


 

 

ىل لك إذلين حيرتفون من أ جل أ ن ينري إمؼمل خمتلف جوإهب  حياتنا:  إ 

 إل س تاذ يف إجلامؼة وإمطامب يف إملكتبة وإمباحث يف إخلرب...

.غاية هلولك من إختذ منارة إمؼمل ىدفا و   

 

 

 

 

 



 

  

 أ شكر هللا غز وجل إذلي أ حاطين بؼظمي فضهل وسؼة رمحتو.  

أ شكر إمس يد إملرشف د/ خملوف بشري إذلي أ حاطين جبزيل حلمو 

وطول صربه وتكرم ػليا ابل رشإف ػىل ىذإ إمؼمل برحابة صدره وصربه 

 مؼي ل جناز ىذإ إمؼمل.

 –مس تغامن  –أ شكر أ ساتذيت إمكرإم جبامؼة غبد إمحليد بن ابديس 

جناز ىذإ  وجزيل إمشكر ملك من ساػدين من قريب أ و بؼيد من أ جل إ 

 إمؼمل إملتوإضع.
 

 

 

 

 



 

 فهرس المحتوٌات 

 

 تلموضوع                                                              تلصفحة

01مقدمة عثمة.......................................................... -  

  المدخل المنهجً للدراسةالفصل األول :  -

 

  02تْطثر تلنظري وتلتصوري للدرتسة.......................... -أؤ
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:العامة    مقدمة  
فهً تلوجه تلخثرجً للبٕد وتلمحرك تلدتخلً  تعتبر تلمدٌنة طرتز متمٌز للحٌثة تٔجتمثعٌة و تْنسثنٌة 

لمحٌطهث تٔقتصثدي وتٔجتمثعً فهً أدتة و نتٌجة للتنمٌة تلوطنٌة فً ذتت تلوقت، وهً قبل كل ذلك ظثهرة 

 تجتمثعٌة ترتبط وجودهث بوجود تلمجتمع تْنسثنً.

شثر ظثهرة تِحٌثء ؼٌر ولعل أكبر تحدي توتجهه تلبلدتن تلنثمٌة على تلخصوص فً تلعصر تلحثلً هو تنت

فبثلرؼم من محثؤت هذه تلبلدتن و تلمجهودتت تلتً تبذلهث ٌْجثد حل ْسكثن هذه تلفبثت  تلمخططة

تلمحرومة إٔ أنهث تبقى مجهودتت نثقصة وؼٌر كثفٌة ، وتشكل تِحٌثء ؼٌر تلمخططة ظثهرة تجتمثعٌة نتٌجة 

تلمدن، و بثلتثلً عدم قدرتهث على تلتوسع تلمخطط من سرعة تلتحضر و ترتفثع درجثت تلهجرة تلرٌفٌة نحو 

نثحٌة و قلة تْمكثنٌثت تلمثدٌة تلمتثحة لهث لحل مشكلة أزمة تلسكن تلتً تعٌشهث. و هكذت فإن تشكل تِحٌثء 

ؼٌر تلمخططة مث هً فً تلوتقع إٔ تستجثبة شرعٌة للتحضر تلسرٌع فً تلبلدتن تلتً ٔ تستطٌع و ٔ ٌمكن لهث 

ح قثدرة على توفٌر إسكثن حقٌقً لسكثن تلحضر تلذٌن ٌتزتٌدون بوتٌرة عثلٌة.أن تصٌ  

وقد أكد تلدترسون و تلبثحثون فً مجثل تلدرتسثت تلحضرٌة لّحٌثء ؼٌر تلمخططة أنهث أكثر تِحٌثء تنتشثرت 

ري مكثؾ فً مدن تلعثلم تلثثلث، و خثصة بعد تلحرج تلعثلمٌة تلثثنٌة حٌث تعرضت هذه تلدول إلى نمو حض

ترجع أسبثبه إلى زٌثدة تلنمو تلطبٌعً للسكثن من نثحٌة و تحسن تِحوتل تلمعٌشٌة و تلصحٌة من نثحٌة 

أخرى، إضثفة إلى ترتفثع معدل تلهجرة من تلرٌؾ إلى تلمدن، و من ثم تصبح مدن تلعثلم تلثثلث ؼٌر قثدرة 

تلنثس إلى تْقثمة فً أحٌثء ؼٌر مخططة  على موتجهة تلمتطلبثت تلضرورٌة لجمٌع تلسكثن فٌلجؤ تلكثٌر من

 تنعدم فٌهث شروط تلحٌثة تلحضرٌة.

و تلجزتبر كؽٌرهث من دول تلعثلم تلثثلث تلتً عرفت تنتشثر هذت تلنوع من تِحٌثء بمدنهث،حٌث ٌإكد علمثء 

لحقبة تٔجتمثع بثلجزتبر إلى أن سكثن تِحٌثء ؼٌر تلمخططة هم نتثج عملٌثت تثرٌخٌة كبرى ترجع إلى ت

تٔستعمثرٌة و أن تطور ظثهرة سكثن هذه تِحٌثء هً نتٌجة وتعبٌر عن تحضر سرٌع و ؼٌر مخطط، كمث 

أن تزتٌد ظثهرة تلهجرة و ترتفثع وتثبرهث سبج تلسٌثسة تلسكنٌة ؼٌر تلسلٌمة مع عدم إعطثء أهمٌة لسكثن 

  تِحٌثء ؼٌر تلمخططة.

   الفصل األول :المدخل المنهجي للدراسة :



 

اإلطار النظري والتصوري للدراسة : -1  

لقد تعرضنث إلى مختلؾ تلمدتخل تلنظرٌة تلتً تنثولت مسؤلة تِحٌثء ؼٌر تلمخططة وتلتً تمحورت      

حول مختلؾ تِسثلٌج وتلجوتنج تلتً ٌمكن معثلجة ودرتسة وتحلٌل أوضثع هذه تلمنثطق تلتً تعج بهث مدننث 

معرقلة لسٌثسثت تنموٌة مختلفة ، ورؼم تبثٌن تلمقثربثت وتْسهثمثت وكظثهرة متفشٌة أو متعددة تِطرتؾ و

تٔمبرٌقٌة فً تحلٌل هذه تلظثهرة وأسبثبهث ومرتحل تطورهث إٔ أن هنثك قوتسم مشتركة تتركز حول تلنقثط 

 تلتثلٌة :

ٌرتبط تلبنثء تٔجتمثعً وثقثفة تلسثبدة حسج طبٌعة تلمكثن وتلمنطقة تلمتوتجدٌن بهث . -1  

لّحٌثء ؼٌر مخططة لهث أبعثد تجتمثعٌة وتقتصثدٌة وثقثفٌة . -2  

هنثك عٕقة دتلة بٌن معدل توتجد هذه تِحٌثء ؼٌر تلمخططة ونمو تلعمرتنً . -3  

تفتقر جل تِحٌثء ؼٌر تلمخططة ِبسط وأدنى شروط تلحٌثة وتٔستقرتر . -4  

رتم وتِمرتض تٔجتمثعٌة تلمختلفة .تنشثر وتسع لّوضثع تٔجتمثعٌة تلمزرٌة لٕنحرتؾ وتْج -5  

ٌسثهم تلتهمٌش فً تختٕل صورة تلذتت عند تلفبثت تٔجتمثعٌة وخثصة تلشبثج تلعثطل عن تلعمل . -6  

تلشعور بفقدتن تلمعثٌٌر وتنعدتم تِمن . -7  

ل ظثهرة مشكٕت عدم تلفعثلٌة تلسٌثسٌة وفشل تلجهثز تلمركزي وتْدتري وفشل تلسٌثسثت تلتنموٌة فً ح -8

 تِحٌثء ؼٌر تلمخططة.

عدم توجٌه تلهجرة وتفعٌل تلظهٌر تلرٌفً . -9  

عدم تهٌبة تلموتقع للتجدٌد تلحضري وحٌثزة تلملكٌة . -10  

عدم تٌجثد حل لقثطنً تِحٌثء ؼٌر تلمخططة من إدمثجهم فً تلحٌثة تلحضرٌة . -11  

تلمخططة وترتبثط تلقثبمة على تلوضعٌة  من خٕل هذه تلنقثط ٌتضح للمنظرٌن ودترسً تِحٌثء ؼٌر -12

 تٔجتمثعٌة وتٔقتصثدٌة وعٕقتهث بثلنمو تلعمرتنً .

كمث تبٌن من خٕل تلنقثط تلسثلفة تلذكر مدى مسثهمة تلفثعلٌن تلرسمٌٌن فً وضع سٌثسة تلمدٌنة وتوجٌههث 

تنطلق من مقولة معرفٌة مفثدهث  وتنفٌذهث . ولهذت فإن تلدرتسة تلرتهنة لّحٌثء ؼٌر تلمخططة وتلنمو تلعمرتنً

، أن تِحٌثء ؼٌر تلمخططة هً من مشكٕت تلمٕزمة وتلتً مثزلت لحد تَن تشكل عببث ثقٌٕ على 

 تلسٌثسثت تلتنموٌة .

 وتنطٕقث من هذت نحثول فً بدتٌة هذت تلفصل تحدٌد تٔشكثلٌة تلبحث .



 

 تحديد اإلشكالية :  -2

تلثثلث تلتً تعرؾ مدنهث توسعث ملحوظث قد تكون دوتفع هذت تلنمو  من دول تلعثلم رتعتبر تلجزتب    

تجتمثعٌة كثلنزوح تلرٌفً إلى تلمدن وأخرى تقتصثدٌة كثنتشثر تلمنثطق تلصنثعٌة ممث ٌإدي إلى تؽٌر فً 

تلنسٌج تلعمرتنً وبثلتثلً تؽٌر تلبنثء تٔجتمثعً ، وهذت تلوضع كمث سبق تلذكر لم تكن تلجزتبر بمنبً عنه 

ذ سرعثن مث رتفق تلنمو تلحضري تلذي عرفته فً سنوتت تلتنمٌة تلمكثفة ، تشكل أحٌثء بكثملهث فً إ

حوتشً تلعدٌد من تلمدن ، وحتى فً بعض تلمدن نجد تأحٌثء ؼٌر مخططة كثنت فً بدتٌة نشؤتهث تمثل 

مخططة وفقٌرة ،  مركز تلمدٌنة وفً ظل تلٕمبثٔة وتْهمثل تحولت هذه تِحٌثء إلى أحٌثء هثمشٌة ؼٌر

تفتقر ِبسط تلمرتفق وتلخدمثت و إلى أبسط تلتفثتة من طرؾ تلدولة ،لذت نسعى من خٕل هذه تلدرتسة إلى 

إبرتز أنه إذت كثن فً تلوتقع حً ؼٌر مخطط كمث سبق تلذكر فمث هو تلحً ؼٌر تلمخطط ؟ ومعرفة 

خططة وكٌؾ ٌنظر علمثء تٔجتمثع خثصة تلمعثٌٌر وتلقٌم تلتً تصنؾ حسبهث تِحٌثء إلى رتقٌة أو ؼٌر م

فً تلمجثل تلحضري إلى هذه تِحٌثء ، وكٌؾ ٌصنفونهث ، و مث هً تلدرتسثت تلحضرٌة تلتً قثمت بهث 

تلدولة تلجزتبرٌة كؽٌرهث من تلدول تلعثلم حول هذه تِحٌثء فً تطثر خلق توتزن حضري بٌن مختلؾ 

 حضري بثلمدن تلجزتبرٌة .تِحٌثء دتخل تلمدٌنة وتلقضثء على تلتخلؾ تل

وفً خضم مث تعٌشه تلمدن تلجزتبرٌة من مشكٕت ، فثن مدٌنة مستؽثنم كؽٌرهث من تلمدن تلؽرج 

تلجزتبري تلتً تضم بعض هذه تِحٌثء تلقدٌمة ، ورؼم حدتثة نشؤتهث وظهور أحٌثء جدٌدة ذتت مسحة فنٌة 

أسثسث فً تلكثثفة تلسكثنٌة تلكبٌرة تلنثتجة عن وجمثلٌة إٔ أنهث توتجه تلكثٌر من تلتحدٌثت تلتً تتمثل 

تلهجرة تلرٌفٌة ، هذه تِخٌرة تلتً كثنت أحد تِسبثج تلربٌسٌة فً ظهور ونشؤة تِحٌثء ؼٌر تلمخططة 

 دتخل تلمدٌنة وعلى ضوتحٌهث .

ومن بٌن تِحٌثء ؼٌر تلمخططة بمدٌنة مستؽثنم نجد حً رتدتر حٌث ٌمثل هذت تلحً نموذجث حٌث عن 

لتخلؾ دتخل تلمدٌنة . ونستكشؾ هذت من خٕل وضعٌة تلمسثكن أي تْطثر تلفٌزٌقً لهذه تِحٌثء وكذت ت

تدهور تلحثلة تٔجتمثعٌة ِفرتد تلحً وتنتشثر مختلؾ تَفثت تٔجتمثعٌة بهذه تِحٌثء ِنهث تبقى بعٌدة من 

رٌمة ، تلمخدرتت ، تٔنحرتؾ مرتقبة تلسلطثت تلمحلٌة وبثلتثلً تحول إلى بإر وموتقع ٔنتشثر تلج

 وتلتوسل .

ومنه ٌبقى تْشكثل تلمطروح هو : مث وتقع تِحٌثء ؼٌر تلمخططة لمجتمع مدٌنة مستؽثنم ؟ كٌؾ نشؤت 

 هذه تِحٌثء ؟ وكٌؾ ٌتعثٌش سكثن تلحً مع وتقعه فً ظل تِوضثع تلرتهنة ؟



 

 فروض الدراسة : -3
  

أسثسث على تلحدس و  وهً تعتمد ،تلمشكلة بدقة ووضوحث تعتبر تلفروض تلعلمٍة أكثر صور تلتعبٍر عن

فبعد تحدٍد مشكلة تلبحث أو  ،مجرٍثت تلبحث لو هذت من خٕ ،تلتخمٍن وتتطلج برهنة لتؤكٍده أو نفٍه

فثن تلبثحث  ،تلظثهرة تلمرتد درتستهث و تٔطٕع على تلدرتسثت تلسثبقة ذتت تلعٕقة بثلموضوع تلمبحوث فٍه 

مإقتة أو أولٍة ٍجري تختبثرهث بؤسلوج أو أسثلٍج مختلفة  لمعٍنة تكون بمثثبة حلو ٍقوم بإٍجثد فرضٍثت

تلدرتسثت و تلبحوث تلتً لهث  لذلك.و بهذت فثن فكرة تلفروض تبلورت لدٍنث من خٕ للتؤكد من صحتهث أو نفً

ٌر ؼعٕقة بموضوع بحثنث بثْضثفة إلى تلدرتسة تٔستطٕعٍة تلتً قمنث بهث عبر مجموعة من تِحٍثء 

 لتلمحٍط تلعمرتنً لمدٍنة سوق أهرتس تلشًء تلذي سه لتلمنتشرة عبر ضوتحً تلمدٍنة أو دتخ تلمخططة

 عملٍة كتثبة تلفروض على تلنحو تلتثلً:

 لمخططة تسثهم فً تشوٌه تلمنظر تلجمثلً للمدٌنة.تِحٌثء ؼٌر ت

 .مستؽثنم بمدٌنة تلمخطط تلعمرتنً للنمو معٌقة ظثهرة تلمخططة ؼٌر تِحٌثء -

 شخصٌته وتكوٌن تلفرد تنشبة طرٌقة على مخططة ؼٌر تلحضرٌة تلمنثطق فً تلمخطط ؼٌر تْسكثن ٌإثر -

. 

 . للموتطن وتلنفسٌة تٔجتمثعٌة تلحٌثة نوتحً مختلؾ على تلمخططة ؼٌر تِحٌثء فً تْسكثن ٌإثر

 4- أهداف الدراسة :

لكل درتسة أو موضوع أهدتؾ ٌرجو تلبثحث تلوصول إلٌهث ، وترمً درتستنث تلرتهنة إلى تحقٌق تِهدتؾ 

 تلتثلٌة :

ٌهدؾ هذت تلبحث إلى مقثربة تلعٕقة تلتً تضعهث تِحٌثء ؼٌر تلمخططة دتخل تلمحٌط تلعمرتنً . --  

تلوقوؾ على تٔختٕٔت تلمورفولوجٌة تلتً تلحق بثلنسٌج تلعمرتنً جرتء توتجد تِحٌثء ؼٌر تلمخططة . --  

تهدؾ تلدرتسة إلى تلتعرؾ على تلمستوى تٔقتصثدي وتٔجتمثعً و طبٌعة تلسكن لسكثن هذه تٔحٌثء . --  

ٌر تلمخططة من تلنمو تلعمرتنً .تهدؾ تلدرتسة إلى  تلوقوؾ على مدى تلوعً بؤبعثد ظثهرة تِحٌثء ؼ --  

تهدؾ تلدرتسة إلى لفت نظر تلقثبمٌن على شإون تلمدٌنة إلى خطورة تلوضع تلرتهن وتلبدتبل وتلحلول  --

 تلممكنة .



 

تهدؾ تلدرتسة إلى معرفة تلعوتمل تلتً تسثعد على نمو تِحٌثء ؼٌر تلمخططة فً تلمدٌنة . --  

تِحٌثء ؼٌر تلمخططة .معرفة وإبرتز أهم تلمشثكل وخصثبص  --  

تلسعً إلى تلتعرؾ على تِصول تٔجتمثعٌة وتلجؽرتفٌة للسكثن مجتمع تلبحث سعٌث ورتء تحلٌل تلعوتمل  --

تلمسثعدة على نمو تِحٌثء ؼٌر تلمخططة فً تلمجتمعثت تلحضرٌة ومحثولة كشؾ آرتء تلسكثن فً طرٌقة 

 حل تلمشثكل تلموجودة بهذه تِحٌثء .

سبثج تلفعلٌة لتفشً ظثهرة تلبنثء ومشكٕت تْسكثن ؼٌر تلمخطط ،ومحثولة تلتعرؾ على معرفة تِ --

 تلجوتنج تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة وتٌٔكولوجٌة لهذت تلنوع من تْسكثن.

تشخٌص تلوتقع تلفعلً لّحٌثء ؼٌر تلمخططة وتِسبثج تلتً أوجدته. --  

تْسكثن على تلنوتحً تلصحٌة وتلبٌبٌة وتٔجتمثعٌة  تلتعرؾ على تَثثر تلتً ٌفرزهث هذت تلنوع من --

 وتلنفسٌة وتلتربوٌة

 أهمٌة الموضوع :  -5 

إن أي بحث ٔ ٌخلو من أهمٌة أو ؼثٌة ٌرجو تلبثحث تلوصول إلٌهث ، وتتمثل درتسة وتقع تِحٌثء ؼٌر 

 تلمخططة دتخل مجتمع مدٌنة مستؽثنم فٌمث ٌلً :

حٌثء تلتً كثنت تعبر عن خصثبص تجتمثعٌة وثقثفٌة وعثدتت وتقثلٌد ، تفتقد إعطثء تلصورة تلحقٌقة لهذه تِ -

 تلكثٌر من جوتنبهث فً ظل تلتؽٌرتت وتلتطورتت تلتً تشهدهث تلٌوم .

إبرتز تلشثكلة تلجدٌدة تلتً أصبح علٌهث هذت تلمجثل تلسكنً فً خضم تلتطور وتلتؽٌر تلحضري ، حٌث -

لى تبسط تلتفثتة من طرؾ تلدولة فً تحسٌن مجثلهث وتلبٌة حثجثت تلسكثن أصبحت هذه تِحٌثء تعثنً وتفتقر إ

 تلٌومٌة .

وتعتبر تلدرتسثت تلحضرٌة بصفة عثمة ودرتسة مشكٕت تِحٌثء ؼٌر تلمخططة بصفة خثصة من تلدرتسثت 

تلحدٌثة تلتً مثزتل تلبحث فٌهث جدٌدت وؼٌر متكثمل ، بحٌث لم ٌصل إلى وضع نظرٌة شثملة ومتكثملة لفهم 



 

ٌط تلحضري تْنسثنً وتلبٌبً ظثهرة تِحٌثء ؼٌر تلمخططة ، وكٌفٌة ظهورهث ونموهث ، وتؤثٌرتتهث على تلمح

 وتلمورفولوجً.

 : دوافع اختٌار الموضوع 

 كثنت دوتفع تختٌثر بحثنث متعددة ومختلفة نذكر منهث :

رؼبتً للخوض فً هذت تلمجثل بثعتبثره موضوعث هثمث وذو صلة بتخصص تلدرتسة . -  

تلجؽرتفٌة تلوتحدة من تلنمط مٕحظة تٔختٕؾ وتلتنوع أو تلتدرج فً تلنسٌج تلعمرتنً دتخل تلرقعة -

 تِوروبً إلى تلنمط تلعربً إلى تِنمثط وتِشكثل تلهندسٌة تلحدٌثة .

مٕحظة تلتقهقر وتلتدهور فً تلعٕقثت تٔجتمثعٌة تلذي تعرفه تلمدٌنة خصوصث مع تنتشثر أكبر تَفثت  -

معرفة مث إذت كثنت بعض تِحٌثء تٔجتمثعٌة خطورة كثلجرٌمة وتلعنؾ وتلمخدرتت ،تِمر تلذي دفع بنث إلى 

 ٔ تعرؾ مثل هذت تلنوع من تلمشكٕت تٔجتمثعٌة .

شٌوع مظثهر تلتخلؾ دتخل تلمنطقة وتلذي ٌظهر بوضوح فً تلشكل تلفٌزٌقً للمنطقة وتلمسكن ، وأٌضث  -

ة تلتً تظهر مظثهر تٔنحرتؾ وأنمثط تلسلوك تلتً تعبر عن تلتفكك تٔجتمثعً ومظثهر تلفقر بؤشكثله تلمختلف

فً حثٔت تلحرمثن تلمثدي تلذي تعٌش فٌه تِسرة ، وتؤثٌر كل هذه تلظروؾ وتلخصثبص تلفٌزٌقٌة 

 وتٔجتمثعٌة وتٔقتصثدٌة على تلتكوٌن تلمعرفً لّسرة ونظرتهث لمستقبل وأسلوج طرٌقة تلحٌثة .

فً تتجثهثت ٌصعج تلسٌطرة إهمثل هذه تِحٌثء من حٌث تلدرتسة ، وتٔهتمثم سوؾ ٌجعل تِمور تسٌر  -

علٌهث وخثصة أن تلك تِحٌثء تشهد نموت متزتٌدت ، ومن ثم فإن أهمٌة رصد درتسة لهذه تِحٌثء ٌعد ضرورة 

 سوتء لموتجهة تلوتقع أو تلتخطٌط تلحضري للمستقبل. .

عرقلة تلبنثء ؼٌر تلمخطط للمشثرٌع تٔستثمثرٌة . -  

لمتقدمة وتلنثمٌة.كون هذت تلموضوع قد مس أؼلج تلدول ت -  

 

 

 



 

لنظرٌة االٌكولوجٌة :ا -6  

 أ - المدخل االٌكولوجً الكالسٌكً :

وهً تلنظرٌة تلتً تبحث فً مدى تؤثٌر تلظروؾ تلمكثنٌة وقضثٌث تلتحضر ونمو تلمدن  وتلتجمعثت 

ن بودتن : تلحضرٌة ونجد من بٌن روتد هذه تلنظرٌة " تبن خلدون" من علمثء تلعرج ،ومن أوروبث نجد كل م

 ومونتسٌكٌو :

وتنطٕقث من تلربع تِول للقرن تلعشرٌن ظهر تتجثهث جدٌدت على ٌد روتد مدرسة " شٌكثؼو" بزعثمة كل من 

"بثرك" وبٌرجس ، حٌث تعتبر تن تلمدٌنة هً عبثرة عن نظثم لٌكولوجً فً تؽٌٌر مستمر ،و إن كل مث 

ٌطلق علٌه " تٌٔكولوجٌث تلبشرٌة " وتلتً تتمحور ٌتعلق بثلجثنج تْنسثنً و تلبشري دتخل هذه تلمدن 

درتستهث حول تلقٌم وتلمعثٌٌر تلثقثفٌة ، تلتً تحكم سلوك تِفرتد ، وهذت تمٌٌزت لهث عن تٌٔكولوجٌث  تلحٌوٌة ، 

 تلتً تهتم بثلتركٌج تلمثدي وتلحٌوي للبٌبة ، وتلتوزٌع تلمكثنً ِفرتد تلمجتمع كمث كثن ٌنظر إلٌهث سثبقث .

مثدتم تلمدٌنة فً نظر "بثرك" وزمٕبه هً عبثرة عن نظثم دٌنثمٌكً فً تفثعل مستمر فقد تهتمت هذه و

تلنظرٌة بثلعملٌثت تلتً تمس تلتؽٌٌر تلحضري : كثلتشتت ، وتلتركٌز وتلمركزٌة وتلٕمركزٌة ، وتلعزل 

، وكذلك تلتوزٌع تلجؽرتفً  ،وتلؽزو ، وتٔحتٕل ، وهذت تبعث لنوعٌة تلحركٌة تلحضرٌة تلتً تمس تلمجتمع

 لّفرتد وتلخدمثت ، بثْضثفة إلى تٔمتدتدتت تلطبٌعٌة .

وإذت رجعنث إلى تلنظرٌة تٌٔكولوجٌة لمعرفة كٌؾ قسمت تلمجثل تلحضري وتستعمثل تِرض ، نٕحظ أنهث 

ركزت على تلنوتحً تٔجتمثعٌة وتٔقتصثدٌة للحٌثة تلبشرٌة فمثٕ فً تلبحث تلذي قدمه " ترنست برجس" 

 حول تلمدٌنة " شٌكثؼو " ، قسم تلمدٌنة إلى خمسة منثطق أو دوتبر 

ة تلمركزٌة تتجمع فٌهث نشثطثت تِعمثل وتلتجثرة وتلخدمثت تْدترٌة ،و و دوتبر تٔنتقثل ، وهً فثلدتبر

تلمنطقة تلتً تحٌط بثلمركز تحتلهث تلفبثت تلمحرومة وتلفقٌرة كثلزنوج وتلمهثجرٌن تلجدد وتلبورتورٌكٌن ، 

ة على محٌط تلمصثنع تْنتثجٌة هذه تلفبثت تلفقٌرة تقٌم فً سكنثت حضرٌة متدهورة على شكل أكوتخ متدتخل

و تلحرفٌة  تلصؽٌرة ، ثم تؤتً بعدهث منطقة أو دتبرة إقثمة تلعمثل ، حٌث ٌقٌمون بثلقرج من أمثكن عملهم ، 

ثم ٌؤتً نطثق أو دتبرة تلسكن تلمترؾ وتِكثر ٌسر ، تلذي ٌتشكل من تلبنثءتت تلفخمة وتلعمثرتت ذتت تلشقق 

ؽنٌة تلمٌسورة ، وأخٌرت ٌؤتً تلنطثق تلممتد إلى تلخثرج تلمدٌنة ، حٌث ٌشكل تلمرٌحة ، وتسكنهث تلطبقثت تل

نقطة تلتقثء تلموتصٕت على شكل تنوٌة مشتتة ، تقع على جوتنج تلطرق وتلموتصٕت تْشعثعٌة ، تلمإدٌة 



 

 إلى مركز تلمدٌنة 

أنهث نظرٌة مثثلٌة ، بحٌث  ولكن بثلرؼم من أهمٌة درتسة " بٌرجس " إٔ أن بعض تلنقثد ٌنظرون إلٌهث على

تؤكد من بعض  تلدرتسثت تٔمبٌرٌقٌة تلتً أجرٌت بعد ذلك ، أن تلتقسٌم تلذي قدمه " بٌرجس " ٔ ٌمكن 

تطبٌقه على كل تلمدن وكل تلمجتمعثت ، وكرد على هذه تلنقثبص ظهر تصور آخر للتقسٌم تلحضري 

ذي نظر إلى قضٌة تستعمثل تِرض وتقسٌم وتستؽٕل تِرض ، سمً بمدخل تلقطثع " لهومر هوٌت : تل

تلمجثل تلحضري على أسثس إٌجثر تلمسثكن وبثلتثلً ربطهث بدخل تِفرتد وتلفبثت تلطبقٌة ، حٌث قسم 

تٔسكثن تلحضري إلى ثٕث مستوٌثت متدرجة فً تصثعدهث  حسج مستوى تٌْجثر وتبعث لنوع وطبٌعة 

 تْسكثن :

تلفقٌرة وذتت تلدخل تلمحدود وإٌجثره منخفض  إسكثن موجه إلى تلفبثت تلحضرٌة -  

إسكثن موجه إلى تلفبثت تلحضرٌة تلمتوسطٌة ذتت تلدخل تلمتوسط وإٌجثره متوسط  -  

إسكثن موجه إلى تلفبثت وتلطبقثت تلحضرٌة تلؽنٌة وتلمٌسورة وإٌجثره مرتفع . -  

 

 النظرٌة الماركسٌة :  -ب

تطور وتلنمو تلحضري تسٌرهث تلقوتنٌن تلمثدٌة تلموضوعٌة ٌعتبر أصحثج تٔتجثه تلمثركسً أن حركة تل

تلتً تحكم تلمجتمع تلحضري ، ولٌست تلقٌم تلثقثفٌة ، فثلبنثء تلتحتً تلذي تشكله تلقوتنٌن تٔقتصثدٌة هً تلتً 

تإثر على تلبنثء تلفوقً تلذي تشكله تلمعثٌٌر وتلقٌم تلثقثفٌة و تلسٌثسٌة ، وبثلتثلً تخضع تطور تلمجتمع 

وتلحٌثة تلحضرٌة دتخل تلمدن إلى تلعٕقة تلجدلٌة أو تلدٌثلكتٌكٌة مث بٌن تلبنثء تلفوقً تلذي تشكله تٔفكثر 

وتٌْدٌولوجٌثت تلتً تحملهث تلطبقة تلحثكمة وتلسٌثسٌٌن ، وتلبنثء تلتحتً تلذي ٌشكله تٔقتصثد وعٕقثت 

 تْنتثج.

 تلمجتمع تلحضري عبر مرتحل تطوره تلتثرٌخٌة . ولهذت ركز "مثركس " على تلتنثقضثت تلتً تحكم سٌر

وٌقسم مثركس بنثء تلمجتمع تلحضري إلى طبقتٌن ربٌسٌتٌن ، تلطبقة تلمثلكة )مٕك ، إقطثع ، رأسمثلٌٌن ( 

تبعث لمرحلة تلتطور ونمط أسلوج تْنتثج ، هذه تلطبقة تعٌش حٌثة حضرٌة ٌسودهث تلبذخ وتلترؾ ، وتقٌم فً  

تلرتقٌة تلتً تتوفر على تْسكثن تلمتطور فً مرتكز تلمدن تلحضرٌة ، أو فً تِبرتج  تِحٌثء تلحضرٌة 

وتلقصور تلفخمة تلتً توجد على ضوتحً ومخثرج تلمدن وتلطبقة تلعمثلٌة تلكثدحة تلتً تتبع قوة عملهث إلى 



 

فرؼم أن تلطبقة  تلرأسمثلً وصثحج وسثبل تْنتثج من أجل تلحصول على قوتهث تلٌومً لٕستمرتر فً تلحٌثة

تلعمثلٌة هً تلتً تنتج تلثروة وهً تلتً تنتج تْسكثن إٔ أنهث ٔ تستفٌد من إنتثجهث هذت ، حٌث ٌتحول ربحه 

إلى جٌوج أصحثج رإوس تِموتل ، وتبقى تلطبقة تلعمثلٌة تقطن تِحٌثء تلحضرٌة ؼٌر تلمخططة على 

 ث فً تلسكنثت على شكل أكوتخ وبٌوت قصدٌرٌة .هوتمش تلمدن ، أو بثلقرج من تلمصثنع تلتً تشتؽل فٌه

وٌرى " مثركس " إن هذه تلعٕقة تٔستؽٕلٌة تلتً تحكم تلحٌثة تلحضرٌة دتخل تلمدن وعبر تلمصثنع ومرتكز 

تْنتثج هً تلتً تدفع بثلطبقة تلعمثلٌة إلى أن تعٌش فً صرتع دتبم مع طبقة أصحثج رإوس تِموتل من 

ٌن ظروؾ حٌثتهث تٔجتمثعٌة وتٔقتصثدٌة ، وحصولهث على تْسكثن تلمٕبم تلذي أجل تفتكثك حقوقهث وتحس

 ٌتوفر على خصثبص تْسكثن تلحضري.

 الدراسات السابقة :-7 

، تِحٌثء  تضم كل تلمدن تلكبٌرة فً تلعثلم أحٌثء ؼٌر تلمخططة بتسمٌثت مختلفة منهث تِحٌثء تلشعبٌة تلقدٌمة

، أحٌثء تلصفٌح وؼٌرهث من تلتسمٌثت إٔ أنهث تشترك فً نفس تلخصثبص خثصة من تلنثحٌة  تلقصدٌرٌة

تلسوسٌوثقثفٌة فهً تحمل نفس تلسمثت تٔجتمثعٌة و تلثقثفٌة تقرٌبث، وبؽض تلنظر عن تلعثمل تلتثرٌخً تلذي 

تفكٌك تلبنٌة على  تٔستعمثركثن تحد تلعوتمل تلمسثعدة على ظهور هذت تلنوع من تِحٌثء،حٌث عمل 

تٔجتمثعٌة وتلنسٌج تلعمرتنً للمدن من خٕل عملٌثت تلتهجٌر نحو تلمدن بثلتثلً ترتفثع عدد سكثن تلمدن 

تلبحث عن سكنثت تِمر تلذي أدى إلى تلسكن فً منثطق ؼٌر تلمخططة وبثلتثلً ظهور أحٌثء بكثملهث ؼٌر 

ن وتلعلمثء تٔجتمثع فً تلجزتبر بمنثقشة هذت مخططة وٌبقى تلتسثإل تلمطروح هو إلى أي مدى قثم تلدترسو

وتٔجتمثعً لسكثن هذه تِحٌثء ومثهً تلدرتسثت تلمقدمة فً  وتٔقتصثديتلموضوع ومعرفة تلوتقع تلعمرتنً 

ٌتعلق بهذه تِحٌثء.ومن هذه تلدرتسثت  كثقترتحهذت تلمجثل ومث هً أهدتفهث ومثذت قدمت كل درتسة كبدٌل تو 

 مث ٌلً :

 

 1978تمت خٕل تلسنة تلدرتسٌة "،تلمخطط ؼٌر تلعمرتن "تحت عنوتن1 (علً بوعنثقة )ة تِستثذ درتس -1

قدمت لنٌل دٌبلوم تلدرتسثت تلمعمقة وقد أجرى تلبثحث درتسثته مدٌنة قسنطٌنة وبثلضبط بحً  1979-

وبثلتثلً سثطً فً محثولة لتشخٌص تلمشكٕت تلتً ٌعٌشهث سكثن تلحً معتمدت على تلمنهج تلتثرٌخً 

كمث تعتمد على عدة تدوتت لجمع تلبٌثنثت منهث تلمٕحظة وتٔعتمثد على ،تٔتصثل بشٌوخ تلحً وتلمسنٌن
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لهث تؤثٌر تجتمثعً وصحً وتخٕقً على  ،تلوثثبق. وقد تنطلق من فكرة  تن تلظروؾ تلسكنٌة ؼٌر تلمٕبمة

ن تْختٕؾ فً تلموطن تِصلً كذلك ت ،أفرتد تٔسرة وتلمسكن ٌعتبر عثمل طرد تو جلج سثكنٌه 

 لهإٔء.ومث ٌمكن تستخٕصه من هذه تلدرتسة :

 ترتفثع عدد تِفرتد بثلمسكن تلوتحد . -

 تلصرتعثت تلمتكررة بٌن سكثن تلحً وتٔشترتك فً  تلمرتفق. -

 لمعظم تلعمثل نظرت لّنشطة أو تِعمثل تلتً ٌزتولونهث . (تلدخل تو تلرتتج تلشهري )ضعؾ تِجر  -

تلسكثن وتللجوء إلى مد تٌِدي  تنتشثر ظثهرة تلتسول وبثلتثلً سٌطرة فكرة تٔستسٕم وتلقدرٌة على تلذهنٌة -

 تِمر تلذي ٌشجع على ترتفثع نسبة تلبطثلة وتنتشثر ظثهرة تٔتكثل . ،فً تلطرقثت 

ً علم تٔجتمثع ، وجثءت كمث قثم علً بوعنثقة بدرتسة أخرى فً رسثلة لنٌل شهثدة تلدكتورته ، درجة ثثلثة ف

 هذه تلدرتسة مٌدتنٌة ومقثرنة ومن نتثبج هذه تلدرتسة مث ٌلً : 

 إن شبثج تِحٌثء ؼٌر تلمخططة ٌعثنون تختنثقث سكنٌث وتضحث. --

عدم ترتبثط تلشبثج بمنثزلهم وتلقضثء وقتهم فً فضثءتت  خثرج تلبٌت متسكعٌن تلشوترع  ؤ ٌستعملون  --

 ثت تلنوم .تلمنثزل إٔ فً أوق

 تنتشثر وتسع للحرؾ تلٌدوٌة دتخل تِحٌثء ؼٌر تلمخططة . --

 تنتشثر وتسع تلبطثلة خثصة فً أوسثط تلشبثج وعدم تمكنهم من تلعمل دتخل تلقطثع تلرسمً . --

 كبر حجم تِسر تلمتوتجدة فً هذه تِحٌثء تلؽٌر تلمخططة وهذت نظرت ٔرتبثطهث تلثقثفٌة. --

 مرتض تلمنتشرة بٌن تِطفثل لعدم توفر دور للحضثنة وتلروضة.تنتشثر وتسع لّ --

 تؤثٌر تلبٌبة تٔجتمثعٌة تلعثبلٌة سلبٌث على ذكثء تِطفثل . --

 تلتوتر تلنفسً للشبثج هذه تِحٌثء تلؽٌر تلمخططة ونجد هنثك تلعدٌد من تلشجثرتت وتلخصومثت . --

 ٌنة ومستقبلهث تلحضري .تِحٌثء ؼٌر تلمخططة لهث أثثر سلبٌة على تلمد --

 عدم توفر جل تلخدمثت للشبثج من ضعؾ فً تلتعلٌم وهدم تلحقوق تلمدرسٌة وعدم رضثهم بمث قدم لهم . --

تنشثر وتسع لٕنحرتؾ دتخل أوسثط تلشبثج وهذت مث ٌإثر سلبٌث علٌهم وٌإثر كذلك على تلمنثطق تلمحٌطة  --

 بهم فً تلمدٌنة وتلحٌثة تلحضرٌة .

