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  المقدمة العامة:

، وعت جيدا حقيقة إعادة االعتبار العمرانم يف ميدان 19أغلب التوجهات املعاصرة اليت ظهرت يف بداية القرن  
 لإلنسان الذي طاملا مهش داخل اإلطار الذي يعيش فيه، يقول لوكور بيزييه:

"la ville est faite pour l'homme et non pas le contraire  تنشأ املدينة من أجل اإلنسان ."
  وليس العكس".

اهلدف األساسي من أي جتمع سكانـي هـو أن يوفر لإلنسان الوسط املالئم الذي ميارس فيه نشاطاته ويليب 
ل جمتمع، ومن مث فال ينبغي أن تصمم املدينة أو له احتياجاته على أكمل وجه، وفق مقاييس مادية ومعنوية خاصة بك

أي جتمع آخر بعيدة عن تصورات اإلنسان، أو تصمم فقط حسب وظائفه البيولوجية (نوم، عمل، ترفيه)، بل جيب 
أن يأخذ بعني االعتبار كل املراجع اإلنسانية والثقافية والتارخيية، حىت تعطى للمدينة هويتها وللمجتمع أبعاده 

كما أن قضية تصميم تلك التجمعات السكنية اليت تتفق مع املقاييس اإلنسانية ومع التقاليد الثقافية احمللية؛   احلقيقية،
ُأِمهلت إىل حد بعيد، حيث كانت الفلسفة املسيطرة على ختطيطها متيل إىل النمط املوحد الذي يعتمد فقط على 

الـة وعن املتغريات األخرى (االقتصادية، االجتماعية، نظرة هندسيـة للتكوينات، مـع صـرف النظر عن مميزات كل ح
  الثقافية ...).

تفتقر إىل اليت و  -موضوع دراستنا- العشوائية واألحياء ناهيك عن وجود مناطق متدهورة أصال كاملناطق 
لذلك سعت الكثري ما يستوجب التدخل عليها بغية ترقيتها للوصول إىل راحة ساكنيها، املرافق واخلدمات األساسية؛ 

  .املتدهورةاألحياء هذه من الدول املتقدمة والرائدة يف ميدان العمران إىل حتسني إطار احلياة داخل 
يف ة دــة جديــد مرحلـيع, والعاملان دـبلخمتلف  يفرب اـلتجاة ـمرحل يفاحلضري ء اـتقرالع اموضوال ال يز

ذه ــت تأخــا  كانــمو هلا،ة ــلعاما املخططاتع ــضوى ــد علــت تعتمــنكا اليتة ــلتخطيطيت ااــلنظرياد ــبع املدنوير ــتط
 يف العاملة خصوصا ــلتنميت ااــمتطلبو العمراينر وــلتطاة ــعجلع اــيقإرعة ــع ســب مــبيا ال يتناســل نســت طويــقون ــم

 . الثالث
اجلزائر كإحدى دول املعمورة املنتسبة لدول العامل الثالث؛ قد عرفت حتوالت سريعة يف امليدان احلضري واملعماري    

االت، يضاف إليه النزوح الريفي الذي مس كل القطر اجلزائري، وحتت  الناتج عن التقدم السريع الذي مس كافة ا
كن، منتهجة يف ذلك قدة؛ كان املسعى األول للدولة هو توفري الستأثري أزمة السكن يف ظل الظروف االقتصادية املع

  .غري أن هذا مل مينع من ظهور تلك األحياء املتدهورة أو العشوائية، سياسات متنوعة



 الفصل التمهيدي     
 

 
2 

شهدت اجلزائرية  املدن إال أناحلضري؛  لالنتاج املنظمة لعمرانيةا والتشريعات القانونية النصوصرغم كثرة حيث أنه 
سياسة الدولة تبنت املتدنية  احلالةهذه وملواجهة  احلضاريوإطارها العمراين في مظهرها ين كبير هاتدهورا وتشو

اجياد الناقص  العمومية و املرافقتقدمها اليت  اخلدماتوتحسن جودة العمومية  بالفضاءات لالرتقاءعمرانية جديدة 
  ة.املستدام للتنميةاألساسية املبادئ تطبيق تعمير يحترم كذا ومنها. 

  اإلشـكاليـة:
باجلزائر تعد مشكلة وطنية منذ تفاقم أزمة وخاصة املتدهورة منها مشكلة التهيئة والتحسني داخل األحياء السكنية 

ال املبين) مع إمهال الفضاءات اخلارجية كعناصر فعالة  السكن، أين مت الرتكيز على توفري السكن (الرتكيز على ا
حيث أن االهتمام املتزايد بنوعية احلياة يرتبط ، ياء عشوائيةوكذا ظهور أحمهيكلة للفضاء احلضري لتلك األحياء، 

الية أو ارتبا طا مباشرا بتطوير احلياة احلضرية داخل تلك األحياء السكنية سواء من الناحية االجتماعية، الثقافية، ا
البيئية، وذلك من أجل توفري إطار حيايت حيقق التواصل االجتماعي و يربز مظاهر التطور العمراين اعتمادا على 

  ري مبين وفضاء مبين.حتسني  الفضاء احلضري الذي يتكون أساسا من فضاء غ
جماليا غري خمطط وال مراقب، ما  " كبقية املدن اجلزائرية خالل العشرينية املاضية منوا دميغرافيا وخنشلةعرفت مدينة "   

سواء بطرق شرعية واخرى غري شرعية  أنتج اختالالت يف البنية احلضرية،  تتمثل يف حل املشاكل الراهنة كأزمة السكن 
  . كالعشوائيات

 حيث يعترب من أهم األحياء اليت حتوي " كأمنوذج لدراستناخنشلة" مبدينة "احلسناويومن خالل هذا نأخذ حي "   
النقائص به،كونه يعاين نقصا ، حماولة منا تدارك مسكنا 197أكرب عدد من السكنات العشوائية بلغ عددها  على

  األمر الذي دفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية:.لساكنيهحادا يف التجهيزات العمومية وكذا اخنفاض املستوى املعيشي 

 ُيمَكن من رفع إطار الحياة به ؟المدروس والذي سحي الحضري ب ارتقاءكيف يمكن تحقيق 
  :كالية إىل طرح التساؤل الثانوي التايلوتقودنا هذه اإلش

 احلياة داخل احلي؟هل للسكان وحالتهم االجتماعية وظروفهم االقتصادية عالقة بتدهور إطار  -

قمنا بوضع بعض الفرضيات كحل مؤقت إلشكالية البحث وذلك وفق املعطيات  ين التساؤلنيولإلجابة على هذ
  واملعلومات اخلاصة بنا:

  وضمان رقيها.معينة؛ ميكن رفع اطار حياة السكان وتسهيلهاوتدخالت من خالل آليات  -
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  دور فعال يف تدهور أو حتسني إطار احلياة وباقي الفاعلني للسكان  -
  الهدف من البحث :

 .توفري فضاء منظم ، مهيكل ومهيأ يتالءم مع الشروط املثالية للحياة احلضرية  
  الوصول إىل آليات جديدة لضمان احملافظة على اإلطار احملسن وذلك من أجل االرتقاء بنوعية احلياة داخل

  احلياة احلضرية.األحياء السكنية وحتسني ظروف 
  دوافع إختيار الموضوع:

  أمهية املوضوع وتأثريه على اإلطار املعيشي للسكان و جودة احلياة احلضرية. -
 موضوع يهدف إىل تسيري املدن بصفة عقالنية ومتكاملة اجلوانب. -

 على مستوى التحسني احلضري. خنشلةالتهميش الذي تعاين منه أحياء مدينة    -   
  .له عالقة مباشرة مبركزها الذي خنشلةمبدينة  احلسناوياملوقع اهلام الذي حيتله حي -   

  منهجية البحث:
باملدينة فإن ذلك يدفعنا إىل استخدام املنهج  احليكون أن اهلدف من املوضوع هو الوصول إىل معرفة وضعية  

املتاحة. ومن ذلك استخدام املنهج التحليلي ية ،كذلك اإلمكانيات و جراءات التنماإلالوصفي وهذا لوصف الظواهر و 
من خالل حتليل املعطيات، وهذه الطريقة متكننا من حتديد أبعاد املشكلة (مشكلة موضوع البحث) من خالل وصف 
ا مع دراسة مدى عالقة هذه املؤثرات باملشكلة املطروحة  خصائص املشكلة والعوامل املؤثرة فيها، والظروف املتعلقة 

التحليل والتفسري ولذلك اعتمدنا يف دراسة حبثنا ككل املنهج الوصفي التحليلي.ومن أجل اإلجابةعن عن طريق 
  املراحل األساسية  التالية: التساؤالت املطروحة يف موضوع دراستنا ضمن اإلشكالية؛ اتبعنا

  :مرحلة البحث النظري  

والوثائق اليت متكنا من احلصول عليها بغية اإلملام والقراءة السريعة لكل املراجع  االطالعيف هذه املرحلة حاولنا 
مبختلف اجلوانب اليت تتعلق مبوضوع حبثنا وإثراء رصيدنا املعريف حول املوضوع بأفكار أخرى مل نتطرق إليها من قبل. 

عدنا على و نشري إىل أنه تلت هذه القراءة السريعة قراءة متأنية عميقة قمنا خالهلا باختيار الفصول اليت نراها تسا
دراسة املوضوع مع بعض العناوين اجلزئية ومت خالهلا كذلك إعداد بطاقات حتتوي على أفكار ونصوص نرجع إليها 
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أثناء احلاجة. كذلك تصنيف املراجع حسب األمهية وحمتواها إىل أولية وثانوية، حبيث اعتمدنا على مراجع خمصصة 
  طول مرحلة يف موضوع البحث.وأخرى عامة.كما نشري إىل أن هذه املرحلة كانت أ

 :مرحلة البحث الميداني  

من اإلملام املختلف املعطيات واإلحصائيات اخلاصة باملنطقة اليت ختدم موضوعنا وتثرى  وكي نتمكن  
  املتعددة مبختلف املصاحل واملديريات على مستوى الوالية و املتمثلة : باالتصاالتعلينا القيام  ؛استوجبمعلوماتنا

  .خبنشلةمديرية البيئة 1

  .خبنشلةمديرية التخطيط والتهيئة العمرانية  2

  .خبنشلةمديرية التعمري والبناء  3

  .خبنشلةمديرية الثقافة  4

  .خبنشلةمديرية الري  5

يف هذه املرحلة من البحث قمنا بالتنقل إىل منطقة الدراسة حيث متكنا من مجع بعض    اإلحصائيات، 
واملعلومات اخلاصة باملوضوع. أيضا أجرينا مقابالت مع بعض املسئولني واهلياكل اليت هلا عالقة باملوضوع الوثائق، 

ومتكنا من خالهلا من مجع بعض املالحظات اخلاصة مبوضوع البحث. مع االتصال غري املباشر مع املشرف يف كيفية 
  مجع املعطيات وإجراء املقابالت يف هذه املرحلة.

   ثيق والتصميم:    مرحلة التو 

مت خالهلا فرز املعطيات والوثائق اليت ختدم املوضوع وإجياد األساليب والطرق اليت متكننا من عرضها للقارئ 
ائية. وهي آخر مرحلة.   لسهولة فهمها. أيضا صياغة خطة العمل الشبه 

  محتوى البحث :
فصول مهمة لتسهيل فهم املذكرة واستيعاب  مخسلقد قمنا بتلخيص أهم املعطيات والنتائج اخلاصة باملوضوع يف 

  أفكارها:
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يفتح لنا ارتأينا أن يكون الفصل حول مفاهيم ومصطلحات خاصة باملوضوع، فيكون مدخال عاما الفصل األول:
ال كي   نكون على بينة من عناصر البحث.  ا

 نشأة العشوائيات وكذا احللول اليتحيث نتعرف به على  السياسة العمرانية باجلزائريدور حول الفصل الثاني :
 .انتهجتها الدولة 

  .ملدينة خنشلةتقدمي عام  :الفصل الثالث

  .تقدمي حي احلسناوي مربزين مؤهالته ونقائصه:الرابع الفصل 

، حيث سيتم فيه اجناز مشروع انطالقا فيه مجلة من احللول واالقرتاحات  سيكون مثرة كل الفصول الفصل الخامس :
  .املؤهالت املوجودةمن 
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  مقدمة:

 إعادةيتناول الفصل األول من الدراسة املتمثلة يف السند النظري معلومات شاملة ملوضوع البناء الفوضوي و     
   .اهليكلة و إعادة التهيئة العمرانية

ال احلضري. إعطاء إىلكما تطرقنا         تعريفات لبعض املصطلحات املستعملة يف ا
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I.مفاهيم أساسية 
II. 1)العمران_Urbanisme(  

ايل الذي يهدف  إن الذي يهدف إىل إعطاء نظام معني للمدينة, كون هذا  إعطاء إىلالعمران هو ذلك التنظيم ا
 إىلو مفهوم كلمة العمران خيتلف من حقيبة زمنية األخري يعرب عن الالتنظيم و الالتوازن من ناحية الوظيفية للمجال 

  اإذو العمران احلديث, من هنا نستخلص انه  اإلسالميباعتماد على تصنيفات كالعمران القدمي مما يسمح لنا  أخرى
,فان العمران ظهر  األبعادالفنية اليت تركز على  األعمالكان فن ختطيط املدن املعروف يف السابق من بني 

ال احلضري و  كاختصاصات نظرية و تطبيقية يف جمال تنظيم املدينة و حيدد بدقة مجيع املتدخلني الفاعلني يف ا
واقع املدينة و حياول تطبيقها حسب طبيعتها املعقدة العمران ينظم فان  األساسينظم العالقات بينهم و على هذا 

ا عن طريق أدوات و آليات تتماشى مع أدوات التهيئة و التعمري.    للتأقلم معها و التحكم يف ثروا

  :1 (La ville)_المدينة2

  ايعرف راتزل:املدينة على  أثرهو  اإلنسانحمصلة ذات تفاعل ايكولوجي صادر عن فعل  أومبثابة نتاج  أ
 العمراين يف البيئة الطبيعية و تغريها الدائم.

 اية األمر عبارة عن جمرد جتمع فيزيقي و يتألف من جمموعة يعرفها اجيوان بارج:هي مصطلح جمرد ،و هي يف 
 العبادة. أماكنمن الشواهد احلضرية،الطرق املعبدة،املنازل املشيدة،مراكز التجارة،و 

 ل الودي و العالقات الوطيدة بني الناس و العالقات الودية بني و منه فاملدينة  هي رمز التعام
(العلم،الفن،الثقافة و الدين)،و هي مركز التبادالت و امللتقيات و مكان تواجد العمل و مقر السلطة و 

ا  ا العمرانية ختلق قدرة بفضل كثافة بنايا   . ارتباطيهو حتركا

   

  

 

                                                             
1 _A.ZUCCHELLE-INTRODUCTION A L’URBANISME OPERATIONNEL ET COMPOSITION URBAIN 1984-VOLUME 2-
PAGE32 
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III. التدخل على المجال الحضريعمليات: 

هي  جمموعة العمليات العمرانية اليت تكون على مستوى حي معني حىت يتماشى مع  :1التدخل العمراني_1
ذا فهو يشمل على العمليات التالية:   املتطلبات احلديثة:و

ا إعطاء مكونات احليز العمراين، مواقعها الفعالة، األشكال املالئمة، القواعد  :2هيكلة العمرانيةال_1_1 نعين 
العمرانية و املعمارية إلبرازها، و كيفية التجسيد الفعلي هلده املكونات، مع االحتفاظ خباصية اإلدماج يف احمليط 

  .العمران

هي إعطاء تنظيم ملختلف الوظائف العمرانية املوجودة، وخلق وظائف أخرى، هدا :3الهيكلة العمرانية إعادة_2_1
يكل جديد يسمح بتوزيع مجيع الشبكات للفراغ العمراين الذي حدثت فيه عملية التدخل، وميكن  احليز يكون مزودا 

  إعطائها يف نقطتني: 
  حتسني شروط احلياة يف األحياء القدمية  -

    استعجاليه.إعطاء أجوبة ملشاكل  -

ال السوسيوفيزيائي  : 4التهيئة العمرانية _3_1 ا اهليئات من أجل حتسني ا هي جمموعة الرتتيبات اليت تقوم 
م الفردية و اجلماعية زيادة على األشياء املبنية، فالتهيئة بشكل عام تغطي  املكون من أفراد و كدا خمتلف نشاطا

ال من أجل حتسينه و تنظيمه.   جممل التدخالت جارية التطبيق يف ا

ال السوسيوفيزيائي احلضري،بقصد  : 5التهيئة العمرانية إعادة_4_1 هي عملية ثانية تغطي جممل التدخالت يف ا
  القيام بعدة عمليات نذكر منها: 

هو عملية نسبية يتم فيها رفع احلالة العامة ملنطقة عمرانيا،واجتماعيا،واقتصاديا إيل درجة أفضل  االرتقاء:_1_4_1
 ،و االرتقاء باهليكل العمراين هو جتديده يف إطار مضمونني:

                                                             
، 2001 بلعز عبد الرزاق ، لحسن بوشة ، امتصاص السكن الغیر الئق وفق منھجیة البنك العالمي ، دراسة حالة حي المویلحیة بالمسیلة دفعة سبتمبر 1 

  .08ص 
  10.ص 2003وزمیالتھا. مذكرة إعادة ھیكلة حي أوالد سویب.ھجرسي الحاجة 2 
  .نفس المصدر   5 -4 - 3 
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 :أي النظر إىل العملية نظرة متكاملة عمرانيا ،واجتماعيا،واقتصاديا.  الشمول  
 أي عملية التخطيط تكون قابلة لالستفادة من التطوير  ط بالتقدم والوقتوهو التغيري املرتب :التغيري املستمر

  حبيث تتفاعل دائما مع متطلبات العصر.

وهي عملية التخلص من نسيج يفتقر إىل أهم عناصر احلياة الضرورية وال يتماشى اإلزالة: _2_4_1
دف هذه العملية إىل  مع املتطلبات املعمارية والعمرانية احلديثة، تكوين نسيج عمراين جديد وفق و

  التالية: مبادئ و أسس عمرانية وتكون اإلزالة عادة لألسباب

  *احلالة السيئة للحي أو جلزء منه بافتقار احلي أو النسيج العمراين إىل شروط احلياة الضرورية 

يئة مبختلف املعامل).   ( مساكن غري الئقة ،غياب خمتلف الشبكات ،غياب 

بالنسبة للمدينة و درجة اخلطورة اليت ميثلها يف اجلانبني الطبيعي واجلمايل (متوضعه يف أرضية غري *موقع النسيج    
 صاحلة للبناء أو وجوده مبوقع اسرتاتيجي للمدينة جيعله يشوه املنظر العام للمدينة).

دف ذهي عملية تستعمل غالبا يف األحياء القدمية و :  estauration)La r(1الترميم_3_4_1  لك 
الوصول إىل التجانس و التناسق للنسيج العمراين و احملافظة عليه حىت يبقى على شكله األول دون املساس باجلانب 

  املعماري و العمراين ليبقى كدليل تارخيي لألجيال القادمة. 

بنائها من وهي عملية متس األحياء القدمية بتهدمي مبانيها و إعادة :  énovation)La r(2التجديد_4_4_1
  .  لك بدون املساس باهليكل العام للمدينة أو املنطقة حمل التدخل إال يف أجزاء قليلةذجديد و 

دف من خالهلا إىل تغيري منشئ أو :  éhabilitation)La r(3إعادة االعتبار_5_4_1 هي عملية 
(ماء،كهرباء،غاز...)وتعين هذه العملية حتسني ظروف جمموعة من املنشآت من أجل تزويدها بالشبكات الضرورية 

 املسكن.

  

 

                                                             
1 - 2_Maouia Saidouni ‘’Elements d’introduction à l’urbanisme’’casbah edition p128-130 . 

 
  .14ص 2009جامعة منتوري قسنطینة - GTU–مذكرة تخرج لنیل شھادة مھندس الدولة ''التحسین الحضري المدینة المدیة'' –_بن سلیمان ریاض3 
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  : Réorganisation 1التنظيم إعادة_6_4_1

بعني االعتبار على املدى القصري عن طريق عمليات  تأخذاليت  اإلجراءاتهو عبارة عن جمموعة من العمليات و 
ال السوسيوفيزيائي, على مستوى  ال تراعي حتسني شروط تنظيم استعمال ا ذات طابع فيزيائي تكون على ا

   .السكن,اهلياكل القاعدية, التجهيزات...اخل

IV. البناء الفوضوي: 

الضيقة الغالبة على باقي القطاعات هو وحدة مهيكلة للمجال احلضري أين تشكل الناحية السكنية  :2 الحي_1
  األخرى و خاصة قطاعي اإلنتاج و اخلدمات و هو عبارة عن تنظيم اجتماعي ذو بعد فيزيائي حمدود.

السكنات غري هو حيز سكين مغلق حيوي على جمموعة من األشخاص و يشمل السكنات ويشمل  :3_المسكن2
  .الالئقة والسكن االجتماعي،السكن الرتقوي، التطوري،الفردي

   : 4لسكنا _3
 :هو املنزل أو البيت لغة  
  هو عبارة عن مبىن مشيد قائم بذاته مثبت على اليابسة أو املاء بصفة دائمة أو مؤقتة مكون أما اصطالحا :

سقف. يستخدم للسكن، له مدخل أو أكثر من أي مادة بناء كانت، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله 
  يؤدي من طريق عام أو خاص إىل مجيع أو غالبية مشتمال ته.

 وسط    وعيش اإلنسان  لتنظيم ل  ال يقصد به املسكن فقط، بل هو جمموعة أكثر تعقيد وهو طريقة :5_اإلسكان4
  احمليط الذي يعيش فيه وهو يتكون من :

  اخلارجية للمسكن مثل : الطرقات، الشوارع، الدروب، الفناءات،  : وهو العناصرالمجال غير السكني
مواقف السيارات املساحات العامة واخلضراء ومساحة اللعب، إضافة إىل احملالت التجارية واملرافق العامة 

  الضرورية.

                                                             
1 _ Maouia Saidouni ‘’Elements d’introduction à l’urbanisme’’caspah edition p128-130 . 

  52 .،ص  5002، ملیلة عین ، والتوزیع والنشر للطباعة الهدى دار ، والمدینة رن ا العم كتاب ، اهللا خلف بوجمعة 2
3-4 -5 .doz.gov.gov internet/www. 
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  أي املسكن يف حد ذاته. السكني:المجال 
و هي األحياء اليت ال تدخل حتت نطاق املخطط احلضري و نظرا لتشعب هذه النماذج و  :1_األحياء الفوضوية5

  هو هذا البناء  فإننا سنحاول إعطاء مفهوم عام تسلط الضوء على ما ،ارتباطها ببعضها البعض 

 ففي تعريف الروس) LA ROUSSE:( .ا األشكال اخلاصة اليت متثل السكن احلضري   يرى أ

هذه األحياء متثل املظهر السليب للسكن احلضري و هذا يعود أساسا الفتقارها  أنو من خالل هذا التعريف جند     
  لعمليات التخطيط و التوجيه و اإلشراف اليت جتعلها ال تتماشى و املساكن احلضرية.

هي جمموعة املقاييس و الوسائل املعتمدة من طرف السلطات العمومية من أجل أقلمة  :2_السياسة السكنية6
  العرض السكين مع الطلب, حيث جتمع املقاييس التنظيمية, البحوث التقنية و االقتصادية لتوجيه بناء السكن.  

