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  داءـــــإه

  

من أنار طريقي ورحل بعيدا عني إلى روح أبي   لىإ  ،من شاء القدر أن يحرمني فرحته بي إلى

  الطاهرة رحمه اهللا و أسكنه فسيح جنانه

  "عبد الهادي"روح أخي الطاهرة رحمه اهللا و أسكنه فسيح جنانه   إلى    

  نهم فسيح جنانهروح أجدادي الطاهرة رحمهم اهللا وأسك إلى

مصدر الحب و الحنان و التضحية   إلى من جعلها الرحمان مصباحا لي في ديني ودنياي إلى

  أطال اهللا في عمرها" زينب"أمي الغالية  

  أسامة و أيمنبنائي  زوجي الغالي و أ إلى

  وأوالدهاوزوجها  " فوزية"أختي العزيزة وتوأم روحي    إلى

  رحمة  الصغيرة  أختي    إلى

  فوضيل،إبراهيم، موسى،علي وجميع زوجاتهم وأوالدهم: ألحباءإخوتي ا  إلى

،إلى  األحياء أطال اهللا في عمرهم و األموات رحمهم اهللا  أعمامي وعماتي وأخوالي وخاالتي  إلى

  كل العائلة كبيرا وصغيرا

  كل صديقـاتي بدون استثناء لىإ    

  2010دفعة    كل طلبة قسم التهيئة العمرانية وخاصة فرع التهيئة الحضرية إلى

  دعاة الحق في أي مكان وزمان إلىكل من يقرأ هذه المذكرة، إلى

 "الجزائر الغالية"أعز األوطان الذي سيبقى اسمه منقوشا و إلى األبد في قـلبي    إلى

  

  حنـــــان

  
 

 
 

   

  



 

  
                    

  

  

  شكر و تقدير

  

يخترق نورك صدري ألحس أني   لي دربي هناك  ءحينما تنتشلني من براكين يأسي وتضي

وحدك رفيقي   وحدك تمنحني الصبر، القوة و اإلرادة،أبحث عنه   وجدت كياني الذي

  "اهللا سبحانه و تعالى" أعظم إسم تغنى به قـلبي  إلى وستكون إلى األبد األول واآلخر،

  

شكرا جزيال ملؤه االحترام و التقدير لألستاذ المشرف الدكتور بوالصوف رابح الذي لم   أشكر

  ا البحث رغم كل الظروفة انجاز هذيبخل علي بتوجيهاته ومتابعته في مسير 

  

بجامعة   أساتذة وعمال كلية علوم األرض الجغرافيا و التهيئة العمرانية  كل  كذلكأشكر  

  قسنطينة

  

  من ساعدني من المصالح اإلدارية و التقنية التابعة لوالية ميلة وجميع
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  المقدمة العامة

  

 التي تركت بصماتھا علیھا أذھان الناس منذ بدایة الثورة الصناعیة  مدینةفي ال رض األشغل موضوع 

أحجامھا وأصبحت عامل جذب للمناطق المحیطة بھا، مما أدى فتغیرت أشكالھا و إقامة المصانع في المدن، ب

دى أو .وصاحب ذلك تغیر جذري في طبیعة المواصالت العمرانیة نتیجة ظھور السیارات ؛إلى توسع مساحتھا

كبر أمكان العمل عن مكان السكن أي إلى عملیة انتقال یومي و استعمال التوسع العمراني إلى ابتعاد 

  .الخ....... طلب المزید من الخدمات االجتماعیة و الثقافیةفي  للمساحات، وساھم التطور التكنلوجي 

  

 وتنفیذ تحقیق تھدف إلى تخطیط عملیة ألي واألساس الفقري العمود استخدامات األرض و یشكل موضوع

 سلبیات عن الكشف یتم حیث استخدامات األرض سوء عن الناجمة المشاكل وحل وتجاوز لتطویر التنمیة خطط

 الحالیة األراضي لكل المثلى االستفادة لھدف لالستخدام األمثل تصور وضع ثم ومن االستخدام الحالي

 .المنشودة التنمیة سیاسة مع شًیااتم القادمة اإلنسان وتوفیر احتیاجات الحاضر حاجات لتحقیق والمستقبلیة

  

البرامج  تنظم استخدامات األرض داخلھا، إال أن ھذه دن بإعداد برامج تخطیطیةمبدأت معظم اللذا 

م بمعدالت نمو سكاني غیر متوقع نتیجة الھجرة إلى المدینة، ومع التحضر وانتقال التخطیطیة كثیرا ما تصطد

لمدینة التوازن یزید الضغظ على خدمات المدینة، األمر الذي یفقد اثقل التوزیع السكاني من األریاف إلى المدن 

  .اتھا وبین االحتیاجات المتزایدة من قبل األعداد الكبیرة من السكانرتھا وامكانبین قد

  

وقد شكل تزاید عدد السكان الذي عرفتھ المدن الجزائریة خالل السنوات األخیرة عامال أسرع في تغیر 

ور أزمة أثر التمركز السكاني فیھا على حساب الریف في ظھ حیث ،في حد ذاتھمورفولوجیة المدن من الزمن 

حقیقیة تجاوز فیھا عدد السكان المجال الحضري المتوفر و الذي ینتظر منھ أن یوفر لھم السكن و مختلف 

  .لحیاتھم الیومیةالمرافق الظروریة 

  

ل ھذا الوضع المتأزم سارعت الھیئات المسیرة للمدینة إلى استغالل الجیوب و الفراغات داخل و في ظ

تم التعدي على  ،وأمام الطلب على المزید .أو خلق مؤسسات تعلیمیة أو خدماتیةالمدینة إلنجاز أحیاء سكنیة 

حیاء السكنیة و نمو التجمعات األمر الذي برز من خالل الظھور الفجائي لأل ،راضي المحیطة بالمدینةاأل

الغیاب الكبیر مام أ ،قامةكثر من مجرد مكان لإلأللساكن و الضواحي المحیطة بالمدینة التي لم توفر أالثانویة 

إطارھا الحضري و مظھرھا وبذلك شھدت المدینة الجزائریة تدھورا عمیقا في  ؛في المرافق الضروریة

العمراني، وفي تدني جودة الحیاة فیھا بسبب اإلھمال الذي استھدف الفضاءات العمومیة و المرافق العامة، وما 

   . قصور التكفل بتحسین اإلستخدام األمثل لألرضالزمھ من تعدیات على البیئة الحضریة، كانت من تداعیات 
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على درب مواجھة تحدیات التطور و الرقي، وكان أحد عائقا أساسیا للمدن الجزائریة، ھذا الوضع شكل 

ما الزمھا  من ات التعمیر، و سالعقبات لتحقیق التنمیة، و ھو مایقودنا إلى طرح تساؤل جوھري حول أداة سیا

على الكم على حساب النوعیة تحت ضغظ تلبیة حاجیات المواطنین في میدان السكن  زھاخفاقات بسبب ارتكاإ

   . و بالتالي على التھیئة الحضریة ،خاصة، و التي أثرت سلبا على تنظیم استخدامات األرض

  

و النزوح الریفي الكبیر لسكان فیھا  أدى النمو الدیمغرافي السریع  التي  مدینة میلة ،ومن بین ھذه المدن

و غیر  إلى توسع عمراني سریع إثر الترقیة االداریة إلى مقر والیةخالل السنوات األخیرة المشاتي المجاورة 

الحضري لھا و في نسیجھا بصورة مباشرة على المجال  ھذاأثر و قد ،على حساب األراضي الزراعیة و  منظم

لذلك ألقینا الضوء على استخدامات األرض الحضریة فیھا ومدى تطابقھا مع اإلطار القانوني  ؛العمراني

منا لتقییم وضعھا القائم وفھم مختلف العوامل التي أدت بھا إلى ھذا النوع من االستخدام ثم  ةو محاول  للتعمیر،

  .عبر المجال الحضري للمدینةاالرتقاء بھا إلى حالة من التوازن تلبي فیھا حاجیات السكان المتزایدة 

  : وھذا ما دفعنا لطرح ھذه اإلشكالیة التي یمكن صیاغتھا في عدد من التساؤالت التالیة

  ماذا نعني باستخدامات األرض؟ وما أھمیتھا في الدراسات الحضریة؟  -

  ما ھي التغیرات التي طرأت على استخدامات األرض؟ -

  ة میلة، وكیف توزعت عبر المجال الحضري؟ ما ھو واقع استخدامات األرض في مدین -

  ما ھي العوامل التي أدت إلى ھذا التنوع من االستخدامات؟  -

  ما مدى التوازن بین االستخدامات المختلفة؟ -

  ھل الخدمات العامة موزعة بشكل مناسب بین المناطق السكنیة؟ -

ح و الذي یتمثل في رفع كفاءة استخدام كیف یمكننا التدخل على المجال باعتباره الرھان الوحید المتا -

 المجال بتقنیات جدیدة مستدامة للحد من تدھوره و تراجع حركیتھ و انعدام وظائفھ وانسجامھ؟

لھا عالقة بالموضوع عبر دول عربیة مثل العراق و فلسطین وھي رسائل سابقة توجد دراسات 

التخطیط الحضري و اإلقلیمي بدراسة  في اختصاص) 2003(حمد أبو حجیرأكوثر شحادة قامت . ماجستیر

صالح أحمد صالح أبو حسان بعدھا  ، كما تعرض)فلسطین(تطور أنماط استعماالت األراضي في مدینة جنین 

و في  ). فلسطین -محافظة الخلیل(للمخططات التنظیمیة وواقع استعماالت األراضي في مدینة دورا ) 2004(

أنماط استخدامات  )2004(حسن عالونھ في نفس السنة  حانریاض فرحلل  دراسة في جغرافیة الریف،

و رسالة . ؛)فلسطین(األرض واتجاھات النمو العمراني و التركیب الداخلي في بعض قرى محافظة نابلس 

حول تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة استخدامات األراضي ) 2010( صالح محمد أبو عمرة ل

عالء ھاشم داخل الساعدي   التي قام بھاو من دولة العراق یمكن ذكر الدراسة  ). نفلسطی(لمدینة دیر البلح 

  . حول استعماالت األرض الحضریة في ناحیة بغداد الجدیدة) 2006(
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لم تجرى دراسات حول استخدامات األرض في مدینة میلة من قبل، ولكن ھناك دراسات في الجزائر، 

الموضوع في مدن جزائریة  منھا مدینة  قسنطینة، تجنانت بوالیة میلة  دكتورا و ماجستیر خاصة، تناولت ھذا 

  .و  الحروش بوالیة سكیكدة

أطروحة شھادة حول مدینة قسنطینة أنجزت العدید من البحوث الجامعیة حول ھذا الموضوع، و آخرھا 

ض في مدینة األر التي حلل فیھا استخدامات) 2018(الدكتوراه علوم في التھیئة الحضریة للتوفیق خنشول 

دباش في دراسة إشكالیة االستخدامات السكنیة في مدینة  ربیعة، و سبقتھ قسنطینة بین الواقع والتطلعات

  .2005قسنطینة في مذكرة ماجستیر في التھیئة العمرانیة في سنة 

ل اإلشكالیة خارج مدینة قسنطینة، یمكننا ذكر البحث الذي قامت بھ نجاة بوشرمة في مذكرة ماجستیر حو     

) 2015(القائمة و الرؤى المستقبلیة  الستخدامات األرض وكیفیة تنظیمھا في مدینة الحروش بوالیة سكیكدة 

إشكالیة التي تمحورت حول  لفاطمة عیون) 2017(في التھیئة العمرانیة و البیئة وكذلك مذكرة ماجستیر 

 .استخدامات األرض في مدینة تجنانت

،  2009ة الحضریة في سنة یضا إلي مذكرات تخرج لنیل شھادة مھندس دولة في التھیئیمكننا اإلشارة أ     

إشكالیة استخدامات األرض الحضریة في مدن الشمال الشرقي الجزائري (بن مبروك صالح الدین  لكل من

استخدامات األرض الحضریة في مدینة العلمة وآفاق (و بوریش حلیمة و شرقي آمنة ) حالة مدینة بسكرة

 .)2028التنظیم لسنة 

  :التالیة الفرضیات منمجموعة  وضع تم الدراسة أهداف تحقیق أجل منو 
 

إلى الخروج بنتائج ربما تعمل على التقلیل  سیؤدي  دراسة موضوع استخدامات األرض في مدینة میلة إن -1

من مخاطر اتخاذ القرارات الخاطئة باإلضافة إلى الكشف عن بعض نقاط الضعف في التخطیط الحضري 

  .القائم

  .الزراعیة مستقبال األراضي تختفي أن المتوقع فمن الحالیة الوتیرة نفس ىعل العمراني وسعالت استمر ما إذا -2

  .األراضي استخدامات طبیعة تحدید في مهًما دوًرا الطرق شبكة لعبت -3

  .المدینة أحیاء على مناسب غیر بشكل موزعة میلة مدینة في الخدمات مواقع بعض -4

 .سیطرة االستخدامات السكنیة على باقي االستخدامات األخرى -5
 

  :إلى  الدراسة ھذهھدف ت     

 بنتائج والخروج  المعدة المخططات تقییم میلة من خالل مدینة فيرض األ الوقوف على واقع استخدامات -

  .للمدینة والمقترحة الحالیة استخدامات األرض وتوجیھ في تنظیم تساعد

 للسكان وما المرتفعة الطبیعیة والزیادة المدینة خاصة على حساب األراضي الزراعیة في العمراني التوسع -

  .محدودیة المساحةاألرض رغم  على الطلب زیادة من عنھ ینجم
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 .كما أنھا تعتبر المركز اإلداري للوالیة ،لمدینة میلة الھام الموقع -

 من الدراسات لمزید األساسیة القاعدة اعتبارھا ویمكن مدینة میلة مستوى على األولى الدراسة ھذه تعتبر -

 .الموضوع ھذا في والبحوث

                                .األرض استخدامات خریطة على یعتمد المدینة تركیب فھم إن -

 لتلك االستخدام عن سوء الناتجة المشاكل وحل شیوًعا أكثر األرض الستخدامات واضحة صور إعطاء -

  .األراضي كالتنافس بین االستخدامات المختلف واختالط بعضھا البعض

 األسلوب وذلك بإتباع القرار لصانعي الدراسة منطقة في األرض استخدام حول المعلومات وتوضیح إبراز -

  .التحلیل في العلمي

  .و األثریة   الطبیعیة الموارد على المحافظة -

 .السكان عدد لزیادة نتیجة منھا لمزید والحاجة العامة والمرافق الخدمات على المتزاید الضغط -

 .المناطق لجمیع والوظائف األعمال توزیع مجال في االجتماعیة العدالة تحقیق -

 االجتماعیة االقتصادیة تغییر الظروف خالل من استخدام األرض بتطویر القائم الوضع تغییر إلى الحاجة -

  .السكان قبل من غیر مرغوبة تغییرات حدوث ومنع األفضل إلى السائدة والطبیعیة

  

كان تعطي دراسة استخدامات األرض في المدن وشكلھا معلومات عن الھیكل الطبیعي الذي یحوي س  و     

و سوء استخدامھا أو عدم أالمدینة و أنشطتھم المختلفة الخاصة باستخدامات األرض من حیث استخدامھا 

قرارات الخاصة بإعادة التخطیط الستخدامات مات في عملیات التحلیل واتخاذ الم ھذه المعلواسھإاستخدامھا، و

  .األرض

  :في مراحل مختلفة ، نلخصھا في ما یلي البحث ھذاانجازو قد تم 

التي لھا عالقة بموضوع البحث من كتب، تخصص لقراءة المصادر و المراجع  : مرحلة البحث النظري -1

الرسمیة،  رات تخرج، ملتقیات، مجالت و الجرائدمذكرات، دراسات ورسائل وأطروحات، بحوث و مذك

  .یة ومختلف المخططات الخاصة بالمدینةباإلضافة إلى الخرائط الطبوغرافیة و الجیولوج

تم اإلتصال بمختلف الھیئات و المصالح اإلداریة و التقنیة سواء منھا العمومیة أو  :مرحلة البحث المیداني -2

كبر عدد ممكن من المعطیات و المعلومات عن منطقة الدراسة  و التي لھا عالقة بموضوع أالخاصة قصد جمع 

  :والتي تتمثل في ،البحث

  .مكتب اإلحصاء لبلدیة میلة -       

  .المصالح التقنیة لبلدیة میلة -       

  .مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة -       
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  .مدیریة البناء والتعمیر لوالیة میلة -       

  .مدیریة السیاحة لوالیة میلة -       

  .مدیریة التكوین المھني و التمھین لوالیة میلة -       

  .مدیریة السكن و التجھیزات العمومیة لوالیة میلة -       

  .مدیریة الشباب و الریاضة لوالیة میلة -       

  .مدیریة التجارة لوالیة میلة -       

  .مدیریة الري لوالیة میلة -       

  .مدیریة التربیة لوالیة میلة -       

  .مدیریة النقل لوالیة میلة -       

  .الثقافة لوالیة میلة مدیریة -       

   . مدیریة الصحة و السكان لوالیة میلة -       

  .مدیریة الشؤون الدینیة و األوقاف لوالیة میلة -       

  .وكالة سونلغاز -       

  .مدیریة النشاط االجتماعي و التضامن -         

  .مدیریة مسح األراضي لوالیة میلة -       

  .ADEالجزائریة للمیاه  -       

  .O.P.G.I  دیوان الترقیة والتسییر العقاري  -       

  .قطیش غنیة" التھیئة الحضریة و البیئة"التقنیة و العمرانیة  مكتب الدراسات -       

  

و بالرغم من اتصالنا بمختلف المصالح اإلداریة والتقنیة إال أننا لم نتحصل على المعلومات التي أردناھا، 

ھو  المالحظ وجود اختالف بین ماو ،مخططات شغل األرض الخاصة بالمدینة تحصلنا على كلومن بینھا عدم 

ت األرض و الواقع الحقیقي بالمدینة جل تحدید الوضع القائم إلستخداماأفي المخططات و الواقع، وعلیھ ومن 

    ومطابقتھ مع المخططات لجأنا للعمل المیداني، من خالل اإلحتكاك المباشر بالمیدان حیث قمنا بالرفع الدقیق

و المسح الشامل و تصنیف لجمیع استخدامات األرض كما و نوعا ومعرفة الوضع الحالي لھاتھ االستخدامات 

   .المتحصل علیھا مع المعلوماتومدى تطابقھا 

على تالمیذ 10931المقدر بـ العائالت عدد من مجموع  %10إستمارة التي تشكل  1093وقمنا بتوزیع 

  .للمجال جل المسح الكليأفي مدینة میلة عبر أحیاء المدینة من  مؤسسة تربویة للتعلیم اإلبتدائي 12
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وھي مرحلة كتابة الموضوع، حیث یتم تحلیل المعلومات : مرحلة التحلیل و التفسیر و كتابة المذكرة -3

       وذلك ضمن جداول وخرائط و رسوم بیانیة بغرض تسھیلھا و إبرازھا ثم تحلیل وتنظیمھا حسب طبیعتھا 

و تفسیر و مقارنة واستنتاج الحقائق العلمیة الخاصة بالمدینة، وفي األخیر اتخاذ القرارات التي تقوم على أساس 

و الخروج من خاللھا ببدائل و اقتراحات تساعد  لراھن الستخدامات األرض و اإلتجاھات الحالیة للنموالوضع ا

  .على إیجاد تنظیم معاصر الستخدامات األرض

  :أثناء إنجاز ھذا البحث نذكر منھا و المشاكل كغیرنا من الباحثین صادفتنا الكثیر من الصعوبات

  .عموما وموضوع البحث خصوصا نقص الدراسات الخاصة بالمدینة -

  .نقص المعلومات وصعوبة في التحقیقات المیدانیة بالمدینة -

  . اإلحصائیات المقدمة من طرف بعض المصالحتضارب في  -

  . التعقیدات اإلداریة و العراقیل لدى بعض المصالح، إلى جانب تحفظ اآلخر -

    

  : المقاربة المنھجیة التالیةولمعالجة ھذه اإلشكالیة المطروحة اعتمدنا على 

  . اإلطار النظري و استخدامات األرض الحضریة في الجزائر: الفصل األول

 .اإلطار النظري للدراسة :أوال -

  .استخدامات األرض الحضریة في الجزائر :ثانیا -

  .التعریف بمدینة میلة وواقع استخدامات األرض الحضریة بھا: الفصل الثاني

     .میلةالتعریف بمدینة  :أوال -

  .واقع استخدامات األرض الحضریة :ثانیا -

  . تحلیل و تفسیر أسباب الواقع القائم وآفاق ترشید استخدامات األرض الحضریة: الفصل الثالث

 .تحلیل وتفسیر أسباب الواقع القائم: أوال -

  .آفاق ترشید استخدامات األرض الحضریة: ثانیا -

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل األول

  

ستخدامات األرض ا واإلطار النظري 

  الحضریة في الجزائر 

  

  تمھید

  اإلطار النظري للدراسة: أوال

  استخدامات األرض الحضریة في الجزائر: ثانیا

   خالصة الفصل
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  :تمھید

إن ظاھرة استخدامات األرض تعد من الظواھر المكانیة التي شغلت كثیرا من الباحثین بوصفھا تمثل      

واستخدامات األرض ة وتنظم الموارد یفعالیات ونشاطات اإلنسان وتفاعالتھ مع المتغیرات البشریة والطبیع

ولقد تطرقنا في ھذا الفصل  .1 داخل المدینة ودراستھما لغرض توظیف اإلمكانیات المتوفرة باالستخدام األمثل

وكذا استخدامات األرض الحضریة في  الذي یعتبر مدخال نظریا في التعرف على موضوع استخدامات األرض

 .  الجزائر

  
  اإلطار النظري للدراسة: أوال

  
حد أ، وتكمن أھمیة ھذا الموضوع في أنھ یعتبر خدامات األرض من المواضیع المھمةیعتبر موضوع است     

فعلى المستوى العام نالحظ أن ھناك اھتمام كبیر بتخطیط  ،أشكال االختالف المكاني لألنشطة داخل المدینة

یق االستخدام األمثل لألرض التي استخدامات األرض الذي یشكل رقم األساس في تنظیم المدن وتخطیطھا وتحق

  .تعتبر من الموارد و المصادر المحدودة

  
 - مفاھیم عامة عن التخطیط الحضري واستخدامات األرض:  

  
     :التخطیط الحضري -1

  

تعتبر استخدامات األرض جزء من التخطیط الحضري الذي ھو بدوره علم واسع یجمع بین متغیرات عدة،      

اقتصادیة و ھندسیة من أجل توجیھ المدینة و معالجة مشاكلھا بما یخدم سكانھا ویوفر لھم  طبیعیة واجتماعیة و

  .متطلبات الحیاة الحضریة المناسبة

  
 تعریف التخطیط الحضري -أ

   

ھو عبارة عن عملیة یتم من خاللھا ترتیب و تنظیم معقول و مناسب من استخدام األراضي وتحدید موقع      

  .2 األنشطة المختلفة داخل المدینة

  
یقول فردریك أوفر الذي كان رئیسا لقسم التخطیط الحضري و اإلقلیمي بمعھد التكنولوجیا في والیة      

دن ھي عبارة عن تحدید أنسب سبل و توجیھ ضبط استخدامات إن عملیة تخطیط الم"    مساشوستس

األراضي، واستثمار مواردھا بالشكل الذي یحقق أقصى مردود اقتصادیا واجتماعیا ویأتي ذلك عن طریق 

  3."تحسین البیئة 

                                                
1
     .2009العراق ) التعریف و التصنیف(استعماالت األرض الحضریة " ماجستیر تخطیط المدن " المھندس نصیر عبد الرزاق حسن البصري  

 Follow us: @almohandes_org on Twitter | Almohandes.forum on Facebook 
أطروحة ماجستیر في التخطیط ، )محافظة الخلیل(المخططات التنظیمیة وواقع استعماالت األراضي في مدینة دورا: صالح أحمد صالح أبو حسان 2

 12ص . 2004اإلقلیمي ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة بنابلس، فلسطین  الحضري و

3
 13ص. المرجع السابق :صالح أحمد صالح أبو حسان 
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توجیھ نمو المناطق الحضریة والذي یتحقق من خالل أھداف اجتماعیة واقتصادیة تتجاوز المظھر العام      

الستعماالت األراضي الحضریة أو طبیعة البیئة الحضریة، ویتم ذلك من خالل فعالیات حكومیة ألنھ یحتاج إلى 

  1.تطبیق أسالیب خاصة في المسح و التحلیل و التنبؤ

  

ورة المستقبلیة لشكل و حجم المدینة من خالل تحدید المناطق المالئمة لقیام مدن جدیدة وتوسع رسم الص     

، وبما یتالءم و العناصر الطبیعیة و المتغیرات )عمودیا أو أفوقیا ( ، واألسلوب األمثل لنموھا مةالمدن القائ

التي یترتب علیھا تغیر في استعماالت االجتماعیة و االقتصادیة و السیاسیة، ومعالجة مشاكل المدن الحالیة و 

   2.األرض القائمة، ویتم ذلك من خالل رسم الخرائط و التصامیم الالزمة

  
  :أھداف التخطیط الحضري -ب

  
إن األھداف البعیدة للتخطیط ھي اجتماعیة بواقعھا على الرغم من أن الخطط نفسھا تتصل بالجوانب      

المخططات تعتمد على قیم اقتصادیة بعیدة ومتوسطة األمد تؤثر بدورھا على ن أالطبیعیة واألماكن الطبیعیة و

  :وضمن ھذا اإلطار یصبح من وظائف التخطیط الحضري ما یأتي .فعالیات اإلنتاج والتوزیع واالنتفاع بالثروة 

مفیدة حتى تحسین البیئة الطبیعیة للمجتمع لكي تزید من أنشطة اإلنسان و جعل ھذه البیئة جمیلة وصحیة و  -

  .تؤدي وظیفتھا على الوجھ األكمل

  .تنظیم العالقة بین االستخدامات المختلفة لألراضي في الحضر -

  .تحسین و تنمیة المنفعة العامة للسكان في المرتبة األولى -

  .التنسیق بین السیاسة العامة و بین عملیات التنمیة التي یقوم بھا أفراد المجتمع -

  .عدة االقتصادیة للمجتمع المحليتوسیع و تقویة القا -

توفیر المعلومات الفنیة و جعلھا تحكم و توجھ عملیة اتخاذ القرارات السیاسیة الخاصة بالتنمیة الطبیعیة  -

  .للمجتمع

  .ربط عملیات التنمیة الخاصة بالمدى الطویل مع عملیات التنمیة الخاصة بالمدى القصیر -

وازن بین اإلنتاج و قطاعاتھ المتباینة أو بین الخدمات وبین الحاجات دعم و إتاحة أكبر قدر ممكن من الت -

  .الملحة للناس

تجنب سوء االستخدام أو استنزاف الموارد بما یؤثر على القیمة الفعلیة للعائد منھا و لربحھا دعما لإلنتاج من  -

   .حیث الكم و الكیف

اإلطار العام الذي تشملھ و تجنب النمو غیر المتكافئ حسن توزیع المشروعات التي تتضمنھا الخطة في داخل  -

  .لقطاع من القطاعات دون األخرى

                                                
1
 61ص. ، عمان األردن2002اإلصدار األول / ، الطبعة األولى )أسس و مفاھیم ( التخطیط الحضري : خلف حسین علي الدلیمي. د 
2
 61ص .المصدر السابق 
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  .توفیر البیئة المناسبة للسكن و االستثمار و توفیر الخدمات الضروریة للمجتمع -

  .و الحاالت الطارئة و النھوض في المناطق المنكوبةأمواجھة الكوارث  -

  .المحمیات الطبیعیةلمناطق التاریخیة و األثریة وص كاحمایة المناطق ذات الوضع الخا -

         حل مشكل التجمعات الحضریة مثل مشكل المرور، مشكل البلدة القدیمة، النمو المشوه لبعض األحیاء -

  1.و القطاعات

  
  : والتخطیط الحضري یتكون من عنصرین أساسیین ھما      

  
 .التربة و المیاه وعناصر المناخالخصائص الطبیعیة المتمثلة بالتضاریس و  -

         .النشاط البشري من مؤسسات إداریة و اقتصادیة و اجتماعیة و ثقافیة ونقل و كل ما یمارسھ اإلنسان -

 2.ینتج عن تفاعل ھذین العنصرین نظام استخدامات األرض لألنشطة و الخدمات المختلفة و

  
  :استخدامات األرض -2

استغالل األرض یوما بعد یوم نتیجة للنمو المتزاید في أعداد السكان، وعند الحدیث عن التنمیة  تتزاید معدالت

  3.في أي مكان، فإن معلومات استخدام األرض تكون ذات أھمیة كبرى في ھذا المجال كمؤشر للنمو

  :مفھوم استخدامات األرض -أ

عة و المعقدة ومھما تعددت اآلراء فإنھا تحدد إن مفھوم استخدامات األرض الحضریة من المفاھیم الواس     

العالقة المتفاعلة بین اإلنسان و األرض، وقد عرفت بأنھا التوزیعات المكانیة لوظائف المدینة المتعددة ممثلة 

   4.بالوظیفة السكنیة و الصناعیة و التجاریة و الخدمیة و الترفیھیة وغیرھا من االستخدامات

 باستعمال بھا الناس یقوم التي المختلفة الطرق بأنھ األرض دامــاستخ صطالحا یعّرف أخرى جھة من     

 من واختیار تعریف لتلك األرض، المختلفة االستخدامات حول ضوءھا على قراراتھم یتخذون بھا األرض

 أفضل إلى التوصیل لضمان األولویة والحاجة حسب بینھا والمفاضلة لألرض استخدامات عدة خالل

    5.لألرض االستخدامات

  

  

                                                
1
 13ص. مرجع سبق ذكره :صالح أحمد صالح أبو حسان 
2
 62ص. سبق ذكره صدرم: خلف حسین علي الدلیمي. د 
أنماط استخدامات األرض واتجاھات النمو العمراني و التركیب الداخلي في بعض قرى محافظة نابلس دراسة في جغرافیة :ریاض فرحان حسن عالونھ  3

 .2004رافیا بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس فلسطین الریف، أطروحة ماجستیر في الجغ
4

جامعة بغداد، وھي جزء من /استعماالت األرض الحضریة في ناحیة بغداد الجدیدة، رسالة تقدم بھا إلى مجلس كلیة اآلداب: عالء ھاشم داخل الساعدي 

 .2006متطلبات نیل درجة ماجستیر آداب في الجغرافیا 
5

تحلیل و تقییم أنماط استعماالت األراضي في مدینة أریحا، أطروحة ماجستیر في التخطیط الحضري و اإلقلیمي ، كلیة الدراسات : محمد حسین سعد النجوم 

 .2006العلیا، جامعة النجاح الوطنیة بنابلس، فلسطین 
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  :أھمیة دراسة استخدامات األرض -ب

تشكل دراسة استخدام األرض داخل المدینة نقطة مھمة في عملیة فھم التركیب الداخلي للمدینة فھي تبین      

   1.وظیفة كل قطعة أرضیة داخل المدینة

تقدم دراسة استخدامات األرض معلومات عن المجال العمراني الذي یحوي سكان المدینة و أنشطتھم      

المختلفة و بالتالي یتضح حسن استخدام األرض الحضریة في المدینة أو سوء استخدامھا، إذ تساھم ھذه 

   . استخدامات األرض الحضریةالمعلومات في عملیات التحلیل واتخاذ القرارات الخاصة بإعادة تخطیط و تنظیم 

       ألراض أحد وسائل تقویم نمو المدینة الدقیقة الذي یحدد وضعھا الحضريایشكل دراسة استخدامات      

و السكاني و االقتصادي و الثقافي كما و كیفا و مثل ھذا التحدید الدقیق یظھر احتیاجات المدینة في بعض 

المؤسسات االقتصادیة اعتمادا على المعاییر العلمیة الدقیقة، تحدد نوع  الجوانب الخدمیة و المرافق العامة و

المنشآت المطلوبة وعددھا لسد احتیاجات سكان منطقة معینة في المدینة، كما یشكل مسح استخدامات األراضي 

أفضل م رسم مھمة لتحدید فرص النمو الممكنة من خالل رصد النشاط في جمیع المناطق في المدینة من ث ةآدا

، و توظیفھ و بعد كل ھذا فدراسة استخدامات األراضي وسیلة استقراء مھمة لمستقبل السیاسات لإلفادة منھ

  .المدینة و تحدید مالمحھا في العقود المقبلة

فرض قسط من السیطرة على نمو وتطور المدن من حیث اتساع الرأسي و األفقي، وفرض قسط من      

بین األقالیم من حولھا، وجعل المدن أكثر قدرة على الوفاء بدورھا كموقع من  التنسیق بین وجودھا وأدائھا

      مواقع االستقرار، وأكثر تناسقا مع النمو و التطور الذي تكفلھ خطط التنمیة بین األقالیم، وبذلك فھو یغیر 

تفرضھ خصائص  ألرض، إذ أنھ ینطلق من واقع ملموسلتوازن بین االستخدامات المختلفة و یحسن وصول ال

األرض و السكن معا، وبتأثیر ملموس آخر تفرضھ عالقة المدینة بالمدن األخرى داخل اإلقلیم المتكامل 

    2.اقتصادیا

    :األراضي استخدامات تخطیط مفھوم - جـ 

  
 دراسة خالل البشریة من المجتمعات تنظیم إلى تھدف التي المتتابعة المنطقیة النشاطات من مجموعة أنھ     

  .محددین وزمان في مكان ووظائفھا البشریة المستوطنات أنماط بین القائمة العالقات وفھم

  
 ذلك بعد والقیام العمرانیة، المحلة داخل الجغرافیة وتوزیعاتھا األراضي استخدامات دراسة عملیة أنھ     

 .االستخدامات لھذه ومتوازن عادل توزیع بإیجاد

                                                
1

العلوم االجتماعیة مقدمة بكلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة ماجستیر من قسم ة شھاد"  تأثیر النمو السكاني في تغیر مورفولوجیة المدینة"  لطرش سارة 
 .)جامعة فرحات عباس سطیف(
2

العوامل االقتصادیة االجتماعیة المؤثرة على االستخدام الحضري لألرض بالتطبیق على إقلیم الخرطوم الكبرى، ورقة علمیة : نضال محمد بخیت احمد 
 .2010ت العلیا، جامعة الخرطوم مقدمة لمؤتمر الدراسا
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 الطبیعیة العوامل شاملة لجمیع دراسة أنھ على استخدامات األراضي تخطیط مفھوم تلخیص ویمكن     

 محددة منطقة أو مكان داخل األراضي على استخدامات المؤثرة والعمرانیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة

 متوازن وتنظیم توزیع إیجاد بھدف المختلفة واالستخدامات العوامل بین ھذه المتبادلة العالقات تحدید ثم ومن

   1.محددة زمنیة خطة إطار في لتلك االستخدامات ومناسب

  
  : التالیة النقاط إطار في األراضي استخدامات تخطیط أھمیة عن الحدیث و یمكن     

  
 مھمة أمور یتزایدون ھي وأین السكان یتزاید كیف معرفة فإن لذلك السكان، أعداد في المستمرة الزیادات -

  .األراضي استخدامات لمخطط بالنسبة

 .المختلفة العالم دول في األرض مساحة محدودیة -

  .عناصرھا بكل الطبیعیة الموارد على المحافظة -

 االستخدامات كالتنافس بین األرض استخدام أنماط في التغیر عن تنجم التي المشاكل من الكثیر على التغلب -

  .المختلفة

  .الحضریة كاالزدحام المشاكل من الكثیر وظھور والغابات المیاه ومصادر الزراعیة األراضي تدھور -

  .عدد السكان لزیادة نتیجة منھا لمزید والحاجة العامة والمرافق الخدمات على المتزاید الضغط -

  .لالستعماالت المختلفة األراضي على الطلب زیادة من عنھ ینجم وما السكان حیاة في السریع التطور -

 .المناطق لجمیع والوظائف األعمال توزیع مجال في االجتماعیة العدالة تحقیق -

 االقتصادیة تغییر الظروف على تعمل أنماط خالل من األرض إدارة بتطویر القائم الوضع تغییر إلى الحاجة -

  2.السكان قبل من غیر مرغوبة تغییرات حدوث ومنع األفضل إلى السائدة الطبیعیة واالجتماعیة

  
 -  استخدامات األرضأنواع:  

  
تعد المدینة المعاصرة مدینة معقدة الحیاة من خالل تشابك الوظائف بھا وتعددھا وتعدد االحتیاجات نتیجة      

األمر الذي استدعى ممارسة نشاطات المدنیة المختلفة منھا ,  الخ.. للتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والحیاتیة 

تنوعت االستخدامات ما بین السكنیة والتجاریة والصحیة والتعلیمیة والترفیھیة تقلیدیة وأخرى غیر تقلیدیة حیث 

غیرات خر نتیجة تلك العالقات المتبادلة حیث ظھرت جملة من المتآلواستخدامات أخرى، ویرتبط كل منھا با

  3. منھا سلبیة وأخرى ایجابیة, التي تشیر إلى نمو المدینة

  
ضروریا من أجل دراسة  ات یعد أمرمجموعارض وتجمیعھا في لذا فإن تصنیف استخدامات األ     

االستخدامات، كما أن عملیة التصنیف تعتبر أول خطوة مھمة لفھم التركیب الداخلي للمدن لذا فإن استخدامات 

                                                
1
 13ص. مرجع سبق ذكره :محمد حسین سعد النجوم 
2
 15ص. مرجع سبق ذكره :صالح أحمد صالح أبو حسان 
3
 .مرجع سبق ذكره :البصري نالمھندس نصیر عبد الرزاق حس 
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وقد لوحظ أنھ كلما كانت االستخدامات , األرض نالت اھتمام الجغرافیین والمخططین والمھندسین واالقتصادیین

  1.ومحددة فإن ذلك یفید في وضع التخطیط المثالي للمدینةواضحة 

  
  :االستخدامات السكنیة -1

  
تعد الوظیفة السكنیة من أوائل استخدامات األرض في المدینة والمحرك األول لنموھا ویعد النمو السكاني      

عامال رئیسیا في نمط التركیب المكاني في المدینة وعادة ما تشغل الوظیفة السكنیة أكبر مساحة من استخدامات 

  2.األراضي في معظم المدن

  
ن الحاجات الفسیولوجیة التي یحتاجھا اإلنسان والمرتبطة بصمام األمان إن الحاجة إلى السكن ھي م     

والمساكن على الرغم من أنھا متشابھة من الخارج في كثیر من األحیان إال أنھا تتمتع بخصوصیة من  ،والراحة

 الداخل فضال عن أن تلك الدور أو الوحدات السكنیة الرتیبة ھي على شكل قطع أراضي متالصقة متجاورة

للمخطط األساسي  اتربطھا الشوارع حیث تكون على شكل بلوكات متجاورة وتختلف الشوارع في عرضھا تبع

الموجود في المنطقة، وتنوعت التصانیف التي تناولت استخدامات األرض ألغراض السكن وذلك بحسب 

   3.ةو االقتصادیة الموجود  العوامل االجتماعیة

  
  :ن من السكنیونستطیع أن نمیز بین نوعین رئیسی     

یتواجد في األریاف ویتكون من مساكن مبعثرة في الغالب و رغم ظھور بعض األنماط : السكن الریفي -

  .العصریة إال أن المساكن المبنیة بالوسائل و الطرق التقلیدیة لھل طابعھا الممیز

العمارات الحدیثة و الفیالت العصریة باألحیاء المخططة إلى  یتواجد بالمدن و یتكون من :السكن الحضري -

    جانب المساكن القدیمة و المساكن الفوضویة و البیوت القصدیریة باألحیاء القدیمة و األحیاء الغیر مخططة 

  . و ضواحي المدینة

   
الخصائص المشتركة ھذا فیما یخص السكن أما بالنسبة للنمط فھو الذي یعرف بأنھ مجموعة الصفات و      

    4.بین مجموعة مساكن تمیزھا عن غیرھا من حیث الشكل وخصائص المسكن و المجال الخارجي

  
  :االستخدامات التعلیمیة -2

  
تبرز أھمیة ھذا االستعمال من خالل ما تترك من مؤشرات قویة حول تطور وثقافة المدینة من خالل      

اختالف مستویات التعلیم بھا حیث یبدأ من ریاض األطفال إلى الجامعات وان تلك الخدمات ھي تمنح خدماتھا 

  .إلى خمس سكان المدینة الذین یشكلون طلبة المدارس

                                                
1
 .، مقال مأخوذ من االنترنیت استعماالت األرض في المدن: سنینھ أبوالدكتور تیسیر  
2
  .107ص. مرجع سبق ذكره :صالح أحمد صالح أبو حسان 
3
 .مرجع سبق ذكره :البصري نالمھندس نصیر عبد الرزاق حس 
4

المجمعات السكنیة الحضریة بمدینة قسنطینة ـ واقعھا و متطلبات تخطیطھا ـ دراسة میدانیة للمنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة سركینة، : قماس زینب 
  80ص . 2006ـ 2005االجتماع الحضري  مذكرة ماجستیر في علم
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ع معینة ال یتم إال بشكل یضمن توزیع المدارس وتوقیعھا في مواض ارس ترتیب ھرمي وأنإن ترتیب المد     

أداء ھذه المدارس لوظائفھا التعلیمیة ووفق أسلوب یسھل وصول الطلبة إلى مكان المدرسة دون تعرضھم 

أوال  للتعب والحوادث وبما یتالءم مع قدرتھم الجسدیة، وبذلك سوف یقلل الضغط على المؤسسات الصحیة

وعلى التقلیل من استخدام وسائط النقل ثانیا، فطالب المدارس االبتدائیة ینبغي أال یقطعوا أكثر من عشر دقائق 

دقیقة عن مكان إقامتھم  20للحركة مشیاً عن مدارسھم، أما المدارس المتوسطة فینبغي أن ال یمشوا أكثر من 

   1 .ةإلى المدرسة دون العبور على الطرق الرئیسی

  
  :االستخدامات الصحیة -3

  
على مواقع متمیزة من المدینة حیث  لذا فإنھا تنشأ دائما, یشكل ھذا االستخدام أھمیة بالنسبة للمواطنین     

تتوزع بشكل رتب بحسب مراتبھا وأھمیتھا ومستوى خدماتھا، فھي تتنوع بین المستشفیات الحكومیة واألھلیة 

ة والعیادات الشعبیة ویأخذ ھذا االستخدام عدة عوامل ومتغیرات إلى المستوصفات الطبیة والمراكز الصحی

   2.ینبغي للمخطط والباحث مراعاتھا لغرض تنظیم ھذا االستخدام ومن أھمھا الموقع الجغرافي والسكان والنقل

  
  :االستخدامات اإلداریة و األمنیة -4

  
نقصد بھا مختلف اإلدارات و المؤسسات الواقعة داخل النسیج الحضري و التي تخدم السكان بشكل مباشر      

أو غیر مباشر، فمثل ھذا االستخدام یجب أن یوفر بصفة نوعیة و كمیة من أجل تلبیة مختلف الحاجیات 

  .الضروریة للسكان

  
  :وتتمثل في،  3القة مع الحیاة الیومیة للسكانوتتوزع ھذه اإلدارات بشكل شبھ مركزي خاصة التي لھا ع

  
  تسھر على الحفاظ على ممتلكات السكان وأرواحھم مثل مقرات األمن الحضري أو    :المصالح األمنیة

 .الشرطة، مقرات الدرك الوطني و الحمایة المدنیة

 
  تتمثل في البنوك و المصارف المالیة أین یتم إیداع واقتراض األموال من طرف  :الھیئات المالیة

 .السكان

 
  4.كمكاتب البرید، البلدیات و ملحقاتھا، المدیریات الحكومیة المختلفة :المصالح اإلداریة 

  

  

                                                
1
 .مرجع سبق ذكره :البصري نالمھندس نصیر عبد الرزاق حس 
2
 .السابق  المرجع 
3

إشكالیة استخدامات األرض الحضریة في مدن الشمال الشرقي الجزائري حالة مدینة بسكرة، مذكرة مھندس دولة في التھیئة : بن مبروك صالح الدین 
 30ص.  2009األرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة، جوان الحضریة، كلیة علوم 

4
، مذكرة ماجستیر في التھیئة العمرانیة و )واقع، تنظیم و بدائل مستقبلیة ( إشكالیة استخدامات األرض في مدینة تجنانت : عیون فطیمة :عیون فطیمة 

    23ص.  2017العمرانیة، جانفي البیئة، كلیة علوم األرض الجغرافیا و التھیئة 
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  :االستخدامات االجتماعیة -5

  
مدینة من الناحیة االجتماعیة وتتمثل في دور تمثل االستخدامات االجتماعیة في تلك المرافق التي تخدم سكان ال

  .الحضانة و ریاض األطفال باإلضافة إلى المؤسسات المتخصصة باستقبال المعاقین ودور العجزة

  
  :االستخدامات الثقافیة -6

  
ضافة إلى اعتبارھا مكان للتسلیة وقضاء وقت اإللثقافیة بصفة خاصة إلى الشباب فبتوجھ االستخدامات ا     

 .عن االنحراف االفراغ فھي أیضا تنمي الفكر و تجعل من الفرد إنسانا واعیا و بعید

  
وتتمثل , ن جو المدینة والقیود االجتماعیةم لثقافة و الترفیھ والسیاحة ھروباولقد ظھرت الحاجة إلى أماكن ا     

وبشكل عام فإن , و المتاحف دور السینما والمسارح ودور الثقافة و الشباب والمكتبات واألماكن األثریة في

 .لمدینة والخدمات التي تقدم فیھاالمساحة المخصصة لھذه األغراض ترتبط بموقع ا

  
  :االستخدامات الریاضیة -7

  
على غرار االستخدامات الثقافیة و الترفیھیة فإن الخدمة الریاضیة تلعب دورا  كبیرا في استقرار الشباب،      

في المالعب الریاضیة، میادین كرة القدم، القاعات الریاضیة المتخصصة، حیث تتمثل ھذه االستخدامات 

  .القاعات المتعددة الریاضات، المركبات الریاضیة و المسابح

  
  :االستخدامات الدینیة و المقابر -8

  
أساسیا  بل إن الدین كان عامال ،1العالقة بین الوظیفة الدینیة و حیاة المدن عالقة قدیمة وثیقة :المساجد -     

في نشأة كثیر من المدن، ویرى كثیر من الباحثین أن المسجد الجامع الذي تقام فیھ صالة الجمعة ھو المعلم 

الرئیسي الذي كان یمیز المدینة عن القریة حتى القرن العاشر میالدي، وتجد المسجد من أقدم المباني في بعض 

، وإلى یومنا ھذا یبقى المسجد جزءا ال یتجزء من األحیاء 2المدن العربیة فقد شكل المسجد قدیما نواة لھذه المدن

  .  السكنیة

  
ال تكاد تخلو مدینة من المقابر، وفي كثیر من األحیان توجد ھذه المقابر في وسط الكتلة السكنیة  :المقابر -     

ت فقد توجد مدافن نتیجة لعوامل تتعلق بالنمو العمراني، وفي حالة تعدد المذاھب و األدیان وأحیانا السالال

مستقلة لكل جماعة دینیة، كلما كانت المقابر بعیدة عن مناطق العمران و بخاصة األحیاء السكنیة كلما كان ذلك 

  3.أفضل من وجھة النظر التخطیطیة و الصحیة

  

                                                
1
  174ص. جغرافیة المدن، الطبعة الثانیة: جمال حمدان.د 
2

تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة استخدامات األراضي لمدینة دیر البلح ، رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا بكلیة : صالح محمد أبو عمرة 
  145 ص. 2010اآلداب، الجامعة اإلسالمیة غزة 

3
تطور أنماط استعماالت األراضي في مدینة جنین، مذكرة ماجستیر في التخطیط الحضري و اإلقلیمي، كلیة الدراسات : كوثر شحادة احمد أبو حجیر 

  102ص . 2003العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس فلسطین 
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وتحتاج المقابر إلى مساحة واسعة من األرض تفوق أي استعمال آخر وتحتاج إلى مواقع تتوفر فیھا      

ئص معینة مثل البعد عن المناطق التي تتعرض للفیضان أو ارتفاع المیاه الجوفیة، لذلك یتم اختیار خصا

المناطق المرتفعة و الواسعة بحیث تصل مساحتھا إلى عدة كیلومترات مربعة حسب حجم المدینة، وعلى 

تشكل عائقا أمام توسع أو المناطق المحاذیة لھا من أفضل المواقع، على أن ال المدینةالعموم تكون أطراف 

  1.سنة 50المدینة  مستقبال حتى ولو بعد 

  
  :االستخدامات التجاریة -9

  
تحتل استخدامات األرض التجاریة عادة نسبة صغیرة من مساحة المدینة الكلیة حتى في المجتمعات      

المتقدمة وعلى الرغم من عدم وجود مقیاس علمي لتقدیر مساحة األرض التي تتطلبھا المؤسسات التجاریة إال 

ضواحي  ومیل بعض المؤسسات أنھ على فرض استمرار زیادة السكان وارتفاع نسبة المیل إلى السكن في ال

إلى توسیع مساحاتھا فمن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى األراضي التجاریة في المستقبل، وأن یتحول جزء من 

  .األرض السكنیة إلى تجاریة وأن یتحول جزء من األرض الزراعیة على أطراف المدن إلى مناطق تجاریة

  
ة األساسیة للمدن منذ العصور الوسطى، وعادة ما یكون االستخدام ولقد كانت الوظیفة التجاریة ھي الوظیف     

التجاري متركزا بوسط المدینة ویأخذ بالتبعثر كلما ابتعدنا عن وسط المدینة، ویرتبط االستخدام التجاري بمنطقة 

  2.اريالتجارة المركزیة والتي تكثر بھا تجارة التجزئة وتعتبر منطقة القلب من أكثف المناطق للنشاط التج

  
وھنالك عدة أسباب تؤثر على توزیع استخدامات األرض ألغراض التجارة والتي تتعلق بقانون سھولة      

الوصول وعادات الناس وتقالیدھم في التسوق ونوع البضاعة التي یحتاجھا السكان والخدمات المقدمة لھا، 

  . لشھریة والفصلیة والسنویةوتكاد تنقسم البضائع التي یحتاجھا الناس إلى الحاجات الیومیة وا

 وھنالك العدید من المعاییر التي یمكن من خاللھا تصنیف استخدامات األرض التجاریة على الرغم من تفاوتھا

رؤوس , نوع المحالت التجاریة, عدد المحالت التجاریة, اإلیجارات, سعر األرض: في مناطق معینة منھا

  .3 النقل طرق, ارتفاع المباني, األموال المستثمرة

وتنقسم االستخدامات التجاریة إلى محالت تجاریة لتجارة الجملة و التجزئة، مراكز تجاریة، أسواق مغطاة      

الخ، وتحتل األراضي الشاغرة بالمدن أو الواجھات و األدوار السفلى ...أو مكشوفة، أسواق أسبوعیة أو شھریة

  . ام السكني خاصة في مركز المدینةللبنایات السكنیة، إذ یعد االستخدام األكثر منافسة لالستخد

  

  

                                                
1
 246ص. مصدر سبق ذكره: خلف حسین علي الدلیمي. د 
2
 .مرجع سبق ذكره: سنینھ وأبالدكتور تیسیر  
3
 .مرجع سبق ذكره :البصري نالمھندس نصیر عبد الرزاق حس 



 الفصل األول                                                       اإلطار النظري للدراسة واستخدامات األرض الحضریة في الجزائر

  

 
18 

  :االستخدامات الصناعیة -10

  
المنطقة الصناعیة اسم جدید أطلق على ظاھرة قدیمة النشأة، ف، ناعة من األنشطة الحضریة القدیمةالص     

ة ری، بدأ االستخدام الصناعي في منافسة بقیة االستخدامات الحضواقع المدن و في تركیبھا الداخليأثرت في م

مختلفة من  ثر في وجود مراتبأ، فمثال جذب المدینة للقوى العاملة الصناعیة األخرى و كذلك التأثیر علیھا

، و كذلك على حركة السكان داخل الحیز الحضري وإلیھ عن طریق الھجرة الداخلیة أو السكنیة  االستخدامات

  .الخارجیة 

و و تتسم المناطق الصناعیة بالمساحات الواسعة للوحدات الصناعیة التي عادة ما تكون محاطة بأسوار أ     

األراضي في أطراف المدینة أدى إلى تركزھا بھذا الحیز  ، انخفاض أسعارحواجز مرتفعة وحركة مرور كثیفة

خدام الصناعي تختلف باختالف نوع نھ مناسب للتقلیل من أثار التلوث، كذلك إن مساحة االستأعالوة على 

  . الصناعة السائدة بالمدن

تشتمل المناطق الصناعیة على نوعین من الصناعات أال وھي الصناعات الخفیفة وھي تلك الصناعات      

فضالً عن انخفاض مخلفاتھا سواء , التي تقع داخل المدینة والتي تتمیز بصغر حجمھا قیاساً بالصناعات الثقیلة

تشتمل على المصانع الصغیرة ومصانع الحرف الیدویة ومصانع البالستك ومصانع , السائلة أو صلبةكانت ال

كبر من الصناعات أالخ، أما الصناعات الثقیلة فھي تعتبر .. النسیج والمصانع الغذائیة والمشروبات الغازیة 

الحجم والتي تحتاج إلى مخازن  الخفیفة وھي تتسم بكبر حجمھا ومنتجاتھا العالیة وموادھا األولیة الكبیرة

وساحات فضالً عن مخلفاتھا المطروحة التي تكون عالیة جداً قیاساً إلى الصناعات الخفیفة وأھم ما یمثلھا ھو 

وھنالك العدید من األسالیب التي اعتمد . الخ.. مصنع الحدید الصلب ومصانع األسلحة ومصانع السیارات و

  : للمنطقة  الموقعیة ائص الجغرافیة وعلیھا الباحثون التي تناولت الخص

 .ینبغي أن تكون األرض واضحة حتى تكون لھا المرونة في التخطیط -

 .قریبة من المدینة لالستفادة من الخدمات -

 .قریبة من مصادر الطاقة والسیما النفط -

 .رخیصة الثمن -

 .وینبغي توفر وسائل االتصال السریعة  -

  .طبوغرافیة المدینة -
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  :استخدامات شبكات النقل و المواصالت والشبكات التقنیة -11

  
تلعب الشبكات دورا أساسیا في المجال الحضري ألنھا تقوم بتلبیة أھم حاجیات اإلنسان وھي التنقل      

والحركة و التزود بالمیاه الصالحة للشرب و الصرف الصحي و الكھرباء و الغاز وخطوط الھاتف وھي 

  .و اجتماعیة ھامةضرورة اقتصادیة 

  
  :استخدامات شبكات النقل و المواصالت -أ

  
إن استخدامات الطرق في تزاید مستمر بسبب تزاید أعداد السكان وارتفاع الدخل وزیادة استخدام وسائط      

النقل الخاصة والعامة، وبشكل عام فان المساحة المخصصة الستخدام الطرق تختلف من مدینة ألخرى تبعا 

 .قع للمدینةن وطبیعة الموضع والمولعوامل منھا التطور االقتصادي وتباین حجم المد

 تشكل طرق المواصالت عنصرا ھاما من عناصر النقل ما بین المدن وداخل  :شبكة الطرق و الشوارع

حیث تكون الشوارع على , المدینة الواحدة وبدونھا یصبح من الصعب الربط بین استخدامات األرض المختلفة

تنوع الشوارع داخل المدینة بعدة شكل شرایین داخل المدینة تفصل المناطق السكنیة عن بعضھا البعض، وت

الخ، وھو ذات جدوى اقتصادیة حیث ...أنواع منھا الشوارع الرباعیة والشوارع الدائریة والشوارع اإلشعاعیة

 .تتوزع على جوانب الشوارع المناطق السكنیة والتجاریة والترفیھیة

سب الشكل الذي قد یكون مستقیم، و تنقسم إلى عدة أنماط تتغیر تبعا للعامل الطبوغرافي لألرض، وح     

، أعمدة اإلنارة، كراسي الجلوس، ھریة كوجود بعض العناصر كاألرصفةمنحني أو ملتوي، أو وفق معاییر مظ

  : الخ، ومن أھم ھذه المعاییر ھي المعاییر الوظیفیة المرتبطة باستعمال الطریق تتمثل في ...أشجار

تخدم التجمع العمراني التي تحیط باألحیاء السكنیة وھي شرایین وھي الطرق التي  :طرق رئیسیة -            

و المرور، یظھر فیھا التعارض الذي یتناسب طردا مع حجم المرور و كثافة استخدام األرض، وھي  الحركة

  .تربط بین الرحالت الطویلة نسبیا بین أطراف المدینة

ق السكنیة وتستعمل لتحریك المرور و لكن بكمیات ھي التي تحیط و تحد المناط :الطرق الثانویة -            

أقل، وغالبا ما تستعمل كفاصل بین المجاورات السكنیة أو كحد فاصل بینھا وبین االستخدامات األخرى 

  ....).التجاریة، الصناعیة (

   رق المحلیةالسكنیة حیث یخدم الط الشارع التجمیعي ھو العمود الفقري للمجاورة :الطرق التجمیعیة -            

و الوظیفة األساسیة لھ ھي تجمیع السیارات من مختلف الشوارع المحلیة ویستعمل كذلك لمد المرافق ویعتبر 

  .كعنصر جمال و تھویة
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وتضمن الترابط و تنمیة العالقات بین السكان للوصول إلى ): شوارع الخدمة ( الطرق المحلیة  -            

األساسیة ھي خدمة السكان و استخدامات األرض وال تحرك المرور إال بدرجة مناطق األنشطة، وظیفتھا 

خفیفة جدا، تخدم في مد خطوط مختلف الشبكات، تستخدم كمكان مفتوح بین المباني لتوفیر اإلضاءة و التھویة 

صل الشكل، كما أنھا تت للمجال السكني من حیث التركیب و وكمانع النتشار الحرائق، وتطفي طابع جمالي

نھایات ( لھا أشكال مختلفة  ،وبالشوارع التجمیعیة و تختص بالنقل الخفیف فقط دون الحافالت و الشاحنات

  ).الخ....مغلقة، غیر مغلقة 

وھي طرق تقطع جزء من مدن أو تمر بالقرب منھا، موجھة إلى الحركة السریعة  :الطرق السریعة -          

  .نقل المرور بسرعة و بأحجام كثیفة ، وظیفتھا)طرق مزدوجة، طرق وطنیة ( 

 یمثل النقل بالسكة الحدیدیة مظھرا من مظاھر التقدم االقتصادي، حیث ساھم في  :السكة الحدیدیة

إحداث ثورة في الضوابط الجغرافیة للمشاریع االقتصادیة، إذ تعمل على نقل المسافرین و الحموالت الثقیلة ما 

  1.جعلھا من أھم وسائل النقل البریة

 
 ساحلیة تتكون من مرفأ أو أكثر، تقام على سواحل أو الشواطئ البحار أو  أةعبارة عن منش: الموانئ

المحیطات أو األنھار أو البحیرات، تتم فیھا عملیات تفریغ و تحمیل السفن بالبضائع أو الركاب، وتحتوي 

فیة وتمثل السفن مركز الحلقة في سلسلة النقل المتكامل وتربط خل. الموانئ على األرصفة و المخازن للسفن

البالد بالعالم الخارجي كما تعتبر من مشروعات المنافع العامة و من أساسیات التنمیة نظرا لما تحققھ من موارد 

 . مالیة كبیرة بالعملة األجنبیة

  
 المطار ھو مرفق إقالع ووصول الطائرات، و بھ بشكل أساسي مدرج ھبوط وقد یتمیز : المطارات

و المطارات في العادة تقع بالقرب من المدن . رات التي تستخدم المطاربمواصفات تتناسب مع حجم ونوع الطائ

تكمن أھمیتھ في ). قطارات، طرقات سریعة(الكبرى أو المتوسطة و الھامة وتكون متصلة بھا شبكة نقل بریة 

 .نقل البضائع و الركاب في وقت سریع وبذلك فك العزلة الجویة عن جمیع أنحاء الوطن

  
 ھي جزء مكمل لشبكة شوارع المدینة وتتناسب طردا مع نسب ملكیة  :اتأماكن توقف السیار

السیارات، فقد كانت السیارات في الماضي  تتوقف في جانب رصیف الشارع دون شروط، و لما زاد عدد 

السیارات الخاصة زاد عدد األماكن اإلضافیة لتوقف السیارات بشكل یعیق السھولة في الحركة بالنسبة لمرور 

ت وأیضا المشاة عند العبور إلى الناحیة األخرى من الطریق، وتضیف الدراسات أن نصف حوادث السیارا

المشاة وربع حوادث السیارات الناتجة عن وقوف السیارات في حرم الطریق، لذلك یكون الھدف الرئیسي 

                                                
1

، مذكرة ماجستیر في التھیئة العمرانیة، كلیة علوم )عزابة، الحروش، القل: حالة مدن(التنظیم المجالي حول المدن الصغرى لوالیة سكیكدة : نوال ھبھوب 
 155ص . 2006األرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة 
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احتیاجات السكان للمھیأ إیجاد أماكن مخصصة لوقوف السیارات داخل المناطق السكنیة أو بالقرب منھا تفي ب

   1.المقیمین واحتیاجات الزائرین

  :الشبكات التقنیة -ب

  
یجب أن تأخذ الشبكات التقنیة في االعتبار عند تخطیط استخدامات األرض لتحدید المشاكل التي یصعب      

توزیع  حلھا وتحدید التكالیف اإلضافیة مثل التضاریس الحادة أو نوعیة التربة وجیولوجیة األرض وتشمل شبكة

  .الماء و الصرف الصحي وصرف المیاه السطحیة و الغاز والكھرباء

  

 حت تإن توفیر ماء الشرب النقي بكمیات كافیة تصل إلى كل مسكن  :شبكة المیاه الصالحة للشرب

ضغط مناسب ھو ھدف أساسي لكل مھیأ، ونظریا یجب أن یكون لكل موقع یقام علیھ مسكن موصول بشبكة 

للشرب، والبد من توفیر كمیة میاه الزمة لتغطیة احتیاجات السكان الستھالك المنزلي و إلطفاء الماء الصالح 

 .الحرائق

، وتحدد ھذه فرد/یوم/ل 500 – 60كن مختلفة من وتقدر عموما كمیات االستھالك المنزلي في أما     

المواصفات و الكمیات الالزمة و ذلك المعدالت من طرف كل دولة من خالل األدوات القانونیة و اإلداریة و 

   2.انطالقا من الثروات المائیة المتوفرة

  
  في الحیاة  تلعب شبكة الصرف الصحي دورا مھما: شبكة الصرف الصحي و صرف میاه األمطار

 الصحیة للمواطن، إذ ترمي بھا المیاه المستعملة التي تضم میاه المنازل و المصانع وكذلك میاه األمطار، وتكون

و موحدة، وتحسب كمیة إنتاج المیاه المستعملة لكل فرد على أساس استھالك الفرد للماء أھذه الشبكة منفصلة 

     في الیوم كما تحدده مواصفات حضریة، كما یجب األخذ بعین االعتبار فترات االستھالك القصوى الیومیة 

 .و الموسمیة

 
 ھیئة لما یوفره من طاقة لمختلف االستخدامات سواء للغاز دور أساسي ومھم في عملیة الت: شبكة الغاز

 .كان ذلك داخل المنزل أو النشطات الحرفیة أو التجارة

  
 تعتبر الكھرباء من المنشآت األساسیة وعنصرا فعاال ومدعما للنمو الحضري، لیس : شبكة الكھرباء

 .  یسیة و الثانویةللعنصر البشري فحسب بل حتى للنشاطات االقتصادیة المختلفة و الشوارع الرئ

  
  قد أصبح الھاتف كان إلى زمن قریب ظاھرة ترفیھیة، ولیس حاجة اجتماعیة أساسیة، و: شبكة الھاتف

         بح یساھم كثیرا في فعالیة االقتصاد وتسھیل المھام اإلداریة صفي السنوات األخیرة، حیث أأداة مھمة إال 

                                                
1
 .2009محاضرة في التھیئة الحضریة من تقدیم األستاذة أومدور فاطمة الزھراء  
2
   .المرجع السابق 
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االتصاالت المختلفة الضروریة في حیاة الفرد داخل المجتمع، وبالتالي یساعد على تجنب التنقل، ومنھ  و

  .       الخ...المساھمة في تخفیف المواصالت

  
  :االستخدامات النفعیة و الترفیھیة -12

  
تتنوع استخدامات األرض النفعیة و الترفیھیة فیما تقدمھ إلى السكان من خالل الخدمات العامة سواء النفعیة      

حیث تعمل المناطق  ،أو الترفیھیة ومن أبرزھا المناطق المفتوحة المتمثلة بالمناطق الخضراء والحدائق المنزلیة

تعمل  حیث ،ل نسبة الحرارة والتلوث داخل المدینةالخضراء داخل المدینة إلى بث جو من االرتیاح وتقلی

النباتات من سحب غاز ثاني أكسید الكربون وبث غاز األوكسجین في النھار فضالً على أنھا متنفس المدینة 

بالتالي سلیمة وبناء أجسام  والمالعب المختلفة تساعد على الترفیھ  و الساحات باإلضافة إلى أن ،ورئتھا

  .السكان و خدمتھمالمحافظة على صحة 

  
  :المساحات الخضراء -أ

  
تشكل المساحات الخضراء نمطا من أنماط استعمال األرض الضروریة للحیاة بالمدینة، لما توفره من جو      

للراحة و الترفیھ، ولكونھا أماكن إلتقاء للسكان بعضھم ببعض ومع الطبیعة، وبالتالي متنفسا للمدینة، و مظھرا 

   1.اال ھندسیا  ولمسة جمالیة على تخطیطھاحضاریا یعطیھا جم

  
و تصنف المساحات الخضراء حسب ما جاء في قانون تسییر المساحات الخضراء و حمایتھا و تنمیتھا حسب 

  : إلى 2 11ما جاء في المادة 

  
  الحضائر الحضریة و المجاورة للمدینة)Parcs urbains et périurbains:(  التي تتكون من

المساحات الخضراء المحددة و المسیجة عند االقتضاء والتي تشكل فضاء للراحة و الترفیھ ویمكنھا أن تحوي 

     على تجھیزات للراحة و اللعب و التسلیة و الریاضة و اإلطعام كما یمكن أن تحتوي على مسطحات مائیة 

 .و مسالك للتنزه بالدراجات

  الحدائق العامة)Jardins publics :( تنشأ عند تقاطع الشوارع الرئیسیة للمدن، ھي أماكن للراحة

و الترفیھ أو التوقف في المناطق الحضریة و تحتوي على تشكیالت نباتیة من األزھار و الورود أو األشجار 

 .ویضم ھذا الصنف أیضا الحدائق الصغیرة العمومیة المشجرة

 
عمار، كما أنھا وسیلة لتنظیم حركة المرور وتنشأ في وسطھا فالحدائق تصمم على أساس خدمة كل األ

  .عاب لألطفاللد وبعض األالنفورات والتماثیل، وتشمل الحدیقة على مقاع

  

                                                
1
 .1984دراسة في جغرافیة العمران : مدینة قسنطینة 
2
 . المتعلق بتسییر المساحات الخضراء و حمایتھا وتنمیتھا 2007جویلیة  13المؤرخ في  06-07قانون رقم  
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  الحدائق المتخصصة)Jardins spécialisés:(  التي تضم الحدیقة النباتیة وھي مؤسسة تضم

البحث العلمي و العرض و التعلیم، والحدیقة  مجموعة وثائقیة من النباتات الحیة لغرض المحافظة علیھا و

 .التزیینیة ھي فضاء مھیأ یغلب علیھا الطابع النباتي التزییني

 
  الحدائق الجماعیة أو اإلقامیة)Jardins collectifs ou résidentiels :( حدیقة مھیأة للراحة

السكنیة الجماعیة أو النصف  والجمال وملحقة بمجموعة إقامیة، تمثل مجموعة حدائق األحیاء أو التجمعات

 .جماعیة وحدائق المستشفیات وحدائق الوحدات الصناعیة وحدائق الفنادق

 
  الحدائق الخاصة)Jardins particulièrs:( حدائق ملحقة بسكن فردي. 

