


 
 

 

 

كر وعرفان ش  

  وعلىالدراسي   مشواري   وطيلةهللا عز وجل الذي وفقني طيلة حياتي   إلى والتقديربداية الشكر  أتقدم

 توفيقه لي في عمل هذا البحث المتواضع. 

  المذكرةهذه على   اإلشرافعلى قبوله "بلهواري الحاج  "الدكتور الفاضل األستاذ إلىبالشكر  وأتوجه

 هللا خير الجزاء.فجزاه  وتوجيهاته  وووقتهالذي لم يبخل عليا بعلمه 

 أتقدم بخالص الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقراءة هذه المذكرة فجزاهم هللا خيرا.ا كم

قسم    وبخصوصدون أن أنسى ان اشكر جميع أساتذتي الكرام في كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 
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 مقدمة 

 تنعكس   البيئة سوف  فسالمة   ثم  ومن  ،اإلنسان  نطاقه  في  يعيش  الذي  الطبيعي  اإلطار  البيئة  تعتبر    
  ثم   ومن  ،اإلنسان  صحة  على  أجال  أو  عاجال  ؤثرت  سوف  بالبيئة  واألضرار.  اإلنسان   سالمة  على  بالتأكيد 

 الذي   األمر،  األساسية  حاجاته  إشباع  قهطر   عن  يتولى  مالئم  دخل  على  لحصولوا  ،اإلنتاج  على  قدراته  على
  الصحة   إلى  بدورها  تسلم  التي  الحالة  وهي،  األساسية  حاجاته  اإلشباع  عدم  من   حالة  إلى  يسلمه  سوف
  والمجتمع  اإلنسان يدور المالئم، حيث  الدخل ىلع  للحصول واإلنتاج العمل على  القدرة عدم والى ة،قالمعتل

  ة بالبيئ  األضرار   من  ومزيد   التخلف،  من  المزيد   إلى  الرث   دورانها  يؤدى  التي  المفرغة،  الفقر  دائرة  نطاق   في
 . معا واإلنسان

السريع    أحدثتحيث    والدول،  المجتمعات   كل  وهدف  مسعى  أصبحت   عامة  فالتنمية     النمو  عمليات 
  طالة لبوانتائج سلبية على المدن كارتفاع معدالت الفقر   األخيرةفي المدن العربية خالل السنوات    والتحضر
التحتية    والمشاكل البنية  الخدمات  بتوفير  التنمية    والخدمات المتعلقة  مفهوم  ظهر  هذا  ومن  االجتماعية، 

الرقي بمستوى الحياة    إلى تهدف    والتيالت التي تواجه المجتمع،  للمجتمعات المحلية كوسيلة لمعالجة المشك
 .والعمرانية واالجتماعيةاالقتصادية 

، الدولة بمفردها لم تعد تستطيع القيام  وتنوعهاالحاجيات    وتعدد المطالب    وكثرةياة  الح  وتقعد نتيجة  و       
الوظائف   بلبجميع  معها    التنموية،  يتحمل  شريك  توافر  من  المواجهة    أعباءالبد    وإلصالح ومسؤوليات 

المدينةياس  أجندةالحضرية على    والتنمية  الحضرية في مجتمع  التنمية  تم  أصبحت فقد    . سات  ثل  المدينة 
التي تقدمها   واإلنتاجية  والثقافيةالحضرية    األدوارطريق مختلف    ناإلنسا  أدوات الحضرية لتطوير  الواسطة  

  وباستمرار معها    والمتفاعلةالمتطورة    على تفهم حاجات السكن الحضريين  األقدرواحد، فهي البيئة    أنفي  
  ومتطورة ة  ضرية متعدد ا من خدمات حتقدمه لسكانه بمقدار ما  حققتت   ومكانتهاقيمة المدينة    أنباعتبار  
 الحضرية.  وأنشطتها انعكاسا لخدماتهاوظيفة المدينة تمثل  ن، الومتجددة
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ذلك التنمية الحضرية تحفز اليقظة لهذه  إن دور مؤسسات المجتمع المدني يؤثر في التنمية الحضرية، ك
ا  شؤونه والسهر على إنمائه، وهنتطوير مجتمعهم الحضري وإدارة  لمشاركة بفاعلية في  المؤسسات وتدفعهم ل

 . تبدو الحاجة قوية غلى وجود مجتمع مدني يقوم بتوعية أفراد المجتمع بأهميتها

البيئة داخل حفاظ على  المحلية للملها الدولة خصصت السلطات  التي تح  والعوائقالكبير    العبئنظرا لهذا  ف
  ولجان   األحياءعبية من جمعيات  الش  اركات . عدة مشعمومية ..  وفضاءات   أحياء الوسط الحضري من  

المحلي    األحياء  القرار  ترشيد  الى  الهادف  النشاط  ذات  الجمعيات  من  تعد  للمواط  ألنهاحيث  نين  تسمح 
بتعزيز    عنه ذلكمنها يقوم بدوره للحفظ على الحي المسؤول    وكلون بلدياتهم،  بالمشاركة في تسيير شؤ 

في    والعيشء  على بنا  والتعاون نشر الوعي بينهم    إلى   ةضافال، بإ يلحوابين سكان المدينة    واأللفةالترابط  
 نظيفة.  أحياء

األحياء  لجان    الحضرية ودورمن خالل العالقة التنمية  الدراسة    إشكالية  المنطلق تحدد ومن هذا           
بالبعد    والربط الرئيسي لهذه مما سبق نطرح التساؤل    وانطالقا،  واالجتماعي  والتنموي البيئي  بينهما يكون 

 كتالي: هو الدراسة 

من  االنتقال  رية وهل يمكن  تحقيق تنمية حض  عملية  في  األحياءتلجان    كيف يمكن تفعيل دور -
 البناء؟ مد عليها في جميع مراحل  تيع  واستشارةح  هذه اللجان قوة اقتراالتقليدي الى اعتبار   الدور

 منها:ر  ج عدة تساؤالت فرعية نذكالتساؤل الرئيسي تندر  اهذ وتحت 

 للحي؟ من اجل التنمية الحضرية  األحياءلمبادرات التي يقوم بها لجان ماهي ا •
 األخرى؟ جهات ال من األحياءمدى تؤخذ بعين االعتبار اقتراحات لجان  أي إلى •

 الفرضيات التالية: إلىالتوصل  المطروحة تم اإلشكاليةلمعالجة  من ماسبق وانطالقا

 .لألحياءضرية التنمية الح بدور مهم في  األحياءيقوم لجان  •
 األحياء العديدة من المشاكل التي تعرقل عملية تفعيل التنمية الحضرية للحي.يواجه لجان  •
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 :  الدراسة وأهدافأهمية   ▪

