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الالمقامهذافييسعنيال ٕ نا ٔ توجها ٔ ا

و من بعيد.واالمتنانالجزيلبالشكر ٔ لى كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب ا ٕ ا

ساتذة الكرام الذين لم يبخلوا علينا بمعارفهم ونخص بالذكر  لى جميع االٔ ٕ تقدم بالشكر ا ٔ كما ا
ستاذ  " قديري شعيب ستاذة " اسماعيلي نجوى " على نصائحهم وتوجيهاتهم القيمة.االٔ " و االٔ

ساتذة  طوار، وكل االٔ لى كل من جمعتنا بهم مقاعد الدراسة من زمالء ومعلمين في جميع االٔ ٕ ا
وطلبة معهد تسيير التقنيات الحضرية.وعمال

يام دراستي.   ٔ م البواقي التي لطالما استضافتني وكانت سندا لي ا ٔ سرة الكريمة با ٔ شكرا جزيال لال

اعترافا بجميلكم كلكم 

شكرا لكم.



﷽
( فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنوناعملواقل  )

صدق هللا العظيم
ال بشكرك  ٕ لهي ال يطيب الليل ا ٕ الوال يطيبا ٕ ال بذكرك .. اللحظوال تطيببطاعتك .. النهار ا ٕ ات ا

ال برؤيتك هللا هلالج لج ٕ ال بعفوك .. وال تطيب الجنة ا ٕ خرة ا وال تطيب االٓ
لى نبي الرحمة ونور العالمين ٕ مة .. ا مانة .. ونصح االٔ دى االٔ ٔ لى من بلغ الرسالة وا ٕ ..ا

سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
لى من أ  ٕ لى من علمني العطاء بدون انتظار .. ا ٕ لى من كلله هللا بالهيبة والوقار .. ا ٕ سمه ا ٔ حمل ا

ً  قد حان قطافها بعد طول ان ن يمد في عمرك لترى ثمارا ٔ رجو من هللا ا ٔ تظار بكل افتخار .. ا
بد لى االٔ ٕ هتدي بها اليوم وفي الغد وا ٔ ..وستبقى كلماتك نجوم ا

زوالدي العزي
لى بسمة ا ٕ لى معنى الحنان والتفاني .. ا ٕ لى معنى الحب وا ٕ لى مالكي في الحياة .. ا ٕ لحياة وسر ا

الوجود
غلى الحبايب ٔ لى ا ٕ لى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي ا ٕ ا

مي الحبيبة ٔ ا
خوتي ٕ لى رياحين حياتي ا ٕ لى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة ا ٕ ا

لى الروح التي س ٕ كنت روحي خطيبيا
لى ٕ خاء وتميزت بالوفاء والعطاء ا ٕ لى من تحلت باال ٕ مي .. ا ٔ خت التي لم تلدها ا لى االٔ ٕ ينبوع الصدق ا

لى ٕ لى من معها سعدت، وبرفقتها في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت ا ٕ من كانت الصافي ا
معي على طريق النجاح والخير

ضيعها ٔ ن ال ا ٔ جدها وعلمتني ا ٔ لى من عرفت كيف ا ٕ ا
صديقتي بودقيق رميساء

خوية  .....زميالتي وزمالئي ٔ لى من جمعتني بهم لحظات صدق ا ٕ .ا
لى ٕ كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم ورقتيا

هدي ثمرة جهدي المتواضع ٔ ا



الالمقامهذافييسعنيال ٕ نا ٔ توجها ٔ ا

و من بعيدواالمتنانالجزيلبالشكر ٔ لى كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب ا ٕ .ا

ساتذة الكرام الذين لم يبخلوا علينا بمعارفهم ونخص بالذكر  لى جميع االٔ ٕ تقدم بالشكر ا ٔ كما ا
ستاذ  " قديري شعيب ستاذة " اسماعيلياالٔ نجوى " على نصائحهم وتوجيهاتهم القيمة." و االٔ

ساتذة  طوار، وكل االٔ لى كل من جمعتنا بهم مقاعد الدراسة من زمالء ومعلمين في جميع االٔ ٕ ا
وعمال وطلبة معهد تسيير التقنيات الحضرية.

م البواقي التي لطالما استضافتني وكانت سرةالٔ لجزيالشكرا ٔ يام دراستي.  الكريمة با ٔ سندا لي ا

فا بجميلكم كلكم اعترا

شكرا لكم.



﷽
( فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنوناعملواقل  )

صدق هللا العظيم
ال بشكرك  ٕ لهي ال يطيب الليل ا ٕ الوال يطيبا ٕ ال بذكرك .. اللحظوال تطيببطاعتك .. النهار ا ٕ ات ا

ال برؤيتك هللا هلالج لج ٕ ال بعفوك .. وال تطيب الجنة ا ٕ خرة ا وال تطيب االٓ
لى نبي الرحمة ونور العالمين ٕ مة .. ا مانة .. ونصح االٔ دى االٔ ٔ لى من بلغ الرسالة وا ٕ ..ا

سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
لى من أ  ٕ لى من علمني العطاء بدون انتظار .. ا ٕ لى من كلله هللا بالهيبة والوقار .. ا ٕ سمه ا ٔ حمل ا

ً  ق ن يمد في عمرك لترى ثمارا ٔ رجو من هللا ا ٔ تظار د حان قطافها بعد طول انبكل افتخار .. ا
بد لى االٔ ٕ هتدي بها اليوم وفي الغد وا ٔ ..وستبقى كلماتك نجوم ا

والدي العزيز
لى بسمة ا ٕ لى معنى الحنان والتفاني .. ا ٕ لى معنى الحب وا ٕ لى مالكي في الحياة .. ا ٕ لحياة وسر ا

الوجود
غلى الحبايب ٔ لى ا ٕ لى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي ا ٕ ا

مي الحبيبة ٔ ا
خوتي ٕ لى رياحين حياتي ا ٕ لى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة ا ٕ ا

لى الروح التي سكنت روحي خطيبي ٕ ا
لى ٕ خاء وتميزت بالوفاء والعطاء ا ٕ لى من تحلت باال ٕ مي .. ا ٔ خت التي لم تلدها ا لى االٔ ٕ ينبوع الصدق ا

لى من معها سعدت، وبرفقتها في دروب الحياة  ٕ لىالصافي ا ٕ من كانت الحلوة والحزينة سرت ا
معي على طريق النجاح والخير

ضيعها ٔ ن ال ا ٔ جدها وعلمتني ا ٔ لى من عرفت كيف ا ٕ ا
صديقتي بودقيق رميساء

خوية  ٔ لى من جمعتني بهم لحظات صدق ا ٕ ......زميالتي وزمالئيا
لى ٕ كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم ورقتيا

هدي ثمرة جهدي المتواضع ٔ ا



املقدمة العامة 

مهنجیة البحث
هیلكة البحث
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المقدمة العامة:

رھا لتحقیق المدینة مستوطنة حضاریة ذات كثافة سكانیة كبیرة، البد من تنظیمھا وتسییتعتبر
لیم وتھیئة االنسجام االجتماعي وانسجام الظروف الحیاتیة لسكانھا، وحتى یتحقق ذلك علینا بتخطیط س

شاملة ودقیقة.

مرانیة من ة البشریة والعھي أسلوب علمي جدید یتمثل في تنظیم المظاھر الجغرافیلذا فإن ھذه األخیرة
روف ین ظسخالل تطبیق عملیات ناتجة عن أفكار وقرارات وتقنیات من شأنھا تنظیم العمران وتح

معیشة المؤسسة البشریة وكذلك جلب االستثمار وبعث التنمیة الشاملة عبر أرجاء الوطن.

لتمتع ھذه ھجرة الكثیفة نحوھاعرفت مدن العالم نموا حضریا واسعا بفعل الزیادة الدیموغرافیة وال
ة یتجھ األخیرة بعوامل جاذبة جعلتھا مسیطرة على مختلف المشاریع والمرافق ، مما یجعل تیار الھجر

نحوھا دائما ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أدى ھذا إلى اختناق المدن وصعوبة تنظیم االستھالك 
یة والبشریة. المجالي الحضري وإیجاد توافق بین عناصر المجال الطبیع

ھیة التي من السیاسة التوجیوتعتبر الجزائر صورة واضحة النتشار ووجود ھذه الظاھرة، فبالرغم 
ال، إال أن اعتمدتھا الجزائر في التخطیط المجالي بھدف التقلیل من حدة الالعقالنیة في استھالك المج

البا ما كان ھذا وتوسع المدن بشكل فوضوي وغافتقارھا لكثیر من الضوابط التقنیة والمادیة أدى إلى نمو
على حساب األراضي الزراعیة.

ریة، من اختالالت كبیرة في البیئة الحضومدینة سكیكدة كغیرھا من المدن الجزائریة تعاني 
وظ في نتیجة للتطور الملح،االجتماعیة والھیكل المجالي للوالیة عامة وللمدینة خاصةوالقتصادیةا

الصناعي والبشري خاصة خالل الخمس والعشرین سنة الماضیة. الجانب 

ومن بین الحلول التي لجأت إلیھا من أجل أن تمتص التكدس السكاني وتوفر جل الخدمات
مدن جدیدة.والمرافق التي یحتاج إلیھا ھذا األخیر والتي من شأنھا تحسین مستوى معیشة الفرد ھو إنشاء



الفصل التمھیدي

2

االشكالیة: 

الدراسات التي یتجھ الیھا الباحثون،ولىمشاكل، من أتعتبر المدینة حالیا وكل ما یتعلق بھا من 
حیث تعتبر ،لوكوربزیھ**-خالصة تاریخ الحیاة الحضریة -ھمیة بالغة فھي تمثل من أنظرا لما لھا 
لقوة نظرا لما تملكھ من وھزائمھ ،صورة لاإلنسانصورة النتصارات البلدان وتطورھا،انعكاس لثقافة

استقطاب للسكان كما ھو حال مدینة سكیكدة.جعلھا مركزیتطور في الخدمات والمرافق مما 

میناء الأھمھاالعدید من المؤھالت كفیلة بان تكون مدینة جذب للسكان مدینة سكیكدة تملكحیث
إحدىأنھاكما ،یلعبان دورا ھاما في تصدیر واستیراد المنتوجاتاللذانصناعيالالمیناءتجاري وال

مركب فھي تملك ثاني اكبر في السبعینات من القرن الماضي،المدن التي استفادت من سیاسة التصنیع
البالد أطرافكل ھذا جعلھا نقطة استقطاب للید العاملة من جمیع ،على مستوى الوطنصناعي

من زیادة مشاكل المدینة واحتیاجات سكانھا و بالتالي النزوح الریفي والزیادة الطبیعیة إلىباإلضافة
تجھیزات.مرافق ووإسكان

سكنیة  أحیاء بالرغم من محاوالت السلطات المحلیة في مجارات وتیرة الزیادة السكانیة بإنشاء
لم تلبي  أنھا إال ، تحصیصات سكنیة بعدة أنماط ...الخ وأیضا و حي أول نوفمبر جدیدة كحي األمل

بوعباز وأحیاء قصدیریة شوھت صورة المدینة كأكواخ الطلب المتزاید على السكن فنتج عن ذلك أحیاء
صالح بوالكروة.

لالحتیاطات  خصوصا وان المدینة تعاني من استنفاذ فالھوة ال تزال في اتساع بین العرض والطلب،
وھذا جعلھا تبحث  مما صعب علیھا استیعاب الفائض السكاني وتخفیف الضغط على المرافق، العقاریة،

مدینة جدیدة  تمثل استجابة الحتیاجات ملحة تعاني منھا كإنشاء العمراني عن مناطق جدیدة للتوسع
التقلیل من التركیز السكاني بالمدینة األم تھدف إلى المدینة القدیمة وتفرضھا ظروف التحضر السریع،

الجدید . العمراني عن طریق استقطاب السكان لھا وتوفیر كل متطلباتھم لیتم التفاعل والتكیف مع المحیط

التالیة :  على ما سبق نحدد التساؤالت وبناء

؟ ماھي مشاكل التوسع العمراني بمدینة سكیكدة

الجدیدة  ھل مدینة جدیدة ھي أحسن حل لمشكل التوسع العمراني بمدینة سكیكدة ؟ ولماذا تحدیدا المدینة
بوزعرورة؟

فرضیة البحث:

عن لتقلیل من المشاكل العمرانیة ، یعمل على ااألمالمدینة خارج حدودجدید وسط  جذب حضريإنشاء
كما یھدف إلى التوزیع ،السكن و مناصب العمل لتحقیق االستقرار االجتماعي و االقتصاديطریق توفیر 

وبالتالي فك االختناق التي تعرفھ مدینة ،للتركیزات العمرانیة والسكانیة على خریطة الوالیة المتوازن 
سكیكدة .
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أھمیة اختیار الموضوع والمدینة:
والعمرانیة، والمتمثلة في التوسع العمراني وظاھرة االجتماعیةاألزمةالموضوع تكمن في أھمیةإن

نظرا ،التي یعیشھا المجتمع الجزائري عموما ومدینة سكیكدة خصوصااالستھالك الالعقالني للمجال
، خاصة وأن المدینة تعاني من النمو السریع للسكان نتیجة الزیادة للطلب المتزاید ونقص العرض

كونھا مدینة غنیة لھا كموناتھا وإمكانیاتھا الواسعة في شتى المجاالت، لكن نفس الدیموغرافیة والھجرة
ما انعكس على الصورة العمرانیة العامة الوقت تعاني من نقص االحتیاطات العقاریة لطبیعة موقعھا م

نتیجة انعدام التخطیط . باإلضافة إلى نقص القیم الحضریةوالتي تشھد حالة من الفوضى لھا،

الدراسة:افأھد

:أھمھاأساسیةأھدافتحقیق إلىالدراسة الراھنة تسعى إن

أھمیة التخطیط الحضري للمدن مع مراعاة البعد االجتماعي فیھ.-
.متعددةمن مشاكلاالتوسع العمراني وما یصاحبھبظاھرة التعریف -
كأنسب حل المدن الجدیدةإنشاءوكمشكل حضريالتوسع العمرانيظاھرةالعالقة بین توضیح -

.شامل
ابراز مفھوم المدینة الجدیدة ودورھا العملي في عملیة التخطیط والتنمیة من منظور استراتیجي.-

البحث : مراحل
اعتمدنا في انجاز ھدا البحث على مایلي :

المرحلة األولى :
على المراجع وھي مرحلة البحث النظري ،والتي تعتمد على جمع المادة العلمیة ،وذلك باالطالع 

التي تخدم الموضوع ، والتي لھا صلة بالموضوع ، بغرض إحاطة الموضوع من كل جوانبھ النظریة .

وتتمثل ھذه المراجع في الكتب ،التقاریر، مذكرات التخرج ،الجرائد الرسمیة ،مواقع االنترنیت ،والجرائد

كما قمنا بجمع الوثائق والمعلومات الخاصة بمجال الدراسة .

المرحلة الثانیة :
وھي مرحلة البحث المیداني ، وھي مرحلة طویلة ،كون الباحث یتعامل مباشرة مع المجال ، حیث 

قمنا فیھا باالتصال بمختلف المصالح واإلدارات ،والھیئات التي لھا عالقة بالموضوع على مستوى 

رائط .البلدیة ،وذلك للتزوید بالمعلومات واإلحصائیات والمخططات والخ

بالرغم من االتصال بالعدید من المصالح بالمدینة والوالیة ،وكذا الحوار المباشر مع بعض المسؤولین إال 

كما قمنا باالستعانة بالصور الفوتوغرافیة ،ثم تحلیل ، أننا لم نتمكن من جمع كل المعلومات التي نحتاجھا

كل المعطیات بإتباع المنھج الوصفي .
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المرحلة الثالثة :
وھي مرحلة المعالجة وتحلیل المعطیات المتحصل علیھا ،ثم تبویبھا في جداول ،وتمثیلھا 

بمخططات  بیانیة وخرائط ، وذلك باالعتماد على الطرق الكمیة والتحلیل اإلحصائي ، مع متابعة 

رحلة مستمرة ودوریة من طرف األستاذ قدیري شعیب واألستاذة اسماعیلي نجوى ، وفي األخیر جاءت م

الكتابة والتحریر ، وتتضمن مذكرتنا الفصول التالیة : 

.الفصل األول : مصطلحات ومفاھیم حول التوسع العمراني والمدن الجدیدة
لقد أستھل ھذا الفصل بإلقاء أفكار حول المدینة وكیفیة توسعھا وھذا من خالل  تناول مجموعة 

أحد مظاھر التوسع العمراني فكان جلیا بنا تناولھا بعمق مع مفاھیم حول ذلك، وكون المدینة الجدیدة ھي 

االستشھاد بالتجارب الدولیة المختلفة للخروج بمجموعة من الدروس المستفادة. 

. الفصل الثاني : الدراسة التحلیلیة لمدینة سكیكدة
یة للجانب یتضمن ھذا الفصل دراسة المدینة من جمیع الجوانب، مرورا باعداد دراسات تحلیل

الطبیعي، البشري والعمراني، و ذلك  وفق األقسام التالیة :

الدراسة الطبیعیة لمدینة سكیكدة.أوال:  

الدراسة الدیموغرافیة لمدینة سكیكدة .ثانیا:  

. الدراسة العمرانیة لمدینة سكیكدةثالثا: 

 سكیكدة .الفصل الثالث : المدینة الجدیدة بوزعرورة ومشكل التوسع بمدینة
یتضمن معرفة قابلیة األراضي للتعمیر وأھم العوائق التي تواجھ توسع مدینة سكیكدة، وبالمقابل  

نعرض أھم ایجابیات المدینة الجدیدة وما توفره لحل اشكالیة التوسع العمراني بمدینة سكیكدة، لنختم 

ینة الجدیدة لألھداف المرجوة . بمجوعة من االقتراحات والتوصیات التي من شأنھا ضمان وصول المد

وفي األخیر ال یفوتني أن أذكر أنني كغیري من الدارسین واجھنا عدة مشاكل وصعوبات، نذكر منھا ما 

كان لھ تأثیرا مباشرا على دراستنا ھذه لعلنا نعتذر في بعض ھفواتنا والتي منھا:

نقص البیانات وتضافرھا وعدم دقتھا.-

الجھات المختصة.صعوبة التعامل مع بعض -

ندرة وغیاب الوثائق الرسمیة والتي یمكن االعتماد علیھا.-

شمولیة الدراسات السابقة للمجال مدینة سكیكدة.-
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مقدمة

الشك أن للمفاھیم والتعریفات أھمیة كبیرة في صیاغة النظریة ألي بحث أو دراسة من ناحیة 
ونلك ألن للمفاھیم دور كبیر في تحدید اإلطار النظري الذي یوجھ وتوجیھ سیرھا من ناحیة أخرى،

البحث ویحدد مبادئھ، كما أن لھ دور في توضیح الرأي بأبعاد الواقع المرتبط بالظروف العامة، أین 
تتواجد الظاھرة المدروسة، ودون المفاھیم والمفاھیم الدقیقة لھا ال نستطیع أن نقدم التعریفات االجرائیة 

ھیم التي نستخدمھا في بحثنا، وخاصة أن تلك المفاھیم ما تزال تحتاج لمزید من الوضوح، ذلك للمفا
لتحدید اإلطار النظري للموضوع.

انطالقا من ھذا الطرح سنحاول في ھذا الفصل وضع إطار نظري یوجھ ھذا البحث، انطالقا من 
عالقة مباشرة بالظاھرة المدروسة في الوسط التطرق إلى جملة من المفاھیم والتعاریف التي نرى أن لھا 

الحضري، ولكي تكون خطوات ھذا الفصل واضحة قمنا بالتطرق إلى شرح بعض المصطلحات 
والمفاھیم العمرانیة التي نرى فیھا تدعیما في انجاز ھذا البحث، حیث حرصنا أن تكون مركزة ومرتبطة 

بالبحث مباشرة.
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عمرانیةأوال: مصطلحات

تمھید

عمرانیا سریعا، شملت ھذه الظاھرة بلدان العالم المتقدم ایشھد العالم حالیا انفجارا دیموغرافیا ونمو
وبلدان العالم النامي على حد السواء.

كان البد من تقدیم بعض المفاھیم والمصطلحات ومن باب اإلحاطة بجزئیات موضوع البحث،
العمرانیة لتكون زادا وعونا لنا في دراستنا، حیث سنتطرق أوال إلى مفھوم المدینة، مورفولوجیتھا 

ثم ننتقل إلى ، )لویس ویرث (باعتبارھا المركز الذي تنتشر فیھ جمیع  تأثیرات الحیاة الحضریة 
تخطیط، تھیئة وتدخل عمراني، فھو العلم الذي ینظم واقع المدن العمران وكل ما یتعلق بھ من تعمیر،

ویدرس مشاكلھا.

المدینة:-1
تعریف المدینة:- 1-1

ھي انتماء حد معین من السكان الى موقع جغرافي متمیز، یتفاعلون على شكل ظاھرة اجتماعیة 
صادیة وثقافیة في إطار اقتصفات وفقمتعددة الوظائف، قوامھا إدارة وطبقات من السكان یتوزعون 

1قوي واضح ینظم العالقات واألفعال.

لصناعة والمواصالت وتنفیذ المدینة عبارة عن مكان مأھول بالسكان ینشأ ویتطور على أساس ا
وتوفیر الحاجیات للسكان، وطابع البناء واالقتصادیة اإلداریة،الوظائف العلمیة، الثقافیةالمھام أو
2.العامة، والمتطلبات والشروط التي تقررھا تشریعات وقوانین تلك البالد المعنیةوالمرافق 

كما یعرفھا كل من:

األرض، منجھاتأقصىإلىالحیاة الحضریةتأثیراتفیھتنتشرالذيالمركزبأنھاویرثلویس
.جمیع الناسعلىیطبقالذيالقانونیتخذأیضامنھاو
ارتفاعوالحجمبكبریتمیزلإلقامةدائمموقععنعبارة:المدینةأنمفادهآخرتعریفاویرثقدمو

3.اجتماعیامتجانسینغیرأفرادیسكنھالسكانیة،الكثافة

وأثره اإلنسانبمثابة ناتج او محصلة التفاعل االیكولوجي الصادر عن فعل أنھاRatzelراتزل 
4العمراني في البیئة الطبیعیة وتغییره الدائم والدائب ألنماط حیاتھ.

مكان تجمع فیزیائي یتألف من مجموعة من بأنھا عبارة عنEgen Bergelایجون برجل 
5.الشواھد الحضریة كالشوارع المنسقة والطرق المعبدة والمنازل المشیدة ومراكز التجارة وأماكن العبادة

.24، العدد األول، ص2012مجلة جامعة دمشق للعلوم الھندسیة، المجلد الثامن والعشرون 1
.283ص،علم االجتماع الحضري ومشكالت التجھیز والتغیر والتنمیة، قباري محمد اسماعیل2
.129ص، 5919اإلسكندریة،الجامعیةالمعرفةدار،نظريمدخل،الحضرياإلجتماععلم:غیثعاطفمحمد3
132روبن اوتزویل، فن تخطیط المدن، ص 4
283قباري محمد اسماعیل:علم االجتماع الحضاري ومشكالت التجھیز والتغیر والتنمیة ص5
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عرفت المدینة أیضا في ضوء عدد السكان، ففي الجزائر تعتبر كتابة الدولة للتخطیط كل تجمع 
نسمة، باإلضافة إلى 5000سكاني حضري اذا كان الحد األدنى للسكان القاطنین في المركز الرئیسي 

.عامل1000زیادة عدد السكان القادرین على العمل في مختلف األنشطة غیر الزراعة عن 

ومن كل ھذه التعاریف السابقة والمكتسبات القبلیة نستنتج بأن المدینة ھي تجمع سكاني یتمیز 
بمجموعة من الخصائص أھمھا:

كثافة سكانیة عالیة أغلبھا ال تمارس الزراعة.-
لسكان القرى المجاورة نظرا لتوفرھا على النشاطات االقتصادیة والمرافق مركز استقطاب-

االجتماعیة والثقافیة المختلفة.
المجاور.إقلیمھاإلىذات مركزیة بالنسبة -
من الناحیة المورفولوجیة ھي ذات المباني المتقاربة والمرتفعة.-

:1المدینةمخطط- 1-2
تتخذ المدن عدة مخططات لظروف قد تكون طبیعیة، تاریخیة، دفاعیة أو استعماریة وفیما یلي 

سنلخص أھمھا:
المخطط الشطرنجي:-1- 1-2

ظھر ھذا المخطط في العصور القدیمة، حیث استعمل في بناء المستعمرات، فھو یشبھ في 
كل عمودي، سھولة تقسیم األرض لالستخدامات تقسیماتھ لوح الشطرنج من ممیزاتھ تقاطع الشوارع بش

في المناطق الجبلیة بعض العوائق لھذه الخطة كصعوبة تطبیقھاإلىباإلضافة،المختلفة وسھولة التوسع
وحجب األركان للرؤیة في مفترق الطرق.