  الغابات الحضریة)Forêts urbains:(  التي تحوي على مجموعة من األشجار وكذا كل منطقة

 .الحزمة الخضراءحضریة مشجرة بما فیھا 

 
 التي تحوي على كل التشكیالت المشجرة الموجودة على طول الطرق السریعة  :الصفوف المشجرة

وباقي أنواع الطرق األخرى في أجزائھا الواقعة في المناطق الحضریة و المجاورة للمدینة، وتنقسم بدورھا إلى 

 :نوعین ھما

 .معمورة بعد الصفوف المشجرة و الصفوف الموجودة في مناطق غیر -

 . الصفوف الموجودة في المناطق التي تم تعمیرھا -

 
  :الساحات -ب

  
  :تقسم الساحات من حیث مھمتھا أو وظیفتھا إلى األنواع التالیة

  
 تعتبر ھذه المساحات العصب الرئیسي للمركز العام للمدینة، حیث تجري : الساحات الرئیسیة للمدینة

االحتفاالت الوطنیة، فمن الساحة الرئیسیة تتجھ شوارع المدینة الرئیسیة، أما االستعراضات و المظاھرات أو 

 .حركة مرور وسائل النقل فتكون حسب المكان ملتفة حول الساحة الرئیسیة

 
 مثل المسارح، المتاحف، أجنحة العرض، المالعب : الساحات التابعة للمباني العامة و اإلنشاءات

 .ھذه الساحات عدد كبیر من الناس وغیرھا، وكقاعدة عامة یجتمع في

 تحدد مواقعھا بالقرب من المحالت التجاریة الكبیرة العامة واألسواق الشعبیة،  :الساحات التجاریة

ویجب أن تتوفر في ھذه الساحات حركة السیر السھلة لجماھیر المشاة الكبیرة، كما یجب توفیر أماكن لوقوف 

 .نالسیارات الخاصة بالركاب وسیارات الشح

 
 تنظم ھذه الساحات عند محطات السكك الحدیدیة و المحطات البحریة و النھریة : ساحات المحطات

لى المدینة، وتحتاج ھذه عومحطات الحافالت وعند المطارات، وتكون ساحات المحطات بمثابة بوابات للدخول 



 الفصل األول                                                       اإلطار النظري للدراسة واستخدامات األرض الحضریة في الجزائر

  

 
24 

ة دون تقاطعھا، وكذلك إلى الساحات إلى وجود طرق فرعیة متعددة ومعقدة لتحویل سیر وسائل النقل و المشا

  1.حصر و تحدید مواقف السیارات الركاب و الحافالت

  
  :ساحات لعب األطفال -جـ

  
تخصص للعب  م 200تقام بجانب العمارات عبارة عن حدائق صغیرة على مساحات صغیرة حوالي      

وتجھز بأجھزة اللعب لألطفال الصغار من . األطفال و نزھتھم بدال من لعبھم في الشوارع و تعرضھم للخطر

مراجیح و مدرجات  و أحواض زھور و طرق مستویة  مبلطة، كما یجب أن یكون لھا سور إذا جاورت 

  .شارعا تمر بھ وسائل المواصالت

  

  :األراضي الشاغرة -13

  
تستغل بعد في أي نشاط مباشر علیھا سواء داخل المدینة  مالشاغرة تتمثل في تلك األراضي التي ل المناطق     

بأھمیتھا إلمكانیة التوسع فیھا و تنشأ منافسة على امتالكھا من قبل أو خارجھا، وتتمیز ھذه المناطق 

وتعتبر من االحتیاطات  االستخدامات المختلفة، وقیم األراضي ھي التي تحدد مصیر ھذه المناطق مستقبال،

       .العقاریة للبلدیات التي توجھ للتوسع العمراني على المدى المتوسط و الطویل

  
  

  :استخدامات أخرى -14

  
  انتشرت االستخدامات المخصصة الستخدامات األخرى في أرجاء كل المدن و تتمثل ھذه االستخدامات    

  :في  مثال

  
حتل مساحات كبیرة لكل وحدة من وحداتھ في أطراف المدینة عادة ما ی: المخازن و المستودعات -

  .لرخص األرض مقارنة بوسطھا

و الدینیة و مناطق  المحمیات الطبیعیة أماكن الحمایة للمصادر الطبیعیة و الثروات التاریخیة األثریة -

 .الحیاة البریة

 .المناجم و الغابات -

 .محطات البنزین -

 . المذابح و خزانات المیاه -

  

  

  
    

                                                
1

العوامل و الفاعلون،دار مداد،  -تنظیم المجال المعماري و العمراني في المدینة الجزائریة: بشیر ریبوح. مأخوذ د( 27ص. مرجع سبق ذكره :فطیمةعیون  
 ).15، ص2009الجزائر،
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 - األرض استخدامات على تؤثر التي العوامل:  

  
  : العوامل الطبیعیة -1

  
تعد العوامل الطبیعیة من المؤثرات الھامة في استخدامات األرض بالرغم من أن الوسائل و التقنیات      

المتطورة قد ساعدت على التغلب على الكثیر من العوائق الطبیعیة و تصدت لمعظم مؤثرات البیئة الطبیعیة في 

في مظاھر أشكال السطح و میكانیكیة موضع المدینة، إال أن متطلبات استخدامات األرض الحضریة متباینة 

التربة و تركیبھا الكیماوي، و المناخ وغیر ذلك من المؤثرات، فما یتطلبھ االستخدام السكني لیس بالضرورة ما 

  1.یتطلبھ استخدام آخر كاالستخدامات التجاریة و الصناعیة و غیرھا

  
  :طبیعة سطح األرض -أ

  
ائد على صعید األرض في أي مساحة معینة عنصرا من یعتبر شكل سطح األرض و التضرس الس     

 ،2مجموعة العناصر المتعددة التي تتداخل وتشترك في صیاغة المنظور الجغرافي الطبیعي في المكان و الزمان

وطبیعة انحدارھا في موضع المدن، إذ توضح طبیعة ) جبال، ودیان، سھول، ھضاب( حیث تتحكم التضاریس 

و باالتجاھات المالئمة لذلك، كما یرتبط بذلك كیفیة ) أفوقیا أو عمودیا ( طبیعة التوسع التضاریس شكل البناء و

  .3 توزیع االستخدامات و األنشطة على أرض المدینة

  
التھیئة، حیث  ةكما أن التنوع الطبوغرافي عامل لھ قیمة كبیرة في المناظر و التركیب البصري في عملی     

م العوامل الطبوغرافیة ھأ لعناصر لتحقیق الجانب الجمالي، ول المباني مع ھذه ایراعى مالئمة و انسجام أشكا

المتحكمة في عملیة التعمیر ھو عامل االنحدار حیث توجد حدود معینة النحدارات تتالءم مع البناء، فالمناطق 

عامل تخطیط الطرق شدیدة االنحدار تصعب فیھا عملیة التسویة إلقامة المباني و المنشآت األخرى، كما یتأثر 

عملیة التسویة ( و الشبكات باالنحدار حیث یصعب تسییر شبكة مواصالت داخلیة في مناطق شدیدة التضرس 

  . ، ولھذا یفضل اختیار األنواع المناسبة من اإلسكان لتتناسب وتضاریس الموضع)باھظة التكالیف 

  
  :المناخ -ب

  
   إن للمناخ دور كبیر في تخطیط المدن من جوانب عدیدة، كما أن المناخ و عناصره من تشمس و ریاح      

نھ یؤثر على العمران و یتحكم في أو أمطار دور مھم على البیئة الحضریة و على نشاط اإلنسان و صحتھ، إذ 

        راثیم و الرطوبة كما توفر اإلضاءةنوع البناء و المواد الداخلة فیھ، فالشمس تساعد في القضاء على الج

التدفئة، وتقلل من التكالیف أما الریاح فتزیل الغبار و الروائح الكریھة، كما تساعد على عملیة التھویة،  و

                                                
1

عمرانیة، كلیة علوم األرض الجغرافیا و مذكرة ماجستیر في التھیئة ال ،السكنیة في مدینة قسنطینة الحصیلة و اآلفاق االستخداماتإشكالیة  :دباش ربیعة 
 32ص  .2005جوان  التھیئة العمرانیة

2
 73ص . 1990منشأ المعارف، اإلسكندریة، مصر ) دراسة جغرافیة(استخدام األرض : صالح الدین الشامي.د 
3
 95ص. مصدر سبق ذكره: خلف حسین علي الدلیمي. د 
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فمراعاة اتجاه الریح عند تخطیط المدن و المنشآت الصناعیة و المباني المرتفعة و المساكن الفردیة أمر 

النسیج العمراني، كما أن األمطار تساعد على تنظیف الشوارع وعلى عملیة الصرف، ضروري لتفادي تلوث 

  .كما أنھا تحدث االنزالق و التعریة و انجراف التربة وھذا ینعكس على العمران واستخدامات األرض بالمدینة

  
دسة مبانیھا یرتبط فنشأة المدن و توسعھا و إنشاء الطرقات بھا و توزیع المساحات الخضراء داخلھا، وھن     

 .ارتباطا وثیقا بالظروف المناخیة السائدة بالمنطقة

  

  :التركیب الصخري -جـ

  
یعد التركیب الصخري ألي منطقة العنصر األساسي لمعرفة نوعیة الصخور السائدة في المنطقة و درجة      

ض متنوعة و خاصة السكنیة صالبتھا و قوة تماسكھا أو احتمال ضعف القشرة و مدى إمكانیة استخدامھا ألغرا

  .منھا

فالتركیب الصخري ال یعطي فقط التمییز بین الصخور و إنما یساھم بدور ھام في تسھیل أو إعاقة بناء      

المنشآت المختلفة، فبینما تسھل التكوینات الطینیة حفر أنفاق تحت األرض، فإن التكوینات الغرانیتیة تحول دون 

  .ذلك

خري ال یحتاج البناء إلى إرساء أساسات والعكس صحیح، فشق الطرقات و إقامة و حیث وجد أساس ص     

السكك الحدیدیة أو بناء وتجھیز المطارات أو البنایات الضخمة و الجسور ال تكون إال على أساس صلب أو 

ا یمكن أن تتأقلم و نوعیة التركیب الصخري وقدرتھ على التحمل، وھكذا تحاول المدن أن تتغلب بوسائلھ

   1.الخاصة على الصعوبات الموجودة بالموضع لتسایر مطالب العصر بما استحدث من التقنیات

  
  : التربة -د

  
تعد نوعیة التربة من الجوانب التي یتم التعرف علیھا، ألن تكوین و تركیب التربة من العوامل التي      

الزراعة، تجھیز الطرق و مدارج  یستخدمھا اإلنسان لتوجیھ االستخدام األفضل لألرض سواء في السكن،

الطیران والسكة الحدیدیة، وھذا من خالل معرفة تركیب التربة ودرجة مسامیتھا و تماسكھا، كذلك سمكھا على 

المستوى األفقي و لونھا و عناصرھا، ومن ھنا تحدید كمیة الماء فیھا  ودرجة الصرف و التخلص من الرطوبة 

  . وصول إلى استخدام جید لألرضالتحتیة و درجة تھویتھا و ھذا لل

  
  :مواقع موارد المیاه -ه

  
إن طبیعة المیاه بأشكالھا المختلفة الجوفیة والسطحیة من الجوانب المھمة في اختیار نمط استخدامات      

األرض و خاصة السكنیة منھا، فاختیار مواقع للسكن وتعمیرھا یكون أكثر أھمیة بوجود مورد مائي، ألن 

ف التربة و تقلل من قوة تحملھا، كما المناطق ذات المیاه الجوفیة المرتفعة غیر صالحة ألنھا تعمل على إضعا

                                                
1
 33ص. مرجع سبق ذكره :دباش ربیعة 
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أما المیاه السطحیة الجاریة فإن نظام فیضانھا . ھا تؤثر على المواد المستخدمة في البناء فتغیر من خصائصھانأ

ومستوى المیاه في المجرى و عملیات التعریة و الترسیب التي تحدث في المناطق القریبة من الموضع 

  .بشكل مباشر أو غیر مباشرالعمراني والتي قد تؤثر علیھ 

  
و ال یقف دور موارد الماء عند إشباع حاجة الناس من الماء فقط، بل یخضع موقع السكن على ضفة النھر      

ومن أھمیة الموارد المائیة ) الصرف(للحمایة و لسھولة الدفاع عن تلك المواقع، كذلك لخصائص الجریان 

ي المواصالت وارتباطھا بمناطق استخدام الطاقة المائیة لحساب اإلنسان، و منح المدن تسھیالت خاصة ف

  .اإلنتاج االقتصادي و التجارة الخارجیة، كون األنھار و البحار شرایین الحیاة توفر المیاه و تساعد على النقل

 
  :السیاسیة العوامل -2

 
 العامة ةالحیا على مجمل ومؤثًرا رئیسًیا دوًرا تلعب العالم بلدان من بلد أي في السائدة السیاسیة الحالة لعل     

والواضحة  الحثیثة المشاركة نجد الالمركزیة نظام یطبق وحیث الدیمقراطیة األنظمة ، مثال في1البلد ذلك لسكان

 تخضع حیث استخدامات األرض، سیاسة السیاسات ھذه رأس وعلى المدینة سیاسات رسم في المواطن قبل من

 السترضاء محاولتھ في بھا المواطنین ویتأثر آراء القرار صانع ویأخذ واالستفتاء للمشورة السیاسات ھذه

 التي الكبیرة المرونة نالحظ ھنا ومن األمور، على مجریات والتأثیر التدخل حق القانون یعطیھم الذین الناخبین

 .التخطیط واستخدامات األرض وأنظمة سیاسات بھا تتحلى

 
   :االقتصادیة العوامل -3

 
 عملیات ھاتمد الحالیة التي القیمة طریق عن لالستخدامات وتتھیأ األرض تخصص االقتصاد لرجل بالنسبة     

 المدفوع الثمن طریق عن قوى السوق األرض لقطعة النھائي االستخدام ویحدد ،لألرض المترادفة التنمیة

 قیمة بین العالقة تتعقد المدینة واتساع نمو ومع أعلى فائدة، إلعطاء األرض الستخدام سیتخذ الذي والقرار

  .الزمن تغیر مع وكذلك لألرض التنمیة وكثافة مراكز األنشطة عن والبعد واستعماالتھا األرض

  
 ذات االستخدامات أن نجد لذا المختلفة، االستخدامات بین االقتصادیة للمنافسة استخدامات األرض وتخضع     

االستخدام  تراجع ذلك على مثال وخیر األعلى، العائد ذات االستخدامات لصالح تتراجع القلیل تظل العائد

 غیاب عامة وفي وطنیة سیاسة غیاب في خاصة المناطق من كثیر في األخرى االستخدامات لصالح الزراعي

 العامة المصلحة المختلفة لتحقیق االستخدامات بین الموازنة على تعمل التي والقوانین نظمةاأل وضبط رقابة

  .الالحقة لألجیال المتاحة الموارد على والحفاظ

 

                                                
1
 14ص. مرجع سبق ذكره :سعد النجوممحمد حسین  



 الفصل األول                                                       اإلطار النظري للدراسة واستخدامات األرض الحضریة في الجزائر

  

 
28 

 والتي اإلنتاج لتقلیل نفقات السبل إیجاد إلى الناس دفع المحلي اإلنتاج لحمایة وطنیة سیاسة غیاب أن كما     

 النقل كلفة یوفر مما الصناعیة والتجاریة األبنیة فوق السكانیة األبنیة فنجد استخدامات األرض، تداخل منھا

  .واألجور الحراسة توفیر كلفة وبذلك البیت أھل تشغیل طریق عن والعمالة والمواصالت

 

 )األرض على مساحة مقسومة البناء مساحة(السطحیة  الكثافة زیادة إلى األرض سعر غالء أدى وقد     

 لإلیجار أبنیة لتوفیر أو إلسكان األبناء متعددة طوابق وبناء االرتدادات على والتعدي األبنیة وتالصق لألبنیة

 1.اقتصادي مردود لتوفیر

  

  :االجتماعیة العوامل -4

 
 البناء إلى یمیل الناس حیث المدن، أطراف واتساع تمدد على الواضح أثرھا االجتماعیة لألسباب كان     

 االتجاه نجد متجانسة الغیر المجتمعات اإلسكانیة، وفي والمجمعات الشقق سكن عن ویعزفون والمستقل، األفقي

 وظھر والمعدومة الفقیرة واألحیاء الراقیة األحیاء بنیة، فظھرتأ أو لون أو طبقة لكل معینة مناطق في للتجمع

 مصر، في القاھرة مثل المدن، من كثیر في الراقیة األحیاء حول وبیوت الصفیح العشش وسكان القبور سكان

 الملتزمة غیر المكتظة المناطق ظھور إلى أدى بجوارھم وأقاربھم ألبنائھم البناء المواطنین في رغبة أن كما

  2.األبنیة مثال كارتفاع بأنظمة البناء

  
كما أن نمو و توزیع السكان و حجمھم و كثافتھم في مساحة محددة من المدینة تحدد حجم الضغط الذي یقع      

  :على استخدامات األرض المختلفة سواء الحالیة أو المستقبلیة ویمكن تلخیصھا في

  
 النمو السكاني للمدینة: 

  
المجتمع السكاني یتمیز بصفة التغیر التي في الغالب تتولد عن الزیادة الطبیعیة للسكان وارتفاع معدالت      

ن الفترة الزمنیة لتضخم المدینة و نوعھا، كأن إالھجرة إلى المدینة، و بغض النظر عن تأثیر ھذین العاملین ف

ذلك بعض العوامل األخرى التي لھا عالقة مباشرة تكون عاصمة دولة أو إقلیم لھ أثر واضح في ھذا النمو، ك

بھذا النمو كما وكیفا، مثل العوامل الثقافیة و االقتصادیة و السیاسیة التي تؤثر في اتخاذ القرارات الخاصة 

  . باالستخدام األمثل لألرض و نسبھا و توزیعھا

  
 توزیع السكان والكثافة السكانیة في المدینة: 

  
إن التوزیع الجغرافي للسكان یؤثر في تخطیط أنواع و مواقع أنماط استخدام األرض، و كذلك التعرف إلى      

  .مستوى الخدمات المقدمة للسكان ومدى كفایتھا حسب توزیعھم في المدینة

  

                                                
1
 15ص. مرجع سبق ذكره :محمد حسین سعد النجوم 
2
 16ص.نفس المرجع 
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الجغرافي  كما تعكس كثافة السكان أبعاد اجتماعیة و اقتصادیة، و تخدم أغراضا مفیدة في دراسة التوزیع     

للسكان، وبالتالي فھي مقیاس لدرجة تركز السكان في المكان كما أنھا تعطي مؤشرا للمخططین داخل المدینة 

للعمل على حل مشاكل السكان داخل األحیاء، و ذلك بتوزیع الخدمات المناسبة لكي تتوفر بشكل متوازن فوق 

  .أجزاء المدینة المختلفة

 
  :الثقافیة العوامل -5

 
 من یتجزأ جزًءا ال تصبح التي األرض استخدامات أنماط على المجتمع في السائدة الثقافات تؤثر یثح     

 من صیاغتھا یتم ولم ھذه األنماط على بالتأثیر للمجتمع سمح إذا بالطبع ھذا والسكان، للمجتمع الثقافیة الخلفیة

استخدامات  سیاسات صیاغة في مشاركةأكثر  الناس كان فكلما الناس، ومعتقدات ثقافات عن بعیدة جھات

 وأمكن المجتمع وعقائد وعادات ثقافات االستخدامات عكست ھذه كلما السیاسات ھذه وتعدیل وتطبیق األرض

  .صحیح تماًما والعكس الواقع على تطبیقھا

 
  :والتخطیطیة اإلداریة العوامل -6

 
 من ھو التخطیط ھل ،1والسكان السكانیة التجمعات على الممارس التخطیط نوعیة العامل بھذا ویقصد     

 مراحل في المجتمعات تشارك الواقع؟ ھل األمر مع والتعامل القائمة والتجمعات للمدن تخطیط ھو الصفر؟ ھل

 وثقافتھا وعقیدتھا وكفاءتھا وخبرتھا وانتمائھا إدارات التخطیط تشكیل ھو وما ؟ بھا وتؤثر المختلفة التخطیط

  . ؟وتقیم وتنفذ تخطط والتي وممیزاتھا

  
  :التاریخیة العوامل -7

  
عندما یستخدم اإلنسان األرض البد لھ من خلفیة تاریخیة عن المجال الحضري المقصود باالستخدام، فنظام      

ملكیة األرض و االستخدام التقلیدي لھا من بین العوامل المھمة ألنھا تحدد نمط االستخدام الذي سیسود الحقا في 

  .ذلك المجال أو لماذا كان بھذا الشكل

  
نھ المستفید الوحید من أمنذ النشأة األولى للمراكز العمرانیة یعتبر أداة للتھیئة و التنفیذ، كما  فاإلنسان و     

   تحدید معالم الصورة العامة الستخدامات األرض، كونھا مجال حضري متمیز اجتماعیا و ثقافیا و اقتصادیا 

متعددة من الزمن، ما ھو إال تغییر في  و ھندسیا، ومن ھنا فإن التغییر البنیوي في استخدام األرض عبر مراحل

  2.مفھوم اإلنسان للحیاة  و البیئة التي یعیش فیھا من كل الجیھات

  

  
  

                                                
1
  16ص. مرجع سبق ذكره :كوثر شحادة احمد أبو حجیر 
 
2
 45ص. مرجع سبق ذكره :دباش ربیعة 
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  :التطور التكنولوجي -8

  
 تطور مواد و أسالیب البناء:  

  
ھناك اعتقاد ثابت بأن التقنیات الحدیثة خالل تاریخ التطور البشري في جمیع المیادین العلمیة المختلفة قد      

فتحت الطریق أمام تحوالت ھیكلیة و وظیفیة بالمدن و التجمعات البشریة القائمة، وقد أدت تلك التحوالت دوما 

  .إلى ظھور أنماط حضریة جدیدة

  
       لمي لمواد البناء الحدیثة و استخدامھا في البناء بطرق و أسالیب جدیدة لھ األثر الكبیرفمثال التقدم الع     

بناء ناطحات  فياإلسمنت المسلح  لعب و الفعال عند تھیئة المدن و استخدام األرض، خاصة السكن، حیث

    السحاب ذات االرتفاع الشاھق، والمباني و المسطحات الكبیرة مثل قاعات األلعاب و المسارح و المعارض

  .و غیرھا

  
كما أن تقدم العمارة یرجع إلى اكتشاف مواد البناء حدیثة و متطورة، كذلك أسالیب جدیدة للبناء ساھمت      

باني، فمثال المباني الجاھزة باستخدام اإلسمنت المسلح و الحدید ومواد بقدر كبیر في ظھور أنماط جدیدة من الم

بناء متطورة، كالبالستیك و األلمنیوم و المواد العازلة من أحدث التقنیات المستعملة للسرعة في انجاز المباني 

  .و خاصة مع تزاید عدد السكان

  
س ثابتة و مبادئ معماریة و تخطیطیة معینة، یسمح فاالستخدام السلیم للتقنیات الحدیثة التي تقوم على أس     

باالستخدام الجید لألرض و الوصول إلى نتائج جیدة في وقت قصیر، و تكالیف أقل عند إنجاز المشاریع 

  .وخاصة منھا االستخدامات السكنیة

  
 المعلوماتیة: 

  
المعلوماتیة و االتصاالت بصورة نظمة األتعد الثورة المعلوماتیة من أھم ما میز القرن العشرین، فقد تطورت 

مذھلة، فشبكة االنترنیت ھي آخر ذلك المسار الطویل للتقنیات التي عملت و تعمل على التمكین و التغییر الذي 

سینعكس من دون شك على الحیاة، و بالتالي على جمیع عناصر المدینة من مساكن، أماكن للعمل و أماكن  

مقاییس جدیدة البد من التعامل معھا من طرف األجھزة المسؤولة على  للخدمات و شرایین الحركة، إذ تفرض

  .إدارة المدینة و تنمیتھا

فاالعتماد على شبكة المعلومات ھذه سیزید من بعد اإلنسان عن مركز المدینة، بل و سیقلل من حاجتھ إلى      

ھما كان بعد ھذه الخدمات، و من المركز، فھو اآلن بإمكانھ الحصول على معظم الخدمات بینما ھو في منزلھ م

ھنا فإن تھیئة المدینة سیختلف عما كان علیھ قدیما، فقد ال تكون الحاجة لمركز الخدمات التقلیدي، بل یمكن أن 

  :تنتشر الخدمات و مراكز األعمال في مناطق عدیدة من المدینة، و بذلك فإن السؤال المطروح حالیا ھو

  ضریة؟ وھل ستتراجع أسعار األرض الحضریة؟ھل سیقل التنافس عن األرض الح -
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  ھل ستحل مشكلة النقل في المدن؟  -

  نظم المعلومات الجغرافیة و االستشعار عن بعد)GSI(1: 

  
لقد تزامن تطور تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة و االستشعار عن بعد مع االنتشار الواسع لشبكة      

االنترنیت، مما أدى إلى تغییر جذري في طریقة جمع و تخزین إدارة المعلومات و صیانتھا و إمكانیة اإلطالع 

 .خاصةال علیھا واستعمالھا كمعطیات جغرافیة تساعدنا عند إنجاز الدراسات الحضریة

 
ونظم المعلومات الجغرافیة تعرف على أنھا بیانات ذات بعد مكاني متوفرة ضمن نظام حاسب آلي قادرة      

على حفظ، تخزین، معالجة و عرض تلك المعلومات، فمن متطلبات إنشاء نظم المعلومات الجغرافیة ھذه 

 مج مختلفة مثل وخاصة تلك المخصصة الستخدامات األرض ھو توفر أجھزة الكمبیوتر باإلضافة إلى برا

AUTO CAD) ( وھو برنامج متخصص في إعطاء معلومات و خرائط مختلفة تساعدنا عند القیام بعملیة

  .تھیئة المجال

  
- )SIG ( وھو برنامج مخصص إلنتاج الخرائط المركبة و ربط المعلومات ببعضھا البعض و القیام بعملیات

  .التحلیل و مختلف التنبآت و اإلحصائیات

  
م المعلومات الجغرافیة الخاصة باستخدام األرض الحضریة تتمیز عن غیرھا من نظم المعلومات ونظ     

الجغرافیة األخرى بأنھا تستخدم الخرائط الرقمیة المركبة التي تقدم معلومات تفصیلیة دقیقة فیما یخص حدود 

    االستخدام السكني و التجاري منطقة الدراسة و التجمعات السكانیة، و الجیولوجیا و الطبوغرافیا و المناخ و

و الصناعي و مختلف مشاریع اإلسكان و أنماط استخدام األرض و مختلف الخدمات االجتماعیة و شبكة 

  .الطرق ووسائل النقل و عدد السیارات و متوسط وقت الرحالت و غیرھا

  
أشكال السطح من خالل  أما االستشعار عن بعد فیعمل على معالجة صور األقمار الصناعیة، و دراسة     

إبراز التضاریس و الفوالق و الصدوع في المناطق الصخریة و مجاري األودیة وبذلك معرفة المناطق 

  .الصالحة للتعمیر بدقة متناھیة خالل وقت قصیر للدراسة

  
ى وھذا األسلوب المتطور یسمح بتھیئة المدینة بطرق سھلة وحدیثة و سریعة في آن واحد، إذ یسھل عل     

  2. المخطط معرفة كل المعطیات الخاصة بالمدینة و العمل و الخروج بنتائج ایجابیة

  

  

 

 

                                                
1
 SIG : Les système d’information géographique  

2
 40ص. مرجع سبق ذكره :دباش ربیعة 
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IV- استخدامات األرض عشوائیة مخاطر:  

 
 والتخطیطیة، واالجتماعیة واألمنیة االقتصادیة المشاكل من العدید إلى استخدامات األرض عشوائیة تؤدي     

 االستخدامات بعض وطرد خرابھا وتھجیر على وتعمل واألحیاء المدن شیخوخة سرعة على تعمل أنھا كما

 التجاري االستخدام لصالح یتراجع السكني الذي االستخدام مثل المنافسة، على قدرة واألقل األضعف

 إعداد في المستثمرة المالیة الموارد وتبدد محتواھا واألنظمة من المخططات تفرغ العشوائیة ولعل والصناعي،

 واألجیال المواطن لخدمة واألنظمة المخططات ھذه عتوض أن ومن المفترض تنفیذھا، ومتابعة المخططات ھذه

 وتوفیر الحاضر خدمة على تعمل التي المستدیمة للتنمیة تحقیًقا المتاحة للموارد االستخدام األمثل مع الالحقة

 1.الموارد للمستقبل

  

  :والصحیة البیئیة المخاطر -1

 
الستعماالت األراضي یصل بالنھایة إلى مرحلة یجنب المدینة مخاطر بیئیة وصحیة إذا التخطیط السلیم      

ستعمال فھذا یؤدي إلى االأما إذا كان ھناك عشوائیة في االستخدام أو سوء  ،كان ھناك إلتزام بما ھو مخطط

عیة في مناطق بعیدة عن فعلى سبیل المثال یجب اختیار المواقع الصنا ،االضرار بالبیئة التي یعیش فیھا االنسان

التجمعات السكانیة لحمایة السكان من مضار التلوث الناتج من مختلف الصناعات، وكذلك بالنسبة للمساكن 

والتي یجب أن تقام في مناطق غیر صالحة لالستخدام الزراعي، واألرض التي یجب أن نحافظ علیھا حتى 

 2.تجدد انتاجیتھا بشكل مستمر وعدم استنزافھا

  
  :االقتصادیة المخاطر -2

 
 والسكان، واقع األرض على تطبیقھا جلأ من لھا التابعة واألنظمة الھیكلیة المخططات وإعداد تحضیر یتم     

 یتم لم إذا جزئًیا مھدورة ھذه المصاریف وتعتبر المواطنین، رفاھیة جلأ من والمتابعة اإلعداد كلفة تحمل ویتم

 ویتم مثال، وإنشائیة اقتصادیة ألسباب بناء مناطق حظر المخطط یحدد فعندما بھ، وااللتزام بنتاجھا االنتفاع

 إضافیة كلفة یتحمالن والدولة المواطن نأ كما ،یتحمالن كلفتھما والدولة المجتمع فإن الخطر ھذا تجاوز

 كما المناطق، لھذه المدینة خدمات إیصال إمكانیة عدم حالة في المناسب توفیر البدیل أو الخدمات، إلیصال

وكلفة  الموارد خسارة یعني الذي األمر البلدیة، خدمات من المخالف المواطن حرمان األنظمة على تنص

  .المرجو العائد على الحصول دون والتعمیر اإلنشاء

 ذلك في والوقت الضائع القانونیة المتابعة كلفة والدولة المواطن سیكلف المخالف واإلنشاء البناء أن كما     

 للمجتمع االقتصادیة یعني الخسارة الذي األمر السلطة وبین أنفسھم المواطنین بین والعداء والخصومات

 .حتمیة كمحصلة

                                                
1
 17ص. مرجع سبق ذكره :محمد حسین سعد النجوم 
2
 .22ص. مرجع سبق ذكره :صالح أحمد صالح أبو حسان 
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  :األمنیة المخاطر -3

 
 نأ المفروض المجتمع، ومن وقوى مؤسسات كل إنجاحھا في یساھم األرض الستخدامات الرشیدة السیاسة     

 السیاسات ھذه تحدده بما عدم االلتزام فإن لذلك للمواطنین، واألمان واألمن الرفاھیة لتوفیر المخططات توضع

 إمكانیات مع ذلك یأتي نأ یجب معین یسمح استخدام أو یمنع فعندما والمحظور، المخاطر في للوقوع سیؤدي

انفجار في عنھ، فمثال یمكن أن یحدث  والدفاع المجتمع ھذا على حراسة تعمل التي واألجھزة المجتمع وقدرات

مصنع ألسباب معینة ویكون ھذا المصنع قد أقیم في منطقة سكنیة، مما یؤدي إلى حدوث كارثة إنسانیة، ولعل 

   1.استخدام األرض سوء یسببھا نأ یمكن التي المحدقة یدخل على األخطار الحادث ھذا

  
  :االجتماعیة المخاطر -4

 
بقوانین البناء و التنظیم مما یھدد األمن اإلجتماعي ویفتت تنشأ المخاطر اإلجتماعیة من عدم التزام المواطن 

  2.المجتمع و وحدتھ

  
  :يالعمران النسیج وتشویھ العمرانیة المخاطر -5

 
 المدینة، في النسیج العمراني تشوه إلى األرض الستخدامات ومنظمة مدروسة بسیاسة االلتزام عدم یؤدي     

 شأن ومن اإلطالق، على بدون ترخیص البناء أو البلدیة عن بناء ورخص أنظمة بأي االلتزام عدم نجد حیث

 مواقع عن البحث إلى یستطیع من یضطر حیث أو المدنیة، الحي شیخوخة في یسارع أن واتسع انتشر إذا ذلك

 الشوارع وازدحام الخدمات كفایة وعم والتكدس االستعمال سوء عن الناجمة المشاكل عن واالبتعاد أخرى

  .واألحیاء

  

 الخفیفة والصناعات اتللورش تستعمل أبنیة وجود مثال) أ سكن(السكني  البناء بشروط االلتزام فعدم     

 أخرى، أماكن عن والبحث على ھجرھا القادرین السكنیة البیوت أصحاب یضطر الضارة الصناعات وبعض

  3.المدن قلب مع تاریخًیا حصل ما وھذا

  
V- استخدامات األرض وتسارع تناقض:  

 
 ھو وضوًحا المثال األشد منھما، كل وداخل والحضریة استخدامات األرض الریفیة بین تناقضات تظھر     

تنسیق وتجمیل ( "سكیب الالند"وتغییر بالمدن المحیط األخضر الحزام على الحضاریة االستخدامات اعتداء

 جدید شارع وشق وتعبید میاه خزائن تواجد مثل الحضریة والمنشآت العمران زحف بسبب لھ الطبیعي )الموقع

  4.الخضراء المناطق في

                                                
1
  19ص. مرجع سبق ذكره :محمد حسین سعد النجوم 
2
 26ص. مرجع سبق ذكره :صالح أحمد صالح أبو حسان 
3
 19ص. مرجع سبق ذكره :محمد حسین سعد النجوم 
4
 19ص. السابقالمرجع  :محمد حسین سعد النجوم 
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  استخدامات األرض الحضریة في الجزائر: ثانیا

  
) استخدام األرض(من المعروف أن المدن الجزائریة دون استثناء تعاني مشكلة تنظیم المجال الحضري      

        وتداخلھا بدون ضوابط أو تنظیم مما یزید في تعقد الحیاة الحضریة وخفض كفاءة ومردود االستثمارات

ة تعنى بتخطیط استخدام األرض بحد ذاتھا، و اإلنفاق العام في میدان التھیئة، وبذلك فال توجد في الجزائر أدا

ولكن یمكن القول آن االستخدام القائم ألرض المدینة الجزائریة ھو نتاج مختلف السیاسات العمرانیة المنتھجة 

في البالد و التي یمكن القول إنھا متباینة في خطوطھا العریضة و كذلك الملكیة العقاریة وتنقلھا عبر مختلف 

  .د العثماني إلى یومنا ھذاالمراحل من العھ

  
و لمعرفة واقع استخدام األرض بالمدینة یجب التطرق إلى مختلف السیاسات و التوسعات التي عرفتھا      

  .المدینة الجزائریة عبر مختلف المراحل التاریخیة و النتائج التي خلفتھا

  
 - التوسعات و السیاسات العمرانیة التي عرفتھا المدن الجزائریة:  

  
  )1830ما قبل : ( مرحلة ما قبل االحتالل الفرنسي  -1
  
   

لم یسلم المجال الجزائري من التقلبات السیاسیة واالقتصادیة و االجتماعیة مند أمد بعید حیث لم تعرف      

المدینة تاریخا عمرانیا متواصال نظرا لطبیعة الوجود الخارجي و أنظمتھ، إذ كان المجال العمراني یتعرض 

و البناء من قبل كل من وطئھ تخریبا و مسحا لما أنجزه سابقھ وتكریسا لوجوده ولم تبقى إال بصمات للھدم 

   :نادرة مند وجود اإلنسان على ھذه األرض سنعرضھا كما یلي

  
   :المرحلة البربریة الرومانیة  -أ

  
  

إن النمط الحضري كتجمع سكني في الجزائر لیس ولید الساعة بل تواجد مند القدم بدءا بالمستوطنات      

الرومانیة التي ظھرت في شتى أنحاء الجزائر خالل االجتیاح الروماني و توسع أرجاء اإلمبراطوریة في 

حیث أسس مدنا تخضع في تنظیمھا ظھرت أولى نواة التشریع العمراني في فترة الحكم الروماني حیث إفریقیا، 

حیث یرى  الخ،...یراعى فیھا كل جوانب الحیاة كمدینة تیمقاد وجمیلة  وھیكلتھا إلى قوانین وقواعد تخطیطیة

الرئیسیة للقانون العام والقانون  قمة تطوره، فقد ضم كل الفروع البعض بأن القانون القدیم في عھد الرومان بلغ

وبذلك یعتبر القانون الروماني مصدرا تاریخیا ھاما "ي الوقت الحاضر، الخاص بصورتھا الموجودة ف

 1 ."للتشریعات الحدیثة

                                                
1
 كلیة  -السنة السادسة) 6-5(عدد مزدوج  -الباحث مجلة -العمرانيدور المخططات العامة لمدینة بنغازي في استیعاب الموروث  -محمد جاسم العاني  .د 
  

            .  اآلداب جامعة قاریونس
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أھدافا عسكریة ) نومیدیا و موریطانیا القیصریة (وقد كانت األھداف األولى للتوسع الروماني في الجزائر      

الجزائري فشیدوا أجمل المدن  فشیدت قلع و مراكز حصینة للجنود الرومان، ولكن سرعان ما أعجبوا بالوسط

  . التي ال تزال آثارھا موجودة حتى اآلن

  
، و نومیدیا السطسفیة و یا السیرینیةنومید:و لقد عمد الرومان عند وصولھم للجزائر تقسیمھا ألربع والیات      

وال تزال آثار  ،)تازولت (ضي الجنوب و قاعدتھا المبیز ارأموریطانیا القیصریة، و نومیدیا العسكریة و أھم 

ھذه المدن تحمل الخصائص العمرانیة و الحضریة التي امتازت بھا اإلمبراطوریة الرومانیة من ھندسة 

  .عمرانیة و تخطیط مدني و إقامة الھیاكل و المرافق و الخدمات األساسیة العمرانیة

  
و تتناثر المدن الرومانیة في الجزائر على طول الساحل و في المناطق الداخلیة شمال المناطق السھبیة      

   .و عادة ما نجدھا تنتشر بحواف الودیان التي تصب في البحر) الھضاب العلیا (

  
  :مرحلة الفتوحات اإلسالمیة و العثمانیة -ب
  

ل الفاتحون المسلمون تنمیة المدن الداخلیة اوم ح692ھ عام مند وصول الفاتح عقبة بن نافع رضي هللا عن     

وإعادة االعتبار لھا عن طریق توجیھات اإلسالم، فقد انتعشت الشبكة العمرانیة في الجزائر مع الفتوحات 

العربیة اإلسالمیة و تنمیتھا في مختلف  العربیة اإلسالمیة وإنشاء الكثیر من المدن على نمط مدن الحضارة

حركة تمدن واسعة وقانون عمراني یتناسب والمتطلبات التفصیلیة إلنشاء المدن من حیث  بظھور المجاالت،

         مستمدة كیانھا تحدید عرض الشوارع وتصفیف البنایات وانسجام أحجامھا وتزویدھا بالمرافق األساسیة

یعة اإلسالمیة و الفقھ مستجیبة للمقاییس األساسیة للفكر العمراني اإلسالمي من و مضمونھا و روحھا من الشر

حیث كانت عواصمھا قائمة  ،فولوجي و الوظائف المتنوعة و المنسجمة في شتى المجاالتلتركیب المرحیث ا

أة العربیة على مكونات المدینة اإلسالمیة الدینیة و اإلداریة و العسكریة و قد تزاید عدد المدن ذات النش

اإلسالمیة مع تعاقب الدویالت اإلسالمیة التي حكمت الجزائر و انتقال عواصم الحكم و اإلدارة من الشرق إلى 

من تیھرت في عھد الرستمیین خالل القرن الثامن و التاسع المیالدي ثم  ،، ومن الشمال إلى الجنوبالغرب

بجایة من القرن الحادي عشر إلى الثاني عشر المیالدي لتعود مرة أخرى إلى تلمسان في عھد الموحدین خالل 

ھا القرن الثالث عشر و الرابع عشر المیالدي و غیرھا من المدن و األقالیم التي عرفت ازدھار یناسب زمان

  . رقي فتراتھا إبان عھد األغالبةأكمنطقة المزاب التي احتضنت الحضارة اإلسالمیة في فترة من 

كما خلف العثمانیون ورائھم من اإلرث المرتبط بالتشریعات العمرانیة والمعماریة ما یوازي في أھمیتھ      

 قوانینالرغم من عدم ارساء ھذه الوعلى . المآثر المادیة والشواھد المعماریة التي مازالت شاھدة على ذلك

، إال أن المدقق في محتوى المخطوطات العثمانیة المرتبطة بھذا منظومة تشریعیة عمرانیة رسمیةضمن 

المجال یكشف الطریقة العلمیة السلیمة لدراسة مسائل التخطیط العمراني بمختلف مستویاتھ ابتداء من إنشاء 
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ویظھر ھذا جلیا في المدن القدیمة كمدینة تھیرت،  ......1 تفصیلیةالمدن وانتھاء بأدق مسائل التخطیط ال

ومن ھذه الفترة یمكن الحكم أن العمران بدأ یضبط بمنظومة من القوانین . تلمسان، الجزائر، قسنطینة وغردایة

 .تحكمھا الشریعة اإلسالمیة السمحاء

  ولقد عرفت المدن الجزائریة في ھذه الفترة ھدوءا نسبیا قیاسا بالحقبة الماضیة، تتمثل أثار ھذه المدن      

  .خاصة في المجال الدیني و اإلداري و العسكري
  
  
  تغییر نظم التعمیر من اإلسالمي إلى أوروبي )1962-1830( :مرحلة االحتالل الفرنسي  -2

  
اإلرث المعماري العربي اإلسالمي في كثیر من المدن بإدخال تغییرات في بنیتھا قام المستعمر بتھمیش      

وقد . "العمرانیة والمعماریة من خالل تطبیق قوانین غربیة جائرة لم تأخذ بخصوصیات المجتمع الجزائري

جراءات ارتبط التخطیط الحضري في ھذه الفترة بما شھده العالم من انطالقة فعلیة للتعمیر الحدیث وفقا إل

  :حسب ما تبینھ الفترات التالیة 2 "وقواعد قانونیة 

 تشكل أولى أدوات التھیئة والتعمیر على المنھج الغربي: 1924-1830 فترة -أ

  
بعد االحتالل شرعت فرنسا في إعادة تشكیل النسیج الحضري بما یتماشى مع استراتیجیاتھا عن طریق      

 فبدأت بسیاسة تكوین االحتیاطات العقاریة ،سا في تغییر المجتمعتطبیق جملة من قوانین التي كانت أسا

 le plan( مخطط التصفیف واالحتیاطات العقاریةباالعتماد على  والشروع في تطبیق سیاسة التعمیر

d’alignement et de réserves foncières  ( والذي یطلق علیھ بتعمیر التصفیف والتجمیل على

الجزائر والتي أنتجت  وكانت بذلك أولى أشكال أدوات التھیئة والتعمیر التي طبقت فيغرار ما طبقتھ في فرنسا 

نسیجا عمرانیا ممیزا یتكون من تحصیصات منظمة وحدائق عمومیة واسعة منتشرة عبر األحیاء وطرق واسعة 

   .محاذیة للنسیج القدیم.... مھیكلة، وأحیاء إداریة بأكملھا، 

 لمعاییر التخطیط الغربي نسیج العمراني وفقاتطور ال: 1948-1924فترة  -ب

  
استمر تطور أدوات التھیئة والتعمیر في فرنسا في ھذه الفترة نتیجة التغیرات التي عرفھا العالم بعد الحرب      

ھذه األدوات أفكار التخطیط والوثائق البیانیة في تطبیق الخطط العمرانیة وفقا  العالمیة الثانیة، حیث ضمت

على تخطیط الشبكات المختلفة ال سیما شبكة الطرق و النقل باالعتماد على معاییر جدیدة تعتمد لمخططات 

الذي بدأ العمل بھا ألول مرة سنة  (la grille des équipements)عمرانیة دقیقة وشبكة التجھیزات 

في مخطط الجزائر العاصمة بعد أن كانت المخططات السابقة عامة، تحت إشراف المھندس المعماري  1948

                                                
1
 .مرجع سبق ذكره. محمد جاسم العاني .د 
2

 – جامعة قسنطینة –ماجستیر علم االجتماع الحضري ، مدینة الحروش نموذجا، دوات التھیئة والتعمیر واشكالیة التنمیة الحضریة أ: ریاض تومي 
2006  .  
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وقد اعتمد في خطتھ على شق وتوسعة الطرق وبناء الواجھة البحریة "، (le Corbusier)  1 الشھیر لكربیزي

قدیمة القصبة على المنھج الغربي وإنشاء التجھیزات على النمط التقلیدي وإقامة أحیاء واسعة في أعلى المدینة ال

وفي المقابل بدأت المدینة القدیمة  الخ،...كمقر البرید المركزي ودار الوالیة ) néo –mauresque(الحدیث 

  . تفقد دورھا الوظیفي تدریجیا وأصبحت مختصرة فقط في حي القصبة

 ات التھیئة والتعمیر التي باتت مرجعا للتعمیر بعد االستقاللاستحداث أدو: 1962-1948فترة  -جـ

  
تم في ھذه المرحلة إلغاء كل مخططات التھیئة السابقة واستحداث أخرى تستجیب لألوضاع االقتصادیة      

واالجتماعیة الجدیدة بسبب نزوح األھالي من األریاف وتركزھم على أطراف المدن في أحیاء تفتقد ألدنى 

الذي ضم  1958عام  2 العیش من جھة ومن جھة أخرى احتواء الثورة عن طریق مشروع قسنطینةشروط 

وقد الزم تطبیق ھذا المشروع استحداث أدوات للتھیئة  ،)1964-1958(خطة عمل على مدى خمس سنوات 

  :والتعمیر تتمثل في

 المخطط التوجیھي للتعمیر (PUD): ا لضمان التحكم في ویھدف إلى تحدید المناطق الواجب تعمیرھ

سنة وقد ركز على مبدأ تحقیق مجال عمراني منظم من  20توسع المدینة وتوجیھ نموھا الحضري على مدى 

 :خالل

  بناء المجموعات السكنیة الكبرى لذوي الدخل المحدود من الجزائریین والمعمرین وتشجیع

 .في شكل أحیاء منظمة) البناء الفردي الراقي(التحصیصات 

 احات الستقبال التجھیزاتتخصیص مس. 

 تھیئة شبكة النقل والطرق. 

 
لكن ھذا المخطط لم یحقق أھدافھ ولم یتمكن من التحكم في النمو العمراني وفي مراقبة التعمیر الفوضوي بسبب 

  .الحرب

  مخطط العمران المؤقت)PUP(:  

  
ا األخیر خاص ذوھو یشبھ مخطط العمران الموجھ من حیث أبعاد التھیئة العمرانیة و أھدافھا إال أن ھ     

بالمراكز الحضریة الصغیرة أو شبھ حضریة و الفرق بین االثنین یتمثل في قصر المدة الزمنیة المخصصة 

كما ھو الحال في المخطط لمخطط العمران المؤقت كما أن ھذا المخطط ال یحتاج إلى مصادقة وزاریة 

   . )الوالیة(العمراني الموجھ و المصادقة علیھ تكون على المستوى المحلي 

                                                
1
  .سبق ذكره رجعم: ریاض تومي  
 
2

في إطار المؤسسات االستعماریة و لقد یدخل في إطار سیاسة عامة لتنمیة الجزائر ذات األھداف الكامنة في إدماج اقتصادي و سیاسي للشعب الجزائري  
سنوات في المدن و القرى و یعني ذلك تحویل الھیاكل المجالیة التي تضمن ذلك مما یحقق ) 5(سطر في ذلك إعادة إسكان ملیون نسمة في ظرف خمس

مجمع ریفي لتحدید ) 1000(إلى مشروع األلف  باإلضافة،  أنجح الطرق إلدماج اجتماعي و ثقافي و لقد طبعت ھذه المدن بنمط عمراني أوربي في أغلبھا
 .تصور جدید للعالقة بین الریف و المدینة من منظور استعماري في محاولة لتوقیف النزوح الریفي نحو المراكز الحضریة
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  المخططات التفصیلیة(Plan de détail): 

 
وھو وسیلة تطبیقیة لإلجراءات التي یشملھا المخطط التوجیھي للتعمیر قد تم تأسیسھا على مستوى البلدیات 

  .القطاعات المعمورة والقابلة للتعمیر مع تعیین مواقع التجھیزاتویتمثل دورھا في تنظیم 

  
  1.يولم تحقق ھذه األداة الغایة المرجوة منھا لعدم مراعاة خصوصیة المجتمع الجزائر     

  
 مخططات التعمیر وإعادة الھیكلة : 

 
   2.تھدف إلى استعادة مراكز المدن وتجدید األحیاء المتدھورة

  
  الحضریةبرنامج التجھیزات: 

 
    3.وھو عبارة عن غالف مالي مخصص لتمویل برنامج التجھیزات وتنمیة القطاع االقتصادي

 
  برنامج مناطق التعمیر والمناطق القابلة للتعمیر حسب األولویة)ZUP:( 

 
وھو برنامج خاص بتعمیر ضواحي المدن ومناطق توسعھا استنادا على شبكة التجھیزات التي تعتمد على 

إلى  2500(ثم الحي ) مسكن 1200إلى  800(التجھیزات حسب األولویة انطالقا من وحدة الجوار برمجت 

   4.)مسكن 10000(وصوال إلى المجمعات السكنیة الكبیرة ) مسكن 4000

إال أنھ وبعد أربع سنوات من تطبیقھا استقلت الجزائر وبقیت ھذه األدوات فعالة وكانت المرجع األساسي      

  .ظومة القانونیة للتعمیر في الجزائر بعد االستقاللفي سن المن

  

خر معماري یقومان على ثقافة آفقد عرف المجال الجزائري في ھذه المرحلة تكریسا لنمط عمراني و      

دخیلة على مجتمعنا، و یرى الباحثون أن الشبكة العمرانیة الحالیة و تطور ممارسات تھیئة المجال العمراني 

األولى بإعادة تشكیل بنیة مدن ما قبل االحتالل الفرنسي، عن طریق تحویل األنسجة العمرانیة  مرتبطة بالدرجة

  :، ولقد تم تجسید ذلك بأداتینوترقیة عمران و عمارة استعماریینالقائمة 

  
  تشكل المنظومة القانونیة للتعمیر )إلى یومنا ھذا 1962من : (بعد االستقالل مرحلة ما -3

تعتبر ھذه المرحلة األساس في تشكیل المنظومة القانونیة التي تضبط تھیئة وتعمیر المجال الحضري، فبعد      

االستقالل كان ال بد من إرساء سیاسة حضریة من خالل أدوات التعمیر تجسد فیھا روح المسؤولیة والعقالنیة 

  . مجتمع وما یشھده من تطوراتوالرقابة المستمرة لضمان تحقیق تنمیة حضریة تتماشى مع متطلبات ال

                                                
1
 2011-ماجستیر ھندسة معماریة ، جامعة باتنة – أدوات التھیئة والتعمیر بین التشریع والتطبیق دراسة حالة مدینة باتنة - رفیقة سنوسي 
2
 .10ص  المرجع السابق 
3
 .11ص  السابقالمرجع  
4
 .11ص  السابقالمرجع  
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 ظھور سیاسة التھیئة العمرانیة كقانون دون وسیلة للتطبیق: 1987إلى  1962الفترة من  -أ

  
بعد االستقالل مباشرة ومواجھة لما خلفھ االستعمار من فراغ في جمیع المیادین كان ال بد على الحكومة      

األمر ولھذا أصدرت . الجزائریة المحافظة على استمرار تطبیق بعض القوانین الفرنسیة للتحكم في أمور البالد

نین الفرنسیة بكل مضامینھا التقنیة الذي یجیز مواصلة العمل بالقوا 31/12/1962المؤرخ في  157-62رقم 

ووسائل عملھا في جمیع المیادین بما یتماشى مع مبادئ الدولة الجزائریة المستقلة ولذلك تم في مجال التعمیر 

إلى غایة صدور األمر " مشروع قسنطینة" 31/12/1958االستمرار في العمل بالمرسوم الصادر في 

رخصة البناء والتجزئة وھو أول تشریع یصدر بعد االستقالل المتعلق ب 26/09/1975المؤرخ في  75/67

  .والتحكم في تسییر المجال في مجال البناء

  
المتعلق  24/08/1962كاألمر المؤرخ في كما تم صدور نصوص منظمة للعقار والممتلكات العقاریة      

والتي شغلھا  ارغة في المدنبحمایة وتسییر األمالك الشاغرة بعد مغادرة المستعمرین وترك حظیرة سكنیة ف

  .18/03/1963السكان النازحین من القرى، وتنظیمھا بموجب المرسوم المؤرخ في 

  
  18/01/1967بتاریخ  67/24(قانون البلدیات:(  

  
في میدان التعمیر وفي تسییر المدن من خالل ) البلدیة(الذي حدد دور و صالحیات الجماعات المحلیة      

  ).PCD(التنمیة البلدیة تطبیق مخططات 

  
 قانون اإلحتیاطات العقاریة : 

  
إذ أصبحت  تكوین احتیاطات عقاریة للبلدیات المتضمن 1974الصادر في سنة  26/74حسب مرسوم      

بمقتضاه البلدیة مالكة لمجمل األراضي الواقعة داخل محیط التعمیر مھما كان طابعھا القانوني عمومیة أو 

  1.راضي إلقامة مختلف المشاریع السكنیة و المرافق و التجھیزاتأحتى تتوفر لدیھا   خاصة

  
الرباعي األول  ،)1969-1967(الثالثي األول كما تزامن في ھذه الفترة ظھور المخططات التنمویة      

وكلھا تندرج تحت سیاسة الدولة الھادفة إلى  ،)1977- 1974(المخطط الرباعي الثاني  ،)1970-1973(

 ) ZI(النھوض بالقطاع الصناعي والفالحي ومحاولة تنظیم المجال العمراني من خالل إقامة المناطق الصناعیة 

على األراضي التي دخلت ضمن  (ZHUN)والمجموعات السكنیة الكبرى والمناطق السكنیة الحضریة الجدیدة 

والواقعة ضمن  20/02/1974المؤرخ في  74/26األمر رقم لح البلدیة بموجب االحتیاطات العقاریة لصا

من  156المنطقة العمرانیة التي یحدد المخطط العمراني المعد من قبل المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 

  .لتلك الفترة 2 القانون البلدي

                                                
1
  المدینة الجزائریة سیاسات و ممارسات التھیئة، مقال منشور في مجلة حولیات وحدة البحث، إلفریقیا و العالم العربي، جامعة : محمد الھادي لعروق. د 

 . 3، ص1997قسنطینة، طبعة 
2
 .03یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات المادة  20/02/1974مؤرخ في  74/26مر رقم األ 
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  المناطق الصناعیة)ZI ( :  

العمرانیة في الجزائر واستخدام األرض وقد تصاحبت مع فترة التخطیط تدخل ضمن الوسائل التخطیطیة      

   1977.1و  1966اإلقتصادي بالجزائر حیث أنشىء جلھا في المرحلة مابین 

  
  المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة(ZHUN): 

  
العمراني العشوائي بھدف التحكم في التوسع  1975انطلق العمل بھذه الوسیلة العمرانیة في الجزائر سنة      

بالتجمعات الحضریة الكبرى و توفیر السكن ألعداد السكان المتزاید خاصة بسبب النزوح الریفي، حیث أنشأت 

  .في الضواحي و المناطق المحیطة بالمدن

  
و بالرغم من أنھا ساھمت في التخفیف من أزمة السكن في تلك الفترة و التحكم في التوسع العمراني إال      

توفر المرافق و التجھیزات أنھا بالمقابل كانت عبارة عن مراقد فقط تفتقر للحیویة و النشاط الناتجة عن عدم 

نشأت بھا، أالمتواجدة في مراكز المدن التي  یة للسكان، و تعتمد إعتمادا كلیا على الخدمات و التجھیزاتاألساس

  .نھا استھلكت مساحات شاسعة من األراضي الفالحیة الخصبةأكما 

  

  1976المیثاق الوطني المنعقد سنة: 

  
نظرا لإلختالالت الخطیرة الناجمة عن التنمیة الغیر متوازنة بین أقالیم البالد وانعكاساتھا السلبیة التي      

للمطالبة بحتمیة إیجاد حلول من  1976ین تقرر انعقاد میثاق وطني سنة أصف السبعینات، ظھرت جلیا في منت

بدل األدوات الموروثة عن االستعمار الفرنسي، إزالة شأنھا تعدیل األوضاع منھا إعداد أدوات عمرانیة جدیدة 

ھیئة اإلقلیم تاإلجراءات الخاصة بالفوارق اإلقلیمیة و تخلف بعض األقالیم وكما تقرر جملة من التوجیھات و 

  .و انتشار البناء الفوضوي خاصة في المدن الشمالیة للبالد ىللتحكم في النمو العشوائي للمدن الكبر

 
  قتصادیةاإلالمخططات: 

  
من أھم أھداف ھذه المخططات تكثیف المشاریع االقتصادیة و االجتماعیة خاصة سرعة وتیرة المشاریع      

 حكم أكثر في توسع المجموعات السكنیة الكبرى و الحفاظ على األراضي الزراعیة وتتمثل في السكنیة و الت

  ).1989-1985(و المخطط الخماسي الثاني ) 1984-1980(المخطط الخماسي األول 

  
  04/07/1981الصادر في  81/09(قانون البلدیات المعدل والمتمم:( 

  
، للتخطیط الحضري  وتسییره في صالحیات المجلس الشعبي البلديحصر ھذا القانون المسؤولیة المباشرة     

كما حرصت الدولة على توفیر أدوات جدیدة  . وبھذا فقد دعم دور الجماعات المحلیة في مجال تخطیط المدن

للتھیئة العمرانیة من أجل تسییر و تنظیم أمثل للمجال الحضري خاصة بعد المشاریع اإلقتصادیة و االجتماعیة 

                                                
1
  .66،ص2000التحضر و التھیئة العمرانیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،: بشیر تیجاني. د 
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التي خلقت نوعا ما صعوبات في تسییر و تنظیم البرنامج و المخططات االقتصادیة سطرت ضمن  التي

   .استخدامات األراضي وتتمثل في مخطط العمران الرئیسي

الواقع سوى متممات بملحقات مالیة لبرامج اإلستثمارات مثل  يخرى لم تكن فأكما أدخلت علیھ مخططات      

     ، فمثال مخطط التحدیث العمراني)PCD( ةو مخططات التنمیة البلدی) PMU(مخطط التحدیث العمراني 

و باألخص المدن الكبیرة الحجم ، في الحقیقة مخطط ملحق باعتماد مالي كما أشرنا الذكر یخصص للمدن ھو

لغرض ترقیة و صیانة مكتسباتھا العمرانیة و العمومیة كالطرق واألرصفة والمساحات الخضراء والبنیة 

  .المختلفة التحتیة

 

قل أھمیة من باقي المخططات أأن االعتمادات المالیة المخصصة للمخططات التحدیث العمراني  ولو     

جلھا أاالقتصادیة المحلیة األخرى كالمخططات البلدیة للتنمیة مثال، إال أن األھداف العمرانیة التي وضعت من 

تراث المعماري الذي أصبح معرضا للتدھور من جراء ھذه المخططات مھمة في مجاالت عدیدة كصیانة ال

  .القدم في األحیاء القدیمة والعتیقة ومراكز المدن

  

 تشكل المنظومة القانونیة للتعمیر: 2000-1988فترة  -ب

 
كانت سیاسة التھیئة العمرانیة في بدایة الثمانینات مجّرد تصّورات محّددة في المخّططات الوطنیة، و لم      

     یكن في الحسبان أّنھا ستدخل حیِّز التطبیق إالّ بعد صدور نصوص قانونیة تضفي علیھا الّطابع التنظیمي، 

دان أد   :وات التھیئة العمرانیة ھماو بالفعل فقد عرف شغل المجال صدور أھّم قانونین یحدِّ

  
  :1987جانفي 27المؤرخ في  03-87قانون التھیئة العمرانیة  رقم  -

  
یھدف ھذا القانون إلى تحدید القواعد العامة الرامیة إلى تنظیم إنتاج األراضي، و الموازنة بین وظائف 

خرى أدرجھا القانون، و ذلك على السكن و الفالحة و الصناعة و وقایة المحیط و األوساط الطبیعیة و مجاالت أ

أنواع )  3( أساس إحترام مبادئ و أھداف السیاسة الوطنیة للتھیئة العمرانیة؛ و حسب ما جاء فیھ فھناك ثالثة 

  :من المخّططات

  
 المخّطط الوطني للتھیئة العمرانیة )SNAT : ( 

  
الخام المشّكلة لھذا القانون، حیث یجّسد ُیعتبر المخّطط الوطني للتھیئة العمرانیة الماّدة األساسیة و      

، فُطرحت و تنظیم استخدامات األرض على المستوى الوطني بخصوص تھیئة المستقبلیة اإلختیارات المحددة

          ، الموارد الطبیعیة، النشاطات اإلنتاجیة، المنشآت القاعدّیة و البیئة؛اخاللھ ملفات متعلّقة بالدیمغرافیمن 

ر اإلستداللي لتوزیع األعمال التنمویة و توزیع أماكنھا، فھو إذن بمثابة أداة استراتیجیة لتطبیق و یشّكل اإلطا

  .مبادئ التھیئة العمرانیة، و بھذا فھو یدمج بصفة إلزامیة األھداف المحّددة للتنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة
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  :ھداف األساسیة الموكلة إلیھإّن ھذا المخّطط یحّدد المقاییس التالیة و ذلك اعتمادا على األ

  
  .الشغل العقالني للمجال الوطني -

  .وضع قنوات للھیاكل القاعدیة بصفة منّسقة و تعیین التجھیزات الكبرى -

              . توزیع المخّططات المعّدة للسكان، و األنشطة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و الثقافیة -

  .بشریةتقییم اإلستغالل العقالني للموارد ال -

  .حمایة التراث اإلیكولوجي و الثقافي و التاریخي الوطني -

  
و في ھذا الصدد فإنھ یحدد البرامج و النشاطات الكبرى بفترات زمنیة تتناسب و المجال التخطیطي 

   الوطني، و یحدد سلّم األولویات و تخصیص الموارد النادرة و غیر القابلة للّتجدید، كما یحّدد توجیھات التنمیة

  .و التھیئة على المستوى الجھوي

  

  المخّطط الجھوي للتھیئة العمرانیة )SRAT : ( 

  
ھو أداة التطبیق المباشرة لتجسید توجیھات المخّطط الوطني، حیث یتولّى في حدود مجالھ شرح و توضیح      

اإلجراءات التي یحدد بھا  ، و ُیحّدد بنفسالمخّطط الوطني للتھیئة العمرانیةالتوجیھات و المبادئ المقّررة في 

SNAT و یتكّفل بالتنمیة الجھویة عامال على تبسیط و تكییف أعمال التھیئة العمرانیة الواردة ضمن الخّطة ،

، وتحدید الوطنیة قصد القضاء التدریجي على الفوارق الجھویة، و تشجیع التنمیة و التكامل ما بین الجھات

  .األرض و تنظیمھا على المستوى اإلقلیميالتوجیھات العامة المتعلقة باستخدام 

  :و یعمل المخّطط الجھوي على تنمیة المجاالت التالیة

  
  .قواعد التنسیق الزمنیة للتنمیة -

  .تحدید مساحات التعمیر لمختلف التجّمعات الحضریة و تلك المتواجدة في األراضي الخصبة -

         الصبغات المجالیة الرئیسیة و ذلك حسب القیود الطبیعیة، و كذا المحاور اإلنمائیة كالھیاكل القاعدیة  -

  .و مناطق األنشطة اإلقتصادیة و مخّططات استعمال الموارد الطبیعیة

  .األنشطة الواجب تنمیتھا إلعادة توازن الجھات -

  
  مخّطط تھیئة الوالیة )PAW : (  

 
حیث . حسب توجیھات و مبادئ كل من المخططین الوطني و الجھوي تقوم كل والیة بإعداد مخطط تھیئتھا     

        تبادر بذلك اإلدارة بالتشاور مع األعوان اإلقتصادیین و اإلجتماعیین للوالیة و مجالس المداولة بالوالیة 

  .و البلدیات و ممثلي الجمعیات المھنیة
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لتھیئة إلى توضیح التوجھات المعّدة في المخطط الجھوي و شرحھا فیما یخّص یھدف المخطط الوالئي ل

اإلقلیم الذي تشغلھ، بإدخال التوجھات الخصوصیة لكل مساحة من التخطیط بین البلدیات التي تھیكل الوالیة، 

  :فھو یوضح و یضبط

  
  .التوجھات البلدیة الرئیسیة -

  .بھا من أجل إعادة التوازن لتوزیع األنشطة و توطین السكان توجیھات التنمیة و األعمال الواجب القیام -

  .تنظیم الھیاكل األساسیة و مناطق األنشطة اإلقتصادیة أو الخاصة باإلستصالح -

  .قواعد التماسك القطاعي و الزمني لتطویر الوالیة من خالل عالقتھا مع المخطط الجھوي -

  
     ة لإلنسجام بین البلدیات و ذلك لفائدة التنمیة المنسقةھذا عالوة على لزوم احتواء المخططات الوالئی

و المتكاملة للوالیة من خالل تحدید التوجھات التنمویة و الدیمغرافیة لمختلف البلدیات، ویعتبر إقلیم كل والیة 

رة و التي أیضا، مجاال لتثمین َنْوِعي لھذا اإلنسجام على مستوى الخدمات العمومیة خاصة التي تھّم السكان مباش

  .ینبغي تكییفھا ابتداءا من ھذا الصعید مع التوزیع و مع خصوصیات ھؤالء السكان

  
  :المتعلق بالتھیئة العمرانیة 1990دیسمبر 1الصادر في  90/29القانون رقم  -

  
إن البلدیات باعتبارھا جماعات قاعدیة ھي المجاالت التي ینبغي أن تفضي إلیھا و تتجسد فیھا السیاسات      

      التي تحملھا التھیئة العمرانیة بمختلف أشكالھا، و التي من بینھا نوعیة إطار الحیاة، و العدالة اإلجتماعیة، 

  .تفیدین منھاو انخراط المواطنین باعتبارھم الصانعین للتنمیة و المس

     
بموجب القانون رقم  كوسائل الستخدام األرض الحضریةظھرت آخر وسیلتین للتھیئة و التعمیر  لذلك     

و مخطط ) PDAU(المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  یتمثالن في 1990دیسمبر 1الصادر في ) 90/29(

  :وتھدف ھذه األدوات إلى) POS(شغل األراضي 

  
 .األساسیة لتھیئة األراضي المعنیةتحدید التوجھات  -

 .ضبط توقعات التعمیر و قواعده -

 .حمایة األراضي الزراعیة من التعمیر -

 .تحدید شروط التھیئة و البناء للوقایة من األخطار الطبیعیة -

 .إعطاء األولویة للمشاریع الوطنیةو) SNAT ( ،)SRAT(التنسیق مع المخططات الكبرى  -

  
  المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر )PDAU (  : 

 
و المتعلق بالتھیئة و التعمیر إلستبدال المخطط  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29جاء قانون رقم      

ذا المخطط العمراني الجدید وھ ،مخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیرالعمراني الموجھ بوسیلة جدیدة تعرف بال

عمرانیة داخل حدود المخطط العمراني للتجمع ل، كونھ ال یھتم بالتھیئة االتعمیر السابقةیختلف عن مخططات 
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الحضري فقط بقدر ما یتناول التجمع الحضري داخل إطاره الطبیعي و البیئي و ینظم العالقات بینھ و بین باقي 

     سجام و التناسق بینھ ویراعي جوانب االن و اإلقلیمينقاط الوسط األخرى الموجودة على المستوى المحلي 

   1.و بین جمیع المراكز الحضریة المجاورة

  
على أنھ أداة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري، یحدد  یعرف المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر     

تصامیم التھیئة خذا  بعین االعتبار جمیع آ التوجھات األساسیة للتھیئة العمرانیة للبلدیة واحدة أو البلدیات المعنیة

  2.ومخططات التنمیة، ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل األرض

              یحدد التخصیص العام لألراضي على مجموع تراب بلدیة أو مجموعة من البلدیات حسب القطاع     

الھیاكل المباني السكنیة و تمركز المصالح و النشاطات و طبیعة وموقع التجھیزات الكبرى و  و توسع

  3.و یحدد مناطق التدخل في األنسجة الحضریة و المناطق الواجب حمایتھا ،األساسیة

  
  :إلى قطاعات محددة كما یليالتي یتعلق بھا  المنطقةالمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر یقسم      

  
مساحات شاغرة  تشمل ھذه القطاعات كل األراضي التي تشغلھا مباني مجمعة بینھا :القطاعات المعمورة

ھیئة بمختلف التجھیزات و النشاطات و المساحات الخضراء و الحدائق و الغابات الحضریة الموجھة مفاصلة و 

 .إلى خدمة ھذه البنایات المجتمعة

في  و تشمل كل األراضي المبرمجة للتعمیر على األمدین القصیر و المتوّسط :مبرمجة للتعمیرالقطاعات ال

  .سنوات10آفاق 

  
  .   سنة  20في آفاق  و ھي األراضي المخّصصة للتعمیر على األمد البعید :قطاعات التعمیر المستقبلیة

                     
   .كالمواقع األثریة، المناطق الفالحیة، حمایة الثروات الطبیعیة و الغابات :قابلة للتعمیرقطاعات غیر 

  
  مخطط شغل األراضي )POS : (   

  
مكملة للمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر تسییره یتم على مستوى محلي  الثانیة للتھیئة و التعمیرداة األ     

نھ ینظم األرض أو أكما  ،1/1000أو  1/500یخضع للمركزیة و یمتد لألمور الدقیقة فمقیاس عملھ  فھو ال

ھاتھ متطابقة مع المخطط ، وال یترك فجوة أو مجاال شاغرا في المساحة التي یغطیھا، وتكون توجالمجال

التوجیھي للتھیئة و التعمیر وغیر متضاربة معھ، وقد أصبح إلزامیا لكل بلدیة عبر التراب الجزائري منذ 

ویعتبر بمثابة قانون بعد المصادقة علیھ خاصة في مجال تحدید و حمایة المناطق و استخداماتھا، التي  1990

                                                
1
 . 80مصدر سبق ذكره، ص : بشیر تیجاني. د 
2
   .16المتعلق بالتھیئة و التعمیر، المادة  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29رقم  القانون 
3
  . 18، المادة المرجع السابق 
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ن مراجعة وإدخال إظرا للتغیرات التي تحدث في المجال فون. رم من جمیع األطراف و الھیآتأن تحتینبغي 

  1.التعدیالت على مخططات شغل األراضي واردة باستمرار في إطارھا القانوني

  
ویحدد بالتفصیل في إطار توجیھات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر حقوق استخدام األرض و البناء      

المتعلقة بالمظھر الخارجي للبنایات و المساحات العمومیة و الخضراء، والمواقع المسموح بھ، ویضبط القواعد 

المخصصة للمنشآت و المرافق، كما یحدد اإلرتفاقات واألحیاء و الشوارع و النصب التذكاریة و المناطق 

من عملیات الواجب حمایتھا وتجدیدھا وإصالحھا، وكذلك یعین مواقع األراضي الفالحیة الواجب الحفاظ علیھا 

  2. التعمیر

 :كما ظھرت قوانین أخرى في ھذه الفترة تتمثل في     
  

  1990قانون البلدیة لعام: 

  
، حدد صالحیات البلدیات في مجال التھیئة و التخطیط 1990أفریل  7المؤرخ في  90/08 المتمثل في قانون

  .المتعلق بالبلدیة 2011جوان  22المؤرخ في  10-11، والذي عدل بقانون  رقم الحضري 

 وكالة التسییر و التنظیم العقاري: 

  
، الذي یحدد قواعد إحداث وكاالت التسییر 12/12/1990المؤرخ في  405-90حسب المرسوم التنفیذي رقم 

 .و التنظیم العقاري وھذا بإعطاء للبلدیات سلطة إنشائھا

  

 قانون التوجیھ العقاري: 

  
وضمان  ریة المعامالت العقاریةعتبار للملكیة الخاصة، وحالعادة اإعملت النصوص القانونیة الجدیدة على 

رام وظیفة ھذه ء دون قیود، واحتاراضي آلستعمالھا في البیع و الشرحریة التمتع و التصرف ألصحاب األ

وخلصتھا من احتكار البلدیات، من خالل  وات التھیئة و التعمیرھ أدتاألراضي و استخدامھا طبقا لما سطر

  .18/11/1990المؤرخ في  90/25لتوجیھ العقاري رقم قانون ا

  
 قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة: 

  
على أنھ الیتم اللجوء إلیھا إال في حاالت الضرورة  1991أفریل  27المؤرخ في  90/11حیث نص قانون 

 تتعلق بإنشاء تجھیزات القصوى، وال تكون إال في حالة تنفیذ العملیات الناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة

  .ت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومیةآجماعیة و منش

  

  
  

                                                
1
 .80مصدر سبق ذكره، ص : بشیر تیجاني. د 
2
 .31، مرجع سبق ذكره، المادة 90/29رقم  القانون 
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 أدوات الرقابة اإلداریة لقواعد التعمیر: 

  
     جراءات أخرى تضمن فعلیا تجسید ھذه األدوات اات التعمیر وضع المشرع الجزائري دوألضمان احترام 

  .طریق الرخص و الشھاداتو تحقیقھا على أرض الواقع وھي الرقابة اإلداریة عن 

  
 تتمثل في: الشھادات  

  

طلب من أي شخص معني، على ھي وثیقة إداریة تسبق أي عملیة بناء أو تجزئة تسلم بناءا  :شھادة التعمیر

  1.تعین حقوق في البناء و اإلرتفاقات من جمیع األشكال التي تخضع لھا أرضیة معینة لضبط رخصة البناء

  
انیة تقسیم ملكیة عقاریة كداریة تسلم لمالك عقار مبني و بطلب منھ، تبین شروط إماھي وثیقة  :شھادة التقسیم

  2.و عدة أقسامأمبنیة إلى قسمین 

  
     و صاحب المشروع حاصل على رخصة البناء عند انتھائھ من أشغال البناء أعلى المالك  :شھادة المطابقة

البلدي لتسلم لھ شھادة مطابقة األشغال المنجزة مع ماجاء في رخصة و أشغال التھیئة أن ینبئ المجلس الشعبي 

  3.البناء

 رخص التدخل المباشر في النسیج العمراني :    

     
اني ھي وسائل إداریة و قانونیة تضبط التغیر في النسیج ررخص التدخل المباشر في تغییر النسیج العم

       العمراني بواسطة البناء أو الھدم، أو التسییج، ویتم ھذا التغییر من طرف األشخاص و الھیئات العمومیة 

و الخاصة من أجل المنفعة العامة أو الخاصة، ویتم المصادقة علیھا من طرف مدیریة التعمیر و البناء على 

  .ى الوالیة مستو

  
رخصة البناء ھي شھادة تعمیر تشترط من أجل تشیید البناءات الجدیدة أو توسیع بناء أو الزیادة  :رخصة البناء

  ).Clôture( في علوه أو تغییر واجھتھ أو توزیعھ الخارجي أو النجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج 

  
البناء تسلم مقابل ملف یضم عقد الملكیة لألرض التي فإن رخصة  55المادة  90/29وحسب قانون التعمیر 

سیتم فوقھا البناء، و تصمیم البناء الذي یكون منجزا من طرف مھندس معماري معتمد، باإلضافة إلى 

المستندات المكتوبة التي تعرف بموقع البنایة و تكوینھا و تنظیمھا وحجمھا و مظھر واجھتھا و كذا اختیار 

مراعاة االنسجام مع المحیط العام مع تشجیع الھندسة المعماریة التي تراعي الخصوصیات  المواد و األلوان مع

  .المحلیة و الحضاریة

  

                                                
1
  . 51، مرجع سبق ذكره، المادة 90/29رقم  القانون 
2
   . 59، المادة المرجع السابق 
3
  . 56، المادة المرجع السابق 
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الخ، .....ویشترط في تسلیم رخصة البناء احترام مقاییس البناء شكال و مضمونا من ارتفاع البنایة و استعماالتھا

رؤیتھ فیھا تكون بھا كل المعلومات من اسم و لقب 

   صاحب المشروع، نوع المشروع، تاریخ بدایة و نھایة األشغال ورقم الرخصة و ھذا لتسھیل عملیة المراقبة

طرف رئیس  ھي رخصة تقدم من أجل إجراء أشغال الھدم الكلي أو الجزئي للبناء و تقدم من

المجلس الشعبي البلدي بعد التأكید من أن العقار المراد ھدمھ لھ عقد ملكیة وغیر متنازع علیھ و أن ھذه العملیة 

ال تمس بالتراث الطبیعي و التاریخي و الثقافي و ال تشكل خطرا على األشخاص و الممتلكات أو تعیق حركة 

   ل المقامة خاصة على حافة الطرق و ممرات الراجلین 

     .و األرصفة و مساحات توقف السیارات و أماكن اللعب و الساحات العمومیة

ھناك رخص أخرى تساھم في تغییر النسیج العمراني و ھیكلھ بصفة عامة قد تسلم في حاالت الضرورة فقط، 

     و رخصة الحفر في األماكن العمومیة و األرصفة و الطرق إلیصال أنابیب المیاه الصالحة للشرب أو الغاز

.  

