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الرزق ولم ينس أحد،  للّذي خلق السماوات بال عمد، وقسموالفضل الحمد هلل الواحد األحد 

 ونحمده كثيًرا على أن يسر لنا أمرنا               ’له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضى

 .وتوفيق منه وحده اسي بنجاحالدرفي القيام بهذا العمل، وإتمام المشوار   

   لفضليعود لها كل ا ي ت" الملواح لمياء" ةالفاضل ةإلى األستاذأتقدم بخالص الشكر   كما

 خيًرا هللا االقيّمة، فجزاه اوتوجيهاته ابنصائحه بخل علياتإنجاز هذه المذكرة ولم  في      

.يه لتعلى كل ما قدم  

عهد  وكل طلبة الم أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة األساتذة المحترمين ال انسى

دفعة  السنة ثانية ماستر طلبةوخاصة   

  2016  

ي امدوني و لو بحرف طوال المشوار الدراسي الشكر الجزيل الى كل االساتدة الد  

ع تواضمن قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة إلتمام هذا العمل الم اشكر كل من ساعدني

 والحمد هلل رب العالمين.

علي خال لوالدين الغاليين اللدين لم يبو في االخير اقدم كل الشكر ل

.بشيء  
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 الفصل التمهيدي
 

A  

 

  عامةمقدمة     

الكثير  يرغبحيث  ، لها المجاورة البشرية  التجمعات من بالسكان ازدحاما األكثر معتجال المدينة  تعد 

 الذي اتيالخدم النظام يعةطب ويرجع ذلك في االساس الى،هايف الدائم واالستقرار السكنب العالم من سكان

  الخ .…و االقتصادية و الصحية  اإلداريةالمؤسسات في  متمثلالو  منتظم بشكل لسكانها ينةالمد تقدمة

تطلعا لتلبية احتياجات  األكثرارض المدينة البيئية  جعل من كل هذاباإلضافة الى توفير فرص العمل.

 أنظمة من جعل للخدمة الماسة الحاجة فمبدأ ، حضريهنتج عنه من تفاعالت يما و  المعاصر اإلنسان

 المدينة  سكان خدمة خاللها من تحاول جديدةومختلفة  مواقع خذأت المدينة داخل األرض استعماالت

 .معا مهاقليإو

 مقياساي تعتبر ه. فوالمدن السكني الحضري للمحيط المشكلة العناصر أهم من الخضراء المساحات تعد

 خارج ةايالح يه و المترابطة و المتوافقة ةياالجتماع و العامة ةايالح هو األول ,ةايالح من نيلنوع

 جمعت ثيح المفتوح الفراغ يف تكون ما غالبا ةايالح هذه و العامة قئالحدا و الشوارع يف و المساكن

 عن تبحث يالت يه و باألفراد أو بالشخص الخاصة ا ةيالح يهف يةالثان اما.باالزدحام ز  يتتم و الناس

 تناايلح طابعا يتعط و خالبة ةنيالمد علجي نيتايالح نيهات نيب التجانس أن نجد و’ة  يالخصوص و الهدوء

 ا.هيف الخاصة

 ’ الحضرية األوساط في والطبيعة بالبيئة االهتمام علىشرا مؤيعد    الخضراء بالمساحات االهتمامان 

  .من ضجيج النسيج الحضري للهروب المدن لسكان ومتنفس األمم وحضارة لثقافة عاكسة مرآة وهي

 الساكن أو للمواطن المعيشي اإلطار تحسين علىتعمل  التي عناصرال أهم أحدفالمساحات الخضراء هي 

 .االجتماعية و البيئية فائدتهاو كذلك  المدن على به تؤثر الذي الجمالي الجانب باإلضافة الى

 من يرالكث برعت وقد البشري الحضاري التاريخ بداية إلى الخضراء المساحات ظهوريعود  و 

 .يمهاتصم يف الحضارات

 ثيح عشر التاسع القرن يةنها حتى والدراسة البحث يف حقه الموضوع هذا يأخذ لم ’ ذلك من وبالرغم

 زيادة إلى أدى الذي  التكنولوجيالصناعي و  التطور بسبب وذلكية االجتماع بالعلوم االهتمام زاد

 .الحضرية المجتمعات منها يتعان يالت والضغوط األعباء

 إلنشائها يةطيالتخط ييروالمعا يمالتصام ووضع الدراسات إعداد المدن على القائمون أخذ وقد

 و هادمجب يةالعمران المخططات يف النباتات استخدام عدي كما أنواعها يدوتحد هاقيوتنس مهايوتصم

الجانب االجتماعي في تخطيطها و  مراعاةمع  العمرانطبيعة  وو نوع النباتات  األرض شكلب هاربط

 . تصميمها

 مفهوم آو مصطلحور ظهبعد  موضوع الساعة  الحديثفي العصر  اصبحت المساحات الخضراءوقد 

حيث  .الثورة الصناعية و المشاكل البيئية الناتجة عنها لمخلفات كنتيجةالذي جاء التنمية المستدامة 

البيئية الحضرية من خالل دورها  الظروفسين حالرئيسية في ت النواةتعتبر المساحات الخضراء هي 

كبيرة على مستوى تخطيط المدن في الدول  أهميةت ذاخ وقد،البيئي و االجتماعي و االقتصادي 

 .سويسراو  ألمانياالمتقدمة مثل 

فال  الثالث العالم مدن منو التي تعتبر  عامة الجزائرية المدن في الخضراء المساحات فيما يخص أما

  .تسييرال سوء كذاو  تخطيط لافي مستوى  الملحوظ النقصمن  بدءا’ المشاكلتزال تعاني من الكثير من 
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 هذه حساب على العمران من واسعة مناطق وظهور مخطط غير وامتدادسريعا  كما تعرف مدننا نموا

 المستدامة. الحضرية التنمية هامش على جعلها مما الخضراء المساحات

 مدينة مثال أو كنموذج اخترنا الجزائرية المدن في الخضراء المساحات وظروف حقيقة على للوقوف

 الشرق الجزائري. منالميلية 

 : اإلشكالية   

 يهتم البحث الحالي بواقع المساحات الخضراء في اطار التنمية المستدامة في مدينة الميلية.

نوعية ،الشبكة الهيدروغرافية ،من توفرها على عدة إمكانيات طبيعية )المناخ  وبالرغم الميلية, مدينةف

هميتها البيئية و العمرانية و االجتماعية, الزالت ال ترقى الى أو كذلك  ،)الخ..…الغطاء النباتي  ،التربة 

ة ء من الناحيسوا تطلعات سكانها ومتطلباتهم االجتماعية على غرار العديد من مثيالتها المدن الجزائرية

 .الجانب االجتماعي في مختلف عمليات التخطيط  التصميمة و مراعاةأو التخطيطية

لسكان  هم عناصر التحسين المعيشيأكما سبق لنا الذكر , تعتبر واحدة  من  ’والمساحات الخضراء 

فهي  ,الجانب االقتصادي كذلكو النسيج الحضري لما توفره من الجانب الصحي و النفسي و أالمدينة 

  .تعتبر المتنفس الوحيد للهروب من ضغط الحياة الحضرية 

حدى مقاييس التحضرلدى الدول المتطورة و مدى ربطها مع مؤشرات إكما تعتبر المساحات الخضراء 

يضا المساحات أ ا كما تعتبر’التنمية المستدامة و مبادئها العامة وعدالة توزيع المساحات الخضراء 

 .الخضراء احد عوامل نمو و تطور المدن 

 خاص بشكل السكنية واألحياء ككل المدينة مستوى على الخضراء الحالي للمساحات الوضع فما هو

حتى  أهميتها إبرازو كيف يمكن لنا النهوض بهده المجاالت الخضراء و  ، نقائص من عدة تعاني والتي

الناحية  ،الناحية االجتماعية ،)الناحية البيئية  التنمية المستدامة إطار في  لهاتقوم بالدور المنشود 

   )االقتصادية 

  :كالتالي الرئيسي السؤال طرح يمكن هنا من و

 ؟ الواقع هذاو األسباب التي أدت إلى  الميلية مدينة في الخضراء المساحات واقع هو ما   

 على اإلجابة إيجاد في عليها اإلجابة تفيدنا  ةفرعي تساؤالت بطرح الرئيسي قمناعلى التساؤل  لإلجابةو 

 :الرئيسي السؤال

 ؟المساحات الخضراء بمركز مدينة الميلية  حالة يما ه -

 ؟الحالة  هذه إلىالوصول  إلى أدتالتي  األسبابهي  ما -

 ؟على المجال الحضري هدا الواقع تأثيرما مدى  -

 ؟ الواقع هذاكيف يمكن تصحيح  -
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 :الدراسة أهداف -1 

 :يلي ما إلى مذكرتنا في بها نقوم التي الدراسة تهدف

 ي,النفس اإلطار ينتحس و اإلسكان مجال يةترق يف الخضراء المساحات يةأهم نيتب و إبراز -

من  عنصر األخضر المجال هذا أن اعتبار على  للسكان امالمستد يئيالب و يالعمران ي,االجتماع

 .امالمستد اإلسكان و العمران ط  يللتخط يويةالح العناصر

 .الخضراء بالمساحات االهتمام في ةكالمشار و توعيةال -

  عام بشكل المدينة في الخضراء للمساحات االعتبار إعادة -

 :الموضوع اختيار أسباب -2

 الدور و ألهميةا مساحات الخضراء وبال ا الهتمامفي اطار أساسيموضوع ينصب بشكل ال هذا اختيار 

 .خاصةالجمالية في المدن عامة و المناطق السكنية  اكذمن الناحية البيئية و العمرانية و  تبرزهالتي 

الشخصية لحالة و واقع المساحات الخضراء على مستوى المدن الجزائرية عامة  مالحظتناو من خالل 

 إلىالوصول  امكانية اضافة الى تطويرها في  وكرغبة شخصية بالمساهمةو مدينة الميلية خاصة 

  .المعلومات و تحليلها 

تسليط الضوء على النقائص و األسباب التي أدت للوصول إلى  الموضوع هذا اختيارمن خالل  ارتأينا

وصوال إلى دمجها في إطار  ،هده الحالة و مدى ثاتيرها على استعمال المجال الحضري داخل المدينة 

 . ))البيئية و االجتماعية و االقتصادية لحضرية التنمية المستدامة لحل بعض المشاكل ا

 :البحث منهجية -3     

 تعيشه الذي الواقع وصف بغية التحليلي الوصفي المنهج على اأساس الدراسة هذه في داعتمتم اال 

 التي المشاكللدى السكان و مختلف  أهميتهامدى  معرفة محاولة و الميلية بمدينة الخضراء المساحات

 لتسهيل و. لدلك مناسبة اقتراحات و حلول إلى وصوال تدهورها إلى أدت التي األسباب و منها تعاني

  : مراحل ثالثة إلى بتقسيمه قمنا تنظيمه و العمل

 :النظري البحث مرحلة -ا

 و الكتب في تتمثل التي و المصادر من هامة مجموعة على نطلع جعلتنا الدراسة عوموض أهمية و قيمة

 كل تمس و تخص التي النظرية المعلومات لجمع ....المحاضرات و االنترنت و الجامعية المذكرات

 . التي تساعدنا في دراسة واقع المساحات الخضراء بالمدينة الخضراء المساحات جوانب

 :الميداني البحث مرحلة -ب    

 بدقة، مكوناته ومعرفة خصائصه أهم على لإلطالع الدراسة بمجال االحتكاك مرحلة هي

 :أهمها المعنية والمؤسسات الهيئات بمختلف االتصال فيها تم حيث

 .لوالية جيجل  والبناء التعمير مديرية -

 .الميلية  للبلدية التقنية المصالح -

 .لوالية جيجل اإلحصاء مصلحة -

 .فرع مديرية الغابات لبلدية الميلية  -
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 .لبلدية الميليةفرع التهيئة والتعمير  -

 . العمومية لبلدية الميلية األشغالفرع مديرية  -

التي اشرف على انجاز و متابعة مخطط التهيئة و التعمير  والتعمير العمرانية الدراسات مكاتب بعض -

 .لمدينة الميلية 

 المتمثلينو كذلك إجراء مقابالت مع المسؤولين المباشرين في عمليات التخطيط و التسيير و الصيانة و 

 : في

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي  -

 .مدير المكتب التقني لبلدية الميلية  -

 .مدير فرع مديرية الغابات لبلدية الميلية  -

 .مدير فرع التهيئة و التعمير لبلدية الميلية  -

وكدا  المخططاتو  الالزمة الوثائق كل على والحصول الموضوع تخدم التي بالمعلومات للتزود وهذا  

  .تساعد على دراسة الواقع الحالي التي اإلحصائياتمختلف 

الكافية و عدم  األهمية إعطائهاالمعلومات عن واقع المساحات الخضراء في المدينة لعدم  ةو نضرا لقل 

 للقيام االستمارة استعمال إلى بنا أدى مابالمدينة  الخضراءتحليلية للمساحات وجود تشخيص و دراسة 

 .طنيين في المركز أو في الضواحياعينة من سكان المدينة سواء القو أخدنا  الدراسة بهذه

 وكانت ،بحثال تخدم بصورة توجيهها و البسيطة، العشوائية الطريقة على للعينة اختيار في عتمداال تم 

 .تحليلها يساعدعلى بشكل االستمارة أسئلة صياغة

 )مدينة الميلية ( الدراسة منطقة سكان من مختلفة عينات على توزيعهاتم  وطبعها االستمارة تحضير بعد

 :الكتابة و التحليل مرحلة -ج 

 في إسقاطها على والعمل السابقتين، المرحلتين من عليها المتحصل المعطيات وتحرير معالجة فيها يتم

 .البحث مخطط وذكر إدراج يمكن وهنا بيانية وأشكال خرائط جداول،

 :تقسيمه طرق و البحث خطة -4   

 .فصول  03 شملت بحث خطة خالل من الموضوع هذا تناول لقد

 مفاهيم عامة حول المساحات الخضراء :األول الفصل  

و دورها بالنسبة لسكان و المدينة  أهميتها إبرازم مفاهيم عامة حول المساحات الخضراء من خالل قدي

 .و كذلك تحديد األسس التخطيطية و التصميمية و مختلف تصنيفاتها 

 في الجزائر و العالم و التنمية المستدامة  المساحات الخضراء :الثاني الفصل  

 و هو مقسم الى مبحثين 

 المعايير الدولية للمساحات الخضراء  :المبحث االول

 إبراز كذلكالقانوني لها و  اإلطارالجزائر و العالم و المساحات الخضراء في  هذا الفصل في ستعرضي 

 .دورها في التنمية المستدامة 

 المساحات الخضراء و التنمية المستدامة :المبحث الثاني 
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 الدراسة التحليلية لمدينة الميلية   :الثالث الفصل   

 : مباحث 3وهو مقسم إلى -

                                                                              الدراسة التحليلية لمدينة الميلية : األولالمبحث     

 أهم أبرازلمدينة الميلية من خالل  عامة دراسة تحليلية إلى المبحثمن خالل هدا تم التطرق   

 .  التحتية البني و التجهيزات أالقتصادية البشرية، الطبيعية، خصائصها

 للمساحات الخضراء الراهن للوضع معمقة تحليلية دراسة إلى المبحث هذا في تطرقتم ال أيضاو    

المساحات الخضراء على مستوى تواجهها التي  النقائصمختلف المشاكل و  لمعرفة الدراسة لموقع

 كيفية معرفة أجل منو المقابالت  االستبيانية االستمارة لنتائج بدراسة اعهاوأتبمركز مدينة الميلية  

 .لتحديد  التدخل

 الدراسة التحليلة لموقع الدراسة .:المبحث الثاني

 المساحات ناحية من مركز مدينة الميلية منها عانيي التي المشاكل تحديدعلى  المبحث هذا فيالعمل  

 من االقتراحات من مجموعة توضع دلك خالل من و سواء من الجانب التخطيط أو التسيير الخضراء

 في الخضراء بالمساحات الخاصة المشاكلتفعيل دور المساحات الخضراء و الحد من مختلف  أجل

 .مدينة الميلية 

 .االقتراحات و الحلول : المبحث الثالث

تقديم تم المشاكل التي تعاني منها المنطقة  باستخالصو’اسةرالدراسة التحليلية لمنطقة الد لمن خال

دورها  وإبرازالحلول التي يمكن ان تساعد على نمو و تطوير المساحات الخضراء و سبل الحفاظ عليها 

 . طار التنمية المستدامةإفي 

  المشروع التنفيدي :الفصل الرابع 

من خالل الدراسة التحليلية و استخراج مختلف المشاكل التي تعاني منها المساحات الخضراء في 

التدخل عن طريق التهيئة بعض االحياء و انشاء مناطق خضراء جديدة خاصة باالحياء تم  المنطقة 

 .السكنية او التجمعات السكانية بانشاء حدائق عامة بالمناطق التي تبعد عنها الحدائق الموجودة 

و من اتدخل على مختلف شبكات الطرق و خاصة الغير مشجرة سواء من الجانبين يتم  كما سوف 

 .دلك حسب اهمية الطريق  و احدجانب و

 :البحث صعوبات – 5

   مشاكل عدة واجهتنا الموضوع حول المماثلة الدراسات لغياب نظرا -1

 مدينة الميلية. مستوى على الموضوع حول مسبقة دراسات وجود عدم-2

  .الخاصة بالمساحات الخضراء في مدينة الميلية والمعطيات البيانات نقص -3 

                                                                                                                                                  .الصالحيات لدى مختلف الهيئات التي قمنا بزيارتهاالتداخل في  -4

 تكتم المسؤولين و تحفضهم اثناء تقديم المعطيات -5
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 :انفصم االٔل 

يفبْٛى ٔ يصطهذبد دٕل انًغبدبد 

 انخضشاء

 
 :يمذيخ انفصم األٔل 

I.  ظٕٓس يصطهخ انًغبدبد انخضشاء 

II. ٘يصطهذبد ػبيخفرؼبس  ٔ  

III.  َجذِ ربسٚخٛخ ػٍ رطٕس انًغبدبد انخضشاء ػجش انؼصٕس: 

IV.  انخضشاءرصُٛف انًغبدبد 

V. دٔس ٔ فٕائذ انًغبدبد انخضشاء 

VI. األعظ انزصًًٛٛخ ٔ انزخطٛطٛخ نهًغبدبد انخضشاء 
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 :يمذيخ انفصم األٔل 

حُٔٔخكخص حُو٠َحء ٢ٛ ٓو٤خّ ُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ حُل٤خس ح٠ُٝ٧ حُل٤خس حُؼخٓش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔٞحكوش ُِل٤خس هخٍؽ 

 حُوخٛش رخُ٘وٚ حُظ٢ طزلغ ػٖ حُٜيٝء ٝ سحٌُٖٔٔ ٝ ك٢ حُ٘ٞحٍع ٝ حُليحثن حُؼخٓش ٝ حُؼخ٤ٗش ٢ٛ حُل٤خ

 .حُو٤ٜٛٞش

ٝ  سٌة ١حُل٠َ أٝ حُٔوططش حُو٠َحء حُٔٔخكخص أُٜٝٔخ ١ٕٗٞعح٠ُ  حُٔيٕ ىحهَ حُو٠َحء حُٔٔخكخص ط٘ؤْ ٝ

 حُو٠َحء حُٔٔخكخص ١ٙ س١حُؼخٕ ٝ  ٝ ح٧ك٤خء ح٤ٌُ٘ٔش ٝ حُظـ٤ِٜحص حُويٓخط٤ش ١حُٔزخٕ ١ٕد طٌٕٞ ١حُض ١ٙ

 ٖٓ حُو٠َحء حُٔٔخكخص طظٌٕٞ ٝ كُٜٞخ ٗش ١ٝحُٔي ىحهَ ػش١حُطذ طٔؼَ ١حُض ١ٙ ٝ حُٔلظٞكش أٝ حُطز٤ؼ٤ش

 ك٠خء ١ٙ حُو٠َحء حُٔٔخكخص ٝ ٝ حُ٘زخطخص ح٧ٗـخٍ ٖٓ ؿِء ٝ ١حُٔزخٕ ٓل٢٤  ٖٓ ؿِء ” ١ٕحُ٘ٞع ِٓؽ

 ١حُ٘زخص حُـطخء ١ٌةَس١ّ طٜ٘ي ١حُض حُٔٞحهغ ١ف ١ؿـَحف ٣ْاهَ أٝ س١ك٠َ ٓ٘طوش أٝ ٌٖٓ طـٔغ ىحهَ ١ُف أٝ

 . ٌٗةش١حُٔي ٌٓٞٗخص ١رخم ػخى١ٍ ح١ٌُ حُٔظ٘لْ ٝٙ ٝ , ػخٓش رٜلش

ُِٔٔخكخص ح٩ٗٔخٕ  ٗظَس حهظِلض ٝ ’ حُؼٍٜٞ ػزَ حُو٠َحء حُٔٔخكخص ٓظخَٛ ٝ ٍٛٞ طؼيىص ُوي ٝ  

 ٓظخَٛ ٖٓ ٓظَٜح ٛخ١اٍ حُلخؿش ٝ ١حُ٘لْ حُيحكغ ظَ ٝ ’ ٥هَ ُٓخٕ ٖٓ ٝ ٥هَ ٌٓخٕ ٖٓحُو٠َحء 

 ثش١حُذ ػ٠ِ ٓوظَٜح حُو٠َحء حُٔٔخكخص ٓلّٜٞ ١ًٖ ُْ ٌُٜح ٝ ’ حُِٓخٕ ٝ حٌُٔخٕ ػزَ ١حُِٔٞى ح٩ٗٔخٕ

 حُلٌَ ٝ حُو٠َحء حُٔٞؿٞىحص ١ٕد حُؼ٬هش حُو٠َحء حُٔٔخكخص طٜزقٍ ُيى ١ٍطؾ ٝ طلٍٞ  رَ, سٌة ١ع١حُطذ

ًٌُٝي  رخُـخٗذ حُـٔخ٢ُ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢ كخٍطزطض ’ حُو٠َحء ُِٔٔخكخص ح٩ٗٔخٕ طٞظ٤ق طؼيى ُوي ٝ ح٩ٗٔخٕ

رخُـخٗذ ح٫هظٜخى١  أٓخ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ حٍطزطض حُٔٔخكخص حُو٠َحء ك٢ حُٔيٕ ػٔٞٓخ رخُـخٗذ 

حُٜل٢ ُٜخ رخُ٘ٔزش ٌُٔخٕ حُٔي٣٘ش ٝ ًٌُي حُلخثيس حُز٤جش ٝ ح٣٫ٌُٞٞؿ٤ش ُِلي ٖٓ طيٍٛٞ حُز٤ج٢ ًٌُٞذ 

 . ح٧ٍٝ ٝ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٓوظِق حُؼَٝحص ٨ُؿ٤خٍ حُوخىٓش ٝ ٛٞ ٓخ طِوٚ ك٢ ٜٓطِق حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش

ٝهي ططٍٞص أٓخ٤ُذ حُظ٤ْٜٔ ٝ طوط٢٤ حُٔٔخكخص حُو٠َحء كوي أٛزلض ٖٓ أ٣ُٞٝخص حُٔوطط٤ٖ   

 ُِٔيٕ ك٢ ٓوظِق ط٤ٜٔٔخطْٜ ٖٓ حؿَ طل٤ٖٔ أىحثٜخ حُؼَٔح٢ٗ ك٢ حُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ حُلَحؿخص ر٤ٖ ٕحُؼَٔح٢٤ٗ

حُٔزخ٢ٗ أٝ حُ٘خك٤ش حُـٔخ٤ُش حُؼخٓش ُِٔي٣٘ش أٝ ٖٓ حؿَ ارَحُ أ٤ٔٛظٜخ حُٜل٤ش رخُ٘ٔزش ٌُٔخٕ حُٔيٕ ٖٓ ه٬ٍ 

حُٔ٘خ١ن حُٔلظٞكش ٝ حُٔ٘ظِٛخص حُؼخٓش ٝ ٓ٘خ١ن حُظَك٤ٜ٤ش َُِٜٝد ٖٓ ٟـ٢ حُٔي٣٘ش ٝ ًٌُي ٖٓ حؿَ 

 .حُن.………طؤى٣ش ٜٓٔظٜخ حُز٤ج٤ش ٖٓ ه٬ٍ ط٘و٤ش حُـٞ ٖٓ حُـزخٍ  

.I ظٕٓس يصطهخ انًغبدبد انخضشاء
1 

ٝ جٌٕ كهٕد فٕسعزٙ ظَٜ ٜٓطِق حُٔٔخكخص حُو٠َحء ٧ٍٝ َٓس ك٢ ريح٣ش حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ١َف 

 ك٢ ٗلْ حُٔ٘ش  ثٕصٚخسنٕكٕ ٝ طْ حٓظؼٔخُٚ ك٢ ًظخد ، ّ 1925ٛٞ ٓلخكع ؿخرخص ك٢ كَٗٔخ ٝ طلي٣يح ٓ٘ش 

  -انؼًشاٌ–ٝ حُي١ ًخٕ ٣لَٔ ػ٘ٞحٕ 

 ٝ أٛزق  ٛيح حُٜٔطِق ٛٞ يٛثبق أثُٛب ّ حػظٔي ٜٓطِق حُٔٔخكخص حُو٠َحء ك٢ 1933 ٝك٢ ٓ٘ش 

 ٝ طْ حٓظؼٔخُٚ ٝ طيحٍٝ ٛيح حُٜٔطِق ،حُظؼ٣َق رخُـطخء حُ٘زخط٢ ح٧ه٠َ ٓٞحء حُٔوط٢ أٝ حُطز٤ؼ٢ 

 ٤ُظْ ،ٕ ٓٞحء ًخٗٞح ر٤ج٢ ٗخٝ ٓوطط٤ٖ ػَٔح٤٤ٖٗ ١حُٔؼزَ ػٖ حُـطخء حُ٘زخط٢ ح٧ه٠َ ٖٓ ١َف ح٫هٜخة

 .ىٓـٚ ٝ حٓظؼٔخُٚ ك٢ ٓوظِق حُوٞح٤ٖٗ ٝ حُظ٣َ٘ؼخص حُوخٛش رلٔخ٣ش حُٔ٘خ١ن حُو٠َحء 

 

 

 

كط٤ٔش ،حُٔٔخكخص حُو٠َحء حُؼ٤ٓٞٔش ُِـِحث٢َٓٝ ر٤ٖ حُظٍٜٞحص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ حُٔٔخٍٓخص حٌُٔخ٤ٗش ،ٓيًَس ٓخؿ٤ٔظخٍ 1-

 حُٜللش ، 2014ٓ٘ش،ؿخٓؼش حُـِحثَ ،حَُِٛحء رٖ ىحىس 
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II.٘يصطهذبد ػبيخفرؼبس  ٔ  

: رؼشٚف انًغبدبد انخضشاء - 1
2

 

٢ٛ ػزخٍس ػٖ ك٠خء أٝ ك٤ِ ىحهَ طـٔغ ٢ٌ٘ٓ أٝ ٓ٘طوش ك٣َ٠ش أٝ اه٤ِْ ؿـَحك٢ ،أ٣ٖ ٤ٔ٣طَ حُـطخء 

      (حُن... ، أىؿخٍ ،ك٬ك٤ٚؿخرخص، ِٓحٍع ، ٓٔخكخص )حُ٘زخط٢ أٝ حُطز٤ؼ٢ رٜلش ػخٓش، أٝ ك٢ كخُظٚ ح٤ُٝ٧ش 

 

:  رؼشٚف انًغبدبد انخضشاء فٙ  انٕعظ انذضش٘ 1-1

, أٗـخٍ ) طٌٕٞ ىحهَ حُٔي٣٘ش أٝ هخٍؿٜخ رل٤غ ٣ٌٕٞ أًزَ ه٢ٔ ٜٓ٘خ ٓـط٠ رخُ٘زخطخص  حُظ٢ٓٔخكخصحٍ ٢ٛ

ٌٛٙ حُٔٔخكخص طٔظؼَٔ ًليحثن ٝأٓخًٖ َُِحكش ٢ٛٝ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٓـخ٫ص ٓوٜٜش  (حُن ...ٗـ٤َحص 

                             .ُِؼذ ٝهخػخص ٓٞؿٞىس ك٢ حُٜٞحء حُطِن أ١ حُٔٔخرق ٝح٬ُٔػذ

:انًؼًبس٘ انًُٓذط انًغبدبد انخضشاء ػُذ  1-2
2 

 حُٔز٢٘ رخُٔـخٍ أًؼَ ٧ٗٚ ٣ٜظْ ٝهخٍؿ٢ ٗخؿَ ٓـخٍ حُو٠َحء حُٔٔخكخص حُٜٔ٘يّ حُٔؼٔخ١ٍ  ٣ؼظزَ 

 . ٝ طيهَ ك٢ ؿ٤ٔغ ٛ٘يٓخطٚ ٖٓ ه٬ٍ ٍر٢  حُلَحؿخص حُ٘خطـش ح١٩خٍ حُٔز٢٘ ٝٛ٘يٓظٚ

:  انجٛئٍٛٛػُذ  1-3

ٖٓ حُ٘خك٤ش حُز٤ج٤ش ٝ  ىٍٝح ؿ٣َٛٞخ طِؼذ ك٤غ ،ح٩ٗٔخٕ ٓل٢٤ ك٢ ١ٍَٟٝٝ أٓخ٢ٓ ًؼَٜ٘ طؼظزَك٢ٜ  

 حُـٞ طِط٤ق ك٢ح٣٫ٌُٞٞؿ٤ش ٖٓ ه٬ٍ ٝظخثلٜخ ك٢ ح٤ُ٘٘ؾ حُل١َ٠ ٖٓ ه٬ٍ حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طوّٞ رٜخ  

 .حُٔي٣٘ش ك٢ حَُثش رٔؼخرش ك٢ٜ ح٧ًٔـ٤ٖ ٝاٗظخؽ

: 06/07رؼشٚف انًغبدبد انخضشاء دغت انمبٌَٕ - 2
3 

ٖٓ حُٔ٘خ١ن حُل٣َ٠ش حُـ٤َ ٓز٤٘ش ٝحُٔـطخس ٤ًِخ أٝ   ؿِءأٝ ٓ٘خ١ن أٜٗخػ٠ِ ػَكٜخ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ 

 .ر٘خءٛخؿِث٤خ رخُ٘زخص ٝحُٔٞؿٞىس ىحهَ ٓ٘خ١ن ك٣َ٠ش أٝ ٓ٘خ١ن َٓحى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًٌَٓس ،)ُِظ٤ٜجش ًٗٔٞؿ٤ٖ( رخط٘ش رٔي٣٘ش حُو٠َحء حُٔٔخكخص ٝحهغ ح٤ٓ٘ش، كٔخىس رٖ ٗخى٣ش، رٞٓٔ٘ؾ ح٤ٓ٘ش، ح١ٝ٬ُ ػزي -2

 . 12 ٙ ،2009 _2008 رخط٘ش ؿخٓؼش ح٫ٍٝ، ػِّٞ هْٔ حُل٣َ٠ش، حُظ٤ٜجش ك٢ ىُٝش ٜٓ٘يّ ٜٗخىس ٤َُ٘ طوَؽ

 حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش- 3
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.III َجذِ ربسٚخٛخ ػٍ رطٕس انًغبدبد انخضشاء ػجش انؼصٕس: 

ػَكض حُٔٔخكخص حُو٠َحء ٝ ٓ٘ي ظٍٜٞٛخ ططٍٞح ًز٤َح ٝ حهظ٬ف ح٧ىٝحٍ ٝ ح٧ٓخ٤ُذ ٖٓ ك٠خٍس       

حُظ٢ حٗظوِض ٖٓ   ، كل٢ رخىة ح٧َٓ ًخٗض حُٔٔخكخص حُو٠َحء طوظَٜ ػ٠ِ حُليحثن حُظ٤٘٤٣ِش ،ا٠ُ أهَٟ

ر٤جش ا٠ُ أهَٟ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ ٓٞحء حُوي٣ْ ٜٓ٘خ أٝ حُلي٣غ، ك٢ٜ ٝ إ حهظِلض ك٢ أٌٗخُٜخ ٝط٤ٜٜٔٔخ 

طؼي ٖٓ أكذ ح٧ٓخًٖ رخُ٘ٔزش ُ٪ٗٔخٕ، ٌُُي ٗـي حُليحثن ػزَ ٓوظِق حُل٠خٍحص حُٔخروش، كوي أٛظْ رٜخ 

ح٤ُٞٗخ٤ٕٗٞ ٝ ح٩ؿ٣َو٤ٕٞ ٝ حُزخر٤ِٕٞ ،ٝحهظِلض ١َم حُؼ٘خ٣ش ٝح٫ٛظٔخّ رٜخ طي٣ٍـ٤خ كٌٜح ٓخ ٬ٗكظٚ كخ٤ُخ 

ك٢ ٓـظٔؼخط٘خ، ٝطؤػَص رٔوظِق حُؼوخكخص ٤ٌُٕٞ ُٜخ ٜٓ٘ؾ ٝ أٗظٔش ك٤٘ش ٓؼ٤٘ش، ٝ ُظظَٜ رخٍُٜٞ حُظ٢ 

طلخ٢ً ١ز٤ؼش ٝ ٓؼظويحص حُ٘ؼٞد ٝ ػوخكظْٜ ٝ ٓخ طظٞكَ ك٢ ر٤جظْٜ ٖٓ أىٝحص ٝ ٓٞحى طَحػ٤ش، طٍٜٞ ٖٓ 

ه٬ُٚ ٬ٓٓق ٌٛٙ حُز٤جش حُظ٢ طؼظزَ طللش ؿٔخ٤ُش، ًٔخ إٔ ُٜخ ٤ِٓس ٝ ٢ٛ ك٠خء ٬ُٓظَهخء ٝ طـي٣ي حُطخهش 

.  ٝ ه٠خء أ٣خّ َُِحكش ٝ ح٩ؿخُس ٌُِٔخٕ ٝ حُظَك٤ٚ ػْٜ٘

:انًغبدبد انخضشاء فٙ انؼصٕس انمذًٚخ - 1
4

 

 م ّ ٝ 20 ك٢ حُوَٕ (انذضبسح انفشػَٕٛخ )انذضبسح انًصشٚخ انمذًٚخ ٣ؼٞى أٍٝ ظٍٜٞ ُِليحثن ا٠ُ    

طيٍ آػخٍ حُِٔٞى ح٤٣َُٜٖٔ حُويٓخء ػ٠ِ ٓيٟ ٗؤْٜٗ ٝ ٍٓٞم أهيحْٜٓ ك٢ ٠ٓٔخٍ كٖ حُليحثن ٝٓخ ظَٜ 

. حٛظٔخّ ًز٤َ رٌُي حُلٖ

ًخٕ ؿَٝ اٗ٘خءٛخ ى٢٘٣ أٝ ػوخثي١ ُظـ٤َٔ حُٔؼخري ٝاػطخثٜخ أ٤ٔٛش ًز٤َس ك٢ ك٤خس ح٤٣َُٜٖٔ حُويح٠ٓ،    

ك٤غ حٓظويٓض طٔخػ٤َ ح٥ُٜش ًؼَٜ٘ أٓخ٢ٓ ك٢ حُلي٣وش، ٝ ُٝػض رٌَ٘ ٓظ٘خظَ أٓخّ حُٔؼخري ٝ ػ٠ِ 

حُطَم ، ط٤ِٔص رطخرغ طوي٣ْ ح٥ُٜش ٖٓ ك٤غ كٌَس ط٤ٜٜٔٔخ، ًخٕ ط٤ْٜٔ حُليحثن ٣ٔؼَ حُطَحُ حُٜ٘ي٢ٓ 

، حٗظَٜص رخٓظؼٔخٍ حُوط١ٞ حُٔٔظو٤ٔش ٝ حُٔظؼخٓيس حُظ٢ طٌَ٘ ٓلخٍٝ ط٤ْٜٔ (َٓرغ أٝ ٓٔظط٤َ)حُٔظٔخػَ 

. حُلي٣وش ٝ طَٜ ر٤ٖ ٓيهَ حُلي٣وش ٝ أ١َحكٜخ ح٧هَٟ ٍَٓٝح رخٌُٖٔٔ أٝ حُز٘خء ح١ٌُ ٣ظٞٓطٜخ

 ِٓي رٛغالد ثٛهضاسٝ حٗظوَ كٖ حُليحثن ٖٓ ر٬ى َٜٓ ا٠ُ حُز٬ى حُٔـخٍٝس ُٜخ ػزَ حُؼٍٜٞ، ك٤غ ٗوَ 

أٍٗٞ ٓؼٚ ا٠ُ ر٬ىٙ ١َحُ حُليحثن حُلَػ٤ٗٞش ػ٘يٓخ ؿِحٛخ ك٢ حُوَٕ حُٔخرغ هزَ ح٬٤ُٔى ٝ ١ٍٞٛخ ؿ٤َ ك٢ 

رؼٞ ح٬ُٔٓق ىٕٝ حُٔٔخّ رخُظ٤ْٜٔ حُٜ٘ي٢ٓ ٝ ح١ٌُ أػطخٛخ حُطخرغ ح١ٍٞٗ٥، 

 ك٢ ظَٝف ١ز٤ؼ٤ش ػ٠ِ ٓلٞف حَُٔطلؼخص ٝ حُظ٬ٍ كٍٞ حُٔؼخري ٝ حُوٍٜٞ انذذائك اٜشٕسٚخ    ٛٔٔض 

ح٤ٌُِٔش ػ٠ِ ٌَٗ ٓيٍؿخص ٓظظخ٤ُش  ًخ٧َٛحٓخص ٝ هٔظٜخ ٓٔظط٤ِش ُٜخ ٬ُْٓ ٝ ىٍؿخص ٝ ٜٓخ١ذ أٝ 

طَحٓخص، ك٤غ ٣لظ١ٞ حُظَحّ حُؼ١ِٞ ػ٠ِ كٔو٤خص طٔي كيحثن رخه٢ حُظَحٓخص رخُٔخء، ٍُػض ك٤ٜخ حُ٘زخطخص 

حُٔخث٤ش ٝ ػ٠ِ ٍأٜٓخ ٗزخص حُوٜذ ٝ ٣ؼظوي إٔ ح٧كٞحٝ حُٔخث٤ش ًخٗض طلظ١ٞ ح٧ٓٔخى، ٝأ٠٣خ كلَص 

ه٘ٞحص ػ٠ِ ٌَٗ ٗزٌش ٓظٌخِٓش ١َُ حُليحثن،  

 ؿٔؼض ك٢ ط٤ٜٜٔٔخ ٓخ ر٤ٖ ثالد انفشطٝك٢ حُوَٕ حُوخْٓ هزَ ح٬٤ُٔى ظَٜص كيحثن ؿي٣يس ك٢    

حُظوط٢٤ حُٜ٘ي٢ٓ ُليحثن ح٤٣َُٜٖٔ ٝ حُظوط٢٤ حُطز٤ؼ٢ ُـخرخص ح٤ُٜي ٤٣ٍٞٗ٦ُٖ ك٢ حُوَٕ حُوخْٓ ٓخ 

٣ؤْ حُٔٞهغ )هزَ ح٬٤ُٔى، ًخٗض حُظ٤ٜٔٔخص حُلخ٤ٍٓش ًِٜخ ط٤ٜٔٔخص ًحص ١َحُ ٛ٘ي٢ٓ ًٝ طٔخػَ ػ٘خث٢ 

٣ؤْ حُٔٞهغ ا٠ُ أٍرؼش )أٝ حُظٔخػَ حَُرخػ٢  (ا٠ُ ه٤ٖٔٔ رٔلٍٞ ٢ُٞ١ ٝ ٣٘ٔن ًَ ٜٓ٘ٔخ ٓٔخػ٬ ٦ُهَ

، ًحص أٍٝ ٓٔظ٣ٞش ٝ ٓ٘ظظٔش ٝ ٌُٖ حُؼَٜ٘ ح٧ٓخ٢ٓ ك٢ حُلي٣وش ٛٞ ػَٜ٘ (أهٔخّ رٔل٣ٍٖٞ ٓظؼخٓي٣ٖ

 . ح٣ًَُِٔش،  ط٤ِٔ رٞؿٞى رَؿُٞش ك٢ ح٢ُٓٞ طظِٔن ػ٤ِٜخ حُ٘زخطخص ًخُؼ٘ذ ٝ حٍُٞى  ٝطَٔ ح٤ُٔخٙ ٖٓ كُٜٞخ
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 ٢ٛ ح٧هَٟ حهظزٔض كٖ حُليحثن ٖٓ حُل٠خٍس حُظ٢ (ثالد انَٕٛبٌ لذًٚب  )انذضبسح اإلغشٚمٛخ   إًٔٔخ    

ٓزوظٚ ك٤ض ًخٗض حُلي٣وش ح٩ؿ٣َو٤ش حهظزخٓخ ٖٓ حُل٠خٍس حُلخ٤ٍٓش حُوي٣ٔش ،٣ؼٞى ريء طٔخ٣ِ ١َحُ حُليحثن 

ح٩ؿ٣َو٤ش ا٠ُ حُوَٕ حُؼخٖٓ هزَ ح٬٤ُٔى كٔذ ٓخ طيٍ ػ٤ِٚ حُزوخ٣خ ح٧ػ٣َش ٝ ًخٗض ط٠ٔٔ كيحثن حُل٬ٓلش 

٫ُىٛخٍٛخ ك٢ طِي حُلوزش، ك٢ٜ ٜٓيٍ ُويٓش أكخ٤ْٓ ح٩ٗٔخٕ ٝ كٌَٙ ري٫ ٖٓ حهظٜخٍٛخ ػ٠ِ اٗظخؽ 

حُـٌحء أٝ حُظَك٤ٚ أٝ حُـَٝ حُي٢٘٣، كوي ٛٔٔض ُظٌٕٞ ٌٓخٗخ ك٢ حُٜٞحء حُطِن حٓظيحىح ُزٜٞ حُٔؼ٤٘ش ك٢ 

ٝ ٖٓ حُٔٔخص ح٤ُِٔٔس ُِلي٣وش ح٩ؿ٣َو٤ش ٛٔٔض ػ٠ِ أٌٗخٍ ٛ٘ي٤ٓش ٓ٘ظظٔش ٝ حُزٔخ١ش . حُليحثن حُوخٛش

ك٢ حُظ٤ْٜٔ،  ًحص حُظٔخػ٤َ حُـ٤ِٔش حُظ٢ ُٝػض رٌَ٘ ٛ٘ي٢ٓ ٓظ٘خظَ ك٢ حُلي٣وش،  ك٤غ أهٌص حُليحثن 

١خرغ طوي٣ْ ح٥ُٜش،  

 ٓٞهغ ُِلي٣غ ٝ حُٔطخُؼش ٝ ه٠خء أٝهخص حُلَحؽ ٝ ِٓظو٠ حُل٬ٓلش ٝ ٖٓ انذذٚمخ انَٕٛبَٛخًخٗض    

حُٔ٘٘خص حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ طٔٔق رظؼ٤ِْ ١زوش حُ٘ز٬ء ٝ ح٧َٗحف ػ٠ِ أ٣ي١ حُل٬ٓلش ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ح٣ٌُٖ ١خُزٞح 

ٝ ًخٗض  أ٠٣خ ٓٞهغ ٧ىحء  ربهخٓظٜخ ك٢ ٟٞحك٢ حُٔيٕ رلـش حَُٜٝد ٖٓ ٟـ٤ؾ حُٔيٕ ٝ ك٠ٍٞ حُ٘خّ

    حُلؼخ٤ُخص ح٣َُخ٤ٟش ك٤غ أهٌص ح٧ُؼخد ٝ حُٔٔخروخص ح٣َُخ٤ٟش ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ ك٤خس ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ٗـي رخٕ 

حُلي٣وش ًخٗض ٧ٍٝ َٓس ؿِءح ٓظٔٔخ ٓ٘ٔـٔخ ٓغ حُظوط٢٤ حُؼَٔح٢ٗ ُِٔيٕ ح٤ُٞٗخ٤ٗش 

 رطَحُ حُليحثن ح٩ؿ٣َو٤ش، ٓٔخ ٗظؾ ط٘خرٚ ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ حُظ٤ْٜٔ ك٤غ حىٓؾ انذذائك انشٔيبَٛخًٔخ طؤػَص 

، ٝ ٗـي ٍؿٞع حَُٝٓخٕ ا٠ُ أِْٜٛ اإلغشٚمٛخ انشٔيبَٛخحٌُؼ٤َ ٣ٌٖٛ حُطَح٣ُٖ ٝ أٓٔٞٙ رخُلي٣وش 

ح٩ؿ٣َو٢ ٖٓ ه٬ٍ ا٬١م أٓٔخء اؿ٣َو٤ش، ا٫ إ ٛ٘خى حهظ٬ف رٔخ حٓظٍٞىٙ حَُٝٓخٕ ٖٓ ػوخكخص طوط٢٤ 

 ك٤غ ؿِزٞٛخ ٓؼْٜ ٖٓ حُٔٔظؼَٔحص ) lyceum)دذائك انهٛكٕٛو حُليحثن ح٧ًؼَ طويٓخ ػ٠ِ كيحثوْٜ ٓؼَ 

ط٤ِٔ ٌٛح . ٝ حُظ٢ ِٗٔض كظٞكخطٚ كظ٠ كيٝى ر٬ى حُلَّ ٝ حُٜ٘ي " ٫ٌٓ٘يٍ ح٧ًزَ " حُظ٢ ؿِٝٛخ ك٢ ػٜي 

حُطَحُ ر٤ٔخىس كٖ حُؼٔخٍس، ٝ حٓظويحّ كٖ ط٤ٌَ٘ ح٧ٗـخٍ ٝ حُ٘ـ٤َحص ػٖ ٣َ١ن حُوٚ ٧ٍٝ َٓس ك٢ 

طخ٣ٍن كٖ حُليحثن ا٠ُ إ َٝٛ ٌٛح حُلٖ ك٢ كظَس ٖٓ حُلظَحص ا٠ُ كي ٣٘خكْ حُ٘لض، ًٔخ ٓوَ حُ٘لض ػ٠ِ 

حُؼ٘خَٛ ح٩ٗ٘خث٤ش ًخ٣َُِٛٔخص ٝ ح٧كٞحٝ حُٔخث٤ش ٝ حُظٔخػ٤َ هخٛش طٔخػ٤َ حُل٣ٍٞخص، ٝ ُٝػض ك٢ 

أٓخًٖ ك٢ حُلي٣وش ، ٝ أٍٝ ٖٓ حٓظؼَٔ حُٔوخػي ُِـِّٞ ػ٤ِٜخ ك٢ حُليحثن، ٍُٝػٞح كُٜٞخ حٍُِٛٞ ٝ 

 ح٤ُٔخٙ، ٝ ططٍٞص ٌٛٙ حُلٌَس ا٠ُ إ ظَٜص ك٢ ٌَٗ طَحٓخص، رخ٫ظخكش ا٠ُ ح٫ٛظٔخّ رخُؼَٜ٘ ٗلٍٞحص

حُٔخث٢،  ك٤غ حهٌ ػَٜ٘ حُٔخء أٌٗخ٫ ػي٣يس ك٢ حُليحثن حَُٝٓخ٤ٗش ًخ٧كٞحٝ حُٔخث٤ش حُٜخٓظش ٝ 

 . ٝ حُٔخء حُٔوٌٝف ٖٓ حُ٘ٞحك١َ٤ٝحُلٔخم

:( دزٗ آخش انمشٌ انزبعغ ػشش-ثؼذ انًٛالد)انًغبدبد انخضشاء فٙ انؼصٕس انٕعطٙ - 2  
4 

 )حُؼٍٞس حُٜ٘خػ٤ش) ٣ٝ٘ـَ ٌٛح حُؼَٜ حُلظَس ر٤ٖ ح٤ٜٗخٍ ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ش حَُٝٓخ٤ٗش ٝرؼغ أٍٝٝرخ حُلي٣ؼش   

حهظلض ك٤ٜخ كيحثن ح٣ُِ٘ش ٝحُظَك٤ٚ ُٔخ ط٤ِٔ رٚ ٌٛح حُؼَٜ ٖٓ كَٝد ٝكِض ٓلِٜخ كيحثن حُو٠َحٝحص   

ٝ حُلخًٜش كوي ًخٕ حُٔخثي طٞظ٤ق حُٔٔخكخص حٍُِٔٝػش ك٢ ٩ٗظخؽ حُطؼخّ أٝ حُ٘زخطخص حُطز٤ش ٝهي ًخٗض 

 . ٝح٧َٓحءحُزخٍٝٗخٕحُٔٔخكخص ؿخُزخً ٓخ طٌٕٞ ىحهَ أٓٞحٍ حُوِؼش أٝ طلض كٔخ٣ش 

ىحهَ ح٧ى٣َس ٝٓغ ٜٗخ٣ش حُوَٕٝ حُٞٓط٠ ٝٓغ ح٫ٓظوَحٍ ح٤ُٔخ٢ٓ حطٔؼض ٓٔخكش حُليحثن حُِٔلوش رخُو٬ع 

 ٝرخطض طؤهٌ ػ٘خ٣ش أًؼَ ك٢ حُظ٤ْٜٔ كظ٠ طئى١ حُـَٝ حُظَك٢ٜ٤ رخ٩ٟخكش ُِـَٝ حُٞظ٤ل٢ ٝظَٜص 

حُٔٔخكش حُٔـطخس رخُل٘خثٖ ٓغ ٝؿٞى ٓوخػي ٝٗلٍٞحص ٝأكٞحٝ حٍُِٛٞ ٝحُ٘ـ٤َحص ٝحُ٘زخطخص حُٔظِٔوش 

ٝ ٖٓ أْٛ ٌٛٙ .ٝأكٞحٝ ح٧ٓٔخى ٝىحهَ ٌٛٙ حُليحثن ًخٗض طوخّ كل٬ص حَُهٚ ٝحُـ٘خء ٝط٘خٍٝ حُطؼخّ

 :حُل٠خٍحص ٤ِٔٗ ػ٬ع أٗٔخ١ ٢ٛٝ 

 َٓؿغ ٓخرن-4



انخضشاء انًغبدبد دٕل يصطهذبد ٔ فرؼبس ٘:االٔل  انفصم  
 

6  

 

     انذذائك األٔسٔثٛخ فٙ ػصش انُٓضخ 2-1 

 حُلي٣وش  ٝ طؼظزَانذذائك االٚطبنٛخٝ ًخٗض حٓظيحى ُٔوظِق حُل٠خٍحص ح٧ٍٝٝر٤ش حُوي٣ٔش ٝ ٖٓ أَٜٗٛخ   

ح٣٩طخ٤ُش ٝظٍٜٞٛخ ك٢ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش ٓخ ٛٞ ا٫ حٓظيحى ُِليحثن حَُٝٓخ٤ٗش حُوي٣ٔش، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُظيحهَ 

 (Vaillante)فٛالَذ ٖٝٓ أَٜٗ ح٧ٓؼِش ُِل٠خٍس حُليحثو٤ش ح٣٩طخ٤ُش كي٣وش . حٌُز٤َ ر٤ٖ ٛخط٤ٖ حُلي٣وظ٤ٖ

. 1564"ك٤ـ٫ٞ"ُِٜٔ٘يّ

 :ٖٝٓ حُٔٔخص حُـخُزش ػ٠ِ حُلي٣وش ح٣٩طخ٤ُش

ٟؼض حُظٔخػ٤َ - 1  ُٝ   أٓخًٖ ظخَٛس رخُلي٣وش،ك٢حُ٘لض ٝ حُِهَكش ك٤غ 

 ػَٜ٘ حُٔخء ح١ٌُ ٣َر٢ ر٤ٖ أؿِحء حُلي٣وش، -2 

. حٓظويحّ حُ٘ظخّ حُٜ٘ي٢ٓ ٝح١ٌُ ًخٕ ٣ـِذ ػ٤ِٚ ٝؿٞى حُظَحٓخص حُٔظظخ٤ُش ٓغ ٓلخٍٝ ػخ٣ٞٗش ٓظِٜش- 3

 ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗطِن ػ٤ِٜخ حُلي٣وش ح٧ٍٓظوَح٤١ش، ٝحُٔزذ ك٠ ًُي إٔ حُٔـظٔغ انذذٚمخ انفشَغٛخًٌُٝي   

ف ٌٓ٘ حُويّ رؤٗٚ حُٔـظٔغ ح١ٌُ حُظق كٍٞ حُِٔي ٝكخ٤ٗظٚ ٝظَٜص ػ٤ِٚ ٓؼخُْ حُلٌٔش ٝحُؼَحء  َِ حُل٢َٔٗ ُػ

 :ٝحُظلٍَ ٝ ٖٓ أْٛ ٤ِٔٓحطٜخ 

 ٝؿٞى ٓٔخكش ٗخٓؼش أٓخّ حُٔزخ٢ٗ طٔظي ٖٓ رؼي حُلي٣وش 1   

 اطزخع حُزٔخ١ش ك٢ ٓلخٍٝ حُظ٤ْٜٔ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٓلٍٞ أٓخ٢ٓ طظؼخٓي ػ٤ِٚ ٓلخٍٝ ػخ٣ٞٗش ٝك٠ 2  

 ُٝح٣خ حُٔلخٍٝ طٌٕٞ أ٤ٍٟش ٓ٘ٔوش رخُظٔخػ٤َ ٝحُ٘لٍٞحص

 حُظ٤ًَِ ػ٠ِ أ٤ٔٛش حُٔلٍٞ ح٧ٓخ٢ٓ ٍٝإ٣ش حُؼ٤ٖ ُٚ ػ٠ِ حٓظيحى حُ٘ظَ ٍؿْ حهظ٬ف ك٢ ٝكيحص 3   

ك٢ ط٤ْٜٔ كيحثن كَٓخ١ " ٣ُْٞ حَُحرغ ػَ٘"حُظ٘خظَ ٝٛٞ ٗلْ حُظ٤ْٜٔ ح١ٌُ حٓظ٘ي ا٤ُٚ حُِٔي 

 كخ٠ُٝ٧ أػَٔص ٝح٩ريحػ٤ش،طخ٣ٍن حُليحثن ح٩ٗـ٣ِ٤ِش َٓ رَٔكِظ٤ٖ، َٓكِش ح٫هظزخّ ػْ َٓكِش حُظلَى أٓخ 

.       ػٜ٘خ حُليحثن حُٔظ٘خظَس أٓخ حُؼخ٤ٗش كؤػَٔص ػٜ٘خ حُليحثن حُطز٤ؼ٤ش

انذذائك  فٙ انؼصش اإلعاليٙ- 2-2
5 

: 

حٓظيص ٍهؼش حُيُٝش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُظَ٘ٔ ر٬ى كٞٝ حُزلَ  (حُٔخرغ ح٬٤ُٔى١)ك٢ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ حُٜـ١َ    

 . (ح٧ٗيُْ، ٝؿ٘ٞد كَٗٔخ)ح٧ر٤ٞ حُٔظ٢ٓٞ ك٢ ٗٔخٍ أك٣َو٤خ ٝؿ٘ٞد أٍٝٝرخ 

ًٝخٗض حُو٤ٜٛٞش ٢ٛ أْٛ ٓخ ٤ٔ٣ِ حُلي٣وش ك٢ حُؼَٜ ح٢ٓ٬ٓ٩؛ ٌُُٝي أك٤طض حُليحثن رخ٧ٓٞحٍ 

حُؼخ٤ُش أٝ أٗـخٍ حُ٘و٤َ ُلـذ حُٔ٘خظَ حُيحه٤ِش ٝهي ؿِذ ػ٠ِ طوط٤طٜخ حُظو٤ٔٔخص حُٜ٘ي٤ٓش، ًٔخ حٛظْ 

 .ٝٓظ٤ِٔسحُِٕٔٔٔٞ ك٢ كيحثوْٜ رخٓظويحّ ح٤ُٔخٙ رٍٜٞ ٓظ٘ٞػش 

ٝػ٘ي حُٞهٞف أٓخّ حُٔ٘٘آص حُٔي٤ٗش حُؼَر٤ش ، ٝرٌَ٘ هخٙ حُيٍٝ ٝحُوٍٜٞ ٝحُليحثن ٝحُٔظِ٘ٛخص ،   

ٝحُظؤَٓ ريهش ٓظَٜٛخ حُؼخّ ، ٝٛ٘يٓظٜخ ٝط٤ٔ٘وٜخ ، ٝػ٘خَٛٛخ حُظ٤٘٣ٌٞش ، كبٗ٘خ ٬ٗكع ك٘خً ُٚ ١َحُ ؿي٣ي 

٣ظٔؼَ ك٢ حُٜ٘يٓش ٝحُظ٤ٔ٘ن ٝػ٘خَٛ حُظ٣ٌٖٞ ، ٓٔخ ؿؼَ ٌُٜح حُطَحُ ٗو٤ٜش ك٣َيس ٝحٟلش أٜٓٔض ك٢ 

 : ط٣ٌٜٞ٘خ ػيس حػظزخٍحص ٍث٤ٔش ط٠خكَص ٓـظٔؼش ُوِن ٌٛح حُطَحُ ٢ٛٝ

 .ح٢ٓ٬ٓ٩حُؼخَٓ حَُٝك٢ أٝ طؤػ٤َ حُي٣ٖ 1-

 .حُطز٤ؼ٤ش حُؼخَٓ حُز٤ج٢ أٝ طؤػ٤َ حُز٤جش 2-

 .رخُٔ٘طوشطؤػ٤َ حُل٠خٍحص حُوي٣ٔش - 3

  .حُظطز٤و٢حُؼخَٓ حُؼ٢ِٔ 4-

 .ٝحُـٔخ٢ُحُؼخَٓ ح٩ريحػ٢ -5

 

  .214ٙ ’2004   ’ رؼيٛخ ٝحُز٤جش ٝٓخ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُؼٔخٍس: ١َ٣ُٝ ٣ل٠٤-5
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األَذنغٛخكخُليحثن ك٤غ ٤ِٔٗ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُليحثن ح٤ٓ٬ٓ٩ش ،    
5

 ٓؼ٬ ؿٔؼض ٓخ ر٤ٖ ك٠خٍس حُليحثن 

أ١ أٜٗخ ؿٔؼض ٓخ ر٤ٖ حُطخرغ حُـَر٢ ٝحُطخرغ حُؼَر٢، ا٫ إٔ  ح٧ٍٝر٤ش ٝحُل٠خٍس ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُؼَر٤ش

حُطخرغ حُؼَر٢ ٛٞ ح٧ًؼَ ٤ٓطَس ٝرَُٝحً ٝ ًخٕ ُِليحثن ح٧ٗي٤ُٔش ١خرؼخً ٤ِٔٓحً ح١ٌُ ٣ؼٌْ كِٔلش حُلٖ 

كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ُٞكع ك٢ ح٧ٗيُْ إٔ ، ك٢ ؿَٗخ١ش دذائك لصش انذًشاءحُؼَر٢، ٝه٤َ ٓؼخٍ ػ٠ِ ًُي 

ك٢ ًَ ٓزخ٤ٜٗخ، هخٛش  (ٖٓ حُٔخء ٝحُ٘زخص)حُؼٔخٍس ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٛ٘خى ًخٗض طيٓؾ حُؼ٘خَٛ حُطز٤ؼ٤ش 

انذذٚمخ فٙ انؼصش انؼثًبَٙ ط٤ِٔص  حُؼؼٔخ٢ٗ حُؼَٜ ك٢ أٓخحُوٍٜٞ،
6

 رؤٜٗخ ًخٗض طُوط٢َّ أ٫ًٝ ػْ ٣ُز٠٘ 

ًٝخٗض ٌٛٙ حُليحثن طُٔظؼَٔ ُِظ٤ِٔش  (حُليحثن)ػ٤ِٜخ رؼي ًُي؛ ٌُُٝي كوي ًخٗض هٍٜٞ حٓط٘زٍٞ ط٠ٔٔ رـ 

أٝ حُلل٬ص ح٤َُٔٓش، ٝهي أُىهِض حُٔٔطلخص حُو٠َحء ػ٠ِ حُظ٣ٌٖٞ حُٔؼٔخ١ٍ ُِٔٔخؿي ك٢ حُؼَٜ 

 ، ٝهي ًؼَ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ انغهًٛبَٛخ ثإعطُجٕلحُؼؼٔخ٢ٗ رٜيف ٝهخ٣ظٜخ ٖٓ أهطخٍ حُلَحثن ٓؼَ ٓٔـي 

  (ػٞد ًخر٢)رظ٤ًَخ ٝ هَٜ  (رخ ٣ِ٣ي)إٔ طٍُِع ح٧ٗـخٍ ك٢ ٛلٖ حُٔٔخؿي حٌُزَٟ ٖٝٓ أٓؼِش طِي ٓٔـي 

 : انذذائك اٜعٕٛٚخ- 2-3

ًٝخٗض طٔؼَ ٓوظِق حُل٠خٍحص ك٢ أ٤ٓخ ٝ ٢ٛ حٓظيحى ُِل٠خٍس حُظ٢ ٓزوظٜخ ٝ ٓؼَ حُل٠خٍس ح٤٘٤ُٜش    

 .حُوي٣ٔش ٝ ًٌُي حٓظِٜخٜٓخ ٖٓ حُليحثن ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٗظ٤ـش حُلظلخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ طِي حُلظَس ٝ ٖٓ أٜٛٔخ

ٓلخًخس حُطز٤ؼش )حُظ٢ ؿٔؼض ك٢ ػَٜٛخ ٓخ ر٤ٖ ح٧ٌٗخٍ حُطز٤ؼ٤ش ٝح٧ٌٗخٍ حُٜ٘ي٤ٓش : انذذٚمخ انٛبثبَٛخ

، رخ٩ٟخكش ا٠ُ اىهخٍ حُطخرغ حُل٠خ١ٍ ٌَُ ىُٝش ٝح٫هظزخّ ٖٓ (حُلَس ٝحُظ٤ٜٔٔخص حُٜ٘ي٤ٓش حُٔ٘ظظٔش

 ح٤ُٜٖ ك٢ٌٌٝٛح ًخٕ حُلخٍ ٓغ حُليحثن ح٤ُخرخ٤ٗش كزؼي ظٍٜٞ حُل٠خٍس حُليحثو٤ش .. حُل٠خٍحص حُٔخروش 

 ػزَص ُظَٜ ا٠ُ ح٤ُخرخٕ ٝحُظ٢ ًخٗض طظ٤ِٔ رٞؿٞى ػ٬ع أٌٗخٍ ٖٓ حُليحثن ك٤ٜخ

 ٝؿخُزخً ٓخ طُٔظويّ ك٢ حُٔٔخكخص حُٜـ٤َس ُِٔ٘خٍُ أٝ حُطَم ك٤غ ٣ٟٞغ حََُٓ :انذذٚمخ انًُجغطخ - ح

٣ٍِع كُٜٞخ رٞ حُ٘زخطخص ُٝ  ػ٠ِ حُظَرش ٝطٟٞغ كٞهٚ حُلـخٍس رِٝح٣خ ٓظِلش 

  ٝػَٜ٘ٛخ حُـخُذ ٛٞ حُظزخص ٝطٟٞغ حُلـخٍس ٌٓخٕ حُٔخء ك٤ٜخ:انذذٚمخ انجبفخ - د

 طـٔغ ٓخ ر٤ٖ ٓـخ٤ٓغ ٖٓ حُظزخص ٝٓـخٍٟ ػي٣يس ٤ُِٔخٙ، ٝط٤ٔ٘ن ُٔ٘خظَ :انذذائك انصخشٚخ ٔانًبئٛخ - ؽ

 .أٓخ٤ٓش ٖٓ حُلـخٍس ٝرل٤َحص طظٞٓطٜخ ؿٍِ

 ١َحُ كيحثوْٜ ٖٓ حُؼَد ٝ ًٌح ٖٓ حُلَّ ك٤غ هخٓٞح (انُٓذٚخ )غٕنٛخ اانذضبسح انىًٔخ حٓظٔيص   

.   ٬٤ٓى٣ش1526رـِٝ ر٬ى حُٜ٘ي ك٢ ػخّ 

ًٝخٕ ١َحُ حُليحثن حُٜ٘ي٣ش أٝ حُٔـ٤ُٞش إ ؿخُ حُوٍٞ ٣ـِذ ػ٤ِٚ حُطخرغ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝ ٖٓ أَٜٗ ح٧ٓؼِش    

 : ٝ ٖٓ أْٛ ٤ِٔٓحطٜخ ( ربج يذم)

 .حُلي٣وش أُٗ٘جض كٍٞ حُوٍٜٞ ٝكٍٞ حُٔوخرَ ٤ُْٝ ك٢ ٝٓطٜخ ًٔخ ٛٞ ٓظؼخٍف ػ٤ِٚ- ح

ًخٗض ح٧ٗـخٍ حُـخُزش ك٢ ح٫ٓظويحّ ٝحُظ٢ طل٢٤ رخُلي٣وش ك٢ ٛلٞف ٝٓٔخكخص ٓظٔخ٣ٝش ٝحُ٘زخطخص - د

 .حُؼط٣َش

 .حٓظويحّ ػ٘خَٛ حُظ٤ٔ٘ن ٖٓ حُٔخء ٝحُظَ ًُٝي ٫ٍطلخع ىٍؿش حُلَحٍس رز٬ى حُٜ٘ي -  ؽ

 

