د "أ"أستــــــــــــــــــــــاذ محاضـــر    عضوا جامعت الحـــــــــــــــــاج لخضر باجــــــــــــــــــــــــــــــــــــنت  

 

  2018جوان 

التنميت الفالحيت والريفيت في الجسائر بين جطبيق 

 السياساث القطاعيت ودور الجماعاث املحليت

 حالت واليتي قسنطينت وميلت
 



 

 تشكـــــــــــــــــــرات

بداية أتوجو بالشكر الجزيل هلل سبحانو وتعالى عمى توفيقو لي 
إلنجاز ىذا العمل، وبعده كل الشكر واالحترام والتقدير ألستاذي المشرف 

د عبد الوىاب لكحل، الذي كان لي السند بتوجيياتو وصبره معي، /األستاذ
فمم يبخل عمي بنصائحو القيمة،  فمو مني أسمى عبارات العرفان 

والتقدير، أطال اهلل في عمره وجازاه عني كل خير، كما ال يفوتني أن 
. أتوجو بالشكر لكل من أساتذتي الذين أشرفوا عمي في مشواري الجامعي

والشكر موصول لكل من موظفي محافظتي الغابات لكل من والتي 
قسنطينة وميمة، وموظفي المصالح الفالحية لمواليتين، وكذلك البمديات 

والدوائر، ومديريتي البيئة لمواليتين، المذين زودوني بالمعطيات ولم يبخموا 
. عميا

وفي األخير أتقدم بالشكر لمسيد أحمد من والية ميمة، الذي رافقني 
. جزاه اهلل خيرا... في خرجاتي الميدانية
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: مقدمة عامة

شيد المجال الجزائري ومنذ االستعمار الفرنسي عدة تحوالت وفي شتى المجاالت، وخاصة 
المجال الريفي والفالحي، و لعل أىم المحطات التاريخية التي شكمت تحول في المجال الريفي 

والفالحي آنذاك ىو التحوالت العقارية التي حدثت بعد تطبيق السياسات العقارية خاصة مرسوم 
، والمذان أحدثا تحوالت جذرية في البنية العقارية 1873 وقانون فارني 1863سيناتيس كونسيمت 

والوظيفة المجالية لألوساط الريفية، بظيور مجاالت فالحية مييكمة، تعرف بمحيطات المعمرين وىي 
مجاالت فالحية خصبة، ذات أىمية فالحية و اقتصادية كبيرة استغميا المستعمر الفرنسي في توجياتو 

االقتصادية في الجزائر، و ظيور مجاالت ريفية ىامشية اقل أىمية من الناحية االقتصادية وأغمبيا تقع 
في مناطق جبمية متضرسة ذات مؤىالت فالحية ضعيفة، أي نتيجة لتطبيق ىذين التشريعين قسم 

المجال الريفي إلى مجال فالحي مييكل و منظم مستغل من طرف االستعمار الفرنسي، ومجال ريفي 
. ىامشي يفتقر لممؤىالت يتركز بو األىالي

وبعد االستقالل مباشرة وكأول إجراء قامت بو الدولة آنذاك لممحافظة عمى األراضي التي 
كانت تستغل من طرف الكولون، طبقت ما يعرف بالتسيير الذاتي، حيث وضعت الدولة يدىا عمى ىذه 
األراضي والمزارع لحمايتيا من كل أشكال االستغالل والتممك، وضمان استمرار اإلنتاج الفالحي محولة 
إياىا إلى مزارع  تحت سمطة لجان التسيير، واتسمت ىذه المزارع أو الوحدات اإلنتاجية آنذاك بشساعة 

المساحة وخصوبة أراضييا، إال أنيا لم تحقق ما كان مرجوا خاصة عدم التحكم في اإلنتاج لكبر 
مساحتيا والمركزية الكبيرة في التسيير، وكل ىذا مع اإلىمال الكمي لممجاالت الريفية اليامشية والتي 
أساسا كانت تعاني من التيميش وقمة مؤىالتيا، أي أن مرحمة التسيير الذاتي وبطريقة غير مباشرة 

حافظت عمى الصورة التي رسميا االستعمار الفرنسي في فوارق التنمية بين المجاالت الفالحية 
 1971 نوفمبر 08سنوات تقريبا أي في  (08)الخصبة والمجاالت الريفية اليامشية،  وبعد ثمان 

، وكان تطبيقو عمى 1972صدر ميثاق الثورة الزراعية وشرع في تطبيقو فعميا ابتداءا من جوان 
مرحميتين، المرحمة األولى كانت عمميا لمسح األراضي وتحديد أنواع الممكيات واإلحصاء والتي دامت 

، والمرحمة الثانية قامت الدولة فييا بتحديد الممكيات 1973 جوان 06 إلى 1972 جانفي 01من 
ىكتارات، وتأميم أراضي المالك المتغيبين، وكانت تيدف  (05)لممالك ماعدا الممكيات أقل من خمسة 

الثورة الزراعية إلى تحقيق توازن بين المجاالت الريفية والزيادة في اإلنتاج الفالحي وتحقيق ما سمي 
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آنذاك نوع من العدالة االجتماعية بين الفالحين وسكان األرياف، ولم تقتصر الثورة الزراعية عمى 
المجال الفالحي فقط بل شممت أيضا ىيكمة المجاالت الريفية عن طريق التجييز والذي تجسد خاصة 

فيو القرى االشتراكية وتحسين الظروف المعيشية لصغار الفالحين والذين ال يممكون أراضي، والحد من 
ظاىرة النزوح الريفي، وىي محاوالت جيدة برؤية ذات طابع اجتماعي، إال أنيا لم تحقق األىداف 
المرجوة لعدة أسباب، أىميا طريقة التسيير المركزي لممستثمرات الفالحية وعدم التكفل الكمي بكل 

سكان األرياف ألن برامج الثورة الزراعية لم تطبق كميا، وىذا ما يبرره ظيور سياسية جديدة لمفالحة 
سنوات تقريبا فقط عن بداية تطبيق الثورة الزراعية أو  (10) أي بعد عشر 1981الجزائرية في سنة 

بما يعرف بإعادة الييكمة، وكانت تيدف ىذه السياسية إلى تطوير المستثمرات الفالحية بدمج وحدات 
 كمرحمة أولى ثم دمج وحدات DARالتسيير الذاتي مع وحدات قدماء المجاىدين أو ما يعرف بـ 

 DASالتسيير الذاتي مع مستثمرات الثورة الزراعية وخمف ما يعرف بالمزارع الفالحية االشتراكية 
باختيار أخصب األراضي و تأطيرىا تقنيا لرفع اإلنتاج الفالحي والتحكم أكثر في تسيير المستثمرات، 

لكنيا لم تحقق في النياية األىداف المرجوة كميا بسبب مركزية التسيير من جية وعدم التحكم في 
التقنيات الفالحية من جية أخرى، إضافة إلى أن ىذه السياسة مست األراضي الفالحية الخصبة ولم 
تعمل عمى تحقيق التوازن المفقود بين المجاالت الفالحية و الريفية اليامشية والتي بقيت تشكل عبء 

كبير عمى الدولة و مجاالت لمفقر والمستوى االقتصادي اليش لمسكان، وبعد ىذه السياسية مباشرة وفي 
-19 جاءت سياسة أخرى تيدف إلى إعادة تنظيم القطاع الفالحي وذلك بموجب القانون 1987سنة 
، وقسمت األراضي من جديد عمى شكل مستثمرات فالحية جماعية 1987 الصادر في نوفمبر 87

EAC و مستثمرات فالحية فردية EAI مع خمق مزارع نموذجية، أي بصورة عير مباشرة كانت ىذه 
السياسية كبادرة لتحرير القطاع الفالحي من المركزية في التسيير واالشتراكية، لكنيا عرفت فوضى 

. وعدم تكافؤ بين المستثمرات ما جعميا بعيدة عن تحقيق التنمية الفالحية المرجوة

بعد ىذه السياسة شيدت الجزائر أزمة اقتصادية وسياسية كبيرة أدخمتيا في تقمبات كبيرة، كان 
ليا األثر الكبير عمى الفالحية و المجاالت الريفية خاصة بظيور نزوح ريفي كبير لعدم توفر األمن، 

وىجرة جماعية من األرياف نحو المدن و المجاالت الحضرية، ما زاد في تأزم وضعية الريف الجزائري 
وتقيقر كبير في الفالحة وكان ىذه في مرحمة التسعينات، وبعد ظيور بوادر انفراج األزمة مع مطمع 

والذي أعمن عنو في سبتمبر ،(PNDA)، أطمقت الدولة المخطط الوطني لمتنمية الفالحية 2000سنة 
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، وكان ىدفو األساسي ىو الوصول إلى تنمية فالحية كبيرة لتحقيق االكتفاء الذاتي 2000من سنة 
عبر عصرنة القطاع الفالحي باستغالل المجال حسب وظيفتو المجالية و تطويره لمنيوض باالقتصاد 

الوطني، وقد تضمن البرنامج عدة فروع منيا ما تخص اإلنتاج والدعم المالي والتقني وطرق حماية 
المنتوج، وكذلك شمل استصالح األراضي اليامشية بغية زيادة المساحة الزراعية، وألحق بيذا البرنامج 

سياسة تشمل تنمية المجاالت الريفية اليامشية في إطار ما يعرف بالمشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 
PPDR و التي وسعت فيما بعد إلى مشاريع مدمجة 2003 و ىذا سنة ،PPDRI مع انتياج سياسة ،

الدعم الفالحي والتجديد الريفي في إطار ما يعرف باإلستراتيجية الوطنية لمتنمية الفالحية والريفية، 
والتي جاءت بيدف رئيسي ىو تحقيق تنمية فالحية وريفية متوازنة مبنية عمى المؤىالت والعوائق 

المجالية لتحقيق توازنات مجالية ورفع القدرة االقتصادية، وىو ما سنتطرق إليو بالتفصيل والتحميل في 
. موضوع دراستنا الحقا

 تقتصر فقط عمى السياسات القطاعية التي تأتي في شكل التنمية المجاالت الريفية وبما أن 
برامج وطنية أو سياسات شاممة، بحكم أن ىذه المجاالت أيضا تابعة لكيانات إدارية بمدية و والئية،  

أي الجماعات المحمية، والتي من صميم مسؤولياتيا التكفل بانشغاالت ومتطمبات سكان ىذه 
المجاالت، السيما ما تعمق بالتنمية االجتماعية، عمى غرار التجييزات و الطرقات والسكن، وبالتالي 
تعتبر ىذه الجماعات المحمية شريك أساسي في التنمية والنيوض بيذه المجاالت وفق رؤية محمية 

تستجيب الحتياجات السكان، ولعل أبرز أدوات التنمية الموجودة عمى المستوى المحمي ىما  المخطط 
 والذي ىو PSD و الذي تختص بو المجالس البمدية، والمخطط القطاعي لمتنمية PCDالبمدي لمتنمية 

من صالحيات الوالية، أي أن ىذين المخططين ليما دور كبير في التكفل بالمجاالت الواقعة في إطار 
. بما يتماشى و إمكانياتيا المالية و قدراتيا التمويمية حدودىا اإلدارية سواء كانت حضرية أو ريفية،

وىذا ما يجعل تنمية المجاالت الريفية والفالحية تتأرجح بين تطبيق السياسات القطاعية 
. الشاممة و مدى التكفل الجدي بمتطمبات التنمية بيا من خالل برامج السمطات المحمية

اإلشكالية 

تتمحور إشكالية البحث حول تنمية المجاالت الريفية والفالحية، حيث تعتبر ىذه األخيرة من 
أولويات السياسات والمخططات القطاعية التي تطمقيا وتطبقيا الوزارة الوصية، ونقطة تقاطع مع برامج 
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التنمية عمى المستوى المحمي خاصة بما يعرف بالمخططين البمدي والقطاعي لمتنمية، وعميو فإشكالية 
مدى نجاعة السياسات القطاعية ودور الجماعات المحمية في تحقيق الموضوع تدور حول فكرة 

 .التنمية في المجاالت الريفية، رغم وجود عدة فاعمين

:  ولموقوف عمى ىذه الفرضية كان لزاما عمينا طرح العديد من التساؤالت تتمثل في

  ماىي اإلمكانيات الطبيعية والديموغرافية في مجال الدراسة؟ -1
 باعتبار السكن من العناصر المييكمة لممجال، ما ىو واقع حظيرة السكن في الواليتين؟  -2

 وماىي مكانة السكن الريفي في تركيبة ىذه الحظيرة؟
 ىل شبكة التجييزات متجانسة في بمديات الواليتين؟ وكيف ىو واقعيا؟  -3
 كيف كان تطبيق سياسات وبرامج التنمية الفالحية والريفية في الواليتين؟ -4
ىل ساىمت الجماعات المحمية بمخططات التنمية البمدية والقطاعية في تنمية المجاالت  -5

 الريفية؟
كيف كان دور الجماعات المحمية بمخططاتيا التنموية في تطبيق المشاريع الجوارية  -6

 لمتنمية الريفية المدمجة؟
 

: الهدف من الدراسة

مجاالت الريفية والفالحية فوارق في التنمية، حيث أن خمق ديناميكة تنموية بيا ال تعرف ال
يقتصر فقط عمى تطبيق السياسات القطاعية من الوزارة الوصية، بل يتعدى إلى دور السمطات المحمية 

باعتبار ىذه المجاالت تابعة ليا إداريا وتحت مسؤوليتيا، وبالتالي ىناك فاعمين في تنمية ىذه 
المجاالت، وعميو فإن موضوع البحث ييدف إلى تسميط الضوء عمى دور ىذين الفاعمين في التنمية 

عبر واقع تطبيق البرامج التنموية سواء القطاعية أو المحمية، ومدى تحقيق التوازن في المجاالت وتمبية 
حاجيات السكان من الناحية االجتماعية واالقتصادية، مع إبراز صالحيات كل جية ومدى توافقيا 

 .وتنسيقيا ومساىمتيا الفعمية في تنمية المجاالت الريفية

: الحدود المجالية و الزمنية لمدراسة
  تتمثل الحدود المجالية لمدراسة في واليتي ميمة وقسنطينة، وىما واليتين متجاورتين، يقعان في 
الشمال الشرقي لمجزائر، يختمفان في بعض المظاىر، عمى غرار المساحة، الثقل الديموغرافي 

، ما يجعل قدراتيما وخصائصيما في (...المجاالت الريفية، األراضي الزراعية،)والخصائص المجالية 
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التنمية مختمفة حسب التباين في مؤىالتيما وكذلك الوظيفة المجالية لكل منيما، السيما ما تعمق 
. بالتنمية الفالحية و الريفية

 أي بعد االنطالق في تطبيق 2001  أما الحدود الزمنية لمدراسة فقد ارتأينا البداية بعد سنة 
، 2003 سنة (PPDR) و المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية PNDAالمخطط الوطني لمتنمية الفالحية 

، المتمثمة في المشاريع الجوارية لمتنمية 2014و بعد تطبيق سياسة التجديد الفالحي والريفي حتى سنة 
في القطاع الفالحي،  (contrats de performances)، وعقود النجاعة (PPDRI)الريفية المدمجة 

مما ليما من أىمية كبيرة لمريف بصفة عامة، والفالحة بصفة خاصة، مع االعتماد عمى إحصائيات 
. تطبيق برامج ىذه السياسات الفالحية والريفية وتطبيق برامج التنمية المحمية لنفس الفترة

: منهجية و خطة البحث

اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج التحميمي الوصفي، ومقاربة بالمقارنة بين الواليتين، انطالقا 
من معطيات وتحقيقات ميدانية وتحميل نصوص قانونية، وتجنبنا عمدا التطرق لمفترات التي سبقت 

، والتي نالت قسط كبير في 2000 أي قبل سنة  (PNDA)تطبيق المخطط الوطني لمتنمية الفالحية 
الدراسات السابقة، قام بيا العديد من الباحثين، والذين وضحوا أن التنمية الفالحية والريفية ببالدنا لم 
تكن مستقرة، بل شيدت تحوالت عميقة، ولعل أبرز البحوث في ىذا الميدان التي قام بيا مارك كوط 

(marc cote)  في كتابو ،l’algérie espace et société والذي لخص فيو المراحل التي مر بيا 
: 1، والمتمثمة في1995 إلى سنة 1910المجال الفالحي والريفي في الجزائر، بداية من سنة 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - marc cote, l’algérie Espace et Société, média plus, mosson, paris 1996, page 58  

 مميون ىكتار  3 2 1 0

1910-1930  
 أوج االستعمار

1962-1954  
 فترة نهاية االستعمار

1964-1963  
 التسيير الذاتي

1975-1971  
 الثورة الزراعية

1982 
 إعادة التنظيم العقاري

1988-1987  
 إعادة الهيكمة الفالحية 

1991-1992  
 اعادة العقار لممالك

1995 
 الخوصصة

  م ىكتار2.7

  م ىكتار أممت من الكولون2.4

  م ىكتار2.4

(دمج القطاعين) م ىكتار 3.2  

  م ىكتار قسمت3.1

  م ىكتار 2.1

 اشتراىا الجزائريون

 أخذىا الخواص

  م ىكتار أممت بأمالك كبيرة1.1

 اعادة األراضي لكبار المالك 

 مستثمرة لممعمرين حوالي  50000
لممستثمرة/  هكتار60  
 مستثمرة لممعمرين حوالي  22000

لممستثمرة/  هكتار120  
 1200 وحدة تسيير ذاتي 2000

 هكتار لمرغدة

 5000 وحدة تسيير ذاتي، 2000
لمتعاونية/  هكتار240تعاونية   

 900 وحدة فالحية اشتراكية 3500
لموحدة/ هكتار   

 مستثمرة فالحية جماعية 24000
لممستثمرة/  هكتار 130  
 مستثمرة فالحية جماعية 40000
لممستثمرة/  هكتار 60  

  مستثمرة 165000
لممستثمرة/  هكتار 15  
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: وقد مر البحث بثالث مراحل رئيسية ىي

 مرحمة اإلطالع عمى الدراسات السابقة و األطر النظرية لمموضوع: المرحمة األولى -
في ىذه المرحمة، كان العمل مكتبي، حيث اطمعنا عمى كل المواضيع التي مست جانب من 

جوانب الموضوع بما في ذلك الكتب، األطروحات، الرسائل الجامعية، المقاالت واألبحاث، كما شممت 
ىذه المرحمة اإلطالع عمى القوانين والتشريعات الستخالص األطر النظرية وفيم أكثر لمموضوع، وقد 

 .استغرقت ىذه المرحمة فترة طويمة لمتدقيق أكثر ووضع تصور جيد لمدراسة
 مرحمة جمع المعطيات والعمل الميداني: المرحمة الثانية -

ىذه المرحمة أخذت وقت أكبر من سابقتيا، حيث قمنا من خالليا بجمع المعطيات من خالل 
االتصال بجميع اإلدارات والجيات التي ليا عالقة بموضوع البحث، عمى غرار البمديات والمصالح 

الخ، كما ... الفالحية لمواليتين، محافظة الغابات، مديريتي اإلدارة المحمية لمواليتين، المصالح التقنية، 
. قمنا فييا أيضا بعمل ميداني بتحقيقات مع السكان عن طريق حوارات مباشرة

 مرحمة التحميل و تحرير الموضوع: المرحمة الثالثة -
و ىي آخر مرحمة في البحث، خصصناىا لتحميل المعطيات وتحرير البحث والذي جاء في الخطة 

: التالية
مقدمة عامة 
: فصل تمهيدي

تطرقنا فيو عبر مبحثين إلى تحديد أىم المفاىيم واألطر النظرية لمدراسة في الفصل األول،   
. والمبحث الثاني خصصناه لتقديم مجال الدراسة

: الفصل األول
. خصصناه لدراسة اإلمكانيات والعوائق الطبيعية لممجال

: الفصل الثاني
 تطرقنا فيو بالدراسة والتحميل لمسكان والخصائص الديموغرافية لمواليتين 

: الفصل الثالث
. تطرقنا فيو بالدراسة إلى الحظيرة السكنية، والسكن الريفي

:  الفصل الرابع
تناولنا فيو مستوى التجييزات في بمديات الواليتين وتصنيفيا 
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: الباب الخامس
تناولنا واقع التنمية الفالحية في ظل تطبيق الدعم الفالحي 

: الفصل السادس
تطرقنا إلى التنمية الريفية في الواليتين من خالل نتائج تطبيق المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 

  .2007، والمشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة بعد سنة 2003بعد سنة 
: الفصل السابع

خصصناه إلبراز دور الجماعات المحمية في التنمية الريفية في الواليتين عمى ضوء تطبيق 
المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة 

خاتمـــــــة 
: صعوبات البحث

: أىم الصعوبات التي واجيتنا في البحث ىي

 بمدية، وما ميز ىذه البمديات ىو 44شساعة مجال الواليتين، حيث احتوت الواليتين عمى  -
 .التباعد والتباين في خصائصيا المجالية

 .صعوبة الحصول عمى بعض المعطيات، خاصة المتعمقة بالجانب المالي الستثمارات البرامج -

 تعدد البرامج التنموية جعل التحميل صعب وتطمب وقت كبير، مما دفعنا لالعتماد عمى عدة  -
 .مؤشرات في الدراسة لممساعدة عمى فيم واقع التنمية الفالحية والريفية في الواليتين

ورغم ىذه الصعوبات التي واجيتنا، ولتجاوزىا وظفنا كل ما بوسعنا حتى نصل إلى أىداف 
الدراسة، أي الوقوف عمى حقيقة التمنية الفالحية والريفية في الجزائر، في ظل تراكمات التي خمفتيا 
الفترة التي سبقت فترة الدراسة، منيا مخمفات الجانب التاريخي، وسوء التسيير المتمثل في التسيير 

 .المركزي



 

التمهيدي الفصل  

مداخل نظرية و تقديم مجال الدراسة 
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المفاىيم النظرية واألطر القانونية : المبحث األول

 مفاىيم نظرية لمدراسة: أوال

 :مفيوم التنمية -1

 ،1945منذ العالمية األمور في بارزا مكانا تحتل وسياسية و اجتماعية مسألة التنمية أصبحت
 يبحثيا التي عوالفر في الصدارة مركز اليوم تحتل مشاكميا و االقتصادية التنمية دراسة غدت كذلك
 1العالمي االقتصادي الفكر

العممية التي يمكن بيا توحيد جيود المواطنين مع "و عرفت األمم المتحدة التنمية عمى أنيا 
جيود السمطات الحكومية لتحسين األحوال االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في المجتمعات 

المحمية، و مساعدة ىذه المجتمعات عمى االندماج في حياة األمة و المساىمة الكاممة في 
. 2"تقدميا

و من ىذا التعريف يمكن القول أن التنمية ىي عممية مشتركة بين المجتمع المحمي والسمطات، 
يشترط فييا الديمومة و االستمرارية، تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات المحمية ويمكن أن تكون في 

. عدة أشكال وأساليب

 :مفيوم الجماعات المحمية -2

 المركزية السمطة بين الوظيفة توزيع بو يراد ،اإلداري التنظيم أساليب من أسموب" بأنيا وتعرف
 يعيد ما لتباشر إقميمي أساس عمى، المنتخبة والمتخصصة المحمية اإلدارية الييئات وبين، الدولة في
 عمى كذلك وتعرف ." المركزية السمطة رقابة تحت المحميين مصالح السكان تخص مسائل من إلييا بو

 استقاللية ليا ،(...، الوالية الدائرة، ، البمدية) منتخبة مجالس من تتكون إدارية محمية وحدات " أنيا
 بقاء حق مع أجميا من أنشأت التي األىداف تحقيق من لتتمكن المركزية السمطة عن إداريةمالية وٕو 
 . " المركزية لمسمطة الرقابة

                                                           

 1 ص ، 1994 سنة التجارة، كمية ، االقتصاد قسم ،االقتصادية التنمية :الميبي عمي ومحمد العزيز عبد محمد- 1

27-26الفاروق زكي يونس، تنمية المجتمع في الدول النامية، مكتبة القاىرة الحديثة، ص  -  2  
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: فيي بيا تتمتع التي المزايا خالل من كبيرة أىمية المحمية لمجماعات و

 في الشعب من المنتخبين إشراك خالل من المحمي المستوي عمى راطيةتجسد الديمق : أوال 
. الديمقراطية عالمات من عالمة ىي و ممارسة السمطة،

 لمساعدة ىياكل إنشاء فرض الدولة، نشاط الدولة فتنوع ميام تقميل في تساعد أنيا : ثانيا 
. بيا المنوط الدور في الدولة

 مناطق فيناك) الجغرافية الناحية من اإلقميم أجزاء بين فيما التفاوت أن إضافة إلى :ثالثا 
 االستعانة ضرورة يفرض االختالف ىذا السكان عدد حيث من تختمف كما ،(صحراويةوأخري  ساحمية
 عمى اختالف المناطق كل تسيير تصور يمكن ال أنو ذلك اإلقميم شؤون لتسيير المحمية باإلدارة

 المحمي لممواطن ىي األقرب الحالة ىذه في المحمية فاإلدارة واحد مركزي بجياز ومواقعيا إمكانياتيا
 لممنتخبين تتيح المحمية، أىداف التنمية وتحقيق تمبيتيا، وطريقة احتياجاتو فيم عمى األقدر فيي

 1.العام الشأن تسيير في الخبرة واكتساب المسؤولية المحميين تحمل

 :مفيوم التنمية المحمية -3

 لكونيا المحمية بالمجتمعات االىتمام ازدياد بعد الستينيات، في المحمية التنمية مفيوم ظير
 أىمية تقل ال الشعبية والمشاركة الذاتية فالجيود القطري، المستوى عمى الشاممة التنمية لتحقيق وسيمة

 التنمية، مشروعات وتنفيذ وضع في السكان مساىمة عبر التنمية، تحقيق في الحكومية الجيود عن
 االقتصادية الحياة نوعية لتحسين الحكومية والجيود الذاتية المحمية الجيود تضافر يستوجب مما

 .2القطرية التنمية في إدماجياوٕو  المحمية لممجتمعات والحضارية والثقافية واالجتماعية

 :مفيوم الريف -4
اختمف الباحثون في وضع تعريف موحد لمريف، حيث يمكن تصنيف مجتمع ريفي في دولة 

                                                           
1  - 2

( PPDRI)المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة "مقران عبد الرزاق، مقال تحت عنوان .أ/ ىبول محمد.أ/ حراق مصباح.د 
، منشور في مجمة ميالف لمبحوث و الدراسات، العدد الثاني، ("2014-2009)ودورىا في بعث التنمية المحمية، دراسة حالة والية ميمة 

 .13، ص 2015ديسمبر 
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 ما، وغير ذلك في دولة أخرى، وىذا راجع إلى معايير تصنيف المجتمع الريفي من دولة 
: ألخرى، وقد وضعت عدة معايير لتصنيف الريف، تتمثل أساسا في

 كما ىو الحال في الواليات المتحدة األمريكية، حيث : تعريف الريف عمى أساس إحصائي
 نسمة في تجمع، مناطق ريفية، حتى ولو كان 2500تعتبر المناطق التي بيا أقل من 

 .نشاطيا الرئيسي غير فالحي

 حيث أن المجتمعات التي يكون نشاطيا االقتصادي :تعريف الريف عمى أساس المين 
 .متمثل في الفالحة تصنف مباشرة عمى أنيا مجتمعات ريفية

 مثال في الجزائر و حسب الديوان الوطني لإلحصاء :تعريف الريف عمى أساس إداري 
يقسم مجال البمدية إلى تجمع المركز الحضري الرئيسي، التجمعات الحضرية الثانوية 

والمناطق المبعثرة، ىذه المناطق تصنف مباشرة عمى أنيا مجاالت ريفية، و كذلك بعض 
 .التجمعات الثانوية

وما يمكن قولو أن مفيوم الريف يبقى مختمف في نظر الباحثين، لكن الشيء المشترك أن 
الريف ىو مجال غير حضري، يتسم الطابع االقتصادي بو ببعض النشاطات الفالحية حتى ولو كانت 

. قميمة من حيث الكم و اإلنتاج

 :مفيوم التنمية الريفية -5

 المحدود المحمي المفيوم من ،حلاومر حقب عدة عبر تاريخيا الريفية التنمية مفيوم تطور 
 المجتمعات في االجتماعية الخدمات لتوفير الذاتي العون تشجيع فكرة عمى المؤسس المجتمع لتنمية

 الذي المستدامة الريفية لمتنمية الشامل المفيوم ، وصوال إلىالمتكاممة الريفية التنمية مفيوم ، إلىالمحمية
 .الفاعمين في التنمية كافة من  الريفدعمو الذي ييدف إلى األخيرة  اآلونة في برز

 عة،اجناحيا الزر تحت وتضم تيتم عممية بأنيا ،واليونسكو الفاو منظمتا طرف من تعرف بينما
 إلى تيدف والتي والفئات المحرومة، الريفية، المؤسسات ات،رالقد بناء التحتية، البنية الصحة، التعميم،
 . 1ومستدامة عادلة بصفة الريف سكان معيشة تحسين

                                                           

1- UNESCO et Fao : L’éducation pour le développement rurale; vers des orientations nouvelles; 

(étude conjointe); 2005; P21 
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 وتوجييا وجماعتو المجتمع، دارفأ جيود وتنظيم تعبئة عممية بأنيا: اإلسكوا منظمة وتعرفيا
 النواحي من أبنائو مستوى ورفع المجتمع مشاكل لحل الحكومية الييئات مع المشترك لمعمل

 الطبيعية الموارد بكافة الكامل باالنتفاع احتياجاتيم ومقابمة واالقتصادية، الثقافية، االجتماعية،
  .1لممجتمع المتاحة والمالية والفنية والبشرية،

التنمية الريفية ىي عممية مشتركة بين السكان  أن يمكن القول السابقة التعاريف ومن
والسمطات، تأخذ بعين االعتبار مؤىالت وعوائق الوسط الطبيعي، وتبنى وفق متطمبات وحاجيات 

السكان، بما يسمح بخمق الثروة، وتحقيق التطور واالستقرار عمى ضوء تحسن الظروف االقتصادية 
ن تحقق التطور أواالجتماعية لمسكان، وفق منطق تثمين كل النشاطات االقتصادية التي يمكن 

ن كان النشاط االقتصادي غير فالحي، مع توفير كل ما من شأنو تحقيق  لممجتمع الريفي حتى وا 
. العيش الكريم في الجانب االجتماعي

 :الفالحةمفيوم  -6

ىي مجموعة األنشطة اليادفة لتحويل الوسط بأنيا " Paul rebert"عرفت الفالحة في معجم 
 .2الطبيعي لفائدة اإلنتاج النباتي و الحيواني النافعة لألفراد

من خالل ىذا التعريف البسيط، الفالحة تشمل كل النشاطات التي ليا عالقة بالزراعة و تربية 
الحيوانات و التي من شأنيا تحقيق إنتاج يستفاد منو، فالفالحة ىي أشمل من الزراعة، حيث يدخل في 

، و بالتالي ىو نشاط اقتصادي مبنى عمى توفر مقومات «élevages»نشاطاتيا تربية الحيوانات 
ىامة لنجاحو، أىميا األرض، المياه، اليد العاممة، العتاد الفالحي، باإلضافة إلى سياسة واضحة 

لتسييره و تطوريو، لمتحكم في كمية اإلنتاج و النوعية، و اليدف ىو تحقيق األمني الغذائي لممجتمع، 
من حيث الكم والنوع، و أبرز نتائج اإلنتاج الفالحي في دولة ما، ىو توفر المنتوجات الفالحية في 

. األسواق كما ونوعا، بما يمبي االحتياجات اليومية لمسكان

. كما تعتبر الفالحة من أىم القطاعات االقتصادية التي تساىم في تطور اقتصادات الدول
                                                                                                                                                                                

 
1

 بكر أبو جامعة االقتصادية ، في العموم هدكتورا أطروحة ،2014-2013 جزائرال في الريفية التنمية لسياسة الجديد التوجو الطيب، ىاشمي -
   20  ص، تممسان بمقايد

 
2
  -  Paul robert, le nouveau petit robert de la langue français , Paris nouvelle édition millésime 2007, P 27  
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 :مفيوم السياسة الفالحية -7

السياسات "وردت عدة تعاريف لمسياسات الفالحية، و من أىم التعاريف ما جاء في كتاب 
بأنيا مجموعة التدابير واإلجراءات التي و الذي عرف السياسة الفالحية " العامة في الدول النامية

. 1تتبناىا الحكومة لحماية القطاع الفالحي من الواردات و رفع مداخيل المزارعين

أنيا مجموعة من اإلجراءات التي تتدخل بيا الدولة، كما تعرف السياسة الفالحية كذلك عمى 
لتوجيو القطاع الريفي، وتنميتو عمى المدى المتوسط و البعيد، بإحداث تغيير في نظم اإلنتاج، 

 .2وتحديد قواعد المنافسة

من خالل ىذين التعريفين نستنج أن السياسة الفالحية ىي مجموعة من اإلجراءات التدابير 
التي تضعيا الدولة، تحدد من خالليا محاور تسيير و تنمية الفالحة لمرفع من اإلنتاج و زيادتو، بتوفير 

. وسائل اإلنتاج و التحكم في أنظمة اإلنتاج وفق أىداف مسطرة في المدى المتوسط و البعيد

: 2000األطر القانونية لسياسات التنمية الفالحية والريفية في الجزائر بعد سنة : ثانيا

بعد تحرير القطاع الفالحي في الجزائر، تبنت الدولة عدة سياسات لمنيوض بالقطاع الفالحي   
: ، و ىي2000و تنمية المجاالت الريفية، وجاءت ىذه السياسات بعد سنة 

 (PNDA)المخطط الوطني لمتنمية الفالحية  -1

 التقني التأطير ترقية إلى ترمي خاصة آلية عن عبارة الفالحية لمتنمية الوطني المخطط
 خالل من كفاءة، ذات عصرية فالحة بناء إلى الوصول قصد ،تنظيمي لمقطاع الفالحيوال والمالي

 األراضي استصالح طريق عن كذلك الطبيعية، لمموارد العقالني واالستعمال الحماية و المحافظة
 .الموجودة لمقدرات األفضل واالستغالل

 26كان اإلعالن عن المخطط الوطني لمتنمية الفالحية في خطاب رئيس الجميورية سنة 
 2000 جويمية 18 في المؤرخ 332 رقم المنشور، و قبل إعالن عن المخطط صدر 2000نوفمبر 

                                                           
1
. 343، ص 2007حسين خليل، السياسات العامة في الدول النامية، بيروت، دار المنهل اللبناني،  -  

2
  -  Denis herbel et autres, Manuel de formation aux politiques agricoles en Afrique, paris : maisonneuve et 

larose, 2013, P 127. 
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، وقد وضع ىذا المخطط من أجل تنمية و تطوير قطاع الفالحة ورفع اإلنتاج بما 1الفالحة وزارة
: يضمن تحقيق االكتفاء الذاتي و جاءت أىدافو كاآلتي

 .انطبٍعٍت نهموارد واندائم انعقالنً واالستعمال انحماٌت

 .الوطني االقتصاد في االندماج -

 .الفالحي لإلنتاج اإلقميمي التخصص -

عادة الفالحي المجال ىيكمة إعادة -  الوطن جيات لمختمف الطبيعية الموارد وتأىيل االعتبار وإو

 .الفالحي اإلنتاج حجم وزيادة اإلنتاجية تحسين -

 .الفالحين ومداخيل الحياة ظروف تحسين -

 .(اإلنتاج وتكييف تصريف التموين، )مستوى عمى الخاصة المبادرات تحرير -

 .الفالحي االستثمار وتشجيع ترقية -

 .العالمي االقتصاد في ودمجو الفالحي التنافس تحسين -

: انوطنً نهتنمٍت انفالحٍت فً تطبٍقه عهى عدة برامج، تشمم محورٌن رئٍسٍٍن هماو يرتكز المخطط 

  المواشي وتربية الفالحية المستثمرات وعصرنة تأىيل إلعادة الموجية البرامج: األول المحور 

 .اإلنتاجية وتحسين اإلنتاج تكثيف برنامج -

 .اإلنتاج أساليب تكييف برنامج -

 (....التخزين النقل، التكيف، )الفالحي اإلنتاج تطوير برنامج -

 لممنتجين الخدمات وتحسين تنويع أجل من، الفالحية المستثمرة مستوى عمى االستثمار دعم برنامج -

  .الفالحي بالنشاط مرتبط تكوين ولديو المؤىل الشباب دمج أجل من أيضا

 برامج موجية لممحافظة و تنمية المجاالت الطبيعية، وخمق مناصب شغل: المحور الثاني 

 .الريفي التشغيل برنامج -

                                                           
  . 2000جويمية  18 في المؤرخ 332 رقم المنشور -  1
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 طريق عن وذلك الجبمية المناطق وتثمين البيئة حماية إلى ييدف الذي لمتشجير الوطني البرنامج -
 .والنافع االقتصادي التشجير

 .االمتياز طريق عن األراضي استصالح برنامج -

 .السيبية المناطق وتنمية لحماية برنامج -

 .الصحراء وتنمية المحافظة برنامج -

جاء المخطط الوطني لمتنمية الفالحة من أجل الخروج من حالة التخمف الذي يشيده القطاع   
الفالحي، و لرفع اإلنتاج و تحقيق االكتفاء الذاتي، و ىذا بتوفير الدعم التقني و المالي لمفالحين، 

واستغالل األراضي الفالحية وفق مؤىالتيا الطبيعية، أو ما يعرف بالوظيفة المجالية، مع التركيز عمى 
استصالح األراضي اليامشية لزيادة مساحة األراضي الفالحية، و استعمال تقنيات حديثة في الفالحة، 

. خاصة الري و التكثيف
 (PPDR)المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية  -2

  جاءت المشاريع الجوارية في إطار اإلستراتيجية الوطنية لمتنمية الريفية المستدامة والتي أعمن 
، والمشروع الجواري لمتنمية الريفية ىو مجموعة من العمميات موجية لسكان 2003عنيا سنة 

األرياف، اليدف منيا تحيق تنمية اجتماعية و اقتصادية تكون نتيجتيا االستقرار في ىذه المجاالت، 
وتطوير قدراتيا لجعميا مجاالت منتجة وفق مؤىالتيا الطبيعية و البشرية، و يمكن ان تكون ىذه 

العمميات جماعية أو فردية، ذات طابع فالحي أو غير فالحي، تبنى نشاطات المشروع وفق تصورات 
و احتياجات سكان المنطقة المستفيدة من المشروع في إطار تشاركي و تشاوري، يمثل سكان ىذه 

.   المنطقة ما يعرف بالمنسق بين السكان و السمطات لتحقيق نجاح المشروع

:   ينظم المشاريع الجوارية من الناحية القانونية المقرران

، يحدد شروط التأىيل عمى حساب صندوق مكافحة 14/07/2003 المؤرخ في 305المقرر رقم  -
 .1التصحر و تنمية االقتصاد الرعوي و السيوب، مستويات التدعيم و كذلك كيفيات دفعو

                                                           
 .14/07/2003 المؤرخ في 305المقرر رقم  - 1
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، يحدد شروط التأىيل لالستفادة من الدعم عمى 14/07/2003 المؤرخ في 306المقرر رقم  -
 الذي عنوانو صندوق التنمية الريفية و استصالح 111-302حساب التحصيص الخاص رقم 

 .1األراضي عن طريق االمتياز، ومستويات الدعم وكيفيات دفعو

:   وتيدف المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية إلى

 .حرمانا األكثر الريفية المناطق نعاشإ - 

 .الطبيعية لمموارد األفضل والتنمية األمثل االستغالل - 

 .وتثمينيا الممتمكات مختمف عمى الحفاظ - 

 الجماعي االستعمال ذات والثقافية واالقتصادية االجتماعية والتجييزات المنشآت ترقية - 

 .جديدة نشاطات وترقية المعنية الريفية لممجموعات االقتصادية النشاطات تدعيم - 

: التجديد الريفي و الفالحي- 3  

 03  المؤرخ في16-08 الفالحي التوجيو قانون عمى والريفي الفالحي التجديد سياسة ترتكز
 المساىمة من اعة الوطنيةرالز تمكين بيدف العام إطارىاوٕو  معالميا القانون ىذا ويحدد ،2 2008 أوت
 تنظيم إعادة إلى السياسة ىذه كما تيدف، المستدامة التنمية وتحقيق لمبالد الغذائي األمن تحسين في

 يفرضيا التي الجديدة التحديات ومواجية تثمين التجارب طريق عن الموجودة التأطير أجيزة مختمف
  .والدولي المحمي الوضع

(: PRA)التجديد الفالحي - 3-1

  و يخص تطوير القطاع الفالحي، باالعتماد عمى عقود النجاعة، و ىي عقود تبرم بين 
تمتزم بموجبيا الوالية في خمس سنوات  (الوزارة)و السمطة الوصية  (الوالية)السمطات المحمية 

بمخطط عمل فيما يخص اإلنتاج الفالحي بناءا عمى معطيات سابقة لمقدرات  (2009-20014)
الفالحية لكل والية، وفي كذلك حجم و قدرة المستثمرات الفالحية، و بناءا عميو يحدد حجم الدعم 

. لتحقيق أىداف العقد فيما يخص اإلنتاج

                                                           

.14/07/2003 المؤرخ في 306المقرر رقم  - 2    
.2008 أوت 03 المؤرخ في 16-08قانون التوجيو الفالحي رقم  -  2  
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(: PRR)التجديد الريفي - 3-2

  وىو موجو لممجاالت الريفية اليامشية، قصد تطوير و حماية ىذه المجاالت من منظور 
، لتحقيق (المجتمع الريفي، السمطات المحمية، اإلدارات و الييئات العمومية)تشاركي بين كل الفاعمين 

. تنمية و استقرار سكان ىذه المجاالت مع المحافظة عمى الوسط الطبيعي

  و كما ىو الحال في التجديد الفالحي، فقد أبرمت عقود النجاعة في التجديد الريفي بين 
السمطات الوصية و محافظة الغابات، من أجل تحديد مناطق و كيفية التدخل و تطبيق برامج التنمية 

.  2014 إلى 2009سنوات أي من  (05)الريفية في عقد لمدة خمسة 

المشاريع الجوارية   و لتطبيق سياسة التجديد الريفي وضعت الدولة آلية تطبيق تتمثل في 
، و ىي توسعة و تكممة لممشاريع الجوارية لمتنمية الريفية (PPDRI)لمتنمية الريفية المدمجة 

(PPDR) بإشراك كافة الفاعمين من مختمف القطاعات األخرى وفق 2003، التي طبقت سنة ،
. منظور تنظيمي وتشاركي، مبني عمى اقتراحات و تصورات سكان المنطقة المستيدفة

كما جاءت المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في إطار أكبر من سابقتيا من حيث   
. مجال التنفيذ، أين يشمل المشروع الواحد عدة مشاتي أو دواوير في محيط واحد

:   1(PCD)المخطط البمدي لمتنمية  -4

  ىو عبارة عن مخطط شامل لمتنمية في البمدية، جاء لتكريس مبدأ الالمركزية عمى مستوى 
الجماعات المحمية، ميمتو توفير الحاجيات الضرورية لممواطنين، ودعم القاعدة اإلقتصادية، يشمل ىذا 

 المؤرخ في 73/136المخطط التجييزات القاعدية والفالحية، وتجييزات اإلنجاز، وقد اعتبرىا المرسوم 
، برامج أعمال قصيرة المدة تقررىا السمطات المختصة في إطار (أنظر الممحق) 1973 أوت 09

. المخطط الوطني

، ويعتبر من أكثر البرامج التنموية 1973  أدخل أسموب المخطط البمدي لمتنمية في سنة 
نجاز المخططات 73/136استعماال وخاصة بعد صدور المرسوم   السابق، والمتعمق بشروط تسيير وإو

                                                           

 – 2016ليندة أونيسي، المخطط البمدي لمتنمية ودوره في تنمية البمدية، مقال منشور في مجمية الباحث لمدراسات األكاديمية  جوان / د-  1
. 228العدد التاسع، ص 
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البمدية لمتنمية، لقد جاء ىذا المخطط ليخمف النظام القديم والمتمثل في برنامج التجييز المحمي، إذ 
. تتكفل الدولة ببعض المشاريع المدرجة في المخططات البمدية، بعد أن تكون وافقت عمييا

وتندرج المخططات البمدية لمتنمية في إطار سياسة التوازن الجيوي، قصد إعطاء كل بمدية حظوظا 
متساوية في التنمية، وتستجيب مساعدة الدولة ىذه إلى االنشغال بضمان قابمية اقتصادية نسبية 

لمجماعات المحمية، وذلك بتكممة النشاطات المشروع فييا في إطار المخططات غير المركزة والمعتمدة 
. من طرف الوالة، وفي إطار االستثمارات من االدخار اإلجمالي الذي تقتطعو من مواردىا الخاصة

 :1(PSD) المخطط القطاعي لمتنمية  -5

العموميـة ىو مخطط ذو طابع وطني، حيث تـدخل ضـمنو كـل اسـتثمارات الواليـة والمؤسسـات   
ويكون  .كذلكالتي تكون وصية عمييا، ويتم تسجيل ذا المخطط باسم الوالي والذي يسير عمى تنفيذه 

 والـذي ،لس الشـعبي الـوالئيلمجتحضير المخطط القطاعي لمتنمية بدراسة اقتراحات مشاريعو في ا
يصـادق عميـو بعـد ذلـك، ثم تكـون دراسـة الجوانـب التقنيـة مـن طـرف الييئـة التقنيـة بعـد إرسـال المخطط 

.  التقني ليا

 بعنـوان ،لـس الشـعبي الـوالئي عمـى مدونـة ىـذه المشـاريعلمجبعـد المصـادقة مـن قبـل ا  
القطاعـات والييئات المختصة بالوالية، حيث تسجل ىذه البرامج برمز الوالي، الذي يعتبر األمر 

بالصرف الوحيد، يتـولى كـل قطـاع وحسـب اإلجـراءات المنصـوص عمييـا في قـانون الصـفقات العموميـة 
، (إلخ... قطاع الري، األشغال العمومية)اإلنجاز لتتكمف بعد ذلك كل مديرية والئية  اختيـار مقاولـة

مباشـرة إجـراءات مــنح األمــر بالخدمــة لممقاولــة صــاحبة المشــروع، لتتــولى المصــالح التقنيــة لممديريــة 
 إشراككما يمكـن ، المعنيــة بمراقبــة إنجــاز المشـروع بالتنسـيق مـع مختمـف ىيئـات المراقبـة المعتمـدة

 في متابعـة المراقبة التقنية لممشاريع ،رؤسـاء المصـالح التقنيـة بالـدائرة التابعـة لمقطاعـات السـابقة الـذكر
. القطاعية المثبتة في إقميم بمديات الوالية

تحقيق التوازنـات الجيويـة، خاصـة عنـدما تعـني البمديـة الـتي تمـنح رأي نو من شأا المخطط ىذ  
: ، كما ييدف المخطط إلى(االختيار المسبق ألرضية المشروع)تقني في اختيار موقعيا 

  . تجييز مراكز الحياة وتطوير الخدمات الجوارية  -
                                                           

 131، ص2011 تممسان، –، جامعة أبي بكر بمقايد ور الجماعات المحمية في التنمية المحميةد- ، رسالة ماجستير شويح بن عثمان-  1
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 المحتممــة فيمـا يتعمــق بالتنميـة المحميــة، حالـة تنفيــذ مخططـات البمديــة االختالفاتتصـحيح   -
 (.PCD) لمتنمية

 تنمية التييئة الحضرية عن طريق تشجيع االستثمار الخاص  -

 الدعم والمساندة في خمق مناصب شغل بالبمدية -

 نالمساىمة في تحسين ظروف حياة المواطني  -
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 تقديم مجال الدراسة: المبحث الثاني

يعتبر الموقع ذو أىمية كبيرة في الدراسات الجغرافية و المجالية، لما لو من دور في التنمية، 
حيث أن المناطق الواقعة في مجاالت ذات مؤىالت طبيعية ليا إمكانيات أكبر لمتنمية، عمى عكس 

المناطق اليامشية ذات المؤىالت الضعيفة، وعميو سنتطرق إلى تقديم مجال دراستنا المتمثل في واليتي 
: قسنطينة و ميمة، بالتطرق إلى موقعيما اإلداري و الجغرافي بتسميط الضوء عمى أىم خصائصيما

: الموقع اإلداري -1

 :والية قسنطينة -1-1

 ثا شمال 39 ، °36 ثا و 35 ، °36تقع والية قسنطينة في شرق الجزائر، بين دائرتي عرض 
، تبعد عن العاصمة 1 ثا، شرق خط غرينتش43 ، °6 ثا و 15 ، °6خط االستواء و بين خطي طول 

 كمم عن بسكرة جنوبا 235 كمم عن والية سكيكدة شماال أي الساحل، و بـ 89 كمم شرقا، و بـ 431بـ 
بوابة الصحراء، أي أنيا تقع في منطقة إستراتيجية تربط شمال و جنوب البالد من الجية الشرقية، و 

 بيا و الرابط بين الصحراء و الساحل، كما يمر بيا الطريق السيار 03ىذا لمرور الطريق الوطني رقم 
 :شرق غرب الرابط بين الحدود الشرقية و الغربية لمبالد، و تتمثل حدودىا اإلدارية في

  من الشرق والية قالمة
  من الشمال والية سكيكدة
  من الغرب والية ميمة
   من الجنوب والية أم البواقي

ىذا الموقع اإلداري جعل منيا تتوسط بين والية ساحمية و والية في اليضاب العميا، تتربع عمى 
( 06) من المساحة اإلجمالية لمجزائر، بيا ست 2 %0.09، أي تمثل  2 كمم2297.2مساحة تقدر بـ 

نسمت 938475 بـ 2008بمدية، قدر بيا عدد السكان حسب سنة  (12)دوائر و اثنا عشر 
3

 أي 

                                                           
 جامعة اإلقميمية، التييئة الماجستير في شيادة لنيل مذكرة والعوائق، المؤهالت بين قسنطينة والية في السياحية التنمية مجات، بن أمينة -  1

 . 23 ص 2004 2005 ،1قسنطينة
 ، مديرية البيئة لوالية قسنطينة 2014( 1ERE PHESE)، دراسة تشخيصية  (PAWT)المخطط الوالئي لتييئة اإلقميم -  2
 (ONS) ، الديوان الوطني لإلحصاء 2008التعداد العام لمسكان و السكن -  3
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، وىي والية صغيرة في المساحة مقارنة بالواليات 2 كمم/ نسمت408.53بكثافت سكانٍت تقدر بـ 
. األخرى

  :والية ميمة -1-2

 ثا 46 ، °35 ثا و 34 ، °34تقع والية ميمة أيضا في شرق الجزائر، بين دائرتي عرض 
 ثا، شرق خط غرينتش، تبعد عن 30 ، °6 ثا و 43 ، °5شمال خط االستواء و بين خطي طول 

 كمم عن والية جيجل من 100 كمم عن والية قسنطينة شرقا، و بـ 50 كمم شرقا، و بـ 450العاصمة بـ 
الشمال أي الساحل، يمر في جنوبيا الطريق السيار شرق غرب الرابط بين الحدود الشرقية و الغربية 

: لمبالد، و تتمثل حدودىا اإلدارية في

  من الشرق والية قسنطينة
  من الشمال والية جيجل
 من الشمال الشرقي والية سكيكدة 
  من الغرب والية سطيف
  من الجنوب والية باتنة
 من الجنوب الشرقي والية أم البواقي 

 3480.45واليات، و تتربع عمى مساحة تقدر بـ  (06)أي أن الوالية ليا حدود إدارية مع ستة 
، يوجد بيا ثالثة عشر 1من المساحة اإلجمالية لمتراب الوطني % 0.14، أي ما يمثل نسبة 2كمم
بمدية، قدر عدد سكان الوالية حسب التعداد العام لمسكان والسكن في  (32)دائرة واثني وثالثون  (13)

،  و ىذا ما يعكس 2 كمم/نسمت 220.34، أي بكثافة سكانية تقدر بـ 2 نسمة766884 بـ 2008سنة 
 .كبر مساحة الوالية مقارنة بوالية قسنطينة

 

                                                           

. ، مديرية البيئة لوالية ميمة(PAWT)المخطط الوالئي لتييئة اإلقميم - 1
  (ONS) ، الديوان الوطني لإلحصاء 2008 التعداد العام لمسكان و السكن -2
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:  الموقع الجغرافي -2

 :والية قسنطينة- 2-1

 جعميا ما وىذا العميا والسيول التمي األطمس بين االنتقالية المنطقة تقع والية قسنطينة ضمن
 يغمب العموم فعمى األحواض و السيول التالل، اليضاب، الجبال، فنجد تضاريسيا، في تنوعاً  تعرف
 االرتفاعات الشديد في لمتباين ىذا و الشمال في واضح بشكل التالل تظير التمي، الشبو الطابع عمييا
 .منطقة السيول وىي م 800 حوالي العموم عمى متقاربة االرتفاعات حيث الجنوب عكس

 الجنوب، في والسيول العميا الشمال في التمية بين السمسمة محصورة و عميو والية قسنطينة
 كبيرة بارتفاعات الشرق في وجنوبيا، كما تتميز شماليا بين متجانسة من حيث التضاريس غير وىي
 رئيسية مجموعات ( 03)المناطق الجنوبية، و يمكن تقسيم إقميم الوالية جغرافيا إلى ثالثة  عكس وىذا
 :ىي

 الشمالية التمية المجموعة. 
 األودية في الوسط و الداخمية األحواض. 
 القسنطينية في الجنوب العميا السيول مجموعة. 

 :والية ميمة- 2-2

سمسمتي األطمس التمي في الشمال و اليضاب العميا في الجنوب،  بين ميمة والية تنحصر
فطبيعة تضاريسيا متنوعة من الشمال إلى الجنوب، حيث شماال تتميز بطابع جبمي متمثل في جبال 

سمسمة األطمس التمي و سفوحيا الجنوبية، أما في الوسط فيي منطقة األحواض و التالل، تتميز 
بارتفاعاتيا المتوسطة بيا بعض السيول الضيقة، أما جنوبا فيي منطقة السيول العميا، وتمثل أكبر 

 م، تمتاز باالنبساط و قمة 900 و 800مساحة من إجمالي مساحة الوالية،  يتراوح االرتفاع بيا بين 
. االنحدارات
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: تمييد

تكتسي دراسة الكسط الطبيعي لممجاؿ أىمية كبيرة، كتكمف أىميتيا في تحديد المؤىالت 
كالعكائؽ الطبيعة التي يمكف أف تككف عامؿ أساسي في التنمية باإلضافة إلى العنصر البشرم، السيما 

ما تعمؽ بالتنمية الفالحية ك الريفية، حيث أف النشاطات االقتصادية خاصة في المجاؿ الريفي تحدد 
، المساحات الزراعية، خصكبة التربة، (التضرس)بمقكمات، تتمثؿ خاصة في سيكلة استغالؿ المجاؿ 

المناخ المالئـ، كفرة المصادر المائية، ك عميو فالمجاالت ذات المؤىالت الطبيعية الكبيرة، تعتبر 
مجاالت ذات قيمة اقتصادية ىامة ك تستطيع خمؽ الثركة، أما المجاالت التي بيا عكائؽ طبيعية عمى 
غرار التضرس خاصة ك قمة الترب الخصبة، فإنيا تنميتيا يحتاج إلى بدائؿ يمكف التفكير فييا خارج 

. الفالحة

 ك عميو في ىذا الفصؿ سنحاكؿ تشخيص مجاؿ الدراسة بالكقكؼ عمى المؤىالت ك العكائؽ 
: الطبيعية لمتنمية عبر مبحثيف، كىذا مف أجؿ ىدفيف رئيسييف ىما

. تحديد إمكانيات التنمية لكؿ كالية مف الناحية الطبيعية:  أكال

. مقاربة بيف مجالي الكاليتيف فيما يخص الخصائص الطبيعية ك المجالية:  ثاني

. المؤىالت ك العكائؽ الطبيعية لكالية قسنطينة: المبحث األول

. المؤىالت ك العكائؽ الطبيعية لكالية ميمة: المبحث الثاني
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: المؤىالت و العوائق الطبيعية لوالية قسنطينة: المبحث األول

:  (طبوغرافية المجال)التضاريس  -1

تقع كالية قسنطينة ضمف منطقة انتقالية بيف سمسمة األطمس التمي شماال، ك المتمثمة في 
السمسمة النكميذية، ك السيكؿ العميا جنكبا، ىذا ما جعؿ تضاريسيا مختمفة ك متنكعة، حيث تبرز عدة 

أشكاؿ تضاريسية بيا، مف جباؿ، سيكؿ، ىضاب، تالؿ ك أحكاض، ك لكف يبقى الطابع التمي ىك 
الغالب في التضاريس، خاصة في المنطقة الشمالية مف الكالية، ك ىذا راجع إلى فارؽ االرتفاعات مف 

جية ك االنتقاؿ مف سفكح الجباؿ إلى منطقة األحكاض، عمى عكس المنطقة الجنكبية التي تتميز 
بالتجانس مف حيث التضاريس، أيف تتقارب االرتفاعات، ما يجعؿ المظير المكرفكلكجي لألرض بيا 

. يتسـ باالنبساط

:  كىي1ك يمكف تقسيـ مجاؿ الكالية إلى ثالثة مجمكعات تضاريسية كبرل

 :   مجموعة التالل - أ

تمثؿ ىذه المجمكعة أكبر جزء مف مساحة الكالية، ك تتشكؿ أساسا مف جباؿ ك ىضاب، 
كتتكزع أىـ الجباؿ في ىذه المجمكعة بيف المنطقة الشمالية المتمثمة في جبؿ سيدم إدريس بارتفاع 

 متر، عمى شكؿ خط كاحد ممتد مف الغرب إلى الشرؽ عمى حدكد الكالية شماال، أما 1295يصؿ إلى 
 متر، بيا جبؿ ماسيف 1281في الكسط مف الناحية الشرقية نجد كتمة جبؿ الكحش بارتفاع يقدر بػ 

 متر، كيمثؿ 1326 متر، ك في الجنكب الشرقي جبؿ أـ سطاس بارتفاع يصؿ إلى 1067بارتفاع 
 متر، 1316أعمى نقطة بمجاؿ الكالية، ك في الجية الغربية يكجد جؿ شطابة ك الذم يقدر ارتفاعو بػ 

تشترؾ ىذه الجباؿ في خاصية رئيسية تتمثؿ في تسطح قمميا، ك ىذا راجع لمتعرية المائية الشديدة 
بيا، مما أدل لظيكر شعاب ك أخاديد عميقة عمى سفكحيا، قممت مف األىمية االقتصادية الستغالؿ 

. ىذه السفكح خاصة فالحيا

 

 
                                                           

   1/200000الخريطة الطبكغرافية قسنطينة  -  1
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 : مجموعة األحواض الداخمية و األودية - ب

تتمثؿ ىذه األحكاض في كؿ مف حكض كاد السمارة، حكض زيغكد يكسؼ، حكض ابف زياد 
كحكض مسعكد بكجريك، ىذه األحكاض تككنت نتيجة انحدارات السفكح الجبمية في المنطقة الشمالية 

، متكسط ارتفاع ىذه المجمكعة (السيكؿ العميا)كالشرقية كالغربية، كبداية ارتفاعات المنطقة الجنكبية 
 متر، بيا كدياف مثؿ كاد السمندك بزيغكد يكسؼ، كاد البقرات بابف زياد، كتصب 400يقدر بحكالي 

. كميا في كادم الرماؿ الكبير

: مجموعة السيول العميا- ج 

تكجد ىذه المجمكعة في جنكب الكالية، ك ىي امتداد السيكؿ العميا، تمتاز باالنبساط ك سيكلة 
.  متر800 متر إلى 600التضاريس، مع ارتفاع نسبي يتراكح بيف 

و عميو فتضاريس والية قسنطينة متباينة من الشمال إلى الجنوب، و ىذا التنوع يعطييا 
ميزة خاصة فيما يتعمق بالوظيفة المجالية لالستغالل، فالمناطق الشمالية ذات الطبيعة المتضرسة 

ليا خصائص االرتفاع و التغير المفاجئ في مورفولوجية األرض، وفي المنطقة االنتقالية بين شمال 
و جنوب الوالية تظير األحواض الداخمية ذات االرتفاعات المتوسطة و الغنية بالترب، وفي الجنوب 

. يوجد مظير مورفولوجي آخر يتمثل في االنبساط نوعا ما مقارنة بشمال وجنوب الوالية

 :االنحدارات -2

لتحديد نكع النشاط االقتصادم المالئـ لمجاؿ ما، خاصة النشاطات الفالحية منيا، تعتبر 
االنحدارات مف أىـ العناصر المحددة لنكع االستغالؿ أك عدـ القابمية لالستغالؿ، ك تكمف أىمية 

االنحدارات كعامؿ محدد، في ككنيا تتحكـ في درجة تصريؼ المياه، كزيادة سرعة التعرية التي تؤثر 
سمبا عمى طبقة التربة، ك بالتالي نقميا مف المناطؽ المرتفعة إلى المناطؽ المنخفضة، مما يجعؿ 

مناطؽ السفكح غير قابمة لمزراعة مف جية، ك انعداـ الغطاء النباتي مف جية أخرل، أم أراضي فاسدة 
(Bad lands .)