كما انھ طبق في عملیة بناء األحیاء شیغاكومثل واشتھرت بھذا المخطط المدن األمریكیة 
سكیكدة وسطیف وباتنة.مثل االستعماریةوروبیة داخل المدن الجزائریة خالل الفترة األ

98، ص2012غزة، د.رائد أحمد صالحة، جغرافیة المدن، الجامعة االسالمیة 1
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: المخطط الشطرنجي)01(شكل رقم 

مخطط لمدینة تیمقاد
"j.Pelletier et ch.delfante،"grande histoire de la vleالمصدر: 

المخطط الحلقي الشعاعي:-2- 1-2
یتمیز بحلقات متتابعة لھا نقطة مركزیة واحدة، والتي قد تكون سوقا  ھذا النوع من المخططات

تسھل عن من ممیزاتھا مواصالت نجمیة.تمثل مركز المدینةالنقطةأو مسجدا أو كاتدرائیة.....، وھذه 
طریقھا الوصول الى جمیع أنحاء المدینة ومن عیوبھا ظھور مناطق معقدة في أشكالھا الھندسیة وصعوبة 

تطبیقھا في المناطق التضاریسیة.
وواشنطن.،روماومن بین المدن التي اشتھرت بھذا المخطط  مدینة موسكو
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: المخطط الشعاعي)02(شكل رقم 

مخطط لمدینة روما

www.Google earth.com: المصدر

المخطط الخطي "الشریطي" :-3- 1-2

بالتعمیر الخطي، إالاستعمل ھذا المخطط في الماضي على المدن الصغیرة التي ال یسمح موقعھا 
بناء مدرید سنة إعادةظھر ألول مرة في اسبانیا عند ولقدیعرفھ من قبل، الإقباالفھو یلقى اآلنأما 

.ة غرادفیات عند بناء مدینو. كما طبقھ مخططو الس1884

و النمإمكانیةمن ممیزاتھ شكل بسیط ال ینتج عنھ أي مشاكل في الوقت والتكلفة وحركة المرور،
المنطقة المركزیة من إلىالعمراني لمركز المدینة، سھولة فھم المواقع ومن عیوبھ صعوبة الوصول 

األجزاء البعیدة الناتجة عن النمو العمراني، وجود الخدمات المركزیة على مسافة أطول مما یعني تكلفة 
أكبر.
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: المخطط الشریطي)03(شكل رقم 

"j.Pelletier et ch.delfante،"grande histoire de la vleالمصدر: 

المخطط المرن:-4- 1-2

ھذا المخطط ھو مجموع المخططات السابقة، فھناك مدن تتخذ في نموھا عدة مخططات نتیجة 
ظروف معینة كمدینة قسنطینة.

العمران:-2

ھو فن تھیئة المدن بمختلف األنشطة والخدمات من أجل توفیر ثالث عناصر أساسیة :السكن ،
1العمل ،الراحة أو الرفاھیة.

ھو العلم الذي ینظم المدن عن طریق دراسة المفاھیم والظواھر التي تسمح بتكییف كل عناصر 
مجموعة من التدابیر االقتصادیة واالجتماعیة المدن من أجل توفیر مختلف حاجیات البشر باالعتماد على

2والبشریة.

إن العمران ھو ذلك التنظیم المجالي  الذي یھدف إلى إعطاء نظام معین للمدینة، كون ھذا األخیر یعبر 
كما تعبر كلمة العمران عن ظاھرة التوسع المستمر من ناحیة الوظیفة للمجال،عن الالتنظیم و الالتوازن

یختلف من حقبة زمنیة إلى الذي تشھده المدینة بشكل متواصل مع مرور الزمن ومفھوم كلمة عمران
.عتماد على تصنیفات كالعمران القدیم اإلسالمي و العمران الحدیثاالأخرى مما یسمح لنا ب

07ص2003شوقي بوناب، التوسع العمراني في المناطق الصحراویة، مذكرة تخرج لیسانس، 1
12دكتور خلف هللا بوجمعة، المدینة والعمران، دار الھدى، عین ملیلة، ص2

لمدینة برازیلیامخطط



مفاھیم عامةمصطلحات عمرانیة والفصل األول: 

12

تخطیط المدن معروف في السابق من بین األعمال الفنیة التي ن ھنا نستخلص انھ إذا كان فنم
فإن العمران ظھر كاختصاصات نظریة و تطبیقیة في مجال تنظیم المدینة و یحدد تركز على األبعاد،

بدقة جمیع المتدخلین الفاعلین في المجال الحضري وینظم العالقات بینھم وعلى ھذا األساس فإن العمران 
ة و یحاول تطبیقھا حسب طبیعتھا المعقدة للتأقلم معھا والتحكم في ثرواتھا عن طریق ینظم واقع المدین

1.أدوات و آلیات تتماشى مع أدوات التھیئة و التعمیر

التعمیر:-3

المدن الذي بدوره  یعالج جوانب مختلفة من اجل الوصول إلى إذا كان العمران ھو فن وعلم  تھیئة
أھداف معینة فان التعمیر ھو استھالك المجال بصورة منتظمة وعقالنیة حتى یتحول ھذا األخیر من 

2.مجال فارغ إلى مجال مشغول

التخطیط العمراني:-4

ھو تھیئة المناخ المناسب الذي یسمح للمجتمعات بإیجاد الوسائل الضروریة لتحقیق إطار معیشي 
مالئم لسكانھا تتوفر فیھ أسباب الراحة والرفاھیة داخل المدن.

یسعى دوما لتنظیم البیئة التي یعیش فیھا وإیجاد األدوات التي یمكن بواسطتھا تحقیق فاإلنسان
االنسجام األفضل بین جمیع أفراد المجتمع محاوال استثمار كل الطاقات لتحقیق ذلك.

3وبذلك یھدف التخطیط العمراني إلى ضمان نسیج عمراني متوازن ومتناسق وظیفیا وجمالیا واجتماعیا.

الشاملبمفھومةاإلسكانتحدیدرضاملة بغالمتكاإلجراءاتمنمجموعةھوالعمرانيتخطیطال
الخ.... والھندسةالتخطیطواالقتصادتشملأنبدالھذهوالمنطقةفيالمتبادلالمتناسقوالتوزیع

تطویرفيینجحبحیثإقلیمأيلتطویرالوطنياالقتصادخطةیتبعنأالمخططعلىویجب
ى والقرللمدنالعامةالمخططاتوضعوھذا بالمعیشیةمستویاتھمبمختلفالسكانلخدمةاالقتصاد
4. للطاقةوالمنتجةوالصناعیةالزراعیةوالمراكز

الدینامیكیة الحضریة:-5

والطلب سكان ،آھلة بالھي حركة ناتجة عن توطن قطاع اإلنتاج والخدمات بطریقة آلیة في مناطق 
ظاھرة الالتوازن والفوارق المجالیة وفراغ مستدیم في المجاالت الریفیة ، اعلى الید العاملة مما نتج عنھ

ھذه العملیة وان كانت في ظاھرھا حتمیة ، اقتصادیة واجتماعیة إال أن بعدھا االیكولوجي السیئ خطیر 
5.جدا مستقبال

12خلف هللا بوجمعة: المدینة والعمران ،دار الھدى، عین ملیلة، ص1
2,introduction a l´urbanisme Opérationnelle et composition urbain.1984.page(48·49)`Zuchelle alberto
317p,:O.P.U.،Analyse urbain،Benyanaf Brahim
.11، ص2013د. محمد ذیب نصر، التخطیط العمراني من منظور جغرافي، غزة 4
.53ص ،01العدد 2003عین ملیلة ، الجزائر، خبر التھیئة العمرانیة ، دار الھدى،، احسن بن میسي5
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التھیئة العمرانیة:-6
یحمل مفھوم التھیئة مدلوال كبیرا یظم كل األعمال الضروریة لسیاسة عمرانیة ھدفھا المحافظة 
على المدینة ككائن حي موحد یتعایش فیھ الجدید و القدیم بصفة منسجمة و حركة دائمة ترتقي بھا إلى 

رین أساسیین العمرانیة على البرمجة و التخطیط كعنصمستویات ذات نوعیة مقبولة، و تعتمد التھیئة
المشتركة الرامیة إلى توزیع و العملیات، فھي مجموعة من العمرانيھدفھما توجیھ و مراقبة التوسع 

.1المجـالامتدادعلى االتصالاألنشطة، البنایات، التجھیزات و وسائل السكنات،وتحسینتنظیم

:2التدخل العمراني -7
التدخل على كل نسیج عمراني یتم بمعرفة التھیئة المناسبة لھ مع مراعاة مجموعة من القوانین إن

اإلداریة، العقاریة، المالیة والتقنیة، وفیما یلي سنتعرف على أھم العملیات الممكن القیام بھا على مستوى 
النسیج العمراني:

:التجدید الحضري- 7-1
منطقة قدیمة ومھدمة وذلك عبر التغییر في الخصائص الجمالیة تھدف ھذه العملیة إلى تحسین 

للنسیج العمراني.
إعادة الھیكلة:- 7-2

في التدخل على مختلف األخیرةھي عملیة تتطلب تغیر في وضعیة المجال وحدوده وتتمثل ھذه 

األرض وخاصة تقسیمات وقد تشمل تغیر جزئي لبعض الجدیدة،الشبكات التقنیة وتوقیع التجھیزات 

.أحیاناوظیفتھا األولیةالسكنیة باإلضافة إلى تغییر

إعادة التأھیل:- 7-3
بعض اإلصالحات على بعض البنایات بھدف توفیر الراحة وإعطاء التي یتم فیھاعملیة الھي و

.نوع من الرفاھیة للسكان

الترمیم:- 7-4
من خالل ، أو ثقافیة ...الخھو عملیة استصالح بعض المباني ذات قیمة معماریة أو تاریخیة 

إعادة ھذه األخیرة إلى حالتھا األصلیة أو إعطائھا الشكل األقرب إلى أصلھا بغیر إضافات متلفة أو 

مزورة.

التكثیف:- 7-5
العمرانیة الشاغرة الموجودة داخل ھو عملیة استھالك المجال وذلك من خالل استغالل الجیوب 

.النسیج العمراني لتلبیة طلبات السكان المتنوعة

.84، ص2000بشیر التیجاني، التحضر والتھیئة العمرانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
2;Alger p128casbah»«Element d’introduction à l’urbanisme:Mouaioa Saidouni
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: أنواع التدخل العمراني(01)مخطط رقم 

المصدر: من إنجاز الطالبة 

العمرانيالتدخل

إعادة النظر في 
المساحات

التدخل على النسیج القائم

إعادةفالتكثی

لالتأھی

إعادة

ةالھیكل

مالترمی دالتجدی
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ثانیا: التوسع العمراني وظاھرة المدن الجدیدة

مقدمة:

بمرور الزمن تستمر المدینة في النمو فھي دائمة التغیر في الشكل والحجم والوظیفة، وألجل توفیر 
البد من توفیر مساحة كافیة لتوسعھا، ولكن حاجیات سكانھا من إسكان، خدمات، نقل، ترفیھ، ...الخ،

موقع بعض المدن أحیانا ال یسمح بالتوسع مما یدفع المخططین إلیجاد بدائل خارج حدود المدینة، فیتم 
استخدام نظام المدن الجدیدة.

وسنعرض فیما یلي دوافع التوسع العمراني وأشكالھ وظاھرة المدن الجدیدة وأھم الدروس المستفادة 
ن التجارب العالمیة. م

التوسع العمراني:-1
مفھومھ:- 1-1

ھو جزء من شكل عمراني بجانب مجتمع موجود عندما تحدث عملیة االستمراریة یرتكز على 
.تركیبات ھندسیة مستمرة أو متقطعة وتكون مخططة إذا كانت مرتبطة بنسیج عمراني موجود

تتوسع بشكل جید إذا كان ھناك تشابھ بین النسیج الموجود و الذي ونقول عن األنسجة أنھا 
.سیضاف إلى التوسع

وكذلك ھو عملیة استغالل العقار العمراني بطریقة مستمرة نحو أطراف المدینة وھو أیضا عملیة 
.كان أفقیا أو رأسیا وبطریقة عقالنیةزحف لنسیج عمراني خارج المدینة سواء

ألشكال عمرانیة ذات ھندسة منتظمة أو جزیئاتالعموم یمكن تلخیصھ في كونھ عبارة عن وعلى
1.شبھ منتظمة مشكلة تجمع عمراني متجانس

2.ه

:3العمراني عوامل التوسع- 1-2
العوامل السیاسیة:-1- 1-2

القرارات السیاسیة تلعب دور مھم في توسع المدن إما عن طریق إصدار قرار سیاسي  النجاز 
مدن جدیدة بكل ھیاكلھا أو خلق أقطاب تنمویة ، وھذا یؤدي إلى زیادة  الطلب على العقار ویتم تكثیف 

.نالجیوب الفارغة في النسیج العمراني مما یؤدي إلى توسع المدئومل

.2010العمراني، محاضرة عمران عملي، سنة خامسة، مسیلة حسیني رابح، مختلف عملیات التدخل 1
2,1983,P24Algerie:analyse urbain ,Ben Youssef Brahim
.08، ص2006لیسانس التوسع العمراني في المناطق المتضرسة ،مذكرة تخرج ، بادي فاطمة3
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االقتصادیة:العوامل-2- 1-2
) تعمل على جذب السكان من الخإن وجود بعض المنشات ( صناعیة ، تجاریة ، إداریة ...

أطراف المدن و األریاف وألنھا توفر مناصب شغل وخدمات ضروریة للسكان وتنمیة المراكز 
.رواتساعھا بشكل كبیو ھذه المراكز تؤدي إلى الھجرة نحفھي الحضریة على حساب التجمعات الثانویة 

العوامل االجتماعیة:-3- 1-2
و الھجرة الداخلیة، ھذه العناصر لھا دور مھم في توسع المدن، فالزیادة الدیموغرافيلنمو ا

السكانیة وما یصاحبھا من زیادة الطلب على السكن و الخدمات األخرى یؤدي إلى نمو المدن بشكل كبیر 

المدینة. مع استھالك المجال داخل 

أما الھجرة الداخلیة فھي كذلك تعمل على توسع المدن وتطورھا وھذه  األخیرة ناتجة عن تركیز 

الخدمات في المراكز الحضریة وتحسین الظروف االقتصادیة و االجتماعیة للسكان كما تعمل على رفع 

كثافتھم ما یؤدي إلى الزیادة في استھالك المجال. 

:1العمراني عوائق التوسع - 1-3
:عوائق طبیعیة-1-3-1
ئةا: تعد الجبال عائقالجبال- ھاكونھا مھددة بالزالزل و البراكین من جھة وصعوبة التھی من فی

جھة أخرى وعندما تجد المدینة ھذا العائق تغیر اتجاه توسعھا عن طریق االمتداد أو القیام بعملیة التكثیف 

. المبانيعدد طوابق فيزیادةالجیوب العمرانیة و اللئوذلك من خالل م

یرموضعھافھي عوائق دائمة ولكنالبحار و المحیطات :- نع الكث لدوللم  یم ھامن تعمیمن ا ر

. إال أنھا ذات تكالیف عالیةالخلجان مثل ھولندا خصوصا ما بین 

لى األراضي المتضرسة :- سك%20ذات المیل الكبیر الذي یصل إ یر  بالنظر للخطورة غ نیة 

لى %10بینما من  ھذا %20إ لخ  ول سویة األرضیة ....ا ستناد وت جدار ا فان التوسع یتطلب وجود 

%15یفضل استغالل اقل من  

قات األرض :- سببوطب باني ب قل الم جم وث قات األرض لح مل طب جات تح لى در عود إ یةی نوع

التوسع مواد بناء خفیفة واستخدام تقنیات معینة . أحیانا یشترطالتربة أو الماء و

سھلة المناطق الزراعیة الخصبة :- نت  صادیة حتى وان كا التعدي علیھا یعد إجراما وخسارة اقت

.حیث المردود الفالحيالتوسع واقل كلفة في مواد البناء ولكنھا أثمن من 

ناطق ذات أھمیة  ایكولوجیة بحتة وقد وضعت قوالمناطق الغابیة :- ھذه الم انین تشریعیة تحمي 

من التوسع العمراني . 

12ص1999ماجستیر ،معھد علوم األرض ـ باب الزوار تنمیة المناطق الجبلیة حالة بلدیة تاغزوت،رسالة ، احمد أعمر1
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أمــام التوســع لــك الخــاص أھــم العوائــقا: یعــد المالملكیــة العقاریــة الخاصــة واألمــالك الوقفیــة -

لألرض.وقبل بدایة أي انجاز البد من معرفة الطبیعة العقاریة،أراضي الوقف العمراني باإلضافة إلى

:العوائق الفیزیائیة-1-3-2
ما المناطق الصناعیة :- ھذا  صناعیة و ناطق ال حو الم عدم التوسع ن حتم  جوي ی نظرا للتلوث ال

.یفرض على مصالح التخطیط إعادة النظر في اتجاه توسع المدینة

ھا يمحمیة بنص قانونالمناطق األثریة المحمیة :- ظة علی من المحاف بد  ھا ال وعند التوسع نحو

عنھا . بتعاداالططات یفضل وعدم تھدیمھا وعند إنشاء المخ

توجد في مناطق متضرسة وأیضا ملوثة للجو من حیث الغبار وكذا مناطق المقالع و المحاجر :-

الحفاظ علیھا كونھا ثروة اقتصادیة . ةالضجیج ومطالب

یتطلب ترك مسافة األمان ومن األفضل أن نغرس ھناالتوسعخطوط الكھرباء عالیة التوتر :-

ھذه الخطوط تحت األرض .

عوائق مالیة:-3- 1-3
یعتبر نقص تمویل المشاریع العمرانیة من معوقات التوسع وعرقلة عملیة البناء وزیادة الھیاكل 

توقف وتیرة البناء إلىأما عدم دفع مستحقات اإلنشاء والصفقات الخاصة بالتعمیر الذي یؤدي ،المبنیة

وبالتالي توقف عملیة التوسع العمراني .
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: عوائق التوسع العمراني(02)مخطط رقم 

المصدر: من إنجاز الطالبة

عوائق التوسع العمراني

مالیة فیزیائیة طبیعیة

نقص التمویل في -
المشاریع وعرقلة سیرھا

المناطق الصناعیة-
المناطق األثریة المحمیة-
مناطق المقالع -

والمحاجر
خطوط الكھرباء عالیة -

التوتر

-الجبال
البحار والمحیطات-
األراضي المتضرسة-
طبقات األرض-
المناطق الزراعیة الخصبة -
المناطق الغابیة-
الملكیة العقاریة الخاصة -

وأمالك الوقف
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:1الخطوات الالزمة الختیار موقع التوسع- 1-4
دراسة إحصائیات السكان وتثبیت الوضع الراھن لألبنیة والخدمات ھي من أول الخطوات الختیار 

موقع التوسع حیث تظھر كل من االیجابیات والسلبیات في كل منھا ، ویتم اقتراح المخطط الجدید بشكل 

ة أشكال جدیدىیتم فیھ تطویر الواقع االیجابي و التحقق من اآلثار الضارة للظواھر السلبیة ، وتنتق

حاجیات السكان في الموقع مینأ، كما توظف اإلمكانیات المتاحة لتلتوزیع السكان في منطقة التوسع

من كافة األراضي الموجودة والخالیة ضمن المدینة الستیعاب الزیادة السكنیة ، ادیستف، فبعد أن الجدید

التي ال تتوفر فیھا الشروط الحیاتیة تحسین على األحیاء الموجودة ، ثم نزیل األحیاء السیئةينجر

المالئمة للسكان كما ندرس واقع األرض بجوار المدینة لنختار منھا ما ھو الزم لتوسیع المدینة على 

.المستوى القریب والمتوسط والبعید

أما في الحاالت التي ال تسمح بالتوسع نتیجة عوائق طبیعیة أو صناعیة یتم اللجوء إلى مراكز 

بالرغم الخ،جرى لمدینة: باریس، لندن، موسكو، القاھرة...دیدة بعیدة نسبیا عن مراكز المدینة وھذا ماج

:لفة ھذه الخدمات كونھا تحتاج إلىمن ك

تامین شبكات صحیة منفصلة.-

ضرورة ربطھا بالمراكز األساسیة للمدینة األم.-

البحث عن وسائل النقل السریعة والمرنة بین ھذه المناطق.-

الشروط الالزمة الختیار موقع التوسع:-1- 1-4
توسعیة إجراء المخططات الیتوجب على الدارسین قبل وضع المخططات النھائیة للمدینة أو 

دراسة على الموقع، للتأكد من إمكانیة قابلیتھ للتعمیر بحیث یتم التطرق إلى:

الواقع الطوبوغرافي والجیولوجي-
األرض المنبسطة حال سھال للتوسع ، في حین تتطلب األرض المائلة مجھودات جبارة، عتبرت

لذلك ینصح ، فة إلى طول وكلفة شبكة المواصالتوھو ما یتطلب أعمال تسویة وجدران االستناد إضا

ن تصریف غیر انھ ال یجب المبالغة في اختیار األراضي المنبسطة أل،باستعمال األراضي المنبسطة

ذلك یتم اختیار األراضي التي ال یقل له القذرة ومیاه األمطار و الفیضانات سیكون صعب ومكلف ، والمیا

ھذا بالنسبة إلى العامل الطوبوغرافي .%10-8وال یزید عن %1-0.5المیل فیھا من : 

.17، ص2001فاجي بوفاتح، اشكالیة التوسع العمراني بالمدن الصحراویة، مذكة تخرج ماستر، 1
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ضمن أما العامل الجیولوجي فبدوره یؤثر على اختیار موقع التوسع إذ أن وجود مجرى مائي 

ال لكن، في األراضي ذات المقاومة الضعیفةمنطقة التوسع یسمح بإنشاء حدائق على ضفتي المجرى 

یات وتنقیة سنوات الستقرار الردم10یجوز استعمال أراضي الردم وأماكن تجمع النفایات قبل مرور 

.المكان الملوث طبیعیا

القذرة:إمكانیة تزوید الموقع بالمیاه الصالحة للشرب وتصریف المیاه -
كلما كان الموقع قریبا من األحواض المائیة أو مجاریھا كلما تطورت المدینة بشكل متوازن 

صحیا واقتصادیا ، حیث یمكنھا التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وتصریف المیاه القذرة.

الواقع المناخي والصحي لتامین الشروط الجیدة للسكن :-
یجب دراسة مجمل المؤشرات المناخیة مثل الشمس ودرجة الحرارة وشروط اإلنارة ، وكذلك 

كما تتم دراسة الظواھر المناخیة كاألمطار ونسبة الرطوبة وحركة الریاح واتجاھھا ،نقاوة الھواء

، وكذلك القرب من األراضي ل حیث شروط التھویة والتشمس جیدةة فوق التوشدتھا، وتختار عادة الواقع

، وعند الواقعة في اتجاه الریاح الملوثةالغابیة واألحواض المائیة وبصورة عامة یتم تجنب األراضي 

.ر من حدتھا وتخفف من آثار التلوثالضرورة یتم عزلھ بمناطق خضراء واسعة تكس

والسطحیة:ري والثروات الباطنیة تالؤم الموقع مع الواقع األث-
نسبیا عن مناطق الحمایة الخاصة باألبنیة األثریة أو المحمیات بعید موقع التوسع یجب أن یكون

، السكك القریب من خطوط النقلالتوسعالطبیعیة أو الغابات واألراضي الفالحیة ، كما یجب عزل موقع

بعین االعتبار واقع المناطق المجاورة وبالتالي تحدید األماكن التي أیضا یؤخذ، ة والمطاراتیالحدید

یمكن اإلنشاء علیھا ، أو تلك التي یجب تركھا لغایات أخرى أو االكتفاء بارتفاعات محدودة لألبنیة 

.تتناسب مع النسیج القدیم للمدینة

الدراسة التحلیلیة الختیار الموقع النھائي لمنطقة التوسع:-2- 1-4
استبعاد:میع الشروط للمواقع المحتملة یتمدراسة جبعد

المناطق الزلزالیة.-

الودیان ومجاري المیاه.-

المواقع التي ترتفع فیھا المیاه الجوفیة.-

.ذات المقاومة الضعیفة المستنقعیةالمناطق -
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اقتصادیا ، ویقصد حسنكما تتم دراسة اقتصادیة للتكالیف األفقیة والشاقولیة واختیار الحل األ

رة باإلضافة بالكلفة األفقیة ما یصرف على شبكات التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وتصریف المیاه القذ

، أما التكالیف الشاقولیة فھي الكلفة الالزمة للمنشآت عموما بما في ذلك كلفة إلى شبكات المواصالت

والدور الذي سیلعبھ مق على وضعیة التوسع، یتم التعرف بعسات الالزمة لتحسین واقع األراضياألسا

.في المستقبل

المساحات الالزمة للتجمعات السكنیة لمنطقة التوسع:-3- 1-4
، المناخیة أو الصحیةالشروطتطبیق نفس القواعد والشروط الخاصة بالمناطق السكنیة ، سواء

ة مع شبكة النقل في المدینة الطاقة والصلمع دراسة العالقة الخاصة بین السكن وموقع العمل ومصادر 

.جل توفیر الحد األدنى من الخدماتنسمة من ا3000، یجب أن ال یقل عدد سكان التجمعات عن األم

أبعاد وحدود مناطق التوسع:-4- 1-4
مین احتیاجاتھم، كما تحدد أتالمعنیین بغیة سكان التتناسب أبعاد منطقة التوسع مع عدد 

. عاد النھائیة ألراضي ھذه المنطقةوالواقع المناخي واألباألراضيخصوصیات

إن الحدود المرسومة لمناطق التوسع یجب أن تسمح باستیعاب الصناعات التي تنشا تنفیذا لمخطط 

ویتم اختیار األراضي الالزمة لمناطق التوسع ،یة الجدیدة والمرافق التابعة لھاالتھیئة والمناطق السكن

الت التي یظھر فیھا ا، ما عدى في الحیخلق انقطاعا في النسیج العمرانيحتى ال بشكل یحیط بالمدینة،

.تم التوسع في اتجاھات أخرى بعیدةت صناعیة ھامة تمنع ذلك التوسع وعندئذ یآعائق طبیعي أو منش

:1أشكال التوسع العمراني -1-5
تواجھ المدن عدم التوفیق في شكل توسعھا ، وھذا بسبب نقص األراضي القابلة للتعمیر أو عدم 

. استغاللھا بشكل أفضل فوفرة األراضي تسھل عملیة البناء ونقصھا یعیق ھذه العملیة

الشكل العمودي أو الرأسي:-1-5-1
ضعف اإلمكانیات لبناء ،قلة المساحات القابلة للتعمیرب، ظھوره ارتبطشكل یتمیز بعلو المباني

سكن فردي من غالء مواد البناء والعقار، مما أدى للبحث عن ھذا السكن كحل بدیل.