 ث تساؤالته، فالبحنتائج تجيب عن    إلىالعمل من اجل التوصل    إلىتدفع بباحث    أهميةلكل دراسة    إن       
علمي،    والثانينظري    أولهما هدفين رئيسيين    إلىالحصول    إلى  دائما يسعى    الحضري في علم االجتماع  

في مدينة مستغانم و معرفة   ءاألحيانة تكمن في محاولة تسليط الضوء على  أهمية الدراسة الراهفان    هوعلي
 و كيفية المحافظة عليها.   األحياءو المشاركة السكانية في تنمية   األحياءمدى عمل و دور لجان  ما

 :إلىسة ف الدراكما تهد

الحاجة إلى تبادل المعرفة العلمية والتقنية وضرورة إشراك الفرد على المستوى الوطني في صنع القرارات     - 
 يادة معرفتهم وإدراكهم البيئي. العامة من خالل ز 

األ    - تحقيق  بغية  والدولي  الوطني  المستويين  على  بيئية  تشريعات  القابلة  سن  للتنمية  المنشودة  هداف 
 تعويضات للمتضررين من التلوث ومن مختلف مشكالت البيئة.  ستمرار، وبغية فرض لال

أهمية المشاركة االجتماعية    ت ولنات   ات الدوليةهذا وينبغي اإلشارة فضال عما سبق إلى أن المؤتمر  
االجتماعيين،  الفاعلين  كافة  والشباب وإشراك  المرأة  دور  تعزيز  البيئة من خالل  الحفاظ على    في عملية 

الح غير  واالوالمنظمات  التنمية  كومية،  تحقيق  في  فاعل  كطرف  البيئية  والجمعيات  العمالية،  تحادات 
 المستدامة.

هتمامات الدولية، فإن مسألة البيئة على جدول اال  ت وضع  ات الدوليةمؤتمر الإذا كان  <<وفي الواقع   
 . <<ليمرض كان معدا لنقلها إلى جدول التنفيذ اإلجرائي والعمؤتمر األ

ضرورة دمج البيئة في اعتبارات   ت أقر   ات العالميةكان على الرغم من أن المؤتمر   ولكن يبقى مهما  
 . جيال الالحقةوط الحالية دون إغفال متطلبات األالتنمية، وتحقيق تنمية مستدامة تلبي الشر 

بيئي, ونشر  رتقاء بالوعي الاال <<عبد الخالق عبد هللا << بأن  <<وفي نفس الصدد يشير الباحث   
من أجل تحقيقها مشاركة جماعية  تتطلب  افة البيئية هي ربما أهم إضافة تقدمها التنمية المستدامة التي  الثق
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رض, فقد فشلت  أنها تبدو غائبة ولم تتبلور كما كان متوقعا خالل قمة األ  الإمجتمع  هادئة من قبل أفراد ال
التنمية المستدامة   العالم, وظهر ملزم لجميع الدو إلى برنامج عمل  القمة في تحويل  ل الغنية والفقيرة في 

 ة يتنموية والبيئالتباين الحاد بين شمال متقدم يبحث عن الرفاهية وجنوب متخلف يريد الخروج من أزماته ال

 ومن بين الدوافع التي دفعتنا الى هذا البحث: 

الصدد تم اختيارها   وبهذاالسكنية  األحياء وخاصةتدهور الفضاءات العمومية داخل مدينة مستغانم  -
 لتكون ميدان البحث.

 غانم. والية مست  أحياء  وخصوصافي الجزائر    األحياءقلة الدراسات التي تناولت معرفة دور لجان   -
بعين االعتبار    ألخذ التي يقومون بها في غياب السلطات المحلية    على المجهودات   أيضاالتعرف  و 

 الوالية.  اءبأحيالمشاكل المصاحبة للمواطنين القاطنين 

   السابقة:دراسات  ▪

  لى:االو دراسة  -
يدانية  دراسة م  -"لجان األحياء في التجمعات الحضرية الجديدة  هي رسالة ماجيستر تحت عنوان -

إعداد الطالب السعيد رشيدي من جامعة    ن م   "يالمدينة الجديدة علي منجل  07بالوحدة الجوارية  
 .2008-2007قسنطينة سنة 

ال    - هذه  تناولت  ،حيث  لقد  فصول  ستة  العمليات دراسة  و  العالقات  إلى  الباحث   تطرق 
و تصنيفاتها و خصائصها، أنواعها  و  تعريفها  االهتمامات    ضافةباإل  االجتماعية،من خالل  إلى 

أصنافها   و  مفهومها  خالل  من  األحياء  لجان  جماعات  عرض  تم  المجتمع.كما  في  بالمصالح 
أنما الووظائفها،وكذا  المشاركة وطبيعة  التغيرط  و  السكاني  ذلك من   نمو  و  والثقافي  االجتماعي 

جمعات الحضرية  عرض المدينة و الت  إلىخالل تحديد النمو السكاني أسبابه و مشكالته.باإلضافة 
يدة من خال مفهوم المدينة و كذا نظرة تاريخية عن مراحل تطور المدينة.و في األخير تطرق الجد 
ي ،باستخدام مجموعة من اإلجراءات  علي منجل  07الجوارية  داني من خالل الوحدة  البحث المي  إلى
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المقننة،واستم المقابلة  من خالل  البيانات  جمع  و  المنهج  خالل  من  و  المنهجية  االستبيان  و  ارة 
 المالحظة.

عن مالمح الخصائص االجتماعية لممثلي جمعيات في    الدراسة الكشفكان الهدف من هذه        -
إبراز طبيعة   عتؤديها، مإلى الوظائف التي    ةمنجلي، باإلضاف  ىلععات الحضرية الجديدة  التجم

األحي   وخلصت تفاعلها.    وأنماط عالقاتها   جمعيات  أن  إلى  الدراسة  العنصر  هذه  عليها  يغلب  اء 
متوسط،  وان كان مستواهم التعليمي    واقتصاديالرجالي من فئة الكهول الذين لديهم استقرار اجتماعي  

اتصافها بالسطحية   ععالقاتها، متنتج عنها تعدد  ومطلبيةخدماته خيرية في الغالب لها مهام  وهي
 في مجملها وتحكم المصالح الشخصية فيها. 

