بـيـة
يـالشـع
الجـمـ هـوريـة الجـزائـريـة ا دليـمـقـراطة
لعالـي والبـحـثالعـلمـي
ليـم ا
تع
وزارة ال
قسنطينة -
وة منتوري -
جامعة إلخ
فيا
كلية علوم ألرض ،الجغرا

يئةالعمرانية
قسم :الته

نية
والتهيئةالعمرا

تهيئة الحضرية
فرع :ال

قم رالسلسلة.................. :
التسلسلي............... :
قمالر

نية
لميدا
طبيقات ا
نية والت
ين المن ظومةالقانو
مخططاتشغلألراضيب
تافرنت"
ينة و
قسيعبدلسالم،سرك
حالة " الد
ينة
قسنط
ينة
مد

رانية
ئة العم
في التهي
جستير
نيل شهادة الما
بحث مقدم ل

إشرافألستاذ الدكتور:

طالبة:
إعداد ال

بولحواش عالوة

هواريسعاد
ناقشة:
لجنة الم
فيظ
لعايب عبد الح
ألستاذ الدكتور ا
ألستاذ الدكتور بولحواش الوة
نم عبدالغني
ألستاذ الدكتور غا
لدين
محرزي محمد كمال ا
الدكتور

ينة
جامعة إلخوة منتوريقسنط
ينة
جامعة إلخوة منتوريقسنط
ينة
جامعة إلخوة منتوريقسنط
ينة
جامعة إلخوة منتوريقسنط
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ئيسا
ر
مقررا
ممتحنا
ممتحنا

لعلــــــم
طلب ا
العلم في تعل مه هلل خشية،
"تعلموا فإن
لبحث
تسبيح ،وا
وطلبه عبادة،ودراسته
تعليمه من ال يعلمه صدقة،
عنه جهاد ،و
له إلى أ ههلقربة"
وبذ

الصحابي الجليل معاذبنجبل رضي هللا عنه

شكروتقدير
ى نع مه وفضله وعلى ان
المين عل
الحموالشكر هلل رب الع
د
نفع بهغيرنا
يسر لناإتمام هذا العمل راجينا من المولى ان ي
لتقدير الى:
أتقدمبخالصالشكر وا
والتهيئة
افي
جغر
كلية علوم ألرض ،ال ا
ضل ب
اساتذتي االفا
العمرانيةوعلى رأسهم األستاذالفاضل

بولحوش عالوة
علقبوله اإلشراف على هذه المذكرة
ى
الت تبخل علينا
نيمةلم
ألستا مسقالجي غ ي
والى ذة
بتوجيهات ها
قبولهم
والىالسادة ألفاضل ،أعضاءلجنة المناقشةعلى
قش ة هذه المذكرة
منا
بأيدينا إلتمام هذاالبحث.
وإلى كل من مديدالعون ألخذ

فبارك هللا فيهمجميعا
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المقد مةالعا مة
-1تمهيد:
ريخية،
بسبب عدة عواملتا
اضيةتوسعا عمرانياسريعا،
شهدت مدن الجزائر خالل العقود الم
لسكن
فير ا
بتو
تعددةالسيمافيمايتعلق
تج مشاكل م
صادية ،...مما أن
افية ،اجتماعي ة،اقت
ديموغر
تقاللإلى انت هاجسياسات
وتشوه المظ هر العمراني .األمر الذي ألزم الدولة منذالس
والخدمات
فشل هافي كل مرةبعدمالستجابة
بتت
لسياساتأث
لمشاكل.إال أن هذه ا
انيةلموا جهة هذه ا
عمر
يئة والتعمير
لمتطلبات المجتمع وابتع ادها عن األخذبمعايير ومقايي التخطي الخا ةةبالت ه
اقبة مما
بعيدة عن المر
لفوضوية وال هشةفي المناطق ال
نتشار األحياء ا
ألمر الذي أدىإلى ا
انع ك سلبا على حجمالمدن التياتسعت علىحساباألراضيالزراعي ة وخا ةةفيالمدن
ينة.
الكبرى كمدينةقسنط
لقوانينليضب عمليات التعمير
لمشرع الجزائريفيكل مرحل ةيصدر مجموع ة من ا
وقدكان ا
ستجدات والمعطيات
تتالءم مع ال م
بتعديل ها أو إلغائ ها أو إ ةدار أخرى
ف هاسواء
وينظم ها ويكي
الجديدةلبالد.
متفرق ة
شريعيةللتعميرفي المراحل األولىعلىشكل مراسيم أو أوامر
وقدكانت النصوص الت
وعام ة التتعلق البرخص البناء والتجزئةثمتطورت معتطور الظروف واألحداثلتصل
إلى مرحلةقانون خاصبالتعميرقائمبذاته والمتمثلفيقانون  90-09المعدل والمتمم مصحوبا
يئة والتعمير المتمثلةفي المخط التوجي هي
يذية وقد جاءبأدوات الت ه
بجملة من المراسيم انلتف
للتهيئة والتعمير ومخط شغ األراضي.
التدخلعلى المجال الحضريبأدواته إال أن
لقانون التعمير و
وان كان المشرعقدضب بهذا ا
الية مطروحة.
يقه على أرض الواقعيبقىإشك
تطب
يحتل الطابق األخير
يعتبر مخط شغلاألراضي أداةللتخطي المجالي والتسيير الحضري،
انونية غيرقابلةللمعارضة أمام الغير .كما أن
في المن ظومة التخطي العمراني ،ويعتبر أداةق
محلية ،إذيعتبر أداةجيدةفي اتخاذقرارتنظيم وتسيير
النسب ةللجماعات ال
له أهمية خا ةةب
عيد.
لقريب ،المتوس والب
المجال العمراني علىالمدى ا
وفقالما خط ل ه،نجد أن هاقد حادت
ولماكان من المنتظر أنتحقق هذه ألداة التنظيم العمراني
اف هاألسبابعديدة من ها مايتعلقبطول مدة دراست ها ،ومن ها مايرجع
في معظماألحيان عن أ هد
2
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اسية التي التأخذفيالحسبانتوج هات مخططاتشغلاألراضي أونتيجة
لسي
لقرارات ا
إلى ا
سنطينة المغطاةبأكثر من 64
دينةق
لظروفطارئةتحول دون احترام ه ....هذا ماتعاني منه م
بين المصادق علي ها وغيرالمدروسة.
مخط شغ األراضي
إلشكالية
-2
تسيير وتنظيم المجالف هي
وعلى ماتم ذكرهفإنه زيادة على كون مخط شغلاألراضي أداة
للمنطقةفي إطار التنظيم العام
قيقه
لشكل العمراني المرادتح
نية التيتحدد ا
لقانو
أيضا األداة ا
ينة.
للمد
لتيتدور حول مدىتطبيق هذه المخططات وجدية
بحث ا
من هنا جاءت إشكالي ة هذا ال
المتعاملينفي المجالإلىالرجوع إلي هااثناء التخطي  ،وذلك من خالل دراسةنماذج خاة ة
نطينة والمتمثلةفي مخط شغلاألراضي
دينةقس
من المخططات المصادق علي ها ألجزاء من م
قسي
فرنت ومخط شغلاألراضي الد
لشطر األول ،مخط شغل األراضيتا
سركينة ا
سنطينة ال
دينةق
تيتم المصادقة علي هافي م
عبد ال الم ،ذلك أ ن مخططاتشغل األراضي ال
تخر ج عن هذه النماذج.
الية:
لية األسئلة الت
وتندرجت حت هذهإلشك
للمنطقة المغطاةبالمخط
النسب ة
 م اهي معوقاتتطبيق مخططات شغل األراضيب
لشطر األول).
ضي سركينة ا
المصادق عليه ولميطبقتماما؟ (حالة مخط شغ األرا
بيقهعلى أرض الواقع؟ (حالة
تي حالت دونتط
لضعففي دراسة المخط ال
 م اهينقاط ا
افرنت)
مخط شغ األراضيت
بيا؟ (حالة مخط شغل
يقه وطبقعلى أرض الواقع ولونس
تيتدعمتطب
لقوة ال
 م اهينقاط ا
قسي عبد اسالم).
ألراضي الد
فيلةلوحد هابحلمشاكل المجال الحضري.
 هل مخططاتشغل ألراضي ك
تيتدعمتطبيق محتوى مخططاتشغ األراضي.
البدائل أو البرامجتكميلية ال
 م اهي
تقبال؟
لمسيرين والمتعاملين لهذ األداة مس
 ما هينظرة ا
األدافيظل سياسة التعمير الجديدة؟
 م ا هومستقب ل هذ ة

3
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وخط البحث:
-3منهجية ة
تيسبق ذكر ها ،وللتو ةل إلى ألهداف المنتظرة من هذه
التسا الت ال
وإلجابة على مختلف
قية التيشجعت أو حالت دونتطبيق
لتشخيصألسباب الحقي
الدراسة اعتمدنا المنهج التحليلي
مخططاتشغ األراضي.
تقومىعلأربع فصول هي:
وبناءعلى ذلكتمتحديد خط ةللدراسة
يقي ة
لقيمة الحق
لقانوني كمدخل أساسيفي دراستنا إلبراز ا
الفصل ألول :عالجالجانب ا
لمخططاتشغلاألراضي و أهميةتطبيق هاعلى الواقعلتنظيم العمران والتحكمفياستعم الت
شريعاتالمتعلقةبالعمرانونشأة المنظومة
األرض  ،من الل عرض مراحلتطورالت
فية
فقةل ها ،وكي
ختلفة والخط العمرانية الموا
فتراتال م
لقوانين وال
تقديم ا
لتعمير مع
لقانونيةل
ا
ف ها لصالح المجتمع الحضري ،و وال إلى إ ةدارقانون التهيئة
تعامل المشرع مع ها وتكيي
لسياسة العمراني ةلبالد من الل أدوات
والتعمير  90-09الذي كانبمثابةنقط ةتحولفي ا
التهيئة والتعميرال سيما مخط شغ األراضي .
سنطينة سواء من الناحي ة
الفصلالثاني:خصصناه لدراسة الخصائص الع امةلمدينة ق
ركيبة الصخري ةللمدين ةإلى جانب التطرق للشبك ة
افيةبدراسة الموقع ،الموضع والت
الجغر
افي ةلنخلصفي الن هاي ةإلى مخطط الهشاشة الذي اعتمد كأداة جوهري ةأثناء إعداد
الهيدروغر
التشريعي مؤكدينعلى الخط
مخططاتشغل األراضي.ثمتطرقناإلى التطور التاريخي و
قبلي.ثمق منا
لمست
تيعرفت هاقسنطين ة والتيتعتبر المرجعألساسيفي التخطي ا
العمراني ة ال
توسع
لسكان من حيثت طورهمفي الزمان والمكان وآثاره على المحي العمراني و
بدراسة ا
لمستقبلي من خالل مخططاتشغل ألراضي.
المدين إلمكانيةتوجيه التعمير ا
ضعية الحالي ة ل مخططات شغل األراضي من الل النماذج
تقييم الو
ليل و
الفصل الثالث:تح
جسيدهاميدانيا (معوقات التطبيق) من خالل
المختارة للوقوف على مدىتطبيق ها واقعيا وت
نية.
استجوابمختلف المتعاملين إلى جانب الخرجات الميدا
لفاعلينفي
سابقةي هدف إلى معرفة دور المتعاملين وا
الفصل الرابع :كانتتويجاللمراحل ال
تقبلي ةلمخططات شغل ألراضي التي
المجالفي إعداد وتطبيق هذه األداة ووضعبدائل مس
يف ها مع معطيات المجتمع الجديدة أو التخلي
نونية وتكي
بقاء علي ها كأداةقا
تدور حولفكرة اإل
لتييعرفها المجتمع.
كثر فعالية و ةرام ةفي ظل التحوالت ا
بتشريع أ
عن ها وتعويض ها
4
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 -4مراحل الدراسة:
مرت الدراسةبعدة مراحلنلخصا هفي:
مرحلةالبحثالنظري:
تيل ها ةلة مباشرة أو غير مباشرة
تم من الل ها الطالععلى مختلف الوثائق والمراجع ال
تفرقةفي إطار ملتقيات،
بالموضوع منكتب ،م الت ،دراسات دكتوراه أو ماجستيرمقاالت م
لسكان من مختلف الهيئاتكالديوان
لسكن وا
لرسمية ،معطيات وإحصاءات الخا ةةبا
الجرائد ا
ينة.
بناء وبلديةقسنط
الوطني إلحصاء ،مديرية التعمير وال هندسة المعمارية وال
رحل البحث الميداني:
م ة
لقيامبعمل ميداني،تمثلفي زيارة مواقع الدراسة للوقوفعلى وضع ها
تطلبت الدراسة ا
مقابالت أو
لتسهيل عملي ةالمقارنة .إلى جانب التصالبمختلف الهيئاتسواءإلجراء
الحالي،
لقةبمخططات شغل األراضي
للحصول على البيانات والمخططات االزم ة ال سيما المتع
المدروسة.
عطيات:
تشخيص الم
ليل و
مرحلةتح
جسيد مخططات شغل
بعد جمع المعطيات ،ق منابتحليل هاونقدها مع استنباط أسباب عدمت
ألراضي المصادق علي ها وذلك اعتماداعلى الستجواب الذيقمنابه مع مختلف المتعاملين
والمتدخلينعلى المجالالحضري .وعلىضوئ ها وضعناسيناريوهاتلتحديد مصير هذهاألداة
ترتغييرها.
اح
بقاء عليها أواق
بين إل
بقة للموضوع:
 -5أهم الدراسات السا
تم دراسة مواضيع مشابهة لهذا البحث سواءفي رسائل دكتوراه دولة أو ماجستيرباللغتين
لقانون ،علم
تي ل ها عالقةبالتنظيم العمراني :ا
نسية لمختلف االختصا ةات ال
لفر
بية وا
العر
لف ة
االجتماع الحضري ،ال هندسة المعماري ة،اقتصاد،سياسة ...وكانتتدرس من زوايا مخت
تعددة سواءتعلق األمربدراسة أدوات التهيئ ة والتعميروفقا للمنظور
وفقاإلشكاليات م
طبيقي ،أو أدوات التهيئ ة والتعمير
التشريعي أو دراسة التخطي العمرانيبين النظري والت
والتخطيالمستدام إال أنه التوجد الكثير من الدراساتتتعلقبمدىتطبيق مخططاتشغل
لقوانين المعمولب ها.
ألراضي المصادق علي هاومقارنتهابا
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الفصل ألول
للتعمير وتطورها
ونية
المنظومة القان
عبر الزمانوالمكان

تمهيد
تعمير
قبة لل
وال :السياساتالمتعا
تعمير
قانونية لل
تشكل المنظو مة ال
ثانيا:
التعمير في ظلالقانون  90-09المعدلوالمتمم
أدواالتهيئة و
ثالثا :ت

الصة

فصل األول ---------------------------------------------------------------------------المنظومةالقانونيةللتعمير
ال

للتعميروتطو رها
لقانونية
الفصل ألول :المنظو مة ا
بر الزمان والمكان
ع
تمهيد

:

فع ال محالةإلىمعرف ة البعد
لتشريعي ة العمراني ةفي الجزائريد
إن التطرق إلى المنظو مة ا
لقوانين التيوضعت حاليا ،وذلك من خالل الرجوعإلى كل
يفي ةتشكل ا
التاريخيللتعمير وك
تي شهدت ها المدن الجزائرية منذنشأت ها إلى يومنا
رتبطة به ،وال
األحداث التاريخي ة الم
لمشرع مع المجلا فيصياغة قوانين العمران.
يفيةتعامل ا
هذا وك
فت مشاكلعديدة السيمافيفترة
ولما كانت الوضعي ة العمراني ة مرهونةبال ماضيفقد عر
نية ألول مرة
فت الجزائر الل هافكرة المخططات العمرا
نسي حيث عر
لفر
الحتالل ا
"المخطط التوجيهي العام" والمخطط التوجيهي للتعمير" ،وذلك كمحاولة من سلطات
صادية االجتماعية التي
لمشاكلالقت
الحتالللجلب انتباه الجزائريينبأن هاتسعىلحل كافة ا
لسكن ،وهذا ماتجلىبوضوح أكثرفي مخطط
يعاني من ها الجزائريين خاصةفي مجال ا
قسنطين ة.1
تفاقم
سارية والموروثة عن الح الل منالوقوف أ مام
لقوانين ال
تقالل سجل عجز ا
وبعد الس
افق عن سد
لسكنوتد هورالنسيج الحضري مما أدى إلى عجز التجهيزات والمر
أزمات ا
وارتفاع ع ددهم ،م ما أوجبعلى الدولة مو اجهة هذه
لسكان النازحينإلى المدن
حاجيات ا
لقيامبعدة إ الحات منبين ها إصدار قانون البلدي ة الذي جاءبالمخططات
لمشاكل وذلكبا
ا
تيكانتفي معظم هاتدخالت نقطية
عديد من التدخالت ال
ؤقتة إلى جانب ال
توجيهية والم
ال
قية.
تشريع عمراني محكم يتماشى مع متطلبات التنمي ة الحقي
فتقد إلى
الية ت
استعج
لقانون
لتيتضبط العمرانفي ا
لقوانين ا
التسعيناتحيث جمعت ا
واستمر الوضعإلى غاية
لقوانين المعدل ة له
ننسى ا
90-09للتهيئ ة والتعمير مدعوما ومتك مال معقوانين أخرى دون أن
لمشرع الجزائري قد أعطى
تي جاءتفي كلفترة دعت الضرورة لذلك.وبهذايكون ا
وال
نونياللتخطيط العمراني منذ 0009إلىيومن ا هذا.
إطارشرعياوقا
ا

1-D/ Rachid HAMIDOU - Le logement un défi - édition ENAP, Alger 1989, P136
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ال

تعميرفي الجزائر
قبة لل
سياساتالمتعا
أوال :ال
التشريع العمرانيفي الجزائر وانعكاسات هاعلى
لفصل إلى مراحل
سيتم التطرقفي هذا ا
لفت ه من شو اهد إلىفترة
لفترات ماقبل االحتالل و ما خ
انيةللمجال ،مرورابا
تركيبة العمر
ال
كيل المنظوم ة
تشريعبعد االتقالل وص الإلىتش
تيكانت المرجع ألساسي لل
الحتالل ال
بقوانين ها ومخططاتها.
الحالية
لتشريعالعمراني
-1المرحلة ألولىما قبل :1381تعاقب الحضارتا وتشكلنواة ا
تشريع العمرانيفيفترة الحكم الرومانيحيث أسس مدناتخضعفي
ظهرت أولى نواة ال
تيمقاد
دينة
تنظيم ها و هيكلت هاإلىقوانين وقواعدتخطيطي ةيراعىفي ها كل جوانب الحياة كم
فقد ضم
لقديمفي ع هد الرومانبلغ قمةتطوره،
لقانون ا
وجميل ة " ...حيثيرى البعضبأن ا
لقانون الخاصبصورت ها الموجودةفي الوقت الحاضر،
لقانون العام وا
يسيةل
لفروع الرئ
كل ا
ريعات الحديثة"
للتش
ريخيا هاما
قانونالروماني مصدراتا
يعتبر ال
وبذلك

1

لقرن الثالثلل هجرة والعثمانيون منبعدهم،عرفت
لفاتحين الجزائرفي ا
ومع دخولالعرب ا
لشبك ة العمراني ةبظ هور"حرك ةتمدن واسعةوتشريع عمراني
المدن انتعاشا انعكسعلى ا
صفيف
لشوارع وت
التفصيلية إلنشاء المدن منحيثتحديد عرض ا
يتناسب والمتطلبات
اسية،حيث خلف العثمانيون ورائهم من
افق ألس
البنايات وانسجام أحجام ها وتزويدهابالمر
لمعمارية ما يوازيفيأهميته المآثر المادية
انية وا
التشريعات العمر
إلرث المرتبط ب
تي مازالت ش اهدة على ذلك .وعلى الرغم من عدم ارساء هذه
لشو اهد المعماري ة ال
وا
ريعية عمرانية رسمية ،إال أن ال مدقق في محتوى
التشريعات ضمن منظومةتش
لسليمة لدراسة مسائل
طريقة العلمية ا
نية المرتبطةبهذا المجاليكشف ال
المخطوطات العثما
ابتداء منإنشاء المدن وانت هاءبأدق مسائل التخطيط
توياته
التخطيط العمرانيبمختلف مس
لمسان ،الجزائر،قسنطين ة
لقديم ة كمدين ةتهيرت،ت
التفصيلية .....2ويظ هر هذا جليافي المدن ا
قوانينتحكمها
ضبطبمنظو مة من ال
لفترةيمكن الحكم أن العمرانبدأي
وغرداية .ومن هذه ا
ريعة اإلسالمية السمحاء.
الش

كلية اآلداب جامعةقاريونس.
يعاب الموروث العمراني -مجلةالباحث-عدد مزدوج ( )6-5السنة السادسة-
ينة بنغازيفياست
 1د /محمد جاسمالعاني -دور المخططات العا مةلمد
بالتاريخ.
فسه
2المصدرن
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تغييرمنظالتعمير من اإلسالميإلى أوروبي.
1692
ثانية من 1381إلى :
-2المرحلة ال
لمستعمر بتهميش إلرث المعماريالعربي اإل الميفي كثير من المدن بإدخال
قام ا
بية جائرة لمتأخذ
نية والمعمارية من اللتطبيق قوانين غر
تغييراتفيبنيت ها العمرا
لفترةبما شهده
جتمع الجزائري" .وقد ارتبط التخطيط الحضريفي هذه ا
بخصوصيات ال م
فقا إلجراءات وقواعد قانوني ة " 1حسب ماتبينه
العالم من ا طالقةفعلي ة للتعمير الحديث و
الية:
لفترات الت
ا
التعميرعلى المنهج الغربي
1621تشكل أولى أدواتالتهيئة و
فترة : -1381


نسيج الحضريبمايتماشى معاستراتيجيات ها
رنسافي إعادةتشكيل ال
بعد االحتاللشرعتف
فبدأتبسياسةتكوين
تيكانت أساسافيتغيير المجتمع.
عن طريقتطبيق جملة منقوانين ال
التصفيف
لشروعفيتطبيق سياسة التعمير باالعتمادعلى مخطط
الحتياطاتالعقارية وا
العقارية ( (le plan d’alignement et de réserves foncièresوالذييطلق
واالحتياطات
فرنسا وكانتبذلك أولى أشكال
قتهفي
التجميلعلى غرار ما طب
صفيف و
عليهبتعمير الت
نتجتنسيجا عمرانيا مميزايتكون
لتي أ
بقتفي الجزائر وا
هيئةوالتعمير التي ط
أدواتالت
نتشرة عبر ألحياء وطرق واسع ة مهيكلة،
منتحصيصات منظم ة وحدائق عمومي ة واسع ة م
لقديم.
للنسيج ا
وأحياء إداري ةبأكمل ها .... ،محاذي ة
لتخطيط الغربي.
فقالمعايير ا
نسيج العمراني و
فترة :1613-1621تطور ال

تيعرف ه ا
نتيجة التغيرات ال
لفترة
رنسافي هذه ا
يئة والتعميرفيف
استمرتطور أدوات الت ه
نية ،حيث ضمت هذه األدواتأفكار التخطيط والوثائق البيانية
العالمبعدالحرب العالمية الثا
لفة
الشبكاتالمخت
نيةوفقا ل مخططاتجديدةتعتمد علىتخطيط
فيتطبيق الخطط العمرا
شبكة التجهيزات
يق ة و
نية دق
نقل االعتماد على معايير عمرا
ال سيما شبك ة الطرق و ال
) (la grille des équipementsالذيبدأ العملب ها ألول مرةسن ة 0091في مخطط الجزائر
لشهير
سابقة عامة،تحت إشراف الم هندس المعماري ا
العاصمةبعد أن كانت المخططات ال
لكربيزي". (le Corbusier)2وقد اعتمدفي خطت هعلى شق وتوسعة الطرق وبناء الواج هة
نشاء
الغربي وإ
لقصبةعلى المنهج
لقديم ة ا
دينة ا
البحري ة وإقامة أحياء واسعةفي أعلى الم

حضرية – مدينة الحروشنموذجا  -ماجستيرعلم االجتماعالحضري – جامعةقسنطينة . 9996
تنمية ال
تعمير واشكالية ال
هيئة وال
 1رياضتومي  -أدواتالت
فسه
2المصدرن
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التقليدي الحديث ( )néo –mauresqueكمقر البريد المركزي ودار
التجهيزات على النمط
بحت مختصرة
فيتدريجيا وأص
تفقد دورها الوظي
لقديمة
ينة ا
الوالية ...وفيالمقابلبدأتالمد
لقصبة.
ط في حي ا
فق

1

الستقالل
للتعميربعد
التعمير التيباتت مرجعا
يئة و
فترة :1692-1613استحداث أدوات الته

ستحداث أخرىتستجيب ألوضاع
سابقة وا
تمفي هذه المرحلة إلغاء كل مخططات التهيئ ة ال
تركزهمعلى أطراف
صادية واالجتماعي ة الجديدةبسبب نزوح األهالي من األرياف و
القت
لعيش من ج ه ة ومن ج ه ة أخرى احتواء الثورة عن
تقد ألدنى شروط ا
ف
المدنفي أحياءت
طريق مشروعقسنطين ة " عام  0051الذي ضم خطة عملعلى مدى خمسسنوات (-0051

تتمثل في:
يئة والتعمير
لمشروعاستحداث أدواتللت ه
 .)0069وقدالزمتطبيق هذا ا
 المخططالتوجيهي للتعمير) : (PUDويهدف إلىتحديد المناطق الواجبتعميرها
وتوجيهن موها الحضريعلى مدى 99سنة وقد ركز
ينة
لضمان التحكمفيتوسعالمد
علىمبدأتحقيق مجال عمراني منظم من خالل:
كبرىلذوي الدخل المحدود من الجزائريين والمعمرين
لسكني ة ال
بناء المجموعات ا
ي) فيشكل أحياء من ظمة.
لرق
لفردي ا ا
بناء ا
وتشجيع التحصيصات (ال
تخصيصمساحاتالستقبال التجهيزات.
نقل والطرق.
تهيئة شبكة ال
لكن هذا المخطط لميحقق أهدافه ولميتمكن من التحمك في النمو العمرانيوفي مراقبة
لفوضويبسببالحرب.
التعمير ا
تفصيلية ):(Plan de détail
 المخططات ال
أسيس ها
تييشمل ها المخطط التوجيهيللتعميرقدتمت
قيةلإلجراءات ال
وهووسيلةتطبي
لقطاعات المعمورة والقابلة للتعمير
ويتمثل د ورهافيتنظيم ا
ستوى البلديات
على م
معتعيين مواقع التجهيزات.
ولمتحق ق هذ األداة الغايةالمرجوة مناه لعدم مراعاة خصوصية المجتمع الجزائري.2
وإعا الهيكلة:
 مخططاتالتعمير دة
1

د/فوزيبودقة  -وجه مدينة الجزائر وجوانب من مسا رها العمراني  -مجلة انسانيات-العدد – 44-44السنة . 9002

تعميربين التشريع والتطبيق دراسة حالة مدينةباتنة – ماجستير هندسة معمارية
فيقةسنوسي-أدواتالتهيئة وال
2ر
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ت التعمير ودةأعاالتهيئة
 مخططا
تهدفإلىاستعادة مراكز المدنوتجديد ألحياء المتدهورة.1
ضرية:
رنامج التجهيزات الح
ب
لقطاع
وهو عبارة عن غالف مالي مخصص لتمويلبرنامج التجهيزات وتنمي ة ا
القتصادي.2
للتعميرحسب ألولوية (:)ZUP
ابلة
طق الق
 برنامج مناطقالتعمير والمنا
وهو برنامج خاص بتعمير ضواحي المدن ومناطقتوسع ها استنادا على شبك ة
لوية انطالقا من وحدة
عتمد علىبرمجت التجهيزات حسب ألو
تيت
التجهيزات ال
الجوار ( 199إلى 0999مسكن)ثم الحي ( 9599إلى  9999مسكن) و وال إلى
المجمعات ا
لسكنية الكبيرة (09999مسكن).3
تقلت الجزائر وبقيت هذه األدواتفعالة وكانت
يق ها 4اس
ربع سنوات منتطب
إال أن هوبعد أ
عمير في الجزائربع االتقالل.
لقانونيةللت
اسي في سن المنظوم ة ا
المرجعألس
لتعمير
نية ل
لقانو
لثالثة من 1692إلىيومنا هذا:تشكلالمنظو مة ا
- 8المرحلة ا
تيتضبطتهيئ ة وتعمير المجال
لقانوني ة ال
تعتبر هذه المرحلة ألساسفيتشكيل المنظوم ة ا
تقالل كان البد من إرساء سياسةحضرية من خالل أدوات التعمير
بعد الس
الحضري،ف
تنمية حضري ة
لمستمرة لضمانتحقيق
قابة ا
لعقالني ة والر
سؤولية و
تجسدفي ها روح ال م
تت ماشى مع متطلبات المجتمع ومايشهده منتطورات.
بيق.
للتط
ية كقانون دونوسيلة
ور سياسةالتهيئة العمران
الفترة من 1692إلى  :1638ظ ه


لفه الستعمار منفراغفي جميع الميادين كان البد
بعد االتقالل مباشرة ومواج هة لما خ
الفرنسي ةللتحكمفي
لقوانين
على الحكومة الجزائري ة المحافظ ة علىاستمرارتطبيقبعض ا
أمورلبالد .ولهذا أصدرت أل مر رقم  158-92المؤرخفي  1692/12/81الذييجيز مواصلة
تقني ةووسائل عمل هافي جميع الميادينبمايت ماشى
الفرنسي ةبكل مضامين ها ال
لقوانين
العملبا
تقلة ولذلكتمفي مجال التعمير الستمرارفي العمل
لمس
ئرية ا
مع مبادئ الدولة الجزا
فسه ص .09
1المرجعن
فسه ص .00
2المرجعن
فسه ص .00
3المرجعن
فرنسيةفي الجزائرينصحبالرجوعالى مجلة:
صلةتطبيقالمشاريعال
4لالطالع أكثرعلى حو
revue tribune socialiste –spécial Algérie –le plan de Constantine.N°10 du 11juin 1960
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لمرسوم الصادرفي " 0051/09/10مشروعقسنطينة" إلى غاي ة صدور األ مر 98/85
با

تشريعيصدربعد
لبناءوالتجزئة وهو أول
المتعلق برخصة ا
المؤرخفي 1685/16/29
التحكم فيتسيير المجال.
السقاللفي مجال البناء و
العقارية األمر المؤرخفي 1692/13/21
للعقار والممتلكات
كماتم صدورنصوص من ظمة