كما تعتبر درجة االنحدارات في ميداف الفالحة عامؿ أساسي في تحديد نكع الزراعات المالئمة، 
.لما ليا مف تأثير في المحافظة عمى المياه أثناء السقي ك قدرت الترب بيا عمى تخزيف المياه
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الوحدات التضاريسية: والية قسنطينة (06): خريطة رقـ   

  قسنطينة،INCT عف بعد كالكشؼ لمخرائط المعيد الكطنيمنحنيات التسكية الرقمية، : المصدر

 جبل الوحش

 جبل أم سطاس

 جبل سيدي دريس
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الخ، تككف ...ضؼ إلى ىذا فالتنمية بصفة عامة مف شؽ الطرقات ك البناء ك تييئة المجاؿ
. مكمفة في المناطؽ المنحدرة ك التي مف الصعب المحافظة فييا عمى استقرار الترب ك منع االنزالؽ

: فئات لالنحدارات تتمثؿ في (04)ك مف خالؿ طبكغرافية مجاؿ كالية قسنطينة ىناؾ أربع 

 :%3مناطق االنحدارات أقل من  - أ

ك ىي مناطؽ بيا االنحدارات ضعيفة، تشمؿ جزءا مف بمدية عيف أعبيد كابف باديس في 
المصاطب )الجنكب الشرقي لمكالية كجزء مف بمدية عيف السمارة غربا، خاصة عمى ضفاؼ كاد الرماؿ 

. ، تساعد عمى القياـ بالنشاطات االقتصادية، خاصة الزراعية(النيرية

 :%12.5- 3مناطق االنحدارات بين  - ب

كىي انحدارات متكسطة، تغطي نسبة كبيرة مف مساحة الكالية، تكجد خاصة في الجزء 
الجنكبي، ك بعض المناطؽ الشمالية خاصة عمى ضفاؼ األكدية، مما يجعؿ ىذه المناطؽ ذات قابمية 

. لالستغالؿ ك تطكير النشاطات االقتصادية ك الفالحية بيا

: %25- 12.5مناطق االنحدارات بين - ج

ك تعتبر ىذه االنحدارات شديدة ك ال تسيؿ استغالؿ المجاؿ، تكجد خاصة عمى سفكح الجباؿ 
في شماؿ الكالية، مثؿ السفح الشماؿ لكتمة جبؿ الكحش المطؿ عمى زيغكد يكسؼ ك ديدكش مراد، 

كسفح جبؿ شطابة الشمالي بابف زياد، ك سفح جبؿ سيدم دريس الجنكبي الممتد لبمدية بني حميداف، 
. ككذلؾ في السفكح الجنكبية لكتمة جبؿ الكحش المطمة عمى بمديتي عيف أعبيد ك ابف باديس

: %25مناطق االنحدارات أكثر من - د

ىي أراضي غير صالحة لالستغالؿ، نتيجة تضرسيا الشديد، ك تكجد في المناطؽ الجبمية، 
. كمنطقة سيدم دريس ك جبؿ الكحش ك شطابة

و عموما مجال والية قسنطينة ينقسم إلى مناطق ذات انحدارات ضعيفة و متوسطة، تسيل 
االستغالل و تشكل عامل محفز لمتنمية، و مناطق ذات انحدارات شديدة، تشكل عائق لمتنمية 

 .وبالتالي تتطمب نشاطات تتالءم معيا، حتى يستفاد منيا وال تبقى مناطق ىامشية غير مستغمة
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االنحدارات: والية قسنطينة (07): خريطة رقـ   

  قسنطينة،INCT عف بعد كالكشؼ لمخرائط المعيد الكطنيمنحنيات التسكية الرقمية، : المصدر

0 – 3 % 
3 – 12.5 % 

12.5 – 25 % 
 % 25أكبر من 
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 :التركيب الصخري -3

تسمح دراسة التركيب الصخرم بإعطائنا نظرة كاضحة عف المناطؽ القابمة لمنشاطات الفالحية 
مف غيرىا، ألف التركيب يختمؼ حسب الصالبة، حيت التككينات الصمبة يقصد بيا الصخكر، 

كالتككينات المينة يقصد بيا الترب، ك ىي مف أىـ مقكمات النشاط الزراعي، ك تتكزع ىذه  التككينات 
في مجاؿ كالية قسنطينة حسب الخريطة التي أنجزت مف طرؼ المكتب الكطني لمدراسات الخاصة 

: ، كالتالي( ) BNEDERبالتنمية الريفية 

 :التكوينات المينة - أ

ىي تككينات الزمف الرابع، تتميز باليشاشة، ك أىميا الطيف ك المارف، كبعض التككينات 
السطحية الحديثة، الناتجة عف الترسبات في المناطؽ المنخفضة بفعؿ التعرية، ككذلؾ الركاسب النيرية 

 مف المساحة اإلجمالية لمكالية، أىـ ما يميزىا ىك تكفرىا عمى مكاد %67، تمثؿ حكالي (الطمي)
معدنية ك عضكية، مما يجعؿ المناطؽ التي تكجد بيا ىذه التككينات صالحة لمزراعة كذات قيمة 

. اقتصادية، كتتكاجد في كؿ مناطؽ الكالية تقريبا

:    التكوينات متوسطة الصالبة - ب

أىما الكمس المارني، الككنغمكميرا، الشيست، الرصرصة ك الكمس البحرم، مف الناحية الزراعية 
ذات قيمة متكسطة، لكف في النشاطات الصناعية تعتبر ذات قيمة كبيرة، ال تظير بكثرة في إقميـ 

.  فقط مف المساحة اإلجمالية لمكالية%07الكالية، حيث ال تتعدل مساحتيا نسبة 

:   التكوينات الصمبة- ج

  ك ىك ما يعرؼ الصخكر الطمبة، مثؿ الحجر الرممي، الكمس الصمب، كىما ما يشكالف الكتمة 
.   مف مساحة الكالية%26الجبمية جبؿ الكحش ك جبؿ أـ سطاس كشطابة، تمثؿ نسبة ىذه التككينات 

 

                                                           
 ىك مكتب تابع لكزارة الفالحة ك التنمية الريفية ذك طابع اقتصادم تجارم، أنشأ سنة BNEDER المكتب الكطني لدراسات التنمية الريفية ( )

 .، ييتـ بالدراسات التي مف شانيا تنمية المجاالت الفالحية ك الريفية1976
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(08): خريطة رقـ الخريطة الجيولوجية لوالية قسنطينة  

الخريطة الجيكلكجية : المصدر
 قسنطينة
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 :التربة -4

التربة أىـ عنصر في الزراعة ك تكاجد الغطاء النباتي الطبيعي، حيث نكع الترب ىك الذم 
. يحدد نكع الزراعة ك مردكد اإلنتاج، ك بالتالي األراضي الخصبة تعتبر ثركة في االقتصاد

: أنكاع مف الترب كىي (07)يحتكم مجاؿ الكالية عمى سبعة 

 :التربة الطينية - أ

تكجد تقريبا في كامؿ مجاؿ الكالية، لكف تتمركز خاصة في المنطقة الشمالية، كىي ترب 
 مف مساحة الكالية، %45.32 ىكتار، أم ما يمثؿ نسبة 101030زراعية، تغطي مساحة تقدر بػ 

.      1 ىكتار127840 مف المساحة الصالحة لمزراعة ك المقدرة بػ %79ك

 : الترب المارنية - ب

يكجد ىذا النكع مف األتربة في  جنكب الكالية خاصة، ك ىي ترب زراعية أيضا، قدرت 
 مف مساحة الكالية، كما يمثؿ نسبة %22.29 ىكتار، أم ما يعادؿ نسبة 49700مساحتيا بػ 

 .، مف المساحة الصالحة لمزراعة38.88%

: الترب الطينية الغرينية- ج

تغطي بعض المناطؽ الجنكبية لمكالية عمى غرار ىضبة عيف البام ك سيؿ عيف أعبيد، كتعتبر 
 مف إجمالي مساحة 10.09 ىكتار أم بنسبة 23830مف األتربة الصالحة لمزراعة، تقدر مساحتيا بػ 

.  مف المساحة اإلجمالية الصالحة لمزراعة%18.64الكالية، ك 

: الترب الصخرية- د

، فقيرة مف حيث المكاد العضكية، تكجد عمى سطكح (سطحية)تتميز ىذه الترب بضعؼ سمكيا 
الطبقات الكمسية الجبمية، خاصة في منطقة ابف باديس، مف حيث الزراعة تعتبر غير صالحة، كذلؾ 

 ىكتار، 30230ككف غطائيا النباتي ضعيؼ، فيي مناطؽ رعكية متكسطة القيمة، تقدر مساحتيا بػ 
. %13.56نسبتيا مف مساحة الكالية ىي 

                                                           
،  مديرية المصالح الفالحية لكالية قسنطينة RGAالتعداد العاـ لمفالحة - 1
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: الترب الغابية- و

تربة ذات قيمة زراعية متكسطة، تكجد عمى أقداـ الجباؿ، تنمك عمييا غابات مثؿ غابة شطابة، 
 مف %3.03، أم تمثؿ نسبة 6760، تقدر مساحتيا بػ (Maquis)باإلضافة إلى النباتات ك األحراش 

. إجمالي مساحة الكالية

: ترب الترسبات النيرية و الرصرصة- ه

 تظير ترب الترسبات النيرية عمى ضفاؼ بعض األنيار ك األكدية، ك ىي جد محدكدة، أما 
الرصرصة فتكجد رقـ محدكدية مساحتيا في بمدية حامة بكزياف، تمتاز بخصكبتيا العالية جدا ك ىي 

 ىكتار، بنسبة 11360مف أغنى الترب، الحتكائيا عمى مكاد عضكية قيمة، تقدر مساحتيا بػ 
.  مف المساحة اإلجمالية الصالحة لمزارعة في إقميـ الكالية%8.88 مف مساحة الكالية، ك 5.06%

و مما سبق يمكن القول أن إقميم والية قسنطينة يتميز بتنوع في التربة، و أىم خاصية في 
ىذا التنوع ىو صالحية معظم ىذه األنواع لمزراعة، مما يجعل مجال الوالية مؤىل لمنشاطات 

 .الزراعية خاصة، و تطوير القطاع الفالحي

 :المناخ -5

تكتسي دراسة المناخ أىمية كبيرة في الدراسات المتعمقة بالتنمية الفالحية بصفة عامة، لما لو 
مف دكر كبير في تحديد أنكاع الزراعة، ك كمية اإلنتاج، ضؼ إلى ذلؾ تكفير المياه، باعتبارىا أىـ 

 .   عنصر في اإلنتاج الفالحي

:  التساقطات -5-1

سنتطرؽ في عنصر التساقطات باالعتماد عمى معطيات محطة عيف البام، إلى متكسط 
 . 2010- 2000التساقطات الشيرية لمفترة الممتدة مف 

 
 
 
 



 الخصائص الطبيعية و الديموغرافية ملجال الدراسة ------------------------------------------------ ألاول الفصل

  

39 

 (2010- 2000)متكسط التساقط الشيرم في كالية قسنطينة لمفترة : (01)جدكؿ رقـ 
 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصول

 أوت جويمية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشير

التساقط الشيري 
 (ممم)

34.75 32.73 72.17 82.41 72.72 57.83 38.65 45.14 35.91 21.74 4.83 10.76 

التساقط الفصمي 
 (ممم)

139.65 212.96 119.70 37.33 

التساقطات السنوية 
 (ممم)

509.64 

 (تقارير شيرية)الديكاف الكطني لألرصاد الجكية، محطة عيف البام قسنطينة :          المصدر

يبيف الجدكؿ تبايف في كمية التساقطات الشيرية لمفترة المدركسة، حيث المالحظ ىك التذبذب 
في الكميات مف شير آلخر، ك تعتبر أشير نكفمبر، ديسمبر ك جانفي ىي الفترة الممطرة في الكالية، 

.  ممـ شيريا، أما باقي األشير فيي متذبذبة، خاصة في فترة الصيؼ70إذ فاقت كميات التساقط 

 ميميمتر، ك ىي كمية قميمة، ما 510كما أف متكسط التساقط في السنكات المدركسة لـ يتجاكز 
تجعؿ الكالية تشيد شح في كمية التساقطات التي تنعكس سمبا عمى اإلنتاج الفالحي، حيث أف 

الحبكب، األعالؼ )الزراعات البعمية تعتمد اعتمادا كميا عمى مياه األمطار، خاصة الزراعات الكاسعة 
، مما يدفع إلى االعتماد عمى الرم، الستدراؾ نقص التساقطات،  كما تؤثر ىذه القمة (ك البقكؿ الجافة

.  في التساقطات عمى االستعماالت األخرل لممياه
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: الحرارة- 5-2

 (2010- 2000)متكسط درجات الحرارة الشيرية في كالية قسنطينة لمفترة : (02)جدكؿ رقـ 
 (°)متوسط درجة الحرارة  (°)الفارق الحراري  (°)الحرارة القصوى ( °)الحرارة الدنيا  

 22,09 13,94 29,06 15,12 سبتمبر

 17,7 12,2 23,8 11,6 أكتوبر

 13,24 10,34 18,41 8,07 نوفمبر

 9,34 8,86 13,77 4,91 ديسمبر

 7,965 9,85 12,89 3,04 جانفي

 8,125 10,65 13,45 2,8 فيفري

 11,36 11,4 17,06 5,66 مارس

 14,38 14,52 21,64 7,12 أفريل

 19,92 15,76 27,8 12,04 ماي

 23,51 12,99 30,01 17,02 جوان

 27,19 16,08 35,23 19,15 جويمية

 27,44 14,87 34,88 20,01 أوت

 16,08 14,15 23,16 9,01المتوسط 

 (تقارير شيرية)الديكاف الكطني لألرصاد الجكية، محطة عيف البام قسنطينة :   المصدر

يالحظ مف الجدكؿ تغير في دراجات الحرارة بيف الدرجات القصكل ك الدنيا مف جية، حيث بمغ 
، ك يعتبر ىذا الفارؽ كبير ك مؤثر خاصة في ° 14.15متكسط الفارؽ الحرارم لمفترة المدركسة 

الفالحة، ك تبايف في دراجات حرارة الفصكؿ مف جية أخرل، ما يعكس التذبذب في المناخ، حيث نتج 
.  عف ذلؾ مناخ شبو جاؼ ذك شتاء بارد ك صيؼ حار
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: الموارد المائية- 6

يعتبر الماء مف أىـ العناصر التي تساعد عمى التنمية، ك في مجاؿ الفالحة ال يمكف الحديث 
عف تنمية فالحية بدكف ماء، ك بالتالي تكفر ىذه المادة الحيكية ضركرم جدا في تطكير الزراعة، 

كتنكيع اإلنتاج كتكثيفو، كمناخ كالية قسنطينة المتذبذب أثر عمى الثركة المائية بيا السيما السطحية 
.  منيا

: الموارد السطحية- 6-1

: األودية و األنيار - أ

، لكف ىذه الكثافة ال تعكس (أنظر الخريطة)تتكفر كالية قسنطينة عمى شبكة ىيدركغرافية كثيفة 
كفرة المياه السطحية بيا، ألف أغمب المجارم عبارة عف كدياف مؤقتة ك شعاب، ك أىـ الكدياف 

تصب  خارجي تصريؼ ذك األكؿ ىك مجرل سمندك، كاد ك بكمرزكؽ كاد الرماؿ، كاد المكجكدة بيا،
 عدة فيو تصب الثاني ك مدينة قسنطينة، جنكب يمتقياف بحيث بكمرزكؽ كاد أىميا أكدية، عدة فيو

 منبعو الذم حميميـ كاد ك كذلؾ لمكالية، الشرقي بالجنكب يتكاجد الذم باردة كاد منيا أكدية ثانكية
 بكاد فيمتقي غرب شماؿ شماؿ شرؽ، االتجاه ذك السمندك كاد أما مالح، كاد ك المريج األصمي منطقة

 .بكجريك مسعكد بمدية شماؿ الكاد دار في منطقة الرماؿ

 :الترابية السدود -ب

 ،3ـ 6505000 ب تقدر إجمالية بسعة ترابي، سد 14 قسنطينة كالية مستكل عمى يكجد
 مف استعمالو حكؿ الذم،  سمارة عيف بمدية مستكل لؿع المتكاجد برلة سد ماعدا ،لمسقي كميا مكجية
 تبمغ حيث ،الكالية مستكل عمى سد أكبر يعتبر الذم ك قسنطينة، لمدينة الشرب مياه تكفير إلى السقي
 سعتو الذم ك السياحي االستعماؿ ذك ،الكحش جبؿ سد إلى باإلضافة ،3ـ 2200000  سعتو

   .1تقريبا 3 ـ 50000
 

                                                           
1
  .التقارير السنوية للمندوبيات الفالحية على مستوى الدوائر -  
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الشبكة الييدروغرافية: والية قسنطينة (10): خريطة رقـ   

  قسنطينة،INCT عف بعد كالكشؼ لمخرائط المعيد الكطنيمنحنيات التسكية الرقمية، : المصدر

 واد لكبير

 و

 واد بومرزوق

 واد الرمال

 واد السمندو
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 : الينابيع - ج

ثانية، / لتر30 منبع، ك يقدر متكسط صبيب ىذه الينابيع بػ 51يكجد بمجاؿ كالية قسنطينة 
ثانية، ك يعتبر مف أىـ / لتر285أىميا المكجكد عمى مستكل بمدية حامة بكزياف، ك الذم يبمغ صبيبو 

. المصادر المائية عمى مستكل الكالية، سكاء في الرم أك المياه الصالحة لمشرب

 : المياه الجوفية- 6-2

ثانية، ك أىـ أشكاؿ استخراج ىذه / لتر 1634 المستغمة الباطنية المائية المكارد إجمالي يقدر 
 :  المياه الجكفية يتمثؿ في

 :التنقيبات - أ

 مختمفة الستعماالت تنقيب 59 قسنطينة كالية مستكل عمى يكجد
 :اآلبار -ب

 36.5   إجمالي صبيب ذات فالحية، الستعماالت بئر 127 حكالي الكالية مستكل عمى يكجد
. البمديات بيف اآلبار قذق تكزيع في تبايف كيكجد ،ثانية/لتر

رغم المناخ المتذبذب لوالية قسنطينة، إال أنيا تحتوي عمى مصادر مائية ىامة، تتمثل في 
مصادر سطحية أىميا واد الرمال، بومرزوق و واد السمندو، و بعض السدود الترابية، و مياه 

جوفية أبرزىا منبع حامة بوزيان، إضافة إلى اآلبار و التنقيبات، إذا ما استغمت ىذه الموارد عمى 
 .أحسن وجو ستكون بمثابة عنصر ىام في إحداث التنمية بالوالية
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: المؤىالت و العوائق الطبيعية لوالية ميمة: المبحث الثاني

:  (طبوغرافية المجال)التضاريس  -1

طبكغرافية مجاؿ كالية ميمة بالتبايف بيف الشماؿ إلى الجنكب، ك مف الناحية الجغرافية  تتميز
ىي مجاكرة لكالية قسنطينة أم عمى خط كاحد، ىذا جعميا تتشابو في تكزيع التضاريس عبر مجاليا 

مع قسنطينة، إال أف ىناؾ خاصية تتميز بيا تضاريس الكالية، ىي حكض ميمة الذم يعتبر كبير نكعا 
ما مف حيث المساحة، ك طكؿ سفكح سمسمة األطمس التمي في شماؿ الكالية، ك السيكؿ العميا في 

: 1الجنكب، ك يمكف تقسيـ مجاؿ الكالية إلى ثالثة مجمكعات تضاريسية كبرل
 :   مجموعة الجبال - أ

 حمالة، بمدية شماؿ(  األقصى بالشماؿ أساسا تتركز ، الكالية مجاؿ مف كبيرة مساحة تحتؿ
 ارتفاعا األكثر تعتبر الشمالية فالمرتفعات التيف، عيف ببمدية  الشرقيكبالجنكب ،(بايناف ترعي ،ةالشيقار

 السمسمة إلى كالمنتمية ،حمالة ببمدية عيشة مسيد بجبؿ سيةراالجك الكمسية الكتمة في كالمتمثمة كتضرسا
 ىذه كتتميز ـ، 1620 ب بيا قمة أعمى كتقدر أم امتداد لمسمسمة النكميذية القسنطينية،  ،النكميذية

 )حاليا بكنعجة(  مكيا غابة في متمثؿ نباتي غطاء بكجكد  الشمالية الجية
 حكالي مساحتيا كتبمغ ، غرب شرؽ باتجاه لكحؿ جبؿ كتمة في فتتمثؿ الجنكبية المرتفعات أما

 االنحدار، شديدة صخرية بحكاؼ الجبؿ ىذا يمتاز ـ، 1002 إلى بيا قمة أعمى تصؿ كما ،2 كـ35
 ككاؼ ،القايـ أكالد عراذ في متمثمة، جنكب شماؿ عاـ اتجاه ذات أخرل بمرتفعات الكتمة ىذه كترتبط

 .ـ 1306 شرشارة ككاؼ ،ـ 1390 بكحمكؼ
 : مجموعة التالل - ب

 التيف، عيف ببمدية الشرقية بالجية خاصة جزئيا مرتفعة كتككف ك متمكجة تالؿ عف عبارة ىي
 ارتفاع ذات كىي ،البعض بعضيا عف متباعدة االرتفاع المتكسطة التالؿ بينما ،ـرقرااؿ بمدية ككذلؾ

 شرؽ اتجاه تتخذ، التيف عيف بمدية كشماؿ ميمة مدينة جنكب كتقع متر، 700 ك  متر600 بيف كحترام
 شريط شكؿ عمى المنخفضة التالؿ تككف حيف في ،لكحؿ جبؿ سمسمة منتصفيا في كتفصميا، غرب

                                                           
  . فرادةرجاؿ ، مركاف سيدم ، دريس سيدم  قسنطينة،50000/1الخرائط الطبكغرافية  -  1
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 غاية إلى تمتد ،متر 600 ك  متر500 بيف ما ارتفاعيا ، يتراكحميمة لبمدية الجنكبية الحدكد عمى ممتد
 . لكحؿ بجباؿ جنكبا تنقطع منخفضة تالؿ مف متككنة األخيرة ىذه أف حيث ،جنكبا التيف عيف بمدية

:  مجموعة السيول و السيول العميا–ج 

 ،متر 100 حيث تبمغ أخفض بيا الرماؿ كاد منخفض امتداد عمى نجدىابالنسبة لمسيكؿ 
 ىما صغيريف بركاقيف ميمة بمدية داخؿ حتى يمتد إذ كاسع جد الكادم ىذا ،راـرالؽ بمدية جنكب خاصة

 كجنكبا متر،  300إلى  متر 200 مف النجاء كاد في فتنحصر الغربية بالجية أما ،ةميؿ ككاد لقطف كاد
، ىامة فيةارىيدركغ شبكة تخترقيا كديات عدة لكجكد بالتمكج كتتميز  متر، 400 إلى متر 300 مف

. أم أف منطقة السيكؿ ضيقة جدا ك عمى أطراؼ الكدياف
أما السيكؿ العميا فتقع في جنكب الكالية، خاصة في بمديات تاجنانت، شمغـك العيد، تتميز 

. باالنبساط ك ارتفاع المتكسط
مجال والية ميمة بين الجبال في المنطقة الشمالية، و حوض ميمة في  تنوعت تضاريس 

، و بعض السيول الضيقة عمى ضفاف الوديان و (السراوات)الوسط، الذي توجد بو منطقة التالل 
 .التي تتسم بالضيق، و بداية السيول العميا في الجنوب  

 :االنحدارات -2

: مف خالؿ الخرائط الطبكغرافية يمكف تحديد االنحدارات في مجاؿ كالية ميمة كالتالي

 :%3مناطق االنحدارات أقل من  - أ

 الرئيسية لألكدية النيرية كالمسطاب الكدياف لمجارم المحاذية المناطؽ تكجد ىذه االنحدارات في
 التقاء ىي مناطؽ منخفضة سيمية مناطؽ تعتبرك مركاف، سيدم كبمدية ، في جنكب بمدية القراـر

فيما  ىامة إمكانيات يعطييا ما، )نيرية ترسبات(األراضي  أخصب مف كتعد المائية، كالمجارم األكدية
، كما تكجد ىذه الفئة مف االنحدارات في جنكب الكالية في منطقة السيكؿ لفالحيا الستغالؿيخص ا

. العميا ببمدية شمغـك العيد ك بمدية تاجنانت
 :%12.5- 3مناطق االنحدارات بين  - ب

،  لطفي ةزابع التيف عيف بمدية مف كبيرة مساحة تحتؿ ميمة مدينة جنكب الفئة ىذه تتكزع
. راـرالؽ بمدية غرب ترااالنحدا ىذه تمتد كما ، (لمحكض اإلجمالية المساحة مجمكعة مف % 63.32)
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الوحدات التضاريسية: والية ميمة (11): خريطة رقـ   

  قسنطينة،INCT عف بعد كالكشؼ لمخرائط المعيد الكطنيمنحنيات التسكية الرقمية، : المصدر

 جبل مسيد عيشة
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: %25- 12.5مناطق االنحدارات بين - ج

 ترعي كبمدية الشيقارة، حمالة بمديةكؿ مف  في تكجد ىذه الفئة خاصة في المناطؽ الشمالية،
 سيدم بمدية نحك الجنكب اتجاه في التيف عيف ببمدية لكحؿ بجبؿ المحيطة بالمناطؽ تتكزع كميا، بيناف
. ، ك ىذه االنحدارات ال تسيؿ عممية االستغالؿ الفالحي بشكؿ جيدخميفة

: %25مناطق االنحدارات أكثر من - د

كالمذاف  ، التيف عيف ببمدية لكحؿ كجبؿ حمالة، ببمدية عيشة مسيد جبؿ مف كؿ في تكجد
الشديدة  ك الحادة الصخرية ، كالحكاؼ)عيشة بمسيد متر 1620 ىك ارتفاع أعمى(كبير بارتفاع يتميزاف

بالجية  تتركز كما ، %63 لكحؿ لجبؿ الكبير بالجرؼ نسبة االنحدار مثال تتعدل االنحدار، حيث
التعرية  عمميات تككف  ك الشيقارة، أيف بايناف القراـر كترعي بمدية مف لكؿ الشرقية كالغربية الشمالية

 .المائية قكية جدا
ما يالحظ عمى االنحدارات في مجال والية ميمة، ىو سيطرة االنحدارات المتوسطة في وسط 
مجال الوالية، ما يساعد عمى االستغالل الفالحي و التنمية، و ضيفة في الجنوب، لكن في شمال 

. الوالية تزيد نسبة االنحدارات، مما يجعميا عائق فيما يخص التنمية الفالحية بصفة عامة

 :التركيب الصخري -3

 ( Bassin NEOGENE )لقسنطينة النيكجيني الحكض إلى جيكلكجيا  مجاؿ كالية ميمةينتمي
تتكزع التككينات الصخرية  ، ك1التمية الطبقة فكؽ مف متكضع رسكبي حكض عف عبارة ىك األخير ىذا

  :في مجاؿ الكالية كالتالي
  : القسنطيني النيوجيني الحوض - أ

 مف متككف المدركس المجاؿ أغمبية كيغطي شرقا أكثر كاسع لمبميكسيف منخفض في كيتمثؿ
 الجباؿ بعض يضـ الحكض ىذا ، كثيفة شعاب ك مائية مجارم شبكة تتخمميا لينة حطامية تربة

 حفةاز تمية بمجمكعة المتعمقة كىي ، شماال عيشة مسيد جبؿ ك جنكبا لكحؿ جبؿ مثؿ المنعزلة الكمسية
. اآللية الفترة أثناء الجنكب نحك

                                                           
1
 -Azzedine Mebarki : Le Bassin Du Kebir Rhumel Hydrologie ;de surface et aménagement des sources en 

eau Thèse de doctorat du (3em) Troisième Cycle de Nancy П1612 page p16، 
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االنحدارات: والية ميمة (12): خريطة رقـ   

  قسنطينة،INCT عف بعد كالكشؼ لمخرائط المعيد الكطنيمنحنيات التسكية الرقمية، : المصدر

0 – 3 % 
3 – 12.5 % 

12.5 – 25 % 
 % 25أكبر من 
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 مدينة حكؿ المتكضعة الطيف مف إجماال مككنة المنخفض بيذا كمةتراالـ القارية كالترسبات
 ما ألمحكض، الشمالية بالجية المتكاجدة ءالحمرا يرالكـغفكالؾ مف مستكيات أحيانا تظير أيف ميمة

 الكمسي الحجر مف سميكة طبقات القاعدة في المكجكدة الحطامية الصخكر فكؽ فنجد الجنكبي بالجزء
 .البحرم
 :الطية التمية - ب

 ترجع طينية أك مارنية ترب مف مككنة التالؿ مف بمجمكعة غربا مكصكؿ النيكجيني الحكض
تكجد  ،مارنية كمسية بمجمكعة الجيات بعض في محاطة كىي كااليكسيف، العمكم الكريتاسي لمزمف

، مثؿ ليةبجاؿ االنزالقات مظاىر بيا تبدك ضعيفة ترب أحيانا تعطي أنيا كما الشرقي، شماؿاؿبكثرة في 
 لتعرضظرا ف قسنطينة ك ميمة بيف لرابطا الطريؽ مستكل عمى التيف كعيف ، لطفي زابةع منطقة
 .التخددات ك األرضية االنزالقات إلى بالمنطقة بكثرة كالمكجكدة المينة األتربة
 :(الرابع الزمن ( الحديثة و الحالية الترسبات - ت

 كىذه، اإلجمالية المساحة مف % 43.24 بنسبة أم 2كـ 1504.4 بػ تقدر مساحة عمى تمتد
 الحصى ك الطمي تككينات أما األخرل، المجارم ك الرماؿ كادم مثؿ الكدياف عمى تمتد الترسبات

 كىي دائـ السيالف فييا بككف التي المنطقة في تمتقي أغمبيا ك الكدياف طكؿ عمى منقطعا شريطا فتككف
 .الضعيفة ترااالنحدا ذات المناطؽ في تككف

 :(oligocène) النوميذي الحجر- ث

  الككنغمكميرا تشكيالت تتضمف ك لممنطقة، الغربي الشمالي الجزء في تتكضع التشكيالت ىذه
 .لمكالية اإلجمالية المساحة مف % 5.19 بنسبة أم ، 2كـ 180.6 مساحة عمى رممية، كتتربع

:    (trias) الجبس و الدولوميث جشكيالت- ج

 مساحة عمى كتمتد ضعيفة، بنسبة سقاف كادم ك حمالة بمدية في تتكاجد التككينات كىذه
 .لمكالية اإلجمالية المساحة مف % 1.74 بنسبة أم، 2 كـ 60.8
: (mio -pliocène) الكمس  المارن + الطين تشكيالت  -د

 كىي لمكالية، اإلجمالية المساحة مف،  %30.97 بنسبة أم 2كـ 1060.4 مساحة تحتؿ ك
 الكمس األخضر، المكف ذك الطيف مف تتككف ك ،مجاؿ الكالية ككسط الشرقي الشماؿ في خاصة متطكرة
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 رشدمأ أحمد شرؽ مف كـ6 بعد عمى أنو إذ الطينية التككينات عمييا فيغمب الشماؿ في أما الطبقي،
. رممية تشكيالت ك الجبس ك طينية تككينات نجد

 :المارني الكمس- ر

 معتبرة مساحة كىي،  % 8.34 بنسبة أم 2كـ 290.1 مساحة عمى تتربع تشكيالت كىي
 ىي ك بكشارؼ جبؿ شرؽ في التشكيالت ىذه تتكضع ك ، الشرقية الجية عدل المجاؿ كؿ عمى تتكزع

 .سـ 120 ك 100 سمكو بيف يقدر الذم الكمس ك العمؽ في المارف تككينات

 : (crétacé éocène) المارن- هـ 

 بكشقكؼ جبؿ كراء مف األمتار عشرات بعد عمى أيضا ك لمجباؿ، الشمالية السفكح في يتكضع
 . الشماؿ في

 (jurassique crétacé) :    الكلس  -ن

 ىذه ك بكشقكؼ جباؿ في يتكاجد ك ،) أسكد ك أبيض ( حصى ك متبمكر كمس مف وتتكون
 .لمكالية اإلجمالية المساحة مف  5.75 %بنسبة أم 2 كـ 200.2 مساحة عمى تتكاجد التشكيالت

  : جبسية جشكيالت - و

 مساحة كىي اإلجمالية المساحة مف % 6050 بنسبة أم 2 كـ 4.01 مساحة عمى كتتربع
 .لمكالية الشرقية الجنكبية المنطقة ك ، المنطقة شرؽ بشماؿ كتكجد جدا قميمة

أىم ما يميز التكوينات السطحية لمجال والية ميمة ىو سيطرة الترسبات الحديثة من الزمن 
، أي بين أن %30 تقريبا، تمييا تكوينات الطين و المارن الكمسي بنسبة %43الرابع بنسبة 

 من إجمالي مساحة الوالية، ما يعطييا مقوم %70مجموع ىذين التكوينين يغطي مساحة تقارب 
. جيد لمتنمية بصفة عامة، و مؤىل جيد لمتنمية الفالحية بصفة عامة

 :التربة  -4

أنكاع  (05)دراسة المكتب الكطني لمتنمية الريفية، يكجد في مجاؿ الكالية خمسة باالعتماد عمى 
: مف الترب كىي
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(13): خريطة رقـ الخريطة الجيولوجية لوالية ميمة  

الخريطة الجيكلكجية : المصدر
 قسنطينة
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 :المغنيزية الكلسية الحربة - أ

 مف % 65.25 بنسبة أم، 2كـ 2270 مساحة تحتؿ ك كبيرة مساحة عمى التربة ىذه تتكاجد
 النباتات، مف العديد نمك عمى تساعد ترب كىي، معدنيا غنية ترب أنيا كما ، لمكاليةاإلجمالية المساحة

: ثالثة أنكاع إلى تتفرع ، ككمس كجكد مع الغريني الطيني بتككينيا تتميز
 Sols bruns calcaires modaux 

 تقع التي السفكح ك فرجيكة ، تيبرقنت ، رجاص حادكرات ك سيكؿ ك الكالية شماؿ في تتكاجد
 .العيد شمغكـ شماؿ

 Sols bruns chydromorphes 

  . خميفة سيدم غرب ك ميمة حكض بمصاطب كجدت
 Sols bruns chydromorphes 

. العيد شمغكـ شماؿ تقع التي المنخفضات فيتتكضع 

 :المححركة الحرب  - ب

 الكالية، مساحة إجمالي مف % 10.95 بنسبة أم 2كـ 381تقدر بػ 021 مساحة عمى تتربع
 .ميمة أحكاض في ك العميا السيكؿ منطقة في بصفة تتكضع ك ،النكعي الجيدة الترب ضمف تصنؼ

 :الرطوبة محساوية جربة  - ت

ىا الدقيؽ بنسيج تتميز ،التالغمة ك العيد شمغكـ ك تاجنانت حادكرات ك سيكؿ في تتكاجد
. الحبيبي الصغيرتركيبيا 
 : المعدنية الترب - خ

 تظير التي السفكح عمى ك، شدمرا أحمدبمدية  حتى العيد شمغكـ شماؿ في الترب تكجد ىذه
 المساحة مف  % 7.88 بنسبة أم ، 2كـ 274.4 ب تقدر مساحة تحتؿ ك ، لمكالية الشمالي الجزء في

 ،كمسية (لينة كصخكر، ) الككنغمكميرا ، الكمس (صمبة صخكر بظيكر تتميز لمكالية، اإلجمالية
. السطحية لمترب جيكب كجكد مع متساكية معدنية ترب كىي) مارف مارينية،

 :األم الصخرة  - ج

. % 1.58، أم بنسبة 2 كـ55.3، مساحتيا (السيكؿ العميا)ك تكجد في المنطقة الجنكبية 
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:  المناخ -5

:  التساقطات- 5-1

 متصمةأنيا  إذ الخاص مكقعيا بسبب الجزائر، في الممطرة التاالمج بيف مف ميمة حكض يعد
. ، خاصة في النصؼ الشمالي مف الكاليةاالرتفاع عامؿ كذلؾ ك ،الداخمية التمية السمسة مع مباشرة

 (2013-2000)متكسط التساقط الشيرم في كالية ميمة لمفترة : (03)جدكؿ رقـ 
 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصول

 أوت جويمية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشير

التساقط الشيري 
 (ممم)

63.3 77.6 113.4 146.9 152.2 160.9 134.3 75.8 22.4 9.6 4.3 13.6 

التساقط الفصمي 
 27.5 232.5 459.9 254.3 (ممم)

التساقطات 
 974.2 (ممم)السنوية 

 (تقارير شيرية)الديكاف الكطني لألرصاد الجكية، محطة ميمة : المصدر

مف خالؿ الجدكؿ نالحظ أف مجاؿ كالية ميمة يستقبؿ متكسط تساقطات سنكم جيد، مقارنة 
 مميمتر سنكيا 974.2، حيث بمغت كمية التساقطات ( مميمتر سنكيا509.64)بكالية قسنطينة 

 100كمتكسط الفترة المدركسة، كبداية مف شير نكفمبر حتى شير مارس، فاقت كمية التساقطات 
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 مميمتر، ك ىي كميات 82 ك 60مميمتر، ك في كؿ مف شير سبتمبر، أكتكبر ك أفريؿ، تراكحت بيف 
جيدة أيضا، ك قد سجؿ تراجع كميات التساقط في ثالثة أشير فقط، ىي جكاف، جكيمية ك أكت، أم 
في فصؿ الصيؼ، ىذا ما يعطي مجاؿ كالية ميمة فترة ممطرة طكيمة مقارنة بمجاؿ كالية قسنطينة، 

.  أشير (09)حيث تبمغ ىذه الفترة تسعة 

:  الحرارة- 5-2

 (2013- 2000)متكسط درجات الحرارة الشيرية في كالية ميمة لمفترة : (04) جدكؿ رقـ 
 (°)متوسط درجة الحرارة  (°)الفارق الحراري  (°)الحرارة القصوى ( °)الحرارة الدنيا  

 21,8 12,2 27,9 15,7 سبتمبر

 15,95 11,3 21,6 10,3 أكتوبر

 10,98 9,44 15,7 6,26 نوفمبر

 6,75 8,1 10,8 2,7 ديسمبر

 6,48 7,64 10,3 2,66 جانفي

 7,55 8,9 12 3,1 فيفري

 10,1 10,8 15,5 4,7 مارس

 12,55 10,97 18 7,03 أفريل

 15,8 12 21,8 9,8 ماي

 20,5 13 27 14 جوان

 23,3 13,4 30 16,6 جويمية

 24,45 14,1 31,5 17,4 أوت

 14.68 10.98 20.17 9.18المتوسط 

 (تقارير شيرية)الديكاف الكطني لألرصاد الجكية، محطة ميمة :   المصدر
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ما يميز متكسط درجات الحرارة المسجمة في كالية ميمة مقارنة بكالية قسنطينة ىك تدني في 
قيمة الفارؽ الحرارم مف جية، ك درجة حرارة أقؿ في الفترة الصيفية، ىذا ما يفسر بطبكغرافية مجاؿ 

. في الشماؿ، ك الذم يؤثر بصفة كبيرة عمى درجات الحرارة (االرتفاعات)الكالية المتضرس 

ك بالرجكع إلى التساقطات المسجمة بمجاؿ الكالية ك درجات الحرارة أيضا في نفس الفترة، 
يمكف القكؿ أف مناخ الكالية ىك مناخ شبو جاؼ بو تساقط أكثر مف كالية قسنطينة، ك ىذا راجع إلى 

. تضاريس كالية ميمة في جزئيا الشمالي، ك الذم لو تأثير عمى المناخ

 :الموارد المائية -6

تعتبر كالية ميمة مف بيف أىـ الكاليات التي تمتمؾ ثركة مائية ىامة، بالنظر لمكقعيا الجغرافي، 
: ك طبيعة تضاريسيا، ك تتمثؿ مصادر المياه في الكالية في

: الموارد السطحية- 6-1

:  األودية - أ
 يخترؽ بمدية تاجنانت، شمغـك العيد، كادم العثمانية ك كاد سقاف عمى طكؿ : كاد الرماؿ

 شماؿ شرؽ نحك قسنطينة، أىـ ركافده – كمـ، داخؿ الكالية، اتجاىو جنكب عرب 120
 .كاد العثمانية، كاد سقاف

 يتككف عند التقاء كاد الدىامشة مع كاد المانع غرب الكالية، يبمغ طكلو حكالي : كاد النجاء
 شماؿ شرؽ، عمى خط مكازم مع السمسمة الجبمية في – كمـ، كاتجاىو جنكب غرب 110

. شماؿ الكالية، كأىـ ركافده كاد جميمة، كاد بكصالح، كاد رجاص، كاد المالح
 يبدأ عند التقاء كاد الرماؿ  ككاد نجا، اتجاىو جنكب شماؿ، مخترقا السمسمة : كاد الكبير

.   كـ45، يبمغ طكلو في مجاؿ الكالية (سمسمة األطمس التمي)النكميذية 
 : السدود - ب

 مميكف متر 960أىميا عمى اإلطالؽ سد بني ىاركف الكبير، ك الذم تقدر طاقة استيعابو بػ 
مكعب، ك يعتبر أىـ مشاريع الرم التي أقيمت في الجزائر، كما تحتكم الكالية عمى سد قركز 

.   مميكف متر مكعب45ببمدية كادم العثمانية بطاقة تخزيف 
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: المياه الجوفية- 6-2

 مميكف متر مكعب في السنة، يتـ استغالليا بكاسطة اآلبار ك التنقيبات، ك التي بمغ 56 تقدر بػ 
ثانية، أما بالنسبة لمتنقيبات /  لتر922301 مستغمة فعميا، صبيبيا مجتمعة يبمغ 36 منيا 46عددىا 

. في بمدية شمغـك العيد (08) تنقيب منيا ثمانية 15غير المستغمة فعددىا 
 

تحتوي والية ميمة عمى ثروة مائة ىائمة، تعدد مصادرىا بين سطحية و أىما الوديان و سد 
ثانية، مما يعطي الوالية إمكانيات /بني ىارون، كما تحتوي عمى ثروة مياه جوفية قاربت مميون لتر

 .(الري الفالحي)كبيرة و مؤىالت جيدة لمتنمية، خاصة الفالحية 
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الشبكة الييدروغرافية: والية قسنطينة (15): خريطة رقـ   

  قسنطينة،INCT عف بعد كالكشؼ لمخرائط المعيد الكطنيمنحنيات التسكية الرقمية، : المصدر

 واد النجا
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: خالصة الفصل

تباينت المؤىالت كالعكائؽ الطبيعية في كاليتي قسنطينة كميمة، كمف خالؿ دراسة ىذه الفصؿ 
: يمكف استخالص ما يمي

تقع الكاليتيف عمى نفس الخط مف الناحية التضاريسية، عمى السفكح الجنكبية لسمسمة األطمس 
التمي كبداية السيكؿ العميا، ك ينقسـ مجاؿ الكاليتيف إلى ثالثة كحدات تضاريسية كبرل، منطقة السفكح 
ك تمثؿ نسبة أكبر في كالية ميمة، تمييا جنكبا منطقة األحكاض الداخمية، حيث يفكؽ حكض ميمة مف 

حيث المساحة حكض قسنطينة ، كفي الجنكب السيكؿ العميا، كما أف الكاليتيف تحتكياف عمى مكارد 
. مائية كبيرة، ك ترب جيدة خاصة مناطؽ األحكاض الداخمية كضفاؼ األنيار

السفكح الجنكبية لسمسمة )تمكف أىـ العكائؽ الطبيعية في مجاؿ الكاليتيف، في المنطقة الشمالية 
، حيث تتمثؿ في التضرس الكبير، كالمناخ في جنكب الكاليتيف يشيد تذبذب مقارنة (األطمس التمي

. بالمناطؽ الشمالية، ما يخمؽ عكائؽ خاصة في التنمية الفالحية
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: تمييد

يتحكـ في استقرار السكاف كتطكرىـ في أم إقميـ عدة عكامؿ، منيا العامؿ التاريخي، الطبيعي 
ك الكاقع االقتصادم  كاالجتماعي، كالذم يككف حتما مرتبطا بالسياسات المتبعة في اإلقميـ، أم أف 

ىذه العكامؿ ىي التي تتحكـ في الدينامكية الديمكغرافية، كتككف نتيجتيا إما مجاؿ قادر عمى االحتفاظ 
بالسكاف ك مستقطب، أك مجاؿ طارد ، كعميو فاستقرار السكاف بيذا اإلقميـ مرىكف بمدل قدرة اإلقميـ 

مف حيث المؤىالت كالسياسات التنمكية عمى التكفؿ بحاجيات سكانو، خاصة ما تعمؽ بالجانب 
. االجتماعي كاالقتصادم ك أحيانا الجانب األمني

في الكثير مف األحياف تشيد بعض المجاالت نمكا ديمكغرافيا سريعا، كمجاالت أخرل تفرغ مف 
، ما ينتج عنو اختالالت مجالية، كظيكر إشكاالت كبيرة عمى مستكل المجاالت (أقاليـ طاردة)سكانيا 

، ما يفتح مجاؿ لمتساؤالت كالبحث عف السبؿ الكفيمة إلعادة التكازف بيف (خاصة المدف)المستقطبة 
األقاليـ مف جية، كالتكفؿ الجيد بسكاف ىذه األقاليـ لخمؽ ظركؼ تسمح باستقرار السكاف مف جية 

. ثانية
كفي مجاؿ دراستنا، كالية قسنطينة ككالية ميمة، مجاؿ الكاليتيف مختمؼ مف عدة أكجو، أىما 

: ، ما يطرح تساؤؿ ىاـ(اإلدارم ك العمراني)مف الجانب الطبيعي، كالبعد المجالي لمكاليتيف 
كيف كان تطور سكان الواليتين وهل خضعتا لنفس الديناميكية الديموغرافية؟ وماهي العوامل 

التي تحكمت في ذلك؟ 
ك سنتطرؽ لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ الجكىرم، إلى عدة عناصر في دراسة السكاف، أىما كتيرة 

تطكر كنمك السكاف في مجاؿ الكاليتيف، تكزيع السكاف ك الكثافة عبر البمديات، التمركز ك التشتت، 
. تركيب السكاف ك المؤىالت البشرية
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: السكان و الديناميكية الديموغرافية في والية قسنطينة: المبحث األول
تيا بمكاف محتفظة بقيت بؿ ،كبرل تغيرات قسنطينة مقاطعة تعرؼ لـ االستقالؿ مرحمة في

 األكؿ اإلطار في سكانيا عدد قدر حيث ،كبير ريفي نزكح دتشوك ،كمجواؿ مستكلاؿ عمى اإلدارية
. نسمة 1500000 ب ـ 1966 لسنة كالسكاف لمسكف

 كاد فرجيكة، ميمة، الميمية، جيجؿ، القؿ، سكيكدة، مف كؿ يضـ قسنطينة كالية إقميـ كاف 
 ذلؾ بعد تقمصت ثـ،  ـ 1974 سنة غاية إلى بمدية 69 بمجمكع  البيضاء، عيف مميمة، عيف الزناتي،
 المتعمؽ 1974 جكيمية 2 في المؤرخ 69-74 باألمر  كذلؾ، 2كمـ 3561 إلى الكالية مساحة
 اإلدارية الحدكد تحديد المتضمف 148-74 المرسكـ قكمف لمكاليات، اإلقميمي التنظيـ بإصالح
في  سكانيا عدد كقدر بمدية 28 ك  فقطبميمة محتفظة بقيت، ك قسنطينة كالية كتككيف كاإلقميمية
قانكف  كبصدكر 1984، ك في سنة 2 كمـ3561 مساحة عمى نسمة 478300 بػ ـ 1977 إحصاء

 12ك  دكائر 6 بػ2 كمـ 2297.2 مساحة تحتؿ قسنطينة كالية كأصبحت ميمة، فصؿ  تـ09-84  رقـ
. بمدية

بمديات ك دكائر كالية قسنطينة : (05)  جدكؿ رقـ 
 البمديات التابعة لمدائرة الدائرة

 قسنطينة قسنطينة
 عيف السمارة- أكالد رحمكف- الخركب الخركب

 ديدكش مراد- حامة بكزياف حامة بكزياف
 بني حميداف- زيغكد يكسؼ زيغكد يكسؼ
 ابف باديس- عيف أعبيد عيف أعبيد
 مسعكد بكجريك- ابف زياد ابف زياد

  
، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف ك السكف :       المصدر

 
 :حجم و توزيع سكان بمديات والية قسنطينة -1

 ، يتبايف حجـ السكاف في الكالية مف 2008باالعتماد عمى آخر إحصاء لمسكاف ك السكف لسنة 
. بمدية ألخرل
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: 2008حجـ ك تكزيع سكاف بمديات كالية قسنطينة : (06)جدكؿ رقـ 
( %)نسبة عدد السكان مقارنة بسكان الوالية  (نسمة) 2008عدد السكان البمديات 

 47,78 448374 قسنطينة
 19,08 179033 الخركب

 8,52 79952 حامة بكزياف
 4,79 44951 ديدكش مراد
 3,94 36998 عيف السمارة
 3,76 35248 زيغكد يكسؼ
 3,38 31743 عيف أعبيد
 2,78 26132 أكالد رحمكف
 2,01 18861 ابف زياد
 2,00 18735 ابف باديس
 1,00 9397 بني حميداف
 0,96 9050 مسعكد بكجريك
 100 938475المجموع 

، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف ك السكف : المصدر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 448374يمثؿ سكاف بمدية قسنطينة حكالي نصؼ إجمالي سكاف الكالية بنسبة تقدر بتعداد 
،  كىذا باعتبار بمدية قسنطينة قي عاصمة الكالية ك مركز المدينة، % 47.78نسمة، أم ما يقدر بػ 

، ثـ بمدية حامة بكزياف بنسبة % 19.08 نسمة، أم ما يقدر بػ 179033تمييا بمدية الخركب بتعداد 
 عمى التكالي، كىذه  % 3.76 ك % 4.79، تمييا بمديتي ديدكش مراد ك عيف السمارة بنسبة % 8.52
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(16): خريطة رقـ 2008حجم وتوزيع سكان بمديات والية قسنطينة   

 معالجة+ ، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف كالسكف : المصدر

  نسمة64.000

2008حجم السكان سنة   

 قسنطينة

  نسمة448374

  نسمة179033

  نسمة9050
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، ك باقي البمديات بيا ال يمثؿ (villes satellitaires)البمديات تعرؼ بالمدف التكابع لمدينة قسنطينة 
.  مف إجمالي سكاف الكالية% 15حجـ سكانيا إال حكالي نسبة 

مستكيات، المركز ببمدية  (03)ك يمكف القكؿ أف حجـ سكاف كالية قسنطينة يتكزع عمى ثالثة 
قسنطينة، تمييا حمقة ثانية مف بمديات الخركب، حامة بكزياف، ديدكش مراد ك عيف السمارة، ك حمقة 

. ثالثة تمثؿ باقي البمديات، ك ىذا انعكاس كاضح لكاقع مجاؿ الكالية مف الناحية الكظيفية
 

 :2008 - 1977تطور سكان والية قسنطينة لمفترة  -2
لدراسة تطكر السكاف يجب التطرؽ إلى الزيادة السكانية، ك التي يعبر عنيا بمعدؿ النمك، كىذه 

الزيادة تنقسـ إلى قسميف، زيادة طبيعية، كىي عدد زيادة السكاف مف المكاليد، ك اليجرة، كىي عدد 
. السكاف الكافديف أك الخارجيف مف مجاؿ الكالية

 2008 -1977التطكر اإلجمالي لسكاف كالية قسنطينة لمفترة : (07)جدكؿ رقـ 
 معدل النمو الوطني معدل النمو (نسمة)الزيادة السكانية  (نسمة)عدد السكان  (سنة)التعداد 

1977 478300 / / 3.21 
1987 664303 186003 3.3 3.06 
1998 810914 146611 1.82 2.15 
2008 934875 127561 1.5 1.6 

، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008-1998-1987-1977اإلحصاء العاـ لمسكاف ك السكف :        المصدر
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 عرؼ تطكر سكاف كالية قسنطينة كتيرة غير منتظمة، حيث تميزت كؿ فترة بمعدؿ نمك 
: مختمؼ ك ىذا راجع لعدة أسباب، ك يمكف تمخيصيا فيما يمي

  نمو سكاني كبير (1998-1977)المرحمة األولى: 
تزامنت ىذه المرحمة مع ديناميكية اقتصادية في البالد بصفة عامة، تمثمت مظاىرىا في إنشاء 
كحدات صناعية في المدف الكبرل، ك سياسة الثكرة الزراعية في األرياؼ، ففي كالية قسنطينة أنشأت 
نشاء  الدكلة عدة مصانع أىما مصنع الجرارات بكاد حميميـ، ك مصنع سكناككـ في عيف السمارة، كا 

الخ، كاف ليا تأثير عمى ديناميكة السكاف، حيث شيدت قسنطينة مكجة مف النزكح ...مؤسسات البناء 
نحكىا مف المناطؽ المجاكرة، خاصة التي بقيت تعاني بعد االستقالؿ مف الفقر كالتيميش، ككانت ىذه 

الديناميكية السكانية نتيجة بحث السكاف الكافديف عف ظركؼ اقتصادية كاجتماعية جيدة، مقارنة 
بالمناطؽ التي جاؤكا منيا، كرغـ إطالؽ سياسة الثكرة الزراعية التي كجيت خصيصا لممناطؽ الريفية، 
إال أف ىذه السياسة لـ تحقؽ متطمبات السكاف بيذه المناطؽ، فكاف البديؿ البحث عف ظركؼ أحسف 
ترجمتيا اليجرة نحك المدف، ك مف بينيا قسنطينة، كقدرت الزيادة السكانية في كالية قسنطينة في ىذه 

. %3.3 نسمة ك معدؿ نمك قدر بػ 186003الفترة بػ 
  تراجع في نمو سكان الوالية (1998-1987)المرحمة الثانية: 

أىـ ما ميز الجزائر في ىذه المرحمة، ىك األزمة التي عاشتيا عمى مستكل جميع األصعدة، 
سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا ك أمنيا، ك كانت انعكاساتيا كخيمة عمى النمك االقتصادم، كاالجتماعي، 
بما في ذلؾ النمك الديمكغرافي، حيث أف الظركؼ الصعبة لمسكاف أثرت عمى سف الزكاج الذم ارتفع، 

ضؼ إلى ذلؾ عالء المعيشة ك الالأمف، ك كعرفت كالية قسنطينة تراجع في معدؿ النمك حيث 
، كىك 1998-1987 في الفترة الممتدة مف % 1.82 إلى 1987-1977 لمفترة % 3.3انخفض مف 

، رغـ ذلؾ سجمت كالية  % 2.15أقؿ مف المعدؿ الكطني المسجؿ في نفس الفترة ك الذم قدر بػ 
قسنطينة ىجرة كافدة خاصة عمى األطراؼ مف المناطؽ المجاكرة، ك الذيف فركا سكانيا مف الظركؼ 

. األمنية الصعبة، ك البحث عف فرص جديدة
 
 

                                                           

.اإلحصاء العاـ لمسكاف ك السكف، الديكاف الكطني لإلحصاء -  *  
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  استمرار تراجع نمو سكان الوالية (2008-1989)المرحمة الثالثة: 
شيدت ىذه المرحمة تراجع أيضا في معدؿ النمك الديمكغرافي في كالية قسنطينة، حيث قدر بػ 

 في المرحمة السابقة، ك مكف حصر أسباب ىذا التراجع في النمك إلى % 1.82 مقارنة بػ % 1.5
، ك ىذا بسبب زيادة العاممة في (تفاقـ ظاىرتي العزكبة ك العنكسة)ارتفاع سف الزكاج بالنسبة لمجنسيف 

كسط النساء مما قمؿ مف الزيادة الطبيعية، ك غالء المعيشة ك عدـ تمكف الشباب مف الزكاج، خاصة 
. في ظؿ أزمة السكف، ك غيرىا مف العكامؿ االجتماعية األخرل

 

 :2008-1998تطور سكان بمديات والية قسنطينة  -3
لـ يعرؼ تطكر سكاف بمديات كالية قسنطينة نفس الكتيرة، ك ىذا لعدة عكامؿ سنحاكؿ التطرؽ 

 ك إحصاء سنة 1998إلييا في دراسة تطكر ك نمك السكاف بيا، معتمديف عمى إحصاء السكاف لسنة 
 :، ك كانت اإلحصائيات كما يمي، بحساب الزيادة ك معدؿ النمك2008

 2008-1998تطكر سكاف بمديات كالية قسنطينة بيف : (08)جدكؿ رقـ 

البمديات 
عدد السكان 

 (نسمة) 1998
 2008عدد السكان 

 (نسمة)
الزيادة 

 (نسمة)
معدل النمو 

(% )
الفئات 

  7.3 89114 179033 89919 الخركب
 4.3 12572 36998 24426 عيف السمارة

 
 3.3 21645 79952 58307 حامة بكزياف
 3.1 4866 18735 13869 ابف باديس
 3.1 11685 44951 33266 ديدكش مراد
 2.5 5698 26132 20434 أكالد رحمكف

 

 2.1 5785 31743 25958 عيف أعبيد
 2.0 3347 18861 15514 ابف زياد

 1.4 1200 9397 8197 بني حميداف
 1.3 4147 35248 31101 زيغكد يكسؼ
 1.3 1075 9050 7975 مسعكد بكجريك
  0.7-  33573- 448374 481947 قسنطينة

 1.6معدل النمو الوطني  1.5 127561 938475 810914المجموع 
، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008-1998اإلحصاء العاـ لمسكاف ك السكف :  المصدر    

                                                           

 100 × كاحد – (تحت جدر أسو الفرؽ بيف سنكات اإلحصاء"  عدد السكاف السابؽ÷عدد السكاف الحالي")=  معدؿ النمك 
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 بصكرة متباينة  2008 ك 1998تطكر سكاف بمديات كالية قسنطينة في الفترة الممتدة بيف سنة 
: حيث سجمت معدالت نمك مختمفة مف بمدية ألخرل، ك يمكف حصرىا في

  (:% 0أقل من )معدالت نمو منخفضة جدا 
ك سجؿ ىذا المعدؿ ببمدية قسنطينة فقط، كىك معدؿ ضعيؼ جدا مقارنة بالمعدؿ الكطني أك 
الكالئي، ك يفسر ىذا التراجع في معدؿ النمك، بتشبع المدينة بالسكاف، ك تكجيو النمك العمراني سكاء 

، ك خاصة نحك المدينة (الخركب، حامة بكزياف، ديدكش مراد ك عيف السمارة)نحك المدف التكابع 
الجديدة عمي منجمي، التي أصبحت الكجو الجديد لمتعمير ك استقباؿ الفائض مف سكاف بمدية قسنطينة، 

