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في ترشيد  دورهاالجماعات المحلية و 

 السياسة العمرانية



 
 
 

 شكس و عسفان

 الشكس ألاول للري علم بالقلم علم الاوسان ما لم

 ٌعلم و هحمد سبحاهه على إعاهته لي في إتمام هره املركسة

ل الشكس إلى أستاذي املشسف  و أتقدم بجٍص

 على قبىله إلاشساف على هره املركسة حمى بىعالم املحترم ألاستاذ

 بإزشاداته و تىجيهاته القيمت الري لم ًبخل علياو 

 كما ال أوس ى أن أتقدم بالشكس لكل من ساعدوي 

ب أو بعيد  في إهجاش هره املركسة من قٍس

مت  و أخص بالركس شوجتي الكٍس

ل إلى السادة ألاساترة  كما أتقدم بالشكس الجٍص

 أعضاء لجىت املىاقشت على قبىلهم مىاقشت هره

 ى كلاملركسة كما ال ًفىتني أن أتقدم بالشكس إل

 ساترة و مىظفي كليت الحقىق و العلىم السياسيتأ

 

  



 

 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلا 

 إلى من جعجص الكلمات عن ذكس مأثسها

 إلى من حلما أن ًسياني أثخطى دزجات العلم و النجاح 

 إلى الرًن لن أوفيهما حقهما مها قلت فيهما 

 إلى أمي زحمها هللا

 و أبي أطال هللا في عمسه

 إلى كل أفساد عائلتي شوجتي الكسيمة التي شجعحني 

 أعانها هللا بش يءولم ثبخل علي 

 ى إبنتي عائشة أميرةإل

 ثسكو بصماتهم في  رًنإلى كل الصميالت و الصمالء ال

 حياجي الرًن ًؤمنون بأن ألاخالق ال بد أن جسبق العلم

 و أن ثكون قاعدة إذ ال ًنفع علم بال أخالق

 صياد جمال-حقيقي بوعالم-حياة ليسيده-شياني الهوازي 

 بن علي محمد

 ل من جمعني بهم قسم واحدإلى ك

 إلى كل طلبة قسم العلوم السياسية عامة

  و إدازة محلية خاصة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقـدمـــــة



ةــــمقدم  
 

 أ
 

:مقدمـة
يعتبرررررم انعارررررمال انارررررملة انعا يرررررد نتطونررررردس  ارررررا يبررررريل ارررررط  ت وم رررررا و ايرررررتو  ان  رررررامة       
نرررررسنر تيرررررهم  ايرررررو انرررررطوت ارررررل   رررررت و رررررو ا رررررايي  تيرررررت ي  نهرررررا انب ايرررررا س ب يرررررد س فيهرررررا

اترررررررا  ا ررررررر  انرررررررطوت ات رررررررومة  رررررررال ايرررررررتو  انعارررررررمال فيهرررررررا اظهرررررررام انو ررررررر  ان يرررررررل نهررررررراس و 
ات ررررومس و انع رررر  فررررة  انررررد انطونررررد انات تنرررردس انتررررة تعررررم   انررررد اررررل اننو ررررا فررررة انا ررررات 

و ان زائرررررررم ع ت رررررررم، فرررررررل  رررررررسا ان يررررررر س فا رررررررس اعيرررررررت  ت   رررررررطم  انيرررررررت ا   .انعاما رررررررة
وا يل انتهيئرررررررد و إسا  مط رررررررا ايرررررررايمة انت ررررررروم انترررررررامي ة ن ررررررر سانعطيرررررررط ارررررررل ان  رررررررو  ان ا و يرررررررد

انارررررررررر م  فررررررررررة  26/751ف ررررررررررط  رررررررررطم ا اررررررررررم  سانعاما يرررررررررد فررررررررررة ان زائررررررررررم ا رررررررررس اعيررررررررررت  ت
انرررررس  يررررر   فترررررا اوا رررررتد انعارررررت بررررران وا يل اننم يررررريد انيرررررائطة بايرررررت  ا  ارررررا  17/76/7626

و نرررررسنر تررررر  اعيرررررتامام  سد  و يشرررررات  وافرررررط انتاييرررررز انع  رررررم يتعررررراما ارررررو انيرررررياطة انو  يررررر
إنرررررا صايرررررد  رررررطوم ا ارررررم  7651طييرررررابم  17فرررررة انعارررررت باناميرررررو  اننم يرررررة ان ررررراطم فرررررة 

و  ساناتعترررررر  بم  ررررررد انب ررررررا  و م  ررررررد انت زئررررررد 7615يرررررربتابم  62انارررررر م  فررررررة  15-21
و بعرررررط ا  رررررطم   س رررررو  وت  ررررر  تشرررررميعة ي رررررطم فرررررل انطونرررررد ان زائميرررررد فرررررة  رررررسا انا رررررات

يرررررد  ررررراوت ارررررل   نهرررررا اناشرررررم  انترررررط ت و فررررر ، انايرررررائت ا اوفرررررد ارررررل ان  رررررو  ان ا و 
اناتعت ررررد بانب ررررا س ب ررررما ت ظرررري  انعاررررمال و ا  رررر  ان يرررر  ان اررررانة انررررس  يعبررررم فررررل انهويررررد 
ان زائميرررررد انعاما يررررردس و انترررررة تشررررر ت  بارررررموم انع ررررروم و ا زا رررررد و  رررررسا ترررررما   ان برررررما  و 

 ه  و ل رررررررام   فرررررررة انا رررررررات اع ت رررررررار بانيررررررر ال انرررررررسيل ايرررررررتو  وا ان زائرررررررم و تم ررررررروا ارررررررومو 
 و فررررة فتررررمة اننتو ررررا   سيرررروا  فررررة انع ررررم انمواررررا ة انررررس  اررررا تررررزات ل ررررام  شررررا طة سانعاما ررررة

و بررررراناوازاة ارررررو سنررررررس ف رررررط فم ررررر   ساعيررررر ايد انترررررة  تنررررر    طيرررررد  ايترررررد و فاما رررررا ما يرررررا
ان  وارررررد ان زائميرررررد  اترررررد ارررررل ان يررررروط فترررررا تشرررررييط انب ايرررررا س  يررررر   ل    ب رررررا  فرررررة ا ررررري  

اما رررررة  و ا   رررررد فاما يرررررد  طيرررررطة ي ررررر   ل ييرررررت ي  نا اوفرررررد ارررررل انا رررررايي  و ان وافرررررط ف
و فرررررة سا  اع رررررام  سبرررررت اناشرررررم  ا ررررربو د ب وافرررررط ت ظيايررررردانت  يرررررد انا رررررططة ايرررررب ا ارررررل  

فررررر ل    تويرررررو فرررررة انت اعرررررا  انيررررر ا يد  و إ شرررررا  انارررررطل ان طيرررررطة ي رررررول وف رررررا نا   رررررا  
 س ررررسا نتا افظررررد فتررررا انا رررري  و ف ا ررررم  ان بيعيررررد ت  يررررد تيررررهم فتيهررررا ان هررررا  اعطاميررررد و

و ارررررل   رررررت ت يررررريل  سو ارررررل   رررررت ا اف رررررد انب رررررا  اننو رررررو  و ارررررا ي رررررا ب  ارررررل    رررررام
 انو   ان اانة نتاطل و انت اعا  اني ا يد ان  ميد.
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ب  
 

 بانش  رريد نهررا اناعتررم  انهيئررا وتشررميعياس  طيررتوميا انا تيررد ان اافررا  وتعررط     
 و ررال نتيرر ال انا تيررد انشرر ول إطامة ا يايرريد   ررطافها اناررانةس واعيررت  ت اناع ويررد

 سما يرردنعاا انو  يررد انييايررد اعفتبررام بعرريل ل ررسة ان  مافررة انا ررات تهيئررد ا  ررطا   ررس 
  افررطة تا ررت فهررةس ان زائررم  اإلطام  انيررت  تمتيرر  فررة بان ررد   ايررد نهررا فانبتطيررد

  ظرررررررررا  إطام  ع ام رررررررررز  فرررررررررة إطامةات هررررررررر  ان زائرررررررررم عل ي رررررررررول نهرررررررررا   يررررررررر  ان ام زيررررررررردس
إس   رررررب   رررررسا ان ظرررررا  ارررررل اظرررررا م انطونرررررد ان طي ررررردس انرررررس   سانوعيرررررا  نانارررررطل و انبترررررطيا  

اباشرررررررما بتوزيرررررررو وظائنهرررررررا فترررررررا ا  هرررررررزة اعطاميرررررررد ارررررررل  ررررررر ت اعيرررررررتو  يت رررررررت ات ررررررراع 
يرررررد ان ام زيررررردس انرررررس  يررررروز  انوظينرررررد اعطاميرررررد بررررريل انيرررررت د انام زيرررررد و بررررريل انا ررررران  انا ت

 انايرررررر ونيا اررررررل  با يررررررا ان ائاررررررد فررررررة   ررررررا  إ تياررررررة ن  رررررر    با فبررررررا  انتررررررة  ررررررة 
انعااررررد نتطونررررردس   و رررررا ارررررا تعمفررررر  اناااميرررررد اعطاميرررررد ارررررل ايرررررت طا  ت  ونو يرررررد و م ايرررررد 

  ررررب  اررررل صيررررم اناا ررررل فزنهررررا فررررل تررررع يما  انعوناررررد انتررررة بررررطوم ا  ف رررر  انهواررررا وانتررررة 
ا يرررررردس و ان زائررررررم إ ررررررط  انررررررطوت انتررررررة   ررررررب   اناااميررررررد  طيررررررطا نتانررررررا ي  اإلطاميررررررد و انعام 

اإلطاميررررد بعررررط ط ونهررررا ام تررررد اع نترررراق امتب ررررد امتبا ررررا و ي ررررا باعفتارررراط فتررررا انت  يررررد  ا ررررد 
فرررررة  انا رررررات انعاما رررررة انرررررس    رررررب  يمت رررررز فترررررا انت  يرررررد ان طي ررررردس  اناعتوارررررا  ان  مافيرررررد 

و  رررررر ا  نتميرررررري  ان و اررررررد  سنت ايررررررد انا تيررررررد عيررررررا  إل ررررررطا  ا سو اعيتشررررررعام فررررررل بعررررررط
 انمشيطة.
تا رررررت فرررررة  سو ا تارررررافة اترررررط وم س ررررر فرررررة انا ابرررررت وم ررررر  ان زائرررررم و رررررو ا ت ررررراط       

اظررررررررررا م تن يررررررررررر ان يرررررررررر  اع تاررررررررررافةس انتويررررررررررعا  اننو ررررررررررويدس  زاررررررررررد ان  ررررررررررتس تهارررررررررري  
ان ررررروا ةس افت ررررراط ان ا ررررر  ان اررررررانة و انبيئرررررة  صتررررر  اناما ررررررز ان  رررررميدس انب انررررردس تررررررمط  
ان رررررطاا  ان  رررررميدس  رررررت  رررررسا  ط  إنرررررا اوا هرررررد انت رررررطيا  اناتا ترررررد فرررررة ان ارررررو ان  رررررم  

ة انع رررررز انايررررر ت فرررررة انيررررر ل و  رررررت اشررررر تد ف رررررم اناتيرررررام س و  ينيرررررد إ شرررررا  ارررررطل ت  ررررر
   اناطلس  ت  ان موةس  طاا    ميد ا ئاد بافتااط ان    انماشط.

 فتراما  اإلشر  هرد اناشرم  بهرا   را  انو  يرد ما يردانعا انييايرد   رطا  ونت  ير      
إفرررطاط   ت  ررريمس انعاتيرررد  رررس    ررروام  ايرررو فرررة اتوا رررطة فهرررة انتعايرررمس  طوا 

 شرر ت وا  رر  وانتعايررم نتتهيئررد انتررو يهة انا  رر  فررة اناتا ترردما يررد انعا انا   ررا 
 تررو يهة با  رر  ا  رراة صيررم انررو ل ايررتو  فتررا بتطيررد يو ررط ع ب يرر  سما ررةا 
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ت  
 

 ا يايرريد وانايرر ونيد سما ررةا  شرر ت ا  رر  وا عيررا يتم ارر   وانررس س وانتعايررم نتتهيئررد
 انا راط د فترا ا ت رم انوعيرد طوم  ل انبتطيرد انرا تم رو انا   را   رس  إفرطاط فرة

ي ررررررروت انرررررررط توم ييرررررررم  فرررررررزا  ا إل انتشرررررررميعا  انا ظارررررررد نتعارررررررمال و اإلطامة انا تيرررررررد س ف ررررررر 
وانبيئيرررررد ارررررل اسنيرررررا  ا يايررررريد اناررررر  مة فرررررة ايرررررتو  انت  رررررم نارررررا تنم ررررر  ارررررل  رررررواب  و 
اعررررررررراييمس ان رررررررررما ا هرررررررررا اعمت رررررررررا  ان ارررررررررانة و  ررررررررراا ا عيرررررررررتاماميد ا  رررررررررطا  انت اويرررررررررد 

 ندا.انا تت
 

 أهمية الموضوع:
 

ن اافرررررا  انا تيرررررد فرررررة  يررررراة  ظرررررما نترررررطوم ان بيرررررم انترررررة تتعبررررر  افارررررل ان ا يرررررد انعاتيرررررد        
انارررررروا لس ف ررررررط يرررررر م  انطونررررررد ان زائميررررررد بافتبام ررررررا انشررررررمير اعيايررررررة فررررررة اعطامة انا تيررررررد 

اررررل ت يرررريل انظررررمو  ان ياتيررررد  سنهررررا  ررررت اعا ا يررررا   تررررا يتيرررر ا نهررررا ال ت ررررو  بهررررسا انررررطوم
و انا رررررات انعاما رررررة انا ترررررة  ا ررررردس  يررررر    رررررب    سنتاررررروا ل فرررررة  رررررت انا ررررراع  فاارررررد

فررررة  ينيررررد إ شررررا  اررررطل ت  ررررة انع ررررز   سانايرررر ونيد  بيررررمة فررررة فات هررررا نان اافررررا  انا تيررررد 
س  رررررررت اشررررررر تد انتويرررررررعا  اننو رررررررويدس اشررررررر تد تهاررررررري  ان ررررررروا ة و انايررررررر ت فرررررررة انيررررررر ل

 ان    انماشط. فتا انة و انبيئة نتاطل وسنر باعفتااطافت اط نت   ان ا
انا تيرررررد فرررررة أل ايرررررد انترررررة ت تيررررريها ان و ارررررد انمشررررريطة ن ارررررا ارررررل ان ا يرررررد انعتايرررررد  فررررر ل      

 ررررررب  و ت ظرررررري  انا ررررررات باناررررررطل و انت اعررررررا  انعاما يرررررردس و انررررررطوم انررررررس  يتعبرررررر  انتو يرررررر  و 
ة ايرررررطال انتهيئرررررد و انتعايرررررمس تع رررررة و ت  يررررر  اإل يررررر ا  بررررريل   شررررر د اناترررررط تيل فرررررانت يررررري  

نتت  ررررري  انعاما رررررة  رررررابو ا ونويرررررد و ا يرررررب يد فرررررة  طارررررد انا هررررروط انرررررس  تبسنررررر  ان اافرررررا  
    ط ت  ي  انت ايد اع ت اطيدس اع تاافيد وانعاما يد. انا تيد

       
 أهداف إختيار الموضوع:

انا تيرررررد بان و ارررررد انا تيرررررد فهررررر  إنرررررا     رررررط ترررررمتب  انييايرررررد انعاما يرررررد و ان اافرررررا  -1
 انمشيطة.

 و انت  ررررري  نتت ايرررررد انعاما يرررررد بشررررر ت ساعمفرررررد طوم انت  ررررري  فرررررة انت ايرررررد بشررررر ت فرررررا  -2 
  ا .
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ث  
 

إبرررررررماز طوم ا طوا  و ا   رررررررا  انتهيئرررررررد و انتعايرررررررم فرررررررة تمشررررررريط انييايرررررررد انعاما يرررررررد  -3 
 نت اافا  انا تيد.

مبررات إختيار الموضوع

 اناو و  إنا  يبا  ساتيد و   م  او وفيد.تم و  يبا  إ تيام 

 األسباب الذاتية:

طمايرررررد  رررررسا اناو رررررو س   ررررر  او ررررو  شررررر ت ا تااارررررا اتزايرررررطا فرررررة انيررررر وا  مصبتررررة فرررررة      
ا  يرررررررررمة ارررررررررل  ررررررررر ت اناتت يرررررررررا  و انب رررررررررو  و ان ررررررررروا يل ان ررررررررراطمة و  رررررررررمومة ايرررررررررتعاات 

ت ايررررررررد ا تيررررررررد اب يررررررررد فتررررررررا انا   ررررررررا  و  طوا  انتهيئررررررررد و انتعايررررررررم اررررررررل   ررررررررت ت  يرررررررر  
 انع   يد و ان    انماشط  ا د فة انا ات انعاما ة.

 األسباب الموضوعية:

 .ا تشام اناطل و ا  يا  انعاما يد فتا  يا  ا ما ة ان ان د نتزمافد 
  و ا ع ررررا  سنررررر فتررررا ان يرررراة انيوايررررد  سيررررو  و ررررعيد اناررررطل ان زائميررررد فررررة  صترررر  انا رررراع

 نتاوا ل.
   و بانتررررررانة انمصبررررررد فررررررة  ساإل يرررررر ا  انعاما ررررررة و اع تشررررررام ان  يرررررر  نتب ررررررا ا  اننو ررررررويدفررررررط

انمشرررررريطة  انا تيررررررد تيررررررييم انييايررررررد انعاما يررررررد انا تيررررررد بشرررررر ت ف   ررررررة ييررررررت ط إنررررررا ان و اررررررد
 فة تيييم  سا انا ات ان يا .

 

 إشكالية الدراسة:
 

اناهرررر  ف ررررط  ررررا    ررررس  انطمايررررد نتت ررررة ان ررررو  فتررررا انررررطوم  ساررررل  رررر ت  ررررت اررررا  م  ررررا      
انا تيرررررد فرررررة تمشررررريط انييايرررررد انعاما يررررردس وارررررل   رررررا ف رررررط تا ررررروم يررررر ان ا انمئييرررررة  نت اافرررررا 
فياا يتة 

 
 إلى أي مدى يكمن دور الجماعات المحمية في ترشيد السياسة العمرانية ؟            
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ج  
 

  اننمفيد انتانيد  و ت    س  اإلش انيد ت  إطما، انتيا ع 
 

التساؤالت الفرعية

 اا انهو  ان و اد انمشيطة وف  اتها بان اافا  انا تيد ؟ 
 اا   م انييايد و انت  ي  انعاما ة فتا انت ايد انا تيد ؟ 
  تمشررررررررريط انييايرررررررررد انعاما يرررررررررد ارررررررررا  رررررررررو طوم  طوا   و ا   رررررررررا  انتهيئرررررررررد و انتعايرررررررررم فرررررررررة

 ؟ انا تيد

فرضيات الدراسة

إنررررا ت  يرررر  ان و اررررد انمشرررريطة  ررررة فبررررامة فررررل تو يهررررا  ييايرررريد فااررررد و ا تيررررد تهررررط  -
 .ت ايد ا تيد

 تو ط ف  د و يطة بيل انييايد و انت  ي  انعاما ة و بيل انت ايد انا تيد.-6
تعتبرررررررم ا   رررررررا  انتهيئرررررررد وانتعايرررررررم ارررررررل   ررررررر  ا طوا  فرررررررة تمشررررررريط انييايرررررررد انعاما يرررررررد -1

 انا تيد.
 

 دراسة الموضوع: منهج
 

إل  بيعرررررررد اناو رررررررو   يرررررررط انطمايرررررررد و رررررررع ا  ارررررررا  فرررررررطة ات يرررررررما  نان و ارررررررد انا تيرررررررد      
انمشررررريطةس انييايرررررد انعاما يرررررد و ان اافرررررا  انا تيرررررد  فم ررررر  فتي رررررا توظيررررر  ا رررررا   ا تتنرررررد 

 و انتة تتا ت فة  
 

الدراسات الوصفية

طوم ان اافرررررررا    ظهررررررراماناتعت رررررررد بو ان زئيرررررررا  سنرررررررر إلبرررررررماز ان رررررررتد بررررررريل انانرررررررا ي        
اررررل   ررررت بيرررر  اناو ررررو  و بانتررررانة ييررررافط سنررررر  س وانا تيررررد فررررة تمشرررريط انييايررررد انعاما يررررد

 و  سنر  ا ا بت تيت ان  و  ان ا و يد. سفتا اننه  ب ومة  ف ت
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ح  
 

 المنهج التاريخي:
   

ترررر  اعفتارررراط فتررررا  ررررسا انارررر ه  اررررل  رررر ت تتبررررو اناما ررررت و ان رررروام  انتررررة اررررم   ن ررررط      
 و انعامال ب ند فااد نت زائم  بت و بعط اعيت  ت. سبها انييايد انعاما يد

 

 الدراسة: مقاربات

  امبا ا فة  س  انطمايد فتا فطة ا ن ط افتاط 
انييايررررررد انعاما يررررررد  انا تررررررم  انا ييررررررة  إلبررررررماز شرررررر ت ان هرررررراز انايرررررر وت فررررررل تشرررررر يت-7

 انا تيد.
انا ترررررررم  انب رررررررائة انررررررروظينة  نشرررررررمق انع  رررررررا  انوظينيرررررررد بررررررريل ا تتررررررر  انب رررررررا و انترررررررة -6

 تشم  فتا ت نيس انييايد انعاما يد.
انا ترررررم  ان رررررا و ة  نت تيرررررت ا تتررررر  انتشرررررميعا  انعاما يرررررد انترررررة ت ررررر  انييايررررردس ا هرررررا و -

      فتا ان  و   طوا  انتهيئد و انتعايم.
 

 صعوبات دراسة الموضوع:

 و بانتررررررررانة  ررررررررعوبد ت  رررررررريت انارررررررراطة انعتايررررررررد انتررررررررة تررررررررطم   ست   رررررررردا تررررررررد اناما ررررررررو ان
و فرررررة  نررررر  انو ررررر    رررررمة ان  رررررو  ان ا و يرررررد و انت ظيايرررررد و ت وفهرررررا و  سانييايرررررد انعاما يرررررد

 ااا  ع  اع     فتيها بش ت ط ي . ست ا م ا
  تت تررررر  انتعاارررررت اعهرررررا ب رررررسم  ترررررا ل او رررررو  انطمايرررررد  رررررو ا رررررات نعرررررطة فرررررمو  فتايرررررد او

 او و  ال ا ظوم يياية و ني  ا تاافة  و  ا و ة.  سا يت     از
 واو سنر  اون ا  ل   ي  ب طم اا ل باو و  انطمايد.

 

 الدراسة: تقسيمات

افتارررررط ا فترررررا   رررررد تت رررررول ارررررل  سفترررررا اإلشررررر انيد و  رررررسا انتيرررررا ع  اننمفيرررررد نإل ابرررررد     
 ا طاد و    د ف وت     اتاد و ة  اا يتة 

فررررررة انن ررررررت ا وت اإل ررررررام ان ظررررررم  و انانررررررا ياة ترررررر  ت يرررررريا  إنررررررا    ررررررد ابا رررررر  ت ررررررال 
اناب رررررر  ا وت اإل ررررررام ان ظررررررم  نت  رررررر  انماشررررررط ب ررررررند فااررررررد و ان و اررررررد انا تيررررررد انمشرررررريطة 
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خ  
 

انت ظرررررري  اإلطام  نتبتطيررررررد ترررررر  ت م  ررررررا فررررررة فت اون ررررررا فيرررررر  بشرررررر ت  ررررررا س  اررررررا اناب رررررر  ان ررررررا ة 
 اناب   ان ان  إنا انت ظي  اإلطام  نتوعيد.

 اررررا انن ررررت ان ررررا ة ف ررررط  بمز ررررا ف  ررررد انييايررررد انعاما يررررد بان اافررررا  انا تيررررد و بررررطوم       
 يررررا ا  إنررررا اب  رررريلس فنررررة اناب رررر  ا وت ت م  ررررا إنررررا   ررررم انييايررررد انعاما يررررد فتررررا انت ايررررد 

 فة اناب   ان ا ة ت اون ا انت  ي  نتت ايد و انت ايد انعاما يد انا تيد. انا تيدس  اا
فرررررررة ا  يرررررررم ت م  رررررررا فرررررررة انن رررررررت ان انررررررر  إنرررررررا طوم  طوا  نانا   رررررررا   انتهيئرررررررد و      

انتعايررررررم فررررررة تمشرررررريط انييايررررررد انعاما يررررررد انا تيررررررد و  ررررررط  يررررررا ا  إنررررررا    ررررررد ابا رررررر س فنررررررة 
انعاما يرررررررد فرررررررة  ان زائرررررررمس  ارررررررا فرررررررة اناب ررررررر   اناب ررررررر  ا وت ت م  رررررررا إنرررررررا ت ررررررروم انييايرررررررد

 س وفرررررررررة ا  يرررررررررم PDAUان رررررررررا ة ف   ررررررررر ا  نتا  ررررررررر  انترررررررررو يهة نتتهيئرررررررررد و انعاما يررررررررردن
  .POS    ا اناب   ان ان  نتا    ش ت ا ما ةن

و  تا رررررا انطمايرررررد ب اتارررررد و  رررررط تررررر  ان رررررطي  فيهرررررا فرررررل ارررررا تو رررررت  إنيررررر  انطمايرررررد ارررررل      
تعبرررر  ان اافررررا  انا تيررررد فررررة تمشرررريط انييايررررد انعاما يررررد فررررل انررررس  ت تررررائ  و بانررررطوم انبررررامز 

  مي  ا   ا  انتهيئد و انتعايم.
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 :تمهيد
 حجػػـ تزا ػػد إلػػ  أدى، المجتمعػػ ت معظػػـ شػػتدت  الػػذ  الحػػد ث التطػػ ر إف     

 هػػذ  عمػػ  سػػمة   انعك سػػ ت إلػػ  أدى ممػػ  الد لػػ ، عمػػ   الضػػط ط ت المط لػػب
 مػف مجم عػ  فػرض مػ   هػ  التنم  ػ ، الس  سػ ت مػف العد ػد تنف ػذ  اخفػ ؽ المجتمعػ ت
  ضػ  أجػؿ مػف د ل ػ  مؤسسػ ت عػدة طػرؼ مػف  االقتصػ د   الس  سػ   اإلصػحح ت

 إلػ  الػد ؿ مػف ة لعد ػد ذلػؾ دفػ  كمػ  ن جحػ ، تنم  ػ  س  سػ ت ضػمف المط لػب هػذ 
 تحا ػػؽ أجػػؿ مػػف الراشػػد الحكػػـ  تجسػػ د الػػد ماراط  الحكػػـ أسػػم ب تطة ػػؽ مح  لػػ 
 مفتػػـ  س  سػػ  تطة ػػؽ إطػػ ر فػػ  الػػد ؿ أصػػةحت ح ػػث الع مػػ ، الشػػؤ ف فػػ  الف عم ػػ 
 شػؤ ف فػ  لمفػرد الذات ػ    المشػ رك  اإلصػحح ق عػدة ت سػ   عمػ ، تعمػؿ راشػدال الحكػـ

 أ ل  ػ ت جػد ؿ عمػ  الاػ ن ف د لػ  إطػ ر فػ  رئ سػ   د را لػ  أصػة  الػذ  المجتمػ ،
 .اإلنم ئ   المجتم 

 

 )الحوكمة المحلية الرشيدة(الراشد للحكم النظري اإلطار: األول المبحث

 إذ التػ ر خ ، منظػ ر  خػحؿ مػف إال  ػتـ أف  مكػف ال الراشػد الحكػـ معنػ  فتػـ إف     
 ع مػؿ ةػنف فػ  االدراؾ الح صػؿ التنػ م  مػ  خ صػ  لعةػ  الػذ  الػد ر تج هػؿ  مكػف ال

 .الحكـ أسم ب رش دة مدى عم   ت قؼ اإلخف ؽ أ  النج ح
 

 الراشد)الحوكمة المحلية الرشيدة( الحكم لمفهوم السياسية التطورات: األول المطلب

 
 حداثػػ  فػػر ـ المع صػػر، ع لمنػػ  فػػ  ةػػ رزة مك نػػ  كمفتػػـ  الراشػػد الحكػػـ  حتػػؿ     
 .قر ف مف ألةعد تع د ت ر خ   خمف   ل  أف إال المفتـ 

 
  الراشد: الحكم نشأة الفرع االول:

 الفكر ػ  التصػ رات مختمػؼ إلػ  الراشػد الحكػـ مفتػـ  لظتػ ر الفمسػف   الجػذ ر تعػ د     
 :(1)  م م   أةرزه  الةشر   األنظم  مختمؼ عرفتت   الت  الاد ـ العتد ف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، تخصػػػػػػص الد ماراط ػػػػػػ    مػػػػػػذكرة م جسػػػػػػت رلمحمػػػػػػ ت،  ل ػػػػػػد خػػػػػػحؼ، تد ر المؤسسػػػػػػ ت الد ل ػػػػػػ  فػػػػػػ  ترشػػػػػػ د الحكػػػػػػـ ا (1)

 .20، ص.2010-2009، الرش دة، كم   الحا ؽ، ج مع  منت ر  قسنط ن 
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 فاػػد، متعػػددة لطػػ ت فػػ  قػػر ف منػػذ  ظػػؼ (Gouvernance)  الحكػػـ مصػػطم      
 تحػػت ما طعػ  شػػؤ ف إدارة إلػ  لإلشػػ رة فرنسػ  فػ  عشػر الثػ ن  الاػػرف فػ  اسػتعمؿ
 حػ ف فػ  ، الممػؾ عػف ن  ةػ   الاضػ ئ    العسػكر   الم ل ػ  شػؤ نت   ػد ر إقطػ ع  سػمط 
 مؤسسػػ  لتم  ػػز االنجم ػػز المػػؤرخ ف لػػدى ال سػػط  العصػػ ر فػػ  الحكػػـ مفتػػـ  ةػػرز

 تشػػ رلز  سػػرد ن   م نػت ة ػد مممكػ  ممػؾ فػػ ف 1840 سػن   فػ  اإلقط ع ػػ ، السػمط 
 االقتصػػ د  الكسػػ د لحػػؿ مشػػكم  كإطػػ ر ، (Buon governo) مصػػطم  اسػػتخدـ ألةػػرت
 أخػرى مػرة ظتػر المفتػـ  هػذا أف   ػر ،(1)آنػذاؾ المممكػ  فػ  حػؿ الػذ  التسػ  ر  سػ  
 الشػرك ت عمػؿ عػف ل عةػر االنجم ز ػ  المطػ  فػ  العشػر ف الاػرف مػف األخ ػر الرةػ  فػ 

 نت  ػ  فػ  أ  الفتػرة نفػس  فػ  المتسػ رع ، الع لم ػ  التطػ رات خضػـ فػ   المنظمػ ت
 الػػد ل   الةنػػؾ الد ل ػػ  المؤسسػػ ت قةػػؿ مػػف التعة ػػر اسػػتخداـ أع ػػد الثم ن نػػ ت عاػػد

 المطةاػ  لمةمػداف الج ػدة الع مػ  الس  سػ  ةمعػ   ر لمتعر ػؼ  ذلػؾ الػد ل ، الناػد  صػند ؽ
 الت كمػ ، التعػد ؿ  ةػرام  الس  سػ ت هػذ  أف إال  اإلصػحح، التعػد ؿ  س  سػ ت لةػرام 
  قػػد األهػػداؼ، تحاػػؽ لػػـ الناد ػػ    الم ل ػػ  اإلصػػحح ت الخصخصػػ  الجد لػػ  إعػػ دة

 االجتمػػ ع  ة لةعػػد تتػػتـ لػػـ أنتػػ  كمػػ  جتػػ ، مػػف الػػد ؿ قةػػؿ مػػف لمناػػد تعرضػػت
 تػدن  فػ  سػ همت التػ  التاشػؼ س  سػ ت فػرض خػحؿ مػف  تضػ  مػ   هػذا لممػ اطن ف،
 س  سػ   آثػ ر ذات سػمة   مػف انعك سػ ت عنتػ   نجػر مػ  مػ  لألفػراد، المع شػ  المسػت ى

 مػػف إدارة المجتمعػػ ت فػػ  المتحػػدة األمػػـ ةرنػػ م    ركػػز خط ػػرة،  أمن ػػ   اقتصػػ د  
 ةشػػرع    تعمػػؽ مػػ   هػػ  الس  سػػ  االتجػػ   اتج هػػ ت، ثحثػػ  عمػػ  الج ػػد الحكػػـ خػحؿ

 الع مػػ  اإلدارة عمػػؿ حػػ ؿ ف ػػ  العمػػؿ  ػػد ر الػػذ  التانػػ   االتجػػ   السػػمط  الس  سػػ  ،
 تعمػؽ مػ  كػؿ ةػ    اصػد االجتمػ ع  -االتجػ   االقتصػ د     ف عم تتػ ، كف  تتػ   مػدى
 الس  سػ ت طة عػ  ،  كػذلؾ(2)الد لػ  عػف اسػتاحل   مػدى المػدن  المجتمػ  ةن ػ  ةطة عػ 
  طة عػػ  المػػ اطن ف عمػػ   تنث رهػػ   االجتمػػ ع  االقتصػػ د  المجػػ ل ف فػػ  الع مػػ 

  أدة  ت ف  متدا ال الحكـ مفتـ  ةذلؾ أصة   قد أخرى، جت  مف الخ رج   عحق تت 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .20 ل د خحؼ، نفس المرج ، ص.( 1)
محم ػػػػػػػ  فػػػػػػػ  الجزائػػػػػػػرت، مػػػػػػػذكرة م سػػػػػػػتر، تخصػػػػػػػص شػػػػػػػت ن ز  رشػػػػػػػ ن ، تالحكػػػػػػػـ الراشػػػػػػػد   متطمةػػػػػػػ ت إصػػػػػػػحح اإلدارة ال( 2)

 . 8العمـ  الس  س  ، ج مع  ةسكرة، ص.س  س  ع م    إدارة محم  ، كم   الحا ؽ   
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 الحكػػـ الم ضػػ  ، الاػػرف مػػف التسػػع ن ت منػػذ الع لم ػػ  النا شػػ ت الفكر ػػ   فػػ  الس  سػػ 
   James roseau & Ernest  (1993)عنتػ   عةػر كمػ  حك مػ  ةػد ف حكػـ :العػ لم 
 الػػد ماراط  ةتعة ػػر  الحكػػـ ،Jan Kooi man   (1993) ةتعة ػػر الحػػد ث الحكػػـ

James March et Johan Olsen   (1995)    مركػػز دراسػػ  لنػػدف فػػ  أنشػػن كمػػ 
 لجنػػ  المتحػدة األمػػـ منظمػ  أسسػت أخػػرى جتػ   مػف ، (1992عػػ ـ ) العػ لم  الحكػـ
 (.1995) ع ـ الع لم  الحكـ
 التػ  الرأسػم ل  ، الػنظـ إل  الد ؿ مف كث ر اتج   تزا دت نت ج  الح كم  أهم   ف ف  هكذا     
 النمػ  مػف مرتفعػ  معػدالت لتحا ػؽ الخ صػ ، الشػرك ت عمػ  كة ػرة ف تػ  ةدرجػ  االعتمػ د  كػ ف

 نت جػ  هػ ، الد ل ػ  االهتم مػ ت صػدارة إلػ  هػذا الم ضػ ع ارتاػ    أف خ صػ  ،(1)االقتصػ د 
 الاطػ ع أدا  عمػ  كة ػر ةشػكؿ   مػ   ػؤثر عنتػ   نػت  أف المت قػ   مػف متعػددة، ع امػؿ تضػ فر
 االقتصػ د إدارة أ  عمػ  ،جتػ  مػف لمػد ؿ الػ طن  المسػت ى عمػ  الخػ ص الاطػ ع أدا  أ  العػ ـ

 تمػؾ عػف تختمػؼ العػ ـ ة لاطػ ع المتعماػ  الحكػـ إدارة مسػ ئؿ أف مػف ةػ لر ـ   ك فػ ، الػد ل 
  ةاػ  لكػف الػد ل ، االقتصػ د  النظػ ـ إدارة م ضػ ع فػ   تختمػؼ ،الخػ ص ة لاطػ ع المرتةطػ 

 .(2) المستد ـ النم  لعمم   الزم   شكؿ شرط  السم ـ الحكـ

 )انًحهيت انرشيدة انحىكًت( انًحهيت نإلدارة انراشد انحكى يفهىو :انفرع انثاني

 المحمػ  المسػت ى إلػ  المركػز  المسػت ى مػف الح كمػ  ةمفتػـ  االنتاػ ؿ مح  لػ  إف     
 الحك مػ  أف إذ   الح كمػ ، الحك مػ  مفتػـ  ةػ ف أ  المفتػ م ف ةػ ف ة لما رنػ   سػم 
   عمػ  إدار ػ  أةن ػ  مجم عػ  مػف  تكػ ف هػـر مػف تتشػكؿ عم م ػ  سػمط  هػ  كمفتػـ 
 إلػػ   شػػ ر مػػ  هػػ  أخػػرى ةعةػػ رة أ  الاػػرار،  حتكػػر الػػذ  الحكػػ م  الجتػػ ز رأسػػت 

  قػػ ن ن  إدار  إطػػ ر الاػػرارات فػ  تتخػذ ظمتػػ  فػ   التػػ  لمد لػ ، الرسػػم   المؤسسػ ت
  جعػؿ الح كمػ  مفتػـ  ة نمػ  الم ل ػ ، لممسػ  ل  تخضػ  ةطر اػ  المػ ارد  تسػتخدـ محػدد
   كتس ف آخر ف ف عم ف ج نب إل  الارار صن  ف  ف عؿ مجرد الحك م  مفتـ  مف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
العرة : ح ل  د ؿ شم ؿ عةد الرزاؽ حة ر، تااللتزاـ ةمتطمة ت لجن  ة زؿ كمدخؿ إلرس   الح كم  ف  الاط ع المصرف  ( 1)

 .78.الجزائر، العدد الس ة ، ص-افر ا  ت، مجم  اقتص د  ت شم ؿ افر ا  ، ج مع  شمؼ
، تإدارة الحكـ   الع لم :  جت  نظر اقتص د  ت، الطةع  األ ل ، اإلم رات العرة   المتحدة: مركز 2) ( إةراه ـ فر د ع كـ 

          .8،7 .ص، ص 2006نشر،االسترات ج   لماإلم رات لمدراس ت   الةح ث 
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 المػػدن ، المجتمػػ   مك نػػ ت  االجتمػػ ع  ف االقتصػػ د  ف ك لشػػرك   ة لطػػ  أهم ػػ  ةػػد رهـ
 لتحا ػؽ  خ صػ  ع مػ  أخػرى ه ئػ ت إلػ  ة إلضػ ف  ،الحك مػ  تشػمؿ الح كمػ  أف أ 

 معنػ  عػف التعة ػر د ف متعػددة معػ ن  عػف الح كمػ  مضػم ف   ػدؿ مر  ةػ ، نتػ ئ 
 الػػد ل  ف لةنػػؾ، كث ػػرة ةنةعػػ د  تم ػػز  االختص صػػ ت كػػؿ فػػ  لدخ لػػ  نظػػرا  ،محػػدد
  جتػ   مػف إنسػ ن  ، ةعػدا لػ  أف المتحػدة األمػـ تػرى ة نمػ  االقتصػ د ، ةعػد  مػ   تع مػؿ
 الس  سػػ   السػػمط  مم رسػػ  عػػف تعة ػػر ظ هرهػ  فػػ  أنتػػ   جػػد لمح كمػػ ، الة حػػث نظػر

 المنظمػػ ت أ مػػب طػػرؼ مػػف الماػػدـ التعر ػػؼ  هػػ   مػػ ارد  المجتمػػ  لشػػؤ ف  ادارتتػػ 
 آل ػػ ت عمػػ  ة ألسػػ س  ػػدؿ قػػد ـ مفتػػـ  األمػػر  اقػػ  فػػ  الح كمػػ   مفتػػـ  الد ل ػػ ،

 الػد ماراط ، العمػؿ فمسػف  مػ   تفػؽ ةمػ  الس  سػ  الاػرار صػن  فػ  تشػترؾ  مؤسسػ ت
 ق ػ دات ةػ  تاػـ  حكػـ  عنػ   أصػة  المفتػـ  هػذا عمػ  طػرأ قصػ ر عاػد ف  منػذ أنػ    ػر

  تحا ػػؽ المػػ اطن ف ح ػػ ة ن ع ػػ  لتحسػػ ف كفػػ  ة ذات إدار ػػ   أطػػر منتخةػػ  محم ػػ 
 محػػددة تعػػ ر ؼ عػػدة  هنػػ ؾ  دعمتػػـ، مشػػ ركتتـ عةػػر ةرضػػ هـ ذلػػؾ   رفػػ ه تتـ،

 :أهمت  المحم   لإلدارة الراشد الحكـ لمفتـ 
 

 :  الرشيدة المحمية الحوكمة
 مػػف المحمػػ ، المجتمػػ  عمػػ  الرق ةػػ   مم رسػػ  الس  سػػ   السػػمط  اسػػتخداـ  هػػ      
 عػػف صػػدر الػػذ  اإلعػػحف    ضػػ  ،(1) االجتم ع ػػ  االقتصػػ د   التنم ػػ  تحا ػػؽ أجػػؿ

 عن صػر 1996 د سػمةر فػ  صػ ف   فػ  عاػد الػذ  إلدارة المػدف الػد ل  اإلتحػ د مػؤتمر
 :الت ل  النح  عم  الرش دة المحم   الح كم 

 المختمف . المحم   المست   ت إل  المحئم  الع م  األنشط  مسؤ ل   ناؿ - 1
 المحم . المست ى عم  األنشط  ةتمؾ لما  ـ ك ف    م ارد م ل   المركز   - 2
 المحم . الارار صن  ف  لمم اطف حا ا   مش رك  - 3
 .(2)المحم  االقتص د خصخص  شننت  مف الذ  الظر ؼ تت ئ  - 4

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
            .47، نفس المرج ، ص.( شت ن ز  رش ن 1)
الحكػػػػػـ الراشػػػػػد   مشػػػػػكم  ةنػػػػػ   قػػػػػدرات اإلدارة المحم ػػػػػ  فػػػػػ  الجزائػػػػػرت، مجمػػػػػ  الت اصػػػػػؿ، ج معػػػػػ  أةػػػػػ  ط شػػػػػم  ة مػػػػػد ف، ت( 2)

 .30.، ص2010، ج اف 26تممس ف، عدد -ةكر ةما  د
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 لمعمػ ؿ التسمسػم  التجن ػد عمػ  الا ئمػ  تالطر اػ  ةننتػ  المحم ػ  الح كمػ  تعػرؼ كمػ      
 مػف الار ةػ  األقػ ل ـ فػ  الجم عػ  لػدى الػ ع   خمػؽ المسػ هم  أشػك ؿ إدخػ ؿ خػحؿ مػف

 منتػ   التػدؼ الحػ الت، حسػب ةمػد  ت ر ف ػ  ط ائػؼ عػف عةػ رة هػ  العػ مم فت  التػ 
 تعةػر كمػ  اإلقمػ ـ، هػذا لتشػخ ص معػ   التجػ نس اإلقمػ ـ نفػس إلػ  العػ مم ف ق ػ دة هػ 

  تسػػ  ر التنم ػػ  حػػ ؿ لمعػػ مم ف محم ػػ  ع مػػ  س  سػػ   ت ج تػػ ت تعػػف المحم ػػ  الح كمػ 
 ال طن ػػ  االسػػترات ج  ت انطػػحؽ ناطػػ  هػػ ت المحم ػػ  ف لح كمػػ  االجتمػػ ع ت، محػػ طتـ

 ت ز ػػ  إعػػ دة رهػػ ف كػػذلؾ  هػػ  الس  سػػ ، ة لخطػػ ب  االنجػػ زات النشػػ ط تػػرةط التػػ 
 .(1) أخرىت سمط ت إلظت ر أ  منظم  سمط ت لدعـ ق      س م  الع مم ف سمط ت
 الاػرار صػن  عمم ػ  نفػذت التػ  الطػرؽ إلػ   شػ ر المعنػ : ةتػذا المحمػ ت  تالحكػـ     
 أف  عنػ  : الرشػ دت المحمػ   تالحكػـ المع ػ ر ، المػدى عمػ  ةتػ  المحمػ  المسػت ى عمػ 
 تخضػػ  متف  تػػ ، ةػػدرج ت هػػ  الع مػػ  المحم ػػ  الشػػؤ ف سػػ ح  فػػ  الاػػرار صػػن  عمم ػػ 
  المشػػ رك ، إلػػ  الحكػػـ متجتػػ   شػػف ف  مفت حػػ   هػ  المػ اطن ف عمػػ   اإلشػػراؼ لمتػدق ؽ

   .(2)المحم  الحكـ ف  ال احد الةعد ه  المعن  ةتذا المحم   ف لحك م ت
 احت  جػػ ت عػػف  المعةػػر المػػنظـ اإلطػػ ر المحمػػ ، الراشػػد الحكػػـ  مثػػؿ كمػػ      

 أس سػ   مةػ دئ سػت  ت لمػ ف اندر ػ  المفكػر  ضػ  اإلطػ ر هػذا  فػ  السػك ف،  تطمعػ ت
 :األح    سك ف م  حا ا  ح ار ةإجرا  تعمؽ م  خ ص  الحك م  لمعمؿ ةت   سترشد

 تاػد ر خػحؿ مػف عم تػ   التعػرؼ األح ػ   تمػؾ داخػؿ تعمػؿ التػ  اآلل ػ ت معرفػ  -1
 .السك ف أ ض ع

 . الد ماراط  التمث ؿ طر ؽ عف لتص رات السك ف محئم  أشك ؿ عف الةحث - 2
 .قط ع    اقؿ عم م   أكثر ل صة  الحك م  العمؿ تح  ؿ - 3
 .االجتم ع   لألنم ط الحك م   األنم ط إخض ع -4
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بين مقارنت دراست :المتجذدة الطبيعيت الموارد استخذام سياساث اطار في المستذامت الريفيت التنميت،تط لة  ر  ض( 1)

 العمـ  كم   المستدام ،  التنم   الد ل  االقتص د تخصص منش رة،   ر م جست ر مذكرة ،"والمغرب تونس -الجزائر
    .123ص. ،2011-2010،سط ؼ-سعة  فرح ت ج مع  التس  ر،  عمـ  التج ر    العمـ  االقتص د  

      .47، ص.مرج  س ةؽالشت ن ز  رش ن ،  (2)
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 .(1)  الهتم م تتـ السك ف إلمك ن  ت محئـ تص ر -5
 

 الراشد الحكم ظهور دوافع :الفرع الثالث
 س  سػػ   ع امػػؿ إلػػ  الفتػػرة هػػذ  فػػ  الراشػػد الحكػػـ مفتػػـ  ظتػػ ر أسػػة ب تػػدرج     

  الػػ  السػػ ف  ت ، االتحػػ د  ز اؿ الةػػ ردة الحػػرب انتتػػ   ةعػػد العػػ لـ فػػ   ا د  ل ج ػػ 
 لتةنػػ  الن م ػػ  الػػد ؿ مػػف العد ػػد ت جػ  ةعػػد خ صػ  الد لػػ  ةػد ر تػػرتةط أخػػرى ع امػؿ
 ظتػ ر د افػ  تاسػ ـ  مكػف هنػ   مػف ، ة لع لمػ   سػم  مػ   ظتػ ر الرأسػم ل  المػنت 
 :(2) م  م  إل  الراشد الحكـ

 : م  ف م  الس  س   الد اف   تتمثؿ :سياسية دوافع - 1
 حضػ  ح ػث الفسػ د، ةمك فحػ  الػد ل  االهتمػ ـ تزا ػد   الةػ ردة الحػرب نت  ػ  -1-1

 ز اؿ لةدا ػ  نظػرا المتما ػ ،  الػد ؿ الم نحػ  الػد ؿ قةػؿ مػف  اسػ  ة هتمػ ـ األمػر هػذا
 . الخ رج   الداخم   الشؤ ف ة ف الف صم  الخط ط

 الػػذ  الجد ػد العػ لم  ة لنظػ ـ  سػم  مػ  ظتػ ر   االشػتراك   المعسػكر انت ػ ر -1-2
 الد ل ػػ  االقتصػػ د   العحقػػ ت ةن ػػ  فػػ  التصػػدع ت  مػػف سمسػػم  حػػد ث عمػػ  سػػ عد

 الطػ ة  عم تػ   طمػب إل ػد  ل ج  ت الشػرق  المعسػكر د ؿ تةنػ  فػ  سػ هـ ممػ   ه كمتػ ،
 حػد د عةػرالد ماراط ػ   الاػ ـ  تسػرب  الشػم ل   الع لمػ  م جػ  تنػ م   كػذلؾ ،الم ةرال ػ 
 ثػ رة ةعػد خ صػ  العػ لـ، عمػ  الطرة ػ  االسػتعم ر   الت منػ  تمثػؿ  التػ  الن م ػ  الػد ؿ

 المسػػت ى عمػ  اقتنػ ع هنػ ؾ أصػة  ح ػث االلكتر ن ػ ،  الخػدم ت المعم مػ ت تكن ل ج ػ 
 مسػنل   عػد لػـ  أنػ  الػد ل ،   االسػتارار األمػف عمػ  سػمة  تػنث ر لػ  الفسػ د ةػنف الػد ل 
 الػػد ؿ ة قتصػػ د  ت حتػػ   عصػػؼ أصػػة  ةػػؿ الد لػػ  حػػد د ضػػمف محصػػ رة داخم ػػ 
 .(3)األخرى

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .46. ل د خحؼ، مرج  س ةؽ، ص( 1)
إدارة  ، تخصػػػػػػػػصتد ر الح كمػػػػػػػػ  المحم ػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  إرسػػػػػػػػ   المػػػػػػػدف المسػػػػػػػػتدام ت، مػػػػػػػذكرة م جسػػػػػػػػت ر( نصػػػػػػػر الػػػػػػػػد ف لةػػػػػػػ ؿ، 2)

، 2012-2011 رقمػػػػػػ ، -الجم عػػػػػػ ت المحم ػػػػػػ    اإلقم م ػػػػػػ ، كم ػػػػػػ  الحاػػػػػػ ؽ   العمػػػػػػـ  الس  سػػػػػػ  ، ج معػػػػػػ  ق صػػػػػػد  مرةػػػػػػ ح
 .25-23.ص ص

              .11-10.مرج  س ةؽ، ص صالشت ن ز  رش ن ، ( 3)
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 االسػػتةداد جػػرا  مػػف الس  سػػ  اإلصػػحح  رؤى الس  سػػ  االسػػتارار   ػػ ب -1-3
 ك نػت  التػ   الط ئف ػ  األهم ػ  الحػر ب  انتشػ ر الن م ػ ، الػد ؿ مػف كث ػر فػ  الطرةػ 
 .أزم تت  مف لمخر ج الد ؿ تمؾ ةت  تمتـز جد دة آل   عف لمةحث سةًة 
 المػدن  المجتمػ  منظمػ ت لػدى ظتػر الػذ   االجتمػ ع  الس  سػ  النضػ ؿ ر ح -1-4
 التشػ رك    الد ماراط ػ   مةػ دئ إرسػ   إلػ  المنظمػ ت هػذ   دعػ ة العػ لـ أنحػ   كػؿ فػ 
 .الس  س   الع م  الارارات صن  ف 
  :إدارية  دوافع - 2
 : م  م  اإلدار   الد اف  ة ف  مف
 مػف  ثا ف ػ ، فكر ػ  تحػ الت مػف عنػ  نػت   مػ  الد لػ  أدا ر فػ   الكة ػر التط ػر     
 تار ػػر فػػ  المػػدن  لممجتمػػ   ممثػػؿ الع مػػ ، الس  سػػ ت صػػن  فػػ  رئ سػػ  ف عػػؿ

