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أشكر اهللا سبحانه وتعاىل الذي اعانين بفضله على امتام هذا العمل املتواضع ، كما اتقدم 

ومجيع موظفي مكتب الدراسات " مرقومةمنصور "جبزيل الشكر اىل استاذي املشرف 

هذا العمل وكل االساتذة الذين   إلمتامالعمرانية بتيارت ومديرية التعمري على مساعدم يل 

  .عونا يل طيلة السنة الدراسية واىل كل من ساهم يف هذا العمل كانوا

  

  

  

  

  

  

 ������ ا���ن



  ھ�اءا�
 

أهدي هذا العمل املتواضع اىل أمي الغالية حبيبة قليب واىل الوالدين الكرميني اطال اهللا 

عائليت اليت ساندتين واىل مجيع صديقايت والكتاكيت  العزيز إىلىن الشفاء للوالد وامت عمرمها

  .مالك وتسنيم واىل صديقي العزيزين ميسوم وزينو

  

  

  

  

  

  

� ا
	��ن���� 



  :ملخص الدراسة

من خالل دراستنا ملوضوع اتمع وخمططات التهيئة و التعمري بني التكيف والرضى لدى املواطن ،باعتبار 

لوسائل الضرورية لتحقيق اطار معيشي مالئم ،حيث ا بإجيادعملية التخطيط وسيلة لتنظيم ويئة املدنيسمح لنا 

،اال ان هده املخططات تعجز عند تنفيذها يف تنظم هذه العملية من خالل جمموعة من املخططات العمرانية 

ارض الواقع وهذا ماورد لنا من خالل دراستنا امليدانية عن معرفة سبب عجزها ،حيث دف دراستنا حماولة ابراز 

هذه املخططات و معرفة درجة وعيه بعملية التخطيط و معرفة مدى فعالية  و جناعة هذه االدوات  دور املواطن يف

و معرفة التغيريات اليت حتدث يف عملية التهيئة و التعمري  و معرفة درجة تكيف او سخط املواطن عن هذه 

اىل معرفة واقع هذه  من اجا الوصولاعتمدنا يف دراستنا  على املنهج الوصفي التحليلي  املخططات وقد

املخططات وماسبب عجزها،واستخدمنا تقنية املالحظة واملقابلة كوسيلتني هامتني يف مجع املعلومات اليت حتصلنا 

عليها من خالملالحظتنا التخطيط يف الواقع وكيفية تكيف املواطن مع هذه املخططات واجرينا كذلك املقابالت 

مستوي حيهم واجرينا مقابالت مع  ىتطلعام ملستقبل التخطيط عل مع املواطنني ملعرفة درجة وعيهم  وما

وكيفية تعامله مع مواطن خالل اعداد هذه  االداريني بغرض معرفته درجة وعيهم بواقع تنفيذ هذه املخططات 

ام املخططات ،ومن اهم النتائج اليت توصلنا اليها هي قلة وعي املواطن ذه املخططات وهذا راجع اىل عدم اهتم

  .جز هذه املخططات هو عدم اشراك ايف اعداد املخططاتبدور وامهية املواطن يف عملية ختطيط ،وان سبب ع
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:مقدمة  

اد ،فاملدينة هي كيان ذو أبعان احلديث عن املدينة هو احلديث عن اتمع بكل مكوناته وخصائصه

فاالهتمام باملدينة يعد من افضل الطرق احلضارية لتحقيق التنمية وهذا من خالل عمرانية وسوسيولوجية وثقافية، 

أن هذه األخرية ال من اجل تنظيم خاليا النسيج العمراين للمدينة حيث 1تسطري برامج تنموية شاملة

جياد أحسن إشهدته اجلزائر وذلك من اجل العمل على يف غياب التخطيط احلضري الذي  وظائفهاتأديةميكنها

دوات وخمتلف أو أيات لآعلى  االعتمادالجناع السياسة احلضرية البد من االجتماعية، و الظروف الفيزيقية و 

مع ضرورة وعي املخطط حباجيات االفراد الثقافية واالجتماعية اليت تتواجد يف حياته  االهتمامات والتصورات

يف العمل على تنظيم وتسيري اال احلضري ويئته،وذلك يستدعي اتباع جمموعة  تبلور امهية التخطيطتو ، اليومية

ار تسعى ادوات التهيئة والتعمري املتمثلة يف يات حىت يكون التخطيط منظم و شامل،فضمن هذا االطأللمن ا

للتهيئة  األساسيةحتددان التوجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل االراضي باعتبارمها اداتان 

  .العمرانية

 بني التكيف والرضى لدى املواطنحيث ططات التهيئة والتعمريخموضوع اتمع و مذ نتناول يف دراستنا إ

  :تناولنا يف

  : ولالفصل األ

هج املستخدم يف الدراسة ث والفرضيات ومفاهيم الدراسة واملنطار املنهجي الذي يضم اشكالية البحاإل

  .مجع البيانات والدراسات السابقةوادوات 

                                                           

ح ورقلةـ ا املخططات العمرانية احد عوامل توسع اال احلضري من اجل حتقيق التنمية املستدامة، مدينة بسكرة منوذجا، بوزغاية، جامعة قاصدي مرب. 1

  .3اجلزائر، جملة جامعة ورقلة، ص



2 

 

  : الفصل الثاني

  : املدن وسياسة التهيئة والتعمري، ينقسم إىل مبحثنيختطيط

  .ختطيط املدن ندرس فيه:ث األولالمبح •

  .يضم سياسة التهيئة العمرانية ومراحل تطور التعمري يف اجلزائر:المبحث الثاني •

  :الفصل الثالث

  : أدوات التهيئة والتعمري، وينقسم إىل مبحثني

  .ملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمرييندرج يف إطار ا:األولالمبحث  •

هذا الفصل التطرق إىل خمتلف القوانني  حيث حاولنا يف، يضم خمطط شغل األراضي:المبحث الثاني •

  .واملواد ايل تضمها هذه املخططات

  : الفصل الرابع

مدى جناعة هذه القوانني يف حتقيق املصلحة العامة تضمن موضوع دراستنا معرفة واقع هذه املخططات 

املالمح اجلغرافية تمع البحث االول يضم الفصل  :قمنا مبحورته اىل قسمني حيث ،عنها ومدى رضى املواطن

فهو قراءات كيفية للمقابالت واستخالص نتائج  كارمان والية تيارت من خمطط شغل األراضي، أما الثاينجممع

  .خامتة عامة ملوضوع الدراسة أخرياالدراسة، و 



 

 

 

 

 

 

 

:ا���ل ا�ول  
 ا�طر ا��ظري
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  :ا�������

بوسائل التهيئة اليت تعرف  جماهلا العمرايناالستقالل على عدة وسائل لتنظيم  اجلزائر منذاعتمدت 

 العمراين وأاملصاحل احلكومية احمللية اليت هلا عالقة مباشرة بتهيئة اال احلضري  إىلافة إلضبا ،العمرانية

التعمري فأدوات التهيئة و  ،يعية يف جمال التهيئة العمرانيةتشر و  تقنية أخرىوسائل و التعمري  يريةدالتصرف فيه كمو 

عرب ترمجة فعلية  ،التجمعات السكانيةو داخل املدن  ضريةاحلو  جتماعيةاالديناميكية لل كوذل هذا االطار ضمن

من خالل التكامل الوظيفي  جناعتهاو جتد هذه األدوات فعاليتها ، مستقبالو  ااحلاجات حاضر و هلذه املتطلبات 

من جهة  ستقبليامل شرافاإلو التطبيق املعقلن و علمي بني ضرورة االعتماد على احلقائق امليدانية من جهة الو 

املخطط  أمههاو  1التعمريو من خالل أدوات التهيئة  تسهر على تفعيلها تنفيذيةليات آبواسطة  خرى وذلكأ

للسياسة  األساسيةالتوجيهات  دد فيهالتسيري اايل حتو للتخطيط أداة  والذي ه التعمريو التوجيهي للتهيئة 

يضبط و خمططات التنمية و بعني االعتبار تصاميم التهيئة  ذاأخ، للتعمريضبط التوقعات املستقبلية و العمرانية 

اال على ضوء  وأري يقوم بتنظيم استخدام األرض خهذا األو  2،األراضيالصيغ املرجعية ملخطط شغل 

يعاين من ظروف خمتلفة من  فالوسط العمراين ،احلضريث الشكل التوجيهات املخطط التوجيهي من حي

ال تصنف و ال تستجيب ألية ثقافة عمرانية  ألا اهلندسياجلانب اجلمايل و و واعد العمران االختالل اخلطري يف ق

  .مع الثقافة اجلزائرية يف اال العمران تتماشىبأية صفة معمارية 

                                                 
  .65، ص2000سنة  ،2اجلزائر، ط ، ديوان املطبوعات اجلامعية،التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر بشري التيجاين، . 1
  .66بشري التيجاين، املرجع نفسه، ص . 2
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وبالتايل  النفسيةيف سلوك اإلنسان وإمنا تؤثر يف شخصيته وصحته  فقطفالبيئة العمرانية احمليطة ال تؤثر 

شعوره بالضيق والتعب والسخط من خالل  والرضا أو السعادة و االسرتخاء و مدى شعوره بالراحة  تنعكس على

  1.العمرانو  العمارة

وض قادرا على النهو  يستطيع االندماج يف الوسط احلضري األساسيةعلى متطلباته حيصل  فكلما

يف اعطاء اال احلضري حيوية اال اا تنعكس على حياة املواطن  أمهيتها إىلنظرا و  بالتنمية العمرانية

طبيعة مالئمتها خلصوصياته  إىلفهذا راجع ، ن يكون ساخطا عنهاأ إماو عنها  راضن يكون أ إما، ةاالجتماعي

، ليات تسيريهاآحىت تسهل ، املخططات إعداديف  وإدماجهاملواطن   إشراكضرورة ليستدعي  وهذا حاجاتهو 

اليت حفزتنا على التقصي  تجاوزاتالانتباهنا العديد من  يف علم االجتماع احلضري لفت كوننا باحثنيو 

  :منه يتلخص سؤال الدراسة كما يلي و  حدوث مثل هذه الظواهر إىلأدت  اليت األسباب البحث عنو 

 املواطن عنها؟ ىرضمدى و  متطلبات احلياة احلضرية ؟و العامة  املصلحةجناعة هذه القوانني يف حتقيق  ىما مد

  :فرعية أسئلةتندرج حتت ذلك و 

  ؟ التعمريو  التهيئةتصورات املواطن ملخططات و ماهي متثالت  .1

  ؟كيف يتعامل املواطن مع هذه املخططات .2

  

    

                                                 
، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات وضوح الحركي للمدينة أهم مقومات الصحة النفسية لساكنيهاالنطباع الذهني و ال طارق بركات، . 1

  .27، ص2004، سنة 5سلسلة العلوم اهلندسية، العدد العلمية،



  اإلطار النظري                                   :                                              الفصل األول

 

5 
 

   :الفرضيات

بالواقع وذلك عن  أيضااستنجدنا و نظريات و  سابقة لقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على عدة دراسات

فالفرضية  عن التساؤالت اإلجابةمع املواطنني يف  أجريناهااليت  استطالعية ساعدتنا مقابالتو طريق املالحظة 

الفرضية  أما، لواقع املعاش من خالل املالحظةا حسب وذلك بناء هذا التصور يها علىف اعتمدنا الرئيسية

دراسة نظرية تطبيقية حول املشاكل  ،احلضريالتصميم و خطيط دة من دراسة التمكانت مست  األوىلالفرعية 

  .واإلدارينياملواطنني  عاالستطالعية مالفرضية الفرعية الثانية مقتبسة من مقابالت  أما احلضرية

  :الفرضية الرئيسية

  .التكيف مع املشاريعو التهيئة يساهم يف حتقيق الرضا و املواطن يف عملية التخطيط  إشراك •

   :فرعيةالالفرضيات 

  .باملتابعة امليدانية أساسامرتبط  مستوى تطبيق قوانني التهيئة العمرانية .1

  .املواطننيو  املسؤولنيوعي تنفيذ املخططات على ارض الواقع يقتضي  .2

   :هداف الدراسةأ

  .التخطيطمعرفة درجة وعيه بعملية و دور املواطن يف هذه املخططات  إبرازحماولة  •

  .التغرياتو دوات يف ظل الشواهد حقيقة هذه االو تقصي الواقع  •

  . التعمريو معرفة التغيريات اليت حتدث يف عملية التهيئة و  األدواتجناعة هذه و  معرفة مدى فعالية •
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  .ئق املرتبطة باملوضوع يف عالقتها بالواقع االجتماعيمعرفة احلقا •

املواطن  مأ مرتبط بعملية التخطيط وما هاذا و اخللل يف الوسط احلضري عن سؤول املمعرفة من  •

   .غبته يف التغيريور 

  .عنهمدى رضى املواطن و للمخططات واقع التنفيذ النهائي معرفة  •

  .ن هذه املخططاتع املواطنسخط  وأتكيف معرفة درجة  •

  :المنهج

عدم  وأ املواطن مدى تكيفو خمططات التهيئة والتعمري و من اجل فهم طبيعة العالقة بني اتمع 

دراسة ميدانية تستدعي اتباع ب قمنا ،من خالل تفعيلها يف الواقع )التعمريو تهيئة خمططات ال(رضاه و ، تكيفه

ذلك من خالل مجع املعلومات و ، املالحظة على ناجلمع املعلومات اعتمد كأداةو املنهج الوصفي التحليلي 

 ض معرفة التقنياتذلك بغر و التقنيني و قيام مبقابالت مع االداريني الو مقارنتها مع الواقع و القوانني و ومفاهيم 

مع  املقابالت بإجراءكما قمنا كيفية استغالهلا  و االمكانات املتاحة و التنفيذ و  العراقيلو لصعوبات اليت تواجهها او 

 مانشغاالو  مدرجة رضاهو  ممسامهته يةكيفو املعلومات و بالوسائل  مدرجة وعيه من اجل معرفةاملواطنني 

   .ذا االختاللحماولة حتليلها ومعرفة املسببات وراء هو 

ما تثريه مشكلة و اإلجابة على خمتلف التساؤالت و فللربهنة على طبيعة العالقة القائمة بني املتغريات 

   .حبثنا اعتمدنا على املنهج الوصفي كما أشرنا إليه سابقا
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   :الدراسة منهج

 أن ث، حياتاملعلومو الوسائل املختلفة للوصول إىل احلقائق و الباحث يف أي حبث يتبع الطرق  نإ

  .ذلك الن طبيعة املوضوع هي اليت حتدد طبيعة املنهج املناسبو  الطرق ختتلف من دراسة إىل أخرى،

   :المنهج الوصفي

بحث وي التفسريو موضوعه الوصف و ، الظاهرة كما توجد يف الواقع ويعتمد على دراسة الواقع أ وفه

ة بأنواعها باإلضافة إىل عمليات التصنيف يعتمد على املالحظو  1،يف طبيعتها ألشياءعالقة بني العن 

كسبيل لفهم ظواهره  االجتماعييعترب أكثر مالئمة للواقع و  ،العملياتتفسري تلك و اإلحصاء مع بيان و 

  2.استخالص مساتهو 

املتبناة من أجل احلصول اخلطوات الدقيقة و جراءات اإلعلى أنه جمموعة من " :سر ويعرفه موريس أجن

  3."احلقائق على

كما ميكننا هذا ،  وحتديد املمارسات" حي كارمان" صورة للحي املدروس إعطاءحىت يتسىن لنا  وذلك

 .ناعن حي كارم واضحةيعطينا صورة  املنهج من وصف الظاهرة بصورة معمقة ال بصورة سطحية، هذا املنهج

  

  

                                                 
  .33، ص2005، سنة 9، مكتبة رشد مملكة العربية السعودية، طكتابة البحث العلميعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  . 1
  .6، ص2002، سنة 1، دار النمري دمشق، طمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةعبود عبد اهللا العسكري، . د . 2
، سنة 1، دار القصبة للنشر و التوزيع، اجلزائر، طوأخرون ترجمة بوزيد صحراوي: منهجية البحث في العلوم اإلنسانيةموريس أجنرس،  . 3

  .314ص 1986
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  :أدوات جمع البيانات

 اجلماعات اإلنسانيةو نات يف دراسة األفراد البياو دوات الرئيسية جلمع املعلومات األتعترب من : المقابلة •

 هحبث معلومات الستخدامها يفدف حصوله على ، آخرحمادثة موجهة يقوم ا فرد مع  يفه

 1.العلمي

املوجهة حسب طبيعة املوضوع من خالل استجواب اراء االفراد  شبهكما اعتمدنا على تقنية املقابلة 

ا هلذه الشرحية لوجود الكثري من التجاوزات يف جتسيد نختيار قصد التحقق من صحة الفرضيات، فقد مت ا

املخططات العمرانية وتغييب دور املواطن، فاملقابلة تسمح بالتفاعل مع الباحث واملبحوث واعطاءه احلرية 

للتعبري عن انشغاالته وفيها نوع من احلوار مما يتيح للمبحوث احلرية والتحكم يف اللهجة اليت يتحدث ا 

االستماع للمبحوث مباشرة عكس االستمارة اليت يستطيع املبحوث التهرب من االجابة على بعض  وكذلك

اشخاص  5شخص بالنسبة للمواطنني و 21االسئلة، ومبا ان حبثنا كيفي مت تركيب عينة قصدية وصلت اىل 

داري كمخطط من اجل بالنسبة لإلداريني وذلك بغرض االستماع اىل املواطن باعتباره الفاعل يف اتمع واال

 .معاجلة املوضوع

جراء املقابالت مع املواطنني من خمتلف االعمار واملستويات التعليمية بعدما شرحنا اهداف إقمنا ب

كدنا هلم بان البيانات اليت سوف يدلون ا اثناء املقابالت سوف تبقى سرية وتستخدم وأالدراسة للمبحوثني 

بقصد التعرف على احواهلم واالستماع اليهم وليس للحكم عليهم ومن مث ألغراض علمية فقط، كما اننا جئنا 

اقناعهم بطبيعة عملنا فاستجابوا لنا وادلو بآرائهم من منطلق تصورام لعملية التخطيط كما اكدنا هلم على 

  .دورهم يف عملية التخطيط وذلك بغرض معرفة تطلعام ملستقبل التخطيط
                                                 

 1995، ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثمد حممود الذنيبات، حم. عمار بوحوش و د . 1
  .52ص
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ليتمكن ) العامية(رجة احىت اننا قمنا بصياغتها بالد بلة لبعض املبحوثينيكما قمنا بتبسيط اسئلة املقا

املبحوث من االجابة وترك احلرية هلم يف احلديث مع التدخل من طرفنا مبرونة إلرجاعهم اىل املوضوع، وكنا 

ا وكانت  ندون االجابات على املسجل الصويت ومل مل بعض االفعال وطريقة الكالم وكل ما قد يثري انتباهن

دقيقة اىل ساعة ونصف ومن مت نعيد قراءا والتحقق من املعلومات وتسجيلها  20كل مقابلة تأخذ من 

  .منظمة

 وأ معينةحادثة  وأغاية  إىل واإلدراكاالنتباه  توجيه تعمل علىو أداة جلمع املعلومات  يه :المالحظة •

كما   الدراسة عملوضو الالزمة  ماتاملعلو و  البياناتهي أحد أهم املصادر للحصول على و  ،ما ءلشي

بذلك تكون من أدوات مجع و ، يف خطوات املنهج األساسيةطوة اخلفاملالحظة هي  فمعرو  وه

 لشكاالهي املعاينة املباشرة و ، االساليب الفنية االخرى املستخدمة يف حتقيق هذا الغرضو البيانات 

الالزمة لتحليل الواقع باالعتماد على من اجل مجع خمتلف املعطيات  .املدروسة ةالظاهر  وأالسلوك 

املالحظة كإحدى املقاربات الكيفية، كما ساعدتنا على معرفة التجاوزات ملخططات العمرانية على 

  .واطن باملخططاتاملارض الواقع وكذا قلة وعي 

كما ميكننا هذا املنهج من وصف الظاهرة من خالل املالحظة املباشرة من اجل مجع خمتلف املعطيات 

  .الالزمة لتحليل الواقع
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  :المكاني لمجتمع البحثو الزمني  اإلطار

يتمثل يف حي و  تتوفر فيه شروط الدراسة هدراستنا بطريقة قصدية ال نيف  لقد مت اختيار جمتمع البحث

اليت و  ديسمربامتدت فرتة الدراسة ابتداءا من العطلة الشتوية أي من شهر و كارمان الذي يقع يف مدينة تيارت 

 وأجريت بتسجيل املالحظاتحيث قمت  تعرف على جمتمع البحثالذلك بو ، ثلت يف الفرتة االستطالعيةمت

إعادة مراجعة األسئلة بعد القيام و  ةمما ساعدنا على بناء دليل املقابل ذلكو  واإلدارينياملواطنني مبقابالت مع 

 .بعدة مقابالت كاستطالع أويل

  :الدراسات السابقة

  : ىالدراسة األول. 1

متثلت يف رسالة جامعية لنيل شهادة املاجستري حتت عنوان أدوات التهيئة والتعمري وإشكالية التنمية 

  .2006- 2005سنة " رياض تومي"من إعداد  احلضرية مدينة احلروش منوذجا مدينة قسنطينة

التطبيق وهذه الدراسة تنطلق  من الفرضية الرئيسية وهي انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 

املعقلن ألدوات التهيئة والتعبري وبني طبيعة التنمية احلضرية و الفرضية اجلزئية تتمثل يف انه يوجد عالقة ارتباطية 

نه يرتبط مبستوى أ حيث ،بني إعداد أدوات التعمري املستند إىل احلقائق امليدانية وبني طبيعة التنمية احلضرية

قة ارتباط بني الرقابة واملتابعة عال توجد نهأو ، عالية أدوات التهيئة والتعمريوعي اهليئات التنفيذية مبدى تطبيق وف

ن نطرح نفس التفسريات أهل ميكن لنا حنن  :وبني تطبيق الربامج التنموية وكانت تندرج حتت إشكالية

لعينة وكأدوات والتساؤالت لألدوات التهيئة والتعمري املنتهية حاليا يف اجلزائر ؟حيث اعتمد على منهج املسح با

مجع املعلومات اعتمد على املالحظة واملقابلة بغرض احلصول على معطيات كمية حيث توصل إىل نتيجة انه 

يوجد عالقة ارتباطية بني التخطيط والتنفيذ املعقلن ألدوات التهيئة والتعمري وانه جيب إشراك األفراد يف إعداد 

  .املخططات باعتبارهم فاعلني يف اتمع
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  : الدراسة الثانية. 2

متثلت يف رسالة جامعية لنيل شهادة املاجستري حتت عنوان امعات السكنية مبدينة قسنطينة واقعها 

  .2006- 2005سنة " قماس زينب"، من إعداد ومتطلبات ختطيطها

اليت تتواجد ا أحيائنا أو ما تسمى  ودف هذه الدراسة إىل تقدمي صورة حقيقية عن احلالة