كقد سجمت ىذه المدينة الجديدة في السنكات األخيرة نمكا حضريا ك سكانيا كبير، جراء عمميات 
الترحيؿ المتتالية، سكاء مف األحياء القصديرية، أك اليشة مف شتى أحياء مدينة قسنطينة، ىذا ما جعؿ 

. معدؿ النمك السكاني بيذه األخيرة ضعيؼ جدا
  (: % 2.5 و % 1.3بين )معدالت نمو متوسطة

سجمت ىذه المعدالت بكؿ مف بمديات أكالد رحمكف، عيف أعبيد، ابف زياد، بني حميداف، 
زيغكد يكسؼ ك مسعكد بكجريك، ك ىي معدالت متكسطة مقارنة بالمعدؿ الكطني ك الكالئي، أم أف 

تطكر السكاف فييا كاف بطريقة عادية، حيث لـ تعرؼ ديناميكة ديمكغرافية سريعة، ك الشيء المالحظ 
، ىك أنيا كميا تقع عمى أطراؼ (أم مكقعيا في الكالية)عمى ىذه البمديات مف الناحية الجغرافية 

الكالية، بمديات حدكدية لمكالية، ىذا المكقع لـ يسمح ليذه البمديات باحتكاء الفائض مف سكاف بمدية 
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، أم أنيا لـ تدخؿ فيما يعرؼ بالمجاؿ الحضرم القسنطيني الكبير ، ك اقتصر (المدينة)قسنطينة 
. التعمير بيا عمى البرامج المحمية ذات الطابع البمدم ال الكالئي

  (:% 4.3 إلى % 3.1)معدالت نمو مرتفعة 
بمديات، ىي حامة بكزياف، ديدكش مراد، عيف السمارة كابف  (04)سجمت ىذه المعدالت بأربعة 

باديس، كفاؽ بيا معدؿ النمك المعدؿ الكطني ك الكالئي، ك إذا استثنيا بمدية ابف باديس، فالبمديات 
الثالثة األخرل تعرؼ بالمدف التكابع لمدينة قسنطينة، حيث أف مكقعيا الجغرافي القريب مف مدينة 
قسنطينة، جعؿ منا بمديات تستكعب الفائض السكاني لبمدية قسنطينة، عبر إدخاليا في المخطط 

. التكجييي لمتييئة ك التعمير، ما يعرؼ بالمجاؿ الحضرم القسنطيني الكبير
  (: % 7.3)معدالت نمو مرتفعة جدا

لـ يسجؿ ىذا المعدؿ المرتفع إال في بمدية الخركب فقط، ك تضـ البمدية في مجاليا اإلدارم 
إضافة إلى مدينة الخركب، مدينتيف جديدتيف، ىما مدينة ماسينيسا، ك مدينة  عمي منجمي، ك يعتبراف 
ىذيف المدينتيف قطبيف حضرييف كجيت ليـ تقريبا كؿ السياسات السكنية لبمدية قسنطينة، إضافة إلى 

. مدينة الخركب، ما انعكس عمى تطكر السكاف بيا ك زيادة العدد ك بالتالي زيادة معدؿ النمك
يظهر تطور سكان بمديات قسنطينة ديناميكة ديموغرافية متباينة في البمديات، وما يمكن 

استنتاجه هو أن الدينامكية الديموغرافية في الوالية حسب البمديات، كانت في ثالثة مستويات، بمدية 
عرفت تراجع في النمو و هي بمدية قسنطينة، بمديات تشهد ديناميكية متوسطة لنمو السكان و هي 

ما تعرف بالمدن التوابع، و بمدية الخروب بمدينتيها الجديدين ماسينيسا و عمي منجمي تشهد 
(. % 7.3)ديناميكية ديموغرافية سريعة، ترجمها معدل نمو مرتفع جدا 

 

(: 2008) توزيع سكان بمديات قسنطينة حسب التجمع والتشتت  -4
يعتبر تكزيع السكاف حيث التجمع الك التشتت معيار جيد، لمعرفة تركز السكاف مف جية، ك 
تنظيـ المجاؿ مف جية ثانية، حيث ينقسـ تكزيع السكاف في المجاؿ إلى ثالثة أنماط رئيسية، تجمع 

 (Agglomérations Secondaires) ك تجمعات ثانكية (Agglomération Chef Lieu)رئيسي 
ك سنتطرؽ في دراسة نمط تكزيع السكاف في بمديات قسنطينة ، (Zones éparse)كمناطؽ مبعثرة 

  .إلى تقسيـ السكاف كفؽ نمط التجمع الرئيسي ك التجمعات الثانكية ك المبعثرة معا
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شكل رقم )04(: توزيع سكان بل يات قسنطينة حسب التجمع و التشتت )2008(

1998

2008

(:  2008)تكزيع سكاف بمديات قسنطينة حسب التجمع ك التشتت : (09)جدكؿ رقـ 

البمديات 
 (ACL)التجمع الرئيسي 

مناطق مبعثرة + (AS) التجمع الثانوي 
(ZE) الفئات 

 (%)النسبة  (نسمة)عدد السكان  (%)النسبة  (نسمة)عدد السكان 
 6,62 29702 93,38 418672 قسنطينة 

  الفئة األولى
 (طابع التجمع)

 9,19 4132 90,81 40819 ديدكش مراد
 18,40 6484 81,60 28764 زيغكد يكسؼ
 13,35 4941 86,65 32057 عيف السمارة
 29,03 9214 70,97 22529 عيف أعبيد
 38,52 7217 61,48 11518 ابف باديس

 الثانيةالفئة 
توازن بين التجمع )

 (و التشتت

 38,67 7294 61,33 11567 ابف زياد
 40,33 3650 59,67 5400 مسعكد بكجريك
 47,54 38007 52,46 41945 حامة بكزياف
 50,15 89782 49,85 89251 الخركب

 الثالثة  الفئة  56,90 14869 43,10 11263 أكالد رحمكف
 67,84 6375 32,16 3022 بني حميداف (طابع التشتت)

  23,62 221667 76,38 716807المجموع 
، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف ك السكف : المصدر 
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(17): خريطة رقـ 2008توزيع سكان بمديات والية قسنطينة حسب التجمع والتشتت   

 معالجة+ ، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف كالسكف : المصدر

  نسمة55.000

2008سكان التجمع الرئيسي   

 قسنطينة

سكان المناطق المبعثرة 
  2008والتجمعات الثانوية 
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 76.38 نسمة أم ما يعادؿ نسبة 716807بمغ سكاف التجمعات الرئيسية في كالية قسنطينة 
، ك ىذه النسبة ىي انعكاس لمطابع الحضرم لمكالية ، حيث معظـ البمديات سجمت بيا نسبة كبيرة %

لسكاف التجمع الرئيسي، عمى غرار بمدية قسنطينة، ديدكش مراد، زيغكد يكسؼ، عيف السمارة، كتجاكز 
، تمييا بمديات انقسـ سكانيا بيف التجمع الرئيسي % 80فييا عدد سكاف التجمع الرئيسي أكثر مف 

كالتجمعات الثانكية ك المناطؽ المبعثرة، ك ىنا تجدر اإلشارة إلى بمديتي الخركب كحامة بكزياف، حيث 
يغمب عمى ىذيف البمديتيف في تكزيع السكاف نمط التجمعات الثانكية، كصالح دراجي كالمبالش في 

. الخركب، ك بكيرة ك زقركر العربي في حامة بكزياف
كما تكجد بمديات غمب عمييا طابع التشتت في تكزيع سكانيا مجاليا، مثؿ بني حميداف أيف بمغت نسبة 

. ، ك ىي نسبة تعكس الطابع الريفي لمبمدية% 67.84سكاف المناطؽ المبعثرة 
ك عمى العمـك فإف تكزيع السكاف في كالية قسنطينة حسب التجمع ك التشتت، تحكمت فيو عدة 

عكامؿ، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ، الظركؼ األمنية التي أثرت كثيرا عمى تكزيع السكاف، الظركؼ 
االجتماعية ك االقتصادية، الكظيفة اإلدارية ك مستكيات التجييز، طبيعة المنطقة مف حيث الكظيفة 

 . المجالية
 

 :2008سنة  الكثافة السكانية في والية قسنطينة حسب البمديات -5
يتحكـ في الكثافة السكانية عامميف أساسييف، مساحة البمدية ك عدد سكانيا، ك كفقا ليذيف 

 ك كانت 2008العامميف تباينت الكثافة السكانية في بمديات كالية قسنطينة حسب إحصاء سنة 
:  كالتالي
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(:  2008)الكثافة السكانية لبمديات كالية قسنطينة : (10)جدكؿ رقـ  
( 2كم/نسمة)الكثافة السكانية  (نسمة)عد السكان ( 2كم)المساحة البمديات 
 2450.13 448374 183 قسنطينة 
 702.09 179033 255 الخركب

 298.83 36998 123.81 عيف السمارة
 1123.24 79952 71.18 حامة بكزياف
 60.35 18735 310.42 ابف باديس
 388.51 44951 115.70 ديدكش مراد
 96.80 26132 269.95 أكالد رحمكف
 98.03 31743 323.80 عيف أعبيد
 125.10 18861 150.77 ابف زياد

 71.72 9397 131.02 بني حميداف
 137.71 35248 255.95 زيغكد يكسؼ
 84.90 9050 106.6 مسعكد بكجريك

 408,53 938475 2297.20 المجموع
، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف ك السكف : المصدر 

مف خالؿ الجدكؿ نالحظ تبايف كبير في الكثافة السكانية مف بمدية ألخرل، ك يمكف تقسيميا 
: مف حيث الكثافة إلى ما يمي

 (:2كم/ نسمة2450.18)كثافة سكانية مرتفعة جدا  -
تمثؿ ىذه الكثافة السكانية لبمدية قسنطينة، كىي كثافة مرتفعة جدا، مقارنة بمتكسط الكثافة 

، ك ىذه الكثافة السكانية المرتفعة جدا لبمدية قسنطينة 2كـ/ نسمة408.2السكانية لمكالية ك المقدرة بػ 
، تكجد بيا كؿ المرافؽ اإلدارية، (المدينة)أف بمدية قسنطينة ىي عاصمة الكالية : ترجع لسببيف ىما

التجارية، الخدماتية، كما أف أطراؼ المدينة عرفت مكجة تعمير كبيرة، تمثمت في برامج سكنية تمثمت 
. في السكف الجماعي، أك ما يعرؼ بالتكسع العمكدم، مما زاد في الكثافة السكانية

 (:2كم/ نسمة702.09- 2كم/ نسمة1123.24)كثافة سكانية مرتفعة  -
كتمثؿ كؿ مف بمديتي حامة بكزياف كالخركب،  كىما بمديتاف يمثالف مراكز حضرية ىامة، 

حيث شيدتا تعمير سريع ك كبير، خاصة بمدية الخركب، أما حامة بكزياف، فمساحتيا صغيرة ك بتعداد 
. سكاني كبير، جعؿ الكثافة السكانية بيا كبيرة مقارنة بالبمديات األخرل
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(18): خريطة رقـ 2008توزيع الكثافة السكانية لبمديات والية قسنطينة   

 معالجة+ ، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف كالسكف : المصدر

2كم/ نسمة2450.18
 

 قسنطينة

2كم/ نسمة702.09- 2كم/ نسمة1123.24  
2كم/ نسمة125.10- 2كم/ نسمة388.51  
2كم/ نسمة60.35- 2كم/ نسمة98.03  

 قسنطينة

 الخروب

 حامة بوزيان

 عين أعبيد

 زيغود يوسف
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(: 2كم/ نسمة125.10- 2كم/ نسمة388.51)كثافة سكانية متوسطة  -
تمثؿ ىذه الكثافة السكانية المتكسطة، كؿ مف بمديات ديدكش مراد، زيغكد يكسؼ، ابف زياد 

كعيف السمارة، ك ىي بمديات ذات مساحة كبيرة ك حجـ سكاني ليس بالكبير مقارنة بسكاف الكالية، مما 
. جعؿ الكثافة السكانية بيا متكسطة

 (:2كم/ نسمة60.35- 2كم/ نسمة98.03)كثافة سكانية ضعيفة  -
سجمت بكؿ مف بمديات بني حميداف، ابف زياد، ابف باديس، عيف أعبيد ك أكالد رحمكف، ك ىي 

كثافة ضعيفة مقارنة بالبمديات األخرل، ما يميز ىذه البمديات ىك كبر مساحتيا ك عدد سكاف قميؿ، 
. إضافة إلى ككنيا كاقعة في مناطؽ ىامشية، منيا جبمية ك ريفية أك ذات طابع فالحي

 
تتوزع الكثافة السكانية في بمديات والية قسنطينة، بطريقة تخضع إلى الوظيفة الثقل 

الديموغرافي لمبمديات، حيث أن البمديات المجاورة لممدينة، والتي بها مراكز حضرية مهمة، سجمت 
بها كثافة سكانية عالية، وكمما اتجهنا نحو أطراف المدينة كمما قمت الكثافة السكانية، أي بداية 

. تغير في الوظيفة من حضرية إلى شبه حضرية أو ريفية
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: السكان و الديناميكية الديموغرافية في والية ميمة: المبحث الثاني
تعتبر ميمة مف أقدـ المكاقع التاريخية في الجزائر، ك قد تعاقبت عمييا عدة حضارات ك شكمت 
بذلؾ منطقة ذات أىمية كبيرة في مختمؼ الحقب التاريخية، أىما العيد النكميذم، الركماني، الكندالي، 
البيزنطي، كصكال إلى المكحديف ك الحفصييف ك العثماني ك أخيرا الفرنسي، ك تكمف أىميتيا بالنظر 

، (...أراضي فالحية، كفرة المياه)لمكقعيا االستراتيجي مف جية ك مؤىالتيا الطبيعية مف جية أخرل 
كقد كانت تابعة لقسنطينة مف خالؿ التقسيمات التي قاـ بيا االستعمار الفرنسي، تحت ما يعرؼ 

، ك قد استمرت ضمف ىذا التقسيـ حتى جاء (département de Constantine)بمقاطعة قسنطينة 
 لترتقي إلى مصؼ كالية، ك انبثؽ عف ىذا التقسيـ باإلضافة إلى قرارات 1984التقسيـ اإلدارم لسنة 

.  بمدية32 دائرة ك 13 ظيكر كالية ميمة بػ 1991 ك 1987
مقارنة بكالية  ( بمدية32)ما يميز كالية ميمة مف حيث التقسيـ اإلدارم ىك عدد البمديات الكبير 

. ( بمدية فقط12)قسنطينة 
بمديات ك دكائر كالية ميمة : (11)  جدكؿ رقـ 

 البمديات التابعة لمدائرة الدائرة
  سيدم خميفة–عيف التيف –ميمة  ميمة

 كادم العثمانية- عيف الممكؾ- شمغـك العيد شمغـك العيد
 يحي بف قشة- فرجيكة فرجيكة

أكالد خمكؼ - بف يحي عبد الرحماف- تاجنانتتاجنانت 
 حمالة- القراـر قكقة القراـر قكقة
 زغاية- أحمد راشدم- كادم النجاء كادم النجاء

 تبرقنت- الركاشد الركاشد
 تسالة لمطاعي- عميرة أراس- ترعي بايناف ترعي بايناف
مينار زارزة - تسداف حدادةتسداف حدادة 

العياضي برباس  - عيف البيضاء أحريشعيف البيضاء أحريش 
الشيقارة - سيدم مركافسيدم مركاف 

مشيرة - كادم سقاف- التالغمةالتالغمة 
دراجي بكصالح - بكحاتـبكحاتـ 

، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف ك السكف :       المصدر
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 :حجم و توزيع سكان بمديات والية ميمة -1
: 2008حجـ ك تكزيع سكاف بمديات كالية ميمة : (12)جدكؿ رقـ 

 الفئة (%)نسبة عدد السكان مقارنة بسكان الوالية  (نسمة) 2008عدد السكان البمديات 

 10,77 82560 شمغـك العيد

 

 9,00 69053 ميمة
 6,98 53536 تاجنانت
 6,54 50167 فرجيكة
 6,26 48028 التالغمة
 5,48 42062 القراـر قكقة

 5,31 40688 كادم العثمانية 
 3,53 27086 الركاشد

 

 3,04 23299 ترعي بايناف
 3,01 23088 سيدم مركاف
 2,94 22535 مينار زارزة

 2,74 21013 عيف البيضاء أحريش
 2,64 20277 بكحاتـ

 2,57 19739 كادم النجاء
 2,53 19405 اعميرة أراس
 2,30 17638 زغاية

 2,27 17378 تسداف حدادة
 2,06 15819 أحمد راشدم
 2,04 15676 تسالة لمطاعي

 1,91 14661 شيقارة
 1,85 14200 عيف الممكؾ
 1,74 13319 كادم سقاف
 1,68 12905 المشيرة

 1,54 11810 يحي بني قشة
 1,49 11396 أكالد خمكؼ
 1,46 11213 حمالة

 1,31 10052 بف يحي عبد الرحماف
 1,31 10013 دراجي بكصالح

 1,21 9282 تيبرقنت
 1,01 7781 عيف التيف

 0,84 6459 العياضي برباس
 0,62 4746 سيدم خميفة
  100 766884المجموع 

، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف ك السكف : المصدر
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يتكزع السكاف عمى بمديات كالية ميمة بطريقة متباينة، حيث أف عددىـ يختمؼ مف بمدية 
بمديات فقط مف أصؿ  (07)ألخرل، ك المالحظ ىك أف نصؼ سكاف كالية ميمة يتمركزكف في سبعة 

.  مف إجمالي عدد سكاف الكالية% 50.34 نسمة أم بنسبة 386094 بمدية، بتعداد 32
حيث سجمت بمدية شمغـك العيد أكبر عدد لمسكاف، ك الذم يقدر حسب اإلحصاء العاـ لمسكاف 

 مف إجمالي عدد سكاف الكالية، متفكقة % 10.77 نسمة أم بنسبة 82560 بػ 2008ك السكف لسنة 
 نسمة أم بنسبة 69053عمى بمدية ميمة التي جاءت في المرتبة الثانية مف حيث عدد السكاف بػ 

، رغـ أنيا تمثؿ عاصمة الكالية، تمييما بمدية تاجنانت المحاذية لبمدية شمغـك العيد في % 9.00
 مف إجمالي سكاف الكالية، % 6.98 نسمة أم بنسبة تقدر بػ 53536جنكب الكالية بعدد سكاف قدر بػ 

. ك ىي نفس النسبة تقريبا لسكاف بمدية فرجيكة ك التالغمة
أما باقي البمديات فقد تبايف فييا عدد السكاف، كيمكف تقسمييا إلى بمديات عدد سكانيا متكسط 
مقارنة بعدد سكاف الكالية، كىي كؿ مف بمديات الركاشد، ترعي بايناف، سيدم مركاف، مينار زارزة، عيف 

البيضاء أحريش، بكحاتـ، كادم النجاء، اعميرة أراس، زغاية، تسداف حدادة، أحمد راشدم ك تسالة 
 نسمة أم ما يمثؿ 27086  نسمة ك 15676لمطاعي، كقد تراكح عدد السكاف في ىذه البمديات بيف 

 مف إجمالي سكاف الكالية، ك بمديات عدد سكانيا قميؿ مقارنة بحجـ سكاف الكالية، % 3 إلى 2نسبة 
، ىي عمى التكالي بمديات شيقارة، % 1.91 ك% 0.62حيث تراكحت نسبة سكانيا مقارنة بالكالية بيف 

عيف الممكؾ، كادم سقاف، المشيرة، يحي بف قشة، أكالد خمكؼ، حمالة، بف يحي عبد الرحماف، دراجي 
. بكصالح، تيبرقنت، عيف التيف، العياضي برباس ك سيدم خميفة

: ىذا التبايف في تكزيع السكاف عبر بمديات الكالية يمكف تفسيره بػ
  ،البعد التاريخي لمبمديات، حيث أف البمديات التي سجؿ بيا ثقؿ ديمكغرافي ليا بعد تاريخي

حيث كانت إما مراكز أك مناطؽ عبكر إباف االحتالؿ الفرنسي لمجزائر، ما جعميا بعد 
االستقالؿ تعرؼ نمك ديمكغرافي بالنزكح إلييا مف المناطؽ اليامشية، كزاد نمكىا 

 .1984الديمكغرافي أكثر بعد التقسيـ اإلدارم لسنة 
  المكقع الجغرافي كالطبيعي، جعؿ بعض البمديات في مناطؽ ىامشية، ما انعكس سمبا

عمى التكاجد السكاني بيا مثؿ البمديات الكاقعة في الشماؿ الغربي مثؿ بمدية الشيقارة 
 .كحمالة

  ك ىناؾ سبب آخر ليذا التكزيع المتبايف لمسكاف عبر البمديات، يتمثؿ في مدل ىيكمة
بعض البمديات كقدرتيا عمى التنمية كتحقيؽ مطالب السكاف، مما يجعؿ نمكىا 

 .الديمكغرافي إما سريعا أك بطيئا كالذم ينعكس حتما عمى عدد السكاف بيا
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(19): خريطة رقـ 2008حجم وتوزيع سكان بمديات والية ميمة   

 معالجة+ ، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف كالسكف : المصدر

 

 

 ميمة

  نسمة 82560

  نسمة 4206 

    نسمة4746
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 :2008-1977تطور سكان والية ميمة لمفترة  -2
  2008 - 1977التطكر اإلجمالي لسكاف كالية ميمة لمفترة : (13)جدكؿ رقـ 

 المعدل الوطني معدل النمو (نسمة)الزيادة السكانية  (نسمة)عدد السكان  (سنة)التعداد 
1977 375100 / / 3.21 
1987 511605 136505 3,07 3.06 
1998 674480 162875 2,49 2.15 
2008 766884 92404 1,30 1.6 

، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008-1998-1987- 1977اإلحصاء العاـ لمسكاف ك السكف :    المصدر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ك سنة 1977عرفت كالية ميمة تطكر في عدد السكاف، حيث قدرت ىذه الزيادة بيف سنة 
 سنة، ك لـ تكف كتيرة ىذه 30 نسمة، أم أف عدد سكانيا تضاعؼ في ظرؼ 391784 بػ 2008

 لمفترة الممتدة % 3.07الزيادة ثابتة، حيث أف معدالت النمك تراجعت مف تعداد آلخر، بعدما كانت 
: ، يفسر ىذا بػ2008 سنة % 1.30، لتصؿ إلى 1987 ك 1977بيف 

  كىذا بعد التقسيـ اإلدارم لسنة :  (معدؿ نمك كبير) 1987 -1977الفترة الممتدة بيف
 .(عكامؿ جذب) ك نتائجو عمى المستكل االقتصادم ك اإلدارم 1984

  سببو الرئيسي مكجات النزكح مف : (تراجع في معدؿ النمك) 2008 – 1987الفترة
 . أطراؼ الكالية خاصة نحك الكاليات المجاكرة بسبب األزمة األمنية في سنكات التسعينات

شكل رقم )06(: تطور سكان والية ميلة 1977 - 2008
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 :2008-1998تطور سكان بمديات والية ميمة   -3
: 2008-1998تطكر سكاف بمديات كالية ميمة (: 14)جدكؿ رقـ 
البمديات 

 1998عدد السكان 
 (نسمة)

 2008عدد السكان 
 (نسمة)

 (نسمة)الزيادة 
معدل النمو 

(%) 
الفئة 

الفئة األولى  2.2 16176 82560 66384 شمغـك العيد
معدؿ نمك 
 مرتفع

 
 2.2 10385 53536 43151 تاجنانت 

 2.2 9726 50167 40441 فرجيكة
 1.7 7182 48028 40846 التالغمة

الفئة الثانية 
معدؿ نمك 
 متكسط

 
 

 1.7 2937 19739 16802 كادم النجاء
 1.6 1128 7781 6653 عيف التيف
 1.5 5580 42062 36482 القراـر قكقة
 1.5 3070 23088 20018 سيدم مركاف

 1.4 9094 69053 59959 ميمة
 1.3 4754 40688 35934 كادم العثمانية

 1.3 2501 21013 18512 عيف البيضاء أحريش
 1.3 1827 15676 13849 تسالة لمطاعي
 1.2 2614 23299 20685 ترعي بايناف
 1.2 1887 17638 15751 زغاية

 1.2 1527 13319 11792 كادم سقاف
 1.2 996 9282 8286 تيبرقنت

 1.1 1484 14200 12716 عيف الممكؾ
 1.0 1222 12905 11683 المشيرة

 1.0 1129 11810 10681 يحي بني قشة
 0.9 1915 22535 20620 مينار زارزة

الفئة الثالثة 
معدؿ نمك 
 ضعيؼ

 
 

 0.9 1330 15819 14489 أحمد راشدم
 0.8 1052 14661 13609 شيقارة
 0.7 1687 27086 25399 الركاشد
 0.6 1084 20277 19193 بكحاتـ

 0.5 241 4746 4505 سيدم خميفة
 0.4 683 19405 18722 اعميرة أراس
 0.4 403 11213 10810 حمالة

 0.3 338 11396 11058 أكالد خمكؼ
 0.1- 245- 17378 17623 تسداف حدادة

الفئة الرابعة 
معدؿ نمك 
 ضعيؼ جدا

 
 0.2- 170- 10052 10222 بف يحي عبد الرحماف
 0.4- 404- 10013 10417 دراجي بكصالح
 1.1- 729- 6459 7188 العياضي برباس
 1.6المعدل الوطني  1.3 92404 766884 674480المجموع 

، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008- 1998اإلحصاء العاـ لمسكاف ك السكف : المصدر
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، تفاكت في نسبة 2008 – 1998عرؼ تطكر سكاف بمديات ميمة في الفترة الممتدة بيف   
: مستكيات ك ىي (04)النمك، حيث معدالت النمك لمبمديات متباينة، ك يمكف تقسيميا إلى أربعة 

 (% 2.2)بها معدالت نمو مرتفعة : الفئة األولى 
ك شممت ىذه الفئة ثالثة بمديات، ىي شمغـك العيد، تاجنانت ك فرجيكة، ك قدر معدؿ النمك بيا 

في نفسف الفترة، ك تعتبر ىذه البمديات بمدات  (%1.3)، ك ىك معدؿ أكثر مف المعدؿ الكالئي % 2.2
 حكالي 2008ذات ثقؿ ديمكغرافي معتبر في الكالية حيث يبمغ عدد سكانيا مجتمعة حسب إحصاء 

، (أم ربع عدد سكاف كالية ميمة) مف إجمالي سكاف الكالية % 24.28 نسمة، أم ما يمثؿ 186263
. كما تعد ىذه البمديات ذات إمكانيات عمرانية كبيرة ك ليا جدب اقتصادم سنتطرؽ إليو الحقا

 (% 1.7 إلى % 1)بمديات متوسطة النمو : الفئة الثانية 

، القراـر قكقة، التالغمة ككادم (المدينة) بمدية، منيا بمدية ميمة 16ك ضمت ىذه الفئة 
العثمانية، ك كؿ ىذه البمديات تعتبر متكسطة الحجـ مقارنة ببمدية ميمة، التي سجمت معدؿ نمك متكسط 

، أم أف عكامؿ الجذب بيا ضعيفة مقارنة ببمديات شمغـك العيد، تاجنانت ك فرجيكة، % 1.4قدر بػ 
كىذا ما يدفعنا لمبحث أكثر في ىذه العكامؿ التي تحكمت في النمك الديمكغرافي لمبمديات في الفصكؿ 

. الالحقة

 (% 0.9 إلى % 0.3)بمديات ضعيفة النمو : الفئة الثالثة 

بمديات، معظـ ىذا البمديات ىي بمديات  (09)كسجمت ىذه المعدالت الضعيفة في تسعة 
، كما أف ىذه ...ىامشية تقع في مناطؽ جبمية مثؿ حمالة، الشيقارة، عميرة أراس، أحمد راشدم 

البمديات تعرؼ نكع مف التيميش، ك مستكاىا االقتصادم المتذبذب كذلؾ، مقارنة بالبمديات ذات الثقؿ 
. الديمكغرافي الكبير، ما يعطييا ديناميكية ديمكغرافية بطيئة جدا

 (% 1.1- إلى % 0.1-)بمديات طاردة لمسكان : الفئة الرابعة 

بمديات، تسداف حدادة، بف يحي عبد الرحماف، دراجي بكصالح كالعياضي  (04)ك ىي أربعة 
 نسمة، 729، أم تراجع عدد سكانيا بػ % 1.1-برباس، ىذه األخيرة سجمت معدؿ نمك بالسمب بمغ 

كتعتبر ىذه البمديات طاردة لمسكاف، ما يجعميا تعرؼ ديناميكة ديمكغرافية سالبة، كمجاالت غير 
. مستقطبة لمسكاف، كجب التفكير في آليات كطرؽ جديدة لخمؽ تكازف ديمكغرافي بيا
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(: 2008)توزيع سكان بمديات ميمة حسب التجمع والتشتت  -4
(:  2008)تكزيع سكاف بمديات ميمة حسب التجمع ك التشتت : (15)جدكؿ رقـ 

البمديات 
 (ZE)مناطق مبعثرة + (AS) التجمع الثانوي  (ACL)التجمع الرئيسي 

 الفئات 
( %)النسبة  (نسمة)عدد السكان ( %)النسبة  (نسمة)عدد السكان 

 9,47 6536 90,53 62517 ميمة

     الفئة األولى
 (طابع التجمع)

 

 21,86 11703 78,14 41833 تاجنانت
 22,54 3976 77,46 13662 زغاية

 29,67 5856 70,33 13883 كادم النجاء
 32,03 7396 67,97 15692 سيدم مركاف
 32,12 13511 67,88 28551 القراـر قكقة
 32,73 27022 67,27 55538 شمغـك العيد
 34,09 5392 65,91 10427 أحمد راشدم
 34,59 3211 65,41 6071 تيبرقنت

 41,68 8758 58,32 12255 عيف البيضاء أحريش

 
توازن  )الثانيةالفئة 

 (بين التجمع والتشتت
 

 43,26 5109 56,74 6701 يحي بني قشة
 43,50 17700 56,50 22988 كادم العثمانية

 45,19 12239 54,81 14847 الركاشد
 45,35 21780 54,65 26248 التالغمة

 47,01 10954 52,99 12345 ترعي بايناف
 47,21 6092 52,79 6813 المشيرة
 47,82 23991 52,18 26176 فرجيكة

 48,92 6946 51,08 7254 عيف الممكؾ
 52,32 6968 47,68 6351 كادم سقاف

 55,42 8688 44,58 6988 تسالة لمطاعي
 60,84 13710 39,16 8825 مينار زارزة

 الثالثة    الفئة 
 (طابع التشتت)

 65,37 11360 34,63 6018 تسداف حدادة
 65,66 5109 34,34 2672 عيف التيف
 67,51 13690 32,49 6587 بكحاتـ
 69,29 7770 30,71 3443 حمالة

 72,00 3417 28,00 1329 سيدم خميفة
 73,79 14318 26,21 5087 اعميرة أراس

 77,05 7745 22,95 2307 بف يحي عبد الرحماف
 77,05 8781 22,95 2615 أكالد خمكؼ

 77,16 4984 22,84 1475 العياضي برباس
 79,20 11612 20,80 3049 شيقارة

 86,44 8655 13,56 1358 دراجي بكصالح
  42.38 324979 57.62 441905المجموع 

 ، الديكاف الكطني لإلحصاء2008اإلحصاء العاـ لمسكاف ك السكف : المصدر 
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بمدية يغمب عمى تكزيع سكانيا  (12) بمدية عمى مستكل الكالية تكجد اثنا عشر 32أصؿ  مف
طابع التجمعات الثانكية ك المناطؽ المبعثرة، كأغمب ىذا البمديات تقع في شماؿ الكالية عمى السفكح 
الجنكبية لسمسمة األطمس التمي، حيث أف تكزيع سكانيا عمى شكؿ مداشر ك قرل ك بعض التجمعات 
الثانكية، ىذا التكزيع خضع لعامؿ التضاريس بالدرجة األكلى، إضافة إلى العامؿ التاريخي، ك عكامؿ  

: التنمية ك يمكف تصنيؼ بمديات كالية ميمة حسب عامؿ التجمع ك التشتت إلى

 بمديات يغمب عمى توزيع سكانها طابع التجمع الرئيسي : الفئة األولى

بمديات، ك معظميا مف البمديات الكبيرة مف حيث الحجـ الديمكغرافي،  (09)ك تضـ تسعة 
، تتميز ىذه البمديات بتركز سكانيا في التجمع الرئيسي ...عمى غرار شمغـك العيد، ميمة، تاجنانت

. لمبمدية

 بمديات بها توازن في توزيع السكان بين التجمع و التشتت: الفئة الثانية   

 %41.68 ك%58.32 بمدية تراكحت نسبة التجميع ك التشتت بيا بيف 11ك شممت ىذه الفئة 
، أم أف تقريبا نصؼ السكاف في التجمع الرئيسي لمبمدية كالنصؼ اآلخر %55.42 ك %44.58إلى 

يتكزعكف بيف التجمعات الرئيسية ك المناطؽ المبعثرة، مثؿ بمديات عيف البيضاء أحريش، التالغمة، 
. ، ك معظـ ىذه البمديات متكسطة الحجـ مف الناحية الديمكغرافية...فرجيكة، كادم العثمانية، الركاشد 

 بمديات يغمب عميها طابع التشتت و التجمعات الثانوية: الفئة الثالثة      :

 بمدية، أم تقريبا ثمث عدد بمديات كالية ميمة، أغمبيا بمديات ذات طابع ريفي 12ك بمغ عددىا 
ك شبو ريفي، تتميز بعدد سكانيا القميؿ مقارنة بعدد سكاف الكالية، ك بمغ عدد سكاف ىذه البمديات 

 فقط مف إجمالي سكاف % 20.33 نسمة، أم ما يمثؿ نسبة 155916 حكالي 2008مجتمعة سنة 
الكالية، ك المظير العاـ لتكزيع السكاف في ىذه البمديات يظير في شكؿ قرل ك مداشر ك بعض 

، كما أف ىذه ...التجمعات الثانكية في بعض البمديات، كالتجمع الثانكم الكصاؼ مثال في بمدية حمالة
خاصة السفكح الجنكبية لسمسمة األطمس التمي شماؿ )البمديات معظميا تقع في مناطؽ متضرسة 

.   (الكالية
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(20): خريطة رقـ 2008توزيع سكان بمديات والية ميمة حسب التجمع والتشتت   

 معالجة+ ، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف كالسكف : المصدر

  نسمة20.000

2008سكان التجمع الرئيسي   

 ميمة

سكان المناطق المبعثرة 
  2008والتجمعات الثانوية 
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 :2008سنة   حسب البمدياتميمةالكثافة السكانية في والية  -5
(: 2008)الكثافة السكانية لبمديات كالية ميمة : (16)جدكؿ رقـ 

 (2كمم/نسمة)الكثافة السكانية  (2كمم)المساحة  نسمة) 2008عدد السكان البمديات 

 716.57 32.22 23088 سيدم مركاف
 670.68 74.80 50167 فرجيكة
 528.74 130.60 69053 ميمة

 381.95 59.00 22535 مينار زارزة
 367.58 53.70 19739 كادم النجاء

 340.02 61.80 21013 عيف البيضاء أحريش
 319.63 258.30 82560 شمغـك العيد
 309.93 56.91 17638 زغاية

 298.99 39.50 11810 يحي بني قشة
 297.89 141.20 42062 القراـر قكقة
 294.92 79.00 23299 ترعي بايناف
 277.81 97.50 27086 الركاشد
 277.15 52.90 14661 شيقارة

 255.73 61.30 15676 تسالة لمطاعي
 252.05 212.40 53536 تاجنانت
 245.67 195.50 48028 التالغمة

 237.22 81.80 19405 اعميرة أراس
 193.42 47.99 9282 تيبرقنت
 191.84 40.56 7781 عيف التيف
 189.68 106.90 20277 بكحاتـ
 176,03 63,70 11213 حمالة

 175.96 89.90 15819 أحمد راشدم
 167.42 103.80 17378 تسداف حدادة
 149.86 271.50 40688 كادم العثمانية
 113.87 124.70 14200 عيف الممكؾ
 105.07 45.17 4746 سيدم خميفة
 91.54 145.50 13319 كادم سقاف

 89.35 112.50 10052 بف يحي عبد الرحماف
 84.93 117.90 10013 دراجي بكصالح
 79.15 81.60 6459 العياضي برباس

 69.34 186.10 12905 المشيرة
 44.83 254.20 11396 أكالد خمكؼ
 220.34 3480.45 766884المجموع 

 ، الديكاف الكطني لإلحصاء2008اإلحصاء العاـ لمسكاف كالسكف : المصدر
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(21): خريطة رقـ 2008توزيع الكثافة السكانية لبمديات والية ميمة   

 معالجة+ ، الديكاف الكطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف كالسكف : المصدر

2كم/ ن237.22- 381.95  

2كم/ ن528.74- 716.57  

2كم/ ن91.54 – 193.42  

2كم/ ن44.83 – 89.35  

 ميلة

 سيدي مروان

 فرجيوة

 شلغوم العيد

 تاجنانت



السكان و الديناميكية الديموغرافية في الواليتين  --------------------------------------------------- الثاني الفصل

 

89 

: خالصة الفصل
 مف خالؿ الدراسة الديمكغرافية التي قمنا بيا، تبيف أف الكاليتيف تتميزاف بثقؿ ديمكغرافي غير 

متجانس مف حيث الحجـ، ال مف حيث عدد المراكز العمرانية المتكاجدة في مجاليما، فكالية قسنطينةػ 
ىذا التبايف راجع .  مركز32 مركزا رئيسيا، ، بينما في كالية ميمة عدد المراكز يصؿ إلى 12تضـ 

، أيف شيدت حدكد كالية قسنطينة تغيرات كبيرة أثرت 1984أساسا إلى نتائج التقسيـ اإلدارم لسنة 
عمى مجاؿ ميمة، التي تـ ترقيتيا إلى مصؼ كالية، مما انعكس عمى زيادة عدد بمدياتيا، منيا مف 

. كانت تابعة إداريا لكالية قسنطينة
ىذا يعكس بكضكح التخطيط اإلرادم لمتنظيـ المجالي المطبؽ عمى المستكل الكطني، الذم 

.     كاف يعطي األكلكية لمنيكض بالمراكز الصغيرة، لتمكنييا مف تأطير مناطؽ كاسعة مف المجاالت



 

الفصل الثالث   

السكنية الحظيرة في الريفي السكن نمط  
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 :تمهيد

 يعتبر السكف مف الحاجيات الضرورية في حياة اإلنساف، و تواجو الجزائر صعوبات في تحقيؽ 
االكتفاء، بالنظر لمطمب المتزايد عميو، ىذا رغـ توفر العديد مف البرامج و السياسات السكنية التي 

نجد السكف  (األنماط)وضعت مف أجؿ التكفؿ باحتياجات السكاف، ومف أبرز ىذه البرامج السكنية 
االجتماعي اإليجاري، السكف الترقوي، السكف الريفي، والذي في األساس خصص لممجاالت الريفية 

. لمتكفؿ بطمبات السكف في ىذه األخيرة

 وباعتبار أف السكف مف أىـ التجييزات، فإف توفره حسب الطمب وبما يتماشى مع الخصائص 
 خاصة في ظؿ انتشار التعمير العشوائي  العمرانية والمجالية يبقى ىو التحدي الكبير أماـ السمطات،

وعدـ احتراـ قوانيف البناء والتعمير، مما انعكس سمبا عمى النمو الحضري مف جية وخمؽ اختالالت 
مجالية  مف جية ثانية، تمثمت في التعمير المصغر ونشوء تجمعات عمرانية، في مناطؽ كانت 
باألساس إما أراضي فالحية أو في المجاالت الريفية، وتكمف تبعات ىذه التحوالت في احتياجات 

. التجييز و التنمية بصفة عامة

وفي ىذا الباب سنطرؽ لدراسة السكف في واليتي قسنطينة و ميمة، لموقوؼ عمى واقعو مف حيث 
عطاء صورة واضحة عف السكف   التوزيع والنوع و التجييز، حسب البمديات، لتشخيص حاؿ البمديات وا 

: في بمديات الوالية، و ىذا في مبحثيف

 السكف في والية قسنطينة: المبحث األوؿ 

 السكف في والية ميمة : المبحث الثاني 
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السكن في والية قسنطينة : المبحث األول

 2008 توزيع السكن في بمديات قسنطينة حسب التشتت و التجمع لسنة  -1

توزيع السكف في المجاؿ ىو انعكاس مباشر لتوزيع السكاف، خاصة إذا ما تعمؽ األمر 
بالتجمعات الرئيسية و الثانوية و المناطؽ المبعثرة، و باعتبار ىذه األخيرة تمثؿ المجاؿ الريفي، فمعرفة 

ونسبتيا مقارنة بالعدد اإلجمالي لمسكف في البمدية، يعطينا صورة  (المناطؽ المبعثرة)عدد السكنات بيا 
 . (...النشاط االقتصادي، التجييز)واضحة عف خصوصية المجاؿ والوظيفة المجالية 

 2008توزيع السكف لبمديات قسنطينة حسب التشتت والتجمع لسنة : (17)جدوؿ رقـ 

، الديواف الوطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف و السكف : المصدر
 مف الجدوؿ نالحظ تبايف في توزيع السكف حسب التجمع و التشتت في بمديات قسنطينة، 

بصفة عامة فإف تركز السكنات في التجمعات الرئيسية ىو السائد، حيث بمغ عدد السكنات بيا عمى 
، وىذا ما يعكس الطابع % 62.93 أي بنسبة 199605 سكف مف أصؿ 144009مستوى الوالية 

 سكف أي بنسبة 46762الحضري بصفة عامة لموالية، تمييا عدد السكنات في التجمعات الثانوية بػ 
. % 15.51 سكف فقط أي بنسبة 8834، و في المناطؽ المبعثرة بمغت % 21.56

 رئيسيالتجمع ال ثانويالتجمع ال طق المبعثرةاالمن
 البمدية

( %)النسبة  ( %)النسبة  (نسمة)العدد  ( %)النسبة  (نسمة)العدد   (نسمة)العدد 
 بنى حميداف 562 32,26 0 0,00 1180 67,74
 مسعود بوجريو 1008 57,96 286 16,45 445 25,59
 ابف باديس 2402 58,23 895 21,70 828 20,07
 ابف زياد 2369 62,67 859 22,72 552 14,60
 زيغود يوسؼ 4604 75,52 611 10,02 881 14,45
 عبيدأعيف  4966 69,02 1200 16,68 1029 14,30
 أوالد رحموف 2216 41,98 2372 44,93 691 13,09
 عيف سمارة 6825 80,12 1213 14,24 480 5,64
 ديدوش مراد 8801 90,69 382 3,94 521 5,37
 حامة بوزياف 7923 53,58 6537 44,21 327 2,21
 الخروب 18836 40,98 26217 57,03 916 1,99
 قسنطينة 83497 92,09 6190 6,83 984 1,09

 المجموع 144009 62,93 46762 21,56 8834 15,51
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 ومف حيث توزيع السكف حسب البمديات نالحظ أف بمدية بني حميداف الواقعة في أقصى شماؿ 
الوالية، ىي البمدية الوحيدة عمى مستوى الوالية التي توجد بيا اكبر نسبة مف حظيرة السكف في 

 مف إجمالي % 67.74، أي بنسبة 1742  سكف مف أصؿ1180المناطؽ المبعثرة، حيث قدرت بػ 
، توجد في % 32.26 سكف فقط أي بنسبة 562عدد السكنات، و وباقي السكنات و المقدر عددىا بػ 

المركز الرئيسي لمبمدية، تمييا مف حيث نسبة تواجد السكف في المناطؽ المبعثرة كؿ مف بمديات مسعود 
، و بمدية ابف باديس في الجنوب الشرقي % 25.53بوجريو في أقصى الشماؿ الغربي لموالية بنسبة 

، و كؿ ىذه البمديات يغمب عمييا الطابع الريفي، و تقع عمى أطراؼ الوالية، % 20.07لموالية بنسبة 
. مما جعؿ السكف فييا يخضع لخصائصيا الريفية

 أماـ باقي البمديات فقد تبايف توزيع السكف بيا بيف التجمع الرئيسي و التجمعات الثانوية، حيث 
 مف إجمالي % 90أف بمدية قسنطينة و ديدوش مراد عدد السكنات في التجمع الرئيسي بيما فاؽ نسبة 

الحظيرة السكنية بيما، و بمدية الخروب و حامة بوزياف و أوالد رحموف غمب عمى توزيع السكف بيـ 
. طابع التجمعات الثانوية
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السكف في التجمع 
 الرئيسي

 الثانوي السكف في التجمع 

المناطؽ السكف في 
 المبعثرة

 

توزيع السكن حسب التجمع والتشتت في بمديات والية قسنطينة   (07)شكل رقم 
2008 

 حامة بوزيان- 10أوالد رحمون   - 7ابن زياد   - 4بني حميدان    -1
 الخروب- 11عين سمارة   - 8زيغود يوسف   - 5  ومسعود بوجري -2
 قسنطينة- 12ديدوش مراد   - 9عين أعبيد   - 6ابن باديس    -3

1 

2 

6 5 
8 
12 
9 10 11 

7 4 

3 

 سكف في التجمع الحضري

سكف في التجمع الحضري 
 والثانوي

 سكف في التجمع الثانوي

سكف في التجمع الثانوي 
 والمناطؽ المبعثرة

 سكف في المناطؽ المبعثرة

سكف في المناطؽ المبعثرة 
 والتجمع الرئيسي

 % 0 

50 

50  % 100  % 0 

 100%  

 % 0 

50 

62.93 

21.56 

15.51 

 100%  
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 2008توزيع السكف في بمديات قسنطينة حسب التشتت و التجمع لسنة 

 

 

 

 

2008توزيع السكن في بمديات قسنطينة حسب التشتت والتجمع لسنة  (22): خريطة رقـ   

 معالجة+ ، الديواف الوطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف والسكف : المصدر

  سكن12.000

2008سكن التجمعات الحضرية   

 قسنطينة

2008سكن التجمعات الثانوية   
2008سكن المناطق المبعثرة   
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 2008في بمديات قسنطينة  نوع البناية  توزيع المساكن المشغولة حسب -2

في بمديات قسنطينة ( عمارة،  فردي)توزيع المساكف المشغولة حسب نوع البناية : (18)جدوؿ رقـ 

، الديواف الوطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف و السكف : المصدر
جماعي، )مف خالؿ جدوؿ توزيع المساكف المشغولة في بمديات قسنطينة حسب نوع البناية 

، نالحظ أف النسبة متفاوتة بيف البمديات، و الغالب عمى نوع السكف في الوالية ىو طابع السكف (فردي
، مقارنة بالسكف الجماعي % 63.75 بنسبة  سكف102404الفردي بأنواعو، و الذي بمغ عدده 

.  مف أجمالي عدد السكنات% 36.25 سكف أي ما يمثؿ نسبة 58238و الذي بمغ عدده  (عمارات)

: و توزيع ىذيف النوعيف في مجاؿ الوالية تبايف بيف البمديات حيث يمكف تصنيؼ ما يمي

 غمب عمى نوع السكف بيما، طابع السكف الجماعي : بمدية الخروب و بمدية عيف السمارة
 سكف أي بنسبة 20919، حيث بمغ عدد المساكف في ىذا النوع ببمدية الخروب (عمارات)

 مف أجمالي عدد المساكف المشغولة،  و في بمدية عيف السمارة بمغ عددىا % 65.16
 . مف إجمالي عدد المساكف المشغولة% 53.27 سكف أي بنسبة 3515

 المجموع
 (عمارة)سكن جماعي  (...تقميدي، آخر)سكن فردي 

 البمدية
( %)النسبة  ( %)النسبة  (نسمة)العدد   (نسمة)العدد 

 مسعود بوجريو 138 9,79 1271 90,21 1409
 أوالد رحموف 446 10,23 3913 89,77 4359
  حميدافبني 168 12,11 1219 87,89 1387
 ابف باديس 469 14,88 2682 85,12 3151
 ابف زياد 492 15,77 2627 84,23 3119
 عيف عبيد 924 17,08 4485 82,92 5409
 حامة بوزياف 2308 18,16 10400 81,84 12708
 زيغود يوسؼ 1324 27,14 3555 72,86 4879
 ديدوش مراد 2235 29,83 5258 70,17 7493
 قسنطينة 25300 32,43 52724 67,57 78024
 عيف سمارة 3515 53,27 3083 46,73 6598
 الخروب 20919 65,16 11187 34,84 32106

 المجموع 58238 36,25 102404 63,75 160642
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 تعتبر ىي البمدية األـ في والية قسنطينة، بالنظر لحجميا الديموغرافي : بمدية قسنطينة
واإلداري، و عي عاصمة الوالية، و قد سجؿ بيا أكبر عدد مف المساكف المشغولة مقارنة 

، (...تقميدي، )بالبمديات األخرى، لكف غمب عمى نوع السكف بيا الطابع الفردي بأنواع 
 سكف جماعي % 32.43 مقابؿ % 67.57 سكف بنسبة 52724والذي قدر عدده بػ 

، و ىذا راجع إلى النسيج العمراني لممدينة خاصة، و الذي يحتوي عمى العديد (عمارات)
 . (...التقميدية، األوروبية، التحصيصات، )مف األنماط العمرانية 

 تراوحت نسبة السكف الفردي بيـ بيف : بمديات ديدوش مراد، حامة بوزياف وزيغود يوسؼ
، و تشيد ىذه البمديات وتيرة تعمير متسارعة، خاصة بعد % 81.84 و % 70.17

نحوىا في إطار ما يعرؼ بالمجاؿ  (مختمؼ البرامج السكنية)توجيو برامج التعمير 
الحضري القسنطيني، كمنطقة الرتبة في بمدية ديدوش مراد، و منطقة بكيرة بحامة بوزياف، 

 .مما سيزيد في نسبة السكف الجماعي

  خاصة بمديات مسعود % 17 باقي البمديات لـ يتعدى بيا نسبة السكف الجماعي ،
بوجريو ، أوالد رحموف و بني حميداف، و الذي غمب عمى طابع السكف فييـ السكف 

الفردي، خاصة وأف ىذه البمديات تصنؼ عمى أنيا بمديات ريفية و شبع ريفية، مما يجعؿ 
 .التعمير بيـ يكوف في األنماط الفردية، خاصة السكف الريفي
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2008في بمديات قسنطينة  (عمارة،  فردي)توزيع المساكن المشغولة حسب نوع البناية  (23): خريطة رقـ   

 معالجة+ ، الديواف الوطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف والسكف : المصدر

  سكن9900

 سكن جماعي 

 قسنطينة

 سكن فردي 
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:  تجهيز المسكن بالمرافق في بمديات والية قسنطينة -3
يعبر تجييز المسكف عف درجة الرفاىية في السكف، كما يعكس مستوى التنمية االجتماعية 

شبكة : لمسكاف، و سنتطرؽ في ىذا العنصر إلى تجييز السكف بدراسة نسبة التجييز بالعناصر التالية
.    مياه الشرب، شبكة الصرؼ الصحي، الغاز الطبيعي، شبكة الكيرباء، المرحاض، الحماـ و المطبخ

 2008تجييز المسكف بالمرافؽ في بمديات والية قسنطينة : (19)جدوؿ رقـ 

 نسبة التجهيز
شبكة  المرحاض الحمام المطبخ  (%)

 الكهرباء
الغاز 
 الطبيعي

ش الصرف 
 الصحي

ش مياه 
 البمدية الشرب

 الخروب 96,60 98,00 93,70 99,10 98,90 93,80 98,10 96,89
 عيف سمارة 95,30 95,10 92,30 98,70 97,10 90,20 95,70 94,91
 زيغود يوسؼ 87,60 95,60 80,40 97,10 96,80 81,10 91,90 90,07
 ديدوش مراد 88,10 91,80 82,30 97,60 96,50 76,80 91,80 89,27
 قسنطينة 91,00 93,00 85,00 97,90 94,20 67,80 88,30 88,17
 ابف زياد 94,10 93,50 59,20 98,90 96,60 70,20 90,50 86,14
 حامة بوزياف 85,20 88,90 73,00 97,20 95,20 70,80 89,30 85,66
 عيف عبيد 81,10 82,80 64,80 97,00 95,50 65,10 91,30 82,51
 مسعود بوجريو 78,90 93,00 56,80 94,90 95,30 66,30 86,20 81,63
 أوالد رحموف 87,60 83,70 39,80 97,00 93,90 53,10 90,70 77,97
 ابف باديس 72,70 80,50 54,90 95,20 90,20 58,30 90,90 77,53
 بنى حميداف 68,10 72,50 34,80 97,70 92,20 52,60 82,70 71,51
 المتوسط 90,60 92,80 82,10 97,90 95,50 74,20 91,10 89,17

، الديواف الوطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف و السكف : المصدر
 

، و قد سجمت أكبر نسبة في تجييز % 89.17بمغت نسبة تجييز المسكف في والية قسنطينة 
، فيما تبايف % 97.90المساكف عمى مستوى الوالية في شبكة الكيرباء أيف بمغت نسبة التغطية 

. مستوى التجييز المسكف في فيما يخص باقي التجييزات األخرى

مف حيث تجييز المسكف في البمديات فقد اختمفت النسبة مف بمدية ألخرى، و يمكف تصنيفيا 
: إلى ثالثة مستويات
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 (: % 90.07 - % 96.89)تجهيز جيد لمسكن : الفئة األولى

و ضمت ىذه الفئة ثالثة بمديات، ىي الخروب، عيف السمارة وزيغود يوسؼ، وتراوحت نسبة 
، و أىـ (% 89.17)، أي أكبر مف المعدؿ الوالئي % 91.07 و % 96.89تجييز السكف بيا بيف 

التجييزات التي كانت النسبة بيا بمرتفعة ىي توفر المساكف عمى شبكة الصرؼ الصحي، شبكة 
. الكيرباء، وجود المرحاض و المطبخ في المسكف

 (% 81.63 - % 89.27)تجهيز متوسط لمسكن : الفئة الثانية 

و شممت ىذه الفئة كؿ مف بمديات ديدوش مراد، قسنطينة، ابف زياد، حامة بوزياف، عيف أعبيد 
و مسعود بوجريو، ورغـ تقارب نسبة اإلجمالية لتجييز المسكف إال أنيا تباينت فييا نسب بعض 

عناصر التجييزات خاصة الغاز الطبيعي، و الذي لـ تتعدي نسبة التغطية بو في بمدة مسعود بوجريو 
 ببمدية قسنطينة، و ىذا راجع لعدة أسباب أىما أف بمدية قسنطينة % 85.00، مقابؿ % 56.80سوى 

فيما عدا الغاز الطبيعي فنسب . ىي بمدية حضرية، في حيف أف بمدية مسعود بوجريو بمدية ريفية
. التجييزات األخرى كانت متقاربة نوعا ما

 (% 71.51 - % 77.97)تجهيز ضعيف لمسكن : الفئة الثالثة 

و سجمت ىذه النسب الضعيفة في تجييز المسكف مقارنة بالمعدؿ الوالئي، في كؿ مف بمديات 
أوالد رحموف، ابف باديس و بني حميداف، و الخاصية المشتركة بيف ىذه البمديات ىو ضعؼ نسبة 

 39.80 في بمدية بني حميداف، و % 34.80التغطية بالغاز الطبيعي لممساكف حيث لـ يتجاوز نسبة 
 في بمدية ابف باديس، و ىذا راجع بالدرجة األولى انتشار % 54.90 في بمدية أوالد رحموف، و %

. السكف في المناطؽ المبعثرة مما يصعب عممية الربط، و التي عادة ما تكوف في التجمعات العمرانية
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2008تجهيز المسكن بالمرافق في بمديات والية قسنطينة  (24): خريطة رقـ   

 معالجة+ ، الديواف الوطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف والسكف : المصدر

% 91.07 - %96.89 نسبة تجهيز المسكن   

 قسنطينة

% 81.63 - %89.27 نسبة تجهيز المسكن   
% 71.51 - %77.97 نسبة تجهيز المسكن   

 زيغود يوسؼ

 الخروب
 عيف السمارة

 ابف باديس
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 :توزيع المساكن المشغولة حسب عدد الغرف في بمديات والية قسنطينة -4

عدد الغرؼ في المسكف ىو مؤشر جيدة لموقوؼ عمى االكتفاء في السكف، و يعبر عنو بمعدؿ 
، حيث أف كمما زاد المعدؿ كمما كانت المسكف أكثر اتساعا، و TOPشغؿ السكف حسب عدد الغرؼ 

كمما قؿ ىذا المعدؿ كاف المسكف أكثر ضيقا، و بالتالي زاد الطمب عمى السكف، و في والية قسنطينة 
: ، جاء توزيع المساكف المشغولة حسب عدد الغرؼ كاآلتي2008و حسب إحصاء سنة 

 2008 في بمديات والية قسنطينة TOPتوزيع المساكف المشغولة حسب عدد الغرؼ : (20)جدوؿ رقـ 

  TOPمعدل عدد الغرف 
 البمدية عدد الغرف

محدد. غ  01 02 03 04 05  و أكثر06  
 بنى حميداف 217 393 467 197 46 55 12 2,7
 ابف باديس 582 837 368 1 240 67 33 23 2,6
 أوالد رحموف 775 395 1 376 1 540 121 96 56 2,6
 مسعود بوجريو 165 548 424 186 38 39 10 2,6
 حامة بوزياف 620 1 100 3 075 5 792 1 518 546 52 2,4
 ديدوش مراد 974 496 1 527 3 1002 252 205 37 2,3
 عيف عبيد 479 665 1 505 2 503 111 120 26 2,3
 ابف زياد 341 801 321 1 442 118 91 5 2,3
 قسنطينة 717 11 214 17 008 28 675 12 988 3 886 3 526 2,2
 زيغود يوسؼ 380 942 061 2 757 278 380 81 2,2
 الخروب 681 1 701 7 196 16 4436 155 1 808 119 2

 عيف سمارة 409 947 453 3 1133 434 166 54 1,9
 المجموع 341 19 040 37 780 65 904 23 127 7 423 6 001 1 2,2

، الديواف الوطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف و السكف : المصدر
، أي متوسط عدد الغرؼ في 2.2بمغ معدؿ عدد الغرؼ في المسكف في والية قسنطينة 
. المسكف تقريبا غرفتيف، و قد تبايف ىذا المعدؿ حسب البمديات

المالحظ أف البمديات التي يغمب عمى توزيع السكف بيا طابع التشتت معدؿ عدد الغرؼ في 
المسكف بيا مرتفع مقارنة مع البمديات التي يتركز السكف بيا في التجمعات الرئيسية، و يمكف تفصيميا 

: في
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  2.6 – 2.7معدل عدد الغرف في المسكن من: 

 سجؿ ىذا المعدؿ بكؿ مف بمديات بني حميداف، ابف باديس، أوالد رحموف ومسعود بوجريو، وىو 
، و يفسر ىذا بطابع ىذه البمديات التي تتميز بخاصية سكنيا 2.2معدؿ يفوؽ المعدؿ الوالئي المقدر بػ 

المبعثر في المجاؿ، و الطابع الفردي لمسكف والذي يعطي لمسكاف إمكانية التوسع في المسكف، إضافة 
. إلى إمكانية االستفادة مف صيغة السكف الريفي، مما يجعؿ المساكف أكثر اتساعا

  2.2 – 2.4معدل عدد الغرف في المسكن بين :

بمديات وىي حامة بوزياف، ديدوش مراد، عيف أعبيد، ابف زياد،  (06)و شممت ىذه الفئة ستة 
قسنطينة و زيغود يوسؼ، و تتميز ىذه البمديات بتنوع توزيع السكف فييا بيف التجمع الرئيسي 