 

معوقثت تلتنمٌة تلعمرتنٌة درتسة فً ثقثفة "بعنوتن  "تسمثعٌل  بن تلسعدي  "سة  تلتً قثم بهث تٔستثذ تلدرت -2



 

تلمنثطق ؼٌر تلمخططة بمدٌنة جثنٌت حٌث تعرض تلبثحث من  خٕل تٔشكثلٌة تلى ذتك تلوتقع تٔجتمثعً و 

تهم إلى محثؤت تلسلطثت تؽٌٌر تلثقثفً تلسثبد بتلك تلمنثطق خثصة ممث ٌتجسد خصوصث فً سلوكثتهم ونظر

وضعٌثتهم .وكثٌر مث كثنت هذه تلسمثت وتلخلفٌة تلثقثفٌة عثبق أمثم تلتنمٌة برفضهم تٔنتقثل إلى منثطق تحسن 

وعلٌه فإن تلدرتسة هدفهث تحدٌد مدى وقوؾ  هذه تلمنثطق تلؽٌر تلمخططة وسٌمثت سكثنهث  ،وتكثر مٕبمة

تنمٌة . وقد تستعثن تلبثحث بثلمنهج تلوصفً لتشخٌص تلوتقع تٔجتمثعً تلثقثفٌة كعثبق فً وجه عملٌة تل

 وتلعمرتنً كمث تعتمد على تٔحصثء كسبٌل لتحلٌل تلكمً.

ولتمثٌل تحسن لكل سكثن تلمنطقة تعتمد على عٌنة منظمة مستعمٕ خرٌطة تلمنطقة مقسمث إٌثهث إلى قسمٌن 

وكذلك تٔتصثل بثلسكثن تثنثء ،ة قطثعثت تحصثبٌة أحدهمث ٌضم ستة قطثعثت تحصثبٌة وتٔخر ٌضم سبع

تلمقثبلة لجمع تلبٌثنثت. وتستعثن كذلك تلبثحث فً جمع تلمعلومثت بعدة تدوتت تتمثل فً تلمقثبلة تلحرة 

وتلمقثبلة تلموجهة بهدؾ ملا تٔستمثرة وقد تستخلص تلبثحث من درتسثته هذه عدة نتثبج تتمثل فً أن مجتمع 

وتنتشر  ،دة نسبة تلسكثن خثصة تلشبثج وتن معظم تلسكثن بهذه تلمنثطق من تلمهثجرٌن تلبحث ٌتمٌز بزٌث

بمجتمع تلبحث تِمٌة ومن تلنثحٌة تلمهنٌة تنتشر تِعمثل تلبسٌطة ذتت تلمدتخل تلمخفضة  وتلمستوى  

 فٌمث تفتقر منثزلهم لّجهزة تلمعروفة. ،تلمعٌشً تلمتدنً 

لعمل فٌمث تسود تلقرتبة وتلجٌرة فً تلعٕقثت بٌن أفرتد مجتمع تلبحث ممث ووتقع تلهجرة أؼلبهث تلبحث عن ت

كمث أن سكثن هذه تلمنثطق ٌمٌزون بٌنهم وبٌن سكثن تلمدٌنة بحٌث ٔ ،ٌسهل عملٌة تٔتصثل وكذت تلزٌثرتت 

ثٔت ٌعتبرون أنفسهم من سكثن تلمدٌنة ِنهم لم ٌولدوت بهث كمث أنهم ٔ ٌشثركون بصورة فعثلة فً تلمج

 تلسٌثسٌة وتٔجتمثعٌة بحكم تلخصثبص تلثقثفٌة وتلتعلٌمٌة تلتً تمٌزهم.

 .2 درتسة أجرتهث إسمثعٌل قٌرة : عن وتقع تلبثعة تلجثبلٌن وتٔسكثفٌٌن فً تلمدٌنة تلجزتبرٌة تلمعثصرة-3

جثءت هذه تلدرتسة كمحثولة لفهم وتقع تلنشثطثت تلٌومٌة للبثعة وتٔنشطة تلحضرٌة تلؽٌر تلرسمٌة وتلتً 

ؼثلبث مث ٌمثلهث تلقثدمون تلجدد إلى تلمدٌنة وذلك لصعوبة تندمثجهم فً حٌثة تلقطثع تلحضري تلرسمً وخلص 

تلٌومٌة وتلظلم تٔجتمثعً وتلتبعٌة  تلبثحث إلى تلعدٌد من تلنتثبج وتلتً تدور فً مجملهث حول تلمعثنثة

 وتٔستقٕلٌة وبهذت تلخصوص أكدت هذه تلدرتسثت تنه رؼم :

تنوع وتعدد تحتكثك تلبثعة تلجثبلٌن وتٔسكثفٌٌن بمختلؾ فبثت تلمجتمع تلحضري عٕقتهم تبقى ضٌقة   --

 ومنحصرة.
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 مثعٌة أخرى.كمث خلص تلبثحث إلى أن هإٔء تلبثعة ٔ ٌمكنهم دخول بٌبثت تجت  --

ٌشكلون هإٔء أصحثج تلمهن تلحرة وتلتقلٌدٌة فبة تجتمثعٌة ومظلومة ومهثنة ٌتعرضون ِبشع تستؽٕل  --

 من طرؾ تلمزودٌن بثلسلع وتلموتد تِولٌة وتلوسطثء.

 أمٌون. %48من تجمثلً تلعٌنة ٌمكن تصنٌفهم كمهثجرٌن جدد و  %37كمث أظهرت تلدرتسة أن  --

ٌومث فً تلشهر خثصة فً تِعمثل تلحضرٌة تلؽٌر  19عٌنة تو مجتمع تلبحث فً تلمتوسط ٌعمل أفرتد تل --

 تلرسمٌة محمٌة.

درتسة أجرتهث إسمثعٌل قٌرة : عن مدٌنة سكٌكدة بعنوتن أبعثد تلهثمشٌة تلحضرٌة فً تلمدٌنة تلجزتبرٌة  -4

 .3تلمعثصرة

تحلٌل تِبعثد تلهثمشٌة تلحضرٌة فً مجمع تلمدٌنة تنثولت هذه تلدرتسة أهم تلقضثٌث تلجدٌرة بثلعنثٌة فً 

وكثنت مدٌنة سكٌكدة نموذجث من مدننث تلتً تتصل بطبٌعة بنثبهث تٔجتمثعً وتٔقتصثدي مع بروز 

وضمن هذت تلمنظور حثول تلبثحثٌن تقدٌم بعض تلنمثذج تلتً تجسد هذه   ،تلصرتعثت وتَثثر تلمدمرة

تولً تلمجتمع تهمٌشث لظروؾ معٌشتهث وعملهث تلمتذبذج أو لوجودهث  تلهثمشٌة من ثٕث شرتبح تجتمثعٌة

ومعثنثتهم تلٌومٌة وتقلبثت ترتبط بعوتمل ،خثرج سوق تلعمل تلمنظم فٌمث ٌتعلق بشرٌحة تلبثعة تلمتنقلٌن 

ن ومهمث ٌكون تَمر فإ ،دتخلٌة ندرة تٔمكثنٌثت تلمتثحة وخثرجٌة تلضؽوط تلنظثمٌة وندرة تلموتد تِولٌة 

وضع وظروؾ تلبثعة تلجثبلٌن تلحثلٌة مث هً إٔ نتثج للوضعٌة تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة وتلوسط تلذي ٌعشون 

وهذت مث ٌإكد شوتهد تمبرٌقٌة متعلقة بثلشرٌحتٌن تِخٌرتٌن وهً شرٌحة تلحً تلمتخلؾ بوعبثز سكٌكدة ،فٌه 

وتلتخلؾ وتلقهر وهذت مث ٌعبر عن تْختٕل وذلك من عزلته تٌٔكولوجٌة وتٔجتمثعٌة وتلثقثفٌة وتلسٌثسٌة 

 تلنظثم تٔجتمثعً وعشوتبٌة تلتنمٌة تلحضرٌة ومن نتثبج هذه تلدرتسة مث ٌلً :

 ؼٌثج تلسلطة تلمحلٌة أو تلضبط تلدتخلً . --

 تٔحتكثم لدى شرتبح تلمجتمع تلمدروس إلى تلعٕقثت تِولٌة فً تلتفثعل تٔجتمثعً. --

 تلحً من تلمهثجرٌن . وترتبثطهم تلوثٌق بمقر تقثمتهم تٔصلٌة .أن أؼلج سكثن هذت  --

 تنتمثء تلمجتمع تلمدروس إلى مختلؾ تلفنثءتت تٔجتمثعٌة. --

 تمٌز حً بوعبثز تلقصدٌري كؽٌره من تلمنثطق تلشعبٌة بثٔزدحثم تلشدٌد وتلكثثفة تلسكثنٌة تلعثلٌة. --

وأمرتض مزمنة  ،رة للفبثت تٔجتمثعٌة من فقر وقهر تنتشثر وتسع إلى تِوضثع تلمزرٌة وتلمتدهو --
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لّطفثل وأمرتض أخرى متنوعة زٌثدة على تدهور فً تلبٌبة من تنتشثر تلتلوث وتلقمثمثت و تنعدتم للقنوتت 

 تلصرؾ تلمٌثه تلصحً.

ن تؽٌر رؼم أن هذت تلحً مجتمع متخلؾ وتقلٌدي إلى تنهم تستخدموت بدتبل للتكٌؾ مع تلحٌثة تلحضرٌة . م --

 بعض تلعثدتت وتلسلوكثت من تستمثع للمذٌثع ومتثبعة برنثمج تلتلفزٌون.

ترمٌم تلمسكن  ،تتجسد عٕقثت تلتضثمن فً تٔوقثت تلتً تكون فٌهث تِسر محتثجة للمسثعدة . زوتج  --

 ...تلخ.

جسد مختلؾ وٌبدوت من هذه تلنتثبج أن حً بوعبثز تلقصدٌري ٌمثل صورة لّبعثد تلهثمشٌة تلحضرٌة وٌ

تلتنثقضثت تلتً تزٌد فً عدم تٔستمرتر تٔجتمثعً وٌجسد مجمع تلفٕحٌن تلحضرٌٌن وتستمرتر ثقثفة 

 تلرٌؾ.

دٌنة درتسة بوودن عبد تلعزٌز : بعنوتن تلمشكٕت تِسثسٌة للنمو تلحضري فً تلجزتبر حثلة م-5

 .4قسنطٌنة

تلمرتبطة بثلنمو تلحضري وتلتوسع تلسرٌع للمدن ومث جثءت هذه تلدرتسة كمحثولة لفهم تلقضثٌث تِسثسٌة  -

 ٌنجر عن هذت تلتزتٌد تلهثبل فً تلنمو تلحضري من مشثكل تجتمثعٌة .

 ومن نتثبج هذه تلدرتسة مث ٌلً :

إن سكثن تقثمة تلنثزحٌن من تلرٌؾ إلى تلمدٌنة ٌختلفون فً خصثبصهم تلعثمة عن تلتجمعثت وتِحٌثء  --

 تلسكنٌة تلحضرٌة .

 وضعٌة سكثن هذه تِحٌثء تلمزرٌة مقثرنة مع تٔوضثع تٔجتمثعٌة للسكثن تٔحٌثء تلحضرٌة تلمجثورة. --

فشل تلسٌثسة تلمتبعة فً تلقضثء على أزمة تِحٌثء ؼٌر تلمخططة بدلٌل تنتشثرهث وتوسعهث عبر مختلؾ  --

 مدننث.

خٕل تشوٌه تلمظهر تلمنطقة تلحضرٌة  مخلفثت تِحٌثء تلفوضوٌة على سكثن تلمدٌنة وتلعمرتن وذلك من --

 ومث ٌعبر عنه بترٌٌؾ تلمدٌنة.

 تكدس تلمسثكن وتنتشثر وتسع للجرٌمة دتخل تِحٌثء ؼٌر تلمخططة. --

معٌشٌة أفرتد هذه تٔحٌثء ؼٌر تلمخططة ذتت ثقثفة هثمشٌة وصعوبة تندمثجهم فً توسثط تلحٌثة تلفوضوٌة  --
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. 

 تٔنحرتؾ فً توسثط تلشبثج  ،تض تٔجتمثعٌة تلمختلفة منهثتنتشثر وتسع للبطثلة وتٔمر --

ترتبثط تلنمو تلحضري بمشكٕت تجتمثعٌة منهث تٔحٌثء ؼٌر تلمخططة تلتً شكلت مشثكل بثلنسبة للنمو  --

 تلحضري.

 وتقع تلمزري لّحٌثء تلفوضوٌة ممث جعل منهث مسرحث للسلوك تٔنحرتفً عند تِطفثل. --

درتسة  تطبٌقٌة  ،نثصرٌه: بعنوتن تلتحول تلدٌموؼرتفً و تثثره  فً  تلتشوه تلعمرتنً درتسة مٌمونة م -6

مذكرة لنٌل شهثدة تلمثجستٌر فً عثم تجتمثع تلتنمٌة   ،مدٌنة بسكرة  ،لحً تلعثلٌة تلشمثلٌة 

"2004/2005"5 

على ضفثؾ تلمدٌنة  جثءت هذه تلدرتسة  كمحثولة  لدرتسة تلتشوه تلعمرتنً نتٌجة تلمستوطنثت تلمتوتجدة

 :و تلتً سببتهث تلهجرة و ٌمكن تستخٕص تلنتثبج تلتثلٌة 

  ظهور  تٔحٌثء تلمشوهة للعمرتن نتٌجة تلتحول تلدٌموؼرتفً فً تلعثلٌة تلشمثلٌة. 

  سبج توتجد تلتشوه تلعمرتنً هو تلحرتك من تٔحٌثء تلمجثورة و تلهجرة من ؤٌثت تخرى. 

  وجود تلتركز تلعمرتنً تلكبٌر فً منثطق  و فً مجثٔت ضٌقة ممث ٌضع مسثكن صؽٌرة تلمسثحة

 .قثبلة للتشوه بسبج تلزٌثرة تلطبٌعٌة لسكثن تلمسكن 

  تلتحول تلدٌموؼرتفً ٌإدي تلى وجود خلفٌثت تخرى و ؼٌثج تلتخطٌط و تلتسٌٌر تهمثل مخططثت

تلى ترتكمثت بنثءتت فوضوٌة مشوه للجثنج تلعمرتنً  تلتعمٌر مع تلتؽٌر تلحضري تلسرٌع ممث ٌإدي

 .تلحضري 

  عدم تلتحكم فً مستقبل تخطٌط تلمدٌنة و متطلبثتهث و طثقتهث فً تستٌعثج  عدد هثبل من تلبشر و مث

 .ٌتطلج عن كذلك نمو سرٌع و متنوع للعمرتن 

  ؼٌثج سٌثسة وتضحة لمعثلجة  توتجد تٔحٌثء تلمشوهة للعمرتن. 

  عدم تتبثع تلتخطٌط تلعمرتنً و تلسٌر تلحسن فً تلبنثء و تلتعمٌر. 
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  وجود تلتركز تلعمرتنً تلكبٌر فً منثطق  تلمتوتجدة بثلحً من مجثٔت ضٌقة ممث ٌصنع مسثكن

 .صؽٌرة تلمسثحة قثبلة للتشوه بسبج تلزٌثدة تلطبٌعٌة  لسكثن تلمسكن 

 ؼٌثج تلتخطٌط و تلتسٌٌر و تهمثل مخططثت  ، تدى تلتحول تلدٌموؼرتفً  فً وجود خلفٌثت معٌنة

تلتعمٌر مع تلتؽٌر تلحضري تلسرٌع و تحتٕل تلسكثن للمجثل بشكل فوضوي وفق تصورتتهم تلبسٌطة 

. 

  تنتشثر وتسع للبنثءتت تلفوضوٌة دتخل تلفضثءتت تلمعمثرٌة ممث ٌإدي خلط فً توزٌع تلمجثٔت للنمو

 .لتخلؾ و تلتقهقر تلحضري للمدٌنة تلعمرتنً و بروز تشكثل تخرى لمظثهر ت

تلسودتن ( حول تلهجرة  –درتسة تلدكتور جمثل محمود حثمد ) كلٌة تلهندسة وتلعمثرة جثمعة تلخرطوم -7

  6. 2000تلقسرٌة وأزمة تلمستوطنثت تلبشرٌة حول تلمدن حثلة مدٌنة تلخرطوم تلكبرى عثم 

وتلعمرتنً وتلمشكٕت تلتً تحدث فً تلمستوطنثت  وتهدؾ هذه تلدرتسة تحلٌل عٕقة تلهجرة بنمو تلحضري

وتِحٌثء تلمتوتجدة بثلمدن بسبج تلهجرة تلقسرٌة وتركزت هذه تلدرتسة على تلسودتن وعلى مدٌنة تلخرطوم 

 وٌمكن تستخٕص تلنتثبج تلتثلٌة :

تختلؾ عن على تلرؼم من دوتفع تلهجرة تلقسرٌة من ؼرج ولشمثل وشرق تلسودتن ) تلجفثؾ تلمجثعة (  --

تلك تلتً تسود فً جنوج وجنوج ؼرج تلبٕد ) تلحروج وتِوببة وتِمرتض ( إٔ أنهث تلدوتفع تتوتفق فٌمث 

 بٌنهث إلى حد كبٌر .

 كمث تن هنثك سبج تقتصثدي مركز فً تلسودتن وفرة تلصنثعة وتلزرتعة تدى تلهجرة للبحث عن تلعمل . --

حضري وتلعمرتنً وتوتجد و تنتشثر مظثهر تلفقر وتلتشوه تلعمرتنً أسهمت هذه تلهجرة فً تزتٌد تلنمو تل --

 وظثهرة ترٌؾ تلمدٌنة.

حول تلتنظٌم تلحضري  –درتسة تلدكتور تلطثرق وفٌق محمد :كلٌة تلتخطٌط تٔقلٌمً جثمعة تلقثهرة  -8

 وظثهرة تلنمو تلعشوتبً ، درتسة تحلٌلة لّنمثط وعوتمل توطن تلظثهرة فً تلمدن تلمصرٌة.

تهدؾ هذه تلدرتسة إلى عوتمل توطن ظثهرة تلنمو تلعشوتبً ونموهث وثم إلى طبٌعتهث ونشؤتهث ، بحٌث 

أصبحت مكونث تٌكولوجٌث ذو طبٌعة وظٌفٌة بعد تن رسخت فً تلنسٌج تلعمرتنً وتلحضري ، وتمكنت من 

 ثبٌة وبٌثنثت من تلوتقع .إٌجثد مكثنة لهث وت تسمت فً بنٌة تلمدٌنة تلمعثصرة ، وهذت تعتمثد على بٌنثت إحص
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وعلى ضوء تحلٌل تلمتؽٌرتت تلمختلفة للظثهرة تلمتمثلة فً تلنمو تلعشوتبً حول تلتنظٌم تلحضري خلصت 

 تلدرتسة إلى نتثبج عثمة .

تعد مشكلة تلمنثطق تلعشوتبٌة مشكلة ذتت بعد قومً بكل تلمقثٌٌس وتنتشثرهث ٌحمل صفة تلتجثنس تلنسبً  --

 تلحضرٌة تلعمرتنٌة .فً أؼلج تلمنثطق 

إن تلظثهرة ٔ ٌمكن رإٌتهث أو تلتعثمل معهث من منظور أو مشكلة سكن عشوبً وبمث ٌخترقهث بل تعتبر  --

مكونث تٌكولوجٌث وظٌفٌث فً بٌنة تلمدٌنة تلتً تعد تلنموت عمرتنً متكثمل تلخصثبص تجد فٌه تستعمثٔت 

 تِرض وكذلك تِنشطة .

جة وهً صعوبة معثلجة هذه تلظثهرة ِنهث تستمر بثنعدتم سٌثسة وتضحة وهثدفة منهث ٌخلص تلبثحث إلى نتٌ

 وتخطٌط للنمو تلعمرتنً تلمنظم .

: هذه تلدرتسة تنطلقت من خٕل درتسة للنمو 19977عهد تلعربً ْنمثء تلمدن درتسة أجرتهث تلم -09

نتشثر مشكٕت تقتصثدٌة وتجتمثعٌة تلحضري تلمتسثرع فً تلعدٌد من تلدول تلنثمٌة وتلذي أدى بدوره إلى ت

وصحٌة وأمنٌة وؼٌرهث . وظهرت تلمنثطق تلعشوتبٌة تلتً تفتقر للخدمثت تلضرورٌة مثل تلكهربثء ومٌثه 

تلشرج تلنقٌة وتدهورت صحة تلبٌبة وتلمسثكن تلعشوتبٌة ومدن تلصفٌح وتلكرتون . ومن هذت تلمنطلق أجرٌت 

 جت تلدرتسة بثلنتثبج تلتثلٌة :عدة درتسثت لمختلؾ تلمدن تلعربٌة وخر

ٌشكل تلنمو تلحضري تلمتسثرع تلذي شهدته تلعدٌد من تلمدن تلعربٌة خٕل تلنصؾ تِخٌر من تلقرن  --

تلعشرٌن عببث ثقٌٕ على تْمكثنٌثت وتلموترد تلمخصصة للمرتكز تلحضرٌة . ممث جعل تنظٌمثتهث تلهٌكلٌة 

 تحتٌثجثت تلسكثن.ومإسسثتهث تلخدمٌة ؼٌر قثدرة على تحقٌق 

أن تلسبج تلنمو تلحضري وتلعمرتن تلسرٌع نتٌجة لتدفق تٌثرتت تلهجرة من تلرٌؾ نحو تلمدٌنة وترتفثع  --

معدٔت تلزٌثدة تلطبٌعٌة وتمركز هذت تلنمو بشكل وتضح فً تلمدن تلكبرى .بل كثد ٌنحصر فً مدٌنة ربٌسٌة 

ٌضثء تلتً تعد من أسرع تلحوتضر وتلمدن نموت فً تلمنطقة كمث هو تلحثل بثلنسبة للقثهرة وتلخرطوم ودتر تلب

 تلعربٌة .

 إن سبج تلهجرة من تلرٌؾ إلى تلحضر ٌرجع لقصور برنثمج تلتنمٌة تلمتوتزنة . --

ظهرت تِحٌثء تلعشوتبٌة نتٌجة لؽٌثج سٌثسة حضرٌة هثدفة وتنتشرت كذلك هذه تلعشوتبٌثت دون تلتقٌد  --

 ون تلتقٌد بنظم ولوتبح تلتخطٌط تلعمرتنً.بقوتنٌن ملكٌة تِرتضً ود
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إن تلمسثكن تلعشوتبٌة فً تلدول تلعربٌة تشكل بإرة للمشثكل تٔجتمثعٌة وتلصحٌة وتِمنٌة وتصبحت  --

 تِحٌثء تلعشوتبٌة منثطق مؽلقة تصعج تلسٌطرة علٌهث .

وتلخثرجون عن تلقثنون كمث أوضحت تلدرتسة أن جل تِحٌثء تلعشوتبٌة تزدتد فٌهث معدٔت تلجرٌمة  --

وتلمتثجرٌن بثلمخدرتت وكثنت مثل هذه تلدرتسثت وتَرتء لخبرتء تلمٌدتن فً تلمدن تلعربٌة دورت كبٌرت فً 

تلتعرؾ على مشكلة تِحٌثء ؼٌر تلمخططة ذتت تؤثٌرتت تلعدٌدة لمجتمع تلمدٌنة تلتً تمثل كذلك تحد معوقثت 

 تلتنمٌة تلحضرٌة .

 8معوض : عن تلهثشمٌٌن وتلتنمٌة فً تلمجتمع تلمصري  درتسة أجرتهث جٕل -01

جثءت هذه تلدرتسة لفهم تلفبثت تلمهمشة ومعثنثتهث فً تلمجتمع تلمصري وسٌثسة تلتنمٌة. وتنطلق تلبثحث 

لدرتسة هذت تلموضوع من صٌرورة تثرٌخٌة للهثمشٌة تلحضرٌة وأثثرهث تلمعثصرة ، كمث تتبع تلبثحث نتثبج 

ومإثرتتهث على تلجثنج تلدٌمؽرتفً ، وقد أثثر تلبثحث فً درتسته جملة من تلقضثٌث  تلهثمشٌة وأثثرهث

تلمرتبطة بموضوع بحثه ذتت تلبعد تلجوهري وتٔرتبثط بثلوجود تٔجتمثعً للفبثت تلمهمشة خثصة أن مجمل 

 هذه تلفبثت تقتثت ٌومٌث من أنشطة تلقطثع تلحضري ؼٌر تلرسمً حٌث خلص تلبحث إلى نتثبج :

من تجمثلً تلعمثلة تلحضرٌة  % 43.5أن تلطثقة تٔستٌعثبٌة للقطثع تلحضري ؼٌر تلرسمً وصلت إلى  --

 من تجمثلً سكثن تلحضر.  %45تلمصرٌة. و 

 معثنثة تلبإس و تلحرمثن من جثنج فبثت عدٌدة من تلمشتؽلٌن بثلقطثع تلحضري ؼٌر تلرسمً. --

 للمرتفق وتلخدمثت تٔسثسٌة . تدنً توضثع تلمنثطق تلهثمشٌة ، وتفتقثرهث --

 كثرة تلبطثلة وتلفقر وتِمٌة وتلمرض وعمثلة تٔطفثل وتلسلوك تٔجرتمً. --

 تنتشثر وتسع للثقثفة تٔؼترتج وترتبثطهث بثلمشكٕت تٔجتمثعٌة . --

 تلمنثطق تلهثمشٌة هً تِكثر إفرتزت للعنؾ. --

 إلى تلمنثطق تلحضرٌة . تشكل تؼلج تلفبثت تلمنثطق تلمهمشة من تلنثزحون --

 .وهذت مث تإكده هذه تلدرتسة من نتثبج مإثرة على سٌثسة تلتنمٌة فً تلمجتمع تلحضري --

ومن خٕل هذه تلدرتسثت تلتً أثثرهث تلكثٌر من تلبثحثٌن ، تعد محك وتضح وجلً لدرتستنث تَنٌة ، وتلتً 

، وعٕقتهث بثلنمو تلعمرتنً بثلمدٌنة ، شملت هذه تلدرتسثت تقرٌبث على موضوع تِحٌثء ؼٌر تلمخططة 

وتشتركت موتضٌع معظم تلدرتسثت على أسبثج وعثمل تلنشوء تِحٌثء ؼٌر تلمخططة ومإثرتتهث حٌث كثن 
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لهذه تِحٌثء آثثر سلبٌة على تلمدٌنة من خٕل تقهقر تلجثنج تلجمثلً للمدٌنة ، وعرقلة تلنمو تلعمرتنً تلسلٌم 

ل هذه تِحٌثء ، كمث تعثنً فبثتهث تٔجتمثعٌة من تلفقر وتلتسول ِؼلج سثكنٌهث ، وتنتشثر وتسع للجرٌمة دتخ

كمث ٌمتهنون تلحرؾ تلتقلٌدٌة وبعض تِنشطة ؼٌر تلرسمٌة تلتً كثنت عثبق فً تلسٌثسة تٔقتصثدٌة للمدٌنة ، 

لمتمثلة عثدة فً بنثءتت كمث تن تلجثنج تلسكنً لّحٌثء ؼٌر تلمخططة متدنً نظرت لموتد تلبنثء تلمبنٌة به، وت

قصدٌرٌة وكذلك ذتت جدرتن متهربة ، كمث تنعدم هذه تلمسثكن على قنوتت تلصرؾ تلصحً ، وتلمٌثه 

تلصثلحة للشرج وتلكهربثء وتلؽثز ، ومن هنث تبرز هذه تلدرتسثت تلسثبقة بثلنسبة لدرتستنث بثعتبثر بؤنهث هً 

ن موضوع تلبحث وعٕقته بثلبحوث تلسثبقة ، وِنهث وحدهث تلكفٌلة بإعطثء نموذج فعثل وصورة دقٌقة ع

 تمكن تلبثحث من تْطٕع على أعمثل ؼٌره فً نفس تلمٌدتن وتلوصول إلى نتثبج أكثر تطثبق مع تلوتقع .

 

 

 

 الفصل الثاني : الجانب النظري  

 اإلطار المفاهٌمً للدراسة : -أوال

 " "نحن بحثجة إلى مفثهٌم."   Jean Bertrand pontalisٌقول " 

هذه تلحثجة ولٌدة فطرة تْنسثن تلفضولٌة تلتً تسعى إلى فهم تلظوتهر ، هذت نفسه مث نحثول عرضه 

من خٕل هذت تلفصل ، حٌث ٌدفعنث ذلك إلى تلتعرؾ على ظثهرة تِحٌثء ؼٌر تلمخططة بكل مث تحمله 

 من تعرٌؾ .

األحٌاء غٌر المخططة : -1  

وتلبثحثون فً إعطثء مفهوم تِحٌثء ؼٌر تلمخططة ومنهم من أطلق علٌهث تِحٌثء  تختلؾ تلعلمثء

إعتمد على تلمظهر تلمورفولوجً ) تلمظهر تلخثرجً ( وتلبعض تٔخر قد تعتمد تفسٌره للمفهوم  ،تلقصدٌرٌة 

ٌقثل كوخ أو أمث تلمعنى تلمتدتول لدى سكثن تلحضر وسكثن هذه تٔحٌثء تلعثمة . ف ،على تلجوتنج تلمثدٌة 

 قربً أو تلبرترك.

وٌعرفهث تلمعجم تلفرنسً بؤنهث أشكثل خثصة تلتً تمثل بإس سكثن تلحضري. وقد تستعمل هذت تلتعرٌؾ تٌضث 



 

للدٔلة على تٔحٌثء تلمكتظة بثلسكثن تلتً  ،فً تلؽرج تٔوروبً مثبٌن تلحربٌن تلعثلمٌتٌن تٔولى وتلثثنٌة 

كمث عرفت بؤنهث مجموعة من تلمسثكن بنٌت بثلقصدٌر أٌن ٌنعدم وجود  ، بنٌت بثلخشج وتلكثرتون وتلقصدٌر

 تلتجهٌزتت تلجمثعٌة.

كمث هنثك تعرٌؾ تخر لّحٌثء ؼٌر تلمخططة : أن هذه تِحٌثء تمثل مجموعة من تلمبثنً تلمتمٌزة بثٔزدحثم 

تِحٌثء على أطرتؾ  وتلتخلؾ فً تؼلج جوتنج تلحٌثة ومعظم سكثنهث من تلمهثجرٌن وؼثلبث مث تكون هذه

 تلمدٌنة وتتسم بكل مظثهر تلتخلؾ وتلفقر وسوء تلتؽذٌة.

كمث ٌعرفهث تلبعض تٔخر من تلعلمثء على أنهث أحٌثء خربة وتتمٌز بمسثحة منثزلهث متدتعٌة تلتً ٌتكدس فٌهث 

 شثؼلهث و ٌعٌش فٌهث ضحثٌث تلفقر.

وفسرت ظثهرة تلحً  تلخرج فً ضوء نظرٌة تلمنثطق تلمتركزة تو تلنظرٌة تلقطثعثت تو ؼٌرهمث فإنه 

ؼٌر بعٌد عن طرق  ،ٌحتل عثدة منطقة مث حول تِعمثل تلمركزٌة تو قرج تلمنثطق تلصنثعٌة تلثقٌلة 

 بنثء مسكن جدٌد.تلموتصٕت تلربٌسٌة ونجدهث مرؼوج فٌهث ٔنخفثض تكثلٌفهث سوتء من حٌث تٌْجثر تو 

وٌنظر تخرون إلى عثمل تلكثثفة  ،وٌعتبر بعض تلكتثج تن تلحً تلمتخلؾ نمطث تو منطقة ؼٌر منظمة 

ولكن عثمل تلكثثفة تلسكثنٌة بمفرده ٔ ٌصلح تستخدتمه كمث  ،تلسكثنٌة بثعتبثرهث معٌثرت للمنطقة تلمتخلفة 

تلٌثبثنٌة تزدتد تلكثثفة تلسكثنٌة فً منثطق ٔ تعد  ففً بعض تلمنثطق تلمدن ،معٌثر ٌحدد تلمنثطق تلمتخلفة 

وٌنظر تلبعض إلى تلحً ؼٌر تلمخطط على تعتبثره تته منطقة فثسدة . ودلك من منظور تن  ،ؼٌر مخططة 

تللفظتٌن مترتدفتثن ، و لكن ٌرى بعض تلبثحثٌن تلفسثد ٌنطبق على تلمنثطق تلسكنٌة و ؼٌر تلسكنٌة بٌنمث 

 على تلمنثطق تلسكنٌة فقط.’’ خلؾتلمت’’ٌقتصر مصطلح 

وذلك بتوتجد مبثنً تو  ،هً تٔمكنة تلتً تتجسد فٌهث سوء تٔحوتل تلسكٌنة   Slumsتلمنطقة ؼٌر تلمخططة 

مجموعة من تلمبثنً وتلمسثكن تلقدٌمة و تٔلٌة للسقوط وتفتقر إلى قنوتت تلصرؾ تلصحً وتتسم بثٔزدحثم 

 9ر تلمٕبمة ومث ٌترتج على وجود هذت من تثثر على تِمن وتِخٕق تلشدٌد وتلتخلؾ وتلظروؾ تلصحٌة ؼٌ

. 