 

 

 

 

: ح٧ٗي٤ُٔش حُلي٣وش "رؼ٘ٞحٕ ى٢ً ؿ٤ْٔ ٓزلغ ح٧ٗيُْ، ك٢ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُؼَر٤ش حُل٠خٍس: حُـ٢ٓٞ٤ حُو٠َحء ٠ِٔٓ- 6

 " ح٣َُِٓش ٓي٫ُٞطٜخ ك٢ ىٍحٓش
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 :(انمشٌ انؼششٍٚ)انؼصش انذذٚث  فٙ انًغبدبد انخضشاء -3

ك٢ ريح٣ش حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٝ ٓغ حُظطٍٞ حُٜ٘خػ٢ ٝ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ػَف ح٩ٗٔخٕ حُو٤ٔش ح٣٫ٌُٞٞؿ٤ش ٝ     

حُٜل٤ش ٝ ح٫هظٜخى٣ش ُِٔٔخكخص حُو٠َحء ٝ ُْ ٣ؼي طٔؼ٤ِٜخ ٖٓ حؿَ حُظ٤٣ِٖ ٝ حُظَك٤ٚ كو٢ رَ حٓظي أ٠٣خ 

 .ا٠ُ حُٔلخكظش ػ٤ِٜخ ٖٓ حؿَ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُز٤جش 

، أُٔخ٤ٗخ حُؼَٜ حُلي٣غ ٌَٗ حُليحثن ك٢ رؼٞ حُزِيحٕ ح٧هَٟ ٓؼَ  حُٔٔخكخص حُو٠َحءطؼٌْ  

ٝحُظ٢ ظَٜص ٓغ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٝ ىُي رظطٍٞ حُٜ٘خػ٢ ك٢ ح٩ٓيحى ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫ش ٣َٞٓٔح، 

 .حُٔو٢ر٤ٔخٙ 

 طخ٣ٍو٤ش كيحثو٤شٓخ ٢ٛ ا٫ ٣ِٓؾ ٖٓ ك٠خٍحص ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫ش ك٢  حُو٠َحء حُٔٔخكخص

 Robinson" ٍٝرٕ٘ٔٞ ٝؿ٤ٌَ"هي٣ٔش، كوي حهظُزِٔض ٖٓ هٞحػي حُليحثن ح٩ٗـ٣ِ٤ِش حُظ٢ ٟٝؼٜخ ٬ًً ٖٓ 

& Jekyllر٠ٓٞٛٞ"ػْ طؤػ٤َ ٓيٍٓش .  رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٝؿٞى حُطخرغ ح٤ُخرخ٢ٗ ػ٠ِ حُليحثن ح٤ٌ٣َٓ٧ش "

 .حُٜ٘ي٤ٓش ك٢ حٓظويحّ ح٧ٌٗخٍ حُلَس

ٝهَٝؿخً ٖٓ ح٫هظزخٓخص حُوي٣ٔش ُل٠خٍس حُليحثن، ًخٕ ٛ٘خى طـي٣ي ِٓلٞظ ك٢ حٓظويحّ ٌٛح حُلٖ ك٠ 

٣َٞٓٔح ُظوَؽ أٍٝرخ رٌُي ٖٓ هٞهؼش حُظو٤ِي ٝحُٔلخًخس ُظ٘ن حُط٣َن ُِظلَى ٝحُظطٍٞ ك٠ ط٤ْٜٔ حُليحثن 

ح٧ٍٝر٤ش، كظَٜص حُظ٤ٜٔٔخص حَُٔٗش ٨ٌُٗخٍ ؿ٤َ حُٔظٔخػِش حُٔظيحهِش ٓغ رؼ٠ٜخ ا٠ُ ؿخٗذ حٓظويحّ 

 .حُ٘ٔذ ؿ٤َ حُظو٤ِي٣ش ك٢ حُٔٔخكخص ٝاىهخٍ حُظٔخػ٤َ حُظ٢ طؼٌْ حُيٍٝ ح٩ٗٔخ٢ٗ

ٝحٗظوخ٫ً ا٠ُ أ٣ٌَٓخ حُ٘ٔخ٤ُش ٝحُزَح٣َُ طلُٞض حُظ٤ٜٔٔخص ا٠ُ ح٧ٌٗخٍ حُٔظٔخػِش ٓغ ح٫رظؼخى ػٖ ح٧ٌٗخٍ   

 .ٝؿٞى ٓٔخكخص ٤ُٗٞش ًخُظ٢ طظ٤ِٔ رٜخ حُِٞكخص حُظـ٣َي٣ش حُٜ٘ي٤ٓش حُظو٤ِي٣ش ٝ

ًٝخٗض ٛ٘خى ُٔلش ٖٓ طؤػ٤َ حُليحثن ح٤ُخرخ٤ٗش ػ٠ِ كيحثن أ٣ٌَٓخ حُ٘ٔخ٤ُش ٖٓ ٣َ١وش ط٣ٌٖٞ ٓـٔٞػخص   

ٛـ٤َس ٖٓ حُٜوٍٞ ٝحُ٘زخطخص، ٝٛ٘خى ١َحُ آهَ أٓزخ٢ٗ ُُٞكع ك٢ كيحثن ًخ٤ُل٤ٍٗٞخ ٖٓ حُٔٔخكخص 

 .حُو٠َحء حُٞحٓؼش ُظؼٌْ أٗؼش حُْ٘ٔ حُٔخ١ؼش

 رؼ٤يحً ػٖ أٌٗخٍ حُلـَ حُٔ٘لٞص ٓؼَ حُٔٔخكخص حُو٠َحء اٗ٘خء ك٢ًٔخ ريأ ح٫ٓظؼخٗش رؼ٘خَٛ ؿي٣يس    

. حُو٘ذ ٝحُوَٓخٗش ٝحُٔؼخىٕ ٝحُِؿخؽ ٝح١ٌُ هَؽ ك٢ أٌٗخٍ ؿي٣يس ك٣ٞ٤ش
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IV.    انخضشاءرصُٛف انًغبدبد 
 

٣ؼظزَ ط٤ٜ٘ق حُٔٔخكخص حُو٠َحء ٖٓ أْٛ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طٔخػي ك٢ ػ٤ِٔش حُظوط٢٤ ٝ حُظ٤ْٜٔ ٝ ًٌُي 

 .حُظ٤٤َٔ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔيٕ ٝ ح٧هخ٤ُْ 

:  انمبََٕٙإطبسْبانزصُٛف دغت  -1
7
  

حُو٠َحء  حُٔٔخكخص ٝط٤ٔ٘ش رلٔخ٣ش  حُٔظؼِن06-07كٔذ حُوخٕٗٞ 

 : انذضشٚخ انذظبئش-1-  1

 ٝ طٌَ٘ ك٠خء ٬ ػ٘ي ح٫هظ٠خء حُٔٔـ٤ش طظٌٕٞ ٖٓ حُٔٔخكخص حُو٠َحء حُٔليىس ٝ ٬طٌٕٞ ٓـخٍٝس ُِٔي٣٘ش 

. ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٓٔطلخص ٓخث٤ش ٝ ٓٔخُي ُِظِ٘ٙ ٝٓٔخُي ُِيٍحؿخص٬َُِحكش ٝ حُِؼذ ٝ ح٣َُخٟش 

 :انؼبيخ انذذائك 2-1-

٢ٛ ٲٓخًٖ َُِحكش ٲٝ ُِظٞهق ك٢ حُٔ٘خ١ن حُل٣َ٠ش ٝ حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ طـٔؼخص ٗزخط٤ش َِٓٛس ٝ ٲٗـخٍ 

 :ط٠ْ 

 : انًذُٚخ دذٚمخ -2-1-   1

أهَ ٖٓ  أٜٗخ  ا٬٫ ٝ ٣وٜٚ ُٜخ ٓٔخكش ًز٤َس٬طٌٕٞ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔي٣٘ش ٝ ٣َطخىٛخ ٌٓخٕ حُٔي٣٘ش    

 ٝ ٣ـي حُِحثَ ك٤ٜخ ك٣َش طخٓش ك٢ حُظـٍٞ ٝحُظٔظغ رٔ٘خظَٛخ ٬ٓٔخكخص حُليحثن ٝ حُٔظِ٘ٛخص حُؼخٓش 

 . ٝ هي ٣يهَ ك٢ ط٤ٜٜٔٔخ حُطَحُ حُٜ٘ي٢ٓ رٞؿٞى حُ٘زخطخص حُٔوٜٞٛش ٝ حُٔ٘ظظٔش ح٬ٌَُ٘حُطز٤ؼ٤ش 

 )  األطفبل يالػت ( لأطفباٲل دذائك-2-2-   1

ٝ ٣ـي   ٬ٝ ٣وٜٚ هْٔ هخٙ ٖٓ حُلي٣وش حُؼخٓش ُِؼذ ح١٧لخ٬ٍ طْٜٔ كيحثن ػخٓش هخٛش ١٨ُلخٍ   

ح٤ُٔخٍحص ٝ ك٢ حُ٘ٞحٍع ٝ ٣٘زـ٢ حٕ  ح١٧لخٍ ك٢ ٌٛٙ حُليحثن حُل٣َش ك٢ حُِؼذ ىٕٝ حُظؼَف ٧هطخٍ

 .طٌٕٞ ٓٔخكظٜخ ًخك٤ش 

 : انؼبيخ ٔانًٛبدٍٚ انشٕاسع  دذائك-2-3-   1

 ٬أٝ حُط٣َن   ٝطٌٕٞ حُليحثن ك٤ٜخ ٓظٔخ٤ٗش ٓغ ط٤ٔ٘ن حُ٘خٍع٢ٛٝ٬ حُ٘ٞحٍع ٝ حُطَم حُٔؼيس ُِظِ٘ٙ    

حٝ حُ٘ٞحٍع حٌُز٤َس ٝ حُٜٔٔش ٝ  ٌٛٙ حُليحثن ؿخٗز٤ش ٝ ٓـخٍٝس ُِ٘خ١ت ك٢ حُٔ٘طوش حُٔخك٤ِش ٝهي طٌٕٞ

 .ح٤ُٔخى٣ٖ حُظ٢ طٌٕٞ ك٢ ًَِٓ حُٔي٣٘ش

 : انغكُٛخ األدٛبء دذائك -2-4-  1

١٨ُٝلخٍ رٌَ٘ ٬ رٌَ٘ ػخّح٧ػٔخٍطْٜٔ كي٣وش حُل٢ ح٢ٌُ٘ٔ ٢ٌُ طِز٢ ح٫كظ٤خؿخص حُظَك٤ٜ٤ش ُـ٤ٔغ    

حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ ٤٘ٓخ ػ٠ِ ح٧هيحّ ك٢ ؿ٤ٔغ  ٝ ٣ٌٕٞ ٓٞهؼٜخ ك٢ ٢ٓٝ حُل٢ ح٢ٌُ٘ٔ رل٤غ ٬َٜٔ٣هخٙ 

 . حُل٢ ح٢ٌُ٘ٔ ػزَ ١َم ٓ٘خس آٓ٘شأؿِحء

 :انذذائك انًزخصصخ  1- 3-

 : حُظخ٤ُش ح٧ٛ٘خف ط٠ْ   

 حُـَٝ ٖٓ اٗ٘خء ٌٛٙ حُليحثن ٛٞ اؿَحء حُزلٞع حُؼ٤ِٔش  هٜي حُظؼِْ :انذذائك انُجبرٛخ 3-1- 1

 ٝ ٌٛٙ حُليحثن طلظ١ٞ ٬ حٍُٔٞكُٞٞؿ٤ش حُز٤ج٤ش ٝ حُل٣ِ٤ُٞٞؿ٤ش ٝ حُ٘ٞحك٢ ك٢ ىٍحٓش حُ٘زخطخص ٖٓ ٝحُٔٔخػيس

 .ٝح٧ٛ٘خفٗٞحع ح٧ػ٠ِ أًزَ ٓـٔٞػش ٖٓ 

 

 

م  7 0 - 06ٍهْ هخٕٗٞ حُوخٕٗٞ - 7 ٍّ          2007ٓ٘ش ٓخ13ٞ٣ٝحكنُْح 1428ػخّ حُؼخ٢ٗ ٍر٤غ25  ك٢ ٓئ
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  . ٝحُـٔخ٢ُأُظ٣٢٘٤٣ِـِذ ػ٤ِٚ حُطخرغ حُ٘زخط٢  ٤ٜٓؤس ك٠خء ١ٝٙ:  انذذائك انزضُٚٛٛخ-1-3-2

 .١حُٜ٘خع حُٞكيحص كيحثن ٝ حُٔٔظ٘ل٤خص ٝكيحثن ح٧ك٤خء كيحثن طٔؼَ :انجًبػٛخ  انذذائك- 1-4

 : انذذائك انخبصخ 5- -1

  ٝطٔظؼَٔ رٜخ أٗٞحع ٗزخط٤ش٬ٛـ٤َس أٝ ٓظٞٓطش   ػخىس ٓخ طٌٕٞ ًحص ٓٔخكش٢ٛ٬ كي٣وش ِٓلوش رٌٖٔ كَى١ 

 . رؼٞ حُو٠َٝحص  ٝ ًؤٗـخٍ حُلخًٜش ٓؼَٔس  ٝأٗٞحع ٗزخط٤ش ٬ًخ٧ُٛخٍ  ؿٔخ٤ُش

  :انذضشٚخانغبثبد 1 -6 -  

 ٝٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ٗـخٍ ٣ٌٖٔ سحُٔ٘خؿَػ٠ِ   طلظ٢ٛ٬١ٞ ًَ ٓ٘طوش ٓ٘ـَس رٔخ ك٤ٜخ ح٧كِٓش حُو٠َحء 

 .ِٜٝٛخ حُظٞٓغ حُؼَٔح٢ٗ كخٗيٓـض رٜخ ٝأٛزلض ؿِء ٖٓ حُٔي٣٘ش   طٌٕٞ ١ز٤ؼ٤ش أ١ ؿخرش ١ز٤ؼ٤شإٔ

حُطَم ٝح٧ٍٛلش  طلظ١ٞ ػ٠ِ ًَ حُظ٬٤ٌ٘ص حُٔ٘ـَس حُٔٞؿٞىس ػ٠ِ ١ٍٞ : انصفٕف انًشجشح

حُٞحهؼش ك٢ حُٔ٘خ١ن حُل٣َ٠ش ٝحُٔـخٍٝس   حُطَم ح٧هَٟ ك٢ أؿِحءٛخأٗٞحعٝحُطَم ح٣َُٔؼش ٝرخه٢ 

 .ُِٔي٣٘ش

:انزخطٛظ  يغزٕٖ دغت انخضشاء انًغبدبد رصُٛف   2– 
8 

 : يغزٕٖ رخطٛظ ٔطُٙ راد انخضشاء انًغبدبد-1-    2 

ٌٛٙ حُٔٔخكخص حُو٠َحء ًحص ٓوٞٓخص ؿيد هخٙ طلظ١ٞ ػ٠ِ ػ٘خَٛ ١ز٤ؼ٤ش طْ ط٤ٜجظٜخ ًٔ٘طوش    

 طلَىٛخ رٔوٞٓخص ؿيد هخٛش ٓٞحء ًخٕ طَك٢ٜ٤ حٝ ٤ٓخك٢ ٝ ٣ظٔؼَ إٔؿز٤ِش حٝ ٫٬ٗص ١ز٤ؼ٤ش ٣ٌٖٔ 

 . انذبيخ ثبنجضائش ٝ كي٣وش فشعب٘ ثفشَغبحط٤َٛخ ػخ٢ُٔ ٓؼَ كيحثن ع٣ٌٕٞ 

 : اإللهًٛٙ انًغزٕٖ ػهٗ انخضشاء انًغبدبد-     2-2

خ ٣ؼ٤ش ط١ْذ ٓ٘خ١ن ؿخُزخ حُٔ٘خ١ن ٌٛٙ طٌٕٞ     ػٖ ًل٢ ُؼُِٜخ كـ٢ٔ ًحص ٝ كيحثن ٓ٘ظِٛخص ا٠ُ طلٌُٜٞة

 أٗ٘طش حُظَك٤ٜ٤ش ٝطَر٢ ٖٓ ٛخكزٜخ حُطز٤ؼ٤ش ٝ ٓخ رخُٔ٘خظَ ػخىس ٓخ ٣زلغ ُٝحٍٛخ رظٔظغٝ حُٔي٣٘ش ػَٔحٕ

 ٓٔظٟٞ أٝ ػ٠ِ  حُزؼ٣ٞزؼ٠ٜخ ِٛش ًحص حُٔلخكظخص ٓٔظٟٞ ٓغ حُٔلظٞكش حُٔ٘خ١ن ٗزٌشد حُٔٔخكخص ٌٛٙ

ٌٌةٕٞ ٝهي حه٤ِٜٔخ ٓي٣٘ش ًز٤َس ٝ ًَ   آٝ  حُٔخث٤ش ًخُٔـخ١ٍ حُطز٤ؼ٤ش ه٬ٍ رؼٞ حُؼ٘خَٛ ٖٓ ًُي ٣

 . ٓؼَ ٓلخٍٝ حُلًَش حَُث٤ٔ٤ش  حُؼ٘خَٛ حُؼَٔح٤ٗش

 : انًغبدبد انخضشاء ػهٗ يغزٕٖ انًذٌ-    3-2

ح٫ٍطلخع  حُؼخَٓ ُٔي٣٘ش ٓٞحهغ ٓل٠ِش ٌُٜٙ حُليحثن ٓؼ٬ ُٔ٘خ١ن حُٞػَس ٓٞحء ٖٓ ك٤غ حُظوط٢٤كيى ١   

حٝ ح٫ٗولخٝ أٝ ًحص ح٫ٗليحٍحص حُ٘ي٣يٌةس ٖٓ حُٜؼذ حٓظؼٔخُٜخ ك٢ أػٔخٍ حُز٘خء رخ٩ٟخكش ُِٔٔخكخص 

حُٔل٤طش رخُلٞحف حُٔخث٤ش أٝ حُـز٤ِش ٝ طوّٞ ٌٛٙ حُليحثن أٝ حُٔٔطلخص حُو٠َحء حُٔلظٞكش ريٍٝ ًز٤َ ك٢ 

حُظ٤ٌَ٘ حُؼخّ ُِٔي٣٘ش ٝ ٣وّٞ حُظوط٢٤ رظو٤ْٔ حُلي٣وش حُؼخٓش ا٠ُ ٓـٔٞػخص ٖٓ حُليحثن حُ٘ٞػ٤ش أٝ 

حُٔظوٜٜش ًليحثن حُليحثن حُٜوَ رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُٔٔخكخص حُو٠َحء حُٞحٓؼش ٝ حُظ٢ طظ٘خٓذ ٓغ 

ٍؿزخص حُِٝحٍ ٝ َٓطخى١ حُلي٣وش ٝؿذ إٔ ٣َحػ٠ ك٢ طوط٤طٜخ ٝ ط٤ٜٜٔٔخ ًخكش ح٧ْٓ ٝ حُٔؼخ٤٣َ 

حُٔطِٞرش ح٠ُ  ؿخٗذ حُيٍحٓش حُيه٤وش ُظلي٣ي ٓيحهِٜخ رٔخ ٫ ٣ٔؼَ ػوزخص أٝ ٓ٘خًَ ٣ٍَٝٓش رخُٔ٘طوش  ك٬٠ 

 .ػٖ طٞكَ ٓٔخكخص ح٫ٗظظخٍ حٌُخك٤ش  َُٝحى حُليحثن 

 ُِٔي٣٘ش حُٔل٢٤ حُؼَٔح٢ٗٝ طظِوٚ ٝظ٤لظٜخ ك٢ طٞك٤َ ٓ٘طوش ١ز٤ؼ٤ش ٌُٔخٕ ٝ حُظوِٚ ٖٓ حُٔ٘خًَ 

. ٝ ٣ـذ  إٔ طٌٕٞ ٓلظٞكش ُـ٤ٔغ حُلجخص حُؼ٣َٔش ٝ رَّٓٞ ٓ٘خٓزش 

 

 ح٧ٝٓخ١ ص ٍ ٜٗخىس ٜٓ٘يّ ىُٝش ك٢ ط٤ٜجش ّ- ٝحهغ حُٔٔخكخص حُو٠َحء ك٢ ٓي٣٘ش رٌَٔس - ِٓطخ٢ٗ دمحم -ػزي حَُُحم -8

    31 ٙ 2014-2013 ؿخٓؼش رخط٘ش ’ ح٧ٍٝ ٤ًِش حُؼِّٞ ٝ ’حُل٣َ٠ش 
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  : انًغبدبد انخضشاء ػهٗ يغزٕٖ انذٙ -   4-2

   ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع  ٢ٛ حُليحثن طويّ حُل٢ ٝ طٞكَ هيٓخص هخٍؿش ٝ ىحهَ سٌة ٌُِٔخٕ ٝ طويّ ًَ كي٣وش   

  ح٢ٌُ٘ٔ ا٢ُٓـٔٞػش ٖٓ حُظـٔؼخص ح٤ٌُ٘ٔش حُظ٢ ٣ِٜ٘ٔخ 

 أٓخًٖ حُظ٣َٝق ػٖ حُ٘لْ ٝ حَُٜٝد ٖٓ ٟـ٢ حُٔي٣٘ش ٝ أٓخًٖٝ ٠٣ْ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُٔٔخكخص حُو٠َحء 

 . حُؼذ ٝ ٓٔخٍٓش ح٣َُخٟش ٌُِزخٍ ٝ حُٜـخٍأٓخًٖحُِ٘ٛش ٝ حُـِّٞ ٝ 

 :انًغبدبد انخضشاء ػهٗ يغزٕٖ انًجًٕػخ انغكُٛخ -     5-2

ُظِط٤ق  طظٞحؿي ر٤ٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼٔخٍحص ًحص حٌُؼخكش كٞم حُٔظٞٓطش ٝ ًُي حُٔٔخكخص حُو٠َحءٌٛٙ    

 حُٔ٘خ١ن حُو٠َحء حُؼخٓش ح٤ٌُ٘ٔش ٝ ٝ هيٓش حٌُٔخٕ ٝ ٢ٛ طؼَٔ ًٔ٘طوش حٗظوخٍ ٓخ ر٤ٖ ىحهَ حُٔزخ٢ٗ حُـٞ

 . أكٖٔ هخٍؿ٢ حُٔظَٜ اػطخءٝ 

 :انًغبدبد خضشاء ػهٗ يغزٕٖ انغكُبد انفشدٚخ -     6-2

ٌٛٙ حُٔٔخكخص طظٞحؿي ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حٌُٔ٘خص حُلَى٣ش ٝ طوّٞ رويٓش ٓخ٤ً٘ٚ كو٢ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُظَك٢ٜ٤    

 . حُز٤جش ك٢ٜ طويّ حٌُٔخٕ ًٌَ أٝر٤٘ٔخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُـٔخ٤ُش 

 :رصُٛف انًغبدبد انخضشاء دغت االعزخذاو    3- 

 :  يغبدبد خضشاء خبصخ-3-1    

 : هخٙ ٓؼَ ؿٔخ٤ُش رٌَ٘ ٠َٗس حؿَ اٟخكش حٓظؼٔخٍ هخٙ ٖٓ ًحصطٌٕٞ ٌٛٙ حُٔٔخكخص ٓـِوش ٝ   

 . ٝ حُوِل٤ش ُِل٬٤ص ح٧ٓخ٤ٓشحُليحثن - 

 .حُل٘خء حُيحه٢ِ ُِٔ٘خٍُ- 

 . ُِٔـٔؼخص ح٫هظٜخى٣ش ح٧ٓخ٤ٓشحُٔيحهَ - 

 : راد صفبد خبصخ انخضشاء يغبدبد    3- 2- 

 ٢ٛ  كيحثن طـٔغ  رٖ حُو٤ٜٛٞش ٝ حُؼ٤ٓٞٔش ٓؼَ كيحثن ح٤ُٖ٘ٔٔ ٝ حُٔؼخه٤ٖ ٝ كيحثن حُٔٔظ٘لخص  

 .م حُٔٔخؿي ٝ حٌُ٘خثْ ٝ حُٔئٓٔخص حُويٓخط٤ش رٌَ٘ هخٙةحُوخٛش رخُؼ٬ؽ حُطز٤ؼ٢ ٝ حُ٘ل٢ٔ ٝ كيح

 :ػبيخ  خضشاء يغبدبد    3- 3- 

 ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔٔخكخص حُو٠َحء ًحص ٤ٟٝلش ػ٤ٓٞٔش ٌُِٔخٕ ٖٓ حؿَ حُظ٣َٝق ػٖ حُ٘لْ ٝ حُظِ٘ٙ طظٔؼَٝ   

 ٠َٗس ؿٔخ٤ُش ُِٔي٣٘ش اٟخكش ًٌُي ٓ٘خًَ حُٔي٣٘ش ٝ ٓٔخٍٓش ح٣َُخٟش ٝ ح٠ُـ٢ حُ٘ل٢ٔ ٝٝ حُظوِٚ ٖٓ 

 : ك٢ طظٔؼَٝ 

 .حُليحثن حُؼ٤ٓٞٔش- 

 .حُٔ٘ظِٛخص حُظ٢ ُٜخ ىٍٝ طَك٢ٜ٤ رٌَ٘ هخٝ- 

 . ٝ حُٔل٤ٔخص حُطز٤ؼ٤ش حُلظخثَ- 

  . حُـخرخص ٝ حُٔ٘خ١ن حُطز٤ؼ٤ش- 

 :فالدّٛ  أٔ يغبدبد خضشاء صساػٛخ     4-3-  

ػٔظَ   ٝ ٢ٛ أُـيحث٢  اٗظخؽ ٖٓ حؿَ أُل٬ك٢ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔٔطلخص حُو٠َحء ًحص ح٫ٓظـ٬ٍ طظٔؼَ   

 . حُٔؼَٔس ٝ حُلوٍٞ حٍُِحػ٤ش ح٧ٗـخٍ ٝ طَ٘ٔ حُزٔخط٤ٖ ح٧ًزَحُ٘ٔزش 
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V . دٔس ٔ فٕائذ انًغبدبد انخضشاء 

ٓٔخ ٫ٗي ك٤ٚ إٔ ُِـطخء حُ٘زخص رٜلش ػخٓش ٝ حُٔٔخكخص حُو٠َحء رٜلش هخٛش ىٍٝ ٝ كخثيس ًز٤َس   

ىحهَ ح٤ُٔ٘ؾ حُؼَٔح٢ٗ ٖٓ ؿ٤ٔغ حُـٞحٗذ ٓٞحء حُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ ح٫هظٜخى٣ش حٝ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُز٤ج٤ش 

 .ح٣٫ٌُٞٞؿ٤ش ٝ ًٌُي ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٔؼٔخ٣ٍش ٝ

 :    ٝ ٣ٌٖٔ طِو٤ٚ ىٍٝ ٝ أ٤ٔٛش حُٔٔخكخص حُو٠َحء ىحهَ ح٤ُٔ٘ؾ حُل١َ٠ ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

:انذٔس انجٛئٙ  -1 
9 

  ػ٠ِ حُوخث٤ٖٔ ىكغ حُل٣َ٠ش ُِز٤جش ػ٘ٚ حُ٘خطؾ حُظِٞع ٝ حُٔيٕ حُٔوظِق طؼ٤٘ٚ ح١ٌُ حٌُز٤َ حُظطٍٞ ٗظَح  

 حُيٍٝ اؿٔخٍ ٣ٌٖٔ ٝحُظِٞع  ٓؼيٍ ُظو٤ِٚ ١ز٤ؼ٤ش ٤ًِٓٞش حُو٠َحء حُٔٔخكخص ٫ٓظؼٔخٍ حُٔي٣٘ش ط٤َٔ

    :١ ٓخ٣َ ك٢ حُو٠َحء ُِٔٔخكخص حُز٤ج٢

                                         : انًُبخٙ انذٕٛ٘ رُظٛى- 1-1    

 طؼظزَ ك٢ٜ ح٢ٓٞ٤ُ ؿٌحثٜخ ُٜخ طٞكَ حُظ٢ حُل٣َ٠ش ح٧ٝٓخ١ ك٢ طؼ٤ٖ حُـخر٤ش حٌُخث٘خص ٖٓ ؿِء إٔ ٝرٔخ   

 حُطز٤ؼش حػظزَص.حُطز٤ؼش ػ٠ِ ُِظؼَف حُز٤ج٢ حُظلْٔ ػ٤ِٔش ك٢  حٓظـ٬ُٜخ ٣ٌٖٝٔ ؿيح ٜٓٔش أٝٓخ١

 طظ٤ِٔ ٝأٜٗخ ٌٓٞٗخطٜخ ك٢ طـ٤٤َ أ١ طٜ٘ي ُْ حُظ٢ حُطز٤ؼش ٖٓ أ٤ٔٛش أهَ ح٩ٗٔخٕ ١َف ٖٓ حُٔٔظل٠َس

  ك٤ٚ  ػخى١ رٔظخٕ طِٔي اٗـ٣ِ٤ِش رخكؼش إٔ ؿ٤َ. رخ٧هَٟ ٓوخٍٗش حُل٤ش حٌُخث٘خص أٗٞحع ٖٓ ه٤َِ رؼيى

 ٖٓ ًز٤َ ػيى رٔظخٜٗخ ك٢ طٔظوزَ أٜٗخ ًًَص حُز٣َش ْٜٓ٘ حُ٘زخطخص ٖٓ أٗٞحع ٖٓ ٣ِٓؾ ٖٓ ٣ظٌٕٞ ،700ّ2

 ٖٓ حٌُؼ٤َ ُٔظطِزخص طٔظـ٤ذ ح٢ٓٝ٧ ٌٛٙ إٔ ٣ئًي ٓخ ٌٝٛح حُلَحٗخص، ٖٓ % 30 ْٜٝٓ٘ حُز٣َش حُلَ٘حص

 .حُل٤ش حٌُخث٘خص

 ك٤ض طؤًي حُيٍحٓخص إٔ حُظزوَ حُـطخء حُ٘زخط٢ ٣ٔٔق حُظ٤١َذ ٖٓ حُٜٞحء حُٔل٢٤ ٖٓ ه٬ٍ   ًٔخ إٔ 

 4 ا٠ُ ٓج٣ٞش ىٍؿش 1ُِٔٔطلخص حُو٠َحء ىٍٝ ك٢ طؼي٣َ ىٍؿش حُلَحٍس ىحهَ حُٔل٢٤ حُؼَٔح٢ٗ ر٘ٔزش 

 . ٓج٣ٞش ىٍؿخص

  : انطجٛؼٙ ٔانزجذد انًٛبِ َظبو رُظٛى- 2-   1

. حُـطخء حُ٘زخط٢ ٣ِ٣ي ٖٓ هيٍس حُظَرش ػ٠ِ ح٫كظلخظ رخُٔخء، ٝرخُظخ٢ُ ٣َٜٔ ح٫كظلخظ رٜخ ٖٓ هزَ حُ٘زخطخص  

 ػ٠ِ طـ٣ٌش ح٤ُٔخٙ حُـٞك٤ش ٝط٘ظ٤ْ ٗظخّ ح٤ُٔخٙطؼَٔ  ًٔخ ػٌ٘زٞط٤ٚ طظَٔد ؿِث٤خ ك٢ ح٧ٍٝ ٗلٞ ٗزٌش 

 .ؿيح ١ز٤ؼ٤ش ُظ٘و٤ش ٣و٠غ ٧ٗٚٓطق ح٧ٍٝ ٖٓ ه٬ٍ ػ٤ِٔش حُظزوَ 

 : رُمٛخ انجٕ -1-3

ٝ  ح٧ٍٝحم ه٬ٍ ٖٓ حُٔخٓش حُـخُحص ٝ  ...(ٝحُيهخٕ حَُٓخى )ح٧هَٟ ٝحُِٔٞػخص حُـزخٍ ٖٓ حُـٞ ط٘و٤ش ٣ظْ  

. ًٌُي ٜٓيٍ ٨ًُٔـ٤ٖ ك٢ حُـٞ ٖٓ ه٬ٍ ػ٤ِٔش حُظ٤ًَذ ح٠ُٞث٢

 –1992– دغت أسٚظ    
10

 كخٕ حُ٘زخطخص طٔخْٛ ر٘ٔزش ه٤ِِش ك٢ ػ٤ِٔش ط٣ِٝي حُٜٞحء رـخُ ػخ٢ٗ أ٤ًٔي 

 ٖٓ % 90 ا٠ُ 70ٝإٔ ػ٤ِٔش حُز٘خء ح٠ُٞث٢ ك٢ حُٔل٤طخص طٔؼَ . حُٔيٕ  حٌَُرٕٞ ٝ ح٤ًٔ٧ـ٤ٖ ك٢ 

 

 339حُٜللش -حُوخَٛس  –ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد –ًظخد طوط٢٤ حُٔيٕ ػزَ حُؼٍٜٞ -1995’دمحم كٔخى - 9

10-1992 Economic Census of Outlying Areas 
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ٝأ١ ٗوٚ ُٝٞ ١ل٤ق ك٢ ٗٔزش أ٤ًٔـ٤ٖ . ٓ٘ظـٞ ح٤ًٔ٧ـ٤ٖ ك٢ حُؼخُْ ٌُُي ٫ري ٖٓ كٔخ٣ظٜخ ٖٓ حُظِٞع

حُٜٞحء هي ٣ٔزذ حٍطلخع ًز٤َ ك٢ ٗٔزش ؿخُ حٌَُرٕٞ ٌٝٛح ٓخ ٣ِ٣ي ك٢ ح٫كظزخّ حُلَح١ٍ ح١ٌُ ٣ٔزذ 

 .ريٍٝٙ حٍطلخع ىٍؿش كَحٍس ح٧ٍٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آنٛخ ػًم األشجبس فٙ رُمٛخ انجٕ يٍ انشٕائت1صٕسح سلى 

 2011عُخ – جبيؼخ انذبج نخضش ثبرُخ–نذٕل ْبجش – يزكشح يبجغزٛش:انًصذس 

 ; انضٕضبء يٍ انذذ ػهٗ رؼًم -1-4

حُ٘زظخص طؼَٔ ػ٠ِ حٓظٜخٙ ىريرخص حُٜٞص كخُـطخء حُ٘زخط٢ حٌُؼ٤ق ٣ٌَ٘ كخؿِح ٠٣ؼق ٖٓ حٗظ٘خٍ 

حُٜٞص ٝ ح٠ُٟٞخء ُيُي طٔظؼَٔ ح٧ٗـخٍ رخ٧هٚ ًلخؿِ ١ز٤ؼ٢ ُولٞ ٓٔظٟٞ ح٠ُـ٤ؾ ىحهَ 

 ٌٝٛٙ ح٧ٗـخٍ ٖٓ ٝحٓظٜخٛٚ حُٜٞص حٌٗٔخٍ ٣َ١ن ػٖ ح٠ُٟٞخء طو٤َِ ا٠ُ طئى١ ٧ٗـخٍحُٔيٕ كخ

 حًَُٔزخص ٝأٗٞحع حٍَُٔٝ كًَش ػوَ ٖٓ ٗخطـش ٢ٛٝ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ػٜز٤ًخ ٟـًطخ طٔزذ ح٠ُٟٞخء

 .حُٔوظِلش

 

 

 

 

 

  كٛفٛخ رمهٛم األشجبس يٍ انضٕضبء2صٕسح سلى                               

 2011عُخ – جبيؼخ انذبج نخضش ثبرُخ–نذٕل ْبجش – يزكشح يبجغزٛش:انًصذس            
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; ٔضٕء انشًغٛخ انطبلخ فٙ ٔانزذكى انظم رأثٛش - 1-5
11 

طؼَٔ حُٔٔخكخص حُو٠َحء ًلٞحؿِ ٧ٗؼش حُْ٘ٔ ُِٔزخ٢ٗ ٝ ح٧ٍح٢ٟ حُٔل٤طش رٜخ هخٛش ك٢ كَٜ 

 ا٠ُ ٣ئى١ ٓٔخ ح٧ٍٝحم ػ٠ِ ح٧ٗؼش حٗؼٌخٓخص ٣َ١ن ػٖ ح٠ُٞث٢ ح٩ٗؼخع طو٤َِح٤ُٜق ٝ ىُي ٖٓ ه٬ٍ 

 .ح٢ُٔٔ٘ ح٩ٗؼخع حٗولخٝ ًٌُٝي حُلَحٍس ىٍؿخص حٗولخٝ ٝٓغ حُلَحٍس ىٍؿخص حٗولخٝ

ك٤ض طِؼذ ىٍٝ كؼخٍ ك٢ اٟؼخف ٝ حُظو٤َِ ٖٓ ح٩ٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ طزؼخ ٌُؼخكش حُٔ٘خ١ن حُو٠َحء اً ط٘ولٞ 

 .رخُٔوخٍٗش رٔخ ٛٞ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔٔخكخص أٝ حُٔ٘خ١ن حُٔلظٞكش % 86ٗٔزش ح٩ٗؼخع رلٞح٢ُ 

 حُٔ٘ظْ ٝ حُـ٤ي ُِٔـَٝٓخص حُو٠َحء ٝ حُٔظٔؼِش ك٢ ح٧ٗـخٍ ٝ حُل٘خثٖ ٝ ح٩ػ٘خد ٣وَِ ٍإ ح٫ٓظؼٔخ

ٖٓ ٍٝٛٞ أٗؼش حُْ٘ٔ ا٠ُ ح٧ٍٝ ك٤ض حٗزظض حُيٍحٓخص إٔ حُـخرخص حٌُؼ٤لش ٫ ٣َٜ ا٢ُ أٍٟٜخ   

 . كو٢ ٖٓ ح٩ٗؼخع ح٢ُٔٔ٘  %20 ٖٓ أٗؼش حُْ٘ٔ ًٔخ حٕ حُل٘خثٖ حُط٣ِٞش طٔٔق رٍٞٛٞ %1ٟٓٞ 

 

           
 

  

: انؼضٕٚخ كفبءرٓب صٚبدح ٔ رثجٛزٓب ٔ االَجشاف ٔ انزؼشٚخ يٍ انزشثخ يُغ - 1-6
11 

حٕ حُـطخء حُ٘زخط٢ ٣ٔٔق رخُٔلخكظش ػ٠ِ ح٧ٍح٢ٟ حُوٜزش ك٤ض ػ٠ِ كٔخ٣ظٜخ ٝطٔخٌٜٓخ ٖٓ حُظؼ٣َش ٝ 

 .ح٫ٗـَحف ٝ ط٣ِٝيٛخ رخُٔٞحى حُؼ٣ٞ٠ش ٝ ىُي رٔوظِق حُلخػ٬ص حُز٤ُٞٞؿ٤ش حُ٘خطـش ػٜ٘خ 

ً  ىٍٝحً  ح٧ٗـخٍ طئى١ًٔخ   حُؼَٔح٢ٗ حُل٤ِ ػ٠ِ ح٤ٍُٔٞ هطٍٞس ٝطو٤َِ حُظَرش حٗـَحف ٖٓ حُلي ك٢ ٜٓٔخ

 طِي ك٢ طوطٖ حُظ٢ حُٔـظٔؼخص ٓظطِزخص ُظِز٤ش ٨ُٗـخٍ حُـخثَ ُِوطغ طظؼَٝ حُظ٢ حُٔ٘خ١ن ك٢ هخٛش

 حُٜٔٔش ح٧ٍٓٞ ٖٓ حُظَرش حٗـَحف ٌٓخكلش ك٢ طٔظويّ حُظ٢ ح٧ٗـخٍ ٝٓٞحٛلخص ٗٞػ٤ش ٝطؼظزَ حُٔ٘خ١ن،

 ٣ويّ ؿٌحد ٌَٗ ًٝحص حُٔ٘طوش ك٢ حُٔخثيس حُظَٝف ٝط٘خٓذ حُٔطِٞد ح٧ٓخ٢ٓ حُـَٝ طويّ رل٤غ

    .حُؼَٔح٢ٗ حُظوط٢٤ أؿَحٝ

 

 

 رؼ٘ٞحٕ                                          2011ٓ٘ش –ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َُلٍٞ ٛخؿَ  ؿخٓؼش حُلخؽ ُو٠َ رخط٘ش-11

L’espace vert urbain entre l’imaginaire et la réalité : Cas de Batna (Algérie)  

 

                  رأثٛش األشجبس فٙ انزضهٛم ٔ انزذكى فٙ انُجؼبد أشؼخ انشًظ: 3سلى صٕسح 

 2011عُخ – جبيؼخ انذبج نخضش ثبرُخ–نذٕل ْبجش – يزكشح يبجغزٛش:انًصذس 
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 : انمٕٚخ نشٚبحا  يٍانذًبٚخ - 1-7

٣ِؼذ حُـطخء حُ٘زخط٢ أ١ ًخٕ ٗٞػٚ ىٍٝ ًز٤َ ك٢ ح٩ػخهش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ُلَس حُٜٞحء رل٤غ طئى١ ٛيٙ ح٩ػخهش 

 ا٠ُ طـ٤٤َ ك٢ حُظ٤خٍحص حُٜٞحث٤ش ٝ ح٫طـخٙ ٝ حَُٔػش  ٝ طوظِق ىٍؿش حُؼخط٤َ رخهظ٬ف حٍطلخع ح٧ٗـخٍ ٝ 

 ًؼخكظٜخ ٝ كـٜٔخ ٝ ٗٞع ح٧ٗـخٍ ٝ ٌُٜح ٗـي ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ إٔ ٗوظخٍ ح٧ٛ٘خف حُٔ٘خٓزش ٖٓ ح٧ٗـخٍ حُظ٢ 

أػزظض كؼخ٤ُظٜخ ٝ ٓوخٝٓظٜخ ٣َُِخف ٝ اٟؼخف كًَظٜخ هخٛش ك٢ حُٔ٘خ١ن حُٔؼَٟش ُٜزٞد ح٣َُخف حُٔلِٔش 

  %40رخُـزخٍ ٝ ًٌُي حُظ٤خٍحص حُزخٍىس ٝ حُٔخه٘ش  ٝ هي أػزظض حُيٍحٓخص حٕ َٓػش ح٣َُخف طوَ ر٘ٔزش  

ُٔٔخكش أٍرؼش أٟؼخف ٖٓ حٍطلخع حُٜٔيحص ك٬ري ٖٓ حهظ٤خٍ أٛ٘خف ح٧ٗـخٍ ٝكن حُٔٔخكش حَُٔحى 

 كٔخ٣ظٜخ ٖٓ طؤػ٤َ ح٣َُخف 

ك٬ري ٖٓ حٓظؼٔخٍ هخ٤ٛش ح٧ٗـخٍ رٜلش هخٛش ٝ حُٔٔخكخص حُو٠َحء رٜلش ػخٓش ك٢ حُظو٤َِ ٖٓ َٓػش 

ح٣َُخف ٖٓ حؿَ طل٤ٖٔ حُز٤جش حُل٣َ٠ش ُِٔيٕ ٖٓ ه٬ٍ اٗ٘خء أكِٓش ه٠َحء ىحهَ حُٔيٕ ك٢ ح٫طـخٙ 

 .حُٔؼخًْ ُلًَش ح٣َُخف 

 

  دٔس األشجبس فٙ صذ انزٛبساد انٕٓائٛخ: 4سلى صٕسح 

 2011عُخ – جبيؼخ انذبج نخضش ثبرُخ–نذٕل ْبجش – يزكشح يبجغزٛش:انًصذس 

:  انذٔس االٚكٕنٕجٙ-2

 ك٢ٜ طل٢ٔ حُٔ٘خرغ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ ،طِؼذ حُٔٔخكخص حُو٠َحء ىٍٝح ٛخٓخ رخُ٘ٔزش ُِطز٤ؼش    

حُن ... حُل٤ٞحٗخص، حُ٘زخطخص، حُظَرش،حُٔخء

ًحص حُلز٤زخص ) كخُظَرش حُؼخ٣ٍش ٖٓ حُ٘زخطخص ٝحُول٤لش ،ُِ٘زخطخص أ٤ٔٛش ك٢ كٔخ٣ش حُظَرش ٖٓ حُؼٞحَٓ حُـ٣ٞش   

. (حُن... أٓطخٍ،٣ٍخف)٣ٌٖٔ إٔ ٣ظٔؼَ ٓطلٜخ ٌُٜٙ حُؼٞحَٓ (حُٜـ٤َس ٝحُول٤لش

 

 ؿِحٍس ح٧ٓطخٍ أٝ ح٤ُٔخٙ ػْ حُـٞ ،هٞس ح٣َُخف: ك٤غ طظٞهق هٞس حُظؤػَ ػ٠ِ ٓٔخكش حُـِء حُٔؼَٝ ٍ     

 طٔؼَ ح٤ُِٓٞش  ٓويحٍ حٗليحٍٛخ ٤ًٔٝش حُ٘زخطخص حُظ٢ طـط٤ٜخ ٌٝٛٙ ح٧ه٤َس،١ٝز٤ؼش ح٧ٍٝ ر٘لٜٔخ

 .حُٔ٘خٓزش ٌُِٔ٘ش حُظؼ٣َش ًُٝي ُٔخ ُٜخ ٖٓ  هيٍس ػ٠ِ حُظول٤ق ٖٓ كيس ح٧ٓطخٍ ػ٘ي طٔخهطٜخ ػ٠ِ ح٧ٍٝ
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:انذٔس انصذٙ-3
12

   

 ػ٠ِ طو٤ِٚ طؼَٔ ك٢ٜ ٬ ح٤ُٔخٍحص ؿخُحص ٖٓ ٝ حُـَحػ٤ْ ٖٓ حُـٞ رظٜل٤ش حُو٠َحء حُٔٔخكخص طوّٞ   

 ح٧هَٟ رؼٞ حُـخُحص ٗٔزش رظو٤َِ طوّٞ ٬ٝ س ٓخ ر٤ٖ ٓظ٤ٖ ا٠ُ ٓزؼ٤ٖ رخُٔخةطظَحٝف ر٘ٔزش حُـزخٍ ٖٓ حُٜٞحء

ٝ  حُٜٞحث٤ش حُ٘ؼذ ٬حَُثش هخٛش أَٓحٝ ح٧َٓحٝ ٖٓ حُظو٤ِٚ ػْ ٖٝٓ ٬ ٝحَُٛخٙ ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ : ٓؼَ

  .حُلٔخ٤ٓش أَٓحٝ

 ًٔخ حطزظغ حُيٍحٓخص إٔ حُٔٔخكخص حُو٠َحء ُٜخ طؤػ٤َ ًز٤َ ػ٠ِ ٛلش ح٩ٗٔخٕ حُـٔي٣ش آٝ حُ٘ل٤ٔش ٝ ٢ٛ 

حُلو٤وش حُظ٢ أًيطٜخ ىٍحٓش ٛيٍص ػٖ حكي حَُٔحًِ حُطز٤ش ح٧ًخى٤ٔ٣ش حُُٜٞ٘ي٣ش ٝ َٗ٘ص ٗظخثـٜخ ك٢ ىٍٝس 

ػ٤ِٔش ٓظوٜٜش ك٢ حُٜلش حُز٤ج٤ش ٝ ٛلش حُٔـظٔغ  ٝ هِٜض ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٢ُ إٔ حٌُٖٔ أٝ ك٤خس ػ٠ِ 

ٓوَرش ٖٓ حُٔٔطلخص حُو٠َحء ٣لون حٌُؼ٤َ ٖٓ حُلٞحثي حُٜل٤ش ٝ هٜٞٛخ ػ٠ِ ٛؼ٤ي هلٞ ٓؼي٫ص 

 .ح٩ٛخرش رخ٩َٓحٝ حُؼو٤ِش  

 .ًٔخ إٔ ٝؿٞى حُٔٔخكخص حُو٠َحء ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٟز٢ ٟـ٢ حُيّ ٝ حُظول٤ق ٖٓ حُظٞطَ حُ٘ل٢ٔ 

 :    يٍ انُبدٛخ انُفغٛخ 3-1  

ٓٞحء ، إ حُظؤػ٤َ حُ٘ل٢ٔ ٝح٫ٍط٤خف ح١ٌُ طؼط٤ٚ حُل٠خءحص حُؼخٓش حُِٔٝىس رخُٔٔخكخص حُو٠َحء ٝح٧ٗـخٍ 

 ٣ئػَ ح٣ـخر٤خ ػ٠ِ ٛلش ،ػٖ ٣َ١ن حُِٕٞ ح٧ه٠َ رؤٍٝحهٜخ أٝ ػٖ ٣َ١ن أُٛخٍٛخ رخ٧ُٞحٕ حُٔوظِلش

حٌُٔخٕ رو٠خء رؼٞ حُٞهض ُِظ٣َٝق ػٖ حُ٘لْ ك٢ٜ طؼي رٔؼخرش ٓظ٘لْ ُْٜ هخٛش ٓغ طٌيّ حُؼَٔحٕ ٝػيّ 

 . .طٞكَ حُٔٔخكخص حُو٠َحء حٌُخك٤ش

  : نهًغبدبد انخضشاءانذٔس انًؼًبس٘  -4   

 .حُٔٔخكخص حُوخٍؿ٤ش  ٝط٘ظ٤ْ ٣ٌٖٔ حٓظؼٔخٍ ح٧ٗـخٍ ًؼ٘خَٛ ٓؼٔخ٣ٍش ك٢ ط٤ْٜٔ ٝط٤ٔ٘ن حُٔٞحهغ   

ٓغ ح٧ٗـخٍ ُظٞك٤َ ٓٔخكخص هخٍؿ٤ش ط٘خٓذ  ط٘ظ٤ْ حُٔٔخكخص حُٔلٍٜٞس ىحهَ ٤ٓخؽ،ًُٝي رخٓظؼٔخٍ   

حٌُز٤َس ا٠ُ ٓٔخكخص أٛـَ ٣ٌٖٔ اىٍحًٜخ ٝ حٓظـ٬ُٜخ كٔذ  ح٫ٓظؼٔخ٫ص حُٔطِٞرش ،أٝ طو٤ْٔ حُٔٔخكخص

 . حُلخؿش ٝ ١ز٤ؼش حُٔٞهغ

 ٣ٌٕٞ ٓظلٜٔخ ُٞظ٤لش ٕرخُٔٞهغ، أ ُظيػ٤ْ حُظ٤ْٜٔ ٣ـذ ػ٠ِ حُْٜٔٔ هزَ حهظ٤خٍ ح٧ٗـخٍ حُٔ٘خٓزش ُظٍِع  

 .٨ُٗـخٍرخ٫ٓظؼٔخٍ حُٔ٘خٓذ  حُٔٞهغ ٝ ١ز٤ؼظٚ حُٔؼٔخ٣ٍش حُظ٢ ٣ٌٖٔ طيػ٤ٜٔخ

حُليٝى ٝطلي٣ي ٓٔخكخص ح٧ٍٝ ٝهخٛش ػ٠ِ كيٝى ح٧ٍح٢ٟ حٍُِحػ٤ش أٝ  ٣ٔظؼَٔ حُظ٘ـ٤َ ٩ظٜخٍ 

حُظ٢ هي  حُٔٞحهغ حُظ٢ ٣َحى إٔ طٌٕٞ ك٤ٜخ حُٔ٘خظَ ٓلظٞكش ريٕٝ طلي٣ي رٔزخ٢ٗ ح٧ٓٞحٍ حُؼخ٤ُش حُليحثن ٝك٢

 .حُـلخف أٝ طٌٔزٚ ٤ٗجخ ٖٓ أُٔ٘ظ١َط٠خ٣ن حُظ٣ٌٖٞ 

،ٝك٢ كخُش حُٔ٘٘آص حٌُز٤َس  طٔظؼَٔ ح٧ٗـخٍ ُؼَٔ ٓظخثَ ٗزخط٤ش ُلـِ رؼٞ حُٔ٘خظَ ؿ٤َ حَُٔؿٞد ك٤ٜخ 

 . حُٔ٘خٓزش حُؼخ٤ُش حُظ٢ ٣َحى اهلخإٛخ رخُٔظخثَ حُ٘زخط٤ش ٖٓ ح٧ٗـخٍ

رخ٧ٓخًٖ حُِٔىكٔش ك٢ حُٔيٕ ،ًٔخ  ٣ٌٖٔ ًٌُي حٓظؼٔخٍ ح٧ٓٞحٍ حُ٘زخط٤ش ُِلٔخ٣ش ٟي ح٧طَرش ٝ ح٠ُٟٞخء 

ح٤َُِٓش حُظ٢ طٜذ ػ٠ِ حُٔ٘خ١ن حُٜلَح٣ٝش  طؼَٔ ٜٓ٘خ أكِٓش ه٠َحء كٍٞ حُٔيٕ حُٔؼَٟش ُِؼٞحٛق

  .حَُٔطلؼشح٧ر٤٘ش، ٝهخٛش  ًٌُٝي حُٔ٘٘آص ٖٓ ك٤ظؼَٝ ٧َٟحٍٛخ ح٩ٗٔخٕ ٝحُل٤ٞحٕ ٝحُ٘زخص

 

 

 

حٗظَ , حًظٞرَ 19حُٜل٤لش ح٫َٓحط٤ش ,حُٔٔخكخص حُو٠َحء ٤ِٓٝش ُِٞهخ٣ش ٖٓ ح٧َٓحٝ -2009-أًَٔ ػزي حُل٤ٌْ - 12

 www.alittihad.a حُٔٞهغ 
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: انذٔس انزخطٛطٙ-5
 

أٝ  (ٌُٖٔٔح) ٓٞحء ًخٕ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح٧ٍٝ ،ُِٔٔخكخص حُو٠َحء ىٍٝ ْٜٓ ك٢ حُظوط٢٤ حُؼَٔح٢ٗ

. ك٤غ طٔظؼَٔ ٤ًِٓٞش ٓؼٔخ٣ٍش ك٢ ط٤ْٜٔ ٝط٤ٔ٘ن حُٔٔخكخص حُوخٍؿ٤ش(حُٔي٣٘ش)حُؼخ٢ٗ

طؼظزَ ٖٓ ر٤ٖ حُٔٔخكخص ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ حُٔـخٍ ح٢ٌُ٘ٔ ك٤غ طظًَِ :(انًغكٍ)األٔل ػهٗ انًغزٕٖ- ا

: حٓظؼٔخ٫طٜخ ك٤ٔخ ٢ِ٣

. طٌَٔ حُوط١ٞ حُٔؼٔخ٣ٍش ُِٔزخ٢ٗ ٝح٧ٓٞحٍ ٝحُٔيحهَ- أ

ط٘ظْ حُٔٔخكخص حُٔلٍٜٞس ىحهَ ح٤ُٔ٘ؾ ًُٝي رخٓظؼٔخٍ ح٧ٗـخٍ ُظٞك٤َ ٓٔخكخص هخٍؿ٤ش ط٘خٓذ - د

 .ح٫ٓظؼٔخ٫ص حُٔطِٞرش أٝ طؤْ حُٔٔخكخص حٌُز٤َس ا٠ُ ٓٔخكخص حٛـَ

 

 

 

 

 

 

      

 

 

   انًغبدبد انخضشاء ػهٗ يغزٕٖ انًغكٍ: 5صٕسح سلى 

  google image :انًصذس 

 

 :(انًذُٚخ)ػهٗ انًغزٕٖ انثبَٙ -ة

                                        :  حُلِحّ ح٧ه٠َ ٝح١ٌُ ٣ٌٖٔ حٓظؼٔخُٚ ك٢   ٖٓ ر٤ٖ حُظوط٤طخص حُٟٔٞٞػش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔي٣٘ش 

. ٓ٘غ طٞٓغ حُٔي٣٘ش ا٠ُ حُوخٍؽ- أ

. ٓ٘غ ِٗٝف ح٠ُٞحك٢ ا٠ُ حُٔي٣٘ش حَُث٤ٔ٤ش- د

 .حُظو٤َِ ٖٓ ح٠ُٟٞخء ٝ ح٠ُـ٤ؾ -ؽ

  .أٓخًٖ َُِحكش ٝ حُظَك٤ٚ - ى 

        :انذٔس االجزًبػٙ - 6

 ٓٔخ ٝحُؼخٓش ح٤ُُِ٘ٔش حُليحثن ٝك٢ ح١٧لخٍ ػذٍ  ٝ أٓخًٖ ُِـِّٞ ًؤٓخًٖ حُو٠َحء حُٔٔخكخص طٔظويّ

  . ٝحُٔـظٔغ حُؼخثِش أكَحى طَحر٢ ا٠ُ ٣ئى١

 ك٢ طٔخًْٛٔخ إ اٗ٘خء حُٔٔخكخص حُو٠َحء كٍٞ حُٔٔظ٘ل٤خص ٝ حَُٔحًِ حُٜل٤ش ٝ حُٔ٘٘جخص حُظؼ٤ٔ٤ِش 

 ٝحُزٜـش حٍَُٔٝ اىهخٍ ػ٠ِ حُيحثٔش حُو٠َس ٝ طؼَٔ ٝحُٜيٝء حَُحكش حُ٘لْ ك٢ ٣زؼغ ح١ٌُ ٓ٘ظَٛخ ؿٔخٍ

 ٝ ٝح٤ُٓٞٔو٢ ٝحَُٓخّ حٌُخطذ ُيٟ حُل٢٘ حٌُٝم ط٤ٔ٘ش ػ٠ِ طٔخػي ًٔخ ا٤ُٜخ حُ٘ظَ ٝٓظؼش حُ٘ل٢ٔ ٝح٫ٍط٤خف

 .طؼَٔ ػ٠ِ طلل٤ِ حُؼ٬هخص حُـٞح٣ٍش ر٤ٖ حٌُٔخٕ ٓٔخ ٣و١ٞ ٗؼٍْٞٛ رخ٫ٗظٔخء ٝ ح٧ُلش رٔ٘خ١ن اهخٓظْٜ
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 : انذٔس االلزصبد٘ -7    

طِؼذ حُٔٔخكخص حُو٠َحء ىٍٝ ْٜٓ ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٫هظٜخى٣ش حٝ ٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ ح٫هظٜخى ح٧ه٠َ ٝ ُٜخ ػيس 

 :ؿٞحٗذ ٝ ٖٓ أٜٛٔخ 

  .ك٤ض طؼظزَ ٖٓ أْٛ حُٔيحهَ حُٔخ٤ُش ُزؼٞ حُيٍٝ ٓؼَ ٬ٛٗيح ٝ حُزَح٣َُ :انضساػٛخ 1-  7

 انجبسن رلَٗٔخ ٝ  فشعب٘ طِؼذ ىٍٝ ٤ٓخك٢ ًز٤َ ك٢ ؿِذ ح٤ُٔخف ٓؼَ كي٣وشصحُٔ٘ظِٛخ : انغٛبدخ 2-  7

 . ك٢ ح٣٫ُٞخص ح٤ٌ٣َٓ٧ش حُٔظليسدٚضَٙ

طلظ١ٞ حُٔيٕ حُظ٢ رٜخ ؿطخء ٗزخط٢ ًؼ٤ق ٓؼَ حُـخرخص ح٫ٓظٞحث٤ش ػ٠ِ ٗزٌش ٓخث٤ش ًز٤َ ٖٓ  :انًٛبِ  3-  7

 .ح٤ُٔخٙ حُؼٌرش ػ٠ِ ػٌْ رؼٞ حُيٍٝ حُظ٢ طظٌزي هٔخثَ ٓخ٤ُش ٖٓ حؿَ طل٤ِٚ ٤ٓخٙ حُزلَ

ك٤ض طؼَٔ حُٔٔخكخص حُو٠َحء ػ٠ِ هلٞ ىٍؿخص حُلَحٍس ا٠ُ أًؼَ ٖٓ  :االلزصبد فٙ انطبلخ  4-  7

 . أٍرغ ىٍؿخص ٓج٣ٞش ك٢ كَٜ ح٤ُٜق ٝ ٛٞ ٓخ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ حُظو٤َِ ٖٓ حٓظؼٔخٍ ح٤ٌُٔلخص حُٜٞحث٤ش

: انجًبنٙ انذٔس-     8
 

ك٢ ٓؼظْ حُليحثن ٝٛٞ حُؼَٜ٘ ح٧ٓخ٢ٓ ك٢ حُليحثن % ٣60ٔؼَ حُٔٔطق ح٧ه٠َ ٓٔخكش ٫ طوَ ػٖ 

ًٔخ أٗٚ ٣ٔؼَ حُلي ح٧ى٠ٗ ك٢ ػ٘خَٛ حُظي٣ٍؾ ٖٓ أٗـخٍ ا٠ُ , ٣ٝٔؼَ حُٞحؿٜش حُـٔخ٤ُش ٝحُـٌحرش ُِلي٣وش

ٗـ٤َحص ا٠ُ ػ٘ز٤خص َِٓٛس ا٠ُ حُٔٔطق ح٧ه٠َ ح١ٌُ ٣ٔؼَ أٓخّ حُِٞكش حُل٤٘ش ُِلي٣وش ٫ٝ طوِٞ ػخىسً 

 .أ١ كي٣وش ٖٓ حُٔٔطق ح٧ه٠َ

ًخٕ ُِ٘ـَس طوي٣َ هخٙ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُـٔخ٤ُش ٌٓ٘ حُويّ،ًٝخٗض ٖٓ حُيٝحػ٢ ح٧ٓخ٤ٓش ٍُِحػش ح٧ٗـخٍ 

 ٝط٤ٔ٘ن حُٔٞحهغ حُٔ٘ظَسرخُزِيحٕ ٝحُٔيٕ، ٌٝٛٙ حُو٤ٔش ُحى طوي٣َٛخ ٝحط٠لض كخثيطٜخ ك٢ أػٔخٍ حُؼٔخٍس 

ٖٝٓ أْٛ حُٞظخثق حُـٔخ٤ُش ٨ُٗـخٍ ػخَٓ حُٞكيس، أٜٗخ  كخٓظؼِٔض ح٧ٗـخٍ ُـٔخُٜخ ُٝلٞحثي ح٧هَٟ

٣ٌٜٔ٘خ حٕ  طَر٢ ٝطٞكي ر٤ٖ حُؼ٘خَٛ حُٔوظِلش حٌُٔٞٗش ُِٔ٘ظَ ك٢ حُظوط٢٤ ، كخ٧ٗـخٍ ك٢ حُليحثن 

حُوخٛش ٝحُؼخٓش ٝ حُ٘ٞحٍع ٝح٤ُٔخى٣ٖ ٣ٌٖٔ إٔ طظؼخٕٝ ٌٓٞٗش ٗزٌش ه٠َحء طؼَٔ ػ٠ِ ٍر٢ حُؼ٘خَٛ ٝ 

  .حٓظٜخٙ حُٔؼخُْ حُٔظ٘ؼزش رخُٔي٣٘ش
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                   VI .األعظ انزصًًٛٛخ ٔ انزخطٛطٛخ نهًغبدبد انخضشاء 

أعظ رخطٛظ انًغبدبد انخضشاء  - 1
13

: 

:انًُزظى انُٓذعٙ أٔ انزخطٛظ- 1- 1 

 رِٝح٣خ أؿِزٜخ هخثٔش ٝهي طٌٕٞ أك٤خٗخ ٣زؼ٠ٜخ٣ظ٤ِٔ ٌٛح حُ٘ظخّ رخُوط١ٞ حُٜ٘ي٤ٓش حُٔٔظو٤ٔش حُظ٢ طظَٜ   

هط١ٞ ىحث٣َش أٝ ر٠٤خ٣ٝش أٝ أ١ ٌَٗ ٛ٘ي٢ٓ ٓظ٘خٓذ ٓغ ٓؼخُْ ح٧ٍٝ ًٔخ ك٢ رؼٞ حُطَم أٝ 

 .  ٝٓٔخكش حُلي٣وشحَُٔٔحصأكٞحٝ حٍُِٛٞ ، ٓغ َٓحػخس حُظ٘خٓذ ر٤ٖ ١ٍٞ ٝػَٝ حُطَم ٝ

 ٝح٧كٞحٝ ٝىٝحثَ حٍُِٛٞ حُ٘خكٍٞس ٬٣ءّٛـ٤َس ًٔخ   ٌٛح حُ٘ظخّ حُليحثن حُٔوخٓش ػ٠ِ ٓٔخكخص٬٣ءّ ٝ

 .ك٢ أٟٝخع ٣ًَِٓش

:ًٔخ إٔ ُِ٘ظخّ حُٜ٘ي٢ٓ حُٔظ٘خظَ ػيس أٝؿٚ ٜٓ٘خ     

                                                                              : انزُبظش انثُبئ1-1-1ٙ

ػ٠ِ ؿخٗز٢ حُٔلٍٞ  (حُن… حٍُِٛٞ، ٗـَس، ٓوؼي،كٞٝ)ٝٛٞ ٗظخّ ٛ٘ي٢ٓ طظٌٍَ ك٤ٚ ٝكيس حُظ٤ْٜٔ 

. ح٧ٓخ٢ٓ ٣ٌٖٝٔ ط٘ل٤ٌٙ ك٢ حُٔيحهَ ٝك٢ حُٔٔخكخص حُٜـ٤َس

:  انزُبظش انًضبػف1-1-2

ٝٛٞ ٗظخّ ٛ٘ي٢ٓ طظٌٍَ ك٤ٚ ٝكيس حُظ٤ْٜٔ ػيس َٓحص ػ٠ِ ؿخٗز٢ حُٔلٍٞ ح٧ٓخ٢ٓ أٝ حُٔلخٍٝ حُؼخ٣ٞٗش 