 الثانية:الدراسة    -

دراسة ميدانية  -التنمية الحضرية في الجزائر  وتحديات" المدن الجديدة  أطروحة دكتوراه بعنوان         
الجواري رقم  بالوحدة  الجديد  06ة  بن عيجة محمد    قسنطينة"- منجلي  علىة  المدينة  الطالب  إعداد  من 
 م. 2016/ 2015  ةمهري، سنعبد الحميد  02جامعة قسنطينة  

االتجاهات   وذكرإلى ستة فصول، انطلق من تحديد موضوع الدراسة  قسيم هذه الدراسة  قام الباحث بت     
التنمية    ودراسةظريات في االيكولوجية  لية التنمية الحضرية من نلعم  والمفسرةالعلمية في مجال نمو المدن  

ة من خالل دراسة  األخير الدراسة الميداني  الحضري. وفيالجديدة كبدائل للنمو  المدن    إلى ذكرباإلضافة  
 هذه المدينة الجديدة.التنمية الحضرية في  وعمليةموقع المدينة 

المدينة         إن  الدراسة هي  هذه  النمو  خالصة  تطور  فتية في  إلى    ، ال نميةلت واتعتبر  تزال في حاجة 
، قصد خاإلداري، ال  واالجتماعي، اكخطاطات تنموية شاملة األصعدة، سواء على السعيد االقتصادي او  

 .  األمالمدينة  أوالمركز األم  وفعالةدعامة إضافية  وجعلهاقطبا تنمويا مكتفيا،  وجعلها وتنميتهاتطويرها 

 للدراسة:  اإلجرائيةالمفاهيم  ▪

يساعدنا    ىدراستنا، حتتحديد المفاهيم المرتبطة بموضوع    إلى  أساسيسوف نتطرق بشكل    مما سبق،انطالقا  
 التالية:  األساسيةدراستنا من المفاهيم  ن تتكو  بعادهوأوع موضلل األمثلالفهم ذلك على 
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  ور:الد-1

 في محددة ائفظو  انجاز أو معينة األشياء عمل في المعتادة األساليب  من مجموعة":الدور مصطلح يعني
 . 1" ما اجتماعي موقف

  الخصائص   نم  بمجموعة  رتبطي  اجتماعي  وضع" انه  نجد   االجتماعي  البناء  زاوية  من  نظرنا  إذا    
 .2" والمجتمع بها  القائم إليها يغزو التي النشاط ضروب   من ومجموعة الشخصية،

اجتماعي،  اتج عن عمليات تفاعل  للدور"هو سلوك الذي يتبعه الفرد داخل الجماعة ن  اإلجرائيالتعريف      
 .معينة" أهدافتحقيق   ةبغي

 الحي:لجان – 2

البلدية،    أفكارتبني    مالسكان، وبه  وبين  اإلداريةبطواقمها    بين البلديةبر لجنة الحي هي حلقة وصل  تعت     
 وكذلكلحي،  ابتنفيذ المشاريع الخاصة  ةالبلدية، ومتابع  أمام   وتبنيها هموم المواطن    لللناس، وحم  اوإيصاله

 .3تقديم المقترحات التطويرية الخاصة بالحي 

 اإلجرائي: التعريف 

ماعية لتحقيق  يساهمون في المشاركة الج  األفراد من    ةماعج  مالحي، وهجمعية    أوتسمى بلجنة الحي     
 العمل التطوعي.   وحب المشاكل من خالل روح العطاء  وحلالتنموية،  مختلف أهداف

 التنمية:  - 3

بالطرق   والقوميةالمحلية    األهداف  وتحقيقتدعيم القدرة الذاتية للمجتمع    إلىية هي عملية تهدف  تنمفال    
الت يعتمد المنهجية،  تكفل مشا  ومدربون ها مختصون  ي  البشرية  بحيث  بموارده  في   والماليةركة كل قطاع 

 
  1. 106 ص؛  1990،النهضة مصرالمراة العاملة، دار  كاميليا ابراهيم عبد الفتاح، سيكولوجية  
  2. 15؛   ص.1989االسكندرية، المعرفة  ر، داوالشخصية  والثقافةالمجتمع  دراسات فيعلي، الرزاق  علي عبد-
3  
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التنمية   لبرامج  ناحية    وتنفيذهاالتخطيط  من  المحلية  الحتياجات  تحقيق    ة ومساهماستجابة   األهداف في 
 .1التنموية من جهة اخرى 

  الحضرية:التنمية - 4

  اإلمكانيات كافة    وتعبئةمليات التي تعلم االعتماد على النفس  من الع  مجموعة  بأنهاتعرف التنمية الحضرية     
في    إليها   منظور  والوظيفة قوة التفاعل بين الطاقة    ى وتكتيكيا، علالتقدم استراتجيا    ألوجه  والتجديد والطاقات  

 .2ة اخري من ناحيالواقعة لنا في عالم متغير   وكذا والضاغطةالقوى المعاصرة  وبينتطويرها من ناحية 

  يطرأالذي    طريق التغيير  ن(، ع كلي للفضاء المدينة)الحضري   تأهيلإعادة    عملية  هي   اإلجرائي:التعرف  
ذلك في تكامل بين الجهود   ويتمة  مويمن خالل برامج تن  المجتمع  أحوالعلى المدينة من خالل تحسين  

 الفاعلين االجتماعيين. ومختلفالحكومية 

 
 . 211 ص؛  2000،ةالجامعية، اإلسكندري ة المحلي، المكتبتنمية المجتمع احمد مصطفى خاطرة،  1

  .186ص؛  2002، ة الحديث، القاهرالجامعي  باالجتماعية، المكتات التنموية في ممارسة الخدمة  تجاها محمد عبد الفتاح محمد، 
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 تمهيد:

عامة،         التنمية  من    والتنميةتعتبر  خاصة  الدول    أبرزالحضرية  تسعى  التي    إلى   والمدناألهداف 
ب   والتنميةتحقيقها،   العامة تشمل كل مايتعلق  التنمية  المجال   وترقيةتطوير  الحضرية باعتبارها جزءا من 
التنمية التي    إشكالمختلف    مثلها مثل،  واقتصاديةاجتماعية    وعالقات تفاعالت،  يحتويه من    وماالحضري  

هي من    وااليكولوجيةتراعي عدة جوانب لتكتسب صفة التنمية الحقيقة، فاالعتبارات االجتماعية    أنيجب  
 . مراعتهاأساسيات التنمية الحضرية الواجب 

 تعريف التنمية  اوال:

لهذا اختلف العلماء في    عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب   أنواعها: أنهاتعرف التنمية بمختلف        
 كما يلي:   تعريفها

هي التغيير    و المتغيرة، ا  مع الظروفاستحداث تكيف مقصود    فالتنمية هي:"  "فيليب دوب"  وحسب          
خطوات التي تجعل حياتهم  ي على اتخاذ الالمجتمع المحل  أبناءشجيع  هي عملية ت  والظروف، أالعمدي لهذه  

 .1" أنفسهممدين ذلك على  عغنى، م أكثر والروحيةالمادية 

  والنشاط   اإلنسانيةعملية تنطوي على تغير حاسم في كل مجاالت القدرات    بأنها"الجوهري "الدكتور    ويعرفها
اقتصفكرية،  روحية،  )مجاالت    اإلنساني أيه تنطوي على توظيف  في ر   وهي(  واجتماعية  ة اديتكنولوجية، 