" لمنثقشة مشكلة تلمنثطق تلحضرٌة ؼٌر تلمخططة ، تلتً  باركولقد تعرضت مدرسة شٌكثؼو تلتً قثدهث " 

كثنت تشكل جزءت هثمث فً تلمدن تِمرٌكٌة  وبعض مدن دول تلؽربٌة وتلتً ٌشثر من خٕلهث إلى أجزتء من 
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ورث " دن تلتً كثنت تقطنهث تلجثلٌثت تلٌهودٌة ، فً شبه عزلة عن بقٌة أجزتء تلمدٌنة تلوتحدة وٌضٌؾ " تلم

بؤن تلجٌتو نظثم تجتمثعً ٌمثل إقثمة طوٌلة من تلعزلة تجتمثعٌة ِسبثج عنصرٌة ، كمث أنه نتٌجة لمحثولة 

 .2 إلى تلعٌش معهم جمثعٌة إنسثنٌة للتوتفق وتلتٕبم مع ؼربثء عنهم وتضطروت بثلضرورة

وٌنظر إلى تلجٌتو على أنه نمط من تلتوتفق بٌن عدة جمثعثت مختلفة من تلجمثعثت تٔنسثنٌة ، بحٌث ٌتمكن 

 .3جمثعة تِقوٌثء فرض أفكثرهث وأسثلٌبهث وسٌطرتهث على تلجمثعثت تلضعٌفة 

" قد مٌز بٌن تلجٌتو وتلمنطقة تلحضرٌة ؼٌر تلمخططة وهً تلمنطقة تلمتخلفة نسبٌث   Fonnanؼٌر أن " 

عن أجزتء تلمدٌنة وتلتً ٌقطنهث بصفة دتبمة جمثعثت عنصرٌة أو جمثعثت ذتت ثقثفثت مؽٌرة عن سثبر ثقثفة 

ة فهً ظثهرة تلمجتمع وهذت نتٌجة لكل من تلتفرقة تلطوعٌة وتْجبثرٌة أمث تلمنطقة تلحضرٌة ؼٌر تلمخطط

متخلفة عن تلجٌتو بثلرؼم من تلخلط بٌنهمث وتستخدتمهث للدٔلة على ظثهرة وتحدة فً فثلمنطقة تلحضرٌة ؼٌر 

تلمخططة عبثرة عن جزء من أجزتء تلمدٌنة ، مزدحم بسكثن تلفقرتء و تنخفثض مستوى تلنمط تلعمرتنً 

وقٌم نثبعة من تلوضع تٔجتمثعً وتٔقتصثدي  ونوعٌة تلمسثكن وتسودهث ثقثفة فرعٌة ذتت معثٌٌر أخٕقٌة ،

 .10وتلصحً وتلتعلٌمً تلمنخفض وتلعثدتت وتلتقثلٌد تلسٌبة

ومن ثم فقد كثنت تلمنثطق ؼٌر تلمخططة فً تلدول تٔوروبٌة ، توصؾ بؤنهث منثطق تلبإس وتلفقر وتلجرٌمة 

تلحضرٌة ؼٌر تلمخططة ،  تلمنطقة" جٌست " فً دول أوروبٌة وجنوح تِحدتث وفق هذه تلرإٌة  عرؾ 

بؤنهث منطقة سكنٌة فقٌرة وسكثنهث فقرتء ، وهً منطقة تنتقثلٌة مفككة تجتمثعٌث وأٌضث مؤوى للمجرمٌن 

أنه من تلنثحٌة تلنظرٌة تعد كل تلمنثزل تلتً " بٌرجل " تلهثربٌن من تلقثنون تلخثرجٌن عن تلمجتمع ، ٌرى 

ى ِنهث خثلت من معظم تلتسهٌٕت تلصحٌة تلحدٌثة قبل ولم " تحدث "   هً دون مستو 1900بنٌت قبل 

تلنظم تلتدفبة تلمركزٌة وتلمثء تلسثخن تلجثري ودورتت تلمٌثه تلصحٌة وتلكهربثء ، ومنه تصبح فً نظرنث " 

أن تِحٌثء  بٌرجل وٌضٌؾ  2حٌث ؼٌر مخططة "  رؼم أنه كثنت وقت تنشثبهث تعتبر منثزل مرؼوج فٌهث ،

مث تعثنٌه إلى ثٕثة نمثذج ربٌسٌة : أحدهث هو تلحً ؼٌر تلمخطط ) تِصلً ( وهً ؼٌر تلمخططة حسج 

سثحة تعتبر فً تٔصل ؼٌر مخططة تتكون من مبثنً ؼٌر مٕبمة وهً تٔقسثم ٔ ٌمكن معثلجتهث وتحتثج 

قتٌن إلى أن تدمر تدمٌرت كثمٕ ، أمث تلنموذج من تٔحٌثء ؼٌر تلمخططة فٌقع بسبج هجرة  عثبٕت تلطب

" سوث آن تلوسطى وتلعثلٌة إلى منثطق أخرى لٌنتج عن ذلك تلفسثد فً تلمنطقة ، وتلمثثل على هذت هو حً 

فً بوسطن أمث تلنموذج تلثثلث وتِكثر كآبة للحً ؼٌر تلمخطط فهو أسثسث ظثهرة من ظوتهر تٔنتقثل ، " 

                                                           
 515ص  5111تطبٌق تلجزء تلثثنً دتر تلمعرفة تلجثمعٌة تلسٌد عبد تلعثطً تلسٌد : علم تٔجتمثع تلحضري بٌن تلنظرٌة وتل - 10

 112ص  0751تلقثهرة –دتر تلكتج تلجثمعٌة  –عثطؾ ؼٌث وتطبٌقثت فً علم تٔجتمثع -5



 

تلفسثد تلطبٌعً وتٔجتمثعً سرعثن مث  فعندمث تصبح تلرقعة تلمكثنٌة تلت تحٌط بمنطقة تِعمثل فثسدة فإن

ٌنتشر وهذت تلنوع من تلحً ؼٌر تلمخطط ٌحتشد بفنثدق رخٌصة ، وأمثكن ٌؤوي إلٌهث تلمتشردون منثزل 

للعثهرتت وتلحثنثت ؼٌر تلمرخصة وٌسكنهث تلمشردون وتلشثحذون وتلسكثري ومن لٌس لهم مكثن ٌؤوون إلٌه 

صثلونثت وأمثكن تلقمثر وتلمرتهقٌن ، ومدمنً تلمخدرتت ، وهذت ، وٌقوم على إدترة تقتصثدهث أصحثج تل

.إن تلمنطقة ؼٌر تلمخططة هً ذلك تلمكثن تلذي محمد عاطف غٌث نموذج ٌتحدى تْصٕح ، كمث ٌعرفهث 

توجد به تلمبثنً أو مجموعة من تلمبثنً تتمٌز بثٔزدحثم تلشدٌد وتلتخلؾ وتلظروؾ تلصعبة ؼٌر مٕبمة ومث 

 .11وجود هذت كله من تثثر على تِمن وتِخٕقٌترتج على 

فٌمٌز بٌن نوعٌن من تلمنثطق تلحضرٌة ؼٌر تلمخططة ، تلنوع تِول ٌسمى منطقة  هٌربرت جانز أمث 

تلدخول ونجد تلمهثجرٌن من تلرٌؾ فً هذه تلمنطقة مكثنث لٕستقرتر فً تلمرتحل تٔولى من هجرتهم إلى 

تلمهثجرون إن تتكٌؾ طرٌقتهم فً تلمعٌشة وسكثن هذه تلمنثطق . حٌث تنهم تلمدٌنة ، وٌحثول هإٔء 

 ٌحثولون تلتكٌؾ مع نمط تلحٌثة تلحضرٌة تلجدٌدة .

أمث تلنوع تثثنً تلذي ٌحدده هو تلمنطقة تلتً ٌعٌش فٌهث هإٔء تلمهثجرٌن تلذٌن فشلوت فً تكٌؾ مع ثقثفة 

 .2تلمدٌنة 

تعرٌؾ تجرتبً للدرتسة وحسج وضعٌة تٔحٌثء تلمرتد درتستهث  من خٕل هذه تلتعرٌفثت نحثول صٌثؼة

بثلمنطقة تلمدروسة . إذ ٌمكن تعتبثر تن تٔحٌثء ؼٌر تلمخططة ظثهرة تجتمثعٌة من ظوتهر ومشثكل تعثنً 

منهث تلمدٌنة وهً صورة مشوهة للعمرتن وذلك بفعل تدتخلهث ومٕزمتهث للنمو تلعمرتنً حٌث نجدهث متوتجدة 

تلبنثءتت وفً جمٌع نوتحً تلمدٌنة ممث تدى إلى تحتوتبهث تلعمرتن وأصبحت تلمنثطق ؼٌر  عبر حدود

تلمخططة دتخل تلحٌز تلحضري ٌقٌم فٌهث أؼلج تلسكثن تلفقرتء وتلمعوزٌن ومن تلمهثجرٌن ودتوي تلدخل 

هث وهً فً تلضعٌؾ وممتهنً تلحرؾ تلتقلٌدٌة وتِنشطة تلؽٌر تلرسمٌة دتخل تلمحٌط تلعمرتنً تلمحٌط ب

تلؽثلج تعثنً تلعزلة وذتت بنثءتت قصدٌرٌة فً معظمهث تفتقر من قنوتت تلصرؾ تلصحً وكثرة تٔمرتض 

 تٔجتمثعٌة وتِوببة وٌنعدم فٌهث تلكهربثء وتلمثء .

 البناء الفوضوي : -2

                                                           
 001مركز تلنشر وتلتوزٌع تٔسكندرٌة ص –محمد حسٌن ؼثمري : ثقثفة تلفقر للدرتسة فً تٔنثروبولوجٌث تلتنمٌة تلحضرٌة  - 11

 014ص نفس تلمرجع  -5



 

 

  مفهوم البناء الفوضوي

، فهذت تلمصطلح ٌرسم فً تلفكر ٌعتبر هذت تلمصطلح تِكثر شمؤ مبدبٌث من مصطلح تلسكن تلقصدٌري 

مبثشرة تصورت أولٌث بشؤن هذت تلنوع من تلسكن ، حٌث ٌتبثدر للذهن عدة مبثنً متنثثرة حول تلمنثطق 

 12تلحضرٌة دون تنسجثم ٌتمثشى وتلمقثٌٌس تلعمرتنٌة تلتً تإهلهث لتكوٌن مدٌنة أو قرٌة.

 

 

 السكن القصدٌري :  -3

هذت تلمصطلح هو تِكثر عفوٌة تستعمل لدٔلة على شكل بدأ ٌظهر وٌتفثقم بمحٌط تلمنثطق تلحضرٌة، 

وذلك أن أفرتد تتجهوت إلى إنشثء بنثٌثت وسكنوهث ، كثنت موتد بنثإهث تتشكل أسثسث من صفثبح تلقصدٌر تلتً 

عموم هذه تلمسثكن ٔ تتعدى تبدوت لهم وسٌلة عملٌة لٓسرتع فً إنشثء تلسكنثت لٕستقرتر بهث ،وعلى 

تلؽرفتٌن وتتمٌز بثلضٌق تلشدٌد ، بهث فضثء تثبع للسكن فً تلهوتء تلطلق ٌستعمل لّعمثل تلٌدوٌة تلمنزلٌة 

وتلطبخ، هذت تلفضثء ٌطثبق تمثمث مث هو موجود فً تلمسكن تلرٌفٌة بثلحً ، ممرتته ضٌقة وملتوٌة جدت ؤ 

   2تتسع لمرور شخصٌن فً نفس تلوقت.

 

 البناء غٌر القانونً : -4
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ٌعتمد هذت تلمصطلح على تلقثنون كمعٌثر لتحدٌد طبٌعة تلبنثء ، حٌث نقصد بثلقثنون تلك تلقوتنٌن تلمتعلقة 

 بثلبنثء وتلتعمٌر ، وكل بنثء مخثلؾ لهذه تلقوتنٌن هو بنثء ؼٌر قثنونً .

للتفرقة بٌن مصطلح ؼٌر تلشرعً و ؼٌر وطثلمث أن تلشرعٌة تستلهم أصولهث من تلقثنون ومبثدبه فٕ 

 3تلقثنونً .

وبثلرجوع إلى تلقثنونً تلجزتبري ، ٔ نجد أي نص تشرٌعً أو تنظٌمً ٌتطرق إلى مصطلح تلبنثء 

تلموتفق لـ  1405ذو تلقعدة  26تلفوضوي ، إٔ مث تم ذكره فً تلتعلٌمة تلوزترٌة تلمشتركة تلمإرخة فً 

معثلجة تلبنثء ؼٌر تلمشروع ، تلتً تبٌن أنمثط تلبنثء ؼٌر تلقثنونً وآلٌة  وتلتً جثءت بعنوتن 13/08/1985

 تسوٌته ، حٌث تم تستخدتم تسمٌة تلبنثء ؼٌر تلمشروع تعبٌرت عن تلبنثء تلفوضوي .

وبنثءت على مث سبق نجد أن مصطلح تلبنثء تلفوضوي  هو تلمصطلح تِكثر شٌوعث فً مجثل تلوسثبل 

ثسٌة وتلممثرسثت تْدترٌة تلٌومٌة ، فهذه تلتسمٌة تعبر بصدق عن حثلة تٔنفٕت تْعٕم وتلخطثبثت تلسٌ

 تلعمرتنً تلمخثلؾ لقوتنٌن تلبنثء وتلتعمٌر .

 المناطق الحضرٌة ) األحٌاء المخططة ( : -5

 

كمث توجد  ،تشبع حثجثت تْنسثن روحٍث ومثدٍث تلتً تلظروؾتعرؾ بؤنهث وسط مٕةم توفر فٍه معظم 

 13 بثلتخطٌط فعٕأي أنه ٍتسم ،وسٍنمث ومقثهً للشبثجثت تربوٍة ونوتدي ـمإسس
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رتز ـوضعت خططهث على أن تكون مدنث معٍنة من ط تلتًؼٕج بؤنهث هً  تلسٌدوٍعرفهث محمد 

 تقوم بوظٍفة معٍنة. ،ٍنـمع

 ططتلمخترتبثطث وثٍقث مع  لهثبصفة عثمة ٍمكن تعرٍفهث بؤنهث عبثرة عن مجثٔت حضرٍة أو رٍفٍة 

 تلطرقثتج ـث ترتٍـمعٍنة من حٍ مجثلٌةخصوصٍثت  له ،سوتء كثن مإقتث أو نهثةٍث تلتعمٌرو  للتهٌبة تلربٌسً

دتر ـة تنحـكدرج  أٌكلوجٌةوٍرتعى فً تخطٍطهث عدة تعتبثرتت  ، تلخضرتءو  تلعمومٌة تلمسثحثتو

و  ،تلمنثسج  تلمثديتحدد تِسثس  تلتًفهً  ، تلتربةوطبٍعة  ،تلبرك و تلبحٌرتتو ،تلمجثريو  تلمصثرؾ

 تلسكثنٌة  تلكثثفة وكحجم تِسرة  تلسكنٌة تلمعطٌثتمرتعثة  إلىبثْضثفة  ،ثـدى قوتهـٍثت تِرض و مـأسثس

 لسكن تلمخصصةثم تقسٍم تِرتضً وفق أؼرتض متعددة كثِرتضً  ، تلوتحدمربع  تلكٌلومترأو  تلهكتثرفً 

 تلمعثٌٌروفق  ،وؼٍرهث تلمٕعجو تلحدتبقو  وتلشوترع تلطرقو ، تلحضرٌة تلمنثطقتٔجتمثعٍة و وتلخدمثت

 2 بهث. تلمعمولعلٍهث و تلمنصوص

  النمو : -6

 

 .2تلنمو هو تزتٌد تلشًء مث ٌضثؾ أو ٌإول  ٌإول إلٌه كثزدٌثد مسثحة تِرض بفعل تلطبٌعة 

تلبٕد تثمة تلنمو هً تلتً ٌرتفع فٌهث نصٌج تلفرد من تلدخل تلقومً ترتفثعث كبٌرت وتلٌهث  تلبلد تثم تلنمو :

 .3تلبٕد تلمتوسطة تلنمو وتلٌهث تلبٕد حدٌثة تلنمو ثم تلٌهث تلبٕد تلفقرة وتؤتً فً تلنهثٌة تلبٕد تلمتخلفة 

 .  4لطوٌل عبثرة عن زٌثدة تلدخل تلقومً تلفعلً فً تِمد ت تلنمو تٔقتصثدي :

 وبذلك فثلنمو هو تلتزتٌد وتٔنتقثل من حجم صؽٌر إلى حجم أكبر .

 

 العمران : -7 



 

تصطٕح عثم كثٌر مث ٌستخدمه تلجؽرتفٌون بمتخلؾ تنوتع ونمثذج تلمسثكن تلبشرٌة فٌقثل عمرتن رٌفً 

 وعمرتنً حضري كمث ٌقثل عمرتن مبعثر وعمرتن ؼٌر مخطط

ثر هو أحد نمثذج تلعمرتن تلرٌفً وفٌه ٌعٌش أؼلج تلسكثن فً مسثكن وعمرتن مركز ، وتلعمرتن تلمبع

منعزلة عن بعضهث تلبعض عكس عمرتن تلمركز حٌث ٌتجمع تلسكثن فً قرى تدترٌة مركزة وٌقثل شبكة 

 تلعمرتن للدٔلة على تلترتبط وتلتفثعل عنثصر تلعمرتن تلرٌفً وتلعمرتن تلحضري فً تقلٌم مث .

 

 :البناء المحظور  -8

تلحظر مفهوم قثنونً معروؾ بثِخص فً قثنون تلجمثرك ، حٌث تصنؾ تلبضثبع إلى بضثبع محظورة 

وأخرى ؼٌر محظورة وبضثبع محظورة حضرت مطلقث وأخرى محظورة حضرت مإقتث ، فقد ٌتعلق تِمر 

دخل بحظر بضثبع بدوتعً أمنٌة وسٌثسٌة أو للحفثظ على تلصحة تلعثمة وبهذت فمهموم تلحظر ٌقتضً ت

تلمشرع لتحدٌد تلمعثٌٌر تلقثنونٌة تلمعتمدة لحظر تلبنثء بشكل معٌن أو فً مكثن معٌن وبشروط مطلوبة 

وإجرتءتت متبعة وتلجهثت تلمختصة بمتثبعة عملٌة تلحظر وكل هذه تِمور تٌجثبٌة ،إٔ كلمة تلحظر قد توحً 

ثء ، بثْضثفة أن تلحظر ٌقترج من تلمفهوم بمنح تلبنثء تمثمث بٌنمث تلؽرض هو تلوصول إلى تنظٌم عملٌة تلبن

 14تلدٌنً تلمتمثل فً تلتحرٌم وٌبتعد عن تلمجثل تلقثنونً . 

 المدٌنة: -9

 تلمدٌنة هً وحدة حضرٌة ممتدة ذتت كثثفة سكثنٌة كبٌرة مقثرنة بثلقرٌة ، توجد بهث معظم

تلنشثطثت وتلمرتفق تلبشرٌة كثْسكثن وتلتجثرة وتلصنثعة ، تلتعلٌم ، تلنشثطثت تلسٌثسٌة وتلثقثفٌة ...   
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قبل تلمٌٕد بثلسهول تلخصبة لبٕد تلشثم  1500و  3500وقد ظهرت تلمدٌنة حسج تلمإرخٌن مثبٌن سنوتت 

 ووتدي تِردن ، وبمنخفضثت نهر تلصٌن " ٌونػ تسً".

مرتبطث بتطور تلنشثط تلزرتعً ، وبظهور تلصنثعثت وتِدوتت  تلحجرٌة وتلفخثرٌة فً  وكثن ظهور تلمدٌنة

 تلعصر تلحجري تلجدٌد :  وقد تمٌزت تلمدٌنة فً هذه تلمرحلة بثٕث ممٌزتت أسثسٌة وهً :

تِسوتر تلمحٌطة بهث  -  

مسثحتهث تلممتدة  -  

ترتفثع كثثفة سكثنهث  -  

فثتهث ٌعترؾ تلمختصون بصعوبة وضع تعرٌؾ محدد لهث ، ولهذت تختلؾ ونظرت لتعدد مهثم تلمدٌنة وتختٕ

علمثء تٔجتمثع تلحضري فً تعرٌؾ تلمدٌنة وهذت تبعث للرإٌة أو تلجثنج تلذي ٌنطلقون منه  فبعضهم نظر 

إلٌهث على أسثس مقثرن ، أي أن تلمدٌنة هً ذلك تلتجمع من تلسكثن تلذي ٌختلؾ عن تلقرٌة ، سوتء من حٌث 

تلبنثء وتلعمثرة أي تلمظهر تلفٌزٌقً وتلمورفولوجً ، أو من حٌث تلبنثء وتلتنظٌم تٔجتمثعً تلدتخلً نوع 

ونوعٌة تلعٕقثت وأنمثط تلتفثعل تلتً تحكم أفرتده، وٌقود هذت تٔتجثه كل من " سوروكٌن وزمرتن : ومنهم 

ٌرى " ممفورد " إن تلمدٌنة هً حقٌقة من نظر إلى تلمدٌنة من حٌث تلتطور وتلنمو وتعتبرهث تمتدتد للقرٌة و

 ترتكمٌة تطورت عبر تلتثرٌخ لتؤخذ أشكثٔ مختلفة تبعث لكل مرحلة تثرٌخٌة .

بٌنمث ٌعرؾ " وترث : تلمدٌنة بؤنهث تلمركز تلحضري تلذي ٌتمٌز بخصثبص معٌنة مثل تلٕتجثنس مث بٌن 

لحٌثة تلحضرٌة ، وٌطبق فٌهث تلقثنون .أفرتد مجتمعه وبزٌثدة تلحجم وتلكثثفة ، وتنتشر بٌنهم سمثت ت  

كمث عرفهث تلبعض َخر على أسس قثنونٌة وإدترٌة ، بحٌث تصدر تلسلطثت تلرسمٌة قثنونث ْعطثء تلتجمع 

تلحضري " تسم تلمدٌنة " على أسثس توفر شروط ومعثٌٌر تحددهث مسبقث ، مثل تلمإشر تلسكثنً ، وهو 

15ثة وكذلك تِمم تلمتحدة .تعرٌؾ معتمد لدى كثٌر من تلدول تلحدٌ  

وٌعرؾ تلتشرٌع تلجزتبري تلمدٌنة فً إطثر سٌثسة تلتهٌبة تلعمرتنٌة وتلتنموٌة وذلك من خٕل تلوظثبؾ 

تلمخولة لهث دتخل تْطثر تلحضري ، ولهذت فقط عرفت بؤنهث تلك تلمإسسة أو تلمنظمة تْنسثنٌة تلتً ٌتطلج 

شروط حٌثة ٌتحقق من خٕلهث تلتوتفق تٔجتمثعً مث بٌن قثطنٌهث تنظٌمهث وتسٌٌرهث بهدؾ تلوصول إلى خلق 

، كمث أنهث أي ) تلمدٌنة ( تعتبر أدتة أسثسٌة لخلق تنمٌة متوتزنة دتخل تِقثلٌم وهذت تنطٕقث من وظٌفتهث 

  تلتنظٌمٌة وتْنتثجٌة تلتً ٌجج تن تطورهث بإستمرتر  .
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 مفهوم الواقع :  -11 

 

هومث أسثسٌث فً درتستنث هذه وتلتً نهدؾ من خٕلهث تلكشؾ وتلوقوؾ عن تلوتقع و مث ٌعتبر مفهوم تلوتقع مف

تعٌشه تِحٌثء ؼٌر تلمخططة دتخل مدٌنة مستؽثنم من خٕل إبرتز أهم تلسمثت تلفٌزٌقٌة لّحٌثء وكذت تلسمثت 

 تٔجتمثعٌة من قٌم و سلوكٌثت سكثن هذه تِحٌثء.

تلوتقع ،لؽة وفً تِدج وفً تلعلوم تٔجتمثعٌة إلى جثنج مفثهٌم مقثربة ولقد حصلنث على عدة تعثرٌؾ لمفهوم 

 كمفهومً تلوتقعً وتلوتقعٌة وهً كثَتً :

تلوتقع لؽة : هو تلحثصل ، قثل أبو فرتس : وهل ٌدفع تْنسثن مث هو وتقع ؟ وهل ٌعلم تْنسثن مث هو كثسج ، 

 16أو فً تلحقٌقة .  ٌقثل وتقع تِمر وتلحثل ، أي مث حصل منهمث فً تلوتقع

وتلوتقع هو تلحثصل أمث تلوتقعة مث حدث ووجد بثلفعل ، وهً مرتدؾ للحثدث ، وتلوتقعً هو تلمنسوج 

إلى تلوتقع وٌرتد به تلوجودي و تلحقٌقً وتلفعلً وقثبله تلخٌثلً و تلوهمً . نقول تلرجل تلوتقعً أي تلرجل 

إزتءهث مث ٌنثسبهث من تلتدتبٌر دون تلتؤثر بثِوهثم تلذي ٌرى تِشٌثء كمث هً علٌه فً تلوتقع ، وٌتخذ 

2وتِحٕم .  

3وتلوتقعٌة : بوجه عثم صفة تلوتقعً ، نقول وتقعٌة تلتفكٌر أي مطثبقته للوتقع .   

أمث تلوتقعٌة فً تِدج فهً محثولة درتسة وتقع تْنسثن وتحسٌن حثله عن طرٌق تلكشؾ عن حقٌقته كشفث 

لموسة وتلتً ٌعٌشهث وٌتحكم فً صٌثؼته ككثبن موضوعٌث وتصوٌر حٌثته تلم  

وتلوتقع : " درجة دوتم تلمعثنً تلتً ٌتم تكتشثفهث فً أٌة تجربة أو تلتً تتصل بؤي شًء أو شخص أو 

 فكرة أو قٌمة " 

 أمث تلوتقع فً تلفكر تلسوسٌولوجً فهو كثِتً :

م تلوتقع على ضرورة تلتفرقة وعدم تلخلط مفهوم تلوتقع  عند تبن خلدون : ٌستند تبن خلدون فً تصوره لمفهو

بٌن شكلٌن أو نوعٌن من تلوتقع ، تلوتقع تلسمثوي و تلوتقع تلمحسوس هذت تِخٌر تلذي ٌعرفه بؤنه " تلوتقع 
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تلقثبل للمعرفة عن طرٌق تلعقل وفً هذت تْطثر ٌعتقد تبن خلدون بثن هنثك صنفٌن من تلمعرفة تلتً ٌمكن 

كره وفً هذت تلسٌثق ٌقول : " .... تعلم تن تلعلوم تلتً ٌخوض فٌهث تلبشر لٓنسثن أن ٌخوض فٌهث بف

وٌتدتولونهث  فً تِمصثر تحصٌٕ وتعلٌمث هً كل صنفٌن ، صنؾ طبٌعً لٓنسثن ٌهتدي إلٌه بفكره وصنؾ 

ن نقلً ٌؤخذه عمن وضعه ، فؤمث تِول فهً تلعلوم تلحكٌمة تلفلسفٌة وهً تلتً ٌمكن أن ٌقؾ علٌهث تْنسث

بطبٌعة فكره وٌهتدي بمدتركه تلبشرٌة إلى موضوعثتهث ومسثبلهث و أنحثء برتهٌنهث ووجوه تعلٌمهث حتى ٌوقفه 

نظره وبحثه على تلصوتج من تلخطؤ فٌهث من حٌث هو إنسثن ذو فكر ، وتلثثنٌة هً تلعلوم تلنقلٌة تلوضعٌة 

عقل إٔ فً إلحثق تلفروع من مسثبلهث وهً كلهث مستندة إلى تلخبر عن تلوتضع تلشرعً ؤ مجثل فٌهث لل

ومن خٕل مث تقدم به تبن خلدون عن مفهوم تلوتقع ٌمكن تلقول تنه وقؾ موقؾ تلعثلم  بثِصول ... "  

تلوتقعً تلذي ٔ ٌدرس إٔ مث شثهده وأمث مث ؼثج عنه أو مث ٔ ٌمكن إن تجرى علٌه تلتجربة تركه أي أن 

 شه تْنسثن من أمور حثصلة ٌمكن إخضثعهث للتجربة .تلوتقع هو مث ترته تلعٌن  ومث ٌعٌ

تلتصور تلمثركسً للوتقع : من تلحقثبق تلمقررة فً تلفكر تلسوسٌولوجً أن تصور مثركس للوتقع  -

تٔجتمثعً كثن تصورت دٌثلكتٌكً ومفهوم كلً مكنثه من كشؾ تلعٕقثت بٌن تِشٌثء تلتً قد تبدو متبثعدة 

تلوتقع من صنع تْنسثن ، وأن تلنظرٌة تٔجتمثعٌة تلتً تدرس تْنسثن ، أي بوصفه ومتنثفرة ، وٌقول أن " 

. أي أن تلوتقع هو نتثج تجتمثعً وقدرة تلفرد على تسٌٌر أموره وفق 17منتج للحٌثة بقدر مث هو نتثج لهث "

 تلحثجة .

 مفهوم الحً :  -11
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 103عمر محمد تلتومً تلشٌبثنً تِسس تلنفسٌة وتلتربوٌة لرعثٌة تلشبثج دتر تلثقثفة بٌروت ص  -2



 

سكنٌة تلتً ٌمنحهث سكثنه خصثبص ٌعرؾ تلحً من وجهة نظر سوسٌولوجٌة  بؤنه مجموعة تِمثكن تل

تٔرتبثط تٔجتمثعً ، ومصلحة تلمشتركة ، وٌإثر بعضهم على بعض ، وهو أٌضث تلمكثن تلذي ٌشعر فٌه 

 2هإٔء تلسكثن بثٔنتمثء إلى مجتمع تلذي ٌعٌشون فٌه .

نة .من خٕل هذت تلتعرٌؾ ٌمكن تلقول أن تلحً وحدة سكنٌة ٌتمٌز سكثنهث بخصثبص تجتمثعٌة معٌ-  

وفً تعرٌؾ آخر هو عبثرة عن وحدة عمرتنٌة لهث تنظٌم مجثلً . -  

وٌقصد به وحدة عمرتنٌة لهث تنظٌم جمثلً معٌن ، حٌث ٌشؽل مسثحة من تِرض تقع ضمن حدود تلمدٌنة  -

، وبمعنى آخر هو ذلك تلنمط تلتنظٌمً تلذي ٌعٌش فٌه تْنسثن وبهذت ٌمثل تلمجثل بٌن تلمسكن تلجؽرتفً 

تمثعً وكل حً ٌتخصص بوظثبؾ تٔدترٌة وتلتجثرٌة أو تلسكنٌة .وتٔج  

كمث ٌقترن مفهوم تلحً بمفهوم آخر هو تلمنطقة تلتً تدلً بمفهوم أكثر توضٌح حٌث أن مفهومهث ٌشمل  -

أمث الحً غٌر المخطط : *تلمكثن تٔجتمثعً تلمحدود كمث ٌشمل تلمكثن تلذي له حدود جؽرتفٌة  ممٌزة .

بثلنسبة لوصؾ تلحً بثلؽٌر تلمخطط فهو ٌشٌر إلى عدة تفسٌرتت قدمهث تلبثحثون من خٕل درتستهم لّحٌثء 

، بثعتبثر أن تلمتخلؾ  2ؼٌر تلمخططة بثلمدٌنة حٌث ٌعتبر تلبعض منهم تلحً ؼٌر تلمخطط هو تلحً تلفثسد 

بق على منثطق ؼٌر سكنٌة ، وتلبعض وتلفثسد مترتدفثن ؼٌر تن صفة تلفسثد تنطبق على تِحٌثء كمث تنط

ٌعنً بثلحً ؼٌر تلمخطط تلحً ؼٌر تلمنظم من حٌث تلحثلة تلعمرتنٌة وتلشكل تلخثرجً له ، وتلحً ؼٌر 

تلمخطط من حٌث تٔنمثط وتلخصثبص تلعمرتنٌة وتٔجتمثعٌة ، كثلحً تلفقٌر وتلحً تلقصدٌري ، وتلحً 

كل مث هو متدنً ٌشٌر إلى تلتخلؾ أو تخلفه. على أسثس أن  تلتقلٌدي وتلحً تلشعبً وتلحً تلهثمشً أي أن

تلحً ؼٌر تلمخطط ٌمثل تدنً تلمستوى تلعمرتنً لمسكثنه وضعؾ تلخدمثت تٔجتمثعٌة به فهو بذلك ٌعكس 

وتقع تٔجتمثعً و تقتصثدي وفٌزٌقً متدهور ٌتمثل فً كونه تلمكثن تْقثمً من تلمدٌنة تلذي ٌعبر عن وتقع 

حٌث ٌقٌم فٌه مجموعة من ، ً وتقتصثدي  و فٌزٌقً متدنً بثلنسبة للبنثء تٔجتمثعً للمدٌنة و ظرؾ تجتمثع

 تلنثس مستوتهم تلمعٌشً متدنً بثْضثفة إلى سوء أحوتلهم تلسكنٌة . 

ٌعرفهث حسن تلنكٕوي على أنهث : عبثرة من منثطق سكنٌة مزدحمة بثلسكثن تلذٌن أتوت من منثطق مختلفة  -

عزل فٌهث تلخلٌط من تلسكثن ٌتصفون بؤنهم من تلمستوٌثت تلمنخفضة .من تلرٌؾ وٌ  

وهً بذلك تلمنثطق تلتً ٌلجؤ إلٌهث تلنثزحون من تلرٌؾ إلى تلمدٌنة كمث أن تٔكتظثظ بثلمبثنً وتلسكثن  -

 ٌعتبر من أهم سمثتهم .



 

 

 

 

 قابلٌة الموضوع للدراسة: -ثانٌا

فً أي مجتمع هو فً تلوتقع عثبق للنمو تلعمرتنً تلمخطط و للتنمٌة  ؼٌر تلمخططةإن موضوع تِحٌثء 

تلعثمة، إذ بثستمرترهث و توتجدهث تشكل تشوه و ترٌٌؾ للمدنٌة، و تنطٕقث من تسترتتجٌثت مختلفة للمجتمعثت 

، عملت جثهدة هذه تلدول على وضع سٌثسثت حضرٌة ؼٌر تلمخططةتلتً تعثنً مدنهث من ظثهرة تِحٌثء 

 فً إطثر خطط تنموٌة شثملة، آنٌة و متوقعة. ؼٌر تلمخططةد بثِسثس على معثلجة ظثهرة تِحٌثء تعتم

من دون شك فلقد أضحت تلجزتبر إلى :  حثجة تلمجتمع تلجزتبري إلى معثلجة ظثهرة تِحٌثء ؼٌر تلمخططة

لتجمعثت تلحضرٌة سٌثسة حضرٌة هثدفة و سٌثسة تنموٌة شثملة و مستدٌمة لمعثلجة مشكٕت تلمدنٌة و ت

خثصة أمثم تدهور و تنتشثر تلتوسع تلعشوتبً و تٔستؽٕل تلمفرط و تٔعقٕنً لّرتضً من طرؾ 

 تلمجثهرٌن، أو من خٕل زٌثدة تلدٌموؼرتفٌث تلبشرٌة.

تهث من أجل تجسٌد مختلؾ تلسٌثسثت تلتنموٌة و رتو أمثم هذه تلتحدٌثت فإن تلجزتبر مطثلبة بتفعٌل كل قد

سوتء كثنت من خٕل معثلجة ترٌؾ تلمدٌنة و تلكؾ من هجرة سكثن تلرٌؾ نحو تلمدٌنة و تلعمل  ٌرهثتطو

 على سٌثسة تنموٌة رٌفٌة.

 االهمٌة الحٌوٌة والبٌولوجٌة للمسكن : -ثالثا

ٌعتبر تلسكن ضرورة حٌوٌة بثلنسبة لّفرتد وتِسر بثعتبثره ٌشبع حثجة مرتبطة بحٌثة تلفرد وبقثبه 

تلؽذتء وتلى تلملبس .............تي ضرورة حٌوٌة  وبٌولوجٌة ٔ ٌمكن لٓنسثن تن ٌتخلى عنهث كحثجته تلى 

 . تو نعٌش بدونهث

 االهمٌة االجتماعٌة والتربوٌة واألمنٌة للسكن : -رابعا



 

على تعتبثر تلسكن هو ذلك تلمؤوى تلذي ٌحمً تٔفرتد وتِسر من قسثوة تلعوتمل تلطبٌعٌة كمث ٌحمٌه من 

مخثطر  وتعتدتءتت تٔنسثن ، كثلسطو وتلسرقة وؼٌرهث من تلممثرسثت تلتً ٌكون مصدرهث تلفبثت تلمنحرفة  

وتلجمثعثت تلمتطرفة كمث ٌعتبر تلسكن تلمكثن تلذي ٌمثرس فٌه تٔنسثن نشثطثته تلخصوصٌة  وٌحس دتخله 

لٓنسثن ٌمثرسه نشثطثته تٔجتمثعٌة وتلثقثفٌة وللسكن تثر تجتمثعً على تلفرد بحٌث ٌسمح بثلرتحة وتِمن وتٔطمبنثن .