وتعد األمساء و  ال ميكن إعطاء تعريفا دقيقا للبناء الفوضوي بسبب االختالف :3_مفهوم البناء الفوضوي7
،  غري شرعي املصطلحات اليت تطاق على هذا النوع من البناء، ومن أمهها :بناء الغري كامل ،متخلف،

وكل هذه ، اإلدماج والبناءات ناقصة ،املنظمة غري والبناءات غري خمطط، تلقائي، فوضوي غري قانوين،  قصديري
  .ةالتسميات متعلقة بطبيعة البناء، وخصائصه الفيزيائي

     ال زماين،ال بعدها يف والتعمري البناء قوانني إىل وبالضبط اجلزائري، القانون إىل وبالرجوع 

 ما إال نذكر تسمية بأي الفوضوي البناء مصطلح إىل يتطرق تنظيمي أو تشريعي نص جند أي

 أوت13 ل املوافق 1405 القعدة ذو 26 :يف املؤرخة املشرتكة الوزارية التعليمة يف ذكره مت

 البناء أمناط فلخمت تبني واليت املشروع، غري البناء معاجلة بعنوان جاءت واليت 1985 سنة

 البناء عن اتعبري  املشروع غري البناء تسمية توظيف مت قد هأن إذ ،هتسويت وآلية القانوين غري
  .4الفوضوي

                                                             
  الشیباني_األسس النفسیة و التربویة كرعایة الشباب_دار الثقافة _بیروت.عمرالتومي 1 
_بلعز عبد الرزاق_لحسن  بوشة_امتصاص السكن الغیر الئق وفق منھجیة البنك العالمي , دراسة حالة حي المویلحیة بالمسیلة دفعة سبتمبر 2 

  10_ص2001
3 _Brahim bellaadi: ‘’le bidon ville’’: histoire d’un concept ‘’revue des science humaines ‘lalgerie,novembre 
2001,p212 .  

ر في القانون فرع قانون عقاري كلیة یشھادة الماجست, مذكرة لنیل رالقانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي في الجزائ اآللیاتكمال تكواشت, _4 
  .06ص  2009-2008الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر , 



 عامة و مصطلحاتمفاهيم األول                                                         الفصل 
 

 
12 

       عرف الباحث الفرنسيGeorge pierre  وجد نتيجة تكدس  بأنهللبناء الفوضوي
جاءوا من الضواحي السكان يف املدن الكربى التابعة للمدن اقل منوا, هؤالء السكان ليست هلم موارد رزق 

ال عبارة عن مناطق معرضة للفيضانات أو  و احتلوا مكانا ال يستهان به من املدينة و غالبا ما يكون هذا ا
ا عبارة عن منحدرات , و قد بنيت هذه املباين  مبواد حتصلوا عليها جمانا من أماكن القمامة أو املوانئ أو أ

أماكن التخزين, و هي عبارة عن صفائح من القصدير أو القش, و تفتقر متاما إىل ابسط الشروط الصحية,  
 كما تعكس صورة حقيقية عن فقر املساكن الريفية اليت جاءوا منها.  

 غري أرض يف البناءات ذهه موقع وأن فرنسي صنع من الفوضوي البناء تسمية أن التعريف ذاه يبني               
 من الكربى مدنلل البنائي النسيج من جزء تشكل البناءات ذهه وأن ةهج من لألخطار معرضة يهف بناءلل صاحلة

  .البناء جمال يف ا املعمول واملعايري املقاييس  إىل البناء تفتقر يف املستخدمة املواد مسألة أن و ثانية، ةهج
  البناء الفوضوي: أنواع_8

من خالل التعريف اإلجرائي القانوين للبناء الفوضوي, نستنتج ان الرابط املشرتك للبناءات الفوضوية هو خمالفتها     
لقواعد قانون التهيئة و التعمري, و ذلك لكن هذا ال مينع وجود اختالف و متايز بني هذه البناءات الفوضوية, من 

  ا و عليه تنقسم البناءات الفوضوية إىل:  حيث مدى توافر الشروط التقنية املطلوبة يف اجنازه

 أدوات إىلدون الرجوع  أجنزتوهي كل بناية  :Habitat non planifié_السكن غير المخطط 1_8
البناء طلب رخصة بناء ,فهي مبثابة سند رمسي حيدده  أرادكل من   أنبه يفرض على  املعمولالقانون  أنالتعمري حيث 

  .1 (APC)يصدر من طرف البلدية  إذ، عقد البناء 

  و يضم نوعني من البناء :Habitat spantané 2_السكن العشوائي 2_8
و يطلق عليه اسم البناء القصديري: فهو سكن يبىن مبواد بسيطة , كبقايا اخلشب ,صفائح  أ_سكن عفوي هش:

و غريها, و هو متواجد بشكل مذهل يف املغرب األقصى حتديدا مبدينة املدينة  او الزانقل... اخل  tolesمن حديد, 
Medina الضاحيةو يف مصر بالقاهرة و يف اجلزائر يف بعض األحياء.  

يتم بناء هذا النوع من السكن مبواد مالئمة و باألحرى الئقة من اجلانب الفيزيائي , فهي ب_سكن عفوي صلب:
ة و مطابقة نوعا ما للبنايات القانونية ,لكن تبقى عفوية النعدام املرافق األساسية.    مشا

                                                             
  ._نفس المرجع السابق1 
  .   66-65, ص 1995_الصادق مزھود, ازمة الشكل في ضوء المجال الحضري, دار النور, الجزائر, 2
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  : itconstru-le logement auto(1 (السكن الذاتي التلقائي 3_8
من السكن من أنواع السكن الفوضوي الصلب , فهو سكن مكون أساسا من مساكن و ليكن اعتبار هذا النوع     

ا مالكها  ا أسرة واحدة, و تبىن هذه املساكن من طرف املالك للعقار األرضي فهذه املساكن يتكفل  فردية تسكن 
  بأكملها.

  :2_السكن الغير قانوني4_8
العمومية, و األراضي يستوطن على األراضي  أو احلضري النوع من السكن بسرعة خارج احمليط العمراين يتطور هذا

احملاجر القدمية  أوالبناء عليها ,و ذات وضعية غري قانونية غري حمددة, مثل: ضفاف الوادي,  أوالصعبة التعمري 
Anciennes Carriéres  مع السلطات املعنية, خاصة مع البلدية  دائم...و غريها , مما جعل املواطن يف صراع

A.P.C .لتسوية وضعيتها  

  :3équipé-Habitat sous_السكن الناقص التجهيز 5_8
اتعترب مناطق السكن الفوضوي دون مستوى السكن املالئم  االتجهيزات و هذه جمردة من الكثري من  أل  أجنزت أل

عادة من املسكن يف النواة  و جند هذه النوع يف مراحل تارخيية صعبة,و بالتايل ال تتوفر على التجهيزات الالزمة لذلك 
  القدمية للمدينة , و حالته متدهورة بسبب قدمه و عدم تعرضه لعمليات الرتميم.

 :4Centre de transit_مراكز العبور 6_8
مساكن الئقة  5و هي مراكز مجعت فيها عائالت كثرية تضررت مساكنها لظروف ما,و محايتها مؤقتا إىل حني إجياد

  إليوائهم
  :6البناء الفوضوي_خصائص 9

إن للبناء الفوضوي الصلب غري املخطط و القصديري خصائص سكنية هامة تؤثر يف دراسة و إعداد خمتلف      
خمططات التهيئة و التعمري و شغل األراضي كما يتحدد على أساس هذه اخلصائص مصري البنايات,سواء بإدماجها 

ذه اخلصائص تتحدد من خالل اإلطار املبين للبناية و اإلطار ضمن الشبكة احلضرية للمدينة أو عدم إدماجها و ه
 غري املبين للبناية.   

                                                             
  
ة _سھیلة العرباوي:تحلیل لظاھرة السكن الفوضوي و غیر القانوني في الضاحیة العاصمة الشرقیة, و اثارھا على المحیط العمراني, حالة بلدی-4- 3- 1-2

  .  8ص  2000كیفان , مذكرة تخرج جوان برج ال
  
  
  
  . 143ص 1995_الصادق مزھود_ ازمة الشكل في ضوء المجال الحضري دار النور _الجزائر_6 
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  المبني للبناية: اإلطار_1_9
 :أمهها أسبابالفوضوية تتميز بعدم التخطيط و الربجمة,و يرجع ذلك لعدة  األحياءبنايات       

, و منه ميكننا التمييز األذواقعدم احرتام القوانني املتعلقة بالعمران, و كذا حرية السكان يف تصميم البنايات حسب 
  بني هذه البنايات من جانب املواصفات اخلارجية و املواصفات الداخلية.

  _اإلطار غير المبني للبناية:2_9
و الذي يتكون من جمموعة الشبكات و كذا التجهيزات اخلدماتية و سنتناول كل منها على  هو حميط البناية      

  حدا:   
  _من جانب الشبكات:1_2_9

ا مؤشر جيد ملعرفة احلالة الصحية و االجتماعية        دراسة الشبكات مهمة جدا يف الدراسة العمرانية لكو
بالشبكات يدخل ضمن جانب االستفادة مبنافع املدينة,و هذه الشبكات  األحياءربط  أوجتهيز  أنللسكان, كما 

:شبكات الطرق,شبكة مياه الشرب , شبكة مياه الصرف الصحي, شبكة الكهرباء ,شبكة الغاز, شبكة إىلتتفرع 
  العمومية. اإلنارة

  _من جانب التجهيزات الخدماتية:2_2_9
تمع, و ذلك من خالل توفري تساهم التجهيزات بشكل كبري و ملموس يف رف       ع مستوى املعيشة للفرد و ا

ال العمراين و هي تتفرع إىل مايلي:احلاجيات و املتطلبات الضرورية للحياة, كما تعترب جزءا ال    يتجزأ من ا
   اخلدمات الصحية, اخلدمات اإلدارية, اخلدمات التعليمية.

  
     
  :1_األسباب البناء الفوضوي10 

العديد من األسباب اليت تساعد على انتشار هذا النوع من البناء و تطوره و ميكن إدراجه ضمن هناك     
  األسباب التالية:

  السكنية: األسباب_1_10

                                                             
بشینة نموذجا مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستر في  أوالد_مشنان فوزي_البناء الفوضوي و مشكلة التنمیة العمرانیة دراسة میدانیة لمدینة باتنة حي 1 

  77ص 2008/2009جتماع الحضري علم ا
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بني التوازن  إخالللعبت حركة السكان و الكثافة السكانية و كذا اهلجرة و سرعة النمو السكاين دورا كبريا يف        
  احلاجيات و الغرض املتوفر عليها, و بالتايل إىل زيادة احلاجة لطلب السكن.الطلب على خمتلف 

  _األسباب التاريخية:2_10

, 1830كما هو احلال يف اجلزائر كان سبب ظهور املساكن الفوضوية مرتبة بظهور االحتالل الفرنسي سنة          
إلرغام السكان للهجرة فتنقلوا إىل املدن, حيث أقاموا و الذي عمد إىل تغيري نظام امللكية يف الريف اجلزائري, و هذا 
ا اإلدارة الفرنسية .   حبوافز املستوطنات األوروبية يف أماكن حدد

  _األسباب االقتصادية:3_10

الضغط اهلائل  السكنية و التجارية و تنوعها و ظهور الصناعة و املصانع داخل املناطق  األعمالالتساع  إن      
الصناعية اجلديدة من جهة , مع بقاء  األنشطةللسكان يف املدن, قد أدى إىل ارتفاع قيمة األرض اليت حتتاجها 

األجور اليت يتقاضاها العمال البسطاء منخفضة من جهة أخرى, هدا ما دفع بالفئة األخرية إىل فئة البسطاء باإلقامة 
  العيش فيها. يف املناطق السكنية املهملة جمربين ب

  األسباب السياسية:_4_10

كافية تتوفر على الوسائل الكفيلة بتحسني طرق تسيري و مراقبة التوجه و النمو   أجهزةو تتمثل يف عدم وجود       
ال الذي ال يتماشى مع احلركة العمرانية و احلركة االقتصادية   التأخرياتالعمراين, كذا  املسجلة على مستوى تسيري ا

التعمري تطبيقا حمكما و احرتام  قواننيكذلك عجز التحكم يف العقار و ضبط توجهات استغالله و ذلك بتطبيق 
  معايريها.

  االجتماعية: األسباب_5_10

املتواجدة يف جمال الدراسة  األحياءمعظم  إنانتشار هذا النوع من السكنات تبني  أسبابالتعرف على  إطاريف       
  تضم نفس العائلة. األحياءمعظم  إن,حيث العائلة كذا... أوتكاد تسمى حبي العائلة كذا...
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  :1على المجتمع أثره_ مشاكل النمو الفوضوي و 11  

  _مشاكل عمرانية و تتمثل في:1_11

_افتقار معظم هذه املناطق إىل البنية األساسية و املرافق و اخلدمات العامة,كما انه ال تتوفر فيها املقومات الصحية,  
  كاإلضاءة و التهوية إىل جانب افتقارها إىل اخلصوصية و اهلدوء.   

علمي, و معظم هذه الشوارع ضيقة ال تتناسب و ارتفاعات املباين املقامة  أسلوب_ان شبكة الطرق ال تعتمد على 
اعليها, و كذا الكثافة السكانية كما    ملتوية مما يصعب معه نظام شبكة املواصالت و سهولة املرور. أ

  مشاكل اجتماعية و اقتصادية:_2_11

و  أسرةمن  أكثرتسكنها  أحيانابل غرف وجود وحدات سكنية, إىل_ارتفاع معدالت التكدس السكاين مما يؤدي  
  حواش لغرض السكن.املنازل و األ أسطحاستخدام 

  و الشعور باخلصوصية. اإلحساسو انعدام  األخالقي_تدين املستوى 

و التعليمية و الصحية و كذا افتقادها للمساحات  األساسيةاخلدمات  إىل_افتقار نسبة كبرية من هذه املناطق 
متنفس للسكان وسط التكدس من املباين و يعترب الشارع هو  أيالرتفيه و اللعب و عدم وجود  أماكناخلضراء و 

  املكان الرئيسي للرتويح.

_غالبية مساكن االمتدادات العشوائية غري صحية, حيث ال تتوفر فيها مقومات الصحة العامة من ناحية التهوية مما 
  .األوبئةيساعد على سرعة انتشار 

كافية ملواجهة املشاكل الرئيسية اليت تنتج أحيانا كاحلريق أو انتشار األمراض, و يرجع  أمنيةياطات _عدم وجود احت
  ذلك إىل ارتفاع معدالت الكثافة املكانية و عدم وجود الفراغات الفسيحة.

  .األسرة أفراد_ارتفاع مستوى املعيشة الناتج عن اخنفاض الدخل و ارتفاع عدد 

  يف هذه املناطق._ارتفاع معدل البطالة 
                                                             

 .78_نفس المرجع السابق ص1 
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  _مشاكل ديمغرافية:3_11

تزايد عدد السكان يف مناطق معينة دون غريها قد خلق عدة مشاكل ضاعفت من اختالل التوازن و حركة  إن      
إىل ظهور املساكن  أدى,فرتكزت إعداد هائلة من السكان يف منطقة معينة, و ارتفاع معدالت اخلصوبة تعمري فوضوية

    القصديرية و األحياء املتخلفة. 

  :الغير الالئقة السكنية األحياء _12     

  :الغير الالئقةالسكنية تعريف األحياء _1_12
يف احلقيقة ليس هناك تعريف حمدد هلذه األحياء فهناك عدة تعريفات خمتلفة (فلكل عامل من العلماء  يعطي تعريف   

  خاص به ) .
منطا أو منطقة غري منظمة و ينظر آخرون إىل عامل الكثافة السكانية  غري الالئق"يعترب بعض الكتاب احلي ال مثال :

 مبفرد ال يصلح استخدمه كمعيار حيدد املناطق املختلفة.
   من أهم     , منطقة إقامة الفقراء , و الشك أن الفقر يعترب ي الغري الالئقتعين باحل الثقافة األمريكية

, بل يضاف ي الغري الالئقناطق املختلفة ولكن الفقر وحده ال يصنع احلاألسباب اليت جترب الفرد على السكن يف امل
 1إليه عناصر أخرى تتمثل يف سوء التغذية و املرض و اجلرمية و االفتقار إىل الطموح و اآلمال و عجز األفراد و يأسهم

.  
    تتكون عادة   : يرى بأن هذه األحياء هي : عبارة عن تواصل عدة منازل  عبد الفتاح و هيبةل تعريف

من طابق واحد أو عادية ، تتكون من عدة أحياء ذات أزقة ملتوية تعتمد يف منوها على التوسع و االنتشار 
 .2باستحواذها على املساحات اهلامة يف املدينة 

  

     ا : عبارة عن مناطق سكنية مزدمحة بالسكان الذين أتوا من مناطق متخلفة  حسن النكالويأما فريى بأ
م من املستويات املنخفضة  .3من الريف و يعزل فيه خليط من السكان الذين يتصفون بأ

                                                             
د/ محمد حسن المیكاوي : ثقافة الفقر دراسة في  أنتروبولوجیة التنمیة الحضریة ، المركز العربي للناشر و التوزیع  _1 

  . 112-111اإلسكندریة ص 
 .112ص   1973تاح وھیبة : جغرافیة العمران ، دار النھضة بیروت  لبنان د/ عبد لف _2 
 111.113ص مرجع سبق ذكره محمد حسن الغباري :  _3 
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    ا:فيعرفها  عاطف غيثأما املكان الذي توجد به مباين أو جمموعة من املباين تتميز باالزدحام  بأ
التخلف و الظروف الصحية غري املالئمة و ما يرتتب على وجود هذا كله من آثار على األمن و  الشديد و
 .1األخالق
   األمكنة اليت تتجسد فيها سوء األحوال السكنية ، و ذلك بتواجد مباين  ي الغري الالئق هووعموما  فإن احل

تقر إىل أعمال الصرف و تتسم باالزدحام الشديد أو جمموعة من املباين و املساكن القدمية و اآليلة للسقوط ، و تف
  و التخلف .

  :2الغير الالئقة السكنية عوامل انتشار األحياء_2_12

  الطبيعية: العوامل_1_2_12   

،تتمثل يف طبوغرافية  غري الالئقةتعترب من أهم العوامل اليت تسببت يف ظهور األحياء السكنية ال 
املنطقة،ونوعية األرض واليت تقع أغلبيتها على أطراف املدن و املستنقعات والتالل واألودية. كل هذه العوامل 

و بالتايل اإلمهال الكلي هلا و افتقارها ألدىن  غري الالئقةساعدت على خلق نوع من التهميش و العزلة لألحياء ال
  شروط احلياة .

  امل السكانية:العو _2_2_12   

تتمثل هذه الظاهرة يف حركة السكان والكثافة السكانية واجلرة وسرعة النمو السكاين و اليت أدت مجيعها إىل     
 :غري الالئقةظهور ثالث أنواع من أمناط األحياء ال

  ار وعلى أطراف السكك احلديدية ويف  األكواخ:أحياء وتتواجد قرب املستنقعات و الوديان و األ
  .و يف اجلبال املناطق اخلالية واملهملة

  ا بعد أن حققوا جناحا اجتماعيا  المهجورة:أحياء المساكن وهي تلك املساكن اليت هجرها أصحا
  توى أعلى من قبل.واقتصاديا ال يتمشى مع حالة املسكن فينتقلون و يعيشون يف مس

  وهي مناطق مت بناؤها يف املاضي دون مراعاة تقنيات البناء و القواعد الصحية  طوابق:األحياء ذات عدة
ا ولقد وجدت من أجل تأجريها للمهاجرين بشكل خاص   .، أمريكا)(فرنساأو سالمة سكا

                                                             
 .119/ محمد عاطف غیث : المشاكل االجتماعیة و السلوك األبحرافي ، دار المعرفة ص _1 
مذكرة لنیل شھادة مھندس دولة في - بتسمسیلتھیكلة حي الدرب دراسة حالة مدینة العیون  إعادة:عماري مریم  ،قمور محمد أمین  ،بلباھي رابح  - 2 

  .13-12ص 2011جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة دفعة جوان -تسییر المدینة
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  :_العوامل السكانية2_2_12 

وأنواعها املختلفة داخل األحياء السكنية  اإلداريةتساع األعمال اظهور الصناعة و انتشار املصانع و  إن 
والضغط  اهلائل للسكان يف املدن،قد أدى إىل ارتفاع قيمة األراضي اليت حتتاجها األنشطة الصناعية اجلديدة من جهة 

ن ناحية و بالرضا وبقاء األجور على حاهلا من جهة أخرى،قد دفع بالعديد من العمال إىل اإلقامة يف مباين مهملة م
بالعيش مع اآلخرين من ناحية أخرى و هذا ما شجع أصحاب العقارات على حشد العديد من األسر يف مثل هذه 
املساكن التالفة واملهملة. أو باستغالل األراضي بصورة غري قانونية والبناء عليها مبواد هشة دون مراعاة تقنيات البناء 

  انتشار األحياء الفوضوية يف وسط املدينة و أطرافها. والسالمة،كل هذه العوامل أدت إىل

   المعمارية:العوامل _4_2_12

إن األخطاء اليت ترتكب أثناء التصميم والتخطيط يف بناء املدن وذلك مبا فيها من أخطاء يف شبكة 
ا الداخلية واخلارجية  منها كلها تؤدي إىل ظهور املواصالت أو التجهيزات العامة أو... ، أو يف تصميم األبنية وجتهيزا
  و نشأة األحياء الفوضوية و اهلشة و انتشارها كلما جتاهلنا التقنيات الالزمة يف أنشاء البناية.

  السياسية:العوامل _5_2_12

كان لتطبيق بعض القوانني اإلدارية و األوامر السياسية و األنظمة االقتصادية الغربية دورا كبريا يف حدوث  
،وهذا من جراء القوانني القدمية اليت طبقت  غري الالئقةت والزالت تعاين منه األحياء السكنية الالتخلف الذي عان

امثل عالقة حتديد ملكية األرض وكيفية    واليت تتوفر يف ظلها أدىن متطلبات احلياة . إدار

   االجتماعية:العوامل _6_2_12

منها مسعة املنطقة اليت ينشئ فيها  غري الالئقةال هناك عدة عوامل اجتماعية أدت إىل ظهور األحياء السكنية
التخلف فإذا كانت األحياء ذات مسعة سيئة أبتعد عنها أصحاب الدخل العايل ،وبالتايل تصبح من نصيب أصحاب 

  الدخل املنخفض .
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  :1 الغير الالئقةخصائص األحياء _3_12

  :الغير الالئقة حياءالخصائص االجتماعية لأل _1 _3_12

  املتطورة.اخنفاض مستوى املعيشة بسبب الدخل احملدود أذا ما قورنت باملناطق  
  بصورة عامة وهذا راجع إىل ضعف مستوى التعليم بصورة األحياء انتشار اجلهل واألمية بني سكان هذه

 خاصة.
  هي تشكل وظائف ال تتطلب بالضرورة  األحياءأغلبية النشاطات واألعمال اليت ميارسها معظم سكان هذه

 أعدادا مهنيا أو تأهيال تقنيا.
  الذي يعد كمؤثر على مدى انتشار األمراض املعدية املختلفة  األحياءاخنفاض مستوى احلالة الصحية يف هذه

 واليت تؤدي إىل ارتفاع نسبة الوفيات خاصة بني أطفال الرضع 
 راجعة للمراكز الصحية والعيادات وعدم االهتمام بالنظافة العامة.انعدام الوقاية وقلة الوعي الصحي وقلة امل 
  م  هذه األحياءشعور سكان تمع هلم ومن مث الشعور باإلحباط و التشكيك يف أي حماولة ملساعد بإمهال ا

  من طرف املصاحل التقنية.
 النمط املعيشي و الثقايف ويتجلى هذا يف  غري الالئقةوجود فرق واضح بني املنطقة السكنية املتحضرة وال

 املغاير لبعض األوجه االقتصادية و الثقافية العامة للمجتمع احلضري.
 انتشار مجيع أنواع اجلرائم و االحنراف يف تلك األحياء. 
 راجع  غري الالئقة، وذلكعدم مباالة وقلة املسامهة و اإلنتاج يف النشاطات التطوعية لسكان األحياء ال

 لشعورهم باإلمهال.
 ا أنشئت و تطورت بعيدا عن مراقبة غري الالئقة ألحياء السكنية الا غري خاضعة للرقابة وذلك راجع لكو

يئة والتخطيط للمناطق العمرانية.  السلطات املسئولة عن ضبط و أنشاء املساكن و
 معا.لتا الظاهرتني أماكن مزدمحة باألبنية أو باألبنية املكتظة بالسكان أو ك غري الالئقةأن األحياء السكنية ال 
 أغلبية سكان هذه األحياء يعيشون يف حرية دائمة ومستمرة يف التنقل من حمل سكناهم إىل األحياء  إن

 آخر.األخرى أو يف نفس املنطقة أو إىل مناطق خالية متاما، كما أن حركة السكان تتغري من حي إىل 
  

                                                             
  .14-13نفس المرجع السابق ص- 1 
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  : الغير الالئقةالخصائص المادية لألحياء  _2_3_12

  تقع حول املدن تشكل امتداد هلا ،حيث شيدت على أراضي خالية وبدون  غري الالئقةاألحياء السكنية الأن
يئة عمرانية ،بل وجند بعض هذه األحياء داخل املدن من املناطق القدمية أو  رخصة بناء أو ختطيط  أو 

  األثرية.
  ا تفتقر إىل األسس و املقاييس التخطيطية و الشروط السليمة جند املساكن جيدة على أطراف املدن غري أ

ا ضيقة مكونه بذلك  للعمارة ،فهي قائمة على أسس غري قوية ومساحتها صغرية احلجم  وبالتايل فان حجرا
الواقعة داخل  غري الالئقةمساكن من أكواخ خشبية أو خملفات معدنية ،أما بالنسبة لألحياء السكنية ال

 ن متداعية بفعل الزمن.األحياء السكنية القدمية من املد
 االجتماعية، أماالواقعة يف أطراف املدن إىل املرافق العامة واخلدمات  غري الالئقةافتقار األحياء السكنية ال 

ا يشعرون بعدم كفاءة غري الالئقة األحياء السكنية ال املوجودة داخل املدن فأن مرافقها جمهدة مما جعل سكا
 م املاسة لذلك.هذه املرافق بالنسبة الحتياجا

 ا الفوضى وال تلتزم و ال بالتنظيم العام و  غري الالئقةإن أغلبية األحياء السكنية ال اليت تقع حول املدن تنتا
 أن أزقتها ضيقة و شوارعها الرئيسية غري معبدة و قليال ما تربط بشبكة املواصالت الداخلية.