.14، ص2002بالقاضي خالد، إشكالیة التھیئة والتعمیر في المناطق الجبلیة، مذكرة تخرج لیسانس 1
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المشاكل الخاصة بالتوسع العمودي:
.صعوبة إقامة المنشآت على األراضي الضعیفة المقاومة-

غیر مستغلة بشكل إیجابي.الفراغات ما بین العمارات-

الحالة الفیزیائیة للمباني عموما ردیئة. -

انعدام المساحات الخضراء.-

نقص المرافق الترفیھیة ومساحات لعب األطفال وعدم صیانتھا.-

ارتفاع كثافة حركة المرور بالمدینة.-

الشكل األفقي: -2- 1-5
النسیج امتداد إلىیؤدي ما ھا منخفضة ، حیث األراضي منبسطة ومتوفرة وقیمتیكونالشكل ھذا

حدائق خاصة االرتفاع وذات منخفضة المساكنشوارع واسعة و، حیث تكون الأفقيبشكل الحضري 

حالتھا الفیزیائیة عموما جیدة.،

المشاكل الخاصة بالتوسع األفقي:
اإلستھالك المفرط للمجال وبالتالي االبتعاد أكثر عن المركز.-

الخاصة بمد الشبكات المختلفة.ارتفاع التكالیف -

نقص المرافق والتجھیزات الضروریة.-

عدم وجود مساحات حرة أو خضراء أو للعب األطفال.-

سوء التسییر للنفایات المنزلیة.-

أنماط التوسع العمراني:- 1-6

1التوسع ضمن المخطط األساسي للمدینة -1- 1-6

لمالئمة اتتوافر ضمن المخططات األساسیة لبعض المدن أماكن مشغولة ببعض االستعماالت غیر 
مخصصة الستعمال لم ینفذ ، لذا ال بد من الوقوف على أُسلوب النمو الحضري المتبع ضمن او فراغات
لألنماط التالیة:األساسیة للمدینة ویكون وفقاً المخططات

لتوسع المدینة وبشكل الزحف نحو المناطق المحددةنمطھا بعض المدن في نموتتخذالزحف: -
الجدیدة ، وبشكل متجانس من حیث الوظیفة و من دون ترك المناطقتدریجي من المناطق القدیمة نحو

.فراغات

144-143الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع،عمان ،االردن، ص، التخطیط الحضري، اسس ومفاھیم،يالدكتورر الدلیمي، خلف خسین عل1
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تظھر تجمعات متجانس حیثغیر المدینة بشكل غیر منتظم وتنمو فیھذيالالنمط و: وھالقفز -
ألسبابمحددات موقعیھ طبیعیة وبشریة تحول دون استمرارھا العمراني أو یكون سكنیة مبعثرة لوجود

. وغیر متجانسمجزئأُخرى اقتصادیة واجتماعیة ، لذا یكون المظھر العام للمدینة 
من دون األساسيالمتاحة ضمن المخطط  اإلمكانیاتتستغل أنبعد یحدث ھذا النمطالملء :-

وربما األساسي استغالل الفراغات وفق ما مثبت في المخطط إلىلعودة مشاكل أو معوقات بحیث تتـم ا
تغییر بعض االستعماالت المخالفة للتصمیـم أو معالجات موضعیة لمشاكل معینة مثل إلىیحتاج ذلك 

ارتفاع منسوب المیاه الجوفیة أو ضعف تماسك التربة.

: 1التوسع خارج المخطط األساسي للمدینة -1-6-2
:اآلتیةاألنماطعلیھا وفقالعمرانيللتوسعالمالئمةالمنطقةاختیاربعدویتـم

بشكل تدریجي وبحسبلتوسعھاالمرشحةالمناطقنحوالمدنبعضتزحفالمتراكز:التوسع-
.للمدینةالمجاورالحضريالجاذبتأثیر

یكونلذامعوقاتالمناطق المحاذیةعلىالمدنبعضیواجھ توسع:توابعمدنشكلفيالتوسع-
مواصالت  تؤمنبطرقببعضھاوتتصلاألصلیةالمدنعننسبیاً مستقلةمدن دائریةعلى شكلتوسعھا

.األصلیة والتابعةالمدینةبینسھولة االتصال
شكلیكون علىإذ،والتوابعالمتراكزبینالتوسعالنمط منیجمع ھذا: القطاعيالتوسع-

مختلفةأنشطةالقطاعاتوتتضمن تلك،مواصالتبطرقبعضھامعوترتبطالمدینةمنقریبةقطاعات
لتكونتلتقيبعضھا حتىباتجاهوالمدینةالقطاعاتیستمر توسعالزمنوبمرور،سكانھاحاجةلسد

.للمدینةالعامالشكل
الإللتوسعإمكاناتفیھاتتوفرالالتيالمواقعفيمن التوسعمطالنیظھر ھذا: الطوليالتوسع-

النھریة أوأوالساحلیةالمواقعمثلاتجاھین متعاكسینأوواحداتجاهفيیكونوقد،محددةاتجاھاتفي
.الجبلیةالسفوح

الحضریة المراكزمنعددمن خالل إقامةالمدنبعضتتوسع:في شكل مدن جدیدةالتوسع-
،الكثافةمنخفضةأوالسكانمنخالیةمناطق بینھاتفصلإذ،ومعزولة عن بعضھابشكل متباعد
.جیدةبطرق مواصالتبعضھابوالمدینةمعالمراكز الحضریةوترتبط تلك

.147الدكتور الدلیمي، المصدر السابق، ص 1
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المدن الجدیدة:-2
خاللھامنتواجھإستراتیجیةالحاضروقتنافيیمثلأصبحجدیدةمدنبناءاجلمنالتخطیطإن

أوجدیدةمدینةبناءأنبالذكرالجدیرومنةاإلسكانیمشكالتھامنالعدیدوالنامیةالمتقدمةالدول
بنائیاشكالتمثلفھيجمیعا،والنفسیةواالجتماعیةاالقتصادیةالمقوماتفیھاتتكاملعملیةمستحدثة،

.                    أفضلمعیشةمستویاتفیھاتتحققمجتمعاتإقامةأجلمنالمخططلتغییرومحصلةنموذجیا
األھدافناحیةمنبعضھاعنتختلفالتيالمجتمعاتمنالعدیدتسمیةالجدیدة  فيالمدنتعبیرستعملی
.للدولةاالجتماعیةوواالقتصادیةیةالسیاسالظروفعلىبالطبعتؤثرو،الحجموالوظیفةو

المبانيوالتجاریةوالمحالتالمساكنمنمجموعةفھيیتجزأ،الكلالجدیدةالمدنأننجدوبذلك
طریقةعلىالتأثیربواسطتھایمكنأداةھاأنكما،االجتماعیةواالقتصادیةة،الصناعیالمشروعاتو

.1المدینةداخللألفرادبالنسبةالحیاة

علىبناءاإنشاؤهیتمالذيالمستحدث،المحليالمجتمعذلكھي:الجدیدةالمدنأنبسیونيصالحیرى
العناصرنقلذلكویليوالتنظیمیةوالفیزیقیةاالقتصادیةجوانبھبكلومتكاملةشاملةتخطیطیةأسس

الوضععنمتطورواقتصادياجتماعيوضعتحقیقبھدفوذلكمعینة،بشروطالمختارةالبشریة
رفعوواالقتصادیةالبشریةالمواردتطویروتنمیةنھمالھدفیكونوالتقلیدیة،المدنفيالسابق

2.االجتماعيالمستوى

:یليما2002لسنةالرسمیةالجریدةفيجاءفقدالجزائر،فيأما
سكنیةإلى نوىیستندأوخالموقعفيینشأحضري،طابعوذبشريتجمعكلھيالجدیدةالمدینة"

التشغیلمن إمكانیاتیوفربماوبشريواقتصادياجتماعيتوازنمركزتشكلوھيموجودة،
3".التجھیزوواإلسكان

وفیما یلي سوف نتناول فكرة إنشاء المدن الجدیدة التي تعد حل لمشكلة التوسع العمراني بالعدید من 
.الدول

:الجدیدةالمدننشأةمقومات- 2-1
تعتبرالفھيالسنینآالفمنذبدأتالجدیدةالمدنفكرةأنالعلماءوالمؤرخینمنالعدیداتفق

سقوطبسببالقدیمةالرومانیةالمدنتدھورتمیالدي،الخامسالقرنففيالمنشأ،حدیثةأوجدیدةفكرة
األوروبیةالمدنفيالكسادسادولھذاأوروبامعخطوطھاوضعفالتجارةوتدھوراإلمبراطوریة

المدنأنغیر،رعشالحاديالقرنبدایةمعوانتعشتلبثتماولكنھاسیاسیا،ضعفتوسكانھاتقلصو
فقد، جدیدةاجتماعیةككیاناتنشأتأنھابلالقدیمةللمدنامتداداتكنلمالفترةھذهفيظھرتالتي

التجمعمنمزیدإلىأدىمماالخارجیة،التجارةعلىأطرالذيالنموعلىاعتمادااألخیرةھذهنشأت
4.بطبیعتھاساحلیةھامعظمكانتفقد،السكاني

بصفةالنامیةالدولوعامةبصفةالمتقدمةالدولمنالعدیدتدفعالتياألسالیبأوالعواملإن
.بعیدحدإلىمتشابھةتكونتكادجدیدةمدنإلنشاءخاصة

إلىباإلضافةالبشریة،اتیالحاجسدأجلمنواقتصادیةاجتماعیةألسبابنتیجةعموماتظھرفھي
حدودھاوتتفقبطریقةالسكانتوطینإلعادةالدولةبإستراتیجیةخاصةبصفةتتصلسیاسیةأسباب

.الثانیةواألولىالحربینخاللأوروبادولمعظمفيبوضوحذلكیظھروالسیاسیة،

.173ص1998الجامعیة،اإلسكندریةالمعرفةدارالجدیدة،المجتمعاتتنمیةوالسكان،حمادةعمرمصطفى1
45ص1998الجامعیة،اإلسكندریة المعرفةدارالجدیدة،المجتمعاتتنمیةوالسكان:حمادةعمرمصطفى2
05ص34،عدد 2002الجزائریةالجمھوریة:الرسمیةالجریدة3
register www.qassimy.com/ubالزاھرالسالمعبد–العالمفيالجدیدةالمدن4
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السكانیةبالمشكلةالمتصلةتلك،المدنتلكبنشأةارتبطتالتياالجتماعیةالعواملأھممنولعل
لكافةالمعیشةظروفبتحسینترتبطأسبابمنبھایتصلوماوالنمو،والكثافةالتوزیعحیثمن

.المجتمعأعضاء
بحثاوذلكجدیدةمدنبإنشاءللتفكیركعاملالصدارةتحتلالتياالقتصادیةالعواملننسىأندون

للزیادةنتیجةجاءتوالتيالملحةاالقتصادیةالمشكالتلبعضحاللتكونأخرىطبیعیةمواردعن
.خیرةاألاآلونةفيالدولمعظمتعیشھاالتيالرھیبةالسكانیة
تجنبیمكنحتىالجدیدةالمدنتلكفيالمتاحةالفرصاستغاللعلىیعملونالمخططونفأصبح

.القدیمةالمدنتواجھكانتالتيالمعوقات
عنللبحثطرقومناھجمنلدیھمماكلیستغلونالمدنلتلكالمخططینأنالقولیمكنھنامنو
1.االقتصادیةواالجتماعیةأھدافھتحقیقوالمجتمعتقدمإلىتؤديوالتي المدنھذهتشیید

األساسيالعاملیكونأنیجبالقدیمة،المدنفیھاتعیشالتيالمشكالتعلىتغلبلفعلیھو
منیمكنھاواقتصادياجتماعيمستوىإلىبھاالوصولإلىیھدفالجدیدةالمدنبإنشاءالمرتبط
.أھدافھاإلىالوصول

:2ھيوأساسیةعناصرأربعتتطلبالجدیدةفالمدن
طبیعةأخیراووالخدماتاألراضيواستخداماتالذاتيواالكتفاءاالقتصادیةالقاعدةوجود-

.المجتمع
قاعدة وجودعلىتعتمدالمدن التينشأةفياألولالعنصرعلىاألخیرةالثالثةالعناصروتعتمد-

.لتكوین المدینةجغرافیاومكانیاالمناسبالموضعأوالموقعفيتتركزمالیةوفراتتحدثاقتصادیة

:أبعادھاووظائفھا- 2-2
أكثرأصبححیث،ةھامفكریةوسیاسیةواقتصادیةتحوالتالسبعیناتبدایةمنذالعالمیشھد

والعمرانیة،واالجتماعیةاالقتصادیةللتنمیةعالمیةاتجاھات،فبرزتاالقتصادیةعالقاتھفيتدخال
فيالمتمركزةاالقتصادیةاألنشطةجذباألولالمقامفيتستھدفالجدیدةالمدنسیاسةألنونظرا

لتنظیمھامااتجاھاتعتبرالسیاسةھذهفإنالعملفرصمنالمزیدتوفیروالكبرى،الحضریةالمراكز
وظیفةعلىالجدیدةالمدینةتقتصرأنالصعبفمنومنھوالطبیعیة،االجتماعیةواالقتصادیةالتنمیة
.أھدافھاتتوسعوأنشطتھاستتنوعالبعیدالمدىعلىفإنھابذلك،للقیامأنشئتوانمعینة

:منھانذكرالجدیدةللمدناألساسیةللوظیفةاالقتراحاتبعضصیاغةنستطیعفإنناسبقمماو
.جدیدةجذبمناطقلخلقنتیجةالكبرىالمدنعلىالسكانيالضغطتخفیف-
.للسكانالعملفرصتوفیر-
حدةمنالتقلیلفيوالمشاركةالجیداإلسكانتوفیرمنواقتصادیةاجتماعیةأغراضتحقیق-

بینالعدالةمننوعتجسیدوالبالدفيالسكانیةللحركةالتوازنمنقدراتحقیقكذلكوالعقاریةاألزمة
.الواحدالبلدفيالجانبیةالمناطقوالمدن

.للسكانوالخدماتالمرافقوتوفیرالتنمیةمعدالتزیادة-

.167ص1998الجامعیة،اإلسكندریةالمعرفةدارالجدیدة،المجتمعاتتنمیةوالسكان:حمادةعمرمصطفى1
.227ص1ط 2003للنشر،الوفاءدار-إشكالیات وقضایا–الحضرياإلجتماععلم:الضبعالرؤوفعبد2
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:كالتاليوھيالجدیدةالمدنونمونشأةطبیعةلناتبینالتياألبعادذكرنستطیعفإننامنھ،و
خلخلة السكان في األقالیم ذات إلىیھدفكجزء من سیاسة حضریةعمرانيغرافيودیمبعد-

الحضرإلىالریفمنالداخلیةالھجرةموجاتتجتذبجدیدةحضریةمراكزإنشاءالكثافة العالیة ب
.الرئیسیةالحضریةالمراكزفيتركیز السكانمنالتقلیلوبالتالي 

یھدفكماوجدت،إناقتصادیاالمتاحةالبیئیةالموارداستغاللإلىیھدف،إنتاجياقتصاديبعد-
المدنفيتكدسھامنبدالالدولةخریطةعلىوالمتوسطةالصغیرةالصناعاتتوزیعإعادةإلىأیضا

.وبذلك توفیر أساس اقتصاديالكبرى
یتركونالذینالسكانمنالمتزایدةلألعدادیةساساألالحاجاتإشباعإلىیھدفاجتماعيبعد-

وبتوفیر فرص العمل یتم تحقیق حراك اقتصادي یمكنھم من ،لضأفحیاةفيأمالاألصلیةمواطنھم
1.الحصول على الخدمات المختلفة ویشجعھم على اإلقامة واالستقرار في المدن الجدیدة

أنواع المدن الجدیدة:- 2-3
طویلةوأخرىاألجلمتوسطةوقصیرةسیاسةإطارفيیأتيالجدیدةالمدنإنشاءعملیةإن
اقتصادیامنھالالستفادةالكبرىالمدنمراكزمنقریبةتابعةمدنشكلعلىیكونمامنھافھناكاألجل،

األنواعنعرضسیليفیماو،بذاتھامستقلةمدنبھفنقصدالثانيالنوعأماواجتماعیاخدماتیاو
:الجدیدةللمدناألساسیة

المدن الجدیدة المستقلة:-1- 2-3
مقوماتلدیھالكنموجودمجتمععلىتعتمدالاقتصادیا،مستقلكیانوذمن المدن النوعھذا
واإلداريالمادياالستقالللتحقیقكافیةكبیرةبمسافةالقائمةالمدینةعلىتبعدمواقعفيتقاماستمرار،

.األھمیةغایةفيجانبایعدالذياإلسكانبجانبمختلفةألھدافللوصوليوتنمتخططفھي
، ھذه األخیرة لھا االقتصاديللنموأقطابإنشاءإلىأساسایھدفالمستقلةالجدیدةالمدنفإقامة

فيتنمیةالوجودومع ،واالجتماعیةاالقتصادیةاألنشطةلتجمیعیؤھلھاممامستقلة،اقتصادیةكیانات
بدورھاتشكلسلتياواالنتشارآثارخاللمنمنھاالقریبةالمتخلفةالمناطقتنمیةإلىیؤديمناطقالھذه

.االجتماعیةواالقتصادیةللتنمیةعملیةنموأقطاب
المتقدمةالمناطقمنللعمالةھجرةحدوث،ھذا النوع من المدنإقامةعلىتترتباآلثار التيومن

الكثافةفيخلخلةإلىتؤديالھجرةوھذهالشباب،منالفنیةبالعمالةھالتزویدنحو المراكز الجدیدة
2. للعملجدیدةفرصخلقنتیجةالسكانیة

المدینة التوأم:-2- 2-3
اإلقتصادیةقاعدتھلھالصحراویة،األراضيفيعمرانیاتوسعاغالبا وتمثلاألمالمدینةقربتقام

3. ومرافقخدماتمنمستویاتعدةفياألمبالمدینةوثیقاتصالعلىولكن

.175-174ص 1998الجامعیة،اإلسكندریةالمعرفةدارالجدیدة،المجتمعاتتنمیةوالسكان،حمادةعمرمصطفى1
.248ص 1ط 2003للنشر،الوفاءدار-إشكالیات وقضایا–الحضرياإلجتماععلم،الضبعالرؤوفعبد2
3.wwwمھندسمنتدىcom.مصرفيالتضخممشكلة،زكيرمزي.د
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المدن الجدیدة التابعة:-3- 2-3
كانتوإذابالفعلقائممجتمععلىاقتصادیاوفیزیقیایعتمدمجتمععنعبارةالجدیدةالمدنھذه

فقطسكنیةمراكزعنعبارةفھيبذلكوللسكانلیليكسكنتصبحفإنھاالمدینةخارجالعملفرص
إلیھا،الحكومیةالوظائفبعضنقلإلىبحاجةلیستفھيبالتاليوالكبرى،المدنمنتتغذىألنھا

إنشاءفإنمنھو،ةالمستقلبالمدنمقارنةمعقولة،تعتبرالمدنھذهفيالنموتكالیففإنذلكإلىفضال
تابعةتبقىلكنھاالكبرىالمدنفيالعالیةالسكانكثافةحدةكسرإلىأساسایھدفالتابعةالجدیدةالمدن

1.إلخ....العملفرصووالمرافقالخدماتحیثمنلھا

استراتیجیات تخطیط وتنمیة المدن الجدیدة:- 2-4
،إطالقاواردةغیرالدولجمیعفيللتطبیققابلةعامةحضریةإستراتیجیةوجودفكرةإن

تصمیمفيفروقوجودیحتماالختالفوھذاواقعة،حقیقةھوالدولبینوالتباینفاالختالف
2. وفعالیةبكفاءةتعمللكيالحضریةاإلستراتیجیات

یعانيالتيالمستمر للمشاكلالتزایدإلىیؤديالتخطیطعملیةغیابأنتوضحوالتجربةالخبرةإن
الحقیقةھذهوإدراكفیھالخدماتتقدیموالمجتمعفياإلنتاجعناصروتراجعانخفاضأما،المجتمعمنھا
علىالموارداستخدامإلىیھدفالتنظیم،فيأسلوبعنعبارةھوالذيالتخطیطضرورةإدراكھو

المجتمععلیھایسیرخطةوضعالقوميالنطاقعلىبھویقصدة،محدودألھدافوفقاممكنوجھأفضل
3.واالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةتحقیقبقصدمعینةفترةخالل

النھوضعلى والعملالمعیشةمستوىورفعتحسینلضمانالتوسعبدراسة االھتمامفیجبومنھ
تشكلالتيالتنمیةعملیةبذلكفتحققاإلنسانتشكلبدورھاوالبیئةبیئتھیشكلاإلنسانألنبالمجتمع،

الھدفتعدفھي ،المجاالتشتىفيالمختلفةالصعوباتتواجھالتيخاصةالمجتمعاتلتطورأداة
اجتماعیا،المستویاتكافةفيالضغوطاتوالمطالبتزایدمشاكلمنتعانيالتيالدوللكلاألساسي
والكیف،الكمفيالمتواصلةالزیادةأجلمنللعملإنسانينشاط"أنھاعلىتعرففھيإلخ،...اقتصادیا

4"معیننظامخاللمنالسكانألھدافتحقیقوللمشاكلوحللالحتیاجاتتلبیةعملیةوھي

وعالقاتالتغیر فيوالقوميلالقتصادوالكیفيالكمياالمتداد"أنھاعلىأیضاالتنمیةتعرفكما
مجالفياالقتصادي واالجتماعيالنمودینامیكیاتومعدلخواصتقاسماغالباو"اإلنتاجطرق

5.فردلكلالقوميالدخلفيللنموتركیبیةبمؤشراتاالقتصاد

التنمیة عبارة عن عملیة تغییر نحو األفضل في شتى القطاعات االقتصادیة واالجتماعیةإذا
.والثقافیة...الخ وذلك عبر مواجھة الصعوبات بوسائل أحسن

.56- 55ص2004مایوأول،197عاألھرامكتاب،مصرفيالعمرانیةالتنمیةإدارةوالجدیدةالمدن:الدردیريحسیندالیا1
.32،ص0420األھرامكتاب،مصرفيالعمرانیةالتنمیةإدارةوالجدیدةالمدن،الدردیريحسیندالیا2
128صلبنانمكتبة–عربي،فرنسي،إنجلیزي–اإلجتماعیةللعلومالمصطلحاتمعجم،بدويزكيأحمد3
4www.ھرة.القاحولالجدیدةالحضریةالتجمعات-ربیعكمالمجدي-نتعمرانمجمع
108ص1990اإلسكندریة،الجامعیةالمعرفةداراإلجتماعيالتخطیطوالتنمیةفيدراسات، عیدإبراھیمحسن5
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:الجدیدةالمدنتخطیطاستراتیجیات-1- 2-4
والمشكالتاألخطاءتفاديمحاولةإلىالدولمنالعدیدفيالقرارأصحابوالمخططونعمد
یشتملالذيالفكرمنھائلةقفزةفیھاللمدن،جدیدةخریطةبوضعذلكوالكبرىالمدنفيالموجودة

:على

.الجغرافیةومساحتھاحجمھاوبینالجدیدةالمدینةفيالسكانعددبینالتوازنتحقیق- 
قسمیطغىالبحیثالعامةوالخدماتالصناعیةوالمناطقوالشوارعالمساكنبینالعالقةتحسین- 

.اآلخرعلىمنھا
أشعةوصولالمناخ،والموقعحیثمنالمدینةداخلاألماكنأفضلفيالسكنيالحيیكونأن- 

.الخضراءالمساحاتمنقربھوإلیھالشمس
.الشمسأشعةمنبسیطقسطلوومسكنكلینالأنیجبالمساكنتخطیطعند- 
.كافیةخضراءبمساحاتالسكنیةالمناطقعنمعزولةالصناعیةالمناطقتكونأن- 
تفيوالمواصالتالطرقمنبشبكةالسكنیةباألحیاءالعامةواألنشطةالمدینةوسطمنطقةربط- 

.الیومیةاألفرادنقلحركةباحتیاجات
بینعزلةمناطقأیضالتشكلرقعتھازیادةمحاولةوالمدینةداخلالخضراءبالمناطقاالھتمام- 

.بھاالمحیطةالسكنیةوالمناطقعالیةالمرورالأحجامذاتالرئیسیةالطرقمحاور
...)والضوضاءوالفضالتبالنفایاتالتلوثالماء،الھواء،تلوث(المختلفةبأنواعھالتلوث- 

تخطیطالعندومنھحیاتھمعلىخطروتكوناألفرادلھایتعرضالتيالبیئیةالتھدیداتمختلفیلخص
1.الظاھرةھذهمنالحدأوالتقلیصعملیةیجب مراعاة

:الجدیدةالمدنتنمیةستراتیجیاتا-2- 2-4
علىالسكانيالضغطلتخفیفكحلأوكبدیلتأتيالجدیدةالمدنإنشاءعملیةفإنسابقا،ذكرناكما

عدیدةمناطقفيصناعاتإنشاءمعالعملفرصتوفیروالقوميالدخلزیادةبھدفالقائمة،المدن
.لھااإلقتصاديالناتجمنلإلستفادة

مختلفاعتبارھافيتأخذسوففإنھاالمدنھذهلتنمیةتوضعاستراتیجیةأيأنفیھشكالومما
المختلفةالتنمیةعناصربینالتنسیقإلىتھدفالتيواالجتماعیةاالقتصادیةوالمعاییرالمقومات
.لمواردھااألمثللالستغالل

ذلكفيشأنھاواحدةمنظومةفيمعاتتداخلالمدنھذهلتنمیةاستراتیجیاتعدةاعتمدتلقدو
2: منھانذكرتنمویةعملیاتأيشأن