فً تلمحٌط تلذي ٌسكنه وٌعٌش فٌه بثٔعتبثر حٌوتن تجتمثعً بطبعه ؤ ٌمكن تلعٌش لوحده . كمث تن للسكن دوره وأثره 

عملٌة تلتً ترتهث مفٌدة كمستقبل تطفثلهث لتسهٌل  تلتربوي بحٌث تمثرس فٌه تٔسرة تنشبة تطفثلهث  وفق طرٌقتهث تلخثصة

 تٔنحرتؾ تلتً ٌمكن تن ٌتعرضوت  لهث . تكٌفهم  مع مجتمعهم وتحمٌهم من عوتمل

 االهمٌة االقتصادٌة : -خامسا

للسكن تهمٌة تقتصثدٌة تنتثجٌة  بحٌث تدخل فً صنثعة عدة موتد تنتثجٌة تخرى كمث ٌعتبر  صنثعة مفٌدة 

ة  كمث ٌعتبر تلسكن سلعة تقتصثدٌة مهمة ٌخضع للمجتمع  فثلبنثء  ٌوفر تلعمثلة لّفرتد وٌقضً على تلبطثل

لقثنون تلسوق تي تلكرتء وتلبٌع وتلشرتء سوتء كثن ذلك عن طرٌق تلتنظٌمثت تلمتخصصة كثلوكثٔت تلعقثرٌة  

 وؼٌرهث تو عن طرٌق تٔفرتد .

 

 السٌاسة الوطنٌة فً هذا المجال: -سادسا 

بعدمث توقع خبرتء تلتعمٌر فً تلجزتبر أن تصل نسبة لقد بثدرت تلجزتبر بإنشثء قثنون تسٌر تلمدٌنة، 

من  %61فً تِربع تلسنوتت تلمقبلة، فٌمث ٌنتظر أن تصل تلنسبة حدود  %51تمركز بثلمدن إلى أكثر من 

و بثلنظر إلى كون تلتوزٌع تلسكثنً فً تلجزتبر ٔ ٌزتل ؼٌر متزن فثن تلوضع سٌزدتد  5153حلول سنة 

 ٌج.تعقٌدت فً تلمستقبل تلقر

و بحسج مختصً تلوزترة تلمنتدبة تللذٌن أعدو و وثٌقة خثصة لٕختٕل تلسكثنً و مدى تؤثٌره على 

تلوضعٌة تلحثلٌة للمدن تلجزتبرٌة فثن هذت تلوتقع أفرز عدة ضؽوطثت تمثلت أسثسث فً ظثهرة تلنمو تلمتسثرع 

ه إلى بروز مث أصبح ٌسمى حثلٌث للمدن، بشكل صعج على تلسلطثت إمكثنٌة تلتحكم فٌهث و هو مث أدى بدور

بعدم تنسجثم تلنسٌج تلحضري، تلذي بدأ حثلٌث فً تلتدهور تلحثصل للفضثبثت تلحضرٌة، و تنعدتمهث أحٌثنث، 



 

مثلمث هو تلشؤن بثلنسبة للمسثحثت تلخضرتء و مرتكز تلمدن بثْضثفة إلى فضثبثت تلترفٌه، و من بٌن 

تلسكثنً، كمث ذكرت تلوثٌقة. مشكل كثثفة تلعمرتن و تؤزمهث بفعل  تلمظثهر تِخرى تلتثتجة عن عدم تلتوتزن

تلبنثء تلفوضوي و نمو تِحٌثء تلقصدٌرٌة كثلفطرٌثت، كمث أوردت تلوثٌقة أنه من بٌن نتثبج هذت تلوضع بروز 

تختٕٔت فً تلوسط تلمعٌشً للمنثطق تلحضرٌة و هو مث أثر سلبث على سلوكثت تلموتطن و ظهور تلعنؾ فً 

 . 0لمدن تلذي ٌكون ؼثلبث مرتبطث بثٔقتصثد تٔجتمثعً مثلمث جثء فً تقرٌر خبرتء وزترة تلمدٌنةت

كمث كشؾ تلوزٌر تلمكلؾ بثلمدٌنة لجرٌدة تلشروق تلٌومً عن إختٕٔت فً تلمدٌنة تلوتحدة، ممث ٌشكل 

تهدٌدت مبثشرت عن تٔنسجثم و تلتمثسك تٔجتمثعٌٌن، و معروؾ حسج علمثء تٔجتمثع أن تلسثكنة تلحضرٌة 

د قبل قٌل أن ٌتطور فً ظروؾ كهذه تصبح تشعر بنوع من تلضؽٌنة سرعثن مث ٌتحول إلى شعور بثلحق

بدوره إلى سلوك تلعنؾ، و علٌه نحن مطثلبون بتبنً "نظرة جدٌدة للمدٌنة" للقضثء على هذت تلخلل، فضٕ 

تلتً لم ٌعد تجمع عمرتنً  ؼٌر تلمخططة عن ظثهرة تلتوسع تلعشوتبً و تلفوضوي و تِحٌثء تلقصدٌرٌة و 

تت تلتهٌبة و تلتعمٌر تلتً تنظم و تطور نمو تلمدن، ضؾ فً مدننث ٌخلو منهث، مع ذلك تٔفٕت تلظثهر فً أدو

ملٌون سثكن فً تلمدن وحدهث و  51أي مث ٌقثرج  %41إلى ذلك نمو تلسثكنة تلحضرٌة تلتً وصلت نسبة 

ملٌون سثكن فً تلمدن  11مث ٌعثدل  %61سنة تلقثدمة إلى  03من تلمتوقع أن تصل تلنسبة خٕل أقل من 

كشؾ تلوزٌر تلمكلؾ بثلمدٌنة عن تلسإتل عن سإتل ٌبثدر إلى تِذهثن هل تستعدت  وحدهث و أمثم هذت تلوضع

مدننث إلى تستقبثل هذت تلمد و تلتدفق تلبشري و إلى توفٌر تْطثر تلمٕبم لكً ٌعٌش هإٔء تلسكثن فً جو 

ة و إنشثء لهذت تلحكومة و أمثم هذت تلوضع تلمنفلت قررت إنشثء تلقطثع تلمكلؾ بثلمدٌن 18 مدنً متكثمل

 .تلمشروع تلمتعلق بثلمدٌنة للنهوض بثلمدٌنة تلجزتبرٌة كفضثء نثظم للعٕقثت و قطج تقتصثدي و حضثري
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 الفصل الثالث : البناء الفوضوي وأشكاله  

 

 أنواع البناء الفوضوي : -أوال

 :تلتعرٌؾ تٔجرتبً للبنثء تلفوضوي 

 من خٕل تلتعرٌفثت تلسثبقة ٌتضح تنهث تقتصر فقط على تحد تنوتع تلبنثء تلفوضوي       

كمث تنهث ركزت على تلجوتنج تٔجتمثعٌة وتلتقنٌة للبنثءتت تلفوضوٌة  تكثر من تلجثنج تلقثنونً  ونظرت 

 لعدم وجود تعرٌؾ قثنونً وتعرٌؾ ٌنسج لٕجتهثد تلقضثبً نحثول تعطثء

للظثهرة تلبنثء تلفوضوي من تلجثنج تلقثنونً  وِن مصطلح تلبنثء  تلفوضوي   19تعرٌؾ تجرتبً  

 .مصطلح مركج سنحثول شرحه 

                                                           
 005ص  5113للطبثعة وتلنشر وتلتوزٌع تلجزتبر عٌن ملٌلة بو جمعة خلؾ هللا عمرتن تلمدٌنة دتر تلهدى  - 19



 

هو تعرٌؾ ٌسثهم به تلطثلج تلبثحث بضبط  معثلم  موضوع تلبحث ورسم مسثره  :تلتعرٌؾ تٔجرتبً  -

من خٕل تحدٌد جوتنج تلموضوع  فً ضوء تلفرع تلعلمً تلمتبع وهذت بؽرض تجنج تلتدتخل وتللبس  فً 

  .تلجوتنج تلمتعددة لدتبرة تلبحث

 بوجودىا واإلحساس المجردة ينبالع مشاىدتيا يمكن  واقعة او حادثة ىي ػ : بالظــاهرة المقصــود -1

  السكان. وازدحام كالجريمة وأثارىا

 من مجموعة بأنو عرف نجده الفقو الى بالرجوع انو إال الجزائري المشرع يعرفو لم : بالبناء المقصود2.

  لتتصل االنسان يد شيدتو ىذا  غير شيئا او معا  ىذا كل او  حديدا او  جيرا او جبسا نوعيا كان اي المواد

 حدين بين المقام فالحائط اشياء االيداع او انسان لسكن معدا البناء يكون ان ويستوي قرار اتصال باألرض

 شيد ما وكل والجسور والسدود والخزانات  القناطر وكذلك  مبنية تماثيل من الييا  وما التذكارية واألعمدة بناء

 . بناء االرض باطن في

 عن تتشكل نوعيا كان ميما متماسكة مواد من ينشأ ان يجب القانوني بالمفيوم البناء يكون حتى ومنو

 اذا اال نقميا او تحريكو يمكن ال مستقرة  ثابتة وتصبح االرض في تندمج  بناء لمواد  ومزج خمط طريق

 . 20ىدمت

 قواعد عمى الخطير التمرد اي  والالخالق  والالقانون الالسمطة بيا نقصد : بالفوضى المقصود -3

 غياب عن الناجم  واالضطراب  االنفالت حالة ىي 2 فالفوضى ما المجتمع في السائدة واالخالق القانون

  .القوانين نقص او السمطة

                                                           
 52ص  0776منشورتت تلحلبً تلحقوقٌة لبنثن تلطبعة تلثثلثة  6تلسنهروي عبد تلرزتق تلوسٌط فً شرح تلقثنون تلمدنً تلجدٌد ج  - 20
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 والتنظيمية التشريعية لمقواعد احترام دون انجز او ينجز الذي النمط ىو:  الفوضوي بالبناء المقصود -4

 البناء رخصة عمى  الحصول بعدم سواء والتعمير البناء حركة او لنشاط والضابطة والمنظمة المفعول السارية

 امكانية  عدم او  االشغال تنفيذ اثناء بأحكاميا  االلتزام بعدم او  البناء عممية في الشروع قبل المسبقة

 . المطابقة شيادة عمى الحصول

 :ومن بين أنواع البناء الفوضوي ما يمي 

 :بةمالص الفوضوية البناءات_ 1

 تلبنثءتت من وتقترتبهث تلفوضوٌة تلبنثءتت قثبمة فً تِولى تلمرتبة تلنوع هذت ٌحتل

  (3)  تلقرمٌد أو تلمسثحة تلخرسثنة من وسقفٌث صلبة موتد من تشكل جدرتنهث بنثء مثدة:  أن بسبج ، تلقثنونٌة

 هندسً لمخطط طبقث تنجزت إذت مث بحسج بٌنٌث فٌمث تختلؾ تلبنثءتت من تلنوع هذت أن ؼٌر-

 ؟ ٔ أم تلؽرض لهذت معد

 :إلى تلفوضوٌة تلبنثءتت تتفرع عدمه من تلهندسً تلمخطط وجود أسثس وعلى

 :تلمخططة تلصلبة تلفوضوٌة تلبنثءتت1-1-

 أنٌث إٔ ، تلؽرض لهذت سمهث أعدت هندسٌة لمخططثت طبقث تنجزت تلبنثءتت من نوع هً

 علٌه ٌنص لمث طبقث تلمختصة تلتقنٌة تلمصثلح قبل من تلمخططثت هذه عمى تلمصثدقة مدى حٌث من تختلؾ

 فً تلمإرخ04-05 رقم تلقثنون بموجج وتلمتمم تلمعدل1990 دٌسمبر01 فً تلمإرخ90 -29 رقم تلقثنون

 و علٌه تلمتحصل تلمخطط نوع أسثس وعمى ألتنفٌذٌة ومرتسٌمه وتلتعمٌر بثلتهٌبة تلمتعلق2004  أوت14

 :إلى تلبنثءتت من تلنوع هذت ٌتفرع

 :علٌه مصثدق مخططثت عمى تلحثبزة تلفوضوٌة تلبنثءتت1-1-1-

 تلفردي تلسكنً تٔستعمثل ذتت تلبنثءتت فً أسثسث تلبنثءتت من تلنوع هذت وٌتجسد

 .21وتلجمثعً

                                                           
 5ص  5102-5101مذكرة مثستر كلٌة تلحقوق وتلعلوم تلسٌثسٌة جثمعة قثلمة  16.03تت ؼٌر تلشرعٌة فً تلظل تلقثنون سوتلمٌة سمٌة ،بسكري تبتسثم تسوٌة تلبنثء - 21
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 :الجماعي السكني االستعمال ذات البناءات -أ

 ، تلبنثء رخص ولٌث تنجزت قد تلبنثٌثت فهذه تلعمثرتت، فً تلمتوتجدة وتلشقق تلسكنثت فً تلبنثءتت هذه تتمثل

 ومنثفذ جدرتن مست هثمة، تؽٌٌرتت بإنجثز قثموت خثصة وِسبثج تلشقق هذه من تلمستفٌدٌن بعض أن إٔ

 للعمثرتت تلعثمة تلوتجهثت تشوٌه عنه ٌترتج ممث رخصة، عمى تلمسبق تلحصول دون مختلفة بؤشكثل تلشقق

(2) . 

 رخصة من تٔستفثدة تلشقة لصثحج ٌمكن ٔ تلجمثعٌة تلبنثٌثت من تلنمط هذت أن ؼٌر

 تعدٌل أو تؽٌٌر كل أن إذ فردي بشكل علٌهث تلمصثدق تلتقنٌة تلمخططثت ومن تلبنثء

 .عثم بشكل تلعمثرة ٌخدم جمثعً إطثر فً ٌتم أن ٌجج

 :الفردي السكني االستعمال ذات البنايات -ب

 فً علٌهث تلمنصوص تلعقثرٌة وتلتعثونٌثت تلتجزبثت من تلمنجزة تلسكنثت مجموع هً

 تلقثنون بموجج وكذت تلعقثري، تلتعثون بتنظٌم تلمتعمق1976 أكتوبر23 فً تلمإرخ76-92 1  رقم تِمر

 وكذت للبنثء تِرتضً تجزبة ورخصة تلبنثء برخصة تلمتعمق1982 فبرتٌر06 :فً تلمإرخ82-02   رقم

  تلمثدة تنص حٌث ، تلتعمٌر و بثلتهٌبة تلمتعمق 1990 دٌسمبر01 فً تلمإرخ90-29  رقم تلقثنون بموجج

 ملكٌثت عدة أو عقثرٌة ملكٌة من قطع عدة أو ٔثنٌن تقسٌم عملٌة لكل تلتجزبة رخصة تشترط" عمى منه57

 ."تلتنظٌم ٌحددهث تلتً وتَجثل وبثلشروط تِشكثل فً وتسمم تلتجزبة رخصة تحضر موقعهث، كثن مٌمث

 1991 مثي28 فً تلمإرخ91-176   رقم تلتنفٌذي تلمرسوم جثء تٔحثلة لهذه وطبقث -

 تلبنثء ورخصة تلتقسٌم وشٌثدة تلتجزبة ورخصة تلتعمٌر، شهثدة تحضٌر لكٌفٌثت تلمحدد

 منه25 ؼثٌة إلى07 تلموتد فً لٌبٌن ذلك، وتقسٌم تلهدم، ورخصة تلمطثبقة وشهثدة

 .تلتجزبة لرخصة وتلتسمٌم تلتحضٌر كٌفٌة

 :علٌهث مصثدق ؼٌر مخططثت عمى تلحثبزة تلفوضوٌة تلبنثءتت2-1-1-

 ؼٌر بمخططثت وتلمنجزة تلدٌنٌة تلشإون نظثرة أو لٓدترة تلتثبعة تلبنثءتت تلك وهً

 . 22 تلمختصة تلتقنٌة تلمصثلح قبل من علٌهث مصثدق
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 :المخططة غير بةمالص الفوضوية البناءات -2

 تِسثسثت موضع ٌبٌن مخطط دون ولكن جدرتنهث أو سقفٌث فً سوتء صلبة بموتد تلمنجزة تلبنثءتت وهً

 وظٌفة تحدد تلتً تلمسثبل من وؼٌرهث أبوتبهث، و ونوتفذهث تلبنثٌة جدرتن توزٌع وكٌفٌة تلهٌكل أجزتء وترتبط

 .تلبنثٌة هذه وسٕمة صحة عمى وتلحرص تلمٌدتنٌة تلمرتقبة عملٌة ٌصعج ممث وسٕمتهث، وتنثسقهث ألبنثٌة

 :تلبنثٌثت من نوعٌن إلى تتفرع تلمخططة ؼٌر تلبنثٌثت من تلنوع وهذت

 :حضريا المخططة غير البنايات1-2-

 :فً أسثسث تلبنثٌثت من تلنوع هذت وٌتمثل

 :الخواص تجزئات اطار في المنجزة البنايات -أ

 وتلمتوتجدة فؤكثر قطعتٌن إلى كبٌرة مسثحة ذتت خثص ملك أرض تقسٌم بسبج وتنتج

 و تلتهٌبة أدوتت علٌهث تنص تلتً وتلتوجهثت تِحكثم مرتعثة دون ، خثرجه أو تلعمرتنً تلمحٌط دتخل

 فً تلشروع: ذلك عمى مثثل تلبلدٌة، أرتضً لمجموع تلتعمٌرٌة وؼٌر تلتعمٌرٌة تلوظٌفة تحدد وتلتً تلتعمٌر،

 عمى تلمسبق تلحصول دون ومن للملكٌة نثقمة ؼٌر عرفٌة بعقود تْدترة أعٌن عن خفٌة تِرضٌة تلقطع بٌع

 تلمتعمق تلشروط دفتر وكذت تلمختصة تلمصثلح قبل من علٌهث تلمصثدق تلتقنٌة وتلمخططثت تلتجزبة رخصة

 ؤ إدترٌث مهٌؤ ؼٌر فوضوي حً تنشثء تلقثنونً ؼٌر تلتصرؾ هذت عم ٌنجر ممث ألتجزبة وإدترة بتسٌٌر

 .مٌدتنٌث
 :تلشعبٌة تِحٌثء بنثءتت -ج

 بثلشروع وذلك ، تلتعمٌر و تلتهٌبة قثنون ِحكثم مرتعثة دون أنجزت تلتً تلبنثءتت وهً

 تلمصثدق تلتقنٌة بثلمخططثت تلمرفقة تلبنثء رخصة عمى تلمسبق تلحصول دون تِشؽثل فً

 90-29 رقم قثنون من52 تلمثدة ِحكثم طبقث تلتعمٌر، و تلبنثء مدٌرٌة قبل من ، علٌهث

 عقد تلبنثٌة صثحج لدى توفر عدم بسبج ٌكون قد وهذت وتلتعمٌر، تلتهٌبة قثنون تلمتضمن

 من تلعقثري لمشٌر تلمنظمة للقوتنٌن طبقث تلملكٌة صحة ٌثبت آخر، قثنونً سند أي أو ملكٌة

 1985 أوت13 فً تلمإرخة تلمشتركة تلوزترٌة تلتعمٌمٌة أحكثم من تٔستفثدة وعدم جهة،

 .أخرى جهة من تلمشروع ؼٌر تلبنثء معثلجة بكٌفٌة تلمتعمقة

 :رٌفٌث تلمخططة ؼٌر تلبنثءتت1-2-2-



 

 90- رقم تلقثنون ِحكثم وتلمخثلفة تلعمرتنً تلمحٌط خثرج تلمنجزة تلبنثءتت فً تتمثل

 تلبنثء بحقوق وتلمتعمق1992 دٌسمبر13 فً تلمإرخ تلمشترك تلوزتري تلقرتر ِحكثم29،

 :23تلبنثءتت من نوعٌن فً وتتمثل ، لبلدٌة تلعمرتنٌة تلمنثطق خثرج تلوتقعة تِرتضً عمى تلمطبقة

 :تلسكنً لٕستعمثل تلمنجزة تلبنثءتت -أ

 تلبنثءتت فوقٌث تشٌد كقثعدة وتلمستعملة تِرضٌة لمقطعة تلقثنونٌة تلمسثحة تحترتم دون

 تلحصول ودون ، تلذكر تلسثبق تلمشترك تلوزتري تلقرتر من05 تلمثدة فً علٌه تلمنصوص

 .تلمختصة تٔدترة قبل من علٌه مصثدق تقنٌة بمخططثت تلمرفقة تلبنثء رخص عمى تلمسبق

 :تلسكنً تٔستعمثل لؽٌر تلمنجزة تلبنثءتت -ج

 من04 ،03 تلمثدتٌن تحترتم دونinstallation d’équipement"، " تلتجهٌزٌة تلمنشآت فً تتمثل وتلتً

 تقنٌة بمخططثت تلمرفقة تلبنثء رخصة عمى تلمسبق تلحصول دون وكذلك تلذكر، تلسثبق تلوزتري تلقرتر

 .تلمختصة تلتقنٌة تلمصثلح قبل من  علٌهث مصثدق

 :القصدٌرٌة الفوضوٌة البناءات -3

 تلبنثءتت حضٌرة فً تلمتوتجدة تلفوضوٌة تلبنثءتت سمم أسفل تلمتوتجدة تلبنثءتت تلك هً

 مسترجعة، موتد من أسثسث تشكل هٌثكلهث وأسقؾ بجدرتن ٌتمٌز تلفوضوٌة تلبنثءتت من تلنوع وهذت تلوطنٌة،

 :همث نوعٌن ؼمى بدورهث تنقسم وهً تلقصدٌر مثدة: أهمهث

 :تلمتخلفة تلقصدٌرٌة تلفوضوٌة تِحٌثء1-2-

 ذتت بؤنٌث وصفٌث ٌمكن متخلفة، حضرٌة أحٌثء عن عبثرة تِحٌثء، من تلنوع هذت

 تقدمث، أكثر تكون ِن قثبلة منثطق ؼمى متخلفة منثطق من تٔنتقثل طور فً فه1ً(أمل،

 تِخٌرة وهذه تلقصدٌرٌة، -تلصلبة وتلبنثءتت تلقصدٌرٌة وتلبنثءتت تلصلبة تلبنثءتت من خلٌط عن عبثرة فهً

 من وأسقفٌث تلصلج من فجدرتنهث تِحٌثء من تلنوع هذت فً تلمتوتجدة تلبنثءتت نمط من تلكبرى تلنسبة تشكل

 .24مورفولوجٌث متدهورة تعد أنٌث ؼٌر منتظم، تلهندسً وشكلهث تلبنثٌثت نمط حٌث من مقبول فإطثرهث تلقصدٌر

 2تلعمرتنً نسٌجٌث من ٌتجزأ ٔ جزء وتشكل تلمدٌنة، دتخل تِحٌثء هذه أؼلج تتوتجد - 
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  وأنهث بمختلؾ رسمٌث ربطهث لعدم وذلك تلمدٌنة، منثفع من محرومة شبه تعتبر أنٌث إٔ

 أنو إٔ وؼٌرهث تلطبٌعً وتلؽثز تلشروج تلمثء قنوتت: فً وتلمتمثلة تلعثمة، تلشبكثت

 تنشؽثٔت من جزء حتمث ستؤخذ فإنهث للمدٌنة تلحضرٌة تلشبكة وحٌز لمجثل بثلنسبة تِحٌثء ىذه لموقع بثلنظر

 وتلبرمجة تلدرتسة ٌخص فٌمث تلمحمٌٌن تلمسإولٌن وتهتمثمثت

 3.تلعمرتنٌة وتلتهٌبة تلتنمٌة مجثل فً

 :جدت تلمتخلفة تلقصدٌرٌة تلفوضوٌة تِحٌثء2-2-

 منٌثرة سكنٌة تجمعثت فهً وتلتطور، لمتقدم قثبلة وؼٌر بثبسة، أحٌثء: هً جدت تلمتخلفة تلفوضوٌة تِحٌثء إن

 وبعضهث تلعمرتنً، تلمحٌط دتخل ٌتوتجد تِحٌثء هذه بعض أن إذ100%، قصدٌرٌة أحٌثء فهً إٌكولوجٌث

 .  وشبكثتهث تلمدٌنة وتجٌٌزتت مرتفق أنوتع جمٌع من محرومة كمٌث أنٌث ؼٌر ، خثرجه ٌتوتجد تَخر

 لهذه مستقبل ٔ حتمٌة تإكد تِرتضً شؽل مخططثت أو وتلتعمٌر للتهٌبة تلتوجٌهٌة تلمخططثت نتثبج أن

 محدد زمنً جدول خٕل وإزتلتهث ىد ٌجج تلتً تلمإقتة تلحضرٌة تلمنثطق ضمن ٌتوتجد وضعٌث وتن تِحٌثء

 تِحٌثء هذه موقع بحسج وذلك حرق، منتزىثت أو ؼثبثت أو عمومٌة مسثحثت تهٌبة مشثرٌع محمٌث وإحٕل

 مثدة فً ومتطلبثتهث تلمدٌنة تحتٌثجثت موقع بحسج وكذلك تلعمرتنً، تلمحٌط من توتجدهث ومكثن تلمدٌنة من

 .  تلحضرٌة تلتهٌبة

 

 

 

 :أسباب نشوء األحٌاء غٌر المخططة  -ثانٌا 
 

 تلزٌثدةنتٍجة  تلمدٌنةفً  تلحضرفً عدد سكثن  تلمطردة تلزٌثدةفً  لوتتمث: 1 أسباب دٍمغرافٍة -أ

 تلطبٌعٌة تلكوترثبسبج  تلمدٌنة إلى تلرٌؾحدوث هجرتت دتخلٍة من  إلى أدى  ممث ، للسكثن تلطبٌعٌة

 .للسكثن تلطبٌعٌة تلزٌثدةبسبج  تلمدٌنة إلى تلرٌؾدوث هجرتت دتخلٍة من ـح إلى. ممث أدى تلسٌثسٌةو



 

مع  تلحضرٌةوؼٕء تِرتضً  ، للموتطنٌنوتكمن فً تردي تِوضثع تٔقتصثدٍة  أسباب اقتصادٍة: -ب

 .تلعمثلء وأجور تلبنثموتد  ترتفثع أسعثر

 :تلتثلٌة بثلجوتنجوتتعلق  أسباب تنظٍمٍة: -ج

 معثلجةوقثدر على  لمن حٍث ؼٍثج نظثم تخطٍطً متكثم تلتنظٌمٌةتلتخطٍط  لٌثتقصور فً قوتنٍن وآ -

أو  ،وتِرتضً تلمدنفً  تلتجمعثت لبعضعدم وجود مخططثت معتمدة  إلىإضثفة  ،كٕت تْسكثنـمش

 .لّرتضً تلخثصة تلملكٌثتوعدم تتبثع سٍثسة تتعلق بتنظٍم  ،تلمدنخثرج حدود  تلوتقعة تلمنثطق

 تلملكٌثتوؼلبة  تلحكومٌةقلة تِرتضً  لٍبرز من خٕ تلذيتْسكثن و لقطثع تلدولةقصور فً دعم  -

ٍتم  لم لكنو ، تلدولةأرتضً بمسثحثت كبٍرة على حدود  لوجودإضثفة  ،تلمدن ـلدتخ تلخثصة

 .تلمحدود تلدخل لذويوعدم توفٍر إسكثن شعبً تقتصثدي مٕةم  ،تخصصهث

 .تلتجثوزعلى منثطق  تلسٌطرةأو عدم تستطثعتهث  ، للبلدٌثتتْدترٍة  تلرقثبةؼٍثج  -

وكذت خلق صعوبة  ، تلحضريومظهرهث  تلمدٌنةنجد منهث تشوٍه صورة  تلعشوتبٌة تلبنثٌثتومن آثثر هثته 

 كثلمٌثه تلحٌوٌة تلمرتفقفً   تلمتمثلة تلضرورٌثتمختلؾ  إلىتفتقر  تلتً تلعشوتبٌةٍٍر تِحٍثء ـً تسـف

 .إلخ...تلؽثزوتْنثرة و

 لؽٌثج تلتلوثثهرة ـبثنتشثر ظ للسكثنوتٔجتمثعً  تلنفسًو تلصحً تلجثنجآثثر أخرى على  إلىإضثفة 

 .....تلتهمٌش و تلبطثلةو تلفقربسبج  تلشبثجوكذت تٔنحرتفثت فً وسط  ،وتنتشثر تِمرتض تلصحً تلصرؾ

 قصور سٌثسة تلتنمٌة تلمتبعة:

مركزي هو تَلٌة للخروج منؽلقة تلتخلؾ، ممث سثرع تبنت تلجزتبر تلمنهج تٔشترتكً، فكثن تلتخطٌط تل

 فً ظثهرة تلتحضر و تشبع تلمدن بثلسكثن.

 ظثهرة تشبع تلمدن تلكبرى: -0-0

ظثهرة تلهجرة تلرٌفٌة نحو تلمدن، أدت إلى سوء تلتوتزن بٌن تلتزتٌد تلسرٌع لعدد تلسكثن فً تلمدن و 

تِحٌثء تلقصدٌرٌة، و تنتشثرهث بشكل سرٌع حول ، ممث أدى ؼرى ظثهرة (0)جمود حظٌرة تلسكن تلحضري



 

سنوٌث، بٌنمث معدل تلنمو تلحضري للمدن فٌقدري حوتلً  %01تلمدن تلكبرى، وفق معدل نمو ٌقدر بحوتلً 

 .(5)على أعلى تقدٌر 3%

 ظثهرة تشبع تلمدن تلصؽرى و تلوسطى: -0-5

رة تتوسع بطرٌقة فوضوٌة على نتٌجة تلهجرة و تلنزوح تلرٌفً، أصبحت تلمدن تلمتوسطة و تلصؽٌ

 حسثج تِرتضً تلفٕحٌة، لتؽطٌة تحتٌثجثتهث فً تلسكن و تلخدمثت و تلتجهٌزتت و تلمرتفق تلعمومٌة.

ممث جعل هذت تلشخص ٌندفع إلى تقسٌم أرتضٌه بطرٌقة عشوتبٌة و بدون تخطٌط و بٌعهث ِفرتد بطرٌقة 

تلشهر تلعقثري، و هذت بسبج تخوفهم من عملٌة تٔستٌٕء فوضٌة، و بعقود عرفٌة مخثلفة بذلك ِحكثم قثنون 

علٌهث من قبل تْدترة فً إطثر ممثرسة حقهث فً نزع تلملكٌة من أجل تلمنفعة أو حقهث فً تلشفعة بؽٌة توفٌر 

تلحثجثت ذتت تلمصلحة تلعثمة و تلمنفعة تلعمومٌة، بصرؾ تلنذر عن تللجوء تلمحتمل إلى تجرتء نزع 

 تلملكٌة..."

 آثار البناء غٌر المخطط : –لثا ثا

 .ؼٌر تلمخطط تلبنثء آثثر

 تَثثر من جملة تلخطٌر، وتنتشثرهث تلسرٌع توتجدهث بحكم ؼٌر تلمخطط تلبنثء آفة أفرزت

 :فً وتلمتمثلة تلكثٌرة، تلسلبٌة وتلتدتعٌثت

 .وتلبٌبٌة تلعمرتنٌة تَثثر -

 .تٔقتصثدٌة تَثثر -

 .تٔجتمثعٌة تَثثر -

 وتلبٌبٌة تلعمرتنٌة تَثثر: أؤ

 ٔ تلتً وتلقصدٌرٌة تلصلبة: أنوتعهث بكل وتلفوضوٌة، تلمنظمة ؼٌر تلبنثء حركثت إن -

 جهة، من تلخثصة تلمصلحة بتؽلٌج وذلك تهتمثم، أي تلعمرتنٌة تلعثمة للمصلحة تؽٌر

 عنٌث ٌترتج أخرى، جهة من للمدٌنة تلحضري وتلحس تلذوق ومقومثت لعوتمل وفقدتنهث

 وتلهندسً تلطبٌعً بثلجمثل تلمسثس فً ٌتمثل تلعمرتنً، للنسٌج معتبر مثدي ضرر



 

 .وتلصحً تلصنثعً تلتلوث وكذت للبنثٌثت، تلسٌا تلتموقع وأخطثر

 :وتلهندسً تلطبٌعً بثلجمثل تلمسثس1-

 فوضى بثلضرورة عنه ٌترتج تلمجردة، تلخثصة تلمصلحة عمى تلقثبم تلعشوتبً تلبنثء إن

 .تلخضرتء تلمسثحثت عمى تٔعتدتء إلى تإدي عمرتنٌة،

 :هندسٌة فوضى  1_1

 من جدٌد نوع ظهور بدتٌة مع تمٌزهث تلتً مٕمحهث، تفقد بدأت تلجزتبرٌة تلمدن معظم إن

 تسمنتٌة مكعبثت عن عبثرة تلحقٌقة فً هً وتلتً 25سلٌم هندسً ذوق أي من تخلو تلتً تلفوضوٌة، تلبنثءتت

 .هذت مثل لشًء بصمة تمت ٔ هندستٌث أن رؼم ،"فٌٕت" جوتزت تسمى وتلتً تلسمثء، فً متطثولة

 : "2"تلخضرتء تلمسثحثت عمى تلتعدي2-1-

 تخٕل من ذلك عن ٌنجر ومث تلمسلح، بثٔسمنت فوضوٌث وبنثبٌث تلخضرتء تلمسثحثت عمى تلتعدي عملٌثت إن

 للمدٌنة، تلعمرتنً للنسٌج تلمبنً وؼٌر تلمبنً للمحٌط وتلبٌبٌة تلجمثلٌة بثلوظٌفة

 2 م1 سوتء ٌمثل ٔ وأصبح ٌقلص، قد تلجزتبر فً حثلٌث تلخضرتء للمسثحثت تلمخصص تلمجثل تن حٌث

 2 .م10 تتطلج تلدولٌة تلمقثٌٌس بٌنمث للسثكن،

 :للبنثٌثت تلسًء تلتموقع أخطثر2-

 .وتلبنثء وتلتعمٌر للتهٌبة تلعثمة للقوتعد وتلمحدد91-175 تلمرسوم من03 تلمثدة تنص إذ

 ألفٌضثنثت بسبج جسٌمة وخسثبر أضرتر تلبنثءتت تلسٌا تلتموقع هذت عن وٌترتج -

 . 2001 نوفمبر10 لفٌضثنثت بثلنسبة تلحثل هو كمث

 تلنفط وأنثبٌج تلؽثز ومخثزن تلكهربثء شبكة أخطثر إلى تضثفة

 :وتلصحً تلصنثعً تلتلوث3-

 .سوتء حد عمى وتلسكثن تلمحٌط عمى خطٌرة تنعكثسثت ذتت سلبٌة، آثثر تلفوضوي تلبنثء عمى ٌنتج

 :تلصنثعً تلتلوث -1

 تلتطٌٌر موتد تنتثج فً تلمتخصصة تلك بثِخص تلملوثة، وتلمنشآت للمصثنع وتلسٌا تلكثٌؾ تلتوطٌن أدى قد

 .  منٌث تلسثحلٌة خثصة تلوطن، من مختمفة جهثت فً تلزرتعً تلمحٌط تربة تتٕؾ إلى وتلزنك، وتلتنظٌؾ
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 :تلصحً تلتلوث2-

 بٌبٌة أوضثع وجود من تلمخططة ؼٌر تلصلبة تلفوضوٌة وتِحٌثء تلقصدٌرٌة تِحٌثء تعثنً

 .سٕمتهم تهدد صحٌة كوترث بحدوث تنذر خطٌرة،

 تٔقتصثدٌة تَثثر: ثثنٌث

 تلعثمة بثلمصلحة مست آثثرت خلفت وتلمكثنً، تلزمثنً: بعدٌهث فً تلفوضوي تلبنثء آفة

 :تٔقتصثدٌة

 :وتلخدمثت بثلمرتفق تلمدن تجهٌز مستوى فً تلتدهور1-

 طثقتهث أصبحت تلتً تلجزتبرٌة، تلمدن فً وتلخدمثت تلمرتفق، مستوى تدهور توضح تلمإشرتت جمٌع

 تلمدن عمى تلمكثفة وتلهجرة تلدٌمؽرتفً تلنمو عن تلنثتج تلحضر تلسكثن عدد تزتٌد لموتجهة محدودة،

 تلنقل لشبكة تلضرورٌة تلقثعدٌة تلهٌثكل لتوفٌر محكم تخطٌط وضع تخطٌط وضع ٌستلزم لذت تلدتخلٌة،

 26 تلكبرى تلمدن فً تلخثنقة تلمرور حركة أزمة لتفثدي مسبقة ضرورٌة تجرتءتت تتخثذ ٌنبؽً كمث تلحضري

. 