  :1غير الالئقةأنواع األحياء السكنية ال _4_12

يف ذلك  والسببالتي ال يتوقع لها أي تقدم أو تطور في المستقبل  غير الالئقةاألحياء السكنية ال -1- 4- 12
الحتوائها كثافة سكانية عالية و افتقارها للمساحات اخلالية، وتنعدم فيها الشوارع و املساحات اخلضراء و غريها من 

 .الالتينية و إفريقيا الشمالية كاجلزائر مثالاملرافق االجتماعية األخرى ،وتنتشر يف كل من أمريكا 

ويسكنها يف أغلب األحيان أسر ذات الدخل احملدود و  مغايرة للنوع السابقغير الئقة أحياء سكنية -  2- 4- 12
غري قادرة على مساكن مالئمة بسبب ضخامة الطلب على املسكن،وقد أدى ذلك إىل ارتفاع شديد يف أسعار 

وغم ذلك فأن األسر ال تسمح هلم مكانتها االجتماعية و االقتصادية لالستيالء على األرض و فوائد القروض، 

                                                             
  .16-15نقس المرجع السابق ص- 1 
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األراضي مباشرة كمل يفعل ذوي الدخل املنخفض ،وبالتايل يلجئون إىل شراء األراضي يف أماكن غري مرخصة 
  لألغراض السكنية على أطراف املدينة.

، ومت البناء على أراضي على سكن بأقل تكلفة أحياء سكنية نشأت نتيجة الحاجة الماسة للحصول-3- 4- 12
مت االستيالء عليها بالقوة لتصبح مأوى للعاطلني أو شبه العاطلني عن العمل والذين يرغبون يف التجمع قرب أماكن 
ا تتوقع أن تنمو و تتطور لتصبح  متكاملة مرتابطة مع  العمل،وهناك فئة قليلة منهم يقررون األقلمة النهائية فيها أل

سنة منطقة مستويل عليها عنوة ،كما مت التكامل  13بقية أجزاء املدينة مثل:منطقة بالكا يف أثينا باليونان اليت بقيت 
  بني منطقة القصبة باجلزائر، ومنطقة جوريفيل مع تونس العاصمة.

لى األجزاء اليت قامت على بقايا مدن قدمية،أو ع األحياءوهي داخل المدن: غير الالئقةاألحياء ال-4- 4- 12
القدمية من املدن، وتتميز حالتها العمرانية بالتدهور ويغلب عليها طراز البناء القدمي ، وهي أماكن أقامة الفقراء وكذا 

ا من أماكن العمل وهي قسمني:   املهاجرين نظر العوامل كثرية كنقص الثمن وقر

 إصالحاتغري مالئمة،وال ميكن إدخال مكونة من مباين  أحياء وهيأصال: غري الالئقةاألحياء السكنية ال 
عليها من البداية ويالحظ وجود مثل هذا النوع من األحياء يف كثري من املناطق القدمية من مدن العامل 

  النامي.
  ا األحياء اليت تقع يف وسط املدينة ويف املناطق القدمية، حيث حتتل من طرف الفقراء بدال من سكا

ا و تشغلها األسر ذات املستوى املادي املتوسط أو العايل مث تركت ليتمكن األصليني حيث كانت أكثر تقدم
بذلك ذوي الدخل احملدود من اإلقامة والعيش فيها،مما أدى إىل تدهورها تدرجييا بسبب حركة السكان ملدة 

  طويلة.
ملدن أوهي تلك اليت وهي املناطق العمرانية اليت حتيط با خارج المدن: غير الالئقةاألحياء السكنية ال -5- 4- 12

تقع خارج نطاق اخلدمات احلضرية والسبب يف ظهورها هو انتقال السكان من مراكز املدن إىل أطرافها أو بسبب 
يف األماكن اخلالية أو حول املؤسسات الصناعية  األحياءاهلجرة ،كما أن زيادة طلب املأوى دفع إىل إقامة مثل هذه 

غري مالئمة للسكن وأن أراضيها احتلت من طرف املهاجرين وغالبا ما تكون اليت أنشئت حديثا،وهي غري خمططة و 
  ملك للدولة.
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اليت تنعدم فيها أدىن شروط احلياة، تتواجد على أطراف املدن وأقدام اجلبال و  األحياء الفوضوية الهشة-6- 4- 12
ار، بنيت بطريقة غري شرعية مل حترتم فيها مقاييس البناء والنوعية اجليدة للمواد املستعملة،كما  حواف الوديان واأل

ا على أراضي غري قابلة للتعمري.   أ

ذات بنايات صلبة مبنية بطريقة جيدة ذات مواد بناء ممتازة ذات  وهي أحياءأحياء فوضوية الصلبة : -7- 4- 12
ا تفتقر للخدمات االجتماعية واملرافق العامة وكذلك ملختلف الشبكات (شبكة الطرق،املياه  طوابق عده،أال أ

رض أو الصاحلة للشرب،الصرف الصحي ،الكهرباء، الغاز)، كما أن هذه األحياء ال متلك رخصة البناء أو ملكية األ
  أحدامها .

لكن مل حترتم فيها التقنيات األساسية يف البناء حيث أن مبانيها فوضوية لديها ملكية األرض  األحياء-8- 4- 12
  هشة و قصديرية.

  : خالصة الفصل     

لقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل جمموعة من التعاريف و املصطلحات العامة و اليت ترتبط مبوضوع حبثنا،كما تعرفنا       
على خمتلف املشاكل و األسباب اليت أدت إىل منو ظاهرة البناء الفوضوي اليت تعاين منها املدن و الذي هو موضوع 

مدخال ملوضوع دراستنا و هدفنا هو تبسيط هذه املفاهيم دراستنا،حيث أردنا يف هذا الفصل إعطاء حملة عامة و 
 للقارئ و إعطاءه نظرة شاملة عليها. 
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 مقدمة الفصل :

تعاين املدن الكربى العربية من ظاهرة السكن الفوضوي (السكن العشوائي) اليت تشكل خلال يف النسيج العمراين و  

احلضري لتلك املدن، و ذلك بسبب النمو الدميغرايف (الطبيعي) للسكان و معدالته العالية،و بسبب   اهلجرة 

 كبري و اتساع يف مساحة األرض ذات البناء الفوضوي الداخلية الوافدة من الريف إليها، مما جنم عنه تضخم سكاين

 أوالصفيح،  أحياء أوالعشش،  أحياء، و تسمى هذه الظاهرة بالسكن العشوائي يف بعض البلدان،حول تلك العواصم

  مناطق املخالفات السكنية يف بعض البلدان العربية األخرى.

لبية غري نظامية حلاجة أساسية و هي تامني السكن على و يتضمن موضوعنا ظاهرة السكن الفوضوي اليت تعد ت      

حساب األرض الزراعية احمليطة بتلك املدن، و قد جنم عن ذلك العديد من املشكالت العمرانية و االقتصادية و 

  االجتماعية و الدميغرافية و البنية التحتية.

ذنا على سبيل أخاملدن الكربى العربية و اليت  يف الفوضويةو من هنا تأيت أمهية دراسة هذه الظاهرة العمرانية     

يف هذا الفصل و ذلك قبل الدخول يف حالة دراسة  جيب  إليهاملثال:تونس و املغرب كنماذج الذي سوف نتطرق 

  يف اجلزائر و طرح حلول حلل هذه املشكلة. السكنية السياسةالقوانني و  أهممعرفة 
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I- ظاهرة البناءات الفوضوية: السياسات و البرامج المتبعة لمواجهة  

  بعض الدول اتجاه البناء الفوضوي: سياسات _1

ا كواحدة من أخطر        خالل العقود القدمية املاضية طرحت مشكلة البناء الفوضوي يف جمتمعات العامل الثالث، أ

املشكالت اليت تواجهها، فالبيانات الدولية العديدة تشري من حني آلخر تزايد هذه الظاهرة على الرغم من تعاظم 

  .1احلضري بوجه عام االستثمارات البشرية العامة و اخلاصة يف جمال اإلسكان

ولقد بات واضحا اآلن أن هذه األحياء ليست جمرد مشكلة هندسية فنية ميكن حلها بتصميمات معمارية أفضل      

ا مشكلة فائقة التعقيد تتداخل فيها شبكة ضخمة من العوامل و التغريات االقتصادية و و تكنولوجيا أكثر تقدما،   إ

  ية و الفنية و السكانية .االجتماعية و السياسية و الثقاف

تمع، و بني حضره و ريفه و        إن سوء األحوال السكنية و تقدمها،و تفاوت األوضاع السكنية بني طبقات ا

   كذلك نوعية املساكن القائمة و اختالف أمناطها تعرب مجيعا عن أوضاع اجتماعية و سياسية لبلد ما.

ولقد كانت دراسة السكن و اإلسكان من احملاور األساسية للعديد من الدول و احلكومات عرب العصور لرسم     

سياسة سكانية عامة يف جمال اإلسكان، و القضاء على األحياء الفوضوية، و ذلك إلزالتها أو بطرق ووسائل تتماشى 

حياء الفوضوي  عامال أساسيا من عمليات التنمية و إمكانيات الدولة املادية و الفنية،و هكذا شكلت ظاهرة األ

 .2للعديد من الدول النامية و حىت املتقدمة 

ظاهرة التحضر اليت صاحبت  الذي يرجع إىل سببهاالبناء الفوضوي ففي املدن العربية الكربى تعاين من ظاهرة       

تمع االجتماعية و  -املتخلفة–الدول التابعة  ا مل تأت نتيجة طبيعية لنمو طبيعي و حتول عادي يف أبنية ا أل
                                                

  مكتبة غریب.-اإلسكان و التنمیة الحضریة-_السید الحسیني2 - 1 
  



 الفصل الثاني                                                      السیاسة العمرانیة في الجزائر
 

 
26 

مما أدى إىل تفاقم االختالالت بنيويا و جماليا, ،االقتصادية و الثقافية و السياسية. إمنا جاءت نتيجة تدخل األجنيب 

أو الداخلية يف إطار العالقات الالمتكافئة بني الريف  ،لتبعية مبختلف أشكاهلا  سواء منها الدولية لعل أمهها تكريس ا

و املدينة اليت كان من نتائجها حتول عدد كبري من سكان بني عشية و ضحاها من سكان قرويني إىل سكان 

ذا تربط هذه الدراسة بني احل ضرية و البناء العشوائي و حضريني , يقطن جزء منهم يف مدن الصفيح . و 

  االستعمار , ألن تشكل هذه الظاهرة مل يأت صدفة بل جاء كحقيقة تارخيية فرضتها شروط 

  : 1بعض العوامل الداخلية لعل أمهها و

  لسكان يف العقود األخرية .لالتزايد الدميغرايف 

 . ارتفاع البطالة و الفقر 

 فشل سياسات الدولة 

  االقتصادي.ضعف وترية النمو 

  .ال   عدم وجود سياسة واضحة يف هذا ا

  :2تحليل تاريخي لظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر 

  إىل:خالل االستعمار الفرنسي جند اخلريطة العمرانية مقسمة    

يسكنها العنصر األورويب من املعمرين و التجار و القادة  2كمدن صغرية ، تتسم ببناءات حديثة و فيالت عصرية -أ

  االستعماريني.

  إن هذه املدن مطوقة حبزام طويل و عريض من البيوت القصديرية و الطينية اليت تأوي املواطنني اجلزائريني. - ب
                                                

1  - http://www.hespress.com/opinions/58718.html2ن 

 
  ) الجزائر.1987- 1986المدرسة الوطنیة لالدارة(-البناء غیر المشروع و تسویتھ على مستوى قالمة-فرخي فرحات- 2 
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تمعات   -ج من  السكنيةكما كانت هناك يف نفس الوقت حالة القرى و األرياف مرتدية مما تعانيه ا

و املعمرين  األوروبيني) أما السكن الالئق فيكاد يقتصر على فئة من بؤس(أكواخ،بيوت من طني و قصدير و خشب

  و رجال الدرك.  

ا مل تطبق بتاتا، مثل مشروع       ورغم السياسات السكانية اليت كانت تنظر لتحسني ظروف معيشة اجلزائريني إال أ

فقط، وذلك ملا كانت تشهده فرنسا من ضغط يف اجلزائر، حتم عليهم بإجراء قسنطينة الذي شهد بعض التطبيق 

  بعض التحسينات.  

حيث  1930و نستطيع حتليل الوضعية اإلسكانية يف اجلزائر منذ الثالثينات السنة األخرية لالستعمار أي من     

سكان احلضر نتج أساسا عن عملية ازداد عدد املهاجرين من الريف إىل املدينة بشكل سريع، هذا النمو الكبري ل

ا الفالحني نتيجة لسياسة التشريد و التهجري اليت مارستها فرنسا على الفالحني من اجل امتالك  النزوح اليت قام 

  األراضي و إعطائها للمستوطنني .

النازحني من األرياف بعشر مرات بالنسبة خلمس مدن اليت حتتوي من  عاما ارتفع عدد اجلزائريني 60و خالل     

  مائة ألف ساكن. 1986سنة 

لقد كان معظم  السكان اجلزائريني يقطنون مساكن سيئة غري صاحلة، ال تتوفر على املرافق الضرورية، و اما       

مدينة حضارية يقطنون يف  45يف الف مواطن  45وضعية  مساكنهم كانت رديئة، و خاصة إذا علمنا  أن هناك 

  أحياء قصديرية و خيام.

  يف اجلزائر على: اإلسكانسياسة أما بعد االستقالل اعتمدت  

  ما   ، بتسليماملواطنني أمامجديدة للسكن  إمكانيات يعين توفري األوروبينيالضخمة من  األعدادهجرة

  كان يسكنه األوروبيني.
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  اليت كانت حبوزة املستعمرين ميكن أن تساعد عدد سكان االستقالل الوطين، وتأميم األراضي

الضواحي القصديرية يف الرجوع إىل الريف و مزاولة النشاطات الزراعية، حتقيق إعادة اهلجرة مبا يؤدي 

    إىل اخنفاض الطلب على السكن يف املدن و املراكز احلضرية.

  و يتمثل يف: سكاناإليتضح االجتاه العام يف ميدان النقطتني و من خالل      

دف تسهيل اهلجرة املعاكسة على الريف.-   إعادة بناء القرى اليت هدمت أثناء احلرب 

تأجيل املشاريع اإلسكانية اجلديدة يف املدن و العمل على االستفادة من مساكن األوروبيني اليت تركوها بعد رحيلهم - 

  .و توجيه اإلمكانيات املالية املتاحة إلنشاء الوحدات إنتاجية مباشرة

ا أثناء املخطط مع أن الدولة قامت بأعمال بعض املشاريع اإلسكانية اليت توقف املعمرون عن اجنازه     

   ). 67/69الثالثي(

ما  أولالضغط على ارض الواقع، و  هذا آثارهناك نسب يف بروز ضغط يف جمال السكن، و انعكست  أن إال     

، و يف املرحلة الثانية كل املدن، و كل هذا بسبب ضعف الربامج ظهر باجلزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، عنابة

  اسا بالطلب عليها.املقررة لبناء املساكن قي

يف  إالعلى ارض الواقع، فلم تويل هذه القضية مركزها بني انشغاالت الدولة  األزمةوبالرغم من انعكاس آثار هذه      

من  األوىلنالحظ السياسات التنموية املتبعة من احلكومة خالل السنوات  األخرىو من جهة  األخريةت االسنو 

كبرية للمناطق الريفية رغم ما عانته هذه املناطق من ختريب و تشريد، حيث بقيت على   أمهيةاالستقالل مل تعطي 

من برامج تنموية، فبقيت حمرومة و معزولة من املرافق الضرورية، كالطرقات و املدارس و قاعات حاهلا و مل تستفيد 

  العالج، و الكهرباء...
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ن قصد االستفادة من هذه املرافق، و البحث عن عمل مناسب اهلجرة قرب املد ق إىلبسكان هذه املناط أدىمما      

املادية،  اإلمكانياتال تليب حاجيتهم الضرورية نتيجة نقص  أصبحتاليت كانوا يشتغلون فيها  األراضي إنا و صو صخ

ذين املساعدة الكافية من طرف الدولة لفك العزلة و احلرمان ال إجيادو استغالهلا ، و عدم  إلصالحهاو املالية 

و ال دراسات تقنية داخل احمليط العمراين للمدن  إدارية إجراءاتتبىن بناءات دون  أصبحتيعيشون فيهما حيث 

  غري شرعية.صفقات  إبراماخلواص و عن طريق  أراضيعمومية، و على  أراضيعلى 

ا هلم  األحيانو جند يف بعض       حىت املسؤولني احملليني متواطئني مع البعض منهم عن طريق التسهيالت اليت مينحو

هذه البنايات، و عدم وجود كذلك قوانني  أصحاب، و عدم معاقبة األحيانو املوافقة يف بعض  الرخص إعطاءو 

قصد البناء و  األراضيالتجزئة واضحة تعاقب املخالفني مبقاييس البناء و التعمري و قوانني و تنظيمات متنح رخصة 

 1974/02/26املؤرخ يف  74/26رقم  اآلمرمنح رخصة البناء، اال يف منتصف عشرية السبعينات، حيث ظهر 

      .املتعلق باالحتياجات العقارية

 توفري سكن مناسب والئق هلا.  

 عامل اهلجرة و النمو الدميغرايف السريع مما يؤدي إىل ازدياد الطلب على السكن.  

  االرتفاع احلاد ألسعار األراضي بسبب املضاربات العقارية مما أبعد شرحية من املواطنني الفقراء من إمكانية

  .الذاتية  حصوهلم على قطعة سكنية ميكن بناؤها باإلمكانيات

 ضعف دعم الدولة لقطاعات اإلسكان العامة املخصصة لدوي الدخل املتدين.  

 التعمري املتدخلني يف ميدان   تعدد و تداخل.  

 تقاعس األجهزة املسؤولة يف تدبري ومراقبة البناء والتعمري.  

 غياب التكوين التقين والقانوين لدى املنتخبني وبعض املسؤولني على القطاع.  
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  الس اجلماعية قانون التعمري و تسخري هدا القطاع من أجل حتقيق أغراض ذاتية و أهداف جتاهل بعض رؤساء ا

  .ملصلحة العامةانتخابية على حساب ا

 تعقيد املساطر واملراحل القانونية و اإلدارية.  

 غياب حتديد املسؤوليات و توضيح مسؤولية كل الفر قاء املتدخلني يف القطاع. 

II- الجزائر في العمرانية السياسة:  

  :1989-1962المرحلة األولى  -1

 إمكانيةمن املتغريات املتمثلة أساس يف تفاقم املشاكل و عدم   مع بداية االستقالل برزت إىل الوجود العديد       

ارض الوطن و سرعة النمو الدميغرايف و  إىلالثورة التحريرية ة عودة عدد كبري من اجلزائريني  إبانبناء القرى املهدمة 

السكن و  إىلتزايد احلاجة  تزايد ظاهرة التمدن باجلزائر، بسبب ارتفاع نسبة اهلجرة من القرية نح املدينة، مما ترتب عنه

  اخلدمات العمومية و التجهيزات األساسية.

احللول و معاجلة اإلشكاليات اليت  إجيادكان ازدياد الطلب على العقار دافعا للدولة من اجل التدخل و   إذاو       

بالقوانني و املراسيم يطرحها واقع ما بعد االستقالل، قان ما يسجل خبصوص هذه الفرتة هو اكتفاء اجلزائر بالعمل 

أو يشمل قواعد التمييز العنصري و بذلك مت االستمرار بالعمل الفرنسية باستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية  

املتعلق  1975-09-26املؤرخ يف  67- 75اىل غاية صدور االمر  1985- 15-31باملرسوم الفرنسي الصادر 

ال و بعدها صدرت جمموعة من برخصة البناء و التجزئة و هو أول نص تشريع ي يصدر عم الدولة اجلزائرية يف هذا ا

النصوص القانونية حاول من خالهلا املشرع التدخل و عالج املسائل املتعلقة بالبناء أمام ظاهرة النمو الدميغرايف الكبري 

  و التوسع العمراين الضخم و البناء الفوضوي الالمسؤول و من هذه النصوص:

 البناء و التجزئةاملتعلق برخصة  1982فيفري  06املؤرخ يف  02-82 القانون رقم. 
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  للبالد اإلقليمياملتعلق بالتنظيم  1984فيفري  4املؤرخ يف  09-84القانون . 