االجتماعية التي حرمت في السابق من    والفئات اعات  جهود الكل من اجل صالح الكل خاصة تلك القط
هري حيث عن الجو "كثيرا عن تعريفه لمفهوم التنمية  إبراهيمال يختلف"سعد الدين    ا، كموالتقدمفرص النمو  

 ن، أكاومتواز  وشاملامل  في كيان معين بشكل ك الكامنة    والطاقات   يات اإلمكان كل    ونمويعني به اتساق  
 . 2جماعة  أوهذا الكيان فردا 

هي    وإنما،  صرفهظاهرة اقتصادية    أوعالم االجتماع الفرنسي " جابويال لوبرا" ان التنمية ليست عملية    ويرى 
في   ومقعدةكبة ية التنمية مر بمعنى ان عمل  وبيولوجية ونفسية يعة سسيولوجية مجموعة من الظواهر ذات طب

 
  1108 ص،  1975،ة، القاهر 2طالثالث،  في اجتماعيات العالم  تالتنمية، دراسااجتماع   مالسمالوطي، علنبيل  

  275ص؛ 1990الدار العربية للكتاب،  ، والتخلف   ونموالعالم الثالث  محمد عبد المولى،  
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عن هذه العالقات من   ومايترتب بينهم من عالقات،    وماتقوم،  األفراد فهم سلوك    إلىذات الوقت تحتاج  
 . 1على جوان المجتمع المختلفة   تأثيرها وفيتتدخل في تفاعلها  أنظمة

التي تستخدم    والطرق ئل  : "مجموعة من الوسا أنها" تعريفا للتنمية على    المتحدة  األممهيئة  "  أوردت وقد  
ى الحياة من النواحي االقتصادية  اجل تحسين مستو   نالعامة، مالسلطات  مع    األهاليد جهود  بقصد توحي
زلتها لتشارك ايجابيا  هذه المجتمعات من ع  وإخراجالمحلية،    الوطنيةالمجتمعات    في  والثقافية  واالجتماعية 
 .2في تقدم البالد"   ماليومية، ولتساه في الحياة 

 التنمية الحضرية  :ثانيا

مختلف    وتقديممجموع التغيرات التي تعتري المدينة  "  بأنها:  "حسين عبد الرحمان رشوانيعرفها: "       
الفزيولوجية    ومطالبهسبيل تحقيق حاجاته  يحتاجه في    له كل ما  وتوفرساكنها،  التي تخدم    والمواقفالخدمات  

تنمية    إلىتؤدي    والتي،  والثقافية  وااليكولوجيةهات االجتماعية  التجابذلك عملية تعقد ا  وهي،  واالجتماعية
الطرق، وتعبيد    واألحياءالشوارع    وإنشاءالعمارات    وبناء  والمدارسالمساكن  التغيرات  هذه    وتشملالمدينة،  

 .التي تخدم ساكن المدينة" والمرافقالخدمات  مختلف وتقديم

وثقافتهم وقيمهم    فراد األبحاجات    وربطه  وتنظيمه"عملية تحريك العمران  :  بأنهايرى    "عياعبدو الق"  أما       
كما    ومصالحهمورغباتهم   لتكوينهم    وبالمدىالمشتركة  كمالعام  المسارات   االمجتمعي،  مستوى  تستهدف 

الراهنة   البشرية    والهادفةاالقتصادية  الموارد  المادي عبر استغالل  تامين االزدهار    ن ، أحس والطبيعيةالى 
 استغالل".

 

 
  1  213؛ ص 2003العلمية ،  التجهيزات وتوزيعطيبة للنشر  ، داروالدولة كتاب التنمية  عالم، سعد طه  

  2. 40ص؛  1986، ر الجامعية، الجزائالمطبوعات   نالمحلية، ديوااالدارة   سمسعود، اس شيهوب 
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طلعت    "وتعرفها     على  منال  الحضرية  التنمية  تمثأنهامحمود"  ع:  تعاو ل  مشاركة مال  يشجع  ديمقراطيا،  نيا 
التغير االجتماعي المطلوب، بقصد نقل المجتمع الحضري من   وأحداث نحو تحقيق  ويوجهها  وينظمهاالمواطنين، 

           .1" واجتماعيامستوى معيشة الناس اقتصاديا  وتنسيقمنه، ورفع  أفضلوضع  إلىوضع اجتماعي معين 

   رية:الحض التنمية أهداف ثالثا:

البشرية للتخلص من مظهر التخلف او القضاء عليه من    أمامالخيارات المطروحة علميا    أهمتعتبر التنمية من  
دول العالم منذ منتصف القرن العشرين    ومشاريع سياسات    أولوياته على    وقسوته  اضطرارهجانب او حتى تخفيف  

 الوقت الحاضر. وحتى

 مايلي:  أهدافها  أهملي فمن ز بالتا

االجتماعية من خالل تطبيق برامج تحسين نوعية حياة السكان ورفع    أثاره  ومعالجة ن الفقر  لص مالتخ •
 متطلبات حياتهم العامة.  وتامين مستواهم المعيشي

الخدمات   • خدمات،  )السكانية  تحسين  الرعايغذاء،  مياه  ةالتعليم،  الصرف    الصحية،  خدمات  الشرب، 
 الخ(...الصحي

المشاريعتوسيع قاعد  • التحتية    والتية  نيويالب   ة  البنى  العامة    ومنظومةتشمل مشاريع   ومصادرالخدمات 
 ... واإلسكان واالتصالالنقل  وخطوطالطاقة 

  أساسيان شرطان  واحتياجاتهمعامة السكان   وبصورة األساسيقطاع الخدمات هو المحور  النقل وباعتبار •
مسالة مهمة في مجال    أولوياتهافي سلم    التنمية الحضرية  تراتجيةسإق عملية التنمية، لذا تضع  في تحقي
الدائم    اإلشباعتفعيل جانب التخطيط في مفهوم تداول الخدمة لتحقيق    وهيمع الخدمات    والتعاطيالتعامل  

 .2بيئي سليم تخطيط شامل أساسالحتياجات السكانية على 
 .واجتماعيايشة الناس اقتصاديا مستوى مع وتنسيقرفع  •
 . والصحيةالقتصادية ن الناس لكي تمارس فيها ا صنع بيئة جديدة لمجموعة م  •
 .واإلنتاجاتساع حركة التصنيع  •

 
  1. 71  ؛ ص2001، راالسكندرية، مصلمكتب الجامعي الحديث،  ، اوالمجتمعمنال طلعت محمود، التنمية  
  2  222ص 



 بات( )المفاهيم والمقار ضاريةحال نميةالت                                ول:الفصل اال

 
 