Coefficient d’  

 معامل اإلستالء على األرض    ):01(الشكل رقم 
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ویشترط في تسلیم رخصة البناء احترام مقاییس البناء شكال و مضمونا من ارتفاع البنایة و استعماالتھا

رؤیتھ فیھا تكون بھا كل المعلومات من اسم و لقب  و یكون إجباریا وضع الفتة بورشة البناء في مكان تسھل

صاحب المشروع، نوع المشروع، تاریخ بدایة و نھایة األشغال ورقم الرخصة و ھذا لتسھیل عملیة المراقبة

  .و المتابعة المعماریة للبناء

ھي رخصة تقدم من أجل إجراء أشغال الھدم الكلي أو الجزئي للبناء و تقدم من

المجلس الشعبي البلدي بعد التأكید من أن العقار المراد ھدمھ لھ عقد ملكیة وغیر متنازع علیھ و أن ھذه العملیة 

ال تمس بالتراث الطبیعي و التاریخي و الثقافي و ال تشكل خطرا على األشخاص و الممتلكات أو تعیق حركة 

ل المقامة خاصة على حافة الطرق و ممرات الراجلین المرور، كما یشترط إقامة حاجز مرئي یعزل األشغا

و األرصفة و مساحات توقف السیارات و أماكن اللعب و الساحات العمومیة

ھناك رخص أخرى تساھم في تغییر النسیج العمراني و ھیكلھ بصفة عامة قد تسلم في حاالت الضرورة فقط، 

  .األخیرة تعیق أشغال البناءكرخصة نزع األشجار إذا كانت ھذه 

و رخصة الحفر في األماكن العمومیة و األرصفة و الطرق إلیصال أنابیب المیاه الصالحة للشرب أو الغاز

.و الھاتف أو الربط بشبكة تصریف المیاه و حفر اآلبار بمختلف أنواعھا

  :المؤشرات التقنیة

CES:(Coefficient d’Emprise au Sol( على األرض

  المساحة العقاریة/المساحة المبنیة 

وھي العالقة بین المساحة المبنیة و المساحة العقاریة 

المخصصة للبناء، سواء كانت بنایة أو حي، ویطبق ھذا 

أنظر إلى . المؤشر على البنایات الفردیة دون مراعاة علوھا

الشكل رقم 
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ویشترط في تسلیم رخصة البناء احترام مقاییس البناء شكال و مضمونا من ارتفاع البنایة و استعماالتھا

و یكون إجباریا وضع الفتة بورشة البناء في مكان تسھل

صاحب المشروع، نوع المشروع، تاریخ بدایة و نھایة األشغال ورقم الرخصة و ھذا لتسھیل عملیة المراقبة

و المتابعة المعماریة للبناء

  
ھي رخصة تقدم من أجل إجراء أشغال الھدم الكلي أو الجزئي للبناء و تقدم من :رخصة الھدم

المجلس الشعبي البلدي بعد التأكید من أن العقار المراد ھدمھ لھ عقد ملكیة وغیر متنازع علیھ و أن ھذه العملیة 

ال تمس بالتراث الطبیعي و التاریخي و الثقافي و ال تشكل خطرا على األشخاص و الممتلكات أو تعیق حركة 

المرور، كما یشترط إقامة حاجز مرئي یعزل األشغا

و األرصفة و مساحات توقف السیارات و أماكن اللعب و الساحات العمومیة

  
  :رخص أخرى

  
ھناك رخص أخرى تساھم في تغییر النسیج العمراني و ھیكلھ بصفة عامة قد تسلم في حاالت الضرورة فقط، 

كرخصة نزع األشجار إذا كانت ھذه 

  
و رخصة الحفر في األماكن العمومیة و األرصفة و الطرق إلیصال أنابیب المیاه الصالحة للشرب أو الغاز

و الھاتف أو الربط بشبكة تصریف المیاه و حفر اآلبار بمختلف أنواعھا

 
  

 المؤشرات التقنیة

  
على األرض معامل االستیالء

  
CES  = المساحة المبنیة

 
وھي العالقة بین المساحة المبنیة و المساحة العقاریة     

المخصصة للبناء، سواء كانت بنایة أو حي، ویطبق ھذا 

المؤشر على البنایات الفردیة دون مراعاة علوھا

  ) 01(الشكل رقم 
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Coefficient d’ 

    

Surface des planchers ( على أنھا المساحة الكلیة التي

تحسب من خارج الجدران سواء كانت ذات توسع أفقي أو عمودي، فإذا كانت المساحة المبنیة أرضیة فإن 

وھي المساحة اإلجمالیة تحذف منھا جمیع المساحات الغیر مستخدمة في 

ھي مجموع المساحات السطحیة بما في ذلك المساحات المخصصة ألغراض 

        أخرى غیر السكنیة زائد المساحة المستحوذ علیھا من طرف الشبكات باإلضافة إلى السرداب، الشرفات

ونتیجة للظروف . شھدت الجزائر في ھذه المرحلة تحوالت سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة عمیقة

و أصبح قانون التھیئة العمرانیة األمنیة التي عرفتھا البالد لم تحظى عملیة التھیئة العمرانیة باألھمیة الالزمة 

 لعقاري ال یشكل أیة مرجعیة فيو الذي لم یتبع بالنصوص التطبیقیة وقوانین التنظیم ا

فاستمر التعمیر العشوائي وارتفعت درجة التھمیش والفقر في األقالیم الداخلیة وحتى في المدن نفسھا 

على الرغم من أن میدان التعمیر في ھذه 

حیث تم إصدار جملة من القوانین المنظمة للعمران 

 معامل شغل األرض    ):02(الشكل رقم 
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COS :(Coefficient d’Occupation du Sol

 المساحة العقاریة/مجموع المساحات السطحیة 

  

وھو العالقة بین مجموع المساحات السطحیة 

خارج البناء الصافیة على المساحة العقاریة، وھو 

الوحید من نوعھ الذي یأخذ بعین االعتبار علو 

 )02(أنظر إلى الشكل رقم 

Surface des planchers(و تعرف المساحة السطحیة خارج البناء 

تحسب من خارج الجدران سواء كانت ذات توسع أفقي أو عمودي، فإذا كانت المساحة المبنیة أرضیة فإن 

  :المساحة السطحیة تساوي مساحة االستحواذ و تنقسم إلى نوعین

وھي المساحة اإلجمالیة تحذف منھا جمیع المساحات الغیر مستخدمة في : ناء الصافیة

 .األغراض السكنیة بما فیھا الشبكات

ھي مجموع المساحات السطحیة بما في ذلك المساحات المخصصة ألغراض  :المساحة خارج البناء اإلجمالیة

أخرى غیر السكنیة زائد المساحة المستحوذ علیھا من طرف الشبكات باإلضافة إلى السرداب، الشرفات

شھدت الجزائر في ھذه المرحلة تحوالت سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة عمیقة

األمنیة التي عرفتھا البالد لم تحظى عملیة التھیئة العمرانیة باألھمیة الالزمة 

و الذي لم یتبع بالنصوص التطبیقیة وقوانین التنظیم ا 

فاستمر التعمیر العشوائي وارتفعت درجة التھمیش والفقر في األقالیم الداخلیة وحتى في المدن نفسھا 

على الرغم من أن میدان التعمیر في ھذه  وتدھور مستوى المعیشة ونقصت االستثمارات الموجھة للتنمیة،

حیث تم إصدار جملة من القوانین المنظمة للعمران  1989اء بھا دستور الفترة كان ضمن اإلصالحات التي ج

الشكل رقم 
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COS(األرض  شغل معامل

  
COS  =  مجموع المساحات السطحیة

  

وھو العالقة بین مجموع المساحات السطحیة      

خارج البناء الصافیة على المساحة العقاریة، وھو 

الوحید من نوعھ الذي یأخذ بعین االعتبار علو 

أنظر إلى الشكل رقم . البنایات

 

 

 

  

 

  

  
و تعرف المساحة السطحیة خارج البناء    

تحسب من خارج الجدران سواء كانت ذات توسع أفقي أو عمودي، فإذا كانت المساحة المبنیة أرضیة فإن 

المساحة السطحیة تساوي مساحة االستحواذ و تنقسم إلى نوعین

  
ناء الصافیةالمساحة خارج الب

األغراض السكنیة بما فیھا الشبكات

 
المساحة خارج البناء اإلجمالیة

أخرى غیر السكنیة زائد المساحة المستحوذ علیھا من طرف الشبكات باإلضافة إلى السرداب، الشرفات

 .و المقصورات

  
شھدت الجزائر في ھذه المرحلة تحوالت سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة عمیقةوبالتالي      

األمنیة التي عرفتھا البالد لم تحظى عملیة التھیئة العمرانیة باألھمیة الالزمة 

 1987الصادر سنة 

فاستمر التعمیر العشوائي وارتفعت درجة التھمیش والفقر في األقالیم الداخلیة وحتى في المدن نفسھا  .التخطیط 

وتدھور مستوى المعیشة ونقصت االستثمارات الموجھة للتنمیة،

الفترة كان ضمن اإلصالحات التي ج
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ملغیة بذلك األدوات المعمول بھا الخ، ...كقانون البلدیة والوالیة، قانون التھیئة والتعمیر، قانون التوجیھ العقاري

  .1990قبل 

نظمت استشارة وطنیة حول التھیئة العمرانیة انبثق عنھا وضع مشروع وطني ضمن  1995وفي سنة      

كان ھدفھا تھیئة وتنمیة  2012إلى غایة  1997سیاسة عمرانیة جدیدة على شكل مخططات تنمویة امتدت من 

الموارد الطبیعیة منطقة الھضاب العلیا، التكفل بمشاكل المدن الكبرى والتحكم في نموھا والمحافظة على 

  . كاألراضي الزراعیة الخصبة والثروات المائیة ومحاربة التلوث

  
غیر أن تداعیات األزمة وعدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي حال دون تطبیق ھذه السیاسة وجعل      

  .معظم المشاریع الكبرى تتأخر في اإلنجاز

  
تعلق بالتدخل على المناطق الحساسة وتصنیفھا وحمایة أصدرت الدولة جملة من القوانین ت 1998وبعد     

مناطق التراث الثقافي وتنمیة السیاحة وإنشاء المدن الجدیدة تدخل كلھا ضمن االتجاه الجدید المتمثل في سیاسة 

  . التنمیة المستدامة

  المنظومة القانونیة في ظل السیاسات الجدیدة: إلى یومنا ھذا 0200فترة  -ـج

على المجال العمراني من خالل وضع برامج  تدخلال إلى استقرار األوضاع االقتصادیة عادت الدولةبعد      

تنمویة وتوسیع دائرة التخطیط وتعدد الفاعلین والمتدخلین عاملة على تدارك التأخر المسجل سابقا واستدامة 

الجدیدة عن طریق مراجعتھا أو  النتائج المحققة من المشاریع المنجزة وتكییف أدوات التعمیر مع االتجاھات

  . تحدیثھا

 
وكخالصة لھذه المراحل یمكن الحكم بأن قوانین التعمیر والتحضر لم تعرف االستقرار وكانت مالزمة      

للتغیرات التي طرأت على نظام الحكم في البالد وعلى اعتبار أن التشریع یتأثر ویؤثر في الخیار السیاسي 

د خضعت المنظومة العمرانیة في الجزائر عبر مختلف المراحل السیاسیة إلى واالقتصادي واالجتماعي فق

   .مراجعات تتالءم وظروف كل مرحلة
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 -   نتائج السیاسة العمرانیة على المدینة الجزائریة:  

  
إن األشكال الحدیثة للتعمیر، والتوسعات المیدانیة التي تشھدھا مدننا الیوم، حیث أصبحت تفقد تدرجیا      

طابعھا المعماري والعمراني الخاص والذي یمیز كل منطقة وكل مدینة بحیث فقدت الدالئل الثقافیة والمرتبطة 

  :یليه التوسعات العمرانیة كما ذالھویة ویمكن إیجاز ما أفرزتھ ھب

  
حدة أزمة السكن أرغمت الدولة على استخدام مكاتب دراسات جدیدة وكذلك السماح بمشاركة العدید من  -

ونتج عن ذلك  ،الشركات والمكاتب األجنبیة في دراسة وانجاز مشاریع مختلفة في كثیر من مناطق الوطن

  .یبة من المفردات المعماریةدخول أنماط جدیدة من التصمیمات والتشكیالت إلى جانب استخدام عناصر غر

  
استخدام نظم اإلنشاء الحدیثة في مختلف المدن منھا نمط البناء الجاھز والبناء المصنع وأنواع أخرى من  -

بسط القواعد الفنیة والجمالیة ویؤدى إلى أاالستعماالت للخرسانة  وھو ما یتنافى مع مناخنا وبیئتنا و حتى مع 

   .تالشي القیم اإلبداعیة

  
 ةرض فالحیأه التغیرات على محیط المدینة، وعلى ذالتوسع العمراني الغیر المتوازن المتمثل في ظھور ھ -

، فقد ....)قسنطینة، وھران، سكیكدة، عنابة( حیث العملیات الكبرى للمناطق السكنیة الحدیثة في شمال البالد

من  1993إلى  1959بین  ما ھكتار 4831.44وصلت المساحة الزراعیة المقتطعة في قسنطینة إلى 

  %.3.78 السنة حیث تشكل ما نسبتھ/ھكتار 142.10المساحة الصالحة للزراعة لكل الوالیة، بمعدل 

  
النفقات الباھظة لشق الطرق، وإعداد الشبكات المناسبة الستغالل التجزئات، نظرا لحداثة األرض وغیاب  -

  .المنشآت القاعدیة

  
متبوعة بوسائل أخرى كالمراقبة الجدیة، وتوفیر مواد البناء الالزمة في وقتھا ھذه الحركة في التعمیر لم تكن  -

وخلق شبكات التموین الضروریة من ماء، غاز، كھرباء والصرف الصحي، وكذلك عدم أخد عامل الوقت في 

   .الحسبان مما یؤثر على السیر الحقیقي للمشروع

  
غابت القیم التي تربط المبنى باإلطار االجتماعي لیس لكونھ مبنى قائم بذاتھ ولكن تضع المبنى في مكانھ  -

الصحیح باعتباره جزء من النسیج العمراني المتكامل مما أدى إلى ارتباط المسكن بنسیج عمراني جدید ال یعبر 

  .خرآتمیز كل مبنى عن عن العالقة االجتماعیة إلى جانب غیاب الشخصیة الفردیة التي 

  
محاولة إیجاد طابع معماري ممیز دون دراسة، باستخدام المفردات التراثیة كاألشكال المثبتة على الواجھات  -

وغیرھا دون تحلیل أو وعي بوظیفتھا وخصائصھا ودورھا في التشكیل، مما أوجد مزیجا من األسالیب 

  .المتنافرة غیر المتجانسة
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 1994قدر عدد االحتیاجات في سنة (اعة الدولة تلبیة احتیاجات المواطنین من السكن كان نتیجة عدم استط -

، وعدم سیطرتھا على حركة الھجرة من الریف إلى المدینة أین انتشر بناء المناطق )سكن  1.320.00بحوالي 

ولة العشوائیة حول المدن على أراضي زراعیة أو على أراضى ملك للدولة دون احترام لمخططات الد

وللظروف االقتصادیة التي تعیشھا البالد والتي في بعض الحاالت اضطرت أجھزة الدولة إلى االعتراف بھذه 

ه ذالمناطق و مدھا بالمرافق الالزمة حتى أصبحت نسبة عالیة من سكان بعض المدن یعیشون في مثل ھ

  .تردي حالة المدن العمرانیة والمعماریةالمناطق العشوائیة التي تمیزت بارتفاع الكثافة السكانیة وما نتج من 

  
أعمال ھدم المباني بصورة مستمرة وخاصة في األحیاء القدیمة وما یصاحب ذلك من إنشاء مباني سكنیة  -

   .وتجاریة جدیدة ذات طابع معماري مخالف وبارتفاعات ونسب بناء مختلفة

 

  :خالصة الفصل

  
األراضي في المدینة بحاجة إلى تحقیق توازن بین القطاعات إن التوزیع و التخطیط الجید الستخدامات      

الحضریة في المدینة حیث تعد استخدامات األرض داخل المدینة إحدى أسس وجودھا واستمراریة دیمومتھا في 

الحیاة، إذ ال وجود للمدینة أساسا من دون الوظیفة و الیمكن تخیل مدینة ما بال وظیفة، ویعتبر االستخدام 

لوظیفة األساسیة في المدینة و یحتل أكبر مساحة مقارنة باالستخدامات األخرى المكملة للمجال السكني السكني ا

  .التي تقدم خدمات مختلفة  للسكان

   
التوسعات و السیاسات العمرانیة التي عرفتھا المدن الجزائریة مرت بعدة مراحل عرفت خاللھا  إن    

االحتالل الفرنسي و خالل االحتالل وبعد االستقالل، حیث حاولت استخدامات األرض تغیرات عدیدة ما قبل 

نھ كان أمن خاللھا الحكومات المتعاقبة و منذ االستقالل التحكم في قواعد التعمیر و التوسع العمراني، ورغم 

لت ناقصة  لھا األثر االیجابي في تغییر نوعا  ما من مظاھر الحیاة العمرانیة و االجتماعیة إال أن ھذه القواعد ظ

و غیر كافیة و لم تواكب ما توصلت إلیھ الحضارات االنسانیة المقارنة ألسباب قانونیة أھمھا عدم التنظیم 

المحكم لقواعد التھیئة و التعمیر، وأخرى موضوعیة ترتبط بالتخلف االقتصادي و النزوح الریفي و النمو 

  .التي طبقت في مجال التھیئة و التعمیرالدیموغرافي المفرط و عدم فعالیة القوانین و التنظیمات 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثانيالفصل 

  

واقع  التعریف بمدینة میلة و

  استخدامات األرض الحضریة بھا

  

  تمھید

  التعریف بمدینة میلة: أوال

  واقع استخدامات األرض الحضریة: ثانیا

  خالصة الفصل 
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  :تمھید
  

طوال فترات التاریخ المختلفة أنماطا مختلفة من استخدامات األرض، ومن الطبیعي أن  مدینة میلةعرفت      

إضافة إلى التوسع العمراني الناتج  تتشكل ھذه األنماط وفق العدید من العوامل منھا الوظیفة والموقع والموضع

لعمراني في نوعیة ، حیث تؤثر وظائف المركز اعن النمو السكاني الذي عرفتھ المدینة خالل السنوات األخیرة

برصد كافة االستخدامات داخل المدینة بغرض التعرف على  سنھتم في ھذا الفصللذلك  استخدام األرض،

لنمو و النشاط التوزیع الحالي الستخدامات األرض، الذي یعتبر محصلة لأنماطھا المختلفة، و معرفة و تقییم 

تصنیف استخدام األرض في أي مدینة یجب أن یتناسب مع طبیعة المدینة ویعبر عن  السابق في المدینة، ألن

   .شخصیتھا
  

  التعریف بمدینة میلة و التطور العمراني لھا : أوال
  
 - التعریف بمدینة میلة:  
  
   :تاریخیةلمحة  - 1
  

منابع قبل التاریخ بفضل أراضیھا الخصبة و مناخھا المعتدل إلى جانب  یعود تعمیر منطقة میلة إلى فترة ما     

 256المیاه المتعددة التي تتوفر علیھا مما جعلھا محل األطماع االستعماریة و یعود تأسیس المدینة إلى عام 

   1.ربعة التي كانت تتولى ضمان األمن بسیرتامیالدي و قد كانت إحدى القواعد العسكریة األ
  

قبل  و توحي بعض المصادر إلى أن مدینة میلة شیدت خالل فترة تتراوح مابین قرنین أو ثالثة قرون ما     

، و قد عرفت نسبة إلى ملكة بربرة میلو المیالد في موضعھا الحالي على ید الملوك النومیدیین و كانت تدعى

  2 .میالحو  میدیوس مولیون، ،میلیوم التي تعني ألف منبع مائي، میالف بینھاعدة تسمیات من 
  

و قد تعاقبت علیھا عدة حضارات متتالیة تركت  ،حدى أقدم المدن المشیدة بالجزائرو یمكن اعتبار میلة إ

  . إلى الیوم بصماتھا بحیث ال تزال بھا مظاھر التأثیر األجنبي
  

  .لتي مرت بھا المدینة أثناء تطورھا العمراني في جزء الحق من ھذا الفصلوسوف نتطرق إلى المراحل ا     
   
   :الموقع و الموضع - 2
  

لقد كان للمواضع و المواقع التي اتخذتھا المدن دورا فاعال في نموھا العمراني بمرور الزمن حیث تتوفر      

إمكانات للتوسع في بعضھا وعدم توفرھا في البعض اآلخر، فانعكست أثار ذلك على مخططات تلك المدن التي 

  .و اإلجتماعیة شھدت تطورا كبیرا بما یتالئم و التطورات الحضاریة و اإلقتصادیة
  

                                                
1 http://www.dcwmila.dz/index.php/wilaya/guide-tel/9-wilayabba 

 موسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریة، الجزء الثالث مدن الشرق: مختار حساني 2
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   :الموقع -أ
  

یعني الموقع بالنسبة للظواھر الطبیعیة كالجبال و السھول و الودیان و األنھار و البحار و المحیطات،  وقد  و     

   1.تنوعت مواقع المدن نتیجة لتنوع مظاھر السطح
  

المدینة، و تحدید النشاطات التي یلعب الموقع دورا أساسیا في تحدید اتجاھات نمو استخدامات األرض في      

تقدمھا لسكانھا و سكان ظھیرھا، ویعتبر الموقع عنصرا ھام في حیاة المدینة، إذ تتغیر أھمیتھ بعدة عوامل منھا، 

تحسین الطرق و المواصالت باإلضافة إلى العامل اإلداري أو السیاسي الذي یعتبر من أكثر العوامل فجائیة في 

  .وقع و عالقتھ المكانیةالتأثیر على أھمیة الم
  
 موقع جغرافي معزول:  

  
كلم غرب قسنطینة، أما  50تقع والیة میلة في الشمال الشرقي الجزائري على بعد  )01(من الخریطة رقم 

حوض میلة حتل موقعا وسطا داخل حوض یعرف بـالمدینة فتقع بالجھة الشمالیة الشرقیة للوالیة وھي ت

  :محاطة بعدة سالسل جبلیة 
  

  م وھي قمة جبل 1273جبال لمویة التابعة للسلسلة التلیة من الشمال و التي یبلغ ارتفاع أعلى قمة بھا

  .سیدي ادریس

  م679من الشرق جبل عین كرمة حیث أعلى قمة بھا عند كاف بني حمزة و المقدر ارتفاعھا بـ .  

 الجنوب فنجد جبل األكحل م، أما من جھة 1992ه من الغرب جبال زواغة و التي أعلى ارتفاع بھا قدر

 .م1256التابع للسلسلة النومدیة و البالغ ارتفاعھ 
  

ھذه الحصانة الطبیعیة جعلت من المدینة مدینة شبھ معزولة خاصة وأن أھم الطرق بھا ھو ذلك الذي یربطھا  

  ). 79الطریق الوطني رقم (بقسنطینة 
 

  

  

  

  

  

  

                                                
 24ص  مصدر سبق ذكره،: الدكتور خلف حسین علي الدلمي 1
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الشرق الجزائـــــــــــــــري   
     لةــــــمدینة می        

  يــع الجغرافــــالموق    
   

  01الخریطة رقم 
   

http://www.wadilarab.com/t11142-topic#ixzz35EufLasD المصدر :  
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 الموقع اإلداري: 
  

بالنسبة لوالیة میلة فقد تمت ترقیة المدینة من مقر دائرة إلى مقر والیة أثناء التقسیم اإلداري األخیر لسنة      

، )02 أنظر إلى الخریطة رقم(بلدیة  32دائرة و  13م بعدما كانت تابعة إداریا لوالیة قسنطینة وھي تضم 1984

  :تحدھا الوالیات التالیة

  .من الشمال والیة جیجل -

  .من الشرق والیة قسنطینة -

  .الشرقي والیة أم البواقي الجنوبمن  -

  .من الغرب والیة سطیف -

  .وجنوبا والیة باتنة -
  

، 1ھكتار13060أي ما یعادل  ²كلم 130.60أما البلدیة و التي تأخذ اسم الوالیة فتتربع على مساحة قدرھا      

  :وتحدھا كل من البلدیات التالیة
  
  .بلدیتي القرارم قوقة وسیدي مروانمن الشمال  -

  .من الجنوب بلدیتي سیدي خلیفة وأحمد راشدي  -

  .عین التین بوجریو و من الشرق بلدیة  -

  .ومن الغرب بلدیتي زغایة و واد النجاء  -
  

مخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر بعد مراجعتھ سنة المدینة میلة فتقع ضمن الحدود التي جاء بھا ل بالنسبة

  :تحدھاو ھكتار  1291.9على مساحة تقدر بـ  2006
  

  .من الشمال وادي میلة و مشتة الطیایبة  -

  .من الجنوب مشتة بابا رابح -

  .من الشرق المنطقة الصناعیة و وادي النار -

  .و من الغرب بوفوح و بلدیة زغایة -
  
  : موضع غیر معقد -ب

  
تتركز فوقھ أنشطتھا المختلفة بما یتالئم وخصائصھ الطبیعیة كالوضع ھو المكان الذي تشغلھ المدینة فعال و       

و الوضع ) التربة و الصخور(الطبوغرافي و طبیعة اإلنحدار و التكوینات السطحیة و تحت السطحیة 

    2 .الھیدرولوجي و المناخ

                                                
 .2003لمدینة میلة  05حسب مخطط شغل األرض رقم  1
 .مصدر سبق ذكره: خلف حسین علي الدلمي. د 2
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  اإلداري لوالیة میلةالتقسیم :  02خریطة رقم 
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فوق حوض مائل من الجنوب نحو الشمال حیث یتراوح ارتفاعھ مابین وعلى العموم تتموضع مدینة میلة      

الطابع  ، أماجانبتحیط بھ الجبال و تقطعھ المجاري المائیة من كل  وم فوق مستوى سطح البحر، 600-م 200

التضاریسي للمنطقة فیتمیز بتنوعھ و تعدد مظاھر الجبال المحیطة بالحوض خصوصا في المنطقة الجنوبیة 

م بجبل مارشو، باإلضافة إلى ھضاب موزعة عبر المجال وانتشار بعض 1031أعلى قمة حوالي  حیث تقدر

   .م173السھول الضیقة و الصغیرة التي تصل ارتفاعھا إلى 

  :لمدینة میلة متجانسة غیر خطة - 3
  

ھا تبین كما أنتنوع التطورات التي عرفتھا تعد خطة المدینة ملخص لتاریخ المدینة من حیث مراحل نموھا و     

          أشكال استخدام األرض فیھا، و ھناك عدة أنواع لخطط المدینة منھا العشوائیة و الشطرنجیة واإلشعاعیة

و النجمیة وقد تتبع مدینة ما خطة واحدة وذلك حسب موقعھا الجغرافي كما تتكون مدینة واحدة إتباعا لعدة خطط 

التي نشأت بطریقة عشوائیة أو فجائیة، كما نجد ھذا النمط أیضا في حالة  مثل المدن التي نجد فیھا أحیاءا قدیمة و

ومدینة میلة نمت  ،1التحول من الریف إلى المدینة، حیث نجد الطرق ضیقة و ملتویة و مسدودة في أغلب األحیان

  :بعدة خطط ھي
  

  وسمیت بذلك الرتباط كل أجزاء المدینة بالنواة، نجده في المدینة العتیقة  ):النسیج العتیق(إشعاعیة

  . یتمیز بأزقتھ الضیقة و الملتویة وسكنھ ذو النمط التقلیدي، ویتمیز بصعوبة عملیة التدخل و التھیئة
  

  ز تتمیز بھا األحیاء األوروبیة المكونة للمراكز االستیطانیة، یتمی ):النسیج االستعماري(شطرنجیة

وسكنھ ذو النمط األوروبي ونجده في مركز المدینة، ویتمیز ) الشكل الشطرنجي(بشوارعھ المستقیمة و المتعامدة 

  .بسھولة عملیة التدخل و التھیئة
  

  ال یعتمد في نشأتھ على خطة محددة ولكن تتوزع مساكنھ بطریقة  ):النسیج غیر المخطط(عشوائیة

ویتمیز بصعوبة التدخل علیھ، ویتوزع في ضواحي المدینة في  فوضویة تجعل من الطرق ضیقة و متعرجة،

  .شكل جزر متفرقة، نجده خاصة في حي الخربة و صناوة وحي بن صالح
  

  نسیج حدیث یتمیز بخطة واضحة و طرق مستقیمة، وألنھ مخطط فھو  ):النسیج المخطط ( منظمة

  :ن السائدة بھیتمیز بسھولة عملیة التھیئة و نمیز فیھ نوعین حسب نمط المساك
  

یتمیز ھذا النسیج بسكنھ ذو النمط العمارات وبمجاالتھ الخارجیة العمومیة الواسعة  :أحیاء السكن الجماعي -

  .و المھیأة
  

  .الحدیث یتمیز بنمط السكن الفردي :التحصیصات -

                                                
 60ص .مرجع سبق ذكره :لطرش سارة 1
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بالمدینة القدیمة حیث خطة إشعاعیة : إذا خطة المدینة تلخص المراحل التاریخیة التي مرت بھا المدینة  ال

المركز ھو نقطة إلقاء كل أفراد المدینة بالقدیم، خطة شطرنجیة بسبب تواجد االستعمار بالمدینة، األحیاء 

  .الفوضویة سببھا النزوح الریفي الذي ظھر بعد االستقالل مباشرة
    

- لمدینة میلة التطور العمراني:  
  

قبل التاریخ بفضل أراضیھا الخصبة و مناخھا المعتدل  إلى جانب منابع  یعود تعمیر منطقة میلة إلى فترة ما     

وقد مرت المدینة بعدة مراحل عبر  .المیاه المتعددة التي تتوفر علیھا مما جعلھا محل األطماع االستعماریة

  :التاریخ یمكن تلخیصھا كما یلي
  
  :1830قبل  مرحلة ما - 1
  
قبل المیالد، حیث شھدت المدینة و المعروفة الیوم  540إلى  530غزاھا الرومان و أقاموا بھا من : الرومان -

ومن أھم  ،تطورا عمرانیا كبیرا وازدھارا في الزراعة و التجارةعرفت خالل ھذه الفترة ـ المدینة القدیمة، ب

المعبد الروماني الذي شید علیھ مسجد سیدي غانم و الجدار الضخم المحیط اآلثار العمرانیة لھذه المرحلة، 

  1.المدینة القدیمةب

  

                                                
   تسییر التجھیزات الصحیة و التعلیمیة بمدینة میلة، مذكرة مھندس دولة في التھیئة الحضري، كلیة علوم األرض الجغرافیا: بوقاسة نھى - بولقرون آمال 1

مذكرة القعون سمیر و سعیدي فرحات، تسییر الخدمات الحضریة في : مأخوذة عن. (43،ص2013ـ2012و التھیئة العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة 

 .م2009مدینة میلة، كلیة علوم األرض، جامعة منتوري قسنطینة 

  سیــــــــــدي غانممسجد ): 02(و ) 01(الصورتان رقم 

 .google.com/site/amintitistilalg/mila/3.jpg ?attredirects=0  https://sites:المصدر
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ندال ھذا الضعف وغزو المدینة فأمروا مان و اضمحالل نفوذھم، استغل الوبعد زوال قوة الرو :الوندال -

  .فانقلبوا ضدھم إلسقاط الحكم أثار سخط و استیاء سكان المدینة بتھدیم جمیع اآلثار الرومانیة األمر الذي
  
جرى صراع كبیر بینھم و بین الوندالیین و بعد انتصارھم أحاطوا المدینة بصور ضخم من  :البیزنطیون -

برج للمراقبة، وقد حرس  14متر ودعمھ بـ  1200طولھ  «…… الحجارة ال تزال آثاره شاھدة لحد الیوم

إال أن كثرة الخالفات العقائدیة أضعفت قوة اإلمبراطوریة فسھل  ، » 1معالم المدینة الرومانیةعلى ضم أھم 

  . استسالم المدینة الحقا للفتوحات اإلسالمیة
  
البوابة الشرقیة : تمیز بتدعیم المدینة بستة بواباتشھدت میلة توسعا حضاریا : الفتوحات اإلسالمیة -

نبع  و بجانب المسجد المحاذي لمقر اإلمارة تم إنجاز نبع مائي عرف بتسمیة  حباب الفت أو باب العروس المسماة

        اتساعا في نموھا الدیموغرافي كما عرفت المدینة في ھذا العھد ،جاریة إلى یومنا ھذا میاھھبقیت  البالد

  . و العمراني و أصبحت مقرا إداریا ھاما
 
شرق، وسط، غرب، حیث اختیرت : أثناء الحكم التركي قسمت الجزائر إلى ثالث مقاطعات :الحكم التركي -

  .مدینة قسنطینة كعاصمة لبایلك الشرق، ھذا ما زادھا أھمیة بالغة على حساب مدینة میلة التي بقیت تابعة لھا
  

للمدن الرومانیة العتیقة حیث و عموما فإن مدینة میلة خالل ھذه الفترة شیدت على المنوال العمراني الممیز      

           ، وھي محاطة بسور بھ عدة أبواب تتخللھا أزقة ضیقة و ملتویة2ھكتار 07امتدت على مساحة قدرھا 

و متشابھة في الشكل و كانت مدینة میلة متكاملة من حیث التجھیزات  و الخدمات وھذا ما جعلھا مدینة شبھ 

  .مرور الزمن إلى أن أصبحت منعدمة في یومنا ھذامستقلة إال أنھا فقدت أولویتھا مع 

                                                
1 http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/79013.html 

 احة لوالیة میلةمدیریة السی 2

  )المنبع الروماني( عین البلد ): 03(الصورة رقم   صور مدینة میلة القدیمة): 04(الصورة رقم 

 .google.com/site/amintitistilalg/mila/3.jpg ?attredirects=0  https://sites:المصدر
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  ):1962- 1830(المرحلة االستعماریة  - 2
  

  :ویمكن أن نمیز بھا فترتین ھامتین تخللت ھذه المرحلة ھما كالتالي
  

  1880- 1830(الفترة األولى:( 
  

حیث عمل المستعمر على إنشاء مركزه  04/07/1837الفرنسیة في  مدینة میلة للسلطةا تم إخضاع ھوفی     

ھكتار وتبعد عن 55االستیطاني غرب المدینة القدیمة على أراضي زراعیة خصبة سھلة التعمیر تبلغ مساحتھا 

المدینة بكیلومتر واحد و یفصل بینھما وادي النار، وھي تختلف عن المدینة القدیمة في نمط البناء و التنظیم 

 1ث تمیزت بالخطة الشطرنجیة التي تتسم بھا معظم المراكز االستیطانیة ذات شوارع مستقیمة و متعامدةحی

معظم  على جوانبھالذي أصبح یشكل حالیا القلب النابض للمدینة أین تتركز  79یخترقھا الطریق الوطني رقم 

  .ساكن 1347بحوالي  1860، كما قدر عدد السكان سنة المنشآت و المرافق و التجھیزات
  

  1962-1880(الفترة الثانیة:( 
  

 23/11/1880عرفت المدینة خالل ھذه الفترة تطورا إداریا ھاما فبموجب المرسوم الصادر بتاریخ      

إلى مركز دائرة غیر أن ركود الحركة التعمیریة خالل ھذه الفترة كان یبدو  1955أصبحت بلدیة ثم ترقت سنة 

ینة سوى بعض التجمعات الثانویة ذات البناء الفوضوي لما ظھرت بعض األنویة واضحا، حیث لم تظھر بالمد

 1954الفقیرة على ضواحي المدینة نتیجة للنزوح الریفي و الذي زاد حدة بعد نشوب الحرب التحریریة سنة 

 67.5كحي الكوف وسیدي بویحي شمال شرق المركز االستیطاني و لم تتعد المساحة المبنیة في ھذه الفترة 

  .ھكتار، باإلضافة إلى ظھور عدد من األحیاء كحي الشھداء وحي بوعروج
  

عموما تمیزت مرحلة االستیطان الفرنسي بظھور نمطین من البناء، األول فردي مصنوع بالحجارة و أسقفھ      

البرید  إلى جانب السكن أنشأت مرافق أخرى أھمھا، 1960-1959ي فھو جماعي شید مابین من القرمید أما الثان

  2.و المواصالت، الدرك الوطني و المستشفى المركزي
  
  ):1984 -1962( مرحلة ما بعد االستقالل  - 3
  

  :تعتبر من أھم المراحل التي مرت بھا المدینة و یمكن تقسیم ھذه المرحلة إلى فترتین بارزتین ھما     
  

  1979-1962(الفترة األولى:( 
  

حیث عرفت المدینة خالل ھذه الفترة نموا عمرانیا سریعا وغیر منظم وفي كل االتجاھات ھذا ما أدى إلى      

خلق نسیج عمراني فوضوي نتیجة للنزوح الریفي نحوھا بسبب الفراغ العمراني الذي كان یطغى علیھا آنذاك 

                                                
التحسین الحضري في مركز مدینة میلة، مذكرة مكملة لنیل شھادة ماستر تسییر التقنیات الحضریة تخصص تسییر المدن والتنمیة : بوالداد عبد الحق 1

  . 2016-2015المستدامة، جامعة العربي بن مھیدي أم البواقي معھد تسییر التقنیات الحضریة ، 
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في إطار المخطط  1985سنة والذي لم یتم انجازه إال في  1978باستثناء برمجة مشروع سكني واحد سنة 

و بالتالي فھذا المشروع لم تظھر نتائجھ خالل ھذه المرحلة وظلت أزمة السكن  ،)1977 -1974( الرباعي 

تزداد خاصة و أن السكان أصبحوا یشترون األراضي من أصحابھا عرفیا و دون أي رخصة أو عقد محرر 

و المتضمن تكوین  20/02/1974المؤرخ في  26- 74مصادق علیھ لذلك لجأت الدولة إلى إصدار األمر رقم 

غیر  ،االحتیاطات العقاریة لصالح البلدیة من أجل إعطاء أولویة التحكم و تھیئة قطع األراضي المخصصة للبناء

أن المالك سارعوا في بیع أراضیھم خوفا من إدماجھا، مما ساھم في تسارع استھالك األراضي في ظروف 

 500حي : لدیموغرافي في أوجھا لھذا تم إنشاء بعض المشاریع البسیطة فقط مثل كانت فیھا وتیرة النمو ا

سابقا باتجاه القرارم،  27أوت، حي بوالطوط في الجھة الشمالیة بمحاذاة الطریق الوالئي رقم  20مسكن، حي 

 03.74 أما فیما یخص المدینة القدیمة فقد تقلصت بھا مساحة األراضي الشاغرة حتى أصبحت ال تمثل سوى

  .ور المحیط بھا فقد كان توسعا رأسیاص، ونظرا لوجود ال1974ھكتار من مساحة المدینة اإلجمالیة لسنة 
  

األروقة، العیادة المتعددة الخدمات، حیث تركزت : عموما خالل ھذه الفترة ظھرت العدید من المرافق أھمھا     

 1966التوازن بالمدینة و قد بلغت المساحة المبنیة لسنة كلھا بالمركز االستیطاني األمر الذي أدى إلى اختالل 

  1.ھكتار158.25من مساحة المحیط العمراني المقدر بـ % 49.5ھكتار أي بنسبة  78.33إلى 
  

  1984- 1979(الفترة الثانیة:( 
  

وي حیث استفادت المدینة خالل ھذه الفترة من بعض المشاریع السكنیة إضافة إلى زیادة حدة البناء الفوض     

ھكتار، وقد تزامنت ھذه الفترة مع  72.74مسكن موزع على مساحة  960بـ  1983قدر عدد المساكن سنة 

تطبیق المخطط الخماسي األول إذ لم تستفد المدینة من أي مشروع سكني بسبب تراكم العملیات السابقة في قطاع 

  :اإلسكان باإلضافة إلى استفادتھا من بعض التحصیصات
  
  .ھكتار 07.60قطعة بمساحة  115: الشمالي التحصیص -

  .ھكتار 08.54قطعة بمساحة  127اإلخوة بلعطار بـ : التحصیص الجنوبي -

ظھور استخدامات جدیدة كاالستخدامات الصناعیة في الجھة الشمالیة الشرقیة للمدینة، و التي أدت إلى جلب  -

  .ح الریفي نحو المدینةالعدید من األیدي العاملة، مما أدى إلى زیادة حدة النزو
  
  :)2014 – 1984(مرحلة ما بعد الترقیة اإلداریة  - 4
  

لدى تعتبر ھذه المرحلة من أھم نقاط  ،تمت ترقیة مدینة میلة إلى مقر والیة 1984إثر التقسیم اإلداري لسنة      

العبور التي مر بھا تاریخ المدینة في سیاق دراستنا للتطور العمراني بھا، وحتى نتمكن من معرفة مدى تأثیر ھذه 

  .الترقیة على نمو وتوسع المجال بالمدینة
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المخطط الخماسي الثاني : و تزامنت ھذه المرحلة مع استفادة المدینة من عدة برامج استثماریة أھمھا     

، و المخططات السنویة و میزانیة الوالیة، إضافة إلى تنفیذ العملیات المتراكمة في المخططات )1985-1989(

  .السابقة

و الجدیر بالذكر أن مدینة میلة خالل ھذه المرحلة تمیزت بظھور أحیاء جدیدة وتوسع القدیم منھا، إذ وصل      

ھكتار، باإلضافة إلى ضم تجمعات ثانویة  279.75مسكن على مساحة  4000إلى  1994عدد المساكن سنة 

لبیر إلى مجال الدراسة وھذا ما جعلھا تنموا و تزداد في المساحة حتى قدرت سنة اكحي الخربة، حي رأس 

مسكن، أما  2680ھكتار، وقد وصل عدد المساكن الجماعیة االجتماعیة في ھذه المرحلة إلى  432.5بـ  2000

مسكن اجتماعي تساھمي و بعض المساكن لبعض الخواص كما  189مسكن،  88نسبة للسكن الترقوي فنجد بال

وانجاز سكنات بحي الطیایبة وتوسع دائرة السكن  ،79ھو الحال لسكنات حیور بمحاذاة الطریق الوطني رقم 

ت المھمة وصعوبة توصیل الفردي و الذي كان في أغلبھ فوضوي مما جعل المدینة تختنق و تفتقر لبعض الخدما

وربط العدید من األحیاء بالخدمات و الشبكات المھمة مما زاد في حدة تدھور ھذه األحیاء وجعلھا تبدوا كأنھا 

عادي، وقد  1871وظیفي و  128مسكن فردي منھم  1999و  ،غیر تابعة للمدینة وھي تعاني من التھمیش

ھكتار، ولم ینجز منھا 95.79على مساحة قدرھا  2000قطعة سنة  2020وصل عدد القطع بالتحصیصات إلى 

ھكتار خاصة وأن جل التحصیصات مجمدة نظرا لبرمجتھا على أراضي الخواص رجعت لمالكھا 31.02سوى 

  1.األصلیین و السبب الثاني ھو أن بعض القطع قد شغلت بالبناءات الفوضویة
  

المستشفى الجدید، ومرافق إداریة : العدید منھا أھمھافیما یخص السكن أما فیما یخص المرافق فقد ظھر      

كمقر الوالیة، البرید و المواصالت لتتوسع مساحة المجال العمراني حسب إحصائیات مدیریة التخطیط و التھیئة 

، إذ أنجزت خالل السنوات األخیرة عدة مشاریع جدیدة فیما ²كلم17.80إلى أكثر من  2005العمرانیة لسنة 

نذكر منھا دار الثقافة على الطریق  ،DNC(2(والتي أنجزت معظمھا بالمنطقة الحضریة الجدیدة  یخص المرافق

مدیریة الطاقة و المناجم بحي  و مدیریة الري، مدیریة النقلو  ، مندوبیة الحرس البلديمتحف المجاھدالمزدوج، 

، و توسیع مساحتھ المغطى القدیمبوالطوط و عیادة متعددة الخدمات بصناوة السفلى، كذلك إعادة تھیئة السوق 

            إنجاز مدیریة التطھیر ومقر الحمایة المدنیة بالقرب من حي شرطیوة، مدیریة التجارة و مدیریة السكن

عیادة متعددة الخدمات بتحصیص بن محجوب، إنجاز العدید من التجھیزات إضافة إلى و التجھیزات العمومیة 

مسكن،  300یص بوالمرقة، متوسطة أخرى بحي الخربة وثانویة بالقرب من حي التعلیمیة مثل المتوسطة بتحص

  .مركز التكوین المھني بنفس الحي، والعدید من المشاریع بالمدینة كبناء مقر إذاعة میلة الجھویة بوسط المدینة 
  

األراضي  نستنتج من خالل دراسة التطور العمراني لمدینة میلة بأنھ كان تطورا سریعا وعلى حساب     

 . البناء الفوضوي وتشوه المنظر الخارجي للمدینة انتشارأدى إلى  و ھذا الزراعیة، خاصة بعد الترقیة اإلداریة
                                                

مذكرة مھندس دولة في التھیئة الحضریة، كلیة علوم األرض الجغرافیا و التھیئة ،  "النمو الحضري و عالقتھ بالتجارة " مدینة میلة : نجوى لحماري 1
  47ص. 2009العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
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 التطور العمراني 03الخریطة رقم 
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 - األحیاء الكبرى المشكلة للمدینة:  
  

بغرض تسھیل الدراسة وتم  تقسیم أي مجال إلى أحیاء كبرىیعتمد في لكل نسیج خصوصیتھ وممیزاتھ لذلك      

  :باالعتماد على مجموعة من المعاییر من أھمھا
  

 عین التین       میلة، زغایة، ( لمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر مابین البلدیاتالتقسیم الذي جاء بھ ا

 .2015) سیدي مروانو 

 التجمعات السكنیة الكبرى الموجودة بمجال الدراسة.  

  میلةخریطة المقاطعات االحصائیة للتجمع الحضري الرئیسي . 

     محاور الطرق الرئیسیة.  

، وھذا )01(و الجدول رقم ) 04(كما ھو موضح في الخریطة رقم حي سكني 14وتم تقسیم مدینة میلة إلى      

        ة للبساتینحتى تكون الدراسة أكثر دقة من حیث توزیع السكان، السكن، التجھیزات، المساحة المخصص

و الھدف ھو معرفة إن كان ھناك توازن بین األحیاء داخل  ،الخ داخل كل حي على حدا...و المساحات الشاغرة

    .المجال الحضري الرئیسي لمدینة میلة

  األحیاء السكنیة والمساحة  لمدینة میلة ): 01(جدول رقم      

النسبة من المساحة 
 % اإلجمالیة

المساحة 
 )ھكتار(

  األحیاءتسمیة 

 المركز األوروبي 60 4.64
 المدینة القدیمة 74 5.73
 صناوة السفلى 62 4.80
  ) ZHUN( المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة 38.5 2.98
 الخربة السفلى 56.5 4.37
 بن معمر اإلخوة بالد 79 6.12
 تحصیص بن محجوب 93.9 7.27
 بو الطوطحي  69 5.34
 الطیایبةحي  93.5 7.24

 الشمالي الحي 132.5 10.26
 صناوة العلیا 226 17.49
  )العوامر(طریق أوالد بوحامة  75 5.81
 المنطقة السكتیة الحضریة الجدیدة الخربة 116 8.98
 حي بو الرقاید 116 8.98
  المجــــــــــــــموع 1291.9 100

   2015 )میلة،زغایة،عین التین،سیدي مروان(مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر   

 



 التعریف بمدینة میلة وواقع استخدامات األرض الحضریة بھا                                                                    الفصل الثاني 
 

 
67 

  الكبرى األحیاء السكنیة 4الخریطة رقم 
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 واقع استخدامات األرض الحضریة بمدینة میلة  :ثانیا

داخل المدینة نقطة مھمة في عملیة فھم التركیب الداخلي للمدینة فھي تبین  تشكل دراسة استخدام األرض          

وظیفة كل قطعة أرضیة داخل المدینة، وتتكون المدینة من نسیج متباین و معقد من األنشطة و الفعالیات سواء 

الجامعات أو  كانت اقتصادیة كالتجارة، أو الصناعة، أو خدماتیة، أو ثقافیة إجتماعیة كالمساكن و المدارس و

إداریة كالمقرات الحكومیة و تكفي جولة واحدة من وسط المدینة إلى حدودھا حتى نلمس ھذه االختالفات التي 

   1.تعبر مواضعھا عن تأثیر مجموعة من العوامل و القوى المحددة لمكان وجودھا

المجال الحضري لمدینة  وسنحاول أن نتطرق في ھذا الجزء لكیفیة توزیع مختلف استخدامات األرض عبر     

  . میلة، من خالل تحدید عدد و نوع كل استخدام ضمن كل حي

- االستخدامات السكنیة:  
  

یرتبط  وجود أغلب المدن بوجود االستخدام السكني إذ یحتل الحیز األكبر من مساحة المدینة  و ترتبط  جمیع      

االستخدامات األخرى بوجود ھذا االستخدام، ویمثل االستخدام السكني واحد من أھم المتطلبات اإلنسانیة 

ت اإلنسانیة وتشبع رغبات فردیة و عائلیة الضروریة األساسیة التي تشبع حالة غریزیة في تحقیق الخصوصیا

  2. واجتماعیة
  

مسكن خالل التعداد  12624مسكن مقابل  14648حوالي  2014بلغ عدد المساكن في مدینة میلة خالل سنة 

 12388وقدر عدد السكنات المشغولة بـ ، 3 %13.82أي بنسبة زیادة تقدر بـ  2008األخیر للسكان و السكن 

 .شاغرة 2260مسكن مقابل 
  

بالملحق یتضح لنا أن مدینة میلة یسیطر علیھا السكن الفردي بحوالي ) 02(و من خالل الجدول رقم      

، وھذا لكون ھذه %29مسكن جماعي بنسبة  4176من مجموع المساكن مقابل   %71مسكن بنسبة  10472

ختلف األحیاء بالمدینة باستثناء األخیرة اعتمدت على التوسع األفقي بدل التوسع العمودي، كذلك بالنسبة لم

المدینة القدیمة، الخربة السفلى، بالد بن معمر و تحصیص بن محجوب حیث نجد عدم وجود :  األحیاء التالیة

  . السكن الجماعي بھذه األحیاء

  
  

                                                
 .60سبق ذكره، ص رجعم :لطرش سارة  1

جامعة بغداد، وھي جزء من /استعماالت األرض الحضریة في ناحیة بغداد الجدیدة، رسالة تقدم بھا إلى مجلس كلیة اآلداب: عالء ھاشم داخل الساعدي 2

 50ص .2006متطلبات نیل درجة ماجستیر آداب في الجغرافیا 
  100× ) 2014عدد سكان / 2008عدد سكان  – 2014عدد سكان = (نسبة الزیادة  3

                  ) =14648- 12624  /14648(×100  =13.82% 
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حي بمدینة میلة نمیز توزیع غیر  14الذي یوضح توزیع الحظیرة السكنیة عبر ) 05(من الشكل رقم      

المنطقة السكنیة الحضریة متساوي  لنسبة السكن بین األحیاء حیث نالحظ أكبر عدد من المساكن تتواجد بحي 

سجلت  من مجموع المساكن، وأدنى نسب  %13.93ثم حي صناوة العلیا بنسبة  %17.33بنسبة  الجدیدة الخربة

، أما %3.14وحي بوالرقاید  بنسبة  %2.37، حي العوامر بنسبة %1.61المدینة القدیمة  بنسبة : باألحیاء التالیة

، ویفسر اختالف نسبة السكن من %10.82 - %3.87باقي األحیاء األخرى فالنسب متفاوتة بینھا تتراوح بین 

وتتنوع الحظیرة . یخ إنجازه ونمط البناء السائد بھإلى  مساحة الحي وتار حي إلى آخر كما أشرنا في السابق 

     السكنیة في المدینة من مساكن المدینة القدیمة التي تمثل ھویة المدینة وأخرى موروثة عن العھد االستعماري

  . و باقي الحظیرة نشأت بعد اإلستقالل

  

 
        
   : 1متباینة   سكنیةكثافة  -1

إن دراسة المساكن من حیث درجة الكثافة و التوزیع تعطي لنا صورة واضحة عن درجة التنظیم العمراني،      

ھكتار وقد قدرت الكثافة  1291.9مسكن موزعة على مساحة قدرھا  14648ومجال الدراسة یحوي حوالي 

یظھر التوزیع المتباین للكثافات ) 05(ھكتار، ومن خالل الخریطة رقم /مسكن 11.34السكنیة العامة بھا 

) 03(الخ وھذا مایؤكده الجدول رقم ...السكنیة من حي إلى آخر تتحكم بھا عوامل كالمساحة ونمط البناء السائد

  : في الملحق وھي موزعة كالتالي

                                                
 )ھكتار/ مسكن(المساحة / د المساكنعد= الكثافة السكنیة  1

0

5

10

15

20

%

2014توزیع الحضیرة السكنیة عبر أحیاء مدینة میلة لسنة ): 05(الشكل رقم 

نسبة المساكن

 القطاعات الحضریة خریطة+2008السكنتعداد السكان و من إنجاز الباحثة اعتمادا على معطیات : المصدر
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 التي تتجاوز الكثافة السكنیة بھا الكثافة السكنیة العامة  دا في األحیاءتظھر الكثافة السكنیة المرتفعة ج

           بأعلى كثافة سكنیة قدرت المركز األوروبي: التالیةاألحیاء ، وتشمل )ھكتار/مسكن11.34(للمدینة 

ككل ھكتار بسبب كونھا مركز المدینة أین تتركز معظم الخدمات و التجھیزات بالمدینة /مسكن21.03بـ 

المنطقة ، حي بوالطوط، ثم األحیاء األخرىوبنایاتھ المتراصة إضافة إلى مساحتھ المتوسطة مقارنة بمساحة 

، المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة و الخربة السفلى بكثافة سكنیة على السكنیة الحضریة الجدیدة الخربة

یعود إلى ) ھكتار/مسكن18.32و ھكتار /مسكن19.66ھكتار، /مسكن19.73ھكتار،/مسكن20.28(التوالي 

قریبة من المركز وبھا تجھیزات وخدمات ال بأس بھا إضافة إلى نمط البناء الذي یضم  ألحیاءكون ھذه ا

 500مسكن، 300: طوابق للعمارة الواحدة خاصة بأحیاء 6 - 3عمارات من عدة طوابق تتراوح مابین 

مسكن بحي بوالطوط، إضافة  500الخربة وجدیدة المنطقة السكنیة الحضریة الالخ ب....مسكن 450مسكن، 

المنطقة السكنیة الحضریة إلى انتشار البناء الفضوي على مساحات معتبرة كحي الخربة السفلى وحتى حي 

من إجمالي  %46.03من مساحة المدینة ونسبة  %26.32إجماال نسبة  األحیاء، وتمثل ھذه الجدیدة الخربة

 . عدد المساكن بالمدینة
   
 إلى  ذلكھكتار، ویرجع / مسكن 14.74حي الطیایببة تقدر بـ كذلك ب مرتفعةالسكنیة الكثافة الم وتض

من مساحة المدینة ونسبة  %7.24العدد الكبیر من السكنات الفوضویة و المتداخلة فیما بینھا، وتمثل نسبة 

  .من إجمالي عدد المساكن بالمدینة 9.41%
  
  التي تضم األحیاء التي تقترب الكثافة السكنیة بھا من الكثافة السكنیة بالنسبة للكثافة السكنیة المتوسطة

، حي تحصیص بن محجوب، بالد اإلخوة بن معمر، طریق اوالد )ھكتار/مسكن11.34(العامة للمدینة 

ھكتار، /مسكن9.76ھكتار،/مسكن9.8(بوحامة، صناوة السفلى و صناوة العلیا بكثافة سكنیة على التوالي 

وھي قیم متوسطة إذا ماقورنت بمعدل الكثافة ) ھكتار/مسكن7.77ھكتار و /مسكن8.1ار، ھكت/مسكن8.45

بالمدینة وھذه األحیاء في مجملھا ذات مساحات معتبرة إذا ماقورنت باألحیاء ذات الكثافات السكنیة المرتفعة 

من  %31.28ة من مساحة المدینة ونسب %41.48باإلضافة إلى كونھا مناطق توسع المدینة، وتمثل نسبة 

  .  إجمالي عدد المساكن بالمدینة
  
  6.76ضعیفة فتظھر في كل من حي التحصیص الشمالي بكثافة سكنیة تقدر بـ السكنیة الكثافة الأما 

بسبب كبر المساحة من جھة و تواجد المنطقة الصناعیة التي تستحوذ على مساحة كبیرة، و حي  ھكتار/مسكن

    بسبب تواجد منطقة النشاطات ومساحة شاغرة من جھة  ھكتار/مسكن 5.63 بوالرقاید بكثافة سكنیة تقدر بـ

 .و البعد عن المركز من جھة أخرى
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  الكثاف) 5(یطة رقم 
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  ھكتار، یفسر ذلك بأنھ حي قدیم جدا /مسكن 5.36أما حي میلة القدیمة بأقل كثافة سكنیة بالمدینة بـ

 %50وتھدم معظم المباني بھ بسبب القدم إضافة إلى أنھ یحتوي على مساحة كبیرة من البساتین تقدر بحوالي 

  .حيمن مساحة ال

األحیاء السكنیة راجع إلى تركز السكان باألحیاء  ومنھ فتوزیع المساكن واختالف الكثافة السكنیة عبر     

خاصة عندما تكون ھذه األخیرة  تلبي حاجیات السكان إذا كانت تستحوذ على تجھیزات و مرافق وكذلك 

  .شبكات

ونعني بھ عدد األفراد في المسكن الواحد، وھو من المؤشرات التي توضح  :TOL(1(معدل شغل المسكن  -2

  .احم داخل المسكنبصفة دقیقة درجة التز

 6.7مسكن وھو أقل من المعدل الوالئي البالغ /فرد 4.63وقدر معدل شغل المسكن بمدینة میلة بـ      

، وانخفاض ھذا المعدل یعود إلى 2008مسكن حسب احصائیات /فرد 6.4مسكن و الوطني الذي یقدر بـ /فرد

  :عدة أسباب

 إذ تم ،الجزائریة األخرى من حیث المساحة والسكان والسكنكون مدینة میلة مدینة صغیرة مقارنة بالمدن  -

م بعدما كانت تابعة 1984أثناء التقسیم اإلداري األخیر لسنة  فقط ترقیة المدینة من مقر دائرة إلى مقر والیة

  .إداریا لوالیة قسنطینة

مساكن خاصة بھا ممتلكة نقص المیل نحو تجمع عدة أسر مع بعضھا، فاألسر الشابة حالیا تفضل االستقالل في  -

  .أو مؤجرة

  .مشاریع اإلسكان التي ساھمت في تخفیف شدة التزاحم -

  .منافسة االستخدامات األخرى وخاصة التجاریة منھا لالستخدام السكني -

یتضح أن معدل إشغال المسكن یختلف من حي ) 06(في الملحق و الخریطة رقم ) 04(ومن تحلیل الجدول رقم 

  :واضحا، لذا یمكن تقسیم معدل شغل المسكن إلى خر اختالفاآإلى 

مسكن، / فرد 6الخربة السفلى، صناوة العلیا و حي الطیایبة حیث یقدر بـ رتفع في كل من حي صناوة السفلى، م -

  .ویرجع ارتفاع معدل شغل المسكن بھذه القطاعات إلى النمط الفردي السائد

  

  
                                                

 )مسكن/فرد(عدد المساكن / عدد السكان = معدل شغل المسكن  1
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  معدل شغل المسكن) 06(الخریطة رقم 
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، المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة، حي المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة الخربةمتوسط في كل من حي  -

لسیادة النمط مسكن،  ویعود السبب  /فرد 4مسكن وحي بالد بن معمر بـ /فرد 5بـ   بوالطوط و المركز األوروبي

  .األخرى األحیاءو النمط الفردي في األوروبي في مركز المدینة 

مسكن بسبب أن ھذه /فرد 3منخفض في كل من التحصیص الشمالي، المدینة القدیمة و طریق اوالد بوحامة بـ  -

القطاعات تضم سكنات قدیمة أو جدیدة من نوع التحصیصات إضافة إلى سكنات فردیة في طور اإلنجاز أو 

  .فارغة

         شغل المسكن أقل من منخفض جدا في كل من حي تحصیص بن محجوب و حي بوالرقاید حیث معدل  -

  .عبارة عن تحصیصات و معظمھا فارغة في طور اإلنجاز حیاءمسكن لكون السكن السائد في ھذه األ/ فرد 2

ھو عبارة عن مؤشر یستخدم لتقییم أو تحدید مستوى التجھیز للمساكن سواء من ناحیة  :مؤشر الرفاه - 3

الخ، ویتم دراستھ باالعتماد ....الشبكات التقنیة أو بإدخال مؤشرات أخرى كتوفر المطبخ أو الحمام أو المرحاض

ضریة، ولقد اعتمدنا على الذي یعتبر من أھم المؤشرات المطبقة  في میدان التھیئة الح 1 على مؤشر اإلسكانیة

اتف مؤشرات تتمثل في الماء، الصرف الصحي، الكھرباء، الغاز الطبیعي، المطبخ، الحمام، المرحاض و الھ 08

  :، ومن خالل حساب مؤشر اإلسكانیة تحصلنا علىالثابت

صیص بن األحیاء السكنیة التي تتمتع بدرجة تجھیز عالیة مقارنة باألحیاء األخرى تتمثل في حي تح     

    على التوالي أین ینتشر البناء الجماعي) %96 - 95.18(محجوب و حي بو الطوط حیث بلغ مؤشر االسكانیة 

و التحصیصات الذي یتمیز بتجھیز كامل للمساكن ماعدا نقص في الربط بشبكة الھاتف الثابت في بعض 

  .كناالمس

المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة أما األحیاء السكنیة التي تتمتع بدرجة تجھیز متوسطة نجدھا في حي      

الشمالي و المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة  حیث  حي، مركز المدینة، صناوة السفلى، حي الطیایبة، الالخربة

ألحیاء بدرجة تجھیز أقل من األحیاء األخرى ، حیث تتمیز ھذه ا)%94.60-93.42(یتراوح مؤشر االسكانیة من 

  .  في مجال الھاتف الثابت

، حیث سجل نقص في )%92.17-89.84(أما التجھیز الضعیف الذي یتراوح مؤشر اإلسكانیة فیھ مابین      

الربط بشبكة الھاتف الثابت أقل من األحیاء األخرى إضافة إلى نقص في الربط بشبكة الصرف الصحي خاصة 

ألحیاء التي تضم العدید من السكنات الجدیدة التي مازالت لم تمول بھذه الشبكة كحي الخربة السفلى، صناوة في ا

  .العلیا، طریق أوالد بوحامة و حي بوالرقاید

                                                
   :الحصول على مؤشر اإلسكانیة كما یليتم  1

عدد المؤشرات× عدد المساكن إجمالي / عدد المساكن المجھزة بتجھیز معین= مؤشر اإلسكانیة   
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  مستوى تجھیز المساكن) 07(الخریطة رقم 
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كما الحظنا نقص في التجھیز بالمطبخ و الحمام في حي صناوة العلیا باعتبار الحي فوضوي بسبب صغر      

  .و بالتالي یتحتم على أصحابھا التخلي على إحدى ھذه المرافقفي بعض المساكن  مساحة  المسكن 

، حسب عینة %92.87و عموما تتمیز مساكن المدینة بدرجة تجھیز نوعا ما متقاربة و جیدة إذ بلغت      

  .)07(و الخریطة رقم  في الملحق) 05(التحقیق المیداني كما ھو موضح في الجدول رقم 

   :تعدد أنماط السكن بالمدینة -4

تعرف األنماط السكنیة بتنظیمھا المعماري الذي یعطي الشكل الخارجي للبنایة و تعتمد في تصنیفھا على      

، 1) ھیكل البنایات، ارتفاع المبنى، الشكل الخارجي، الواجھة، مواد البناء(مجموعة من المعاییر تتمثل في 

          عد أن كانت المدینة تضم النمط التقلیديوتختلف أنماط المباني السكنیة بمدینة میلة من حي إلى آخر، فب

و األوروبي فقط أصبحت تضم العدید من األنماط تتوزع بنسب مختلفة في مدینة میلة كما ھو مبین في الشكل 

المخططات و الخرائط و المعاینة المیدانیة كم ھو مبین في الخریطة رقم من خالل ، و تم تحدیدھا )04(رقم 

  :إلى) 08(

  :النمط الفردي القدیم -أ

  :بدوره یتشكل من فئتین من المساكن والذي 

 النمط التقلیدي: 

قبل (والذي ظھر في المرحل األولى لنشأة المدینة  

یتمیز إلى غایة السنوات األولى لالستقالل، ) 1837

بنوافذ عالیة قریبة من السطح تطل على فناء داخلي 

غیر مغطى، یتشكل عادة من مساكن ذات سقف من 

القرمید وجدران من الطین و الحجارة، أما عدد 

. طوابقھا فال یتعدى الطابق الواحد في أغلب األحیان

ینتشر ھذا النمط في المدینة القدیمة وحول النواة 

   و یقدر عدد المساكن لھذا النمط،2 ا في المنطقة الغربیة و الشمالیة الشرقیة للمدینةاألوروبیة وھو أكثر تركز

  .من مجموع المساكن %3.07مسكن بنسبة  449حوالي بـ

  

                                                
  .547المدن الجدیدة أداة لتنمیة عمرانیة مستدامة حالة مدینة علي منجلي، ص: أحسن بن میسي. د 1
و اإلجتماعیة   كلفة التعمیر و االنعكاسات المجالیة  –اإلطار القانوني " فرجیوة، میلة و القرارم : التحصیصات  السكنیة في مدن:" بوشلوش عبد الغني 2

 26ص .2008/2009لسنة ) مذكرة ماجستیر في التھیئة العمرانیة(

 السكن التقلیدي بالمركز األوروبي): 05(ورة رقم الص

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر
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 النمط األوروبي:   

مساكن ھذا النمط تعود إلى فترة تواجد االستعمار الفرنسي بالمدینة تمیزھا ھندسة معماریة أوروبیة واضحة، 

و أكثر انكشافیة و مبانیھا محدودة سقفھا من القرمید وشرفات و نوافذ بشكل طولي  وھي مبنیة بالحجارة و

من  %1.06مسكن بالمدینة أي بنسبة  156االرتفاع طابق أرضي أو طابقین على األكثر، یتمیز بقلة عدده 

مجموع المساكن بالمدینة، تتركز بالمركز االستعماري أو ما یعرف بمركز المدینة، أھم ما نالحظھ بھا أن 

  .التجاري سواء بتخصیص جزء من المسكن أو استغاللھ كلیا معظم ھذه المساكن  یمارس بھا النشاط

  

  

  

  

  

  

  

    

 السكن األوروبي بطابق أرضي ): 08(الصورة رقم  السكن األوروبي بطابقین ): 09(الصورة رقم 

 السكن التقلیدي بالمدینة القدیمة : )07(و  )06(رقم  الصورتان

 .google.com/site/amintitistill/mila/3.jpg ?attredirects=0  https://sites:المصدر

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر
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المباني المشكلة لھذین الصنفین تناقصا ملحوظا خاصة في السنوات األخیرة، وھذا نتیجة لقد عرفت      

لتعرضھا لالنھیار و التجدید العشوائي الذي ساھم في تغییر مالمحھا المعماریة و العمرانیة من خالل تعویضھا 

  . معظمھا في حالة سیئة ومظھر شاحب بمباني من النمط الحدیث، والمتبقیة منھا نجد

  : لحدیثالنمط الفردي ا -ب

أي ما یعادل    %65.33ویعد النمط األكثر انتشارا في مدینة میلة، حیث قدرت نسبة ھذا النمط بالمدینة      

، نجده على شكل تحصیصات أو بناء ظم األحیاء السكنیة بنسب متفاوتةكما أنھ یوجد في مع ،مسكن 9569

د إلى الھویة و الجمالیة في معظم المباني، یتراوح علوه مابین فوضوي صلب أما ھندستھ المعماریة فھي تفتق

في غالب األحیان أو یتعداھا في البعض اآلخر، وغالبا ما یخصص ) 2+ط( الطابق األرضي و ثالث طوابق 

طابقھا األرضي لممارسة الوظائف المتنوعة خاصة الوظیفة التجاریة، أما مادة بنائھ فھي تتشكل من الطوب 

صناوة العلیا، المركز  الطیایبة، صناوة السفلى،: اإلسمنت، ویتوزع خاصة على األحیاء التالیةواآلجر و 

) 06(والجدول رقم  .، الخربة السفلى و حي أوالد بوحامةالمنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة الخربةالحضري، 

  .یوضح توزیع التحصیصات الموجودة بمدینة میلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سكنات فردیة بحي طریق أوالد بوحامة ): 10(الصورة رقم 

 2016من إلتقاط الباحثة دیسمبر : المصدر
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2014 لسنة توزیع التحصیصات بمدینة میلة): 06(جدول رقم   

  المصالح التقنیة للبلدیة  :المصدر                                                                                        

  

  

  عدد الحصص  الموقع  التحصیص  الرقم
  521  )غرب المدینة (طریق زغایة   تحصیص بو المرقة  01
  180  )غرب المدینة (طریق زغایة   التحصیص الغربي  02
  36  )شرق تحصیص بوالمرقة (طریق زغایة   تحصیص ورثة بوالمرقة بن مخلوف   03
  62  )غرب المدینة (طریق زغایة   ZACمنطقة النشاطات التجاریة   04
  92  شمال المدینة  التحصیص الشمالي  05
  125  جنوب المدینة  التحصیص الجنوبي   06
  227  غرب المدینة  تحصیص بوالرقاید  07
 361  غرب المدینة  تحصیص بن معمر  08
 243  )شمال تحصیص بن معمر(غرب المدینة  تحصیص بن محجوب  09
 119  شرق المدینة  تحصیص میلة القدیمة  10
 7  صناوة  التعاونیة العقاریة البركة  11
 11  جنوب المدینة  )التعاونیة العقاریة األمل(تحصیص عین السمن  12
 90  )غرب المدینة (طریق زغایة   العقاریة السبعةتحصیص التعاونیة   13
  08  )طریق الوالیة أ(الطریق السریع   التعاونیة العقاریة میالف  14
 48  )حي صناوة السفلى(جنوب المدینة   التعاونیة العقاریة الشھید  15
 10  )حي صناوة السفلى(سیدي علي العواد   التعاونیة العقاریة النجمة  16

  التحصیص الشمالي BوAجزء حصة 535تحصیص   17
  حصة A/293الجزء 
  حصة B/169الجزء 

 11  میلة القدیمة   تحصیص بن قارة مصطفى زكیة  18
 06  میلة القدیمة  تحصیص بن قارة مصطفى سكینة  19
 09  طریق زغایة بالتحصیص الغربي  قطع09تحصیص   20

المنطقة الحضریة  (حي اإلخوة بلعطار  تحصیص لفائدة بلدیة میلة  21
 04  )السكنیة الجدیدة

 02  حي الكوف  تحصیص معایش  ابراھیم  22

تحصیص ورثة بوالمرقة بن مخلوف وسویكي   23
 02  )شرق تحصیص بوالمرقة (طریق زغایة   عاشور

تحصیص بعلي عبد المالك بوكلوھة سلیم بوجریو   24
 04  حصة 243حصیص تب  أحمد بعلي محمد

 06  القدیمةمیلة   قطع بجنان میاسة 06تحصیص   25
 15  میلة القدیمة  حصة تطوریة 15تحصیص   26
 106  )الخربة السفلى(حي اإلخوة ضمبري   حصة 106تحصیص   27
 30  حي بوالطوط  مسكن تطوري 30تحصیص   28
 35  مسكن 500حي   حصة 35تحصیص   29

 2905  المجموع
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  :النمط الجماعي - جـ 

عبارة عن مجموعة من المباني العمودیة بكل بنایة مجموعة من المساكن وھي تشترك بمدخل ومجال      

أما مادة بنائھا فھي تتشكل جانسة من حیث التقسیم الداخلي ومن حیث عدد الغرف، خارجي واحد، مساكنھا مت

مسكن أي بنسبة  4176، بالمدینة توجد 6+إلى ط 3+عدد الطوابق من ط ،من الطوب واآلجر و اإلسمنت

مسكن بمركز المدینة  ثم  48 حیث كان أول ظھور لھا في الفترة اإلستعماریة أین ضمت حوالي 28.51%

إنجاز العدید من مشاریع السكن الجماعي، وینتشر ھذا النمط بشكل متفاوت بین األحیاء ماعدى حي میلة  ىتوال

 اء ذات سكن فوضوي القدیمة و الخربة السفلى و بالد بن معمر و تحصیص بن محجوب ألنھا عبارة عن أحی

المنطقة السكنیة الحضریة  حيببالمنطقتین الحضریتین الجدیدتین ، وھو نمط یتركز خاصة و كذلك تحصیصات

  .المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة الخربةو  حي بوالطوطو الجدیدة 

ونمیز في مدینة میلة نوعین من ھذا النمط النوع األول یتمثل في السكن اإلجتماعي  حیث یوجھ ھذا النوع      

  جمرحي العربي بن ال(من السكن للسكان ذوي الدخل الضعیف و المتوسط، وھي موزعة عبر حي بوالطوط 

، )مسكن 562(حي الشمالي ، وكذلك بال)مسكن 140مسكن أمام محطة المسافرین و  48مسكن، حي 500بـ 

 500+ مسكن 300+ مسكن 450(الحضریة السكنیة الجدیدة الخربة  مسكن بقصر الماء، المنطقة 130

التحصیص الشمالي على الطریق الوالئي و) مسكن 300(حي العوامر  ،)مسكن  140(، حي بو الرقاید )مسكن

  .نحو قرارم قوقة

ي التساھمي حیث  یوجھ ھذا النوع من السكن للسكان ذوي الدخل أما النوع الثاني فھو السكن االجتماع     

المرتفع إذ تشارك فیھ الدولة بمبلغ غیر قابل للتعویض أما الجزء الباقي فیمكن أن یكون على شكل قرض أو 

     ، حي بو الطوط)مسكن  70( حي قصر الماء  :یسدده المستفید نقدا، وھي تتوزع خاصةعلى األحیاء التالیة

        ، حي بن صالح)مسكن  39( حي صناوة السفلى  ،)مسكن  10( ، حي بن الرجم العربي )مسكن  20( 

  ).مسكن 34(وحي الطیایبة ) مسكن  35( 
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 ): شالي ( نمط  بناء جاھز خفیف  -  د

بن معمر و الحي الشمالي و الطیایبة و مساكنھ عبارة عن  اإلخوة یوجد ھذا النمط من السكن بحي بالد     

، أما جدرانھ ) Contre plaque( مبنى ذو طابق واحد سقفھ الخارجي تیرنیت، الداخلي صفائح خشبیة رفیعة 

، ھي مساكن ھشة و حالتھا متدھورة لمعالج و الخشب العادي من الداخلالخارجیة فھي مصنوعة من الخشب ا

  .مسكن 298أي  %2.03ورھا ضعیفة حیث قدرت بـ جدا لكن نسبة ظھ

سكنات اجتماعیة ببعض أحیاء المدینة : )14(و )13(و) 12(و )11(رقم  الصور

 ZHUNحي الخربة

 حي بوالطوط

بن حي اإلخوة 

  )ZHUN(زرافة 

 2016من إلتقاط الباحثة : المصدر
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  :كنتیجة نتوصل إلیھا فإن نمط المساكن وتوزیعھا بمدینة میلة یتحكم بھ

  تقلیدیة ترجع إلى المراحل األولى للنمو العمراني بالمدینةمساكن (فترة اإلنشاء.( 

  دخول اإلستعمار للمدینة أدى إلى ظھور بنایات شكلھا الخارجي مختلف تماما عن الشكل (سبب تاریخي

 ........).الخارجي للعمران العربي، شرفات ونوافذ كبیرة 

  قالید المجتمع تتوافق مع عادات و ت ال) دیةمباني عمو(أزمة السكن، لذلك لجأت الدولة لبناء العمارات

 .الجزائري و العربي

 الحالة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة للسكان. 