 :تلمدن فً لمشرج تلصثلحة تلمٌثه كمٌة تنثقض2-

 توسع فً فقط لٌس تلمتمثل تلسرٌع تلحضري تلنمو لموتجهة تلضرورٌة تلمٌثه تعببة تلصعج من أصبح قد

 تلصنثعة فً للمٌثه تلوتسع تٔستهٕك وتلى بل سكثنهث، عدد وزٌثدة تلمدن

 " .2" تلصنثعٌة وتِقطثج تلمنثطق فً وبثلخصوص

  "3" تلزرتعٌة لّرتضً تلفوضوي تلعمرتنً تلتوسع تكتسثح-3

 بحوتل1992ً لؽثٌة1962 منذ تلجزتبر فً تلعمرتنً تلتوسع تكتسحهث تلتً تلزرتعٌة تِرتضً مسثحة قدرت

 وتلمنشآت تلصنثعٌة تلمنثطق ْنجثز أو تلجدٌدة، تلسكنٌة تلمنثطق ٔنجثز وجهت" 2" هكتثر150.000

 .تلخ...  تلفوضوٌة تِحٌثء فوقٌث أوتنتشرت وتلموتصٕت، تلطرق شبكة وتوسٌع تلكبرى، تٔقتصثدٌة

 تلفترة خٕل وذلك سكن، ملٌون فً تلمتمثل تلحكومً، تلبرنثمج تنجثز ٌخص وفٌمث -

 كلهث هكتثر، 40000  عن تقل ٔ مسثحة تطلج فقد 2009 إلى2005 بٌن مث تلممتدة

 .تلزرتعٌة تِرتضً من مقتطعة
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 :تٔجتمثعٌة تَثثر: ثثلثث

 تلتعمٌم مستوى تنخفثض فً تلقصدٌري خثصة تلمخطط ؼٌر تلبنثء آثثر تبرز

 .تلمنحرؾ وتلسلوك تلجرٌمة معدل ترتفثع و تِمٌة وتنتشثر

 :تِمٌة تنتشثر و تلتعمٌم مستوى تنخفثض1-

 تِحٌثء أطفثل نظرة عن ؼٌر تلمخططة تِحٌثء فً للمدرسة تلطفل نظرة تختلؾ

 هذت ٌزدتد و لتقدمه، تلوحٌد تلسبٌل هً تلمدرٌة أن تِخٌر هذت ٌعتبر ؼذ تلمخططة تلنظثمٌة

 فً تلطفل طموح لكن ألدرتسة من تلعلٌث تلمرتحل إلى ٌصل حتى تِمر بتقدم تدرٌجث تلشعور

 مستوى عند ٌتوقؾ سوؾ أنو ٌدرك ِن تدرٌجٌة بصورة ٌتضثءل تلقصدٌرٌة تِحٌثء فً تلدرتسة مجثل

   تلوظٌفً تلسلم درجثت فً رتبة أدنى عمى سٌحصل وأنو تلتعلٌم، من معٌن

 تلحٌثة ظروؾ جمٌع أن بثعتبثر أولبك مستقبل عمى كبٌرت أثرت تلشعور لهذت أن وتلوتقع

 .له قٌمة ٔ بؤنه نهثرت و لٌٕ تلطفل تشعر تلمتخلفة تلمنثطق تلك مثل فً تلثقثفٌة و وتٔقتصثدٌة تٔجتمثعٌة

 أو للتكوٌن فرصة عطثبهث وعدم تلبنثت تدرٌس عدم بخثصٌة تتمٌز تلحٌثء هذه أن إلى تْشثرة تجدر كمث

 عثلة تلقصدٌرٌة تِحٌثء أطفثل و بنثت أؼلج تلمطثؾ نهثٌة فً ٌجعل ممث تلمختصة، تلمرتكز فً تلتمهٌن

 مستقبٕ مشعٕ ًلحثم تلقصدٌرٌة، تلبٌوت بنثبً و تلمجتمع، عمى

 :تلمنحرؾ تلسلوك و تلجرٌمة2-

 إلى مهب تإدي تلقصدٌرٌة تلفوضوٌة تِحٌثء فً تْقثمة إلى تلفقٌرة وتِسر تِفرتد تضطرتر ظثهرة إن -

 . بهم وتٔختٕط بثلمجرمٌن تحتكثكهم نتٌجة وذلك تلجرٌمة ظهور عمى تسثعد عوتمل إكسثج

 تٔجتمثعٌة تلضوتبط و تِسرٌة تلروتبط فً بضعؾ تتمٌز ؼٌر تلمخططة تِحٌثء فإن ومنه-

 تلظوتهر من ظثهرة تلجرٌمة تصبح بثلتثلً نظثمٌث دتخل تلرسمٌة تلقوتنٌن تحٕل وصعوبة

 .ؼٌر تلمخططة تلحضرٌة ومنثطقهث لممدن تلمٕزمة

 :اٌجابٌات وسلبٌات األحٌاء غٌر المخططة  -رابعا

 

تلجثنج تٌْجثبً تلوحٌد لهذت تلشكل قد ٌتمثل فقط فً أنه نمط عمرتنً له دور فً حل مشكلة تلسكن عن 

 طرٌق توفٌر وحثدتت سكٌنة بسٌطة لذوي تلدخل تلمنخفض.



 

 تلجوتنج تلسلبٌة فإنهث متعددة نحصرهث فٌمث ٌلً:أمث عن 

  ٕضعؾ تلخدمثت للبنٌة تلتحثٌة نتٌجة زٌثدة تلطلج على تلك تلخدمثت، و تللتً لم تكن مصممة أص

لهذه تلزٌثدتت و تلتوسعثت تلعشوتبٌة لُتبنٌة تلسكنٌة، و مع بروز تلمشكٕت تٔقتصثدٌة و تٔجتمثعٌة 

 تلشوترع و تلطرق. و تلبٌبة، و مشكٕت فً شبكة

  أدت تلظثهرة إلى نمو حضري مفرط و تضخم تلمدٌنة و توسعهث، و تمتدتد نسٌجهث بمختلؾ

 تٔتجثهثت.

 .إضثفة نسٌج عمرتنً مشوه للكتلة تلعمرتنٌة تِسثسٌة للمدٌنة 

  تلتزتحم تلشدٌد للمبثنً، و عدم ترك فرتؼثت أدى إلى فقدتن تلخصوصٌة، و زٌثدة درجة تلتلوث

و تلبصري، فسثعد ذلك على زٌثدة تِمرتض تلبدنٌة و تٔجتمثعٌة و تلنفسٌة أٌضث بٌن فبثت  تلسمعً

 من تلسكثن.

نتج عن هذه تلظثهرة ضٌثع أجزتء كبٌرة من تِرتضً تلزرتعٌة تلتً تم تحوٌلهث إلى أرتضً للبنثء، ممث 

 أثر على تلنثتج تلقومً للدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اء غير المخططة وتأثيرها على العمرانالفصل الرابع : ظاهرة األحي

 انتشار األحٌاء غٌر المخططة : –أوال 

تلى تنتشثر تٔحٌثء  دى زٌثدة تلنمو تلدٌموؼرتفً وترتفثع وتٌرة تلتحضر ونقص وتٌرة تنجثز تٔسكثنأ

على محٌط تلمدن وتلمنثطق تلحضرٌة هذه تٔحٌثء تلتً تفتقر تلى معثٌٌر وشروط  ؼٌر تلمخططةوتلمنثطق 

تٔسكثن تلضرورٌة من حٌث تلنوتحً تٔمنٌة وتلصحٌة  وتٌٔكولوجٌة و تلمرفولوجٌة ..... تدت تلى تشوٌه 

ة تلنسٌج تلعمرتنً تلحضري  وأفرزت عدة مشكٕت بٌبٌة وصحٌة وتجتمثعٌة أثرت على تلمنثطق تلحضرٌ

 تلمجثورة وأصبحت تهدد تلمجتمع تلمحلً من تلنوتحً تٔمنٌة وتلصحٌة وتٔجتمثعٌة وتلتربوٌة  .....

 األحٌاء غٌر المخططة وتشوٌه العمران : -ثانٌا

 ٌعتبر تشوه تلمبثنً وتلنسٌج تلعمرتنً  من بٌن تلظوتهر تلعمرتنٌة تلتً تصبحت تمٌز تلمدن

 بثزدٌثد تلتصنٌع  وتلتحضر تلكبً عن طرٌق تلنزوح تلرٌفًتلحدٌثة  ذلك تن تهمٌته زتدت  

وفً ؼٌثج تلتوجٌه وتلتخطٌط نشؤ تلعمرتن  تلقثبٌث  فً ضوتحً تلمدن وأطرتفهث بمرور تلزمن تصبح  

تلمنطقة وتهٌبتهث  من  تلمجثل تلذي ٌحتوي عمرتنث مشوهث ٌعٌق تلتطور تلمخطط للمدٌنة سوتء تتنثء تجزبة

تلعمرتن ذلك بثنتشثر تلمبثنً  ظثهرة  تخرى لتشوٌه ؼٌر تلمخططةشكلت تٔحٌثء  تجل تلبنثء وتلسكن

تلتعلٌم  وتلصحة وؼٌرهث  لهذه تٔسبثج   تلمتدتخلة تلقصدٌرٌة فً معظمهث  وتنعدتم تلمرتفق تلحٌوٌة  كدور

على مستوى ٌحظى بثنشؽثل تلقثبمٌن على عملٌثت تلتعمٌر سوتء  وؼٌرهث تصبح تلتشوه تلعمرتنً  فً تلمدن

 تلتخطٌط  تو تلتسٌٌر تو تلتنفٌذ نظرت لتفثقم تٔزمة حٌث تنه فً تلمدن تلعثلم تلثثلث وتلجزتبر كشثهد على ذلك .



 

ٌشكل تلعمرتن تلمشوه حزتمث حول جل تلمدن تلكبرى وقرج تلودٌثن هذت بثنتشثر وتسع لٕحٌثء  تلمترتمٌة 

ً  تذت تن تلعمرتن تلمشوه ظثهرة  تجتمثعٌة تجمع بٌن تٔطرتؾ وتلمنتشرة جنبث تلى جنج بثلنمو تلعمرتن

تلظروؾ تلمثدٌة تٔجتمثعٌة  وتٔتجثهثت تلفكرٌة تلقٌم وتلعثدتت  وتسثلٌج تلممثرسة  زكثي ظثهرة فهً 

تنسثنٌة تلطثبع  ٌصنعهث تٔنسثن  وٌطورهث وٌقوي جذورهث تن ترتد  حٌث ٌشكل  هذه تلتجمعثت  تلعمرتنٌة 

ة  لٌست خثضعة  للمرتقبة  بثعتبثرهث قد نشؤت وترعرعت  وتطورت  بعٌدت  عن تلمرتقبة  منثطق  ؼٌر مرٌح

 تلسلطثت تلمسبولة  عن ضبط وإنشثء تلمسثكن وتلتهٌبة .

تلتخطٌط حسج مث ذهج تلٌه د/ تحمد  بوذرتع فهو ٌعتبر جزء  من تجزتء تلمدٌنة تلمزدحم  بثلسكثن 

وقٌم   ونوعٌة تلمسثكن تسودهث ثقثفة  فرعٌة ذتت معثٌٌر تخٕقٌة  تلفقرتء تنخفثض مستوى تلنمط تلعمرتنً 

نثبؽة  من موضعهث تٔجتمثعً  تٔقتصثدي  تلصحً  تلتعلٌمً  وتلسلوك  تلمنحرؾ  على تعتبثر  تن هذه 

قً تلفبثت  تلممثلة  لهإٔء تلسكثن  من تلمهثجرٌن  وتلفثرٌن  من تلرٌؾ  تلى تلمدٌنة  هذت مث ؼٌر تلوجه تلحقٌ

لنمط  تلحضري كذت  تنتشثر وتسع لثقثفة ترٌؾ تلمدٌنة وتٔمبٕت  حسج بٌرجٌل  ٌمثل تلتشوه تلعمرتنً  

على تلمسثكن  ذتت تلمستوى تلمنخفض وتلمتدنً بثلنسبة  لّسس وتلمعثٌٌر  تٔسكثنٌة  تلسثبدة فً تلمجتمع 

 .تلحضري 

شوهة ذلك بثلعمرتن تلمزدحم  بثِبنٌة  تو تمث مث نجده من تشوه فً خصثبص تلتجمعثت تلعمرتنٌة تلم

تٔبنٌة تلمكتظة  بثلسكثن تلتً تإدي بثلضرورة تلى نتثبج  تٔجتمثعٌة  خطٌرة  ذلك من شدة تٔزدحثم  دتخل  

تلؽرفة تلوتحدة وضمن تلبٌت تلوتحد  وفقر تلسكثن هذه تلمنثطق كمث تشهد هذه تلتجمعثت  حركة كبٌرة للسكثن  

نجده من خصثبص على  تمث مث ت ٌرجع تلى تلرؼبة تلدتبمة فً تحسٌن ظروؾ تلعٌش وتؽٌرت للسكن هذ

تلمستوى تلعمرتنً هو تن تكثر هذه تلتجمعثت تلسكثنٌة نجدهث خثرج تلنطثق تلحضري وتلمخطط للمدٌنة كمث 

لحسن نجد توتجدهث قرج تٔرتضً تلخثلٌة ودون ترخٌص تو تخطٌط تو تهٌبة عمرتنٌة هذت مث عرقل تلتسٌر ت

للنمو تلعمرتنً وتلمخطط وتفثق  تلمدٌنة تلمستقبلٌة خثصة مع تزتٌد تلنمو تلعمرتنً  تلهثبل وكذلك تلنمو 

دتخل تلمدن ذلك  بثنتشثرهث دتخل تلجٌوج تلعمرتنٌة تلفثرؼة  ؼٌر تلمخططةتلدٌمؽرتفً  قد نجد كذلك تٔحٌثء 

ء  للمدٌنة ومن جهة تخرى نجد تلتجمعثت تلتً كثنت  مخصصة للمرتفق مثل تلمٕعج وتلمسثحثت تلخضرت

شبكة تلموتصٕت، تترتكم بهث  تلمشوهة  للعمرتن ذتت شوترع ضٌقة وتفتقر تلى  ؼٌر تلمخططةتو تٔحٌثء 



 

تلقمثمة و هً ٔ تحتوي على أرصفة ،كمث تنعدم أمثكن تلرتحة و لعج تِطفثل و تنتشثر وتسع لّوببة 

 27تٔجتمثعٌة و تشوهث ٌلحق بثلمعمثر.

 :االختالل المورفولوجً العمرانً –ثالثا 

إن تلتوسع تلحضري تلؽٌر تلمخطط و تلتلقثبً ٌعتبر ظثهرة عثمة تمٌز تلمجثٔت تلحضرٌة فً تلبلدتن تلنثمٌة 

،هً نثتجة عن تلمعثمٕت تلعقثرٌة ؼٌر تلمشروعة بٌن تلموتطنٌن ،و تشٌد تلمسثكن دون تلتقٌٌد بثلمعثٌٌر 

تلحضري ،ؼٌثج تلمرتقبة لهذت فإن مسثكن هذه تلمنثطق تبقى دون تجهٌز لمدة معٌنة ،و تجهٌز تلبنثء و تلسكن 

 بصفة عدٌة بثلمرتفق تلضرورٌة ،من طرقثت و مثء و كهربثء و قنوتت تطهٌر و ؼٌرهث.

إن هذت تلوضع صورة وتضحة و نتٌجة للهجرة من تلرٌؾ نحو تلمدٌنة أو لهجرة دتخلٌة من وسط تلمدٌنة 

وتحٌهث بحثث عن حٌثة أفضل و تشٌد عمرتن ؼٌر مخطط و فً أمثكن قد تكون على حسثج تلمسثحثت نحو ض

تلخضرتء أو مشثرٌع مستقبلٌة للمدٌنة و إمكثنٌتهث تٔقتصثدٌة فً توفٌر منثصج تلشؽل و إمكثنٌتهث تٔجتمثعٌة 

 من حٌث توفٌر تلشروط تلضرورٌة للعٌش و فً مقدمتهث تلسكن.

دي إلى تلتوسع تلحضري تلتلقثبً فقط ،إنمث ٌإدي إلى حدوث تضطرتبثت فً تسٌٌر هذت تلخلل ٔ ٌإ

تلمإسسثت تلحضرٌة نفسهث ،و أن تلنمو تلتلقثبً للمسثكن تلفردٌة تلمختلفة تشكلهث تلعثبلة تلمهثجرة تلتً تلعج 

 دورت مهمث فً هذت تلتوسع ،ذلك بسبج تلتزتٌد تلسرٌع للحثجة إلى تلمسكن.

لنمو تلعمرتنً تلسرٌع ٌصثحبه تلنمو تٔقتصثدي و تٔجتمثعً ؼٌر تلمخطط ،تجده كذلك ٌتخذ لقد تبٌن أن ت

أشكثٔ من تلنمو تلحضري تلذي ٔ ٌتٕءم مع تحتٌثجثت تلوتفدٌن إلى تلمدن ، هذت مث ٌخثلؾ قوتنٌن تخطٌط و 

إلى حد مث بعض تلخصثبص  تسٌٌر تلمدٌنة بثعتبثر أن تلمهثجرٌن ٌرؼبون تْقثمة بثلمنثطق تلتً تتوفر فٌهث

تلتً تتطلبهث عٕقتهم مع تِمثكن تلقرٌبة من سوق تلعمل تلمتثحة فً تلمدن إضثفثت عمرتنٌة سرٌعة ؼٌر 

 . مرؼوج فٌهث بثعتبثرهث منثطق مختلفة ؼٌر مخططة

 ع تن تلنظر تلى تلعمرتن  وإشكثل تلتجمع  كبنث  مثدٌة للفبثت وتلمجموعثت تلسكثنٌة  ٌوضح كٌفٌة توزٌ

تنمثط تلبنثء على مسثحة تلمجثل حٌث تن تلهجرة تلوتسعة وتلمتنقلة تحٌثنث  تإدي تلى ظثهرة سثهمت فً تعدد 

                                                           
 06-03أحمد بودرتع : تلتطوٌر تلحضري وتلمنثطق تلحضرٌة تلمتخلفة بثلمدن منشورتت جثمعة بثتنة ص  - 27



 

تصول ومشثرج تلقثدمٌن  تي فً ضعؾ تلتجثنس تٔجتمثعً وتٔقتصثدي للسثكنٌن  ضمن مجثل وتحد وهو  

 28قلٌدٌة تلحمٌمة فٌهث مثسثهم فً تدهور تفكك تلمدن وفً بلدنث سثهم فً تحطٌم تلفضثءتت  تلت

هذت مث ٌطرح كذلك وجهث تخرت ٌتعلق بثلطبقثت من حٌث ترتٌبهث تلمثدي وتستعدتد  وتنقٕتهث فً تلمكثن 

فتخلق تلصنثعة تلكبٌرة  تجمعثت  وكثٌفة  ؼٌر تنه ظهر لمن ٌمر عبر تحٌثء مدٌنة مزدحمة بثلسكثن تخلفهث 

جتمثعً  لفبة سكثنه  وفً تلوقت  نفسه  بنمط  تجمع تلسكثن تلمثدي  وكل حً ٌتمٌز عن تٔخر  بثلمستوى تٔ

حثت تلمتروكة بٌن تٔحٌثء  تلمبنٌة  قدٌمث  على مقربة  ثبكثثفة تمث فً بٌوت متبثعدة فً تلمس فً تبنٌة مسكونة 

 5من تلمصثنع  وتتنثسج فً تلؽثلج من عدد تلطبقثت  تلمتخلفة تقتصثدٌث .

تلمتقدمة ٌصنعون تحٌثء تمٌزهم حسج طبقثتهم  فبثتهم تٔجتمثعٌة  ومستوٌثتهم  تذت كثن  تلسكثن  فً تلدول 

تلمثدٌة  فثن فً تلعثلم  تلمتخلؾ وفً تلجزتبر  خثصة  ٌصنعون مسثكن خثصة بهم لكن فمن حً وتحد تو 

مجثل عمرتنً  وتحد حٌث تجد تلفٌٕ ٌلتصق بهث كوخ تو بنثٌة تكثد تنهثر تو حً متخلؾ حٌث ٌتجه 

هثجرون  تلقثدمون تلى تلتركز فً تلمدن  وعلى هثمشهث  تو فً ترتضً تلتً  تستولوت علٌهث بوتسطة وضع تلم

تلٌد وهذت فً وسط تلمدٌنة  تو تلضوتحً  فمن مدٌنة طهرتن  مثٕ وضع معثكس حٌث ٌعٌش كثٌر تلمهثجرٌن  

تلى تخر  بٌنمث  ٌعٌش تلبعض من فً  تلحثنثت تو تلفنثدق  بجنوج تلمدٌنة  قد ٌعتمدون  بثلتنقل من مكثن 

تلمهثجرٌن  مع ذوٌهم  وأقثربهم  بعضث من تلوقت تمث بثلنسبة  للعمثل تلبنثء فثن ؼثلبٌتهم  ٌعٌشون فً موقع 

  تلعمل جنبث تلى جنج مع عمثل من نفس تلقرٌة تلذٌن تركوت تهلهم وأسرهم  فً تلقرٌة .

 :0991د الحضري من سنة ازمة المدٌنة الجزائرٌة وسٌاسة التجدٌ - -رابعا

 

لقد عملت تلجزتبر منذ تٔستقٕل على بعث تنمٌة شثملة بمث تحقق كمبنى تلمعشٌة وتلسكن تلصحة 

وتلخدمثت هكذت حققت تحوٌٕت كبٌرة فً تلحٌثة تٔقتصثدٌة وتلسٌثسٌة وتٔجتمثعٌة تثرت على تلبنٌة 

سٌثسة  تن تزتٌدت ظثهرة تلتعمٌر بمستوٌثت تٔجتمثعٌة  وتحول تلمجتمع تلجزتبري وكثن من تثثر هذه تل

معظم  تلمدن تلجزتبرٌة فً تٔونة تنتشثر وتفثقم تلعدٌد من تلمشكٕت تٔجتمثعٌة  دقٌثسٌة لكن تشه

على حد سوتء ثمة تدلة وتفٌة توحً بتزتٌدهث  تلسٌثسٌٌن وتٌٔكولوجٌة تلتً تصبحت تإرق ثم تقلق تلبثحثٌن و
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ترتكمهث  وتعقدهث لرسم فً تلنهثٌة مٕمح تزمة حضرٌة متصثعدة وصورة مدٌنة تٔسمنت تلبثبسة تلتً تتؽذى 

على تفرٌػ تزمتهث وتنثقضثتهث عنثصر مكونثت تنظٌمهث تٔجتمثعً كذلك لم ٌكن من تلمستؽرج تن ٌإدي هذت 

لى تلمزٌد من تلتردي للنمو تلحضري تلعشوتبً  ؼٌر تلمخطط فً ضل تلتعثٌش تلوضع تلحضري تلمتؤزم ت

دتخل تٔنسثق تلقٌمٌة تلرٌفٌة وتٔنسثق تلقٌمٌة تلحضرٌة ؼٌر خثؾ تن هذه تلثنثبٌة تلتً كثٌرت مث تنفً حدودهث  

ر تلترٌؾ تحول دون ظهور ثقثفة حضرٌة متمٌزة تحكم تلفعل تٔجتمثعً من نثحٌة  وتكرس مقؤت تستمرت

تلتً تضحت تزٌن  ؼٌر تلمخططة لّحٌثءبثنتشثر وتسع لقذرتة وتٔمرتض تٔجتمثعٌة تلمختلفة ثم تلتوسع عثم 

تؼلج مدننث وتصبحت تلظثهرة متفشٌة لعدم توتجد سٌثسة وتجرتء من طرؾ تلمسبولٌن تلقثبمٌن على حضرٌة 

وتلخثرجٌة تلمتزتٌدة من ٌوم تلى تٔخر من ثم  تلمدن وفشل تٔجهزة تلمسٌرة للمدٌنة فً ظل تلضؽوط تلدتخلٌة

تدى تلى تنهٌثر تلبٌبة تلفٌزٌقٌة وتردٌهث  بثنعدتم تٔمن  تِسثسٌةقصور وتضح فً تلمرتفق وتلخدمثت 

وتٔؼترتج وؼٌثج تلصرؾ تلصحً مع ترتفثع  تكثلٌؾ تلمعٌشة وتنتشثر تلضوضثء وتٔنحرتؾ وتلتفكك هذه 

تٔمبرٌقً تلحضري وؼٌثج تثم للفعثلٌة تلسٌثسة نتٌجة لفشل تلجهثز تلحكومً كلهث مشكٕت ٌفرزهث تلوتقع 

تٔدتري فً فهم بنثء تلمدٌنة ودٌنثمٌتهث لهذت فقد تبدى علمثء تٔجتمثع تلحضري تهتمثمث فثبقث بثٔزمة 

 .29تلحضرٌة بثعتبثرهث تمثل نسٌجث معقدت من تلمشكٕت تلتً أخذت تتزتٌد وتتفثقم

مة تلمدٌنة تلجزتبرٌة تزمة متعددة تلجوتنج ومتعددة تلمستوٌثت كمث نجد تلمجثل تلفٌزٌقً من هنث تعتبر تز

وتلحضثري تلذي تقثطعت فٌه كل تٔزمثت تلسٌثسٌة وتٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة تنهث تٌضث تٔطثر تلذي تمثلت  

 فٌه فشل  تلمحثؤت للنهوض بتنمٌة تلمدٌنة

تصلة لٕحتٌثجثت تٔجتمثعٌة تٔ تننث وصلنث تلى مرحلة تٔزمة تلجزتبرٌة من منثطق تٔستجثبة تلمتو

تلمٕحظة سوتء بثلنسبة للخثص وتلعثم ربمث ِننث لم نفهم جٌدت خصوصٌة  تلمدٌنة تلجزتبرٌة بثلتثلً لم تكن 

تلى  مقثربتنث للمدٌنة بثلقدر تلكثفً من تلفهم  وتلتحلٌل بمعنى  تن تلدرتسثت تلتً تحٌطت بثلمدٌنة تفتقدت 

 .0تلوحدة تلنظرٌة 

بحسج مختصً تلوزترة تلمنتدبة  للمدٌنة تلذٌن تعدوت وثٌقة خثصة بثٔختٕل تلسثكنً  ومدى تؤثٌره على 

تلوضعٌة تلحثلٌة للمدن تلجزتبرٌة فثن هذت تلوقع تفرز عدة ضؽوطثت تمثلت تسثسث فً ظثهرة  تلنمو 

م فٌهث مثدى بدوره تلى بروز مث تصبح ٌسمى حثلٌث تلمتسثرع للمدن بشكل صعج على تلسلطثت تمكثنٌة تلتحك
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بعدم تنسجثم تلنسٌج تلحضري تلذي بدت جلٌث فً تلتدهور تلحثصل للفضثءتت تلحضرٌة وتنعدتمهث  تحٌثنث  وفً 

 نظر تلمختصٌن  تصحثج تلقرتر فثن جل معضلة تلنمو تلمتسثرع  ؼٌر تلعثدل للتوزٌع تلسثكنً بثلجزتبر .

ثم تنتشثرهث بثلمدن ذلك عن طرٌق قثنون جدٌد للمدٌنة ٌحتوي على تحكثم  ر تلمخططةولمشكلة تٔحٌثء ؼٌ

من بٌن  لمعثلجة وضعٌة مدننث  من جهة  ثم طرح مقثربة  جدٌدة لتفثدي تلوقوع مستقبٕ فً تٔخطثء تلسثبقة 

تعثدة هٌكلة وتؤهٌل   تهم تلنقثط تلتً جثء بهث تلقثنون  تلجدٌد تنتهثج سٌثسة  منسجمة فٌمث ٌخص تلمدٌنة كذت

تلنسٌج تلعمرتنً وتحدٌثه  لتفعٌل  وظٌفته ووضع تطثر وطنً للرصد تحلٌل وتقترتح فً مٌدتن  سٌثسة 

تلمدٌنة  حٌث تقترتح تلقثنون فً هذت تلصدد تنشثء تلمرصد تلوطنً  للمدٌنة ستحدد تشكٌلته بكٌفٌثت تنظٌمه 

بهث هذه تلهٌبة  تعدتد تلدرتسثت حول تنظٌم وتطور تلمدن وسٌره وطرٌق تلتنظٌم من بٌن تلمهثم تلتً تضطلع 

 5متثبعة تطبٌق سٌثسة تلمدٌنة 

درتسة توقعثت تٔختٕٔت تلمتوتجدة عبر تلمدٌنة ممث ٌشكل  تهدٌدت مبثشرت على تنسجثم وتلتمثسك 

نوع من تٔجتمثعٌٌن معروؾ حسج علمثء تٔجتمثع  تن تلسثكنة  تلحضرٌة  فً ظروؾ كهذه  تصبح تشعر ب

تلضؽٌنة  سرعثن  مث ٌتحول تلى شعور بثلحقد قبل تن ٌتطور بدوره تلى سلوك عنؾ وعلٌه نحن مطثلبون 

بتبنً  نظرة جدٌدة  للمدٌنة للقضثء على هذت تلخلل فضٕ عن ظثهرة تلتوسع تلعشوتبً وتلفوضوي تلذي لم 

وتلتعمٌر  تلتً تنظم  تدوتت تلتهٌبةٌعد تي تجمع عمرتنً ٌخلو منهث بثلموتزتة  مع تٔنفٕت  تلظثهر فً 

ملٌون سثكن 51/ تي مث ٌقرج 45وتطور نمو تلمدن ضؾ تلى ذلك نمو تلسثكنة تلحضرٌة تلتً وصلت نسبة 

 11/ بثلمثبة  بمث ٌعثدل 61سنة تلقثدمة تلى  03فً تلمدن وحدهث  من  تلمتوقع تن تصل تلنسبة خٕل تقل من 

ع فثلقثنون تلجدٌد للمدٌنة ٌرسم وٌحدد تلتدتبٌر وتْجرتءتت تلخثصة ملٌون سثكن فً تلمدن تمثم هذت تلوض

بتطوٌر تنمٌة وترقٌة تلمدٌنة  وفق شروط منسجمة متكثملة  ومستدتمة  ٌجج تن نعلم  تن تلقثنون  لٌس 

نهث برنثمج عمل  تنمث ٌحدد تلمعثلم  تلكبرى لسٌثسثت  وتِهدتؾ  من تي  تنمٌة للمدٌنة وتلمبثدئ تلتً تنطلق م

وتلفثعلٌن وتِدوتت  تلتً تإدي تلى تجسٌد هذه تِهدتؾ وٌرتكز تلقثنون تلمتعلق بثلمدٌنة على ثٕثٌة تلدولة  

 .30تلجمثعثت تلمحلٌة وتلموتطن  وٌجج تن ٌستعٌد تلموتطن دوره تلفعثل فً تي عمل ترقوي للمدٌنة
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 :المواطنوخطرها على صحة   الفصل الخامس : الفقر واألحياء غير المخططة
 سوؾ تلحضرٌة، تلعشوتبٌثت و ؼٌر تلمخططة تِحٌثء عن تلكثٌرة تِعمثل لفحص متؤنٌة نظرة إن       

 ثمة ومن منسجمث ؼٌر تجتمثعٌث نسٌجث و حضرٌث تشوهث تمثل تِحٌثء أن مإدتهث هثمة حقٌقة إلً بثلتؤكٌد تسلم

 فٌزٌقٌة ظروؾ تعٌش تلتً تلدنٌث بثلفبثت تلمتخلؾ تلمجثل هذت ربط إلً تلحضرٌة تٔجتمثعٌة تلدرتسثت تمٌل

 ونقص سوء تلبطثلة تلسكثنً، تلتكدس تلمعٌشة، مستوى تدنً فً تلخصوص على تتمثل متردٌة، تجتمثعٌة و

 تلموتصٕت و تلكهربثء و تلصحً تلصرؾ خدمثت إلى تٔفتقثر ، تِمٌة تنتشثر تلبشري، تلسلوك تدنً تلتؽذٌة

 على سلبٌة تؤثٌرتت ذلك كل ٌصثحبه مث و تلحشرتت، تكثثر و تِوسثخ ترتكم للشرج تلصثلحة تلنقٌة تلمٌثه و

 .تلمستقبل إلى متطلعٌن و متفثبلٌن ذلك مع ٌظلون تلذٌن تلسكثن

 إلً تلمحللون ٌتوصل تلمدن فقرتء قطثعثت بٌن مقثرنثت تجرى حٌن أنه تلوتقع و

 و تلمهثجرٌن، أحٌثء سكثن بٌن هً ممث تلفقرتء تلحضرٌٌن تِزقة سكثن بٌن أضعؾ مشثركة عٕقثت وجود

 تلعثدتت و تلملبس حٌث من ؼٌر تلمخططة تِحٌثء بسكثن ترتبط تلتً "تلفقر ثقثفة " لفكرة تلتؤكد شدٌدة

 نتٌجة و تَخرٌن، وتلى تلذتت إلً تلنظرة و تلمتبعة، تْنجثج وسٌثسٌة تلؽذتبٌة، تلعثبلٌة تلحٌثة و تلؽذتبٌة،

 تلحضري، تْسكثن مشكلة تلبطثلة تلحضرٌة، تلرٌفٌة بثلهجرة نموهث فً ترتبط تِحٌثء هذه أن ٌبدو لذلك

 لٕختٕل إفرتز فهً ثمة من و تلحضرٌة، تلسٌثسثت قصور سكثنهث، لدى تلطبٌعٌة تلزٌثدة معدٔت ترتفثع

 تِحٌثء و منهث، تلمٌبوس تِحٌثء همث: سثبدٌن نمطٌن حٌثءتِ هذه تتخذ حٌث و تٔجتمثعً تلبنثء فً تلهٌكلً

 تلمتخلفة تِحٌثء تبقً ، و تلوظٌفٌة تلمتخلفة تِحٌثء أو تِمل، أكوتخ "لوٌد" عل ٌهث ٌطلق تلتً منهث، تلمؤمول

 وظٌفٌث ملحقث نفسه تلوقت فً تمثل أنهث وعلى معدمٌن، سكثن فٌهث ٌقٌم فثسدة بٌبثت أنهث على إلٌهث ٌنظر

 . تلمدٌنة ٔقتصثد
 و تلمستقرة ؼٌر تلمتسولٌن بؤوضثع متعلقة نتثبج إلً توصلت تلتً تلحضرٌة تلدرتسثت بعض نجد كمث

 علً خثصة بصور تلدرتسثت هذه وركزت أخر، إلى حٌن من تٔجتمثعٌة للهزتت تلمعرضة و تلمضطربة



 

 ظثهرة ترتبثط على كذلك و تلمسثوتة، وعدم تٔستؽٕل ضحٌة تلمتسول ٌعٌش تلتً تلضٌثع و تلمعثنثة جثنج

  .تلمنحرفٌن و تلهثمشٌن ببعض و تلشعبٌة و ؼٌر تلمخططة تِحٌثء و تلفقٌرة بثِسر تلتسول

ثقافة الفقر: -أوال  

 تلفقر حول تلٌوم تلدتبر تلحوتر إطثر فً للفقر تلفرعٌة لثقثفة "لوٌس" صٌثؼة تندرج

 من مجموعة أثثر إنمث و تقلٌدٌث، شكٕ تلحوتر هذت ٌتخذ ولم ، تٔجتمثعً بثلبنثء ترتبثطه و

 من أسثس على تصوره "لوٌس" أقثم لقد و تلحضرٌة، تلخصوصٌة رسمً ؼٌر و رسمً تلجدٌدة تلقضثٌث

 قرٌة فً تلحٌثة "لوٌس" كتثبثت تعبر و مكسٌكوو بورتورٌكو فً تِكوتخ مدن من لعدد أمبرٌقٌة درتسثت

 منه و تِكوتخ لثقثفة درتسة و سثنخٌز أطفثل"الفٌدا" بثلمكسٌك تلفقر ثقثفة لتشخٌص عثبٕت لخمس مكسٌكٌة

 لهث وجعل وتسع نطثق على تنتشرت تلتً تلفقر ثقثفة حدد تلذي تلتصوري إطثره وعرض مٌدتنٌه بدرتسة

 تلفقرتء ٌعٌشهث تلتً تلقثهرة تٔجتمثعٌة تلظروؾ و تِكوتخ فً تلفرد ٌعٌشهث تلتً بثِوضثع وربطهث محددتت

 فٌه ٌعٌش تلذي تلوسط فً تلتنشبة و تلطفل، علً مإثرتتهث لهث تلتً و
31
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 لثقثفتهم تِسثسٌة تلموتقؾ و للقٌم مستوعبٌن تلسثبعة أو تلسثدسة تلعمر من تلبثلؽٌن تِكوتخ أطفثل فٌصبحوت

.حٌثتهم فً لهم تتثح تلتً تلفرص أو تلمتؽٌرة تلظروؾ من تلكلٌة لٕستفثدة نفسٌث، معدٌن ؼٌر و تلفرعٌة،
2 

 من تتكون تلثقثفة هذه أن أوضح حٌث درتسثته، فً خثصة أهمٌة تلفقر ثقثفة خصثبص "لوٌس" أولً ولقد

 تلفعثلة تلمشثركة نقص نجد حٌث متعددة هً و تلمتخلفة، تِحٌثء فً وتلمنتشرة تلشثبعة تلعنثصر من مجموعة

 تلنظثم فً ٌسثهمون ٔ نجدهم كمث و تلمجتمع تلمإسسثت فً تلمتخلفة تِحٌثء فقرتء تندمثج صعوبة و

 ٔ و تلسٌثسٌة، تِحزتج أو كثلنقثبثت تلمجتمع فً تلموجودة تلمنظمثت فً ٌشثركون ؤ تِوسع، تٔقتصثدي

 أدنى حد هنثك أن نجد كمث و تلمتنوعة تلخدمثت برتمج من ؼٌرهث فً أو تلطبٌة، تلرعثٌة برتمج فً ٌشثركون

 تلمنطوي تلهثمشٌة طثبعر تلفق ثقثفة على ٌضفً تلذي تِمر تلممتدة، أو تلنووٌة تلعثبلة نطثق خثرج تلتنظٌم من

 و تلعثبلة تنظٌم عدم نجد و تلمتخلفة تِحٌثء نطثق فً تقثم تلتً تلطوعٌة تلجمعٌثت قلة و تثرٌخٌة، مفثرقة على

 أمث للزوجة، تلزوج هجر كثرة و تلرظثبً تلزوتج شٌوع ِطفثل، ضرج ذلك فً بمث تلعنؾ إلى تللجوء كثرة

 .تلبإس و تلهثمشٌة تلقوى تلشعور فً تِسثسٌة تلخصثبص جمٌع نجد تلفرد مستوى على

 ؼٌثج فً تلمتمثل و ؼٌر تلمخططة تِحٌثء فً تلفقر ثقثفة لخصثبص "لوٌس" تفسٌر فً كذلك فً نجد كمث
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 ِوضثعهم إدرتكهم و للفقر أمكن إذت ،و تلمرتكز تمثٌز نحو تلحسثسة، درجة تنتشثر و تلطبقً تلوعً

 تلمجمع فبثت من فبة ترتبثط "لوٌس" أظهر بهذت و ، تلمجتمعٌة تلسٌثسٌة تلحركثت فً تندمثجهم و تٔجتمثعٌة

 تلمتخلفة تِحٌثء فً تلمتمثل و تلسكنً بثلجثنج تلوثٌق ترتبثطهث و تلفقر تعٌش تلتً تلدنٌث تلفبثت فً تلمتمثلة و

 . 32تقتصثدٌث و تجتمثعٌث تلمهشمة تلفبثت هذه على سٌبة ظوتهر من مثلهث و

 ثقافة األحٌاء غٌر المخططة : –ثانٌا 

لقد أخذ علمثء تٔجتمثع و تٌٔكولوجٌث بمدخل تلسوسٌوثقثفً و مث ٌرتبط به من مفثهٌم و متؽٌرتت فً  :

كتثج بعنوتن "قضثٌث تجتمثعٌة فً تلتعلٌم تلعثم"  0741درتسة تِحٌثء تلمتخلفة، و قد ألؾ جون بثركتً عثم 

و و ٌصفهث بثلمنثطق تلرثة أو منثطق إلى تِحٌثء ؼٌر تلمخططة فً شٌكثؼ (2)و فً هذت تلكتثج ٌشٌر تلمإلؾ

تلحثثلة حٌث تسكن تلطبقثت تلدنٌث من عمثل تلصنثعة و تلزرتعة ، و هإٔء ٌسهمون بؤسوء تلقٌم تلثقثفٌة تلتً 

 ٌحملونهث معهم من مهجرتهم إلى تلمدٌنة.