13 
 

 .والصحية  واالقتصاديةاالجتماعية  والجوانب محاولة تحقيق تنمية في كافة القطاعات  •
 تغيرات على مستوى البيئة التي يعيش بها الناس. إحداث  •
م  م من مشاكل حتى يكون باستطاعته تساعدهم على مواجهة ما يصادفه  يموق لكسب قدرات    فراد األدفع   •

 التغيير.  إحداث 

   جزائر الحضرية فيسياسة التنمية  رابعا:

 : 1958التنمية بدا من مشروع قسنطية  -أ

  التي عرفت بالتشريع الفرنسي، الذي استمر العمل به االستقالل اال ما كان  يمس بالسيادة، وفي ظلها جاء مشروع
المستوى الوطني خالل خمس   سكن على   320000قرر فيه انجاز حوال  الذي ت   1958المستوى قسنطينة لسنة  

شاغرة  بعد رحيل المعمرين و ذلك بتعيين  مت الحظيرة السكنية الوطنية بعد االستقالل بالسكنات السنوات.ثم دع
ت سنة ة، حيث بلغالمتضمن ايلولة العقارية الشاغرة للدول  102/  66  باألمرالعقارات السكنية الشاغرة و تقنينها  

مليون سكن، و بذلك استكفت الدولة الجزائرية الحديثة العهد باالستقالل بالحظيرة السكنية   1.950حوالي   1962
 عهد االستعماري. الموروثة عن ال

 تنموي: كفاعل  التنمية - ب

  في:تمثلت  والتيفي الجزائر  مخططات العمرانية وضعهذه المرحلة  وشهدت 

   :ميروالتعالمخطط التوجيهي للتهيئة  •

للتهيئة العمرانية للبلدية   األساسيةالتخطيط المجالي و التسسير الحضري ، يحدد التوجيهات    أدوات من    أداة و هو    
المرجعية لمخطط   او البلديات المعنية،اخذ بعين االعتبار تصميم التهيئة و مخططات التنمية، و يضبط الصيغ

 إعداد يات و يتعين على كل بلدية عدة بلد  أوة لي لبادية واحد التخطيط المجا أداة ، و يعتبر هذا المخطط األراضي
هذا المخطط بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته، ذلك عن طريق مداولة تبليغ ترسل منها 

البلدية،حيث رسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه هذا المخطط من طرف مقر    إلىمداولة التبليغ ترسل منها نسخة  
كان عدد السكان)اقل من   إذا،و تكون المصادقة  على حسب السكان بقرار من الوالي    الوزير المسؤول  أوالوالي  
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كان عدد السكان يفوق    إذا( و بقرار تنفيذي  500000كان عدد سكان )اقل من    إذا( و بقرار وزاري  200000
 ساكن.  500000

  ودراسة بلديات معينة،    أوالبلدية    من دراسة تحليلية للوضع السائد في والتعميرالمخطط التوجيهي للتهيئة    ويتكون 
 النجاز هذا المخطط. والمراحلفي تحديد المدة  والديموغرافي واالقتصاديتقريرية مستقبلية في المجال التنموي 

   األراضي:مخطط شغل  •

 إلزامي   وهو  والتعميرضوء المخطط التوجيهي للتهيئة    علىاو المجال    األرض استخدام    اضياألر غل  مخطط شينظم  
المحليين لمعاينة   المنتخبين  وباشتراكالوالية    إشرافلجنة متخصصة تحت    وهناكلكل بلدية عبر التراب الجزائري.  

اعتبار ثم يرفع تقرير تقني   يأح العام قبل  الصال  وخدمةمن صحته    والتأكد ،  األراضيهذا التغيير في مخطط شغل  
 األراضي مخطط شغل    وكلرفضها،  هذه التغيرات بشكل رسمي او    إلدخالاللى الوصاية المحلية او الوزارة المعنية  

 معنية.  إستراتجيةبواسطة قرار وزاري ازو والئي او مرسوم تنفيذي عند تغطيته لمنطقة  تأكيدهيجب 

   الموجه:مخطط العمران  •

 واألخذ حدودها    ، يرسموالمتوسطةموجه للمدن الكبرى    وهو  1990المخطط الى غاية  المخطط بهذا  استمرار العمل  
 ويرسم مستقبال حسب االحتياجات التجمع السكاني    األراضياستخدام    ويحدد العمراني،  بعين االعتبار توسع النسيج  

يصبح قانون    ذ العمراني، ااخل النسيج  لمال د نظيم استخدام اقانون ت  وهومعالم التهيئة العمرانية داخل المدينة،  
 عمراني بمجرد المصادقة عليه. 

  المؤقت:العمران مخطط  •

، خاصة وأهدافهايشبه المخطط العمراني الموجه من حيث ابعاد التهيئة العمرانية    1990انتهت صالحيته سنة  
 بالمراكز الحضرية الصغيرة. 
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   :1969- 1967المخطط الثالثي  •

كبيرة لقطاع الصناعة على حساب القطاعات   أهميةهذا المخطط    أولى  وقد عدة الصناعية  جسيد القا كان محتواه ت 
 االقتصادية.

 : 1977-1974و  1973- 1970 والثاني األولالمخطط الرباعي  •

بالمراكزاهتم هذا المخطط الرباعي   تعتمد على   المدن الصغيرة التي  وأهمل  والمتوسطةالحضرية الكبيرة    األول 
 فترة هذا المخطط ارتفاع نسبة النمو السكاني العام. الزراعة كما شهدت 

مناطق سكانية جديدة في المدن تكون   وانجازتنظيم التوسع العمراني    مبدأ  علىمخطط الرباعي الثاني ركز    أما
فالتعمير بالمدن    ،والتهميش  اإلهمال لحالة المناطق التي تعاني من    إصالحلعمرانية الموجودة مع  امتداد للمناطق ا

للناحية المورفولوجية للمدن إشكاال متناقضة    أعطىالفردية مما    والمبادرات يز بالتناقض بين القطاع العمومي  تم
تبنى    وتلقائية التي  الجماعي  السكن  البناءات  بتلك  تعلق  ما  متناثرة  سواء  كالبيوت   أوفردية    أوبصفة  أخرى 

 القصديرية. 