  تاػػد ـ الػػدخؿ  ت ز ػػ   ادارتتػػ  المشػػر ع ت تنف ػػذ  مت ةعػػ  الخطػػط   ضػػ  الس  سػػ ت
  المجتمػ  الد لػ  شػؤ ف إدارة فػ  متعػدد ف شػرك   ةػ ف مػف شػر ؾ مجػرد إلػ  الخػدم ت
 هػػؤال  المػػدن   المجتمػػ  الجنسػػ  ت المتعػػددة  الشػػرك ت الخػػ ص الاطػػ ع فػػ  ممثمػػ ف
  المسػػ  ل   الشػػف ف   الرق ةػػ  فػػرض مػػف المز ػػد إلػػ   ػػدع ف أصػػةح ا الػػذ ف الشػػرك  

 االقتصػ د فػ  الد لػ  تعػد لػـ هنػ   مػف لمد لػ ، اإلنم ئ ػ  الس  سػ ت  ضػ  فػ    سػ هم ف
 .(1)نظرا لتزا ده  التنم   ةمتطمة ت ال ف   عم  تمتـز الحد ث

 : م  كم   ه  :والمالية االقتصادية  الدوافع - 3
 عاػػد فػػ  العػػ لم  الصػػع د عمػػ  االقتصػػ د   الظػػ اهر مػػف  مجم عػػ  ةػػر ز -3-1

 السػػم  تةػػ دؿ  سػػرع  االقتصػػ د   ك لع لمػػ  الم ضػػ ، الاػػرف مػػف  الثم ن نػػ ت السػػةع ن  ت
 عػػف الكشػػؼ فػػ  ةػػد ره  سػػ همت  التػػ  الجمرك ػػ  الحػػ اجز إلطػػ   ةفضػػؿ  الخػػدم ت
الراشػد  الحكػـ فكػرة أكسػب ممػ  التنم ػ ، عمم ػ ت تػ  ف تػتـ التػ  المؤسسػ   الة ئػ  ضػعؼ
 فػ  الم ازنػ  عجػز ارتفػ ع الظػ اهر هػذ  أهػـ ةػ ف  مػف ،(2)ة لطػ  تطػ را   كة ػرة أهم ػ 
 الد ؿ عم  حدة أكثر الظ اهر هذ  ك نت  قد س ا ، حد عم   الن م   المتادم  الد ؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
     .11، ص.المرج  نفس  (1)
   .المرج  نفس ، المك ف نفس ( 2)
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 نسػػة  ارتفػػ ع فػػ  سػػةة   كػػ ف االقتصػػ د اسػػتاراره   عػػدـ إلػػ  أدى ممػػ  الن م ػػ ، 
 الفاػر حػدة  ز ػ دة الشػرائ   الاػدرة عمػ  انعكػس مػ   هػ  التضػخـ، معػدالت   المد  ن ػ 

 .ةت 
  التج ر ػ ، العم ل ػ  التػدفا ت  تم  ػؿ الع لمػ  عمم ػ  ةتػ  تخطػ ا التػ   السػرع  -3-2

 الد ل ػػ ، االقتصػػ د  ت فػػ  تط ػػرات  مػػف أفرزتػػ   مػػ  الم ل ػػ ، الخػػدم ت خػػ ص  ةشػػكؿ
 الع لم ػػ  األسػػ اؽ  فػػت  جتػػ ، مػػف الػػد ل  الصػػع د عمػػ  الشػػرك ت تػػ ط ف طر ػػؽ عػػف

 .أخرى جت  مف التع محت نم   ضم ف
 تط ػػرات ت اجػػ  الام مػػ  العاػػ د خػػحؿ العػػ لم  االقتصػػ د إدارة  أف مػػف التنكػػد -3-3

 العػػ لم  االقتصػػ د فػػ  أطرافػػ  الن م ػػ  الةمػػداف مػػف لمعد ػػد أصػػةحت فاػػد جذر ػػ ، ةصػػ رة
 التم سػؾ تحا ػؽ فػ  العجػز إلػ  أدى ممػ  الت  كػؿ، هػذ  فػ  أهم تػ  تػنعكس ال الػذ 

 تحكػـ التػ  االجػرا ات    الس  سػ ت الا اعػد  أف ، ر ػ  التج الم ل ػ  الػنظـ فػ   االتسػ ؽ
 السػػ ح  عمػػ  تط ػرات مػف الع لمػػ  ظػػ هرة أفرزتػ  مػ  مػػ  تػػتح ـ تعػد لػـ العمم ػػ  هػذ 

 العمػػؿ ةػػرام   جتػػت التػػ  الجد ػػدة الم ةرال ػػ  أف إلػػ  المفكػػر ف ةعػػض   ػػرى الد ل ػػ ،
 المرجػ ة األهػداؼ تحاػؽ لػـ الم ضػ  الاػرف مػف األخ ػر ف العاػد ف خػحؿ الع لم ػ  لمتنم ػ 
 فػػ  المسػػ  اة  عػػدـ الفاػػر  اسػػتمر الم عػ د االقتصػ د  النمػػ   تحاػػؽ لػػـ ةح ػػث منتػ 

 متصػػ عد، تػػنـز فػػ  الن م ػػ  الػػد ؿ فػػ  الػػد  ف مشػػكم  اسػػتمرار  فسػػر مػػ   هػػ  العػػ لـ،
 ال اجػػب مػػف فكػػ ف اقتصػػ د ، نمػػ  معػػدالت تسػػج ؿ ف تػػ  تػػـ التػػ  الفتػػرات فػػ  حتػػ 
 .(1)التنم   تحاؽ جد دة استرات ج   عف الةحث

 تحا ػؽ فػ  المتادمػ  الػد ؿ طػرؼ مػف الن م ػ  لمػد ؿ المادمػ  المسػ عدات فشػؿ -3-4
 الاػػدرات ضػػعؼ ةسػػةب ،(المسػػتداـ  النمػػ  التنم ػػ   تعز ػػز الفاػػر مػػف الحػػد) أهػػدافت 
 المسػػ عدات هػػذ  تماػػ  فػػ  ة لفشػػؿ اتسػػمت  التػػ  الفا ػػرة، الةمػػداف لحك مػػ ت اإلدار ػػ 
 الدراسػ ت إحػدى فػ  جػ   مػ   هػ   اسػ ، نطػ ؽ عمػ  الفسػ د  انتشػ ر التنم ػ ،  مشػ ر  
 ةػػ ف الحد ثػػ  العاػػ د مػػدار  عمػػ  سػػمة   عحقػػ  هنػػ ؾ ةػػنف الػػد ل ، لمةنػػؾ الت مػػ 

 الد ل   الم ل   المس عدات مف الكث ر تمات الةمداف ةعض أف ح ث  النم  المس عدات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

       .12المرج  نفس ، ص.( 1)
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 ما رنػػ  قم مػػ  مسػػ عدات تماػػت أخػػرى د ؿ ة نمػػ  انخفػػض، ف تػػ  الػػدخؿ مسػػت ى أف إال
 أف عمػ  أكػدتالدراسػ   فتػذ  كة ػر، ةشػكؿ ارتفعػت ةتػ  الػدخؿ مسػت   ت أف إال ةػ أل ل 
  هػ  فاػط الم ل ػ  الاػدرات  ل سػت التنم ػ  عمم ػ  فػ  د را كة ػرا  لتػ  الع امػؿ مػف العد ػد
 هػػذ  لنجػػ ح أس سػػ  الراشػػد الحكػػـ أف تعتةػػر الم نحػػ  الجتػػ ت جعػػؿ الػػذ  األمػػر

 المسػػ عدات  تاػػد ـ التنم ػػ  ارتةطػػت الحػػ ف ذلػػؾ  منػػذ النػػ م ، العػػ لـ فػػ  المسػػ عدات
 .الن م   الد ؿ ف  الراشد الحكـ ة عتم د
 ةػػر ز فػػ  سػػ همت التػػ  األخػػرى األسػػة ب مػػف العد ػػد هنػػ ؾ ذلػػؾ إلػػ  إضػػ ف      
 :أهمت  الع لم   الس ح  عم  الراشد الحكـ مفتـ 
 الثاػػ   فاػػداف الع مػػ ، الح ػػ ة فػػ  الشػػف ف   أمػػ ـ كعاةػػ  الس  سػػ  الفسػػ د انتشػػ ر - 1

 .الن م   الةمداف ف   خ ص  اإلنس ف حا ؽ عم  ق     تتد دا شكؿ مم  ة لس  س  ف
 مػػف لمعد ػػد كة ػػرة مشػػ كؿ مػػف عنتػػ  ترتػػب  مػػ  ،د ماراط ػػ  الط ػػر المم رسػػ ت - 2

  فػػ  العدالػػ  فػػ  ة لمسػػ  اة الا ضػػ   لماػػ ان ف كة ػػرا  تتد ػػدا  شػػكؿ أصػػة  ممػػ  الػػد ؿ،
 الثاػػ   انعػػداـ األفػػراد    الس  سػػ  لألحػػزاب  السػػمة  األدا  إلػػ  إضػػ ف  الج ػػد التمث ػػؿ

 .ةت  تاـ  الت   ة لنش ط ت الس  س   ة لمج لس
 تخػػ لؼ  التػػ  العػػ لـ ةمػػداف مػػف الكث ػػر فػػ  جػػرت التػػ  الخصخصػػ  عمم ػػ ت - 3

 المصػػ ل  لتحا ػػؽ الحكػػ م  ف المسػػؤ ل ف ة اسػػط  الد لػػ  أمػػحؾ لة ػػ   الت جػػ  الاػػ ن ف
 .الشخص  

 لمةػػ دئ المطةاػ  الػد ؿ مػف العد ػد فػ  الحكػـ عمػػ  سػػم ل  أالر  الطةاػػ  سػػ طرت - 4
 العػ لم  االقتصػ د تنم ػ  فػ  المجتمعػ ت أد ار اناسػ ـ إلػ   أدى ممػ  الجد ػدة، الم ةرال ػ 
 .المحم  االقتص د  تنم  

 الفتػرة  هػ  الصػن ع  لمطػرب الن م ػ  لمػد ؿ  االقتصػ د   الس  سػ   التةع ػ  ز ػ دة - 5
 الػدخؿ مرتفعػ  الرأسػم ل   الةمػداف فػ  المع شػ  مسػت   ت ةػ ف الفػرؽ اتسػ ع شػتدت التػ 

 .الدخؿ منخفض  الن م    الةمداف
 الػػدخؿ ةت ز ػػ  الخ صػػ  المؤشػػرات  فػػ  التنم ػػ  ةػػرام  فػػ  النظػػر إعػػ دة - 6

 .الد ل   لممؤسس ت اقتص د   استرات ج  ت تنف ذ س  ؽ ف  االجتم ع    الضم ن ت
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 أثػػر ممػػ  التضػخـ، معػػدالت  ارتفػػ ع لمػػد ؿ الم ل ػػ  الس  سػػ ت مػػف العد ػػد فشػػؿ - 7
 لإلنفػ ؽ ه ئمػ  مةػ ل  تخصػ ص أف كمػ  االقتصػ د ، النمػ  معػدؿ عمػ  سػمة  ةشػكؿ

 األمػػ اؿ رؤ س   تراجػػ  االسػػتثم ر ناػػص إلػػ  أدى الػػد ؿ مػػف العد ػػد فػػ  العسػػكر 
 .الد ل  

 العمػؿ تاسػ ـ إعػ دة مػف ةتػ   ػرتةط  مػ   التكن ل ج ػ  المعرفػ  فػ  الحد ثػ  التطػ رات - 8
 .(1)الد ل   ادارة الحكـ ج انب ةضعؼ  تعمؽ م  خ ص  الد ل ،

  الحوكمة المحلية الرشيدة و انعكاساتها متطلبات ووسائل تجسيد المطلب الثاني:
 

 المحلي الراشد الحكم تحقيق متطلبات :الفرع األول

 ةػ ف التام د ػ  العحقػ   تجػ  ز محمػ  راشػد حكػـ تحا ػؽ فػإف المحم ػ  اإلدارة صػع د عمػ 
 ةػإدارة المتعماػ  المؤسسػ ت فع ل ػ  عمػ  الترك ػز فػ  فاػط  ت قػؼ ال  الحك مػ  المػ اطف
 تسػػم  التػػ  التمكػػ ف قػػ ـ عمػػ  التنك ػػد ذلػػؾ  تطمػػب ةػػؿ معػػ ،  المجتمػػ  الد لػػ  شػػؤ ف
 :(2)  م م  إل  ذلؾ   ستند الد ماراط   ق ـ عم  مؤسس  رش دة محم   إدارة ةا  ـ

 المحم ػػ ف لألعضػػ    كػػ ف أف ةػػد ره  تضػػمف  التػػ :الف عمػػ  الشػػعة   المشػػ رك 
 المحم ػ  المشػ رك  طر ػؽ عػف راراتالاػ اتخػ ذ فػ   التعة ػر رأ الػ  حر ػ  السػ ا  حػد عمػ 

 عمػ  الع مػ  الشػرع   إضػف   تضػمف التػ  اإلنسػ ف حاػ ؽ شػرع   عمػ   المةن ػ  ال اسػع 
  رار اسػػتا أكثػػر األخ ػػرة هػػذ  لتصػػة  محم ػػ  س  سػػ ت مػػف إل ػػ  الت صػػؿ  ػػتـ مػػ 

.(3)استدام 
   تػنم ف تسػتمـز التػ  الاػ ان ف خػحؿ مػف  ذلػؾالمؤسسػ ت  د لػ  الاػ ن ف حكػـ

 ةم جػػب العاػػ ب فػػ  ة ػػنتـ المسػػ  اة  كػػذلؾ متسػػ   ةشػػكؿ المحم ػػ  الجم عػػ ت حم  ػػ 
 مػػف ضػػعف  األكثػػر المحم ػػ  لمجم عػػ ت الحم  ػػ  الاػػ ن ف  ػػ فر أف  ت جػػب كمػػ  الاػػ ن ف،

.المع مم   س    الظمـ االستطحؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

    .13المرج  نفس ، ص.( 1)
   .27-25.مرج  س ةؽ، ص صالنصر الد ف لة ؿ،  (2)
،تالحكـ الراشػػػػػػػد المحمػػػػػػػ    إشػػػػػػػك ل   عجػػػػػػػز م زان ػػػػػػػ  الةمد ػػػػػػػ ت، مػػػػػػػذكرة م جسػػػػػػػت ر، تخصػػػػػػػص اقتصػػػػػػػ د د ةػػػػػػػ ة  نظ ػػػػػػػرة (3)

-2009تممسػػػػػػػ ف،-ةكػػػػػػػر ةما  ػػػػػػػد التنم ػػػػػػػ ، كم ػػػػػػػ  العمػػػػػػػـ  االقتصػػػػػػػ د  ، عمػػػػػػػـ  التسػػػػػػػ  ر   العمػػػػػػػـ  التج ر ػػػػػػػ ، ج معػػػػػػػ  أةػػػػػػػ 
   . 147، ص.2010
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 إلػ  ف تػ  الت سػط  ػتـ الخحف ػ  المصػ ل  جم ػ  أف ح ػثالجم ع ػ  نحػ  الت جػ 
 تعنػ   مػ ذا المحم ػ ،  لمجم عػ ت لمػ طف العػ ـ النفػ   عنػ  مػ ذا حػ ؿ  اسػ  إجمػ ع

.ذلؾ لتحا ؽ المتةن ة را ات اإلج الس  س ت
 مػف أ ضػ عتـ لتحسػ ف الفرصػ  المػ اطن ف لجم ػ   كػ ف ةح ػثاالجتمػ ع  العػدؿ

 مػف المحر مػ  الفئػ ت أ ضػ ع تحسػ ف السػتتداؼ أ ل  ػ  ذات س  سػ ت  ضػ  خػحؿ
.المجتمع  أمنتـ  ضم ف األس س   ح ج تتـ إشة ع ضم ف أجؿ

 فػ  العمػؿ عمػ  الد لػ  قػدرة  شػمؿ  الكفػ  ة الف عم ػ  فمفتػـ : الكفػ  ة الف عم ػ 
 تاػد ـ عمػ  متػدرة ف أشػخ ص إلػ  تحتػ ج ف لاػدرة ةػذلؾ، تػزاـ االل العػ ـ الصػ ل  خدمػ 

.متن   ةر ح الع م  المحم   الخدم ت
  االجتم ع ػػ  الثا ف ػػ  المعط ػػ ت مػػف المنطماػػ  الرؤ ػػ  أ :االسػػترات ج   الرؤ ػػ 

 الحكػـ ما مػ ت أف إذا ال اضػ  مف،المجتمػ   تنم ػ  األفػراد شػؤ ف تحسػ ف إلػ  الت دفػ 
 المػدن ،  المجتمػ  الخػ ص  الاطػ ع  مؤسسػ تت  الد لػ  عمػؿ تك مػؿ فػ  تتمثػؿ الراشػد

  الشػػف ف    المح سػػة  المشػػ رك  تكػػر س د ف الراشػػد الحكػػـ عػػف الحػػد ث  مكػػف ال إذ
.(1)الشعب  س  دة الد ماراط   ظؿ ف   العمؿ
 المحمػ  المػ اطف  قةػ ؿ رضػ   حاػؽ ةمػ  السػمط  شػرع   خػحؿ مػف  ذلػؾالشػرع   
 ق اعػػد إطػػ ر فػػ    م رسػػ نت  المجتمػػ  داخػػؿ الاػػ ة  حػػ ز ف الػػذ ف هػػؤال  لسػػمط 

 فػرص ةتػ ف ر  ذلػؾ  العدالػ ، الاػ ن ف حكػـ إلػ  تسػتند  أف ماة لػ  را ات اجػ  عمم ػ ت
.لمجم   متس    

  حسػف لممػ ارد األمثػؿ االسػتطحؿ  ضػمف ةمػ المػ ارد مػ  التع مػؿ فػ  الحػرص
 األج ػػ ؿ ح جػػ ت ة العتةػػ ر  األخػػذ الح ل ػػ ، األج ػػ ؿ ح جػػ ت إلشػػة ع اسػػتخدامت 
.المستاةم  

عػ دة الة ئػ  حم  ػ  لضػم فالة ئػ  السػم م   تحا ػؽ خػحؿ مػف  تجد ػده  إح  ئتػ   ا 
 .الذات عم  ة العتم د االستدام 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

      .146د ة ة ، المرج  الس ةؽ، ص.نظ رة (  1)
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  االسػتج ة  المعن ػ  راؼاألطػ خدمػ  إلػ  المحم ػ  األجتػزة تسػع  االسػتج ة  
 ةػ ف الثاػ   تػ افر الشػف ف   درجػ  عمػ  المسػ  ل  درجػ  ةػذلؾ  تسػتندز تح ػ د ف لمط لةتػ 
.المحم   األجتزة مختمؼ

 المحئمػػ  الة ئػػ   ضػم ف لممجتمػػ  األفضػؿ ال ضػػ  فتحا ػػؽ:  االقتػدار التمكػػ ف
 أجػؿ مػف لممجتمػ  األس سػ   الا اعػد ةك فػ  اإللمػ ـ  سػتمـز المحم ػ  راتالمةػ د إلنجػ ح
.المشر ع  لط   ت  األخ ر هذا تحا ؽ
 الاطػ ع ةػ فشػراك  ال لتحا ػؽ مؤسسػ    آل ػ ت أطػر تػ ف ر ذلػؾ   تطمػب الشػراك : - 12
 متة دلػػ  عحقػػ ت تتةنػػ  التػػ  المجتمػػ ،  مؤسسػػ ت المحمػػ  األهمػػ   الاطػػ ع العػػ ـ

  كػؿ المشػترك  األهػداؼ لتحا ػؽ  التعػ  ف الط ع ػ  األعمػ ؿ تشػمؿ كمػ  الثاػ ، تسػ ده 
 .المحم  راشدال الحكـ   عزز التنم   مست ى مف  رف  ذلؾ

 ق  سػ   ػتـ الػذ  األدا  مسػؤ ل    المنظمػ ت فػراداأل تحم ػؿ ةتػ   اصػدالمسػ  ل  
 تاإلنمػػ ئ  المتحػػدة األمػػـ ةرنػػ م ت   عػػرؼ الم ضػػ ع  ، مػػف ممكػػف قػػدر ةنقصػػ 
 ألصػػح ب الحزمػػ  الت ضػػ ح ت تاػػد ـ المسػػؤ ل ف مػػف الطمػػب أنتػػ  عمػػ  المسػػ  ل 
 ة النتاػػ دات  األخػػذ  اجةػػ تتـ،  تصػػر ؼ صػػحح  تتـ اسػػتخداـ ك ف ػػ  حػػ ؿ المصػػمح 

 حر ػ   جػ د المسػ  ل  تتطمػب كمػ  مػنتـ، المطم ةػ  المتطمةػ ت  تمة ػ  لتػـ، ُت جػ  التػ 
.الا ن ف  س  دة أنفستـ تنظ ـ عم  ق در ف مصمح  أصح ب   معم م ت

  التػػ   الد لػػ  المجتمػػ  ةػػ ف التف عم ػػ  العحقػػ  عمػػ  المحمػػ راشػػد ال الحكػػـ   اػػـ      
 لفع ل ػػ  المنتجػػ  األقطػ ب هػػذ  ةػػ ف العحقػ  لتنظػػ ـ تان ػػ  مؤهمػ   ادارة حك مػػ  تتطمػب

 ال ظػ ئؼ  شػرع   العمػؿ سػ ؽ  تطػ  ر اإلنتػ ج معػ   ر  تحسػ ف المؤسسػ ت   الخػدم ت
 عمػ  تعتمػد  التػ  لراشػدا الحكػـ جػ هر لمؤسسػ تت  الد لػ  إصػحح  مثػؿ كمػ  الحك م ػ ،

 اإلطػػ ر هػػذا  فػػ  ،(المحم ػػ  اإلدارة)  الحمركز ػػ  المؤسسػػ ت   اإلصػػحح الخصخصػػ 
 المشػ رك  عمم ػ  تسػت ؿ إلػ   تػدؼ المحمػ راشػد ال لمحكػـ نم ذجػ  الػد ل  الةنػؾ  ضػ 

 مػػ راؾ ة الشػػت ة لخػػدم ت المػػ اطن ف تز  ػػد مسػػت ى لتحسػػ ف الحك مػػ رات قػػد  ت سػػ  
 حك م ػػ ، الط ػػر المنظمػػ ت   المػػدن  المجتمػػ   منظمػػ ت  الد ل ػػ  ال طن ػػ  المؤسسػػ ت

 : م  ةم  الةرن م  هذا ارتةط  قد
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 أجػؿ مػف الةحػث خػحؿ مػف  المػدن : المجتمػ   مشػ رك  العػ ـ الػرأ  اسػتطحع ت -1
 مػػػ   الماػػػ ةحت المنظمػػػ   الماػػػ ةحت طر ػػػؽ االستاصػػػ  ات عػػػف ة  نػػػ ت تحصػػػ ؿ

 عمم ػػ  منتج ػػ  طػػرؽ اسػػتخداـ عمػػ  المػػدرة ف المحم ػػ ف الخةػػرا  ة اسػػط  المسػػؤ ل ف
 أل ل  ػػ ت  فاػػ   كمفتتػػ  الخػػدم ت تطط ػػ  لمػػدى الة  نػػ ت تحم ػػؿ عمػػ  تاػػـ   م ضػ ع  
  الةرام . الخدم ت تمؾ مف المستف د ف الم اطن ف

 المم رسػ ت مػف العد ػد  نشػر جمػ  عمػ  الػد ل  الةنػؾ  عمػؿ  المسػ  ل : الشػف ف   -2
 المتعماػػ  المحم ػػ  االسػػترات ج  ت  تطػػ  ر  المسػػ  ل  الشػػف ف    نطػػ ؽ ةت سػػ   المتعماػػ 
 التػػر    فػػ  المػػدن  المجتمػػ   أد ار التنظ مػػ  المنػػ خ  تحسػػ ف الفسػػ د ةمك فحػػ 

 .الع م  لممس  ل  تستج ب الت  لمحك م ت
 تز  ػػده  خػػحؿ مػػف المحم ػػ   اإلدارة الحمركز ػػ  دعػػـ عةػػر :المحم ػػ  المسػػؤ ل   -3

 الةػػرام   تنف ػػذ تخطػػ ط عمػػ  قػػ درة لتصػػة   ؤهمتػػ  ه مػػ  ةمػػ   مسػػؤ ل  ت ةسػػمط ت
 .ةكف  ة المحم   الع م   الس  س ت

 الممثمػ ف ةػ ف المسػ  ل  آل ػ ت ضػعؼ د ؿ عػدة فػ  الػد ل  الةنػؾ  سػجؿ المسػ  ل : -4
  اتػرح المسػ  ل  آل ػ ت تفع ػؿ أجػؿ  مػف المحم ػ  اإلدارة  مػ ظف    نػ خة تـ المنتخةػ ف

 :لممس  ل  أدات ف الد ل  الةنؾ
  مسػػ  ل  المحم ػػ ف، المسػػؤ ل ف قةػػؿ مػػف الرق ةػػ  إجػػرا ات عةػػر داخم ػػ  مسػػ  ل  -5

 .التج  زات عف التةم   أ  الع ـ النا ش أ  االنتخ ة ت  عةر الشعب ة اسط  خ رج  
 نحػػ  الم جتػػ  االسػػتثم رات المحم ػػ  تػػدفؽ اسػػتمرار ضػػم ف خػػحؿ االسػػتدام : مػػف -6

 الػد ل  الةنػؾ  ضػ  كمػ ، المسػتدام  المحم ػ  التنم ػ  االقتصػ د  لتػدؼ النمػ  تحسػ ف
 المحم ػ  الةمد ػ   النشػ ط ت المحم ػ  اإلدارة فػ  الضػعؼ مظػ هر لتا ػ ـ إسترشػ د   دلػ ح
 تخػػص المفت حػػ  األسػػئم  مػػف مجم عػػ  عمػػ  تحتػػ   معم مػػ ت إسػػتم رة شػػكؿ فػػ 

 لتحسػ ف الحمػ ؿ مػف مجم عػ  اقتػراح  ػتـ أس سػت  عمػ   التػ  الفسػ د المجػ الت مختمػؼ
 الػد ل  الةنػؾ رؤ ػ  تسػتند كمػ  الفسػ د، آثػ ر  تخفػ ض المحم ػ  لػإلدارة العػ ـ األدا  ة ئػ 

 :(1) م  م  عم  التنم    تحا ؽ المحم  الراشد الحكـ لمتطمة ت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

       .138-131ص ص.س ةؽ، المرج  ال ل د خحؼ،  (1)
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 المؤسسػ ت مةػ درات دعػـ الػد ل  الةنػؾ اسػترات ج   تتضػمف التم  ػؿ: ح ػث إمك ن ػ  -1
  مك فحػ  المحمػ ، االسػتثم ر مشػ ر    ادارة  التطة ػؽ  التصػم ـ  التخطػ ط فػ  المحم ػ 
 . اإلدار  الم ل  الفس د أشك ؿ

 جتػػ د دعػػـ عمػػ  المحمػػ  الراشػػد الحكػػـ  اػػـ  الع مػػ : ح ػػث الس  سػػ  صػػن ع -2
 ألدا  اإلدار ػػ ف المػػ ظف ف قػػدرة  تنم ػػ  الحمركز ػػ   المسػػؤ ل   إقػػرار نحػػ  الحك مػػ ت
 االجتمػػ ع   الضػػم ف  التعمػػ ـ السػػكف ةخػػدم ت  تعمػػؽ ف مػػ  خ صػػ  المحم ػػ ، الخػػدم ت
 الفار.  مك فح   الصح 

 لمتنم ػ   التػر    ج ػد محمػ  حكػـ خمػؽ أجػؿ مػف المحم ػ   اإلدارة الحمركز ػ  دعػـ -3
 ه مػػ ،  مسػػؤ ل  ت ةسػػمط ت المحم ػػ  الخدمػػ  تز  ػػد خحلتػػ  مػػف تػػتـ التػػ  المحم ػػ ،
 .الك ف   الم ل   الم ارد  ت ف ر

 عمػػػ  ة العتمػػ د المحمػػ :  ذلػػػؾ المسػػت ى عمػػػ  الخ رج ػػػ  المسػػ  ل  تحسػػ ف -4
 تػرةط التػ  الانػ ات خػحؿ مػف المػ اطن ف مشػ رك  أمػ ـ المجػ ؿ فػت  :الت ل ػ  اإلجػرا ات

 السػػػػػػػػمط ت تمكػػػػػػػػ ف س  سػػػػػػػػ ت إعتمػػػػػػػػ دمػػػػػػػػ   الع مػػػػػػػػ الخػػػػػػػػدم ت   مؤ ػػػػػػػػد  المػػػػػػػػ اطن ف ةػػػػػػػػ ف
 .المحم   الم ل    المش ر   الم ارد إدارة  ترش د المحم  ،

 
 المحلي الراشد الحكم تجسيد وآليات وسائل :الفرع الثاني

  
 لمحكػػـ  التػػر    الفسػػ د ةمك فحػػ  الػػد ل  ة لنشػػ ط المعن ػػ  الد ل ػػ  المؤسسػػ ت تاػـ     
 إلرسػ    المجتمع ػ  المحم ػ   الفع ل ػ ت الجتػ د ةإسػن د  ذلػؾ  آل ػ ت  سػ ئؿ ةعػدة الج ػد
 ذلػػؾ   ختمػػؼ التػػدؼ هػػذا لتجسػػ د االسػػترات ج  ت   ضػػ  الراشػػد الحكػػـ  أسػػس دعػػ ئـ
 لتػػ  الممن حػػ   الصػػحح  ت نشػػ طت   طة عػػ  لن عتػػ  تةعػػ  ألخػػرى د ل ػػ  مؤسسػػ  مػػف

 : م  ف م   اآلل  ت ال س ئؿ هذ   تتمثؿ
  :المحم  الراشد الحكـ تجس د  س ئؿ  أ ال:
 مػ  إلػ  المحمػ  الحكػـ ترشػ د فػ  الد ل ػ  الت ئػ ت قةػؿ مػف المسػتخدم  ال سػ ئؿ تناسػـ

  :(1)  م
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

       .117-109المرج  نفس ، ص ص. (1)
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 الا ن ن  :   األد ات ال س ئؿ -1
 إسػػترات ج    طن ػػ   جػػ د  تطمػػب المحمػػ  المسػػت ى عمػػ  الحكػػـ سػػ   أف إذ     

  المسػػ  ل  الشػػف ف   نظػػ ـ تعز ػػز خػػحؿ مػػف الحكػػـ جػػ دة  تحا ػػؽ الفسػػ د لمع لجػػ 
 المن سػػة  الظػػر ؼ خمػػؽ أجػػؿ مػػف ال ق ئ ػػ  التػػداة ر ذلػػؾ  تطمػػب كمػػ   الد ل ػػ  ال طن ػػ 
 فػػ  المسػػت ى رف عػػ  معػػ   ر ج نػػب إلػػ  ة لكفػػ  ة تتمتػػ   نز تػػ  صػػ لح  إدارة ل جػػ د
 فػ  الف سػدة المم رسػ ت ارتكػ ب عمػ  تع قػب  ادار ػ  قضػ ئ    تػداة ر الخػ ص، الاطػ ع
 األنشػط  كتجػر ـ  عا ة ػ   تنظ م ػ  ق ن ن ػ  أطػر عةػر الع مػ  المحم ػ  المصػ ل  تسػ  ر

 لألفػػراد   الحزمػػ  الا ن ن ػػ  الحم  ػػ   تػػ ف ر عم تػػ  التشػػج    منػػ  الف سػػدة  السػػم ك  ت
 لتػدفؽ سػم م  ة ئػ   تػ ف ر المحم ػ  األعمػ ؿ مسػت ى عمػ  الشػف ف   معػ   ر تجسػ د كػذلؾ

  االطػػحع المعم مػػ ت إلػػ  ال صػػ ؿ مػػف العػػ ـ الجمتػػ ر  تمكػػ ف الصػػح ح  المعم مػػ ت
 عمػػ  الرق ةػػ   مم رسػػ   المت ةعػػ  المسػػ  ل  حػػؽ تضػػم ف مػػ  الةػػرام  الحك م ػػ  عمػػ 

 فػ ف األسػ س هػذا  عمػ  الرق ة ػ   الت ئػ ت المحم ػ ف ممثمػ تـ ة اسػط  الحك م ػ  األعمػ ؿ
 لمتعػ  ف الح جػ  تعػ ل  أنتػ  كمػ  ال ق ئ ػ ، التػداة ر إطػ را لتعز ػز تػ فر الد ل ػ  االتف ق ػ ت

  تحا ػػؽ المحمػػ  الصػػع د عمػػ  الحكػػـ لترشػػ د إطػػ را تنظ م ػػ  تػػ فر تػػ فر كمػػ  الػػد ل 
 الن م ػػ  الػػد ؿ لت ج ػػ إطػ را  تمثػػؿ أخػػرى جتػ   مػػف جتػػ  مػف هػػذا األدا  فػػ  الفع ل ػ 
 اتف ق ػ ت أةػرز  تتمثػؿ المحم ػ  مسػت   تت  مػ   تن سػب ةمػ  المحم ػ  ق ان نتػ  تعػد ؿ عمػ 

 :(1) م  ف م  الحكـ   ترش د الفس د مك فح 
 .2003 د سمةر ف  الفس د لمك فح  المتحدة األمـ مع هدة -1-1
 ج  م ػ  فػ  تةن تػ  تػـ التػ  الفسػ د لمك فحػ  اإلقم م ػ  اإلفر اػ  االتحػ د مع هػدة -1-2

 .التنف ذ ح ز دخ لت  قةؿ د ل  عشرة خمس مف عم ت  التصد ؽ   تع ف 2003
 الفس د. لمك فح  األمر ك   الد ؿ منظم  مع هدة -1-3
 .الفس د ح ؿ أ ر ة  لمجمس  الجن ئ  المدن  الا ن ف مع هدات -1-4

 المسػػؤ ل  ف رشػػ ة لمك فحػػ  االقتصػػ د    التنم ػػ  التعػػ  ف منظمػػ  مع هػػدة -1-5
 األج نب. العم م  ف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                 .53س ةؽ، ص.المرج  الشت ن ز  رش ن ، ( 1)
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 دلػ ح تمثػؿ ق ن ن ػ   سػ ئؿ  تعػد قػ ن ن  إطػ ر تػ فر االتف ق ػ ت هػذ  فػإف  ة لتػ ل      
 ةػذلؾ رشػ دة محم ػ  إدارة لتعز ػز الجتػ د ةػذؿ أجػؿ مػف  المػ اطن ف لمحك مػ ت استرشػ د  
 .الفس د مشكم   مع لج 

  المشر ط  :  س  س ت الفن    األد ات ال س ئؿ -2
 المسػ عدات  ةػرام  المع نػ  الفن ػ  هػ  الحكػـ ترشػ د فػ  األخػرى ال سػ ئؿ ةػ ف منن     
 مسػػ عدات الد ل ػػ  المؤسسػػ ت مػػف العد ػػد تاػػدـ ح ػػث المشػػر ط  ،  س  سػػ ت التان ػػ 
 كإصػػحح األدا   تحسػػ ف الفسػػ د مك فحػػ  مػػف األعضػػ   الػػد ؿ لتمكػػ ف مة شػػرة فن ػػ 
 قةػؿ مػف المنتتجػ  العمػؿ  ةػرام   خطػط اإلدارة  أنظمػ   الم ازنػ  المدن ػ  الخدمػ  نظػ ـ
 طة عػػ  حسػػب أخػػرى إلػػ  منظمػػ  مػػف  المختمفػػ  المتن عػػ  الد ل ػػ  المؤسسػػ ت هػػذ 

 المحم ػ  الح كمػ  مجػ الت فػ  األعضػ   لمػد ؿ فن ػ  مسػ عدات تاػد ـ   مكػف نشػ طت 
 :الت ل  النح  عم 
 لمك فحػػ  المحم ػػ  االسػػترات ج  ت  تنف ػػذ  تطػػ  ر ةػػإطحؽ الخ صػػ  الةػػرام  -2-1

 .المدن  المجتم  إشراؾ سةؿ ةتط  ر الخ ص   الةرام  الفس د
  المسػػ  ل  الشػػف ف   نظػػـ تحسػػ ف عمػػ  المشػػجع  ة لتشػػر ع ت الةػػرام  الخ صػػ  -2-2

 اإلدارة المحم  . لنظـ الداخم  
 المحم ػػ  المؤسسػػ ت  دعػػـ  انشػػ   المحم ػػ  الاػػدرات ةةنػػ   الخ صػػ  الةػػرام  -2-3

الاػػدرات  ةنػػ   لةػػرام  خ صػػ  أ ل  ػػ  إعطػػ   مػػ    الشػػف ف  النزاهػػ   ةاضػػ    المعن ػػ 
 .األزم ت انتت   ةعد م  مرحم  ف   المؤسس ت

 تطة ػؽ   مراقةػ  مػدى الفسػ د ضػد المحم ػ  المةػ درات ةتنسػ ؽ الةػرام  الخ صػ  -2-4
  تان نتػ  المعرفػ   تصػن ؼ الفسػ د لمك فحػ  المتحػدة األمػـ اتف ق ػ  التزامػ ت ةتنف ػذ الػد ؿ
 .المحم   الت ئ ت أدا   كف  ة فع ل   درج   ق  س

 ة لدراس ت:   الا  ـ الةح ث إجرا  -3
 ه ئػػ ت  ة اسػػط  المتخصصػػ  راكزهػػ م خػػحؿ مػػف الد ل ػػ  المؤسسػػ ت تاػػـ  ح ػػث     
  الحكػػـ اإلصػػحح ةاضػػ    المعن ػػ دراسػػ ت  ال الةحػ ث مػػف ه ئػػؿ عػػدد را ةػػإج ةحث ػ 

 مػف نػ ع ف ةػ ف التم  ػز   مكػف  تم  متػ  الةحػ ث هػذ  عمػ  شػراؼة إل تاػـ  كمػ  راشػدال
 :راس تالد   الةح ث
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 الػد ؿ طمػب عمػ  ةنػ   الد ل ػ  المؤسسػ ت ةتػ  تاػـ  التػ  ة لدراسػ ت  تعمػؽ النووع األول:
 الحكػـ مجػ ؿ فػ  الع مػ  مؤسسػ تت  أدا   تحسػ ف اإلصػحح  ، جت دهػ  لػدعـ األعضػ  
 المدر سػ  الظػ هرة حػ ؿ المعم مػ ت تثػر  م دان ػ  نمػ ذج الدراسػ ت هػذ   تمثػؿ الرشػ د
 تػػ ف ر  ة لتػػ ل  الةحػػث، محػػؿ لممشػػكم  الػػدق ؽ التشػػخ ص عمػػ   تسػػ عد جتػػ ، مػػف

 المع نػ ت ضػمف  الةحػ ث الدراسػ ت هػذ راج إد  ػتـ مػ   عػ دة لتػ ،  المع لجػ ت الحمػ ؿ
 .الد ل   المنظم ت طرؼ المادم  مف الفن  
  سػػمط تت   ظ ئفتػػ  ضػػمف تػػدخؿ التػػ   الدراسػػ ت الةحػػ ث فػػ   تمثػػؿ  الثوواني: النوووع
 التػػر    مجػػ ؿ فػػ  المنظمػػ ت هػػذ   ةػػرام   س  سػػ ت ة سػػترات ج  ت  تتعمػػؽ الع مػػ 
 تحا ػؽ فػ  الدراسػ ت هػذ   تف ػد  نشػره ، مسػت   تت  فػ   سػ همت أعػدتت  الراشػد لمحكػـ

 : م  م 
 عمػ  االقتصػ د   التكػ ل ؼ ق ػ س  سػ عد ح ػث المؤسسػ  ، اإلصػحح ت تشػج   -2-1

 .اإلصحح ف  األ ل    تح ز المحم   الت  الاط ع ت تحد د
 المحم ػػ  الجتػػ د ة تجػػ   الػػدف  شػػننت  مػػف التػػ  الحمركز ػػ  المن قشػػ ت تحف ػػز -2-2

 المعػػ   ر فػػ   المعةػػر عنػػ  الخػػدم ت لجػػ دة المحمػػ  المحاػػؽ األدا   تفع ػػؿ  تنم ػػ 
 .المحم  الجم ع  العمؿ  تشج   المش رك  عم  الا ئم  اإلدار  

 فػػ  فن ػػ  الماتػػدرة المحم ػػ  الخةػػرات   جػػ  الػػرأ  كمحفػػز اسػػتطحع ت تمثػػؿ -2-3
 ممك  تتػ   تا  ػ  اإلصػحح فػ  جت دهػ  دعػـ أجػؿ مػف  خةراتتػ  معرفتتػ  مػف االسػتف دة
 .المحم  
 المسػت ى عمػ  الراشػد الحكػـ اعتمػ د إف    :المحمػ  الراشػد الحكػـ تجسػ د آل ػ ت :ث ن ػ 

 خػحؿ  ا راداتتػ  مػف المحم ػ  الجم عػ ت نفاػ ت ةػ ف التػ ازف إحػداث  مكػف ال المحمػ 
 ةمختمػػؼ  التنم ػػ  النمػػ  ةتحا ػػؽ أ ضػػ   سػػم   انمػػ  الرشػػ د، التخطػػ ط عمػػ  االعتمػػ د
 المؤسسػػ ت   الشػػر ط مػػف مجم عػػ  ةتػػ فر رهػػ ف الرشػػ د ةمػػ غ المسػػت ى  اف أةع دهػػ ،
 مشػػ ركت  عمم ػػ  لتسػػت ؿ الضػػر ر   الكفػػ  ات  المػػ اطف الف عػػؿ تمػػن  التػػ   الا ن ن ػ 
 :(1) م  م  تست جب  ه  آرائ  عف  تعة ر 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .       153-147ض رة د ة ة ، المرج  الس ةؽ، ص ص.( ن1)
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  :اناليركزيت وتىسيغ تقىيت - 1

 الػػذ  المحمػػ راشػػد ال الحكػػـ عػػف الحػػد ث  مكػػف ال الحا ا ػػ  الحمركز ػػ    ػػ ب  فػػ     
 اعتمػػ د أف اذ المحم ػػ ، شػػؤ نتـ تسػػ  ر فػػ  لممػػ اطن ف الفعم ػػ  المشػػ رك   اتضػػ 
 حر ػػ  عمػػ   سػػتند المحم ػػ  الجم عػػ ت خػػحؿ مػػف الحمركز ػػ  لنظػػ ـ المركز ػػ  السػػمط ت

رافػػ  الجط االتسػػ ع تنظػػ ـ إلػػ    سػػتج ب المحمػػ  المسػػت ى عمػػ  الس  سػػ رار الاػػ اتخػػ ذ
 تحا ػؽ لضػم ف مسػتام  المحم ػ  الجم عػ ت مػ ارد تكػ ف أف  فػرض كمػ  لمد لػ ، الت ئػؿ
 .التنم    أهدافت 

 
  :انًحهيت شؤونه تسيير في انًىاطن يشاركت - 2

 ندائػ   ا صػ ؿ ة لمشػ رك  لممػ اطف  سػم  ال لمسػمط  المركػز  النظػ ـ أف ح ػث     
 المػ اطن ف تػ زع ما ةػؿ فػ  ث ةتػ  ناطػ  فػ  األخ ػر هػذا ل جػ درا نظػ المركػز هػذا إلػ 
  تػدؼ النظػ ـ هػذا ة عتةػ ر الحمركز ػ   سػتدع  ممػ  األقػ ل ـ، مػف مختمفػ  ناػ ط عمػ 
 لتػذا النت ئ ػ   الط  ػ  المػ اطف، مػف ع مػ  ةصػف  السػمط  أ  اإلدارة تار ػب إلػ  أس سػ 
 العػ ـ الرضػ  تحا ػؽ إلػ  السػة ؿ  هػ  المػ اطف رف ه ػ  تحا ػؽ إلػ  تتػدؼ إنمػ  النظػ ـ
 هػػ  العػػ ـ الشػػنف تسػػ  ر فػػ  المػػ اطف فمشػػ رك  الس  سػػ ، النظػػ ـ اراراسػػت ثمػػ   مػػف
 الحػؽ شػخص لكػؿت 1948 لسػن  اإلنسػ ف لحاػ ؽ العػ لم  اإلعػحف فػ  مكرسػ  مسػنل 
 فػ  تراؾاالشػ فػ  الحػؽ فػرد لكػؿ أف كمػ  السػمم  ، الجمع ػ ت فػ راؾ االشػت حر ػ  فػ 
 ،را حػػرااخت ػػ   ختػػ ر ف ممثمػػ ف ة اسػػط   امػػ  مة شػػرة إمػػ  لمػػةحد الع مػػ  الشػػؤ ف إدارة
 . (1)تمصمحت  لحم    نا ة ت إل   نضـ أف شخص لكؿ   حؽ

 
  :واالتصال نإلػالو انحديثت انتكنىنىجياث اػتًاد - 3

 الجتػػ د لكػؿ التسػ  ر أنمػ ط م اكةػػ  ضػػر رة المحمػ  راشػدال الحكػـ  اتضػ  ح ػث     
 التسػ  ر فػ  الحد ثػ  التان ػ ت إدخػ ؿ أف إذ المكرسػ ،  الس  سػ    االجتم ع ػ  الا ن ن ػ ،
 ق اعػػد  ارسػػ   إنف قتػػ   ترشػػ د المت حػػ  المػػ ارد عمػػ  ة لمح فظػػ  تسػػم  التػػ   اإلعػػحـ
 الػػرة  تحا ػػؽ األخ ػػر  فػػ   المشػػ رك ، االتصػػ ؿ قنػػ ات  فػػت   المح سػػة  الشػػف ف  
 . زان  الم عجز لمشكؿ النت ئ   الحؿ التنم    المش ر   ف   اإلنت ج  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                 .56المرج  الس ةؽ، ص.شت ن ز  رش ن ، ( 1)
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 الرشيدة المحلية الحوكمة انعكاسات الفرع الثالث: 

 عمػ  تاػـ  الد ماراط ػ  التػ  المفػ ه ـ لتعم ػؽ رئ سػ   أداة المحم ػ  الح كمػ  تعتةػر     
 إدامػػ  ضػػر رة إلػ  تػػؤ ؿ تنم ػ  مػػف ذلػؾ فػ   حاػػؽ ةمػ  الحكػػـ فػ  المػػ اطف إشػراؾ

 اإلدارة فػػ  الراشػػد الحكػػـ انعك سػػ ت المطمػػب هػػذا  عػػ ل  ح ػػث الةشػػر  ، الطم حػػ ت
 الاػرارات اتخػ ذ فػ   المسػ  ل  لمرق ةػ   سػم م  فع لػ  أد ات  جػ د طر ػؽ عػف المحم ػ 
 التنمػ   المجػ ؿ فػ  المحم ػ  ال حػدة تفع ػؿ إلػ   تػؤد   المجتمػ ، الفػرد ح ػ ة فػ  تػؤثر
 الراشػد لمحكػـ الداخم ػ  االنعك سػ ت ةػ ف  مػف التشػ رك  ، الد ماراط ػ  تجسػ د سػة ؿ  فػ 
 :(1) م  م  ه  المحم   اإلدارة ف 

 

  :انفساد يظاهر يكافحت - 1

 رأسػػت  عمػ  الد ل ػػ   المؤسسػ ت الػػد ؿ اهتمػ ـ محػػط الفسػ د ظػػ هرة أصػةحت فاػد     
 التػ  المدن ػ  الحركػ ت  تنػ م  راط الػد ما التحػ ؿ مشػ هد سػ همت أ ػف العػ لم ، الةنػؾ
 قةػػؿ مػػف الظػػ هرة هػذ  مك فحػ  اسػػت جب ممػػ  الحزة ػػ   التعدد ػ  التعة ػػر ةحر ػػ  تسػم 

 راشػد حكػـ ةإق مػ   الع مػ ، الخ صػ  المجتمػ  قط عػ ت ك فػ  قةػؿ  مػف الرسػم   الجتػ ت
  . مع لجتت  الظ هرة هذ  تن م  مف لمحد  مدر س  محددة ترات ج  تاس  اترح

  :وانفؼانيت اننجاػت يبادئ إقرار - 2

  حػدات تكػ  ف خػحؿ مػف المثػ ل  التنظػ ـ تحا ػؽ فػ  راشػدال الحكػـ  سػ هـ ح ػث     
 تحد ػد ف تػ   كػ ف التػ  األعمػ ؿ مػف مجم عػ  أ  عمػؿ أدا  فػ  تسػ هـ منظمػ   أقسػ ـ

 مػف الع مػؿ خحلتػ  مػف  ػتمكف التػ  الطر اػ   هػ  قسػـ، رئػ س لكػؿ  السػمط  المسػؤ ل  
 سػراؼإ د ف ة لك مػؿ المت حػ  المػ ارد اسػتطحؿ فػ   سػ عد ممػ  معػ ف مجػ ؿ فػ  الػتحكـ

   سػ م  الكفػ  ة اسػتخداـ  سػ م  راشػدال فػ لحكـ المسػطرة، األهػداؼ تحا ػؽ إلػ  لم صػ ؿ
 .الكف  ات لتثم ف

  :انشفافيت تحقيق - 3

 ت سػ   طر ػؽ عػف ،راشػدال الحكػـ تحا ػؽ فػ  أس سػ  الشػف ف   عنصػر  عتةػر ح ػث     
 .اإلدارة داخؿ النظ ـ  تطة ؽ  المرؤ س الرئ س ة ف الا ن ف راـاحت دائرة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، 2006، ن ػػػػػػػػ  لػػػػػػػػإلدارةفر ػػػػػػػػؽ ةحػػػػػػػػث اإلدارة الع مػػػػػػػػ ، تممتاػػػػػػػػ  الحكػػػػػػػػـ الراشػػػػػػػػد فػػػػػػػػ  اإلدارة العم م ػػػػػػػػ ، المدرسػػػػػػػػ  ال ط (1)

 .             31-23الجزائر، ص ص.
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  :انشرػيت وتفؼيم انديًقراطيت فكرة تكريس - 4

 ق اعػػد إرسػػ   فػػ  اإلدار  المسػػت ى عمػػ  راشػػدال الحكػػـ  جػػ د  سػػ عد إذ     
 هػ  د لػ  كػؿ ك ػ ف  تػدد فمػ  المسػت   ت، كػؿ فػ  الاػ ن ف سػ  دة طر ػؽ عػف اراط ػ الد م
 الفػػ عم ف ترة ػػ  فػػ  عنصػػر أهػػـ تعػػد التػػ  اإلدارة، داخػػؿ خ صػػ  الاػػ ن ف راـاحتػػ عػدـ
 لتػػ  تتعػػرض التػػ  األزمػػ ت مختمػػؼ عمػػ  الاضػػ   فػػ   سػػ هـ ممػػ  التنظػػ ـ، داخػػؿ