 .٣ٌٖٝٔ حٓظويحٓٚ ك٢ حُٔٔخكخص حُٔظٞٓطش أٝ حٌُز٤َس حُظ٢ طيػٞ ح٠ٍَُٝس ا٠ُ ط٤ٜٜٔٔخ رخُ٘ظخّ حُٜ٘ي٢ٓ

 : انزُبظش انذائش٘ أٔ انجٛضبٔ٘ 1-1-3

ٝٛٞ ٗظخّ ٛ٘ي٢ٓ طظٌٍَ ك٤ٚ أؿِحإٙ رٌَ٘ ىحث١َ أٝ ر٠٤خ١ٝ كٍٞ ٝكيس ىحث٣َش أٝ ر٠٤خ٣ٝش ك٢ ٢ٓٝ   

ً حُلي٣وش ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘خث٤خً أٝ   ٣ٌٖٝٔ اطزخػٚ ك٢ ح٤ُٔخى٣ٖ حُؼخٓش ًحص حٌَُ٘ حُيحث١َ أٝ ك٢ .٠ٓخػلخ

                     .ٗخكٍٞحص أٝ طٔخػ٤َ أٝ أ١ ٓـٔٔخص ر٘خث٤ش حُليحثن حُظ٢ طظٞٓطٜخ

 :أنشؼبػٙانزُبظش  1-1-4  

ٝٛٞ ٗظخّ ٛ٘ي٢ٓ طظٌٍَ ك٤ٚ أؿِحء حُلي٣وش رل٤غ طٌٕٞ ؿ٤ٔؼٜخ هخٍؿش ٖٓ ٜٓيٍ ىحث١َ ٝحكي أٝ  

٣ٝظزغ ٌٛح حُ٘ظخّ ك٢ كيحثن ح٤ُٔخى٣ٖ .  اٗؼخػخص10-8 ػٖ سح٩ٗؼخػ٢ر٠٤خ١ٝ ٝحكي ٫ٝ ط٣ِي ٌٛٙ ح٧ؿِحء 

 .حُؼخٓش ٝك٢ حُليحثن حُٜـ٤َس

 :انزخطٛظ انطجٛؼٙ 1-2

ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ ٣َحػ٠ ٓلخًخس حُطز٤ؼش رويٍ ح٩ٌٓخٕ ٝػيّ حٓظويحّ ح٧ٌٗخٍ حُٜ٘ي٤ٓش ٣ٝ٘خٓذ حُٔٔخكخص 

: حٌُز٤َس ٣ٝظ٤ِٔ رٔخ ٢ِ٣ 

.   ٓ٘ل٤٘ش رٌَ٘ ١ز٤ؼ٢ ًٔخ ٣ل٠َ أ٫ طٌ٘ق أٝ طزَُ ٜٗخ٣ش حُط٣َنحَُٔٔحصطٌٕٞ حُطَم ٝ-  أ

                            .ٓظٔخ٣ٝشػيّ ٍُحػش ح٧ٗـخٍ ٝحُ٘ـ٤َحص ك٢ ٛلٞف أٝ ػ٠ِ أرؼخى - د

ٝؿٞى ٓٔخكش ًز٤َس ٌٝٓ٘ٞكش ٖٓ حُٔٔطلخص حُو٠َحء ٢ٓٝ حُلي٣وش ٝطْٜٔ أكٞحٝ حٍُِٛٞ - ؽ

ح٧ٗـخٍ ٝحُ٘زخطخص رٌَ٘ ؿ٤َ ٓ٘ظظْ ٝطٍِع حُؼ٘ز٤ش حَُِٔٛس ك٢ ٓـٔٞػخص ٝػ٠ِ ٓٔخكخص ؿ٤َ ٓ٘ظظٔش 

 .ٓغ َٓحػخس حُظو٤َِ ٖٓ حُ٘زخطخص حٍُِٔٝػش ا٠ُ حُٔٔطق ح٧ه٠َ رويٍ ح٩ٌٓخٕ

 

 

 353 حُٜللش –ٌٓظزش حٗـِٞ ح٣َُٜٔش –طوط٢٤ حُٔيٕ -1998-هخُي حكٔي ػ٬ّ - 13
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: انًضدٔج انزخطٛظ - 3-1 

ٝٛٞ ١َحُ ه٢٤ِ ر٤ٖ حُ٘ظخ٤ٖٓ حُٜ٘ي٢ٓ ٝ حُطز٤ؼ٢ ك٢ ٓٔخكش ٝحكيس ٓغ حُؼ٘خ٣ش رخ٧ٌٗخٍ حُٜ٘ي٤ٓش 

ٝك٢ ٌٛح حُطَحُ ٤َٓ ٝحٟق ا٠ُ اهخٓش حُٔ٘٘آص حُٔخث٤ش حُٜ٘ي٤ٓش . ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ حُٔ٘خظَ حُطز٤ؼ٤ش

 ًٌُٝي حُظٔخػ٤َ ٝح٧ً٘خى ٝحُٔوخػي  ، ٝط٘٘ؤ حُٔٔطلخص حُو٠َحء  حُ٘لٍٞحصٝحُلٔخه٢ حُـ٤ِٔش طظٞٓطٜخ

ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص َٓطلؼش ٝٓ٘ول٠ش ٝطًَٜخ ٌٓ٘ٞكش ىٕٝ طلي٣ي ُلٞحكٜخ ًٌُٝي ٍُحػش أًؼَ ٖٓ ًٗٔٞؽ 

 .كَى١ أٝ ٗٔخًؽ ُٜخ ٛلخص ط٣َ٣ٜٞش هخٛش رط٣َوش ػ٘ٞحث٤ش ك٢ أؿِحء حُلي٣وش حُٔوظِلش

( : Modern Or Free Style) انذذٚث أٔ انذشانزخطٛظ- 4-1

ٝٛٞ ٗظخّ ر٢٤ٔ ٫ ٣ظو٤ي روٞحػي حُظ٤ٔ٘ن حُٔؼَٝكش ٓؼَ حُٔلخٍٝ ٝحُظٔخػَ ٝؿ٤َٛخ ٝطُٞع ك٤ٚ حُ٘زخطخص 

 ٣ٝـٔغ ٌٛح حُ٘ظخّ ر٤ٖ ؿٔخٍ حُطز٤ؼش ٝحٍُٜٞ أٝ ح٧ٌٗخٍ .٤ِٔٓسرؤػيحى ه٤ِِش ً٘ٔخًؽ كَى٣ش ُٜخ ٛلخص 

ك٤غ إٔ حُلٌَس حَُث٤ٔ٤ش ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ ٢ٛ طل٣ََ حُوط١ٞ حُٜ٘ي٤ٓش ٖٓ .حُٜ٘ي٤ٓش رٍٜٞس ؿ٤َ ٓظٔخػِش

 .حُوخٛش ٝحٓظويحّ أهَ ػيى ٖٓ حُ٘زخطخص ًحص حُٜلش حُظ٣َ٣ٜٞش ٓزٔطش،كيطٜخ ٝطل٣ِٜٞخ ا٠ُ أٌٗخٍ 
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أعظ رصًٛى انًغبدبد انخضشاء - 2
                                  14 

:
 

 

ٛٞ ػزخٍس ػٖ ط٘ظ٤ْ ح٧ؿِحء حُز٤ٔطش رط٣َوش ك٤٘ش ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ط٘ظ٤ْ ٝرخُظخ٢ُ ا٠ُ ط٤ٔ٘ن ؿ٤ي، ٝٛ٘خى 

ح٩ُٔخّ رٜخ ٝ ٓؼَكظٜخ هزَ حَُ٘ٝع ك٢ ط٘ل٤ٌ حُظ٤ْٜٔ حُٔوظَف  ػيى ٖٓ ح٧ْٓ حُظ٢ ٣٘زـ٢ ُْٜٔٔ حُليحثن

   :                                              ك٤ٔخ ٢ِ٣ ُٜخ ٝ ٗٞؿِٛخ

 :                                                         يذبٔس ال2 -1

حُلي٣وش أٝ ٓيهَ  حُٔلٍٞ ٛٞ ػزخٍس ػٖ ه٢ حُ٘ظَ ح١ٌُ ٣ٔظي ٖٓ ٗوطش ٣ًَِٓش ٓؼَ ٓ٘ظٜق ٓيهَ

ر٘خكٍٞس أٝ ٓوؼي أٝ أ١ ٓ٘ظَ ىحهَ حُلي٣وش أٝ  حٍُِٔ٘ ا٠ُ ٜٗخ٣ش كيٝى حُلي٣وش ٝ هي ٣٘ظ٢ٜ ٌٛح حُٔلٍٞ

ه٢ ٢ٔٛٝ رظو٤ْٔ حُلي٣وش ا٠ُ ه٢ ٍث٤ْ ٝ هط١ٞ ؿخٗز٤ش أٝ ٓظؼخٓيس ػ٠ِ  هخٍؿٜخ ٌُح ٣زيأ حُظ٤ْٜٔ رؼَٔ

 . ١حَُث٤ْ حُو٢

 : انٕدذح ٔ انزشاثظ    2-2 

حُ٘زخط٤ش ٝ ٗزخطخص حُظلي٣ي ، أٝ   ،ٝ ٣ٌٖٔ حٓظويحّ ح٤ٓ٧ـش٣زؼ٠ٜخٝ ٢ٛ ح١٩خٍ ح١ٌُ ٣َر٢ أؿِحء حُلي٣وش 

                                           .حُٜيفاهخٓش أ١ كيٝى ر٘خث٤ش ُظلو٤ن ٌٛح 

  :انًمٛبط3-2 

ط٤ْٜٔ كي٣وش ٣ـذ طلي٣ي  ٝٛٞ حُ٘ٔزش ر٤ٖ ١ٍٞ أ١ ٢ٗء ، ١ٍٝٞ أ١ ٝكيس ٓظلن ػ٤ِٜخ ٓؼَ حُٔظَ ،ٝػ٘ي

حُٔخث٤ش ٝ أكٞحٝ ح٧ُٛخٍ ٝحُٔٔخكخص ر٤ٖ  أرؼخى ًَ ػَٜ٘ ٖٓ ػ٘خَٛٛخ ٓؼَ حُطَم ٝ ح٧كٞحٝ

ك٢  1/50  ٝ ك٢ حُليحثن حٌُز٤َس1/500رٔو٤خّ ٍْٓ ٣ظَحٝف ر٤ٖ  حُ٘زخطخص ٝكـْ حُٔٔطلخص حُو٠َحء

  .حُليحثن حُٜـ٤َس

  :                                              انزُبعت ٔانزٕاصٌ 4-2   

ٍُحػش ًَ ٗٞع ٖٓ  ٣ـذ إٔ طظ٘خٓذ أؿِحء حُلي٣وش ٓغ رؼ٠ٜخ ًٌُٝي ٌٓٞٗخطٜخ ، ٣ٝوٜي رخُظ٘خٓذ

حُ٘زخطخص ك٢ حٌُٔخٕ حُٔوٜٚ ُٚ ، ٝ إٔ ٣ظ٘خٓذ حُ٘زخص ك٤لـٔٚ ٝ ١ُٞٚ ٓغ حُٔزخ٢ٗ ٝ حُٔ٘٘خص ح٧هَٟ 

                                                .حُٔل٤طش

حُلــيحثن حُطز٤ؼ٤ش ،ٝ ٌُٖ  أٓخ حُظٞحُٕ ك٤ـذ طلو٤وٚ ك٢ حُليحثن حُٜ٘يٓـ٤ش هٜٞٛخ ،٫ٝ ٣٘ظ١َ ك٢

ط٤ْٜٔ ٓ٘خٓذ ك٢ حُـٜش ح٠٘ٔ٤ُ ٖٓ ٓلٍٞ حُلي٣وش حَُث٤ٔ٤ش ٝ  ٣ل٠ـَ إٔ ٣َحػ٠ ك٤ٜخ طلون حُظٞحُٕ رؼَٔ

 .ُٚ ك٢ حُـٜش ح٤َُٟٔ ػَٔ ط٤ْٜٔ ٓٞحُٕ

  :                                                      ٔ انغٛطشح انغٛبدح5-2  

رٍٜٞس ٤ِٔٓس طـزَ  ٝحُٔوٜٞى ٜٓ٘خ ٝؿٞى أكي ػ٘خَٛ أٝ ٌٓٞٗخص حُلي٣وش ِٓلظش ُِ٘ظَ أًؼَ ٖٓ ؿ٤َٙ

  .                                               .حُِحثَ ُِلي٣وش ػ٠ِ ٣ُخٍطٚ ٝ حُظَىى ػ٤ِٚ

  : انجغبطخ6-2
اٗ٘خثٜخ ٝ حُٔلخكظش ػ٤ِٜخ، ٌُح  ًِٔخ ًخٗض كٌَس ط٤ْٜٔ حُلي٣وش ر٤ٔطش ًِٔخ ِٜٓض ٤ٛخٗظٜخ ٝ هِض ٗلوخص

 .ٝح٫رظؼخى ػٖ حُىكخّ حُلي٣وش رخ٧ٗـخٍ ٝ حُ٘ـ٤َحص ٣ل٠َ اطزخع حُزٔخ١ش رؤهَ ػيى ٖٓ حُ٘زخطخص،
  :                                           انطبثغ ٔ انًظٓش انخبسج7-2ٙ 

ٓظَٜٛخ حُوخٍؿ٢ ح١ٌُ طيٍ ػ٤ِٚ  ٢ٛٝ حُٜلش ح٤ُِٔٔس ٌَُِ٘ حُؼخّ ح١ٌُ طٌٕٞ ػ٤ِٚ حُلي٣وش ،ٝ ٌَُ كي٣وش

 .ٗو٤ٜظٜخ حُٔٔظوِش ٓ٘٘آص ٝ ٌٓٞٗخص حُلي٣وش ٝ ط٤ٜٜٔٔخ ح١ٌُ ٣زَُ
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 :انززبثغ ٔ االرغبع - 8-   2

طيٍؽ حُ٘زخطخص ٖٓ  : ٓؼَ ٣وٜي رخُظظخرغ طَط٤ذ ػ٘خَٛ حُظ٤ْٜٔ رل٤غ ٣٘ظَ ا٤ُٜخ طي٣ٍـ٤خ ك٢ حطـخٙ ٓؼ٤ٖ

أٓخ رخُ٘ٔزش ٬ُطٔخع .رخُلي٣وش ك٢ حُـٜش حُوِل٤ش حُٔٔطق ح٧ه٠َ ا٠ُ ٤ٓخؽ ٖٓ ح٧ٗـخٍ حَُٔطلؼش ٓل٤طش

 . ٓٔخكش ظخ٣َٛش أًزَ ٖٓ ٓٔخكظٜخ حُلو٤و٤شأًحص كٜٞ ٓلخُٝش ٖٓ حُْٜٔٔ ٩ٗؼخٍ حُِحث٣َٖ ُِلي٣وش رؤٗٚ

                                                        :رذذٚذ انذذٚمخ   9-2 

٣ٝوٜي رٜخ حُليٝى حُوخٍؿ٤ش ُِلي٣وش ُؼٍِ حُلي٣وش ػٖ حُٔ٘خظَ حُوخٍؿ٤ش ،٣ٌٖٝٔ حٓظويحّ حُليٝى ر٘زخطخص 

ٝطوظِق حُليٝى طزؼخ ُ٘ٞع حُلي٣وش ٝ ٓٔخكظٜخ ٝ . كـخٍس ٖٓ ح٤ٓ٧ـش أٝ كيٝى ٖٓ ه٘ذ أٝ ٖٓ كي٣ي أٝ

ػخُُش ُظٞك٤َ  ٤٘ٓ٧ش ك٢ حُٔ٘طوش ٗظَح ٫ٕ حُليٝى هي طٌٕٞ ٓخٗؼش ُظٞك٤َ ح٧ٓخٕ، أٝ حٓٞهؼٜخ ٝ حُلخُش

 .حُٜيٝءحُؼُِش ٝ 

 (  طجٕغشافٛخ األسض(شكم األسض 10   2-

 ٣ؼظزَ ٌَٗ ح٧ٍٝ أٓخّ ط٤ْٜٔ حُلي٣وش، كخُٔ٘ليٍحص ٝحَُٔطلؼخص ٖٓ حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٢ حُظ٤ْٜٔ  

ك٤ض إ ٤َٓ ح٧ٍٝ ٣ؼط٢ ُِلي٣وش أٝ حُٔٔطق حُو٠َ أًؼَ ؿخًر٤ش ٝ ط٤ِٔ ك٤ض  ٣خهي رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ 

 .١زٞؿَحك٤ش ح٧ٍٝ ك٢ ٟٝغ ٓوط٢ ٝ ٌَٗ حُلي٣وش 

  :                             يجبَٙ انذذٚمخ 11-2   

حُطز٤ؼ٤ش ٝ حُلي٣ؼش، ٝحُـَٝ  حُليحثن حُٜ٘ي٤ٓش، ٌُٝ٘ٚ ػَٜ٘ ٌَٓٔ ك٢ حُليحثن١ حُٔخثي ف ٝٛٞ حُؼَٜ٘

                 :َٓحػخس ػيس ػٞحَٓ أٜٛٔخ ٖٓ ط٤ْٜٔ حُليحثن ٛٞ ارَحُ ؿٔخٍ حُٔز٠٘ ٝ ٣ـذ

  .               أ٫ طظ٘خكَ أُٞحٕ حُٔز٠٘ ٓغ أُٞحٕ حُلي٣وش، هٜٞٛخ ك٢ حُطَحُ حُلي٣غ - 

        ٝ  (طـ٤َٔ حُٔز٠٘ رخُ٘زخطخص كُٞٚ ٝ ر٤ٖ أؿِحثٚ) طٍِع كٍٞ حُٔز٠٘ ٓخ ٠ٔٔ٣ رٍِحػش ح٧ٓخّ إٔ - 

     .حُٔظِٔوخص ٍُحػش رؼٞ

   :اإلضبءح ٔ انظم12-2 

حُؼَٜ٘ ٌِٝٗٚ ٝ هٞحٓٚ  ٣ٌَ٘ ح٠ُٞء ٝ حُظَ ػَٜ٘ح ٜٓٔخ ك٢ ط٘ٔــ٤ن حُٔٔــخكش حُو٠َحء اً ٣ظؤػَ ُٕٞ

ك٢ ط٤ٔ٘ن حُٔٔخكش حُو٠َحء ا٠ُ ٌِٗٚ ٝ ط٣ُٞغ  رٔٞهؼٚ ٖٓ ك٤غ حُظَ أٝ ٗيس ح٠ُٞء، ٝ هي طَؿغ أ٤ٔٛظٚ

  .ح٠ُٞء ٝ حُظَ ك٤ٚ

     .٣ٝظْ ط٣ُٞغ ٍُحػش حُ٘زخطخص حُٔوظِلش ٝحهظ٤خٍٛخ ٖٓ ك٤غ ًؼخكظٜخ ٝ ٓيٟ كخؿــــظٜخ ٠ُِٞء

    

  :                                             ٔ دسجخ رٕافمٓباألنٕا13-2ٌ 
ٜٓ٘ٔخ ٛٞ ح٧ه٠َ ٝٛٞ  ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُٜٔٔش ك٢ حُٔٔخكش حُو٠َحء، ٣ٝٞؿي ك٤ٜخ ٤ُٖٗٞ ٍث٤ٔ٤ٖ، حُٔخثي

ح٧ُٛخٍ ٝ حُؼٔخٍ ك٢ حُٔٔخكش حُو٠َحء، ٢ٛٝ أُٞحٕ  ُٕٞ أٍٝحم ٓؼظْ حُ٘زخطخص، ٝحُِٕٞ ح٧هَ ٛٞ ُٕٞ

 .ٓظؼيىس
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:ػُبصش رصًٛى ٔرُغٛك انًغبدبد انخضشاء3-
14 

:  ٣٘ظَٔ ط٤ْٜٔ ٝط٤ٔ٘ن حُٔٔخكخص حُو٠َحء ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼ٘خَٛ طظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

:  ػُبصش َجبرٛخ   1-3-

  : األَٕاع انُجبرٛخ   1-1-3-

طؼظزَ حُ٘زخطخص حُؼ٘خَٛ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ طظٌٕٞ ٜٓ٘خ حُٔٔخكش حُو٠َحء ٢ٛٝ ػ٘خَٛ ك٤ش طظـ٤َ ٓغ 

.  حُِٖٓ

                    :انًجبيٛغ انُجبرٛخ انًغزخذيخ فٙ رُغٛك انًغبدبد انخضشاء -    2-1-3

: ٣ٌٖٔ طو٤ْٔ حُٔـخ٤ٓغ حُ٘زخط٤ش حُٔٔظويٓش ك٢ حُٔٔخكخص حُو٠َحء  ا٠ُ ح٥ط٢

: األشجبس -أ    

 ٣َُِخف ًٔخ طٔظويّ ح٧ٗـخٍ حَُِٔٛس رٌؼَس ك٢ صًٜٝٔيحطٔظؼَٔ ح٧ٗـخٍ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُظَ 

             . حُليحثن ُظؼ٣ٞٞ ٗوٚ ح٧ُٛخٍ ك٢ حُليحثن ًٔخ طٔظويّ ًٔظخثَ ٗزخط٤ش 

: انشجٛشاد - ة     

أْٛ حُٔـٔٞػخص حُ٘زخط٤ش ك٢ ط٤ٔ٘ن حُٔٔخكخص حُو٠َحء ُٜٝخ حُؼي٣ي ٖٓ  طؼظزَ حُ٘ـ٤َحص ٖٓ

 .ح٫ٓظويحٓخص

 طٍِع رؼٞ حُ٘ـ٤َحص ك٢ ىٝح٣َ ح٧ُٛخٍ ك٢ ٛلٞف ٓظزخػيس ػٖ رؼ٠ٜخ هخٛش حُ٘ـ٤َحص حَُِٔٛس 

 .ك٢ ٓٞحْٓ ٓوظِلش ُٝظؼٞٝ ػٖ حُل٤ُٞخص حَُِٔٛس ػ٘ي حٗظٜخء ْٓٞٓ أُٛخٍٛخ

  :األعٛجخ انُجبرٛخ- ج    

ح٧ٓٞحٍ ٣ٍَٟٝش ٩كخ١ش حُٔز٠٘ أٝ حُلي٣وش ٤ُٜخٗظٜخ ٝ كلظٜخ ، ٝطٔظويّ ك٤ٜخ حُٔزخ٢ٗ ٓٞحى ح٩ٗ٘خء 

 ُِٔ٘ظَ ح٧ه٠َ حُـ٤َٔ ٣ٌٖٔ اهخٓظٜخ ٖٓ حُ٘زخطخص حُظ٢ طٍِع ك٢ حًظٔخرخ ا٫ أٗٚ  ح٧ٓٔ٘ظ٤ش أٝ حُو٘ز٤ش

 .ٛق ٓ٘ظظْ ري٫ً ٖٓ اهخٓش حٍُٔٞ حُٔز٠٘ ٝط٠ٔٔ ح٤ُٔخؽ

 :انُجبرٛخ   انًزغهمبد ٔانًذاداد-  د    

:    ك٢ أؿَحٝ ٓظؼيىس ٫٢ٛٓظويحٜٓخ   حُ٘زخط٤شطٍِع حُٔظِٔوخص ٝحُٔيحىحص

أٓخًٖ حُـِّٞ ك٢ حُٔٔخكش حُو٠َحء   ٝ (حُزَ ؿ٫ٞص) ُِظِٔن ػ٠ِ حُٔيحهَ ٝحُزٞحرخص ٝحُٔظ٬ص  -

طـط٤ش ٝحؿٜخص حُٔزخ٢ٗ ٝح٧ٓٞحٍ ٝحُـيٍحٕ حُوخٍؿ٤ش ُِٔ٘خٍُ ٩ًٔخرٜخ ٗو٤ٜش ٤ِٔٓس ٝحطٜخٍ حُلي٣وش -

.  رخٍُِٔ٘

.   طٍِع ًؤ٤ٓـش ٗزخط٤ش ُؼٍِ حُلي٣وش ٝكٔخ٣ظٜخ ٝكـذ حُٔ٘خظَ ؿ٤َ حَُٔؿٞد رٜخ حُٔـخٍٝس ُِلي٣وش - 

.  طـط٤ش ح٧ٓوق حُٔخثِش ٝح٤ٍُٔٞ ٝحُٔ٘ليٍحص ٝؿٌٝع ح٧ٗـخٍ ح٤ُٔظٚ ك٢ حُلي٣وش -

 .  طٍِع ًٔـط٤خص طَرش ًٝ٘ٔخًؽ كَى٣ش ػ٠ِ حُٔٔطلخص حُو٠َحء -
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 :يجًٕػخ انُجبربد انؼشجٛخ انًضْشح انذٕنٛخ ٔ انًؼًشح-ِ   

حُو٠َحء حُ٘زخطخص حُؼ٘ز٤ش حُل٤ُٞش ٝحُٔؼَٔس رٜلش ػخٓش طِؼذ ىٍٝحً أٓخ٤ٓخً ٜٝٓٔخً ك٢ ط٤ٔ٘ن حُٔٔخكخص   

 ٝٝظ٤لظٜخ ح٧ٓخ٤ٓش إٔ طٌَٔ حٍُٜٞس حُٜ٘خث٤ش ُِلي٣وش ٓغ حُوخٛش، ك٢ حُليحثن حُؼخٓش أٝ حُليحثن ٓٞحء

 .ح٧ٗـخٍ ٝ حُ٘ـ٤َحص ٝهٜٞٛخً ٓغ طؼيى أُٞحٜٗخ ٝأٌٗخٍ أُٛخٍٛخ ٝرؤكـخٜٓخ حُٔوظِلش

 :انخضشاءانًغطذبد - ٔ    

٢ٛٝ ٗزخطخص ػ٘ز٤ش ٗـ٤ِ٤ش ه٠َحء ٓؼَٔس أٝ ك٤ُٞش طـط٢ حُٔٔخكخص حُٞحٓؼش ٖٓ حُليحثن ٝحُٔ٘ظِٛخص   

ٝرخ٩ٟخكش ا٠ُ ىٍٝ حُٔٔطلخص حُو٠َحء ك٢ ٓؼخُـش حُٔ٘خم كبٜٗخ طئى١ أؿَحٟخً طوط٤ط٤ش ٝٝظ٤ل٤ش 

رخُلي٣وش ، ك٤غ ٣ئى١ طـط٤ش حُٔٔخكش ا٠ُ ٍر٢ أؿِحء حُلي٣وش حُٔوظِلش ٓؼخً ٝطلو٤ن حُٞكيس ٝحُظَحر٢ ر٤ٖ 

                          . أؿِحء حُلي٣وش

      

 : انؼُبصش انجُبئٛخ2-3-

: يًشاد انًشبح   1-2-3-

 ٝطَٞٛ ا٠ُ ٝأؿِحثٜخ ٣وشحُلي ٓيحهَ طَر٢  ط٢حٍ حَُٔٔحص ٖٓ ػيى حُو٠َحء حُٔٔخكخص ١ف ؿي٣ٞ   

 حُطَحُ ١حعطَ إٔ ٣ـذ حَُٔٔحص ٌٛٙ اٗ٘خء ٝػ٘ي ٣ٜخف حُٔوظِلش ح٧ٓخًٖ

١ ف َٓحػخطٜخ د ٣ؾٛخٓش حػظزخٍحص ػيس ٍىٛ٘خ إٔ كع٬٣ٝ , حُو٠َحء حُٔٔخكخص اٗ٘خء١ ف حُٔٔظؼَٔ

 ١ح٥ص١ ف طظٔؼَ حُٔ٘خس َٓٔحص

 ١ػَٝ أ١ٝ ١ٍٞ حطـخ١ٙ ف  1.5 - 1% ٣ٖد ٍحٝف طضحُؼخىس١ ف حُٔ٘خس ١َٝم َٓٔحص ٤َٓ -

 .ح١ٍَُٝٔ ف ٍٝحكش ُٜٓٞش٣ن ُظلن ًُٝي كَى ٌَُ ْٓ 60 ػٖ حَُٔٔحص ػَٝ ٍ طنأ٣٫ـذ - 

كع١  .ػ٬ع أٗوخٙ رٍَٔٝ ٓق ٣ْٓظَ 1.5 رؼَٝ َٓٔ إٔ حُٔ٘ولٞ حُلـْ ًحص حُٔ٘خس َٓٔحص١ ف ٫ٌة

 ػ٘ي ح٫ػظزخ١ٍ ف ٣خهي إٔ د ٣ؾٌُُي٣ٖ ٗوطض٣ٖ د٣ن ١َ أهَٜ طِٔي إٔ ا٠ُ ىحثٔخ٤َٓ ص حُٔ٘خس كًَش - 

 . حُٔ٘خسَٓٔحص أٓخ٣ًٖي طلي

 حُ٘ظَ ٓٔظ١ٟٞ ف١ حُض ٝهخٛش حُٔ٘خس َٝٓٔحص ٓلخ٣ٍٝغ ؿْ ػ٣٠ِش حُزَٜ رخُ٘ٞحف ح٫ٛظٔخّ د٣ؾ- 

 . ٝٓٔظؼشٓظ٘ٞػش٣ش رَٜ ٓظظخرغ ٩ػطخء

: انًمبػذ ٔأيبكٍ انجهٕط- 2-2-3

٣َحػ٠ ك٢ ط٤ْٜٔ حُٔٔخكخص حُو٠َحء طٞكَ أٓخًٖ ُِـِّٞ هخٛش ك٢ حُليحثن حُؼخٓش حُٞحٓؼش ٣ٝؼَٔ 

 حُلي٣وش ط٤ٔ٘ن ك٢  أٓخ٤ٓشػ٠ِ ارَحُ ٓٞحهغ ٌٛٙ ح٧ٓخًٖ أٝ ٓوخػي حُـِّٞ ٝطٌٕٞ ٓطِش ػ٠ِ ٓ٘خظَ

 ا٤ُٜخ حُٔئى٣ش حُطَم ٍٛق ػ٠ِ ٣ٝؼَٔ

  :حػُبصش اإلضبء - 3-2-3

 حُؼ٘خَٛ رؼٞ ػ٠ِ حُظ٤ًَِ ك٢ طْٜٔ كبٜٗخ رخ٧ٓخٕ ح٩كٔخّ اػطخء ك٢ س ػَٜ٘ ح٩ٟخء٤ٔٛ٧ش رخ٩ٟخكش

 حُٔ٘خسس ٝٓخف َٓٔحص ٩ٟٝخءس حُز٘خث٤ش ،ٝحُٔ٘٘آص ٝحُ٘ٞحك٤َ حُ٘زخطخص ٓؼَ حُظ٤ِ٤ٌ٘ش ٝحُٔـٔٔخص حُـٔخ٤ُش

 حُظ٢ حُٔ٘خ١ن ٩ٟخءس هخٛش ػ٘خ٣ش اػطخء ٓغ أٓظخٍ أٍرؼش ػٖ ح٩ٟخءس ٜٓيٍ حٍطلخع ى أ٫ ٣١ِ٣ـذ

 .٬ُْٓ ػ٠ِ طَ٘ٔ
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     3-2-4-انًضالد

 حُٔٔخكخص١ ف س حُؼ٘خَٛ حُز٘خث٢أْٛ ٖٓ طؼظز١َ ٝٙ

 ػٖ ػزخٍس ُٜخ٣خ كٖ ٣ٝخ  ؿٔخٍحٓ٘ظَ ف١ط١ٞ ٝحُض حُو٠َحء

١  ف ٝحَُٔٔحصرؼٞ حُطَم حٓظيحى ػ٠ِح ط٣ٖ٘ز٤ش طٌغ

حُٔظِٔوش  حُ٘زخطخص  رؼ٣ٜٞخ ػَطٍِعحُٔٔخكش حُو٠َحء ٝ

 ٣ًٖٝ ٓغ ٌٓخٕ ا٠ُ حُٔظ٬ص ٌٛٙ ى١إصٝ  ٓطلٜخ١ُظـ٢

. س٣نحُلي١ ف ٜٝٓٔش٣ش  ؿٔخ٣ٍٔشم

                                                                                            

انًضهالد إَاع يٍ َٕع 7 سلى صٕسح  

 google image : انًصذس

   

 انًجغًبد انجُبئٛخ5-2-3-

حُٔـٔٔخص حُز٘خث٤ش طْٜٔ ٝطوخّ ك٢ رؼٞ حُليحثن 

٣ن ٍُظٔؼَ كٌَس أٝ ُظو٤ِي ًًَٟ ٓؼ٤٘ش أٝ طَحع حٝ طخ

ك٠خ١ٍ ُِٔـظٔغ ٝط٘٘خ ػخىس ك٢ ٢ٓٝ حُ٘خكٍٞحص أٝ 

أٝ  ك٢ ح٤ُٔخى٣ٖ حُؼخٓش أٝ ك٢ ٢ٓٝ حُليحثن حُٔظ٘خظَس

ػ٘ي ٜٗخ٣ش حُطَم ٓغ ارَحُ ٓؼخُٜٔخ رٍِحػش ٗزخطخص 

ًٔ٘ظَ هِق ُٜخ ٝطظَٜ ًؼَٜ٘ ٓخثي ػ٠ِ ٓخ ٣ل٢٤ 

رٜخ ٓٞحء ًخٗض ف كي٣وش ٛ٘ي٤ٓش أٝ ك٢ كي٣وش ١ز٤ؼ٤ش 

ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ رؼٞ ٌٛٙ حُٔـٔٔخص ٗٞحك٤َ ُِٔخء 

                   .رخٌٗخٍ ؿٔخ٤ُش ؿٌحرش

                                                                                         

 

 : انؼُبصش انًبئٛخ- 3-2-6

انشالالد   - أ

   ٣ٌٖٔ ػَٔ ٫٬ٗص ٛ٘خػ٤ش ٖٓ ٓ٘خ١ن ٛوَس َٓطلؼش ك٢ حُلي٣وش ٝ ٤ٔ٣َ حُٔخء ٜٓ٘خ رط٣َوش ١ز٤ؼ٤ش 

ػ٠ِ حُٜوٍٞ حُٔ٘ول٠ش ًٝحص ٓٔظ٣ٞخص ٓوظِلش ٣٘ٔخد حُٔخء ػ٤ِٜخ ٖٓ ح٧ػ٠ِ ا٠ُ ح٧ٓلَ ك٢ ٌَٗ 

      . ٫٬ٗص

    ٝ ٣ٌٖٔ ٍُحػش ػ٠ِ حُـٞحٗذ رزؼٞ حُ٘زخطخص حُٜ٘ق ٓخث٤ش ٝ ٣ٌٖٔ اٗ٘خء ٌٛٙ ح٫٬ُ٘ص ف حُليحثن 

 .حُؼخٓش ٝهخٛش ك٢ حُليحثن حُٜوَ

 

  رًزم يجغى ثُبئ8ٙصٕسح سلى              

 google image  :انًصذس          
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  شالل يبئٙ صُبػٙ: 9  وصٕسح سق

 google image  :انًصذس 

 

 انُفٕساد-ة 

 

  انُبفٕسح: 10صٕسح سلى 

 google image :انًصذس 

 حُظ٤ٔ٘ن ػ٘خَٛ ٖٓ طؼظزَ ا٠ُ أٜٗخ رخ٩ٟخكش حُٔيٕ ك٢ حُؼخٓش ح٤ُٔخى٣ٖ ط٤ٔ٘ن ٝ ُظـ٤َٔٝٗ٘٘خ حُ٘لٍٞحص 

  ٟـ٢ هٞس ٓغ طظلن ٓوظِلش حطـخٛخص ٝك٢ أػ٠ِ ا٠ُ حُٔخء هٌف حُ٘خكٍٞس ػ٠ِ طؼَٔ أٝ حُليحثن ك٢ حُـٌحرش

 ٢ٓٝ ٓلخًحس ٝطٟٞغ ط٤ْٜٔ حُلي٣وش ٓغ طظٔخ٠ٗ إٔ ٣٘زـ٢ ٝح١ٌُ ُٜخ حُٔٔظويّ حُظ٤ْٜٔ ٝكٔذ حُٔخء

 ٓلٍٞٛخ ح٢ِٛ٧ ٜٗخ٣ش ٖٓ ٣زشٍرخُن أٝ حُلي٣وش

 أٓلَ ا٠ُ حُ٘خكٍٞس هٔش ٖٓ حُٔخء ٣٘ٔخد ٝهي ٜٓ٘خ حٗيكخع حُٔخء ٣وش١ٍٝ ٝأُٞحٜٗخ أٌٗخُٜخ ك٢ حُ٘لٍٞحص طوظِق

 رؼ٠ٜخ ٣ٝٞؿي .كخ٤َُِ ٖٓ ؿٔخُٜخ ك٣ِ٤ي حُٔخء ػ٠ِ حُ٘خكٍٞس ك٢ حُِٔٞٗش ح٧ٟٞحء ٝطؼٌْ ٌَٗ ٬ٍٗ ٠ُع

 ءحُٔخ ٜٓ٘خ طوَؽ ٓـٔٔخص ٝطٔخػ٤َ سة٢ٛ ػ٠ِ ك٤٘شرؤٌٗخٍ 

 كخث٢ ك٢ حُ٘خكٍٞس ٝطؼَٔ حُٜـ٤َس رخُليحثن حُٜ٘ي٤ٓش اٗ٘خإٛخ ٣ٌٖٔ ٝحُظ٢ حُـيحٍ ر٘خكٍٞس ٠ٔٔ٣ ٓخ ٣ٝٞؿي

 رٔخٍٓٞس ٣ِٝٝى ريحهِش رخُلي٣وش  ٣َ١ن ٜٗخ٣ش ك٢ حُـيحٍ ٌٛح ٣ٌٕٞ ٝهي حُلٞٝ أٓلَ ك٢ ا٠ُ حُٔخء طوٌف

 أ١ أٝ طٔؼخٍ كٞٛش أٝ ك٤ٞحٕ ٍأّ ٓؼَ ٓوظِلش ػ٠ِ ٤ٛجخص حُٔخٍٓٞس ٌٛٙ كٞٛش طٌَ٘ ٝ ح٤ُٔخٙ ٜٓ٘خ ط٘ٔخد

. كٞٛظٚ ٖٓ حُٔخء ٣وَؽ هَ آ١ ٛ٘يّ ٌَٗ
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:يُبطك أنؼبة األطفبل -7-2-3 

حُٔٔخكخص حُو٠َحء هخٛش أٓخّ ٌٓ٘خْٛ ٝرخُليحثن حُؼخٓش، ٝهي ك٢ ٣ـذ طٞك٤َ ٓ٘خ١ن أُؼخد ١٨ُلخٍ    

كيىص ح٤ُٜجش ح٤ٌ٣َٓ٧ش ح٤٘١ُٞش ُويٓخص حُظَك٤ٚ حُٔؼخ٤٣َ حُظوط٤ط٤ش ٩ٗ٘خء ٬ٓػذ ح١٧لخٍ ك٢ حُليحثن 

: حُؼخٓش ٝحُٔ٘ظِٛخص ًٔخ ٢ِ٣

 

  يالػت االطفبل11انصٕسح سلى 

 google image :انًصذس 

  ٖ1000ّٓ٘طوش ُؼذ ١٨ُلخٍ ىٕٝ ٖٓ حُٔيٍٓش ٫ طوَ ػ
2

َٓحًِ -حُٔـٔؼخص ح٤ٌُ٘ٔش حٌُز٤َس ) 

   .( ح٧ك٤خء حُظَك٤ٚ ك٢

 2023ّػذ ح١٧لخٍ ٝحُليحثن حُؼخٓش حٌُز٤َس ٬ٓٝػذ حُٔيحٍّ حُٔٔخكش حُٔوظَكش  ٍٓ٘خ١ن
2

 ٌَُ  

.    ١ل1000َ

 ػذ ح١٧لخٍ ك٢ كيحثن ٝٓ٘ظِٛخص ح٧ك٤خء ح٤ٌُ٘ٔش، ٝحُليحثن ٝحُٔ٘ظِٛخص حُؼخٓش ٍ ٓ٘خ١ن

6091ّحُٔٔخكش حُٔوظَكش 
2

 حُليحثن ٝحُٔ٘ظِٛخص حُظ٢ طويّ حُٔؼي٫صًٔخ طَ٘ٔ ٌٛٙ  ). ١ل1000َ ٌَُ 

.   (ٌٓخٕ حُٔيٕ ٝحُٔ٘ظِٛخص حٌُز٤َس 

ٝر٘خء ػ٠ِ حُٔؼي٫ص حُٔخروش كبٗٚ ٣ِِّ إٔ ٣ظْ ط٤ْٜٔ ٓ٘خ١ن أُؼخد ح١٧لخٍ رل٤غ ٣ظْ طٞك٤َ أُؼخد  

ُٔوظِق ح٧ػٔخٍ، ًٔخ ٣ـذ َٓحػخس ػخَٓ ح٬ُٔٓش أػ٘خء حُظ٤ْٜٔ ٝحُظ٘ل٤ٌ ٫كظ٤خؿخص ح١٧لخٍ حُـٔي٣ش 

.  ٝح٤ٌُ٘ٛش

انذبفظخ  انجُبئٛخ ٔ انجذساٌ األدٕاض -8-2-3     

حٍُِٔ٘  ٓيهَ ؿخٗذ ػ٣٠ِش ٓزٖ طٌٕٞ ٝهي ٍُِِٔ٘ ٓـخٍٝس أٝ ٬ٓٛوش  أٓخ١ًٖ ف٣ش حُز٘خة ح٧كٞحٝح ٝطٖ٘

 ح٣ٍُِْ٘ٔ طْٜ ٓغ ٝٓظٞحكوش ٓ٘ظظٔش٣ش ٛ٘يّ رؤٌٗخٍ ٝطؼ٣َٜٔخ ف ح٧ُٛخٍ ٍُِحػش ٝطٔظويّ

  .٣وشٝحُلي

 ٣ٝخٍ ح٫ٗٚ ٖٓ  ُظؼز٤ظٜخ كخكع ؿيحٍ رز٘خء حَُٔحكؼش ٝحُٔ٘ليٍحص حُٔ٘ول٠ش حُٔٔخكخص رؼٞ طلـِ هي ًٔخ

 ٣ْ طْٜ ٟٖٔ حٍُِٔٝػش حُ٘زخطخص ٣ٖٓوش رؤٗٞحع حُلي١ ف ٝحُٔ٘ول٠ش حَُٔطلؼش ٝحُٔٔخكخص حُٔ٘طوش٣َ طـْ

 .هش١حُلي٣ن ٝطْ٘

 



انخضشاء انًغبدبد دٕل يصطهذبد ٔ فرؼبس ٘:االٔل  انفصم  
 

28  

 

                     VII.انًؼبٚٛش انؼبيخ إلَشبء يغبدخ خضشاء
15

: 

كخُٔزيأ ح١ٌُ طوخّ ػ٤ِش أ١ ٗٞع ٖٓ أٗٞحع ٌٛٙ ، ُيٍحٓش حٌُٔخٕ حَُٔحى ط٤ٜجظٚ ك٢ ٌَٗ ٓٔخكش ه٠َحء

حُٔٔخكخص، ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظلون ريٕٝ اؿَحء ىٍحٓش ٓٔزوش ٌُِٔخٕ، ك٤غ ٣ٌٕٞ ٌٛح ح٧ه٤َ َٓطز٢ ٝٓظيحهَ 

. ٓغ ٓوظِق ٌٓٞٗخص ٛيٙ حُٔٔخكخص

: دساعخ يكَٕبد انٕعظ انطجٛؼٙ- 1

٣ظْ طلو٤ن حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ ريٍحٓش حُٔ٘خظَ حُطز٤ؼ٤ش ٝ حُظ٢ طؼظزَ َٓكِش أ٤ُٝش ٫ ري ٜٓ٘خ ٝ حُظ٢ طٔٔق   

 .رَْٓ ٝ طوط٢٤ ٌَٗ حُظ٤ٜجش

: انًُبر- 1-1

ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ٓؼَكش ٝطلي٣ي ٓوظِق حُوٜخثٚ حُٔ٘خه٤ش ُِٔ٘طوش حُٔيٍٝٓش، ٌٝٛح  رظلي٣ي ٓظ٢ٓٞ   

: ٝٓؼَكش ٓ٘خم حُٔ٘طوش ٣ٔٔق ُ٘خ د . ىٍؿش حُلَحٍس ٝ حُظٔخه٢ ٝ ىٍؿش حُظْ٘ٔ

. ٖٓ ٗزخطخص ٓوخٝٓش، ٗزخطخص ظ٤ِِش، ٝ ٌٛح كٔذ حُٔ٘خم حُٔخثي: حهظ٤خٍ أٗٞحع حُ٘زخطخص- 

. طلي٣ي ٗٞع حُظ٤ٜجش حُظو٤٘ش حَُٔحكوش ٖٓ ١ٍ ٝ ط٣َٜق ح٤ُٔخٙ- 

ح٬٠ُٔص، حُٔٔخرق، : حهظ٤خٍ ٗٞع حُظ٤ٜجش حَُٔحكوش ُِٔٔخكخص حُو٠َحء ٖٓ ٓوظِق حُؼ٘خَٛ حُز٘خث٤ش ٓؼَ - 

.  ٝ ٌٛح رخُ٘ٔزش ُِليحثنحُ٘لٍٞحص

: انشٚبح- 1-2

ٜٗظْ هخٛش ر٘ٞػ٤ش ح٣َُخف حُٔخثيس، ٌُٝ٘ٚ ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ ٣ـذ ح٧هٌ رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ ح٣َُخف حُؼخ٣ٞٗش   

حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طظَٜ رٌَ٘ ِٓػؾ ك٢ رؼٞ حُلظَحص ٖٓ حُٔ٘ش، ٓؼَ ٣ٍخف حُ٘ظخء حُظ٢ طئى١ ا٠ُ حٗولخٝ 

. ًز٤َ ك٢ ىٍؿخص حُلَحٍس، أٝ ح٣َُخف حُظ٢ طظَٜ ك٢ كَٜ ح٤ُٜق ٓؼَ ٣ٍخف ح٤ًَُٔٝٞ

. ٝر٘خء ػ٠ِ ٌٛح ٣ـذ حهظ٤خٍ ط٤ًَزخص ٗزخط٤ش ٓ٘خٓزش ٓوخٝٓش ٌُٜٙ حُظـ٤َحص ٝ ًحص ؿٌٍٝ ه٣ٞش ٝ ٓظؤِٛش

: انزضبسٚظ- 1-3

هِن حُٔٔخكخص حُو٠َحء َٓطز٢ حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ ٓغ ط٠خ٣ٍْ حُٔ٘طوش حُٔيٍٝٓش، كخٕ ٌَٗ حُظ٠خ٣ٍْ   

٣ٔخػي ك٢ طٌخِٜٓخ ٝىٓـٜخ ك٢ حُٔ٘طوش، ًٔخ أٗٚ ٣ـذ ح٧هٌ رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ ط٤ًَزش ط٠خ٣ٍْ حُٔوخ١ؼش أٝ 

. ح٩ه٤ِْ ٧ٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ حُظـ٤٤َ ٖٓ أؿَ حُظؤهِْ

: انزشثخ- 1-4

: حُٔؼخ٤٣َ حُظ٢ ٣ـذ أهٌٛخ رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ ك٢ ىٍحٓش حُظَرش ٢ٛ  

. دساعخ انؼًك- 

ك٤غ ٣ٌٖٔ حُظؼَف ػ٠ِ ٓيٟ ؿ٠٘ حُظَرش رٔوظِق حُؼ٘خَٛ حُل٤ش ٝ ؿ٤َ :  دساعخ انغُٗ انُٕػٙ-1-4-1

. حُل٤ش

. ٗلخ٣ظٜخ ٝ ٌٛح ريٍحٓش ٌٓٞٗخص حُظَرش، ٗٞػ٤ظٜخ، ٓيٟ : َٕػٛخ انزشثخ-1-4-2

 ٌٛٙ حُيٍحٓش طـَٟ ٖٓ أؿَ حهظ٤خٍ حُ٘زخطخص ح٬ُٔثٔش، اً حٗٚ ٣ٌٖٔ طـ٤٤َ رؼٞ : دًٕضخ انزشثخ-1-4-3

حُٔؼخ٤٣َ ٓؼَ ىٍؿش حُلٟٔٞش، ٗٔزش حًَُٔزخص ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش، ا٫ أٗٚ ٖٓ حُٜؼذ ؿيح طـ٤٤َ ١ز٤ؼش حُظَرش ٝ 

. ٛ٘خ ٣ٔظلٖٔ طٞك٤َ حُظَٝف ح٬ُٔثٔش ُظؤهِْ حُ٘زخص

 

 245 ىحٍ حُٔؼَكش  ٙ–أْٓ ٝ هٞحػي حُظ٘ـ٤َ ٝ طـ٤َٔ حُٔيٕ – 2007دمحم ًيُي - 15



انخضشاء انًغبدبد دٕل يصطهذبد ٔ فرؼبس ٘:االٔل  انفصم  
 

29  

 

 :دساعخ انًكَٕبد انًظٓشٚخ- 2

 :ك٢ ٓخ ٢ِ٣ حُوطٞحص حُٔوظَكش ُظلي٣ي ١َم حُظل٤َِ حُٔٔظويٓش اؿٔخ٫ ك٢ ؿ٤ٔغ أٗٞحع حُظ٤ٜجش

 :يؼبُٚخ انٕعظ ثبنؼٍٛ انًجشدح- 2-1

. ػ٘ي طلي٣ي حُٔؼخُْ حٌُزَٟ ٢ُِٓٞ ٣ؼخَٓ حٓظ٘خىح ػ٠ِ حُؼ٘خَٛ حُٔٞؿٞىس ك٤ٚ

: دساعخ انٕثبئك انًزؼهمخ ثبنٕعظ - 2-2

. ىٍحٓش حُوَحث٢ حُطزٞؿَحك٤ش، هَحث٢ حُظَرش، حُوَحث٢ حُٔخث٤ش- 

. ىٍحٓش هَحث٢ حُ٘زخطخص- 

. ىٍحٓش هَحث٢ طُٞع حٌُٔخٕ- 

 :ٔضغ انًكَٕبد انطجٛؼٛخ ثؼٍٛ االػزجبس - 2-3

 :    ٌٝٛح ٖٓ ه٬ٍ 

. طلي٣ي حُٔ٘خٛي حُظ٢ ٣ـذ كلظٜخ- 

. حُظ٤ًَزخص حُ٘زخط٤ش أٝ حُز٘خث٤ش حُٔٔظَؿؼش- 

. حُ٘زخطخص حُظ٢ طٌَ٘ َٓؿؼخ- 

. طلي٣ي حُؼ٬هخص حُز٤ج٤ش حُظ٢ ٣ـذ كٔخ٣ظٜخ- 

ك٢ أؿِذ حُلخ٫ص، ٍَٝٓٝح رخَُٔحكَ حُٔخروش، ٣ظْ طلي٣ي ٣َ١وش طٟٞغ حُ٘زخطخص إ ٝؿيص ٖٓ ًظَ  

 أٝ ؿخر٤ش، ٌٝٛح ُِٔلخكظش ػ٠ِ أًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٜٓ٘خ رؼيّ اىهخٍ ٗزخطخص كـ٣َشأٝ طـٔؼخص، أٝ ط٤ًَزش 

أهَٟ ٓ٘خكٔش ُٜخ، أٝ رؼيّ حُظٞٓغ ػ٤ِٜخ ربٗ٘خء ٓوظِق حَُٔحكن ٝ حُز٘خ٣خص، ٝ ٌٛح ك٢ ا١خٍ ط٤ٜجش ٓ٘طوش 

. ٓخ رٔٔخكخص ه٠َحء ؿي٣يس

 :يجذأ اخزٛبس انُجبربد انزٙ ٚذزفع ثٓب أٔ ٚزى إنغبؤْب - 2-4

ٌٛح حُٔزيأ ٣َطٌِ ػ٠ِ ؿَى ٗخَٓ ُِ٘زخطخص، رلٔخد حُ٘زخطخص حٌُز٤َس ٝ ٓوظِق حُظ٤ًَزخص حُ٘زخط٤ش، ٝر٘خء 

.  أٝ ط٘ـ٤َٓظَحٛلشػ٠ِ ٌٛٙ ح٩كٜخءحص ٣ظْ طو٤ٜٔٔخ ا٠ُ أٗـخٍ ٓ٘لَىس، ٗزخطخص 

 :دساعخ ػُبصش انٕعظ انجشش٘ - 3

: ُظلي٣ي ػ٘خَٛ حُز٤جش حُز٣َ٘ش أٝ ٓخ ٣ؼَف رخ٢ُٓٞ حُل١َ٠، طيٍّ ػيس ٗوخ١ ٝ ٢ٛ 

: ىٍحٓش ٓوظِق حُز٘خ٣خص ٝ حُٔ٘٘آص ٣ظْ ػٖ ٣َ١ن طلي٣ي:دساعخ انجٛئخ انًشٛذح- 3-1

. ١ز٤ؼش حُز٘خ٣خص ٌِٜٝٗخ- 

. حُٔئػَحص حُِٔز٤ش حُز٣َٜش- 

. (أ٤ٔٛظٜخ، ٓٔخٌُٜخ، ٓيٟ طـط٤ظٜخ )ىٍحٓش ٗزٌش حُطَهخص - 

 .حُِٔػـخص حُٜٞط٤ش، ٝ حَُٝحثق ح٣ٌَُٜش- 

: دساعخ انزجًؼبد انغكبَٛخ- 3-2

: ىٍحٓش ٛيٙ حُظـٔؼخص طٌٕٞ د 

 .طلي٣ي حٌُؼخكش ُٔؼَكش حُؼيى حُٔلظَٔ ٨ُٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣ٔظويٕٓٞ ٓوظِق حَُٔحكن- 

. طلي٣ي ٓوظِق حُوٜخثٚ حُظ٢ طظؼِن رخُؼَٔ، حُـْ٘ ٝ حٌُٔخٗش ح٫ؿظٔخػ٤ش- 

 .٣َ١وش طُٞع حٌُٔخٕ ٖٓ ك٤غ ٗٞع حٌُٖٔ، كَى١ أٝ ؿٔخػ٢- 
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 :رذهٛم انًكبٌ انًشاد رٓٛئزّ فٙ شكم يغبدخ خضشاء- 4

: اٟخكش ا٠ُ ًَ ح٫ٓظؼ٬ٓخص حُٔظلَٜ ػ٤ِٜخ ٓخروخ، ٣ٞؿي ػيى ٖٓ حُؼ٘خَٛ حٌُِٔٔش ٝحُظ٢ طظْ 

. ٝٛيح ُِظؼ٣َق رخُليٝى حُوخٛش رخٌُٔخٕ ٝ ٓوظِق ٌٓٞٗخطٚ: حُيٍحٓش حُٜ٘ي٤ٓش - 

أٝ حُٔظٞحؿيس ػ٠ِ  (... حُٔخء، حُـخُ، ٗزٌخص حَُٜف حُٜل٢)طلي٣ي حُ٘زٌخص حُٔٞؿٞىس طلض ح٧ٍٝ - 

. (... ًَٜرخء، ٛخطق)ٓطق ح٧ٍٝ 

. (حٌَُ٘، ؿٜش ٓيهِٜخ، حٓظويحٓخطٜخ )ىٍحٓش حُز٘خ٣خص حُٔٞؿٞىس أٝ حُٔظٞهغ ر٘خإٛخ - 

حُظلخ٤َُ حُٔظؼِوش رخ٢ُٓٞ، ٝحُيٍحٓش حُوخٛش رٔوظِق حٌُٔٞٗخص حُطز٤ؼ٤ش، ٣ٌٖٔ طوي٣ٜٔخ رط٣َوش ٝٛل٤ش 

 .ٌُٜٝ٘خ طٌٕٞ ؿ٤َ ًخِٓش اًح ُْ ٗليى ح٩كٜخث٤خص أٝ ك٤ًَش حٌُخث٘خص حُظ٢ طؼ٤ٖ ك٤ٚ

 

    

 

 خبرًخ انفصم         

٣ؼٞى طخ٣ٍن حُٔٔخكخص حُو٠َحء ح٠ُ حُؼٍٜٞ حُوي٣ٔش ٓؼَ حُل٠خٍس حُلَػ٤ٗٞش ٝ حُل٠خٍس ح٣ٍٞٗ٫ش 

ػ٠ِ ٌَٗ كيحثن ط٤٘٤٣ِش ٝ طَك٤ٜ٤ش ٓوظَٜس ػ٠ِ ػ٠ِ حُطزوش حُِظخٕ ًخٗظخ ٖٓ حُٔزخه٤ٖ ح٠ُ حٗ٘خثٜخ ،

 ٝ حٗظوِض ػ٠ِ َٓحُؼٍٜٞ ٝ حُل٠خٍحص ٝ ٌَٗ حٓظؼٔخُٜخ ٝ ط٤ٌِٜ٘خ ٝ حُؼ٘خَٛ ،حُلخًٔش ٝكخ٤ٗظٚ

 .حٌَُٔ٘ ُٜخ ٖٓ ك٠خٍس ح٠ُ حهَٟ 

حٓخ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ٝ ٓغ ٓٞحًزش حُظطٍٞ حُٜ٘خػ٢ ٝ ٓخ ٗظؾ ػ٘ٚ ٖٓ حَٟحٍ ػ٠ِ حُز٤جش رٌَ٘ ػخّ 

 ٓٔخ حىٟ ح٠ُ ىٍحٓش حُلٍِٞ حُٞحؿزش ٖٓ حؿَ طل٤ٖٔ حُزج٤ش حُل٣َ٠ش ،ٝحُز٤جش حُل٣َ٠ش رٌَ٘ هخٙ

ٌُٔخٕ ٝ ٓؼَكش ح٤ٔٛ٫ش حُز٤ج٤ش ُِٔٔخكخص حُو٠َحء ٝ ًيُي حُيٍٝ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ ح٫هظٜخى١ ُٜخ ٝ ح٤ٔٛظٜخ 

 .حُ٘ل٤ٔش ُيٟ حٌُٔخٕ ح٤ُٔ٘ؾ حُل١َ٠ 

ٗظَح ٤ٛ٫ظٜخ حهيص حُٔٔخكخص حُو٠َحء ك٤ِح ُيٟ حُٔوطط٤ٖ حُٔؼٔخ٤٣ٍٖ ٖٓ حؿَ حرَحُ ىٍٝٛخ حُٔ٘٘ٞى 

ىحهَ حُٔي٣٘ش ٖٓ ه٬ٍ ٟٝغ ح٫ْٓ حُظوط٤ط٤ش ٝ حُظ٤ٜٔٔش ٝ حُٔوظِق حُٔؼخ٤٣َ حُٞحؿذ حطوخىٛخ ػ٘ي 

حٗ٘خء حُٔٔخكخص حُو٠َحء ىحهَ حُٔيٕ ٖٓ حؿَ حرَحُ ح٤ٔٛظٜخ ٝ ًيُي ٓوظِق حُيٍحٓخص حُٞحؿذ حطزخػٜخ 

ػ٘ي ٓوظِق ػ٤ِٔخص حُـَّ ٖٓ ك٤غ حُ٘ٞػ٤ش ٝح٤ٌُٔش ٓٔخ ٣ظ٬ثْ ٓغ ١ز٤ؼش حُٔ٘خم حُٔخثي ٝ ٗٞػ٤ش حُظَرش 

 حُن ....٤ًٔٝش ح٫ٓطخٍ 

ٝ ٖٓ حؿَ حٍُٞٛٞ ح٠ُ حػ٠ِ حىحء ٤ٟٝل٢ ُِٔٔخكخص حُو٠َحء ٓٞحء ٖٓ حُ٘خك٤ش حُز٤ج٤ش حٝ ح٫ؿظٔخػ٤ٞ حٝ 

 .حُٜل٤ش ٝ كظ٠ ح٣٫ٌُٞٞؿ٤ش ٣ـذ حطزخع حُْٔ حُظوط٤ط٤شٝ حُظ٤ٜٔٔش ٝ ٓوخُق حُٔؼخ٤٣َ ح٫ٗ٘خث٤ش ُٜخ 

 

 

 

 



 الفصل الثاني:المساحات الخضراء و التنمية المستدامة في العالم و الجزائر 
 

31  

 

 

 الفصل الثاني

في العالم التنمية المستدامة  و المساحات الخضراء

 و الجزائر

 

 المعايير الدولية للمساحات الخضراء المبحث االول

 مقدمة الفصل                   

I      .المعايير الدولية لتوزيع المساحات الخضراء 

II      .المعايير الدولية في تخطيط المساحات الخضراء 

III   .وا قع المساحات الخضراء في الجزائر 
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 المعايير الدولية للمساحات الخضراء المبحث االول

I  . توزيع المساحات الخضراءفي المعايير الدولية 

 : مقدمة

لمعرفة الواقع الدي تعيشه المساحات الخضراء على مستوى المدن الجزائرية عامة يجب مقارنته مع 

وعلى  اإلقليميالمعايير و المؤشرات العالمية للمساحات الخضراء على مختلف المستويات )الوطني و  

من الجانب التخطيطي و  كذلكو  )مستوى المدينة في جميع بيئاتها السكنية و التجهيزات الخدماتية 

  .أيضا التسييرالتشريعي و 

 للبيئة المتحدة األمم معيار حسب الخضراء المساحات توزيع -1

 16 :الخضراء المساحات من الفرد نصيب  1-1

ال تقل المساحات  أنو  لألسرةمتر مربع  90معدل سيمونسفي الستينيات القرن الماضي حدد المخطط 

متر مربع للفرد من المساحات  10بول رايترللمدينة كما حدد  اإلجماليةمن المساحة  %10الخضراء عن 

 . الخضراء المخصصة لترفيه فقط

وضع مقاييس كمية  األوروبيةالمتحدة للبيئة  و الدول  األممفي السبعينيات من القرن الماضي حاولت  أما

 12من ىاألدنمن المساحات الخضراء التي يجب توفيرها داخل المدينة و قد تراوح الحد  األدنىتعين الحد 

من هدا الرقم حيث تصل نسبة  أكثرمتر مربع للفرد وقد حققت اغلب الدول المتقدمة  16 إلىمتر مربع 

من المؤشرات التي تدل على تقدم و  أصبحمتر مربع و قد  40 إلى  20المساحات الخضراء بها من 

 %50حتى  %40نسبة المساحات الخضراء فيها تتراوح ما بين  أن  ألمانياتطور هده الدول حيث نجد في 

 . مدنها فباالختال

البيئية و  ابفائدتهالبيئي للمساحات الخضراء و هو المقارنة بين  لألداءتستخدم قياسا  أخرو هنالك معيار 

اقل من  ةالبيئيالكبيرة تشغل مساحة كبيرة و تكون فائدتها  األشجار إنحيت  تشغرهاليس بالمساحة التي 

  .بالعشب مغطاةنفس المساحة 

لكل فرد في المدينة  األشجارالمعماريون على عدد  المخططونحتى يمكن تطبيق هذا المعيار يركز 

     أنلكل سيارة في المدينة حيت اثبت الدراسات  األشجارعدد  أوبافتراض شجرة متوسطة كوحدة للقياس 

في  األشجار إدخاللهدا يجب  3  إلى 5الناتج عن سيارة واحدة فقط   التلوثتستطيع تعويض  أشجار

 .البيئي الحقيقي  أدائهاحساب المساحات الخضراء الستغالل 

 : داخل المدينة توزيع المساحات الخضراء  1-2

على  إليهاتتم عملية توزيع المساحات الخضراء داخل المدينة وفق مخططات تتيح للسكان الوصول 

 : األتيمسافات محددة حيت يتم توزيعها على الشكل 

حديقة المسكن المرفقة مع السكن الفردي و تكون  أووهي المساحات الخضراء  : حديقة المسكن 1-2-1

   .2م 100في المساكن التي تتعدي مساحتها  إلزامية
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 : المنطقة السكنية مستوى على الخضراء لمساحات ا 1-2-2

متر عن المساكن المخصصة لها و تحتوي  400م وال تبعد اكثرمن500م حتى  400تتراوح مساحتها من  

 .أماكن للراحة و الترفيه و أماكن لعب األطفال 

 

 : المنطقة السكنية مستوى الترفيهية و الخضراء المساحات إلنشاء الالزمة االشتراطات-

 كوني أن بيج كما متر 400 مسافة ف الخضراء المساحات إلى الوصول يف الحق مواطن لكل

 سهال. األقدام على رايس هايإل الوصول

 إلى 3000 من لكل قةيحد توفر ثيبح تخدمهم, نيالذ السكان كثافة مع الخضراء المساحات تتناسب أن -

 نسمة. لكل مربع متر 1.66 – 0.8 نيب المساحة معدل تراوحي أن و نسمة 5000

 . الجلوس أماكن و كالمراحيض ةيالضرور المرافق تواجد -

 الصحية. و العذبة اٌهيالم لشربا مصادر على قةيالحد تحتوي أنيجب  -

 : المساحات الخضراء على مستوى الحي السكني 1-2-3    

ربع ساعة مشي  أيكلم  1هكتار و ال تبعد عن المجمعات السكنية ب  10حتى  8و تتراوح مساحتها من  

 لترفيه و االسترخاء و ممارسة الرياضة أماكنو هي  األقدامعلى 

 : السكني الحي مستوى على الترفيهية و الخضراء المساحات إلنشاء الالزمة االشتراطات

لٌومتر يك من أكثر منزله عن تبعد ال أن على يهح يف الحديقة إلى بالوصول الحق يبالح مواطن لكل - 

 .)ماألقدا على اٌ  مش ساعة ربع ( واحد

  5 % عن الخضراء المنطقة فيالمبنية  المساحة نسبةيزيد  ال أن جبي -

 أجزاء يعجم من األقدام على يها إل الوصول سهلي  ثٌ يبح يالسكن يالح وسط يف قةيالحد موقع كوني أن -

 . كنيم ما بقدر اٌراتيالس مرور حركة تعترضها ال مشاة طرق عبر و , السكن يالح

 و ملعب السلة كرة و للتنس مالعب و ) ملعب نصف ( اٌسيق يرغ قدم كرة بملعب المنطقة يدتزو مكني -

 .األغراض متعدد

 . يةالخصوص لضمان للشباب أخرى مناطق و التئللعا مناطق تخصصٌ  -

 .مميزةيعية طب مناظر أو مالمحيه ف تتوفر بحيث يةبعنا قةيالحد موقع اٌرياخت -

 و للمقاعد ف ةفباإلضا ينللمعاق مخصص مرحاض و ينللجنس ضكالمراحي ةٌ يالضرور المرافق إنشاء -

 رمي النفايات أماكن

  : ةنيالمد مستوى على الخضراء المساحات 4 -1-2

هكتار و هي مفتوحة لجميع سكان المدينة او زائريها و تتميز كونها منطقة طبيعية  40مساحتها تقدر ب  

 عن المحيط العمراني للمدينة اإلنسانتفصل 

 : مستوى المدينةاالشتراطات الالزمة إلنشاء المساحات الخضراء و الترفيهية على    

 15 - 10عن ينة الفرد من سكان المد يبل نصيقال  يثبحينة المد يالمناطق الخضراء ف يرتوفيجب   - 

 متر مربع من المساحات الخضراء

 المساحة.من هذه  % 50أن ال تقل المساحة المخصصة للجمهور مجانا أو برسوم منخفضة عن  -

 المواطنين.متجانسا بالنسبة لمواقع سكن ئق الحدا يعون توزيكأن يجب  -

كن أن تحتوي على مصادر يمساكنة كما  غير  أو  ساكنة يهيةوافر بهذه المناطق أنشطة ترفتتأن يجب  -

 يروب االهتمام بتطيجو مالعب أطفال , و  يةو مسارات حركة و مالعب اٌض ير و النواف يراتكالبحئية ما

 و تخدمها . يهاإل تؤدي ي بإقامة الطرق التينة مستوى المدق على ئالمناطق الخضراء و الحدا
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و أماكن  ياهمالو دورات  تكافيترياهذه المساحات بالمرافق الالزمة من استراحات و  يدجب تزوي -

 الت .ئمخصصة للعا

 مع النباتات و الخضرة و ذلكية تفاعالت جمالي الموقع ف يف يعيةنات الطبيجب إدخال المناظر و التكوي -

 على أن تراعى البساطة و الجمال . يةرات الصناعيو الشالالت و البح يربإقامة النواف

عن  يدةو فٌضل أن تكون هذه الموافق بع يقة,الحداٌرات داخل و خارج ية مواقف سيقلٌحق بالحديجب أن ي -

 األطفال.ق و مالعب ئالحدا

أن  الحيوانات بشرطدائق ق حئتستخدم كحدا العمرانية بمنطقةق العامة خارج الكتلة ئالحدا يدمكن تزوي -

 التي ال تتكامل معها مثل المناطق الصناعية و السكنية و الخدمات الصحية  عن االستخدامات يدةتكون بع

 : داخل المدن الخضراء المساحات تخطيط عند تحقيقها الواجب االشتراطات

 اٌجاتياحت ير توفعلى مستوى المدينة   الخضراء المساحات عيوز هو و المخطط عنيغيب  ال أنيجب 

 مواقعها و مساحتها تكون أن جبي و,  يالمبان و المنشآت يمةق إظهار كذلك ية واالجتماع اتئالف مختلف

 . للموقع  يالطبوغراف نيالتكو و للمجتمع االجتماع ينالتكو مع متفقة

 لكل يةالمحل الظروف على الخضراء المساحات إنشاء و طٌ طيلتخ الالزمة ييرالمعا و االشتراطات تعتمد

 الخضراء المناطق يمتصم و طٌ يتخط يف يةأساس اعتبارات هناك أن إال يةسكن مجموعة أو يأو ح ينةمد

 هي: و مراعاتها بيج

 تخدمهم ينالذ السكان حجم مع المفتوحة لمناطق المخصصة المساحات تتناسب أن -

 االستخدام. من الغرض حسب مناسبا الخضراء المنطقة موقع ونيك أن -

 العام الموقع عةيطب على المحافظة و األرض يةطبوغراف من االستفادة مراعاة -

 الترفيهية. العناصر يرتوف مراعاة -

 : اإلقليميةالمساحات الخضراء  1-2-5

طابع  ذاتو تكون متخصصة كحديقة الحيوانات و المنتزهات او حدائق دات الحجم الكبير حيت تكون  

 .اقتصادي و سياحي 

 

II  .71المعايير الدولية في تخطيط المساحات الخضراء: 

 : يلي كما الخضراء المساحات توضع و ونسبة نوع تمثل جداول في المعايير هذه نلخص

 : ادناه 1و الممثلة في الجدول رقم  الخضراء للمساحات المئوية والنسب الخدمات طبيعة -1

 السيارات طرق

 والمشاة للخدمات

 المساحة

 المخصصة

 األبنية

 المساحات

 المخصصة

 المشجرة للممرات

 المخصصة المساحة

 والسطوح لألشجار

 المائية

 المساحة نوعية

 الخضراء

10- 12 % 3-4 % 5-8 %  

70-80 % 

 منتزهات  الراحة

 التثقيف

 

 العامة المنتزهات  % 5-8 % 2 % 12 -10
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 األحياء وحدائق % 80

 العامة الحدائق % 65-80 % 10-20 - % 10-15

 األبنية لمجموعة

 الرياضية المالعب 30 %  - % 5

 األخضر الشريط 75% - 70 % 10-15 - % 15

 : التعليق 

و المساحات الخضراء و المسطحات المائية على مستوى  األشجارنسبة  إنمن خالل الجدول نجد 

العامة و الحدائق و  تالمنتزهاعلى مستوى  كذلكو  %  80-70بنسبة  التثقيفمنتزهات الراحة و 

على مستوى  أماعلى مستوى المالعب الرياضية  % 30التي تخدم المجموعات السكنية و نسبة  الحدائق

 .  % 75و 70فهي تمثل نسبة تتراوح ما بين  ءالخضرا األشرطة

على مستوى منتزهات  %  5-8فهي تمثل نسبة  للمشاةالمساحات الخضراء المخصصة لممرات  أما

على مستوى الحدائق الخاصة بالتجمعات  %  10-20و تمثل نسبة نتزهات العامة و الحدائق مالالراحة و 

 % 15و10الخضراء فهي تمثل نسبة تتراوح ما بين  األشرطةالسكنية و على مستوى 

السكنية في تمثل  باألحياءعلى مستوى طرق السيارات في المنتزهات العامة و المساحات الخاصة  أما

اما على مستوى   % 15حتى  10الحدائق العامة التي تخدم مجموعة سكنية و تدر ب  كذلكنفس النسبة و 

 . % 5المالعب الرياضية فتمثل نسبة 

 : الخضراء المساحات عناصر من عنصر لكل المخصصة المساحات -2

 : أنواع الفضاءات المفتوحة و النسب المخصصة للمساحات الخضراء بها : 2الجدول رقم 

 المشغولة المساحة

 المائية بالورود

 المشغولة المساحة

 بالمروج

 المساحة

 المشغولة

 بالشجيرات

المشغولةالمساحة   

 باألشجار

 المساحة نوعية

 الخضراء

 والحدائق المنتزهات 30% - 20 % 20- 10 % 60- 50 % 15- 7

ضمن  العام الحدائق % 30-40 % 40- 30 % 25- 20 % 15- 8
 األبنيةمجموعة 

 الخضر الشريط % 30-40 % 25- 10 % 20- 10 % 06- 03
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 :التعليق 

حتى  20على مستوى على مستوى المنتزهات والحدائق العامة بنسبة  باألشجارالمساحة المشغولة تقدر 

-7التزيينية ب  باإلزهارو  % 20-10منها اما المساحات المشغولة بالشجيرات فتقدر نسبتها ب  % 30

15 % . 