 85قصد وقايتها و محايتها مبوجب القانون رقم  األراضيالذي حيدد قواعد شغل  01-85 اآلمر-

 . 1985نوفمرب  12املؤرخ يف  08

  املتعلق بالتهيئة و التعمري. 1987جانفي  27املؤرخ يف  03-87القانون 

  و ميكن تقسيم هذه املرحلة ملراحل جزئية حسب املخططات املربجمة كما يلي:

  :1)1966- 1963المرحلة بين(-1-1

كان مكمال لالقتصاد الفرنسي، فعلى   إنمتثل هذه الفرتة متيز االقتصاد اجلزائري بالتدهور و عدم االستقرار بعد        

قطيعة مع املبادئ االستعمارية و انتهاج  أحداثاجلزائرية احملدودة يف ذلك الوقت من  اإلطاراتالرغم من حماولة 

تمع اجلزائري و تطوير بنيته االقتصادية غري  ا، خدمة ا الوضعية اليت كانت  أنسياسة اقتصادية و اجتماعية من شا

  ة السكنية متثلت فيما يلي:احلظري متيز 

 من السكان يف وضعية اجتماعية و اقتصادية متدهورة.% 25 -

 من السكان تتوفر مساكنهم على شبكات:املاء، الغاز، الصرف الصحي. 30% -

 أفرادهااجلزائرية متتاز بكثرة  األسرة أني على غرف قليلة ، علما و من السكان حتت 80% -

 إىل 1966ساكن، و وصل سنة  10288000:إىلحيث عدد السكان يصل 

عدد املساكن فكان يقدر  أماازدياد احلظرية السكنية  إىل أدى نسمة، ما  12096347

 يف املسكن. أفراد 10:يقدر بمسكن و كان معدل شغل املسكن  1161371ب 

  امتازت هذه املرحلة ب:و قد 
                                                

1 -La boussine qasmi ,cise de l’habitat et perspective de co-développement avec les pays de maghreb édition 
punblised,paris,France,1987,P40. 
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 .الفراغ و البحث عن منوذج للتخطيط و التهيئة العمرانية 

 عدد كبري من السكنات غري تامة االجناز يف إطار إمتام مشروع قسنطينة. إمتام 

 .ظهور نزوح ريفي حاد باجتاه املدن الكربى إلشغال املساكن اليت هجرها املعمرين 

 جد هشة. أكواخمن هذه املساكن كانت مساكن قصديرية و  %25من  أكثر 

 50%  عمليات ترميم.  إىلسنة و حتتاج  40من هذه املساكن قدمية جدا إذ يقارب عمرها 

   :1)1969-1967مرحلة المخطط الثالثي(-1-2

مليار  11اهتم املخطط الثالثي بدرجة كبرية بالقطاع الصناعي، ففي هذه الفرتة بلغت نسبة  االستثمارات       

منها كانت موجهة للقطاع الصناعي و اهتم بتوطني املنشآت الصناعية باملدن و خاصة الساحلية،  %84لكن دينار 

و من بينها قطاع السكن و بالتايل فان معظم مناصب الشغل كانت موجهة  األخرىبقية القطاعات  أمهلحيث 

دف احلصول على منصب عمل حدوث ظاهرة النزوح الريفي احلاد حنو املدن  إىل أدىالذي  األمرللقطاع الصناعي 

دائم بالصناعة مث احلصول على مسكم مالئم حىت تلتحق به العائلة حيث كان التنظيم كله باملدن اليت كانت مصب 

االت.   اهتمام املسؤولني و االطارت   يف شىت ا

 930138مسكن بتكلفة قدرها  20548إذ مل يكن هناك اهتمام كبري بالقطاع السكين فكان ما يقارب:     

دينار هذا ما أدى إىل ظهور العجز على مستوى السكن و مشكل اكتظاظ املساكن بسبب قوة النزوح الريفي مليون 

ذا تشوه إىل املدن الكربى و هذا ما أكثر البناء الفوضوي و العشوائي يف التعمري و  ظهور األحياء القصديرية و 

  املنظر العام للعمران.

  :1)1973-1970مرحلة المخطط الرباعي األول(-1-3

                                                

 نفس المصدر السابق-2و 1
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السكنية اليت ظهرت خالل املخطط السابق  األزمةتضمن املخطط الرباعي عدة برامج للتخفيف من مشاكل      

املدن  إىلاهتماما كبريا، ما جعل اجلزائر تعاين من مشاكل عديدة بسبب الوفود الكبري للسكان  إليهاحيث مل يويل 

فقد مت اجناز ما يقارب السياسة أو فظهرت هناك دراسات خاصة للقطاع السكين سواء من حيث االجناز، التسيري 

  الواحد. دينار للمسكن 111,700مليار دينار مبعدل  17,5مسكن بتكلفة قدرت ب: 156681

و بالرغم من كثرة التخطيط و مشاريع التعمري يف قطاع السكن إال أن الصناعة ال زالت هي األكثر حظا يف       

مليار  27نسبة التمويل و االستثمار الوطين، و قد قدرت قيمة االستثمارات يف هذا املخطط لقطاع السكن ب:

 من مشاكل عديدة ألنه مل تكن هناك حلول أو ختطيطات دينار و هلذا الزال قطاع السكن يف هذه الفرتة يعاين

ائيا على مشكل السكن يف اجلزائر. ا سياسية تقضي    تتحكم 

 18542قرية اشرتاكية أي ما يقارب  333ما يقارب  أيبالقرى االشرتاكية  باالهتمامكما امتازت هذه الفرتة       

مسكن و هذا ما يدل على تشجيع الدولة للقطاع الزراعي و رفع الضغط نوعا ما على املدن الكربى و التخفيض من 

  النزوح الريفي.

  :2)1977- 1974مرحلة المخطط الرباعي الثاني( -1-4

بثالث مرات من نسبة االستثمارات يف املخططني  شهد هذا املخطط عدة استثمارات مهمة فكانت اكرب     

مليار دينار و كانت وترية االجناز يف هذه الفرتة جد سريعة مما  111ما يقارب  إىلالسابقني ، حيث وصلت قيمتها 

يبني حتسني ملحوظ حلالة االقتصاد الوطين ، و زاد االهتمام بالقطاع السكين الذي كان مهمال يف املخططني 

منو املدن من خالل التعمري الفوضوي و  إىل األوىلراجع بالدرجة املقارنة مع القطاع الصناعي و هذا السابقني ب

                                                                                                                                                       

 
2Et  2-Rachid Hamidou .le logement un défi OPU.alger/1988 ;p30 
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 18340000 إىل 1977هذه الفرتة عرفت انفجارا سكانيا ضخما وصل سنة  إناكتظاظها بالسكان حيث 

  ساكن .

  كما شهدت هذه الفرتة ظهور عدة مصطلحات عمرانية:

  املخطط العمراين الرئيسي)PUD( 

 )خمطط التحديث احلضريPMU( 

 )املخطط البلديPCD( 

  و أهم األهداف اليت برجمت أثناء هذه الفرتة:

  تطوير تقنيات البناء 

 (...مقاولون،شركات بناء)تشجيع املؤسسات اخلاصة 

  .مواصلة برنامج املرافق العامة الذي اقرتح أثناء الرباعي األول 

  ة للسكن احلضري.سكن بالنسب 100000وضع برنامج الجناز 

  قرية اشرتاكية بالنسبة للسكن الريفي. 333وضع برنامج الجناز 

  :1)1979-1978مرحلة( -1-5

مل تكن هذه الفرتة برامج سكنية ، لكن رغم ذلك فقد مت فيها اجناز عدة مشاريع، كما أن عدد السكان يف هذه      

مقدرا  1979و  1978كان توزيع السكن يف مليون نسمة و بالتايل   18املرحلة واصل ارتفاعه حيث تعدى 

  مسكن أجنز من طرف الدولة. 75000منهم  120000ب:
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اية سنة          يف املسكن الواحد و بالتايل فان النسبة قد  أشخاص 8، معدل شغل السكن قدر ب:1979يف 

أشخاص يف  7أو  6اذ كانت تقارب  1977-1966بشكل كبري على غرار ما كانت عليه يف السنوات زادت 

  املسكن.

  :1)1984- 1980مرحلة المخطط الخماسي األول(-1-6

 إىلبوصول عدد املساكن  أدىمن طرف الدولة حنو قطاع السكن، ما  األوىليف هذه الفرتة كانت التوجيهات      

مسكن لتغطية احلاجيات  100000مسكن ، حيث شرعت الدولة يف تطبيق خمطط الجناز ما يقارب  360.000

يف اجناز  إالسنوات من بداية تطبيق املخطط مل تنجح الدولة  4انه بعد  أثبتتالسكنية، و لكن التحليالت 

 إىلو  1980سنة  19.123.000يف هذه الفرتة وصل اىل اإلمجايلمسكن ، علما أن عدد السكان  88000

 1980و قد كانت االحتياجات السكنية سنة  أشخاص 7مبعدل شغل املسكن ب 1984سنة  21750.00

، حيث إن هذه الفرتة كان هلا عدة 1984سكن سنة  1.325.000 إىلمسكن و وصلت  534000حوايل 

الصندوق   الوطين للتوفري و احتياجات من ناحية التمويل، فكان التمويل من طرف الدولة و اليت كان ميثلها 

  االحتياط.

كذلك كانت هذه الفرتة هيئة مكلفة بالتمويل و هذا من اجل حتقيق اكتفاء يف املساكن و القضاء على العجز      

الذي كان له فرع يف كل والية يسمى ب:مديرية  اإلقليميةالسكين و متثلت هذه اهليئة يف:الصندوق الوطين للتهيئة 

  مومية.اهلياكل القاعدية و املرافق الع

  

  
                                                

 .  60ص 1999) 2تخطیط و تنمیة و اعادة مسارھا في الجزائر الجزء ( سیاسة- حسن بلھوم-محمد بلقاسم -2 و1
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  :1)1989-1985مرحلة المخطط الخماسي الثاني(-1-7

  متيزت هذه الفرتة ب:

الذي يسمح ألي شخص طبيعي أو معنوي بإنتاج  1986-03-04املؤرخ يف  07-86ظهور القانون       

عرف جمال السكن حتررا من احتكار  1986سكن و عليه ظهر متعاملون جدد يف ميدان السكن ابتدءا من سنة 

 الدولة  و بدأت املبادرة الفردية أو اخلاصة يف الظهور. 

اهز و استعماله يف كامل الرتاب الوطين دون مراعاة االختالفات البيئية و املناخية و قد االعتماد على البناء اجل      

 مسكن. 1.160.000مت اجناز أكثر من 

-86ظهور سياسة سكنية جديدة متثلت يف السكن الرتقوي الذي ظهر مبوجب القانون  إىلنشري يف هذه الفرتة      

الذي  1993-03-01املؤرخ يف  03- 93املرسوم التشريعي الذي ألغي بصدور  1986- 03-04املؤرخ يف  07

  أعطي صيغة جديدة للرتقية العقارية حيث أصبحت نشاطا جتاريا متارسه كل من امللكية املادية و السجل التجاري.

  :2)2000- 1990المرحلة الثانية(-2

، حيث شهدت اجلزائر 89العامة اليت شرع فيها تطبيق دستور  اإلصالحياتيف بداية التسعينيات و يف ظل      

حتوالت سياسية،اقتصادية،و اجتماعية جوهرية ، بدخوهلا النظام الليربايل  و اقتصاد السوق، و التعددية السياسية و 

عمري حتوال كبريا االنفتاح على االقتصاد العاملي ، و بالتايل التخلي عن النمط املركزي يف التخطيط ، فعرفت سياسة الت

و اللذان  1990-04- 07املؤرخني يف  09-90و  08- 90و عميقا جتسيد بصدور قانون الوالية و البلدية 

ال كهيئات إدارية.   حددا الصالحيات و جمال تدخلها يف هذا ا

                                                

 
 21التعمیر و آلیات استھالك العقار في الجزائر جامعة الحاج لخضر باتنة ص -مدوي یحي رسالة ماجستر-  2
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املتعلق بالتوجيه العقاري الذي صنف  1990-11-18املؤرخ يف  25-90لضمان الرقابة صدر قانون       

اليت تنظم اإلطار العام للتحكم يف العقار احلضري مث يليه القانون   األراضي من حيث طبيعتها و وضع األحكام

املتعلق بالتهيئة و التعمري و املراسيم التنفيذية املطبقة له و الذي يعد بداية  1990-12-1املؤرخ يف  90-29

قواعد و آليات الرقابة و السيما تلك د التعمري بوضع ملرحلة جديدة فعلية و حامسة لتطبيق توجه جديد يضبط قواع

  املتعلقة بالرقابة و تقنني أدوات التهيئة و التعمري.

غري إن األزمة احلادة و األوضاع اليت عاشتها البالد أفرزت تعقيدات كبرية حالت دون االستمرار يف تطبيق       

تتأخر و ميكن ذكر  البعيدةمة السيما املتعلقة باملدينة و بالرقابة السياسة العمرانية اجلديدة مما جعل بعض القوانني اهلا

  أهم املراسيم التنفيذية و القوانني اخلاصة بالتعمري نذكر منها ما يلي:

  حيدد القواعد العامة للتهيئة و التعمري و البناء 175- 91مرسوم تنفيذي 

  للتهيئة و التعمري و املصادقة املخطط التوجيهي  إعداد إجراءاتحيدد  177-91مرسوم التنفيذي

-10املؤرخ يف  317-05باملرسوم التنفيذي  عليه و حمتوى الوثائق املتعلقة به، معدل و متمم

09-2005. 

  حيدد إجراءات إعداد خمطط شغل األراضي و املصادقة عليه و حمتوى  178-91مرسوم التنفيذي

  2005- 09-10املؤرخ يف  318- 05الوثائق املتعلقة به، معدل باملرسوم التنفيذي 

  :SNATالمخطط الوطني للتهيئة العمرانية  _1_2

ئة من اجل اجناز املشاريع الكربى ذات البعد الوطين و هو خمطط يرسم اخلطوط العريضة للسياسة الوطنية للتهي       

و تنمية و حتديد إسرتاتيجية عامة لعملية شغل تراب الوطين  و حيدد توجيهات أساسية يف جمال تنظيم الرتاب الوطين 

  كتحديد أماكن املناجم ، احلقول البرتولية و تفرض مشاريع نفسها على خمططات أخرى جهوية كانت أو والئية.
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  :SRATالمخطط الجهوي للتهيئة العمرانية   _2_2

لتنفيذ املخطط الوطين للتهيئة العمرانية يتوىل يف حدود جماله شرح و توضيح التوجيهات و  إسرتاتيجيةيعترب أداة       

أو اجلهات و هذا حسب  لإلقليم، و يبني كل خمطط جهوي تفاصيل الصور املستقبلية  SNATاملبادئ ملخطط 

هوية  لكل منطقة، حيث جيمع عدة واليات ذات طابع اقتصادي و اجتماعي موحد هلدف تثمني املعطيات اجل

  اإلقليم اجلهوي و تفرض املشاريع نفسها ذات البعد الوالئي و احمللي.

  :  PAWالمخطط الوالئي  _3_2

االت اجلهوية و اهلياكل   فان الواليات تعترب إطار التماسك       باعتباره اإلطار املرجعي للتنمية احمللية و اعتباره ا

الذي SRATو  SNATو حسب التوجيهات و املبادئ احملددة يف الطبيعي الذي ساعد على تنمية األقاليم  

  يبادر بإعداد هذا املخطط.

  : APCمخطط تهيئة البلدية_4_2

االت اليت ينبغي أن تتجسد فيها األساسيات اليت حتملها إسرتاتيجية       باعتبار البلديات جماالت قاعدية فهي ا

  التهيئة العمرانية. 

  :PDAUمخططات التهيئة و التعمير_5_2

ال و التسيري احلضري،  01/12/1990) الصادر يف 90/29ظهر مبوجب القانون (      هو وسيلة للتخطيط ا

للتهيئة العمرانية لبلدية واحدة او عدة بلديات متجاورة جتمعها عوامل مشرتكة كمستوطنة  األساسيةحيدد التوجهات 

العمومية و و وسائل النقل احلضري  الشربء عمرانية عرب عدة بلديات و اشرتاك عدة بلديات يف شبكة أنابيب املا



 الفصل الثاني                                                      السیاسة العمرانیة في الجزائر
 

 
39 

غريها من اهلياكل و التجهيزات األساسية، كما يأخذ املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري بعني االعتبار مجيع تصاميم 

   التهيئة و خمططات التنمية. 

  :POSمخططات شغل األراضي _6_2

عبارة عن وثيقة عمرانية قانونية، و وسيلة هو  01/12/1990الصادر يف  90/29ظهر مبوجب قانون       

ايل احلضري ، يهدف إىل حتديد القواعد العامة بالتفصيل ،و كذا حقوق استخدام األرض يف البناء ، و  للتخطيط ا

  ذلك مبراعاة توجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري ، كما حيدد نوع التدخل يف األنسجة املوجودة.

ال و و قد ظهرت       السكن و هي املدن اجلديدة، فقد تبنت  إنتاجخالل هذه الفرتة آلية جديدة الستهالك ا

ملواجهة التحضر السريع خاصة عرب الشريط الساحلي و التل يف املدن املدن اجلديدة  إسرتاتيجيةاحلكومة اجلزائرية 

زائر و يف اهلضاب العليا مشروع بوغزول و عني املرتوبولية (اجلزائر، وهران، قسنطينة) كمشروع العفرون بالقرب من اجل

  الباي بقسنطينة.

  :1إلى يومنا هذا 2000المرحلة من _7_2

يف هذه املرحلة انتقلت اجلزائر من فرتة التعمري احلايل املخطط اىل تعمري يساير مبدأ التنمية املستدامة للمجال        

  احلضري.

إن عمليات الضبط و التعديل اليت ختص هذه الفرتة و اليت تنصب أساسا على التطبيق الفعلي للقوانني و     

دف تقليص حاالت تبذير املوارد املتاحة.  ال احلضري و موارده    النصوص و األدوات املتصلة بتسيري ا

  اهم القوانني املسرية للمجال يف هذه الفرتة كما يلي:و ميكن ذكر 

                                                

  41ص  2012حامعة الحاج لخضر باتنة - سنوسي رفیقة- ادوات التھیئة و التعمیر بین التشریع و التطبیق-مذكرة ماجستر-  1
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  و تنمية املستدامة. اإلقليماملتعلق بتهيئة  2001-04- 02املؤرخ يف  02-01ن قانو 

  املتعلق حبماية الساحل و تثمينه  2002-02- 05املؤرخ يف  05-02قانون 

  يئتها  2002-05-08صدر يف  08-02القانون رقم  املتعلق بشروط املدن اجلديدة و 

  املؤهلني للبحث عن خمالفات  أعوانحيدد شروط و كيفيات تعيني  55-06املرسوم التنفيذي

 املراقبة إجراءاتالتشريع و التنظيم يف جمال التهيئة و التعمري و معاينتها و كذا 

  املتعلقة بالفاعلني املكلفني مبراقبة التعمري و البناء. 2004-04-04التعليمة الوزارية املؤرخة يف 

 املتضمن القانون التوجيهي للمدينة. 2006- 02-20املؤرخ يف  06-06نون القا 

  احملدد لقواعد مطابقة البنايات و إمتام اجنازها  2008- 08-20املؤرخ يف  15-08القانون 

أما بالنسبة ألدوات التخطيط هلذه املرحلة فقد برزت خمططات جديدة من أمهها خمطط التناسق احلضري     

SCU.  

اليت  األهداف ألهمو وفقا  2006-02-20املؤرخ يف  06-06القانون التوجيهي للمدينة رقم  إطارففي      

ا  احلضرية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و البيئية فقد مت  بأبعادهاو هي التنمية املستدامة للمدينة  إالجاء 

 أداةتوافق فكرة املدينة املستدامة فظهر بذلك خمطط التناسق احلضري. و هو  أداةاملتبعة خبلق  اإلسرتاتيجيةجتسيد 

ا يف اجناز مشروع حضري شامل و متناسق يتم التخطيط املنوط  األهدافللتخطيط القطاعي كما يسمح حسب 

اور الذي هلا عالقة  20على املدى البعيد  تأثري على مستوى سنة و يأخذ بعني االعتبار عالقة املدينة بإقليمها ا

  العناصر املتعلقة بتنمية منط العيش احلضري.

 :1974السياسة بعد _8_2

  املتعلق باالحتياجات العقارية: 1974/02/26املؤرخ يف  74/26ظهر اآلمر رقم 
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أصدر املشرع اجلزائري منذ االستقالل ترسانة من النصوص اليت ختص قطاع العقار قصد التحكم يف النمو        

احلضري للمدينة واالستغالل األمثل للمجال بدءا بسياسة االحتياطات العقارية اليت باءت بالفشل رغم كل ما أتيح 

هلا من دعم، لتعوض مبجموعة من النصوص التشريعية اهلادفة إىل إصالح السياسة العقارية خاصة مع تغري الظروف 

اية الثمانينات باالنفتاح على   اقتصاد السوق وحترير املبادرات. السياسية واالقتصادية 

وبناء على دراسة حول  20/02/1974املؤرخ يف  26-74جتسدت فكرة االحتياطات العقارية يف األمر 

ا:   التشريعات العقارية وفروع إنتاج السكن فإن من أبرز مواصفا

  .إجبارية ووطنية: ختص كل البلديات وهي جمربة على اتباعها 

 أنواع امللكية العقارية (عامة، خاصة، حبوس،....) عامة وموحدة: تضم كل  

  شفافية املعامالت: ال يتم حتويل أية ملكية سوى حتت سلطة البلديةP.D.A.U.  وضمن حدود

   حميط التعمري احملدد يف         

دف هذه السياسة إىل  :  و 

 .محاية األراضي الزراعية عن طريق حماربة املضاربة  

 ضري للمدن.التحكم يف النمو احل  

 .تسهيل عملية احلصول على السكن  

 .العقالنية يف استغالل األراضي  

  ) وضع حد للملكية اخلاصة ومن أهم مظاهرها:26- 74وقد ترتب عن هذا األمر (

  م للعائلة كحد أقصى للملكية الفردية.180حتديد  

 .شراء األراضي من قبل اخلواص يتم حتت مداولة للمجلس البلدي  
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 قطعة أرض خاصة حمل مشروع ذات منفعة عامة يعوض املالك بقطعة أخرى أو يتم  إذا كانت

   التعويض على ذلك.

  نتائج االحتياطات العقارية: _1_8_2    

شكلت االحتياطات العقارية احملرك الرئيسي للتعمري يف اجلزائر حبيث مسحت بتحقيق أهداف التنمية الطموحة       

        le zonageاليت توافق اختيارات التعمري املسطرة يف تلك الفرتة و املسماة بالتنطيق 

  يف ميدان الصناعة و السكن خاصة.-

 اطار البناء الذايت منح اراضي لالجناز السكن الفردي يف-

 السماح باجناز عمليات واسعة فيما خيص السكن اجلماعي.-

III- 1برنامج الدولة المتصاص السكن الفوضوي و الهش:  

تبنت األمم املتحدة يف إطار أهداف األلفية برناجما يتضمن حتسني الظروف السكنية ملليون ساكن يف الدول   

  .2015هلشة، وذلك إىل غاية املتخلفة، و خاصة سكان األحياء الفوضوية وا

  ألهداف األلفية للتنمية ). 11تضمن امتصاص السكن غري صحي يف اجلزائر(اهلدف  11-7اهلدف         

موضع غري صحي مت إحصائها   600برنامج وطين المتصاص السكن اهلش انطلق باجلزائر المتصاص التدرجيي لـ 

مليون ساكن يتضمن الربنامج جتديد  3.5ار ،و تأوي هكت17000على مستوى الرتاب الوطين ،و اليت تغطي 

السكن الفوضوي و العشوائي ،و إعادة هيكلة األحياء املتدهورة ،و اجناز حتصيصات اجتماعية ،و يستفيد من دعم 

 مايل هام من طرف البنك العاملي ،و الوكالة الفرنسية للتنمية .التمويل خيص عمليات إعادة هيكلة األحياء ،و املوزعة

                                                

1_ Internet:Site:  http:// www.org/ search. 
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على مخسة عشرة والية ،و تتضمن أعمال خاصة بالطرقات ، الصرف الصحي ،شبكات املياه و الكهرباء ،اإلضاءة 

يئة األماكن العمومية خاصة املساحات اخلضراء .   العامة ،

أسرة من  20000إىل  15000يهدف املشروع إىل حتسني و بصورة معتربة الظروف املعيشة ملا بني 

املوزعة على كامل الرتاب الوطين ،هذا التحسني يشمل اجلانب الصحي ،واحمليط النقل  األحياء الفقرية ،و

  ،العمل،األمن و الرتفيه.    

  برنامج البنك العالمي: _1

تعترب االستفادة من حتويالت البنك العاملي يف امتصاص السكنات غري الالئقة أحدى الوسائل املهمة اليت 

نذ مدة كخيار عملي على املدى املتوسط للتخفيف من حدة مشكلة السكنات استعملتها و تستعملها الدولة م

القدمية والفوضوية املطروحة بشدة ،وحىت يقدم البنك قروضه هناك مجلة من املقاييس و عدة شروط،و مراحل 

  للحصول على املوافقة ومن بعد التمويل.

لتحسني السكنات القدمية و امتصاص مليون دوالر موجهة  150ولقد استفادت اجلزائر بقرض قيمته 

  السكنات غري الئقة .

وعلى الرغم من التأخري يف تنفيذ املشروع و الصعوبات اليت واجهتها أثناء التنفيذ اجلهات أبدت اهتماما كبريا يف 

 12127أسرة وحقق منها     50000حتقيق أهداف املشروع،وكانت النتائج كاأليت:أستهدف املشروع مبدئيا 

ومن هنا سنحاول التعرف على خمتلف الشروط و املراحل اليت تؤهل مكان ما لالستفادة من قروض هذه اهليئة    أسرة.