هل فعال مت حتقيق اسرتاتيجية تنموية عن : السكنية احلضرية اجلديدة وكانت تندرج حتت إشكالية مبجمعات

هل الزالت هذه  طريق أدوات التهيئة والتعمري كوا اطار تطبيقنا ملختلف املشاريع واإلجنازات العمرانية؟

ذه الدراسة تنطلق من الفرضيات األخرية تتماشى مع األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية للبالد؟ وه

  :التالية

  .إجناز امعات السكنية احلضرية الغري املطابق ملخطط التعمري يؤدي إىل سوء معيشة السكان •

  .التغيريات باملساكن ناجتة عن عدم توافقها مع احتياجات ومتطلبات السكان •

عدم الراحة (إجناز املشاريع السكنية بعيدا عن متطلباا التخطيطية يؤثر سلبا على السكان  •

   .وكذا على النمط والشكل املعماري) واالحنرافات

اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وكأداة اعتمدت على املالحظة والقابلة 

  :اإليهواالستمارة  ومن اهم النتائج اليت توصلت 

مع ظروفهم املعيشية  السيئة وحلة حيهم " سركينة"كيفية تعامل سكان املنطقة السكنية احلضرية  •

  .املتدهورة

  .رداءة املساكن تدفع بأصحاا للقيام بتغيريات والتعديالت ا •

ر لغياب تطبيق املعايري واملقاييس العمرانية يف إجناز املشاريع السكنية اثأر سلبية على السكان واملظه •

 .اجلمايل للحي
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  : الدراسة الثالثة. 3

يات تفعيل الوعي واملشاركة الشعبية يف ألعنوان  حتتمتثلت يف رسالة جامعية لنيل شهادة املاجستري 

  .2004سنة " منال عرسان سعيد قرارية"، من إعداد التخطيط العمراين يف الضفة الغربية فلسطني

  :ليةدف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التا

كيفية االستفادة من النماذج والنظريات اليت تبحث يف الوعي واملشاركة الشعبية يف التخطيط  •

  .العمراين

حتديد تطور عملية التخطيط والواقع احلايل واملعوقات واملشاكل اليت يعاين منها املشاركة الشعبية يف  •

  .الضفة الغربية

  .خطيط العمراين يف الضفة الغربية بشكل عامتالدراسة واقع الوعي واملشاركة اجلماهرية يف عملية  •

اقرتاح الوسائل والطرق لتفعيل الوعي واملشاركة اجلماهرية يف عملية التخطيط العمراين يف الضفة  •

  .الغربية

  :اإليهى املنهج الوصفي ومن اهم النتائج اليت توصلت لمدت هذه الدراسة عتعا

  .طري و اإلقليميأظهرت الدراسة غياب التخطيط على املستوى الق •

  .بينت الدراسة تعدد التشريعات والنظم والقوانني اليت يعمل ا يف األراضي الفلسطينية •

  .  أظهرت غياب الوعي بأمهية وضرورة مشاركة األفراد يف عملية التخطيط •
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  :تحديد المفاهيم

  :يعرف املدينة جمموعة من العلماء و تندرج فيما يلي

 :المدينة. 1

ا املركز الذي تنتشر فيه تأثريات احلياة احلضرية إىل أقصى اجلهات من عرف املدينة بأي :ويرث لويس •

 1.ومنها أيضا ينفذ القانون الذي يطبق على مجيع الناس ،األرض
 

 خاصة ا ثقافية أمناط هلا ،املتحضر اإلنسان إلقامة طبيعية منطقة بأايعرف املدينة  :بارك روبرت •

 ال ميكن التنظيم من  عالية درجة على واجتماعية طبيعية لقوانني خيضع متكامال بناءا تشكل حيث

2.جتنبها
 

 :التعريف اإلجرائي للمدينة

حتتوي على جمموعة  ،عمران ضخمـ يقطنه عدد هائل من السكان اجتماعي تضمهي فضاء جغرايف و 

ا الطابع الصناعي والتجاري من املرافق اليت تعمل على إشباع حاجيات األفراد يف شىت ااالت ويغلب عليه

  .وهذا ما يسهل احلياة االجتماعية داخل الوسط احلضري....واالقتصادي والثقايف واإلداري

  :التخطيط. 2

إلتباع منهج علمي لرسم املستقبل وحل مشاكله  يعرف التخطيط على أنه أسلوب للعمل يدعو •

  1.ة مشرتكة بني مجيع الدولوقد زاد االهتمام به حىت أصبح أسلوب عاملي وظاهر  ،املختلفة

                                                 
  . 129، ص1988 سنة ، مدخل نظري، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،علم االجتماع الحضريحممد عاطف غيث  . 1
  .313املعرفة اجلامعية، القاهرة، ص  مدخل نظري دار ،علم االجتماع الحضريالسيد عبد العاطي ، . 2
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 حمددة جمموعة تشمل اليت مبوضوعات أساسا يهتم احلضري التخطيط أن "حبيب حلمي وحيد" ويرى •

 معظم نتائج إدراك ميكن فال متخصص تدريب حتت ميارس نشاط أنه كما احلضرية، األنشطة من

 عملية جيعل مما عاما عشرين إىل ةمخس من ترتاوح بفرتة التنفيذ قرار اختاذ بعد. إال التخطيطية األنشطة

    2.صعبة التصحيح

   :اإلجرائي للتخطيط الحضريتعريف 

عملية تنظيم ويئة الفضاء وذلك لتحقيق اطار معيشي مالئم لسكاا لتوفري  التخطيط احلضري هو

  .علمي منظم أسلوباخلدمات املناسبة وفق 

  : التكيف. 3

وذلك الن اتمع دائما  ،ف االجتماعي من العمليات الديناميكيةتيولد ما كفري تعترب عملية التكي تربيع •

فسرعان ما يصيبه شيء االضطراب  ،فاذا ما استقرت أوضاعه يف بعض األحيان من قبيل املصادقة ،يتغري

يف حاجة دائمة إىل تكيف سلوكي  مع  إن اإلنسان يف نظر ما كفري هلذاو  ،حالة عدم التوازن وتعود إليه

  3.تمراراتمع باس

 أو ،يف الوظيفة احلي الكائن يصيب تغري به ويقصد األحياء علم مصطلحات من مصطلح والتكيف •

 الكائن بواسطتها يتوافق تلك العمليات اليت وهو ،نوعا فرد أو بوصفه ببقائه االحتفاظ له شكل ييسر

                                                                                                                                                    
  .9، ص1995 سنة ، دار النهضة العربية، مصر،التخطيط العمراني بين النظرية و التطبيقحمسن عبودي  . 1
  .7، ص 1991 سنة، دار مكتبة املهندسني مصر، تخطيط المدن جديدةوحيد حلمي حبيب،  . 2
  .162-164، ص1961القاهرة، سنة  1مؤسسة فراكلني للطباعة و النشر، جزءترمجة علي أمحد عيسى،  لمجتمعاما كفري شارلز،  . 3
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 مع التوافق حماولته يف هريظ الفرد الذي سلوك منط يف تغيري به يقصد ،واملادية الطبيعية بيئته مع احلي

  .اجلديد املوقف

 وتقاليد اجلماعة االجتماعي التنظيم لشروط وفقا السلوك، تعديل به فيقصد االجتماع علم يف أما

 يتالءموا أن ا األفراد واجلماعات حياول اليت الواعية العملية هو االجتماعي التكيف1 آخر، بتعبري والثقافة، أو

  2.طبقا للظروف احمليطة رهاتغيري سلوكهم  وتطوي من يتمكنوا وأن فيها، يوجدون ليتا املختلفة األوضاع مع

الطبيعية و  تبعا للمتطلبات البيئية وفقا لظروف اليت حتيط باملرء أو عملية التغري التكيف هو •

حبيث  وظائفهوظيفة من  والتكيف يشري إىل حدوث تغيري عضوي يف شكل اجلسم أو االجتماعيةو 

 التغيري الذي يطرأ تبعا لضرورات أما بالنسبة لسلوك الفرد فهو واالستمرار،على البقاء  يصبح قادر

مع جمتمعه ومسايرة العادات والتقاليد  انسجامحلاجة املرء إىل  واستجابة االجتماعيالتفاعل 

رته على عملية تالءم الفرد مع البيئة اليت يعيش فيها  وقد هو أو ،اليت تسود هذا اتمع االجتماعية

ويعترب عملية لتغلب الناس على مضغوطات احلياة خالل مراحل منوه املختلفة وتقوية قدراته  .التأثري

  3.من أجل القيام بوظيفته بصورة طبيعية التكيفية ودعمها

  : تعريف اإلجرائي للتكيف

  .االستقرارعملية تعيري السلوك وتكييفه حسب تصوراته وقيمه وتقاليده وذلك بغرض  هو

 :المجتمع. 4

                                                 
  .56، ص1صري، ط، دار الكتاب املمعجم مصطلحات الرعاية و التنمية االجتماعيةزكي بدوي،  أمحد . 1
يف املغرب، دار النهضة العربية بريوت دراسة ميدانية اجتماعية اهلجرة من الريف إىل املدينة : الهجرة من الريف إلى المدينةعبد القادر قيصر،  . 2

  .2، ص1993لبنان، سنة 
  .139- 138، ص2010، سنة 1دار أسامة املشرق الثقايف، عمان األردن، طمعجم علم االجتماع، عدنان أبو صاحل،  . 3
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يعرف توماس اليوت اتمع بأنه مجاعة من الناس يتعاونون لقضاء عدد من مصاحلهم الكربى اليت 

املعقدة والرتكيب  االرتباطيةوالعالقات  االستمرار،وتشمل فكر اتمع على  ،تشمل حفظ الرتاث ودوامة النوع

ومن الطبيعي أن ،خص من الرجال والنساء الذي يتضمن ممثلني من األمناط  اإلنسانية  األساسية على األ

  2.عبارة عن احلدود املوازية للدولة وهو 1.يكون هناك عنصر اإلقامة يف إقليم حمدد

ن فقد عنصرا من هذه أعناصر غري قابلة للتجزئة  أربعةواتمع عبارة عن وحدة واحدة تتكون من 

 وأنظمةومشاعر  وأفكار أناسعن  هو عبارة تمعرأمسايل فامفهوم  إىلالعناصر فقد اتمع مفهومه وحتول 

   3.العناصر هي مكونة للمجتمع فهذه

 :التهيئة. 4

 التنفيذ ووسائل الدراسات وسائل بواسطة األفكار أو بواسطة سواء املباشر التدخل أساليب من نوع

 احمللي املستوى على ذلك أكان سواء البشرية، يف املستوطنات املعيشة ظروف حتسني منه واهلدف واإلجناز،

 4 .الوطين أو اإلقليمي

 وأعدادبتنظيم  مرتبطة والتصميم، وهي التشكيل حيث من عديدة ختصصات له علم أا إىل إضافة

 .التكنولوجية واملستويات اإلمكانيات حسب وذلك العامة، احلضرية لسياسة وفقا واستعماله واستغالله اال

   5.جمتمع لكل واخلاصة العامة العالقات يف والتحكم الدراسة إىل دف كما

                                                 
  .12، ص1985، نظريات و تطبيقات، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية سنة دراسات في علم االجتماع :حممد عاطف غيث . 1
  .389، ص2006، سنة 1، دار الشروق للنشر و التوزيع، األردن، عمان األردن، طمعجم علم االجتماع المعاصرممن خليل العمر،  . 2
  .419، ص2010، سنة 1، دار أسامة املشرق الثقايف، عمان أردن، طمعجم علم االجتماععدنان أبو صاحل،  . 3
  .88، ص2، ط2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة ئة العمرانية في الجزائرالتحضر و التهيبشري التيجاين،  . 4

5 . Dahmani M, planification et aménagement de territoire quelque éléments théorique et pratique publication 
universitaires, 1984, p45. 
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 يف تغري هو ،اإلقليميأو  احلضري اال واستعمال استهالك يف والكيفي الكمي السلم يف تغري هو

 عالقات يف التغريوكذا  ،املعمر اإلقليم مفهوم تعدى الذي املدينة، مبفهوم مقارنة والثقايف اإليديولوجي السلوك

 األوضاع مع والثقافية واالقتصادية االجتماعية اهليئات وحماولة تكيف التصور يف يلوبالتا ،االجتماعية القوى

   1.اجلديدة

  : مفهوم اإلجرائي للتهيئة

مشيد جديدا  هو عملية تعمل على حتقيق االنسجام والتوافق بني ما أحد مرتكزات التعمري وهو هو

  .قدمي وذلك بغرض تنظيم اال احلضري وحمافظة على ما هو

   :التعمير .5

يرتكز على  أداة لتحسني الشكل العمراين وعملية ختطيط وتنظيم تندرج يف هذا اإلطار، وهو هو

التنّبؤات والتقديرات املبنية على األساس الدميوغرايف والسوسيولوجي، حيث أن هذا األساس مرتبط بتلبية 

من جهة أخرى يُبىن على األساس الدميوغرايف هذا من جهة، و  احلاجات املتزايدة للسكان نتيجة النمو

باألساس األول، والرتفاع معدل العمالة وجمالية خطوط التوسع  االقتصادية، الرتباط النشاطات االقتصادي

   2.اجلغرافية للمدينة وإشكال شغل األراضي

                                                 
، 2004.2005جامعة املنتوري قسنطينة، سنة  ، رسالة املاجستري،تنمية الحضريةأدوات التهيئة و التعمير وإشكالية الرياض تومي،  . 1
 .15ص

2 . Baali. A, Bendjra. M, Barkat. N. les instruments d’urbanisme, P11. 
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 نأوم الرتفيه أو العمل أو للسكن بنايات الواسع من مبفهومه الريفي أو احلضري اال تنظيم فن فهو

 جمموع هو "،االجتماعية العالقات نيوحتس أرقى االستخدامات بلوغ بغرض واملبادالت النقل شبكات خالل

   1."املدن ويئة إنشاء موضوعها اليت يكون والتصاميم الدراسات

  : مفهوم اإلجرائي للتعمير

تضمن تعمري هو أداة تستخدم لتنظيم اال احلضري وحيدد استخدام األراضي وفق قواعد وقوانني 

    .وتتجسد على أرض الواقع بطريقة منظمة ويكون بطريقة خمطط هلا

                                                 
، 2004.2005 جامعة املنتوري قسنطينة، سنة ، رسالة املاجستري،أدوات التهيئة و التعمير وإشكالية التنمية الحضريةرياض تومي، .  1
  .35ص
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  :مقدمةال

تعد املدينة أرقى حدث حضري وأعقد منط عمراين شيدته عقلية اإلنسان على األرض الواقع إذ جندها 

موعة يف تشيدها ختضع للعديد من املخططات لكون املدينة يف صورا احلقيقية فهي الصورة احلضرية 

حيث مرت هذه األخرية بالعديد من احلقبات التارخيية ، املمارسات الفردية وبطاقة هوية لثقافات اتمعات

شاريع اليت شهدا امل، وذلك وفقا لسياسات ختطيطية جتسدت يف ةلتصل إلMماهي عليه مدينة حضرية حمض

لسياسات احلضرية كسياسة التوازن اجلهوي اليت اجلزائر بعد االستقالل وذلك بإتباعها موعة من القوانني وا

  .تعد أجنع سياسة توازن بني أطراف املدينة

  

  

  

  

  

  

  

  



 ����� ا���ن و ����� ا������ ا���ا���:                                         ا�
	� ا�����

 

20 

 

  :تخطيط المدن:المبحث األول

  :المدينة. 1

شكو ميكنالتعرفعلMاملدينةمنمظهرهااخلارجيو ،أعقدمنطعمرانيشيدعقليةاإلنسانو إناملدينةهيأعظمحدثحضري

  . تطورهااحلضاريباإلضافةإلMرتاثهاالقوميو هلااهلندسيالذييؤكدثراءهاالتارخيي

  :املفاهيماخلاصةبتعريفهانظراألمهيتهاوتعقيدهاومن أبرزهاواختلفتلقدتعددت

وحبكم تنظيمها االجتماعي عمليات املنافسة  إيكولوجيا يتغري باستمرار ويعتربها نظامااملدينةإلMباركينظر  •

وختتلف الطبيعة  ،مجاعاتو فرد أ) املوارد النادرةحول (وفيها يتعلم األفراد كيف يتنافسون ،والتكافل 

 1.تبط بالتغريات يف الظروف البيئيةوتر ، احلقيقية يف العالقات التنافسية عرب الزمن

تعرف مبكان  االقتصاديةاملدينة تتكون من جمموعة من مساكن ومن الناحية ": ماكس فيرب"مدينة  •

اإلقامة يعيش سكاا على أساس التبادل والتجارة أكثر مما يعيشون على الزراعة نظرا لوجود السوق 

وحدة  أيضايعرفها و 2،وهلذا فإن املدينة هي مكان للسوق الذي ميثل جزءا من حياة الناس اليومية

  3.إداريامقسمة و النطاق و  اجتماعية حضرية حمدودةاملساحة

، مستمرعلMحسبالتقدمالتكنولوجيوالصناعيوغريهو تطورومنفاملدينةفي

، دوخنطةمضبوطةوعلميةأدى إىل ظهور التوسع العشوائي اممظهورمايسمMباملناطقاجلديدةو املدو ومنأمهماترتبعلMنم

فتخطيطاملدينةيقتضيعدةمهارامتنمجموعامتتخصصةومعينةذاتكفاءةفيحسنر ،وهذايعتربجانبمنجوانبالتخطيطفياملدينة

                                                           

  .82، ص2005 سنةدار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  علم االجتماعغريب حممد سيد أمحد  .1
اإلسكندرية، سنة ، املكتب العريب احلديث، ,مشكالت المدينة دراسة في علم االجتماع الحضريحسني عبد احلميد رشوان،  .2

  .7،ص2002
  .81، ص2010، بني الرؤية و التحليل الواقعي العربية للنشر و التوزيع، مصر، سنة علم االجتماع الحضريحممد ياسر خوجة، .3
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، املختصينفيشؤوناملياهوالطرقوبناءاملصانعواإلسكانوالعمارةوالرتفيه : اخلطةمثلمس

. اخل......إلMجانباالقتصاديينواإلداريينورجاالملالواملختصينبالصناعة

الشخصيةاإلنسانيةاملتوازنةفيمجتمعمو فعمليةالتخطيطتحتاجإلMمجهوداجتبارةمنأجلمحاولةبناءاإلطاراالجتماعيلنم

  ،تكامل

  :التخطيط. 2

ومراقبتهوحماولةمعاجلتهوإعو اهلائلللمدن،جاءتاحلاجةإلMضبطهذاالنمو بعدظهوروكثرةاملشاكالملرتاكمةعلMالنم

  :احلضري ظهرالتخطيطو ملواجهةهذاالنملالزمةطاءاحللواللناجحة

 وه

استحتديدكيفيةو املؤسسة،و القريةأو املدينةأو اإلقليمأو اإلمكاناتاملتوفرةفيالدولةأو املواردأنواععلمييهدفإلMدراسةمجيعأسلوب

بدايةالتنفيذبلهيفيواقعامرهاو عمليةالتخطيطالتنتهيبمجردوضعاخلطةو حتسيناألوضاعو هذهاملواردفيتحقيقاألهدافخدام

باجلهاتاملسئولةاالتصالدوامو املتابعةاستمرار عمليةمستمرةمادامتاهدافاخلطةمليتمتنفيذهابعدكلذلكيتطلبمنواضعياخلطة

 1.عنالتنفيذ

، التخطيطوهناكنموذجامنن

، الفيزيائيالذييعاجلاملكانيةواستخداماألرضواملساكنوخطوطاملواصالتو التخطيطالطبيعيأ

  2.واحد التيتعيشفياملدينةلربطهابرباطكاجلماعاتوالتخطيطاالجتماعيالذييحاوألنيقيموحدة

 :التخطيطأهداف

                                                           

  .13،ص1994سنة ،منشأةاملعارف اإلسكندرية التخطيطاإلقليمي،فؤادحممدالصقار. 1
  .175،ص1987 سنة دار اجلامعة اإلسكندرية،، التغير االجتماعي و التخطيطحممد عاطف غيث،.د.2
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واخلدمات،وكذلكاألحواالالجتماظروفالبيئةالطبيعيةوحتسينالظروفاملعيشيةالحتسينو إناهلدفالرئيسيللتخطيطه

 :فيونلخصذلك،لسكااعيةواالقتصادية

 :منالناحيةالعمرانية

 .العامةحتسينالعالقةبيناملساكنوالشوارعواملناطقالصناعيةواخلدمات •

إمكاناإلبقاءعلMاملنتزهاتالعامةواملناطقاملكشوفةفياألحياءالسكنيةلتكومنتنفساللسكان،ومكانلقضاءأوقاتفرا  •

 . غهم

 . ملناطقالسكنيةبقدراإلمكانعناملناطقالصناعيةفضال •

 .للمباينبعضأحياءهاعنطريقاختاذطابعخاصو جتميالملدينةأ •

  .لألسواقختصيصمناطقخاصة •

 :منناحيةالخدمات

، ناكوفرةفيبعضاألحياءال تكوحبيث، مدمجيعأحياءاملدينةباخلدماتالالزمةكاملياهواإلنارةوااري •

 .اآلخرونقصافيبعضها

، العملمنمحاللسكنإلMمواقعالعملتقصريرحلة •

ركة وتعاوحن، بتسيريوسائالملواصالتوخفضأجورهاو بإنشاءمساكنالعمالقريبامنمناطقالعمأل

 .واملواصالتفيداخالملدينةالنقل

 .األسواقمبركز و باملوانئوالعواصمأو باملناطقالريفيةااورة،أاألخرى، وخاصةسهولةويسراتصاالملدينةباملناطق •

، منمناطقاملدينةاملختلفةوالرتوحيية وغريهاريةوالتنفيذيةواخلدماتالتعليميةوالقضائيةوالصحيةإنشاءاملراكزاإلدا •

  .ليهاحبيثاليشعرالسكانباإلرهاقللوصوإل
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 :واالقتصاديةمنالناحيةاالجتماعية

، العاطلني وإجيادالعمالملناسبللعمال، حتسينظروفاملعيشيةوالعملفيداخالملدينة •

  .ملدينةالعملفيداخالحماولةنقلهمإلMاملناطقو أ

، بعضاألحياء بازدحام، حتسيناألحواالالجتماعيةوالصحيةللسكانعنطريقعدمالسماح •

  .والسكنيةوعدمالسماحببناءمساكنالتتوفرفيهاالشروطالصحية

، مناحملالتالتجارية حماولةزيادةاحلركةالتجاريةللمدينةعنطريقتوفريمطالباملعيشيةواإلكثار •

  .وعنطريقرفعمستوياتاملعيشية

خلق جماالت جديدة و حماولة زيادة التطور االقتصادي للمدينة بإنشاء مراكز صناعية جديدة،أ •

 1.لإلنتاج

  

  

  

  

  

  :سياسة التهيئةالعمرانية في الجزائر:المبحث الثاني

                                                           