ذات الطابع الحضري، ىذه  (المدينة)والتجمعات الثانوية و المناطؽ المبعثرة، ماعدا بمدية قسنطينة 
، إضافة (توزيع السكف)الخصائص جعمت معدؿ عدد الغرؼ في المسكف أقؿ مف بمديات الفئة األولى 

. ، مما يجعؿ المسكف أقؿ اتساعا(عمارات)إلى وجود برامج السكف الجماعي بيا 

  1.9 – 2معدل عدد الغرف في المسكن بين: 

سجؿ ىذا المعدؿ في بمديتيف فقط ىما بمدية الخروب وبمدية عيف السمارة، وىو أقؿ مف 
المعدؿ الوالئي، و السبب الرئيسي في انخفاض معدؿ عدد الغرؼ في المسكف بياتيف البمديتيف راجع 

المسيطر عمى النسيج العمراني بيما، مما يجعؿ السكف أقؿ في  (عمارات)إلى طابع السكف الجماعي 
. الغرؼ مف نظيره في السكف الفردي

معدل عدد الغرف في البمديات ذات خاصية السكن الفردي أكبر من المعدل السجل في 
.  البمديات ذات طابع السكن الجماعي
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 في بمديات والية قسنطينة TOPتوزيع المساكن المشغولة حسب عدد الغرف 
2008 

 

(25): خريطة رقـ  

 معالجة+ ، الديواف الوطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف والسكف : المصدر

2.6 – 2.7معدل عدد الغرف في المسكن من   

 قسنطينة

 زيغود يوسؼ

 الخروب
 عيف السمارة

 ابف باديس

2.2 – 2.4معدل عدد الغرف في المسكن من   

1.9 – 2.2معدل عدد الغرف في المسكن من   
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 :السكن الريفي في والية قسنطينة -5
 و المخطط الخماسي 2003- 2002جاء السكف الريفي في عدة برامج، منيا مخطط 

، و كذلؾ برنامج الرئيس، و بالتالي أعطيت لو 2014-2010 و المخطط الخماسي 2005-2009
أىمية باعتباره مف أىـ عوامؿ استقرار سكاف الريؼ، و محفز ليـ لبقائيـ في األرياؼ، و قد تباينت 

.  حصص االستفادة مف بمدية إلى أخرى
: توزيع برامج السكن الريفي في بمديات والية قسنطينة- 5-1

توزيع برامج السكف الريفي في بمديات والية قسنطينة : (21)جدوؿ رقـ 

عدد السكنات الريفية المسجمة  ( %)النسبة 
 البمدية 2010- 2002

 عيف أعبيد 1569 16,90

 ابف باديس 1111 11,96
 زيغود يوسؼ 943 10,16
 ديدوش مراد 941 10,13
 حامة بوزياف 848 9,13
 بني حميداف 844 9,09
 أوالد رحموف 753 8,11
 الخروب 664 7,15
 مسعود بوجريو 650 7,00
 ابف زياد 553 5,96
 عيف السمارة 235 2,53

 قسنطينة 175 1,88
 المجموع 9286 100

 2011مديرية السكف والتجييزات العمومية لوالية قسنطينة :      المصدر
 في والية قسنطينة 2010 حتى سنة 2002بمغ إجمالي عدد السكنات المبرمجة مف سنة 

 سكف، وزعت عمى جميع بمديات الوالية، لكف نسب مختمفة، وقد استفادت بمدية عيف أعبيد 9286
 مف إجمالي عدد السكنات المسجمة % 16.90 سكف، أي بنسبة 1569بأكبر حصة و التي تقدر بػ 

، و بمديتي زيغود يوسؼ % 11.96 سكف، أي بنسبة 1111في الوالية، تمييا بمدية ابف باديس بػ 
 عمى التوالي، و تحكمت في ىذا التوزيع عدة أسباب % 10.13 و % 10.16وديدوش مراد بنسبة 

: أىميا
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2010-2002توزيع برامج السكن في بمديات والية قسنطينة  (26): خريطة رقـ   

 معالجة + 2011مديرية السكف والتجييزات العمومية لوالية قسنطينة : المصدر

  سكن 360

 قسنطينة

 السكن الريفي

 عين أعبيد

 ابن باديس

  سكف ريفي1569

  سكف ريفي753

  سكف ريفي175
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 .نسبة الطمب عمى ىذا النوع مف السكف مف طرؼ السكاف -
 (السكف خارج المحيط العمراني)استيفاء الشروط التي تحدد االستفادة مف السكف  -
 .حيازة المستفيد عمى أرضية لمبناء، سواء ممكية خاصة، أو حيازة -
، توفر مخططات خالية مف (habitat rural groupes)في حؿ السكف الريفي المجمع  -

 .كؿ االحترازات العقارية و العمرانية
. و عميو تحكمت ىذه األسباب في توزيع السكف الريفي عمى بمديات قسنطينة

: واقع إنجاز السكن الريفي في والية قسنطينة- 5-2
 2011واقع انجاز السكف الريفي في والية قسنطينة : (22)جدوؿ رقـ 

لم ينجز بعد في طور اإلنجاز المنجز المسجل  
 5010 325 3951 9286 (سكن)العدد 

 53,95 3,50 42,55 100( %)النسبة 
 2011مديرية السكف و التجييزات العمومية لوالية قسنطينة :            المصدر

 
 
 
 
 
 

عرفت وتيرة انجاز السكف الريفي في الوالية تباطؤ كبير، حيث في ظرؼ تسعة سنوات تقريبا 
 سكف ريفي مسجؿ عمى مستوى 9286 سكف مف أصؿ 3951لـ ينجز سوى  (2002-2011)

 سكف لـ تنطمؽ بو األشغاؿ بعد، أي 5010 فقط، في حيف أف % 42.55الوالية، أي ما يمثؿ نسبة 
،  و ىي نسبة كبيرة جدا في ظؿ أىمية ىذا النوع مف السكف في المجاالت الريفية، والذي % 53.95

يعتبر مف أىـ العوامؿ في تحقيؽ االستقرار لمسكاف، و قد تحكـ في بطء إنجاز السكف الريفي في والية 
أف أىـ شرط لالستفادة مف السكف الريفي ىو حيازة  قسنطينة سبب رئيسي يتمثؿ في العقار، حيث

صاحب الطمب عمى قطعة ارض سواء ممكف طمب حيازة عمى أمالؾ الدولة، وىذا اإلجراء غالبا ما 
يصادفو الكثير مف العراقيؿ مما يصعب تسريع عممية البناء، إضافة إلى أف بناء السكف الريؼ مقيد 

.   باالنجاز و مف ثـ تقديـ الدعـ المالي

شكل رقم )08( واقع السكن الريفي في والية قسنطينة

39515010

325

المنجز في طور اإلنجاز لم ينجز بعد
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السكن في والية ميمة : المبحث الثاني
 2008توزيع السكن لبمديات ميمة حسب التشتت و التجمع لسنة  -1

 2008توزيع السكف لبمديات ميمة حسب التشتت والتجمع لسنة : (23)جدوؿ رقـ 
البمديات 

 المناطق المبعثرة التجمع الثانوي  التجمع الرئيسي
 (%)النسبة  (مسكن)العدد  (%)النسبة  (مسكن)العدد  (%)النسبة  (مسكن)العدد 

 66,87 1213 9,70 176 23,43 425 بف يحي عبد الرحماف
 62,49 968 21,43 332 16,07 249 دراجي بوصالح
 53,97 700 25,29 328 20,74 269 العياضي برباس
 47,53 964 23,77 482 28,70 582 أوالد خموؼ
 43,75 1067 21,12 515 35,14 857 تسداف حدادة
 42,41 1361 31,79 1020 25,80 828 عميرة أراس
 39,82 935 16,52 388 43,65 1025 تسالة لمطاعي

 39,63 933 8,88 209 51,49 1212 المشيرة
 33,82 1178 30,55 1064 35,63 1241 بوحاتـ

 30,85 1072 26,04 905 43,11 1498 مينار زارزة
 30,52 585 41,16 789 28,33 543 حمالة

 28,45 810 17,11 487 54,44 1550 عيف المموؾ
 26,62 1076 18,04 729 55,34 2237 ترعي بايناف
 26,45 649 20,82 511 52,73 1294 وادي سقاف
 24,30 617 10,28 261 65,42 1661 أحمد راشدي
 23,25 1038 18,71 835 58,04 2591 الرواشد
 22,19 515 57,86 1343 19,95 463 الشيقارة

 21,32 411 26,40 509 52,28 1008 يحي بف قشة
 20,88 1961 19,67 1847 59,45 5584 التالغمة
 20,77 346 12,73 212 66,51 1108 تيبرقنت

 18,49 196 56,23 596 25,28 268 سيدي خميفة
 16,40 1601 4,92 480 78,69 7683 تاجنانت

 16,12 1264 25,42 1993 58,46 4584 وادي العثمانية
 14,10 217 46,26 712 39,64 610 عيف التيف
 13,28 974 18,10 1327 68,62 5032 القراـر قوقة
 12,41 2079 17,51 2933 70,07 11736 شمغـو العيد

 12,00 439 32,88 1203 55,12 2017 عيف البيضاء أحريش
 11,18 397 15,94 566 72,87 2587 وادي النجاء

 9,92 316 11,59 369 78,49 2500 زغاية
 8,85 808 31,68 2894 59,47 5433 فرجيوة
 8,19 1088 0 0 91,81 12203 ميمة

 3,32 119 27,83 996 68,85 2464 سيدي مرواف
 20,18 27897 19,54 27011 60,28 83342 المجموع

، الديواف الوطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف و السكف : المصدر
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السكف في التجمع 
 الرئيسي

 الثانوي السكف في التجمع 

المناطؽ السكف في 
 المبعثرة

 2008توزيع السكن حسب التجمع والتشتت في بمديات والية ميمة   (09)شكل رقم 

 ميمة/ 31ش العيد    / 26سيدي خمفة  / 21الرواشد         / 16حمالة             / 11       عميرة أراس/ 6   بف يحي عبد الرحماف/ 1
س مرواف / 32ع أحريش  / 27تاجنانت     / 22شيقارة           / 17عيف المموؾ       / 12    تسالة لمطاعي/ 7        دراجي بوصالح/ 2
 و النجاء/ 28و العثمانية  / 23يحي بني قشة   / 18ترعي بايناف       / 13المشيرة           / 8        العياضي برباس/ 3

زغاية/ 29عيف التيف   / 24التالغمة        / 19وادي سقاف        / 14بوحاتـ            / 9            أوالد خموؼ/ 4  
فرجيوة/ 30القراـر       / 25تيبرقنت         / 20أحمد راشدي      / 15مينار زارزة        / 10         تسداف حدادة/ 5  
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 2008توزيع السكف لبمديات ميمة حسب التشتت والتجمع لسنة : (…) رقـ خريطة

2008توزيع السكن في بمديات ميمة حسب التشتت والتجمع لسنة  (27): خريطة رقـ   

 معالجة+ ، الديواف الوطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف والسكف : المصدر

  سكن5500

 سكن التجمعات الحضرية 

 ميمة

 سكن التجمعات الثانوية 
 سكن المناطق المبعثرة 
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 في المراكز الرئيسية لمبمديات، حيث بمغ عدد % 60.28يتركز السكف في والية ميمة بنسبة 
 سكف أي حظيرة 138250 سكف مف إجمالي 83342المساكف في المراكز عمى مستوى الوالية 

. السكف بالوالية، و ىي نسبة متقاربة مع النسبة المسجمة في والية قسنطينة

 مف إجمالي عدد % 20.18لكف مقارنة بوالية قسنطينة فقد سجؿ في والية ميمة نسبة 
 في التجمعات الثانوية، % 19.54 سكف مقابؿ 27897السكنات بالمناطؽ المبعثرة أي ما يعادؿ 

وىذا ما يفسر باتساع المجاالت الريفية لموالية عمى عكس والية قسنطينة، أيف بمغ نسبة السكنات في 
.  مف عدد السكنات في المناطؽ المبعثرة% 15.51 مقابؿ % 21.56التجمعات الثانوية 

وقد تباينت نسب توزيع السكف حسب التجمع و التشتت بيف بمديات الوالية و يمكف تصنيفيا 
: كاآلتي

 و تمثؿ أكبر بمديات ميمة خاصة، مثؿ بمدية :تركز كبير لمسكن في المركز الحضري  -
 % 91.81 سكف بنسبة 12203ميمة و التي بمغ عدد السكنات بيا في المركز الحضري 

مف إجمالي العدد، كذلؾ بمديات شمغـو العيد، تاجنانت، زغاية، سيدي مرواف، القراـر 
، والذي فاقت بيا نسبة تركز السكنات ...قوقة، وادي النجاء، التالغمة، فرجيوة، تيبرقنت 

  .% 50بالمركز الحضري 

كؿ مف بمديات حمالة، سيدي خميفة  و ىي :تركز كبير لمسكنات في التجمعات الثانوية -
والشيقارة، وىي بمديات ريفية، حيث أف بمديتي الشيقارة و حمالة تقعا في أقصى الشماؿ 

الشرقي لموالية، عمى السفوح لمسمسة النوميذية التي تعرؼ بالتضرس الشديد، وبمدية سيدي 
خميفة ذات الطابع الفالحي والذي جعؿ مف السكف بيا يغمب عميو طابع التجمعات 

 .الثانوية

 و تضـ كؿ مف بمديات دراجي بوصالح، :تركز كبير لمسكنات في المناطق المبعثرة -
العياضي برباس، بف يحي عبد الرحماف، تسداف حدادة، عميرة أراس، تسالة لمطاعي 
وأوالد خموؼ، و تراوحت نسبة تركز السكنات بالمناطؽ المبعثرة ليذه البمديات بيف 

، و ىذه البمديات تتصؼ بطابعيا الريفي، و مواقعيا، حيث اف % 66.87 و % 39.82
 .اغمبيا يقع شماؿ الوالية عمى السفوح الجنوبية لسمسمة األطمس التمي
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 2008في بمديات ميمة  نوع البناية  توزيع المساكن المشغولة حسب -2
في بمديات ميمة ( عمارة،  فردي)توزيع المساكف المشغولة حسب نوع البناية : (24)جدوؿ رقـ 

البمديات 
 (...تقميدي، آخر )سكن فردي  (عمارة)سكن جماعي 

 المجموع
 (%)النسبة  (مسكن)العدد  (%)النسبة  (مسكن)العدد 

 1887 99,79 1883 0,21 4 الشيقارة
 1621 98,89 1603 1,11 18 يحيى بني قشة

 1568 98,47 1544 1,53 24 رحماف. ع.بف يحي 
 833 98,20 818 1,80 15 سيدي خميفة

 894 98,10 877 1,90 17 العياضي برباس
 2043 97,75 1997 2,25 46 تسالة لمطاعي

 3291 97,42 3206 2,58 85 عيف البيضاء أحريش
 2808 96,97 2723 3,03 85 مينار زارزة

 1352 96,97 1311 3,03 41 دراجي بوصالح
 2513 96,02 2413 3,98 100 عميرة أراس
 1576 95,94 1512 4,06 64 حمالة

 1696 95,93 1627 4,07 69 أوالد خموؼ
 2174 95,22 2070 4,78 104 تساداف حدادة
 2370 94,98 2251 5,02 119 عيف مموؾ
 2118 94,29 1997 5,71 121 وادي سقاف
 1236 92,48 1143 7,52 93 عيف التيف
 2177 92,47 2013 7,53 164 أحمد راشد
 3127 91,97 2876 8,03 251 سيدي مرواف
 2041 91,62 1870 8,38 171 المشيرة 
 1384 91,40 1265 8,60 119 تيبرقنت
 3847 91,06 3503 8,94 344 الرواشد

 3225 90,39 2915 9,61 310 ترعى بيناف
 2923 90,25 2638 9,75 285 بوحاتـ
 7785 88,07 6856 11,93 929 تاجنانت
 8068 87,57 7065 12,43 1003 التالغمة
 2566 86,75 2226 13,25 340 زغاية

 6114 85,26 5213 14,74 901 القراـر قوقة
 6681 84,72 5660 15,28 1021 وادي العثمانية
 3005 81,60 2452 18,40 553 وادي النجاء
 7513 76,76 5767 23,24 1746 فرجيوة

 13464 73,74 9928 26,26 3536 شمغـو العيد
 10394 73,69 7659 26,31 2735 ميمة

 114295 86,51 98882 13,49 15413 المجموع
، الديواف الوطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف و السكف : المصدر



 السكنية الحظيرة في الريفي السكن نمط -------------------------------------------------------- الثالث الفصل

 

113 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008في بمديات ميمة  (عمارة،  فردي)توزيع المساكن المشغولة حسب نوع البناية  (28): خريطة رقـ   

 معالجة+ ، الديواف الوطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف والسكف : المصدر

  سكن9900

 سكن جماعي 

 ميمة

 سكن فردي 
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 مسكف مف إجمالي 15413في والية ميمة  (عمارات)بمغ عدد المساكف المشغولة الجماعية 
 ، وىي نسبة % 13.49 مسكف، أي ما يمثؿ سوى 114295الحظيرة السكينة المشغولة و المقدر بػ 

، وىذا ما يبرز % 36.25ضعيفة مقارنة بوالية قسنطينة أي بمغت نسبة ىذا النوع مف السكف 
. االختالؼ بيف في الواليتيف مف الناحية العمرانية

 سكف، أي 98882بػ  (...تقميدية، أخرى) بالمقابؿ فقد قدر عدد المساكف المشغولة الفردية 
، و ىي نسبة كبيرة تعكس البرامج السكنية المتبعة في الوالية، خاصة في إطار % 86.51بنسبة 

التحصيصات السكنية أو السكف الريفي، كما أف بمديات الواليات تعرؼ تبايف في نسبة ىذيف النوعيف 
: مف السكف، و يمكف تمخيصيا في

 23و تشمؿ : بمديات تعرؼ سيطرة تامة لمسكف الفردي بأنواعو عمى نسيجيا العمراني 
 90 مف بمديات الوالية، و قد فاقت نسبة ىذا النوع مف السكف % 70بمدية أي ما يمثؿ 

، و خاصة في بمديات الشيقارة، يحي بني قشة، يحي بف عبد الرحماف، سيدي خميفة، %
العياضي برباس، تسالة لمطاعي، عيف البيضاء أحريش، مينار زارزة، دراجي بوصالح، 

، و تواجد ىذا النوع مف السكف يمكف تفسيره بعدة عوامؿ، أىميا ...عميرة أراس، حمالة،
، واعتماد أنماط أخرى خاصة السكف (عمارات)غياب برامج سكنية في الطابع الجماعي 

الريفي المدعـ، أي اف الدولة تخصص استفادات مسبقة مع دعـ مالي لمبناء خاصة في 
المجاالت الريفية، و كذلؾ ظاىرة البناء غير الشرعي في شكؿ تحصيصات غير قانونية 

أو ما يعرؼ ببيع األراضي عرفيا، كؿ ىذه العوامؿ جعمت مف نوع السكف الفردي برز بقوة 
 . في ىذه البمديات

 وىي ثالثة بمديات فقط، ميمة، شمغـو العيد : بمديات يمثؿ السكف الجماعي بيا نسب معتبرة
بيف  (عمارات)و فرجيوة، حيث تراوحت نسبة المساكف المشغولة بيا مف نوع الجماعي 

، وىي نسب معتبرة مقارنة بالبمديات األخرى، وتعتبر ىذه % 26.31 و % 23.24
البمديات الثالثة، باإلضافة إلى بمديات تاجنانت، أىـ األقطاب الحضرية في والية ميمة، 

خاصة وأنيا تمثؿ ثقؿ ديموغرافي كبير ونمو حضري سريع مما زاد في الطمب عمى 
لمتكفؿ بطمبات أكبر عدد مف  (عمارات)السكف، وبالتالي برمجة ىذه النوع مف السكف 

 .السكاف
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 :تجهيز المسكن بالمرافق في بمديات والية ميمة -3

 2008تجييز المسكف بالمرافؽ في بمديات والية ميمة : (25)جدوؿ رقـ 
 البمدية ش مياه الشرب ش الصرؼ الصحي الغاز الطبيعي شبكة الكيرباء المرحاض الحماـ المطبخ  (% )نسبة التجييز
 ميمة 92 92,2 86,5 98,3 97 80,2 91,7 91,13
 عيف التيف 94,1 94,3 78,5 96,8 92,5 78,4 88,1 88,96
 سيدي مرواف 91,7 93,2 66,1 97,9 96,3 81,2 88,6 87,86
 شمغـو العيد 79,3 86 80,6 97,8 97,1 67,6 92,7 85,87
 النجاء وادي 87,5 95,5 56,7 99 97,2 70,5 89,1 85,07
 تاجنانت 72 78,7 76,7 97,8 95,7 51,8 91,2 80,56
 ـ قوقةرقرااؿ 81 82,1 47,1 97,5 93 73,7 86,6 80,14
 تيبرقنت 89,1 85,5 57,3 98,1 90,1 57 80,6 79,67
 مةالتالغ 75,3 77,4 72,9 98,2 96 48,1 84,7 78,94
 فا سؽوادي 85,6 76,7 50,4 96,6 92 59,5 91,5 78,90
 وادي العثمانية 79,2 83,3 58,2 98,2 93,1 54,1 84,3 78,63
 فرجيوة 80,6 77,6 40,1 96,6 94,5 66,2 83,8 77,06
 زغاية 81,6 86,8 6,4 97,3 97,3 70,3 90,5 75,74
  قشةبنييحيى  89,1 87 2,5 99,3 96,3 64,1 83,6 74,56
 يأحمد راشد 81,5 83 2,3 98,8 93,5 68 88,6 73,67
 سيدي خميفة 89,4 89,7 4,1 97,4 89,3 57,5 79,4 72,40
 رواشداؿ 76,3 58,4 31,6 98,4 90,7 60,5 82 71,13

69,11 79,8 59,6 95,3 94,7 6,9 72,9 74,6 
عيف البيضاء 

 حريشأ
 حمالة 82,9 71,9 8,3 91,7 88,2 61,4 77,7 68,87
 عيف مموؾ 62,7 65,5 1,9 98,2 87 44,7 81,5 63,07
 المشيرة  50,1 52,4 2,6 90,7 94,8 34 87,7 58,90
  برباسالعياضي 79 47,6 1 97,1 82,2 34,5 57 56,91
 ترعى بيناف 51,1 37,2 3,3 95,6 82,2 51,6 68,8 55,69
 عميرة أراس 42,4 30,7 4,1 95,9 83,5 56,7 76,5 55,69

55,44 79,1 28 92,5 96,6 2,9 30,6 58,4 
. ع.بف يحي 
 رحماف

  بوصالحدراجي 70,5 29 1,7 97,4 82,9 38,4 67,9 55,40
 بوحاتـ 36,6 41,3 2,9 96,5 92,5 41,5 71,7 54,71
 تساداف حدادة 63 27,5 2,4 96,6 83,9 40 67,2 54,37
 أوالد خموؼ 40,2 28,6 1,8 96,8 89,8 29,8 90 53,86
 لمطاعيتسالة  54,4 38,1 3,2 96,6 85,2 34,7 58,6 52,97
 الشيقارة 39,8 28,2 7,2 93,7 85,9 35,2 55,9 49,41
 زارزةمينار  23,8 14,6 2,2 96,1 77,6 33,8 45,6 41,96
المتوسط  73,6 71,4 44,4 97,2 92,9 58,8 83,3 74,51

، الديواف الوطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف و السكف : المصدر
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2008تجهيز المسكن بالمرافق في بمديات والية ميمة  (29): خريطة رقـ   

 معالجة+ ، الديواف الوطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف والسكف : المصدر

% 80.14 - %91.13 نسبة تجهيز المسكن   
% 71.13 - %79.67 نسبة تجهيز المسكن   
% 41.96 - %69.11 نسبة تجهيز المسكن   

 ميمة

 عيف السمارة
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، وىي نسبة أقؿ مف النسبة المسجمة في % 74.51بمغت نسبة تجييز المسكف في والية ميمة 
، و قد سجمت أكبر نسبة في تجييز المساكف عمى مستوى الوالية % 89.17والية قسنطينة و المقدرة 

، و أقؿ نسبة في تجييز المسكف بالغاز % 97.2في شبكة الكيرباء أيف بمغت نسبة التغطية 
، و قد تباينت نسبة تجييز المسكف في بمديات الواليات، حيث يمكف % 44.4الطبيعي، أيـ لـ تتعدى 

: تصنيفيا كاآلتي

 (: %  80.14 - %  91.13)تجهيز جيد لمسكن : الفئة األولى

بمديات ىي ميمة، عيف التيف، سيدي مرواف، شمغـو  (06)و سجمت ىذه النسب في ستة 
العيد، وادي النجاء، تاجنانت و القراـر قوقة، ومعظـ ىذه البمديات ىي بمديات حضرية، بيا ثقؿ 

ديموغرافي كبير، خاصة بمدية ميمة، شمغـو العيد و تاجنانت، ىذا مف جية، إضافة إلى وجود صيغة 
. بيا ما يزيد في مستوى تجييز المساكف (العمارات)السكف الجماعي 

 (:% 71.13 - % 79.67)تجهيز متوسط لمسكن : الفئة الثانية 

بمديات ىي،  (10)، و ضمت عشرة (% 74.51)وىذه النسب قريبة مف المعدؿ الوالئي 
تيبرقنت، التالغمة، وادي سقاف، وادي العثمانية، فرجيوة، زغاية، يحي بف قشة، أحمد راشدي، سيدي 
خميفة والرواشد، وتتميز أغمب ىذه البمديات بطابعيا الشبو حضري، مما يجعؿ معدؿ تجييز المسكف 

متوسط، خاصة في مجاالتيا الريفية وىنا تجدر اإلشارة إلى تجييز المساكف بالغاز الطبيعي، وقد 
سجمت نسب ضعيفة إليصاؿ الغاز الطبيعي لممساكف، فمثال لـ تتجاوز نسبة التغطية في بمديات 

 مف عدد المساكف المشغولة في مجاؿ % 10زغاية، يحي بني قشة، أحمد راشدي وسيدي خميفة 
 .      البمديات المذكورة، مما أثر عمى النسبة اإلجمالية لتجييز المساكف

 (: %  41.96 - %  69.11)تجهيز ضعيف لمسكن : الفئة الثالثة 

و سجمت ىذه النسب الضعيفة في تجييز المساكف المشغولة تقريبا في نصؼ عدد بمديات 
 بمدية، و في مجمميا بمديات ريفية ىامشية، خاصة في شماؿ الوالية عمى السفوح 14الوالية ، أي في 

الجنوبية لسمسمة األطمس التمي مثؿ بمدية حمالة، الشيقارة، تسداف حدادة، عميرة أراس، ترعي 
، و بعض البمديات الواقعة جنوب الوالية، و قد سجمت ضعؼ كبير في تجييزات المسكف في ...بايناف

 .  ىذه البمديات، خاصة الغاز الطبيعي و شبكة الصرؼ الصحي
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 :توزيع المساكن المشغولة حسب عدد الغرف في بمديات والية ميمة -4
 2008 في بمديات والية مسمة TOPتوزيع المساكف المشغولة حسب عدد الغرؼ : (26)جدوؿ رقـ 

  TOPمعدل عدد الغرف 
 عدد الغرف

 البمدية
محدد. غ  01 02 03 04 05  و أكثر06  

 أوالد خموؼ 428 556 432 192 47 31 10 3,1
 رحماف. ع.بف يحي  385 545 374 185 25 43 12 3
  بوصالحدراجي 229 444 365 230 26 52 5 3

 لمطاعيتسالة  299 567 492 383 110 183 9 2,9
 تساداف حدادة 300 650 525 362 118 209 10 2,9
 رزةامينار ز 367 825 594 637 139 215 32 2,9
 المشيرة  438 747 583 182 36 44 10 2,9
 الشيقارة 287 569 341 470 70 141 9 2,9
 عميرة أراس 286 659 614 555 153 235 10 2,8
 ترعى بيناف 435 960 812 656 140 198 22 2,8
 عيف مموؾ 489 787 633 308 78 60 15 2,7
 بوحاتـ 460 877 935 430 95 111 15 2,7
  برباسالعياضي 109 280 253 193 33 22 4 2,7
 حريشأعيف البيضاء  459 1115 811 535 139 227 6 2,6
 وادي العثمانية 1077 1869 2036 1121 285 247 45 2,5
 الغمةالت 1320 2525 2467 1129 260 304 63 2,5
 فا سؽوادي 304 535 919 221 52 73 16 2,5
 زغاية 281 668 821 448 137 206 5 2,5
 تاجنانت 959 2134 2320 1242 477 582 71 2,4
 اءجالف وادي 311 771 1091 461 194 168 8 2,4
 تيبرقنت 169 342 438 252 67 114 3 2,4
 حمالة 161 464 374 330 92 147 8 2,4
 فرجيوة 658 1648 2577 1483 516 597 33 2,3
 شمغـو العيد 1540 3455 4792 2117 756 605 200 2,3
 يأحمد راشد 187 463 715 442 167 197 6 2,3
 رواشداؿ 295 864 1142 807 261 461 18 2,3
 عيف التيف 124 326 437 223 60 59 7 2,3
 سيدي خميفة 121 241 243 175 22 24 7 2,3
  قشةبنييحيى  118 329 480 370 163 160 1 2,2
 ـ قوقةرقرااؿ 394 1314 1898 1340 396 740 32 2,1
 ميمة 591 1805 3912 2322 643 053 1 68 2
 سيدي مرواف 187 573 875 615 253 596 27 2

 المجموع 369 1 29906 299 35 418 20 011 6 104 8 788 2,5
، الديواف الوطني لإلحصاء 2008اإلحصاء العاـ لمسكاف و السكف : المصدر
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 2008 في بمديات والية ميمة TOPتوزيع المساكن المشغولة حسب عدد الغرف 
 

(30): خريطة رقـ  

 معالجة+ ، الديواف الوطني لإلحصاء 2008التعداد العاـ لمسكاف والسكف : المصدر

3 – 3.1معدل عدد الغرف في المسكن من   

2.1 – 2.9معدل عدد الغرف في المسكن من   

1.9 – 2.2معدل عدد الغرف في المسكن من   

 أوالد خموف

 ميمة
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، وىو معدؿ أكبر مف المعدؿ 2.5بمغ معدؿ عدد الغرؼ في المسكف عمى مستوى والية ميمة 
، و ىذا يما يعكس التبايف في الخاصية المجالية لمواليتيف، وقد (2.2)المسجؿ في والية قسنطينة 

: تباينت ىذه المعدالت في بمديات الوالية، و التي يمكف حصرىا في

  3 – 3.1معدل عدد الغرف في المسكن من: 

 بمدية، و ىي تقريبا نصؼ عدد بمديات الوالية، وكؿ ىذه 14  وسجمت ىذه المعدالت في 
، وىي البمديات (zones éparses)البمديات ىي بمديات يغمب عمى طابع توزيع السكف بيا التبعثر 

اليامشية خاصة الريفية التي تقع في مجمميا شماؿ الوالية، ىذا ما يجعؿ المساكف بيا أكبر في عدد 
.    الغرؼ بيا مقارنة بالبمديات الحضرية أو ذات طابع السكف المجمع

  2.1 – 2.9معدل عدد الغرف في المسكن بين :

بمديات و ىي، وادي العثمانية، التالغمة، وادي سقاف، زغاية،  (08)و ضمت ىذه الفئة ثمانية 
تاجنانت، وادي النجاء، تيبرقنت و حمالة، والمالحظ أف أغمب ىذه البمديات ىي بمديات بيا تنوع توزيع 
السكف بيا بيف التجمعات الرئيسية و التجمعات الثانوية و المناطؽ المبعثرة، مما يجعؿ المساكف تتبايف 

. مف حيث عدد الغرؼ حسب خاصية كؿ سكف مف حيث التوزيع

  2معدل عدد الغرف في المسكن بين أقل من: 

ىذه المعدالت الضعيفة في عدد غرؼ المساكف مقارنة بالمعدؿ الوالئي، سجمت بمديتيف ميمة 
وسيدي مرواف، ويغمب طابع التجمع في سكنات ىذه البمديات، خاصة السكف الجماعي بيا، وىنا 

تجدر اإلشارة إلى البمديات الكبيرة في والية ميمة، عمى غرار بمدية ميمة، شمغـو العيد وفرجيوة، إضافة 
. إلى البمديات المجاورة لبمدية ميمة، مثؿ بمدية القراـر قوقة وسيدي مرواف، وعيف التيف
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 : السكن الريفي في والية ميمة -5
: توزيع برامج السكن الريفي في بمديات والية ميمة- 5-1

 2011-2002توزيع برامج السكف الريفي في بمديات والية ميمة : (27)جدوؿ رقـ 
 البمدية 2010- 2002عدد السكنات الريفية المسجمة  ( %)النسبة 

 فرجيوة 1065 5,66
 مينار زارزة 976 5,19
 الدراجي بوصالح 913 4,86
 يحي بني قشي 869 4,62
 تسداف حدادة 835 4,44
 الشيقارة 777 4,13
 بوحاتـ 777 4,13
 القراـر قوقة 723 3,85
 العياضي برباس 712 3,79
 تسالة لمطاعي 710 3,78
أوالد خموؼ   678 3,61
الرواشد  665 3,54
ميمة  650 3,46
تاجنانت  619 3,29
حمالة  606 3,22
عيف البيضاء أحريش  577 3,07
سيدي مرواف  569 3,03
عميرة أراس  556 2,96
بني يحي ع الرحماف  541 2,88
ترعي بايناف  506 2,69
المشيرة  503 2,68
سيدي خميفة  469 2,49
أحمد راشدي  409 2,18
عيف المموؾ  401 2,13
وادي النجاء  382 2,03
التالغمة  375 1,99
وادي العثمانية  362 1,93
تيبرقنت  352 1,87
زغاية  319 1,70
وادي سقاف  309 1,64
عيف التيف  301 1,60
 شمغـو العيد 294 1,56
 المجموع 18800 100

2014مديرية البرمجة و متابعة الميزانية لوالية ميمة :    المصدر
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2010-2002توزيع برامج السكن في بمديات والية ميمة  (31): خريطة رقـ   

 معالجة+ 2014مديرية البرمجة و متابعة الميزانية لوالية ميمة : المصدر

  سكن 660

 السكن الريفي

 شمغوم العيد

 ميمة

  سكف ريفي1065

  سكف ريفي650

  سكف ريفي294
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  في 2010 حتى سنة 2002بمغ عدد السكنات الريفية المسجمة في جميع البرامج مف سنة 
 سكف، و ىي ضعؼ عدد السكنات المسجمة في والية قسنطينة، و ىذا يعكس 18800والية ميمة 

االختالؼ الوظيفي بيف الواليتيف، وزعت عمى جميع البمديات بأعداد مختمفة، حيث أكبر عدد لمبمديات 
 مف مجموع % 5.66 سكف، أي بنسبة 1056المستفيدة مف ىذا النط السكني ىي بمدية فرجيوة بػ 

السكف الريفي الموجود في الوالية، تمييا بمدية مينار زارزة، الدراجي بوصالح، يحي بني قشة، تسداف 
، و كؿ ىذه البمديات واقعة في شماؿ الوالية عمى السفوح الجنوبية لمسمسمة األطمس التمي، ...حدادة

. وىي مناطؽ متضرسة مقارنة بالمنطقة الجنوبية لموالية

أما البمديات الواقعة في جنوب الوالية نسبة االستفادة مف ىذا النمط السكني ضعيفة مقارنة 
بالشماؿ، و ىذا راجع إلى طابع التجمع الذي يغمب عمى ىذه البمديات كما الحظنا في دراسة توزيع 

. السكاف حسب التجمع و التشتت

: واقع إنجاز السكن الريفي في والية ميمة- 5-2
 2011واقع انجاز السكف الريفي في والية ميمة : (28)جدوؿ رقـ 

لم ينجز بعد في طور اإلنجاز المنجز المسجل  
 4784 3093 10923 18800 (سكن)العدد 

 25,45 16,45 58,10 100( %)النسبة 
 2014مديرية البرمجة و متابعة الميزانية لوالية ميمة :    المصدر

 
 
 
 
 
 

 مف % 58.10، أي 10923 سكف مسجؿ عمى مستوى الوالية، أنجز 18800مف أصؿ 
إجمالي السكنات المبرمجة، وىي أكبر مف نسبة االنجاز في والية قسنطينة، و التي لـ تتعدى 

، و ىذا راجع إلى الطمب الكبير عمى ىذا النمط المخصص لممجاالت الريفية، خاصة وأف 42,55%
. معظـ بمديات الوالية الشمالية يغمب عمييا الطابع الريفي، و بالتالي ضرورة بناء السكف

شكل رقم )10( واقع السكن الريفي في والية ميلة

10923

4784

3093

المنجز في طور اإلنجاز لم ينجز بعد
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 :خالصة الفصل

: تتبايف الواليتيف في تركيبة حظيرتييما السكنية، وتبرز أىـ االختالفات في

 . سكف في والية ميمة83342 سكف، مقابؿ 144009في والية قسنطينة بمغ عدد السكنات  -

توزيع السكف حسب التجمع والتشتت متقارب في الواليتيف، قدرت نسبة السكنات في التجمعات  -
 في والية ميمة، أما بالنسبة % 60.28 في والية قسنطينة و % 62.63الرئيسية لمبمديات 

 % 20.18 مف إجمالي السكنات، مقابؿ % 15.51لممناطؽ المبعثرة فسجؿ في والية قسنطينة 
 في والية ميمة

 2002بالنسبة لبرامج السكف الريفي المسجمة في الواليتيف في الفترة الممتدة بيف سنتي  -
 سكف ريفي، وىو ضعؼ ما استفادت منو والية 18800، فقد استفادت والية ميمة مف 2010و

 سكف، وىذا ما يعكس طابع الواليتيف، فيما يخص 9268قسنطينة في نفس الفترة، والمقدر بػ 
 . اتساع المجاالت الريفية بيما

تفاوت في نسبة برامج السكف الريفي المسجمة في الواليتيف مف مجموع الحظيرة السكنية، حيث  -
 . في والية ميمة% 22.55 في والية قسنطينة، و% 6.43تمثؿ نسبة 
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 :تمييد

تعتبر التجييزات من مؤشرات التنمية، خاصة إذا ما تعمق األمر باألساسية منيا، كما تعبر 
عن مدى ىيكمة المجال من حيث التكفل بانشغاالت السكان في مختمف المجاالت، ال سميا ما يتعمق 

وباإلضافة إلى المؤىالت الطبيعية واإلمكانيات البشرية، فممستوى . بالجوانب االجتماعية و االقتصادية
حداث ديناميكية  التجييز دور كبير في تحديد إمكانيات التنمية وقدرة المجال عمى خمق الثروة، وا 

.  اقتصادية بناءا عمى االستقرار االجتماعي بتوفر كل ما يمزم السكان

وتتنوع التجييزات بين إدارية، تعميمية، صحية، رياضية وترفييية، ثقافية، دينية، تجارية، شبكة 
. الخ...الطرقات، الصرف الصحي، المواصالت

وبما أن البمدية ىي كيان إداري يستمزم وجود تجييزات توفر لمسكان الحاجيات من الخدمة 
والمستمزمات الضرورية، وبالتالي تساىم في خمق الثروة و عامل أساسي في التنمية، فإن جميع 

. البمديات ممزمة بتحقيق مستوى معين من التجييزات يعطي ليا إمكانية أكثر لتحقيق التنمية

وفي ىذا الباب سنتطرق لدراسة التجييزات في الواليتين، حيث ارتأينا دراسة تجييزات كل والية 
: عمى حدى، وىذا عبر مبحثين

التجييزات ومؤشرات التنمية في والية قسنطينة : المبحث األول

 التجييزات ومؤشرات التنمية في والية ميمة: الفصل الثاني
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التجييزات و مؤشرات التنمية في والية قسنطينة : المبحث األول

 :شبكة الطرق -1

يعتبر الطريق من أىم العوامل التي تساعد في التنمية، حيث أن غياب الطريق يجعل من أي 
منطقة معزولة، و بالتالي وقوعيا خراج مجال التنمية، كما تعتبر عنصرا مييكل لممجال وخمق 

ن نوعية الطريق و حجمو يمكن أن يؤثر بشكل أكبر في ىيكمة المجال،  ديناميكية في المجال، وا 
خاصة و أن استعمال الطرقات ال يقتصر فقط عمى نقل األشخاص، بل يتعدى ذلك في نقل البضائع 
وجمب المواد و التسويق و غيرىا من االستعماالت، و بغض النظر عن نوع المجال سواء حضري أم 

. ريفي فالطريق لو أىمية قصوى إذا ما تعمق األمر بدراسة التنمية باعتباره من أىم مؤشرات قياسيا

شبكة الطرق في والية قسنطينة : (29)جدول رقم 

(كمم)الطول  النوع (%)النسبة    
طريق سيار/ طريق وطني  283.2 21.76 

 30.97 403 طريق والئي
 47.27 615 طريق بمدي
 100 1301.2 المجموع 

 2010مديرية األشغال العمومية والية قسنطينة، 

 كمم طرق بمدية، أي ما يمثل 615 كمم، منيا 1301.2بمغ طول شبكة الطرق في والية ميمة 
 كمم 283.2 من الطول اإلجمالي لمشبكة، وبمغ طول الطرق الوطنية و الطريق السيار % 47.27
:  فقط من الطول اإلجمالي لمشبكة، و تتمثل ىذه الطرق في% 21.76بنسبة 

 : الطرق الوطنية -1-1

بمديات من الغرب إلى الشمال الشرقي  (05)يمر بخمسة : غرب/الطريق السيار شرق -
لموالية، و ىي عين سمارة، قسنطينة، الخروب، ديدوش مراد و زيغود يوسف، بو ست 

منافذ لموالية، وىي منفذ عين السمارة، المدينة الجديدة عمي منجمي، زواغي،  (06)
الخروب، المريج وجبل الوحش، في انتظار إنجاز منفذ ديدوش مراد لربط البمديات 
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الشمالية لموالية، وبالتالي يعتبر ىذا الطريق السيار عامل جيد لمتنمية في الوالية 
 .وسيولة المواصالت من داخل و إلى خارج الوالية

 ويقع في غرب الوالية، يربط الجزائر العاصمة بقسنطينة، :05الطريق الوطني رقم  -
مرورا بسطيف وميمة و صوال لبمدية عين السمارة، ويشيد حاليا حركة مرورية ضعيفة 

 .بسبب إنجاز الطريق السيار الموازي لو

 يصل بين قسنطينة وجيجل، ويعتبر طريق ذو أىمية مرورية :27الطريق الوطني رقم  -
كبيرة، و تكمن أىميتو في كونو الطريق الوحيد الذي يربط بعض الواليات بوالية 

الشرقية بوالية جيجل، يمر ببمديتي حامة بوزيان وبني حميدان في شمال الوالية، ويتفرع 
 .ىذا الطريق من الطريق الوطني رقم ثالثة ببمدية حامة بوزيان

 يربط بين واليات الجنوب وصوال لوالية عنابة، يقطع والية :03الطريق الوطني رقم  -
قسنطينة من الجنوب إلى الشمال، يمر بعدة بمديات، أـوالد رحمون، الخروب، قسنطينة، 

 .حامة بوزيان، ديدوش مراد و زيغود يوسف

، (قالمة، سوق أىراس)يربط والية قسنطينة بواليات الشرق : 20الطريق الوطني رقم  -
 .يقع في الجنوب الغربي لموالية، يمر ببمديات الخروب و عين ابن باديس و عين أعبيد

يمر بجنوب الوالية عبر بمديتي الخروب و أوالد رحمون، : 10الطريق الوطني رقم  -
 .ليصل الوالية ببمدية عين فكرون بوالية أم البواقي

يربط والية قسنطينة بوالية ميمة، يتفرع من الطريق الوطني : 79الطريق الوطني رقم  -
 . ببمدية حامة بوزيان03رقم 

 : الطرق الوالئية -1-2

 من % 30.97تمثل الطرق الوالئية نسبة ميمة في طول شبكة الطرق بالوالية، و التي بمغت 
 08، 06، 05، 04الطول اإلجمالي لمطرقات، و تتمثل ىذه الطرقات الوالئية في الطريق الوالئي رقم 

، تربط كل بمديات الوالية من الشمال إلى الجنوب و من الشرق إلى الغرب، 133 و 101، 27، 09
. ليا أىمية كبيرة في التنقل و المواصالت في مجال والية قسنطينة
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 :الطرق البمدية -1-3

 من الطول % 47.27 كم، أي بنسبة 615و تمثل أطول الطرقات في الوالية بطول إجمالي 
. اإلجمالي لمشبكة، توجد بكل البمديات

المسافة بين البمديات ومقر والية قسنطينة  (30)جدول رقم 

 الرقم  البمديات  (كمم)البعد عن مقر الوالية 

 1 قسنطينة 0

 2 حامة بوزيان 10

 3 عين السمارة 10

 4 ديدوش مراد 13

 5 الخروب 16,5

 6 ابن زياد 18

 7 أوالد رحمون 21

 8 زيغود يوسف 25

 9 مسعود بوجريو 28

 10 ابن باديس 29

 11 بني حميدان 31

 12 عين أعبيد 33
  كمم21.31متوسط بعد البمديات عن مقر الوالية ىو 

 2010مديرية األشغال العمومية لوالية قسنطينة، :          المصدر

 كم، و ىي مسافة قصيرة 21.31بمغ متوسط المسافات بين البمديات و مقر والية قسنطينة 
نسبيا، و ىذا راجع إلى صغر مساحة الوالية و تقارب البمديات، خاصة في المنطقة الشمالية لموالية، 
وىذا القرب في المسافات يسيل التنقالت اليومية لمسكان، كما يساىم في التنمية بالنظر لموجود شبكة 
طرقات كثيفة في الوالية، و خاصة الطرق الوطنية التي تعبر مجال الوالية، كما أن معظم البمديات 

. تمر بيا طرق وطنية ما يجعل عامل الوقت في التنقل جيد، و يسيل في المواصالت
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 شبكة الطرق الوطنية في والية قسنطينة
 

 
(32): خريطة رقم  

 

 طرق وطنية

Source : 

 الطريق السيار شرق غرب

 قسنطينة

03 

05 
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 :التجييزات العمومية -2

تكتسي التجييزات العمومية أىمية بالغة في ىيكمة المجال من الناحية االجتماعية خاصة، وما 
ينتج عنو من آثار اقتصادية إيجابية، كما يؤثر تواجد ىذه التجييزات في الديناميكية الديموغرافية والتي 

ىي من أىم عوامل االستقرار، ومؤشر جيد لمتنمية، وعميو سنتطرق في ىذا العنصر إلى أىم 
التجييزات العمومية وتوزيعيا المجالي، حيث سنتطرق إلى دراسة كل من التجييزات الصحية، 

 .التعميمية، الثقافية والرياضية

 :التجييزات الصحية -2-1

تعتبر التجييزات الصحية من أم التجييزات في المجال، لما ليا من دور في توفير الرعاية 
الصحية و ضمان خدمة السكان، وبالتالي تشكل رافدا ىاما في التنمية االجتماعية، و تحتوي والية 

: قسنطينة عمى تجييزات صحية ىامة، موزعة عمى مجال الوالية، و تتمثل في
 : المؤسسات اإلستشفائية - أ

المؤسسة اإلستشفائية ىي تجييز صحي يتوفر عمى عدة اختصاصات في الطب، و التجييزات 
، بما يسمح باستقبال المرضى لمتدواي، و تتوفر والية قسنطينة ...و األسرة و المخابر، أقسام الجراحة

عمى مستوى بمدية قسنطينة، و واحدة ببمدية  (08)مؤسسات إستشفائية، منيا ثمانية  (11)عمى عشرة 
زيغود يوسف و واحدة ببمدية الخروب، وواحدة ببمدية ديدوش مراد و ىي المؤسسة المحولة مؤخرا من 
القطاع العسكري إلى القطاع المدني، و يقسم القطاع الصحي في والية قسنطينة إلى ثالثة قطاعات 

: رئيسية ىي
 وىو قطاع المستشفى الجامعي ابن باديس، و مركزه المستشفى   :القطاع الصحي قسنطينة

، بع العديد من (الواليات المجاورة)الجامعي،  و الذي تمتد خدماتو إلى خارج حدود الوالية 
التخصصات، ضف إلى ذلك يقدم عدة خدمات منيا التكوين الطبي، الجراحة، التوليد، 

، باإلضافة إلى المركز  سرير1439، تبمغ طاقة استيعابو ...الحاالت االستعجالية 
 :الجامعي، يضم القطاع مؤسسات إستشفائية أخرى تتمثل في

 . سرير120المؤسسة اإلستشفائية ألمراض الكمى بحي دقسي عبد السالم بطاقة  -

                                                           
 2012تقارير مديرية الصحة لوالية قسنطينة  - 
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 . سرير120المؤسسة اإلستشفائية ألمراض القمب  بحي الرياض بطاقة  -
 206المؤسسة اإلستشفائية ألمراض األمومة والطفولة بحي سيدي مبروك بطاقة  -

 .سرير
 . سرير240المؤسسة اإلستشفائية لألمراض العقمية بحي جبل الوحش بطاقة  -
 .المؤسسة اإلستشفائية البير بحي بوذراع صالح -

إضافة إلى مؤسستين تعمالن في الفترة النيارية ىما المؤسسة اإلستشفائية لمرض 
السكري بحي المنظر الجميل، و مستشفى الخروب الممحق لمستشفى ابن باديس 

.  سرير80الخاص بالتكفل باألمراض السرطانية بطاقة 
 يتمثل في مستشفى بوضياف، يمتد مجال خدماتو الصحية إلى : القطاع الصحي الخروب

الجية الشرقية و الجنوبية لموالية، و ىي بمديات الخروب، ابن باديس، عين السمارة، أوالد 
 نسمة أي ما يقارب 292641رحمون و عين أعبيد، أي يخدم عدد سكان يقارب 

 . سرير240 من إجمالي عدد سكان الوالية، طاقة استيعابو 31.18%
 ومركزه مستشفى أحمد عروة ببمدية زيغود يوسف، يمتد : القطاع الصحي زيغود يوسف

مجالو خدماتو إلى كل البمديات الواقعة في شمال الوالية و ىي زيغود يوسف، بني حميدان، 
حامة بوزيان، مسعود بوجريو، ديدوش مراد و ابن زياد، كما تدعم القطاع الصحي لزيغود 

يوسف المؤسسة اإلستشفائية ديدوش مراد، مما زاد في التغطية الصحية و تحسين 
 من % 21.04 نسمة، أي ما يعادل 197459الخدمات، و يخدم ىذا القطاع ما يقارب  

 .عدد سكان الوالية
 :  العيادات المتعددة الخدمات - ب

 عيادة 15و تتواجد عمى مستوى البمديات، و األحياء الكبرى، و تتوفر والية قسنطينة عمى 
:  عيادة، و األربع المتبقية تتوزع في11متعدد الخدمات، توجد ببمدية قسنطينة لوحدىا 

 بمدية حامة بوزيان -
 بمدية زيغود يوسف -
 بمدية ديدوش مراد -
بمدية عين السمارة  -
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غير أن البمديات الجنوبية تعرف نقص في ىذه التجييزات عمى غرار بمديتي عين أعبيدـ 
. ابن باديس، الخروب و أوالد رحمون

 : المراكز الصحية - ت

 في بمدية قسنطينة، والباقي موزع عمى البمديات بمعدل مركز 13 مركزا، منا 26يوجد بالوالية 
. لكل بمدية تقريبا، تقدم خدمات صحية بسيطة كالحق، معالجة اإلصابات الخفيفة و المعاينات األولية

 : قاعات العالج - ث

و ىذا التجييز يوجد بالمناطق المبعثرة و المجاالت الريفية، يقتصر دوره في المعاينات األولية، 
 قاعة عالج، موزعة عبر كل البمديات ماعدا بمدية قسنطينة و بمدية 37و توجد في والية قسنطينة 

عين السمارة، أقل عدد لقاعات العالج يوجد في كل من بمديات بني حميدان، ابن باديس و مسعود 
لكل بمدية فقط، رغم أن ىذه البمديات يغمب عمييا الطابع الريفي، و يتميز توزيع  (02)بوجريو بقاعتين 

. سكانيا بالتشتت مما يجعل ىذه البمديات تشيد عجز في ىذا التجييز الضروري

: العيادات الطبية الخاصة - ج

و تجد في كل البمديات، بأعداد متفاوتة، أغمييا يقع في بمدية قسنطينة، و باقي البمديات تتباين 
في عدد العيادات الخاصة، إال أن المالحظ ىو أن البمديات اليامشية و الريفية خاصة بمديات ابن 

فقط لكل  (02)باديس و بني حميدان ومسعود بوجريو، لم يتعدى بيا عدد العيادات الخاصة اثنين 
.  بمدية، مما يضطر سكان ىذه البمديات لمتنقل إما لمبمديات المجاورة أو المدينة من أـجل المعالجة

تتميز والية قسنطينة بقاعدة تجييز صحية جيدة، يأتي في مقدمتيا المستشفى الجامعي عبد 
الحميد ابن باديس، و عدة مؤسسات إستشفائية أخرى، أىميا المؤسسة اإلستشفائية لمخروب، 
زيغود يوسف، ديدوش مراد، إال أن توزيع ىذه التجييزات الصحية غير منتظم، فبمدية قسنطينة 
تتركز بيا أغمب التجييزات، و تقل كمما اتجينا خارج المدينة إلى الضواحي، فالبمديات الريفية 

اليامشية في الوالية خاصة بني حميدان، مسعود بوجريو و ابن باديس تعرف نقص في التجييزات 
الصحية، خاصة قاعات العالج و العيادات الطبية الخاصة، مما يجعل سكانيا مضمرين لمتنقل 

. لمبحث عن الخدمات الصحية، سواء في البمديات المجاورة أو المدينة
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 : التجييزات التعميمية -2-2

التعميم من الركائز األساسية في التطور والرقي، و يمعب دورا ىاما في تنمية المجتمع بصفة 
خاصة و التنمية بصفة عامة، فيو ييدف إلى رفع المستوى الثقافي والفكري، وخمق الثروة البشرية 

القادرة عمى تطوير المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا، وال يمكن لمتعميم ان يتطور ويقوم بالدور المنوط بو، 
إال بعد توفير كل مستمزماتو، من الـتأطير وتوفير التجييزات الالزمة، وىذا ما سنتطرق إليو في ىذا 

. العنصر، لموقوف عمى واقع التجييزات في والية قسنطينة

التجييزات التعميمية في والية قسنطينة : (31)جدول رقم 

مجموع 
المؤسسات 
 التعميمية

نسبة عدد 
 عدد التالميذ  الثانويات

عدد 
الثانويات 

نسبة عدد 
 اإلكماليات

عدد 
 التالميذ 

عدد 
اإلكماليات 

نسبة عدد 
 االبتدائيات

عدد 
 التالميذ 

عدد 
االبتدائيات   البمديات

 قسنطينة 139 35735 62,61 59 33184 26,58 24 15073 10,81 222

 الخروب 61 18053 65,59 23 17053 24,73 9 7031 9,68 93

 حامة بوزيان 32 7756 72,73 9 7301 20,45 3 2339 6,82 44

 عين أعبيد 20 3124 80,00 4 2822 16,00 1 1030 4,00 25

 ديدوش مراد 17 4080 68,00 5 3999 20,00 3 1715 12,00 25

 عين السمارة 16 3425 66,67 5 3402 20,83 3 1445 12,50 24

 زيغود يوسف 17 3129 70,83 5 2728 20,83 2 1371 8,33 24

 أوالد رحمون 15 2677 75,00 4 2399 20,00 1 678 5,00 20

 ابن زياد 14 1708 77,78 3 1488 16,67 1 872 5,56 18

 ابن باديس 11 1870 78,57 2 1545 14,29 1 586 7,14 14

 بني حميدان 9 843 81,82 1 793 9,09 1 281 9,09 11

 مسعود بوجريو 7 713 87,50 1 756 12,50 0 0 0,00 8

وعمالمج 358 83113 67,80 121 77470 22,92 49 0 9,28 528  

 2011مديرية التربية لوالية قسنطينة : المصدر
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 مؤسسة، بين مدارس ابتدائية، إكماليات 528بمغ عدد المؤسسات التعميمة في والية قسنطينة 
 من عدد المؤسسات التعميمية، % 67.80 مدرسة ابتدائية أي ما يمثل نسبة 358و ثانويات، منيا 

، و أخيرا الثانويات التي لم يتجاوز % 22.92 إكمالية، أي بنسبة 121تمييا اإلكماليات بعدد قدر بـ 
.  من إجمالي عدد المؤسسات التعميمية% 9.28 ثانوية فقط، أي بنسبة 49عددىا 

و تتوزع ىذه المؤسسات التعميمية عمى بمديات الوالية بتباين كبير، حيث أنيا تتركز بصفة 
 من العدد % 42.05 مؤسسة تعميمة أي ما يمثل نسبة 222كبيرة في بمدية قسنطينة و التي يوجد بيا 
 مؤسسة و بمدية 93 مؤسسة، تمييا بمدتي الخروب بـ 538اإلجمالي لممؤسسات التعميمية و المقدر بـ 

.  عمى التوالي% 8.33 و %17.61 مؤسسة أي بنسبة 44حامة بوزيان بـ 

أما كل من بمديات عين أعبيد، ديدوش مراد، عين السمارة، زيغود يوسف، ـوالد رحمون و ابن 
 من مجموع المؤسسات % 3.41 و % 4.73زياد فقد تراوحت نسبة التجييزات التعميمية بيا بين 

. التعميمية الموجودة عمى مستوى الوالية

 في البمديات اليامشية في والية قسنطينة و ىي كل من % 2.65فيما فمم تتعدى ىذه النسبة 
. بمديات ابن باديس، بني حميدان و مسعود بوجريو

. ارتبط عدد التجييزات التعميمية في والية قسنطينة بعدد السكان في كل بمدية
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تعليمية )مدارس، إكماليات، ثاونويات( في والية قسنطينة 2011 شكل رقم )11( عدد التجهيزات ال

التجهيزات التعليمية
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 التجييزات الثقافية، الترفييية و الرياضية -2-3

التجييزات الثقافية، الترفييية والرياضية في والية قسنطينة : (32)جدول رقم 

مجموع التجييزات الثقافية، 
 الترفييية و الرياضية

نسبة عدد 
التجييزات الرياضية   التجييزات الرياضية

نسبة عدد 
التجييزات التقافية 

 والترفييية

التجييزات التقافية 
والترفييية   البمديات

 قسنطينة 8 40,00 12 60,00 20

 الخروب 4 66,67 2 33,33 6

 حامة بوزيان 3 75,00 1 25,00 4

 عين أعبيد 1 33,33 2 66,67 3

 ديدوش مراد 1 33,33 2 66,67 3

 عين السمارة 1 33,33 2 66,67 3

 زيغود يوسف 2 66,67 1 33,33 3

 أوالد رحمون 2 66,67 1 33,33 3

 ابن زياد 1 50,00 1 50,00 2

 ابن باديس 1 50,00 1 50,00 2

 بني حميدان 1 50,00 1 50,00 2

 مسعود بوجريو 1 50,00 1 50,00 2

 المجموع 26 49,06 27 50,94 53

 2011مديرية الشباب و الرياضة لوالية قسنطينة 
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شكل رقم )12( عدد التجهيزات الثقافية، الترفيهية و الرياضية في والية قسنطينة 2011

التجهيزات الثقافية، الترفيهية و الرياضية
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 تتوزع التجييزات الثقافية، الترفييية و الرياضية في بمديات والية قسنطينة بنفس طريقة توزيع 
عدد التجييزات الثقافية، الترفييية  (% 37.74)التجييزات التعميمية و الصحية، حيث أن تقريبا ثمث 

و الرياضية يوجد بمدية قسنطينة، تمييا بمدية الخروب ثم بمدية حامة بوزيان،  في حين أن باقي 
 مقارنة بالعدد اإلجمالي الموجود في % 5البمديات تقريبا لم تتعدى بيا نسبة وجود ىذه التجييزات 

. الوالية
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 التجييزات و مؤشرات التنمية في والية ميمة: المبحث الثاني

 شبكة الطرق -1

شبكة الطرق في والية ميمة : (33)جدول رقم 

( %)النسبة  (كمم)الطول النوع 

 14,25 359.92طريق سيار / طريق وطني

 10,89 275.14طريق والئي 

 74,85 1890.39طريق بمدي 

 100 2525,45المجموع  

 2012مديرية األشغال العمومية لوالية ميمة، :                      المصدر

 كمم طرق بمدية، أي 1890.39 كمم، منيا 2525.45     بمغ طول شبكة الطرق في والية ميمة 
 من الطول اإلجمالي لمشبكة، في حين أن الطرق الوطنية و الطريق السيار لم % 74.85ما يمثل 

:  فقط من الطول اإلجمالي لمشبكة، و تتمثل ىذه الطرق في14.25 كمم بسبة 359.92يتعدى طوليا 

 : الطرق الوطنية -1-1

يمر بثالثة بمديات في جنوب الوالية، و ىي تاجنانت، : غرب/الطريق السيار شرق -
شمغوم العيد، وادي العثمانية، يكتسي أىمية كبيرة، بو منفذين لوالية ميمة، األول بين 
بمدية ألىميتو من حيث الحجم، حيث يربط شرق الجزائر بغربيا، مرورا بقسنطينة ثم 

 .ميمة ثم سطيف

 و يقع في النصف الشمالي من الوالية جنوب شرقي شمال :79الطريق الوطني رقم  -
غربي، يربط مدينة ميمة بكل من زغاية، رجاص و فرجيوة، يساىم بطريقة كبيرة في 

 .ربط المنطقة الشمالية لموالية بعاصمة الوالية
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 يصل بين قسنطينة و جيجل، و ىو طريق ىامشي عمى :27الطريق الوطني رقم  -
مجال والية ميمة، حيث يمر بالبمديات الشرقية الشمالية خاصة القرارم قوقة، يعتبر 

طريق ميم بالنسبة لبمديات الشمال الشرقي خاصة القرارم قوقة، حمالة، سيدي مروان، 
الشيقارة، و ذلك ألنو يسيل المواصالت بين ىذه البمديات و كل من والية قسنطينة 

 . وجيجل

 يربط بين والية ميمة و والية أم البواقي، يمر عمى عدة :100الطريق الوطني رقم  -
بمديات بالمنطقة الوسطى و كذلك الجية الغربية و الجنوبية الشرقية لموالية، متصل 

 .05 و الطريق الوطني رقم 77بالطريق الوطني رقم 

بمدية فرجيوة في شمال  ىو محور جيجل العممة، عبر: 77الطريق الوطني رقم  -
الوالية، يمتد بشكل عمودي و يمر عبر سمسمة األطمس التمي في المشال، يمر بكل 
من بمديات مينار زارزة، تسدان حدادة، فرجيوة، الدراجي بوصالح باتجاه بمدية العممة 
بوالية سطيف، ىو طريق ذو أىمية كبيرة حيث أنشأ لربط السيول العميا بميناء جن 
جن في والية جيجل، يمكن االستفادة منو في والية ميمة، خاصة البمديات التي يمر 

 .100 و الطريق الوطني رقم 79بيا، يتصل ىذا الطريق بالطريق الوطني رقم 

يمر شمال الوالية، يربط بين ميمة و جيجل، و ىو طرق : 105الطريق الوطني رقم  -
 .79متصل بالطريق الوطني رقم 

 : الطرق الوالئية -1-2

تعتبر من الطرق الميمة في مجال الوالية، حيث تربط مجاالت الوالية ببعضيا البعض، بمغ 
 من الطول اإلجمالي لشبكة الطرقات في % 10.89 كمم، أي ما يمثل 275.14طوليا في والية ميمة 

، 06، 05، 04، 03، 02، 01 طريق والئي وىي الطريق الوالئي رقم17الوالية، و تضم والية ميمة 
، و تقع أغمب ىذه الطرق في شمال 152، 135، 134، 115، 101، 53، 52، 48، 17، 07

الوالية، بالنظر لصعوبة تضاريس ىذه المنطقة و تركز عدة بمديات عمى طول السفوح الشمالية 
.  لممنطقة
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 :الطرق البمدية -1-3

. و تنتشر عبر كامل مجال الوالية، و تربط المجاالت الريفية بالحضرية و التجمعات الثانوية

المسافة بين البمديات و مقر والية ميمة  (34)جدول رقم 

البعد عن مقر 
 الرقم البمديات  (كمم)الوالية 

البعد عن مقر 
 الرقم  البمديات  (كمم)الوالية 

 1 ميمة  0,00 17 وادي العثمانية 35,16

 2 زغاية 10,05 18 ضاء أحريشيعين الب 40,43

 3 سيدي مروان 12,60 19 تسالة لمطاعي 40,86

 4 القرارم قوقة 12,80 20 عين المموك 44,93

 5 عين التين 13,40 21 وادي سقان 49,21

 6 وادي النجاء 16,70 22 دراجي بوصالح 49,23

 7 سيدي خميفة 20,25 23 العياضي برباس 50,13

 8 أحمد راشدي 22,80 24 بوحاتم 52,03

 9 حمالة 23,80 25 شمغوم العيد 53,00

 10 ترعي باينان 25,16 26 تسدان حدادة 55,33

 11 تيبرقنت 27,80 27 التالغمة 57,16

 12 الرواشد 28,90 28 مينار زارزة 59,36

 13 الشيقارة 29,95 29 أوالد خموف 68,35

 14 يحي بني قشة 30,50 30 بن يحي عبد الرحمان 69,60

 15 عميرة أراس 32,26 31 تاجنانت 71,20

 16 فرجيوة 34,03 32 المشيرة 73,70

  كمم39.05متوسط بعد البمديات عن مقر الوالية ىو 

 2012مديرية األشغال العمومية لوالية ميمة، :       المصدر

يتميز مجال والية ميمة باالتساع مقارنة بمجال والية قسنطينة، حيث بمغ متوسط المسافات بين 
.  كمم39.05 (عاصمة الوالية)البمديات و مقر الوالية 
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(33): خريطة رقم شبكة الطرق الوطنية في والية ميمة  

 

 ميمة

 طرق وطنية

Source : 
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، و قد (شمال الجزائر)وتعتبر ىذه المسافة كبيرة إذا ما قورنت بالموقع الجغرافي لموالية 
اختمفت المسافات من بمدية ألخرى، لكن الميزة األساسية ىي أن البمديات الجنوبية أكثر بعدا عن مقر 

 كمم، و ىي مسافة كبيرة تصعب من التكامل 60الوالية مقارنة بالبمديات الشمالية، حيث فاقت المسافة 
و التواصل بين ىذه البمديات و عاصمة الوالية، خاصة في الجانب االقتصادي، مما يخمق نوع من 

. عدم التوازن الجيوي في مجال الوالية

و ىذا البعد في المسافات بين مقر الوالية و البمديات يجعل منيا بمديات ىامشية، خاصة إذا 
، حال البمديات الواقعة في شمال (الطرقات الرئيسية)كان موقع البمدية بعيد عن المحاور الرئيسية 

، يشكل عائق (عاصمة الوالية)الوالية، مما سينعكس سمبا عمى التنمية بيا، باعتبار البعد عن المركز 
. في التنقالت من حيث المسافة و التكمفة

 :التجييزات العمومية -2

: التجييزات الصحية -2-1

 : المؤسسات اإلستشفائية - أ
: مؤسسات إستشفائية وىي (05)تحتوي والية ميمة عمى خمسة 

 سرير166مصالح، بطاقة  (09)و يوجد بو تسعة : المؤسسة اإلستشفائية مغالوي بميمة . 
 سرير88مصالح،  (07)و بو سبعة : المؤسسة اإلستشفائية طوبال بميمة  
 سرير240مصمحة، بو  (11)و بو إحدى عشرة : المؤسسة اإلستشفائية فرجيوة  . 
 200مصمحة، بطاقة  (12)و توجد بو اثنا عشرة : المؤسسة اإلستشفائية شمغوم العيد 

 .سرير
 سرير110مصالح، بطاقة  (08)و بو ثمانية : المؤسسة اإلستشفائية وادي العثمانية . 