بالملحق ونسبة تواجد ھذه ) 07(وتوزیع األنماط السكنیة بمدینة میلة عبر األحیاء یوضح بالجدول رقم      

   :)06(رقم  األنماط توضح بالشكل

  السكنیةاألنماط ) 8(خریطة رقم 

  

  

  

  

 بالد اإلخوة بن معمرنمط  بناء جاھز خفیف بحي : )16(و )15(رقم  الصورتان

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر
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- االستخدامات العامة الخدمیة:    

  :االستخدامات التعلیمیة -1

یعتبر التعلیم خطة من خطط تنمیة المجتمعات و النھوض بھا و تطویرھا حیث تعتبر تجھیزات ھذا القطاع      

مھمة للغایة كونھا سالح المستقبل، كما أنھا من أھم االستخدامات المكونة للمدینة و ترجع أھمیتھا كذلك إلى حجم 

میلة بلغ عدد المتعاملین في جمیع مراحل التعلیم  الفئة المتعاملة مع ھذا النوع من االستخدامات ففي مدینة

من إجمالي سكان المدینة، وھذا ما یمنحھا المكانة الھامة على مستوى التخطیط % 30 تلمیذ أي بنسبة 20791

  . حتى نتمكن من الوصول إلى تنظیم محكم الستخدامات األرض
  

تتمثل االستخدامات التعلیمیة في المؤسسات التربویة بأطوارھا الثالثة االبتدائي و المتوسط و الثانوي إضافة      

من  %2.02ھكتار أي ما نسبتھ 26.07إلى مراكز التكوین المھني، و تحتل االستخدامات التعلیمیة مساحة تقدر بـ 

ت التعلیمیة وتختلف كذلك في توزیعھا على إجمالي مساحة المدینة، وھي تختلف في عددھا حسب المستویا

  ).09(كما توضحھ الخریطة رقم  المجال
  
  :مؤسسات الطور االبتدائي -أ

  
مدرسة ابتدائیة تشغل مساحة تقدر  27نجد أن مدینة میلة تحتوي على بالملحق ) 08(من خالل الجدول رقم      

  .االستخدامات التعلیمیة بالمدینة من إجمالي مساحة% 28.31ھكتار ما تمثل نسبة  07.38بحوالي 
  

قسم وھو /تلمیذ 36قسم بمعدل إشغال قسم  277معلم و تشمل  352تلمیذ و  8029تستوعب ھذه المؤسسات      

فوج بمعدل إشغال الفوج  273وبلغت عدد األفواج التربویة  ،قسم/تلمیذ 46أقل من المعدل الوطني الذي قدر بـ 

         معلم وھو أكبر بقلیل من المعدل الوطني المقدر/تلمیذ23التأطیر فقد قدرت بـ بینما درجة  ،فوج/تلمیذ 29

  .معلم /تلمیذ20بـ 
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  ):التعلیم المتوسط(مؤسسات الطور الثالث  -ب

من % 30.59بنسبة  ھكتار 7.98مؤسسة للتعلیم المتوسط تشغل مساحة قدرھا  11یوجد بمدینة میلة      

  .في المدینة االستخدامات التعلیمیةمساحة مجموع 

  مخابر لإلعالم 05ورشة،  18مخبر،  24قسم،  181تلمیذ یتمدرسون في  5619تستقبل ھذه المؤسسات      

 31فوج أما شغل القسم قد بلغ /تلمیذ 31فوج بمعدل شغل الفوج  180و مدرجین، و بلغ عدد األفواج التربویة 

  . قسم/تلمیذ 40لوطني الذي یبلغ قسم وھو أقل من المعدل ا/تلمیذ

درجة التـأطیر بھذه المؤسسات قدرت بـ      

أستاذ وھو أقل من المعدل الوطني الذي یبلغ /تلمیذ16

یوضح بالملحق ) 09(أستاذ و الجدول رقم /تلمیذ 20

  .توزیع استخدامات التعلیم المتوسط بمدینة میلة

  

  

  

  

  مدرسة زیاني السعید بالمركز األوروبي): 18(الصورة رقم 

 56معركة الجبل األخضر متوسطة ): 19(الصورة رقم 

 مسكن 156بحي 

  مدرسة سعیداني علي بحي بوالطوط): 17(الصورة رقم 

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر
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  :الثانويالتعلیم  مؤسسات - جـ 

من إجمالي  %31.13ھكتار بما یعادل  08.11ثانویات تستحوذ على مساحة قدرھا  05یوجد بمدینة میلة      

  .االستخدامات التعلیمیة في المدینةمساحة 

    مخابر لإلعالم  05مخبر، ورشتین، 26قسم،  106تلمیذ یتمدرسون في  5215تستقبل ھذه المؤسسات      

فوج وھو أكبر من المعدل /تلمیذ 38فوج بمعدل شغل الفوج  138مدرجات، و بلغ عدد األفواج التربویة  05و 

كبر بكثیر من المعدل الوطني الذي أھو قسم و/تلمیذ 49فوج، أما شغل القسم قد بلغ /تلمیذ 34الوطني الذي یبلغ 

    درجة التـأطیر بھذه المؤسسات قدرت ،قسم وبذلك فالمدینة تعاني عجز على مستوى األقسام/تلمیذ 34یبلغ 

یوضح  بالملحق )10(أستاذ و الجدول رقم /تلمیذ 20أستاذ وھو أقل من المعدل الوطني الذي یبلغ /تلمیذ18بـ 

  .المتوسط بمدینة میلةاستخدامات التعلیم توزیع 

  

  

  

  

  سلیمان بن طوبالثانویة ): 21(الصورة رقم 

 )الخربةZHUN( مسكن 300بحي  

  رمضان مغالوةثانویة ): 20(الصورة رقم 

 بصناوة العلیا

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر Google Earth: المصدر
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  :المھنيالتكوین  -د

یعتبر قطاع التكوین المھني قطاع جد مھم ألنھ یعمل على امتصاص فئة المتسربین من مقاعد الدراسة      

ودمجھم في اإلطار المھني و بالتالي منحھم فرصة اكتساب خبرات مھنیة و حرفیة تمكنھم من الدخول إلى 

  . مجال العمل

مراكز للتكوین المھني  تستحوذ  03أنھ یوجد في مدینة میلة  بالملحق )11(الجدول رقم  یتضح من خالل     

االستخدامات التعلیمیة في المدینة،  مساحة من إجمالي %9.97ھكتار أي ما یعادل 2.60على مساحة تقدر بـ 

ورشة، وتتعدى ھذه المراكز مجال نفوذ  102قسم و  147أستاذ داخل  311تربص یؤطرھم م 1928تستقبل 

  .البلدیة

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  "بن لوصیف محمد بن صالح" 2مركز میلة ): 22(الصورة رقم 

)ZHUNالخربة( 

المعھد الوطني المتخصص میلة ): 23(الصورة رقم 

 بحي صناوة السفلى) الشھید العربي بن مھیدي(

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر
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  توزیع االستخدامات التعلیمیة عبر األحیا) 9(خریطة رقم 
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  :االستخدامات الصحیة -2

نھا تقدم خدمات ھامة فیما تعتبر من أھم التجھیزات التي تلعب دور كبیر في ھیكلة المجال الحضري أل     

علیال لذا وجبت المحافظة على  ، إذ ال یمكن للفرد أن یكون فاعال إذا كان1یتعلق بصحة السكان و سالمتھم 

صحتھ الجسدیة و العقلیة وھذا ال یأتي إال بإیجاد و إحداث مؤسسات تقوم بتقدیم رعایة صحیة عالجیة وقائیة أو 

استشفائیة عامة أو مختصة بال استثناء وھذه الصفة ترتبط بوجود عدد مناسب من المختصین في شؤون الطب 

  .2ن في میادین العالج و الكشف و التحالیلكاألطباء و الممرضین و األخصائیی

 إلى، لألرض األخرىكاالستخدامات  عادًة لما تقدمھ من خدمات ةالصحی األرض استخدامات تخضع و     

 . واإلیجارات األرضقوانین الجذب والتنافر الوظیفي تحت تأثیر قوانین سعر 

من  %0.24بنسبة ھكتار أي  3.10در بـحوالي تستحوذ االستخدامات الصحیة بمدینة میلة على مساحة تق     

  . المساحة اإلجمالیة للمدینة

  " :اإلخوة طوبال" المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة  -

بدأ  ،²م 5336یقع في المركز األوروبي ویتربع على مساحة تقدر بـ " المستشفى القدیم " یسمى أیضا بـ      

سریر مخصصة لتصفیة الدم حیث توجد  12لألمراض المعدیة، سریر مخصصة  88بھ  1950العمل بھ سنة 

سریر مخصصة لألمراض الداخلیة، وتقدم بھ خدمات صحیة  38بھ أجھزة حدیثة مخصصة لمرضى الكلى و

أخرى مثل نقل الدم و معالجة مرضى السكري، كما أن مركز مدیریة الصحة و السكان یقع داخل المؤسسة 

ب و ازدحام في غرف المرضى خاصة المعدیة، لذا تم تحویل ھذه المدیریة التي وھذا یؤثر على طاقة االستیعا

ھي في طور اإلنجاز إلى حي بوالطوط بمكان قاعة العالج القدیمة، وھو یشھد توسیعات من أجل تحسین نوعیة 

  .بھ مستقبال الخدمة و بالتالي زیادة طاقة االستیعاب

  " :يمغالواإلخوة " المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة  -

، 1994بدأ یعمل في نوفمبر  ،²م 17803تبلغ مساحتھ   DNCیقع في المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة      

طب أسنان،  01طب عام و 27مختص،  23عامل منھم  160سریر، یقدر عدد العمال بھ  166یحتوي على 

راض الداخلیة، أمراض العظام، األمراض ، طب النساء، الجراحة العامة، األمطب األطفال: یضم األقسام التالیة

  ).للدم وغیره(الغددیة، األمراض الصدریة، الفحص باألشعة، األمراض المعدیة، قسم االستعجاالت و مخابر 

                                                
  80ص.  مرجع سبق ذكره: بوقاسة نھى -بولقرون آمال  1

 
   ، مذكرة مھندس دولة في التھیئة الحضري، كلیة2028استخدامات األرض الحضریة في مدینة العلمة وآفاق التنظیم لسنة : شرقي آمنة -بوریش حلیمة 2
  

  54ص.  2009علوم األرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة، جوان 
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إذ أنھ یشھد حركة دوریة  ،تقدم بھ خدمات تعد مھمة بالنسبة لسكان مدینة میلة  و المناطق المجاورة لھا     

  .على الحركة و التنقل بالمدینة اجھیزات المھمة و األكثر تأثیرویومیة مما یجعلھ من الت

ھذین المستشفیین یخدمان المدینة من جھة ومن جھة أخرى البلدیات المجاورة و حتى البعیدة منھا بمعدل      

نالحظھ ھو المشاكل  یسجل عجز من حیث عدد المستشفیات بالمدینة ولكن ما سمة أي الن 1000/سریر 01.50

  .تعود لطبیعة الخدمات المقدمة على مستوى كل مستشفى بالمدینة التي

 

 

 

 

 

 

توجد بالجھة  ":بوعروج"العیادة المتعددة الخدمات  -

للمركز األوروبي بحي بن قربة نوار، تبلغ  الغربیة

  . ²م4075مساحتھا 

 

  

  المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة  ):24(الصورة رقم 

  " مغالوي اإلخوة" 

  "بوعروج " العیادة المتعددة الخدمات ): 26(الصورة رقم 

  المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة ):25(الصورة رقم 

 "طوبالاإلخوة "  

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر 2016إلتقاط الباحثة ماي من : المصدر

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر
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تقع بصناوة  ":صناوة"لعیادة المتعددة الخدمات ا -

، تبلغ مساحتھا 79على الطریق الوطني رقم السفلى

 . ²م 1000

  

  

  

  

 

  

تقع  ":اإلخوة بلعید" العیادة المتعددة الخدمات  -

 ا، تبلغ مساحتھبالجھة الشمالیة للمركز األوروبي

 .²م382

 

 

 

  

  

أحسن بن  دمبري" العیادة المتعددة الخدمات  -
تقع بحي بالد اإلخوة بن معمر مع حدود حي  ":محمد

  . ²م1000حوالي  اتحصیص بن محجوب، تبلغ مساحتھ

  

  "صناوة "العیادة المتعددة الخدمات): 27(الصورة رقم 

دمبري أحسن " العیادة المتعددة الخدمات ): 29(الصورة رقم 

  "بن محمد 

  "اإلخوة بلعید  "العیادة المتعددة الخدمات): 28(الصورة رقم 

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر
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  : قاعات العالج -

    تعد من الھیاكل الصحیة القاعدیة أي أنھا یمكن أن تتواجد دون أن تكلف إمكانیات مادیة و بشریة كبیرة،     

الفحوصات الطبیة، العالج القاعدي، حمایة : و ھي تقدم بدورھا خدمات صحیة بسیطة و قاعدیة، تتمثل في

، ²م269تتوزع في كل من  الحي الشمالي مساحتھا  للعالج قاعتینتضم مدینة میلة . األمومة و الطفولة، التلقیح

، كما توجد قاعة عالج وإعادة التأھیل تابعة لوزارة المجاھدین تقع بمتحف ²م240.18الخربة بـ   ZUHNوحي 

  .²م 921.89، مساحتھا المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة المجاھد ب

  

  :العیادات الطبیة الخاصة -

عیادة  15عیادة طبیة تابعة للقطاع الخاص موزعة على أرجاء المدینة منھا  103یوجد في مدینة میلة      

طبیب لجراحة األسنان، ویتمركزون خاصة في مركز المدینة، حي  24طبیب مختص و 64للطب العام، 

        سیدي بویحیى، حیث یقدمون خدمات مختلفة في الجانب الصحي لسكان المدینةو) مسكن500(بوالطوط 

  .ي خلق حركیة مستمرة داخل المدینةو البلدیات المجاورة وھذا ماساھم ف

  :الصیدلیات -

، و بالمدینة تعد من أھم المرافق التابعة للقطاع الصحي، بحیث تقوم بتزوید عدد من السكان بالدواء     

، أما "اإلخوة طوبال "وأخرى بمستشفى " اإلخوة مغالوة " صیدلیتین تابعتین للقطاع العام واحدة بمستشفى 

صیدلیة تتوزع على مختلف أحیاء المدینة حیث نجد أن  28باقي الصیدلیات فھي تابعة للقطاع الخاص وعددھا 

  .ي بوالطوط، الطیایبة و قصر الماءأغلبھا تقع في المركز األوروبي ویلیھا األحیاء المجاورة للمركز كح

  

      )ZHUN (قاعة عالج بالخربة ): 30(الصورة رقم   ) ZHUN (قاعة عالج و إعادة التأھیل بحي): 31(الصورة رقم 

 2016من إلتقاط الباحثة ماي : المصدر 2016إلتقاط الباحثة دیسمبر  من: المصدر
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  :و المتخصصة عیادات الخاصةال -

تفتقر مدینة میلة إلى العیادات الخاصة و المتخصصة إذ نجد سوى عیادتین متخصصتین تابعتین لمتعاملین      

م من مستشفى 850، وھي عیادة متخصصة في أمراض الكلى والمتواجدة بحي بلعطار على بعد حوالي خواص

ینة وأخرى متخصصة في طب األشعة و التي توجد بحي صناوة السفلى بجانب العیادة المتعددة الخدمات المد

  .صناوة، مما یجعل سكان المدینة في الغالب یتجھون إلى والیة قسنطینة و سطیف لتلقي العالج

ك فھي مازالت من خالل ما سبق  نالحظ أن مدینة میلة تتوفر على تجھیزات صحیة ال بأس بھا رغم ذل     

تابعة لوالیة  قسنطینة لضعف اإلمكانیات و األجھزة الطبیة ونقص في اإلطارات الطبیة المختصة داخل ھذه 

  . المؤسسات الصحیة

  :و األمنیة االستخدامات اإلداریة -3

في حالة غیاب ھذا النوع من االستخدامات ال یعتبر التجمع السكني تجمعا حضریا، فھذا ما یفرق بین      

       الریف و المدینة كما أنھا تعد من االستخدامات المھیكلة لمجال المدینة، فالمؤسسات اإلداریة و الخدماتیة 

  .وجیھ وتخطیط المجال الحضريو األمنیة بتخصصاتھا المختلفة ھي التي تعمل على تسییر، ت

وھذا ما حدث لمدینة میلة بعد ترقیتھا إلى مقر والیة حیث أصبحت مقرا للمؤسسات المختلفة، حیث تبلغ      

من  %1.29ھكتار أي بنسبة 16.63المساحة التي تشغلھا االستخدامات اإلداریة و األمنیة بالمدینة حوالي

  .المساحة اإلجمالیة للمدینة

  2014بمدینة میلة سنة   توزیع التجھیزات اإلداریة): 12(رقم  جدول      

نسبة عدد اإلدارات في كل   )²م(المساحة    نوع االستخدام
  الحي

  1250  مقر البلدیة

 المركز األوروبي
 )28.33% (  

  4018.46  مدیریة الري
 455.5  مدیریة البیئة

  222.88  مدیریة السیاحة
مدیریة الصناعات و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة 

 190  االستثمار

 1216   مدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف
 CNEP  491.69الصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط بنك 

 CASNOS   388.23لغیر األجراء االجتماعيالصندوق الوطني الضمان 
 273.51  الجزائر تالمدیریة العملیة لالتصاال

 327.24  الغرفة الفالحیة لوالیة میلة
 C.P.A 288القرض الشعبي الجزائري 
 438.57  مفتشیة الضرائب

 C.T.C 224.98الھیئة الوطنیة لرقابة البناء التقنیة في الشرق 
 122.71  الجزائري البنك الوطني
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  5235  مركز برید 
  3131.78  وكالة سونلغاز

  2300  )الشركة الوطنیة لتوزیع الغاز و الكھرباء(میلة مدیریة التوزیع 
  20574.55  المجمــــــــــــــــــــــوع

  میلة القدیمة  157  مكتب البرید
  157  المجمــــــــــــــــــــــوع  ) 1.67%( 

  991  مدیریة المصالح الفالحیة
بصناوة  شارع بن قربة
  السفلى

 )5% (  

  870  مكتب البرید
  427.80  مدیریة المجاھدین

  2288.8  المجمــــــــــــــــــــــوع
  1303.15  مقر الدائرة

المنطقة السكنیة الحضریة 
  الجدیدة

 )8.33% (  

  1130.58  مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة
 1634  بنك الجزائر

 O.P.G.I 1934  دیوان الترقیة والتسییر العقاري 
  338  مقر سونلغاز

  6339.73  المجمــــــــــــــــــــــوع
  A.D.E  511.38المؤسسة الجزائریة للمیاه 

   حي بالد اإلخوة بن معمر
  )3.33% (  

  600    المركز الوطني للسجل التجاري
  1111.38  المجمــــــــــــــــــــــوع

  1471    مدیریة السكن والتجھیزات العمومیة
  حي تحصیص بن محجوب

 )3.33%   (  
  966.60  مدیریة التجارة

  2437.6  المجمــــــــــــــــــــــوع
  505.35  مدیریة النقل

  حي بوالطوط
 )35% (  

  536.85  مدیریة الطاقة و المناجم
  3593  مدیریة األشغال العمومیة

  2881.85  دار البیئة
 1678.38  مدیریة التعمیر والبناء

 1670.78  مدیریة الشباب و الریاضة
 700  غرفة التجارة والصناعة بني ھارون

 384  مدیریة التشغیل و التكوین
 1992.89  مدیریة مسح األراضي

 1864  مدیریة النشاط االجتماعي و التضامن
  مدیریة التربیة لوالیة میلة 

 650  مركز التوجیھ و اإلرشاد المدرسي و المھني

 1600  محافظة الغابات
 CNAS 4239.82للتأمینات اإلجتماعیة للعمال األجراء الصندوق الوطني 

 725.39  بنك الفالحة و التنمیة الریفیة
 CNAN 331.51الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

 CAAR 1107.82 للتأمینالشركة الوطنیة 
  الصندوق الوطني للتقاعد

 C.N.R   1212.70الوكالة المحلیة میلة
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  تحقیق میداني   +  2015 )میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان( مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر
           

  استخدامات األمن و الحمایة  بمدینة میلة): 13(جدول رقم       

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  تحقیق میداني             +  2015 )میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان( مابین البلدیاتالمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر

 2299.07  الوكالة التجاریة التصاالت الجزائر میلة
  CNL 332الصندوق الوطني للسكن 

  مدیریة الشباب و الریاضة لوالیة میلة 
  دیوان مؤسسات الشباب

1490 

  800.92  )في طور اإلنجاز(مدیریة الصحة 
 30596.33  المجمــــــــــــــــــــــوع
  الشماليالحي  780.72  فرع بلدي سیدي صغیر

  780.72  المجمــــــــــــــــــــــوع  )1.67%(
 B.E.M  8599.13مكتب الدراسات میلة 

  صناوة العلیا
 )3.33% (  

 353.82  المفتشیة الوالئیة للعمل
  8952.95  المجمــــــــــــــــــــــوع

 4368.24  مدیریة التربیة لوالیة میلة

  )ZHUN(الخربة 
 )10% ( 

 6016  دار المالیة
 326.27  الوكالة الوطنیة للتشغیل میلة

  22673  مقر الوالیة
  202.23  مكتب البرید
  861.94  فرع بلدي

  34447.68  المجمــــــــــــــــــــــوع
  100 107686.74  وع الكليمـــــــــــــــــــــــــــــالمج

  )²م(المساحة    )الحي(الموقع   نوع االستخدام
  المحكمة

  المركز األوروبي
 )60% (  

3657 
 1247.58  مجلس القضاء

  2042.81  الشعبي الوالئيالمجلس 
  7292.42  أمن والیة میلة

 8681.35  يلدرك الوطنا
 1366.78  الناحیة العسكریة الخامسة

  المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة  الدرك الوطني
 )20% (  

3410.08 
  19502.91  مدرسة الشرطة

  الحمایة المدنیة
  بالد اإلخوة بن معمر 

 )10% (  9218.4 

  )السجن(إعادة التربیة مركز 
  بصناوة السفلى قسنطینة  -طریق میلة

 )10%(  2210.89  

  58630.22  المجموع
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 دار البلدیة

 البیئة مدیریة

  بعض االستخدامات اإلداریة بمركز المدینة: )33( و  )32(رقم  تانالصور

  )ZHUN (بالخربة بحي  مقر الوالیة): 34(الصورة رقم 

 2016من إلتقاط الباحثة أكتوبر : المصدر

  Google Earth: المصدر
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  :االستخدامات االجتماعیة -4

و تتمثل في تلك المرافق التي تساھم في منفعة فئات معینة من السكان، وتقدیم مختلف الخدمات االجتماعیة       

التي من شأنھا أن تساعد في صحة و توازن المجتمع الحضري الذي یمتاز بالتركیز و التشتت االجتماعي، 

  .لألطفال المعاقین ذھنیا ودور الحضانة ونذكر منھا المركز النفسي البیداغوجي

من مجمل مساحة  %0.05ھكتار أي ما یعادل 0.65وتستحوذ االستخدامات االجتماعیة على مساحة تقدر بـ 

  .المدینة

  

  دار البیئة

  االستخدامات اإلداریة بحي بوالطوطبعض : )38(و )37(و ) 36(و  )35(رقم  الصور

  بنك الفالحة و التنمیة الریفیة  مدیریة األشغال العمومیة

CNAS  

 2016من إلتقاط الباحثة دیسمبر : المصدر
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، ²م 6495حوالي  بمساحة تقدر بحي بوالطوط یقع :المركز النفسي البیداغوجي لألطفال المعاقین ذھنیا -

 2014/2015طفل خالل الموسم الدراسي  96طفل معاق ذھنیا، ویضم  100ل ھي القدرة النظریة لالستقبا

              البعض منھم من مدینة میلة والبعض اآلخر من أنحاء الوالیة، العدد اإلجمالي للمستخدمین التقنیین 

  . 69و البیداغوجیین ھو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مراكز ومؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة  یتواجد عدد من  :مراكز ومؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة -

وھي  605تتركز خاصة بمركز المدینة بطاقة استیعاب تصل إلى  08بمدینة میلة تابعة للقطاع الخاص عددھا 

  )أنظر إلى الجدول التالي( . مؤطر 58طفل یؤطرھم  403تستقبل 

  

  

  

  

 المركز النفسي البیداغوجي لألطفال المعاقین ذھنیا ):39(الصورة رقم 

 بحي بوالطوط 

 2016من إلتقاط الباحثة أكتوبر : المصدر
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  2016 بمدینة میلةمراكز ومؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة ): 14(جدول رقم       

تاریخ   اسم الروضة
  اإلنشاء

طاقة 
  االستیعاب

عدد   عدد األطفال المتكفل بھم
  العنوان االجتماعي  المؤطرین

  إناث  ذكور
حي قصر الماء بالمركز األوروبي                06  25  38  155  2012  عمیمة نادیة

بالمنطقة  108حي التحصیص الجنوبي قطعة   08  42  29  70  2009  األصیل
  السكنیة الحضریة الجدیدة 

  بالمركز األوروبي     15حي مغالوة رمضان   04  27  23  70  2011  السعدیةحلیمة 
رتاج صالح 

شارع دھیلي صالح بالمركز األوروبي          08  14  09  35  2010  الدین

بحي بوالطوط      118مسكن رقم  500حي   04  11  19  35  2008  الریان
  حي بالد اإلخوة بن معمر  19  64  78  150  2015  نادي الطفل 
حي سیدي بویحیى بالمركز األوروبي            05  10  14  30  2016  نادي الزھراء

تحصیص غرب میلة تحصیص  بن  163  04  /  /  60  2016  الیاسمین
  محجوب 

  605  المجموع
210  193  

58  /  
403  

    مدیریة النشاط االجتماعي و التضامن لوالیة میلة :المصدر

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 روضة وحضانة الریان روضة وحضانة عمیمة

  بعض الریاض بمدینة میلة: )41(و  )40(رقم  الصورتان

 2016من إلتقاط الباحثة دیسمبر : المصدر
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  :و السیاحیة االستخدامات الثقافیة -5

  :االستخدامات الثقافیة -أ

    التھمیش وغیاب الفعالیات الثقافیة رغم تاریخھا الزاخر بالمحطات من عانت مدینة میلة طیلة أعوام عدیدة      

و المعالم التراثیة، وما مرد ذلك إال لغیاب الھیاكل الثقافیة حیث أن ھذه الخدمة تظھر من خالل النشاطات التي 

المرافق، غیر تحتضنھا قصور الثقافة ودور الشباب باإلضافة إلى المكتبات العمومیة ودور السینما وغیرھا من 

المكتبة الرئیسیة للمطالعة أن ھذا الحال بدأ یعرف بعض التحول بإنشاء دار الثقافة، المركز الثقافي اإلسالمي، 

رغم ھذا تبقى مدینة میلة تعاني من . الخ....و مسرح على الھواء الطلق الذي ھو في طریق اإلنجاز  العمومیة

  .نقص في الخدمات الثقافیة
  

من مساحة المدینة  % 0.22ھكتار أي بنسبة 2.78وتستحوذ االستخدامات الثقافیة مساحة تقدر بحوالي      

  :  االستخدامات الثقافیةاإلجمالیة، وتتمثل 
  
 مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري : المركز الثقافي اإلسالمي

مي الكائن مقره اإلسالالمركز الثقافي "یتبع للمؤسسة األم 

  ، تم إحداثھ بموجب قرار وزاري"بالجزائر العاصمة

ماي  13ھـ الموافق لـ 1423 صفر30مشترك مؤرخ في 

  . م2002

بالمقر الكائن بمسجد التوبة قبل أن  انطلقت نشاطات الفرع     

یستفید من بناء مقر جدید لھ باتجاه طریق فرجیوة بمركز 

     دعم النمو االقتصادي بوالیة میلة،المدینة، في إطار برنامج 

  .²م1735مساحتھ و تبلغ 

  :التنظیم اإلداري للفرع -

  .مكتب الرئیس -1

  .مكتب الدراسات والبحوث والوثائق -2

 .مكتب النشاطات الثقافیة وتنظیم الملتقیات -3

 .مكتب المستخدمین والوسائل -4

 .للمطالعةمكتبة وقاعة  -5

 .قسم لإلعالم لآللي -6

 .قسم للسمعي البصري -7

 .قاعة للمحاضرات والنشاطاتو  قاعة لالنترنت -8

 المركز الثقافي اإلسالمي ):42(الصورة رقم 

 2017من إلتقاط الباحثة مارس : المصدر
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  :نشاطات الفرع  -
  

یتكفل فرع المركز الثقافي اإلسالمي بوالیة میلة باعتباره أحد فروع المركز الثقافي اإلسالمي الكائن مقره 

  :بالعاصمة في إطار مخطط ترقیة الثقافة اإلسالمیة بـ
  

 بعث الثقافة اإلسالمیة وتوسیعھا ونشرھا والسھر على ازدھار الفكر اإلسالمي األصیل. 

  وضع برامج ومخططات العمل المتعلقة بتنظیم المحاضرات والندوات والتظاھرات الثقافیة

المختلفة واألیام الدراسیة والملتقیات على المستوى المحلي أو الجھوي، كما یمكنھ أن ینظم 

 .الوطنیة الدولیة في إطار مضلة المؤسسة األم بالعاصمةالملتقیات 

 المساعدة على القیام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالفكر والتراث اإلسالمیین. 

 مدرجة مساعد اإلدارة المركزیة في اتخاذ التدابیر الالزمة  للمساھمة في تحقیق األھداف الكبرى ال

إبراز دور الحضارة اإلسالمیة في تطویر اإلنسانیة ، فیما یتعلق بضمن برنامج الوزارة الوصیة

 .وتقدمھا

  السھر على جمع وترتیب وحفظ جمیع األدوات والوسائل المكتوبة والسمعیة والمصورة

 .والتجھیزات الكفیلة بأداء مھامھ

 في مجال الفكر اإلسالمي ةتبادل المعلومات والخبرات العلمیة مع المؤسسات العلمیة والثقافی. 

  : إصدار وإنتاج ونشر ما یلي
  

 .برامج اإلعالم اآللي وفتح مواقع ضمن فضاء االنترنت -     

 .مجلة عن نشاط الفرع -     

 .أشرطة سمعیة، وسمعیة بصریة -     

 .تشجیع الدراسات والبحوث اإلسالمیة المتخصصة في مختلف العلوم اإلنسانیة -     

  .نیة بالتنسیق مع الھیئات المعنیةإحیاء األعیاد الدینیة والوط -     
  

  تقع بمركز المدینة مساحتھا االجمالیة  ":الشھید امبارك بن صالح"المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة

 سنة، عدد طوابقھا یصل إلى أربعة إضافة إلى تحت األرض، فتحت ) ²م1120.50المبنیة ( ²م2140.80

  .مقعد 1500بطاقة استیعاب إجمالیة تقدر بـ  2014

  :تـــوزیـــع الفـضـاءات

  .مقعد 55  :ـرنــت تقـاعـــة األنـ -

  .مقعد 60  :قــاعـة السـمعــي البصـري  -
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  .مقعد 46: قـاعـة المـطـالـعة الجماعـیة  -

  .مقعد 56  :قــاعـــة األبــحــاث  -

  .مقعد 776: قــاعـة المـطــالـعــة للكـبـار -

  .للكبار قاعـــة اإلعـــــارة  -

  .مقعد 312: قــاعــة المـحـــاضــرات  -

   .قـــاعــة التـغلـیـف والـتـجـلـیـد  -

  .مخزن+  قــاعــة األرشـــیـــف -

  .جناح اإلدارةو  السـیارة  حظیرة -

  .قاعة+ مقعد 68:  قاعة مطالعة للصغار -

  .اإلعارة للصغار 

  

 ²م 2401.76مساحتھ یة الجدیدة المنطقة السكنیة الحضرب یقع": بن طبال سلیمان" المجاھد ملحقة متحف. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة ):43(الصورة رقم 

 الشھید امبارك بن صالح 

 "بن طبال سلیمان" المجاھد ملحقة متحف ):44(الصورة رقم 

 الثقافة لوالیة میلةمدیریة : المصدر

 2016الباحثة دیسمبر  من إلتقاط: المصدر
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 تقع بالخربة   :دار الثقافة مبارك المیلي)ZHUN( 

 ²م 9000بمساحة تقدر بـ  بجوار مقر الوالیة

+ عدد طوابقھا ثالثة  ،)²م 5827المساحة المبنیة (

  .3000قاعة العروض، طاقة استیعابھا اإلجمالیة 

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                          

  

دار الثقافة

القاعات

مقعد800العرض 

  1قاعة المحاضرات
مقعد150

  2قاعة المحاضرات
مقعد100

فضاءات أروقة المعارض الطابق األول 
والطابق الثاني

الورشات

السمعي البصري الفنون الدرامیة الفنون التشكیلیة لفنون الغنائیةا المطالعة

لألطفال

للكبار

المیدیاتیك و المكتبة 
الرقمیة

للمكفوفین

اللغات

النوادي

بطاقة تقنیة لدار الثقافة مبارك المیلي): 07(الشكل رقم

 دار الثقافة مبارك المیلي ):45(الصورة رقم 

 مدیریة الثقافة لوالیة میلة: المصدر

 مدیریة الثقافة لوالیة میلة: المصدر
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  الخربة بجوار مدیریة  المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدةتقع بحي  ":عبد الحق بن حمودة " دار الشباب

   .1996أنشأت سنة و،  ²م2920.34میلة، مساحتھا التربیة لوالیة 
  
  2010، أنشأت سنة ²م2073.12تقع بحي بوالطوط بمساحة تقدر بـ ": الشھید لدرع محمد " دار الشباب.  
  

الشھید لدرع " و دار الشباب " عبد الحق بن حمودة " دار الشباب بالنسبة للتنظیم اإلداري في كل من      

األخبار، ثالث مكاتب، محل لمخبر الصور، مكتبة، قاعتین لألندیة، قاعة خاصة،  فضاء لعرض: نجد "محمد 

  :تتمثل في قاعة متعددة الریاضات، ورشة لإلصالح و الترمیم و قاعتین للنشاطات
   

  .فنون غنائیة، فنون درامیة، فنون تشكیلیة، مكتبة و أنشطة نسویة :النشاطات الثقافیة

  .علم الفلك، اإلعالم اآللي، السمعي البصري و البیئة االنترنیت،: النشاطات العلمیة

  .البیار، تنس الطاولة، بابي فوت و الشطرنج: النشاطات الترفیھیة

  .المقابلة، األیام اإلعالمیة و التحسیسیة: أخصائي نفساني
  

  

  

  

  

  

  

  

 "الشھید لدرع محمد " دار الشباب  ):46(الصورة رقم 

 دار الشباب ):47(الصورة رقم 

 "عبد الحق بن حمودة "  

 2016من إلتقاط الباحثة دیسمبر : المصدر

 2017من إلتقاط الباحثة مارس : المصدر
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  الذي یقع بالجنوب الشرقي لمركز المدینة بجوار المسبح النصف  ":معایش عبد القادر" بیت الشباب

بالنسبة للتنظیم اإلداري ، 2005 سنة سریر وتم افتتاحھ 50، یضم ²م1400أولمبي بمساحة تقدر بـ 

 .دوره یتمثل في اإلیواء ،مطعم، كافتیریا، غرف، غرف تبدیل المالبس، حظیرة و مخزن: لدیھا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ²م678.40التي تقع بمركز المدینة بمساحة تقدر بـ  :اإلذاعة الجھویة.  

  
  :وجد مشاریع في طور اإلنجاز تتمثل فيكما ت     

: ، بالنسبة للتنظیم اإلداري لدیھ²م600یتم إنجازه بتحصیص بن محجوب مساحتھ : مركز للترفیھ العلمي* 

وتتمثل  إدارة و بھو الدخول،مسخن مائي، + ، خزان مائيورشة، قاعة متعددة الریاضات، إنشاءات صحیة

   .مختلف األنشطة العلمیة الترفیھیة مع روح المبادرة في تنشیط اللعب النشاطات المركز في
  
عادت الحیاة مجددا لتدب في شریان مشروع إنجاز مسرح عل الھواء  حیث: مسرح على الھواء الطلق* 

بعد سنوات بقي فیھا المشروع في ، حیث و" احعین الصی"الطلق الذي  یقع بصناوة السفلى بالمنطقة المسماة 

 5000طي النسیان بسبب بعض النزاعات ومشاكل مالیة، المسرح یضم العدید من المرافق ناھیك على توفیر 

  . ²م4847مقعد لیكون مستقبال سرحا ثقافیا لوالیة میلة، مساحتھ حوالي 

 

  

 "معایش عبد القادر " بیت الشباب  ):48(الصورة رقم 

  Google Earth: المصدر
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  :االستخدام السیاحي -ب
  

مدینة میلة نالحظ إنعدام فنادق غیر مصنفة منھا فندقین مغلقین، و بالنسبة ل) 09(یوجد بوالیة میلة تسعة       

أما  ،²م3516مساحتھ حوالي  وھو فندق السعادةحدھما مغلق أ ثالث فنادقشبھ كلي لمرافق اإلیواء، حیث یوجد 

م من محطة  124شمال المدینة على بعد حوالي ) مسكن500( بالنسبة لفندق السالم الذي یقع بحي بوالطوط

إضافة  سریر وسبعة عمال 65غرفة،  38عدد الغرف بھ و ، ²م 4157تبلغ مساحتھ حوالي  الذيالمسافرین 

 .²م197.83إلى فندق میالف بوسط المدینة الذي تبلغ مساحتھ حوالي 

  

  
  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الطلقأشغال ومكان إنجاز مسرح على الھواء ): 49(الصورة رقم 

 فندق السالم بحي بوالطوط ):50(الصورة رقم 

 https://www.youtube.com/watch?v=k_DYq+xQLh-I: المصدر

  Google Earth: المصدر
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 ²م3368مساحتھ حوالي إضافة إلى طابق تحت أرض ) R+9(وھناك مشروع فندق جدید في طور اإلنجاز      

یعرف وھو یقع بجانب فندق السالم حیث ینتظره الجمیع بفارغ الصبر خصوصا و أن ھذا النوع من المرافق 

جنوب والیة خصوصا وأن وھذا من أجل جلب السیاحة لوالیة میلة باعتبارھا والیة سیاحیة  بالمدینة،نقص 

  .میلة أبواب لالستثمار السیاحي خاصة المنشآت الحمویة دون نسیان اآلفاق التي تفتحھا غابات شمال الوالیة
  

افة إلى مشروع ھام یتمثل في موقع حموي من خالل السیاحة اإلیكولوجیة إض 23تثمین  وھناك مشروع     

  .تھیئة ضفاف سد بني ھارون لیكون فضاء سیاحي وطني
  

  .ھكتار1.12وبذلك یبلغ االستخدام السیاحي بحوالي 
  

بمدینة میلة حسب ) 04(وكالت منھا أربعة ) 10(بالنسبة للوكالت السیاحیة فیوجد في والیة میلة عشرة      

     :الجدول التالي
  2014 بمدینة میلةالوكالت السیاحیة ): 15(جدول رقم       

  نوع الخدمات المقدمة  عدد العمال  الوكالةاسم 

  05  سیفاتي للسیاحة واألسفار

  .رحالت منظمة -
  .كراء السیارات -
  .العمرة -
  . بیع التذاكر و الحجز في الفندق -

  08  مدیحة للسیاحة و األسفار

  .رحالت سیاحیة لألجانب -
 - تونس -المغرب -دبي(لألجانب إقامة منظمة  -

  ).العربیة السعودیة -مصر
  .تذاكر جویة و بحریة -
  .مساعدة -
  ).معالجة بالحرارة(رحالت  -
  .النقل -

  .الحجز

  Travel service(  03(دحماني 
  .عمرة -
  .رحالت -
  .طلب التأشیرة -

  01  الجنة للسیاحة و األسفار
  .عمرة -
  .رحالت -
  .طلب التأشیرة -

    2014 مدیریة البرمجة و متابعة المیزانیة :المصدر                                                         

  

  

  

  



 دراسة المجال الحضري لمدینة میلة وواقع استخدامات األرض الحضریة بھا                                             الفصل الثاني     
 

 
108 

  :و الترفیھیة االستخدامات الریاضیة - 6
  

إن قطاع الشباب و الریاضة قطاع ھام وحیوي وباعتبار الشباب عماد األمة و مستقبلھا ھنا تكمن صعوبة ھذا      

، المستوى التعلیمي، اإلقلیم الجغرافي والبیئة نوعاع في كیفیة تصور احتیاجات الشباب تبعا للسن، الالقط

الحضاریة و االجتماعیة، كما أنھ ینطوي على معادلة لیس من السھل التوفیق بین طرفیھا و ذلك بتحقیق أھداف 

 .الشباب من جھة ثانیة رضيوتوجھات الدولة من جھة وتحقیق 
  

جدیدة متعددة الریاضات  اتبقاع في اآلونة األخیرة میلة بمدینةتعززت شبكة المنشآت الریاضیة لقد      

ت توسیع الریاضیة لتدعیم قدرا آتمرافق عدیدة، وتأتي ھذه المنش مقاعد أكثر و تتوفر علىومالعب جواریة 

خالل السنوات الماضیة تطورا في السیما في الریاضات الجماعیة، وسجلت والیة میلة  الممارسة الریاضیة

الممارسة والنتائج المحققة في الریاضات الجماعیة وخاصة في كرة الید التي تعرف حضورا واسعا لفرق محلیة 

ارسة الریاضیة بمدینة بتحسین ظروف المم  اتالقاع ھذه المالعب و والنشاطات الوطنیة، وتسمح في البطوالت

، فیما یخص المشاریع التي ھي في جراء إقبال واسع علیھا من الفرق المحلیةتشبعا  فیما  مضى تعرفمیلة التي 

  .²م6000طور اإلنجاز لدینا مركب ریاضي جواري بحي لعوامر  مساحتھ 

من  %1.27ھكتار أي بنسبة 16.45وتستحوذ االستخدامات الریاضیة و الترفیھیة مساحة تقدر بحوالي      

 ) :16(في الجدول رقم  الریاضیة ممثلةدامات االستخمساحة المدینة اإلجمالیة، و

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ملعب بلقاسم بلعید

 مسبح نصف اولمبي

  موقع بعض اإلستخدامات الریاضیة): 51(الصورة رقم 

  Google Earth: المصدر
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  ستخدامات الریاضیة بمدینة میلةاال): 16(جدول رقم      

معالجة المعطیات + مدیریة الشباب و الریاضة + 2015 مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر  

 

  

  

سنة   المنشآت الریاضیة
النشاطات   التنظیم اإلداري  الموقع  اإلنشاء

  )²م(المساحة    الریاضیة

  /  ملعب بلقاسم بلعید

  المركز األوروبي 
  

  مكان لتغییر المالبس و المعاینة -
  كافیتیریا+ مكتب -
  مقعد 8400:مدرج -

 120000  كرة القدم -

  1997  مسبح نصف اولمبي

  حوض السباحة -
  حجرة تغییر الثیاب -
  متعددة الریاضاتقاعة  -
  اإلدارة  -
  حجرة الحراسة -
  مقعد 260: مدرج  -

  ریاضة مائیة -
 2000  تعلیم السباحة -

مالعب ریاضیة  3
  1888  كرة القدم -  فضاء للعب -  /  جواریة

قاعة متعددة الریاضات 
  "اإلخوة لزعر"

  مقعد 500 
 45x25 للعبفضاء  -  الحي الشمالي  1992

  حجرة تغییر الثیاب -
  إدارة -
  مخزن -
  

  : ریاضة جماعیة  
  كرة الطائرة -
  كرة السلة -
  كرة الید -
  كراتي -

2000  

قاعة متعددة الریاضات 
  "بن عبدالرحمان"

  مقعد 1000
2010  

 حي سیدي صغیر
  )الحي الشمالي(

    
2000 

  ملعب بلدي
  حي بوالطوط  /

  

 فضاءات للعب 03 -
 كرة القدم -

8000  
مالعب ریاضیة  2

  1600  فضاء للعب  -  جواریة

  9955  كرة القدم -  فضاء للعب  -صناوة العلیا             /  ملعب بلدي

  ملعب ریاضي
  جواري

  10000  كرة الفدم -  فضاءات للعب 04 -  الحي الشمالي  /

  1085.74  كرة القدم -  فضاء للعب -  ZHUN الخربة  /
  158528.74  المجموع

 ملعب بلقاسم بلعید): 53(الصورة رقم 

  قاعة متعددة الریاضات): 52(الصورة رقم 

  "بن عبدالرحمان" 

  Google Earth: المصدر  Google Earth: المصدر
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  :و المقابر دینیةاالستخدامات ال -7
  

   حیاة اإلنسان لطالما كانت مرتبطة بالمعتقدات الدینیة فكثیرة ھي المدن التي كان أساس إنشائھا أساسا دینیا     

و المدینة اإلسالمیة كان لھا بصمة كبیرة في تاریخ العمارة العالمیة، حیث ارتبطت الخدمة الدینیة بما یعرف 

بالمسجد أو الجامع الذي كان یتمركز دوما في قلب المدینة وذلك لتكریس االرتباط و العالقة الروحیة بین الحیاة 

  .و الدین
  
الكثیر تعتبر المعقل األول لإلسالم بالجزائر ومن شواھد ذلك مسجد مدینة میلة كما ال یخفى على   :المساجد -أ

م بمیلة القدیمة و الذي ال یزال 680/ھـ59الرحمانة، مسجد العتیق و أبرزھا مسجد سیدي غانم الذي أسس سنة 

  .م1934إضافة إلى مسجد الفتح ومبارك المیلي الذي تم إنشاءه سنة  قائم إلى حد الساعة كمعلم تاریخي،
 
جاھز موزعة في كافة أرجاء المدینة على حسب التجمعات السكنیة مسجد  14و یوجد في مدینة میلة      

من  %0.22ھكتار أي بنسبة 2.85وتقدر مساحة ھذه المساجد بـ مساجد في طور اإلنجاز،  07باإلضافة إلى 

البالغ  أضعاف المعدل المثاليھذا ما یعادل سبعة  ساكن و/²م 0.42، و بمعدل المساحة اإلجمالیة للمدینة

  :ساكن، و المساجد ممثلة في الجدول التالي/²م0.06

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 دراسة المجال الحضري لمدینة میلة وواقع استخدامات األرض الحضریة بھا                                             الفصل الثاني     
 

 
111 

  بمدینة میلة توزیع المساجد ): 17(جدول رقم       

تحقیق + 24/10/2016 مدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف + 2015 مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر
  میداني 

  

رقم القطاع   إسم المسجد
  الحضري

  الموقع
عدد 

  المصلین

عدد 

  المصلیات

المساحة 

  )²م(المبنیة 
المساحة 

  )²م( االجمالیة

  المھاجر دینارأبو 
  میلة القدیمة  02

70  /  170  170 

  165 147 /  126  رحمانة

  550  550  /  250  العتیق 

  مبارك المیلي 
  المدینةمركز   01

1200  300 1650 1650  

  800  600  500  1500  الفتح

 4800  1950  200  1200حي قصر الماء بمركز المدینة               01  الفرقان

 1100  600  600  2000   بویحي حي سیدي  08  النور

  2565  842.8  250  1000  حي صناوة العلیا  11  بالل بن رباح

  1600 1000 300  1400  حي صناوة السفلى  03  التوبة

  1469 510 400  1300  حي الخربة السفلى   05  عثمان بن عفان

  13  الجیدة
السكنیة  بالمنطقةمسكن  300حي 

الخربة                الحضریة الجدیدة
1000  200 400 400  

  380 380 250  800  حي الكوف  09  التقوى

  600  600  450  950  حي سیدي صغیر  10  الھدى

  2900  1200  300  900   بوالطوط حي  08  عبد الحمید بن بادیس

  مساجـــــــــــــــــــد في طور اإلنـــــــــــــــــجاز

  675  675  300  700  حي العربي بن رجم  08  محمد الصالح بن طیار

  القدس
11  

  1200  400  /  500  دیار بوعظم بصناوة العلیا

  300  300  /  300  حي صناوة العلیا  الرحمان

  3000  /  /  /  الشمالي التحصیص  09  عمر بن العاص

  380  /  /  /  تحصیص بو المرقة  07  علي بن أبي طالب

  3000  /  /  /  مسكن 240حي   14  محمد المیلي

  07  األنصار
حي محمد الطاھر بریك 

  التحصیص الغربي 
/  /  /  790  

  28494  11974.8  4050  15196  المجمــــــــــــــــــــــوع
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  المساجد بمدینة میلة توزیع بعض): 54(الصورة رقم 

  

  

  

 حدود مدینة میلة

  مسجد التوبة بصناوة السفلى

 مسجد الفرقان بحي قصر الماء

  مسجد الفتح بمركز المدینة

  عبد الحمید بن بادیس مسجد

  بحي بوالطوط

 مسجد الرحمان بصناوة العلیا

  مسجد الفتح بمركز المدینة

مسجد سیدي غانم 
 بالمدینة القدیمة

  Google Earth + 2016من إلتقاط الطالبة  :المصدر
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   :المقابر -ب
  

ال تكاد تخلو مدینة من المقابر، وغالبا ما تتوسط الكتلة السكنیة، وال سیما في المدن القدیمة، حیث تعد من      

مقابر، ) 07(یوجد بمدینة میلة سبعة  ، و1 بعدھا الدیني و اإلجتماعيأكثر الظاھرات المدنیة دواما، لقداستھا و 

  :منھا إسالمیة ومقبرة مسیحیة وھي موزعة كالتالي) 06(ستة 
  
  .ھـ0.92تقع بأقصى الشمال الشرقي لمركز المدینة تبلغ مساحتھا حوالي  :مقبرة سیدي بویحي  -
  
جوار میلة القدیمة شرقا، وعلى العموم تقع بأقصى شرق سمیت بھذا االسم ألنھا تقع ب :مقبرة میلة القدیمة -

مدینة میلة مقسومة بطریق إلى نصفین الجزء الشمالي منھا یقع بحي التحصیص الشمالي  والجزء الجنوبي بحي 

  .  ھـ5.65صناوة العلیا ، مساحتھا حوالي 
  
  .ھـ3.9مساحتھا حوالي ، مقسومة إلى نصفین بطریق مارشو تقع بجنوب المدینة :مقبرة صناوة -
  
  .ھـ0.22مساحتھا صغیرة تقدر بـحوالي  تقع بالتحصیص الشمالي :سیدي صغیرمقبرة  -
  
  .ھـ0.15تقع بمیلة القدیمة مساحتھا تقدر بـحوالي  :الشھداءمقبرة  -
  
  . ھـ 0.51، مساحتھا حوالي ركز األوروبي بجوار مسجد الفرقانتقع بالم :المقبرة المسیحیة -
  

من مساحة المدینة، وباختصار فإن جمیع  % 0.88ھكتار أي بنسبة  11.35وتقدر مساحة ھذه المقابر بـ      

و المقبرة المسیحیة التي استعملت  مقبرة الشھداء المقابر القدیمة استھلكت ولم یبقى منھا إال جزء ضئیل باستثناء

  .في مكان آخر لتلبیة االحتیاجات المستقبلیة للمدینةبالتالي یجب التفكیر  أثناء وجود االستعمار الفرنسي بالجزائر
  

مقبرة سیدي صغیر من أھم الحقائق أن بعض المقابر كانت تقع عند أطراف المدینة كمقبرة صناوة، أن ولعل      

بأس بھا  بعیدا عن المناطق السكنیة إال أنھا اآلن تتوسط المناطق السكنیة وتحتل مساحة ال و مقبرة سیدي بویحي

  .مكن أن نعزز السبب في التوسع العمراني وی

  

  

  

  

  

  
  

        
                                                

  122ص .مرجع سبق ذكره: صالح محمد أبو عمرة  1
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  بمدینة میلة توزیع المقابر ): 18(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

                  
                  

               
  2015 )میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان( مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر

 

  :االستخدامات التجاریة - 8

. في المناطق الحضریة تمثل التجارة نشاطا رئیسیا في كل المدن حیث یعد االستخدام التجاري عصب الحیاة     

وتشمل االستخدامات التجاریة كل ما یؤدي إلى الربح المادي بما في ذلك األعمال و الخدمات التجاریة، لذلك 

د ممكن من سكان المناطق تحتل األنشطة التجاریة المواقع اإلستراتجیة التي تكون سھلة الوصول ألكبر عد

  .رباح وبذلك تكون قادرة على منافسة االستخدامات األخرى، مما یوفر لھا أكبر قدر ممكن من األالحضریة

في مدینة میلة فاالستخدامات التجاریة لھا دور في ھیكلة المجال و زیادة استقطابھ وحركیتھ حیث تتمركز      

من  % 2.31ھكتار أي بنسبة  29.90تقدر بحوالي وتحتل مساحة  معظم المرافق التجاریة بوسط المدینة،

 و تظھر في أشكال متنوعة مثل وھذا بدون حساب مساحة مختلف المحالت التابعة للمساكن، مساحة المدینة

و كلھا تعرف إضافة إلى منطقتین للنشطات التجاریة، و أسواق ) بازارات(محالت، مراكز تجاریة صغیرة ال

تص بتجارة الذھب إضافة إلى أنواع متعددة من التجارة أي عدم التخصص ما عدى محور األقواس الذي یخ

محورین خارج المركز ھما محور طریق القرارم المختص في بیع األثاث و السیرامیك ومحور طریق زغایة 

المختص في تجارة السیارات وقطع الغیار، وھناك تجارات جواریة تقع عبر األحیاء السكنیة و التحصیصات 

  .   أغلبھا غذائیة، حرفیة و میكانیكیة

التجاریة المتواجدة بمجال دراستنا على فئات مختلفة حیث  النشاطاتتم تصنیف  :یف النوعي للتجارةالتصن -أ

ذات االستعمال الواحد أو المتشابھ، ضمت ھذه العملیة كل أنواع التجارة التي تم  األنشطةأن كل فئة تشمل 

جردھا میدانیا و من طرف مدیریة التجارة بالمدینة، فبعد عملیة التصنیف لكل أنواع التجارة تحصلنا على خمس 

القطاع 
  تسمیة المقبرة  الحضري

مساحة المقبرة 

  )ھكتار(

النسبة من 

  مساحة الحي

النسبة من 

  مساحة المدینة

  0.07  1.53  0.92  سیدي بویحيمقبرة    01

  0.12  1.21  1.60   میلة القدیمةبرة قالجزء الشمالي من م  10

  0.31  1.79  4.05  میلة القدیمةبرة قالجزء الجنوبي من م  11

  0.30  1.73  3.9  صناوةمقبرة    11

  0.02  0.17  0.22  مقبرة سیدي صغیر   10

  0.01  0.24  0.15  مقبرة الشھداء بعین الصیاح  03

  0.04  0.85  0.51  المقبرة المسیحیة  01
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ص، فئة تجھیز فئة لوازم الشخ، فئة المواد الغذائیة: محل تجاري كمایلي 2594فئات تجاریة موزعة على 

 .المنزل، فئة الحرف، فئة الخدمات و فئة األنشطة الحرة

 محل  689تجاریة و  أنشطة 07تتوزع ھذه الفئة عبر كل أحیاء المدینة وتشمل  :فئة المواد الغذائیة

     .بالملحق) 19(الجدول رقم  كما ھو موضح فيمن إجمالي المحالت % 26.56تجاري بنسبة تصل إلى 

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

                                                                                  
  
  تجاریة  أنشطة 06التجاریة الخاصة بتأثیث المنزل وتشمل  نشاطاتتشمل كل ال :المنزلفئة تجھیز

الجدول  كما ھو موضح في من إجمالي المحالت %8.40بنسبة تصل إلى  محل تجاري 218موزعة من خالل 

            .بالملحق) 20(رقم 

  
 أنشطة تجاریة 07التجاریة الخاصة باللوازم الشخصیة وتشمل نشاطاتكل ال تشمل: فئة لوازم الشخص 

 كما ھو موضح في من إجمالي المحالت %16.23بنسبة تصل إلى  محل تجاري 421موزعة من خالل 

           .بالملحق) 21(الجدول رقم 

  

 محل للمواد الغذائیة 

 بعض المحالت للمواد الغذائیة): 55( الصورة رقم

محل تجاري من 

  Superetteنوع 

 2016من إلتقاط الباحثة دیسمبر : المصدر
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 محل تجاري  247التجاریة الخاصة بالحرفیین موزعة على  نشاطاتتشمل ھذه الفئة كل ال: فئة الحرف

  .ذلكبالملحق یوضح ) 22(رقم حرفة والجدول  19وتشمل  من إجمالي المحالت %9.52بنسبة تصل إلى 

  

  

  

  

  

  

  

 

  )طریق زغایة(للحرفیین و الخدمات بتحصیص بن محجوب بعض محالت ): 57(الصورة رقم 

 قطع غیار السیارات و لواحقھا نجارة األلمنیوم

 2016من إلتقاط الباحثة أكتوبر : المصدر

  )مركز المدینة(بعض محالت بیع الذھب بمحور األقواس ): 56(الصورة رقم 

 2016 دیسمبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر
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 بعض محالت بیع لوازم الشخص بمركز المدینة): 62(و)61(و)60(و)59(و)58(الصور رقم 

 بیع األقمشة

 بیع لوازم الخیاطة و الطرز

 معرض أریج للتسوق

 بیع المالبس

 العطور و مستحضرات التجمیلبیع الھدایا و  

  بیع األفرشة

 2016 مايمن إلتقاط الباحثة : المصدر
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  نشاط تجاري  31التجاریة الخاصة بتقدیم الخدمات للسكان وتشمل  األنشطةتشمل كل  :الخدماتفئة

 كما ھو موضح في من إجمالي المحالت %30.99بنسبة تصل إلى محل تجاري  804من خالل  موزع

  .بالملحق) 23(الجدول رقم 

                                                              
  نشاط تجاري  12تتكون من  ،نقصد بھا األنشطة التي تتطلب شھادة لممارستھا :األنشطة الحرةفئة

و الشكل التالي یوضح توزیع النشاطات  .من إجمالي المحالت %8.29محل بنسبة تصل إلى 215وتتوزع على 

           .التجاریة و الخدماتیة بمدینة میلة

  

  

  

  

  

  

  

  

      

لكل و الخدماتیة التجاریة  لنشاطاتنالحظ اختالف و تمایز كبیر في ا)  08(و الشكل رقم من خالل ما سبق     

فئة من الفئات الستة إذ نجد أن فئة الخدمات تسیطر على األنشطة التجاریة بمدینة میلة، ثم تأتي في المرتبة 

ازم الشخصیة على التوالي ھذا ما یمثل العدد الكبیر لھذه الثالثة كل من فئة المواد الغذائیة و اللوو الثانیة

، وتتركز بالخصوص بمركز ثم تأتي باقي الفیئات األخرى ،علیھا المحالت و بالتالي اإلقبال الكبیر للسكان

  .المدینة وتقل ھذه المحالت كلما ابتعدنا عن المركز

  : األسواق -ب

مركز بالجھة الشمالیة الشرقیة للالذي یقع : للخضر و الفواكھ"  بن زرافة حسین" السوق المركزي -

  .²م2526.93محل تجاري على مساحة تقدر بـ  145وھو یضم األوروبي 

0
100
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600
700
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900

الخدمات مواد غذائیة لوازم 
شخصیة

الحرف تجھیز المنزل أنشطة حرة

ریة
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الت
ت 

حال
الم

دد 
ع

النشاطات التجاریة و الخدماتیة

  2014توزیع النشاطات التجاریة و الخدماتیة بمدینة میلة ): 08(الشكل رقم

 مدیریة التجارة: المصدر
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 تاجر، 400بحي بوالطوط، وھو ذو طابع جھوي بحوالي  كل یوم السبت و الثالثاء :السوق األسبوعي -

مخصص لبیع األلبسة، األقمشة،  الجزء األكبر منھ ،²م 12463المساحة التي یستحوذ علیھا تقدر بحوالي 

  .الباقي لبیع الخضر و الفواكھ، الدجاج و البیضاألحذیة، مستحضرات التجمیل و األفرشة و 

محل تجاري مخصصة لبیع  100بـ  ²م2267.7 تقدر بـ تقع بحي بوالطوط  تتربع على مساحة :األروقة -

  .المالبس، األحذیة و مواد التجمیل

  "بن زرافة حسین "السوق المركزي  ):66(و)65(و)64(و)63(الصور رقم 

 الفواكھ بیع الخضر و بیع اللحوم

 2016 دیسمبر  إلتقاط الباحثةمن : المصدر
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بوسط مراكز ) 05(خمسة : مراكز تجاریة خاصة موزعة كالتالي 06 یوجد بمدینة میلة: المراكز التجاریة -

، فكل ھذه المراكز التجاریة بھا محالت تجاریة فقط تخدم السكان بشكل المدینة ومركز تجاري بحي بوالطوط

مباشر باستثناء مركز تجاري بحي بن شوالق فالطابق األرضي بھ محالت لأللبسة الرجالیة أما باقي الطوابق 

  ).أنشطة حرة(األخرى فھي مكاتب إداریة 

  :)ZAC(ري مناطق النشاط التجا -ج

 17المتواجدة بالشمال الغربي للمدینة بتحصیص بن محجوب بمساحة : طریق زغایة منطقة النشاطات *

  .ھكتار

 10.79بمساحة تقدر بـ  تقع بحي بوالرقاید بأقصى الجھة الشمالیة الشرقیة :النشاطات بوالرقایدمنطقة  *

  .ھكتار
   
 :أثر االستخدام التجاري على المحیط الحضري -د

  

بین األحیاء و بروز كان التوسع التجاري أثر بالغ على العقار ونتیجة تفاوت توزیع المحالت : تثمین العقار -

ظھر اختالف من حیث سعر العقار وقد عرف ثمن المتر المربع الواحد ارتفاعا مذھال، كما  أحیاء متخصصة

  .تشھد المدینة إعادة تثمین المباني و تحویل وظیفتھا إلى سكنیة تجاریة خاصة بمركز المدینة

تغالل أدت التغیرات التجاریة التي عرفتھا المدینة إلى تطور عمراني سریع تمخض عنھ اس :نفاذ العقار -

  .عشوائي للمجال وھذا على حساب األراضي الزراعیة ذات المردود العالي

بمعنى أن البنایة الواحدة ) تجارة+سكن(برز نتیجة ظھور اقتصاد عمراني  :التأثیر على المظھر العمراني -

  :تحتوي على وظیفتین، األولى سكنیة و األخرى تجاریة ونبین ذلك من خالل حالتین

 لمسكن أو من لواحقھ كالغرف، المرأب والفناء إلى وظیفة تجاریة لبنایة كانت أساسا تحویل جزء من ا

 .ذات وظیفة سكنیة فقط

 بناء مساكن مزدوجة، الوظیفة السكنیة بالطابق العلوي و تجاریة بالطابق السفلي. 

ة الوظیفة مما من المساكن مزدوج %70من خالل التحقیق المیداني،  تبین لنا أن المدینة تحوي حوالي      

ینجم عنھ خلل في المظھر العمراني وازدیاد تفاقم ظاھرة العمران التجاري حیث تمخض عنھ اختالل في 

 .التوازن العمراني وتغیر في المظھر العمراني العام

  :الحركة الدائمة للتجارة سلبا على البیئة الحضریة و نلمس ذلك في أثرتلقد  :التأثیر على البیئة -
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عتبر التلوث عن طریق الضجیج صفة أو خاصیة من خصائص المجتمعات الحضریة حیث تتنوع ی :الضجیج

   مصادره وانعكاسات نتائجھ على راحة اإلنسان ویتضح ذلك على مستوى المدینة من خالل حركة السیارات 

جیج على و األصوات المزعجة الناجمة عنھ، خاصة السوق األسبوعي یوم السبت و الثالثاء وما یخلق من ض

 .السكان بحي بوالطوط

یتجلى ذلك من خالل التعدي الصارخ للفضاءات المنزلیة الخضراء و استغاللھا  :استغالل المساحات الخضراء

 .لألغراض تجاریة و تشغل المساحات الخضراء واستخدامھا لممارسة نشاط تجاري

یعرف على أنھ التغیر الكمي و النوعي في صفات مكونات النظم البیئیة الكیمیائیة و الفیزیائیة، كما  :التلوث

تعرف الملوثات على أنھا مواد أو میكروبات تخل بالنظم البیئیة ویصبح التلوث معضلة خطیرة كلما زاد عدد 

راني جراء الفضالت و النفایات السكان من خالل ممارسات العقالنیة  وكمثال على ذلك تلوث المحیط العم

    1.المتراكمة بسبب السوق

  :االستخدامات الصناعیة -9

وظھور الثورة الصناعیة حیث أثرت الصناعة  18قد ارتبط االستخدام الصناعي في المدن منذ نھایة القرن ل      

الصناعیة وحصل تنافس  في المدینة وموقعھا وأثرت في تراكیبھا الداخلي ونتج عن ذلك تغیر في أحجام المدن

وقد ساعدت طرق المواصالت على نمو االستخدام الصناعي على جوانبھا وفي  ،مع االستخدامات األخرى

االتجاه الحدیث ھو عدم وجود النشاط الصناعي  ذلك أن رة أصبحت المصانع تقام بالضواحيالسنوات األخی

  .وثذلك من أثر سيء في زیادة معدالت التلفي داخل المدن لما 

في مؤسسات صغیرة ومتوسطة تتركز بالخصوص في   وتتمثل االستخدامات الصناعیة في مدینة میلة     

  : ھكتار وھي 28.38أطراف المدینة  بمساحة تقدر بحوالي 
  
الشمالي على مساحة مقدرة بحوالي  حيوالمتواجدة بالشمال الشرقي لمدینة میلة بال :المنطقة الصناعیة -أ

   :ھي تضمھكتار، و 20.38
  
  .وھو مقفل حالیا) S.O.F.E.M( مصنع الخزف المنزلي لمیلة  -

  .عامل 14وعدد العمال  1990، الذي بدأ في العمل سنة )  S.O.M.I.C(مصنع یعالوي للسیرامیك  -

  .عامل 130وعدد العمال  2007الذي بدأ في العمل سنة  ،( C.B.M) مصنع بودودو لآلجور  -

                                                
 .93ص مصدر سبق ذكره: شرقي آمنة - بوریش حلیمة 1 
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   :ھكتار بالجھة الجنوبیة الشرقیة للمدینة والتي تضم  08بمساحة تقدر بـ بصناوة العلیا   منطقة صناعیة -ب

  مؤسسة بوعروج لمواد البناء)Les Tu p( عامل 11العمال وعدد  2013، الذي بدأ في العمل سنة.  

  مصنعSOPROMAC  عامل 30وعدد العمال  1998لمواد البناء الذي بدأ في العمل سنة.  

 مؤسسة عولمي كریم لصناعة المكاتب.  

بطریقة عشوائیة في الطوابق األرضیة للمباني السكنیة  بعض المؤسسات الصغیرة في أرجاء المدینة تنتشركما 

  :تتمثل في

  وعدد العمال  2015الذي بدأ في العمل سنة بصناوة السفلى مؤسسة حساني إسماعیل لتحویل البالستیك

  .عامل 07

  باإلضافة إلى 1989مؤسسة بوالمرقة لصناعة األنابیب بحي سیدي العواد الذي بدأ في العمل سنة ،

 .مطبعة صناعیة

  2012الذي بدأ في العمل سنة  لصناعة الجلد مرابط الزوبیرمؤسسة.  

 شارع دھیلي صالح بالمركز األوروبي لدھیلي عبد القادر مطبعة صناعیة .  

 مطبعة صناعیة لبوالصوف.  