:اإلجتماعیةالتنمیةاستراتیجیة-
لما،الجدیدةالمدنلتنمیةالالزمةالحیویةواألساسیةالمكوناتمنواحداإلجتماعيالبعدیمثل

علىبشدةمؤثرةالمحلیةالسماتفیھاتبرزحیثالتركیبوالتعقیدشدیدةتبدوالتيالخصائصمنلھا
.المرتقبالمجتمعألبناءالسلوكیةالمعاییرواألنساق

8200ینایر15-14المشروعاتلتطویراألولالخلیجيالمنتدى–الجدیدةالمجتمعاتمشروعاتإدارة–إبراھیمالباقيعبدمحمود.د1
www.cpds.egypt.com

2www .التاسعالدوليالھندسياألزھرمؤتمر،عليعباسسید–الجدیدةالمدنتنمیةآلیاتواستراتیجیات–نتعمرانمجمع.
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ولمؤثراتاتحلیلمنتنبعأنیجبالجدیدةبالمدناإلجتماعیةالتنمیةاستراتیجیةأولویاتفإنلذا
:كالتاليرؤیتھیمكنالذيالجدیدالبشريالتجمععلىللتعرفالمتأثرات

ونیستھدفمأنھاذالھالفقريالعمودویشكلونالمدنلھذهالحیويالمحوریمثلونالسكانإن- 
علىتشجیعھموباإلقامةوإقناعھمإلیھالسكاندفععملیةفإنثمومنقبل،منیعمرلمجغرافیانطاقا

.االعتباربعینأخذهینبغيتحدیاتمثلالجدیدةأماكنھمفيبقاءھمتضمنالتيالظروفوتھیئةاإلستقرار
التقلیدیةوالمثالباألخطارتالفيعلىیحرصأنینبغيالجدیدةللمدناالجتماعيالتخطیطإن- 

.علیھاسیعملونالذینوالبشرلألرضدقیقةدراسةیتطلبحیثالقائمة،القدیمةبالمجتمعات
العالقاتتلكتمثلحیث،االعتبارفيیؤخذأنینبغيھاماجانباتمثلاالجتماعیةالعالقاتإن- 

.المجتمعھذاسكانبمقتضاهیتعاملالذياالجتماعياإلطار
المجتمعاتتشكیلعنداالعتبارفيتوضعأنیجبالجدیدةالمجتمعاتلھذهالمحلیةالھویةإن- 

.العشوائياالستقرارلظروفاتركھوعدمالجدیدة،

:الصناعیةالتنمیةإستراتیجیة-
بدورمساندةھيبلاألخرىاالستراتیجیاتعنكلیاتنفصلالالصناعیةالتنمیةإستراتیجیةإن

تحدیدیمكنو،التوسعمنطقةمقوماتوبإمكانیاتالتمتععلىتساعدحیثالتنمیة،عملیةفيفعال
:كاآلتيالصناعیةالتنمیةإستراتیجیة

.للبیئةملوثةغیرصناعاتإقامة- 
.للبلدان األخرىجزءتصدیروالدولةاحتیاجاتیغطيصناعيإنتاجتحقیق- 
.عالیةتقنیاتذاتوللمیاهاالستھالكقلیلةصناعاتإقامة- 
.الصناعةقطاعتنمیةفيالخاصالقطاعمساھمةتوسیع- 

:العمرانیةالتنمیةإستراتیجیة-
اإلمكانیاتذاتالمناطقإلىالحاليالمعمورمناالنطالقإلىالمقترحةاإلستراتیجیةتھدف

حیث،ةالمختلفالمقترحةالتعمیرعملیاتیدعمقائمعمرانيظھیرھناكیكونبحیثللتعمیر،الصالحة
:فيالعمرانیةالتنمیةإستراتیجیةتتمثل

موارد معدنیة،علىالمحتویةأوللزراعةالصالحةالمناطقفيالعمرانیةالتجمعاتإقامةتجنب- 
.الموجودةالثرواتعلىللحفاظذلكو
.ةالمحمیمناطقوالالسیولمجاري،الرملیةالكثبانفيالعمرانیةالتجمعاتإقامةتجنب- 
البناءمواداختیاربحسنوذلكورطوبةحرارةمنالمناخمعیتسایربماالمبانيتصمیممراعاة- 

.للبیئةالمناسبالتصمیميوالفكرالمتاحة

:السكانيالجذبإستراتیجیة-
وتنمیة،ھناكتكونالالسكانفبدونالتنمیة،لعملیةأساسیامحوراتشكلالسكانيالجذبعملیةإن
:فيالسكانيالجذباستراتیجیةتتمثل

البحثفيالتفكیرعنیغنیھمالذيالمجزيالعائدوالعملفرصخاللمنالمادیةاإلغراءات- 
.البدیلعن
یفتقدونلمنوخصوصاوراغبیھالزواجحدیثيللشبابمالئمةمساكنبتوفیرالتوطینإغراءات- 

.القدیمموطنھمفيالمناسبالمسكنعلى
.الجددللسكانوالترفیھوالصحةوالتعلیماألمنوسائلتوفیر- 
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إلىالوصولفيھامادورایلعبالجدیدةالمدنوتنمیةلتخطیطإستراتیجیةوضععملیةفإنومنھ
عجلةدفعوالقوميالدخلزیادةإلىالوصولوبذلكھذه األخیرةألجلھاأنشئتالتياألھدافتحقیق
. ذلكلھاحققتوبدائلحلولإلىبالتوصلمشاكلھاعلىالتغلبعلىیساعدھاماھذاالدولة،فيالتنمیة

تجربة المدن الجدیدة عالمیا:- 2-5
علىمعتمدة،العشرینالقرنأوائلفيالحضریةللتنمیةكسیاسةالجدیدةالمدنإنشاءفكرةظھرت

.إنجلیترالندن فيحولحدائقیتینمدینتینإنشاءفيتبلورتالتيو"ھواردأبینزار"كتابات
نشراستھدفما منھاالجدیدة،المدنبناءوراءالكامنةاألھدافتباینتالعالميالمستوىفعلى

بریطانیا،فيالحالھوكمااألقالیمبینالتنمیةمستویاتفيالتباینفجواتتخفیفوالصناعیةالتنمیة
مثلللدولجدیدةعواصملبناءوأخرىومصرفرنسافيكماالكبرىالمدنعنالضغطلتخفیفومنھا

العربیةبالمملكةالصناعیةالمدنفيكماالطبیعیةالمواردالستغاللھدفتوغیرھاوالبرازیل،استرالیا
المؤسساتازدھارھاوتوسعھانواةكانتالتيالجدیدةالمدنأخیراو"الجبیل"كمدینةالسعودیة
1.األمریكیةالمتحدةالوالیاتفيالحالھوكماالمتقدمةالطبیةالخدماتأوالتعلیمیة

ومنھ نستنتج أن فكرة إنشاء مدینة جدیدة في العدید من الدول جاءت لحل مشاكل المدن الكبرى من 
اختناق في التجھیزات والمرافق وإسكان عبر تحقیق مجموعة من األھداف االجتماعیة واالقتصادیة 

یضا العدید من الدول والعمرانیة وتبنت ھذه الفكرة العدید من الدول المتقدمة مثل أمریكا، انجلترا...الخ وأ
النامیة كمصر والجزائر ...الخ

2:-بوتراجیامدینة-مالیزیاتجربة-1- 2-5

المالیزیةللحكومةاإلداريزكالمرنقلبعدمالیزیا،لدولةالجدیدةاإلداریةالعاصمةھيبوتراجیا
بعدعلىبوتراجیاأنشئتوقد.والمالیةالتجاریةالعاصمةاألخیرةلتبقىوااللمبوركالقدیمةالعاصمةمن
فيواالستدامةالتوازنتحقیقوھوالمالیزیة،للحكومةالعاماالتجاهلتطبیقوااللمبوركمنمك25

وااللمبور،كالقدیمةالعاصمةفيالحضريالتكدسوتخفیفالنج،كواديفيالتنمویةالجوانبمختلف
.الحدیثةالمالیزیةالمدنتخطیطحلقاتمنجدیدةحلقةبوتراجیاتصبحولكي

منالتيالعملوفرصاالستثمارات،وحجمطبیعتھا،یناسببماللمدینةاألمثلالحجمتحدیدتم
ألف350نحوالستیعابافیةكمساحةھكتار5000اعتبارتمحیثالمدینة،ھذهتوفرھاأنالمخطط

للمرحلةالمستھدفالسكانعددبلغوقد،نھاریةسكانیةكثافةكمواطنملیوننصفونحونسمة،
.نسمةألف80نحوالمدینةإنشاءمناألولى

معلوماتیةشبكةإنشاءتمحیث،مالیزیافينوعھامناألولىوھيیةكذحدائقیةمدینةوبوتراجایا
خاللمنللتنمیةحافزاحیویازاكمرتكونأنوتراعيالمتعددة،الوسائطتقنیاتعلىتعتمدبھامتطورة

والعملللعیشنموذجيمكانكوللدولة،التنمويالعصبتمثلنموذجیةمدینةكبھاالمنوطالدور
.اإلبداعیةواألنشطةالریاضةوممارسة

.227ص1ط 2003للنشر،الوفاءدار-إشكالیات وقضایا–الحضرياإلجتماععلم،الضبعالرؤوفعبد1
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یتمحیثالمتعددةللوسائطالمتطورالمحورقلبفيیقعإلكترونیاإداریازاكمربوتراجایاوتعتبر
الوسائلوقنواتاإللكترونیةالوسائلعبرالجمھورمعوالتعاملالمختلفةاإلداریةاألقسامبیناالتصال
لمماالمتعددة، بشبكةالمدینةتتمیزحیثالعالمیة،المنافسةخریطةعلىلتكونبوتراجایامدینةأھّ

وشبكةالمعلومات،وتكنولوجیااالتصاالتمنقویةوبنیةالكفاءة،فائقةوخارجیةداخلیةمواصالت
مساحاتمنالمدینةتوفرهبماوالعمل،للعیشنموذجیةبیئةتوفیرتم، فلقدوممیزةمتطورةخدمات

.نموذجيبشكلمخططةعامةومرافقتجاریةزاكومرسكنیةومناطقخضراء
تمحیثبیرة،كبدرجةالبیئیةاالعتباراتمراعاةبوتراجایامدینةتخطیطنجاحأسبابمننكاوقد

الخططمنومجموعةتنظیمیة،وخطةإستراتیجیامخططایتضمنللمدینةتخطیطدلیلإعداد
البنیةمعاییرجانبإلىوالبحیرات،الخضراء،للمساحاتأساسیةمعاییرالدلیلتضمنوقد.المحلیة
عدةعلىبناءالمدینةموقعاختیارتمماك.واإلنارةالري،وشبكاتوالمواصالت،المرافق،منالتحتیة

جغرافیا،الموقعمالءمةجانبإلىالتحتیة،البنیةوتكلفةالمطلوبة،المساحاتبتوافرتتعلقاعتبارات
مع، المواصالتشبكاتفياالندماجسھولةومدىخضراء،مساحاتلزراعةاألرضطبیعةومالئمة

ومراعاةالمالیزي،للشعبوالحضاریةالثقافیةالخصائصمعالعمرانیةالتنمیةاتساقباالعتباراألخذ
قبولإلىأدىممالمالیزیا،والثقافيالبیئيالتراثالمدینةعكستحیثللمنطقة،والبیئيالثقافيالتراث

األم،للدولةواالجتماعياالقتصاديالنسیجفيبسھولةوانصھارھاعلیھا،واإلقبالالجدیدة،المدینةھذه
منعضدمماواالجتماعیة،التجاریةاالستخداماتفيةكوالمشارالجوارمبدأعلىالمدینةقیاممع

.سكانھابینوالتوحدوالتقاربالتكامل

1:-مدینة انجیھ-تجربة فرنسا -2- 2-5

السكانیة،الكثافةارتفاعمنلمعاناتھاالثانیةالعالمیةالحرببعدالجدیدةالمدنتجربةفرنسابدأت
فقدالمناطق،بعضفيالسكنیةاألوضاعوسوءالعامة،والخدماتالمختلفةاألنشطةفيالشدیدزكوالتمر

التفكیرذلكوتبع.باریسمدینةداخلصناعیةمنشآتأیةبإقامةالترخیصبعدمقرارافرنساأصدرت
فيالتفكیراتجھماك.نسمةألف60نحومدینةلكتستوعببحیث،المدینةحولتابعةمدنإنشاءفي

الغاباتعلىالحفاظأھمھامحددة،بشروطباریسضواحيفيجدیدةنموزكمراإقامةإلىذاتھالوقت
الضواحيھذهتكونأنعلىالسین،لنھرالموازیةالمتروبخطوطالمساسوعدمالخضراء،والمناطق

الشماليالمحورعلىالحضاریةزكالمراتكونوأنعنھا،منعزلةولیستاألمالمدینةلعمرانمكملة
بالفعلقائمةتجمعاتمنقریبةوتكونمتكاملة،تجاریةزكمراتوفیرفیھاویراعىلباریسوالجنوبي

تتراوحمسافاتعلىباریسحولمنھاخمسجدیدة؛مدنتسعبالفعلوأنشئت.فراغمنتنشأالبحیث
وأخرىلیل،مدینةبجواروواحدةمارسیلیا،حولاثنتان:مدنأربعجانبإلىمترا،یلوك33و19بین

.روانمدینةبجوار
جھازخاللمنالجدیدة،المدنإنشاءفياإلداریةزیةكالمرمنعالیةدرجةعلىفرنساتعتمد

سیاسةأدتوقد.علیھاواإلشرافالمدنتلكوتنمیةإنشاءفيواسعةبصالحیاتیتمتعزيكمر
اإلجراءاتتعقیدإلىھیئاتعدةخاللمنالجدیدةالعمرانیةالمجتمعاتبإدارةالدولةوقیامزیةكالمر

ھذهوتطویرتنمیةأبطأتالتيالمشكالتمنعددوظھورالمستھدفالمخططتنفیذوعدماإلداریة،
فيجزئیانجحتالفرنسیةالتجربةأنإالالمحلیة،الھیئاتمعزیةكالمرالھیئاتتصارعبسببالمدن
على النجاحھذاوساعد.العاصمةفيالسكانيالنمومعدلمتوسطخفضومنھاأھدافھابعضتحقیق
للمتغیراتطبقاالتعدیالتوإجراءالجدیدة،الفرنسیةالمجتمعاتلتخطیطمستمرةمراجعةإجراء

.الثمانینیاتأوائلمنذاإلستراتیجیةفيبیركتطویرإلىأدىمماالمحلیة،
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من التجارب المتمیزة في فرنسا تجربة مدینة أنجیھ، التي انخرطت بعد عقود من النمو الحضري 
في سلك التنمیة ، بھدف إعادة التفكیر في وضع المدینة -منذ تسعینات القرن الماضي-العشوائي 

للقرن الواحد والعشرین، ، شرعت مدینة أنجیھ في وضع أجندة1996والتخطیط لمستقبلھا. ففي عام 
. وشكلت 1992اعتمدت فیھا على برنامج  العمل الذي طرح في قمة األرض في ریو دي جینیرو عام 

، تبنت تسییر مركبات قلیلة الملوثات، واعتمدت سیاسات رسمیة لتحسین إدارة 1999لجنة التنمیة عام 
مبیدات ضارة، وقامت بتشغیل أكبر البیئة، وعملت على إدارة مساحاتھا الخضراء من دون أسمدة وال

مصنع في أوروبا إلنتاج میاه الشرب مجھزا بعملیة مبتكرة لتوفیر التقنیة الفائقة للمیاه.
تعد أنجیھ أول مدینة فرنسیة تطبق نظام جودة بیئیة رفیعة في مجال بناء المنشات وتجدید القدیم 

ت الخاصة بالطاقة، وتطویر وسائل النقل العام غیر الملوثة منھا، والتوفیق بین الرفاھیة والحد من النفقا
للبیئة، وقد أظھر موقع مدینة أنجیھ على شبكة المعلومات أن من عناصر نجاح ھذه المدینة استشارة 
سكانھا بشأن المشروعات التي تمس حیاتھم الیومیة، واحترام البیئة، وتفعیل دور السكان في الحفاظ 

علیھا.

:-مدینة أسیوط -تجربة مصر-3- 2-5
تمحیث1869سنة إلىمصرفيالجدیدةالعمرانیةالمجتمعاتةنشأتاریخالكتاببعضیرجع

1.بذاتھامستقلةسعید كمدنوبوروالسویساإلسماعیلیةمدنمنكلوإنشاءالسویسقناةحفر

عدیدةاقتصادیة واجتماعیةمشاكلتواجھعامة،بصفةالنامیةالدولوخاصةبصفةمصرإن
االحتیاجاتتوفیرفينقص كبیرعنھیخلقوالذيالسكانعددفيالرھیبالتكدسعنأساساناجمة

.الملیون نسمةسكانھعددیتجاوزوالذيالحجمھذامثلفيلمجتمع
وأصبحت1974عاممناعتباراالجدیدةالمدنإنشاءسیاسةالعربیةمصرجمھوریةانتھجتوقد

2. 9197عاممناعتباراالدولةجانبمنالتزاماالسیاسةتلك

ففي الفترةوالمستقلة،التابعةالمدنإنشاءفيوشرعتالجدیدةالمدنإقامةسیاسةمصرتبنتومنھ
اعتبارإلى جانبجدیدة،مدن( 09 )بإنشاءجمھوریةقراراتصدرت1982و1977عامبین

بمثابة الدولةحیث اعتبرتھاالغربيالشماليالساحلإلىباإلضافةأخرى،مدینة"الجدیددمیاطمیناء"
3.جدیدةعمرانیةمجتمعات

تعتبر مدینة أسیوط أحد تجارب مصر في مجال المدن الجدیدة، تم انشاؤھا بقرار رئیس 
.2000لعام 194الجمھوریة رقم 

الجدیدة أسیوط:من أھداف نشأة المدینة
تخفیف الضغط السكاني.- 
خلخلة توزیع السكان داخل إقلیم محافظة أسیوط.- 
تحسین المستوى المعیشي لسكان اإلقلیم.- 
خلق فرص عمل جدیدة.- 

.241ص12003للنشر،ط الوفاءدار-إشكالیات وقضایا–الحضرياالجتماععلم:الضبعالرؤوفعبد1
.181ص 1998الجامعیة،اإلسكندریةالمعرفةدارالجدیدة،المجتمعاتتنمیةوالسكان:حمادةعمرمصطفى2
.181ص 1998الجامعیة،اإلسكندریةالمعرفةدارالجدیدة،المجتمعاتتنمیةوالسكان:حمادةعمرمصطفى3
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لمفإنھالجدیدة،المدنمنلكلالمصاحبةالمختلفةللدراساتاإلقلیميالمدخلعنالنظروبغض
فيالتفكیربدایةمنذمصرفيإنشاؤھایراد التيالجدیدةللمدنالشاملاإلطارتوضحقومیةخطةتوجد
بأشكالھاالمخططةالجدیدةالمدنمنالرئیسیینالنوعینمصرعرفتقدو،السیاسةھذهتبني

) .المستقلةوالتابعة(المختلفة

ذلكوالجدیدةالمدنإلنشاءطموحابرنامجااتخذتقدالمصریةالحكومةفإناألخیرفيو
وإعادة توزیع السكان على الكبرىمدنھامنھاتعانيالتيالمشاكلمعظموالسكانيالتضخملمواجھة

أنإالمنھاالعدیدإنشاءعلىسنة20منأكثرمروررغملكن،كامل مساحة الخریطة المصریة
استقطابمركزتصبحلمبذلكوبكفاءةوظیفتھابأداءتقمفلممنھا،المرجوةاألھدافتحققلممعظمھا
.ألجلھأنشأتالذياألساسيالھدفھووللسكان

خالصة الدروس المستفادة من التجارب العالمیة:-4- 2-5

أن اشتركت معظم الدول المتقدمة منھا والنامیة في الدوافع وأسباب إنشاء المدن الجدیدة  إال
كل دولة تناولت التجربة بفكر مختلف یتماشى مع ظروفھا العمرانیة واالقتصادیة 

واالجتماعیة.
 كلما كان الھدف واقعیا ومرتبطا بالظروف العمرانیة واالقتصادیة للدولة كلما كان تحقیقھ

ممكنا.
 ضرورة وجود قاعدة اقتصادیة للمدینة الجدیدة تعمل على جذب السكان من خالل توفیر

فرص العمل، أیضا لھا دور فعال في جعل المدینة ذات قوام اقتصادي مستقل.
.احترام المخطط العام للمدینة
 إنشاء أجھزة خاصة للمدن الجدیدة تتابع برامجھا وسیرورة تطبیق مخططاتھا على أرض

الواقع بحیث أن لكل جھاز من تلك األجھزة نظام تمویلي وإداري محدد.

1العمرانیة في الجزائر وتجربة المدن الجدیدة:السیاسة-2-5-5

اقتصادیة، سیاسیةتحوالتالجزائر شھدت، العامّةحاتالصاإلظلّ وفيالتّسعیناتبدایةفي
علىواالنفتاحالسیاسیة،التعددیةالسوق،واقتصاداللبراليالنظامبدخولھاجوھریة،واجتماعیة
كبیراتحوالالتعمیرسیاسةفعرفتالتخطیط،فيالمركزيالنمطعنالتخليوبالتاليالعالمي،االقتصاد

دوعمیقا خین90/90و08/ 90البلدیةویةالالوقانونبصدورتجسّ واللذان07/04/1990فيالمؤرّ
دا ّ قابةلضمانداریةاإلھیئاتالكالمجالھذافيالتدخلمجالوالصالحیاتحد ّ قانونصدوروالر
خ90/25 طبیعتھاحیثمنراضياألصنفالّذيالعقاري،بالتوجیھالمتعلّق18/11/1990فيالمؤرّ

خ29-90القانونیلیھثمالحضاريالعقارفيللتّحكمالعامطاراإلتنظمالّتيحكاماألووضع فيالمؤرّ
جدیدةلمرحلةبدایةیعدّ والّذيلھالمطبقةالتنفیذیةوالمراسیموالتعمیربالتھیئةالمتعلّق01/12/1990

ھلتطبیقوحاسمةفعلیة المتعلّقةتلكسیماالووآلیاتقواعدبوضعالتعمیرقواعدیضبطجدیدتوجّ
. والتّعمیرالتھیئةأدواتوتقنینبالرقابة

لنیل شھادة الماجستیر في مذكرة تخرج-حالة مدینة ورقلة–یحیى، التعمیر والیات استھالك العقار الحضري في المدینة الجزائریة مدور 1
2012الھندسة المعماریة والعمران 
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تعقیداتأفرزتفي فترة التسعینات البالدعاشتھاالتيوضاعاألوالحادةمنیةاألزمةاألأنغیر
سیماالالھامةالقوانینبعضجعلمماالجدیدة،العمرانیةالسیاسةتطبیقفيستمراراالدونحالتكبیرة

آنذاك:بالتعمیرالخاصةالقوانینوالتنفیذیةالمراسیمأھمذكرویمكنتتأخر،وبالرقابةبالمدینةالمتعلقة
.البناءوالتعمیروللتھیئةالعامةالقواعدیحدد91/175رقم تنفیذيمرسوم-
التعمیروللتھیئةالتوجیھيالمخططإعدادإجراءاتیحدد91/177رقمتنفیذيمرسوم-

05/317رقمالتنفیذيبالمرسوممتممومعدلبھ،المتعلقةالوثائقومحتوىعلیھوالمصادقة
.10/09/2005في المــؤرخ

علیھ المصادقةواألراضيشغلمخططإعدادإجراءاتیحدد91/178رقمتنفیذيمرسوم-
سبتمبر10فيالمؤرخ05/318رقمالتنفیذيبالمرسوممعدلبھ،المتعلقةالوثائقومحتوى
2005 .