 : المؤسسات العمومية لمصحة الجوارية - ب
: مؤسسات عمومية لمصحة الجوارية وىي (05)توجد بالوالية خمسة 

 عيادة 14بمديات، بيا  (08)تغطي ثمانية : المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية ميمة 
 .   قاعة عالج34متعددة الخدمات، 
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 عيادات 10بمديات، بيا  (09)تغطي تسعة : المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية فرجيوة 
 .  قاعة عالج46متعددة الخدمات، 

 09بمديات، بيا  (06)تغطي ستة : المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية شمغوم العيد 
 .  قاعة عالج26عيادات متعددة الخدمات، 

 بمديات، بيا عيادتين  (03)تغطي ثالثة : المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية تاجنانت
 .  قاعة عالج19متعددة الخدمات، 

 بمديات، بيا  (06)تغطي ستة :  المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية عين البيضاء أحريش
 .  قاعة عالج29 عيادات متعددة الخدمات، 06

 : المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة - ت
توجد في الوالية مؤسسة إستشفائية متخصصة في األمراض العقيمة و اإلدمان، واقعة ببمدية وادي 

.  سرير240، و بطاقة استيعاب (02)العثمانية، تضم مصمحتين 

:  القطاع الصحي الخاص - ث

 توجد عيادتين: العيادات الخاصة. 

 عيادة162: عيادة األطباء الخواص في الطب العام . 

 عيادة129: عيادة األطباء الخواص متخصص . 

 عيادة109: عيادة األطباء في جراحة األسنان  

 قاعة29: قاعات عالج خاصة . 

 يوجد مركز واحد: مركز تشخيص خاص 

تتميز والية ميمة بعدد تجييزات صحية جيد، لكن المالحظ عمى ىذه التجييزات ىو توزيعيا 
المجالي، حيث أن البمديات الكبرى في الوالية ىي التي احتوت عمى أكبر عدد من التجييزات، أىميا 

المسافة بين البمديات و بين )بمدية ميمة، شمغوم العيد و فرجيوة، رغم أن مجال الوالية واسع 
، ما  ينتج عنو تركز لمخدمة في ىذه البمديات الحضرية، و بالتالي جعل (البمديات و مركز الوالية

.   البمديات األخرى في تبعية لمخدمة الصحية لمبمديات الكبرى
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 : التجييزات التعميمية -2-2

التجييزات التعميمية في والية ميمة : (35)جدول رقم 
مجموع 

المؤسسات 
 التعميمية

نسبة عدد 
 الثانويات

عدد  عدد التالميذ
الثانويات 

نسبة عدد 
 اإلكماليات

عدد 
 التالميذ

عدد 
اإلكماليات 

نسبة عدد 
 االبتدائيات

عدد 
 التالميذ

عدد 
االبتدائيات 

 البمديات

 شمغوم العيد 34 8645 78,57 11 8038 22,00 5 3773 10,00 50
 ميمة 31 6514 65,96 11 7316 23,40 5 4082 10,64 47
 تاجنانت 25 5796 65,79 10 4923 26,32 3 1936 7,89 38
 التالغمة 24 5436 70,59 7 4682 20,59 3 1886 8,82 34
 فرجيوة 21 4433 63,64 7 4930 21,21 5 3972 15,15 33
 القرارم قوقة 22 3721 73,33 6 4282 20,00 2 2129 6,67 30
 وادي العثمانية 17 3685 68,00 6 3639 24,00 2 1594 8,00 25
 الرواشد 17 2275 77,27 4 2614 18,18 1 1216 4,55 22
 مينار زارزة 18 2383 81,82 3 2391 13,64 1 895 4,55 22
 الترعي باينان 15 2176 71,43 4 2625 19,05 2 1755 9,52 21
 عميرة أراس 17 1657 80,95 3 1910 14,29 1 1352 4,76 21
 بوحاتم 17 1881 80,95 3 2099 14,29 1 822 4,76 21
 تسدان حدادة 16 1800 80,00 3 1786 15,00 1 518 5,00 20
 سيدي مروان 12 1962 66,67 4 2278 22,22 2 1182 11,11 18
 وادي النجاء 13 1672 72,22 3 2138 16,67 2 1276 11,11 18
 ع البيضاء أحريش 11 2161 73,33 3 2194 20,00 1 820 6,67 15
 شيقارة 11 1499 78,57 2 1546 14,29 1 658 7,14 14
 أحمد راشدي 11 1293 78,57 2 1208 14,29 1 554 7,14 14
 زغاية 10 1487 71,43 3 1759 21,43 1 838 7,14 14
 تسالة لمطاعي 10 1527 83,33 2 1555 16,67 0 0 0,00 12
 الدراجي بوصالح 11 907 91,67 1 825 8,33 0 0 0,00 12
 عين المموك 9 1245 75,00 2 1220 16,67 1 409 8,33 12
 أوالد خموف 8 1115 72,73 2 875 18,18 1 155 9,09 11
 حمالة 8 973 80,00 2 854 20,00 0 0 0,00 10
 مشيرة 7 1281 70,00 2 1143 20,00 1 394 10,00 10
 بن يحي ع الرحمان 9 949 90,00 1 667 10,00 0 0 0,00 10
 تيبرقنت 8 764 88,89 1 886 11,11 0 0 0,00 9
 يحي بني قشة 7 1092 77,78 2 1085 22,22 0 0 0,00 9
 وادي سقان 5 1367 55,56 3 1205 33,33 1 368 11,11 9
 عين التين 6 682 75,00 2 742 25,00 0 0 0,00 8
 العياضي برباس 7 564 87,50 1 420 12,50 0 0 0,00 8
 سيدي خميفة 3 438 75,00 1 410 25,00 0 0 0,00 4

 المجموع 440 73380 73,21 117 74245 19,46 44 32584 7,32 601

2010مديرية التربية لوالية ميمة : المصدر
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شكل رقم )13( عدد التجهيزات التعليمية )مدارس، إكماليات، ثاونويات( في والية ميلة 2010

التجهيزات التعليمية
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 مؤسسة 601 (مدارس إبتدائية، إكماليات، ثانويات)بمغ عدد التجييزات التعميمية في والية ميمة 
 إكمالية 117 من عدد المؤسسات، و % 73.21 مدرسة إبتدائية، أي ما يعادل 440تعميمية، منيا 

.  فقط من مجموع المؤسسات% 7.32 ثانوية أي ما يمثل 44، و (% 19.47)

تتوزع ىذه التجييزات التعميمية عمى مجال الوالية بطريقة متباينة جدا، حيث تتركز معظميا في 
البمديات الكبرى لموالية، و ىي شمغوم العيد، ميمة، تاجنانت، التالغمة، فرجيوة، القرارم قوقة و وادي 

 من مجموع المؤسسات التعميمية عمى مستوى % 42.76 مؤسسة تعميمية أي بنسبة 257العثمانية 
 344 بمدية فقد بمغ عدد ىذه التجييزات التعميمية بيا 25الوالية، أما باقي البمديات و المقدر عددىا بـ 

. % 57.24أي ما يعادل 

ىذا التوزيع في التجييزات التعميمية، يعكس بصورة واضحة تماشي عدد ىذه األخيرة مع الحجم 
السكاني لمبمديات، حيث أن البمديات األكثر ثقل ديموغرافي يوجد بيا عدد أكبر من التجييزات 

التعميمية، في حين أن بعض البمديات عمى غرار تسالة لمطاعي، الدراجي بوصالح، عين المموك، 
أوالد خموف، حمالة، المشيرة، بن يحي عبد الرحمان، تيبرقنت، يحي بني قشة، وادي شقان، عين 

 مؤسسة أي 124التين، العياضي برباس و سيدي خميفة، فمم يتجاوز بيا عدد التجييزات التعميمية 
 من إجمالي عدد التجييزات التعميمية الموجودة في الوالية، مع تسجيل انعدام % 20.63بنسبة 

بمديات و ىي، تسالة لمطاعي، الدراجي بوصالح، حمالة، بن يحي عبد  (07)الثانويات في سبعة 
الرحمان، تيبرقنت، يحي بني قشة، عين التين، مما يجعل تالميذ الطور الثانوي في ىذه البمديات 
مضطرين لمتنقالت اليومية لمدراسة في البمديات المجاورة، و ىذا ما يخمق صعوبات في التحصيل 

. العممي

و معظم ىذه البمديات التي تشيد نقص في التجييزات التعميمية، ىي بمديات ىامشية بالنسبة 
. لمركز الوالية، خاصة في أقصى الشمال و أقصى الجنوب الغربي لموالية

و يمكن القول أن التجييزات التعميمية في والية ميمة عمى غرار والية قسنطينة خضعت  
( 07)لمحجم السكاني لمبمديات، كما أن والية ميمة سجل بيا عجز تام في الثانويات في سبعة 

 بمدية، مقابل بمدية واحدة ال توجد بيا ثانوية في والية قسنطينة من أصل اثنا 32بمديات من أصل 
.   بمدية (12)عشرة 
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 التجييزات الثقافية، الترفييية و الرياضية -2-3

التجييزات الثقافية، الترفييية والرياضية في والية قسنطينة : (36)جدول رقم 
مجموع التجييزات الثقافية، 

 الترفييية و الرياضية

نسبة عدد التجييزات 
الرياضية 

التجييزات 
 الرياضية

نسبة عدد التجييزات 
 الثقافية والترفييية

التجييزات الثقافية 
والترفييية   البمديات

 ميمة 3 21,43 11 78,57 14
 شمغوم العيد 4 40,00 6 60,00 10
 القرارم قوقة 2 22,22 7 77,78 9
 تاجنانت 3 33,33 6 66,67 9
 وادي النجاء 2 28,57 5 71,43 7
 فرجيوة 3 42,86 4 57,14 7
 المشيرة 2 28,57 5 71,43 7
 وادي العثمانية 3 42,86 4 57,14 7
 عين التين 3 50,00 3 50,00 6
 بوحاتم 3 50,00 3 50,00 6
 التالغمة 2 33,33 4 66,67 6
 ديشأحمد را 2 40,00 3 60,00 5
 زغاية 2 40,00 3 60,00 5
 تيبرقنت 2 40,00 3 60,00 5
 ترعي باينان 2 40,00 3 60,00 5
 وادي سقان 2 40,00 3 60,00 5
 المموكعين  2 40,00 3 60,00 5
 أوالد خموف 2 21,43 3 78,57 5
 الرواشد 2 50,00 2 50,00 4
 عين البيضاء أحريش 2 50,00 2 50,00 4
 العياضي برباس 2 50,00 2 50,00 4
 حمالة 1 33,33 2 66,67 3
 سيدي مروان 1 33,33 2 66,67 3
 تسالة لمطاعي 1 33,33 2 66,67 3
 يحي بني قشة 1 33,33 2 66,67 3
 تسادان حدادة 1 33,33 2 66,67 3
 مينار زارزة 1 33,33 2 66,67 3
 الدراجي بوصالح 0 0,00 3 100,00 3
 سيدي خميفة 1 50,00 1 50,00 2
 الشيقارة 0 0,00 2 100,00 2
 ميرة أراسع 0 0,00 2 100,00 2
  ع الرحمانيبن يح 0 0,00 2 100,00 2

 المجموع 57 34,76 107 65,24 164

 2010مديرية الشباب و الرياضة لوالية ميمة 
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شكل رقم ),,,,( عدد التجهيزات الثقافية، الترفيهية و الرياضية في والية ميلة 2011

التجهيزات الثقافية، الترفيهية و الرياضية

(14)  2010 
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 تجييز، منيا 164بمغ عدد التجييزات الثقافية، الترفييية و الرياضية عمى مستوى والية ميمة 
، أي ما يمثل ... تجييزات رياضية، تنوعت بين مالعب بمدية، مالعب جوارية، قاعات رياضية 107
 57 من مجموع التجييزات الثقافية، الترفييية و الرياضية، كما يوجد في الوالية % 65.24نسبة 

. الخ...تجييز لمثقاة و الترفيو مثل المكتبات البمدية، دور الثقافة

تتوزع ىذه التجييزات عمى بمديات الوالية بأعداد مختمفة، لكن المالحظ دوما عمى مستوى 
الوالية ان البمديات الكبرى في الوالية تستحوذ عمى أكبر عدد من ىذه التجييزات، فيما استفادت 

البمديات اليامشية من عدد قميل من ىذه التجييزات، وىي نفسيا البمديات التي سجل بيا عجز في 
. التجييزات الصحية و التعميمية
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 :خالصة الفصل

من خالل دراسة التجييزات الصحية، التجييزات التعميمية والتجييزات الثقافية الترفييية 
: والرياضية في والية قسنطينة، يمكن استنتاج ما يمي

 .توزيع متباين لمتجييزات عبر بمديات الوالية -
 .(عاصمة الوالية)تركز معظم التجييزات في بمدية قسنطينة  -
 .قل عدد التجييزات (البمديات اليامشية)كمما اتجينا إلى أطراف الوالية  -
تحكم في توزيع التجييزات عبر بمديات الوالية الثقل الديموغرافي، حيث أن البمديات  -

أكثر عدد سكاني بيا تجييز أكثر، والبمديات األقل عدد سكاني بيا أقل تجييز و ىي 
 .البمديات اليامشية والريفية المتمثمة في بمية ابن باديس، بني حميدان و مسعود بوجريو

 :كما أن مستوى التجييزات العمومية المدروسة في والية قسنطينة تتمثل في أربع مستويات
 قسنطينة: بمديات ذات تجييز جيد جدا -
 الخروب، حامة بوزيان: بمديات ذات تجييز جيد -
ديدوش مراد، عين السمارة، زيغود يوسف، عين أعبيد، : بمديات ذات تجييز متوسط -

 .ابن زياد و أوالد رحمون
.     ابن باديس، بني حميدان و مسعود بوجريو: بمديات ذات تجييز ضعيف -

: أما بالنسبة لدراسة التجييزات في والية ميمة يمكن استنتاج ما يمي
 .توزيع متباين لمتجييزات عبر بمديات الوالية -
ميمة، شمغوم العيد، تاجنانت، )تركز معظم التجييزات في البمديات الكبرى لموالية  -

 (القرارم، التالغمة، فرجيوة، وادي العثمانية
 .البمديات اليامشية في الوالية تعرف نقص في التجييزات وانعدام بعضيا تماما -
لعب الوزن الديموغرافي دور كبير في توزيع التجييزات العمومية، حيث أن البمديات  -

 .الكبيرة ديموغرافيا بيا اكبر عدد من التجييز
عمى عكس والية قسنطينة التي تعد مركزا لموالية من حيث الخدمات والتجييزات، والية  -

ميمة بيا عدة أقطاب رئيسية ىي ميمة، شمغوم العيد وفرجيوة، تمييا تاجنانت، وادي 
العثمانية والقرارم قوقة والتالغمة، وباقي البمديات تتباين فييا مستويات التجييز 

والخدمة، من متوسطة إلى ضعيفة جدا في البمديات اليامشية، عمى غرار بن يحي 
عبد الرحمان، الشيقارة، حمالة، العياضي برباس، سيدي خميفة، الدراجي بوصالح، 

 .الخ...عميرة أراس



 

 الفصل الخامس

 نتائج تطبيق سياسة التجديد الفالحي في مجال الدراسة
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 :تمهيد

الفالحة من أىم القطاعات االقتصادية، ويساىم تطوير ىذا القطاع في تنمية وتطوير 
االقتصاد بصفة عامة، ويقوم ىذا النشاط الفالحي عمى عدة مقومات، أىما األراضي الزراعية، المناخ، 
وفرة المياه، اليد العاممة المؤىمة، العتاد الفالحي، وأىم شيء ىو تسيير ىذا القطاع بما يتماشى وسبل 
تطويره من خالل توفير الطرق والميكانيزمات والتموين والدعم المالي المناسب من أجل زيادة اإلنتاج 

. وتحسين النوعية

في الجزائر عرف ىذا القطاع عدة تقمبات، حيث بعد االستقالل مباشرة حاولت الدولة تطوير 
الفالحة، من خالل سياسات اشتراكية، كانت بدايتيا بالتسيير الذاتي، الثورة الزراعية، إعادة الييكمة 

 عبر سياسة إعادة التنظيم وخمق ما يعرف 1987وصوال إلى تحرير القطاع الفالحي في سنة 
، واليدف دوما ىو (EAI)و المستثمرات الفالحية الفردية  (EAC)بـالمستثمرات الفالحية الجماعية 

تحقيق االكتفاء الذاتي و جعل ىذا القطاع مورد ىام في االقتصاد الوطني، لكن بقي ىذا القطاع يعاني 
. و لم يحقق ما ينتظر منو لعدة أسباب

 وضعت الدولة إمكانيات مالية كبيرة لتطوير الفالحة، ترجم ىذا التوجو 2000وفي سنة 
، لتطوير الفالحة عبر الشعب الفالحية، بدعم (PNDA)الجديد في المخطط الوطني لمتنمية الفالحية 

مالي و تقني كبير، موجو لممستثمرات الفالحية و الخواص عمى حد سواء، أي التحرر الكمي لمقطاع 
سنوات من بداية المخطط أطمقت  (07)الفالحي من المركزية التي فرضت عميو لسنوات، وبعد سبع 

، والتي خصت الفالحة الجزائرية بما يعرف بعقود 2008الدولة سياسة التجديد الريفي في سنة 
، بداية بتقييم كل (الوالي ومصالح الفالحية)النجاعة، وىي عقود تبرم بين الفالحين والسمطات المحمية 

اإلمكانيات الفالحية لممستثمرات، والنشاط المالئم حسب المؤىالت الفالحية، ومن تم وضع خريطة 
إنتاج لكل مستثمرة أو مزرعة، وترافق ىذه العقود من طرف السمطات المحمية، من أجل تحيق أىداف 

. 2013سنوات أي حتى سنة  (05) لمدة خمسة 2008العقد، و الذي كانت بدايتيا سنة 

وفي ظل ىذه الجيود لتطوير القطاع الفالحي، سنتطرق في ىذا الفصل إلى دراسة واقع 
ما هو واقع التنمية الفالحية في : التنمية الفالحية في واليتي قسنطينة و ميمة، عمى السؤال التالي

الواليتين؟  
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: التنمية الفالحية في والية قسنطينة: المبحث األول

 التوزيع العام لألراضي الفالحية في والية قسنطينة -1

تعتبر األراضي الفالحية من أىم المؤىالت الفالحية، و ىي من المقومات األساسية لقيام 
.  النشاط الفالحي، و كمما كانت مساحتيا كبيرة، كانت فرص االستثمار و تطوير النشاط الفالحي أكبر

: التوزيع العام لألراضي الفالحية لبمديات والية قسنطينة: (37)جدول رقم 

 البمديات (هكتار)مساحة البمدية  (هكتار) SATاألراضي الفالحية  (%)نسبة األراضي الفالحية 

 عين أعبيد 32380 25419 78,50
 ابن باديس 31042 24038 77,44
 الخروب 25500 20982 82,28
 أوالد رحمون 26995 19833 73,47
 زيغود يوسف  25595 18747 73,24
 ابن زياد 15077 13443 89,16
 بني حميدان 13102 12884 98,34
 عين السمارة 12381 11560 93,37
 مسعود بوجريو 10660 10326 96,87
 ديدوش مراد 11570 10079 87,11
 قسنطينة 18300 9097 49,71
 حامة بوزيان 7118 6352 89,24
 المجموع 229720 182760 79,56

 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة : المصدر

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

ر(
تا
هك

( 
ية
ح
ال
لف
 ا
ي
ض
را
أل
ة ا

ح
سا

م

عين اعبيد

س
ابن بادي

ب
الخرو

اوالد رحمون

ف
زيغود يوس

ابن زياد

بني حميدان

عين السمارة

مسعود بوجريو

ش مراد
ديدو

قسنطينة

حامة بوزيان

البلديات

شكل رقم )15( التوزيع العام لألراضي الفالحية لبلديات والية قسنطينة
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 ىكتار أراضي فالحية، أي ما 182760 ىكتار، منيا 229720تبمغ مساحة والية قسنطينة 
 من المساحة اإلجمالية، تتوزع ىذه األراضي عمى البمديات بمساحات مختمفة % 79.56يمثل نسبة 

من بمدية ألخرى، حيث البمديات ذات المساحة اإلجمالية الكبيرة، توجد بيا اكبر المساحات الفالحية، 
 ىكتار، تمييا بمدية 25914في مقدمتيا بمدية عين أعبيد، أين قدرت مساحة األراضي الفالحية بيا 

 ىكتار عمى 19833 ىكتار و 20982 ىكتار و 24038ابن باديس و الخروب و أوالد رحمون بـ 
. التوالي، و تقع كل ىذه البمديات في جنوب الوالية،  تمتاز بكبر مساحتيا مقارنة بالبمديات األخرى

وقد سجمت أقل مساحة لألراضي الفالحية في كل من بمديتي حامة بوزيان و قسنطينة، حيث 
 ىكتار فقط في بمدية حامة بوزيان، 6352 ىكتار في بمدية قسنطينة، و 9097لم تتعدى مساحتيا 

وىذا راجع لسببين رئيسيين، بمدية قسنطينة ىي بمدية حضرية و تمثل عاصمة الوالية، أما بمدية حامة 
 ىكتار، مما جعل مساحة األراضي الفالحية 7118بوزيان فمساحتيا في األصل صغيرة و ال تتعدى 

. بيما صغيرة مقارنة بالبمديات األخرى

أما بالنسبة لنسبة األراضي الفالحية مقارنة بمجموع المساحة اإلجمالية لمبمديات، نالحظ أن 
 من المساحة اإلجمالية % 95كل من بمديتي بني حميدان و مسعود بوجريو فقد فاقت ىذه النسبة 

 ىكتار من أصل 12884لمبمدية، حيث بمغت مساحة األراضي الفالحية في بمدية بني حميدان 
، و قدرت في بمدية مسعود بوجريو بـ  % 98.34، أي بنسبة (مساحة البمدية) ىكتار 13102
، و ىذا ما يعكس % 96.87، أي بنسبة (مساحة البمدية) ىكتار 10660 ىكتار من أصل 10326

. الخصائص الريفية و المؤىالت الفالحية الكبيرة في ىاتين البمديتين

 :توزيع األراضي الفالحية حسب النوع في بمديات والية قسنطينة -2

تعتبر أراضي فالحية كل األراضي الواقعة خارج المحيط العمراني، و تنقسم األراضي الفالحية 
:  إلى

 (SAU)أراضي زراعية  -

 (.superficies irriguées) المساحات المسقية  -

 (parcours et pacages) المراعي  -

. ، األراضي المبنية، الغابات، الصخور(terres improductives)  األراضي غير المنتجة -
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: توزيع األراضي الفالحية حسب النوع في بمديات والية قسنطينة: (38)جدول رقم 
 SAU األراضي الزراعية مساحات مسقية أراضي الرعي

 البمديات
( %)النسبة  ( %)النسبة  (هكتار)المساحة  ( %)النسبة  (هكتار)المساحة   (هكتار)المساحة 

 عين أعبيد 23843 93,80 82 0,32 1494 5,88
 الخروب 17806 84,86 206 0,98 2970 14,15
 أوالد رحمون 14001 70,59 96 0,48 5736 28,92
 زيغود يوسف  11639 62,08 68 0,36 7040 37,55
 ابن باديس 9912 41,23 170 0,71 13956 58,06
 ابن زياد 9277 69,01 82 0,61 4084 30,38
 قسنطينة 7883 86,65 116 1,28 1098 12,07
 بني حميدان 7806 60,59 77 0,60 5001 38,82
 مسعود بوجريو 7467 72,31 123 1,19 2736 26,50
 عين السمارة 7071 61,17 174 1,51 4315 37,33
 ديدوش مراد 7035 69,80 962 9,54 2082 20,66
 حامة بوزيان 4470 70,37 730 11,49 1152 18,14
 المجموع 128210 70,15 2886 1,58 51664 28,27

 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة :                                          المصدر
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شكل رقم )16( توزيع األراضي الزراعية حسب النوع لبلديات قسنطينة

أراضي زراعية أراضي الرعي مساحات مسقية
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(34): خريطة رقم  2012توزيع األراضي الفالحية حسب النوع في بمديات والية قسنطينة   

 معالجة+ 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة : المصدر

  هكتار720

 SAUاألراضي الزراعية 

 قسنطينة

 مساحات مسقية
 أراضي الرعي
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 ىكتار، أي 128210في والية قسنطينة بـ  (SAU)تقدر مساحة األراضي الصالحة لمزراعة 
، حيث احتمت كل من بمديتي عين أعبيد و الخروب الصدارة في مساحة % 70.15ما يمثل نسبة 

األراضي الزراعية، تمييما بمدية أوالد رحمون و زيغود يوسف، و سجمت أقل مساحة في بمدية حامة 
.  ىكتار فقط4470بوزيان بـ 

وما يمكن استنتاجو ىو أن مساحة األراضي الزراعية في بمديات والية قسنطينة، تتوزع عمى 
. حسب المساحة اإلجمالية لمبمديات، أي ان البمدات الكبيرة من حيث المساحة بيا أكبر مساحة زراعية

المالحظ عمى البمديات عموما ىو ضيق المساحات المسقية، حيث لم تتعدى عمى مستوى 
 من المساحة الزراعية لموالية،  رغم وجود إمكانيات % 1.58 ىكتار، وىو ما يمثل 2886الوالية 

، الينابيع، إضافة إلى المساه (...وادي السمندو، بومرزوق، الواد الكبير)كبيرة لمري، منيا الوديان 
كما تتوفر الوالية . الجوفية، ىذا ما يستمزم النظر مجددا في تطوير الري الفالحي عمى مستوى الوالية

 ىكتار ، موزعة عبر كل البمديات، معظميا في المناطق 51664عمى مساحات رعوية جيدة قدرت بـ 
الجبمية خاصة بمديتي ابن باديس و بني حميدان، أوالد رحمون و ابن زياد، تعطي قدرات كبيرة 

. لالستثمار في التربية الحيوانية

 :توزيع المستثمرات الفالحية في بمديات والية قسنطينة -3

، تختمف في 2012 مستثمرة سنة 4976قدر عدد المستثمرات الفالحية في والية قسنطينة بـ 
، و التطيير العقاري، و بعد 1987طبيعتيا العقارية، حيث و بعد تطبيق سياسة إعادة التنظيم سنة 

تطبيق برنامج استصالح األراضي عن طريق االمتياز، و المخطط الوطني لمتنمية الفالحية 
(PNDA) أنواع من المستثمرات الفالحية، تختمف في طبيعتيا القانونية من حيث  (05)، ظيرت أربع

: العقار و الممكية، و تتمثل في

  المستثمرات الفالحية الجماعية(exploitation agricole collectif.) 

  المستثمرات الفالحية الفردية(exploitation agricole individuel ) 

  المزارع النموذجية(ferme pilote ) 

  مستثمرات استصالح األراضي عن طريق االمتياز(exploitation des concessions) 

  المستثمرات الخاصة(exploitation privée). 
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: في بمديات والية قسنطينة (EAC)توزيع المستثمرات الفالحية الجماعية - 3-1
قانون ) 1987ىي مستثمرات أنشأت بعد تطبيق سياسة إعادة تنظيم القطاع الفالحي في سنة 

، أرضييا تابعة لمدولة، مع حق االمتياز لمفالحين (1987 ديسمبر 08 المؤرخ في 19-87رقم 
. جماعيا بدفتر شروط

 في بمديات والية قسنطينة (EAC)توزيع المستثمرات الفالحية الجماعية  (39)جدول رقم 

متوسط مساحة 
المستثمرة 

 (EAC)المستثمرات الفالحية الجماعية 
 البمديات

العدد  (%)نسبة ال (هـ)المساحة  (%)نسبة ال
 عين أعبيد 75 17,90 4517 16,02 60,23
 بني حميدان 51 12,17 3982 14,12 78,08
 مسعود بوجريو 35 8,35 3745 13,28 107,00
 زيغود يوسف  35 8,35 3100 11,00 88,57
 أوالد رحمون 35 8,35 2765 9,81 79,00
 ابن زياد 19 4,53 2723 9,66 143,32
 الخروب 23 5,49 2129 7,55 92,57
 عين السمارة 28 6,68 1709 6,06 61,04
 حامة بوزيان 57 13,60 1439 5,10 25,25
 ابن باديس 25 5,97 1400 4,97 56,00
 قسنطينة 10 2,39 347 1,23 34,70
 ديدوش مراد 26 6,21 336 1,19 12,92
 المجموع 419 100 28192 100 60,23

 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة :                                          المصدر
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: في بمديات والية قسنطينة (EAI)توزيع المستثمرات الفالحية الفردية - 3-2
و ىي أيضا مستثمرات أنشأت بعد تطبيق سياسة إعادة تنظيم القطاع الفالحي في 

، أرضييا تابعة لمدولة، مع (1987 ديسمبر 08 المؤرخ في 19-87قانون رقم ) 1987سنة 
. حق االمتياز لمفالحين فرديا بدفتر شروط

 في بمديات والية قسنطينة (EAI)توزيع المستثمرات الفالحية الفردية : (40)جدول رقم 

متوسط مساحة 
المستثمرة 

 (EAI)المستثمرات الفالحية الفردية 
 البمديات

العدد  (%)نسبة ال (هـ)المساحة  (%)نسبة ال
 بني حميدان 167 13,97 3400 18,47 20,36
 أوالد رحمون 147 12,30 2708 14,71 18,42
 عين أعبيد 180 15,06 2494 13,55 13,86
 الخروب 106 8,87 1767 9,60 16,67
 ابن زياد 95 7,95 1562 8,48 16,44
 عين السمارة 59 4,94 1228 6,67 20,81
 زيغود يوسف  77 6,44 1195 6,49 15,52
 مسعود بوجريو 57 4,77 948 5,15 16,63
 حامة بوزيان 112 9,37 924 5,02 8,25
 قسنطينة 58 4,85 779 4,23 13,43
 ابن باديس 99 8,28 710 3,86 7,17
 ديدوش مراد 38 3,18 694 3,77 18,26
 المجموع 1195 100 18409 100 15,41
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 المسثمرات الفردية



 نتائج تطبيق سياسة التجديد الفالحي في مجال الدراسة--------------- -----------------------الخامس الفصل

 

160 

: في بمديات والية قسنطينة (Privée)توزيع المستثمرات الفالحية الخاصة - 3-3
و ىي مستثمرات لمخواص، ممكية أراضييا خاصة، تستغل من طرف أشخاص 
طبيعيين أو معنويين، ليا نفس المزايا في الدعم الفالحي مثل المستثمرات الجماعية 

. والمستثمرات الفردية
 في بمديات والية قسنطينة (Privée) توزيع المستثمرات الفالحية الخاصة (41)جدول رقم 

متوسط مساحة 
المستثمرة 

( Privée)المستثمرات الفالحية الخاصة 
 البمديات

العدد  (%)نسبة ال (هـ)المساحة  (%)نسبة ال
 عين أعبيد 543 17,40 16785 25,36 30,91
 الخروب 122 3,91 9284 14,02 76,10
 قسنطينة 124 3,97 6870 10,38 55,40
 أوالد رحمون 86 2,76 5724 8,65 66,56
 ابن باديس 429 13,75 5503 8,31 12,83
 عين السمارة 120 3,84 4308 6,51 35,90
 ابن زياد 148 4,74 3821 5,77 25,82
 زيغود يوسف  490 15,70 3782 5,71 7,72
 ديدوش مراد 127 4,07 3465 5,23 27,28
 حامة بوزيان 580 18,58 2740 4,14 4,72
 مسعود بوجريو 94 3,01 2547 3,85 27,10
 بني حميدان 258 8,27 1370 2,07 5,31

 المجموع 3121 100 66199 100 21,21
 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة :                                          المصدر
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شكل رقم )19( توزيع المستثمرات الفالحية الخاصة )privée( في بلديات والية قسنطينة
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: في بمديات والية قسنطينة (مزارع نموذجية+ االمتياز)توزيع المستثمرات الفالحية - 3-4
و ىي المزارع النموذجية، باإلضافة إلى المستثمرات التي أنشأت في حق االمتياز، 

واستصالح األراضي عن طرق االمتياز في إطار المخطط الوطني لمتنمية الفالحية 
(PNDA)  2001سنة .
 في بمديات والية قسنطينة(  مزارع نموذجية+ االمتياز)توزيع المستثمرات الفالحية  (42)جدول رقم 

متوسط مساحة 
المستثمرة 

   (مزارع نموذجية+ االمتياز)المستثمرات الفالحية 
 البمديات

العدد  (%)نسبة ال (هـ)المساحة  (%)نسبة ال
 الخروب 5 2,07 4832 41,31 966,40
 أوالد رحمون 2 0,83 2900 24,79 1450
 بني حميدان 76 31,54 1330 11,37 17,50
 ابن زياد 1 0,41 1253 10,71 1253
 ديدوش مراد 61 25,31 502 4,29 8,23
 مسعود بوجريو 39 16,18 350 2,99 8,97
 ابن باديس 34 14,11 270 2,31 7,94
 عين أعبيد 14 5,81 129 1,10 9,21
 حامة بوزيان 2 0,83 97 0,83 48,50
 زيغود يوسف  6 2,49 30 0,26 5,00
 قسنطينة 1 0,41 3 0,03 3,00
 عين السمارة 0 0,00 0 0,00 0,00

 المجموع 241 100 11696 100 48,53
 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة :                                         المصدر
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فالحية )االمتياز+مزارع نموذجية( في بلديات والية قسنطينة شكل رقم )20( توزيع المستثمرات ال

المستثمرات )االمتياز، مزارع نموذجية(
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من خالل توزيع المستثمرات الفالحية في بمديات والية قسنطينة حسب النوع و العدد يمكن 
:  استنتاج ما يمي

 
  مستثمرة، أي بنسبة 3121سيطرة المستثمرات الفالحية من حيث العدد، حيث بمغ عددىا 

، و ىي نسبة كبيرة تعكس الممكية الخاصة لألراضي في الوالية، خاصة في % 62.72
 مستثمرة، تتربع عمى مساحة 543بمدية عين أعبيد جنوب الوالية، و التي قدر عددىا بـ 

 ىكتار، كذلك في بمدية ابن باديس، أما في بمدية حامة بوزيان وزيغود 16785تقدر بـ بيا 
يوسف فعدد ىذه المستثمرات كبير مقارنة بالبمديات األخرى، إال أن مساحتيا صغيرة، 

 ىكتار، أما في بمديات الخروب، أوالد رحمون و قسنطينة 7 و 4تراوحت مساحتيا بين 
 75 و 55رغم قمتيا النسبية مقارنة بالبمديات المذكورة، إال أن مساحتيا تراوحت بين 

 .ىكتار

  من إجمالي % 77.03من حيث المساحة، فإن المستثمرات الخاصة و الجماعية، تثمل 
مساحة كل المستثمرات الموجودة عمى مستوى الوالية، و يسجل في عين أعبيد، بني 

حميدان، مسعود بوجريو و زيغود يوسف، أكبر مساحة لممستثمرات الفالحية الجماعية، 
 إلى 60 ىكتار، بمتوسط 4500 و 3000حيث تراوحت مساحتيا بيذه البمديات بين 

 . ىكتار لممستثمرة الواحدة107
  بالنسبة لممستثمرات الفالحية الفردية(EAI) 1195، فقط بمغ عددىا عمى مستوى الوالية 

 ىكتار، 15.41 ىكتار، و متوسط كل مستثمرة 18409مستثمرة، عمى مساحة تقدر بـ 
تتباين في أعدادىا و مساحتيا من بمدية ألخرى، سجل أكبر عدد ليا في بمديات، بني 

 3400حميدان، عين أعبيد و أوالد رحمون، و من حيث المساحة فبمدية بني حميدان بيا 
 . ىكتار لكل مستثمرة20.36ىكتار، بمتوسط مساحة 

شكل رقم )21( توزيع المستثمرات في 

والية قسنطينة حسب العدد

EAC EAI PRIVEE AUTRES

شكل رقم )22( توزيع المستثمرات في 

والية قسنطينة حسب المساحة
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 :اإلنتاج الفالحي -4
باعتبار أن قطاع الفالحة من أىم القطاعات اإلستراتيجية لمنيوض باالقتصاد الوطني، 

واصمت الدولة جيودىا لتطوير الفالحة و تحقيق األمن الغذائي، عن طريق البرامج و السياسات 
الفالحية المطبقة من االستقالل حتى يومنا ىذا، فبعد السياسات المتعاقبة بعد االستقالل، طبقت 

 بتطبيق المخطط الوطني 2001سياسات فالحية جديدة في ظل تحرير السوق، كانت بدايتيا في سنة 
، و الذي قام عمى مبدأ الدعم الفالحي وفق الخصائص المجالية و القدرات (PNDA)لمتنمية الفالحية 

 الفالحية لكل منطقة بتقديم الدعم التقني و المالي لمرفع من اإلنتاج و اإلنتاجية بما يعرف بالتكثيف،
 تعرف بالتجديد الفالحي و الريفي، وىي تيدف 2008لكن سرعان ما تبنيت الدولة سياسة جديدة سنة 

إلى تصحيح النقائص التي جاء بيا المخطط الوطني لمتنمية الفالحية، و دعم أكثر لمقطاع الفالحي 
والفالحين والتركيز عمى ضبط اإلنتاج وفق قدرات كل والية، مع االعتماد عمى عقود النجاعة و التي 

أبرمت بين المصالح الفالحية و محافظة الغابات مع الوزارة، أين تسطر كل مديرية والئية مخطط 
، أي في 2013 – 2009إنتاج سنوي بأىداف محددة لكميات اإلنتاج، يمتد ىذا المخطط من الفترة 

، والذي بناءا عميو تحدد الوزارة مبالغ الدعم في كل (2014-2010)إطار المخطط الخماسي لمفترة 
. والية

 لموقوف عمى مدى قدرة ىذه السياسات والبرامج الفالحية لتنمية القطاع الفالحي في و
الواليتين، سنتطرق إلى اإلنتاج الفالحي بشقيو النباتي والحيواني في فترتين مختمفتين، األولى في ظل 
تطبيق المخطط الوطني لمتنمية الفالحية و الثاني بعد تطبيق سياسة التجديد الفالحي والريفي أي بعد 

: ، عمى ضوء السؤال التالي2008سنة 

 هل تطبيق سياسة التجديد الفالحي في الواليتين أحدث تطور في اإلنتاج الفالحي؟

و لإلجابة عمى ىذا التساؤل سنعتمد عمى عرض اإلنتاج الفالحي في شقو النباتي و الحيواني، 
 ، 2003 و 2002بمقاربة اإلنتاج في ظل تطبيق المخطط الوطني لمتنمية الفالحية و اخترنا موسمي 

 أي بعد إمضاء عقود النجاعة، 2008واإلنتاج بعد تطبيق سياسة التجديد الفالحي أي بعد سنة 
، و ىذا بالتركيز عمى أىم المحاصيل الزراعية والمتثممة في الحبوب 2010 و 2009واخترنا موسمي 

و األعالف، و فيما يخص اإلنتاج الحيواني سنتطرق إلى دراسة تطور عدد رؤوس المواشي و إنتاج 
. الحميب
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: اإلنتاج النباتي- 4-1 

:  إنتاج الحبوب - أ
إنتاج الحبوب في والية قسنطينة أثناء تطبيق المخطط الفالحي لمتنمية الفالحية وبعد  (43)جدول رقم 

: تطبيق التجديد الفالحي
              الفترة 

 
 نوع اإلنتاج

 في ظل تطبيق التجديد الفالحي في ظل تطبيق المخطط
متوسط اإلنتاج لمموسمين  (%)الزيادة 

2002 - 2003 
متوسط اإلنتاج لمموسمين  

2009 - 2010 
 280,45 607950,5 159798,5 (القنطار)القمح الصمب 

 27,92- 541665 751507 (القنطار)القمح المين 
 201,88 114171,5 37820 (القنطار)الشعير 

 1313,18 8790 622 (القنطار)الخرطال 

 33,99 1272577 949747,5 (القنطار)المجموع  
  2012 مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة: المصدر

عرف إنتاج الحبوب في  والية قسنطينة قفزة نوعية كبيرة من حيث كمية اإلنتاج بعد تطبيق 
 2009التجديد الفالحي، و العمل بعقود النجاعة، و قدرت الزيادة في اإلنتاج كمتوسط في موسمي 

فترة ) 2003 و 2002 قنطار، بعدما كان متوسط اإلنتاج في الموسمين 1272577 بـ 2010و
 قنطار، أي بمتوسط زيادة تقدر بـ 949747,5بـ  (تطبيق المخطط الوطني لمتنمية الفالحية
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شكل رقم )23( تطور إنتاج الحبوب في ظل المخطط الوطني و التجديد الفالحي في 

والية قسنطينة

القمح الصمب القمح المين الشعير الخرطال
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، و البارز في تطور إنتاج الحبوب في الوالية، ىو % 33,99قنطار، ما يمثل نسبة   322829,5
زيادة كبيرة في إنتاج القمح الصمب، و ىذا راجع إلى العجز الكبير في إنتاج ىذه المادة التي تعتبر 

، وىذه (الفرينة)مادة غذائية رئيسية في االستيالك الوطني، مع تراجع كبير في إنتاج القمح المين 
الزيادة في اإلنتاج بصفة عامة جاءت بعد تطبيق عقود النجاعة وما رافقيا من دعم تقني ومالي، 
وخاصة حرص السمطات مع الفالحي عمى اإلنتاج وفق كميات إنتاج محددة مسبقا، وىذا التركيز 

الكبير عمى إنتاج الحبوب في الوالية جاء باعتبار ان الوالية من بين الواليات الرائدة عمى المستوى 
 .الوطني في ىذه النوع من اإلنتاج الفالحي

 : إنتاج األعالف - ب

 تعتبر األعالف من أىم عناصر اإلنتاج الفالحي خاصة في التربية الحيوانية، وكميات 
اإلنتاج فيذه الشعبة تحدد اإلمكانيات و مؤىالت تربية المواشي، حيث ىناك نوعين من زراعة 

األعالف، الزراعة البعمية الموسمية، و زراعة األعالف المسقية خارج الموسم، و يوجد ىذه النوع من 
: الزراعة في والية قسنطينة و جاء تطوره كما يمي

إنتاج األعالف في والية قسنطينة أثناء تطبيق المخطط الفالحي لمتنمية الفالحية  (44)جدول رقم 
: وبعد تطبيق التجديد الفالحي

              الفترة 
 

 نوع اإلنتاج

 في ظل تطبيق التجديد الفالحي في ظل تطبيق المخطط
متوسط اإلنتاج لمموسمين  (%)الزيادة 

2002 - 2003 
متوسط اإلنتاج لمموسمين  

2009 - 2010 
 61.57 125732,5 77415,5 (القنطار)األعالف 

  2012 مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة: المصدر
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شكل رقم )24( تطور إنتاج األعالف في ظل المخطط الوطني و التجديد الفالحي في والية قسنطينة

األعالف
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، و سجل كمتوسط % 61.57شيد إنتاج األعالف تطور في الوالية تطور كبير، و قدر بـ 
 قنطار، 77415,5( 2003 و 2002موسمي )إنتاج ليذه المادة في فترة تطبيق المخطط الوطني 

، (2010 و 2009موسمي ) قنطار بعد تطبيق التجديد الفالحي 125732,5ليرتفع اإلنتاج و يبمغ 
وترجع ىذه الزيادة إلى االىتمام بتربية المواشي قصد رفع إنتاج الحميب و المحوم الحمراء، لتغطية 

الطمب الكبير خاصة عمى الحميب، و التقميل من االستيراد، ضف عمى ذلك أن اإلمكانيات الطبيعية 
الكبيرة في الوالية لمممارسة نشاط تربية المواشي خاصة األبقار الحموب، دفع بالسمطات لدعم أكثر 

.  لمفالحين و تطوير زراعة األعالف بما يتماشى و األىداف المسطرة في عقود النجاعة

:  اإلنتاج الحيواني- 4-2
 :تطور رؤوس المواشي - أ
تطور المواشي في والية قسنطينة أثناء تطبيق المخطط الفالحي لمتنمية الفالحية وبعد  (45)جدول رقم 

: تطبيق التجديد الفالحي
              الفترة 

 
 نوع اإلنتاج

 في ظل تطبيق التجديد الفالحي في ظل تطبيق المخطط
متوسط اإلنتاج لمموسمين  (%)الزيادة 

2002 - 2003 
متوسط اإلنتاج لمموسمين  

2009 - 2010 
 15,34 19760 17132 (رأس)األبقار 

 6,65 27360 25655 (رأس)األبقار الحموب 
 47,37 183470 124500 (رأس)األغنام 

 37,84 230590 167287 (الرؤوس)المجموع  
 2012 مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة: المصدر
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شكل رقم )25( تطور المواشي في ظل المخطط الوطني و التجديد الفالحي في والية 

قسنطينة

األغنام األبقار الحموب األبقار
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 :تطور إنتاج الحميب - ب
إنتاج الحميب في والية قسنطينة أثناء تطبيق المخطط الفالحي لمتنمية الفالحية وبعد  (46)جدول رقم 

: تطبيق التجديد الفالحي
              الفترة 

 
 نوع اإلنتاج

 في ظل تطبيق التجديد الفالحي في ظل تطبيق المخطط
متوسط اإلنتاج لمموسمين  (%)الزيادة 

2002 - 2003 
متوسط اإلنتاج لمموسمين  

2009 - 2010 
 154.54 69.173.500 44.761.450 (لتر)كمية الحميب 

  2012 مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة: المصدر

بعد تطبيق سياسة التجديد الفالحي و اعتماد عقود النجاعة، شيد نشاط تربية المواشي تطور 
زيادة قدرت بـ  (األبقار و األبقار الحموب و األغنام)محسوس، حيث بمغت نسبة تطور المواشي 

 رأس بين 124500، أي من % 47.37، وقد سجمت زيادة في عدد األغنام قدرت بـ % 37.84
، و أىم ما ميز تطور 2010 و 2009 رأس بين موسمي 183740 إلى 2004 و 2003موسمي 

تربية المواشي في الوالية ىو االنعكاس الجيد ليذا النشاط عمى إنتاج الحميب، حيث شيدت الوالية 
، و ىذا االىتمام % 154.54تطور كبير في إنتاج ىذه المادة، و قدرت نسبة الزيادة في اإلنتاج بـ 

الكبير بإنتاج الحميب راجع إلى أىميتو من جية باعتباره مادة استيالكية رئيسية وواسعة، و العبء 
الثقيل عمى االقتصاد الوطني جراء استيراد بودرة الحميب التي تستخدم في إعادة اإلنتاج، مما حتم عمى 

 . الدولة توجيو الدعم و تطوير شعبة الحميب، من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي
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شكل رقم )26( تطور إنتاج الحليب في ظل المخطط الوطني و التجديد الفالحي في والية 

قسنطينة

كمية الحميب
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: التنمية الفالحية في والية ميمة: المبحث الثاني

 التوزيع العام لألراضي الفالحية في والية ميمة -1
: التوزيع العام لألراضي الفالحية لبمديات والية ميمة: (47)جدول رقم 

 البمديات (هكتار)مساحة البمدية  (هكتار) SATاألراضي الفالحية  (%)نسبة األراضي الفالحية 

 وادي العثمانية 27150,00 23399 86,18
 شمغوم العيد 25830,00 23085 89,37
 تاجنانت 21240,00 18420 86,72
 التالغمة 19550,00 17488 89,45
 أوالد خموف 25420,00 16629 65,42
 المشيرة 18610,00 15911 85,50
 وادي سقان 14550,00 11416 78,46
 رم قوقةاالقر 14120,00 11004 77,93
 الدراجي بوصالح 11790,00 10762 91,28
 بن يحي ع الرحمان 11250,00 10528 93,58
 عين المموك 12470,00 10237 82,09
 بوحاتم 10690,00 9517 89,03
 ميمة 13060,00 9400 71,98
 واشدرال 9750,00 7255 74,41
  حدادةتسدان 10380,00 6787 65,39
 أحمد راشدي 8990,00 6745 75,03
 عميرة أراس 8180,00 5881,1 71,90
 باينان 7900,00 5515,9 69,82
 ع البيضاء أحريش 6180,00 5447 88,14
 وادي النجاء 5370,00 5136 95,64
 حمالة 6370,00 5105 80,14
 فرجيوة 7480,00 5059 67,63
 تسالة المطاعي 6130,00 4880 79,61
 العياضي برباس 8160,00 4778 58,55
 زغاية 5691,00 4609 80,99
 تيبرقنت 4799,00 4445 92,62
 مينار زرارزة 5900,00 4416 74,85
 سيدي خميفة 4517,00 4020 89,00
 الشيقارة 5290,00 2949 55,75
 يحي بني قشة 3950,00 2861 72,43
 سيدي مروان 3222,00 2495 77,44
 عين التين 4056,00 2390 58,93
 المجموع 348045,00 278570 80,04

 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية ميمة :     المصدر
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 % 80.04 ىكتار، ما يمثل نسبة 278570بمغت مساحة األراضي الفالحية في والية ميمة 
من المساحة اإلجمالية لموالية، و نعتبر اكبر من المساحة الفالحية لوالية قسنطينة و التي لم تتعدى 

.  من مساحة والية قسنطينة% 79.56 ىكتار، بنسبة 182760

و تختمف بمديات الوالية في المساحة الفالحية و نسبتيا مقارنة بمساحة البمديات، حيث يمكن 
: تصنيفيا إلى ما يمي

 و تقع معظميا في جنوب الوالية، و ىي كل من بمديات وادي : بمديات ذات مساحة فالحية كبيرة
العثمانية، شمغوم العيد، تاجنانت، التالغمة، أوالد خموف و المشيرة، و قد بمغ مجموع المساحة الفالحية 

 من األراضي الفالحية عمى % 41.25 ىكتار أي ما يمثل نسبة 114932في ىذه البمديات مجتمعة 
: مستوى الوالية، و يفسر ىذه بعاممين

 شساعة المساحة اإلجمالية ليذه البمديات. 

 تقع مجمل ىذه البمديات في  المنطقة االنتقالية بين األحواض الداخمية و السيول العميا. 