لمستعمرين وترك حظيرة سكنية
يير األمالكالشاغرةبعد مغادرة ا
المتعلق بحمايةوتس
لمرسوم
لقرى ،وتنظيم هابموجب ا
لسكان النازحين من ا
ف ارغةفي المدن والتي شغل ها ا
ؤرخ في .0061/91/01
الم

التنموية من أول مخططالممتد من 0061إلى
لفترة ظ هور المخططات
كماتزامنفي هذه ا
غاية 0060إلى آ خرها الذي كان من  0019إلى  .0011وكل هاتندرجتحت سياسة الدول ة
صناعي وافالحي ومحاولةتنظيم المجال العمراني من خالل
القطاع ال
ال هادفةإلى الن هوضب
إقامة المناطق الصناعي ة

(ZI

نية الحضرية
لسك
لسكنية الكبرى والمناطق ا
(والمجموعات ا

البلدية
الجديدة ) (ZHUNعلى األراضي التي دخلت ضمن االحتياطاتالعقارية لصالح
انية التي
نطقة العمر
بموجب أل مر رقم  29/81المؤرخفي  1681/12/21والواقعة ضمن ال م
لقانون
بقا للمادة  056من ا
بي البلدي ط
لشع
لمجلس ا
يحدد المخطط العمراني المعد من قبل ا
1
لفترة.
لتلك ا
البلدي

تعمير
انونيةلل
2111تشكلالمنظوةم الق
فترة : -1633
صادية واجت ماعيةعميقة .ونتيج ة
اسية واقت
شهدت الجزائرفي هذه المرحل ةتح الت سي
لتهيئة العمراني ةباألهمية ا الزم ة و
لتيعرفت هالبالد لمتحظىعملية ا
للظروف األمنية ا
التطبيقية
النصوص
لعمرانية الصادر سنة  1638و الذي لميتبعب
أصبحقانونالتهيئة ا
لعشوائي
فاستمر التعمير ا
التنظيمالعقاري ال يشكل أية مرجعيةفيالتخطيط ".
قوانين
و
نفس هاوتد هور مستوى
تىفي المدن
خلية وح
لفقرفي ألقاليم الدا
فعت درجة الت همي ش وا
وارت
نقصت الستثمارات المو جهةللتنمي ة"،2على الرغم من أن"ميدان التعميرفي هذه
المعيشة و
لقوانين
تي جاءب هادستور 0010حيثتم إصدار جملة من ا
لفترة كان ضمن اإل الحات ال
ا

بلديات المادة .91
ؤرخ في 0019/99/99يتضمنتكوين احتياطاتعقاريةلصالح ال
 1االمررقم  96/19م

ياسي ة-جامعة الحاجلخضرباتنة
 2عبد العزيز عقاقبة -تسيير السياسة العمرانيةفي الجزائر مدينةباتنة نموذجا-رسالة ماجستير علومس
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لوالية ،قانون التهيئ ة والتعمير ،قانون التوجي ه
البلدية و
المنظم ة للعمران كقانون
لغيةبذلك األدوات المعمولب اه قبل .1 "0009
العقاري ...م
انية انبثق عن ها وضع مشروع
يئة العمر
ستشارةوطنية حول الت ه
وفيسنة  0005نظمت ا
وطني ضمنسياسة عمراني ة جديدة علىشكل مخططاتتنموي ة امتدت من 0001إلىغاية
التحكم
فلبمشاكل المدن الكبرى و
نطق ة ال هضاب العليا ،التك
تهيئة وتنمي ة م
دف ه ا
 9909كان ه
الخصبة والثروات المائي ة
لزراعية
في نموها والمحافظة على الموارد الطبيعية كاألراضي ا
ومحاربة التلوث".2
غير أنتداعيات األز مة وعدم الستقرار القتصادي واالجتماعي حال دونتطبيق هذه
خر ف اإلنجاز.
كبرىتت أ
لسياسة وجعل معظم المشاريع ال
ا
لقوانين تتعلق بالتدخل على المناطقالحساسة
بعد  0001أصدرت الدولة جملة من ا
و
لسياحةوإنشاء المدن الجديدةتدخل كل ها
افي وتنمية ا
ثق
ف ها وحماية مناطق التراث ال
وتصني
تمثل فيسياسة التنمية المستدا مة.
ضمن التجاهالجديد الم
لفترةفي
صدرت في ميدانتنظيم المجال والتدخل عليهف ي هذه ا
تي
لقوانين ال
وتتمثل أهم ا
توجيهالعقاريقانون  26-61المؤرخ
يتضمن ال
بر 0009
نوفم
قانون  25-61المؤرخفي 01
لقانون  15-11المؤرخفي 09
في 90ديسمبر0009يتعلقبالتهيئ ة والتعمير المتمم والمعدلبا

فيةتجسيد هذه التهيئ ة وقانون
فيذيةتحدد كي
أوت  9999متبوعابمجموع ة من المراسيم التن
ثقافي.
التراث ال
 11-63المؤرخ في  05جوان  0001والمتعلقبحماية
في ظل السياسات الجديدة
ونية
لقان
فترة 2111إلىيومنا هذا:المنظ ومة ا
صادية أعادت الدولةتدخل ها على المجال العمراني من خالل
تقرار األوضاع القت
بعد اس
لفاعلين والمتدخلين عاملة علىتدارك
تعدد ا
توسيع دائرة التخطيط و
وضعبرامجتنموي ة و
شاريع المنجزة وتكييف أدوات التعمير
حقق ة من ال م
استدامة النتائج الم
بقا و
لمسجلسا
التأخر ا
مع االتج اهاتالجديدة عن طريق مراجعتها أوتحديث ها.

1

تنة 9909
مزوري كا هنة  -مدىفاعليةقوانين العمرانفي مو اجهة مخاطر الكوارث الطبيعيةبالجزائر -ماجستير علومقانونية –جامعة الحاجلخضربا

 - 2وزارة التهيئة والتعمير-الجزائر غداوضعية التراب الوطني -الجزء ألول -ديوان المطبوعات الجامعية –بن عكنون 0005
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تقرار
وك الصة لهذه المراحليمكن الحكمبأن قوانين التعمير والتحضر لمتعرف االس
التشريع
تي طرأت على نظام الحكمفيلبالدوعلى اعتبار أن
وكانت مال زمة للتغيرات ال
انية
لسياسي والقتصادي واالجتماعيفقدخضعت المنظ ومة العمر
يتأثر ويؤثرفي الخيار ا
لسياسيةإلى مراجعاتتالءم وظروف كل مرحلة.
في الجزائر عبر مختلف المراحل ا

ي في الجزائر:
نية للتعمر
قانو
نيا:المنظومة ال
ثا
لقانوني ة ،اعتمدت الجزائرفيتنظيم مجال ها العمراني
بناءاعلى التطور التاريخيللمنظ ومة ا
تنميةوقد
افق مع اتج اهات ال
لقوانينتتو
تندةعلى جملة من ا
يئة والتعمير ،مس
على أدوات الت ه
نفيذها إلى مصالح وزارية ومديريات التعمير والبناء الالئية
أوكلت مهمة إعد ادها وت
لقوانين المنظمةللعمران منذ التقاللإلىيومنا:
تتمثل أهم ا
والجماعات المحلية .و
ران قبل :1661
القوانينالمنظ مةللعم
-1
لسل ها الزمنيمن فترةالست اللحتىسنة 0009فيمايلي:
س تس
ونحصرها ح ب
نين المنظ مة للعمران قبل 1661
جدولرقم 11القوا

أهدافه

ريعي
التش
النص
التعمير
ريعيفي مجال
ص تش
صدور أولن
ّ
النسيجالحضري.
ختلفالت خالت على
ألمر 67-75المؤرّ خ في  1975/09/26المتعلق تنظيم م
برخصة البناء ورخصة تجزئة األرض من أجل
بناء.
ال
فوضويفي أطراف المدن
سع العمراني الكبير والبناء ال
تنظيم ظا هرة النمو الديمغرا
في والتو ّ
لمؤرخفي  1982/02/06المتعلّق احترامالتنظيماتالمعمولبهافي إطار مخطط
ا
لقانون  02-82ا ّ
تعميرالمصادق عليه.
ال
برخصة البناء ورخصةتّجزئةالراضي.
تصادي وحمايةالبيئة
لمؤرخفي  1983/02/05المتعلق تحقيقالتوازنبينالنمو االق
ا
لقانون  18-38ا ّ
يشةفي ظل احترام
لمحافظة على إطار المع
وا
بحمايةالبيئة
التهيئة العمرانية.
تعيينقواعدشغ األراضيقصدالمحافظةعليها وحمايتها
تعمال األرض والذي اليكون اال
لمؤرخفي 1985/08/13الذييحدد ويحددشروطاس
األمر  01-85ا ّ
لمحافظة عليها برخصةبناء أو رخصةتجزئة مصادق عليهما
قواعد شغل االراضي قصد ا
تعا التعلىاالراضيالعقارية من
كمايضبطال
وحمايتها.
تغالل.
بيع أواس
تنظيمالمجال العمراني
للسياسة الوطنيةفي مجال
لمؤرخفي  0011/90/91والمتعلّق يحدد اإلطار التطبيقي
ا
لقانون  03-87ا ّ
افي
للحفاظ على المجال الجغر
التهيئة العمرانية
بالتهيئة العمرانية
وحمايته.
قطيعة كبرىبين المرحلةالسابقة والمرحلة االحقة
ال
المصدر :الجريدةالرسمية
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دة بعد :1661
التعمير الجدي
سياسة
-2
لقواعد
فت ا
تي شرع ها دستور ،0010عر
وفي مطلع التسعينات،وفي ظل إلصالحات ال
نحصرهفي:
ا
سد فيصدورقوانين
المطبقةفي مجال التهيئ ة والتّعميرتحوال كبيراتج
نين المنظ مةللعمرانبعد 1661
جدولرقم 12القوا
أهدافه

ريعي
التش
النص

المسيرون
تعمير
البلدية تحديد الحيات ومجالتدخل الجماعاتالمحليةفي ميدانال
قانونا ال الية  16/ 61و
لرقابة وتنظيم وتسيير المجال.
لمؤرخينفي
والبناء كهيئات إداريةلضمان ا ّ
 13 /61ا ّ
1990/04/07
تنظيمالمجال
يعت ها ،استغاللها ونوعية
نيف األراضي من حيثملكيها ،طب
تص
لمؤرخفي
قانون  25-90ا ّ
للتعميموفقا لماتسطره
بلة
التدخل عليها ألراضي العامرةوالقا
 1990/11/18المتعلّق
تعمير.
يئة وال
أدواتالته
العقاري،
بالتوجيه
ني وتقنين أدوات التهيئة والتّعمير
نشاط العمرا
ضبطقواعدال
تعميرفي
ابلةلل
تغالل ألراضيالق
قانون  26-61المؤرخفي  90تحديد القواعد العامة لتنظيم واس
يسمبر 0009يتعلق بالتهيئة إطار احترامالسياسة الوطنيةللتهيئة العمرانية اعتماداعلى أدوات
د
تعمير وآلياتالتحكمفي العمران من خاللمختلف
تعمير متبوعابمجموعة من التهيئة اول
وال
.
الرخص والشهادات.
المراسيم
فيضاناتالعاصمة 9990سنة وزلزالبومرداس
فتها الجزائر من
لتي عر
يعية ا
كشفتالكوارث الطب
سنة  ،9991عن ضعف المنظو مة العمرانية المعمول بها،فكان لزاما على المشرع إدراج مفهوم
تعمير.
قوانينالتهيئة وال
برى ضمن
يعية األخطارالك
الكوارثالطب
تلفة
بقوانينالمخ
تعمير
تكملةقوانينال
كنولوجية ضمن أحكام هذا
يعية األخطار الت
لقانون  15-11المؤرخفي  09أدرجالكوارث الطب
ا
لحسبان اثناء اعداد أدوات التهيئة
تييجب انتأخذفي ا
أوت  9999المعدل والمتمم القانون وال
بع بمجموع ةوالتعمير.
للقانون  90-09ات
منالمراسيم.
لتيتعرف خطرا من االخطار
لبناء منعاباتا،في المناطق ا
لقانون  21 / 11المؤرخفي منع ا
ا
تفاقات
يضانات ،االنالقات ،وار
ف
يعية والتكنولوجيةالمصنفةكال
تعلق الطب
يسمبر  9999الم
 95د
لعالي.
لضغط ا
بالوقاية من الخطار الكبرى خطوط ا
وتسييرالكوارث
الفوضى العمرانية
تحكمفيالم ظهر العمراني والحد من
ال
لسلطات اإلدارية
تي تسمح ل
لقانون  15-13المؤرخفي ادخال الترتيبات الضرورية ال
 ائية،في إطار احترام القانون التوجيهيللتهيئةوالتعمير
 99جويلية  9991المتعلقوالقضا
تي تشوهالمحيط العمراني
افاتالعديدةال
لوضع حدلالنحر
بالتسوية.
المصدر :الجريدةالرسمية
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لقوانينتدل على أ همي ة
تج أن هذه الترسانة والحجم الكبير من ا
بتحليل هذينالجدولين نستن
مجال التهيئ ة والتعميرفي التنمي ة االجتماعي ة والقتصادي ةلبالد .ولكن وبحكم الظروف
عيش ها الجزائر والتطورات الحاصلةفي الميدان االقتصادي ،االجتماعي
لفة التيت
المخت
لقوانين
بقى المشرعفي كل مرةيعيد النظرفي ا
ثيرها على التطور العمرانيي
لسياسي وت أ
وا
ستجدات الوطني ة.
فقالل م
والتنظيمات المعمولب ها ويكيفها و
بقى مجرد محا الت أوبألحرى
لمنشودة لها؟ أمست
لقوانينالغاية ا
ف هلياترىستحقق هذه ا
تنساخلقوانينتجاوزت ها الدول ليصحح ها المشرع الجزائري الحقا دون محاولة جادة
اس
الست الص قوانينتتماشى مع معطيات المجتمع الجزائري وتضبطتنميت ه العمرانية على أ مد
لقانونفي إطار منظوم ة
لكل ل
لقانون للكل وا
طويلوفقا الستراتيجي ةقويةتقومعلىمبدأ ا
عمرانية متكاملة.
في ظل القانون 26-61المعدل والمتمم
تعمير
التهيئة وال
ثالثا :أدوات
يئة والتعمير وإجراءات إعد ادها مركزين أكثرعلى
سنتطرقفي هذا الجزءإلى أدوات الت ه
ستنا.
مخططاتشغ األراضي التي هي جزء من موضوع درا
التعمير:
لتهيئة و
عريف أدوات ا
-1ت
هيتلك اآلليات التيتحدّد التوج هات األساسية لتهيئة األراضي المعنية وتضبطتوقعات
ترشيداستعمال المساحات والمحافظ ة
التعمير وقواعده وتحدّد الشروط التيتسمح من ج هةب
ساسة والمواقع والمناظر ومن جهة أخرى
علىالنشاطات افالحي ة وحماية ا
لمساحات الح ّ
نفعة العام ة والبنايات الموج ه ة
للنشاطات القتصادية وذات الم
تعيين األراضي المخصصة
النشاطات
ليةفي مجال التجهيزات الجماعية والخدمات و
تقب
لمس
الية وا
الحتياجات الح
قاية من األخطار الطبيعي ة والتكنولوجي ة.1
بناءللو
يئة وال
والمساكن وتحدّد أيضاشروط الت ه
دافها ومبادئها:
 -9أه
القانون  26-61هو أنه جعل أدوات التعميرقابل ةللمعارضةب ها أ مام
تي جاءب ها
أهم المبادئ ال
تي
نص المادة  ..." 09وتلتزم السلطة ال
الغير وجعل ها ملزمة للجميعبمافي ها اإلدارة ذات هاب ّ
وضعت هماباحترام محتو اهما " وكماتنص المادة 09على أنه " اليجوزاستعمال األراضي
- 1المادة  04من القانون 04-04المعدل والمتممللقانون ( 92-20سبق ذكره)
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أو البناءيتناقض معتنظيمات التعمير دونتعريض صاحبه للعقوبة المنصوص علي هافي
لقانون".
ا
يئة والتعمير التي
لقواعدالعامةللت ه
انيةل
شاريع العمر
وفي حالة غياب هذه األدواتتخضع ال م
تييجب مراعاتاهفي كل الظروفوفي كل األحوال.
تنص عليها المادة  91وال
سسات
تتكفل أدوات التهيئ ة والتعمير ببرامج الدولة والجماعات اإلقليمية والمؤ
 كمانفس هاعلى هذه األدوات عند
وطنية
شاريع ذات المصلحة ال
فرض ال م
والمصالح العمومية ،وت
إعد ادها.1
اسية ألدوات
قليمية مرجعاأساسيافيتحديد التوج هات ألس
وطنية واإل
تعتبر المخططات اللقريب،
لتدخل علىالنسيج العمراني على المدى ا
التهيئ ة والتعمير وتضبط كل عمليات ا
عيد.
توسط والب
ال م
التعمير:
يئة و
-8أدواتالته
تتمثل أدوات التهيئ ة والتعميرفي ال مخطط التوجي هي للتهيئ ة والتعمير) ،(PDAUومخطط
تي البد من
لقواعد الع امة 2ال
شغل األراضي )(POSوتقوم هاتين األداتين على جمل ة من ا
ث في:
مراعاتها عند إعداد ها وتتمل
نفيذيفي مواده من 99إلى 95على ضرورة
لمرسوم الت
*لسالمة واألمن العمومي :أكد ا
ريقةتضمن اسالمةواأل من العمومي.
إقا مة البنايات م هما كاناستعمال هابط
لمشرعفي المواد من 91إلى  10أهمية كبيرةللمظ هر العمراني
* الم ظهر الخارجي :أولى ا
سواءللبناياتوشكلها أو من حيث التهيئة الخارجية.3
لمشرعفي المواد من  19إلى 95على ضرورة
السكني :أكد ا
البنايات ذات االستعمال
*
المقاييس الخاصةبتوزيع المجاالت داخل البنايات المعدةل
احترام جملة من المعايير و
لسكن.4
للتهيئة العمرانية:
طط التوجيهي
 1-8المخ
طط التوجيهي): (PDAU
تعريف المخ
هيئة والتعميربأن ه أداة للتخطيط
فت المادة  06من القانون  90-09المخطط التوجي هي للت
عر
للبلدية أو مجموع
اسية للتهيئ ة العمرانية
التسيي ر الحضري،يحدد التوجي هات ألس
المجالي و
فس القانون.
 - 1المادة  21منن
فيذيرقم ( 274-22سبق ذكره)
 - 2لالطالع أكثر ارجعإلىالمادة  01من القانون  92-20زالمرسومالتن
- 3وفقالمانصتعليهالمادة  09منالمرسوم التشريعيرقم 07-24المتعلقبشروط االنتاجالمعماري وممارسة م هنةالم هندسالمعماري
فراغات داخلالمسكن ارجعالىالمواد من 19الى  44من هذاالمرسوم.
- 4للتعمق أكثرفي معاييرالبناء وضوابطتوزيعال
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لصيغ المرجعية
تنمية ويضبط ا
لتهيئة ومخططات ال
البلديات آخذابعين االعتبارتصاميم ا
لمخططات شغل األراضي ،ويهدف إلى تحديد المناطق الواجب حمايت ها ك ألراضي
لساحل ،البيئ ة والموارد الطبيعي ة ،2حماي ة المناطق ذات التراث الطبيعي،
افالحي ة ،1حماي ة ا
ثقافي
ال

يخي.3
والتار

لتهيةئ والتعمير
التوجيهي ل
 إجراءات إعداد المخطط

4

هيئة والتعمير .
لشكلرقم  90إجراءات إعداد المخطط التوجي هيللت
يلخص ا
التعمير
يئة و
 محتوى المخطط التوجيهيللته

5

ير على:
يتكون المخطط التوجي هيللتهيئة والتعم
لسياسة العمراني ة.
دد فيه التوجي هات العا مةل
رير توجيهي:تح
تق
نطقة إلى
قسيم ال م
بقة على كلمنطقة :والناتجة عنت
ضبطالقواعد الع امة المط
تنظيمي
البعيد)
القريب ،المتوسط و
ستعماالت األرض وآجالتطبيق ها (
انس ةتحددفي ها
مناطق متج
لقانون 90-09في مواده من  00إلى .91
تيضب طها ا
داخل قطاعات التعمير وال
تجسيداتقنيا لما جاءفي التنظيم،حيثتشمل على
لبيانية:تعتبر المخططات
الوثائق ا
المخططا اآلتية:
لقائم.
يبرز فيه حالة اإلطار المبني ا
لقائم
 مخططالوضع اديلها أو إنشاؤها.
بقاء علي ه ا أوتع
تي يجباإل
إلرفاقات ال
هيئة مع مخطط ت
 مخططتلصرف الصحي).
لفة (شبكات الطرق ،التزويدبالمياه،شبكات ا
لشبكات المخت
 مخطط االتعمير:
يئة و
طط التوجيهيللته
جعة وتعديل المخ
 مرا
فس الطريقة واإلجراءات التي
تتم مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئ ة والتعمير أوتعديلهبن
فرت الشروط
تمتب ها المصادقة علي ه ،إذ اليمكن إجراء هذه المراجع ة أو التعديل إالّ إذاتو
الية:
الت
لقطاعات المرادتعمي ارهفي طريقإلشباع،
 إذا كانت االبنية الحضري ة
 إذا كانتطور األوضاع أو المحيط اليستجيب ألهداف مشاريع التهيئ ة أوإلقليمبلدي ة.
 1أنظرالمادتينرقم  42-44من القانون 92-20المعدل والمتمم
 2أنظرالمادتينرقم  44-44من القانون 92-20المعدل والمتمم والقانون 09-09المؤرخفي  09-09-04والمتعلقبحمايةالساحل وتثمينه (سبق ذكره).
افي،الجريدةالرسمية،العدد 44
 - 3وهذا مانصعليهبشكل واضح القانون رقم 04-24المؤرخفي 24يوليو  2224والمتعلقبحمايةالتراثالثق
فيذي رقم 277-22المعدل والمتمم منالمادة 09الىالمادة .24
- 4عرضت هذه االجراءات كما جاءتفيالمرسومالتن
فيذيرقم 127-04المؤرخفي .9004-02-20
فيذي 277-22المعدلةبموجبالمادة  01من المرسومالتن
- 5لالطالع اكثر راجعالمادة  27منالمرسومالتن
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شكلرقم 10

هيئوالتعمير)(PDAU
للت ة
مراحل اعداد المخطط التوجيهي

لبلدية
لشعبية ا
لبلدي أو المجالس ا
لشعبي ا
رئيس المجلس ا

لوالي
ا

ليغ المداولة
تب

اولة تسجيل
اعداد مد

إصدارقرار يحددمحيط تدخل

شر لمدة شهر كامل
ين

حسب

يئات
عيين إلدارات واله
اصدارقرارت
تشارتها
الواجب اس

لحاالت

شر لمدة شهر كامل
ين
قرار والئي :إذاشمل والية واحد.

تبني مشروع المخطط من
اعداد مداولة

قرار وزاري مشترك :إذا شمل عدة واليات

البلدي أوالمجالس
بي
لشع
ئيسالمجلس ا
ر
لشعبيالبلدية
ا ة

جمعياتبالقرار
هيئات العمومية وال
إ الغ المؤسسات وال

التحقيق العمومي
فتح

مدة 44يوما

00يوما إلبداء مالحظات ها وأراء ها حول مشروع
ليغ
تب

غلق المحضر
جمع اآلراءورفعلاتحفظات

لتعمير
هيئة وا
ائية على المخطط التوجي هي للت
المصادقة الن ه
تكون

بلديات:
بلدية أوال
حسب عددسكانال
 -أقل من 900.000نسمة:قرار منالوالي.

حسبالحاالت

 من 900.000الى :400.000قرار وزاري مشتركنفيذي
كثر من  : 400.000مرسومت
-أ

وضعةتحتتصرف الجم هور

تبليغهإلى كلالهيئات والمصالح العمومية
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 2-8مخطط شغل الراضي:
تعريف مخطط شغل ألراضي): (POS
لقانون 90-09على أنه أداة من
يعرف مخططشغل األراضي كماتنصعليه المادة  10من ا
صيل أسس استخدام ألراضي والبناء علي هاوفقا للتوجي هات
تف
أدوات التعمير التيتحددبال
لتهيئة والتعمير .وهويغطي جزء منتراببلدي ة
والتنظيمات التي أقرها المخطط التوجيهيل
واحدة أو مجموع ة منبلدياتتجمع ها مصالحاقتصادية.


أهداف مخطط شغل ألراضي:

لقانون رقم  90-09المتعلقبالتهيئ ة
تي ح ددها ا
تتمثل أهداف مخطط شغل ألراضي وال
والتعمير المعدل والمتممفيمايلي:
لشكل الحضري وحقوق البناء واستعمال األراضي ،المظ هر الخارجي
ف مفصلة ا
ص ة
تحديدبلمسموحب ها،
للبنايات وانما طها وكذااستعمالتها ا
نيا المسموحباهفي البناء،
لقصوى والد
تعيين الكمية امنشآت العمومي ة
لمساحات الخضراء والمواقع المخصصة لل
لمساحات العمومية وا
تحديد افذ،
لفة ومميزات طرقالمرور والمنا
لشبكات المخت
منشآت ذات المصلحة العا مة وكذا ا
وال
لشوارع والنصبالتذكاري ة والمواقع والمناطق الواجب
اإلرفاقات ،األحياء وا
تحديد تحمايت ها وتجديد ها وإصالح ها،
تعيين موقع األراضي افالحيةالواجبوقايت ها وحمايت ها.تحديد األراضي المعرضة ألخطار الناتج ة عن الكوارث الطبيعي ة أوتلك المعرض ةلتيتخض إلجراءاتتحديد أومنع البناء.1
ال زالق وا
 إجراءات إعداد مخطط شغل ألراضي:
لمرسوم
نفيذي رقم  011-00المؤرخفي  91ماي  0000المعدل والمتممبا
حدد المرسوم الت
نفيذي رقم 148-09
نفيذي رقم  101-95المؤرخفي 09سبتمبر  9995والمتممبالمرسوم الت
الت

المؤرخفي 9909-91-91إجراءات إعداد مخطط اتشغل االراضي ،ونلخص هفي الشكل
رقم .99
لقانونرقم .95-99
 - 1أنظر المادة  00من ا
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 محتوى مخ ط شغل ألراضي
يضم ملفمخطط شغل ألراضي الئحة التنظيم والوثائق البياني ة.
وتشمل على:
 الئحة التنظيم:
 مذكرةتقديم ويتمفي هاتقديم دراسةتحليلي ة معتحديدأفق التنمي ة (الدراسة الطبيعي ةقيد التامبأحكام المخطط
تيتمتغطيت هابالمخطط مع الت
للمنطقة ال
تماعية والقتصادية)
االج
للبلدية أو البلديات
لتنمية المعتمد
فقةنتائج الدراسة معبرامج ا
لتهيئة والتعمير وموا
التوجيهيل
المعنيةتبعاآلفاقتنميت ها.
تحليلية مع مراعاة األحكام
نطقة متجانسة ناتج ة عن الدراسة ال
تيتحددلكل م
القواعد اللقانون  90-09كنوع المباني
طبقةعلىبعض أجزاء التراب كما هو محددفي ا
الخاصة الم
المرخصبها أو المحظورة ووجهت ها ،وحقوق البناء المرتبطةبملكية ألرض.
منشآت والتجهيزات العمومي ة ومواقع ها
تبين الئح ة التنظيمباإلضافةإلى ذلك أيضا نوع ال
لتيتتحمل ها الجماعات
لفة سواء التيتتحمل ها الدولة أو ا
لشبكات المخت
وتحدد الطرق وا
محلية ،أو التيتكون على عاتق الخواص وكذلك آجال إنج ازها.
ال
تي:
انية ممايأ
بيانية:تتكون الوثائق البي
الوثائق ال
لموقع (بمقياس  0/9999أو ،)0/5999
 مخطط ااف (بمقياس  0/599أو ،)0/0999
 مخطط طوبوغريقياس  0/599أو  )0/0999تحدد المناطق المعرض ة ألخطار الطبيعي ة
 خريط ة (بمختلفة.
تفاقات الم
نية كماتحددمساحات الحماي واإلر
تقاريرتق
والتكنولوجية مصحوبةب
النسيج
الية لتركيب ة
مقياس  0/599أو )0/0999يبرز الصورة الح
لقائم (ب
 مخطط الوضع اواإلرفاقات الموجودة.
لف ت
لشبكات المخت
الحضري من إطار مبني شبكة الطرق وا
تي:
عام(بمقياس  0/599أو )0/0999يحدد مايأ
 مخططالتهيئةال ةانس ة،
* المناطق المتج
فعة العمومية.
منشآت ذات المصلحةالعامة والمن
* موقعإقا مة التجهيزات وال
حفاظ علي اه نظرالخصوصيت ها.
لمساحات الواجب ال
*ا
يتضمن على الخصوصقواعد
التركيب العمراني(بمقياس  0/599أو )0/0999
 مخططالبناء من معاملشغل األرض ،معاملالستيالء ،وعلو البنايات.
21

فصل األول ---------------------------------------------------------------------------المنظومةالقانونيةللتعمير
ال

شكل رقم12

مراحل اعداد مخطط شغل الراضي

لبلدية
لشعبية ا
لبلدي أو المجالس ا
لشعبي ا
رئيس المجلس ا
من

ليغ المداولة
تب

اولة تسجيل
اعداد مد

لوالي
ا
إصدارقرار يحددمحيط تدخل

شر لمدة شهر كامل
ين

يئات
عيين إلدارات واله
اصدارقرارت
تشارتها
الواجب اس

حسب
لحاالت

شر لمدة شهر كامل
ين

تبني مشروع المخطط من
اعداد مداولة

قرار والئي :إذاشملتراب والية واحد.