 .المنظم 
  :انًساواة يبدأ إقرار - 5

 المػ اطن ف ةػ ف المسػ  اة هػ  اإلدارة داخػؿ لراشػدا لمحكػـ األخػرى االنعك سػ ت فمػف      
 الدسػ ت ر أ مػب فػ  الت ظ ػؼ مةػ دئ مػف مةػدأ المسػ  اة  تعتةػر ة ل ظ فػ ، االلتحػ ؽ فػ 

 اإلنسػػ ف حاػػ ؽ إعػػحف مػػف األس سػػ   المػػ دة تػػنص ح ػػث الد ل ػػ ،  الم اث ػػؽ الع لم ػػ 
 المػػ اطن ف جم ػػ  إفت 1987 عػػ ـ المتحػػدة األمػػـ لت ئػػ  الع مػػ  الجمع ػػ  أقرتػػ  الػػذ 

 ةط ػػر تم  ػػز أ   د ف راتتـقػػد حسػػب الع مػػ  ال ظػػ ئؼ لك فػػ  الاةػػ ؿ فػػ  متسػػ   ف
 ت. م اهةتـ فض ئمتـ

  :انًشاركت تحقيق - 6

 التسػػ  ر، فػػ  التنظػػ ـ داخػػؿ الفػػ عم ف كػػؿ لمشػػ رك  المجػػ ؿ فسػػ  خػػحؿ مػػف     
 ةمختمػػؼ اإلدار  العمػػؿ عمػػ  المسػػتمرة الرق ةػػ   ضػػمف المشػػ رك  ةضػػر رة ف العتاػػ د
  ةتػػذا ،التنظػػ ـ مرار   اسػػت الجمػػ ع  العمػػؿ ظػػؿ فػػ   اتج ه تتػػ   م اقفتػػ  مسػػت   تت 

 تػػ ف ر الج ػػد، ك إلرشػػ د تاػػدمت  التػػ  الخػػدم ت جػػ دة ةدرجػػ  الرشػػ دة اإلدارة تعػػرؼ
 .(1)الخدم ت تاد ـ  سرع   المرئ   المد ن  المعم م ت

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                 .57المرج  الس ةؽ، ص.شت ن ز  رش ن ، ( 1)
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 الثاني: التنظيم اإلداري للبلدية المبحث

 
تعتةػػػػػر الةمد ػػػػػ  الخم ػػػػػ  األس سػػػػػ   فػػػػػ  الد لػػػػػ ، ح ػػػػػث تشػػػػػكؿ ق عػػػػػدة الحمركز ػػػػػ    هػػػػػ       

ةمث ةػػػػػػػ  الػػػػػػػراةط أ  ال سػػػػػػػ ط ةػػػػػػػ ف الد لػػػػػػػ    المػػػػػػػ اطف،   ة عتةػػػػػػػ ر أف الةمد ػػػػػػػ  هػػػػػػػ  ال حػػػػػػػدة 
األقػػػػػػػرب لممػػػػػػػ اطف منحػػػػػػػت إختص صػػػػػػػ ت  اسػػػػػػػع ، كمػػػػػػػ  عرفػػػػػػػت إصػػػػػػػحح ت متت ل ػػػػػػػ  عةػػػػػػػر 

 سػػػػػ ت ف لتطػػػػػ ر الةمد ػػػػػ  مرحمػػػػػ  االسػػػػػػتعم ر   مراحمتػػػػػ  التط ر ػػػػػ ، ح ػػػػػث نم ػػػػػز مػػػػػرحمت ف أس
مرحمػػػػػػ  االسػػػػػػتاحؿ،  مػػػػػػف خػػػػػػحؿ هػػػػػػذ  المراحػػػػػػؿ تػػػػػػـ صػػػػػػد ر عػػػػػػدة قػػػػػػ ان ف، منتػػػػػػ  الاػػػػػػ ن ف 

الػػػػػػذ   1967جػػػػػػ نف   18،   المرسػػػػػػـ  1884أفر ػػػػػػؿ  05الةمػػػػػػد  الفرنسػػػػػػ  الصػػػػػػ در فػػػػػػ  
جػػػػػ   ةعػػػػػد االسػػػػػتاحؿ   الػػػػػذ  اشػػػػػتمؿ عمػػػػػ  م ثػػػػػ ؽ الةمػػػػػد  ت،   تعتةػػػػػر أهػػػػػـ اإلصػػػػػحح ت 

أفر ػػػػػػػػؿ  07المػػػػػػػػؤرخ  08-90مد ػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػ  تضػػػػػػػػمنت  الاػػػػػػػػ ن ف الةمػػػػػػػػد  رقػػػػػػػػـ ة لة
   .(2)2011الص در ف    ل    10-11  الا ن ف رقـ  (1)1990

 
 المطلب األول: مفهوم البلدية

 
تعتةػػػػػر الةمد ػػػػػ  الخم ػػػػػ  األس سػػػػػ   فػػػػػ  التنظػػػػػ ـ اإلدار ،   تشػػػػػكؿ ناطػػػػػ  اإلنطػػػػػحؽ فػػػػػ       

دار ،    عػػػػػػػد المجمػػػػػػػس الشػػػػػػػعة  الةمػػػػػػػد  إطػػػػػػػ ر لمتعة ػػػػػػػر تنم ػػػػػػػ  اإلقتصػػػػػػػ د   اإلصػػػػػػػحح اإل
عػػػػػػػػف الد ماراط ػػػػػػػػ  محم ػػػػػػػػ ،    مثػػػػػػػػؿ ق عػػػػػػػػدة الحمركز ػػػػػػػػ     عػػػػػػػػ ل  مػػػػػػػػف خػػػػػػػػحؿ مدا التػػػػػػػػ  

   المتعمؽ ة لةمد  . 10-11الا ن ف  صحح  ت كث رة مستندة لمةمد  ، تطرؽ إل ت 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .15، تعمؽ ة لةمد  ، ج.ر عدد 1990أةر ؿ  07، المؤرخ ف  08-90الا ن ف ( 1)
                .المرج  الس ةؽ، المتعمؽ ة لةمد  ، 10-11الا ن ف  (2)
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 الفرع األول: تعريف البلدية

هػػػػػ  الجم عػػػػػ  اإلقم م ػػػػػ  الا عد ػػػػػ  لمد لػػػػػ  تتمتػػػػػ  ة لشخصػػػػػ   المعن  ػػػػػ    الذمػػػػػ   الةمد ػػػػػ      
الم ل ػػػػػ  المسػػػػػتام ، كمػػػػػ  هػػػػػ  مكػػػػػ ف لمم رسػػػػػ  الم اطنػػػػػ    تشػػػػػكؿ إطػػػػػ ر مشػػػػػ رك  المػػػػػ اطف 
فػػػػػ  تسػػػػػ  ر الشػػػػػؤ ف العم م ػػػػػ  ح ػػػػػث تمػػػػػ رس صػػػػػحح  تت  فػػػػػ  كػػػػػؿ مجػػػػػ الت االختصػػػػػ ص 

 .(1)المخ ل  لت  ةم جب الا ن ف
 

 خصائص البلديةالفرع الثاني: 

 
تمتػػػػػ ز الةمد ػػػػػ  فػػػػػ  الاػػػػػ ن ف الجزائػػػػػر  ةمجم عػػػػػ  مػػػػػف المزا ػػػػػ    المم ػػػػػزات الذات ػػػػػ  أهمتػػػػػ  مػػػػػ  

  م :
الةمد ػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ   حػػػػػػػػدة أ  جم عػػػػػػػػ  أ  ه ئػػػػػػػػ  إدار ػػػػػػػػ  المركز ػػػػػػػػ  إقم م ػػػػػػػػ  جطراف ػػػػػػػػ     أوال:    

ل سػػػػػت مؤسسػػػػػ  أ   حػػػػػدة إدار ػػػػػ  المركز ػػػػػ  فن ػػػػػ ، تتمتػػػػػ  ة لشخصػػػػػ   المعن  ػػػػػ    االسػػػػػتاحؿ 
ةا لتػػػػػػػ :  10-11لمػػػػػػػ ل ،   هػػػػػػػذ  الخ صػػػػػػػ   ركػػػػػػػزت عم تػػػػػػػ  المػػػػػػػ دة األ لػػػػػػػ  مػػػػػػػف الاػػػػػػػ ن ف ا

تالةمد ػػػػػ  هػػػػػػ  الجم عػػػػػػ  اإلقم م ػػػػػػ  الا عد ػػػػػػ  لمد لػػػػػػ    تتمتػػػػػػ  ة لشخصػػػػػػ   المعن  ػػػػػػ    الذمػػػػػػ  
 الم ل   المستام ت.

نظػػػػػ ـ الةمد ػػػػػ  فػػػػػ  الجزائػػػػػر صػػػػػ رة لحمركز ػػػػػ  اإلدار ػػػػػ  المطماػػػػػ ، ةح ػػػػػث   عتةػػػػػرثانينننننا:      
  أعضػػػػػ ئت    جم ػػػػػ  أعضػػػػػ   الت ئػػػػػ ت   لجػػػػػ ف تسػػػػػ  ره    إدارتتػػػػػ   ػػػػػتـ اخت ػػػػػ رهـ أف جم ػػػػػ

ة اسػػػػػػػط  االنتخػػػػػػػ ب العػػػػػػػ ـ   المة شػػػػػػػر،   ال   جػػػػػػػد مػػػػػػػف ة ػػػػػػػنتـ أ  عضػػػػػػػ  تػػػػػػػـ تع  نػػػػػػػ  أ  
تكم فػػػػػ ، كمػػػػػ  أف الةمد ػػػػػ  فػػػػػ  النظػػػػػ ـ اإلدار  الجزائػػػػػر  تعتمػػػػػد أس سػػػػػ  عمػػػػػ  م اردهػػػػػ  الذات ػػػػػ  

 نت ، فنظػػػػػػ ـ الةمد ػػػػػػ  تجسػػػػػػ د لمةػػػػػػدأ د ماراط ػػػػػػ  فػػػػػػ  تمة ػػػػػػ    تطط ػػػػػػ  نفاػػػػػػ ت   ح جػػػػػػ ت سػػػػػػك
 اإلدارة الع م .

تعػػػػػػػػ د أسػػػػػػػػة ب إعطػػػػػػػػ   المشػػػػػػػػرع الجزائػػػػػػػػر  لمةمد ػػػػػػػػ  اختص صػػػػػػػػ ت  اسػػػػػػػػع      ثالثننننننننا:    
متن عػػػػػ  إلػػػػػ  أسػػػػػة ب إ د  ل ج ػػػػػ  متصػػػػػم  ةطة عػػػػػ  نظػػػػػ ـ الةمد ػػػػػ  ة عتة رهػػػػػ  الخم ػػػػػ  الح ػػػػػ    
األس سػػػػػػ     الا عد ػػػػػػػ  لمد لػػػػػػػ  الجزائر ػػػػػػػ  فػػػػػػ  ك فػػػػػػػ  المجػػػػػػػ الت االجتم ع ػػػػػػػ    الس  سػػػػػػػ     

 االقتص د     الثا ف  .
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
        .المرج  الس ةؽ، المتعمؽ ة لةمد  ، 10-11مف ق ن ف  3-2-1م اد ال( 1) 
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ال صػػػػػ    الس  سػػػػ     االدار ػػػػػ  عمػػػػػ  الةمد ػػػػ  مركػػػػػز،   هػػػػػ ذا ألف كػػػػػؿ  نظػػػػػ ـ  عػػػػدرابعنننننا:    
االختص صػػػػػػػػ ت الماػػػػػػػػررة لمةمد ػػػػػػػػ    ك فػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػر ط   االجػػػػػػػػرا ات  جػػػػػػػػب أف تعمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػ  
نط قتػػػػػ     فاػػػػػ  لتػػػػػ ،  ال  جػػػػػ ز الخػػػػػر ج عنتػػػػػ    إال اعتةػػػػػرت أعمػػػػػ ؿ   تصػػػػػرف ت الةمػػػػػد  ت 

إدار ػػػػػػػػػ    اجتم ع ػػػػػػػػػ    ة طمػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػر مشػػػػػػػػػر ع ، ألف الةمد ػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػد  حػػػػػػػػػدة س  سػػػػػػػػػ     
 .(1)اقتص د     تعد ال مركز   مطما  ف  ظؿ مةدأ  حدة الد ل  الدست ر     الس  س  

 
 يةالمطلب الثاني: هيئات البلد

 

الةمد ػػ  عمػػ  ه ئػػ  مدا لػػ  تتمثػػؿ فػػ  المجمػػس الشػػعة  الةمػػد  )فػػرع أ ؿ(،   ه ئػػ   تتػػ فر     
تنف ذ    رأست  رئػ س المجمػس الشػعة  الةمػد  )فػرع ثػ ن (، ة إلضػ ف  إلػ  إدارة  نشػطت  األمػ ف 

 .(2)تحت سمط  رئ س المجمس الشعة  الةمد  الع ـ لمةمد  
 

 الفرع األول: المجلس الشعبي البلدي:
 

 عتةػػر األسػػم ب األمثػػؿ لما ػػ دة الجم ع ػػ ، كمػػ   عتةػػر أقػػدـ األجتػػزة المعةػػرة عػػف المط لػػب      
 .اختص ص ت إل  تعر ؼ المجمس الشعة  الةمد ، تس  ر  ثـ  المحم  ،   لذلؾ سنتطرؽ

 أ ال: تعر ؼ المجمس الشعة  الةمد :
ا لحس سػػػ     ضػػػع     عتةػػػر المجمػػػس الشػػػعة  الةمػػػد  أهػػػـ خم ػػػ  فػػػ  التنظػػػ ـ الةمػػػد  نظػػػر    

،  هػػ  عةػػ رة عػػف جتػػ ز لممدا لػػ   تشػػكؿ مػػف نػػ اب  نتخػػةتـ م اطنػػ  (3)األعضػػ   المشػػكم  ةػػ 
، ح ػث  نتخػب (4)عضػ  حسػب الكث فػ  السػك ن   لكػؿ ةمد ػ  33   7الةمد    تػرا ح عػددهـ ةػ ف 

 .(5)سن ات عف طر ؽ االقتراع النسة  عم  الا ئم  5المجمس الشعة  الةمد  لمدة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
       . 194، ص.1990 ع ت الج مع  ، الجزائر، عم ر ع اةد ، در س ف  الا ن ف اإلدار ، الطةع  الث لث ، د  اف المطة( 1)
 .  المرج  الس ةؽ، المتعمؽ ة لةمد  ، 10-11مف ق ن ف  15 الم دة (2)
،عن ةػػ ، 4( سػػم   عػػ لم ، تتشػػخ ص نظػػ ـ اإلدارة المحم ػػ    الم ل ػػ  فػػ  الجزائػػرت، مجمػػ  إقتصػػ د  ت شػػم ؿ إفر ا ػػ ، عػػدد 3)

         .262، ص.2013
الجزائػر ةػ ف النصػ ص الا ن ن ػ    متطمةػ ت ال اقػ ت، الجزائػر، دار األمػ  لمطة عػ  ( جم ؿ ز داف، تإدارة التنم   المحم ػ  فػ  4)

 .          97، ص.2014  النشر   الت ز  ، طةع  
 28، الصػػ در فػػ  50، المتعمػػؽ ةنظػػ ـ االنتخ ةػػ ت، ج.ر، العػػدد 2016، المػػؤرخ فػػ  أ ت 10-16مػػف قػػ ن ف  65( مػػ دة 5)

       .  2016أ ت 
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 المجمس الشعة  الةمد : ث ن  : تس  ر
 د رات : -1

المجمػػػػػػػػس الشػػػػػػػعة  الةمػػػػػػػػد  فػػػػػػػػ  عػػػػػػػدة د رات  جػػػػػػػػر  مػػػػػػػف خحلتػػػػػػػػ  مػػػػػػػػدا الت   جتمػػػػػػػ      
ف لػػػػػػد رات الع د ػػػػػػ  تكػػػػػػ ف كػػػػػػؿ شػػػػػػتر ف تتعػػػػػػدى مػػػػػػف كػػػػػػؿ د رة خمسػػػػػػ  أ ػػػػػػ ـ، أمػػػػػػ  ة لنسػػػػػػة  
لمػػػػػد رات   ػػػػػر الع د ػػػػػ  فػػػػػ مكف لممجمػػػػػس الشػػػػػعة  الةمػػػػػد  أف  جتمػػػػػ  كممػػػػػ  اقتضػػػػػت شػػػػػؤ ف 

اػػػػر د راتػػػػ  فػػػػ   الةمد ػػػػ ،  كػػػػ ف م الةمد ػػػػ     كػػػػ ف عاػػػػد هػػػػذ  الػػػػد رة ةطمػػػػب مػػػػف الػػػػ ال  ح ػػػػث
ذا ك نػػػػػػت هنػػػػػػػ ؾ ح لػػػػػػػ  قػػػػػػػ هرة معمنػػػػػػػ  تحػػػػػػ ؿ د ف الػػػػػػػدخ ؿ إلػػػػػػػ  ماػػػػػػػر الةمد ػػػػػػػ   مكنػػػػػػػ  أف    ا 

ح ػػػػث  شػػػػترط أف ترسػػػػؿ االسػػػػتدع  ات لػػػػد رات مػػػػ  فػػػػ  مكػػػػ ف آخػػػػر مػػػػف إقمػػػػ ـ الةمد ػػػػ ،  جت
المجمػػػػػػس الشػػػػػػعة  الةمػػػػػػد  الػػػػػػذ  حصػػػػػػؿ لػػػػػػ  مػػػػػػ   منعػػػػػػ  عمػػػػػػ  حضػػػػػػ ر جمسػػػػػػ  أ  د رة، أف 

ر مػػػػف المجمػػػػس مػػػػف إخت ػػػػ ر  ل صػػػػ ت ن  ةػػػػ  عنػػػػ    ال  مكػػػػف لػػػػنفس   كػػػػؿ كت ة ػػػػ  عضػػػػ ا آخػػػػ
العضػػػػػ  أف  كػػػػػ ف حػػػػػ مح ألكثػػػػػر مػػػػػف  ك لػػػػػ   احػػػػػدة، ح ػػػػػث  ػػػػػتـ إعػػػػػداد ال ك لػػػػػ  ةطمػػػػػب مػػػػػف 
 ك ػػػػػػػػؿ أ  أ  سػػػػػػػػمط  مؤهمػػػػػػػػ  لتػػػػػػػػ ذا الطػػػػػػػػرض   تحػػػػػػػػدد صػػػػػػػػراح  الجمسػػػػػػػػ  أ  الػػػػػػػػد رة التػػػػػػػػ  

 .(1)حررت مف أجمت  هذ  ال ك ل 
 مدا الت :   -2

  ضػػػػػػػػةط طػػػػػػػػرؽ  10-11مػػػػػػػػدا الت المجمػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعة  الةمػػػػػػػػد  حػػػػػػػػدده  الاػػػػػػػػ ن ف  إف     
، ح ػػػػث أكػػػػد عمػػػػ  ضػػػػر رة تحر ػػػػر مح ضػػػػر 61إلػػػػ   52سػػػػة ه    هػػػػذا مػػػػ  جػػػػ   فػػػػ  المػػػػ اد 

المػػػػػػدا الت ة لمطػػػػػػ  العرة ػػػػػػ ،   إجػػػػػػرا ات الم افاػػػػػػ  عمػػػػػػ  المدا لػػػػػػ    المصػػػػػػ دق  عم تػػػػػػ  مػػػػػػف 
، ح ػػػػث  عػػػػ ل  فػػػػ  هػػػػذ  المػػػػدا الت (2)السػػػػمط  ال صػػػػ   المتمثمػػػػ  فػػػػ  رئػػػػ س الػػػػدائرة   الػػػػ ال 

 .(3)الشؤ ف الت  تدخؿ ف  مج ؿ اختص ص 
 21كمػػػػػػ  تكػػػػػػ ف مػػػػػػدا الت المجمػػػػػػس الشػػػػػػعة  الةمػػػػػػد  ق ةمػػػػػػ  لمتنف ػػػػػػذ ةاػػػػػػ ة الاػػػػػػ ن ف ةعػػػػػػد      

  مػػػػػػ  مػػػػػػف إ ػػػػػػداعت  عمػػػػػػ  مسػػػػػػت ى ال ال ػػػػػػ  ة سػػػػػػتثن   المػػػػػػدا الت المتعماػػػػػػ  التف ق ػػػػػػ ت الت أمػػػػػػ  
العا ر ػػػػػػػ  لمةمد ػػػػػػػ    مػػػػػػػ   تعمػػػػػػػؽ ةشػػػػػػػع رات   رمػػػػػػػ ز ةػػػػػػػ ف المػػػػػػػدف   التنػػػػػػػ زؿ عػػػػػػػف األمػػػػػػػحؾ 

   مف هذا الا ن ف تنص عم  أف مدا الت المجمس 59الد ل ، ح ث ج  ت الم دة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

         .المرج  الس ةؽ، المتعمؽ ة لةمد  ، 10-11مف ق ن ف  21إل   16م اد ( 1)
 .98جم ؿ ز داف، المرج  الس ةؽ، ص.( 2)
 .        المرج  الس ةؽ، المتعمؽ ة لةمد  ، 10-11مف ق ن ف  52( الم دة 3)
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التنظ مػػػػ ت التػػػػ  تمػػػػس ةرمػػػػ ز التػػػػ   كػػػػ ف ف تػػػػ  خػػػػرؽ لمدسػػػػت ر     ػػػػر مط ةاػػػػ  لماػػػػ ان ف   
الد لػػػػ    شػػػػع رتت    ػػػػر محػػػػررة ة لمطػػػػ  العرة ػػػػ ، ف ػػػػنمر الػػػػ ال  ةػػػػةطحف المدا لػػػػ  ةاػػػػرار كمػػػػ  
 مكػػػػف لػػػػرئ س المجمػػػػس الشػػػػعة     فاػػػػ  لمشػػػػر ط المنصػػػػ ص عم تػػػػ  ق ن نػػػػ  أف  رفػػػػ  تظممػػػػ  

 .(1)إدار   أ  دع ى قض ئ   أم ـ الجت ت المختص  ضد قرار ال ال 
 ث لث : إختص ص ت المجمس الشعة  الةمد :     

المتعمػػػػؽ ة لةمد ػػػػ   10-11تضػػػػمنت  الةػػػػ ب الثػػػػ ن  مػػػػف الاسػػػػـ الثػػػػ ن  مػػػػف الاػػػػ ن ف رقػػػػـ      
،   ةػػػػػذلؾ 124إلػػػػػ   107مػػػػػ دة منػػػػػ  مػػػػػف  18  المتحػػػػػدث عػػػػػف صػػػػػحح  تت  ةػػػػػنف نظمتتػػػػػ  

  التنم ػػػػػػ  لػػػػػػـ تخػػػػػػرج الةمد ػػػػػػ  عػػػػػػف ك نتػػػػػػ  خم ػػػػػػ  ق عد ػػػػػػ  لمد لػػػػػػ    المحػػػػػػرؾ األس سػػػػػػ  لعجمػػػػػػ
 عػػػػ ل  المجمػػػػس الشػػػػعة  الةمػػػػد  منػػػػ  ةنصػػػػت  ت 52مػػػػ  ترجمتػػػػ  المػػػػ دة المحم ػػػػ    هػػػػذا تم مػػػػ  

  عم مػػػػػػ  تتجمػػػػػػ    ؿ إختص صػػػػػػ ت  عػػػػػػف طر ػػػػػػؽ المػػػػػػدا التتالشػػػػػػؤ ف التػػػػػػ  تػػػػػػدخؿ فػػػػػػ  مجػػػػػػ
 إختص ص ت المجمس الشعة  الةمد  ف :

 التت ئ    التنم   المحم  :         -1
،   فػػػػػػ  هػػػػػػذا اإلطػػػػػػ ر (2)10-11مػػػػػػف قػػػػػػ ن ف  112لػػػػػػ  إ 107تضػػػػػػمنتت  المػػػػػػ اد مػػػػػػف      

 عػػػػػػد المجمػػػػػػس الشػػػػػػعة  الةمػػػػػػد  ةرامجػػػػػػ  السػػػػػػن      المتعػػػػػػددة السػػػػػػن ات أ  حتػػػػػػ  مخططػػػػػػ  
التنمػػػػ   الاصػػػػ ر   المت سػػػػط   الط  ػػػػؿ المػػػػدى    صػػػػ دؽ عم ػػػػ ، كمػػػػ   سػػػػتر عمػػػػ  تنف ػػػػذ  

سػػػػػتدام ، فػػػػ  إطػػػػػ ر الصػػػػحح  ت المسػػػػػندة إل ػػػػ    تم شػػػػػ   مػػػػ  المخطػػػػػط الػػػػ طن  لمتنم ػػػػػ  الم
 تنم ػػػػػػػ  اإلقمػػػػػػػ ـ   كػػػػػػػذا المخططػػػػػػػ ت الت ج ت ػػػػػػػ  الا عد ػػػػػػػ ، ة إلضػػػػػػػ ف  إلػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ ةإمكػػػػػػػ ف 
الةمد ػػػػػ  اإلعػػػػػحف عػػػػػف آرائتػػػػػ    قراراتتػػػػػ   فاػػػػػ  ألحكػػػػػ ـ التشػػػػػر     التنظػػػػػ ـ المعمػػػػػ ؿ ةػػػػػ ،   
فػػػػػػػ  هػػػػػػػذا اإلطػػػػػػػ ر تخضػػػػػػػ  إق مػػػػػػػ  أ  مشػػػػػػػر ع إسػػػػػػػتثم ر أ  تجت ػػػػػػػز عمػػػػػػػ  اإلقمػػػػػػػ ـ أ  أ  

ام  الاط ع ػػػػ  لمتنم ػػػػ  إلػػػػ  الػػػػرأ  المسػػػػةؽ لممجمػػػػس   خ صػػػػ  مشػػػػر ع  نػػػػدرج فػػػػ  إطػػػػ ر الةػػػػر 
 .(3)إذا م  تعمؽ األمر ةحم    األراض    التنث ر عم  التعم ر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، ، مػػػػػػذكرة م سػػػػػػتر، تخصػػػػػػص س  سػػػػػػ  ع مػػػػػػ    إدارة محم ػػػػػػ، تإدارة الجم عػػػػػػ ت المحم ػػػػػػ  فػػػػػػ  الجزائػػػػػػر( جد ػػػػػػد  عت اػػػػػػ 1)

          .68، ص.2013-2012 س  ، ج مع  ةسكرة، قسـ العمـ  الس 
 المرج  الس ةؽ.، المتعمؽ ة لةمد  ، 10-11مف ق ن ف  112إل   107( الم اد 2)
إ مػػػػػػػػػ ف شػػػػػػػػػعحف، تد ر الجم عػػػػػػػػػ ت المحم ػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ  التت ئػػػػػػػػػ    التعم ػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػ  التشػػػػػػػػػر   الجزائػػػػػػػػػر ت، مػػػػػػػػػذكرة م سػػػػػػػػػتر،  (3)

، 2017-2016حاػػػػػػ ؽ، ج معػػػػػػ  سػػػػػػع دة، قسػػػػػػـ التخصػػػػػػص إدارة الجم عػػػػػػ ت المحم ػػػػػػ ، كم ػػػػػػ  الحاػػػػػػ ؽ   العمػػػػػػـ  الس  سػػػػػػ   
       .22ص.
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ضػػػػػػ  الفحح ػػػػػػ      فػػػػػػ  ظػػػػػػؿ المتػػػػػػ ـ المسػػػػػػندة إل ػػػػػػ  فتػػػػػػ   سػػػػػػتر عمػػػػػػ  حم  ػػػػػػ  األرا     
المسػػػػػ ح ت الخضػػػػػرا   ال سػػػػػ م  عنػػػػػد إق مػػػػػ  مختمػػػػػؼ المشػػػػػ ر   عمػػػػػ  إقمػػػػػ ـ الةمد ػػػػػ    التػػػػػ  
ةػػػػػػػد ره  عم تػػػػػػػ  المسػػػػػػػ هم  فػػػػػػػ  حم  ػػػػػػػ  الترةػػػػػػػ    المػػػػػػػ ارد كمػػػػػػػ  تسػػػػػػػتر عمػػػػػػػ  االسػػػػػػػتطحؿ 

 .(1)األفضؿ لتم 
 

 التعم ر   الت  كؿ االس س     التجت ز:-2
 

الا ن ن ػػػػػػ    العمم ػػػػػػ ت الم د ػػػػػػ  التػػػػػػ  تتػػػػػػدؼ إلػػػػػػ  التعم ػػػػػػر هػػػػػػ  مجم عػػػػػػ  اإلجػػػػػػرا ات      
تحا ػػػػػػؽ تنم ػػػػػػ  منظمػػػػػػ  لمتجمعػػػػػػ ت ةػػػػػػ لنظر إلػػػػػػ  مختمػػػػػػؼ االحت  جػػػػػػ ت التػػػػػػ   تعػػػػػػ ف عم تػػػػػػ  

 تمة تت ، أم  التجت ز ف تمثؿ ف  التز د ة لتجت زات   المنشآت األس س  .
 ألف التعم ػػػػػر هػػػػػ  م ضػػػػػ ع تانػػػػػ  ة لدرجػػػػػ  األ لػػػػػ  ف تعػػػػػ ف عمػػػػػ  المجمػػػػػس الشػػػػػعة        

الةمػػػػد  التػػػػز د ةكػػػػؿ ال سػػػػ ئؿ ذات العحقػػػػ  ةعمم ػػػػ  التعم ػػػػر ةحسػػػػب مػػػػ  تاتصػػػػ   النصػػػػ ص 
  التنظ مػػػػػ ت المعمػػػػػ ؿ ةتػػػػػ    التػػػػػ  تتمثػػػػػؿ أس سػػػػػ  فػػػػػ  المخططػػػػػ ت الت ج ػػػػػ    التعم ػػػػػر   

 مخطط ت شطؿ األراض .
عمػػػػػػػػ  أف الةمد ػػػػػػػػ    ةمسػػػػػػػػ هم   (2)10-11مػػػػػػػػف الاػػػػػػػػ ن ف  115كمػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػت المػػػػػػػػ دة       

لمد لػػػػػػػػ  تتػػػػػػػػ ل  التنكػػػػػػػػد مػػػػػػػػف إحتػػػػػػػػراـ تخص صػػػػػػػػ ت األراضػػػػػػػػ    ق اعػػػػػػػػد  المصػػػػػػػػ ل  التان ػػػػػػػػ 
اسػػػػػػتعم لت ، السػػػػػػتر عمػػػػػػ  المراقةػػػػػػ  الدائمػػػػػػ  لمط ةاػػػػػػ  عمم ػػػػػػ ت الةنػػػػػػ   ذات العحقػػػػػػ  ةةػػػػػػرام  
التجت ػػػػػز   السػػػػػكف،   حتػػػػػ  السػػػػػتر عمػػػػػ  احتػػػػػراـ األحكػػػػػ ـ فػػػػػ  مجػػػػػ ؿ مك فحػػػػػ  السػػػػػكن ت 

 التش    ر الا ن ن  .
ةتػػػػػػػ ف ر الشػػػػػػػر ط الةمد ػػػػػػػ  ممزمػػػػػػػ  فػػػػػػػ  مجػػػػػػػ ؿ السػػػػػػػكف فػػػػػػػ  إطػػػػػػػ ر التعم ػػػػػػػر دائمػػػػػػػ          

العا ر ػػػػػ ، كمػػػػػ  لتػػػػػ  الا ػػػػػ ـ ةك فػػػػػ  العمم ػػػػػ ت المرتةطػػػػػ  ةتت ئػػػػػ  الت  كػػػػػؿ   التحضػػػػػ ر   لمترق ػػػػػ  
التجت ػػػػػػػػػػزات الخ صػػػػػػػػػػ  ة لشػػػػػػػػػػةك ت الت ةعػػػػػػػػػػ  الختص صػػػػػػػػػػ تت    كػػػػػػػػػػذا العمم ػػػػػػػػػػ ت المتعماػػػػػػػػػػ  

 .(3)ةتس  ره    ص  نتت 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

      .22إ م ف شعحف، المرج  الس ةؽ، ص. (1)
 المرج  الس ةؽ.، المتعمؽ ة لةمد  ، 10-11ف ق ن ف م 115الم دة ( 2)
  .23إ م ف شعحف، المرج  الس ةؽ، ص. (3)
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  فػػػػػػ  مجػػػػػػ ؿ التعم ػػػػػػر   ه  كػػػػػػؿ الا عد ػػػػػػ    التجت ػػػػػػز   فػػػػػػ  إطػػػػػػ ر حم  ػػػػػػ  التػػػػػػراث      
المعمػػػػػػػػ ر  تسػػػػػػػػتر الةمد ػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  المح فظػػػػػػػػ    حم  ػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػحؾ العا ر ػػػػػػػػ    الحم  ػػػػػػػػػ    

 الحف ظ عم  اإلنسج ـ التندس  لمتجمع ت السكن  .
 الحم    االجتم ع     الر  ض     الثا ف     التسم     الس  ح : الترة    -3

 ،(1)10-11مػػػػػف الاػػػػػ ن ف  122نصػػػػػت عم ػػػػػ  المػػػػػ دة   :ففػػػػػ  مجػػػػػ ؿ الترة ػػػػػ    التعمػػػػػ ـ     
 إنجػػػػػ ز مػػػػػف ع تاتػػػػػ  عمػػػػػ  ألاػػػػػ  مػػػػػ  خػػػػػحؿ مػػػػػف الةمد ػػػػػ  الشػػػػػعة   المجػػػػػ لس د ر  ظتػػػػػر ةح ػػػػػث

 ضػػػػػػػم ف حػػػػػػػؽ   ال طن ػػػػػػػ  المدرسػػػػػػػ   الخر طػػػػػػػ  مػػػػػػػ  المتم شػػػػػػػ  اإلةتػػػػػػػدائ  التعمػػػػػػػ ـ لمؤسسػػػػػػػ ت
  سػػػػ ئؿ تػػػػ ف ر ضػػػػم ف عمػػػػ  السػػػػتر   المدرسػػػػ   المطػػػػ عـ تسػػػػ  ر   إنجػػػػ ز لػػػػ  كمػػػػ  صػػػػ  نتت 

 المدرس . ناؿ
   التسػػػػػػم     الثا ف ػػػػػػ    الر  ضػػػػػػ     االجتم ع ػػػػػػ  الحم  ػػػػػػ ت االجتمػػػػػػ ع  المجػػػػػػ ؿ فػػػػػػ  أمػػػػػ      

 :الس  ح ت
فعمػػػػػ  المجػػػػػةس الشػػػػػعة  الةمػػػػػد  إتخػػػػػ ذ مجمػػػػػؿ التػػػػػداة ر لترق ػػػػػ  تفػػػػػت  الطف لػػػػػ    العمػػػػػؿ     

عمػػػػػ  تجت ػػػػػز الحػػػػػدائؽ الخ صػػػػػ  ةتػػػػػـ   لمنتػػػػػ ض ةػػػػػ لتعم ـ التحضػػػػػ ر    الثاػػػػػ ف    الفنػػػػػ ، 
  كػػػػػػػذا المسػػػػػػػ هم  فػػػػػػػ  إنجػػػػػػػ ز الت  كػػػػػػػؿ الا عد ػػػػػػػ  لمةمد ػػػػػػػ  الج ار ػػػػػػػ  الم جتػػػػػػػ  لمنشػػػػػػػ ط ت 

 ،   تاػػػػػد ـ المسػػػػػ عدات لتػػػػػذ  الت  كػػػػػؿ ة إلضػػػػػ ف  إلػػػػػ  الر  ضػػػػػ     الثا ف ػػػػػ    حتػػػػػ  لمتسػػػػػم 
المسػػػػػػ هم  فػػػػػػ  تط  رهػػػػػػ    المح فظػػػػػػ  عم تػػػػػػ    صػػػػػػ  نتت ،   كػػػػػػذا تنظػػػػػػ ـ التكفػػػػػػؿ ة لفئػػػػػػ ت 

فػػػػػػ  إطػػػػػػ ر الس  سػػػػػػ ت العم م ػػػػػػ  ال طن ػػػػػػ  الماػػػػػػررة فػػػػػػ   اإلجتم ع   المحر م    المع زة
 .(2)مج ؿ التض مف   الحم    اإلجتم ع  

المتعمػػػػػػؽ  10-11مػػػػػػف الاػػػػػػ ن ف  124   123نصػػػػػػت عمػػػػػػ  هػػػػػػذ  المجػػػػػػ الت المػػػػػػ دت ف     
، إذ أف هػػػػػػػذ  األخ ػػػػػػػرة   ةمسػػػػػػػ هم  المصػػػػػػػ ل  التان ػػػػػػػ  عم تػػػػػػػ  احتػػػػػػػراـ التشػػػػػػػر     (3)ة لةمد ػػػػػػػ 

التنظػػػػػػػػ ـ المعمػػػػػػػػ ؿ ةتمػػػػػػػػ  المتعماػػػػػػػػ ف ةحفػػػػػػػػظ الصػػػػػػػػح    النظ فػػػػػػػػ  العم م ػػػػػػػػ  ال سػػػػػػػػ م  فػػػػػػػػ  
 المج الت:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
       المرج  الس ةؽ. ، المتعمؽ ة لةمد  ،10-11مف ق ن ف  122الم دة ( 1)
  .24إ م ف شعحف، المرج  الس ةؽ، ص. (2)
 .المرج  الس ةؽ، 10-11مف ق ن ف  124   123الم دت ف  (3)
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ت ز ػػػػػػ  الم ػػػػػػ   الصػػػػػػ لح  لمشػػػػػػرب، صػػػػػػرؼ الم ػػػػػػ   المسػػػػػػتعمم    مع لجتتػػػػػػ ، جمػػػػػػ  النف  ػػػػػػ ت 
الصػػػػػػمة    نامتػػػػػػ    مع لجتتػػػػػػ ، مك فحػػػػػػ  ن اقػػػػػػؿ األمػػػػػػراض المتنامػػػػػػ ، الحفػػػػػػ ظ عمػػػػػػ  صػػػػػػح  

المؤسسػػػػػػػػػ ت المسػػػػػػػػػتاةم  لمجمتػػػػػػػػػ ر، صػػػػػػػػػ  ن  طرقػػػػػػػػػ ت الةمد ػػػػػػػػػ ،    األ ذ ػػػػػػػػػ    األمػػػػػػػػػ كف  
 ص  ن  إش رات المر ر الت ةع  لشةك  طرق تت .

  فػػػػػػ  نفػػػػػػس اإلطػػػػػػ ر  نةطػػػػػػ  عمػػػػػػ  الةمد ػػػػػػ  أف تاػػػػػػـ  ةتت ئػػػػػػ  المسػػػػػػ ح ت الخضػػػػػػرا         
حتػػػػػػػ   ضػػػػػػػ  العتػػػػػػػ د الحضػػػػػػػر ، كمػػػػػػػ  لتػػػػػػػ  المسػػػػػػػ هم  فػػػػػػػ  صػػػػػػػ  ن  الفضػػػػػػػ  ات الخ صػػػػػػػ  

 .(1)لش اطئة لترف     خص ص  منت  ا
 

 ثاني: رئيس المجلس الشعبي البلديالفرع ال

 .لمجمس الشعة  الةمد  ثـ إختص ص ت سنتطرؽ ف  هذا الفرع إل  تع  ف رئ س ا
 أ ال: التع  ف:

عمػػػػ  أنػػػػ   ػػػػتـ تع ػػػػ ف رئػػػػ س المجمػػػػس الشػػػػعة  ،(2)مػػػػف قػػػػ ن ف الةمد ػػػػ  48ت المػػػػ دة نصػػػػ     
 .تتن  ؿ أ مة   الما عد  ئم  الت مف خحؿ اإلقتراع الع ـ   السر  لما

 نصػػػػػػب خػػػػػػحؿ مػػػػػػدة ال تتعػػػػػػدى ثم ن ػػػػػػ  أ ػػػػػػ ـ ةعػػػػػػد اإلعػػػػػػحف عػػػػػػف نتػػػػػػ ئ  االقتػػػػػػراع،        
 عم ػػػػػػ   مكػػػػػػف الاػػػػػػ ؿ أف الػػػػػػرئ س المجمػػػػػػس الشػػػػػػعة  الةمػػػػػػد   نتخػػػػػػب لعتػػػػػػدة انتخ ة ػػػػػػ  تكػػػػػػ ف 

سػػػػػػن ات،    مػػػػػػ رس منصػػػػػػة  ةعػػػػػػد إعػػػػػػحف تصػػػػػػدر  الا ئمػػػػػػ  التػػػػػػ  تحصػػػػػػمت عمػػػػػػ   5مػػػػػػدتت  
 نصػػػػب الػػػػرئ س المنتخػػػػب فػػػػ  مت مػػػػ  ةماػػػػر الةمد ػػػػ  فػػػػ  حفػػػػؿ رسػػػػم   أ مة ػػػػ  األصػػػػ ات،  

ةحضػػػػػ ر منتخةػػػػػ  المجمػػػػػس الشػػػػػعة  الةمػػػػػد  أثنػػػػػ   جمسػػػػػ  عمن ػػػػػ   رأسػػػػػت  الػػػػػ ال  أ  ممثمػػػػػ  
 .(3)(   م  عم  األكثر الت  تم  إعحف نت ئ  االنتخ ة ت15خحؿ خمس  عشر )

 ث ن  : صحح  ت رئ س المجمس الشعة  الةمد :
المجمػػػػػس الشػػػػػعة  الةمػػػػػد  الد لػػػػػ  عمػػػػػ  مسػػػػػت ى الةمد ػػػػػ ،   ةتػػػػػذ  الصػػػػػف    مثػػػػػؿ رئػػػػػ س     

فتػػػػػػػػ  مكمػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػ  الخصػػػػػػػػ ص ة لسػػػػػػػػتر عمػػػػػػػػ  احتػػػػػػػػراـ   تطة ػػػػػػػػؽ التشػػػػػػػػر     التنظػػػػػػػػ ـ 
 .(4)المعم ؿ ة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
        .24.إ م ف شعحف، المرج  الس ةؽ، ص( 1)
     .المرج  الس ةؽة لةمد  ،  ، المتعمؽ08-90مف الا ن ف  48الم دة ( 2)

المرج  الس ةؽ.362671110
المرج  الس ةؽ4851110
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المتعمؽ ة لح ل  المدن    20-70ح ث ج   ف  الا ن ف   في مجال ضبط الحالة المدنية: -1 
 .(1)الةمد  ه  ض ةط الح ل  المدن  عم  الرئ س المجمس الشعة  

خػػػػ ؿ الاػػػػ ن ف الةمػػػػد  لػػػػرئ س المجمػػػػس الشػػػػعة  الةمػػػػد  متمػػػػ  الا ػػػػ ـ ةإحصػػػػ   سػػػػن    ح ػػػػث
لفئػػػػػ ت المػػػػػ اطن ف المعن ػػػػػ ف ة لخدمػػػػػ  ال طن ػػػػػ  الم لػػػػػ د ف فػػػػػ  الةمد ػػػػػ  أ  الما مػػػػػ ف ةتػػػػػ ،   
ضػػػػػػػةط ةط قػػػػػػػ  الخدمػػػػػػػ  ال طن ػػػػػػػ ، كمػػػػػػػ   جػػػػػػػ ز لػػػػػػػ  تفػػػػػػػ  ض تحػػػػػػػت مسػػػػػػػؤ ل   أ  ن ئػػػػػػػب أ  
م ظػػػػػؼ ة لةمد ػػػػػ  السػػػػػتحـ تصػػػػػر ح ت الػػػػػ الدة   الػػػػػز اج   كػػػػػذا ال فػػػػػ ة إضػػػػػ ف  إلػػػػػ  تسػػػػػج ؿ 

، كمػػػػػػ   اػػػػػػـ  رئػػػػػػ س (2)جم ػػػػػػ  ال ثػػػػػػ ئؽ   األحكػػػػػػ ـ الاضػػػػػػ ئ   فػػػػػػ  سػػػػػػجحت الح لػػػػػػ  المدن ػػػػػػ 
 المجمس الشعة  الةمد  ةتةم     تنف ذ الا ان ف   التنظ م ت عم  إقم ـ الةمد  .