  .281فؤادحممدالصقار،نفس املرجع،ص .د.1
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وألجناساليت عاشت فوق أرضها  لقد عرفت اجلزائر حياة حضرية متنوعة عرب تاريخ طويل للشعوب

سيةبثقافتها وحضارا وأهدافها تركت بصمةواضحة من الرتاث العمراين باجلزائر، ومجيع هذه التشكيالت السيا

بعيديف تشكيل الشبكة احلضرية احلالية اجلزائرية، ولفهم السياسة العمرانية احلالية جيب و ن قريب أموسامهت 

  :استعراض أهم مراحل وفرتات التخطيط العمراين ومت تلخيصها فيمايلي

  .نسيج احلضري يف اجلزائرلاخلاليا األوىل ل :1830سياسة الحضرية قبل  •

 :المدن الرومانية. 1

إن النمط احلضري كتجمع سكاين يف اجلزائر ليس وليد الساعة بل منذ القدم بدءا باملستوطنات 

الرومانية يف شىت أحناء اجلزائر اليت ظهرت خالل االجتياح الروماين وتوسع أرجاء اإلمرباطورية الرومانية يف 

وقد كانت األهداف األوىل لتوسع املدن يف اجلزائرذات أهداف عسكريةولكن سرعان ما أعجبوا بالوسط إفريقيا

اجلزائري فشيدواأمجل املدن اليت ال تزاآلثارهاموجودة حىت اآلن وشجعوا استيطانالرومان فيها جلبوالتخطيطها 

صائص العمرانية واحلضرية التيامتازت ا أمهر املهندسني املعماريني وال تزال أثار هذه املدن حتمل اخل

اإلمرباطورية الرومانية من هندسة عمرانية وختطيط مدين، وإقامة اهلياكل واملرافق واخلدمات األساسيةالعمرانية،ومل 

يهمل اجلانب الثقافيوتنتشر املدن الرومانية على طواللشريط الساحلي واملدن الداخلية مشال املناطق 

 1.علياالسهبيةاهلضاب ال

                                                           

  .11-10،ص2000،سنة2، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،طالتحضر و التهيئة العمرانية في الجزائربشري التيجاين،.1
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من هنا ظهرت أوىل نواة التشريع العمراين حيث أسس مدنا يراعى فيها كل جوانب املدينة و 

وتعتمدهذه األخرية فيتنظيمها وهيكلتها على قوانني وقواعد ختطيطية، وبذلك يعترب القانون الروماين مصدرا 

 1.احلديثةتارخييا هاما للتشريعات 

  :لمدن ذاتنشأة إسالميةا. 2

الفتوحات اإلسالمية وأنشئت الكثري من املدنأوسعت متدا يف خمتلف ااالت على منط مدن احلضارة مع 

العربية اإلسالمية، مستمدة كياا ومضموا وروحها من الشريعة اإلسالميةوالفقه مستجيبة للمقاييس األساسية 

املنسجمة يف شىت ااالت اليت و للفكر العمراين من حيث الرتكيب املورفولوجي، والوظائف املتنوعة 

  2.يتطلبهااتمع اإلسالميوقد ساهم يف تشييد هذه املدن ويئة مرافقها يف اجلزائر

  :المدن العهد العثماني. 3

يف اية القرن اخلامس عشر ميالدي ظهرت احلياة احلضريةيف اجلزائر بشكل بارز، وأصبحتاملدينة 

املدن انتعاشا انعكس على احلقيقي، وبعد دخول العثمانيينعرفت  تلعب دورها اإلقليمي باملفهوماحلضري

حركة متدن واسعة وتشريع عمراين يتناسب واملتطلبات التفصيلية إلنشاء املدن من حيث بظهور الشبكة العمرانية 

حتديد عرض الشوارع وتصفيف البنايات وانسجام أحجامها وتزويدها باملرافق األساسية حيث خلف 

فخالل هاته الفرتة كانت األراضي 3،رائهم من اإلرث املرتبط بالتشريعات العمرانية واملعماريةالعثمانيون و 

أراضي , أراضي البايلك، أراضي العزل، أراضي العرشأراضي امللك: كانت مقسمة إىلو تنتسب إىل السلطة 

  .احلبوسو األوقاف أ

                                                           
1.Nedjai Fatiha .Thèses de magister .les instruments d’urbanismes entre propriété foncier et application cas 
d’étude la ville de Batna .université Mohamed khaider bisakra.p26. 

 .13،ص2000سنة ،2اجلزائر،ط، ، ديوان املطبوعات اجلامعيةالتحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر، بشري التيجاين.2

3.LakhedarHamina. Abbas Yamina, évolution des instruments de planification et gestion urbaine en Algérie 
.revue romaine de géografique.v5/n11, 2015, 26p. 
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  ):1962-1830(التخطيط خالل الفترة االستعمارية •

أمناط حيازا و حدثت يف هاته الفرتة تغيريات جذرية يف طبيعة األرض حيث غريت من صورا 

وأشكال استغالهلا، فتاريخ اجلزائر استوقفقبل االحتالل الفرنسي عدة جتمعات حضرية كان هلا تأثريها 

  1.وتواجدها جليا على ختطيط املدن وتركيبة اتمع

املعماري العريب اإلسالمي يف كثري من املدن بإدخال تغيريات يف بنيتها فاملستعمر قام بتهميش اإلرث 

العمرانية واملعمارية من خالل تطبيق قوانني غربية جائرة مل تأخذ خبصوصيات اتمع اجلزائري ،وقد ارتبط 

وقواعد  التخطيط احلضري يف هذه الفرتة مبا شهده العامل من انطالقة فعلية للتعمري احلديث وفقا إلجراءات

  :قانونية حسب ما تبينه الفرتات التالية

  ):1910-1830(الفترة األولى . 1

إن أوىل عملية العمليات اليت قام ا االحتالل هي توسيع نفوذه عرب الرتاب الوطين، وجتريد اجلزائريني 

شرعت فرنسا يف إعادة تشكيل النسيج احلضري مبا يتماشى قام باستغالل الساحل ففيهذه الفرتةو  من أراضيهم

مع اسرتاتيجياا عن طريق تطبيق مجلة من قوانني اليت كانت أساسا يف تغيري اتمع، فبدأت بسياسة تكوين 

االحتياطات العقارية والشروع يف تطبيق سياسة التعمري وكانت بذلك أوىل أشكال أدوات التهيئة والتعمري اليت 

يف اجلزائر واليت أنتجت نسيجا عمرانيا مميزا يتكون من حتصيصات منظمة وحدائق عمومية واسعة طبقت 

  2.حماذية للنسيج القدمي.... منتشرة عرب األحياء وطرق واسعة مهيكلة، وأحياء إدارية بأكملها، 

 ):1948-1910(الفترة الثانية. 2
                                                           

- 2005اإلخوة متنوري قسنطينة، سنة  جامعةالمجتمعات السكنية الحضرية بمدينة قسنطينة واقع متطلبات تخطيطها،قماس زينب،.1
  .30،ص2006

2. KAGHOUCHE Salima. Mémoire magister, La planification urbaine: entre théoriepratiques et réalité, cas 
de Constantine 2008, p30. 
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املدن بسبب األزمات االقتصادية و رياف حنخالل هذه املرحلة شهدت اجلزائر نزوحا واسعا لسكان األ

الثانية، واليت كان هلا انعكاس سليب على األوضاع االجتماعية ا وكان زحف و يف احلرب العاملية األوىل 

حواف املدن الكربى واملتوسطة واليت تقع ضمن املخططات العمرانية، ويف هذه املرحلة تطور و السكان حن

لتخطيط الغريب واستمر تطور أدوات التهيئة والتعمري نتيجة التغيريات اليت عرفتها النسيج العمراين وفق معايري ا

حيث ضمت هذه األدوات أفكار التخطيط والوثائق البيانية السيما شبكة الطرق والنقل باالعتماد ,املدينة 

 .1corbusierعلى معايري عمرانية دقيقة،شبكة

 :)1962-1948(الفترة الثالثة . 3

مت يف هذه املرحلة إلغاء كل خمططات التهيئة السابقة واستحداث أخرى تستجيب لألوضاع االقتصادية 

واالجتماعية اجلديدة ،بسبب نزوح األهايل من األرياف وتركزهم على أطراف املدن يف أحياء تفتقد ألدىن 

الذي ضم  1958عام شروط العيش من جهة ومن جهة أخرى احتواء الثورة عن طريق مشروع قسنطينة 

وقد الزم تطبيق  -Latreche C etBENABBAS،1964-1958(خطة عمل على مدى مخس سنوات 

  : هذا املشروع استحداث أدوات للتهيئة والتعمري تتمثل يف

سنة يتناول فيه 20نظريه الربنامج العام الذي ميتد على مدى و )PUD(املخطط التوجيهي للتعمري  •

الدميوغرايف للمجال املعين بالدراسة وكذا البنية و عالقته مع النماال من منطلق إحصائي يف 

 ).املناطقو حتديد مساحة النشاطات ( االقتصادية واالية 

خمطط التفاصيل املنجزة من قبل البلديات والذي يعتمد على املخطط التوجيهي يف تنظيم  •

 .األزمةالقطاعاتاملعمرة مع إمدادها باملرافق 

                                                           

 سنةجامعة باتنة،، ماجستري هندسة معمارية، أدوات التهيئة والتعمير بين التشريع والتطبيق دراسة حالة مدينة باتنةرفيقة سنوسي،.1
  .30،ص2011
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 .إعادة هيكلة، ودف إىل استعادة مراكز املدنوجتديداألحياء املتدهورةو خمططات التعمري أ •

يف الواقع عبارة عن و والذي ه) PME(برنامج املرافق احلضرية وخمطط التحديث واملرافق  •

 .ميزانيةالتجهيز وبرنامج املرافق والتنمية االقتصادية

واليت كانت خمصصة لقطاعات (ZUP)برنامج التعمري والقاعات املربجمة للتعمري ذات األولوية

  1.الضواحي ومنطق التوسع معتمدة يف ذلك على شبكة الطرقات

  :بعد االستقاللالتخطيط •

  ):1978-1962(سياسة التوازن الجهوي . 1

الدميوغرايف، وتنظيم املناطق و كانت البداية األوىل للسياسة احلضريةدف إىل التحكم يف النم

التخطيط الذي يبدأ يظهر بتنمية املناطق احملرومةوهي مبثلبة مبدأ ثابت يف اهلامشيةمن املدنوذلك من خالل 

حتقيق العدالة االجتماعية بني كافة أفراد الشعبواتسمت هذه  إىلالسياسة التنموية اجلزائرية، ودف 

كاخلطة الثالثية االنتقالية املرحلةبظهورمنط جديد من التنظيم االقتصادي املوجه،ومن أهم اخلطط االقتصادية

على التواليوزيادة أمناط ) 1977-1974(و) 1973-1970(واملخططان الرباعيان ) 1969-1997(

التخطيطاإلقليمي واحمللي فهذهاملرحلة اهتمتبتوفري فرص الرتقية بكيفية متساوية للجميعوالقضاء على الفوارق 

تنفيذ املشاريع الصناعية الكربÇوالربامج اخلاصة  اجلهوية بني خمتلف جهات الوطن، وزيادة على مواصلة

،خصصتعمليات أخرى على املستوى احمللي، كاملخططات الوالئية واملخططات البلدية للتنمية وخمططات 

  :ومن أهم األعمال املنجزةيف تلك الفرتةالتجديد العمراين،

                                                           
1
 . KAGHOUCHE Salima. Mémoire magister, La planification urbaine: entre théoriepratiques et réalité, cas 

de Constantine 2008, p38-39. 
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ز بضعف اهلياكل القاعديّة، هي برامج تتعّلق بعشر مناطق تتميّ و 1966الربامج اخلاصة ابتداًءا من  •

  .املدن الكربىو نسبة بطالة عالية، مع تزايد درجة النزوح حنو 

وترمي إىل التنمية الصناعية واالقتصادية والفالحية  1970برامج التجهيز احملّلي للبلديّات ابتداًءا من  •

  .والتشغيل

 .1970سنة )  villages( جتّمع سكين  1000الثورة الزراعية وبرامج ـ •

  .يهدف إىل تنظيم وختطيط تغيري املدن بالربط مع التعمري والتصنيع PCDاملخّطط البلدي للتنمية  •

  .1976الذي بدأ تطبيقه يف السداسي الثاين من سنة  PMUخمّطط العصرنة العمرانية  •

  ): 1986-1978(االستعمال الجديد للتهيئة العمرانية.2

يف نقص اهليئاتاملنصب اختصاصها يف جمال اإلقليم انتهت املرحلة السابقة خباصية أساسية تتمثل 

يئته، واليت من شأاالوقوف أمام النزوح الريفيوالبطالة املنتشرة يف خمتلف املنشآت العمرانية، فظهرت ابتداءا و 

التهيئة العمرانية واتسمت هذه املرحلة بتجسيد سياسة يئةعمرانية أكثر تأكيدا وجالءعن 1980من سنة 

فظهرت التهيئة العمرانية للمرة األوىل ضمن صالحيات دائرة وزارية وذلك : لة من اإلجراءاتطريق سلس

  .بإحداث وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية

اليت ُكلفت على اخلصوص ) ANAT(الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية  1981كما تأّسست سنة 

ومن جهة أخرى صدر قانونان يف نفس السنة مخطط، ك)SNAT(بإعداد املخّطط الوطين للتهيئة العمرانية 

الوالية ونظريه البلدية ينّصان على صالحيات اجلماعات احمللية ويزوداا  نيتضّمنان تعديالت وتتمات لقانو 

وسيأيت الكالم عليهما يف موضعهوتزّودت (PAC)البلدي  (PAW)بأدوات خاّصة كاملخّطط الوالئي للتهيئة 
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بالقانون املتعّلق بالتهيئة العمرانية الذي يوّضح أدواا على املستويني الوطين  1987التهيئة العمرانية أيًضا سنة 

  .اجلهوي، وحيّدد اّتساقها وتناسقهاو 

  ): 1994-1986(إنحطاط السياسةالترابية . 3

االقتصادية، الديبلوماسية (كانت بداية دخول اجلزائر يف أزمتها على خمتلف املستويات   1986سنة 

، فأمام أزمةاملالية الناجتة عن اخنفاض أسعار البرتوللم يكن للدولة خيار سوى التخلي عن كل )األمنيةو ،املالية 

ذلك على احلالة الراهنة لإلقليمفيما خيص عمليات التخطيط اايل والتهيئة العمرانية، وبرزت تبعات ونتائج 

جتهيزه والنشاطات التنموية اليت أجنزمتن االستقالل إىل تلك الفرتة، وعليه ظهرت حمدودية مساعي التنمية، وأثر 

غياب سياسة التهيئة العمرانية سلبيا، حيث أفضMذلك إىل ظهور اختالالت على املستوى اإلقليمي والسكاين 

 .)1( 
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  :خاتمةال

كون املدينة نسيج عمراين يف تطور متزايد ومتنامي، إذ خيضع هذا األخري لعدة سياسات تتحكم يف 

جتسيد صورة متناهية للمدينة ولكل ما حتويه،إذ تتطور وتزدهر يف جماهلا العمراين وذلك وفق املخططات اليت 

تنظيم النسيج العمراين،وذلك مع احلرص تسري على ج جمموعة من السياسات والقوانني اليت من خالهلايتم

و  على وجودوتنوع أهم املرافقالضرورية اليت حتبذ يف املواطن روح العيش فيها، وجتعل منه منتجا أكثر مماه

  .اليومية داخل مدينته إبداعاونشاطاتهاليت تتمظهر يف  املمارساتذلك وفق جمموعة من  جمويندمنفعي، 
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  :مقدمة

نتطرق يف هذا الفصل إىل جمموعة اآلليات اليت حتدد التوجهات األساسية لتهيئة األراضي املعنية 

وذلك بعد ترشيد  باستخدام االرضوذلك وفقا موعة من الشروط اليت تسمح  ،وتضبط توقعات التعمري

وتوعية املواطن بأمهية هذه املخططات وفق جمموعة من املبادئ والقوانني والقواعد اليت حترس على 

لتهيئة لهييالعمرانيمن خالل املخطط التوجو جناعتهافأدوات التهيئةوالتعمري يف اجلزائر،تسري اال احلضري 

عل]أرض الواقع جيب مراعاة نوعية األراضي القابلة ولتطبيق هذه املخططات ي،خمطط شغل األراضو والتعمري 

  .للتعمري ومنها الغري قابلة للتعمري وهنا يتجسد عمل هذه املخططات
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  :تعريف أدوات التهيئة والتعمير. 1

هي تلك اآلليات اليت حتّدد التوجهات األساسية لتهيئة األراضي املعنية وتضبط توقعات التعمري 

اليت تسمح من جهة برتشيد استعمال املساحات واحملافظة على النشاطات الفالحية ،و لشروطوقواعده وحتّدد ا

ومن جهة أخرى تعيني األراضي املخصصة للنشاطات االقتصادية ،ومحاية املساحات احلّساسة واملواقع واملناظر

التجهيزات اجلماعية واخلدمات وذات املنفعة العامة والبنايات املوجهة لالحتياجات احلالية واملستقبلية يف جمال 

  1.والنشاطات واملساكن وحتّدد أيضا شروط التهيئة والبناء للوقاية من األخطار الطبيعية والتكنولوجية

  :أهدافها ومبادئها. 2

هو أنه جعل أدوات التعمري قابلة للمعارضة ا أمام الغري  29-90القانون أهم املبادئ اليت جاء ا 

" وتلتزم السلطة اليت وضعتهما باحرتام حمتوامها"... 14وجعلها ملزمة للجميع مبا فيها اإلدارة ذاا بنّص املادة 

تعريض ال جيوز استعمال األراضي أو البناء يتناقض مع تنظيمات التعمري دون " على أنه  10املادة كما تنص و 

  ".صاحبه للعقوبة املنصوص عليها يف القانون

ويف حالة غياب هذه األدوات ختضع املشاريع العمرانية للقواعد العامة للتهيئة والتعمري اليت تنص عليها 

 .مراعاا يف كل الظروف ويف كل األحوال واليت جيب 03املادة 

واجلماعات اإلقليمية واملؤسسات واملصاحل العمومية، كما تتكفل أدوات التهيئة والتعمري بربامج الدولة 

وتفرض املشاريع ذات املصلحة الوطنية نفسها على هذه األدوات عند إعدادهاتعترب املخططات الوطنية 

وتضبط كل عمليات  ، والتعمريواإلقليمية مرجعا أساسيا يف حتديد التوجهات األساسية ألدوات التهيئة 

  .اين على املدى القريب، املتوسط والبعيدالتدخل على النسيج العمر 

                                                           

  .67، ص2000، سنة2، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طالتحضر و التهيئة العمرانيةالبشري التيجاين، .1
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، وخمطط شغل (PDAU)تتمثل أدوات التهيئة والتعمري يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري

هاتني األداتني على مجلة من القواعد العامة اليت ال بد من مراعاا عند إعدادها  وتقوم (POS)األراضي

  :وتتمثل يف

على ضرورة إقامة البنايات مهما   25إىل  02أكد املرسوم التنفيذي يف مواده من  :السالمة واألمن العمومي

  .كان استعماهلا بطريقة تضمن السالمة واألمن العمومي

أمهية كبرية للمظهر العمراين سواء للبنايات وشكلها  31إىل  27أوىل املشرع يف املواد من  :المظهر الخارجي

  . أومن حيث التهيئة اخلارجية

على ضرورة احرتام مجلة من  45إىل  32أكد املشرع يف املواد من  :ايات ذات االستعمال السكنيالبن

  1.املعايري واملقاييس اخلاصة بتوزيع ااالت داخل البنايات املعدة للسكن

  

  

  

  

  :التعميرالمخطط التوجيهي للتهيئة و :المبحث األول

  :التعميرالنظام القانوني للمخطط التوجيهي للتهيئة و . 1

                                                           

  .، واملتعلق بالتهيئة العمرانية01/12/1990الصادر يف  90/29:القانون رقم ،52العددجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،للالرمسية اجلريدة.1
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املعدل ديسمرب 01املؤرخ  90/29لقد أقر املشرع اجلزائري املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري 

النصوص القانونية و  ،التعمرياملتضمن قانون التهيئة و  14/2004 يفاملؤرخ  04/05واملتمم مبوجب القانون 

الذي حيدد  1991ماي 28املؤرخ يف  91/177املؤرخ رقم  91/177ال سيما املرسوم التنفيذي رقم له 

  .2005ديسمرب  10املؤرخفي  05/317ري رقم ماإلجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة و التع

جاء حماوال لتكريس نظرة جديدة لتسيري اال واستغالل االوأصبح التسيري يف  29/90كما جند أن القانون 

1.عامل معه جبديةاستغالل العقار و الت  

  :تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير. 2

وجاء هذا املخطط كبديل للمخطط العمراين املوجه  ،هو أداة للتخطيط واال والتسيري احلضري

ويهتم بالتهيئة العمرانية داخل حدود احمليط العمراين للتجمع احلضريفقط بقدر ما  ،واملخطط العمراين املؤقت

وينظم العالقات بينه وبني نقاط األوساط األخر¤املوجودة على  ،ذا األخري داخل إطاره الطبيعي والبيئييتناوهل

  2.مجيع املراكز احلضرية ااورةو املستوى احمللي واإلقليمي ويراعي جوانب االنسجام والتناسق بينه 

  .قانوين من جهة و تقين من جهة أخرى: وجهنيو يشتمل 

  :الجانب القانوني .أ

على حنو يناقض أو خيلف ما جاء يف ءبناالاألرض أو  استعمالأداة تسمح مبواجهة الغري إذ ال ميكن 

يصبح ملزما للجميع مبا فيه ذلك اإلدارة اليت ذ إإال تعرض للعقوبات مبجرد املصادقة عليهـ مضمون هذا املخطط

  :جتميعلعدةمفاهيمذاتطبيعةقانونيةمثلفهو أعدته 

                                                           

  .، واملتعلق بالتهيئة العمرانية01/12/1990الصادر يف  90/29:القانون رقم ،52جمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،العددللالرمسية اجلريدة. 1
  .67، صاملرجع نفسهالبشري التيجاين، . 2




:                                                               ا�	�� ا������� أدوات ا������ وا��

 

36 

 

يدلعل]املسارالذييندرجعنطريقهالفضاءوالنشاطالعمرانيتحتسلطةالقواعدالقانونية : مخططأوتخطيط •

  .ةللتنظيم،التأطريوتوجيهالنشاطالعمراينار للتعمريوالتهيئةويعربعنإد

  29يعربعنخصائصاملخططويعكسمستواهاهلرميمقارنةبأدواتأخر¤للتعمريويوصفعنطريق:توجيهي •

 .90منقانون 16 املادة - حمليةفهومرجعيةملخططشغالألراضيقانونيةملعدلواملتممكقاعدةا

حتددتطورامنسجماموعاإلقليممغط]باملخططالتوجيهيللتهيئةوالتعمريحسبخصوصياتومكاسبكإل:التهيئة •