البلدي أوالمجالس
بي
لشع
ئيسالمجلس ا
ر

قرار وزاري مشترك :إذا شملتراب عدة واليات

لشعبيالبلدية
ا ة
تبليغ
التحقيق العمومي
فتح

جمعياتبالقرار
هيئات العمومية وال
إ الغ المؤسسات وال

00يوما إلبداء مالحظات ها وأراء ها حول مشروع

مدة 00يوما

غلق المحضر
جمع اآلراءورفعلاتحفظات

ليغ
تب

ئيةعلى مخططشغل
صادقة النها
الم
األراضي
وضعهتحتتصرف الجم هور

يئات والمصالح العمومية
تبليغهإلى كل اله

المصدر :من انجاز الطالب ة
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وباستثناء مخطط الموقع،فإنجميع المخططات المذكورةتعد وجوبابمقياس  0/599إذا كان
لقطاعات الحضرية.
مخطط شغ األراضييعني ا
 -9-8-8مراجعة مخطط شغل ألراضي:
بحتتوجي هات مخططشغل األراضي التستجيب لمتطلبات المنطقة التييغطي ها،
إذا أص
ريقة واإلجراءات التيتمتب ها المصادقةعليه ،واليمكن
فس الط
أمكن مراجعت ه حيتتتمبن
فرت الشروط التالية:
إجراء هذه المراجعة إالّ إذاتو
لمشروع
لمسموحبه من ا
 إذا لمينجزفي ألجل المقرر إلتمامه سوىثلث حجم البناء االحضري
لقدمتستدعيتجديده.
موجود في حالة خراب أوفي حالة من ا
 إذا كان اإلطار المبني الرض لتد هوراتناتجة عن ظواهر طبيعية.
 إذا كان اإلطار المبنيقدتعبية مالك البنايات البالغين
 إذا طلب ذلكوبعد مرور خمسسنوات من المصادقةعليه أغلمفعول.
لساري ال
بناء التييح ددها مخطط شغ األراضي ا
لى األقلنصفحقوق ال
استدعتذلك الحاجةإلى إنشاء مشروع ذو مصلحة وطنية لمينص عليه المخطط.
 إذا مراحل اعداد مخطط شغل ألراضي:
ترتكز دراسة مخطط شغ األراضي على مايلي:
افيا ،إطارمبني ،عوائق التعمير ،مختلف
 معرفة مك ونات الوسط الحضري من طبوغرلفزيائية.
لشبكات وحالتها ا
ا
استخالصآفاقتنمية مجال الدراسة.يئة.
تحديد الختيارات المناسبةللت ه وضع قواعد التعمير التيتضبط قواعد شغل األرضي وحقوق البناء.سة فيثالث مراحل هي:
وتتم هذه الدرا
لسكن،الصحة ،التعليم،
ليل الوضع الر اهنفي جميع ال جاالت :ا
المرحلة ألولى:تتضمنتح
شاريع المصادق علي ها التي أنجزت أوتم اختيار أرضيات ها ولم
الخدمات ،كماتحدد جميع ال م
تنجزبعد .كمايتـمفي هـااقتـراح مشـروع أوليعلى شكـلفرضيتين أو أكثرتختار واحدة
لمشـروع الن هائي.
لتفصل في ا
اهنالر
لوضع
اشيا معنتائج ا
ألكثرتم
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رضية واحدة وتترجمفيتقرير ومخططات
لثانية:يتم ضبطفي هذه المرحلةف
المرحلة ا
تقنين ،وتمثلبذلك التهيئة التيستعتمد مستبال.
انية مصحوبةب
بي
بني المرحلتينبمحضرللجنة الوالئيةلدراس ة مخططشغل األراضي
لثة:بعدت
المرحلةالثا
فتح
لشعبي البلديبإصدار مداولة المصادقة واأل مرب
والذي على أساسه يقوم المجلس ا
لشبكات
تقني الخاصبكل ا
مكتب الدراساتبمباشرة الملف ال
التحقيق العمومي،يعطىاأل مرل
بحبعدها ملف
ليه مديرية الري واالشغال العمومية كلفي دائرة اختصاص ه ليص
افق ع
تو
نفيذ ومرجعا م هما لكل أشغال التهيئة ووسيلة للتعمير
مخطط شغل األراضي ابال للت
ابلةللمعارضة.
ير ق
والمراقبة غ
تج أن هذا القانون
تهيئة والتعميرفي ظل قانون 90-09نستن
وعليهوبعد عرض أدوات ال
تمثل أحد الركائز الهامة المحددةللنمو العمراني والضابطة له
تيتتبع ه
والتنظيمات ال

ال

يئة والمصادقة علي ها وأخضع ها
صيل أهداف وإجراءات إعداد أدوات الت ه
تف
سيما وأنه حدد وبال
سسات والجم هورلتمكين هم من التعبير عنانشغالتهم
الستشارة واسع ةبإشراك الهيئات والمؤ
صبح أداة الزامية.
قبل أني
وإدراجاقتراحات هم
إال أن الواقع غير ذلك إذ أن هذهالوسائل غالبا ماتصطدمبواقعيجعل ها غيرقابلةللتطبيق،
تجنسيج عمرانييتسمفي أغلب المدن
أو غير مواكب ة للتحول الذييعرفه المجال مما أن
نية للبناء ،والتوسعبشكلعشوائي على
تلق
لشروط ا
لفةقوانين العمران وا
نتيجة مخا
التشوه
ب
يقي لهذه
نتساءل عن الدور الحق
لقابلة للتعمير ومن هنا
فالحية والمناطق غير ا
ألراضي ا
تي وضعت من أجل ها دال من أن
ألدواتعلى أرض الواقع ودورهافيتحقيق ألهداف ال
ثناء التخطيط؟
يفهمواليرجعون إلي ها أ
سؤولين في أرش
فظبها الم
تبقى مجرد دراساتيحت
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الفصل
الصة
عديدة التي
ونية للتعمير إن ه رغم محوالت اال الح ال
لقان
نستخلص من دراسة المنظ ومة ا
تهيئة والتعمير
لسريعللمدنبعد صدورقانون ال
للتحكمفي التوسع العمراني ا
تبنت ها الجزائر
بحيث ظلت
تماعية
 90-09المعدل والمتمم ،لمتغير شيئا من مظ اهر الحياة العمراني ة واالج
نية متكاملة
تمع نحوتنمية عمرا
افية للن هوضبالمج
بقت ها ناقصة وغير ك
هذه األدواتكسا
ومتوازنة.
تقنية
لقانون سن أدوات للتهيئ ة والتعمير ردعيةفي ج وهرها
تج أن ه ورغم أن هذا ا
كمانستن
يق ها إال أ ن هذهالوسائل غالبا ماتصطدمبواقعيجعل ها غير قابلة للتطبيق ،وأداة
فيتطب
تجاو زها الزمنبسبب طولفترة إعداد ها مما أنتجنسيج عمرانييتسمفي أغلب المدن
لمسؤولين إزاء اعتماد ها
اقبة والباالة ا
لفة قوانين العمران وضعف المر
التشوه نتيج ة مخا
ب
توسعبشكل عشوائي على األراضي افالحي ة والمناطق غير
يطية،إلى جانب ال
كأداةتخط
لمصلحة
لقابلة للتعمير .ومن هنا نتساءل عن مدى نجاعة هذهالقوانينفيتحقيق مبدأ ا
ا
وائي غير مراقب؟
تعمير عش
العامةاتجاه
التهيئة
لتطبيقالفعلي ألدوات
القوانين داخل منظ ومةتكفل ا
كيفيمكن اعتماد هذه
والتعمير ك ام نصتعليه؟
لقانوني ة
وفي هذا اإلطاريندرج موضوعبحثنا الذينح اول من الله إبراز دور المن ظومة ا
للتعميرفي ضبط حركة التعمير من خالل دراسة مخططات شغل األراضيباعتب ارها
مستوى التخطيط المباشر محاولين إظ هار مدىتطبيق محتو اها على أرض الواقع وعوامل
يق ها كليا أو جزئيا وذلكبدراسة حال ة مخططات شغل األراضي لمدين ة
تيتحول دونتطب
ال
قسي عبد ال الم حيثيتميز
نطينة السيما مخططشغل األراضيسركين ة ،وتافرنت والد
قس
كل واحد عن اآلخربجملة من الخصائص كانت سببافيتطبيق أو عدمتطبيق هذه األداة
نية.
لقانو
ا
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الفصل الثاني
طينة
لمدينقسن
ة
عامة
ئص ال
الخصا

تمهيد
بيعية.
أ ال:إلمكانات والمعوقات الط
لعمراني.
للتطور ا
لتاريخية
ثانيا :المراحل ا
ثالثا:تطور السكان وتوزعهم على المجال
الصة

الفصل الثاني -------------------------------------------------------------------------------الخصائصالعامةلمدينةقسنطينة

قسنطينة
لخصائص العامة لمدينة
ثاني :ا
الفصل ال
تمهيد:
يشكل التعرف على مدين ةقسنطين ة من حيث إمكانات ها ومعوقات ها وتطورها العمرانيوالسكاني
المدخل ألساسي لدراسة مخططاتشغل األراضي،فهذه العناصرتس اهمفي وضع خط ة
تخدامات األرضفي هاوتوجه
انيةتتناسب مع كل جزء من المدين ة وتضبطتهيئت ها واس
عمر
دينةقسنطينة
نموها حسب خصائص ها .ومن هنا كانلزاما علينا التطرقللخصائصالعامةلم
الكليلل مدين ة
سنىلنا إدراج النماذجالمدروسةلمخططاتشغلاألراضيضمناإلطار
حتىيت
يتجزأ من ها.
باعتب ارها جزءا ال

ينة
قسنط
ينة
بيعية لمد
أ ال:إلمكانات والمعوقات الط
الموقع:
-1
ئفها وقدرتهعلىتحمل التغيرات
يفه مع وظا
افيللمدين ةفي مدىتك
تتجلى أهمي ة الموقع الجغر
التيتمرب ها ومحافظت ه على مكانتاهفي الزمان والمكان وعالقتها مع إقليم ها.
تجلىفي موقع مدين ةقسنطين ة الذييمثلنقطة القيوتبادلبين إقليمين متمايزين
وهذا ماي
لشمال وإقليم ال هضاب العليافيالجنوب ،وعقدةتنطلق
افيا واقتصاديا هماإقليم التلفي ا
جغر
باقيالمدن (خريطةرقم .)10
من اه شبكة م ه مة من الطرقتربط هاب

ثنيعشر وتمثل مركزاللوالي ة
لوالوتمثل إحدى مدنبلديات ها إل
تقعفيقلب اية
أ ما إداريا هي
والدائرة والبلدي ة ،ورغمكونمساح ةبلدي ةقسنطينةضئيلةمقارن ة مع البلديات المجاورة والتي
تبلغ  081.10كلم 2أي مايعادل  % 18من إجمالي مساح ةلوالية ( 2222.21كلم ،)²إال أن ها
دينةضمن ها  % 81من مساحت ه اإلجمالي ة.1
يث تمثلمساحة الم
أكثر البلدياتتعميرا ح
قسنطينة:
-2موضعمدينة
فصل ها
حف ها انحداراتشديدةي
دينةقسنطين ةفيبدايةنشأت هاعلى الصخرة الذيت
تموضعت م
رفولوجية النادرةفي
عنباقي المناطق المجاورة خانق الرمال الذييعتبر أحداألشكال الجيوم
انس ة
دينة خارج ح دودها على مساحات غير متج
العالم (صورة جوية رقم )10ثمتوسعت الم
اينة.
افية متب
نتجة وحدات طبوغر
نفصلة م
تتشكل من هضاب وتالل م

لساريالمفعول.
لتوجيهيللتهيئة والتعميرلتجمعقسنطينة  0228ا
1المخطط ا
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صورة رقم 10

لتوسعات
ربية اسالمية وا
دينة الع
صورةلنواة ال م
الستعمارية الولى
لية 2015
المصدر:قوقل ارث-جوي

ئيةللموضع
صر الفزيا
العنا
-3
النسب ةلموضع مدين ةقسنطين ةفي
تتمثلب
ائيةيتميزب هافإن ها
وبما أنلكل موضع عناصرفزي
افية والتي
افية االنحدارات) وشبكت ها الهيدروغر
تشكيلت ها الطبوغر
تركيبت ها الجيولوجية و

ثناء إعداد مخططاتشغل ألراضي.
نيةال سيما أ
تعتب األساس في كل الدراسات العمرا
لمدينة:
التركيبة جيولوجية ل
1-3
توزيع العمران
لتيتحكمتفي
ينة من أ هم العوامل ا
يبة الجيولوجية لمدين ةقسنط
تعتبر الترك
التركيب الصخري الذييبين مدىقابلية أراضي هاللتعمير
على مجال ها ال سيمافيمايتعلقب
صلبة و هيتتوسع على
شاريع.فمنذ أنتعدى العمران حدود الصخرة ال
ومدىتحمل ها لل م
دينة
ليل الخريطة الجيولوجي ةلم
أراضي أقلتحمالللتعمير أ و غيرقابلةل ه إطالقا .من اللتح
تيتمتفي هذا المجالتبين "وجودالثةتكيالت
قياس  01.111/0والدراسات ال
نطينةعلى م
قس
تتمثل في:
صخرية هامة
28
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التشكياتل الصلبةتظهر على شكل:
لسية صلب ةتتخلل هاتكوينات من المارن أو الحجر
 تكوينات كلشمال الغربيللمدين ة،
لشمالي وا
لسيتتواجدفي الجزء ا
الرمليك

كتلة كلسية
صلبة

انس ة
لسية متج
تمثل الصخرة جزء مهم من ها إذتتشكل منطبقة ك
ذات سمكيتراوح مابين 211م و111م.
بقات من الطينتتخللها
لى شكل كتل أو ط
تكوينات من المارن عشرقي والجنوب
لشيست .وتتركزفي الجزء ال
بقات من ا
أحيانا ط

صورة رقم  12تشك الت كلسية
صلبة – الصخرة-
تعمير
المصدر :أرشيف مديرية ال
والبناء2012-

ينة ( ."1صورة رقم )12
شرقيللمد
ال
سابقةبشكل غير متطابق
لمتوسطة ال البة:تأتي مباشرةفوق التكوينات ال
التشكيالت ا
*
تحتل
وتتمثل خصوصافي الكونغلوميرا والطين المارنيتتخللهنتوءات من الحجر الرملي.2
الية والغربيةللمدنية( .الصورتين رقم  11و.)10
لشم
وبية ،ا
كويناتهبشكل كبير المناطق الجن
ت
صورة رقم 03تشك الت من الكونغلوميرا –باردو
المصدر :المرجعنفسه

صورة رقم  04تشك الت من المارن مع حجر رملي -
منطقةصالحباي
المصدر :المرجعنفسه

ترسبات
لرسوبيسوآءا الناتجة عن
لينة ذات المنشأ ا
ات اللينة:تتكون من الصخور
* التكوين
وتتواجد غالبا
الكلس البحيري
لسفوح وتتمثلفي المارن ،الطين األحمر و
ألودي ة أ وتعرية ا
لرسوبيةلألودي ةكواديالرمال
فيسطح المنصورة ،عين الباي وصالحبايوفي المصاطب ا
وبومرزوق( .صورة رقم )11
صورة رقم 00

تكوينات رسوبية لواديبومرزوق
المصدر :المرجعنفسه

تكوينات رسوبية حديثة

1ABDELKADER

)BENAISSA- Contribution à l’étude des mouvements de terrain de la région de Constantine (Algériethèse de doctorat- université Joseph Fourier – Grenoble 1 – 1989 page 5

المرجنفسه.
 2ع

29

الفصل الثاني -------------------------------------------------------------------------------الخصائصالعامةلمدينةقسنطينة

30

الفصل الثاني -------------------------------------------------------------------------------الخصائصالعامةلمدينةقسنطينة

توسط ة
تج أن حوالي  %11من األراضي صخور م
من اللتحليل الخريطة رقم 10نستن
في شرق
نطقة حبل الوحش و
لشمالفي م
قصى ا
صالبة ذات مقا ومةمتوسطةتتركزفي أ
ا
بنسب  %11ذات مق اومةجيدة
صلبة
الجنوب وكذافي هضبة المنصورة.تلي ها الصخور ال
و
دينة ماعدا المناطق المحاذية لوادي الرمال وبومرزوق وواد المالح
وتحتلبقي أجزاء الم
يفة.
لفيضانات حيثتشكلنسبة  %21و هي ذاتمقاومةضع
المعرضةل

 -2-3النحدارات
تنوعتبعالمختلف
سنطينة هياالنحدارات التيتتسمبال
دينةق
إن أهم ميزة غلبت علىسطح م
لتهيئة
وتوجيه ا
لسكني ة
التضاريس التييتشكل من ها وهيتلعب دوراأساسيافيتوزيع ألنماط ا
ثناء التخطيط.
العا مةللمناطق أ
افيةلمدين ةقسنطين ة على مقياس 21.111/0تمتصنيففئات
واعتمادا على الخريط ة الطبوغر
تيتشكل ال دعامة
دينةقسنطينة وال
تييتشكل من ها مجال م
النحدار المعتمدةفي التعمير ال
اسية فيتهيئة المجال عند إعداد مخططاتشغ األراضي.
ألس
طريقةتتناسب مع
ومن الل الخريطة رقم  12الحظ أن االنحداراتتتوزععلى المجالب
يبين الجدولرقم
لفئات حسبقابليت هاللتعمير .حيث
افي ةبحيثيمكنتجميع الث ا
الطبوغر
لشرق
تعدىاالنحدارب ها  %21وتتركز عمومافي ا
 11أن أكثر مننصف مساحة المدين ةي
لفئ ة من %6إلى %21
فريكة.تلي ها ا
سفوح هضب ةالكدي ة وعين الباي وبو
وتتمثلفي
الجنوب
و
الفئةاألخيرةفتقعبمحاذاة وادي الرمال وبومرزوق وتتمثل
تتركزفي المناطق المعمورة .أ ما
يفري.
النشاطات 21ف
نطقة الصناعيةبالما والرمال ومنطقة
في ال م
للتعمير
وقابلية ألراضي
جدولرقم  03االنحدارات
نسبة
المساحة (هـ) ال
للتعمير
لقابلية
ا
نسبة
ال
فئة
ال
%21
فقط 0201.20
صالحة إلقامةالمناطقالصناعية
%21
%1-%1
للتعمير دونتكلفة
 %0.02صالحة
%01 -%6
%28.28
0200.28
تكلفة
تفاعال
للتعمير مع ار
 %20.00 %21 -%00صالحة
مكلفة جدا
تعميرلكن
 %02.01 %11- %20صالحةلل
%10.22
1011.26
للتعمير
ي صالحة
 %12.22غر
%30 +
---%011
المجموع
%011
6111.681
المصدر:انجز بالعتمادعلى خريطة االنحدارات

1

حسابشخصيا.
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- 4هشاشةالموضع:
لتي أجريت على كامل المحيط العمراني مابين
تقني ة ا
االعتماد على الدراسات المخبري ة الجيو
ينةقسنطين ة أمكن وضع خريط ةتبين مدى
تربةلمد
 2110و2116في إطار دراسة ازالقات ال
صبحت أداة مرجعي ة عند إعداد
قابلية األرض للبناء يعبر عن هابخريطة الهشاشة وقد أ
مخططاتشغ األراضيبعد المصادقة علي هابقرار والئيبتاريخ  26مارس .2116
تقر ارها كمايوضحهالجدول
ينةإلى 12فئات حسب درجةاس
صنفت هذه الخريطةال مد
وقد
رقم  10ويمكنحصر 11فئات كبرى حسب قابليتهاللبناء في الخريطة رقم .11
صنيف األراضيحسبالهشاشة.
جدولرقم 04ت

قاتم
0ب
افقية

لبناء
قابلةل

خطوط حمراء

بناء بسبب
غيرقابلةلل
قات فيضانات
االنزال او

أحمر

تقالي
بر

لبناء
قابلةل
نسبيا

لون أخضر
لون اخضر
مخطط
فاتح
0أ

المدينةالقديمة ،كدية عاتي
هضبةالمنصورة
كلس
لسي سيدي مبروك ،قماص
مارن ك
فريكة ،زواغي
بو
سركينة،باردوالمنظرالجميل
وشمالالمدينة
نغلوميرا
ك

ضعيف

أرضية
تقرة
مس

صالحةللبناء

بناء
تقرة لكن قابلةلل
مس
ضعيف
م هددةفي شريطةضمان
إلى
الصرف
تشقق
حالة
متوسط
يعي.
الطب
لصخور
ا
بناءنسبيا
قابللل
شريطة انجاز
متغير
شبهمستقر دراسة جيوتقنية
موضعي ة

بودراعصالح
لسي
مارن ك
بوالصوف
ومارن
الجامعة أي لمركزية
فحالشماليل هضبة زواغي
الس
بلوزدا  ،كيتوني،بوالصوف
أرضية غير
مارن بودراع صالح،الجزء الجن
وبي متوسط
مستقرة مع
كو
نغلوميرا لحيالرياض
إلى
تضررفي
لسي
مارن ك
قوي
باني
ال م
مارن الباردة،شمالالقماص،
لسي بوالصوف ،الجامعةالمركزية
مارن ك

تقاطعة
م

مصطبة
فضة
منخ

متقطعة
افقية
و

مصطبة
متوسط ة

وادي الرمال
واديبومرزوق
وادالمالح ،وادال الب
واد شعبةالمرجة
وادي الرمال
واديبومرزوق

حواف
جد
منحدرة
انحدار
ضعيف
إلى
معدوم

تعرية قوية
ونشطة.

غيرصالحللبناء

فئة
ال

الرمز على
الخريطة

تركيب
ال
لصخري
ا

المواضع

االنحدار

مدى
االستقرار

لية
مدى القاب
لبناء
ل

تعرية
حواف
الوادي

صيلي – جوان .2004مكتب الدراسات SEMICSOL
طينة –تقرير تف
قسن
دينة
المصدر :دراسة انزالقاتلاتربةلم
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وعليهيمكن أننستنتج أن  %61من األراضي الصالحةللبناء معمرةبالكامل ما عدى وجود
نطق ةسركين ة والمني ة ،و%01.01قابلةنسبيالتعمير و هي
لف ارغة والمتمثلةفي م
بعض الجيوب ا
لفيضانات أو معرضة الزالقات إال
بسبب ا
معمرةنسبيا والباقي  %22.12غيرقابلةللبناء
تي أزيلتفي إطار عملي ة
بالسكنات ال هشة ال
القريب ()2101
أن ها كانت مشغولةفي الوقت
بناء ال هش.
لقضاء على ال
ا
نطينةنستنتج أن موضع ها عرف منذقيام
افية لمدينةقس
من الل التعرضللخصائص الجغر
فولوجي ة وكانت هذه التغيرات واضح ة عندما
ينة إلىيومنا هذاتغيرات مست طبيعت ها المر
المد
المستقرة واتج هتنح األراضي اللين ة
توسعت خارج محيط الصخرة ذت األرضية الصلبة و
تقرار األرضية وكان لهذه
تقرة (طين ،مارن )...منتج ة أولى مظ اهر عدم اس
وغير المس
النسيجالحضري الحالي.
الخصاص األثر الكبيرفيتشكيل
للتطور العمراني
ريخية
لتا
ثانيا :المراحل ا
ينة منأقدم مدن العالم حضارة وعمرانا،يمتدتاري خها إلى حوالي 2111سنة.
تعد مدينةقسنط
اليب
لفتبذلك أس
وكانتلكل حضارة مرت علي ها خطةتقوم علي هاتتناسب ومتطلبات هافاخت
دينة لمتخرج من
التخطيط العمراني من رو مانيإلى عربي إ المي ،إال أنالمؤكد أن الم
بسورعلىشكلقلعةمثل ما عثر
الفرنسي وكانت محاطة
صليإالبعدالستعمار
موضع هااأل
لقدي مة.
يه فينقوش الع الت ا
عل
لشرق
ينةكعاصمةلمقاطعة ا
لفاتحون العرب والعثمانيون منبعدهمعلىمكانةقسنط
وقد حافظ ا
هيئةالمدين ة وأدخلوا علىنسيج هاتديالت متبعينفي ذلك خطة عمراني ة متكاملة
حيثقاموابت
اجتماعيا واقتصادياتقوم علىمبدأالتمركز حول جامعسوق الغزل ومن حولهقصر الباي،
ضائع وأسواق
تتوزعفي محيط ها دكاكين ومحالتجارية من ظمةتبعا ألنواع الحرف والب
متخصصةكسوق الغزل ،الجزارين إلى جانب مساح اتتحيطب ها المنازلتسمى الرحب ة
لقديمة.
ئمفيالمدينة ا
تنظيم قا ا
لصوف ورحبة الجمال ...1واليزال هذا ال
كرحبة ا
ين بسياساتهليحثد قطيعة كبرى مع الموروث العرب اإل المي.
لفر
وبعد ها جء االستعمار ا

لتقى دوليبعنوانصناعةالمدينة 62/62-افريل
يعات واألنظمة العمرانيةفيتشكيل مدينةقسنطينة -م
افر-أثر التشر
 1أ/غني ةلكحل ط

بتصرف
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 -1مرحلة التالل:
حدثت هذه المرحلةنقلة نوعية كبيرةفي التنظيم العمرانيحيثوضعت إدارة االحتالل
أ
اييس الغربي ة
اف ها حسبالمق
يف ه مع أهد
توسيعنسيج ها وتكي
انيةللمدينة من أجل
مخططات عمر
ث في:
لمستعمر علىالمدينةإلى مرحلتينأساسيتينتتمل
تقسيمتدخل ا
ويمكن
بي بعدقرن منالحتالل.
1331تغير المح المدينةالعر ة
 مرحلة : -1837

دينةفيالبداي ةيخضع إلى مخططات عمراني ةشاملة وإنما كانيستند
لميكنالتدخلعلى الم
دينة ألصلي ة
فبدأبتغيير مالمح الم
التدخل.
تفرقة أص درها المحتلاثناء عمليات
إلىقرارات م
لمسلمين الذينتركزوافي الجزء الجنوبي واليهود واألوروبيينفي
بتقسيم هابين األهالي ا
"
عديد من مساكن ها وادخال النمط
لشماليبموجب قرار  12جوان "0800بعد إزالة ال
الجزء ا
بي والنمط األوروبي.
يجبين النمط العر
بي مما أحدث مزا
الغر
ت في:
التد ال
وتتمثل اهم
لمسيحي ة.
بسوقالعصر إلى كاتدرالية كرمزلل مدينةالستعمارية ا
انية
 "تحويلمسجد الكتلعسكرية عام 0801كرمزللسلطة والهيمنة،إلى جانب ها حي
الثكنة ا
لقصبة وإقامة
 هدم افعة وسكان أوربيين
لقصبة األوربي كأول عنصر عمرانيدخيلبمباني عمودية مرت
ا
لسجنحربي على مساحة  11هكتار.
ضاايمستشفىعسكري وا
أقيم فيه
و
ثقافي
بية)،إلى جانبنوادي ومركز ال
 إقامة حي اداريفي جوارقصر الباي (حي الطافي احة "البريش".
شق الطرق العصرية الواسعة وكان أهم ها واطول اه شارع "طريق جديدة" الذييصللسكة الحديدية الحقا.
لقنطرة اينبنيت محطة ا
دينة "البريش "بباب ا
مدخل الم
يج سنة."0802
نصورة وجبل الوحش عام  0806والمر
-غرس حزام غابي ال م

طينة
تيتربطقسن
لسكة الحديدي ة ال
إنشاء ا
بعد 0812بدا التوسع خارج حدود الصخرة وذلكب
لشيطان
لقنطرة و"جسر ا
يصل الصخرةبباب ا
لشرقل
لقنطرة من جهة ا
سكيكدة،جسر ا
بمدين ة
اتنةإلىقسنطين ة"1إلى جانب إقامة الحي
في الجنوب وكانيربطبين الطريق المؤدية منب
إلداريعلى كدي ة عاتيثم امتدتإلى الضواحيببناء حيلاقديس جانفي .0821اضافةثكنة
ثانةي فيباردولتطويقالمدينة.