 40-20ب  األشجارمساحة تقدرة بمجموعة من التجمعات السكنية على مستوى الحدائق العامة الخاص أما

و المخصصة للمسطحات الخضراء  % 40-30ب  لشجيرات فتقدر نسبتهاو المساحة المخصصة  %

 . % 15-8بنسبة  ةالتزيينيو المخصصة لنباتات  % 25-20فتقدر  األرضية

و  % 25-10و الشجيرات ب  % 40-30 األشجارفتمثل مساحة  األخضر الشريطو على مستوى 

 . % 20-10ب  األرضيةالمسطحات الخضراء 

 : السكان عدد مع ونوعها الخضراء المساحات ارتباط -3

 : االرتباط الكمي للمساحات الخضراء و نوعها مع عدد السكان : 3الجدول رقم 

الخضراء المساحات  المساحة نوعية المئوية النسبة أنواع من لكل نوع 

 التي الكبيرة المدن الخضراء

 200.000تفوق

  شخص

 من المتوسطة المدن

 200.00إلى 50.000

  شخص

 الصغيرة المدن

  شخص5000 

 المنتزهات 50 60 70

 العامة الحدائق 30 25 15

 ضمن الحدائق 10 5 5

 السكانية المجاورات

 األخضر الشريط 10 10 10

:    التعليق 

و تزداد النسبة بازدياد المساحات الخضراء داخل المدن حسب عدد السكان التي تخدمهم   إنشاءترتبط  

و المتمثلة في المنتزهات و الحدائق المدن الصغيرة متوسطة و كبيرة عدد السكان المدينة حسب مستوياتها 

 .الخضراء  األشرطةالعامة و الحدائق التي تخدم التجمعات السكنية المجاورة و 
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 : المدن في الخضراء المساحات نسبة -4

  : نسبة المساحات الخضراء في المدن حسب حجمها : 4الجدول رقم 

 سكانها عدد كبيرة مدن

 يزيد عن

 200.000 ساكن

 عدد متوسطة مدن

 بين ما سكانها

200.000 و   50.000 

 عدد صغيرة مدن

 اقل سكانها

 50.00 ساكن 

 المساحات نوعية

 الخضراء

عمتر مرب  

 ساكن لكل

 

 النسبة

 المئوية

 مساحة من

 المدينة

عمتر مرب  

 ساكن لكل

 

 النسبة

 المئوية

 مساحة من

 المدينة

عمتر مرب  

 ساكن لكل

  

 النسبة

 المئوية

 مساحة من

 المدينة

10 % -8 من 7 -10 % 12-10 من9 -12 % 15-12 من 15-12  كثيفة 

 يزيد اخضر شريط / 2 / 3 / 5

   متر6 عن عرضه

 رياضية مالعب / 2 / 3 / 5

 مديرية التهيئة و التعمير لوالية جيجل و مديرية الغابات

 : التعليق

تختلف توضع المساحات حسب الكثافة السكانية و عدد السكان حيت تقدر المساحات الخضراء لكل ساكن 

متر مربع لكل ساكن على مستوى المدن الصغيرة و تكون نسبة المساحات الخضراء على  10-7ب 

زداد في المدن المتوسطة و ت % 12-10و تزداد هده النسبة لتصل الى   % 10-8مستوى المدينة هي من 

 .متر مربع لكل ساكن  3حصة الساكن من المساحات الخضراء ب 

متر مربع  15حتى  12اما على مستوى المدن الكبيرة فتكون حصة الفرد من المساحات الخضراء بها من 

 .بالمئة  15-12لكل ساكن و نسبة المساحات الخضراء على مستوى المدينة فهو 
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III   . وا قع المساحات الخضراء في الجزائر 

تعيش الجزائر على غرار الدول النامية نقص في المساحات الخضراء بصفة عامة و يكون هدا النقص  

 السياسي.و  اإلداريحسب حجمها و عدد سكانها و موقعها  أخرى إلىالنسبة من مدينة  متفاوت

في تصنيف المساحات الخضراء و كدا عمليات الجانب التشريعي و التخطيطي يعاني نقص كبير  أنكما  

تعاني عدة مشاكل خاصة اختالط المهام  أصبحتو  اإلداريةالتخطيط و التسيير في جميع مستويات 

 .و التخطيطية و كدا مركزية التسيير على مستوى العاصمة  اإلدارية

 المساحات الخضراء حسب القانون و التشريع الجزائري  أصنافو من اجل هدا قمنا بالتطرق لمختلف 

 للمساحات الخضراء في التشريع الجزائري القانوني اإلطار  -1

المساحات الخضراء ضرورة حتمية أملتها التطورات الحضرية وما نجم عنها من نتائج سلبية بالنسبة   

 للمجال الطبيعي من تلوث وتصحر وتسخين مفرط للغالف الجوي...الخ.

داخل المدن سن المشرع الجزائري مجموعة من  أوعلى الغطاء النباتي الطبيعي   و من اجل الحفاظ

القوانين التي تحدد آليات المحافظة على البيئية بشكل عام و المساحات الخضراء بشكل خاص و تحديد 

ة و الفاعلون الريفي و كذا وضع الضوابط التخطيطي أوآليات تسيرها و تثمينها داخل النسيج الحضري 

 .فيها و من أهم القوانين المتعلقة بها 

 مدير للسكن العامة والمديرية والتعمير السكن وزارة عن :15/12/1980 في وزارية وثيقة 

 والشبكات بالطرقات المتعلقة الصيانة أعمال أن أثبتت العقاري والتسيير الترقية ديوان

 . البلدية على مسؤوليتها تعود الخضراء والمساحات العمومية واإلنارة المختلفة

  بـ : رخصة البناء ورخصة التجزئة الخاص  1982فيفري  06لـ  82/02القانون رقم 

رخصة التجزئة تحمل إجباريا إن أمكن تنفيذها من صاحب األشغال المساحات الخضراء  :35المادة 

 وفضاءات التسلية .

      بحماية البيئةالخاص  05/02/1983المؤرخ بتاريخ  83/03قانون : 

يهدف هذا القانون إلى تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة التي ترمي إلى: حماية الموارد الطبيعية  :01المادة

 ونوعيتها.واستخالف هيكلة وإضفاء القيمة عليها، تحسين إطار المعيشة 

  الترابية الجزيئاتتهيئة : الخاص بـ  1983مارس  05بتاريخ  5268المرسوم . 

 والذي جاء ضمن مواده ساحات اللعب والمساحات الخضراء.      

/س بالنسبة لمساحات اللعب االحتياجات 2م1.5نفوذ هذه المساحات يكون محسوب وفق القاعدة الدنيا     

 /س بالنسبة للمساحات الخضراء.2م 2تحدد وفق القاعدة الدنيا 

  تنمية وتهيئة خاص بـال 1983نوفمبر  29المؤرخ في  29256المرسوم الوزاري رقم :

 المساحات الخضراء.
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في هذا الصدد مختلف مخططات التجزئة توضع في الوظيفة المعايير، التموقع، أبعاد المساحات      

 الخضراء، مساحات اللعب والتسلية والتعليمات التنظيمية الصارمة وتهدف إلى حمايتها وحفظها وتهيئتها.

 كل في مسئولة البلدية أن على نصت :04/01/1984 في والتعمير السكن لوزارة مذكرة 

 .المساحات وتهيئة المياه تصريف وشبكات الطرقات صيانة إزاء األحوال

  المتعلق بدراسة التأثير على البيئة : 90/78المرسوم 

يجب أن يكون محتوى دراسة التأثير مرتبطا بأهمية األشغال وأعمال التهيئة والمنشآت المزمع  :05المادة 

 نجازها وبآثارها المتوقعة في البيئة كما يجب أن يشمل تباعا ما يأتي:إ

 الفالحيةتحليل حالة المكان األصلية ومحيطه مع التركيز خصوصا على الثروات الطبيعية والمساحات 

 والبحرية والترفيهية التي تمسها األشغال وأعمال التهيئة والمنشآت...الخ.

  : الخاص بصالحيات البلدية 1990أفريل  07لـ  90/08القانون رقم : 

على المجلس الشعبي البلدي أثناء إقامة المشاريع المختلفة عبر تراب البلدية مراعاة حماية  :94المادة 

 األراضي الزراعية والمساحات الخضراء.

تتكفل البلدية بإنشاء وتوسيع وصيانة المساحات الخضراء وكل أثاث حضري يهدف إلى  :108المادة 

 تحسين إطار الحياة.:

تناول في بعض مواده المساحات الخضراء حيث أنه اعتبرها جزء ال بد منه ويجب تواجد في          

 القطاعات المعمرة للبلديات وأن يندرج في جميع مخططاته.

قطاعات المعمرة كل األراضي حتى وإن كانت غير مجهزة لجميع التهييئات التي تشمل ال :20المادة 

تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة ما بينها ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولو غير مبنية 

 كالمساحات الخضراء والحدائق والفتحات الحرة إلى خدمة هذه البنايات المجتمعة .

األرض يحدد المساحات العمومية والمساحات الخضراء المخصصة للمنشآت أن مخطط شغل  :31المادة 

 المرور.ومميزات طرق  تخطيطالعمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة وكذلك 

كما أن المساحات العقارية والتي هي مجموع المساحات الحرة التي تتشكل من )مساحات الطرق      

 رياضي:تجمع والمساحات المبنية أي بمفهوم والمساحات الخضراء ومساحات اللعب( وال

 المساحة العقارية = المساحة الحرة + المساحة المبنية.

وبالتالي نفهم من هنا أن المساحات الخضراء هي جزء من المساحة الحرة التي يجب أن توضع ضمن كل  

 تصميم لما لها من أهمية .
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 و التهيئة أدوات إعداد مبادرة يحصر األولى، مادته في والتعمير بالتهيئة المتعلق 29/ 90 القانون 

 إدراج النظرية الناحية من له يسمح وهذا البلدي الشعبي المجلس رئيس صالحيات في التعمير

  ضمنها التخضير مشاريع

 والبناء األراضي استخدام حقوق يحدد pos  األرض شغل مخطط أن على تؤكد القانون من 31 المادة

 "والخضراء العمومية المساحة ضمنها ومن

 حدائق، خضراء، مساحات" التالية األنماط يبرز الخضراء للمساحات واضحا تصنيفا تضع 20 المادة 

 ".حضرية وغابات

 الوطنية األمالك المتضمن 30/ 90 القانون  

 الجماعات من حمايتها الواجب االصطناعية، العمومية الوطنية األمالك قائمة ضمن يدرج 16 المادة

 ".العمومية والبساتين الهيئة الحدائق" المحلية

 األرض شغل مخطط إعداد بإجراءات لمتعلقا: 178/ 91رقم التنفيذي المرسوم 

 الفارغة بالمساحات المرتبطة األرض شغل شروط تتضمن  تنظيم الئحة بوضع يلزم  18 ةمادال 

  واالمغارس

 المساحات على التعدي حالة في البناء رخصة رفض سلطة البلدية منح" ص علىينق : 30 المادة

 األشجار، من كبير عدد هدم عنه، ينجر مشروع إنجاز كان إذا أو كبيرة، أهمية تمثل كانت إذا الخضراء،

 . المشروع طبيعة و أهمية مع متناسبة مساحات تهيئة و إنشاء شريطة البناء رخص منح للبلدية يمكن كما

 وتنميتها وحمايتها الخضراء المساحات بتسيير المتعلق  06 - 07 رقم لقانونا 

يهدف إلى تسير المساحات الخضراء و حمايتها في إطار التنمية المستدامة على الخصوص إلى  :2المادة 

 ما يأتي 

 .تحسين اإلطار المعيشي الحضري  -

 .صيانة و تحسين نوعية المساحات الخضراء  -

 .ترقية و إنشاء من كل نوع  -

 .الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية  توسيع المساحاتترقية  -

في كل مشروع بناء و تتكفل به الدراسات الحضرية المعمارية  إلزامية إدراج المساحات الخضراء -

 .العمومية و الخاصة 

 . تحديد و تصنيف الحدائق : 3المادة 

 .تصنيف المساحات الخضراء داخل القطاع الحضري: 4المادة 

 .تأسيس لجنة وزارية مشتركة للمساحات الخضراء تتكفل بتصنيفها :10المادة

 .تحديد شروط تسير و صيانة الحدائق الجماعية أو الحدائق االقامية  : 27المادة 

 .يحدد مختلف المخالفات و العقوبات الجزائية :40إلى    35المواد  من
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 17المساحات الخضراء في الجزائر  أصناف -2  

هكتار للمناطق  53578هكتار منها  379240توى الوطني ب ستبلغ المساحات الخضراء على الم   

اغلبها مساحات خضراء طبيعية حيت تصنف  إنهكتار للمناطق الريفية حيث 51521الحضرية و 

 : إلىالمساحات الخضراء في الجزائر 

 : الغابات –ا 

  حيت المناخية أقاليمهاناتجة من التنوع المتوسطي حيت تتباين الغابات في الجزائر باختالف  أساساهي   

 .البلوط و غابات الصنوبر  أشجارتتكون الغابات في الجزء الشمالي من 

 خاصة بالسهوب  أشجارالهضاب العليا نجد به  إقليم أما  

المناطق الصحراوية فتعتبر مناطق قاحلة و ال توجد بها غابات لندرة المياه و طبيعة المناخ السائد  أما  

  .في بعض المناطق الواقعة في الشمال الغربي التي تضم بعض واحات النخيل إالبها 

حيت حيت كانت تغطي حوالي خمس  األخيرةوقد شهدت الغابات في الجزائر تدهور كبير في الفترة 

 .ماليين هكتار فقط  و في حالة متدهورة  أربعةحوالي  إالفهي تغطي  اآلن أماماليين هكتار 

 1954و  1830هكتار بين  181500فقد خسرت الجزائر من الغابات و المسطحات الخضراء حوالي    

م  1997و  1955هكتار ما بين  121500مار الفرنسي نتيجة لسياساته ثم فقدت حوالي عي فترة االستف

 : إلىو يرجع السبب تدهور الغطاء النباتي 

لحماية  أهميةالجزائر بعد االستقالل  لم تراع : غياب سياسة عامة لحماية البيئة  بعد فترة االستقالل 1 - 

البيئة و لم تكن من أولوياتها مما أدى إلى استنزاف الغابات و األراضي الفالحية نتيجة النزوح الريفي 

 .للمدن و التوسع العشوائي لسكنات 

 : التصحر 2-

الزراعية بشكل عام و خاصة في  األراضيعلى الغطاء النباتي و  تؤثريسية ئمشكلة ريعد التصحر 

 مساحات المناطق السهبية إجماليالمناطق السهبية حيت يمثل الجدول التالي المساحات المتصحرة من 

 : في الجزائركمية األراضي المتصحرة و المهددة بالتصحر  : 5الجدول رقم 

 

 أمناط

 األراضي

المعرضة 

 للتصحر

المناطق 

 المتصحرة 

المناطق 

الحساسة 

 جدا 

المناطق 

 الحساسة 

مناطق 

متوسطة 

 الحساسية 

المناطق 

الغير 

 حساسة 

 إجمالي

المساحات 

السهبية 

 المهددة 

 المساحة 

 بالهكتار

487902 2215035 5061385 3677035 2379170 13820530 

النسبة 

 المؤوية 

3.53% 16.03% 36.62% 26.61% 17.21% 100% 

 . ادارة الغاباتو برنامج العمل الوطني وزارة الفالحة و التنمية الريفية  : المصدر

 . ادارة الغاباتو برنامج العمل الوطني وزارة الفالحة و التنمية الريفية  -17
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 .م1980و  1950للمواشي و خاصة في الفترة ما بين  : الرعي العشوائي3- 

 .هكتار سنويا نتيجة حرائق الغابات  إلف25حتى  ألف 20الجزائر مابين رتخس : الحرائق4- 

 و الحشرات المضرة التي تسبب خسائر معتبرة لإلمراضالغابات  أشجارتتعرض  النباتية اإلمراض -5

 .للغطاء النباتي 

و التي تقضي على  البيئي التلوثالبيئية الناتجة عن  اإلخطار أهمو هي من : المطار الحمضية6- 

الجوية من وسائل  االنبعاثمعظم المدن الجزائرية الكبرى معرضة لها نتيجة  أنالغابات الشجرية حيت 

حينما اعتمدت الجزائر  1980و  1970النقل و التسخين و المصانع خاصة في الفترة الممتدة ما بين 

 .سلبا على الغابات  يؤثرعلى الصناعة دون االخد بعين االعتبار الجانب البيئي  مما 

 

 : الخضراء األحزمة –ب        

الجغرافية و المناخية  اإلقليم إلىالخضراء حول المدن الجزائرية يخضع وجودها بالضرورة  األحزمة   

فالمدن  أخرىكما ال نجدها في مدن   األحزمةحيت يسمح المناخ و التضاريس لبعض المدن بوجود هده 

حيث تكون اغلبها  أخرىبمساحات مختلفة من مدينة و  معظمهاالساحلية و مدن الهضاب العليا تحيط 

فتقر بعض المدن الفاكهة  بينما ت أشجارغابية او المزروعات و  أشجاراحزم خضراء طبيعية و تتكون من 

 . األحزمةالصحراوية لهده 

 

 : المساحات الفالحية –ج     

 الفالحةعلى المساحات  يؤثرتتحكم العوامل المناخية و الجيولوجية و التضاريس في مميزات التربة مما   

مليون هكتار من  5. 7 الزراعية في الجزائر اال  األراضيمن حيت النوعية و الكمية  حيث ال تمثل 

الي من الجزائر و ال بها في الجزء الشملفقط  و يوجد اغ %18.75مليون هكتار اي ما نسبته  40جمالي 

 .و اغلبها موزعة على واحات النخيل هكتار  ألف 100تحتوي المناطق الصحراوية اال على 

 

 : المحميات الطبيعية–د      

تتكون في الجزائر من البحيرات و السدود و الشطوط و السبخات  و هي مناطق تسمح بوجود مساحات    

القالة الوطنية المصنفة من  حظيرةخضراء لتوفر المياه و تتميز بالتنوع البيولوجي هام و من بينها نجد 

تار و تجمع اكثر من هك 3.580التي تقدر مساحتها ب  قربس بسكيكدةو منطقة سهل  اليونسكوقبل منظمة 

 .و االيكولوجينوع نباتي مختلف  350

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني :المساحات الخضراء و التنمية المستدامة في العالم و الجزئر      
 

43  

 

 

 المبحث الثاني
 

 

 

V           . المساحات الخضراء في إطار التنمية 
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V                   . المستدامة    إطار التنميةلمساحات الخضراء في ا   

 التنمية المستدامة  -1

المتحدة و  ةاثر الثورة الصناعية في أوروبا و الواليات األمريكي ينتيجة التقدم الصناعي و التكنولوج

االستهالك الكبير لثروات الطبيعية الغير المتجددة و ما نتج عنه من اختالل في التوازن البيئي و الطبيعي 

لكوكب األرض نتيجة التلوث الصناعي و اإلشعاعي و االستغالل المفرط دون مراعاة الجانب البيئي و 

 .اآلثار السلبية المتراكمة عنه 

على كوكب األرض من مختلف المخاطر وكدا إرساء  ةدعت إلى المحا فضطهرت اولى المبادرات التي 

الفرقات بين دول الصناعية و الدول النامية  و تحسين الظروف المعيشية  ةالعدالة االجتماعية نتيج

و هنا كان ظهور مصطلح التنمية المستدامة . يالحضرية بما يتوافق مع هدا التطور الصناعي و التكنولوج

 .المحافظة على البيئة و العدالة االجتماعية و االقتصادية بين الشعوبالذي يهدف 

 

 :18 تعريف التنمية المستدامة  -1-1    

أي إلى سلع و  ثروات،هي ناتج عمل اإلنسان على تحويل عناصر فطرية في البيئة إلى  أصلهاالتنمية في 

هدا التحويل يعتمد على جهد اإلنسان و ما يوظفه من معارف علمية و ما  اإلنسان،خدمات تقابل حاجات 

 .تقنيةيستعين به من أدوات و وسائل 

التنمية هي تغيير في البيئة يهدد توازنها الفطري ، و يصل إلى درجة اإلضرار إدا تجاوز قدرة الفطرة 

عات ، و من هنا ظهرت أهمية التنمية ، و قدرتها على استعادة التوازن و سد التصد االحتمالالبيئية على 

 . المستدامة أقرب من التحديد وضعوا تعريفا ضيقا لها ينصب على الجوانب المادية للتنمية المستدامة

للتنمية المستدامة على اإلدارة المثلى للموارد الطبيعية ، و دلك بالتركيز  االقتصادية التعارفتركز بعض 

بشرط المحافظة على خدمات الموارد  االقتصاديةن منافع التنمية على " الحصول على الحد األقصى م

الطبيعية و نوعيتها " ، كما انصبت تعريفات أخرى على الفكرة العريضة القائلة بأن " استخدام الموارد 

 .اليوم ينبغي أن ال يقلل من الدخل الحقيقي في المستقبل

 وضعت حيث"  المشترك بمستقبلنا" المعنون تقريرها في المستدامة للتنمية العالمية اللجنة عرفتها قد و

 إلى تؤدي أن دون الحاضر احتياجات تلبية هو المستدامة التنمية" 1987 عام المستدامة للتنمية تعريفا

 .الخاصة احتياجاتها تلبية على المقبلة األجيال قدرة تدمير

 :المستدامة التنمية فكرة ظهور تاريخ -1-2 

 األول ، خاصة أهمية ذات دولية مؤتمرات ثالثة عقد المتحدة األمم استكملت 2002 عام و 1972 علم بين

 الثاني و ،"  اإلنسان بيئة حول المتحدة األمم مؤتمر" اسم تحت 1972 عام(  السويد)  استكهولم في عقد

 الثالث و ،"  التنمية و البيئة حول المتحدة األمم مؤتمر" اسم تحت 1992 عام جانيرو دي ريو في عقد

 . " المستدامة التنمية حول المتحدة األمم مؤتمر"  اسم تحت 2002 سبتمبر في سبورغ جوهان في انعقد

 يعيش الذي الحيوي المحيط و اإلنسان بين العالقة استيعاب و العالم مفاهيم تطور عن يعبر األسماء تغير

 .الحياة نشاطات يمارس و فيه

 

 

 11ص  1987االمم المتحدة  ,مستقبلنا المشترك , و التنميةتقرير اللجنة العالمية للبيئة -18
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 الموارد محدودية فكرة شرح الدي(  النمو حدود)  حول تقريرا المتحدة األمم أصدرت 1972 عام في

  و ، المستقبل احتياجات تفي لن الطبيعية الموارد فإن االستهالك معدالت تزايد استمر آدا أنه و ، الطبيعية

 حقول)  المتجددة غير الموارد و (المراعي، الغابات المزارع،)  المتجددة البيئية الموارد استنزاف أن

 .المستقبل يهدد(  الغاز النفط،

 1980 عام في ،و الحجم محدودة الموارد أن إلى نبهت و العالم البترول أزمة هزت 1973 عام في و

 ما بين التوازن تحقيق أهمية إلى األذهان الوثيقة هده نبهت ، للصون العالمية اإلستراتيجية وثيقة صدرت

 اللجنة أصدرت 1987 عام في و,  العطاء على البيئية النظم قدرة و البيئة موارد من اإلنسان يحصده

 الموارد تنمية تراعي أن إلى الدعوة رسالته كانت" المشترك مستقبلنا" تقرير البيئة و للتنمية العالمية

 العطاء على البيئية النظم بقدرة اإلخالل دون من حاضرهم في للناس المشروعة الحاجات تلبية البيئية

 عام التنمية و البيئة عن المتحدة األمم مؤتمر انعقد لما و ، المستقبلية األجيال حاجات لتلبية الموصول

 ضع و ، العالمي و الوطني العمل قواعد من كواحدة المتواصلة أو المستدامة التنمية فكرة برزت ، 1992

 ، االقتصادية التمنية مجاالت في االسترشاد ينبغي ما تناولت فصال 40 تضمنت"  21 أجندة" المؤتمر

 .التنمية مساعي في المجتمع قطاعات مشاركة في و ، االجتماعية التنمية

 المستدامة التنمية مبادئ -2

 ينبغي التنمية لتحقيق أنه ذلك ، انسجام وعالقة وطيدة عالقة هي والنمو البيئة بين التكاملية العالقة إن   

 أساسية مبادئ ظهور إال أدى ما وهذا ، عقالني بشكل استغاللها مع موارد ووجود ونقية محمية بيئة وجود

 :في وتتجلى المستدامة التنمية عليه تقوم

 المستدامة التنمية خطط وتنفيذ أعداد في النظم أسلوب استخدام :األول المبدأ    -

 وتنطلق المستدامة التنمية خطط وتنفيذ إلعداد األساسية الشروط بين من المنظومات أو النظم أسلوب يعد

 على يحصل تغيير وأي الكوني، النظام من فرعي جزء إال هي ما مجتمع أي اإلنسانية البيئة أن من

 خالل من المستدامة فالتنمية ، األخرى الفرعية األنظمة على يؤثر بالضرورة فهو فرعي نظام إي محتوى

 بنية توازن نتيجة إلى يؤدي بشكل الفرعية النظم بين واالنسجام التوازن تحقيق على تعمل المبدأ هذا

 االجتماعية النواحي بجميع االهتمام خالل من مجتمعات حياة على للحفاظ ويهدف ، خاصة األرض

 .والبيئية واالقتصادية

 الشعبية المشاركة :الثاني المبدأ-    

 الخطة، ومتابعة مجال في خاصة جماعية قرارات اتخاذ في العالقة ذات الجهات جميع لمشاركة تحتاج

 المفهوم هذا على ويطلق األسفل من تنمية أنها يعني ،وهذا المحلي المستوى من تبدأ المستدامة فالتنمية

 .فالوطني فاإلقليمي المحلي، المستوى من تبدأ األسفل من بالتنمية

 الدول كل مسؤولية هي المستدامة التنمية مسؤولية أن معنىب المشتركة المسؤولية مبدأ :الثالث المبدأ-   

 :.سواء على

 لم ما لمادة سلبي تأثير هناك أن في شك هناك كان إذا انه بمعنى البيئي رازاالحت مبدأ :الرابع المبدأ  -

 .خطواته على الدليل يوجد أن إلى تداوله يسمح ال ذلك على أدلة تظهر

 مثالية بطريقة الموارد باستغالل وذلك االقتصادية للموارد األمثل التوظيف مبدأ :الخامس المبدأ-  

 .مناسب بشكل وتوظيفها

 وجود الموارد لهذه تيجيرااالست والتخطيط االقتصادية الموارد عمر راراستم مبدأ :السادس المبدأ-    

 .األجل طويلة متجددة اقتصادية موارد

 .األيديولوجي والتنوع البيئي التوازن مبدأ :السابع المبدأ-   
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 الحاضر متطلبات تحقيق بمعنى .والمستقبلية الحالية األجيال حاجات بين التوفيق مبدأ : الثامن المبدأ  -

 .المقبلة األجيال حاجيات إهمال دون

 .والتنافسية البقاء على القدرة مبدأ التاسع:المبدأ-  

 واالستثمار اإلنتاج هياكل وتطوير تحديد مع الطبيعة وخصائص سمات على الحفاظ مبدأ :عشرال المبدأ-  

 .واالستهالك

  المستدامة التنمية أبعاد  -3 

حول قمة األرض فكرة التنمية المستدامة ، و جعلها محور خطة  1992جانيرو  ذيتبنى مؤتمر ريو 

، و أصبحت الفكرة محور الحديث في كامل المجتمع و برزت لها أبعاد  21العمل التي وضعها للقرن 

جديدة تتصل بالوسائل التقنية التي يعتمد عليها الناس في جهدهم التنموي في الصناعة و الزراعة و غيرها  

 : يلي تتمثل هده األبعاد فيما و

 19 :ةيئالبي داالبع - 3-1  

 مكونات في خلل إحداث دون اإلنسان، لصالح وتوظيفها الطبيعية الموارد مع التعامل حسن على ويركز

  :التالية بالعناصر باالهتمام إال يتحقق وذلك لن البيئة،

 .الحية الكائنات بصحة يخل الذي البيئي التلوث -

 .واألسماك والطيور الحيوانات والغابات، النباتات البشر، في المتمثل البيولوجي التنوع -

 .والناضبة المتجددة الطاقة من والمخزونة المكتشفة والموارد الثروات -

 .)الهواء جودة المياه، نظافة الغذاء، عناصر تدوير التربة، خصوبة (البيئة سالمة على المحافظة -

 .الحيوي التنوع فقدان من والحد والنباتات، الحيوانية لألحياء الوراثية الموارد على المحافظة -

 يكون ال بحيث ،) والحيوانية النباتية الموارد وبخاصة  (الطبيعية للموارد المتواصل االستخدام ترشيد -

 .واإلنتاج التكاثر على الموارد هذه قدرة من أكبر االستهالك

 االقتصادية: األبعاد - 3-2

 للموارد البيئية المحاسبة"  فكرة تأتي دلك رأس على االقتصادية المناهج ترشيد المستدامة التنمية تتطلب 

 ." الطبيعية

 : االجتماعية األبعاد  -3-3

 و البطالة و الفقر رفض في أساسية ركيزة المستدامة التنمية فكرة تبرز االجتماعية الوسائل مجال في 

 .االستدامة أساس االجتماعي العدل ، الفقراء و األغنياء بين البالغ التفاوت و المرأة تظلم التي التفرقة

 التكنولوجية األبعاد - 4-4

 : يلي تتمثل األبعاد التكنولوجية للتنمية المستدامة فيما 

 .االقتصاديةاستعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق  -

 .الزاجرةبالتكنولوجيات المحسنة و بالنصوص القانونية  األخذ -

 .خاصاالحراري يستدعي اهتماما  االحتباسالمحروقات و  -

 .الغازاتالحد من انبعاث  -

 األوزون.الحيلولة دون تدهور طبقة  -

 

 

الصفحة  2010جوان 26 / مجلة التواصل العدد,كلية االقتصاد و التسيير  ,التنمية المستدامة و تحدياتها في الجزائر -19

135-136 
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 من مجموعة باستخراج األخيرة اآلونة في العالم دول اهتمت :المستدامة التنمية مؤشرات -18

 يالتال النحو على تبويبها يمكن والتي ما، اقتصاد في التنمية المستدامة تحقق تؤكد التي المؤشرات

 . اأهم الخضراء المساحات مؤشر يعتبر :البيولوجي التنوع لعناصر المستدامة التنمية مؤشرات - أ

 .البيولوجي التنوع عناصر عائد مؤشر -ب

 .هللميا المستدامة التنمية مؤشر - ج

 المساحات الخضراء في مبادئ التنمية المستدامة -6

تلعب المساحات الخضراء سواء الحضرية او الشبه حضرية المخططة أو الطبيعية دورا مهما في تطبيق 

في تفعيل األهداف المراد من التنمية المستديمة  أبعاد و أهداف التنمية المستدامة فهي تعتبر جزء مهم

 .وخاصة من الجانب البيئي و كداك من الجانب االجتماعي و االقتصادي

 :لتنمية المستدامة  البيئي البعدالمساحات الخضراء في  - 6-1

 وحدود يبيئ نظام لكل أن بحيث البيئية الحدود مراعاة توظيف المسطحات الخضراء في خالل من وذلك 

 تدهور إلى يؤدي فإنه الحدود تلك تجاوز حالة في أما واالستنزاف، االستهالك من يمكن تجاوزها ال معينة

 ،حيت أن الغطاء األخضر يضمن التوازن البيئي بشكل عام و البيئة الحضرية بشكل خاص البيئي النظام

 السيئة اإلنتاج وأنماط والتلوث السكاني والنمو االستهالك تعمل المساحات الخضراء على خلق توازن بين 

حيت تعتبر النباتات أساس دورة المياه على كوكب األرض  المياه واستنزافمن خالل دورها اإلنتاجي  

حيت تعتبر أساس تبات التربة و تنوعها  التربة انجراف من خالل مختلف عملياتها الطبيعية و الحد من

البعد البيئي للمساحات  ركزيت و ،ات يهدد العالم   العضوي و كدا تعمل على الحد من التصحر الذي ب

 واستخدام البيولوجي التنوع على والمحافظة المتجددة غير الطبيعية الموارد ثبات قاعدة على الخضراء

 يضمن بما البيئة على المحافظة ينبغي البيئي التوازن وتحقيق التكيف على والقدرة ، التكنولوجيا النظيفة

 البيئي التوازن المتجددة، غير الموارد استنزاف عدم مع المتجددة الموارد إنتاج وضمانسليمة  طبيعة

 نشاط أي ضمن أساسيا صراتشكل عن بحيث البيئية الموارد تنظيم بهدف الطبيعية ضابط للموارد محور

 على المحافظة إلى يهدف بما ومواقع مشاريعها أنشطتها واختيار التنمية توجهات على تؤثر بحيث تنموي

 .البيئة سالمة

  :لتنمية المستدامةل االجتماعي البعد  المساحات الخضراء في -6-2

 خالل من النهائي التنمية وهدفها جوهر يشكل اإلنسان أن على المستدامة للتنمية االجتماعي البعد يركز

 ضمان إلى باإلضافة لها المحتاجين إلى جميع االجتماعية الخدمات في توزيع  االجتماعية بالعدالة االهتمام

للمختلف المساحات الخضراء و مراعاة التنوع التفافي   رالتخطيطية و التسيي القرارات  اتخاذ في السكان 

 .الحضري  علمختلف فئات المجتم

 : تنمية المستدامةلل االقتصادي البعد في الخضراء المساحات  -6-3

من مختلف المسطحات الخضراء سواء الفالحة أو  دخل بتوليد وذلك االستمرارية  بتحقيق االستدامة تعني

 بإنتاج وكذلك للموارد، والصيانة والتجديد بتفعيل يسمح حتى منه جزء إعادة استثمار الترفيهية او البيئية و

 : التالية العناصر يشمل التوازن من معين مستوى على ويحافظ مستمر والخدمات بشكل السلع

 االقتصادية العدالة و المستديم االقتصادي النمو - 

 السلبي على البيئة األساسية  دون التاتير توفير الحاجات - 

 .المساس حقوق األجيال القادمة  عدم   - 
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VI  .  اهر وأفاق المساحات الخضراء في ظل التنمية المستدامةظم 

و الصناعي في القرن الواحد و العشرون و ظهور مفهوم التنمية المستدامة  ينتيجة التطور التكنولوج    

و مواكبة التطور التخطيطي للمساحات الخضراء ،في جميع المجاالت االقتصادية و االجتماعية و البيئية  

نتيجة أهميتها الكبيرة بالنسبة للبيئة الحضرة خاصة و البيئة الطبيعية عامة و من اجل تطبيق السياسة 

 العمارة الخضراء المستديمةالتنمية المستدام ظهرت أنواع جديدة من المسطحات الخضراء و لعل أبرزها 

و هي تعتبر من ابرز مظاهر المساحات الخضراء  األسقف الخضراءو  األحزمة الخضراء الحضريةو 

 في إطار التنمية المستدامة في العصر الحديث 

  

 :المستدامة للبيئة الخضراء العمارة -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج للعمارة الخضراء: 12 صورة

 google imege : المصدر

 في الطبيعية المواد على أساسا   تعتمد التي العمارة وهي الخضراء، العمارة أو المستدامة البيئة عمارة

 صحة على ضارة آثار ذات عناصر عنها ينتج فال المحيطة البيئة مع تتالءم والتي والتشطيب اإلنشاء

 نساء شبابا أم كبارا   أكانوا سواء السكان هؤالء احتياجات يراعي الذي التصميم على تعتمد كما مستعمليها

 و متطلبات مع متوافقة العمارة هذه فتكون أدائهم، في قصور من يعانون ممن أو أصحاء أطفال أو

 .يستعملونها من توجهات

 :الخضراء العمارة مفهوم   -2

 تحترم عمارة أي اتجاهها، مسؤولية وذات بيئتها عن ناتجة عمارة هي المستدامة للبيئة الخضراء العمارة

 على الحفاظ إلى تؤدي أنها إذ مستعمليها احتياجات توفر عمارة وهي. الطبيعي وجمالها األرض موارد
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 بتطبيق العناية خالل من وذلك الروحية احتياجاتهم وإشباع إنتاجهم زيادة بالرضا، شعورهم صحتهم،

 .البيئة الستدامة المؤكدة االستراتيجيات

 :المستدام البناء   -3 

 إلى المؤدية المبادئ واحترام الموارد استخدام كفاءة على تعتمد صحية بيئية إدارة إيجاد هو المستدام البناء

 خالل من البيئة على السليبة آثاره خفض إلى تهدف مستدام بأسلوب المصممة فالمباني. البيئة مع التجانس

 على المتواجدة األضرار مسببات أكبر من تعتبر المباني أن وذلك.  والموارد الطاقة استخدام كفاءة

 عوادم عن الناتج التلوث من أكبر للمباني الداخلية البيئة وتبريد تدفئة عن الناتج التلوث أن إذ األرض،

 وموارد ضخمة طاقة تستهلك البناء مواد صناعة أن ذلك إلى يضاف المتحدة الواليات في حتى السيارات

 الناتج الكربون أكسيد ثاني غازي إصدار عن الناتج التلوث أن العلمية الدراسات وأوضحت متجددة، غير

 هو والتجاري السكني االستهالك عن الناتج ذلك بينما % 26.7 هو للطاقة الصناعة استهالك عن

 . البترولية الطاقة الستهالك كنتيجة الكربون أكسيد ثنائي غاز من طن مليون 94 من 10.10%

 

 : الفصلخاتمة      

من خالل التطرق إلى المساحات الخضراء على مستوى العالم والمعايير الكمية و النوعية في تجسيدها 

على المستوي الدولي و الوطني و اإلقليمي حسب مدى تاثيها و كداك على مستوى المدينة من خالل 

ايير تختلف حسب التجمعات السكنية و األحياء و كذلك على مستوى التجهيزات العمومية حيث ان هده المع

 حجم المدينة و مدى تطورها الصناعي و كذلك الجانب االجتماعي و التفافي لكل بيئة 

بيئة حضرية تلبي جميع متطلبات السكان  إلىلدى يجب مراعاة هده الجوانب و المعايير من اجل الوصول 

و تأسس عماليات  الصحية و االجتماعية و االقتصادية و دلك من خالل مختلف التشريعات التي تنظم

التخطيط و التسيير و كذلك المحافظة و تثمين هده المساحات من خالل عمليات التخطيط و التسيير و 

  .الصيانة الدورة لها 

و من اجل الوصول إلى أحسن فعالية لها سواء على مستوى المدينة أو اإلقليم الخاص بها من الجانب 

رها المنشود في إطار التنمية المستدامة التي تسعى من خالل البيئي و الجمالي و العمراني و إبراز دو

 مبادئها العامة إلى النهوض بالحيات الحضرية العامة و توفير أحسن حياة حضرية للسكان 

و تتجلى التنمية المستدامة في العدالة االجتماعية و االقتصادية و مبدأ المشاورة و هو ما ولته أيضا إلى 

من خالل المساحات الخضراء و توفيرها بشكل الكافي التي تؤدي به أدوارها  الحيات الحضرية لسكان

المنشودة لسكان التي تراعي فيه ثقافة المجتمع من خالل مشاركتهم في اقتراح وإنشاء المساحات 

 .الخضراء بما يتناسب مع تطلعاتهم التفافية واالجتماعية 

لمستوى الالزم من اجل تطبيق أسس و مبادئ التنمية اما في المدن الجزائرية فهي مازالت لم تصل إلى ا

المستدامة و خاصة من ناحية المساحات الخضراء سواء من الجانب القانوني و التشريعي الخاص بها أو 

من ناحية التخطيط و التصميم  و تكمن المشكلة األولى في مركزية القرار و الثقافة االجتماعية لسكان و 

 .لهم   كذلك و المستوى المعيشي
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 الدراسة التحلية لمدينة الميلية

 
 

التحليلية لمدينة الميلية و موقع الدراسة  :االول المبحث

 الدراسة 

 

الدراسة التحليلية لواقع المساحات الخضراء :المبحث الثاني 

 –مركز مدينة الميلية –

 

 النتائج والتوصيات :ث الثالث المبح
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االول الدراسة التحليلية لمدينة الميلية و  :المبحث

 موقع الدراسة 

 

.I نبده تاريخية عن مدينة الميلية 

II   .الموقع و الموضع الجغرافي لمدينة الميلية 

III   .الدراسة الطبيعية 

IV   الدراسة السكانية والسكنية . 

V    مختلف الشبكات . 
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 الدراسة التحليلية لمدينة الميلية و موقع الدراسة : األولالمبحث 

 : مقدمة

I. تاريخية عن مدينة الميلية  نبده 

 البرج العسكري في األولى نواتها تجسدت حيث ، م 1860 عام بداية إلى الميلية لمدينة األولى النشأة تعود

 مرسوما الفرنسية الحكومة م أصدرت 1880 عام بحلول و (حاليا القديم المستشفى) العسكرية الثكنة أو

 إداري يرأسها التي البلديات تلك بين من واحدة الميلية كانت المختلطة و بالبلديات يعرف ما خلق يتضمن

 و دوار 21 و بلديات 04تضم دائرة مستوى إلى الميلية ترقيت تمت م 1956 عام في و (الحاكم) فرنسي

 في الوضع على السيطرة و منها إلخماد كمحاولة و الثوار نشاط استمرار و الثورة لهيب زيادة مع لكن

 كاملة بالبلديات تدعى بلديات إلى مستوى رويالدوا بترقية يقضي م 1959 سنة قانون صدور تم اإلقليم

 بلدية 14 تضم الميلية دائرة أصبحت و الصالحية

اثر على تطور المدينة مجاليا و سكانيا حيت عرفت زيادة كبيرة غي  اإلداريةحيت كان لهده التطورات 

 .ألمجاليعنه من التوسع  عنتجم بفعل النزوح الريفي المستمر و ما  1962من  ابتداءعدد السكان 

II.  الموقع و الموضع الجغرافي لمدينة الميلية 

 

 الموقع الجغرافي لمدينة الميلية : 13صورة رقم 

  Google Earth2014 :المصدر

 

 



 الدراسة التحليلية لمدينة الميلية : الثالثالفصل 
 

53  

 

 الموضع الجغرافي لمدينة الميلية  - 1

الصغرى و تتموضع بين كتلتين  أقبائلمدن  إحدىتقع مدينة الميلية في الشمال الشرقي للجزائر و تعتبر 

م و يفصل بينهما  1413جبل تا فرطاس على علو  التأنيم و  1465مسيد عيشة على علو  األولىجلبليتن 

 شماال بحر البيض المتوسط  أماالكبير الدي يعتبر امتداد واد الرمال  يالواد

 كما هو مبين في المقطع الطبوغرافي للمدينة 

 

 القليم مدينة الميلية  )جنوب غرب-مقطع طبوغرافي )شمال شرق : 1مخطط رقم             

 2008الميلية الخريطة الطبوغرافية لمدينة : المصدر                          

    : لبلدية الميلية اإلداريالموقع  -2

مدينة الميلية هي واحدة من المراكز الحضرية الكبرى من والية جيجل، وهي تقع في شمال شرق الجزائر 

 ،  2كلم 206.28 تتربع على مساحة في أقصى شرق جيجل 

و  جيجل  -قسنطينة  الرابط بين  27رقم  األولالوطنيين طريقين التقاطع  تعتبر مركزمدينة الميلية،  -

 كيلومترا 80على بعد وقسنطينة، عن كلم  72 تبعد ب حيت سكيكدة .-جيجل الرابط بين  43رقم  الثاني

كما  م من البحر األبيض المتوسط.لك 15كلم عن والية ميلة و 45 و عن جيجل  م لك 57و سكيكدة،  من

 يلي

 في الشمال البحر األبيض المتوسط.• 

 وسيدي معروف. سطارةفي الجنوب من قبل بلدية • 

 ة عين قشرة )والية سكيكدة(.يوإلى الشرق من بلد• 

 . العنصرة يوإلى الغرب من بلد• 

 1كما هو موضح في الخريطة رقم   
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 الموقع الجغرافي و االداري لبلدية الميلية  بالنسبة للوالية-1الخريطة رقم 

 مخطط التهيئة و التعمير لمدينة الميلية : المصدر                                 

 

III. الدراسة الطبيعية 

 التضاريس - 1

 :الجبال -1-1

 الجهة في تتواجد الميلية،حيث لبلدية اإلجمالية المساحة من % 40 نسبة التضاريس من النوع هذا يحتل

 الجهة في أيضا الجبال ،وتنتشر الباز أعشاش لجبل م 510 و بوبازيل لجبل م 625 ارتفاع على الشمالية

 .بولمغارف جبل في م 1047 و دمامن مول بجبل م 1152 يصل بارتفاع للبلدية الجنوبية

 :الجبال أقدام و التالل -1-2

 من النوع .هذا فان بالتالي و، الميلية مدينة عليها تقع حيث للبلدية الكلية المساحة إجمالي من % 40 تشغل

 .متر( 200 -50 ) بين يتراوح الميلية،ارتفاعها لبلدية الوسطى المنطقة في ينتشر التضاريس
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 :األحواض و السهول -1-3

 في ،والمتمثلة لها الشرقية الشمالية المنطقة و الوسطى المنطقة في تقع و البلدية مساحة من% 15 تمثل

 للبحر الساحلي السهل الننسى الزهور،كما وادي ،وسهل بوسيابة وادي سهل الكبير،و الوادي سهل

 .المتوسط األبيض

 المدينة منها و الميلية بلدية على المسيطرة التضاريس من نسبة اكبر أن السابق التحليل خالل من نالحظ

 .الميلية لمدينة عمراني توسع أي أمام تقف فهي وعموما مرتفعات هي الخصوص وجه على

 

 األرضطبيعة  -2

 :االنحدارات -  

 درجة حسب ذلك و الميلية، مدينة في األراضي من فئات أربع نميز أن يمكن(  02)  رقم الخريطة من

 :كاآلتي وهي انحدارها

 : ( %08 -0) بين انحدارها يتراوح التي األراضي -2-1 

 اغلبها و التوالي على المدينة غرب و شمال الواقعان الكبير الوادي و بوسيابة وادي ضفاف على تقع

 أيضا نجدها ،و(األوربي المركز)المدينة وسط في أيضا المدينة،و غرب جنوب ،ونجدها زراعية أراضي

 الغربية الضفة في تتواجد أنها ،كما( احجيلن) الشرقية الجهة في العمراني المحيط خارج مناطق في

 (.علي أوالد) الثانوي بالتجمع ذلك و الكبير للوادي

 (:%15-08)  بين انحدارها يتراوح التي األراضي -2-2

 المحيط من الشرقي الجزء في منها جزء ينتشر بحيث ، األولى الفئة أراضي األراضي هذه تحيط

 شهد الذي القديم عجنق حي جهة أيضا و ،متيحة ناحية المدينة شمال بعضها ، منقوش ناحية العمراني

 .نضال حي في و ، المدينة بقلب نجدها كما كثيفة تعمير حركة

 (:%25 -15)  بين انحدارها يتراوح التي األراضي -2-3

 و المدينة شرق جنوب كذا و شرق شمال في و الميلية مدينة من الشرقي الجزء في األراضي هذه تتواجد

 و متيجة منطقة في ،و(تامدور) النحانح جبل و قارة بن جبل أقدام بين الواقعة العمرانية المنطقة في ذلك

 جزء و تامدور باستثناء البناء عملية في ما نوعا مكلف األراضي من النوع هذا حيث يتميز  الجبالة بين

 يصل عندما تزداد كالشبكات القاعدية المنشات بقية و الطرق انجاز الجبالة،فتكاليف بين أراضي من

 .%15 االنحدار

 :%25 من انحدارهايزيد   التي األراضي -2-4

 االنحدارات ترتفع و شرقا و شمال( النحانح قارة،وجبل بن جبل) الجبلية المناطق مع األراضي هذه تتوافق

 .الميلية مدينة شرق جنوب أقصى و شرق شمال أقصى في أيضا ،تنتشر % 25 من أكثر إلى بهما
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 الخريطة توضخ نسبة االنحدارات بمدينة الميلية 2الخريطة رقم 

              

 2008المخطط التوجيهي لتهيئة و التعمير  : المصدر

 : جيولوجيال تركيبال -3

 مع ،و القديمة الصخور به تنتشر محيطها معظم أن أي القديم القبائلي المركب إلى الميلية مدينة تنتمي

 تظهر الميكاشيست،و و الكوارتز و اإلردوازي كالشيست متحركة صخور إلى تحولت الزمن مرور

 الحديثة التوضعات تنتشر ،و الغرانيت من خاصة المؤلفة الثالث الزمن إلى تعود التي النارية الصخور
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 انظر ، بوسيابة و الكبير.) وادي لضفاف الغربية الشمالية و الغربية الناحية في الرابع للزمن التكوين

 03  رقم الخريطة

 به سمحت ما إذا بها العمراني التوسع و تتوافق متينة قديمة قاعدة على تتوضع الميلية مدينة فإن عموما و

 .جوانبه بكل التوسع في المتحكمة األخرى الطبيعية العناصر

 التركيب الجيولوجي لمدينة الميلية 03  رقم الخريطة

              
 2008المخطط التوجيهي لتهيئة و التعمير  : المصدر

 :للتعمير األراضي صالحية -4

 ، االنحدارات) السابقة العناصر خرائط مختلف مطابقة بعد تتم للتعمير الصالحة األراضي تحديد إن

 األراضي بإبراز الجيولوجي التركيب و االنحدار عنصر مع تسمح ،حيث( الخ...،االرتفاقات الجيولوجيا

 أربع نميز(  05)  رقم الخريطة خالل من و مدينة أو منطقة أي في للتعمير الصالحة غير و الصالحة

 :الميلية مدينة على تسيطر األراضي من فئات



 الدراسة التحليلية لمدينة الميلية : الثالثالفصل 
 

58  

 

 :للبناء صالحة أراضي 4-1

 تتكونو هي ، (R+ 4 (أو(R + 3 (  الكبيرة المنشآت وكذا( الطوابق المتعددة البنايات تتحمل أراضي هي

 و بها منعدم الهبوط أو االنزالق خطر أن ،حيث(% 15)  بسيط ميل ذات متماسكة صلبة صخور من

 .منها الغربية الشمالية المناطق غاية إلى المدينة وسط األراضي هذه تتواجد

 :الصالحية متوسطة أراضي 4-2

 ذات أماكن في تتواجد أنها إال المتماسك و الصلب تكوينها رغم محدودة المنشآت تحمل على قدرتها

 حتى الشمالية المناطق في األراضي هذه تنتشر االنجراف و التعرية إلى يعرضها مما كبير انحدار

 .خاص بوجه الشرقية

 :الصالحية قليلة أراضي 4-3

 و شديدة انحدارات على متواجدة األراضي هذه أغلبية نجد حيث األرضية البنايات سوى تحمل تستطيع ال

 .الكبير وادي ضفاف على تتواجد كونها للفيضانات أيضا معرضة

 :للبناء سيئة أراضي

 التكوينات أين بوسيابة وادي و الكبير وادي جوانب على و المتضرسة المرتفعة األراضي في تتواجد

 . مستقرة غير و حديثة

 لزراعية ا األراضيصالحية  -5

الغابات الحضرية  أراضي كذلكالكبير في الجهة الشرقية  و  يللوادالمجاورة  األراضيو هي تتمثل في 

 الجهة الغربية  كذلكالشرقية و  ةالشماليداخل المدينة في الجهة الشمالية و 

 يللواد المحايدةفي بعض المناطق  إالصالحة للزارعة   األراضيجميع  إنو على العموم يمكن القول 

و  )صخرية كما هو موضح في الخريطة السابقة )خريطة التركيب الجيولوجي  أراضيالكبير و هي 

 بعض المناطق في مركو المدينة و هي جميعا معمرة 

  . ةالزراعي األراضيعلى حساب الغابات و  ةمتواضعمدينة الميلية  و يعود السبب الى كون
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 مدى صالحية االراضي لتعمير 04الخريطة رقم 

  

          
 2008المخطط التوجيهي لتهيئة و التعمير  : المصدر  

 

 السائد في مدينة الميلية  المناخ  -6

 .جاف و حار صيف و ممطر و معتدل شتاء ذو المتوسط األبيض البحر مناخ مدينة الميلية  يسود

 المنطقة ضمن الميلية مدينة تقع 2007 لسنة ذلك الجوية لألرصاد جيجل محطة معطياتمن خالل دراسة 

 المتوسط، األبيض البحر لمناخ المعتدلة
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  ارتفاع الشتاء،مع و الخريف فصلي في غزيرة أمطار بتساقط المنطقة تتميز : شتاءفي فصل 

 مستوى على ملحوظ تطور الحقا نميز ،أيضا جانفي شهر حتى سبتمبر نهاية ابتداء من الكمية

 .ملم 50و اقل كمية هي  ملم 1200 تصل للتساقط كمية أقصى أن و نالحظ الجبلية المناطق

درجة اما  21اما درجات الحرارة في هده الفترة تكون معتدلة نوعا ما حيت تكون درجة الحرارة القصوى 

 درجات مؤوية  5الدنيا فهي 

 بارتفاع أكتوبر شهر غاية إلى ماي شهر من ةالفترتتميز المنطقة خالل  : في فصل الصيف 

 43حيت نسجل اعلى درجة حرارة في شهر اوت و قدرت البارد  الفصل عكس الحرارة درجات

 . درجة مئوية  30درجة اما المعدل العام لدرجات الحارة في المدينة فهو 

ملم حيت يكون  8 أكتوبرفي بعض الحاالت في شهر  إالالفترة نادر جدا  هدهالتساقط  يكون التساقط خالل 

  .ملم 3المعدل العام للتساقط خالل هده الفترة 

 الرياح 6-1

 الشتاء،كما تهب فصل في وذلك شرقية شمالية و غربية شمالية رياح هبوب إلى الميلية مدينة تتعرض

 .السيروكو برياح المعروفة و المنطقة على جنوبية رياح و شرقية جنوبية رياح

 :مائية شبكةال -7 

 : الوديان 7-1 

 يتصل كم  12 طوله يصل حيث الميلية مدينة غرب يمر الذي الكبير وادي الجريان دائمة الوديان أهم من

 و ، ( بوعجابة أدار،واد واد) مثل شعاب و روافد عدة و كثيفة مائية بشبكة الكبير وادي مجرى طول على

 . ³م مليون 802.5 السنوي الصب متوسط

 و الميلية مدينة غرب شمال به يتصل و الكبير الوادي روافد أهم من يعتبر الذي بوسيابة وادي أيضا يوجد 

 ³م مليون 378 السنوي  صبه، متوسط يصل و كم 20 طوله يبلغ بحيث سطارة بلدية مرتفعات من يتبع هو

 .  الزهور وادي ننسى ال كما

 : مائيةلاالسماط ا 7-2

 وادي سماط أهمها و هامة مائية أسمطة( الصخري التركيب الكبير،و التساقط) الظروف هذه عن ترتب و

 هذه إنحيث  مل 2,4 ب كمية التساقط تقدر.³م مليون 3,6 ب يقدر مائي بمخزون الكبير ،وادي بوسيابة

 .بشبكة مائية هامة  تحظى جعلتها الميلية بلدية على المتهاطلة األمطار من الهائلة الكمية

 سد عصفورة  كذلكعلى سد بو سيابة و  إقليمهاتتوفر منطقة الميلية من خالل  : السدود المائية 7-3
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IV. الدراسة السكانية  و السكنية 
 الدراسة السكانية  -1

 :الميلية مدينة سكان عدد تطور 1-1 

 1872-1874الفترة خالل عددهم ازداد و الميلية مدينة إلى األوربيون توافد بدا العسكرية الثكنة إنشاء منذ

 مدينة سكان نمو تتبع أمكن قد ،و نسمة 36725 بحوالي 1881 سنة المحليون السكان عدد قدر ،بينما م(

 . مختلقة مراحل ( 07 )خمس عبر الميلية

 : (1962-1954) طبيعي وغير سريع السكاني النمو   : األولىالمرحلة -ا 

أن  علما م 1962 عام % 67.24 السكاني النمو بلغ حيث طبيعي غير سريع بنمو تميزت المرحلة هذه

فقر ) نللجزائريي االجتماعية الظروف سوء إلي باإلضافة إداري عسكري مركز سوي تكن لم المدينة

 ،حيث التعسفية االستعمارية السياسة بسبب الثورة بحلول وازدادتبسبب النزوح الريفي  ( وعزل حرمان

 1122 من السكان عدد ازداد  فقد أخرى مدينة تعرفه لم وصفا الثورة التحريرية أثناء الميلية مدينة عرفت

  المحتشدات في األرياف سكان من كبير عدد تجميع علي االستعمار عمل نسمة إذ 20000 قرابة إلي نسمة