 .قليم

  1.اقانونالتعمريذيدلعل]التنظيماملتعلقبالنشاطالعمرانيوالبناءحسبالقواعدالتيجاء:التعمير •

  :ينالجانب التق .ب

التعمري املستقبلي و القواعد الواجب تطبيقها يف كل منطقة من املناطق املتواجدة يف إطارالتعمري  حيدد

لسياسة العمرانية للبلدية أو البلديات املعنية آخذا بعني احتدد فيه التوجيهات األساسية للتهيئة و ،الغري املعمرو 

يتجسد املخطط التوجيهي و املرجعية ملخطط شغل األراضي تصاميم وخمططات التنمية ويضبط الصيغ االعتبار

  2.مستندات بيانيةو التعمري يف نضام يصحبه تقرير توجيهي و للتهيئة 

  :ئة و التعميريالمخطط التوجيهي للته أهمية. 3

إىل تنميتها و يئتها وفق يهدف سمح اإلجتاهات الكربى للتنظيم اايل لألقاليم اليت يعنيها و التيت" •

  .أجال متتالية

يعترب وثيقة ذات طابع مزدوج فهو يف نفس الوقت وثيقة يئة إقليم البلدية ووثيقة لتعمري املدينة  •

اليت ترغب يف التمكن من سياسة عمرانية جتسد براجمها اإلمنائية  إحيائها فهو ملزم لكل البلدياتو 

                                                           
1.Le plan directeur  d’aménagement  et  d’urbanisme de la ville de Tiaret. P7 
2. le plan directeur  d’aménagement  et  d’urbanisme de la ville de Tiaret. P8 
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إىل القواعد العامة للتهيئة  الحتكامواألنه يف غياا تكون البلديات جمربة يف تسيريها إىل اخلضوع 

باألخص و التعمري يف إقليم البلدية و التحكم يف عمليات البناء و بذلك ال تتمكن من التأثري و التعمري و 

الوقاية من ظاهرة البناء الفوضوي فهي تفقد بذلك آلية جد مهمة يف سلسلة آليات الوقاية من ظاهرة 

  .البناء الفوضوي 

على دورها مساعدة الدولة هلذه  وتتحددتسمح هذه املخططات بوضع برامج تنموية متعددة  •

  1''.املدينةو متطلبات السكان و حاجيات و خمتلف املشاريع و البلديات فيما خيصالبىن التحتية 

  :أهدافه .4

 :إناألهدافاملنتظرةمنإعداداملخططالتوجيهيللتهيئةوالتعمريتتمثلفيمايأيت

األساسيةلتهيئةجمااللبلديةأوالبلدياتاملعنيةانطالقامنالتوجهاتالعامةالتيتقدمهاأدواتالتهيئةاإلقليحتديدالتوجهات •

 .ميةواعتماداعل]مخططاتالتنمية

 .حيددشروطعقلنةاستعمال اال ويهدفإل]االستغالاللعقالنيواألمثلللموارداالقتصادية •

 .اينحيددآجاإلجنازخمططاتشغالألراضيومناطقالتدخلعل]النسيجالعمر  •

 والبعيدقابلةللتعمريعل]املد¤القريبواملتوسطعمرة وقطاعاتملعنيإل]قطاعامتاااليقسم •

حيدد األماكن الطبيعية و التارخيية واألثرية اليت جيب القيام حبمايتها و إبرازقيمتهاكما يقوم  •

 .بتحديداملساحات اخلضراء اليت جيب القيام بإحداثها ومحايتها

ـ كثافتهاو املناطق السكنية ـ الغابيةتعيني مواقع املناطق و حتديد األغراض العامة املخصصة هلا األراضي  •

  .السياحيةو التجارية و ـ املناطق الصناعية

                                                           

1. Code de l’urbanisme, institut français d’information juridique, Edition 2015/12/27, p22. 
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كذا حتديد منشآت و طوط مرور الطرق خحتديد التجهيزات الكربى كسكة الطرق الرئيسية حبيث يربز  •

 .التعليميةو الرياضية و ذات املنفعة العمومية كاملؤسسات الصحية 

  .حيددتوقعاتالتعمريوقواعده •

  1.ببث أنابيب املياه و الصرف الصحي اهتمام •

نالحظأنأهدافاملخططالتوجيهيللتهيئةوالتعمريالتقتصرعل]تحديداملناطقالتييمكنتعمريهاحسبمايقتضيهالنسي

 .أيضاإل]تحديداملناطقالواجبحمايتهاجالعمراين،بليهدف

تظهرأمهيةاملخططالتوجيهيللتهيئةوالتعمريفيأالوثيقةاملرجعيةلكألعمااللتدخلفيالعقاروبعداملصادقةعليه 

  ،يعتربملزمالكالهليئاتاملتواجدةفيإقليمالبلديةحت]للجهةاملعدةله

العقاري]رتابالبلديةلذلكفإيتطلبمعرفةاألمالككماتظهرأمهيتهأيضافيتحديداالحتياجاتالعقاريةكوهواملقسمللعقاراتعل

ة 

وكذامعرفةطرقاستعماهلاتفادياللنموالعمرانيالعشوائيواالستغالاللالعقالنيلألمالكالعقاريةللبلديةبغرضتوفرياالحطبيعتها

 .تياطاتاألساسيةداخلها

جماليةتسمحبتطبيقسصياغةصورةو يوضععل]مستو¤البلديةأوجمموعةمنالبلديامتنأجاللتوجيهوالتحكمفيالتنمية

  2.ياسةعامةعل]إقليمها

 :مخطط التوجيهي للتهيئة و التعميرالى محتو . 5

 90/29من القانون  18- 17بناءا على ما نصاملادة يتضمناملخططالتوجيهيللتهيئةوالتعمري 

 :التيتحددإطارهالقانونياملكوناتالتالية

 :التقريرالتوجيهي: أوال

                                                           
1. Code de l’urbanisme, institut français d’information juridique, Edition 2015/12/27,  p23. 

 
2. le plan directeur  d’aménagement  et  d’urbanisme de Tiaret. P10. 
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الوعاءالعقاريالو العمرانيةذلكبعدتقدميشرحللوضعاحلاليوآفاقالتنميةالعمرانيةحتددفيهالتوجيهاتالعامةللسياسة

 :ذيسوفيطبقفينطاقه،حيثيضبطفيهمايلي

تقييمه :القائمتحلياللوضع. 1

وتشخيصهبجميععناصرهووضعاالحتماالتالرئيسيةللتنميةبالنظرإل]التطوراالقتصادي،الدميغرايف،االجتماعيوالثقافيللرتا

اقتصادي  لدميغرافيوالسوسيوألماكنالتحليالإمكانياتالتنميةالتيتتضمناإلطارالفيزيائيوالطبيعيباملعنيوحتديد

الشبكةالعمرانيةاحلضريةوالريفيةواقرتاحآفاقالتنميةفيالبلديةأوالبلدياتاملعنيةالتيتشمآلفاقالسكنوالعملواملرافقعل]املد¤تعيين

 .الطويالملتوسطوالقصري

2 .

إل]التوجيهاتاخلاصةفيمجااللتهيئةالعمرانية،محايةالساحلوختفيفاملخاطرالطبيعيةوالتكنولوجياملقرتحبالنظر :قسمالتهيئة

  1.ة

  

  

 

  :الئحة التنظيم:ثانيا

إذهالالئحةمبثابةتقنينأوتنظيميحددالقواعداملطبقةبالنسبةلكلمنطقةمشمولةفيالقطاعاتكماهيمحددة 

فيهاالرتتيباتالقانونيةاإلجباريةالتييمكناالحتجاج ا املعدلواملتمم حتدد90/29من قانون 23 إىل 20 فياملوادمن

 :لد¤الغريبالنسبةلكالملناطقالواقعةداخلمختلفالقطاعاتوتشتملعل]مايأيت

                                                           
1. Code de l’urbanisme, institut français d’information juridique, Edition 2015/12/27, p78. 
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تلكاملقررةيف خمطط يئة اصة السيماالتخصيصالغالبلألراضيوطبيعةالنشاطاتاملمنوعةأواخلاضعةإل]إجراءاخت •

املتعلق حبماية الساحل و  05/02/2002خ يف املؤر  02/02الساحل املنصوص عليه يف القانون 

 .تثمينهو 

 .الكثافةالعامةالناجتةعنمعاملشغالألراضي •

 .إنشاؤهاالرتفاقاتاملطلوباإلبقاءعليهاأوتعديلهاأو  •

 وذلكبإبرازمناطقالتدخلفية ااملساحاتالتيتتدخلفيهاخمططاتشغالألراضيمعاحلدوداملرجعيةاملرتبط •

 .املناطقاملطلوحبمايتهااألنسجةالعمرانيةالقائمةومساحات

 .واخلدمات حتديدمواقعالتجهيزاتالكرب¤واملنشآتاألساسية •

 29/90حيددشروطالبناءاخلاصةداخلبعضأجزاءالرتابالوطنيكماوردتفيالفصاللرابعمنقانون •

الساحل :املتممتتمثلفيو ملعدل

 .العاليأواجليدذاتامليزةالطبيعيةوالثقافيةالبارزةواألراضيالفالحيةذاتاملردودالفالحياألقاليم

املناطقواألراضياملعرضةلألخطارالطبيعيةالسيماالتصدعاتالزلزاليةأواالنزالقاتأو اياراتالرتبةوالتدفقات  •

  .الفيضاناتو واالياراتالتمييعو ارتصاصالرتبةو الوحلية

 .املنشآتاألساسيةو األراضياملعرضةلألخطارالتكنولوجيةاملتمثلةفياملؤسساتو مساحاحتمايةاملناطق •

 .اخلطوطالناقلةللطاقةو الغاز حملروقاتو البرتوكيمياويةوقنواتنقالو السيمامنهااملنشآتالكيماوية •

 .تصنيفهاحسبدرجةقابليتهاخلطرالزالزليتم املناطقالزلزالية •

  .1األخطارالكرب¤املبينةفياملخططالعامللوقايةواملخططاتاخلاصةللتدخل •

 :املخططاتوهيتشتملخاصةعل]: الوثائقوالمستنداتالبيانية: ثالثا

                                                           
1. Code de l’urbanisme, institut français d’information juridique, Edition 2015/12/27, p79-80. 
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 .يربزفيهاإلطاراملشيدحالياوأمهالطرقوالشبكاتاملختلفة :مخططالوضعالقائم •

 :يبينحدودمايأيت :مخططالتهيئة •

o القطاعاتاملعمرة،القابلةللتعمريوتلكاملخصصةللتعمريفياملستقبل. 

o الساحل :بعضأجزاءاألرض

ـ الثقافيةالبارزةو الصبغةالطبيعيةواألراضيذاتالفالحيةذاتاإلمكاناتالزراعيةاملرتفعةأواجليدةاألراضي

  .مساحاتتدخلمخططاتشغالألراضيالتيتأتيتنفيذاله

 .خمططاالرتفاقاتالواجباإلبقاءعليهاأوتعديلهاأوإنشاؤها •

وكذلكتحديدمواقعالتجهيزات ،مرورالطرقوأمهسبإليصاملاءالشربوماءالتطهرييربز خطوطخمططتجهيز  •

 ..اجلماعيةومنشآتاملنفعةالعمومية

 .املخططاتاخلاصةللتدخلو التكنولوجيةو األراضياملعرضةلألخطارالطبيعيةو اتاملناطقخمططيحددمساح •

تقنيةأو الاجلي و حتدداملناطقواألراضياملعرضةلألخطارالطبيعيةعنطريقالدراساتاخلاصةبالزالزلوالدراسات •

 .اخلاصة

 لإلجراءاتحتددمساحاحتمايةاملؤسساتأواملنشآتأوالتجهيزاتاملنطويةعل]األخطارالتكنولوجيةطبقا •

  1.القانونيةوالتنظيميةاملعمول ا

برامج يتم تصليحها على و التعمري يف غالبيته مشاريع و يعتمد حمتوى هذا املخطط التوجيهي للتهيئة 

 ينالعقارية على مستويني املكا االستعماالتدف اإلدارة من خالله ضبط خمتلف و البعيد و املدى املتوسط 

ألف ساكن وما فوق  200اجلزائري على وجود تزويد كل املدناليت يفوق عدد سكاا الزماين ينص اتمع و 

بناء على التقرير من الوزير املكلف  يتخذتنفيذي  مبرسومالتعمري يتم املصادقة عليه و مبخطط توجيهي للتهيئة 

أالف نسمة ال  10 أما املدن اليت يقل عدد سكاا عنـ ري بالنسبة للبلديات أو جمموعة من البلدياتمبالتع
                                                           

1. Code de l’urbanisme, institut français d’information juridique, Edition 2015/12/27, p80-81. 




:                                                               ا�	�� ا������� أدوات ا������ وا��

 

42 

 

ي للتهيئة و التعمري و هذا ما أدى حسب بعض املختصني إىل هيوجد نص يوجب تزويدها مبخطط توجي

  1.رخص البناء احرتامآجال البناء أو عدم  احرتامعشوائية يف ميدان التعكري كعدم 

  )أثاره القانونية(: مخططالتوجيهيلنظامالقطاعاتالمبرمجةل. 6

  .للمخططالتوجيهيللتهيئةوالتعمريباألساسفيتقسيماألراضيإل]قطاعاتتتمثالآلثارالقانونية

  :القطاعاتالمعمرةوالمبرمجةللتعمير

التيتشغلهابنايامتتجمعةوكذا اهليئاتتشملهذهالقطاعاتكالألراضيحت]وإنكانتغريجمهزةجبميع

اخلضراءواحلدائق بنيةكاملساحاتمغري الالنشاطاتو البنايامتستحوذاتالتجهيزات املساحاتالفاصلةبينهذه

  .إصالحهاومحايتهاو والغاباتاحلضريةاملوجهةإل]خدمةالبناياتاتمعة كماتشمأليضااألجزاءالواجبتجديدها

 10 عل]األمدينالقصريو املتوسطفيآفاقتعمري لاملخصصة لالقطاعاتلتعمريهيلأماالقطاعاتاملربجمة

  .التعمريلتهيئةو التوجيهيسنواحتسبجدوملناألولوياتاملنصوصعليهافياملخطط 

 :وتشماللقطاعاتاملخصصةللتعمريعل]األمدين: القطاعاتالمبرمجةللتعمير

 .سنوات (05) ميتدتقريباإل]خمس :القصري •

  .سنوات (10) سنواتإل]عشرة (05) ميتدمنخمس :املتوسط •

 :قطاعاتالتعميرالمستقبلية

سنة 20أيفيأفاق،تدخلفيإطاراألراضيالقابلةللتعمريوتشمالألراضياملخصصةللتعمريعل]املد¤البعيد

  .تكوذهاألراضيخاضعةلالرتفاقاتبعدمالبناءعليها ،حسباآلجاالملنصوصعليهافياملخططالتوجيهيللتهيئةوالتعمري

                                                           

  .، واملتعلق بالتهيئة العمرانية01/12/1990الصادر يف  90/29:القانون رقم ،52جمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،العددللالرمسية اجلريدة. 1
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  القطاعاتهذه ظرإالمبوجباملصادقةعل]مخططشغالألراضي متنعفيحالةغياذااألخرياليرفعهذااحمل

اإلصالحاتالكربى و عمريوكذاالتعديالتكافةاالستثماراتالتيتتجاوزمدةاندثارهااآلجاالملنصوصعليهاللت

 :للبناياتاملعنيةباهلدمويتعلقاألمرمبايأيت

 .توسيعاملبانياملفيدةلالستعمااللفالحيو جتديد،تعويض •

 .البناءاتواملنشآتالالزمةللتجهيزاتاجلماعيةوإجنازالعملياتذاتاملصلحةالوطنية •

ـ امنقباللوالييقانونةالبناءاتالتيتربرهامصلحةالبلديةواملرخص •

 1.الشعبيالبلديفيهذاالشأنالسناءعل]طلبمعللمنقبلرئيسالسالشعبيالبلديالذييكونقدأخذمسبقارأيب

  :تعميرلالقطاعاتالغيرقابلةل

ع تتالءممبنسبو بدقة)مقيدة(وهيتشملكالألراضيالتيتفوقحقوقالبناءحمددة

القطاعات  االقتصادالعاملمناطقهذه

اهلدفمنهذاالتقسيمهو و مناطقطبيعيةو قسمينرئيسيني،مناطقعمرانيةل]ميكنأنيقسمإقليماملدينةإل]مناطقتتمعكما

  .هذهالقطاعات مستوى سهولةالتحكمفي التعمريعلى

 :المناطقالعمرانية:أوال

 لومل،و مباشرةعليهاالبناءالنطالقالعموميةكافيةبها التجهيزاتو هياملناطقالتيتكون

 يكفيإلضفاءصفةالعموميةبالتجهيزاتإذأنالشروعفيتزويدمنطقةمايتماستالمها

ـ إذأنالشروعفيتزويدمنطقةمابالتجهيزاتالعموميةيكفيإلضفاءصفة عمرانية عليها

  .وميكنتقسيمهذهاملناطقالعمرانيةإل]فرعيةحسبخصوصيةنشاطكل واحدمنهاوكذلكإل]أقسام عمرانية

 :المناطقالطبيعية:ثانيا

                                                           

  .، واملتعلق بالتهيئة العمرانية01/12/1990الصادر يف  90/29:القانون رقم ،52جمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،العددللالرمسية اجلريدة.1
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ـ كومننعدمة أصالقدتو العموميةفيها التجهيزاتالتيقدتكونوهي األراضي

كمعليها إل]حدخطرةمتاما،ومنيزمابيناملناطقالواجباحملافظةفوقاييحددبصفةصارمةالبناءألراضيكنفإمنخططشغالمهمهاو 

املناطقاملعرضةلظواهر و طبيعيةأوثقافيةبارزةأواملناطقالفالحيةذاتاجلودةواملرداجليدين ثرواتو ا ميزاتاملناطقالتيتوجدو ـ هيا

  1.ورةفيحالةتعمريهاوالتيقدتشكلخط) لفيضاناتالالزالز (طبيعية

  :إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و إجراءات الموافقة عليه. 7

 91/177ددها املرسوم التنفيذي اليت حيتم اعتماد هذا املخطط بعد إتباع جمموعة من اإلجراءات

الوثائق املتعلقة به املعدل وحمتوى ه ،التعمري واملصادقة عليت إعداد املخطط التوجيهي للتهيئةو احملدد إلجراءا

  :واملتمم وتتمثل هذه اإلجراءات يف

إجراء مداولة من الس الشعيب البلدي املعين أو االس الشعبية املعنية والبد أن تتضمن هذه املداولة 

  :يليما  91/176من املرسوم التنفيذي  02حسب املادة 

  .املقصودالتوجيهات األساسية اليت حتددها الصورة اإلمجالية للتهيئة وخمططالتنمية بالنسبة للرتاب  •

  .املخططكيفية مشاركة اإلدارات العمومية واهليئات واملصاحل العمومية واجلمعيات املعنية بإعداد هذا  •

واليت 90/29من القانون  13 القائمة املعتمدة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية يف إطار تنفيذ املادة •

تكفل املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل األراضي بربامج الدولة (تنص على ما يلي 

واجلماعات اإلقليمية واملؤسسات واملصاحل العمومية وتفرض املشاريع ذات املصلحة الوطنية نفسها 

  .)اضيعلى املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وعلى خمطط شغل األر 

البد من تبليغ املداولة إىل الوايل املختص إقليميا وتنشر ملدة شهر واحد مبقر الس أو االس 

  .91/177من املرسوم التنفيذي  03الشعبية البلدية املعنية املادة 

                                                           

  .، واملتعلق بالتهيئة العمرانية01/12/1990الصادر يف  90/29:القانون رقم ،52الشعبية،العددجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية للالرمسية اجلريدة.1
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  :هيصدور قرار التحديد للمحيط الذي يدخل فيه املخطط واجلهة املخولة هلا صالحية هذا القرار 

  .إذا كان الرتاب املعين تابع لوالية واحدة: الوايل •

إذا كان الرتاب املعين تابع لواليات :الوزير املكلف بالتعمري مع الوزير املكلف باجلماعات احمللية  •

  .91/177من املرسوم التنفيذي  04خمتلفةاملادة 

من املرسوم  05ة أو أكثر فان املاد يتنيتراب بلد التعمري يشملإذا كان املخطط التوجيهي للتهيئة و 

تسمح لرؤساءاالس الشعبية البلدية املعنية بإسناد مهمة إعداده إىل مؤسسة عمومية  91/177التنفيذي 

  1.مشرتكة بني البلديات

قيام رئيس أو رؤساء االس الشعبية البلديةاملعنية أو املؤسسة العمومية املشرتكة بني البلديات 

وهلؤالء املرسل  املخططرؤساء املنظمات املهنية ورؤساء اجلمعيات احمللية كتابيا بقرار القاضي بإعداد باطالع

يوما ابتداء من تاريخ استالمهم للقرارلإلفصاح عما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا يف إعداد  15إليهم مهلة 

من املرسوم  08إرادموحسب املادة وتعيني ممثليهم يف حالة ثبوت  التعمريو املخطط التوجيهي للتهيئة 

فانه يستشار وجوبا كل اإلدارات العمومية واملصاحل التابعة للدولة املكلفة على مستوى  91/177التنفيذي 

الربيد ،املواقع األثرية والطبيعية ،األشغال العمومية،الري،التنظيم االقتصادي،الفالحة،التعمري:ـالوالية ب

العمرانية والسياحية باإلضافة إىل كل اهليئات واملصاحل العمومية املكلفة على املستوى احمللي واملواصالتالتهيئة 

  .نقل املاءو  بتوزيع الطاقة

يوما يقوم رئيس الس الشعيب أو رؤساء االس الشعبية البلدية املعنية بإصدار  15بعد انقضاء مدة 

  .صاحل واجلمعيات اليت طلب استشارابشأن مشروع املخططقرار يبني قائمة اإلدارات العمومية واهليئات وامل

                                                           

  .، واملتعلق بالتهيئة العمرانية01/12/1990الصادر يف  90/29:القانون رقم ،52جمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،العددللالرمسية اجلريدة.1
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على رئيس الس الشعيب البلدي أن يبعث مبشروع  91/177من املرسوم التنفيذي 09حسب املادة 

وإذا مل جتب ايوما إلبداء رأيهم ومالحظام 60املخطط إىل اجلهات اليت قبلت املشاركة وتعطى هلا مدة 

  1.موافقةها خالل هذه الفرتة يعد رأي

يوم خيضع مشروع املخطط  60بعد انقضاء مهلة  91/177من املرسوم التنفيذي 10حسب املادة 

يوم ويصدر رئيس الس الشعيب البلدي املعين أو رؤساء االس  45لالستقصاء العمومينشره للجمهور ملدة 