قسه ص 53
 1المرجعن
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إنشاء
لمدينة عام  1711الذي اقرب
لتصفيفوتنظيم ا
ثم أصدرت ألول مرة المخططالعام
تي
لقادر ال
لقنطرة ،حي األميرعبد ا
لسكنية الجديدةكحي المنظر الجميل ،حيباب ا
ألحياء ا
للها مساحات عا مة.
تيتتخ
واتساع شوارعها ال
صف ها وعلو مباني ها
تتميزبترا
وتواصلالعملعلى الصخرة وذلكبإضافةجسرسيدي راشدسنة 0202لربطشرق المدين ة
اليا)وقيام
نوفمبر ح
سيار"(ساح ة اول
بغرب ها ومركز المدينةبجنوب ها من خاللساح ة "المور
لقدي مةكالمسرح ودارالعدالة ،ودارلفالحة البريد
عديد من الهياكلاإلداريةفي محيطالمدين ة ا
ال
المركزي....،1
توفير كلالوسائل
الها صدورقانونتوسع المدنوتطهير هاسنة  21322الذييهدفإلى
ستجدات التعمير الذيعرف ها العالم آنذاك
النسيج العمرانيوفقا ل م
نونيةلتجديد
لقا
لمادية وا
ا
اقية كحي المنظر
لقدي مة وإقامة التحصيصات الر
وترتكز الخطة على إعادةتشكيل األنسج ة ا
الجميل وحيسيدي مبروك،وانشاءجسرين جديدينجسر ا الالت وجسرالمصعدللربط
يميبسبب
حلية وإلقل ة
لمستويات ال م
بين مختلف احياءالمدين ة.وبدأت المدين ةتبرزعلىجميع ا
لمشاريع الجديدة.
تسبت ها من هذه ا
ثقافية التي اك
صادية واالجتماعية وال
المكانةالقت
ويمكن اننستخلص ان هذه المرحلة كانت األهمفي حياةالمدين ةألن كل التغيرات التي مست ها
يفي والعمراني وأكسبت ها ؤهالت جعلت هاتحتل مكانة
غيرت من وضع ها االجتماعي والوظ
يزفيإقليم ها.
متم ة
 مرحلة :1392-1322

تي
لسكني ة ال
شاريع ا
"اتسم التعميرفي هذه المرحلةبالتباطء رغم صدورتشريع اتتشجع ال م

بحت
أص

من

تي
نسية ،وال
لفر
أولويات اإلدارة ا

من بين ها " مخطط الهياكل

واقاضيببناء  2122مسكنا لميتم
) (Plan des carcassesالذي كانفي  0211/11/02ل
شرقي والغرب،
لشرق والجنوب ال
تقالل"3على المناطقس هلة التعميرفي ا
اكمال ها إالبعدالس
لقصديريعلى جوانب
الفوضوي الصلب وا
ليه
وفيالمقابل استمر التعمير العشوائيبشك
بسبب النزوح
لرابع و حي الصنوبر و حيباردو...
ألحياء األوروبي ةكحي البير و الكيلومتر ا

فسه ص .63
 1المرجعن
فسه ص .52
 2المرجعن
لحضريبالتجمع القسنطينيبين اإلطار القانوني وال ممارسة-رسالة دكتوراه دولة جامعةقسنطينة 6000-بصرف.
 3الصادق مز هود –النمو ا
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لقضاء على
لمستعمرل
يفيالذي شهدتهالمدينةنتيجةسياس ة األرض المحروقة التياتبعها ا
الر
الثورة .ومن أهم مميزا ت هذه المرحلة:
لقديمة وتوجيه التعمير خارج ها.
قف علىت هديمالمدينة ا
 التوبيةفي كل من الحطابي ة وعماراتبودراعصالح ،أما
 إقامة المحتشداتفي الج ه ة الغرفقد ظ هرت محتشدات إلخوة عباس.
لشرقية
بالناحي ة ا
لعشوائي.
 خضوع ديناميكية العمران إلى النمو اصادية الجديدة
اسية والقت
لسي
سنطينة ضمن اإل الحات ا
وفيسنة  0218ظ هر مشروع ق
طط كالسات ). (Plan Calsat
لمستعمر والذيصاحبهفي  0212مخ
ل
توسع ها
انيةتقوم على وضع خطةلتنمي ةالمدين ةوتحديدافق
مخططكالسات :1أول دراسة عمر
توسط ( )0221-0212والطويل ( )0281-0221وخلصت هذه الدراسة
العمرانيعلىالمدى ال م
الية:
باالعتماد على معدلنموثابت %1إلى النتائج الت
لسكان على مدى  06و21سنة والمسا ة األزمة لهذا النمو كمايلي:
تقدير عدد ا
لسكان والمساحة لالزمة:
جدولرقم 05تطور عدد ا
الكثافة المساحة لالزمة
توسط
لسكان م
السنوات عدد ا
---------221.111
1353
 011هـ
 111 111.111ن/هـ
1315
 0028هـ
 111 111.111ن/هـ
1375
المصدر :تقرير مخطط كالسات-أرشيفالوالية

توسع عل األحياء الجديدة:
العقارية االز مةلل
-تحديد االحتياطات

توسع.
ية واحياء ال
لعقار
تياطات ا
جدولرقم  09االح
لمالحظة
المساحة
اسم الحي
معمر نسبيا
المنظر الجميل  201هـ
شاغر
منصورة  111هـ
حي ال
شاغر
 111هـ
بفريكة
حي و
المصدر:تقرير مخطط كالسات-أرشيفالوالية

اليةقدرت
العقارية لالزمةإلقامة المنطقتين الصناعيتينعلى مساحة اجم
تحديد االحتياطاتلصناعية
نطقة ا
لصناعية المورسيارعلى مساحة  01هـ وال م
نطقة ا
 211هـ موزعةبين ال م
بومرزوق على مساحة  201هـ.
نطقةبومرزوق (المركب الرياضي).
برمجتتجهيزات رياضية ذات مستوى راقيفي م1

فرعيةللبناء وال هندسةالمعمارية والبناءقسنطينة.
مخططكالسات -أرشيفالمديريةال
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نطينة ومخطط كالسات:
تائج مشروعقس
ومن ن
ابقا.
تف اعها إلى أربعةعشر ط
لى شكل عماراتيصل ار
لسيلوك ع
 انشاء حي اتي اكتمل
نية علىشكل محتشداتكحي جنان الزيتون وحيفضيلةسعدان ال
 إقامة مناطقسكتقالل.
بناؤهابعدالس
لتيتخدمفي ال جوهر
صوراته ا
لسات اسقالل الجزائر مما جعل كلت
 استبعاد مخطط كاالحت ل التصل إلى أ هدافها.
تقالللتبدأ مرحلة من التعمير
وبعدأربعةسنوات منتطبيق هذا المشروعحققت الجزائرالس
لقدي مة) واألطراف من
دينة ا
كتسبات عمراني ة متناقضةبين المركز (الم
بمعطياتجديدة وم
طبقة ألوروبي ة
تي وج هتلل
الوظيفة وحتىبين ألحياء الجديدةفي حد ذات ها كال
حيث النمط و
تقد ألدنىشروط
ف
تيت
اقيةتتكاملفي ها متطلبات الحياة) وبين ال موجهة ألهالي (ال
(أحياء ر
العيش الكريم).
ستقالل:
 -2مرحلة ا
 مرحلةا مقبل :1332
كانتبداي ة التطور العمرانيفي هذه المرحلة ( )0266-0261نوعا مابطيئا وكانت مرتبط
لمشاريع التي جاءب ها مشروعقسنطينةفظ هر حي الصيادين ،حي اإلخوة عباس،
باستكمال ا
لسيلوك.
حي فضيلة سعدان وحي ا
النشاطات
نطقة الصناعي ة الرمالومنطقة
بسبب إقامة ال م
تسارعت وتيرة النمو العمراني
بعدها
بالما وبومرزوقإلى جانبانشاء الجامعة المركزية (مارس  )0268مما أدىإلىنمو عشوائي
لشرق،بنتليس ،حي رومانيا
لقادرفي ا
لفوضويةفيكل من حي األميرعبد ا
وظ هوراألحياء ا
شرقيفي الغرب وعلى طول وادي الرمال
منشار،بودراع صالح وحيبن ال
في الوسط ،ال
شرقي.
لرابع فيالجنوب والجنوب ال
الكلم ا
وبومرزوق،
وبموازاة ذلكاستمرنمواألحياء ال مخططةكالمنظر الجميلاألعلىباإلضافةإلى ظ هور الجزء
سفلي من المنصورة.
فين وبعض العماراتفي الجزء ال
سفلي من حي المحاربين وحي الموظ
ال
نيةإالفيسنة 0221حيث ظ هر اول مخططللتعمير
دينةقسنطينة دراسات عمرا
ولمتعرف م
ينةفقطلتشمل الدراسةفيسنة
يدعى مخططالعمران الموجهللمركز الحضريلمدين ةقسنط
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سنطينة (الخروب ،عينسمارة ،ديدوش
الحضريةللبلديات األربع المحيطبق
 0282المراكز
أل في إطاراقليم ها.
مر اد وحامةبوزيان) وذلكلتحققيتنمية متوازن ةللمدينة م
للتعمير )(PUD
ال مخططالتوجيهي
حيث صدر مخطط العمران الموجه1في إطارتوجي هات المخطط الوطنيلتهيئ ة إلقليمسن ة
نية (،)CNERU
لصندوق الوطنيللدراساتواألبحاث العمرا
ستهإلى ا
0282وأوكلت م همة درا
واستمرالعملبه إلى غاية  .0221وقد حددتبموجب ه احتياجات البلدية منسكن وخدمات إلى
ختلفة المكملةللحياة اليومية إلىأفاق .2101
جانباستعما ت األرض الم
ويهدف هذا المخطط إلى:
العقارية الواقعةضمن المحيط العمراني.2
استغالل أراضي االحتياطاتلسكن.
لفردي كمحاولةلالستجاب ةالز مة ا
نيةبنمطيه الجماعي وا
لسك
لمشاريع ا
 برمجة اتحسين
لشبكات ل
لفة رياضي ة،تعليمية صحي ة وإقامة مختلف ا
 برمجة التجهيزات المختشبكة من الطرق واقتراح إقامةجسر
لمحيطةب
دينة معالمدن ا
ألوضاع داخلاألحياء وربط الم
جديد داخل المحيط العمراني.
توسط اما على المدى
لقصير وال م
تقسيم المحيط العمرانيإلىقطاعاتللتعميرعلى مدى ا
لسكان نحو المدن المحيطة (الخروب ،عينسمارة
لفائض من ا
فقداقترح انيوجه ا
الطويل
ديدوش وبكيرة).
لسكاني الكبير و حل
تجابةللتطور ا
نيس ااس
اقتراح إقامة مدينتينجديدتينعليمنجلي وماسيلسكن.
جدر ألزمة ا
لقنطرة مرورابباردوإلى غاية
نطقةباب ا
نطقة سكنية على طول وادي الرمال من م
إقا مة مليس.
حيبنت
وقدتمانجاز من هذا المخطط:
تتوزع حسب المنطق
ستحداث أخرى جديدة
شاريع المناطق حضريةجديدة 3وا
تكملة مالحضرية كمايلي:

في .0288
لصادربتاريخ  28جان
1تمتالمصادقةعليهبقرار وزاري رقم  06ا
يئة والتعمير.
لتوجي هي للت ه
في بخالفالمخطط ا
نحصر محيطتدخل مخططالعمرانالموجه فيالمنطقةالحضرية دونالمنطقةالري ،
2ي
3
فيفري .0221
لصارد في 02
طبقاللقرارالوزاري رقم  111ا
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نطينة.
ينةقس
لحضريةفي مد
يبين توزيع المناطق ا
جدولرقم 01
المنطقة الحضرية
الدقسي
حي

الموقع
الجنوبالشرقي

تاري اإلنشاء
0281-0221

عددالمساكن
0816

ية سيدييوسف الشمالالشرقي
زياديةوساق
الغربي
بوجنانة
حي  05جويلية و
الجنوبالغربي
حي  20أوت
الشمالالشرقي
لبوم
لشمال
ا
جبلالوحش

0282/0221
0286/0221
0281/0226
0288/0228
0288/0282

0011
821
----2111
0120

لصوف
بوا

الجنوبالغربي

0282/0281

1011

ركينة
س

الشرق

نية
ال م

بي
لشمالالغر
ا

يتم انشا ؤهما
م ل

01201
2011

بناء
التع مير والهندسة المعمارية وال
المصدر:أرشيف مديرية

انشاء 00تحصيص (تحصيصات البلدية)تتمثلفيتحصيص المنزه ،الزهور ،الحياة،لمنىفيمنطقةسيدي مبروك ومحي طها .وأيضاتحصيصاتالمنية ،الجباس
لمشجرة ،ا
وا
لسكنية الجديدة
وسيدي مسيد .إلى جانب التحصيصات الواقعة ضمن المناطقالحضرية ا
بوالصوف ،جبل الوحش وسركين ة.1
لقماص،اإلخوة عرفة وحي
نقلبنمط البناء الج اهزفيكل من حي البير ،حي ا
انشاء احياء التلقضاءعلى البناء ال هش (بموجب
لقصديري ةفي إطارسياسة ا
إلخوةفرادالمتصاص ألحياء ا
لمرسوم رقم  202-81المؤرخفي 01أوت  0281الذييحدد شروطتسوية أوضاع الذين
ا
لفارغة
شاريع واقعةفي الجيوب ا
يشغلونفعال أراضي عمومية او خصوصي ة.)2وكانت ال م
تواجدة داخل المحيط العمراني.
الم
ئ وانعكاسات هذا المخطط على المجالالعمراني:
تاج
ومن ن
نيةحسبالجدول التالي:
لسك
شاريع ا
بسبب ال م
 زيادةمساحة المحيط العمرانيينة من  1392إلى .1332
جدولرقم 07تطور مساحة المد
مساحة المدينة (هـ)

الفترة
0222-0262
0282 -0222
0222-0282

2118
1281
0102

ليه.
ىل ديسمبر 2003غير المصادق ع
لتعمير المرحلة ألو
هيئة وا
لت
المصدر :مراجعة المخططلاتوجيهيل
نسانيةالعدد  63-63مارس
مجلالعلوم إل
تعميربالجزائربين األهداف والتوظيف -ة
 1د.يمينة زرفة وأ .زينب قماس-أدوات الت هيئة وال
لصادرةبتاريخ  03اوت 0293
 2لالطالع أكثر ارجع الىالجريدةالرسمية عدد  53ا
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شاريعالسيمافيمايخص
بسبب التبذير الكبيرفيتوزيع ال م
البلدية
العقارية
نفاذ االحتياطات
لسكاني نحو المدن
لفائض من النمو ا
لفردي مما الزمتوجي ه ا
لسكن ا
التحصيصات المعدة ل
المحيطة (الخروب ،عين سمارة،بكيرة ،ديدوش).
ستشفى
شاريع التيكانتضمناقتراحات المخطط كاقتراح إقامة م
تجسيد الكثير من ال م
 عدميكة ،عدم إقامة المناطقتين الحضريتينالجديدتينلكل منسركين ة
وفر
جامعيثاني علىتلةب
لفوضوية ،الغاءمشروعالمقبرة المبرمجفي جنوب
والمني ة والتيتحولت إلى أحياءللبناءات ا
يد مشروع الجسر الجديد (شكل رقم.)11
لصوف ،عدمتجس
حيبوا
بحيهدد
الزيادية  21،أوت )...مما أص
لصوف،
 التوسععلىحساب األراضي افالحية (بوالزراعية.
تقلص مساحة ألراضي ا
ب
لتي
الية ا
ضوية داخل المحيط العمرانيبحيثقدرت المساحةاإلجم
لفو
نتشار واسعللبنايات ا
ااحتلت ها هذه البناياتبـ  010462هـكتار وقدبنيتفي أراضي غير مهيأة وغير مدرج ةفي
تشويه المظ هر العمراني.
للبلدية التخضعأليتخطيط مما ادز في
العقارية
الحتياطات
كبرى:
لفوضوية وسنة ظهورها داخ األحياء ال
حيثيظ هرالجدول التاليتوزيع األحياء ا
نطينةفي إطار PUD
ي قس
شكلرقم 03بعضمشارع

منية
منطقة ال

المنطقة
الحضرية
ركينة
س

حيساقيةسيدي يوسف

حي إلخوة عباس

متوسط
كينةفي المدى ال
متوسط علىمساحة برمجة المنطقة الحضرية سر
منيةفيالمدى ال
برمجة المنطقة الحضرية ال
 30هـ
على مساحة  102هـ
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المنصورة

سيدي مبروك

وفريكة
تلةب

الكدية

شفى
لمست
مشروع ا
الجامعي

باردو

زواغي

فى جامعي
تش
ريكة القامة مس
برمجة تلةبوف

هيئة منطقة باردو
ي وت
لجسر الجدد
مشروع ا

البلدية
المصدر:أرشيف

بحيهدد
الزيادية  21،أوت )...مما أص
لصوف،
 التوسععلىحساب األراضي افالحية (بوالزراعية.
تقلص مساحة ألراضي ا
ب
لتي
الية ا
ضوية داخل المحيط العمرانيبحيثقدرت المساحةاإلجم
لفو
نتشار واسعللبنايات ا
ااحتلت ها هذه البناياتبـ  011.02هـكتار وقدبنيتفي أراضي غير مهيأة وغير مدرج ةفي
تشويه المظ هر العمراني.
للبلدية التخضعأليتخطيط مما ادز في
العقارية
الحتياطات
كبرى:
لفوضوية وسنة ظهورها داخ األحياء ال
حيثيظ هرالجدول التاليتوزيع األحياء ا
الفوضوية من  1313إلى 1332
جدولرقم 03توزيعألحياء
ألحياء
حي 11جويلية
الزيادية
سيدي مبروك
سيديراشد
القماص
التوت
المجموع

نية
الطبيعةالقانو
عددالمساكن المساحة (هـ) سنة الظ هور
لدول ة
أمالك ا
1990
0,4
5
لدول ة
أمالك ا
0281-0228
0.11
337
أ الكالدولة  +خواص
0282-0228
0
341
لدول ة
أمالك ا
0222 -0226
4,79
489
خواص
1980
2
230
لدول ة
أمالك ا
0220-0282
82
811
100,19
2202
نطينةسنة 2000
حصائيات بلديةقس
المصدر :ا

بسبباستغالل المناطق غير
لفيضانات
 ظ هورمشاكل وعوائق التعميرالسيما النالقات واابلةللتعمير.
لق
ا
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 مرحلة امبعد :1332
تجسيد قانون التهيئ ة والتعمير الجديد  22-21وذلكبصدور المخطط
تميزت هذه المرحل ةب
استهفي  20مارس  0222ليحل محل مخطط
لقت در
تهيئة والتعمير الذي انط
التوجيهي لل
العمران الموج ه ويغطيأفاق 21سنة ( )2101-0221وأوكلت دراست هإلى مكتب الدراسات
نفيذيرقم
اإلنجازات العمراني ة ( )URBACOوتمت المصادقةعليهبموجب المرسوم الت
يفري .0228
81-28بتاريخ 21ف
طينة:
قسن
للتهيةئ والتعميرلتجمع
طط التوجيهي
المخ
تيجة عدم
نطينة ن
النسيج العمراني لتجمعقس
تي وصل إلي ها
يئة ال
جاء استجاب ة ألوضاعلاس
لسابق من ج ه ة والتغيرات
احترام التوجي هات واأل هداف التي نص علي ها مخطط العمران ا
نسبةلمدين ة
يئة من جهة أخرى ويمكن حصر هذهاألوضاعبال
اسيةالسيمافيميدان الت ه
لسي
ا
نة في:
قسنطي
الية واألخطار التي أصبحتتهدد
نقطاعات المج
 -0موضعمتشبع صعب التعميرنتيج ة اال
لوجية
لفيضانات واألخطار التكنو
توسع ه والمتمثلةفي األخطار الطبيعي ة كالنزالقات وا
والمتعلق خاصةبقواتنقل الغاز والبترولوشبكات الك هرباء ذات الضغط العاليوشبكات
تيتستوجب
لشرب والصرف الصحي ذاتألقطار الكبيرة وال
لصالحةل
التزويدبالمياه ا
اإلرفاقاتيمنعتعميرها.
مساحة ن ت
افي كبير موزعبشكل غير متوازنعلى المجال الحضريحيث  %81من
-2نمو ديموغر
توسطة قدرتبـ 622.6
انية م
مجموع سكان ال الي ةيقطنون مدين ةقسنطين ةبكثافة سك

لقصديري ة التيقدرتبـ 00111مسكن رغم مج هودات
نتشار واسعللبناءات ا
نسمة/كلم 2وا
بناء ال هش.1
لقضاء على ال
مبذولةل
لدولة ال
ا
لتيتهدمتمساكن هانتيج ة
لقديمة ا
دينة ا
بسببقدم المساكنفي الم
لسكني ة
-1تدهور الحضيرة ا
لفيضانات.2
لسكنيةإلى خطر النالقات وا
عدمصيانت ها وتعرض أكثر منربع الحضيرة ا
لمتزايدة
توفرة منسد الحاجيات ا
-0الشح الكبيرفي المياه الصالحةللشرب وعجز الموارد الم
إلىجانبتدهور شبكات صرف الصحي وقدم ها.

 1التقرير التوجيهي المخطط التوجيهيللتهيئة والتعمير المرحلة ألولى.
فسه.
 2المصدرن
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ومن أهدا ف هذا المخطط:1
ترميم وإعادةت أهيل المدينةلاقديمة.تهيئة وهيكلة حيباردو
بناء ال هش
لقضاء على ال
الفوضوي ة
قنين البناءات ا
تتطوير شبكةالطرق الحضري ة.سلية.
ترفيه والت
إقا مة أماكنلل حماية المحيط.طط على المجال العمراني:
تائج هذا المخ
ومن ن
نوفمبر وابن
نوية هي :الجدور ،أول
رئيسي وثالثةتجمعاتثا
البلديةإلىتجمع
تقسيم مجال
عبد ال مالك رمضان.
تقسيم المحيط العمرانيإلى قطاعاتللتعمير:
ني علىمساحة  0280هـ.
النسيج الحضري المب
لقطاع المعمر ويتمثلفي
 ا

المنية وتافرنتعلى
سركينة و
 القطاع المبرمجللتعمير ويتمثلفي كل من منطقة
مساحة  201هـ.
ينة الجديدة علي
لمستقبلي :لميدرج ووجهت التقديرات إلى المد
 قطاع التعمير ا
العقار.
لعدتوفر
منجلينظرا م
نطق ة االزالقات
ويتمثلفي األراضي الواقعةفي م
 القطاع غير قابل للتعمير
تفاقيمتد على مساحة  112هـ.
لفيضانات أوتمثل المناطقحماية وار
وا
نطقة حقوق البناء
تقسيم المحيط العمراني إلى مناطق متجانسةبحيث حددتلكل موإلرفاقات الواجب احترام ها...حسبالجدول التالي والخريطة رقم10
واستعماالت األرض ت

فسه.
 1المصدرن
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جانسة:
جدولرقم 10خصائص المناطق المت
بناء
حقوق ال

متجانسة
المنطقة ال
نطقة
م
نطقة
م
نطقة
م
نطقة
م
نطقة
م
نطقة
م
نطقة
م
نطقة
م

COS
2.1 - 0.1
0

لصخرة
 Hتاريخية :ا
قنطرة،باردو،المنظرالجميل
 Jالمركز:ال
جويلية،
نية ،بوالصوف11 ،
لسكن الجماعي :الم
ا
يلةسعدان ،كوحيللخضر،
بوجنانة 21 ،اوت،فض
0
G
زواغي،بومرزوق ،الزيادية ،ساقية سيدييوسف،
قسي
سركينة،الباردة،الد
مختلفةإلى جانب النصف
بأشكاله ال
لسكنالفردي:
ا
0-16
 Pالجماعي.

CES
1.2
1.1

H
ط- 0+ط8+
ط1+وأكثر

1.1

ط1+وأكثر

1.8

ط 2+او ط1+
للنصف
الجماعي.

فتر
تقيد بد
ال
لصناعيةبالما
صناعية ،أنشطة وتخزين :المنطقة ا
1.6
0-1.1
I
لشروط
ا
يفري
النشاطاتالرمال و20ف
وبومرزوق ومنطقة
المهيكلة
الكبرى التجهيزات
 Eالتجهيزات
تخضعلمخطط خاص
لخضراء :غابة المنية
المساحات ا
فيه و
التر
1
1
1
L
التسليةلجبلالوحش.
حضيرة
والمنصورة و
عيفور،بنالشرقيوصالح
فاق:ال
الحية او منطقة ارت
1
1
1
B
باي
التعمير.
للتهيئة و
توجيهي
تنظيمللمخطط ال
المصدر :من انجاز الطاةلباالعتماد على مذكرة ال

لقطاعات الحضري ة
تقسيم المحيط العمرانيإلى  06مخططشغل األراضي موزعة حسب ا
عقالنية.
كل قانوني وأكثر
ين بش
التحكمفينمو ها العمرا
لتسهيلتسيير ها و
لسكن
العقارية المتصاص ازمة ا
لسكني ة لالزمة والعجزفي المساحة
تقدير عدد الوحدات االمقدرةبـ  0210.11هـ.
توسط والطويل و
علىالمدى ال م
توسط والطويل
تياجات على المدى ال م
جدولرقم 11تقدير الح
تقديرات

سنة 1335

توسط ()2003
المدى ال م

المدىالطويل ()2013

 811.126ن
 622.111ن
 111.116ن
لسكان
ا
 10.121وحدة
 12.281وحدة
 68.021وحدة
لسكن
ا
فر ها)
توفرها)  886.1هـ(الواجبتو
فرة)  0121هـ(الواجب
لعقارية  201هـ (المتو
المساحة ا
التعمير.
للتهيئة و
توجيهي
توجي هيللمخطط ال
المصدر:التقرير ال

افية وبرمجت ها
ثق
الترفيهي ة ،الرياضية وال
تقديراالحتياجاتفي التجهيزات التعليمي ة ،الصحي ة،
توسط والطويل.
علىالمدى ال م
لقطاعات
تقدير االحتياجات من المياه الصالحةللشرببإنجاز خزاناتللمياه موزعة على االحضرية ذات سعة  2111م 1كمايلي:
بقا.
برمجة سا
ع في انشاء الخزانات ال م
لقريب:إلسرا
* علىالمدى ا
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توسط :انشاء  26خزان مائي.
* علىالمدى ال م
* علىالمدى الطويل :انشاء  21خزان مائي.
ئيسي للصرف
بكة الصرف الصحيفتجدي دهايتعلقبإنجاز المجمع الر
 امافيمايتعلقبشالصحي المحاذيلوادي الرمال ،واديبومرزوق وواديلكالبب هدفتجميع كل المياه
لشمال الغربي
صفي ة الواقعةفي ا
لقدرة(علىالمدى الطويل  )2101وتوجي ه هانحو محطة الت
ا
فيةابن زياد).
ينة والتيهي في ط ر اإلنشاء (محطة التص
للمد
من خاللتحليل أهداف المخطط التوجي هي لتهيئة والتعمير ونتائج التي سعى لتحقيق ها على
يق هلميكن
تج انهوبعد مرور أكثر من 02سنة منتطب
البعيدنستن
توسط و
القريب ،ال م
المدى
لذي يش هده المجال العمرانيلمدينةقسنطينةلألسباب التالية:
لسريع ا
كباللتطور ا
موا
لتي استغرقت  16سنوات ممايعني ان ماتم التخطيطل ه على المدى
استه ا
 طول مدة درالفترة.
القريب لميعد مت ماشيا مع معطيات المجالفي هذه
العقاري ة
نفاذ الحتياطات
 عدمقدرةتطبيق ماتم التخطيط له علىالمدى المتوسط والطويللشاريع اإلسكان
نتيجة م
تي كانت موج ه ةللمدينتين الجديدتين
تهلكتبالكاملحتى ال
تي اس
ال
لسكن كمايوضحهالجدول التالي:
متس ارعةالمتصاص أز مة ا
ال
لعقارية المقدرةللمدىالطويل:
تياطات ا
جدولرقم 12ستهالك الح
لمستهلكة
لمستهلكة المساحة ا
المساحة المقدرة في المساحة ا
بيانات
ال
2101
2118
المخططالتوجيهي
%011
%21
ينةالجديدة علي منجلي  0111هـ
المد
%21
%61
001
ماسينيسا
بناء
التعمير الهندسةالمعمارية وال
المصدر :مديرية

صرفات جديدة من طرف الك األراضيسواء الواقعة داخل المحيط العمراني أو
 ظ هورتنتيجة غياب
على أطرافه والمتمثلةفيتجزئ ها وبيع هابعقودعرفية وبنائ ها دون رخصة
مخططاتشغل األراضي األمر الذييشجع على خلق أحياءفوضوي ة كتحصيصبنشيكو
فور،تحصيص النخيلفي دراع
لقادر عبلةفي العي
فيمنطقة سركين ة،تحصيصبن عبد ا
سيساوي....
بوفريك ة،تحصيصلونما حي
 وجودتناقضاتعلى الميدان أظ هرت ها مخططاتشغل ألراضيفي ألحياء التي غطت هالتهيئة والتعمير.
تتنافى معتوج هات المخطط التوجي هيل
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طينةفي إطار مخطط التحديث
لمشاريع الجديدة التيحظيتب ها مدين ةقسن
عدم إدراج الة في:
ثقافة العربية 2101ضمن مخططات شغ األراضي والممث
العمراني وعاص مة ال
دينة.
مسرح ال هواء الطلق على مساحة  1.01هـ جنوب المنطقةبوالصوف.
بع م
لسا
 المكتبة الج هوية علىمساحة  1.00ـهفي الكلومتر اوضياف.
لقرب من المطار الدولي محمدب
زينيت" علىمساحة  01هـبا
مسرح "لسيار
يفيريك،الجسر ال مالق والطريق ا
حتية متطورة كترامواي ،تر
نية ت
 إنجاز بشرق-غرب والمحاور الرابطة.
لية 2112
تيبدأتفعليافي جوي
لشروعفي مراجعة هذا المخطط ال
ومن هنا كانالبد من ا

من طرف مكتب الدراسات اإلنجازات العمراني ة ( )URBACOوهو حاليا (أوت  )2101ال
يزال في طور الدراسة (المرحلة الثالثة).
طينة عبر مراحلتط ورها العمراني
من خالل عرض أهم المخططات التيعرفت ها مدين ةقسن
تعددة من ها ماتعلق
تي رسمت هاألسباب م
تج أن كل هذه المخططات لمتبلغ ألهداف ال
نستن
لسياسةالعامةلبالد وذلكبإصدارقوانين جديدةكقانون  22-21الذي ألغىالعملبمخطط
با
تيجة قرارات سياسي ة ألزمت انجاز مشاريع كبيرة لميخطط ل ها كما
العمراني الموجه أو ن
بية 2101
ثقافة العر
تحديث العمراني أوفي إطارقسنطين ة عاصمة ال
عرفتهفي إطار مخطط ال
ئقا كبيرافيتطبيق محتوى كل
متسارع ة التيوقفت عا
إلى جانب الديناميكي ة العمراني ة ال
فق
تتداخلفي ه كل الوظائفبشكل اليتوا
سابقة مما أنتجنسيج عمراني مركب
المخططات ال
لتهيئة و التعمير المصادقعليه و الذي من المفروض الرجوعإليهفي
مع المخطط التوجيهيل
النسيج العمراني.
كل عمليات التدخل على
لسكن وتو زعهم على المجال:
طور السكان وا
ثالث:ا ت
تقاس علي ها جميع التح الت التي
لسكانوتطورهم من أولويات أي دراسة حيث
تعد دراسة ا
توسعات العمراني ة ويتوقف على هذه الدراسةتقدير الحتياجات من
تطرأعلىالمدين ة خاصة ال
العقارية االز مةللتوسع.
لمساحات
افق وا
لسكن والتجهيزات والمر
ا
نسيج الحضري الحالي ومعرفة ما مدىفاعلية
وحتىنتمكن منفهم المشاكل التي وصل إلي ها ال
ينة منحيثتوزيع هم
دينةقسنط
المخططاتفي مواجهت هاقمنابدراسة نمو وتطور سكان م
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الفصل الثاني -------------------------------------------------------------------------------الخصائصالعامةلمدينةقسنطينة

افي وأثره على
يقي ةللوضع الديموغر
وكثافتهم وأنماط البناء الموزع ةقصد إعطاء صورة حق
تطبيق مخططاتشغ األراضي.
دنا في ذلك على:
وقد اعتم
يقسم المجالالحضري إلىتسعة مندوبياتبلدي ة.2
لتقسي اإلداري 1الذي
 القضاء على
دينةفي إطاربرنامج ا
لقةبعملياتبتوزيع البناء ال هش عبر الم
 المعطيات المتعلسكانية وتوزيع ها على المجال منحيث الكثافة
لتي غيرتفي التركيب ة ا
البناء ال هش وا
نية ،3كمايبينهالجدول رقم .00
لسكا
ا
البلدية
بيات
بناياتالهشة عبر المندو
جدولرقم 13توزيع ال
المندوبية
سيدي راشد
المنظر الجميل
قنطرة
ال
سيديمبروك
القماص
التوت
بودراعصالح
زيادية
ال
ويلية
 05ح
ينة
المد

المساحة
(هـ)
0.02
1.21
11.81
00.82
2.01
00.86
2.00
2.80
1.20
88.11

لسكانالنسبة
النسبة عدد ا
عددالمساكن
المئوية
المئوية
الهشة
%6.95
2155
%1.61
226
%1.22
380
%1
10
%25
7750
%21.80
0120
%18.24
5645
%20.40
0111
%11
3390
%12
188
%20
6175
%19.43
212
%2.42
750
%2.31
000
%14.33
4435
%16.45
801
%0.84
260
%1.01
11
%100 30940
%100
0221
بناء 2013
التعمير والهندسة المعمارية وال
المصدر :مديرية