راضياألعلىالمطبقةالبناءبحقوقیتعلقمشتركوزاريقرارصدور1992سنةفيو-
. للبلدیاتالعمرانیةالمناطقخارجالواقعة

فيالمبنیةالبیئةوالتعمیروالمعماریةالھندسةلجنةیتضمن95/370رقمتنفیذيمرسوم-
. عملھاویةالالو
. الثقافيالثراتبحمایةیتعلق05/06/1998فيالمؤرخ98/04رقمالقانون-
. الفندقةلقواعدمحدد06/12/1999فيالمؤرخ99/01رقمالقانون-
. المستدامةوتنمیتھاإلقلیمبتھیئةالمتعلق2000-04-24فيالمؤرخ01/02القانون-
. تثمینھوالساحلبحمایةالمتعلق2002-02-05فيالمؤرخ02/02القانون-
. تھیئتھاوالجدیدةالمدنإنشاءبشروطیتعلق08/05/2002فيصدر02/08رقمالقانون-
. للسیاحةالمستدامةبالتنمیةالمتعلق03/01نالقانو-
. للشواطئالسیاحيستغاللاالولالستعمالالعامةالقواعدیحدد03/02القانون-
.17/02/2003فيالمؤرخوالسیاحیةالمواقعوالتوسعبمناطقیتعلق03/02القانون-
مخالفاتعنللبحثالمؤھلینعواناألتعیینوكیفیاتشروطیحدد06/55رقمتنفیذيمرسوم-

. المراقبةإجراءاتكذاومعاینتھماوالتعمیروالتھیئةمجالفيوالتنظیمالتشریع
والتعمیربمراقبةالمكلفینبالفاعلینةالمتعلق24/04/2004فيةالمؤرخالوزاریةالتعلیمة-

. البناء
. للمدینةالتوجیھيالقانونالمتضمن20/02/2006فيالمؤرخ06/06القانون-
.انجازھاوإتمامالبنایاتمطابقةلقواعدالمحدد20/08/2008فيالمؤرخ08/15القانون-

والمذكراتالتعلیماتتعددھوالتعمیرمیدانفياالنتباهیثیرمافانالقوانینھذهكلإلىإضافة
یطرحالذيمراألوالقوانین،التشریعیةالنصوصبدللیھاإیستندماوعادةالتعمیرلقطاعالمنظمة
. المعنیةداراتإللبالنسبةالزامیتھاومدىالتعلیماتلھذهالقانونیةالقیمةحولالتساؤل

حیثمنبارزةمكانةواحتاللھ التعمیرمجالأھمیةعلىعبریالقوانینمنالكبیرالحجمھذا إن
.المجاللھذاالدولةتولیھاالتيالكبرىھمیةاألوالقوانینصدور
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الجھويوالوطنيمستوىالعلىالتخطیطمخططاتصدورفشھدتالتخطیطدواتألبالنسبةأما
: یليكمانوردھموئيالوالو

للسیاسةالعریضةالخطوطیرسممخططھوو: SNATالعمرانیةللتھیئةالوطنيالمخطط-
مجالفيأساسیةتوجیھاتیحددوالوطنيالبعدذاتالكبرىالمشاریعإنجازأجلمنللتھیئةالوطنیة

أماكنكتحدیدالوطنيترابشغللعملیةالعامةستراتیجیةاإلتحدیدوتنمیةوالوطنيالترابتنظیم
. ئیةالوأوكانتجھویةأخرىمخططاتعلىمشاریعفرضیوالبترولیةحقولللالمناجم

للتھیئةالوطنيالمخططلتنفیذإستراتیجیةأداةیعتبر:SRATالعمرانیةللتھیئةالجھويالمخطط-
كلیبینو,SNATلمخططالمبادئوالتوجیھاتتوضیحوشرحمجالھحدودفيیتولىالعمرانیة

،منطقةلكلالجھویةالمعطیاتحسبھذاوالجھاتأولإلقلیمالمستقبلیةالصورتفاصیلجھويمخطط
المشاریعتفرضوالجھوياالقلیمتثمینلھدفموحداجتماعيواقتصاديطابعذاتوالیاتعدةبجمع
. المحليوئيالالوالبعدذاتمخططاتالعلى

المجاالت حركیةوالمحلیةللتنمیةالمرجعياالطارباعتباره: PAWالوالئيالتھیئةمخطط-
تنمیةساعد علىالذيالطبیعيالتماسكإطارتعتبرالوالیاتفإنالكبرىاألساسیةالھیاكلالجھویة و

یبادرالذيSRATالجھويوالمخططSNATمخططفيالمحددةالمبادئوالتوجیھاتحسب،األقالیم
الجھويالمخططفيالمعدةالتوجیھاتتوضیحإلىھذا األخیر یھدف، كما PAWالمخططھذابإعداد
.العمرانیةللتھیئة

وتنقض إلیھاأنینبغيالتيفھيقاعدیةمجاالتالبلدیاتباعتبار: PACالبلدیةتھیئةمخطط-
المختلفة.العمرانیةالتھیئةإستراتیجیةتحملھاالتياألساسیاتفیھاتتجسد

فيالصادر29/90رقمالقانونبموجبظھر:PDAUالتعمیروللتھیئةالتوجیھيالمخطط-
للتھیئة األساسیةالتوجھاتیحددالحضري،والتسییرالمجاليللتخطیطوسیلةوھو، 01/12/1990

على العمرانيالنسیجكانتشارمشتركةعواملتجمعھامتجاورةبلدیاتعدةأوواحدةلبلدیةالعمرانیة
ووسائلالشروبالماءأنابیبشبكةفيبلدیاتعدةواشتراكبلدیات،عدةعبرعمرانیةمستوطنةشكل 
للتھیئةالتوجیھيالمخططیأخذكمااألساسیة،والتجھیزاتالھیاكلمنوغیرھاالعمومیةالحضريالنقل

شغلمخططتوجیھاتعلىالتنمیة، ویحافظومخططاتالتھیئةتصامیمجمیعاالعتباربعینوالتعمیر
بیانیةورسوموخرائطتقنيتقریرمنوالتعمیرللتھیئةالمرجعیةصیغةویضبطویحترمھااألراضي

. وإحصائیات

،01/12/1990فيالصادر90-29رقمالقانونبموجبظھر:POSاألراضيشغلمخطط-
القواعد تحدیدإلىیھدفالحضري،المجاللتخطیطووسیلةقانونیة،عمرانیةوثیقةعنعبارةھوو

التوجیھيالمخططتوجیھاتبمراعاةذلكوالبناء،واألرضاستخدامحقوقكذاوبالتفصیل،العامة
.الموجودةالعمرانیةنسجةاألفيالتدخلنوعیحددأنھكماالتعمیر،وللتھیئة
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ولتوسعالسكنيالمجالنتاجإلالحضريالعقاركالستھالجدیدةبسیاسةالفترةھذهتمیزتوقد
: ھيالمدن

: الجدیدةالمدن-
متباینةبأھدافالمدنمنالعدیدھذایومناإلى)1962سنة (االستقاللمنذالجزائرأنجزتولقد

لھاوكلتبومرداسوھي مدینةالعاصمةمنكلم60بعدعلى1960سنةفيأنشأتجدیدةمدینةفأول
.البتروكیماویات)فيمتخصصوطنيمركزتعلیمیة (وظیفة

باستغاللنسمة، مرتبطة120000،حجمھا )الصحراء(الكبیربالجنوبمسعودحاسيمدینةثاني
.والبترولالغازواستغاللالمحروقات كاستخراج

الترقیةنظاماستفادت منصغیرةسكانیةتجمعاتوھيالنعامة،إلیزي،الطارف،البواقي،أممدینة
.التوازن اإلقلیميسیاسةضمنمحافظاتمقراتوأصبحت1984لسنةاإلداریة

سیفي على عدة مشاریع من صادقت الحكومة الجزائریة برئاسة السید مقدادالتسعیناتوفي
، 19901فبرایر 18المؤرخ في 90/95بینھا مشروع المدینة الجدیدة التي تندرج ضمن أحكام القانون 

سطیف،باتنة،قسنطینة،ومدینةالجزائر العاصمة،مثلالكبرىالمدنعلىالسكانيالضغطتزایدنتیجة 
.عنھاالضغطلفكنھذه المدحولجدیدةمدنإنشاءالمخططونارتأىحیث 

:2جدیدةمدنأربعالعاصمةالجزائرمدینةحولبرمجتحیث
جامعيوكلت إلیھا وظیفة تعلیمیة ( قطبنسمة،120000هللا) عبدسیدي(المعالمةمدینة- 

المتطورة).العلمیةواألبحاثوالصیدلة،في الطبمتخصص
معاھدإلىباإلضافةزراعيوكلت إلیھا وظیفة زراعیة (قطبنسمة،200000,:العفرون- 

.الوراثیة)الھندسةوتطویرالتنمیة الفالحیة
.للتسلیة والثقافة)ومركزریاضيقطبنسمة، وكلت إلیھا وظیفة ریاضیة (150000بوینان: - 
.صناعي)نسمة، وكلت إلیھا وظیفة صناعیة (قطب100000الناصریة:مدینة- 

مدینتین:قسنطینة فبرمجت حولھامدینةأما
جامعي قطب(نسمة، وكلت إلیھا وظیفتین تعلیمیة وصناعیة 300000منجلي:عليمدینة- 

صناعي).قطب+ بیداغوجيمقعد100000
.والریاضيالثقافيللنشاطمركزنسمة، بھا50000ماسینیسا: مدینة- 

برمجت:الجلفةمدینةفیما یخص
المتجددةوالطاقاتالنوویة،تطویر الطاقةوھيخاصطابعلھاالمدینةھذه:بوغزولمدینة- 

.الصحراءأبوابعلىالمتمیزلموقعھا
بوالیةصابرالجدیدة أوالدجدیدة، كالمدینةمدنحولھابرمجتالتيالكبرىالمدنمنالعدیدوھناك
.باتنةبوالیةأمدغاسنومدینةسطیف

74، ص 2000بشیر التیجاني، التھیئة العمرانیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1
540، ص 2005المدن الجدیدة أداة لتنمیة عمرانیة مستدامة، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة أحمد أمین،2
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:أساسیةمبادئعلىتتركزكانتبالجزائراإلستراتیجیةھذه
تخفیف الضغط على المدن الكبرى.- 
لكل منطقة.المناخیةالظروفمع، یتماشىنسبة من السكانتوفیر السكن المالئم ألكبر - 
.القصدیریةالبیوتحیاة سكانظروفتحسین- 
.االقتصاديالنشاطتحسین- 
.العمرانياالقتصادیة والنمطاألنشطةخاللمنسواءواالستدامةالبیئيالبعد- 

إال أن معظم المدن الجدیدة الجزائریة لم تصل إلى األھداف المرجوة لعدة أسباب أھمھا:
ارتباط سكان المدن الجدیدة بالمدینة األم كون عملیة انجاز المساكن دائما تسبق عملیة انجاز - 

شأنھ تخفیف الضغط على المدینة األم.المرافق والتجھیزات العمومیة رغم أھمیة ھذا األخیر والذي من 
انعدام شبھ كلي للمساحات الخضراء رغم تواجد المساحات المخصصة لھا.- 
نقص معتبر في التجھیزات العمومیة خاصة التجاریة.- 
نقص مواقف السیارات وظھور إشكالیة التنقل داخل األحیاء.- 
سوء توزیع التجھیزات.- 
ھذه المدن على المدى البعید.غیاب سیاسة ناجحة تضمن تسییر وتنمیة - 
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خالصة الفصل:

تناولنا في ھذا الفصل عنصرین أساسیین واللذان یشكالن موضوع دراستنا أال وھما التوسع 
العمراني والمدن الجدیدة .

حیث أصبحت الحاجة في السنوات األخیرة من القرن العشرین أكثر إلحاحا على إعادة النظر في 
كیفیة التحكم في التوسع العمراني وتوجیھھ، لما تشھده المدن حالیا من ضغوطات ومشاكل 

حضریة وتفاقمھا بشكل مستمر.
التحكم في توزیع السكان لذا انتھجت الدول سیاسة المدن الجدیدة بھدف توجیھ التوسع العمراني و

من جھة والنھوض باقتصاد البالد وتحسین مستوى معیشة الفرد من جھة أخرى .



دراسة اخلصائص الطبیعیة
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مقدمة :

المدینة كائن حي ینمو ویتطور ویخضع للعدید من العوامل الطبیعیة والبشریة التي فرضت نفسھا 
علیھ، وعلى سكانھ، حتى أدت إلى نموھا بمعدل سریع.

"، أن أول سؤال یطرح نفسھ على دراسة المدینة ھو: أین perryوعلى ھذا األساس یرى بیري "
التي تقوم علیھا؟ واماذا نمت ھنا ولیس في مكان اخر؟ وما ھي تقع؟ ما ھو موضعھا الذي تمثلھ األرض

؟األسباب الحقیقیة التي ساعدت على نشأتھا

دة، باإلضافة إلى الخلفیة اذا نتناول في ھذا الفصل الخصائص الطبیعیة، السكانیة والعمرانیة لمدینة سكیك
التاریخیة للمنطقة باعتبارھا أحد أھم عوامل التوسع.

نقاط أساسیة، األولى تخص الواقع الطبیعي الذي یفرض نفسھ ثالثةونتناول ھذا الفصل من خالل 
الثانیة تناولنا فیھا جملة من الخصائص السكانیة لمدینة وكیف یتحكم في توجیھ نمو عمرانھا،على المدینة 

الوضعیة الحالیة للمجال، وفي األخر تم التطرق إلى الجانب العمراني للمدینة والتي لھا دور في سكیكدة، 
من خالل معرفة الخلفیة التاریخیة لھا، مراحل قیامھا وتطورھا عبر الزمن.
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الطبیعیةالخصائصأوال: 

:تمھید

كونھا مدینة ساحلیة (یة األكثر حساسبوجودھا في أحد أھم األوساط الطبیعیة تمتاز مدینة سكیكدة 

واألكثر تضرسا، وفي نفس )ما في ذلك تراجع الساحلبتتعرض للحركات الجیومورفولوجیة الطبیعیة 

لذلك سوف نتعرف في ھذا الجزء على الخصائص الطبیعیة لمدینة ، الوقت أكثر األوساط جاذبیة للسكان

موقعھا، تضاریسھا، مناخھا...الخ، العتبارھا من أھم العوامل التي حددت سكیكدة من خالل التطرق إلى 

.الشكل الحالي واالتجاھات المستقبلیة للتوسع العمراني للمدینة

تقدیم والیة سكیكدة:-1
يكم، تقع في الشمال الشرق130یبلغ طول شریطھا الساحلي ة ساحلیة،والیة سكیكدة والی

، یحدھا من:2كم4137.68الجزائري، تتربع على مساحة 

الشمال: البحر األبیض المتوسط.-

الجنوب: والیتي قالمة وقسنطینة.-

الشرق: والیة عنابة.-

الغرب: والیة جیجل.-

م ، بعد أن كانت إحدى دوائر والیة 1974اسند إلیھا مھام مركز والیة أثناء التقسیم اإلداري لسنة 

بلدیة.38دائرة تضم 13من تتكون، قسنطینة

تقدیم مدینة سكیكدة:-2
1الموقع:- 2-1

شرق خط غرینتش،ودائرتي عرض 6°و3°تقع مدینة سكیكدة عند نقطة تقاطع خطي طول 

شمال خط االستواء،حیث تحتل موقع استراتیجي في الشمال الشرقي الجزائري،فتطل شماال 36°و°3

على البحر األبیض المتوسط وتستقر في الجزء الجنوبي من خلیج سطورة مشكلة بذلك عقدة جیدة في 

شبكة المدن،كل ھذا اكسبھا عدة خصائص وممیزات انطالقا من كونھا مركز حضاري وقطب صناعي 

.حي وكذا فال

10ص 2006تقریر مراجعة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 1
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: مدینة سكیكدة صورة جویة)01(صورة رقم 

+ معالجة شخصیةwww.googleearth.comالمصدر:

1ھكتار،حیث یحدھا من:5673مساحة قدرھا  ىتتربع عل

الشمال: البحر األبیض المتوسط -

و الحدائق الجنوب:  كل من بلدیة حمادي كرومة-

الشرق: بلدیة فلفلة -

.تویالغرب: عین الز-

.)01(انظر الخریطة رقم 

13، ص 2006تقریر المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 1
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الموقع الجغرافي،: مدینة سكیكدة)01(خریطة رقم 
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الموضع:- 2-2

ن نواة مدینة أواتجاھھ، ویعتقد توسعھو المكان التي تقوم علیھ المدینة ، حیث یتحكم في شكل ال

م والذي 41بعرض يتوضع في المجرى القدیم لوادي الزرامنة المتمثل في منخفض شبھ مستوتسكیكدة 

دیدوش مراد .يسییتجسد حالیا في الشارع الرئ

یتمیز موضع مدینة سكیكدة بكثرة العوائق الطبیعیة المتمثلة في كتلة من التضاریس الوعرة حیث 

م) ، ومن الجنوب نجد سھل 160(ىم) ومن الغرب جبل بویعل165، جبل موادر (نجد الجھة الشرقیة 

م فوق سطح البحر.42بیض المتوسط بارتفاع البحر األعلىامنة ومن الشمال تطل رالز

كل ھذا أعطى للمدینة شكال خاصا بنسیج عمراني متسلق خصوصا شماال، وشوارع كثیرة االلتواء 

ما جنوبا فھي تشكل عقدة أثر على توزیع مختلف الخدمات والشبكات التقنیة،أومحدودة االتساع مما 

ةن كثرأومن ھنا یمكن القول لى خط السكة الحدیدیة،إ،باإلضافة 44-43-03لثالث طرق وطنیة 

العوائق الطبیعیة جعلت المدینة ذات موضع معقد فرید من نوعھ یتمیز بحصانة طبیعیة من جھة وعائق 

.عمران من جھة أخرىفي وجھ ال

:التضاریس- 2-3

ذلك درجة ـوكاالنحداراتتحدید المظھر الخارجي للسطح من حیث االرتفاعات واتجاهمن المھم

استواء المنطقة .

ویتمیز السطح فیھا بالتضرسوطبوغرافیة مدینة سكیكدة في مجملھا جبلیة ومعقدة،

ة للسطح فیما یلي:وتتلخص المظاھر المكونوالتقطع وشدة االنحدار،

االرتفاعات:-1- 2-3
ففي ،یعتبر العنصر الغالب واألكثر تأثیرا على تنظیم المجال،  إذ تحتل مساحة من مجال المدینة

الجھة الشرقیة نجد سلسلة جبال فلفلة وتتجھ من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي تصل أعلى قمة بھا

جنوب غربي وتصل أعلى قمة بھا م، باإلضافة إلى الجبال العالیة ذات اتجاه شمال شرقي إلى583إلى 

م، أما الجھة الغربیة تتكون من مجموعة جبال نذكر منھا:660إلى 

م ینتھي في الجھة الغربیة الشمالیة بمنحدر 164: یتمیز بقمة ذات شكل دائري. ارتفاعھ یبلغ موادرلجب

.%15لجزء الباقي منھ یشكل سفوحا محددة ذات انحدارات معتبرة تصل إلى صخري شبھ عمودي، وا

م 160: ھي متصلة ببعضھا البعض تقریبا یصل ارتفاعھا حوالي بولقرودویعلى،ب،جبل بني مالك

.%25نفس خصائص جبل موادر ویفوق إنحدارھاام (بولقرود) ولھ238), ویعلى(بو
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وما یمیز أن انجراف التربة بھا %25م یفوق انحدارھا 501-100: ارتفاعھا ما بین كدیة الزفزاف

ضعیف مقارنة مع التضاریس األخرى.

االنحدارات:-2- 2-3
مام التوسع العمراني كما نستطیع أیعتبر االنحدار من أھم العناصر الطبیعیة التي تقف حاجزا 

مالحظة تأثیره البالغ على البنیة الحضریة بصفة عامة.

ومجال دراستنا یمتاز بتعقید التضاریس مما یبین لنا شدة االنحدار بھا وان معظم مساحاتھا عبارة عن 

منحدرات . 

)02انظر الخریطة رقم (
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): مدینة سكیكدة، خریطة االنحدارات02خریطة رقم (
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: الودیان-3- 2-3

بحیث أن واد ،ة ووادي الصفصافناألودیة المتواجدة في  مدینة سكیكدة ھي وادي الزرام

یحیط بھ حیز جبلي ،لمدینةلیةشرقالجھة الة عبارة عن ممر طبیعي یلتقي مع واد الصفصاف في نالزرام

عبارة عن أراضي وھذه المصاطب ،م20ارتفاعھاوھو متكون من مصاطب ذات ترسبات ال یتعدى 

التي تفرزھا سائلة الملوثات الب بھ صلھا مردود فالحي عالي أما واد الصفصاف فتذات خصوبة كبیرة 

.المناطق الصناعیة

الغطاء النباتي:-4- 2-3
ھكتار 785منھا ھكتار،1799أي ما یعادل 31.910/0من مدینة سكیكدة الغطاء النباتيیحتل 

ھكتار أحراش، تتواجد خصوصا في الجھة الغربیة والجنوبیة الغربیة، أھمھا 1178غابات كثیفة و 

1غابة سطورة .

2:والجیوتقنیةجیولوجیةالالخصائص- 2-4

تختلف التكوینات الجیولوجیة للموضع بین قمم الجبال والسفوح واألراضي المنبسطة. 

:ةمنطقة المرتفعال-1- 2-4
âgeحیث نجد في القمم تكوینات من الشیست و الفاسبات الذي یرجع تكوینھا إلى الزمن الثاني 

paléozoïque و یظھر بصورة واضحة في أماكن  شق الطریق وكذا االنزالق ,وتحت تأثیر المیاه

تتفتت ھذه الصخور وتمتزج بالطین والطمي وتشكل رواسب تكون غطاء والریاح (عوامل التعریة) ،

)  .                                                                                              résistantbod .rokالبادروك المقاوم (

تبر ھذه القمم قابلة للتعمیر بار وتع4لى إ2الشیست ھو عبارة عن صخر یستطیع تحمل من 

مع ارتفاع التكلفة.    لھا فھو صعب لشبكات إلیصال انسبة اللدرجة صالبتھا ، ولكن ب

أما السفوح فھي تتكون من الرواسب الناتجة عن تحول الشیست وھي متوسطة التماسك كما تتأثر 

إلىفوح عموما تعتبر مالئمة حدوث حركات كتلیة وھذه السإلىكثیرا بالماء ،حیث یؤدي تشبعھا 

.المالئمة للتعمیرمتوسطة

:المنطقة المنبسطة-2- 2-4

ة جنوبا، تتكون من نفیما یخص ھذه األراضي تقع في وادي الصفصاف شرقا ووادي الزرام

طین رملي ومن خالل بعض الدراسات لوحظ وجود طبقة أوشكلة من طین وطمي تأراضي فیضیة م

محافظة الغابات لوالیة سكیكدة1
34، ص 2006سلطاني نصر الدین، تأثیر المنطقة الصناعیة عل البیئة العمرانیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة مھندس دولة 2
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وتحتھا توجد طبقة من الشیست مغطاة ةنم في سھل الزرام10(الطین، ،الطمي الرمل) بسمك متراصة 

ىبار كما توجد المیاه الجوفیة عل1.5ىبطبقة من الرمل بأنواعھ، تصل درجة حمولة ھذه األراضي إل

مما یستلزم مراعاة كثافة وارتفاع المباني علیھا.م2ى إل0.5مستوى من السطح  بعمق 

)03انظر الخریطة رقم (

مذكرة ماجستیراسماعیلي نجوىالمصدر: 

)03خریطة رقم: (

تقنیةمدینة سكیكدة: الخریطة الجیو
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1الشبكة الھیدروغرافیة:- 2-5

مصادر المیاه سواء كانت سطحیة أو جوفیة تعتبر شرطا أساسیا للتنمیة ، نظرا لالحتیاجات إن
والحفاظ علیھا الحتیاجات مختلف األقطاب االستھالكیة.اإلمكانیاتللمیاه، لھذا یجب تقدیر ھذه المتزایدة 

ومدینة سكیكدة تتوفر على مجاري مائیة كثیرة أھمھا وادي الصفصاف  الذي یقسم تراب المدینة 
ھا وادي قسمین ویتغذى ھذا الوادي من حوض كبیر یتكون من مجاري مائیة كبیرة  من أبرزإلى

اإلضافةبوھم بدورھم یتغذون من مجموعة من الشعاب والروافد الكثیرة، العوشة، الزرامنة، قصابة... ،
وادي شادي ،القنطرة ،ووادي بني مالك بغرب المدینة ، وكل ھذه األودیة والشعاب تصب مباشرة إلى

في البحر.

وبھا عند نزول األمطار الفجائیة فتحدث تتمیز ھذه المجاري بكونھا موسمیة الجریان، یزداد منس
مصدر إلىكواد الزرامنة الذي یجري في القسم الجنوبي والذي یتحول في فصل الصیف فیضانات

البحر وال یستفاد منھا.إلىلألوبئة ومجمل ھذه المجاري تذھب 

)04انظر الخریطة رقم (

42، ص 3201مزیمز فتحیة، التحوالت الكبرى والتوجھات المستقبلیة لمدینة سكیكدة، مذكرة تخرج لنیل شھادة مھندس دولة 1
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خریطة الشبكة الھیدروغرافیة
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المناخ:- 2-6
وتموضع بالتوسع العمرانيللدراسة المناخیة أھمیة كبیرة في تحلیل المدینة وخاصة عالقتھا 

ونضرا لموقع مدینة .لذلك وجب التعرف على المناخ السائد في المنطقة، وتحلیل المعطیاتالبنایات، 

على الساحل فإنھا تمتاز بمناخ معتدل (مناخ البحر األبیض المتوسط) الذي یمتاز بشتاء رطب سكیكدة

.أھم عناصر المناخ ىإلقرطوبارد وصیف حار وجاف، وفیما یلي سنت

الحرارة:-1- 2-6
م وبأدنى °14یسود مدینة سكیكدة مناخ معتدل حیث تتمیز بشتاء معتدل بمتوسط درجة حرارة 

م ° 23كما تتمیز بصیف حار نسبیا بمتوسط درجة حرارة ،م° 7.9درجة حرارة خالل شھر جانفي 

كما ھو موضح في الشكل اآلتي:م ° 28.7وبأقصى درجة خالل شھر جویلیة

متوسط درجات الحرارة الشھریة: مدینة سكیكدة)04(شكل رقم 

2013من انجاز الطالبة باالعتماد على معطیات محطة األرصاد الجویة لسكیكدة المصدر:

التساقط:-2- 2-6

یوم ممطر،131مم سنویا خالل 830التي تصل إلى وتستقبل المدینة كمیة معتبرة من األمطار 
یوم ،أما في فصل الصیف یقدر معدل 50مم موزعة على 134حیث یسجل متوسط التساقط في الشتاء 

.أیام10ملم موزعة على 21التساقط ب
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مدینة سكیكدة التوزیع الشھري للتساقط: )05(شكل رقم 

2013محطة األرصاد الجویة لسكیكدة المصدر: من انجاز الطالبة باالعتماد على معطیات 

الرطوبة:-3- 2-6

تفعة نظرا لقرب المدینة من البحر، وھذه النسبة مر700/0معدل الرطوبة النسبیة الشھري یتعدى 
.)مارس-اكتوبر(یوم في السنة في الفترة 70حیث نجد أن المدینة تتعرض إلى ظاھرة الضباب خالل 

: مدینة سكیكدة النسبة المئویة للرطوبة)06(شكل رقم 

2013المصدر: من انجاز الطالبة باالعتماد على معطیات محطة األرصاد الجویة لسكیكدة 
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انطالقا من تحلیل معطیات المنحنى نجد أن نسبة الرطوبة مرتفعة خالل أغلب فصول السنة ماعدا 
فصل الصیف الذي تشھد فیھ الرطوبة انخفاضا محسوسا مقارنة بالفصول االخرى، حیث بلغت نسبة 

.%78.1بینما وصلت في شھر نوفمبر الى %72.7الرطوبة في شھر جویلیة 

الریاح:-4- 2-6
الرطوبة وكذا التبخر تعتبر الریاح عامل مھم في الدراسة المناخیة حیث یؤثر على درجة الحرارة،

كما أن معرفة اتجاه الریاح لھا دور مھم في تعیین مواضع التھیئة وھذا لتجنب مشاكل التلوث الناتجة عن 
المنطقة الصناعیة.