  :املعنية قرار ذا الصدد يتضمن

  .فيهااستشار مشروع املخطط فيه أو حتديد املكان أو األماكن اليت ميكن  •

  .احملققنيتعيني املفوض احملقق أو املفوضني  •

  .انتهائهتعيني تاريخ انطالق مدة التحقيق وتاريخ  •

  .العموميحتديد كيفية إجراء التحقيق  •

على  املخططجيب نشر القرار الذي يعرض  91/177من املرسوم التنفيذي 11حسب املادة 

االستقصاء العمومي مبقر الس الشعيب البلدي املعين أو االس الشعبية البلدية املعنية طوال مدة االستقصاء 

  .املختصوتبلغ نسخةمن القرار إىل الوايل 

 91/177من املرسوم التنفيذي  13يوم يقفلسجل االستقصاء طبقا للمادة  45بعدانقضاء مدة

يوم املوالية  15ل املفوض احملقق حبيث يقوم هذا األخري خالل بموقع عليه من قوالبد أن يكون هذا السجل 

بإعداد حمضر قفل االستقصاء ويرسله إىل رئيس الس الشعيب البلدي املعين أو رؤساء االس الشعبية البلدية 

  .املعنية مصحوبا بامللف الكامل االستقصاءمع استنتاجاته 

                                                           

، واملتعلق بالتهيئة العمرانية01/12/1990الصادر يف  90/29:القانون رقم ،52اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،العددجمهورية للالرمسية اجلريدة.  .1 
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يرسل املخطط مصحوبا بسجل االستقصاء  91/177لتنفيذيمن املرسوم ا 14حسب املادة 

والنتائج اليت استخلصها املفوض احملققوبعد املصادقة عليه مبداولة رئيس الس الشعيب البلدي املعين إىل الوايل 

  .يوم املوالية 15املختص إقليميا الذي يتلقى رأي الس الشعيب الوالئي املختص خالل 

من املرسوم التنفيذي  15ابقة تأيت مرحلة املصادقة النهائية فحسب املادة بعد كل اإلجراءات الس

 90/29من قانون  27مصحوبا برأي الس الشعيب الوالئي عمال باملادة املخطط يصادق عل] 91/177

  :حسب احلالة

  .ساكنألف 200بقرار من الواليبالنسبة للبلديات اليت يقل عدد سكاا عن •

مشرتك بني الوزير املكلف بالتعمري ووزير الداخلية بالنسبة للبلديات اليت يزيد عدد سكاا عن  بقرار •

  .ساكنألف 500ألف ساكن ويقل عن  200

 1.ساكنألف 500مبرسوم تنفيذي بالنسبة للبلديات اليت يكون عدد سكاا أكثر من  •

 :إجراءاتمراجعتهأوتعديله. 8

للتهيئةوالتعمريأوتعديلهإالإذاكانتالقطاعاتاملرادتعمريهافيطريقاإلشباعأوإذاكاوالميكنمراجعةاملخططالتوجيهي

 هلا لذلكمعهمشاريعالتهيئةللبلديةأوالبيئةاحلضريةالتستجيبأساسالألهدافاملعينة نتطوراألوضاعأواحمليطأصبحت

أثناءإعداداملخططالتوجيهييتخذرئيسالبلديةكإلجراءيراهضرورياحلسناالجناز 

واملصادقةعل]مراجعةالتعديالتيكومنصحوبابرأيالس ،خططوالتسيريهلذاامل

  2.ويبلغمخططالتوجيهيللتهيئةوالتعمرياملصادقعليهإل]اجلمهور لالطالععليه،الشعبيالوالئي

 :مخطط شغل األراضي:المبحث الثاني

                                                           

  .، واملتعلق بالتهيئة العمرانية01/12/1990الصادر يف  90/29:القانون رقم ،52جمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،العددللالرمسية اجلريدة.1
  .، واملتعلق بالتهيئة العمرانية01/12/1990الصادر يف  90/29:القانون رقم ،52جمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،العددللالرمسية اجلريدة.2
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نظراللنقائصاخلطريةالتيعرفتهااملدنعل]مستو¤التحكمفيالتهيئةاجلزئيةأد¤إل]اإلحساسبحاجةماسةإىل 

  .املستو¤احمللي قراراتالتعمريعلىو آليةتنظيميةللتعمريتسمحبخلقربطبيناملخططالتوجيهيللتهيئةوالتعمريوتوجيهاالكرب¤

دتهمتثلتهذهاآلليةفيمخططشغالألراضيفهووسيلةتنظيميةللتسيرياحلضريوالبلديلهطابعإلزاميبالنسبةللبلديةالتي

 .وتشكيإلطارهااملبينفإل]تحديدقواعدخاصةلتعمريكامإلقليمهاأوأجزاءمنه

يمكناعتبارهآتفصيليالتعمريخمططاتوجيهيافإمنخططشغالألراضييعدخمططاو وإذاكاناملخططالتوجيهيللتهيئة

  .فيإعدادهلقواعدأخر¤ووثائقجهويةووطنيةالعمراين يتبعخرمستو¤لمسارالتخطيط

  :النظامالقانونيلمخططشغالألراضي. 1

قانونالتهيئةوالتعمريوعل]وجهالتحديدفيالقسمالثالث لقدنصاملشرعاجلزائريعل]مخططشغالألراضيفي

املؤرخ يف  91/178رقم  أما التفصيل فقد جاء به املرسوم التنفيذي ،التعمريو منالفصاللثالثالذجياءبعنوانالتهيئة

  .05/318واملعدل واملتمم مبوجباملرسوم التنفيذي رقم 1991ماي  28

  

املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي  1991ماي  28املؤرخ يف  178- 91حدد املرسوم التنفيذي رقم 

-03-28املؤرخ يف12/148واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم  2005سبتمرب  10املؤرخ يف  05/318رقم

  1.األراضيإجراءات إعداد خمططات شغل  2012

  :تعريف مخطط شغل األراضي. 2

على أنه أداة من أدوات  29- 90من القانون  31يعرف خمطط شغل األراضي كما تنص عليه املادة 

البناء من حيث الشكل احلضري للبنايات و األرض  استخدامحقوق و بصفة مفصلة قواعد و التعمريحتدد فيه

                                                           

مبخطط شغل ، واملتعلق 01/12/1990الصادر يف  90/29:القانون رقم ،52جمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،العددللالرمسية اجلريدة.1

  .االراضي
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املعرب عنه باملرت املربع أو املرت املكعب من األحجاماملظهر و القصوى من البناء املسموح به و الدنيا و الكمية

 التذكارية مواقعالنصب و الشوارعواالرتفاعاتاملساحات اخلضراءو العمومية املساحات  ،اخلارجي للبنايات الفالحية

اليت حتدد بالتفصيل أسس استخدام األراضي والبناء عليها وفقا للتوجيهات  ،األراضي الفالحيةالواجب محايتها

أو جمموعة وهو يغطي جزء من تراب بلدية واحدة  ،والتنظيمات اليت أقرها املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري

  1.بلديات جتمعها مصاحل اقتصاديةالمن 

  .أهدافمخططشغالألراضي. 3

 .حتديدبصفةمفصلةالشكالحلضريبالنسبةللقطاعأوالقطاعاتاملعنية،حقوقالبناءواستعماالألراضي

األحالدنيااملسموحفيالبناءاملعربعنهاباملرتاملربعمناألرضيةاملبنيةخارجالبناءأوباملرتاملكعبمنو تعيينالكميةالقصو¤ •

 .استعماهلاأمناطالبناياتاملسموحجام

 .يضبطاملظهراخلارجيللبنايات •

حتديداملساحاتالعموميةواملساحاتاخلضراءواملواقعاملخصصةللمنشآتالعموميةواملنشآتذاتاملصلحةالعامةوكذا •

 .يزاتطرقاملرورومختطيطات

 .إصالحهاو جتديدهاو املناطقالواجبحمايتهاو املواقعو النصبالتذكاريةو الشوارعو حتديداألحياء •

 .محايتهاو تعيينمواقعاألراضيالفالحيةالواجبوقايتها •

 .بياخنصائصالقطعاألرضية •

 .موقعاملبانيبالنسبةإل]احلدودالفاصلةو ،ا بيامنوقعاملبانيبالنسبةإل]الطرقالعموميةومايتصل •

 .حتديدإرتفاعاملبانيواملظهراخلارجي •

 .املغارسو بيامنوقفالسياراتأواملساحاتالفارغة •

                                                           

  .69، ص2000، سنة2، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طالتحضر و التهيئة العمرانيةالبشري التيجاين،  .1
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الشبكاتاملختلفةالتيتتحملهاالدولةكماهوحمددفياملو نشآتوالتجهيزاتالعموميةوموقعهاوحتديدالطرقحتديدنوعامل •

  1.كذلكآجاإلجنازهاو التعمري و خططالتوجيهيللتهيئة

  )تشكيلته: (ألراضيمحتوYمخططشغال. 4

كذااو تنظيمااإلضافةإل]ضبطالتوسعو منأجاللتخطيطهاقداستمرالعملبالراضيمخططشغالمثلإنأدواتالتعمري 

  :هيو املتوسطوتتضمننوعينمنالوثائقو ]املد¤القصري لاملخططعإجناز يتمو ـ الوطنيعلى الرتاثحملافظة

  

  

 

  : وتشمل على: الئحة التنظيم

الدراسة الطبيعية واالجتماعية (ويتم فيها تقدمي دراسة حتليلية مع حتديد أفق التنمية  :مذكرة تقديم •

للمنطقة اليت مت تغطيتها باملخطط مع التقيد التام بأحكام املخطط التوجيهي للتهيئة ) واالقتصادية

ة تبعا آلفاق والتعمري وموافقة نتائج الدراسة مع برامج التنمية املعتمد للبلدية أو البلديات املعني

  . تنميتها

اليت حتدد لكل منطقة متجانسة ناجتة عن الدراسة التحليلية مع مراعاة األحكام اخلاصة  :القواعد •

كنوع املباين املرخص ا أو   90/29املطبقة على بعض أجزاء الرتاب كما هو حمدد يف القانون 

  .احملظورة ووجهتها، وحقوق البناء املرتبطة مبلكية األرض

                                                           
1. Plan d’occupation du sol de Karman n°1 de Tiaret 
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الئحة التنظيم باإلضافة إىل ذلك أيضا نوع املنشآت والتجهيزات العمومية ومواقعها وحتدد الطرق تبني 

والشبكات املختلفة سواء اليت تتحملها الدولة أو اليت تتحملها اجلماعات احمللية، أو اليت تكون على عاتق 

  .اخلواص وكذلك آجال إجنازها

  :املستنداتالبيانيةممايأيتتتكونالوثائقو :الوثائقوالمستنداتالبيانية

  ).5000/1أو  2000/1مبقياس (خمطط املوقع  •

  .)1000/1أو  500/1مبقياس (خمطط طوبوغرايف  •

حتدد املناطق املعرضة لألخطار الطبيعية والتكنولوجية ) 1000/1أو  500/1مبقياس (خريطة  •

  1.املختلفة تقارير تقنية كما حتدد مساحات احلماية واإلرتفاقاتالصحوبة بامل

يربز الصورة احلالية لرتكيبة النسيج احلضري من ) 1000/1أو  500/1مبقياس (خمطط الوضع القائم  •

  .شبكة الطرق والشبكات املختلفة واإلرتفاقات املوجودةلبين املطار اإل

  :حيدد ما يأيت) 1000/1أو  500/1مبقياس (خمطط التهيئة العامة 

  .املناطق املتجانسة •

  .إقامة التجهيزات واملنشآت ذات املصلحة العامة واملنفعة العمومية موقع •

  .املساحات الواجب احلفاظ عليها نظرا خلصوصيتها •

يتضمن على اخلصوص قواعد البناء من ) 1000/1أو  500/1مبقياس (خمطط الرتكيب العمراين 

  .معامل شغل األرض، معامل االستيالء، وعلو البنايات

                                                           

، واملتعلق مبخطط شغل 01/12/1990يف الصادر  90/29:، القانون رقم52اجلريدة الرمسيةللجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، العدد.1

  .األراضي
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إذا كان خمطط  500/1وقع، فإن مجيع املخططات املذكورة تعد وجوبا مبقياس وباستثناء خمطط امل

  1.شغل األراضي يعين القطاعات احلضرية

  :مراحل إعداد مخطط شغل األراضي. 5

 :ترتكز دراسة خمطط شغل األراضي على ما يلي

مكونات الوسط احلضري من طبوغرافيا، إطار مبين، عوائق التعمري، خمتلف الشبكات وحالتها  معرفة •

  .زيائيةيالف

وضع قواعد التعمري اليت ديد االختيارات املناسبة للتهيئة،و كذا حت،و استخالص آفاق تنمية جمال الدراسة    

من أهم مراحل إعداده و ـ منظمو استخدام األرض بشكل حضري و ضي وحقوق البناء اتضبط قواعد شغل األر 

  :ما يلي

يقررإعدادخمططشغالألراضيعنطريقمداولةمنالسالشعبيالبلدياملعنيأواالسالشعبيةالبلديةاملعنيةهذهاملداول •

التعمرياو ددهاملخططالتوجيهيللتهيئةحيةتتضمنتذكرياباحلدوداملرجعيةملخططشغالألراضيالواجبإعدادهوفقاملا

اجلمعياتفيإعدادخمططشغو املصاحلالعموميةو اهليئاتو ينكيفيامتشاركةاإلداراتالعموميةملتعلقبهوكمايتضمنبيانايب

  .ألراضيال

  .يوم 60يطرح مشروع خمطط شغل األراضي لتحقيق عمومي خالل  •

                                                           

مبخطط شغل ، واملتعلق 01/12/1990الصادر يف  90/29:القانون رقم ،52جمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،العددللالرمسية اجلريدة.1

  .االراضي
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ورؤساء املنظمة رؤساء غرف الفالحية و عرض املشروع لالطالع عليه على كل من غرف التجارية  •

جوابا من اهليئات اإلداريةاليت تشكل و كذا طلب االستشارة و اتمع املدنيو رؤساء اجلهات احمللية املهنيةو 

  .يوما60كذا خضوعه لالستقصاء العمومي و املبنية يف املرسوم أعاله و املصاحل اخلارجية للوزارات 

مبوجب مداولة من الس الشعيب البلدي بعد أخد رأي الواليعلى أساس نتائج  املصادقةعليه •

  .العمومي االستقصاء

الغرفة التجارية و ـ كذا مديرية التعمريو الوايل املختص  إىليبلغ خمطط شغل األراضي املصادق عليه  •

  .الفالحيةو 

  .البيانات اليت يتكون منهاو قائمة الوثائقيوضع حتت تصرف اجلمهور مع  •

منهالميكنمراجعةخمططشغل و ألراضيشغالمراجعة خمططوفياألخريتأيت مرحلة 

  :كالتايللشروطاملنصوصعليها وهياألراضيإالوفقا

  .األويلاملتوقعةفيالتقدير والبناياتاملشروعاحلضري إذاملينجزفياألجالملقررإلمتامهسو¤ثلثحجمالبناءاملسموحبهمن •

 .جتديده إذاكاناإلطاراملبنيموجودفيحالةخرابأوفيحالةمنالقدمتدعوإيل •

 1.إذاكاناإلطاراملبنيقدتعرضللتدهوراتناجتةعنظواهرطبيعية •

 بعدمرورمخسسنوامتنالصادقةعليهمنأغلبيةمالكو طلبذلكإذا •

  .األقلنصفالعددوالتييحددهاخمططشغالألراضيالساري املفعول]البالغعلو البناءات

 مراجعةى إذااستدعتاحلاجةفيإنشاءمشروعذميصلحةوطنيةيصادقعل •

 2.األشكاالملنصوصعليهاإلعدادخمططشغالألراضيو املخططفينفسالظروف

                                                           

، واملتعلق مبخطط شغل 01/12/1990الصادر يف  90/29:رقم، القانون 52اجلريدة الرمسيةللجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، العدد .1

  .األراضي
، واملتعلق مبخطط شغل 01/12/1990الصادر يف  90/29:، القانون رقم52اجلريدة الرمسيةللجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، العدد.2

  .األراضي
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  :خاتمةال

وهذه األخرية ختضعلمخططات تضبط وجتسد على ـ املدينة هي نتاج فكري يتمظهر فيسكنااإن 

هذه املخططات تعترب  حيث، تجمعات احلضرية والشبه حضريةالو نفي اال العمراين ويف توسع املدعأرض الواق

فكانتا مبثابة ) خمطط التوجيهي للتهيئة والتعمري ،وخطط شغل االراضي(، معامل التهيئة العمرانية داخل املدينة

 يتان قانونيتانتنظمان استخدام اال داخل النسيج العمراين لغرض الرتقية والصيانة مثل يئة الطرق األرضاأد

  .ويئة املساحات اخلضراء واملنتزهات واحلدائق العمومية وغريها
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  :لمحة عن والية تيارت.1

ن هلا عدة تسميات منها تاهرت،تانقارتيا اللبؤة وكاكانت تسمى يف القدمي باللغة الرببرية ريت أي "

حبضرية  أطرافهاوتعرف بعاصمة الرستميني وتعرف مدينة تيارت باخليل االصيل اليت ترتامى على .....

 اخلقت بذلك إطارا نوعيو وغداة االستقالل أصبحت تيارت تسري خبطى متثاقلة على درب اإلجنازات "،1"شاوشوة

من الدخول يف خضم معركة النهضة  إلجناز مشاريعها اإلمنائية، غري أن هذا اجلانبلم مينعها غداة املخطط اخلماسي

االقتصادية واالجتماعية الشاملة،فقد اقتضت التطورات اليت عرفتها الوالية ملراجعة مكوناا اإلدارية وهكذا 

بلدية جديدة باإلضافة إىل دائرتني أخريني تأسستا تطبيقا لتدعيم ) 15(مخسة عشر 1987 تأسست يف غضون

  .السياسة التنموية

  :الموضع

م 800متموجة يرتاوح متوسط ارتفاعها ما بنيو فمدينة تيارت تتموضع على منطقة تضاريسية مرتفعة 

، فموقعها يعترب حلقة وصل بني %25ثلث مساحة املدينة عبارة عن احندارات تفوق ، م1200و

اط فالحي ، تتمتع املدينة بنشالرحلو اليت كانت مسرحا لقوافل التجار و اجلنوب وبني الشرق والغرب و الشمال

  .ورعوي

  :الموقع

فهي ، اجلنوبو تعترب حلقة وصل بني الشمال ، عاصمة اهلضاب العليا الغربية تقع يف غرب البالدو تيارت أ

 0,8،أي ما يعادل 2كم20087دوائر يف مساحة تقدر بـ 06بلدية و 42فالوالية حاليا تضم ، بوابة الصحراء

                                                           
1 . Site Officiel de wilaya de Tiaret : http://www.wilaya-tiaret.dz/acceuil.html, 10/04/2017, 13 :25h. 
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غليزان من اجلنوب األغواط و الواليات كلمن الشمال تيسمسيلت  حيدها إداريا، من املساحة اإلمجالية للجزائر %

بلديا حيدها من الشمال بلدية واد ليلي، جنوبا  أماوالبيض، من الغرب سعيدة ومعسكر، من الشرق والية اجللفة، 

 إذ اسرتاتيجياحتتل موقعا  أابلدية مالكو، شرقا بلدية الدمحوين وبوشقيف، غربا بلدية تاقدمت وقرطوفةكما 

الذي يربطها بوهران مرورا بغليزان  23وهي الطريق الوطين رقم  تقطعها حماور اتصال هامة على املستوى الوطين

 الطريق الوطين رقم العاصمةالذي يربط املدينة باجلزائر  40 الرابط باألغواط جنوبا، والطريق الوطين رقمو مشاال 

  1".اجلزائر العاصمة مشاالالرابط بينها وبني سعيدة مرورا بفرندة مت  14

  :كارمانموقع •

اجلزائر العاصمة تبعد عن  إىلمؤدي RN14رت يف طريق الوطين رقم تياتقع جممعة كارمان يف شرق مدينة "

حيث ،جتمعكارمانيقع يف جنوب قطب جامعي  إلنشاءنظرا  تجمعوتغريت صورة ال، باملركزمقارنةكلم 6املدينة 

. حي كارمان مستقبليعلى تطور  إجيايبحيثسيؤثر بشكل كارمان جتمع  و مدينة  مهزة وصل بني األخرياصبح هذا

  2".اجلنوبية للحيو ةربيغحيث هذا االخري مشل توسع عمراين يف اجلهة ال

  :السكانو تطور نم •

  .السكان زيادة منتظمةو كارمان تطور منجتمع  عرف 

RGPH:العام للسكان والسكن اإلحصاء.  

TAG:الدميغرايف العامو من.  

                                                           
1.Le plan directeur  d’aménagement  et  d’urbanisme de la ville de Tiaret, P12. 
2. Plan d’occupation du sol de Karman n°1 de Tiaret, p13. 
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 .من سكان املدينة%2.87مايعادل 1185 ـب 1966يقدر تعداد العام للسكان للتجمع كارمان سنة  •

ما يعادل 1178 تقدرالدميغرايف زيادة و عرف النم أي2363ـ ب1977التعداد العام للسكان سنةيقدر  •

 .%6.4أي ما يعادل  6583ـ ب)1997-1966(لفرتة  الدميغرايفو سكان املدينة ويقدر النم3.6%

الدميغرايف لسكان و وعرف النم%4ما يعادل4457 ـب1987سنة للتجمع يقدر التعداد العام لسكان  •

 .%6.55مايعادل105209ـ ب)1987- 1977(لفرتة احلي 

مايعادل 5689 ـحيث عرف زيادة تقدر ب10146ـ ب1988سنة  للتجمعلسكان  التعدادالعاميقدر  •

ما  162331ـيقدرب)1988-1987(الدميغرايف لسكان لفرتة و من سكان املدينة،ويقدر النم 6%

 .%7.76يعادل 

الدميوغرايف و عرف النمو من سكان املدينة %6ما يعادل  11859 ـعرف عدد السكان ب2003سنة •

ـ عرف عدد السكان ب2008،ويف سنة %3.1ما يعادل  197690ـ ب) 203-1980(لفرتة

14345.  