تنفيذي رقم 116-20المؤخر في ( 0220/02/28ج ر رقم
نة قسنطينةالىعشرقطاعاتحضريةبموجبالمرسومال
لحضري لمدي
1قسمالمجال ا
تسعة.
يصبح عددالقطاعاتالمعمولبها حاليا
يطونيعبدالمالك الىقطاع سيديراشد ل
62بتاريخ  )0220/02/28ص 2212وقدضمقطاع ق
لجديد رقم 01-00المؤرخ  22جوان 2100المادة .011
بلدية ا
لحضريبعد صدورقانونال
ية بدلالقطاع ا
بلد
تسميةالمندوبيةال
 2جاءت
3إحصاءات مديريةالتعمير وال هندسة المعمارية والبناءلسنة .2101
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مندوبيا البلدية:
طور السكانحسب ال ت
 -1ت
النمالسكاني:
 1-1معدل و
لسنوات ،28
لسكانل
لسكن وا
لسكانحسب اإلحصاءات العا مةل
يبين الجدول التاليتعداد ا
البلدية:
،2118توقديرات (1 2101جوان  )2101عبر المندوبيات
ينة
لقسنط
البلدية
بيات
جدولرقم  14معدلالنمو عبر المندو
التعداد
المندوبية
سيدي راشد
المنظر الجميل
قنطرة
ال
سيديمبروك
القماص
التوت
بودراعصالح

تعداد
1337
80251
56071
46038
78015
37065
53614
49847

تعداد
2007
51078
43043
29554
64648
46014
60360
47966

التقديرات
2015
47135
41759
20769
58097
41657
54607
47216

من
07/37
-4,42
-2,61
-4,34
-1,86
2,81
1,21
-0,38

من
15/07
-1,18
-0,43
-4,92
-1,52
-1,41
-1,43
-0,23

نسبةتوزيع
لسكان2015 -
ا
12,07
11
5,33
15
11,4
14
12,6

زيادية
ال

38500

44244

40118

1,39

-1,4

10,3

ويلية
 05ج

25620

31765

31949

2,16

0,07

8,3

ينة
المد

2

011
-0,98 -1,04 390662 008622 061120
شخصية
لسكن وإلسكان + 2007- 1337حسابات
التعداد العامل
المصدر:

من اللالجدوليتبينلنا أنه:
لسكان ما عدافي
خفاضفي عدد ا
لسكانحسب المندوبياتنالحظ ان
فيمايتعلقبتوزيع ا
لقماص
لسكانفي حي ا
تي التزالتعاني من ظ اهرةتركز ا
لقماص ال
البلدية ا
المندوبي ة
لشاليالواحد حسب إحصاءاتلجن ة
المتكون من 2111شاليبمعدل 12إلى 11أسرفي ا
لفوضوي
لسنة ،2101ضفالى ذلك التوسع العمراني ا
لسكناالجتماعي
الدائرة الخاصةبا
دوبية.
بعللمن
سيساوي التا
الذييعرفه حي
يلهم فعليا خارجالمدينةالىغاية جوان
لسكانالذينتمترح
تالية مع طرح عدد ا
لسكانلسنة  2101االعتمادعلىالمعادلة ال
1تم حساب عدد ا
𝑛
حيث
)𝑎 𝑃𝑛 = 𝑃0(1 +
2101

2تم حساب معدلالنمو االعتمادعلى المعادلةالتالية:
𝑛𝑃
− 1) ∗ 100
𝑃0
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لفردي
ليةف هيتشهد حرك ةفي التعميرالسيما البناء ا
البلدية  11جوي
دوبية
نسبةللمن
أمابال
لسنوات ألخيرة.
في شكلتحصيصات والذيتطرو في ا
وبيات.
لسكانحسب المند
شكلرقم 04توزيع ا
البلديةفيقسنطينة
السكانحسبالمندبيات
توزيع

عددالسكان
70000
60000
50000
40000
30000

20000
10000
 03جويلية

الزيادية بودراع صالح

التوت

القماص

لسكانفي 6003
عدد ا

سيدي مبروك

القنطرة

المنظر الجميل سيدي راشد

0

لسكانفي 6009
عدد ا

المصدر:معطيات الجدولرقم 15

لفترة
النمو في ا
لفترة  18-28ومع الت
لة في ا
لمسج
ومنناحيةمقارنة معدالت النمو ا
التشبع الذي
نتيجة
لمستمرة
بسببعملية الترحيل ا
لمندوبيات
01-18نالحظتراجعفي كل ا
دينة ظ
عرفته الم
شكلرقم 05تطور عدالتالنمو
البلديةفيقسنطينة
تطور معدالتالنموعبرالمندوبيات
2,81

2,16
0,07
9

8
-1,4

-0,23
-0,38
7

6
-1,43

5
-1,41

4
-1,52
-1,86

-0,43
2

3

1
-1,18

-2,61
-4,34
-4,92
معدل النمو 03-09

-4,42

معدلالنمو

1,39

1,21

4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

0

معدل النمو 09-29

المصدر:معطيات الجدولرقم 15
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إلى أربع فئات هي:
تقسيم ها
انكفيمكن
لس
بنسبةتوزيع ا
اأمفيمايتعلق
لدية سيدي مبروك،
مرتفع أكثر من % 15إلى :% 12تمثل المندوبيات الب
ة
* فئة
الزيادية.
لقماص بودراعصالح ،التوت،
،
ا
لد سيدي راشد ،المنظر
بين  %11و:%07تمثل المندوبيات البية
*فئةمتوسطة ما
جويلية.
الجميل11 ،
لقنطرة.
لمندوبيات البلدية ا
ضعيفة أقل من  % 05وتمثل ا
* فئة
لسكان عبر
من الل هذا التوزيع يتبينلنا أن هناكبعض التجانسفيتوزيع ا
تي شهدت عملي ة
لقنطرة ال
دوبية ا
فت التعمير منذفترة طويلة ما عدا من
المندوبيات التي عر
لفوضوي ةكحيفج الريح ومحجرةقانص
لقضاءعلى البنايات ال هشةبإزالة أكبر األحياء ا
ا
وأرض طنوجيحيثبرمجت هذه األحياءالستقبال مشاريعسياحيةفي إطار مخططشغل
يزال في طور الدراسة.
لقادر الذيال
ألرضي األمير عبد ا
لمندوبيات:
كانيةحسب ا
الكثافة الس
2-1
نية عبر
لسكا
لسكانفيسنة 2101يمكن حساب الكثاف ة ا
االعتمادعلىتقديرات عدد ا
المندوبيات البلديةللمدينة كمايبينها الجدول التالي:
بيات
لسكانية عبر المندو
الكثافات ا
جدولرقم 15توزيع
التعداد
المندوبية
سيدي راشد
المنظر الجميل
قنطرة
ال
سيديمبروك
القماص
التوت
بودراعصالح
زيادية
ال
ويلية
 05ج
ينة
المد

لسكان
ا

المساحة (هـ)

16011
11211
01002
12110
10021
01101
06210
01011
11260
162081

620.24
387.87
293.21
525.81
706.61
113.47
514.62
638.13
1288.14
612840
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نية (ن /هـ)
لسكا
الكثافة ا
12
21
12
20
22
010
20
20
22
61
ر :تقديرات 2015
المصد
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نية وهي:
لسكا
من اللالجدوليمكنتمييز خمسفئاتللكثافة ا
لسببفي ذلكيرجعإلىتركز عدد كبير من
*فئةمرتفعة جدا  :وتمثل مندوبي ة التوت وا
لسكان على أصغر مساحة.
ا
مرتفعة :وتتراوح الكثافات مابين  21ن/هـ و 20ن/هـ وتمثل المندوبيات المنظر الجميل
*فئة
لقماص،سيدي مبروك والزيادية.
وبوداعصالح ،ا
لقنطرة.
*فئةمتوسطة :وتتراوح الكثافات مابين  12و12تمثل المندوبيتينسيدي راشد وا
لسببيرجع إلىاتساع مساحت ها.
ضعيفة:تمثل المندوبية البلدية  11جويلي ة وا
* فئة
ضيالسكنية:
- 2الحرة
لسكني ة (جماعي،فردي،نصف
سنطينةبحضيرةسكني ة متنوع ة من حيث األنماط ا
تتمتع مدين ةق
لسكاني
تخدام األمثل ألرض ذلك أن النمو ا
جماعي،فوضوي )... ،هذه الوضعي ة رهنت االس
بقا أدىإلى زيادة المساحة المعمرة ،حيثقدرتفيسنة 1998بـ  5500هكتار،1
عرفتهسا
الذي
تنوع أدىإلى وجود مجال غير
لتصلفي الوقت الحاليإلى حوالي  6111.68هكتار ،هذا ال
لذي تشت هربه قسنطين ة.
عريق ا
تقدإلى اإلبداع و ألصالة رغم الماضي ال
سجمف
من ي
لبلدية:
برعالمندوبيات ا
نية
ألنما السك
 1-2ط

وبيات.
نية عبر المند
لسك
جدولرقم :19توزيع األنماط ا
النمط

المندوبية
سيدي راشد
المنظر الجميل
قنطرة
ال
سيديمبروك
القماص
التوت
بودراعصالح
زيادية
ال
ويلية
 05ح
المجموع

الجماعي الفردي
580
484
189
548
36
269
42
430
420
2228

3595
1695
1776
4255
5800
5955
5828
1870
3018
33792

فوضوي
صلب
251
45
1212
547
819
1059
159
1176
14
1282

لساريالمفعول.
 1حسبالمخططالتوجي هي للتهيئة والتعمير ا
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المجموع
فوضوي
ال
2015
الهشقبل 2013
4426
226
2224
10
3177
0120
5350
0111
6655
188
7283
212
6029
000
3476
801
3452
11
42072
0221
المصدر:تقديرات 2015
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البلدية
بيات
نية عبر المندو
لسك
شكلرقم :09توزيعاألنماط ا

يعاالنماالسكنيةرعبالمندوبيات
توز ط
7000
6000
5000

3000

عدداالنماط

4000

2000
1000
 03حويلية

الزيادية

بودراع
صالح

التوت

سيدي
مبروك

القماص

فوضويصلب الفردي

المنظر
الجميل

القنطرة

سيدي راشد

0

الجماعي

المصدر:معطيات الجدولرقم 19

لفردي
دينة هو النمط ا
سائدفي الم
لشكل رقم 13نالحظ ان النمط ال
من الل الجدول رقم  03وا
تبة األولى وذلكألسبابتاريخية
لقماص المر
تحتل مندوبات التوت،بودراع صالح وا
حيث
لفوضوي الصلبفي كل من
يليه ا
ترجعالى أصلنشأة األحياء كماسبق التعرضاليه.ثم
تقارب ةفي كل
الثةبنسب م
رتبة الث
الزيادية والتوت ليحتلبذلك النمط الجماعي الم
لقنطرة،
ا
المندوبيات.
سكنية:
ضيرة ال
 2-1حالة الح
بحيثقدرتنسب ة
سببقدمنسيج ها،
ينة من التدهورب
دينةقسنط
نيةفي م
لسك
تعاني الحضيرة ا
لتيتجاوز عمرها 11سنةبأكثر  % 61من
فت ضمن المبانيلاقديمة وا
لتي صن
المباني ا
يلخصها الجدول التالي:
ختلفة من الت دهور
مجموع مبانيها و هيتعاني حالت م
قسنطينة:
مبانيفيمدينة
جدولرقم  11حالة ال
النسبة
عددالمباني
حالةالتدهور
%22
0801
حالة جيدة
%22
1122
بسيط
تد هور
%20
0128
توسط
تدهور م
%21
1122
تدهور كبير
%011
02221
المجموع
البناء –افريل 2014
التعمير الهندسةالمعمارية و
المصدر :مديرية
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طينة
قسن
دينة
اني في م
شكل رقم  01حالة المب

قسنطينة
المبانيفيمدينة
حالة

بير
ت دهور ك
%20

حالةجيدة
%27

ت دهورمتوسط
%24
بسيط
ت دهور
%29

المصدر:معطيات الجدولرقم 19

النسيج الحضري لمدين ةقسنطين ة لميصلبعد إلى
تج أن
من خالل هذه الدراسةنستن
لسكان والتدخل من أجل
لفائض من ا
فريغ ل
تقرار رغم مايشهده من عملياتت
مرحل ة الس
لتيمستها
تحسين وج ه ه العمراني ،ممايستلزم مراجع ة مخططاتشغلاألراضيللمناطق ا
صبحتتوجي هات هاالتتماشى مع الواقع وإلسراعفي وضع
تي أ
عمليات إزالة البناء ال هش وال
دينة.
ي في الم
لسلبية التي اعاقت عمليات التنمة
تيجيةتهيئة متوازنةللحد من ال ظواهر ا
استرا

57

الفصل الثاني -------------------------------------------------------------------------------الخصائصالعامةلمدينةقسنطينة

فصل
الصة ال
نطينة والتطرقإلى أهم المخططات التي
افي ة العامة لمدين ةقس
ليل الخصائص الجغر
إنتح
افي مكنمن ف هم
عرفت ها عبر مراحلتطور ها العمراني إلى جانب دراسة التطور الديموغر
الحالة التي وصلتهاالمدينة منذ أن خرجت من أسوار ها إلىيومن ا هذا.
لتيتتمثلفيتسويةهضبة كودية عاتي منالغرب ،ورمي
نية ا
فكانتأولى التغيرات العمرا
ينة كالطريق الرابطبين
تحالطرقت على األراضي الل
تعميرهاوف
ع سفوح ها و
تجلى
الردم النا
استقرار األرض.
ببفي ظ هور مشاكل
وطني رقم  )22سا
نية والحامة (الطريق ال
ال م
لشكل االئق من خاللتطبيق
ورغم الدخالت العديدة للتحكمفي الوض ع وتسييرهبا
لتهيئة والتعميرإال أنهلميأتيب ألهداف
مخططات التعمير المختلفةالسيما المخطط التوجيهيل
افق
فيه كل الوظائفبشكلاليتو
تتداخل
تجنسيج عمراني مركب
تي وضع من أجل ها مما أن
ال
لتدخل.
إليه في كل عمليات ا
المفروض الرجوع
معتوج هاته والذي من
تقرار رغم
ينةلميصلبعدإلى مرحلةالس
دينةقسنط
نسيج الحضريلم
لقول أن ال
وعليهيمكن ا
لمستوى
تيتعتبر ا
مايشهده من عملياتتخطيطالسيمافي إطار مخططاتشغل األراضي ال
لشغل واالسغال األمثللألراضي.
ير في منظو مة التعمير التيتبين ا
ألخ
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الفصل الثالث
مخططاتشغ األراضي

تمهيد
اضي في ظل م ت ت ت .
أ ال :مخططاتشغل االر
ييم المخططات المدروسة.
حليلوتق
نيا:ت
ثا
بيق
التط
ثالثا :واقع المخططات المدروسةبينالقانون و
الصة

ثالث --------------------------------------------------------------------------------------مخططاتشغل األراضي
الفصلال

لثالث :مخططاتش ل األراضي
الفصل ا
ت مهيد:
ستخدام األرضلمنطقة ما من حيث
ريقة المثلىفي ا
تمثل مخططاتشغل ألراضي الط
لشرب
لشبكات من طرق ،إنارة ،مياهصالحة ل
افق العمومي ة ،ومختلف ا
لسكن ،المر
توزيع ا
ومياه الصرف الصحي .واليتحقق هذا التوزيع إالفي ظل احترام التهيئ ة التي ضبط ها
المخطط.
الية لمخططاتشغل األراضي منحيثتطبيق واحترام ما
وللوقوف على الوضعي ة الح
جاءتبه ،سيتم دراسة وتحليلثالث نماذجتمثل الحالة العام ةللمخططات المصادق علي ها
قسيعبد ال الم ،مخطط شغل
طينة وهي مخططشغل ألراضي الد
تيتغطي مدين ةقسن
ال
ينة ومخطط شغ األراضيتافرنت.
اضي سرك
ألر

يئة
اضي في ظل المخططالتوجيهيللته
أ ال :مخططاتشغل األر
حيط العمراني:
 -1توزيع المخططاتعلى الم
سنطينةبـ  64مخطط
ينةق
لساريالمفعول المحيط العمرانيلمد
يغطى المخطط التوجيهي ا
ليات
البلدية وقدتمتحديد محيطها وعم
شغل األراضي موزع ة عبر مجال المندوبيات
لة في:
دخل عليهاباالعتماد على خصائص المناطق المتجانسة والمتمث
الت
لسائد (جماعي،نصف جماعي،فردي.)...،
بناء ا
 نمط الئيسية المحددةللمنطقة ككتلة متجانسة.
 محاور الطرق الرللنسيج الحضري (الجامع ة،
سائدة والتجهيزات الكبرى المهيكلة
 نوع األنشطة الالمطار).
تغلةاو شاغرة).
نطقة(مس
نوعاستغالل ال مكمايلي:
وتتوز ع هذه المخططات على المندوبيات
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بيات
جدولرقم 18توزيع مخططاتشغل األراضيحسب المندو
خصائص العامة
ال
المندوبية
نوعالتدخل
عدد
تقر عند ترميم وإعادة تأهيل الصخرة ،تثبيت
نسيجمشبع غير مس
سيدي راشد
فوضوي .الحوافوتشجير ضد االزالق وإزالة
 7الحوافمشغولبالبناءال
البناءال هش.
لمحافظة على الحي مع إعادة تهيئة
نطقة ا
نسيج منظم مع وجود م
المنظر الجميل
2
لصناعية.
المنطقة ا
صناعية.
لصلب
يكلة الجزءالفوضوي ا
نسيج معمريتكونفي مع ظمه من إعادة ه
قنطرة
ال
3
وإزالةال هش.
الفوضويبنوعيه.
بناء
ال
لمحافظة علىالحي مع تهيئة الجيوب
سكرية ا
نسيج منظم به منطقة ع
سيديمبروك
3
الشاغرة.
ومنطقة غابية
ثيف النسيج
يصات وبناء تهيئة وإعادةهيكلة معتك
سيجيتكون منتحص
ن
القماص
5
بالنمطالجماعي.
فوضويبه أراضيشاغرة
فوضوي
نسيج معمر غير مهيكليضمتقنين وإعادةهيكلة الجزءال
التوت
9
لصلب وإزالة الهش.
ا
نطقةالنشاط.
الحرمالجامعي و م
يكل
مشبعغير مه
سيج
 4ن
بودراعصالح
خفيفالكثافة
إعادة هيكلة معت
تهيئة وتحسين اإلطارالمبني معتهيئة
للهفراغاتبه
يكلتتخ
نسيج مه
زيادية
ال
6
الفراغات.
لية جبلالوحش
التس
منطقة
هيئة مع مراعاة إ دماج مختلف
سيجبه وحداتفي طور اإلنجاز ت
ن
ويلية
05ج
7
التجهيزات.
منطقةصناعية.
التعميرالمصادقعليه
يئة و
توجيهيللته
المصدر:انجز بالعتماد علىالتقرير التوجيهيللمخطط ال

من الل هذاالجدول والخريطةرقم 64نالحظ أن مخططات شغ األراضي موزعةبشكل
دوبية
يفسر أنلكل من
التدخل متباينة مما
لمندوبيات وأن عمليات
غير متجانس على ا
خصائصها المميزة.
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الية لمخططات شغل ألراضي
ضعية الح
-2الو
فيفري 8991إلى غاية أوت
تهيئة والتعميربتاريخ
منذ المصادقةعلى المخطط التوجيهي لل
فقط على  82مخططبحيث
 2685ومن مجموع  64مخططشغل األراضيتمت المصادقة
تعتبرقابلةللتطبيق و69في طور الدراسة و63تمت مراجعت ها والباقي ( 22مخطط)لمتدرس
بعد حسب مايبينه الجدول التالي:
جدولرقم 11وضعية مخططاتشغل األراضي
الحظة

صادقة
المساح ة(هـ) تاريخ الم
مشأ
البلدية
المندوبية
مخططاتشغل األراضي المصادق عليها
/
8991/67/68
66
زواغي  2أ
التوت
/
8999/67/67
89
القماص
القماص
/
8999/67/67
22
سيديمسيد
سيديراشد
 8999/88/36تمتمراجعتهوصودق
71
زواغي  2ب
التوت
عليهفي 2685
 2666/66/89تمتمراجعتهوصودق
54
دقسي
سيدي مبروك ال
عليهفي 2682
/
2668/69/88
56
الزاوش
 65جويلية
/
2663/62/63
ينةالشطر األول 75
سرك
القماص
/
2663/64/29
16
بودراع صالح البير
/
2663/62/63
54
فرنت
تا
زيادية
/
2666/65/24
86
بودراع صالح صالحباي
تمت مراجعته وتبنيه
2664/67/24
866
بوالصوف
 65جويلية
 63مراجعة
----436
 82مخطط
المجموع
%1
%26
النسبة
مخططاتشغل األراضيفي طورالدراسة
الحظة
التسجيل
المساح ة(هـ) تاريخ
مشأ
البلدية
المندوبية
2667/62/65
836
سيساوي
رقم 63
القماص
في المرحلةالثانية
2661/64/67
لشطرالثاني 14
سركينة ا
الزيادية
2669/62/28
لشطرالرابع 74
التوت ا
التوت
2682/66/84
864
رقم  67النجيل
التوت
2682/66/84
836
فج
رقم 62ال
 65جويلية
2686/62/82
16
رقم  62األمير عبد
قنطرة
ال
فيالمرحلة األولى
القادر
2685/65/26
16
رقم 66المنية
سيديراشد
2685/65/26
95
بودراع صالح رقم 63بنشرقي
2685/65/26
836
بودراع صالح رقم 65بنشرقي
------953
 69مخططات
المجموع
%89.5
النسبة
بة (تحديث اوت .)2112
المصدر :من انجاز الطال
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دينةقسنطين ة وبالرغم من
تيتتمتعب ها م
نستنتج من هذا الجدول أنه رغم األ همي ةإلقليمي ة ال
هيئة
المقدرةبـ  467108هـكتار 1ال أنه لميتمتغطيت هابأدوات الت
اتساع المساحة المعمرة و
لقطاعات
تيتعاني هافيجميع ا
لمشاكل ال
يفسر ا
بنسب ة  ،%26ألمر الذي
والتعمير إال
الفوضى العمراني ة
وتفشي
لسكن،
افية... ،ضف إلى ذلك أزمة ا
الصحية ،التعليمي ة ،الثق
الشرعية مما أدىإلىنقص
تشار األحياء ا
لسكنية وان
وضعف المستوى التجهيزي ألحياء ا
ي في ها.
ت تساهم فيضبط التعمر
ي
لقانونية الردعية ال
ألدوات ا
تي التزالفي
تي سجلت مابين  2667و 2669وال
ومن جهة أخرى نستنتج أن الدراسات ال
تيسجلت مابين  2682و 2686التزال
تهيئة (المرحلة الثانية) والدراسات ال
مرحلةضبط ال
نطقة التيتغطي اه نظرالطول
بر على واقع ال م
في مراحل ه األولى أصبحت غير مجديةوالتع
تعدىفي الغالبسن ة
االفاقيات والتي الت
لفترة التي حددتفي ت
المقارن ة مع ا
فترة الدراسةب
واحدة.
لق ة
قية التي أدتإلى طولفترة الدراسة؟ هل هي متع
ومنه نتساءل عما هي ألسباب الحقي
بكفاءةمكاتب الدراسات ،ام عجز صاحب المشروع (مديرية التعمير والهندسة المعماري ة
والبناء) في متابعة الدراسة؟ امألسباب أخرى؟ ...

تم حسابالمساحةشخصيا.
1
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ييم المخططات المدروسة.
تحليلوتق
نيا:
ثا
تقديم مخططات شغل األراضي المدروسة:
-1
تعبها
صياتهاالتيتتم
تيار هذه المخططات:دقسي عبد اسالم،سركينة وتافرنت لخصو
تم اخ
الياتهاالقائمة حول
لعقاري من ج هة وإشك
كمناطق معدةللتوسعالعمرانيفي ظل غيابالوعاء ا
والتيتعبر على حالة مخططاتشغلاألراضيالمصادقعليها
مدىتطبيق محتوى هذه ألداة
لعمراني للمدينةوالتي التخرج عن هذه لحاالت الثالث من جهة أخرى ،إلى
عبر المجال ا
بتهيئة مصادقعليهايمكناالعتمادعليهافي عملية المقارنة
تع
جانب كون هذه المخططاتتتم
بلة للمعارضة.
تشريع كونها أداةقانونية غيرقا
يق فيالواقع وال
مع ما تم تحق ه

قسي عبالسالم:
 1-1مخطط شغل ألراضي الد
 الموقع:
1
قسي
يقع مجال مخططشغلاألراضي الد
ينةقسنطينة ضمن المندوبي ة
لشرقيةلمد
في ال جهة ا

البلديةسيدي مبروك،يمتد على مساح ة  45هكتار و هو جزء من مخططشغل األراضي
رقم ،68يحده من:
لشمال حي ألخوة عباس ويح سيدي مبروكألعلى.
 ابع.
فصله عن حي الكيلومتر الرا
لسكة التيت
 الجنوب ايفصله عن هما وادلكالب.
لشرق حي الرياض والمني الذي
ايفصله عن هشارعبنبعطوش.
لسفلي و
الغرب يح سيدي مبروك الفة للتهيئ ة
تي جاءت مخا
لمشاريع ال
تقنين ا
وقدتم مراجع ة هذا المخططفي  2688وذلك ل
المصادق علي ها.
قسي:
لية لحي الد
الهيكلة المجا
توسع
تمثل في وادي ال الب والذييشكل عائق أمام
عنا طبيعيةت
يهيكل مجال الدراسةصر
ئيسين
لسكةالحديدية والطريق الر
تكنولوجيةتتمثلفي ا
لشرق وأخرى
الحي من ج هة ا
لشرق و هو محورأساسيللحركة،
في مفترقين رئيسيين مع طريق ا
بعطوش الذييتالقى
الكلى،مقر
ستشفى أمراض
ع في المجال مجموعة من التجهيزات ذاتبعد جهوي كم
تتوز
لسوق المغطى
لشعبي الوالئي ،الديوان الوطني إلحصاء ،مركز المعاقين ذ هنيا ،ا
المجلس ا
المراجعفقد اعدت من طرف مكتبالدراساتبنقدوار.
ة
وكلت م همة دراسة هذاالمخططلمكتبالدراسات ميلة اما
1أ
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بيالجزائري ومركزالبريد ومقر المندوبية
لقرضالشع
افق أخرى محيطةبه كا
إلى جانب مر
كلة .أما منالداخلفإنالطريـقالثانـوي
نتجتابذلك وا جهة عمرانية مهي
البلديةسيديمبروك م
تتـوزع عـلىمحيـط ـها لمنطقـةالسكنيـة وعـدة
نصرالمهيكل
الذييمـر وسـطالحـي هو الع
لله مساحاتخضراء وأخرىللتسلية واللعب.
تتخ
افـق ليـس لهـاتنظيـم معيـن
مر
كاليتهقبل المصادقة1على مخططشغل األراضي:
 واقع الحي واش
بين 8976إلى غاية
طينة ما
عرفتهاقسن
لكبرىالتي
تجمعاتالحضرية ا
ظهرالحيفي إطارال
سبة .%96يتميز اهذ الحيبـ:
لسكناتالجماعيةبهن
8915حيثتمثل ا
لتجمع الحضـري أوعلى
افق ه امـة لها مجالنفـوذ واسع سواء على مستوى ا
 وجود مرتوى الجهوي.
المس
تخللهفراغات غير مهيئة.
كنيـة كبرىت
بنـيفي إطارالمجموعـاتس
سكنالجماعـيالذي
ال وجودشبكة مهم ة م الطرق (األولية،الثانوية والثالثية) داخلالحي غير مهيئة.تفتقـر إلى أدنىشروطالحياة.
القصديريـةبمحاذاةالعمـارات
نتشار األحياء
لكالب.
على طول السكة الحديديـة وواد ا
 وجود مساحاتفارغ ةدتمتسيـة
ديديـة،القناةالرئي
تقطع الحي (الواد،السكةالح
ولوجية
تفاقات طبيعية وتكن
 وجود عدة ارللصـرفالصحـي والخط الكهربائيالمتوسطالضغط).
يضانات.
للف
الشرقيـةالمعرضة
الجه
 عدم صالح ـة األراضيللبنـاء خاصة ةدقسي أومن وإلى
بينألحياء مرورابحيال
يفـةللمارة عبر مجالالحـيسواء ما
لكث
التنقالت انفسه.
دقسي
حيال

تج ان الحي مهيكل ومنظمتتنوعفيه است ماالت األرض من
ومن خالل هذه المميزاتنستن
سكن وتجهيزات واليشكل أي عائق من الناحية الجيوتقني ة ما عدىفي الجزء المحاذي
تفكيرالجديفي إدماج
لفيضانلذا كانالبد علىمكتب الدراسات ال
للوادي المعرضلخطر ا
افق وتجهيزات كبرى ،سكات جماعية،شبكة طرق)...
ابية الموجودة (مر
العناصر اإليج
لفوضوي) ضمنتهيئ ة متكاملة ،واست اللبشكل عقالني
بية (البناء ا
لسل
وإبعاد العناصر ا
البلديةسيدي
دوبية
تفاق من أجلتدعيممكانة الحي داخل المن
لفيضان ومجاالت الر
منطقة ا
مبروك

كرتقديمللمخططلسنة
1تمتحديدالوضعالعامل هذاالحي اعتماداعلى مذ ة

.8991
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ضي سركينة:
 2-1مخطط شغل ألرا
الموقع:
1
دينة
لشرقية لم
الية ا
لشم
في الج ه ة ا
لشطر األول
يقع مجال مخطط شغل األراضي سركين ة ا

لقماص وهو جزء من مخططشغل األراضي رقم 68
البلدية ا
بية
نطينة ضمن حدود المندو
قس

كتاريحده من:
سركينة،يمتدعلىمساحة  75ه
لشطر الثاني.
ضي سركينة ا
يفصلها عن مخططشغ األرا
لشمال وادبوالبراغيت الذي
 الرابع والخامس.
لشطر ا
الجنوبتحصيص سركينة اسنطينة.
لشرق حدود المحيط العمرانيلق
ااقية سيدييوسف.
يفصله عنحي س
الغرب وادبوالبراغيت الذيدقة على المخطط.
حي قبل المصا
 واقع ال
ركينة التي ظ هرت ضمنتوج هات
الحضرية الجديدة س
نطق ة
يعتبر هذا الحي جزء من ال م
المفعول
لساري
ث في المخطط التوجي هيللتهيئة والتعمير ا
توسعم
المخطط العمراني كمنطقةلل
لسكن التي
توسط كحل ألزمة ا
القريب وال م
حيث اقترحت ضمن قطاع للتعميرعلى المدى
تعاني منهاالمدين ة.
لهذا الحي مميزات خاصةتتمثلفي:
شرقية.
لشمالية ال
ينة من الج هة ا
اغرة تشكل االمتداد الطبيعيللمد
نطقة ش
مبين  %86و%85
يتراوح
توسط
-يمتازبانحدار م