 منطقة )و تمثل أغمب البمديات الواقعة في وسط والية ميمة :  بمديات ذات مساحة فالحية متوسطة
األحواض، و ىي بمديات وادي سقان، القرارم قوقة، الدراجي بوصالح، بن يحي عبد الرحمان، 

 9400 ىكتار و11416عين المموك، بوحاتم و ميمة، تراوحت مساحة األراضي الفالحية بيا بين 
 ىكتار فقط، أي بنسبة 72864ىكتار، و تقدر مساحة األراضي الفالحية بيذه البمديات مجتمعة 

 . من المساحة اإلجمالية لموالية% 26.15

 بمدية من أصل 19و ىي باقي بمديات الوالية، و عددىا :  بمديات ذات مساحة فالحية ضيقة 
 المجودة عمى مستوى الوالية، تقع أغمبيا في المنطقة الشمالية لموالية، في المنطقة الجبمية أو 32

 ىكتار، 7500عمى  السفوح الجنوبية لسمسمة األطمس التمي،  لم تتجاوز المساحة الفالحية بيا 
 من % 32.58 ىكتار، أي بنسبة 90774بـ  ( بمدية19)وقدرت مساحة األراضي الفالحية بيا 

 . إجمالي الوالية، و أىم األسباب في ضيق المساحة الفالحية بيذه البمديات ىو عامل التضاريس

تتوزع األراضي الفالحية بوالية ميمة بتباين كبير بين شمال و جنوب الوالية، واسعة في 
 .   الجنوب و تضيق مساحتها كمما اتجهنا شمال الوالية
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 : توزيع األراضي الفالحية حسب النوع في بمديات والية ميمة -2
: توزيع األراضي الفالحية حسب النوع في بمديات والية ميمة: (48)جدول رقم 

 SAU األراضي الزراعية مساحات مسقية أراضي الرعي
 البمديات

 (هكتار)المساحة  (%)النسبة  (هكتار)المساحة  (%)النسبة  (هكتار)المساحة  (%)النسبة 
 شمغوم العيد 23045 94,04 1460 5,96 0 0,00
 وادي العثمانية 20532 87,26 710 3,02 2287 9,72
 تاجنانت 16420,5 89,32 1608 8,75 355 1,93
 اوالد خموف 15528 91,42 910 5,36 548 3,23
 المشيرة 14910,5 96,96 60 0,39 407 2,65
 التالغمة 14410 83,10 1340 7,73 1590,5 9,17
 وادي سقان 10016 94,72 8 0,08 550 5,20
 رم قوقةاالقر 9747 88,77 196 1,79 1037 9,44
 الدراجي بوصالح 9562 92,10 30 0,29 790 7,61
 بن يحي ع الرحمان 8528 87,01 350 3,57 923 9,42
 ميمة 8404 97,74 164 1,91 30 0,35
 بوحاتم 7717 81,54 10 0,11 1737 18,35
 عين المموك 7490 81,17 180 1,95 1557 16,87
 أحمد راشدي 6547,5 98,44 44 0,66 60 0,90
 واشدرال 5754,16 83,50 110 1,60 1027 14,90
 ع البيضاء أحريش 5182,5 98,87 59 1,13 0 0,00
 وادي النجاء 5115,5 97,00 140 2,65 18 0,34
 عميرة أراس 5081 84,67 120 2,00 800,1 13,33
  حدادةتسدان 4537 72,98 70 1,13 1610 25,90
 تيبرقنت 4405 100,00 0 0,00 0 0,00
 باينان 4165 73,12 180 3,16 1350,9 23,72
 سيدي خميفة 3820 100,00 0 0,00 0 0,00
 فرجيوة 3662,25 81,60 150 3,34 676 15,06
 زغاية 3609 85,36 90 2,13 529 12,51
 تسالة المطاعي 3362 66,71 160 3,17 1518 30,12
 يحي بني قشة 2821,25 97,24 40 1,38 40 1,38
 العياضي برباس 2778 63,69 69 1,58 1515 34,73
 سيدي مروان 2454 96,73 53 2,09 30 1,18
 حمالة 2327 59,86 54 1,39 1506,5 38,75
 عين التين 2190 99,68 7 0,32 0 0,00
 زارزةمينار  1806 51,48 94 2,68 1608 45,84
 الشيقارة 1630 74,77 81 3,72 469 21,51
 المجموع 237557 87,77 8547 3,16 24569 9,08

 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية ميمة :  المصدر                               
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شكل رقم )28( توزيع األراضي الزراعية حسب النوع لبلديات ميلة

أراضي زراعية أراضي الرعي مساحات مسقية
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(35): خريطة رقم  2012توزيع األراضي الفالحية حسب النوع في بمديات والية ميمة   

 معالجة+ 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية ميمة : المصدر

  هكتار720

 SAUاألراضي الزراعية 

 ميمة

 مساحات مسقية
 أراضي الرعي
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 ىكتار، وىو ما يمثل 270673في الوالية  (SAU)بمغت مساحة األراضي الصالحة لمزراعة 
 من المساحة اإلجمالية % 77.76، من مساحة األراضي الفالحية اإلجمالية و % 97.16نسبة 

لموالية، ىذا ما يجعل الوالية ذات مؤىالت فالحية كبيرة، و تنوعت ىذه األراضي بين أراضي زراعية 
، أراضي مسقية و أراضي الرعي، و تباينت مساحتيا و حجميا من بمدية ألخرى، (زراعات بعمية)

: وتتوزع كاآلتي

  تقع مجمل ىذه األراضي في البمديات الجنوبية لموالية في : (الزراعات البعمية)األراضي الزراعية
كل من شمغوم العيد، وادي العثمانية، تاجنانت، أوالد خموف، المشيرة، التالغمة ووادي سقان، 

 من إجمالي مساحة األراضي % 48.35 ىكتار، بنسبة 114862تتربع عمى مساحة تقدر بـ 
الزراعية في الوالية، مما يجعل ىذه البمديات قطب فالحي ميم جدا في الوالية، و تقل مساحة ىذه 

 .األراضي في المنطقة الشمالية

 رغم اإلمكانيات الييدروغرافية الكبيرة في الوالية، لم تتعدى المساحة المسقية : المساحات المسقية
 3.16 ىكتار من األراضي الصالحة لمزراعة، ما يمثل نسبة 270673 ىكتار من أصل 8547

، ىذا ما يطرح العديد من التساؤالت حول الري الفالحي في الوالية خاصة في ظل وجود سد %
بني ىارون في إقميم الوالية، و الذي لم تظير آثاره في تطور المساحات المسقية حتى يومنا ىذا، 

بمديات فقط ىي شمغوم العيد، تاجنانت  (03)و نصف ىذه المساحة المسقية توجد في ثالثة 
بمساحة تقدر بـ  (périmètre d’irrigation)والتالغمة و ىو ما يعرف محيط السقي لمتالغمة 

 . من مجموع المساحات المسقية في الوالية% 51.57 ىكتار أي بنسبة 4408

 عمى عكس األراضي الزراعية و الماسحات المسقية، فأراضي الرعي في والية : أراضي الرعي
ميمة تتركز في المنطقة الشمالية لموالية، في البمديات الواقعة عمى السفوح الجنوبية لسمسمة 

األطمس التمين عمى غرار بمديات تسدان حدادة، مينار زارزة، تسالة لمطاعي، العياضي برباس، 
حمالة، كما توجد مساحات ميمة لمرعي في بعض البمديات الجنوبية خاصة بمديتي وادي العثمانية 

و ىي أراضي تصمح لمرعي و تربية المواشي  ( ىكتار1590.5)و التالغمة  ( ىكتار2287)
 من 9.08 ىكتار بنسبة 24569، تقدر مساحة المراعي عمى مستوى الوالية بـ (الطريقة التقميدية)

 .األراضي الصالحة لمزراعة
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 : توزيع المستثمرات الفالحية في بمديات والية ميمة -3
: في بمديات والية ميمة (EAC)توزيع المستثمرات الفالحية الجماعية - 3-1

 في بمديات والية ميمة (EAC)توزيع المستثمرات الفالحية الجماعية : (49)جدول رقم 

متوسط مساحة المستثمرة 
 (EAC)المستثمرات الفالحية الجماعية 

 البمديات
العدد  (%)النسبة  (هـ)المساحة  (%)النسبة 

 شمغوم العيد 85 16,54 9935 16,49 116,88
 وادي العثمانية 77 14,98 6427 10,67 83,47
 وادي سقان 43 8,37 4571 7,59 106,30
 تاجنانت 30 5,84 4564 7,58 152,13
 المشيرة 32 6,23 4031 6,69 125,97
  خموفأوالد 30 5,84 3982 6,61 132,73
 عين المموك 25 4,86 3008 4,99 120,32
 أحمد راشدي 17 3,31 2725 4,52 160,29
 ميمة 32 6,23 2320 3,85 72,50
 زغاية 13 2,53 2071 3,44 159,31
 بوحاتم 16 3,11 1954 3,24 122,13
 بن يحي ع الرحمان 18 3,50 1912 3,17 106,22
 عميرة أراس 14 2,72 1911 3,17 136,50
 التالغمة 14 2,72 1908 3,17 136,29
 وادي النجاء 13 2,53 1694 2,81 130,31
 سيدي مروان 12 2,33 1584 2,63 132,00
 تسالة المطاعي 4 0,78 1397 2,32 349,25
 فرجيوة 5 0,97 900 1,49 180,00
 عين التين 9 1,75 895 1,49 99,44
  قوقةالقرارم 7 1,36 828 1,37 118,29
 يحي بني قشة 5 0,97 690 1,15 138,00
 ع البيضاء أحريش 6 1,17 475 0,79 79,17
 الدراجي بوصالح 5 0,97 356 0,59 71,20
 تيبرقنت 2 0,39 110 0,18 55,00
 سيدي خميفة 0 0,00 0 0,00 0,00
 حمالة 0 0,00 0 0,00 0,00
 الشيقارة 0 0,00 0 0,00 0,00
 واشدرال 0 0,00 0 0,00 0,00
 باينان 0 0,00 0 0,00 0,00
  حدادةتسدان 0 0,00 0 0,00 0,00
 زارزةمينار  0 0,00 0 0,00 0,00
 العياضي برباس 0 0,00 0 0,00 0,00

المجموع   514 100 60248 100 117,21
 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية ميمة :                                                             المصدر
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: في بمديات والية ميمة (EAI)توزيع المستثمرات الفالحية الفردية - 3-2
 في بمديات والية ميمة (EAI)توزيع المستثمرات الفالحية الفردية  (50)جدول رقم 

متوسط مساحة المستثمرة 
 (EAI)المستثمرات الفالحية الجماعية 

 البمديات
العدد  (%)النسبة  (هـ)المساحة  (%)النسبة 

 وادي العثمانية 105 6,75 1713 12,06 16,31
 تاجنانت 80 5,14 1512 10,65 18,90
 التالغمة 141 9,07 1314 9,25 9,32
  قوقةالقرارم 116 7,46 1126 7,93 9,71
 حمالة 138 8,87 1105 7,78 0,00
 عين المموك 86 5,53 945 6,66 10,99
 المشيرة 47 3,02 927 6,53 19,72
 ميمة 40 2,57 619 4,36 15,48
 أحمد راشدي 38 2,44 541 3,81 14,24
 شمغوم العيد 79 5,08 518 3,65 6,56
 بن يحي ع الرحمان 29 1,86 461 3,25 15,90
  خموفأوالد 56 3,60 456 3,21 8,14
 عميرة أراس 62 3,99 437 3,08 7,05
 فرجيوة 85 5,47 436 3,07 5,13
 يحي بني قشة 74 4,76 382 2,69 5,16
 وادي النجاء 46 2,96 219 1,54 4,76
 وادي سقان 12 0,77 206 1,45 17,17
 بوحاتم 50 3,22 191 1,35 3,82
 زغاية 27 1,74 172 1,21 6,37
 تسالة المطاعي 24 1,54 153 1,08 6,38
  حدادةتسدان 15 0,96 152 1,07 0,00
 زارزةمينار  32 2,06 123 0,87 0,00
 واشدرال 56 3,60 113 0,80 0,00
 الدراجي بوصالح 34 2,19 86 0,61 2,53
 الشيقارة 13 0,84 82 0,58 0,00
 ع البيضاء أحريش 16 1,03 81 0,57 5,06
 تيبرقنت 46 2,96 64 0,45 1,39
 سيدي مروان 7 0,45 60 0,42 8,57
 عين التين 1 0,06 5 0,04 5,00
 سيدي خميفة 0 0,00 0 0,00 0,00
 باينان 0 0,00 0 0,00 0,00
 العياضي برباس 0 0,00 0 0,00 0,00
 المجموع  1555 100,00 14199 100,00 9,13

 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية ميمة :                                                             المصدر
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: في بمديات والية ميمة (Privée)توزيع المستثمرات الفالحية الخاصة - 3-3
 في بمديات والية ميمة (Privé)توزيع المستثمرات الفالحية الخاصة : (51)جدول رقم 

متوسط مساحة المستثمرة 
 (Privée)الخاصة المستثمرات الفالحية 

 البمديات
العدد  (%)النسبة  (هـ)المساحة  (%)النسبة 

  خموفأوالد 716 4,88 20417 8,73 28,52
 وادي العثمانية 518 3,53 15558,5 6,65 30,04
 التالغمة 518 3,53 14508,6 6,20 28,01
 شمغوم العيد 2384 16,26 13479,7 5,76 5,65
 المشيرة 661 4,51 13153 5,62 19,90
 تاجنانت 1072 7,31 12774 5,46 11,92
 الدراجي بوصالح 452 3,08 10730 4,59 23,74
  قوقةالقرارم 289 1,97 10406,7 4,45 36,01
  حدادةتسدان 590 4,02 9278 3,97 15,73
 بن يحي ع الرحمان 557 3,80 8155 3,49 14,64
 ميمة 604 4,12 7527 3,22 12,46
 بوحاتم 645 4,40 7435 3,18 11,53
 تيبرقنت 370 2,52 7209,5 3,08 19,49
 واشدرال 391 2,67 7072 3,02 18,09
 عين المموك 776 5,29 6957 2,97 8,97
 العياضي برباس 278 1,90 6782 2,90 24,40
 عميرة أراس 274 1,87 6197 2,65 22,62
 وادي سقان 145 0,99 6056,19 2,59 41,77
 باينان 364 2,48 5848,5 2,50 16,07
 ع البيضاء أحريش 626 4,27 5325 2,28 8,51
 زارزةمينار  199 1,36 5076 2,17 25,51
 أحمد راشدي 338 2,31 4981 2,13 14,74
 حمالة 111 0,76 4536,5 1,94 40,87
 الشيقارة 50 0,34 4523 1,93 90,46
 فرجيوة 64 0,44 4368,5 1,87 68,26
 سيدي خميفة 422 2,88 4220 1,80 10,00
 زغاية 373 2,54 2702,3 1,16 7,24
 يحي بني قشة 106 0,72 2599 1,11 24,52
 عين التين 136 0,93 2266 0,97 16,66
 تسالة المطاعي 303 2,07 1856,3 0,79 6,13
 وادي النجاء 40 0,27 972,43 0,42 24,31
 سيدي مروان 291 1,98 919 0,39 3,16

 المجموع  14663 100,00 233889,72 100,00 15,95
 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية ميمة :                                                             المصدر
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: توزيع مستثمرات المزارع النموذجية في بمديات والية ميمة- 3-4
 توزيع مستثمرات المزارع النموذجية بمديات والية ميمة: (52)جدول رقم 

متوسط مساحة المستثمرة 
 مستثمرات المزارع النموذجية

 البمديات
العدد  (%)النسبة  (هـ)المساحة  (%)النسبة 

 وادي العثمانية 1 25,00 1360 27,82 1360
 وادي النجاء 1 25,00 1257 25,72 1257
 وادي سقان 1 25,00 1182 24,18 1182
 تيبرقنت 1 25,00 1089 22,28 1089

  خموفأوالد 0 0,00 0 0,00 0
 التالغمة 0 0,00 0 0,00 0
 شمغوم العيد 0 0,00 0 0,00 0
 المشيرة 0 0,00 0 0,00 0
 تاجنانت 0 0,00 0 0,00 0
 الدراجي بوصالح 0 0,00 0 0,00 0
  قوقةالقرارم 0 0,00 0 0,00 0
  حدادةتسدان 0 0,00 0 0,00 0
 بن يحي ع الرحمان 0 0,00 0 0,00 0
 ميمة 0 0,00 0 0,00 0
 بوحاتم 0 0,00 0 0,00 0
 الرواشد 0 0,00 0 0,00 0
 عين المموك 0 0,00 0 0,00 0
 العياضي برباس 0 0,00 0 0,00 0
 عميرة أراس 0 0,00 0 0,00 0
 باينان 0 0,00 0 0,00 0
 ع البيضاء أحريش 0 0,00 0 0,00 0
 زارزةمينار  0 0,00 0 0,00 0
 أحمد راشدي 0 0,00 0 0,00 0
 حمالة 0 0,00 0 0,00 0
 الشيقارة 0 0,00 0 0,00 0
 فرجيوة 0 0,00 0 0,00 0
 سيدي خميفة 0 0,00 0 0,00 0
 زغاية 0 0,00 0 0,00 0
 يحي بني قشة 0 0,00 0 0,00 0
 عين التين 0 0,00 0 0,00 0
 تسالة المطاعي 0 0,00 0 0,00 0
 سيدي مروان 0 0,00 0 0,00 0

 المجموع  4 100 4888 100 1222
 2012مديرية المصالح الفالحية لوالية ميمة :                                                             المصدر
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من خالل توزيع المستثمرات الفالحية في بمديات والية ميمة حسب النوع و العدد يمكن استنتاج 
:  ما يمي

 
 مستثمرة، تتنوع بين المستثمرات الفالحية 16709بمغ عد المستثمرات الفالحية في والية ميمة 

الجماعية، الفردية، المزارع النموذجية، والمستثمرات الخاصة بما فييا المستثمرات التي أنشأت في إطار 
االمتياز الفالحي، ىذه األخيرة تمثل أكبر عدد من المستثمرات الفالحية عمى مستوى الوالية، حيث بمغ 

 مستثمرة، تتوزع عمى كل البمديات بأعداد و مساحات مختمفة، و توجد اغمبيا في 14636عددىا 
 مستثمرة عمى مساحة تقدر بـ 2384البمديات الجنوبية لموالية، خاصة في بمدة شمغوم العيد بـ 

 ىكتار، و من ضمن 12774 مستثمرة عمى مساحة 1072 ىكتار، و بمدية تاجنانت بـ 13479.6
ىذه المستثمرات الخاصة، توجد مستثمرات حديثة النشأة في إطار برنامج استصالح األراضي عن 

طريق االمتياز، و الذي جاء في إطار المخطط الوطني لمتنمية الفالحية، لزيادة المساحة الفالحية، و 
بالتالي تطوير اإلنتاج الفالحي، ىذا النوع من المستثمرات يتناقص كمما اتجينا إلى شمال الوالية في 

. العدد و المساحة، ألسباب تتعمق بالتضاريس و مورفولوجية المجال مما ال يسمح بإنشائيا
 

 1555   بالنسبة لممستثمرات الفردية، تحتل المرتبة الثانية من حيث العدد و الذي قدر بـ 
 9.13 ىكتار، توجد في كل البمديات بمتوسط مساحة لكل مستثمرة 14199مستثمرة، بمساحة تقدر بـ 

. ىكتار
بالنسبة لممستثمرات الجماعية فتحتل المرتبة الثالثة من حيث العدد، لكن من حيث المساحة 

.  ىكتار60248فيي تمثل ثاني مساحة بعد المستثمرات الخاصة، حيث بمغت مساحتيا 
بمديات ىي  (04)مزارع نموذجية، موزعة عمى أربعة  (04)كما توجد في والية ميمة أربعة 

 ىكتار، 4888وادي العثمانية، وادي النجاء، وادي سقان و بمدية تيبرقنت، بمغت مساحتيا اإلجمالية 
.  ىكتار1222بمتوسط مساحة لكل مزرعة 

شكل رقم )34( توزيع المستثمرات في 

والية ميلة حسب المساحة
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: اإلنتاج الفالحي -4
: اإلنتاج النباتي- 4-1

:  إنتاج الحبوب - أ
إنتاج الحبوب في والية ميمة أثناء تطبيق المخطط الفالحي لمتنمية الفالحية وبعد  (53)جدول رقم 

: تطبيق التجديد الفالحي
              الفترة 

 
 نوع اإلنتاج

 في ظل تطبيق التجديد الفالحي في ظل تطبيق المخطط
متوسط اإلنتاج لمموسمين  (%)الزيادة 

2002 - 2003 
متوسط اإلنتاج لمموسمين  

2009 - 2010 
 50,65 663551 440457 (القنطار)القمح الصمب 

 23,76 342717,5 276926,5 (القنطار)القمح المين 
 74,47 283486,5 162486 (القنطار)الشعير 

 123,35 27550 12335 (القنطار)الخرطال 
 47,65 1317305 892204,5 (القنطار)المجموع  

  2013 مديرية المصالح الفالحية لوالية ميمة: المصدر

شيدت زراعة الحبوب في والية ميمة تطور ممحوظ بعد تطبيق سياسة التجديد الفالحي والعمل 
بعقود النجاعة، حيث سجمت زيادة في اإلنتاج بين فترة تطبيق المخطط الوطني لمتنمية الفالحية حتى 

 قنطار، أي بزيادة مئوية 425100,5تطبيق التجديد الفالحي، قدرت كمتوسط لممواسم المدروسة بـ 
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الفترة

شكل رقم )35( تطور إنتاج الحبوب في ظل المخطط الوطني و التجديد الفالحي في 

والية ميلة

القمح الصمب القمح المين الشعير الخرطال
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، و ىي نسبة زيادة اكبر من النسبة المسجمة في والية قسنطينة لنفس الفترة و التي % 47.65تقدر بـ 
، وقدر متوسط حجم اإلنتاج في موسمين بعد تطبيق التجديد الفالحي بـ % 33,99لم تتجاوز 

 قنطار، بعدما كان متوسط اإلنتاج في موسمين أثناء تطبيق المخطط الوطني يقدر بـ 1317305
 قنطار، وأىم المحاصيل التي عرفت تطور في اإلنتاج عمى مستوى الوالية، نجد إنتاج 892204,5

، حيث % 50الخرطال والشعير، وكذلك إنتاج القمح الصمب و الذي فاقت بو نسبة الزيادة في اإلنتاج 
 قنطار، وىي تقريبا نفس كمية اإلنتاج المسجمة في والية قسنطينة لنفس 600000فاق اإلنتاج بو 

 (.2010 وموسم 2009موسم )الفترة 

 :  إنتاج األعالف - ب
إنتاج األعالف في والية ميمة أثناء تطبيق المخطط الفالحي لمتنمية : (54) جدول رقم 

: الفالحية وبعد تطبيق التجديد الفالحي

              الفترة 
 

 نوع اإلنتاج

 في ظل تطبيق التجديد الفالحي في ظل تطبيق المخطط
متوسط اإلنتاج لمموسمين  (%)الزيادة 

2002 - 2003 
متوسط اإلنتاج لمموسمين  

2009 - 2010 
 66.70 277198 166285 (القنطار)األعالف 

  2013 مديرية المصالح الفالحية لوالية ميمة: المصدر
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الفترة

شكل رقم )36( تطور إنتاج األعالف في ظل المخطط الوطني و التجديد الفالحي في 

والية ميلة

األعالف
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 قنطار، 110913، و قدرت الزيادة بـ % 66.70زاد إنتاج األعالف في والية ميمة بنسبة 
وىذه الزيادة المعتبرة في اإلنتاج ىي حتما في إطار جيود اإلنتاج الحيواني، خاصة إنتاج الحميب 

، و ما يالحظ في تطور إنتاج األعالف في والية ميمة ىو نسبة (األبقار و األغنام)والمحوم الحمراء 
التطور الكبير كما ىو الحال في والية قسنطينة و التي سجمت بيا نسبة الزيادة في إنتاج ىذه المادة 

، و باإلضافة إلى المراعي الطبيعية، تعتبر األعالف من المحاصيل الزراعية الجد ىامة % 61.57
في تطوير وتنمية تربية المواشي، خاصة في ظل العجز المسجل في مادة الحميب من جية، و غالء 

. المحوم من جية ثانية

:  اإلنتاج الحيواني- 4-2
 :تطور رؤوس المواشي - أ
تطور المواشي في والية ميمة أثناء تطبيق المخطط الفالحي لمتنمية الفالحية وبعد : (55)جدول رقم 

: تطبيق التجديد الفالحي
              الفترة 

 
 نوع اإلنتاج

 في ظل تطبيق التجديد الفالحي في ظل تطبيق المخطط
متوسط اإلنتاج لمموسمين  (%)الزيادة 

2002 - 2003 
متوسط اإلنتاج لمموسمين  

2009 - 2010 
 61,99 50420 31126 (رأس)األبقار 

 37,62 48080 34936 (رأس)األبقار الحموب 
 27,04 345422 271891 (رأس)األغنام 

 31,36 443923 337953 (الرؤوس)المجموع  
 2013 مديرية المصالح الفالحية لوالية ميمة : المصدر
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في ظل تطبيق المخطط في ظل تطبيق التجديد الفالحي

الفترة

شكل رقم )37( تطور المواشي في ظل المخطط الوطني و التجديد الفالحي في والية 

ميلة

األغنام األبقار الحموب األبقار
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تحتوي والية ميمة عمى ثروة حيوانية معتبرة مقارنة بوالية قسنطينة، حيث فاق عدد رؤوس 
، وقد 2010 و 2009رأس كمتوسط بين سنتي  443923 (أبقار، أبقار حموب و أغنام)المواشي بيا 

عرفت الثروة الحيوانية في الوالية تطور كبير بين فترة تطبيق المخطط الوطني لمتنمية الفالحية وبعد 
، % 31.36 رأس، أي بنسبة 105969بـ تطبيق سياسة التجديد الفالحي، و قدر متوسط ىذه الزيادة 

، (%37.62) رأس في األبقار الحموب 13144، و(% 61.99) رأس في األبقار 19294منيا 
، و ىذه الزيادة في الثورة الحيوانية في والية ميمة ىي انعكاس (%27.04) رأس في األغنام 73531و

لالىتمام الكبير بيذا النشاط الفالحين خاصة من طرف الفالحين والسمطات نتيجة الدعم المالي 
والتقني، في إطار الدعم الفالحين والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والتي بدورىا تمنح قروض 

 . لشراء األبقار لمشباب الراغب في االستثمار الفالحي

 : تطور إنتاج الحميب - ب
إنتاج الحميب في والية ميمة أثناء تطبيق المخطط الفالحي لمتنمية الفالحية وبعد : (56)جدول رقم 

: تطبيق التجديد الفالحي
              الفترة 

 
 نوع اإلنتاج

 في ظل تطبيق التجديد الفالحي في ظل تطبيق المخطط
متوسط اإلنتاج لمموسمين  (%)الزيادة 

2002 - 2003 
متوسط اإلنتاج لمموسمين  

2009 - 2010 
 48.49 86.086.745 57.976.550 (لتر)كمية الحميب 

  2013 مديرية المصالح الفالحية لوالية ميمة: المصدر
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في ظل تطبيق المخطط في ظل تطبيق التجديد الفالحي

الفترة

شكل رقم )38( تطور إنتاج الحليب في ظل المخطط الوطني و التجديد الفالحي في والية 

ميلة

كمية الحميب
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تعتبر والية ميمة من بين الواليات الرائدة في إنتاج الحميب، حيث بمغ متوسط اإلنتاج بيا بين 
 لتر، وىي كمية اكبر من الكمية التي تنتجيا والية 86.086.745 حوالي 2010 و 2009موسمي 

قسنطينة، و قد عرف ىذا النشاط الفالحي تطور كبير واىتمام بالغ من السمطات لتطويره و سد العجز 
المسجل في السوق ليذه المادة الحيوية، و التي تعتبر من المواد الغذائية الرئيسية، حيث يشيد سوق 

الحميب في بعض األحيان اضطرابات في اإلنتاج و التوزيع، خاصة في المدن، مما جعل ىذه الشعبة 
الفالحية من أىم الشعب التي كان التركيز عمييا كبير في الدعم و تشجيع الفالحين ووضع تسييالت 

، و تدعيم سعر األعالف، و ىذا ما يبنينو تطور اإلنتاج بعد تطبيق سياسة (التسويق)لممنتجين 
التجديد الفالحي مقارنة بمرحمة تطبيق المخطط الوطني لمتنمية الفالحية، حيث بمغت نسبة الزيادة في 

 لتر، وما ساعد والية ميمة عمى 28.110.195، أي بزيادة تقدر بـ % 48.49اإلنتاج بين المرحميتين 
تطوير ىذه الشعبة ىو مجاليا الطبيعي، الذي يمتاز بمناخ جيد، و وفرة المراعي خاصة في شمال 

البرسيم، )الوالية، كما تحوي الوالية عمى موارد مائية ىامة تساعد عمى ري األعالف خارج الموسم 
. ، مما يجعل ىذا النشاط مالئم لموظيفة المجالية لموالية(...الذرة
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: خالصة الفصل

تحتوي الواليتين عمى إمكانيات فالحية كبيرة يترجميا حجم األراضي، وقد بمغت مساحة 
.  ىكتار237557 ىكتار، وفي والية مسمة 128210األراضي الزراعية في والية قسنطينة 

الواليتين شيدتا تطور ممحوظ في التنمية الفالحية، قبل وبعد تطبيق المخطط الوطني لمتنمية 
: الفالحية، خاصة بعد تطبيق سياسة التجديد الفالحي والعمل بعقود النجاعة، وىذا تطور اإلنتاج

 في % 47.65 في والية قسنطينة، و% 33.99في شعبة الحبوب تطور اإلنتاج بنسبة  -
 .والية ميمة

 في والية قسنطينة، % 61.57في شعبة األعالف، بمغت نسبة التطور في اإلنتاج  -
 . في والية ميمة، وىذا االىتمام بيذه الشعبة ىو تربية األبقار الحموب% 66.70و

 في والية % 31.36 في والية قسنطينة، و% 37.84بمغت تطور الثروة الحيوانية نسبة  -
 .ميمة

بالنسبة إلنتاج الحميب فقد شيدت والية قسنطينة قفزة نوعية في اإلنتاج، حيث بمغت نسبة  -
 48.49 مميون لتر، وفي والية ميمة قدرت نسبة التطور بـ 69 بإنتاج قدر بـ % 154.54

.  مميون دج86بإنتاج 



 

 الفصل السادس

 2014-2009واقع التنمية الريفية في الواليتين 
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 :تمهيد

خمؼ االستعمار الفرنسي اختالالت مجالية كبيرة، بيف المدف واألرياؼ مف جية، وبيف 
المجاالت الفالحية الخصبة و الريفية اليامشية مف جية ثانية، حيث وبعد االستقالؿ حاولت الدولة 

إعادة التوازف بيف األقاليـ في جممة مف السياسات و البرامج، أىميا الثورة الزراعية، والتي كانت تيدؼ 
إلى النيوض بالفالحة و تطوير الريؼ عمى حد سواء، إال أنيا و رغـ المجيودات المبذولة آنذاؾ ولعدة 
أسباب لـ تحقؽ األىداؼ المرجوة، و بقي الريؼ الجزائري يعاني مف التيميش و عدـ االستقرار، جراء 
نقص البرامج التنموية و التكفؿ باحتياجات السكاف سواء في الشؽ االجتماعي أو االقتصادي، وتبرز 

نتائج ىذه الوضعية في النزوح و تفريغ بعض المجاالت الريفية مف سكانيا، خاصة في فترة التسعينات 
. مع تدىور الوضع األمني لمبالد

وألف مفيـو الريؼ ىو أكثر عمقا و اتساعا مف مفيـو الفالحة، و باعتباره مجاال غير حضري 
وليس بالضرورة أف يكوف فالحي، أي أف المجاؿ الريفي يتميز بالتنوع سواء في المؤىالت و العوائؽ 

أو الوظيفة المجالية، فتنميتو و تحقيؽ التوازف بأقاليمو، يتطمب رؤية شاممة مبنية عمى أسس تأخذ 
. بعيف االعتبار الخصائص المجالية لممنطقة، و تطمعات سكانيا، لتمبية حاجياتيـ اجتماعيا واقتصاديا

، وبعد تفاقـ وضعية الريؼ الجزائري أكثر جراء النزوح 2003وعمى ىذا األساس وفي سنة 
الجماعي وانتشار التخمؼ بو بعد سنوات التسعينات، أعمنت الدولة عف اإلستراتيجية الوطنية لمتنمية 

، حيث برمجت عدة مشاريع عبر (PPDR)الريفية، و التي طبقت بالمشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 
كؿ والية، تأخذ بعيف االعتبار في توقيعيا عدة معايير، أىميا ىشاشة المستوى االقتصادي 

واالجتماعي لممنطقة المستقبمة لممشروع، وفؽ مبدأ التشاركية مع سكاف المنطقة الريفية المستفيدة، لكف 
و ألف ىذه المشاريع خصت بعض المشاتي و الدواوير فقط عمى حساب مناطؽ ريفية لـ تستفد، أعيد 

سنة  (PPDRI)النظر فييا و توسعتيا و ىذا بإطالؽ المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة 
، و ىذا مف أجؿ توسيع 2008، و التي سرعاف ما كيفت تحت شعار التجديد الريفي سنة 2006

المشاريع مف حيث عدد المناطؽ المستفيدة مف جية، وزيادة حجـ النشاطات و تنويعيا مف جية 
أخرى، لتحقيؽ التنمية باألقاليـ الريفية، ىذه السياسات و البرامج تقودنا و في مجاؿ دراستنا إلى طرح 

هل حققت برامج التنمية الريفية المطبقة تنمية تستجيب تساؤؿ محوري فيا يخص التنمية الريفية، 
لحاجيات سكان األرياف في واليتي ميمة و قسنطينة، و ماهي نتائجها مجاليا؟   
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: التنمية الريفية في والية قسنطينة: المبحث األول

 :في والية قسنطينة (PPDR)تطبيق المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية  -1

موجية لتنمية المجاالت الريفية، حيث  جوارية ، و ىي مشاريع2003بدأ تطبيقيا ميدانيا سنة 
بيا  التي تقوـ لممجيودات مرافؽ مسعى إطار في المعنية الريفية المجموعات إلى بيا المبادرة ترجع
الوضعية االقتصادية و االجتماعية لمسكاف وفؽ المؤىالت  تحسيف إلى الالمركزية، وتيدؼ اإلدارة

. والعوائؽ الموجودة في المجاؿ، و بناءا عمى حاجيات وتصورات السكاف المحمييف

 :توزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية في والية قسنطينة -1-1

 مشروع جواري، بمعدؿ مشروع تقريبا لكؿ بمدية، حيث 13برمج في مجاؿ والية قسنطينة 
: تباينت في موقعيا مف بمدية ألخرى و كاف توزيعيا كاآلتي

في والية قسنطينة  (PPDR)توزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية : (57)جدوؿ رقـ 

معالجة+ 2012محافظة الغابات لوالية قسنطينة : المصدر

المناطق نسبة سكان 
  المستفيدينالمبعثرة

عدد سكان المناطق 
 المبعثرة في البمدية 

عدد سكان 
 الموقع المستفيد

عدد األسر 
 المستهدفة

موقع المشروع 
(PPDR )  البمدية

 قسنطينة تافرنت 300 1200 5344 22.46

22.21 4214 
 قطار العيش 143 800

 الخروب
 خرشافة 20 136

 عيف سمارة عيف زبيرة 70 400 2676 14,95
 زيغود يوسؼ لمدودة 67 394 2799 14,08
 حامة بوزياف قارؼ 37 220 1631 13,49
 أوالد رحموف بداوي 73 400 3146 12,71
 مسعود بوجريو أوالد بوخالفة 43 267 2142 12,46
 عيف أعبيد الدوامس 48 375 4490 8,35
 ابف باديس سيدي الحواس 35 208 3564 5,84
 ابف زياد أوجاؿ 19 131 2979 4,40
 بني حميداف جناف الباز 35 213 6375 3,34
 ديدوش مراد كسار لقالؿ 15 90 2768 3,25

 المجموع 905 4834 42129 11.47
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  في والية قسنطينةPPDRخريطة توزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 

 

 

 

 

 

 زيغود يوسف

 بني حميدان ديدوش مراد

 المدودة

 جناف الباز

 قارؼ

 أوالد بوخالفة
 مسعود بوجريو

 ابن زياد

 حامة بوزيان

 ابن باديس قسنطينة

 عين أعبيد

 أوالد رحمون

 عين السمارة الخروب

 سيدي الحواس تافرنت

 الدوامس

 بداوي

 خرشافة

 قطار العيش

 عيف زبيرة

 أوجاؿ

 ش

حدود والئية 

حدود بمدية 

موقع البمدية 

 PPDRموقع المشروع الجواري 

ويمي صالح، مذكرة تحرج،  : المصدر
المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية في والية 

 2006قسنطينة 

 PPDRتوزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية : والية قسنطينة( 36)خريطة رقـ 

كم 10  5 0
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 نسمة مف سكاف الريؼ في والية 4834 أسرة، أي 905وجيت ىذه المشاريع الجوارية لػ 
قسنطينة، و إذا قارنا ىذا العدد مع عدد سكاف المناطؽ المبعثرة عمى مستوى الوالية و المقدر حسب 

 نسمة، فإف عدد السكاف المستفيديف مف المشاريع الجوارية ال يمثؿ سوى 42129 بػ 2008تعداد سنة 
، و ىي نسبة ضعيفة ال تعكس حجـ سكاف الريؼ، و بالتالي ال تغطي ىذه المشاريع كؿ % 11.47

. المجاؿ الريفي في والية قسنطينة، و تبقى جد محدودة

و رغـ محدوديتيا مف حيث المساحة و المجاؿ المستيدؼ، إال أف توزيعيا مس كؿ البمديات 
بمشروع لكؿ بمدية، ماعدا بمدية الخروب التي استفادت مف مشروعيف عمى مستوى كؿ مف قطار 

العيش وخرشافة، و مف حيث نسبة سكاف الريؼ المستفيديف في كؿ بمدية، نالحظ أف بمدية قسنطينة 
 مف إجمالي سكاف الريؼ عمى مستوى % 22.46ىي األولى مف حيث النسبة و التي قدرت بػ 

، أما باقي البمديات لـ تتعدى بيا ىذه % 22.21البمدية، تمييا بمدية الخروب بمشروعيف و نسبة 
. %20النسبة 

أما بمدية بني حميداف و التي تعتبر بمدية ريفية، استفادت بمشروع واحد فقط في منطقة جناف 
 ساكف في المجاالت الريفية، أي خص 6375 ساكف مف أصؿ 213الباز، حيث استيدؼ بالمشروع  

 مف سكاف الريؼ في البمدية، ما يجعؿ نتائجو تكوف محدودة بمحدودية %3.25ىذا المشروع نسبة 
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شكل رقم )39( توزيع األراضي الزراعية حسب النوع لبلديات قسنطينة

عدد سكان المناطق المبعثرة عدد السكان المستفيدين من المشروع الجواري
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: عمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية في والية قسنطينة -1-2

 عممية، تنقسـ بيف عمميات 108المبرمجة في الوالية  ( مشروع13)تضمف المشاريع الجوارية 
االقتصادية، و وزعت -الرعوية، و عمميات تخص التنمية االجتماعية-الغابية-تخص التنمية الفالحية

: ىذه العمميات عمى المواقع عمى النحو التالي

في والية قسنطينة  (PPDR)توزيع عمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية : (58)    جدوؿ رقـ 

معالجة + 2012محافظة الغابات لوالية قسنطينة : المصدر

 108بمغ عدد العمميات التي تضمنتيا المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية عمى مستوى الوالية 
عمميات تقريبا في كؿ مشروع، و ما ميز توزيع ىذه العمميات ىو  (08)عممية، أي بمتوسط ثمانية 

قمتيا في البمديات اليامشية و التي يغمب عمييا الطابع الريفي ، فإذا استثنيا بمدية مسعود بوجريو فكؿ 
مف بمديات ابف باديس و بني حميداف و المذاف يتميزاف باتساع مجاالتيما الريفية، لـ تخصص ليما في 

 عمميات عمى التوالي، مما يحد مف قوة ىذه المشاريع في إحداث 4 و6إطار ىذه المشاريع سوى 
التنمية مف حيث الحجـ أوال ومف حيث العمميات القميمة التي تضمنتيا، وعمى عكس ىذه البمديات 

 العمميات في المشروع
( PPDR)موقع المشروع   البمدية

( %)النسبة   (عممية)العدد 

13,89 15 
 قطار العيش

 الخروب
 خرشافة

 مسعود بوجريو أوالد بوخالفة 13 12,04
 حامة بوزياف قارؼ 12 11,11
 ابف زياد أوجاؿ 11 10,19
 قسنطينة تافرنت 10 9,26
 زيغود يوسؼ لمدودة 10 9,26
 ديدوش مراد كسار لقالؿ 9 8,33
 عيف سمارة عيف زبيرة 7 6,48
 أوالد رحموف بداوي 6 5,56
 بني حميداف جناف الباز 6 5,56
 عيف أعبيد الدوامس 5 4,63
 ابف باديس سيدي الحواس 4 3,70
 المجموع 108 100
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فبمديات أخرى تتميز بطابعيا الحضري عمى غرار بمدية قسنطينة و بمدية الخروب، استفادا في 
مشاريعيـ الجوارية مف عمميات أكبر، مما يطرح باب التساؤؿ حوؿ معايير التوزيع و ىؿ ىي مدروسة 

. أـ أنيا مجرد مشاريع نمطية في التوزيع

 : في والية قسنطينةPPDRحصيمة توقيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية  -1-3

قسمت المشاريع الجوارية إلى نوعيف مف العمميات، و العمميات التي تضمنيا المشاريع الجوارية 
: لمتنمية الريفية في والية قسنطينة تمثمت في

 الغابية -الرعوية-عمميات التنمية الفالحية(actions agro-sylvo-pastorales) 

: و ىذه العمميات تحمؿ طابع التنمية الفالحية تتضمف عدة نشاطات أىميا

و يتمثؿ في الحرث العميؽ و استصالح : (amélioration foncière)العقاري  التحسيف -
 أراضي البور

 (aménagement et ouverture des pistes)دروب جديدة  فتح الدروب و تييئة -
 (correction torrentielle)مجاري المياه أو الشعاب  تصحيح -
 (aménagement et captage des sources)تييئة الينابيع  -
 (forage des puits)حفر اآلبار  -
 (plantation des arbres fruitières)غرس األشجار المثمرة  -
 (plantation des arbres fourragères)غرس األشجار العمفية  -
 (petit élevages)تربية الحيوانات الصغيرة  -
 (retenus collinaires)السدود الترابية  -
 (installation des hangars)تثبيت حظائر األغناـ  -

  االقتصادية –عمميات التنمية االجتماعية (actions socio-économiques) 

: و تثمؿ نشاطاتيا في

 (L’habitat rural)السكف الريفي  -
 (Salles de soin) قاعات عالج -
 (Ecoles coraniques)مدارس قرآنية  -
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 في والية قسنطينة PPDRالرعوية في إطار -الغابية-إنجاز عمميات التنمية الفالحية (59)جدوؿ رقـ 

معالجة + 2012محافظة الغابات لوالية قسنطينة :             المصدر

الرعوية في المشاريع الجوارية لمتنمية - الغابية–بمغت القيمة المالية لعمميات التنمية الفالحية 
 مميوف 94,42 مميوف دج، استيمؾ منيا مبمغ 106,29المنجزة في والية قسنطينة  (PPDR)الريفية 

، و لـ تنفذ نيائيا بعض العمميات عمى غرار حفر اآلبار، و ىذا % 88.83دج، أي ما يمثؿ نسبة 

الحجـ  (مميوف دج)القيمة المالية 
 العممية

المحققة  المخصصة   المحقؽ  المبرمج 
 تصحيح مجاري المياه 3 ـ20850 3 ـ4800 52,13 52,13
 التحسيف العقاري  ىكتار464  ىكتار194 11,60 11,47
 تييئة الدروب  كمـ38  كمـ13 9,50 9,04
 تييئة الينابيع  منبع30  منبع01 9,10 9,00
 فتح الدروب  كمـ21  كمـ05 8,40 6,72
 حفر اآلبار  بئر23  بئر0 8,14 0,00
 غرس األشجار المثمرة  ىكتار85  ىكتار77 5,95 5,70
 غرس األشجار العمفية  ىكتار15  ىكتار03 1,20 0,10
 تشييد زرائب األغناـ  ىكتار5  ىكتار01 0,28 0,28
 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 106,29 94,42
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 شكل رقم: )40( واقع إنجاز اعمال التنمية الفالحية الغابية الرعوية في إطار المشاريع 

الجوارية في والية قسنطينة

حجم االستثمار المبرمج حجم االستثمار المحقق
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راجع حسب القائميف إلى صعوبة إنجازىا في المواقع المخصصة، كما أف العمميات التي تدخؿ في 
إطار التنمية الفالحية لـ تنفذ كاممة و ىناؾ عدـ تخطيط جيد بيف حجـ العمميات وقيمة الدعـ، فمثال 

 مميوف دج، استيمؾ كؿ المبمغ تقريبا 11.60 ىكتار بػمبمغ 464في التحسيف العقاري، برمجت 
.   ىكتار فقط164 في   مميوف دج11.46

 مميوف دج مف حجـ الدعـ المالي الموجو 52.13 أي % 49.04ضؼ إلى ىذا أف نسبة 
الرعوية في المشاريع الجوارية وجيت لعميمة تصحيح مجاري المياه -الغابية-لمتنمية الفالحية

(correction torrentielle) ،وىي لحماية الوسط و تخفيؼ جرياف المياه والحد مف انجراؼ الترب ،
و ال يمكف ليذه العممية أف تحقؽ تطمعات السكاف في المناطؽ الريفية خاصة فيما يتعمؽ بالتنمية، رغـ 

. أىمية ىذه العممية في إطار حماية الوسط الطبيعي

ما يمكف استنتاجو مف انجاز ىذه العمميات في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية في والية 
قسنطينة، ىو التركيز عمى العمميات ذات الطابع الغابي الموجية لممحافظة عمى الوسط الطبيعي، 

وبالتالي ال يمكف أف تساىـ في التنمية الفالحية بالنسبة لسكاف المجاالت الريفية، رغـ مبادرة محافظة 
 petit)الغابات و المصالح الفالحية ببعض النشاطات الفالحية في إطار تربية الحيوانات الصغيرة 

élevage)و التي وزعت مف خالليا عمى سكاف المناطؽ المستفيدة مف المشاريع الجوارية كما يمي ، :

 في والية قسنطينة PPDRفي إطار  (petit élevage)تربية الحيوانات الصغيرة   (60)جدوؿ رقـ 

متوسط االستفادة لمشخص عدد المستفيديف العدد النوع 
  خاليا10 73 خمية 730تربية النحؿ 

  دجاجة202 44 دجاجة 8.888تربية دجاج البيض 
  ديؾ رومي428 28 ديؾ رومي 12.000تربية الديؾ الرومي 

  أرانب06 34 أرنب 204تربية األرانب 
  179المجموع 

معالجة + 2012محافظة الغابات لوالية قسنطينة : المصدر

، ىي (petit élevage)  المالحظ عمى ىذه النشاطات فيما يخص تربية الحيوانات الصغيرة 
مجرد نشاطات ثانوية، ال يمكف ليا أف تعطي نتائج فيما يخص تحسيف الدخؿ الفردي لسكاف األرياؼ، 

أو تطوير القدرات االقتصادية لممجاالت الريفية، مما يجعميا نشاطات جد محدودة حجما وكما، ألف 
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سكاف األرياؼ بحاجة إلى دعـ أكثر الستغالؿ المجاؿ الطبيعي وفؽ مؤىالتو و عوائقو، بما يخدـ 
. التنمية االقتصادية في ىذه األقاليـ

 في والية قسنطينة PPDRاالقتصادية في إطار -إنجاز عمميات التنمية االجتماعية: (61)جدوؿ رقـ 

معالجة + 2012محافظة الغابات لوالية قسنطينة :     المصدر

 مميوف دج إلنجاز السكف في مواقع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 180.50خصص مبمغ 
االقتصادية و يمثؿ نسبة -عؿ مستوى والية قسنطينة، و ىو أكبر مبمغ في عمميات التنمية االجتماعية

، مما يبرز توجو ىذه المشاريع لمتركيز عمى تثبيت السكاف فقط، و استفاد مف ىذا % 91.85
 أسرة الموجودة في مواقع المشاريع الجوارية، أي ما يمثؿ 905 ساكف فقط مف أصؿ 153السكنات 

.  فقط مف األسر مجموع األسر16.90نسبة 

-الرعوية مع عمميات التنمية االجتماعية-الغابية-و بمقارنة مبمغ عمميات التنمية الفالحية
- لمتنمية االجتماعية% 64.90االقتصادية نالحظ تبايف في حجـ الدعـ المالي حيث خصص 

االقتصادية و المتمثمة أساسا في السكف الريفي و الذي استفاد منو فقط تقريبا خمس عدد األسر، مما 
. يعطي ىذه المشاريع

 

 

 

 

 

الحجـ  (مميوف دج)القيمة المالية 
 العممية

المحققة  المخصصة   المحقؽ  المبرمج 
 السكف الريفي  مسكف153  مسكف153 180,50 180,50
 انجاز قاعة عالج 03  01 6,97 6,97
 انجاز مدرسة قرآنية 02 01 9,05 9,05

 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع 196,52 196,52

35,1
64,9

عمليات التنمية االجتماعية االقتصادية
عمليات التنمية الفالحية-الغابية-الرعوية

(41)شكل رقم   

نسبة الدعم المالي في المشاريع الجوارية لمتنمية 
الريفية في والية قسنطينة بين عمميات التنمية 

 الفالحية و التنمية االجتماعية
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 :في والية قسنطينة (PPDRI) تطبيق المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة  -2

 تكممة لممشاريع الجوارية لمتنمية (PPDRI)تعتبر المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة 
حيث وسعت ىذه األخيرة مف حيث نوع العمميات و حجميا، وكذلؾ إشراؾ قطاعات ، (PPDR)الريفية 

، أي بعدما كانت ...أخرى في تنفيذ و تمويؿ المشاريع عمى غرار الصحة، الري، الصناعات التقميدية
أوسع حجما وكمًا مف حيث  المشاريع تسير مف طرؼ مديرية الغابات و بتمويؿ جزئي فقط، أصبحت

مف أجؿ استيداؼ مجاالت ريفية أوسع وتغطية أشمؿ مف حيث ، العمميات و بتدخؿ جميع الفاعميف
 .العمميات التنموية

و مف حيث تسيير ىذه المشاريع والوقوؼ عمى تطبيقيا، يوجد عدة فاعميف في المشاريع 
: الجوارية المدمجة أىما

يترأسيا األميف العاـ لموالية، و تضـ كؿ اإلدارات و الييئات اإلدارية : المجنة التقنية الوالية
. التي ليا دور في المشاريع

 و ىي تحت سمطة الوزارة مباشرة، دورىا يمكف في الوقوؼ :المجنة الوالئية لمتنمية الريفية
.  عمى واقع المشاريع مف حيث التنفيذ، و تجديد المعطيات و تصحيح مسار المشاريع

 دورىا مثؿ دور المجنة الوالئية لكف عمى مستوى البمديات، يترأسيا رئيس :المجنة التقنية لمدائرة
. الدائرة باإلضافة إلى رؤساء البمديات التابعة لمدائرة

 تتكوف مف أعضاء منتخبيف في المجالس الشعبية البمدية، وكذلؾ جزء :خمية التنشيط الريفية
. مف المجتمع المدني ممف يممكوف مؤىالت و أفكار، كذلؾ تضـ حاممي المشاريع

: في والية قسنطينة (PPDRI)توزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة - 2-1

 مشروع جواري مدمج في إطار سياسة التجديد الريفي المعمف 174استفادت والية قسنطينة مف 
، ووزعت ىذه المشاريع عمى بمديات الوالية 2014-2009، و ىذا لمفترة الممتدة بيف 2008عنيا سنة 

:  كما يمي
 
 



 2014-2009واقع التنمية الريفية في الواليتين  --------------------------------------------------السادس  الفصل

 

201 

في والية قسنطينة  (PPDRI)توزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة : (62)جدوؿ رقـ 

 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية قسنطينة : المصدر    

نسبة سكان الريف 
 المستفيدين

عدد سكان المناطق 
المبعثرة و التجمعات 
 الثانوية في البمدية

عدد السكان 
 المستفيدين

( PPDRI)اسم موقع المشروع  عدد 
 المشاريع

 البمدية

171,29 3650 6252 
لواعر، كاؼ بني حمزة، -قيطوف، كاؼ الحماـ-عيف الكبيرة، بوخالفة

المينة، رمايؿ عيف كرمة، درسوف، مسيدة، بوخالفة، بوحصاف، سوداف، 
  بوقصيبة نعماف، دار الواد

13 
مسعود 
 بوجريو

96,70 6484 6270 
-دىرة مشتة حيدوسي، قطوشة، قصر النعجة، واد السمندو، الرمايؿ

مشتة العنصر، المجابرية، سفرجمة، تفاحة، مشتة البربايقة، عيف دالية، 
، تاركونت1الطرحة، بني وفتيف، بني عمراف، تفاحة   

15 
زيغود 
 يوسؼ

95,81 6375 6108 

عيف تالة، بمغيت شبشوب، المارة، الحويمة، الحويمة سيدي خايس، 
مشتة شنيقي، سيدي دريس، الصفصافة، الزاوية، الصويري، مشتة عيف 

، طيكوؾ، فج الفرحة، جناف الباز، درع بني 1الحمرة، سيدي دريس 
وقاد، شعبى كسير، الصفصافة تيديس، مشتة نيار، الحمري، شعايبية، 

 أوالد النية، عيف الثور، مشتة نيار

24 
بني 
 حميداف

92,88 4942 4590 
عيف زبيرة، شطابة، دوار زيوانية كيكاية، حاج صالح، لحمايد، أوالد 

 سالـ، حاج بابا، ما البارد، دوار غرنوطة، دوار أوالد لباف
 عيف سمارة 10

85,55 7294 6240 
باب الطورش، المالحة، القرية، مغرواؿ، فارلة، عيف تراب، جار 

 حمزاوي، فروج، لعياد، وجاؿ، واد الدفمة، بف عاشور، خموطة
 ابف زياد 13

81,03 4132 3348 
عيف كرمة، بني مستينة، القرابة، كسار القالؿ، السطايح، أـ المراوي، 

 كاؼ صالح، دوار بف زكري، حفصة، سيدي أعراب، عيوف السعد
11 

ديدوش 
 مراد

76,33 9213 7032 

عيف بورناز، عيف مراح، برج مييريس، ديابة، كحالشة كبار، أوالد 
سطيطرة، سوالمية، تويفزة، زناتية، زىانة، مشتة -جبنوف، مشتة نكاكعة

، قروج، طالب، مشتة عواف، مشتة بمواعر، مشتة  شاوش، مشتة قسـو
 زالبحة، لحساسنة

 عيف أعبيد 19

57,36 7217 4140 

بف والي، سوالمية، بف يعقوب، االبيار، الحمبمي، اإلخوة عزيزي، سطح 
المايدة، السناينية، طرفانة، عيف كرمة، واد دردار، فج منصور، دوار 

مرجاجو، مشتة الرقيؽ، بوغرب، بف قادة، مشتة بف الزغدة، برج زنجؿ، 
مشتة األبيار، فج القمح، دوار قشقاش، حجر غراب، بشكري، الشرشار، 

كميخة، مشتة الديبة، مشتة كوري حموؼ، واد دردار، حجاج، مشتة 
 حوى، مشتة بف عيسى، الدخمة، مشتة المبف

 ابف باديس 33

30,30 14869 4506 
بداوي، القرزي، اإلخوة حجاج، العزيز بمقاسـ، مدلسو، مشتة عيف 

صالح، بالد بف مراد، خنفري، برج بف عباس، دوار أوالد زاكر، جبؿ 
 الغفرة، مشتة بف مييدي

12 
أوالد 
 رحموف

 قسنطينة 6 الجباس، كاؼ لكحؿ، مستاوة، أـ ضرويع، تافرنت، عرزي 2880 29702 9,70
ب. حامة 8 الضبابية، بكيرة، الركاني، عيف توتة رمادة، دشرة زرقيف الجبمي، قادي 2424 38007 6,38  

3,92 89782 3516 
سيدي سميماف، درع الناقة، قطار العيش، حرشي، والزة، لمبالش، 

 المريج، مشتة غربي، دوار قشقوش، غربي
 الخروب 10

 المجموع 174 / 57306 221667 25,85
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  في والية قسنطينةPPDRIخريطة توزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 

 

 

 

 

 زيغود يوسف

 بني حميدان ديدوش مراد

 قارؼ
 مسعود بوجريو

 ابن زياد

 حامة بوزيان

 قسنطينة
 ابن باديس

 عين أعبيد

 أوالد رحمون

 عين السمارة الخروب

 ش

حدود والئية 
حدود بمدية 

موقع البمدية 
المدمج  موقع المشروع الجواري

PPDRI 

سير المشاريع الجوارية  قاعدة بيانات: المصدر
محافظة الغابات لواليةلمتنمية الريفية المدمجة،   

معالجة + 2017 قسنطينة   

 PPDRIتوزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة : والية قسنطينة( 37)خريطة رقـ 
PPDRI 

كم 10  5 0
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مشتة، دوار، تجمع ) موقع 174شممت المشاريع الجوارية المدمجة في والية قسنطينة 
 مشروع تقريبا في كؿ بمدية، أكبر بمدية استفادت مف عدد 14، مست كؿ البمديات بمعدؿ (...ثانوي

 مشروع، خصت بيا كؿ المشاتي عبر تراب 33المشاريع الجوارية المدمجة، ىي بمدية ابف باديس بػ 
 مشروع، فيما لـ يتعدى عددىا 19 مشروع و بمدية عيف أعبيد بػ 24البمدية، تمييا بمدية بني حميداف بػ 

 مشاريع، أي أف توزيعيا 10في كؿ مف بمديات قسنطينة، حامة بوزياف، عيف السمارة و الخروب 
. مجاليا يزداد كمما اتجينا خارج مركز الوالية، و ىو يتبع الخصائص المجالية و الوظيفية لمبمديات

: في والية قسنطينة (PPDRI)عمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة  -2-2

 عممية، توزعت عبر 1093تضمنت المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في الوالية 
. المواقع بطريقة متباينة مف حيث العدد

 :في والية قسنطينة (PPDRI)توزيع عمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة : (63)جدوؿ رقـ 

معالجة + 2015محافظة الغابات لوالية قسنطينة : المصدر

 العمميات في المشاريع
 البمدية

( %)النسبة   (عممية)العدد 
 زيغود يوسؼ 167 15,28
 ابف باديس 140 12,81
 بني حميداف 127 11,62
 مسعود بوجريو 112 10,25
 ابف زياد 99 9,06
 ديدوش مراد 83 7,59
 عيف أعبيد 74 6,77
 حامة بوزياف 70 6,40
 أوالد رحموف 59 5,40
 عيف سمارة 55 5,03
 قسنطينة 54 4,94
 الخروب 53 4,85
 المجموع 1093 100
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المشاريع كاف في كؿ مف بمديات زيغود يوسؼ، ابف  نالحظ اف أكبر عدد لمعمميات في
باديس، بني حميداف و مسعود بوجريو، وتمتاز ىذه البمديات بخاصية مشتركة، تتمثؿ في مواقعيا 

. (بمديات في حدود الوالية)اليامشية مقارنة بمركز الوالية  

 : في والية قسنطينةPPDRIالمدمجة  حصيمة توقيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية -2-3

: العمميات المنجزة في المشاريع - أ
محاور، وفي والية  (04)تنقسـ عمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة إلى أربع 

: محاور ىي (03)قسنطينة برمجت عمميات المشاريع في ثالث 
 الريؼ لسكاف العيش ظروؼ تحسيف. 
 الريفي الوسط في االقتصادية األنشطة تنويع. 
 الطبيعية الموارد حماية .