  

  :لتوسعات العمرانية الجديدةالمالمح الجغرافية ل

RGPH 

66 

RGPH 

77 

TAG 

66/77 

RGPH 

87 

TAG 

77/87 

RGP

H 98 

TAG 

87/98 
2003 

TAG 

98/2003 
2008 

TAG 

2003/08 

1185 2363 6,47% 4457 6,55% 10146 7,76% 11859 3,17% 14345 3,52% 
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اليت ال يتجاوز و الرتقية والتسيري العقاري عرفت املدينة اجلديدة توسعات عمرانية منجزة من طرف ديوان "

 .R+1فيها ارتفاع املباين 

  :تصنيف المساكن

يضم السكن الفردي ملستويني حيث غالبية املساكن حتتاج اىل ترميم وصيانة  :نمط السكن االستعماري •

 .وهذا النمط يقع يف مركز جنوب حي كرمان ويئة

هي سكنات فردية ذات طابع واحد حتتوي على مساحة داخلية فيه استعملت يف  :نمط سكن الحوش •

 .لتوسعات عفويةاألغنامأو لرتبية  األحيانتعض 

السكنات التسامهية، سامهت يف التوسع الكبري و يصات خمتلفة هذا النمط انشأ لتخص :السكن الفردية •

 .شغالهلا مظهر غري مكتمل وهي دائما قائمة على اال فاملنشأة، للحي

 .السكنم منط جديد من دوهذا النمط يق :فرديالسكن نصف  •

ثالثة طوابق وهي ملك لديوان الرتقية  األقليتكون من سكن اجتماعي لإلجيار على  :السكن الجماعي •

املشرتكة   األجزاءئة لكن تستدعي الصيانة على مستوى يوهذه السكنات تكون مه، والتسيري العقاري

 .كاألسطح

وهذا النمط ، مبنية بطريقة غري منتظمة وطريقة بدائية مبواد بناء خمتلفة كالباربا والزنك :الفوضويالبناء  •

 1".من السكنات يبني ضعف املستوى املعيشي ملستعمليه

 

  :المرافقو التجهيزات " •

                                                           
1 .Plan d’occupation du sol de Karman N°1 de Tiaret, p17. 
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  :المرافق التعليمية. 1

  .متوسطة،ثانوية واحدة2مدارس ابتدائية، 6

  :اإلداريةالمرافق. 2

  .مقر احلرس البلدي املواصالت،و بريد  مصلحةبلدية،

  :المرافق الصحية. 3

  .)اإلجنازيف طور (مركز عالج ، قاعة عالج

  :المرافق الرياضية. 4

  .قاعة رياضة بلدي،ملعب

  :المرافق الدينية. 5

  .قاعات عالج 5، 2مسجدين

  :المرافق الثقافية. 6

  .لعابأقاعات 2مكتبة واحدة، 

  

 :اجتماعيةالمرافق. 7
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  .األولويةخمتلف املرافق التجارية ذات محامني،

  :التحتيةو تجهيزات البنى الطرقية. 8

 األرضطريق حيتوي على شبكة الطرق وطرق معبدة حتتوي و حتتوي شبكة الطرق التابعة ملركز املدينة ،

فتمتع بتوزيع يف معظم شبكة املياه الصاحلة للشرب أمابشساعة،على طالء وتتمتع حبركية ديناميكية ومتتاز الطرق 

 أمايقع يف جنوب جممعة كارمان، 3م1500وتقدم خزان  اإلنشاءاملباين اليت هي قيد  إالاملباين اليت ترتبط بكرمان 

سكنات  إالشبكة الكهرباء فهي موزعة بصفة منتظمة  أما،%90قنوات الصرف الصحي فهي جمسدة بنسبة 

نتظمة آما من ناحية النشاط االقتصادي فمجمعة كارمان حتوي ة الغاز فهي موزعة بطريقة مشبك أماالفوضوية،

  1".يف حركية املنطقة يف املستقبل إجيابيةقطب اجلامعي الذي سيؤثر بطريقة  إنشاءنشطا ال باس به بسبب 

 

 

 

 

 

 

  : تحليل المقابالت الخاصة باإلداريين

                                                           
1. Plan d’occupation du sol de Karman n°1 de Tiaret, p19. 
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مت ، املخططات باعتباره هدفدراستنالفهم ظاهرة التخطيط وعالقته باتمع وكيفية تعامل املواطن معهذه 

كفاعلني ودورها يف هذه املخططات واإلداريني باعتبارها تسهر على إعداد هذه اختارنا عينة تتكون من املواطنين

من خالل املقابالت امليدانية مع اهليئات ، املخططات طبقا لتشريع معمول به من أجل تسيري اال احلضري

  :قمنا مبحورة هده التساؤالت يف أهم النقاط، )ومديرية تعمريمكاتب الدراسات (املختصة 

إىل أن PAW،SRAT ،SNAT،SCUتعريف باملخططات العمرانية ومراحل تطورها يف تسيري اال احلضري 

فمن خصائص هذه األخرية تقوم بتهيئة اال من أجل Pos؛�PDOUـمت استبداهلا  29/90ألغيت بصدور قانون 

وغري ....والصحيةحتسني املستوى املعيشي للمواطن حسب املتطلبات املعيشية لسكان سواء اجتماعية وثقافية 

ذلك من اجل ضمان استقرار املواطن وأيضا خلق جمالس جتانس وتوازن وذلك بتقسيم احلصص حسب متطلبات 

ى أساس الدراسات العمرانية اليت ترتكز على دراسة حتليلية على أساس دراسات عمرانية وفق منهجية مدروسة عل

، الثقافية، صحية، ميةياليت ترتكز على دراسة حتليلية للموقع وبرجمتها حسب متطلبات املوقع التجهيزات تعل

 ما متعلى أكمل وجه وهذا وكذا التوسع بطريقة منظمة بتوفري كل إمكانيات األزمة لقيام ذه العملية ، رياضية

 les voitures ……….est.lesواه عندي قاع اإلمكانيات كيما ''تأكيده من طرف مكاتب الدراسات الوطنية 

machines de tirrage,les photocopies , les imprimantsفتنفذ هذه ، إمكانيات معنوية كالتحفيز وحىت

الدراسة التحليلية للواقع املدروس مع احرتام خصوصيات املخططات حسب ما جاء يف الدراسة يكون على أساس 

، البلدية، صحةالفالحة و ال، والفروسية فكل من قطاع الثقافةحي املنطقة مثل مدينة تيارت تتميز بطابع فال

كما ،  أخرى يف تزويد هذه اهليئاتللقيام بدراسات العمرانيةو غريها تساهم بطريقة أ.........مصلحة مسح األراضي

السلطات العليا دورا يف قيام بعملية التخطيطيكون إجيابيا عندما خيدم هذا التخطيطمصاحلها وهذا ما أكده تلعب 

على أكمل وجه ولكل يدخلوا مسائيل يف خدمتنا يقولك بديل ديري هنا  Etudeحنا نديروا des fois"مهندس 

تعاودي قاع  مالبن عمهم و ه أصاحب خيدمprogramme et urgentيكون des fois، هكا وقلعي هاذيك
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etude malgresا وهكاميخليكش ختدم ماكيش راضيةou charge`  أما يف حالة ما إذا كانت " غيكيما تب

فإم يتدخلون بشكل سليب مع حماولة عرقلة تنفيذها على أرض واقع تدعم خدمة هذه املخططات ال تسدي أي

شحاملن عام مهعندdes projetتصيب des fois'' :السياق اليت قالت يف هذا  8هذه النقطة مبقوله مبحوثه رقم 

كيماحمطة نقل املسافرين يف طريق عني قامسة هي مشروع قدمي قاع واليات كمل فيها غي تيارت يل   شماكملو و 

املخططات أن تدخل إجيايب تنفيذ دور الدولة يف عملية  حول بينما أختلف رأي أحد موظفي مديرية تعمري"قعد 

دف تسهيل تطبيق هذه استشارة اجة وذلك بعد احليتم تدخل السلطات العليا وذلك عند " قالحيث 

 ال تكونوتسهيل بعض اإلجراءات اإلدارية اليت  إجنازهاسامهة يف الدراسات وذلك اخلاصة مثل متويل العمليات وامل

الوصية  والوزراتاهليئات  على سبيل الذكر التنسيق بني خمتلف)اإلدارية ءاتاإلجرا(ضمن اختصاصنا التقين 

من اجل تسهيل اإلجراءات تطبيق التعليمات واملراسم التنفيذية من أجل حسن سريورة وتنفيذ )املالية، كالفالحة(

أخصائيني les sociologeتام لشرحيةغياب لهيئات اخلاصة بتخطيط لتكررة املكما الحظنا من زياراتنا ،  املخطط

اجتماعني بالرغم من اعتبارهم أقرب فئة من تفكري املواطن عكس فئة املهندسني الذين يقومون بتصميم مباين 

تخطيط لغياب اشرتاكهم الصماء ال تتماشي مع خصوصيات اتمع اجلزائري وهذا راجع لقيام الفاعلني يف عملية 

، دة التخصصات وطويلة تتطلب تضافر جهود خمتلففالتخطيط عملية شاقة ومتعد"، يف إعداد هذه املخططات

فاجلودة "1"قرتاحات حربا على ورقاالوجهاز الدولة واملواطن العادي ومع ذلك التزال هذه ، هنيات الفاعلةذال

ن مشاركة املواطن إفمن وجهة نظر اإلداريني ف، 2"املعمارية هي مسؤولية اجلميع والسيما املعمار ي واملستخدم

ليس على دراية مبفهوم التخطيط وهذا أكدته لنا أغلبية املقابالت اليت  ألنهعملية سري التخطيط  أحياناقل تعر 

مسعت وبعضهم اآلخر يرى من jamaisشاهذا التخطيط فهمين أنا "مع املواطنني كقول أحدهم  جريناهاأ

بعد على حياة الناس ومنه نستخلص أن عامل التخطيط ، "السكن حنانطالبوا بسكنة و التخطيط من جهة نظر فه

                                                           
1.Raffe .C.Olivier.I .Rakki.A,Arnaud.B, territoire et politiques dans les périphéries des grande villes du 
Maghreb,éditions karhala, Paris, 2014, p123. 
2 .Adad Mohamed.C, l’aménagement et l’architecture (Al’aure du xxi siècle), le harmattan ; Paris, 2009,p66. 
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تخطيط العلى صلة باملصلحة املباشرة فقط و و فه، حيلم يسكن فقط على حسب حاجياته ليس مطالب مبعرفتهو فه

ال  الشيءفاقد '': تفوق مستوى وعي املواطن كقوهلمالتخطيط عمليةاملختصينلينظر ، بالنسبة له مستوى آخر

منتخبة من طرف  ألاك املواطن من خالل االس الشعبية ومن وجهة أخر¶ريى بعضهم أم يقومون باشرا" يعطيه

من قال أننا نقوم باشراك املواطنني وذلك من خرجات امليدانية قبل  أيضاجند ، عن اتمع ينوبو املواطنني فه

قولنا  حاج"لق نوع من احلوار مع املواطنني خشروع يف الدراسات ذلك من خالل االقرتاب من املواطنني و 

وقد يسهل عليهم احلصول على  ،طرفنياليف حوار خيلق نوع مرونة يف هذه العملية بني  "في هذا احليشخاصكم

: يقول  اإلدارينياملعلومات اليت تعجز أحيانا اإلدارات كمصلحة املياه عن مصدر املاء وهذا ما أكده لنا أحد 

وليدي كما "كقول أحدهم شوف خرتات تصيب شعيب يعاونك خري ما إدارة كي تسقسيه على مصدر تاع ماء  "

 ىرضو لكن رغم تضافر اجلهود يف حتقيقعملية التخطيط إال أن سخط أ" راكأرووح طول تصيب رأس تاع العني

ليس لديه قناعه  بطبيعتهنسيب وأدى املواطن  ىهائي يبقناملواطن عن هذه املخططات العمرانية بعد التنفيذ ال

فهم يعتربون أن ، " قدماديرلوا ما يرضاش وإرضاءالناس غاية التدركيبشع: "كما أشار لنااحد اإلداريني،  ورضى

يقومون بتطبيق ال يعتمدون على مؤشرات قوية فهم  ال كفيلة لتلبية حاجات املواطن ألمليست  املخططات

 دائما إىل تغيري ىيسعو هف....املواطن ترتبط مبستوى ثقافته  ىوأن درجة رض،الدراسات على أساس الواقع املعاش

 الفضاءوقد تصبح هذه التغرياتعائق أمام عملية ختطيط وتشوه اجلانب اجلمايل للمدينة وتقضي على اهلوية هذا

نتيجة توسع العشوائي  تعمريوقد يؤثر هذا التغيري على عملية ، ثقافةالدراسات العمرانيةامتالكهوهذا راجع لعدم 

لوكان جاتكاين مراقبة والدولة "أشار إليه لنا املبحوثيني  راقبة وقداملومصاحل  جهاز الدولةوهذا راجع إىل غياب ،

دموا ومكاش قيل l’extentionداكي يشوف جاروا  وتعاقب شعب ويكون قانونردعي تشويف إال يديرهكابسيفه

غياب الرقابة وهنا ميكننا يوضح فحسب هذا القول ....." شعيب كي تضربوا يف جيبوا يسقم ، ليحاسبوا يتعاندوا

وهذا ما أشرت إليه سابقا ، الفاعل يف هذه النواة هيف اتمع باعتبار دور املواطن الدولة اإلمهالنقطة هامة نشري إىل 
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جودة معمارية هي مسؤولية مجيع وتستدعي املعماري واملستخدم ففي الوقت نفسه كالمها ضحايا الوضع 

اليت يقوم ا وإن عملية  األدواراالجتماعي واالقتصادي فاجلمعيات لديها مسؤولية كبرية لتوعية اجلماهري حول 

فالتغيري ، املسؤول عن تقنيةو وإن املهندس املعماري ه، املستقبليف إنتاج الفضاء جييب أن يكون أساس للمقمني 

وعلى تشكل ، يف املمارسات االجتماعية هلا تأثري مباشر على جودة املعمارية وهذا التحول خيلق حتوال يف الرؤية

نهما ملواجهة يعزز روح املساعدة املتبادلة بي)مواطن(فالتجانس بني املهندس ومستخدم الفضاء "، البيئة املبنية

تمع وهذا اغياب دور اجلمعيات يف راجعل وهذا1"الالمركزية والعوملة املهندس املعمارية والدميقراطية واقتصاد السوق 

عن طريق ملتقيات وأيام دراسية حتسيسية فيقول أحد املبحثني  توجيه املواطن ما أشار إليه أحد إداريني يستوجب

على les publicitiesعلى صواحل يل توعي شعب كما راهم يديروا les publicitiesلوكان جاويديروا"

Maquillage."....... 

 

 

 

  

حول موضوع الدراسة ومجع  سجيالنطباعامت املبحوثيني قمنابعد إجراء املقابالت واإلصغاء إىل آراء 

صياغة املؤشرات اليت قمنا  متواستنادا على أسئلة دليل املقابلة ، املعلومات بغرض تفعيلها مع الفرضيات املطروحة

وكانت أهم هذه ، سابقةالدراسات العلى ضوئها مبعاجلة املوضوع واستخالص أهم النتائجومناقشتها باعتماد 

ودور املواطن يف إعداد ) املواطن(مفهوم التخطيط لدى املواطن (املواطن وعالقته بسياسة التخطيط ول املؤشراحت

واطن واندماجه مع املخططات امل، تفاعل )ع املواطن حول هذه املخططاتوتصورات وانطبا  ومتثالت، املخططات

                                                           
1.Adad Mohamed.C, ibid, p128. 
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وعالقته  للتكيف مع املخططاتمارسات واملهارات اليت يقوم ا املواطن املبعد تنفيذها واقرتاحا ملستقبل التخطيط 

  ).السخطو الرضي أ(املخططات  همدى جتاوبو ، بالتهيئة العمرانية

  :عالقته بسياسة التخطيطو المواطن : المحور األول

  :مفهوم التخطيط لدى المواطن. 1

عد حماولة فب، مبفهوم التخطيط كمصطلح غري ملمنيمن خالل إجراء املقابالت أن غالبية املواطنني  اتضح

سؤال وكانت أغلبية المتكن البعض من إجابات على PLANاستعمال مفهوم للمبحوثني بصال فكرة يتوضيح وإ

املقابلة ''حسبفاألحياء ااورة و دراية مبخططات العمرانية اليت تنفذ على مستوى احلي أاإلجابات ليس هلا 

ليس لديهم  املواطننيوهذا يعين أنا '' مسعت مJamaisمسعت م خاطيين أنا Jamaisال ال منعرفش أنا''15رقم

سمية لكن ليس لديهم يعرفون عملية التخطيط كتمنهم وجند بعض، إطالع بعملية التخطيط على مستوى حيهم

واطن املأن ) 20، املقابلة رقم 8املقابلة رقم  3املقابلة رقم ( املبحوثينيحسب رأى ،فدراية مبحتوى ومعىن الشامل

 يويتضح من خالل رأ'' .....واه نعرف التخطيط عرف زرق "..... معهوكيفية التعامل ، تخطيطالال يعرف

يف اللغة العامية نقصد ا  متداولةفقط يسمع وهذه الكلمة ، املبحوث أنه ال يعرف التخطيط بصورة واضحة

مصطلح السكن  و التخطيط مرتبط بعملية أ مفهومو أ،ويرى البعض منهم أن عملية غري واضحة معرفة سطحية

نبغوا الوسع ويضيف مبحوث  F4ويدير و F3ـشاهوا ختطيط حنا نطالبوا ب".... 1كقول بعض املبحوثني املقابلة رقم 

ويعين ...." وحد السكاين  يبنواإيه راين نشوف فيهم ....خمططات تاع واش ؟ ".....  14أخر يف املقابلة رقم 

يف رأيه واقع للسكن،مبعناه بل جيسده حسب حاجته  ال يهتمأن املواطن ال يهتم بعملية التخطيط ويف نظره 

ة ما مبفهوم التخطيط وذلك نظرا الحتكاك بعملية التخطيط وعن وبعض اآلخر ملم إىل درج، سكنو ختطيط ه

راين يف urbanisteىنواه نعرفهم را.....'') 12، رقم 4رقم (طريق جمال معريف مثال كاملقابالت 
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domainedoncم فهذا يعين أن عملية التخطيط ال ترتبط ....."أحنا رانا نقروا عليهم ونديرهم ، نسمع

وهذا يعين كأن يكون ختصصه قريب من ، وظيفيو باال العلمي أ احتكاكذلك كو تعداه تبل،باملواطن بسيط عادي

التتعدى أربعة مبحوثني ، ومنه تستخلص أن الفئة اليت كانت على دراية مبفهوم التخطيط، يدرس فيهو العمران أ

  .قلة وعى املواطن مبفهوم التخطيط إىلوهذا مايؤد¶

  :المختصة في عملية تنفيذ المشاريع دور الهيئات. 2

من خالل هذا املؤشر قمنا برصد مدى مصداقية السلطات واهليئات املعنية يف تنفيذ املخططات فكان رد 

يوجد ..... '' املبحوثينيعلى أرض الواقع كقول أحد  هاسياسة واضحة املعامل يف جتسيد  ال يوجداملواطنني أنه 

أما يف احلقيقة هناك تالعبات يف تطبيقها يف الواقع وبعض اآلخريرى أن ، سياسة يف وضع مشاريع من ناحية الورق

واه  "....الدولة تعتمد على سياسة مربجمة من خالل املخططات العمرانية ويقول يف هذا السياق أحد مبحوثني

إذا يقدروا يبنوا فيه ومن بعد يتشاورا فيه مع Le terrainعاجل كاينة سياسة يف تنفيذ املشاريع قبل مايبنوا ي

urbainsteباش يوزنوا األرض ويديروهلاplan .....'' ضمن  ددههذا الدور ولكنها حت غيشرحية الثالثة ال تلالأما

يف وهذا يعين انه توجد سياسة لكنها كافية "كاين سياسة بصح قليلة"... املبحوثينيإطار ضيق ،حسب رأى احد 

املواطن يرفض اعرتاف مبجهودات الدولة يف حتقيق التنمية لصاحل  أن ومن هنا يتضحتلبية حاجيات املواطن،

بذولة املهودات اوتنقل إىل فكرة تدخل املصاحل من حيث املتابعة واملراقبة ملختلف املشاريع من خالل ، املواطن

تدخل السلطات يكون إال يف حالة  املبحوثينيرد من طرف اهليئاتومدى استجابتها لطلبات املواطنني فكان 

ويعين هذا بأن ...." كاين تدخل بصح حىت نشتكي وتعاودي "...وبعد إصرار كصيانة الطرقات الكوارث  

الواقع تكون غائبة وشبه منعدمة إىل  ضتخطيط فقط أما بعد جتسدها يف أر الالسلطات حتصر ممارستها يف عملية 

وقلة اهتمامها م املواطنني حول السلطات سليب  انطباعود بني الطرفني لذا جند فهي ختلق نوع من مجما حد
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باعتباره خلية مهمة يف تشكيل املدينة فيقول إا مصاحل خاصة أي أا ختدم و مع أفراد اتمع فه هاتفاعل وعدم

وهذا يعين أن ، )املادياجلانب (ال يتماشى مع خصوصيتهبل تم مبصاحلها مصاحلها وتفرض على املواطن منوذج 

اهليئات املشرفة على عملية التخطيط تقوم مبخططات معزولة عن املواطنفهي املسؤولة عن تنظيم وتسري و السلطات 

حسب ما ينص عليه مبادئ التخطيط احلضري بل تكون  ةمدروس ال تكونن عملية التخطيط الفضاءات، إذ ا

كالوقوع يف أزمات رغم أن عملية التخطيط االجتماعي   اليةاستعجحسب الظروف اليت تتحكم على الدولة مثال 

مما ترك انطباع سليب للمواطن واعتربها مصاحل خاصة  ،يف جمتمعنا  ما نراهترتكز على عملية مدروسة وهذا عكس 

 وفئة ترى عملية، ....."مصاحل خاصة يدير املشروع غي باه يدىي دراهم الربح السريع .... ''كقول أحد املواطنني 

شعبوالدولة "التخطيط اليت تقوم ا الدولة هي مصاحل خاصة ومصاحل املواطن فكالمها يستدعي وجود الثاين 

  .يعين ان عملية التخطيط تستدعي حضور الطرفني" بعضاهمو يكمل

  

  

  

  

  :المخططاتدور المواطن في إعداد . 3

األخري يستدعي ضرورة دمج املواطن على حتقيق توازن يف الفضاء احلضري وهذا تعمل إنعملية التخطيط 

عن كيفية  املبحوثينيلنا من خالل أراء  ما تبنيلكن هذا عكس ، يف هذه العملية حىت يكون ختطيط دائم وفعال

، ففكرة أن يكون للسكان كلمتهم من خالل أشكال التعبري اجلمالية واحلضرية "إشراكهم يف إعداد املخططات
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وهذا ترك بصمة وصورة لدى املواطن بأم  1،"ريالئق لدى املهنيني واملهندسني فاعلني يضل أمر غومهكوإن يعترب 

جامي تدي الدولة رأي الشعب يف صواحلها ".....دور فعال ميف عملية التخطيط وليس هلمهمني غري 

الدولة باملدينة يعين  اهتمامالن تأخر ، وهذا ينعكس بالسلب عليهااملخطط و قصود ان الدولة هي املسري املو ...."

  املواطنيعترب نوع من ميش لدور  وبالواقع املعاش وهذاوبتفاصيلها  ألفراداحلياة اليومية  يهتمام باتمع أاإل

منجز جتسيد وشريك مهم يف معادلة صنع وتشكيل املدينةمن خمطط على ورق إىل ، قائم بذاته اجتماعيكفاعل 

عدم رضاه وارجتاله مع هذه املخططات مما جيعله حياكم الدولة كقوله إىل  ما يؤدىعلى أرض الواقع وهذا 

يعين انه ال حيس باملواطنة أي  ..."علينا يحوسوشنا قاع مح"...أيضا و ...." حنا ما يشاركوناش يف صواحلهم "....