توسع جيدة.
بناء وال
ابلةلل
ية ق
تتمتعبخاصية جيوتقن
تفاق الخط الك هربائي عالي
تفاق وادبوالبراغيت ار
توجدبه تارفاقات قليلةتتمثلفي ارلصرف الصحي المحاذيةللواد.
ئيسيةل
لقناة الر
الضغط ،وا
ستطيع أن يشكل
ابية للتعمير وي
تج ان للمجال كمونات إيج
وبالنظر لهذه المميزاتنستن
ف ها
ينة لموا جهة أزمة النمو العمرانيفي ظل ندرةالعقار إذا ماتمتوظي
تنفساحقيقياللمد
م
نسيج المجاورل ها.
في وعضتهيئة متكاملة وتالحمة مع ال

ت فيالعمران URBACO.
وكلت دراستهالى مكتبالدراسات وإلنجازا
1أ
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أراضي
واقعة خارج
المحيط
العمراني

ين ة
ضي سرك
مخططشغل الرا
ثاني
الشطر ال

مخططشغل الراضي
ينةالشطر ألول
سرك
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فرنت
 3-1مخطط شغل ألراضيتا
 الموقع:
الزياديةفيأقصى
البلدية
لمندوبي ة
افرنت1ضمن حدود ا
يقع مخططشغل األراضي رقم 62ت
كتاريحده من:
شمال مدينةقسنطينة على مساحة  54ه
اضي زراعية شاسعة.
فصلها على أر
لشمال والغرب حدود المحيط العمراني الذيي
اسلية جبل الوحش.
يقة الت
اضي رقم  66الذييمثل حد
لشرق مخططشغل األر
اضرية جبل الوحش.
بعللمنطقة الح
شرقي والجنوبتحصيص جبل الوحش التا
 الجنوب الدقة على المخطط:
حي قبل المصا
 واقع ال
نفس اإلطار
نطق ة الحضري ة الجديدةجبل الوحش ،ظ هرفي
يشكل هذا الحي امتداد طبيعيلل م
هيئة والتعمير
الذي جاءفي ه مخطط شغل األراضي سركين ة وقد حدد المخطط التوجيهي للت
للمنطق ة
افق والتجهيزات الضرورية
فير المر
لساريالمفعول التدخل علي ه من أجلتو
ا
لقريب.
الحضرية جبل الوحش علىالمدى ا
ث في:
لهذا الحي مميزاتتتمل
افيةمتنوعة.
لسفح الجنوبيلجبل الوحش الذييتميزبطبوغر
 امتدادلتباينالنحدارات على الموضع والتيتتراوح مابين % 65إلى أكثر من .% 25ضعية.
بناءتتطلب دراسات جيوتقنية مو
ابلةنسبيالل
ابلةإلى ق
أرضيةتتراوح مابينغير قالتسلية.
يقة
شرقي المطل على حد
جيدفي الجزء ال
طبيعية ة
يمتازبمظ اهرتفاق الطريق
تفاق خط الك هرباء العالي الضغط،المقبرة وار
توجدب ه تارفاقاتتتمثلفي ارلسريع شرق غرب.2
ا

يق ة
توفرعلى مظ اهر طبيعي ةتشكل امتداد لحد
بالنظر لهذه الخصائص نجد أن هذا الحيي
ترفيه م كالبذلك
يف ة ال
افق مكملةلوظ
سليةجبل الوحشويمكن أنيدرج ضمنتهيئته مر
الت
لعشوائيللتعمير.
عيا أمام االمتداد ا
حاجزا طبي

ته الى مكتبالدراسات NAPRO/EEC/SPAالجائرالعاصمة.
 1أوكلت م همة د ارس
افرنت ال انه حول
غرب في طور اإلنجاز وكان منالمفروض انيمر بمحاذاة مخطط شغل األراضيت
يع شرق-
لسر
 2كنا في ههذالفترةالطريق ا
مسارفيمابعد.
عن ه
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التسلي ة
حديقة

مخ ط شغل االراضي
تافرنت
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قترحةفي إطار مخططات شغل ألراضي:
التهيئة الم
-2
لتهيئ والتعميرللمخططات المدروسة:
لتوجيهي ل ة
1-2توجهات المخطط ا
ث في:
لساريالمفعول جملة من التوج هاتللنماذجالمدروسةتتمل
حدد المخطط التوجي هي ا
القريب من
ستفيد هذا المخططعلى المدى
قسيعبدالسالم:ي
 مخططشغل ألراضي الدصفة ووضع ممرات خاصة
عمليات التحسين الحضري من خاللترميم الطرق واألر
لفراغات الموجودة إلنشاء ساحاتللعبومساحات خضراء.
بالراجلين واستغالل ا
سركينة :يشترطعند إعداده وضع مخطط هيكلة متجانس مع
 مخططشغل ألراضيشبكة من الطرقتضمنتواصله مع األحياء المجاورةكحي
المحيط المباشر مع وضع
اقيةسيدي يوسف،تحصيصات الباردة وسركين ة معتشجير
إلخوة عباس ،حي س
قترح إقامة مركب رياضي جواري وعيادة متخصصة على
المناطق غيرقابلةللبناء وي
الزيادية.
لمندوبي ة البلدية
القريبتدعيمالمكانة الحي داخل ا
المدى
افق هذا المخطط التوسع على أراضيشاغرة حيث
فرنت:يو
 مخططشغل ألراضيتاتهيئة والتعمير
تي حددت هاتوج هات المخطط التوجي هيلل
نية المسموحب ها وال
الكثافةالسك
افق الضرورية التيتتماشى
تتعدى  66مسكن  /هكتار ويستلزمتجهيزالمنطقةبالمر
ال
حضرية جبلالوحش.
مع قربها من المنطقة ال
قترحة:
التهيئة الم
2-2
قسي عبالسالم:
 مخطط شغل ألراضي الد
بية التي
افقبين أجزاء الحي الغر
ليل واقع الحي كشف عن وجودخللفيتوزيع المر
إنتح
لشرقية التيتقلفي ها الحرك ة إلى جانب وجود مساحات
تمتازبحيوي ةونشاطتجاري وا
عقارية هامةيمكن استرجاع هابعد إزالة البناء ال هش واستغالل المناطق المحاذية للوادي
رقية
لتوازنبين الجهةالش
لسكةالحديدية.فكانت التهيئ ةالمقترحةتدور حولمبدأ خلق ا
وا
غربية من خالل1برمجة:
والجهة ال
سكن.
تحصيصينبـ  866مقنة
نقل سكان الحي واألحياء المجاورة حي المنى و الرياض إلى مت
تفادي ت
ثانوي ة  :لحي سيدي مبروك.
ستوى
سحابة وثانويةسعد ط اهر حراث المتواجدتين على م
بو
1

دقسي عبدلسالم ص 66
ظيم لمخطط شغلال
مذكرةالتن
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توفرفي الحي.
 مركب رياضي:نظرالعدم هلسكان.
نفسل
سلية :على طول حافة وادبالبراغيثومساحاتللعب كمت
يقةللت
 حدوتهيئةبعض الطرق
لشرقية
ئيسيــ ة إلى الج ه ة ا
 هيكلـة شبكـ ةالطرقــاتبمــد طرق رلسيارات معترك مساحات شاغرة كاحتياطات إلقامةتجهيزات.
الثانوية وإضافة مواقف ا
انس ة 1كمايلي:
وقدقسم المجالإلى 66مناطق متج
الدقسي.
نسةلحي
جدولرقم 21اقتراحاتالتهيئةحسب المناطق المتجا
المنطقة
جانسة
المت
UP

التحديد
سكنفردي
 82.86هكتار
سكن جماعي
28.44هكتار

UG

UE

UL

منطقة
التجهيزات
26073هكتـار

فيه
التر
منطقة
2
فاق
االرت
7.62هكتـار.

التهيئة المقترحة
المساكـ المبر مجـة  811:مسكن.
ن
 عـددفقالمبرمجة:
المرا* تعليمية:ثانوية* رياضية :مركب رياضي.
 عددال مساكنالموجود2692 :سكن جماعي.فق الموجودة:
 المراتعليمية :مدرستينابتدائيتين.
*
الكلى،
تعددةالخدمات عيادة أمراض
* صحية:عيادة م
بكم،
نيا ،مركزالصمال
مركز المعوقين ذ ه
بلدي
* إدارية:صندوقالضمان الجتماعي،فرع
*تجارية :حالتتجارية،سوقلفالح ،مركزتجاري.
فقالمبرمجة :غير موجودة.
المرالمساكـنالمبرمجـة866 :مسكـن.
 عـدد افـقالموجـودة:
 المراتعليمية:متوسط ة ،مدرسةابتدائية
*
تعددة الرياضات،الملعب
* رياضية:قاعة م
فـقالمب رمجـة:
المرا* تعليمية :مدرسـةابتدائية،ثانـويــة* .تجارية :مركزتجاري.
فية :مركـز حمايـةالشبـاب
ي مسبــح* .ثقا
* رياضة:
فـقالمب رمجـة:
المرابوالبراغيث.
ية على طول حافة واد
للتسل
* حديقة
الدقسي
تنظيم لمخططشغل األراضي
المصدر:انجزبالعتماد على مذكرة ال

لمقترحةفهيتتركز
في من حيث التجهيزات الموجودة أما التجهيزات ا
الحظ أن الحي مكت
لشاغرة لخلق التوازنبين
لمساحات ا
توفر ا
شرقيحيثت
بي وال
خصوصافي الجزء الجنو
يفصل ها عن ها واديبوالبراغيث من
تي
أجزاء الحي من جهة وبين الحي وألحياء المجاورة ال
ج هة أخرى.
مواد تقنناستعمال ها لالطالع أكثر
طقة تخضع الى مجموعة منال
ف ةالغالبة الستعمال ألرض حيث كل من
لص
 1حددتالمناطقالمتجانسة حسب ا
انظر لمذكرة التنظيمللمخطط).
لضغط.
ئ المتوسط ا
ي
يـة للصـرف الصحـي والخطالك هربا
ئس
رتفاق وادلكالب ارتفاقالسكةالحديديـ،ةالقناةالري
مثل في منطقة ا
2تت
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ضي سركينة:
 مخطط شغل األرا
تقومعلىمبدأ
يئة
لقائموبحكم أن الموضعشاغر أمكن وضعت ه
باعتمادعلىتحليل الوضع ا
سكنية وتجهيزات
خلقالتوازنبينالمدينة األموالتوسع الجديد من خاللبرمجة مشاريع
تتمثلفي:
ختلفةتخدم الحي
افقة وبرمجةشبكات م
مر
بكة من الطرقتضمن التواصلبين أجزاء المجال والمحيط المباشر.
ش
تعتمد على الخزان المائي المبرمجفي المخطط
بكة المياه الصالحة للشرب و
 ش
التوجي هيللتهيئة والتعميربحجم  8666م.3
ئيسي
لقنواتالمقترحة نحو المجمع الر
بحيثتوجه جميع ا
بكة الصرف الصحي
 ش
الموازيلوادبوالبراغيت.
انس ة هي:
وقدقسم المجالإلى 66مناطق متج
ينة.
لحي سرك
جانسة
لمت
جدولرقم  21اقتراحاتالتهيئةحسب المناطق ا
المنطقة
جانسة
المت
سكنفردي
UP
26.89هكتـار
سكن جماعي
UG
82.65هكتـار

التحديد

UE
NZ

التهيئة المقترحة
سكـن
 عـددالمساكـنالمب رمجـة 675 :مفقالمبرمجة :مدرسةابتدائية.
 المراسكـن
 عـددالمساكـنالمب رمجـة 8821 :مفقالمبرمجة:
المرا* تعليمية :مدرسةابتدائية ،متوسطة،ثانوية.
* صحية :عيادة متخصصة * .دينية:مسجد.
للشرطة،
* إدارية :مجمع اداري ،مركز
في* .تجارية :مركزتجاري.
فية :مركزثقا
*ثقا
تعددة
فقالمبرمجة :مركب رياضييضمملعب،قاعة م
المراتخصصة.
الرياضات،مسبحين63،قاعات م
ال شيء

نطقةالتجهيزات
م
2.54هكتـار
1
فاق
منطقة االرت
 29.61هكتـار
كينة
نظيملمخططشغل األراضي سر
المصدر:انجز بالعتماد على مذكرةالت

نستنتج من هذه التهيئ ةالمقترح ة أناستعمال األرض متنوعيستجيب الحتياجات المدين ة األم
لفرديعلى مساحة
توفر الوعاءالعقاري ال أن اعتمادنمط البناء ا
منسكن وتجهيز وذلكل
تفاق البد منتهيئت هابشكل
للعقار ،أمافيمايخصمساحات الر
تبذير أكثر
كبيرةيؤدي إلى
الياللمحيطبدل منترك هامساحات جرداء.
يعطي مظ هرا جم
لصرفالصحي ومناطق النحدارلاشديد (أكثر من
ية ل
لضغط،والقناةالرئيس
بائيعالي ا
رتفاقالخطالك هر
واد بوالراغيت ا
رتفاق
نطقة ا
مثل في م
1تت
.)%25
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فرنت:
 مخطط شغل ألراضيتا
سائد
لطبيعية للحيتم اقتراحتهيئ ةتت ماشى مع عاملاالنحدار ال
االعتماد على المميزات ا
يئةعلى:
بحيثتعتمد الت ه
يسيةتحيطبالموضع وتضمنتواصله مع محيطه المباشر
بكة من الطرق الرئ
 وضعش
عتا في ذلك خطوط االنحدار.
وتدعي مهابأخرىثانوي ة متب
تفادى
افية الموضع ل
 توزيع المباني والتجهيزاتفي شكل مصاطبتساير طبوغر
الحركت األرضية الناتجة عن عدماست رار األرض.
ستقرار األرض.
ونقلهالضمان
لتجميع ميه األمطار
 وضعنظام
سيم الحيإلى 66مناطق متجانسةتتمثلفي:
تق
 وقدتم
لحتافرنت.
جدولرقم 22التهيئة المقترحةحسب المناطق المتجانسة ي
المنطقة
جانسة
المت

التهيئة المقترحة

التحديد

سكـن
 عـددالمساكـنالمب رمجـة 551 :مسكننصف جماعي
ZI
فقالمبرمجة :مدرسةابتدائية.
 المرا6.45هكتار
سكـن
 عـددالمساكـنالمب رمجـة 376 :مسكنفردي
فقالمبرمجة:
 المرا 81.64هكتار
ZII
تعليمي ة :مدرسةابتدائية *.صحية:قاعة عالج.
*
فية :دارالشباب،سينما.
*ثقا
سكـن
سكنيةقليلة  -عـددالمساكـنالمب رمجـة 363 :م
كثافة
سكنفرديب
ZIII
فقالمبرمجة :مدرسةابتدائية.
 المرا 83.66هكتار
1
ال شيء
فاق
منطقة االرت
ZIV
88.22هكتار.
نظيملمخططشغل األراضي تافرنت
المصدر:انجز بالعتماد على مذكرةالت

االعتماد على خصائص الموضعنستنتج أ ن التهيئةالمقترح ة ستكون على أرضي ة شب ه ما
لفةقبل الشروعفي أي عملي ةتعمير كإقامة جدراناستناد
تقرةتتطلب إدخال عناصر مك
مس
جيوتقنيةنقطيةلكل مشروع ،ضمان نظام صرف
على طول الحواف ،القيامبدراسات
سطحي متكاملإلى جانب احترام عاملالنحدار هذا من جهة أما منناحي ةالبرمجة الحظ
تقد لجميع
تف
أنالبرامج المقترح ة التغطي احتياجات المنطقة الحضري ة جبل الوحش التي
افق.
المر

1
لسريع شرق غرب.
رتفاق الطريق ا
مقبرة وا
لضغط،ال
رتفاق خطالك هرباءالعالي ا
تتمثل في ا

77

ثالث --------------------------------------------------------------------------------------مخططاتشغل األراضي
الفصلال

78

ثالث --------------------------------------------------------------------------------------مخططاتشغل األراضي
الفصلال

التطبيق:
ثالثا واقع المخططات المدروسةبين المصادقة و
:
لدراسة مدىتطبيق مخططات شغل األراضي واحترام محتو اهافي النماذجالمدروسة
اعتمدان على:
رجات الميدانيةب هدف:
-8الخ
مقترح.
شاريع المنجزةبعد المصادقة على المخطط ومقارنت هابالتهيئة ال
ينة ال م
 معاتي حددت ها المناطق المتجانسة.
شاريعلمعايير التعمير ال
افق ة هذه ال م
 مويعتمد على:
ستجواب و
 -2إل
معرف ة مدى مشاركت هافي إعداد مخطط
استشارت هال
 استجواب الهيئات واإلداراتالواجبلقانونيةأثناء التخطيط وأكدنابالخصوصعلى أهم
شغل األراضي والرجوعإلى هذه األداة ا
شر على المجال العمراني وتتمثل:
تيل هاتدخل مبا
الهيئات ال



ب ة العمل ( Maitre de
مديرية التعمير وال هندس ة المعمارية والبناءلواليةباعتب ارها صاح

لمسؤول المباشرعلىتعيينمكاتب الدراسات والمصادقةعلى مختلف
 )l’ouvrageو ا
انية.
شاريع العمر
التجهيزات وال م
لمسؤولة
يذية وا
شارية نوتف
هيئة است
ينة (ممثلةفيمديرية العمران البلدي) ك
بلديةقسنط

تهيئةالمقترحة
انشغاالت المواطنينفيمايخص ال
على إصدار المدا الت ،كماتقومبنقل
شارية األخرى وصاحب العمل.
كماتقومبدور الوسيطبين الهيئاتالست
ائيةلوالية.
 مديرية الموارد الم
نيةللك هرباء والغاز.
لشركة الوط
ا
 مديري األشغال العمومية.
تي قامت بالدراسة لمعرفة خبرت ها ومدى تحكم هافي
 استجوابمكاتب الدراسات الالدراسة وتتمثل:
مكتب الدراساتنبقدوار عبد الرحمان.
مكتب الدراسات URBACO

ونشير إلى أنهتعذر علينا استجواب مكتب الدراسات  NAPRO/EEC/SPAالكائن مقره
النسبةلمخطط شغ األراضيتافرنت رغم المحا التالعديدة التصالبه.
بالعاص مةب
لسكان).
استجواب جمعيات الحي كممثل مباشرلمستعملي المجال(ا79
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قسي عبالسالم:
 -8مخطط شغل ألراضي الد
انية واستجواب مختلف الهيئات والجمعيات ومقارن ة التهيئ ة
من خالل الخرجات الميد
قسي
يق هإلى غاي ة أوت 2685تبين أن مخططشغلاألراضي الد
المصادق علي ها مع ماتمتحق
اجعتهبناءعلى عدةأسباب
ليهفي  2666/66/89لميتجسدوتمت مر
عبد ال الم المصادق ع
نذكر من ها:
ث في:
ستند إلى القانون:تتمل
أسباب موضوعية ت
لمشاريع الحضري ة والمقدرةبخمس سنوات.
لفعليةلتجسيد ا
تجاوز المدة الشباب والرياضة.
القطاعية كمديرية التربي ة ،مديرية ا
لمشاريع
ات فيتحقيق ا
تمطل اإلداربسبب عدماسغاللها.
لكيتهم
صرف في م
 طلب الك ألراضيفي التتتمثل في:
ياسية:
أسبابناتجة عنقرارات س
لشعبي الالئي.
 إقامةمقر المجلس المشاريع الحضرية الكبرى.
انشاء مشاريعسكنيةفي إطار سياسة افع ألساسي للمراجعة حسب مديرية التعمير
أسبابمتعلقةبمصالح خاصة:وكانت الدا
لكيته إلقامةتحصيص وتحملهلكل
كيةالعقاريةفي اسغالل م
وتتمثلفي طلب صاحب المل
يته وذلكبعد معايرة واديبوالبراغث
تيتقطع أرض
تحويلقنوات الصرف الصحي ال
أعباء
ئيةلوالية من
كدته لنا مصالح الموارد الما
تي سمحتبجعلالمنطقة صالحة للبناء كما أ
ال
يقة عمومية.
تقبال مجمع مدرسي وحد
لكية معدة الس
اللالستجواب ،وقدكانت هذه الم
للمصلحة الخاةصبدل المصلحة الع امة.
ستجيب
صبحت المراجعةت
إذا أ
ليل على
فقدتم االعتمادفي التح
امافيمايتعلقبتحقيق التهيئ ةالمقترحةفي إطار المراجع ة
عنصرينأساسيين هما:
بمقارنة الوضع الحالي (أوت
ستوى المناطق المتجانسة
يئةالعامةعلى م
* األوليتعلقبالت ه
تهيئة المصادق علي هافي المراجعة وذلكباعتماد الوضعقبل
 ) 2685مع ماتماقتراح هفي ال
للمقارنة.
الدراسة كمرجع
تفاع ،التراصف،
* الثاني مدى احترام معاييروشروط البناء من معاملشغل ألراضي،االر
الستغالل... ،بهدفحصر التجاوزات.
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جانسة:
لمت
تهيئةالعامةفي المناطق ا
رام نسبيلل
*احت
الدقسي.
لوضع الحاليلحي
يئة وا
مقارنبين الته
جدولرقم  23ال ة
التهيئة المصادق عليها

لوضع الحالي
ا
قبلالدراسة
متجانسة UP
المنطقة ال
أراضي شاغرةمصنفة غير  -أصبحتاألراضي صالحةللبناء
صالحةللبناءملكاللخواصبها :بعد معايرةالوادي.
 قنواه الصرفالصحي لكامل  -تهيئة تحصيص وبناء خمسباشرةفي قناة مساكنفردية1بهبعدتحويل قنوات
تيتجمع م
الحي ال
احترام جزئيللتهيئة
ئيسيالموازيةللوادي .الصرفالصحيعلى عاتق صاحب
الصرف الر
العامة
 مزرعة خاصة تابعة لورثة الملكية.لسكنالفوضويفي سنة
 إزالة اضيف.
لسكناتالفوضوية (حي .22683
تركز ابقاء أجزاءشاغرة.شعابنة)بمحاذاةالوادي.
متجانسة UG
المنطقة ال
سكنيةتتمثلفي:
سكنات جماعية منظمةومهيكلة -انشاء مشاريعفائدة
ئيسية،الثانوية 36 + 26 -مسكن جماعي ل
بشبكة منالطرق الر
لدولة.
تتخللها مساحات شاغرة عمالالواليةومديرية أمالك ا
ثالثية
و ال
  35+ 85مسكن جماعيترقوييئة.
غير م ه
يئةالمقترحة
احترامالت ه
لمتكن موجودة منقبل.
لمشاريع
تقنين ا
بعد
لمساحات الشاغرة إلى
 تهيئة االجديدة
مساحات خضراء وأماكن للعب
ياسة
ومواقفللسياراتفي إطار س
للبرنامج
طبيقا
لحضري ت
التحسين ا
الخماسي األول.
متجانسةUE
المنطقة ال
تتركز بهاتجهيزات ذاتنفوذ انشاء تجهيزات جديدة لمتكنفييئةالمقترحة
احترامالت ه
التهيئة:
جهوي
لمشاريع
تقنين ا
بيالالئي .بعد
لشع
 مبنىمقرالمجلس االجديدة
تحاليلالطبية
بناء مخبرللمتجانسةUL
المنطقة ال
فاق -بقيت المنطقة شاغرة رغم معايرة
نطقة ارت
منطقة شاغرةتمثل م
فيضان غير واديبوالبراغيث.
الوادي و هي معرضةلل
قابلةللبناء

ملتجسدالتهيئة
البة
المصدر :من انجاز الط

بناء مابين  2683و2686
1بعد حصولأصحاب هاعلى رخصال

 2حسب مديرية التعمير،الهندسةالمعمارية والبناء.
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تتمثل في:
روط البناء:
معايير وش
* تجاوزفي

صورة رقم 10

صورة رقم 11

صورة رقم 10

تجاوزفي معامل شغل
األراضي.

بنايات.
تجاوزفي علو ال

صورة رقم 19

التراصف
عدم احترام

صورة رقم 88

صورة رقم 81

لطابق
تحويل الغرففي ا
ألرضي إلى محال تجارية.

تحويل المنطقةالمعدةلمساحة
خضراء إلى مكان رميالقمامة

بناءفي طوراإلنجاز مخالف
البناء.
لقواعد

صورة رقم 82

لى تجارية.
لمبانينم سكنية إ
يفة ا
تحويل وظ
المصدر:صورميدانية أخذتفي  22أوت 2112
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قسي عبد
تي جاءب ها مخطط شغل األراضي الد
تهيئة ال
ليل أن ال
تج من خالل هذا التح
نستن
ال الم منذ المصادقةعليهفيسنة  2666لمتجسد إلى أن جاء المخطط الخماسي ألول
تحسين الحضري ،مشاريع
شاريع من ها مشروع ال
( )2669-2666اين عرف الحي عدة م
لشعبي الالئي ،مراكزتجاري ة،
نشاءتجهيزات من ها مقر المجلس ا
لفة وإ
صيغ مخت
سكني ةب
هيئة لجأت مديرية التعمير الهندسة المعماري ة
تعديفي الت
.ولتدارك هذا ال
مخبر للتحاليل.. ،
لمشاريع المنجزة وتوطين
والبناءإلى مراجعة مخططشغل األراضي وذلكلتنظيم وتقنين 1ا
ش" في الجزء الغربيبعد معايرة الواديتلبيةلطلب الخواص
مشاريع أخرى "تحصيصنقا
تشريع المعمولبه.
عملي التخطيطفي اعداد هذا المخطط الفا لل
اإلنجاسبقت ة
لية ز
إذا عم
ضي سركينة:
 -2مخطط شغل ألرا

لشطر األولفي 2663/62/63إلى
سركينة ا
منذ المصادقةعلىتهيئ ة مخططشغل األراضي
يتمتعبكل
اضيه شاغرة رغم ان الموضع
بقي أر
يومنا هذا لميتجسد منه أي مشروع و
تزويدهبمختلف
بليةللبناء الممتازة،وس هولة
لقا
ابيةللتعمير السيما منناحية ا
المقومات إيج
شاريع التنموي ة من ج ه ة أخرىوقد
للعقار من أجل إقامة ال م
دينة
لشبكات من ج ه ة وح اج ة الم
ا
لك في:
أمكنحصر هم األسباب التي أدتإلى ذ
لعقار والمالك:
بيعة ا
أسبابمتعلقة بط
لفة ومالك األراضيتبين أن
لتيتمت مع المديريات المخت
مقابالت ا
ليل ا
 بعدتح
تجسيد مخططشغل
ئيسيلعرقلة
سبب الر
تيتعودللخواص هي ال
الطبيعةالعقارية ال
يرفضون أيتدخل
بل سن ة 2688
الراضي ذلك أن أصحاب هذه األراضي كانوا ق
افق
على أراضيهمبحجة م ردودها افالحي الجيد وأن التعويضات المعروضة التتو
العقار.
مع قي مة
قسيم أجزاء من هذه األراضي وبيع ها
 التصرف ال مسؤول وذلكبقيامبعض الورث ةبت
العقارية.
تفادى النزاعات
لسلطاتت
فية مما جعل ا
بعقود عر