أما الریاح السائدة تكون جھتھا شمال غرب وجنوب شرق وذلك ابتداء من شھر اكتوبر حتى شھر 
الجنوبیة الغربیة تكون سائدة ابتداء من شھر جوان حتى شھر ماي، أما الریاح الشمالیة الشرقیة و

سبتمبر.

)05انظر الخریطة رقم (



الفصل الثاني: الدراسة التحلیلیة لمدینة سكیكدة

55

خریطة الریاح
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التشمس: -5- 2-6

: مدینة سكیكدة معدل التشمس)07(شكل رقم 

2013من انجاز الطالبة باالعتماد على معطیات محطة األرصاد الجویة لسكیكدة المصدر:

بعد االطالع على المنحنى نجد أن معدل التشمس متغیر من شھر ألخر حیث یكون منخفضا في 
أعلى مستوى لھ في شھر جویلیة ثم یبدأ في التناقص إلىفصل الشتاء ثم یزداد في فصل الصیف لیصل 

مجددا.
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:الصة خ

:الطبیعیة لمدینة سكیكدة  تبین لنا ما یليالخصائص بعد دراسة 

 خلیجھا المحمي بالجبال ساعد في تشكیل الموانئ، كما أن إلىباإلضافةموقعھا االستراتیجي
الطبیعة الوعرة التي تتمیز بھا تضاریسھا شكلت عائقا للتوسع العمراني خاصة الجھة الغربیة.

.مناخ البحر المتوسط والذي یتمیز باالعتدال شتاء و صیفا
 عند تساقط األمطار والفیضاناتالشبكة الھیدروغرافیة للمدینة والتي تتمیز بالجریان الموسمي

الفجائیة.
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الدراسة الدیموغرافیة للمدینة::ثانیا

خصائص السكان النوعیة عنصر ھام بكل دراسة حضریة فدراسة الدراسة الدیموغرافیةإن
بھ، فالھدف منھا فھم حقیقة نمو و السكاني وكل ما یؤثر و یتأثر والعددیة تساعدنا في فھم میكانیزمات النم

السكان وكیفیة توزیعھم الحغرافي وعلیھ یتم وضع تنظیم الستھالك المحال بشكل عقالني یلبي اختیاجات 
.السكان

تطور السكاني:ال-1

ومدینة سكیكدة یتحكم في التطور السكاني عاملین أساسیین أال وھما :الحركة الطبیعیة والھجرة
حیث تضاعف عدد 2008و1840كغیرھا من المدن شھدت تطورا سكانیا في الفترة الممتدة ما بین 

مرة.51سكانھا 

2008-1840للفترة التطور الدیموغرافي: مدینة سكیكدة )08(شكل رقم 

2012المصدر: من انجاز الطالبة باالعتماد على معطیات مراجعة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

-1840من خالل الشكل أعاله نالحظ أن النمو السكاني لم یكن منتظما خاصة في الفترة ما بین 
م وذلك راجع لعدة أسباب منھا التحوالت االقتصادیة والسیاسیة وخاصة التاریخیة حیث 1960

شھدت المدینة ارتفاع في عدد السكان بدایة الفترة االستعماریة نتیجة االستیطان وحتى بعد اندالع 
الثورة نتیجة تھجیر وحشد سكان المناطق الجبلیة بأطراف المدینة وذلك لتسھیل المراقبة.

)06(انظر الخریطة رقم
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خریطة تطور الكثافة السكانیة
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عدة تحوالت رتفاع ملحوظ في عدد السكان نتیجةشھدت المدینة بعد االستقالل مباشرة ا
:أھمھاوإداریةاقتصادیة 

 المدینة.إلىارتفاع الھجرة السكانیة الوافدة إلىانطالق األشغال بالمنطقة الصناعیة مما أدى
 م.1974والیة سنة إلىإداریاترقیة المدینة
.ارتفاع الزیادة الطبیعیة للسكان في ھذه الفترة نتیجة تحسن مستوى المعیشة والرعایة الصحیة
 قطب صناعي مھم على المستوى المحلي والوطني جعلھا نقطة جذب للسكان إلىتحول المدینة

بسبب ما توفره من مناصب عمل واستقرار وھذا واضح من خالل تزاید السكان في فترات 
كما تمیزت ھذه الفترة ، م1990إلى1966فترة الممتدة بین قصیرة وبحجم ملحوظ في ال

ألكواخ القصدیریة العنصر الذي شجع على االستقرار بالنھوض بالبلدیات الجدیدة والقضاء على ا
بالمدینة.

 فتمیزت بالركود االقتصادي وضعف االستثمار وبالتالي 1998إلى1990أما الفترة مابین
تناقص فرص العمل ،أیضا اضطرابات في حركة السكان وھذا راجع للمشاكل األمنیة التي 

بلیة الوعرة أین عرفت المدینة ھجرة جماعیة  من عرفتھا البالد والوالیة خاصة في المناطق الج
داخل الوالیة ومن خارجھا.

حیث وصل عدد واستمرت الزیادة السكانیة سواء بسبب الزیادة الطبیعیة أو الھجرة من أجل العمل 
نسمة.163618الى 2008السكان سنة 

التركیب السكاني:-2
یعتبر التركیب السكاني العمري والنوعي من أھم العوامل المؤثرة في المعالم الدیموغرافیة نظرا 

الواضح على الزیادة الطبیعیة لعالقتھا بتوزیع السكان ونموھم حسب فئات السن والنوع وتأثیرھا 
للسكان اإلنتاجیةبالقوة والتي ترتبط كلھا أخرىواتجاه الخصوبة من ناحیة والھجرة من ناحیة 

ومقدار حیویتھم.

لتركیبة السكانیة لمجال لتعتمد أساسا على معرفة صحیحة ودقیقة المستقبليفاحتیاجات التخطیط 
2008و 1998الدراسة وقد تم استخراج المعطیات من خالل نتائج التعدادات السكانیة األخیرة 

معتمدین على التقدیرات السكانیة المستقبلیة.
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تقدیر الفئات العمریةمدینة سكیكدة :)09(شكل رقم 

2012معطیات مدیریة التعمیر والبناء لوالیة سكیكدة انجاز الطالبة اعتمادا علىنالمصدر: م

وھذا یعتبر سنة)60-20الشكل نالحظ  سیادة فئة الذكور خاصة في سن العمل ( تحلیل من خالل 
كونھا الفئة النشطة في المجتمع.لنمو المدینة وتطورھاعامل ایجابي ومحفز

التركیب االقتصادي: -3
للمجتمع وھذا من خالل تحدید اإلنتاجیةمعرفة الخصائص االقتصادیة تمكننا من معرفة القدرة إن

البطالین وأیضا معرفة توزیع العاملین على مختلف النشاطات االقتصادیة.إلىنسبة القوة العاملة 

التركیبة االقتصادیة للسكانمدینة سكیكدة :)01(جدول رقم 
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17091410143059.344021123.522547614.90سكیكدة
2012ومتابعة المیزانیةمدیریة البرمجة المصدر: 

نسمة وھذا راجع نسبیا 65687من خالل تحلیل الجدول نالحظ اكتفاء في القوة العاملة والتي بلغت 
لعامل الجذب للید العاملة ولكن رغم ھذا ال تزال نسبة البطالة مرتفعة.

لنا بتحدید درجة استقطاب معرفة توزیع الید العاملة حسب القطاعات االقتصادیة للمدینة یسمحأنكما 
.كل قطاع وتفسیر ذلك لھذا قمنا بدراسة كل قطاع على حدى
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توزیع المشتغلین على مختلف النشاطات االقتصادیة : مدینة سكیكدة )02(جدول رقم 

أشغال %فالحة%المشتغلینالبلدیة
عمومیة

%خدمات%صناعة%

4021110019965775919181852863871سكیكدة
2012مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیةالمصدر: 

) %71نالحظ من خالل تحلیل الجدول استحواذ قطاع الخدمات على أعلى نسبة من المشتغلین (
والذي أصبح یمثل المحرك للنظام االقتصادي الحالي والصفة الغالبة لنشاطات السكان الحضر وھذا 

) %29والتجھیزات التي تتماشى وفق لقب مقر الوالیة ,أما النسبة المتبقیة (اإلداریةلتمركز المؤسسات 
وھذا بسیطرة النشاط الصناعي نتیجة التحول الوظیفي للمدینة األخرىفھي موزعة على باقي القطاعات 

ھكتار من األراضي الزراعیة الخصبة 2000یقارب بعد توطین المنطقة الصناعیة والتي استھلكت ما
ابھا للعمالة التي كانت تشتغل بالقطاع األول.واستقط

:خالصة

من خالل الدراسة الدیموغرافیة للمدینة نستنتج مایلي:

 مرور النمو السكاني بعدة مراحل وظروف شھدتھا المدینة وتوفر ھذه األخیرة على نسبة عالیة
ب.من فئة الشبا

على مختلف النشاطات االقتصادیة واستحواذ القطاع الثالث على أعلى نسبة توزیع الفئة العاملة
منھا.
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: الدراسة العمرانیةثالثا

سنتعرف في ھذا  الى اتجاه ومراحل التوسع العمراني بمنطقة الدراسة وذلك لنكون نظرة شاملة حول 
الوضع الراھن للعمران بالمدینة.

نشأة المدینة:-1

في وإستراتیجیةعھود قدیمة، ولقد ساھمت عدة ظروف تاریخیة إلىتعود نشأة مدینة سكیكدة 
تأسیس مدینة سكیكدة، كحصانة موقعھا وتأمین المالحة بھا، لھذا فان نشأتھا وتطورھا مر بعدة مراحل 

یة صغیرة ومحطات تاریخیة، ففي فترة الحكم الفینیقي حیث لم تكن ھناك مدینة  بل كانت عبارة عن قر
تدعى "سطورة" أقام فیھا الفینیقیون میناء صغیر محصن لیؤمن لھم حسن سیر تجارتھم، بعد نھایة 

في ید الرومان الذین قاموا )قرطاجة (مدینة لھم أخرقبل المیالد بسقوط 45الحضارة الفینیقیة عام 
بتأسیس مدینتھم بكل مرافقھا وأطلقوا علیھا اسم روسیكادا. 

روسیكادا بأكملھا واستمر وجودھم الى غایة وأحرقتم سقطت روما في ید الوندال 429سنة وفي 
المدن الداخلیة القریبة من قوافلھم والتي تمر بإنشاءوقد أولى المسلمون اھتمامھم ،الفتوحات االسالمیة

م 1830ر سنة غایة سقوط الجزائإلىعبر السالسل الجبلیة، حیث لم تحظى مدینة سكیكدة بأي اھتمام 
م توجھت أنظار المستعمر نحو المدن 1837وبعد احتالل قسنطینة سنة ،في ید االستعمار الفرنسي

فرنسا، وھكذا وقعت روسیكادا في ید إلىالساحلیة لتضمن لھم الدعم العسكري وتسھل لھم نقل الثروات 
".Philippe Ville"  ثم "Fort de Franceالفرنسیین فأطلقوا علیھا اسم "

فرنسا، واستمرت ھذه إلىم انشا المیناء لتصدیر المواد الفالحیة وبعض المعادن 1976وفي عام 
أحد األقطاب الصناعیة إلىالوظیفة حتى بعد االستقالل الى غایة السبعینات حیث تحولت مدینة سكیكدة 

وھذا رافقھ تحول في النسیج العمراني الذي أصبح المنطقة الصناعیة البتروكیماویة،بإنشاءبالوطن 
یعاني من الطلب المتزاید على السكن، والذي أفرز عنھ االنتشار الواسع للسكن الفوضوي خاصة منھ 

القصدیري في مختلف أنحاء المدینة.

:1مراحل التطور العمراني-2

فان دراسة المدن الجزائریة وعلیھلم تشھد مدینة سكیكدة تاریخا عمرانیا متواصال مثلھا مثل باقي
ي، من حیث لفھم التغیرات التي طرأت على النسیج العمرانأساسامدینة یعتبر أليالتطور التاریخي 

حجم استھالك المجال وكذا المظھر العام للمدینة.

والتي معالم المدینة الرومانیةإحیاءم، حیث تم فیھ 1838وقد تم وضع مخطط عام لمدینة سكیكدة عام 
إنشاء، ثم )الكاردو:شمال جنوب والدوكیمانوس :شرق غرب(تعامد الشوارع أيتتمیز بخطة شطرنجیة 

ومن ثم تبلور وتطور المظھر العمراني عبر عدة مراحل والتي األمنم لضمان 1939الصور عام 
ومیوالتھم في كل سنبرز من خاللھا المراحل التخطیطیة للمدینة والجوانب التي اھتم بھا المخططون 

على البنیة العمرانیة للمدینة.وتأثیراتھامرحلة 

، األرضمحركات محمد االمین، المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة في الجزائر تعمیر ام بناء، حالة مدینة سكیكدة، رسالة ماجستیر، كلیة علو1
38،39ص2002جامعة قسنطینة، سنة 
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مرحلة ما قبل االستقالل:- 2-1

:1870- 1839: األولىالمرحلة -1- 2-1
في ھذه المرحلة كان ھناك تخطیط قائم على الفصل فیما ھو مدني وعسكري، حیث كان السكن 

السكن والمنشات العسكریة فقد اقیمت أماالغربي، الخاص بالمدنیین یحتل سفوح جبال بویعلى بالجزء 
م 1843على سفوح جبال موادر للجھة الشرقیة حیث تم انشاء المستشفى العسكري والمیناء الصغیر عام 

كما امتد العمران وشغل مساحات كبیرة داخل الجدران المحیطة بالمدینة.

:1918- 1870المرحلة الثانیة: -2- 2-1

والتعمیر في ھذه المرحلة حیث ظھرت تغیرات واضحة في مجال المدینة العمرانیة، استمر البناء
ھكتار وشق نفق السكة الحدیدیة تحت جبل موارد، الذي 42لما حققتھ من منشات كتوسیع المیناء الى 

فة یبتدئ جنوبا عند المقبرة المسیحیة التي أنشأت خالل ھذه الفترة لینتھي عند المیناء ویمتد على مسا
كم.1

الزرامنة، ویستمر التعمیر إلىاما السكن فقد امتد خارج الجدران المحیطة بالمدینة لیصل جنوبا 
بالقسم الغربي من المدینة بحي االیطالیین، وقد تمیزت الخطة العمرانیة بالمدینة في ھذه المرحلة 

تزاید الطلب على األرض اضطر الفرنسیون أمامبانعطاف الشوارع تماشیا مع االنحدارات، حیث انھ 
الى استغالل مواضع صعبة التعمیر مثل بوعباز، بني مالك حیث ظھر فیھا النمط الفردي. 

:1945- 1918المرحلة الثالثة: -3- 2-1

تعتبر ھذه المرحلة فترة ما بین الحربین العالمیتین ولھا تغیرات خاصة على المدینة، فأمام نمو 
العشوائیة، وتزاید السكن نتیجة عدم وجود مخططات تنظیمیة ونقص األراضي اصبح من األحیاء

إلصالحالضروري التدخل من طرف السلطات المعنیة وكان ذلك خالل الثالثینات بوضع برنامج 
المدینة والذي یتمثل في نمطین من المباني ھما:

بنایات من نمط فیال على سفوح بني مالك-
مارات سكنیة.بنایات على شكل ع-

منھا محافظة إداريكما ظھرت في ھذه المرحلة المخازن والمستودعات ومنشات عمرانیة ذات طابع 
الدائرة...الخ .مقرالشرطة، قصر البلدیة، محطة القطار، 

:1962- 1945المرحلة الرابعة: -4- 2-1

یاء سكنیة جدیدة في بني مالك والملعب الریاضي جنوبا، أحبدأ توسع المدینة یطرح مشكال فأنشئت 
والمطار ألغراض عسكریة في الجنوب والذي حول فیما بعد لمصالح األرصاد الجویة، وقد نص 

مباني جدیدة لسد العجز المسجل، إلنشاءمشروع قسنطینة على تخصیص جزء من األراضي الزراعیة 
طلب.4000إلىم1957حیث وصل عدد الطلبات على السكن سنة 

وبالتعاون مع بلدیة سكیكدة والتعاونیة السكنیة الجزائریة حي 1959كما انشئ في ھذا االطار سنة 
مسكن نحو الجنوب وحي الناموس وحي الزیتون وحي األمل.1200مكون من 
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معالم المدینة الرومانیة، وفي بإحیاءومن ھذه المرحلة یمكن تقییم المرحلة االستعماریة بأنھا تمیزت 
أواخر الفترة االستعماریة وأمام زیادة الطلب على األرض وصعوبة الوضع لجأت السلطات الى 

كانت مھتمة االستعماریةاألراضي الزراعیة السھلة وھنا یظھر تھمیش المدینة وتنظیمھا الن السلطة 
بثروات البالد وتكریس الھیمنة الثقافیة األوروبیة.  

مرحلة ما بعد االستقالل:- 2-2

:1974- 1962: األولىالمرحلة -1- 2-2

كانت االجراءات األولى في ھذه الفترة عشوائیة واكتفت السلطات بتسییر ما تركھ المعمرون، حیث 
،یقضي بتمدید مفعول النصوص 31/12/1962تسییر المجال المبني سن قانون في رإطاتم في 

التشریعیة العمرانیة الموروثة عن االستعمار، وكذلك تنظیم األمالك الشاغرة وسجل في ھذه المرحلة بعد 
رحیل أغلبیة المستوطنین األوروبیین نزوحا كبیرا لسكان الریف والمناطق المجاورة.

من تفاقم ظاھرة األحیاء العشوائیة والبناء القصدیري، فظھر عدد كبیر من وقد زاد ذلك 
األكواخ في منطقة بوعباز وصالح بوالكروة وظھرت مجموعة من األكواخ بجانب المقبرة 

االسالمیة وحي عمار شطایبي، حیث لم تحض المدینة بأي برنامج سكني حتى صدور المخطط 
لیرامج المكملة الحیاء الزیتون، األمل، االخوة ساكر. ، وبعض ا)1973-1970(الرباعي األول

:1985- 1974المرحلة الثانیة: -2- 2-2

وفي ،1974مصاف الوالیات سنة إلىتعد ھذه المرحلة األھم في تاریخ المدینة حیث تم ترقیتھا 
نفس السنة استفادت من منطقة صناعیة ذات أھمیة دولیة جاءت ضمن المخطط الرباعي الثاني

، كما تم وضع أول مخطط عمراني لتنظیم المجال العمراني للمدینة ضمن المخطط )1974-1977(
خطط الخماسي المإطارالتوجیھي للعمران وھذا لتنظیم البرامج السكنیة والتجھیزات التي جاءت في 

مسكن مع ما یتطلبھ من تجھیزات والتي 9558اإلطارحیث برمج في ھذا )1984-1980(األول
وزعت في شكل مناطق سكنیة حضریة جدیدة، ونذكر فیما یلي أھم ھذه المناطق:

ھكتار.106.5المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة بني مالك، بویعلى في الجھة الغربیة بمساحة -
ھكتار.37.5السكنیة الحضریة الجدیدة االجر في الجھة الجنوبیة الغربیة بمساحة المنطقة-
ھكتار.135المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة الزرامنة في الجنوب مساحتھا -

المستودعات وإزالة1955اوت 20كما شرع في ھذه المرحلة في عملیة تحدید منطقة ممرات 
كما انطلقت في نفس المرحلة األشغال بالمدینة الجدیدة واد ریغة بتقدیر أنھا تستوعب والمخازن القدیمة،
أسرة من سكان المدینة وضواحیھا.2120في مرحلة أولیة 

:1990-1985المرحلة الثالثة: -3- 2-2

ة مع الثاني للمدینة، وتزامنت ھذه المرحل(DUP)في ھذه المرحلة تم انجاز مخطط التعمیر الموجھ 
تأزم الوضع االقتصادي، بسبب انخفاض أسعار النفط وما نتج عنھ من تراجع الدولة من دعمھا للمشاریع 

التنمویة العامة، وقطاع البناء خاصة أمام تزاید الطلب على السكن. كما أنھ وألول مرة منذ الفترة 
ناء مسكن فردي، االستعماریة أصبح للجزائریین الحق في شراء وبیع قطعة أرض، وتخصیصھا لب
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وجاءت سیاسة البناء الذاتي لتنافس السكن االجتماعي وتشجیع األفراد على االستثمار في البناء وفیما یلي 
أھم التحصیصات الموجھة لبرنامج البناء الفردي التي برمجت في ھذه المرحلة:

مشتتة ، مناطق)قطعة56(، سیدي احمد)قطعة546(، بولقرود)قطعة481(الغربیة األجر
قطعة.102وتضم 

األحیاءقطعة اخرى في اطار البناء الذاتي على سكان 693كما تم في ھذه المرحلة توزیع 
منطقتین سكنیتین حضریتین جدیدتین  بسعة إلنشاءالقصدیریة، كما استفادت المدینة أیضا من برنامج 

مسكن ھما:3937
ھكتار.121منطقة صالح بوالكروة على مساحة -
ھكتار.170.30منطقة بوعباز على مساحة -

:2008- 1990المرحلة الرابعة: -4- 2-2

تمیزت ھذه المرحلة بتراجع دعم الدولة للمشاریع التنمویة عامة وقطاع التعمیر والبناء خاصة، أمام 
الحق زیادة الطلب على السكن ونفاذ األراضي المالئمة للتعمیر في ظل ھذا العجز من الدولة اعطي 

مسكن، كما عرفت ھذه المرحلة القانون إلقامةوألول مرة للسكان في امتالك قطعة أرض وتخصیصھا 
م المتعلق بالتھیئة والتعمیر، وأمام األحداث التي صاحبت ھذه 1990سبتمبر 12المؤرخ في 90-29

مرحلة الحلول إلىانتقل من مرحلة التردد وإنماالمرحلة، لم یعرف مجال التعمیر تغیرا ملموسا، 
المؤقتة، كما تم توجیھ التوسع نحو جنوب المدینة أین توجد أراضي فالحیة ذات مردودیة عالیة، وظھور 
نمط جدید من السكن یدعى بالسكن التطوري. كما اھتمت بسیاسة التكثیف الحضري وخلق تحصیصات 

السكن الفردي.
)07(انظر الخریطة رقم 
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:مدینة سكیكدة التطور العمراني)07(خریطة رقم 
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:الحظیرة السكنیة بمدینة سكیكدة-3
یطغى الطابع األوروبي المتناسق على مدینة سكیكدة وھذا راجع لالستعمار الفرنسي والذي أنشأ 

م اعتمد 1838الرومانیة ،وأول مخطط عمراني للمدینة كان سنة بنایاتھ على أنقاض مدینة روسیكادا
فیھ أسلوب المدن الرومانیة التي تعتمد على المخطط الشطرنجي.

السكن إلىباإلضافةقبل االستقالل، تمیزت ھذه الفترة بظھور األحیاء العشوائیة كحي بوعباز مثال 
الجماعي كحي السیا واالخوة ساكر.

لفترة مابعد االستقالل ، نتیجة الھجرة واالنفجار الدیموغرافي ،بظھور التوسعات السكنیة تمیزت ا
السكن الفوضوي في الجھة الجنوبیة والجھة الشمالیة إلىباإلضافةلحل أزمة السكن (ZHUN)الجدیدة 

الشرقیة لحي بوعباز.

:السكن بمدینة سكیكدة )03(جدول رقم 
معدل اشغال عدد المساكن)عدد السكان (نمدینة سكیكدة

المسكن الخام
معدل اشغال 

المسكن الصافي
170914348734.905

2013المصدر: مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة سكیكدة 

أنماط السكن:- 3-1

: مدینة سكیكدة نسبة كل نمط سكني من اجمالي السكن)10(شكل رقم 

2012باالعتماد على معطیات مدیریة التعمیر والبناء لوالیة سكیكدة المصدر: من انجاز الطالبة

(08)انظر الخریطة رقم 

)فردي وجماعي(االستعماري 

الفرضي العشوائي

الفردي المنظم

الجماعي والنصف جماعي
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(08)م:الخریطة رق
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:السكن الجماعي

والمتمثل في العمارات المتعددة الطوابق، تضم مجموعة من الشقق ذات مدخل مشترك، یمثل ھذا 
من مساكن مدینة سكیكدة. ونجده متمركز في شمال المدینة وعلى حواف الطریق %51.80النمط 

، الناموس، كوبرا، الزیتون،...الخ.1954أوت 20، وتتمثل في األحیاء التالیة: فوبور، 03الوطني رقم 

: مدینة سكیكدة ،نمط السكن الجماعي)02(صورة رقم 

www.djelfa.infoالمصدر: 
السكن العشوائي:

یتمثل في البیوت القصدیریة أي األكواخ وبیوت الصفیح وینتشر ھذا النمط بخمس مناطق بمدینة 
لصناعیة، بحیرة الطیور، بوعباز وحسین لوصیف.سكیكدة: بوالكروة ،المنطقة ا

مدینة سكیكدة كانت وال تزال تعاني من ھذا النمط من السكنات والتي تحتل أراضي ذات قیمة عقاریة 
عالیة باإلضافة إلى المظھر السیئ والغیر الالئق الذي تعطیھ للمدینة.