، تباينت نسبة اإلنجاز مف % 78.37بمغت نسبة إنجاز ىذه العمميات عمى مستوى الوالية 
 .محور آلخر

: نسبة إنجاز المشاريع الجوارية المدمجة حسب محاور التنمية في والية قسنطينة: (64)جدوؿ رقـ 

( %)نسبة اإلنجازنوع العمميات المحاور 

 الريؼ العيش لسكاف ظروؼ تحسيف
فتح الطرقات، السكف الريفي، تييئة الطرقات، قاعة عالج، 

الخ ...الكيرباء، الغاز الطبيعي، الصرؼ الصحي، 
69.58 

 الوسط في االقتصادية األنشطة تنويع
 الريفي

تربية النحؿ، تربية الدواجف، التحسيف العقاري، غرس األشجار 
الخ ...المثمرة، تربية األنعاـ، تربية األبقار، 

78.01 

 حماية الموارد الطبيعية
تصحيح مجاري المياه، التشجير، تنظيؼ الودياف، تنظيؼ 

الخ ... تثبيت الحواؼ،  الشعاب،
87.21 

 78.37/  المجموع

 معالجة + 2017 سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في والية قسنطينة قاعدة بياناتمحافظة الغابات لوالية قسنطينة، : المصدر

 كإنجاز لعمميات محور حماية الموارد الطبيعية، وىي أكبر نسبة % 87.21سجمت نسبة 
مقارنة بالمحاور األخرى، وىذا التقدـ في اإلنجاز راجع إلى الدور المحوري لمحافظة الغابات، باعتبار 
ىذه العمميات تدخؿ ضمف أىدافيا العامة، وبالتالي مع وجود الدعـ المالي الالـز أنجزت بطريقة سمسة 

                                                           

 معالجة + 2017  سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في والية قسنطينةقاعدة بياناتمحافظة الغابات لوالية قسنطينة،  -  
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وبنسبة تقدـ جيدة، وفيما يخص العمميات التي تخص تحسيف ظروؼ العيش، وتنويع النشاط االقتصادي 
، وىي أقؿ مف نسبة تنفيذ عمميات حماية الموارد %78.01 و %68.58تراوحت نسبة اإلنجاز بيف 

، ووقوفنا عمى سير (خاصة محافظة الغابات)الطبيعي، وحسب القائميف عمى المشاريع الجوارية 
: المشاريع في بعض المواقع، فسبب تأخير تنفيذ العمميات سببو ما يمي

 . عدـ تدخؿ بعض الفاعميف في المشروع بطريقة تستجيب لمتطمبات المشروع -
 .عدـ كفاءة بعض مؤسسات اإلنجاز -
 .نقص التنسيؽ بيف المتدخميف أثر سمبا عمى اإلنجاز- 
 .بعد المناطؽ المستيدفة جعؿ الرقابة عمى انجاز المشاريع ال يحظى بالجدية  - 
 .إطالؽ عدد كبير مف العمميات، أثر بشكؿ كبير عمى التقدـ في اإلنجاز- 
 .التعقيدات في اإلجراءات لتفعيؿ المشاريع خاصة بيف الييئات المحمية- 

 : حجم الدعم المخصص و المستهمك - ب
بمغ مبمغ الدعـ المالي المخصص لممشاريع الجوارية في الوالية، و حسب عقود النجاعة 

 دج، استيمؾ منو فعميا مبمغ 5.464.831.292,49، قيمة 2014 حتى 2009الممضاة مف 
، أي أف نسبة استيالؾ  دج1.932.793.503,12
 فقط، اختمفت مبالغ الدعـ المبرمج والمحقؽ في محاور التنمية الثالثة % 35.36 قيمة الدعـ لـ تتعدى 

.  بشكؿ متبايف
قيمة ونسبة الدعـ المخصص والمستيمؾ في المشاريع الجوارية في والية قسنطينة : (65)جدوؿ رقـ   

 حسب محاور التنمية 
نسبة استهالك 

 (% )الدعم
 الدعم المستهمكقيمة 
 (مميون دج)

نسبة الدعم 
 (% )المخصص

 الدعم المخصصقيمة 
 محاور التنمية (مميون دج)

 تنويع النشاط االقتصادي 377,10 6,90 31,22 8,28
 تحسيف ظروؼ العيش 4515,51 82,63 1187,69 26,30
 حماية الوسط الطبيعي 572,22 10,47 432,90 75,65
 المجموع 5464,83 100 1651,81 30,23

 2017  سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في والية قسنطينةأنجز وفؽ قاعدة بيانات: المصدر

                                                           

 معالجة + 2017  سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في والية قسنطينةقاعدة بياناتمحافظة الغابات لوالية قسنطينة،  -  
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استحوذت عمميات تحسيف ظروؼ العيش عمى أكبر قيمة مالية في الدعـ الموجية لممشاريع، 
 مف قيمة الدعـ في كؿ المشاريع عمى مستوى % 82.6 مميوف دج، ما يقابؿ نسبة 4.515.51بقيمة 

الوالية، وتتكوف ىذه العمميات أساسا مف فتح الطرقات و تييئتيا، السكف الريفي، الربط بالغاز والكيرباء، 
الخ، ما جعؿ قيمة الدعـ كبير بالنظر لتكمفة اإلنجاز، و لكف إذا قارنا قيمة ىذا ...بناء قاعات عالج

الدعـ المخصص ليذه العمميات، و قيمة استيالؾ الدعـ في تنفيذ العمميات، نجد أنو لـ يتعدى نسبة 
 فقط، وىذا راجع لعدـ تنفيذ كؿ العمميات، بسبب عدـ فاعمية المتدخميف مف جية، ونقص % 26.3

التنسيؽ بيف الييئات مف جية أخرى، وبقي تنفيذ المشاريع يعرؼ وتيرة بطيئة جدا، والتخمي عف بعضيا 
وبالنظر إلى الدعـ المخصص في المشاريع التي تخص تنويع النشاط االقتصادي، . في مناطؽ معينة

 فقط مف الحجـ % 17.37 بنسبة أي مميوف دج، 949.31وحماية الموارد الطبيعة، نجد أنيا لـ تتعدى 
 .(%41.96) مميوف دج 464,12المالي لممشاريع، استيمؾ مف القيمة المالية المخصصة  

ىذا التوزيع لقيمة الدعـ و نسبة التنفيذ المالي في المشاريع، يوصمنا إلى أف المشاريع الجوارية  
المدمجة في والية قسنطينة، ذات طابع تجييزي أكثر منيا تنموي في الشؽ االقتصادي، ما يطرح 

إشكالية أخرى تتمحور حوؿ آليات التكفؿ باالحتياجات االقتصادية لمسكاف، بما أف التنمية الريفية يجب 
أف يراعى فييا، التكامؿ بيف العناصر الثالثة الرئيسية، التي تتعمؽ بالتجييز والتكفؿ االجتماعي وخمؽ 

. نشاطات اقتصادية لتحسيف مداخيؿ السكاف

 :اآلثار االجتماعية و االقتصادية لممشاريع الجوارية في الوالية -2-4
: يمكف تمخيص أىـ نتائج تطبيؽ المشاريع الجوارية المدمجة في والية قسنطينة فيما يمي

: يمكف حصرىا فيما يمي: اآلثار االجتماعية لممشاريع الجوارية المدمجة - أ
 وتتمثؿ أساسا في عدد المشاريع التي مست كؿ البمديات، والعمميات التي تضمنيا :اآلثار اإليجابية -

السكف الريفي، )ىذه المشاريع تصب تقريبا كميا في منحى تحسيف األوضاع االجتماعية لمسكاف 
 .(...الطرقات، الغاز الطبيعي

نسبة انجاز المشاريع شيدت تأخر في بعض العمميات، خاصة في شقيا المتعمؽ : اآلثار السمبية -
بالطرقات وتييئة اإلقميـ، لعدـ أىمية بعض الييئات مف ناحية وعدـ إعطاء األولوية لتنفيذ المشاريع 
الجوارية المدمجة في بعض القطاعات الفاعمة، مما قمؿ مف تأثيرىا اإليجابي في تحسيف األوضاع 

 .االجتماعية لمسكاف
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 :اآلثار االقتصادية لممشاريع الجوارية المدمجة  - ب
: اقتصرت اآلثار االقتصادية لممشاريع في النقاط التالية

 فقط مف الحجـ المالي المخصص لممشاريع لعمميات تنويع النشاط % 6.9تخصيص نسبة  -
االقتصادي، واقتصرت ىذه العمميات في بعض النشاطات الفالحية، كتربية الحيوانات الصغيرة، 

، واألشجار المثمرة في بعض المواقع، مما يجعميا ( أبقار03منح بعض العائالت )واألبقار 
 .مبادرات ال يمكف مف خالليا خمؽ ديناميكية اقتصادية

 100400)بمقاربة حجـ الدعـ المالي المخصص والمحقؽ بعدد السكاف المستيدفيف في المشاريع  -
 54.430,59، نجد أف متوسط االستفادة لكؿ فرد مف قيمة الدعـ المخصص لـ يتجاوز (نسمة

 دج، مما يجعؿ المشاريع 19.250,93دج، ومتوسط االستفادة لمفرد مف الدعـ المحقؽ لـ يتعدى 
الجوارية ال تأخذ بعيف االعتبار البعد االقتصادي، وال يمكنيا تمبية الحاجيات االقتصادية لسكاف 

 multi)األرياؼ، الذيف في األساس يعتمدوف في حياتيـ عمى ما يعرؼ بتعدد النشاطات 
activités) بيف كؿ ما ىو متاح في مناطقيـ . 
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: التنمية الريفية في والية ميمة: المبحث الثاني

 :في والية ميمة (PPDR) تطبيق المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية  -1

 :توزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية في والية ميمة -1-1
:  بمدية كاآلتي21 مشروع جواري موزعة عبر 79استفادت والية ميمة مف 

في والية ميمة  (PPDR)توزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية : (66)جدوؿ رقـ 

معالجة + 2013محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر

نسبة سكان 
 المناطق المبعثرة

 المستفيدين

عدد سكان 
المناطق المبعثرة 

 في البمدية

عدد سكان 
الموقع 
 المستفيد

عدد األسر 
 المستهدفة

( PPDR)موقع المشروع   البمدية

أوالد خموؼ  شوؼ، مشتة المالحة، ضاية، مشتة عيف الكرمة،  مشتة الخربة، مشتة السجرة 318 1817 5919 30,7

65,63 6500 4266 814 

أقارو، جناف داروف، لعناصر، بيف لوعر، ): 01جناف داروف تيميالف، المحيط 
بوحميـ، ): 3، المحيط (الزاوية، مستينة، تامولة): 02، المحيط (عيف شتواف، تميرة
الوزطة، غدير القروة، الدار القديمة، تومسمت، ): 04،  المحيط (بوياغياؿ، برواؽ

 ،  زاوية قاع الكاؼ2، بيف لوعر2، غدير القروة(أمزاؿ السفمى، أمزاؿ العميا

 مينار زارزة

العاليقة، أوالد حمودة، دىامشة لفكاليف  165 974 696 136,06  سيدي خميفة
لمصاؿ -  مخاط، ىوارة – مولة حباسة، سفيسفة –ولجة بوخميؼ  432 1929 2641 73,04  الشيقارة
، رقادة، تامدة، بجاعطة،  محيط أوالد النجاح 2 و 1الزعامة : رقادة، محيط 278 1245 3801 40,96  أحمد راشدي
أوالد - الخمفي، الرنجية-  سخونة، طورش–  شوارة ،  فضيمة، الخمفي-سخونة 697 3658 1786 204,82

2الرنجية -  سخونة، 2أوالد بازر- الخمفي،2طورش –  شوارة ، 2 فضيمة ، بازر يحي بني قشة  

، تسداف 2كـر قميعة،محيط المنار،محيط مزلية،محيط عرب الواد، محيط المنار 721 3528 7851 44,94  تسداف حدادة

50,17 7218 3621 855 
قاع الكاؼ، محيط بوىني، محيط بف فالؽ، محيط بوجنب،  محيط سيدي 

، محيط بف 2، محيط بوىني2، محيط بوجنب2الزروؽ، محيط سيدي الزروؽ
، محيط غمرياف  2فالؽ

 الرواشد

، 02بومعراؼ، محيط واد المالح،  محيط لمعادف، محيط الحماـ، محيط لمعادف  463 2180 1957 111,39
، 02، محيط الحماـ 02محيط واد المالح   تيبرقنت

بوتخماتف، بوكعباف، فاىـ  279 1175 4987 23,56  مشيرة
محيط واد الكبير،  محيط الروسية،   محيط القندولة  548 1984 3095 64,1  العياضي يرباس
قاسراس البياتة، السميسر، عيف لحماـ، عيف شقوؼ، الوصاؼ، ىباشة  329 1550 3149 49,22  حمالة
بويطاف، واد الباوط  115 489 8301 5,89  عميرة أراس
بوداود، أوالد صالح، واد جمعة  240 982 6382 15,39  تسالة لمطاعي
الواضية، بيموؿ الغربية  293 1288 6458 19,94  ترعي بايناف
طالب، عيف عباس، قمودة  21 84 6601 1,27  الدراجي بوصالح
شوافة، أكباب، عيف عمراف  37 148 7078 2,09  بوحاتـ
حمارة، مرابطيف، الواضية  77 308 5213 5,91  فرجيوة
دحس  53 265 6705 3,95  بف يحي ع الرحماف
أوالد بوزيد  47 188 9100 2,07  تاجنانت
بادباغ  42 168 11090 1,51  التالغمة

  البمديات المستفيدةمجموع 6902 32159 116528 43.30
19.78 162547 

 

 مجموع سكان المناطق المبعثرة في الوالية
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 PPDRموقع المشروع الجواري 

خريطة توزيع المشاريع الجوارية : المصدر
لمتنمية الريفية لوالية ميمة ، محافظة الغابات 

معالجة + 2013لموالية   

 PPDRتوزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية : والية ميمة( 38)خريطة رقـ 

 كم 12  6 0

 تسالة

 أراس عميرة لمطاعي

ترعي باينان 
 مينارزارزة

 الرواشد

تسدان حدادة 

زغاية 

وادي النجاء 

تيبرقنت 

 قشة بني

 فرجيوة

 العياضي برباس

عين البيضاء 

أحريش 

 بوصالح دراحي

شلغوم العيد 

بن يحي عبد الرحمان 

تاجنانت 

أوالد خلوف 

المشيرة 

التالغمة 

عين الملوك 

وادي العثمانية 

وادي سقان 

أحمد راشدي  سيدي خليفة 

عين التين 

ميلة 

سيدي مروان 

 الشيقارة

 حمالة

القرارم قوقة 

بوحاتم 
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 بمدية مف المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية، 32 بمدية في والية ميمة مف أصؿ 21استفادت 
 مشروع جواري، وزعت بطريقة متباينة بيف البمديات، حيث أكبر استفادة مف حيث 79وبمغ عددىا 

مشاريع،  (09)مشاريع، تمييا بمدية يحي بني قشة بتسع  (10)العدد كانت في بمدية الرواشد بعشرة 
مشاريع، أما باقي البمديات فتبايف بيا  (07)مشاريع، و تيبرقنت بسبع  (08)وبمدية مينار زارزة بثماني 

. مشاريع (06)العدد مف مشروع واحد إلى ستة 

 نسمة، مف 32159 أسرة ريفية، أي 6902مست المشاريع الجوارية في البمديات المستفيدة 
 نسمة يسكنوف في المناطؽ المبعثرة ليذه البمديات، أي ما يمثؿ نسبة استفادة لسكاف 116528أصؿ 

، أما مقارنة بعدد سكاف المناطؽ المبعثرة عمى مستوى الوالية و البالغ % 43.30ىذه المناطؽ بػ 
 نسمة، فقد بمغت نسبة السكاف الذيف استفادت مناطقيـ مف المشاريع الجوارية بػ  162547عددىـ 
، و ىي نسبة قريبة مف نسبة االستفادة مف المشاريع الجوارية لسكاف المناطؽ المبعثرة في % 19.78

، و ىي نسب ضعيفة جدا ال تعبر عف الحجـ الحقيقي لسكاف % 11.47والية قسنطينة و التي بمغت 
. األرياؼ في الواليتيف، خاصة في والية ميمة

بمقارنة مواقع االستفادة مف المشاريع في والية قسنطينة بمواقعيا في والية ميمة، نالحظ ىنالؾ 
تبايف كبير في التوزيع و كذلؾ عددىا، حيث المالحظ اف في والية قسنطينة كانت االستفادة بمعدؿ 
مشروع في كؿ بمدية، عمى عكس والية ميمة، أيف بمغ متوسط عدد المشاريع الجوارية في  البمديات 

 مشاريع تقريبا في كؿ بمدية، ىذا يعطي رؤية واضحة عف الخصوصية الريفية لجزء كبير 3المستفيدة 
مف بمديات والية ميمة، خاصة الواقعة في شماؿ الوالية، و بالتالي كاف التركيز عمييا كبير في توزيع 

.  المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية
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: عمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية في والية ميمة -1-2

 عممية، تنقسـ بيف عمميات 612المبرمجة في الوالية  ( مشروع79)تضمنت المشاريع الجوارية 
االقتصادية، ووزعت -الرعوية، و عمميات تخص التنمية االجتماعية-الغابية-تخص التنمية الفالحية

: ىذه العمميات عمى المواقع عمى النحو التالي

في والية ميمة  (PPDR)توزيع عمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية : (67)    جدوؿ رقـ 

معالجة + 2013محافظة الغابات لوالية ميمة :      المصدر

 العمميات في المشاريع
( PPDR)عدد المشاريع   البمدية

( %)النسبة   (عممية)العدد 
 الرواشد 10 71 11,60
 مينار زارزة 8 51 8,33
 تيبرقنت 7 50 8,17
 تسداف حدادة 6 50 8,17
 يحي بني قشة 9 49 8,01
 الشيقارة 3 44 7,19
 أوالد خموؼ 6 42 6,86
 حمالة 4 39 6,37
 تسالة لمطاعي 3 31 5,07
 العياضي برباس 3 29 4,74
 سيدي خميفة 3 27 4,41
 أحمد راشدي 4 25 4,08
 ترعي بايناف 2 21 3,43
 مشيرة 3 20 3,27
 عميرة أراس 2 17 2,78
 بف يحي ع الرحماف 1 10 1,63
 التالغمة 1 10 1,63
 تاجنانت 1 8 1,31
 فرجيوة 1 7 1,14
 ي بوصالححدرا 1 6 0,98
 بوحاتـ 1 5 0,82
 المجموع 79 612 100



 2014-2009واقع التنمية الريفية في الواليتين  --------------------------------------------------السادس  الفصل

 

212 

 عممية مختمفة و متنوعة، منيا 618 المبرمجة في الوالية 79سجمت في المشاريع الجوارية الػ 
االقتصادية، وعدد -الرعوية، و منيا ما يخص التنمية االجتماعية-الغابية-ما يخص التنمية الفالحية

، وبالنظر ( عممية108)ىذه العمميات كبير مقارنة بعدد عمميات المشاريع الجوارية في والية قسنطينة 
لعدد العمميات حسب البمديات نالحظ أف البمديات التي استفادت بعدد أكبر مف المشاريع، بيا عدد 

 عممية، متبوعة ببمدية مينار زارزة 71بػ  ( مواقع10)أكبر مف العمميات، في مقدمتيا بمدية الرواشد 
 . عممية51بػ  (مواقع08)

 : في والية ميمةPPDRحصيمة توقيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية  -1-3

 في والية ميمة PPDRالرعوية في إطار -الغابية-إنجاز عمميات التنمية الفالحية: (68)جدوؿ رقـ 

معالجة  + 2013محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر

الغابية في إطار المشاريع الجوارية في -  الرعوية–بمغت نسبة إنجاز عمميات التنمية الفالحية 
، أي أقؿ مف المتوسط، والمالحظ أف كؿ العمميات لـ تكتمؿ ماعدا تشييد زرائب % 40.31والية ميمة 

 ىكتار، كما ىو مبرمج، أما باقي العمميات فقد عرفت 55لألغناـ و التي بمغت نسبة اإلنجاز بيا 
، عمى غرار فتح و تييئة الدروب، % 20تأخر في اإلنجاز و منيا ما لـ تتعدى بو نسبة اإلنجاز 

تييئة الينابيع و إنجاز أحواض المياه، ىذا التأخر في إنجاز مشاريع العمميات، راجع إلى عدة أسباب، 
أىما يمكف في عدـ قدرة محافظة الغابات و مديرية المصالح الفالحية، باعتبارىما الجية المكمفة 

الحجـ  (دج)القيمة المالية 
 العممية

المحققة  المخصصة   المحقؽ  المبرمج 
 تصحيح مجاري المياه 3 ـ105992 3 ـ23300 338,89 57,42
 فتح الدروب 151,95 17,5 324,62 5,78
 تييئة الدروب  كـ205,3  كـ35 300,89 5,03
 تعييف منبع و إنجاز خزاف  منبع103  منبع12 51,17 5,41
 تييئة الينابيع  منبع80  منبع5 50,70 4,53
 التحسيف العقاري  ىكتار1901  ىكتار901,5 46,27 17,32
 تشييد زرائب األغناـ  ىكتار55  ىكتار55 36,83 36,83
 غرس األشجار المثمرة  ىكتار289  ىكتار280 20,23 13,11
 حفر اآلبار  آبار10  أبار5 6,22 0,20

 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع 1175,82 145,62



 2014-2009واقع التنمية الريفية في الواليتين  --------------------------------------------------السادس  الفصل

 

213 

بتسيير المشاريع لوحدىما عمى تجسيد ىذه العمميات بالنظر لحجميا الكبير و تنوعيا بيف مختمؼ 
. (...الري، األشغاؿ العمومية، )القطاعات 

 145,62 مميوف دج، استيمؾ منو فقط 1175,82و قد خصص إلنجاز ىذه العمميات مبمغ 
، و يرجع % 12.49مميوف دج، أي أف نسبة استيالؾ مبمغ االستثمار الموجو ليذه العمميات بمغت 

. السبب إلى عدـ إكماؿ مشاريع العمميات

و بالنظر إلى حجـ االستثمار الموجو لكؿ عممية، استحوذت عممية تصحيح مجاري المياه 
(correction torrentielle) مميوف دج، أي ما 338.89، عمى أكبر حصة مف المبمغ المحدد بػ  

الغابية، -الرعوية- مف الحجـ المالي الكمي المخصص لعمميات التنمية الفالحية% 28.82يمثؿ نسبة 
 عمى التوالي، أما باقي العمميات فمـ % 25.59 و % 27.61تمييا عممية فتح الدروب و تييئتيا بػ 
.  فقط% 5تتعدى بو نسبة المبمغ المخصص ليا 

إف ىذا التوزيع في مبالغ االستثمار في العمميات المبرمجة، يعطى صورة واضحة عمى التوجو 
 في التركيز عمى حماية الوسط الطبيعي مف جية و العمؿ عمى PPDRالضمني لممشاريع الجوارية 

تثبيت السكاف بتوفير بعض التجييزات، ألف خمؽ تنمية بيذه المجاالت يجب أف تتضمف توفير 
. عمميات مف شأنيا حماية الوسط و كذلؾ استغالؿ الموارد المحمية و تفعيميا في خمؽ الثروة

، تمثمت أساسا (élevage)كما تضمنت ىذه المشاريع  عمميات أخرى تخص التربية الحيوانية 
في بعض النشاطات التي تخص تربية الحيوانات الصغيرة ، مثؿ تربية النحؿ و الدواجف، و كذلؾ 

  :  توزيع بعض األبقار و األغناـ عمى المستفيديف مف المشاريع الجوارية، و ىي اآلتي

 في والية ميمة PPDRتربية الحيوانات في إطار  (69)جدوؿ رقـ 

متوسط االستفادة لألسر عدد األسر المستفيدة العدد النوع 
  خاليا10 34  خمية340تربية النحؿ 

  دجاجة207 18 دجاجة 3740تربية دجاج البيض 
  ديؾ رومي100 12  ديؾ رومي1200تربية الديؾ الرومي 

  أبقار03 19 بقرة 57تربية األبقار 
 رؤوس غنـ 05 236  رأس 1180تربية األغناـ 

  319المجموع 
معالجة + 2013محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر
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 أسرة مف نشاطات التربية الحيوانية في مواقع المشاريع الجوارية بوالية ميمة، 319استفادت   
منيا مف استفاد في التربيات الصغيرة، و منيا في تربية األبقار واألغناـ، حيث بمغ عدد المستفيديف في 

 أسرة ، تخص تربية النحؿ و دجاج البيض والديؾ الرومي، بمعدؿ استفادة ضعيؼ 64التربية الصغيرة 
جدا، مقارنة أوال بعدد سكاف المواقع المستفيدة مف المشاريع مف جية، وحجـ الحيوانات المستفاد منيا، 

 دجاجة لكؿ أسرة مستفيدة، يتبادر لذىننا سؤاؿ حوؿ قدرة ىذا 207حيث إذا نظرنا مثال إلى توزيع 
. النشاط عمى خمؽ الثروة و مساعدة السكاف في تحسيف مستواىـ االقتصادي و المعيشي

 في والية ميمة PPDRاالقتصادية في إطار -إنجاز عمميات التنمية االجتماعية: (70)جدوؿ رقـ 

معالجة + 2013محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر    

باعتبار أف السكف الريفي ىو أىـ تجييز لتثبيت السكاف، فعمى غرار والية قسنطينة استفادة 
 1179 مسكف جديد، أنجز منو 1223 سكف، منيا 1346والية ميمة في إطار المشاريع الجوارية مف 

. مساكف (07) ، و توسعة سبو 72 مسكف أنجز منيا 116مسكف، و ترميـ 

 مسكف، و بمدية العياضي برباس بػ 105وسجؿ أكبر عدد لممستفيديف في بمدية سيدي خميفة بػ 
 مسكف، أما باقي البمديات فقد تبياف فييا عدد المستفيديف 110 مسكف و بمدية أحمد راشدي بػ 101

. في مواقع المشاريع مف بمدية ألخرى

 دج، و ىو مبمغ 642,25مبمغ  (جديد، توسعة، ترميـ)بمغ حجـ الدعـ المالي لمسكف الريفي 
. الغابية-الرعوية–معتبر مقارنة بحجـ الدعـ المالي لباقي العمميات في إطار التنمية الفالحية 

 

  

الحجـ  (مميوف دج)القيمة المالية 
 العممية

المحققة  المخصصة   المحقؽ  المبرمج 
 بناء سكف ريفي  مسكف1223  مسكف1179 611,5 589,5
 توسعة سكف ريفي  مساكف70  مساكف70 1,75 1,75
 ترميـ سكف  مسكف116  مسكف 72 29 18

 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع 642,25 609,25

64,67

35,33

عمليات التنمة االجتماعية االقتصادية 
عمليات التنمة الفالحية-الغابية-الرعوية

(42)شكل رقم   

نسبة الدعم المالي في المشاريع الجوارية لمتنمية 
الريفية في والية ميمة بين عمميات التنمية 
 الفالحية و التنمية االجتماعية االقتصادية
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الغابية القسط األكبر - الرعوية–عمى عكس والية قسنطينة، أخذت عمميات التنمية الفالحية 
 64.67، في والية ميمة بنسبة (PPDR)من حجم االستثمار في المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 

 فقط في والية قسنطينة، كما تركزت عمميات التنمية االجتماعية % 35.10، مقارنة بـ %
 من الحجم % 35.33االقتصادية في والية ميمة عمى السكن الريفي فقط بحجم استثمار قدر بـ 

. المالي الكمي المستثمر في المشاريع الجوارية عمى مستوى الوالية

 :في والية ميمة (PPDRI)تطبيق المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة  -2

 :في والية ميمة (PPDRI)توزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة  -2-1

 مشروع جواري لمتنمية الريفية المدمجة، غطت جميع البمديات 227برمج في والية ميمة مف 
 :  مشاريع تقريبا في كؿ بمدية، و تبايف توزيعيا بيف البمديات وجاء اآلتي (07)بمتوسط سبعة 

في والية ميمة  (PPDRI)توزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة : (71)جدوؿ رقـ 

نسبة سكان الريف 
 المستفيدين

عدد سكان المناطق 
المبعثرة و التجمعات 
 الثانوية في البمدية

عدد 
السكان 

 المستفيدين
( PPDRI)اسم موقع المشروع  عدد 

 المشاريع
 البمدية

237,28 8758 20781 
واد سبتراب عزيزة، السواقي، الربيا الكبرى، تيسويت، حماـ ولد الربيع، نواظر، 

 الكدية، عزيزة
8 

عيف البيضاء 
 أحريش

165,51 5109 8456 
طورش شوارة، حماـ، لمقاصب، الخمفي ولد بازر، سخونة الرنجية، العناصر، 

، قوادرة  قرقور، مرثـو
 يحي بني قشة 9

162,78 4984 8113 
عياد، عزيبالف، عيف الدفمة، عرب الشعبة، العياضي برباس، جناف عالـ، 

 مالكا، سواحمة
 العياضي برباس 8

105,98 12239 12971 
بوعمواف،بولعياف،لمعمرة،قاع الكاؼ،كريكة،قرقابة،زنقة، سيدي زروؽ،حمولة 
 لوناكؿ،رحبت،قدادرة،أوالد عميوة بف فالؽ،الفرج، بالمف،قزيوع،عيف الطوب،

 الرواشد 17

105,03 8655 9090 
جبؿ الحمفة، عيف عباس، واد الباب، تنسة، لمطاىر، عيف البضاء، مروانة، 

 دباح شرارو، الكاؼ، دار الحمرا، كركار
 دراحي بوصالح 11

96,34 23 991 23114 
،رممة، 1بوشارؼ، تاراست،حبايؿ عيف صفصاؼ،شعبة الوصفاف، بوشارؼ

 سبيخية لولى، مرابطيف،كاؼ لحمر، كاؼ مزلوشة، المارة، قرونة، واد بوصالح
 فرجيوة 13

94,28 11360 10710 
المنار، أوالد بوشريط، الخميس، ركاع الحمرة، تافيراست، الرمانة، أيرماف، 

 بوشقوؼ، عيف المرج، تيميزار، السطح، أوالد الكبير، مالرة
 تسداف حدادة 13

93,28 13711 12789 
تامولة، مستينة، عيف جنب بوىاروف، بوركاف لعكوط، أساواط، أمزاؿ السفمى، 

 ، لعناصر، قاع الكاؼ1مستينة
 مينار زارزة 9

 المشيرة 7 جبؿ فحاـ، أغالد، فحـ بوتاخماتف، عياد، تامطالس، شعرة، زاوية بف زروؽ 5208 6092 85,49
 الشيقارة 6 اليواري، زوابي، القيقبة، وارزيز، مخاط، ولجة بوخميؼ 9814 11612 84,52
 وادي النجاء 7 ، المعادف، لكحمة2، صابر السفمى، بوزامر، كربوس2بويغد، تاريدلت 4823 5856 82,36
 زغاية 6 ، عشاقب، قرمودة2راس مزاير، جالمة، المناحؿ، جممة 2975 3976 74,82
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 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر

 مشروع، وزعت عمى كؿ بمديات 227بمغ عدد المشاريع الجوارية المدمجة في والية ميمة 
الوالية، بأعداد مختمفة، لكف توزيعيا المجالي كاف متبايف، وقد سجؿ أكبر عدد لممشاريع في بمدية 

 11 و13 مشروع، تمييا كؿ مف بمديات فرجيوة، تسداف حدادة، دراحي بوصالح بػ 17الرواشد بمجموع 
مشروع عمى التوالي، وعمى العمـو ومف خالؿ خريطة توزيع ىذه المشاريع في مجاؿ الوالية، نالحظ 
تركزىا في شماؿ الوالية، خاصة في الشماؿ الغربي، وأىـ ما يمز ىذه المنطقة ىو التضرس الشديد 

بيا، وتمثؿ منطقة سفوح الجباؿ الشمالية لموالية، و المنطقة االنتقالية بيف الجبؿ واألحواض الداخمية، 
ما يعطي لممنطقة خاصية التضرس، مما يجعميا مناطؽ ىامشية مف جية، ذات مؤىالت متوسطة مف 

 أحمد راشدي 4 ،2راس الود، بوتوتاف، القابؿ، رقادة 3913 5392 72,57
 القراـر قوقة 7 القرية بودماغ، موالس، قطارة، غار سميـ،براؽ سقداؿ، توربة، بير سبع نمامشة 7693 13511 56,94
 وادي سقاف 6 بقطاش، فمتاف، عيف بويكني، سجار، مشتة بف داوي، أوالد يعقوب 3640 6969 52,23
 سيدي مرواف 8 ،الخروب،خنؽ الطوب3فرج الخروب،الزاوية،راس البير،بوداب،سوادة،راس البير 3395 7397 45,90

45,20 8781 3969 
تيف الجاىمي، بوطويؿ عيف عمار، تافرنت، عيف الكرمة، المالحة، الخربة، 

 2حاسي برقوؽ، لمعاوف
 أوالد خموؼ 8

 عميرة أراس 6 ، الصامتة، القوبع2الوطية، راس الواد، درايات، درايات 6111 14318 42,68
 الترعي بايناف 3 محجر بف لفاؽ، المرابع، الغربية 4606 10954 42,05
 سيدي خميفة 3 عيف كحمة لفكاليف، العاليقة، واد زرارة 1407 3417 41,18
 حمالة 8 حمالة،أوالد القايـ،النشـ، ىباشة،بوىاروف،دوار الوصاؼ، البور،عيف قمرة 3108 7770 40,00
 تسالة لمطاعي 5 بوداود، جبؿ داية، بوزوراف، عيف بغمة، السداري 3339 8688 38,43

38,12 21781 8302 
، بير بوكشيش، دىرة أجروت، مشتة الشارؼ، أوالد براىـ،  درغوت، دخمة بمـو

 األبيار، أوالد مسعود، عيوف العجايز
 التالغمة 9

33,02 17701 5845 
المالحة، المغازة، عيف فوة، سيدي عريج، محارزة، عمر، شيباف، بربارة، عيف 

 الخياف، دراع المتناف
 وادي العثمانية 10

 بوحاتـ 5 عيف عباس، تنسة، لمطاىر، عيف الحمرة، ريغة، قمودة 3283 13690 23,98
 تيبرقنت 2 دراع بف خالفة، تيمريجيف 665 3211 20,71
 عيف المموؾ 5 ، سيراؽ2، تابسبست، تابسبست2عيف بزاطي، عيف بزاطي 1127 6946 16,23

 7 أوالد عيسى، دوحسموقيا، عيف عمار، دحس، عيف آسيا، بيار، بوطويؿ 1230 7746 15,88
بف يحي عبد 

 الرحماف
 عيف التيف 1 دوار بف زكري 595 5108 11,65
 ميمة 5 حي بوصوؼ، سيدي خننو، مارشو، البطحة، بوفوح، قنازع 707 6535 10,82

7,31 27022 1974 
والد محاسنة، تاحاماشت، مراد، سالؼ أشمغـو العيد، بوبفور، سدرة، الواد، 

 مغمسة، بير ىاشـ
 شمغـو العيد 10

 تاجنانت 1 عيف التيف 140 11702 1,20
 المجموع 227 / 193893 324982 59,66
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الناحية الطبيعية، إضافة إلى ىذا، تنتشر عمى طوؿ ىذه السفوح مجموعة مف التجمعات السكانية 
 .، تتميز بالخاصية الريفية(دواوير ومشاتي)الصغيرة 

، دور كبير في توقيع المشاريع (التضاريس، توزيع السكاف)وبالتالي كاف ليذيف العامميف 
.   بالطريقة المتباينة التي تبرزىا خريطة مواقع المشاريع الجوارية المدمجة
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 PPDRIموقع المشروع الجواري المدمج  

خريطة توزيع المشاريع الجوارية : المصدر
لمتنمية الريفية لوالية ميمة ، محافظة الغابات 

معالجة + 2013لموالية   

 PPDRIتوزيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة : والية ميمة( 39)خريطة رقـ 
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: في والية ميمة (PPDRI)عمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة  -2-2

في والية ميمة   (PPDRI)توزيع عمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة : (72)جدوؿ رقـ 

 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر

 العمميات في المشاريع
 البمدية

( %)النسبة   (عممية)العدد 
 الرواشد 92 7,54
 دراحي بوصالح 80 6,56
 فرجيوة 75 6,15
 العياضي برباس 73 5,98
 يحي بني قشة 65 5,33
 مينار زارزة 61 5,00
 الشيقارة 60 4,92
 وادي العثمانية 57 4,67
 القراـر قوقة 55 4,51
 سيدي مرواف 54 4,43
 تسداف حدادة 54 4,43
 حمالة 43 3,52
 التالغمة 43 3,52
 عيف البيضاء أحريش 36 2,95
 بوحاتـ 36 2,95
 شمغـو العيد  33 2,70
 أوالد خموؼ 33 2,70
 عيف المموؾ 30 2,46
 زغاية 27 2,21
 وادي سقاف 25 2,05
 عميرة أراس 23 1,89
 بف يحي عبد الرحماف 23 1,89
 وادي النجاء 22 1,80
 أحمد راشدي 20 1,64
 ترعي بايناف 19 1,56
 المشيرة 18 1,48
 ميمة  18 1,48
 تسالة لمطاعي 15 1,23
 سيدي خميفة 12 0,98
 تيبرقنت 11 0,90
 عيف التيف 5 0,41
 تاجنانت 2 0,16
المجموع  1220 100
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اتسـ توزيع العمميات حسب المشاريع في البمديات، بعدد المشاريع، حيث المالحظ اف البمديات  
التي ُوقع بيا عدد أكبر مف المشاريع عي التي بيا اكبر عدد مف العمميات، أي أف ىذا التوزيع في 

العمميات خضع لحجـ المشاريع بالدرجة األولى، لكف إذا أسقطنا مواقع تنفيذ ىذه العمميات مجاليا، فإف 
 مف عدد العمميات المبرمجة في % 64.24البمديات الشمالية أخذت أكبر حصة منيا وفاقت نسبة 

. إطار المشاريع عمى مستوى الوالية

 : في والية ميمةPPDRIالمدمجة  حصيمة توقيع المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية -2-3

: العمميات المنجزة في المشاريع - أ
، %70.18بمغت نسبة تنفيذ عمميات المشاريع الجوارية المدمجة عمى مستوى بمديات الوالية 

 .تباينت نسبة اإلنجاز مف محور آلخر
نسبة إنجاز المشاريع الجوارية المدمجة حسب محاور التنمية في والية ميمة : (73)جدوؿ رقـ 

( %)نسبة اإلنجازنوع العمميات المحاور 

 الريؼ العيش لسكاف ظروؼ تحسيف
فتح الطرقات، السكف الريفي، تييئة الطرقات، قاعة عالج، 

الخ ...الكيرباء، الغاز الطبيعي، الصرؼ الصحي، 
63.14 

 الوسط في االقتصادية األنشطة تنويع
 الريفي

تربية النحؿ، تربية الدواجف، التحسيف العقاري، غرس األشجار 
الخ ...المثمرة، تربية األنعاـ، تربية األبقار، 

73.15 

 حماية الموارد الطبيعية
تصحيح مجاري المياه، التشجير، تنظيؼ الودياف، تنظيؼ 

الخ ... تثبيت الحواؼ،  الشعاب،
74.26 

 70.18/  المجموع

 معالجة + 2017 ميمة سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في والية قاعدة بيانات، ميمةمحافظة الغابات لوالية : المصدر

 كإنجاز لعمميات محور حماية الموارد الطبيعية، وىي أكبر نسبة % 74.26سجمت نسبة 
مقارنة بالمحاور األخرى، وىذا التقدـ في اإلنجاز لنفس السبب في والية قسنطينة، وىو االىتماـ الكبير 
الذي توليو محافظة الغابات ليذا المحور، وفيما يخص العمميات التي تخص تحسيف ظروؼ العيش، 

سبب التأخير في  ، ويفسر%73.15 و %63.14وتنويع النشاط االقتصادي تراوحت نسبة اإلنجاز بيف 
تنفيذ العمميات إلى نفس األسباب المذكور سابقا في والية قسنطينة 

 
                                                           

 معالجة + 2017ميمة  سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في والية قاعدة بياناتمحافظة الغابات لوالية ميلة،  - 
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 : حجم الدعم المخصص و المستهمك - ب
بمغ مبمغ الدعـ المالي المخصص لممشاريع الجوارية في الوالية، و حسب عقود النجاعة الممضاة مف 

، أي أف  دج1711,70 مميوف دج، استيمؾ منو فعميا مبمغ 6152,98، قيمة 2014 حتى 2009
 فقط، اختمفت مبالغ الدعـ المبرمج والمحقؽ في % 27.82نسبة استيالؾ قيمة الدعـ لـ تتعدى 
  .محاور التنمية الثالثة بشكؿ متبايف

 قيمة و نسبة الدعـ المخصص والمستيمؾ في المشاريع الجوارية في والية ميمة حسب محاور التنمية : (74)جدوؿ رقـ   
نسبة استهالك 

 (% )الدعم
 الدعم المستهمكقيمة 
 (مميون دج)

نسبة الدعم 
 (% )المخصص

 الدعم المخصصقيمة 
 محاور التنمية (مميون دج)

 تنويع النشاط االقتصادي 945,71 15,37 255,91 27,06
 تحسيف ظروؼ العيش 4606,12 74,86 947,87 20,58
 حماية الوسط الطبيعي 601,15 9,77 507,92 84,49
 المجموع 6152,98 100 1711,70 27,82

 2017ميمة  سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في والية أنجز وفؽ قاعدة بيانات: المصدر

استحوذت عمميات تحسيف ظروؼ العيش عمى أكبر قيمة مالية في الدعـ الموجية لممشاريع، 
 مف قيمة الدعـ في كؿ المشاريع عمى مستوى % 74.86 مميوف دج، ما يقابؿ نسبة 4606.12بقيمة 

الوالية، وتتكوف ىذه العمميات أساسا مف فتح الطرقات و تييئتيا، السكف الريفي، الربط بالغاز 
الخ، ما جعؿ قيمة الدعـ كبير بالنظر لتكمفة اإلنجاز، أما الدعـ في ...والكيرباء، بناء قاعات عالج

 مميوف 945,71محور تنويع النشاط االقتصادي ومحور حماية الوسط الطبيعي فقد بمغ عمى التوالي 
 فيما يخص محور تنويع % 27.06 مميوف دج، واستيمؾ مف قيمة ىذا الدعـ نسبة 601.15دج و

  مف محور حماية الوسط الطبيعي% 84.49النشاط االقتصادي، و

 :اآلثار االجتماعية و االقتصادية لممشاريع الجوارية في الوالية -2-4
: يمكف تمخيص أىـ نتائج تطبيؽ المشاريع الجوارية المدمجة في والية ميمة فيما يمي

: يمكف حصرىا فيما يمي: اآلثار االجتماعية لممشاريع الجوارية المدمجة - أ

                                                           

 معالجة + 2017ميمة  سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في والية قاعدة بياناتمحافظة الغابات لوالية ميلة،  -  
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 مست المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة كؿ بمديات الوالية، وبمغ عددىا :اآلثار اإليجابية -
 نسمة مف سكاف الريؼ، 193893 مشاريع لكؿ بمدية، كما استفاد منيا 07 مشروع، بمتوسط 227

 . مف العدد اإلجمالي لسكاف أرياؼ الوالية59.66ما يمثؿ نسبة 
 أىميا عدـ إنجاز المشاريع بنسبة كبيرة، وتعقيدات التنفيذ حالت دوف إنجاحيا، وىذا :اآلثار السمبية -

راجع لعدد المتدخميف في المشاريع مف جية، وعدـ الجدية في التعامؿ معيا مف بعض المتدخميف، 
 .ضؼ إلى ذلؾ ضعؼ الرقابة والمتابعة في أثنا اإلنجاز

 
 :اآلثار االقتصادية لممشاريع الجوارية المدمجة  - ب

: اقتصرت اآلثار االقتصادية لممشاريع في النقاط التالية
التركيبة المالية لممشاريع ركز فييا عمى تحسيف ظروؼ العيش، لكف بمقارنة ىذه الحجـ المالي  -

 مف ىذا الحجـ المالي، وكانت نسبة % 20.58المخصص، ونسبة التنفيذ، فيي لـ تتعدى نسبة 
، كدليؿ (%84.49)استيالؾ الحجـ المالي لمخصص لحماية الوسط الطبيعي ىي اكبر نسبة 

 . عمى عدـ تحقيؽ المشاريع ليدؼ التنمية اإلقتصادية لسكاف الريؼ في الوالية
 193893)بمقاربة حجـ الدعـ المالي المخصص والمحقؽ بعدد السكاف المستيدفيف في المشاريع  -

 دج، 32244,48، نجد أف متوسط االستفادة لكؿ فرد مف قيمة الدعـ المخصص لـ يتجاوز (نسمة
 دج، وىو مبمغ جد ضعيؼ في 8828,06ومتوسط االستفادة لمفرد مف الدعـ المحقؽ لـ يتعدى 

 .ظؿ االحتياجات الكبيرة لسكاف الريؼ
جزء كبير مف التركيبة المالية استيمكت في عمميات حماية الوسط، وعمميات ذات طابع تجييزي  -

 . تصب طابع التنمية االجتماعية
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: خالصة الفصل

:  تطبيؽ سياستيف ريفيتيف2014 و 2003شيدت الواليتيف في الفترة الممتدة بيف 

 2003في سنة  (PPDR)المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية  -

، وقعت ىذه PNDRطبقت ىذه المشاريع في إطار المخطط الوطني لمتنمية الفالحية والريفية 
المشاريع في والية قسنطينة بمعدؿ مشروع في كؿ بمدية، حيث اختير دوار أو مشتة وبرمجت فيو 

عمميات غمب عمييا الطابع التجييزي، في حيف وزعت ىذه المشاريع بطريقة مختمفة، واستفادت بعض 
. البمديات مف عدة مشاريع، ولـ تستفد أخرى تماما

تميزت مضاميف ىذه المشاريع بالضعؼ والتركيز عمى بعض التجييزات، وكاف تطبيقيا جد 
. محدود مجاليا، لـ تحدث تغيير في الركود الذي تشيده المجاالت الريفية

 2009بعد سنة  (PPDRI)المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة  -

لتدارؾ نقائص المشاريع األولى، جاءت المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة برؤيا 
جديدة، أىميا إشراؾ أكبر عدد مف الفاعميف والمتدخميف في المشروع، كذلؾ توسعة العمميات عدد 

. العمميات، وعدد المواقع المستفيدة مف المشاريع

ىذا الطرح الجديد لممشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، كانت تبعات تنفيذه سمبية، مف 
حيث العمميات التي تضمنتيا المشاريع، والتي غمب عمييا طابع التجييز وحماية الوسط الطبيعي، 

عمى حساب التنمية اإلقتصادية وتحسيف ظروؼ عيش سكاف األرياؼ، ناىيؾ عمى التسيير الذي لـ 
يرقى إلى مستوى طرح فكرة تنفيذ المشاريع، مف تخمي بعض المتدخميف عف دورىـ، وعدـ جدية البعض 

.  اآلخر في تنفيذ العمميات المكمفة بيا



 

 الفصل السابع

 المحلية في التنمية الريفية في واليتي الجماعاتدور 
 2014-2009 قسنطينة وميلة
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 :تمهيد

المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة أداة في تطبيق سياسة التجديد الريفي، واحتوت ىذه 
. المشاريع عمى عدة عمميات، اختمفت باختالف الفاعمين والمتدخمين، ومنيم البمدية والوالية

في ىذا الفصل سنحاول الوقوف عمى مدى فاعمية البمدية والوالية في إحداث التنمية الريفية، 
.   (البمدية، الوالية)في مجاالت تعتبر تنميتيا وترقيتيا من صالحيات ومسؤوليات ىذين األخيرتين 

المخطط القطاعي والمخططات البمدية ودورها في التنمية الريفية في والية قسنطينة : المبحث األول

 بمدية، وقد استفادت كميا من مشاريع جوارية لمتنمية الريفية 12تحتوي بمدية قسنطينة عمى 
وبمغ حجم .  مشروع تقريبا لكل بمدية14 مشروع، أي بمتوسط 174المدمجة، وقدر عدد المشاريع بيا 

 مميون دينار، فيما لم تتعدى قيمة الدعم المستيمك 5464.83الدعم الكمي المخصص لممشاريع كميا 
، ويفسر ىذا % 30.23 مميون دينار، أي نسبة استيالك الدعم المبرمج لممشاريع ىو 1651.81

. بعدم تنفيذ كل المشاريع، والتي بقيت منيا عدة عمميات حبر عمى ورق

وبالرجوع إلى نوع العمميات التي احتوتيا تركيبة المشاريع الجوارية المدمجة في الوالية، نجدىا 
كثيرة جدا، وتختمف في نوعيا، منيا ذات طابع فالحي، وتجييزي، أشغال عمومية، وغيرىا، ويمكن  

: تقسيميا إلى ثالثة أقسام رئيسية

 عمميات التنمية االقتصادية -

 عمميات التنمية االجتماعية  -

 عمميات حماية الوسط -

وعمى اختالف نوع العمميات في المشاريع، اختمفت مصادر التمويل، باعتبار أن المشروع 
، ضف إلى (البمدية والوالية)الجواري المدمج ىو مشروع يشترك فيو كل الفاعمين عمى المستوى المحمي 

ذلك كل الييئات القطاعية التنفيذية عمى مستوى الوالية، أي أن المشاريع الجوارية ىي مشاريع ذات 
. طابع قطاعي ومحمي، فيما يخص نوع العمميات ومصدر التمويل

:  أىم البرامج التمويمية لعمميات المشاريع الجوارية ىي
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محافظة الغابات، مديرية الفالحة، مديرية األشغال )البرامج القطاعية الوالئية لمتنمية لممديريات  -
 .(الخ...العمومية، مديرية الصحة، مديرية التربية

 .الصندوق الوطني لمسكن -

 .صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز -

إضافة إلى ىذه البرامج والصناديق، التي تمول المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، 
توجد كذلك السمطات المحمية، ممثمة في البمدية والوالية، يشاركا في ىذه المشاريع عن طريق المخطط 

 والمذان يعتبران أىم أداتين عمى المستوى ،(PSD)، والمخطط القطاعي لمتنمية (PCD)البمدي لمتنمية 
. المحمي لمدفع بالتنمية

لكن السؤال المطروح، وبما أن المناطق الريفية التي استفادت من المشاريع الجوارية لمتنمية 
الريفية المدمجة، ىي مناطق تابعة لمجال البمدية، وبالتالي تعتبر تنميتيا من صالحيات البمدية 

والوالية، ىل فعال تكفمت البمدية والوالية بتنمية ىذه المناطق اليشة؟ وكيف كانت مساىمتيا في إطار 
تنفيذ المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة؟ 

ودورها في التنمية الريفية في والية قسنطينة ( PCD)المخططات البمدية لمتنمية : أوال
2009-2014: 

أىم أداة عمى مستوى البمدية لمتخطيط وتنفيذ مشاريع  (PCD)يعتبر المخطط البمدي لمتنمية 
تنموية، وفي كل سنة تقوم السمطات المحمية بإعداد مخطط، يشمل كل العمميات والمشاريع التي ستنفذ 

. عمى مستوى البمدية بما بخدم توجيات ومتطمبات التنمية بيا

وكما ىو معموم أن البمديات في الجزائر، ىي مجاالت مختمطة بين مجاالت حضرية ومجاالت 
ن اختمفت نسبة الحضر والريف بيا، تبقى المجاالت الريفية بحاجة إلى التدخل والتكفل  ريفية، وحتى وا 

بصفة خاصة، وفي ىذا السياق وجب عمى السمطات المحمية الوقوف عمى تنمية ىذه المجاالت 
. والتكفل بيا في مخططاتيا التنموية، خاصة المخطط البمدي لمتنمية، والمخطط القطاعي لمتنمية
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عمميات المخططات البمدية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية المدمجة في والية قسنطينة  -1
2009-2014: 

عمميات المخططات البمدية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية المدمجة في والية : (75)جدول رقم 
 2014-2009قسنطينة 

عدد العمميات  األسر عدد  نوع العممية  البمدية اسم الموقع

11 

 البيار 42 إنجاز درب

 ابن باديس

 السناينية 18 إعادة تييئة درب
 إنجاز / إنجاز فضاء لمعب/ إنجاز فرع إداري/إنجاز قاعة عالج

 بن والي 46  التزويد بمياه الشرب/درب لفك العزلة

 اإلخوة عزيزي 12 إنجاز درب
 بن يعقوب 39  إنجاز درب لفك العزلة/إنجاز فرع إداري

 سوالمية 17 فتح طريق 

09 

 إنجاز شبكة الصرف / صيانة طريق بمدي/تجديد اإلنارة العمومية
 عين الكبيرة 88 الصحي

 بوقصيبة نعمان 12 تجديد اإلنارة العمومية مسعود بوجريو
 كاف بني حمزة 42 تجديد اإلنارة العمومية

 / إنجاز شبكة مياه الشرب/ الصرفت تجديد قنوا/خزان مياه
 مسيدة 245 إنجاز رصيف

06 

 الضبابية 135  إعادة تجديد مجري المياه/إنجاز شبكة الصرف الصحي

 بكيرة 135  إنجاز شبكة الصرف الصحي/إنجاز شبكة مياه الشرب حامة بوزيان

 عين توتة رمادة 53  تنظيف المقبرة/تييئة سكن ريفي

04 
 مشتة حيدوسي 600 إعادة تييئة مبنى إداري

 المجابرية 1340  تييئة طريق والئي/إنجاز قاعة عالج زيغود يوسف
 تة البربايقةشم 20 تييئة طريق والئي

03 
 زواينية كيكاية 196 التزويد بمياه الشرب

 لحمايد 131 إنجاز قاعة عالج عين السمارة
 دوار غرنوطة 20 صيانة طريق بمدي

02 
 بني مستينة 68 تييئة حضرية

 ديدوش مراد
 القرابة 162 إنجاز شبكة مياه الشرب

 بني حميدان الزاوية 170 تجديد قناة مياه الشرب 01
 أوالد رحمون لعزيز بمقاسم 33 تجديد قنوات مياه الشرب 01
 عين أعبيد برج مييريس 12 إعادة تييئة طريق بمدي 01
 المجموع // 5113 // 38

معالجة + 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية قسنطينة : المصدر    
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 بمدية شاركت بمخططاتيا 12بمديات من أصل  (09)من خالل الجدول نالحظ أن تسعة 
، PPDRIبعمميات تنموية في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة  (PCD)البمدية لمتنمية 

.  فيما لم تسجل أي عممية في ىذا اإلطار بالنسبة لبمديات قسنطينة، الخروب وابن زياد

 ما PCD عممية في إطار 38 عممية مسجمة في المشاريع منيا 1093بمغ عدد العمميات 
.  من إجمالي عدد العمميات في المشاريع الجوارية المدمجة عمى مستوى الوالية% 3.47يمثل نسبة 

بـ  (PCD)وقد سجل في بمدية ابن باديس أكبر عدد من العمميات في المخطط البمدية لمتنمية 
، أي في إطار تنفيذ المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 2014-2009 عممية في الفترة الممتدة بين 11

 06 عمميات، لتمييا بمدية حامة بوزيان بـ 09المدمجة، تمييا بمدية مسعود بوجريو في نفس الفترة بـ 
 03 و01 عمميات، وباقي البمديات تراوح بيم عدد العمميات بين 04عمميات، وبمدية زيغود يوسف بـ 

. عمميات

أما بالنسبة لنوع العمميات، فيي كميا تصب في إطار التجييز والتنمية االجتماعية، عمى غرار 
نجاز الطرق، الصرف الصحي، قنوات مياه الشرب، تييئة أو إنجاز قاعة عالج ، وىذه ...تييئة وا 

. العمميات اليدف منيا في العموم ىو تثبيت السكان ال أكثر

 :مساهمة المخططات البمدية لمتنمية في عمميات التنمية الريفية بوالية قسنطينة -1-1

بمديات عمميات في إطار  (09) بمدية عمى مستوى الوالية، برمجت تسعة 12من أصل 
: مخططاتيا البمدية لمتنمية ضمن المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة وىي كاآلتي

 

نسبة عمميات المخططات البمدية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية  شكل رقم )43(: 

المدمجة في والية قسنطينة

96,53%

3,47% نسبة عمليات المشاريع الجوارية
للتنمية الريفية المدمجة خارج إطار
المخطط البلدي للتنمية
نسبة عمليات المخطط البلدي
للتنمة في إطار المشاريع الجوارية
المدمجة
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 مساىمة المخططات البمدية لمتنمية في عمميات التنمية الريفية بوالية قسنطينة: (76)جدول رقم 

 PCDنسبة عدد السكان المستفيدين من عمميات 
( %)مقارنة بالعدد اإلجمالي لسكان الريف 

 في  العمميةعدد
 PCDإطار 

السكان عدد 
 المستفيدين

عدد مواقع المشاريع 
 البمدية الجوارية

 زيغود يوسف 03 7840 04 120,91
 مسعود بوجريو 04 1548 09 42,41
 عين السمارة 03 1388 03 28,09
 ديدوش مراد 02 920 02 22,27
 بني حميدان 01 680 01 10,67
 ابن باديس 06 696 11 9,64
 حامة بوزيان 01 540 06 1,42
 أوالد رحمون 01 132 01 0,89
 عين أعبيد 01 48 01 0,52

 المجموع // 20452 38 21,55
 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية قسنطينة : المصدر    

 

 

 

 

 

 

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة استفادة سكان الريف من عمميات المخطط البمدية لمتنمية، 
جاءت متباينة وتختمف من بمدية ألخرى، وقد بمغ متوسط ىذه االستفادة عمى مستوى الوالية 

، وىذا إذا ما قارنا عدد السكان في المناطق المبعثرة والتجمعات الثانوية عمى مستوى 21.55%
الوالية، بعدد المستفيدين من العمميات التي تضمنيا المخطط البمدية لمتنمية، والتي وجيت لممجاالت 

. الريفية، في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية
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شكل رقم )44(: نسبة استفادة سكان الريف من عمليات المخطط البلدي للتنمية 

في والية قسنطينة من 2009 -2014

لتنمية نسبة استفادة سكان الريف من عمليات المخطط البلدي ل
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وفي ىذا السياق نجد أن اكبر بمدية استفاد سكان الريف بيا من المخطط البمدي لمتنمية، ىي 
، بل تعدت ومست عمميات المخطط البمدي لمتنمية كل المجاالت الريفية (%120.91)بمدية زيغود 

وتعدتيا إلى المجاالت الحضرية وشبو حضرية، تمييا بمدية مسعود بوجريو بنسبة استفادة لسكان الريف 
، ثم %42.41 لتصل إلى 2014 و2009بيا من المخطط البمدي لمتنمية لمفترة الممتدة بين سنتي 

ـ أما باقي البمديات فمم تتعدى نسبة استفادة %22.27، وديدوش مراد بـ %28.09بمدية عين السمارة بـ 
. %10سكان الريف بيا من المخططات البمدية لمتنمية 

 وىذه النسب الضعيفة الستفادة سكان الريف من برامج وعمميات المخططات البمدية لمتنمية 
 .في الوالية، تعكس نقص تكفل البمديات بمجاالتيا الريفية، وتيميش ىذه المجاالت

تركيبة عمميات المخططات البمدية لمتنمية الموجهة لممجاالت الريفية في والية قسنطينة  -1-2
2009-2014: 

تحميل تركيبة العمميات والبرامج التي تضمنتيا المخططات البمدية لمتنمية، في إطار المشاريع 
: الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة يعطينا ما يمي

تمثمت في شق وتييئة الطرقات : تهيئة المجال

بناء أو تييئة قاعة عالج : الجانب الصحي

. الخ...الربط بقنوات مياه الشرب، الصرف الصحي، اإلنارة العمومية: التنمية االجتماعية

أي أن كل العمميات اقتصرت عمى الشق االجتماعي، وىي امتداد لممشاريع والمخططات التي 
كانت تطبق سابقا في المجاالت الريفية، والتي ال تتعدى محاوالت لتثبيت السكان والخد من النزوح 

.  نحو المدن

الحجم المالي لعمميات المخططات البمدية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية المدمجة في  -2
 :2014-2009والية قسنطينة 

 دج،  مميون5464,83بمغ الحجم المالي المبرمج لعمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 
، ومن مجموع الحجم المالي %30.23 دج، أي بنسبة  مميون1651,81منيا  (استيمك)حقق 
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المخصص لممشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في إطار المخططات البمدية لمتنمية توجد 
 : مميون دج، موزعة عمى البمديات كالتالي674,42
الحجم المالي لعمميات المخططات البمدية لمتنمية في والية قسنطينة في إطار : (77)جدول رقم 

 2014-2009المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 

( %)النسبة 
الحجم المالي لمعمميات 

 (مميون دج)
 البمدية اسم الموقع نوع العممية

41.8 281.78 

 إنجاز / إعادة تييئة درب/ إنجاز درب/فتح طريق
 / إنجاز فضاء لمعب/ إنجاز فرع إداري/قاعة عالج

 إنجاز / التزويد بمياه الشرب/إنجاز درب لفك العزلة
  إنجاز درب لفك العزلة/ إنجاز فرع إداري/درب

 / البيار/سوالمية
 / بن والي/السناينية

 بن /اإلخوة عزيزي
 يعقوب

 ابن باديس

23.3 157.08 

 الصرف ت تجديد وتوسعة قنوا/إنجاز خزان مياه
 إنجاز / إنجاز شبكة مياه الشرب/الصحي

 إنجاز شبكة الصرف /صيانة طريق بمدي/رصيف
 تجديد اإلنارة / تجديد اإلنارة العمومية/الصحي