 سكان انخفض عدد ذلك مقابل وفيالوقت الحالي   حتىفي مدينة الميلية و مازالت  ةمتواضعالتي كانت 

 . للمدينة اإلداري اإلقليم

 : (1966- 1962) منخفض السكاني النمو: المرحلة الثانية-ب 

 المحتشدات إلي سكان عودة إلى ذلك يرجع % 39.6 بنسبة السكان عدد في بانخفاض المرحلة هذه تتميز

 عدد النازحين قدر حيث قسنطينة إلي خاصة االستقالل بعد الهجرة استمرار وكذالك األصلي موطنهم

 وبالتالي مستمر، وظلت المدينة أقاليم من الخارجية الهجرة أمام م 1966 سنة شخص 1560 بحوالي

 سجل السنة. نفس وفي م 1966 عام نسمة 7921 إلى 1962 عام نسمة 19261 من سكانه عدد انخفض

 . % 20.64 إلي صل بنسبة تراجعا النمو معدل

 (:1977-1966) نسبيا مستقر السكاني النمو : المرحلة الثالثة-ج 

جدا  كبير وهو % 5.23 نمو بمعدل عددهم ارتفع حيث للسكان نسبي باستقرار المرحلة هذه امتازت

 التنموي مما المسار النبعاث نتيجة المعيشية ظروف ،تحسنت النسبي لالستقرار إضافة بسابقه مقارنة

 الشيء جديدة النجاز بمشاريع تعد للمدينة المستقبلية األفاق وأصبحت الطبيعية الزيادة ارتفاع علي ساعد

 الريف بين للتفاوت االجتماعي نظرا السكاني، حجمها رفع في وافر بقسط يساهم نحوها الهجرة جعل الذي

 حيث مستمر تزايد في فهي التحضير نسبة أما ، ثانية المدينة إلي الهجرة تيار يعود ،وبذلك المدينة و

 عن التعليمية و ،االجتماعية االقتصادية التجهيزات غياب ولكن % 28.64 إلى م 1977عام وصلت

 . للسكان طاردة تعد البلدية أن يؤكد البلدية بمقر وتمركزها المنطقة المبعثرة

 : (1987- 1977) باستمرار يرتفع السكاني النمو : المرحلة الرابعة-د 

 المدينة حيث لنمو الحديثة المرحلة ضمن ذاته الوقت وفي االستقالل بعد الثانية الفترة توافق المرحلة هذه

 % 6 نمو سنوي بمعدل أي نسمة 24027 إلي نسمة 13392 من السكان عدد بارتفاع األخيرة هذه اتسمت

 استمرت وقد المستوي االجتماعي تباينات استمرار بفعل الريفي النزوح باستمرار االرتفاع هذا أدى وقد

 عام اإلداري التقسيم في عن الميلية يحي أوالد بلدية انفصال رغم البلدية والي المدينة نحو الهجرة عملية

 هذا ،و الجديدة البلدية في باستقرار السكان يسمح ما المنجزات و المشاريع من تعرف لم التي م 1984

 اقتصادية حيوية خلقت ،التي المنطقة التي شملت التنمية مشاريع هو سببه المدينة سكان عدد في االرتفاع



 الدراسة التحليلية لمدينة الميلية : الثالثالفصل 
 

62  

 

 الطريق  بالرة مشروع) الميلية لمدينة الحديث إلي النمو التطرق عند منها بعض إلي اإلشارة سبقت وقد

 .ذلك غير إلى( جيجل قسنطينة) الحديدية والسكة 27 رقم الوطني

 : ( 19871998-) وتراجع انخفض السكاني النمو : المرحلة الخامسة-ه 

 عدد السكان تراجع حيث ،% 3.4 إلى الفترة هذه في السنوي النمو معدل بانخفاض المرحلة هذه تميزت

 األمنية المتدهورة الحالة إلى راجع وهذا ، 1998 سنة نسمة 39620 إلى 1987 سنة نسمة 24027 من

 .األمان عن بحثا يغادرون المنطقة السكان جعلت التي البالد أرجاء كل كذا و المنطقة عاشتها التي

 : (2008-1998)باستمرار منخفض السكاني النمو : المرحلة السادسة-و 

 المطلقة الزيادة و % 2.89 بلغ السنوي النمو ومعدل كسابقتها، الوضعية باستمرار المرحلة هذه اتسمت

 العامل لكن المجتمع وعي درجة بسبب نسمة، 11469 وصل 2008 و 1998 عام بين السكان لعدد

 حضري مركز أنها إلى باإلضافة المدينة نحو الريفي المتواصل النزوح هو السكان تزايد في الرئيسي

 لها كان السيطرة هذه االقتصادية، المنشات و االجتماعية و الخدمات المرافق و التجهيزات كل يستحوذ

 األخرى المراكز حساب على في المدينة سريع نمو إحداث في دور

 :ارتفاع نسبي في معدل نمو السكاني : المرحلة السابعة-ي 

نسمة  77697نة بالفترة السابقة حيت وصل عدد السكان الى رتميزت هده الفترة بارتفاع معدل النمو بالمقا

نسمة في السنة وهذا راجع الى تطور التجهيزات الخدماتية  و المنشات  5250اي بزيادة سنوية قدرت ب 

 االقتصادية و التعليمية و الصحية  

 ) 2015-1954تطور عدد سكان مدينة الميلية ) : 1الثمتيل البياني رقم 

 

 
 و معالجة الطالب 2015مخطط شغل االرض اسردون  : المصدر           
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 توزيع السكان في مدينة الميلية  -2

 ف القطاعات العمرانية لمدينة الميليةليمثل توزيع السكان على مخت : 6الجدول رقم 

النسبة توزيع  عدد السكنات عدد السكان نسمة 

السكان بالنسبة 

 للمدينة

 % 58.86 8392 45733 الميلية 

 % 0.46 99 384 اسردون 

 % 3.10 423 2411 والد عربي

 % 0.87 172 676 والد عنان

 % 1.22 183 950 العتقة والد الصالح

 % 10.07 1368 7791 تنفدور

 % 11.10 1784 8630 بوتياس والد علي

 % 1.72 236 1341 الشرفة والد بو لمناخر

 % 2.32 313 1804 الواطي

 % 41. 3 402 2650 السهريج والد عميور

 % 84. 6 2307 5318 مناطق متفرقة 

 % 100 15679 77697 المجموع 
 معالجة الطالب و  2012مصدر مخطط التهيئة و التعمير لبلدية الميلية ال

 من السكان يتمركزون في المجال الحضري للمدينة  % 58.86ان  نالحظمن خالل الجدول 

 .و المساحة كل قطاع عمراني عدم تناسب بين عدد السكان و عدد السكنات  نالحظكما 

 : النوعي و العمري لسكانالتركيب  -3

 و االنات في مختلف القطاعات العمرانية لمدينة الميلبة الذكوريمثل نسبة : 7الجدول رقم 

 المجموع

 

نسبة 

 االنات

 ب%

تاالنا  

2015 

النسبة 

ركوذال  

% ب   

رالذكو  

2015 

 

        

         الجنسالمراكز    

  

 العمرانية

 الميلية 22928 50,13 22805 49,87 45733

 اسردون 192 50 192 50 384

 والد عربي  1210 50,19 1201 49,81 2411

 والد عنان 340 50,3 336 49,7 676

 العتقة والد الصالح 478 50,32 472 49,68 950
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 معالجة الطالب   2012مراجعة  مخطط التهيئة و التعمير المصدر 

 من خالل المخطط نميز   

 من اجالي السكان  % 11.29سنوات ثمتل نسبة  4- 0من - 

 من جالي السكان  % 39.13سنة  ثمتل  19-5من - 

 من اجالي السكان   % 44.85ثمتل نسبة  % 64- 20من - 

 من اجالي السكان  % 4.73سنة  و ثمتل نسبة  65اكبر من - 

 الميليةنسبة الفئات العمرية لسكان مدينة  : 2الثمتيل البياني رقم 

 

 . 2008مخطط التهيئة و التعمير لمدينة الميلية  سنة  : المصدر

 

 تنفدور 3906 50,13 3885 49,87 7791

 بوتياس والد علي 4327 50,14 4303 49,86 8630

 الشرفة والد بو لمناخر 676 50,41 665 49,59 1341

 الواطي 903 50,06 901 49,94 1804

 السهريج والد عميور 1335 50,21 1324 49,79 2659

 مناطق متفرقة 2665 50,11 2653 49,89 5318

 المجموع 38960 50,14 38737 49,86 77697
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 و السكنية  ةالدراسة العمراني -2

 :الميلية لمدينة العمراني التطور -1

بالعامل  مرتبطة تغيرات عليها طرأت م،و 1861 عام سسهاات منذ عمراني نمو الميلية مدينة شهدت

 بسبب اإلستراتيجية البنايات متراصة أحياء بروز أن كما المدينة نشأة في الفضل إليه يعود حيث التاريخي

 و طبوغرافية ظهور توسعات إلى أدى طبيعي بعامل أيضا مرتبطة و األهالي مراقبة في االستعمارية

 باإلضافة كبيرة مساحات السكنية في المباني انتشار إلى أدى الذي المحلية المرتفعات حول عمراني امتداد

 .واسع المجال هذا في االستهالك الذي جعل الشيء هو و الحدائق ذات الفردية للمساكن السكان تفضيل إلى

  1954- 1860بداية التطور العمراني  -أ

 101 ب قدر ارتفاع على أقيمت التي العسكرية الثكنةللمدينة مع مشروع انجاز  ىاألول النواةطهرت 

 بعد المعمرين قدوم ازدياد مع وخاصة حوله تنتشر البنايات م،فبدأت 1861 منذ للمدينة األوروبيين بقدوم

 البنايات أهم ومن ) طبوغرافيا السهلة (شرق وشمال شرق اتجاهات النمو فسلك لألراضي امتالكهم

 عن عبارة وحيدة خضراء مساحة الثكنة شمال وفي واقتصادية إدارية منشئات مدارس، كنائس، :الظاهرة

 .سنة/ه 0.6 نمو بمعدل السكنية األحياء من الكثير ظهرت إذ العمراني النمو في المدينة حديقة، واستمرت

  1962 – 1954 محتشدات في العمراني التطور تركز -ب
 من وتعد فقيرة أحياء فبرزت الثورة لعزل محتشد إلى المدينة حولت التي التحريرية الثورة مع تزامنت

 إحاطة وهي أال الخطيرة الميزة تأتي بعدها م 1954 بعد المشاكل لحل بعض اتخذت التي اإلجراءات

 مراكز عدد ارتفع وقد الشعب عن الثورة وعزل السكان مغادرة لمنع شائكة ومكهربة بأسالك المدينة

 الغربية الجهة في العمران توسع وقد االستقالل، بعد مساكن إلى تحولت التي العسكرية  والثكنات المراقبة

نمو  بمعدل أرضيا أفقيا التوسع وكان وتباعدها األحياء بين تفصل التي بالفراغات وتميز والجنوبية الغربية

 .سنة /ه 1.84 سنوي

  1966- 1962نمو و تطور عشوائي   -ج
 االستقالل تاريخ بين سنوات 04 على تمتد وإنما العشوائية التوسع طريقة في سابقتها عن تختلف ال

 السكان حاجة تلبية والمحتشدات األحياء تستطع ولم الجزائر والسكان في للسكن عام تعداد أول وتاريخ

 1962بعد أنشأت المعمرين محل حلوا الذين

 بعد مختلف الجهات من المدينة توسعت التجميعية وبذلك األحياء هي مؤقتة قصديرية أحياء ظهرت حيث

 تفسير وهذا الصعبة طبوغرافيا األراضي هو التوسع عملية يعرقل عامل وهناك .العمراني المحيط تشبع

 من % 36.41 ب الصعبة هذه المساحة نسبة وتبلغ المبنية بالمساحة مقارنة الشاغرة المساحة لشساعة

  العمراني المحيط مساحة

  :م1984-1966 سريع عمراني تطور -د
 والجنوبية منها الشرقية خاصة المدينة جهات مختلف شملت حيث تطورا مرحلة أسرع المرحلة هذه تعتبر

 أقيمت حرة فردية بنايات  تشمل فوضوية أحياء ذات بعض المناطق رغم الفردية البنايات تضاعفت إذا

 بها األحياء توسعت الغربية والشمالي الشمالي أما آنذاك، للبلدية لالحتياطات العقارية تابعة أراضي على

 األراضي أي الحرة الفردية المساكن نجد المناطق بعض وفي المنحدرات تمركزت في فقد البنايات أما

 أما االقتصادية الهياكل ثم هامة اجتماعية مرافق انجاز المرحلة بداية شهدت طبوغرافيا حيث السهلة
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 في الجديدة القانونية باألدوات العمل انطالق هو المرحلة هذه في للمدنية العمرية يميز التهيئة الذي الشيء

    (P.U.D)التعمير مخططات فطهرت والبناء لتعمير مجاال

  م1984 -1994 تطويره و العمراني التطور استمرارية -ه 

 السكنية فردية التجزئة صورة في منتظمة سكنية مناطق عن عبارة هي التهيئة في جديد مع طهور أنماط

 تجزئات عالية، وهناك تكلفة تتطلب التي طبوغرافيا الصعبة األراضي استصالح على تعتمد ما غالبا

 هذه وفي الزراعية اإلسمنت لألراضي غزو مشكل بذلك فازداد للزراعة الصالحة األراضي على أقيمت

 .الجماعي السكن أيضا استمر المرحلة

م و  1984 سنة المرحلة بداية وتمت في (Z.H.U.N)الجديدة  الحضرية السكنية المنطقة كما ظهرت

 مرفقة شوارع وأقيمت الجديدة المنطقة إلى سكانها نقل وتم القصديرية المساكن كانت تهدف إزالة

 المرحلة هذه تعتبر السابقة،و بالمراحل بالمقارنة المرافق من العديد على ومتوفرة بالخدمات الحضرية

 هكتار 414.5 ب تقدر المبنية المساحة أن إذا غابية لمساحات شامل عمراني ذات محيط

  2012- 1995 نمو عمراني كبير و عشوائي -و 

هده الفترة و نتيجة للضروف االمنية التي كانت سائدة في المناطق الريفية الناتجة عنه عمليات خالل 

 األحياء، لبعض العشوائي توسع النزوح الريفي الى المدينة حيت عرفت المدينة

 األراضي على البنايات باقي أنجزت حيث السكنية للتجزئة كبيرا توسعا المدينة شهدت سنة  17وخالل 

 في للتجارة محالت على تحتوي بنايات انجاز وتم بيعت ثم للبناء أراضي إلى غابات من حولت التي

 الذي (Lots) المرافق مختلف توفير إلى هذا وأدى للمدينة الحالي الرئيسي والمدخل األرضية الطوابق

 احتياجات لتلبية الالزمة الحضرية والتجهيزات (Grand boulevard) أرضية قطعة 31 إلى قسم

 المحيط مساحة مجموع من % 70 يعادل ما م 2008 لسنة المدينة في المبنية المساحة بلغت السكان،و

 .العمراني
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 2008)-1954)التطور العمراني لمدينة الميلية  05الخريطة رقم                   

           

 2008المخطط التوجيهي لتهيئة و التعمير  : المصدر                              

التي عرفت فيه  1995م حتى  1962غير المخطط للمدينة خاصة خالل الفترة ان هدا التوسع الكبير

 األمنية األزمةخالل  أيضاالفوضوية بعد االستقالل و  األحياءالجزائر نزوح ريفي نحو المدن و طهور 

كبيرة للبيئة الحضرية وهو ما ثمتل في  أهميةالتي وافقها دولة حديثة في العام المتخلف التي لم تراعي 

االهتمام الكافي  إعطاءو عدم  الفالحةالغابية و  األراضيمدينة الميلية من خالل التوسع على حساب 

لتخطيط المساحات الخضراء داخل المناطق السكنية سواء من طرف الدولة او من طرف السكان و هو ما 

 .ترتب في هدا الواقع الدي تعيشه المدينة من ناحية المساحات الخضراء
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 السكنية الحظيرة - 3 

سكن فردي اي   11297مسكن موزعة على السكن الفردي  15679السكنية للمدينة على  الحظيرةتحتوي 

  % 28سكن جماعي بنسبة  4382و   % 72بنسبة 

 . توزيع السكنات حسب النمط الفردي و الجماعي يمثل : 8الجدول رقم 

 عدد السكان الغير مشغولة المشغولة  %النسبة ب   عدد السكنات  نمط السكن 

 53208 2429 8868 % 72 11297 فردي 

 24491 300 4082 % 28 4382 جماعي 

 77697 2729 12950 % 100 15679 المجموع

 المصدر مديرية السكن واالسكان لوالية جيجل معالجة الطالب 

 :اإلنشائية الحالة حسب المساكن توزيع 1- 3

 و أيضا البناء في المستعملة المواد المسكن، عمر أهمها عوامل عدة للمسكن اإلنشائية الحالة في يتحكم

 للمسكن الحالة اإلنشائية تصنف عموما و.السقف و الجدران مستوى على التشققات و التصدعات حاالت

 المخطط بها قام التي الدراسة خالل من الرديئة و و المتوسطة، الحسنة،:هي تصنيفات ثالث ( 03 ) إلى

و مراجعة مخطط التهيئة والتعمير لمدينة الميلية  2008  سنة الميلية لمدينة التعمير و للتهيئة التوجيهي

 :التالية النتائج على تحصلنا اسردون  األرض شغلو مخطط  2012سنة 

 :اإلنشائية حالتها حسب المساكن عدد توزيع 9: رقم جدول

الحالة االنشائية 

 للمساكن 

 المجموع رديئة متوسطة جيدة

 15679 2760 1559 11450 العدد

 100 % 17.06 % 9.94 % 73 المؤويةالنسبة 
 معالجة الطالب 2012مراجعة مخطط التهيئة و التعمير  2008المصدر مخطط التهيئة و التعمير 

 :جيدة  وضعية في مسكن  -ا 

 مسيطرة و هي أطرافها، عند بالخصوص المدينة و أنحاء جميع في و موزعة النشأة الحديثة المساكن هي

و  الكلي للمساكن مجموع من% 73  يعادل ما أي مسكن  11450عددها بلغ حيث الحضرة السكنية على

 . والمشاريع السكنات الجماعية   منتظمة سكنية مناطق إطاراغلبها يتمتل في السكنات الفردية المنجزة في 

 

 :متوسط وضعية في مسكن -ب

العمرانية  القطاعات جميع في اإلنشاء، تنتشر و االنجاز ناحية من و بسيطة متوسطة المساكن حالة تكون 

في  تتمثلو  لمدينة السكنية الحظيرة إجمالي من % 9.94 بنسبة أي مسكن 1559 ب عددها قدر للمدينة،

 .بدون رخصة  أنجزتالسكنات التي  كذلكالسبعينات و  ةالفترفي  أنجزتالسكنية القديمة التي  الحضرية
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 :رديئة وضعية في مسكن  -ج

،  اإلنشاء الحسنة المساكن بعد المرتبة الثانية تحتل حيث عالية مدينة الميلية في الرديئة المساكن نسبة تعد

وهي موزعة بين السكن   في المدينة المساكن مجموع من 17 %يعادل ما مسكن، 2760 بلغ فعددها

 في سكنات العشوائية  كذلكو خاصة في الضواحي و  خاألكواالقديم في مركز المدينة و النمط  ياألوروب

 التجهيزات  -4

 و هي مثمتلة في  : ةالتعليميالتجهيزات  4-1

  : التعليم االبتدائيمؤسسات   -أ

اخرى  27مدرسة ابتدائي و  15مدرسة ابتدائية حيت ان بلدية الميلية تتركز بها  42تحتوي المدينة على 

 متفرقة على ضواحي المدينة

 : مؤسسات التعليم المتوسط  -ب

 متوسطة موزعة على مدينة الميلية و ضواحيها  11تحتوي المدينة على  

 : الثانويمؤسسات التعليم   -ج    

 مؤسسات التعليم الثانوي كلها على مستوى المدينة3تحتوي المدينة على  

  : التكوين المهني و التمهين  -د   

 المهني التكوين مركز أن نجد بلديتها و تراب على ستوضع التييوجد بالمدينة مركزين لتكوين المهني 

  للميلية الغربي يتمركز بالجنوب وهو ذلك، عن المسئولة الوحيدة المؤسسة هو للبلدية

 التجهيزات الصحية  4-2

  :المستشفى -ا

 شرق شمال يقع م، وهو 1988 عام إلى منه االستفادة بدأ أنه إال م 1974 منذ المستشفى هذا مشروع ظهر

 حاليا تستفيد التي وهي الدوائر العنصر ،ودائرة معروف ،سيدي ،سطارة الميلية دائرة. الميلية مدينة

  المستشفى هذا من بأكملها

  : الخدمات متعددة العيادات -ب 

 في الفحص تغطية على ساعد الذي االختصاصي الشيء ،بالطب خاصة عيادة ( 11 ) الميلية بمدينة تتوفر

 عيادات ( 08 ) ثمانية فعددها للقطاع الخاص التابعة العام الطب عيادات ،أما المستشفى

 التجهيزات الخدماتية  4-3

 تاريخ يرجع و إدارية بأهمية تتسم أنها ،حيث دائرة مقر تعتبر و الصغرى القبائل إقليم الميلية مدينة تتوسط

 بمقر تتمركز التي اإلدارية الهياكل مختلف بتواجد يسمح ما هذا و م 1956 لسنة دائرة لمستوى ترقيتها

 :يلي فيما خاصة تتمثل و لها المجاورة البلديات في تقل و البلدية

 .هكتار 0.32 مساحته سابقا، عسكرية ثكنة عن عبارة ألنه حيث المنشآت أقدم يعتبر :الدائرة مقر -أ
المجلس  مقر سوى يشمل يعد لم الذي التي الحرية ساحة جانب على المقر هذا يقع :البلدية مقر -ب

 ²م 1200 مساحته ،تبلغ به الملحقة المكاتب بعض ،و البلدي الشعبي ، فيها الحاصلة التطورات رغم
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 يستمر طوال ضغط من يعاني انه إال الوثائق، على المصادقة و االجتماعية الشؤون مصلحة كانفصال

 .مختلفة بلديات من مواطنين استقال نتيجة تقريبا السنة

 مساحة متجاوران يشغالن هما و  المدينةكالهما بمركز  يقع :الهاتفي المركز و المركزي البريد -ج  

 للصكوك آخر فتح فرع ،و( 04 ) رقم العمراني بالقطاع جديد هاتفي مركز يوجد هكتار،كما 0.45 قدرها

 يتعلق ما خاصة و البريد المركزي مركز على الضغط تخفيف في ساعد ،مما( 05 ) رقم بالقطاع البريدية

 . السحب مكاتب

 من يعاني فهو المترددين  لكثرة نتيجة وم  2200 مساحته تبلغ  المدينةبمركز  يقع :االجتماعي الضمان -د

 .كبير ضغط

 :منها األخرى المرافق -ه 

 تتواجد البنوك من مجموعة الكهرباء، و للغاز الوطنية الشركة التعمير، و البناء مصلحة الري، مصلحة

 الغابات،مؤسسة مصلحة الجوية الجزائرية، الخطوط مقر إلى إضافة ،( 05 ) رقم العمراني القطاع في

 األساسي التعليم مفتشيهالتجهيز، و القاعدية المنشآت العقاري،مديرية التسيير و المياه،الترقية توزيع

 الوطني، الدرك المدنية، الحماية مقر:األمنية المرافق من و 05 ) رقم العمراني بالقطاع جميعها تتواجد

 .مقر الشرطة الحضري، األمن محافظة المحكمة،

 أحجام يضم بعضها أن من الرغم على المرافق هذه معظم إلى تفتقر القطاعات كل عامة بصفة

 و الدينية  افيةالثقالتجهيزات  4-5

للنشاطات  قاعة توجد ،كما البلدية السينما،المكتبة قاعة و الشباب دار في تتمثل :الثقافية المرافق -أ

طرف  من به بأس ال استقبال المرافق هذه تعرف حيث الجزائرية للشيبة نادي مثل المختلفة

 .الشبيبة و السكان

 باإلضافة إلى للمواطنين ضرورية بالتأكيد هي و المقابر و المساجد في تتمثل الدينية المرافق -ب

من  أصبح قد و بها اإلنسان و الحيوان لمرور المقابر وتتعرض الكريم، القرآن لتعليم مدرسة

 .المستقبل في السكان حاجة مع تتماشى جديدة لمقبرة مناسب مكان إيجاد الضروري

 إلى إضافة السابع العمراني القطاع في واحد بلدي ملعب يوجد :الترفيهية و الرياضية االستخدامات -ج   

 كمقر أنها تستعمل كما المدينة بوسط رياضية قاعة هناك كبيرة مشاكل من يعاني الذي الملعب هذا

 السكنية، المنطقة قرب المتواجد الرياضة متعدد مركز إلى إضافة.اإلسالمية للكشافة

  خضراء مساحات 4-6

   :مثل الميلية مدينة في مختلفة بأشكال تتواجد 

حيت ان اغلب المساكن الفردية تحتوي على  المساحات الخضراء على مستوى المساكن الفردية-ا

 انشات على حساب المناطق الغابية  التيمساحات خضراء خاصة 
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حيت تكون موجودة في االحياء السكنية  المساحات الخضراء الخاصة بالتجمعات السكانية الجماعية-ب

 الجديدة و اغلبها في حالة سيئة 

ة نتيجة التوسع العمراني و عبارة عن اشجار الكلتوس و هي غابات طبيعية اندمجت مع المدين الغابات-ج

 هكتار   14034البلوط والفلين حيت تتربع على مساحة تقدر ب 

 مفتوحة  فضاءلتحدائق و -د

 مفتوحة مثل  فضاءلتالى حديقة المدينة تحتوي المدينة على حدائق و  باإلضافة

وهي عبارة عن غابة من اشجار الكافور تم تهيئتها   2م 3500وتتربع على مساحة  حديقة الكافور-1       

 بمختلف التاتيتات  

 لكنها مهملة   2م 4000لية تقدر بماوتتربع على مساحة اج   حديقة المحطة- 2      

 الجيوب الخضراء الناتجة عن التوسع العمراني  كذلك

و قد تم إنشائها في  2م 4500و هي تتواجد في مركز المدينة و تحتل مساحة ب حديقة المدينة -3       

    .الفتة االستعمارية 

                                          V   . الشبكات 

   شبكة  الطرق -1

 :الوطنية الطرق 1-1

 الطريق الوطني هما ،و معبدة وجميعها كلم 34.6 مسافة على الميلية مدينة الطرق من النوع هذا يقطع

 منه كلم،و تتخذ 18 مسافة على الميلية مدينة يقطع ،فاألول( 27 ) رقم الوطني الطريق و ( 43 )رقم

 مرورية حركة التي تعرف الطرق من فهو ،لدى سكيكدة والية و جيجل الوالية مقر بين ربط نقطة المدينة

 الطريق من جزء الميلية و مدينة جيجل بين الرابط القسم ،يعتبر لمدينة ا وسط لمروره نظرا ذلك و كثيفة

 .قسنطينة -الميلية-جيجل السريع

مدينة  الطريق هذا المدينة،يربط داخل كلم 12 طول على يمتد الذي ( 27 ) رقم الوطني الطريق بينما

 طريق سريع يعتبر ،كما كلم 90 مسافة على ذلك و الجزائري الشرق عاصمة قسنطينة بمدينة الميلية

 حيث بالرة المنطقة الصناعية أرضية بجانب المدينة من الغربية الجهة في يمر ،و قسنطينة -الميلية-جيجل

 حسن و المدينة على تخفيف الضغط في ساهم ،كما الصناعية للمنطقة المرافقة القاعدية المنشآت من كان

 .قسنطينة مدينة و جيجل مدينة من بكل اتصالها و ربطها

  :الوالئية الطرق 1-2

 96من إجمالي الطرق حيت نميز منها  %  32من خالل الجدول نجد ان الطرق الوالئية في المدينة تمثل 

  رقم ةالوالئي الطريقفقط غير معبدة و في حالة سيئة و تتمثل في  % 04معبدة و في حالة جيدة  و   %

 استصالح عملية عرف انه رغم تانفدور الثانوي للتجمع الجزء العابر وخاصة سيئة بحالة ويتميز (39)

 .الكاولين لمادة الناقلة الشحنات مرور  هو التدهور ذلك على وساعد حديثة،
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منه  جزء تدهور حالة أيضا هو يعرف الذي132 )   (رقم ألوالئي الطريق هو آخر والئي طريق يوجد كما

  الميلية مدينة إلى المؤدية والوطنية الوالئية الطرق في المرور حركة وبخصوص

 الطرق البلدية  1-3

من إجمالي شبكة  % 19.5و هي التي تربط مركز المدينة بمخترق القطاعات الحضرية لبلدية و تمثل 

 في حالة متدهورة او غير معبدة % 40في حالة جيدة و معبدة و  % 60الطرق حيت نميز 

 طرق األحياء و التجمعات السكنية طرق غير مصنفة 

و هي التي تربط التجمع سكني أو األحياء و تكون مخصصة لها و ترتبط مع الطرق البلدية و هي تمثل 

 من إجمالي شبكة الطرق و اغلبها معبدة و في حالة جيدة % 22.7نسبة 

 و تحتوى  ايضا على شبكات اخرى من الطرق و تتمثل في طرق االحياء السكنية و المسالك 

 :التاليكما هو موضح في الجدول 

 يمثل نسبة شبكات الطرق المختلفة و حالتها  : 10الجدول رقم 

طرق االحياء  طرق بلدية  طرق والئية  طرق وطنية  انواع 

 السكنية 

 المجموع  المسالك

Km 

 125 0 31 18.5 40.9 6. 34 طرق معبدة 

نسبة الطرق 

 %المعبدة 

100 96 60.65 88.57 0 81 .16 

طرق غير 

 معبدة

0 9.2 12 04 04 29.2 

نسبة الطرق 

 الغير معبدة

0 04 39.35 11.43 100 18.84 

 154 04 35 30 50.1 34.6 المجموع

 % 100 % 2.59 % 22.72 % 19.48 % 32.47 % 22.11 % النسبة 

 ب معالجة الطالو مديرية االشغال العمومية  : المصدر

  (A.E.P)للشرب الصالحة بالمياه التزود شبكة-2

 : و االستهالك التوزيع عملية و التخزين طاقة
 على تتوزع أصبحت 1995 سنة بعد لكن و واحد خزان على تتوفر الميلية مدينة كانت م 1984 سنة قبل

 خزانات ( 04 )أربعة

 م وهذه الخزانات 7100 لتبلغ بالمدينة الماء تخزين طاقة من سترفع جديدة خزانات  05 إنشاءكما تم 

 بكامل على المدينة للشرب الصالحة المياه توزيع من تمكنت حيث االنجاز في كبيرا تطورا حققت

  العمرانية قطاعاتها

 معظم تمون ،و المياه توزيع و تسيير لمؤسسة التابعة المياه خزانات خالل منو عرف استهالك المياه 

 الصناعي االستخدام غرار على منها األكبر النصيب على السكني االستخدام المدينة،و يستحوذ أجزاء

 هو الميلية بمدينة لالستهالك الفرد معدل أن نجد هذا كل من و األودية من خاص تنقيب يعتمد على الذي

الموجهة  المياه كمية في عجز من تعاني مدينة أن نستنتج. الجزائر في به المعمول المعدل اقل من

 .العجز هذا تغطية على أوشكت قد تكون أن يمكن و السكني لالستعمال
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 شبكة توزيع المياه الصالحة الشرب في مدينة الميلية 06الخريطة رقم 

               
 2008المخطط التوجيهي لتهيئة و التعمير  : المصدر                                  

 :الصحي الصرف شبكة -3

 مفصول أجزاء صحي صرف بنظام مزودة الميلية مدينة (Séparatif) في مشترك و األجزاء بعض في

 من % 60 المقدرة بحوالي المياه تصريف على تعمل رئيسية الصحي للصرف قنوات ثالث توجد. أخرى

 .أخرى مناطق إلى وسعت قد و م 1984 سنة المدينة

 مائية على مجاري بواسطة الجهات بعض في أما قديمة شبكة خالل من يتم األمطار مياه تصريف أما

 ) .مشترك(موحد  نظام ذات قنوات بواسطة العمليتين تتم السكنية للتجزئات بالنسبة الطريق، حواف

 جزء و أرضية مجاري فوق طريق عن األمطار مياه من جزء تصريف يتم الجديدة السكنية المنطقة في و

 .مشتركة أرضية تحت قنوات طريق عن آخر
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 :والهاتف والغاز الكهرباء شبكة-4

 :الطبيعي الغاز شبكة-4-1 

 سكانها كان التي الميلية مدينة الشبكة في طريق عن الطبيعي الغاز استعمال بداية تاريخ هو م 1993 عام

 تبلغها ال التي الجهات أما المدينة معظم أجزاء تشمل الشبكة هذه وأصبحت الغاز، قارورات على يعتمدون

 .أسعارها وارتفاع القارورات ندرة األمرين تعاني تزال فال

 :الكهرباء شبكة-4-2

 ، ينطلق كيلوفولط 60 كمونه فرق العالي للضغط خط بواسطة الميلية بمدينة الكهرباء على الحصول يتم

 .خطين إلى يتفرع أّين المدينة حتى قسنطينة بوالية سمارة عين مدينة من
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الدراسة التحليلية لواقع المساحات :المبحث الثاني 

 –مركز مدينة الميلية –الخضراء 

 

I   -  التعريف منطقة الدراسة 

 

II -    الدراسة التحليلية للمساحات الخضراء على مستوى منطقة

 الدراسة

 

III-  للمساحات الخضراء على مستوى السكنات  الدراسة التحليلية

 الفردية و الجماعية

 

VI-   المساحات الخضراء على مستوى شبكات الطرق 

V -   التدخالتمختلف 

 

IV -   مسؤولية عن الواقع الذي تعيشه المساحات الخضراء في مركز

 المدينة

 



الميلية لمدينة التحليلية الدراسة:  الثالث الفصل  
 

76  

 

 –مركز مدينة الميلية –الدراسة التحليلية لواقع المساحات الخضراء :المبحث الثاني 

I   -منطقة الدراسة تعريف ال 

 

 صورة جوية توضح منطقة الدراسة : 14صورة 

 Google Earth : المصدر

 

 % 14.28تقدر ب  إجماليةهكتار بنسبة  117.25 : اإلجماليةالمساحة 

 نسمة 19067 : عدد السكان

 نسمة في الهكتار 162 : السكانية الكثافة

 موزعة على السكن الجماعي و الفردي كما يلي  % 53.5مسكن بنسبة  3810 : اإلجماليعدد السكنات 

  % 65بنسبة  2478السكن الفردي  - 

  % 35مسكن بنسبة  1335السكن الجماعي 

 مسكن في الهكتار 32.48الكثافة السكنية  - 
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 ))مركز الدراسةالمساحات الخضراء على مستوى مدينة الميلية 

كما  متفاوتو بنسب  بإشكالموزعة  هكتار 2. 10تقدر المساحات الخضراء على مستوى المدينة ب 

 : يلي

 : الطبيعية الخضراءالمساحات  – 1

 2.7الغابات الحضرية المتواجدة على مستوى منطقة الدراسة تقدر ب  إجمالي : الغابات الحضرية -1-1

 هكتار 

 

 : المساحات الخضراء المخططة –2

  : الحدائق العامة -2-1

 .هكتار  1.5على مستوى المدينة و تقدر مساحتها ب  ةمتواجدحدائق عامة  ثالثو تتمثل في 

  : المساحات الخضراء الخاصة بالتجمعات السكنية -2-2

و تتمثل هده المساحات الخضراء في التجمعات السكنية الجماعية و الفردية و تختلف نسبها من حي سكني 

 أخر إلىهكتار و تختلف نسبة تهيئتها من تجمع سكني    1.2 تقدر ب  إجماليةمساحة  تحتل حيت أخر إلى

 : كما هو موضح في الدائرة النسبية التالية

 حالة المساحات الخاصة بالتجمعات السكنية  : 3الثمتيل البياني رقم 

           

 الدراسة الميدانية و االستمارة االستبيانية  :المصدر                              

 :التعليق   

من المساحات الخضراء على مستوى التجمعات السكنية مهملة و في حالة سيئة كما ان  % 55 إننالحظ 

 و هي تقريبا تمثل مختلف التدخالت التي قام بها السكان  مهيأةمنها غير  % 35

المساحات  إجماليمن  % 10جدا حيث ال تتعدى  ضعيفةفي تمثل نسبة  المهيأةالمساحات الخضراء  أما

 .المتواجدة على مستوى التجمعات السكنية 

 

 

مهيئة
10%

غير مهيئة
35%

مهملة
55%
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تمثل المساحات الخضراء الخاصة  وهي : المساحات الخضراء المتواجدة على مستوى المسكن -2-3

 .هكتار  1.3تحتل مساحة تقريبية مقدرة ب بالسكنات الفردية و 

الخضراء المخصصة لمختلف  المساحاتو هي  : المساحات الخضراء الخاصة بالتجهيزات -2-4

حسب موضعها في مركز  أخرى إلىو تختلف نسبها من مؤسسه  والتفافيةالتعليمية و الصحية  التجهيزات

 .هكتار  1.1لها ب  اإلجماليةالخدمية و وضيفتها و تقدر المساحة  أهميتها كذلكالمدينة و 

نسبة من  أعلىو هي  : )و الطرق ) الصفوف المشجرة األرصفةالمساحات الخضراء على مستوى  -2-5

و ايضا ى مستوى الدراسة لكثافة شبكة الطرق عل نطرأمختلف المساحات الخضراء على مستوى المدينة 

 . هكتار 4.4السكنية و تقدر المساحة التقريبية لها ب  اإلحياءان اغلبها مشجرة خاصة طرق 

 

II -   الدراسة التحليلية للمساحات الخضراء على مستوى منطقة الدراسة 

 حدائق على مستوى منطقة الدراسة  ثالثو تتمثل في  : المساحات الخضراء العامة -1

من الجهة  27و هي تقع في مركز منطقة الدراسة بمحادات الطريق الوطني رقم  : حديقة المدينة-1-1

 الشمالية و مقر الدائرة من الجهة الجنوبية و الغابة الحضرية الخاصة بمقر الدائرة

 

 

 الحديقة العامة بمركز المدينة : 15صورة رقم 

 google Earth 2014 : المصدر
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 نالطريقيتقع في الجهة الجنوبية الغربية من مركزك المدينة و نقطة تقاطع  : حديقة المحطة-1-2

اما من الجهة الشرقية محطة نقل المسافرين و من الجهة الغربية التجمع السكني  27و  43الوطنيين رقم 

 بو لعتيقة  الجماعي

 

 حديقة المحطة : 16صورة رقم 

 google Earth2011  :المصدر

 

عند المدخل الشرقي للمدينة و هي حديقة مخصصة  حديقة الكافور تقع : الكافورحديقة  -1-3

لتجمعات السكنية المجاورة لها مثل حي لمريجة و حي عجنق حيث كانت عبارة عن غابة حضرية و 

 نتيجة لطبوغرافيتها المالئمة تم التدخل عليها و تم تهيئتها 

 

 
 حديقة الكافور: 17صورة رقم 

 google Earth 2011 : المصدر
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 الدراسة الحالة الحالية للحدائق العامة  -2

 : يمثل وضعية الحدائق العامة في منطقة الدراسة : 11الجدول رقم 

الحدائق 

 العامة 

التجمعات التي  المساحة  الحالة الحالية 

)مدى تخدمهم 

 )الثاتير

عدد 

السكان 

تي لا

 تخدمهم 

انواع المساحات 

الحضراء 

 الموجودة
 الالزمة  الحالية  التاثيث التهيئة 

حديقة 

مركز 

 المدينة 

و في  مهيأة

حالة جيدة 

لكنها تعاني 

  اإلهمال

 انارة عمومية 

اماكن رمي -

 النفايات 

مقاعد -

 الجلوس 

مقهى و -

 كفيتريا 

 نافورة -

مجسمات -

 بنائية 

4500 

 2م

 

5000  

 2م
 اوت 20حي -

حي بو قعود -

 العربي

حي الضمان -

 االجتماعي 

 05حي -

 جويلية 

 312حي -

6390 

 نسمة

مسطحات -

 خضراء 

 اشجار  -

 نباتات تزيينية -

 شجيرات ارضية -

 

حديقة 

 المحطة 

 عمومية انارة   مهيأة

اماكن رمي -

 النفايات 

مقاعد -

 الجلوس 

 مقهى   -

 3 كفيتريا  -

 نافورة-

اماكن لعب -

 االطفال 

 برقوالت -

 

4000 

 2م

6000 

 2م

 حي بو لعتيقة-

 حي بو مهران -

 حي نضال-

 الشارع الكبير-

 حي حمادة-

 حي المحطة -

7490  

 نسمة

 اشجار النخيل -

 شجيرات ارضية -

مسطحات --

 خضراء 

 نباتات تزيينية -

 

ديقة ح

 الكافور

و في  مهيأة

 حالة سيئة

اماكن -

 الجلوس

 2نافورة -

 

3500 

 2م

3000 

 2م

 عجنق حي -

 حي لمريجة -

3800  

 نسمة

 اشجار الكافور -

مسطحات -

 خضراء

 - 17680 - 14000 11000 - - عوالمجم
 2016الدراسة الميدانية لطالب  : المصدر

 : نجدمن خالل الجدول 

 : حديقة مركز المدينة -1

لكنها تعاني من بعض النقائص و خاصة من جانب الصيانة والرعاية حيث تتوفر و في حالة جيدة  مهيأة 

على جميع المتطلبات من ناحية التاثيث او من ناحية الغطاء النباتي و هي موجهة لتجمعات السكنية القريبة 

مسكن حيت ان عدد السكان  312منها لكنها بعيدة قليال عن بعض التجمعات السكنية مثل حي كحال و حي 

حيث نميز المعدل مقدر و هو عدد كبير يفوق قدرتها حسب مساحتها  نسمة 6390الدي تخدمهم يقدر ب 

 .)متر مربع للفرد  0.8)حسب معيار االمم المتحدة هو لكل نسمة و هو اقل من المعدل   2م 0.7ب 
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 حديقة المدينة  : 19صورة رقم                    مجسم بنائي                              : 18صورة رقم           

 2016 التقاط الطالب : رالمصد                                              2016 التقاط الطالب : المصدر         
  

                          

 فضاء مفتوح في الحديقة  : 20صورة رقم                  

 2016 التقاط الطالب : المصدر                        

 

  : حديقة المحطة -2

في التاثيت و خاصة حاويات رمي القمامة و  نقائصت في حالة جيدة تعاني و مازال ) 2014) حديثا  ةانشا

 أشجارتوى الصيانة يغلب عيها طابع الفضاء المفتوح اما المساحات الخضراء فتتمثل في سعلى م أيضا

الالزمة من  التاتيتاتالنخيل و مسطحات الخضراء و كدا الشجيرات الرضية و تتوفرايضا على جميع 

 .الجلوس و البرقوالت التضليلية  أماكنالعمومية و  اإلنارة

م و حي نضال و  600عنه اال ب البتعدة مثل حي بو مهران حيث الكنية المجاور لألحياءجهة وو هي م

 كدا حي المحطة المجاور لها و التجمع السكني الجماعي بو لعتيقة و يقدر عدد السكان التي تخدمهم ب 

7490 . 
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 .لكل نسمة  2م0. 53حيث نميز معدلللفرد  2م 0.8المقدر ب  أالزمل دللمعو هو عدد كبير بالنسبة  نسمة

 : الكافورحديقة  -3

و التخريب و هي عبارة عن غابة حضرية تم  اإلهمالفي حالة سيئة نتيجة  أصبحتو  2011انشات سنة 

الجلوس  أماكنو هي تتوفر على بعض التاتيتات مثل  ألغابيعلى طابعها  اإلبقاءالتدخل عليها و تهيئتها مع 

من نقص في حاويات القمامة حيث  ضاأيالعمومية لكن اغلبها مخربة و غير صالحة كما تعاني  اإلنارةو 

 بها  األوساخانتشار  نالحظ

نسمة  3800عجنق و حي لمريجة و يقدر عدد السكان التي تخدمهم ب  حيو هي موجهة للحيين السكنيين 

  2م 0 93.حيت يقدر المعدل ب   2م 3500و تعتبر كافية حسب المعدل العام بالنسبة لمساحتها المقدرة ب 

 .لكل نسمة و هو معد مقبول 

 

 حديقة الكافور  : 21صورة رقم                                                   

  2016التقاط الطالب : المصدر                                                  

 

 و الصيانة  رالتسييكبير على مستوى  إهمال نالحظالتحليلية من خالل الدراسة  -

التي تخدمهم )اقل من  األشخاصان المساحة المخصصة لهده الحدائق ال تتناسب مع عدد  نالحظكما  -

 )متر مربع لكل نسمة 0.8

السكنية تبعد  األحياءعدو العدالة في توزيع الحدائق العامة على مستوى منطقة الدراسة حيت ان بعض  -

 .  2و 1ور و حي كحال عمي أوالدكلم مثل حي  3عن اقرب حديقة ب 
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 العمومية قالحدائدراسة مدى فاعلية    -3

 االماكن التي يتردد عليها السكان  3-1 

 التماكن التي يجتمع فيها السكان : 4الثمتيل البياني رقم 

 
 الدراسة الميدانية و االستمارة االستبيانية :المصدر 

 

 التي يجتمع فيها السكان  األماكنراسة الدائرة النسبية التي تمثل من خالل الد

 

 26تليها الغابات الشبه الحضرية بنسبة  % 60ما يتردد عليها السكان بنسبة  األكثرالمكان تعتبر المقاهي 

الى اغلب التجمعات السكنية مثل حي ةالد عميور و حي عجنق و غيرها و اعتبارها  األقرب اباعتباره %

 فضاء مفتوح طبيعي 

تردد على  األكثرفقط من السكان يترددون على المساحات الخضراء وتمثل نسبة الشيوخ الفئة  % 6 أما

 المساحات الخضراء خاصة حديقة مركز المدينة

خاصة عليها الحدائق العامة و  أصبحتتبر اغلب السكان على عن عدم رضاهم بالمستوى التي حيث يع

 مكان مخصصة للمنحرفين و هو السبب الرئيسي لعم التردد عليها  أصبحتمن جهة االمن حيث 

 مدى تردد السكان على المساحات الخضراء و الحدائق العمومية  3-2

 : االستمارة االستبيانية نجداحصاء  من خالل 

 مدى تردد العينة على المساحات الخضراء  : 5الثمنيل البياني رقم 

60%
6%

26%

8%

مقهى  حديقة  غابات شبه حضرية  اماكن اخرى



الميلية لمدينة التحليلية الدراسة:  الثالث الفصل  
 

84  

 

 
 االستمارة االستبيانية :المصدر 

  نالحظمن خالل الدائرة النسبية 

و يعود السبب الرئيسي لغياب االمن بها و كدا بعد المسافة بين  أبدامن السكان ال يترددون عليها  %25  -

 .عميور و حي كحال أوالدحي وهي السكنية  لألحياءالمسكن و هده الحدائق بالنسبة 

 .المساحات الخضراء لدى السكان  ثقافةغياب  أيضاكما يمكن القول  -

لتجاهل  األسبابعلى اغلب الحدائق من بين  النظافةالحالة المزرية لحديقة الكافور و غياب  أنكما  -

 .السكان لهده الفضاءات 

و يعود السبب الى غياب  األحيانمن السكان يترددون على الحدائق يترددون عليها في بعض  % 51 - 

يحة الكهول حيت يعتبر تخصيص وقت دائم لزيارة المساحات الخضراء غير ممكن و الوقت و خاصة شر

 .صل الى المستوى المطلوب و يفضلون زيارة الغابات الحضرية تال الحدائقايضا قناعتهم بان مستوى 

الدين يقصدونها  الجامعي  و خاصة فئة الشباب أسبوعياعلى الحدائق العامة  ددونمن السكان يتر % 12 -

 .و التمتع بالطبيعة الخضراء من اجل تغيير الجو  األسبوعفي عطلة نهاية  عمن اجل االجتما

من السكان يترددون على الحدائق العامة يوميا و خاصة الشيوخ و السكان المجاورة سكناتهم الى  % 12 -

 . إليهاالوحيد و قرب المسافة  مالذهمهده الحدائق حيث يعتبر 

 

 

 

 

 

 

يوميا
12%

اسبوعيا 
12%

احيانا
51%

ال يترددون عليها
25%
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III-  و  على مستوى السكنات الفرديةللمساحات الخضراء  الدراسة التحليلية

 الجماعية

على العينة القاطنة في السكنات الفردية في  دراسة االستمارة االستبيانية من خالل الخرجات الميدانية و

 : مركز المدينة و جدنا

 

 نسبة السكنات الفردية التي بها مساحات خضراء  : 6 الثمنيل البياني رقم -

 
 الدراسة الميدانية و االستمارة االستبيانية  :المصدر                    

 خاصة بالمنزل من السكنات الفردية بها مسحات خضراء  % 71 -1

تجزاءات السكنات الفردية و مخطط  إطاراغلبها في السكنات الفردية الجيدة و التي انشات في  تتمثلو 

 20و حي نضال و حي حي بومهران والمثمتلة في كل من Z.H.U.N)    ) الجديدة الحضرية السكنية

 . أوت

  تزينيهو نبتات  أشجارو تعتبر هده المساحات الخضراء عبارة 

 كما انه في بعض السكنات الفردية المتمثلة في الفيالت لديها حدائق خاصة بالمنزل 

  2م100و  2م 5و ما بين  أخر إلىو تتفاوت نسبة المساحات الخضراء الخاصة بالسكنات الفردية من منزل 

 .بالنسبة للفيالت 

 

موجودة 
71%

غير موجودة 
29%
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 المساحات الخضراء على مستوى  : 23المساحات الخضراء                         صورة رقم  : 22صورة رقم         

  )السكن الفردي)التحصيصات      المنزل نمط الفيالت                                                               

 2016التقاط الطالب : المصدر                                            2016التقاط الطالب : المصدر          

 

 

  من السكنات الفردية ال تحتوي على مساحات خضراء خاصة بالمنزل  % 29 -2

التي مازالت موجودة النمط االستعماري او التقليدي  ذاتحيث ان اغلب هده السكنات هي السكنات القديمة 

 النمط التجاري مثل سكنات حي الشارع الكبير  ذاتالسكنات الفردية  كذلكو 

                  
 السكنات الفردية التي ليس بها مساحات خضراء 24صورة رقم 

 ))شارع بو قعود العربي

 2016التقاط الطالب : المصدر
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  منطقة الدراسة الفضاءات المفتوحة على مستوى -1

 الفضاءات المفتوحة على مستوى التجمعات السكنية : 07الثمنيل البياني رقم

 
 مخطط التهيئة و التعمير و معالجة الطالب : مصدر

 : من خالل التمثيل البياني نجد

 . % 63 تمثلالمساحات الخضراء  أومفتوحة  تافضاءالتي بها   التجمعات السكنية الفردية -

 . % 37مساحات خضراء و تمثل نسبة  أوالتجمعات السكنية الفردية التي ليس بها فضاءات مفتوحة  -

 . % 40مساحات خضراء و تمثل نسبة  أوالتجمعات السكنية الجماعية التي بها فضاءات مفتوحة  -

 . % 60مساحات خضراء و تمثل نسبة  أوالتجمعات السكنية الجماعية التي ليس بها فضاءات مفتوحة  -

و غابات الجلوس  أماكنو  األطفاللعب  أماكنو تتمثل هده الفضاءات المفتوحة في مساحات خضراء و  

 : حضرية  كما هو ممثل في الدائرة النسبية التالية

             الفضاءات المفتوحة الموجودة : 08البياني رقم يلثالتم

 

 الدراسة التحليلية لالستمارة و الخرجات الميدانية : مصدر

 أشجارمن الفضاءات المفتوحة الموجودة عبارة عن مساحات خضراء و هي عبارة عن  % 46 أننميز  -

  . و مسطحات خضراء و نباتات تزيينية

0

5

10

15

20

25

التجمع السكني الفردي  التجمع السكني جماعي

الموجودة 

غير موجودة 

مساحات خضراء
46%

اماكن اللعب
24%

اماكن الجلوس
21%

اماكن اخرى
9%
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 . )في غابات طبيعية )غابات حضرية  تتمثلالعينة  إجاباتمن  % 9 أن أيضاكما نميز  -

من نسبة الفضاءات المفتوحة و هي عبارة  % 21للجلوس فتمثل نسبة  المخصصةالمفتوحة  األماكن أما -

 .فضاءات مفتوحة مخصصة للجلوس و التجمع 

م مساحة  % 24و مالعب الرياضية للشباب تمثل ما نسبته  األطفال أماكن لعب أن نالحظكما  -

 الفضاءات المفتوحة

 و يمكن توزيعها على التجمعات السكنية في مركز المدينة كما يلي 

 على مستوى التجمعات السكنية الفردية  1-1

 : نجد األرضخالل االستمارة االستبيانية و مخطط شغل من 

و  % 63 تمثلالمساحات الخضراء  اوالتي بها فضاءات مفتوحة   الفردية التجمعات السكنية -1

 : التالية اإلحياءهده التجمعات السكنية في  تتمثل

النمط الفردي التي توجد بها فضاءات مفتوحة و مساحات  ذاتالسكنية  اإلحياء يمثل : 11الجدول رقم 

 .خضراء

 األحياء
عدد 

 السكنات

عدد 

 السكان
ضاءات و فال المساحة الحالة الحالية

المساحات 

الخضراء 

 جودةوالم

نوع التاتيت  كافية  التهيئة

 الموجود

 الالزمة الحالية

غير  1550 310 حي نضال

و  مهيأة

 مهملة

غير  

  ةكافي

 إنارة-

 عمومية 

رمي  أماكن-

 القمامة

350 1200 

 

 2م

لعب  أماكن-

 األطفال

 أشجار-

 

حي بو 

قعود 

 العربي

غير  مهملة 1160 232

 كافية

 أماكن-

 الجلوس 

 اإلنارة-

 العمومية

150 900 

 2م

 صفوف مشجرة-

 اماكن اللعب-

 مساحات خضراء-

حي 

 التينيس

غير  725 145

 مهيأة

غير 

 كافية

 إنارة-

 عمومية

رمي  أماكن-

 القمامة

200 500 

 2م

 أشجار-

 لعب أماكن-

 حي عجنق
غير  1300 260

  مهيأة

 غابة حضرية-     - 4000 ال يوجد كافية

 20حي 

  اوت 

و  مهيأة 1210 242

 مهملة 

 عمومية إنارة- كافية 

 أماكن-

 الجلوس

حاويات رمي -

 القمامة

 

5004 

 2م

 صفوف مشجرة- 

 مساحات خضراء-

حديقة مركز -

 المدينة
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حي 

 المحطة

 أماكن- كافية  مهيأة 950 190

 الجلوس

 عمومية إنارة-

رمي  آماكن-

 القمامة

 4000 

 2م
 

 

 عامة حديقة-

 ))حديقة المحطة

 أشجار-

حي والد 

 عميور

غير  1235 247

 مهيأة

 كافية
 غابة حضرية-     - 2500 ال توجد

 و الدراسة الميدانية  07-05مخطط شغل االرض  :المصدر

 % 37التجمعات السكنية الفردية التي ليس بها فضاءات مفتوحة او مساحات خضراء و تمثل نسبة  -2

 : التالي 12الممثلة في الجدول السكنية  األحياءفي  تثملو

 عدد السكان عدد السكنات األحياء
 نسمة

المساحة 

الالزمة حسب 

 عدد السكان

 2م 1500 1965 393 حي بومهران

 2م 1300 1625 325 حي الشارع الكبير

 2م 500 655 131 1حي كحال 

 2م 1000 1265 253 حي الضمان االجتماعي

  النمط الجماعي ذاتالتجمعات السكنية   1-2

 النمط السكن الجماعي  ذاتيمثل التجمعات السكنية  13الجدول رقم 

عدد  األحياء

 السكنات
عدد 

 السكان
الفضاءات و  المساحة الحالة الحالية

المساحات الخضراء 

نوع التاتيت  كافية التهيئة الموجودة

 الموجود

 الالزمة الحالية

 312حي 

 مسكن

312 1560 - -  - 1200

 2م

 غير موجودة -

حي 

 لمريجة

 مهيأة 2500 500

 ومهملة 

 عمومية  إنارة- كافية

مقاعد -

 الجلوس

رمي  أماكن-

 القمامة

3500 

 2م

 

   - 

 حديقة الكافور-

 خضراءمسطحات -

  حضريةغابة -

 األطفاللعب  أماكن-

 05حي 

 جويلية

 مهيأة 1200 240

و 

غير 

 كافية 

 عمومية  إنارة-

رمي  أماكن-

350 900 

 2م

 مسطحات خضراء -

 األطفاللعب  أماكن-



الميلية لمدينة التحليلية الدراسة:  الثالث الفصل  
 

90  

 

 اشجار- القمامة مهملة

 مهيأة 800 160 حي حمادة 

 ومهملة 

غير 

 كافية

 - 700 

 2م

 غير موجودة 

 

حي بو 

  لعتيقة 

 ةكافي مهيأة 600 120
 عمومية إنارة

 الجلوس أماكن

 كفتريات 

 برقوالت 

4000 

 2م

- 
  حديقة المحطة -

 مسطحات خضراء

  األطفاللعب  أماكن

  05-04رة الميدانية والخرجات الميدانية و مخطط شغل االرض المصدر االسثما

 : نجد 13 12و 11من خالل دراسة الجدول 

من المجموع الكلي للتجمعات  % 63جمعات السكنية التي بها مساحات فضاءات مفتوحة تنسبة ال تمثل -

و لكنها مهملة حيث نميز الحياء السكنية المجاورة للحدائق  مهيأةمخططة و  أغلبيتها أنالسكنية الفردية 

ها هي التي تتكون ب )الموجودة على مستوى و كدا التي بها جيوب حضرية )عبارة عن غابات حضرية 

 كما يلي المساحات الخضراء كافية 

الفضاءات المفتوحة و المساحات الخضراء مخططة و مهيئة لكنها مهملة و في حالة  : أوت 20حي  -

و هي موجهة لتجمعات السكنية  2 م 3500في حديقة مركز المدينة التي تتربع على مساحة  تتمثلسيئة و 

 . األطفاللعب  أماكنو  األشجارو كدا  القريبة منها 

و هي موجة  2م 2000قريب من حديقة المحطة و التي تتربع على مساحة  األخرو هو  : حي المحطة -

على مستوى  األشجارو جود  كذلكلتجمعات السكنية القريبة منها مثل حي بو مهران و حي حمادة و 

 .األطفاللعب  أماكنالطرق السكنية و  أرصفة

و  )بها مساحات خضراء و المثمتلة في الغابة حضرية )جيوب فارغة  : حي والد عميور و حي عجنق -

و مستوى االنحدار بها و تعتبر هده  الطبوغرافيةلصعوبة  نطرأو   2م 4000تتربع على مساحة تقدر ب 

 . مهيأةللسكان المنطقة وهي غير  مالذاالغابات الحضرية 

 

 ))حي بو لعتيقة  يالجماعلعب األطفال التجمع السكني اماكن  25صورة رقم 

 2016   التقاط الطالب : المصدر
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فغلب هده  أو التي بها فضاءات مفتوحة و مساحات خضراء و غير كافيالسكنية  ألحياءبالنسبة  أما -   

الفضاءات المفتوحة و  أماكنالتحصيصات السكنية التي لم تكن تراعي  إطارفي  أنجزتهي التي  األحياء

المساحات الخضراء على مستوى المسكن فقط  و  بإنشاءالمساحات الخضراء و التي كانت تلزم فقط 

 . األشجارالمناطق خضراء و غرس  إنشاءاغلب هده المساحات انشات من طرف السكان و تدخالتهم في 

من المساحات  أهمتعتبر العقار المبني النشاط التجاري التي  ذاتالتجمعات السكنية الفردية  كذلكو  -   

 .ندرة العقار في مركز المدينة  كذلكالخضراء العتبارات تجارية و 

 ذاتفي حي الشارع الكبير  تتمثلالسكنات التي ليس بها فضاءات مفتوحة او مساحات خضراء و  أما -   

ندرة  كذلكمن المساحات الخضراء العتبارات تجارية و  أهمالنشاط التجاري التي تعتبر العقار المبني 

 . العقار في مركز المدينة

    

 ))مهملة لاألطفالعب  أماكن : 27صورة رقم           حي حمادة 26  رقم صورة            

 جويلية  05حي         2016  التقاط الطالب : المصدر            

  2016  التقاط الطالب : المصدر                                                                                          

عدم و جود العقار  إليو يعود السبب التحصيصات السكنية  إطارفي  انشأحي بو مهران الدي  أيضا -  

 .للكثافة السكنية الكبيرة  نطرأ

التي توجد بها مساحات خضراء او فضاءات مفتوحة و النمط السكن الجماعي  ذاتالتجمعات السكنية  -  

لغياب المساحات الخضراء على مستوى  نظراحديثا من طرف السلطات  أنجزتالتي تعتر اغلبها 

و  جويلية 05عدم مطابقة المخططات و تتمثل في حي  كذلكالتخطيط العمراني خالل فترة السبعينات و 

 . أوت 20كدا حي 

الفضاءات  أوفي صيغة سكنات عدل التي تعتبر المساحات الخضراء  انشأحي المريجة الدي  أما -   

 إجماليةانشات له حديقة الكافور التي تتربع على مساحة  كذلكالمفتوحة جزء من تخطيط التجمع السكني و 

 .األمنو غياب  اإلهمالتعاني من  كنها و ال مهيأةو تعتبر غابة حضرية  2م 5000تقدر ب 

 .فضاءات مفتوحة  أوالمناطق التي ليس بها مساحات خضراء 
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VI-   المساحات الخضراء على مستوى شبكات الطرق 

و بلدية و  والئيةالطرق  كذلكو  ظنيةفي الطرق و  المتمثلةتحتوي منطقة الدراسة على بنية تحتية مهمة و 

  : في الجدول التالي ممثلةالسكنية و غلبها في حالة جيدة و معبدة و  األحياءطرق  أيضا

 حالة انواع  الطرق الموجودة  : 14الجدول رقم 

حالة  طول و حجم الطريق  نوع الطرق 

 الطريق 

 النسبة 

 العرض الطول 

في الطريق  تتمثلو  : مزدوج-1 كلم 11 رق الوطنية طال

و يتراوح عرضه  27الوطني رقم 

 .متر 20حتى  16

و يتمثل في الطريق  : أحادي-2

عرضه  حيتراوو  43الوطني رقم 

 متر 12و  8بين 

في حالة 

جيدة و 

 معبدة

20.3 % 

يتراوح طوله ما بين  أحاديطريق -1 كلم  9 الئية والطرق ال

 متر  12 و 8

 طريق مزدوج – 2

في حالة 

جيدة و 

 معبدة 

16.6 % 

اغلبها في  متر  8عرضه  أحاديطريق  كلم 12.5 الطرق البلدية 

 حالة جيدة 

23.2 % 

اغلبها في  متر   6عرضها ال يتعدى  كلم 22 السكنية  األحياءطرق 

 حالة جيدة 

39.9 % 

 % 100  -       -                         كلم  54 المجموع 

 05مخطط شغل االرض مركز المدينة  : المصدر

 :نسبة الطرق المشجرة  - 1

شبكة الطرق  أنواعالتمثيل البياني الدي يبين  إنشاءتم  األرضمن خالل الدراسة الميدانية و مخطط شغل 

 : و طول الطرق المشجرة و الغير مشجرة منها كما يلي

 غير مشجرة كلم –مشجرة –انواع الطرق الموجودة : 09 التمثيل البياني رقم

 
 مخطط التهيئة و التعمير و الدراسة الميدانية  : المصدر
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 : من خالل التمثيل البياني نجد

منها  % 73 أنحيت الطرق في منطقة الدراسة  إجماليمن  % 20نسبة  تمثل : الطرق الوطنية -1

 مشجرة حيت يوجد 

النخيل و  بأشجارانه مشجر في المنتصف  نالحظحيت  27 رقم على مستوى الطريق الوطني

 مساحات خضراء 

 اغلبه مشجر على الجانبين  أن نالحظحيت    43على مستوى الطريق الوطني

        
 27الطريق الوطني رقم  : 28صورة رقم  43الطريق الوطني رقم  : 27صورة رقم         

 2016التقاط الطالب : المصدر                                         2016التقاط الطالب  : المصدر          

 

  طول طريق المحطة  43  و غلبها في الطريق الوطني رقم % 27نسبة  تمثلالطرق الغير مشجرة و 

 % 47شبكة الطرق في منطقة الدراسة حيث ان  إجماليمن  % 16و تمثل نسبة  :  الوالئيةطرق ال -2

 غير مشجرة  % 53منها مشجرة  و 

 المشجرة منها اغلبها تتمثل في الطرق الشوارع التجارية كالشارع الكبير و شارع بو قعود العربي  

  الضاحيةفي الطرق ربط التجمعات السكنية في  تتمثلالغير مشجرة منها 

 
             

 132الطريق الوالئي   : 29صورة رقم  

 2016التقاط الطالب : المصدر
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شبكة الطرق و هي التي تربط التجمعات  إجماليمن  % 23.2و هي تمثل نسبة  : الطرق البلدية  -3  

 غير مشجرة  % 58و  منها مشجرة  % 42 أنالسكنية و الضواحي حيت 

غلبها مشجرة  أنحيت  % 39.9نسبة من شبكة الطرق بنسبة  اعليو هي تمثل  : الحياء السكنيةطرق -4