: مدینة سكیكدة، نمط السكن العشوائي)03(صورة رقم 

www.djelfa.infoالمصدر: 
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:السكن الفردي

ل في والمتمثل في الفیالت والبناء الذاتي سواء من نمط اسالمي ،أوروبي  أو نمط حدیث المتمث
وھي موزعة خاصة على أطراف النسیج الحضري.،التحصیصات أو السكن التطوري

: مدینة سكیكدة، نمط السكن الفردي)05(،)04(رقم صورة

www.djelfa.infoالمصدر: 15/05/2014المصدر:من التقاط الطالبة 

االستعماري: السكن

.من مجموع السكن بالمدینة%21.67أغلبھا سكنات نصف جماعیة وتمثل 

االستعماريالسكن مدینة سكیكدة نمط )07(،)06(: صورة رقم

www.4algeria.comالمصدر: 

حالة المباني:- 3-2
أن المركز القدیم حالة بنایاتھ سیئة ومعظمھا یحتاج إالمتوسطة إلىحالة المباني بالمدینة من جیدة 

والذي یمثل نسبة مرتفعة، یتواجد خاصة في النمط العشوائي والقصدیري إلىباإلضافةالتدخل ھذا إلى
الشمال الشرقي والجنوب الغربي للمدینة.
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حالة المباني: مدینة سكیكدة)04(جدول رقم 
النسبة المئویةعدد المبانيحالة المباني

1304343جیدة
791527متوسطة

886030سیئة
29422100المجموع

2012المصدر: مدیریة التعمیر والبناء لوالیة سكیكدة 

المنشات العمرانیة والبنیة التحتیة بمدینة سكیكدة:-4
المرافق والتجھیزات: - 4-1

تحدید الوضعیة الحالیة للتجھیزات بالمدینة لمعرفة مدى اكتفاء سكان المدینة وتحدید العجز من المھم 
والنقائص.

التجھیزات التعلیمیة:- 4-1
: التعلیم

رغم الجھود المبذولة في قطاع التربیة بالمدینة من بناء الھیاكل القاعدیة لھذا القطاع من مدارس،
ألعداد المتزایدة من المتمدرسین فان ھذا المجھود لم یلبي كل االحتیاجات ثانویات الحتواء ااكمالیات و

ولم یحقق بعد المستوى الراقي المنشود.

التجھیزات التعلیمیةمدینة سكیكدة :)05(جدول رقم 
معدل اشغال القسمعدد التالمیذعدد األقسامعدد المؤسساتالطور التعلیمي

576552390229االبتدائي
263961454430المتوسط
163021231531الثانوي

2012المصدر: مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة سكیكدة 

30من خالل الجدول نالحظ أن ھناك اكتظاظ باألقسام نوعا ما ، حیث یبلغ معدل إشغال القسم 
النزوح العشوائي نحو المدینة أما فیما یخص توزع لى إتلمیذ  لكل األطوار، ویرجع ھذا بالدرجة األولى 

ھذه التجھیزات فھو حسن ألنھا تغطي جمیع األحیاء في المدینة بشكل متساو على العموم.
:التكوین والتمھین

التجھیزات التكوینیة : مدینة سكیكدة )06(جدول رقم 
عدد المتربصینقدرة االستیعابالعددالمؤسسة

E.N.S.E.T01400536
01350428مدرسة الشبھ طبي

01400552المعھد التكویني للتعلیم
المعھد التكویني 

الزراعي
01230258

2012المصدر: مدیریة البناء والتعمیر لوالیة سكیكدة 
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خالل ما سبق نالحظ نقص في التجھیزات التعلیمیة وخاصة منھا التكوینیة والمھنیة والتي على من
الھیئات المعنیة تداركھا عن قریب لألھمیة البالغة لھذا التجھیز.

التجھیزات الصحیة :- 4-2
االختناق إن معظم التجھیزات الصحیة تتركز في وسط المدینة والتي ساعدت في تفاقم مشكل  

المروري  وكثرة الوافدین ذوي االحتیاجات الصحیة إلى المدینة باإلضافة إلى أن أغلبھا ذات قطاع 
خاص.

التجھیزات الصحیة: مدینة سكیكدة )07(جدول رقم 
الحالةالعددالتجھیزات الصحیة

جیدة02مستشفى
جیدة05عیادة متعددة الخدمات

جیدة04مركز صحي
جیدة05قاعة عالج

جیدة02مخبر
2014لمصدر: مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة سكیكدة ا

من خالل الجدول الجدول  نالحظ قلة التجھیزات الصحیة والتي تعیق تلبیة  احتیاجات كافة السكان 
ھذا القطاع.لتي تسمح لھا بتطویر بالرغم من المؤھالت التي تملكھا وا

: مدینة سكیكدة، المستشفى الجدید)08(صورة رقم 

15/05/2014المصدر: من التقاط الطالبة 

التجھیزات اإلداریة:- 4-3
.من عالمات تحضر المدینة مدى توفر التجھیزات االداریة وتوزیعھا ومدى تلبیة حاجیات السكان

أھم التجھیزات االداریة : مدینة سكیكدة )08(جدول رقم 
الموضعالحالةالعددالتجھیزات االداریة

المركز القدیمجیدة01مقر الوالیة
المركز القدیممتوسطة01مقر الدائرة
المركز القدیمجیدة01مقر البلدیة
المركز الجدید،مرج جیدة03فرع بلدي

500الذیب، حي 
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مسكن
المركز الفدیم،المركز جیدة02قصر العدالة

الجدید
المركز الجدیدجیدة 01دار المالیة 
المركز القدیم،المركز جیدة02أمن الوالیة

الجدید
مدیریة الصحة 

والسكان
المركز القدیمجیدة01

مدیریة األشغال 
العمومیة

المركز القدیمجیدة01

حي عیسى بوكرمةجیدة01مدیریة التجارة
المركز الجدید،حي جیدة02مدیریة النقل البري

مرج الذیب
المركز القدیمجیدة01مدیریة النقل البحري

المركز القدیمجیدة01البنك المركزي
2008المصدر: مراجعة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

من خالل جدول التجھیزات اإلداریة نالحظ أن ھناك اكتفاء نوعا ما من حیث العدد ولكن ھناك 
اختالل من ناحیة التوزیع فمعظمھا تتجمع بالمركز القدیم والذي یشھد درجة اختناق عالیة في حركة 

توزیع المرور نتیجة ضیق الطرقات بالمركز القدیم وقلة باحات وقوف السیارات  مما یستدعي إعادة
التجھیزات أو خلق نقطة استقطاب جدیدة لتخفیف الضغط عن المركز القدیم .

: مدینة سكیكدة:دار البلدیة)10(صورة رقم : مدینة سكیكدة، المجلس القضائي)09(صورة رقم 

www.google.dz/imgres:   المصدر15/05/2014المصدر: من التقاط الطالبة 
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:التجھیزات الثقافیة والدینیة- 4-4
أھم التجھیزات الثقافیة والدینیة : مدینة سكیكدة )09(جدول رقم 

الموضعالحالةالعددالتجھیزات
المركز القدیمجیدة01المسرح البلدي

المركز القدیمجیدة01المسرح الروماني
المركز القدیم،المركز جیدة03المركز الثقافي

الجدید
االخوة ساكرجیدة01دار الشباب

المركز القدیم،المركز متوسطة03مكتبة
الجدید

المركز القدیممتوسطة01مدرسة موسیقیة
المركز القدیممتوسطة01مدرسة بلدیة الفنون

القدیمالمركزمتوسطة06سینما
-جیدة14مسجد
الزفزاف،بوعباز،القبیة،..-04مقبرة
المركز القدیممتوسطة02كنیسة

2014المصدر: مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة سكیكدة 

من خالل الجدول نالحظ أن التجھیزات الثقافیة والدینیة مثلھا مثل التجھیزات السابقة متجمعة بنقطة 
والنقص الشدید  لھذه التجھیزات خاصة بمركز المدینة أما باقي األحیاء فتعاني التھمیش)كتلیة (واحدة 

التجھیزات الثقافیة مما جعل وجھة جمیع سكان المدینة نحو المركز  والذي یخلق نفس المشكل اكتظاظ 
حركة المرور .

: مدینة سكیكدة، المسرح البلدي)11(صورة رقم 

www.google.dz/imgresالمصدر:
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التجھیزات الریاضیة والترفیھیة:- 4-5
بالنسبة لھذا النوع من التجھیزات فھو عكس التجھیزات السابقة فمعظمھا یتواجد باألحیاء السكنیة 

أما ولیس بمركز المدینة نظرا لما تحتاجھ من مساحات واسعة وخضراء وبعیدة عن زحمة السیارات ،
بالنسبة للعدد فھو ال بأس بھ نوعا ما.

التجھیزات الریاضیة والترفیھیة : مدینة سكیكدة )10(جدول رقم 
الموضعالحالةالعددالتجھیزات

1955اوت 20حي جیدة01المركب الریاضي
-جیدة08قاعة متعددة الریاضات

-متوسطة06حدیقة عمومیة
1955اوت 20حي جیدة01مسبح

-متوسطة09ساحة للعب
2014لوالیة سكیكدةالمصدر: مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة

من خالل الجدول والمعاینة المیدانیة ألغلبیة ھذه التجھیزات الحظنا أن أغلبیتھا  تفتقد للرعایة 
الى أنھا تعاني من انعدام المحافظة من واالھتمام من قبل السلطات المعنیة من تمویل وتھیئة باالضافة

قبل السكان .
فیما یخص توزیع ھذه التجھیزات فھو نسبي  فبعض األحیاء تنعدم بھا مرافق الترفیھ واخرى تحتوي 
أماكن  للعب األطفال مھیأة جزئیا و مساحات خضراء أما  األحیاء المجاورة لمركز المدینة فتحتوي على 

ھیة بحالة جیدة.مرافق ریاضیة وترفی
: مدینة سكیكدة، ساحة أول نوفمبر)12(صورة رقم 

15/05/2014المصدر: من التقاط الطالبة 
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التجھیزات التجاریة والخدماتیة:- 4-6
وھي تتلخص في مختلف المنشات التجاریة تعتبر الوظیفة التجاریة من أقدم الوظائف بمدینة سكیكدة

.والخدمیة ،فھي عبارة عن مركز تجاري وخدماتي كبیر جعلھا مركز استقطاب للعدید من السكان

التجھیزات التجاریة والخدماتیة : مدینة سكیكدة )11(جدول رقم 
الموضعالحالةالعددالتجھیزات
المركز القدیم،حي مرج جیدة-متوسطة02سوق مغطى

الذیب
المركز القدیم،المركز جیدة03مركز تجاري

اوت 20الجدید، حي 
1955

المركز الجدیدمتوسطة01محطة بریة
المركز القدیمجیدة01محكة سكة حدیدیة
محطة البحریة 

المركزیة
المركز القدیمجیدة01

حي مرج الذیب،حي جیدة03محطة بنزین
20حي مسكن،600

1955اوت 
المركز القدیم، المركز جیدة12بنوك

الجدید
المركز القدیم،المركز جیدة08وكاالت التأمین

الجدید
المركز الجدیدجیدة01محطة تیلیفیریك
المركز القدیم،المركز جیدة02الحمایة المدنیة

الجدید
2014سكیكدة المصدر: مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة 

من خالل الجدول نالحظ أن قلب المدینة ھو المركز التجاري والنقطة الحیة بالمدینة بالرغم من انشاء 
محالت تجاریة وأنشطة متعددة الخدمات ال یزال مركز المدینة یعاني من االختناق وھذا لعدم توفر 

بالمركز وتخفف عنھا الضغط الذي یعانیھ المساحات الكافیة بالمدینة النشاء مراكز تجاریة منافسة للتي
المركز

)09(انظر الخریطة رقم 
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خریطة التجھیزات
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الصناعة والنشاطات:- 4-7
: المنطقة الصناعیة الكبرى

والتي تعتبر أھم قطب صناعي بالبالد ، تغطي م1968أنشأت المنطقة الصناعیة البتروكیماویة عام 
كلم على طول الساحل،.4.4ھكتار، وتمتد على مسافة 1195مساحة 

كان إلنشاء ھذه المنطقة الصناعیة األثر البالغ في التغییر الجذري لوظیفة المدینة والتي حولت من منطقة 
لم نقل العالمي.زراعیة فالحیة إلى أھم مدینة صناعیة على المستوى الوطني إن 

: مدینة سكیكدة، المنطقة الصناعیة الكبرى)13(صورة رقم 

www.4algeria.comالمصدر: 

:المنطقة الصناعیة الصغرى
ھكتار 35بمحاذاة واد الصفصاف، تتربع على مساحة تقدر بتقع غرب المنطقة الصناعیة الكبرى،

قطعة مخصصة للنشاطات المختلفة وبعض الصناعات الصغیرة منھا: صناعة الخشب، 39وتتكون من 
صناعة االلومنیوم، صناعة مواد التنظیف ومواد البناء،... الخ 

كما یتواجد داخل النسیج العمراني للمدینة مصنع لصناعة العجائن.

الھیاكل القاعدیة والبنى التحتیة:- 4-8
تتمثل فیما یلي:شبكة المواصالت: -1- 4-8
:الطرق

تتوفر المدینة على شبكة ھامة من الطرقات حیث تخترقھا ثالث طرق وطنیة باإلضافة إلى طرق 
كلم.69.695بلدیة تربطھا بالبلدیات المجاورة والتجمعات المحیطة بھا ،ویبلغ طولھا داخل البلدیة 
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نصیب نوع الطرق من إجمالي الطرق : مدینة سكیكدة، (12)جدول رقم 
النسبة المئویةنوع الطرق

23.22الطرق الوطنیة
46.06الطرق الوالئیة
31.71الطرق البلدیة

2008مراجعة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

)10(انظر الخریطة رقم 
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 :خط السكة الحدیدیة
للسكة الحدیدیة دور ھام في میدان النقل وخاصة بالنسبة لمدینة سكیكدة كونھا مدینة ساحلیة تحتاج الیھا 

Saintمن طرف 1870اوت 26الى المیناء، انشأ أول خط سكة حدیدیة ب -لنقل البضائع من
Charles كلم ویضم خطین:110،ویبلغ طول الشبكة

یمر وسط المدینة باتجاة المیناء ومحطة القطار.األول:
یتجھ نحو المنطقة الصناعیةالثاني:
:خط التلیفریك

یعتبر من أفضل أنواع النقل ألنھ غیر ملوث  وتوقیتھ محدد وال یعاني من االختناق المروري ویضم 
على مرورا بمحطة محمد عربة،  یكون التنقل فیھا بین حي بوعباز الى مرتفعات بوی36خطین یضمان 

بوضیاف.
: مدینة سكیكدة، محطة التیلیفیریك)14(صورة رقم 

www.4algeria.com: المصدر
 :الموانئ

على مركب مینائي جعلھا من أھم المدن المینائیة في الشرق الجزائري فھي تختوي تحتوي مدینة سكیدة
على:
.میناء جدید خاص بالمحروقات
.( قدیم) میناء مختلط للبضائع والمحروقات
.میناء للصید بسطورة
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: مدینة سكیكدة، المركب المینائي)15(صورة رقم 

www.4algeria.comالمصدر: 

: مدینة سكیكدة،المیناء التجاري)17(صورة رقم مدینة سكیكدة، میناء الصید البحري:)16(صورة رقم 

www.4algeria.comالمصدر: www.4algeria.comالمصدر: 

1شبكة الكھرباء:-2- 4-8

شبكة كبیرة من الخطوط الكھربائیة تمكنھا من تزوید سكان التجمعات وما جاورھا.تمر بسكیكدة
تتزود البلدیة بالطاقة الكھربائیة عن طریق خطین للتوتر :عالي ومتوسط.

.%97.11نسبة تغطیة المدینة بالكھرباء 
شبكة الھاتف:-3- 4-8

، فھي تحتوي على %10.99المدینة نقص كبیر في میدان االتصاالت حیث تبلغ الكثافة الھاتفیة تعرف
خط فقط.13520مركزین للھاتف باستطاعة اجمالیة قدرھا 

2006مراجعة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 1
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شبكة الغاز: -4- 4-8
یتم تزوید المدینة بالغاز باتباع نظامین للتوزیع بواسطة محطة الغاز الواقعة جنوب المنطقة الصناعیة .

.شبكة الضغط المتوسط: وتقطع المدینة عبر الطرقات الرئیسیة وتمتد حتى تجمع حمادي كرومة
.شبكة الضغط المنخفض: تزود النسیج الحضري القائم

شبكة المیاه الصالحة للشرب:-5- 4-8
ودة في تزود حالیا مدینة سكیكدة بالمیاه الصالحة للشرب من سد زردازة باالضافة الى االبار الموج

كل من الحروش ورمضان جمال، ھذا مع وجود محطتي ضخ األولى بجانب المقبرة المسیحیة والثانیة 
جنوبا عند قدم جبل بویعلى، وتعاني المدینة من استھالك كمیات كبیرة من المیاه من طرف المنطقة 

الصناعیة.
شبكة الصرف الصحي:-6- 4-8

د ومزدوج، وتتمیز ھذه الشبكة بتدھور كبیر وعدم تملك المدینة نظامین للصرف الصحي موح
تالؤمھا مع حجم السكان كما أن ھذه المیاه ترمى بدون معالجة.
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خالصة الفصل:

الدراسة التحلیلیة لمدینة سكیكدة  جعلتنا نحدد عدة خصائص لھا أھمھا:

 وتطل على البحر األبیض المتوسط.الموقع االستراتیجي الھام للمدینة حیث تتوسط تراب الوالیة
.طبیعة تضاریسھا شكلت عائقا أمام التوسع العمراني للمدینة خاصة بالجھة الغربیة
.مناخ معتدل شتاء وصیفا
 ذات نسبة عالیة من فئة الشباب.-نتیجة لتسارع وتیرة النمو-قوة بشریة جد معتبرة
 الثالث الخدمات.تنوع النشاطات االقتصادیة وتركز األغلبیة بالقطاع
 تركز معظم المرافق في وسط المدینة وقلتھا في األحیاء االخرى مما أدى الى انعدام المراكز

الحضریة الثانویة بالمدینة.
.التطور المجالي المتسارع ناتج عن النمو السكاني والصناعي
 الطبیعیة اضافة التوسعات العمرانیة كانت على حساب األراضي الزراعیة وذلك لوجود العوائق

الى المنطقة الصناعیة.
.عدم التجانس في النمط المعماري بین المركز القدیم للمدینة والتوسعات الجدیدة
 تشكل المدینة قطبا اقتصادیا ھاما وذلك الحتوائھا على منطقة صناعیة ھامة  ومیناء صناعي

وتجاري وبنیة تحتیة باإلضافة إلى الحركة التجاریة الھامة.

من خالل الدراسة التحلیلیة لمدینة سكیكدة تبین لنا أنھا تعاني من طلب كبیر على المساحات 
السكنیة  وذلك ضمن مساحة عقاریة جد محدودة بسبب العوائق الطبیعیة والبشریة، وبناء على ھذه 

المعطیات سوف نحاول في الفصل الموالي أن نجد موازنة مقبولة بین ھذین النقیضین.



- مؤهالت املوقع واالٕماكنیات العمرانیة-املدینة اجلدیدة بوزعرورة
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مقدمة الفصل:

بمجيء المنطقة الصناعیة فإنشاء تھاتعرف مدینة سكیكدة مشاكل عدیدة، ازدادت حد
ھذه األخیرة أدى إلى نزوح ریفي كبیر، جعل مشكلة البیوت القصدیریة الموروثة عن 

االستعمار، تتفاقم أكثر فأكثر وشكل ضغطا حادا على المساكن والمرافق والمنشآت 
دة والوحدات االقتصادیة، وھذا ما دفع السلطات المحلیة إلى خلق عدة مناطق حضریة جدی

كانت في أغلب االحیان على حساب األراضي الفالحیة أو األراضي المعرضة (
وفق سیاسة توسع عمراني لحل المشاكل اآلنیة وعدم استغالل اإلمكانیات )للفیاضانات

.الموجودة داخل النسیج العمراني، أدت إلى تشبع األراضي القابلة للتعمیر

ة األراضي للتعمیر بمدینة سكیكدة وأھم وسنتطرق في ھذا الفصل إلى مدى صالحی
العوائق التي تواجھ عملیة التویع العمراني بھا، وكیف یمكن للمدینة الجدیدة بوزعرورة حل 

اشكالیة التوسع العمراني بالمدینة القائمة القدیمة. 
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وال: التوسع العمراني بمدینة سكیكدةأ

ھا ال یقدم بالرغم من االحتیاجات الضخمة التي تحتاجھا مدینة سكیكدة حالیا ومستقبال، إال أن مجال
الكثیر من األراضي الصالحة للتعمیر. 

وبمطابقتھا ،باالستناد إلى المتغیرات والخصائص المدروسة في الفصل الثانيفمن خالل ما تقدم و
.ى تصنیف األراضي حسب درجة مالئمتھا وقابلیتھا للتعمیرفیما بینھا، نخلص في ھذا الفصل إل

تحدید صالحیة األراضي للتعمیر:-1

: مدینة سكیكدة تصنیف األراضي حسب قابلیتھا للتعمیر)13(جدول رقم

النسبة المئویةالمساحات بالھكتارالمناطق
111765.80المساحة المشغولة

19.871.17مالئمة
844.94متوسطة المالئمة

476.9228.09غیر مالئمة
1697.80100المساحة الكلیة

2013المصدر: مدیریة التعمیر والبناء لوالیة سكیكدة 

ال تمثل إال نسبة ضئیلة جدا إن المساحات المالئمة والمتوسطة المالئمة للتعمیر بمدینة سكیكدة
وتظھر في شكل قطع صغیرة ال تسمح بإنشاء أي نوع من العمران الحضري فأحسن استغالل لھا یكون 

على شكل مساحات خضراء.
أما فیما یخص المساحات الغیر مالئمة فتحتل أكبر نسبة من مجموع مساحة المدینة، وتتمثل أساسا 

التي ال تسمح بالتعمیر، وإن سمحت فتكلفة تعمیرھا باھضة، باإلضافة إلى في األراضي شدیدة االنحدار و
األراضي ذات القیمة الفالحیة العالیة.

یمكن استرجاع بعض المواضع بالمدینة سواء عن طریق استغالل الجیوب الشاغرة أو عن طریق 
ھدم البیوت المتردیة واألحیاء القصدیریة وإعادة استغالل مجالھا، ولكن في كلتا الحالتین االستغالل 

كما أن تعمیر یتطلب دراسات معمقة وأسالیب متطورة كون التدخل ھنا یتم في نسیج قدیم وجد حساس، 
ھذه المساحات یجب أن یتم مع المحافظة على المظھر العام لوسط المدینة وكذلك عن شخصیتھا 

المدینة أو بمحاذاتھ.التاریخیة، فأغلب ھذه المساحات تتواجد بمركز
)11(انظر الخریطة رقم 
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خریطة قابلیة األرض للتعمیر
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عوائق التوسع العمراني بمدینة سكیكدة-2
من المعروف أن االرتفاقات تعتبر عائقا أمام عملیة التوسع العمراني، لھذا یجب أن تؤخذ بعین 

االعتبار عند التخطیط وھنا نوعان من العوائق: عوائق طبیعیة وأخرى فیزیائیة أي من صنع اإلنسان.
العوائق الطبیعیة:- 2-1

إن العوائق الطبیعیة لھا تأثیر كبیر على عملیة التوسع العمراني ومن بینھا:

الذي یحد اتجاه توسع المدینة في الجھة الشمالیة للمدینة، رغم أن البحر أصبح البحر المتوسط:-1- 2-1
ال یعتبر عائقا أمام التوسع بالنسبة لبلدان أخرى لتوفر اإلمكانیات.

یث تغطي أكبر العناصر التي تأثر على تنظیم المجال بمدینة سكیكدة حوھي من الجبال: -2- 2-1
من المساحة اإلجمالیة للمدینة تتوزع في كل من الجھة الشرقیة والجھة الغربیة 1/3المساحة الجبلیة 

للمدینة ومعظمھا متصلة ببعضھا البعض.

أفریل 18و17التربة بمدینة سكیكدة یومي حسب الیوم الدراسي النزالقاتانزالقات التربة: -3- 2-1
ببلدیة سكیكدة، یمكننا تجزئتھا إلى مناطق معرضة لالنزالق ومناطق منزلقة.2005
 603مساحة تقدر ب مناطق معرضة لالنزالق: تتمیز بقدرتھا على االنزالق وھي تمتد على

ھكتار.
ي مناطق خالیة من التعمیر مناطق منزلقة: وھي مناطق تعرضت سابقا لالنزالق وقد تكون ف

ھكتار.102أو معمرة وھي تشغل مساحة تقدر ب 

الفیضانات ظاھرة طبیعیة تحدث عندما یزید منسوب المیاه في الوادي لیفوق الفیضانات:-4- 2-1
مستوى ضفافھ فیطغى علیھ.

ومدینة سكیكدة تعرضت إلى عدة فیضانات نذكر منھا:

 م.1957فیضانات
 م.1984فیضانات
 م.2004فیضانات

تمس عامة ھذه الفیاضانات األراضي المحاذیة لضفاف واد الزرامنة وواد الصفصاف.

أما فیما یخص األراضي المتضررة من ھذه الظاھرة الطبیعیة نذكر:

.حي اإلخوة ساكر
.حي اإلخوة سعدي
 م.1955أ,ت 20حي
.حي مرج الذیب
.حي صالح بوالكروة
.حي األخوة عیاشي

ھكتار.316المساحة المعرضة للفیضانات حوالي تقدر 
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وھي من بین أھم العوائق الطبیعیة التي تحد من التوسع العمراني خاصة األراضي الفالحیة:-5- 2-1
كون مدینة سكیكدة تزخر باألراضي الفالحیة ذات المردود العالي.