  

  

  مصنع بودودو لآلجر بالحي الشمالي): 67(الصورة رقم 

 2016 دیسمبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر
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  بمدینة میلةاإلستخدامات الصناعیة موقع بعض ): 68(الصورة رقم 

  

 المنطقة الصناعیة

  منطقة صناعیة

 منطقة النشاطات

 الجامعة

 حدود مدینة میلة

 نحو قرارم 

 نحو زغایة

 نحو قسنطینة

 معالجة شخصیة+   Google Earth: المصدر
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لقد كانت االستخدامات الصناعیة بمدینة میلة في الماضي القریب ذات وزن اقتصادي كبیر لما وفرتھ من      

مناصب شغل و مداخیل تعود للمدینة و كذلك مختلف التعامالت داخل االقلیم وھي بدورھا أحدثت حركة تنقل 

ي التمثل إال واجھة باسم كبیر، حیث كبیرة تساھم في ازدھار النمو الحضري، إال أنھ وفي وقتنا الحالي فھ

 .اضطرت بعض المصانع إلى اإلقفال وتسریح العمال
  

  :النقل و المواصالت والشبكات التقنیةاستخدامات  - 10
  

تعتبر الشبكات بمثابة الشرایین التي تعطي الحیویة للمجال الحضري، وتضمن لھ كل االحتیاجات الخاصة      

  .إلى معرفة الخصائص العامة للشبكات وتحدید نقاط التدخل علیھابھ، وتھدف دراسة ھذا العنصر 
  
  :النقل و المواصالتستخدامات ا -أ
  

 شبكة الطرق:  
  

تعتبر شبكة الطرق أحد أھم مقومات التنمیة، حیث لھا دور مھم في دوام الحركة لمجال ما، تحقق اإلتصال      

بین مختلف المناطق، تطویر و استمرار مختلف الوظائف الحضریة وتحقیق النمو اإلقتصادي ألنھا تساھم في 

ن التجمعات العمرانیة وبین مناطق اإلنتاج ازدھار التجارة و األنشطة اإلقتصادیة وسھولة الحركة المروریة بی

  .ومناطق التوزیع
  

كما تلعب طرق النقل دورا فاعال في تحدید وانتشار صور اإلستخدام المختلفة، فأي استخدام الیقوم إال إذا      

توفرت عناصر قیامھ، وأھم ھذه العناصر طرق النقل و المواصالت، إذ أن الطرق كانت سببا رئیسیا في تحول 

المدن من النمو الدائري حول مركز معین إلى نمو على محاور الطرق الرئیسیة في شكل أقرب إلى النجمة 

التي تمد أذرعا كثیرة في اتجاھات متعددة ترتبط بالطرق، كما أنھا العامل الحاسم في تحدید مدى إشعاع 

خالیة التي من خاللھا یمكن التعرف على المدینة، وإذا كان المسكن أھم مباني المدینة فالشارع ھو أھم األماكن ال

  . 1خطة المدینة
  

بالنسبة لمدینة میلة فھي تتمتع بشبكة طرق شطرنجیة ذات شوارع متعامدة على مستوى المركز األوروبي      

من إجمالي المساحة الحضریة الرئیسیة، أما النسیج المحیط بالمركز  %10.33حیث تشغل نسبة معتبرة تقدربـ 

ر مخططة نتجت عن انتشار المباني الفوضویة، إذ أن أغلبیة الطرق بالمدینة ضیقة وتعاني من بھ طرق غی

مشكل األشغال الدائمة مما أدى إلى اختناق واكتظاظ حركة المرور عبر المدینة، باإلضافة إلى قلة باحات 

عبر المدینة، أما الطرق  السیارات ومنھ خلق المشاكل السابقة الذكر كما یؤثر كذلك على المبادالت التجاریة

غلبیتھا في حالة متوسطة إلى جیدة وھذا یساعد في أالتي تربط المدینة بالبلدیات و الوالیات المجاورة لھا فإن 

  :ھمیتھا ووظیفتھا كالتاليأزیادة دینامیكیة المدینة، وھي تتوزع بمجال الدراسة حسب 

                                                
 158، ص1980جغرافیة العمران ، بیروت : عبد الفتاح محمد وھیبة. د 1
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    : طرق أولیة -
یة وكذلك البلدیة، عموما حالتھا اإلنشائیة متوسطة إلى جیدة، تعرف حركة تتمثل في الطرق الوطنیة والوالئ     

  :مرور كثیفة خاصة الوطنیة بالدرجة األولى ویوجد بمدینة میلة
  

والذي یربط مدینة میلة بوالیة قسنطینة من الجھة الجنوبیة الشرقیة وبلدیة زغایة من الجھة : 79طریق وطني 

، وھو من م 8.50م وعرضھ  472.90، یبلغ طولھ )المركز األوروبي(دینة الشمالیة الغربیة ویمر بوسط الم

  .الخ.......تجارة، خدمات، تجھیزات: أھم الطرق بالمدینة إذ تتركز على جانبیھ العدید من األنشطة
  

 2Aالوالئي والطریق من الجھة الجنوبیة الشرقیة للمدینة  79 یربط بین الطریق الوطني :A79طریق وطني 

وأنشأ ھذا الطریق  ،مرورا بشرق المنطقة الصناعیة إلى حي التحصیص الشماليقرارم قوقة المتجھ إلى بلدیة 

  .لتخفیف الضغط على وسط المدینة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

وھذین المحورین الھامین واللذان یتمیزان بحركة مرور كثیفة، وھذا ما یؤثر سلبا على حركة المرور      

داخل النسیج العمراني للمدینة، ناھیك عن اإلزدحام والضجیج الذي یسببانھ، وبھذا تم إنجاز محور یربط بین 

  .وب الغربي لمدینة میلةمن جھة الجن )5Aطریق وطني (إلى سیدي خلیفة  79الطریق الوطني 
  

  .كلم والذي یربط بین وسط المدینة ببلدیة القرارم قوقة15.90 طولھ  :2Aطریق والئي 

  

  

 مركز المدینة

 صناوة السفلى

  79الطریق الوطني : )70(و  )69(الصورتان رقم 

  Google Earth: المصدر
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   :طرق البلدیة

  .الذي یربطھا بفرضوة و قیقایة الواقعة في حدود بلدیة قسنطینة 102الطریق البلدي         

  .الذي یربط بین مقر الوالیة و بوفوح 01الطریق البلدي رقم         

  .الذي یقع بالجھة الجنوبیة الشرقیة للمدینة الذي یربط بین مقر الوالیة و مارشو 02الطریق البلدي رقم         

  .غربي لھاالذي یربط بین مقر الوالیة وأوالد بوحامة الواقعة بالجنوب ال 03الطریق البلدي رقم         
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .وھذه الطرق لعبت دور في فك العزلة عن مدینة میلة وربطھا بالمدن المجاورة     
       

  :طرق ثانویة -
  

حیاء الكبرى ، حیث وبفضلھا یمكن التواصل بین األاألحیاء بالمدینةتتفرع من الطرق األولیة باتجاه مختلف      

  :والتجمعات السكنیة المتواجدة بالمدینة وھي
  

طریق یربط بین میلة القدیمة وحي الكوف، طریق یربط بین حي بن صالح و حي الكوف وآخر یربط بین      

سیدي العواد الذي ینطلق من الطریق ، وطریق یربط بین )مسكن 500(حي بن صالح وحي العربي بن الرجم 

  .الخ ....و میلة القدیمة 79الوطني رقم 
  

مثل الطریق بوالفلفل الرابط بین مركز (وحالة الطرق اإلنشائیة من متوسطة إلى سیئة في بعض األحیان      

 المدینة وحي الخربة السفلى یعرف وضعیة سیئة على طول مساره في معظم األحیان وخاصة عند سقوط

  ). األمطار

  طریق والئي بمركز المدینة): 71(الصورة رقم 

 2016 دیسمبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر
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  2017سنة  ZUHNأعمال التھیئة لألرصفة بالطریق الثانوي بالخربة ): 73(الصورة رقم 

  ثانوي طریق): 72(الصورة رقم 

  یربط بین میلة القدیمة وحي الكوف 

 2016 دیسمبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر

 2016 دیسمبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر



 التعریف بمدینة میلة وواقع استخدامات األرض الحضریة بھاالفصل الثاني                                                             

  

 
128 

  :الممراتالطرق الثالثیة و  -
  

تنطلق من الطرق الثانویة وتخدم األحیاء بشكل مباشر حیث تربط بین الوحدات السكنیة الطرق الثالثیة      

من متوسطة ، حالتھا اإلنشائیة حیث یختلف شكلھا العام باختالف تموضع المباني وتستخدم من طرف الراجلین

  .حیاء البناء الفوضويأخاصة بأطراف المدینة وكذا في  إلى سیئة

أما الممرات تتفرع من الطرق الثانویة و الثالثیة تخدم التجمعات السكنیة و تنتشر عبر مجال المدینة حالتھا 

  )10(ھذا ماتؤكده الخریطة رقم  .االنشائیة متوسطة

  
  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطرق الثالثیة نماذج من:)77(و)76(و)75(و)74(الصور رقم 

  حي لعوامر

 طرق غیر معبدة

  حي بن صالح 

 عبدق میطر

  تحصیص بن محجوب

 معبد مع أرصفة غیر مھیأةطریق 

 2016 دیسمبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر
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  شبكة الطرق 10خریطة رقم 
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  :أماكن توقف السیارات -
  

، بھدف تنظیم السیر مخصصة لركن مختلف وسائل النقل البریةماكن عبارة عن قطع أرضیة و أھي      

بالمدینة و التخفیف من المشاكل المروریة وتفادي اإلزدحام، وبمدینة میلة یوجد نقص كبیر لھذه األماكن خاصة 

في وسط المدینة التي تعاني من ازدحام كبیر بسبب كثرة الحركة من جھة وضیق الطرق من جھة ثانیة وكذلك 

ل األرصفة من قبل السكان لركن سیارتھم، لذلك یوجد مشروعین في طور اإلنجاز لحل ھذا المشكل استغال

بالمنطقة السكنیة  و الثانیة ²م600یتمثل في حضیرتین للسیارات بطوابق، األول بمركز المدینة مساحتھا 

    .   ²م1727تبلغ مساحتھا  التيالخربة  الحضریة الجدیدة
  

المالحظ بمدینة میلة ھو وجود ھیراركیة لشبكة الطرق حیث ھناك األولیة التي تربط المدینة بالمجال      

وطرق ثانویة تربط بین أحیاء المدینة وطرق ثالثیة تتواجد داخل األحیاء تربط بین ) الخارجي(المحیط بھا 

ا نوعیة اآللیات التي تمر فوقھا، الشيء مختلف الوحدات السكنیة، تختلف فیما بینھا من حیث كثافة السیر وكذ

اإلیجابي ھو أن المدینة التعاني العزلة في أي حي من أحیائھا أما السلبي فھو الحالة اإلنشائیة لھذه الشبكة حیث 

  . نجد بعض الطرق حالتھا من متوسطة إلى سیئة، ومنھا الغیر معبدة وھذا في بعض األحیاء الجدیدة

  
 النقل الحضري:  

یكتسي قطاع النقل أھمیة كبرى بمدینة میلة من خالل حجم الخدمات التي یوفرھا ونسبة التشغیل التي      

یستقطبھا، حیث عرف القطاع تطورا ھاما نتیجة تحریر مجال االستثمار فیھ والتي أدت إلى زیادة  الحضیرة 

  .الموجھة للنقل بشكل غیر مسبوق
  

یسایره إنشاء و إنجاز محطات بریة و حضریة موجھة الستقبال المواطنین ھذ التطور في وسائل النقل لم      

في ظروف أحسن و أأمن، الشیىء الذي خلق بعض من الفوضى وتردي خدمات النقل وضعف التحكم الجید في 

  .المتعاملین، حیث تعتبر ھذه األخیرة الحلقة الضعیفة في سلسلة تنظیم قطاع النقل
  
  :منشآت االستقبال -
  

، )المحطات البریة و الحضریة ( تفتقر مدینة میلة لمنشآت استقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات      

والمتواجد منھا عبارة عن مساحات توقف غیر مصنفة و غیر مھیئة، حیث بعد تحریر خدمات النقل وفتح 

خماسي األول، مخطط الھضاب المخطط ال(القطاع لالستثمار، وتزاید عدد الناقلین وافتقار القطاع ألي مشروع 

، و الخاصة بھیاكل اإلستقبال ال سیما المحطات البریة و الحضریة، ومراكز )العلیا، مخططات البلدیة للتنمیة 

تعلیم و إجراء امتحانات رخص السیاقة و انعدام أدنى شروط الراحة و األمن في المتواجدة منھا، حیث أصبحت 

خبط في مشاكل تسودھا الصراعات من حین آلخر خاصة داخل ھذه ھذه الوضعیة ھاجسا جعلت القطاع یت

  .المحطات
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 القطاع الحضري رقم (تقع بالجھة الغربیة لمركز المدینة بحي بوالطوط : محطة نقل المسافرین

یمثل الجزء  ²م 5617تشغل مساحة تقدر بـ  1980دي إلى بلدیة زغایة، أنشأت سنة ؤعلى الطریق الم) 08

  .209بحضیرة مركبات تقدربـ  17وھي تعتبر غیر مصنفة، عدد األرصفة بھا  ²م 258ي المبني منھا حوال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إن غیاب محطة حضریة على مستوى مدینة میلة، أدى بالظرورة إلى استعمال  :المحطات الحضریة

مما شوه المنظر العام للمدینة و زاد ) Points de stationnement(و استغالل شوارع المدینة كنقاط وقوف 

في اختناق حركة المرور، حیث نأمل أن یتجسد مقترح توسیع المحطة الحالیة حتى تتمكن من استعاب أھم 

  .لخطوط التي تستعمل الشوارع للتوقف و التي تحتاج إلى تكفل مالي إلنجاحھا
  
خط  19تضم شبكة النقل الحضري بواسطة الحافالت بالوالیة ): قطاع خاص(النقل الحضري بالحافالت  -

مركبة، أغلبھا ینشط على مستوى  292مراكز حضریة بحضیرة إجمالیة تقدر بـ  07مستغل على مستوى 

متعامل، ولقد ارتأت مدیریة النقل تنظیمھا  161خطوط مستغلة إضافة إلى  08مركبة و  169بـ  میلةمدینة 

        COVI MILوفقا لتوجھات مخطط حركة المرور المعد مأخرا والذي یتابع من طرف مجلس مدینة میلة 

ء نقاط التوقف الحالیة و المتعلقة بتقلیص عدد الخطوط إلى أربعة من خالل دمج خطین في خط واحد مع إلغا

ماي وفق المخطط  01بمركز المدینة واستحداث نقطتي تجمیع على مستوى شارع زروقي حسین وشارع 

خذ بعین االعتبار تغییر بعض نقاط التوقف التي أزعجت بعض االدارات و التي تسببت في األالمرفق، و 

  .ة إلشارات المرور المناسبةاختناق حركة المرور، في انتظار تجسید ذلك بعد اقتناء البلدی

  محطة نقل المسافرین ):78(الصورة رقم 

 2016 دیسمبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر
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بلدیات بحظیرة إجمالیة تقدر  05تمارس ھذه الخدمة على مستوى  :النقل الحضري بواسطة سیارات األجرة -

سیارة حضریة بمدینة میلة والتي تعرف تزایدا كبیرا في طلبات االستغالل، وتطبیقا  143سیارة، منھا  264بـ 

موقفین جدیدین موزعین على حیین لفك الخناق  تحداثفقد تم اس لتوجھات مخطط حركة المرور لمدینة میلة

من طرف السائقین  لمدینة وقد سجلنا بعض االحتجاجاتوتوزیع أحسن لھذا النوع من النقل عبر أحیاء ا

للمطالبة من تمكینھم من نقاط االستغالل ) حي بوالطوط  –وكالة جیزي ( المستغلین لنقطتي التوقف الجدیدتین 

  .غیر أن ھذه النقاط مشبعةالقدیمة 
  

  2015بمدینة میلة  نقاط التوقف لسیارات األجرة وعددھا في كل موقف): 25(جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدیریة النقل لوالیة میلة      :المصدر
  

  
  

  
  

  

  

عدد سیارات األجرة في   نقاط التوقف
  كل موقف

  26  شارع الحریة
  26  زغدود علي

  26  أمام محطة المسافرین
  26  بجانب الملعب

  22  أمام وكالة جیزي
  CAAR 17أمام مقر شركة التأمینات 

  143  المجموع

  نقطة التوقف لسیارات األجرة أمام مقر شركة التأمینات ):80( و)79(رقم تانالصور

 2016 دیسمبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر
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  :النقل النوعي -

حافالت تضمن بواسطتھا خدمات النقل  08تملك مدینة میلة حضیرة حافالت تقدر بـ  :المدرسيالنقل      

   .مقعد 204المدرسي  بسعة تقدر بـ 

حافلة  33متعاملین بواسطة  03ارتأت مدیریة الخدمات الجامعیة اتفاقیة نقل الطلبة مع  :النقل الجامعي     

   :خطوط وھي 04مقعد موزعة على  3300بسعة تقدر بـ 

 01  المركز الجامعي میلة –خط رابط بین القرارم قوقة. 

 02  المركز الجامعي میلة –) وسط المدینة(خط رابط بین میلة. 

 01  المركز الجامعي میلة –خط  رابط بین فرجیوة. 

یرخص ھذا النوع من النشاط لتمكین الشركات أو المؤسسات أو أصحاب األعمال  :النقل للحساب الخاص     

  .بنقل عمالھا بوسائلھا الخاصة أو باللجوء إلى اتفاقیات مع الخواص

ملي النقل العمومي خارج خطوط سیرھم، عادة یشمل وھي عملیة نقل استثنائیة تقدم لمتعا :النقل الظرفي     

  .نقل الجمعیات الریاضیة، السیاسیة، الثقافیة والشبانیة

) دار الشباب میلة ( منح رخص استثنائیة دولیة لفائدة مدیریة الشباب و الریاضة  :النقل الظرفي الدولي     

  .21/12/2015بجمھوریة تونس الشقیقة بتاریخ في إطار التبادل الشباني  

  وھي مثال :مقاییس نقل خاصة      

  2015دیسمبر  29و  26/27/28للملتقى الوطني للزعیم الراحل ھواري بومدین بمیلة أیام  25الطبعة 

 .حیث تم تخصیص مجموعة من الحافالت لھذا الملتقى

 من أجل إجراء امتحانات نھایة السنة في أحسن الظروف  .  

من خالل ما سبق یتبین أن قطاع النقل من أھم القطاعات اإلستراتیجیة وذا أھمیة كبرى في مدینة میلة حیث      

یترجم الحجم الكبیر للمتعاملین بالقطاع بما في ذلك المستثمرین في مختلف الصنادیق و الوكاالت، أھمیتھ من 

یقدمھا في مختلف النشاطات، إال أن ھذا  نھ أصبح یشكل قطاعا ھاما للتشغیل إضافة إلى الخدمات التيأحیث 

القطاع لم یحض بنصیبھ من برامج التنمیة التي أطلقت بوفرة خالل السنوات األخیرة على غرار القطاعات 

          محطات بریة (األخرى حیث أصبح غیاب وعدم توفر المدینة على منشآت االستقبال بمختلف أنواعھا 

انات رخص السیاقة ھاجسا وأھم األسباب التي لم تدع القطاع یرتقي إلى و مضامیر إجراء امتح) و حضریة

المستوى التطلعات، كما أن رھن تھیئة و تجھیز مساحات التوقف الحالیة وتطویرھا بقرارات البلدیة ال تنفذ 

معظمھا فاقم من الوضعیة المتدنیة لقطاع النقل حیث ساھمت ھذه المحطات الغیر مؤطرة أو المحروسة من 
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نشوء خالفات بین الناقلین تنتھي عادة باحتجاجات أرھقت اإلدارة في حلھا بالتدخل في كل مرة باإلضافة إلى 

  .وجمیع مظاھره السلبیة ) دون رخصة ( توظیف النقل الموازي 
  

كما أن ترسانة القوانین المنظمة للقطاع لم تسایر في اآلونة األخیرة المستوى المطلوب من أجل التحكم      

األمثل في تحسین خدمات القطاع السیما حالة ونوعیة وعمر المركبة و الشروط الواجب توفرھا في الناقل، 

  .حیث تبقى القرارات مقیدة بھذه النصوص التي ال تخدم تحسین خدمات النقل مقارنة بالحفاظ على حقوق الناقل

  
بنادي الصنوبر من أجل  2014صیة سنة إن تحضیر الجلسات الكبرى الوطنیة للنقل من طرف الوزارة الو     

معالجة تطور ھذه القوانین لھو خیر دلیل بأن منظومة النقل بحاجة إلى مراجعة نبقى في انتظارھا وفي أمس 

  .  الحاجة إلیھا
  
  :الشبكات التقنیة -ب
  

النشاطات تلعب الشبكات التقنیة دور كبیر في حیاة السكان و عنصر مھم في تمركز الخدمات و      

االقتصادیة، و تتمثل الشبكات التقنیة في شبكة المیاه الصالحة للشرب، شبكة الصرف الصحي، شبكة الكھرباء 

  .و الغاز الطبیعي
  
  :شبكة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب -

 
باطھ بجمیع یعتبر الماء ضروري لحیاة اإلنسان وذلك لكثرة استعماالتھ الیومیة المتنوعة باإلضافة إلى ارت     

  .النشاطات االقتصادیة و الحضریة 
  

تمول مدینة میلة بالمیاه الصالحة للشرب من المیاه المعالجة بمحطة عین التین التي تتم تغذیة ھذه المحطة      

من میاه سد بني ھارون، ھذا األخیر الذي یزود العدید من المدن بالمیاه ومن بینھا مدینة میلة، تعالج ھذه 

ه المعالجة بواسطة محطة الضخ إلى الخزان الیوم، توجھ ھذه المیا/³م 67150 - 30341المحطة حوالي من 

  .الموجود بصناوة العلیا ثم إلى باقي الخزانات األخرى 
  

، أما بالنسبة  ³م19950خزان بقدرة استیعاب  24تتكون شبكة المیاه الصالحة للشرب ببلدیة میلة من      

، بالنسبة لطول اإلجمالي )26(خزان وھي موزعة كما یبینھ الجدول رقم  16لمدینة میلة فھي تحتوي على 

م ، وقد عانت قنوات ھذه شبكة من 167032م أما طول شبكة التوزیع فھي تقدر بـ 260501لشبكة فیقدر بـ 

مشكل التسرب و القدم في معظم أحیاء مدینة میلة، لذا أخذت الدولة على عاتقھا تجدید ھذه القنوات بدایة من 

لطوط، المدینة القدیمة، صناوة العلیا و السفلى، حي العوامر، حي بن حي بوا(باقي األحیاء األخرى  ىالمركز إل

، بالنسبة للربط بھذه الشبكة فمعظم منازل مدینة میلة موصولة بشبكة المیاه الصالحة للشرب )الخ.....محجوب
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فرد أثناء /یوم/ل142، وتقدر نسبة استھالك الفرد للماء في الیوم إلى %97إذ تصل نسبة التغطیة إلى 

  .2015حصائیات قامت بھا مدیریة الري في سنة  إ
    

  2015بمدینة میلة توزیع الخزانات ): 26(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  مدیریة الري لوالیة میلة       :المصدر

    

 :شبكة الصرف الصحي -

تلعب شبكة الصرف الصحي دورا مھما في الحیاة الصحیة للمواطن إذ ترمى بھا المیاه المستعملة التي      

كلم و قطر أنابیبھا 82تضم میاه المنازل و المصانع وكذلك میاه األمطار، یبلغ طول ھذه الشبكة بمدینة میلة 

 %1.5إسمنت مسلح و  %52.5إسمنت مضغوط،  %46لدینا  ملم، أما مادة الصنع1200 - 300یتراوح مابین 

PVC.  

و نظرا لالنحدارات الموجودة الممیزة لموضع مدینة میلة فإن عملیة تصریف المیاه المستعملة سھلة وتتم      

أقل  %95یوم، بالنسبة لعمر قنوات ھذه الشبكة /³م835یوم و یعالج منھا /³م900بطریقة جیدة بصبیب یقدر بـ 

سنة، وھناك دراسة في طور اإلنجاز من طرف مدیریة الري لتشخیص ھذه  40 -20من   %05سنة و 20من 

 15000أي حوالي  %86الشبكة ووضع مخطط جدید من أجل تجدیدھا، وتصل نسبة الربط ببلدیة میلة إلى 

العینة حسب مدیریة الري، أما بالمدینة فتصل نسبة الربط حسب  2015منزل موصول بشبكة التطھیر سنة 

  موقع الخزان
الخزانات 

  )³م(المتواجدة 
  )³م(الحجم الكلي 

  صناوة العلیا
  1000  1000خزان 

  1500  750×2خزان 

  6000  3000×2خزان   الخربة العلیا

  1000  1000خزان   الخربة السفلى 

  1000  500×2خزان   حي لعوامر

  1000  500×2خزان   ADEمخابر 

  1000  1000خزان  اإلخوة شرطیوة

Les oliviers 
  1000  1000خزان 

  700  350×2خزان 

 صناوة السفلى
  2000  2000خزان 

  1000  1000خزان 

  17200  16  المجموع
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المتواجدة باألحیاء تعاني النقص من ھذه الشبكة خاصة ،إذ توجد بعض المنازل  %98.44المأخوذة إلى 

  .الفوضویة كحي صناوة العلیا والخربة السفلى وحي اللعوامر
  
 :شبكة الكھرباء -

لبشري فحسب  تعد الكھرباء من المنشآت األساسیة و عنصرا فعاال ومدعما للنمو الحضري، لیس للعنصر ا     

  .بل حتى للنشاطات االقتصادیة المختلفة والشوارع الرئیسیة و الثانویة  وحتى الثالثیة
  

وخطان  ،خر یقع بالغربآلخط یقع بشرق المدینة وا) KV60(یمر بمدینة میلة خطان للضغط العالي      

یموالن المدینة و باقي یمران من شرق المدینة وكذلك جنوبھا وغربھا حیث ) KV30(للضغظ المتوسط 

كلم  02وھذه الخطوط تمر بالمحطة الرئیسیة الموجودة على بعد  ،التجمعات الثانویة وحتى البلدیات األخرى

  .المؤدي إلى قسنطینة 79من مركز المدینة بمحاذاة الطریق الوطني رقم 
  

ض ضغط التیار الكھربائي وتحتوي المدینة على محوالت باطنیة و محوالت سطحیة التي تعمل على تخفی     

فولط حتى یكون قابل لالستھالك من طرف مختلف االستخدامات، وبلغت نسبة  220و  380العالي إلى 

، أما المدینة فقد وصلت نسبة التغطیة بالكھرباء 2013سنة  1 %99.16التغطیة بالكھرباء في بلدیة میلة بنسبة 

  .من إجمالي المساكن المشغولة %100إلى 
   
 :الغاز شبكة -

للغاز دور أساسي ومھم في عملیة التھیئة الحضریة لما یوفره من طاقة لالستخدامات المختلفة سواء كان      

وتزود بلدیة میلة بالغاز الطبیعي من الخط الذي یزود  ذلك داخل المنزل أو النشاطات الحرفیة أو التجاریة،

را بوسط البلدیة جنوب مدینة میلة ثم ینعطف مدینة قسنطینة، ویعبر البلدیة من الجھة الجنوبیة الشرقیة مرو

، بینما التجمع الرقاید باتجاه بلدیة سیدي مروانشماال یقطع مدینة میلة في أقصى الشمال الغربي بحي بو 

الحضري یمون بالغاز الطبیعي انطالقا من األنبوب الذي یأتي مباشرة من قسنطینة ویتمیز بالضغط المرتفع، 

محوالت لتخفیف ھذا الضغط وبالتالي إیصال الغاز الطبیعي إلى مختلف األحیاء ومنھ كما أن الشبكة مزودة ب

یتوزع على مختلف االستخدامات من خالل قنوات باطنیة ذات أقطار مختلفة، و بلغت نسبة التغطیة بالغاز 

  .من إجمالي المساكن المشغولة %98.16الطبیعي في مدینة میلة بـنسبة 

  

  

  

  
  

                                                
1 PDAU INTERCOMMUNAL : MILA, ZEGHAIA, SIDI MEROUANE, AIN TINN (2015) 
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 :النفعیةاالستخدامات   -11

اإلستخدامات النفعیة تساھم في تنظیم المجال الحضري و إضفاء عنصر الجمال فیھ، فھي مجموع المساحات 

، و حدائق عمومیة وحدائق صغیرة، تنجز )parc(الخضراء و الساحات العمومیة كالمنتزھات الحضریة 

   .1طفالملیھا من السكان وخاصة األھا راجلین وال تشكل خطرا على مستعیبمقاییس معینة مثل سھولة الذھاب إل
  
  :المساحات الخضراء -أ

تشكل المساحات الخضراء بكل أنواعھا من غابات، حدائق و غیرھا عنصرا ھاما في حیاة اإلنسان لما      

توفره من تلطیف الجو و الراحة و الترفیھ لسكان المدینة كما تساعد على حمایة البیئة و المدینة من التلوث 

و بالتالي ھرا جمیال للمجال الحضري الجوي و مكافحة انجراف التربة و االنزالقات األرضیة، كما تعطي مظ

  .یجب توفرھا و تھیئتھا عبر المدینة و الحفاظ علیھا
  

وال شك أن الحدائق العامة ھي إحدى أھم مرافق الترویح عبر التاریخ ذلك أنھا األقدم و األیسر و األقل      

       تكلفة، و ھي في الغالب األقرب لمكان السكن، فأضحت قضیة الترویح و عدم توفر المساحات الخضراء

د أماكن ترویحیة جدیدة یقضي فیھا المواطن مخططي المدن الذین باتوا یبحثون عن إیجا تشغلو الحدائق العامة 

بعض من أوقات فراغھ، وبالطبع فإن المشكلة تفاقمت مع اإلمتداد األفقي للمدن وارتفاع أسعار األراضي في 

  .   ضواحي الذي أدى إلى تنافس غیر عادل بین استخدامات األرض على حساب اإلستخدام النفعيال
  

، )27(یدانیة للمجاالت الخضراء في مدینة میلة و المبینة في الجدول رقم ومن خالل نتائج المعاینة الم     

، حیث تغطي المساحات الخضراء بمدینة میلة 2حظنا نقص في الحدائق العامة و غیاب تام للحظائر الحضریةال

فرد وھو /²م2.71من إجمالي مساحة المدینة حیث یقدر نصیب الفرد بـ  %1.42ھكتار بنسبة  18.35حوالي 

وأھم المساحات الخضراء الموجودة  ،فرد/²م10فرد والعالمي البالغ /²م6.08أقل من المعدل الوطني المقدر بـ 

  :نذكر
  

تقع بالمنطقة  مھیئة لكنھا مھملة دیقةھي كذلك ح :المقابلة للمستشفى اإلخوة مغالوةالعمومیة الحدیقة * 

  .²م 4930، مساحتھا حوالي ) ZHUN(السكنیة الحضریة الجدیدة 
  
حدیقة باإلسم فقط لكن الواقع یقول بأنھا أشبھ بمكب للنفایات بشتى أنواعھا  ):جنان البایلك(الحدیقة العامة * 

بما فیھا مخلفات المحالت المقابلة، فھي حدیقة مھجورة قدیمة شوھت المنظر العام خاصة و أنھا تقع في قلب 

تعود إلى فترة وجود اإلستعمار فھي مخططة  ² م4809.72مركز المدینة بجوار البلدیة بمساحة صغیرة تقدر بـ 

                                                
  رسالة ماجستیر في التھیئة –اإلشكالیة القائمة و الرؤى المستقبلة  –استخدامات األرض وكیفیة تنظیمھا في مدینة الحروش بوالیة سكیكدة :بوشرمة نجاة 1
   

   95ص . 2015العمرانیة و البیئة، كلیة علوم األرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة جامعة قسنطینة، جوان 
 
المساحات الخضراء المحددة و المسیجة عند االقتضاء و التي تشكل فضاء للراحة و الترفیھ و التي تحتوي على تجھیزات للراحة و اللعب التي تتكون من  2

 .و التسلیة و الریاضیة و اإلطعام كما یمكن أم تحتوي على مسطحات مائیة و مسالك التنزه للدراجات
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جدید من طرفھم، كانت قبل سنوات قلیلة البأس بھا، لكن بمجرد نزع السیاج عنھا من أجل إعادة تھیئتھا من 

حدث لھا مالم یكن في الحسبان خصوصا وأن المشروع لم یجسد  2009 ضمن مشروع التحسین الحضري سنة

  .إلى حد الساعة والصور التالیة تبین كیف كانت وكیف أصبحت

  .²م625خرى بالجھة الشمالیة لمركز المدینة مساحتھا حوالي أكما توجد حدیقة  *  
    
س ومكان ارتیاح للمواطنین، وأكدت فالسلطات الوالئیة تؤكد بجعل المساحات الخضراء معلم تاریخي ومتنف 

كذلك أن مجھوداتھا ال تنجح دون مساھمة المواطن اإلجابیة من خالل المحافظة على المساحات الخضراء 

  ".الید الخضراء"المنجزة ضمن فكرة 

میلة فاستعادة الوجھ الجمیل للمدینة یمر بحتمیة إعادة اإلعتبار للمساحات الخضراء الكفیلة بتقدیم والیة      

  .حلة یحلم بھا المواطن المیلي جملبأ

  
  2015بمدینة میلة توزیع المساحات الخضراء المھیأة ): 27(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحقیق میداني + 2015 )میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان( مابین البلدیاتالمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر
  

  الخصائص  )²م(المساحة   )الحي(الموقع 

  المركز األوروبي
  حدیقة عمومیة مھیأة بمركز المدینة  4809.72

  حدیقة تتوسط المباني السكنیة   625

المنطقة السكنیة 
  الجدیدة الحضریة

4930  
مقابلة للمستشفى اإلخوة  حدیقة عمومیة مھیأة

  مغالوة

70  
مساحة خضراء مھیأة تقع على مستوى 

مفترق الطرق بالقرب من بنك الجزائر و 
  مدیریة الري و الدرك الوطني

  1825.85  بالد اإلخوة بن معمر

مساحة خضراء مھیأة تقع على مستوى 
 مركز(مفترق الطرق بین أربعة أحیاء
محجوب  المدینة، بوالطوط، تحصیص بن

  ) وحي بالد اإلخوة بن معمر

  صناوة السفلى
مساحة خضراء مھیأة تقع على مستوى   729.54

  مفترق الطرق بالقرب من مسجد التوبة

مساحة خضراء مھیأة تقع على مستوى   515
  مفترق الطرق بالقرب من ملعب بلقاسم بلعید

    13505.11  المجموع
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  رمي النفایات

 الصلبة

  بمركز المدینة )جنان البایلك(الحدیقة العامة  :)85(و)84(و)83(رقم  الصور

  الحدیقة العمومیة ):82(الصورة رقم 

  المقابلة للمستشفى اإلخوة مغالوة 

مساحة خضراء مھیأة تقع على مستوى  ):81(الصورة رقم 

  المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدةب مفترق الطرق

 2016 دیسمبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر 2016 دیسمبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر

 2016 دیسمبر  الباحثةمن إلتقاط : المصدر
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أما بالنسبة للمساحات الخضراء المشجرة والغیر 

مھیئة تتمثل في البساتین فھي متوفرة بكثرة خاصة 

الجھة الشرقیة للمدینة بمیلة القدیمة و التحصیص 

مساحتھا حوالي  ،الشمالي و صناوة السفلى

، باإلضافة إلى األشجار التراصفیة  ²م 170040

  .وحدائق تابعة للمنازل
  

  

       
  
  :الساحات -ب
التي تؤدیھا یتضح تأثیر الساحات وانعكاساتھا على حیاة األفراد ونوعیة الوسط بالنظر لوظائفھا المتعددة      

في خدمة السكان، فھي مخصصة لتجمع والتقاء السكان و غالبا ما تكون بمحاذاة الطرق المھمة كالساحة التي 

أنظر إلى الصورة رقم . ²م1600بحي صناوة السفلى مساحتھا حوالي " عین الصیاح"تقع بالمنطقة المسماة 

)89 (  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

مساحتھا  ZHUNمسكن بحي الخربة  500مسكن و  300متواجدة بحي  كما توجد أماكن للجلوس مھیئة     

  .إال أن ھذه األماكن تعاني اإلھمال و التخریب ²م2699.06حوالي 

  بمیلة القدیمة بساتین ):86(الصورة رقم 

  ساحة مھیئة بعین الصیاح ):87(الصورة رقم 

 2016 دیسمبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر

 2016 أكتوبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر
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  :استخدامات أخرى -12
  

مثل محطة البنزین تقع بمركز المدینة تتمثل في االستخدامات التي ال تنتمي ضمن االستخدامات السابقة      

، و المذبح البلدي بالجھة الشمالیة الشرقیة للمدینة بحي بوالطوط، مركز 79بمحاذاة الطریق الوطني رقم

 للمؤسسة الجزائریة للمیاهللكھرباء بالجھة الجنوبیة الشرقیة للمدینة بحي صناوة العلیا، حظیرة للشاحنات تابعة 

         ، إقامة للضیوف تابعة لمقر والیة میلة بالمركز األوروبي، یة الحضریة الجدیدةالمنطقة السكنتقع بحي 

و مستودع بن ناصر الذي یقع بین حي صناوة العلیا و حي طریق أوالد بوحامة، إضافة  إلى خزانات المیاه 

ا ھو موضح في كم. ھكتار4.67المنتشرة في المدینة، تستحوذ ھذه االستخدامات على مساحة تقدر بحوالي 

   .)28(الجدول رقم 

 
  بمدینة میلةتوزیع االستخدامات األخرى ): 28(جدول رقم 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحقیق میداني  +2015 )میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان( مابین البلدیاتالمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر
 

  )²م(المساحة   العدد  االستخدام
  4820  01  المذبح البلدي

  491.67  02  )البنزین(محطة خدمات 
 Centrale(مركز للكھرباء 

électrique( 01  10196.23  

  9272.17  01  حضیرة شاحنات
  3918.53  01  إقامة للضیوف
  3513  01  قاعة حفالت
  9524  01  مستودعات

  4975  16  خزانات المیاه
  46710.6  23  المجموع

  مسكن 300أماكن للجلوس مھملة بحي  :)89(و)88(رقم  تانالصور

 2016 دیسمبر  من إلتقاط الباحثة: المصدر
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  :الشاغرة األراضي -13
  
ال تعد استخداما بالمعنى المفھوم إنما ھي مناطق غیر مطورة وینشأ صراع و منافسة على امتالكھا من قبل      

  .االستخدامات األخرى، فھي عبارة عن مساحات لم تستغل بعد في أي نشاط
  

ات كلما بشكل متفاوت بین األحیاء حیث یقل ھذا النوع من المساح عبر المجال حات الشاغرةاتنتشر المس     

اتجھنا نحو المركز، حیث برمج جزء منھا إلنشاء مشاریع سكنیة و تجھیزات مختلفة حسب مخططات شغل 

األراضي، و الجزء األخر عبارة عن أراضي ذات ملكیة خاصة، عموما بلغت المساحات الشاغرة بمدینة میلة 

المساحات لتغطیة العجز  من مساحة المدینة، یمكن استغالل ھذه %23.81ھكتار بنسبة 307.57حوالي 

  .الموجود من االستخدامات السكنیة وباقي االستخدامات األخرى

  
  میلة توزیع األراضي الشاغرة بمدینة): 29(جدول رقم 

المساحات 
 1)ھكتار( الشاغرة

مساحة 
 )ھكتار(الحي

  األحیاءتسمیة 

 المركز األوروبي 60 2.75
 المدینة القدیمة 74 18
 صناوة السفلى 62 9

  ) ZHUN( المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة 38.5 8.28
 الخربة السفلى 56.5 9.27
 بن معمر اإلخوة بالد 79 6.36
 تحصیص بن محجوب 93.9 24

 بو الطوطحي  69 21.92
 الطیایبةحي  93.5 42.72
 الشمالي الحي 132.5 67.65
 صناوة العلیا 226 98.57
  )العوامر(طریق أوالد بوحامة  75 29.81
  ZHUN  الخربة 116 20.92

 حي بو الرقاید 116 47
  المجــــــــــــــموع 1291.9 406.25

  معالجة الباحثة  +2015 )میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان(مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر  

  

  

استخدامات ا

                                                
  AUTOCADتم تقدیر المساحات باستخدام برنامج  1
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  :خالصة الفصل
  

أول مدینة جزائریة یدخلھا اإلسالم حیث أن بھا أقدم مسجد بالجزائر و كذلك ھو ثاني تعتبر مدینة میلة      

اإلمام أبو المھاجر دینار  ببنائھأكبر و أقدم مسجد بالمغرب العربي الكبیر بعد مسجد القیروان بتونس و قد قام 

خطة : راحل التاریخیة التي مرت بھاخطة المدینة تلخص المكما أن  ،ھـ و ھو مسجد سیدي غانم59سنة 

بمركز المدینة إشعاعیة بالمدینة القدیمة حیث المركز ھو نقطة إلقاء كل أفراد المدینة بالقدیم، خطة شطرنجیة 

  .، األحیاء الفوضویة سببھا النزوح الریفي الذي ظھر بعد االستقالل مباشرةبسبب تواجد االستعمار

  
كلم جعلھا تحتل 50شمال شرق الوالیة حیث تبتعد عن مدینة قسنطینة بحوالي  مدینة میلة موقع كما أن     

م فوق سطح البحر، وھي من الناحیة الطبیعیة تشكل ھمزة 466مكانا ھاما في وسط حوض على ارتفاع قدره 

حصانة ، ھذه ال²كلم 20.31وصل بین السھول العلیا القسنطینیة و السلسلة التلیة في الشمال على مساحة تقدر بـ 

الطبیعیة جعلت من المدینة مدینة شبھ معزولة خاصة أن أھم طریق  بھا ھو ذلك الذي یربطھا بقسنطینة الطریق 

  .79الوطني رقم 

ظھور أنماط مدینة تطورا سریعا وعلى حساب األراضي الزراعیة، مما أدى إلى لالتطور العمراني ل كان و     

حیث عرفت نموا حضریا كبیرا بسبب ا التركیب الداخلي للمدینة تشكل بمجموعھمختلفة من استخدامات األرض 

بإنشاء م 1984 بعد الترقیة اإلداریةالنمو السكاني المتزاید صاحبھ استھالك واسع للمجال الحضري خاصة 

بشكل البناء الفوضوي  كما انتشر  ،وإنجاز مختلف المرافق و التجھیزات الضروریةالعدید من المشاریع السكنیة 

  .شوه المنظر الخارجي للمدینة وھذا یعود لعدم انتھاج سیاسة عقاریة فعالةر وكبی

  
وھناك العدید من الضوابط و األسباب التي أثرت و ساھمت في توزیع استخدامات األرض في المدینة على      

  .ھذا النحو و التي سنتطرق إلیھا خالل الفصل الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الثالثالفصل 

  

تحلیل و تفسیر أسباب الواقع القائم 

وآفاق ترشید استخدامات األرض 

   الحضریة

  

  تمھید

  تحلیل وتفسیر أسباب الواقع القائم: أوال

استخدامات األرض الحضریة  آفاق ترشید: ثانیا

  خالصة الفصل 
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  :تمھید

بعد أن تطرقنا إلى دراسة المجال الحضري لمدینة میلة وواقع االستخدامات األرض الحضریة بھا ووقوفنا      

على أھم الخصائص التي تمیز توزیع ھذه االستخدامات وحصر أھم المشاكل و النقائص التي تعاني منھا 

مل التي أدت إلى ھذه الوضعیة وكذلك المدینة، سنتطرق في ھذا الفصل إلى تحلیل و تفسیر أھم األسباب و العوا

شبكة التجھیز الوطنیة عتماد وھذا با الحالیة و المستقبلیة ترشید مختلف االستخدامات وتقدیر مختلف االحتیاجات

المصالح التقنیة المختصة باإلضافة إلى المعطیات اإلحصائیة   على نتائج التحقیق المیداني واستشارةو 

  .  المختلفة

  وتفسیر أسباب الواقع القائمتحلیل : أوال

:الضوابط الطبیعیة -   

ستطاع ومن الكن اإلنسان ) بالسلب واإلیجاب(بشكل مباشر استخدامات األرضفي  الطبیعیة ضوابطتؤثر ال     

للحیز  ةلحتھ بھدف تحقیق أقصى منفعة ممكنخالل التطور التقني أن یسخر بعض المعوقات الطبیعیة لمص

 .الجغرافي

ُتھیئ لإلنسان واستخدامات األرض ن العوامل الطبیعیة المؤثرة في التخطیط أوعلیھ فانھ یمكن القول ب     

ن اإلنسان ھو الذي یختار المكان وفق أو أماكن متعددة ذات خصائص وممیزات ُتمكنھ من االستقرار والتوطن

ً قوی ً قد تكون الظروف الطبیعیة عامال ً لوظیفتھ، وأحیانا ً رغبتھ وتبعا  والعوامل مما یستدعي تكیف اإلنسان معھا ا

قامة مدینة أو مخطط معین ألي منشأة كونھا عوامل مھمة ومؤثرة وقد یكون إالطبیعیة توضع في االعتبار عند 

  .، أو عكس ذلكاتأثیرھا مساعد

  :خصائص الموضع -1

ن، إذ توضح طبیعة وطبیعة انحدارھا في موضع المد) جبال، ودیان، سھول، ھضاب(تتحكم التضاریس      

و باالتجاھات المالئمة لذلك، كما یرتبط بذلك كیفیة ) أفقیا أو عمودیا(التضاریس شكل البناء وطبیعة التوسع 

  1.توزیع االستخدامات و األنشطة على أرض المدینة

قع نالحظ أن منطقة میلة تتمیز بعدم استواء السطح كما أشرنا من قبل فھي ت) 12(ومن الخریطة رقم      

          حیث یتراوح ارتفاعھ مابین مشكال بذلك منظرا مائال من الجنوب نحو الشمالضمن حوض مائل 

م على موضع تحیط بھ 466أما المدینة فھي تتوضع على ارتفاع م فوق مستوى سطح البحر، 600-م 200

  .و تقطعھ المجاري المائیة من كل جانب مما یشكل عائقا أمام توسع المدینة الجبال

                                                
 95ص. مصدر سبق ذكره: خلف حسین علي الدلمي. د 1
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 12الخریطة رقم 
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  :االنحدار -أ

بحكم وقوع مدینة میلة داخل حوض فإن االنحدار یتغیر من منطقة إلى أخرى حیث یتمیز وسط المدینة     

الجنوب و الغرب حیث تكون األراضي شبھ منبسطة في  ،باالنبساط ویزداد االنحدار كلما اتجھنا نواحي الشمال

، وھي %5- 0حیث یتراوح انحدارھا من  و القرارم قوقة و المنطقة الصناعیةحدود بلدیتي سیدي مروان 

  .مالئمة للبناء و التعمیر كما أنھا ال تشكل عائقا أمام مد الشبكات التقنیة ودون تكالیف باھظة

صالحة لبناء  ھيالجھة الغربیة و الجنوبیة للمدینة، كذلك  في %15-5األراضي ذات االنحدار من      

  .  المشاریع السكنیة خاصة و ربط مختلف المناطق العلویة

ظھر في أماكن متفرقة من المدینة حیث تضم كل من المنطقة ت %25-15األراضي ذات االنحدار من      

ن الشمالیة الشرقیة، وھناك مشاریع عمرانیة تتطلب تكالیف باھظة نسبیا و مو الجنوبیة وكذا  الشمالیة الغربیة

  .لنسیج المتقطعلاألفضل عدم البناء بھا إال 

 ،الجزء الشمالي الغربي حیث تعد كعائق أمام توسع المدینةفھو موجود في  %25بالنسبة لالنحدار أكثر من      

   .مواد بناء مالئمة و التكلفة عالیةفھي قابلة للبناء و التعمیر بشروط 

  :التركیب الصخري -ب

شرة في تخطیط وقیام المدن، تتمثل في نوعیة الصخور السائدة في منطقة ثار مباللتركیب الجیولوجي آ     

كما أن صالبة الطبقة السطحیة تمكن من تحمل ضغط  استخدامھا في عملیات البناء، المدینة، ومدى إمكانیة

 .المباني العالیة، و تساعد على مد الطرق وخطوط السكة الحدیدیة

مدینة میلة یتمیز تركیبھا الصخري بنوع من اللیونة إذ تتوضع فوق حوض طیني للزمن الثالث حیث یغطي      

المیوبالیوسین مساحات شاسعة غیر أن ظھور طبقة المیوبالیوسین مع نسبة عالیة من الطین أدى إلى حدوث 

  :إنزالقات حیث یمكن تمییز

المسود و أحیانا أصفر محمر یحتوي على حبیبات أو حفریات في منطقة میلة المارن ذو اللون الرمادي  -

   .دقیقة

  .م200كنغلومیرا حمراء سمكھا  -

  .م300م ویمكن أن یصل إلى 2-1مارن رمادي یحتوي على جبس محلي مكونا مستویات یتراوح سمكھا بین  -

لجنوبیة یظھر بكثرة كلس بحیري ذو لون أحمر أو وردي یشكل المرتفعات المحیطة بالمدینة و الھضاب ا -

  .على طول واد بوقنصیر
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 ، محلیة لطبقات التناوب مع رمادي طین من الجیولوجیة الناحیة من یتركب میلة مدینة موضع فإن وكخالصة

  .بحیري وكلس مختلفة كنغلومیرا

  :جیوتقنیة األراضي -ج

راضي للبنایات و كذلك معرفة األراضي ھمیة حیث تبرز من خاللھا قوة تحمل األأتعتبر ھذه الدراسة ذات 

) اإلنحدارات(الصالحة للتعمیر و األخرى الغیر صالحة وذلك من خالل الدراسة الطبیعیة، الطبوغرافیة 

قنیة و التي من تعلى الخریطة الجیووبمطابقة العناصر السالفة الذكر نحصل ) التركیب الصخري(والجیولوجیة 

  :وھي كالتالي) 13(ت كما ھي موضحة في الخریطة رقم خاللھا تم الحصول على أربعة فئا

 األراضي الصالحة التعمیر: 

ھي أراضي مفضلة للتعمیر یسمح استخدامھا لكل أنواع استخدامات األرض حیث تتحمل البناء الثقیل وتساعد 

یة على توصیل مختلف الشبكات، ألنھا أراضي منبسطة إلى شبھ منبسطة و مستقرة تتشكل من تكوینات صخر

  تتركز ھذه الفئة خاصة في الوسط طوابق، 05ن قوة تحملھا تفوق أكما  %15 -  0صلبة بانحدار یتراوح بین 

 .و الجنوب الغربي للمدینة

 المتوسطة الصالحیة للتعمیر ياألراض: 

م وأرضیة طینیة جعل منھا 2وھي أراضي صالحة للتعمیر ولكنھا مكلفة، تحتوي على میاه جوفیة على عمق 

متوسطة الصالحیة، وھي الفئة األكثر انتشارا و تنتشر أساسا في الجھة الشرقیة للمدینة، وقوة تحمل  أراضي

  .طوابق 04ھذه األراضي التتعدى 

 الضعیفة الصالحیة للتعمیر ياألراض: 

م كما أن التركیب الصخري ببعض أجزائھا  عبارة عن ترسبات الزمن 1ساسا بمیاه جوفیة على عمق أتتمیز 

الرابع وھي مكونات ھشة، وینتشر ھذا النوع من األراضي بالجھة الغربیة للمدینة، وھذه األراضي تتطلب 

طوابق على  3 - 2جل صرف المیاه الجوفیة، وقوة تحمل ھذه األراضي تتراوح مابین  أعملیات تھیئة من 

  .األكثر

  غیر صالحة للتعمیراألراضي: 

والتي تتمثل في تلك األراضي ذات المردود الفالحي الجید و كذلك األراضي ذات اإلنحدار الشدید األكثر من 

إمكانیة التعرض لإلنزالقات فیھا كبیرة جدا وكثیرة الحدوث و تكوینات ھشة ضعیفة المقاومة للبناء حیث   25%

  .شر في الجھة الشمالیة الغربیة ومع  ضفاف األودیة و الشعابوھي تنت
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  جیوتقنیة األراضي 13خریطة 
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  :شبكة المجاري المائیة -د

تنتمي میلة إلى الحوض المائي الكبیر لوادي الرمال، إذ أن تموضع المدینة یرجع إلى توفر خزان مائي      

سواء المیاه السطحیة اآلتیة من الجبال المحیطة بھا أو الباطنیة وذلك بحكم موقعھا في منخفض عند سفح جبل 

مقرود ، ب الغیر كثیفة أھمھا واد بوقنصیر، فمدینة میلة تخترقھا مجموعة من األودیة و الشعا)مارشو(عقرب 

  :و بوحد، وتعرف أودیة المدینة نظامین للجریان

  .نظام جریان قوي و طویل و یكون في فصل الشتاء حیث تكثر الینابیع و العیون و األودیة -

نظام جریان ضعیف جدا ویكون في فصل الصیف حیث أن معظم ھذه المجاري و األودیة تجف في ھذا  -

  .لالفص

ومعظم ھذه األودیة تنبع من ھضبة مارشو في جنوب المدینة متخذة االتجاه جنوب شمال وتتجمع في واد      

  .میلة والذي بدوره یصب في واد الرمال

وتلعب المجاري المائیة دورا حاسما في استخدامات األرض وخاصة السكنیة منھا فھي مناطق معرضة      

ن ھذه المجاري المائیة معرضة النجراف التربة واالنزالقات األرضیة خاصة للفیضانات، فاألراضي القریبة م

   في فصل الشتاء أین تتساقط األمطار بكثرة وتشكل خطرا على المباني و المنشآت القریبة من ھذه المجاري 

جال و التي ال تحترم رواق االرتفاق، وعلیھ یمنع إقامة المساكن و االستخدامات الخدمیة العامة ضمن م

 .   االرتفاق المخصص لھ وتخصص لبعض االستخدامات األخرى كالفالحة والریاضة و الترفیھ

  : المناخ -ه

، وذلك لما لھا من تأثیرات مباشر على نشاط استخدامات األرضللدراسة المناخیة أھمیة خاصة في      

ور وھو صورة من ص، مناخیةاإلنسان وعلى العمران المدني، فالطابع المعماري انعكاس صادق للبیئة ال

ت كما أن نشأة المدینة واتجاه محاور نموھا واتساع طرقاتھا و توزیع المساحا التجانس بین العمران و المناخ،

فمثال اإلسكان یتطلب . عوامل من أھمھا العامل المناخيتحددھا جملة من ال الخضراء داخلھا وھندسة مبانیھا

و یطلق اسم المناخ  ،ومواد البناء و مراعاة الظروف المناخیة السائدة تخطیط مواقعھ وأنواعھ وطرق اإلنشاء

على مناخ التجمعات العمرانیة ویؤثر بشكل أساسي على طابع المدینة وعلى ) micro clima(المصغر 

مخططھا التوجیھي، كما أن وضع الشوارع واتجاھاتھا یتعلق باتجاه الریاح السائدة و متوسط درجة الحرارة 

ثر على تؤي تباعد األبنیة على بعضھا كما یؤثر كذلك في عرض الشوارع، كما أن الفوارق الحراریة یؤثر ف

مواد البناء ویعمل على تمدد و تقلص المعادن و بالتالي على المنشآت ولذلك یجب مراعاة المواصفات التقنیة 

  .للبناء
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، بارد و رطب شتاءا، حیث تتراوح كمیة بالنسبة لمناخ مدینة میلة ھو مناخ شبھ قاري حار وجاف صیفا     

ملم، في الحین تسجل المنطقة درجة حرارة منخفضة شتاءا تقارب درجة 700-600األمطار سنویا مابین 

       فیما یخص الریاح فتسود المدینة ریاح الخریف الشمالیة الغربیة . درجة 40التجمد، أما صیفا فتصل إلى 

الھبوب، حیث األولى تھب في فصلي الشتاء و الربیع من شھر نوفمبر إلى و الشمالیة الشرقیة وھي متوسطة 

شھر جوان، أما الثانیة فتھب في فصلي الصیف من شھر جویلیة إلى شھر أكتوبر باإلضافة إلى الریاح الجنوبیة 

ى السیروكو، فالحرارة المرتفعة في فصل الصیف والرطوبة الناتجة عن سد بني ھارون أثرتا بشكل كبیر عل

  .والفوضویة وكذلك على السكنات التقلیدیة) الشالي(البناء الجاھز الخفیف 

- الضوابط االصطناعیة :   

من العناصر األساسیة التي تتحكم في النمو الحضري فھي تشكل عائقا في  الضوابط االصطناعیةتعتبر      

خطرا على سالمة اإلنسان بصفة  كما أنھا تشكلوجھ التعمیر وذلك بتقلیص المساحات المبرمجة للتعمیر، 

  .كالشبكات التقنیة الكبرى و محاور الطرق الكبرى، مباشرة

  :أنابیب الغاز -1

یسبب تسرب الغاز إلى حدوث انفجارات وحرائق خطیرة كونھا مادة سریعة االلتھاب، ویحصل ذلك عندما      

تتسرب و تكون مع الھواء خلیطا یصل إلى نسبة تركیز االلتھاب أو االنفجار و یكفي حینھا وجود شرارة 

ویتجسد ھذا الخطر في  كان،كھربائیة وارتفاع في درجة الحرارة إلى حدوث ذلك ویشكل خطر على حیاة الس

المدینة بوجود أنبوب للغاز الطبیعي ذو ضغط مرتفع  یعبر البلدیة من الجھة الجنوبیة الشرقیة مرورا بوسط 

البلدیة جنوب مدینة میلة ثم ینعطف شماال و یقطع المدینة من الجھة الشمالیة الغربیة بحي بوالرقاید باتجاه بلدیة 

   .متر من الجھتین75یص رواق حمایة وارتفاق بـ سیدي مروان، مما یستلزم تخص

  :خطوط الكھرباء -2

تعبر عبر المجال الحضري لمدینة میلة مجموعة من خطوط الكھرباء، یمر خط ذو ضغط عالي من الجھة      

الشرقیة للمدینة و من الجنوب الشرقي بحي صناوة العلیا باتجاه حي التحصیص الشمالي مرورا بالمنطقة 

، وخط آخر كذلك ذو ضغط عالي یمر في أقصى الشمال الغربي للمدینة بحي بوالرقاید من الجنوب الصناعیة

  .متر من كل جانب35الشرقي باتجاه الشمال الغربي، و ھذان الخطان یحتاجان إلى رواق حمایة تقدر بـ 

ي للمدینة ثم إلى أما خط الضغط المتوسط یوجد خطان یمران على حي بوالرقاید باتجاه الجنوب الشرق      

أقصى شرق المدینة بحي صناوة العلیا باتجاه حي التحصیص الشمالي ثم إلى حي الطیایبة، وخط یمر من 

و ھذه الخطوط  الخربة واآلخر باتجاه وسط حي صناوة العلیا،المنطقة الحضریة السكنیة الجدیدة الجنوب باتجاه 

  .متر من كل جانب15تحتاج إلى رواق حمایة تقدر بـ 
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  :المحاور الكبرى للطرق -3

من أھم الشبكات المھیكلة للمجال الحضري وتعتبر الشریان الرئیسي الرابط بین المدینة و المناطق      

المجاورة وكذلك الوالیات األخرى كما تؤثر بشكل أساسي في تحدید اتجاھات نموھا وتوسعھا العمراني 

توسعھا العمراني وتتمثل  مئیة، كما تشكل بعضھا حاجزا أماباإلضافة على كونھا تفك العزلة عن المناطق النا

  :في

  یمثل محور رئیسي داخل المدینة ویتحكم في اتجاه نموھا كما ساھم في نمو  :79الطریق الوطني رقم

الوظیفة التجاریة إذ یمر بوسط المدینة حیث تنتشر الكثیر من المحالت التجاریة التي تمتد على طول الطریق 

متر 25الشرقي حتى الشمال الغربي، و یشكل ارتفاق یمنع البناء على جانبي الطریق بمسافة من الجنوب 

 .انطالقا من محور الطریق على الجانبین
 

  الطریق الوطني رقمA79:  یمثل كذلك محور رئیسي أنشأ لتخفیف الضغط على المدینة وتقلیص المسافة

 .المدینةخصوصا للمركبات الثقیلة التي التستدعي دخولھا 
  

  2طریق والئيA:  ظھور أنواع مختلفة من في وكان السبب  یعتبر محور نمو رئیسي للتعمیر في المدینة

إستخدامات األرض، كما كان السبب في نشأة العدید من األحیاء السكنیة كحي بن صالح وحي الكوف وحي 

الطوابق األرضیة للبنایات السكنیة في الشمالي، و یتمیز بانتشار واسع للمباني حیث تستغل  حيالطیایبة و ال

 بھ ممارسة النشاط التجاري لذا یعتبر من أھم المحاور التجاریة في المدینة كما تنتشر مجموعة من التجھیزات

 .ویتجھ من وسط المدینة حتى بلدیة قرارم قوقة 
  

  شرقیةة الجنوبیة المارشو الذي یقع بالجھمنطقة الذي یربط بین مقر الوالیة و  02الطریق البلدي رقم 

الذي یربط بین مقر الوالیة وأوالد بوحامة الواقعة بالجنوب الغربي لھا، ھذان  03والطریق البلدي رقم  للمدینة

طریق أوالد السكنیة الجدیدة الخربة وحي  ور أحیاء جدیدة كالمنطقة الحضریةھالطریقان لعبا دورا كبیرا في ظ

وحي صناوة العلیا وصناوة السفلى وظھور كذلك استخدامات مختلفة، كما ساھم ھاذان الطریقان في  بوحامة

 . توسع المدینة من الجھة الجنوبیة
  

دورا كبیرا في ظھور أنواع مختلفة من إستخدامات األرض تعود لمراحل زمنیة  كما لعبت الطرق الثانویة     

تمیزت  كمامختلفة من نشأة المدینة عبر المجال الحضري وساھمت في تسھیل حركة النقل و المواصالت 

بحركة تجاریة كثیفة من خالل انتشار المحالت التجاریة و السلع المعروضة على الطاوالت وفوق األرصفة، 

السكنیة الجدیدة  المنطقة الحضریةا ساھمت كذلك في توسع المدینة خاصة الطریق الذي یربط المدینة بحي كم

  .   الخربة و الطریق الثانوي الذي یمر بتحصیص بن محجوب وتحصیص اإلخوة بالد بن معمر
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الطبیعیة و الضوابط  14خریطة رقم 

  االصطناعیة
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 -  القانونياإلطار:  

  تعلیمات و التوجیھات و القوانین الواردة ضمن وسائل و أدوات التھیئة و التعمیرتتمثل من خالل تطبیق ال     

المصادق علیھا و المتمثلة في المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر بالبلدیة و النصوص و القوانین التنفیذیة 

  .المدرجة ضمن مخططات شغل األراضي التابعة لھ

  ): PDAU( المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر -1

میلة، زغایة، سیدي مروان (بین البلدیات طط التوجیھي للتھیئة و التعمیر ماتحدد الدراسة الخاصة بالمخ     

و المصادق علیھ التخصیص العام لألراضي الواقعة ضمن محیط المخطط ومن  2015المنجز في ) وعین التین

  .وكذلك مناطق التوسع العمراني و مواقع توطین مختلف استخدامات األرض الحضریةبینھا بلدیة میلة 

 )میلة، زغایة، سیدي مروان وعین التین(بین البلدیات طط التوجیھي للتھیئة و التعمیر ماحیث قسم المخ     

الیا من مباني إلى قطاعات محددة تتمثل في القطاع المعمور الذي یشمل كل أراضي النسیج العمراني القائم ح

سكنیة و استخدامات األرض األخرى الموجھة لخدمة السكان الموجودة أو المبرمجة على المدى القصیر ضمن 

  .حدود المدینة

    مع تحدید القطاعات) طویلقصیر، متوسط و (باإلضافة لقطاعات مبرمجة للتعمیر على مختلف اآلماد      

بناء فیھا و التوسع علیھا وتشكل ارتفاق  و عائق للتوسع ألنھا أراضي و األراضي الغیر قابلة للتعمیر ویمنع ال

وأراضي واقعة على ضفاف واد لھا الجنوب الشرقي و الغربي كذلك فالحیة و بساتین ممتدة شمال المدینة و

   .مقرود وضمن حدود رواق الحمایة المخصص لھ

 ): POS( مخططات شغل األراضي  -2

فھو عد المصادقة علیھ ویستوجب احترامھ و تنفیذه من جمیع الھیئات و المواطنین، یعتبر بمثابة قانون ب     

     یعین الكمیة الدنیا ، كما)الخ....السكنیة، الخدمات، التجارة، و المناطق الصناعیة( یحدد المناطق العمرانیة 

، كما یحدد المساحات للبنایاتیضبط القواعد المتعلقة بالمظھر الخارجي  و و القصوى من البناء المسموح بھ

مخطط شبكة الطرق و المواصالت و مواصفاتھا و باقي الشبكات و أماكن  العمومیة والمساحات الخضراء و

  .ومواقع األراضي الفالحیة الواجب حمایتھا من عملیات التعمیر یحدد االرتفاقات ، وكذلكالخ...رمي القمامات

بعة عشر مخطط لشغل األراضي مصادق علیھا، ویقسم كل مخطط یضم المحیط الحضري لمدینة میلة س     

لمختلف   إلى مناطق متجانسة تتمثل في مناطق السكن الفردي، مناطق مخصصة للسكن االجتماعي، مناطق

 . التجھیزات إضافة إلى المقابر و المنطقة الصناعیة ومنطقتي النشاطات التجاریة 
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V - الملكیة العقاریة:  

الطبیعة القانونیة لألراضي التي یقع علیھا النسیج العمراني للمدینة، وتعد ملكیة األرض الخاصة تتمثل في      

من معوقات توسع المدن على بعض المناطق رغم صالحیتھا لذلك، إذ یحتاج تملك األرض إلى مبالغ كبیرة ال 

اھات أخرى قد تكون اقل طر إلى البحث عن محاور في اتجضتستطیع الدولة من دفعھا لمالكي األرض، لذا ت

صالحیة من األرض الخاصة، ومما یزید في المشكلة استغالل تلك األرض باستخدامات ال تنسجم مع 

مدینة میلة تتمیز بسیطرة الملكیة فإن  مدیریة مسح األراضيو من خالل .  مجاوراتھا بل قد تسبب أضرارا لھا

دة كعائلة بوالصوف، اإلخوة بن معمر، بن محجوب، العقاریة الخاصة على مجمل أراضیھا خاصة بعائالت عدی

الخ حیث خصصت بعض  ھذه األراضي في انجاز تحصیصات أین ...بو الرقاید، بوالمرقة، بوعروج، برزیق

كانت تسمیتھا انطالقا من اسم المالك األصلیین لألراضي، كما أن كل المشاریع سواء السكنیة أو مختلف 

 74/26أراضي تابعة للخواص تحصلت علیھا الدولة عن طریق األمر  االستخدامات األخرى أنجزت على

المتعلق باالحتیاطات العقاریة الذي أعطى لھا الحق في إدماج واستغالل األراضي من أجل تلبیة احتیاجاتھا 

  .التعمیریة

V - القرارات اإلداریة:  

بعدما كانت تابعة إداریا لوالیة  1984نة تم ترقیة المدینة إلى مقر للوالیة إثر التقسیم اإلداري األخیر س     

قسنطینة، ونظرا ألھمیة المدینة إداریا وحتى تاریخیا أدى إلى توسع رقعتھا عبر مختلف المراحل الزمنیة 

خاصة بعد الترقیة اإلداریة وظھور استخدامات جدیدة خالل فترات مختلفة  لخدمة سكان المدینة وسكان 

 . البلدیات التابعة لھا

V - الضوابط االجتماعیة:  

نمو و توزیع السكان وحجمھم و كثافتھم في مساحة محددة من الموضوعات المھمة عند دراسة تعد دراسة     

استخدام األرض في المدینة، وتوزیع السكان سواء في اإلقلیم أم المحافظة أم المدینة، یرتبط بعدد من العوامل 

السیاسیة، والتي یختلف كل منھا في أھمیتھ النسبیة من مكان إلى آخر، الطبیعیة و االقتصادیة و االجتماعیة و 

وبالتالي فإن دراسة توزیع السكان وحجمھم ونموھم المستقبلي ھي التي تحدد حجم الضغط الذي سیقع على 

  1. استخدامات األراضي المختلفة

  : نمو سكاني متزاید -1

تطورا سكانیا ملحوظا منذ االستقالل، تفاقم أكثر بعد ترقیتھا  عرفت مدینة میلة كغیرھا من المدن الجزائریة     

م فنتیجة لإلستفادتھا من بعض المشاریع التنمویة وتحسین 1984إلى مقر والیة إثر التقسیم اإلداري سنة 

                                                
 70ص. مرجع سبق ذكره: صالح محمد أبو عمرة 1
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مستوى تجھیزاتھا اإلداریة و الخدماتیة، أصبحت مدینة میلة مستقطبة ألعداد كبیرة من السكان من مختلف 

وحتى من الوالیات المجاورة، ھذا باإلضافة إلى عوامل مرتبطة بكل مرحلة من مراحل نموھا والتي  المناطق

 :  استعرضناھا اعتمادا على األرقام المدونة في الجدول التالي

)2014 – 1954(التطور السكاني لمدینة میلة خالل الفترة ): 30(جدول رقم   

المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر مابین +مكتب اإلحصاء لبلدیة میلة + 2008الدیوان الوطني لإلحصاء  :المصدر        

).التین وسیدي مروانمیلة، زغایة،عین (البلدیات   

 1966 – 1954: (المرحلة األولى(  

نسمة  5585خالل ھذه المرحلة عرفت مدینة میلة زیادة سكانیة ھامة حیث ارتفع عدد السكان المدینة من      

قدر  نسمة  وھذا بمعدل نمو سنوي 6899م بزیادة قدرت بـ 1966نسمة خالل سنة  12484م إلى 1954سنة 

مع مرحلتین  ، وھذا راجع إلى تزامن ھذه المرحلة %6ر من المعدل الوطني المقدر بـ وھو أكب 1 %6.93 بـ

  : ھامتین مر بھما تاریخ الجزائر

فترة الحرب التحریریة والتي تمثل ظاھرة الھجرة الجماعیة و النزوح ) 1962 – 1954( :المرحلة األولى     

  .الریفي نحو المدن بحثا عن ظروف أمنیة أحسن

وتمثل فترة ما بعد االستقالل مباشرة والتي ظھرت أثناھا فوارق كبیرة ) 1966 – 1962(  :المرحلة الثانیة    

         ألساسیة خاصة التعلیمیةبین الریف و المدینة، بسبب افتقار الریف إلى مختلف التجھیزات و الخدمات ا

ن سكان المناطق المعزولة و األریاف و الصحیة، إضافة إلى ندرة مناصب الشغل، ھذا ما دفع بالعدید م

 . المجاورة إلى النزوح نحو المدینة بحثا عن العمل و اإلستفادة من ظروف معیشیة أفضل

  

                                                
1 r =(   -1)× 100     

     :حیث
r  :معدل النمو السنوي  

Pn  :عدد السكان في التعداد الالحق  
P0  :عدد السكان في التعداد السابق  

n  :عدد السنوات بین التعدادین 
 

 2014 2008 1998 1987 1977 1966 1954 السنوات

)نسمة(عدد السكان   5585 12484 17267 33456 54719 62511 67789 

)%(معدل النمو السنوي   6.93 2.99 6.77 4.57 1.34 1.36 
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 1977 – 1966: (المرحلة الثانیة(  

 %2.99تمیزت ھذه المرحلة باستمرار التزاید السكاني مع تسجیل تراجع في معدل النمو السنوي إذ قدر بـ      

وسبب ھذا التراجع  %5.4نخفض إذا ما قورن بالمعدل الوطني الحضري لنفس الفترة المقدر بـ وھو معدل م

في معدل النمو السكاني یعود أساسا إلى السیاسة االقتصادیة ونظام اإلصالح الزراعي إضافة إلى تقلص مجال 

م إلى مركز 1974یة سنة نفوذ المدینة نتیجة لتوسطھا لمركزین منافسین لھا وھما جیجل بعد ترقیتھا اإلدار

والیة، و فرجیوة بعد ترقیتھا إلى مقر دائرة خالل نفس الفترة ، ھذا في ظل استمرار سیطرة مدینة قسنطینة 

  .على اإلقلیم الشرقي باعتبارھا عاصمة جھویة

 1987 – 1977: (المرحلة الثالثة(  

م بمعدل نمو 1987نسمة سنة  33456خالل ھذه الفترة تضاعف عدد سكان المدینة تقریبا حیث وصل إلى      

وھو معدل جد مرتفع مقارنة بالمعدل للمرحلة السابقة وكذا بالنسبة للمعدل الوطني الحضري  %6.84یقدر بـ 

، والسبب یكمن في تزامن ھذه المرحلة مع الترقیة اإلداریة إلى مقر والیة إثر %3.02لنفس الفترة المقدر بـ 

انتقال المدینة من مركز شبھ حضري إلى مركز حضري، حیث عرفت المدینة م و1984اإلداري لسنة  التقسیم

خالل ھذه الفترة تطورا ھاما في مستوى التجھیزات و الخدمات كما حظیت ببعض المشاریع التنمویة و ھذا ما 

  . ساھم في استقطاب العدید من األیادي العاملة بحثا عن فرص العمل و مستوى معیشي أحسن

 1998 – 1987: (ةالمرحلة الرابع(  

 54719 م إلى1987نسمة سنة  33476في ھذه المرحلة عرفت المدینة ارتفاع كبیر في عدد السكان فمن      

         نسمة مع تسجیل انخفاض في معدل النمو السنوي الذي قدر 21243م بزیادة تقدر بـ 1998نسمة سنة 

، ویمكننا تفسیر ھذا التناقص في معدل %2.7بـ وھو أكبر من المعدل الوطني الحضري المقدر   %4.57بـ 

و تأخر سن الزواج الناجم عن ) تبني مبدأ تنظیم النسل(النمو بتناقص معدل الخصوبة نتیجة النتشار الوعي 

       م والتي نتج عنھا غلق العدید من المصانع 1988أزمة السكن و انتشار البطالة بسبب األزمة االقتصادیة لسنة 

عمال، أما السبب في زیادة عدد السكان داخل المدینة ھو الھجرة من األریاف و المناطق الجبلیة و تسریح ال