ك في مخطط التهيئةللمخططاقبلالمراجعةوحصل أصحاب ها على
التيلمتن
نت نوعيت ها و
صبغة القانونيةللمشاريع م هما كا
لتقني ن هو إعطاءال
1ا
رخصالبناء.
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أسبابمتعلقة اإلدارة:
البلدية والوالية) علىتحمل وضمانتعويض منصف
محلية (
 عدم قدرة السلطات ال
فعة العا مة واللجوء إلى
لكية من أجل المن
ماديفي إطار عملي ةنزع الم
وعادل عيني أو :
لسكاني نحوالمدينةالجديدة.
لفائض من النمو ا
لسهلةبتوجيه ا
الحلول ا
لمشكل ة
لبدائل أثناء إعداد الدراسةلمواج ه ة ا
تخاذل اإلدارة(البلدية)في وضع الحلول وا
شاريع.
العقارية رغممس اهمتاهفي إعداد ها منذ المرحلة ألولي وتماطلاهفيإنجاز ال م
ثناء إعداد الدراسة.
اضي فيمايتعلقبالتهيئة أ
 عدم إشراك ومشاورة أصحب األر
أسبابمتعلقةبمكتب الدراسات:
العقارية.
ثناء إعداد الدراسة الملكية
الحسبان أ
األخ في
 دم ذ
افقي) مماسيؤديإلىضياع
لفردي (امتداد
لسكن ا
توفير ا
تهيئةتقوم علىمبدأ
 اعتماد
فيالعقار.
 طول مدة الدراسةبحيث استغرق مكتب الدراسات  URBACOمدة 65سنوات ،مما
دينة.
وتيرة النمو العمرانيللم
تفقد قيمتا هفي ظلتسارع
جعل ها
بعدسنة2688تم ادماج كل األراضي الواقعة ضمن حدود مخططشغل األراضي
ال ان و
افق العموميةوفي إطار سياس ة
ضمن االحتياطاتالعقاري ة 1إلقامة مشاريع سكنية ومر
شاريع الحضري ة
لسكن إال أن ال م
شاريع الحضري ة الكبرى الجديدة المتصاص أزم ة ا
ال م
المقررةالتزال مجهولة إلىيومن ا هذا.
في تطبيق
ركينة جد هامة
ضي س
نستنتج انمسألةالعقارفي مخطط شغل ألرا
ومنه
التهيئة المعتمدة.
نتساءل:
ومنه
فيذه؟
لتن
مسبقة
رضية
* كيفتماختيار دراسة هذا المخطط وبهذه األهميةولم يعد له أل
عديات الخواص؟
في ظل ت
ركينة
ضي س
صير مخطط شغل ألرا
* ما هو م
ستلجأإلىوسائل أخرى
للتنفيذ؟ ام
*كيفيمكنللدولة أ نتتدخل لجعل هذا المخططقابل
لتطبيقه؟
أكثر نجاعة
للتطبيق
إذا أداة دون مجال
افق
عملالمتعلقةبإنجاز سكنات ومر
فعةالعموميةللية
تصريحبالمن
تضمنال
يلية 2688ي
تنفيذي رقم 239-88المؤخر في  69جو
1بموجب مرسم
ف بعضال الياتلتطبيقمشاريعالمخططالخ ماسي .2686-2669
ية ي
عموم
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فرنت:
 -3مخطط شغل ألراضيتا
لبية احتياجاتالمنطقة الحضريةجبل الوحش إال أن ه
جاء مخطط شغل األراضيتافرنتلت
بقت األراضي الواقعة
ومنذ المصادقة علي هبتاريخ 2663/62/63لميتحقق من ه أي مشروع و
لمسؤولة
ضمن حدودهشاغرة ،وذلكلعدةأسباباستخلصن اها من خاللاستجواب الهيئات ا
لة في:
بناء والبلدية) والمتمث
(مديرية التعمير والهندسة المعمارية وال
أسبابمتعلقةبالدراسةومكتب الدراسات:
ستنتجت
تي ا
تي قامب هامكتب الدراسات وال
تقنية ال
 عدم جدية وعمق الدراسة الجيو
ينة منذ 2664والذي
ينةقسنط
نطق ةللتعمير ال أن مخططالهشاشة الذي غطى مد
إمكاني ة ال م
ثبت أن األراضي الواقعة ضمن حدود مخطط
الحضرية أ
شاريع
بح مرجعافي كل ال م
أص
لف ة
عيفة والتك
يبة الصخرية الض
شغل األراضيتافرنت غير صالحة للبناءبسبب الترك
فيذ محتوى المخطط.
ئيسي الذي أعاقتن
لسبب الر
الية فيإلنجاز و هو ا
الع
يئة والتعمير الذيقرر
تي ضبط ها المخطط التوجي هي للت ه
افقبين التوج هات ال
 عدم التو
لمشروع الحضريالمقدم من طرفمكتب الدراسات
اعتماد المخططكمنطق ةتوسع وا
ائية،ق اعة عالج مو جهةلخ دمة
بتد
سيطةكثالث مدارس ا
والمتمثلةفياقتراحتجهيزاتب
تقبلهم
سيس
لسكانالجدد الذين
منطقة جبل الوحش (تحصيصاتحبل الوحش) من جهة وا
الموضع.
لطبيعية،
كتب الدراساتكانت جدسطحيةفي جميع جوانب ها ا
تي قامب ها م
 الدراسة ال
لطبيعيةللموضعوقربه من
صادية ،ولمتأخذفي االعتبار الخصائص ا
الجتماعي ة والقت
ترقى إلى مستوى التطبيق.
التسلية جبل الوحش مما جعل الدراسة ال
يقة
حد
أسبابمتعلقة اإلدارة:
سة في جميع مراحل ها.
 ض ف األشراف على الدرا
شراكه في الدراسة.
 غياب المواطن وعدم إ
تهيئة المصادقعليهافي
سيد ال
نستنتج ان هناك جملة منالعوامل حالت دونتج
ومنه
فرنتتتعلقأساسابسوءاختيار مكتب الدراسات والنطالق
إطار مخططشغل ألراضيتا
ض الواقع.
للتطبيق على أر
قابلة
تهيئة غير
من قاعدة هشةفي الدراسة مما أنتج
بيق
للتط
غيقابلة
إذااة أدقانونية ر
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صالفصل:
ال ة
لسلطات
تقنيتعتمده ا
اضي سواء كأساس
غم األهمية التيتحظىب ها مخططاتشغ األر
نموأو كق ةو قانونيةلردع كل منيخالف
وتسييره والتحمكفي ه
ية فيتنظيم المجال
المحل
لمستوى الذي وضع من أجله.
تقي إلى ا
توجي هاته إال أنهلمير
ت فيبعضلحاالت
تج أن هناكأسباب وعوامل أجل
فمن خالل عرض النماذج ال الثنستن
تي فرضت إقامة
لسياسية ال
لقرارات ا
تطبيق محتوى التهيئة المصادق عليها إلى أن جاءت ا
لمشاريعالجديدة وتنظيم ها
الفةللتهيئ ة،ليتم مراجعة المخطط من جديد الحتواء ا
شاريع مخ
م
قسي عبد اسالم إذ أن عملي ة
ليل مخطط شغل ألراضي الد
أثبتهتح
ني ،كم
داخل إطار قانو ا
للتشريع المعمولبه.
بقت عملية التخطيط الفا
إلنجازس
ية في
العقار
تعلقةبالطبيعة
لمشاكل الم
بيقهنتيجةل
تج ان هناك عوامل أعاقتتط
كمانستن
ثناء الدراسة من طرفصاحب
سيطبق في ها وعدم أخذ هذا العنصربجدية أ
المناطق التي
لمشروع والبلدية .ومنهنستخلص أنإشكالية العقار هامة فيتطبيق التهيئة المعتمدة كمابين ه
ا
اضي سركين ة.
ليل مخطط شغ األر
تح
كما أن سوء اختيار مكتب الدراسات وعدم اعتمادهعلىبيانات ومعطيات صحيح ة وعدم
بعة الدراسةفيجميع مراحل ها قدير هن
المستشارةفي متا
جدي ة صاحب العمل والهيئات
بح أداةقانوني ة غيرقابلةللتطبيق كما أظ هره مخططشغل
تطبيق مخططشغلاألراضي وتص
ألراضيتافرنت.
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خلون فيتحقيق مخططاتشغل ألراضي.
لفاعلونوالمتد
أوال :دور ا
قبلية لمخططات شغل ألرضي
المست
السيناريوهات
نيا:
ثا
الصة
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الفصل الرابع
الواقع والمأمول من مخططاتشغلاألراضي
تمهيد
إن الهدف المرجو من مخططات شغل ألراضي هو إيجاد مجال حضري متجانسفي
وقية من أجلتحسين اإلطار الذي
لف
تية وا
عمرانه متناسقفيبنيانهمتكامالفيبنيات ه التح
لفرد،ف هو أداةتقنن استعمال المجال وتحرص على عدمتشو هه وتضبطتعميره.
يعيشه ا
لفاعلينفي كل المراحل من إعداد المخطط إلى
ولتحقيق هذه ألهدافيتدخل مجموع ة من ا
ينهفي هذا
لمشرع وهذا ماسنب
تطبيق محتواهعلى الواقع كل حسب الدور الذي ضبطه له ا
نونية.
لقا
تييمكن أنتكون مدعمة لهذ األداة ا
البدائل ال
اقتراحبعض
لفصل مع
ا

خلون فيتحقيق مخططاتشغل ألراضي:
لفاعلونوالمتد
أوال :دور ا
تي اعتمدن اها
كالية إعداد وتطبيق محتوى مخططات شغل األراضي سواء ال
لدراسة إش
تيتتوزع عبر المندوبيات البلدي ة
كنماذج للدراسة أوباقي المخططات المصادق علي ها وال
ئية لهذه
لفاعلين والمتدخلونفي إعطاء الصيغة الن ه ا
ينةيجب التطرقإلى دور ا
لمدين ةقسنط
ون في:
لفاعل
فيةتطبيقها على أرض الواقع واحترام محتوا ها ويتمثل ه الء ا
المخططات وكي
ران والمدينة):
(وزا السكن العم
-1الدولة رة
تج والمنظم والمتحكم األولفي
لسكن العمران والمدين ة المن
تعتبر الدولة ممثلةفي وزارة ا
ئيسيفيتطبيق
لفاعل الر
لقوانين وا
نمية من خالل سن ا
إعداد المجال وضبطتوج هات الت
تهيئة والتعميرال سيما مخططات شغل ألراضي.
أدوات ال
لوزارفي:
تجسد دور ا ة
وي
لمشروع
الية ل هابناءا علىتقاريريعد ها صاحب ا
سجيل الدراسة وتخصيص المبالغ الم
تللبلدية
النسب ة
(مديري ة التعمير ،الهندسة المعمارية والبناء) حول مبررات الدراسة وأ هميت هاب
المعني ة.
التسجيل.
لمشروعب
-تبليغصاحب ا
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تجسيده من مشاريع حضرية
ومات
 المتابعة الدوريةللمخططات من حيث مراحل الدراسة مفقاللتهيئة المصادق عليها.
و
تهيئة متجانسة ومتالحم ة وذلكبمساعدة البلدياتفيتكوين احتياطات ها
 ضمانتطبيقفعة العمومية حسب ما نص
العقارية عن طريق اصدار قرارات نزع الملكية من اجل المن
نفع ة العمومي ة
لقةبنزع الملكي ة من أجل الم
لقواعد المتع
لقانون رقم  99-19الذييحدد ا
عليه ا

1

نية أو التخطيط المتعلق
يئة العمرا
فيذا لعملياتتطبيق إجراءات نظاميةمثل التعمير والت ه
تن
فعة عمومية(كمانصت عليه المادة
بانشاءتجهيزات جماعي ة ومنشأت و أعمال كبرى ذات من
نفيذي رقم  981-19المؤرخفي  02جويلي ة 9119
لمرسوم الت
لقانون والمادة 20ا
نفس ا
 20من

لقانون
فياتتطبيق ا
المحددلكي

.)99-19

الوصية ال
ال أن لمالحظ أنه على مستوىتحقيق هذهاألدوارفإن الدولة الممثلةفي الوزارة
دورهفي:
يتعدى ا
افية ممايجعل
لية له غالبا ماتكون غير ك
لمبالغ الما
من ناحيةتسجيل المخطط وارصاد ا
تقسيم مخططشغل األراضيإلى أجزاء وكمثال على ذلك مخطط
لمشروعيلجأإلى
صاحب ا
قسي الذي هو جزء من مخططشغل األراضي رقم  29ومخططشغل
شغل األراضي الد
اضي سركينة الذيقسمالى شطرين.
ألر
ليف الدراسة
طي تكا
لية ال تغ
إذا إرصادمبالغ ما
يفسر
لمشروع وهذا ما
متابعةفهي مجردتقاريرتبلغ من طرف صاحب ا
أما من ناحية ال
تيتجاوزت مدة
لفة دون أيتدخل أمام مخططات شغل األراضي ال
وقوف الوزارة المك
تيل هاأثر
بينه الجدول رقم (00وضعية مخططاتشغل ألراضي) وال
سنوات كما
ت ها 28
دراس
اقيةنتائج الدراسة وانعكاساتها المباشرة علىتنظيم المجال.
كبير على مصد
الفعلي بمحتوى مخ ط شغل
للوزارفي مجال إل امامه
ة
الحقيقي
نتساءل عن الدور
ومن هنا
ألراضي واحترام محتواه.
تطبيقها من الناحي ة
لتيتتمتعب ها مخططاتشغل األراضي والزامية
لقانوني ة ا
لقوة ا
ورغم ا
ئيسي (الدولة) هي المتعدي األول على هذه األداة من ناحي ة
لفاعل الر
النظري ة نجد أن ا
اسيةالمفاجئ ة التي التتماشىفي الغالب مع
لسي
لقرارات ا
التطبيق وذلك م ن خالل اصدار ا
رخ في 72أفريل (9119جريدةرسمية رقم )11
1قانون رقم 99-19المؤ
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قسي
تيتم إنجا زهافي حي الد
شاريع ال
تعدي نذكر ال م
يئة المقترحة .وكمثالعلى هذا ال
الت ه
لفة ،مقر الوالية ،محالتتجاري ة ...وقدتم التطرق
المتمثل ةفي مشاريع سكني ةبصيغ مخت
برنامج الخماسي األول ( )0221-0222دون الرجوعفي ذلكإلى
تجسيدالل
بقا وذلك
إلي هاسا
لتنظم وتقنن كل
جعته
يئة المصادق علي هافي مخططشغل األراضيإلى أن جاءت مرا
الت ه
هذه التجاوزات.
ابلةللمعارضة بها
الية من مخطط شغل ألراضي رغم أنه أداةق
السياسي أقوىفع
القرا
إذا ر
أمام الغير.
توفير االحتياطات
فعة العمومي ة ل
ملكية من أجل المن
امافيمايتعلقبإصدار قرارات نزع ال
بلديةقسنطين ة 1نجد أن الدولة قدتأخرت جدافي إصد ارها كالذي
العقارية التيتحتاج ها
ينةفي إطارتطبيق البرنامج الخماسي الثاني( )0292-0292المتعلق
دينةقسنط
تفادت منه م
اس
لسكني ة والتجهيزات العمومية أينتم ادماج  902هـلمنطقة سركين ة التي
شاريع ا
بإنجاز ال م
لشطر الثاني الذي اليزال
لشطر األول (موضوع الدراسة) وا
تشمل مخططشغل األراضي ا
في طور المصادقة من مجموع  222هكتار.
ضي سركينة
لتنفيذ محتوى مخطط شغل ألرا
نتساءل لصالح منهذا القرار؟
ومن هنا
سيد البرنامج
الشطر ألول المصا دعليهمنذ سنة  0222والذي تجاوزه الزمن؟ أولتج
جديتتعارض معتوجيهات مخ ط شغل الراضي
مير ال دة
سة التع
طار سيا
الخماسيفي إ
للقانون؟
في ذلك مخالفة
و
لية:
 -0الجماعات المح
تعد الجماعات المحلي ة الممثلةفي ال الي ة والبلدية دستورياوتشريعيا هيئات إقليميةتتمتع
لشؤون المحلي ة
تقلة 2التقتصر م هام هاعلى إدارة ا
لمس
الية ا
لشخصي ة المعنوي ة والذمة الم
با
افي والقتصاديفي
يئة مجال ها الجغر
لقيامبت ه
البةبا
صبحت مط
فحسببل أ
ييرها
لسكانوتس
ل
لف ة
اسية المك
البلدية الهيئة األس
لسياسة الوطني ةللتهيئ ة والتعمير .وتعد
إطار احترامتوجي هات ا
تجسيدها
لس هرعلى
بإعداد وتطبيق المخططات التنموية السيما مخططاتشغلاألراضي وا
علىتراب ها.
افق عموميةفي
المتعلقةبإنجازسكنات ومر
عمل
ية
فعةالعموميةلل
تصريحبالمن
تضمنال
يلية 0299ي
خ في  21جو
نفيذي رقم 091-99المؤر
 1مرسمت
بعض الواليات.
فيفري 0290
القانون 22-90المؤخر في 09
المتعلقبالبلدية والمادةألولى من
يلية 0299
القانون 92-99المؤخر في 22جو
2المادة ألولى من
المتعلقبالوالية.
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لقةب الحيات
فمن الل المواد من  922الى  990من قانون البلدي ة رقم  92-99والمتع
النسيج العمراني
يتولى رسم
نية نجد انه
لشعبي البلديفي مجال التهيئ ة العمرا
المجلس ا
لمفعول وعلى هذا
سارية ا
لقانونية والتنظيمي ة ال
للبلدية مع مراعات مجموع النصوص ا
قابة الدائم ةعلى حركي ة التعمير داخل حدود
ألساس اعترف المشرع للبلدي ةبممارسة الر
ساسا
ويتمثل د ورها أ
اقليم ها من خالل المشاركةفي اعداد وتطبيق مخططاتشغلاألراضي
في:
 إعداد احتياجات البلدية من مخططات شغل ألراضي حسب ألولوي ةت ماشيا مع أوضاعالمناطق التييغطي ها.
التسجيل ،التبني والمصادقةعلى المخططات وضع هاتحتتصرف
ليغ مدوالت
 إعداد وتبالجم هور.
ثناء إعداد المخطط.
استشارتها أ
يينالمديريات والهيئات الواجب
 إعداد وتبليغقرارتعتشارة.
لمس
تنظيم اجتماعات عرض مراحل دراسة المخططات مع الهيئات اتنظيم التحقيق العمومالستشارة المواطنين واخذاقتراحاتهم واعتراضاتهم.كاتب الدراسات أثناء الدراسة لضمانتهيئ ة
 الحرصعلىتقديم المعلومات الصحيحة ل متت ماشى مع الواقع.
اهمة في رسم التهيئةالمقترحة.
لمس
ات في جميع أطوار ها وا
شاركة في دراسة مخطط
 ال منفيذ محتوى المخطط الذيتعتبر أداةقانوني ة من أجلتوجيه وتنظيماستعمال
لس هر علىت
اليه.
األرضبعد المصادقة ع
للبلدية من مرحلة
اسقاط ها على الواقع كشف على الدور الحقيقي
ليل هذه األدوار و
ال أنتح
ث في:
نفيذ وتتمل
تقرير احتياجاتهاإلى مرحلة الت
من ناحي ة تحديداحتياجاتها حسب األولويةفنجد أن معظم دراسات مخططات شغل
لمشاريع
لقت من قاعدةتنظيم وتقنين ا
تفتقد لمبدأ االولوي ةبل انط
تيبرمجت
ألراضي ال
تيةعلىحساب المصلحةالعامة،مثل ماتم التطرقإليهفي
المنجزة أوتحقيق المصلحة الذا
قسي.
مخطط شغ األراضي الد
ركينة وتافرنت ورصدت ل هما كل هذه ألموال
ضي س
طي شغل ألرا
تيار مخط
إال كيف تم اخ
قيقها.
أله التي تسعىلتح
تنفيذ رغمداف
ثم بقت دون
93

الفصلالرابع--------------------------------------------------------------------الواقع والمأمول من مخططاتشغل األراضي

لشعبي
لسات المجلس ا
نعقاد ج
رتبطة أساسابا
تلف المداوالتف هي م
أما من ناحي ة اعداد مخ
فقة الوالي علي ها من جهة اخرى،
البلدي (كلثالثأش هرفي الدورات العادية) من جهة وموا
ئية جد طويلة قد تجعل أغلب
التسجيل إلى للمصادقة الن ها
مما يجعل المدة منبداية
المخططات عند دخول ها حيز التطبيقتتجاوز الواقع.
طريق أكثر
كفلبإعداد المدا الت ب ة
ص يت
تفكيرفي وضع ج هاز خا
ا إال بد على المشرع ال
جدية ومنطقية.
تقام على
تي س
البلدية فيمناقشة ودراسة المشاريع وتصاميمالتهيئة ال
إن مشاركة
أراضي هايظل غير كاف ألن هبمثاب ةإبداء لرأيفقط،فمديري ة التعمير ال هندس ة المعماري ة
لمشروع هيا لتيتقومبتحديد التهيئ ةوترسم معالم ه افغالبا ماتكون غير
والبناء صاحبة ا
افرنت أو غير قابلة للتطبيق
منس جمة مع الواقعمثل ما حدث مع مخططشغل األراضيت
ركينة.
كمخطط س
صر على إبداء
نسيجه العمرانيتقت
ا
رسم
بلديةفي
نتساءل :إذا كانت مشاركة ال
ومن هنا
لتطبيق؟
فقط فما هو دور هاعند المرور إلى ا
رأي
الية
شاريع التهيئ ة المعتمدةفان العتمادات الم
فيذ م
وبما أن البلدي ة هي ال مسؤول ألول عنتن
توفير الغالف
تجسيدها وتبقى م رهون ةب
فيذهايجعل ها غيرقادرةعلى
الضرورية واالزم ةلتن
فيذها ،ك ما أكدته النماذجلثالثةالمدروسة.
الي يعجلتن
بقرارسياسي ارتج
المالي الكافي أو
عيدا عن
تهيئة ب
ريع ال
بتنفيذ مشا
بلديةمعنى االستقاللية الماليةوتقوم
إلىمتىيتحققلل
رتجالية؟
القرارات ال
مستشارة:
ديرياتوالهيئات ال
 -3الم
لمعمارية والبناء وباقي الهيئات التي حدد
ديرية التعمير ،الهندسة ا
تتمثل خصوصافي م
دورفي إعداد وتطبيق مخططات شغ االراضي.
لقانونلكل منها ه
ا
والبناء:
ديري التعمير ،الهندسة المعمارية
 م ة
ئيسيفي إعداده وتطبيق ه
لتهيئة المقترحة ألن ها المتدخل الر
تلعب دورا أساسيافي ضبط ا
ورهفي:
فس الوقتصاحبالمشروع ويتمثل د ا
تمثل فين
و
تحديد محيطتدخل مخططات شغل األراضي الذييعتمد علىلغالف المالي.صفقات العمومية المعمولب ه.
سب قانون ال
لشروط الخاصبالدراسة ح
 إعداددفاتر ا94
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تقاء مكاتب الدراسات المؤهلةل هذه الدراسة.
 انالتقنية.
سة في جميع أطوار ها من الناحيةإلدارية و
 إلشراف على الدراثبتمكتب الدراسات عجزهعلى إتمام
االفاقياتفي حالة ما إذا أ
 مسؤولةعلىفسخ تسة في وقتها أو احترام محتوى الدراسة.
الدرا
تقي للمستوى
تهيئة لمدين ةقسنطين ة لمير
ال أن هذا الدور رغمأهميتهفيتحديد مصير ال
الية:
المطلوب مثل ما أكدهتحليل المخططاتالمدروسة وذلكلألسباب الت
اختيار مكاتب الدراساتعلىطريقة االستشارة1وذلك
لمشروعفي
يعتمدصاحب ا
 غالبا ماتيسبق التعامل مع هاثمباالعتمادعلى أقل عرض
بتحديد م جموعة من مكاتب الدراسات ال
تسند الدراسة .إال أنهتبينفي كثير من الدراسات
وتقني2الذيتقدمهمكاتب الدراسات
مالي
بشرية خاطئ ة من أجل الحصول
تقومبعرضأقلسعر وبوسائل مادية و
أن مكاتب الدراسات
ترضهم أثناء إعداد ها مماينعكس
تيتع
فقط دون األخذفي االعتبار العوائق ال
على الدراسة
بح غيرقابلةللتطبيققبل المصادقة علي ها وهذا ما
سلباعلىقيم ة التهيئ ةالمقترح ة التيتص
اضي سركينة وتافرنت.
أوضحه مخطط شغل األر
راقبة مكاتب الدراساتأثناء إعداد الدراسة ال أن هذهاألخيرة ال
لياتهافي م
 و رغم مسؤواقية المبرم ة ال سيمافيمايتعلقبالمدة الزمني ةبسبب طبيع ةالعمل إذ غالبا ما
تف
تحترم اال
ديثةتس هل
لمشروعإلىقاعدةبيانات متكاملة وح
تقادصاحب ا
إلىف
يرجع طول مدة الدراسة ا
عمل مكاتب الدراسات ممايضطر هافي كثير من األحياء إلى العتمدا على معطيات قديمة (
بمكتب الدراساتنفسه مما
كمثال مخططشغل األراضيتافرنت) أو إلى ظروفتتعلق
لمشروعيلجأإلىتوجيه إعذاراتوفيبعضلحاالت إلىفسخالعقد مثل ما
يجعلصاحب ا
ضسيساوي رقم.29
حصل مع مكتب الدراسات الذي قامبدراسة مخطط شغ األراي
للقيامبمثل هذه
ت كفأة
ديريالتعميرفياختيار مكاتب دراسا
لية م ة
إذا أين مسؤو
الدراسات الم همة؟

بلغه عن  222.222دج (المادة  21منالمرسم
صلحةالمتعاقدةلـخـدماتالدراساتيساوي أويقل م
انونيتقومبهالم
تشار ة هيتصرفق
1الس
لصفقاتالعموميةالمعدل اولمتمم).
المتعلقبتنظيم ا
بر 0292
رئاسي رقم 091-92المؤخر في 22أكتو
ال
لسعرالذي يحدده
طط في جميع مراحله والذييجب انيكوناقل من ا
يتوقفعلىالمبلغاليذ يقترحه مكتبالدرسات إلعدادالمخ
2العرضالمالي
فرعلي ها مكتبالدراسات.
يتو
التي
بشرية
كفاءةالمادية اول
ثل فيال
قني فيتم
صاحبالعمل .اماالعرضالت
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مستشارة:
الهيئات ال

سابقة الهيئات والمصالح الواجب
لفصول ال
تشريع كما سبق التطرقإليهفي ا
حدد ال
تح ل ها مجال المشاركة الواسعة عند إعداد
الستشارة وجوباوف
استشارت ها من ها الخاضعة
لتييتمفي هاتجسيد كلألفكار
ائية ا
المخططفيجميع مراحله و وال إلى المرحلة الن ه
هيئة متناسقة .إال أن ه
وإلس هامات واالقتراحات التيتساعد مكتب الدراساتفي وضعت
تتغيب هذه الهيئات وإن حضرتفحضورهاشكلي اليثري
وحسب صاحب العمل غالبا ما
اقتراحاته الخاص ة
يثمن الدراسة ممايجعلصاحبالعملفي كثير من المخططاتيملي
وال
على مكتب الدراسات.
سق ويوقعفي
تنا
ت يعيق وضع تصور م
الهيئات وإلدارا
الفعليةلجميع
فغياب المشاركة
تعي تطبيق مخططات شغل ألراضي.
أخطاء ق
قد

الجمعيات:
-4
استشارتهم أثناء إعداد مخطط شغل
لفاعلينالممكن
لقانون  01-12الجمعيات أحد ا
يعتبر ا
فيلةبنقلانشغال وطموحات
ألراضيفي كل مراحلهباعتب ارها مستعمل مباشرللمجال والك
تمامفي الدراساتلعدم و جودها.
المجتمع ،ال أن دور ها منعدم ا

لية لمخططاتشغل األرض:
قب
المست
نيا:البدائل
ثا
بناءا علىتحليل مخططاتشغل ألراضي من الل النماذجلثالث المدرسة ومعرفة دور
لميدانيمكن
لفاعلون والمتدخلون من مرحلة اإلعداد والمصادقةإلى مرحلة التطبيقعلى ا
ا
صياغة علىضوءنتائ جهابديلينيقومانعلى:
وتجسيد محتواه من
حفاظعلى مكانة مخطط شغل األرض
البديل ألول:يقوم علىمبدأ ال
*
لقانون.
حترام ا
لفاعلين والمتدخلين عن طريق ا
اللتدعيم دور ا
*البديل الثاني:يقوم علىمبدأ إعادة النظرفي مخططاتشغل االراضيفي إطار مراجع ة
تيتدرس ها وعالقة التهيئ ةبالمجال ككل
فية إعد ادها والمحاور ال
قانون التعمير من حيث كي
التشاور.
لمشاركة و
وسيع دائرة ا
بدل الجزء وتحديد دور المتدخلين وت
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لمقترحةفي إطاراحترام
التهيئة ا
سيد
علينوالسهرعلىتج
البديل ألول:تدعيم دورالفا
-1
مخطط شغل ألراضي.
سنطينةبسبب عدم االحتكاملمخططاتشغل
دينةق
لسريع الذي شهدت ه م
إن النمو العمراني ا
تج عن ها اخت الت عمراني ة خطيرة ،كظ هور
ألراضي واالبتعاد عنتطبيقتوجي هات ها ن
افق والتجهيزاتفي
ضوية على أراضي غير قابلة للتعمير وضعف المر
لفو
ألحياء ا
تقبال كل هذه التغيرات مما
لعقار االزم الس
نقص ا
متزايدة و
لسكان ال
ا الستجاب ة لمتطلبات ا
لتهيئة متماسكة ومنسجمة.
تقاد
عيشيلإلحياء اوف
أدى إلى تدهو اإلطار الم
لشكل الصارم
يق هابا
تي وضعتب ها وتطب
لقانوني ة ال
صفة ا
وقد أدى عدمتوظيف هذه األداةب
ستقبل هذه األداة رغم ما
لفاعلين والمتدخلين إلى هذه النتائج مماسيرهن م
من طرف كل ا
تفعيل
تقبال البد منتدعيم و
وتقنية .ولتجنب مثل هذه النتائج مس
ونية
تتمتعبه من صبغ ةقان
لين على المجال من الل:
لمتدخ
دور المتعاملين وا
نية لإلشراف
تلق
لقانوني ة وا
ستوى الوزارة مدعمابكلالوسائل ا
 وضع ج هاز خاص على ملمشاريع التي
لس هرعلى التطبيق الحقيقيل
المباشرعلى دراسة مخططاتشغل األراضي وا
لمسؤول
تنسيقل افعلي مع الجماعات المحلية وبالخصوص البلدي ةباعتب ارها ا
جاءب ها مع ال
نفيذ المخطط.
المباشر علىت
المستشارة) على
لمستوى المحلي (اإلدارات والهيئات
لفةبالدراسةعلى ا
 حرص اللجنة المكالفعلية أثناء الدراسة مع إلزام كل المتدخلينبالحضور اجبارياوإبداء آرائ هم
المشاركة
وبرمجت احتياجاتمهفي إطار التهيئةالمقترح ة.
لمشاريع
 إلزام جميع الهيئات باحترام محتوى مخطط شغل ألراضي أثناء إعداد االحضرية.
انية.
لفات العمر
اسبةلمحاربة المخا
لقانونية المن
لرقاب ة واتخذ اإلجراءات ا
فعيل دور ا
تلمشارك ةفيرسم الخط ة العمراني ة التي
توعي ة الموطنينبضرورة احترامقانون التعمير والتيتمت المصادقة علي هافي إطار مخططات
شاريع ا
لتقيد الكاملبال م
تستجيبلطموحاتهم وا
تيتكون محل مخطط شغل
شغل االراضي وذلكبتنظيم دورات عالميةفي األحياء ال
الراضي.
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ديثةلمسايرة التطور العمراني ال سيما التصويرباألقمار
 اعتمادالوسائل التكنولوجي ة الحافي ة.
الصناعية واعتمادنظم المعلومات الجغر
البديلالثاني :إعادة النظرفي مخططاتشغل الراضيفي إطار مراجعةقانون
-0
التعمير
انية كثيرا مايرجع ها أهل االختصاص
فوضى عمر
سنطينة من
دينةق
تيبلغت ها م
إن الحالة ال
افية
ثق
ساته ال
انيةالستيعاب هالإلنسان الجزائريبكلأبعاده وممار
إلى"قصور المنظومة العمر
لقوانين
تي تنعكس حتما سلوكيا على المجال "1من جهة وعدم مالئمة ا
تماعية ال
االج
لسكانيبسبب زيادةالنشاطاتالحضرية
انية للتطور العمراني والنمو ا
التشريعات العمر
و
تماعيةبعد سن ة
صادية واالج
اسية القت
لسي
تيتزامنت مع حرك ة التعمير و التغيرات ا
ال
انية،األمر الذييتطلب إيجاد إطار
لمشاكل التخطيطي ة الناتج ة عن ها من جهةث
9112ومعرفة ا
يفيبمتطلبات هذا النمو المتزايد.
قانوني مرن
وحتنتمكنتحقيق ذلك البد من:
ى
التشريعي ة والتنظيمي ة وألخذفيالحسبان خصوصيات
 إدخال مرونة أكثر على النصوصالغربيةبماتحتوي همن سلبيات.
لقوانين
تفادينسخ ا
المجتمع و
التاريخي.
 إعداد قواعدتعميرتحترم خصوصيات كل منطقة والتركيز على هويت هاوبعد هاتيتهتمبالتخطيط وتوزيع است ماالت
سس ات والهيئات ال
لقوانين عند المؤ
فعيل دور ا
تنطقة.
ثقافة وحضارة ال م
بشكليعكس
األرض
لتيل هاتعامل مباشر مع المجال
نية ا
تلق
الكفاءات العلمي ة وا
لقانون و
اشراك المختصينفي افيذه م ما
تباطءفيتن
تفادي ال
نفسالمدةل
لقانونواإلسراعفيتشريعهفي
العمرانيعند إعداد ا
له غبر مواكبللتغيرات العمراني ة.
يجع
الفعليةبوجود أدوات التهيئ ة
البسيط الى الهيئات
لفرد
سيس وتوعي ة المجتمع من ا
تحغبتهمفي إقامة أي مشروع م هما كان حجم ه (من
والتعمير وضرورة الرجوع الي ها أثناء ر
بسيطإلىمصنع متطور).
مسكن