في بعض  األشجارالسكنية من غرس هده  األحياءو يعود دلك لتدخالت التي قام به سكان  % 64بنسبة 

 .السكنية و خاصة الفدية منها  األحياء

 

 طرق اإلحياء السكنية المشجرة : 30صورة رقم 

 ))حي بو مهران

 2016التقاط الطالب : المصدر

 

                   

  التجهيزات و الخدمات المساحات الخضراء على مستوى -2     

اغلب  أن نالحظالبيئية و الصحية و خاصة من الجانب النفسي  ألهميتها نظرا : التجهيزات التعليمية  

 أخرى إلىتتوفر بها مساحات خضراء و تختلف نسبها من مؤسسة  األطوارالتجهيزات التعليمية في جميع 

  : كما هو مبين في الجدول التالي

 يوضح نسب المساحات الخضراء في المؤسسات التعليمية : 15الجدول رقم 

المساحة المخصصة للمساحات  المؤسسات التعليمية 

 بالمتر مربع  الخضراء

 التعليم االبتدائي 

 مرسة عيمر برهوشة  -

 ابتدائية كحال عبد لعزيز-

 عبد القادر  األميرابتدائية -

 مريمش الزهرة  ةابتدائي-

 ابتدائية قليل السعيد -

 ابتدائية حجلة علي -

 ابتدائية بو شريط احمد -

 ابتدائية  قطاس عبد الرحمان  -

 ابتدائية خلفاوي رابح -
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 1560 المجموع

 التعليم المتوسط 

 متوسطة زويكري محمد  -

 متوسطة كحال عبد لعزيز -

 متوسطة بغيجة احمد

 متوسطة لحمر-

  التهذيبمتوسطة -

 متوسطة بكيري محمد -

 

 

750 

250 

300 

280 

200 

280 

 2060 المجموع 

 التعليم الثانوي

 ثانوية محمد الصديق بن يحي -

 ثانوية هواري بو مدين -

- 

 

850 

700 

 

 1550 المجموع

 التكوين المهني و التمهين 

- 

 

2500 

 1500  القرآنيةالمدرسة 

 9170 الكلي المجموع

 المصدر مخطط التهيئة و التعمير و معالجة الطالب 

  : التعليق

اختالف في نسبة المساحات الخضراء على مستو ى المؤسسات التعليمية في  نالحظمن خالل الجدول 

كل من ابتدائية خلفاوي رابح وابتدائية حجلة  ياالبتدائعلى مستوى التعليم  نالحظحيت  األطوارجميع 

المؤسسات التعليمية في  أقدمعلي نقص في المساحات الخضراء على مستواها و يعود دلك لكونها من 

 حيت لم يراعي فيها هدا الجانب  الستقاللالمدينة مند وقت 

رتفعة بالمقارنة نسبة المساحات الخضراء على مستوى متوسطة زويكري محمد م أن أيضاكما نالحظ 

الجزء الغير مبني عبارة الغابة  أنبنيت على حساب الغابة حيت  أنهاحيت بالمختلف المتوسطات 

 الحضرية التي كانت موجودة و تم تهيئتها 

 جيدفي المستوى  القرآنيةباقي النسب الخاصة بالتعليم الثانوي و مركز التكوين المهني و المدرسة  أما

 التي تضمهم كل مؤسسة  التالميذبالمقارنة بعدد 
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 المساحات الخضراء على مستوى : 31صورة رقم 

 )المؤسسات التعليمية  )متوسطة لحمر 

 التقاط الطالب : المصدر

 و التعليمية و الصحية ماتية المؤسسات الخد 2-1

 : 16ممثلة في الجدولتعتبر المساحات الخضراء ضرورية في تخطيط مختلف التجهيزات العمومية 

المساحة المخصصة للمساحات  ؤسسات الخدميةالم

 الخضراء

 مقر الدائرة-

  1مقر البلدية  فرع 

  2فرع البلدي -

 البريد و المواصالت -

 الضمان االجتماعي -

 البنك الخارجي -

 البنك الداخلي -

 المحكمة  -

 مصلحة الضرائب -

 الكهرباء و الغاز  مصلحة-

 غابة حضرية  2م 12000

 ال توجد

 2م 120

 2م 150

 2م 300

 2م 150

 2م 150

 2م 200

 ال توجد

 ال توجد

  المؤسسات الترفيهية و الرياضية 

  1دار الشباب -

  2الدار الشباب -

 مسبح مغطى  -

  تالرياضياقاعة متعددة -

  االسينم-

 2م 700

 2م 320

 عبارة عن غابة حضرية  2م 3000

 عبارة عن غابة حضرية 2م 2500

 ال توجد

  المؤسسات الصحية 

  1مستوصف -

 2مستوصف -

 عيادة متعددة الخدمات -

 ال توجد

 2م 200

 عبارة عن غابة حضرية 2م 3000

 2م 22790 المجموع الكلي للمساحات الخضراء
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و  االسينمبعض التجهيزات ال تتوفر على مساحات خضراء مثل قاعة  أن نالحظمن خالل الجدول 

العقار فيه  أندلك لكونها متوضعة في مركز المدينة حيت  والغازمصلحة الضرائب و مصلحة الكهرباء 

 انادر فيه

V -  مختلف التدخالت 

 خالت على الفضاءات المفتوحة و المساحات الخضراءالتد -1

 السكنية من طرف السكان  األحياءالتدخالت على الفضاءات المفتوحة و المساحات الخضراء في 

 التدخالت على الفضاء الخارجي  : 10 الثمتيل البياني رقم

 

 االستمارة االستبيانية : المصدر

 التعليق 

  : من خالل التمثيل البياني نجد

من سكان السكنات الفردية قاموا بتدخالت على الفضاءات  % 36 : على مستوى السكنات الفردية -1

 التالية  األحياءالسكنية و متمثلة في  لألحياءالخارجية 

  أوت 20حي -

 حي بو قعود العربي -

 حي التنيس  -

من سكان السكنات الفردية لم يقوموا بتدخالت على الفضاءات الخارجية حيت نميز في هده  % 64

 و جود مساحات خضراء كافية او غير موجودة نهائيا  األحياء

36%

73%

64%

27 %

قاموا بتدخل  لم يقومو بالتدخل 

التجمعات السكنية الفردية  التجمعات السكنية الجماعية
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حيث ان  ثقافيلدى سكان التجمعات السكنية الجماعية وعي بيئي و   نالحظ : التجمعات السكنية الجماعية

الفضاء الخارجي او غرس  تنظيفمن سكان قاموا بتدخالت على الفضاءات الخارجية  سواء في  % 83

  األشجار

ات السكنية الجماعية لم يقوموا بتدخالت على الفضاء الخارجي و دلك لوجود من سكان التجمع % 27

 الفضاءات المفتوحة مثل حي المحطة و حي لمريجة  أوالمساحات الخضراء 

 : التدخالت أنواع 1-1

 االستمارة االستبيانية و الخرجات الميدانية وجدنا  اإلحصاءمن خالل عملية 

 التدخالت على الفضاء الخارجيانواع : 11 الثمتيل البياني رقم

 

 و الخرجات الميدانية   االستمارة االستبيانية : المصدر

 التعليق 

 البياني نجد التمثيلمن خالل 

 المظهرتشوه  إلىو يعود دلك  % 46بنسبة الفضاء الخارجي  تنظيفاغلب التدخالت كانت من اجل  - 

 البيئة المعيشية  األوضاعو تردي  أمراضو ما نتج عنه من  األوساخالسكنية و انتشار  لألحياءالخارجي 

 بها 

السكنية  األحياءو خاصة على مستوى  % 24بنسبة  األشجارعلى غرس  أيضاكما كان التدخل  -

 افة نظرة جمالية على الحي لنقص التهيئة بها ظالجماعية مثل حي حمادة و كان الهدف منها ا

و غرس الشجار خاصة على  إنشاءلبلدية حيت قامت بتدخالت على مثل االهيئات المحلية  كذلكو  -

 و الطرق و الشوارع التجارية  األرصفةمستوى 

استغالل المساحات 
الشاغرة 

14%

غرس االشجار
24%

اشاء مساحات 
خضراء

2%

تهيئة المساحات 

الخضراء الموجودة

14%

تنظيف الفضاء 
الخارجي

46%
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تهيئة المساحات الخضراء بالنسبة للمناطق السكنية التي بها مساحات خضراء وهي مهملة من طرف  أما -

 أنعليها حيت  المحافظة لبالسكان للقيام بعملية التدخل من اج أدىالسلطات لغياب الصيانة و المتابعة مما 

حيث أن اغلب هده التدخالت من من التجمعات السكنية التي بها مساحات خضراء قاموا بتهيئتها  % 14

 طرف السكان األحياء و لجنة الحي 

اغرة و التي كان من التجمعات السكنية قاموا بتدخالت من اجل استغالل المساحات الش % 14 أنكما  -

الجزائر  منظمةالمحلية و المتمثلة في  تالهيئابمبادرة من طرف اغلبها مساحات و فضاءات مفتوحة  

  البيضاء

فقط من اسكان  % 2 أننسبة ضعيفة جدا حيت  تمثلمساحات خضراء في  بإنشاءالتدخالت  أما -

التي  ةالسكني األحياءمساحات خضراء و هي متمثلة في  إنشاءالتجمعات السكنية قاموا بتدخالت من اجل 

 البيئية و الجمالية  ألهميتهاليس بها مساحات خضراء و دلك 

 :عن عمليات التدخل  ولونؤالمس 1-2

 المسؤولين عن عمليات التدخل : 12الثمتيل البياني رقم 

 

 االستمارة االستبيانية و المقابالت مع المسؤولين المعنيين  : المصدر

 :التعليق 

 تالتدخالمن  % 50 أنالسكنية  حيث  األحياءفي مختلف التدخالت و خاصة في  الغالبةالسكان  يمثل -

و التي تعتبر المسؤولة  % 9لجنة الحي بنسبة  إلى ةباإلضافعلى الفضاءات الخارجية بمبادرة من السكان 

 .عن مختلف انشغاالت السكان لكن دورها يبقى محدود 

و كان اغلب تدخالتها على مستوى الطرق الشوارع  % 9البلدية ساهمت بتدخالتها بنسبة  أنكما  -

 .و تهيئتها  األشجارالتجارية بغرس 

المتمثلة في الجزائر البيضاء و الجزائر الخضراء و هي عبارة عن مؤسسات خاصة  األخرىالهيئات  -

الفضاءات العمومية و تهيئة المساحات الخضراء و العناية بها و يمكن اعتبارها الموكلة  تنظيفتعمل على 

ة البلدية من خزين يأتيمن طرف السلطات المحلية على العناية بالفضاءات المفتوحة كون الدعم المالي لها 

سكان الحي 
50%

لجنة 
الحي 

9%

البلدية 
9%

هيئات اخرى
32%
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و اغلب تدخالتها على الفضاءات المفتوحة و المساحات الخضراء و  % 32نسبة تدخلها تقدر ب  إنحيث 

 .الغابات الحضرية الموجودة  لدلك

 :التدخل  إلى أدتالتي  سبا األ 1-3

 االستمارة االستبيانية وجدنا  إحصاءمن خالل العينة المدروسة و 

 اسبا  التدخل : 13 الثمتيل البياني رقم

 
 و المقابلة مع المسؤؤلين  االستمارة االستبيانية  : المصدر

 :التعليق 

المساحات الخضراء تختلف  أوعلى الفضاءات المفتوحة  لالتدخ أسباب أنالبياني نجد  التمثيلمن خالل 

  : في األسبابحسب نوع التدخل من طرف السكان و تكمن هده 

التدخل على الفضاءات  أسبابمن  % 36نسبة  تمثلحيت   : الخارجي لتجمعات السكنية المظهرتشوه  -

 الفضاء الخارجي لهده التجمعات  تنظيفيوفقها في ا الخارجية و م

التدخل و دلك لدور المساحات الخضراء على  أسبابمن  % 29حيت تمثل نسبة  : نضرة جمالية إضافة -

 إنشاءيوافقها في عمليات غرس الشجار و  السكنية و هو ما لإلحياءجمالية  نظرةصورة و  إعطاء

 السكنية.مساحات خضراء على التجمعات 

على المساحات  المحافظةالمكلفة بتهيئة و  تالهيئا كذلكغياب السلطات المحلية و  : غياب السلطات -

لمساحات الخضراء المتواجدة و و تهيئة ا إنشاءالقيام بعمليات التدخل في  إلىبالسكان  أدىمما الخضراء 

المشكلة في غياب  أنمن السكان يرون  % 21 أنمهملة نظرا لعدم قيام البلدية بدورها حيث  أصبحتالتي 

 .السلطات و سوء عمليات التسيير و المراقبة مما نتج عنه هدا الواقع 

 أواحية البيئية نالكبرى للمساحات الخضراء من ال األهمية أيضا األسبابو من بين  : العمرانية  األهمية -

المستوى الفكري و  عارتفاالعتبارها احد مؤشرات التحضر و  كذلكالصحية على السكان و  أوالمعمارية 

 .التدخل  أسبابفقط من  % 14لسكان حيث تمثل نسبة  الثقافي
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IV -   المدينةمركز تعيشه المساحات الخضراء في  الذيمسؤولية عن الواقع  

 هدا الواقع  إلى أدتالتي  ا بساال -1

تعيشه المساحات  الذيالواقع  إلى أدتالتي  األسباب أنمن خالل دراسة االستمارة االستبيانية نجد 

 : الخضراء على مستوى منطقة الدراسة متفاوتة النسب حسب التمثيل الدائرة النسبية التالية

 اسبا  واقع المساحات الخضراء : 14 الثمتيل البياني رقم

  

 االستمارة االستبيانية و المقابالت مع المسؤولين المعنيين  : المصدر

 : التعليق

بنسبة تقدر  المساحات الخضراء لدى السكان ثقافةهدا الواقع هو غياب  إلى أدتالتي  األسباب أهممن   -

 أنال حيث  أوو يتضح هدا من خالل عدم مباالتهم بالمساحات الخضراء سواء كانت موجودة   % 37 ب

عدم فعاليتها النخفاض التردد غليها من  كذلكو  لاإلهماالمساحات الخضراء الموجودة اغلبها يعاني من 

 طرف السكان 

حيث ان اغلب  % 32بنسبة  على المستوى المسؤولين المباشرين في عمليات التهيئة: سوء التخطيط  - 

كبيرة بالمساحات الخضراء حتى و لو كانت مبرمجة على مستوى  أهميةمشاريع السكنية المنجزة ال تولي 

 إلغاءو بسبب نقص التمويل المالي يلجا المسولين على  األرضمخطط شغل  أومخطط التهيئة و التعمير 

و دورها  أهميتهاالحيز المبني ودلك  على حساب   ةبالنسبتقليص نسبتها بالمقارنة  أو التهيئاتمختلف 

 .الكبير 

انعدام العقار و ندرته داخل القطاع  أنحيث  % 31بنسبة السباب  أهممن  أيضاو هو  : انعدام العقار - 

الحضري جعل عمليات التخطيط المساحات الخضراء من اكبر تحدياتها خاصة على مستوى منطقة 

لمختلف المشاريع السكنية و الخدماتية دون  أهميةالدراسة و التي تعتبر مركز المدينة حيت تولي البلدية 

 . ة للسكان و خاصة في المناطق التجاريةالمساحات الخضراء كما هو الحال بالنسب مراعاة

 

سوءالتخطيط
32%
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31%

غياب تقافة 
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 : التسيير  -2

 : نجدمن خالل دراسة االستمارة االستبيانية 

 مسؤولية التسيير  :  15 الثمتيل البياني رقم

 

 االستمارة االستبيانية و المقابالت مع المسؤولين المعنيين  : المصدر

 التعليق 

 : كما يلي حسب االستمارة االستبيانية الخضراء  تتسيير المساحاتقع مسؤولية 

مسؤولية تسيير المساحات الخضراء تقع على عاتق البلدية و الجماعات  إنمن العينة يرون  %  36 -

للبلدية دور كبير في عمليات التسيير و يتجلى دلك في مختلف المنظمات مثل الجزائر  أنالمحلية حيت 

ن طرف البلدية و الجماعات المحلية على تسيير الفضاءات البيضاء و الجزائر الخضراء المسؤولتان م

 .عليها  المحافظةالمفتوحة و 

المساحات الخضراء على مستوى  إنشاءدور كبير في مختلف التدخالت في  حياءالاكما تلعب لجان  - 

 . القيام بعمليات التوعية لدى السكانعليها و كدا  المحافظةتسييرها و  كذلكالتجمعات السكنية و 

على هده الفضاءات و القيام بعمليات التدخل من اجل تحسين  المحافظةفي  أيضالسكان دور  أنكما   - 

 .البيئة الحضرية و المعيشية لمختلف التجمعات السكنية 

على المساحات الخضراء هي مسؤولية الجميع  المحافظةو يمكننا القول بان مسؤولية التسيير و  - 

 وصوال الى عات المحلية امسؤولية تسييره من البلدية و الجم تبدأباعتبارها فضاء مفتوح موجه للجميع و 

 .السكان 
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 النتائج و التوصيات : المبحث الثالث

 

 مقدمة

 

 المشاكل التي تواجه تطور المساحات الخضراء -1

 

  األسباب  التي أدت إلى هدا الواقع -2

 

  الهدف من الدراسة -3

 

 توصيات عامة -4

 

 الخاتمـــــــــة العـــــــــامة
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 النتائج و التوصيات : الثالثالمبحث 

 المقدمة  

خالل النتائج التي وصلنا من الدراسة التحليلية لواقع المساحات الخضراء على مستوى المدينة ككل و من 

مركز المدينة خصوصا و من خالل دراسة االحصائيات المتعلقة باالستمارة االستبيانية استخرجنا بعض 

احية التخطيطية او المشاكل و النقائص على مستوى المساحات الخضراء في مدينة الميلية سواء من الن

 التصميمة و كدلك جانب الصيانة و مختلف المسؤولين لهدا الواقع .

 في مدينة الميلية  شاكل التي تواجه تطور المساحات الخضراءالم -1

هر على البنية ظتعاني المدينة من مشاكل طبيعية و عمرانية تشمل الصعوبات التي ت

نمو و تطور المدينة  أمامالحضرية للمنطقة المبنية من المدينة و المساحة الصغيرة التي تقف 

الكثافة السكانية  أخدالحضرية داخلها محدودة و غير كافية و خاصة عند  األرضفان 

ها و تعاني المساحات الخضراء في مدينة الميلية عدة مشاكل تعيق تطورالمرتفعة في المركز 

 بسبب عدم مالئمتها للمعايير التخطيطية العالمية 

 : و التسيير المشاكل التخطيطية  1-1

عدم وجود القوانين التي تصنف و تحدد نوعية المساحات الخضراء داخل المدن و مساحاتها والخدمات  -

 التي تقدمها 

 .داخل المجال الحضري  المناطق الخضراء توزيعسوء  -

 .سيطرة الفضاء المبني على شكل النسيج العمراني  -

 الخضراء.و االجتماعي في تخطيط المساحات  افيثقالغياب البعد و المقياس  -

 .مع السكان في مختلف مشاريع المساحات الخضراء المشاركة مبدأغياب  -

 .عن عمليات التسيير هده المناطق  سؤولميكون  إداريفرع  أوغياب قسم  -

 المشاكل الفنية و التصميمية  1-2

 وجودة.مالانعدام المرافق العامة على مستوى المساحات الخضراء  أوقلة  -

في مجال المساحات الخضراء من  )نقص كبير في المشرفين على المساحات الخضراء )المختصين  -

 .عليها  اإلشرافو التصميم و تخطيط ناحية 

 .ى مستوى التجمعات السكنية علسواء في الحدائق العامة الموجودة او  األطفاللعب  أماكنانعدام   -

 .لراحة داخل المساحات الخضراء ةالالزم اتثيتأثالو مختلف  اإلنارةانعدام 

 : التي أدت إلى هدا الواقع  األسباب -2

 .شاملة الستراتيجيات تخطيط المناطق الخضراء على مستوى المدينة  أوغياب فكرة عامة  -

 سوء توزيعها على مستوى المدينة  إلى أدىغياب العدالة في توزيع المناطق الخضراء داخل المدينة مما  -

صيانة الدورية للمساحات الخضراء مما جعلها في الو  المحافظةسوء التسيير و انعدام دور البلدية في  -

 مزرية.حالة 
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 .عدم استغاللها كمناطق مفتوحة  إلى أدىينة مما دو انعدام العقار في مركز الم األراضي أسعارارتفاع  -

 .عدم وجود اهتمام كافي بالمساحات الخضراء سواء من طرف السكان او السلطات المحلية  -

 الخضراء.البيئي لدى مرتدي هده المساحات  ينقص الوع -

 .عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية و تثمين المساحات الخضراء  -

 .غياب ثقافة المساحات الخضراء لدى السكان  -

 : من الدراسةالهدف  -3

على المعدل العام للمساحات الخضراء  أن إلىنظرا زيادة معدل  المساحات الخضراء في مدينة الميلية  -

متر مربع و هو منخفض جدا  5.7بلغ معدل المساحات الخضراء لكل ساكن  مستوى منطقة الدراسة

 المتوسطة.المتحدة بالنسبة للمدن  األممبالمعدل العام بالنسبة لمعيار  ةبالمقارن

 توزيع مدروس للمساحات الخضراء مما يسمح للجميع باالستفادة من هته المجاالت وبنفس الدرجة. -

 المساحات الخضراء في مدينة الميلية  تحسين إستراتيجية 3-1 

 ساحات الخضراء الموجودة مالمحافظة و االهتمام بال -أ

على المساحات الخضراء  الحفاظيمكن تحقيق قدر معقول من المناطق الخضراء في المدينة من خالل 

 .القائمة و العناية بها و صيانتها 

 .تحسين و رفع كفاءة المساحات الخضراء 

 .تهيئتها  إعادةاستغالل المسطحات الخضراء المهملة و 

 : في المدينة المساحات الخضراءنسبة  زيادة   -ب    

المساحات خضراء جديدة في القطاع الحضري لمنطقة الدراسة سواء على  إنشاءمن خالل التدخل على 

 الشبكات. السكنية أوالتجمعات  أومستوى التجهيزات 

 المبني  اإلطاراالقتراحات على  3-2 

  على مستوى التجهيزات -أ

التي  األنشطةوالترفيهية من اجل جدب السكان لممارسة مختلف  التفافيةفي التجهيزات  أساساو تتمثل 

 تتماشى مع ثقافة السكان 

 :بالتجهيزات الملحقة الخضراء المساحات -ب  

 ،تعليمية ةإداري ،صحية كانت سواء التجهيزات مختلف في كبيرة أهمية الخضراء للمساحات

 :يلي ما تحقيق نأمل المنطلق هذا ومن صناعية حتى آو

  من للتقليل والصناعية، الصحية منها خاصة بالتجهيزات الملحقة الخضراء المساحات نسبة رفع -

 .والضجيج التلوث



 الدراسة التحليلية لمدينة الميلية : الثالثالفصل 
 

106  

 

  .بالتجهيزات الملحقة الخضراء للمساحات المنتظمة والصيانة المراقبة -

 .االسمنت عنصر سيادة من لتخفيف الزينة ونباتات الزهور بأحواض التجهيزات مختلف واجهات تجميل -

 من خالل التوعية واإلعالم تشجيع استعمال االسقف المزروعة و الخضراء وكذلك الجدران الخضراء -

 على مستوى التجمعات السكنية -ج    

 السكنية التي تنعدم بها و استغالل الفضاءات المفتوحة  األحياءمساحات خضراء في  إنشاء -

  اإلهمالاالعتبار للمساحات الخضراء الموجودة على مستوى التجمعات السكنية التي تعاني من  إعادة -

و رمي  األطفاللعب  آماكنالجلوس و  آماكنالعمومية و  اإلنارةمثل  ةالالزمتوفير مختلف التاتيتات  -

 .القمامة 

 الغير مبني  اإلطاراالقتراحات على   3-3 

 : الطرقشبكات الطرق   -ا

 المدينة داخل الشوارع غرس يتمو دور جمالي و بيئي  إلعطائهاالطرق الغير مشجرة  أرصفةتشجير  -

  : مثل القائمة األشجار تختار ثالمختصين، حي يراه لما وفقا

شكل  تأخذ بحيث العادي الفيكيس أشجار مثل للقص القابلة األشجار أنواع وبعض النخيل أشجار   -

 .منتظم

 الطويلة الشوارع حالة ،وفي الصيانة عملية لتسهيل وذلك األشجار من واحد بنوع شارع كل يغرس -

 بينهما التناسب مراعاة مع مختلفين نوعين من شجرتين بين التبادل نظام ويتبع نوع من أكثر غرس يمكن

 والشكل واللون االرتفاع حيث من

 أخرى جهة من بينهما التداخل لمنع الدعائية واللوحات األشجار بين الفاصلة المسافة مراعاة ضرورة -

 .المشاة حركة عرقلة عدم

 مواقف السيارات  -ب  

 .ء و المتمثلة بالشجيرات اساحات الخضرمتهيئتها بال

 الحدائق العامة  -ج  

ة يلك باستغالل الغابة الحضرذرا لصغر مساحتها بالنسبة لسكان التي تخدمهم وظتوسعة حديقة المدينة ن -

 .المجاورة لها 

 األطفاللعب  أماكنالجلوس و  أماكنالعمومية و  اإلنارةمثل  األزمةتوفير مختلف التاتيتات  -

 أولثقافة مجتمعنا بتخصيص مناطق خاصة للعائالت  استجابةبالنسبة للعائالت  صوصيةاحترام الخ -

 .مناطق خاصة بالنساء فقط

 .االعتبار لحديقة الكافور  إعادة -

 .الري بالتقطير للمساحات الخضراء  أسلوب إتباع -
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 .السجيةبالجدران و  هاتبإحاطعلى مستوى الحدائق العامة و دلك  األمنفير وت -

 ه)المراحيض العمومية  الكفتريات المضلالت  منابع الميازيادة مستوى الخدمات في الحدائق في الحديقة  -

 .)ب المجانية رالصالحة للش

العامة تخصيص الجيوب الشاغرة والغير مستعملة في المدينة إلنشاء المساحات الخضراء وحدائق  -

حي كحال من اجل تحقيق خاصة بالمناطق التي على تتوفر عليها مثل التجمع السكني والد عميور و 

 .العدالة في توزيع المساحات الخضراء  

 .الحدائق العامة بكاميرات مراقبة تزويديقترح على الحدائق العامة من التخريب  للمحافظة -

 توصيات عامة  -4

التنمية  إطاراالجتماعي في  وأالبيئي  وأالجمالي  سواء للمساحات الخضراء و دور إبرازمن اجل    

 : الخد بعين االعتبار التوصيات التاليةالمستدامة 

 و التخطيط و المحافظة على المساحات الخضراء  رالتسييتتكفل بعمليات  البلديةلجنة على مستوى  إنشاء -

 يساعد عام بشكل التنموية العملية وفي العامة والمنتزهات الحدائق استثمار في الخاص القطاع إدخال -

 كافة في الخدمات هذه بمستوى االرتقاء ثم ومن للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى على المحافظة في

 .والتنموية الخدمية المجاالت

 .عليها  المحافظةو كيفية  أهميتها إلبرازالقيام بعمليات التوعية على مستوى المؤسسات التعليمة  -

تخصيص ميزانية لدورية خاصة بالمساحات الخضراء من اجل التكفل بها و معالجة النقائص و مختلف  -

 الصيانة.النفقات الخاصة بالتسيير و 

 .و تخطيط المساحات الخضراء  إنشاءالدولية في  المعايير إتباع -

  .بعين االعتبار ثقافة المجتمع و خصوصياته عند تخطيط و تصميم المساحات الخضراء األخذ -

 .المشاركة و المشاورة في مختلف عمليات التخطيط  مبدأ -
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 امةـــــــــة العـــــــــالخاتم

 

 الهامة و توفر المناخ المالئم و الشبكة المائية الكبيرة التي تحتويها اال ان بالرغم من ، االمكانيات الطبيعي 

غير موظف ويعود هذا الى عدة اسباب من بين يمكن القول مهملة و  واان لمساحات الخضراء بها قليلة 

ظيفها هذه االسباب عدم اهتمام المصالح المعنية وايضا قلة الوعي لدى سكان المنطقة  وقلة الخبرة في تو

وهذا ما ادى الى عدم تطويرها في المنطقة تدهورها ، ويرجع ايضا الى نقص في االمكانيات المادية 

والبشرية وعدم مالئمة العديد من االنواع النباتية ألماكن غرسها ولمناخ المدينة ، إضافة الى نقص في 

مختلف التاثيثات و المرافق من  لموجودةاالمرافق والمنشآت الضرورية على مستوى المساحات الخضراء 

 .  المالزمة لها حتى توفر لزائرين 

ومن أجل ان نتجنب ولو قليلة من هذه المشاكل يجب تسطير برامج ومشاريع وتكون من خالل توظيفها 

في عدة مجاالت اي يجب االهتمام بالمساحات الخضراء بجانب الطريق وفي التجهيزات وزيادة الحدائق 

الفردية والجماعية حتى نصل الى خلق توازن وان تؤدي المساحات الخضراء  الكبرى وفي المباني

 .البيئية و الصحية واالجتماعية في اطار التنمية المستدامة وظيفتها 

ومن اجل ان ينجح هذه البرامج يتطلب توفير اإلمكانيات المادية والبشرية ألن االمكانيات الحالية ال ترقى 

ن الوفاء بهذه االلتزامات ، وزيادة في وعي الساكن باالهتمام بها  و المصالح إلى المستوى الذي يمكنها م

بأن المساحات الخضراء التوعية االجتماعية المعنية  بكيفية توظيفها على احسن نطاق وظيفي عن طريق 

رية ال تعني فقط غرس األشجار والنباتات التزيينية ، بل هي  نتاج لعديد من المرافق والتجهيزات الضرو

من بناء ، سياج وطالء وإنارة ....الخ . ما يتطلب تظافر جهود جميع المصالح المعنية كل حسب تخصصه 

، وفي هذا الصدد يجب ربط كل المساحات الخضراء بشبكة المياه وانجاز خزنات مياه لتدارك اي نقص 

اسة لحمايتها وهذه محتمل ألن عنصر الماء مهم وأساسي ، كما يجب تسييج الحدائق وانجاز مكاتب حر

العملية تكون بطريقة فنية تراعي الجانب الجمالي ، كما نقترح إنجاز مشاتل على مستوى بعض الحدائق 

 من أجل تغطية طلبات البلدية من األشجار والنباتات التزيينية .

لهذه  توفير االمن داخل وجعلها فضاءات عائلية محترمة والقضاء على مظاهر السلبية التي اصبحت ميزة

 .العمومية المرافق 
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 مقدمة 

من خالل الدراسة التحليلية لمنطقة الدراسة و المشاكل التي خرجنا بها خالل الفصل الثالت قمنا بتدخالت 

 على مستووى منطقة الدراسة من اجل تطبيق مختلف الحلول 

 

 مخطط الوضع الحالي لمنطقة الدراسة 
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 مخطط يبين االحياء التي تخدمهم الحدائق العامة 
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 1مخطط المبدا 

 التدخالت على الحياي السكني
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    2مخطط المبدا

 التدخالت على شبكات الطرق 
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 2007سنة مايو13وافقلما 1428عام الثاني ربيع25  في مؤّرخ  7 0 - 06رقم قانونالقانون  -4
 11ص  1987االمم المتحدة  –مستقبلنا المشترك –تقرير اللجنة العالمية للبيئة و التنمية -18

 

 المراجع باللغة العربية قائمة

 باللغة العربية الكتب 

 . 412ص -2004   - يحيى وزيري: العمارة اإلسالمية والبيئة وما بعدها -6
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 "الحديقة األندلسية: دراسة في مدلوالتها الرمزية" 

-القاهرة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب –كتاب تخطيط المدن عبر العصور -1995-محمد حماد  -9

 339الصفحة 

 353الصفحة  –مكتبة انجلو المصرية –طيط المدن تخ-1998-خالد احمد عالم  -13

 422دار المعرفة  ص –أسس و قواعد التشجير و تجميل المدن – 4002محمد محمد كدلك -14

الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة –تخطيط المدن اإلنساني عبر العصور – 1995محمد حماد  – 16

 341ص  –

 
 باللغة بالفرنسيةالكتب  

 10-1992 Economic Census of Outlying Areas 

 

 باللغة العربية مدكرات التخرج 

 لنيل تخرج بريكة مذكرة بمدينة الخضراء المساحات وتحسين الواحد،تهيئة عبد ركبان لطفي، حميدي -2
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البواقي أمجامعة العربي بن مهيدي   

 معهد تسيير التقنيات الحضرية

ميدانيالبحث الاستمارة   

الميلية بلدية واقع المساحات الخضراء في   

  في اإلطار المناسب x ضع عالمة

 هذه االستمارة هدفها البحث العلمي    

 الن هدفها البحت العلمي  الجد هده االستمارة على محمل أخديرجى 

لن تستعمل اال للبحت العلمي االستمارة  معلومات هده  

 معلومات حول المستجوب

       الجنس ............................................................................. : 

       السن............................................................................... : 

      الوظيفة............................................................................ . 

  ثانوي           متوسط           ابتدائي :التعليميالمستوى                                                                                                                                                                                            

 جامعي                     تكوين مهني                                             معهد

      ؟ ليةيالمداخل بلدية  ما هو مكان إقامتكم 

  مركز  المدينة        -                         المدينة ضواحي   -        

 

      ما هو نمط سكنكم؟    

 جماعي            -                                          فردي   -            

 ؟ادا كان سكنك فردي هل به مساحات خضراء 

 ال              -                          نعم      -         
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  ; ماهي المساحات الخضراء الحضرية  بالنسبة لك 1

        حدائق         - ا

          منتزهات - ب

             المشجرة     الصفوف -ج

        فضاءات مفتوحة    -د

        غابات طبيعية  -ه

            المزارع الفالحية  -و 

 المساحات الخضراء داخل المدينة  في نظرك  أهميةما هي  2

          جمالية  أهمية -ا

          بيئية   أهمية -ب 

          ترفيهية  -ج 

          معمارية  أهمية -د

           أهميةس لها لي -ه
 

 السكنية اإلحياءالمساحات الخضراء في 

   ال                    نعم               على مستوى منطقتكم السكنيةمفتوحة فضاءات  توجدهل  

 ؟ نعم  ما نوع هذه الفضاءات إجابتككانت  إن3 -

                    مساحات خضراء      -ا

                            اللعب أماكن    -ب

                    للجلوس أماكن   -ج

 ..……………………………………………………………  : أخرى أماكن  -

………………………………………………………………………….. 

 السكنية ؟  األحياءهذه الفضاءات المفتوحة مهمة داخل  إنهل تعتقد  4- 

                                   مهمة     -ا 

                                    غير مهمة   -ب

                           ال اهتم لها   -ج

 .................................................................................؟ لماذا
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     ال                 نعم                            هل توجد مساحات خضراء داخل حيك السكني ؟5- 

    ال                   ةمتهيئ                                   ؟ال  أم ةئمهيكانت موجودة هل هي  إن -6

       ال                   نعم      ؟ال  أمهل هي كافية  -7

     ال                  نعم       ؟  هل كانت موجودة من قبل  -8

     ال                 نعم                             ال ؟ أمكانت غير موجودة هل تفضل وجودها  إن -9

    ال                    نعم                       السكنية المجاورة ؟ األحياءهل هي موجودة في  -10

    ال                  نعم             ؟عموما  نةخضراء  بالمدي أومفتوحة  تفمضاءاهل توجد 11- 

 A -  ال                  نعم          ؟ بنعم هل تترد عليها إجابتككانت  إن    

 ......................................................................................................................... لمادا

…………………………………………………………………………………… 

B-   ال                 نعم       ؟سواء داخل المدينة او خارجها  العائلة أفرادمع  تتردد عليهاهل   

  خارج المدينة                             داخل المدينة                            

 …………………………………………………………………………… لمادا 

……………………………………………………………………………………. 

 C-   ال          نعم        ؟ من قبل السلطات المختصة إنشائهابال  هل تريد  إجابتككانت  إن 

   لماذا   

 

 

 ما هي األماكن التي تجتمع فيها لإللتقاء مع أصدقائك ؟ -12

                                                        حديقة   -ا     

                                     مقهى       -ب    

              الغابات الشبه حضرية      -ج   

 : …………………………………………………………………… ىأخر أماكن    

 ؟ المساحات الخضراء ما مدى ترددك على  -13

                                            يوميا   -ا   

                                 أسبوعيا -ب  

                                        حيانا ا -ج  

                              ال اتردد عليها  -د  
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 منطقتكم السكنية؟ في  تأثيث الحضري  هل يوجد -14

                                                موجود  -ا

                                      غير موجود  -ب

                 موجود لكن في حالة سيئة  -ج

 

 الحضري؟ التأثيثلك دإذا كانت موجودة فيما تمثل  -15

                                     إنارة عمومية -ا

                حاوية مخصصة لرمي القمامة   -ب

                                       الجلوس   مقاعد -ج

                                 خضراء مناطق -د

                                  عمومي هاتف -ه

                             مواقف السيارات  -و

                             لوحات اشهارية   -ن

                                                           لاألطفالعب  أماكن -ي

     ………………………………………………………………… ; أخر تأثيث  

………………………………………………………………………………. 

 

    الخارجي الفضاء على تالتدخال 

  ال                نعم             هل قمتم بتدخالت على الفضاء الخارجي بمنطقتكم السكنية؟ -16

A  -  ؟بعملية التدخل  من قامف نعم  إجابتكإذا كانت 

                                          سكان الحي  -ا  

                                       لجنة الحي  -ب  

                                       البلدية    -ج

                          مسؤولية الجميع   -د

                 آخرين أشخاص أوهيئات -ه
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B  -  نوع التدخل؟هو فما                   

                استغالل المساحات الشاغرة  -ا  

                              غرس الشجار   -ب 

                    مساحات خضراء   إنشاء -ج 

                     الفضاء الخارجي    تنظيف -د 

         تهيئة المساحات الخضراء الموجودة -ه

C- ما هي األسباب التي أدت إلى إجراء هذا التدخل؟ 

                            إضافة نظرة جمالية -أ

                              غياب السلطات -ب

                  الخارجي للحي المظهرتشوه  -ج 

                              العمرانية لها    األهمية -د 

 …………………………………………………………………… : أخرى أسباب   - 

……………………………………………………………………………………. 

 ال                ؟   نعم   هل يتم استغاللهامساحات خضراء  إنشاءكان التدخل على  إذا -17

 ال                نعم                        ؟ للحي منظر و قيمة جمالية أضافتو  أعطتهل -18

     ال                نعم                                                    ؟ دورها أدتهل  رأيكفي  -19
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  رالتسيي

 في المساحات الخضراء في المدينة عموما ؟ رأيك وه ما -20

                                  كافية  -أ

                                  متوسطة -ب 

                               منعدمة -ج 

 ; المشكلة تكمن في رأيكفي  ةنعدممتوسطة او  مهي  إجابتككانت  إن -21

                                                                               سوء التخطيط   -ا   

                                                                      انعدام العقار داخل المدينة -ب  

        المساحات الخضراء لدى السكان  ثقافةغياب  -ج  

                                                أهميتهالعدم  -د  
 : …………………………………………………………………… أخرى أسباب    

……………………………………………………………………………………. 

 ؟في حالتها الحالية  رأيكمتوسطة ما هو  إجابتككانت  إن - 22

                                            مهيأة -ا 

                                    مهيأةغير  -ب 

                             مهملة    -ج  
 ؟عن صيانتها    المسئولمن هو  رأيكفي  او مهملة  ةمهيئغير  إجابتككانت  إن - 23 

                                 السكان -ا  

                      مسؤولية البلدية  -ب

                         في البستنة      صمتخل -ج

           مستعملوا هده المساحات    -د

         مسؤولية مشتركة                

 عن تسيير المساحات الخضراء ؟ المسئولمن هو  -24

        البلدية و الجماعات المحلية   -ا 

                            األحياءلجان   -ب 

                                 السكان -ج 

 شكرا          مسؤولية مشتركة            -د
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 البواقي أمجامعة العربي بن مهيدي 

 معهد تسيير التقنيات الحضرية

 المقابلة أسئلة

  

 واقع المساحات الخضراء في بلدية الميلية

 التنمية المستدامة إطارفي 

 

  ……………………… : الوظيفة  بالمسئولالصفة الخاصة 

 : ………………………… المصلحة

 

في  التنمية المستدامة إطارفي  الدراسة تتمحور في دراسة تحليلية لواقع المساحات الخضراء هده إن

في تسيير التقنيات الحضرية من اجل معرفة الواقع  2 سترامالتخرج  مذكرة إعداد إطاربلدية الميلية في 

المشاكل التي تعاني منها المدينة و  أهميرية و تحديد يالمساحات الخضراء من الناحية التخطيطية و التس

 .وضع حلول من اجل تحسين البيئة الحضرية لها

 الموجهة  األسئلة     

 ؟ما هي فروع المصلحة  -1

 ؟التخطيطية للمصلحة   و اإلداريةما هي المهام  -2

 ؟ فرع  خاص بتخطيط و تسير المساحات الخضراء  أوهل هنالك قسم  -3

 ؟هي مهامه  كان موجود ما إن -

عن اقتراح و وضع مخططات الخاصة بالمساحات الخضراء و تحديد  ةالمسؤولمن هي الهيئات  - 4

 ؟نسبها داخل التجمع الحضري 

 ؟كيف تتم عمليات التخطيط  -

 والتهيئة  اإلنشاءمختلف مشاريع  تنفيذعند  - 5
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A -  و تهيئة المساحات  باإلنشاءمن هي الجهات المسؤولة عن تطبيق مختلف المشاريع الخاصة

 ؟الخضراء

B-  ؟ اإلشغالمن هو المسؤول عن مراقبة 

 ؟مختلف المشاريع الخاصة بالمساحات الخضراء  تنفيذبعد  -6

A  ؟ رالتسييمن هو المسؤول عن عملية 

B-  ؟من هو المسؤول عن عمليات الصيانة الدورية 

 ؟و الصيانة البد من غالف مالي دوري  رالتسييمن اجل مختلف عمليات  -7

A-  ؟و الصيانة  رالتسييهل هنالك غالف مالي خاص بمختلف عمليات 

B-  ؟مصدر هدا الغالف المالي 

 ؟ما هو تقيمك للمساحات الخضراء على مستوى بلدية الميلية من الناحية  - 8

a-  رالتسييالتخطيط و  

b-  الوظيفةمن ناحية  

c-  منعدمة  -ناقصة  -نسبتها بالنسبة لعدد السكان التي تخدمهم  كافية 

المساحات الخضراء و  أهمية أبرازو تحسيسية للسكان من اجل  توعويةهل قامت المصلحة بعمليات  -9

 ؟عليها  المحافظة ةكيفي

بصفة عامة عن واقع المساحات الخضراء في الجزائر عموما و بلدية الميلية خصوصا  رأيكما هو  -10

 ؟التنمية المستدامة  إطارفي 

 



العدد العدد 31
السالسّنة الرابعة واألربعوننة الرابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحــد األحــد 25  ربيع الث ربيع الثّاني عام اني عام 1428 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 13    مايو مايو سنة سنة 2007 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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وحمايتها وتنميتها...................................................................................................................................
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احليوانات والتسلية "الـوئام اHدني " باجلزائر...............................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 14  ربـيع الـثـاني عـام 1428 اHـوافـق 2  مـايـو سـنـة q2007 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـامّ مـديـرين لـلـنـشـاط
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والصّنــاعــــة التقليديـــــة فـي واليــة الطــارف..............................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14  ربيع الثاني عام 1428 اHوافـق 2  مايو سنة q2007 يتضمّن تعيW كتاب عامW للبلديات....
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 14  ربيع الـثاني عام 1428 اHوافـق 2  مايـو سنة q2007 يتضـمّن تعيـW مدير األشـغال العـمومية
بوالية باتنة.............................................................................................................................................
مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 14  ربــيع الـثــاني عـام 1428 اHـوافـق 2  مــايـو ســنـة q2007 تــتـضــمّن تـعــيـW مـديــرين لـلــصّـحـة
والسّكان في الواليات................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 14  ربـيع الـثـاني عـام 1428 اHـوافـق 2  مـايـو سـنـة q2007 يـتـضـمّن تـعـيــW مـديـر اHـركـز الـوطـني
للمخطوطات............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 14  ربـيع الـثـاني عـام 1428 اHـوافـق 2  مـايـو سـنـة q2007 يـتـضـمّن تـعـيــW مـديـر اHـركـز الـوطـني
للتقنيات الفضائية...................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14  ربيع الثاني عام 1428 اHوافـق 2  مايو سنة q2007 يتضمّن تعيـW مدير احلماية االجتماعية
والتضامن اHشترك والطفولة في والية اجلزائر.............................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 14  ربــيـع الــثــاني عــام 1428 اHـــوافـق 2  مــايــو ســنـة q2007 يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــرين لــلــنــشـاط
..............................................................................................................................Wاالجتماعي في واليت

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14  ربـيع الـثـاني عام 1428 اHوافـق 2  مـايـو سـنة q2007 يـتضـمّن تـعيـW مـدير الـوكالـة الـوطنـية
لتسلية الشباب.......................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 14  ربيع الـثاني عام 1428 اHوافـق 2  مايـو سنة q2007 يتـضمّن تعـيW مديـر السّيـاحة في والية
سكيكدة...................................................................................................................................................

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 21 ربــيع الــثـانـي عـام 1428 اHـوافق 9 مــايـو ســنـة q2007 يـتــضــمّن تـعــيـW أعــضـاء الــلـجــنـة
االنـتخـابـية اHـكلـفة بـجمع نـتـائج  تصـويت اHواطـنW اجلـزائـريW اHـقيـمW بـاخلارج النـتـخاب أعـضاء اجملـلس الشـعبي
الوطني ليوم 17 مايو سنة 2007..................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

نظام رقم 07-01 مؤرخ في 15 محرم عام 1428 اHوافق 3 فبراير سنة q2007 يـتعلق بالقـواعد اHطبقـة على اHعامالت اجلارية
مع اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة.........................................................................................................
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يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يـعـدل هـذا الـقـانـون ويـتمـم األمر رقم
75 - 58 اHــــــؤرخ فـي 20 رمــــــضـــــــان عــــــام 1395 اHــــــوافـق 26

سـبــتـمـبــر سـنـة 1975 واHـتــضـمن الــقـانــون اHـدنيq اHــعـدل
واHتمم.

2 : تــــــــعـــــــدل اHـــــــادة 467 مـن األمـــــــر رقم 58-75 اHــــــاداHــــــادّة ة 
اHؤرخ في 20 رمضان عام 1395 اHوافق 26 سبتمبر سنة

1975 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اHــادة 467 : اإليـــجـــار عــقـــد �ــكّـن اHــؤجـــر �ـــقــتـــضــاه
اHــســـتــأجــر مـن االنــتــفـــاع بــشيء Hـــدة مــحــددة مـــقــابل بــدل

إيجار  معلوم.
يجوز أن يحـدد بدل اإليجار نقـدا أو بتقد� أي عمل

آخر".
3 :  : يــــــتــــــمـم األمــــــر رقم  75-58 اHــــــؤرخ في 20 اHـــــاداHـــــادّة ة 
رمــــضـــــان عــــام 1395 اHـــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

واHذكور أعالهq باHادة 467 مكررq  وحترر كما يأتي:
"اHـادة 467 مـكـرر: يـنـعـقــد اإليـجـار كـتــابـة ويـكـون له

تاريخ ثابت وإال كان باطال".

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تــــعــــدل اHــــادتـــان 468 و469 مـن األمـــر رقــم
75-58 اHـــــــــؤرخ في 20 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1395 اHـــــــــوافق 26

سبتمبر سنة 1975 واHذكور أعالهq و حترران كما يأتي:
"اHـــــادة 468 : ال يــــــجـــــوز Hن ال �ـــــلـك إال حق الـــــقـــــيـــــام
بأعـمال اإلدارة أن يـعقـد إيجـارا تـزيد مـدته على ثالث (3)

سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخالف ذلك.
إذا عقد اإليـجار Hدة أطول من ذلك تخفض اHدة إلى

ثالث (3) سنوات".
"اHـادة  469 : يـنـتـهي بـقـوة الـقـانـون اإليـجـار الـصادر

من اHنتفع بانقضاء االنتفاع".

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  :  يــــــتـــــــمم األمـــــــر رقم 75-58 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضـــــان عــــام 1395 اHـــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHــــذكــــور أعالهq بــــاHــــواد 469 مــــكــــرر و469 مــــكــــرر1 و469

مكرر2 و469 مكرر3 و469 مكررq4 وحترر كما يأتي:
"اHـادة 469 مـكرر: : ال يجـوز لـصـاحب حق االسـتـعـمال
وحـق الـسـكن أن يـعــقـد إيـجـارا مــا لم يـنص الـعــقـد اHـنـشئ

حلقه صراحة على ذلك.

قــــــانانــــــون رقم ون رقم 07 -  - 05  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25  رب  ربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــامام
1428 اH اHــــوافق وافق 13  م  مــــايايــــــو سو ســــنــــة ة q q2007 يــــــعــــــدل ويدل ويــــــتــــمممم

األماألمــــــــــر رقم ر رقم 75 - - 58  اH  اHــــــــــؤرخ في ؤرخ في 20 رمـ رمـــــــــضـضـــــــــــان عان عــــــــامام
واHـتـضمنضمن  Hــوافـق وافـق 26 س سـبـبـــــتـمـبـر سر سـنـة ة 1975 واHـ اH1395 ا

القانـون اHدنـي.القانـون اHدنـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيّـــمـــا اHـــواد 119 و120

 qو122 و126 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-154 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

 qتممHعدل واHا qدنيةHاإلجراءات ا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 75-74 اHــــــؤرخ في 8 ذي
احلجة عام 1395 اHوافق 12 نوفمبر سنة 1975 واHتضمن
qإعــداد مــسح األراضـي الـعــام وتــأســيـس الـســجـل الــعــقـاري

qعدلHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اHـــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

qتممHعدل واHا qقانون األسرة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أوّل
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

 qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-10 اHــــؤرخ في 12
شــوال  عــام 1411 اHــوافق 27 أبــريل ســنــة 1991 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qباألوقاف
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 93-03 اHؤرخ
في 7 رمــضــان عــام 1413  اHــوافق أوّل مـــارس ســنــة 1993

qتعلق بالنشاط العقاريHوا
qوبعد رأي مجلس الدولة -
 qانHوبعد مصادقة البر -

MقوانMقوان
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"اHــــادة 477 : إذا ســــلـــمـت الـــعــــW اHـــؤجــــرة في حــــالـــة
التـكـون فيـهـا صـاحلـة لالسـتـعـمـال الـذي أجـرت من أجـله أو
طـرأ عـلى هذا االسـتـعـمـال نـقص مـعـتـبرq جـاز لـلـمـسـتـأجر
أن يـطــلب فـسخ اإليــجــار أو إنـــقـاص بـدل اإليــجـــار بـقـدر
مـــا نــقص من االســتـــعــمــال مع الــتــعـــويض عن الــضــرر في

احلالتW إذا اقتضى األمر ذلك".
Wــادة 478 : يــســـري عــلى االلـــتــزام بــتـــســلـــيم الــعــHا"
qبيع من أحكامHؤجرة ما يسـري على االلتزام بتسـليم اHا
خـــاصـــة مــا تـــعــلـق مــنـــهـــا بــتـــاريخ ومـــكــان تـــســـلــيـم الــشيء

اHؤجر".
"اHـادة 479 : يـلـتــزم اHـؤجـر بـصــيـانـة الــعـW اHـؤجـرة

لتبقى على احلالة التي كانت عليها وقت التسليم.

ويجب عليه أن يقـوم بالترميمات الضرورية أثناء
مدة اإليجارq دون الترميمات اخلاصة باHستأجر.

ويــتــعــW عـلــيـه أن يــقــوم الســيـمــا بــاألعــمــال الـالزمـة
لـألســـطح من جتــــصـــيص وأعـــمـــال تـــنــــظـــيف اآلبـــار وكـــمـــا
يتـعW علـيه صيانـة وتفريغ اHـراحيض وقنـوات تصريف

اHياه.
يــتـــحــمل اHــؤجــر الــرســوم والــضــرائب وغــيــرهــا من

التكاليف اHثقلة للعW اHؤجرة".
"اHـادة 480 : : في حـالــة عـدم تــنـفــيـذ اHــؤجـر اللــتـزامه
qبـالـصــيـانـة وبــعـد إعــذاره �ـوجب  مـحــرر  غـيــر  قـضـائي
يـجـوز لــلـمـسـتـأجـر اHـطـالـبــة بـفـسخ الـعـقـد أو إنـقـاص بـدل

اإليجارq دون اإلخالل بحقه في التعويض.
إذا كانت الترميمـات مستعجلةq جـاز للمستأجر أن

يقوم بتنفيذها على حساب اHعني بها".
" اHــادة 481 : إذا هــلـــكت الـــعــW اHـــؤجـــرة أثــنـــاء مــدة

اإليجار هالكا كليا يفسخ اإليجار بحكم القانون.

إذا كان هالك الـعـW اHؤجـرة جـزئيـاq أو إذا أصـبحت
في حــالــة ال تــصــلح لـالسـتــعــمــال الــذي أعــدّت من أجــلهq أو
نـقص هـذا االسـتـعـمـال نـقـصـا مـعتـبـرا ولم يـكن ذلـك بفـعل
اHـــســـتــأجـــرq يـــجـــوز لـــهـــذا األخــيـــرq إذا لم يـــقـم اHــؤجـــر في
الوقت اHناسب بـرد العW اHؤجـرة إلى احلالة التي كانت
عليهاq أن يـطلب حسب احلالةq إما إنقاص بدل اإليجار أو

فسخ اإليجار".
" اHادة 482 : ال يجوز للمستأجر أن �نع اHؤجر من
Wـســتـعـجــلـة الـضــروريـة حلــفظ الـعـHإجــراء الـتــرمـيـمــات ا

اHؤجرة.
غـــيـــر أنه إذا تـــرتـب عــلـى إجــراء هـــذه الـــتـــرمـــيـــمــات
إخالل كــلي أو جــزئي في االنــتــقــاع بـالــعــW اHــؤجــرةq جـاز
للمستـأجرq حسب احلالةq طلب فسخ العقد أو إنقاص بدل

اإليجار.

يـــنــــتــــهي اإليــــجــــار بـــقــــوة الــــقـــانــــون بــــانــــقـــضــــاء حق
االستعمال وحق السكن".

"اHـادة 469 مـكـرر1 : يـنــتـهي اإليـجـار بـانـقـضـاء اHـدة
اHتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه باإلخالء.

غـيـر أنه يـجـوز لـلـمـسـتـأجـر إنـهـاء عـقد اإليـجـار قـبل
ذلك لـسـبب عـائـلي أو مـهـني. ويـجب عـلـيه إخـطـار اHـؤجر
�وجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا Hدة شهرين".

"اHادة 469 مكرر2 : ال ينتقل اإليجار إلى الورثة.
غـير أنه في حالـة وفاة اHستـأجرq ما لم يـوجد اتفاق
عــلـى خالف ذلكq يــســتــمــر الــعــقــد إلى انــتــهــاء مــدتهq وفي
هذه احلالةq يجـوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه
مـنــذ ســتـة (6) أشـهــرq إنـهــاء الــعـقــد إذا أصـبــحت تــكـالــيـفه
باهظة بالـنسبة إلى مواردهم أو أصـبح اإليجار يزيد عن

حاجتهم.
جتب �ــــارســــة حـق إنــــهــــاء اإليــــجـــــار خالل ســــتــــة (6)

أشهر من يوم وفاة اHستأجر.
ويـجـب إخـطـار اHـؤجــر �ـوجب مـحـرر غــيـر قـضـائي

يتضمن إشعارا Hدة شهرين".

Wــــادة 469 مــــكــــرر 3 : : إذا انــــتـــقــــلت مــــلـــكــــيـــة الــــعـــHا"
اHـؤجـرة إراديـا أو جـبــرا يـكـون اإليـجـار نـافـذا في حق من

انتقلت إليه اHلكية".
"اHـادة 469 مـكـرر 4 : اليـجـــوز لـلـمـسـتـأجـر أن يـحـتج
عــلى من انــتــقــلت إلــيه اHــلــكــيــة �ــا دفــعه مــقــدمـا مـن بـدل
اإليـجار إذا أثبت هـذا األخير أن اHـستأجر كـان يعلم وقت
الدفع بـانتقـال اHلكـية أو كان من اHـفروض حتـما أن يعلم
ذلك.  وفـي حــالــة عــدم إثــبــات ذلك فـال يــكــون Hن انــتــقــلت

إليه اHلكية إال الرجوع على اHؤجر السابق".

اHــاداHــادّة ة 6 :  :  تــعــدل اHــواد 476 و 477 و 478 و 479 و480
و481 و482 و483 و 484 و485 و487 و488 و489 و490 و492
و497 و498 و499 و500 و501 و  503 و505 و507 من األمـــــر
رقم 75-58 اHــــؤرخ في 20 رمــــضــــان عـــام 1395 اHــــوافق 26

سبتمبر سنة 1975 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اHـادة 476 : يـلــتـزم اHــؤجـر بــتـســلـيـم الـعــW اHـؤجـرة
لــلـمــسـتــأجـر فـي حـالــة تـصــلح لالسـتــعـمــال اHـعــد لـهــا تـبــعـا

.Wالتفاق الطرف
تـــتم مـــعــايــنـــة األمــاكن وجـــاهــيـــا �ــوجب مـــحــضــر أو

بيان وصفي يلحق بعقد اإليجار.
غـير أنه إذا ¡ تسـليم العـW اHؤجرة دون مـحضر أو
بيـان وصفيq يفـترض في اHسـتأجر أنه تـسلمـها في حالة

حسنة ما لم يثبت العكس".
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"اHـادة 489 : إذا وجـد بـالــعـW اHـؤجــرة عـيب يــتـحـقق
مـعه الـضـمـانq يـجـوز لـلـمـسـتـأجر حـسـب احلـالة أن يـطـلب
فــــسخ اإليــــجــــار أو إنــــقـــــاص بــــدل اإليــــجــــار. وله كــــذلك أن
يـطـلب إصالح الـعـيب أو أن يـقـوم هـو بـإصالحه عـلـى نـفـقة
اHؤجر إذا كان اإلصالح ال يشكل نفقة باهظة على اHؤجر.

 (... الباقي بدون تغيير ...)".

"اHــادة 490 : يــبـــطل كل اتـــفـــاق يــتـــضــمن اإلعـــفــاء أو
التحديد من الضمان بسبب التعرض القانوني.

ويبـطل كل اتفـاق يتـضمن اإلعـفاء أو الـتخـفيف من
ضمان العيوب إذا أخفاها اHؤجر غشا".

Wـادة 492 : ال يجـوز لـلـمسـتـأجـر أن يحـدث بـالـعHا "
اHؤجرة أي تغيير بدون إذن مكتوب من اHؤجر.

إذا أحدث اHسـتأجـر تغـييـرا في العـW اHؤجـرة يلزم
بـإرجـاعـهـا إلى احلـالـة الـتي كـانت عـلـيـهـا ويـعـوض الـضـرر

عند االقتضاء.
وإذا أحــدث اHـســتـأجــرq بــإذن اHـؤجــرq تــغـيــيـرات في
الـعـW اHـؤجرة زادت فـي قيـمـتـهـاq وجب عـلى اHـؤجـر عـند
انـــتـــهــاء اإليـــجــارq أن يـــرد لــلـــمـــســتـــأجــر اHـــصــاريـف الــتي
أنــفــقـهــا أو قــيـمــة مــا زاد في الـعــW اHــؤجـرةq مــا لم يــوجـد

اتفاق يقضي بخالف ذلك".

qفـورا qــسـتــأجـر أن يــخـبــرHـادة 497 : يــجب عـلى اHا"
Wـــؤجـــر بـــكل أمـــر يـــســتـــوجب تـــدخـــله كـــأن حتـــتـــاج الـــعــHا
اHـؤجرة إلى ترمـيمـات مسـتعـجلة أو يـظهـر عيب فـيها أو
يــقع اغــتــصــاب عــلــيــهــاq أو يــتــعــدى الــغــيــر بــالــتــعــرضq أو

اإلضرار بها".
" " اHــادة 498 : يـــجب عــلى اHـــســتـــأجــر أن يــقـــوم بــدفع
بدل اإليجار في اHواعـيد اHتفق عليـهاq فإذا لم يكن هناك
اتـفــاق وجب الـوفــاء بـبـدل اإليــجـار في اHــواعـيـد اHــعـمـول

بها في اجلهة.
ويكـون دفع بدل اإليـجـار في موطن اHـسـتأجـر ما لم

يكن اتفاق أو عرف يقضي بخالف ذلك".

" اHادة 499 : الوفـاء بقـسط من بـدل  اإليجـار يعـتبر
قريـنة عـلى الوفـاء بـاألقسـاط السـابقـة حتى يـقوم الـدليل

على عكس ذلك".

"اHــــادة 500 : �ــــكن األطـــــراف اإلتــــفــــاق عــــلـى كــــفــــالــــة
لضمان الوفاء ببدل اإليجار والتكاليف".

"اHادة 501 : يـحق للـمـؤجرq ضـمانـا حلقـوقه الـناشـئة
عن اإليجـارq أن يـحـبس جـمـيع اHنـقـوالت الـقـابلـة لـلـحـجز
اHــوجــودة فـي الــعــW اHــؤجــرة مـــا دامت مــثــقـــلــة بــامــتــيــاز

اHؤجرq ولو لم تكن �لوكة للمستأجر.

إذا بـــقي اHـــســتــأجـــر في الـــعــW اHــؤجـــرة بــعـــد إتــمــام
الترميمات فليس له حق طلب الفسخ".

" اHــادة 483 : عــلى اHـــؤجــر أن �ــتــنع عن كل تــعــرض
يـحـول دون انـتـفـاع اHـسـتـأجـر بـالـعـW اHـؤجـرة. وال يـجـوز
له أن يـحدث بـهـا أو �ـلحـقـاتـها أي تـغـييـر يـنـقص من هذا

االنتقاع.
وال يـقتـصر ضـمـان اHؤجـر على األفـعـال التي تـصدر
مـــنـه أو من تــــابـــعــــيهq بـل �ـــتــــد إلى كـل ضـــرر أو تــــعـــرض
قانـوني صادر عن مـستـأجر أخـر أو أي شخص تـلقى احلق

عن اHؤجر".
"اHـادة 484 : يــتـعــW عـلـى اHـســتـأجــرq إخـطــار اHـؤجـر
Wـرفـوعة مـن الغـيـر الذي يـدعي حـقا عـلى الـعHبـالـدعوى ا
اHؤجـرة يتعـارض مع حق اHستـأجر ومطـالبته بـالضمان.
وفـي هـــــذه احلـــــالــــة �ـــــكن اHـــــســــتـــــأجــــر طـــــلب إخـــــراجه من

اخلصام.
إذا تـرتـب عـلـى هــذه الـدعــوى حــرمــان اHــســتـأجــر من
االنتـفـاع بـالـشيء اHسـتـأجـر كـلـيا أو جـزئـيـاq جـاز له طلب
فـسخ اإليــجـار أو إنـقـاص بـدل اإليــجـار دون اإلخالل بـحـقه

في التعويض".
qواحـــدة Wـــســـتـــأجـــرون لـــعـــHــــادة 485 : إذا تـــعـــدد اHا"
تـكــون األولـويـة Hـن كـان عـقــده سـابـقــا في ثـبــوت الـتـاريخ

على العقود األخرى.
وإذا كـان لــلـعـقــود نـفس الـتــاريخ تـكــون األولـويـة Hن

حاز األماكن.
يــجــوز لــلــمـــســتــأجــر حــسن الــنــيــةq إذا حــرم من هــذه

األولوية مطالبة اHؤجر بالتعويض".

"اHـادة 487 : ال يـضــمن اHـؤجـر لـلـمـســتـأجـر الـتـعـرض
Wــادي الـصــادر من الــغــيــر الـذي ال يــدعي حــقــا عــلى الــعـHا
اHـــؤجــرةq ولــلـــمــســتــأجـــر أن يــطــالـب شــخــصــيـــا اHــتــعــرض
بــالــتــعـويـض عن الـضــرر الــذي حلــقهq وله أن �ــارس ضـده

كل دعاوى احليازة".
" اHـادة 488 : يضـمـن اHؤجـر لـلـمـسـتـأجـرq بـاسـتـثـناء
الـعــيـوب الــتي جــرى الـعــرف عـلى الــتــسـامح فــيـهــاq كل مـا
يوجد بالعـW اHؤجرة من عيوب حتول دون استعمالها أو
تنقص من هـذا االستـعمال نـقصـا محسـوسا q مـا لم يوجد

اتفاق على خالف ذلك.
ويـكـون كـذلك مــسـؤوال عن الـصـفـات الـتي تـعـهـد بـهـا

صراحة.
غــيــر أن اHــؤجــر ال يــضــمن الـــعــيــوب الــتي أعــلم بــهــا

اHستأجر أو كان يعلم بها هذا األخير وقت التعاقد".
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13 مايو  سنة مايو  سنة 2007  م م

ال يــــســـتــــفـــيــــد من هــــذا احلق الــــورثـــة وال األشــــخـــاص
الذين يعيشون معهم".