  كما سنتطرق إىل خمتلف املتدخلني يف هذه العملية وكذا املعنيني:
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  :1أنواع المشاريع التي يقبلها البنك العالمي_2

  مشروع أعادة اإلسكان: _1_2

اليت هي يف معظمها عبارة عن أحياء فوضوية و قصديرية،وبعض السكنات  و تشمل هذه العملية املواقع

ذات الطابع املؤقت حيث تكون التدخالت برد االعتبار للهياكل العمرانية على مستوى التسوية العقارية وحتسني 

  2م  40 -30ظروف املسكن ،وبرامج أعادة اإلسكان تكون من السكن التطوري 

  ا ميكن التوسع أفقيا وعموديا.حسب إمكانيات التمويل وهن

  مشروع أعادة الهيكلة:_2_2

دف هذه الربامج  تشمل هذه املشاريع املواقع الغري مهيأة أو ذات التهيئة الرديئة ،وبعض األحياء العشوائية و

  إىل جعل هذه األحياء قابلة للحياة وأحداث التسوية العقارية ،وهذه التدخالت ال تكون ذات رأس مال كبري.

  المشاريع االحتياطية:_3_2

دف تشجيع عرض  وتشمل هذه املشاريع املواقع اخلالية من كل االستعماالت العمرانية لتصبح قابلة للحياة 

  القطع األرضية اجلديدة واملهيأة، وهذه القطع عادة موجهة لذوي الدخل الضعيف.

  : 2القطاعات المتدخلة و مسؤولياتها_3

                                                

  .16.ص 2001امتصاص السكن الغیر الئق وفق منھجیة البنك العالمي ،دراسة تحلیلیة حي المویلحیة بالمسیلة دفعة سبتمبر   _1

 
  .17نفس المرجع السابق ص _ 2
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  وزارة السكن : _1_3

املركزية لوزارة السكن هي املسئولة عن اختيار املواقع يف مرحلة االنتقاء وذلك من أجل توزيع وتعيني  املصاحل

القروض اليت يقدمها الصندوق الوطين للسكن حسب خمطط التمويل احملدد يف املساعدة املالية ،إضافة إىل ضمان 

  التالحم يف نوعية امللفات والسهر على احرتام أجال التنفيذ.

  لجنة المساعدات: _2_3

 فأن جلنة املساعدات تتمثل مهمتها يف 23/05/1998حسب قرار وزارة السكن الصادر بتاريخ 

ا املساعدة املقدمة من طرف املشاريع وإعطاء املوافقة على املساعدات حتت سلطة   فحص ملفا

الئقة،وتضم جلنة املساعدات: مديرية الصندوق الوطين للسكن حسب الشروط احملددة  يف امتصاص السكنات الغري 

التعمري ،مدير العمران ،مدير الربامج السكنية ،مدير الوكالة العقارية،املدير العام للصندوق الوطين للسكن،و املدراء 

اجلهويون لنفس اهليئة،مسؤولية خلية امتصاص السكنات الغري الئقة،مبساعدة مدير البناء والتعمري و حبضور ممثل وزارة 

  داخلية وممثل عن مدير البيئة و وزارة املاليةال

خلية امتصاص السكن الغير الالئق:                                                                                 _3_3

 حتضر خلية امتصاص السكنات الغري الئقة خالل مدة فحص املشروع وهلا مسؤولية التنسيق التقين مع املصاحل

التقنية،كما تسهر على إمتام امللفات واحرتام النوعية التقنية(ماليا اجتماعيا،اقتصاديا، حميطيا) وهلا سلطة املراقبة على 

  مديرية التعمري القائم بالعملية.
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  مديرية التعمير: _4_3

تعترب مسؤولية  مديريات التعمري للواليات مسؤولية عن حتضري ملفات االنتقاء وتسليمها للمصاحل التقنية كما

على اختيار القائم باألعمال على أساس التنافس، كما تسهر على توفري التحقيقات االقتصادية واالجتماعية لتحديد 

  األهداف و ضبط املتابعة االجتماعية.

  :)CNEP+BANQUES( الصندوق الوطني للسكن_5_3

القائم بالعملية، إضافة إىل املتابعة املالية تسند هلذا الصندوق مهمة مراجعة خمطط التمويل واملقرتح من طرف 

أثناء العملية و مراقبة العائالت املستفيدة اعتمادا على تسيري قاعدة من املعطيات االجتماعية كما تسند له مهمة دفع 

  تكاليف الدراسات واألعمال وهو أيضا من املوقعني على اتفاقية العملية .

  االختيار وتعني القطع يف مواقع التدخل . حتدد املواقع أثناءالبلدية :   _6_3

  : وهو مكلف بـ:القائم بالعملية_7_3

 .اجناز الدراسات واألعمال على أساس اتفاقية العمل املمضاة سابقا  

 .متابعة امللفات قبل املشروع املفصل  

 .حتضري ملفات املناقصات وحتضري املناقصات ، ومتابعة اجناز األشغال  

  املالية، ومجع املسامهات من قبل العائالت املستفيدةمراقبة النفقات  

  و ميكن أن توكل مهمة االستفادة، و الدراسة إىل مكتب الدراسات.
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ويلعبون دورا فعاال يف إجراءات  انطالق وبداية األشغال باملشروع وخصوصا يف حتضري وضعية  السكان:_8_3

م يبقون على اتصال كا يئة املوقع،كما أ مل مع اجلهات املسئولة خالل كل مراحل العملية،ويسامهون القطع حسب 

  يف التنفيذ عن طريق ممثليهم.

توكل هلا مهمة اجناز األشغال طبقا للصفقات وحسب الغالف املايل املخصص للعملية، ومتدد  المؤسسات: _9_3

  املسطر فيها جتاوز الغالف املايلاالتفاقيات املسؤوليات أو الشروط أ و احلاالت اليت ميكن 

  .المخطط الكلي للبنك العالمي):يمثل 1رقم( شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.ةاملصدر:معاجلة من طرف الطالب  

 إعادة الدراسة

في حالة عدم 
التوصل إلى 

 االنتقاء

 ملحق 

إدماج المقاییس 
في وثیقة ملف 

 المشروع 

 انتقاء و تقویم المحیط

 اختیار المشروع موقع المشروع

التنفیذ و اإلشراف 
 على المشروع 

قبل تفصیل في 
 المشروع 

 ملخص قبل المشروع 
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  .المخطط المؤسساتي للبنك العالمي):يمثل 2رقم( شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةاملصدر:معاجلة من طرف الطالب

  البنك العالمي

  صاحب المشروع و العملیة 

  

 المساعدات

 الصندوق الوطني للسكن

 وزارة السكن

 وزارة المالیة

  صاحب المشروع و العملیة 

  
  صاحب المشروع و العملیة 

  

 و الوالیةالبلدیة  المساھمین

 المشروع البناء الذاتي
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  استئصال و امتصاص السكنات غير الشرعية: _4

 . استئصال و امتصاص السكنات الغري شرعية  

 .ترميم البناءات القدمية  

 .( األولية والثانوية ) وضع الشبكات املختلفة  

 .إكمال البنايات املنجزة من طرف اخلواص  

   العقارية من أجل  عمليات التوسع . االحتياطاتاستعمال 

   العمران.تعديل وسائل التهيئة و التعمري من أجل تطوير   

  أما بالنسبة ملا يهمنا هنا هو كيفية استئصال و امتصاص السكنات الغري شرعية .

  :1استئصال و امتصاص السكنات غير شرعية في الجزائر_1_4

  2013مسكن  432458قدرت املساكن الفوضوية ( الغري شرعية ) يف اجلزائر بـ.  

  من: املساكن تتكوناحلالة الفيزيائية هلذه املساكن أو املواد املستعملة لبناء هذه 

 .(...،غري قياسية كخشب ، صفائح) مواد ال حترتم فيها أدىن الشروط  

 يف املناطق اجلنوبية . بناء على أرض غري قابلة للبناء أو بدون رخصة البناء  خاصة 

  مسكن و إىل غاية 520928ساكن الفوضوية  ب قدرت امل 2003من خالل إحصائيات جويلية 

 مسكن على املستوى الوطين . 88470مت القضاء على   2013

  مسكن اجتماعي من أجل احلد من هذه األزمة  ،وهو مشروع مكمل  26000وضع مشروع يتكون من

 لقانون املالية  .

                                                

  خنشلة_مدیریة البناء و التعمیر لبلدیة  1
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  2016-2015-2014وضع برنامج تكميلي  لسنوات. 

 لق مبعرفة ما إذا كانت الواليات مستعدة إلجناز هذه الربامج أو معاجلة  هذه اإلشكالية املطروحة  تتع

 األنواع من السكنات .

  و قد عرفت هذه الفرتة خمططني مخاسيني كان هلما واقع على قطاع السكن:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .لبةااملصدر:املرجع+اجناز الط

الخماسي الثاني المخطط 
2010 -2015 

المخطط الخماسي األول 
2005 -2009 

في نسبة  %65تسجیل زیادة قدرھا -
االنجازات بعد إصدار قرار إعداد برامج 

تكمیلیة لوالیات الجنوب و الھضاب 
  العلیا. 

  االمتصاص التدریجي للسكن الھش.-

 :یھدف ھذا المخطط  إلى

  انجاز ملیون وحدة سكنیة.-

ألف وحدة سكنیة خالل  953انجاز -
  الثالثي األول من الخماسي الماضي.

خالل الثالثي األخیر من السنة الماضیة -
 ة.ألف وحدة سكنی 92وصل إلى 

ملیار  50تخصیص میزانیة قدرت ب -
للنسیج دوالر من اجل إعادة االعتبار 

العمراني خالل الخمس السنوات 
  القادمة.

مجمل مشاریع ھذا المخطط تسیر في -
اتجاه واحد بخصوص جمیع المجاالت 

  التنمویة.

  تخفیض الضغط على الشریط الساحلي .-

یشجع المواطنین على العیش في المناطق -
  الداخلیة للبالد.

للسكنات عبر مختلف االنجاز المكثف -
  مناطق الوطن للحد من النزوح الریفي.

الف وحدة سكنیة ریفیة خالل  429انجاز -
  خمس سنوات.

):یمثل المخطط الخماسي 3شكل رقم (
 األول و الثاني.
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  نتائج سياسة التعمير في الجزائر: -  5

إن هذه األشكال احلديثة للتعمري و التوسعات امليدانية اليت تشهدها مدننا اليوم و من ابرزها أن مدننا         

أصبحت تفقد تدرجييا طابعها املعماري و العمراين اخلاص و الذي مييز كل منطقة و كل مدينة حبيث فقدت الدالئل 

  التوسعات العمرانية فيما يلي: الثقافية و املرتبطة باهلوية، و ميكن إجياز ما أفرزته هذه

عدة شركات و مكاتب جديدة و كذلك السماح مبشاركة العديد  تأسيسالدولة على  أرغمتالسكن  أزمةحدة  -1

يف دراسة و اجناز مشاريع خمتلفة يف كثري من مناطق الوطن و نتج عن ذلك دخول  األجنبيةمن الشركات و املكاتب 

أدى إىل جانب استخدام عناصر غريبة من املفردات املعمارية مما  إىلجديدة من التصميمات و التشكيالت  أمناط

  النتاج املعماري جاء يف صورة باهتة أصاب نقاء العمارة و العمران و أضاع أصالتها املرتبطة مبجتمعنا و حضارتنا.

ظى بتحقيق اهلدف املسطر هلا و هو السكن تعدد وظائف هذه األشكال احلديثة من العمران ، حيث مل حت-2

ا أحياء املراقد الضرورية.    املدمج يف املدينة، إذ تبدو معزولة و كأ

هذه احلركة يف التعمري مل تكن متبوعة بوسائل أخرى كاملراقبة اجلدية و توفري مواد البناء الالزمة يف وقتها و خلق -3

االت اخلارجية و  شبكات التموين الضرورية من ماء و غاز و كهر  باء و الصرف الصحي السيما على مستوى ا

يلعب دورا يف تغيري الكثري من املعطيات (األسعار و األجور خاصة) كذلك عدم اخذ عامل الوقت يف احلسبان، اذ 

  مما يؤثر على السري احلقيقي للمشروع.

اته و لكن تضع املبىن يف مكانه الصحيح غابت القيم اليت تربط املبىن باإلطار االجتماعي ليس كونه مبىن بذ-4

باعتباره جزء من النسيج العمراين املتكامل مما أدى ارتباط املساكن ارتباط عمراين جديد ال يعرب عن العالقات 

  االجتماعية إىل جانب غياب الشخصية الفردية اليت متيز مبىن عن أخر.



 الفصل الثاني                                                      السیاسة العمرانیة في الجزائر
 

 
52 

هام هذا األخري أدى إىل تأخري القرارات و تعطيل تعدد الفاعلني يف القطاع و ما ترتب عنه من تداخل للم-5

  للمشاريع.

 ):01برامج االرتقاء الحضري في مدينة خنشلة( -6

الني االجتماعي واالقتصادي، حيث تشهد على مدار       تعد بلدية خنشلة من البلديات األكثر انتعاشا يف ا

الساعة حركية تنموية بفعل تعزيزها جبملة من الربامج اليت بدأت تساهم يف دعم سبل آفاق تطوير هذه املدينة 

ا، واليت تتطلع أكثر من أي وقت مض ى إىل حتقيق أهداف التنمية الشاملة واستدراك العجز االقتصادية القائمة بذا

املسجل يف بعض املرافق ذات الصلة بالبنية التحتية للمنشآت احليوية ذات الطابع االجتماعي والثقايف والرياضي، وهذا 

لس ال شعيب للحاق بركب املدن الكبرية واحتالل مكانتها كمقر للوالية. حيث استفادت هذه األخرية منذ تنصيب ا

يف إطار املخطط البلدي للتنمية مبختلف أنواعه سواء كان الربنامج العادي للهضاب  2007البلدي يف أواخر سنة 

دج، مت االنتهاء منها وغلق  877.939.000,00عملية تنموية مببلغ يقدر ب  98العليا أو الربنامج التكميلي من 

عملية قيد اإلجناز  71دج، فيما تبقى  96.040.000,00مببلغ مايل يقدر ب  2008عملية خالل سنة  27

عرب خمتلف املصاحل للنهوض بالتنمية الشاملة وتغطية حاجيات سكان البلدية مبشاريع تساهم يف حتسني ظروفهم 

املعيشية واستحداث فرص العمل واحلد من البطالة، حيث يبدي املنتجون احملليون اهتماما بالغا بتسوية العديد من 

ائيا على السكن اهلش بإعادة  القضايا اليت مازالت تعيق مسرية التنمية احمللية رغم التوصل بشكل مشجع إىل القضاء 

  .عائلة إىل سكنات اجتماعية جديدة تتوفر على شروط احلياة الكرمية 116ترحيل 

  )جهود معتبرة للقضاء على السكن الهش:6-1

ا بفضل تعزيزها بعدة برامج هامة، خاصة منها وانطالقا مما سبق ذكره بلغت حركة التنمية احمل      لية أعلى مستويا

ائيا على السكن اهلش، وجتدر اإلشارة يف هذا  يئة اإلقليم ومحاية املدينة من الفيضانات، والقضاء  املتعلقة بالسكن و
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لس الشعيب البلدي الذي يسوده االنسجام التام متكن من التوصل إىل حمو ك ل آثار البناءات السياق إىل أن ا

دمي أكثر من  بناء فوضويا بعاصمة الوالية، مما أعاد بدون شك خلنشلة مجاهلا  50القصديرية والفوضوية، حيث مت 

  .العمراين املعهود نتيجة توحيد اجلهود وحسن التنسيق بني املنتخبني واملواطنني

  )مشاريع هامة لتحسين اإلطار البيئي للسكان:6-2

دف إعادة      الوجه الالئق للمحيط العمراين للمدينة تدعمت بلدية خنشلة بربنامج هام من شأنه دفع قاطرة  و

معات السكنية تشهد وضعا بيئيا  التنمية احمللية ووضعها فوق سكتها السليمة، خصوصا وأن خمتلف األحياء وا

يئة اإلقليم، ويف لقاء مع ''بييب متدهورا، وكان لزاما على املنتخبني احملليني السعي إلجياد احللول الواقعي ة ملشاكل 

لس الشعيب البلدي أكد أن البلدية كانت قد مرت بعدة مراحل متدهورة مست اجلوانب األساسية  عبيد'' رئيس ا

حلياة املواطنني، وأدت باملقابل إىل تدهور احمليط السكين والبيئي ملختلف أحياء املدينة جراء االنتشار الفظيع لألوساخ 

وأماكن رمي القاذورات جراء عدم احرتام املواطنني ألوقات رمي القاذورات، وملواجهة هذه احلالة تدعمت البلدية بعدة 

ائيا على العقبات الراهنة، ومن مث حتسني اإلطار احليايت والبيئي للسكان باإلضافة إىل  ا القضاء  برامج تنموية من شأ

  .مشاريع تنموية أخرى

  دم وساق بجل أحياء البلدية: )أشغال على ق6-3

من جانب آخر جتسدت وعود السلطات احمللية على أرض الواقع خبصوص حتسني وترقية اإلطار احليايت للسكان     

حيا مثلما كان قد أكد على وجوب حتقيقه وايل الوالية شخصيا خالل خرجاته امليدانية عرب خمتلف  68املوزعني على 

ت من مشاريع بالغة األمهية، تتعلق أساسا بتهيئة الطرقات ودعم شبكة إيصال املياه الصاحلة أحياء البلدية اليت استفاد

للشرب وقنوات الصرف الصحي اليت استفادت منها أحياء بوزيد، بوزيان، بوجلبانة، ابن رشد، النور، عرقوب إدريس، 

جويلية،  5سكن، حي  1200حي  حي األوراس، حي موسى رداح، عني الكرمة، الكاهنة واحلسناوي، طريق باتنة،
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يئة طرقات تعاونيات  1 اهدين ... إخل، حيث مت تعبيد ساحة السوق اجلديدة و نوفمرب، حي الكوسيدار، وحي ا

مالعب جوارية عرب أحياء املدينة، وبناء قاعتني لتدريس القرآن  8األمل الرياض وعباس لغرور، باإلضافة إىل إجناز 

يئة ساحة للعب حبي موسى رداح، كما مت تزويد أحياء الكرمي مبسجد خدجية، وق  299سم آخر مبسجد السنة، و

  والتعاونيات العقارية اخلالدية والضاوية باإلنارة العمومية وحديقة التسلية املستحدثة مؤخرا حبي موسى رداح 372و

  ) مشاريع إضافية لتخفيف االكتظاظ عن المدارس:6-4

ليت استفادت منها البلدية يف إطار املخطط العادي الالمركزي، فهي تتمثل يف توسيعات أما بالنسبة للمشاريع ا     

دج باإلضافة إىل جممعني  3.620.000,00جممعات مدرسية بغالف مايل قد ره  5وترميمات، منها توسيع 

 18.472.000,00مطاعم مدرسية بغالف مايل قدره  5دج و 31.024.000,00بغالف مايل يقدر ب: 

مدارس  4دج وترميمات متس  2.200.000,00بغالف مايل قدره :  2كنات إلزامية مدرسية وعددها دج وس

دج كما مت ختصيص مساعدات مالية لرتميم املدارس االبتدائية بغالف مايل  27.200.000,00بغالف مايل قدره 

  دج 44.000.000,00يقدر ب 

  : )إنجاز بالوعات وتجديد جل شبكات الماء الصالح لشرب6-5

يعترب قطاع الري من القطاعات اهلامة بالوالية، لذلك فقد أولته السلطات احمللية اهتماما بالغا، حيث مت تزويد       

 14كل سكان األحياء باملياه الصاحلة للشرب اآلتية من سد ''عدية ملدور'' وسد ''بن هارون''، كما مت تسجيل 

دج لتجديد قنوات املياه الصاحلة  55.440.000,00 عملية يف إطار برنامج اهلضاب العليا خصص هلا مبلغ

بالوعة المتصاص مياه  5000للشرب وإجناز جماريٍ  ملياه اإلمطار وبالوعات يف جل األحياء والذي بلغ عددها 

الفيضانات، وباملقابل تدعمت بلدية خنشلة مبشروع هام يتمثل يف إجناز سد كانال حلماية املدينة من الفيضانات بعد 

التهيئة العمرانية ال سيما يف األشغال املنجزة يف السنوات األخرية، واليت سامهت بشكل جلي يف دعم شبكة  تقييم
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صرف السيول واملياه اجلارفة بعد أن تبني عجز القنوات والبالوعات اليت حالت دون احتواء أزمة الفيضانات خاصة 

ا إسرتاتيجية جديدة بالنظر إىل توقعات حجم منها بقلب املدينة وطريق ''بابار'' وطريق ''العزار''، لت ندرج بشأ

الكوارث الطبيعية وماهلا من أمهية يف الدراسة املوضوعية وفق متطلبات املدينة بالنظر إىل التوسعة العمرانية والكثافة 

  .السكانية

  )مشاريع ضخمة ضمن مخطط التنمية:6-6

ا مشروع ضخم ومن جهة أخرى فإنه من بني أهم املشاريع التنمو       ا مدينة خنشلة يأيت يف صدار ية اليت تعززت 

الحتوائه على ثالثة أقاليم هي خنشلة وأم البواقي وتبسة، وهو مشروع مصنع خاص بإعادة حتويل وتصنيع النفايات ال 

على سيما منها املواد البالستيكية، حيث سيسهم يف تعزيز إمكانات الواليات املذكورة من ناحية، كما سيعمل 

إحداث ما يسمى بالتوازن الطبيعي كلما كان املسعى تنظيف احمليط ومحاية البيئة من التلوث، من ناحية أخرى فضال 

عن توفري أجواء وفضاءات مالئمة لقطاع السياحة. جتدر اإلشارة إىل أن أهم املشاريع املندرجة ضمن نسيج احلركة 

الوطين الرابط بني باتنة خنشلة أم البواقي عند املدخل الغريب  املرورية يتمثل يف مشروع حمول الطرق على الطريق

للمدينة، وهذا وفق دراسة تقنية تتماشى واملدن احلضرية، ناهيك عما يكتسيه هذا العنصر احليوي من أمهية بعدما  

افة إىل أمهية كل كلف الدولة أغلفة مالية معتربة، ويف ظل ندرة املياه الصاحلة للشرب ويف إطار دعم هذا املورد باإلض

من سد كدية ملدور وبن هارون اللذين مت دعمهما بإنشاء مكسب إضايف قد يقضي ال حمالة على أزمة املياه، مت إجناز 

مشروع لتصفية املياه القذرة اليت ظلت لسنوات عائقا أمام الثروة احليوانية والنباتية وحىت العنصر البشري، هذا األخري  

التنموي، وذلك بإنشاء فضاء يسمح بالراحة والتسلية إثر عدة عمليات تنموية مبحيط كان له جانب من املخطط 

   محام الصاحلني السياحي، حيث أجنزت به عدة حدائق للتسلية والراحة حسب ما توليه املنطقة السياحية.
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ومشاريع قيد الدراسة ضمن اآلفاق املستقبلية للبلدية ولعل مساعي القائمني على شؤون بلدية خنشلة مل تنته عند      

ذه البلدية  لس الشعيب البلدي ''بييب عبيد'' آفاق مستقبلية واعدة للنهوض  هذا احلد، بل هناك حسب رئيس ا

رتحة ذات الطابع احمللي، كما سيتم تعزيزها بأخرى قطاعية، مما قد تنمويا يف إطار مجلة من العمليات واملشاريع املق

يبعث احلياة بشكل يرقى إىل طموحات وآمال مواطين هذه البلدية، نفس اآلمال والطموح ومعلقة أيضا على مشروع 

ماعي آالف سكن اجت 8القطب العمراين اجلديد (املدينة اجلديدة ) الذي انطلقت به األشغال إلجناز ما يقارب 

  .إجياري، والذي بدون شك سيفك العزلة عن سكان خنشلة

سكن اجتماعي إجياري  3.540وحدة منها  6.558ستتدعم حظرية السكن هذه السنة خبنشلة بإجناز      