ثاني 0221-
المجلد  02ال دد األول اول
ي فيالمدينةبالجزائر-مجلة جامعةدمشق –
قاسم –البيئةالع مرانيةالحديثة والمرض االجتماع
بل
 1د.الديب
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لميدانتمتدعلىفترة طويلة
لقطاعات معتوقيع هاعلى ا
 إعدادبرامجللتخطيطفي جميع ايعرف ها المجتمع وذلك المتصاص أكبر قدر من
من 92الى 02سنةبناءاعلى التغيرات
يعرفها المجال العمراني.
تي
ألزمات ال

لفصل:
الصة ا
حفز أوتعيق
تج أن هناك عدة عوامل قدت
لفصلنستن
من خالل ماتعرضناإليهفي هذا ا
تطبيق محتوى مخططاتشغل ألراضي إال أنه وبعدتحليل النماذج ال الثتوصلنا إلى أن ه
تقد إلى
ف
يتمتعب ها مخطط شغل األراضي نظريا إال أن هي
لقانوني ة التي
لقوة ا
وبالرغم من ا
ن في أدراج هم.
لمسؤولو
فظبها ا
نفيذ على الميدان ممايجعله مجرد دراسة غالبا مايتح
الت
ومن هنا ارتأيناإلى وضعبديلينيت ماشيان مع وضعي ة المخططات المصادق علي ها ،األول
تهيئةالمقترحةفي إطار احترام مخطط
لس هرعلىتجسيد ال
لفاعلين وا
بتدعيم دور ا
يتعلق
التشريعي ة والتطبيق ،مع
افقبين النصوص
لقانون وتحقيق التو
شغلاألراضي وذلكتعزيزال
أفرادالىاحترامه ،والثاني إعادة النظرفي مخططات
حثث جميع المتعاملين من هيئات و
ثقافة المجتمع الجزائري
لقانوني ة وإعادة صياغت هابمايتناسب و
شغل االراضي من الناحية ا
افي
فاتهعلى المجال آخذينفيالحسبان خصائص المجال الجغر
تي غالبا ماتنعكستصر
ال
شغله م ن جهة أخرى.
من ج هة و خصوصيات المجتمع الذيي
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ال الصة العا مة:
نطينةوالضغط
كبرى ومنبين ها مدين ةقس
أمام النمو المفرط الذيتعرفه المدن الجزائرية ال
افق العمومي ة وغيرها ،كانت الحاج ة
اسية والحاج ةإلى المر
متزايدعلى البنيات التحتي ةألس
ال
تساعدعلى التحكمفي إنتاج
لبحث عن آليات وميكانزمات منشأن ها أن
ملحةفي كل مرةإلى ا
مجال عمراني متوازنيستجيبلكل متطلبات المجتمع.
تطع -إلى حد ما -إيجاد الحلول المناسب ة
تقالل لمتس
التشريعات المتوارثةبعد الس
ولكون
سنطينة ،نجد أن المشرعيحاولفي كل مرة
عرف ها مدننا ال سيما ق
تيت
كبرى ال
لمشاكل ال
ل
كفيلة
لقرار
تيير اها أصحاب ا
نية إلى مراجعاتتوحيبالتوج هات ال
إخضاع المن ظومة العمرا
لقانون  90-09المتعلقبالتهيئ ة التعمير المعدل
لمشاكل العمرانيةإلى أنتوصل إلى ا
بتجاوز ا
عتمدفي كثير من أحك امه على
بعه والذيي
تيتت
يذية ال
ف
لقانون  90-90والمراسيم التن
والمتممبا
لقانون العقاريوقانونتسيير
لقانون ال مدني والجنائي وا
طبيقه كا
قوانين أخرىتضبط إطارت
الكوارث واألخطار الكبرى.
يق ه منبين ها مخططاتشغل األراضي التيتعتبر أداة ردعي ة
لقانون ألياتلتطب
وقد وضع هذا ا
يق ها إال أن ها أثبتت هي ألخرى عجزهافي إيجاد إطارقادرعلى
تقنيةفيتطب
في جوهرها
ابلةللتطبيق على أرض الواقعلمواج هةمشاكل المجتمع.
لة ق
ققيتهيئة منسجمة ومتكا م
تح
لمثال العلىسبيل الحصر
سبيل ا
وهذا ما حاولنا اظ هاره من خالل دراسةثالثنماذجعلى
بمعرفة العوامل التي
تمثل الحالة العا مةللمخططات المصادق عليا هفي مدينةقسنطين ة ،وذلك
اقبةأثناء الدراسة
لمتمثلفي غياب دور إلدارةفي المر
تجسيد المخططات وا
تقف وراء عدم
تستغرق وقتا طو البين
فرتفالدراسة
التطبيق إلى جانب عدمكفاءةمكاتب الدراسات وإنتو
التنفيذ ممايجعله غيرقادرعلى مواكب ة حرك ة التعمير جدنشط ة زد على
إلجراءات إلدارية و
لمستعمل المباشرللمجال.
تيتمثل المواطن ا
ذلك غياب دور الجمعيات ال
وبناءعلى هذاتماقتراح حلينفيشكلبديلين نر اهماكفيلينلوضع حد ولونسبياإلشكالية
لفاعلين
بتدعيم دور المتدخلين وا
عدم احترام محتوى المخططات المصادق علي ها،األوليتعلق
نية وهذابهدف الوصولإلى نمو عمراني
لقانو
والثاني إعادة النظرفي األداة من الناحي ة ا
لقانون.
كامال في إطار احترام ا
م
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ملخص

قسنطينةعلى غرارال مدنالجزائرية اللالعقود الماضية
ينة
شهدت مد
انياسريعا ،أدى إلىتشوه المحيط الحضري والحاجة إلى
توسعا عمر
لبحث
افقالعمومية ،وكانت الحاجة ملحةفي كل مرة إلى ا
السكن والمر
يكانزمات من شأنها أنتساعدعلىالتحكمفيإنتاج مجال
عنآليات وم
لباتالمجتمع ،ألمرالذي ألزمالدولة
يستجيب لكلمتط
عمرانيمتوازن
مرانية لمواجهة هذهالمشاكل .إال أن
سياسات ع
منذاالسقاللإلىانتهاج
معايير
بتعا دها عن ألخذب
سبب ا
فشلهافي كل مرةب
أثبتت
السياسات
هذه
تعمير ()90-09
لتهيئة وال
ومقاييسالتخطيط العمراني،إلى أن جاءقانون ا
تعمير ومخططات
يئة وال
لت ه
المتمثلةفي المخططالتوجيهي ل
آلياته
كبديلب
بيقها.
في تط
تقنية
لتيتعتبر أداةردعيةفي جوهرها
شغلالراضي ا
وفقا لما خطط
التنظيمالعمراني
تحقق هذه األداة
نتظر أن
ولما كان منالم
له،نجد أنهاقد حادت عن أهدافها ألسبابعديدة منها ماتعلقبطول مدة
تيجةلظروف طارئة
سية أون
سيا
لقرارات ال
راستها ،ومنها مايرجعإلى ا
د
ثبتت هي ألخرى ع جزهافيإيجاد
إذ أ
تحول دوناحترام ها...
بيقعلى أرض
قابلةللتط
نس جمةومتكاملة
تهيئة م
تحقيق
إطار قادرعلى
لمجتمع.
الواقعلموا جهةمشاكل ا
طبيقهاعلى أرض
ومن هنا جاء اهتمامنا لدراسة هذه األداة لفهم مدىت
كيف
قعية لمخططاتشغل ألراضي و
الواقع من خالل دراسة االت وا
ليا أو
تجسيد ها ك
لتي أدتالى عدم
الوقوفعلىالعوامل ا
التعامل معها و
تم
شكالية عدم
بيا إل
كفيل ة لوضع حد ولونس
ئيا مع اقتراح حلول ن راها
جز
ليها.
حتوى المخططات المصادق ع
احترام م
مفتاحية:
الكلمات ال
والتعمير،التخطيط
لتهيئة
التعمير ،المجال الحضري،النمو العمراني ،أدوات ا
الحضري،

Résumé :

A l’instar des villes algériennes, Constantine a connu au cours des
dernières décennies une expansion urbaine rapide, engendrant une
déformation de l’espace urbain, crise de logement et insuffisance dans
les équipements publics. Un besoin urgent pour rechercher les
mécanismes aidant à contrôler la production d’un espace équilibré
répondant aux exigences de la société, un objectif qui a conduit à
l’engagement de l’Etat depuis l’indépendance par l’adoption des
politiques urbaines pour résoudre ces problèmes.
Cependant, ces politiques ont prouvé leur échec à cause de la nonprise en charge des critères et des normes de la planification urbaine,
et ce jusqu’à l’arrivée de la loi (09-90) relative à l’aménagement et
l’urbanisme comme une alternative avec ses instruments, Plan
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (le PDAU) ainsi les Plans
d’Occupation des Sols (les POS). Ce dernier –objet de notre travailest considéré comme un outil préventif dans son fond, et technique
dans son application.
Malgré ce qui a été prévu comme objectifs de cet outil et qui est
l’organisation de l’occupation du sol, nous pouvons constater qu’il a
dévié de ses objectifs pour de nombreuses raisons à cause de la longue
durée de l’étude, les décisions politiques ou en raison de circonstances
imprévues empêchant son application… Ce qui a démontré
l’incapacité de cet outil (le POS) de créer un cadre capable de réaliser
un aménagement harmonieux et intégré applicable sur le terrain pour
faire face aux problèmes de la société.
D’où notre intérêt pour étudier cet outil afin de comprendre son
application sur terrain à travers l’étude des cas réels des Plans
d’Occupation de Sol, ainsi la manière de les traiter et la recherche des
facteurs qui ont conduit à leur non matérialisation complète ou
partielle. Des solutions sont a proposées -considérées selon notre aviscapables de mettre fin même en partie au non-respect du contenu des
plans approuvés.
Mots clés : L’urbanisation, l’espace urbain, le développement
urbain, les instruments d’urbanisme, la planification urbaine.

Abstract :

As the Algerian cities, Constantine has experienced during the last
decades a fast urban expansion, generating a deformation of the urban
environment and a need for housing and public equipment. An urgent
need to look for mechanisms helping to control the production of
well-balanced urban space that meets the society’s requirements. This
aim led to the commitment of the state since the independence by the
adoption of urban policies to solve these problems.
However, these policies have proven their failure because of the noncare of the criteria and standards of the urban planning, until the
arrival of the law construction (29-90) as an alternative with its
mechanisms, like the PDAU and the POS. The latter –our work
object- is considered as a preventive tool in its content, and a technical
one in its application.
Despite the intended objective of this tool which is the urban
organization, we can notice that it has deviated from its aims for many
reasons, such as the long-term study, the political decisions or the
unforeseen circumstances preventing its application…Which
demonstrated the incapacity of this tool (POS) to create a capable
framework for achieving a harmonious and an integrated development
applicable in situ to face the problems of the society.
Hence our interest in studying this tool, to understand its real
application through the study of real case studies (POS), the way how
they are treated and the research of the factors leading to its complete
or partial non-materialization. Solutions are to be proposed –according
to our opinion- capable to end even partially the disrespect of the
contents of the approved plans.
Keywords: Urbanization, Urban space, Urban development,
Planning instruments, Urban planning

01-04
يناير
0112
01- 02فريل
أ
0119

:قليمي
المؤتمر اإل
المبادرات واإلبداع
التنمويفيالمدينة
عمان- العربية

قيات ومقاالت
لمت
ال
لتنمية
لتخطيط العمراني ود ورهافي ا
ياسات ا
س
ربية
مستدامةوالشاملةللمجتمعات الع
ال

صناعة
- دينة الملتقى الدولي
العمرانية تشكيل م
في
واألنظم
ة
ريعات
التش
أثر
.جامعقسنطينة
المدينة– ة
-طينة
قسن

المهندسفائق جمعه
المنديل

غنية لكحل طافر/أ
أخرى

.0101 ياسةالعامة مصالحالوزير األول أكتوبر
بيانالس
ملحق
.0104 مخطط عملالحكومة ماي
http://www.premierministre.gov.dz
لرسمية
جميعالقوانينالمعتمدة هنا مأخوذة منالموقع الرس مي للجريدة ا
/http://www.joradp.dz

بية
اللغة ألجن
المراجع والمصادرب-2

لكتب
ا
Paris 1864

Rodolphe
Darest

De la propriété en Algérie – loi 16
juin 1851-Senatus Consulte du 22
avril 1863

Cherif
Rahmani
Rachid
Hamidou
Associatio
n française
de droit de
l’urbanism
e
Rachid
sidi
Boumedie
ne

La croissance urbaine en Algérie

2eme Edition
Bibliothèque de
Google) site internet : .
http://gallica.bnf.fr
OPU

Le logement un défi

édition ENAP

Alger 1989,

Environnement et urbanisme
jurisprudence

Edition dalloz

Paris 1996

L’urbanisme en Algérie- échec
des instruments ou instruments
de l’échec

Edition « les
alternatives urbaines»

Alger 2013

M.Rungis

Revue tribune socialiste –spécial
Algérie –le plan de Constantine.

N°10 du 11juin 1960

Abdelkade Contribution à l’étude des
r Benaissa mouvements de terrain de la
région de Constantine (Algérie(
Kadri
Maîtrise de la croissance urbaine,
toufik
pour quel dev enir ?
- Cas de Constantine Nedjai
Fatiha

Les instruments d’urbanisme
entre propriétaire foncier
et application
cas d’étude : la ville de Batna

Alger 1982

ال م الت
site internet :
www.esupsu-unef.com
اجستير
رسائل الدكتوراه والم

thèse de doctoratuniversité Joseph
Fourier – Grenoble 1
faculté des sciences de
la terre, de la
géographie
et de l’aménagement du
territoire
thèse de magister
Université Mohamed
Khider Biskra

1989
0100

2013

المـراجـع
بية:
اللغةالعر
 -1المراجع والمصادرب
لكتب
ا
فيصل عزام قماش
د/

يط المدن
اني وتخط
لتطور العمر
دراساتفي ا

د/شريف رحماني

لتراب الوطني
ضعية ا
الجزائر غدا :و

د/الصاد ق مزهود

في ضوء المجال الحضري-دراسة
لسكن
ازمة ا
تطبيقية على مدينةقسنطين ة

تيجاني
شيرال
د/ب

هيئالعمرانيةفي الجزائر
لتحضر والت ة
ا

لتصميم الحضري
لتخطيط وا
ا
د /هاشم عبدالموسوي
قية حولالمشاكلالحضرية-
دراسةتطبيدينة
تنظيم المجال المعماري والعمرانيفي الم
بشير ريبوح
د/
الجزائرية العوامل والفاعلون
اجستير
رسائل الدكتوراه والم
يني بين اإلطار
لقسنط
النمو الحضريبالتجمع ا
د/الصاد ق مزهود
نوني والم مارسة-رسالة دكتوراهدولة.
القا
لتنمية الحضرية
لية ا
لتعمير واشكا
هيئة وا
لت
أدوات ا
رياضتومي
دينة الحروشنموذجا-رسالةماجستير
–م

تحاد دمشق
مطبعة اال
ديوانالمطبوعات
الجامعيةبن عكنون

0991
0991

دارالنور هادف

0991

ديوانالمطبوعات
الجامعية

0111

نشر والتوزيع
دار حامدلل

0112

دار مداد

0119

جامعةقسنطينة - 1

0101

جامعقسنطيةن كلية
ة
علم االجتماعالحضري
جامعةالحسن األول كلية
لتعمير – حالة
دبيرميدان ا
الوكاالت الحضريةوت
العلومالقانونية
محمدالكنوني
ي لسطا.رسالةماجستير
الوكالة الحضر ة
االقتصادية -المغرب
األكاديميةالعربيةفي
طي في
لتخطي ة
ودوالتشريعات ا
لتخطيط الحضري ر
ا
الدنمارك كلية اإلدارة
محمود حميدانقديد
إمار دبي
لتنةميالعمرانية  -ة
لية ا
ض بعم
النهو
قسم
االقتصاد -
نموذجا-رسالةماجستير
القتصاد.
لخضر باتنة
جامعة الحاج
اتنة
دينة ب
ياسالعمرانيةفي الجزائر م
ير الس ة
تسي
عزيزعقاقبة
عبدال
ياسية
علوم س
تير
نموذجا -رسالةماجس
لحاج لخضرباتنة
جامعة ا
لتطبيق
لتشريع وا
ميبين ا
لتعر
هيئة وا
لت
أدوات ا
نوسي
رفيقة س
هندسة معماري ة
اتنة-رسالةماجستير
دينةب
دراسة حالة م
كلية
جامعةالجزائر-
لتعمير-رسالة
هيئة وا
لت
دي في ميدان ا
لبل ة
دور ا
برباش
زهرة أ
الحقوق
ماجستير
جامعقسنطينة-
ة
يير العمران-رسالةماجستير
انونية لتس
ليات الق
آل
غواس حسينة
لخضر باتنة
جامعة الحاج
قوانين العمران في مواجهة مخاطر
لية
مدىفاع
مزوري كاهن ة
علومقانونية
بيعيةبالجزائر-رسالةماجستير
الكوارث الط
جامعة محمد خيضر
بهفي
متعلقة ا
لبناء والمنازعات ال
أحكام رخصة ا
بننيو صباح
بسكرة
التشريع الجزائري-رسالةماجستير
الم الت
نيات رقم -44
نسا
مجلة ا
فوزيبودقة
دينة الجزائر وجوانب منمسا رها العمراني
وجه م
41
المجل ةالعراقيةلهندسة
ني في إدارة
ريعات العمرا ة
نين والتش
لقوا
أثر ا
العمارة –مجلد 09
هديلموفق محمود
األراضي وتخطيط المدن –حالةبغداد.
العدد()4-2
الباحث عدد مزدوج
مجلة
ادس كلية
()2-1السنةالس ة
استيعاب
دينة بنغازيفي
دور المخططات العامةلم
د /مح مد جاسمالعاني
اآلداب جامعةقاريونس-
الموروث العمراني.
ليبيا
نسانية
مجلةالعلوم اإل
رفة و
د/يمينة ز
بين ألهداف
لتعمير بالجزائر
هيئة وا
لت
أدوات ا
واتوظيف.
ل
نب قماس
أ /زي
العدد 43-43

0112
0112

0101
0101
0100
0100
0100
0100
0102
0119
0104

ال تاريخ
مارس
4103

المـلــــــحــق
نماذج من االستجواب
الجمهــوريــة الجـزائــريــة الديـمقـراطيــة الشعـبيــة
و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة قسنطينة – – 1
كلية علوم األرض الجغرافيا والتهيئة العمرانية

قسم التهيئة العمرانية

مقابلة في إطار إعداد رسالة ماجستير تحت عنوان :مخططات شغل األراضي بين المنظومة القانونية

والتطبيقات الميدانية حالة مخططات شغل األراضي :سركينة الشطر األول ،تافرنت والدقسي عبد السالم

مقابلة رقم  :10مديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء "صاحب العمل"
تاريخ المقابلة ............................................ :مصلحة............................. :

مكتب.................................................... :رتبة المقابل......................... :

مرحلة اعداد مخطط شغل األراضي:

-1ماهي دوافع اختيار هذا المخطط؟

-2ماهي الشروط الواجب توفرها في مكاتب الدراسات حسب القانون وهل ط ار تغيير أو تعديل عليها؟
-3هل توفرت هذه الشروط في مكتب الدراسات المكلف بهذه الدراسة؟

مرحلة الدراسة:

- 4هل هناك تأخر في إعداد الدراسة مقارنة مع االتفاقية؟ وبما تتعلق هذه التأخيرات.
-5هل هناك متابعة للدراسة من طرفكم؟

-6كيف يتم التنسيق بين مختلف الهيئات المستشارة؟

-7عند عرض مراحل الدراسة هل تحضر جميع الهيئات المحددة في القانون؟ كيف يتم التعامل مع اراء
الهيئات الغائبة؟

-8هل حسب رأيكم الجوانب التي تمسها الدراسة (طبيعية ،اجتماعية-اقتصادية) كافية لوضع تهيئة

متكاملة؟

-9هل تقتصر التهيئة المقترحة على الحي فقط ام تشمل باقي أجزاء المدينة؟

مرحلة التطبيق الميداني:
-10هل تلتزمون بالتهيئة المقترحة في تجسيد المشاريع ام هناك ق اررات قد تلزمكم بمخالفة هذه التهيئة؟

-11هل تمارسون سلطتكم في حالة التجاوزات على التهيئة المصادق عليها وكيف يتم ذلك؟
-12ماهي نسبة تجسيد هذا المخطط على الواقع منذ المصادقة عليه حسب تقديراتكم؟
- 13ما هي العوامل التي شجعت على التجسيد المشروع؟

- 14ما هي أسباب عدم اكمال تجسيد مشاريع المخطط؟

- 15ما هي العوائق التي وقفت دون تطبيق هذا المخطط كليا؟

أهمية ومستقبل مخطط شغل األراضي:

-16ما هي أهمية مخطط شغل األراضي بالنسبة لمديريتكم؟

-17ما هو مصير مخططات شغل األراضي التي لم تدرس بعد وكيف سيتم التعامل معها في إطار
سياسة التعمير الجديدة للدولة (التنمية المستدامة ،المشاريع الحضرية الكبرى)... ،؟

-18ما هو مصير هذه األداة حسب وجهة نظركم؟
رقم  :12مقابلة مع مديرية العمران-بلدية قسنطينة
تاريخ المقابلة ...................................... :مصلحة...................................... :

مكتب........................................... :رتبة المقابل..................................... :

مرحلة اعداد مخطط شغل األراضي:

 -1ما هو دور البلدية اثناء اعداد مخطط شغل األراضي؟

-2هل تم اختيار هذا المخطط وفقا الحتياجات البلدية ام كان خاضعا لظروف معينة؟

– 3كيف كان تدخلكم في كل مرحلة من مراحل أعداد الدراسة؟
-4هل شاركت جمعيات األحياء في الدراسة؟

-5كيف يتم نقل انشغال المواطن اثناء فترة التحقيق العمومي؟
-6ما هي أهمية مخطط شغل األراضي بالنسبة لكم؟

-7ماهي نسبة تجسيد هذا المخطط على الواقع منذ المصادقة عليه حسب تقديراتكم ال سيما فيما يتعلق

بالتجهيزات 1التعليمية والصحية ،الثقافية الضرورية للحياة اليومية؟

-8هل عمليات التدخل التي مست االحياء (الدقسي خاصة) كانت تستند لتنظيم مخطط شغل األراضي ام

خضعت لعملية أخرى؟

-9هل برمجت األماكن التي كانت مشغولة بالبناء الفوضوي الستقبال مشاريع؟ ماهي؟

بلدية
التيتنجز ها ال
اللعب
لترفي ه و
لصحي ة ،ومساحات ا
لسكن كالمدارس االبتدائية والمراكز ا
لضروريةالمراق ةل
لتجهيزات ا
تصر إلجابةعلى ا
ت1ق
فقط.

-10عند اعداد التهيئة من طرف مكتب الدراسات هل تأخذون مسألة العقار في الحسبان؟
-11من الجهة المسؤولة عن تسوية الوضعية العقارية للقطع األرضية إلنجاز المشاريع؟

-12هل تعتبرون مخطط شغل األراضي أداة كافية لتسيير المجال الحضري وضبط التعمير؟
-13هل ترون ان هناك ضرورة لتعديل او استبدال هذه األداة لتصبح أكثر نجاعة؟
رقم  :10مقابلة مع مكاتب الدراسات "صاحب الدراسة"

تاريخ المقابلة .......................... :اسم مكتب الدراسات....................... :
رتبة المقابل........................... :
 -1كيف تم اختياركم لهذه الدراسة؟
 -2هل سبق وان قمتم بدراسات لمخططات شغل األراضي؟
 -3هل مكتبكم مدعم بالوسائل المادية والبشرية للقيام بهذه الدراسة؟
 -4ما هي العوائق التي واجهتكم اثناء اعداد الدراسة؟
 -5هل تم احترام التوجهات التي حددها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ال سيما فيما
يتعلق بمحيط التدخل؟ وكيف تم التعامل معها؟ .
 -6كيف كان تعاملكم مع المديريات فيما يخص الحصول على المعلومات ورفع
التحفظات التي سجلت في المرحلتين األولى والثانية؟
 -7هل اعتمدتم على الميدان فيما يخص الدراسة السكانية ام اكتفيتم بنتائج اإلحصاء؟
 -8هل تم اشراك المواطن في هذه الدراسة؟ وكيف؟
 -9حسب رأيكم هل سيقدم هذا المخطط حلول للمشاكل التي تعرفها المدينة ام سيبقى
مجرد دراسة؟
 -10حسب خبرتكم في مثل هذه الدراسات ما هو مستقبل هذه األداة؟
مقابلة رقم  :14مع المديريات الوالئية

تاريخ المقابلة ................................... :المديرية............................ :
مصلحة....................... :مكتب.................رتبة المقابل................... :
-1ماذا يعني مخطط شغل األراضي بالنسبة لكم؟
 -2كيف يتم اعالمكم ببدأ الدراسة؟

 -3كيف تتم مشاركتكم في اعداد المخطط؟

 -4هل تستندون الى هذه الدراسات بعد المصادقة في تنفيذ المشاريع الخاصة بكم؟
 -5هل حدث وان انجزتم مشاريع لم تكن في التهيئة المصادق عليها؟ وما هي دوافع ذلك؟
هل تجدون أن مخططات شغل األراضي تساهم في التنمية ام هي مجرد دراسات؟
مقابلة رقم  :10مع جمعيات االحياء

تاريخ المقابلة ................................ :جمعية .................................
المستوى العلمي للمقابل........................................ :

 -1هل تعرفون معنى مخطط شغل األراضي؟
 -2هل تم اعالمكم به؟
 -3كيف شاركتم في اعداده؟
 -4هل قدم الجديد لحيكم؟

 -5ما هي نظرتكم لنتائج هذا المخطط على حيكم بعد مرور كل هذه الفترة؟

 -6هل تقترحون اعادة دراسة هذا المخطط؟
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لسكنية
الحضيرة ا

10
10
14
11

0-0

البلدية:
وبيات
لسكنية عبرالمند
األنماط ا

11

0-0

لسكنية
الحضيرة ا
حالة

12

الفصل
الصة
ت مهيد
-0
-0
-0

12
لفصلالثالث :مخططاتشغل األراضي
ا

أوال مخططاتشغل األراضيفي ظلالمخططالتوجيهيللتهيئة
توزيعالمخططاتعلىالمحيط العمراني
الوضعيةالحاليةلمخططاتشغ األراضي
تحليل وتقييم المخططاتالمدروسة
ثانيا
تقديم مخططاتشغ األراضيالمدروسة

21
21
22
22

0-0

قسي عبدال الم
مخططشغل األراضيالد

22

0-0

مخططشغ األراضيسركينة

29

2-0

فرنت
مخططشغ األراضيتا

10

-0

التهيئةالمقترحةفي إطار مخططاتشغل األراضي:

12

0-0

توجي هاتالمخططالتوجيهيللمخططاتالمدروسة:

12

0-0

قترحة
التهيئةالم

12

-0

ثالثا واقعالمخططاتالمدروسةبينالمصادقة والتطبيق
قسي عبدال الم.
مخططشغل األراضيالد

21

-0

مخططشغ األراضيسركينة.

21

-2

فرنت.
مخططشغل األراضيتا

21

الفصل
الصة
ت مهيد

22
لفصلالرابع الواقع والمأمول من مخططاتشغل األراضي
ا
91
الفاعلون والمتدخلونفيتحقيق مخططاتشغل األراضي
أوال دور
91

-0
-0

السكنالعمران والمدينة)
لدولة (وزارة
ا
لمحلية
الجماعات ا

90

-2

المستشارة
الهيئات
لمديريات و
ا

94

-4

الجمعيات

92

قبليةلمخططاتشغل ألرض
لمست
ثانياالبدائل ا
قترحةفي
فاعلين والسهرعلىتجسيد التهيئة الم
البديل األول:تدعيم دور ال
-0
إطار احترام مخططشغلألراضي.
البديل الثاني :إعادةالنظرفي مخططاتشغل االراضيفي إطار مراجعة
-0
تعمير.
قانونال
الفصل
خالصة

99

اخالصةالعامة

011

الملخصات
الملحق
لمراجع والمصادر
ا
الفهارس
 -0فهرسالجداول
 -0فهرسالخرائط
-2ف هرسالصور
 -4فهر االشكال
ف هرسالمواضع

91
92

010
014
012
001
001
000
000
000

ملخص

لعقود الماضيةتوسعا
طينةعلى غرارال مدنالجزائرية الل ا
مدينة قسن
شهدت
فق
السكن والمرا
يعا ،أدىإلىتشوهالمحيطالحضريوالحاجةإلى
انياسر
عمر
ميكانزمات
لبحث عنآليات و
العمومية ،وكانت الحاجة ملحةفي كل مرةإلى ا
يستجيبلكل
نتاج مجال عمراني متوازن
لتحكمفي إ
منشأنها أنتساعدعلى ا
سياسات
نتهاج
ستقاللإلى ا
لمجتمع ،ألمر الذي ألزم الدولة منذ اال
متطلبات ا
فشلهافي كل مرة
أثبتت
السياسات
عمرانية لمواج هة هذهالمشاكل .إال أن هذه
لتخطيطالعمراني،إلى أن جاءقانون
بمعاييرومقاييس ا
تعا دها عناألخذ
سبباب
ب
لتهيئ ة
لتوجيهي ل
لياته المتمثلةفي المخطط ا
لتعمير ()90-09كبديلبآ
تهيئة وا
ال
قنية
تبر أداة ردعيةفي جوهرهات
لتيتع
تعمير و مخططاتشغل االراضي ا
وال
طبيقها.
فيت
وفقا لما خططله،
تنظيمالعمراني
نتظر أنتحقق هذه األداةال
ولما كان من الم
سبابعديدة منها ماتعلقبطول مدةدراستها،
نجد أنهاقد حادت عن أهدافها أل
نتيجة لظروف طارئةتحول دون
السياسية أو
ومنها مايرجع إلى القرارات
تحقيقتهيئة
بتت هي ألخرى عجز هافيإيجاد إطارقادرعلى
احتر امها إذأث
تمع.
بيق على أرضالواقعلمواجهة مشاكل المج
قابلة للتط
متكاملة
نس جمة و
م
يقهاعلى أرضالواقع من
تطب
ومن هنا جاءاهتمامنالدراسة هذه ألداةلفهم مدى
تعامل معها
كيفتمال
الل دراسة حاالت واقعية لمخططاتشغل األراضي و
قتراح
ئيا مع ا
كليا أو جز
تجسيد ها
لتي أدتالى عدم
لوقوفعلىالعوامل ا
وا
الية عدماحتراممحتوى المخططات
بياإلشك
كفيل ةلوضع حدولونس
حلولن راها
المصادقعليها.
المفتاحية:
الكلمات
والتعمير،
يئة
لحضري ،النمو العمراني ،أدوات الته
تعمير ،المجال ا
ال
لحضري،
التخطيط ا