 النظ ف  العم م  .الستر عم  النظ ـ   السك ن    -
السػػػػػػتر عمػػػػػػ  حسػػػػػػف تنف ػػػػػػذ التػػػػػػداة ر االحت  ط ػػػػػػ ،   ال ق ئ ػػػػػػ  لضػػػػػػم ف سػػػػػػحم    حم  ػػػػػػ  -

األشػػػػػخ ص   الممتمكػػػػػ ت فػػػػػ   األمػػػػػ كف العم م ػػػػػ  التػػػػػ   مكػػػػػف أف تحػػػػػدث ف تػػػػػ  أ ػػػػػ  ك رثػػػػػ  
 .(3)أ  ح ادث

مػػػػف الاػػػػ ن ف السػػػػ ةؽ  68ح ػػػػث نصػػػػت المػػػػ دة  فنننني مجننننال ضننننبط الشننننرطة ال ضننننا ية: -2
لةمد ػػػػػ  عمػػػػػ  أف اإلختصػػػػػ ص لػػػػػرئ س المجمػػػػػس الشػػػػػعة  الةمػػػػػد ،   أكػػػػػدت المػػػػػ دة المتعمػػػػػؽ ة 

أف لػػػػػػػػرئ س المجمػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعة  الةمػػػػػػػػد  صػػػػػػػػف  ضػػػػػػػػ ةط لمشػػػػػػػػرط   10-11مػػػػػػػػف قػػػػػػػػ ن ف  92
الاضػػػػػػػ ئ  ، ح ػػػػػػػػث تعتةػػػػػػػػر صػػػػػػػػف  الضػػػػػػػػ ةط الاضػػػػػػػػ ئ  مػػػػػػػػف إختصػػػػػػػػ ص  كػػػػػػػػح    ضػػػػػػػػة ط 

تةطػػػػ ف مة شػػػػرة الشػػػػرط  الاضػػػػ ئ   العػػػػ مم ف تحػػػػت سػػػػمط  الن ئػػػػب العػػػػ ـ لمجمت ر ػػػػ  الػػػػذ ف  ر 
ةػػػػػػ ز ر العػػػػػػدؿ   قػػػػػػ ن ف اإلجػػػػػػرا ات الجزائ ػػػػػػ ، ح ػػػػػػث عػػػػػػدد األشػػػػػػخ ص المخػػػػػػ ل ف لمم رسػػػػػػ  
هػػػػذ  المتػػػػ ـ   هػػػػـ ضػػػػ ةط الػػػػدرؾ،  صػػػػؼ الضػػػػ ةط،   عن صػػػػر الػػػػدرؾ، مفػػػػ ض الشػػػػرط ، 

 .(4)مفتش األمف ال طن ،  رؤس   المجمس الةمد  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، الصػػػػػػػ درة فػػػػػػػ  21ةاػػػػػػػ ن ف الح لػػػػػػػ  المدن ػػػػػػػ ، ج.ر، عػػػػػػػدد  ، متعمػػػػػػػؽ1970فةرا ػػػػػػػر  19مػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػ   20-70 ( األمػػػػػػػر1)
        .1970فةرا ر  27
 .109جم ؿ ز داف، المرج  الس ةؽ، ص.( 2)
 ، المتعمؽ ة لةمد  ، المرج  الس ةؽ.10-11ف ق ن ف م 89-88الم دت ف ( 3)
 .26شعحف، المرج  الس ةؽ، ص.إ م ف ( 4)
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عمػ  أنػ   10-11مػف قػ ن ف  93   92المػ دت ف ح ث نصت  في مجال الضبط االداري: -3
 عتمد رئ س المجمس الشعة  الةمد  قصد مم رس  صحح  ت  ف  مجػ ؿ الشػرط  اإلدار ػ  عمػ  
سمؾ شرط  الةمد   الت   حدد ق ن نت  األس س  عػف طر ػؽ التنظػ ـ، كمػ   سػتر رئػ س المجمػس 

ؼ ة لمح فظػػ  عمػػ  النظػػ ـ الشػػعة  الةمػػد  عمػػ  إحتػػراـ حاػػ ؽ   حر ػػ ت المػػ اطن ف ح ػػث  كمػػ
العػػ ـ فػػ  كػػؿ األمػػ كف العم م ػػ ،   مع قةػػ  كػػؿ األشػػخ ص الػػذ ف  مسػػ ف ة لسػػك ن  العم م ػػ    

 .(1)كؿ األعم ؿ الت  مف شننت  اإلخحؿ ةت 
  عمػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػـ   مكػػػػػػػػف أف نػػػػػػػػذكر ةعػػػػػػػػض الصػػػػػػػػحح  ت لػػػػػػػػرئ س المجمػػػػػػػػس الشػػػػػػػػعة       

 ف مف خحؿ:الةمد  ف  هذا المج ؿ ك لمح فظ  عم  صح  الم اط
 مراقة  الم اد االستتحك  . -
 مك فح  األمراض الخط رة   المعد  . -
       الستر   المح فظ  عم  نظ ف  الش ارع   المس ح ت الخضرا . -

 ث ن  : صحح  ت رئ س المجمس الشعة  الةمد  ةصفت  ممثح ة لةمد  :
 مثػػػػػػػؿ الةمد ػػػػػػػ  فػػػػػػػ    ة شػػػػػػػر االختص صػػػػػػػ ت التام د ػػػػػػػ  المعر فػػػػػػػ  )إدارة   م ل ػػػػػػػ (، أ      

جم ػػػػػػ  أعم لتػػػػػػ  المدن ػػػػػػ    اإلدار ػػػػػػ   فاػػػػػػ  لماػػػػػػ ان ف   األنظمػػػػػػ ، ح ػػػػػػث حػػػػػػدد قػػػػػػ ن ف الةمد ػػػػػػ  
صػػػػػحح  ت رئػػػػػ س المجمػػػػػس الشػػػػػعة  الةمػػػػػد  ة عتةػػػػػ ر  ممثػػػػػؿ الةمد ػػػػػ ،   ذلػػػػػؾ مػػػػػف  11-10

 .(2)خحؿ أن   مثؿ هذ  األخ رة ف  جم   المراس ـ التشر ع     التظ هرات الرسم  
 سػػػػػـ الةمد ػػػػػ    لحسػػػػػ ةت  ةجم ػػػػػ  االعمػػػػػ ؿ الخ صػػػػػ  ة لمح فظػػػػػ    إدارة االمػػػػػ اؿ  اػػػػػـ  ة     

   الحا ؽ المتعما  ة لةمد     تتمثؿ ف  :
 تمث ؿ الةمد   ف  جم   المراس ـ التشر ف     التظ هرات الرسم  . -
  االدار ػػػػػ   فػػػػػؽ مػػػػػ  اقتضػػػػػت  النصػػػػػ ص تمث ػػػػػؿ الةمد ػػػػػ  فػػػػػ  كػػػػػؿ أعمػػػػػ ؿ الح ػػػػػ ة المدن ػػػػػ   -

 الا ن ن  .
 اسػػػػػػػػػػػػػتدع ئ  لممجمػػػػػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػػػػػعة  الةمػػػػػػػػػػػػػد ،    عػػػػػػػػػػػػػرض عم ػػػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػػػ ئؿ الخ ضػػػػػػػػػػػػػع  -

 الختص ص .
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

        ، التعمؽ ة لةمد  ، المرج  الس ةؽ.10-11مف ق ن ف  94-93-92الم اد  (1)
   .المرج  الس ةؽ، 10-11مف ق ن ف  77 ( الم دة2)
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 إعداد مشر ع جد ؿ أعم ؿ الد رات   رئ ستت . -
 إةراـ المن قص ت   المزا دات الخ ص  ةنشط ؿ الةمد  . -
 أم ـ الاض   ة سـ الةمد     لحس ةت . رف  الدع  ى -
 .(1)الا  ـ ةجم   اإلجرا ات الا طع  لمتا دـ   لسا ط الحؽ -
كمػػػػػ   اػػػػػـ  رئػػػػػ س المجمػػػػػس الشػػػػػعة  الةمػػػػػد  ةت ز ػػػػػ  المتػػػػػ ـ   المسػػػػػؤ ل  ت، كمػػػػػ   حػػػػػؽ لػػػػػ   

أف  مػػػػػػػػػ رس الرئ سػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  م ظف ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػحؿ الت ج ػػػػػػػػػ    التعػػػػػػػػػد ؿ   اإللطػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػ  
عمػػػػػ  ترك ػػػػػز جم ػػػػػ  المصػػػػػ ل  الةمد ػػػػػ    حسػػػػػف سػػػػػ ره     كمػػػػػؼ لتػػػػػذا ،    سػػػػػتر (2)أعمػػػػػ لتـ
 الطرض:

 إدارة شؤ ف م ظف  الةمد  . -
 اتخ ذ التداة ر لممح فظ  عم  طرؽ الةمد  . -
 إدارة المت حؼ   مك تب الةمد  . -
 

 ث لث : صحح  ت رئ س المجمس الشعة  الةمد  ةصفت  ه ئ  تنف ذ   لممجمس:
 

المجمػػػػػػس الشػػػػػػعة  الةمػػػػػػد  فػػػػػػ  هػػػػػػذا االختصػػػػػػ ص ةػػػػػػدع ة المجمػػػػػػس إلػػػػػػ   اػػػػػػـ  رئػػػػػػ س      
انعاػػػػػػ د الجمسػػػػػػ  فػػػػػػ  م اع ػػػػػػد  ع نتػػػػػػ     عمػػػػػػف عنتػػػػػػ ،   ةعػػػػػػد جد لػػػػػػ  األعمػػػػػػ ؿ  ةمطتػػػػػػ  إلػػػػػػ  
األعضػػػػػػ      ػػػػػػرأس جمسػػػػػػ تت     تػػػػػػ ل  إدارتتػػػػػػ    المح فظػػػػػػ  عمػػػػػػ  النظػػػػػػ ـ ف تػػػػػػ     شػػػػػػرؼ 

 .(3)ةعمؿ الةمد   عم  المج ف المنةثا  عم  المجمس أ  ةمج ف أخرى لت  عحق 
كمػػػػػػ   اػػػػػػدـ تار ػػػػػػرا  ضػػػػػػمن  ةمتمػػػػػػ  تنف ػػػػػػذ المجمػػػػػػس،   حتػػػػػػ   ػػػػػػتمكف رئػػػػػػ س المجمػػػػػػس      

الشػػػػػعة  الةمػػػػػد  مػػػػػف الا ػػػػػ ـ ةمتمػػػػػ  التنف ػػػػػذ فػػػػػ  أجػػػػػ ؿ معا لػػػػػ  خػػػػػ ؿ لػػػػػ  المشػػػػػرع ةم جػػػػػب 
االسػػػػػػػتع ن  ةت ئػػػػػػػ  تنف ذ ػػػػػػػ  تتػػػػػػػ ل  اإلشػػػػػػػراؼ   المت ةعػػػػػػػ   10-11مػػػػػػػف الاػػػػػػػ ن ف  69المػػػػػػػ دة 

المجمػػػػػس   تضػػػػػـ الت ئػػػػػ  إلػػػػػ  ج نػػػػػب الػػػػػرئ س ن اةػػػػػ     تػػػػػرا ح عػػػػػددهـ ةخصػػػػػ ص مػػػػػدا الت 
 .(4)حسب عدد أعض   المجمس الشعة  الةمد  5إل   2مف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
    .28إ م ف شعحف، المرج  الس ةؽ، ص.( 1)
 لمعدؿ   المتمـ المتعمؽ ة لةمد  ، المرج  الس ةؽ.، ا08-90مف ق ن ف  128-126الم دت ف  (2)
 .250لثا ف  لمنشر   الت ز  ، عم ف، ص.، دار ا2014-2مصم  ممد ح الصرا رة، تالا ن ف اإلدار ت، ط ( 3)
 .133جد د  عت ا ، المرج  الس ةؽ، ص. (4)
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مػػػػػػػن  الاػػػػػػػ ن ف لػػػػػػػرئ س المجمػػػػػػػس الشػػػػػػػعة  الةمػػػػػػػد  صػػػػػػػحح   طػػػػػػػرد أ  شػػػػػػػخص   ػػػػػػػر  كمػػػػػػػ 
منتخػػػػػب ةػػػػػ لمجمس قػػػػػ ـ ةػػػػػ إلخحؿ ةحسػػػػػف سػػػػػ ر الجمسػػػػػ ،  حضػػػػػر رئػػػػػ س المجمػػػػػس الشػػػػػعة  
الةمػػػػػد  الجمسػػػػػ ت    نظمتػػػػػ ، إذ  حػػػػػدد تػػػػػ ر د   جػػػػػد ؿ أعمػػػػػ ؿ الػػػػػد رات ةعػػػػػد التشػػػػػ  ر مػػػػػ  

 . (1)الت ئ  التنف ذ  
 

 ري للواليةالمبحث الثاني: التنظيم اإلدا

تت  األس سػػػػػ     عمػػػػػ   ػػػػػرار لم ال ػػػػػ  مك نػػػػػ  متمػػػػػ  فػػػػػ  الد لػػػػػ  فتػػػػػ   حػػػػػدة مػػػػػف  حػػػػػدا     
أنظمػػػػ    قػػػػ ان ف مختمفػػػػ  منػػػػد العتػػػػد ف ل ال ػػػػ  هػػػػ  األخػػػػرى مػػػػرت ةمراحػػػػؿ   عرفػػػػت الةمد ػػػػ  

   الػػػػػذ 1845افر ػػػػػؿ  15 ا ,ففػػػػػ  المرحمػػػػػ  االسػػػػػتعم ر   األمػػػػػر  منػػػػػ  هػػػػػذ االسػػػػػتعم ر  إلػػػػػ 
ف أ ؿ إصػػػػػػػػحح عرفتػػػػػػػػ  ال ال ػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ   ةعػػػػػػػػد االسػػػػػػػػتاحؿ كػػػػػػػػ ، الشػػػػػػػػم ؿنػػػػػػػػص عمػػػػػػػػ  تاسػػػػػػػػ ـ 

 الاػػػػػػػ ن ف  09-90إلػػػػػػػ  أف صػػػػػػػدر الاػػػػػػػ ن ف رقػػػػػػػـ تػػػػػػػـ ت الػػػػػػػؼ اإلصػػػػػػػحح ت  23/05/1969
عرفتتػػػػػػػ  ال ال ػػػػػػػ  ح ػػػػػػت تػػػػػػػـ مػػػػػػػف خحلتػػػػػػػ   التػػػػػػػ  تعتةػػػػػػػر أهػػػػػػػـ الاػػػػػػ ان ف التػػػػػػػ   07-12رقػػػػػػـ 

المجػػػػػ الت خ صػػػػػ  فػػػػػ  كػػػػػؿ  رسػػػػػ  العد ػػػػػد مػػػػػف  االختص صػػػػػ ت  ذلػػػػػؾ ةمماالعتػػػػػراؼ لم ال ػػػػػ  
 التنم   المحم  .

 المطلب األول: مفهوم الوالية
 هػػػػػ  شػػػػػخص مػػػػػف أشػػػػػخ ص الاػػػػػ ن ف  هػػػػػ   حػػػػػدة إدار ػػػػػ  مػػػػػف  حػػػػػدات الد لػػػػػ ، ال ال ػػػػػ      

المتعمػػػػػػػؽ ة ل ال ػػػػػػػ    سػػػػػػػنتن  ؿ فػػػػػػػ  هػػػػػػػدا المطمػػػػػػػب  07-12اإلدار  تطػػػػػػػرؽ إل تػػػػػػػ  الاػػػػػػػ ن ف 
 .تعر ؼ ال ال     خص ئصت 

 
 الفرع األول: تعريف الوالية 

 

ال ال ػػػػػػ  هػػػػػػ  الجم عػػػػػػ  اإلقم م ػػػػػػ  لمد لػػػػػػ   ةتػػػػػػ  اختص صػػػػػػ ت س  سػػػػػػ     اقتصػػػػػػ د          
كمػػػػػ  تعتةػػػػػر  حػػػػػدة إدار ػػػػػ  المركز ػػػػػ  تتػػػػػ فر ف تػػػػػ  ما مػػػػػ ت المركز ػػػػػ   ،(2)اجتم ع ػػػػػ    ثا ف ػػػػػ 

  هػػػػ  تمثػػػػؿ السػػػػمط  ال صػػػػ   عمػػػػ  الةمد ػػػػ  ح ػػػػث تتمتػػػػ  ة لشخصػػػػ   المعن  ػػػػ   االسػػػػتاحؿ 
 .   (3)مختمؼ المج الت الم ل    تاـ  ةنش ط ت ف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
       

المرج  الس ةؽ
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 الفرع الثاني: خصائص الوالية

 المم ػػػػػػػزات تمتػػػػػػػ ز كمجم عػػػػػػػ  إدار ػػػػػػػ  المركز ػػػػػػػ  إقم م ػػػػػػػ  ةمجم عػػػػػػػ  مػػػػػػػف الخصػػػػػػػ ئص      
 منت : الذات   نذكر

أف ال ال ػػػػػػػ  هػػػػػػػ   حػػػػػػػدة أ  مجم عػػػػػػػ  إدار ػػػػػػػ  المركز ػػػػػػػ  إقم م ػػػػػػػ    جطراف ػػػػػػػ   ل سػػػػػػػت  أ ال: 
فاػػػػػػػػػػد  جػػػػػػػػػػدت  منحػػػػػػػػػػت  مرفا ػػػػػػػػػػ ، ا  مصػػػػػػػػػػمح  مجم عػػػػػػػػػػ  أ   حػػػػػػػػػػدة المركز ػػػػػػػػػػ  فن ػػػػػػػػػػ  ا  

االسػػػػػتاحؿ   الشخصػػػػػ   المعن  ػػػػػ   منحػػػػػت قسػػػػػط  مػػػػػف سػػػػػمط  الد لػػػػػ  عمػػػػػ  أسػػػػػ س إقم مػػػػػ  
 م ض ع . ل س عم  أس سجطراف  أس س    

ث ن ػػػػػػ  : تعػػػػػػد ال ال ػػػػػػ  ك حػػػػػػدة   مجم عػػػػػػ  إدار ػػػػػػ  المركز ػػػػػػ  فػػػػػػ  النظػػػػػػ ـ اإلدار  الجزائػػػػػػر  
حماػػػػػػ    همػػػػػػزة  صػػػػػػؿ ةػػػػػػ ف الح ج ػػػػػػ ت   المصػػػػػػ ل    الماتضػػػػػػ  ت المتن ػػػػػػ  المتم ػػػػػػزة عػػػػػػف 
مصػػػػػػػ ل  الد لػػػػػػػ  ككػػػػػػػؿ  ةػػػػػػػ ف مصػػػػػػػ ل    ماتضػػػػػػػ  ت   احت  جػػػػػػػ ت المصػػػػػػػمح  الع مػػػػػػػ  فػػػػػػػ  

 .(1)الد ل 
 ال ال ػػػػػػ  ةجت زهػػػػػػ  اإلدار    نظ متػػػػػػ  الاػػػػػػ ن ن    اختص صػػػػػػ تت  الع مػػػػػػ  تعتةػػػػػػر عػػػػػػ مح      

فعػػػػػ ال   ح   ػػػػػ    سػػػػػ م  فن ػػػػػ  ن جعػػػػػ  فػػػػػ  إق مػػػػػ    تحا ػػػػػؽ  التنسػػػػػ ؽ   التعػػػػػ  ف   التك مػػػػػؿ 
ةػػػػػػػ ف  ظػػػػػػػ ئؼ   اختص صػػػػػػػ ت المجم عػػػػػػػ  الجت  ػػػػػػػ  المتن ػػػػػػػ  )الةمػػػػػػػد  ت(   ةػػػػػػػ ف أعمػػػػػػػػ ؿ 

 ػػػػػػػ  ة عتة رهػػػػػػػ   سػػػػػػػ م    ع مػػػػػػػؿ انسػػػػػػػج ـ لتحا ػػػػػػػؽ السػػػػػػػمط ت المركز ػػػػػػػ  فػػػػػػػ  الد لػػػػػػػ    ال ال
  الع مػػػػػ  فػػػػػ  الد لػػػػػ    لػػػػػذلؾ ك نػػػػػت التػػػػػ ازف ةػػػػػ ف المصػػػػػمح  المحم ػػػػػ  اإلقم م ػػػػػ    المصػػػػػمح

 .   اإلدار   المطما  مثؿ الةمد  مركز ال ال   ص ر الح
تمتػػػػػػ ز ال ال ػػػػػػ  ة عتة رهػػػػػػ  مجم عػػػػػػ  أ   حػػػػػػدة إدار ػػػػػػ  المركز ػػػػػػ  نسػػػػػػة   فػػػػػػ  النظػػػػػػ ـ  :ث لثػػػػػػ 

الجزائػػػػػػػػر    ل سػػػػػػػػت  حػػػػػػػػدة ا  مجم عػػػػػػػػ  المركز ػػػػػػػػ  إدار ػػػػػػػػ  مطماػػػػػػػػ  الف أعضػػػػػػػػ   اإلدار  
نمػػػػ   ختػػػػ ر الػػػػةعض  الت ئػػػػ    جتػػػػ ز تسػػػػ  ره  لػػػػـ  ػػػػتـ اخت ػػػػ رهـ  انتاػػػػ ئتـ كمتػػػػـ ة النتخػػػػ ب  ا 
مػػػػػػنتـ ة النتخػػػػػػ ب العػػػػػػ ـ )االقتػػػػػػراع(  هػػػػػػـ أعضػػػػػػ   المجمػػػػػػس الشػػػػػػعة  الػػػػػػ الئ  ة نمػػػػػػ   عػػػػػػ ف 

المركز ػػػػػ   السػػػػػمط ت اإلدار ػػػػػ ل ال ػػػػػ  مػػػػػف قةػػػػػؿ (  الػػػػػ  اةػػػػػ ق  األعضػػػػػ   )المجمػػػػػس التنف ػػػػػذ 
 .(2)  الت ئ  التنف ذ   ال ال ةمرسـ  رئ س  ل د ر هذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
شػػػػػػػ  د ةػػػػػػػف عثمػػػػػػػ ف، تد ر الجم عػػػػػػػ ت المحم ػػػػػػػ  فػػػػػػػ  التنم ػػػػػػػ  المحم ػػػػػػػ ت، مػػػػػػػذكرة م جسػػػػػػػت ر، تخصػػػػػػػص قػػػػػػػ ن ف عػػػػػػػ ـ، ( 1)

       .42، ص.2011-2010كر ةما  د، تممس ف، ج مع  أة  ة
 .31إ م ف شعحف، المرج  الس ةؽ، ص. (2)



 

35 
 

تتنكػػػػد صػػػػف    طة عػػػػ  الحمركز ػػػػ  النسػػػػة   لم ال ػػػػ  فػػػػ  اعتة رهػػػػ   حػػػػدة إدار ػػػػ  مركز ػػػػ  فػػػػ   
المحم ػػػػػ  لسػػػػػك ف ال ال ػػػػػ    تحا ػػػػػؽ   انجػػػػػ ز المصػػػػػ ل  المحم ػػػػػ  لم ال ػػػػػ    إشػػػػػة ع الح ج ػػػػػ ت 

لجت  ػػػػػ  لسػػػػػك ف ال ال ػػػػػ  فتػػػػػ  دا  الخػػػػػدم ت الحزمػػػػػ  لممصػػػػػمح  اتشػػػػػ رؾ ةػػػػػذلؾ ال ال ػػػػػ  فػػػػػ  أ
 عمػػػػػػ ؿ الةمد ػػػػػػ   أعمػػػػػػ ؿألالمركز ػػػػػػ  تشػػػػػػكؿ أعم لتػػػػػػ  امتػػػػػػداد  مجػػػػػػرد جم عػػػػػػ  محم ػػػػػػ ل سػػػػػػت 

هػػػػ  أ ضػػػػ  الػػػػدائرة المركز ػػػػ  لمد لػػػػ  ةكػػػػؿ المعم مػػػػ ت المحم ػػػػ  المطم ةػػػػ  الد لػػػػ  فحسػػػػب ةػػػػؿ، 
 .خدم  الم اطن ف عم  ال ج  األكمؿ  ف  نفس ال قت تعكس عممت  ل

  
 المطلب الثاني: هيئات الوالية 

 

 .(1)  ال ال المجمس الشعة  ال الئ   ،تاـ  ال ال   عم  ه ئت ف
 

 رع األول: المجمس الشعبي الوال يالف
 

 أوال: تعريف المجمس الشعبي الوال ي:
ثػػػػػػؿ الحمركز ػػػػػػ    أداة هػػػػػػ  عةػػػػػػ رة عػػػػػػف جتػػػػػػ ز مدا لػػػػػػ  عمػػػػػػ  مسػػػػػػت ى ال ال ػػػػػػ  كمػػػػػػ   م     

ؼ شػػػػػػؤ ف الح ػػػػػػ ة المحم ػػػػػػ  ح ػػػػػػث  نتخػػػػػػب لممم رسػػػػػػ    مشػػػػػػ رك  الشػػػػػػعب فػػػػػػ  تسػػػػػػ  ر مختمػػػػػػ
 تػػػػػرا ح  اػػػػػ  االقتػػػػػراع النسػػػػػة  عمػػػػػ  الا ئمػػػػػ ،سػػػػػن ات ةطر  5المجمػػػػػس الشػػػػػعة  الػػػػػ الئ  لمػػػػػدة 
 المتعمػػػػػػؽ ةنظػػػػػػ ـ االنتخ ةػػػػػػ ت مػػػػػػ  10-16مػػػػػػف قػػػػػػ ن ف  56عػػػػػػدد أعضػػػػػػ ئ  ةحسػػػػػػب المػػػػػػ دة 

 .(2)عض  55  35ة ف 
الةمد ػػػػ    التػػػػ   ػػػػتـ ال ال ػػػػ     ظتػػػػر مػػػػ   سػػػػم  ة لمنػػػػد ة  ت التنف ذ ػػػػ  1992   ػػػػر انػػػػ  منػػػػذ

الن ح ػػػػػ  الا ن ن ػػػػػ    النظر ػػػػػ  كػػػػػؿ  أعضػػػػػ ئت  مػػػػػف طػػػػػرؼ الػػػػػ ال    خ لػػػػػت لتػػػػػ  مػػػػػفاقتػػػػػراح 
 .(3)حح  ت المخ ل  لممج لس المنتخة الص

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
      المرج  الس ةؽ. ، المتعمؽ ة ل ال  ،07-12ف ق ن ف م 2الم دة ( 1)
   المتعمؽ ةنظ ـ اإلنتخ ة ت. 2016أ ت  25، المؤرخ ف  10-16مف الا ن ف العض    56 ( الم دة2)
 .32إ م ف شعحف، المرج  الس ةؽ، ص. (3)
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 :صالحيات المجمس الشعبي الوال ي  :ثانيا
أف المشػػػػػػرع الجزائػػػػػػر  نظػػػػػػـ صػػػػػػحح  ت  نجػػػػػػد 07-12ةػػػػػػ لرج ع الػػػػػػ  أحكػػػػػػ ـ الاػػػػػػ ن ف      

 ف األ لػػػػػ  تعػػػػػد صػػػػػحح  ت تام د ػػػػػ  ثنػػػػػاختص صػػػػػ ف ا إطػػػػػ رالمجمػػػػػس الشػػػػػعة  الػػػػػ الئ  فػػػػػ  
الصػػػػػفا ت،  لتصػػػػػ  ت عمػػػػػ  الم زان ػػػػػ ت   إدارة أمػػػػػحؾ ال ال ػػػػػ    إةػػػػػراـاتتمثػػػػػؿ أس سػػػػػ  فػػػػػ    
طػػػػػػ ة  اقتصػػػػػػ د    اجتمػػػػػػ ع  تشػػػػػػمؿ  مػػػػػػ  الث ن ػػػػػػ  فتػػػػػػ  صػػػػػػحح  ت تتعمػػػػػػؽ ةتػػػػػػدخحت ذاتأ

 : تتمثؿ ف  مف نفس الا ن ف 101  ال 73المج الت الت  تـ ذكره  ف  الم اد مف 
 التت ئ  العمران  :  -1

 حػػػػػػػػػدد المجمػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػعة   07 -12مػػػػػػػػػف الاػػػػػػػػػ ن ف  (1) 78طةاػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػ دة      
  الصػػػػػػػف   شػػػػػػػ رؾ فػػػػػػػ   ةتػػػػػػػ الػػػػػػػ الئ  مخطػػػػػػػط التت ئػػػػػػػ  العمران ػػػػػػػ  لم ال ػػػػػػػ    راقػػػػػػػب تنف ػػػػػػػذ 

  الػػػػػػ طن  مػػػػػػ  مراعػػػػػػ ة الةعػػػػػػد الجتػػػػػػ   أ إجػػػػػػرا ات تنف ػػػػػػذ عمم ػػػػػػ  التت ئػػػػػػ  العمران ػػػػػػ  ذات
 .تشر ع     التنظ م   المعم ؿ ةت ال األحك ـ

 الر : الفحح    -2 
 ةػػػػػػػػػػػػ در  ،(2) 07-12مػػػػػػػػػػػػف الاػػػػػػػػػػػػ ن ف  87–86–85–84طةاػػػػػػػػػػػػ  لنصػػػػػػػػػػػػ ص المػػػػػػػػػػػػ اد      

 المجمس الشعة  ال الئ  ف  المج الت الت ل   : 
 ت س     ترق   الفحح . -
 ال ق    مف اآلف ت الطة ع  . -
 التشج ر   حم    الة ئ . -
 الح  ان  .الصح   -
 .التز  د ة لم    لص لح  لمشرب   تطت ر الم    -
 الهياكل األساسية االقتصادية: -3

لممجمػػػػػػػػس الا ػػػػػػػػ ـ  ، (3) 07-12مػػػػػػػػف الاػػػػػػػػ ن ف  91-90-89-88لمػػػػػػػػ اد طةاػػػػػػػػ  لنصػػػػػػػػ ص ا
 عم ؿ   األنشط  الت ل  : ة أل
 تت ئ  الطرؽ الخ ص  ة ل ال     ص  نتت ، تصن فت . -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
       المرج  الس ةؽ. ، المتعمؽ ة ل ال  ،07-12لا ن ف مف ا 78الم دة ( 1)
 .المرج  نفس ، 07-12مف الا ن ف  87-86-85-84الم اد ( 2)
 .المرج  نفس ، 07-12مف الا ن ف  91-90-89-88الم اد ( 3)
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 ترق   ه  كؿ األنشط    تنم تت . -
 العمؿ عم  اإلن رة الر ف     فؾ العزل . -
 التجهيزات التربوية و التكوينية: -4

مػػػػػػػػف نفػػػػػػػػس الاػػػػػػػػ ن ف تتػػػػػػػػ ل  ال ال ػػػػػػػػ  انجػػػػػػػػ ز   صػػػػػػػػ  ن   (1) 92حسػػػػػػػػب نػػػػػػػػص المػػػػػػػػ دة      
 .التك  ف المتن  التان   مؤسس ت التعم ـ الث ن  ، 

 النشاط االجتماعي و الثقافي:  -5
 (2)مػػػػػػػػف نفػػػػػػػػس الاػػػػػػػػ ن ف ، 99-98-97-96-95-94-93نصػػػػػػػػ ص المػػػػػػػػ اد حسػػػػػػػػب      

    ا المجػػػػػػػػػػػػػػ ؿ   المتمثمػػػػػػػػػػػػػػ  أس سػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػ :                                                                                                فػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػذ المجمػػػػػػػػػػػػػػس ةعػػػػػػػػػػػػػػدة أعمػػػػػػػػػػػػػػ ؿ اػػػػػػػػػػػػػػـ  
  .التشط ؿ -
  .انج ز الت  كؿ الخ ص  ة لصح  العم م   –
  .الا  ـ ةنعم ؿ ال ق    الصح   –
  .لمرع   مس عدة الفئ ت االجتم ع   المحت ج   –
  .إنش   المؤسس ت الثا ف     الر  ض   -
 ث الثا ف    الس  ح  ة ل ال  .ةعث   تنم   الترا –
 السكن :-6

 سػػػػػػػ هـ المجمػػػػػػػس   شػػػػػػػج  انشػػػػػػػ    (3)مػػػػػػػف نفػػػػػػػس الاػػػػػػػ ن ف 101-100طةاػػػػػػػ  لممػػػػػػػ دت ف     
ط ػػػػػػػر الا الاضػػػػػػػ   عمػػػػػػػ  السػػػػػػػكف التػػػػػػػش   لةنػػػػػػػ     التع  ن ػػػػػػػ ت العا ر ػػػػػػػ    كػػػػػػػذمؤسسػػػػػػػ ت ا
 مح رةت  . الصح   

 
 الفرع الثاني: الوالي

 

 أ ال: تعر ؼ ال ال :
لػػػػػـ  ػػػػػرد فػػػػػ  النصػػػػػ ص الا ن ن ػػػػػ  المنظمػػػػػ  لػػػػػإلدارة المحم ػػػػػ  تعر ػػػػػؼ دق ػػػػػؽ لمػػػػػ ال  ةػػػػػؿ      

 تـ تعر ف  مف خحؿ الصف ت الت   تصؼ ةت    المت ـ الت   اـ  ةت    ة لت ل 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

         .المرج  نفس ، 07-12مف الا ن ف  92 ( الم دة1)
      .نفس  المرج ، 07-12مف الا ن ف  99إل   93الم اد مف ( 2)
 .نفس  المرج ، 07-12مف الا ن ف  101   100( الم دت ف 3)
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كمػػػػ   عتةػػػػر الػػػػ ال   ،ل ال ػػػػ    منػػػػد ب الحك مػػػػ اسػػػػمط  الد لػػػػ  فػػػػ  عمػػػػ   عتةػػػػر الػػػػ ال  حػػػػ ئز 
فتػػػػػ  ممثػػػػػؿ السػػػػػمط ت اإلدار ػػػػػ   ،عضػػػػػ  ا  سػػػػػمط  إدار ػػػػػ  مػػػػػف السػػػػػمط ت اإلدار ػػػػػ  المركز ػػػػػ 

  الس  سػػػػػ   المركز ػػػػػ  فػػػػػ  ال ال ػػػػػ    الممثػػػػػؿ المة شػػػػػر   ال ح ػػػػػد لكػػػػػؿ مػػػػػف  زرا  فػػػػػ  نطػػػػػ ؽ 
 .(1)لم ال   الت   ت اله  الحد د اإلدار  

 مػػػػػ رس الػػػػػ ال  سػػػػػمط ت كث ػػػػػرة سػػػػػ ا  ة عتةػػػػػ ر  ممػػػػػثح لمد لػػػػػ  ا   ث ن ػػػػػ : صػػػػػحح  ت الػػػػػ ال :
 :ممثح لم ال     ه ئ  تنف ذ  

 صحح  ت ال ال  ة عتة ر  ممثح لمد ل : -1

   نشػػػػػط    راقػػػػػب نشػػػػػ ط الد لػػػػػ  عمػػػػػ  مسػػػػػت ى ال ال ػػػػػ  فتػػػػػ  الػػػػػذ عتةػػػػػر الػػػػػ ال  ممثػػػػػؿ      
ح ػػػػػث ، (2)ختمػػػػػؼ قط عػػػػػ ت النشػػػػػ ط فػػػػػ  ال ال ػػػػػ المصػػػػػ ل    ػػػػػر الممركػػػػػزة لمد لػػػػػ  المكمفػػػػػ  ةم

لؾ  مثػػػػػؿ لحك مػػػػػ  عمػػػػػ  مسػػػػػت ى ال ال ػػػػػ    هػػػػػ  ةػػػػػذ عتةػػػػػر الػػػػػ ال  ممثػػػػػؿ الد لػػػػػ    منػػػػػد ب ا
 .(3) ذ التعم م ت الص درة مف كؿ  ز ر متـز ةتنف ال زرا   مختمؼ 

 ف  مج ؿ الضةط االدار : 
ح ػػػػث  عتةػػػػر الػػػػ ال  مػػػػف رجػػػػ ؿ الضػػػػةط اإلدار   هػػػػ  مسػػػػؤ ؿ عػػػػف حفػػػػظ النظػػػػ ـ العػػػػ ـ      

السػػػػػػػك ن      المح فظػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  سػػػػػػػحم  المجتمػػػػػػػ    صػػػػػػػ  نت  ةمػػػػػػػ   تضػػػػػػػمن  مػػػػػػػف الصػػػػػػػح  
المتعمػػػػػػػػؽ  07-12مػػػػػػػػف الاػػػػػػػػ ن ف  114كمػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػت المػػػػػػػػ دة  ،(4)الع مػػػػػػػػ    األمػػػػػػػػف العػػػػػػػػ ـ

عػػػػػ ـ   االمػػػػػف   السػػػػػحم  ة ل ال ػػػػػ  عمػػػػػ  اف الػػػػػ ال  مسػػػػػؤ ؿ عمػػػػػ  المح فظػػػػػ  عمػػػػػ  النظػػػػػ ـ ال
 .(5)  السك ن 

ف  الػػػػػ  ال ال ػػػػػ  هػػػػػ  المسػػػػػؤ ؿ   المخػػػػػتص لاػػػػػد أكػػػػػد الػػػػػدكت ر عمػػػػػ ر ع اةػػػػػد  عمػػػػػ  أ       
ؾ سػػػػػمط  إصػػػػػدار الاػػػػػرارات االدار ػػػػػ    ةعمم ػػػػػ  حفػػػػػظ النظػػػػػ ـ العػػػػػ ـ فػػػػػ  ال ال ػػػػػ  ح ػػػػػث  ممػػػػػ

 .(6)عمم   حفظ النظ ـ الع ـ ة ل ال  التنظ م     الفرد   المتعما  ةتنظ ـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

      .34إ م ف شعحف، المرج  الس ةؽ، ص. (1)
  لمرج  الس ةؽ.، االمتعمؽ ة ل ال   07-12مف الا ن ف  111م دة ال (2)
 128لعمـ  لمنشر   الت ز  ، عن ة ، ص.دار ا، تمحمد الصط ر ةعم ، تق ن ف اإلدارة المحم   الجزائر   (3)
الجزائػػػػػػػػػػر، ، د ػػػػػػػػػػ اف المطة عػػػػػػػػػػ ت الج مع ػػػػػػػػػػ ، 1982، 2حسػػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػػطف  حسػػػػػػػػػػ ف، تاإلدارة المحم ػػػػػػػػػػ  الما رنػػػػػػػػػػ ت، ط (4)

  .150ص.
   المتعمؽ ة ل ال  ، المرج  الس ةؽ. 07-12الا ن ف  مف 114 ( الم دة5)
 .188( عم ر ع اةد ، المرج  الس ةؽ، ص.6)
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مػػػػػػػ  الضػػػػػػػةط اإلدار  المتعمػػػػػػػؽ ة لصػػػػػػػح  الع مػػػػػػػ    الحم  ػػػػػػػ  المدن ػػػػػػػ  ف تمثػػػػػػػؿ فػػػػػػػ  اتخػػػػػػػ ذ أ
ا ،   عمػػػػػ  هػػػػػذاإلجػػػػػرا ات   التػػػػػداة ر الحزمػػػػػ  التػػػػػ  تكفػػػػػؿ المح فظػػػػػ  عمػػػػػ  صػػػػػح  األفػػػػػراد

  منػػػػػ  ةتػػػػػ  تعػػػػػر ض المػػػػػنك الت لمتمػػػػػ ث أالػػػػػ ال  مػػػػػثح اف  صػػػػػدر لػػػػػ ائ   األسػػػػػ س  سػػػػػتط   
   الت ا  الطمؽ د ف ادع  ات صح  .عرض   ة   السم   المحـ  ف

اإلسػػػػػػع ف ت فػػػػػػ  ال ال ػػػػػػ     مكنػػػػػػ   عػػػػػػد الػػػػػػ ال  المسػػػػػػؤ ؿ األ ؿ فػػػػػػ  إعػػػػػػداد   تنف ػػػػػػذ        
مػػػػػػػف  119ة ا مػػػػػػػ  أكدتػػػػػػػ  المػػػػػػػ د  هػػػػػػػذ (1)طػػػػػػػرض تسػػػػػػػخ ر األشػػػػػػػخ ص   الممتمكػػػػػػػ تا اللتػػػػػػػذ

فػػػػػػ   عمػػػػػػ  أف الػػػػػػ ال   سػػػػػػتر عمػػػػػػ  إعػػػػػػداد مخططػػػػػػ ت تنظػػػػػػ ـ اإلسػػػػػػع ف ت 07-12قػػػػػػ ن ف 
 .(2)ال ال     تحس نت    تنف ذه 

 ف  مج ؿ الضةط الاض ئ : 
اعتةػػػػػػػر الػػػػػػػدكت ر حسػػػػػػػف حسػػػػػػػ ف مصػػػػػػػطف  الػػػػػػػ ال  مػػػػػػػف رجػػػػػػػ ؿ الضػػػػػػػةط الاضػػػػػػػ ئ           

 رد نػػػػػ   فػػػػػؽ لمػػػػػ  أر ةػػػػػ  قػػػػػ ن ف اإلجػػػػػرا ات الجن ئ ػػػػػ  إذ  مػػػػػ رس مت مػػػػػ  فػػػػػ  نطػػػػػ ؽ مػػػػػ  أمػػػػػ
ت قػػػػػػػػ ن ف اإلجػػػػػػػػرا ا ،1966  ن ػػػػػػػػ   8الصػػػػػػػػ در  100-66مػػػػػػػػف األمػػػػػػػػر رقػػػػػػػػـ  28ة لمػػػػػػػػ دة 
ف  اػػػػػـ   ػػػػػ  أ  جنحػػػػػ  م سػػػػػ  ةػػػػػنمف الد لػػػػػ  أرتكػػػػػ ب جن  جػػػػػ ز لمػػػػػ ال  فػػػػػ  ح لػػػػػ  ا (3)الجزائ ػػػػػ 

، ح ػػػػػػث  حػػػػػػ ز   الجػػػػػػن ا ات الضػػػػػػر ر   لمع  نػػػػػػ  الجن  ػػػػػػ ت أةنفسػػػػػػ  ة تخػػػػػػ ذ جم ػػػػػػ  اإلجػػػػػػر 
الظػػػػػر ؼ   الضػػػػػر رة    ط الاضػػػػػ ئ  ففػػػػػ  حػػػػػ الت االسػػػػػتعج الت الػػػػػ  ال ال ػػػػػ  صػػػػػف  الضػػػػػة

االسػػػػتثن ئ    سػػػػتط   أف  اػػػػـ  ةنفسػػػػ  ةجم ػػػػ  أعمػػػػ ؿ الضػػػػةط الاضػػػػ ئ  ةح ػػػػث  كػػػػ ف لمػػػػ ال  
 سمط ت الضةط الاض ئ  ف  الح الت الت ل   :

الجػػػػرائـ ضػػػػد الد لػػػػ    منػػػػ  لػػػػ س لمػػػػ ال  التػػػػدخؿ فػػػػ  الجػػػػرائـ المرتكةػػػػ  ضػػػػد األشػػػػخ ص  -
 األعراض.  األم اؿ   

 ت  جنح  ا  جن   .ف تك ف الجرائـ م ص ف  ق ن ن  ة نأ -
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ت، مػػػػػػذكرة م سػػػػػػتر، تخصػػػػػػص قػػػػػػ ن ف إدار  07-12الاػػػػػػ ن ن  لمػػػػػػ ال  فػػػػػػ  ظػػػػػػؿ قػػػػػػ ن ف ال ال ػػػػػػ مػػػػػػ رة ت ف ػػػػػػؽ، تالنظػػػػػػ ـ ( 1)

 .29، ص.2013-2012لحا ؽ، ج مع   رقم ،قسـ ا
 المرج  الس ةؽ. المتعمؽ ة ل ال  ، 07-12الا ن ف  مف 119الم دة ( 2)
   ، ق ن ف اإلجرا ات الجزائ  .1966، المؤرخ ف    ن   100-66 ( األمر رقـ3)
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 مج ؿ التمث ؿ   التنف ذ: ف 
عمػػػػػػ  اف الػػػػػػ ال   سػػػػػػتر عمػػػػػػ  تنف ػػػػػػد  07-12مػػػػػػف قػػػػػػ ن ف  113ح ػػػػػػث نصػػػػػػت المػػػػػػ دة      

  شػػػػػع راتت  عمػػػػػ  إقمػػػػػ ـ الد لػػػػػ  كمػػػػػ   سػػػػػتر  (1)الاػػػػػ ان ف   التنظ مػػػػػ ت  احتػػػػػراـ رمػػػػػ ز الد لػػػػػ 
ة إلضػػػػػ ف  الػػػػػ  اال امػػػػػر الصػػػػػ درة  ،(2)عمػػػػػ  االنظمػػػػػ    تطة ػػػػػؽ عمػػػػػؿ الحك مػػػػػ  فػػػػػ  ال ال ػػػػػ 

 .(3)مؾ ةعد نشره  ف  الجر دة الرسم  مف السمط  التشر ع     دل
 

 صحح  ت ال ال  ةصفت  ممثح لم ال  : -2
ح ث  مثؿ ال ال  ال ال   ف  مختمؼ التظ هرات الرسم    جم   األعم ؿ اإلدار          

ال الئ    تنف ذه     ادـ عند افتت ح كؿ المدن      ستر عم  شتر مدا الت المجمس الشعة  
د رة ع د   تار را عف تنف ذ المدا الت المتخذة خحؿ الد رات الس ةا  كم   طم  المجمس 

 .(4)الشعة  ال الئ  سن    عم  نش ط ت الاط ع ت   ر الممركزة ة ل ال  
ن  شخص   كن الت   اـ  ةت  الشخص المعن  عم    اصد ة ألعم ؿ المدن   األعم ؿ        

 ف  ف  ح ؿ استض ف  شخص    طن   أ  أجنة   أ  تاد ـ التع ز  أ  طة ع  ك اجب الض 
م  الاض   س ا  ، ة إلض ف  أن   مثؿ ال ال   إسـ ال ال  التت ن  أ  تمة   الدع ات الت  تصؿ ة 

س ؽ     التنش ط   التن س  إدارة ال ال  دع   أ  مدع  عم  ، كم   ت ل  ال ال  رئ ك ف م
ف ، نجد أ1994ج  م    03المؤرخ ف   215-94ل  المرسـ  التنف ذ المراقة ،   ة لرج ع إ

 :م ض ع  تحت سمط  ال ال  تتمثؿ ف أجتزة االدارة ف  ال ال   ال
 الكت ة  الع م . -
 المتفش   الع م . -
 الد  اف. -
 .(5)رؤس   الد ائر -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
         المتعمؽ ة ل ال  ، المرج  الس ةؽ. 07-12الا ن ف  مف 113الم دة ( 1)
 .36المرج  الس ةؽ، ص.إ م ف شعحف، ( 2)
 .269.( سم   ع لم ، المرج  الس ةؽ، ص3)
 المتعمؽ ة ل ال  ، المرج  الس ةؽ. 07-12ا ن ف مف ال 103( الم دة 4)
 .216د الصط ر ةعم ، المرج  الس ةؽ، ص.( محم5)
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 تنف ذ   لممجمس الشعة  ال الئ : اختص ص ت ال ال  كت ئ  -أ
ةتنف ػػػػذ مػػػػدا الت المجمػػػػس الشػػػػعة  الػػػػ الئ  عػػػػف طر ػػػػؽ  ا اإلطػػػػ ر  اػػػػـ  الػػػػ ال  فػػػػ  هػػػػذ     

  مدا لػػػػػ  المجمػػػػػس اإلدارات ال الئ ػػػػػ  ة عتة رهػػػػػ  جتػػػػػ ز تنف ػػػػػذ  ةعػػػػػد أف تصػػػػػ دؽ عم تػػػػػ  ه ئػػػػػ
ف  طمػػػػ  المجمػػػػس الشػػػػعة  الػػػػ الئ  سػػػػن      ، كمػػػػ   مػػػػـز الاػػػػ ن ف الػػػػ ال  أ(1)الشػػػػعة  الػػػػ الئ 

دا الت ةم جػػػػب تار ػػػػر  ادمػػػػ    خػػػػحؿ الفتػػػػرات الف صػػػػم  ةػػػػ ف الػػػػد رات عمػػػػ  ح لػػػػ  تنف ػػػػذ المػػػػ
ف  نػػػػػت  عػػػػػف من قشػػػػػت  دفػػػػػ  الئحػػػػػ  إلػػػػػ    المجمػػػػػس الشػػػػػعة  الػػػػػ الئ     مكػػػػػف أ فرضػػػػػ  عمػػػػػ

 .السمط  ال ص   )ال زارة(
كمػػػػػػ  لمػػػػػػ ال  صػػػػػػحح  ت فػػػػػػ  إعػػػػػػحـ الجمتػػػػػػ ر ةمختمػػػػػػؼ مػػػػػػدا الت   أشػػػػػػط ؿ المجمػػػػػػس  -ب
ح ػػػػػث  نػػػػػت  لػػػػػؾ تجسػػػػػ دا لمةػػػػػدأ الرق ةػػػػػ  الشػػػػػعة   لشػػػػػعة  الػػػػػ الئ  عػػػػػف طر ػػػػػؽ نشػػػػػره     ذا

طػػػػػػحع عمػػػػػػ  فح اهػػػػػػ    إمك ن ػػػػػػ  الطعػػػػػػف عمػػػػػػ  نشػػػػػػر المػػػػػػدا الت أف أل  مػػػػػػ اطف الحػػػػػػؽ اال
مػػػػػف قػػػػػ ن ف ال ال ػػػػػ   125ف تػػػػػ  امػػػػػ  إدار ػػػػػ  لػػػػػ ز ر الداخم ػػػػػ  ا  قضػػػػػ ئ   طةاػػػػػ  ألحكػػػػػ ـ المػػػػػ دة 

لػػػػػػؾ نظػػػػػػرا ذمػػػػػػس الشػػػػػػعة  الػػػػػػ الئ  ة لمسػػػػػػتجدات   إعػػػػػػحـ رئػػػػػػ س المج، 09-90 (2)السػػػػػػ ةؽ
لمطػػػػػ ة  الاػػػػػ ن ن  لم ال ػػػػػ  كمؤسسػػػػػ  إدار ػػػػػ    س  سػػػػػ   كمػػػػػ  أف الاػػػػػ ن ف ألػػػػػـز الػػػػػ ال  ةػػػػػ طحع 
رئػػػػػػ س المجمػػػػػػس الشػػػػػػعة  الػػػػػػ الئ  عمػػػػػػ  ح لػػػػػػ  تنف ػػػػػػذ المػػػػػػدا الت   تاػػػػػػد ـ كػػػػػػؿ المعم مػػػػػػ ت 

 .الحزم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المرج  الس ةؽ.
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 تًٓٛذ

 تأثر وكيفية المحمية، والتنميةرانية العم السياسة بيف العالقة توضيح سيتـ  ،الفصؿ ىذا في     
 ألثر األوؿ المبحث في التعرض بعد وىذا ،األثر قياس خالؿ مف إيجابا، و سمبا باألولى الثانية

 والعالقة ومستوياتو المحمي العمراني التخطيط خالؿ مف المحمية التنمية عمى العمرانية السياسة
 خالؿ مف الثاني، المبحث في و التشاركي، المحمي رانيالعم والتخطيط بينيا والتطبيقية النظرية
 .رانيةالعم المخططات في المتمثمة أدواتو بذلؾ ونعنى المحمية، لمتنمية التخطيط

 مف بو تتمتع وما المكانية الحيازة مع تتالءـ أساليب إيجاد ىو التنمية جوىر إف ثـ     
 األنسب، الموقع تحديد خالؿ مف التنمية عممية في يؤثر المكاني فالبعدومميزات،  خصائص

 لألنشطة األفضؿ والتوزيع ،راتاالستثما موقع وتحديد الصناعة عمي يؤثر الذي لمسكف
 :أبعاد ثالث خالؿ مف العالقات، أفضؿ عمى القائمة والخدمات

 وتشكؿ الظواىر بيف تربط التي المكانية العالقات عمى يؤثر الذي "الموارد حجـ "ىو األوؿ البعد
 .البشريةقرات لممست التوزيعية األنماط
 .العممية ألجزاء مختمفة زمنية فترات وىو التنموية، العممية تفرضو "الزمني البعد "الثاني أما     
 البنية في أثارىا لتتجسد يحتوييا، مكاني وعاء وجود في ويتمثؿ" المكاني البعد"ىو الثالث البعد

 .متباينة ومستويات متفاوتة، وبدرجة بيا المحيطة
 عامؿ خالؿ مف االقتصادية لألنشطة التوطيف عمميات في يتحكـ متغير المكاني فالبعد     

 مف عامال باعتباره المكاف أىمية اإلقميمي االقتصاد رياتنظ أثبتت وقد النقؿ، وتكاليؼ المسافة
 نمط عنو ينتج المكانية العوامؿ بيف التفاعؿ إف .المكانية االقتصادية والتنمية النمو عوامؿ
 تفرضيا التي واالختالفات، الفوارؽ مف التخفيؼ إلى تسعي والتي المكانية، التنمية مف معيف

 واالجتماعية االقتصادية الفعاليات بيف ما المتبادؿ التأثيرمف  انطالقا لممكاف رافيةالجغ الطبيعة
 السياسات ىدؼ تمثؿ والتي االقتصادية األماكف بيف التوازف مف نوع خمؽ وكذلؾ والبشرية،
 .المحمية التنموية
 معظـ تتركز بحيث المكاني، والتفاوت التبايف حدة ىو المتخمفة الدوؿ غالبية يميز ما إف     

 التنموي، التأخر مف نوعا األخرى المناطؽ تشيد بينما معينة، مناطؽ في االقتصادية النشاطات
 راساتوالد وثالبح وقمة والمعمومات، المكاني، التخطيط أساليب غياب إلي ذلؾ ويرجع

 راتبالمستق وتتجسد رافيابالجغ وتنتيي بالفكر تبدأ التنمية أف أي المتخصصة األكاديمية
 .البشرية
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 انًحهٛت انتًُٛت ػهٗ تزاَٛانؼً انسٛبست أثز :األٔل انًبحث

 اإلدارية لموظائؼ أساسية ركيزة كونو الحديثة، اإلدارة وظائؼ أىـ أحد التخطيط يعتبر     
 ليا منيجا التخطيط مف تتخذ منظمة لكؿ األولويات تحديد إلى تيدؼ فالخطة لذلؾ األخرى،
 التي الصغرى الدولة بمثابة ىي بؿ ،)المنظمات حيث (البيئة ىذه مف جزءا المحمية والييئات
 الظروؼ إف ،المحمية لمييئات التنموي التخطيط أىمية تبرز وىنا المواطف، شؤوف تسوس

 إدارة في متقدمة منيجية ضمف تعمؿ والبيئية، واالقتصادية االجتماعية والتحديات توالمتغيرا
 يتطمب وىذا ،زايدةالمت المواطف واحتياجات غيراتلمت االستجابة مف لتمكف والبمدات، المدف
 تنفيذه، في والمساىمة ،ارالقر  صنع في المواطف مشاركة عمى مبني ومتطور، منظـ بفكر العمؿ

 االعتبار بعيف األخذ مع المتاحة، والفرص الموارد حسب األولوية ذات القضايا عمى والتركيز
  .(1)المحتممة المعوقات

 خطوات عبر التنمية، لتحقيؽ عممي كأسموب بالتخطيط الفصؿ ىذا يعنى األىمية ىذه مف      
 معينة، زمنية فترة خالؿ المحددة، المجتمع ألىداؼ الوصوؿ إلى تؤدي خطة وضع إلى تفضي

 تشػكؿ التػي ،رانيػةالعم التنميػة فػي والمعتمػدة المسػتخدمة اآلليػات إحػدى ىػورانػي العم والتخطيط
رانيػة العم السياسػة اثػر توضػيح إلػى تفضػي التػي الخطػوات ومػف المحميػة، لمتنميػة وعػاء بػدورىا
 .سيأتي فيما العمراني التخطيط موضوع تناوؿ ىي المحمية التنمية عمى

 

 ٔانقزٖ انًذٌ تخطٛط :انؼًزاَٙ ٔانتخطٛط انتخطٛط يفٕٓو :األٔل انًطهب

 

 انتخطٛط يفٕٓو :األٔل انفزع

 ويػتـ ،(2)والعقالنػي المنطقػي التفكيػر فػي ومػنيج أسػموب ىػو العػاـ المفيػـو فػي التخطػيط     
 وحتػى والعػائمي، الفػردي، المسػتوى مػف بػدأ المسػتويات، كػؿ وعمػى الجميػع، قبػؿ مػف ممارسػتو

 المستقبؿ، في معينة لوضعية ورؤية بتصور يتعمؽ وىو .والعالمية والوطنية المحمية المستويات
 صفات وتتعدد ،بتحقيقيا الكفيمة واإلجراءات الوسائؿ وضع ثـ ومف إلييا، الوصوؿ مطموب

قميمػي ووطنػي، ،راتيجياسػت تخطػيط نجد إذ والقطاعات، المستويات بتعدد التخطيط،  ومحمػي، وا 
 واقتصادي، سياسي، وتخطيط المدى، وقريب المدى، ومتوسط المدى، بعيد وتخطيط

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .19.ص (،2007)عماف: دار صفاء لمنشر و التوزيع، ،التخطيط اإلقميمي محمد حاسـ شعباف، (1)
 .28.ص (2009)القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب، ،االستراتيجيمقومات التخطيط  مدحت محمد أبو النصر، (2)
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 وكمػي، جزئػي، وتخطػيط وتنمػوي وتكنولػوجي، وصػحي، وتربػوي، وعسػكري، وبيئػي، واجتماعي،
رشادي وتوجييي، وتأشيري، وشمولي،   .الخ ... وا 

 أفبمعنػى  مقػدما عممػو يجػب مػا تتضػمف التػي اإلداريػة الوظيفػة ىػو Planning والتخطػيط     
 المرحمػة تمػؾ إلػى يشػير أنػو أي ، لبموغيػا تسػعي التػي األىػداؼ فييػا توضػح خطػة الدولػة تحػدد
 .أدائو وتوقيت بو القياـ يجب بما المتعمقة القرارات باتخاذ وتنتيي عمؿ أي تنفيذ تسبؽ التي
 عمػي اعتمػادا المجػاالت، كافػة فػي الخػالؽ التفكيػر عمػي تقػـو ذىنيػة عمميػة فػالتخطيط     

راد المػ األنشػطة مػع تتناسػب التػي الخطػة وضػع خالليػا مػف يمكػف والتػي المتاحػة المعمومػات
مػدى  عمػي يتوقػؼ الخطػة ونجػاح المرجػوة األىػداؼ تحقيػؽ خالليػا مػف يػتـ وسػيمة وىػو .تحقيقيػا