ٌقة و ٌسود تصور تلكثٌر من تلعلمثء تٔجتمثعٌٌن وصؾ أحٌثء تلزنوج بثلرثة و هو ٌبعدهم عن حق

تلعوتمل تلتً أدت بهذه تِحٌثء إلى تلمستوى تلمتدنً بثلنسبة لّحٌثء تِخرى، كمث ٌخفً جوهر تلمشكلة و 

ٌذهج "جون بثركتً" إلى تلقول بؤن تلمستوى تلثقثفً للزنوج ٌختلؾ من طبٌعته بٌن فبثتهم، شثنهم فً ذلك 

تلثقثفة هو هو سكنى تِحٌثء تلمتخلفة، و شثن تلبٌض، و من ثم ٔ نستطٌع أن نجعل تلمتؽٌر تِسثسً لهذه 

معنى هذت أننث نسقط عوتمل أخرى كثلتنشبة تٔجتمثعٌة و تلمستوى تٔقتصثدي و عوتمل تلتفرقة تلعنصرٌة فً 

تحدٌد تلمظثهر تلثقثفٌة لسكثن هذه تِحٌثء، إٔ أن تلمعنى تلشثبع بثلنسبة لثقثفة سكثن تِحٌثء تلمتخلفة هو ثقثفة 

 تلفقر.

د وضع "توسكثر لوٌس" تعرٌفث لمفهوم ثقثفة تلفقر مإدته أن ثقثفة تلفقر هً طرٌقة للحٌثة ٌتوترثهث كل و ق

جٌل من تلجٌل تلسثبق عن طرٌق عملٌثت تلتنشبة تٔجتمثعٌة دتخل. كمث ٌقترح لوٌس أن تلتخلص من ثقثفة 

روؾ تلتً ٌعٌش مثمث عن تلظتِسرة تجتمثعٌة و تقتصثدٌة تختلؾ ت 0تلفقر ٌقتضً وضع تلجٌل تحت ظروؾ 

 .(1)فٌهث
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نظرٌة لوٌس على فكرة أسثسٌة مإدته أن "تلفقر ٌخلؾ ثقثفة خثصة به ذتت عنثصر مشتركة بٌن و ترتكز 

 تلفقرتء تٌنمث وجدوت ومن سمثت هذه تلثقثفة تنهث تخلق نفسهث بنفسهث

فً تلحٌثة ذت خصثبص تي تن خصثبصهث تنتقل من جبل تلى تلجٌل تلتثلً وهً تمثل تسلوبث مستقٕ 

مشتركة  نصثدفهث تٌنمث وجدت ولكنهث تمثل فً نفس تلوقت ثقثفة فرعٌة دتخل تٔطثر تلثقثفً تلكبٌر تلذي 

 " 2توجد فٌه تٌنمث كثنت " 

وتلحقٌقة لقد قدم لوٌس تحلٌٕ متقنث ومفصٕ لخصثبص ثقثفة تلفقر تلتً تتجسد من خٕلهث تٔمر تلذي دفعه 

 لتوقعثت على تلنحو تلتثلً :تلى وضع جملة من ت

أ_ ٌرتبط تٔنتشثر تلوتسع لثقثفة تلفقر بثٔنتقثل من نظثم تلى تٔخر كثلتحول من تلنظثم تٔقطثعً تلى 

 تلنظثم تلرأسمثلً .

 .تنتثجٌة قوتمهث تلملكٌة  تلخثصة _ تلفقر نتثج ٌٕزم تٔنمثط تٔنتثجٌة تلتً تسودهث عٕقثت0

 _ ٌحطم تلنظثم تلكولونٌثلً تٔنظمة تلمحلٌة 5

 _ ٌفتت تلوحدة تلقبلٌة 1

 ( 0.5.1فً تلبلدتن تلنثمٌة هً نتٌجة للعملٌثت تلمشثر تلٌهث تعٕه ) ؼٌر تلمخططةج_ تؼلج تٔحٌثء 

مثل وتزدهر ثقثفة تلفقر فً تلمجتمعثت تلتً تتمٌز بثٔقتصثد تلنقدي وترتفثع نسبة تلبطثلة  وخثصة بٌن تلع

تلمهرة وتنخفثض مستوى تٔجور وفشل تلنظثم تٔجتمثعً و تٔقتصثدي وتلسٌثسً فً تلتوفٌر تلخدمثت 

تٔجتمثعٌة وتٔقتصثدٌة للسكثن تصحثج تلدخل تلمنخفض وتن تستمرتر وجود ثقثفة تلفقر ٔ ٌرجع فقط تلى 

 مجتمع .ضؽوط تلمجتمع تٔكبر على تلفقرتء وتنمث ٌرجع نوع تلطبقة تلسثبدة فً تل

وهكذت ٌقدم " تشثرلس فثلنتٌن " ثٕث نمثذج وجز فٌهث وجهثت تلنظر تلمختلفة تلتً تعرضت لمعثلجة  

ثقثفة تلفقر تلنموذج تٔول وٌرى تن تلفقرتء لهم ثقثفة فرعٌة تمٌزهم عن ؼٌرهم من تلطبقثت تٔجتمثعٌة 

قة تلمتوسطة ولذلك فثن تلتؽٌرتت تلتً تٔخرى فً تلمجتمع وتنهم ؼٌر قثدرٌن على تلمشثركة فً ثقثفة تلطب

ٌشكل تلفقرتء تٔؼلبٌة تلعظمى للسكثن هو  ٌقتضً حدوثهث للتخلص من ثقثفة تلفقر فً تلمجتمعثت تلنثمٌة حٌث

تؽٌر تلنظثم تٔجتمثعً وتٔقتصثدي تمث بثلنسبة للمجتمعثت تلؽربٌة ٌمكن تلتخلص من تلثقثفة تلفقر عن طرٌق 



 

وذلك بوضع سٌثسة تٔجتمثعٌة تقوم على ثٕث ركثبز  وهً تلخدمة تٔجتمثعٌة  تلتؽٌر تلثقثفً تلموجه

 (0)وتلتربٌة وتلعٕج تلنفسً 

وٌرى تلنموذج تلثثنً تن تلفقرتء ٌتمٌزون بنثبٌث كمجتمع فرعً كمث تتمٌز حٌثتهم عن تلطبقة تٔجتمثعٌة 

نثبً فً تلنسق تلكلً للمجتمع  وتن تٔخرى وترجع كل تلمظثهر تلمرضٌة فً حٌثة تلفقرتء تلى وضعهم تلب

هً تلتً تدت تلى وضع تلفقرتء فً موقؾ تجتمثعً سًء وذلك ٔن سلوك  تلطبقة تلعلٌث فً تلنسق تٔجتمثعً

تلفقرتء ولذلك  تلطبقة تلعلٌث ٌنحصر فقط  فً تشبثع  رؼبثتهم  وٌمنعون تعثدة توزٌع تلمصثدر على  أعضثء

للتخلص من ثقثفة تلفقر ضرورة أن ٌتؽٌر تلبنثء تلكلً للمجتمع تؽٌرت جذرٌث  فثن تلتؽٌرتت تلتً ٌقتضً حدوثهث 

وتن ٌعثد توزٌع مصثدر تلثروة وتٔنجثزتت ، وٌتطلج  أن تتوتجد تلرؼبة عند تلجمثعثت تلفرعٌة للمشثركة  

 تء .تلتؽٌرتت  وتن هذه تلتؽٌرتت ٔ تحدث تٔ من تلثثلث خٕل تلثورة تلتً ٌمثل فٌهث تلفقر فً هذه

وٌرى تلنموذج تلثثلث تن تلفقرتء لهم تنمثط  ممٌزة من تلثقثفة تلفرعٌة وٌشركون فً بعض تلمعثٌٌر مع 

تلطبقة  تلمتوسطة فً بعض جوتنج تلحٌثة  تلتً ٌشترك فٌهث تلنسق تلكلً للمجتمع  ؤ ٌتمٌزون عنهم فً هذه  

لٌة تلى تخرى وتشبه تٔنمثط تلممٌزة تلجوتنج وقد ٌوجد تختٕؾ فً بعض هذه تٔبعثد  من جمثعثت سٕ

للثقثفة تلفرعٌة للفقرتء تٔنمثط تٔخرى تلموجودة فً تلمجتمعثت تلفرعٌة وتشمل تلسمثت تلمرضٌة كمث تشمل 

على تٔشكثل تلصحٌة وتٌٔجثبٌة وتتضمن كذلك على تلعنثصر  تلخٕفة للتكٌؾ نحو تلظروؾ تلنثتجة عن 

للفقرتء جذورت تمتد تلى تبعثد تثرٌخٌة  كمث قد ٌكون لهث تبعثد فً تلمصثدر  تلحرمثن وقد ٌكون تلوضع تلبنثبً

تلمعثصرة وتختلؾ هذه تٔبعثد من جمثعة سٕلٌة تو جمثعة تقلٌمٌة  تلى جمثعة تخرى وتشتمل على مجموعة 

ة للجمثعة  وٌنشث من تلعوتمل  تلمتعددة  تٔسبثج مثل تلتنشبة تٔجتمثعٌة تلتً تعمل على تخلٌد تٔنمثط  تلثقثفٌ

عنهث ظروؾ سٌكولوجٌة عند تلفرد ٔ تسثعده على تلتخلص من تلفقر وكذلك تستمرتر وبقثء تلوضع تلسٌا 

للفقرتء نتٌجة سلوك  تلطبقة تلعلٌث  نحو حرمثنهم  من تعثدة توزٌع  تلمصثدر كمث ٌرى هذت تلنموذج تن أي 

  بثِحدتث تؽٌٌرتت فً ثٕث تجدٌد ٌهدؾ تلى تحقٌق تهتمثمثت تلفقرتء ٌجج تن ٌدعم

جوتنج وهً / زٌثدة  تلمصثدر تلمنثسبة للفقرتء وتؽٌرتت فً بنثء تٔجتمثعً  تلكلً و تؽٌرتت فً بعض 

  (2)تنمثط تلثقثفة تلفرعٌة 



 

ومن خٕل مث سبق ٌمكن تلقول تن ثقثفة تلفقر هً طرٌقة للحٌثة ٌتورتثهث كل جٌل من تلجٌل تلسثبق عن 

مل ثقثفة تلفقر فً تلمجتمع تلرأسمثلً  عملٌة تكٌٌفٌة ورد فعل لوضع تلفقرتء تلهثمشً فً طرٌق تٔسرة وتشت

تلتدرج تلطبقً حٌث تظهر ثقثفة تلفقر فً تلحثٔت  تلتً ٌتؽٌر فٌهث تلنظثم تٔجتمثعً للمجتمع فٌحدث تنهٌثر 

تلفقر هو أولبك  تلذٌن ٌمثلون  فً نسق تلتدرج  تٔجتمثعً وتٔقتصثدي  وتٔفرتد تلذٌن ٌتعرضون دتبمث لثقثفة

 ستقرون فً منثطق تلحضرٌة ؼٌر تلمخططة .تلطبقة تلدنٌث فً تلمجتمع تلحضري  وٌ

 اإلسكان غٌر المخطط ٌشكل مصدر من مصادر التلوث : -ثالثا 

ٌعد تلتلوث و تِحٌثء ؼٌر تلمخططة من أهم مشكٕت تلمدن تلكبرى ،ؤزلت تلوضعٌة تلبٌبٌة لمعظم تِحٌثء 

ؼٌر تلمخططة فً تلجزتبر دون تلمستوى تلمطلوج ، هذه تلوضعٌة تلكثرثٌة وتلحرجة سببهث تلتلوث بمختلؾ 

أشكثله : تلوث تلهوتء ، تلوث تلمٌثه ، تلوث تلضوضثبً ، تلتلوث بثلنفثٌثت تلمنتشرة فً تلشوترع وتلتً 

مرتض تلمعدٌة ، إضثفة إلى أصبحت مرتعث للحٌوتنثت تلضثلة وتلذبثج وتلجرذتن وتلحشرتت تلنثقلة لّ

 تٔنعكثسثت تلمترتبة على تلجثنج تلصحً .

وٌبدو أن ظثهرة تلتلوث تلبٌبً تستفحل أكثر فؤكثر دتخل تِحٌثء ؼٌر تلمخططة وتلتً أصبحت تشكل خطرت 

حقٌقٌث للنسٌج تلعمرتنً للمدن ، حٌث قثمت هذه تِحٌثء فً وسط بٌبً ؼٌر صثلح للحٌثة تلبشرٌة إطٕقث . 

ضٕ عن وجود تلملوثثت ومصثدرهث فً تلمسثكن وشوترعهث ، زد على ذلك تجرد تلسكثن هذه تِحٌثء ؼٌر ف

 تلمخططة من كل تلقٌم تلبٌبٌة تلسلٌمة وكذت ؼٌثج تلوعً تلبٌبً وتلتربٌة تلبٌبٌة .

نج وٌرتبط تلتلوث تلبٌبً خثصة فً تِحٌثء ؼٌر تلمخططة بكثٌر من تلجوتنج ذتت تلتؤثٌر على تلجوت

تٔجتمثعٌة وتلصحٌة لسكثن هذه تِحٌثء خثصة وأن ظروفهم تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة تلمتدهورة وتلمتدنٌة  

تزٌد من حدة هذه تلظثهرة وتفثقمهث ، أضؾ إلى ذلك تلتؽٌرتت تٌِكولوجٌة فً هذه تلمنثطق تلسكثنٌة ، 

تِلٌفة مع شٌوع أنمثط سلوكٌة تتمثل فً  فثنتشثر ورش تلبنثء وتلحدتدة وتلنجثرة ومستودعثت تربٌة تلحٌوتنثت

تلتقثء تلعشوتبً للقمثمة وتلنفثٌثت تلمنزلٌة ومخثلفثت تلبنثء فً تلشوترع .... كلهث عوتمل أدت إلى تفثقم 

تلوضعٌة تلبٌبٌة وظهور أسوء مظثهر تلتلوث تلبٌبً ، هذت تِخٌر تجلت تنعكثسثته تلسلبٌة على تلسكثن من 

وتبط تٔجتمثعٌة وضعؾ عٕقثت تلجٌرة فً هذه تِحٌثء ، ممث تسبج فً خلق مشكٕت تنهٌثر للعٕقثت وتلر

تجتمثعٌة خطٌرة بٌن سثكنٌهث تجسدت فً ظهور أمرتض تجتمثعٌة كثٔنحرتؾ وتلتفكك تٔجتمثعً وتلجرٌمة 

تِحٌثء ؼٌر وجنوح تِحدتث وتنتشثر تِوببة وتِمرتض تلجسدٌة وتلنفسٌة ، ؼٌر أن مشكلة تلتلوث تلبٌبً فً 

تلمخططة تختلؾ من بلد َخر من حٌث تلمظثهر وتلتؤثٌرتت ، وإذت ألقٌنث نظرة على تلجزتبر بثعتبثرهث وتحدة 

من تلبلدتن تلعثلم تلثثلث تبدو لنث جلٌث عدة مشكٕت لعل أهمهث : أكوتم تلنفثٌثت مكدسة فً كل زتوٌة أو أمثم 

ٌع ، ؼٌثج كلً لسلطة تلدولة ، نهج تلعقثر وتلتعدي على أبوتج تلمنثزل ، تلنمو تلحضري تلعشوتبً تلسر

تلمسثحثت وتلفضثءتت تلعمرتنٌة تلشثؼرة ، أنتشثر تِسوتق تلفوضوٌة وتلبثعة تلمتجولٌن ، تٔزدحثم 

تلمروري وؼٌرهث من تلمشكٕت تلحضرٌة تِخرى لترسم فً تِخٌر تشوهثت فً تلنسٌج تلحضري وأزمثت 

 تعقٌدت ٌومث بعد ٌوم .    تجتمثعٌة و ثقثفٌة تزتد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرضة لّمرتض و تِوبةة ؼٌر تلمخططةسكثن تِحٍثء  1رقم ل تلشك

عثدة هً تِمرتض تلتً ترتبط بظروؾ تْسكثن فً هذه ِحٌثء ؼٌر تلمخططة تِمرتض تلتً تنتشر فً ت

و عدم وجود ، تلمٍثهكعدم توفر ، لٓسكثن تلمنثطق. و تلتً تعود بثلخصوص إلى ؼٍثج تلشروط تلضرورٍة

هذت بثْضثفة إلى تلتؤثٍرتت تلتً ٍفرزهث نوع ، و تنتشثر تِوسثخ، و ؼٍثج أمثكن رمً تلقمثمة، تلصرؾ تلصحً

و لهذت عثدة مث نجد فً ، تْسكثن أو تلبنثء فً حد ذتته تلذي ٔ ٍخضع للمعثٍٍر تلعمرتنٍة و تلصحٍة تلمطلوبة

تِوبةة و ، تلتٍفوةٍدل منثطق تْسكثن تلمتخلفة تتكلم عن أمرتض مثل تِبحثث و تلدرتسثت تلسثبقة تلتً أجرٍت حو

و تلسٍدت... و ؼٍرهث من تِمرتض تلتً تفرزهث ظروؾ تْسكثن لهذه ل و تلس، و تلكولٍرت، تِمرتض تلجلدٍة

 .تلمنثطق

 

 

 



 

 

 

 خطرت على صحة تلفردل منثطق تْسكثن تلقصدٍري تشك 2رقم ل تلشك 

 الفصل السادس : الدراسة الميدانية  

 تمهٌد :

تعتبر تْجرتءتت تلمنهجٌة للعمل تلمٌدتنً من أهم تِطر تْمبرٌقٌة تلتً تمٌز تلدرتسثت تلسوسٌولوجٌة ، 

فثلجثنج تلمٌدتنً هو تلدعم تِسثسً للموضوع بعد درتسته نظرٌث وللتؤكد من صحة تلفرضٌثت أو بطٕنهث 

 تلبحث تلمٌدتنً لجمع تلبٌثنثت وتلحصول على بعض تلمعطٌثت وتْحصثبٌثت . تعتمدت مجموعة من أدوتت

وقد تستخدمت تلمٕحظة تلبسٌطة كؤدتة أولى فً تلدرتسة من خٕل تلقٌثم بزٌثرتت تستطٕعٌة فً تلحً .     

ثلثة وهً وبعدهث إجرتء مقثبٕت حرة مع سكثن تلحً . ولتؽطٌة تلموضوع بثلشكل تلكثفً قمت بثستخدتم أدتة ث

تٔستمثرة . حٌث كثنت كل أدتة مكملة لّدتة تِخرى. وقد تنثولت فً هذت تلفصل تحدٌد مجثل تلدرتسة ، 

 تلعٌنة ، تلمنهج تلمستخدم ، وأدوتت جمع تلبٌثنثت سثبقة تلذكر وتحلٌلهث وفً تِخٌر تستخٕص تلنتثبج .

 :مجال الدراسة –أوال 

 المجال الجغرافً :

ؤٌة بٌن ؤٌثت تلجزتبر، وتؤخذ  48ؤٌة مستؽثنم ُتعتبر ؤٌة مستؽثنم من بٌن موقعا : مدٌنة مستغانم -أ

ثً رقم  ٌّ كٌلومترتً مرّبعثً، وتّتخذ من مدٌنة مستؽثنم مركزتً لهث،  2269تمتّد مسثحتهث إلى نحو . 27رمزتً إدتر

كٌلومتر مرّبع من حٌث تلكثثفة نسمة لكل  329ألؾ نسمة، أي مث نسبته  75وٌبلػ عدد سكثنهث مث ٌقثرج 

ٌتؤّثر منثخ ؤٌة مستؽثنم بثلمنثخ شبه تلقثري؛ حٌث ٌكون معتدًٔ شتثًء، وتسّجل معدل سقوط أمطثر . تلسكثنٌة

ُتصّنؾ تلؤٌة إدترٌثً . ملٌمتر سنوٌثً فوق تلمرتفعثت وخثّصًة مرتفعثت تلظهرة 400-350كمٌة تترتوح بٌن 



 

م، وحثسً ممثش، وعٌن تثدلس، وبوقٌرتت، وسٌدي علً، وعشعشثشة، وعٌن مستؽثن: إلى عشر دوتبر وهً

تلنوٌصً، ومثسرى، وسٌدي لخضر، وخٌر تلدٌن، وكلٌّ من هذه تلدوتبر تنحدر منهث عدد من تلبلدٌثت ُتشّكل 

ض مدٌنة مستؽثنم تقع مدٌنة مستؽثنم تلجزتبرٌة على تلسوتحل تلُمشرفة على تلبحر تِبٌ. بلدٌة 32بمجموعهث 

تلمتوسط، وتنفرد هذه تلمدٌنة بؤّنهث تلوحٌدة عربٌثً تلتً ٌقطعهث خط ؼرٌنتش، وتتموضع تلمدٌنة فً تلجزء 

تلؽربً من تلبٕد وٌفصل بٌنهث وبٌن تلشوتطا تْسبثنٌة أقّل من مثبة وخمسٌن كٌلومترتً مرّبعثً، ولذلك هً 

بة؛ حٌث تمتد تثرٌخ مستؽثن. تِكثر قربثً جؽرتفٌثً إلى تلقثرة تِوروبٌة ّٕ م تمتثز تلمدٌنة بثلمنثظر تلطبٌعٌة تلخ

تلشوتطا لمسثفثت طوٌلة، كمث تكتسً أرتضٌهث بثلخضرة تلتً تمنح تلمشثهد منظرتً خٕبثً، وٌذكر بؤّن تثرٌخ 

نشؤة تلمدٌنة ٌعود إلى تلعصر تلرومثنً؛ إذ كثنت تحمل مسمى كثرتٌنث إلى أن حّل تلقرن تلحثدي عشر 

وروستثغ، وبعد ذلك أخضع تلقثبد تلبحري تلتركً تلشهٌر خٌر تلدٌن بربروس نفوذه علٌهث فً وحظٌت بثسم م

م، وتزدهرت تزدهثرتً ؼٌر مسبوق فً تثرٌخهث؛ إذ أصبحت مرفؤً تجثرٌثً ومركزتً للعملٌثت لهذت 1516عثم 

ٌّة فً عثم  م 1832تلفرنسً عثم  م، ثم تنتقلت تحت تٔنتدتج1700تلقثبد، كمث خضعت لسٌطرة تلدولة تلعثمثن

م لمدٌنة مستؽثنم 2008تلتركٌبة تلسكثنٌة تشٌر إحصثبٌثت عثم . م1962إلى أن تستقلّت تلبٕد كثملًة فً عثم 

م حٌث كثن عدد 1882نسمة، وبدأ هذت تلتدّرج بثلزٌثدة تلسكثنٌة منذ عثم  145.696بؤّن عدد سكثنهث قد بلػ 

ثدة شٌبثً فشٌبثً إلى أن بلؽت مث هً علٌه تَن، وُتعتبر تلفبة نسمة، وتستمّرت تلزٌ 12.700تلسكثن حٌنهث 

بثلنسبة للعدد  11.04تلشثبة هً تِكثر توتجدتً بهث بثلنسبة للفبثت تلعمرٌة تِخرى؛ حٌث ُتشّكل مث نسبته 

 1.تْجمثلً للسكثن

ٌحده حثلٌث بحً تلوبثمٌحتل حً رتدتر تلموقع تلشمثلً تلشرقً لمدٌنة مستؽثنم وتلذي ٌعرؾ : حً رادار  -ب

من تلشمثل تلحشم وصٌثدة ومن تلشرق حً تلعرصة ،ؼربث حً خروبة وٌضم مقبرة تعرؾ بمقبرة تلرتدتر ، 



 

تنتشر فً هدت تلحً ظثهرة تٔسكثن ؼٌر تلمخطط ممث دفعنث للقٌثم فٌه بدرتسة مٌدتنٌة  و تختٌثره 

 . ثنم مجتمعثللبحث بثعتبثره نموذج للحً ؼٌر تلمخطط بمدٌنة مستؽ

 

 

 

 

 :العٌنة وكٌفٌة اختٌارها –ثانٌا 

 العٌنة :

إن تختٌثر تلعٌنة بشكل علمً هو تلذي ٌحدد مصدتقٌة تِجوبة على أسبلة تٔستمثرة كمث ٌمكن من خٕلهث 

تختبثر مدى صدق فرضٌثت تلدرتسة ، لذلك فهً نقطة منهجٌة أسثسٌة فً تطبٌق تٔستمثرة حٌث طبقت 



 

من سكثن حً ردتر وقمت بثٔتصثل بعثبٕت عشوتبٌث وهكذت إلى تن حصلت على عدة تٔستمثرة على عٌنة 

 حثٔت .

 المنهج المستخدم فً الدراسة: –ثالثا 

 منهج تلدرتسة: -

بثلتثلً و ،ٍعتمده تلبثحث لتنظٍم أفكثره و تحلٍلهثو عرضهثل تلمنهج تلعلمً هو أسلوج للتفكٍر و تلعم

بمنطق إذت كثن تلمنهج محكومث و   تلظثهرة موضوع تلدرتسة.ل معقولة حوإلى نتثةج و حقثةق ل تلوصو

، رو تلذي سلم نفسه لمنهج دون آخ، تلظوتهر ذتتهث لهث منطقهث تلخثص بهثمعٍن فً درتسة تلظوتهر فإن

هنثك تكثفإ منهجً بٍن تلمنهج تلمتبع و تلظثهرة تلمدروسة كمث أن تبنً منهج معٍن ٔ بمعنى أن ٍكون

على أنه  مصطفى عمر تلتٍر"و ٍعرفه تلدكتور "، تلظثهرة ٍمكن تسلم تنقٍثدهث لهذت تلمنهج فقطٍعنً أن 

للبحث تلذي ٍستند إلى عدد من تلممٍزتت تلرةٍسٍة أهمهث أن تلظوتهر و مكونثتهث و ل تلطرٍق أو تلسبٍ

هذه تلظوتهر  عن تلفرد و عن أرتةه و تتجثهثته و تصورتته و أنل مستقل تلعٕقثت بٍنهث موجودة بشك

إلى معرفة خصثةص هذه ل تخضع لقوتنٍن ثثبتة تتحكم فٍهث و توجههث بثنتظثم و تنه بثْمكثن تلتوص

 .1تلقوتعد و أسثلٍج تؤدٍة وظثةفهث

 ِن تلمنهج هو تلتصور تلذهنً تلذي ٍنسق بٍن جملة من تلتقنٍثت فقد تستخدم هذت تلبحث مثٍلً:و

 

 

 المنهج الوصفً:-

تلوصفً على رصد و متثبعة دقٍقة لظثهرة  أو حدث معٍن بطرٍقة كمٍة أو نوعٍة ٍقوم تلمنهج 

 تلتعرؾ على تلظثهرة أو تلحدث من حٍث تلمحتوىل فًفترة زمنٍة معٍنة أو عدة فترتت من أج

تلمضمون. كمث ٍعتبر تلمنهج تلوصفً طرٍقة منتظمة لدرتسة حقثةق و تلمضمون . كمث ٍعتبر تلمنهج و



 

تلعٕقثت تلتً و  و أثثرهث، نتظمة لدرتسة حقثةق جدٍدة أو تلتحقق من صحة حقثةق قدٍمةتلوصفً طرٍقة م

 33.بهث و تؽٍرهث و كشؾ تلجوتنج تلتً تحكمهثل تتص

سثكنٍه و و  لو تحدٍد تلعٕقثت تلقثةمة بٍن تلمجث، وقد تم هنث فً هذه تلدرتسة بتصوٍر تلوضع تلرتهن

على ، مث هو موجود فً تلحً تلمدروسل ؼٍر تلمبثشرة لكتلعمرتن إذ و بعد تلمٕحظة تلمبثشرة و 

تلتشوه تلذي ل أشكثو ،مث ٍتعلق بثِوضثع و تلعمرتنل ووصؾ ك، تلمستوٍٍن تلعمرتنً و تٔجتمثعً

فرتؼثت و جٍوج كثنت و  ووضع تلٍد على أمثكنل خلفه نمط تلبنثء تلمتخلؾ و كذلك مظثهر تستؽٕ

مث هو موجود فً تلحً ل م هذت تلمنهج بمثثبة مسح تجتمثعً لكو كثن تستخدت، مهٍةة للتوسع تلعمرتنً

كحثلة تلطرق تلمإدٍة للحً و تلشوترع و كذت تلخدمثت إلى جثنج وصؾ للنسٍج تِحٍثء تلمتخلفة من 

تلمستوٍثت تلمثدٍة منهث و تلمعنوٍة و ل تلمسثكن تلتً تضع تلتشوه على كحٍث أنمثط تلبنثء و مدى تٕحم

تلمدٍرٍثت ، تلبثحث على وثثةق و خرتةط تلتً وجدت على مستوى مصثلح تلبلدٍة فً ذتت تلوقت تعتمد

للبثحث تلمعرفة و ل وتعتمثدت على هذه تلخرتةط و تلوثثةق ٍسه DUCH.CADATتلخثصة بثلعمرتن

إلى تِمثكن و تلجٍوج تلعمرتنٍة تلتً كثنت مخططة لكنهث تستؽلت من طرؾ سكثن تٔحٍثء ل تلوصو

بثٔضثفة تلى تلمصثدر تٔحصثةٍة تلتً صدرت عن تلهٍةثت تلمختصة و أهمهث تلمصلحة تلمتخلفة هذت 

و تلتقثرٍر تلعثمة و تلمتثبعة تلٍومٍة لموضوع تٔحٍثء تلمتخلفة تلتً بثت ٍزدتد تعدتدهث ، تلتقنٍة للبلدٍة

منذ سنوتت  و كذلك درتسة وضعٍتهث تلمزرٍة بثنعدتم تلكهربثء و تلمٍثه تلصثلحة للشرج، ٍومث بعد ٍوم

تلجٍوج تلعمرتنٍة بثلقرج من ل كمث نجد تمتدتد تلحً تلمدروس على حثفة تلنسٍج تلعمرتنً و حتى دتخ

تلعمرتن تلحضري و تنعدتم تثم للنظثفة وذلك لترتكم تٔوسثخ بثلقرج من تلعمثرتت و تلسكنثت تلفردٍة 

 تِخرى.