تسامهي حسبما علم من مديرية السكن والتجهيزات العمومية. وأوضحت املصاحل املعنية  186ريفي و 2.453و

جتماعي التسامهي ال يزال دون األهداف املرجوة جراء قلة الطلب عليه عكس السكن بالقطاع أن السكن اال

االجتماعي إلجياري الذي يعرف طلبات متزايدة عليه السيما مبدن خنشلة وقايس وأوالد رشاش واحململ. وترى من 

لس الشعيب الوالئي ضرورة توعية وحتسيس طاليب السكن ب أمهية هذه الصيغة من جهتها جلنة السكن والتجهيز با

السكن املدعم من طرف الدولة خاصة بالنسبة لفئة العمال واملوظفني الذين ال تتوفر فيهم شروط االستفادة من 

ألف دج شهريا. وتقرتح ذات اللجنة أن  26السكن االجتماعي املوجه للفئات الضعيفة الذين ال يتجاوز دخلهم 

دف ترقية وتشجيع البناء يوجه دعم الدولة كذلك إىل املستفيدين ال ذين ال ميلكون أكثر من قطعة أرضية واحدة 

الفردي احلضري والتخفيف من الطلب على السكن االجتماعي. كما نوهت نفس اللجنة بربنامج امتصاص السكن 

آالف مساعدة مالية موجهة  3سكن منها  6.800بتمويل  2009-2006اهلش الذي مسح ما بني سنوات 

ت القدمية وتعويضها بأخرى تتوفر على شروط السكن الالئق السيما باجليوب السكنية يف األحياء لرتميم السكنا

ا إىل سكنات اجتماعية إجيارية مبدينيت قايس وخنشلة   .الشعبية اليت مت ترحيل الكثري من الذين كانوا يقطنون 
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للقضاء على السكن اهلش، وذلك برسم آالف وحدة  3وتوجد كذلك حبوزة املصاحل املعنية حصة أخرى قوامها      

، حيث توشك عملية ضبط املستفيدين يف إطارها وذلك بعد اخلربة التقنية. يذكر أن والية خنشلة 2009برنامج 

 13ألف سكن حضري و 17ألف سكن منه قرابة  30إجناز أزيد من  2009إىل  1999شهدت يف الفرتة من 

سكن منه  6.430السكن والتجهيزات العمومية اليت أشارت إىل بناء ألف آخر ريفي، وذلك استنادا إىل مديرية 

وحدها رغم ما متيزت به سوق مواد البناء  2009سكن ريفي يف سنة  2.202بصيغة السكن الفردي و 2.480

   .من نقص يف اإلمسنت واحلديد

هكتارا)  114ة احلضرية اجلديدة (كما جتري حاليا أشغال إجناز مرافق و جتهيزات عمومية خمتلفة باملنطقة السكني      

بضواحي مدينة خنشلة حسب ما علم  من هيئات حملية معنية.  و بدأت معامل هذا القطب العمراين اجلديد املتاخم 

كلم من مقر عاصمة الوالية تتضح للعيان من خالل ورشات البناء املتمثلة يف إجناز    4لبلدية انسيغة على بعد  

سكنا ترقويا وسكنات وظيفية تابعة لعدة مصاحل  حملية إىل جانب  270صيغ منها سكنا من خمتلف ال 5.322

مقرات إدارية جديدة ،وتعرف هذه املنطقة اليت أدرجت كوعاء عقاري الحتضان مرافق أخرى ذات طابع  اجتماعي 

قات واألرصفة و إداري ضمن خمطط التوسع العمراين اجلديد استكمال شبكة أشغال البنية التحتية  كتعبيد الطر 

والصرف الصحي والتطهري واملاء الصاحل للشرب و شبكات اهلاتف  والكهرباء والغاز الطبيعي و احلماية من أخطار 

ذه املنطقة  اليت تعد امتدادا عمرانيا ملدينة خنشلة مقر الوالية استنادا إىل املسئولني  الفيضانات إلعطاء وجه يليق 

اجلارية أشغال إجنازها بنسب تقدم متفاوتة فتتمثل  إىل جانب ورشات قطاع السكن ،  يف  حمليني.  أما املرافق اإلدارية

بناء فرع للديوان الوطين لألوزان والقياسات القانونية  ومقرات للوكالة اجلهوية للعمل و مقر ملفتشيه العمل ومديرية 

مدرسة لصغار املكفوفني وقسم األشغال املؤسسات الصغرية واملتوسطة.  كما تتمثل هذه املشاريع أيضا يف بناء 

العمومية و مؤسسات تربوية يف خمتلف األطوار التعليمية  وعيادة صحية متعددة اخلدمات ومركز لبيع املنتجات احلرفية 

ذه املنطقة اليت سرتحل إليها العديد من  و اليدوية وغريها يضاف كل هذا إىل مشاريع أخرى هي قيد اإلجناز 
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طار االستفادة من السكن االجتماعي والقضاء على السكن اهلش  بعدة أحياء عتيقة باملدينة حسب العائالت يف إ

  توضيحات قدمها مسؤولون حمليون .  

  خالصة الفصل:

لم تكن عملية التعمير قبل سنوات التسعينيات مراقبة ، فان مو الديمغرافي والوتيرة العالية ادخال المدينة في 

صرت الخطوات والسياسات المتبعة على أدوات التهيئة والتعمير التي ال تسمح فوضى عارمة ، حيث اخت

بالممارسة العمرانية الجيدة ، وتسير األراضي مع الظهور في السنوات األخيرة لسياسة المدينة التي تعمل على 

  تسير ومراقبة مضبوطة 

قاء بإطار الحياة في أحيائنا السكنية وفي الوقت الحالي اإلعمال المتعلقة بالجانب الحضري هي من اجل االرت

ومدننا ، إضافة إلى القانون التوجيهي للمدينة الذي يسمح بممارسة المفاهيم الجديدة الخاصة بالمشاركة 

  والمشاورة.
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 مقدمة الفصل:

من الواقع أن املدينة عبارة عن تشكيلة متجانسة من اهلياكل واإلنشاءات املختلفة، يتفاعل بينها العنصر البشري، إن 

دف يف جمملها إىل املدينة يف جوهرها عبارة عن مركز تنشيط لوظائف اجتماعية متنوعة  ذات األسس املرتابطة واليت 

إجياد صيغة التنسيق والتكامل لتحقيق املنفعة العامة، وتعد مدينة خنشلة من املدن اجلديدة اليت أعطاها موقعها األمهية 

حيث تقع يف مشال شرق الوطن وبالضبط يف منطقة جبال األوراس على امتداد اهلضاب العليا الشرقية أين كانت 

لرابط بني الشمال  واجلنوب األمر الذي ساعدها على مواكبة احلياة االقتصادية اجلديدة، ولدراسة أي مدينة ا

 يستوجب حتديد طبيعة جماهلا والظروف املؤثرة واملتحكمة يف امتداده.

  تقديم مدينة خنشلة : 1

  :)01(لمحة تاريخية )1-1

ا إىل ما قبل احلقبة الرومانية، حيث تعد منطقة خنشلة من أقدم املناطق السكنية        باجلزائر حيث يعود تاريخ نشأ
ا حصنا عسكريا يسمح مبراقبة القبائل الثائرة واملتوافدة  "Mascula أطلق عليها الرومان أسم "ماسكوال ، وشيدوا 

  .ينة خنشلة من اجلنوب باجتاه الشمال املهددة ملصاحلها، ومازالت شواهد هذا التاريخ مطمورة حتت تراب مد

العالقة اليت كانت تربط الفينيقيني مبنطقة خنشلة ال تتعدى حدود العالقة التجارية  :المرحلة الفينيقية )1-1-1
  .وتبادل السلع

م ولكن  :المرحلة القرطاجية) 1-1-2 فقد استوطن القرطاجيون يف املنطقة واستفاد السكان األصليني من حضار
ابتداء من القرن اخلامس قبل امليالد فاعتمدوا على سياسة االستيالء، فكانت بداية خلالف بينها وبني اإلمارات 

  النوميدية.
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جبال ألوراس أين اختذت احلامية بلغ االحتالل الروماين يف خضم توسعاته إىل  المرحلة الرومانية:) 1-1-3
ا ومستها 123الرومانية "المباز" كقاعدة عسكرية هلا سنة  م، ومن خالهلا مت ضم مدينة خنشلة إىل مستعمرا

  امية الرومانية الثالثة "أوغست""ماسكوال" يف عهد احل

العسكري "جسريق"، فهدم عرفت املنطقة اإلحتالل الوندايل حتت قيادة احلاكم  :المرحلة الوندالية) 1-1-4
أمري املؤمنني  هـ عزم 77، ويف سنة "Beslisaire" م استطاع احلاكم534وخرب كل ما شيده الرومان ويف سنة 

"عبد امللك بن مروان" على تطهري مشال إفريقيا من االستعمار حيث استشهد على إثرها "عقبة بن نافع" على يد 
   "امللك الرببري "كسيلة

حيث دارت   1837اقرتب االحتالل الفرنسي من مدينة خنشلة عام  :االحتالل الفرنسيمرحلة ) 1-1-5
كمدينة عسكرية   1847، بعدها بدأ تشييد نواة مدينة خنشلة ألول مرة سنة 1879معارك مقاومة امتدت إىل غاية 

على تل مما شجع املعمرين إىل النزوح إليها خاصة من منطقة السهل القسنطيين نظرا خلصوصيتها الطبيعية  متمو ضعة
 ولتكون حي راقي أورويب املرجةحيث كان يطلق عليها خالل هذه الفرتة اسم  ،الفريدة (توفر املياه، األراضي اخلصبة)

نطقة فتشكلت نواة املدينة األوروبية القدمية ذات النمط بامل الفالحيةيقطنه املعمرين الذين استغلوا كل األراضي 
ا إىل يوم  نا هذا.الشطرجني، اليت مازالت بنايا

  دراسة الطبيعية: ال )1-2

يعد املوقع من أهم عناصر البيئة الطبيعية املؤثرة يف شكل وخصائص وإمكانيات أي إقليم حيث  الموقع: 1-2-1
  حيدد أماكن استقرار اإلنسان.

و ° 34شرق خط غرينتش وبني ° 08و°07تقع مدينة خنشلة على خط طول      الموقع الفلكي:) 2-2 -1
  مشال خط االستواء ويهم املوقع الفلكي يف دراسة املناخ.° 35
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 :S.R.A.T EST اخلريطة الطبوغرافية خلنشلة: املصدر:  1خريطة 

موعة الطبيعية مللتقى األطلسني ألتلي والصحراوي حيدها تقع والية خنشلة يف اجلهة الشرقية من       البالد ضمن ا
مشاال والية أم البواقي ومن الشمال الغريب والية باتنة واجلنوب الغريب والية بسكرة ومن اجلنوب والية الوادي ومن 

وضع على مدرج سفوح اجلنوب الشرقي والية تبسة. تتصف مدينة خنشلة خبصوصيات جغرافية متميزة ومتنوعة إذ تتم
السرذون"حيث توجد هذا األخري أعلى قمة يف يعقوب ،جبل رأس  جبال االوراس من الناحية الغربية"جبال أوالد

ا حماطة إىل غاية اجلنوب الشرقي بشعاب(شعبة القوالة، وشعبة 1700املنطقة بـ م" هذه اجلهة الغربية تتميز بكو
ا تعترب أيضا امتداد ا فهو على  متايورت...)كما أ السهول العليا لقسنطينة يف الشمال والشمال الشرقي. أما جنو

م من سطح البحر تقع 1130شكل سهول منبسطة باجتاه سلسلة النمامشة لألطلس الصحراوي تقع على ارتفاع 
الذي  88 الذي يربطها بوالية بسكرة واخلط 80الذي يربطها بوالية تبسة واخلط  32عند التقاء الطرق الوطنية رقم 

اهلا   .)1انظر الخريطة رقم ( يربطها بوالية باتنة حيث أن هذه الطرق تقطع املدينة فتغري من احملاور املهيكلة 
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  :بعد املدينة عن بعض الواليات

  

  كلم550العاصمة      كلم115 تبسه

  كلم105باتنة    كلم 220بسكرة 

 كلم48أم البواقي       كلم148قسنطينة 

  االداري:خريطة املوقع 

  
  مراجعة املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري ما بني البلديات،انسيغة،خنشلة ،احلامة  -: املصدر2خريطة 

بلدية اليت تضمها الوالية وتعد مركز إداري  21تعترب مدينة خنشلة مقر الوالية والبلدية وهي واحدة من بني      
من مساحة البلدية اليت تقدر  %57.95هكتار أي ما نسبته 1854تقدر مساحة مدينة خنشلة بـ . قيادي

فهي تعترب .من مساحة الوالية %0.32أي بنسبة  2كلم9715من مساحة الوالية املقدرة بـ 2كلم32مساحتها بـ
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ا اإلدارية الشمال  بغاي,من الشمال الشرقي : حيد بلدية خنشلة اصغر بلدية مساحة يف الوالية رغم ثقل مسؤوليا
  ارتقت  .الغرب بلدية احلامة, اجلنوب بلدية انسيغة احلامة,الغريب بلدية 

حيث كانت تابعة قبل ذلك إىل .1984مدينة خنشلة إداريا إىل مركز والئي خالل التقسيم اإلداري األخري عام 
 .)2الخريطة انظر( باتنة  و اقي، تبسةأم البو :ثالث واليات سابقا وهي

  
  

ا املبنية إذا فهو يعد  )الموضع:1-2-5 يعرف املوضع باألرض اليت تقوم عليها املدينة واملنطقة اليت تشغلها تكتال
عامال فعاال يف تعريف عناصر وأسباب قيام املدينة باعتبارها نقطة هامة يف تطورها وتوسعها. فتعد أهم عنصر لتكوين 

ا الذي ال يتغري بل ينبغي خصائصها العمرانية ألنه حيدد نوع الوظيفة اليت قامت من اجل يتطور  أنها املدينة فهو عنوا
والتكييف ألنه قد ينطوي على عوائق طبيعية متليها الطبيعة الطبوغرافية فيعيق التوسع  التالؤممن خالله ضمن قانون 

   .وعموما فاملدينة توجد على منطقة إسرتاتيجية سهلة التعمري، يف إحدى االجتاهات

  ملدينة خنشلة جوية: صورة 3خريطة
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من خالل دراسة موقع وموضع املدينة نستنتج أن ملوضعها إجيابيات إيجابيات وسلبيات الموضع:    )1-2-6
  وسلبيات متمثلة يف:

 :اإليجابيات   

ا تعد من املدن الداخلية اليت تقع مبحاذاة       وقوعه ضمن منطقة انتقالية بني الشمال واجلنوب (التل والصحراء) أل
يف عملية النقل واستقطاب التدفقات من خمتلف بلديات الوالية بواسطة شبكة  تعد كقطب والئي هام، خط التل

  وجمموعة من الطرق البلدية اهلامة منها: الوالئية و هامة من الطرق الوطنية

  88الطريق الوطين رقم       
  80الطريق الوطين رقم.  
  32الطريق الوطين رقم.       
  الطريق الوالئي رقمA05.         
  04الوالئي رقم الطريق.  
  :السلبيات  

ا بقيت على هامش العالقات احليوية اليت تربط بني خمتلف املناطق على املستويني        رغم حساسية موقعها إال أ
  اإلقليمي والوطين، مما أثر سلبا على واقع األنشطة االقتصادية للمدينة.

متضرسة وأقصى مشاهلا جببل املنشار وشرقا بواسطة واد بوغقال، إعاقة توسعها من الناحية الغربية بواسطة منطقة جبلية 
  ).03( انظر الخريطة رقم . مما وجه عملية التوسع جنوبا فكانت جد متسارعة
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  طوبوغرافية املوضع.:4خريطة
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م عن 1200م مبتوسط ارتفاع قدره1130تتوضع مدينة خنشلة على ارتفاع ) طبوغرافية المنطقة :1-2-7
م يف الشمال 1050وتضاريسها متفاوتة االرتفاع حيث يقل االرتفاع إىل أن يصبح اقل من ،البحرمستوى سطح 

م غرب املدينة 1150م تقريبا إىل 1110عموما ووجود انبساط يف اجتاه اجلنوب ولكن هناك ارتفاع يرتاوح ما بني 
ا الغريب فتعترب أكثر علوا وتضرسا يف املدينة.   إىل جنو

  :قسمنا املدينة من ناحية االحندارات إىل أربع احندارات :دراسة االنحدارات ) 1-2-8

  هذه الفئة متثل األراضي األكثر مالئمة للبناء والتعمري وهي تشكل املساحة      ):%5-0:(الفئة األولى
 .هذين االجتاهنياألكرب يف مدينة خنشلة خاصة يف اجلهة اجلنوبية والشمالية الشيء الذي أدى إىل توسع كبري يف 

  هذه الفئة متثل أراضي مالئمة للبناء والتعمري وملد الشبكات وهي تشكل      ): %10 -5:(الفئة الثانية
  .مساحة قليلة يف مدينة خنشلة حيث ترتكز خاصة يف اجلهة الشرقية بنسب ضئيلة

   وجندها بشكل كبري يف الناحية ذه الفئة تعترب صعبة الجناز املشاريع عليها ه  ):%15- 10(الفئة الثالثة
  .الغربية ملدينة خنشلة

   هذه الفئة ومن االحندارات غري صاحلة للبناء والتعمري وهي ذات تكاليف مرتفعة   ):%15اكبر من (الفئة الرابعة
ا غري مكلفة ماديا كما ،الجناز املشاريع عليها تستفيد املدينة إذا فأراضي املدينة مالئمة للتعمري خاصة يف اجلنوب إذ أ

   04رقم  الخريطةانظر (.)لغقاواد بو( من االحندار الشرقي يف تصريف املياه املستعملة مباشرة إىل

إن للخصائص اجليولوجية لألرض احلضرية آثار مباشرة على التخطيط العمراين فهي  :التركيبة الجيولوجية)1-2-9
بارتفاعها ومساحتها كل حسب الرتكيب اجليولوجي لألرض حتدد مدى صالحية األراضي الستقبال خمتلف البنايات 

اليت توضع عليها املشروع فهي مؤشر لتحديد االرتفاع الراسي للبيانات ومد الطرق وحتديد مناطق التوسع كما 
االنزالقات وكل له مدلول على ضمان سالمة املباين ومحاية  تساعدنا على حتديد مناطق االنكسارات والفوالق و

  .السكان

ومن خالل ملعطيات الطبوغرافية واجليولوجية للمنطقة متكنا من حتديد ثالثة أنواع  ) الدراسة الجيوتقنية:1-2-10
  :من األراضي حسب صالحيتها للتعمري
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  أراضي صالحة للتعمير(Terrain favorable)::  تقع هذه األراضي يف اجلنوب وبنسبة قليلة
- 0(باجلنوب الغريب باإلضافة إىل مشال املدينة حىت جبل املنشار وهي أراضي متتاز باالحندار الضعيف يرتاوح بني 

ــا اجليولوجي املتمثــل يف توضعات الزمن الرابع%) 05 ــة تركيبهــ ــ ـــى مالئمـ   .باإلضافة إلـ
  أراضي متوسطة الصالحية(Terrain moyennement favorable)::  تقع هذه

األراضي خاصة يف اجلنوب الشرقي من املدينة على طريف واد بوغقال الذي حيد املدينة من الناحية الشرقية، وتتميز 
ا ذات عمق يرتاوح بني  %) 10-05(وكذلك فهي ذات احندار متوسط بني )  م04-02(هذه األراضي بتخددا

 .بعض املناطق، ومتتد هذه األراضي إىل الشمال الشرقي للمدينةيف % 15وقد يصل إىل 
  أراضي غير صالحة للتعمير(Terrain dèfavorable)::  متتد هذه األراضي على العموم يف

اجلهة اجلنوبية الغربية وبعض املساحات الشرقية للمدينة خاصة تلك اليت تقع جبوار واد بوغقال وبعض املساحات 
، وتعترب مناطق ذات طبيعة %20األخرى يف اجلهة الشمالية الشرقية للمدينة وهي مناطق ذات احندارات تفوق 

  .) 04ظر الخريطة رقم :( ان.جيومورفولوجية متموجة

  خنشلة الیة لو CTC مصلحة المراقبة التقنیة للمباني :المــــصدر                                    

                        05:خریطة رقم
  والیة خنشلة 

 مدینة خنشلة

 الدراسة منطقةحدود 

 طــــــــــــــریق
 مرتفعات جبلیة

 ارضي صالحة لتعمیر

اراضي متوسطة 
 الصالحیة

 ةأراضي غیر صالح
للتعمیر
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  :الدراسة الهدروغرافية ) 1-2-11

بالنسبة للمياه السطحية فمدينة خنشلة حمدودة مبجموعة من األودية الدائمة اجلريان وأخرى ثانوية مؤقتة اجلريان      
  .وهذا ما يؤدي مستقبال لعرقلة عملية التوسع العمراين للمدينة

 روافد حتد املدينة من اجلنوب الغريبيصب يف واد نقال له : واد متايورت.  
 دائم اجلريان يقع يف اجلهة الشرقية اليت حتد املدينة مباشرة وينتهي عند طريق عني البيضاء وهو : واد بوغقال

  .امتداد لواد بغاي
 عة وللذكر فانه ال توجد خطة ناج. حيد املدينة شرقا ويعترب جممع ملختلف الروافد اليت تتواجد مشاال: واد بغاي

   .للسيطرة على املياه املتاحة خاصة يف الفرتة الرطبة

  .يمثل الموارد المائية) 10الجدول رقم : (

  2012الدليل اإلحصائي لوالية خنشلة لسنة: املصدر

م وهي تغذي اغلب املصادر املائية باملنطقة 100املياه ذات العمق األقل من  أما بالنسبة للمياه اجلوفية جند     
م وهي مستعملة عن طريق 300إىل  100املياه ذات العمق ما بني فيما خيص  أما) عني فرينقال عني الكرمة(عموما

  .عرب كافة أرجاء املدينة آبار تنتشر

   .إذن فالشبكة اهليدروغرافية ملنطقة الدراسة مؤقتة اجلريان يف اغلبها واالستغالل يعتمد على املياه اجلوفية املعبئة

  

  

  

  الموارد المائية الجوفية 
عدد اآلبار   البلدية

  الكربى
كمية االنسياب 

  )ثا /ل(
عدد خزانات   )يوم/3م(الكمية 

  املياه
قدرة 
  )3م(التخزين

  19400  12  84211  558  31  خنشلة
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  .يمثل استعمال وتوزيع المياه المهيئة واستغاللها) 02الجدول رقم :(

املوارد املائية   يةالبلد
املهيئة 

  )عام/3هكم(

املوارد املائية 
املستعملة 

  )عام/3هكم(

  توزيع املوارد املائية املستعملة
التزويد باملياه الصاحلة 

  )عام/3هكم(للشرب 
التزويد باملياه 

الصناعية 
  )عام/3هكم(

السقي 
  )عام/3هكم(

  /  1.84  7.01  8.85  17.6  خنشـلة
  2012الدليل إلحصائي لوالية خنشلة :املصدر

  االرتفاقات:دراسة ) 1-2-12

 طبوغرافية املنطقة حيث جندها متضرسة بشكل شديد يف املنطقة الغربية  جندها تتمثل يف :العوائق الطبيعية
إذ "واد بوغقال"كذلك الوديان باجلهة الشرقية للمدينة. اليت هي عبارة عن مرتفعات جبلية غري صاحلة للبناء والتعمري

يتمثل يف املساحات اخلضراء داخل املدينة كذلك الغابات واليت  الغطاء النبايت،أما تعترب عائق لتوسع  البناء والتعمري
  .جندها بشكل مكثف يف اجلهة الغربية والشمالية الغربية للمدينة

 جندها تتمثل يف :العوائق االصطناعية  
  قطاعاتم متواجد يف عدة 30اخلطوط الكهربائية ذات الضغط املتوسط مما يستدعي ترك رواق محاية عرضه.  
  م150قنوات الغاز الطبيعي ورواق احلماية هلا عرضه .  
 املنطقة الصناعية املتواجدة يف مشال املدينة.  
  مشال املدينة 88جنوب املدينة و 80-32الطرق السريعة واملتمثلة يف الطرق الوطنية رقم.   
 املقابر 