 :  1989-1985و  1984- 1980  والثاني  األولين المخططين الخماس •

للجماعات المحلية   اإلداري الالمركزية في التسسير    مبدأفي بداية المخططات الخماسية شرع في تطبيق         
الالمركزية في التسيير منها قوانين   ومبدأدعم التشريع المعمول به ليتماشى  الحضري الى جانب مؤسسات    وللمجال

 األخص   ومنهارخص البناء    وقانون   عليها،قصد المحافظة    األرض شغل    وقواعد   الوطنية،  األمالكحماية البيئة  
ية كانت محل عقود اومباني غير مطابقة للقواعد خصوص  أوعمومية    أراضياللذين شغلوا    أوضاعقانون تسوية  

   بها.المعمول 

ة  من خاللها عد   وحددت العمراني المخطط    والبناءتتوافق    وسكنات فقد حاول هذا المخطط اختيار مشاريع       
   منها: أفاق

 . ومخططتحديد نمو المدن بشكل هادف   -
 تطورها مع العلم على الحد من الهجرة الريفية.    وتنظيم لمتوسطةواالصغيرة  التحكم في نمو المدن -
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 حواظر جديدة نظرا لكونها وسيلة منفصلة للتعمير المجال الجغرافي. نشاءإ -

الثاني هو صدور  ف    الخماسي  المخطط  فترة  لقواعد شغل    08/85/ 13لتاريخ    01/ 85  ألمرا ما ميز  المحدد 
مباني   أوكانت محل عقود  خاصة    أوعمومية    أراضياللذين يشغلون    وتسويةقصد المحافظة عليها،    األراضي

كة الدولة في انجاز البرامج  من مشار   الطبيعيين  األشخاص الذي مكن    86/07  العامة، قانون غير متطابقة للقواعد  
 العمرانية. المتعلق بالتهيئة  03/ 87  ن السكنية، ثم قانو 

  جديد:المدني كطرف تنموي  المجتمع -ج     

بعضها البعض لتساير التوجه السياسي و االقتصادي الجديد، و من  ألغيت تعديالت في بعض القوانين،و  أدخلت 
و   األساسيوانين منحت الدور لدية و الوالية ، وقانون التهيئة و التعمير ، كقالقوانين المعدلة و المتممة قانوني الب

دور    إلى  إضافةو تسيير الشؤون المحلية،    وإدارةالالمركزية في تسيير    مبدأالمحوري للجماعات المحلية ، لتطبيق  
و مسؤولية رئيس   األراضيو مخطط شغل  (P.D.A.U)كالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  األدوات و وسائل 

البلدي   الشعبي  لتنمية الم  إلعداد المجلس  البلدي  الوالية    (P.C.D)  خطط  مخطط  مع  منسجما  يكون 
عملية   كأدوات   األدوات مخططات التهيئة العمرانية ،وكذا السهر على تنفيذه، و هذه    أهدافو    (P.W.D)لتنمية
 . الوطنية و التوجيه العقاري   األمالكقانوني    إلى  ةإضافوتسير و ترشيد المجال الحضري للمدن الجزائرية،  إدارةفي  

المتدهور الموروث   واالجتماعي الوضع االقتصادي    إلىفقد كان اهتمام المخطط الجزائري في بدايته موجه       
 والعمل في المجال العمراني خالل عشرية الستينات بالتشريعات العمرانية الموروثة    واكتفى بعد رحيل االستعمار  

ضري على الخصوص، حيث شرعت قوانين في هذا الح  وبالمجالم بالوضع العمراني  بدا في االهتما  بها. أين
 .للقطيعة مع التشريع المورث  وكبداية الميدان،

  الحضرية:مشكالت التنمية  خامسا:

المتداخلة فلها   عاد األبتعتبر التنمية الحضرية قضية مقعدة و متشابكة الجوانب ، تختلف معوقاتها في عديد من   
بعضها من خالل بعض و يؤثر بعضها في بعض ،و معوقات التنمية يعمل  خصائص مختلفة و لكنها مترابطة  

نؤكد    أنكنا نود    إنجتمع و خصائصه و  تحديات التقدم و مظاهر التخلف متعددة و متباينة تبعا لظروف كل م  أو
و بدرجة   اإلعاقةحد    إلىبعضها    تأثير فقد يصل    ،تأثيرال و    األهميةهذه المعوقات ليست على درجة واحدة    إن
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و حتى   إدارية  أوثقافية  اجتماعية    أوهذه المعوقات ديموغرافية كانت    أهم  إلىنشير    آنفة و عموما يمكن  طفي
التي تؤدي   العوامل  بالمعوقات  المقصود  للتنمية و تحول دون   إلىاقتصادية و  المثالي  النموذج  االنحراف عن 

مشكالت التنمية الحضرية   أهملبيا ، وتتمثل  س  أوفالمعوقات تعني اتجاها سلوكا    إليهاالتي تسعى    هدافاألتحقيق  
 بمايلي : 

  الديمغرافية:العوامل  -أ

في وجود كثافة سكانية عالية تتميز بنمو الديمغرافي كبير تسبب  دول العالم الثالث    أنمن المعروف جليا      
من جهة و  اإلنتاجو تحقيق توازن بين الموارد المتاحة   إمكانيةعدم   إلىلضرورة با أديسكانية جدا، الشيء الذي 

من المشاكل االجتماعية كسوء التغذية و قلة   و تبعا لذلك انتشرت العديد  أخرى متطلبات هذه الكثافة من جهة  
هذه الدول يلغي  م ر سريعة متزايدة في معظتكوين والعمل والسكن...الخ و تعتبالعالج و نقص فرص التعليم و ال

جني ثمار الجهود المبذولة في المجاالت المبذولة في المجاالت المختلفة وال و الدخل فيما ت   اإلنتاجاثر الزيادة في  
والدخل و بمعدالت كبيرة تفرق الزيادة السكانية  اإلنتاجبتحقيق الزيادة في   إالالتغلب على المشكلة السكانية يمكن 

 قات التنمية . ة في الدول المتخلفة تعد كأحد معو كما ان الزيادة السكاني 

فا  تنظيم  فلذلك  برامج في  تقابلها  تنموية  برامج  تفتضي تسطير  التنمية  جانب   إلىل هذا  النس  وتحديد ن عملية 
حد ممكن في تنمية بعض الجوانب األساسية التي   أقصى  إلىمحاولة استثمار الطاقات البشرية خاصة الشباب  

 الخاصة بالمجتمع محل التنمية.  تتطلبها الظروف 

  االجتماعية:العوامل   - ب

و   القرابة،العوائق االجتماعية التي تعيق التنمية نذكر منها النظم االجتماعية السائدة كنظام الملكية و    همأ من  
ية تعتبر ان النظم االجتماعية خاصة منها التقليد نجد    لألولوكذا الصراع ضد التغيير فبالنسبة    السياسي،النظام  

للهيئات الحكومية و عدم    األهاليرفض    أنحيث    القرابة،  معوقات عملية التنمية فمن ذلك نظام الملكية و  أهممن  
هذه البرامج   إلغاءتعطيل و    إلىموية المسطرة التي تمس ممتلكاتهم يؤذي في الغالب  نالسماح لهم بتنفيذ البرامج الت 