 العمومية

 /عين الكبيرة/مسيدة 
 كاف /بوقصيبة نعمان
 بني حمزة

 مسعود بوجريو

17.5 118.18 
 مجري تييئة إعادة /إنجاز شبكة الصرف الصحي

 إنجاز شبكة الصرف / إنجاز شبكة مياه الشرب/المياه
  تنظيف المقبرة/ريفيالسكن ال تييئة /الصحي

 عين / بكيرة/الضبابية
 حامة بوزيان توتة رمادة

 إنجاز قاعة عالج تييئة /إعادة تييئة مبنى إداري 48.81 7.2
 طريق والئي

 /مشتة حيدوسي
 زيغود يوسف تة البربايقةش م/المجابرية

 صيانة / إنجاز قاعة عالج/التزويد بمياه الشرب 20.65 3.1
 طريق بمدي

 / لحمايد/زواينية كيكاية
 عين السمارة غرنوطة دوار

 ديدوش مراد  القرابة/بني مستينة  إنجاز شبكة مياه الشرب/تييئة حضرية 29.52 4.4
 بني حميدان الزاوية تجديد قناة مياه الشرب 0,76 0,1
 أوالد رحمون لعزيز بمقاسم تجديد قنوات مياه الشرب 13,70 2,0
 عين أعبيد برج مييريس إعادة تييئة طريق بمدي 3,94 0,6
 المجموع 674,42 100

 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية قسنطينة : المصدر    

من الجدول نالحظ تباين كبير في حجم االعتمادات المالية، المخصصة لمتنمية الريفية في 
 مميون دج، أي ما يعادل نسبة 674.42، والتي لم تتعدى (PCD)إطار المخططات البمدية لمتنمية 

.  من مجموع الحجم المالي المخصص لممشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة% 12.34
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أما بالنسبة لبمديات والية قسنطينة، فأكبر بمدية خصصت حجم مالي معتبر في إطار 
، لتنمية مجاالتيا الريفية في إطار 2014 و 2009مخططاتيا البمدية لمتنمية لمفترة الممتدة بين سنتي 

 مميون دج، ما 281.78المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، ىي بمدية ابن باديس بمجموع  
 من إجمالي الحجم المالي لعمميات المخططات البمدية لمتنمية في إطار التنمية % 41.8يمثل نسبة 

الريفية، وىذا راجع إلى كون البمدية ذات طابع ريفي، إضافة إلى ميزتيا اليامشية، ما يحتم عمى  
السمطات المحمية توجيو المخطط البمدي لمتنمية لتنمية المجاالت اليامشية في البمدية، قصد التكفل 

 من إجمالي %23.3 مميون دج، بنسبة 157.08بانشغاالت ساكنييا،  تمييا بمدية مسعود بوجريو بـ  
الحجم المالي لعمميات المخططات البمدية لمتنمية في إطار التنمية الريفية، وىي بمدية تمتاز بطابعيا 

. الخ....الريفي، ثم بمديات حامة بوزيان، زيغود يوسف، 
نسبة استثمار المخططات البمدية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية : (78)جدول رقم 

 في والية قسنطينة 2009-2014

الحجم المالي الكمي لعمميات 
المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 

 (مميون دج)المدمجة 

الحجم المالي لعمميات المخططات البمدية لمتنمية 
في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية           

 (مميون دج)

نسبة استثمار المخططات 
البمدية لمتنمية في مشاريع 

 %التنمية الريفية  

5464,83 674,42 12.34 
 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية قسنطينة : المصدر    

، في % 12,34لم تتعدى قيمة استثمار المخططات البمدية لمتنمية في عمميات التنمية الريفية 
 مميون دج خصصت لمشاريع 5464,83، حيث من حجم 2014 و 2009الفترة الممتدة بين سنتي 

بـ  (PCD)التنمية الريفية عمى مستوى الوالية، شاركت البمديات عبر مخططاتيا البمدية لمتنمية 
 مميون دج، وىي نسبة ضعيفة جدا، خاصة وأن ىده المجاالت الريفية تقع مسؤولية التكفل 674,42

  .بيا وتنميتيا عمى عاتق البمدية

لطالما عانت المجاالت الريفية من التيميش، وخير دليل عمى دلك ىو عدم اىتمام السمطات 
المحمية بيده المجاالت، وان تدخمت فييا تكون لتثبيت السكان ال أكثر، ىذا ما يطرح العديد من 

التساؤالت فيما يخص من يتحمل مسؤولية تنمية ىده المجاالت، ىل ىي السمطات المحمية المتمثمة في 
.  البمدية؟ أم ىي السياسات القطاعية المركزية التي ال تأخذ بعين االعتبار خصوصية ىده المجاالت
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ودورها في التنمية الريفية في والية قسنطينة ( PSD)المخططات القطاعية لمتنمية : ثانيا
2009-2014 :

عمميات المخططات القطاعية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية المدمجة في والية  -1
 :2014-2009قسنطينة 

عمميات المخططات القطاعية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية المدمجة في والية : (79)جدول رقم 
 2014-2009قسنطينة 

األسر عدد  نوع العممية عدد العمميات  البمدية اسم الموقع

06 

 سناينية 18 تييئة طريق والئي

 بن والي 46 / الربط بالغاز الطبيعي/تييئة السكن الريفي ابن باديس
 / فتح طريق غابي/فتح طريق حماية من الحرائق

 مشتة الديبة 10 إعادة إعمار

09 

 صفصافة 125 سد ترابي 

 زيغود يوسف

 تييئة / الربط بالغاز الطبيعي/تييئة طريق والئي
 حيدوسي 600 مدرسة إبتدائية

 العنصور 702 تييئة طريق والئي
 تفاحة 287  بناء برج مراقبة غابية/تييئة قاعة عالج

 قطوشة 66  تييئة طريق غابي/تشجير

05 
 فتح / أشغال غابية/فتح طريق حماية من الحرائق

 إنجاز وحدة ألعوان / إعادة إعمار/طريق غابي
 الغابات

 عين السمارة أوالد لبان 11

04 
 بني مستينة 68 تييئة طريق بمدي

 ديدوش مراد
 القرابة 212  إعادة إعمار/ تييئة طريق غابي/تييئة طريق بمدي

 الخروب مشتة قربي 8   تييئة طريق غابي/ أشغال غابية/إعادة إعمار 03

03 
 تافرنت 112  الصرف الصحي/أشغال غابية

 قسنطينة
 عرزي 9 أشغال غابية

02 
 دراع السردوك 7 إنجار وحدة ألعوان الغابات

 حامة بوزيان
 الضبابية 135 تييئة طريق بمدي

 ابن زياد واد الدفمة 30  فتح طريق حماية من الحرائق/فتح طريق غابي 02
 مسعود بوجريو مسيدة 245 إنجاز طريق بمدي 01
 أوالد رحمون بدوي بوجمعة 106 تييئة السكن الريفي 01
 عين أعبيد زلباحة 10 فتح طريق غابي 01
 المجموع 2807 // 37

 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية قسنطينة : المصدر    
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لفترة الممتدة بين في ابمغ عدد البمديات التي استفادت من المخططات القطاعية لمتنمية، 
، 12 بمدية من أصل 11في إطار تطبيق المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة  -2014 2009

  20باستثناء بمدية بني حميدان، وقد بمغ عدد المواقع التي مستيا عمميات المخطط القطاعي لمتنمية 
 عمميات في 3 عممية، بمتوسط تقريبي 37موقع، بمعدل موقعين في كل بمدية، وقد بمغ عدد العمميات 

 .كل موقع

أما فيما يخص عدد العمميات حسب البمديات، نجد أن بمدية زيغود يوسف تأتي في المرتبة 
 الربط ،تييئة طريق والئيبناء سد ترابي في موقع الصفصافة، عمميات منيا،  (09)األولى بـتسعة 
ابتدائية، في موقع حيدوسي، أما بمدية ابن باديس فقد بمغ عدد العمميات تييئة مدرسة  وبالغاز الطبيعي

 بموقع بن والي، وتييئة طريق والئي بموقع الربط بالغاز الطبيعيعمميات، أىميا  (06)بيا ستة 
، أما باقي أوالد لباناعمار بموقع إعادة عمميات، أىميا  (05)سناينية، ثم بمدية عين السمارة بخمسة 

. عمميات (04)البمديات فتراوح بيا عدد عمميات المخطط القطاعي لمتنمية بين عممية واحدة إلى أربعة 

وعمى العموم فإن عدد عمميات المخطط القطاعي لمتنمية، التي وجيت لممجاالت الريفية في 
 عمميات في السنة موجية لممجاالت الريفية 7قميل جدا، بمتوسط  (2014-2009)الفترة المدروسة 

. في والية قسنطينة كاممة

، االىتمام أكثر بالمجاالت الريفية، فالتكفل بيا (البمدية والوالية)يبقى عمى السمطات المحمية 
يكفي لمعالجة عدة ظواىر متعمقة بمدى تخمف أو تطور الريف، ففي ىذا السياق ما عانت منو مدينة 
قسنطينة، جراء انتشار السكنات الفوضوية والقصديرية ما نتج عنيا من تشوه لممجال العمراني كان 

. كنتيجة مباشرة لمنزوح الريفي

نسبة عمميات المخطط القطاعي لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية  شكل رقم )45(: 

المدمجة في والية قسنطينة

96,50%

3,50% نسبة عمليات المشاريع الجوارية
للتنمية الريفية المدمجة خارج إطار
المخطط القطاعي للتنمية
نسبة عمليات المخطط القطاعي
للتنمة في إطار المشاريع الجوارية
المدمجة
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 :مساهمة المخططات القطاعية لمتنمية في عمميات التنمية الريفية في والية قسنطينة -1-1

 مساىمة المخططات القطاعية لمتنمية في عمميات التنمية الريفية في والية قسنطينة: (80)جدول رقم 

 PSDنسبة عدد السكان المستفيدين من عمميات 
( %)مقارنة بالعدد اإلجمالي لسكان الريف 

ات في  العمميعدد
 PSDإطار 

السكان عدد 
 المستفيدين

عدد مواقع المشاريع 
 الجوارية

 البمدية

زيغود يوسف  05 8013 09 123,58
 ديدوش مراد 02 1400 04 33,88
 مسعود بوجريو 01 1225 01 33,56
 ابن باديس 03 444 06 6,15
 أوالد رحمون 01 636 01 4,28
 ابن زياد 01 170 02 2,33
 قسنطينة 02 605 03 2,04
 حامة بوزيان 02 710 02 1,87
 عين السمارة 01 86 05 1,74
 عين أعبيد 01 50 01 0,54
 الخروب 01 42 03 0,05
 المجموع 20 13381 37 6,22

 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية قسنطينة : المصدر    

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة استفادة سكان الريف من عمميات المخططات القطاعية 
 متباينة مختمفة من بمدية ألخرى، وقد تراوحت بين  2014-2009لمتنمية، في الفترة الممتدة بين 

.  كنسبة استفادة سكان الريف من عمميات المخطط القطاعي لمتنمية% 123,58 إلى % 0,05
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شكل رقم )46(: نسبة استفادة سكان الريف من عمليات المخطط القطاعي للتنمية

نسبة استفادة سكان الريف من عمليات المخطط القطاعي للتنمية
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من حيث نسبة استفادة سكان الريف من عمميات المخطط القطاعي لمتنمية حسب البمديات، 
، أي % 123,58نجد بمدية زيغود يوسف ىي البمدية األولى، فقد استفادت سكان الريف بالبمدية بنسبة 

أن كل سكان الريف استفادوا من ىذه العمميات، ضف إلييا بعض المجاالت شبو حضرية، تمييا كل 
، أما بالنسبة لمبمديات األخرى % 33,56 و % 33,88من بمديتي ديدوش مراد ومسعود بوجريو بـ  

.  ببمدية الخروب% 0.05 ببمدية ابن باديس و % 6,15فمم تتعدى نسبة استفادة سكان الريف 

مما سبق يمكن القول أن المخطط القطاعي لمتنمية في والية قسنطينة في الفترة الممتدة بين 
، في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفي، لم تكن لو مساىمة كبيرة في ىذه 2009-2014

. المشاريع، ال من حيث عدد العمميات وال من حيث الحجم المالي

تركيبة عمميات المخطط القطاعي لمتنمية الموجهة لممجاالت الريفية في والية قسنطينة  -1-2
2009-2014: 

تنوعت عمميات المخطط القطاعي لمتنمية الموجية لممجاالت الريفية، بين نشاطات ذات طابع 
: تجييزي، وعمميات تيدف إلى حماية الوسط الطبيعي، ويمكن تصنيفيا كاآلتي

وىي عمميات تيدف إلى تثبيت السكان، أىميا تييئة الطرقات، : عمميات ذات طابع تجهيزي -
 .الخ...وفتح طرقات جديدة، الربط بالغاز الطبيعي، تييئة السكن الريفي

وىذه العمميات تيدف لممحافظة عمى الوسط الطبيعي : عمميات حماية الوسط الطبيعي -
 .الخ...فتح طريق حماية من الحرائق، التشجير، (الغابات خاصة)

كما سجل في عمميات المخطط القطاعي لمتنمية، عممية واحدة في التنمية اإلقتصادية 
. ، تمثمت في إنجاز سد ترابي، في موقع الصفصافة ببمدية زيغود يوسف(الفالحية)

ىذه العمميات بالنظر لتركيبتيا يغمب عمييا طابع تجييزي، واليدف منو ىو تثبيت السكان، 
 . والحد من تفريغ المجاالت الريفية من السكان
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الحجم المالي لعمميات المخطط القطاعي لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية المدمجة في والية  -2
 :2014-2009قسنطينة 

 مميون دج، 5464,83بمغ الحجم المالي المبرمج لعمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 
، ومن ىذا % 30.22 مميون دج، بنسبة استيالك لمحجم المالي 1651.81منو  (استيمك)حقق 

 :الحجم المالي المخصص لمشاريع التنمية الريفية، منيا نسبة لممخطط القطاعي لمتنمية، تتمثل

الحجم المالي لعمميات المخطط القطاعي لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية : (81)جدول رقم 
 2014-2009الريفية 

( %)النسبة  الحجم المالي 
 (مميون دج)لمعممية 

العممية   البمدية اسم الموقع

33.16 123.25 

 صفصافة سد ترابي

 زيغود يوسف
 حيدوسي تييئة مدرسة إبتدائية/ الربط بالغاز الطبيعي/ تييئة طريق والئي

 العنصور تييئة طريق والئي
 تفاحة بناء برج مراقبة غابية/ تييئة قاعة عالج

 قطوشة تييئة طريق غابي/ تشجير

23.67 109,39 
 سناينية تييئة طريق والئي

 بن والي الربط بالغاز الطبيعي/ تييئة السكن الريفي ابن باديس
 مشتة الديبة إعادة إعمار/ فتح طريق غابي/ فتح طريق حماية من الحرائق

/ فتح طريق غابي/ أشغال غابية/ فتح طريق حماية من الحرائق 52.2 11.29
 عين السمارة أوالد لبان إنجاز وحدة ألعوان الغابات/ إعادة إعمار

6.49 30 
 بني مستينة تييئة طريق بمدي

 ديدوش مراد
 القرابة إعادة إعمار/ تييئة طريق غابي/ تييئة طريق بمدي

 الخروب مشتة قربي إعادة إعمار أشغال غابية 9.4 2.03

3.47 16.6 
ة قسنطين تافرنت الصرف الصحي/ أشغال غابية/ تييئة طريق غابي

 عرزي أشغال غابية

4.97 23 
 دراع السردوك إنجار وحدة ألعوان الغابات

 حامة بوزيان
 الضبابية تييئة طريق بمدي

 بن زياد واد الدفمة فتح طريق حماية من الحرائق/ فتح طريق غابي 8.5 1.83
 مسعود بوجريو مسيدة إنجاز طريق بمدي 25,74 5.57
 أوالد رحمون بدوي بوجمعة تييئة السكن الريفي 25 5.41
 عين أعبيد زلباحة فتح طريق غابي 9 1.94
المجموع  462.08 100

 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية قسنطينة : المصدر    
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من الجدول نالحظ أن الحجم المالي المخصص في المخططات القطاعية لمتنمية، في إطار 
 مميون دج، وقد تباين الحجم المالي لمعمميات من بمدية ألخرى، 462.08المشاريع الجوارية، وقد بمغ 

 من الحجم اإلجمالي % 33.16 مميون دج، بنسبة 123.25حيث استفادت بمدية زيغود يوسف 
 مميون دج، 109,39لعمميات المخططات القطاعية لمتنمية، تمييا بمدية ابن باديس بحجم مالي قدر بـ 

. % 11.29 مميون دج، بنسبة 52.2، ثم بمدية عين السمارة بـ % 23.67بنسبة 
 مميون 25.74أما باقي البمديات فمم يتجاوز الحجم المالي لعمميات المخطط القطاعي لمتنمية، 

 8.5 مميون دج و 23دج، في بمدية مسعود بوجريو، والبمديات األخرى تراوح بيا الحجم المالي بين 
.  مميون دج
نسبة استثمار المخطط القطاعي لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية : (82)جدول رقم 

2009-2014 

الحجم المالي الكمي لعمميات المشايع 
الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة 

 (مميون دج)

الحجم المالي لعمميات المخططات البمدية لمتنمية 
في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية           

 (مميون دج)

نسبة استثمار المخطط 
القطاعي لمتنمية في مشاريع 

 %التنمية الريفية  

5464,83 462.08 8.45 
 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية قسنطينة :     المصدر

المشاريع )الجدول يبين أن نسبة استثمار المخطط القطاعي لمتنمية في مشاريع التنمية الريفية 
، لم 2014 و 2009، في والية قسنطينة لمفترة الممتدة بين سنة (الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة

التنمية ) من إجمالي الحجم المالي المخصص لممشاريع الجوارية لمتنمية الريفية % 8.45يتعدى نسبة 
 462.08، وىذا الحجم المالي من المخطط القطاعي لمتنمية الموجو لمتنمية الريفية، والمقدر بـ (الريفية

سنوات، يبقى جد محدود في ظل اتساع المجاالت الريفية، وحجم  (05)مميون دج، في خمسة 
 .االحتياجات بيا، وضرورة التكفل بسكانيا
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المخطط القطاعي والمخططات البمدية ودورها في التنمية الريفية في والية ميمة : المبحث الثاني

عمى غرار والية قسنطينة، استفادت والية ميمة في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 
، وعمميات في (PCD)، من عمميات المخططات البمدية لمتنمية 2014-2009المدمجة  بين سنتي 

، وىدا ما سنتطرق إليو في ىذا المبحث، بالوقوف عمى (PCD)إطار المخططات القطاعية لمتنمية 
ىذين المخططين، وىل كان ليما دور في تنمية المجاالت الريفية بالوالية في ظل تطبيق المشاريع 

. الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة

 :2014-2009ودورها في التنمية الريفية في والية ميمة ( PCD)المخططات البمدية لمتنمية : أوال

 عمميات المخططات البمدية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية المدمجة في والية ميمة  -1
2009-2014: 

عمميات المخططات البمدية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية المدمجة في والية : (83)جدول رقم 
 2014-2009ميمة 

عدد العمميات   البمدية اسم الموقع عدد األسر نوع العممية

11 

دراسة مجمع / دراسة الحماية من مياه الفياضانات
إنجاز الحماية من مياه / لمصرف الصحي

إنجاز شبكة مياه / إنجاز خزان لممياه/ الفياضانات
 معالجة إنزالق/ صاينة الطرق/ صالحة لمشرب

 كواردة 23

 يحي بني قشة

 طورش شيوارة 247 تييئة تجييز منابع/ تييئة وتجييز منابع

 سخونة الرنجية 203 فتح طريق

24 

 دار الحمرا 43 إنجاز فضاء لمعب

 دراحي بوصالح

إنجاز / إنجاز حجرات دراسة/ إنجاز قاعة عالج
إنجاز فضاء / إنجاز حجرات دراسة/ حجرات دراسة

 تصحيح مجاري المياه/ إنجاز فضاء لمعب/ لمعب
 ودباب 557

 مشتة الشوافة 515 تييئة شبكة المياة/ شبكة مياه الشربإنجاد
 إنجاز /إنجاز حجرة دراسة/ إنجاز حجرة دراسة

أشغال صرف / رصد وتييئة منابع/ سكنات ريفية
 إنجاز فضاء لمعب/ صحي

 عين بيضا 590

عادة إعتبار شبكة الصرف الصحي  عين الدفمة 590 إنجاز وا 

 سبع عيون 590 حفر بئر
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تييئة / فتح طريق/ فتح طريق/ قاعة لمجمعيات البمدية
عادة / وتزفيت طريق  شبكة الصرف اعتبارإنجاز وا 

عادة / الصحي   شبكة مياه الشرباعتبارإنجاز وا 
 

 مروانة 343

08 

تدعيم النقل / إنجاز خزان لممياه/ اإلنارة العمومية
 واد الكبير 69 إنجاز طريق/ المدرسي

تييئة المجاالت / تييئة طريق/ تييئة مدرسة لعياضي برباس
 3الدفمة  273 المتضررة من الفيضانات

 أوالد تاقزيرارقة 488 تييئة طريق

04 

 تيسويت 233 إنجار فضاء لمعب

 كودية 57 تييئة طريق عين البيضا أحريش

 عزيزة 50 فتح طريق/ إنجاز شبكة مياه صالحة لمشرب

04 
تييئة / إنجاز وتجييز قاعة عالج وسكن وظيفي

 المنار 420 تييئة طريق/ طريق
 تسدان حدادة

 بوشقوف 175 اإلنارة العمومية

 واد سقان سجار 80 إنجاز جدار داعم من الحجر 01

 الرواشد قزيوة 190 اإلنارة العمومية 01

02 
 أسواط 564 اإلنارة العمومية

 مينار زارزة
 تامولة 140 حفر بئر

 التالغمة أوالد مسعود 145 دراسة لمتنقيب عن المياه/ فتح طريق 02

 شمغوم العيد بير ىاشم 80 إنجاز قاعة عالج 01

نجاز شبكة الصرف / تييئة وتزفيت الطريق 03 دراسة وا 
نجاز شبكة الصرف الصحي/ الصحي  فرجيوة واد بوصالح 23 دراسة وا 

 بوحاتم قمودة 22 إنجاز قاعة عالج 01

 المجموع 13288 // 62

نسبة عمميات المخططات البمدية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية  شكل رقم )47(: 

المدمجة في والية ميمة

94,92%

5,08%
نسبة عمليات المشاريع الجوارية
للتنمية الريفية المدمجة خارج إطار
المخطط البلدي للتنمية
نسبة عمليات المخطط البلدي
للتنمة في إطار المشاريع الجوارية
المدمجة
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 بمدية عمى مستوى الوالية، 32 بمدية فقط من أصل 12من خالل الجدول نالحظ أن 
خصصت عمميات في إطار مخططاتيا البمدية لمتنمية لممشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، وقد 
تباينت من حيث عدد العمميات بيا من بمدية ألخرى، وقد بمغ إجمالي عدد العمميات في الفترة الممتدة 

 عمميات في كل بمدية، وعممية واحدة كل 5 عممية، أي بمتوسط 62، ما يقارب 2014-2009بين 
. سنة  لكل بمدية، وىو عدد قميل جدا مقارنة بحجم الوالية من جية، والطابع الريفي ألغمب بمدياتيا

وبالنسبة لعدد العمميات في كل بمدية، فقد سجمت بمدية دراحي بوصالح، أكبر عدد من 
 من إجمالي % 38.70 عممية، أي بنسبة 24العمميات في إطار مخططيا البمدي لمتمنية، بمجموع 

عدد عمميات المخططات البمدية لمتنمية الموجية إلى المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية عمى مستوى 
عمميات،  (06)عمميات، وبمدية لعياضي برباس بـستة  (08)الوالية، تمييا بمدية يحي بني قشة بـثمانية 

. عمميات (04)أما البمديات التسعة المتبقية فتراوح بيا عدد العمميات بين عممية واحدة و أربعة 

 مساهمة المخططات البمدية لمتنمية في عمميات التنمية الريفية بوالية ميمة -1-1

 مساىمة المخططات البمدية لمتنمية في عمميات التنمية الريفية بوالية ميمة (:84)جدول رقم 

 PCDنسبة عدد السكان المستفيدين من عمميات 
( %)مقارنة بالعدد اإلجمالي لسكان الريف 

 في ات العمميعدد
 PCDإطار 

السكان عدد 
 المستفيدين

عدد مواقع المشاريع 
 البمدية الجوارية

 دراحي بوصالح 07 16140 24 186,48
 العياضي برباس 03 4150 08 83,27
 يحي بني قشة 03 2365 11 46,29
 الرواشد 01 3700 01 30,23
 مينار زارزة 02 3700 02 26,99
 تسدان حدادة 02 2975 04 26,19
 عين البيضا أحريش 03 1700 04 19,41
 واد سقان 01 400 01 5,74
 التالغمة 01 725 02 3,33
 شمغوم العيد 01 400 01 1,48
 بوحاتم 01 110 01 0,80
 فرجيوة 01 115 03 0,48

 المجموع 26 36480 62 23,05
معالجة + 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر    
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شممت عمميات المخططات البمدية لمتنمية في والية ميمة في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية 
 نسمة، وتباينت نسبة عدد 36480 بمدية، بمجموع سكاني قدر بـ 12 موقع، في 26الريفية المدمجة 

، (%)السكان المستفيدين من عمميات ىذه المخططات البمدية مقارنة بالعدد اإلجمالي لسكان الريف 
بين تغطية كاممة لسكان الريف في بمدية واحدة، وباقي البمديات لم تشمل بعمميات المخططات لكل 

سكان الريف، باستثناء بمدية دراحي بوصالح التي بمغت نسبة المستفيدين من سكان الريف من 
، أي تعدت المجاالت الريفية غمى الشبو حضرية، سجمت في % 186.48عمميات المخطط البمدي 

.  في بمدية لعياضي برباس% 83.27 في بمدية فرجيوة و% 0.48باقي البمديات نسبة تراوحت بين 

تركيبة عمميات المخططات البمدية لمتنمية الموجهة لممجاالت الريفية في والية ميمة  -1-2
2009-2014 

كما في والية قسنطينة، تركيبة العمميات التي تضمنتيا المخططات البمدية لمتنمية في إطار 
المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في والية ميمة، لم تخرج عن سياق التنمية االجتماعية، 

. وتيدف إلى تثبيت السكان، والحد من النزوح

سيطر عمى تركيبة عمميات المخططات البمدية لمتنمية لفي إطار المشاريع الجوارية لمتنمية 
: الريفية المدمجة العمميات التالية

نجاز شبكات الصرف الصحي - نجاز طرقات، تييئة وا   تييئة وا 
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شكل رقم )48(: نسبة استفادة سكان الريف من عمليات المخطط البلدي للتنمية 

في والية ميلة من 2009 - 2014

نسبة استفادة سكان الريف من عمليات المخطط البلدي للتنمية
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نجاز بعض حجرات دراسية، تييئة  - نجاز شبكات المياه الصالحة لمشرب، تييئة وا  تييئة وا 
 ...قاعات عالج

أي أن التوجيو العام لعمميات المخططات البمدية لمتنمية ىو التكفل بالشق االجتماعي لسكان 
. الريف

الحجم المالي لعمميات المخططات البمدية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية المدمجة في  -2
 :2014-2009والية ميمة 

 6152,98بمغ الحجم المالي المبرمج لعمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية في والية ميمة 
، ومن مجموع الحجم %27.82 دج، أي بنسبة  مميون1711.70منيا  (استيمك)مميون دج، حقق 

تضمنتيا   مميون دج518.92المالي المخصص لممشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، توجد 
 :المخططات البمدية لمتنمية، موزعة عمى البمديات كالتالي

الحجم المالي لعمميات المخططات البمدية لمتنمية في والية ميمة في إطار المشاريع : (85)جدول رقم 
 2014-2009الجوارية لمتنمية الريفية 

( %)النسبة 
الحجم المالي لمعمميات 

 (مميون دج)
 البمدية اسم الموقع نوع العممية

21,85 113,39 

دراسة مجمع لمصرف / الفيضاناتدراسة الحماية من مياه 
إنجاز خزان / الفيضاناتإنجاز الحماية من مياه / الصحي
/  الطرقصيانة/ إنجاز شبكة مياه صالحة لمشرب/ لممياه

 /تييئة تجييز منابع/  تييئة وتجييز منابع/انزالقمعالجة 
 فتح طريق

 / طورش شيوارة/كواردة
 يحي بني قشة سخونة الرنجية

35,86 186,11 

إنجاز حجرات /  إنجاز قاعة عالج/إنجاز فضاء لمعب
 إنجاز/ تصحيح مجاري المياه/ إنجاز فضاء لمعب/ دراسة 

/  إنجاز سكنات ريفية/تييئة شبكة المياه/شبكة مياه الشرب
عادة /أشغال صرف صحي/ رصد وتييئة منابع  إنجاز وا 

 قاعة لمجمعيات / حفر بئر/ شبكة الصرف الصحياعتبار
عادة / تييئة وتزفيت طريق / فتح طريق/ البمدية إنجاز وا 

  شبكة مياه الشرباعتبار

 / ودباب/دار الحمرا
 عين /مشتة الشوافة

 / عين الدفمة/بيضا
 / مروانة/سبع عيون

 دراحي بوصالح

9,79 50,79 
تدعيم النقل / إنجاز خزان لممياه/ اإلنارة العمومية

تييئة / تييئة طريق/  تييئة مدرسة/إنجاز طريق/ المدرسي
  تييئة طريق/المجاالت المتضررة من الفيضانات

/ 3 الدفمة /واد الكبير
 لعياضي برباس / أوالد تاقزيرارقة
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 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر    

من الجدول نالحظ أن الحجم المالي لعمميات المخططات البمدية لمتنمية في إطار المشاريع 
 مميون دج، تباين حجم المالي لمعمميات من بمدية 518.92الجوارية لمتنمية الريفية بوالية ميمة بمت 

ألخرى، وقد سجمت بمدية دراحي بوصالح أكبر حجم مالي في مخططاتيا البمدية لمتنمية في إطار 
بمجموع  (2014-2009)سنوات  (05)تطبيق المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية، عمى مدار خمسة 

، من إجمالي الحجم المالي لعمميات المخططات البمدية % 35.86 مميون دج بنسبة 186.11
 113.39الموجية لمتنمية الريفية عمى مستوى الوالية، تمييا بمدية يحي بني قشة بحجم مالي قدر بـ 

، أما باقي البمديات فقد تراوح الحجم المالي لعمميات مخططاتيا البمدية % 21.85مميون دج، بنسبة 
 . مميون دج في بمدية عين البيضا أحريش75,62 مميون دج و 0.77بين 

نسبة استثمار المخططات البمدية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية : (86)جدول رقم 
 في والية ميمة 2009-2014

الحجم المالي الكمي لعمميات 
المشايع الجوارية لمتنمية الريفية 

 (مميون دج)المدمجة 

الحجم المالي لعمميات المخططات البمدية لمتنمية 
في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية           

 (مميون دج)

نسبة استثمار المخططات 
البمدية لمتنمية في مشاريع 

 %التنمية الريفية  

6152,98 518.92 8.43 
 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر    

 إنجاز شبكة مياه صالحة / تييئة طريق/إنجار فضاء لمعب 75,62 14,57
عين البيضا   عزيزة/ كودية/تيسويت فتح طريق/ لمشرب

 أحريش

/ تييئة طريق/ إنجاز وتجييز قاعة عالج وسكن وظيفي 31,74 6,12
 تسدان حدادة  بوشقوف/المنار  اإلنارة العمومية/تييئة طريق

 واد سقان سجار إنجاز جدار داعم من الحجر 2,00 0,39
 الرواشد قزيوة اإلنارة العمومية 0,77 0,15
 مينار زارزة  تامولة/أسواط  حفر بئر/اإلنارة العمومية 5,50 1,06
 التالغمة أوالد مسعود دراسة لمتنقيب عن المياه/ فتح طريق 6,00 1,16
 شمغوم العيد بير ىاشم إنجاز قاعة عالج 12.00 2,31
 بوحاتم قمودة إنجاز قاعة عالج 10.00 1,93

نجاز شبكة الصرف / تييئة وتزفيت الطريق 25,00 4,82 دراسة وا 
نجاز شبكة الصرف الصحي/ الصحي  فرجيوة واد بوصالح دراسة وا 

 المجموع 518,92 100,00
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بمغمت نسبة مساىمة المخططات البمدية لمتنمية في مشاريع التنمية الريفية المدمجة بين سنتي 
 مميون دج من أصل 518.92، أي بحجم مالي قدر بـ % 8.43 في والية ميمة 2009-2014

. الحجم المالي الكمي لممشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة في نفس الفترة

، تعكس % 12.34ىذه النسبة ىي قريبة من النسبة المسجمة في والية قسنطينة، والمقدرة بـ 
عدم إعطاء األولوية في المخططات البمدية لمتنمية في الواليتين لمتنمية الريفية، باعتبارىا مجاالت 

 . ىامشية من جية، ونقص الكثافة السكانية بيا من جية ثانية

ودورها في التنمية الريفية في والية ميمة ( PSD)المخططات القطاعية لمتنمية : ثانيا
2009-2014 :

عمميات المخططات القطاعية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية المدمجة في والية ميمة  -1
2009-2014: 

عمميات المخططات القطاعية لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية المدمجة في والية : (87)جدول رقم 
 2014-2009ميمة 

األسر عدد  نوع العممية عدد العمميات  البمدية اسم الموقع

 عين المرج 45  تييئة وتزفيت طريق 03
 تسدان حدادة

نجاز شبكة صرف صحي/تييئة طريق  تيميزار 67   دراسة وا 

 عين جنب بوىارون 34  تييئة وتزفيت طريق 02
 مينار زارزة

نجاز شبكة صرف صحي  قاع الكاف 27  دراسة وا 
نجاز شبكة مياه الشرب/تييئة طريق 02  واد العثمانية شيبان 187  تييئة وا 

02 
نجاز شبكة مياه الشرب نجاز شبكة /تييئة وا   دراسة وا 

 صرف صحي
 فرجيوة واد بوصالح 23

04 
تجديد / 01إنجاز حجرة دراسة/ إنجاز حجرة دراسة

  التييئة الحضرية/شبكة مياه الشرب
 يحي بني قشة قواردة 23

03 
فتح / 01إنجاز حجرة دراسة/ إنجاز حجرة دراسة

 طريق
 بوحاتم قمودة 22

03 
 دار الحمرة 43  إنجاز حجرة دراسة/فتح طريق

 دراحي بوصالح
 كركر 15 فتح طريق

 المجموع 213  19
 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر    
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 بمدية استفادت مجاالتيا الريفية من 12بمديات فقط من أصل  (07)من الجدول نالحظ سبعة 
. % 21.81، ما يمثل نسبة 2014-2009عمميات المخططات القطاعية لمفترة الممتدة بين 

تباين عدد العمميات في إطار المخططات القطاعية، وقد سجل أكبر عدد لمعمميات في بمدية 
عمميات، تمييا كل من بمديات تسدان حدادة، بوحاتم و دراحي بوصالح  (04)يحي بني قشة بأربعة 

عمميات، وباقي البمديات المتمثمة في كل من مينار زارزة، واد العثمانية وفرجيوة لم يتعدى  (03)بثالثة 
( 02)بيا عدد العمميات في إطار المخططات القطاعية لمتنمية الموجية لممجاالت الريفية عمميتين 

 .فقط
 :مساهمة المخططات القطاعية لمتنمية في عمميات التنمية الريفية في والية ميمة -1-1

 مساىمة المخططات القطاعية لمتنمية في عمميات التنمية الريفية في والية ميمة: (88)جدول رقم 

 PSDنسبة عدد السكان المستفيدين من عمميات 
( %)مقارنة بالعدد اإلجمالي لسكان الريف 

ات في  العمميعدد
 PSDإطار 

السكان عدد 
 المستفيدين

عدد مواقع المشاريع 
 البمدية الجوارية

 تسدان حدادة 02 560 03 4,93
 مينار زارزة 02 305 02 2,22
 واد العثمانية 01 935 02 5,28
 فرجيوة 01 115  02 0,48
 يحي بني قشة 01 123 04  2,41
 بوحاتم 01 144 03 1,05
 دراحي بوصالح 02 348 03 4,02
 المجموع 10 2530 19 2,69

معالجة + 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر

نسبة عمميات المخطط القطاعي لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية  شكل رقم )49(: 

المدمجة في والية ميمة

98,45%

1,55% نسبة عمليات المشاريع الجوارية
للتنمية الريفية المدمجة خارج إطار
المخطط القطاعي للتنمية
نسبة عمليات المخطط القطاعي
للتنمة في إطار المشاريع الجوارية
المدمجة
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لم تتجاوز نسبة استفادت سكان المجاالت الريفية من عمميات المخططات القطاعية لمتنمية  
 نسمة فقط، من أصل 2530، أي أن مجموع السكان الذين استفادوا من ىذه العمميات ىو % 1.55

.  نسمة في المجاالت الريفية عمى مستوى الوالية162547

 أما بالنسبة لمبمديات التي استفادت مجاالتيا الريفية من عمميات المخططات القطاعية لمتنمية 
، % 2.69، فقد بمغت نسبة اتفادة سكان األرياف بيا 2014 -2009في الفترة الممتدة بين سنتي 

 85472وىي نسبة ضعيفة جدا بالنظر لمحجم السكان في المجاالت الريفية ليذه البمديات والمقدر بـ 
. 2008نسمة حسب التعداد العام لمسكان والسكن لسنة 

تركيبة عمميات المخطط القطاعي لمتنمية الموجهة لممجاالت الريفية في والية ميمة  -1-2
2009-2014: 

تميزت تركيبة عمميات المخططات القطاعية لمتنمية، التي استفادت منيا المجاالت الريفية 
لمبمديات المذكورة سابقا، بالتركيز عمى فتح الطرقات وتييئة طرقات موجودة، كما وجو االىتمام إلى 

. إنجاز بعض حجرات الدراسة، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي

ىذا العمميات تيدف إلى تييئة المجال، خاصة التركيز عمى االطرقات، من أجل فك العزلة 
عمى بعض القرى، أو تييئة طرقات بعض المداشر، إلخراجيا من دائرة التيميش، وربطيا بمحاور 

.  الطرقات الكبرى
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واد العثمانية تسدان حدادة دراحي

بوصالح

يحي بني قشة مينار زارزة بوحاتم فرجيوة

لتنمية  قطاعي ل شكل رقم )50(: نسبة استفادة سكان الريف من عمليات المخطط ال

في والية ميلة 2014-2009

نسبة استفادة سكان الريف من عمليات المخطط القطاعي للتنمية
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الحجم المالي لعمميات المخطط القطاعي لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية المدمجة في  -2
 :2014-2009والية ميمة 

 مميون دج، 6152,98بمغ الحجم المالي المبرمج لعمميات المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 
 مميون دج، ويتضمن الحجم المالي المبرمج لعمميات المشاريع حصة 1711,70منو  (استيمك)حقق 

: لممخططات القطاعية لمتنمية تتوزع كاآلتي

الحجم المالي لعمميات المخطط القطاعي لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية : (89)جدول رقم 
 2014-2009الريفية 

( %)النسبة  الحجم المالي 
 (مميون دج)لمعمميات 

 البمدية اسم الموقع نوع العممية

23.23 67,30 
 عين المرج تييئة وتزفيت طريق

 تسدان حدادة
نجاز شبكة صرف صحي/تييئة طريق  تيميزار  دراسة وا 

15.79 45,75 
 عين جنب بوىارون تييئة وتزفيت طريق

 مينار زارزة
نجاز شبكة صرف صحي  قاع الكاف دراسة وا 

نجاز شبكة مياه الشرب/تييئة طريق 14,60 5.04  واد العثمانية شيبان  تييئة وا 

نجاز شبكة مياه الشرب 31,00 10.70 نجاز /تييئة وا   دراسة وا 
 فرجيوة واد بوصالح شبكة صرف صحي

تجديد / 01إنجاز حجرة دراسة/ إنجاز حجرة دراسة 72,00 24.86
 يحي بني قشة قواردة  التييئة الحضرية/شبكة مياه الشرب

فتح / 01إنجاز حجرة دراسة/ إنجاز حجرة دراسة 26,00 8.98
 بوحاتم قمودة طريق

11.89 33,00 
 دار الحمرة  إنجاز حجرة دراسة/فتح طريق

 دراحي بوصالح
 كركر فتح طريق

 المجموع // 289.65 100
 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر    

بمغ الحجم المالي لمساىمة المخططات القطاعية لمتنمية في المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 
 مميون دج، وزعت عمى المجاالت الريفية لمبمديات بحجم مالي متباين تبعا لنوع 289.65المدمجة 

 مميون دج، تمييا بمدية   72.00العممية، حيث استفادت بمدية يحي بني قشة بأكبر حجم مالي قدر بـ 
 مميون دج، أما باقي البمديات فقد تراوح بيا الحجم المالي 67.30تسدان حداة بحجم مالي قدر بـ 

.  مميون دج45.75 مميون دج و 26لعمميات المخطط القطاعي لمتنمية في مجاالتيا الريفية بين 
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نسبة استثمار المخطط القطاعي لمتنمية في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية : (90)جدول رقم 
2009-2014 

الحجم المالي الكمي لعمميات المشايع 
الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة 

 (مميون دج)

الحجم المالي لعمميات المخططات البمدية لمتنمية 
في إطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية           

 (مميون دج)

نسبة استثمار المخطط 
القطاعي لمتنمية في مشاريع 

 %التنمية الريفية  

6152,98 289.65 4.70 
 معالجة+ 2017قاعدة بيانات سير المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، محافظة الغابات لوالية ميمة : المصدر    

سجمت والية ميمة في استثمارات المخططات القطاعية لمتنمية في المجاالت الريفية لمفترة 
 من الحجم الكمي لالستثمارات اإلجمالية الموجية 4.70 نسبة 2014- 2009الممتدة بين سنتي 
. لممجاالت الريفية

ىذا التدخل المحتشم ليذا المخطط في الدفع بالتنمية في المجاالت الريفية يفسر بسببين رئيسيين 
: ىما

 .توجيو عمميات المخططات القطاعية لمتنمية نحو المجاالت الحضرية بالدرجة األولى -

اتساع المجاالت الريفية واتساميا بالتبعثر، جعل المخطط القطاعي يركز عمى نشاطات معينة  -
. مثل فتح الطرقات فقط
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 2014-2009رسم توضيحي يبين دور المخططات البمدية لمتنمية والمخططات القطاعية لمتنمية في مشاريع التنمية الريفية في واليتي قسنطينة وميمة لمفترة : (51)شكل رقم 

 والية ميمة والية قسنطينة

المخططات البمدية 
( PCD)لمتنمية 

 تنمية المجاالت الريفية
  في الواليتين

 
 

المخطط القطاعي 
 (PSD)لمتنمية 

 عدد العمميات
38 

 

 

 عدد العمميات
37 

 الحجم المالي
674,42 

المخططات البمدية 
 (PCD)لمتنمية 

المخطط القطاعي 
 (PSD)لمتنمية 

 

 نسبة الدعم المالي
12.34%  

 

 

نسبة المساىمة في عدد 
في المجاالت الريفيةالعمميات   

3.47%  
 

 

 نسبة الدعم المالي

8.45%  
 

نسبة المساىمة في عدد 
 في المجاالت الريفيةالعمميات 

3.38%  
 

 

 عدد العمميات
62 

 الحجم المالي
518.92 

 حجم المالي
289.65 

 

 نسبة الدعم المالي
8.43%  

5.08 %  

 

نسبة المساىمة في عدد 
في المجاالت الريفيةالعمميات   

5.08 %  

 

 

 نسبة الدعم المالي
  4.70 % 

 

نسبة المساىمة في عدد 
في المجاالت الريفيةالعمميات   

1.55%  
 

2017إنجاز الطالب وفق معطيات، : المصدر  

 عدد العمميات
19 

 الحجم المالي
462.08 

(مميون دج)وحدة الحجم المالي  :مالحظة  
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: خالصة الفصل

، تطبيق المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية 2014 و2009شيدت الفترة الممتدة بين سنتي 
المدمجة، أىم ما ميز ىذه المشاريع ىي عدد الفاعمين والمتدخمين، من كل القطاعات، ناىيك عن 
البمدية والوالية، أو ما يعرف بالجماعات المحمية، سواء عبر المخططات البمدية لمتنمية، والمخطط 

: القطاعي لمتنمية، وقد كانت مساىمتيما في ىذه المشاريع جد ضعيفة ومحدودة، وكانت كاآلتي

نسبة مساىمة كل من المخططات البمديات لمتنمية، والمخططات القطاعية لمتنمية في الواليتين  -
، وىي % 7من حيث عدد العمميات في المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة لم تتعدى 

 .نسبة جد ضعيفة، ال تعكس فعال فعالية دور الجماعات المحمية في تنمية مجاالتيا الريفية

لم يتعدى االستثمار المالي في المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة لكل من المخططين  -
، نسبة (2014-2009)عمى مستوى الواليتين في خمس سنوات  (البمدي والقطاعي)

 في المخططات % 1.55، في المخططات البمدية لمتنمية لوالية قسنطينة، و12.34%
 .القطاعية لوالية ميمة

رغم أن المجاالت الريفية في البمديات، ىي مجاالت تقع مسؤولية تنميتيا، والتكفل بسكانيا 
عمى عاتق السمطات المحمية، إال أن ىذه األخيرة، لم تقم بدورىا، وىذا ما تعكسو مخططاتيا البمدية 

ن برمجت بعض العمميات تكون في بعض التجييزات،  لمتنمية، وحتى المخططات القطاعية لمتنمية، وا 
.   مما يجعل اليدف منيا تثبيت السكان فقط

 

 

 

 



 

 

الخاتــــــــمة  
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: خاتمة

 خمف االستعمار الفرنسي اختالالت مجالية كبيرة، وفوارق في التنمية، خاصة بين المجاالت 
الفالحية المنتجة، والمجاالت الريفية اليامشية، ألن سياساتو في الجزائر آنذاك كانت مبنية عمى 

المصمحة اإلقتصادية، واستثمر في األراضي الخصبة، وحوليا إلى مزارع منتجة، أما باقي المجاالت 
التي تقل فييا المؤىالت الفالحية، وىي في الغالب مجاالت ىامشية، استقر بيا الجزائريون وعاشوا في 

. أوضاع جد مزرية

بعد االستقالل حاولت الدولة تدارك الوضع، خاصة بإعادة االعتبار لممجاالت الريفية، وخمق 
وفي . توازن في التنمية بينيا وبين المجاالت الفالحية المنتجة، لكن لم يتحقق ىذا المسعى لعدة أسباب

 أطمقت الدولة المخطط الوطني لمتنمية الفالحية، بيدف عصرنة القطاع الفالحي، وتحقيق 2000سنة 
االكتفاء الذاتي، وخص ىذا المخطط المجاالت الفالحية المنتجة، ولتحقيق مبدأ التوازن، ألحق 

، طبقت المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية، والتي 2003بإستراتيجية لمتنمية الريفية، حيث في سنة 
. وجيت لممجاالت الريفية اليشة بدرجة أكبر

 أعمن عن سياسة التجديد الفالحي والريفي، والتي تعتمد في تطبيقيا عمى 2008وفي سنة 
عقود النجاعة بين السمطات المحمية والوصاية، وقسمت إلى شقين، شق لمتنمية الفالحية، والشق اآلخر 

لمتنمية الريفية، وتطبق ىذه األخيرة بالمشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة، التي تعتبر توسعة 
 من حيث عددىا، وحجم العمميات فييا، والمتدخمين في تنفيذىا، 2003لممشاريع التي طبقت في سنة 

خاصة السمطات المحمية الممثمة في البمدية بمخططاتيا البمدية لمتنمية، والوالية بمخططيا القطاعي 
لمتنمية، أي محاولة إعطاء رؤية جديدة لتنمية المجاالت الريفية، عبر إشراك الجماعات المحمية، 

. وجعميا فاعل رئيسي في تنمية مجاالتيا، باعتبارىا مجاالت تابعة ليا إداريا وتحت وصايتيا

وفي دراستنا ىذه اخترنا مجال دراسة متمثل في واليتي ميمة وقسنطينة، لفيم ىذه الدينامكية في 
السياسات الموجية لمقطاع الفالحي، وميكانيزمات تنمية المجاالت الريفية، باالعتماد عمى نتائج تطبيق 

. السياسات القطاعية ودور الجماعات المحمية في التنمية الريفية

، الحظنا أنيما متقاربتين من حيث المؤىالت الطبيعية، (الواليتين)وبالرجوع إلى مجال الدراسة 
مع أفضمية في األراضي الزراعية بالنسبة لوالية ميمة، وكذلك في ثقميما الديموغرافي، وتختمفان في 
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الوظيفة المجالية، باعتبار والية قسنطينة، يغمب عمييا الطابع الحضري، سواء من خالل حظيرتيما 
السكنية وشبكة التجييزات في بمدياتيما، ما يجعل مجاالتيما الريفية متباينة، من حيث الحجم، ومن 

. حيث الخصائص

طبقت سياسة التجديد الفالحي في الواليتين، باختالف حجم أراضييما الفالحية، لكن النتائج 
 % 33.99كانت ايجابية في الواليتين، حيث سجل تطور في اإلنتاج،  ليصل في الحبوب إلى بنسبة 

 في والية ميمة، كما شيد إنتاج % 47.65في والية قسنطينة بعد تطبيق سياسة التجديد الفالحي، و
 مميون لتر في والية 69 بإنتاج قدر بـ % 154.54الحميب قفزة نوعية في لتبمغ نسبة التطور 

.  مميون دج86 بإنتاج 48.49قسنطينة، وفي والية ميمة قدرت نسبة التطور بـ 

ىذا التطور في اإلنتاج الفالحي، والتحسن الممحوظ، جاء نتيجة األىمية التي أولتيا السمطات 
المحمية في عقود النجاعة، والتي شكمت التزام منيم مع الوصاية، ألن طريقة الدعم الفالحي تغيرت 

مقارنة بما كانت عميو في المخطط الوطني لمتنمية الفالحية، وأصبح الدعم يحدد بناءا عمى مؤىالت 
وعوائق كل مجال فالحي، ما جعل حرض السمطات المحمية في توفير اإلمكانيات أكبر أمام 

. المستثمرات الفالحية لرفع اإلنتاج وتحقيق نمو في القطاع الفالحي

عمى النقيض من سياسة التجديد الفالحي، وفي الشق الريفي، أطمقت الواليتين المشاريع 
 227 مشروع جواري مدمج في والية قسنطينة و174، بـ 2009الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة سنة 

 في والية 79 مشروع في والية قسنطينة و13 تقدر بـ 2003مشروع في واليتي ميمة، بعدما كانت سنة 
. ميمة

لكن تطبيق ىذه المشاريع، وبالنظر لكثرة المتدخمين لم تنفذ كما خطط ليا، ولم تتعدى نسبة 
 في والية ميمة، وما يجعل ىذه % 70.18 في والية قسنطينة، و% 78.37اإلنجاز في الواليتين 

النسب ال تعبر عن الحجم الفعمي لتنفيذ ىذه المشاريع، ىي قيمة استيالك الدعم المخصص ليا، حيث 
 مميون دج، لم تتعدى نسبة استيالكو 5464,83خصص لممشاريع في والية قسنطينة مبمغ 

. %27.82 مميون دج، استيمك منو 6153، وفي والية ميمة خصص 30.23%
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وحسب ما توصمنا إليو من خالل متابعتنا لتنفيذ المشاريع، سواء عن طريق المقابالت مع 
المتدخمين في تنفيذ المشاريع، أو بناءا عمى تحميل المعطيات إلى عدة أسباب حالت دون التنفيذ الجيد 

: لممشاريع، أىما

 . عدم تدخل بعض الفاعمين في المشاريع بطريقة تستجيب لمتطمبات المشروع -
 .عدم كفاءة بعض مؤسسات اإلنجاز -
 .نقص التنسيق بين المتدخمين أثر سمبا عمى اإلنجاز- 
 .بعد المناطق المستيدفة جعل الرقابة عمى انجاز المشاريع ال يحظى بالجدية  - 
 .إطالق عدد كبير من العمميات، أثر بشكل كبير عمى التقدم في اإلنجاز- 
. التعقيدات في اإلجراءات لتفعيل المشاريع خاصة بين الييئات المحمية  - 

وفيما يخص نوع العمميات التي تضمنتيا المشاريع الجوارية، سيطرت العمميات ذات الطابع 
التجييزي وحماية الوسط عمييا، كان لمحافظة الغابات في الواليتين دور محوري، حيث تخمى تقريبا 

كل المتدخمين عمى دورىم في المشاريع، وأسندت الميمة بطريقة غير مباشرة ليذه الييئة، التي وجدت 
. نفسيا أمام عمميات خارج اختصاصيا، ما زاد في صعوبة تنفيذ مضامين المشاريع

وفي ظل ىذه العراقيل في تنفيذ المشاريع، كانت السمطات المحمية معنية بالمساىمة في 
التنفيذ، واعتبرت من الفاعمين فييا، إال أن الواقع الذي وقفنا عميو في تطبيق المشاريع في الواليتين، 

يبين الدور الجزئي ليذه السمطات في التدخل لتنمية المجاالت الريفية الموجودة بيا، حيث وعن طريق 
 في %5.08 و %3.47المخططات البمدية لمتنمية لم تساىم ىذه األخيرة إال بنسبة تراوحت بين 

، من الحجم المالي %12.34 و %8.43عمميات المشاريع الجوارية بحجم مالي تراوح نسبتو بين  
. اإلجمالي لممشاريع

أما بالنسبة لموالية بمخططيا القطاعي لمتنمية، فكانت أيضا مساىمتيا ضعيفة في المشاريع 
 من حجم عمميات المشاريع، % 3.48الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة لواليتين، ولم تتعدى نسبة 

.  كحجم مالي من الحجم اإلجمالي لممشاريع%8.45و
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كما أن السمطات المحمية وبمخططاتيا البمدية والقطاعية، وبيذه النسبة الضعيفة في المساىمة 
في إنجاح المشاريع، ركزت عمى العمميات ذات الطابع التجييزي أكثر، وبالتالي ركزت عمى ىدف 

. واضح وىو تثبيت سكان الريف، والمحافظة عمى التوزيع الديموغرافي ال أكثر

وعميو فإن واقع التنمية الفالحية والريفية في الواليتين، خضع لنفس السياسات القطاعية، والتي 
ركزت عمى الجانب االقتصادي في القطاع الفالحي، وعمى الشق االجتماعي في تنمية المجاالت 
الريفية، وفي خضم تطبيق ىذه السياسات القطاعية، كان تدخل الجماعات المحمية بأدوات التنمية 

المحمية، المتمثمة أساسا في المخططات البمدية لمتنمية، والمخطط القطاعي لمتنمية شبو محدودة من 
. الناحية التقنية والمالية، اقتصرت عمى بعض العمميات ذات البعد االجتماعي فقط
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الملخصات  



: الممخص

طبقت الجزائر عدة سياسات منذ االستقالل من أجل تحقيق تنمية فالحية وريفية، لكن كل ىذه 
 في قطاع الفالحة .المحاوالت لم تحقق النتائج المنتظرة، سواء في شق التنمية الفالحية، أو التنمية الريفية

اصطدمت السياسات القطاعية بمركزية التسيير في بعض الفترات، ونقص التمويل في فترات أخرى، 
. وصوال إلى تحرير القطاع وترك المبادرة لمخواص والفالحين

وفي ظل كل ىذه المحاوالت لتطوير القطاع الفالحي، عانت المجاالت الريفية التيميش والتخمف، 
ولم تستطع كل السياسات الموجية ليذه المجاالت أن تحدث إقالع في التنمية الريفية، وىذا راجع إلى عدة 

أسباب، أىميا تخمي الجماعات المحمية عن الدور المنوط بيا، والتعامل معيا بشيء من التفريط وعدم 
الجدية، وترك المبادرة لموصايا، ببرامج ومشاريع، سرعان ما تفقد أىدافيا، نتيجة سوء التسيير من جية،  

.  ونوع عمميات ىذه المشاريع التي تيدف ضمنيا لتثبيت السكان ال أكثر من جية ثانية

 وما وقفنا عميو في دراستنا ىذه حول التنمية الفالحية والريفية في واليتي قسنطينة وميمة، أن 
لم يتعدى دورىا في المساىمة في عمميات التنمية الريفية عمى مستوى  (البمدية والوالية)الجماعات المحمية 

، كمتوسط بين حجم العمميات واالستثمار 2014-2009بمديات الواليتين في الفترة الممتدة بين سنتي 
، من مجموع العمميات واالستثمار اإلجمالي في مشاريع التنمية الريفية في الفترة % 5.92المالي 

المذكورة، وىو ما انعكس سمبا عمى ميكانيزمات التنمية الريفية، التي بقيت تتأرجح بين عدم قدرة السياسات 
تحقيق األىداف المسطرة من جية، ومحدودية دور الجماعات المحمية وعدم فعاليتيا من  القطاعية عمى 

.    جية أخرى

:  الكممات المفتاحية

 .تنمية، مجال ريفي، فالحة، المشاريع الجوارية، التنمية المحمية، البمدية، الوالية، اإلنتاج الفالحي

 

 

 

 

 



 

Résumé: 

L'Algérie a mis en œuvre plusieurs politiques depuis l'indépendance afin 

de déclencher un développement agricole et rural, mais toutes ces tentatives n'ont pas atteint 

les résultats escomptés, tant dans le développement agricole, ou le développement rural ; dans 

le secteur agricole, les politiques sectorielles ont été entravées par une centralisation de 

gestion dans certaines périodes, et d'autres périodes de déficits de financement, Libéraliser le 

secteur et laisser l'initiative a les investisseurs privés et agriculteurs. 

Dans toutes ces tentatives de développer le secteur agricole, les zones rurales ont 

souffert de marginalisation et de sous-développement, et tous les politiques visant ces espaces 

n'ont pas été en mesure de déclencher un développement rural, ce qui est dû à plusieurs 

raisons, dont la plus importante est l'abandon du rôle des autorités locales. 

Dans notre étude sur le développement agricole et rural dans les deux wilayas 

(Constantine et Mila), les collectivités locales (commune et wilaya) n'ont pas dépassé leur rôle 

de contribution aux processus de développement rural au niveau des communes des deux 

wilayas,  pour la période 2009-2014 ; du total des opérations et investissements 5.92 %,  dans 

les projets de développement rural durant la période mentionnée, qui ont affecté négativement 

les mécanismes de développement rural, qui demeuraient fluctuantes entre l'incapacité à 

exécuter les projets d'une part, et le rôle et l'efficacité limités des autorités locales d’autre part. 

 

Mots clés: 

Développement, espace rural, agriculture, projet de proximité, développement locale,  

commune, wilaya, production agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary: 

Algeria has implemented several policies since independence in order to trigger 

agricultural and rural development, but all these attempts have not achieved the expected 

results, both in agricultural development, or rural development, in the agricultural sector , 

sectoral policies have been hampered by mismanagement in certain periods, and other periods 

of funding deficits, Liberalize the sector and leave the initiative to private investors and 

farmers. 

In all these attempts to develop the agricultural sector, rural areas have suffered from 

marginalization and underdevelopment, and all policies targeting these areas have not been 

able to trigger rural development, due to several reasons, the most important of which is the 

abandonment of the role of local authorities. 

In our study on agricultural and rural development in the two wilayas (Constantine and 

Mila), the local authorities (municipal and state) did not go beyond their role of contributing 

to the rural development processes at the level of the communes of the two wilayas, to the 

period 2009-2014; of total operations and investments 5.92%, in rural development projects 

during the period mentioned, which negatively affected the rural development mechanisms, 

which remained fluctuating between the inability to execute the projects on the one hand, and 

the role and the limited effectiveness of local authorities on the other hand. 

Keywords: 

Development, rural area, agriculture, local project, local development, commune, 

wilaya, agricultural production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