 مفخطوة  أوؿ التخطيط يعتبر كما ،لو التخطيط رادالم القطاع في اليدؼ تحقيؽ في مساىمتيا
 وسياسػات أىػداؼ شػكؿ فػي ممػثال المخطػط األداء معيػار يػوفر حيػث الرقػابي، النشػاط خطوات
  .(1)تنفيذىا مطموب
  زاَٙانؼً انتخطٛط يفٕٓو :انثبَٙ انفزع

 ونجػاح متناسػقة، تنمويػة مشػاريع شػكؿ فػي ،زائرالج في رانيةالعم السياسة لتطبيؽ آلية ىو     
 أي تحقيػؽ فػي النجػاح أف كمػا ،محكمػة رانيػةعم سياسة يعكس )التنمية مشاريع تنفيذ( التخطيط

 المػواطف، معيشػة مسػتوى رفػع ىػو حكومػة أيػة ىػدؼ كػاف ولمػا عمميػا، تخطيطػا يتطمػب ىػدؼ
 يمكػف ال ذلػؾ فػنف .لػو الرفاىيػة أسباب وتوفير حضاريا، بو النيوض عمى والعمؿ دخمو، وزيادة

 لتخطػيط وفقػا الدولػة، فػي االقتصػادية واإلمكانيػات البشػرية الطاقات واستغالؿ بتنمية إال يتـ أف
 أساسػية عناصػر عمػى ويركػز ثالثػة مستويات وعمي الدولة حدود داخؿ األخير ليذا سميـ عممي
 .(2)السكاف وأنشطة المكاف و األرض  :ىي

 وتخطػيط لممكػاف، اجتمػاعي وتخطػيط لػألرض طبيعػي تخطػيط ىػو الشػامؿ فػالتخطيط     
ذا ،لألنشطة اقتصادي ذا المحمى، بالتخطيط سمى قرية أو مدينة عمى اقتصر وا   ليشػمؿ اتسع وا 

ذا ،)الجيوي(اإلقميمي التخطيط سمى المدينة، مف أكبر الدولة مف جزءا  ككؿ الدولة مع تعامؿ وا 
 الوطني. التخطيط سمى

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .29ص. مدحت محمد أبو النصر، المرجع السابؽ، (1)
 .19.ص (،2009)األردف: دار البازوري العممية لمنشر و التوزيع، التخطيط الحضري، ي فارس،صبر  (2)
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 :انًحهٙ زاَٙانؼً انتخطٛط تؼزٚف  :أٔال
  

المػادي  والتخطػيط الطبيعػي التخطػيط منيػا عديػدة مسػميات رانػيالعم التخطػيط يكتسػب      
 مجمعػات عػدة أو وتوابعيػا، مدينػة أو قريػة أو لمدينػة تخطػيط عمميػة وىػو المحمػي، والتخطػيط
 الجزئػي التخطػيط عػف ويمتػاز Urbain Planning الحضػري التخطػيط أحيانػا ويسػمي متقاربػة،
 والتخطػيط البيئػة، يشػمؿ الػذي الضػيؽ بػالمعنى الطبيعػي التخطػيط يضػـ فيػو، بالشػمولية
االستثمارات  وتوزيع والسمع، الماؿ رأس وحركة واالستيالؾ، اإلنتاج عمى يركز الذي االقتصادي
 وشػبكات والثقػافي، المػادي النسػيج راسػةبد ييػتـ الػذي Social Planning االجتمػاعي والتخطػيط

 .(1) رافؽوالم والخدمات واالتصاؿ النقؿ
 أوضػاع لتحقيػؽ المػدف، فػي األرض اسػتخداـ فػي الضػبط ممارسػة بأنػو''  أيضػا ويعػرؼ     
 النشػاط توجيػو فػي الػتحكـ بمعنػي، 2 ''والترفيػو والخػدمات والصػحة اإلسػكاف مجاالت في مالئمة
 تعميػر عنػد األداء مسػتوى تحقيػؽ بػو ويقصػد معينػة، جيػة فػي معينػة منطقػة بتعميػر يقػـو الػذي
 األسػس بوضػع فييػا، رافالعمػ مسػتوى ورفػع وتطػوير المػدف مػف مدينػة تعميػر أو جديػدة، مدينػة
 المكػاف وظػروؼ العصػر مقتضػيات مػع يتناسػب بمػا راحمػوم وتحديػد المشػروع، لتنفيػذ العمميػة
  .(2)فيو يعيشوف الذيف والسكاف
 والموارد اإلمكانيات كافة و دراسة حصر إلى ييدؼ منيج أو أسموب " بأنو أيضا يعرؼ و      

 حتػى الشػركة، مػف ابتػداء المسػتويات كافػة عمى أخر، موقع أي أو الدولة أو اإلقميـ في المتوفرة
 المػوارد ىػذه اسػتغالؿ كيفيػة وتحديػد الدولػة، أو اإلقمػيـ أو القريػة أو المؤسسػات أو المدينػة

  .(3)معيف" زمنية فترة خالؿ المرجوة األىداؼ لتحقيؽ واإلمكانيات
 الطبيعيػة المػوارد تػدرس التػي العمػـو بكػؿ يػرتبط التخطػيط فػنف، التعريػؼ ىػذا وحسػب     

 خالؿ مف والتنمية اإلنتاج مف قدر اكبر لتحقيؽ استغالليا، إمكانية مدى معرفة بيدؼ والبشرية،
 :ىي راحؿم ثالث

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .31.ص ،(2005لمطباعة والنشر والتوزيع، األمةشركة دار  )الجزائر: الرواد و النظريات، االجتماععمـ  عامر مصباح، (1)
 .14.ص (،1994تخطيط المدف و القرى،)اإلسكندرية: توزيع منشآت المعارؼ، ( فاروؽ عباس حيدر،2)
 .11.ص (،2013التخطيط العمراني مف منظور جغرافي)غزة: ،مؤمف محمد ديب نصر( 3)
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 .المنشودة األىداؼ تحديد مرحمة -أ
 .المتاحة الموارد استغالؿ أسموب اختيار مرحمة -ب
 .التنفيذ مرحمة- ج

 خػالؿ مػف المجتمػع رخػاء بيدؼ اإلنتاج وزيادة التنمية تحقيؽ التخطيط ؼىد يكوف وغالبا     
 ،رانػيالعم لمتخطيط مبسط، تعريؼ إعطاء يمكف كما ،محددة زمنية فترة في تنفذ معينة، سياسة
 خالؿ مف المجتمع، وفئات قطاعات لكافة العامة، المصمحة لتحقيؽ ووسيمة أداة" باعتباره وذلؾ
 واالسػتعماالت األنشػطة لتوزيػع ومفضػمة، مرغوبػة مسػتقبمية ألوضػاع ورؤى تصػورات وضػع

 التنميػة احتياجػات بػيف التػوازف يحقػؽ وبمػا ; المناسػب الوقت وفي المالئـ المكاف في المجتمعية
 مف البعيد، المستقبؿ ألجياؿ التنمية احتياجات وبيف ناحية، مف القريب، والمستقبؿ الحاضر في

 .(1)أخرى ناحية
 والطموحػات تيجيةااالسػتر  الػرؤى بػيف التػوازف يحقػؽ وبمػا، المسػتدامة التنميػة تحقيػؽ أي     

 ضػماف مػع ،أخػرى ناحيػة مػف الواقعيػة واإلمكانػات المػوارد محػددات وبػيف ناحيػة، مػف والرغبػات
 سياسية، الشاممة، التنموية القطاعات ومتطمبات احتياجات استيفاء في والتكامؿ، التنسيؽ تحقيؽ

 وشبكات العامة،رافؽ والم بالخدمات التزويد خالؿ مف الخ، ... وبيئية، واجتماعية، واقتصادية،
 العامػة، والسياسػات تيجياتااالسػتر  وضػع خػالؿ ومػف المختمفػة، بأنواعيػا األساسػية البنيػة

قميميػة وطنيػة المختمفػة بمسػتوياتيا رانيػةالعم والمخططػات  رامجالبػ وتحديػد ووضػع ومحميػة، وا 
 عامػة ؽرافػوم خػدمات جسػور، وطػرؽ، نقػؿ إسػكاف، :المثػاؿ سػبيؿ عمػى ،رانيػةالعم والمشروعات

، واضػح وقػانوني تشػريعي إطػار وفػي الػخ... جػ عمميػات خػالؿومػف  وممػـز  محػددة، راءاتوا 
 .(2)"التخطيطية العممية راحؿم كافة خالؿ كاممة، مجتمعية مشاركة وضماف وبتنسيؽ

 زاَٙ:انؼً انتخطٛط أًْٛت  :ثبَٛب

 عػف القطاعيػة لمسياسػات المكػاني البعػد بيف تكامؿ وعامؿ منسؽراني العم التخطيط يشكؿ     
 أىداؼ بيف التوفيؽ و عقالنية بأكثر األنشطة وترتيب ترقية فيدفو ،اإلقميميةراتيجية االست طريؽ

 لتنمية المدي متوسطة أو طويمة استراتيجياتو  أىداؼ بتحديد يتعمؽ كما التنافسية، السياسة
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .12.ص المرجع السابؽ، ،مؤمف محمد ديب نصر( 1)
 .14.ص المرجع السابؽ، ( فاروؽ عباس حيدر،2)
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 عمػي لمتػأثير طريقػة فيػو، والبيئػة الزراعػة النقػؿ مثػؿ القطاعيػة السياسػات بػيف والتنسػيؽ اإلقمػيـ،
 .(1) المكاف عبر االقتصادية لمنشاطات المستقبمي التوزيع
 أفضػؿ تحقيػؽ خالليػا مػف يمكػف وحيػدة كوسػيمة أيضػا التخطيط عمي االعتماد أىمية تبرز     
 مسبقا، إلييا التوصؿيراد  التي األىداؼ لتحقيؽ ممكنة، صيغة بأفضؿ واستخداميا لمموارد تعبئة
 وفقا لو تتوفر فأ يمكف التي واإلمكانيات االقتصاد احتياجات اختيارىا في يراعي ألولويات وفقا

 يجعػؿ الػذي األمػر دوليػة، أو محميػة كانػت سػواء ذلػؾ، بكػؿ المحيطػة واألوضػاع لمظػروؼ
 بأفضػؿ نتائجيػا تتحقؽ بحيث مداىا، وتوسيع التنمية بعممية التسريع في الميمة األداة التخطيط

  .(2) وجيد تكمفة وبأدنى ممكنة، زمنية فترة أقؿ وفي يمكف ما
مػا  أبرزىػا مػف التنميػة وقضػايا المجتمػع خدمػة فػي كبػرى أىميػة لػو رانػيالعم التخطػيط قطػاع إف
 :يمي
 .االقتصادية والتنمية االجتماعي التوازف مف نوع تحقيؽ خالؿ مف اإلقميمي التماسؾ ترقية -
 والمنػاطؽ المدينػة بػيف العالقػة وتحسػيف الحضػرية الوظػائؼ بواسػطة المػدارة التنميػة تشػجيع -

 .الريفية
 الطبيعيػة المػوارد حمايػة وتعزيػز التمػوث، بسػبب البيئيػة واألضػرار الطبيعيػة الكوارث مف الحد -
 .لمتنمية عامال باعتباره الطبيعي راثوالت
  .والريفية الحضرية المناطؽ بيف وخاصة المكانية الفوارؽ مف التقميؿ في يساىـ -
 .المجتمع في القطاعية التنمية ومشروعات رامجب يجسد -
 الموارد  توزيع مع يتناسب بماوالمحمي  الوطني المستوى عمى السكاف توزيع إعادة في يساىـ -
 .التنمية متطمبات و
 .بالظيور لمعشوائيات يسمح ال بحيث رانيةالعم لمتجمعات النمو تنظيـ -
 التػي المختمفػة المشػكالت مف الحد إلى يؤدي بما ،راضياأل استعماالت بيف ما العالقة ينظـ -

  .المجتمع تواجو
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 .15.ص السابؽ،( فاروؽ عباس حيدر ،المرجع 1)
    (،2004 ،جامعػػة بسػػكرة ،االجتمػػاعرسػػالة ماجسػػتير فػػي عمػػـ  الحضػػري التنميػػة المحميػػة )بسػػكرة: آليػػة التسػػيير أمػػاؿ لبعػػؿ،( 2)

 .20.ص
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 زاَٙانؼً انتخطٛط يستٕٚبث انفزع انثبنث:

 أو فػالمحمى اإلقميمػي، ثػـ ،(1)الػوطني ثػـ الػدولي بػالتخطيط تبػدأ مسػتويات عػدة لمتخطػيط     
 تحقيػؽ إلػى ييػدؼ الػذي التخطيطػي الفكػر تكامػؿ يؤكػد بشػكؿ تػرتبط المسػتويات وىػذهرانػي العم

 : تحقيؽ المستويات ىذه وتستيدؼ االتجاىات، كؿ في التنمية
 المعمورة  أنحاء جميع في اإلنساف لخدمة العاـ التخطيط مف نوع وىو: انشبيم انذٔنٙ انتخطٛط

 .اليونسكو ىيئة المتحدة، األمـ لييئة السياسي التنظيـ مثؿ

 ذات الػدوؿ مػف مجموعػة يجمػع الػدولي التخطػيط مػف نػوع وىػو  :انيذٔنٙ اإلقهًٛيٙ انتخطيٛط
 فػي محػددة، راضأغػ لتحقيؽ موحدة أىداؼ ليا ،وجغرافي واقتصادي واجتماعي سياسي تجانس
 متخطػػيطل وكمثػػاؿ، والمحمػي واإلقميمػػي الػوطني تخطيطيػػا ذلػػؾ فػػيمراعيػػة  محػػدد توقيػت

 العربية(. الدوؿ جامعة) السياسي والتخطيط ،) االتحاد األوروبي (االقتصادي
    االجتمػاعي التخطػيط أشػكاؿ مػف وشػكؿ الدولػة، مسػتوى عمػى تخطػيط ىػو :انيٕنُٙ انتخطيٛط 

 مػف اإلنتػاج وبػيفناحيػة،  مػف لممجتمػع الحاجػات بػيف الموائمػة بأنػو" أساًسػا ويتميػز واالقتصادي
 العامػة السياسػة يحػدد كما، لمدولة واالجتماعية االقتصادية النواحي عمى يركز و ، أخرى ناحية
 وتوزيػع ،راعػةالز  و والصػناعة والترفيػو والصػحة والتعمػيـ رافػؽوالم اإلسػكاف مجػاالت فػي لمدولػة

 ضػرورة عمػى الوطنيػة التنميػة خطػة فػي صػرالح ويػتـ  ،والريفيػة الحضرية رانيةالعم المجتمعات
 التوزيػع عمػي قائمػة إقميميػة نمػو راكػزم تأسػيس عمػي والعمػؿ الػوطني االقتصػاد مػوارد تنػوع
 تمػؾ وبػيف )الواليػات(المػدف داخػؿ والصػغيرة الكبػرى المػدف مػف التجمعػات راسػةود ،رافػيالجغ

 فػي العامػةرات االسػتثما تخصػيص ثمػة ومف الرئيسية إنتاجيا وأنماط وظائفيا لتحديد المتجاورة،
  .(2)واالجتماعية والفنية التحتية البني إقامة

 :Régional Planning: اإلقهًٛٙ انتخطٛط

 المشػكالت مػع يتعامػؿ الػذي التخطػيط مػف النػوع ذلػؾ" أنػو عمػى Alden ألػدف يعرفػو     
 منطقػة أو معػيف، إقمػيـ فػي والطبيعيػة والثقافيػة واإلداريػة والسياسػية واالقتصػادية االجتماعيػة
 ،الحضرية المجتمعات لتوزيع سابقو مف تفصيالً  أكثر بدرجة ويتعرض

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نشػػػر جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعود، المػػػدخؿ إلػػػى التخطيط،)الريػػػاض: ترجمػػػة فيصػػػؿ عبػػػد العزيػػػز المبػػػارؾ، ،رأرنسػػػت أر الكسػػػند( 1)

 .112-109(، ص ص.2010
 .13.ص ،(2011جامعة الممؾ سعود، العمراني )،المممكة العربية السعودية: التخطيطهلل بف محمد المعيوؼ ، ا عبد( 2)
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 الػذي اإلقميمػي، والمػرور والنقػؿ الطػرؽ لشبكة يتعرض كما، "والريفية رانيةالعم محددة جغرافية" 
 المخطػط ضػوء فػي الالزمػة المخططػات وضػع راسػةبالد ويتنػاوؿ ،رانيةالعم التجمعات بيف يربط

 ووظائفيػا وتوزيعيػا وأحجاميػا وأعػدادىا ورتبتيػا اإلقمػيـ عمػى العمرانيػة المراكػز ويحػدد ،الػوطني
  .البعض ببعضيا وعالقتيا

 الحكوميػة السياسػات بػيف الػربط اىميػة عمى Denieuil Pierre-Noël االطار ىذا في يؤكد     
 Le Développement Des اإلقمػيـ تنميػة عػف فيتحػدث السياسػات، ليػذه االقميمػي والبعػد

Territoiresالعامػة لمسياسات اإلقميمي البعد ' مصطمح عف كذا و"La Territorialisation Des 

Politiques Publiques ، البعد االعتبار بعيف يأخذ لمتخطيط بنموذج االىتماـ ضرورة حيث  ' 
 المحمػي بعػدىا فػي العامػة السياسػات أىػداؼ لتحقيػؽ أساسػي كبعػد "spatialisation" ' لمجػاليا

 محقػؽ عامػؿ الػى بػذلؾ  Denieuil Pierre-Noël حسػب الواسػع بػالمفيـو السياسػات فتتحػوؿ
 التنميػة مػف بػدال développement social urbain (DSU)اجتمػاعي ببعػد الحضػرية لمتنميػة

 .Développement Urbain (1 )فقط الحضرية
 Local Urbain Planning (:ٔانزٚفٙ انحضز٘ (انًحهٙ زاَٙانؼً انتخطٛط

 مػع يتفػؽ نحػو عمػى كيانيػا عمػى السػيطرة إلػى وييدؼ القرية أو المدينة معالجة عمى يرتكز     
 وفيػـ لمعرفػة وذلؾ األعمى، إلى األدنى مف التخطيط لموضوع التطرؽ يتـ وسوؼ العاـ، االتجاه

 عمػى تقػع التػي الكاممػة المسػؤولية معرفػة وألىميػة أوال، التخطػيط مستويات بيف ما القومي رابطالت
دارتػو المجتمػع  أو الحضػري التخطػيط ىػو فمػا ،والتفصػيمية العامػة الخطػط تطبيػؽ فػي المحميػة وا 
 لمستويات والمحصمة التخطيط مستويات مف مستوى أوؿ يوف ،والقرية لممدينة المحمي التخطيط
 .(2)المحمي التخطيط مجاؿ ىي والقرية المدينة وأف المختمفة، التخطيط
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 .14.ص ،المرجع السابؽ، اهلل بف محمد المعيوؼ عبد( 1)
 .113ص. المرجع السابؽ ، ( أرنست أر الكسندر،2)
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 حػؿ عمػى قدرتػو ولعػدـ العشػريف القػرف بدايػة حتػى التخطػيط مػف النػوع ىػذا اسػتمر وقػد      
 ذلػؾ تبػع وما المدف، حوؿ ظيرت التي الصناعي الجذب راكزوم الكبرى، خاصة المدف مشاكؿ

 كفايػة وعػدـ المػدف، مشػارؼ عمػى عماليػة وقػوى الفقيػرة األحيػاء وظيػور اإلسػكاف، مشػاكؿ مػف
 مواصػالتيا وضػاقت بػو فاكتظػت، الريػؼ مف ىاجروا الذيف السكاف مف زايدةالمت لألعداد رافؽالم

مكانياتيػا  واالقتصػادية االجتماعيػة المشػاكؿ وظيػور ،(1)باحتياجػاتيـ الوفػاء عػف وخػدماتيا وا 
 ىػذه لحػؿ واإلقميمػي الػوطني التخطػيط بمبػدأ األخػذ مػف البػد فكػاف ،الػخ ... رانيػةوالعم والبيئيػة
 :راساتبدراني العم التخطيط وييتـ ،المشاكؿ

 .الموقع تخطيط -
 .األساسية البنية مشروعات تصميـ -
 .العامة الخدمة مشروعات تصميـ -
 .اإلسكاف مشروعات -
 .الخ ...الطرؽ شبكات -

 توزيػع ومنيػا األرض اسػتعماالت بتنظػيـ ييػتـ الػذي المػدف تخطػيط ىػو المحمػي والتخطػيط     
 باألبنيػة الخاصػة والمنػاطؽ والصػحية التجاريػة والخػدمات والسػكف كالصػناعة، المختمفػة األنشػطة
 كبيػرة سػيولة تحقػؽل الطػرؽ مف بشبكات وربطيا المختمفة، المدينة مناطؽ عمى الخ،...الحكومية

 المحمػي و التخطػيط ليػا، المجاورة المناطؽ ومع المدينة، مناطؽ في والبضائع السكاف حركة في
 زيػادة إلػى يػؤدي كمػا معوائػد،ل أفضػؿ وتحقيػؽ المحميػة لممػوارد األمثػؿ التوظيػؼ عمػى يعمػؿ

 النمػو فػرص وزيػادة المركػز عمػى االتكػاؿ عػف التػدريجي واالبتعػاد الػذات عمػى المحمػي االعتمػاد
  . (2)العمؿ فرص وخمؽ اإلنتاجية، وتحسيف
 (واإلقميمػيالػوطني  التخطػيط( لمتخطػيط المركزيػة المؤشػرات ضػمف المدينة نمو يوجو كذلؾ     

 باالتجاىػات المدينػة توسػعات ويحكػـ الحضػرية، الحيػاة لمجمػؿ وشػامؿ سػريع تطػور لتحقيػؽ
 ضمف يقع ومما ،جديدة مدف استحداث وربما المدف بعض نمو أسباب وتعيف المالئمة،
 االقتصاديةلممتغيرات  النيائية المحصالت يكوف الذي Physical Planning رانيالعم التخطيط

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .38.ص (،2006التخطيط و التصميـ الحضري)مصر: دار مكتبة الحاد لمنشر و التوزيع، ىاشـ عبود المسوي،( 1)
 .279ص. (،2008الحضري)عماف: دار صفاء لمنشر و التوزيع،اإلقتصاد  ( عادؿ عبد الغني محبوب،2)
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 ييػتـ عموًمػا وىػو أيًضػا الريػؼ يشػمؿ وقػد لممدينػة، التخطػيط عمميػة فػي والبيئيػة واالجتماعيػة 
 والعػدد الحجػـ حيػث مػف معػيف نمػط توزيػع مػع المختمفػة، األقػاليـ فػي المثاليػة المواقػع باختيػار
 فػي إلييػا يحتػاجوف التي الخدمات كافة عمى السكاف حصوؿ إلى النياية في يؤدي مما والتباعد،
 .(1)ويسر سيولة
 التحضػر إمكانيػات حيػث مػف الػبعض، بعضيا مع المدف عالقة يدرس الحضري والتخطيط     

 بينيػا، رات فيمػاالتػأثي وتبػادؿ المػدف تمػؾ فػي المػؤثرة الظػروؼ راسػةود اليجػرة، نسػبة ومعػدالت
 وخططػو )اإلقميميػة المخططػات( مجتمعػة لممػدف حضرية خطط بنعداد الحضري التخطيط وييتـ

 المدينػة فػي تتػوفر التػي الفعاليػات مجمػؿ وتخطػيط ،)والتفصػيمية الييكميػة المخططػات( المنفػردة
 مثػؿ العامػة، األبنيػة مواقػع وتعيػيف والحرفيػة، والصػناعية والتجاريػة السػكنية المنػاطؽ حيػث مػف

 مػا كػؿ أف إال ،مسػتوياتيـ بكػؿ ) الػخ ... العامػة والحدائؽ والمقابر، والمساجد، والصحة التعميـ(
 راسػاتوالد المعمومػات تػوفر عمػى يعتمػد ليػا، المخصصػة والمسػاحات االسػتعماالت مػف سػبؽ

 واالجتماعيػة االقتصػاديةراسػات والد رافيػةالجغ والطبيعػة الموقػع حيػث مػف بالمدينػة، الخاصػة
 التوسػع المدينػة، منػاطؽ مػف منطقػة كػؿ فػي األرض لحيػازة المرغوبػة المسػاحة ،رافيػةوالديمغ
 لػألرض الحيػازة ،)واليػواء لممػاء( بالنسػبة التمػوث الوصػوؿ، إمكانيػة لتسػييؿ بالنسػبة المفضػؿ
   .(2)المتوقع السكاف حجـ مع بالقياس مستقبال
 الموقػع وأف المدينػة، فػي تتػوفر التػي والوظػائؼ الموقػع بػيف وطيػدة عالقػة توجػد عمومػا     

 االسػتعماالت وتػرتبط والسياسػية، واالجتماعيػة االقتصػادية النػواحي مػف يػدرس بالمدينػة الخػاص
 ويتػأثر التوسػع، حيػث مػف ويتػأثر فيػؤثر بػالموقع ليػا الجديػدة والخطػة لممدينػة الػداخمي والتركيػب

 زراعػي تجػاري، صػناعي، سياسػي، كمركػز المدينػة تمؾ بأىمية الداخمي وتصميميا المدينة موقع
 المػدف تنمػو ما كثيراو  منيا، بالقرب الطبيعية الموارد توفر الطاقة المياه، توفر إلى الموقع وحاجة

 المدينػة كياف تسيير في التحكـ إلى المحمي التخطيط يرميو  ،ثالث أو نواتيف أو واحدة نواه مف
  .(3)القرية أو
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 .279ص. المرجع السابؽ، ( عادؿ عبد الغني محبوب،1)
 .14ص. (،2008 سياسات التخطيط العمراني)عماف: دار صفاء لمنشر و التوزيع، ( فائؽ جمعة المنديؿ،2)
 .39.ص ،المرجع السابؽ ىاشـ عبود المسوي،( 3)
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 المستقبؿ خصائص يحدد حيث ،العاـ النفع خدمات يعزز المحمي التخطيط ففا عموما
 لمتطػوير والتخطػيط المنػتج العمػؿ فػرص فيخمػؽ ،المكػاف حػس مػف ويعػزز المحمػي، لممجتمػع
 بيئػة بخمػؽ وجػدير لمعػيش مالئمػا البشػري المسػتقر وجعػؿ ،راضػياأل واسػتخدامات ،العمرانػي
 .بالمكاف المواطف اعتزاز مف تزيد ومثمرة، ثرية، تفاعمية

 كمػا  النتػائج، أفضػؿ لتحقيػؽ المحميػة واردلممػ األمثػؿ التوظيػؼ عمػى المحمػي التخطػيط يعمػؿ -
 النمو، وفرص اإلنتاج وزيادة المركز عمي تدريجيا االتكاؿ وعدـ الذات عمى االعتماد الي يؤدي
 .(1)المجاورة الواليات عمي االنفتاح مف واالستفادة العمؿ مناصب وخمؽ

 ويػؤدي والػوظيفي، المكػاني التػوازف ويضػمف المكانيػة، والتنميػة االقتصػادية التنميػة بػيف يػربط -
 .االستثمار فرص وتوسيع المنشأة عدد زيادة عمي تساعد تمكينية وبيئة تحتية بنية توفير الي
 والمجتمػع الخاص القطاع مع تشاركي إطار في ويربطيا المحمية اإلدارة أداء كفاءة مف يعزز -

 نمػوا األقػؿ والمنػاطؽ المحميػة المجتمعػات فػي الشػرائح لجميع االجتماعي اإلدماج ويحقؽ المدني
 .الوالية داخؿ المحتاجة الجيات تستيدؼرامج ب واعتماد متوازنة تنمية تنفيذ خالؿ مف

 Structure Planning  : الهيكلي التخطيط - أ

 التنميػة عمميػات تواجػو التػي العريضػة الخطػوط رسػـ بػو ويقصػد المدينػة مسػتوى عمػى يكوف     
 مػف وغيرىػا وخػدمات، وترفييػي وصػناعي وسػياحي وتجػارى سػكنى اسػتعماؿ مػف ،العمرانيػة

 .وظروفيا المدينة طبيعة مع تتفؽ التي االستعماالت
 وظيفتيػا تػؤدى آمنػة، صػحية سػكنية بيئػة تػوفير بيػدؼ الجماليػة النػواحي عمػى لمحفػاظ يسػعى -

 .بيا القاطنيف احتياجات وتمبي األكمؿ الوجو عمى
 وخطػوط المطػارات( العامػة لمخػدمات جيػدة مواقػع بتػوفير تسػمح مضػبوطة دراسػة عمػى يقػـو -

 المحميػة الوحدة تغطية بيدؼ  )إلخ...الرئيسية العامة رافؽوالم الشوارع وشبكات الحديدية السكة
 .عالية بكفاءة

 تحسػيف بيػدؼ القريػة، أو المدينػة فػي المتميػزة والمواقػع التاريخيػة، و األثريػة المنػاطؽ دراسػة -
 .عمييا والحفاظ وتأمينيا استغالليا
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 .40.ص ،المرجع السابؽ ىاشـ عبود المسوي،( 1)
 .85.ص (،2009الجامعية،التحضر و الييئة العمرانية في الجزائر)الجزائر: ديواف المطبوعات  البشير التجاني، (2)
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 ،رانيػةالعم و االقتصػادية، االجتماعيػة ةلمبيئػ المتكاممػة راسػاتالد عمى الييكمي التخطيط ويقـو -
 .المدى طويمة والسياسات راتيجياتواالست األىداؼ بتحديد وييتـ
 Detaille planning  :التفصيمي التخطيط -ب

 :التخطيط ىذا في تـيي
 لممدينػة الييكمػي التخطيط ضمف تكوف التي لممناطؽ التفصيمية التخطيطية المشروعات إعداد -
 وعػدد والبنائيػة السػكانية وكثافتيػا المعمػاري، وطابعيػا المبػاني ارتفاعػات ويصػنؼ القريػة، أو

 .الوحدات
 الييكمػي التخطػيط افترضػيا التػي الكثافػة ذات السػكنية األحيػاء ونػوع موقػع حيػث مف اإلسكاف -

 .رانيالعم لمنسيج
 .الصناعية و التجارية المحاور و المراكز -
 تجميميػة عناصػر أي أو أشػجار أوراء خضػ مسػطحات شػكؿ عمػى سػواء ءراالخضػ المنػاطؽ -

 .أخرى
 .المرورية الحركةودراسة  الطرؽ شبكة تخطيط -
 .كفاءتيا و ومستوياتيا وأنواعيا أعدادىا حيث مف ،راتالسيا انتظار أماكف وتصميـ تخطيط -
 
 :انبٛئٙ انتصًٛى -ج

 :يدرس الذي التصميـ وىو
 المدينػة، ألرضػيات المسػتخدمة والمػواد الممػرات أنواع تصميـ مثؿ المدينة، في المواقع تنسيؽ -

 يػدرس و المثمػرة األشػجار أو الريػاح مصػدات اسػتعماؿ مثؿ وظائفيا حسب فييا التشجير وأنواع
 التصػميـ مػف جػزءا باعتبارىػا الشػوارع فػي وتوزيعيػا واألشػجار ءراالخضػ المسػطحات ري كيفيػة
 . بحيرات شكؿ في واستغالليا المائية والعناصر المدينة، في راغلمف العاـ

  شػكؿ فػي أو األسػماؾ لتربيػة أو لالسػتجماـ وصػناعية طبيعيػة المضػممة العناصػر يػدرس -
التموضػع  شػكؿ فػي أو األسػماؾ لتربيػة أو لالسػتجماـ وصػناعية طبيعيػة راتبحيػ مائيػة نفػورات
 .(1))الوظيفي و البصري الجانب مف( الحدائؽ في العامة لممقاعد المثالي
 أىميتو برزت حيث ،" البيئي البعد " أىميا مف أبعاد بمجموعة رانيالعم التخطيط يرتبط
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 .85.ص المرجع السابؽ، البشير التجاني، (1)
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 البيئيػةفالمقاربػة  المسػتدامة، بالتنميػة و الحضػرية بالسياسػة وثيقػا ارتباطػا تػرتبط كمقاربػة     
 اىػـ مػف تعتبػر L’approche Environnementale de l’Urbanisme ( AEU ) الحضػرية
 بمختمؼ السياسات لكؿ التخطيط حيث مف و النظرية، راتالتصو  كؿ مع تتوافؽ التي المقاربات
 مشػاريع عػدادإ راحػؿم كػؿ فػي البيئػي البعػد ويبػرز الحضػرية، المشػاريع أنػواع وجميػع أبعادىػا،
  .(1) االنجاز( مرحمة و التنفيذ التشخيص، ،راسة الد مرحمة ( الحضرية التييئة
 عمميػات لكػؿ المنظمػة والتشػريعات القػوانيف فػي البعػد ىػذا تضػميف تػـ مػثال فرنسػا ففػي     

 :التالية المخططات خالؿ مف اإلقميمي المستوى عمى و عمميا تطبؽ ىي و الحضري، التخطيط
 .(PDEOM) النفايات تسيير مخطط -
 (SDAGE) المائية الموارد تسيير مخطط -
 .(PRQA) اليواء نقاء تسيير مخطط -
 .(PEB ) الضجيج مستوى تسيير مخطط -
 :المشروع تخطيط -د

 المشاريع أو الري أو المباني مشاريع مثؿ المتخصصة لممشاريع المميز التخطيط وىو     
 مف الكثير عادة فيو يدخؿ وىو والشوارع، التحتية البنية مشاريع أو الصناعية، أو التجارية

 النوعية راسةالد حسب عمى أي واالقتصاد، والجيولوجية واليندسية والكيميائية الطبيعية العمـو
 في اإلشكالية تبؽ زائرالج في ولكف ،القرية أو المدينة مستوى عمى إنجازه رادالم لممشروع
 في المحمية التنمية ضعؼ أسباب مف يعد الذي ،) التخطيط تنفيذ (والتطبيؽ األداء ضعؼ

 السمبية، البيروقراطية بسبب وذلؾ سنة، 15 خالؿ المرصودة اليامة المالية الموارد رغـ زائرالج
 الشركات جمب ذلؾعمى  الدليؿ ولعؿ الوطنية لممؤسسات بالنسبة اإلنجاز في الكفاءة تقص

  .(2)التركية و الصينية
 المتعمقة التنفيذ إشكالية عمى والتركيز عمؿ، كمنيجية الرشيد الحكـ تطبيؽ مف بد ال إذف     

 .بالتنفيذ خاصة رامةبالص تتسـ راسيـوم قوانيف وسف األشغاؿ، ونوعية والكفاءة، بالزمف،
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 .85.ص المرجع السابؽ، البشير التجاني، (1)
 .41.ص المرجع السابؽ ، ىاشـ عبود المسوي، (2)
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 :انتخطٛط يستٕٚبث بٍٛ انؼالقت رابؼب:

 

 :انُظزٚت انؼالقت -1

 :التالي المثاؿ خالؿ مف التخطيط مستويات بيف النظرية العالقة توضيح يمكف
 االقتصادية سواء ومقوماتيا إمكانياتيا كافة راسةد وبعد ما، لدولة الشاممة التنمية أف فرضا     

 مستوى عمى إذف لمتصنيع، ممحة ضرورة ىناؾ أف وجد ،رانيةوالعم والطبيعية االجتماعية أو
 وفرضا الصناعة، نوع تحديد تـ وكذلؾ التصنيع، إلى االتجاه سياسة تحديد تـ القومية الخطة
 مستوى وعمي الكامنة، البترولية المقومات ذو اإلقميـ إلى ووجيت بتروكيمياوية صناعة أنيا

 لعوامؿا أساس الصناعة عمى تمؾ توجيو يتـ حيث " اإلقميمي التخطيط " دور يكوف إلقميـ
 الصناعة ىذه وعمى عاـ، بوجو بالمنطقة المؤثرة والبيئية واالقتصادية واالجتماعية السياسية

 .(1)مثالً  معينة مدينة عند وليكف خاص، بوجو
 مساحة لممصنع، المحدد الموقع وتحديد لمناقشة " رانيالعم التخطيط " دور ذلؾ بعد يأتي     
 يحدد كماالمدينة،  مف بعد أي وعمى غربيا، أـ جنوبيا أـ المدينة شماؿ ىو وىؿ الموقع، ذلؾ

 االحتياطات وكذلؾ الصناعية، المنطقة ومداخؿ الحديدية، والسكؾ الطرؽ خطوط مسارات
 .المقترحة بالصناعة القائمة المدينة عالقة واقع مف إتباعيا الواجب
 يتـ حيث المصنع، موقع يحدد لكي " التفصيمي المحمى التخطيط " دور يأتي ذلؾ بعد     
 السكنية والمنطقة اإلدارة ومباني التصنيع، صاالت موقع وكذلؾ الموقع، ومخارج مداخؿ تحديد

 الطرؽ شبكات راتمسا وكذلؾ المصنعة، والمواد الخاـ، لممواد التخزيف وأماكف لمعامميف،
  .(2)الخ...الحديدية والسكؾ

 
 : انتطبٛقٛت انؼالقت -2

( مػثالً  سػنة لعشػريف خطػة أي )المدى بعيد التخطيط أف إلى المجاؿ ىذا في نشير أف يجب     
 السػمات مػف أكثػر أو بواحػدة تتصػؼ التػي الثالػث العػالـ دوؿ في خصوصاً  نظرية جدلية مسألة
 :التالية

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .41.ص المرجع السابؽ ، ىاشـ عبود المسوي، (1)
 (،2014الشػػػػركة العربيػػػػة المتحػػػػدة لمتسػػػػويؽ،ماجػػػػد حسػػػػني صػػػػبيح ،مػػػػدخا إلػػػػى التخطػػػػيط و التنميػػػػة اإلجتماعيػػػػة)القاىرة:  (2)

 .297.ص
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 .القائمة المشاكؿ وتضخـ تعدد - 1
 .السرعة وجو عمى التنمية لتحقيؽ دافعة قوية ضغوط - 2
 .والتقدـ والتطور المتغيرات عجمة سرعة - 3
 .وتنفيذىا الخطة إعداد عمى المساعدة والموارد الفنية والكوادر المعمومات نقص - 4
 .المستويات بمختمؼ القرار ثبوت عدـ - 5

 ممكػف المعػالـ، واضػحة خطػط إطػار فػي توضػع أف يجػب التنميػة متطمبػات فػنف ،وبالتػالي     
 عمػى واضػحةتكػوف  لػف الرؤيػة أف المؤكػد ومػف، المتاحػة الرؤيػة وضػوح مػدى إطػار في تنفيذىا
 راحػؿم مػدى عمػى تمامػاً  واضػحة تكػوف قػد لكنيػا و البعيػد، المػدى عمػى أي سػنة، 20 مػدى

 .القصير المدى عمى أي مثاًل، خماسية
 المسػتوي(الػثالث التخطػيط مسػتويات بػيف (العموديػة(اليرميػة العالقػة ففػن ذلػؾ عمػى وبنػاء     

 عمػى العمػؿ عالقػة وىػى جديػدة عالقة إلييا يضاؼ (األدنى لممستوي التوجييات يعطي األعمى
 القوميػة الخطػط إعػداد مجػاؿ فػي التػوازي عمػى العمػؿ يمكػف أنػو أي ،)أفقيػة عالقػة( التػوازي

 فييػا يػتـ الػثالث، التخطػيط مسػتويات بػيفرأسػية   عالقػة ظػؿ فػي ولكػف والمحميػة واإلقميميػة
 ومناسباً  تماماً  واقعي ضوء وعمى متكامؿ إطار في الخطط إعداد يتـ بحيث بينيـ، فيما التنسيؽ
   (1) .التوجييي المخطط البمديات بيف ما التخطيط ذلؾ ومثاؿ المحمية الظروؼ لمتغيرات

 

 زاَٙانؼً انتخطٛط سًبث  انفزع انزابغ:

 .والتوافقية والواقعية والمنطقية والعممية الشمولية  :منيا سمات بعدة رانيالعم التخطيط يتميز
   :الشمولية -

 تشػمؿ لكػي لػو المعػاونيف المتخصصػيف وفريػؽ (المخطػط) التصػميـ آفاؽ تتسع أف ومعناىا     
 العمرانيػة الماديػة الجوانػب) راسػةالد قيػد التنمويػة المشػكمة ومكونػات جوانػب كػؿ والفيػـ،راسػة بالد

 والحاضػر الماضػي ليشػمؿ الزمنػي البعػد يتسػع أف أيضػا الشػمولية وتعنى ،)االجتماعية اإلنسانية
 .(2)والمستقبؿ

   :والمنطقية العممية -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .280.ص ماجد حسني صبيح ،المرجع السابؽ، (1)
 .87.ص المرجع السابؽ، البشير التجاني، (2)
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 مػع يتعػارض ال عقالنػي أسػاس عمػى الحضػري المخطػط يؤدييػا التػي األنشػطة تبنػى فبػأ ذلػؾ
 وأف التخصػػػص،وفػػػي  العصػػػر فػػػي المألوفػػػة العمميػػػة والمسػػػممات البػػػديييات

 المشػكمة مػع لمتعامػؿ المتاحػة والمنػاىج والمػداخؿ النظريػات أنسػب السػتخداـ)المخطػط(يسػعى
 .التنموية

 عمى المبحوثة، التنموية لممشكمة معمقة نظرة مف لممخطط يتوفر بما وتتحقؽ :النظامية -
 داخميا تتفاعؿ أصغر، وعناصر نظـ مف مكوف كبير نظاـ إال ىي ما المشكمة أف أساس

 .بيا المحيطة والظروؼ النظـ تمؾ عمى يتوقؼ بشكؿ وخارجيا
 التػي والحمػوؿ، والتوقعػات والحسػابات واألنشػطة التصػرفات تعتمد أف ذلؾ ومعنى   :انٕاقؼٛت -
 لممجتمػع واإلنسػانية الماديػة البيئيػة والطبيعػة الواقػع ألرض فعميػة رؤيػة عمػى المخطػط رحيػايقت

مكانيػات وأىػداؼ ومشػكالت احتياجػات عػف تعبيػرا النتػائج فتكوف، الحضري تعنػي  وال السػكاف، وا 
 امػتالؾ فرصػة مف المجتمع فيحـر ،مستوردة أنيا بحجة خارجية لمدخالت التاـ الرفض الواقعية
 السيطرة إطار في منيا االستفادة في التدرج تعني ولكف التقدـ، إلحراز والتكنولوجيا العمـ وسائؿ
 .المحمية البيئة لمدخالت الفاعمة

 التنميػة عمميػة لفعاليػات كنطػار والتنميػة التخطػيط مػنيج بػيف التوافػؽ تحقيػؽ تعنػى :التوافقيةة -
 .(1)المجتمع في السائدة الشرعية والمعاير الضوابط كافة راعاةبم لممجتمع العاـ المنيج وبيف

( مجسػماترائط)خ صػورة فػي إلخراجػو بيػا القيػاـ ينبغػي التػي راسػاتالد و المدينة تخطيط يمر و
 :التالية بالمراحؿ ،وتقرير

 مراحل التخطيط: 
 

 :األسبسٛت زائطانخ إػذاد -10

 :اآلتية الرسـ بمقاييس تكوف أف عمى
 المقاييس تمؾ إلى يضاؼ الكبرى المدف حالة وفى ، 2500/1، 1000/1 ، 500/1

25000/1. 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .88.ص المرجع السابؽ، البشير التجاني، (1)
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 :انًذُٚت نبٛؼت-10

 .لممدينة الجغرافي الوصؼ -
 ممخص، لإلقميـ بالنسبة لؾوكذ المجاورة، والمدف لمقرى بالنسبة وعالقتيا المدينة وضع -

 .واحتياجاتيا المدينة لمشاكؿ
 :انحبنٙ زاَٙانؼً انتكٍٕٚ تحهٛم-10

 la bonne gestion durable des réserves foncières et  الحاليةراضي األ استعماالت تحديد

de l’occupation du sol  (التسيير .)الرشيد 
 .اتجاىاتو و ومداهراف العم كثافة تحديد -
 .توزيعيا و ومساحاتيا المدينة مكونات تحديد -
 .وتطوره العمراف ىيكؿ في وتأثيرىا المختمفة المكونات ارتباطات -

 :انتبرٚخٙ ٔانتطٕر انًُشأة-10

 .السكاني النمو تطور -
 .واتجاىاتو العمراني النمو تطور -
 .التاريخية و والسياحية اليامة المعالـ إظيار -
 .لإلقميـ االقتصادي الييكؿ في ومركزىا المدينة أىمية تطور -

 :ٔسٛبسبتّ انتخطٛط أْذاف -10

 .وأىميتو التخطيط دواعي -
مكانياتو التخطيط اتجاه في تؤثر التي العوامؿ -  .وا 
 .ومداه وتسمسمو وأىدافو التخطيط اتجاىات -
 .التخطيط أىداؼ لتحقيؽ إتباعيا الواجب السياسات -
  العريضة. وخطوطو التخطيط ممخص -

 :انسكبٌ -10

 .المستقبؿ و الحالي العدد -
 .الحالي الجغرافي التوزيع -
 .المقترح رافيالجغ التوزيع -
 .(1) (التعميـ الميف، الجنس، السف،( الخواص -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .61.ص (،2005 حسيف عبد الحميد، التخطيط الحضري)اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية لمكتاب، (1)
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 :انصُبػت -10

 .بالمدينة الصناعة تطور -
 .النقؿ ووسائؿراضي واأل العمالة مف واحتياجاتيا تطويرىاراحؿ وم القائمة الصناعات أنواع -

 :انتدبرة-10

 .الخارجية و الداخمية التجارة مف المدينة وضع -
 .باإلقميـ األخرى المدف وباقي المدينة بيف التجاري التبادؿ ونوع حجـ -
 .احتياجاتيا و والخارجية الداخمية التجارة مستقبؿ -

 راػت:انز-10

 .المدينة عميو تعتمد التي الحيواني وراعي الز  اإلنتاج و الزراعية راضياأل حصر -
 .اإلنتاج ىذا عمى تعتمد التي والصناعات التمويف عمى وتأثيرىا الزراعة ىذه مستقبؿ تحديد -
  راني. العم التوسع مف الفالحية راضياأل حماية -

 :اإلسكبٌ -01

 .الجغرافي والتوزيع والحالة النوع حيث مف الحالي اإلسكاف إحصاء -
 .الحالي المساكف إنشاء معدؿ عمى وتأثيرىما اإلسكاف وسياسة البناء صناعة تقييـ -
 .الجغرافي وتوزيعيا والمستقبمية الحالية اإلسكاف احتياجات تحديد -

 :)كٓزببء صحٙ، صزف يٛبِ،) انؼبيت قزافانً -00

 .حالتيا و الحالية رافؽالم طاقة تحديد -
 .تطويرىا و لمواجيتيا خطة ووضع المستقبمية االحتياجات تحديد -

 :(إدارٚت ثقبفٛت، صحٛت، تؼهًٛٛت،) انخذيبث -00
 رافي.الجغ توزيعيا و بأنواعيا الحالية الخدمات إحصاء -
 .لمسكاف بالنسبة وتوزيعيا بالخدمات الخاصة والمعايير المقاييس تحديد -
 رافي.الجغ وتوزيعيا الجديدة الخدمات احتياجات تحديد -
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المرجع نفسو، المكاف نفسو (1) 
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 :ٔانًٕاصالث انُقم -00

 .الحالية النقؿ و الطرؽ شبكة -
 .خارجيا و داخميا الحالية السكاف حركة واتجاه حجـ تحديد -
 .وتطوره المرور إحصاءات -
 .المستقبؿ في النقؿ احتياجات واتجاه ونوع حجـ تحديد -
 .المختمفة النقؿ وسائؿ اقتصاديات -
 .المستقبؿ في والنقؿ الطرؽ شبكة ىيكؿ تحديد -
 .المواصالت و النقؿ مخطط وضع -

 :انتزٔٚحٛت األيبكٍ  -00

  توزيعيا و المفتوحة واألماكف النوادي و الخاص، االستعماؿ ذات و العامة، الحدائؽ إحصاء -
 .رافيالجغ

 .المفتوحة األماكف و الحدائؽ باحتياجات الخاصة المعايير و المقاييس تحديد -
 رافي.الجغ توزيعيا و إلقامتيا المناسبة المتاحة األماكف و نوع، كؿ احتياجات تحديد -
 .المفتوحة واألماكف الحدائؽ مخطط -

 :انؼبو انًخطط -00

  السابؽ المخططات عمى وتشتمؿ المستقبؿ في المقترحة راضياأل استعماالت خريطة -
 .14-13-12:في إلييا اإلشارة

 وحة.المفت رانيةالعم االمتدادات اتجاىات و مدى توضح خريطة -
 .وأحياء مناطؽ إلى وتقسيميا المختمفةراضي األ استعماالت بيف االرتباطات تبيف خريطة -

  :انبُبئٛت زانبثاالشت - 16

 في توافرىا المطموب راطاتواالشت االستعماؿ حيث مف المناطؽ تخصيص توضح خريطة
 .البناء

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .62.ص ،المرجع نفسو (1) 
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  :خبصت تٕصٛبث - 00

 .التخطيط تنفيذراحؿ وم أولويات-

 .ممراحؿل طبقا لمتكاليؼ أولية تقديرات-
 .بالتمويؿ خاصة توصيات-
 .التخطيط لتحقيؽ الالزمة والموائح بالتشريعات خاصة توصيات-

 :انتفصٛهٙ انتخطٛط إػذاد- 18

 االمتدادات مناطؽ أو المدينة وسط منطقة مثؿ خاصة مناطؽ أو لمشروعات بالنسبة يكوف
 .الجديدة العمرانية

 :انتُفٛذٚتزايح انب إػذاد- 19

 .نتائجيا وتقييـ ومتابعتيا التنفيذيةرامج الب إعداد
 :انؼبو انًخطط زاخؼتي- 20

 .(1)الضرورة تفتضييا قد التي التعديالت إلدخاؿ دورية بصفة التخطيط ةراجعم يتـ
 انتشبركٙ انتخطٛط انًطهب انثبَٙ:

 ونحو الالمركزية نحو متوجيا الفنييف، عف وابتعادا المركزية عف ابتعادا التنموي الفكر تغير
 المشاركة المؤسسات، ألبناء القدرات بناء  :الجديدة المنظومة فقواـ، الشعبية المشاركة مف مزيد

 Les plans locaux والمحمي اإلقميمي التخطيط لمحكومة، المتعاظـ لمدور الشعبية
d'urbanisme (PLU) 1، كثير لحؿ طية،راالتكنوق مف مزيدل المتاحة الكفاءات عمي االعتماد 

 ،والقرار التخطيط في المواطنوف يشارؾ لـ ما يتـ ال وىذا الحضرية، رانيةالعم المشكالت مف
 لكف العمؿ، وأساليب النظر طرؽ يحسنوف راءفالخبالخبراء،  مف وأوعي أدرى المواطنيف ألف
 أف بد ال التنمية في يشارؾ فمف، تمقييا مجرد ال بترحيبيـ تحظى وأف الناس، مف تنبع أف البد

 .(2) التخطيط في يشارؾ
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .62.ص ،المرجع نفسو (1)
 .28.ص المرجع السابؽ، ،فاروؽ عباس حيدر( 2)
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 انتشبركٙ انتخطٛط تؼزٚف انفزع األٔل:

 وطاقـ المحمييف السكاف جانب مف مشتركة أفعاؿ " بأنو التشاركي التخطيط تعريؼ يمكف
 أف ينبغي ، " لتنفيذىا المتاحة البدائؿ أفضؿ واختيار التنمية، خطط صياغة بغرض المشروع

 يتعمؽ فيما خارجو، ومف المحمي المجتمع داخؿ ِمف الطرفاف، مف وصنع وتفاوضاحوارا  تكوف
 .(1)المحمي المجتمع أبناء بيا يقـو التي باألنشطة

 انتشبركٙ انتخطٛط تفؼٛمانفزع انثبَٙ: 

 باستخداـ المستدامة التنمية عمي المحمية القدرة تقوية إلي التشاركي التخطيط راباتإقت ترمي
 المحمي المجتمع بيف اتجاىيف في تعمؿ عممية التشاركي فالتخطيط، التنظيـ راتوميا المعرفة

 المحمية لموقائعالمساندة  المشروع خدمات إقامة العممية ىذه تسيؿ أف ينبغي والمشروع،
 الضرورية بالمعموماترار الق وصانعي المخططيف التشاركي راباالقت يزود أف فينبغي المتغيرة،
 .كفاءة أكثر ومؤسسية ومساندة ممكنة، بيئة لتوفير

 ،استبعاده الوقت نفس في تتطمب وال الشامؿ، المركزي التخطيط تتطمب ال المستقمة التنمية إف
 المستوياتعمى  التطبيؽ إمكانية آلية بطريقة يضمف ال القومي المستوي عمي فالتخطيط
 التنسيؽ المحمي التخطيط يضمف وال واحتياجاتيا، إمكانياتيا و ظروفيا ليا منطقة فكؿ، المحمية
 األولويات تفرضيا التي القيود االعتبار في تأخذ التي ىي الناجحة فالخطة، الضروري الكافي
 مزدوج مقترب ىو فالمطموب، التوازف تحقؽ لكي اإلقميمية لالختالفات حساسة وتكوف ،الوطنية
 :الطريؽ

 .وقومي منسقاً  طابعاً  الخطة لتعطي أسفؿ إلي أعمي مف وحركة -
 خطة في اإلقميمية لمخطط تنسيقا تصبح المركزي لمتخطيط األساسية الميمة فنفولذلؾ، 
 التوجيات وتبمور الفنية راتالخب لتوفير دورا المركزية التخطيط أجيزة دور ويصبح ،الوطنية
  (2) .الخطط تصمـ ال ولكف القومية،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 فيراط االنخ تعني لممشاركة، جديدة وجية أىمية إلى االنتباه يمفتوف والممارسوف الكتاب أخذ لقد
 الخطط بتطبيؽزاـ وااللت ومراجعة تطوير عمي ينطوي الذي المباشر التفاعؿ خالؿ مف التخطيط

 في المشاركة وتطبؽ ،بيا تعمؿ التي الفئات وجميع والمسئوليف المخططيف قبؿ مف والمقترحات
 المقترحات فييا تناقش التي المفتوحة، العامة االجتماعات عقد خالؿ مف التقميدي، التخطيط

 مرسـو نص بينما العامة، المقترحات إعالف بعد اعتراض أي إلي فييا ويستمع التخطيطية
 في العامة مشاركة اجتماعات عقد ضرورة عمي المتحدة الواليات في 1954 لعاـ اإلسكاف
 الذي ىو العشريف القرف مف الستينيات عقد أف إال ،راليةالفد الحكومة تموليا التي المشاريع

 تنفيذ برامج في  "الممكنة المشاركة مف قدر أكبر " شرط أدرج عندما "المشاركة بعقد "عرؼ
 .النموذجية والمدف رانيةالعم المجموعة

 العامة مف المواطنيف مشاركة بيا تتـ التي الطريقة تصميـ اإلداري المخطط منظور مف ويمكف
 ينتج بما واقتناعيا الحكومة في ثقتيا زيادة عميو يترتب الذي األمر وىو التخطيط، مسار في
 والصالحيات القوة توزيع بنعادة المطالبة مف العامة مشاركة أىداؼ وتختمؼ ،راراتق مف

ىماؿ  المواطنيف تعميـ ىدؼ عند الوقوؼ مجرد إلي القائـ السياسي النظاـ قبؿ مف العامة وا 
 تيميـ التي القرارات صناعة في والمشاركة االطالع مف لتمكينيـ بالمعمومات وتزويدىـ وتثقيفيـ

 محافؿ تنظيـ ،االجتماعات عقد منيا الوسائؿ مف العديد خالؿ مف األىداؼ ىذه تحقيؽ ويتـ
قامة العمني والنقاش راءاآل لسماع  تشكيؿ ،المواطنيف مجالس وا 
ج ، والمؤقتة المحددة المياـ مجموعة أو استشارية لجاف  وتطبيؽ المواطنيف، راءأ مسوحات راءوا 
 بدور لمقياـ األحياء سكاف أو المواطنيف توظيؼ وأساليب المعبة واحتماالت المحاكاة طريقة

 .(1)متخصصة شبو مياـ إنجاز أو الوسطاء الممثميف
 في يوجد حيث أماميا، التي الكثيرة العوائؽ بسبب الفعالية عدـ مف العامة المشاركة تعانى قد

 جودةراجعة مستوى لم يقاـ اجتماع في مشاركتيـ مف أىـ أوقاتيـ، تشغؿ أمور الكثيريف أذىاف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مف فيو يؤثروف اجتماع حضور أو مناقشتيا أو السكنية، أحيائيـ في المدينة خدمات توفير
 اإلحساس يتطمب الجميع حشد إف جديد، مستشفى موقع اختيار رارق في المشاركة خالؿ

 .مثال اليادئ )حييـ في حانة فتح( مثؿ اليومية حياتيـ في يؤثر فظيع أمر بحدوث
 المنتخبيفؤوليف المس مف ممثمييـ طريؽ عف مباشرة غير مشاركة مجرد مف أكثر المشاركة ىذه
يصاؿ معرفة في يتمثؿ وسيط دور ألداء المعينيف، اإلدارييف أو  تتحدث التيراؼ األط غايات وا 

 عمي باالعتمادالريفييف،  السكاف لدي والتنفيذ التخطيط في المشاركة تنمي أف ويمكف باسميـ،
 لممشاركة أساسية مجاالت ثالثة تحديد ويمكف المتصاعدة، لمتنمية ضروريا يعد الذي الذات،
 :المستقمة التنمية راتيجيةاست إلييا تتوجو
 المستقمة التنميةرامج ب أوليا. 
 المشترؾ اإلنتاج ثانييا. 
 الخدمات توصيؿ وثالثيا. 