العوائق الفیزیائیة:- 2-2

ظھور المنطقة الصناعیة لمدینة سكیكدة كان لھا األثر اإلیجابي في شتى المنطقة الصناعیة:-1- 2-2
النواحي االجتماعیة واالقتصادیة إال أن معظم المناطق الصناعیة الموجودة في الجزائر تعتبر عائقا أمام 

توسع المدن، وبالتالي فقد كان للمنطقة الصناعیة لمدینة سكیكدة الجانب السلبي أیضا والمتمثل في:
.ظھور مشاكل بیئیة خطیرة یمكن أن تكون كارثیة للبیئة العمرانیة
 كم.3إلى 2تعتبر من بین أكبر العوائق الموجودة بمدینة سكیكدة فارتفاقھا ما بین
 ھكتار.1275استھالكھا المجالي الواسع لمساحات زراعیة خصبة تقدر ب
وحدة موضعھا ووضعھا خطیر.12وحدة مكونة للمنطقة الصناعیة نجد 35بین من

تعتبر المنطقة الصناعیة خطر یھدد المناطق الحضریة المجاورة لھا بانفجاراتھا المتكررة والتي 
.ألحقت خسائر مادیة ومعنویة على مستوى المدینة

ا بینھا وبین النسیج التي تشترط ارتفاقتعتبر من العوائق الفیزیائیة الخطوط الكھربائیة: -2- 2-2
العمراني، فبینما تستمر المدینة في التوسع تجد نفسھا أما ھذا العائق والذي یسبب انفصال وتقطع في 

النسیج مما ینعكس سلبا على المظھر العام للمدینة.

 ج متر كارتفاق بینھا وبین النسی60كیلو واط، تتطلب 400خطوط كھربائیة عالیة التوتر
العمراني.

 متر كارتفاق.30كیلو واط تتطلب 220خطوط كھربائیة مرتفعة التوتر
 متر كارتفاق.15كیلو واط تتطلب 60خطوط كھربائیة متوسطة التوتر

یتم تزوید مدینة سكیكدة بالغاز الطبیعي عن طریق أنبوب نقل الغاز أنبوب الغاز الطبیعي: -3- 2-2
ة، وحسب المصالح المعنیة فإن ھده األنابیب تتطلب رواق أمان قدر ب المتواجد جنوب المنطقة الصناعی

والتي تعتبر مناطق غیر قابلة للتعمیر.متر 75

متر بینھا و بین النسیج 35اذ تتطلب منطقة ارتفاق تقدر ب : 44–03الطرق الوطنیة -4- 2-2
العمراني .

باإلضافة إلى خط السكة الحدیدیة.

من مساحة المدینة لم یستغل وھي عموما أراضي %34.20أنھ لم یبقى إال نسبة نستنتج مما سبق 
غیر صالحة للتعمیر مما یوحي بنفاذ األراضي للتعمیر.
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- مؤھالت الموقع واإلمكانیات العمرانیة –ثانیا: المدینة الجدیدة بوزعرورة

تمھید:       

تقع بین مدینتین إقلیمیتین قسنطینة وعنابة، تتمیز بوجود مدینة سكیكدة، مركز اقتصادي وصناعي،
قطب صناعي ذو أھمیة وطنیة ودولیة باإلضافة إلى الوظیفة المینائیة .

وقد أدى ھذا الموقع االستراتیجي الممیز داخل البنیة الحضریة الوطنیة واإلقلیمیة إلى نمو حضري سریع 
لنمو نحو الضواحي وتطورھا على شكل بقع زیتیة، وھذا وتشبع المدینة، وساھم ھذا األخیر إلى دفع ا

نتیجة تتابع عملیات بناء السكن وغیاب الكیانات الحضریة، كل ھذا على حساب األراضي الزراعیة.

وقد سببت ھذه الحالة خلال في العالقة بین الھامش والمركز إثر تشبع ھذا األخیر، واالعتماد الكامل علیھ 
لخدمات، البنیة التحتیة،...الخ، فزاد من حدة اختناق المدینة.فیما یخص التجھیزات، ا

ولتخفیف الضغط على المدینة األم وتحسین الظروف المعیشیة للسكان من توفیر السكن وشتى الخدمات 
والتجھیزات تم اقتراح بناء المدینة الجدیدة بوزعرزرة ببلدیة فلفلة.

مقدمة حول بلدیة فلفلة:-1

ع استراتیجي على الشریط الساحلي شمال شرق والیة سكیكدة، تحدھا ثالث بلدیات:تحتل بلدیة فلفلة موق

بلدیة جندل من الشرق والجنوب الشرقي.-
بلدیة حمادي كرومة من الجنوب الغربي.-
بلدیة سكیكدة من الغرب.-
الیحر المتوسط من الشمال.-

سكیكدة، (التي تضم أربع بلدیات حسب التقسیم اإلداري فإن بلدیة فلفلة تابعة لتقسیم دائرة سكیكدة و
كما ھو موضح في الخریطة رقم .)حمادي كرومة، الحدائق وفلفلة

بلدیة سكیكدة ببلدیة فلفلة، وتقدر المساحة اإلجمالیة لھذه األخیرة بحوالي 12یربط الطریق الوالئي رقم 
.2008نسمة سنة 295008ھكتار مع اجمالي سكان یقدر بـ 6919

لفلة أربع تجمعات:وتضم بلدیة ف

التجمع الرئیسي واد ریغة.-
التجمع الثانوي صالح شبل.-
التجمع الثانوي العالیة.-
مسكن في 144التجمع الثانوي بوزعرورة: یمثل أصغر تجمع ثانوي بعد تجمع العالیة، یضم -

نطاق برنامج البناء الریفي  .
)12(انظر الخریطة رقم 
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المدینة الجدیدة بوزعرورة:-2

ھكتار موجھة للتوسع على المدى القریب، المتوسط والبعید حسب 204یغطي المجال مساحة 
المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر.

تقع المدینة في الجھة الشمالیة الشرقیة للمدینة یحدھا:

واد ریغة من الجھة الشمالیة الشرقیة .-
ة الشمالیة الغربیة.البحر المتوسط من الجھ-
واد الغوط من الجھة الجنوبیة الغربیة.-
-

األھداف المحددة للمدینة الجدیدة بوزعرورة:-3
ھناك عدة أھداف أساسیة مطلوب تواجدھا عند إنشاء أي مدینة جدیدة، ویمكن تصنیف أھداف 

إنشاء المدینة الجدیدة بوزعرورة إلى ثالث مجموعات رئیسة :

االجتماعیة:األھداف- 3-1
 توفیر فرص اإلسكان المتنوعة التي تلبي كافة احتیاجات فئات السكان المختلفة سواء من حیث

أحجام األسر أو من حیث المرتبة االجتماعیة و أیضا من حیث الثقافة والعادات االجتماعیة 
الخاصة بمدینة سكیكدة.

بماوالنوعیةالناحیة الكمیةمنالسكاناحتیاجاتكافةتلبيالتياالجتماعیةالخدماتكافةتوفیر
.واقتصادیااجتماعیابھمالخاصةوالطبیعةیتفق
واالجتماعي.االقتصاديالتأمینعناصرفیھاتتحققمناسبةعملفرصإیجاد

األھداف االقتصادیة:- 3-2
األشملعلى مستوى اإلطاراقتصاديتوازنتحقیقإلىتھدفجدیدةاقتصادیةقواعدخلق

.الوالئي واإلقلیمي
المناطق النائیة المجاورة فياالستثماروفرصوالمواردلإلمكانیاتاالقتصادیةالتنمیةتحقیق

.للمدینة الجدیدة وإحیائھا
الخارجیةاألموالرؤوسواجتذاباالستثمارتشجیع.


األھداف العمرانیة:- 3-3
المستدامةالتنمیةإستراتیجیة معیتوافقبماالقوميىالمستوىعلالعمراننمطتشكیلإعادة

.والقضاء على شتى أنواع السكن التي تخل بالمظھر العام للمدینة خاصة البیوت القصدیریة 
الوالیةخریطةأرجاءكافةىعلوالسكانیةالعمرانیةللتركیزاتالمتوازنالتوزیع.
أي المدینة األم القائمالحضريالمركزفيواألنشطةالسكانتركزعنالناتجةاالختناقاتإزالة

.سكیكدة
الوالیةمساحةكاملىعلوالسیادةالعلیااألمنیةاألھدافلتحقیقاالستراتیجياالنتشار.
.حمایة األراضي الزراعیة حول مدینة سكیكدة
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موقع المدینة وخصائصھ الموضعیة:-4
الموقع:- 4-1

مما یعطیھا واجھة موقع استراتیجي یطل على البحر المتوسطتحتل المدینة الجدیدة بوزعرورة
طبیعیة سیاحیة خالبة تعمل على اجتذاب السكان وبالتالي تطور المدینة، أیضا یعتبر موقعھا عنصرا 

الجتذاب االستثمارات خاصة كونھا تحتوي على مساحات شاسعة للتوسع على المدى المتوسط والبعید 
مما  یجعلھا تتمتع بنسیج عمراني منسجم ومتواصل مستقبال.نحو الجنوب دون أي عوائق 

، موقع استراتیجي: مدینة بوزعرورة)18(صورة رقم 

2014المصدر: مدیریة البناء والتعمیر لوالیة سكیكدة 

:اإلتصالیة- 4-2
بسھولة االندماج في شبكات المواصالت حیث ترتبط بشبكة قویة تربطھا یمتاز موقع مدینة بوزعرورة

في الجھة الشمالیة، 18بالمدینة األم وباقي التجمعات المحیطة بھا وتتمثل أھمھا في الطریق الوطني رقم 
الذي یتخللھا من الجنوب نحو الشمال، وھذا یساعد في جذب 12باإلضافة إلى الطریق الوالئي رقم 

وسھولة االتصال بالمحیط الخرجي للمدینة كما أنھ یلعب دور كبیر في تنمیة المدینة.السكان 
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مدینة بوزعرورة، اإلتصالیة: )19(صورة رقم 

+ معالجة شخصیةgoogleearthالمصدر: 

جیوتقنیة الموقع:- 4-3
إن معرفة خصائص التربة لمنطقة الدراسة ضروریة لتحدید األراضي المناسبة للتعمیر وقوة 

تحملھا للمنشات العمرانیة وقد اعتمدنا في دراستنا ھذه على الخریطة الجیولوجیة والجیوتقنیة للمنطقة.
للبناءات، حیث فیما یخص منطقة بوزعرورة یوضح الرسم التقني أن األرضیة ذات قوة تحمل معتبرة 

تتكون من توضعات رملیة ورواسب ناتجة عن تحول الشیست، فھي أراضي متوسطة القابلیة للتعمیر 
بار، باإلضافة إلى ماءمة األرض لزراعة المساحات الخضراء، أي أنھ 2.5إلى 2تستطیع تحمل من 

عنصر إیجابي ومحفز إلنشاء المدینة.

طبوغرافیة الموقع:- 4-4

للطبوغرافیا دورا ھاما في تحدید المظھر الخارجي للسطح من حیث االرتفاعات واتجاه

ذلك درجة استواء المنطقة .ـدارات وكـاإلنح

فعامل المیول خاصة من العوامل الطبیعیة المھمة في تحدید األراضي الصالحة للتعمیر، وذلك لما 

نطقة، فھي مھمة أیضا في تحلیل الموضع من تعطیھ من صورة واضحة عن السطح الطبوغرافي للم

حیث تأثیرھا على النسیج العمراني من خالل التحكم في نمط البناء ومد الطرقات والشبكات التي تخدم 

المجتمع العمراني مثل شبكة تصریف المیاه القدرة، وھذا من الناحیة الفنیة والتكنولوجیة.

مستویات للمیول ھي:6ومنطقة الدراسة تشمل 
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 یعتبر ھذا المستوى صالح لتشیید المباني وإنشاء مختلف الشبكات بما %3-0المستوى األول :

%20تسمح بھ المتغیرات األخرى، ویوجد ھذا المستوى بالجھة الجنوبیة الشرقیة ویمثل حوالي 

من المساحة اإلجمالیة للمدینة الجدیدة.

 بالمنطقة بالمدینة.: ویوجد على شكل مساحات متفرقة %5-3الثاني المستوى

 ھذا النوع من المیول یسمح بتشیید كل أنواع التعمیر ومختلف %8-5المستوى الثالث :

الشبكات في حدود ما تسمح بھ المتغیرات األخرى ویوجد ھذا المستوى بالجھة الجنوبیة 

من مساحة المدینة.%22والجنوبیة الغربیة ویمثل حوالي 

 الحة للتعمیر من الناحیة التقنیة وھي عبارة عن مساحات : تعتبر ص%12-8المستوى الرابع

من المساحة اإلجمالیة.%24متفرقة بالمدینة، تمثل حوالي 

 من %23: عبارة عن مساحات متفرقة بالمدینة تمثل حوالي %15-12المستوى الخامس

مساحة المدینة، وھذه األراضي تكلف نفقات باھضة أثناء عملیة تعمیرھا.

من مساحة المدینة، یعتبر انحدار شدید %10: یمثل حوالي %15سادس أكثر من المستوى ال

صعب التھیئة، سواء من خالل إنجاز الطرقات أو مد مختلف الشبكات وباألخص عند إنشاء 

البنایات.

، وال یحتاج إلمكانیات باھظة (80%)إذا فعلى العموم میول أرضیة منطقة الدراسة مالئم للتعمیر 

ما یساعد في سیرورة المشروع ونجاحھ . الستغاللھ م
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الرتفاعات، ا: مدینة بوزعرورة)20(صورة رقم 

2014المصدر: مدیریة التعمیر والبناء لوالیة سكیكدة  

مخرات السیول:- 4-5
وواد القصب یسھل علیھا عملیة الصرف قرب المدینة الجدیدة لبعض األودیة والشعب كواد ریغة

الصحي وتكون كلفة العملیة مقبولة.

ملكیة األراضي:- 4-6
تعود غالبیة األراضي إلى الدولة وھذا یعد امتیاز كونھ ال یطرح أي عائق أمام استعمال األراضي 

تسییر المجال وفق مخطط التھیئة، كما أنھ یسھل للسلطات المحلیة عملیة)سكن، مرافق، تجھیزات،...(

المدینة الجدیدة بوزعرورة:أھم إیجابیات -5

:المجالي المتوازنالتوزیع - 5-1
المبرمج -)ھكتار200(كان من الممكن أن تستقطع مساحة المدینة الجدیدة بوزعرورة 

سكیكدة، من أجل التوسع من المساحات المزروعة حالیا جنوب مدینة -استغاللھا على المدى القریب
العمراني مع االستمرار في عملیات النمو العشوائي والتي ال تراعي القیم الحضریة، ھذا لوال إقامة ھذه 

المدینة.
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مدینة بوزعرورة ،التوزیع المجالي: )21(صورة رقم 

+ معالجة شخصیةwww.googleearth.comالمصدر: 

توفیر اإلسكان:- 5-2
ساكن على المدى القریب ومن المتوقع أن یصل إلى 48670برمجت المدینة الستقبال 

ساكن على المدى البعید أي عند اكتمال نمو المدینة.71250

المساحة اإلجمالیة للسكن للنمط الجماعي، ویرجع ھذا إلى أزمة من%88.23تم تخصیص نسبة 
إسكان مبرمج على المدى القریب.9410السكن، حیث یوفر ھذا األخیر 

وزعرورة، الكثافات السكنیة والسكانیةب: مدینة )14(جدول رقم

ھكتار200المساحة اإلجمالیة

73.26السكن الجماعيالمساحة الصافیة للسكن
9.77السكن الفردي

9410السكن الجماعيعدد السكنات
324السكن الفردي

ساكن48670عدد السكان

سكن/ھكتار128السكن الجماعيالكثافة الصافیة للسكن
سكن/ ھكتار33السكن الفردي

ساكن/ھكتار642السكن الجماعيالكثافة السكانیة
ساكن/ھكتار166السكن الفردي
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كما تم التنویع في أنماط السكن الجماعي من سكن اجتماعي إلى سكن ترقوي ...الخ، لضمان تلبیة 
االحتیاجات السكنیة لمختلف المستویات االجتماعیة كما ھو موضح في الجدول التالي:

أنماط السكن الجماعي: مدینة بوزعرورة،)15(جدول رقم

عدد السكانعدد السكناتالسكن

R+51848السكن االجتماعي
C+51880

LPAR+51848
C+5590

سكن ترقوي
R+5240
C+51240
C+71764

المجموع

مجموع السكنات 
941047050الجماعیة

48670 مجموع السكنات 
3241620الفردیة
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: مدینة بوزعرورة ، أنواع السكنات)03(رقم مخطط 
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:تفعیل النشاط السوسیو اقتصادي- 5-3
الفرصة إلقامة المنشآت لتوفر المساحات الواسعة الالزمة إلنشاء تتیح المدینة الجدیدة بوزعرورة

ھكتار من المساحة اإلجمالیة 61.92المرافق والتجھیزات وامتداداتھا المستقبلیة، حیث تم تخصیص 
للمدینة الجدیدة للتجھیزات التي تمتص نسبة كبیرة من البطالة بتوفیر كم ھائل من مناصب الشغل كما 

ناتج قومي جدید للبالد.تساھم في إضافة

ولقد تم تصنیف ھذه التجھیزات إلى تجھیزات تخدم سكان مدینة بوزعرورة وتلبي حاجیاتھم 
وتضمن استقرارھم بالمدینة وبالتالي تخفیف الضغط عن المدینة األم، وأخرى استراتیجیة لترقى بالوالیة 

إلى مصاف المدن الكبرى. 

رورة: توزیع التجھیزات حسب كل قطاع: مدینة بوزع)16(جدول رقم

الكم)2م(المساحة التجھیزالعدد
قطاع التعلیم-أ

1420001ثانویة01
500002متوسطة02
200004ابتدائیة03
600001مركز تعلیم متخصص04
1500001مدرسة الھندسة05
170004روضة وحدیقة لألطفال06

قطاع الثقافي والدینيال-ب
140001مركز ثقافي07
240002مسجد08
110001مكتبة09
2000001المجلس الشعبي البلدي10
120001دار الشباب11
1500001سریر140فندق 12
90001نزل الشباب13
150002سوق14
300001مسرح15
150001مركز تجاري16
300001مركز أعمال17
200001مؤتمراتقاعة18

قطاع الصحة-ج
150001مصحة مختصة19
50002قاعة عالج20

مستشفى للحروق 21
1500001الخطیرة

2000001مستشفى22
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قطاع الریاضة والشباب-د
/7500أرضیة للریاضة23
150001قاعة ریاضة مختصة24
OMS350001قاعة 25

القطاع اإلداري-ه
70001مركز البرید26
150001مركز الھاتف27
60001الحمایة المدنیة28
100001األمن الحضري29

300001قصر العدالة
150001البلدیة31
2656809تجھیزات مستقبلیة32
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خالصة الفصل: 

تناولنا في ھذا الفصل أساس قیام المدینة الجدیدة بوزعرورة ،والتي تعتبر حل نسبي أو مبدئي  
حیث برمجت مدینة لمجموعة من المشاكل االجتماعیة والعمرانیة التي تعاني منھا مدینة سكیكدة، 

بوزعرورة الستقبال حجم سكاني یمكنھا من أن تقوم بھا حیاة اجتماعیة متكاملة، فھي تتمیز باالتساع 
الكافي لجعلھا كیانا منتظما ومنسجما، تحیط بھا المساحات الخضراء، وتوفر المساكن التي تناسب 

وفیر فرص عمل واسعة، وتوفر ، ویقم علیھا عدد كاف من المشروعات لتمستویات الدخول المختلفة 
خدمات اجتماعیة، تجاریة، تعلیمیة وثقافیة تشبع كل احتیاجات األسرة كذلك تتوفر على نسبة عالیة من 

أراضي الفضاء والمالعب في المناطق السكنیة، كما أن سكان المدینة یتمتعون بالعدید من المزایا التي ال 
بیئة صحیة وخدمات متمیزة، مع قرب المسافة بین مكان تتوافر لسكان المدینة األم من سكن مناسب و

، كل ھذا یساعد في جذب وانتماء السكان للمدینة واستقرارھم وبالتالي حل إشكالیة السكن ومكان العمل
المدینة األم.
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اقتراحات وتوصیات:

التوسع العمراني بمدینة سكیكدة ال یعني نجاحھا إشكالیةإن كفاءة المدینة الجدیدة بوزعرورة في حل 
فھي لیست بعملیة ھندسیة مبنیة على أرقام ،، فنجاح المدن الجدیدة ال یقتصر على التخطیط فقطكلیا

، اقتصادي وعمراني، تحتاج إلى رعایة مكثفة ولكنھا عملیة بناء اجتماعي،ومعدالت وتصورات سكنیة
ماتھا السكانیة وتستطیع إدارة نفسھا بنفسھا، وھنا تدخل عملیة التنمیة منذ بدایة نشأتھا حتى تكتمل مقو

والتي حاولنا اإلشارة ألیھا ببعض االقتراحات والتوصیات المتمثلة في:

 االعتماد على نظریة النمو العضوي للمدینة الجدیدة حیث تنمو جمیع أعضائھا بطریقة كاملة
دة ھو إیجاد بیئة صالحة للسكن والعمل ألفواج التدفق، ومتوازنة، ألن الھدف من إنشاء مدینة جدی

مع توفیر جمیع وسائل الراحة، مع المرافق والخدمات العامة ، وھنا البد من مواجھة جمیع 
االحتماالت كطبیعة التكوین االجتماعي.

ومراقبة سیرورة إنشاء  المدینة الجدیدة بوزعرورة.إنشاء ھیئة المدن الجدیدة للمتابعة ،
.القیام بدورات تحسیسیة وتوعیة للسكان المنقولین، وضرورة مشاركتھم في عملیة التھیئة
 مصنع الرخام، منطقة التوسع السیاحي، منطقة (استغالل الموارد المتاحة بحدود المدینة

،لخلق بؤر تنمیة اقتصادیة جدیدة.)النشاطات المقترحة
في مشروع إنشاء وإدارة المدینة الجدیدة.تحقیق االتزان بین القطاع العام والقطاع الخاص ،
.انشاء خط سكة حدیدیة یربط بین واد ریغة ومدینة سكیكدة
.تدعیم شبكة النقل الحضري بخط ترامواي
 استغالل مخططات شغل األراضي الشاغرة الموجودة بالقرب من المدینة الجدیدة على المدى

البعید لتنمیة المدینة وتطورھا.
ك بین القطاع الخاص والقطاع العام، حیث انفراد الحكومة بمھمة التمویل غالبا التمویل المشتر

ما یؤدي إلى تأخر عملیات التنمیة.
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الخاتمة العامة :

ي یعتبر التوسع العمراني وما یترتب عنھ من أھم المشاكل التي تواجھھا الجزائر، خاصة ف
لسریع بل أن النمو السكاني االسنوات األخیرة، والذي قد یحد من درجة تقدمھا االقتصادي واالجتماعي،

یعتبر العائق األكبر أمام تنظیم وتطور المدن.

ول وعالجا لھذه المشكلة، أخذت الحكومة الجزائریة على عاتقھا مھمة إنشاء مدن جدیدة، كأحد الحل
لعامل البدیلة والجوھریة للحد من الضغط السكاني في المدن الكبرى والعواصم، لذلك فقد ارتبط ا

اللھ األساسي في إنشاء ھذه المدن بالوصول بھا إلى مستوى اجتماعي، اقتصادي وثقافي یمكن من خ
التغلب على المشكالت التي طرحھا الواقع في المدن القدیمة القائمة.

ھ من مؤھالت فمدینة سكیكدة ببعدھا التاریخي العمیق، وبموقعھا االستراتیجي الممتاز، وبما تملك
ھا یجب أن تظھر بمظھر الئق یتناسب وأھمیتترفعھا إلى مصاف المدن الكبرى والمھمة،وكمونات 

ضمن الھیكلة العامة للبالد.

ھا ، واستقبالھا لثاني أكبر مركب للمحروقات جعل من1974بعد ارتقاء المدینة إلى مقر والیة سنة 
ني تغیر ملحوظ مس الكثیر من الجوانب وخاصة المجال العمراترتب عن ذلكبؤرة لالستقطاب، و

ا ما ، مما جعل مجال المدینة یتضاعف سبع مرات في ظرف ثالثین سنة، وھذوالوظائف االقتصادیة
زفت االحتیاطات استنوبالتالي یفسر التطور الرھیب للحظیرة السكنیة والتراجع في المساحات الزراعیة

.العقاریة

جالھا مدینة أصبحت تعیش أزمة مجالیة أورثتھا عوامل عدة، فإمكانیات توسعھا عبر مفالحاصل أن ال
حدودة، ھذا ما دفعھا إلى التوسع خارج حدودھا، عن طریق إنشاء المدینة العمراني أصبحت جد م

الجدیدة بوزعرورة كحل للمدینة األم والمتنفس الوحید لھا.

االیجابیة لموقعھا االستراتیجي بقدر ما كان لمؤھالت الموقعولم یكن اختیار المدینة الجدیدة بوزعرورة 
ھدافھا والوصول ألالجدیدةولكن ھذا ال یكفي لنجاح المدینةتسھل وتضمن سیرورة المشروع.والتي 

اكل الجدیدة ھي نفسھا واحدة من المشالمرجوة، فلكي تفرز التجربة نتائجھا اإلیجابیة، وحتى ال تصبح
لى عمل عتمواطن والدولة على حد السواء، یجب على الدولة رسم سیاسة جدیدة، التي تثقل كاھل ال

ارتفاع معدالت الرضا للسكان، وبالتالي زیادة قدرة المواطن على التكیف للعیش بھا.

ب أن تتحول بل یجلذا یجب أن ال یقتصر دور المدن الجدیدة في الجزائر في حل المشاكل العمرانیة فقط،
.للسكانإلى رؤى مستقبلیة لتحقیق ظروف معیشیة أفضلسیاسة ھذه المدن 
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