 التنمية. مجاالت  أيفي  أخرى امج جانب انه يحول دون محاولة تسطير بر  إلى
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في  أساسيااالجتماعية الحساسة يلعب دورا  األنظمةالنظام السياسي باعتباره احد ن جانب ذلك يمكننا القول ا إلى
التقدم و ذلك انطالقا من التخطيط السليم من جهة   إلىيمكن ان يلعبه في دفع عجلتها    عرقلة عملية التنمية، كما

 أن مج التنمية فعلى اعتبار  رافي ب   الفعليةالتنسيق من جهة ثانية و كذا عدم تجاهل المشاركة    ، و التكامل وأولى
فهو الذي يسمح بالتخطيط الصحيح الهادف   اإلجراءات عن تجسيد مثل هذه    األولالنظام السياسي هو المسؤول  

، انطالقا من ضرورة التكامل تحقيق تنمية فعلية صحيحة التوجيه بحيث تخدم مصالح العامة من المجتمع ككل  إلى
االجتماعي و الثقافي والسياسي، أالن ويكون األخير   ى مستوى االقتصادي وبين كل البرامج التنموية المسطرة عل

 ة. بمعية األهالي الذين يجبوا أيضا أن يتكيفوا مع القيم الجديد 

 الثقافية: العوامل   - ت

المعايير و    األعرافلمركب من القيم و العادات و التقاليد و  كانت الثقافة تعبر عن ذلك الكل المعقد ا  إذا    
عليها في المجتمع.فان اتسامها للجمود ، و عدم المرونة يحول دون تكيفها و المجتمع الحديث، بما   ارفالمتع

عامة  و     اإلنسان  رفاهيةالتي تستهدف  تدعم سيرورة التنمية ،     أنن شانها  يتضمنه من قيم و عادات سلوكية م
ثقافة بالمرونة الالزمة الشيء الذي يعيق رفض التجديد ، وعدم اتسام ال  ىيه كما سبق ذكره فالجمود يؤدي إلعل

و االحتفاظ   األموال  باكتنازعملية التنمية و يساعد على تعطيلها و من ذلك مانجده مثال في العادات المرتبة  
 . خارالميل الد  وضعفغير منتجة،  بأساليب االهتمام   أو. باألرض 

  للتنمية:التخطيط كمعوق  - ث

به و عدم الدقة   التأثرن فيه او  م الوضوح الهدف من التخطيط عند العامليتتمثل المعوقات التخطيطية في عد     
عدم توفر   إلى  باإلضافةوعدم القدرة على التحكم في الموقف المخطط له،    في اختيار الوسيلة المحققة للهدف  

يقة المسؤولة خاصة على مستوى المجتمع الن تخطيط في حق  األجهزةعند    اءات اإلحصالدراسات و البحوث و  
الحكومية لتنفيذ البرامج و المشروعات و   اإلدارية التي تقوم بها األجهزةيسهل تنسيق الجهود و العمليات    األمر

ويرجع سبب كون  خطط التنمية و المتابعة     أهدافو    أغراض توظيف و تحويل الموارد البشرية و المادية لخدمة  
 مايلي :  إلىتخطيط كمعوق للتنمية الحضرية ال
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 المتخصص. اإلعالم نقص و  التخطيطينقص الوعي  -     

   اإلدارية:المعوقات  -ج 

التعقيد على   إلىراجع    وذلك من فعاليتها    وتحد المعوقات التي تواجه عملية التنمية    أهممن    اإلداريةتعتبر المعوقات  
ف  والبطء  اءات اإلجر مستوى   القرارات  الشديد  تنفيذ  البعض    وتناقض ي  مع  انتشار   إلىباإلضافة    األخربعضها 
العوامل الشخصية   وسيطرت   ن األحيا وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب في كثير من    وعدم  والسلبية  الالمباالة

الجديدة من   واإلداريةالعمل الرسمية  دات  صعوبة التنسيق بين الوح  وكذلك  وانجازاتهعلى عالقات العمل الرسمية  
  إلى: أخرى التنفذية القائمة من ناحية  جهزةاأل وبين  وبينها أخرى ناحية 

 تجاهل المشاركة الشعبية   -
 ضعف طرق وسائل االتصال  -
 نقص األجهزة الفعالة   -
 نقص القيادات   -
 عدم االعتراف بدور المرأة   -
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   التطوعي مفهوم العمل –أوال 

التعريف بأنماط الفعل اإلنساني، حيث   التي تواجه الباحث االجتماعي عند   اإلشكاليات هناك العديد من       
عند الحاجة إلى التفسير    وخصوصاالكثيرة،    وتداخالتهاتتصف األنماط الدينامكية للحياة االجتماعية بتجددها  

 هذه األنماط من السلوك اإلنساني. 

برامج  ة قيمة محورية في  تطوع مشاركة جماعية، وهذه المشاركال  أن  التأكيد   إلى  "سامي عصر"يذهب        
المتحدة    األمماالجتماعية كما وصفتها    والمشاركةالتنمية،    أحداث في المجتمع المحلي، وهي عنصر مهم في  

 . والتنميةالتقدم االجتماعي  إلحداث الركائز  إحدى

المواطنين   إسهامالمشاركة الشعبية هي " عملية  إن "شوقي منعمعبد التجاه نفسه يرى الدكتور "ا وفي     
  إحساس المشاركة تعتبر درجة    ذلك، بل  وغيربالتمويل    بالعمل، أو  أو  بالرأيالتنمية، سواء    عمالأ تطوعا في  

 .ستجابتهم لحل هذه المشكالت ا ومدىالناس بمشكالتهم المحلية، 

من اجل مجتمعه،   اإلنسانل التطوعي هو ذلك الجهد الذي يبذله  " ان العمفهمي  " ساميةتعرفه  كما      
 إرضاءيتحمل مسؤوليات العمل من خالل المؤسسات االجتماعية القائمة،    معينة، وفيهاو من اجل جماعات  

 من جانب المجتمع.   والقبولداخلية خاصة، تلقى الرضا  إنسانيةلمشاعر ودوافع 

هي    مجتمعه،ي التي التطور الطبيعي لتطوع الفرد لإلسهام في خدمة  مشاركة، هالفهم، فان ال  وبهذا    
 .1في الوقت نفس مجاال واسعا غير محدود للعمل  هجديدا. وأعطتالتطوع الجماعي بعدا التي اعت مفهوم 

 الدور التنموي للتطوع  ثانيا:

الرعاية االجتماعية، وعد دورها  بدا االهتمام حديثا بالدور التنموي للمنظمات التطوعية العاملة في مجال      
عدة الى اعتماد المنظمات الطوعية لتنفيذ مشاريعها  ذهبت منظمات دولية    د الشاملة. وقجزءا من التنمية  

  ت أفرادها، وعمليا  لالمحلية، وتشغيالمجتمعات    ةالحياة، وتنمياالجتماعية خاصة في مجال تحسين توعية  