 في والمشاركة أعبائيا وتحمؿ عوائدىا في الناس مشاركة مجرد المحمية التنمية رامجب تتطمب ال
 وتوزيع ،رتوإدا ثـ البرنامج، بتصميـ المتعمؽرار الق صنع مف تبدأ والتي البرنامج، حياة دورة

 بالمشاركة السياسة عمماء عناه ما ىي القرار صنع في المشاركة ولعؿ وتقييمو، عوائده
 يموؿ حيث اإلدارية، بالعممية يتعمؽ ما فيذا ، واإلدارة التنفيذ في المشاركة أما السياسية،
 .(1)أعبائو توزيع ويتـ ويشغؿ، البرنامج

 سواء المحمية، التنميةراتيجية است إليو تسعي الذي اليدؼ فيو ،البرنامج عوائد في المشاركة أما
 وتضمف الدخوؿ، توزيع عدالة أو الفقر زاحةبن أو األساسية، الحاجات بنشباع عنو عبر

 أخطاء تحاشي يمكف وبذلؾ أخطائو، وتصحيح المشروع راريةاستم التقييـ، في المشاركة
 06/06 :رقـ المدينة لسياسة التوجييي القانوف نص وقد المركزي، التخطيط

 .بالتسيير المتعمقة رامجالب في لممواطف الفعمي اإلشراؾ عمي منوالرابع  الفصؿ في
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمكف ناجحة، معادلة وجود إلي يشير ما المشاركة تجارب مف يوجد ال أنو إلى اإلشارة تبقى
 فييا وفؽ التي الحاالت في مشتركا عامال التنظيـ يبقى ولكف ،رارباستم تطبيقيا

  .رارالق صنع في التأثير في المواطنوف
 عمى لالعتماد ضرورة فيناؾ المحمية رانيةالعم التنمية مفيـو بخصوص و سبؽ ما خالؿ مف

  approche Ecodéveloppement(البيئية) اإليكولوجية التنمية" مقاربة ومنيا الجديدة المقاربات

 . تحميمية اكثر أبعادا تعطيو و المفيـو تثري التي
 برامج خالؿ مف رانيةالعم السياسات مختمؼ في عمميا الجديدة المفاىيـ ىذه تترجـ أف يجب اذا
  . تنموية مشاريع و

 في تحدث التي المتجددة و المستمرة التغيرات مف االستفادة ضرورة الى اإلشارة يمكف كما
 وربطيا المفاىيمية و التصورية الناحية مف changement de paradigme المعرفية المجاالت

 ،لمفرد التمكيف) المعاصر بمفيوميا ليا الحقيقية األبعاد لتجسيد المحمية رانيةالعم التنمية بمفيـو
 (البيئي البعد ، االستدامة 

 المحلية و التنمية العمرانية للتنمية التخطيط :الثاني المبحث

 المطلب األول: عالقة التخطيط العمراني بالتنمية المحلية

 الفرع األول: التخطيط للتنمية المحلية

 ،" المحمي المستوىبػ " الصمة ذات المسائؿ أبرز المحمية لمتنمية التخطيط عممية تعالج     
 إلى تسعى والتي السياحة، عمى االقتصادية تنميتيا تعتمد التي المدف ذلؾ، عمى والمثاؿ

 السياحة بقطاع لمنيوض الميني والتدريب الضيافة مجاؿ في راتياقد بتعزيز الكفيمة النشاطات
 المقابؿ، في
 تأىيؿ عمى التركيز إلى الثقافي إرثيا تطوير عمى السياحية التنمية تعتمد أخرى بمداف تسعى قد 

 الصناعية، التنمية أخرى مدف تختار وقد متخصصة، تدريب معاىد إنشاء خالؿ مف إرثيا
 معياري نموذج مف فما البيئة، عمى اآلثار مف لمحد جديدة مصانع إلنشاء األولوية ُتعطى حيث

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 . التنمية بتحقيؽ كفيمة مختمفة محمّية راتيجياتاست ثمة بؿ المحمية، لمتنمية
، أّما  النمو استراتيجيات لتنفيذ أساسيا شرطا المحمية السمطات راتقد بناء فُيعتبر اليـو

 ىذه إف، االستخداـ فرص وتييئة قدماً  االقتصادي النشاط عجمة ودفع المحّمي، االقتصادي
 منّظمة، بتحركات المقرونة اإلقميمية الظروؼ مع تتكيؼ أف ليا البد بطبيعتيا، المرنة المقاربة
 وتنفيذىا المحمية، االقتصادية التنمية مقّومات لفيـ الضرورية األدوات السياسات لصانعي تؤّمف
 . الواقع أرض عمى
 أف غير والمادية، واالقتصادية االجتماعية المحمية راتالقد تدعيـ في يكمف المرجو اليدؼ أّما

 السمطات بيف الجيود تضافر يتطّمب المعّقدة، العممية ىذه في النجاح بعض تحقيؽ
 والجماعاتراد األف جميع(و )الفرعية الحكومية والييئات الحكومية، والقطاعات البمديات(المحمية

 يمّكف المشترؾ العمؿ فوحده ،...(المدني والمجتمع الخاص، القطاع المصالح وأصحاب
 النشاط و لمنمو مناسب مناخ تييئة في المساىمة مف المحمية االقتصادية التنميةراتيجية است

 .العمؿ فرص وخمؽ االقتصادي،
 :منيا عديدة أساسية شروطا المحمية الديناميكيات إطالؽ ويستمـز

 .لألعماؿ مناسب جو خمؽ-
 .المباشرة األجنبية راتاالستثما الوحيد، الشباؾ-
 .والعاـ الخاص القطاعيف بيف فّعالةراكة ش إقامة-

 مرتبطة تحديات تواجو األحياف معظـ في فيي :راتيجياست بدور المحمية الجماعات تضطمع
 راكةلمش الفرص وتييئة والبرمجيات، والمعدات التحتّية البنية وتطوير العمؿ، فرص بتييئة
 ،(2)أخرى بعبارة، السميمة المحمية باإلدارة تتعمؽ تحديات وكميا العامة، العقود خالؿ مف المحمية
 والفعاليات الحكوميةرات المباد مختمؼ بيف فعاؿ بشكؿ تنّسؽ أف المحمية بالسمطات يجدر

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :راتيجياتاالست ىذه لنجاح ضرورية اآلتية التوجييات تعتبر لذلؾ المحمية،
 .لمتنمية والثقافية والبيئية االجتماعية النواحي بيف تجمع مقاربة  -
 .مشتركة رؤية عنيا ينتج وبذلؾ المحميةراؼ األط تضـّ راتيجية است  -
 .النظامي االقتصاد بأنشطة وارتباطو النظامي غير االقتصاد راعاةم  -
 راتيجية.االست مصداقية عمى حرصاً  االجتماعييف القادة تحديد  -
دارتيا المشاريع تنفيذ عمى القدرة  -  .وا 
 .السميمة اإلدارة مستويات لسائر ودعـ ثابت سياسي عـز ،وأخيراً   -

راحؿ الم وتحديد المحمية االقتصادية التنمية راتيجيةاست لتنفيذ راإطا ترسي المقاربة وىذه
 :في والمتمثمة اراعاتيم العامة السياسات واضعي عمى يتعيف التي المختمفة،

 غير والمنظمات المينية، الجمعيات و والخاص العاـ القطاعيف بيف تعاونية راكةش تنظيـ  -
 .العامة راتواإلدا الحكومية،

 .المحمي االقتصاد في والضعؼ القوة مواطف تحميؿ  -
 .المحمية االقتصادية متنميةراتيجية لاست مكونات تحديد  -
 .االقتصادية الخطط برنامج وضع  -
 . ( 1)المطبقة راتيجيةاالست تقييـ  -

 الفرع الثاني: التخطيط للتنمية العمرانية المحلية

 المتقدمة الدوؿ في خاصة الجديدة البحثية راساتالد معظـ في األسئمة مف العديد تطرح أنو غير
 أصبحت حيث ،رانيةالعم السياسة لمفيـو الكالسيكية التصورات بعيد حد الى تتجاوز أصبحت

 المفاىيـ مف العديد بيف أيضا متشابكة و Liens très étroit جدا ضيقة عالقات راسةبد تيتـ
 Ingénierie territoriale اإلقميمية" اليندسة" مفيـو خاصة

(2 )، 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .33.ص ،المرجع نفسو (1)

 .51.ص ،المرجع السابؽ ىاشـ عبود المسوي،( 2)
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 Ingénierie اإلقميمية اليندسة عف نتحدث ىؿ : الحالي الوقت في الباحثوف يتساءؿ كما 

territoriale أو territorialité de l’ingénierie  الطابع إضفاء أو المحمية التنمية خدمة في 
 المعقدة الطبيعة تؤخذ اف يجب أيف ، Localisation du développement التنمية عمى المحمي
 اف يجب جدا، معقدة ) طبيعية / إنسانية ( أنساؽ باعتبارىا رانيةالعم المساحات و لألقاليـ
 ػ "أولوية".ك اإلنساف رفاه تحقؽ
 المحمية، لمتنمية التخطيط في القصوى أىميتو اإلنساني البعد بنعطاء المفاىيـ ىذه وتجسد

 ليا لتخطيط والعمرانية أ السياسة عف الحديث عند durabilité  "االستدامة" بعد الى باإلضافة
 رانية.العم السياسات و المحمية التنمية بيف المنطقية العالقة أيضا و المحمي، المستوى عمى

 ببنتًُٛت انتخطٛط ػالقت :انثبَٙ انًطهب

 أما ىدؼ، أو غاية فالتنمية ،المتعددة بأبعاده والتنمية التخطيط بيف واضحة عالقة ىناؾ
 يمعب لذلؾ، اليدؼ ىذا تحقيؽ وأسموب الغاية، ىذه إلى الوصوؿ وسيمة فيو التخطيط،
  .لمتنمية بالنسبة ىاما الوطني( دورا اإلقميمي، المحمى، (الثالثة المكانية بأبعاده التخطيط
 وسيمة ىو األخير وىذا تحقيقو، بأسموب اليدؼ عالقة لكونيا بينيما، حتمية و قوية فالعالقة
قميمي ،local محمي( التنمية مستويات بتفاوت التخطيط مستويات وتتفاوت األولى، تحقيؽ  وا 

régional ، ووطنيnational   )1952 ومنذ خاللو، التنمية تحقيؽراد الم المكاني المدى بتدرج 
 في تنمية لكممةمرادفا  عمميا تخطيط كممة أصبحت األولى، الخماسية خطتيا اليند تبنت عندما
 تشيد لـ الدوؿ ىذه مف دولة توجد ال أنو الدولي لمبنؾ مكثؼ مسح أظير وقد نموا، األقؿ الدوؿ
   (1) .التنمية تحقيؽ وسائؿ أفضؿ ىو التخطيط أف عمى إجماع فيناؾ ،واحدة خطة ولو

 التنموية التوجيات ترجمة فييا يتـ أداء، وأسموب عمؿ طريقة ىو التخطيط فنف .ذلؾ مف وأكثر
 ويتـ لمتنمية، المكاني البعد تمثؿ مختمفة، واقتصادية اجتماعيةرامج وب رانيةعم مخططات إلى

 خالؿ فمف ،لتحقيقيا كوسيمة التخطيط تستخدـ توجيات عبر الخطة في التنمية أىداؼ تجسيد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .52-51.ص ص ،المرجع نفسو( 1) 
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 الطبيعي التمازج لتحقيؽ التنموية التخطيطية األفكار إلي الوصوؿ يتـ التنموية التوجيات 
 :خالؿ مف البيئة و اإلنساف بيف والوظيفي،

 والبيئية الطبيعية الموارد لتنمية توجهاتالفرع األول: 

 والقرى المدف تخطيط مثؿ وارتباطاتيا، األشياء واقعم ومكاف ومحيطيا الطبيعة راسةد تتضمف
 يتـ ثـ الخ...راضياأل واستصالح المواصالت طرؽ والخدمات والسياحة والترفيو العمؿ وأماكف
 يحقؽ بما التخطيطية األقاليـ وتحديد االستعماؿ معايير تحديد في التنموية التوجيات وضع

 .المواطنيف حياة بجودة االرتقاء في المحميةرات والقد والوسائؿ بالموارد األمثؿ االنتفاع
 السكانية التنمية توجهاتالفرع الثاني: 

 اليرمي التركيب ،المطمؽ الحجـ: وتتضمف والبشرية، السكانية النواحي جميعراسة د وتشمؿ
 الصحي الوضع ،الثقافي الوضع ،االجتماعي التركيب ،الجنسي التركيب، الكثافات، التوزيعّ 

 إعادةعمى  والعمؿ لمسكاف، الحجمي التوزيع ومالءمة السكاني النمو عمي لمسيطرة الخ،...
 معدؿ بحفظ السكانية الكثافات تنظيـ عبر الالزمة التخطيطية المعالجات خالؿ مف توزيعيـ
 المنخفضة المناطؽ إلي وتوجيييا العالية، السكانية الكثافة ذات المناطؽ في السكاني النمو
 .الكثافة

 والبني واإلسكاف البناء مجاؿ في لمموارد طبقا السكانية لمتجمعات االستيعابية الطاقة حساب إف
 الثقافي االجتماعي المستوي ورفع العمؿ فرص تأميف عبر وينظميا اليجرة مف يحد التحتية

  .والميني والتعميمي
 : دور التخطيط في حماية البيئةالمطلب الثالث

اإلقميمي يستيدؼ ربط مشروعات التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية و العمرانية  التخطيط
عادة توزيع السكاف المتوازف وفؽ الموارد المتاحة و إنشاء نقاط جذب سكاني مف خالؿ  وا 

 (1)تخصيص بعض النشاطات المالئمة لممنطقة المرغوب إسكانيا بيدؼ تحقيؽ التنسيؽ في

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مخبػػػر الحقػػػوؽ و الحريػػػات فػػػي األنظمػػػة اإلعتبػػػارات البيئيػػػة فػػػي مخططػػػات التعميػػػر المحمية)بسػػػكرة  بودريػػػوة عبػػػد الكػػػريـ، (1) 

 .423.ص (،2013فيفري 18تجريبي،عدد  :مجمة الحقوؽ والحريات،المقارنة
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       التوقيع المكاني لممشاريع الكبرى ضمف قواعد تضمف التوزيع األمثؿ لألنشطة االقتصادية 
 والخدمات والموارد الطبيعية و البشرية بيف مختمؼ األقاليـ و مناطؽ اإلقميـ الواحد.

 التخطيط التنموي في حماية البيئةدور الفرع األول:  

 تتمخص األبعاد البيئية لمتخطيط التنموي المكاني في دراسة كؿ مساحة في اإلقميـ أو البمديات 
و تحديد االستعماؿ األمثؿ ليا و يبدأ ىذا النوع مف التخطيط بتقسيـ األراضي تبعا لصالحياتيا 
 لمزراعة إلى عدد مف الدرجات، و يمنع إقامة أية فعالية غير زراعية في األراضي االكثر
صالحية لمزراعة، ومف ثـ يحدد األراضي لكؿ نوع آخر مف االستعماالت. و يتـ ذلؾ بمراعاة 
اجاه الرياح السائد و اتجاه جرياف األنيار ووقاية األراضي الصالحة لمزراعة مف ىذا التأثير، ثـ 
 تتـ عممية االستفادة مف المساحات بربط ىذا االستيالؾ بما يتفؽ مع االحتياج االمثؿ لكؿ
فعالية عمرانية، و يشمؿ ذلؾ كؿ الفعاليات السكنية و الصناعية و الخدمية، ويدرس في اطار 

 شامؿ شبكة طرؽ المواصالت.

 في حماية البيئة دور التخطيط العمرانيالفرع الثاني: 

إف التخطيط العمراني ييدؼ إلى االىتماـ بالتنظيـ الشامؿ لممدف و المستقرات البشرية، إليجاد 
حقيقية و متكاممة لإلنساف، و يتـ التخطيط عمى مرحمتيف: االولى مرحمة المخطط العاـ و بيئة 

الثانية مرحمة المخططات التفصيمية التي تدخؿ في تفاصيؿ مختمؼ أجزاء المدينة التي حدد 
المخطط العاـ ليا صفة عمرانية، وتكمف األبعاد البيئية لمتخطيط العمراني في عدد مف األمور 

 وجب مراعاتيا:التي يت
 الموقع:-1

 انطالقا مف التخطيط اإلقميمي يتحدد موقع المدينة الجديدة أو موقع مناطؽ توسع المدينة القائمة
 و يجري بناء المدف الجديدة عادة بالقرب مف األماكف اإلنتاجية أو الخدماتية، و يتطمب ذلؾ مف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .424و 423.ص ص ،المرجع نفسو( 1) 
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 مسؤولي التخطيط العمراني اختيار موقع المدينة في الجية التي تأتي منيا الرياح السائدة.
 المناطؽ اإلنتاجية:-2

تفصيمية دقيقة لجميع أنواع المموثات التي تنتجيا البد مف اختيار المناطؽ اإلنتاجية بعد دراسة 
الصناعات المراد إقامتيا، و تأثيرىا في حياة سكانيا، و في البيئة المحيطة بيا، و تقسـ 

المناطؽ اإلنتاجية إلى أنواع تبعا لمنشاطات التي ستجرى فييا: الصناعات و المخازف، مراكز 
 ة، مراكز التحويؿ و غيرىا.الخدمة لوسائط النقؿ، أماكف الخدمات البمدي

 المناطؽ السكنية:-3
يراعى توفر متطمبات الحفاظ عمى الصحة العامة )الشمس، اليواء والماء(، عمى أف تكوف 
األراضي مف الناحية المناخية بعيدة عف مصادر تمويث البيئة، وأال تؤثر المناطؽ السكنية 

 نفسيا سمبا في  المناطؽ المحيطة بيا.
 السياحية: المناطؽ-4
أف تساىـ السياحة كصناعة إستراتيجية في تحسيف الميزات التنافسية العامة لالقتصاد الوطني  

 كتنمية الميارات و المعارؼ لمموارد البشرية، وفي تحسيف البيئة االقتصادية، ورفع الضيافة 
 والحفاظ عمى التراث الوطني، وتحقيؽ تنمية متوازنة لممناطؽ.

كمحرؾ يحقؽ التنمية اإلقميمية المتوازنة و النيوض بالمستوى المعيشي استخداـ السياحة 
 لممناطؽ األقؿ نموا و التي تمتمؾ المصادر و الموارد السياحية.

أف تساىـ السياحة في التنمية االقتصادية و االجتماعية وزيادة مساىمتيا في الناتج المحمي 
 اإلجمالي.  
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                                         :تمهيد

العمرانيػػػ  اػػػا اليزاعػػػر يػػػداى م مفالػػػ  إلػػػ  معراػػػ  ال عػػػد التػػػاري ا  السياسػػػ إف التطػػػرؽ إلػػػ      
، يذلػػؾ مػػف  ػػجؿ الريػػيع إلػػ  فػػؿ ا فػػداث يضػػعت فاليػػا للتعميػػر يفيةيػػ  تاػػفؿ ال ػػيانيف التػػا

يفيةيػػ  تعامػػؿ  اليزاعريػػ  منػػذ ناػػلتنا إلػػ  ييمنػػا  ػػذاالتاري يػػ  المرت طػػ   ػػت، يالتػػا اػػندتنا المػػدف 
 المارع مى المياؿ اا صياغ  قيانيف العمراف.

ا ػػػد تراػػػت ماػػػافؿ تديػػػدة مسػػػيما اػػػا اتػػػرة  ،يلمػػػا فانػػػت اليضػػػعي  العمرانيػػػ  مر ينػػػ   الماضػػػا
"الم طػػط   يؿ مػػرةفيػػث تراػػت اليزاعػػر  جلنػا افػػرة الم ططػػات العمرانيػػ   ،امفػتجؿ الةرنسػػا

ينا العاـ" يالم طط التييينا للتعمير"، يذلؾ فمفايل  مف سلطات امفػتجؿ ليلػب انت ػا  التيي
 ،اليزاعرييف  لننا تسع  لفؿ فاا  الماافؿ امقتصادي  ياميتماتي  التػا يعػانا مننػا اليزاعػرييف

  اص  اا مياؿ السفف، ي ذا ما تيل   يضيح أفثر اا م طط قسنطين .
 ػػيانيف السػػاري  يالميريثػػ  تػػف امفػػتجؿ مػػف اليقػػيؼ أمػػاـ تةػػاقـ سػػيؿ تيػػز ال ، ي عػػد امسػػت جؿ

ممػػػا أدل إلػػػ  تيػػػز التينيػػػزات يالمرااػػػؽ تػػػف سػػػد  ،أزمػػػات السػػػفف يتػػػد ير النسػػػي  الفضػػػر 
يارتةػػػاع تػػػدد ـ، ممػػػا أييػػػب تلػػػ  الديلػػػ  مياينػػػ   ػػػذ   فاييػػػات السػػػفاف النػػػازفيف إلػػػ  المػػػدف

دار قػػانيف ال لديػػ  الػػذ  يػػاط  الم ططػػات يذلػػؾ  ال يػػاـ  عػػدة إصػػجفات مػػف  يننػػا إصػػ الماػػافؿ
إلػػ  يانػػب العديػػد مػػف التػػد جت التػػا فانػػت اػػا معظمنػػا تػػد جت ن طيػػ   ،التييينيػػ  يالمتقتػػ 

 استعيالي  تةت د إل  تاريى تمرانا مففـ يتماا  مى متطل ات التنمي  الف ي ي .
ف مػراف اػا ال ػاني فيػث يمعػت ال ػيانيف التػا تضػ ط الع ،ستمر اليضػى إلػ  غايػ  التسػعيناتإ   
ديف أف ننسػ  ال ػيانيف المعدلػ   ،مدتيما يمتفامج مى قيانيف أ ػرل (1)للتنيع  يالتعمير 90-29

لت يالتا ياطت اا فؿ اترة دتت الضريرة لذلؾ. ي نذا يفيف المارع اليزاعر  قػد أتطػ  إطػارا 
 إل  ييمنا  ذا. 1990ارتيا يقانينيا للت طيط العمرانا منذ 
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    .1990، سن  52يتعلؽ  التنيع  ي التعمير، ج.ر العدد  1990ديسم ر سن   01مترخ اا  29-90 ال انيف( 1) 
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 الجزائر في السياسة العمرانية تطّور بحث األول:الم
 المطلب األول: مراحل تطور السياسة العمرانية في الجزائر

يانعفاسػاتنا تلػ   ،إل  مرافؿ التاريى العمرانا اا اليزاعػر الم فثسيتـ التطرؽ اا  ذا       
اػػػيا د إلػػػ  اتػػػرة الترفي ػػػ  العمرانيػػػ  للميػػػاؿ، مػػػريرا  ػػػالةترات مػػػا ق ػػػؿ امفػػػتجؿ يمػػػا  لةتػػػت مػػػف 

يصػػيم إلػػ  تاػػفيؿ المنظيمػػ   ،امفػػتجؿ التػػا فانػػت المريػػى ا ساسػػا للتاػػريى  عػػد امسػػت جؿ
 الفالي    يانيننا يم ططاتنا. 

 الفرع األوؿ: ما قبؿ اإلستقالؿ

 : تعاقب الحضارات و تشكؿ نواة التشريع العمراني 1830المرحمة األولى ما قبؿ 

العمرانػػػػػػا اػػػػػػا اتػػػػػػرة الففػػػػػػـ الريمػػػػػػانا فيػػػػػػث أسػػػػػػس مػػػػػػدنا  ظنػػػػػػرت أيلػػػػػػ  نػػػػػػياة التاػػػػػػريى     
يراتػػػػػػ  اينػػػػػػا فػػػػػػؿ ييانػػػػػػب  ،ت ضػػػػػػى اػػػػػػا تنظيمنػػػػػػا ي يفلتنػػػػػػا إلػػػػػػ  قػػػػػػيانيف يقياتػػػػػػد ت طيطيػػػػػػ 

الفيػػػػاة فمدينػػػػ  تيم ػػػػاد ييميلػػػػ  ..."فيػػػػث يػػػػرل الػػػػ عض  ػػػػلف ال ػػػػانيف ال ػػػػديـ اػػػػا تنػػػػد الريمػػػػاف 
انيف ال ػػػاص  صػػػيرتنا الرعيسػػػي  لل ػػػانيف العػػػاـ يال ػػػ قمػػػ  تطػػػير ، ا ػػػد ضػػػـ فػػػؿ الةػػػريع  لػػػ 

المييػػػػػػيدة اػػػػػػا اليقػػػػػػت الفاضػػػػػػر، ي ػػػػػػذلؾ يعت ػػػػػػر ال ػػػػػػانيف الريمػػػػػػانا مصػػػػػػدرا تاري يػػػػػػا  امػػػػػػا 
يمػػػػػػى د ػػػػػػيؿ العػػػػػػرب الةػػػػػػاتفيف اليزاعػػػػػػر اػػػػػػا ال ػػػػػػرف الثالػػػػػػث للنيػػػػػػرة  ،(1)للتاػػػػػػريعات الفديثػػػػػػ "

يالعثمػػػػػػػػػػانييف مػػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػػد ـ، تراػػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػػدف انتعااػػػػػػػػػػا انعفػػػػػػػػػػس تلػػػػػػػػػػ  الاػػػػػػػػػػ ف  العمرانيػػػػػػػػػػ  
اسػػػػػػػػع  يتاػػػػػػػػريى تمرانػػػػػػػػا يتناسػػػػػػػػب يالمتطل ػػػػػػػػات التةصػػػػػػػػيلي   ناػػػػػػػػاط  ظنير"فرفػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػدف ي 

المػػػػػدف مػػػػػف فيػػػػػث تفديػػػػػد تػػػػػرض الاػػػػػيارع يتصػػػػػةيؼ ال نايػػػػػات يانسػػػػػياـ أفيامنػػػػػا يتزييػػػػػد ا 
 ػػػػػػػػالمرااؽ ا ساسػػػػػػػػي ، فيػػػػػػػػث  لػػػػػػػػؼ العثمػػػػػػػػانييف يراعنػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف ا رث المػػػػػػػػرت ط  التاػػػػػػػػريعات 

لاػػػػػػػيا د المعماريػػػػػػػ  التػػػػػػػا العمرانيػػػػػػػ  يالمعماريػػػػػػػ  مػػػػػػػا يػػػػػػػياز  اػػػػػػػا أ ميتػػػػػػػت المػػػػػػػ ثر الماديػػػػػػػ  يا
التاػػػػريعات ضػػػػمف منظيمػػػػ   مازالػػػػت اػػػػا دة تلػػػػ  ذلػػػػؾ. يتلػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف تػػػػدـ ارسػػػػاط  ػػػػذ 

تمرانيػػػػػػػ  رسػػػػػػػمي ، إم أف المػػػػػػػدقؽ اػػػػػػػا مفتػػػػػػػيل الم طيطػػػػػػػات العثمانيػػػػػػػ  المرت طػػػػػػػ   تاػػػػػػػريعي 
  نذا المياؿ يفاؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
تػدد مػزديج ، ميلػ  ال افػث"، دير الم ططات العامػ  لمدينػ   نزػاز  اػا اسػتيعاب المػيريث العمرانػا" ،مفمد ياسـ العانا (1)
 .17، ص.يخار  ج ت ،فلي  اآلداب يامع  قاريينس، ( السن  السادس 5-6)
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الطري ػػ  العلميػػ  السػػليم  لدراسػػ  مسػػاعؿ الت طػػيط العمرانػػا  م تلػػؼ مسػػتيياتت ا تػػداط مػػف إناػػاط 
ييظنػػر  ػػذا يليػػا اػػا المػػدف ال ديمػػ  فمدينػػ   ،(1)المػػدف يانتنػػاط  ػػلدؽ مسػػاعؿ الت طػػيط التةصػػيلي 

عمػراف  ػدأ يضػ ط تنيرت، تلمساف، اليزاعر، قسنطين  يغرداي . يمف  ذ  الةترة يمفف الففـ أف ال
 . منظيم  مف ال يانيف تففمنا الاريع  ا سجمي  السمفاط

 : تغيير نظـ التعمير مف اإلسالمي إلى أوروبي1962إلى  1830المرحمة الثانية مف 

قػػػاـ المسػػػتعمر  تنمػػػيش ا رث المعمػػػار  العر ػػػا ا سػػػجما اػػػا فثيػػػر مػػػف المػػػدف   د ػػػاؿ      
عماريػػػػػ  مػػػػػف  ػػػػػجؿ تط يػػػػػؽ قػػػػػيانيف غر يػػػػػ  يػػػػػاعرة لػػػػػـ تل ػػػػػذ تزييػػػػػرات اػػػػػا  نيتنػػػػػا العمرانيػػػػػ  يالم

"يقد ارتػ ط الت طػيط الفضػر  اػا  ػذ  الةتػرة  مػا اػند  العػالـ  ،  صيصيات الميتمى اليزاعر 
 فسب الةترات التالي : (2)مف انطجق  اعلي  للتعمير الفديث يا ا  يراطات يقياتد قانيني  "

 يئة والتعمير عمى المنيج الغربي: تشكؿ أولى أدوات التي1924-1830 فترة-1

 عػػػػػد امفػػػػػتجؿ اػػػػػرتت ارنسػػػػػا اػػػػػا إتػػػػػادة تاػػػػػفيؿ النسػػػػػي  الفضػػػػػر   مػػػػػا يتمااػػػػػ  مػػػػػى      
استراتييياتنا تف طريػؽ تط يػؽ يملػ  مػف قػيانيف التػا فانػت أساسػا اػا تزييػر الميتمػى. ا ػدأت 

تمػاد تلػ  م طػط  سياس  تفييف امفتياطات الع اري  يالاريع اا تط يػؽ سياسػ  التعميػر " امت
يالػػذ  le plan d’alignement et de réserves foncières))التصػةيؼ يامفتياطػات الع اريػػ  

يطلؽ تليت  تعمير التصةيؼ يالتيميؿ تل  غرار ما ط  تت اا ارنسا يفانت  ػذلؾ أيلػ  أاػفاؿ 
 تفػػيف مػػفأديات التنيعػػ  يالتعميػػر التػػا ط  ػػت اػػا اليزاعػػر يالتػػا أنتيػػت نسػػييا تمرانيػػا مميػػزا ي

يأفيػػاط إداريػػ   ياسػػع  منتاػػرة ت ػػر ا فيػػاط يطػػرؽ ياسػػع  منيفلػػ ، تفصيصػػات منظمػػ  يفػػداعؽ
 مفاذي  للنسي  ال ديـ.  لفملنا،

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .11المرجع نفسه، ص.  (1)

مايسػػػػػػػتير تلػػػػػػػـ  ،مدينػػػػػػػ  الفػػػػػػػريش نميذيػػػػػػػا ،"أديات التنيعػػػػػػػ  يالتعميػػػػػػػر يااػػػػػػػفالي  التنميػػػػػػػ  الفضػػػػػػػري ، "ريػػػػػػػاض تػػػػػػػيما( 2)
 .25، ص.2006-2005 ،يامع  قسنطين ، اميتماع الفضر 
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 ط الغربي.: تطور النسيج العمراني وفقا لمعايير التخطي1948-1924فترة -2

اسػتمر تطػػير أديات التنيعػ  يالتعميػػر اػا ارنسػػا اػا  ػػذ  الةتػرة نتييػػ  التزيػرات التػػا ترانػػا      
 ذ  ا ديات أافار الت طيط ياليثاعؽ ال ياني  اا  العالـ  عد الفرب العالمي  الثاني ، فيث ضمت

م سػيما  تلةػ  تلػ  ت طػيط الاػ فات المتط يؽ ال طػط العمرانيػ  يا ػا لم ططػات يديػدة تعتمػد 
 la grille des)اػ ف  الطػرؽ ي الن ػؿ  امتتمػاد تلػ  معػايير تمرانيػ  دقي ػ  ياػ ف  التينيػزات 

équipements)   اا م طػط اليزاعػر العاصػم   عػد أف  1948الذ   دأ العمؿ  نا  يؿ مرة سن
قػػػد ي ،  (1)فانػػت الم ططػػات السػػا    تامػػػ ، تفػػت إاػػراؼ المننػػدس المعمػػػار  الاػػنير لفر يػػز 

قامػ  أفيػاط ياسػع  اػا أتلػ   اتتمد اا  طتت تل  اؽ يتيسع  الطرؽ ي ناط الياينػ  ال فريػ  ياا
ناػػػاط التينيػػػزات تلػػػ  الػػػنمط الت ليػػػد  الفػػػديث  المدينػػػ  ال ديمػػػ  ال صػػػ   تلػػػ  المػػػنن  الزر ػػػا ياا

(néo–mauresque ) ػد اػا الم ا ػؿ  ػدأت المدينػ  ال ديمػ  تة ي ،فم ر ال ريد المرفز  يدار اليمي 
 .(2)يأص فت م تصرة ا ط اا فا ال ص   دير ا اليظيةا تدريييا

 : استحداث أدوات التييئة والتعمير التي باتت مرجعا لمتعمير بعد االستقالؿ1962-1948فترة -3

تػػػػـ اػػػػا  ػػػػذ  المرفلػػػػ  إلزػػػػاط فػػػػؿ م ططػػػػات التنيعػػػػ  السػػػػا    ياسػػػػتفداث أ ػػػػرل تسػػػػتييب      
يديػػػدة  سػػػ ب نػػػزيح ا  ػػػالا مػػػف ا ريػػػاؼ يترفػػػز ـ تلػػػ  لأليضػػػاع امقتصػػػادي  ياميتماتيػػػ  ال

أطراؼ المدف اا أفياط تةت د  دن  اريط العيش مػف ينػ  يمػف ينػ  أ ػرل افتػياط الثػيرة تػف 
-1958الذ  ضـ  ط  تمؿ تل  مػدل  مػس سػنيات ) 1958طريؽ ماريع قسنطين  " تاـ 

 لتعمير تتمثؿ اا:(. يقد مـز تط يؽ  ذا الماريع استفداث أديات للتنيع  يا1964
يينػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػ  تفديػػػػػػػد المنػػػػػػػاطؽ اليايػػػػػػػب  : (PUD) المخطػػػػػػػط التػػػػػػػوجييي لمتعميػػػػػػػر-3-1

سػػػػن   20تعمير ػػػػا لضػػػػماف الػػػػتففـ اػػػػا تيسػػػػى المدينػػػػ  يتيييػػػػت نمي ػػػػا الفضػػػػر  تلػػػػ  مػػػػدل 
 م دأ تف يؽ مياؿ تمرانا منظـ مف  جؿ: يقد رفز تل 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .27المريى نةست، ص.( 1)
السػػػػػػن  ،  45-44العػػػػػػدد  ، إنسػػػػػػانياتميلػػػػػػ   "،ييػػػػػػت مدينػػػػػػ  اليزاعػػػػػػر يييانػػػػػػب مػػػػػػف مسػػػػػػار ا العمرانػػػػػػا" ،اػػػػػػيز   يدقػػػػػػ  (2)

 .20.، ص2009



المحلية العمرانية السياسة ترشيد في التعمير و التهيئة( المخططات) أدوات دور           الفصل الثالث     

 

78 
 

يميتػػػات السػػػفني  الف ػػػرل لػػػذي  الػػػد ؿ المفػػػديد مػػػف اليزاعػػػرييف يالمعمػػػريف يتاػػػييى  نػػػاط الم -
 التفصيصات )ال ناط الةرد  الراقا( اا افؿ أفياط منظم .

 ت صيص مسافات مست  اؿ التينيزات. -
 تنيع  ا ف  الن ؿ يالطرؽ. -

اػا مراق ػ  التعميػر لفف  ذا الم طط لـ يف ؽ أ داات يلـ يتمفف مف التففـ اا النمي العمرانػا ي 
 الةيضي   س ب الفرب.

 :(Plan de détail)المخططات التفصيمية -3-2
تلسيسنا تل  ا الم طط التييينا للتعمير قد تـ ي ي يسيل  تط ي ي  لإليراطات التا ياملن     

للتعميػػر مػػى تعيػػيف مياقػػى ظػػيـ ال طاتػػات المعمػػيرة يال ا لػػ  مسػػتيل ال لػػديات ييتمثػػؿ دير ػػا اػػا تن
 .(1)ينيزاتالت

 .يلـ تف ؽ  ذ  ا داة الزاي  المريية مننا لعدـ مراتاة  صيصي  الميتمى اليزاعر 
عادة الييكمة: -3-3  مخططات التعمير وا 

 .(2)تندؼ إل  استعادة مرافز المدف يتيديد ا فياط المتد يرة
 برنامج التجييزات الحضرية:-3-4

 . (3)تينيزات يتنمي  ال طاع امقتصاد ي ي ت ارة تف غجؼ مالا م صص لتمييؿ  رنام  ال
 (:ZUPبرنامج مناطؽ التعمير والمناطؽ القابمة لمتعمير حسب األولوية )-3-5

ي ي  رنام   اص  تعمير ضػيافا المػدف يمنػاطؽ تيسػعنا اسػتنادا تلػ  اػ ف  التينيػزات التػا 
 (مسػفف 1200  إلػ 800تعتمد تل   رميت التينيزات فسب ا يليي  انطجقا مف يفدة اليػيار )

  .(4)مسفف( 10000مسفف( يصيم إل  الميمعات السفني  الف يرة ) 4000إل   2500ثـ الفا )
إم أنت ي عد أر ى سنيات مف تط ي نػا اسػت لت اليزاعػر ي  يػت  ػذ  ا ديات اعالػ  يفانػت المريػى 

 تعمير اا اليزاعر  عد امست جؿ.ا ساسا اا سف المنظيم  ال انيني  لل
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يامع  ، دس  معماري  مايستير  ن،  "أديات التنيع  يالتعمير  يف التاريى يالتط يؽ دراس  فال  مدين   اتن ، "راي   سنيسا( 1)

 .23، ص.2011-2010،  اتن 
 .المفاف نةست، المريى نةست( 2)
 ، المفاف نةست.المريى نةست( 3)
 ، المفاف نةست.المريى نةست (4)
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 بعد اإلستقالؿ ع الثاني: مرحمة ماالفر 
 إلى يومنا ىذا: تشكؿ المنظومة القانونية لمتعمير  1962مف إستقالؿ الجزائر  

  المرفل  ا ساس اا تافيؿ المنظيم  ال انيني  التا تض ط تنيع  يتعمير الميػاؿ تعت ر  ذ    
الفضر ، ا عد امست جؿ فاف م  د مف إرساط سياس  فضػري  مػف  ػجؿ أديات التعميػر تيسػد 
اينػػػا ريح المسػػػتيلي  يالع جنيػػػ  يالرقا ػػػ  المسػػػتمرة لضػػػماف تف يػػػؽ تنميػػػ  فضػػػري  تتمااػػػ  مػػػى 

 ا ياند  مف تطيرات. متطل ات الميتمى يم
 ظيور سياسة التييئة العمرانية كقانوف دوف وسيمة لمتطبيؽ.: 1987إلى  1962الفترة مف -1

 عد امست جؿ م اارة يمياين  لما  لةت امستعمار مف اراغ اا يميػى الميػاديف فػاف م  ػد      
نسي  للتففـ اػا أمػير تل  الففيم  اليزاعري  المفااظ  تل  استمرار تط يؽ  عض ال يانيف الةر 

الػػذ  يييػػز مياصػػل   (1)31/12/1962 المػػؤرف فػػي 157-62األمػػر رقػػـ الػػ جد. يلنػػذا أصػػدرت 
 العمػػؿ  ػػال يانيف الةرنسػػي   فػػؿ مضػػاميننا الت نيػػ  ييسػػاعؿ تملنػػا اػػا يميػػى الميػػاديف  مػػا يتمااػػ 

 المرسػـي  ا العمػؿيلػذلؾ تػـ اػا ميػاؿ التعميػر امسػتمرار اػ مى م ادئ الديل  اليزاعري  المست ل 
المػػؤرف فػػي  75/67ألمػػر "ماػػريع قسػػنطين " إلػػ  غايػػ  صػػدير ا 31/12/1958 الصػػادر اػػا

ي ػػي أيؿ تاػػريى يصػػدر  عػػد امسػػت جؿ اػػا  (2)المتعمػػؽ برخصػػة البنػػاج والتجزئػػة 26/09/1975
 .(3)يالتففـ اا تسيير المياؿ مياؿ ال ناط

 02/08/1962كػاألمر المػؤرف فػي ريػ  فما تػـ صػدير نصػيص منظمػ  للع ػار يالممتلفػات الع ا
 عد مزػادرة المسػتعمريف يتػرؾ فظيػرة سػفني  اارغػ   (4)المتعمؽ بحماية وتسيير األمالؾ الشاغرة

 اػػػزلنا السػػػفاف النػػػازفيف مػػػف ال ػػػرل، يتنظيمنػػػا  مييػػػب المرسػػػـي المػػػترخ اػػػايالتػػػا  اػػػا المػػػدف
18/03/1963. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المتعلؽ  تمديد سرياف ال يانيف الةرنسي  اا اليزاعر ما تدا تلػؾ التػا  1962ديسم ر  31، المترخ اا 157-62رقـ  ا مر( 1)

 تمس السيادة اليطني .   
 17المػترخ اػا  83المتعلػؽ  ر صػ  ال نػاط ي ر صػ  التيزعػ ، ج.ر تػدد  1975سػ تم ر  26، المترخ اا 67-75( ا مر 2)

 .  1975أفتي ر 
  ،ررسػػػػػال  مايسػػػػػتي"، مػػػػػدل ااتليػػػػػ  قػػػػػيانيف العمػػػػػراف اػػػػػا مياينػػػػػ  م ػػػػػاطر الفػػػػػيارث الط يعيػػػػػ   ػػػػػاليزاعر" ،مػػػػػزير  فا نػػػػػ ( 3)

، 2012-2011، يامعػػػػػػ   اتنػػػػػػ لف ػػػػػػيؽ ي العلػػػػػػـي السياسػػػػػػي  قسػػػػػػـ الف ػػػػػػيؽ، ت صػػػػػػص قػػػػػػانيف إدار  ي إدارة تامػػػػػػ ، فليػػػػػػ  ا
  .21.ص
 07المػػترخ اػػػا  12المتعلػػػؽ  فمايػػ  ي تسػػيير ا مػػجؾ الاػػػاغرة، ج.ر تػػدد  1962أيت  02المػػترخ اػػا  20-62( ا مػػر 4)

 .1962ديسم ر 
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إلػػ   1967 فمػػا تػػزامف اػػا  ػػذ  الةتػػرة ظنػػير الم ططػػات التنمييػػ  مػػف أيؿ م طػػط الممتػػد مػػف 
يفلنػػا تنػػدرج تفػػت سياسػػ  الديلػػ   .1977 إلػػ  1974 إلػػ  ر ر ػػا الػػذ  فػػاف مػػف 1969 غايػػ 

الناداػػ  إلػػ  الننػػيض  ال طػػاع الصػػناتا يالةجفػػا يمفايلػػ  تنظػػيـ الميػػاؿ العمرانػػا مػػف  ػػجؿ 
إقامػػػ  المنػػػاطؽ الصػػػناتي  يالميميتػػػات السػػػفني  الف ػػػرل يالمنػػػاطؽ السػػػفني  الفضػػػري  اليديػػػدة 

(ZHUN)   األمػر ا راضا التػا د لػت ضػمف امفتياطػات الع اريػ  لصػالد ال لديػ   مييػب تل
يالياقع  ضمف المنط   العمرانيػ  التػا يفػدد الم طػط  (1)20/02/1974المؤرف في  74/26رقـ 

لتلػػؾ  مػػف ال ػػانيف ال لػػد  156العمرانػػا المعػػد مػػف ق ػػؿ الميلػػس الاػػع ا ال لػػد  ط  ػػا للمػػادة 
 .(2)الةترة

 

 المنظومة القانونية لمتعمير : تشكؿ2000-1988فترة -2
. ينتييػ  ايتماتيػ  تمي ػ  اقتصػادي  ي اندت اليزاعػر اػا  ػذ  المرفلػ  تفػيمت سياسػي  ي     

للظريؼ ا مني  التا تراتنا ال جد لـ تفظ  تملي  التنيع  العمراني   ا  ميػ  الجزمػ  ي أصػ د 
 النصػػػيص التط ي يػػػ  يقػػػيانيف    لػػػـ يت ػػػىي الػػػذ 1987 قػػػانيف التنيعػػػ  العمرانيػػػ  الصػػػادر سػػػن 

"ااسػػتمر التعميػػر العاػػياعا يارتةعػػت دريػػ  ،التنظػػيـ الع ػػار  م ياػػفؿ أيػػ  مريعيػػ  اػػا الت طػػيط 
التنمػػيش يالة ػػر اػػا ا قػػاليـ الدا ليػػ  يفتػػ  اػػا المػػدف نةسػػنا يتػػد ير مسػػتيل المعياػػ  ين صػػت 

اف التعميػػر اػػا  ػػذ  الةتػػرة فػػاف ضػػمف لػػ  الػػرغـ مػػف أف" ميػػد،ت(3)امسػػتثمارات الميينػػ  للتنميػػ "
المنظمػ  للعمػراف  فيػث تػـ إصػدار يملػ  مػف ال ػيانيف 1989ا صجفات التا ياط  نػا دسػتير 

ملزيػػ   ػػذلؾ ا ديات ، اليميػػ ، قػػانيف التنيعػػ  يالتعميػػر، قػػانيف التيييػػت الع ػػار  ف ػػانيف ال لديػػ  ي
 .(4)"1990المعميؿ  نا ق ؿ 

تاػػارة يطنيػػ  فػػيؿ التنيعػػ  العمرانيػػ  ان ثػػؽ تننػػا يضػػى ماػػريع نظمػػت اس 1995ياػػا سػػن       
  امتػػدت مػػف ػػػػػػػػييػػػػػػات تنمػػػػػػػػطػػػػػػطػػػػػػؿ م ػػػػػػػػ  افػػػػػػػػدة تلػػػػػػػػ  يديػػػػػػػػرانيػػػػػػاس  تمػػػػػػػيطنػػا ضػػمف سي

 ؿػػػػةػػػػػا، التفػػػػػػػػػليػػػػاب العػػػػػػػػ  النضػػػػ  منط ػػػػػيػػػػ  يتنمػػػعػػػا تنيػػػػػػنػػػاف  داػػػػػػف 2012  ػػػػػػػػايػػػإل  غ 1997
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .03يتضمف تفييف افتياطات ت اري  لصالد ال لديات المادة  20/02/1974اا  مترخ 74/26رقـ  ا مر( 1)
 .21، المريى السا ؽ، ص.مزير  فا ن  (2)
ر، ت صػػػػػػص رسػػػػػػال  مايسػػػػػػتي "، تسػػػػػػيير السياسػػػػػػ  العمرانيػػػػػػ  اػػػػػػا اليزاعػػػػػػر مدينػػػػػػ   اتنػػػػػػ  نمػػػػػػيذج، "ت ػػػػػػد العزيػػػػػػز ت اق ػػػػػػ ( 3)

 .122 ، .2010-2009، ع   اتن يام، تلـي سياسي  سياسات تام  ي ففيمات م ارن ، قسـ
 .22، ص. المريى السا ؽ، مزير  فا ن ( 4)
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 ماافؿ المػدف الف ػرل يالػتففـ اػا نمي ػا يالمفااظػ  تلػ  المػيارد الط يعيػ  فا راضػا الزراتيػ  
 .(1)ال ص   يالثريات الماعي  يمفار   التليث"

اتا فػػاؿ ديف تط يػػؽ  ػػذ  غيػػر أف تػػداتيات ا زمػػ  يتػػدـ امسػػت رار امقتصػػاد  ياميتمػػ     
 السياس  ييعؿ معظـ المااريى الف رل تتل ر اا ا نياز.