 أدوات جمع البٌانات و تقنٌات البحث العلمً: –رابعا 

على ل نجثح تلبحث تٔجتمثعً وتحقٍق أهدتفه تلعلمٍة علىحسن تختٍثر تِدوتت تلمٕةمة للحصو ٍعتمد

تلمعلومثت وتلبٍثنثت تلمطلوبة تلتً تخص تلظثهرة تلمدروسة لذلك وظفنث فً درتستنث هذه مجموعة من 

ل تلحصو تِدوتت فً عملٍة جمع تلبٍثنثت ترتبط أسثسث بثلمنهج تلوصفً تٔستكشثفً وهذت مث ٍسثعد فً

 وقد تعتمدت على مث ٍلً:، على تلبٍثنثت وتلمعلومثت تلدقٍقة
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تعد تلمٕحظة من أهم تِدوتت تطبٍقث فً تلعلوم تٔجتمثعٍة إذ تنطويعلى ممٍزتت تجعلهث  :المالحظة 1

علٍهث بؤدتة أخرى وقد تعتمدنث على ل أدتة فعثلة فً جمع بٍثنثت ومعلومثت كثٍرة ومحددة ٔ ٍمكن تلحصو

جوتنج ل بثعتبثرهث تعنً: " توجٍه تلحوتس لمشثهدة ومرتقبة سلوك معٍن أو ظثهرة معٍنة وتسجٍتلمٕحظة 

ذلك تلسلوك أو خصثةصه وقد عرفنهث تلبعض بؤنهث: توجٍه تلحوتس وتٔنتبثه إلى ظثهرة معٍنة أو مجموعة 

عن تلك إلى كسج معرفة جدٍدة ل من تلظوتهر رؼبة فً تلكشؾ عن صفثتهث أو خصثةصهث بهدؾ تلوصو

 رتلظثهرة أو تلظوته

 

تلقٍثم بزٍثرتت تستكشثفٍة عن تلحً. حٍث سثعدت ل ولقد تستخدمت منذ بدتٍة تلدرتسة وهذت من خٕ

، وتخطٍط تلحً، وشكلهث، وكثن تلتركٍز فً تلمٕحظة على تلمبثنً: نمط بنثةهث، على تحدٍد أهدتؾ تلدرتسة

حتى أثنثء تلقٍثم بثلمقثبٕت مع سكثن تلحً وتوزٍع  ومٕحظة أهم تلمرتفق تلمنتشرة فً تلحً. وقد تستمرت

تلعٕقثت بٍن ، وبثلتثلً مٕحظة تلوضعٍة تلدتخلٍة للمسثكنل إلى تلمنثزل )تٔستمثرة حٍث سمح لً بثلدخو

ل تحلٍل طرٍقة تعثملهم وسلوكثتهم .مثلمث سٍوضح فً فص، تِمهثت وتِؤد كذلك مٕحظة لبثس تلسكثن

 تلمٕحظثت.

 

تلمقثبلة إحدى أدوتت جمع تلبٍثنثت وتستخدم فً تلبحوث تلمٍدتنٍةلجمع تلبٍثنثت تلتً ٔ  تعدالمقابلة: 2-

لفظً ٍتم ل وٍمكن تعرٍفهث على أنهث: "تفثع، تلدرتسة تلنظرٍة أو تلمكتبٍةل علٍهث من خٕل ٍمكن تلحصو

أو معتقدتت فٍه تلشخص تلقثةم بثلمقثبلة أن ٍستشٍر معلومثت أو آرتء ل ٍحثو، عن طرٍق موقؾ موتجهة

) 34على بعض تلبٍثنثت تلموضوعٍةل شخص آخر أو أشخثص آخرٍن للحصو
 

 

تعتبر تستمثرة تلبحث تلوسٍلة تِسثسٍة تلتً تستعنث بهث فً جمعتلمعلومثت وتلبٍثنثت االستمارة: 3-

تٔستبٍثن وتحد من تِدوتت تلبسٍطة تلمبثشرة تلتً  F.WRIGHT): "تلٕزمة وهً كمث عرفهث )ؾ. رتٍت 
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وٍتم جمع تلبٍثنثت  ،تستخدم فً جمع تلبٍثنثت تلمتعلقة بخبرتت تلنثس وتتجثهثتهم فً عٕقثتهث بموقؾ معٍن

 1).)بطرٍقة مبثشرة وشخصٍة"، تٔستبٍثن عن طرٍق توجٍه أسةلة إلى تلنثسل من خٕ

تلبٍثنثت تلمتعلقة بمشكلة تلدرتسة تلمٍدتنٍة حٍث قمت بثستمثرة وتعتبر أٍضث أدتة رةٍسٍة وهثمة لجمع 

وهذت بعد تلقٍثم بدرتسثت تستطٕعٍة تضمنت ، سثكن 15ـ تجرٍبٍة وزعت على عٍنة عشوتةٍة قدرت ب

 مجموعة من تِسةلة تمحورت فً أربع محثور رةٍسٍة.

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج الدراسة  : الفصل السابع  

 :تمهٌد 



 

ل و من خٕ، تلسثدس إلى تْجرتءتت تلمٍدتنٍة للدرتسة تلمنهجٍة تلفصلبعدمث تطرقنث فً

نهج تلذي وصفنثه و عرفنث تلم، تلبشري و تلجؽرتفً لمجتمع تلبحثل تلعثم و تلمجثل وصفنث للمجث

إلى تلنسج تلتً توصلنث إلٍهث من ل فقد خصصنث هذت تلفص، ِحٌثء ؼٌر تلمخططة فً درتسة ت

تلبٍثنثت وفق ل بٍثنٍة و ثم تحلٍل توزٍعنث لٓستمثرتت على تلمبحوثٍن و تفرٍؽهث فً جدتول خٕ

 .تستخرتج نتثةج تلدرتسةل و من أج ،مإشرتت تلدرتسة 

 

 : بٍثنثت شخصٍة -1      

 العٌنة ألفراد: الخصائص الشخصٍة و اإلجتماعٍة 10  رقملجدو

 
 

 المتغٍر التكرار %النسبة     

63.32 33 36- 66   

 
 تلعمر

62.62 26 36- 36  

11.31 61 26- 36  

66.26 36 26- 26  

 26 أكبر من 62 13.13

 %111  تلمجموع 123 

 ذكر 126 22.13
 تلجنس

 أنثى 66 11.12

 %111  تلمجموع 123 

  
 

 

 قدرت نسبتهمل لمتؽٍر تلجنس فإن تِؼلبٍة تلسثحقة من تلمبحوثٍن هم رجثأمث بثلنسبة 
 ذلك أن تلبثحث تتجه مبثشرة إلى أربثج تِسر، لٓنثث 

%11.12 ـب 22.13%  لمقثب   

 ثحثتلحوتربٍنتلبلٍطوأنوتكونتْجثبةوتضحةوٍمكن،تلمسثكنلٓجثبةأصحثجو



 

 ةىٍدرنأٔعلىؼٍرفةةتلنسثء،وذلكشرحأكثرمنتِسةلةل"،وتلمبحوث"صنؾتلرجث

 فًتلكتلفترة.لأوتلطٕقأولؽٍثجصثحجتلمنزلإمثبعدتلترم،شإونتِسرة
 و تلٍهث

 %62.62 36 -36 سنة بلؽت نسبة   أمث توزٍع تِفرتد حسج تلسن فنجد فةة 
 وهذتمثٍفسرتوتجدأسرشثبةذتتعهدجدٍدمن

%63.32 66 -36 بنسبةسنة   فةة 

 فةثت تلعمر حٍث بلؽت نسبةل نسبة من خٕل سنة أق
26-36  كمث نجد فةة، تلزوتج  

 عثم فإن تلمبحوثٍن ٍتنوعون هنث ِنل وبشك، سنة  26 بعد فةة أكبر من %
11.31 

 عشوتةً.ل تْستمثرةوزعت بشك



 

 األسرة عدد أفرادل توزٍع واستعما 10رقم:لجدو
 

 عدد األفراد  التكرار % النسبة

22.21 112 2- 3  

12.23 31 7- 2  

61.11 31 1- 7  

13.62 12 11- 1  

 فرد 11 أكثر من 11 11

 %111  تلمجموع 123 

 
 

 

 ل.بثلمسكنهً أكثر سٍطرة وإستعمث
16من فةة أن تبٍن  3 -2  رقم لتلجدول منخٕ 

 تلفةة تِولى منل و من خٕ، %
7-1 بنسبة 61.11  بثلمسكن تلٍهث فةة منو توتجد تِفرتد  

 لنظرت لصفة بنثء تلمنز
2-3  نجد كذلكل هذت تلجدو لتستعمث من طرؾل تلمنز تِفرتد من 

 ٔ ٍوجد أي
ف

 رد

11 أمث توتجد أفرتد تِسرة فً تلفةة أكثر من،  تلحًل دتخ

فرد فً هذه تلفةة و هذت كذلك وتحدة  ٔنعدتم. تلمتكون من ؼرفةل تلمنزل ضرورٍثت تلحٍثة دتخ

 فً ؼثلج تِحٍثن



 

 الحً: أماكن قدوم الوافدٍن إلى  10 رقمل جدو
 

 أماكن القدوم تلتكرتر % تلنسبة

 أحٍثء تلمدٍنة 21 67.17

 بلدٍثت تلؤٍة 131 71.22

 خثرج تلؤٍة 13 16.17

 %111  تلمجموع 123 

 

 

 بنسبة مستؽثنمإن أكثر تلوتفدٍن إلى تلحً هم قثدمون من بلدٍثت ؤٍة 
 وتلدرتسة إلى هروج تلعدٍد من

71.22%  بعد تلتحقٍق تلمٍدتنً و هذت رتجع و لٕستمثرة  

 ،تلنثزحٍن من أرٍثؾ بلدٍثت تلمدٍنة و كذلك ِسبثج قثسٍة و إنعدتم ظروؾ تلحٍثة تلمٕةمة
 نظرت لتوتجد تلعدٍد من تِهثلً تلفثرٍن من تلرٍؾ

 وتشٍر كذلك هذه تلنسبة لدرجة ترتفثعهث
تقرٍبث بؤعلى نسبة من منطقة وتحدة هً أرٍثؾ و 

ونظرتلصعوبةجبثلهث و  ،تلمنعزلةتمثمثضؾإلىذلكأرٍثؾشبهتلمنعزلةوتلتًتنعدمفٍهثتلحٍثة

 تنعدتم تلموتصٕت.  تلظروؾ تلطبٍعٍة تلقثصٍة وكذلك

 توزٍع تلسكنثت عبر ترتج تلبلدٍة ًف  ضعؾتلتسٍٍر من  طرؾ تلسلطثت تلمحلٍة   و تلمحثبثة
 تكشؾ لنث

 %16.17  أمث نسبة، إلى ؼثٍة ٍومنث هذتل متوتصل و هذت تلوضع مثزت، تلعثصمة 
 أولعنتلعمبحثثإمثعدةوذلكِسبثج،رتدترحًلتوتجدأفرتدؼربثءدتخعن

 أمنٍث متدهورت. وضعث تلهروج من تلؤٍثت تلمجثورة تلتً شهدت

 

 
 



 

 األسر فً المسكن الواحد ل : معد 10 رقملجدو
 

 عدد األسر التكرار % النسبة

 أسرة وتحدة 122 22.22

 أسرتثن 66 11.12

 ثٕث أسر 3 16.17

 أربع أسر 11 11

 %111  تلمجموع 123 

. 
 

 مستؽلة
 %22.22  رقمل تلجدول من خٕ تكشؾ لنث فةة عدد تِسر تلوتحدة بنسبة 13 

 لأو تستعمل تشؽ رتدترهنث مث نجد أؼلج تِسر تلمتوتجدة فً حً ، لمسكن وتحد 
 ـب نسبةتلمسثكن ذتت تِسرتٍن و تقدر

ن ثثنً

 جد

 بٍنمث، أسرة منزٔ خثصث بهثل لك

 ،ٍضم أسرتٍن ل مسثكن هنثك مسكن وتحد على تِق 7 أيأنه من بٍن
 %11.12  

 و هذت طبعث لصفة
 %16.17  ثٕث أسر فً مسكن وتحد منخفض جدت بنسبةل و نجد معد 

 بثلطوج  و  ٍمتثز  بثلضٍق  و  إنعدتم  تلمرتفق  مبنً  و  تلذي  عثدة  مث  ٍكونل  تلمنز  بنثء

 منعدمة تمثمث. وتحد أمث نسبة   أربع أسر فً مسكن، تلضرورٍةبه



 

 أو بعد تواجد السكن الحضريل : تواجد السكن كان قب 15 رقملجدو

 تواجده تواجدالعمران و عدم التكرار % النسبة

 نعم 123 21.13

11.22 61 ٔ 

 %111  تلمجموع 123 
 

 

.6112  تلمصدر : تحقٍق مٍدتنً أوت 
 

 

 توتجد تلعمرتن تلحضريمن
 %21.13  12 رقمل هذت تلجدول من خٕ نجد أن نسبة 

 و  هذت  نظرت للنمو رتدترمجًء  تلمهثجرٍن   و  تلنثزحٍن من  تلمدٍنة  إلى حً  لقب
 وكذلك لٕنتشثر تلوتسع لّحٍثء، 

 تلذي عرفته تلمدٍنة فً تلعشرٍةل تلعمرتنً تلهثة تِخٍرة
 نجدأنهإٔءتلسكثن%11.22أمثنسبة،وتزتٍدهثبعدتوتجدتلعمرتنتلحضريؼٌر تلمخططة

 إن  تكون  هنثك  مشثرٍعل قبل تلحً  و  بصفة عشوتةٍة فً سنوتت  تٔستقٕ  هذت  سكنوت فً
 هإٔء تلسكثن فً جٍوج عمرتنٍة تلتً نمى

 للتوسع تلعمرتنً و لهذت تلمنطق أصبحت مسثكن

 منحولهث تلعمرتن تلحضري.



 

 بالنسبة للساكنٍن رادار : درجة مالئمة حً  16 مرقل جدو
 

 ٌالئمأو ال  ٌالئم  التكرار % النسبة

 نعم 31 61.73

72.62 133 ٔ 

 %111  تلمجموع 123 

 
 

 حٍث  ،وعدمقثبلٍتهمتلرتدتر فًحًمدىقثبلٍةتلسكثنتلعٍشلٍبرزلنثتلجدو
 حً فً %

 نجدأن نسبة حتى تلعٍش و لول تلرتفضٍن و عدم قبو وتحدة بنسبة لحظة 72.62
 و ذلك ِسبثج كثٍرة منهث ظروؾ تلمعٍشة تلقثهرة، بثلنسبة للسثكنٍن رتدتر

مثء و صرؾ صحً  من و تنعدتم تلمرتفق تلضرورٍة، و  وضعٍة  تلمسكن  ؼٍر ٔةقة  

 وكذلكتْنتشثرتلوتسع،وكهربثءوتنعدتمتلطرق وبعدهمكذلكعنمستشفٍثتتلمدٍنة

 و  لهذه تِسبثج  ٍجمع، تلبٍوت  و تٕصقهث ل و كذلك   فوضوٍة دتخل  للقمثمة  قرج تلمنثز

 تلكثٍرمنهمٍطثلجنجدو،تلكثٍرمنتلموتطنٍنتلموجودٍنفوقترتجتلحًعلىتلمؽثدرة

  ؼٍر إلى حد تَن و هو تلوضعٍةل له تلح ٍجد لم آخرل مشك هنثك تلبلدٍة بثلمسكن و كذلك

مخصصة للبنثءتت  لتِص تلقثنونٍة  لتوتجد  تلمسثكن  فوق  هذه  تلمنطقة  تلتً  هً فً

 هذتتلمكثنمنفًحٍننجدِننسبةتلسكثنتلذٍنرفضوتتلمؽثدرة،وتلتوسعثتتلعمرتنٍة
 ،تلرتفضة للبقثء و هً نسبة معتبرة مقثرنة بثلنسبة تِولى

 ، %61.73  ـب وتلمقدرة نسبتهم 
 وهنث تجدر بنث تْشثرة  إلى  أن هذه  تلفةة  من تلسكثن  قثبلة بثلوضع نظرت لظروفهث   و لسبج

 لوضعٍتهم  من  طرؾ  تلسلطثت  وصثرموتضح  لو  تنتظثر  حل  وتحدة  هو  تنعدتم  تلبدٍ

 تلمحلٍة.



 

 رادار: التقارب العائلً فً حً  17 رقمل جدو
 

 ال، تواجداألقارب أو     التكرار % النسبة

 نعم 33 12.37

21.26 121 ٔ 

 %111  تلمجموع 123 

 

 

 إلى تلحً لم ٍكن أحدل تلرحٍل أن وجود تِقثرج قبل ٍبدوت من معطٍثت تلجدو

 تِمثكنتِصلٍةولكنتبقىهنثكنسبةقلٍلةتقدرمنلتلمسثعدةعلىتلرحٍلتلعوتم
 نظرت لصلة تلمصثهرة أو توتجد عثةٕت

ـب 12.37%  ،من توتجد تِقثرج فً هذت تلحً  

لكن تبقى تلسمة تلؽثلبة و تلنسبة تلعثلٍة فً حً ، من نفس تللقج و تلتً رحلت من نفس تلمكثن

 لبؤنهم لٍسوت أقثرج و ٔ أه رتدتر
 أن هإٔء تلسكثن

21.26%  ،و هً نسبة معتبرة، و تجدر تْشثرة إلى  و تقدر ـبنسبتهم 
 13رقم.ل جثءوتمن منثطق مختلفة وهذت مث  هو مإكد فً تلجدو

 الحً  من األماكن األصلٍة إلى ل : أسباب الرحٍ 18  رقملجدو
 

 الرحٍلأسباب                 التكرار % النسبة

 فً تلمدٍنةل تلبحث عن عم 71 32.13

 تلهروج من تلظروؾ تلقثسٍة 21 33.16

 قصد تعلٍم تِؤد 61 11.22

 أسبثج أخرى 13 17.12

 %111  تلمجموع 123 

 

 

 تلقثسٍة
 ٍإكدل تلجدول من خٕ هو، من تِمثكن تِصلٍةل أن أسبثج تلرحٍ للظروؾ

 و كذلك ْنعدتم تِمن،
 تلتً عثشوهث فً تِرٍثؾ و تلقرى تلمعزولة عن تلحٍثة

 تلٍهث نسبة و
%33.16  ـب لوتْستقرتر  فً تلعشرٍة تِخٍرة تقدر نسبته فً تلجدو 



 

 نظرت ْنعدتمل بحثث عن تلعم
32.13%  و تلمتمثلة فًتلسكثن تلفثرٍن من أمثكنهم تِصلٍة  

 تلنسبة تلمةوٍة للفةثت تلذٍن نجد فً حٍن، فً تِرٍثؾ و تلقرى ل لٍس لهم أي دخ ولتلعم
 هذت كذلك نظرت للظروؾ%

 تعلٍم أؤدهم فً تلمدنل رحلوت من أج جوتلمقرة 11.22
 تلمدترس  و إنعدتم  عن  مسثكنهمتلصعبة تلتً  كثن ٍعٍشهث  أبنثءهم فً تلتدرٍس  و هً بعد  

فوق تِحمرة إلى ؼٍر ذلك ل تلمدرسً ممث أضطر تلبعض إلى تْنتقثل تلنقل تلطرقثت و وسثة

تْستجوتج ل تلبدتةٍة و نجد كذلك بعض تلمستجوبٍن تلذٍن أفثدوت من خٕل تلنقل من وسثة

 وهذتمثأضطرهم،تلظروؾتلمنثخٍةتلصعبةوتلمنثطقتلوعرةتلتًٍسكنونبهثعن

 نسبةلوأخٍرتنجدأنأق،وعنظروؾمٕةمةلتدرٍسأبنثةهملحثعنحٍثةأفضتلب
 هً تلنسبة تلتً تختلفت فٍهث تَرتء و قد تلم بٍن جمٍع تِسبثج

 %17.12  ـب و تلمتمثلة 
 ل.تلمذكورة للرحٍ



 

 العالقات اإلجتماعٍةل بٍانات تتعلق حو- 0

 الحً: العالقة بٍن الجٍران فً  19رقمل جدو

 نوع العالقة مع الجٍران التكرار % النسبة

 عٕقة عثةلٍة 33 17.13

 عٕقة مصثهرة 11 12.33

 مجرد جٍرتن 131 72.23

 %111  تلمجموع 123 
 

 

 
 تحظى عٕقة مجرد جٍرتن نسبة عثلٍة مقثرنة مع تلنسج تِخرى حٍث تقدر

 و من حٍثل و هذت رتجع إلى عدم تلتجثنس بٍن تلسكثن من حٍث تِصو % 27.23 ـب

 تحوٍلهثو تلتً من شؤنهثتوطٍد تلعٕقثت و 
 تلعٕقثتل فتحجج ك، تبثعد تلمسثفة  تجتمثعٍث

 و لكن وتحد منهم هدفه
 و تجدر، إلى صٕت رحم و مصثهرة  ،تْشثرة إلى صفة   تلتبثعد

 تهمو ٍلً ذلك صفة تلعٕقثت تلعثةلٍة و تلمقدرة نسب،  تلرتدترفً تلسكن فً حً 
 من مكثن وتحدل تلرحٍ

  17.13%  و هذت نظرت للتقثرج تلعثةلً فً تللقج و صفة
 فنجدعٕقثتتلمصثهرةقلٍلةوهذتبثلنسبةللجٍرتنتلمتقثربٍن،ومنطقةتقرٍبثتكونوتحدة

 تلعٕقثتتلعثةلٍةحٍثنجدأنتلعثةٕتفًوكذلكنجدهذهتلصفة،فًتلمسثكنحتى

 تلعٕقثتلعٕقثتتلجوترتلمثدٍةتشكلومنخٕ،كذلكنفستللقجلتلمتصثهرةتحم

بعضهث كلمث زتدت تلعٕقثت تْجتمثعٍة و توطدت  من تلمسثكن تقتربتحٍث كلمث  ةتجتمثعٌتْ

 تلعملٍثتتْجتمثعٍةلصٕتتلرحموتلمصثهرةلتظهرفٍمثبعدتوطٍدتلعٕقثتمنخٕ

 و كذلك للظروؾ تلمشتركة فً هذت تلحً .



 

 الزٍارات مع الجٍرانل : تباد 01 رقمل دوج
 

 مدى تزاور الجٌران التكرار % النسبة

 نعم 21 67.17

22.31 166 ٔ 

 أحٍثنث 16 12.26

 %111  تلمجموع 123 

. 
 

 بٍنمث تلذٍن ٔ ٍتزتورون ٍشكلون نسبة
%67.17  بٍنهم   بنسبة  فٍمث  ٍتزتورتلسكثن 

 وتحد من هذه تِسر و كذلكل و هنث تجدر تْشثرة إلى تلظروؾ تلمعٍشٍة لك، 
%22.31  

 و كذلك نجد تلوضع، ؼرفة للضٍوؾ
 لصفة تلمسكن تلذي عثدة مث ٍمتثز بثلضٍق و ٔنعدتم

 و من تلمعروؾ أن صفة، أسرة من هذه تِسر عدم تلتزتور ل على كتٔقتصثدي تلذي ٍحتم 
 هذه تلصفة فً أمثكنهم تِصلٍة و هً

 و ذلك، تلسمة تلؽثلبة لهإٔء تلسكثنهً   تلكرم لتجذر

لكن  تلوضع تلرتهن حتم على بعض تِهثلً عدم تلتزتور لعد توفر ،  تِرٍثؾ و  تلقرى 

 ونجدصفةكذلكوتضحةفًهذتتلحًهًتآنستلنسوة،لّقثرجشًءمنتلكرموتلجود

 أمث،وصنعتِلفةوتحسٍنتلجوتر،تلحدٍثوخلقفرصةلتجثذجأطرتؾلقرجتلمنثز
 و هذت نظرت للتزتور إٔ % 12.26

 ـبفًتلؽثلجوتقدرنسبتهثلنسبةتلتزتورأحٍثنثهًأق

 ..... تِحزتن، تِفرتح، تلمنثسبثت كثِعٍثدفً
 و فً أؼلج تِحٍثن ٍكون هنثك محثولة ْثرتء مختلؾ تلعملٍثت تْجتمثعٍة .



 

 الحً: العملٍات اإلجتماعٍة فً  00 رقمل جدو

 العملٍات اإلجتماعٍة التكرار % النسبة

 تفثهم 71 32.13

 تعثون 21 33.37

 نزتع 62 13.22

 أخرى 11 13.21

 %111  تلمجموع 123 
 

 

 

 

 أصحثج عثدة و ٍمثلهث%
 ـبتحوز ظثهرة تلتعثون بٍن تلجٍرتن نسبة 32.11

 و ٍعتبر، و كذت أصحثج تلمسثكن تلذٍن تربطهم تلعٕقثت تلعثةلٍة ، تلمسثكنتلمتقثربة 
 أمث تلتفثهم هنثل، تلسكثن بثلمجث

 تلتعثون أحد تلعملٍثت تلتً تسثهم إلى حد كبٍر فً تستقرتر
 32.13 ٍعبر عن مدى تلترتضً بٍن تلجٍرتن مهمث كثنت عٕقتهم تلعثةلٍة و تقدر نسبتهم ج

 ج نسبتهم
 و أمث مث نجده، و هً نسبة عثلٍة أٍضث % نسبة تلنزتعل خٕ من وتلتً تقدر

 تلؽٍرة بثلنسبة للنسثءللعثم
13.22%  إمثل، وهذتٍنتشر فً أوسثط تلنسثء و تِطفث  

 .تللعج ل حول و إمث عرتك تِطفث،تلمتجثورتت
 بثلنسبة للعملٍثت تٔجتمثعٍة

 و نجد %13.21ـبوتلمقدرةلهذتتلجدوفًنسبةلتق
 و إمث تعثون و هً تلسمة تلؽثلبة عثدة.، إمث تفثهم و إمث نزتع فً بعض تِحٍثن



 

 ر.: الجهات التً ٍلجأ إلٍها سكان الحً لفض الخالف فً حالة وجود شجا 00 رقمل جدو
 

 جهات فض النزاع التكرار % النسبة

 تلسلطثت 11 11

 كبثر شٍوخ تلحً 11 12.33

 تلتسثمح 173 13.22

 %111  تلمجموع 123 

 الحً: التسبب فً حدوث الشجار ب 00 رقمل جدو

 

 التسبب فً حدوث الشجار التكرار % النسبة

 لتِطفث 132 73.32

 تلنسثء 62 12.61

 لتلرجث 61 11.31

 %111  تلمجموع 123 

 
 

 

 إضثفةإلىمعطٍثتتلجدولٍنفإنأسبثجتلنزتعكمثأجثجعنهثتلمبحوثونبنسبة
 لوهً ٔ تستدعً تصعٍد تِزمة على مستوى تلرجث

73.32%  ل،لعج تِطفثل بؤنهث حو  

 
 عثدة و

 
 ،تلشجثر بٍن تلنسثء ٍمثلهث%

 

12.61 

عثم. ل أو تلنسثء أو تلعثةلة بشك

 ـب ذلك نجد أن هنثك نسبة تقدررؼم

 ،تلؽٍرةتلمعروفةعندتلنسثءلتلسثبقرتجعإلىعثملتلجدوفًكمثقلنث لأو تلشجثر ِج

 تلنسثء.لوذلكبفعلإلىتلرجثلوعثدةمثتنتقلتِطفث
13.22% و   

 و نجد صفة تلتسثمح هً ـبتلصفةتلؽثلبةعندسكثنتلحًوتلمقدرة
 و هنثك من، تلسثبقل و تلمذكورة فً تلجدو، هذت طبعث لصفة تلتعثون و تلتفثهم عند تلسكثن 

 لفضتلنزتعوتلصرتع.%12.33ـب
 لى كبثر شٍوخ تلحً و تلمقدرةٍلجؤ إ نسبتهم



 

 بٍانات تتعلق بالمسكن -0

 الحً   و مواد بناء جدرانه فً ل : مواد تسقٍف المناز 00  رقمل جدو

 

 مواد تسقٌف المنازل      التكرار % النسبة

 تثرنٍت 161 22.61

 صفٍح –ل زتنق 23 33.72

 %111  تلمجموع 123 

 لمواد بناء المناز التكرار % النسبة

 حجر 11 11

 طوج 71 32.13

 ترتج 21 67.17

 صفٍح 23 33.72

 %111  تلمجموع 123 
 

 
 

 ٍكون بمثدة  تلتثرنٍت بنسبة تقدرل أن  أؼلج  موتد تسقٍؾ  تلمنزل   هذت تلجدو  فًنجد
 تلمقثبلة مع تلمبحوثٍن تمإجرتء ل و خٕ

22.61% و قد لأستعم ،هذت تلسقؾ ِسبثج ـب   

 نقص أسعثر هذه تلمثدة
 تستجوتبهم ـ:ب  فؤجثج أؼلج تلسكثن، تلتثرنٍت ل لمثذتإستعمث

 ل ،ٔ ٍكون هنثك أي عنثء أثنثء تؽٍٍر تلمنز
 و كذلك سهولة تقتنثءهث و لكً، من تِسوتق 

 وتلمقدرةل     مثدة    تلزنق     هً     أمث     تلمثدة    تلثثنٍة    للتسقٍؾ،     منهل و    تلرحٍ
 هذه تلمثدة فً

33.32 % و عند إستجوتبهم لمثذت، و هً نسبة معتبرة كذلك تستعملتم  
 نظرت لمٕةمته تلظروؾ تلصعبة فً تلشتثء إذ ٔ، ؼطثء منثزلكم أجثج أفرتد عٍنة تلبحث 

 و على أنوتع.
 مثءل ٍدخ و كذلك لتوتجده فً تِسوتق، تِمطثر

 لكنٍؽلجعلٍهثتلبنثءبثلطوج،أمثبثلنسبةلموتدبنثءتلجدرتنفهًتتنوعأٍضث
 أمث تلنسبة و تلتً كثنت معتبرة كذلك هو بنثء تلجدرتن بثلترتج و تلمقدرة، %

 بنسبة 32.13
 و هذت رتجع إلى صفة تلمكثن أو تِرض تلمتوتجدٍن علٍهث فهً تربة %

 ـب نسبته 67.71
 ٍمكن صٍثؼة منهث موتد بنثء دون أي عنثء أو تكثلٍؾ.



 

 نسبة تلبنثء بثلصفٍح و تلمقدرةل تِولى فً بنثء تلمنثز من كذلك تلنسبة تلقرٍبة نجد

 ،إلى أمثكن أخرى ل و هذت نظرت للصفة تلمإقتة لهذه تلعثةٕت تلتً ربمث تنتق % 33.72 ـب
 إنعدتم تثم للمسثكن تلمبنٍة

ن

 جد

 و،  طرؾ  تلسلطثت  تلمحلٍة من  أولقرج  توزٍع  تلمسثكن

 بثلحجر.

 

 

 الحً: عدد الغرف بمساكن  05 رقمل جدو
 

 عدد الغرف التكرار % النسبة

 ؼرفة وتحدة 126 26.21

 ؼرفتثن 62 13.13

 ثٕث ؼرؾ 12 13.62

 %111  تلمجموع 123 

 

 

 علىمجموعتلفةثتتستحوذ تبٍن إنفةة ؼرفةوتحدةل معطٍثتتلجدولمن خٕ
 ذتتتلبٍوت تلمبنٍة، و تشكلهث نمط مسثكن تلمتخلفة 

%26.21  ـب تِخرىحٍث تقدر 

و نجد كذلك ، تلؽرؾل و هذت مث ٍسبج تْختنثق دتخ، و بعض تلبٍوت تلقصدٍرٍة ، بثلطوج 

 و ٍلً ذلك تلمسثكن تلتً تحوي، هذت تلوضع نظرت ٔعتقثد تلكثٍرٍن بؤن هذه تلوضعٍة وقتٍة 
 وتحدةمن ؼرفة ، و هذه تلمسثكن عثدة مث ٍحدث فٍهث تلتؽٍر 

 %13.13  على ؼرفتثن بنسبة 
 و نجد فً، إلى ثمثنٍة أفرتد ل إلى بنثء ؼرفتٍن و هذت لكبر حجم تلعثةلة و تلتً عثدة مث تص

 جدت بثلمقثرنة بثلمسثكن
وهي   % قلٍلة ضعٍفة و  تِخٍرفةة  تلثٕث  ؼرؾ  بنسبة 13.62 

 تِسرذتتتلعددعندتلمتوسط.ولونجدهذهتلمسثكنتقرٍبثعندتلفةثتذتتتلدخ،تِخرى

 تلكبٍرمن تِفرتد.



 

 للحً.:   قنوات الصرف الصحً  06  رقملجدو
 

 قنوات الصرف الصحً التكرار             % النسبة

 نعم 11 11

111 123 ٔ 

 %111  تلمجموع 123 

 
 

 إن تستعرتض  هذه  تلمعطٍثت  من شؤنهث  إعطثء صورة عن  تلوضعٍة  تلمزرٍة تلتً

ًٍعٍشهثأهثلًوسكثنمنطقة ح ل  وهذهتلوضعٍةؼٍرصحٍةبثلحً،ت
 جدت فً

111%  و هذه تلنسبة تلمرتفعة  ٔنعدتم ـبقنوتتتلصرؾتلصحًوتقدرنسبتهث 
 خثص للصرؾ ؼٍر تلصحً و كثنت تلحفر هًل إستعمث

 تلتًل تلمنثزل تلحً لك تستعملت
 تلسمةتلممٍزة  للصرؾ ؼٍر تلصحً   و عثدة  مث تصدر  هذه تلحفر  روتةح كرٍهة و  تنتشثر

 ،وأمثمهذهتلوضعٍةتلكثرثٍةتلتًٍعٍشهثسكثنتلحً،سرٍعللحشرتتتلمضرةبثلصحة

 أدنىخدمةللعٕجتقدمتلمرتفقتلضرورٍةومنهثتلصحٍةتلتًتنعدم

 تواجد المرافق من كهرباء و ماء صالح للشرب. 07رقم:لجدو
 

 كهرباء و ماء منالمرافق التكرار % النسبة

 نعم 11 11

111 123 ٔ 

%111  تلمجموع 123 

 
 

 

 إضثفة إلى إنعدتم أحدل نجد كذلك فً هذت تلجدو 17 رقمل إضثفة إلى معطٍثت تلجدو

 رتدترتلكهربثء و تلمنعدمة تمثمث فً حً ل و تلضرورٍة و هً شبكة توصٍ، تلمرتفق تلهثمة
 على سكثن

111%  ببعض تِهثلً إلىهذه تلوضعٍة تلمزرٍة أدت  تٔعتمثد  بنسبة،  
تلمسثكن تلمجثورة من فٍٕت و سكنثت فردٍة تثبعة للتجمع  أصحثج تلحً تلحضري  و 

 لتلكهربثءبثلكوتبلمثأدىتِهثلًإلىإنشثء شبكةتوصٍهذتو،للحًتلحضريتلتثبع



 

 تلموصلة  للكهربثء شرترة كهربثةٍة خثصةل تلكوتبتلؽٍر صثلحة و عثدة  مث تحدث هذه  

 مثٍإديإلىهذتو،تلرٍثحتلقوٍةلتلشتثءبفعلوكذلكفًفص،تلصٍؾتلحثرلفصفً

 حدوث كوترث و تنقطثع كذلك  صورة  نجد  و،  تلتٍثر  تلكهربثةً  تمثمث  على   تلحً  فً
 كشبكةتلعنكبوتونجدبعضتلمسثكنتلمتٕصقةوتلتًلتلكهربثءفًتلمنثزلإستعمث

 إستجوتجل  تحت  أعمدة خشبٍة و  فوق تلسقؾ أمث  من خٕ، تلكهربثء لبعضهث  تلبعضلتوص

 فً  ٍسدد هم أصحثج تلبٍوت تلمتخلفة عثدة  ،فثتورة تلكهربثء  تسدٍد  تلمبحوثٍن عن كٍفٍة  

 و  تتعدى  فً كثٍر من،  تلحضرٍة  تلمجثورةل  ٍٕت  و تلمنثزتلحً  أكثر  من  أصحثج  تلف

 تلوتحد.ل خمسة آٔؾ دٍنثر جزتةري للمنز تِحٍثن

 حٍثٍلجال،إلىتلمنثزلإضثفةإلىهذتنجدإنعدتمتلمثءتلصثلحللشرج تلموص
 إلىل عثدة تلتنقل و هذت مث ٍكلؾ تِطفث، من سكثن تلمنثطق تلحضرٍة 

 تلسكثن إلى تلشرج
 أكثرمن كلم لجلج تلمٍثه تلصثلحة للشرج.