  :لدراسة السكانيةا)2

  :التطور السكاني) 2-1

حيث يف نسمة 10891ب1954قدر عدد السكان عام  :1966- 1954األولى (مرحلة ال )2-1-1
املبعثرة قرب الثكنات العسكرية قهر املوجودة و نقل السكان من التجمعات الثانوية  املستعمر علىهذه املرحلة عمل 
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م أما بعد االستقالل شهدت املدينة هجرة عالية خنشلة قصد التمكن من مراقبتهم و  يف مدينة التحكم يف حتركا
و هذا راجع إىل التخريب و  املستعمرينمن طرف  املختلفةاألرياف من أجل االستفادة من التجهيزات  لسكان

ندين الدمار الذي خلفه املستعمر يف القرى و املداشر بتطبيقه لسياسة األرض احملروقة كما أن عودة املهاجرين و  ا
الزيادة يف عدد السكان ثالث مرات تقريبا حيث بلغ عددهم  ني أدى اىل اإلجباريني و إطالق سراح املساج

و هو معدل مرتفع جدا يف اإلحصاء األول % 8.04مبعدل منو سنوي قدره 1966نسمة تقريبا عام 27800
 .للجزائر بعد االستقالل

كنتيجة شهدت هذه الفرتة استمرارا يف النزوح الريفي   ) :1977 - 1966(المرحلة الثانية )2-1-2
ا الدولة ،  ملخلفات االستعمار كما استفادة املدينة يف هذه املرحلة من املخططات التنموية الثالثية الرباعية اليت سطر

  عديدة. عن جمموعة برامج للسكن وكذا بروز استثمارات اقتصادية 
شهدت يف هذه املرحلة املدينة امتيازات إدارية برتقيتها إىل      ):1987-1977:(المرحلة الثالثة )2-1-3

مالية و جتهيزات إدارية و خدماتية و استثمارات خصوصا البنية اعتمادات وما يتبعها من  1984مركز والية عام 
ز للخدمة التحتية ففي هذه الفرتة زاد االهتمام باملدن املتوسطة منعا مدينة خنشلة إىل املستوى املطلوب لتكون مرك

احمللية و كذا توفري مناصب الشغل من أجل امتصاص البطالة و التقليل  احمللية و اجلهوية و كذا تلبية حاجيات السوق
  حنو الشمال فتحسنت ظروف احلياة  من اهلجرة

حيث يستمر التوسع العمراين يف الناحية اجلنوبية وفقا      ): 2010-1987(المرحلة الرابعة   )2-1-4
زئة باإلضافة إىل العديد من ملخططات  التعمري و التهيئة فربزت أحياء بنمط السكن اجلماعي و احلصص السكانية ا

املرافق و التجهيزات الصحية و التعليمية إضافة إىل إقامة املركز اجلامعي الذي يتعدى جمال متوقعه خارج املدينة حيث 
سة بدقة و مع ذلك تبقى املظهر العمراين عشوائي و هذا الناتج التعمري يف هذه الفرتة على املخططات العمرانية مدرو 

 االجتماعية و املناخية . لغياب الدراسة البيئية

  :)2010 تقديرات – 1954( السكان عدد تطور) 2-2

تعترب الكثافة السكانية عامل مهم لتحديد درجة توزيع السكان على جمال املدينة عرب  ) الكثافة السكانية :2-3
مراحل تطورها والتعرف على الظواهر الناجتة عن هذا التوزيع فمنها نستطيع حتديد مدى استجابة السكان مع البيئة 

ونعتمد على العالقة التالية حلساب اليت يعيشون فيها ومقدار تفاعلهم معها، فتكون إما جاذبة للسكان أو طاردة هلم 
  الكثافة السكانية باملدينة: 
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ميثل الكثافة السكانية ملدينة ) 04الجدول رقم:(و  الكثافة السكانية = عدد سكان املدينة /املساحة اإلمجالية للمدينة
  .2012إىل 1966خنشلة من 

  يمثل الكثافة السكانية عبر السنوات: )04الجدول رقم:  (

  

  

    

  ةالطالب معالجة+  العمرانية التهيئة و التخطيط مديرية:المصدر

 حيث تطورها مراحل خمتلف عرب كبرية سكانية كثافة تعرف خنشلة مدينة أن نالحظ اجلدول خالل من     
ال استهالك مع السكانية الزيادة طردا تتناسب  جد كثافة وهي 2كم/ن 4858 بلغت 1998 عام يف حيث ا
 الوالئية املساحة إمجايل من %57.93 مساحتها شكلت حيث خنشلة ملدينة حمدودة اجلد باملساحة مقارنة مرتفعة

 الخريطة انظر( والتجهيزات املرافق خمتلف على لتوفرها أطرافها خمتلف مع املدينة شكلته الذي الكبري اجلذب مع
     ).06رقم

    

  )2الكثافة(نسمة /كلم  )2املساحة (كم  عدد السكان (نسمة)  السنوات
1966  34744  18.54  1883  
1977  49800  18.54  2686  
1987  71185  18.54  3839  
1998  90082  18.54  4858  
2002  98770  18.54  5327  
2004  102440  18.54  5525  
2005  105150  18.54  5671  
2007  101150  18.54  5455  

  5724  18.54  106126  2012جوان
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15002000 500 0100015002000 500 01000

 )06(رقم خریطة

  والیــة خــنشــلة

 مـدینـة خــنشـــلة

 جـــدا عالیة كثافة

 كثافة عالیة

 كثافة ضعیفة

 ةالطالبمعالجة  المصدر: مدیریة التخطیط +  

شش
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  من خالهلا نتعرف على القوة العاملة ومعدالت البطالة.  للمدينة:التركيبة االقتصادية ) 2-5

  األفراد الداخلون في القوة العاملة"السكان النشطون: )2-5-1

  2010-98-87عبر السنوات لفئة القادرين على العملنسبة السكان  يمثل )05الجدول رقم :(

  2010تعداد سنة  1998تعداد سنة   1987تعداد سنة   
عدد السكان في سن 

  سنة"59-15العمل"
31348  

  
47328  58896  

عدد السكان اإلجمالي 
  للمدينة"نسمة"

71185  90082  106126  

النسبة المئوية بالنسبة 
  "%لسكان المدينة"

44%  52.53%  57.33%  

  لبة. االمصدر مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية+انجاز الط              

على توايل  %57.33و %52.53 إىل %44من خالل اجلدول يتضح أن عدد األفراد يف سن العمل يزداد من 
  .2010- 98- 87السنوات 

ويالح انه  2010وهم الفئة العاملة وغري العاملة وهذا يف عام  فرد 58896بــ وقدر عدد السكان يف سن العمل 
  .يف العشرية األخرية   %57.33 --  %52.53ازداد من 

  أفراد القوة العاملة:وتنقسم الى: )2-5-2

  :من إمجايل عدد القوة العاملة %85.7فرد بنسبة  30850خنشلة تبلغ عددهم يف مدينة   العاملون فعال
  .2008للمدينة سنة 

  :وهي نسبة مرتفعة. %14.3فرد أعلى ما نسبته  5140بلغ عددهم يف مدينة خنشلة    البطالون  
  :هذه فئة ال تساهم بأي مردود مقدر عن طريق العمل املنتج وتتمثل يف النساء    أفراد القوة غير العاملة

من  %30.35بنسبة  40435املاكثات بالبيوت والطلبة اجلامعيني والفئات األخرى وميثل عددهم يف املدينة بـ
  إمجايل الناشطني.
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  :متثل هذه الفئة إمجايل األفراد دون سن العمل باألطفال واحملالني    األفراد الخارجون عن قوة العمل
 .%42.65أي ما نسبته  56834وقد بلغ عددهم  سنة60للتقاعد وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 

 التركيب الوظيفي للمدينة:) 2-6

  .2010توزيع أفراد القوى العاملة على قطاعات النشاطات االقتصادية الكبرى ) يوضح 06جدول رقم : (

  "%النسبة املئوية"  عدد العاملني  القطاعات االقتصادية الكربى
  0  0  الفالحة
  13.29  4100  الصناعة

  35.94  11090  البناء واألشغال العمومية
  11.05  3410  اخلدمات

  19.18  5920  التجارة
  20.51  6330  اإلدارة

  المصدر: مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية. 

من خالل توزيع السكان النشطني على خمتلف القطاعات االقتصادية الكربى مت معرفة القطاع االقتصادي املسري      
ا باإلضافة إىل العوامل املؤثرة وبالتايل  الوظائف السائدة باملدينة واليت من خالهلا حتديد مقومات النشاط االقتصادي 

  يف الرتكيبة االقتصادية للمدينة من خالل كل قطاع.

يعد قطاع الفالحة من امهم القطاعات اليت تساهم يف تطوير االقتصاد ، ورغم  الفالحة: األول) القطاع 2-6-1
  تمع اجلزائري ينتمي إىل طابع فالحي إال أن هذا القطاع غري موجود يف بلدية خنشلة.أن ا

على الرغم من احتواء املدينة على هياكل صناعية مهمة قادرة على استيعاب      الصناعة: الثانيالقطاع  )2-6-2
م مل يقدم هلم الكثري فيما خيص توفري مناصب الشغل  لسكان املدينة خاصة يف اآلونة عدد كبري من العمال إال أ

عامل مث ينخفض عدد العمال يف  1972حوايل  1984األخرية حيث بلغ عدد املستغلني بالقطاع الصناعي سنة 
  عامل. 4100 إىل 2010عام وازداد عام  3799ليصل اىل 2002عامل مث ارتفع سنة  1038ليصل  1998



  دراسة تحليلية لمدينة خنشلة                                                       الفصل الثالث:   

 75 

ذا القطاع سنة  :البناء واالشغال العمومية الثالثالقطاع ) 2-6-3  2173حوايل  1987بلغ عدد املشتغلني 
 أدىمما خالل املراحل السابقة من تطورها،  عامل ولكن بعد هذه السنة عرفت مدينة خنشلة توسع عمراين مل تعرفه

حيث  2005م مث ارتفعت نسبة املشتغلني سنة 1998عامل سنة  3556 إىلارتفاع نسبة املشتغلني بالقطاع  إىل
ويعد بذلك القطاع الثاين الذي يضم اكرب عدد من   2010عام  11090 إىلعامل ووصلت  8432بلغت 
  العمال.

الصحة التجارة والتعليم حيث  باإلدارةيشمل هذا القطاع املشتغلني  الخدمات والتجارة: الرابعالقطاع ) 2-6-4
وصل  ان إىلعامل  10272 إىل 1998عام مث يرتفع سنة  8649حوايل  1987بلغ عدد املشتغلني بالقطاع سنة 

املسيطرة على اكرب عدد ممكن من مناصب الشغل  األولاخلدمات القطاع  تعدو ،  عامل 15660 إىل 2010عام 
ا   األخريةارتفاع يف نسب البطالة خالل العشرية  إضافة إىل كود الكبريالر  أمامباملدينة وهو القطاع االقتصادي السائد 

  .%25أي ما ميثل  7590حوايل  2005وصل سنة  أن إىل

  .توزيع السكان عرب القطاعات احلضرية ملدنية خنشلة غري متوازن مما يؤثر على توزيع املساحات اخلضراء  
   فرد 30850 إىل2010أما اقتصاديا وصل عدد األفراد العاملني فعال باملدينة عام .  

)القطاع املسيطر على أكرب عدد من الناصب الشغل مبدينة خنشلة  و يعد القطاع الثالث (اخلدمات والتجارة     
  عامل.15660حيث شغل 

  الخصائص العمرانية للمدينة:  )3

  ) التطور العمراني للمدينة: 3-1

السنة اليت أعطت فيها السلطات االستعمارية  1847كانت      :1962- 1830الفترة االستعمارية )3-1-1
  كان إشارة أوىل لبدأ تعمري املدينة واليت مثلت فيها بعد نواة مدينة خنشلة.اإلذن بإنشاء حصن والذي  

م انطالقا من هذا 1880أكتوبر  21م مت تعيني مدينة خنشلة بلدية خمتلطة تطبيقا لقرار 1880ويف سنة      
كرست هذه الفرتة لنزع وقد   رافق اإلدارية والعسكرية التاريخ بدأت عملية التعمري الفعلية للمدينة وذلك بإنشاء امل

األراضي خاصة اخلصبة وكذا املعمرين وهذا ما تطلب اجناز سكنات فردية يف قلب مدينة خنشلة حيث عرفت  ملكية
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ا والذي يعتمد يف أساسه على تقسيم اجلزيرات 1954مدينة خنشلة يف فرتة   lesم املخطط الشطرجني يف توسعا
ilots  اية الفرتة االستعمارية   ثالث عمارات وكانت موازية للجهة الغربية للمدينة.بناء واليت مت فيها إال يف 

يف بداية هذه الفرتة مل تعرف املدينة أي تطور ملحوظ      :1984- 1962فترة ما بعد االستعمار من )3-1-2
عرفت  1974ولكن مع بداية سنة ،وكان منوها حمدودا جدا بعد قليل من البنايات اليت تواجدت يف أطراف املدينة

وأيضا مدينة صناعية ،سكن يف جنوب املدينة 1788املدينة مشاريع مهمة يف إطار السكنات االجتماعية قدر بـ
  هكتار يف مشال املدينة. 58تربعت على مساحة قدر بـ

   م:1984الفترة ما بعد سنة )3-1-3

ويف ،ه الرتقية إىل هجرات سكانية ضخمةهي السنة اليت مت فيه ترقية مدينة خنشلة إىل عاصمة الوالية. وقد أدت هذ 
 جتاوز حميطها العمراين  هذه الفرتة عرفت املدينة عدة توسعات واليت كانت ضخمة ومستهلكة بذلك مئات اهلكتارات

ايل يف هذه الفرتة باحتوائه على  حتصيص ألجل  13سكن اجتماعي خلق حوايل  1077وقد متيز املخطط أ
  سكنات فردية واجناز املنطقة الصناعية.

ايل يف هذه الفرتة باحتوائه على  م:1994- 1984الفترة الممتدة من )3-1-4  1077وقد متيز املخطط أ
  ل سكنات فردية واجناز املنطقة الصناعية.ختصيص ألج 13سكن اجتماعي خلق حوايل 

وقد عرفت هذه الفرتة الكثري من االهتمام ومتيزه باقرتاح عدد كبري من      م:2002 - 1994سنة  من )3-1-5
سكن تطوري وأيضا خلق  1030املشاريع اخلاصة بالسكنات سواء كانت اجتماعية، ترقوية، تسامهية ومتيزت باجناز

رخصة يف السنة  247مبعدل  1428بـ 2002إىل1998رخصات البناء احملددة من حتصيصات وقدر عدد  7
  وهذه الرخص تعترب كثرية جدا واليت أثرت على املساحات الشاغرة يف املدينة وامتلكتها كليا.

  هذا:إلى يومنا  2002مرحلة )3-1-6

ال العمراين حيث بدأت مرحلة إ       زالة بعض األحياء القصديرية منها حي عرفت هذه املرحلة حتوالت نوعية يف ا
الشابور غرب املدينة ، كذلك برجمة عدة برامج تنموية أمهها جتديد البنية التحتية للمدينة من طرق و 
الشبكات.....اخل و إنشاء مركز جامعي و مستشفى مشال غرب املدينة، اإلضافة إىل السكنات فقد عرفت املدينة 

  :مت خلق عدة مقرات للمديريات وكذا مركز جامعي باإلضافة إىل تطورا فيها خيص التجهيزات فقد
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   مسكن اجتماعي.2953التخطيط إلنشاء  
  مسكن تطوري. 983التخطيط النشاء 
   مسكن اجتماعي تسامهي 180التخطيط إلنشاء.  

مع  الدينية، حمافظةومن حيث املنشآت: مديرية الشؤون  الغابات، حيني جامعيني، مقر الوالية، حمطة الربيد، ا
  اإلداري، مديرية النقل.

( .مت اجناز خمطط توجيهي للتهيئة و التعمري خاصة بالبلديات : خنشلة و احلامة و انسيغة و اليت قاربت من االلتحامو 
  ).07: انظر الخريطة رقم
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  )07الخریطة رقم :(

 

  والیة خنشلة *

  * مدینة خنشلة

 

 

 

 

 

 

 مراحل التطور العمراني لمدینة خنشلة

قطاعات قدیمة                 
  المنشأ

حدود المحیط          
  العمراني

قطاعات حدیثة       
  المنشأ

  حدود القطاع          

 

 -  - 

    المــــصدر:

  مذكرة التخرج لنیل شھادة مھندس دولة في تسییر التقنیات

  الحضریة  *دور البنیة التجاریة في التسییر الحضري *

 مدینة خنشلة **حالة 
 36004800 12002400 036004800 12002400 0
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ومن خالل دراسة ومالحظة خريطة النسيج العمراين ملدينة خنشلة ميكن مالحظة ذلك التسلسل الزمين يف تطور   
  النسيج العمراين واملتمثل يف:

 :يأخذ الشكل الشطرجني اليت تقع ضمن املدينة الرومانية القدمية "ماسكوال" وحيث منط البناء      النواة المركزية
"مع وجود النشاطات التجارية يف الطابق األرضي R+2"و"R+1وهو يتكون من جمموعة بناءات ذات مستويني"

طبيعة النسيج غري انه يف السنوات األخرية عرف حتويالت متثلت يف عملية اهلدم وإعادة البناء مما اثر سلبا على 
  العمراين القدمي .

   جند البناءات ذات الطابع التقليدي اليت تتميز بالسكنات شبه ريفية    والشمالية الغربية:في الجهة الشمالية
  تتميز ببناءات متالصقة وشبكة طرق غري منظمة.

 :يتم التعمري فيها انطالقا من النسيج القدمي وعلى حماور الطرق الرئيسية، منط البناء يتميز    الجهة الجنوبية الشرقية
 بتجزيئات سكنية ،نشاطات.

 جند التوسع احلديث حيث نشمل برناجما كبري من التجهيزات السكنية باإلضافة إىل السكن   في الجهة الجنوبية
-حي الشابور(يثة والذي ينتج عن مسح وإزالة البناءات القصديريةاجلماعي مث جند البناء العشوائي املبين مبواد حد

  ).موسى رداح

أهم مالحظة ميكن استنتاجها هو أن هذا النوع من البناء أصبح يستحوذ على مناطق عديدة خاصة التجمعات 
  ).07انظر اخلريطة رقم  (.الشمالية والشمالية الشرقية مثل جتمع سونطراك، املقربة
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  المدینة القدیمة      

  إتجاه التوسع         

الحدود  

  العمرانیة

 )08خریطة رقم

  والیــة خــنشــلة

*مـدینـة 

  :المصدر

 معالجةمن     
 الطالبة
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   خصائص النسيج العمراني: )3-2

الية  واليت متثل خمتلف مدينة خنشلة تتميز       موعات ا مورفولوجيتها العمرانية بنمو عمراين متواصل والذي ميثل ا
  مراحل منو املدينة:

   النسيج االستعماري              ( Tissu Coloniale)   
     األحياء السكنيةLes Quartiers Résidentiels)  (           
      النسيج احمليطي)            (Tissu  Périphérique  

  توزيع السكن في المدينة )3-3-1

قطاعات عمرانية معتمدين على املعايري  إيلدراسة حمكمة قمنا بتقسيم املنطقة  إىلمن اجل احلصول أو الوصول      
   التالية:

 .ا   تاريخ إنشاء املساكن وشكلها وطبيعة بنايا
  الرئيسية والثانوية.حماور الطرق املهيكلة للمجال منها  
  ال إىل إن تكون القطاعات متجانسة مع التقسيم الذي جاء به املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري الذي قسم ا

  قطاع عمراين. 11
  مقاطعة. 145والذي قسم البلدية إىل  1998التقسيم الذي اعتمد يف اإلحصاء العام للسكن والسكان للسنة  
 اع عمراين (سكنية، إدارية، جتارية).الوظيفة السائدة يف كل قط  

   08انظر الخريطة رقم( .قطاعا عمرانيا 11و احلصول على وقد كانت نتائج التقسيم 
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15002000 500 0100015002000 500 01000

  حمام عمار)01(  

  ) السعادة02(  

  )السوناطیبا03( 

  ) طریق زوي04(

  ) المحطة05(  

  جویلة 5) حي 06(

  ) طریق باتنة07(

  ) موسى رداح 08(

  ) االوراس 09(

  ) طریق بابار10(

 ) المنشار11(

  والیة خنشلة 

 مدینة خنشلة 

 )08خریطة رقم(

 ةالمصدر : مدیریة التخطیط والتھیئة العمرانیة + معالجة الطالب

شش
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  ةمعالجة الطالب+ +مديرية التخطيط والتهيئة خنشلة 2012المصدر:المصلحة التقنية لبلدية خنشلة"سنة 

  جند كثافات متفرقة كما يلي: املنحىن من خالل 

   تضم كل من قطاع عمار وقطاع طريق باتنة إما قطاع محام  مسكن /هك. 41- 36بين كثافة عالية جدا
عمار فهو مركز املدينة وال توجد به فراغات غري مبنية، وطريق باتنة فمساحته صغرية وهو عبارة عن سكنات مجاعية 

  فقط.

  جند هذه الكثافة يف قطاعني مها السوناطيبة وحي احملطة، فقطاع  مسكن /هك. 35-  23 بين كثافة عالية
السوناطيبة كونه حيوي على جمموعة كبرية من السكنات اجلماعية وقطاع احملطة حي سكين بالدرجة األوىل حيث 

  سكناته كلها فردية ومرتاصة أين جند الفراغات مملوءة والشوارع ضيقة.

   قطاعات عمرانية: 5تشمل هذه الكثافة  مسكن/هك: 22- 4 بين متوسطةكثافة  

جويلية  5قطاع السعادة فهو حيوي جمموعة كبرية من التجهيزات العمومية وشوارعه كبرية وبه خدمات،أما قطاع      
  فهو حيوي على جمموعة من السكنات اجلماعية ومساحته غري ممتلئة وبه خدمات كبرية.

  قطاع بابار وطريق زوي. إىلأما قطاع االوراس فاغلب مساحته هي سكنات فردية وبه فراغات مل تبىن بعد إضافة 

  :إىلجند هذه الكثافة يف قطاعني مها موسى رداح واملنشار وهذا راجع  مسكن/هك: 4- 1بين  كثافة ضعيفة  
  .)09انظر الخريطة رقم(. كون املساحة املبنية صغرية جدا مقارنة باملساحة اإلمجالية للقطاع
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  كثافة عالیة جدا

  كثافة عالیة 

  كثافة متوسطة 

 كثافة ضعیف

15002000 500 0100015002000 500 01000

 )09خریطة رقم (

  * والیــة خــنشــلة

  *مـدینـة خــنشـــلة

 

  المصدر

مدیریة التخطیط 
 العمرانیة والتھیئة

  طالبة+معالجة ال
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ا. إن المساكن :( نمط)  ) نوعية3-3-3   توسع مدينة خنشلة كان له األثر الواضح يف تعدد أمناط املساكن 

انظر اخلريطة  ( وذلك حسب تاريخ إنشاء املباين وكذا املواد املستعملة يف البناء، أشكال الواجهات، حالة املساكن،
  ).10رقم 

  منيز هذه األمناط السكنية كمايلي: أنوسنحاول 

 يضم النمطني الفردي واجلماعي. النمط االستعماري  
 :جنده يف نواة املدينة أي القطاع احلضري األول"محام عمار" تتميز املساكن بطابع  النمط الفردي االستعماري

الفرتة االستعمارية له خمطط شطرجني واضح على معامل الطرق الواصلة بني  إىلمعماري استعماري، يعود تاريخ نشأته 
من هذا النمط وجنده خايل من تشكيالت مجالية"على عكس املنشآت والتجهيزات اليت خمتلف األحياء املشكلة 

حتتوي على تفاصيل مجالية ولكن يف الفرتة األخرية بدأ هذا الطابع بفقد خصائصه بفعل عمليات اهلدم وإعادة البناء 
 خبصائص ومميزات خمتلفة عن السابق.