أصػػػدرت الديلػػػ  يملػػػ  مػػػف ال ػػػيانيف تتعلػػػؽ  التػػػد ؿ تلػػػ  المنػػػاطؽ الفساسػػػ   1998ي عػػػد      
نااط المدف اليديدة تد ؿ فلنػا ضػمف  يتصنيةنا يفماي  مناطؽ التراث الث ااا يتنمي  السياف  ياا

 لمتمثؿ اا سياس  التنمي  المستدام . امتيا  اليديد ا
اا قانيف مياؿ يالتد ؿ تليت اا  ذ  الةترة يتتمثؿ أ ـ ال يانيف التا صدرت اا ميداف تنظيـ ال

المػترخ  (3)29-90 قػانيف، (2)يتضػمف التيييػت الع ػار  1990نػيام ر  18المترخ اػا  90-25
المػترخ اػا  (4)05-04دؿ  ال ػانيف يتعلػؽ  التنيعػ  يالتعميػر المػتمـ يالمعػ 1990ديسم ر 01اا 
مت يتا  ميميت  مف المراسيـ التنةيذيػ  تفػدد فيةيػ  تيسػيد  ػذ  التنيعػ  يقػانيف  2004أيت  14
 .(5)يالمتعلؽ  فماي  التراث الث ااا 1998يياف  15المترخ اا  98-04
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
     .122، ص. المريى السا ؽ، العزيز ت اق   ت د( 1)
   .49، يتضمف التيييت الع ار ، ج.ر تدد 1990نيام ر  18مترخ اا  25-90 رقـ قانيف (2)
 .52، يتعلؽ  التنيع  ي التعمير، ج.ر تدد 1990ديسم ر  01مترخ اا  29-90 رقـ قانيف( 3)
، 1990ديسػػػم ر  01المػػػترخ اػػػا  29-90، يعػػػدؿ ي يػػػتمـ ال ػػػانيف رقػػػـ 2004غاػػػت  14مػػػترخ اػػػا  05-04قػػػانيف رقػػػـ  (4)

 .51المتعلؽ  التنيع  ي التعمير، ج.ر 
   .44 ج.ر تدد ، يتعلؽ  فماي  التراث الث ااا،1998يينيي  15مترخ اا  04-98قانيف رقـ  (5)
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 إلى يومنا ىذا: المنظومة القانونية في ظؿ السياسات الجديدة 0200فترة -3
 عد است رار ا يضاع امقتصادي  أتادت الديل  تد لنا تلػ  الميػاؿ العمرانػا مػف  ػجؿ يضػى 
 ػػػرام  تنمييػػػ  يتيسػػػيى داعػػػرة الت طػػػيط يتعػػػدد الةػػػاتليف يالمتػػػد ليف تاملػػػ  تلػػػ  تػػػدارؾ التػػػل ر 

سػػػػا  ا ياسػػػػتدام  النتػػػػاع  المف  ػػػػ  مػػػػف الماػػػػاريى المنيػػػػزة يتفييػػػػؼ أديات التعميػػػػر مػػػػى المسػػػػيؿ 
 امتيا ات اليديدة تف طريؽ مرايعتنا أي تفديثنا. 

لمرافػؿ يمفػف الففػـ  ػلف قػيانيف التعميػر يالتفضػر لػـ تعػرؼ امسػت رار يفانػت يف جص  لنذ  ا
يتلػ  اتت ػار أف التاػريى يتػلثر ييػتثر  مجزم  للتزيرات التا طرأت تلػ  نظػاـ الففػـ اػا الػ جد

اا ال يار السياسا يامقتصاد  ياميتماتا ا د  ضعت المنظيمػ  العمرانيػ  اػا اليزاعػر ت ػر 
 .(1)م تلؼ المرافؿ السياسي  إل  مرايعات تتجطـ يظريؼ فؿ مرفل 

 مة القانونية لمتعمير في الجزائرالمنظو  الفرع الثالث:
اليزاعػػػػر اػػػػا تنظػػػػيـ ميالنػػػػا  تػػػػاري ا للمنظيمػػػػ  ال انينيػػػػ ، اتتمػػػػدت نػػػػاطا تلػػػػ  التطػػػػير ال     

العمرانػػػا تلػػػ  أديات التنيعػػػ  يالتعميػػػر، مسػػػتندة تلػػػ  يملػػػ  مػػػف ال ػػػيانيف تتيااػػػؽ مػػػى اتيا ػػػات 
التنمي  يقد أيفلت منم  إتػداد ا يتنةيػذ ا إلػ  مصػالد يزاريػ  يمػديريات التعميػر يال نػاط اليمعيػ  

 :ؿ أ ـ ال يانيف المنظم  للعمراف منذ امست جؿ إل  ييمنايتتمثياليماتات المفلي . 
 :1990القوانيف المنظمة لمعمراف قبؿ -1

 ايما يلا: 1990ينفصر ا فسب تسلسلنا الزمنا مف اترة امست جؿ فت  سن  
 1975/09/26المػػػػتريخ اػػػػا  75-67ا مػػػػرصػػػػدير أيؿ نػػػػص تاػػػػريعا اػػػػا ميػػػػاؿ التعميػػػػر،  -

ي ينػػدؼ إلػػ  تنظػػيـ م تلػػؼ ،(2)  تيزعػػ  ا رض مػػف أيػػؿ ال نػػاطير صػػ المتعليػػؽ  ر صػػ  ال نػػاط
 التد جت تل  النسي  الفضر .

تنظػػيـ ظػػا رة النمػػي الػػديمزرااا يالتيسيػػى العمرانػػا الف يػػر يال نػػاط الةيضػػي  اػػا أطػػراؼ المػػدف،  -
المتعليػػػػػػػؽ  ر صػػػػػػػ  ال نػػػػػػػاط ير صػػػػػػػ  تييزعػػػػػػػػ   1982/02/06المػػػػػػػتريخ اػػػػػػػا  82-02 ال ػػػػػػػانيف
إلػػ  افتػػراـ التنظيمػػات المعمػػيؿ  نػػا اػػا إطػػار م طػػط التعميػػر المصػػادؽ ، ينػػدؼ (3)امراضػػا

 .تليت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

     .124، ص. مريى السا ؽال، العزيز ت اق   ت د( 1)
 .المريى السا ؽ، 67-75ا مر  (2)
 ، متعلؽ  ر ص  ال ناط ي ر ص  تيزع  ا راضا.1982ايةر   06، مترخ اا 02-82( قانيف رقـ 3)
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تف يػؽ التػيازف ، ينػدؼ (1)المتعلػؽ  فمايػ  ال يعػ  1983/02/05المتريخ اػا  03-83ي ال انيف  -
عػػػ  يالمفااظػػػ  تلػػػ  إطػػػار المعياػػػ  اػػػا ظػػػؿ افتػػػراـ التنيعػػػ   ػػػيف النمػػػي امقتصػػػاد  يفمايػػػ  ال ي

 العمراني .
المػػتريخ  01-85تعيػػيف قياتػػد اػػزؿ ا راضػػا قصػػد المفااظػػ  تلينػػا يفمايتنػػا،  صػػدير ا مػػر  -

، ييفػدد (2)الذ  يفدد قياتد اػزؿ امراضػا قصػد المفااظػ  تلينػا يفمايتنػا 13/08/1985اا
 ر صػ   نػاط أي ر صػ  تيزعػ  مصػادؽ تلينمػا فمػا  اريط استعماؿ ا رض يالذ  م يفيف ام

 يض ط التعامجت تل  امراضا الع اري  مف  يى أي استزجؿ.
يالمتعليػػؽ  التنيعػػ   27/01/1987المػػتريخ اػػا  87-03قػػانيف ر تنظػػيـ الميػػاؿ العمرانػػا  صػػدي  -

انيػػ  للفةػػاظ ، الػػذ  يفػػدد ا طػػار التط ي ػػا للسياسػػ  اليطنيػػ  اػػا ميػػاؿ التنيعػػ  العمر (3)العمرانيػػ 
 فمايتت. تل  المياؿ اليزرااا ي

 

 : 1990سياسة التعمير الجديدة بعد  -2
 

تراػت ال ياتػد ، 1989ياا مطلى التسعينات، ياػا ظػؿ ا صػجفات التػا اػرتنا دسػتير      
 المط    اا مياؿ التنيع  يالتيعمير تفيم ف يرا تيسد اا صدير قيانيف نفصر ا اا: 

المػػػػػػػػػػػتري يف اػػػػػػػػػػػا  (5)08/ 90يال لديػػػػػػػػػػػ   (4)09/ 90يميػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػا الالمسػػػػػػػػػػػيريف:  صػػػػػػػػػػػدير قاني  -
، الذ  يندؼ إل  تفديد صجفيات يمياؿ تد ؿ اليماتات المفلي  اػا ميػداف 1990/04/07

قا   يتنظيـ يتسيير المياؿ.  التعمير يال ناط فنيعات إداري  لضماف الري
المتعليػػؽ  التيييػػت  1990/11/18المػػتريخ اػػا  90-25تنظػػيـ الميػػاؿ العمرانػػا  صػػدير قػػانيف  -

، يالػػذ  ينػػدؼ إلػػ  تصػػنيؼ ا راضػػا مػػف فيػػث ملفينػػا، ط يعتنػػا، اسػػتزجلنا ينيتيػػ  (6)الع ػػار 
 التد ؿ تلينا لألراضا العامرة يال ا ل  للتعميـ يا ا لما تسطر  أديات التنيع  يالتعمير. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
      ، متعلؽ  فماي  ال يع .1983ايةر   05مترخ  03-83قانيف رقـ ( 1)
 فمايتنا. ، يتعلؽ  تفديد قياتد ازؿ ا راضا قصد المفااظ  تلينا ي1985أيت  13المترخ اا  01-85ا مر رقـ ( 2)
 ، يتعلؽ  التنيع  العمراني .1987يانةا  27مترخ اا  03-87قانيف رقـ  (3)
    .  15المعدؿ ي المتمـ، ج.ر، تدد  ، المتضمف قانيف اليمي ،1990أاريؿ  07مترخ اا  09-90قانيف رقـ  (4)
 .15تمـ، ج.ر، تدد ، المتضمف قانيف ال لدي ، المعدؿ ي الم1990أاريؿ  07مترخ اا  08-90قانيف رقـ  (5)
 .المريى السا ؽ، 25-90قانيف رقـ  (6)
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المػترخ اػا  29-90ض ط قياتد النااط العمرانا يت نيف أديات التنيع  يالتيعمير  صػدير قػانيف  -
تفديػد  إلػ  مت يتػا  ميميتػ  مػف المراسػيـ، ينػدؼ (1)يتعلؽ  التنيع  يالتعمير 1990ديسم ر 01

راضػػػا ال ا لػػػ  للتعميػػػر اػػػا إطػػػار افتػػػراـ السياسػػػ  اليطنيػػػ  ال ياتػػػد العامػػػ  لتنظػػػيـ ياسػػػتزجؿ ا 
للتنيعػػػ  العمرانيػػػ  اتتمػػػادا تلػػػ  أديات التنيعػػػ  يالتعميػػػر يرليػػػات الػػػتففـ اػػػا العمػػػراف مػػػف  ػػػجؿ 

 م تلؼ الر ص يالانادات.
سػن   2001فاةت الفػيارث الط يعيػ  التػا تراتنػا اليزاعػر مػف ايضػانات العاصػم  فيث       

، تػػف ضػػعؼ المنظيمػػ  العمرانيػػ  المعمػػيؿ  نػػا، افػػاف لزامػػا تلػػ  2003سػػن   يزلػػزاؿ  ػػيمرداس
الماػػػػرع إدراج مةنػػػػـي الفػػػػيارث الط يعيػػػػ  يا  طػػػػار الف ػػػػرل ضػػػػمف قػػػػيانيف التنيعػػػػ  يالتعميػػػػر ي 

 أ منا: (2)تفملتنا   يانيف م تلة 
تػ  ات ػى  ميمي  (3)29-90المعػدؿ يالمػتمـ لل ػانيف  2004أيت  14المػترخ اػا  05-04قانيف  -

مػػػف المراسػػػيـ، يالػػػذ  أدرج الفػػػيارث الط يعيػػػ  يا  طػػػار التفنيليييػػػ  ضػػػمف أففػػػاـ  ػػػذا ال ػػػانيف 
 يالتا ييب اف تل ذ اا الفس اف اثناط اتداد أديات التنيع  يالتعمير. 

المتعلػؽ  اليقايػ  مػف ام طػار الف ػرل يتسػيير  2004ديسػم ر  25المترخ اػا  20/  04قانيف  -
ل  منى ال ناط منعا  اتػا، اػا المنػاطؽ التػا تعػرؼ  طػرا مػف ام طػار ، فيث يندؼ إ(4)الفيارث

    .(5)رتةاقات  طيط الضزط العالاياا الط يعي  يالتفنيلييي  المصنة  فالةيضانات، امنزمقات، 
المػترخ  15-08التففـ اا المظنر العمرانا يالفد مف الةيض  العمراني ، فيػث صػدر ال ػانيف  -

يالػذ   ػدير  ينػدؼ إلػ  اد ػاؿ الترتي ػات الضػريري   (6)ؽ  التسػيي المتعلػ 2008يييليػ   20اا 
التػػا تسػػمد للسػػلطات ا داريػػ  يال ضػػاعي ، اػػا إطػػار افتػػراـ ال ػػانيف التػػييينا للتنيعػػ  يالتعميػػر 

 .ليضى فد لجنفرااات العديدة التا تاي  المفيط العمرانا
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المريى السا ؽ، 29-90قانيف  (1)
 .23، ص. المريى السا ؽ، مزير  فا ن  (2)
 .  المريى السا ؽ، 05-04قانيف رقـ  (3)
، يتعلػػؽ  اليقايػػ  مػػف ا  طػػار الف ػػرل ي تسػػيير الفػػيارث اػػا إطػػار التنميػػ  2004ديسػػم ر  25، مػػترخ اػػا 20-04قػػانيف  (4)

 .84المستدام ، ج.ر تدد 
 .26، ص. المريى السا ؽ، مزير  فا ن  (5)
   .44، ج.ر تدد ، يفدد قياتد مطا    ال نايات ي إتماـ إنياز ا2008يييلي   20، مترخ اا 15-08قانيف  (6)
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 ذ  الترسان  يالفيـ الف ير مػف ال ػيانيف تػدؿ تلػ  أ ميػ  ميػاؿ  ي  تفليؿ ايما ذفر، نستنت  أف
التنيع  يالتعمير اا التنمي  اميتماتي  يامقتصادي  لل جد. يلفف ي ففػـ الظػريؼ الم تلةػ  التػا 
تعيانا اليزاعر يالتطيرات الفاصل  اا الميداف امقتصاد ، اميتماتا يالسياسا يتلثير ا تلػ  

  الماػػرع اػػا فػػؿ مػػرة يعيػػد النظػػر اػػا ال ػػيانيف يالتنظيمػػات المعمػػيؿ  نػػا التطػػير العمرانػػا ي  ػػ
 ييفيةنا يا ا للمستيدات اليطني .

انػػؿ يػػا تػػرل سػػتف ؽ  ػػذ  ال ػػيانيف الزايػػ  المناػػيدة لنػػاا أـ سػػت    ميػػرد مفػػايمت أي  ػػا فرل  
دة استنسػػػػػاخ ل ػػػػػػيانيف تيايزتنػػػػػػا الػػػػػػديؿ ليصػػػػػػففنا الماػػػػػػرع اليزاعػػػػػػر  مف ػػػػػػا ديف مفايلػػػػػػ  يػػػػػػا

مسػػت جص قػػيانيف تتمااػػ  مػػى معطيػػات الميتمػػى اليزاعػػر  يتضػػ ط تنميتػػت العمرانيػػ  تلػػ  أمػػد 
طييػػػؿ يا ػػػا مسػػػتراتييي  قييػػػ  ت ػػػـي تلػػػ  م ػػػدأ ال ػػػانيف للفػػػؿ يالفػػػؿ لل ػػػانيف اػػػا إطػػػار منظيمػػػ  

 متفامل .تمراني  

 المعدؿ والمتمـ 29-90: أدوات التييئة والتعمير في ظؿ القانوف المطمب الثاني

       الفرع األوؿ: تعريؼ أدوات التييئة والتعمير

 ا تلؾ اآلليات التا تفديد التيينات ا ساسي  لتنيع  ا راضا المعني  يتض ط تيقعات التعمير 
يقياتػػػد  يتفػػػديد الاػػػريط التػػػا تسػػػمد مػػػف ينػػػ   تراػػػيد اسػػػتعماؿ المسػػػافات يالمفااظػػػ  تلػػػ  

يالمياقػػػى يالمنػػػاظر يمػػػف ينػػػ  أ ػػػرل تعيػػػيف  الناػػػاطات الةجفيػػػ  يفمايػػػ  المسػػػافات الفسياسػػػ 
ا راضا الم صص  للنااطات امقتصادي  يذات المنةع  العام  يال نايات الميين  لجفتيايػات 
الفالي  يالمست  لي  اا مياؿ التينيزات اليماتيػ  يال ػدمات يالناػاطات يالمسػافف يتفػديد أيضػا 

 .(1)ي  يالتفنيلييي اريط التنيع  يال ناط لليقاي  مف ا  طار الط يع

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ؽالمريى السا، 29-90المتمـ لل انيف المعدؿ ي  05-04مف ال انيف  04( المادة 1)
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 الفرع الثاني: أىدافيا ومبادئيا
 ػػي أنػػت يعػػؿ أديات التعميػػر قا لػػ  للمعارضػػ   29-90أ ػػـ الم ػػادئ التػػا يػػاط  نػػا ال ػػانيف      

يتلتـز السلط  التا  ،"14 نا أماـ الزير ييعلنا ملزم  لليميى  ما اينا ا دارة ذاتنا  نصي المادة 
 تلػػ  أنػػت " م ييػػيز اسػػتعماؿ ا راضػػا 10ادة يفمػػا تػػنص المػػ (1)يضػػعتنما  ػػافتراـ مفتيا مػػا "

أي ال نػػػاط يتنػػػاقض مػػػى تنظيمػػػات التعميػػػر ديف تعػػػريض صػػػاف ت للع ي ػػػ  المنصػػػيص تلينػػػا اػػػا 
 .(2)ال انيف"
ياػػا فالػػ  غيػػاب  ػػذ  ا ديات ت ضػػى الماػػاريى العمرانيػػ  لل ياتػػد العامػػ  للتنيعػػ  يالتعميػػر      

 .(3)تاتنا اا فؿ الظريؼ ياا فؿ ا فياؿيالتا ييب مرا 03التا تنص تلينا المادة 
فمػػا تتفةػػؿ أديات التنيعػػ  يالتعميػػر   ػػرام  الديلػػ  ياليماتػػات ا قليميػػ  يالمتسسػػات يالمصػػالد  -

 .(4)العميمي ، يتةرض المااريى ذات المصلف  اليطني  نةسنا تل   ذ  ا ديات تند إتداد ا
ا اػػا تفديػػد التيينػػات ا ساسػػي   ديات تعت ػػر الم ططػػات اليطنيػػ  يا قليميػػ  مريعػػا أساسػػي -

يتض ط فؿ تمليات التد ؿ تل  النسي  العمرانا تل  المدل ال ريب، المتيسط  التنيع  يالتعمير
 يال عيد.

 أديات التنيع  يالتعمير: -3
يم طػػط اػػزؿ  ،(PDAU)تتمثػػؿ أديات التنيعػػ  يالتعميػػر اػػا الم طػػط التػػييينا للتنيعػػ  يالتعميػػر

 التا م  د مف مراتاتنا  (5) اتيف ا داتيف تل  يمل  مف ال ياتد العام  ـييت  (POS)ا راضا
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المريى السا ؽ، المتعلؽ  التنيع  ي التعمير، 29-90ف ال انيف م 14المادة  (1)
 .، المريى نةست10المادة  (2)
 ، المريى نةست.3المادة  (3)
 ، المريى نةست.13المادة  (4)
 ، المريى نةست.3المادة  (5)
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 تند إتداد ا يتتمثؿ اا: 

تلػػ  ضػػريرة  25إلػػ   02* السػػجم  يا مػػف العمػػيما: أفػػد المرسػػـي التنةيػػذ  اػػا مػػياد  مػػف 
 .(1)إقام  ال نايات منما فاف استعمالنا  طري   تضمف السجم  يا مف العميما

أ ميػػ  ف يػػرة للمظنػػر العمرانػػا  31إلػػ   27* المظنػػر ال ػػاريا: أيلػػ  الماػػرع اػػا المػػياد مػػف 
 .(2)سياط لل نايات يافلنا أيمف فيث التنيع  ال اريي 

تل  ضريرة افتػراـ  45إل   32* ال نايات ذات امستعماؿ السفنا: أفد المارع اا المياد مف 
 .(3)يمل  مف المعايير يالم اييس ال اص   تيزيى الميامت دا ؿ ال نايات المعدة للسفف

 (PDAU)لعمرانية المخطط التوجييي لمتييئة االمبحث الثاني: 

 14العمراني  منذ امفتجؿ الةرنسا مسيما اا ال انيف  ل د ترات اليزاعر افرة الم ططات     
الذ  ياط  ةفرة "الم طط التييينا العاـ" ي الم طط التػييينا للتعميػر"، ي ذلػؾ  1914مارس 

فمفايلػػ  مػػف السػػلطات الةرنسػػي  اػػا تلػػؾ الةتػػرة ليلػػب انت ػػا  اليزاعػػرييف  لننػػا تسػػع  لفػػؿ فااػػ  
ا يعانا مننا اليزاعرييف  اص  اػا ميػاؿ السػفف، ي  ػذا الماافؿ امقتصادي  ي اميتماتي  الت

 .(4)ل   يضيح أفثر اا م طط قسنطين ما تي
 عػػػد امسػػػت جؿ تػػػـ امتتمػػػاد اػػػا ميػػػاؿ التعميػػػر تلػػػ  نةػػػس الم ططػػػات الميريثػػػ  تػػػف ي      

الم ططػػات اليمعيػػ  ي  ، لتظنػػر  عػػد ذلػػؾ1974امسػػتعمار، ي   يػػت سػػاري  المةعػػيؿ فتػػ  سػػن  
افػػػرة "الم طػػػط  ل لديػػػ  تػػػـ م ططػػػات التيديػػػد العمرانػػػا يفمثػػػاؿ تلػػػ  ذلػػػؾ ظنػػػيرالم ططػػػات ا

(PUD)العمرانا المييت" 
(5). 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، المتعلػػؽ  ا نتػػاج المعمػػار  ي 1994مػػا   18المػػترخ اػػا  07-94مػػف المرسػػـي التاػػريعا رقػػـ  25إلػػ   02المػػياد مػػف  (1)

 ممارس  منن  المنندس المعمار . 
 . المريى نةست.، 31إل   27المياد مف  (2)
 المريى نةست.، 45إل   32المياد  (3)
ت المفلي  اا اليزاعر دراس  فال  سيد  أفمد"، مذفرة ماستر، ت صػص تسػيير نسيم   لةاي ، "السياس  العمراني  لليماتا (4)

 . 83، ص.2017-2016سياس ، يامع  سعيدة ي إدارة اليماتات المفلي ، فلي  الف يؽ ي العلـي السياس  قسـ العلـي ال
 .85المريى السا ؽ، ص. (5)
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 تعميرمخطط التوجييي لمتييئة و الاإلطار القانوني لمالمطمب األوؿ: 
المػترخ  29-90  ل د أقري المارع اليزاعر  الم طط التييينا للتنيع  ي التعمير اػا ال ػانيف    

 2004أيت  14المػترخ اػا  05-04دؿ ي المتمـ  مييب ال انيف المع 1990ديسم ر  01اا 
-91رقـ ع  ي التعمير ي النصيص التط ي ي  لت، مسيما المرسـي التنةيذ  المتضمف قانيف التني

للتنيعػػ  ي الػػذ  يفػػدد إيػػراطات إتػػداد الم طػػط التػػييينا  1991مػػا   28لمػػترخ اػػا ا (1)177
رسػػػـي الممتعل ػػػ   ػػػت المعػػػدؿ ي المػػػتمـ  مييػػػب اليثػػػاعؽ الالتعميػػػر ي المصػػػادق  تليػػػت ي مفتػػػيل 

 .2005س تم ر  10اا المترخ  317-05التنةيذ  رقـ 
 روالتعمي لمتييئة التوجييي المخطط تعريؼ:األوؿ الفرع
أداة "أف الم طػػػػط التػػػػييينا للتنيعػػػػ  ي التعميػػػػر  29-90مػػػػف ال ػػػػانيف  16نصػػػػت المػػػػادة      

 أي لل لديػ  نيػ راالعم للتنيعػ  ا ساسػي  التييينػات يفػدد الفضػر  التسػيير ي الميػالا للت طػيط
 الصػي  يضػ ط ي التنميػ  يم ططػات التنيعػ  تصػاميـ امتت ػار  عػيف أ ػذا   المعنيػ  ال لػديات
 قانينيػا تعريةػا   يعطػا أف فػايؿ الماػرع أف المجفػظ، (2)"اضػار ا  اػزؿ لم طػط المريعيػ 
 مػف للتعميػر ال ا لػ  ي العػامرة نيػ راالعم ا رض قػياـ يفػدد التعميػر ي للتنيعػ  التػييينا للم طػط
 .المتنيت  ا ناط  ي ال ناط أنماط ي ضاراا  يظاعؼ م تلؼ  يف. التيازف إيياد  جؿ
 :آخر تعريؼ
 ضػ ط ي نيػ االعمر  للسياسػ  ا ساسػي  التيينػات ايػت تفػدد رافالعمػ تسػيير ي ت طػيط ةأدا  ػي

 .ضاراا  استعماؿ ترايد إطار اا للتعمير المست  لي  التيقعات
  ػيف تػيازف إييػاد تلػ  العمػؿ ي ػي يالمضػميف الةفػرة نةػس اػا يتة ػاف الماػرتيف فػج نيػد فيػث

 تل ػذ  لػديات إلػ  اليصػيؿ أيػؿ مػف  لػديات تدة أي ال لدي  مستيل تل  ال اعم  النااطات م تلؼ
 .(3)ال ص   ضارا ا  يتجقتنا ني راالعم ا ناط  أسس يفتـر منظـ معمار  طا ى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، ييدد إيػراطات إتػداد الم طػط التػييينا للتنيعػ  ي التعميػر 1991ما   28، المترخ اا 177-91المرسـي التنةيذ  رقـ ( 1)

 .  1991سن   26ي المصادق  تلينا ي مفتيل اليثاعؽ المتعل    ت، ج.ر تدد 
 ، المريى السا ؽ.عمير، المتعلؽ  التنيع  ي الت29-90مف ال انيف  16المادة ( 2)
دراسػػ  فالػػ  مدينػػ   اتنػػ "، مػػذفرة مايسػػتير، ت صػػص -راي ػػ  سنيسػػا، "أديات التنيعػػ  ي التعميػػر  ػػيف التاػػريى ي التط يػػؽ (3)

 .36، ص.2011-2010اري ، يامع   اتن ، المدين  ي الميتمى، معند النندس  المدني  ي الر  ي النندس  المعم
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 لتوجييي لمتييئة و التعميرأىداؼ المخطط االفرع الثاني: 
إف ا  ػػػداؼ المتي ػػػاة مػػػف إتػػػداد الم طػػػط التػػػييينا للتنيعػػػ  ي التعميػػػر م ت تصػػػر تلػػػ       

تفديػػد المنػػاطؽ التػػ  يمفػػف تعمير ػػا فسػػب مػػا ي تضػػيت النسػػي  العمرانػػا،  ػػؿ ينػػدؼ أيضػػا تلػػ  
 تفديد المناطؽ اليايب فمايتنا ي مف أمثل   ذ  المناطؽ:

  :حيةاألراضي الفال -1
ل ػػد اتتنػػ  الماػػرع اليزاعػػر   ا راضػػا الةجفيػػ  نظػػرا للتزايػػد السػػفانا المسػػتمر ي تةاػػا        

 ديف افتراـ المعايير ي الاريط ال انيني  المفددة اا  ذا المياؿ. ظا رة تل  تلؾ ا راضا
  حماية البيئة و الموارد الطبيعية: -2

ف ال ػيانيف  مػا اينػػا قػانيف التنيعػػ  ي التعميػر تلػػ  ل ػد أفػد الماػػرع اليزاعػر  اػػا العديػد مػػ       
مػف مػيارد ط يعيػ ،  ف التنميػ  اليطنيػ  ت تضػا تف يػؽ  ضريرة فماي  ال يع  ي فػؿ  مػا تتضػمنت

فماي  ال يع  ي المفااظ   متطل ات النمي امقتصاد  مف ين  ي متطل ات التيازف الضرير   يف
مػػػف  ػػػجؿ التط يػػػؽ الصػػػاـر "لم ػػػدأ التػػػر يص  تلػػػ  إطػػػار معياػػػ  السػػػفاف ي م يفػػػيف  ػػػذا إم

 .فؿ تمؿ تعلؽ ب التنيع  ي التعمير"م دأ دراس  التلثير تل  ال يع " اا  المس ؽ" أي
 حماية المناطؽ ذات التراث الثقافي و التاريخي: -3

ل ػػػػد تػػػػـ التلفيػػػػد تلػػػػ   ػػػػذ  الفمايػػػػ  اػػػػا قػػػػانيف التنيعػػػػ  ي التعميػػػػر ذاتػػػػت ي النصػػػػيص          
لػػػت أي تلػػػؾ النصػػػيص ال انينيػػػ  المنظمػػػ  لنػػػذا الميػػػاؿ، فيػػػث منعػػػت منعػػػا  اتػػػا فػػػؿ  التط ي يػػػ 

ي  فالفةريػػاتا تمػػاؿ المتعل ػػ   ال نػػاط التػػا ت ػػى اػػا المنػػاطؽ ذات التػػراث الث ػػااا ي التػػاري ا 
 .(1)مف الثيرة اليطني اآلثار التاري ي  متت ار ا يزط م يتيزأ 

 ومحتواه التوجييي لمتييئة و التعميرإعداد المخطط المطمب الثاني: إجراجات 
   خطط التوجييي لمتييئة و التعميرإجراجات إعداد المالفرع األوؿ: 

م يمفػػػػف اتتمػػػػاد الم طػػػػط التػػػػييينا للتنيعػػػػ  ي التعميػػػػر إم  عػػػػد إت ػػػػاع ميميتػػػػ  مػػػػف        
 المفدد  1991ما   28المترخ اا  (2)177-91التنةيذ  رقـ  ا يراطات فدد ا المرسـي

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .47، ص.إيماف اعجف، المريى السا ؽ( 1)
 ، المريى السا ؽ.177-91المرسـي التنةيذ  رقـ ( 2)
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ي المػػػػتمـ  مييػػػػب المرسػػػػـي  ات إتػػػػداد الم طػػػػط التػػػػييينا للتنيعػػػػ  ي التعميػػػػر، المعػػػػدؿ يػػػػراط
 ي  ا تل  النفي التالا: 2005س تم ر  10المترخ اا  317-05التنةيذ  رقـ 

 
 المعنية:إجراج مداولة مف قبؿ المجمس الشعبي البمدي أو المجالس الشعبية البمدية  -1
عػػ  ي التعميػػر  مييػػب مدايلػػ  مػػف ق ػػؿ الميلػػس الاػػع ا يػػتـ إقػػرار الم طػػط التػػييينا للتني     

 التالي :المدايل  الن اط  ال لد  المعنا، فيث تتضمف  ذ 
ي م طػط التنميػ   النسػ   إلػ  تػراب ال لديػ  التييينات التا تفػدد الصػيرة ا يماليػ  للتنيعػ  أ - 

 الم صيد.
 ال اعم  المفتمل  للتينيزات ذات الةاعدة العميمي . -
  يغ المداولة:تبم -2

يتـ ت لي  المدايل  إل  الػيالا الم ػتص إقليميػا للمصػادق  تلينػا التػا تناػر لمػدة اػنر فامػؿ     
 .(1)الميالس الاع ي  ال لدي  المعني   م ر الميلس الاع ا المعنا أي

 حيط الذي سوؼ يدخؿ فيو المخطط :إصدار قرار إداري يحدد الم -2
  إصػػدار  ػػذا ال ػػرار  ػػا تجؼ الملػػؼ الفامػػؿ المتضػػمف ت تلػػؼ الينػػ  الم يلػػ  لنػػا صػػجفي    

ر ي فؿ اليثاعؽ  ما اينا الم ططات الت ني  التا ت يف تيسى الم طػط التػييينا للتنيعػ  ي التعميػ
 ذلؾ فسب فؿ الفامت التالي :

إذا فػػػاف ا قلػػػيـ المعنػػػا   نيػػػاز الم طػػػط التػػػييينا للتنيعػػػ  ي التعميػػػر يمػػػس يميػػػ   الػػػيالا:  -
 .يافدة

الػػيزير المفلػػؼ  ػػالتعمير مػػى الزيػػر  اليماتػػات المفليػػ  )يزيػػر الدا ليػػ (:  مييػػب قػػرار يزار   -
ماػػترؾ إذا فػػاف إنيػػاز الم طػػط التػػييينا للتنيعػػ  ي التعميػػر يمػػس أقػػاليـ تػػدة  لػػديات ليميػػات 

 .م تلة 
أي تػػدة  ياػػمؿ تػػراب  لػػديتيف إتػػداد إذا فػػاف الم طػػط التػػييينا للتنيعػػ  ي التعميػػر المػػراد      

 لػػديات، يمفػػف لرتسػػاط الميػػالس الاػػع ي  ال لديػػ  المعنيػػ  إسػػناد منمػػ  إنيػػاز  ػػذا الم طػػط إلػػ  
 .(2) ال لدي  المتعلؽمتسس  تميمي  ماترف   يف ال لديات، ي  ذا ما أفد  أيضا ال انيف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .41، المريى السا ؽ، ص.راي   سنيسا (1)
 .المفاف نةستالمريى نةست،  (2)
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  إبالغ بعض المؤسسات و الييئات العمومية:  -4
 اضػا   تػداد الم طػط تلػ  ال ػرار ال امطػجعفا يتسػن  للمتسسػات ي النيعػات العميميػ       

التػػييينا للتنيعػػ  ي التعميػػر مػػف أيػػؿ الماػػارف ، ي ػػـي رعػػيس الميلػػس الاػػع ا ال لػػد  أي رتسػػاط 
الميالس الاع ي  ال لدي  المعني     جغ فؿ مف رتساط الزرؼ التياري ، الزرا  الةجفي ، رتسػاط 

 طػط التػػييينا   تػداد المال رار ال اضػػا رتسػاط اليمعيػػات المفليػ  فتا يػا  ػ المنظمػات المننيػ ،
أفػد قػانيف التعميػر تلػ  ضػريرة امستاػارة التييينيػ  لفػؿ ا دارات العميميػ  ، للتنيع  ي التعمير

أي المصػػػػػػالد التا عػػػػػػ  للديلػػػػػػ  ي المفلةػػػػػػ  تلػػػػػػ  مسػػػػػػتيل اليميػػػػػػ   ػػػػػػالتعمير، الةجفػػػػػػ ، التنظػػػػػػيـ 
ثريػػ  ي الط يعيػػ ، ال ريػػد ي امقتصػػاد ، الػػر ، الن ػػؿ، ا اػػزاؿ العميميػػ ، الم ػػانا ي المياقػػى ا 

المياصػػجت ي فػػؿ النيعػػات ي المصػػالد العميميػػ  المفلةػػ  تلػػ  مسػػتيل اليميػػ   تيزيػػى الطاقػػ ، 
 تػداطا مػف تػاريخ اسػتجمنـ الرسػال  تعيػيف ييمػا إ 15تمط المرسؿ إلػينـ منلػ  الن ؿ، الميا  . ي لن

ال لد    صدار قرار إدار  ي ػيف  ممثلينـ، ي  عد ان ضاط  ذ  المنل  ي ـي رعيس الميلس الاع ا
ايػػت قاعمػػ  ا دارات العميميػػ  ي النيعػػات ي المصػػالد ي اليمعيػػات التػػا طلػػب استاػػارتنا  اػػلف 
ماػػػريع الم طػػػط ي يناػػػر  ػػػذا ال ػػػرار لمػػػدة اػػػنر  م ػػػر الميلػػػس الاػػػع ا ال لػػػد  أي الميػػػالس 

الد العميميػ  ي لليمعيػػات الاػع ي  ال لديػ  المعنيػ  ي ي لػ  لػػإلدارات العميميػ  ي النيعػات ي المصػ
مجفظاتنػا ي   يداعييما  60ي المصالد التا ع  للديل  تل  المستيل المفلا ي تمند لنا منل  

فػػيؿ ماػريع  ػػذا الم طػػط ي ذلػؾ  طري ػػ  صػفيف  ي مفتي ػػ  ي إذا لػػـ تيػب  ػػجؿ  ػػذ   أراط ػا
 .(1)المنل  تدل رأينا  المياا  

  قرار إجراج التحقيؽ العمومي: -5
ي ضى ماريع الم طط التػييينا للتنيعػ  ي التعميػر الػ  التف يػؽ العمػيما ي ذلػؾ ا تػداط       

ييمػػػا، ي يفػػػيف ذلػػػؾ  مييػػػب قػػػرار إدار  يت ػػػذ مػػػف ق ػػػؿ رعػػػيس الميػػػاس  60مػػػف ان ضػػػاط منلػػػ  
 الاع ا ال لد  المعنا أي رتساط الميالس الاع ي  ال لدي  المعني  ل ياف ما يلا

 .التا يمفف اينا إيراط امستاارة تفديد المفاف أي ا مافف -
 .تعييف المةيض المف ؽ -
 .ييما 45تعييف تاريخ انطجؽ مدة التف يؽ ي تاريخ انتناعت تلما أف التف يؽ ي ضى لمدة  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .42المريى نةست، ص. (1)
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 .إيراط التف يؽ العميما فيةياتتفديد  -
ينار  ػذا ال ػرار  م ػر الميلػس الاػع ا ال لػد  المعنػا أي الميػالس الاػع ي  المعنيػ  طػياؿ      

 مدة  ذا التف يؽ العميما ي ت ل  نس   منت لليالا الم تص إقليميا.
يتعيف تلػ  رعػيس الميلػس الاػع ا ال لػد  أف يةػتد سػيج  اصػا مرقمػا مػف طراػت ي ميقعػا     

مػػف ق ػػؿ المةػػيض المف ػػؽ يسػػيؿ ايػػت ييمػػا  يػػـي المجفظػػات ي امتتراضػػات المفتي ػػ  المتعل ػػ  
ييمػػػا ي ةػػػؿ مفضػػػر التف يػػػؽ  عػػػد تيقيعػػػت مػػػف ق ػػػؿ  45  تػػػداد  ػػػذا الم طػػػط، ي  ان ضػػػاط منلػػػ  

ييمػا المياليػ    تػداد ملػؼ فامػؿ تػف  15 ػـي  ػذا ا  يػر  ػجؿ منلػ  المةيض المف ؽ، فيث ي
التف يؽ ي النتاع  المتيصؿ إلينا ي يفيلت م اارة إل  رعػيس الميلػس الاػع ا ال لػد  المعنػا أي 

 .(1)الميالس الاع ي  ال لدي  المعني 
  المصادقة النيائية عمى المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير: -6

لم طػػػط التػػػييينا للتنيعػػػ  ي التعميػػػر  عػػػد تعديلػػػت تنػػػد امقتضػػػاط مصػػػفي ا  ملػػػؼ يرسػػػؿ ا     
فامؿ، سيؿ امست صاط ي مفضر قةؿ امست صػاط ي النتػاع  المتيصػؿ إلينػا مػف ق ػؿ المةػيض 
المف ػػؽ ي ذلػػؾ  عػػد المصػػادق  تليػػت  مدايلػػ  مػػف الميلػػس الاػػع ا ال لػػد  المعنػػا أي الميػػالس 

الػػػيالا الم ػػػتص إقليميػػػا الػػػذ   ػػػدير  ييمػػػى رراط الميلػػػس الاػػػع ا  الاػػػع ي  ال لديػػػ  المعنيػػػ  إلػػػ 
، ي  عػػد  ػػذ  اآليػػاؿ يعػػرض الم طػػط (2)ييمػػا المياليػػ  مسػػتجمت الملػػؼ 15الػػيمعا  ػػجؿ منلػػ  

 :التييينا للتنيع  ي التعمير للمصادق  النناعي  ي ذلؾ فسب الفامت التالي 
 .  رار مف ق ؿ اليالا -
 اليماتػػات   ػػيف الػػيزير المفلػػؼ  التنيعػػ  ي التعميػػر ي الػػيزير المفلػػؼ   ػػرار ي زار  ماػػترؾ -

 .المفلي   عد استاارة اليالا المعنا أي اليمة المعنييف
ت ريػػر مػػف   مرسػػـي تنةيػػذ  يصػػدر  عػػد استاػػارة الػػيالا المعنػػا أي الػػيمة المعنيػػيف ي  نػػاط تلػػ  -

 .اليزير المفلؼ  التعمير
 ييينا للتنيع  ي التعمير يتـ ت ليزت إل  فؿ مف: عد المصادق  تل  الم طط التي 
 .اليزير المفلؼ  التعمير - 
 .اليزير المفلؼ  اليماتات المفلي  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .42، ص المريى نةست( 1)
 .المريى نةست، المفاف نةست( 2)
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 .م تلؼ المصالد اليزاري  المعني  -
 .مصالد الديل  المفلة   التعمير تل  مستيل اليمي  -
 .الزرؼ التياري  -
 .(1)الزرؼ الةجفي  -

 هيئة و التعميرمحتوى المخطط التوجيهي للتالفرع الثاني: 

الم طػػط التػػييينا للتنيعػػ  ي التعميػػر ط  ػػا للنصػػيص ال انينيػػ  التػػا تفػػدد إطػػار   يتضػػمف     
 ال انينا تل  المفينات التالي :

تفػػدد ايػػت التييينػػات العامػػ  للسياسػػ  العمرانيػػ  ي ذلػػؾ  عػػد ت ػػديـ اػػػرح   تقريػػر تػػوجييي: -1
ا نطاقػػت، فيػػث لليضػػى الفػػالا ي راػػاؽ التنميػػ  العمرانيػػ  ي اليتػػاط الع ػػار  الػػذ  سػػيؼ يط ػػؽ اػػ

 :يض ط ايت ما يلا
تفليػػػػؿ اليضػػػػى ال ػػػػاعـ ي امفتمػػػػامت الرعيسػػػػي  للتنميػػػػ   ػػػػالنظر إلػػػػ  التطػػػػير امقتصػػػػاد  ي  -

 .الديميغرااا ي اميتماتا ي الث ااا للتراب المعنا
قسػػـ التنيعػػ  الم تػػرح  ػػالنظر إلػػ  التييينػػات اػػا ميػػاؿ التنيعػػ  العمرانيػػ  ي فمايػػ  السػػافؿ ي  -

 .(2) طار الط يعي  ي التفنيلييي الفد مف ا 
تنظيـ تضبط فيو القواعد العامة المطبقة عمػى كػؿ منطقػة حسػب تقسػيـ األراضػي و ذلػؾ  -2

 األولوية عمى النحو التالي: إلى مناطؽ يتـ تعميرىا حسب
ياػػمؿ  ػػذا ال طػػاع تلػػ  فػػؿ ا راضػػا التػػا تاػػزلنا  نايػػات متيمعػػ  ي فػػذا  القطػػاع المعمػػر: 

 صل   يف  ذ  ال نايات، فالمسافات ال ضراط ي الفداعؽ ي الزا ات الفضري .المسافات الةا
 ال طػػاع الم ػػرم  للتعميػػر: ياػػمؿ تلػػ  ا راضػػا الم رميػػ  للتعميػػر تلػػ  ا مػػديف ال صػػير ي - 

 .(3)المتيسط اا رااؽ تار سنيات مى مراتاة يديؿ ا يلييات
للتعمير تل  المدل ال عيد اا راػاؽ قطاتات التعمير المست  لي : يامؿ ا راضا الم صص   -
 :ػ  سن ، ي يتعلؽ ا مر 20سن  ي امستثناطات المتعل    التعمير غير المتيقى  جؿ  20
 .تيديد، تعييض ي تيسيى الم انا المةيدة لجستعماؿ الةجفا -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
     .44المريى نةست، ص.( 1)
 40المريى نةست، ص. (2)
 .48، ص.إيماف اعجف، المريى السا ؽ (3)
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 .ال ناطات ي المنا ت الجزم  للتينيزات اليماتي  ي إنياز العمليات ذات المصلف  اليطني  -
 ل ناطات التا ت رر ا مصػلف  ال لديػ  ي المػر ص  نػا قانينيػا مػف ق ػؿ الػيالا  نػاط تلػ  طلػبا -

 الاع ا ال لد   عد رأ  اليالا. ؿ رعيس الميلسمعلؿ مف ق 
ال طاتات الزير قا ل  للتعمير: تاػمؿ ا راضػا الزيػر قا لػ  للتعميػر مػى إمفانيػ  ييػيد ف ػيؽ  -

  نسب تتجطـ مى امقتصاد العاـ لنذ  المناطؽ .ال ناط اريط  أف تفيف مفددة  دق  ي 
تنظػػيـ يحػػدد القواعػػد المطبقػػة بالنسػػبة لكػػؿ منطقػػة مشػػمولة بوعػػداد المخطػػط التػػوجييي  -3

 لمتييئة و التعمير و في ىذا الصدد البد اف يحدد ىذا التنظيـ ما يأتي:
 إيراطات  اصػ الت صيص الزالب لألراضا ي ط يع  النااطات الممنيت  أي ال اضع  إل   -

 مسيما تلؾ الم ررة اا م طط تنيع  السافؿ.
 الفثاا  العام  الناتي  تف معامؿ ازؿ ا راضا. -
 امرتةاقات المطليب ا   اط تلينا أي تعديلنا أي إناات ا. -
مسػافات  المسافات النا تد ؿ اينا م ططات ازؿ ا راضا مى الفديد العمراني  ال اعم  ي -

 فمايتنا. المناطؽ المطليب
 اقى التينيزات الف رل ي المنا ت ا ساسي  ي ال دمات ي ا تماؿ ي نيتنا.ي تفديد م -
 أي امنزمقػػػػػاتالمنػػػػػاطؽ ي ا راضػػػػػا المعرضػػػػػ  لأل طػػػػػار مسػػػػػيما التصػػػػػدتات الزلزاليػػػػػ  أي  -

 .الةيضاناتامننيارات ي 
 تمثلػ  اػا المتسسػاتمساف  فماي  المناطؽ ي ا راضػا المعرضػ  لأل طػار التفنيليييػ  الم - 

 ي المنا ت ا ساسي ، مسيما مننا المنا ت الفيمايي  ي ال تريفيماييػ  ي قنػيات ن ػؿ المفريقػات
 ي الزاز ي ال طيط الناقل  للطاق .