"اHــــــــادة 507 مــــــــكــــــــرر1 : تــــــــبـــــــــقـى اإليــــــــجــــــــارات ذات
االسـتــعـمــال الـســكـني اHــبـرمــة مع اHـؤســسـات الــعـمــومـيـة

اخملتصة خاضعة لألحكام اخلاصة بها".

اHـــــاداHـــــادّة ة 8 :  :  تـــــلـــــغـى اHــــواد 470 و471 و472 و473 و474
و475 و504  ومــن 508  إلــى 537 مـــن األمــــــــــــــــــــــــر رقــم 58-75
اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1395 اHــوافق 26 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 1975 واHذكور أعاله.

وتـلـغى كـذلـك اHـادة 20  والفـقـرتـان 2 و3 مـن اHـــادة
21 واHادة 22 من اHرســـوم التشريعي رقــم 93-03 اHؤرخ

في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اHـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة 1993
واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 9 : يـنـشـر هـذا الـقانـون في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1428
اHوافق 13 مايو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانانــــــون ون رقم رقم 07 -  - 06  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25  رب  ربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــامام
1428 اH اHــــــــــــــــوافق وافق 13  م  مــــــــــــــــايايــــــــــــــو سو ســــــــــــــنــــــــــــــة ة q q2007 يــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــلقلق

بتسييراHساحات اخلضراء وحمايتها وتنميتها.بتسييراHساحات اخلضراء وحمايتها وتنميتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

- بناء عـلى الدستورq السـيما اHواد 119 و120 و122
q( 19 و20) و126 منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-154 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qدنيةHاإلجراءات ا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qاإلجراءات اجلزائية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qالعقوبات

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qدنيHتضمن القانون اHوا

يـجـوز لــلـمـؤجـر أن يـعــتـرض عـلى نـقــلـهـاq وإذا نـقـلت
رغم اعـــــتــــراضـه أو دون عــــلــــمـهq جــــاز لـه اســــتـــــردادهــــا من
احلـــائــز ولـــو كــان حـــسن الــنـــيــةq ولـــهــذا األخـــيــر اHـــطــالـــبــة

بحقوقه.
وال يجـوز للـمؤجـر استـعـمال حـقه في احلبس أو في
االســتــرداد إذا كــان نــقـل هــذه اHــنــقــوالت تــقــتــضــيه حــرفــة
اHــسـتــأجـرq أو تــقـتـضــيه شــؤون احلـيـاة الــعـاديــةq أو كـانت
اHـنــقـوالت الـتي أبـقــيت في الـعـW اHــؤجـرة أو الـتي طـلب

استردادها تفي ببدل اإليجار".
Wـــســــتـــأجـــر أن يـــرد الـــعـــHــــادة 503 : يـــجـب عـــلى اHا"
اHـؤجـرة باحلـالة الـتي كـانت علـيـها وقت تـسلـمـهاq ويـحرر

وجاهيا محضر أو بيان وصفي بذلك.
إذا ¡ رد العـW اHـؤجـرة دون حتريـر مـحـضر أو دون
بـيـان وصفـهـاq يـفـتـرض في اHؤجـر أنه اسـتـردهـا في حـالة

حسنة ما لم يثبت العكس.
اHــســتــأجــر مـــســؤول عــمــا يــلــحق الــعــW اHــؤجــرة من

هالك أو تلف ما لم يثبت أنه الينسب إليه".

"اHادة 505 : ال يجوز للـمستأجر أن يتنازل عن حقه
في اإليــجــار أو يــجــري إيــجــارا من الــبــاطـن دون مــوافــقـة
اHـؤجـر كــتـابــيـا مــا لم يـوجــد نص قـانــوني يـقــضي بـخالف

ذلك".
"اHــــادة 507 : يـــكــــون اHـــســــتـــأجـــر الــــفـــرعـي مـــلــــتـــزمـــا
مــــبـــــاشــــرة جتـــــاه اHــــؤجــــر بـــــالــــقـــــدر الــــذي يـــــكــــون بـــــذمــــته

للمستأجر األصلي وذلك في الوقت الذي أنذره اHؤجر.
وال يجـوز للمـستأجـر الفـرعي أن يحتج جتـاه اHؤجر
�ـا سبقه من بـدل اإليجـار إلى اHستـأجر األصلي إال إذا ¡
ذلك قبل اإلنذار طبـقا للعرفq أو لالتفاق الثابت واHبرم

وقت انعقاد اإليجار الفرعي".

اHــــــاداHــــــادّة ة 7 :  :  يــــــتـــــــمم األمـــــــر رقم 75-58 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
q1507 مــــــكـــــرر و 507 مــــــكـــــرر WــــادتــــHبـــــا qـــــذكــــور أعالهHوا

وحترران كما يأتي: 

"اHـادة 507 مـكرر: تـبقـى اإليجـارات اHـبـرمة في ظل
qالـــتــشــريع الـــســابق خــاضــعـــة له مــدة عــشــر (10) ســنــوات
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في اجلـــــريـــــدة

الرسمية.
(60) Wستـ Wالـبالغـ Wغيـر أن األشخاص الـطبيـعي
سنـة كـاملـة عنـــد نشــر هــذا الـقانون والـذيـن لهــم احلــق
في الــبــقـاء في األمــكــنــة اHــعـدة لــلــســكن q وفــقـا لــلــتــشـريع

السابقq يبقون يتمتعون بهذا احلق إلى حW وفاتهم.
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- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

qناطق السياحيةHناطق التوسع وا�

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHستدامة.

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

واHتعلق بالتقييس.
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةHإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اHــــؤرخ في 21
محرم عام 1427 اHوافق 20  فبراير سنة 2006 واHتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانHوبعد مصادقة البر - 

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHادة األولى : اHادة األولى : يهـدف هـذا القـانون إلى حتـديد قـواعد
تسيير اHسـاحات اخلضراء وحمايتهـا وتنميتها في إطار

التنمية اHستدامة.
الباب األولالباب األول
أحكام أحكام عامةعامة

اHــــادة اHــــادة 2  :  يــــهــــدف تــــســــيــــيــــر اHــــســــاحــــات اخلــــضـــراء
وحمايـتها وتنـميتهـا فــي إطــار التنـميـة اHسـتدامة على

اخلصوص إلى ما يأتي :
qعيشي احلضريHاإلطار ا Wحتس -

- صـــيـــانـــة وحتــــســـW نـــوعـــيـــة اHــــســـاحـــات اخلـــضـــراء
qوجودةHاحلضرية ا

qساحات اخلضراء من كل نوعHترقية إنشاء ا -
- تـــرقـــيــة تـــوســيـع اHــســـاحــات اخلـــضـــراء بــالـــنــســـبــة

qبنيةHللمساحات ا
- إلــــــزامــــــيــــــة إدراج اHــــــســـــاحــــــات اخلــــــضــــــراء فـي كل
مشـروع بـناءq تـتكـفل به الـدراسات احلـضريـة واHـعمـارية

العمومية واخلاصة.

اHادة اHادة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :

- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 75-74 اHــــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1395 اHـــــوافق  12 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1975
واHـتـضـمن إعــداد مـسح األراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

qالعقاري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اHــــؤرخ في 23
رمـضان عام 1404 اHوافق23 يونـيو سنة 1984 واHـتضمن

qتممHعدل واHا qالنظام العام للغابات
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 87-17 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــجــة عـام 1407 اHـوافق أول غــشت ســنـة 1987 واHــتــعـلق

qبحماية الصحة النباتية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 93-03 اHؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اHـــوافق أول مـــارس ســـنــة 1993

 qتعلق بالنشاط العقاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اHـوافق 5  فـبـرايـر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

qبحماية الساحل وتثمينه
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الباب الثانيالباب الثاني
أدوات تسيير اHساحات اخلضراءأدوات تسيير اHساحات اخلضراء

اHـادةاHـادة 5 :  : تـتمـثل أدوات تـسـيـير اHـسـاحـات اخلـضراء
فيما يأتي :

qساحات اخلضراءHتصنيف ا -
- مخططات تسيير اHساحات اخلضراء.

الفصل األولالفصل األول
تصنيف اHساحات اخلضراءتصنيف اHساحات اخلضراء

الفرع الفرع األولاألول
شروط وكيفيات تصنيف اHساحات اخلضراءشروط وكيفيات تصنيف اHساحات اخلضراء

اHـادة اHـادة 6 : : يـعـتـبـر تصـنـيف اHـسـاحـات اخلـضـراء عـقدا
إداريا يـصرح �وجـبه أن اHساحـة اخلضراء اHـعنيـةq مهما
تـكن طبـيـعتـهـا الـقانـونـيـة أو نظـام مـلكـيـتـها حـسب أحـكام
هـــذا الـــقـــانـــونq مـــســـاحـــة خـــضـــراء وتـــدرج فـي صـــنف من

األصناف احملددة في أحكام اHادة 4  أعاله.

اHـــــادةاHـــــادة 7 : : يـــــضــم تـــــصـــــــنـــــيـف اHـــــســـــاحـــــة اخلـــــضــــراء
: Wمرحلت

qمرحلة دراسة التصنيف واجلرد -
- مرحلة التصنيف.

اHادة اHادة 8 : : تضم دراسة التصنيف :
qاخلاصية الطبيعية للمساحة اخلضراء -

qاخلاصية اإليكولوجية للمساحة اخلضراء -
- اخملطط العام لتهيئة اHساحة اخلضراء.

يـــجـب أن تـبـرز دراســة الـتـصــنـيف عــلى اخلـصـوص
ما يأتي :

- أهـمية اHساحـة اخلضراء اHعنـية بالنسـبة لنوعية
qعيشي احلضريHاإلطار ا

- استعمال اHـساحة اخلضراء اHعـنية في حالة خطر
qكبير

- تــردد الـزوار عــلى اHـســاحـة اخلــضـراء اHــعـنــيـةq مع
qاتخاذ تدابير ووسائل أمنها وصيانتها

- الـــقـــيـــمـــة اخلـــاصــة Hـــكـــونـــات اHـــســـاحـــات اخلـــضــراء
qالسيما تلك التي توجب حمايتها qعنيةHا

- تـقـيــيم خـطــر الـتـدهــور الـطـبــيـعي أو االصــطـنـاعي
الذي تتعرض له مكونات اHساحة اخلضراء.

- احلـــديـــقـــة الــنـــبـــاتـــيــة :- احلـــديـــقـــة الــنـــبـــاتـــيــة : مـــؤســـســة تـــضم مـــجـــمـــوعــة
وثـــائــقــيــة مـن الــنــبــاتـــات احلــيــة لــغـــرض احملــافــظــة عـــلــيــهــا

qوالبحث العلمي والعرض والتعليم

- احلديـقة اجلماعية :- احلديـقة اجلماعية : تمثل مـجموعة حدائق األحياء
وحـــدائق اHـــســتـــشـــفــيـــات وحــدائـق الــوحـــدات الــصـــنــاعـــيــة

qوحدائق الفنادق
- احلــديــقــة الــتــزيــيــنــيــة :- احلــديــقــة الــتــزيــيــنــيــة : فــضــاء مــهــيـــأ يــغــلب عــلــيه

qالطابع النباتي التزييني
- احلـديـقة اإلقـامـية :- احلـديـقة اإلقـامـية : حـديـقة مـهـيـأة للـراحـة واجلـمال

qوملحقة �جموعة إقامية
- احلديقة اخلاصة : - احلديقة اخلاصة : حديقة ملحقة بسكن فردي.

اHــادةاHــادة 4 : : تــشـــكل اHـــســاحـــات اخلـــضــراءq �ـــوجب هــذا
الـــقــانـــونq اHــنـــاطق أو جــزء مـن اHــنـــاطق احلــضـــريــة غـــيــر
اHبـنـيةq واHـغطـاة كلـيا أو جزئـيـــا بالـنبـاتاتq واHـوجـودة
داخــل مـــنــاطـق حــضـــريــــة أو مـــنــاطــق يـــراد بـــنـــاؤهــاq في
مــــفــــهـــــوم الــــقــــانــــون رقـم 90-25 اHــــؤرخ في أول جــــمــــادى
األولى عام  1411 اHوافق 18 نوفـمبر سنة 1990 واHذكور
أعالهq والـتـي تـكـون مــوضـوع تـصــنـيف حــسب الـكـيــفـيـات

احملددة بأحكام هذا القانون إلى أحد األصناف اآلتية : 
- احلـــظـــائـــر احلـــضــــريـــة واجملـــاورة لـــلـــمــــديـــنـــةq الـــتي
تــتــكــون من اHــســاحــات اخلــضــراء احملــددة واHــســيــجــة عــنـد
االقـتضاءq والتي تشـكل فضاء للـراحة والترفـيهq و�كنها
أن حتـتوي عـلى جتهـيزات لـلراحـة واللـعب و/ أو التـسلـية
والريـاضة واإلطعـامq كما �ـكن أن حتتـوي على مسـطحات

qومسالك للتنزه ومسالك للدراجات qمائية
- احلــدائـق الــعــامــةq هي أمــاكـن لــلــراحــة أو الــتــوقف
في اHــــنـــاطق احلــــضـــريـــةq والـــتـي حتـــتـــوي عـــلـى جتـــمـــعـــات
نـــبــاتــيــة مـــزهــرة أو أشــجـــارq ويــضم هــذا الـــصــنف أيــضــا
احلـدائق الـصـغـيـرة اHــغـروسـة وكـذا الـسـاحـات والـسـاحـات

qشجرةHالصغيرة العمومية ا
- احلـدائق اHتخـصصةq التي تـضم احلدائق النـباتية

qواحلدائق التزيينية
qاحلدائق اجلماعية و/ أو اإلقامية -

qاحلدائق اخلاصة -
- الــغــابــات احلــضــريــةq الــتـي حتــتــوي عــلى اHــشــاجــر
ومـــجــمـــوعــات مـن األشــجـــارq وكــذا كـل مــنـــطــقـــة حــضـــريــة

qمشجرة �ا فيها األحزمة اخلضراء
- الـــــصـــــفـــــوف اHـــــشـــــجـــــرةq الــــــتي حتـــــتـــــوي عـــــلـى كل
التشكيالت اHـشجرة اHوجودة عـلى طول الطرق والطرق
الـــســــريـــعـــة وبــــاقي أنــــواع الـــطـــرق األخــــرى في أجــــزائـــهـــا

الواقعة في اHناطق احلضرية واجملاورة للمدينة.
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- الـــغـــابـــات احلـــضـــريـــة :- الـــغـــابـــات احلـــضـــريـــة : �ـــوجب قـــرار مـن الـــوزيــر
qكلف بالغاباتHا

- الـــصــــفــــوف اHــــشــــجـــرة والــــصــــفــــوف اHـــوجــــودة في- الـــصــــفــــوف اHــــشــــجـــرة والــــصــــفــــوف اHـــوجــــودة في
مـــنـــاطق غـــيـــر مـــعـــمـــرة بـــعـــد : مـــنـــاطق غـــيـــر مـــعـــمـــرة بـــعـــد : �ـــوجب قـــرار مـن الـــوزيــر

qكلف بالغاباتHا

- الصفوف اHوجودة في اHناطق التي ¡ تعميرها :- الصفوف اHوجودة في اHناطق التي ¡ تعميرها :
�وجب قرار من رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

اHــــادة اHــــادة 12 :  : ال �ـــــكن إعــــادة تـــــصــــنــــيـف أيــــة مــــســــاحــــة
خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي :

- دراسة تبـW اHنفـعة الـعمومـية لـلتخـصيص اHراد
به واستحـالة استـعمـال عقار آخـر غيـر اHساحـة اخلضراء

qعنيةHا
- مــوافـــقـــة الــلـــجــنـــة الـــوزاريــة اHـــشــتـــركـــة اHــنـــشــأة

�وجب أحكام اHادة 10 أعالهq إلعادة التصنيف.
وفـي كل احلـــاالتq ال �ــكـن إعــادة تـــصـــنــيف مـــســـاحــة

خضراء إال �وجب مرسوم.
�كن أن توضح قواعـد وكيفيات تصنيف اHساحات

اخلضراءq عند االقتضاءq عن طريق التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني

آثار تصنيف اHساحات اخلضراءآثار تصنيف اHساحات اخلضراء

اHــــادة اHــــادة 13 : : دون اإلخـــالل بــــالــــتـــدابــــيــــــر اHــــتــــعــــلــــــقـــة
بــــاحملــــافـــــظــــة عــــلـى اHــــســــاحــــات اخلــــضــــــراء وحــــمــــايــــتــــهـــــا
qعمول بهماHنصــوص عليـهــا في التشريع والتنـظيم اHا
تـشــكل تــدابـيــر احلـمــايـة واحملــافــظـة احملــددة �ـوجب أحــكـام
اHـــــواد من 14 إلى 23 أدنــــــاهq وكـــــذا الــــــتـــــدابـــــيــــــر اخلـــــاصـــــة
اإلضـافــيــة اHــقــررة في مــخــطط الــتـســيــيــر �ــوجب أحــكـام
اHادة 25  أدنـاهq آثارا للتـصنيف �ـجرد تصنـيف مساحة
خــضــراء إلـى صــنف من األصــنــاف اHــنـــصــوص عــلــيــهــا في
أحـكام اHادة 4 أعالهq حـسب الكـيفـيات احملـددة في اHادة 11

من هذا القانون.

اHـادة اHـادة 14 :  : �ـنـع كل تــغـيــيــر في تــخــصــيص اHــســاحـة
اخلـــضــــراء اHـــصـــنـــفـــة أو كـل ©ط شـــغل جــــزء من اHـــســـاحـــة

اخلضراء اHعنية.

اHــــادة اHــــادة 15 :  : �ـــــنع كـل بــــنــــاء أو إقــــامــــة مــــنـــــشــــأة عــــلى
مـــســـافــــة تـــقل عـن مـــائـــة ( 100) مـــتـــر مـن حـــدود اHـــســـاحـــة

اخلضراء.

اHــــادةاHــــادة  16 : : تـــرفـض كل رخــــصــــة لـــلــــبـــنــــاء إذا لم يــــكن
اإلبـــقـــاء عــلـى اHــســـاحـــات اخلـــضــراء مـــضـــمـــونــاq أو إذا أدى

إجناز اHشروع إلى تدمير الغطاء النباتي.

اHــادة اHــادة 9 : :  يـــجب أن تــضم دراســة الــتـــصــنــيف كــذلك
جــردا  شــامال جملـمــوع نـبــاتـات اHــســاحـة اخلــضـراء اHــعـنــيـة

والتي تبرز ما يأتي :
- األنـواع النبـاتية اHـوجودة داخل اHسـاحة اخلضراء

qعنيةHا
- خــــريـــطـــة اHـــســــاحـــة اخلـــضـــراء الــــتي تـــبـــرز أنـــواع

qغروسة فيهاHالنباتات ا
- خــريــطــة اHــســاحــة اخلــضــراء الــتي تــبــرز اHــمــرات
qوكـذا شبـكـة الـتزود �ـاء الـسقي qوطـرق التـنـقل احملـتمـلـة

وعند االقتضاءq األحواض أو مسطحات اHاء اHوجودة.

اHادة اHادة 10 : : تؤسس جلنة وزاريـة مشتركة للمساحات
اخلـــضـــراء تــكـــلف بـــدراســة مـــلــفـــات تــصـــنـــيف اHــســـاحــات
اخلـضـراء وإبـداء الـرأي في الـتـصـنـيف اHـقـتـرحq وإرسـال
مــشــاريع الـتــصــنـيف الــتـابــعــة لـســلـطــتـهــا إلى الــسـلــطـات

اHعنية.

حتدد كيفيات تـنظيم هذه اللجـنة وعملها عن طريق
التنظيم.

اHــادة اHــادة 11 : :  يـــتـم الــتـــصـــريح بـــتـــصـــنـــيف اHـــســـاحــات
اخلضراءq كما يأتي :

- احلــظــائــر احلــضـريــة واجملــاورة لــلــمــديــنـة :- احلــظــائــر احلــضـريــة واجملــاورة لــلــمــديــنـة : �ـوجب
قرار من الـواليq بـاستـثـناء احلـظـائر ذات الـبـعد الـوطني
Wالـــتي يــصـــرح بــتـــصــنـــيــفـــهــا �ـــوجب قـــرار مــشـــتــرك بــ
الــوزراء اHــكــلـــفــيـن عــلى الــتــوالـي بــالــداخــلــيـــة والــبــيــئـة
والــــفالحــــة. وفي هــــذه احلـــالــــةq يـــحــــدد قــــرار الـــتــــصــــنـــيف
الـســلـطـة اHـكـلـفـة بـتـسـيـيـر احلـظـيـرة اHـعـنـيـة وفـقـا ألحـكـام

qادة 24  أدناهHا

- احلـدائق الـعـامـة :- احلـدائق الـعـامـة : �ـوجب قـرار من رئـيس اجملـلس
الــشــعــبي الـــبــلــديq و�ــوجب قــرار مـن الــوالي بــالــنــســبــة

qدينة مقر الواليةHللحدائق العامة الواقعة با

- احلـدائق اHـتـخـصـصـة : - احلـدائق اHـتـخـصـصـة :  من الـســلـطـة الـتي أنـشـأت
احلـدائق اHـتـخــصـصـة اHـعـنـيـة أو من الــسـلـطـة الـتي أسـنـد

qإليها تسييرها

- احلـــدائـق اجلـــمـــاعـــيــــة و/أو اإلقـــامـــيـــة : - احلـــدائـق اجلـــمـــاعـــيــــة و/أو اإلقـــامـــيـــة : مـن رئـــيس
اجمللس الشـعبي الـبلـدي اHعني �ـوجب عقـدq اعتـمادا على
دراســات مـعــمـاريــة لـلــسـكــنـات أو األحــيـاء أو الــتـجــمـعـات

qالسكنية اجلماعية أو نصف اجلماعية

- احلــــــدائـق اخلـــــــاصــــــة :- احلــــــدائـق اخلـــــــاصــــــة : تــــــشـــــــكـل اإلشـــــــارات وحــــــدود
اHـسـاحـات اخلـضـراءq كـمـا هي مـحـددة صـراحـة في رخـصـة

qعقد تصنيف احلدائق اخلاصة qالبناء
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واالســـتــعــمــال وكــذا جــمـــيع الــتــعــلــيـــمــات اخلــاصــة حلــمــايــة
اHـسـاحـة اخلـضـراء اHـعـنـيـة واحملافـظـة عـلـيـهـاq قـصـد ضـمان

استدامتها.
يـحـدد مـحـتـوى مـخـطط تـسـيـيـر اHـسـاحـات اخلـضراء
وكـــيـــفــــيــــات إعـــداده واHـــصـــادقـــة عــــلـــيه وتـــنــــفـــيـــذه حـــسب
الــصـــنف اHــنـــتــمــيـــة إلــيـه اHــســاحـــة اخلــضـــراءq عن طــريق

التنظيم.

اHــادة اHــادة 27 :  : حتــدد شـــروط تــســيــيــر وصـــيــانــة احلــدائق
اجلـمـاعـية و/أو احلـدائق اإلقـامـية وكـذا الـتكـالـيف اخلـاصة
اHـترتبـة على اHقـيمـqW ال سيمـا منهم اHـكلـفون باحملـافظة

عليها عن طريق التنظيم.

الباب الثالثالباب الثالث
 تنمية اHساحات اخلضراء تنمية اHساحات اخلضراء

الفصل الفصل األولاألول
 األحكام اHتعلقة بتنمية اHساحات اخلضراء األحكام اHتعلقة بتنمية اHساحات اخلضراء

واHقاييس اHطبقة عليهاواHقاييس اHطبقة عليها

اHادة اHادة 28 :  : دون اإلخالل باألحكـام التشريـعية في هذا
اجملـالq يـجب أن يــتـضـمن وأن يــتـكـفل كل إنــتـاج مـعـمـاري
و/أو عــمــراني بــضــرورة إقــامــة مــســاحــات خــضــراءq وفق

اHقاييس واألهداف احملددة في هذا القانون.

qـنـجـز الــعـمـومي أو اخلـاصHعــلى ا Wـادة 29 : : يـتـعـHـادة اHا
qاالعـتـبـار Wأن يـأخـذ بـعـ qعـنـد إجنـاز كل مـسـاحـة خـضـراء

بهدف بلوغ جتانس ونوعية اHنظرq العوامل اآلتية :
qوقعHطابع ا -

- اHـناظر التي ينـبغي احملافظة عـليها وتثـمينهاq أو
qتلك التي ينبغي إخفاؤها
qوارد األرضيةHا -

- األنــواع واألصــنــاف الــنـبــاتــيــة لـلــمــنــطــقـة اHــعــنــيـة
qباألمر

qعماري للمنطقة أو الناحيةHالتراث ا -
- االرتـفــاقـات والــعــوائق اHـرتــبــطـة بــاجلـوار ونــظـام
اHـــيــــاه وحق الــــعــــبــــور وفــــصل احلــــدود  وصـــفــــوف شــــبــــكـــة
الطـرقات وتسـوية األراضي والتـشجيـر وشبكـة القنوات

الباطنية واHنشآت الكهربائية الباطنية.

اHادة اHادة  30 :  : يجب أن يؤخذ بـعW االعتبارq تخصيص
مواقع للـمسـاحات اخلـضراء داخل اHـناطق احلـضريـةq عند

إعداد أو مراجعة أدوات العمران.

اHــادة اHــادة 7 1 : : �ــنـع وضع الـــفـــضالت أو الـــنـــفــايـــات في
اHـساحات اخلـضراء خارج األمـاكن أو التراتـيب اخملصصة

واHعينة لهذا الغرض.

اHادة اHادة 18 :  : دون اإلخالل بـاألحكـام التشـريعـية األخرى
في هذا اجملالq �نع قطع األشجار دون رخصة مسبقة.

اHادة اHادة 19 : : �نع كل إشهار في اHساحات اخلضراء.

اHــــادة اHــــادة 20 :  : زيــــادة عـــــلى الـــــســــيــــاج احملـــــتــــمل لـــــبــــعض
اHــنـــاطق غـــيـــر اHــفـــتـــوحـــة لــلـــجـــمــهـــورq حتـــدد مــخـــطـــطــات
qـادة 25  أدنـاهHــنــصــوص عــلــيــهـا فـي أحــكــام اHالــتــســيــيــر ا
احلـاالت التي تـكون فـيهـا اHسـاحة اخلـضراء مـعنيـة بوضع

سياج.

اHــــادة اHــــادة 21 :  : يــــســــاهـم وضع بــــيـــــوت احلــــمــــام واألوكــــار
اHنجزة اHوجـهة حلماية الطـيور داخل اHساحات اخلضراء
احلــضـــريــة في حـــمــايــة الـــتــنــوع الـــبــيــولــوجـي في الــوسط

احلضري.

اHادة اHادة 22 : : ال تعد والتمـنح شهادة اHطابقة اHنصوص
عليـها في أحـكام اHادة 75 من الـقانون رقـم 90-29 اHـؤرخ
في 14 جمادى األولى عام 1411 اHوافق أول ديسمبر سنة
1990 واHــذكـور أعـالهq بـالــنــســبــة لـلــحــدائق اخلــاصــةq وكـذا

احلدائق اجلـماعـية و/ أو اإلقـاميـة إذا لم حتتـرم اHسـاحات
اخلضراء اHقررة في رخصة البناء.

23 :  : بـاســتــثــنــاء احلــاالت الــتي وردت بــشــأنــهـا اHـادة اHـادة 
أحــــكــــــام خــــــاصــــة في هــــــذا الــــقـــــانــــونq تــــبــــقى الــــغــــابـــات
احلـضــريــة والــصـفــوف اHــشـجــرة اHــوجـودة خــارج اHــنـاطق
احلــضــريـة �ــفـهـــوم اHـــادة 11  أعـــالهq خـاضـــعـة لــلـتــشــريع
اHـعــمـــول بهq الســيـمــا أحـكــام الـقــانـون رقم 84-12 اHـؤرخ
في 23 رمــضــان عــام 1404 اHــوافق 23 يــونـــيــو ســـنــة 1984

واHذكور أعاله.

الفصل الفصل الثانيالثاني
مخططات تسيير اHساحات اخلضراءمخططات تسيير اHساحات اخلضراء

اHـادة اHـادة 24 : : مع مـراعـاة أحـكـام اHادة 27  أدنـاهq يـخضع
تـسـيـيـر اHسـاحـات اخلـضـراء لـلسـلـطـة الـتي قـامت بـإجراء

التصنيف للمساحة اخلضراء اHعنية.

اHـادة اHـادة 25 : : تـكــون اHـســاحــة اخلـضــراء اHـعــنــيـة �ــجـرد
تــصـــنــيــفــهــاq وبــعــد إبــداء رأي الــلـــجــنــة اHــؤســســة �ــوجب

أحكام اHادة 10 أعالهq محل مخطط تسيير.

اHادة اHادة 26 : : مخـطط تسـييـر اHـساحـات اخلضـراء ملف
تـقني يحـتوي على مـجمـوعة تدابـير التـسيـير والصـيانة
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اHــادة اHــادة 37 : :  يــعــاقـب كل من يــخــالـف أحــكــام اHــادة 18
من هـذا الـقـانـون بـاحلـبس من شـهـرين (2)  إلى أربـعة (4)
أشـهــر وبـغــرامـة من عــشـرة آالف ديــنـار (10.000 دج)  إلى

عشرين ألف دينار (20.000 دج).

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اHادة اHادة 38 : : يعاقـب كل من يخالف أحكام اHادة 19 من
هــذا الـقـانــون بـاحلــبس من شـهـر(1)  إلى أربـعـة (4) أشـهـر
وبـغـرامـة من خـمـسـة آالف ديـنـار ( 5.000  دج) إلى خـمـسة

عشر ألف دينار (15.000 دج).

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اHـــــادة اHـــــادة 39 : : يـــــعـــــاقب كـل من يـــــتـــــســـــبـب في تـــــدهـــــور
اHــســـاحــــات اخلـــضـــراء أو قـــلع الـــشــجـــيــرات بـــاحلــبس من
ثالثـة (3) أشهـر إلى سـتة (6) أشـهر وبـغـرامـة من عـشرين
ألـف ديـــــــــنـــــــار (20.000 دج)  إلـى خـــــمــــــســــــW ألف ديــــــنـــــار

(50.000 دج).

اHــادة اHــادة 40 :  : يــعـــــاقب كـل شــخــص يـــهــــدم كال أو جــزءا
من مــســاحــــة خــضـــراء مـع نـيــة االســتــحــواذ عـلـى األمـاكن
وتـوجــيـــهــهـا لــنـــشــاط آخـر بــاحلـبــس مـن ســـتـة(6) أشـهـر
إلى ثــمـــانــيـة عــشـر (18) شـهــرا وبــغـرامــة من خــمــسـمــائـة
ألـف ديـــــــــــنـــــــــــار (500.000 دج)  إلـى مـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــون ديـــــــــــنــــــــــار

(1.000.000دج).

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

الباب الباب اخلامساخلامس

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــادة اHــادة 41 :  :  تــلـــغى كـل األحــكـــام اخملـــالـــفــة ألحـــكـــام هــذا
الـقانـونq السيـمـا أحكـام اHادة 65 من الـقانون رقــم 10-03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 42 : : يــــــنـــــــشــــــر هـــــذا الــــــقـــــانــــــون في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّـــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1428
اHوافق 13 مايو سنة 2007.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

اHادة اHادة 31 :  : تؤسس �قتضى هذا القانون :
qساحة اخلضراءHمقاييس ا -

- مــعـــامالت اHــســاحــة اخلــضــراء لــكل مــديــنــة أو لــكل
qمجموعة حضرية

qساحة اخلضراء للسكنات اخلاصةHمعامالت ا -
- قـــائــــمـــة اســــمـــيــــة لألشـــجــــار احلـــضــــريـــة وأشــــجـــار

الصف.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHادة اHادة 32 : : تؤسس جائزة وطنية للمدينة اخلضراء.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الفصل الثانيالثاني

األحكام اHتعلقة باستعمال اHساحات اخلضراءاألحكام اHتعلقة باستعمال اHساحات اخلضراء
في مجال األخطار الكبرىفي مجال األخطار الكبرى

اHادة اHادة 33 : : تـستـعمل اHـساحـات اHفـتوحـة بعـد انهـيار
هـــيــــاكل الــــبــــنـــاء فـي اHـــنــــاطق احلــــضــــريـــة وكــــذا اHـــنــــاطق
احلـضـريـة اHـثـقـلـة بـاالرتــفـاقـات غـيـر اHـبـنـيـة بـعـد مـعـاجلـة
qــذكـورة أعالهHاألســبـاب الــتي أدت إلخـضــاعــهـا لــلـعــوائق ا

بصفة أولوية مساحات خضراء.

الباب الرابعالباب الرابع

أحكام جزائيةأحكام جزائية

اHـادة اHـادة 34 :   :  يـؤهل لـلـتـحـري عـن اخملـالـفـات اHـنـصوص
عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الـــقـــانـــون ومـــعـــايـــنـــتـــهـــا ضـــبـــاط وأعــوان
الــشــرطــة الـقــضــائـيــة واHــوظـفــون اHــؤهـلــون قــانـونــا لــهـذا
الـغـرضq والــذين يـعــمـلـون �ــوجب الـســلـطـات اخملــولـة لـهم

في القوانW والتنظيمات اHعمول بها.

اHــادة اHــادة 35 :  يــعــاقـب كل من يــخــالـف أحــكــام اHــادة 14
من هذا القـانون باحلـبس من ستة (6) أشهـر إلى سنة (1)
وبـغــرامــة من خـمــسـW ألف ديــنـار (50.000 دج) إلى مـائـة
ألف ديـــنـــار (100.000 دج) وإعــــادة األمـــاكـن إلى مــــا كـــانت

عليه.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اHــادة اHــادة 36 : :  يــعــاقـب كل من يــخــالـف أحــكــام اHــادة 17
مــن هـــذا الـــقـــــــــانــــون بـــغـــرامـــة من خـــمـــســـة آالف ديـــنـــار

(5.000 دج)  إلى عشرة آالف دينار (10.000 دج).
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مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHــوافـق اHــوافـق 2  مــايــو ســنــة   مــايــو ســنــة q2007 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــامّ
مـديـــــر السمـديـــــر السّيــاحــــة والصيــاحــــة والصّنـــاعــــة التقـليديـــــة فـينـــاعــــة التقـليديـــــة فـي

واليــة الطــارف.واليــة الطــارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مايـو سـنة q2007 تـنهـى مهـامّ الـسّـيد
الـــــــوردي عــــبــــيــــديq بـــصــــفــــتـــــه مـــديــــــــرا لــــلــــسّــــيـــــاحـــــــة
والصّنـاعـــة التــقليديــــة في واليــة الطـــارفq لتكليفـــه

بـوظيفــة أخــــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـW كـتـابن تـعـيـW كـتـاب

عامW للبلديات.عامW للبلديات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـام 1428 اHوافـق 2 مايـو سنة q2007 يعـيّن السّادة اآلتية

أسماؤهم كتابا عامW للبلديات اآلتية :

qبلدية الشلف q1 - معمر قوادري صامت

qبلدية اجللفة q2 - بايزيد بن العربي

qبلدية سيدي بلعباس q3 - عبد احلليم بلعربي

4 - نـــــــور الــــديـــن جــــعـــــيطq بــــلــــديـــــــة بــــوســــعــــــــادة
qسيلــةHواليـــة ا

qبلدية برج بوعريريج q5 - يونس بن مراح

6 - عبد الغني حميدq بلدية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

األشغال العمومية بوالية باتنة.األشغال العمومية بوالية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـــام 1428 اHــوافـق 2 مـــايـــو ســـنــة q2007 يــعــــيّـن الـــســّـــيــد
عـــبــــــد الـــلـــه كاليـــعـــيــــــةq مـــديـــــرا لألشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة

بـواليــة باتنــة.

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 14  ربربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــام ام 1428
اHاHــــوافـق وافـق 2  م  مــــايايــــــو سو ســــنــــة ة q2007 يq يــــتــــضــــــمّن إنن إنــــهــــــاء ماء مــــهــــاماّم
مــــــــــــديديــــــــــــر دراسر دراســــــــــــــات لـات لـــــــــــــدى رئدى رئــــــــــــــيس قيس قــــــــــــــسـم الم الــــــــــــدّراسراســــــــــــاتات
والوالـتّـلخلخـيص بيص بـاإلدارة اHاإلدارة اHـركركـزيزيـة لة لـلوزيلوزيـر اHر اHـنـتـدب لدىدب لدى
رئرئــــــــيـس احلس احلــــــــكــــــــومومــــــــة اHة اHــــــــكــــــــلّـف بف بــــــــاHاHــــــــســــــــاهاهــــــــمــــــــة وتة وتــــــــرقرقــــــــيــــــــة

االستثمار - سـابقـا.االستثمار - سـابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مايـو سـنة 2007 تـنـهىq ابـتـداء من 7
qمــهــامّ الــسّـــيــد نــور الــدين عــبــوب q2005 ســبــتــمــبــر ســنـة
بــــصـــفــــته مــــديـــر دراســــات لـــدى رئــــيس قــــسم الــــدّراســـات
والـــتّــلـــخـــيص بـــاإلدارة اHــركـــزيـــة لــلـــوزيـــر اHــنـــتـــدب لــدى
رئـيس احلكـومـة اHكـلّف بـاHـساهـمـة وترقـيـة االستـثـمار -

سابقاq بسبب إلغاء الهيكل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHــوافـق اHــوافـق 2  مــايــو ســنــة   مــايــو ســنــة q2007 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــامّ
اHديـر العــاماHديـر العــامّ حلـديقــة احليوانات والـتسلية "الـوئام حلـديقــة احليوانات والـتسلية "الـوئام

اHدني" باجلزائر.اHدني" باجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مايـو سـنة q2007 تـنهـى مهـامّ الـسّـيد
جنـــيب جـــاوq بـــصـــفـــته مـــديـــرا عـــامـــا حلـــديـــقـــة احلـــيـــوانــات
والتسلية "الوئام اHدني" باجلزائرq إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHــوافـق اHــوافـق 2  مــايــو ســنــة   مــايــو ســنــة q2007 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــامّ

مديرين للنشاط االجتماعي في الواليات.مديرين للنشاط االجتماعي في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مايـو سـنة q2007 تـنـهى مهـامّ الـسّادة
اآلتـيـة أسـمـاؤهـم بـصـفـتـهم مــديـرين لـلـنــشـاط االجـتـمـاعي

في الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخرى :
qفي والية بجاية q1 - عبد الرحمان تيغة

qفي والية تبسة q2 - عبد الرحمان رحمون
3 - طاهر بن طرشةq في والية تيزي وزو.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر
احلمايـة االجتمـاعيـة والتضـامن اHشـترك والطـفولةاحلمايـة االجتمـاعيـة والتضـامن اHشـترك والطـفولة

في والية اجلزائر.في والية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـام 1428 اHوافـق 2 مايـو سنة q2007 يـعيّـن السّـيد طـاهر
بـن طــرشـــةq مــديـــرا لــلـــحــمـــايــة االجـــتــمـــاعــيـــة والــتـــضــامن

اHشترك والطفولة في والية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHوافـق اHوافـق 2  مايو سنة   مايو سنة q2007 يتضمq يتضمّن تعيW مديرينن تعيW مديرين

.Wللنشاط االجتماعي في واليت.Wللنشاط االجتماعي في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـــام 1428 اHــوافـق 2 مــايـــو ســنــة q2007 يــعـــيّن الـــسّــيــدان
اآلتي اســمــاهـمـــــــا مــديــــريـن لـلــنــشــــــاط االجــتــمـــــــاعي

: Wاآلتيت Wفـي الواليت
qفي والية بجاية q1 - عبد الرحمان رحمون

2 - عبد الرحمان تيغةq في والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـــام 1428 اHــوافـق 2 مـــايـــو ســـنــة q2007 يــعــــيّـن الـــســّـــيــد
عـــبــــد الـــوهـــــاب بـــوحـــــارةq مــديـــــرا لـــلـــوكـــالــة الـــوطـــنـــيــة

لتسلـيـة الشبـاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

السالسّياحة في والية سكيكدة.ياحة في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـــــام 1428 اHــــوافـق 2 مــــايــــو ســــنـــة q2007 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد

الوردي عبيديq مديرا للسّياحة في والية سكيكدة.

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 14  ربـيع الـثـانـي عام ربـيع الـثـانـي عام 1428
اHوافـق اHوافـق 2  مايو سنة   مايو سنة q2007 تتضمq تتضمّن تعيW مديرينن تعيW مديرين

للصللصّحة والسحة والسّكان في الواليات.كان في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـــام 1428 اHــوافـق 2 مــايـــو ســنــة q2007 يــعـــيّن الـــسّــيــدان
اآلتـي اسـمــــاهــمـــــا مــديـــريــــن لــلـــصّـحـــــة والـسّـــــــكـــان

: Wاآلتيت Wفي الـواليت
qفي والية البيض q1 - محمد احلبيب عبد الكر�
2 - مصطفى بلغراسq في والية عW تيموشنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عــام 1428 اHـوافـق 2 مـايـو سـنـة q2007 يـعيّـن الـسّـيـد عـمر

حديديq مديرا للصّحة والسّكان في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 14 ربـيع الـثاني
عـــــام 1428 اHــــوافـق 2 مــــايــــو ســــنـــة q2007 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد
ســيــدي مـحـمـــد زرهـــــونيq مـديـــرا لــلـصّـحــــة والـسّـــكـان

في واليـة النعامـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

اHركز الوطني للمخطوطات.اHركز الوطني للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـام 1428 اHوافـق 2 مايـو سنة q2007 يـعيّـن السّـيد مـهدي

تيطافيq مديرا للمركز الوطني للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 14  ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428
اHـوافـق اHـوافـق 2  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة q2007 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

اHركز الوطني للتقنيات الفضائية.اHركز الوطني للتقنيات الفضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عـام 1428 اHوافـق 2 مايـو سنة q2007 يعـيّن السّـيد مدني

عريزوq مديرا للمركز الوطني للتقنيات الفضائية.
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25 ربيع الث ربيع الثّاني  عام اني  عام 1428 هـ هـ

13 مايو  سنة مايو  سنة 2007  م م

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 14 صــفــر عـام 1428
اHــوافق 4 مـــارس ســـنـــة 2007 واHـــتـــضــمّـن تــعـــيـــW قـــضــاة
رؤسـاء اللّـجان االنـتـخابـية الـوالئيـة واللّـجنـة االنتـخابـية
لـلمواطنW اجلـزائريW اHقـيمW باخلـارج في االنتخابات

q2007 التشريعية يوم 17 مايو سنة
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولىة األولى : يعـيّن أعـضـاء في الـلجـنـة االنـتخـابـية
Wاجلــزائــريــ WــواطــنـــHــكــلّـــفــة بــجـــمع نــتـــائج تــصــويـت اHا
اHــقــيـمــW بــاخلـارج في انــتــخـاب أعــضــاء اجملـلس الــشــعـبي
الـــوطـــني لـــيــوم 17 مـــايـــو ســـنــة q2007 الـــنــاخـــبــون اآلتـــيــة

أسماؤهم :
qنائب الرئيس qالسادةالسادة : - عمار جاب اللّه

qمساعد qعبد الوهاب شرفي -
qمساعد qخرباشي بولنوار -
- شريف وليدq أمW اللجنة.

يـرأس اللّـجنة الـسيـد مزهـود رشيـدq طبـقا لـلمادة 2
من  الــــــقـــــرار اHـــــؤرّخ في 14 صـــــفـــــر عـــــام 1428 اHـــــوافق 4

مارس سنة 2007 واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 2 : :  يــنـشــر هـذا الــقـرارفـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1428

اHوافق 9 مايو سنة 2007.

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــشــــتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 21 رب ربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــامام
Wيـتــــضــــمّن تن تـعــــيـ qي q2007 ــــوافق وافق 9 م مــــايايــــو سو ســــنــــة ةHا H1428 ا

أعأعـضــــاء الاء الـلـجــــنـة االنة االنــــتـخــــابابـيــــة اHة اHـكــــلّـفـة بة بــــجـمع نمع نــــتـائجائج
تـصـويت اHويت اHـواطواطـنـW اجلW اجلـزائزائـريريـW اWH اHـقـيـمـW بW بـاخلارجاخلارج
النتالنتـخاب أعخاب أعـضاء اجملضاء اجملـلس الشلس الشـعبي العبي الـوطني لوطني لـيوم يوم 17

مايو سنة مايو سنة 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة qإنّ وزير الدولة

qوزير الشّؤون اخلارجية qووزير الدولة
- �ـقــتـضى األمـر رقم 97 - 07 اHـؤرّخ في 27 شـوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمّن الـقانون
qـتــمّمHــعــدّل واHا qــتــعــلّق بــنــظـام االنــتــخــابــاتHالــعــضــويّ ا

qواد 88 و115 و126 و165 و171 منهHالسيّما ا
- و�قـتضى األمر رقم 97 - 08 اHؤرّخ في 27 شوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 الذي يـحدّد الدوائر
االنـتـخـابـيـة وعـدد اHـقـاعد اHـطـلـوب شـغـلـهـا في انـتـخـابات

qعدّلHا qانHالبر
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 06 - 176
اHــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اHــوافق 25 مـــايــو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2006 وا
- و�قتـضى اHرسوم الرّ ئاسيّ رقم 07 - 61 اHؤرّخ
في 27 مـــحـــرّم عــام 1428 اHــوافق 15 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2007
واHتضـمّن استدعـاء الهيئـة االنتخـابية لالنتـخاب أعضاء

qاجمللس الشعبي الوطني

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء

qوزير الدولة qوزير الدولة 
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

محمد بجاويمحمد بجاوي

 وزير الدولةq وزير الداخلية وزير الدولةq وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

qنور الدين زرهونيqنور الدين زرهوني
اHدعو يزيداHدعو يزيد

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

اHاHـوافقوافق نــــظـظـــــام رقـم ام رقـم 07-01 مـمــؤرخ في ؤرخ في 15  مــــحــــرم عرم عـامام 1428 
3  فبفبـراير سراير سـنة نة q2007 يتq يتـعلق بعلق بـالقالقـواعواعـد اHطد اHطـبقبقـة علىة على
اHاHـعــــامالت اجلامالت اجلــــارياريـة مع اخلة مع اخلــــارج واحلارج واحلـســــابابــــات بات بـالالــــعـمــــلـة

الصعبة.الصعبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن محافظ بنك اجلزائر

- �قـتـضى األمر رقم 03 - 11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

qادة  62 نقطة م منهHال سيّما ا qبالنقد و القرض

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في20 
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمHعدّل واHا qتضمن القانون التجاريHوا
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- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اHوافق أول يـونيو سنة 2006 واHتضمن

qنائب محافظ بنك اجلزائر Wتعي
- و�ـقــتـضى الــنـظـام رقم 91-12 اHـؤرخ في 4 صـفـر
Wــتــعــلق بــتــوطـHــوافق 14 غــشـت عـام 1991 واHعـام 1412 ا

qالواردات
- و�ـقــتـضى الــنـظـام رقم 91-13 اHـؤرخ في 4 صـفـر
Wتعـلق بالتوطHوافق 14 غـشت سنة 1991 واHعام 1412 ا

qالية للصادرات من غير احملروقاتHوالتسوية ا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــنـــــظــــام رقم 95 -07 اHـــــؤرخ في 30
رجب عـام 1416 اHـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنـة 1995 واHــتـعـلق

qراقبة الصرف�
- بعد االطالع علـى مداوالت مجلس الـنقد و القرض
بـــتــاريخ 9 يــنـــايــر ســـنــة 2007 وبـــتــاريخ  3 فــبـــرايــر ســـنــة

q2007

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـهــدف هــذا الـنــظــام إلى حتــديـد مــبـدأ
قــابـلــيــة حتـويـل الـعــمــلـة الــوطــنـيــة بــالـنــســبــة لـلــمــعـامالت
الـدولـيـة اجلـاريـة والـقـواعـد اHـطـبـقـة عـلى الـتـحـويالت من
وإلى اخلـــارج واHــرتـــبـــطــة بـــهـــذه الــعـــمـــلــيـــات وكل حـــقــوق
وواجـــبـــات مــــتـــعـــامـــلي الـــتــــجـــارة اخلـــارجـــيـــة والـــوســـطـــاء

اHعتمدين في هذا اHيدان.

الباب األولالباب األول
مبادىء عامةمبادىء عامة

اHادة اHادة 2 : : يعتبر �فهوم هذا النظام :
- أشـــــخـــــاص مـــــقــــــيـــــمـــــون فـي اجلـــــزائـــــر األشـــــخـــــاص
الـطـبيـعـيـW واHـعـنـويW الـذين يـتـواجـد اHـركـز الـرئـيسي

 qلنشاطهم االقتصادي في اجلزائر
Wاألشــخــاص الــطــبــيــعــيـ Wأشــخــاص غــيــر مـقــيــمــ -
واHــعــنـويــW الــذين يــتـواجــد اHــركـز الــرئــيـسـي لـنــشــاطـهم

االقتصادي خارج اجلزائر.  

اHـــــادة اHـــــادة 3 : : بــــــدون اإلخالل بــــــاألحــــــكـــــام الــــــقــــــانـــــونــــــيـــــة
والتـنظـيمـية اHعـمول بـهاq تُـعد الـتسـديدات والـتحويالت
اخلـــاصـــة بـــاHــعـــامـالت الـــدولـــيـــة اجلــاريـــة حـــرّة وتـــتـم عـــبــر

الوسطاء اHعتمدين.

4 : يُـقصـد بـالتـسـديدات و الـتـحويالت اخلـاصة اHادة اHادة 
qـــعــامـالت الدولـيـة اجلـارية حـسب مـعـنى هذا الـنـظامHبــا

ال سيما :

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 79 -07 اHــــؤرخ في 26
شعـبـان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واHـتضمن

qتمّمHعـدّل واHا qقـانون اجلـمارك
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 84 -21 اHــؤرخ في أوّل
ربـــيع األول عـــام 1405 اHــوافق 24 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1984 
qــتــمّمHــعــدّل واHا q1985 ــالــيــة لــســنــةHــتــضــمن قــانــون اHوا

qادّة  156 منهHالسيّما ا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 96 -09 اHــــــــؤرخ في19 
شـعــبـان عـام 1416 اHـوافق 10 يـنـايــر سـنـة 1996 واHــتـعـلق

qباالعتماد اإليجاري
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 96 -22 اHـؤرخ في 23 صـفـر
عـام 1417 اHـوافق 9 يــولـيـو 1996 واHــتـعـلق بـقــمع مـخـالـفـة
الـتــشـريع والــتـنــظـيم اخلــاصـW بــالـصــرف وحـركـة رؤوس

qتمّمHعدّل واHا qاألموال من و إلى اخلارج
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 01 -03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتعلق بتنمية االستثمارHوا
- و�قـتضى األمر رقم 03 -04 اHؤرخ في 19 جمادى
األولى عــام 1424 اHــوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

qوتصديرها
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 05 -01 اHـؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اHــوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

qومكافحتها
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 05 - 05 اHــــــــؤرخ في 18
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1426 اHــوافق 25 يــولـــيــو عــام 2005

q2005 الية التكميلي لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 -07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

qتمّمHعدّل واHا qتعلق باحملروقاتHوا
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

qمحافظ ونواب بنك اجلزائر Wتعي
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

qأعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتعي
- و�ـــــقــــتـــــضى اHـــــرســــوم الـــــرئــــاسي اHـــــؤرخ في 26 
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1423 اHــــــوافق 2 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2002

 qعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتضمن تعيHوا
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qادة 10 : إن تسـيير مـوارد البلـد بالعـملة الـصعبةHادة اHا
الـنــاجـمــة عن تـرحــيل إيـرادات الــصـادرات مـن احملـروقـات
واHـــنــــتـــجـــات اHــــنـــجــــمـــيــــة وكـــذلـك اHـــوارد الــــنـــاجــــمـــة عن
الــــقـــــروض الـــــثــــنـــــائـــــيــــة أو اHـــــتـــــعــــددة األطـــــراف أو احلــــرة
واخملـــصــصــة لــتـــمــويل مــيـــزان اHــدفــوعـــاتq تــنــدرج ضــمن

اختصاصات بنك اجلزائر.
يـندرج تسـييـر موارد البـلد بـالعـملة الـصعـبةq التي
qـعـتمـدينHيـضـعـهـا بـنك اجلـزائـر حتت تـصـرف الـوسـطـاء ا

ضمن اختصاص هؤالء.

الباب الثانيالباب الثاني
الوسطاء اHعتمدونالوسطاء اHعتمدون

اHادة اHادة  11 :  : �ـكن لكل بـنك أو مؤسسـة مالـيةq حتصل
على ترخيص طبقا ألحكام الباب IV  من األمر رقم 11-03
اHؤرخ في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اHوافق 26 غشت
ســــنــــة 2003 واHــــذكــــور أعـالهq أن يـــكــــتــــسـب صـــفــــة وســــيط

معتمد للقيام بعمليات التجارة اخلارجية والصرف.

اHادة اHادة 12  : يتم احلـصول عـلى صفـة الـوسيط اHـعتـمد
في إطار االعتماد الذي يسلمه محافظ بنك اجلزائر.

اHــادة اHــادة 13  : يُــنـــشــر االعـــتــمـــادq اHــنـــصــوص عـــلــيه في
اHادة q12 في اجلريدة الرسمية كما يكون موضوع تبليغ.
قـصــد الـقــيـام �ــعـاجلــة عـمــلـيــات الـتــجـارة اخلــارجـيـة
والــصـرفq يــخـضع كل شــبـاك تــابع لـلــوسـطــاء اHـعـتــمـدين

إلى تسجيل من طرف بنك اجلزائر.

اHــادة اHــادة 14 : إن الــوســـطــاء اHـــعــتـــمــدين مـــلــزمـــون بــأن
يـــضــمـــنـــوا لـــصـــالح زبـــائـــنــهـم وعـــلى أســـاس اHــســـاواة في
اHـعـاجلـةq العـمـلـيـات مـوضـوع هـذا الـنـظـام والـتي حتـصـلوا

�وجبها على االعتماد.
مــا عـدا في حــالـة عـدم اHالءة اHــثـبــتـةq يـحق لــلـزبـون
أن يــقـدم طــعــنـا أمــام الــلـجــنـة اHــصــرفـيــة فـيــمــا يـخص أي

نزاع يثار مع الوسيط اHعتمد.  

اHـادة اHـادة 15 :  : �ـكن لـبـنك اجلـزائـر أن يـنـطق بـإجـراءات
حتفـظية ضـد أي شباك أو مـتعامل في الـتجارة اخلـارجية

الذي يخالف أحكام تشريع و تنظيم الصرف.

اHـادة اHـادة  16 : : �ـكن لــلـجـنــة اHـصــرفـيـة أن تــقـرر سـحب
صــــفـــة الـــوســــيط اHـــعــــتـــمـــدq �ــــوجب عـــمــــلـــيـــات الــــتـــجـــارة
اخلــارجــيــة والــصـــرفq من احلــائــز لــهــذه الــصــفــة في حــالــة

�ارسات مخالفة للتشريع وتنظيم الصرف.

- الــــتــــســــديــــدات و الــــتــــحــــويالت اHــــنــــجــــزة �ــــوجب
عـمـلــيـات الـتـجـارة اخلـارجـيـة اHـتــعـلـقـة بـالـسـلع واخلـدمـات
السـيّــمـا اHـسـاعــدة الـفـنـيــة والـعـمـلــيـات اجلـاريـة اHــرتـبـطـة

qباإلنتاج
- الــــتــــســـــديــــدات اHــــنــــجـــــزة �ــــوجب الــــفـــــوائــــد عــــلى

qالقروض وصافي عائدات استثمارات أخرى
- سداد القروض.

اHـادةاHـادة 5 : تــتم فـوتـرة أو بـيع الــسـلع و اخلـدمـات عـلى
مـسـتـوى اجملـال اجلــمـركي الـوطـني بـالـديـنـار اجلـزائـري إالّ

في احلاالت التي ينص عليها التنظيم اHعمول به.

q6 :  دون تـــرخـــيص صـــريـح من بـــنك اجلـــزائـــر اHــادة اHــادة 
�ـنع تـصــديـر واسـتــيـراد أي سـنـد دين أو ورقــة مـالـيـة أو

وسيلة دفع يكون محررا بالعملة الوطنية.
غـير أنه يرخص لـلمسافـرين تصديـر و/أو استيراد
األوراق النقدية بـالدينار اجلزائري في حدود مبلغ يحدد

عن طريق تعليمة من بنك اجلزائر.

اHــادة اHــادة 7 :  : يــفــوض مــجـــلس الــنـــقــد والــقــرض تـــطــبــيق
qــــالــــيـــةHــــؤســــســـات اHتـــنــــظــــيم الــــصــــرف إلى الــــبـــنــــوك وا
الــوســيـطــة اHـعــتـمــدةq الـوحــيـدة اHــؤهـلــة Hـعــاجلـة عــمـلــيـات
الــتــجـارة اخلــارجــيـة و الــصــرف. يـجـب عـلى هــذه األخــيـرة
الــســهــر عــلى قــانــونــيــة هـذه الــعــمــلــيــات طــبــقــا لــلـتــشــريع

والتنظيم اHعمول بهما.
إن اHـصالح اHـالـية لـبريـد اجلزائـر مـؤهلـةq في حدود
qـطــبق عــلـيــهـاHالـصـالحـيــات الـتـي يـخــولـهــا لـهــا الــقـانــون ا
للقيام ببعض التسديدات و التحويالت/ترحيل األموال.
يُجـري بنك اجلزائـر رقابـة بعديـة بغرض الـتأكد من

قانونية العمليات اHنجزة في إطار هذا النظام.

8 :  : يُـــمـــنع اHـــقـــيـــمـــون من تـــكـــويـن مـــوجــودات اHــادة اHــادة 
نـــــقـــــديـــــة ومـــــالـــــيـــــة و عـــــقـــــاريـــــة فـي اخلـــــارج انـــــطالقـــــا من
نـشــاطـاتــهم في اجلـزائــر مـاعــدا احلـاالت اHــنـصــوص عـلــيـهـا
صــراحــة في اHـادة  126 من األمــر رقم 03 - 11 اHـؤرخ في
27 جـمـادى الثـانـيـة عام 1424 اHـوافق 26 غـشت سـنة 2003

واHذكورأعاله.

اHـادة اHـادة 9 : : يـجب الــتــنــازل وبـصــفــة إلـزامــيــةq لــصـالح
بـنك اجلزائر عـلى جمـيع اHوارد بـالعـملة الـصعـبة اHـرَحلة
والـــنـــاجـــمـــة عـن الـــصـــادرات من احملـــروقـــات واHـــنـــتـــجـــات
اHـنجـمـية وكـذلك اHـوارد الـناجـمـة عن القـروض الـثنـائـية
أو اHـتـعــددة األطـراف أو احلـرّة اخملـصــصـة لـتــمـويل مـيـزان

اHدفوعات.
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الباب الرابعالباب الرابع
حسابات العملة الصعبةحسابات العملة الصعبة

qـادة 22  : يُـرخص لـكل شـخص طـبـيـعي أو مـعـنـويHـادة اHا
مـقــيم أو غـيــر مــقـيمq فــتح حــسـاب أو عــدة حـســابـات حتت
الـــطـــلـب و/أو ألجل بـــالـــعـــمالت األجـــنـــبـــيـــة لـــدى الـــبـــنــوك

الوسيطة اHعتمدة.
�ـكن لـلوسـطاء اHـعتـمـدين حيـازة حسـابـات بالـعمـلة

الصعبة لدى بنك اجلزائر.
يتم تـزويد حسـابات العـملة الـصعبة بـوسائل الدفع

األجنبية اHنصوص عليها في اHادة 18 من هذا النظام.

23  : يـــــتم حتـــــديـــــد شـــــروط عــــمـل وتــــســـــيـــــيــــر اHــــادة اHــــادة 
حـســابـات الــعـمــلـة الــصـعـبــة من خالل تــعـلــيـمـة تــصـدر عن

بنك اجلزائر.

الباب اخلامسالباب اخلامس
القواعد اHطبقة على عمليات التجارةالقواعد اHطبقة على عمليات التجارة
اخلارجية اخلاصة بالسلع و اخلدماتاخلارجية اخلاصة بالسلع و اخلدمات

1 . قواعد عامة . قواعد عامة

اHــادة اHــادة 24  : يــتـــمــثل مـــتــعـــامــلــو الـــتــجــارة اخلـــارجــيــة
اHشار إليهم في اHادة األولى أعاله في :

- األشــــخـــاص الــــطــــبـــيــــعـــيــــW أو اHــــعـــنــــويــــW الـــذين
�ـارســون نـشـاطــا اقـتـصــاديـا طـبـقــا لـلـتــشـريع والـتــنـظـيم

qعمول بهماHا
- اإلدارات والهيئات و مؤسسات الدولة.

اHـادة اHـادة 25  : تـتـمــثل عـمـلـيـات الــتـجـارة اخلـارجـيـة في
اHـعـامالت اخلـاصــة بـالـسـلع واخلـدمـات الـتـي يـحـكـمـهـا عـقـد

جتاريq حيث يكون :
- اHــــبـــلـغ وحـــقــــوق وواجــــبـــات األطــــراف اHــــتـــعــــاقـــدة

qومحددين Wمعين
Wمــقـــابل الــتــحــويـل وقــانــونــيـــة الــعــمــلــيـــة مــعــيــنــ -

qومحددين
تُـــــــطـــــبق أحـــــــكـــــــام هــــــــذا الــــــــنـــــــظــــــام كـــــذلـك عـــــلى
اخلــــدمــــــات اHــرتـــبــطــة بـــعــمــلـــيــات الــتـــحــويل أو مـــعــاجلــة
الـــشــكل ( traitement à façon ) أوالــتــزيـW ( ouvraison ) أو

التصليح.

اHــادةاHــادة 26 : : يـــجب أن يـــشــيـــر الــعـــقــد الـــتــجــاري أو أي
مـستـنـد آخـر يَـحل¯ محل سـنـد إثـبـات حتويل اHـلـكـية و/أو
الـتـنازل عن سـلـعة أو خـدمـة بW مـتعـامل مـقيـم ومتـعامل

غير مقيمq على وجه اخلصوص إلى ما يأتي :

الباب الثالثالباب الثالث
وسائل الدفع اخلارجيةوسائل الدفع اخلارجية

اHــادة اHــادة 17  : يُـــرخص لــكل مـــقــيم فـي اجلــزائــر اقـــتــنــاء
وحــيــازة وســائل دفع مــدونــة بــالــعــمالت األجــنــبــيــة قــابــلـة
لــلـتـحـويـل بـصـفـة حــرّةq وفـقـا لـلــشـروط اHـنـصــوص عـلـيـهـا

أدناه.

ال �كن اقــتـــنــاء وســائــل الدفــع هـــذه وال تداولها
qــعــتـــمــدينHوال إيـــداعــهـــا في اجلــزائـــر إالّ لــدى الـــوســطـــاء ا
مـاعدا تلك احلاالت الـتي ينص عليـها التنظـيم اHعمول به

أو التي يرخص بها بنك اجلزائر.

اHـادةاHـادة 18 :  : تــشـكل وسـائـل الـدفع في مــفـهـوم اHـادة 17
أعاله :

qاألوراق النقدية -
qالصكوك السياحية -

qصرفية أو البريديةHالصكوك ا -
qخطابات االعتماد -

qالسندات التجارية -
- كل وسـيـلـة أو أداة دفع مـقـوّمـة بـالـعـمـلـة األجـنـبـيـة
القابلة للتحويل بصفة حرّة مهما كانت األداة اHستعملة.

اHــــادةاHــــادة 19 : يُـــــرخص لـــــكـل مـــــســـــافــــر يـــــدخـل الـــــتــــراب
اجلـــزائــري بـــاســـتـــيــراد أوراق نـــقـــديــة أجـــنـــبــيـــة وصـــكــوك
سياحية بـشرط تقد� تصـريح لدى جمارك احلدود يخص
كل مـبلغ يـفـوق احلـد الـذي يحـدّده بـنك اجلـزائـر عن طريق

تعليمة.

اHــــادة اHــــادة 20  : يُـــرخـص لــــكل مــــســــافـــر يــــغــــادر اجلــــزائـــر
بـتــصـديــر كل مـبــلغ يـأخــذ شـكل أوراق نــقـديــة أجـنــبـيـة أو

صكوك سياحية �قدار :
- بـالـنـسـبــة لـغـيـر اHــقـيـمـW: اHـبــلغ اHـصـرّح به لـدى
الدخول وتُطرح مـنه اHبالغ التي ¡ التنـازل عنها قانونا

qعتمدين ومكاتب الصرفHللوسطاء ا
- بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــقـــيـــمــW: اHـــبـــالـغ اHــســـحـــوبـــة من
احلسابات بالـعملة الصعبـة في حدود السقف الذي حتدده
تعليمة يـصدرها بنك اجلزائرq و/أو اHبـالغ التي يغطيها

ترخيص بالصرف.