 .الحًفً ل استعماالت و رمً نفاٍات  المنز 08رقم:ل جدو
 

 أماكن رمً النفاٍات التكرار % النسبة

 لقرٍج من تلمنز 22 32.73

 قرٍج من تلعمرتن تلحضري 12 21.23

 أحٍثء أخرى 13 11.23

 %111  تلمجموع 123 

 
 أن نسبة تلذٍن ٍرمون تلنفثٍثت قرج تلعمرتن تلحضري تلنسبة تلؽلبةل ٍوضح تلجدو

 و هذه تلوضعٍة تلتً خلفت وضعث مزرٍث بثلنسبة
%21.23  ـب تلحً و تلتً تقدر فً 

و عثدة مث رفع أهثلً تلسكنثت و ، تلفٍٕت و تلسكنثت تلفردٍة قرج تلحً لّصحثج

تلعمثرتتشكثوي ضد هذه تلوضعٍة لكن دون جدوى و كذلك ٔ نجد إنعدتم تثم للحثوٍثت 

 تلخثصة برمً

 تلنفثٍثت تلمنزلٍة و هذت تلوضع تلصعج ٍخلؾ تنتشثر وتسع للحشرتت تلضثرة أمث تلنسبة
 و تلتً توضح كذلك تلوضع تلمنزلً لّهثلً تلحً هو رمً تِوسثخل تلثثنٍة فً هذت تلجدو

 و هً نسبة مرتفعة جدت نظرت لمث تخلفه هذه
%32.73  ـب و تقدر نسبتهمل بجثنج تلمنز 

 خثصة و هذه   تلوضعٍة تزدتد ٍومث بعدل أضرتر على  تلسكثن  و على  تِطفث  من تلوضعٍة



 

 بقرج تِوسثخ  مرضوت جرتء رمًل وعند  إستجوتج  تلمبحوثٍن  كشؾ  لنث  أن تِطفث،  ٍوم

 فًونجدلتوتجدهنثكأينشثطتطوعًْزتلةهذهتِوسثخبعٍدتعنتلمنثزعدمولتلمنز
 حٍث أن %

 نسبة تعدد تستعمثٔتل هذت تلجدو فً رمً تِوسثخ ـب تلتً تقدرو 11.23
و مرة بعٍدت عن ل و مرة قرج تلمنثز،قرج تلمحٍط تلحضري  تِوسثخ بعض تلسكثن ٍرمون

 وٍتمرمًتِوسثخفً تلوتد تلقرٍجمنتلحًوتلذيلتلحًتلحضري وبعٍدتعمتلمنثز

 تلصحً للؤٍة.تلمصرؾ لٍمث

 ل.رغبة تغٍٍر المنز 09رقم:لجدو
 

 تغٌٌر المنزل التكرار النسبة

 نعم 116 22.33

33.22 26 ٔ 

 %111  تلمجموع 123 

 

 

 فوضويل حً و هو كؤي مجثل دتخل تلمنز
22.33%  تلذٍن ؼٍروت من  نسبةل تشك 

 وكذتتؽٍٍرتلمسكنمن،ذلكإلىتلظروؾتلمعٍشٍةوكبرحجمتِسرةوٍعودكثٍرتلحركة

 تلنمطتلقصدٍري إلى تلنمط تلتقلٍدي تلمبنً بثلطوج.
 أؼلج تِحٍثن حسج تلمبحوثونفً

33.22%  لم ٍؽٍروت تلمسكنممن  لوبثلمقثب نجد نسبة 
 هو عدمتلمبحوثٍن من

 تلمسكن لهم  مٕةمةإلى أمث سبج عدم تؽٍٍر تلمسكن، من طرؾ عدد

 تلقدرةتلمثلٍة للتؽٍٍر.
لم ٍؽٍروت تلمسكن للوضعٍة تلمإقتة لحثلتهم هذهو تعتقثدهم بؤن تلسلطثتتلمحلٍة  تِهثلً مث نجد بعض عثدةو

 .ستدرس وضعهم و تسلمهم مسثكن



 

 بالوضعٍةالقانونٍةلمسكنهمفوقالحً   السكانعلممدى
:

01 

 رقملجدو

 التراب الموجودون علٍه.

 

 مدىالعلم بالوضعٍة      التكرار % النسبة

 نعم 33 12.37

21.26 121 ٔ 

 %111  تلمجموع 123 

 
 

 

 موجة من تلحركة و تلنزوح و تلوفود من تلرتدتربنثءت على مث سبق شهد حً 

و  ل معظمهث محدودة تلدخ فً تلؤٍة و من بلدٍثت تلؤٍة و من أحٍثء تلمدٍنة لفثءتت خثرج

و  فً  ؼٍثج خطة عمرتنٍة تؤخذ  بٍد تلمشروع  فشهد تلحً تحؤ  ل منهث  منعدمة تلدخ

ضٍق فنشؤ بذلك تشوهث عمرتنٍث بسبج تزتٍد تلمستمر لعدد  لمجث فً  دٍموؼرتفٍث و تكتٕت

 علمسٍكشؾلنثعنلفًهذتتلجدو،تلجٍوجتلعمرتنٍةلأفرتدتِسروتلبٍوتتلمختلفةدتخ
 ذلك و

 أفرتد تلعٍنة بثلوضعٍة تلقثنونٍة فً هذت تلمكثن بثلضبط 12.37ـوتلمقدرة نسبتهم ب،

مسثكنهم تلموجودة فوق أرتضً مخططة و مهٍةة للتعمٍر و كشؾ لنث بعض أهثلً ل من خٕ

 تلحً عن محثولة تلمصثلح تلمعنٍة ْخٕء مسثكنهم ِنهم ٍشكلون بٍوت فوضوٍة و متخلفة

 و مشوهة للعمرتن و ذلك ٔستؽٕلهم تلمحٍط تلحضري.ل لجٍوج عمرتنٍة دتخ وتكشؾ لنث
 لٍست مستؽلة من طرؾ أمٕك

 ـب نسبة عدم علمهم 21.21 ٍعتبرون أنهم فوق أرض%
 أنهث

 تلدولة هذهتِرضتلمنحدرةوفوقؤللخوتص ولهذتتنشةوتمنثزلهم تعتبروهث
 ؼٍر صثلحة للبنثء .



 

 الحًبٍانات تتعلق بالبناء السوسٍو إقتصادي لسكان -0

 : الوضعٍة اإلقتصادٍة لرب العائلة. 00رقمل جدو

 
 
 

 ٍعمل ال أوٍعمل        التكرار % النسبة

 نعم 13 17.21

16.31 171 ٔ 

 %111  تلمجموع 123 

  
 

 

 من أربثج تلعثةٕت دون
%16.31  نجدإننسبةل معطٍثت هذتتلجدول من خٕ 

 دتةمسوتءكثنفًمإسسةعمومٍةأومإسسةخثصةوعندإستجوتج أفرتدتلعٍنةلعم
 لأو حمث

 نجد لأو معظم أربثج تلعثةٕت ٍشؽلون فً مهن حرة بثلمدٍنة إمث بٍع متنقل تن ج

 و كذلك نجد فً تلمجتمع، أو بنثء إلى ؼٍر ذلك من تلمهن تِنشطة تلحضرٍة ؼٍر تلرسمٍة 
 تلتقلٍدٍةمن

 أخرى للنسثء ربثج تلبٍوت تلٕتً ٍشؽلن كذلكتلمدروس وضعٍة  فً تِنشطة
 كمث نجد بعضهن ٍمتهن، تلمتدتوىبهث 

 صنع تِوتنً تلطٍنٍة و بٍعهث أو بٍع بعض تِعشثج
 تلوضعٍة   تلمزرٍة  لسكثن  تلحً تنعكس بثلدرجة تِولى على  هذه  و،تلبٍع

 إذتل تلتسو تنعدم
 و سرقة إلى ؼٍر ذلك من، هذه تلوضعٍثت من أنشطة ؼٍر رسمٍة ل تلمدٍنة تلتً لم تعد تحتم

 منسكثن تلحً ٍشتؽلون   فً
 %17.21  تِنشطة تلمنبوذة فً حٍن نجد إن نسبة، تجتمثعٍث 

 نسبةضعٍفةجدتمقثرنةبعددوتعدتدتلسكثنهممإسسةعمومٍةوكذلكعندتلخوتصو

 .تلحًفً



 

 بها رب العائلة.ل : المجاالت التً ٍعم 00رقمل جدو
 

 المجاالت التكرار             %النسبة          

 مإسسة عمومٍة 13 16.17

 مإسسة خثصة 17 13.21

 نشثط تجثري 13 11.23

 أخرى مهن 171 16.31

 %111  تلمجموع 123 

 رقم لتلجدول منخٕ :تكشؾ لنث تلدرتسة،  
 ٍعملونفًأنشطة  وحرؾمختلفةرتدترإنمعظمأربثجتلعثةٕتتلمتوتجدةبحً

 ـب و تقدر نسبتهم، تلشثقة تِخرىل و بعض تِشؽث، تلطثؤت و تلحمثلون  فوق من بٍع،
 تجمع تلنسبة

16.17% هذه و  16.31 ـبتلمإسسثتتلعمومٍةتقدرنسبتهملأمثعمث% 

 لو آخرون من تلرجث
 تلمدترس و نسثء  حٍث نجدهن ٍعملن عثمٕت تنظٍؾ  فًل  بٍن رجث

 ٍعملونكحرتس فً بعض تلمإسسثت.
 أمث تِنشطة

، %13.21  ـب أمثمث نجده فً تلمإسسثت تلخثصة تقدر نسبتهم 
 بعض

 %  13.21ـب تلتجثرٍة  تلمعتمدة و تلمرخصة نجد نسبة  من ٍمثرسونهث   تقدر و هً

 تلحرة تلمختلفة.تلنشثطثتوتلمهن 
 الحً ل وضعٍة األبناء مع األسرة داخ 00رقم:لجدو

 

 عمل األبناء  التكرار % النسبة

 نعم 27 31.17

21.16 167 ٔ 

%111  تلمجموع 123 

 
 ٔ رتدترنجد أن أبنثء تِسر تلمتوتجدٍن فً حً ل معطٍثت تلجدول من خٕ

 أمث
 %21.16  ٍعملون ِنهم مثزتلوت أؼلبهم صؽثر و مثزتلوت ـبوتقدرنسبتهم،ٍدرسون 



 

 و، هم تِبنثء تلذٍن ٍعملون بؤنشطة مختلفة 
%31.17  ــب تلمقدرةتلنسبةتلتً تلٍهث و  

 عشوتةً.لفإنتلمبحوثٍنٍتنوعون هنثِنتْستمثرةوزعتبشكعثملبشك
 

 

 األبناءل : مجاالت عم 00  رقملجدو
 

 األبناءل مجاالت عم التكرار             النسبة            

 نشثطثت حرة 116 22.33

 مإسسة خثصة 12 16.71

 مإسسة عمومٍة 13 17.21

 أخرى 23 33.63

 %111  تلمجموع 123 

 

 

 و  مجثٔت  عملهم    و  أخذت  من  تِبنثء  وضعٍةل  حول  معطٍثت  تلجدول  منخٕ

 تلمحٍطلدتخ،أنمعظمتِبنثءٍمثرسوننشثطثتحرةنجد،67رقملتلجدومعطٍثت

 و نجدهم ٍنشطون فً، و  تلمتثجرة  بثلهوتتؾ  تلنقثلةو  حمثلون، بٍع تلشٍفون    من  تلعمرتنً
 تلحضرٍة ؼٍر تلرسمٍة و تلمقدرة نسبتهم

 مث ٍبثع بثلمدٍنة و هً مث تسمىلك بثِنشطة
 من تلشبثج و تِبنثء تلذٍن ٍعملون تثرة و أؼلج

%33.63 ـب 22.33%  نسبةو تلٍهث    

 ممثأضطربعضتلشبثجإلىتٔنحرتؾوهذتمث،وقتهمبطثلةولعجولهوفًتلمقثهً

 ،تلحٍثةتلحضرٍةفًوضعٍةأبنثءهمتلمزرٍةوصعوبةتندمثجهملأكدتهلنثبعضتِسرحو

 تلخٍثطةمنطرؾفًأمثتلبنثت  فنجدهنٍعملنفًبٍوتهمبعدتحصلهنعلىشهثدتت
 ٍعملون فً

 فً حٍن نجد بعض، مركز تلتكوٍن تلمهنً و تلتمهٍن تلقرٍج من تلحً  تِبنثء
 تلمإسسثت  تلخثصة    تقدر  نسبتهمو

 %17.21  ـب مإسسثت عمومٍة و تلمقدرة نسبتهم 
 لتِعمث

إ

 لى

 ٍلجةون
ـب16.71%  و تجدر تْشثرة فً،  تِخٍر ًإلى أن أؼلج شبثج تلح  

 معظمهم  لم   ٍتحصلوت  علىأن
 وخثصةلعمإٍجثدوهذتنظرتلصعوبة،تْجرتمٍة  

 ل.عم إلىل مستوىدرتسً هثم للوصو
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 : مدى تحقٍق اإلكتفاء الذاتً لألسرة 05رقمل جدو

 

 تحقٍق اإلكتفاء الذاتً التكرار % النسبة
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 بمعنى إن هذه تلنسبة %
 تحوز ظثهرة تحقٍق تٔكتفثء تلذتتً لّسرة نسبة 13.13

 تلذتتً إٔ
 وحسج إستجوتج تِسر تلمتوتجدة فً تلحً أكدوت لنث أن رج تلعثةلة ٍحقق تٔكتفثء

 تلمرض و تلتمدرس  ٔ ٍمكنه تحقٍق إٔ  جزءل و تلملبس لكن تلمطثلج تِخرى  مثل  تٔكفً

 ٍصثرعون  تلحٍثة أنهم  ل ،و نجد تن معظم  تِسر تلمتوسطة  تلدخ، منهث نظرت لؽٕءتلمعٍشة 
 و، و تلشرج و تللبثس

 مطلج فً تلحٍثة و هول تلعٍش بثلمتثعج و تحقٍق أقل من أج لتِك
 لكن نجد نسبة عدم تحقٍق تٔكتفثء تلذتتً وعدم تحقٍق، هً أولوٍثت بثلنسبة لهإٔء تلسكثن 

 تِسرل و هً مجم
 %22.12  أي مطلج من تلحٍثة و تلعٍش تلكرٍم ـبمعتبرة تقدر بنسبة 

بمعنى أن معظم أسر تلحً ، تِنشطة و تلحرؾ تلمتنوعة  فً فٍهث إٔل أربثج تلعمل تلتً ٍعم

 ذلكتِجفًلتمعمإذتبمعنى،عنذلكتلٍوم تٔبنأوتِجلتعٍشأفرتدأسرهمعلىعم

 كذلك بثلنسبة لّبنثء تلمشرفٍن على  أسرهم فً  هذت  و، ٍؤكلوت لم  لٍعم و إن لم،    تلٍومأكلوت

 دونجدوى.لتلبحثعنتلعمفًأوقثتهمٍقضونهثمعظموإنلتلعم



 

 

 السابعل خالصة الفص

 
تلمعٍقة لتطور تلمدٍنة و بروزهث كمعلم ل تلعوتم أهم من ؼٌر تلمخططةتعتبر تِحٍثء 

ح،تلنموتلفٍزٍقًللعمرتنلأشكثتعددفًلتمثمثهو,ردترفًمرفولوجٍةوتٍكولوجٍةحًلتلحثصتلتشوهلولع،حضثري

فًتِمثكنتلتًكثنتمهٍةةللبنثء تلمخططة ؼٌرتوتجدتِحٍثءلذلكبفع،تلنموتلعمرتنًمشىبوتٍرةسٍةةللؽثٍةأنٍثنجد

أن  نجد و،تلمحٍطتلعمرتنً و خثرجهل تنتشثر وتسع     للبٍوت تلمتخلفة دتخل و بدت ذلك من خٕ، و تلتعمٍر

و تلفثرٍن  ،تلجدد معظم سثكنً هذت تلحً من تلوتفدٍن

 جٍوجعمرتنٍة مشوهة و مترٍفةلتلمدٍنةعلىشكأصبحتتلعمرتنًلوبهذتتْختٕ،منتِرٍثؾتلمجثورةللمدٍنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نتائج الدراسة -12

، و عٕقتهث بثلنمو تلعمرتنً  بثِحٌثء ؼٌر تلمخططةبعد عرض أهم تلمفثهٍم تِولى تلمتعلقة  

 حٍثتحتتلزٍثدةتلمستمرة،تلحضريلتبٍنتلتؤثٍرتلكبٍرلّحٍثءتلمتخلفةعلىتلمجث

 تلنزوح  تلرٍفً  و  تلنزوح  من  تلؤٍةل  بفع  ردترحً    له تلذي  تعرضلّحٍثء
 إنهذهتِحٍثءنجد،ٍسمىبوتضعًتلٍدمثمثخلقهذت  تِخرى

 تلحركة بٍن تِحٍثء
 ،تلتعمٍر ل مجث فً وتلمخططٍن تلمحلٍٍن

 تلمتخلفةخلقت  نوع  من تِزمة   على تلمسةولٍن
 كمث نجد صورة أخرى من تلوضعٍة تلمزرٍة تلتً ٍعٍشهث سكثن تلمنطقة تلحضرٍة تلمجثورة

 تلمتخلفة لتلك تِحٍثء
 ،ردترحً   بثنعدتم لمرتفق لعج تِطفث نظرت، لتٕلٕح

 خثصة  تلجٍوج  تلعمرتنٍة  تلفثرؼة تلتً  كثنت  مهٍةة للمسثحثت تلخضرتء   أمثكن، تلمنثطق

 للحضثنة... و دورل للتسلٍةتِطفث

 لتلتخطٍط و تلتسٍٍر و إهمثتلعمرتنً فً وجود خلفٍثت معٍنة ؼٍثج ل أدى تلتحو -
 فوضويل بشكل تلسكثنللمجث

 إلى، تلتؽٍر تلحضري تلسرٍع) مع تلمخططثتتلتعمٍر لتحتٕ
 ممث أنتج عمرتنث متخلفث

 و وفق تصورتتهم تلبسٍطة، متخلؾ  (بسثطة وضعٍثتهم تٔجتمثعٍة)
 مقثٍٍسل نجد كذلك تؽٍج إزتء ك، ٍفتقر ِدنى ظروؾ تلمعٍشة تلمٕةمة و تلٕةقة ، و تلقثةٍث 

 شبكة تلطرقثت و إنعدتم تثم   لشبكة تلمٍثه
 تلتعمٍر بحٍث تمٍزت تلخصثةص تلعمرتنٍة بثنعدتم

 زد على ذلك تٔنعدتم تلتثم لقنوتت تلصرؾ تلصحً.، شرج و تلكهربثء تلصثلحة لل
 عدد أكثر

 بثلنسبة للمدٍنة  تلتً أضحت  ؼٍر قثدرة   علىل مث أدى إلى  توتجد خلهذت تستٍعثج



 

 عمرتنٍث حتى علىعدم توتجد أرض للبنثء حٍث نجد تلمدٍنة توسعت ل هذت بفع، من تلسكثن 

حسثج ؼثبثت كثنت تلملتقى 

كثٍرة ل عوتمل إن تلظثهرة تلحضرٍة تلحدٍثة تلنثتجة عن تفثع -تلوحٍد للسكثن. 

 تم تلتعرض إلٍهث فً أمثكن

 هوتلمجتمعتلحضريتلذيٍبسطنفوذهلتجعلنثنتصورأنتلمستقب،كثٍرةمنهذتتلبحث

 هوحثدثفعٕفًكمث،علىجمٍعأنمثطتلمعٍشةتِخرىوسٍتؤثربنسبةكبٍرةبثلسكثن

فإن تلتحدي تلكبٍر تلذي توتجهه تلمجتمعثت  ثم من، كثٍر من تلمجتمعثت 

 فً لتلمعثصرة ٍتمث

ذلكبسبجتلظوتهرتلعمرتنٍةتلكثٍرةتلت،تلتحضرفًتسٍٍرتلمرتكزتلحضرٍةفًتلتحكم

ً 

تلحضري ثم مشكٕت تستخدتم  تٔندمثج من بٍنهث مشكٕت تلتحضر و،   ترتبط  به
 تِرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : و تٔقترتحثتل تلحلو

 

تلتخفٍؾمنحدةتزمةتلسكن و لتنطٕقثممثسبق و ممثتوصلتإلٍهدرتستنثتلحثلٍة و منتج

تنتشثرمنثطقتْسكثنتلفوضويتلمتخلؾعلىمستوىتلمدنتلجزتةرٍةبصفةعثمة و 

 بصفةخثصةنقترحمثٍلً:مستؽثنممدٍنة

 تِسرة.كمفًتلنموتلدٍموؼرتفً و تنظٍمتلتحلعلىوضعسٍثسةوتضحةفًمجثل تلعم-1

تٔستقرتر و تلحدمنتلهجرة و لتوفٍرعوتملتٔهتمثمبتنمٍةتلمنثطقتلرٍفٍةمنتج2-

 نزوحتلسكثنإلىتلمنثطقتلحضرٍة.

و ، تنوٍعطرقإنجثزبرتمجتْسكثنمنطرؾتلدولةبإشرتكتلقطثعتلخثص3-

 وضععدةصٍػلٓسكثنتبعثللفةثتتٔجتمثعٍةتلمختلفة.

 

، علىتخطٍطتلمنثطقتلحضرٍةتلجدٍدةوفقطرقعلمٍةلتلعم -4

بحٍثتتوفرعلىجمٍعتلمرتفقتلضرورٍةللحٍثةتلسكنٍة و تٔجتمثعٍة و 

 مسثحثتخضرتء(، تسلٍة، صحٍة، تلحضرٍة )ثقثفٍة

، علىإٍقثؾتلبنثءتتتلتً ٔ تتوفرعلىتلمعثٍٍرتلعلمٍةلٓسكثنلتلعم5-

سوتءمنحٍثتلهندسة )تلمعمثرٍةتلتً ٔ 

تنسجممعهتلنسٍجتلعمرتنًتلموجودفًتلمنطقةتلحضرٍةأومنحٍثصٕحٍةتلبنثء و 

 مدىتوفرهعلىتلمرتفقتلضرورٍة.



 

و ، مستؽثنمعلىإصٕح و ترمٍمتْسكثنتلقدٍمتلموجودبمدٍنةلتلعم6-

و إزتلة و تهدٍمتلبنثءتتتلمعرضةمنهثلٕنهٍثر و ، خثصةبوسطتلمدٍنة

 خطرتعلىتلموتطن.لتلتًأصبحتتشك

 ٍتضمنتصنٍؾتلعقثروشروطتستعمثله.، شرٍعخثصبثلعقثرعلىوضعتلتلعم7-

وضعقثنون و تشرٍعخثصبثلمدٍنة و 08-

ل و تِشؽثل تلمدنمنمختلؾتِعمثلتلمنثطقتلحضرٍةٍحددتنظٍمتلحٍثةتلحضرٍةدتخ

 تلمدن.لو تلنشثطثتتلتًتتمدتخ

ؼٌر و تبقىمشكلةتْسكثنتلحضري

، منتلقضثٍثتلعوٍصةتلتًمثزتلتتإرقتلبثحثٍنتلسٍثسٍٍنعلىحدسوتءتلمخطط

، سوتءكثنذلكعلىتلمستوٍثتتلمحلٍةأوتلدولٍة

، قضٍةمنقضثٍثتلتخلؾتلتًٍججمعثلجتهث و تلقضثءعلٍهثلعلىتعتبثرهثتشك

و ، و تِمنٍة، و تلبٍةٍة، نظرتلمثتفرزهمنآثثرسلبٍةعلىتلمحٍطتلحضريمنتلنوتحً: تلصحٍة

 بوٍة.تلثقثفٍة و تلتر

لهث و تلقضثءعلٍهثٍتطلجإمكثنٍثتمثلٍة و تقتصثدٍةبشرٍة ٔ للكنإٍجثدح

 معظمهثمنبلدتنتلعثلمتلمتخلؾ.لتتوفرعلٍهثفًأؼلجتِحٍثنهذهتلبلدتنتلتًٍتشك

أمرتوتقعثبهذهتلبلدتن ٔ لتِمرتلذيجعلهثتشك

حٕمنحللسلطثتتشكأصبحتهذهتلمنثطقبثلنسبةلبثلتثلً،مفرمنهللتخفٍؾمنحدةأزمةتْسكثن

تلنثجعة.لتلقضثءعلىإشكثلٍةتْسكثنفًضوءعجزهذهتلسلطثتعلىإٍجثدتلحلوللو



 

 الخاتمة:

 
 

منتشرةعبرأنحثءمدنتلعثلم ،قدٍمةقدمتلمدنؼٌر تلمخططةٍبدوأنظثهرةتِحٍثء

ذتتخصثةصمشتركة و إنتعددتأرتء و أسبثجوجودهث و ،

وتبق،تٔستعمثرلتلعثلمتلثثلثبسبجعثملوقدتستفحلتهذهتلظثهرةخثصةفًدو،كذتتعددتسمٍثتهث

ىتِحٍثءتلمتخلفةفًتلجزتةر و 

رؼمتشترتكهثفًبعضتلخصثةصإٔأنهثتختلؾمنمدٍنةِخرىحسجنسجتنتشثرهثوطرقإدمث

هذهتِحٍثءلدرتسثتمكثفة و لحٍثتحتثجمث،جهثفًتلوسطتلحضري

ذلكْبرتزأهمتنشؽثٔتتلموتطنٍن و 

تكزتلخدمثتٍة و بثلتثلًطرحآرتءهم و هذهتِحٍثءحٍثتفتقرِهمتلمرلتلتًٍعثنونهثدتخلتلمشثك

تتجثهثتهمبثعتبثرأنهذهتِحٍثء ٔ زتلتتعٍشتهمٍشث و 

نوعمنتْقصثءتِمرتلذيٍنتهًبهثٔنتصبحمنثطقطردتلسكثن و 

بإرٔنتشثرمختؾأنوتعتلجرتةم و تَفثتتٔجتمثعٍةكمثهًعلٍهبعضمدنتلعثلمتلنثمً و 

تِمرٍكٍةوهذتكلهنتثجمثٍعرتلمتقدمةخثصةمنهثأحٍثءتلزنوجفًتلؤٍثتتلمتحدةلحتىفًتلدو

 حٍثٍإديإلىزعزعة و تهدٍممٍكثنٍزمتلنظثمتلكلًللمدٍنة.،ؾبثلتهمٍشتلحضري

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

راجعالم  

 

 

 



 

 :المصادر والمراجع 
 

ة: ــًبوعنثقــد. عل 1-

تلشبثج ىــعلتلنفسٌةةوــثتهثتٔجتمثعٍــةوتنعكثســرتلمخططــثءؼٍــتِحٍ

 48-49.ص،1987،تلجزتبر،تلمطبوعثت تلجثمعٌة ،

تلمجتمع و  تلبٌبةؼٕج: تلسٌدمحمد-2

 414.ص،1963،تلقثهرة،مكتبةتِنجلومصرٍة،

،  تلمنثطق تلحضرٌة تلمتخلفة للمدنو تلتطوٌرتلحضريأحمدبوذرتع :-3

 228.ص 1997،منشرتتجثمعةبثتنة

تلنجثح "مطبعة تلتعمٌر تلسكنًفً مٍدتن تلسٌثسة تلعقثرٌة مقدتد "تلهثديد . -4

 2000، تلبٌضثء تلطبعة تِولىتلجدٌدة تلدتر 

تلنجثح " مطبعةتلمركزٌة و تلٕمركزٌة بٍن  تلتعمٌر" تلرحمنثلبكرويعبد-05

 2000تلجدٌدة دتر تلبٌضثء تلطبعة تِولى 

 للفقرتءفًتلبلدتنتلعربٍةمخبرتْنسثنلأيمستقب - قٍرةلإسمثعٍد  /06

 معجمتلمصطلحثتتلعلومتٔجتمثعٍةمكتبةتلبنثء.-أحمدزكًبدوي07-

 :تلتطوٍرتلحضري و تلمنثطقتلمتخلفةبثلمدن)درتسةنظرٍةفًعلمأحمدبوذرتع08-

 تٔجتمثعتلحضري( منشورتتجثمعةبثتنة.

 تلعولمة و تٔقتصثد ؼٍرقٍرةودعبدتلحمٍددلٍمًلأ.دإسمثعٍ، د. إبرتهٍمتوهثم09ً-



 

 2004تلرسمًمخبرتْنسثن و تلمدٍنةجثمعةمنتورىقسنطٍنةسنة

 :تلتصورتتتٔجتمثعٍةد. سلٍمثنبومدٍن، عبدتلحمٍددلٍمً  -قٍرةلأ.د إسمثع10ٍ-

 

 

 معثنثةتلفةثتتلدنٍثمخبرتْنسثن و تلمدٍنةجثمعةمنتورىقسنطٍنة . و

قٍرةودعبدتلحمٍددلٍمً: تلتهمٍش و ل. أ.دإسمثعٍإبرتهٍمتوهثمًد. -11

 تلعنؾتلحضري .

: علمتٔجتمثعتلحضري بٍن تلنظرٍة و تلتطبٍق تلسٍدعبدتلعثطًتلسٍدأ.د12-

 1987.تلجزء تلثثنً دتر تلمعرفة تلجثمعٍة سنة 

13- 

:درتسةفًعلمتٔجتمثعتلحضريسلسلةعلًتٔجتمثعتلمعثصرتلسٍدتلحسٍنًتلمدٍنة

 1981.تلقثهرةدترتلمعثرؾ27تلكتثج

تنظٍمتٔقلٍم و ل.مفثهٍم و ترتءحوبشٍر تلتٍجثنً 14-

 1987.بوعثتتلجثمعٍة تلجزتةر سنة تلتوتطنتلصنثعًدٍوتنتلمط

أ د بلقثسمسٕطنٍة د 15-

منهجٍةتلعلومتٔجتمثعٍةمطبعةدترتلهدىللطبثعةوتلنشر و حسثنتلجٕنً

 2004تلتوزٍععٍنملٍلةتلجزتةر

ثروت 16-

:أبعثدتلهثمشٍةتلحضرٍة:حثلةمصرهثمشٍونفًتلمدنتلعربٍةكتثجتلعلومتٔجتمثعٍةتإسحثق

 2004 سنة4لعدد



 

–مجتمعتلمدٍنةفًتلبٕدتلنثمٍةجٍرتلدبرٍز:  17-
:تلمهشمونتلحضرٍون و تلتنمٍة معوضلج13ٕ-1989.دترتلمعرفةتلجثمعٍةتٔسكندرٍة

- 1998تلنثمٍة تلقثهرة لفً مركز درتسثت و بحوث تلدو
: ترجمةمحمدشوقًإبرتهٍم مكً دتر تلمرٍخ نكٕرك:جؽرتفٍةتلسكثنجو14

 1984.تلرٍثضسنة

 درتسةفًعلمتٔجتمثعتلحضريسنةمشكلةتلمدٍنة-حسٍنعبدتلحمٍدرشوتن18-

1997 

 1980.علمتٔجتمثعتلصنثعً:دترتلنهضة تلعربٍةحسنتلسعثتً : -19-

حمٍدخروؾ. بلقثسمسٕطنٍة و -20-

:تْشكثٔتتلنظرٍةووتقعمجتمعتلمدٍنةنموذجثمنشورتتجثمعةمنتورقٍرةلتسمثعٍ

 1999.يقسنطٍنةسنة

 

-
مشكلةتلمدٍنة)درتسةفًعلمتٔجتمثعتلحضري(سنحسٍنعبدتلحمٍدأحمدرشوتن19

 1997.ة

-
:مشكلةتلمدٍنةدرتسةفًعلمتٔجتمثعتلحضريتلمكتحسٍنعبدتلحمٍدتحمدرشوتن20

 تٔسكندرٍة /79جتلحدٍث ت 



 

:تلتبعٍة و تلتنمٍةتلسٍثسٍة بٍروت.تلمإسسة تلجثمعٍة للدرتسثت عبدتلخثلقعبدتهللا21-

 1986.وتلتوزٍع 

 تلمقدمة تلبثج تلرتبع-عبد تلرحمن بن خلدون 22-

 1997:تِحٍثءتلعشوتةٍةتلمكثنوتلسكثن ٍولٍوعبدتلرإوؾتلضبع23–

-
:أسسمنهجٍةفًتلعلومتٔجتمثعٍةمنشورتتجثمعةمنتوريدلٍووآخرونلفض24ٍ

 قسنطٍنة

 سوقأهرتسلٍوندٍرونكتثج25-

 1997.دون دتر نشر7تلبٍةة و تلمجتمع ط -محمدتلسٍدؼٕج 26-

علمتٔجتمثعتلرٍفً و محمودتلجوهريوعلٍثءشكري27-

 1980.تلحضريدترتلمعثرفثلقثهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :تت لمذكروتلرسثبل ت

 

مذكرة تخرج مهندس دولة فً حسثٍنٍةتقًتلدٍنوصٍد تحمد سفٍثن : 1-

تلتهٍةةتلحضرٍة 

 1999بعنوتنمدٍنةسوقأهرتستلنموتلحضريوتشكثلٍةتلتوسعتلعمرتنًجوتن

نشوةهث و ل عوتم:تٔحٍثءتلقصدٍرٍة سهٍرتلشوررمضثن و أخرون2-

 1980تَثثرتلمترتجعنهثجثمعةقسنطٍنة

-
:تلعمرتنتلؽٍرمخططدرتسةمٍدتنٍةلٓحٍثءتلشعبٍةلمدٍنةقسنطٍنةرسعلًبوعنثقة3

 1979ثلةدبلومتلدرتسثتتلمعمقة جثمعة تلجزتةر 

:تٔحٍثءتلؽٍرمخططة و علًبوعنثقة4-

فًعلمتٔجتمثعسنة03شهثدةدكتورتدرجةلتنعكسثتهثتلنفسٍةعلىتلشبثجرسثلةلنٍ

 قسنطٍنة82 / 83

عبدتلعزٍزبوودن: 5-

دلتلمشكٕتتٔجتمثعٍةللنموتلحضريفًتلجزتةرحثلةمدٍنةقسنطٍنةتطروحةمقدمةلنٍ

: مٍمونةمنثصرٍة6-2000رجةدكتورتفًعلمتٔجتمثعتلتنمٍةقسنطٍنة

درتسة  تلعمرتنًوأثثرهفًتلتشوه تلدٍمؽرتفًلتلتحو

 تطبٍقٍةلحًتلعثلٍةتلشمثلٍةمدٍنةبسكرةرسثلةمثجٍسترفًعلمتجتمثعتلتنمٍة

2005/2004 

مشكٕت تسكثن تلحضري درتسة تطبٌقٌة لمدٌنة سوق تهرتس :محمد عزوز -7

 2006-2005مذكرة مكملة لنٌل شهثدة مثجٌستر فً علم تٔجتمثع تلحضري 

سطٌؾ حً طنجة  وتقع تِحٌثء تلمتخلفة لمجتمع مدٌنة: تلعلوي جمٌلة – 8

 2007-2006نمودجث  علم تٔجتمثع تلحضري 



 

تِحٌثء تلمتخلفة وتلنمو تلعمرتنً درتسة مٌدتنٌة لحً : سٕطنٌة رضث -9

دٌثر تلزرقثء مذكرة مكملة لنٌل شهثدة مثجٌستر فً علم تٔجتمثع تلحضري 

2005-2006 

ي فً نجثة شوشثنً عبٌدي تؤثٌر تلبنثء تلفوضوي على تلتسٌٌر تلعقثر -9

تلتشرٌع تلجزتبري مذكرة تخرج لنٌل شهثدة تلمثستر فً تلحقوق تخصص قثنون 

 2015-2014تلعقثري 

تَلٌثت تلقثنونٌة فً موتجهة تلبنثءتت تلفوضوٌة فً تشرٌع :جفثفلة ؼربٌة 

تلجزتبر مذكرة تخرج لنٌل شهثدة تلمثستر فً تلحقوق تخصص قثنون إدتري 

2014-2015 

 

 .2006سنة  4614جرٍدة تلخبر تلٍومٍة عدد --

 2005. .1372مثي07جرٍدةتلشروقتلٍومٍةتلبٍت--

 4693.عدد2006مثي03جرٍدةتلخبرتلٍومٍةتٔربعثء--

 4960.عدد2006لأفر29ٍجرٍدةتلخبرتلٍومٍةتلسبت--

 4614.عدد2006جثنف30ًجرٍدةتلخبرتلٍومٍةتٔثنٍن7-

 1372.تلعدد2005مثي07جرٍدةتلشروقتلٍومٍةتلسبت8-

 : تلمدٍنةتلجزتةرٍة و تِلفٍةتلثثلثة. علًبوعنثقة/د9-

 2006جوتن  6مجلةتلعلومتٔجتمثعٍة و تْنسثنٍةعدد
1- Chérif rahmani la croissance urbaine en

 algerie op. cité : 

alger1982.p76.2- D.v.c de souk-ahars pos .souk-aharsaminagement et règlement 03 phase 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