 .المناطؽ الزلزالي  ي تصنيةنا فسب دري  قا ليتنا ل طر الزلزاؿ -
 .(1)ططات ال اص  للتد ؿا  طار الف رل الم ين  اا الم طط العاـ لليقاي  ي الم  -
 بيانية:وثائؽ  -4 

 المسػػػػتندات ال يانيػػػػ  أي الم ططػػػػات ي  ػػػػا تيسػػػػيد ت نػػػػا لمػػػػا يػػػػاط اػػػػا التنظػػػػيـ، فيػػػػث تاػػػػمؿ
 اآلتي : ال صيص تل  الم ططات 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .49المريى نةست، ص.( 1)
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 .ات الم تلة فالا  م طط الياقى ال اعـ ي رز ايت ا طار المايد فاليا ي أ ـ الطرؽ ي -
 م طط تنيع  ي يف فديد ما يلتا: -

 .للتعمير  ل ال ا ل  ي الم صص  للتعمير اا المست  ؿ ي غير قا ،* ال طاتات المعمرة
 *  عػػػػض أيػػػػزاط ا رض، السػػػػافؿ، ا راضػػػػا الةجفيػػػػ  ذات ا مفانيػػػػات الزراتيػػػػ  المرتةعػػػػ  أي

 الص ز  الط يعي  الث ااي  ال ارزة. الييدة ي ا راضا ذات
  * مسافات تد ؿ م ططات ازؿ ا راضا

 م طط امرتةاقات التا يفب ا   اط تلينا أي تعديلنا أي إناات ا. -
يػػز ي ػػرز  طػػيط مػػرير الطػػرؽ ي أ ػػـ سػػ ؿ إيصػػاؿ مػػاط الاػػرب ي مػػاط التطنيػػر م طػػط تين -

 .(1)يفذلؾ تفديد مياقى التينيزات اليماتي  ي منا ت المنةع  العميمي 
 م طػػط يفػػدد مسػػافات المنػػاطؽ ي ا راضػػا المعرضػػ  لأل طػػار الط يعيػػ  ي التفنيليييػػ  ي -

المعرضػػػ  لأل طػػػار الط يعيػػػ  تػػػف  الم ططػػػات ال اصػػػ  للتػػػد ؿ ي تفػػػدد المنػػػاطؽ ي ا راضػػػا
  .صال ا لزلزاؿ ي الدراسات اليييت ني  أيطريؽ الدراسات ال اص   ا

 تفػػػدد مسػػػافات فمايػػػ  المتسسػػػات أي المناػػػ ت ال انينيػػػ  ي التنظيميػػػ  المعمػػػيؿ  نػػػا  تسػػػييؿ 
 المناطؽ ي ا راضا المعرضػ  لأل طػار الط يعيػ  ي التفنيليييػ  اػا الم طػط التػييينا للتنيعػ 

 التعمير  ناط تل  اقتراح مف المصالد المفلة   التعمير الم تص  إقليميا فسب نةػس ا اػفاؿ ي
 ل تػػا أملػػت المياا ػػ  تلػػ  الم طػػط  ا ضػػاا  إلػػ   ػػذ  المفينػػات التػػا م ػػد أف يراتينػػا الم طػػط

 التييينا للتنيع  ي التعمير.
 مرايع  ي تعديؿ الم طط التييينا للتنيع  ي التعمير : - 
مرايعػػ  الم طػػط التػػييينا للتنيعػػ  ي التعميػػر أي تعديلػػت  ػػنةس الطري ػػ  ي ا يػػراطات التػػا تػػتـ  

 تمت  نا المصادق  تليت، إذ م يمفػف إيػراط  ػذ  المرايعػ  أي التعػديؿ إمي  سػ اب معينػ  ي  ػا
 فالتالا:

 إذا فانت ال طاتات المراد تعمير ا اا طريؽ ا ا اع - 
 لمفػػيط م يسػػتييب   ػػداؼ ماػػاريى التنيعػػ  أي ال نيػػ  الفضػػري إذا فػػاف تطػػير ا يضػػاع أي ا -

 .(2) لدي ال قليـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمفاف نةست.المريى نةست، ا (1)
     .44، المريى السا ؽ، ص.راي   سنيسا (2)
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 المناطؽ التي يتـ التدخؿ عميو: -5
 ي سـ الم طط المنط   التا يتعلؽ  نا ال  قطاتات مفددة فما يلا :

 المعمرة.ال طاتات  -
 .رال طاتات الم رمي  للتعمي -
 المست  لي .قطاتات التعمير  -
 .(1)رللتعميال طاتات الزير قا ل   -

 .(2)01/12/1990 المترخ اا 90/29مف ال انيف  16يذلؾ فسب المادة 
 التقنيف: -6
 يعطا التييينات ا ساسي  لألراضا. -
 ا راضا الةجفي  اليايب فمايتنا. -
 مياقى التينيزات الف رل . -
 .(3)معامجت ازؿ ا رض -
 

 المبحث الثالث: مخطط شغؿ االراضي
 (POS)ط شغؿ األراضي المطمب األوؿ: مفيـو مخط

 (POS) تعريؼ مخطط شغؿ األراضيالفرع األوؿ:  
تلػ  أنػت  (4)29-90مػف ال ػانيف  31تليػت المػادة يعرؼ م طط ازؿ ا راضا فما تنص      

أداة مػػػػف أديات التعميػػػػر التػػػػا تفػػػػدد  التةصػػػػيؿ أسػػػػس اسػػػػت داـ ا راضػػػػا يال نػػػػاط تلينػػػػا يا ػػػػا 
 طػػط التػػييينا للتنيعػػ  يالتعميػػر. ي ػػي يزطػػا يػػزط مػػف للتييينػػات يالتنظيمػػات التػػا أقر ػػا الم

 تراب  لدي  يافدة أي ميميت  مف  لديات تيمعنا مصالد اقتصادي .
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .51-49ص.إيماف اعجف، المريى السا ؽ ص  (1)
 .المريى السا ؽ، 29-90مف ال انيف  16المادة  (2)
     .40، المريى السا ؽ، ص.راي   سنيسا (3)
 .المريى السا ؽ، 29-90مف ال انيف  31المادة  (4)
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 أىداؼ مخطط شغؿ األراضي الفرع الثاني:
المتعلػػؽ  التنيعػػ   29-90ا راضػػا يالتػػا فػػدد ا ال ػػانيف رقػػـ  تتمثػػؿ أ ػػداؼ م طػػط اػػزؿ     

 يالتعمير المعدؿ يالمتمـ ايما يلا:
تفديػػد  صػػة  مةصػػل  الاػػفؿ الفضػػر  يف ػػيؽ ال نػػاط ياسػػتعماؿ ا راضػػا، المظنػػر ال ػػاريا  -

 .نا يفذا استعمامتنا المسميح  نالل نايات يانماط
  .(1)ا اا ال ناطل يالدنيا المسميح  نتعييف الفمي  ال صي  -
تفديػػػد المسػػػافات العميميػػػ  يالمسػػػافات ال ضػػػراط يالمياقػػػى الم صصػػػ  للمناػػػ ت العميميػػػ   -

 .لة  يمميزات طرؽ المرير يالمنااذيالمنا ت ذات المصلف  العام  يفذا الا فات الم ت
ايتنػػا ليايػػب فمتفديػػد ا رتةاقػػات، يا فيػػاط يالاػػيارع يالنصػػب التذفاريػػ  يالمياقػػى يالمنػػاطؽ ا -

صجفنا  .يتيديد ا ياا
 تعييف مياقى ا راضا الةجفي  اليايب يقايتنا يفمايتنا. -
تفديد ا راضا المعرض  لأل طار الناتي  تػف الفػيارث الط يعيػ  أي تلػؾ المعرضػ  لجنػزمؽ  -

 .(2)يالتا ت ضى  يراطات تفديد أي منى ال ناط
 

 األراضيو مراحؿ إعداد مخطط شغؿ  إجراجاتالمطمب الثاني: 
 مخطط شغؿ األراضيالفرع األوؿ: إجراجات إعداد 

المعػػػػدؿ يالمػػػػتمـ  1991مػػػػا   28المػػػػترخ اػػػػا  (3)178-91فػػػػدد المرسػػػػـي التنةيػػػػذ  رقػػػػـ      
يالمتمـ  المرسػـي التنةيػذ  رقػـ  2005س تم ر  10المترخ اا  318-05 المرسـي التنةيذ  رقـ 

 ططات ازؿ امراضا.إيراطات إتداد م  2012-03-28المترخ اا 12-148
إف ظنػػػير م طػػػط اػػػزؿ ا راضػػػا مػػػف أيػػػؿ تنظػػػيـ ي تيييػػػت التيسػػػى الفضػػػر  اػػػا إطػػػار     

قػػانينا تعتمػػد تليػػت السػػلطات العميميػػ  اػػا تػػد جتنا تلػػ  المسػػتيل الع ػػار ، ي  التػػالا تفامػػؿ 
  .(4)أيزاعنا  فسف تنظيمنا ي تعمير 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
     .45، المريى السا ؽ، ص.راي   سنيسا (1)
 .64، ص.، المريى السا ؽإيماف اعجف (2)
، الػذ  يفػدد إيػراطات إتػداد م ططػات اػزؿ 1991  مػا 18المػترخ اػا  178-91مف المرسـي التنةيذ  رقػـ  18المادة  (3)

 ا راضا ي المصادق  تلينا ي مفتيل اليثاعؽ المتعل    نا، الةصؿ الثالث.
 .123.،ص2000،دار ال يضاطمط ع  النياح اليريدة،،1( الند  م داد، "السياس  الع اري  اا ميداف التعمير ي السفنا"، ط4)
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  طػػػط اػػػزؿ ا راضػػػا معفػػػ  التنظػػػيـ ياليثػػػاعؽيضػػػـ ملػػػؼ م: مفتػػػيل م طػػػط اػػػزؿ ا راضػػػا
 ال ياني .

 معف  التنظيـ: يتامؿ تل : 
مػػػػذفرة ت ػػػػديـ ييػػػػتـ اينػػػػا ت ػػػػديـ دراسػػػػ  تفليليػػػػ  مػػػػى تفديػػػػد أاػػػػؽ التنميػػػػ  )الدراسػػػػ  الط يعيػػػػ   -

ياميتماتيػػ  يامقتصػػادي ( للمنط ػػ  التػػا تػػـ تزطيتنػػا  ػػالم طط مػػى الت يػػد التػػاـ  لففػػاـ الم طػػط 
لتنيعػػ  يالتعميػػر يمياا ػػ  نتػػاع  الدراسػػ  مػػى  ػػرام  التنميػػ  المعتمػػد لل لديػػ  أي ال لػػديات التػػييينا ل

 المعني  ت عا آلااؽ تنميتنا. 
ال ياتػػػد التػػػا تفػػػدد لفػػػؿ منط ػػػ  متيانسػػػ  ناتيػػػ  تػػػف الدراسػػػ  التفليليػػػ  مػػػى مراتػػػاة ا ففػػػاـ  -

فنػيع الم ػانا  (1)29-90اب فمػا  ػي مفػدد اػا ال ػانيف ال اص  المط    تل   عض أيػزاط التػر 
 المر ص  نا أي المفظيرة ييينتنا، يف يؽ ال ناط المرت ط   ملفي  ا رض.

ت يف معف  التنظيـ  ا ضاا  إل  ذلؾ أيضا نيع المنا ت يالتينيػزات العميميػ  يمياقعنػا يتفػدد 
 ، أي الطػػرؽ يالاػػ فات الم تلةػػ  سػػياط التػػا تتفملنػػا الديلػػ  أي التػػا تتفملنػػا اليماتػػات المفليػػ

 التا تفيف تل  تاتؽ ال ياص يفذلؾ رياؿ إنياز ا.
 اليثاعؽ ال ياني : تتفيف اليثاعؽ ال ياني  مما يلتا:

 (،5000/1أي  2000/1م طط الميقى ) م ياس  -
 (،    1000/1أي  500/1م طط طي يغرااا ) م ياس  -
 يعيػػػػػػ  ( تفػػػػػػدد المنػػػػػػاطؽ المعرضػػػػػػ  لأل طػػػػػػار الط1000/1أي  500/1 ريطػػػػػػ  ) م يػػػػػػاس  -

 يالتفنيلييي  مصفي    ت ارير ت ني  فما تفدد مسافات الفماي  يا رتةاقات الم تلة . 
( ي ػػرز الصػػيرة الفاليػػ  لترفي ػػ  النسػػي  1000/1أي  500/1م طػػط اليضػػى ال ػػاعـ ) م يػػاس  -

 ا رتةاقات الميييدة. الفضر  مف إطار م نا ا ف  الطرؽ يالا فات الم تلة  ي
 ( يفدد ما يلتا:1000/1أي  500/1عام  ) م ياس م طط التنيع  ال -

 * المناطؽ المتيانس ،
 .(2)مصلف  العام  يالمنةع  العميمي * ميقى إقام  التينيزات يالمنا ت ذات ال

 * المسافات اليايب الفةاظ تلينا نظرا ل صيصيتنا.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .المريى السا ؽ، المتعلؽ  التنيع  ي التعمير، 29-90انيف ق (1)
     .47، المريى السا ؽ، ص.راي   سنيسا (2)
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صػػيص قياتػػد ( يتضػػمف تلػػ  ال 1000/1أي  500/1م طػػط الترفيػػب العمرانػػا ) م يػػاس  -
 ال ناط مف معامؿ ازؿ ا رض، معامؿ امستيجط، يتلي ال نايات.

إذا فػاف  500/1 استثناط م طط الميقى، ا ف يميى الم ططات المػذفيرة تعػد ييي ػا  م يػاس  ي
 .(1)م طط ازؿ ا راضا يعنا ال طاتات الفضري 

 مرايع  م طط ازؿ ا راضا: -3-3-6
راضػػػا م تسػػػتييب لمتطل ػػػات المنط ػػػ  التػػػا يزطينػػػا، إذا أصػػػ فت تييينػػػات م طػػػط اػػػزؿ ا 

أمفػػف مرايعتػػت فيػػت تػػتـ  ػػنةس الطري ػػ  يا يػػراطات التػػا تمػػت  نػػا المصػػادق  تليػػت، يم يمفػػف 
 إيراط  ذ  المرايع  إمي إذا تيارت الاريط التالي :

إذا لػػػـ ينيػػػز اػػػا ا يػػػؿ الم ػػػرر  تمامػػػت سػػػيل ثلػػػث فيػػػـ ال نػػػاط المسػػػميح  ػػػت مػػػف الماػػػريع  -
 الفضر 

 إذا فاف ا طار الم نا الميييد اا فال   راب أي اا فال  مف ال دـ تستدتا تيديد . -
 إذا فاف ا طار الم نا قد تعرض لتد يرات ناتي  تف ظيا ر ط يعي .  -
إذا طلػػب ذلػػؾ ي عػػد مػػرير  مػػس سػػنيات مػػف المصػػادق  تليػػت أغل يػػ  مػػجؾ ال نايػػات ال ػػالزيف  -

 اط التا يفدد ا م طط ازؿ ا راضا السار  المةعيؿ. تل  ا قؿ نصؼ ف يؽ ال ن
 .(2)إذا استدتت ذلؾ الفاي  إل  إنااط ماريع ذي مصلف  يطني  لـ ينص تليت الم طط -
 

  الفرع الثاني: مراحؿ اعداد مخطط شغؿ األراضي
 

 ترتفز دراس  م طط ازؿ ا راضا تل  ما يلا:
إطػػػػار م نػػػػا، تياعػػػػؽ التعميػػػػر، م تلػػػػؼ معراػػػػ  مفينػػػػات اليسػػػػط الفضػػػػر  مػػػػف ط يغراايػػػػا،  -

 الا فات يفالتنا الةزياعي .
 است جص رااؽ تنمي  مياؿ الدراس . -
 تفديد ام تيارات المناس   للتنيع . -
 يضى قياتد التعمير التا تض ط قياتد ازؿ ا رضا يف يؽ ال ناط. -

 يتتـ  ذ  الدراس  اا ثجث مرافؿ  ا:
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .50، ص المريى نةست (1)
 .71، المريى السا ؽ ص.إيماف اعجف (2)
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 المرحمة األولى:
: السػػفف، الصػػف ، التعلػػيـ، ال ػػدمات، تتضػػمف تفليػػؿ اليضػػى الػػرا ف اػػا يميػػى الميػػامت     

 ،تػػـ ا تيػػار أرضػػياتنا يلػػـ تنيػػز  عػػدفمػػا تفػػدد يميػػى الماػػاريى المصػػادؽ تلينػػا التػػا أنيػػزت أي 
فما يتػـ اينػا اقتػراح ماػريع أيلا تل  افػػؿ ارضػيتيف أي أفثػر ت تػار يافػدة ا فثػر تمااػيا مػى 

 نتاع  اليضى الرا ف لتةصؿ اا الماػريع النناعا.
  حمة الثانية:المر 

يػػتـ ضػػ ط اػػا  ػػذ  المرفلػػ  ارضػػي  يافػػدة يتتػػريـ اػػا ت ريػػر يم ططػػات  يانيػػ  مصػػفي         
  ت نيف، يتمثؿ  ذلؾ التنيع  التا ستعتمد مست  ج.

 المرحمة الثالثة:
 عػػد ت نػػا المػػرفلتيف  مفضػػر للينػػ  اليمعيػػ  لدراسػػ  م طػػط اػػزؿ ا راضػػا يالػػذ  تلػػ        

الاػع ا ال لػد    صػدار مدايلػ  المصػادق  يا مػر  ةػتد التف يػؽ العمػيما، أساست ي ػـي الميلػس 
يعط  ا مر لمفتػب الدراسػات  م ااػرة الملػؼ الت نػا ال ػاص  فػؿ الاػ فات تيااػؽ تليػت مديريػ  
الػػر  ياماػػزاؿ العميميػػ  فػػؿ اػػا داعػػرة ا تصاصػػت ليصػػ د  عػػد ا ملػػؼ م طػػط اػػزؿ ا راضػػا 

 . (1)ازاؿ التنيع  ييسيل  للتعمير يالمراق   غير قا ل  للمعارض قا ج للتنةيذ يمريعا منما لفؿ أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .  51-50يى السا ؽ، ص ص.، المر راي   سنيسا (1)



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــــــــــمـاتـخ



 خاتــمة
 

102 
 

 خاتمة:
فيييييية الدرييييييك  الق لييييييك رة يييييير  اقيييييي ف  ر  ال اييييييك  ا    قرييييييك  ييييييل   ايييييي  فيييييية  الييييييا       رييييييق     

إهتةدةيييييييد  مريييييييق  ا ة يييييييدف  ااةق اييييييية    ايييييييل ق  اليييييييد   اييييييي   ت امييييييي   ا ةد يييييييد   اة  ريييييييك   اييييييي  
مدإلمتايييييدل  ييييير  ات نيييييرن  ااةق اييييية  اةق ييييي   ا ل ايييييك ةييييير  ييييي ف إ يييييل قهد اة ة  يييييك ةلةيييييك   

 يييييييي    اتانرةرييييييييك خييييييييةر ةييييييييد راييييييييق  مداة ننييييييييد   ةتا  ييييييييك ةيييييييير  اا يييييييي    ات ييييييييقرارك  
 ااةق ارييييييك ا تلر ييييييك    اتاةرييييييقا فليييييية  مييييييدق   يييييير  ل     اتيييييية  ايييييي    اة ييييييق   ييييييف م لرييييييك ميييييي ر 
تتيييي  ل ملييييد خييييةداد ات قريييير لردلييييك  ةق ارييييك ق ييييرل ا فليييي    اة ننييييد  تة ييييف  يييي ق  ا تاةرييييك 

ارييييد  اتخيييي   ا خييييقرك ما تمدقهييييد تان يييير ةيييير  ا   يييي   اةاييييدك مةييييد رة يييي  ةيييير ند ييييد    إة د
ت ييييي ق اةليييييتقمف  اتاةريييييق   يييييت ةليييييد ك  إل  ييييير   اييييي   ت نرييييي   ام لريييييكا فداة يييييق  اةيييييد   يييييد  
ا  ةد ييييييد   اة  رييييييك ل قهييييييد فيييييية إ ييييييل ل  اة ننييييييد   ااةق ارييييييك ر يييييي ر مليييييي    ييييييل نييييييق   فد ييييييد 
 لرييييييل  ا تاةرييييييك  اة  رييييييك مةييييييد رت  فيييييير   نة  ييييييد   اةيييييي  نارر فيييييية نييييييف  ا   ةييييييك  اة  رييييييك 

 ييييي ف هييييي    الق ليييييك إايييييت ة ة  يييييك ةييييير  ااتيييييد      اةقتق يييييد    اق يييييرل ا    يييييل    ييييياد ةييييير
  اتدارك:
خيييييييا   اقيييييييلق    اتاريييييييك    اةليييييييدق    اتقاريييييييك فرةيييييييد رتا ييييييير ميييييييداة  قل  ام يييييييقرك    الرد يييييييف    

 اتقارييييييييكا هيييييييي    اخييييييييا   ييييييييدف ل ر تة الييييييييد ةيييييييير إا ييييييييد  لق لييييييييد  ة ننييييييييد   اتلر ييييييييك   
  اتاةرق.

ما ييييييييل ل    اة  فقييييييييك  يييييييي   اة ييييييييدل ك   ييييييييت  اييييييييمنر فيييييييية  إل ييييييييق ر    إلل قرييييييييك  اةقتمنييييييييك    
 اة ننيييييييد ا فلييييييي    إل يييييييق ر   تليييييييت قر   ييييييي  ن ريييييييفا هييييييي   ل ر إ تليييييييد  ةيييييييل  إا يييييييد  
 الق ليييييييد     اتييييييية تا ييييييي  فييييييية ةت لييييييين لييييييياترر إايييييييت  ةييييييي  ليييييييا   ا  مداتيييييييداة تتقيييييييل هييييييي   

   ا ريييييييدق    اةقيييييييقق ا  اليييييييد ت د  تليييييييد    يييييييل    اة ننيييييييد   تيييييييدر   إلليييييييت دمك ا هيييييييل   
 ةرل اة  لرلا رارر تنمرر  امق ة     ااة رد    ت   قض. ما  ر     
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إر ة ننييييييد   اتلر ييييييك    اتاةرييييييق  اتيييييية ت تليييييي   ا ييييييم ك  اتقارييييييك    رييييييق  إل ق  رييييييك       
 اة خيييييي  ك  يييييي ل   فيييييية رييييييل  ام لرييييييك اتلييييييررق  الردلييييييك  ااةق ارييييييكا   مايييييي  ة ييييييدقر  تاة رييييييك   

داتيييييل ف   يييييت  االييييير   ااةق اييييية تن رقريييييك تقييييي   يييييد       ريييييق ة  ةيييييك  يييييرر رتا ييييير   ةيييييق م
م  ليييينك ة ييييدقر   خييييقركا فداقييييدا ر م ييييف ةييييد ر ةييييف ةيييير  يييي     ر رييييق  ا   يييي  مقييييلق ةييييد ر رييييق  

  اتاف    اتل ف  اةمد ق.
إر  ا    يييييييرد   ا  ق فريييييييك    إل ت يييييييدلرك    اة لليييييييدترك   تلييييييية  مت  ريييييييل  اقييييييي  ارر     

   ةلر. ل  تاةرةلدا إ   ا    رة ر تنمرر ات   إل  د    ت 
ت يييييييييدم   ل     اتلر يييييييييك    اتاةريييييييييق    ل    تلر يييييييييك  اة يييييييييدا ا تليييييييييتال إايييييييييت ةان ةيييييييييك     

 ات نيييييرن  اة يييييداة    ا خيييييق    يييييت  د يييييل    لييييياك فييييية   ل     ات نرنريييييك  اتييييية تت يييييل  
اةلييييييييييد     هييييييييييل    رييييييييييق ةت ييييييييييدملكا تمييييييييييل  مة ننييييييييييد   يييييييييي ف   ق خيييييييييية    اة ننييييييييييد  

 اةقتمنييييييك مت نييييييرن  اةييييييلرا تا  هييييييد  ات  رلرييييييك ا تلر ييييييك    اتاةرييييييقا  هيييييية   ل      لدلييييييرك 
ةلييييت رد  ف  رييييكا تت يييي ف   ييييت  اةلييييت    ايييي   ة ةيييير  نيييين تلر ييييك  ا  رييييكا    ييييت  اةلييييت   
 ا لييييي  ا  ات يييييةر   ا لييييي   ا تلر يييييك  ااةق اريييييكا  فييييية  ةيييييك  اة نييييين  اييييي ناة اتلر يييييك  إل  ييييير ا 

 ل      ت ييييييي ف هييييييي     ل     ات  ريييييييك  اقد يييييييل   اةق اريييييييك   لدليييييييرك  اتييييييية تليييييييت  ت ةاليييييييد 
 اتلر يييييييك    اتاةريييييييق ةانييييييي  ت  لدتليييييييد   ةمدل ليييييييد    هيييييييل فلدا  رييييييي  ريييييييا   ات يييييييقر    يييييييت 

اتت تيييييييف ة ننيييييييد   اتلر يييييييك    اتاةريييييييق     إلليييييييت اد  ملييييييي     ل     إلليييييييتق تر رك إا  ةريييييييك 
 ييييييييييي ف   ق خييييييييييية مميييييييييييق ة   ال ايييييييييييك    ا ةد يييييييييييد   إل  رةريييييييييييك    اة لليييييييييييد     اة يييييييييييدا  

     اة ييييي  ك  ا ناريييييك تاةرةليييييد   يييييت  اة ننيييييد ا  ااة ةريييييكا    رييييي  تتيييييقض  اة يييييدقر  
فيييييييييدا     ر  يييييييييل   ييييييييي   اييييييييي ا  ر ة ننيييييييييد   اتلر يييييييييك    اتاةريييييييييق   ة ننيييييييييد   ييييييييي ف 

 دةيييييييف الييييييي     ل     اةق اريييييييك  ليييييييرةد   ق خييييييية تيييييييلق    ر يييييييدلر   رليييييييد فييييييية  ريييييييد  
 5002 اة نييييين  اييييي ناة اتلر يييييك  إل  ييييير ا فاة ريييييك ةق ايييييك هييييي    اة ننيييييد  ميييييل   ةيييييد ميييييرر 

ة  ييييييرر  ر  اة ييييييدل ك   ييييييت  اة نيييييين  ايييييي ناة اتلر ييييييك  إل  يييييير  ايييييي  رييييييت  إ  فيييييية ا فيييييي5002 
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ا  ةيييييد  ر ةانييييي   اة ننيييييد     يييييق  ةتة  يييييك فييييية ة ننيييييد  تلر يييييك فخيييييدر   5000لييييياك 
 ا   خييييق  ا مييييق     يييي   ة ننييييد  تلر ييييك  إل  يييير   ايييي   ة ةييييد تيييي  ف ةانةلييييد  رييييل  الق لييييك   

  إلا د .
ة تييييي  نق ليييييدا رة ييييير  اقييييي ف مييييي ر تق يييييرل  الردليييييك ةييييي   اييييي    مايييييدر   يييييت  إل ييييي دارك  اتييييي    

 ااةق اريييييك ةييييير نيييييق   ا ةد يييييد   اة  ريييييك رمقيييييت  ات  ييييي   الييييي ر  إلا يييييد     لردليييييك  ةق اريييييك 
ة  رييييييكا    ييييييل    يييييياد  ة ةييييييد ةيييييير  يييييي ف هيييييي    الق لييييييك إاييييييت ة ة  ييييييك ةيييييير  ات  ييييييرد    

ك فييييييية تق يييييييرل  الردليييييييك  ااةق ارييييييي  اةقتق يييييييد  ت ييييييي  فييييييية ت يييييييقر  ل ق  ا ةد يييييييد   اة  ريييييييك
 ا  قهد فرةد ر ة:

رلييييات  ات نييييرن  ااةق ايييية  اة  يييية إاييييت ت قريييير  ة ييييك ةيييير   هييييل   تتة ييييف فيييية  اييييت        
فيييية  ااةيييي   ااةق ايييية    ييييف  اة يييي     ااةق ارييييكا    اتيييية رلييييات  اة ننيييي ر إاييييت ت لييييرالد 
فيييييية  اةلييييييتقمف اتلييييييتنر   ر تلييييييت     ااةيييييي   اليييييي داةا   مداتييييييداة ت ميييييية  د ييييييد   اة تةيييييي  

  دا   ر رلت ل  ةلر  لرل  فر  ل    رك  لر ك. اة  ة   ماة
فقييييييل   ييييييم   ات نييييييرن ر خيييييي  إاييييييت ة ة  ييييييك ةيييييير   ليييييي     اةمييييييدل     ييييييدق   ةييييييد     

  يييييم  رليييييده  فييييية إ يييييل ل  ا نييييين  ااةق اريييييك  اة  ريييييك   نليييييق    يييييت إ يييييق   د ةيييييد م  تييييي ا إ  
ت  االريييييل ةييييير  ات   يييييد   اا ةريييييك    ا  ريييييق ةييييير   ف يييييدق  ات نرنريييييك ف  يييييف تنييييي ق   ييييي

 ةلت    اةةدقلد     ات قراد      م   ت ق    رلد   ل   إل قرك   ة للد .
فتق يييييييييرل  الردليييييييييك  ااةق اريييييييييك  اة  ريييييييييك هييييييييية  ة ريييييييييك لق ليييييييييك  ةرييييييييي   اييييييييي     اةييييييييي  قل       

  ةريييييييك فييييييية   إلة داريييييييد   اةتييييييي فق  مدام لريييييييك ات لريييييييل  رتريييييييك إليييييييت ل ةلد   إليييييييت  الد منيييييييقر
 ة  ااقدق      ات  هد  فة  اةادنق  ا ةدارك.إندق ةان    ق رل  دف ةر  اتم رق ف

 يييييي ف تق ييييييرل  الردلييييييك  ااةق ارييييييك ةيييييير نييييييق   ا ةد ييييييد   اة  رييييييكا فليييييية ميييييي ا     ةيييييير    
تا ييييل  ة ةييييد إاييييت ت قريييير  اق  ييييك  ا ةدارييييك اقييييدناة  ا يييية    اةلراييييك   ييييفا  رييييق  ر    ةييييك 
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 اليييي ارك  ا داقييييك  اتيييية تار ييييلدا  يييي  تلد  يييير تنمريييير اييييماض  اخيييي  من   لدلييييرك فيييية إا ييييد  
 ة ت    اة دقر   ال ارك.

  ليييييي     اخيييييي  من  اةتراييييييك ةيييييير  يييييي ف ة نيييييين  اتيييييي  رلة ا تلر ييييييك   خييييييق ق   خيييييي      
 اتاةريييييق  اييييي   تيييييت  فرييييي  ةةدقليييييك  ا  ييييي   اق  يييييل   يييييت ةليييييت    ا ةد يييييد   اة  ريييييكا إ تةيييييدل  

ا ةتق منييييك مت يييي ر   ا خيييي   اييييق هر   ةيييير تيييي  ت لرييييل   هييييل   ةيييي  ك   ييييت ةال رييييك ةتل ليييي
     ق ة  ةك.  اتق ر    ت  خ  فقخرد  تانرةرك م رك إ تردق  اتانر 

 ات لييييييي  فييييييية  اةيييييييلر    اقيييييييق   ااد ريييييييك مدإلليييييييتتدل  ةييييييير   ق خييييييية  اةتد يييييييك اة ننيييييييد      
  اتلر ك    اتاةرق    اتة  تم   ل     رتلد ا  ق  ك   مداتداة إلت  الد فة  امادر.

ةيييييير   هييييييل      ييييييق  اتق ييييييرل  الردلييييييك  ااةق ارييييييك  اة  رييييييك ت لييييييرر  ا رييييييد   اقرترييييييك       
 ة  اقخدر   ت  ال ق  ةر  اقر  إات  اةلراك.مداتدا
  اليييييييتنر   ر اخييييييي  لردليييييييك  ةق اريييييييك ق يييييييرل  ل ر  ر اليييييييت  مت ييييييي رر  اةلالليييييييرر فييييييية     

راتمييييييق ر  ل   فد  ييييييك فيييييية ت ييييييةر   اة ييييييدقر   ااةق ارييييييك  اة  رييييييك اةييييييت ة ييييييدف  امر ييييييك  اليييييي  
 هد.تتةر  م  ةر ت نر   اتقارد   ا لر ك    إل ق     ت تلررقهد   تاتر 

خييييييق ق   إل تةييييييدل   ييييييت  اند ييييييد   اة  رييييييك فيييييية ة ييييييدف  ات نييييييرن  ااةق ايييييية    ات  يييييية     
  ر  إللترق ل  اةت   ف ااةد ج  ده     تانرر ة   اة تة   اة  ة       ردت .

إ يييييييييل ل  ل      ة ننيييييييييد   اتلر يييييييييك    اتاةريييييييييق انيييييييييق  ة يييييييييدقر   ةق اريييييييييك  يييييييييدة ك       
تييييييق   ل      ييييييق  ةلييييييد ل  اة ننييييييد   ات  رلرييييييك   خيييييي ك  اةاييييييدا ا   مداتييييييداة ر يييييي   ر تق

ا تلر يييييك    اتاةريييييق   ة نييييين  ييييي ف   ق خييييية م ريييييك  اتادةيييييف ةييييي  ةايييييدنر  اتاةريييييق  ااتييييي   
 داةايييييدنر  ا د يييييك    اتييييية رام ييييية  ات تيييييف مليييييد مايييييل  م اليييييد  ييييي    ر ةييييير  االييييير   ااةق اييييية 

 ا ةلراك     ام لرك.
فيييييية ة ت يييييي   ااة رييييييد   ااةق ارييييييك         يييييي  م ق  يييييي خييييييق ق  إ ييييييق    اةيييييي  نر  اة  يييييية     

 ايييييل إ يييييل ل ة ننيييييد   اتلر يييييك    اتاةريييييقا  اييييي  راتميييييق  ااا يييييق  اةااييييية مدالق يييييك    ايييييتا 
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  ة ييييدق ت  ت ا يييي  ر يييي  فايييي  مدإلاتةييييدر ام لرتيييي  هيييي   ةيييير  لييييكا   ت قريييير ةمييييل  ةيييير ةمييييدل  
  ا   ةك  اة  رك  اق رل  ةر  لك   ق .

  ريييييييك   مدا  ييييييي    ام يييييييلرد  ةدلريييييييد   م يييييييقرد خيييييييق ق  ت  ريييييييل   ل ييييييي   ا ةد يييييييد   اة    
 ر ةلييييييييي  اردتلد  مريييييييييق  فييييييييية ة يييييييييدف  اتلر يييييييييك    اتاةريييييييييق   اة دف يييييييييك  ات ييييييييي    ااةق اييييييييية   

  امادر    ات خ رك.
  ييييت  اة ييييق   رخييييد  ر راييييت   ل    تاةرييييق   تلييييررق   ييييق  ت يييي ر ةتا  ييييكا ةيييير  يييي الد     

 ر ت ريييييل ق يييييدل  ل ق  ا ةد يييييد   اة  ريييييك فييييية  الردليييييك  ااةق اريييييك فةاليييييد ةيييييد هييييي  تييييي  رلة   
ت خييييرق   تييييت ت يييي ر ا ليييي ند   اة  رييييك ةالييييد ةييييد هيييي  إ ق  يييية    ة رييييدتة   ةالييييد ةييييد هيييي  

                                   اة د ف.    ل     اةادلمك ا ف ا     ةلت   ةر
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 قائمة المراجع:
 القوانين:

، متعلااار صر ااااا  وص ااانت ر ر ااااا ت ز اااا 1982 يفااار   06مااا رخ  ااا   28-28قااان رق رقااا   -

  ألر ض .

  ، متعلر صحمنيا  وصي ا.1983 يفر   05م رخ  28-28رق   قن رق -

 ، يتعلر صنوتهي ا  وعمر  يا.1987 ن ف   27م رخ     28-28قن رق رق   -

،  ومتضمق قان رق  وصلدياا،  ومعادل ر  وماتم ، 1990أ ريل  07م رخ     22-02قن رق رق   -

 .15ج.ر، عدد 

،  ومتضمق قان رق  وريياا،  ومعادل ر  وماتم ، 1990أ ريل  07م رخ     20-02قن رق رق   -

  .   15ج.ر، عدد 

يتعلاار صنوتهي ااا ر  وتعمياار، ج.ر  وعاادد  1990ديساامصر ساا ا  01ماا رخ  اا   80-02 قاان رق -

 .1990، س ا 52

 .49، يتضمق  وتر يه  وعقنر ، ج.ر عدد 1990 ر مصر  18م رخ     82-02قن رق رق   -

، يتعلاار صحمنيااا  وتاار ث  و قاان  ، ج.ر عاادد 1998ير ياار  15ماا رخ  اا   20-02قاان رق رقاا   -

44. 

 وما رخ  29-90، يعدل ر يتم   وقان رق رقا  2004غشت  14م رخ     22-20قن رق رق   -

 .51،  ومتعلر صنوتهي ا ر  وتعمير، ج.ر 1990ديسمصر  01   
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، يتعلاااار صنورقنيااااا مااااق  أل  اااانر  و صاااار  ر 2004ديساااامصر  25، ماااا رخ  اااا  82-20قاااان رق  -

 .84تسيير  و ر رث    إ نر  وت ميا  ومستد ما، ج.ر عدد 

، يحااااادد قر عاااااد م نصقاااااا  وص نيااااانت ر إتمااااان  2008 ريلياااااا  20مااااا رخ  ااااا  ، 52-22قااااان رق  -

 .44إ  نزهن، ج.ر عدد 

 واااندرة صتاانري   04 ،  ومتضاامق قاان رق  وصلديااا،  و رياادة  ورسااميا  وعاادد52-55 وقاان رق رقاا   -

 .2011ير ير  03

صتاانري   واااندر  12 و رياادة  ورسااميا  وعاادد  ،  ومتضاامق قاان رق  ورييااا،28-58 وقاان رق رقاا   -
 .2012 صر ير  29
 . ومتعلر ص ظن   إل ت نصنت 2016أرت  25،  وم رخ    52-51 وقن رق  وعضر   -

 المراسيم:

 ومتعلااار صحمنياااا ر تسااايير  ألمااا    وشااانغرة،  1962أرت  02 ومااا رخ  ااا   82-18 ألمااار  -

 .1962ديسمصر  07 وم رخ     12ج.ر عدد 

 ومتعلاااار صتمديااااد ساااارينق  وقاااار  يق  1962ديساااامصر  31،  وماااا رخ  اااا  528-18 ألماااار رقاااا   -

  وفر سيا     و ز  ر من عد  تل   وت  تمس  وسيندة  ور  يا.

يتضااامق ت اااريق  حتين ااانت عقنرياااا واااانو   20/02/1974مااا رخ  ااا   81-80 ألمااار رقااا   -

 . وصلدينت

  ومتعلاار صر اااا  وص اانت ر ر اااا  وت ز ااا، 1975سااصتمصر  26،  وماا رخ  اا  18-82 ألماار  -

 .1975أ ترصر  17 وم رخ     83ج.ر عدد 
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، يتعلار صتحدياد قر عاد شاألل  ألر ضا  قااد 1985أرت  13 وما رخ  ا   25-22 ألمر رق   -

  ومحن ظا عليهن ر حمنيتهن.

، ي اااادد إ اااار ت ت إعااااد د 1991ماااان   28،  وماااا رخ  اااا  588-05 ومرساااار   وت فيااااذ  رقاااا   -

 وماااندقا عليهاان ر محتاار   ور اان ر  ومتعلقااا صااه، ج.ر  وم  اا   وتاار يه  ولتهي ااا ر  وتعمياار ر 

 .1991س ا  26عدد 

،  واااذ  يحااادد إ ااار ت ت 1991مااان   18 ومااا رخ  ااا   582-05ماااق  ومرسااار   وت فياااذ  رقااا   -

ن ر  ومتعلقاااا صهااان،  وفاااال إعاااد د م   ااانت شاااألل  ألر ضااا  ر  ومااااندقا عليهااان ر محتااار   ور ااا

  و نوث.

،  ومتعلار صنإل تانج  ومعمانر  ر 1994مان   18ما رخ  ا   و 28-00 ومرسر   وتشريع  رقا   -

 ممنرسا مه ا  ومه دس  ومعمنر . 

 :الكتب

 إلمنر ت  وعرصيا  ومتحدة: ) إدارة الحكم و العولمة: وجهة نظر اقتصاديةإصر هي   ريد عن ر ،  -

 (.2006 ، و صعا  ألروى ،مر ز  إلمنر ت ولدر سنت ر  وصحرث  يستر تي يا ول شر

ــت الت  ــي ، تر مااا  يااال عصااد  وعزيااز  ومصاانر ، رأر ساات أر  و ساا د - ،) ورياان : المــد إ إل

 .(2010 شر  نمعا  ومل  سعرد، 

) و ز  اااار: دياااار ق  وم صرعاااانت التحضــــر و الهيئــــة العمرانيــــة  ــــ  الجزائــــر وصشااااير  وت اااان  ،  -

 .(2009 و نمعيا،
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 النصـوص القانونيـة و مت ميـات الواقـعإدارة التنمية المحمية    الجزائـر يـين  منل زياد ق،  -

 (.2014د ر  ألما ول صنعا ر  و شر ر  وترزيع،  صعا  : و ز  ر)

، 2دير ق  وم صرعانت  و نمعياا،   : و ز  ر) اإلدارة المحمية المقارنةحسيق، حسق ما فى  -

1982.) 

 (.2005) إلس  دريا: مر ز  إلس  دريا ول تنب،  الت  ي  الحضريحسيق عصد  وحميد،  -

 .(2009 ) ألردق: د ر  وصنزرر   وعلميا ول شر ر  وترزيع، الت  ي  الحضرياصر   نرس،  -

 .(2008)عمنق: د ر افنت ول شر ر  وترزيع، اإلقتصاد الحضريعندل عصد  وأل   محصرب،  -

ول صنعا ر و شر   ألماشر ا د ر ) و ز  ر:  ،الرواد و النظريات االجتماععمم  عنمر ماصنح، -

 .(2005  وترزيع، ر

 نمعااا  وملاا   )، وممل ااا  وعرصيااا  وسااعرديا:العمرانــ   الت  ــي ، هلل صااق محمااد  ومعياار   عصااد -

 .(2011سعرد،

تـــر ير التعـــريعات الينائيـــة عمـــت التنميـــة عاااز   يسااار  عصاااد  وقاااندر ر أحماااد مساااعد  و يصااا ،  -

 (.1999 مار، م نقشا  وتشريعنت   :  إلس  دريا) الحضرية المستدامة

 و صعااا  دياار ق  وم صرعاانت  و نمعيااا، : و ز  اار) دروس  ــ  القــانون اإلداريعماانر عر صااد ،  -

 (.1990 و نو ا ، 

ـــ  ااان ر  معاااا  وم اااديل،  - )عمااانق: د ر اااافنت ول شااار ر  وترزياااع،  سياســـات الت  ـــي  العمران

2008). 
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 .(1994 ومعنر ،) إلس  دريا: ترزيع م شآت  ت  ي  المدن و القرى ، نررر عصنس حيدر -

 .(2013)غزة:الت  ي  العمران  من منظور جغرا   ،محمد ديب  ارم مق  -

 وشاار ا  وعرصيااا  ) وقاانهرة: مــد إ إلــت الت  ــي  و التنميــة اإلجتماعيــة من ااد حساا   اااصي  ، -

 .(2014 ، ومتحدة ولتسرير

 (.ول شر ر  وترزيع د ر  وعلر : ع نصا) قانون اإلدارة المحمية الجزائريةمحمد  واألير صعل ،  -

 .(2007،  وترزيع )عمنق: د ر افنت ول شر ر الت  ي  اإلقميم محمد حنس  شعصنق،  -

) وقاااانهرة:  وم مرعااااا  وعرصيااااا  مقومــــات الت  ــــي  االســــتراتيج ماااادحت محمااااد أصاااار  و ااااار،  -

 .(2009 ولتدريب،

ـــــانون اإلداريماااااال  ممااااادرح  واااااار يرة،  - ، 2 د ر  و قن اااااا ول شااااار ر  وترزياااااع،  :عمااااانق) الق

2014.) 

)ماااار: د ر م تصاااا  وحاااند ول شااار ر  الت  ـــي  و التصـــميم الحضـــريهنشااا  عصااارد  ومسااار ،  -

 .(2006 وترزيع،

م صعاااا : د ر  وصيضااانت)، قاريـــة  ـــ  ميـــدان التعميـــر و الســـكن السياســـة الع وهاااد  مقاااد د،  -

 .(2000 ،1  ، و  نح  و ريدة، 
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 الجامعية: الرسائإ

 ، ي تماان من سااتير  اا  علاا   رساانوا ،"الحضــري التنميــة المحميــة آليــة التســيير" أماانل وصعاال، -

 .(2004  نمعا صس رة،

، ماذ رة "دور الجماعات المحمية    التهيئة و التعمير    التعريع الجزائري"إيمنق شع ق،  -

 وسينسيا قس   وحقرر،  نمعاا  منستر، ت اص إد رة  و منعنت  ومحليا،  ليا  وحقرر ر  وعلر 

 .2017-2016سعيدة، 

، مذ رة منساتر، ت ااص سينساا عنماا ""إدارة الجماعات المحمية    الجزائر ديد  عتيقا،  -

 .2013-2012ر إد رة محليا، قس   وعلر   وسينسيا،  نمعا صس رة، 

 ،"حالـة مدينـة ياتنـةأدوات التهيئـة والتعميـر يـين التعـريع والت ييـس دراسـة "، ر يقا س رسا  -

 .2011-2010،  نمعا صنت ا، من ستير ه دسا معمنريا  رسنوا

مدينــــة الحــــروش  ،أدوات التهيئــــة والتعميــــر واعــــكالية التنميــــة الحضــــرية"، رياااان  تاااارم  -

 .2006-2005 ، نمعا قس  ي ا، من ستير عل   ي تمن   وحضر  رسنوا ،"نموذجا

، مااذ رة مت ميــات إصــإلح اإلدارة المحميــة  ــ  الجزائــر""الحكــم الراعــد و شااهي نز ررشاان  ،  -

منساااااتر، ت ااااااص سينساااااا عنماااااا ر إد رة محلياااااا،  لياااااا  وحقااااارر ر  وعلااااار   وسينسااااايا،  نمعاااااا 

 .2015-2014،صس رة

من ساتير، ت ااص  رسنوا، "دور الجماعات المحمية    التنمية المحمية"شري  صق ع منق،  -

 .2011-2010مسنق، قن رق عن ،  نمعا أص  ص ر صلقنيد، تل
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رساانوا  ، "تســيير السياســة العمرانيــة  ــ  الجزائــر مدينــة ياتنــة نمــوذج"، عصااد  وعزيااز عقنقصااا -

،  نمعاااا صنت اااا، علااار  سينسااايا ر، ت ااااص سينسااانت عنماااا ر ح رمااانت مقنر اااا، قسااا من ساااتي

2009-2010. 

قان رق إد ر  ، ماذ رة منساتر، ت ااص "النظـام القـانون  لميمديـة  ـ  الجزائـر"عشنب و يفا،  -

 .2013-2012قس   وحقرر،  نمعا ررقلا، 

ـــةمااانرة تر يااار،  - ـــانون الوالي ـــ  ظـــإ ق ـــوال    ـــانون  لم ، ماااذ رة منساااتر، "28-58"النظـــام الق

 .2013-2012ت اص قن رق إد ر  قس   وحقرر،  نمعا ررقلا،

، "يالجزائرمدى  اعمية قوانين العمران    مواجهة م ا ر الكوارث ال ييعية " ،مزرر   نه ا -

ت اااص قاان رق إد ر  ر إد رة عنمااا،  ليااا  وحقاارر ر  وعلاار   وسينساايا قساا    ر،رساانوا من سااتي

 .2012-2011،  نمعا صنت ا وحقرر، 

ــة ســيدي  ساايما  لفاانر ،  - ــر دراســة حال ــ  الجزائ ــة   ــة لمجماعــات المحمي "السياســة العمراني

يااااا،  ليااااا  وحقاااارر ر  وعلاااار  ، مااااذ رة منسااااتر، ت اااااص تساااايير ر إد رة  و منعاااانت  ومحلأحمــــد"

 .2017-2016 وسينسا قس   وعلر   وسينسا،  نمعا سعيدة 

من سااتير،  رساانوا، "دور الحوكمــة المحميــة  ــ  إرســاا المــدن المســتدامة" ااار  وااديق وصاانل،  -

ت اص إد رة  و منعنت  ومحليا ر  إلقليميا،  ليا  وحقارر ر  وعلار   وسينسايا،  نمعاا قنااد  

 .2012-2011ررقلا، -مرصنح
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ــ "رويااد  اا  ،  - ــم المحم ــة  ــ  ترعــيد الحك من سااتير غياار  رساانوا، "دور المؤسســات الدولي

 .قس  ي ا م شررة، ت اص  وديمقر  يا ر  ورشندة،  ليا  وحقرر،  نمعا م ترر 

 المجإلت و الممتقيات العممية:

،  م لااا  نمعااا صنصاال، " كــرة الت صصــية  ــ  المرا ــس العامــة" ساامنعيل اعااان   وصاادير  ،  -

 (.2007 ، وعر ر

م صاار  وحقاارر ر  "،"اإلعتيــارات الييئيــة  ــ  م   ــات التعميــر المحميــةصردرياارة عصااد  و ااري ،  -

 يفاااار  18صساااا رة ، ، وحقاااارر ر وحرياااانت، عاااادد ت ريصاااا م لااااا  : وحرياااانت  اااا   أل ظمااااا  ومقنر ااااا

2013). 

، م لااا "الحكــم الراعــد و معــكمة ينــاا قــدرات اإلدارة المحميــة  ــ  الجزائــر" صرمااديق  نشااما، -

 .(2010 ر ق  ، نمعا ع نصا ،26 وتر ال، عدد 

ــر"سااميا عااروم ،  - ــة  ــ  الجزائ ــة و المالي ، م لااا إقتاااندينت "تعــ يص نظــام اإلدارة المحمي

 .2013،ع نصا، 4شمنل إ ريقين، عدد 

، م لااا "الحكــم الراعــد و معــكمة ينــاا قــدرات اإلدارة المحميــة  ــ  الجزائــر" نشااما صرمااديق،  -

 .2010،  ر ق 26تلمسنق، عدد - وتر ال،  نمعا أصر ص ر صلقنيد

"االلتـــزام يمت ميـــات لجنـــة يـــازإ كمـــد إ إلرســـاا الحوكمـــة  ـــ  الق ـــاع عصاااد  وااارز ر حصااانر، -

-، م لااا  قتاااندينت شاامنل   ريقياان،  نمعااا شاال    العريــ : حالــة دوإ عــماإ ا ريقيــا"المصــر 

 . و ز  ر،  وعدد  وسنصع
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،  ومدرساااا  ور  ياااا ""ممتقـــت الحكـــم الراعـــد  ـــ  اإلدارة العموميـــة ريااار صحاااث  إلد رة  وعنماااا،  -

 .،  و ز  ر2006وإلد رة، 

 وعاادد  ، م لااا إ ساان ينت ،"العمرانــ وجــم مدينــة الجزائــر وجوانــب مــن مســار ا " اارز  صردقااا،  -

 .2009 وس ا ،  44-45

دور الم   ـــات العامـــة لمدينـــة ينغـــازي  ـــ  اســـتيعاب المـــوروث " ،محماااد  نسااا   وعااان   -

ص   ، ليا  آلد ب  نمعا قنرير س، (  وس ا  وسندسا6-5عدد مزدرج )، م لا  وصنحث، "العمران 

  تنري .
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 المذكرة مــلخص

 

ـــذ ـــٌ  ـــنٌ  من ـــ  ال يه ـــٌ  2001بداي ـــد  ب ـــه  ديدـــى ددي ظوـــر هن

ــي ر  ــ َ د ــددبه  ا م ــم ا  ــً ظ ــه   ــر خييي ــً الد اُ ــٌ   العمراني

ــرة ــٌ معدب ــهم مهلي ــرار  َإمكهني ــد  يــهن  ال  ــيٌ ل ــيد إرادة  يه  ي يد

ـــي نً  ـــه  اِ ديـــهد ال ـــر  بوـــد  إنع ـــٌ كب ـــرامي دنميي إل ـــّر ب

ـــبّد  يددـــهيز د ـــه ال ـــً  ر دو ـــ  الد ـــددة الديان ـــٌ المدع بعـــهم ا زم

الديدـــى الدديـــد لل يه ـــٌ العمرانيـــٌ دميـــ  به دمـــهد م هربـــهم  دي ـــٌ 

ــٍ إ ــرا   ــٌ  ل ــٌ هُم ــهم الم لي ــد   الدمه  ــيير الم ــي  يد  ــً دخ   

ــى يدخ ــي  الدي ــ  يال ياضــرَ مرا ــ ــً ديدي ــٌ   ــ  البيُي هم الديان

ـــ   ـــددامٌ يال ك ـــٌ الم  ـــهم الدنمي ـــٍ م هرب ـــ   ل ـــًَ يالدركي العمران

ـــً ـــً مدـــهم الدخ ـــي  يالد ـــيير العمران دير َ إذ أيـــب  الرا ـــد  

الدمه ــــهم الم ليــــٌ مومــــه  ــــً هــــذا المدــــهم بدــــي ير ا ديام ي 

ـــٌ  ـــذ  الموم ـــ  أدـــم إندـــهز ه ـــٌ ي الضـــريريٌ م ي الي ـــهُم الّزم

ــ م  ــ    ــر ي مخ  ــٌ ي الدعمي ــيديوً للدويُ ــ  الد ــً المخ  ــٌ   المدم ل

    ا راضً 
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