ما یعرف بالعشریة  –التسعینات  –نحوھا بحثا عن االستقرار األمني حیث عرفت الجزائر خالل ھذه الفترة 

  . السوداء

 2008 – 1998: (المرحلة الخامسة(  

وھو المعدل األدنى مقارنة بمعدالت النمو  %1.34تمیزت ھذه الفترة بانخفاض معدل النمو الذي قدر بـ      

نسمة وھذا راجع  7792، بزیادة بلغت %3.46للفترات السابقة وكذا معدل النمو الحضري الوطني المقدر بـ 
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خفیض نسبة الوالدات نظرا لغالء إلى انتشار الوعي بین أوساط المجتمع وخاصة عند المرأة المتعلمة بت

  .نسمة 68345المقدر بـ  2008من إجمالي سكان البلدیة سنة  %91.54و استحوذت مدینة میلة نسبة . المعیشة

 2014 – 2008: (المرحلة السادسة(  

نسمة ومعدل  5278نسمة بزیادة سكانیة قدرت بـ  67789 حوالي وصل عدد السكان في ھذه المرحلة إلى     

وھذا راجع دائما إلى انتشار الوعي بین أوساط ، وھو مستقر تقریبا مقارنة بالمعدل السابق 1%1.36 النمو

المجتمع وھجرة بعض السكان من المناطق المحیطة و المجاورة  لمركز المدینة لما لھ من تطور قي الخدمات 

  .الخ.....سواء اإلداریة، االقتصادیة و التجاریة

الذي یبین تطور السكان خالل الفترة ) 09(لسكان داخل المدینة یوضحھ الشكل رقم و التزاید في عدد ا     

التي تمیزت فیھا مدینة میلة بنمو وتزاید مستمر  ،سنة 60م والمقدرة بـ 2014م حتى سنة 1954الممتدة من 

حیث تضاعف  2014نسمة سنة  67789نسمة وأصبح  5585م حوالي 1954لعدد السكان حیث كان في سنة  

مرة، وھذا أدى حتما إلى تطور عدد المساكن و التجھیزات وزیادة الحاجة إلى مختلف استخدامات  12بحوالي 

       األرض التي تطلبت بالضرورة مساحات إلنشائھا و بالتالي أدى ذلك إلى زیادة استھالك المجال الحضري

على حساب األراضي  معظمھا زاید مستمر و المؤسف في ذلك أنو توسع المساحة المعمورة والتي ھي في ت

  .  الزراعیة

 

 

                                                
1 PDAU INTERCOMMUNAL : MILA, ZEGHAIA, SIDI MEROUANE, AIN TINN (2015) 
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)2014 -  1954(تطور السكان بمدینة میلة خالل الفترة ): 09(الشكل رقم 

)نسمة(عدد السكان 

المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر مابین  + مكتب اإلحصاء لبلدیة میلة+ 2008الدیوان الوطني لإلحصاء : المصدر

 ).میلة، زغایة،عین التین وسیدي مروان(البلدیات 
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  :توزیع غیر متوازن للسكان -2

تساعد دراسة التوزیع الجغرافي للسكان في تخطیط أنواع و مواقع أنماط استخدام األرض، وكذلك التعرف      

فمن خالل معطیات الدیوان  ،1إلى مستوى الخدمات المقدمة للسكان ومدى كفایتھا حسب توزیعھم في المدینة

وبمعالجة ھذه المعطیات بتقدیر  2008ة الوطني لإلحصاء والمتعلق بنتائج التعداد العام للسكن و السكان لسن

وجد أن توزیع السكان عبر أحیاء مدینة میلة  %1.36من خالل معدل النمو المقدر بـ  2014عدد السكان لسنة 

م 2014نسمة سنة  67789نسمة في الحین بلغ  62511م بـ 2008غیر متجانس، حیث قدر عدد السكان سنة 

  :كما یلي) 11(الشكل رقم  بالملحق و) 31(الجدول رقم  ذلك من خاللویظھر  2 %7.79بنسبة زیادة تقدر بـ 

كون ھذا  %16.81 الخربة بنسبة المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة یتركز أكبر عدد من سكان المدینة بحي     

 إضافة إلى انتشار السكن الفردي) مسكن300مسكن و 500( الحي یضم العدید من األحیاء ذات السكن الجماعي

الذي ھو عبارة عن سكنات فوضویة صلبة جد   %16.32، ثم یلیھ حي صناوة العلیا بنسبة )التحصیصات(

 %12.28ھكتار فھو أكبر حي من حیث المساحة، ثم حي الطیایبة بنسبة  226متداخلة موزعة على مساحة 

ة إلى أحیاء إضاف) مسكن 240حي (ھكتار فھو قریب من المركز وبھ حي للسكن الجماعي  93.5بمساحة 

  ).حي الكوف، حي بن صالح و التحصیص الشمالي(فوضویة متداخلة 

حي الخرب السفلى، بوالطوط و المركز األوروبي مراتب متوسطة من حیث حجم السكان بنسبة  كما احتل     

على التوالي، فالخربة السفلى تنتشر بھا السكنات الفوضویة إضافة إلى ) %8.43و  9.53%، 9.69%( 

                                                
  72ص. بق ذكرهس مرجع: عمرة وصالح محمد أب 1
 100× )2014عدد السكان لسنة )/2008عدد السكان لسنة  -2014عدد السكان لسنة = ((نسبة الزیادة 2
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  ).مروان میلة، زغایة،عین التین وسیدي(المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر مابین البلدیات+مكتب اإلحصاء لبلدیة میلة+ 2008الدیوان الوطني لإلحصاء : المصدر
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بحي اإلخوة ضمبري، أما حي بوالطوط والمركز األوروبي تتركز بھما التجھیزات و الخدمات  106ص تحصی

  .إضافة إلى مساحتھما المتوسطة مقارنة باألحیاء األخرى

، صناوة السفلى، بالد اإلخوة بن معمر و الحي الشمالي فقد المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدةحي  أما في     

، فحي المنطقة الحضریة السكنیة %4.54 - %5.43فة لعدد السكان بنسب تتراوح مابین احتلوا مراتب ضعی

ھكتار وھو أصغر حي من حیث المساحة، و حي بالد اإلخوة بن معمر مثال  38.5الجدیدة الذي یحتل مساحة 

ساحتھ التي والحي الشمالي رغم كبر م ،تنتشر بھ تحصیصات جدیدة مازالت تفتقر إلى المرافق الجاذبة للسكان

وجود المنطقة الصناعیة التي تستحوذ على مساحة   ھكتار غیر أن حجم السكان ضعیف بسبب 132.5تقدر بـ 

   .كبیرة

أما باقي األحیاء األخرى فحجم السكان فیھا ضعیف جدا وھي حي أوالد بوحامة، تحصیص بن محجوب،      

، فحي طریق أوالد بوحامة مثال بھ %0.56 - %2.81میلة القدیمة و حي بوالرقاید بنسب تتراوح مابین 

مساحات وسكنات جدیدة شاغرة معظمھا في طور اإلنجاز إضافة إلى عدم توفر قنوات الصرف الصحي لجزء 

و كذلك ) طریق زغایة(، أما حي تحصیص بن محجوب بسبب تواجد منطقة للنشاطات حيمن ھذا ال

اغرة، بالنسبة لمیلة القدیمة فإطار الحیاة بھا في تدھور تحصیصي بوالمرقة وبن محجوب اللذان بھما سكنات ش

مستمر لكون المباني تتالشى و تتھدم التي ال تساعد على حیاة أفضل للسكان وأخیرا حي بوالرقاید بأصغرعدد 

ھكتار وھي مبرمجة لمشاریع سكنیة لم تبدأ بعد حسب  37للسكان بسبب تواجد نصف المساحة شاغرة تقدر بـ 

  .       إضافة إلى بعده عن المركز A 17ألرض رقم مخطط شغل ا
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 خریطة القطاعات الحضریة+المخطط التوجیھي التھیئة و التعمیر مابین البلدیات+2008تعداد السكان و السكن : المصدر
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تعكس دراسة كثافة السكان أبعادا اجتماعیة و اقتصادیة، و تخدم أغراضا مفیدة في  :1كثافة سكانیة متباینة -3

دراسة التوزیع الجغرافي للسكان، وبالتالي فھي مقیاس لدرجة تركز السكان في المكان، كما أنھا تعطي مؤشرا 

المناسبة لكي  للمخططین داخل المدینة للعمل على حل مشاكل السكان داخل األحیاء، وذلك بتوزیع الخدمات

ة التي تربط عدد السكان ، و الكثافة السكانیة ھي العالق2تتوافر بشكل متوازن فوق أجزاء المدینة المختلفة 

نسمة حیث قدرت الكثافة  67789ھكتار یقطنھا  حوالي  1291.9، ومدینة میلة تحتل مساحة تقدر بـ بالمساحة

إلى آخر تبعا لعدة عوامل  حيفھي تختلف من  حیاءاأل ، أما على مستوى3ھكتار/نسمة  52.47السكانیة بھا 

) 15(بالملحق تم إنجاز الخریطة رقم ) 32(واعتمادا على المعطیات المسجلة في الجدول رقم سنتطرق إلیھا، 

  :للمدینة وھي األحیاءفئات رئیسیة للكثافة السكانیة عبر ) 04(والذي من خاللھ یمكننا التمییز بین أربعة 

 كثافة سكانیة مرتفعة جدا: ىالفئة األول

ھكتار وھي مرتفعة جدا مقارنة /نسمة  116.27وتضم حي الخربة السفلى بكثافة سكانیة قدرت بـ حوالي 

ألن ھذا الحي یسوده البناء الفوضوي على مساحة معتبرة فھو عبارة )  %52.47( بالكثافة السكانیة للمدینة 

   .على مساكن متداخلة و معظم مجالھ مستغل في االستخدام السكني

  كثافة سكانیة مرتفعة: الفئة الثانیة

وتضم كل من حي المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة الخربة، المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة، المركز 

ھكتار / نسمة89.06ھكتار و / نسمة 98.21روبي، بوالطوط و حي الطیایبة  بكثافة سكانیة تتراوح مابین األو

وھي كثافات أكبر من الكثافة السكانیة للمدینة، ویرجع ذلك كون حي المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة الخربة 

التي یكثر بھا السكن " ZHUN"یة الجدیدة و المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة یمثالن المنطقة السكنیة الحضر

إضافة إلى احتوائھما على التجھیزات الكبرى كالمستشفى، مقر الوالیة، دار الثقافة، ) كثافة رأسیة(الجماعي 

الخ ، فیما یخص المركز األوروبي و الذي یمثل مركز المدینة القلب النابض لھا وتوفره على .....دار المالیة 

      الجماعي والتجھیزات والخدمات، أما الحیین بوالطوط و الطیایبة یحتویان على السكن   العدید من المرافق

العدید من المرافق والخدمات كما أن حي بوالطوط قریب من مركز المدینة و یحتوي على  ،و السكن الفوضوي

  .التي تشغل مساحات كبیرة المختلفة

  كثافة سكانیة متوسطة: الفئة الثالثة

تقترب من الكثافة السكانیة للمدینة وتشمل حي صناوة السفلى، صناوة العلیا و حي بالد اإلخوة بن  وھي التي

على التوالي، وتمثل ) ھكتار/ نسمة 40.59ھكتار و / نسمة 48.96ھكتار، /نسمة52.24(معمر بكثافة سكانیة 

                                                
 المساحة/ عدد السكان= الكثافة السكانیة  1
 79ص. مرجع سبق ذكره: صالح محمد أبو عمرة 2
 ھكتار/نسمة 52.47=  67789/1291.9= الكثافة السكانیة  3
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لكلي للمدینة، وسبب الكثافة من عدد السكان ا %25.83من مساحة المدینة و نسبة  %28.41ھذه األحیاء نسبة 

ھكتار، أما 226السكانیة المتوسطة یرجع إلى كبر المساحة في حي صناوة العلیا حیث تبلغ مساحتھ حوالي 

وبالتالي االستغالل المنظم و الغیر ) حي اإلخوة بن معمر(األحیاء األخرى فھي عبارة عن تحصیصات جدیدة 

  .مكثف للمجال مع وجود مساحات غیر مبنیة

  منخفضةكثافة سكانیة : لفئة الرابعةا

    و تضم األحیاء الضعیفة الكثافة وتتمثل في كل من حي طریق أوالد بوحامة، الحي الشمالي، المدینة القدیمة 

ھكتار وھي كثافات /نسمة 16.10ھكتار و /نسمة 25.37و تحصیص بن محجوب بكثافة سكانیة تتراوح مابین 

  :سكانیة للمدینة وسبب انخفاض الكثافة السكانیة بھاضعیفة مقارنة بمعدل الكثافة ال

حي طریق أوالد بوحامة بھ سكنات جدیدة في طور اإلنجاز غیر مشغولة إضافة إلى وجود مساحات غیر  -

  .مبنیة

ھكتار إضافة إلى وجود المنطقة الصناعیة التي تستحوذ على مساحة  132.5الحي الشمالي مساحتھ كبیرة  -

  .كبیرة

القدیمة عبارة عن حي قدیم فالسكنات بھ تتدھور مع عدم توفر الظروف المعیشیة التي تجذب السكان  المدینة -

  .إضافة إلى استحواذ البساتین على مساحات كبیرة

حي تحصیص بن محجوب الذي ھو عبارة عن تحصیصات مع وجود منطقة النشاطات في الجھة الشمالیة  -

  . لھ

  جداخفضة منكثافة سكانیة : الفئة الخامسة

ھكتار /نسمة3.28و تضم حي بوالرقاید بأضعف كثافة سكانیة بالمدینة في الجھة الشمالیة الغربیة حیث تقدر بـ  

و یعود ذلك وجود مساحة كبیرة )  %52.47( وھي كثافة ضعیفة جدا مقارنة بمعدل الكثافة السكانیة للمدینة 

  .شاغرة إضافة إلى البعد من المركز

افة السكانیة ترتبط بعدة عوامل كأھمیة الحي بتوفره على تجھیزات و خدمات ومقدار المساحة وبذلك فالكث     

السكان  لبعد من المركز وحتى میلإضافة إلى القرب أو ا ،)جماعي أو فردي ( و عدد السكان و نوع السكن 

 .اإلجتماعیة و اإلقتصادیة عیش في أحیاء معینة یقطنھا سكان آخرون تجمعھم نفس العادات و التقالید إلى ال
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 الكثافة السكان 15خریطة رقم 
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  :الھجرة كعامل مؤثر في نمو سكان المدینة -4

الھجرة عنصر أساسي في الدراسات الحضریة المتعلقة بالحجم السكاني ویقصد بھا على العموم االنتقال      

من مكان إلى آخر بحثا عن ظروف معیشیة أحسن وھي تمثل الزیادة الغیر طبیعیة للسكان وناتجة عن عامل 

دنى المرافق والتجھیزات      بسبب تقھقر ظروفھا المعیشیة وافتقارھا ألالجذب للمدن و عامل الطرد لألریاف 

  .و المرافق

ثم  %85.33نجد أن أغلبیة سكان مدینة میلة ھم من سكانھا األصلیین بنسبة ) 12(ومن خالل الشكل رقم      

ثم من التجمعات الریفیة و المشاتي المحیطة بھا  %6.48السكان الوافدون إلیھا من بلدیات والیة میلة بنسبة 

أي ھجرة داخلیة بفعل عامل القرب و البحث عن فرص عمل في قطاعات  %3.81التابعة لبلدیة میلة بنسبة 

  .أخرى غیر الزراعة

نة أما بالنسبة للوالیات األخرى و التي تمثل الھجرة الخارجیة فتأتي والیة جیجل في المرتبة األولى مقار     

، ثم والیة قسنطینة بنسبة %2.01بباقي الوالیات األخرى من حیث نسبة الھجرة الوافدة إلى المدینة بنسبة 

) 33(ھذا ما یؤكده الجدول رقم . ثم من باقي الوالیات األخرى بنسب ضعیفة بسبب عامل بعد المسافة 1.24%

  بالملحق 

ھما الترقیة اإلداریة لمدینة میلة إلى مقر  مھمین للھجرةمن خالل ھذه النتائج یمكننا استخالص عاملین      

حیث استفادت من عدة برامج و مشاریع تنمویة أھمھا مشروع مصنع  1984والیة في التقسیم اإلداري لسنة 

باإلضافة إلى تطور مختلف التجھیزات والخدمات  ،1980الخزف المنزلي الذي انطلق في االفتتاح سنة 

ھذا ما شجع العدید من سكان المناطق ) 2009- 2008(إضافة إلى افتتاح المركز الجامعي اإلداریة بالمدینة، 

إلى الھجرة نحو المدینة بحثا عن فرص عمل وتحسین مستوى المعیشة، والعامل الثاني ھو عدم المجاورة 

مدینة میلة  استقرار األوضاع األمنیة في السنوات التسعینات و الذي مس معظم المدن الجزائریة فقد كان في

محفزا ھاما لنزوح سكان األریاف والمناطق المعزولة الواقعة داخل الوالیة أو خارجھا و استقرارھم بالمدینة 

بحثا عن ظروف أمنیة أفضل، ھذا ما أدى إلى ارتفاع غیر متوقع في عدد السكان المدینة وبالتالي خلق ضغط  

بالتفاعل ) الترقیة اإلداریة و األوضاع األمنیة(امالن عموما شكل ھذان الع في مختلف االستخدامات األخرى،

  .   مع عوامل أخرى دافعا رئیسیا لھجرة السكان نحو المدینة

 291فقد قدر بـ  2013سنة  )مكتب االنتخابات(أما بالنسبة للسكان المغادرین من المدینة حسب بلدیة میلة      

، أما داخل الوالیة %18.91و جیجل بنسبة  %44.59بة مغادر كانت أكثر نسبة باتجاه والیتي قسنطینة بنس

، ویرجع ذلك إلى عامل المسافة أي القرب %13.04فنجد أكثر نسبة باتجاه بلدیتي عین التین و زغایة بنسبة 

    .    لبحث عن الرفاھیة وفرص عمل في مكان آخرا وحاالت الزواج الجدیدة كذلك
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وجد ارتباط وثیق مابین مدینة میلة ووالیتي جیجل و قسنطینة سواء في عدد الوافدین أو والمالحظ أنھ ی     

  .المغادرین ولعل ھذا یعود إلى المجاورة والتبعیة فمدینة میلة كانت تابعة لقسنطینة قبل الترقیة اإلداریة 

  

  

  :التركیب السكاني -5

یقصد بالتركیب السكاني دراسة الخصائص المختلفة للمجموعات السكانیة التي یتألف منھا سكان المدینة،      

نوع الكمختلف األشكال التي یتوزع بھا السكان حسب المستوى الثقافي و االقتصادي وحسب الفئات العمریة و 

ئص االقتصادیة للسكان، باإلضافة إلى و حسب مكان اإلقامة سواء في الریف أو الحضر، وكذلك معرفة الخصا

  : یط لھا، وتتمثل ھذه الخصائص فيمتابعة احتیاجاتھم المستقبلیة و التخط

  :التركیب الحضري للسكان -أ

والتمییز  یقصد بالتركیب الحضري ألي مجتمع توزیع السكان حسب المنطقة الجغرافیة التي یعیشون فیھا      

  .1التحضرنسبة خالل تحدید مستوى التحضر وھذا بتطبیق مؤشر یعرف ب بین سكان الحضر وسكان الریف من

نالحظ أن سكان التجمع الرئیسي أقل من سكان المناطق المبعثرة مابین سنة ) 13(من خالل الشكل رقم      

حیث كانت السنوات األولى بعد اإلستقالل أین كان عدد السكان قلیل و مبعثرین في أماكن  1977و  1966

نالحظ زیادة مستمرة لسكان مدینة میلة أو مقر التجمع الرئیسي  1977ة داخل البلدیة وبدایة من سنة متعدد

لمشاتي المحیطة بھا، حیث لمبعثرة و اللبلدیة على حساب سكان المناطق الریفیة األخرى المتمثلة في المناطق ا

 1966سنة  %39.56تكن تتعدى  بینما لم  %91.65على مستوى البلدیة  2013قدرت نسبة التحضر في سنة 

                                                
 100× إجمالي السكان / وع سكان الحضرمجم= نسبة التحضر 1
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     2015 تحقیق میداني فیفري: المصدر
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ثم عرفت نوعا  1998و  1966، ھذه الزیادة كانت بنسبة كبیرة خالل سنوات مابین %52بزیادة قدرھا بحوالي 

، ھذه الزیادة المستمرة راجعة إلى الھجرة )بالملحق) 34(ویؤكد ذلك الجدول رقم ( 2013من البطء حتى سنة 

ذلك لتحسین مستوى المعیشة وبحثا عن فرص عمل وھذا ما یتطلب توفیر و النزوح الریفي الدائم إلى المدینة و

السكن ومختلف التجھیزات و المرافق لسكان الحضر و بالتالي التأثیر على مختلف استخدامات األرض في 

  ))14(أنظر الشكل رقم ( .المدینة

  

 

  

  

  

  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1966 1977 1987 1998 2008 2013

ان
سك

 ال
عدد

)2013-1966(تطور سكان الحضر و الریف ببلدیة میلة مابین سنة ): 13(الشكل رقم 

ACLالتجمع الرئیسي 

ZEمناطق مبعثرة 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ACL ZE

ن 
سكا

 ال
سبة

ن
(%

)

نوع التجمع السكاني

توزیع نسب السكان بین الحضر و الریف ببلدیة ): 14(الشكل رقم 
2013میلة سنة 

 + 2015)زغایة، سیدي مروان، عین التینمیلة، (المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر مابین البلدیات : المصدر

  مكتب اإلحصاء+ 2008الدیوان الوطني لإلحصاء 

میلة، زغایة، سیدي مروان، (المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر مابین البلدیات : المصدر

  مكتب اإلحصاء+ 2008الدیوان الوطني لإلحصاء  + 2015)عین التین
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  :النوعي للسكانالتركیب العمري و  -ب

توضح المالمح الدیموغرافیة للمجتمع ذكورا وإناثا وتحدد الفئات  النوع دراسة بنیة السكان حسب العمر و      

المنتجة التي تقع على عاتقھا عبئ إعالة باقي أفراده والتي تساھم في نمو السكان وتكون أكثر قدرة على الحركة 

  1.والھجرة

 التركیب العمري:  

سنة التي تضم أكثر من نصف ) 64- 15(نجد ان أكبر فئة عمریة ھي الفئة من ) 15(من خالل الشكل رقم      

وتتمثل في السكان  من إجمالي سكان المدینة %66.12عدد السكان مقارنة بباقي الفئات العمریة األخرى بنسبة 

ستطاعتھم العمل سواء كانوا عاملین أو المتمدرسین في المستوى الثانوي و الجامعي وأیضا األشخاص الذین با

       بطالین، ھذا ما یستلزم االھتمام بھا بإعطائھا األولویة في التخطیط من خالل توفیر المدارس و الجامعات

و المعاھد حتى ال تتجھ نحو االنحراف و بالتالي تفادي اآلفات االجتماعیة وكذلك توفیر السكن ومناصب الشغل 

  .لمنتجة في المجتمعألنھا تضم الفئة ا

 6من إجمالي سكان المدینة وتضم األطفال األقل من  %28.96بنسبة ) 14- 6(تلیھا فئة صغار السن      

، ویجب االھتمام بھذه )اإلكمالي(والثالث ) اإلبتدائي(الطورین األول و الثاني  في سنوات و األطفال المتمدرسین

وشباب المستقبل بتوفیر كل التجھیزات و المرافق الالزمة لھم كدور الفئة من المجتمع ألنھا تمثل الجیل الصاعد 

        الحضانة و ریاض األطفال و المدارس القرآنیة و المؤسسات التعلیمیة باإلضافة إلى المرافق الریاضیة 

الشغل و الترفیھیة و تقدیر احتیاجاتھم المستقبلیة من جامعات ومعاھد و السكن و المؤسسات لتوفیر مناصب 

  .الالزمة لھم

و المتمثلة في فئة   %4.92في األخیر تأتي أقل فئة عمریة من حیث العدد اإلجمالي للسكان بالمدینة بنسبة      

سنة وھم العجزة و المتقاعدین، رغم عددھم القلیل إال أنھ من الضروري عدم تھمیش  65كبار السن األكثر من 

لیھ من مساحات خضراء وحدائق للراحة و االستجمام وتوفیر مختلف تھ الفئة العمریة بتوفیر ما تحتاح إاھ

  .   بالملحق) 35(ویؤكد ذلك الجدول رقم .الخدمات الصحیة

                                                
  ، كلیة2010دراسة في تھیئة المجال، رسالة ماجستیر في التھیئة العمرانیة جوان  -الھجرة الداخلیة واالستقطاب الحضري –والیة جیجل : طكوك نزھة 1
  
     30ص.علوم األرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة قسنطینة 
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 التركیب النوعي: 

 حین بلغت نسبة اإلناثمن سكان المدینة ھم ذكور في  %50.19یتضح أن ) 36(من خالل الجدول رقم      

أنثى، وھناك عوامل 100ذكر لكل 101بالمدینة قدرت بـ  1وھما نسبتین متقاربتین، أما نسبة النوع 49.81%

   .   اقتصادیة و اجتماعیة تتحكم في ھذه النتائج كالزواج و الھجرة سواء من و إلى داخل المدینة

  لسكان مدینة میلة  النوعيالتركیب ): 36(الجدول رقم 

  

  2015تحقیق میداني فیفري : المصدر

 

  :المستوى الثقافي للسكان -ج

من خالل التحقیق المیداني بتوزیع االستمارات على عینة من األسر لمعرفة المستوى التعلیمي الذي بلغھ      

في توزیع استخدامات األرض  هالعالقة بین المستوى الثقافي ودورادھا وھذا بغرض إیجاد ركل فرد من أف

وقد تم االعتماد على فئتین مختلفتین و ھي فئة األبناء . بالمدینة سواء في الفترة الحالیة أو على المدى المستقبلي

 : و فئة األولیاء و تحصلنا على النتائج التالیة

  
                                                

 100×)عدد اإلناث/الذكورعدد = (نسبة النوع  1
إجمالي السكان حسب العینة  2  
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الفئة العمریة

2015التركیب العمري للسكان بمدینة میلة سنة ): 15(الشكل رقم 

  )%(النسبة   العدد  البیان

  50.19  34023  ذكور

  49.81  33766  إناث

  100  2 9491  المجموع

 2015 تحقیق میداني فیفري: المصدر
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 المستوى التعلیمي للوالدین: 
 
نجد أن المستوى التعلیمي للوالدین تحت المتوسط حیث یوجد تقارب في النسب ) 16(الشكل رقم من خالل      

، %24.75، %28.31( بین األولیاء ذوي المستوى الثانوي و اإلكمالي و اإلبتدائي حیث تراوحت النسب بین 

           الجامعي قدرت على التوالي، أما نسبة األولیاء الذین أكملوا دراستھم حتى بلغوا المستوى) 23.55%

للوالدین خرجي معاھد التكوین المھني، وبلغت نسب األمیة  %4.71فقط، ونسبة ضعیفة قدرت بـ  %15.11بـ  

      ، %1.66بنسبة  التحقن بمدارس محو األمیةمن  منھم وھي نسبة ضعیفة معظمھم من األمھات و 1.91%

الجدد متعلمین بغض النظر عن المستوى الذي وصلوه في و یرجع انخفاض نسبة األمیة ألن معظم األولیاء 

وبالتالي الجھل عند األولیاء خاصة فیما مضى أثر ھذا على . بالملحق) 37(ھذا ما یؤكده الجدول رقم . التعلیم

ھا كانتشار البناء الفوضوي استخدامات األرض في المدینة من خالل الجھل بقوانین العمران و عدم احترام

مخالفات عمرانیة عدیدة خاص الزیادة في علو المباني بعدم احترام معامل شغل األرض  جودووالصلب 

)COS ( وكذلك االستحواذ على المساحات الشاغرة ھذا ما خلق تداخل بین أنماط البناء المختلفة خاصة الفردي

    .    مما شوه المظھر العمراني للمدینة

  

  
  

 مستوى تعلم األبناء: 
  
نالحظ أن أعلى نسبة لألبناء المتمدرسین بمدینة میلة تخص المتمدرسین في ) 17(من خالل الشكل رقم      

من إجمالي العینة المأخوذة، تلیھا نسبة المتمدرسین في المستوى اإلكمالي  %29.12المستولى اإلبتدائي بنسبة 

المستوى الثانوي، (نخفاض في المستویات التعلیمیة األخرى ، ثم تستمر نسبة التمدرس في اال%28.45بـ 
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وھذا ما یؤكده الجدول رقم . على التوالي) %7.45و  %13.77، %21.22( بـ ) الجامعي و التكوین المھني

  .بالملحق) 38(

ونستنتج عموما أنھ توجد ظاھرة التسرب المدرسي في المدینة والذي یستدعي تدخل السلطات المحلیة عند      

وضع مخططات التھیئة و برامج التنمیة من خالل توفیر كل االستخدامات الریاضیة و معاھد التكوین المھني، 

ع من أجل توفیر مناصب الشغل دور الشباب ومجاالت الترفیھ و المساحات الخضراء وإنشاء مؤسسات و مصان

  .  لخریجي الجامعات و المعاھد وإدماجھم في المجتمع وھذا للحد و التقلیل من اآلفات االجتماعیة بقدر اإلمكان

  

  
  

 

  :الخصائص االقتصادیة للسكان -د

 یق رتقدیر اإلمكانیات االقتصادیة عن طإن لھذا المؤشر أھمیة بالغة في : التركیب االقتصادي للسكان

بدقة و بالتالي إمكانیة وضع برامج  تنمویة و مشاریع اقتصادیة من شأنھا رفع تحلیل المستوى المعیشي للسكان 

  .وتحسین الظروف االقتصادیة للمدینة بصفة عامة

سنة، بلغ  60و  16أعمارھم بین ویقصد بھم السكان الذین ھم في سن العمل و الذین تتراوح  :1العاملة القوى -

  ) : 18(نسمة، وھم ینقسمون إلى ثالث فیئات حسب الشكل رقم  37191عددھم 

وھم األفراد الذین یساھمون فعال بمجھودھم الجسماني و العقالني في أي عمل لھ صلة  :شطوناالسكان الن   

من إجمالي السكان الذین ھم في  %46.68نسمة بنسبة  17360بإنتاج السلع والخدمات وقد بلغ عددھم بحوالي 

  .سن العمل

                                                
1 PDAU INTERCOMMUNAL : MILA, ZEGHAIA, SIDI MEROUANE, AIN TINN (2015) 
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2015المستوى التعلیمي لألبناء بمدینة میلة سنة ): 17(الشكل رقم 

 2015 تحقیق میداني فیفري: المصدر
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ھم األفراد القادرین على العمل و المشتغلین فعال في مختلف القطاعات االقتصادیة  :السكان الناشطون فعال   

حین وصلت إجمالي السكان في سن العمل، في من  %31.46نسمة حیث تمثل  11700وقدر عددھم بحوالي 

  .یعیل حوالي ستة أشخاص أي شخص 1 5.79اإلعالة إلى 

ھم السكان القادرون على العمل و الباحثون عن العمل و سبق لھم العمل والباحثون عن  :السكان البطالون   

من إجمالي  %15.22نسمة حیث قدر معدل البطالة  بـ  5660العمل ولم یسبق لھم العمل، وقدر عددھم بـ 

البطالة بین شباب المدینة مقارنة بعدد المشتغلین ومن أسبابھا ضعف السكان في سن العمل، وھذا یعكس انتشار 

  .المستوى الدراسي لألولیاء من جھة و التسرب المدرسي لألبناء من جھة أخرى

  
  

تضم األشخاص الغیر نشطین و الذین ال یمارسون أي نشاط اقتصادي ومن أفراد القوة  :القوى غیر العاملة -

الغیر العاملة ھم األطفال و التالمیذ و العجزة و المتقاعدین وتمثل فئة الخارجون عن سن العمل و تقدر نسبتھم 

  .   %44.47اإلجمالیة مقارنة بعدد سكان المدینة 

 لثتحول وظیفي بارز نحو القطاع الثا:  

          الوظیفة بتغیر الظروف االجتماعیة رالوظیفة ھي مبرر وجود المدینة عند نشأتھا، و لكن قد تتغی      

و االقتصادیة التي تمر بھا، فقد تنشأ المدینة على أساس الوظیفة العسكریة أو الفالحیة ثم تتحول إلى تجاریة، 

  .الخ.........صناعیة 

داخل المدن وھي األساس في قیام و تشكیل المدینة، وترجع  تي تحدد نمط الحیاةالوظیفة ھي الكما أن      

أھمیة دراسة تركیب قوة العمل حسب النشاط اإلقتصادي لكونھا تساعد في تحدید أقسام النشاط السائد في 

أنھ یشكل  المدینة، إضافة إلى معرفة أنماط التوزیع لكل قسم منھا من حیث التركز و االنتشار، ھذا فضال على

                                                
  عدد السكان النشیطون فعال/عدد السكان اإلجمالي = اإلعالة  1

            =67789/11700  
           =5.79 
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2013السكان في سن العمل بمدینة میلة خالل تقدیرات لسنة ): 18(الشكل رقم 

 2015المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر مابین البلدیات +  2009مذكرة تخرج : المصدر
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یظھر  2013عنصرا ھاما في عملیة التخطیط و التنمیة، ومن خالل التعدادات الخمسة والتقدیرات لسنة 

بوضوح التحول الوظیفي الكبیر و البارز الذي عرفتھ مدینة میلة فیما یخص القطاعات االقتصادیة المشغلة للید 

الذي من خاللھ یمكننا من تقدیم المالحظات ) 19(بالملحق و الشكل رقم ) 39(العاملة كما یوضحھ الجدول رقم 

  :2013و  1966التالیة فیما یخص التركیبة الوظیفیة لسكان مدینة میلة خالل الفترة الممتدة مابین 

في ھذا القطاع في تذبذب  فیما یخص المشتغلین في القطاع األول و المتمثل في الفالحة فإن نسبة المشتغلین     

حیث وصلت  1998وقد استمر في االنخفاض حتى سنة  1966سنة  %24.92مقدرا بـ مستمر حیث كان 

من إجمالي عدد المشتغلین وھذا راجع إلى توسع المدینة على حساب األراضي الصالحة  %3.12النسبة إلى 

ادت إلى للزراعة و بالتالي القضاء على النشاط الفالحي في أماكن و التقلیل منھ في أماكن أخرى، ھذه النسبة ع

، ویرجع ذلك إلى ممارسة بعض السكان 2013سنة  %10.26ثم إلى  2008سنة  %7.30االرتفاع لتبلغ 

للنشاط الفالحي اعتمادا على القروض المصغرة التي یمنحھا البنك الفالحي و توظیفھا في إقامة إسطبالت 

 .لمدینةلتربیة الماشیة و الحیوانات الداجنة على األراضي الموجودة على أطراف ا

بالنسبة للقطاع الثاني و الذي یتمثل في كل من الصناعة و قطاع البناء واألشغال العمومیة فقد عرف      

ازدھارا لسنوات عدیدة استفادت خاللھا المدینة من مشاریع صناعیة و تنمویة و ھذا ما زاد في خلق مناصب 

ى أن دخلت الجزائر في أزمة اقتصادیة أدت بھا إلوارتفاع في النزوح الریفي إلیھا طمعا في إیجاد عمل شغل 

لك استبدال عمال المصانع باآلالت، وقد قدرت نسبة المشتغلین إلى غلق عدة مؤسسات و تسریح العمال و كذ

   .%24.18بـ  2013في ھذا القطاع سنة 

ازدھار مستمر  د عرففقتمثلھ كل من التجارة و الخدمات و اإلدارة و الحرف،  الذي لقطاع الثالثبالنسبة ل     

خیرة إلى مقر عبر كل التعدادات و ھذا لتركز مختلف الخدمات و اإلدارات بالمدینة خاصة بعد ترقیة ھذه األ

 .    2013من إجمالي المشتغلین وھذا في سنة  %65.57والیة حیث بلغت نسبة المشتغلین في ھذا القطاع 
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توزیع نسب المشتغلین حسب القطاعات ): 19(الشكل رقم 
2013االقتصادیة سنة 

 2015لتھیئة و التعمیر مابین البلدیات المخطط التوجیھي ل+  2009مذكرة تخرج : المصدر
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  آفاق ترشید و تنظیم استخدامات األرض في مدینة میلة: ثانیا

- توزیع وتنظیم استخدامات األرض عبر المجال الحضري:  

-1- االستخدامات السكنیة: 

بباقي تل اكبر مساحة مقارنة حنجد أن مساحة االستخدام السكني ت) 40(من خالل الجدول رقم       

          من مساحة المدینة اإلجمالیة %42.79ھكتار تمثل نسبة  552.76حیث تقدر بـ  االستخدامات األخرى

المجال الحضري للمدینة یسیطر  نالحظ أن) 20(و من خالل الشكل رقم  من المساحة المبنیة، %79.34و 

ھكتار بنسبة  542.54السكني تقریبا بـ علیھ نمط البناء الفردي حیث یستحوذ على معظم مساحة االستخدام 

من إجمالي مساحة السكن الكلیة وھذا بسبب انتشار واسع للتحصیصات و المباني الفوضویة، كما  98.15%

، یتوزع بنسب مختلفة عبر كامل أحیاء المجال الحضري %42یستحوذ تقریبا على نصف مساحة المدینة بنسبة 

بحي  %0.74إلى أضعف نسبة بـ  %17.88علیا بنسبة تقدر بـ بحي صناوة ال للمدینة، و یتركز خاصة

وھذا ما یؤكده الشكل  بوالرقاید، أما باقي األحیاء األخرى فنسب مساحة االستخدام السكني للنمط الفردي متقاربة

  .بالملحق) 41(و الجدول رقم  )21(رقم 

كبر نسبة مقارنة باألنماط أیشكل ) الفوضوي(النمط الفردي العادي  أن) 22(كما نجد من خالل الشكل رقم      

ھكتار أي تشكل أكثر من نصف 379.78الفردیة األخرى حیث یشغل مساحة واسعة ومعتبرة تقدر بحوالي 

من المساحة  %29.40من إجمالي مساحة االستخدامات السكنیة و  %68.71مساحة االستخدام السكني بنسبة 

       نة، تتوزع عبر العدید من أحیاء المدینة خاصة بصناوة العلیا و الخربة السفلى و بوالطوط اإلجمالیة للمدی

  .و الطیایبة والحي الشمالي

ھكتار بنسبة  133تقدر بـ حوالي ربع مساحة االستخدامات السكنیة و تشغل التحصیصات مساحة معتبرة      

  .من المساحة اإلجمالیة للمدینة %10.32، و 24.58%

و األوروبي فنسب مساحة االستحواذ ) الشالي(البناء التقلیدي و الجاھز الخفیف : أما أنماط السكن التالیة     

على التوالي من إجمالي مساحة االستخدامات السكنیة،  %1.43و %1.87و  %2.11ضعیفة و متقاربة تقدر بـ 

    بالملحق      ) 42(رقم  ھذا ما یؤكده الجدول. المساحة اإلجمالیة للمدینة من %2.27و 

ھكتار وھي صغیرة جدا مقارنة بالنمط الفردي وتمثل نسبة 10.22یشغل النمط الجماعي مساحة تقدر بـ      

من إجمالي مساحة المدینة، وتتوزع نسب استخدام السكن  %0.79من إجمالي مساحة السكن و  1.85%

  :كما یلي) 23(الجماعي عبر أحیاء المدینة كما ھو موضح في الشكل رقم 
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تستحوذ العمارات الواقعة بالمنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة الخربة التي تضم العدید من البرامج السكنیة      

لي مساحة ھذا النمط من االستخدام، یلیھ المركز األوروبي بمساحة من اجما %22.70على أكبر مساحة بـنسبة 

على التوالي، أما باقي  %15.75و  %15.95الطوط بنسب ، ثم الحي الشمالي و حي بو%19.57استحواذ 

األحیاء فنسب مساحة السكن الجماعي متقاربة باستثناء حي میلة القدیمة، صناوة العلیا، الخربة السفلى و طریق 

    بالملحق      ) 43(ھذا ما یؤكده الجدول رقم . بوحامة التي یسیطر علیھا نمط البناء الفردي أوالد

  توزیع نسب المساحة السكنیة حسب النمط بمدینة میلة  ): 40(الجدول رقم 

  نمط السكن
المساحة 

  )ھكتار(

النسبة المئویة من 

 السكن اجمالي مساحة

(%)  

النسبة المئویة من 

 المدینة اجمالي مساحة

(%)  

  42  98.15  542.54  فردي

  0.79  1.85  10.22  جماعي

  42.79  100  552.76  المجموع

  باحثةمعالجة ال+ 2015 )میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان( مابین البلدیاتالمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر
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توزیع نسب المساحة السكنیة حسب النمط بمدینة میلة): 20(الشكل رقم 

 2015) میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان(مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر
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توزیع نسب المساحة السكنیة للنمط الفردي عبر األحیاء بمدینة میلة): 21(الشكل رقم 
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توزیع نسب المساحة السكنیة للنمط الفردي بمدینة میلة): 22(الشكل رقم 

 2015) میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان(مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر

 2015) میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان(مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر
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توزیع نسب المساحة السكنیة للنمط الجماعي عبر األحیاء بمدینة میلة): 23(الشكل رقم 

 2015) میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان(مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر
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-2- استخدامات األرض األخرى:  

-2-1- االستخدامات التعلیمیة:  

توزع الخدمات التعلیمیة حسب مستویاتھا ضمن المدینة وبشكل متسلسل بحیث یخدم كل سكان المدینة      

دي أو أفقي، وحسب األعمار الدراسیة ومعدل الموالید وحسب الكثافة السكانیة وطبیعة السكن إذا كان عمو

  .المتوقع في المستقبل

تتوفر مدینة میلة على مرافق تعلیمیة عدیدة لألطوار التعلیمیة الثالثة باإلضافة إلى وجود ثالث مراكز      

ة اإلجمالیة من إجمالي المساح %2.02للتكوین المھني، تحتل مساحات معتبرة من المجال العمراني، قدرت بـ 

  .%3.85من إجمالي المساحة المبنیة، وقدر متوسط نصیب الفرد من ھذا االستخدام بـ  %3.74للمدینة و 

  :نستنتج مایلي) 24(من خالل الشكل رقم 

من المساحة التعلیمیة بالمدینة تلیھا مباشرة  %31.13أكبر مساحة شغلتھا مؤسسات الطور الثانوي بنسبة      

، أخیرا مراكز التكوین %28.31ثم اإلبتدائي بنسبة  %30.59اإلكمالي بنسبة  وبنسبة متقاربة مؤسسات الطور

  .%9.97المھني بأضعف نسبة بـ 

دینة أكبر نسبة تمثل مؤسسات الطور االبتدائي الواقعة في حي صناوة العلیا بالجھة الجنوبیة الشرقیة للم     

فیما  من إجمالي مساحة االستحواذ للطور االبتدائي بالمدینة ممثلة بخمسة ابتدائیات، %23.12استحواذ بـ 

یخص الجھة الشمالیة الشرقیة وتحدیدا بحي الطیایبة و الحي الشمالي حیث احتوت على أربعة مدارس بمساحة 

من المساحة  %14.72سة إبتدائیات استحوذت على نسبة ثم المركز األوروبي بـ خم. %15.81إجمالیة تقدر بـ 

  .المعنیة موزعة في كل من شارع بن قربة وشارع دھیلي صالح وحي قصر الماء

       بالنسب للمنطقة الجنوبیة الغربیة في حي المنطقة الحضریة الخربة بـ أربعة إبتدائیات بمساحة تقدر      

     ممثلة بمدرستین في حي بوالرقاید %11.84بـ مساحة إجمالیة تقدر بـ والمنطقة الشمالیة الغربیة  %12.89بـ 

    و حي تحصیص بن محجوب، أما حي بوالطوط بـ أربعة ابتدائیات كذلك موزعة في كل من شارع بن قارة

  .من المساحة%11.08مسكن حیث استحوذت بنسبة 500و حي العربي بن الرجم وحي 

بینما قدرت نسبة مساحة استحواذ مؤسسات الطور االبتدائي في حي الخربة السفلى، حي بالد االخوة بن      

على  %0.54و  %1.37، %2.58، %5.66معمر، حي المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة و میلة القدیمة بـ 

  .التوالي بمعدل مدرسة واحدة في كل حي

سسات الطور المتوسط نجد أن أكبر نسبة سجلت في كل من حي المنطقة بالنسبة للمساحة المخصصة لمؤ     

            %24.59السكنیة الحضریة الجدیدة الخربة بـ ثالث متوسطات وحي الطیایبة بمتوسطة واحدة بنسبة 
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على  %17.98و  %18.12على التوالي، ثم یلیھا حي صناوة السفلى وحي بو الطوط بنسبة  %24.07و 

  .دل متوسطة في كل حيالتوالي بمع

في كل من  %4.83و  %2.55أما باقي األحیاء األخرى فنسبة مساحة االستحواذ ضعیفة تتراوح مابین      

  .الحي الشمالي، المنطقة الحضریة السكنیة الجدیدة، تحصیص بن محجوب و صناوة العلیا

من المساحة  %37.39طور الثانوي بـ الحضریة الجدیدة أكبر مساحة بالنسبة لل السكنیة یضم حي المنطقة     

      لخربةا ZHUNثم حي  %25.98االجمالیة للمساحة التعلیمیة للطور الثانوي بثانویتین، یلیھا حي الطیایبة بـ 

  .بمعدل ثانویة في كل حي %13.46وأخیرا حي صناوة العلیا بـ  %23.18بـ 

 %55.05كبر من نصف مساحة االستحواذ  بـ ألى یشغل مركز التكوین المھني الواقع في حي صناوة السف     

من إجمالي مساحة االستحواذ لمراكز التكوین المھني بالمدینة وذلك ألنھ معھد وطني متخصص یحتل مساحة 

           وفي األخیر حي بوالطوط %30.52كبیرة، ثم یلیھ حي المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة الخربة بـ 

  . بالملحق) 45(و ) 44(المرافق في باقي األحیاء األخرى كما یؤكده الجدول رقم  ، وتنعدم ھذه%14.43بـ 
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توزیع نسب االستخدامات التعلیمیة عبر األحیاء و األطوار التعلیمیة بمدینة میلة): 24(الشكل رقم 

الطور اإلبتدائي

الطور اإلكمالي

الطور الثانوي

التكوین المھني

مدیریة التربیة +  2015) میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان(مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر

  مدیریة التكوین المھني+  لوالیة میلة
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-2-2-  الصحیةاالستخدامات:  

ھكتار تمثل  3.10تتوفر مدینة میلة على مرافق صحیة مختلفة كما سبق الذكر، وتحتل مساحة تقدر بـ      

نجد ) 25(من إجمالي المساحة المبنیة، ومن خالل الشكل رقم  %0.44من المساحة االجمالیة للمدینة و 0.24%

د أكبر نسبة لالستحواذ تقع بالمنطقة السكنیة أن ھذه المساحة  تتوزع بشكل غیر متوازن عبر المجال بحیث نج

قاعة عالج  و "اإلخوة مغالوي" المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة  متمثلة في %60.35الحضریة الجدیدة بـ 

اإلخوة " المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة تتجسد في  %31.56وإعادة التأھیل، ثم یأتي وسط المدینة بـنسبة 

، فیما یخص "اإلخوة بلعید" العیادة المتعددة الخدمات إضافة إلى  "بوعروج"دة الخدمات العیادة المتعدو "طوبال

العیادة تتمثل في  %3.22حي صناوة السفلى وحي بالد اإلخوة بن معمر فنسبة ھذا االستخدام متساویة بینھما بـ 

الخربة و أما الحي الشمالي   ،"دمبري أحسن بن محمد" و العیادة المتعددة الخدمات " صناوة"المتعددة الخدمات 

)ZHUN(  على التوالي عبارة عن  %0.77و % 0.87فمساحة التجھیزات الصحیة ضعیفة جدا تقدر بـ

 )46(كما یؤكده الجدول رقم قاعتین للعالج، أما باقي األحیاء األخرى فینعدم فیھا ھذا النوع من االستخدام 

  .بالملحق

  .الفرد/²م0.46و قدر متوسط نصیب الفرد من ھذا االستخدام بـ      
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توزیع نسب االستخدامات الصحیة التابعة للقطاع العام عبر ): 25(الشكل رقم 
األحیاء بمدینة میلة

 2015) میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان(مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر



 ةالفصل الثالث                                     تحلیل و تفسیر أسباب الواقع القائم و آفاق ترشید وتنظیم استخدامات األرض الحضری

 

 
180 

-2-3- االستخدامات اإلداریة و األمنیة:  

ي تتخذ مواقع تتحتاج الخدمات اإلداریة إلى مساحات واسعة من األرض لتوفیر األبنیة الالزمة لھا وال     

        متباینة ضمن المدینة حتى تكون الخدمات قریبة قدر اإلمكان من السكان والتي تتوقف على حجم السكان 

قرب طرق رئیسیة ویسھل الوصول إلیھا من و الكثافة السكانیة، حیث یفضل أن تكون على مسافات متقاربة و 

  .  كل مكان من داخل المدینة و خارجھا

تتوفر مدینة میلة على تجھیزات إداریة مختلفة و متعددة باعتبارھا مقر الوالیة، غیر أنھا تركزت في بعض      

من مساحة  %31.99على ) ZHUN(، حیث استحوذ حي الخربة)26(األحیاء دون غیرھا حسب الشكل رقم 

مقر الوالیة، مدیریة التربیة و دار (المرافق اإلداریة لتوفره على ستة تجھیزات ثالثة منھا تحتل مساحات كبیر 

، ثم یلیھا حي بوالطوط الذي یقع بالشمال الغربي لمركز المدینة والذي تركزت بھ أكبر عدد من ) المالیة

من إجمالي  %28.41ھیزات بالمدینة و بمساحة تقدر بـ  من إجمالي التج %35تجھیز بنسبة  21التجھیزات بـ  

من إجمالي  %19.11المساحة اإلداریة، ثم یأتي مركز المدینة في المرتبة الثالثة بـمساحة استحواذ تقدر بـ 

من مجموع اإلدارات معظمھا تحتل مساحات  %28.33المساحة اإلداریة بـسبعة عشر تجھیز إداري بنسبة 

  .صغیرة

من إجمالي المساحة  %8.31تي في المرتبة الرابعة حي صناوة العلیا بمساحة استحواذ تقدر بـ ثم یأ     

بخمسة   %5.89اإلداریة بـتجھیزین، ثم یلیھ حي المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة بمساحة استحواذ تقدر بـ 

  .تجھیزات إداریة

إلخوة بن معمر، الحي الشمالي و میلة القدیمة بالنسبة ألحیاء تحصیص بن محجوب، صناوة السفلى، بالد ا     

تتوفر على عدد قلیل من التجھیزات اإلداریة وبمساحات صغیرة ھذا نتج عنھ صغر مساحة االستحواذ التي 

 ،على التوالي من إجمالي المساحة اإلداریة %0.15و  %0.72، %1.03، %2.13، %2.26قدرت نسبھا بـ  

        بھا ھذا النوع من التجھیز، وقدر متوسط نصیب الفرد من ھذا االستخدام أما باقي األحیاء األخرى فینعدم

   بالملحق) 47(الجدول رقم  وھذا ما یؤكده .للفرد ²م1.59بـ 

بالنسبة الستخدامات األمن والحمایة فبالرغم من عددھا القلیل داخل المدینة إال أنھا احتلت مساحة ال بأس      

ھكتار 5.86بھا داخل المجال الحضري بحكم أنھا تحتاج لتلك المساحات إلنشائھا حیث قدرت المساحة الكلیة بـ 

ة المبنیة، ونالحظ وجود عشرة استخدامات من المساح %0.84من مساحة المدینة الكلیة و  %0.45بنسبة 

من مجموع اإلستخدامات األمنیة بستة إدارات  %60موزعة على أربعة أحیاء متمركزة بمركز المدینة بنسبة 

بالملحق ) 48(كما ھو موضح في الجدول رقم من إجمالي المساحة األمنیة  %41.43بمساحة استحواذ تقدر بـ 

من المساحة اإلجمالیة لھذا  %39.08منطقة الحضریة السكنیة الجدیدة بنسبة ثم تلیھ ال ،)27(و الشكل رقم 
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من مجموع اإلدارات، كما یوجد مقر للحمایة المدنیة یستحوذ  %20بمرفقین وھذا بنسبة  النوع من اإلستخدام

على  السفلىصناوة ب) السجن(مركز إعادة التربیة  و بالد اإلخوة بن معمر بحي %15.72على مساحة  تقدر بـ 

، أما باقي األحیاء األخرى فینعدم من إجمالي المساحة األمنیة %3.77 بأصغر مساحة 79الطریق الوطني رقم 

   .للفرد ²م0.86بھا ھذا النوع من التجھیز وقدر متوسط نصیب الفرد من ھذا االستخدام بـ 

تكن متوفرة في بعض القطاعات أو  وحتى وإن لم و األمنیة) الخدمات ( االستخدامات اإلداریة وبھذا ف     

األحیاء فھذا ال یعني وجود نقص في ھذه االستخدامات فالبعض منھا تتعدى خدمتھ قطاعا أو حیا واحدا بل نجده 

    ).الوالیة(یغطي المدینة كلھا وتتعدى مجال الخدمة إلى باقي البلدیات األخرى 
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توزیع نسب االستخدامات االداریة عبر األحیاء بمدینة میلة): 26(الشكل رقم 
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توزیع نسب االستخدامات األمنیة عبر األحیاء بمدینة میلة): 27(الشكل رقم 

 2015) میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان(مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر

 2015) میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان(مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر
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-2-4- االستخدامات االجتماعیة:  

من مجمل مساحة  %0.05ھكتار أي ما یعادل 0.65قدرت المساحة اإلجمالیة لالستخدام االجتماعي بـ      

الشكل  ، من خالل²م0.01من المساحة المبنیة، كما قدر نصیب الفرد من ھذا االستخدام بـ  %0.09المدینة و

متمركزة بوسط المدینة والنصف األخر  الریاضعدد بالملحق یتبین أن نصف ) 49(و الجدول رقم ) 28(رقم 

بمعدل روضة واحدة في كل من حي المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة، بالد اإلخوة بن معمر، تحصیص بن 

بمساحة  المركز النفسي البیداغوجي لألطفال المعاقین ذھنیامحجوب و حي بوالطوط الذي یوجد بھ كذلك 

   .حیاء األخرى فینعدم بھا ھذا النوع من االستخدام، أما باقي األ²م 6495استحواذ تقدر بـ 

  

 

-2-5- االستخدامات الثقافیة و السیاحیة:  

من مجمل  %0.30ھكتار أي ما یعادل 3.9بـ  الثقافي و السیاحيقدرت المساحة اإلجمالیة لالستخدام      

 ، ومن خالل²م0.58من المساحة المبنیة، كما قدر نصیب الفرد من ھذا االستخدام بـ  %0.56مساحة المدینة و

یستحوذ على أكبر مساحة ) ZHUN(بالملحق یظھر أن حي الخربة ) 50(و الجدول رقم ) 29(الشكل رقم 

   " عبد الحق بن حمودة " في دار الشباب تتمثل  االستخدامات الثقافیة و السیاحیةمن مساحة  %30.54بنسبة 

من  %24.77، ثم یلیھا مركز المدینة بنسبة ²م 9000كبیرة تقدر بـ  و دار الثقافة التي تستحوذ على مساحة

الشھید امبارك بن "مجموع المساحة تتمثل في المركز الثقافي اإلسالمي، المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة 

باإلضافة إلى فندقین، ثم حي بوالطوط بنسبة  واإلذاعة الجھویة" معایش عبد القادر  "بیت الشباب ، "صالح

من المساحة اإلجمالیة لھذا النوع من اإلستخدام وھي نسبة متقاربة مع مركز المدینة یضم فندقین  24.59%

  .ركز المدینةالتي تقع شمال م "الشھید لدرع محمد " دار الشباب أحدھما في طور اإلنجاز باإلضافة إلى 
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توزیع االستخدام االجتماعي عبر االحیاء بمدینة میلة): 28(الشكل رقم

 2016 مدیریة النشاط االجتماعي و التضامن لوالیة میلة: المصدر
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 %12.42 حواليفي طور االنجاز الذي یستحوذ على مساحة  تقدر بـ مسرح على الھواء الطلق كما یوجد     

بن طبال " المجاھد ملحقة متحف ،صناوة السفلى بحي االستخدامات الثقافیة و السیاحیةمن إجمالي مساحة 

بأصغر مساحة تقدر بنسبة  مركز للترفیھ العلميو  %6.15 بمساحة السكنیة الحضریة الجدیدة بالمنطقة "سلیمان

، أما باقي األحیاء األخرى بتحصیص بن محجوب االستخدامات الثقافیة و السیاحیةمن إجمالي مساحة  1.54%

  .فینعدم بھا ھذا النوع من التجھیز 

  

 

-2-6- االستخدامات الریاضیة و الترفیھیة:  

من  %1.27أي بنسبة ھكتار 16.45یة مساحة تقدر بحوالي تستحوذ االستخدامات الریاضیة و الترفیھ     

الشكل رقم  بالنسبة للمساحة المبنیة، تتوزع عبر المجال حسب ما یوضحھ %2.36مساحة المدینة اإلجمالیة و

من مجموع مساحة  %75.30حیث توجد أكبر مساحة ریاضیة و ترفیھیة بمركز المدینة بنسبة  ،)30(

       مقعد یستحوذ على مساحة كبیرة تقدر وحدھا 8400بملعب بھ مدرج  االستخدامات الریاضیة و الترفیھیة

إضافة إلى مسبح نصف أولمبي ومالعب ریاضیة  االستخدامات الریاضیة و الترفیھیةمن مساحة  %72.94بـ 

  .أخرى بمساحات صغیرة

        فنسب مساحة اإلستخدام الریاضي ZHUNبالنسبة للحي الشمالي، صناوة العلیا، بوالطوط و الخربة      

على التوالي،  %0.66و  %5.83، %6.05، %8.51و الترفیھي فیھا صغیرة إلى صغیرة جدا تقدر نسبھا بـ 

في  ریاضي جواري بمركب %3.65فیما یخص حي طریق أوالد بوحامة مساحة نسبة االستخدام فیھا تقدر بـ 

   .  بالملحق) 51(وھذا ما یؤكده الجدول رقم . طور اإلنجاز

0

5

10

15

20

25

30

35

ZHUNالخربة  المركز األوروبي بوالطوط صناوة السفلى المنطقة السكنیة 
الحضریة الجدیدة

تحصیص بن 
محجوب

ت 
اما

خد
ست

 اال
سبة

ن
(%

)

األحیاء السكنیة

توزیع نسب االستخدام الثقافي و السیاحي عبر األحیاء بمدینة میلة): 29(الشكل رقم 

 2015) میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان(مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر
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 .للفرد/²م2.43و قدر متوسط  نصیب الفرد من ھذا االستخدام بـ 

  

  

-2-7- و المقابر دینیةاالستخدامات ال:  

 %0.22ھكتار أي بنسبة 2.85بـ  تقدربالملحق نجد أن مساحة االستخدام الدیني ) 52(من خالل الجدول رقم      

من مساحة ھذا االستخدام  %25.44بالنسبة للمساحة المبنیة، منھا  %0.41و  ،للمدینةاحة اإلجمالیة من المس

بحي بوالطوط  بمسجدین و مسجد آخر في طور اإلنجاز  %16.41متواجدة بمركز المدینة بـ ثالثة مساجد و 

بمساحة استحواذ في حي العربي بن الرجم ثم یلیھ حي صناوة العلیا بثالثة مساجد اثنان منھما في طور اإلنجاز 

من إجمالي مساحة ھذا االستخدام بالمدینة، أما في حي الطیایبة فیوجد مسجدین بمساحة  %14.27تقدر بـ 

  .أحدھما في طور اإلنجاز یقع شمال المدینة بالتحصیص الشمالي %11.86استحواذ تقدر بـ 

، ثم یلیھ كل من %10.53تقدر بـ  بالنسبة لحي بوالرقاید بھ مسجد في طور اإلنجاز یشغل مساحة كبیرة      

           %5.62حي صناوة السفلى و الخربة السفلى بمسجد في كل واحد منھما بنسب متقاربة بمساحة تقدر بـ 

على التوالي، أما تحصیص بن محجوب بھ مسجدین في طور اإلنجاز أحدھما یقع بالتحصیص  %5.16و 

من إجمالي مساحة االستخدام  %4.11الغربي و األخر بتحصیص بو المرقة یستحوذان على مساحة تقدر بنسبة 

  .الدیني

من  %3.11ة تقدر بـ فیما یخص میلة القدیمة نجد فیھا ثالثة مساجد قدیمة تستحوذ على مساحات صغیر     

بأصغر مساحة استحواذ ) ZHUN(إجمالي مساحة االستخدام الدیني، وفي األخیر الحي الشمالي و الخربة 

على التوالي، أما باقي األحیاء األخرى فینعدم  من إجمالي مساحة االستخدام الدیني %1.40و  %2.11بـنسبة 

  )31( ھذا ما یوضحھ الشكل رقم. بھا ھذا النوع من التجھیز
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توزیع نسب االستخدام الریاضي عبر األحیاء بمدینة میلة): 30(الشكل رقم 

 2015) میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان(مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر
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  .للفرد ²م0.42وقدر متوسط  نصیب الفرد من ھذا االستخدام بـ      

) 53(بالنسبة للمقابر نجدھا تتوزع خاصة بالجزء الغربي للمدینة عبر أربعة أحیاء حسب الجدول رقم      

من  %1.63و من مساحة المدینة % 0.88ھكتار أي بنسبة  11.35وتقدر مساحة ھذه المقابر بـ بالملحق، 

  .للفرد ²م1.68كما قدر متوسط  نصیب الفرد من ھذا االستخدام بـ المساحة المبنیة، 

 %70نجد أن أكبر مساحة استحواذ للمقابر موجودة بحي صناوة العلیا بنسبة ) 32(ومن خالل الشكل رقم      

في الحي الشمالي  %15.99ة ممثلة بمقبرة صناوة العلیا إضافة إلى الجزء الجنوبي لمقبرة میلة القدیمة، ثم بنسب

بمقبرة سیدي صغیر والجزء الشمالي لمقبرة میلة القدیمة، أما المساحة المتبقیة موزعة على ثالث مقابر، إثنان 

مقبرة  ، إضافة إلىالسفلىمنھما عبارة عن مقبرة مسیحیة بحي قصر الماء والثانیة مقبرة الشھداء بصناوة 

  .   المدینةسیدي بویحیى بالشمال الشرقي لمركز 
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توزیع نسب استخدام المقابر عبر األحیاء بمدینة میلة): 32(الشكل رقم 

  2016مدیریة الشؤون الدینیة لوالیة میلة +  2015)میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان(المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر مابین البلدیات : المصدر

  2015)مروانمیلة، زغایة، عین التین، سیدي (المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر مابین البلدیات : المصدر
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-2-8- االستخدام التجاري:  

 من مساحة المدینة % 2.31بنسبة  أيھكتار  29.90بلغت المساحة اإلجمالیة لالستخدام التجاري بـ      

للفرد، وھي قیمة ال بأس بھا نتیجة /²م4.41متوسط  نصیب الفرد بـ  من المساحة المبنیة، كما قدر %4.29و

لوجود منطقتین للنشاطات التجاریة في كل من حي تحصیص بن محجوب  بالجھة الشمالیة و حي بوالرقاید في 

من إجمالي مساحة االستخدام  %92.95بـ  تقدرالجھة الشمالیة الغربیة للمدینة واللتان احتلتا مساحة كبیرة 

ى األسواق الجواریة و المراكز التجاریة المنتشرة بحي بوالطوط و مركز المدینة التجاري بالمدینة، باإلضافة إل

  .بالملحق) 54(و الجدول رقم ) 33(و ھذا ما یوضحھ الشكل رقم 

  
  

  

-2-9-  الصناعياالستخدام:  

 من مساحة المدینة % 2.20بنسبة  أيھكتار  28.38بـ  ستخدام الصناعيبلغت المساحة اإلجمالیة لال     

للفرد، وھي كذلك قیمة ال بأس بھا  ²م4.19متوسط  نصیب الفرد بـ  من المساحة المبنیة، كما قدر %4.07و

بالجھة الشمالیة الشرقیة و الثانیة  %71.81نتیجة لوجود منطقتین صناعیتین واحدة بالحي الشمالي بمساحة 

من إجمالي مساحة االستخدام  %28.19بالجھة الجنوبیة الشرقیة للمدینة بحي صناوة بمساحة استحواذ تقدر بـ 

بطریقة عشوائیة في الطوابق  بعض المؤسسات الصغیرة في أرجاء المدینة تنتشركما الصناعي بالمدینة، 

  .بالملحق) 55(و الجدول رقم ) 34(و ھذا ما یوضحھ الشكل رقم  .األرضیة للمباني السكنیة
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توزیع نسب االستخدام التجاري بمدینة میلة): 33(الشكل رقم 

  2015)میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان( مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر: المصدر
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-2-10 - ات النفعیةاالستخدام:  

الحظنا أن معظم األحیاء السكانیة ) 35(من خالل المعاینة المیدانیة في مدینة میلة ومن خالل الشكل رقم      

  تفتقر لھذا النوع من االستخدام وإن وجدت فھي تتمیز بمساحات صغیرة تنتشر في بعض األحیاء دون غیرھا
  .وصناوة السفلى ZHUNالخربة  كحي

كذلك  %56.15بالنسبة للمساحات الخضراء نجد البساتین تنتشر بمساحات كبیرة خاصة بمیلة القدیمة بـ      

، بالنسبة للمساحات الخضراء المھیأة بالمنطقة الحضریة السكنیة %26.68في جنوب الحي الشمالي بنسبة 

لخضراء المھیأة بالمدینة بحدیقة من مجموع المساحات ا %35.61و المركز األوروبي بنسبة  % 37الجدیدة بـ 

و صناوة السفلى  بالد اإلخوة بن معمرعمومیة بوسط المدینة و حدیقة بین األحیاء السكنیة بقصر الماء أما حي  

أما باقي األحیاء األخرى فینعدم بھا ھذا النوع من فالمساحة التي تشغلھا المساحات الخضراء المھیأة صغیرة، 

  .االستخدام

من إجمالي  %1.42ھكتار بنسبة  18.35حوالي للمساحات الخضراء بالمدینة بلغت المساحة اإلجمالیة      

فرد وھو أقل من المعدل /²م2.71حیث قدر نصیب الفرد بـ من المساحة المبنیة،  %2.63ومساحة المدینة، 

  .فرد /²م10العالمي البالغ 

من إجمالي مساحة  %0.03ھكتار بنسبة  0.43حوالي بالمدینة  بلغت المساحة اإلجمالیةبالنسبة للساحات      

وھذا ما یؤكده الجدول رقم  .فرد/²م0.06حیث قدر نصیب الفرد بـ من المساحة المبنیة،  %0.06والمدینة، 

  .بالملحق) 56(

0

10

20

30

40

50

60

70

80

منطقة صناعیة بالحي الشمالي منطقة صناعیة بحي صناوة العلیا

ام 
خد

ست
 اال

سبة
ن

(%
)

توزیع االستخدام الصناعي بمدینة میلة): 34(الشكل رقم 

  2015)میلة، زغایة، عین التین، سیدي مروان( مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر: المصدر
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-2-11 - ات أخرىاستخدام:  

البنزین، المذبح البلدي، مركز للكھرباء، حظیرة للشاحنات، إقامة  محطاتفي االستخدامات  ھذهتتمثل      

للضیوف، مستودع إضافة إلى خزانات المیاه المنتشرة في المدینة، وھي عموما تخصص لھا مساحات وقدرت 

من  %0.67من المساحة اإلجمالیة للمدینة و %0.36تمثل نسبة  1رھكتا 4.67المساحة اإلجمالیة لھا بحوالي 

  .للفرد ²م0.69المساحة المبنیة، ویقدر متوسط نصیب الفرد بـ 

- تقدیر االحتیاجات الحالیة و المستقبلیة:  

-1 -  تقدیر االحتیاجات الحالیة و المستقبلیة من السكن:  

-1 -1 -  2014اإلحتیاجات السكنیة سنة :  

مسكن لسنة  14648وعدد المساكن مسكن، /فرد6لتقدیر العجز نعتمد على معدل اشغال المسكن الوطني 

، %1.36المقدر بـ ) 2014 - 2008(، الزیادة السكانیة باإلعتماد على معدل النمو السنوي خالل الفترة 2014

  : ونقوم بالحساب كمایلي

  معدل إشغال المسكن / الزیادة السكانیة = عدد المساكن المطلوبة 

  .مسكن 880=  6/  5278=                          

                                                
 AUTOCADقیست باستخدام برنامج  1
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توزیع نسب االستخدامات النفعیة عبر األحیاء بمدینة میلة): 35(الشكل رقم 

  2015)انمیلة، زغایة، عین التین، سیدي مرو( مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر: المصدر
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مسكن وھذا العدد یعتبر أقل من عدد المساكن المتوفرة المقدرة  880نالحظ أن عدد المساكن المطلوبة  یقدر بـ 

 2260مسكن، لكن إذا حذفنا المساكن الشاغرة المقدرة بـ  1144مسكن أي ھناك فائض یقدر بـ  2024بـ 

  .مسكن 1116مسكن نجد أن ھناك عجزا في عدد المساكن یقدر بـ 

-1 -2 - من السكن مستقبلیةاإلحتیاجات ال: 

-2008(لفترة لباإلعتماد على معدل النمو  1نقوم بحساب عدد السكانلتقدیر االحتیاجات السكنیة المستقبلیة       

نقوم بحساب الزیادة السكانیة لكل فترة وھنا نفترض أنھ سیبقى ثابتا، ثم  %1.36 و الذي یقدر بـ) 2014

مسكن ثم جمع مختلف االحتیاجات السكنیة  لمختلف /فرد 6وتقسیمھا على معدل شغل المسكن المحدد بـ 

  :ملخصة في الجدول التالي) 2034 – 2014(الفترات لنحصل على قیمة االحتیاجات السكنیة من 

 مستقبلیة لمدینة میلةاالحتیاجات السكنیة الحالیة و ال): 57(جدول رقم 

  البیان
  عدد السكان

  )نسمة(

  الزیادة السكانیة

  )نسمة(

اإلحتیاجات 

  السكنیة

  )مسكن(

  العجز

  )مسكن(

2014سنة   67789  -  1116  1116  

  1906  790  4737  72526  2019المدى القصیر 

  2751  845  5068  77594  2024المدى المتوسط 

  4622  1871  11223  88817  2034المدى الطویل 

 الباحثةمن إنجاز : المصدر

  .مسكن 4622تقدر بـ  2034نجد أن المساكن التي یجب إنجازھا حتى سنة ) 58(رقم من خالل الجدول 

-1 -3 - تقدیر مساحة االحتیاجات من االستخدامات السكنیة:  

السكنیة إن المساكن المتطلب إنشائھا مستقبال تستوجب توفیر وعاء عقاري یكفي النجاز المشاریع       

و النمط الجماعي بنسبة  %40المنشودة وعلیھ قد تم اقتراح توزیع ھاتھ المساحات على النمط الفردي بنسبة 

، حیث خصص القسم األكبر للعمارات و التوسع العمودي حتى یتسنى توفیر أكبر عدد من المساكن لكثرة 60%

  .معظم المساحة السكنیة بالمدینة الطلب على المساكن باإلضافة إلى أن النمط الفردي استحوذ على

                                                
1 (1 + 푟)     P1 = p0 حیث:  

P1  :عدد السكان المستقبلي  
P0  :عدد السكان الحالي   

r  :معدل النمو  
n  :الفرق بین السنوات 
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-1 -3 -1 - 2014سنة حتیاجات ا:  

  : مسكن وبذلك نقترح توزیع ھذا العدد من المساكن كالتالي 1116قدرت االحتیاجات السكنیة الحالیة بـ 

  100)/60× االحتیاجات السكنیة = (عدد المساكن الجماعیة 

 .مسكن 670=  100)/60×  1116= (                          

   100)/60× االحتیاجات السكنیة = (عدد المساكن الفردیة 

  .مسكن 446=  100)/40×  1116= (                        

  :تقدیر المساحة الالزمة إلنشاء المساكن الجماعیة -أ

لتقدیر المساحات الالزمة للمساكن الجماعیة اعتمدنا على المعاییر الوطنیة المتبعة في ھذا المجال كقاعدة حساب 
  : و ھي

  المساحة المتوسطة للمسكن)SML = (80²م. 

  المساحة الحرة للمسكن)SLH = (12ساكن/ ²م. 

  المساحة السطحیة للمسكن)SPH = (13ساكن/²م. 