يف جتسيد تطلعات  األخريةإشراك الفاعلني يف املخططات أدي إىل عجزها هذه عدم ، و كمواطنفاعل يف اتمع

  .عملية التنميةيعيق وهذا ، املواطننيخلصوصيات  يستجيبمنهاوال  املستفيدين

  :تمثالت وتصورات المواطن حول مخططات التهيئة والتعمير. 4

حيث احلياة اليومية ه فيحاجياته ومتطلبات ال تليبناقصة تعترب فتمثالت املواطن هلذه املخططات 

تربم على ارض الواقع أخطاء و على عناصر حتليل ضعيفة املصداقية  اعتمدتخططات العمرانية املأن املبحوثيني ¶ير 

 التهيئةنوعية و وتصاميم بعض البنايات أاملدينة عمران فروبيو أمن منط  ةكوا مستنسخ  إىلإضافة ، وفروقات حتليلية

الفضاء املتخيل و املعاش ضاء الفرق بني الففنالحظ ، السائدة يف اتمع فالثقافةالعمرانية ختضع لتقييم من طر 

الفضاء السكين املمارسة فيأن للساكن من خالل حركاته اليومية يقوم بنوع من "املتصور ويرى حجيج يف دراسته و أ

املهارات يف و فحسب راي الباحث فاملواطن جيسد نوع من املمارسات .2"الثقافيةو قواعد الرمزية المع تتماشى 

معها يف البداية صعب على األقل التكيف بداية ولكن في الة املبىن تكون قاسية على املواطنفإن طبيعالفضاء ،

                                                           
1.herny. p,cultures et habitas douze contribution d’une ethnologie de lamaison, le harmattan, Paris,2000,p271. 
2 . Hadjidj. E,le logement social comme un code de vie, le cas de la ville d’Oran, communication présentée au 
collèque international : gestion et pratique des territoires, organisé par l’école de l’architecture de Paris, 04-06 
décembre 2003,p7. 
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، على هذا املواطن أن يتكيف معهاحيتمإعادة التصاميم املعمارية  ،غري انألا ال تتماشى مع خمططاته ومتثالته

تنشئة اتمع على  إىل أن خيارات الدولة بعد االستقالل كانت دف"  MAC COTEاجلغرايف  فحسب راي

يعين 1"لكن النتيجة كانت عدم اخنراط هذا اتمع يف مشروع تنموي حداثي ، و فرد جزائري حداثي إنتاجو احلداثة 

فيستعمل ,تصادم الطرفني  أد¶إىلبل تماشى مع خمييالت املواطنيالدولة ال  قامت بههذا املشروع الذي 

Bonnetti. M:"اليت يتم من خالهلا و الذي يتخيله املواطن على انه جمموعة من التصورات و ان الفضاء املتخيل ه

 2،"التصورات تكون مرتبطة بتارخيه،حيث تكون له مكانة اجتماعيةو مكان للعيش ،فهذه املعاين  إىلحتويل الفضاء 

، يف ارض الواقعجتهيزات عكس ماجيسد و يعين ان الصورة اليت يرمسها املواطن يف خميلته حول املخططات من مرافق 

أن املشروع شديد الضغوطات الن السكن اجنز من قبل صنف واحد " عبدالكريم العايديويرى يف هذا الصدد 

ال  أيأا3،....."مانقدرش نقولك تليب كل احلاجيات لكن البعض الن املواطن مايعجبوش العجب"."...منوذجي 

، هذا يعين ان السياسة التخطيطية للعمران كانت ناقصةو ته وتركيب اتمع اجلزائريتؤخذ بعني االعتبار خصوصيات 

الدولة إىل اختالالتالن سياسة ومشروع التنمية يؤثر على  وهلذا فاملواطن غري راضي عن أي خمططمما يعرض

وجودهم ا ،فمتطلبامو لذا جند املواطن يسعى إىل تكييف حيام ، تفعيلها على ارض الواقع أي سياسة املدينة

ويرى أصحاب ، االجتماعيةو املهارات والتصورات تشكل هويام الفردية و لديهم جمموعة من املمارسات  يولد

 ما تكونالفضاء االجتماعي غالبا و ن العالقة بني الفضاء املادي ا"KAPARQUE"كبارك"ومدرسة شيكاغ

الرموز يف حني ان كل و األفكار من  فهم يعتربون ان األشياءاملادية أكثر واقعية لألفرادمرتبطة بالسلوكات اجلماعية 

فهوية الفرد ، يرى اجلانب االجتماعي حيدد اجلانب الفيزيقيو فه، مجاعيو عبارة عن بناء عقلي فردي أو ما ذكر ه

                                                           
1. Cote marc, l’Algérie ou l’espace retourné Constantine, media, presse, 1993.  
2 .Bonnette.M,habiter le bricolage imaginaire de l’espace, paris, 1994, p15. 
3 .A.ELAidi,la règle et la stratégie, Acteur sociaux et mutation agraires ; la cas de l’Algérie, thèse d’êtas de 
sociologie, université d’Oran, 1997,p771.  
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وجند تصورات املواطن ترتبط مباضيه مبعىن مكانته1"أيضا فضائية و مهنية و ثقافية أ، تتواجد ضمن سجالت خمتلفة

بعني االعتبار اجلانب الثقايف يدوا م حياولوا ز ال"  املبحوثينيأحد  فحسب. كالعروبيةأي التنشئة االجتماعية القدمية  

هذا يعين ان و )4املقابلة رقم ("للمجتمع خلاطرش اغلب العروبية دخلوا املدينة ومعرفوشكيفاش يتعاملوا مع املدينة 

على الفرد ،ويتمثل ذلك من  التأثريفالطبيعة املعمارية للفضاء تلعب دور مهم يف ، اجلغرايف األصلتزاج يف هناك ام

،فالبعد اايل للبناء األفرادخالل جمموعة من التصرفات واملمارسات الفضائية املكانية وذلك من خالل حياة 

راك تشويف يف "... 7بحوث اخلاص باملقابلة رقممنوذج حيمل ثقافة دخيلة،وهذا ما ورد يف قول املو اهلويايت ه

التطور بصح كون جي فالصح تصيبهم مرتكيلها و يديرهم جدد يقولك راها تتماش مع العصرنة  رآهماملشاريع يل 

حيث نلتمس لدى املبحوث عدم الرضى عن هذه املخططات،وهذا مايفرز سلوكات مشوهة للعمران ..." جدها

جعل املساكن أكثر شخصية متثل لدى من يقومون ا طريقة لتملك و التهيئةبأن سلوكيات :"جحيحيرى حيث 

مهارات بل يبذلون ، الطابع اهلويايت، فالسكان الذي ال يناسبهم الشكل السليب للفضاءات اجلاهزةو املسكن ذ

فنجد ترتبط باحلرمة  الاألفرادجد أن سبب عدم مالئمة هذه املخططات خلصوصيات و ذ إ2،"مناسبة هلم جلعلها 

وهذا حسب قول املبحوثيني  أن بعض العناصر اهلندسية ال تتناسب مع خصوصيات اتمع اجلزائري

مانيش عارف هاذي السياسة يل تتمشى ....املخططات يل راهي ديرها الدولة ماهيش دير حساب لضيق ".....

  ...ا الدولة

 ههذ "...كقول احد املواطننيارض الواقع ال تتماشى مع ثقافة اتمع   فاملخططات اسدة على

املقصود هنا و "...املنطقة اللي يكونوا عايشني فيهاو األفرادتتماشى مع اخلصوصيات على حساب  ال املخططات

،لكن يتوجب علينا أن نشري بأن عملية التخطيط شاملة وواسعة و ،)الريف املدينة(اختالف يف الفئات االجتماعية 

                                                           
1.Nicolas .construction identitaire et espace, sous la direction de reinette Grandjean, le harmattan,paris, 2009, 
p107. 
2.Hadjidji.E,ibid, p339. 
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ال ميكن للهيئات املختصة بالتخطيط أن تراعي مجيع اخلصوصيات الن طبيعة املواطن يريد أن يكيف ويسيطر 

بعض  نأل...ما تقدرش تقولك تليب كل احلاجيات ......" املبحوثينيفضاء، الن ثقافات خمتلفة فيقول أحد  على

على ان :"لذلك يسعى دائما للتغيري ويرى حسن فتحي يف هذا الصدد،...."مايعجبوش العجب لذلك ينناملواط

يضيف أن التقاليد ليست و ترب حال يعال ها القطيعة معو بالضرورة أمرا جيدا لذاته  ال يعدالسائدة  األمناطتغيري 

فاملدينة متصورة ليست هي املدينة املعاشة اليت تتم فيها املمارسة للحياة اليومية 1."مرادفة للجمودو بالضرورة قدمية أ

  .، فاملقصود هنا ان التغيري ليس حال يف كلتا احلالتنياليت ال ميكن للمخطط أن يدخلها كاملة

  

  

  

  

  

  تمع المخططا واندماجهتفاعل المواطن :المحور الثاني

 :بها المواطن المهارات التي يقومو الممارسات . 1

إن املمارسات اليت يقوم ا املواطن هي نتيجة إكراه هلذه املخططات فاالختالف بني املصمم الذي 

تصوراته،وهذا ما أدى ال نشاء عمران حيمل متثالت و صمم بنط أورويب وبني الساكن اجلزائري ويته 

شكل تاملهارات و مجموعة من املمارسات تولد لديهذ إ"، تكييف حياومتطلباته إىلفاملواطن يسعى ه،وتصورات

                                                           
1.Pinson, usage et architecture,l’harmattan, Paris, p115.  
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الضيق ،الدولة  واروحيوسع على الضيق واحد عايش يف...."وحسب أحد املبحوثيني 1"االجتماعيةو احلياة الفردية 

وهذا يعين أن املواطن يسعى دائما لتحقيق " .....نقول هاذي أرض الدولةو متخممش فينا كيفاه خنموا فيها 

على حساب الغري وتشري دراسة بونييت و يهتم مبصلحته حىت ولو مدينة اجلمايل للمتطلباته بدون مراعاة جانب

bonetti": متغري من طرف السكان الذين يستعملونه وهذا ما و موضوع جامدا بل ه ليسأن موضوع شكل

وختتلف السكن ،فكل فضاء حيمل معاين وهذه األخرية تتغري حسب املراحل التارخيية و تفسره العالقة بني الساكن 

  2."باختالف الثقافات والطبقات االجتماعيةلألفراد 

هنا تظهر قدرة املستخدم و إجراء مهارات من أجل اإلقامة يف هذا املكان املصمم ،و فاملواطن يقوم بإقامة أ

حيث يقوم بتنظيم الفضاء األقرب اىل حياته ،الشكل الذي فرض عليه التكيف معكقدرته على ،  هلذا الفضاء

أفعال األفراد يف مجيع أحناء األراضي خارج املساحة الرقعة و  فاملهارات الرمزية لساكن تعرب عن قدرات"، اليومية

فسيقوم خبلق نوع من التغيريات ، األصليةن طريق خلق جتانس الذي فرضته املخططات وذلك ع، اخلاصة به

تغيري وتوظيف الفضاء السكين أن :". arappoportويرى رابوبر 3"املستمرة ليكيفها حسب رغباته و احلديثة 

الذوق إن وجد ،حيث أن اجلماليات تتغري وتتوظف حسب  يأيتوبعدها  األساسيةللحاجيات استنادا يتم

،ومن 4"تتم نتيجة حاجاته  األفرادوممارسات ،السكينيف الفضاءالثقايف و الثقافات مبعىن حسب االنتماء الطبقي 

يرى يف هذا الصدد و مرتبطة خبصوصيات اتمع اجلزائري لذلك يقوم بإنتاج سكنه  فهيجهة أخرى ترتبط باحلرمة 

الرتميز و بداعاإلفيعتربها كل عمليات :"من خالل دراسته للمجتمع القبائليللممارسات الثقافيةBourdieu.Pوبوردي

اليت يسميها و ويستخلص أن احلاجات البيولوجية " واليت تنتجها جمموعة اجتماعية، من التقاليد والقيم والعادات

                                                           
1.Rouage.Djenidi .A, l’appropriation de l(espace dans le grand ensembles, Constantine, les cahiers du CREAD, 
N°44, 1998, Alger, p17. 
2. Bonnette, ibid, p165. 
3. Chikhaoui.L.Dt boulet, les compétences des citadins dans le monde arabe. Penser, faire, et transformer la ville, 
karthala, 200,paris,p102-103. 
4 .Rappoport .A, pour une anthropologie de la maison, paris, 1972, p68 
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نظاما تعد ، جيب تكيفها داخل فضائه مارساتامليعترب أن و يغلب عليها طابع احلشمة ،فه األساسيةاحلاجات 

أن يئة املسكن "1:بن يوسف يف دراسته للمجتمع امليزايب إبراهيمانتمائه،ويرى و مواطنحيدد مرجعية وهوية كل 

التغيري الذي :"نبعض العناصر اهلندسية ال ترتبط باجلانب املادي لألفراد،وحسب حجيج أ الن 2" مرتبطة باحلرمة

بشكل و تؤثر أجيعلهاوطبيعة تصميمها  باملخططاتإمنا يرتبطو ،الفضاءات حجم و ليس مرتبط بشكل  األفرادأجراه 

فحي كارمان ميتاز بكثرة " زيحيث يتم."كل واحد يغري يف املخطط يل يساعده..3".. الفضاءأخر على 

 إمكانيةالذي وفر و ه األرضيعلى القيام مبمارسات،فطبيعة سكن املواطنينشجع السكانات الفردية هذا 

ان املنزل التقليدي "haumont. Nهومنتويرى يف هذا الصددورغبتهم يف السيطرة على الفضاء املتاخم توسع

  .4"من حيث حدودها الصارمةةمع مراحل احليا يتالءمو يقدم فضاء قابال للتوسع 

  

 

  

  :تكيف المواطن مع المخططات.2

هارات وذلك لتعويض امليتكيف املواطن مع الفضاء واملخططات يقوم مبجموعة املمارسات و  حىت

حيث أن هذه املمارسات ، طبيعة املادية للمواطنالالتجهيزات اليت تكون موجودة يف املخطط وهذا يتم حسب 

جتعل املواطن غري راضي عن ، تفكري وعدم توفري التجهيزات واملرافق الضروريةالاليت أحدثها يف الفضاء تتماشي مع 

                                                           
1 . Bourdieu. P, espace une théorie de la pratique, Genève, 1972, p121. 

ديسمرب 6والدراسات يف اتمع والتاريخ، العددسواملية نورية، توظيف الفضاءات السكنية اجلاهزة بني التصورات و املمارسات،جملة للبحوث . 2

  .113، ص2011
3 .Hadjidji.E,le, l’habiter la spatialisation des modes de vie, revus sciences humains, n7, Constantine, juin, 2002, 
p 24. 
4 . Haumant.B,Morel.B, collection ethnologie de la France, cahier21, éditions de la maison de science de 
l’homme, paris 2005, p36 
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هذه املخططات ناقصة ال تليب كل املتطلبات اخلاصة  ىتبق......''حسب قول املبحوث ، هذه املخططات

ويف هذه احلالة جند املواطن بني التكيف وعدم الرضي وهذا )  3املقابلة رقم ( ....."مساحات الرتفيه والتسلية....

هذه املخططات التوفر كل ما يدفع املواطن إىل خلق سلوك من أجل االندماج يف الوسط احلضري كون طبيعة

حيث يقوم املواطن ، حاجياتهال تتناسب معحاجيات املواطن من جتهيزات كاملساجديعين ان هذه املخططات

ذه املخططات حسب قول  ىمبجموعة من املمارسات حسب ما تقتضيه ثقافتهوهنا جنده يف حالة عدم الرض

وهذا يعين أن هذا  11املقابلة رقم ..."ن واملدينة ابسبب عدم توازن بني حي تاعنا كارم ىما نيش راض''املبحوث 

ملمارساتواملهارات اليت يقوم ا تلعب دورا يف احلي ال حيتوي على كل املرافق الضرورية لذاجند ختطيط غري كامل وا

فنجده حياول التكيف مع هذه املخططات ،حبيث جنده يستعمل الفضاءات واستحواذ على ، معايشته هلذا الواقع

املقابلة ''...ها ندي هذاك الطريق باه نلعبوا فيه الذراري وال ننشر فيه القش "..... املبحوثينياألرصفة كقوألحد 

هنا جند غياب الوعي لدي املواطن عن التخطيط فحسب نظرة أن استغالله هلذا الفضاء أفضل من تركه و  03رقم 

إن الفضاء السكين ال .... '' :بوشاننيى خاص حيث تر و أن كل ما حييط مبسكنه ه، على حاله فاملواطن يعتقد

املواطن يقوم بعملية متلكلهذا وهذا يعين أن  1''ينحصر داخل حدوده الداخلية بل يتعداه إىل فضاء اخلارجي

كون أن مالك هلذا   مهاوإذا حولنا الفصل بني الفضائني جند تداخل بني كال ، الفضاءحسب متطلبات

بحوث املنفسه الشخص وهذا من رغبته يف التكيف أمر ملموس من خالل بناء فضاء فيقول و هالفضاء

مما ، يعين أن املخططات املسجدة ال تتماشي مع متطلبات املواطن'' .... ماعندنا مانديروا....نتكيفوامعاها :....

  .ات اليت يتعامل معها ومع الفضاء املتاخمييبحث عن الكيف األخريجيعل هذا 

املواطن فعندما ال خيتار األفراد مساكنهم حبرية فإم جمربون  اندماجوجند أيضا أن اجلانب املايل يؤثر على 

: 20مقابلة رقم كقول املبحوث ،  بآخرو مل مع هذا الفضاء الذي حصلوا عليه بشكل أعلى التكيف والتعا

                                                           
1 .Navez.bouchanine.F, habiter la ville marocaines, le harmattan,paris, 1997, p314. 
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متلك الفضاء و غياب معامل التحويل  إىلعندما تغيب القدرة املالية لديهم تؤدي ف"...أنا املهم ندخل راسي..."

ان "يف هذا الصدد يج حجسند مايل وغيابه يعيق جتسيدفريى  إىلحيتاج  ألنهبإلغاء التصورات ،حيث تقوماملتاخم 

تصورات  أساسيةأمامسهل بتاتا التحويالت الثقافية الفضائية الضرورية،فاإلكراه املايل يشكل عقبة تالقدرة املالية ال 

سلوك لد¶مواطنيجسدها يف  الفضاء املتخيلهي اهلندسيةءات الفضاإذ أن، "في حني انه يلغيها ائيااملواطنين

وهذا الضعيفو القوي بينيمنة التغيريميس الفضاء، إذ يوجد هكون هناك نوع من ياحيانا و . خيلق النزاعلذي التحويال

، وهذا راجع إىل الفروقات "...يل عندهم العرف ما يديروهلم والو...) "11املقابلة رقم (حسب راي املبحوث 

وفري كل حاجيات املواطن ميكن القول ان املخططات العمرانية ال ميكنها ت األخريوالنفوذ يف الوسط احلضري، ويف 

امر شبه مستحيل ان حتققه و احلداثة اليت توفرها املدينة وهو نه يصعب اجلمع بني الرفاهية أي أمن حيث التجهيزات 

يعين ان الدولة ليست ،خمططات التهيئة والعمرانية وهنا يصعب تكيف معها ال ا ليست حسب تصوراته ومتثالته

  .وغريها....املالئمة لألفراد من اخلدمات واملرافق التعليمية والصحية قادرة على توفري احلياة 

  

 

  :تطلعات المواطنين بمستقبل التخطيط. 3

مواطنني مبستقبل التخطيط بالرغم من للأن هناك تطلعات أجربناهانستخلص من خالل املقابالت اليت و 

احلياة احلضريةوضرورة االندماج داخل الوسط في متطلباتهو ان حاجيام  إالاملفهوم احملدود لديهم ملعىن التخطيط 

اخلدمات و وذلك لغياب املرافق  ،ضعف هذه املخططاتو كشف ضعف التهيئة العمرانية   إىلاحلضري دفعت م 

الفالحية واهتمام  األراضياحملافظة على و املبحوثيني ركزت على ضرورة املساحات اخلضراء  أغلبية،وجند نظرة 

ودجمه يف عملية التخطيط بالرغم من ان غالبيتهم  وإشراكضوي ،حيث لفت انتباهي وعي املواطنبالسكن الفو 
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وجه،فهذه العملية تستدعي  لواكدوا على ضرورة املراقبة وتنفيذ املخططات على اكم،مستوى تعليمي حمدود و ذ

  .اجتاه املواطنني قيام الدولة بواجباا



��� ا�
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  :نتائج الدراسة العامة

املتمثل يف حي كارمان الحظنا أن هناك شساعة اهلوة بني املدينة و تمع البحث  معاينتنامن خالل 

الواقع املعاش بالرغم أن هذه و املدينة املنجزة يعين أن هناك اختالف بني ما تنص عليه القوانني و املخططة 

حظته يف هذا احلي الليات من أجا تنظيم املدينة ولكن هذا عكس ما آو املخططات تعتمد على اسرتاتيجيات 

ضمان و ه األخريةاهلدف من هذه و فهناك قطيعة بني املواطن كفاعل وبني اهليئات املختصة يف عملية التخطيط،

فالتنفيذ ال يتماشى مع ،  يتحقق ميدانيا يف جمال دراستنامل واالستقرار املريح لإلنسان أما يف الواقع ه

خالل جتسيد املشاريع  همن قبل اهليئات املختصة وهذا ما الحظناه منو أ اإلدارينياملخطط،سواء من حيث 

غري متجانسة من حيثالشكل اهلندسي ومواد البناء ملظهرها اخلارجي  فاملساكن من حيث مظهرها اخلارجي فإا

السكن اجلماعي (السكنات  أمناط،وعدم رسم صورة واضحة ملالمح هذا احلي فهناك عدم التجانس بني 

سكنية ذه الطريقة  أمناط،فلفت انتباهي أن جتسيد هذه )صيصاتحالت(والسكن نصف مجاعي وبني جتزيئات 

جيعل قراءة اال غري واضح ) كيفية(ضوح هوية واضحة هلذه السكنات فتوضعها ذه الطريقة عدم و  إىلأدى 

 األحياءاملرافق غري منظم وواضح،كما يشهد حي كارمان سوق عشوائي داخل و ووضعية ومتوضع التجهيزات 

كاملكتبات وقلة الثقافية  و السكنية وهذا يؤثر على نظافة املنطقة،وهذا راجع لغياب املنشآت االقتصادية 

الفالحية يعين  األراضياملساجد مقارنة مع حجم السكانواستنزاف الكثري من و التجهيزات التعليمية كاملدارس 

الفالحية عوض احملافظة عليها باعتبار املدينة يغلب عليها  األراضيجتسيد املشاريع العمرانية على حساب 