W21  : ال �ــكن الــقــيــام بــعـمــلــيــات الــصــرف بـ اHـادة اHـادة 
الـديـنار اجلـزائري و الـعمالت األجـنـبيـة القـابـلة لـلتـحويل
بـــصــــفـــة حـــرّة إال لــــدى الـــوســــطـــاء اHـــعــــتـــمـــديـن و/أو بـــنك

اجلزائر.
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q32  : �ـــكن أن تـــتــــخـــذ الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــجـــاريـــة اHــادة اHــادة 
اHــعــتــمــد عــلــيـهــا فـي عـمــلــيــة الــتــوطــW اHــصــرفيq أشــكـاال
qسـنـد طـلب نـهـائي qالـفـاتـورة الـشـكـلـيـة qمـخـتـلـفـة كـالـعـقـد
الـــتــأكـــيــد الــنـــهــائـي لــلـــشــراءq اHـــراسالت اHــتـــبــادلـــة الــتي
حتـــتــوي عــلـى كل اHــعـــلــومــات الـــضــروريــة لـــلــتـــعــرف عــلى

األطراف اHتعاملة وطبيعة العملية التجارية.

اHادة اHادة 33  : تُعفى من التوطW اHصرفي :
- الواردات/الـصـادرات الـتي تُدعى "بـدون تـسـديد"
التي يقـوم بها اHـسافرون الستـعماالتهم الـشخصيـة طبقا

qاليةHا Wألحكام القوان
- الواردات التي تُـدعى "بدون تسديـد" والتي يقوم
بـهـا اHـواطـنــون اHـسـجـلـون لـدى اHـمـثـلـيـات الـدبـلـومـاسـيـة
والـقـنـصلـيـة اجلـزائـرية في اخلـارج عـنـد عـودتهـم النـهـائـية

qاليةHا Wإلى اجلزائر طبقا ألحكام القوان
- الــــواردات الـــتـي تُـــدعـى "بـــدون تــــســــديـــد" و الــــتي
يــقــوم بــهــا األعــوان الــدّبـــلــومــاســيــون والــقــنــصــلــيــون ومــا
شــابــهــهم و كــذا أعــوان �ــثــلــيــات الــشــركــات واHــؤســسـات

qالعمومية في اخلارج عند عودتهم إلى اجلزائر
- الــــواردات/الـــصــــادرات الـــتـي تــــقل قــــيـــمــــتـــهــــا عن

q"بلغ  100.000 دج بقيمة "فوبH قابلةHالقيمة ا
- واردات/صــادرات الـــعـــيـــنــاتq والـــهـــبـــات والــســـلع

qستلمة في حالة تفعيل الضمانHا
- الــــواردات مـن الــــســـــلع احملـــــقــــقـــــة في إطـــــار نــــظــــام

الوقف اجلمركي.
يـــجب أن تُــكـــتب عـــلى الــتـــصــريـــحــات اHـــقــدمـــة لــدى
اجلــمـاركq اHـتـعـلـقـة بـالــواردات والـصـادرات اHـشـار إلـيـهـا
أعـاله و اHـــنــــصـــوص عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة  58 أدنــــاهq عــــبـــارة

"صادرات/واردات لم توطن مصرفيا ".

اHــــادة اHــــادة 34  : دون اإلخالل بــــاألحــــكــــام الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة
األخـــرىq يــــجب أن يُــــدوّن كل تــــعــــديل في الــــعــــقـــد اHــــوطن
مـصرفـيا في وثـيقـة تعـديلـية يـجب توطـينـها وفـقا لـنفس

الشروط اHطبقة على العقد األساسي. 

35  : ال �ــــكن لــــلـــوســــيط اHـــعــــتـــمــــد أن يـــرفض اHــادة اHــادة 
الـتـوطـW اHـصـرفي لـعـقـد الـتـصـديـر أو االسـتـيـراد عـنـدمـا
تـتـوفـر فـيـه مـجـمـوع الـشــروط اHـنـصـوص عــلـيـهـا في هـذا
الـنظـام. ويـحق للـمـتعـاملq عـند االقـتـضاءq أن يـقـدم طعـنا

لدى اللجنة اHصرفية.

اHــــــــادة اHــــــــادة 36  : تــــــــشـــــــــبـه الــــــــواردات/الـــــــــصـــــــــادرات من
الـتجهيـزات و/أو اHعدات وفقـا لنظام االعـتماد االيجاري

qتعاقدينHأسماء وعناوين الشركاء ا -
qقصد للسلع واخلدماتHنشأ واHصدر واHبلد ا -

qطبيعة السلع واخلدمات -
qواصفات التقنيةHالكمية والنوعية وا -

- ســـعــــر الــــتــــنـــازل عـن الـــســــلع واخلــــدمــــات بـــعــــمــــلـــة
qالفوترة وتسديد العقد

- آجـال التسـليم بـالنـسبـة للسـلع واإلجناز بـالنـسبة
qللخدمات

- بنـود العقـد اخلاصة بـالتكـفل باخملاطـر واHصاريف
qالفرعية األخرى

- شروط التسديد.

اHـادةاHـادة  27 :  : �ــكن اســتــعــمــال مــجــمــوع اHــصــطــلــحــات
الـــتـــجـــاريـــة ( INCOTERM ) الــــتي تـــتـــضـــمـــنـــهـــا أصـــول و
أعراف الـغـرفـة التـجـاريـة الدولـيـةq في الـعـقود الـتـجـارية
ما لم تنص األحكام الـتشريعية أو التـنظيمية على خالف

ذلك.

اHـادة اHـادة 28 : : إن كــيـفــيـات الــتـســديـد هي تــلك اHــعـتـرف
بها دوليا.

يـجب أن يتـأكـد الوسـيط اHعـتمـد من صـحة الـوثائق
اHقدمة و الطابع القانوني للعقد التجاري وإجنازه.

اHـادة اHـادة 29 : :  تـخـضع كل عـمـلــيـة  اسـتـيـراد أو تـصـديـر
لــلــســلع أو اخلــدمــات إلـى إلــزامــيــة الــتــوطــW لــدى وســيط
مــعـتـمـد بـاسـتـثـنـاء عـمـلــيـات الـعـبـور و الـعـمـلـيـات اHـشـار

إليها في اHادة  33 أدناه.
يـسبق التـوطW كل حتـويل/ترحيل لألمـوالq التزام

و/أو التخليص اجلمركي للبضائع.

اHــادة اHــادة 30 : يــتــمـــثل الــتــوطــW في فــتـح مــلف يــســمح
بـاحلصول علـى رقم التوطW من الـوسيط اHعـتمد اHوطن
لــلـعــمــلــيــة الــتــجــاريــة. يــجب أن يــتــضــمن اHــلف مــجــمـوع

اHستندات اHتعلقة بالعملية التجارية.
يـقـوم اHـتـعـامل بـاخـتـيـار الـوسـيـط اHـعـتـمـد و يـلـتزم
لـــدى هـــذا األخـــيــــر بـــالـــقـــيــــام بـــكل اإلجـــراءات اHــــصـــرفـــيـــة

اHرتبطة بالعملية.

اHادة اHادة 31 : يجب على شبـاك الوسيط اHعـتمد اHؤهل
لـــتــوطـــW عــمـــلــيــة الـــتــجـــارة اخلــارجـــيــة أن �ــسـك فــهــرس
اHلـفـات اHوطـنـةq مرقـما ومـؤشـرا علـيه من طـرف شخص

مؤهل لهذا الغرض ويضمن متابعتها اHالية.
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- القيامq عنـد حلول أجل التوطـW اHصرفيq بإعداد
عــرض حـال لــتــصــفـيــة اHــلف الــذي يــجب أن يُــرسل لــبـنك

اجلزائر. 

اHـادة اHـادة 42  : قــصـد قــبـول مــلـفــات الـتــوطـW اHــصـرفي
وأي الــــتـــــزام يـــــتــــرتـب عــــنـه تـــــســــديـــــد¯ عن طـــــريق حتـــــويل
الــعـــمالت األجـــنــبـــيـــة نــحـــو اخلــارجq يـــجب عـــلى الـــوســيط

اHعتمد أن يأخذ بعW االعتبارq السيما :
- قـانـونـيـة الـعـمـلـيـة اHـعـنـيـة بـالنـظـر إلـى التـشـريع

qعمول بهماHوالتنظيم ا
- اHساحة اHالية لزبونه.

43  : �ـكن لـلوسـيط اHـعتـمـد أن يقـبل الـوثائق اHادة اHادة 
الـتي تـصل فـي مـحـفـظـة اHـسـتـنــدات عـنـدمـا يـتـعـلق األمـر
�ـــواد خــطـــيــرة أو قــابـــلــة لـــلــتــلـف. يــرجع تـــقــديــر الـــطــابع
االسـتـعجـالي لـهـذه العـمـليـة إلى اHـصـالح اHؤهـلـة لـلمـيـناء

و/ أو اجلمارك.

اHــادة اHــادة 44  : ال �ـــكن الــقــيـــام بــأيــة تــســـويــة أو الــتــزام
مـــــالي ورد في الـــــعـــــقــــد الـــــتــــجـــــاري إالّ في حـــــالــــة حـــــيــــازة

الوسيط اHعتمدq ال سيما Hا يأتي :
qالفواتير النهائية -

- وثــــائق اإلرســــال أو وثــــيـــــقــــة (وثــــائق) جــــمــــركــــيــــة
qستوردةHللعرض على االستهالك" اخلاصة بالسلع ا"

- و شــهــادات اخلـدمــة اHــنــجـزة بــالــنــسـبــة الســتــيـراد
اخلدمات.

qـــالـــيـــةHـــؤســـســـات اH45  : تـــقـــوم الـــبـــنــــوك و ا اHــادة اHــادة 
الوسيـطة اHعـتمدةq بـتسـديد الواردات بـاستعـمال موارد

بالعملة األجنبية :
qاخلاصة بها -

qالتي ¡ احلصول عليها لدى زبائنها -
- الــتـي ¡ احلــصـــول عــلـــيـــهــا عـــلى مـــســـتــوى الـــســوق

qالبينية للصرف
- أو الناجمة عن أي قرض مالي خارجي.

اHـادة اHـادة 46  : تُـنـجــز الـتــحـويـالت بـالـعـمـلــة األجـنـبـيــة
في إطــار احــتـرام الــتـشــريـع و الـتـنـظـيـم اHـعـمـول بـهـمـا
وفقــا للـبـنـود الـتعـاقديــة و تـطابـقا مع األصـول واألعراف

الدولية.
qالــذي يـــجب أن ي̄ــحــوّل qـــبــلغHال �ــكن أن يـــتــجــاوز ا
احلــصــة الــقــابــلــة لــلــتــحــويل اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــعــقـد

بـالــواردات / الـصــادرات ذات الـتــسـديــد اHـؤجل وتــخـضع
إلى نـفس شـروط التـوطـW اHـصـرفي والـتـسـديـد اHـطـبـقة

على هذه العمليات.

qــــالـــــيـــةHــــؤســــســـات اHــــادة 37  : تــــعـــد الـــــبــــنـــوك واHــــادة اHا
الــوسـيــطـة اHـعــتـمـدةq هـي الـوحــيـــدة اHـؤهــلــة لــكي تــنـفــذ
حلــســاب زبــائـــنــهـا الــتـحـــويـالت والـتـرحــيالت اHـرتــبـطـة
بـاHــعـامالت اخلـاصـة بـالـسـلع واخلــدمـات الـتي ¡ تـوطـيـنـهـا

اHصرفي مسبقا لدى شبابيكها.
�ـــكن لـــلــمــصـــالح اHــالـــيــة لـــبــريــد اجلـــزائــر أن تُـــنــفــذ
عمـليات التحـويل / الترحيل اHتعـلقة بالعمـليات اHؤهلة

للقيام بها. 

اHـادة اHـادة 38  : يــتــنـازل الــوسـيـط اHـعــتـمــد عن الــعـمالت
األجـنــبـيــة نـقــدا أو ألجل Hــسـتــوردي الـســلع واخلــدمـات مع

احترام التنظيم اHعمول به.

اHـادة اHـادة 39  : تتـمـثل تـصفـيـة ملف الـتـجارة اخلـارجـية
بـــالــنــســـبــة لـــلــوســـيط اHــعـــتــمـــد في الـــتــأكــد مـن قــانـــونــيــة
وتــــطــــابق إجنــــاز الــــعــــقــــود الــــتــــجـــاريــــة والــــســــيــــر احلــــسن
لــلــتــدفــقـات اHــالــيــة اHـتــرتــبــة عـنــهــا بــالـنــظــر إلى تــنــظـيم

الصرف اHعمول به.

40  : يـجـب أن يـســهــر الــوســيط اHــعــتــمـد عــلى اHـادة اHـادة 
تصفية اHلفات اHوطنة على مستواه في اآلجال اHقررة.
يــجب عــلى الــوســيـط اHـعــتــمــد أن يــقــوم عــلـى الــفـور
بـإشعـار بنك اجلزائـر إلحاطـته علـما بـأي مخـالفـة أو تأخر

في تنفيذ حركة األموال من أو إلى اخلارج.

2 - - قواعد خاصة بالواردات من السلع واخلدمات قواعد خاصة بالواردات من السلع واخلدمات 

اHـادة اHـادة 41  : يـجـب أن يـفـتح الـوسـيط اHـعـتـمـد اHـوطن
ملف توطW يسمح له �تابعة عملية االستيراد.

يـسـلم لـلـمسـتـورد اHـقـيم نـسـخة من الـعـقـد اHـتـضمن
تـأشــيـرة الـتـوطــW اHـصـرفي. تــوضع هـذه الـتــأشـيـرة عـلى

كل الفواتير التي لها عالقة بالعقد.
تسمح تأشيرة التوطW اHصرفي �ا يأتي :

qالشروع في إجراء التخليص اجلمركي للبضائع -
- ضـمــان وفــاء الـســنـدات اHــقـبــولــة أو اHـكــتـتــبـة من

qقيمHستوِرد اHطرف ا
- تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــســـديـــدات بــالـــديـــنـــار و الـــتـــحـــويالت

qبالعملة األجنبية
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52  : إن مـراقــبــة مــلــفــات الــتــوطــW اHـصــرفي اHـادة اHـادة 
والــتــحــويل من قــبل الــوســيـط اHــعــتــمــد اHــوطن تــتم عــلى

النحو اآلتي :
* فيما يخص واردات السلعq على أساس : فيما يخص واردات السلعq على أساس :
qالعقد التجاري و/أو الفواتير النهائية -

qوثائق اإلرسال -
- الــوثــائق اجلــمــركــيــة (نــســخــة الــبــنك) أو مــســتــنــد

qيُقبل كوثيقة معادلة
qنسخة من رسالة "سويفت" اخلاصة بها -

- االستمارة اإلحصائية اHُرسلَة لبنك اجلزائر.
* فيما يخص واردات اخلدماتq على أساس : فيما يخص واردات اخلدماتq على أساس :

qالعقد التجاري و/أو الفواتير النهائية -
qنجزةHشهادة اخلدمة ا -

qالوثائق و التراخيص التي من احملتمل طلبها -
qنسخة من رسالة "سويفت" اخلاصة بها -

- االستمارة اإلحصائية اHرسلة لبنك اجلزائر.

اHــادة اHــادة 53  : يـــجب أن تـــنـــتـــهي مـن مـــراقـــبـــة مـــلـــفــات
الــــتـــوطــــW اHــــصــــرفـي والــــتــــحــــويل اخلــــاصــــة بــــعــــمــــلــــيـــات

االستيراد :
- فـي أجل أقـــــصــــــاه الـــــثالثـــــة  (3) أشـــــهـــــر اHـــــوالـــــيـــــة
للتـسويـة اHاليـة للعـمليـة بالـنسبـة للعـقود التـجارية ذات

qالتسوية الفورية
- في أجـل أقـــصــــاه الــــثـالثـــW (30) يـــــومـــــا اHـــــوالـــــيـــــة
لــلـــتــســويـــة األخــيـــرة بــالـــنــســـبــة لــلـــعــقـــود الــتـــجــاريــة ذات

التسوية اHؤجلة.

اHادة اHادة 54 :  : أثناء فترة اHراقبةq وفي حالة عدم وجود
الـوثـيــقـة اجلـمـركـيـة (نـسـخـة الـبـنك)q يـجب عـلى الـوسـيط
اHـــعـــتـــمــد اHـــوطـن أن يــطـــالب بـــهـــا لـــدى مـــكـــتب اجلـــمــارك
اHـــصــــدر اHـــعـــنـي. ويـــقـــدم لــــهـــذا الـــغــــرض كل اHـــعــــلـــومـــات
الضـرورية لتـعريف الـتصريح اHـعني وكـذا اHراجع التي

¡ تبليغها من طرف اHتعامل.
تُـــرسل نــــســـخـــة من اHـــطــــالـــبـــة لـــلـــمــــديـــريـــة الـــعـــامـــة

للجمارك بغرض اإلعالم. 
إن الــنـســخـة اHــطــابـقــة لألصل "بْــرِ�ـا"q الــتي يـعــدّهـا
مــــكـــتب اجلـــمــــارك والـــتي ¡ إرســـالــــهـــا لـــلـــشــــبـــاك اHـــوطن
اHــعــنيq أو اHــســتــنــد اHــقــبــول كــوثــيــقــة مـعــادلــةq �ــكن أن
تــؤخــذ بــعـW االعــتــبــار من قــبل هــذا الــشـبــاك في عــمــلــيـة

تصفية ملف االستيراد. 

والوثـيقة اHـلحـقة وال مبـلغ الفـواتير الـنهـائية لـلسـلعة أو
اخلـدمـة اHـستـوردة. ويـجب أن يـبررq بـصـفة قـانـونـيةq كل

فارق باHقارنة مع اHبالغ اHشار إليها في البداية.

اHـادة اHـادة 47  : عـندمـا يـكـون االسـتيـراد مـوضـوع تـمويل
Wعـند الـتـوط qـعـتمـدHيـجب أن يـتأكـد الـوسيط ا qخـارجي
اHـصرفي للعـقدq من تطابق الـتمويل والشـروط اHرتبطة

به مع الكيفيات التي حدّدها بنك اجلزائر.
يُـــرسل تـــصــــريح خـــاص بـــالــــدين اخلـــارجـي إلى بـــنك

اجلزائر وفقا للقواعد واإلجراءات اHعمول بها.

qتعاملHبأمر من ا qعتمدHادة 48 : ينفذ الوسيط اHادة اHا
أي حتـويل نحو اخلـارج بشرط أن يـسلم اHتـعامل الوثائق
الـــتـي تـــثــــبت إرســــال الـــســــلع بــــاجتــــاه اإلقـــلــــيم اجلــــمـــركي

الوطني حصرا والفواتير النهائية اخلاصة بها.
�ـكن أن يـتم الـتـحـويل كــذلك عـلى أسـاس الـفـواتـيـر

النهائية و الوثائق اجلمركية لعرض السلع لالستهالك.

اHــــادة اHــــادة 49  : إن حتــــويل الــــعـــــمالت األجــــنــــبــــيــــة نــــحــــو
اخلـارجq قـصـد تـسـديـد الـواردات بـقـيـمـة تـسـاوي أو تـفـوق
مـا يعـادل  مـائـة ألـف ديـنار ( 100.000 دج) عن طـريق قـيد
اجلانب اHدين للحساب بالعملة الصعبةq  يجب أن يُنفذه
الـوسـيط اHـعــتـمـد وفـقـا لـنــفس الـشـروط احملـدّدة في اHـادة

 48 أعاله.

اHـادة اHـادة 50  : �ـكن لـلـوســيط اHـعـتـمــد اHـوطن الـشـروع
في دفع الـتـسـبـيقـات فـي حدود 15 % من اHـبـلغ اإلجـمـالي
للـعـقدq بـغرض اسـتـيراد الـسلع واخلـدمـات في حالـة ما إذا
ورد فـي الـعـقــد الـتــجـاري بــنـدُ مــطـابقُ لـألصـول واألعـراف
الـــدولــــيـــة مـــتــــعـــلق بــــذلكq بـــشــــرط تـــقـــد� ضــــمـــان إرجـــاع
الـتـسـبيق بـقـيـمـة مسـاويـة ويـتم تـسلـيم هـذا الـضـمان من

طرف بنك من الصف األول.
في حـالة جتـاوز احلد الـوارد في الـفقـرة أعالهq يجب

احلصول على ترخيص من بنك اجلزائر.

اHادة اHادة 51  : يتم التـحويلq من أجل تـسوية الواردات
من اخلدمـات �ـوجب اHادة 4 من هـذا الـنظـامq عـلى أساس
الـعقـد و/أو الـفـاتـورة الـنهـائـيـة اHـؤشـر علـيـهـا قـانـونا من
قبل اHستوِرد اHقـيم مرفقة بشهادة اخلدمة اHنجزة وبكل
مـستند أو تـرخيصq يحـتمل طلبه والـذي يُسلم من طرف

اإلدارة اخملتصة.
إن الــتـــحــويل �ــوجب اســتـــيــراد اخلــدمــات في إطــار
مـقـاولـة فــرعـيـةq يـجب أن يـكـون مـنــصـوصـا عـلـيه صـراحـة

في العقد األساسي.
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اHــادة اHــادة 61  : �ـــكن أن يــبــرم عـــقــد الــتــصـــديــر نــقــدا أو
ألجل.

عــنـدمــا يـتـم الـتــصـديــر نـقــداq يــجب عـلى اHــصـدِر أن
يُـــــرحـــــــل اإليــــــرادات الـنــاجـمـة عن الـتـصـديـر في أجل
ال يـــتــجـــاوز مـــائـــة وعـــشـــرين ( 120 )  يـــومـــا اعـــتـــبـــارا من
تــــاريـخ اإلرســــال بــــالــــنــــســـــبــــة لــــلــــســــلـع أو تــــاريخ اإلجنــــاز

بالنسبة للخدمات.
عـنــدمـا يـكــون تـسـديــد الـتــصـديـر مــسـتـحــقـا في أجل
يـــتــجـــاوز مـــائـــة وعــشـــرين ( 120 ) يـــومــاq ال �ـــكن الـــقـــيــام
بــالــتــصـديــر إال بــعــد احلـصــول عــلى تــرخـيـص من اHــصـالح

اخملتصة لبنك اجلزائر.

Wــــــصـــــدِر فـــــتـح مـــــلـف تـــــوطـــــH62  : يـــــطــــــلب ا اHـــــادة اHـــــادة 
مــصـــرفي ويـــقــدم لــلـــوســيـط اHــعــتـــمــد الـــنــســـخــة األصـــلــيــة
ونــســخــتــW طــبـق األصل لــلــعــقــد الــتــجــاري أو أيــة وثــيــقـة

أخرى حتل محله وأي مستند آخر من احملتمل طلبه.
qعقب التدقيق في تـطابق الوثيقة األصلية والنسخ
تُــردّ لــلــمــصــدِر نــســخـة مـن هـذه األخــيــرة حتــمل رقم مــلف

التوطW اHصرفي وختم الوسيط اHعتمد.

اHـــــادة اHـــــادة 63  : يـــــتـــــعــــW عـــــلـى اHــــصـــــدِر أن يـــــشــــيـــــر في
الـتـصـريح اجلـمركي إلى مـراجع الـتـوطـW اHصـرفي لـعـقد
الــتـصــديــرq بـاســتــثـنــاء الـصــادرات اHــنـصــوص عـلــيــهـا في
اHــــادة  58 أعاله. يـــــتم اإلشــــارة إلـى هــــذه اHــــراجـع في أجل

أقصاه اخلمسة ( 5 ) أيام عمل التي تلي اإلرسال.

اHادة اHادة 64  : تُرسل اHصالح اجلـمركية نـسخة "البنك"
من الـــتــصــريـح اجلــمــركـي إلى الــوســـيط اHـــعــتــمـــد اHــوطن

بالنسبة للتصدير.

اHـادة اHـادة 65  : ال �ـكـن حتـصــيل اإليـرادات الــنـاجــمـة عن
الـــصـــادرات مـن غـــيــــر احملـــروقـــات والــــصـــادرات مـن غـــيـــر
اHـــنـــتــجـــات اHـــنــجـــمـــيــة إالّ عن طـــريق الـــوســـيط اHـــعــتـــمــد

اHوطن للعقد.
يجب عـلى اHصـدِر أن يقـوم بتـرحيل نـاجت التـصدير
في اآلجـال احملـدّدة بـواسـطـة الـتـنـظيـم اHـعمـول به. ويـجب

تبرير أي تأخير في الدفع والترحيل.
إن مــســؤولــيــة الــتــقـــيّــد بــوجــوب تــرحــيل اإليــرادات
الــنـاجــمـة عن الــصـادرات تــقع عـلى عــاتق اHـصــدِر. ويـجب
عـلى الــوسـيط اHــعـتـمــد أن يـصــرح لـدى بـنك اجلــزائـر بـأي

تأخير في التسديد أو الترحيل.

اHــــادة اHــــادة 66  : إن إلــــزامــــيــــة الــــتـــــرحــــيل تــــخـص كل من
اHبـلغ اHـسـجل في الفـاتـورة و مبـلغ اHـصاريف اإلضـافـية

Wادة 55  : عند نهاية فترة مراجعة ملفات التوطHادة اHا
اHــصـرفي اخلــاصــة بـعــمــلـيــات االســتـيــرادq يـقــوم الــوسـيط

اHعتمد اHوطن �ا يأتي :

أ. تــصــفــيـة اHــلف إذا كــان مــســتـوفــيــا لــكل الــشـروط
qالنظامية ومطابقا لألحكام التنظيمية

ب. إرسـال اHالحظـات الـضروريـة لـلمـسـتوِرد اHـقيم
إلكـمال اHـلف أو تـسـويـته إذا سـجل هـذا األخـيـر زيادة في

 qالتسديد

ج. إرســال نــســخـة مـن اHـلف إلـى بـنـك اجلـزائــر بــعـد
أجل إضـــافـي يـــقــدر بـــثـالثــW ( 30 ) يــــومـــا فـي حـــالــــة عـــدم
تــســويــة و/أو إذا فــاقت الــزيــادة في الــتــســديــد مــا يــعــادل

مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج).

3 - قواعد متعلقة بالصادرات من السلع و اخلدمات - قواعد متعلقة بالصادرات من السلع و اخلدمات

اHـادةاHـادة 56  : تـخـضع الـصادرات مـن السـلع عـنـد الـبيع
النهائي أو عـند اإليداع وكذا الصادرات من اخلدمات إلى
وجـوب توطـW مـصرفي بـاسـتـثنـاء تـلك اHنـصـوص علـيـها

في اHادة  58 أدناه.

اHــادة اHــادة 57  : يُــطــبق عــلـى الـتــوطــW اHــصــرفـي لــعــقـود
تــصــديـــر اخلــدمــاتq الــتــحـــصــيل وتــرحــيـل نــواجتــهــا نــفس

القواعد اHطبقة على الصادرات من السلع.

اHادة اHادة 58  : فضال عن اإلعفـاءات اHنصوص عـليها في
اHـادة  33 أعالهq إن الــتـوطـW اHـصـرفي لـعـقـود الـصـادرات

ليس الزما بالنسبة Hا يأتي :

- الــصـــادرات اHــؤقـــتـــةq إالّ في احلــاالت الـــتي يـــنــجم
عــنـهــا تــســديـدُ أداء اخلــدمــات عن طــريق تــرحــيل الــعـمالت

qاألجنبية

- الـصـادرات مـقـابل الـسـدادq بـقـيـمـة تـقل أو تـساوي
مــا يـــعـــادل مــبـــلغ مـــائــة ألف ديـــنــار ( 100.000 دج) والــتي

تُنجَز عن طريق بريد اجلزائر.

اHادة اHادة 59  : يـخضع الـتوطW اHـصرفي وتـرحيل ناجت
الـصـادرات من احملـروقـات وكـذا اHـنـتـجات اHـنـجـمـيـة إلى

تنظيم خاص.

60  : �ــــــكن أن يـــــــتم الـــــــتــــــوطــــــW اHـــــــصــــــرفي اHــــــادة اHــــــادة 
لـلصـادرات من اHـنـتجـات الـطـازجةq الـقـابـلة لـلـتلف و/أو
اخلــــطـــيـــرة في غـــضـــون خـــمـــســـة (5) أيـــام عـــمل الـــتي تـــلي

تاريخ اإلرسال والتصريح لدى اجلمارك.
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- "نـــســخـــة الــبـــنك" من الـــتــصـــريح اجلــمـــركي فـــيــمــا
qصالح اجلمركيةHيتعلق بالسلع التي تُرسلها ا

qثبتة للترحيلHستلمة اHستندات اHا -

- االستمارة اإلحصائية اHرسلة إلى بنك اجلزائر.

اHـادة اHـادة 72  : يــجب عــلى الــوســيط اHــعـتــمــد أن يــصـفيَ
مـلفـات التـصـدير اHـوطنـة خالل الـثالثي الذي يـتبع األجل
القـانوني لـلـترحـيل. ولهـذا الغـرضq يـجب علـيه أن يسـهر
عــلى الـتــقـيّـد بــاسـتـحــقـاقــات تـسـديــد وتـرحـيـل الـعـمــلـيـات

الواردة في العقد التجاري.

اHـادة اHـادة 73  : عــنـد انــقـضـاء اHــدة اHـنـصــوص عـلــيـهـا في
اHادة  72 أعالهq يقوم الوسيط اHعتمد اHوطن �ا يأتي :

أ - تــصـفـيـة اHــلف إذا كـان مـســتـوفـيــا لـكل الـشـروط
qالنظامية ومطابقا لألحكام التنظيمية

ب - تـوجــيه اHالحـظـات الــضـروريــة لـلـمــصـدِر حـتى
يــقـوم بـاسـتـكـمــال اHـلف أو تـسـويــته في حـالـة مـا إذا وجـد

qنقص في الترحيل

ج - إرسـال نـســخـة من اHـلف إلى اHــصـالح اخملـتـصـة
Wلــبــنك اجلــزائــر بــعـد انــقــضــاء أجل إضــافـي يُــقـدر بــثـالثـ

(30) يوما وذلك في حالة عدم التسوية.

اHــــادة اHــــادة 74  : يــــجـب عـــلـى الــــوســــطــــاء اHـــعــــتــــمــــدين أن
يـرسـلـوا إلى بــنك اجلـزائـر عـرض حـال عن نـتـائج تـصـفـيـة
مـــلــفــات الـــتــصــديـــر في غــضـــون الــشــهـــر اHــوالي لـــلــثالثي

اHعني. 

الباب السادسالباب السادس
عمليات جارية أخرى عمليات جارية أخرى 

اHـادة اHـادة 75  : �ـنـاسـبة أدائـهم لـفـريـضـة احلجq يـسـتـفـيد
qـقـيـمــون احلـامـلـون جلـواز سـفـر خـاص بـاحلجHـواطـنـون اHا
من مـنـحـة بــالـعـمـلـة الــصـعـبـة يـتم ســنـويـا حتـديـد مــبـلـغـهـا

وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

اHــادة اHــادة 76  : يــســـتــفــيــد اHـــقــيــمــونq عــنـــد ســفــرهم إلى
اخلــارج فـي إطــار مــهـــني �ــنـــاســبــة مـــهــمــات مـــؤقــتــةq من
مــنــحـــة بــالــعــمـــلــة األجــنـــبــيــة كــبـــدل يــومي تــعـــويــضي عن
اHـصـاريف اHــنـجـزة ويـتـم حتـديـد شـروط هــذه اHـنـحـة عن

طريق التنظيم.

تـكـون الـبـنـوك الـوسـيـطـة اHـعـتـمـدة مـؤهـلـة لـدراسـة
الطلبات الصادرة عن زبائنهم وتنفيذها.

الـتـعـاقـديـة عـنـدمـا ال تُـدرج هـذه األخـيـرة في سـعـر الـبـيع.
يـتـضـمن اHـبــلغq اخلـاضع إللـزامـيـة الــتـرحـيلq كل تـعـويض

أو عقوبة تعاقدية محتملة.   

اHادة اHادة 67  : �جرد حتقـيق ترحيل اإليرادات الناجمة
عن الـصــادرات من غـيـر احملـروقــات والـصـادرات من غـيـر
اHــنـتــجــات اHــنـجــمــيــة لــلـســلع واخلــدمــاتq يــضع الــوسـيط

اHعتمد حتت تصرف اHصدِرما يأتي :
- احلـصــة بـالــعـمــلـة الــصـعــبـة الـتـي تـعــود إلـيه طــبـقـا
لـــلــتـــنــظـــيم اHـــعــمـــول به والــتـي يــتم إيـــداعــهـــا في حـــســابه

qبالعملة الصعبة
- مـــقــــابل الـــقــــيـــمــــة بـــالــــديـــنــــار لـــرصــــيـــد اإليـــرادات

الناجمة عن التصديرq اخلاضعة إللزامية التنازل.
إن إيـرادات الــصـادرات غـيـر اHـوطـنـة وتـلك الـتي ¡
تـرحـيـلـهـا بـعـد اآلجـال احملـدّدة ال تـعـطي احلق لـصـاحـبهـا في

االستفادة من احلصة بالعملة األجنبية.

اHـادة اHـادة 68  : يـكون تـسـديـد صـادرات اإليداع مـسـتـحـقا
حسب اHـبـيـعات احملـقـقة من طـرف اHـودع عنـده أو الـوكيل

بالعمولة. 
يجب على اHصـدِر أن يقدم للوسيـط اHعتمد اHوطن
لـلـعمـلـيـةq كـشفـا شـهـريـا حلـسابـات اHـبـيـعات يـكـون مـرفـقا
بـــنــســـخــة ثـــانــيـــة لــلـــفــواتـــيــر اHـــســحـــوبــة عـــلى اHــشـــتــرين

األجانب.
يجب أن تتم التـرحيالت في اآلجال القانونية التي

تُحسب ابتداء من تاريخ البيع. 

اHادة اHادة 69  : تتم مراقـبة ترحيل الصادرات من طرف
الوسيط اHعـتمد اHوطن على أسـاس الوثائق التي تُرسل

من طرف اHصدِر واHصالح اجلمركية.

اHــادة اHــادة 70  : تـــرسل اHـــصـــالح اجلـــمـــركـــيـــة إلى شـــبــاك
الوسـيط اHـعـتمـد اHـوطن Hـلف الـتصـديـر كل وثـيقـة تُـفـيد

في مراقبة عملية التصديرq السيّما :
- الـتــصـريح اجلــمـركي "نــسـخــة الـبــنك" أو الـوثــيـقـة

qقبولة على أساس أنها معادلةHا
- الـوثـائق الـتـصحـيـحـية الـتي تُـثـبت أي تـعديل في

qملف التصدير
- الــوثــائق اHــتــعـــلــقــة بــإعــادة اســتـــيــراد الــســلع عــنــد

االقتضاء.

اHـادة اHـادة 71  : يـقـوم الـوسيـط اHعـتـمـد اHـوطن بـتـصـفـية
ملف التصدير على أساس :



الباب السابعالباب السابع
أحكام متنوعةأحكام متنوعة

اHادة اHادة 82  : �كن لألشـخاص الـطبـيعـيW واجلـمعـيات
التي ¡ تـأسيسـها قانـونا وذلك الستـعمالهـم الشخصي أو
طبقـا لقوانـينهم األسـاسيـةq استيـراد سلعـة أو خدمة ذات
طــــابـع غــــيــــر جتـــــاري. يــــتـــــرتب عـن هــــذه الـــــواردات نــــفس
الــواجـبــات الــتي يـخــضع لــهـا األشــخــاص الـطــبــيـعــيـون أو

اHعنويون اHنصوص عليهم في اHادة  24 أعاله.

اHادة اHادة 83  : قصـد إجراء اHـراجعـة اHسـتنديـة من قبل
بـنك اجلـزائـرq يـتم حتــديـد الـشـروط والـكـيـفـيـات الـعـمـلـيـة
اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــصـــريـح واإلبالغ عن اHـــعـــامـالت الـــدولـــيــة
اجلاريـة من طرف الوسـطاء اHعـتمدين عن طـريق تعلـيمة

تصدر عن بنك اجلزائر.

اHادة اHادة 84  : دون اإلخالل باألحكـام اخملالفـةq يجب على
الوسـطاء اHعتـمدين االحتـفاظ �لـفات التـوطW اHصرفي
والــــتــــحــــويـل   وكل وثـــــائق اإلثــــبـــــات األخــــرى اHــــتـــــعــــلــــقــــة
بالعمليـات اجلارية اHنصوص عليها في هذا النظام خالل
فـتـرة خمس ( 5 )  سـنـوات عــلى األقل اعـتـبـارا من تـاريخ

تسويتها أو تنفيذها.

85  : إن عـــدم الـــتـــقـــيّــــد بـــأحـــكـــام هـــذا الـــنـــظـــام اHــادة اHــادة 
يعرض اخملالف لألحكام القانونية اHعمول بها.

q86  : تـــلـــغى األحــــكـــام اخملـــالـــفـــة لـــهـــذا الـــنـــظـــام اHــادة اHــادة 
الســــــيّــــــمــــــا الـــــــنــــــظــــــام رقم 91 - 12 اHــــــؤرخ في 14 غــــــشت
ســــنــة 1991 واHـتـعــلق بـتــوطـW الـوارداتq والــنـظـام رقم
91 - 13 اHــــــؤرخ في  14 غــــــشـت ســــــنــــــة 1991 واHــــــتـــــــعــــــلق

بــــالـــتّــــوطــــW والـــتــــســـويــــة اHـــالــــيـــة لــــلــــصـــادرات من غــــيـــر
احملـروقـات والـنـظام رقم 95 - 07 اHـؤرخ في 30 رجب عـام
1416 اHــوافق 23 ديــســمـــبــر ســنــة q1995 اHــعــد´ل واHــعــوِض

لــــلــــنـــظــــام رقم 92 - 04 اHــــؤرخ في  22 مــــارس ســــنـــة1992
واHتعلق �راقبة الصرف.

اHادة اHادة 87  : ينـشر هـذا النظـام في اجلريـدة الرسـمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 15 مــــحــــرّم عـــام 1428 اHــــوافق3
فبراير سنة 2007.

محممحمّد لكصاسيد لكصاسي

77  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــواطـــنـــون اHـــقـــيـــمـــونq إثـــر اHــادة اHــادة 
ســفــرهم إلى اخلــارج بــغـرض الــعالجq مـن مـنــحــة بــالـعــمــلـة
الـصعـبـة يـتم حتـديد مـبـلـغهـا وكـيـفـيات مـنـحـهـا عن طريق
تعـلـيـمة تـصـدر عن بـنك اجلـزائر. يـتم تـسـليم هـذه اHـنـحة

من طرف البنوك الوسيطة اHعتمدة.
تُـمـنح مـنـحـة بـالـعـمـلـة الـصـعـبـة مـخـصـصـة لـلـدراسة
لـــلــمــواطـــنــW اHـــقــيــمـــW الــذين يـــزاولــون دراســاتـــهم لــدى
مـؤسـسـة للـتـعـلـيم العـالي أو يـخـضـعون لـعالج Hـدة طـويـلة
ويــكــونـون مــتـمــدرسـW في مــؤســسـة عــاديـة أو مــخـتــصـة.
ويــتم حتــديـــد مــبــلغ هــذه اHـــنــحــة و كــيــفــيـــات مــنــحــهــا عن

طريق تعليمة تصدر عن بنك اجلزائر. 
تـتم حتـويالت منـحـة الدراسـة بـواسطـة بـنك وسيط

معتمد أو اHصالح اHالية لبريد اجلزائر.
qأثناء سفر إلى اخلارج qقيمونHواطـنون اHيتمتع ا
باحلق في االسـتـفـادة من منـحـة سـنويـة بـالعـمـلـة الصـعـبة
يـتم حتـديـد مـبـلـغـهـا وكـيـفـيـات مـنـحـهـا عن طـريـق تـعـلـيـمة
تـــصـــدر عـن بـــنك اجلــــزائـــر. تُـــســــلم هـــذه اHــــنـــحـــة مـن قـــبل

البنوك الوسيطة اHعتمدة.
يــــدرس بـــنـك اجلـــزائــــر ويـــرخص كـل طـــلـب يـــتــــمـــيـــز
بحسن النية للـحصول على منحة بالعملة الصعبة تفوق
احلـدود الـتي ¡ وضـعهـا لـلـحـقوق واHـنح بـالـعـمـلة الـصـعـبة

واHبينة في إطار هذه اHادة.

اHادة اHادة 78  : يـستفـيد العـمال األجانبq الذيـن توظفهم
اإلدارات واHتـعـامـلـون االقـتـصـاديون اخلـاضـعـون لـلـقـانون
اجلـزائريq من حق حتـويل األموال اHـوَفَرة من األجـر وفقا
qلـلـشـروط الـتي حتـددهـا تـعـلـيـمـة تـصدر عـن بـنك اجلـزائر
مـع مــراعــاة الــتـــشــريع والــتـــنــظــيم اHـــتــعــلــقـــW بــتــوظــيف

وتشغيل األجانب في اجلزائر.

79  : حتــدّد تــعــلــيــمـــة تــصــدر عن بــنك اجلــزائــر اHـادة اHـادة 
كـيــفـيــات الـتـحــويالت اHـرتــبـطـة بــنـشـاط الــنـقل الــبـحـري

واجلوي و البري.

اHــــادة اHــــادة 80  : ي̄ــــنـــفــــذ الــــوســـطــــاء اHــــعـــتــــمــــدونq طـــبــــقـــا
لـلـتـشـريع والـتـنــظـيم اHـعـمـول بـهـمـاq الـتـحـويالت �ـوجب

إيرادات االستثمارات األجنبية.

81  : تــــــتم الــــــتــــــحــــــويـالت اجلــــــاريــــــة لإلدارات اHـــــادة اHـــــادة 
العمومية بواسطة الوسطاء اHعتمدين.
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 ملخص

 
 مقياساي تعتبر ه. فوالمدن السكني الحضري للمحيط المشكلة العناصر أهم من الخضراء المساحات تعد

 المساكن خارج ةايالح يه و المترابطة و المتوافقة يةاالجتماع و العامة ةايالح هو األول ,ةياالح من نيلنوع

 ز  يتتم و الناس جمعت ثيح المفتوح الفراغ يف تكون ما غالبا ةايالح هذه و العامة قئالحدا و الشوارع يف و

  و الهدوء عن تبحث يالت يه و باألفراد أو بالشخص الخاصة ا ةيالح يهف يةالثان اما.باالزدحام

 الخاصة تناايلح طابعا يتعط و خالبة ةنيالمد علجي نيتايالح نيهات نيب التجانس أن نجد و يةالخصوص

 ا.هيف

نوعية ،الشبكة الهيدروغرافية ،من توفرها على عدة إمكانيات طبيعية )المناخ  وبالرغم الميلية مدينةف

هميتها البيئية و العمرانية و االجتماعية, الزالت ال ترقى الى أو كذلك  ،)الخ..…الغطاء النباتي  ،التربة 

ة ء من الناحيتطلعات سكانها ومتطلباتهم االجتماعية على غرار العديد من مثيالتها المدن الجزائرية سوا

 الجانب االجتماعي في مختلف عمليات التخطيط . التصميمة و مراعاةأو التخطيطية

 المنهج على اأساس الدراسة هذه في داعتمومن اجل االجابة التساؤل الرئيسي و التسائالت الفرعية  تم اال 

اسعمال االستمارة  و الميلية بمدينة الخضراء المساحات تعيشه الذي الواقع وصف بغية التحليلي الوصفي

 التي األسباب و منها تعاني التي المشاكلمدى أهميتها لدى السكان و مختلف  معرفة محاولةل االستبانية 

 و مختلف المقابالت مع مسؤولين المباشرين في مختلف عمليات التخطيط و التسيير  تدهورها إلى أدت

 .لدلك مناسبة اقتراحات و حلول إلى وصوال

 

 

 الكلمات المفتاحية 

الجانب  \اسس تصميم و تخطيط المساحات الخضراء  \مدينة الميلية  \ساحات الخضراء الحضرية الم

 التنمية المستدامة و المساحات الخضراء  \البيئي و االجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 



abstract 

 

  

 

Green spaces are considered one of the most important elements that creats the 

urban housing and cities environment. It is also a measurement to two types of 

life, the first is the Compatible and interconnected public and social life, which  

is the life outside houses on the streets and public parks , this life can be seen in 

open spaces where people come together and thus it is crowded most of the 

time. The second type is the private life of individuals which seeks calm and 

privacy and we find that harmony between these two lives makes a stunning city 

and gives character to our own lives in it. 

In spite the fact that the city of El milia possesses multiple natural petentials ( 

climat,  hydrographic network , the quality of the soil, vegetation etc ...) as well 

as it’s  environmental, urban and social importance , it still does not live up to 

the aspirations of the population and social requirements similar to those of 

many Algerian cities including the architecture and design and taking into 

account the social aspect in the various planning processes. 

In order to answer the main question and sub- questions, this study mainly relies 

on the descriptive and analytical approach to describe the reality of open spaces 

in the city of El Milia, thus a public survey was conducted in an attempt to spot 

it’s importance to the citizens and the  defects it has, as well as many direct 

interviews with officials in  the various operations of planning and management 

to find suggestions and suitable solutions for the issues . 
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	1-1  نصيب الفرد من المساحات الخضراء16:
	في الستينيات القرن الماضي حدد المخطط سيمونس معدل90 متر مربع للأسرة و أن لا تقل المساحات الخضراء عن 10% من المساحة الإجمالية للمدينة كما حدد بول رايتر10 متر مربع للفرد من المساحات الخضراء المخصصة لترفيه فقط .
	أما في السبعينيات من القرن الماضي حاولت الأمم المتحدة للبيئة  و الدول الأوروبية وضع مقاييس كمية تعين الحد الأدنى من المساحات الخضراء التي يجب توفيرها داخل المدينة و قد تراوح الحد الأدنى من12 متر مربع إلى 16 متر مربع للفرد وقد حققت اغلب الدول المتقدمة ...
	و هنالك معيار أخر تستخدم قياسا للأداء البيئي للمساحات الخضراء و هو المقارنة بين بفائدتها البيئية و ليس بالمساحة التي تشغرها حيت إن الأشجار الكبيرة تشغل مساحة كبيرة و تكون فائدتها البيئية اقل من نفس المساحة مغطاة بالعشب.
	حتى يمكن تطبيق هذا المعيار يركز المخططون المعماريون على عدد الأشجار لكل فرد في المدينة بافتراض شجرة متوسطة كوحدة للقياس أو عدد الأشجار لكل سيارة في المدينة حيت اثبت الدراسات أن     أشجار تستطيع تعويض التلوث الناتج عن سيارة واحدة فقط  5 إلى  3 لهدا يجب...
	1-2  توزيع المساحات الخضراء داخل المدينة :
	تتم عملية توزيع المساحات الخضراء داخل المدينة وفق مخططات تتيح للسكان الوصول إليها على مسافات محددة حيت يتم توزيعها على الشكل الأتي :
	1-2-1 حديقة المسكن : وهي المساحات الخضراء أو حديقة المسكن المرفقة مع السكن الفردي و تكون إلزامية في المساكن التي تتعدي مساحتها 100 م . 2
	تتراوح مساحتها من 400 م حتى 500م ولا تبعد اكثرمن400 متر عن المساكن المخصصة لها و تحتوي أماكن للراحة و الترفيه و أماكن لعب الأطفال .
	لكل مواطن الحق في الوصول إلى المساحات الخضراء ف مسافة 400 متر كما يجب أن يكون
	الوصول إليها سيرا على الأقدام سهلا.
	- أن تتناسب المساحات الخضراء مع كثافة السكان الذين تخدمهم, بحيث توفر حديقة لكل من 3000 إلى 5000 نسمة و أن يتراوح معدل المساحة بين 0.8 – 1.66 متر مربع لكل نسمة.
	- تواجد المرافق الضرورية كالمراحيض و أماكن الجلوس .
	- يجب أن تحتوي الحديقة على مصادر الشرب المياٌه العذبة و الصحية.
	الاشتراطات اللازمة لإنشاء المساحات الخضراء و الترفيهية على مستوى الحي السكني :
	- لكل مواطن بالحي الحق بالوصول إلى الحديقة في حيه على أن لا تبعد عن منزله أكثر من كيلٌومتر واحد ) ربع ساعة مش اٌ على الأقدام(.
	- يجب أن لا يزيد نسبة المساحة المبنية في المنطقة الخضراء عن % 5
	- أن يكون موقع الحديقة في وسط الحي السكني بحيثٌ  يسهل الوصول إليها  على الأقدام من جميع أجزاء الحي السكن , و عبر طرق مشاة لا تعترضها حركة مرور السياٌرات بقدر ما يمكن .
	- يمكن تزويد المنطقة بملعب كرة قدم غير قياٌس ) نصف ملعب ( و ملاعب للتنس و كرة السلة و ملعب متعدد الأغراض.
	- تخصصٌ مناطق للعائلات و مناطق أخرى للشباب لضمان الخصوصية .
	- اختياٌر موقع الحديقة بعناية بحيث تتوفر فيه ملامح أو مناظر طبيعية مميزة.
	- إنشاء المرافق الضروريةٌ كالمراحيض للجنسين و مرحاض مخصص للمعاقين بالإضافة ف للمقاعد و أماكن رمي النفايات
	1-2- 4 المساحات الخضراء على مستوى المدينة :
	مساحتها تقدر ب 40 هكتار و هي مفتوحة لجميع سكان المدينة او زائريها و تتميز كونها منطقة طبيعية تفصل الإنسان عن المحيط العمراني للمدينة
	الاشتراطات اللازمة لإنشاء المساحات الخضراء و الترفيهية على مستوى المدينة :
	-  يجب توفير المناطق الخضراء في المدينة بحيث لا يقل نصيب الفرد من سكان المدينة عن 10 - 15 متر مربع من المساحات الخضراء
	- أن لا تقل المساحة المخصصة للجمهور مجانا أو برسوم منخفضة عن 50 % من هذه المساحة.
	- يجب أن يكون توزيع الحدائق متجانسا بالنسبة لمواقع سكن المواطنين.
	- يجب أن تتوافر بهذه المناطق أنشطة ترفيهية ساكنة  أو غير  ساكنة كما يمكن أن تحتوي على مصادر مائية كالبحيرات و النوافير  و مسارات حركة و ملاعب اٌضية و ملاعب أطفال , و يجب الاهتمام بتطوير المناطق الخضراء و الحدائق على مستوى المدينة بإقامة الطرق التي  تؤ...
	- يجب تزويد هذه المساحات بالمرافق اللازمة من استراحات و كافيتريات و دورات المياه و أماكن مخصصة للعائلات .
	- يجب إدخال المناظر و التكوينات الطبيعية في الموقع في تفاعلات جمالية مع النباتات و الخضرة و ذلك بإقامة النوافير و الشلالات و البحيرات الصناعية على أن تراعى البساطة و الجمال .
	- يجب أن يلٌحق بالحديقة مواقف سياٌرات داخل و خارج الحديقة, و فٌضل أن تكون هذه الموافق بعيدة عن الحدائق و ملاعب الأطفال.
	- يمكن تزويد الحدائق العامة خارج الكتلة العمرانية بمنطقة تستخدم كحدائق حدائق الحيوانات بشرط أن تكون بعيدة عن الاستخدامات التي لا تتكامل معها مثل المناطق الصناعية و السكنية و الخدمات الصحية
	الاشتراطات الواجب تحقيقها عند تخطيط المساحات الخضراء داخل المدن :
	يجب أن لا يغيب عن المخطط و هو يوزع المساحات الخضراء على مستوى المدينة  توفير  احتياٌجات مختلف الفئات الاجتماعية و كذلك إظهار قيمة المنشآت و المباني , و يجب أن تكون مساحتها و مواقعها متفقة مع التكوين الاجتماع للمجتمع و التكوين الطبوغرافي  للموقع .
	تعتمد الاشتراطات و المعايير اللازمة لتخطيطٌ و إنشاء المساحات الخضراء على الظروف المحلية لكل مدينة أو حي أو مجموعة سكنية إلا أن هناك اعتبارات أساسية في تخطيطٌ و تصميم المناطق الخضراء يجب مراعاتها و هي:
	- أن تتناسب المساحات المخصصة لمناطق المفتوحة مع حجم السكان الذين تخدمهم
	- أن يكون موقع المنطقة الخضراء مناسبا حسب الغرض من الاستخدام.
	- مراعاة الاستفادة من طبوغرافية الأرض و المحافظة على طبيعة الموقع العام
	- مراعاة توفير العناصر الترفيهية.
	ترتبط إنشاء المساحات الخضراء داخل المدن حسب عدد السكان التي تخدمهم  و تزداد النسبة بازدياد عدد السكان المدينة حسب مستوياتها المدن الصغيرة متوسطة و كبيرة و المتمثلة في المنتزهات و الحدائق العامة و الحدائق التي تخدم التجمعات السكنية المجاورة و الأشرطة ...
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	ب – الأحزمة الخضراء :
	VI  .   مظاهر وأفاق المساحات الخضراء في ظل التنمية المستدامة
	نتيجة التقدم الصناعي و التكنولوجي اثر الثورة الصناعية في أوروبا و الولايات الأمريكية المتحدة و الاستهلاك الكبير لثروات الطبيعية الغير المتجددة و ما نتج عنه من اختلال في التوازن البيئي و الطبيعي لكوكب الأرض نتيجة التلوث الصناعي و الإشعاعي و الاستغلال ا...
	طهرت اولى المبادرات التي دعت إلى المحا فضة على كوكب الأرض من مختلف المخاطر وكدا إرساء العدالة الاجتماعية نتيجة الفرقات بين دول الصناعية و الدول النامية  و تحسين الظروف المعيشية الحضرية بما يتوافق مع هدا التطور الصناعي و التكنولوجي .و هنا كان ظهور مصطل...
	1-1-  تعريف التنمية المستدامة 18:
	التنمية في أصلها هي ناتج عمل الإنسان على تحويل عناصر فطرية في البيئة إلى ثروات، أي إلى سلع و خدمات تقابل حاجات الإنسان، هدا التحويل يعتمد على جهد الإنسان و ما يوظفه من معارف علمية و ما يستعين به من أدوات و وسائل تقنية.
	التنمية هي تغيير في البيئة يهدد توازنها الفطري ، و يصل إلى درجة الإضرار إدا تجاوز قدرة الفطرة البيئية على الاحتمال ، و قدرتها على استعادة التوازن و سد التصدعات ، و من هنا ظهرت أهمية التنمية المستدامة أقرب من التحديد وضعوا تعريفا ضيقا لها ينصب على الجو...
	تركز بعض التعارف الاقتصادية للتنمية المستدامة على الإدارة المثلى للموارد الطبيعية ، و دلك بالتركيز على " الحصول على الحد الأقصى من منافع التنمية الاقتصادية بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبيعية و نوعيتها " ، كما انصبت تعريفات أخرى على الفكرة العريض...
	و قد عرفتها اللجنة العالمية للتنمية المستدامة في تقريرها المعنون "بمستقبلنا المشترك " حيث وضعت تعريفا للتنمية المستدامة عام 1987 "التنمية المستدامة هو تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.
	1-2- تاريخ ظهور فكرة التنمية المستدامة:
	بين علم 1972 و عام 2002 استكملت الأمم المتحدة عقد ثلاثة مؤتمرات دولية ذات أهمية خاصة ، الأول عقد في استكهولم ( السويد ) عام 1972 تحت اسم "مؤتمر الأمم المتحدة حول بيئة الإنسان " ، و الثاني عقد في ريو دي جانيرو عام 1992 تحت اسم "مؤتمر الأمم المتحدة حول ...
	تغير الأسماء يعبر عن تطور مفاهيم العالم و استيعاب العلاقة بين الإنسان و المحيط الحيوي الذي يعيش فيه و يمارس نشاطات الحياة.
	18-تقرير اللجنة العالمية للبيئة و التنمية ,مستقبلنا المشترك , الامم المتحدة 1987 ص 11
	في عام 1972 أصدرت الأمم المتحدة تقريرا حول ( حدود النمو ) الدي شرح فكرة محدودية الموارد الطبيعية ، و أنه آدا استمر تزايد معدلات الاستهلاك فإن الموارد الطبيعية لن تفي احتياجات المستقبل ، و
	أن استنزاف الموارد البيئية المتجددة ( المزارع، المراعي، الغابات) و الموارد غير المتجددة ( حقول النفط، الغاز ) يهدد المستقبل.
	و في عام 1973 هزت أزمة البترول العالم و نبهت إلى أن الموارد محدودة الحجم ،و في عام 1980 صدرت وثيقة الإستراتيجية العالمية للصون ، نبهت هده الوثيقة الأذهان إلى أهمية تحقيق التوازن بين ما يحصده الإنسان من موارد البيئة و قدرة النظم البيئية على العطاء , و ...
	المؤتمر" أجندة 21 " تضمنت 40 فصلا تناولت ما ينبغي الاسترشاد في مجالات التمنية الاقتصادية ، التنمية الاجتماعية ، و في مشاركة قطاعات المجتمع في مساعي التنمية.
	2- مبادئ التنمية المستدامة
	إن العلاقة التكاملية بين البيئة والنمو هي علاقة وطيدة وعلاقة انسجام ، ذلك أنه لتحقيق التنمية ينبغي وجود بيئة محمية ونقية ووجود موارد مع استغلالها بشكل عقلاني ، وهذا ما أدى إلا ظهور مبادئ أساسية تقوم عليه التنمية المستدامة وتتجلى في:
	-    المبدأ الأول: استخدام أسلوب النظم في أعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة
	يعد أسلوب النظم أو المنظومات من بين الشروط الأساسية لإعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتنطلق من أن البيئة الإنسانية أي مجتمع ما هي إلا جزء فرعي من النظام الكوني، وأي تغيير يحصل على محتوى إي نظام فرعي فهو بالضرورة يؤثر على الأنظمة الفرعية الأخرى ، فا...
	-المبدأ الثاني: المشاركة الشعبية
	تحتاج لمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في اتخاذ قرارات جماعية خاصة في مجال ومتابعة الخطة، فالتنمية المستدامة تبدأ من المستوى المحلي ،وهذا يعني أنها تنمية من الأسفل ويطلق على هذا المفهوم بالتنمية من الأسفل تبدأ من المستوى المحلي، فالإقليمي فالوطني.
	-المبدأ الثالث: مبدأ المسؤولية المشتركة بمعنى أن مسؤولية التنمية المستدامة هي مسؤولية كل الدول على سواء.:
	-  المبدأ الرابع: مبدأ الاحتراز البيئي بمعنى انه إذا كان هناك شك في أن هناك تأثير سلبي لمادة ما لم تظهر أدلة على ذلك لا يسمح تداوله إلى أن يوجد الدليل على خطواته.
	-المبدأ الخامس: مبدأ التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية وذلك باستغلال الموارد بطريقة مثالية وتوظيفها بشكل مناسب.
	-المبدأ السادس: مبدأ استمرار عمر الموارد الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي لهذه الموارد وجود موارد اقتصادية متجددة طويلة الأجل.
	-المبدأ السابع: مبدأ التوازن البيئي والتنوع الأيديولوجي.
	-  المبدأ الثامن : مبدأ التوفيق بين حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية. بمعنى تحقيق متطلبات الحاضر دون إهمال حاجيات الأجيال المقبلة.
	-المبدأ:التاسع مبدأ القدرة على البقاء والتنافسية.
	-المبدأ العشر: مبدأ الحفاظ على سمات وخصائص الطبيعة مع تحديد وتطوير هياكل الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.
	3-  أبعاد التنمية المستدامة
	تبنى مؤتمر ريو ذي جانيرو 1992 حول قمة الأرض فكرة التنمية المستدامة ، و جعلها محور خطة العمل التي وضعها للقرن 21 ، و أصبحت الفكرة محور الحديث في كامل المجتمع و برزت لها أبعاد جديدة تتصل بالوسائل التقنية التي يعتمد عليها الناس في جهدهم التنموي في الصناع...
	ويركز على حسن التعامل مع الموارد الطبيعية وتوظيفها لصالح الإنسان، دون إحداث خلل في مكونات البيئة، وذلك لن يتحقق إلا بالاهتمام بالعناصر التالية:
	- التلوث البيئي الذي يخل بصحة الكائنات الحية.
	- التنوع البيولوجي المتمثل في البشر، النباتات والغابات، الحيوانات والطيور والأسماك.
	- الثروات والموارد المكتشفة والمخزونة من الطاقة المتجددة والناضبة.
	- المحافظة على سلامة البيئة) خصوبة التربة، تدوير عناصر الغذاء، نظافة المياه، جودة الهواء(.
	- المحافظة على الموارد الوراثية للأحياء الحيوانية والنباتات، والحد من فقدان التنوع الحيوي.
	- ترشيد الاستخدام المتواصل للموارد الطبيعية)  وبخاصة الموارد النباتية والحيوانية (، بحيث لا يكون الاستهلاك أكبر من قدرة هذه الموارد على التكاثر والإنتاج.
	3-2 - الأبعاد الاقتصادية:
	تتطلب التنمية المستدامة ترشيد المناهج الاقتصادية على رأس دلك تأتي فكرة " المحاسبة البيئية للموارد الطبيعية ".
	3-3-  الأبعاد الاجتماعية :
	في مجال الوسائل الاجتماعية تبرز فكرة التنمية المستدامة ركيزة أساسية في رفض الفقر و البطالة و التفرقة التي تظلم المرأة و التفاوت البالغ بين الأغنياء و الفقراء ، العدل الاجتماعي أساس الاستدامة.
	4-4 - الأبعاد التكنولوجية
	تتمثل الأبعاد التكنولوجية للتنمية المستدامة فيما يلي :
	- استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الاقتصادية.
	- الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة و بالنصوص القانونية الزاجرة.
	- المحروقات و الاحتباس الحراري يستدعي اهتماما خاصا.
	- الحد من انبعاث الغازات.
	- الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون.
	19-التنمية المستدامة و تحدياتها في الجزائر , كلية الاقتصاد و التسيير ,مجلة التواصل العدد / 26جوان 2010 الصفحة 135-136
	18- مؤشرات التنمية المستدامة: اهتمت دول العالم في الآونة الأخيرة باستخراج مجموعة من المؤشرات التي تؤكد تحقق التنمية المستدامة في اقتصاد ما، والتي يمكن تبويبها على النحو التالي
	أ - مؤشرات التنمية المستدامة لعناصر التنوع البيولوجي: يعتبر مؤشر المساحات الخضراء أهما .
	ب- مؤشر عائد عناصر التنوع البيولوجي.
	ج - مؤشر التنمية المستدامة للمياه.
	6-المساحات الخضراء في مبادئ التنمية المستدامة
	تلعب المساحات الخضراء سواء الحضرية او الشبه حضرية المخططة أو الطبيعية دورا مهما في تطبيق أبعاد و أهداف التنمية المستدامة فهي تعتبر جزء مهم في تفعيل الأهداف المراد من التنمية المستديمة وخاصة من الجانب البيئي و كداك من الجانب الاجتماعي و الاقتصادي.
	6-1 - المساحات الخضراء في البعد البيئي لتنمية المستدامة :
	وذلك من خلال توظيف المسطحات الخضراء في مراعاة الحدود البيئية بحيث أن لكل نظام بيئي وحدود معينة لا يمكن تجاوزها من الاستهلاك والاستنزاف، أما في حالة تجاوز تلك الحدود فإنه يؤدي إلى تدهور النظام البيئي حيت أن الغطاء الأخضر يضمن التوازن البيئي بشكل عام و...
	تعمل المساحات الخضراء على خلق توازن بين الاستهلاك والنمو السكاني والتلوث وأنماط الإنتاج السيئة من خلال دورها الإنتاجي  واستنزاف المياه حيت تعتبر النباتات أساس دورة المياه على كوكب الأرض من خلال مختلف عملياتها الطبيعية و الحد من انجراف التربة حيت تعتب...
	6-2- المساحات الخضراء في  البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة:
	يركز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة على أن الإنسان يشكل جوهر التنمية وهدفها النهائي من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية في توزيع  الخدمات الاجتماعية إلى جميع المحتاجين لها بالإضافة إلى ضمان السكان  في اتخاذ القرارات  التخطيطية و التسيير  للمختلف ا...
	6-3-  المساحات الخضراء في البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة :
	تعني الاستدامة بتحقيق الاستمرارية  وذلك بتوليد دخل من مختلف المسطحات الخضراء سواء الفلاحة أو الترفيهية او البيئية و إعادة استثمار جزء منه حتى يسمح بتفعيل والتجديد والصيانة للموارد، وكذلك بإنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر ويحافظ على مستوى معين من التواز...
	- النمو الاقتصادي المستديم و العدالة الاقتصادية
	- توفير الحاجات الأساسية  دون التاتير السلبي على البيئة
	- عدم  المساس حقوق الأجيال القادمة  .
	VI .   مظاهر وأفاق المساحات الخضراء في ظل التنمية المستدامة
	نتيجة التطور التكنولوجي و الصناعي في القرن الواحد و العشرون و ظهور مفهوم التنمية المستدامة في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية  ،و مواكبة التطور التخطيطي للمساحات الخضراء نتيجة أهميتها الكبيرة بالنسبة للبيئة الحضرة خاصة و البيئة الط...
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