  معدل إشغال المسكن)TOL ( =6 مسكن/فرد.  

  معامل االستالء على االرض)CES = (0.3  

  عدد الطوابق =R+4  أيN =5.  

  معامل شغل األرض)COS = (CES ×N  =0.3  ×5  =1.5  

  ساكن/ ²م 6= مساحة التجھیز. 

  ):Spt(حساب المساحة السطحیة الكلیة للمساكن  -

  عدد المساكن ×المساحة المتوسطة للمسكن = المساحة السطحیة الكلیة للمساكن 

                                       =80  ×670   

  .ھكتار 5.36=  ²م 53600=                                       

  ):Sf(حساب المساحة العقاریة للمساكن  -

  )COS(معامل شغل األرض /المساحة السطحیة الكلیة للمساكن= المساحة العقاریة 

  .ھكتار 3.57=  ²م35733=  1.5/  53600=                     

  ):Sb( للمساكن حساب المساحة المبنیة -

  عدد المستویات/المساحة السطحیة الكلیة للمساكن= المساحة المبنیة 

  ھكتار 1.07=  ²م10720=  5/  53600=                   
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  ):Slt(ة حساب المساحات الحرة التابعة للمساكن الجماعی -

  المساحة المبنیة للمسكن –المساحة العقاریة للمسكن = المساحة الحرة الكلیة التابعة للمسكن 

  .ھكتار 2.50=  ²م25013=  10720 - 35733=                                          

  :حیث تضم المساحة الحرة للمسكن المساحات التالیة

  مساحة الطرق الفرعیة)Svt.( 

  أماكن توقف السیارات مساحة)Sst.( 

  المساحة الحرة)SL.(  

 مساحة الطرق الفرعیة )Svt:(  من المساحة العقاریة اإلجمالیة %5وھي تستحوذ على.  

  100) / 5× المساحة العقاریة = (مساحة الطرق الفرعیة 

  ھكتار 0.18=  ²م1786.65=  100) /5×  35733= (                          

  السیارات مساحة توقف)Sst:( یتم حسابھا كالتالي:  

ي نسبة امتالك أنسبة امتالك السیارة یحدد بعدد السیارات لكل مسكن إذ یقدر في الجزائر بسیارة لكل مسكنیین، 

  .²م25، و المساحة المقدرة لوقوف السیارات تقدر بـ 0.5السیارة تساوي 

  عدد المساكن× ة توقف السیارة مساح× نسبة امتالك السیارة = إذن مساحة توقف السیارات 

  ھكتار 0.84=  ²م 8375=  670×25×0.5=                                 

  المساحة الحرة فعال)SL:( وتحسب كمایلي:  

  )مساحة توقف السیارات+ مساحة الطرق الفرعیة ( –المساحة الحرة الكلیة = المساحة الحرة 

  .ھكتار 1.49=  14851.35) = 8375+  1786.65( – 25013=                   

  :تحسب كمایلي : )DB( حساب الكثافة السكنیة الخام -

  المساحة العقاریة/ عدد المساكن = الكثافة السكنیة الخام 

  .ھكتار/ مسكن  188=  3.57/  670=                         

  ):D( الكثافة السكانیةحساب  -

  المساحة العقاریة) / معدل إشغال المسكن×  المساكن عدد(=  الكثافة السكانیة

  .ھكتار/ نسمة  1126=  3.57) / 6×  670( =                  

  :)CES(معامل اإلستالء على األرض حساب  -

  المساحة العقاریة/ المساحة المبنیة =  معامل اإلستالء على األرض
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                                   =1.07  /3.57  =0.3  

  ):SEQ(الكلیة  مساحة التجھیزحساب  -

  المساحة السطحیة للسكن/ مساحة التجھیز الالزمة للمسكن  ) =COE(مؤشر التجھیز 

                           =6/13  =0.46  

  للمساكن الكلیة المساحة السطحیة× مؤشر التجھیز =  مساحة التجھیز الكلیة

  ھكتار    2.47=  5.36×  0.46=                         

  : فردیةالمساكن التقدیر المساحة الالزمة إلنشاء  -ب

  :  التالیة الوطنیة اعتمدنا على المعاییر إلنشاء المساكن الفردیةولحساب المساحات الخاصة 

  المساحة المتوسطة للمسكن)SML = (120ساكن/²م. 

  معامل االستالء على األرض)CES = (0.6 

  للمسكنالمساحة السطحیة )SPH = (20²م. 

  معدل إشغال المسكن)TOL = (6 مسكن/فرد. 

  عدد الطوابق =R+2  أيN=3. 

  معامل استخدام األرض)COS = (CES  ×N  =0.6  ×3  =1.8 

  ²م 6= مساحة التجھیز الالزمة للمسكن. 

  ):Spt(حساب المساحة السطحیة الكلیة للمساكن  -

  عدد المساكن× المساحة المتوسطة للمسكن = الكلیة للمساكن المساحة السطحیة 

                                       =120  ×446   

  .ھكتار 5.35=  ²م 53520=                                       

  ):Sf(حساب المساحة العقاریة للمساكن  -

  )COS(معامل شغل األرض /للمساكنالمساحة السطحیة الكلیة = المساحة العقاریة 

  .ھكتار 2.97=  ²م29733=  1.8/  53520=                     

  ):Sb( للمساكن حساب المساحة المبنیة -

  عدد المستویات/المساحة السطحیة الكلیة للمساكن= المساحة المبنیة 

  ھكتار 1.78=  ²م17840=  3/  53520=                   

  ):Slt( لفردیةالحرة التابعة للمساكن ا حساب المساحات -

  المساحة المبنیة للمسكن –المساحة العقاریة للمسكن = المساحة الحرة الكلیة التابعة للمسكن 
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  .ھكتار 1.19=  ²م11893=  17840 - 29733=                                          

  :حیث تضم المساحة الحرة للمسكن المساحات التالیة

  مساحة الطرق الفرعیة)Svt.( 

  مساحة أماكن توقف السیارات)Sst.( 

  المساحة الحرة)SL.(  

 مساحة الطرق الفرعیة )Svt:(  من المساحة العقاریة اإلجمالیة %5وھي تستحوذ على.  

  100) / 5× المساحة العقاریة = (مساحة الطرق الفرعیة 

  ھكتار 0.15= ²م1486.65=  100) /5×  29733= (                          

  مساحة توقف السیارات)Sst:( یتم حسابھا كالتالي:  

نسبة امتالك السیارة یحدد بعدد السیارات لكل مسكن إذ یقدر في الجزائر بسیارة لكل مسكنیین، اي نسبة امتالك 

  .²م25، و المساحة المقدرة لوقوف السیارات تقدر بـ 0.5السیارة تساوي 

  عدد المساكن× مساحة توقف السیارة × نسبة امتالك السیارة = السیارات إذن مساحة توقف 

  ھكتار 0.56=  ²م 5575=  446×25×0.5=                                 

  المساحة الحرة فعال)SL:( وتحسب كمایلي:  

  )مساحة توقف السیارات+ مساحة الطرق الفرعیة ( –المساحة الحرة الكلیة = المساحة الحرة 

  .ھكتار 0.48= 4831.35) = 5575+ 1486.65( – 11893=                   

  :تحسب كمایلي : )DB( حساب الكثافة السكنیة الخام -

  المساحة العقاریة/ عدد المساكن = الكثافة السكنیة الخام 

  .ھكتار/ مسكن  150=  2.97/  446=                         

  ):D( الكثافة السكانیةحساب  -

  المساحة العقاریة) / معدل إشغال المسكن× عدد المساكن = (الكثافة السكانیة 

  .ھكتار/ نسمة  901=  2.97) / 6×  446= (                  

  :)CES(حساب معامل اإلستالء على األرض  -

  المساحة العقاریة/ المساحة المبنیة =  معامل اإلستالء على األرض

                                   =1.78  /2.97  =0.6  
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  ):SEQ(الكلیة  مساحة التجھیزحساب  -

  المساحة السطحیة للسكن/ مساحة التجھیز الالزمة للمسكن  ) =COE(مؤشر التجھیز 

                           =6/20  =0.3  

  الكلیة للمساكن المساحة السطحیة× مؤشر التجھیز = مساحة التجھیز الكلیة 

 ھكتار    1.61=  5.35×  0.3=                         

  :موضحة في الجدول التاليو النتائج 
  

  2014التوزیع المساحي لالحتیاجات السكنیة بمدینة میلة لسنة ): 58(الجدول رقم 

  المجموع  المساكن الفردیة  المساكن الجماعیة  نوع المساحة

  6.54  2.97  3.57  )ھكتار( للمساكن المساحة العقاریة

  10.71  5.35  5.36  )ھكتار( للمساكنالمساحة السطحیة 

  2.85  1.78  1.07  )ھكتار(للمساكنالمساحة المبنیة 

  3.69  1.19  2.5  )ھكتار(المساحة الحرة الكلیة 

  0.33  0.15  0.18  )ھكتار(مساحة الطرق الفرعیة 

  1.4  0.56  0.84  )ھكتار(مساحة توقف السیارات 

  1.97  0.48  1.49  )ھكتار(المساحة الحرة فعال 

  4.08  1.61  2.47  )ھكتار(مساحة التجھیز 

  0.76  0.3  0.46  مؤشر التجھیز

  1116  446  670  عدد المساكن

  2027  901  1126  )ھكتار/نسمة(الكثافة السكانیة 

  338  150  188  )ھكتار/مسكن(الكثافة السكنیة الخام 

  -  CES  0.3  0.6معامل اإلستالء على األرض 

  -  COS  1.5  1.8معامل استخدام األرض 

    من انجاز الباحثة: المصدر

  :وھي 2014لسنة لالستخدامات السكنیة االحتیاجات نستخرج مساحة ) 59(من خالل الجدول رقم 

  مساحة التجھیزات+ المساحة العقاریة = المساحة اإلجمالیة 

   ھكتار 10.62=  4.08+  6.54=                     

  .ھكتار 10.62ھي  2014لالستخدامات السكنیة لسنة إذن المساحة اإلجمالیة المطلوبة لتلبیة االحتیاجات 
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-1 -3 -2 -  2019سنة (تقدیر االحتیاجات على المدى القصیر(:  

، حیث یتوقع أن یصل عدد السكان السابقة الحسابطریقة بنفس  على المدى القصیرقدرنا االحتیاجات السكنیة 

   :بحیث )بالنسبة للزیادة السكانیة(مسكن  790نسمة مع احتیاجات سكنیة تقدر بـ  72526 إلى

   .مسكن 474أي  جماعيسكن  60%

  مسكن 316أي فردي سكن  40%

 :)60(رقموتحصلنا على النتائج المدونة في الجدول 

  

  بمدینة میلة على المدى القصیر التوزیع المساحي لالحتیاجات السكنیة ): 59(الجدول رقم 

  المجموع  المساكن الفردیة  المساكن الجماعیة  نوع المساحة

  4.64  2.11  2.53  )ھكتار( للمساكن المساحة العقاریة

  7.58  3.79  3.79  )ھكتار( للمساكنالمساحة السطحیة 

  2.02  1.26  0.76  )ھكتار(للمساكنالمساحة المبنیة 

  2.61  0.84  1.77  )ھكتار(المساحة الحرة الكلیة 

  0.24  0.11  0.13  )ھكتار(مساحة الطرق الفرعیة 

  0.99  0.40  0.59  )ھكتار(مساحة توقف السیارات 

  1.39  0.34  1.05  )ھكتار(المساحة الحرة فعال 

  2.88  1.14  1.74  )ھكتار(مساحة التجھیز 

  0.76  0.3  0.46  مؤشر التجھیز

  790  316  474  المساكن عدد

  2023  899  1124  )ھكتار/نسمة(الكثافة السكانیة 

  337  150  187  )ھكتار/مسكن(الكثافة السكنیة الخام 

  -  CES  0.30  0.6معامل اإلستالء على األرض 

  -  COS  1.5  1.8معامل استخدام األرض 

    من انجاز الباحثة: المصدر

  :االحتیاجات لالستخدامات السكنیة على المدى القصیر وھينستخرج مساحة ) 60(من خالل الجدول رقم 

  مساحة التجھیزات+ المساحة العقاریة = المساحة اإلجمالیة 

  ھكتار 7.52=  2.88+  4.64=                     

  .ھكتار7.52ھي  على المدى القصیرإذن المساحة اإلجمالیة المطلوبة لتلبیة االحتیاجات لالستخدامات السكنیة 
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-1 -3 -3 -  2024سنة (تقدیر االحتیاجات على المدى المتوسط(:  

، حیث یتوقع أن یصل عدد السابقة  طریقة الحساببنفس  المتوسطعلى المدى قدرنا االحتیاجات السكنیة 

  : بحیث) بالنسبة للزیادة السكانیة(مسكن  845نسمة مع احتیاجات سكنیة تقدر بـ  77594 السكان إلى

  . مسكن 507سكن جماعي أي  60%

  مسكن 338سكن فردي أي  40%

 :)61(رقموتحصلنا على النتائج المدونة في الجدول 

  

  بمدینة میلة  لمتوسطالتوزیع المساحي لالحتیاجات السكنیة على المدى ا): 60(الجدول رقم 

  المجموع  المساكن الفردیة  المساكن الجماعیة  نوع المساحة

  4.95  2.25  2.70  )ھكتار( للمساكن المساحة العقاریة

  8.12  4.06  4.06  )ھكتار( للمساكنالمساحة السطحیة 

  2.16  1.35  0.81  )ھكتار(للمساكنالمساحة المبنیة 

  2.79  0.90  1.89  )ھكتار(المساحة الحرة الكلیة 

  0.25  0.11  0.14  )ھكتار(مساحة الطرق الفرعیة 

  1.05  0.42  0.63  )ھكتار(مساحة توقف السیارات 

  1.49  0.37  1.12  )ھكتار(المساحة الحرة فعال 

  3.09  1.22  1.87  )ھكتار(مساحة التجھیز 

  0.76  0.3  0.46  مؤشر التجھیز

  845  338  507  عدد المساكن

  2028  901  1127  )ھكتار/نسمة(الكثافة السكانیة 

  338  150  188  )ھكتار/مسكن(الكثافة السكنیة الخام 

  -  CES  0.3  0.6معامل اإلستالء على األرض 

  -  COS  1.5  1.8معامل استخدام األرض 

    من انجاز الباحثة: المصدر

  :وھي متوسطنستخرج مساحة االحتیاجات لالستخدامات السكنیة على المدى ال) 61(من خالل الجدول رقم 

  مساحة التجھیزات+ المساحة العقاریة = المساحة اإلجمالیة 

  ھكتار  8.04=  3.09+  4.95=                     

  .ھكتار 8.04ھي  متوسطإذن المساحة اإلجمالیة المطلوبة لتلبیة االحتیاجات لالستخدامات السكنیة على المدى ال
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-1 -3 -4 -  2034سنة (تقدیر االحتیاجات على المدى البعید(:  

، حیث یتوقع أن یصل عدد السكان السابقة طریقة الحساببنفس  بعیدالعلى المدى قدرنا االحتیاجات السكنیة 

  : بحیث) بالنسبة للزیادة السكانیة(مسكن  1871نسمة مع احتیاجات سكنیة تقدر بـ  88817 إلى

  . مسكن 1123سكن جماعي أي  60%

  مسكن 748سكن فردي أي  40%

  :)62(رقموتحصلنا على النتائج المدونة في الجدول 

  

   بمدینة میلة لبعیدعلى المدى االتوزیع المساحي لالحتیاجات السكنیة ): 61(الجدول رقم 

  المجموع  المساكن الفردیة  المساكن الجماعیة  نوع المساحة

  10.98  4.99  5.99  )ھكتار( للمساكن المساحة العقاریة

  17.96  8.98  8.98  )ھكتار( للمساكنالمساحة السطحیة 

  4.79  2.99  1.8  )ھكتار(للمساكنالمساحة المبنیة 

  6.18  1.99  4.19  )ھكتار(المساحة الحرة الكلیة 

  0.55  0.25  0.3  )ھكتار(مساحة الطرق الفرعیة 

  2.34  0.94  1.40  )ھكتار(مساحة توقف السیارات 

  3.3  0.81  2.49  )ھكتار(المساحة الحرة فعال 

  6.82  2.69  4.13  )ھكتار(مساحة التجھیز 

  0.76  0.3  0.46  مؤشر التجھیز

  1871  748  1123  المساكنعدد 

  2024  899  1125  )ھكتار/نسمة(الكثافة السكانیة 

  337  150  187  )ھكتار/مسكن(الكثافة السكنیة الخام 

  CES  0.3  0.6  0.9معامل اإلستالء على األرض 

  COS  1.5  1.8  3.3معامل استخدام األرض 

    من انجاز الباحثة: المصدر

  :وھي بعیدمساحة االحتیاجات لالستخدامات السكنیة على المدى النستخرج ) 62(من خالل الجدول رقم 

  مساحة التجھیزات+ المساحة العقاریة = المساحة اإلجمالیة 

  ھكتار  17.8=  6.82+  10.98=                     

  .ھكتار 17.8ھي  لبعیدإذن المساحة اإلجمالیة المطلوبة لتلبیة االحتیاجات لالستخدامات السكنیة على المدى ا
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-2 -  العامة الخدمیة تقدیر االحتیاجات من االستخدامات:  

-2 -1 -  حتیاجات من باالعتماد على الشبكة النظریة للتجھیز البد من تقدیر اال: 2014االحتیاجات لسنة

 :التجھیزات و المرافق

-2 -1 -1 - االستخدامات التعلیمیة :  

  .لجمیع األطوار اإلبتدائي المتوسط و الثانوي 2015-2014التالمیذ للسنة الدراسیة نعتمد على عدد 

 :المدارس االبتدائیة  -أ

دل الوطني عمن االستخدامات التعلیمیة للطور االبتدائي، و باإلعتماد على الم 2014لحساب االحتیاجات سنة 

  :نقوم بحساب قسم/تلمیذ 46 إلشغال القسم البالغ

  معدل إشغال القسم / عدد التالمیذ = النظریة عدد األقسام 

  قسم 175=  46/  8029=                        

  عدد األقسام الموجودة –عدد األقسام النظریة =  2014العجز سنة 

  قسم   -102=  277 – 175=                      

  .             وبذلك الیوجد عجز بالنسبة للطور اإلبتدائي قسم 175نجد أن عدد األقسام النظریة یساوي 

  :المتوسطات -ب

قسم ، ومع العلم أن عدد /تلمیذ 40عتماد على المعدل الوطني إلشغال القسم البالغ بنفس طریقة الحساب و باإل

  .قسم 181تلمیذ موزعون على  5619التالمیذ یقدر بـ 

   .، وبذلك الیوجد عجز بالنسبة للطور المتوسطمقس140نجد أن عدد األقسام النظریة یساوي 

  : الثانویات - جـ 

قسم، ومع العلم أن عدد /تلمیذ 34بنفس طریقة الحساب و باإلعتماد على المعدل الوطني إلشغال القسم البالغ 

  .قسم 106تلمیذ موزعون على  5215التالمیذ یقدر بـ 

حوالي (قسم  47لعجز بالنسبة للطور الثانوي یقدر بـ قسم، أي أن ا153نجد أن عدد األقسام النظریة یساوي 

  ). ثانویتین

 : التكوین المھني -د

الفرد من المساحة یقدر بـ  ، مع العلم أن نصیبمراكز للتكوین المھني 03یوجد في مدینة میلة 

  .²م5900مساحة الوحدة تقدر بـ  ساكن، و/²م0.159
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  ).ھكتار  1.08(  ²م10778.45=  67789×  0.159= المساحة الالزمة 

  مركز 02=  10778.45/5900= عدد مراكز التكوین المھني الواجب توفرھا 

  .ني عجزا في مراكز التكوین المھنيو بالتالي فالمدینة ال تعا
  

-2 -1 -2 - لتقدیر االحتیاجات الحالیة نعتمد على القانون التالي: االستخدامات الصحیة:  

  متوسط مساحة الوحدة/ نصیب الفرد من مساحة الوحدة × السكان عدد ) = الوحدات المطلوبة(العجز 

  المستشفى(المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة:( 

مساحة الوحدة  ساكن، و/ ²م 0.150 الفرد من المساحة یقدر بـ توجد مؤسستین بالمدینة، مع العلم أن نصیب

  .²م15000تقدر بـ 

  .مستشفى 0.68=  0.150/15000×  67789=  نظریةالمستشفیات ال نجد أن عدد

  .نظریا فالمدینة ال تحتاج إلى وجود مستشفى آخر

 عیادة متعددة الخدمات( المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة:( 

مساحة  ساكن، و/ ²م 0.06 الفرد من المساحة یقدر بـ بالمدینة، مع العلم أن نصیب )04(أربع مؤسسات توجد 

  .²م1500الوحدة تقدر بـ 

  .مؤسسة 03=  0.06/1500×  67789=  النظریةالمؤسسات  نجد أن عدد

  .ومنھ نظریا نالحظ وجود فائض یقدر بـ مؤسسة استشفائیة للصحة الجواریة

 قاعات العالج: 

       ساكن،/ ²م 0.02الفرد من المساحة یقدر بـ  بالمدینة، مع العلم أن نصیب )03(ثالث قاعات للعالج توجد 

  .²م350حدة تقدر بـ مساحة الو و

  .قاعات 04=  0.02/350×  67789=  نجد أن عدد القاعات النظریة

  .أخرى عالج تحتاج إلى قاعةومنھ نظریا فمدینة میلة 

 الصیدلیات: 

مساحة  ساكن، و/ ²م 0.02الفرد من المساحة یقدر بـ  بالمدینة، مع العلم أن نصیب )30(ثالثون صیدلیة توجد 

  .²م200الوحدة تقدر بـ 

  .صیدلیات 07=  0.02/200×  67789=  النظریةعدد الصیدلیات  نجد

  .صیدلیة 23فائض یقدر بـ نالحظ أنھ یوجد إكتفاء فیما یخص ھذا االستخدام مع 
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-2 -1 -3 - و األمنیة اإلستخدامات اإلداریة: 

 فروع البلدیة: 

مساحة  ساكن، و/ ²م 0.03الفرد من المساحة یقدر بـ  بالمدینة، مع العلم أن نصیب )03(ثالث وحدات توجد 

  .²م700الوحدة تقدر بـ 

  .03=  0.03/700×  67789=  نظریةال وحداتعدد ال نجد أن

  .فیما یخص ھذا االستخدامإكتفاء یوجد  نالحظ أنھ

 الفروع البریدیة: 

مساحة  ساكن، و/ ²م 0.03بـ الفرد من المساحة یقدر  بالمدینة، مع العلم أن نصیب )04(أربع وحدات توجد 

  .²م700الوحدة تقدر بـ 

  .وحدات 03=  0.03/700×  67789=  نظریةعدد الوحدات ال نجد أن

  .نالحظ أنھ یوجد إكتفاء فیما یخص ھذا االستخدام

 البنوك: 

مساحة  ساكن، و/ ²م 0.01الفرد من المساحة یقدر بـ  بالمدینة، مع العلم أن نصیب )04(أربع وحدات توجد 

  .²م300الوحدة تقدر بـ 

  . وحدة 02=  0.01/300×  67789=  نظریةعدد الوحدات ال نجد أن

  .نالحظ أنھ یوجد إكتفاء فیما یخص البنوك

 دار المالیة: 

مساحة الوحدة تقدر  ساكن، و/ ²م 0.013الفرد من المساحة یقدر بـ  نصیب و ،بالمدینة واحدة توجد دار مالیة

  .²م2600بـ 

  .ال یوجد عجز في المدینة. وحدة 01=  0.013/2600×  67789=  نظریةعدد الوحدات ال نجد أن

 الحمایة المدنیة: 

مساحة  ساكن، و/ ²م 0.02الفرد من المساحة یقدر بـ  ، مع العلم أن نصیببمدینة میلة حمایة مدنیة واحدةتوجد 

  .²م666الوحدة تقدر بـ 

  .وحدة 02=  0.02/666×  67789= لنظریة عدد الوحدات ا نجد أن

  .وبذلك فالمدینة بحاجة إلى وحدة حمایة مدنیة أخرى
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 المحكمة: 

مساحة الوحدة  ساكن، و/ ²م 0.025الفرد من المساحة یقدر بـ  بالمدینة، مع العلم أن نصیب ةمحكمة واحدتوجد 

  .²م2500تقدر بـ 

  .جد عجز في مدینة میلةال یو. وحدة 01=  0.02/700×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة  

-2 -1 -4 - االستخدامات االجتماعیة:  

 مركز األطفال المعوقین ذھنیا: 

مساحة الوحدة  ساكن، و/ ²م 0.007الفرد من المساحة یقدر بـ  بالمدینة، مع العلم أن نصیب مركز واحدتوجد 

  .²م750تقدر بـ 

  .یوجد عجز في المدینةال . 01=  0.007/750×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

 دار الحضانة: 

مساحة  ساكن، و/ ²م 0.13الفرد من المساحة یقدر بـ  بالمدینة، مع العلم أن نصیب )08(ثمانیة وحدات توجد 

  .²م1000الوحدة تقدر بـ 

  .09=  0.13/1000×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

  .بحضانة واحدة وعلیھ فالمدینة تعاني من عجز

-2 -1 -5 -  السیاحیةاالستخدامات الثقافیة و:  

 دار الشباب: 

مساحة  ساكن، و/ ²م 0.091الفرد من المساحة یقدر بـ  بالمدینة، مع العلم أن نصیب )03(ثالث وحدات توجد 

  .²م1038الوحدة تقدر بـ 

  .06=  0.091/1038×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

  .بثالث وحداتقدر وعلیھ فالمدینة تعاني من عجز ی

 المركز الثقافي: 

مساحة  ساكن، و/ ²م 0.042الفرد من المساحة یقدر بـ  بالمدینة، مع العلم أن نصیب مركز ثقافي واحدتوجد 

  .²م1400الوحدة تقدر بـ 

  .وحدة 02=  0.042/1400×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

  .واحدوعلیھ فالمدینة تعاني من عجز بمركز ثقافي 



 ةالفصل الثالث                                     تحلیل و تفسیر أسباب الواقع القائم و آفاق ترشید وتنظیم استخدامات األرض الحضری

 

 
202 

 المكتبة العمومیة: 

مساحة الوحدة  ساكن، و/ ²م 0.009الفرد من المساحة یقدر بـ  بالمدینة، مع العلم أن نصیب وحدة واحدتوجد 

  .²م2685تقدر بـ 

  .وحدة 01=  0.009/2685×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

  .نالحظ أنھ یوجد إكتفاء فیما یخص ھذا االستخدام

 فندق: 

مساحة الوحدة  ساكن، و/ ²م 0.1الفرد من المساحة یقدر بـ  ، مع العلم أن نصیببمدینة میلة ثالث فنادقیوجد 

  .²م10000تقدر بـ 

 .نظریا المدینة ال تعاني من عجز .فندق 01=  0.1/10000×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 
  

-2 -1 -6 - االستخدامات الریاضیة:  

 مركب ریاضي: 

       ساكن،/ ²م 0.018الفرد من المساحة یقدر بـ  ، مع العلم أن نصیببمدینة میلة ریاضي واحدیوجد مركب 

  .²م1800مساحة الوحدة تقدر بـ  و

   .وحدة 01=  0.018/1800×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

  .نالحظ أنھ یوجد إكتفاء فیما یخص ھذا االستخدام

 ملعب كرة القدم: 

مساحة  ساكن، و/ ²م 0.3الفرد من المساحة یقدر بـ  ، مع العلم أن نصیببمدینة میلة قدم واحدیوجد ملعب كرة 

  .²م30000الوحدة تقدر بـ 

   .وحدة 01=  0.3/30000×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

  .نالحظ أنھ یوجد إكتفاء فیما یخص ھذا االستخدام

 ملعب بلدي: 

مساحة الوحدة تقدر  ساكن، و/ ²م 0.3الفرد من المساحة یقدر بـ  علم أن نصیب، مع البمدینة میلة یوجد ملعبین

  .²م30000بـ 

   .01=  0.3/30000×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

  .وعلیھ المدینة ال تعاني من عجز
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 قاعة متعددة الریاضات: 

مساحة  ساكن، و/ ²م 0.07الفرد من المساحة یقدر بـ  ، مع العلم أن نصیببمدینة میلة قاعاتثالث توجد 

  .²م7000الوحدة تقدر بـ 

  .وعلیھ المدینة ال تعاني من أي عجز .01= 0.07/7000×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

 ریاضي جواري ملعب: 

         ساكن،/²م0.045الفرد من المساحة یقدر بـ  ، مع العلم أن نصیببمدینة میلة مالعب) 08( ثمانیةوجد ی

  .²م1500مساحة الوحدة تقدر بـ  و

   .وحدة 02= 0.045/1500×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

  .فیما یخص ھذا االستخدام عجزیوجد  ال نالحظ أنھ

 مسبح نصف أولمبي: 

مساحة الوحدة  ساكن، و/²م0.02الفرد من المساحة یقدر بـ  ، مع العلم أن نصیببمدینة میلة یوجد مسبح واحد

  .²م2000تقدر بـ 

  .وعلیھ ال یوجد عجز من حیث المسابح .مسبح 01=0.02/2000×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

-2 -1 -7 -  الدینیة و المقابراالستخدامات:  

 المساجد: 

    ساكن، /²م0.16ر بـ الفرد من المساحة یقد ، مع العلم أن نصیببمدینة میلة مسجد 14یقدر عدد المساجد بـ 

  .²م2000مساحة الوحدة تقدر بـ  و

  .05=  0.16/2000×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

  .جدامس 09وعلیھ نظریا یوجد فائض یقدر بـ  

 المقابر: 

مساحة  ساكن، و/²م2الفرد من المساحة یقدر بـ  ، مع العلم أن نصیببمدینة میلة یقدر عدد المقابر بـ أربعة

  .²م200000الوحدة تقدر بـ 

   .وحدة 01= 2/200000×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

  .من الناحیة النظریة ال تعاني المدینة من أي عجز من حیث المقابر
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 -2-1-8- االستخدامات التجاریة :  

 األسواق: 

مساحة الوحدة  ساكن، و/²م0.06الفرد من المساحة یقدر بـ  ، مع العلم أن نصیبثالث أسواق بالمدینةیوجد 

  .²م2000تقدر بـ 

   .سوق 02=  0.06/2000×  67789= النظریة  ألسواقنجد أن عدد ا

  .ال تعاني المدینة من أي عجز من حیث األسواق

 المركز التجاري: 

    ساكن، /²م0.06الفرد من المساحة یقدر بـ  ، مع العلم أن نصیبمراكز تجاریة بمدینة میلة) 06(یوجد ستة 

  .²م2000مساحة الوحدة تقدر بـ  و

   .مركز 02=  0.06/2000×  67789=  نظریةعدد المراكز ال

  .وعلیھ ال یوجد عجز داخل المدینة من حیث المراكز التجاریة

-2 -1 -9 - أخرىستخدامات ا:  

 محطة البنزین: 

    مساحة الوحدة تقدر  ساكن، و/²م0.08الفرد من المساحة یقدر بـ  ، مع العلم أن نصیبتوجد وحدتین بالمدینة

  .²م2000بـ 

   .وحدة 03=  0.08/2000×  67789= نجد أن عدد الوحدات النظریة 

  .واحدة بنزین بمحطةمن عجز تعاني المدینة ف من الناحیة النظریة

-2 -2 - االحتیاجات المستقبلیة :  

والذي ) 2034 - 2024 - 2019(شبكة النظریة للتجھیز و العدد المتوقع للسكان خالل اآلماد الباالعتماد على 

و باتباع نفس  والذي إفترضنا أنھ سیبقى ثابتا، %1.36قمنا بحسابھ من قبل باإلعتماد دائما على معدل النمو 

یمكن تقدیر االحتیاجات المستقبلیة للمدینة،  2014لسنة الطرق الحسابیة المستخدمة في تقدیر االحتیاجات 

  .یوضح ذلك) 64(والجدول رقم 

نعتمد ) طور ابتدائي، طور متوسط وثانوي(ستخدامات التعلیمیة تقدیر االحتیاجات المستقبلیة ال فیما یخص 

المیذ مع األخذ بعین االعتبار بأن نسبة الت 2014على نفس الطریقة المستخدمة في حساب االحتیاجات سنة 

  ).63(بالنسبة لعدد السكان ھي نفسھا في اآلماد المستقبلیة و نلخص النتائج في الجدول رقم 
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     بمدینة میلة لالستخدامات التعلیمیةتقدیر اإلحتیاجات الحالیة و المستقبلیة ): 62(الجدول رقم 

  اآلماد  

  

   الطور

  2019االحتیاحات على المدى القصیر   2014االحتیاجات سنة 
االحتیاحات على المدى المتوسط 

2024  
  2034 البعیداالحتیاحات على المدى 

عدد 
  التالمیذ

نسبة التالمیذ 
بالنسبة لعدد 

  )%(السكان 

عدد 
  األقسام

عدد 
األقسام 
  النظریة

العجز 
  )قسم(

عدد 
  لتالمیذا

عدد 
األقسام 
  النظریة

العجز 
  )قسم(

عدد 
  التالمیذ

عدد 
األقسام 
  النظریة

العجز 
  )قسم(

عدد 
  التالمیذ

عدد 
األقسام 
  النظریة

العجز 
  )قسم(

الطور 

  االبتدائي
8029  11.84  277  175  0  8587  187  0  9187  200  0  10516  230  0  

الطور 

  المتوسط
5619  8.29  181  140  0  6012  150  0  6433  161  0  7363  184  03  

الطور 

  الثانوي
5215  7.69  106  153  47  5577  164  58  5967  176  70  6830  201  95  

  من إنجاز الباحثة: المصدر
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     تقدیر اإلحتیاجات الحالیة و المستقبلیة من مختلف اإلستخدامات بمدینة میلة): 63(الجدول رقم 

 االحتیاجات الحالیة االحتیاجات المستقبلیة
التجھیزات 
 الموجودة

 
 الحسابقاعدة 

مساحة  2019 2024 2034 نوع التجھیز
التجھیز 
حسب 

  )²م(الشبكة

نصیب 
الفرد 

  )²م(
  )²م(المساحة
العدد  العجز 

 المطلوب
  )²م(المساحة
 

 العجز
 

العدد 
 المطلوب

  )²م(المساحة
العدد  العجز 

  المطلوب
  )²م(المساحة
العدد  العجز 

 المطلوب

 اإلستخدامات التعلیمیة
  التكوین المھني  0.159  5900  03  02  0  0 02 0 0 02 0 0 02 0 0

  اإلستخدامات الصحیة
  المستشفى  0.15  15000  02  01  0  0 01 0 0 01 0 0 01 0 0
  عیادة متعددة الخدمات  0.06  1500  04  03  0  0 03 0 0 03 0 0 04 0 0

  قاعات العالج  0.02  350  03  04  01  350 04 01 350 04 01 350 05 02 700
  الصیدلیات  0.02  200  30  07  0  0 07 0 0 08 0 0 09 0 0

  موعــــــــــــــــــالمج  -  -  39  15  -  350  15  -  350  16  -  350  19  -  700
  و األمنیة اإلستخدامات اإلداریة

  فروع البلدیة  0.03  700  03  03  0  0 03 0 0 03 0 0 04 01 700
  البریدیةالفروع   0.03  700  04  03  0  0 03 0 0 03 0 0 04 0 0
  دار المالیة  0.013  2600  01  01  0  0  01  0  0  01  0  0  01  0  0

  الحمایة المدنیة  0.02  666  01  02  01  666 02 01 666 02 01 666 03 02 1332
  المحكمة  0.025  2500  01  01  0  0 01 0 0 01 0 0 01 0 0
  البنوك  0.01  300  04  02  0  0 02 0 0 03 0 0 03 0 0

  موعــــــــــــــــــالمج  -  -  14  12  -  666  12  -  666  13  -  666  16  -  2032
  اإلستخدامات اإلجتماعیة

0 0 01 0 0 01 0 0 01 0  0  01  01  750  0.007  
طفال المعوقین مركز األ

  ذھنیا
  دار الحضانة  0.13  1000  08  09  01  1000 09 01 1000 10 02 2000 12 04 4000
  موعــــــــــــــــــالمج  -  -  09  10  -  1000  10  -  1000  11  -  2000  13  -  4000
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  اإلستخدامات الثقافیة و الترفیھیة

  دار الشباب  0.091  1038  03  06  03  3114 06 03 3114 07 04 4152 08 05 5190
  المركز الثقافي  0.042  1400  01  02  01  1400 02 01 1400 02 01 1400 03 02 2800

  فندق  0.1  10000  03  01  0  0 01 0 0 01 0 0 01 0 0
  المكتبة العمومیة  0.009  2685  01  01  0  0 01 0 0 01 0 0 01 0 0

  موعــــــــــــــــــالمج  -  -  08  10  -  4514  10  -  4514  11  -  5552  13  -  7990
  اإلستخدامات الریاضیة

  ملعب كرة القدم  0.3  30000  01  01  0  0 01 0 0 01 0 0 01 0 0
  مركب ریاضي  0.018  1800  01  01  0  0 01 0 0 01 0 0 01 0 0
  ملعب بلدي  0.3  30000  02  01  0  0 01 0 0 01 0 0 01 0 0
  قاعة متعددة الریاضات  0.07  7000  03  01  0  0 01 0 0 01 0 0 01 0 0
  مسبح نصف أولمبي  0.02  2000  01  01  0  0 01 0 0 01 0 0 01 0 0
  ملعب ریاضي جواري  0.045  1500  08  02  0  0  02  0  0  02  0  0  03  0  0
  موعــــــــــــــــــالمج  -  -  17  07  -  0  07  -  0  07  -  0  08  -  0

  اإلستخدامات الشعائریة
  المساجد  0.16  2000  14  05  0  0 06 0 0 06 0 0 07 0 0
  المقابر  02  200000  04  01  0  0 01 0 0 01 0 0 01 0 0
  موعــــــــــــــــــالمج  -  -  18  06  -  0  07  -  0  07  -  0  08  -  0

  اإلستخدامات التجاریة
  األسواق  0.06  2000  03  02  0  0 02 0 0 02 0 0 03 0 0
  مراكز تجاریة  0.06  2000  06  02  0  0 02 0 0 02 0 0 03 0 0
  موعــــــــــــــــــالمج  -  -  09  04  -  0  04  -  0  04  -  0  06  -  0

  استخدامات أخرى
  محطة البنزین  0.08  2000  02  03  01  2000 03 01 2000 03 01 2000 04 02 4000
  )م(الكلي  موعـالمج            8530      8530      10568      18722
  )ھكتار(الكلي  موعـالمج            0.85      0.85      1.06      1.87

  الباحثةمعالجة  +شبكة النظریة للتجھیزال: المصدر
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 - اإلقتراحات:  

وبعد بناءا على النتائج المتحصل علیھا من خالل الدراسة التحلیلیة الستخدامات األرض الحضریة لمدینة میلة  

 2034بعض االستخدامات و دراسة االحتیاجات المستقبلیة لھا حتى آفاق  فيتقدیر العجز الحالي المسجل 

    :م تم اقتراح مایليونتائج التحقیق المیداني وآراء السكان حول اقتراحاتھم و احتیاجاتھ

 -1- التدخل على النسیج القائم:  

إن انتشار البناء الغیر المراقب مع نقص التھیئة و تدھور المحیط الحضري و عدم اإلھتمام بالبیئة إضافة إلى 

، ...تسجیل نقص كبیر في بعض االستخدامات من جھة و عدم التوازن بین السكان و المساكن من جھة أخرى

     ضرورة ملحة وفق طریقة علمیة ومنھجیة التدخل على المدینة من أجل تنظیم نسیجھا الحضريلذا أصبح 

المعنیین باألمر و كیفیة رؤیتھم  و ذلك من خالل تحدید عناصر التدخل ونوع النقائص و المتطلبات و إسھام

  .المستقبلیة لتحسین ظروف الحیاة بإعطاء صورة الئقة للمجال العمراني

  .لنظر في توزیع التجھیزات و الخدماتإعادة ا -

  . جل استحداث مجال متوازنأتحسین معامل االستغاللیة للمجال من  -

تكوین جمعیات محلیة و لجان أحیاء قصد مراقبة و توعیة المواطنین اتجاه المحیط الحضري الذي یعیشون  -
  .فیھ

المشاكل التي تحدث في مراحل اإلنجاز خلق التناسق بین اإلدارات و الھیئات المعنیة یؤدي إلى تجنب  -

  .لمخططات شغل األراضي التي غالبا ما تكون طویلة األمد

     مخططات التوجیھیة للتھیئةالاألخذ بعین االعتبار آراء و مالحظات المواطنین بالرفض أو الموافقة على  -

ھا للمنفعة العامة بمقر و التعمیر و مخططات شغل األراضي، ھذا من خالل طرح المخططات المصادق علی

یوما بالنسبة  60للمخططات التوجیھیة للتھیئة و التعمیر و  یوما بالنسبة 45المجلس الشعبي البلدي مدة 

لمخططات شغل األراضي وحضور جلسات مداوالت المجلس الشعبي البلدي و اإلطالع علیھا، باعتبارھم 

  .شونھااألكثر إلماما و معرفة بالمشاكل و النقائص التي یعی

 -1-1- على مستوى االستخدامات السكنیة:  

أھم المشكالت التي یعاني منھ االستخدام السكني ھي اختالط االستخدام السكني مع االستخدامات إن من      

األخرى الذي قد یسبب مشكالت صحیة و بیئیة، ویرجع سبب التداخل و اإلختالط في كثیر من األحیاء داخل 

إلداریین القائمین على المدینة إلى ضعف التخطیط أحیانا، وعدم تطبیقھ بصورة دقیقة من طرف المخططین و ا

ھذه الخطط أحیانا أخرى، وعدم التزام السكان  بتطبیقھ  من جھة، فضال عن الزیادة في عدد السكان، ناھیك 
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و یمتاز مجال المدینة بطابعھ الفوضوي حیث نجد نسیج عمراني  الظروف اإلجتماعیة و اإلقتصادیة،عن 

  :عشوائي غیر مخطط وھذا من خالل

الفوضوي وعدم االنتظام في التراصف للبنایات والتعدي أحیانا على مساحة المخصصة  التكتل الھندسي -

  .لألرصفة

أیضا تبین من خطة المدینة أن بعض األحیاء تعكس نمطا عشوائیا تظھر مالمحھ في ضیق الشوارع وتعدد  -

حف العمراني علیھا زف التخطیط من جھة وكثرة التعدیات على الشوارع نتیجة للاتجاھاتھا، وذلك نتیجة لضع

بسبب غیاب المراقبة، مما أثر على الشوارع بحیث أصبحت غیر قادرة على أداء وظیفتھا كمنفذ یستخدمھ 

السكان للدخول أو الخروج أو لتلبیة احتیاجاتھم المختلفة كترمیم أو إعادة بناء مساكنھم مثال خاصة في الجھة 

  .   حیاء حي بو الطوط و صناوة السفلىالجنوبیة لمركز المدینة و حي سیدي صغیر وبعض أ

  .توضع بعض المباني على مسار الشبكات و اإلرتفاقات -

والبناء  بمركز المدینةو األوروبي  حیاءھشاشة المباني و عدم صالحیتھا متمثلة في النمط التقلیدي داخل األ -

  .حي االخوة بن معمر و الحي الشمالي وكذلك حي الطیایبةالجاھز الخفیف ب

  .نقص و انعدام المساحات الخضراء ومساحات الترفیھ والموجودة مھملة داخل األحیاء السكنیة -

  . وجود مساحات شاغرة غیر مھیأة خاصة تلك المحیطة بالسكن الجماعي -

  

  

  

): 91(الصورة رقم 

مساحات شاغرة غیر 
 بحي بوالطوط مھیأة

مباني ): 90(الصورة رقم 
): 92(الصورة رقم  على حواف واد بوقنصیر

مھملة  ترفیھمساحات 
 بوالطوطبحي 

 2016 دیسمبرمن إلتقاط الباحثة : المصدر
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  :لذا نقترح مایلي 

 المساكن المتدھورة التي تشوه المظھر العمراني و المنظر العام وتشكل خطرا على سكانھا وھذا في  إزالة

  .، حي سیدي بویحیى ، حي قصر الماء، حي الطیایبة ومیلة القدیمةمركز المدینةكل من 

  المقدرة  وھي األكثر تدھورا باعتبار أنھ تجاوز مدة صالحیتھ) الشالي(مساكن النمط الجاھز الخفیف إزالة

  .الئقةواستبدالھا بمساكن أخرى  سنوات 10بـ 

 إزالة بعض السكنات بصناوة العلیا و التحصیص الشمالي المبنیة على حواف الواد و الشعبة.  

 تحسین الواجھات األمامیة للمباني القدیمة بنوعیھا التقلیدیة و األوروبیة إلعطاء صورة جمالیة من جھة    

  .في المظھر من جھة أخرىو إحداث نوع من التنسیق 

  حي الخربة : ، ونذكر منھا أھم األحیاءآخر ىإلینتشر البناء الفوضوي بمدینة میلة بنسب متفاوتة من حي

لذا  %85السفلى، حي الطیایبة، الحي الشمالي و حي صناوة العلیا، فالحالة اإلنشائیة لھذه المباني جیدة بنسبة 

مادة بنائھا اإلسمنت، وتھدف عملیة التسویة القانونیة لھذه المباني من نرى أنھ یستحیل تھدیمھا كونھا صلبة و

الصادر  85/212حیث ملكیة األرض و رخصة البناء وفق القوانین المعمول بھا طبقا للمرسوم الوزاري رقم 

  .م 13/08/1985في 

 العمران بمراقبة  ضرورة المراقبة الدائمة لعملیات البناء والتعمیر من طرف األعوان المكلفین في مجال

المخالفات القانونیة للبناء كأعوان البلدیة وشرطة العمران و مفتشي التعمیر وتطبیق القوانین بتسلیط عقوبات 

على مرتكبي المخالفات بھدم المباني المخالفة المنجزة حدیثا مع تسھیل اإلجراءات اإلداریة الخاصة بتسویة 

  .   اء معتمدة وعقود ملكیة بدل العقود العرفیةالبنایات الفوضویة للحصول على مخططات بن

  كذلك وضع آلیات للمراقبة من قبل البلدیة وذلك لرصد السكن العشوائي، والتصدي لمحاوالت التعدي على

 .الشوارع التي تشكل منفذا للسكان ومساحات فضاء تعمل على توفیر التھویة و اإلضاءة

 بإنجاز مشاریع سكنیة جدیدة خاصة مع وجود مباني قدیمة في  السكن تغطیة العجز المسجل فیما یخص

العمل على زیادة حصة الفرد من اإلستخدام السكني وذلك من خالل إنشاء نواة المدینة مھددة باإلنھیار، و

المشاریع اإلسكانیة التي تناسب السكان ذوي الدخل المحدود و األزواج الشابة، وتقدیم التسھیالت لھم من خالل 

  .  روض المیسرةالق

  المراقبة الدائمة من طرف مراقبي مدیریة التجارة للتحصیصات و البنایات الفوضویة المنتشرة عبر

المجال و التي تستغل غالبیة طوابقھا األرضیة لمزاولة أنشطة تجاریة غیر شرعیة الملوثة للبیئة و المسببة 

  .للضجیج

 على السرعة في إتمام األشغال المتبقیة بھدف  تحفیز أصحاب البنایات غیر مكتملة ضمن التحصیصات

تحسین المظھر العمراني و المعماري للمدینة خاصة مع صدور تعلیمات صارمة من وزارة السكن و العمران 

و المدینة بضرورة إیداع ملفات مطابقة البنایات التي ھي في طور اإلنجاز أو المكتملة خالل آجال محددة، 
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األخرى وحتى الفوضویة بإكمال البنایات غیر مكتملة بالنسبة لمختلف المساكن  ونقترح كذلك تحفیز أصحاب

  .  المباني و تحسین الواجھات بتقدیم مساعدات مالیة إلتمام ذلك

 -1-2- على مستوى االستخدامات التعلیمیة:  

    الطور االبتدائي في أظھرت التقدیرات النظریة الحالیة وحتى المستقبلیة أنھ الیوجد عجز فیما یخص األقسام

جل أتوفیر مساحات من ن ھناك اكتظاظ ببعض االبتدائیات، لذا نقترح ألكن من خالل الواقع نجد  و االكمالي

حي اإلخوة بالد بن معمر لتخفیف الضغط على ابتدائیة یات لتخفیف ھذا الضغظ في كل من إنجاز بعض االبتدائ

كذلك نقترح إنجاز ابتدائیة في حي المنطقة  ،قسم/تلمیذ 61ى لزعد لخوجة الذي وصل فیھا معدل شغل القسم إل

السكنیة الحضریة الجدیدة لتخفیف الضغط على االبتدائیة أحمد حملة الوحیدة بالحي الذي وصل معدل شغل 

  .قسم/تلمیذ53القسم فیھا إلى 

القسم بھما الذي شغل  ارتفاع كبیر في معدل الخربة ZHUN بحيو صالح مسعي  تعرف ابتدائیة بیرش مختار 

قسم، لذا نقترح إنجاز مدرسة ابتدائیة بحي الخربة السفلى لتخفیف الضغط على /تلمیذ50وصل إلى أكثر من 

أخرى بحي طریق اوالد بوحامة التي تنعدم بھا  ةابتدائیة بیرش مختار التي تقع بالقرب من ھذا الحي و مدرس

وھذا  ن إلى مدرسة صالح مسعي التي تقع بالقرب من حیھماالبتدائیات وبالتالي معظم أطفال ھذا الحي یتوجھو

مع الزیادة المرتقبة للسكان باعتبارھا منطقة للتوسع و 15Bماتم اقتراحھ كذلك في مخطط شغل األرض رقم 

  .بسبب المشاریع السكنیة والعمارات التي ھي في طور اإلنجاز

ن توزیعھا أوحي بوالطوط  غیر نالحظ في مدینة میلة أن معظم المدارس االبتدائیة متمركزة بوسط المدینة 

بحي بوالطوط غیر منتظم حیث الحظنا أنھا متمركزة بجنوب الحي وبالتالي وقع الضغط على ابتدائیة سعیداني 

وھذا لوجود مساحات شاغرة  الحي شمالبنقترح إنجاز ابتدائیة لذا  ،قسم/تلمیذ 47علي بمعدل شغل القسم 

  .ماطلبھ سكان حي عوینة الفول

، وھذا ما طلبھ سكان المنطقة "بن عبد الرحمان"مدرسة ابتدائیة بجانب القاعة المتعددة الریاضات  نقترحكما 

لقسم بمعدل شغل ا ابشمال الحي تعرف اكتظاظزرافي عبد هللا الموجودة   الوحیدة یةئكذلك خصوصا وأن االبتدا

  .قسم/تلمیذ 48

              قسم یتراوح مابینبمعدل شغل ال اكبیر اكما تعرف الثانویات الخمسة الموجودة بالمدینة اكتظاظ

 المناطق الریفیة المدینة و منخصوصا وأن ھذه الثانویات یأتي إلیھا التالمیذ من داخل  قسم/لمیذت 57- 44

إنجاز ثالث ثانویات لذا نقترح ، بلدیة عین التین وسیدي خلیفةك المحیطة بالمدینة و حتى من بلدیات أخرى

كحي طریق أوالد بوحامة، جدیدة في األحیاء التي التوجد بھا ھذا النوع من االستخدام وتمتلك مساحات شاغرة 

  .و الخربة السفلىتحصیص بن محجوب 
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     سواء على مستوى األقسام، األسقفترمیم بعض المؤسسات التعلیمیة القدیمة التي تعاني حالة تدھور كبیر 

 التكوین المھني مركزو األرضیات كمدرسة علیوات محمد بمیلة القدیمة و مشري المكي بمركز المدینة وكذلك 

          .)الشھید طلحاوي عبد الرحمان(  1میلة

  .التخطیطیة عند إنجازھااألخذ بعین اإلعتبار مكان إنجاز التجھیزات التعلیمیة مستقبال مع احترام المعاییر  -

  .توفیر األمن في محیط المؤسسات التعلیمیة -

 -1-3- على مستوى االستخدامات الصحیة:  

 أظھرت التقدیرات النظریة الحالیة وحتى المستقبلیة أنھ یوجد عجز فیما یخص قاعات العالج بالمدینة -

وھذا لبعده عن المركز حي بوالرقاید واحدة ب جل إنجاز قاعتین للعالجأ، لذا نقترح توفیر مساحات من بقاعتین

عیادة متعددة  نجازنقترح إكما  وھذا حسب طلب السكان كذلك، حي طریق أوالد بوحامةوقاعة أخرى ب

العیادة المتعددة ، وھذا لتخفیف الضغط على أین توجد أراضي شاغرة لحي الشماليل ةبالجھة الشمالیالخدمات 

  .ز المدینةبمرك" اإلخوة بلعید" الخدمات 

كما نقترح كذلك وھذا بطلب من السكان بتوسیع قاعة العالج الموجودة بالمنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة  -

    . ²م250الخربة التي تعرف ضغط كبیر بسبب صغر المساحة التي التتجاوز 

ة وكذلك من تحسین مستوى الخدمة المقدمة على مستوى المؤسسات الصحیة من حیث االستقبال و التغذی -

  .حیث اقتناء أجھزة طبیة جدیدة في جمیع اإلختصاصات

  .على المستوى البیئي اقتناء محارق خاصة للنفایات الطبیة -

 -1-4-  االستخدامات االداریةعلى مستوى:        

بالنسبة لالستخدامات اإلداریة فیرتبط ظھور أھم الخدمات اإلداریة بمدینة میلة بتاریخ اختیارھا كمقر للوالیة  -

، بحیث تؤدي المراكز اإلداریة خدمات ھامة لسكان المدینة وأیضا لسكان الوالیة، وتعاني الخدمات )1984(

مما یسبب الكثیر من المدینة و حي بوالطوط  متمركزة بوسط  نجد أن أغلبیتھااإلداریة من عدة مشاكل حیث 

، 1)²م6 – 4(وتشیر بعض الدراسات أنھ ینبغي أن تكون حصة الفرد من الخدمات اإلداریة . مشكالت المرور

وكل ھذه . وھي أقل من المعاییر التخطیطیة ²م1.59وبالتطبیق على مدینة میلة نجد انخفاض نصیب الفرد إلى 

  . جة إلى إعادة النظر في توزیعھا وحجمھا وتقییم مستوى خدماتھااإلستخدامات اإلداریة بحا

                                                
 .مصدر سبق ذكره: الدكتور خلف حسین علي الدلمي 1
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فتح مختلف المؤسسات و المدیریات في مركز المدینة بین المحال التجاریة و التجمعات  لذا نقترح تجنب

  .و تقلیص الفوارق السكنیة وفتحھا في محیط المدینة وذلك لتخفیف الضغط على المركز

 -1-5- امات التقنیةعلى مستوى االستخد:  

  :شبكة الطرق -أ

          ، بحیث أصبح قطاع النقل المتطلبات الحیاتیة و الیومیة لھأدى ازدیاد التحضر لدى اإلنسان إلى كثرة 

و المواصالت كأحد الخدمات التي یحتاجھا، و من خالل الدراسة السابقة لھذا النوع من اإلستخدامات تمكنا من 

  :المواصفات التالیةرصد 

اختالط حركة المرور مع حركة المشاة في كثیر من الطرق وخاصة الشوارع التجاریة، ویعود ذلك إلى عدم  -

وجود أرصفة واسعة على جانبي الطرق، باإلضافة إلى ثقافة السكان التي تتمثل في ترك الرصیف والسیر على 

  . الطریق المخصص للسیارات

  .شغال الدائمةالطرق بالمدینة ضیقة وتعاني من مشكل األ -

و تحصیص بن محجوب  حي طریق أوالد بوحامة، صناوة العلیافي  ةطرق خاصاللبعض الحالة الردیئة  -

  .وھذا داخل النسیج الحضري وانعدام التھیئة الخاصة

  .عدم احترام المقاییس المعمول بھا في حجم الطرق -

، )المحطات البریة و الحضریة ( طرقات تفتقر مدینة میلة لمنشآت استقبال ومعاملة المسافرین عبر ال -

  .والمتواجد منھا عبارة عن مساحات توقف غیر مصنفة و غیر مھیئة

لذلك فإن التدخل على ھذا النوع من الشبكات یعتبر محاولة لجعلھا تتطابق و المعاییر التقنیة المعمول بھا وھذا  

علیھا المدینة، ویختلف التدخل في ھذا المجال جل تأدیة الدور الذي تفرضھ أعن طریق إصالحھا و تھیئتھا من 

  :حسب نوع  و ھیراركیة الطرق

إزالة التعدیات على الطرق و األرصفة من قبل السكان في المناطق السكنیة ومن قبل التجار في الشوارع  -

  .الرئیسیة

ض الطرق رفع كفاءة الطرق من حیث االتساع وإعادة النظر في كثیر من اتجاھات الطرق وتخصیص بع -

  . للمشاة خاصة في الشوارع الرئیسیة

، كذلك بالنسبة الفاسدة األھمیة الالئقة بھ من خالل إعادة إصالح األجزاء 79إعطاء الطریق الوطني رقم  -

  . و طرق البلدیة، مع إصالح و ھیكلة األرصفة المتدھورة 2A، الطریق الوالئي  79Aللطریق الوطني 
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، جزء من حي بو الطوط، تحصیص  ZHUNبلیط األرصفة في كل من حي الخربة ترمیم الطرق الثانویة و ت -

  .بن محجوب، تحصیص بو الرقاید و الجزء الجنوبي لحي العوامر

  . بالنسبة للطرق الثالثیة و الدروب نقترح تعبید الطرق و الدروب مع وضع أعمدة اإلنارة العمومیة -

افرین مع تھیئتھا حتى تتمكن من استعاب أھم الخطوط سواء كما نقترح توسیع المحطة الحالیة لنقل المس -

  .خارج المدینة أو داخلھا التي تستعمل شوارع المدینة للتوقف و تؤدي إلى اختناق في حركة المرور

  .توفیر محطات وأماكن انتظار في المناطق المختلفة وعلى خطوط سیر الحافالت -

  .السیر اإلھتمام بتركیب إشارات المرور التي تنظم -

      إضفاء الطابع الجمالي على النسیج الحضري من خالل ھیكلة و إعادة تنظیم شبكات الطرق مع التشجیر -

و زیادة اإلھتمام بالشوارع المشجرة و االھتمام بالمساحات الخضراء داخلھ لتقلیل التلوث الناتج عن المركبات، 

  . مع تدعیمھا باإلنارة العمومیة، مقاعد و سالت لرمي المھمالت و تحسین الواجھات العمرانیة

  :المنشآت العمرانیة األساسیة -ب

المتواجدة  و المیاه الصالحة للشرب شبكة الصرف الصحيمن نقص تعاني ال التي المنازل نقترح تزوید -

  .حي صناوة العلیا والخربة السفلى وحي اللعوامر وھذا بالنسبة لبعض السكنات الجدیدةبباألحیاء الفوضویة 

وھذا حسب طلب السكان بحي الخربة السفلى و المنطقة السكنیة  نقترح توزیع عادل للمیاه إلى المنازل -

شبكة التزوید بالمیاه الصالحة مع إعطاء إنذار في حالة حدوث خلل أو عطل في  الجدیدة الخربة، الحضریة

  .من أجل أن یأخذ المواطن كل تدابیره للشرب

  :وللحد من التأثیرات السلبیة التي تنجم من ھذه الشبكات نقترح -

  .تھیئة البالوعات واستخدام قنوات سطحیة لمیاه األمطار -

  .منھا ةوات القدیمة وإعادة صیانتھا واستبدال المتدھورتشخیص القن -

استخدام مكان الشعاب البعیدة عن المحیط الحضري كأماكن تصب فیھا ھذه القنوات وھذا تفادیا للروائح  -

  .الكریھة و انتشار األمراض

  :شبكة الكھرباء - جـ 

من إجمالي مساكن المدینة مع تسجیل بعض  %99.16شبكة الكھرباء تغطي تقریبا كل مجال الدراسة بنسبة 

  :النقائص لذا نقترح مایلي
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  .تحویل الخطوط المارة فوق المساكن -

  .الحد من عملیة الربط الغیر قانونیة وذلك بتشیید المراقبة و المتابعة -

   .تكثیف اإلنارة العمومیة -

 -1-6- على مستوى االستخدامات التجاریة:  

جاریة كما سبق القول في الشوارع الرئیسیة و قلب المدینة، وأغلب المباني التي تشغلھا تتركز االستخدامات الت

اإلستخدامات التجاریة تكون مختلطة مع اإلستخدام السكني، و نجد أن أغلب المحالت التجاریة تخدم السكان 

خدام التجاري في المدینة بشكل مباشر و یحتل جزء كبیر منھا الطابق األرضي من المباني السكنیة، إال أن اإلست

  :لذا نقترح مایلي یواجھ بعض المشكالت

تبین من خالل الدراسة المیدانیة وجود عدد كبیر من المحالت التي أنشأت لإلستخدام التجاري غیر أنھا مغلقة  -

ان وخاصة في الشوارع الفرعیة، ویعود السبب في ذلك إلى طبیعة البناء في المدینة حیث یرغب كثیر من السك

عند إنشاء مساكنھم تحویل الجزء المقابل للشوارع إلى محالت تجاریة على حساب اإلستخدام السكني وذلك 

   .، لذا نقترح تقدیم تسھیالت لكي یستطیع المواطن استغالل ھذه المحالترغبة في الربح

من حیث التخصص،  ھاالتناقض الكبیر بین أنواع ت التجاریة وھذا للقضاء علىللمحالمحاولة توزیع مناسب  -

في المدینة محالت بیع الدواجن بالقرب من الصیدلیات و في منطقة أخرى تجد محالت بیع المالبس  حیث نجد

  .بالقرب من محطات غسل و تشحیم السیارات

األرصفة واستغالل التجار لھا،  بسبب ضیقمواقف مناسبة للسیارات وذلك لتحمیل و تنزیل البضائع، نقترح  -

  .إلى ازدحام مروري كبیر في الشوارع التجاریة خاصة في األعیاد مما یؤدي

انتشرت في اآلونة األخیرة في دول العالم ظاھرة المجمعات التجاریة التي تسھل على المواطنین التسوق من  -

، لذا نقترح إنجاز قطب تجاري بالمنطقة السكنیة مكان واحد، إال أن المدینة ال یوجد بھا أي مجمع تجاري

  .لحضریة الجدیدة الخربةا

وضع خطة من البلدیة لتخصیص المحالت التجاریة بحیث ال یكون تنافر بینھا، وذلك عن طریق عدم منح  -  

  .رخص لھا إن خالفت الشروط

اإلھتمام باألرصفة و توسیعھا لتسھیل حركة المشاة وتحمیل و تنزیل البضائع، إضافة إلى تخصیص مواقف  -

 . للسیارات

وذلك من أجل تسییر التسوق لدى الزابون و ربح ) مرتبة(لسوق داخلیا و تقسیمھ إلى مواضع منسقة تنظیم ا -

  .الوقت



 الفصل الثالث                                     تحلیل و تفسیر أسباب الواقع القائم و آفاق ترشید استخدامات األرض الحضریة

  

 
216 

  .نقترح تنظیمھ أكثر مع تقید البائع بنظافة المحیط كشرط أساسي): یوم السبت و الثالثاء(السوق األسبوعي  -

للبیع من طرف أصحاب المحالت مع  تنظیم و ھیكلة المحالت التجاریة وھذا باحترام المساحة المخصصة -

  .مراعاة عدم عرض السلع خارج اإلطار المحدد

  .إنشاء مواقف للسیارات من أجل تسھیل سیر الزبائن في السوق -

 -1-7- على مستوى االستخدامات الصناعیة: 

ضر مقیاسا للتطور اإلقتصادي و اإلجتماعي للدول المتقدمة و النامیة، فاإلنتاج تعد الصناعة في الوقت الحا

الصناعي یساھم في تغییر األوضاع اإلقتصادیة و اإلجتماعیة، وتعتبر أحد أھم األنشطة تأثیرا في البیئة 

إلستخدام تتمثل الطبیعیة وفي واقع االستیطان البشري واستخدامات األراضي، وأھم المشاكل التي یواجھھا ھذا ا

في الفوضى المنتشرة لمواقع بعض الصناعات حیث یالحظ وجودھا داخل المدینة، ومكانھا یتنافى مع الشروط 

البیئیة، وأنجع الحلول لمعالجة مشاكل اإلستخدام الصناعي نقل الصناعات التي تسبب مشاكل بیئیة وصحیة 

ال یحافظ على یخالف القوانین و م غرامات مالیة لمن للسكان إلى المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات مع تقدی

  . و صحة السكان البیئة

 -1-8-  مستوى االستخدامات الدینیة على:  

على الرغم من كفایة المساجد في منطقة الدراسة فإن الخدمات الدینیة في المدینة تعاني من بعض المشاكل  -

أھمھا العشوائیة في اختیار مواقع المساجد وقد یعود ذلك ألسباب أھمھا مدى توفر قطعة األرض، ورغبة 

الدراسة ال یتوفر فیھا أماكن أو المتبرع في اختیار موقع المسجد، كما اتضح أن معظم المساجد في منطقة 

ساحات لمواقف السیارات، لذلك یجب أن یراعى عند إنشاء المساجد توفیر مواقف السیارات وخاصة المساجد 

الكبیرة التي تقام فیھا صالة الجمعة، مع ضرورة األخذ في الحسبان الزیادة السكانیة المتوقعة عند بناء المساجد، 

  .   ة المساجد و توفیر متطلباتھاكما ال ننسى الرفع من كفاء

 -1-9-  اإلجتماعیةمستوى االستخدامات على:  

كل من الحي الشمالي بجانب متوسطة بن طوبال یمونة و دار حضانة  ر حضانة لألطفال فيود نقترح إنجاز -

المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة یة أحمد حملة التي تم تحویلھا إلى ئبمكان إبتدا ZHUNبحي الخربة  أخرى

  . بجانب متقن اإلخوة بلعریمة، وأخرى بالخربة السفلى

          الطیایبة، طریق أوالد بوحامة، صناوة العلیا: كما نقترح كذلك إنجاز دور حضانة  في األحیاء التالیة -

  .و صناوة السفلى
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 -1-10 -  ةمستوى االستخدامات الریاضیة و الترفیھیعلى:  

بحي  مبرمج حسب المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر مابین البلدیات بمنطقة التوسع  مركب ریاضي -

  . ZHUNالخربة 

بمنطقة  5Bمبرمج ضمن مخطط شغل األرض رقم مقابل ابتدائیة بن سالمة رابح ملعب ریاضي جواري  -

  .التوسع بحي الخربة السفلى

  .طریق أوالد بوحامة بحينقترح إنجاز قاعة متعددة الریاضات  -

ب في مختلف األحیاء للعفضاءات للعب األطفال لذا نقترح تھیئة فضاءات غالبیة السكان یطالبون بتوفیر  -

لعب لمساحات  ثھا بمختلف األلعاب، أما بالنسبةموجودة و تأثیالل المساحات الشاغرة الصغیرة الالسكنیة باستغ

  .تھیئتھا ومطالبة السكان بالحفاظ علیھا األطفال الموجودة المھملة نقترح إعادة

 -1-11-  مستوى االستخدامات الثقافیة و السیاحیةعلى:  

  .نقترح دار شباب بحي الطیایبة بجانب المدرسة االبتدائیة بن الشیھب عبد الرحمان -

  .²م370.3إقتراح مكتبة بلدیة بتحصیص بالد بن معمر بمساحة  -

  .نقترح مكتبة بمیلة القدیمة -

سد بني ھارون دون نسیان میاه و زرقة في والیة میلة تبھرك الطبیعة بثرائھا خضرة تمتزج بزرقة السماء  -

د مسجد القیروان في قدم مسجد بني في الجزائر والثاني بعأمسجد سیدي غانم  المتمثل خاصة في عبق التاریخ

ھجریة  59ار اثر فتحھ للمدینة سنةسس ھذا المسجد من طرف الفاتح ابو المھاجر دینأوقد ، تونس الشقیقة

أو تعتبر عین البلد ، و  1995وقد صنف مسجد سیدي غانم ضمن التراث الوطني سنة  ،میالدیة  678الموافق

لى غایة الیوم ھمزة وصل إالمتواجدة بوسط المدینة القدیمة والتي مایزال ماؤھا العذب یجري المنبع الروماني 

لى إال كثر قدما بالمدینة والتزأللى العصور القدیمة وتعتبر المعلم اإجیال بحیث یرجع تاریخ انشاؤھا ألبین ا

، وكلھا مؤھالت تحتاج إلى رغبة حقیقیة لجعل میلة قطبا سیاحیا بامتیاز، لذا نقترح هالیوم تسقي السكان بالمیا

ن وإعادة ترمیم مابقي منھا وجعلھا مدینة أثریة كثر بالسیاحة و نقترح تفریغ میلة القدیمة من السكاأاإلھتمام 

  .وسیاحیة بالدرجة األولى
  

 -1-12-  مستوى االستخدامات النفعیةعلى:  

على  باستمرار الحرصب و تكلیف عمال یقومونبوسط المدینة ) جنان البایلك(إعادة تھیئة الحدیقة العمومیة  -

  . الحدائق الموجودة رغم قلتھا
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غالبیة السكان یطالبون بتوفیر مساحات خضراء، لھذا نقترح تھیئة مساحات خضراء في جمیع األحیاء  -

  . العمرانیة مع استغالل المساحات الشاغرة الصغیرة إن وجدت

غالبیة السكان یشتكون من عدم وجود مساحات عمومیة مھیئة لقضاء بعض الوقت من الراحة و االستجمام  -

  . یفخصوصا في فصل الص

المساحات الخضراء التي تعتبر من أھم اإلستخدامات الحیویة لما لھا توعیة المواطنین بأھمیة الحفاض على  -

  اإلقتراحا 6یطة .من أھمیة في الصحة الجسدیة والنفسیة

V - مناطق التوسع العمراني:  

المقترحة ضمن مراجعة نجد أن األراضي المخصصة للتوسع العمراني للمدینة و ) 16(حسب الخریطة رقم 

  :لبلدیة میلة تتمثل في 2006المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر 

وتشمل األراضي الواقعة ضمن النسیج العمراني الحالي و المبرمجة على المدى  U(1(األراضي المعمورة  -

                من إجمالي مساحة البلدیة المقدرة  %9.89ھكتار و تمثل 1291.9القصیر تشغل مساحة قدرھا 

  .ھكتار13060بـ  

وتتمثل في األراضي الموجھة للتعمیر على األمدین القصیر و المتوسط   AU(2(األراضي المبرمجة للتعمیر  -

  .من إجمالي مساحة البلدیة %3.12تمثل ھكتار و407سنوات وتقدر مساحتھا بـ  10في آفاق 

سنة، 20ضي المبرمجة للتعمیر على المدى البعید في آفاق تشمل على األرا  UF(3(أراض التعمیر المستقبلیة  -

  .من إجمالي مساحة البلدیة %1.74ھكتار تمثل  227وتشغل مساحة قدرھا 

و علیھ فإن توسع المدینة مستقبال یأخذ إتجاھات مختلفة ما عدا الجھة الشمالیة و الشمالیة الشرقیة و الجھة 

  . الشرقیة نتیجة لوجود عوائق للتعمیر تتمثل في عوائق طبیعیة مرتفعات وأودیة وأراضي فالحیة

  

  

  

  
                                                

1  U = Secteurs urbanis. 
2 AU = Secteur à urbaniser. 
3 AF = Secteur d’urbanisation future. 
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 سع العالتومناطق  16خریطة رقم 
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  :الفصلالصة خ

بینت النتائج التي استخلصناھا من دراسة و تحلیل أسباب واقع استخدامات األرض الحضریة بمدینة میلة إلى 

  :تحدید أھم اآلثار السلبیة واإلیجابیة للعوامل المكونة لھذا الواقع و بالتالي كانت أھم النتائج التي توصلنا إلیھا

طبیعة ملكیة األرض  و جتماعیة وحتى اإلطار القانونيلعبت الضوابط الطبیعیة و اإلصطناعیة و اإل -

والقرارات اإلداریة دورا ھاما في تحدید أنواع اإلستخدامات في المدینة وفي أحیانا أخرى في تحدید صور ھذه 

  :اإلستخدامات، وأحیانا اختالط ھذه االستخدامات بصورة متنافرة حیث نجد

   رتفاع مائل تتموضع مدینة میلة فوق حوض على االضوابط الطبیعیة من خالل خصائص الموضع حیث

و تقطعھ المجاري المائیة من كل جانب مما یشكل عائقا أمام توسع  ، تحیط بھ الجبالمن الجنوب نحو الشمال

یتمیز تركیبھا الصخري بنوع من اللیونة غیر أن ظھور طبقة المیوبالیوسین مع نسبة عالیة من  ، والمدینة

بحكم  مائیة، والمجاري الشعاب و الالطین أدى إلى حدوث إنزالقات أرضیة خاصة بالمناطق التي توجد بھا 

المدینة باالنبساط  وقوع مدینة میلة داخل حوض فإن االنحدار یتغیر من منطقة إلى أخرى حیث یتمیز وسط

 .الجنوب و الغرب ،ویزداد االنحدار كلما اتجھنا نواحي الشمال

 الظوابط اإلصطناعیة التي تتمثل في مختلف الشبكات التقنیة الھامة و المحاور الكبرى للطرق. 