 
  110، القاهرة؛ ص  والتوريداتعي التطوعي، الشركة العربية المتحدة للتويق العمل الجما الخطيب، عبد هللا عبد الحميد   
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التطو   أنالدارسون على    قفالميسرة. ويت  والقروض صناديق االئتمان    وأكثرفاعلية،    أكثرية  ع التنظيمات 
 االجتماعي من المؤسسات الرسمية او الخاصة.  والرفاهلها مع الرعاية كفاءة وحساسية في تعام

 أكانت للتنظيمات التطوعية دور في التنمية االقتصادية ،واالجتماعية، لدول العالم ،سواء    أصبحولقد       
ظة  ايا التي يمكن مالحهذه على عاتقها دورا رئيسيا في التصدي لمختلف القض  أخذت ة،و  نامي  أممقدمة،  

، و تقديم العون و المساعدة و المساعدة اإلنسانبالبيئة، وحماية المستهلك ،وحقوق  كاالهتمامعديد منها؛ ال
يش معها كالفقر و  العديد من القضايا االجتماعية التي تتعا   إلى   باإلضافةفي حاالت الكوارث، و الحروب  

المجتمعات المحلية، و خالف ذلك من  و الطفولة و رفع مستوى    بالمرأة ،و العناية  األسرةو تنظيم    اإلعاقة
 .1قضايا ترتبط بتحقيق الحاجات للفئات الفقيرة و المحتاجة 

 الحي  ثالثا: لجنة

صفة عامة في القانون الخاص من خالل تطرقه للجمعيات ب  األحياءلقد تناول المشرع الجزائري لجان         
  إطارها في    ويجتمعتخضع للقوانين المعمول بها    مفهوم الجمعية انطالقا من كونها اتفاقية  ويحدد   90/ 31بها  

 او معنويون على اساس تعاقدي ولغرض غير مربح.  طبيعيون  أشخاص 

ميتشيل"         "دينكل  الج  إلىمن خالل تعريف  الجمعية هيتعريف  اعتبار  اجتماعية    معية على  وحدة 
مجموعة أهداف   اأفرادها، ولهن  عالقات سلوكية بي  وتحكمها، لها قوانين تحددها،  أفراد مستقلة تتكون من  

 .2مشتركة 

 األحياءلجان   رابعا: أهداف 

النشاطات   - من  المستفيدون  كونهم  الحّي  لسكان  العامة  المصالح  عن  والثقافية الدفاع    العمرانية 
. الخ، من خالل تقوية  واالستهالك.الصحية واالجتماعية والسكنية واالقتصادية  والرياضية والتربوية و 

 .ئيسيةالوظائف الر 

 
  120سابق ص    الخطيب، مرجععبد الحميد   عبد هللا
  2  25، ص1986بيروت،   الحسن، سان محمد  ترجمة اح  االجتماع، معجم علم  ميتشل، دينكل 
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عضاء الجمعيات ومجمل سكان تنشيط المشاركة الجماهيرية أل  تقديم المعلومات لسكان الحي حو -
 .القضايا التي تؤثر عليهم بشكل عام ودعمهم علجمي الحي

 .اء الجمعيات ومجمل سكان الحيتنشيط المشاركة الجماهيرية ألعض  -
 .لعب دور الممثل عن سكان الحي أمام الجهات العامة -
 :الجهات العامة بتطبيق الحقوق المعترف بها للمواطنين، مثل مطالبة  -
 .على معلومات مباشرة حول القضايا التي تهم الجميعالحصول  -
 .تقديم اقتراحات للعمل بالنسبة للجهات العامة -
 .مجاالت الجهات العامة من أجل الدفاع عن المصلحة العامة للمواطنينالوصول إلى جميع  -
 .باشرة حول القضايا التي تهم الجميعالحصول على معلومات م -
 .بالنسبة للجهات العامةتقديم اقتراحات للعمل  -
 .الوصول إلى جميع مجاالت الجهات العامة من أجل الدفاع عن المصلحة العامة للمواطنين -
 .ت سكان األحياء للوسائل العامة من أجل تنفيذ مهامهااستخدام جمعيا -
 .ريةممارسة حق تقديم المبادرات الجماهي -
)شركات التزويد بالغاز والكهرباء والمياه جمع طلبات وشكاوى سكان الحّي للجهات العامة وللشركات   -

 (والبناء ... الخ
النشاطات التي ترسخ السلوكيات   تعزيز مبادئ التضامن والمساواة والتعايش بين جميع السكان ودعم -

 الحضارية، وإذا أمكن، تقديم خدمة الوساطة للسكان 
عيات سكان الحي أيضًا نشاطات اجتماعية ثقافية )دورات، محاضرات، احتفاالت(، وتقدم  تنظم جم -

جمعيات سكان العمارات، التزويدات ...  )خدمات المساعدة القانونية في القضايا التي تهم السكان  
اإلعالالخ(   عملية  سير  في  الوتشارك  المشاريع  حول  والمشاركة  للجهات م  واالجتماعية  معمارية 

.1مةعاال

 
1Htp//dps.gencat.cat/webAcollida/Appjava.html   
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   خاتمة:

خالل تعرفناعلى دور    ومنالحي تقوم بعدة وظائف لتدعيم برامج التنمية الحضرية    ان لجنة   قننتهي مما سب 
احتياجات السكان في حدود مشاريع التنمية الحضرية    وتلبيةهذه اللجنة تجاه هذه االحياء لمواجهة المشكالت  

  وتحسين ة جيدة لهذه األحياء  صور   وإعطاءع الجهود الحكومية لتحسين  من خالل التعامل م  وهذالهذه االحياء  
 الخدمات الموجودة فيها. 

حتى   االستمراريةو تهيئة العوامل التي تحقق لها النجاح  إلىالتطوعي للجان الحي يحتاج  فان العمل ولهذا
البيئة   وحمايةالحضرية  تدعيم برامج التنمية يتسنى لهذه الجمعيات ان تقدم إسهاما فعاال فيما يتمثل في

كما ان هناك   مشكالت التي تواجهها األحياء الجزائرية من مختلف النقائص. مختلف  ومواجهةمن التلوث 
  أفراد الثقافة البيئية بين   ونشرحقيق تنمية الحي من اجل ت أمامهااجهة كافة المعوقات التي تقف ضرورة مو 

فمجتمعات العصر الحاضر   بين جيل الصاعد.  وخصوصا وفكرية وتوعويةالمجتمع بطريقة تربوية 
  ومتكاملةود مكثفة إلى جه حاجة ماسة وهناكالمستدامة، ة تستطيع أن تواجه مستقبلها دون تربية المدينال

لكي يكون قادرا على محافظة   اإلعالمووسائل  والتطوعية والخاصةامة الع والمؤسسات  والبيت من المدرسة 
  الجوانب.على تنمية المجتمع من مختلف 
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