، دينةوغياب التهيئة العمرانية فاهلوية املعمارية غري واضحةالطابع الفالحي وبغرض حتقيق تنمية اقتصادية للم

فحي كارمان يغلب عليه طابعفوضوي وهذا راجع لعدم وجود رقابة،ووجود ظاهرة االستخدام املكثف لإلمسنت 

سكنات الفردية معمرة بطريقة تفتقر للجمالية اهلندسية،وعدم و بية البناءات ألبطريقة غري عقالنية حيث أن غا

،وعدم االهتمام بقنوات صرف املياه  األفرادواألطفالمما يؤثر على تنقل األرضيةو يئة الطرقات كاألرصفة وجود 
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التسلية لألطفالوهذا ينعكس على سلوكام،وغياب  وأماكنالرتفيه كاملساحات اخلضراء  منشئاتكما تغيب 

ضعف التخطيط قلة املراقبة فحي   إىلنقص نشاط حيوي داخل احلي وكل هذا راجع  إىلهذه املرافق يؤدي 

كارمان يغلب عليه العديد من التجاوزات كعدم احرتام املخططات وعدم احرتام القوانني اليت تنص على قواعد 

عدم  إىلظاهرة امتزاج العمراين بني احلديث والثقافة الريفية وهذا راجع  وأيضاكعدد الطوابق،  األرضاستخدام 

بوعي املواطنني مبعىن التخطيط  وأيضااملواطن كفاعل يف هذه العناصر  بعني االعتبار خصوصيات األخذ

  :الشامل ،فمن هنا ميكننا ان نستخلص اهم نتائج الدراسة

  .دور السلطات يكمن يف عملية التخطيط ال يعتمد على املراقبة •

  .عدم تنظيم العمران أي التخطيط الشامل •

  .عجزها أد�إىلاملخططات  إعداداملواطنني يف  إشراكعدم  •

  .تنظيم اال احلضريو توعية للمواطن بأمهية التخطيط احلضرييف ودورها غياب اجلمعيات •

  .مل تعاج مبعابري علمية إالأااخلرجات امليدانية ملكاتب الدراسات و رغم الدراسات  •

  .العقارو صراع بني التخطيط و تضارب  أد�إىلتدخل السلطات يف العقار  •

  .وعي املواطنني مبفهوم التخطيط احلضري بصفة عامة قلة •

  .ظهور تعمريغري منظم إىلالتوسع العمراين حلي كارمان أدى  •

  .معزولة عن ختطيط املدينةو مل تعط السلطات صورة عمرانية حلي كارمان حيث تبد •

أخذ بعني مل ت أاثقافية واجتماعية أي  إبعادغياب الكفاءات يف عملية التخطيط اليت تعتمد على  •

  .أورويبمت دمج مجيع شرائح اتمع يف منوذج  املواطنني، بلتصورات  عتباراال
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عدم التفرقة بني  إىلطبيعة النماذج املعمارية تفرض على املستخدم متلك الفضاءات وهذا ما يؤدي  •

اخلاص وهذا يعيق عملية التنظيم العمراين الن تصميم هذه الفضاءات الغري منظم و الفضاء العام 

  .مهارات تؤثر على اال العمراينو يعطي للمواطن فرصة القيام مبمارسات 

خلق اختالالت بني املواطن  إىلعدم استجابة املخططات ملتطلبات وانشغاالت املواطن يؤدي  •

  .السلطاتو 

املعاش على عناصر ضعيفة مصداقية كون هذه  عالعمرانية اعتمدت يف حتليلها للواق املخططات •

  .أورويبالقوانني مستنسخة من منط 

  .دور املواطن فيها وإمهالانفراد مكاتب الدراسات بعملية التخطيط  •

احلياة  ان صورة املدينة اسدة تبقى دائما بعيدة عن املدينة املتصورة للمواطن اليت ترتبط مبمارسة •

  .قلة وعي املواطن بالتخطيط وعدم مشاركته فيهلاليومية 

ورفع انشغاالته يف جمال التهيئة  ،الدولة يف االهتمام باملدينة وباحلياة اليومية للمواطنو تأخر السلطات  •

  .التنفيذ الالئقو مستوى التخطيط الفعال  إىلالتعمري و 
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  :خاتمة

، وجدنا انكارمملنطقةمن دراستنا ملوضوع أدوات التهيئة والتعمري بني الرضا والتكيف لدي املواطن 

أن املخططات فيها العديد من التناقضات والتعارضات إذ تظهر  هذه االخري عندما جتسد هو املشكل املطروح 

واملهارات فهذا العمل الذي  املمارساتحلي كارمن وذلك حسب على أرض الواقع وهذا ما ملسناه يف دراستنا  

قانونية وقواعد  منظومةيقوم به املواطن من جهة والدولة من جهة اخرى باعتبارها أا ختطط وتبين من خالل 

جتعل املواطن غري راضي عن هذه املخططات وحياول  ألاولكنها ليست كذلك وشاملة يفرض أن تكون موضوعية

تتكررمن مجلة بقيت " الدولة ماتشاركناش يف املخططات"يف كثري من سياق  ما رددهاملبحوثينيمعها وهذا التكيف 

ولكن سعي الدولة يف تطوير برناجمها السياسي كبند هام ،وحماولة تكيف املواطن مع هذه املخططاتاملواطن  طرف

،اال ان املواطنني جيدون صعوبة يف التأقلم مع املخططات العمرانية ال ا ال تتماشى الذي يهتم بالتهيئة احلضرية 

ما مع خصوصيتهم و حىت نقص املرافق والتجهيزات وهذا راجع لعدم اشراك املواطن يف اعداد املخططات وهذا 

ان  إالالفضاءاتفنجده حياول التكيف مع هذه املخططات فيستحوذ على األفرادعلى سلوكات وممارسات  ينعكس

اعتمد على عناصر حتليل ضعيفة  ألنهاملخططات العمرانية، إعدادالفرد يف  إشراكوضرورة  بأمهيةغياب الوعي 

املصداقية وترتجم على ارض الواقع اخطاء بسبب انفراد مكاتب الدراسات بعملية التخطيط فنجدها تسري يف 

ودوره يف مشاركته  بأمهيةالتخطيط العمراين وحتسيس املواطن اجتاه معاكس ،وهنا جيب تفعيل املشاركة الشعبية يف 

اىل دور االعالم يف مواجهته لفجوة املعرفة العلمية بني  اإلشارةوهنا جيب ، املخططات إعداديف 

واملواطنني العادين وهنا تكمن امهية تنظيم محالت ارشادية وبرامج يف التوعية  اليت دف اىل ) املهندسني(املتعلمني

توصيل املعلومات باللغة املبسطة للمواطنني ،الن عملية التخطيط عملية صعبة وحساسة تتطلب تظافر اجلهود بني 

ونامل بعملنا ، السيما املصمم واملستخدماهليئات املختصة و الفاعلينفاجلودة املعمارية هي مسؤولية اجلميع 



83 

 

ننا قد سامهنا ولو بقليل يف إثراء البحث أو  ،حتركهااملتواضع اننا وصلنا اىل وصف دقيق للظاهرة والعناصر اليت 

  .العلمي
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  و التعمير المعتمدة في التخطيط؟ ماهي مخططات التهيئة .1

  الخ....ثقافية، اجتماعية، و ما خصائصها مجاليه بإنجازهاماهي المخططات التي تقومون  .2

 الدراسات على أكمل وجه؟ بإنجازهل لديكم كل اإلمكانات للقيام  .3

  .)الخرجات الميدانية األدوات،األموال،(مادية  إمكانات •

  .)تشجيعات.تسهيالت(معنوية  إمكانات •

  و لماذا؟جاءت فيالدراسةهل تقومون بتنفيذ المخططات كما  .4

  من أين تحصلون على هذه المعلومات؟ .5

ذ�م 
�	�طط�ت ا
�	را��؟ .6��� �� ���
  ھل ��د�ل ا
��ط�ت ا

  عالقة المواطن مع المخططات:ثانيا

  ؟ماهي المعايير أو الشروط التي ترتكزون عليها في عملية التخطيط  لتلبية حاجيات المواطن .1

  هل تقومون باستشارة أخصائيين في علم االجتماع الحضري؟، في إطار عملية التخطيط لمشروع ما .2

  ؟هل تقومن بإشراك المواطن في عملية تخطيط ؟لماذا؟كيف ذلك .3

ماهي طرق إشراك المجتمع المدني؟وحسب رأيك ماهي اإلضافات التي يمكن أن ، من اجل تنفيذ مخطط عمراني .4
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  جدول خاص ببيانات اإلداريني: 02جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رقم املبحوث اجلنس السن املستوى التعليمي املنصب املعتمد اخلربة مدة احلوار

 1 أنثى 43 جامعية رئيسة فرع العمران سنة 23 دقيقة 90

 2 أنثى 41 جامعية مكلفة بالدراسات سنة 13 دقيقة 60

 3 ذكر 27 جامعي مكلف بالدراسات سنوات 3 دقيقة 60

 4 ذكر 40 جامعي مكلف بالدراسات سنة 11 دقيقة 90

 5 أنثى 30 جامعية مكلفة بالدراسات سنوات 3 دقيقة 60



 )املبحوثني(جدول البيانات اخلاصة باملواطنني  :01رقمدول ج

 

  

  

  

  

  

  

  

  :01المبحوث رقم 

المدنية الحالة مدة اإلقامة في الحي مدة المقابلة  رقم المبحوث الجنس السن المستوى التعليمي 

دقيقة 30 سنوات 05   01 أنثى 30 ثانوي عزباء 

دقيقة 30 سنوات 09   02 أنثى 42 ابتدائي متزوجة 

دقيقة 30 سنة 18   03 أنثى 40 متوسط متزوجة 

دقيقة 60 سنوات 05   04 أنثى 26 ثانوي عزباء 

دقيقة 60 سنة 20   05 أنثى 28 جامعي عزباء 

دقيقة 35 سنة 30   06 أنثى 30 ثانوي عزباء 

دقيقة 20 سنة 17   07 أنثى 45 ابتدائي متزوجة 

دقيقة 20 سنوات 05   08 ذكر 43 متوسط متزوج 

دقيقة 35 سنوات 07   09 ذكر 38 ابتدائي أعزب 

دقيقة 20 سنة 20   10 ذكر 33 ثانوي أعزب 

دقيقة 60 سنة 15   11 أنثى 35 ابتدائي متزوجة 

دقيقة 60 سنوات 10   12 أنثى 28 جامعي عزباء 

دقيقة 20 سنة 37   13 ذكر 48 متوسط متزوج 

دقيقة 35 سنوات 09   14 ذكر 34 ثانوي متزوج 

دقيقة 20 سنوات 09   15 ذكر 36 ابتدائي أعزب 

دقيقة 60 سنة 20   16 ذكر 25 ثانوي أعزب 

دقيقة 60 سنوات 10   17 أنثى 45 ابتدائي متزوجة 

دقيقة 20 سنة 32   18 ذكر 68 ابتدائي متزوج 

دقيقة 20 سنوات 08   19 ذكر 30 ثانوي أعزب 

دقيقة 45 سنة 12   20 ذكر 55 ثانوي متزوج 

دقيقة 20 سنوات 04   21 أنثى 47 متوسط متزوجة 



  :البيانات الشخصية

  .أنثى: اجلنس

  .30: السن

  .ثانوي: املستوى التعليمي

  .عزباء: احلالة املدنية

  .التخطيط: المحور األول

معدناش فكرة على املخططات العمرانية اليت تنفد على مستوى احلي، لكن نسمع اطراف حديث حول  .1

  .البنايات اجلديدة واملقاول يل شادها

  .يف احلقيقة هناك تالعبات يف تطبيقها يف الواقع أماتوجد سياسة يف وضع املشاريع من ناحية الورق  .2

  .يتنقلو لعني املكان بسيارام لكن وجودهم زي عدمهم ومتواطئني مع العمالنالحظ املسؤولني  .3

ال تتماشى مع اخلصوصية الثقافية الن حنتاج لوعي واحلمالت التحسيسية تعرف املواطن بواجباته  .4

  .وحقوقه

ال  اإلداراتمن حيث السكنات تبدو مليحة عادية واكنها قد حتتاج يئة ومرافق ترفيهية ومن حيث  .5

 أواإلدارةاملواطن يفضل يتنقل للمدينة لقضاء حاجاته  es queاألسبابليها املواطن لعدم معرفة إجا يل

  .ال تليب حاجاته

  .استعجالية يتخد القرارات يف وقت ضيق .6

  .معنديش دراية .7

  .التكيف والرضا لدى المواطن: المحور الثاني

احتمال السلبيات ناجتة عن سوء التخطيط وذلك يف البناء يف املساحات اخلضراء يبنو مثال سوق وسط  .1

  .وذلك عن طريق استغالل اليد العاملة التنفيذحي سكين واحتمال ناجتة عن سوء 

  .عند انتهاء املشروع نتكيف مع الوضع وحناول التغيري، احلاجة يل معجبتنيش نبدهلا .2

  .اليت وقعت يف التخطيط يتماشى معها املواطن واألخطاءارجي مقبولةمن ناحية الشكل اخل .3



  .حد ما إىل .4

  .نوافق على التغريات خاص بالنسبة للسكن اخلاص وذلك يرجع لذوق املواطن أكيد .5

 إداراتالزم يديرونا جلنة حي وتكون يف مكتب باين ماشي نروحو لو يف دار هاذي واحدة، والزم على  .6

  .مواطن يف التخطيط التخطيط يشاركو

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :20المبحوث رقم 



  :البيانات الشخصية

  .ذكر: اجلنس

  .55: السن

  .ثانوي: املستوى التعليمي

  .متزوج: احلالة املدنية

  التخطيط: المحور األول

  بصح منعرفش  Des Plansال ال منعرفش على مستوى احلي، بصح نعرف بلي كي يبنو الزم يديرو .1

كي مسوهم على خاطرش مني يبنو مايراعوش التصميم واجلمالية وما نظنش بلي كيما راهم يقولو هادوك 

 Copieاملخططات يطبقوا وما يعطومهش اسم مني يكملو، هذاك املشروع تلقاهم نفس الشيء 

Coller  مكانش فرق.  

ورق تلقاهم يعرفو بلي نعم عندها خطة اسرتاتيجية مرات طبقها يف املشاريع ومرات تبقى حرب على  .2

وتزيد االنتاج بصح هوما  اإلنسانيكون فيها حماصيل تفيد : غري صاحلة للبناء مثل أوهذيك ارض زراعية 

  .يبغو الواجد واالرض يل تكون للبناء ميبغوش يتعبو رواحم، كيما يستغلو ارض جبلية يف البناء

ومرات يكون كاين مشكل باحلي وناس معلباهلملالسفيحوسو غي يدو دراهم من هذاك املشروع وصايي  .3

  .تروح تشتكي بصح والو يقولو واه بصح ميخدموش

يتم االشرتاك من خالل استدعاء املواطنني واطالعهم على املشروع ان كان يناسب وال ال وما هي  .4

ومدرسة  األطفالكتخصيص مساحات خضراء للعب : مثال اإلضافاتالتغريات اليت يرجوا وحىت 

  . مسجد واملرافق الضرورية طبعاابتدائية وحىت

والبالصة يل كانوعايشني فيها من قبل كيما واحد ساكن يف الريف ومتعود على الوسع األفرادعال حساب  .5

  .على خاطرمشعندوش ثقافة تع هذيك السكنة F3وفضاء كبري مينجمش يسكن يف ابارتومو

  psqسمع كارمن ترتعبللسنوات لوخرى، بكري كانت ناس غي ت Para pourهي كاينة سياسة  .6

  . les aggressionكان فيها خوف وناس متحشمش



مصاحل خاصة دير مشروع غي باه يدي دراهم الربح السريع ، بصح يراعو شوية مصاحل املواطن باه  .7

  .مايلقاوش مشكل معاه وال اعرتاض

  .التكيف والرضا لدى المواطن: المحور الثاني

التنفيد كيما نعرفو مشاريع تسلم يف يد مقاولني وكل مقاول كيفاه ال ال ختطيط هو هو ، مشكل راه يف  .1

  .يتبناه وعلى حساب القدرات واالمكانيات

محد اهللا وثاين ينجم واحد  maisال محد اهللا زادو صوحل مراهيش كيما كانت مشي كيما حيب اخلاطر  .2

  .يغري يف السكن تاعو اخلاص على حساب ما حيب

  .ليست ملكه أمالكموافق هذا يكون تشويه للمسكن وحىت اعتداء على  ال منيش .3

ما عنا ما نديرو وحىت لوكان متعجبناش الزم نقبلو بشيء يل راه كاين ماشي كل حاجة الزم تكون كيما  .4

  .حيب اخلاطر، الزم يتعايشومعاها

وش التخطيط املهم عارفني بلي شعب ما يهم déjaما عندي ما نغري اصال هوما قاع ما يدوها فيك و  .5

  .يسكن وموالف يتكيف بطريقة اخلاصة

الزم يكون كاين تصميم ومجالية وختطيط حمكم مع مراعاة املناطق اخلضراء وحاجة املهمة هي االتقان  .6

  .باش ميطرش املواطن للتغيري
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واه عندي قاع اإلمكانيات كيما : "نعم لدينا كل االمكانيات مثل الطابعات وأالت الطبع والسيارات-

voitures ……….est. les machines de tirrage,les photocopies , les 

imprimants 

احيانا حنن نقوم بوضع الدراسة على أكمل وجه ولكن يتدخل املسؤولني يف عملنا وأحيانا تكون خمطط -

 حنا des fois: " استعجايل خيدم أصحابه وأقارم وهذا يدفع بتغيري الدراسة بالرغم من عدم الرضى

على أكمل وجه ولكل يدخلوا مسائيل يف خدمتنا يقولك بديل ديري هنا هكا وقلعي هاذيك،   Etudeنديروا

des fois يكونprogramme et urgent   خيدم أصاحبه وبن عمهم مال تعاودي قاعetude 

malgres ا وهكا ميخليكش ختدم ماكيش راضيةou charge`   كيما تبغي  

لديها عدة سنوات ومل تنتهي االشغال مثل حمطة نقل املسافرين يف طريق عني قامسة  أحيانا جند بعض املخططات- 

 desتصيب  des fois'' : هي مشروع قدمي كل الواليات انتهت من اجناز هذا املشروع اال والية تيارت

projet قاع عندهم شحال من عام وما كملوش كيما حمطة نقل املسافرين يف طريق عني قامسة هي مشروع قدمي 

  ".واليات كمل فيها غي تيارت يل قعد

  .مسعت jamaisشاهذا التخطيط فهمين أنا : ماذا تقصد بالتخطيط وضحلي ليس لديا بالتخطيط- 

 احيانا ميكنك االستفادة من أفكار املواطنني أحسن من االدارة عندما تسئليه عن مصدر املاء كقول أحدهم يابين

خرتات تصيب شعيب يعاونك خري ما إدارة كي تسقسيه : اتبع الطريق على نفس املسار ستجد مصدر املاء االصلي

  ".وليدي كما راك أرووح طول تصيب رأس تاع العني"على مصدر تاع ماء كقول أحدهم شوف 

  ".ء الناس غاية ال تدركشعيب قد ما ديرلوا ما يرضاش وإرضا: "املواطن الميكنإرضاءهوارضاء الناس غاية التدرك- 

لوكان جات كاين مراقبة والدولة تعاقب شعب ويكون قانون ردعي : "جيب أن تكون مراقبة وقوانني ردعية - 

يل قدموا ومكاش يل حاسبوا يتعاندوا، شعيب  l’extentionتشويف إال يديرهكا بسيف هو كي يشوف جاروا دا

  .....".كي تضربوا يف جيبوا يسقم 

 lesلوكان جاو يديروا : "ارات من أجل توعية املواطنني مثل اشهارات لوازم التجميلجيب اقامة اشه- 

publicities على صواحل يل توعي شعب كما راهم يديرواles publicities  على

Maquillage."....... 

  .''.....واه نعرف التخطيط عرف زرق "..... :ال يعرف املواطن التخطيط بصورة واضحة

نبغوا  F4ويديروF3شاهوا ختطيط حنا نطالبوا بـ : "....ماذا يقصد بالتخطيط حنن نطالب  بالسكنات الواسعة- 

  .الوسع

إيه راين ....خمططات تاع واش ؟ : "..... إين أرى بعض االجنازات السكنية.....ماذا تقصد ذه املخططات؟- 

  ....".نشوف فيهم يبنوا وحد السكاين 



راين يف urbanistواه نعرفهم راىن.....'': ملخططات النين انتمي اىل هذا اال نعم لديا دراية با- 

domainedonc  م، أحنا رانا نقروا عليهم ونديرهم نسمع."..... 

يوجد سياسة يف تنفيذ املشاريع قبل الشروع يف عملية البناء وذلك مبعاجلة االراضي ان كانت صاحلة للبناء - 

واه كاينة : "....ختصني من اجل القيام بقياسات حول االرض من اجل وضع خمططوبعدها يتشاورون مع امل

إذا يقدروا يبنوا فيه ومن بعد يتشاورا فيه مع  Le terrainسياسة يف تنفيذ املشاريع قبل ما يبنوا يعاجل 

urbainste باش يوزنوا األرض ويديروهلاplan  .....''.  

  ".ة بصح قليلةكاين سياس: "...يوجد ساسة لكنها ناقصة- 

  ....".كاين تدخل بصح حىت نشتكي وتعاودي : "...يوجد تدخل السلطات لكن بعد إصرار- 

مصاحل خاصة يدير املشروع غي باه يدىي دراهم الربح السريع .... '' :مصاحل خاصة من اجل كسب املال- 

.".....  

  ....".جامي تدي الدولة رأي الشعب يف صواحلها : ".....تقوم الدولة باشراك املواطن ال- 

حنا "...وأيضا ...." حنا ما يشاركوناش يف صواحلهم : "....اليقومونباشراكنا يف مصاحلهم وايضا ال يهتمون بنا- 

  ...".قاع ميحوسوش علينا 

بعني يدوا م حياولوا ز ال"  :لى الريفيني التعامل مع املدينةجيب أخذ بعني االعتبار خبصوصية اتمع ألنه يصعب ع- 

  ."االعتبار اجلانب الثقايف للمجتمع خلاطرش اغلب العروبية دخلوا املدينة ومعرفوشكيفاش يتعاملوا مع املدينة 

راك تشويف يف املشاريع "... :املشاريع اجلديدة حسب رايهم تتماشى مع العصرنة لكنها يف احلقيقة غري صاحلة - 

يل رآهم يديرهم جدد يقولك راها تتماش مع العصرنة والتطور بصح كون جي فالصح تصيبهم مرتكيلها 

  ...".جدها

ها ندي هذاك الطريق باه نلعبوا فيه "..... :أستويل على هذا الطريق من أجل لعب االطفال و نشر الغسيل- 

  .''...الذراري وال ننشر فيه القش 

  .''....ماعندنا مانديروا ....نتكيفوامعاها ....:"ليس بيدنا حيلة...تكيف مع املخططات ن- 

  