  اإلطار القانوني من خالل القوانین الواردة ضمن المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر ومخططات شغل

 .راضي المصادق علیھااأل

  الضوابط اإلجتماعیة حیث عرفت مدینة میلة كغیرھا من المدن الجزائریة تطورا سكانیا ملحوظا منذ

واسع للمجال الحضري، استھالك و االستقالل، تفاقم أكثر بعد ترقیتھا إلى مقر والیة مما أدى إلى توسع رقعتھا 

 .دا الجھة الشمالیة و الشمالیة الشرقیة و الجھة الشرقیةمختلفة ما ع اتجاھاتمستقبال یأخذ وھذا التوسع 

  مدینة میلة تتمیز بسیطرة الملكیة العقاریة الخاصة على مجمل أراضیھاكما أن . 

  من مساحة  %42.79بنسبة  كبر مساحة مقارنة بباقي االستخدامات األخرىأاالستخدام السكني یحتل

ونظرا ألھمیة المدینة اإلجمالیة یتمثل خاصة في انتشار للنمط الفردي بنوعیھ البناء الفوضوي و التحصیصات، 

المدینة إداریا وحتى تاریخیا أدى إلى توسع رقعتھا عبر مختلف المراحل الزمنیة خاصة بعد الترقیة اإلداریة 

حیث  ،ة  لخدمة سكان المدینة وسكان البلدیات التابعة لھااألخیرة وظھور استخدامات جدیدة خالل فترات مختلف

و المنطقة السكنیة بوالطوط مرورا بمركز المدینة إلى المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة تستحوذ أحیاء 

، وتقل ھذه االستخدامات في أحیاء الخدمیة العامةاإلستخدامات  على معظم مساحاتالجدیدة الخربة  ةالحضری

  .الضواحي
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  الخالصة العامة

جعلھا تحتل مكانة ھامة خاصة جد مھمة و عمرانیة وسكانیة  وتاریخیة تتمیز مدینة میلة بمؤھالت سیاحیة     

الشمالیة الغربیة للمدینة الذي یقع في الجھة  في السنوات األخیرة بعد مشروع سد بني ھارون والقطب الجامعي

        االھتمامإضافة إلى  ،الذي یمر بمركز المدینة وھذا جعل منھا بؤرة استقطاب 79والطریق الوطني رقم 

و الرعایة بالحیز المجالي، لكن رغم ھذا فقد سادتھ الفوضى و الالعقالنیة في التسییر مع اختالالت واضحة في 

كما أن مدینة میلة ال تملك مقومات طبیعیة مؤھلة بسبب . ظیرتھا السكنیةمنظومتھا الخدماتیة و العجز في ح

كونھا واقعة داخل حاجز طبیعي عبارة عن مرتفعات من كل جانب ویعزلھا عن باقي المدن و طبیعة األرضیة 

تكنولوجیا إال في حالة توفیر مبالغ مالیة ضخمة مع (اللینة التي تعیق إقامة مشاریع كبیرة تلیق بمقر الوالیة 

  .)عالیة

أدى أدى إلى جذب السكان وزیادة الھجرة نحو المدینة مما ونظرا ألھمیة المدینة إداریا وكل ھذه المعطیات      

   ،على حساب األراضي الزراعیة وزیادة في نموھا الحضري إلى توسع رقعتھا عبر مختلف المراحل الزمنیة

خاصة بعد الترقیة اإلداریة األخیرة وظھور  رجي للمدینةانتشار البناء الفوضوي وتشوه المنظر الخا و

  . البلدیات التابعة لھا األریاف و سكانحتى لخدمة سكان المدینة وخدامات جدیدة خالل فترات مختلفة است

  
بالنظر جلیا وجدنا نقص وغیاب العدید من االستخدامات الضروریة التي من شأنھا الحفاظ على سالمة و      

و النفعیة كالمساحات  و التعلیمیة و الصحیة الحضریة كمختلف االستخدامات الریاضیة و الثقافیةالحیاة 

  .الخ التي تعتبر من أھم االستخدامات الحیویة للسكان....الترفیھالخضراء و أماكن الراحة و 

  
مختلفة ما عدا الجھة الشمالیة و الشمالیة الشرقیة و الجھة  اتجاھاتمستقبال یأخذ مدینة میلة توسع  و     

كما سبق  الشرقیة نتیجة لوجود عوائق للتعمیر تتمثل في عوائق طبیعیة مرتفعات وأودیة وأراضي فالحیة

، و بالتالي فإن ھذا التوسع ضروري نحو قطاعات أخرى خارج المجال الحضري الحالي من خالل إعداد الذكر

و االھتمام بتنمیة المناطق  ،راضي جدیدة تحوي برامج سكنیة و مرافق ضروریة إضافیةمخططات شغل أ

و توفیر مختلف االستخدامات الضروریة أمام الضغوط  للمدینة من خالل عملیة اإلسكانالریفیة و الثانویة 

ة و التجمعات تكامل مجالي ووظیفي بین المدین ھناك الكبیرة ولن یجدي نفعا على المدى البعید إن لم یكن

   .المختلفة األخرى

الذي  ینا جاھدین رغم العراقیل إلى اإللمام بالموضوع ولو بصفة نسبیة لتصحیح الوضع القائمومن ثم سع     

لم یكن ولید الیوم أو األمس القریب، و بعد أن توصلنا إلى أھم النتائج و التفسیرات صار من الضروري علینا 

      المشكالت القائمة و البدائل نجدھا ربما األمثل للقضاء على التوصیات  ووضع مجموعة من االقتراحات 

مع  حیث ال تجد ھذه الحلول طریقھا للتجسید إال في إطار سیاسة شاملة تتماشى ،و المتوقعة مستقبال في المدینة

      :من أھمھا المعطیات و التحوالت الحالیة
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  أنھ عندما نحسن ظروف الحیاة داخل المدن ال یؤدي ھذا إلى تنمیة المناطق الریفیة ألنھ من المعروف

حل مشاكل التحضر بل زیادة عدد الوافدین إلیھا من الریف، وبذلك كان البد أن نوفر كل المقومات التي تجعل 

  .الریف مكان جید لإلقامة وذلك بخلق الھیاكل و التجھیزات األساسیة وكل الخدمات المتنوعة
 

 مخطط شغل األرض یجب إجراء دراسات ل)POS ( في وقتھا وعدم التأخر في ذلك حتى ال تتغیر

المعطیات و الوقائع، كما یجب تطبیق كل الوسائل، شھادات و رخص التعمیر، و یجب توجیھ ھذه الدراسات 

 .  إلى المختصین في ھذا المیدان و المھندسین في التھیئة العمرانیة

 
  عملیات التخطیط التأكید على دور المشاركة الشعبیة في. 

                                                                                                              

  التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعیةو  ططمخالغیر وقف النمو السكني. 

  الخارجیة ووضع القوانین المتعلقة       رفع مستوى الجودة البصریة من خالل تحسین واجھات المباني

و مراقبة تحقیق ذلك، وإضافة عناصر خارجیة جمالیة تزید في جذب السكان نحو المشي مع الحفاظ على البیئة 

الخ، حیث ....بإطالق حمالت تحسیسیة باستمرار على مستوى المدارس في مختلف األطوار و المساجد 

منھا مدینة میلة تعاني من مشكل النفایات المنتشرة في األحیاء وحتى الحظنا أن معظم المدن الجزائریة و 

 .خارج المدن خاصة على جانب الطرقات مما یعطي منظر غیر الئق یعكس على الحالة النفسیة لإلنسان

 

  المحافظة على المواقع األثریة و التاریخیة وترمیمھا وتوعیة المواطنین بالمحافظة علیھا واألخذ بعین

ر تطویر الخدمات لھا إلبراز أھمیتھا و قدرتھا على التفاعل مع قطاع السیاحة و استثمارھا مع ھذا االعتبا

القطاع مما یمكن من تحقیق بنیة تحتیة تتناسب مع األھمیة السیاحیة للمدینة مما یجعلھا تلعب دورا مھما في 

 .الدخل الوطني

 

 زیع التجھیزات و المرافق وذلك بغرض التخفیف السعي إلیجاد توازن بین األحیاء السكنیة من ناحیة تو

من الفوارق بین األحیاء مع االھتمام بقطاع الخدمات و البنیة التحتیة بما یتناسب مع توزیع المناطق السكنیة 

 .واألخذ بعین االعتبار تقدیم الخدمات لسكان المدینة و الوافدین و المسافرین

 
 ذلك إلعطاء صور واضحة للدارسین لكي تساعدھم في عمل مراكز للمعلومات عن المدن و القرى و

تھتم بالتخطیط وبشكل خاص تخطیط محلیة تطویر مراكز أبحاث  ، معالبحوث العلمیة المختلفة

 .استخدامات األرض

تستجیب تستفید من القوانین السابقة و و البناء  و التخطیط إیجاد قوانین جدیدة للتنظیموفي األخیر ف

مرونتھا ألرض و المواطن و الثقافیة و الدینیة ل و التاریخیة االقتصادیةو  االجتماعیةو اسیة یللظروف الس

تسمح بحل المشاكل السابقة وأن تستوعب اختالف معطیات واقع األرض الجزائریة و تكون أساس للتطور 

  .العمراني مع االستفادة من تجارب الدول األخرى
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ONS : Office National des Statistiques 

PDAU : Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbaniseme 

POS : Plan d’Occupation de Sol 

SNAT : Schéma National d’Aménagement de Territoire 

SRAT : Schéma Régional d’Aménagement de Territoire 

PAW : Plan d’Aménagement Wilaya 

COS : Coefficient d’Occupation du Sol 

CES : Coefficient d’Emprise au Sol 

ZT : Zone Touristique 

PUD : Plan d’Urbanisme Directeur 

PMU : Plan de Modernisation Urbaine 

ZI : Zone Industrielle 

PCD : Plan Communal de Développement  

ZHUN : Zone d’Habitation Urbaine Nouvelle 

ACL : Agglomération Chef Lieu 

AS : Agglomération Secondaire 

ZE : Zone Eparse 

OPGI : Office de Promotion et de Gestion Immobilière 

TOL : Taux d’Occupation par Logement 

TOP : Taux d’Occupation par Pièce 

LSP : Logement Social Participatif 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

SU : Secteur à Urbaniser 

U : Secteur Urbains 

UF : Secteur d’Urbanisation Future 

SIG : Les Système d’Information Géographique  
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:باللغة العربیة المصادر و المراجع  

:باللغة العربیة -1  

:الكتب -أ  

اإلصدار األول / ، الطبعة األولى)أسس و مفاھیم(التخطیط الحضري : خلف حسین علي الدلمي. د -

  .، عمان األردن2002

  .زائریة، الجزء الثالث مدن الشرقتاریخ وثقافة المدن الجموسوعة : مختار حساني -

    . 1980جغرافیة العمران ، بیروت : عبد الفتاح محمد وھیبة. د -

 . 1984دراسة في جغرافیة العمران : مدینة قسنطینة -

منشأ المعارف، اإلسكندریة، مصر ) دراسة جغرافیة(استخدام األرض : صالح الدین الشامي.د -

1990.  

التحضر و التھیئة العمرانیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : تیجانيبشیر . د -

 .2000الجزائر،

  .، القاھرةجغرافیة المدن، الطبعة الثانیة : حمدان جمال. د -

  

  :األطروحات و مذكرات الماجستیر -ب 

  

مذكرة  ،" الحصیلة و اآلفاق" السكنیة في مدینة قسنطینة  االستخداماتإشكالیة  :دباش ربیعة -

، جامعة منتوري ماجستیر في التھیئة العمرانیة، كلیة علوم األرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة

  .2005 قسنطینة،

اإلشكالیة " استخدامات األرض وكیفیة تنظیمھا في مدینة الحروش بوالیة سكیكدة : نجاة بوشرمة -

ألرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة، كلیة علوم ا، مذكرة ماجستیر،  "القائمة و الرؤى المستقبلیة 

 .2015 جامعة منتوري قسنطینة،

، )واقع، تنظیم و بدائل مستقبلیة ( إشكالیة استخدامات األرض في مدینة تجنانت  :فاطمة عیون -

مذكرة ماجستیر في التھیئة العمرانیة و البیئة، كلیة علوم األرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة، 

 .2017 سنطینة،جامعة منتوري ق

استعماالت األرض الحضریة في ناحیة بغداد الجدیدة، رسالة : عالء ھاشم داخل الساعدي -

جامعة بغداد، وھي جزء من متطلبات نیل درجة ماجستیر /تقدم بھا إلى مجلس كلیة اآلداب

 .2006آداب في الجغرافیا 
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المخططات التنظیمیة وواقع استعماالت األراضي في مدینة : صالح أحمد صالح أبو حسان -

أطروحة ماجستیر في التخطیط الحضري و اإلقلیمي ، كلیة الدراسات ، )محافظة الخلیل(دورا

 . 2004العلیا، جامعة النجاح الوطنیة بنابلس، فلسطین 

تجاھات النمو العمراني و التركیب أنماط استخدامات األرض وا:ریاض فرحان حسن عالونھ  -

الداخلي في بعض قرى محافظة نابلس دراسة في جغرافیة الریف، أطروحة ماجستیر في الجغرافیا 

 .2004بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس فلسطین 

ریة استعماالت األرض الحض" ماجستیر تخطیط المدن : " نصیر عبد الرزاق حسن البصري -

     .2009العراق ) التعریف و التصنیف(

شھادة ماجستیر من قسم العلوم  ،تأثیر النمو السكاني في تغیر مورفولوجیة المدینة  :لطرش سارة -

 ).جامعة فرحات عباس سطیف(االجتماعیة مقدمة بكلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة 

المجمعات السكنیة الحضریة بمدینة قسنطینة ـ واقعھا و متطلبات تخطیطھا ـ دراسة : قماس زینب -

میدانیة للمنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة سركینة، مذكرة ماجستیر في علم االجتماع الحضري 

   . 2006ـ 2005
  

األراضي لمدینة  تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة استخدامات: صالح محمد أبو عمرة -

  . 2010دیر البلح ، رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا بكلیة اآلداب، الجامعة اإلسالمیة غزة 

تطور أنماط استعماالت األراضي في مدینة جنین، مذكرة ماجستیر : كوثر شحادة احمد أبو حجیر -

نابلس فلسطین  في التخطیط الحضري و اإلقلیمي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة

2003 . 

عزابة، الحروش، : حالة مدن(التنظیم المجالي حول المدن الصغرى لوالیة سكیكدة : نوال ھبھوب -

، مذكرة ماجستیر في التھیئة العمرانیة، كلیة علوم األرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة )القل

2006 .  

ماجستیر ، یق دراسة حالة مدینة باتنةأدوات التھیئة والتعمیر بین التشریع والتطب :رفیقة سنوسي -

 .2011، ھندسة معماریة ، جامعة باتنة

العوامل االقتصادیة االجتماعیة المؤثرة على االستخدام الحضري : نضال محمد بخیت احمد -

لألرض بالتطبیق على إقلیم الخرطوم الكبرى، ورقة علمیة مقدمة لمؤتمر الدراسات العلیا، جامعة 

   .2010الخرطوم 

"  مدینة الحروش نموذجا "دوات التھیئة والتعمیر واشكالیة التنمیة الحضریة أ :ریاض تومي  -

  . 2006 جامعة قسنطینة ، ماجستیر علم االجتماع الحضري



 قائمة المصادر و المراجع

 

 
229 

اإلطار القانوني  " فرجیوة، میلة و القرارم : التحصیصات  السكنیة في مدن:" بوشلوش عبد الغني -

، كلیة )مذكرة ماجستیر في التھیئة العمرانیة(و اإلجتماعیة   ة كلفة التعمیر و االنعكاسات المجالی

 .2008/2009 علوم األرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة

دراسة في تھیئة المجال،  -الھجرة الداخلیة واالستقطاب الحضري –والیة جیجل  :طكوك نزھة -

رسالة ماجستیر في التھیئة العمرانیة، كلیة علوم األرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة قسنطینة، 

2010 . 

تحلیل و تقییم أنماط استعماالت األراضي في مدینة أریحا، : محمد حسین سعد النجوم -

یط الحضري و اإلقلیمي ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة أطروحة ماجستیر في التخط

 .2006النجاح الوطنیة بنابلس، فلسطین 

 .المدن الجدیدة أداة لتنمیة عمرانیة مستدامة حالة مدینة علي منجلي: أحسن بن میسي. د -

 .، مقال مأخوذ من االنترنیتاستعماالت األرض في المدن: سنینھ أبوالدكتور تیسیر  -

المدینة الجزائریة سیاسات و ممارسات التھیئة، مقال منشور في مجلة : محمد الھادي لعروق. د -

  . 3، ص1997حولیات وحدة البحث، إلفریقیا و العالم العربي، جامعة قسنطینة، طبعة 

  

  :مذكرات التخرج -جـ

إشكالیة استخدامات األرض الحضریة في مدن الشمال الشرقي : بن مبروك صالح الدین -

الجزائري حالة مدینة بسكرة، مذكرة مھندس دولة في التھیئة الحضریة، كلیة علوم األرض 

 . 2009الجغرافیا و التھیئة العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

تسییر التجھیزات الصحیة و التعلیمیة بمدینة میلة، مذكرة مھندس : بوقاسة نھى -بولقرون آمال -

لوم األرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة، جامعة منتوري دولة في التھیئة الحضري، كلیة ع

 .2013ـ2012قسنطینة 

استخدامات األرض الحضریة في مدینة العلمة وآفاق التنظیم لسنة : شرقي آمنة - بوریش حلیمة -

، كلیة علوم األرض الجغرافیا و التھیئة ة، مذكرة مھندس دولة في التھیئة الحضری2028

 .  2009ري قسنطینة، العمرانیة، جامعة منتو

مذكرة مھندس دولة في ،  "النمو الحضري و عالقتھ بالتجارة " مدینة میلة : نجوى لحماري -

التھیئة الحضریة، كلیة علوم األرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

2009 . 
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مكملة لنیل شھادة ماستر تسییر التحسین الحضري في مركز مدینة میلة، مذكرة : بوالداد عبد الحق -

الحضریة تخصص تسییر المدن والتنمیة المستدامة، جامعة العربي بن مھیدي أم البواقي  التقنیات

 . 2016-2015معھد تسییر التقنیات الحضریة ، 

 .2009محاضرة في التھیئة الحضریة من تقدیم األستاذة أومدور فاطمة الزھراء باإلضافة إلى  -
  

 

  : المجالت -د

  

مجلة دوریة تصدر عن المجلس الشعبي لبلدیة میلة العدد التجریبي لشھر سبتمبر  :مجلة عین البلد -

  .2015لشھر جانفي  02و العدد رقم  2014

دور المخططات العامة لمدینة ( جامعة قاریونس لكلیة األداب )6- 5(عدد مزدوج  -الباحث مجلة  -

  .للدكتور محمد جاسم العاني )العمرانيبنغازي في استیعاب الموروث 

          جغرافیة المدن  نافذة الجغرافیین العرب من قسم :المجلة الجغرافیة/عة الجغرافیةالموسو  -

  .الجغرافیة الریفیة/ و التخطیط الحضري 
  

  :الجریدة الرسمیة -د

المتعلق بالتھیئة و التعمیر، الجریدة الرسمیة  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29رقم  القانون -

 .1990سنة  52العدد 

المتضمن التوجیھي العقاري، الجریدة  1990 نوفمبر 18المؤرخ في  90/25القانون رقم   -

 .1990سنة  49الرسمیة العدد 

بتسییر المساحات الخضراء و حمایتھا المتعلق  2007جویلیة  13المؤرخ في  06-07قانون رقم  -

 . وتنمیتھا

یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات  20/02/1974مؤرخ في  74/26مر رقم األ -
  .03المادة 

  

 ):Bibliographies( المصادر و المراجع باللغة األجنبیة -2

- Rapport d’Orientation PDAU Intercommunal : MILA, ZEGHAIA, SIDI 

MEROUANE, AIN TINN (2015). 

- Rapport d’Orientation Plan Directeur d’Aménegement et d’Urbanisme de la 

Commune de Mila 2006 (Révision). 

- Grille Théorique des Equipement 1995. 
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- ONS Annuaire Statistique 2008. 

Plan : 

- Plan de Agglomeration Chef Lieu ( القطاعات اإلحصائیةخریطة  ).  

- Révision du Plan Directeur d’Aménegement et d’Urbanisme de la Commune de 

Mila  2012. 

- Plan Directeur d’Aménegement et d’Urbanisme de la Commune de Mila 2006 

(Révision) 

- PDAU Intercommunel de :  MILA, ZEGHAIA, SIDI MEROUANE, AIN TINN (Cart 

des pos ( A.C.L MILA ) Partie B)  

  :المواقع اإللكترونیة

- Follow us: @almohandes_org on Twitter | Almohandes.forum on Facebook                       

- http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/79013.html   

- http://www.dcwmila.dz/index.php/wilaya/guide-tel/9-wilayabba 
  

- http://www.wadilarab.com/t11142-topic#ixzz35EufLasD 

- https://sites.google.com/site/amintitistilalg/mila/3.jpg ?attredirects=0 
 
- Google Earth 
 
  



 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

  المالحق
 



 الملحق
 
 

 
233 

2014توزیع النمط الفردي و الجماعي عبر األحیاء بمدینة میلة ): 02(الجدول رقم   

  معالجة المعطیات+ مدیریة السكن و التجھیزات العمومیة + المكتب التقني للبلدیة : المصدر :المصدر

 

 2014توزیع المساكن و الكثافة السكنیة عبر األحیاء السكنیة بمدینة میلة  لسنة ): 03(جدول رقم 

الكثافة 
 )ھـ/مسكن(

المساحة 
 )ھكتار(

نسبة المساكن 
)( 

عدد المساكن 
 )مسكن(

حیاءاأل  

 المركز األوروبي 1262 8.62 60 21.03

 المدینة القدیمة 397 & 74 5.36

 صناوة السفلى 502 3.43 62 8.1

 المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة  757  5.17 38.5 19.66

 الخربة السفلى 1035 7.07 56.5 18.32

بن معمر اإلخوة بالد 771 5.26 79 9.76  

ن محجوبتحصیص ب 920 6.28 93.9 9.8  

بو الطوطحي  1399 9.55 69 20.28  

الطیایبةحي  1378 9.41 93.5 14.74  

الشمالي الحي 896 6.12 132.5 6.76  

 صناوة العلیا 1755 11.98 226 7.77

)العوامر(طریق أوالد بوحامة   634  4.33 75 8.45  

 المنطقة السكتیة الحضریة الجدیدة الخربة 2289 15.63 116 19.73

 حي بو الرقاید 653 4.46 116 5.63

 المجمـــــــوع  14648  100 1291.9 11.34

  خریطة القطاعات الحضریة+2008تعداد السكان و السكنمن إنجاز الباحثة اعتمادا على معطیات  :المصدر

 المجموع
 عدد المساكن عدد المساكن

 البیان
)%(النسبة  )%(النسبة  الجماعي   الفردي 

 المركز األوروبي 986 78.13 276 21.87 1262

 المدینة القدیمة 397 100 / / 397

اوة السفلىصن 371 73.90 131 26.10 502  

757  43.46 329 56.54 428 
المنطقة السكنیة الحضریة 

 الجدیدة

 الخربة السفلى 1035 100 / / 1035

 بالد اإلخوة بن معمر 771 100 / / 771

 تحصیص بن محجوب 760 82.61 160 17.39 920

 حي بو الطوط 337 24.09 1062 75.91 1399

 حي الطیایبة 1126 81.71 252 18.29 1378

 الحي الشمالي 552 61.61 344 38.39 896

 صناوة العلیا 1755 100 / / 1755

)العوامر(طریق أوالد بوحامة  634 100 / /  634  

2289 60.38 1382 39.62 907 
یة الحضریة المنطقة السكن

 الجدیدة الخربة

 حي بو الرقاید 413 63.25 240 36.75 653

  المجـــموع 10472 71 4176 29  14648
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 2014معدل شغل المسكن عبر األحیاء بمدینة میلة  لسنة ):04(جدول رقم 

معدل شغل 
 المسكن

)TOL(  

عدد 
ن المساك

 )مسكن(

عدد السكان 
) نسمة(

2014 
 األحیاء

 المركز األوروبي 5717 1262 4.53

 المدینة القدیمة 1257 397 3.17

 صناوة السفلى 3239 502 6.45

 المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة 3684  757 4.87

 الخربة السفلى 6569 1035 6.35

بن معمر اإلخوة بالد 3207 771 4.16  

 تحصیص بن محجوب 1512 920 1.64

بو الطوطحي  6458 1399 4.62  

الطیایبةحي  8327 1378 6.04  

الشمالي الحي 3080 896 3.44  

 صناوة العلیا 11064 1755 6.30

)العوامر(طریق أوالد بوحامة  1903  634 3  

 المنطقة السكتیة الحضریة الجدیدة الخربة 11392 2289 4.98

 حي بو الرقاید 380 653 0.58

  المجــــموع 67789  14648 4.63
     خریطة القطاعات الحضریة+2008تعداد السكان و السكنمن إنجاز الطالبة اعتمادا على معطیات : المصدر           
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مستوى تجھیز المساكن بمدینة میلة): 05(الجدول رقم   

2015تحقیق میداني فیفري  :المصدر  

مؤشر 
 اإلسكانیة

عدد 
 المساكن

مجموع 
المساكن 
 المجھزة

 
 التجھیزات الداخلیة للمسكن

 البیان
بتالھاتف الثا  الماء الكھرباء الغاز الطبیعي الصرف الصحي المطبخ الحمام المرحاض 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 

94.54 107 953 56.35 60 100 107 100 107 100 107 100 107 100 107 100 107 100 107 
المركز 
 األوروبي

 المدینة القدیمة 34 100 34 100 34 100 34 100 34 100 34 100 34 100 08 22.5 289 34 90.31

 صناوة السفلى 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 23 54 377 42 94.25

93.42 64 568 47.37 30 100 64 100 64 100 64 100 64 100 64 100 64 100 64 
المنطقة السكنیة 

الحضریة 
  الجدیدة

 الخربة السفلى 87 100 87 100 87 100 84 96.12 87 100 87 100 87 100 36 41.2 757 87 92.17

90.75 65 559 25.97 17 100 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 65 
بالد اإلخوة بن 

 معمر

96 78 707 68 53 100 78 100 78 100 78 100 78 100 78 100 78 100 78 
تحصیص بن 

 محجوب

 حي بو الطوط 118 100 118 100 118 100 118 100 118 100 118 100 118 100 72 61.43 1066 118 95.18

 حي الطیایبة 117 100 117 100 117 100 117 100 117 100 117 100 117 100 59 50 1035 117 93.75

 الشمالي الحي 76 100 76 100 76 100 76 100 76 100 76 100 76 100 37 48.89 674 76 93.61

 صناوة العلیا 149 100 149 100 149 100 148 99.43 145 97.16 145 97.16 149 100 55 36.93 1286 149 91.34

89.48 53 451 30.16 16 100 53 100 53 100 53 85.71 45 100 53 100 53 100 53 
طریق أوالد 

بوحامة 
  )العوامر(

 zhunالخربة  194 100 194 100 194 100 194 100 194 100 194 100 194 100 110 56.77 1733 194 94.60

 حي بو الرقاید 55 100 55 100 55 100 53 96.92 55 100 55 100 55 100 16 29.23 472 55 90.77

 المجموع 1239 100 1239 100 1239 100 1225 98.44 1235 99.80 1235 99.80 1239 100 592 44.91 10927 1239 92.87
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2014توزیع األنماط السكنیة عبر األحیاء بمدینة میلة ): 07(الجدول رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معالجة المعطیات    + مدیریة السكن و التجھیزات العمومیة  +المكتب التقني للبلدیة : المصدر                                     

 المجموع
 عمارة شالي

  حدیثسكن فردي 
 

سكن قدیم 
 أوروبي

 سكن تقلیدي
 تسمیة الحیاء

  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %

 المركز األوروبي 120 26.73 156 100 710 23.41 276 6.61 / / 1262

 المدینة القدیمة 190 42.32 / / 207 3.65 / / / / 397

 صناوة السفلى / / / / 371 6.44 131 3.14 / / 502

 المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة  15  3.34  /  /  413  13.51 329 7.88 / /  757

 الخربة السفلى / / / / 1035 28.03 / / / / 1035

بن معمر خوةاإل بالد / / / / 608 12.89 / / 163 54.7 771  

 تحصیص بن محجوب / / / / 760 15.04 160 3.83 / / 920

بو الطوطحي  38 8.46 / / 299 5.77 1062 25.43 / / 1399  

1378 
11.4

1 
الطیایبةحي  34 7.57 / / 1058 22.37 252 6.03 34  

896 
33.8

9 
الشمالي الحي  09 02 / / 442 7.32 344 8.24 101  

 صناوة العلیا 43 9.58 / / 1712 25.72 / / / / 1755

)العوامر(طریق أوالد بوحامة   /  /  /  /  634  9.97 / / / /  634  

 المنطقة السكتیة الحضریة الجدیدة الخربة / / / / 907 19.36 1382 33.09 / / 2289

 حي بو الرقاید / / / / 413 6.53 240 5.75 / / 653

  المجـــموع  449  100  156  100  9569  100 4176 100 298 100  14648
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)2015-2014(لیم االبتدائي بمدینة میلة خالل الموسم الدراسي واقع استخدامات التع): 08(جدول رقم   

رقم 
 القطاع

 الحي اسم المؤسسة
عدد 
 التالمیذ

عدد 
 المعلمین

عدد األفواج  عدد األقسام
 التربویة

معدل شغل القسم 
)قسم/تلمیذ(  

معدل شغل الفوج 
)فوج/تلمیذ(  

معدل التأطیر 
)معلم/تلمیذ(  

  )²م(المساحة 
تعملةالمس المجموع  

)شارع بن قربة(المركز األوروبي  زیاني السعید 01  358 16 11 09 12 40 30 22 1986 

)شارع بن قارة(حي بو الطوط  حیاة الشباب 08  273 11 10 09 09 30 30 25 763 

)حي قصر الماء(المركز األوروبي   عبد الحمید بن بادیس 01  211 10 09 08 08 26 26 21 2810 

المكيمشري  01 )شارع دھیلي صالح(المركز األوروبي    353 17 14 11 12 32 29 21 4550 

 4818 18 23 23 11 11 12 14 256 الحي الشمالي علي بن ناصف 10

 397 17 22 22 06 06 10 08 132 میلة القدیمة علیوات محمد 02

العلیا  حي صناوة صدراتي السعید 11  195 09 08 07 07 28 28 22 4204 

العلیا  حي صناوة اسماعیل علیوش 11  408 16 10 09 12 34 34 26 1878 

 3124 26 33 47 17 12 13 22 566 حي بوالطوط علي سعیداني 08

ZHUN بیرش مختار 13 الخربة   511 22 11 10 17 51 30 23 3286 

 3223 25 25 30 12 10 12 12 300 حي صناوة العلیا قشود محمد 11

 726 20 26 26 11 11 13 14 282 حي قصر الماء محمد الشریف شایبي 01

 2054 25 34 34 06 06 07 08 203  حي العربي بن رجم شریط فوضیل 08

 2126 17 22 22 07 07 10 09 157 حي الطیایبة رابح لحمر 09

 1906 23 30 61 12 06 07 16 365 حي بالد اإلخوة بن معمر لزعد الخوجة 06

العلیاحي صناوة  بوطبجة عیسى 11  186 08 07 06 06 31 31 23 2944 

ZHUN احمد حملة 04 )مسكن 300حي (   530 21 14 10 16 53 33 25 1011 

مسكن 500حي  العربي بن رجم 08  226 09 11 07 07 32 32 25 2237 

 5109 20 28 28 10 10 14 14 280 حي صنلوة العلیا محمد بوخروبة 11

)حي اإلخوة لعبي(الحي الشمالي  زرافي عبد هللا 10  484 18 11 10 14 48 35 27 2400 

ZHUN صالح مسعي 13 )طریق التنیة(الخربة    534 19 13 10 16 53 33 28 3903 

)حي قصر الماء(المركز األوروبي  براھیم بلعطار 01  144 08 07 06 06 24 24 18 790 

 4175 20 26 41 11 07 10 14 284 الخربة السفلى بن سالمة رابح 05

ZHUN محمد بوزراع 13 )مسكن 130حي(الخربة    407 17 15 13 13 31 31 24 2325 

 2325 20 27 27 09 09 11 12 245 حي الطیایبة ابن الشیھب عبد الرحمان 09

 5826 / / / / / / / / تحصیص بن محجوب بوسبیسي عمار 07

)طریق زغایة(حي بورقاید بوغاشة 14  139 08 07 06 06 23 23 17 2916 

 73812 23 29 36 273 220 277 352 8029 المجموع العام

لمعطیاتمعالجة ا+ مدیریة التربیة لوالیة میلة  :المصدر  
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                 )                                                           2015-2014(واقع استخدامات التعلیم المتوسط  بمدینة میلة خالل الموسم الدراسي ): 09(جدول رقم 

                                     

رقم 

 القطاع
 الحي اسم المؤسسة

عدد 

 التالمیذ

عدد 

 المعلمین

عدد  عدد الحجرات

األفواج 

 التربویة

معدل شغل 

القسم 

)قسم/تلمیذ(  

معدل شغل 

الفوج 

)فوج/تلمیذ(  

معدل التأطیر 

)معلم/تلمیذ(  

المساحة 

لةالمستعم الموجودة  )²م(  ورشات مخابر 
مخابر 

 اإلعالم
 المدرج

09 
بن عمیرة 

 عمار
 19174 17 32 32 20 1 0 2 2 20 23 38 639 حي الطیایببة

08 
األمیر عبد 

 القادر
 4219 17 34 34 16 0 1 2 2 16 16 31 538 حي بوالطوط

08 
البشیر 

 اإلبراھیمي
 10121 16 30 30 16 0 0 2 2 16 20 30 487 حي بوالطوط

 مبارك المیلي 03
حي صناوة 

 السفلى
672 38 20 20 2 2 1 1 20 34 34 18 14448 

13 
معركة الجبل 

56األخضر   
ZHUN الخربة   626 34 16 16 2 2 0 0 18 39 39 18 6038 

ZHUN شنینبة حسن 13 الخربة   499 36 21 18 3 2 1 0 19 28 28 14 5360 

 2861 17 35 35 14 0 1 0 2 14 14 29 485 المنطقة الحضریة  دیدوش مراد 04

11 
بن شوالق 

 محمد الصالح
 3850 14 27 27 16 0 1 2 2 17 17 32 461 حي صناوة العلیا

07 
دھیلي محمد 

 الصالح

حي تحصیص بن 

 محجوب
327 21 20 13 3 0 0 0 10 25 25 16 3438 

13 
بن التونسي 

 عومار
ZHUN الخربة   406 32 16 15 2 2 0 0 15 27 27 13 8214 

 2032 15 30 30 16 0 0 2 2 16 16 32 479 الحي الشمالي بن طبال یمونة 10

 79755 16 31 31 180 2 5 18 24 181 199 353 5619 المجــــــــــــــــــــــموع

المعطیاتمعالجة + مدیریة التربیة لوالیة میلة  :المصدر
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)2015-2014(الل الموسم الدراسي واقع استخدامات التعلیم الثانوي بمدینة میلة خ): 10(جدول رقم   

رقم 

 القطاع
 الحي اسم المؤسسة

عدد 

 التالمیذ

عدد 

 المعلمین

 عدد الحجرات
عدد 

األفواج 

 التربویة

معدل شغل 

القسم 

)قسم/تلمیذ(  

معدل شغل 

الفوج 

)فوج/تلمیذ(  

معدل التأطیر 

)معلم/تلمیذ(  

المساحة 

 المدرج المعلوماتیة ورشات مخابر األقسام  )²م(

 دیدوش مراد 04

المنطقة السكنیة 

الحضریة الجدیدة 

ZHUN 

972 52 19 4 0 2 1 25 51 39 19 11045 

09 
عبد الحفیظ 

 بوالصوف
 21077 19 38 50 33 1 1 0 6 25 67 1255 حي الطیایبة

 10922 19 38 46 27 1 1 0 6 22 54 1016 صناوة العلیا رمضان مغالوة 11

 متقن اإلخوة بلعریمة 04

المنطقة السكنیة 

الحضریة الجدیدة 

ZHUN 

1002 62 23 4 2 1 1 27 44 37 16 19294 

 سلیمان بن طوبال 13
مسكن  300حي 

)دیانسي(  
970 50 17 6 0 0 1 26 57 37 19 18805 

 81143 18 38 49 138 5 5 2 26 106 285 5215 المجــــــــــــــــموع

المعطیاتعالجة م+ مدیریة التربیة لوالیة میلة  :المصدر  
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)2015-2014(واقع استخدامات التكوین المھني بمدینة میلة ): 11(جدول رقم   

رقم 

 القطاع

)الحي(الموقع  اسم المركز عدد  

 المتربصین

عدد 

 األساتذة

عدد 

 األقسام

عدد 

 الورشات

2م المساحة  

الشھید طلحاوي (  1مركز میلة  08

)عبد الرحمان  

 3750 04 07 20 524 حي بوالطوط

بن لوصیف ( 2مركز میلة  13

)محمد بن صالح  

مسكن  300حي 

)ZHUN (

  بالخربة 

814 22 19 07 7931 

المعھد الوطني المتخصص میلة  03

)الشھید العربي بن مھیدي(  

حي صناوة 

 السفلى

590 43 12 02 14306 

 25987 102 147 311 1928 المجـمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

معالجة المعطیات + مدیریة التكوین المھني لوالیة میلة  :المصدر                                                                              

     

2014التجاریة لفئة المواد الغذائیة بمدینة میلة  النشاطات توزیع): 19(جدول رقم   

  

  

  

  

  

  

  
  

  معالجة المعطیات+ مدیریة التجارة المصدر                               
 

 2014فئة تجھیز المنزل بمدینة میلة التجاریة ل النشاطاتتوزیع ): 20(جدول رقم 

  

  

  

 

 

  

   معالجة المعطیات+ مدیریة التجارة  :المصدر                     

 

 )%(النسبة  عدد المحالت التجاریةالنشاطات 

 65.31 450 واد غذائیةم

 9.58 66 جزار

 8.27 57 حلویات

 6.53 45 خضر  و فواكھ

 6.24 43 مرطبات

 2.90 20 مخبزة

 1.16 08 مسمكة

 100 689 المجموع

 )%(النسبة  عدد المحالت التجاریة النشاطات

 38.53 84 بیع األجھزة الكھرومنزلیة

 35.32 77 بیع الخزف و مواد البناء

 10.09 22 بیع األثاث

 9.17 20 أواني منزلیة

 4.59 10 مرایا و زجاج

 2.29 05 أفرشة

 100 218 المجموع



 الملحق
 
 

 

241 

 2014التجاریة لفئة لوازم الشخص بمدینة میلة  النشاطاتتوزیع ): 21(جدول رقم 

  معالجة المعطیات+ارة مدیریة التج :المصدر     
  

  

 2014التجاریة للحرفیین بمدینة میلة  لنشاطاتتوزیع ا): 22(جدول رقم            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
  

  
                                          معالجة المعطیات+ مدیریة التجارة :المصدر

  

  

  

  

 )%(النسبة  عدد المحالت التجاریة النشاطات

 56.77 239 أنسجة -أحذیة -مالبس

 16.15 68 ھدایا و عطور و مستحضرات التجمیل

 11.40 48 لساعاتمجوھرات و ا

بیع المالبس الریاضیة و األدوات و اللوازم المخصصة لألنشطة 

 الریاضیة و التسلیة و التجھیز و النشاطات الفنیة
27 6.41 

 3.33 14 األقمشة و النساجة

 3.33 14 بیع مالبس الرضع و األطفال

 2.61 11 لوازم الخیاطة

 100 421 المجموع

 (%)النسبة  عدد المحالت التجاریة لنشاطاتا

 18.62 46 الحالقة

 17.41 43 غسل و تشحیم

 14.17 35 صیاغة الذھب

 9.31 23 الخیاطة

 7.69 19 نجارة الخشب

 6.88 17 تلحیم عام

 6.48 16 المیكانیك العامة

 4.05 10 إصالح و توازي العجالت

 3.24 08 كھرباء السیارات

 2.43 06 إصالح الھاتف النقال

 2.02 05 إصالح التلفزة و الرادیو

 1.62 04 اصالح األرائك

 1.62 04 إصالح أجھزة اإلعالم اآللي

 1.21 03 تصلیح متخصص

 1.21 03 نجارة األلمنیوم

 0.81 02 ح الثالجاتإصال

 0.40 01 میكانیك الدیزل

 0.40 01 إسكافي

 0.40 01 إصالح آالت الخیاطة

 100 247 المجموع
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 2014لفئة الخدمات بمدینة میلة التجاریة  لنشاطاتتوزیع ا): 23(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت       معالجة المعطیا+ مدیریة التجارة :المصدر                                                       

            

 

 

 )%(النسبة  عدد المحالت التجاریة نشاطاتال

 13.93 112 ھاتف عمومي

 13.06 105 مقاھي

 12.69 102 قطع غیار السیارات و لواحقھا

 11.32 91 عقاقیر و خردوات

 8.96 72 بیع أجھزة اإلعالم اآللي و االتصال

 6.72 54 مطعم

 5.85 47 مكتبة

 4.23 34 یعإطعام سر

 3.73 30 خردوات ودھون

 3.11 25 بیع عتاد الكھرباء

 2.36 19 مواد البناء

 2.11 17 مرش و حمام

 2.11 17 بیع الھاتف النقال

 1.62 13 استدیو التصویر

 1 08 بیع العتاد الفالحي

 0.87 07 بیع األعشاب و العصافیر

 0.75 06 بیع الخشب و الفلین

 0.62 05 مدرسة تعلم السیاقة

 0.62 05 بیع أشرطة الفیدیو

 0.62 05 بیع الصوف

 0.50 04 بیع تغذیة األنعام

 0.50 04 بیع العقاقیر

 0.50 04 مكتب التأمینات

 0.50 04 قاعة شاي

 0.37 03 لوازم األفراح و األعراس

 0.25 02 بیع البذور

 0.25 02 كراء السیارات

 0.25 02 مغسلة

 0.25 02 الحرائق بیع عتاد مكافحة ضد

 0.25 02 مطبعة

 0.12 01 قاعة كمال األجسام

 100 804 المجموع
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 2014التجاریة لفئة األنشطة الحرة بمدینة میلة  نشاطاتتوزیع ال): 24(جدول رقم    

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
  
  

  
                                معالجة المعطیات+ مدیریة التجارة  :المصدر

 

 2014توزیع السكان عبر األحیاء بمدینة میلة  لسنة ): 31(جدول رقم 

 )%(النسبة
عدد السكان 

 2014) نسمة(
السكان  عدد

 2008) نسمة(
 األحیاءتسمیة 

 المركز األوروبي 5272 5717 8.43

 المدینة القدیمة 1159 1257 1.85

 صناوة السفلى 2987 3239 4.78

 المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة  3397 3684 5.43

 الخربة السفلى 6058 6569 9.69

بن معمر اإلخوة بالد 2957 3207 4.73  

 تحصیص بن محجوب 1394 1512 2.23

بو الطوطحي  5955 6458 9.53  

الطیایبةحي  7679 8327 12.28  

الشمالي الحي 2840 3080 4.54  

 صناوة العلیا 10203 11064 16.32

)العوامر(طریق أوالد بوحامة   1755 1903 2.81  

16.81 11392 10505 
المنطقة السكتیة الحضریة الجدیدة 

 الخربة

الرقایدحي بو  350 380 0.56  

  المجـموع  62511 67789 100
  معالجة المعطیات+ خریطة القطاعات الحضریة+2008تعداد السكان و السكن  :المصدر         

  

 عدد المحالت التجاریة لنشاطاتا
النسبة 

)%( 

 47.91 103 طبیب

 13.95 30 صیدلي

 10.23 22 مكتب الدراسات

 6.98 15 محامي

 5.58 12 وكالة عقاریة

 4.19 09 محضر قضائي

 3.72 08 كاتب عمومي

 3.26 07 موثق

 1.40 03 بیطري

 0.93 02 مخبري

 0.93 02 محاسب

 0.93 02 بیع النظرات الطبیة

 100 215 المجموع



 الملحق
 
 

 

244 

 2014بمدینة میلة  لسنة  األحیاءتوزیع الكثافة السكانیة عبر ): 32(جدول رقم 

الكثافة السكانیة 
 )ھـ/نسمة(

المساحة 
 )ھكتار(

عدد السكان 
 2014) نسمة(

 األحیاءتسمیة 

 المركز األوروبي 5717 60 95.28

 المدینة القدیمة 1257 74 16.99

 صناوة السفلى 3239 62 52.24

95.69 38.5 3684 
المنطقة السكنیة الحضریة 

 الجدیدة

 الخربة السفلى 6569 56.5 116.27

بن معمر اإلخوة بالد 3207 79 40.59  

 تحصیص بن محجوب 1512 93.9 16.10

بو الطوطحي  6458 69 93.59  

الطیایبةحي  8327 93.5 89.06  

الشمالي الحي 3080 132.5 23.25  

 صناوة العلیا 11064 226 48.96

25.37 75 1903 
طریق أوالد بوحامة 

)العوامر(  

98.21 116 11392 
المنطقة السكتیة الحضریة 

 الجدیدة الخربة

 حي بو الرقاید 380 116 3.28

  المجــــــــــــــموع 67789 1291.9 52.47
        خریطة القطاعات الحضري+2008تعداد السكان و السكناعتمادا على معطیات  باحثةمن إنجاز ال :المصدر               

 األصل الجغرافي لسكان مدینة میلة):33(جدول رقم             

 الوافدون من داخل الوالیة  الوافدون من خارج الوالیة

 والیات
 أخرى

)%(  

 قسنطینة
)%(  

 جیجل
)%(  

بلدیات والیة 
  میلة

)%( 

المناطق 
ببلدیة  الریفیة

 میلة
)%(  

أحیاء مدینة 
  میلة

)%( 

1.13 1.24 2.01 6.48 3.81 85.33 
                                                                     2015تحقیق میداني فیفري  :المصدر
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  )2013-1966(توزیع السكان بین الحضر و الریف بمدینة میلة ): 34(الجدول رقم 

الدیوان  + 2015)میلة، زغایة، سیدي مروان، عین التین(المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر مابین البلدیات  :المصدر

  مكتب اإلحصاء +2008الوطني لإلحصاء 

 

  2014التركیب العمري حسب الفیئات العمریة الكبرى لسكان مدینة میلة ): 35(الجدول رقم 

  )%(النسبة   مجموع الفئة  الفیئات العمریة

0- 14  2749  28.96  

15 -64  6275  66.12  

  4.92  467  فأكثر 65

  100  9491  المجموع

  2015اني فیفري تحقیق مید :المصدر                              

 

  المستوى التعلیمي للوالدین في مدینة میلة): 37(الجدول رقم 

غیر 

  متعلم
  جامعي  ثانوي  اكمالي  ابتدائي

تكوین 

  مھني

محو 

  األمیة

المجموع و 

  النسبة المئویة

  أم  أب  أم  أب  أم  أب  أم  أب  أم  أب  أم  أب  أم  أب  أم  أب

03  33  224  202  247  223  241  296  103  184  35  54  2  30  1004  1105  

36  447  470  537  287  89  32  1898  

1.91%  23.55%  24.75%  28.31%  15.11%  4.71%  1.66%  100%  

  2015تحقیق میداني فیفري  :المصدر

  

  

  عنوع التجم

النسبة   عدد السكان
المئویة من 

مجموع 
  )%( السكان

1966  1977  1987  1998  2008  2013  

  التجمع الرئیسي

ACL 
12484  17267  33476 54719 62511 66970 91.65 

  مناطق مبعثرة

ZE 
19076  20972  6980  5240  5843  6100  8.35  

مجموع سكان 

  البلدیة
31560  38239  40456  59959  68354  73070  100  

    91.65  91.45  91.26  82.75  45.16  39.56  )%(معدل التحضر 
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  المستوى التعلیمي لألبناء في مدینة میلة): 38(الجدول رقم 

  تكوین مھني  جامعي  ثانوي  إكمالي  ابتدائي
المجموع والنسبة 

  المئویة

829  810  604  392  212  2847  

29.12%  28.45%  21.22%  13.77%  7.45%  100%  

  2015تحقیق میداني فیفري  :المصدر     

 

  ) 2013 –1966(ت اإلقتصادیة خالل الفترة توزیع العمال حسب القطاعا): 39(الجدول رقم 

میلة، زغایة، سیدي مروان و عین (المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر مابین البلدیات +  2009مذكرة تخرج : لمصدرا

)التین

  2013تقدیرات   2008تعداد   1998تعداد   1987تعداد   1977تعداد   1966تعداد   السنة  

  
عدد 

  العمال

النسبة 

)%(  

عدد 

  العمال

النسبة 

)%(  

عدد 

  العمال

النسبة 

)%(  

عدد 

  العمال

 النسبة

)%(  

عدد 

  العمال

النسبة 

)%(  

عدد 

  العمال

النسبة 

)%(  

 اتالقطاع

  ةاالقتصادی

  10.26  1200  7.3  1488  3.1  312  4.7  346  7.1  162  24.9  326  الفالحة

  الصناعة

200  15.3  

272  12.1  1390  18.6  

9697  96.9  

636  3.1  1648  14.09  

بناء و 

أشغال 

  عمومیة

340  15.1  1023  13.7  897  -  1180  10.09  

+ إدارة 

خدمات 

  حرف+ 
782  59.8  1483  65.7  4702  63  

12916  63.3  
7672  65.57  

  21.8  4449  التجارة

  100  11700  100  20391  100  10009  100  7461  100  2257  100  1308  المجموع  



 الملحق
 
 

 

247 

  بمدینة میلة عبر األحیاء نسب المساحة السكنیة للنمط الفرديتوزیع ): 41(الجدول رقم 

  الحي
مساحة االستخدام 

  )ھكتار(

النسبة المئویة من 

 اجمالي مساحة

  (%)تخدام االس

 7.72 41.88 المركز األوروبي

 1.81  9.81 المدینة القدیمة

 5.12  27.76 صناوة السفلى

 ZHUN (  21.96  4.05(    المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة

 11.99  65.05 الخربة السفلى

 5.99  32.5 بن معمر اإلخوة بالد

 9.14  49.59 تحصیص بن محجوب

 5.45 29.56 بو الطوطحي 

 8.05  43.69 لطیایبةا

 5.16  28.01 الشمالي الحي

 17.88  96.98 صناوة العلیا

 4.26  23.12  )العوامر(طریق أوالد بوحامة 

 ZHUN( 68.63  12.65(الخربة 

 0.74  4 حي بو الرقاید

  100  542.54  المجموع

  معالجة الباحثة+ 2015 مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر                   

 

  توزیع نسب المساحة السكنیة للنمط الفردي بمدینة میلة): 42(الجدول رقم 

  نمط السكن
مساحة االستخدام 

  )ھكتار(

اجمالي النسبة المئویة من 

  (%)االستخدام  مساحة

 70  379.78 )فوضوي(فردي عادي 

 24.58  133.38  تحصیص

 2.11 11.45 تقلیدي

 1.87  10.16 )ليشا(بناء جاھز خفیف 

 1.43  7.77 أوروبي

  100  542.54  المجموع

 معالجة الباحثة+ 2015 مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر: المصدر                     
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  توزیع نسب المساحة السكنیة للنمط الجماعي عبر األحیاء بمدینة میلة): 43(الجدول رقم 

  الحي
مساحة االستخدام 

  )ھكتار(

النسبة المئویة من 

 اجمالي مساحة

  (%)االستخدام 

  19.57  2 المركز األوروبي

  4.50  0.46 صناوة السفلى

  ZHUN (  0.65  6.36(    المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة

  2.74  0.28 تحصیص بن محجوب

  15.75  1.61 بو الطوطحي 

  3.62  0.37 الطیایبة

  15.95  1.63 الشمالي الحي

  ZHUN( 2.32  22.70(بة الخر

  8.81  0.90 حي بو الرقاید

  100  10.22  المجموع

  معالجة الباحثة+ 2015مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر                   

)2015-2014(بمدینة میلة خالل الموسم الدراسي   توزیع التجھیزات التعلیمیة): 44(جدول رقم    

  مدیریة التكوین المھني+ مدیریة التربیة لوالیة میلة اعتمادا على معطیات باحثةالمعالجة  :المصدر  

  

رقم  
 القطاع

  اسم الحي

  المؤسسات التعلیمیة

مدارس عدد ال

  یةئبتدااال

عدد 

  متوسطاتال

عدد 

  ثانویاتال

عدد مراكز 

  التكوین المھني
  المجموع

المجموع 

  ²م المساحي

  10862  05  -  -  -  05 المركز األوروبي 01

  397  01  -  -  -  01 المدینة القدیمة 02

  28754  02  01  -  01  - صناوة السفلى 03

04 
المنطقة السكنیة الحضریة 

  ) ZHUN(    الجدیدة
01  01  02  -  04  34211  

  4175  01  -  -  -  01 الخربة السفلى 05

  1906  01  -  -  -  01 بن معمر اإلخوة بالد 06

  9276  02  -  -  01  01 تحصیص بن محجوب  07

  26268  07  01  -  02  04 بو الطوطحي  08

  44702  04  -  01  01  02 الطیایبة  09

  9250  03  -  -  01  02 الشمالي الحي  10

  32130  07  -  01  01  05 صناوة العلیا  11

  -  -  -  -  -  -  )مرالعوا(طریق أوالد بوحامة   12

  ZHUN( 03  03  01  01  08  55862(الخربة   13

  2916  01  -  -  -  01 حي بو الرقاید  14

  260709  46  03  05  11  27  المجــــــــــــــــــــــــــــــموع
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توزیع نسب االستخدامات التعلیمیة حسب األحیاء وحسب األطوار التعلیمیة  ):45(الجدول رقم 

 بمدینة میلة

النسبة المئویة من 
اجمالي مساحة 

(%)االستخدام   

المساحة العقاریة 
 )²م(

تموقع اإلبتدائیا  

 الطور االبتدائي

 المركز األوروبي 10862 14.72

 المدینة القدیمة 397 0.54

1.37 1011 
المنطقة السكنیة الحضریة 

  ) ZHUN( الجدیدة   

 الخربة السفلى  4175  5.66

 بالد اإلخوة بن معمر  1906  2.58

 تحصیص بن محجوب 5826 7.89

 حي بو الطوط 8178 11.08

 یبةالطیا 4451 6.03

 الحي الشمالي 7218 9.78

 صناوة العلیا 17358 23.52

12.89 9514 (ZHUN) الخربة 

 حي بو الرقاید 2916 3.95

1المجموع  73812 28.31  

 صناوة السفلى  14448 18.12

 الطور االكمالي

3.59 2861  
المنطقة السكنیة الحضریة 

  ) ZHUN( الجدیدة   

 تحصیص بن محجوب 3438 4.31

 حي بو الطوط 14340 17.98

 الطیایبة  19174 24.04

 الحي الشمالي  2032 2.55

 صناوة العلیا  3850 4.83

24.59 19612 (ZHUN) الخربة 

2المجموع  79755 30.59  

37.39 30339 
المنطقة السكنیة الحضریة 

 ) ZHUN( الجدیدة   

 الطور الثانوي
 الطیایبة 21077 25.98

 صناوة العلیا 10922 13.46

23.18 18805 (ZHUN) الخربة 

3المجموع  81143 31.13  

 صناوة السفلى 14306 55.05

 التكوین المھني
 حي بو الطوط 3750 14.43

30.52 7931 (ZHUN) الخربة 

4المجموع 25987 9.97  

 المجموع الكلي 260697 100

  اعتمادا  باحثةمعالجة ال+ 2015مابین البلدیات ر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمی :المصدر      

  مدیریة التكوین المھني+ مدیریة التربیة لوالیة میلة على معطیات                 
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  االستخدامات الصحیة التابعة للقطاع العام بمدینة میلةتوزیع ): 46(الجدول رقم 

  يالح
مساحة 

  )²م(االستخدام 

النسبة المئویة من 

 اجمالي مساحة

  (%)االستخدام 

  60.35  18724.89  المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة

  31.56  9793  المركز األوروبي

  3.22  1000  صناوة السفلى

  3.22  1000  حي بالد اإلخوة بن معمر

  0.87  269 الحي الشمالي

  ZHUN(  240.18  0.77( الخربة

  100  31027.07  المجموع

 معالجة الباحثة+ 2015مابین البلدیات وجیھي للتھیئة و التعمیر المخطط الت :المصدر                

 

  بمدینة میلة اإلداریةتوزیع االستخدامات ): 47(الجدول رقم 

                الحي
مساحة 

  )²م(االستخدام 

النسبة المئویة من 

 اجمالي مساحة

  (%)االستخدام 

النسبة المئویة من 

 اجمالي مساحة

  (%) المدینة

  ZHUN(  34447.68  31.99  0.27(الخربة 

  0.24  28.41  30596.33  حي بوالطوط

  0.16  19.11  20574.55  المركز األوروبي

  0.07  8.31  8952.95  صناوة العلیا

  0.05  5.89  6339.73  المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة

  0.02  2.26  2437.6  حي تحصیص بن محجوب

  0.02  2.13  2288.8  صناوة السفلى

  0.01  1.03  1111.38  وة بن معمرحي بالد اإلخ

  0.01  0.72  780.72 الحي الشمالي

  0.001  0.15  157  المدینة القدیمة

  0.851  100  107686.74  المجموع

 معالجة الباحثة+ 2015مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر          
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  مدینة میلةب األمنیةتوزیع االستخدامات ): 48(الجدول رقم 

  الحي
مساحة 

  )²م(االستخدام 

اجمالي النسبة المئویة من 

  (%)االستخدام  مساحة

  41.43  24287.94  المركز األوروبي

  39.08  22912.99  المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة

  15.72  9218.4  حي بالد اإلخوة بن معمر

  3.77  2210.89  صناوة السفلى

  100  58630.22  المجموع

  معالجة الباحثة+ 2015 ما بین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر                          

  

  بمدینة میلةعبر األحیاء  اإلجتماعیةتوزیع االستخدامات ): 49(الجدول رقم 

  عدد الروضات  الحي
النسبة المئویة من 

 اجمالي عدد
  (%)االستخدام 

  50  04  المركز األوروبي

  12.5  01  نطقة السكنیة الحضریة الجدیدةالم

  12.5  01  حي بالد اإلخوة بن معمر

  12.5  01  تحصیص بن محجوب

  12.5  01  بوالطوط

  100  08  المجموع
  معالجة الباحثة+  مدیریة النشاط االجتماعي و التضامن لوالیة میلة: المصدر                          

  

  بمدینة میلةعبر األحیاء مات الثقافیة و السیاحیة توزیع االستخدا): 50(الجدول رقم 

  الحي
مساحة 

  )²م(االستخدام 

النسبة المئویة من 

 اجمالي مساحة

  (%)االستخدام 

  ZHUN(  11920.34  30.54(الخربة 

  24.77  9668.03  المركز األوروبي

  24.59  9598.12  بوالطوط

  12.42  4847  صناوة السفلى

  6.15  2401.76  دیدةالمنطقة السكنیة الحضریة الج

  1.54  600  تحصیص بن محجوب

  100  39035.25  المجموع

  معالجة الباحثة+ 2015مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر                          
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  عبر األحیاء بمدینة میلة الریاضیة و الترفیھیةتوزیع االستخدامات ): 51(الجدول رقم 

  الحي
ساحة م

  )²م(االستخدام 

النسبة المئویة من 

 اجمالي مساحة

  (%)االستخدام 

 75.3  123888 األوروبي المركز
 8.51  14000 الشمالي الحي

 6.05  9955 العلیا صناوة

  9600 بوالطوط
5.83 

 3.65  6000 أوالد بوحامة طریق

  ZHUN 1085.74 الخربة
0.66 

  100  164528.74  المجموع

  معالجة الباحثة+ 2015مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر: المصدر                         

  

  بمدینة میلةعبر األحیاء  المساجدتوزیع ): 52(الجدول رقم 

  الحي
مساحة 

  )²م(االستخدام 

النسبة المئویة من 

 اجمالي مساحة

  (%)االستخدام 

  25.44  7250  المركز األوروبي

  16.41  4675  بوالطوط

  14.27  4065  صناوة العلیا

  11.86  3380  الطیایبة

  10.53  3000  حي بوالرقاید

  5.62  1600  صناوة السفلى

  5.16  1469  الخربة السفلى

  4.11  1170  تحصیص بن محجوب

  3.11 885  میلة القدیمة

  2.11  600  الحي الشمالي

  ZHUN(  400  1.40(الخربة 

  100  28494  المجموع

مدیریة الشؤون الدینیة لوالیة +2015مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر                          

  2016تحقیق میداني + 2016میلة 
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  توزیع المقابر عبر األحیاء بمدینة میلة): 53(الجدول رقم 

  الحي
مساحة 

  )²م(االستخدام 

النسبة المئویة من 

 اجمالي مساحة

  %)(االستخدام 

  70.08  79636.65  صناوة العلیا

  15.99  18176.15  الحي الشمالي

  12.60  14323.29  المركز األوروبي

  1.33  1506.20  صناوة السفلى

  100  113642.29  المجموع

معالجة الباحثة + 2015مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر  

 

  ت التجاریة عبر األحیاء بمدینة میلةتوزیع االستخداما): 54(الجدول رقم 

  الحي
مساحة 

  )²م(االستخدام 

النسبة المئویة من 

االستخدام  اجمالي مساحة

(%)  

  56.86  170000  منطقة النشاطات التجاریة طریق زغایة

  36.09  107900  الرقایدبومنطقة النشاطات التجاریة 

  5.45  16290.84  بوالطوط

  1.60  4783.85  المركز األوروبي

  100  298974.69  المجموع

  معالجة الباحثة+ 2015مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر: المصدر

  

  توزیع االستخدامات الصناعیة عبر األحیاء بمدینة میلة): 55(الجدول رقم 

  الحي
مساحة 

  )²م(االستخدام 

اجمالي النسبة المئویة من 

  (%)االستخدام  مساحة

  71.81  203800  الحي الشماليمنطقة صناعیة ب

  28.19  80000  منطقة صناعیة بحي صناوة العلیا

  100  283800  المجموع

  معالجة الباحثة+ 2015مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر               
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  عبر األحیاء بمدینة میلة نسبة االستخدامات النفعیةتوزیع ): 56(الجدول رقم 

  الحي
مساحة 

  )²م(االستخدام 

اجمالي النسبة المئویة من 

  (%)االستخدام  مساحة

  56.15  105471  میلة القدیمة

  26.68  50122  الحي الشمالي

  9.21  17291.54  صناوة السفلى

  2.89  5434.72  المركز األوروبي

  2.66  5000  المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة

  ZHUN(  2699.06  1.44(الخربة 

  0.97  1825.85  بالد اإلخوة بن معمر حي

  100  187844.17  المجموع

  معالجة الباحثة+ 2015مابین البلدیات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر                     

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

نموذج من االستمارة 

  المیدانیة
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  الشعبیة الدیمقراطیةالجمھوریة الجزائریة 
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  جامعة اإلخوة منتوري قسنطینة
  قسم التھیئة العمرانیة                             كلیة علوم األرض والجغرافیا و التھیئة العمرانیة               

  فرع التھیئة الحضریة                    )                                        ماجستیر(بعد التدرج  دراسات ما

  استمارة بحث حول

  استخدامات األرض في مدینة میلة

  :في المكان المناسب) ×(ضع عالمة 

 ......................................................................................... :إسم الحي أو الشارع -

 - السكن:  

  شالي     -)                    عمارات(سكن جماعي: فردي نوعھ - :نمط السكن -1

  مسكن فوضوي صلب  -سكن نصف جماعي                                       -                   

  سكن تقلیدي -نمط أوروبي                                               -                   

  :.............................عدد الغرف بالمسكن-2

    RDC..............+سكن فردي  -ب      RDC.............+عمارة  -أ :عدد طوابق البنایة -3

  ماء          كھرباء          غاز طبیعي          صرف صحي    : التجھیزات داخل المسكن -4

  ھاتف ثابت       مطبخ         حمام         مرحاض                                 

 - السكان:  

  : .............................المدینة -: ...........................      الحي - :مكان اإلقامة السابق -1

  : .............................  الوالیة –: .........................      البلدیة -                            

  : ...................................عدد أفراد كل أسرة –................    : عدد األسر في المسكن -2

  :عدد األفراد حسب العمر و النوع -3

  سنة 60+   سنة 59- 20  سنة 19- 16  سنة 15-6  سنوات 6أقل من   

            عدد الذكور

            عدد اإلناث

  :المستوى التعلیمي -4

 :عدد المتمدرسین -

  حاالت أخرى  التكوین المھني  الجامعي  الثانوي  المتوسط  االبتدائي  

              المتمدرسینعدد 

 :المستوى التعلیمي لألبوین -

  حاالت أخرى  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  غیر متعلم  

              األب

              األم
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  :للسكان االقتصادیةالتركیبة  -5

  :وظیفة األب -

  )   زراعة(بالصناعة         تجارة          حرفي         فالحة          إدارة وخدمات          بالتعلیم       

  بطال           متقاعد         حالة أخرى 

  .................................... :وظیفة األم -

  :عدد العاملین في العائلة حسب طبیعة العمل -

  العاملون  

  )سنة 15-60(

  البطالون

  )سنة15-60(
  فالحة

  )زراعة( 

  صناعة

  )حددھا(

  بناء وأشغال 

  عمومیة

  أعمال أخرى  خدمات و إدارة

                ذكر

                أنثى

 - المشاكل:  

  :ھل تعانون من 

  : ....................................................التوقف أماكننقص من  -  

  : .............................................نقص في المساحات الخضراء -  

  : .................................................نقص في اإلنارة العمومیة  -  

  : ............................................................معبدة یرطرق غ -  

  : ...................................................ارةنقص في صیانة العم -  

  : ......................................................نقص في أشیاء أخرى -  

  ؟ھل ھناك نقص في التجھیزات

  .................................     ...................ال            نعم          ما نوعھا                          : تعلیمیة -

  ....................................................     ال            نعم          ما نوعھا                           :صحیة -

  ....................................................     ال            نعم          ما نوعھا                          :تجاریة -

  ....................................................      ال            نعم          ما نوعھا           :  ریاضیة و ترفیھیة -

  ....................................................     ال            نعم          ما نوعھا                           :ثقافیة -

  ....................................................  ال            نعم          ما نوعھا                           :دینیة -

  ن من مشاكل أخرى في حیكم ؟ ھل تعانو

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  

  ھي الحلول و االقتراحات التي ترى بأنھا ستحسن من وضعیة حیكم؟ ما

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  

الغرض منھا ھو البحث العلمي ال غیر فالرجاء منكم اإلجابة على كل األسئلة بعنایة  االستمارةإن ھذه : مالحظة
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Résumé: 

 

     La ville de Mila à occupe une place importante en tant que siège de la willaya, en 

plus de sa richesse historique à travers différentes périodes de l’histoire, et comme 

plusieurs villes algériennes, elle a connu ces dernières années une croissance 

démographique importante et un large exode rural au chef-lieu de wilaya vu le 

développement de l’administration. Cela contribue à perdre le contrôle de la 

croissance urbaine et l’incapacité  de gestionner ce domaine, ainsi que le manque de 

planification et l’extension de la ville d’une manière non organisée au détriment des 

terrains agricoles, cela conduit à défigurer le tissu urbain de la ville vu l’exploitation 

de ces dernières à l’intérêt des habitants de la ville et même les résidents qui 

viennent d’autres régions. Les immeubles et les différents projets d’aménagement  

nécessaires à la vie quotidienne des citoyens et en l’absence d’une stratégie 

immobilière efficace ont déformé la vision extérieure de la ville. 

     On remarque clairement, qu’il ya un manque flagrant de plusieurs moyens 

nécessaires à la vie du citoyen dans les différents domaines tels que, la santé, 

l’éducation, le sport, et le domaine culturel, sans oublies les lieux de détente et de 

distraction et les espaces verts …. ets. Qui sont des moyens très utiles à la vie 

quotidienne des citadins. 

     Par conséquent, l’objectif principal de cette étude est d’analyser et évaluer les 

différentes occupations du sol en  identifiant les points faibles et donner quelques 

recommandations et propositions qui aident à trouver des plans étudiés 

scientifiquement pour une exploitation bénéfique du terrain à la ville de Mila, et qui  

représentent une base pour réaliser le but du développement urbaine selon la 

performance de la ville et en réponse aux exigences du citoyen et de la communauté 

locale.   

 

Mots clés : 

Ville de Mila, Occupation du sol, Planification urbaine, Organisation de 

l’occupation du sol, Croissance urbain, Les Equipements.   

 

 

    



  

Abstract : 

      Due to its strategic geographical location and rich historical background, the 

« capital city » of Mila is considered the hub or the throbbing heart of the province 

(Wilayah). This latter, just like the rest of the Algerian provinces (Wilayahs), has 

recently witnessed a rapid demographic growth along with a massive rural migration 

towards the city centre as a result of administrative promotion. This was 

accompanied by uncontrollable urban growth, bad planning and managemet 

inefficiency, as well as random expansion of the city at the expense of agricultural 

lands. Therefore, the urban face of the city was distorted and the land was further 

exploited for many different purposes. In addition, many housing projects and 

public amenities were realized. 

 

     However, in the absence of a serious and effective policy in urbanism, the 

number of chaotic buildings has increased considerably which led to the distortion 

of the exterior view of the city. We have also noticed a deficiency in (the use of) the 

essential public facilities which reflect real urban life, with the modern sense of the 

word, such as health and sports centres, educational and cultural establishments, 

green spaces,...etc, which are vital for urban life. 

 

     Thus, in the light of all what was said and in brief, the primary aim of this study 

was to analyze and evaluate the different uses of the city land. This was achieved 

through determining the deficiencies so as to make some suggestions which may 

help in finding well-planned and reliable methods or procedures which, hopefully, 

can be used as a starting point for a more serious urban planning in the future, which 

respond to the needs of the citizens and the society as a whole.  

 

KeyWords: 

City of Mila, Occupation Earth, Urban Planning, Organization of the Occupation 

Earth, Urban growth, The Equipments.  

 

 

 

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  صـــــــالملخ

 مختلف ضافة إلى تاریخھا الزاخر عبرإ، والیةا للمقرتحتل مدینة میلة مكانة ھامة باعتبارھا 

 ادیموغرافی اغیرھا من المدن الجزائریة عرفت في السنوات األخیرة نموك، ومراحل الزمنیةال

عدم التحكم في  مما صاحبھإثر الترقیة االداریة، والیة الإلى مقر  اكبیرا ریفیا نزوحو  اسریع

و توسع المدینة بطریقة عشوائیة على  النمو العمراني وعجز في تسییر المجال ونقص التخطیط

الحضري للمدینة وظھور أنماط  النسیجفالحیة، الشيء الذي نجم عنھ تشویھ الراضي األحساب 

و تم انجاز ، لخدمة سكان المدینة وحتى سكان المناطق األخرى مختلفة من استخدامات األرض

و لعدم انتھاج سیاسة  ،مختلف المرافق و التجھیزات الضروریة العدید من المشاریع السكنیة و

  .انتشر البناء الفوضوي بشكل كبیر  و شوه المنظر الخارجي للمدینة عقاریة فعالة

من االستخدامات الضروریة التي من شأنھا الحفاظ على عدید لل اوغیاب او بالنظر جلیا وجدنا نقص

والنفعیة  و التعلیمیة و الصحیة االستخدامات الریاضیة و الثقافیةكسالمة الحیاة الحضریة 

الخ التي تعتبر من أھم االستخدامات الحیویة ....كالمساحات الخضراء و أماكن الراحة و الترفیھ

    .للسكان

  

الھدف الرئیسي من ھذه الدراسة ھو تحلیل و تقییم مختلف استخدامات األرض من  و بالتالي كان

الستخدامات االقتراحات التي تساعد على إیجاد مخططات ووضع بعض  النقائص خالل تحدید 

محققا الھدف حسب  بشكل علمي وتمثل أساسا ینطلق منھاألرض في مدینة میلة تكون مدروسة 

  .تجابة لمتطلبات المواطن و المجتمع المحلي ظائفھا واسأداء المدینة لو

 

  المفردات االستداللیة

النمو  –تنظیم استخدامات األرض   ــالتخطیط الحضري  –استخدامات األرض –مدینة میلة 
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