 
 :النمط الجماعي االستعماري  

  يتموضع هذا النمط يف وسط املدينة، وتكونت هذه     

موعة السكنية من ثالث عمارات حيث جند أن غرفها    ا

  واحد فقط وتتكون  ورواق ضيق يسمح مبرور شخص ضيقة 

  من مخسة طوابق.

     

  

  )02الصورة رقم (

 ريط الفردي االستعمامالن
 ال

) النمط اجلماعي الستعماري03الصورة رقم (  

 التقاط الطالبة
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 :التحصيصات 

ختصيص ترتبع  36إنشاء  مت 2001-1985هو النمط األكثر انتشارا باملدينة حيتل اكرب مساحة، وبني سنيت      
وكذا جند منها يف اجلهة  ،هذه التحصيصات يف اجلهة اجلنوبية عموما تتموضعهكتار  400على مساحة تقدر بـ

  .عموما على واجهة واحدة حتوي الشمالية و تتميز هذه التحصيصات بفوضى عارمة إذ

  ):04الصورة رقم (    

  نموذج لتحصيصات مبنية   

  من التقاط الطالبة بطريقة فوضوي    

  

 

 :البناء الذاتي     
  يتموضع هذا النمط يف مشال طريق طامزة يف اجلنوب البناء التطوري: -

  الغريب للمدينة وهذا النمط يوفر وحدة النسيج العمراين  

  املتجانس، حيث جند أن الواجهة مبنية مبواد حديثة تعطي 

   ثالث طوابق. مجاال للمبىن، ويصل ارتفاعه أحيانا إىل طابقني أو

 وهو نوع من السكنات   الفوضوي: يالنمط الفرد 
  توسعت بطريقة غري قانونية تقع يف أقصى اجلهة 
 بالنسبة 1984عدالشرقية،يعود إنشاءها إىل ما ب، 
 حالة املباين من ،  احلضرية املهيكلة للمجال املعماريالسكنية فهي مرتفعة بالرغم من البنية  للكثافة السكانية

 متوسطة إىل جيدة.

  

من  الفوضوي يالنمط الفرد :06الصورة رقم
 التقاط الطالبة 
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 :وجنده يف بعض التجمعات يف اجلهة الشمالية الشرقية      النمط الفردي القصديري  

  .وكذا اجلهة الغربية بناياته عبارة عن أكواخ ومساكن

  

  

  

  

  الحديث: الجماعيالسكن الجماعي ونصف  

  م عرفت مدينة خنشلة الكثري من1974منذ سنة      

  مشاريع السكنات اجلماعية وكذا النصف اجلماعية ألجل  

ا بعد ترقيتها     إىلتلبية حاجيات السكان اليت تصاعدت وتري

  مقر والية، وتقع عموما يف القطاع الثامن "موسى رداح" وكذا

  )07الصورة رقم (    التاسع"االوراس" والعاشر طريق بابار 

املكثف على السكنات مل تعد النوعية مطلوبة بقدر الكمية والنمط  بسبب الطلبالنمط النصف جماعي          
 .اجلماعي هو السبيل الوحيد لتلبية هذا الطلب ويتكون من عمارات ذات أربعة طوابق

من  ٪ 21,82أي ما نسبته  هكتار 302,63تستحوذ التجهيزات على مساحة تقدر بـ      ) التجهيزات:4- 3
و هنا   )إمجايل مساحة املدينة ، و هي متثل خمتلف املرافق و املنشئات العمومية ( مدارس ، إدارات ، مراكز جتارية

  ).11انظر الخريطة رقم (. نالحظ نقص كبري يف توزيع خمتلف املرافق و التجهيزات على مستوى املدينة 

 

+من التقاط منوذج لنمط فردي قصديري :)05الصورة رقم(
  الطالبة



  دراسة تحليلية لمدينة خنشلة                                                       الفصل الثالث:   

 88 

  



  دراسة تحليلية لمدينة خنشلة                                                       الفصل الثالث:   

 89 

 التعليمية:التجهيزات ) 3-4-1

  يعترب قطاع التعليم من املرافق األساسية لكل جمال حضري     

  فهو مطلب اسرتاتيجي ألي خطة تنموية اجتماعية ، و 

  مؤسسة تعليمية للطورين األول  27بذلك املدينة توفر

  الثانوي فلها مؤسسة للطور الثالث ،أما الطور  12و الثاين ،

  ثانويات منها متقنني ، باإلضافة إىل مركز جامعي واحد ، و 

  من املساحة اإلمجالية للمدينة . ٪ 4,51هكتار أي  بنسبة  62,25منه فإن املساحة تقدر بـ  

  إن القطاع الصحي      التجهيزات الصحية :) 2- 4- 3

  االجتماعيله دور بالغ ملا له من أمهية يف حتسني املستوى  

  للسكان من خالل حتسني ظروفهم الصحية .بالرغم من 

ا تعاين مننقص كبري يف املرافق     أن خنشلة مدينة فإ

  و كذا اخلدمات لصحية كون مركز املدينة يعاين من استقطاب 

  خمتلف البلديات و بذلك جعل هذا العجز يتفاقم 

   أمههاوثالث عيادات متعددة اخلدمات توفر مدينة خنشلة على مستشفى واحد ، و مستشفى للوالدات واحدة.ت

 

 منوذج للتجهيزات التعليمية)08الصورة رقم(  
  لتقاط الطالبة 

منوذج للتجهيزات الصحية)09الصورة رقم(  

                                      
عيادة مزداوت انظر 

  ).10الصورة (
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تعترب االستخدامات التجارية من أهم االستخدامات باملدينة فهي هلا دور      التجهيزات التجارية : )3-4-3  
فعال يف تنشيط املدينة حلركتها االقتصادية ، فهنا نالحظ بعض النقائص اليت تبني لنا عدم وجود توازن يف متركز 

للمدينة ، و  قتصاديةاالاحملالت التجارية ، التهرب الضرييب، غياب املنافسة ، الشيء الذي أدى إىل تدهور الظروف 
 بذلك خلق قطاع جتاري هش للمدينة . 

و تضم كل املرافق و التجهيزات اليت تؤدي الوظيفة اإلدارية و األمنية  التجهيزات اإلدارية و األمنية : )4- 4- 3
ال .ترتكز أغلب هذه االستخدامات يف مركز الوالية ، يف  باملدينة ، فهي تلعب دور مهم و فعالية كبرية هليكلة ا

  مكتب إداري.      100وسط املدينة ، و يوجد باملدينة جممع إداري مهم يضم 

  

  

  

  

 اإلداري)منوذج لتجهيزات 12لصورة رقم(ا              )منوذج لتجهيزات االمنية11الصورة رقم(    

 التجهيزات الثقافية : )5 - 4- 3

  حتتوي املدينة على دار للثقافة واحدة و هلا ثالثة      

  إضافة إىل مركز تنشيط الشباب و مركز،أدوار

  للرتفيه العلمي ، و عموما فاملدينة تعرف نقص

 .كبري يف املرافق الثقافية   

 

 

 

  

  )منوذج لتجهيزات الثقافية13الصورة رقم(
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  تتمثل يف : التجهيزات الترفيهية و الرياضية : )6- 4- 3

مركب رياضي و ملعبني لكرة القدم األول بأرضية وسط املدينة و الثاين جديد خارج قليال عن املدينة ، إضافة      
 إىل قاعة و مسبح . 

 . 4تتمثل يف الفنادق املوجودة باملدينة و عددها   التجهيزات السياحية : )7- 4- 3

 التجهيزات الشعائرية و الروحية : )8- 4- 3

و  تتمثل هذه االستخدامات يف كل املقابر      
  مساجد  10حيث يقدر عدد املساجد بـ  املساجد 

  مقابر، واحدة استعمارية و الثانية للشهداء و 4وجود 

  .كان املدينة الثالثة لبين ميزاب و الرابعة لس 

                                                           

 التجهيزات الصناعية : )3-4-9

هذه املصانع ال تؤدي الوظيفة الكاملة االستعمارية،و تتمثل هذه التجهيزات يف املصانع اليت جاءت بعد الفرتة      
ا أغلقت لعدم توفر الصيانة الالزمة و غياب املنافسة  يف الفرتة احلالية هذه املصانع تعاين من حالة تدهور و  أل

 .غياب الصيانة و بذلك مت إغالقها 

 

 

 

 

 

 

ة و )منوذج لتجهيزات الشعائري14الصورة رقم(
 الروحية
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  ةمعالجة الطالب+       2006المخطط التوجيهي لتهيئة      والتعمير  المصدر
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   :) شبكة الطرق3-5-6

 :الطرق الوطنية 

 83طريق وطين رقم   -      88طريق وطين رقم   -

         32طريق وطين رقم   -    80طريق وطين رقم   -

 :وهي مصنفة كما يلي: الطرق الوالية  
 كم.9على مسافة  الرميلة –يربط بني قايس 01الطريق ا لوالئي رقم  
 كم.11على مسافة  88والطريق الوطين رقم  32الطريق رقم  
 كم.20بابار على مسافة-: يربط بني عني الطويلة03الطريق الوالئي رقم  
 كم.19.300: يربط بني خنشلة بغاي على مسافة 04الطريق الوالئي رقم  
  كم.59عني قيفل طامزة على مسافة -عني ميمون 88: يربط بني ط.و. رقم 05الطريق الوالئي رقم  
  كم.25طامزة على مسافة - يربط بني خنشلة: 06الطريق الوالئي رقم  
 كم.61.920الوجلة على مسافة -خريان-: يربط بني ششار07الطريق الوالئي رقم  
  كم.30: يربط بني ششار وسيار على مسافة 08الطريق الوالئي رقم  
 كم.70.120على مسافة  -فركان-سيدي ناجي-: يربط بني خنقة 09الطريق الوالئي رقم  
 حدود الوالية. - يابوس-دوفانة 88:يربط بني الطريق الوطين 45م الطريق الوالئي رق  
  فم الطوب.-حدود الوالية-أ: يربط بني يابوس45الطريق الوالئي رقم  
  بومحامة- 88يربط بني الطريق الوطين رقم  172الطريق الوالئي. 
 حدود والية باتنة.-أ: يربط بني املسارة 172الطريق الوالئي  
  كم.3.7فركان على مسافة  -أ: يربط بني قنديس149الطريق الوالئي رقم  
 :خترتق مدينة خنشلة ثالث طرق بلدية غري مرقمة وهي على التوايل:     الطرق البلدية  

    وهو يف حالة متوسطة  88طريق واحد يربط مدينة خنشلة حبمام الصاحلني ويقطع الطريق الوطين رقم
 وخيرتقها من الناحية الغربية.

    يربط مدينة خنشلة حبمام الصاحلني أيضا من الناحية الغربية وهو يف حالة متوسطة أيضا.طريق واحد  
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   .طريق واحد يربط مدينة خنشلة بفرنقال بلدية انسيغة من الناحية اجلنوبية الغربية وهو يف حالة غري جيدة 

   )     12خريطة رقم( 

  

  *والية خنشلة   

  *مدينة خنشلة   

  

 

 

 

 

 وطين طريق        

  طريق        

 خاصة بالوزن الثقيل       

 

 مدخل املدينة       

 

  احلدود          

  العمرانية للمدينةمديرية النقل+معاجلة الطالبة      :املصدر  

شش

15002000 500 0100015002000 500 01000
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الية والعمرانية     المساحات الخضراء: )3-6 ملدينة خنشلة وباإلضافة إىل   من خالل الدراسة التحليلية للبنية ا
، و اليت  للمساحات اخلضراء املعاينة امليدانية وجدنا نقص تام وعجز كبري يف تسيري املساحات اخلضراء وغياب كامل

. وهي غري كافية بالنسبة للمساحة اإلمجالية  2013هكتار حسب مصدر مديرية الغابات سنة  19.25تقدر بـ 
 للمدينة.

العشوائية اليت انتشرت وتطورت بطريقة  األحياءظهرت      العشوائية على مدينة خنشلة : المناطقانعكاسات  )6
ا    اخلدماتية واالجتماعية . وآثارهاعفوية يف غياب املراقبة ودون مراعاة قواعد البناء والتعمري وظهرت معها انعكاسا

 اثار على السكان:)6-1

 الدخل وتدهور الحالة المعيشية: انخفاض  

  .انخفاض مستوى التعليم وانتشار االمية :     

العشوائية ملدينة خنشلة بالنقص املستدمي يف اخلدمات االجتماعية واملرافق  اإلحياءتتميز  اثار خدماتية :) 6-2
ضروريات احلياة كاملاء للشرب والصرف الصحي ، كما جند  ادينتتوفر على  الضرورية حيث توجد مساكن كثرية ال

بعضها موضوع يف حماور  أنتعاين كثريا من التصدعات اليت تسبب تسربات املياه كما  األحياءالقنوات املوجودة يف 
ث وهذا النعدام الوقاية الصحية حي األمراضالطرقات مما جيعلها عرضة للتلوث مما يتسبب يف تدهور الصحة وتفشي 

بالنسبة لشبكة الكهرباء فان العديد من السكنات موصولة بطريقة غري قانونية مما يشكل خطر على  أما،  أصبحت
ا يعيشون يف حالة  األحياءذه  املهيأة واألرصفةعلى هذا انعدام الطرقات  وإضافةحياة السكان  ، مما جيعل سكا

  ء.ركة فيها وخاصة يف فصل الشتامزرية ، بسبب صعوبة احل

  اثار بيئية : )6-3

 : الزراعية اخلصبة الشبه حضرية لغرض مفرغات فوضوية  األراضياستهالك  انعكاسات على البيئة والمحيط
عملية ختمر وتفاعل ومنه انبعاث الغازات  إىلجلميع النفايات ، كما تتعرض النفايات املرتاكمة يف مواضع مكشوفة 

 اليت تذيبوها ومنه يتلوث املاء واهلواء  األمطارتدرجييا مع مياه  تنتقلاليت  واألمالح

إن عدم وجود خمططات عامة ملواقع البناء العشوائي حيدد فيها استعماالت األراضي  اآلثار التخطيطية:) 6-4
  واخلدمات ونظام احلركة والوصول وينعكس هذا سلبا على:
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  واالعتماد على املمرات واألزقة الضيقة. اخلدماتيةالبيئة السكنية من حيث صعوبة الوصول إىل املباين السكنية  
 .عدم توفر املرافق االجتماعية لعدم وجود فراغات مناسبة  
 .ازدحام املباين وعدم مراعاة شروط البناء يف التهوية  
 .انعدام املساحات اخلضراء والفراغات احلضرية  

  اآلثار العمرانية: )6-5

   كامل.استغالل األراضي املخصصة للبناء بشكل  
 .انتشار املباين اليت مت تنفيذها وفق طريقة عشوائية تفتقد إىل ابسط معاير البناء  
 .التلوث البصري  
 .عدم مراعاة اخلصوصية الداخلية يف املباين  
 .استدام مواد بناء رديئة منخفضة التكلفة خمالفة للمواصفات الفنية  

  اآلثار االجتماعية: )6-6

  االجتماعي.االنطوائية وعدم التواصل  
 .قلة اخلصوصية بسبب تالصق املباين يبعضها البعض  
 .ظهور أثار نفسية على األطفال بسبب حصرهم يف بيئة مغلقة  
   .انتشار اجلرمية وكثرة املشاكل االجتماعية بسبب انتشار البطالة وحالة الفقر  

  

 

  

   



  دراسة تحليلية لمدينة خنشلة                                                       الفصل الثالث:   

 97 

  خالصة الفصل :

حاولنا يف هذا الفصل دراسة خمتلف اخلصائص الطبيعية ، السكانية والعمرانية ملدينة خنشلة والتعرف على      

مكانتها ، وذلك من خالل موقعها العام الذي مييزها مما يسمح هلا أن تكون مؤهلة يف الدور االقتصادي ، كذلك من 

يجة للهجرة اليت كانت بسبب عدة عوامل منها وجود مشاريع حيث األمهية التارخيية ، يف الزيادة الكبرية لسكان نت

  وظروف حياة أحسن ، إضافة لوجود عوامل أمنية واقتصادية وسيادة قطاع اخلدمات .

أما بالنسبة لتحليل العناصر العمرانية والرتكيبة احلضرية فتبني عدم تالؤم متطلبات السكان سواء من الناحية      

أيضا الفوضى الناجتة عن االستهالك الغري عقالين للمجال و تدهور البيئة التحتية وكذا تنوع العمرانية واملعمارية و 

األمناط السكنية باملدينة ، وهذا راجع إىل عدم تطبيق أسس التنمية العمرانية املستدامة رغم أن هذه السياسة املوجودة 

  يف اجلزائر مأخوذة بعني االعتبار يف مجيع املشاريع.

قمنا بالتطرق يف هذا الفصل إيل أسباب انتشار السكنات العشوائية يف مدينة ومدى االنعكاسات اليت تأثر كما       

  ا على املدينة وهذا ما جعلنا ندرس املناطق العشوائية يف املدينة ونأخذ حي احلسناوي كحالة لدراستها.

  

  

  

 

s 
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  الدراسة التحليلية لحي الحسناوي:

  معايير اختيار الحي : )1

 .املوقع اهلام للحي حيث انه له عالقة مباشرة مع مركز املدينة 
  مسكن . 197ــ:األحياء اليت حتتوي على عدد كبري من السكنات العشوائية حيث قدر عددها ب أهممن 
 .نقص التجهيزات االجتماعية والثقافية وكذا حالة الشبكات القاعدية للحي 
  املشاكل االجتماعية واالقتصادية.اخنفاض املستوى املعيشي للسكان ومعانات السكان من  

  : الحسناويلمحة تاريخية لظهور حي  )2

تقسيم ظهور من خالل اخلرجات امليدانية  واملقابالت مع السلطات املعنية وكذا السكان القدماء هلذا احلي ميكن      
  فرتتني : إىلاحلي 

  نواة هلذا احلي الشعيب  أولظهرت  حيث ظهور هذه املنطقة يف فرتة الستينيات وميكن حصر  :)1رقم (المنطقة
 جزيرات على شكل خمطط شطرجني. 6وعددها يف هذه الفرتة بــ على شكل جزيرات مستطيلة   القدمي
 ) اية الستينيات ونتيجة  ):02المنطقة رقم للتحسن الطفيف الذي مس املدينة من حيث الظروف بعد 
للبحث التفكري يف اهلجرة  إىلم  أدى األريافية اليت كان يعيش فيها سكان ر املعيشية والصحية واحلالة اجلد مز 2ك

 01وهي عبارة عن امتداد للمنطقة رقم  02نطقة رقم ونتيجة عن هذه الظاهرة ظهرت امل أحسنعلى ظروف معيشية 
ا بالطول وهذا ما يعر  األوىلتقريبا نفس شكل جزيرات  املنطقة  أخذتمن اجلهة الشرقية حيث  قل ولكن متتاز جزيرا

 .)10( انظر الخريطة رقمداخل هذه املنطقة. احلركةسهولة 
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  الخصائص العامة لحي الحسناوي:)3

 الخصائص الطبيعية : )3-1
  موقع الحي : )1- 3-1

  

  ملوقع  15صورة جوية

  حي احلسناوي بالنسبة

اورة   لالحياء ا

Google earth 

  2017معاجلة الطالبة +

  والتعمري حي احلسناوي كما يلي :حيدد املخطط التوجيهي للتهيئة 

ومن اجلهة الغربية  06رقم حيده من الشمال القطاع العمراين  01 يقع حي احلسناوي يف القطاع العمراين رقم     
و من اجلهة اجلنوبية القطاع  02و من اجلهة الشرقية القطاع الغري قابل للتعمري رقم  04،05رقم  العمرانيني نيالقطاع

  02و القطاع العمراين رقم  02للتعمري رقم الغري قابل 

  )11(انظر اخلريطة رقم : لألحياءبالنسبة  موقع احلي أما

،حيده من اجلهة الغربية مركز املدينة ومن الناحية  )01رقم ( األرض" ضمن خمطط شغل احلسناوي  "يقع حي     
، وتقدر مساحة احلي  بــ: الناحية اجلنوبيةوحي يوسفي من الشمالية حي احلدائق و من اجلهة الشرقية واد بوغقال 

   . اإلمجاليةمن املساحة  % 0.86هكتار أي بنسبة  16
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واملميزات تسمح مبعرفة اخلصائص  املهمة اليتدراسة املوضع من بني الدراسات      الموضع: )2- 3-1
املشاريع حسب ما تسمح به الشروط الطبيعية من من اجل اختيار منط معني  ذلكملدروس و ا الطبيعية للمجال

  .للموضعوالبشرية 

الميكن االستغناء عنه يف عملية التعمري ،  إذدراسة عنصر االحندار ضروري جدا وهام ،  إن االنحدارات:)3-1-3
تقدر نسبة االحندار يف حيث ،  للتعمري بعد دراسة نسبة احندارها املالئمة األراضيمن خالله معرفة  ميكن حيث

  .يف اجلهة الشرقية %8 إىل 5يف الناحية الغربية للمنطقة ومن  %5 إىل 0منطقة الدراسة من 

التحاليل  أن إذحتدد قوة حتمل الرتبة من اجل اختيار املناطق الصاحلة للتعمري ،  :الجيوتقنة الخصائص )3-1-4
للصخور ، ومن خالل املناطق الصاحلة  الفيزيائيوالرتكيب على الطبيعة اجليولوجية  أساساتعتمد  لألرضاجليوتقنية 

حي احلسناوي يندرج ضمن املناطق  أنللتعمري والغري صاحلة للتعمري احملددة يف اخلريطة اجليوتقنية ملدينة خنشلة يظهر 
  الصاحلة للتعمري.

حي احلسناوي مكون من سكنات فردية وبعض السكنات اجلماعية حيث  إن الخصائص العمرانية للحي : )3-2
خطة حيث تتمتع هذه السكنات بتموضعها وفق  األخريةهاته  األرضيتغلب عليه السكنات الفردية ذات الطابق 

ا  أماعمرانية وهي اخلطة الشطرجنية  ذا مما يصعب التنقل داخل هيف ما خيص الطرقات يف هذه املنطقة ختتلف حاال
  .احلي ، كما يغطي احلي عدد قليل من التجهيزات العمومية 

 حيث من وذلك حالتها بتدهور حي احلسناوي يف املباين تتسم :للمنطقة والبيئية العمرانّية السمات)3-2-1
 ال حيث ، للمنطقة معماري طابع يوجد فال ، اجلمايل والشكل اإلنشاء ومواد واملرافق والصحية اإلنشائية املواصفات

 الساكن يقوم ،2م 200 - 100 بني ترتاوح صغرية قطع عن عبارة وتقسيمات األراضي ،للبناء أي شروط توجد
 تشييد بعملية للقيام احلرفيني أو املقاولني صغار يستأجر أو بنفسه بالبناء ويقوم اليد بوضع البناء مكان بتحديّد
 الشوارع ونظافة القمامة جلمع نظام يوجد ال أيضا املفتوحة، وللمناطق اخلضراء للمساحات املنطقة تفتقر .املسكن
يغلب على احلي طابع البنايات القدمية  وتلوث، كما أمنية أضرار عنه يتسبب مما القمامة حرق إىل األهايل فيضطر

  حد.ذات طابق وا
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  الدراسة السكنية لحي الحسناوي : ) 3-3

حيث تعود ملكيتها من ملكية ارض حي احلسناوي هي ملكية خاصة ( بالتوريث)  إن ملكية االرض :)3-3-1
عبارة عن ارض  األرضالسيد يوسفي صاحل، و كانت هذه  إىل السيد احلسناوي ومن اجلهة الشرقية إىلاجلهة الغربية 

عقود عرفية ، و من عن طريق على شكل حتصيصات من اجل التعمري  األراضيزراعية ،حيث قام هذان املالكان ببيع 
فيما خيص  أما،  مع سكان احلي فان هذه العقود العرفية مازالت سارية املفعول املشاورات و خالل االستمارة

استغلت من طرف الدولة مقابل تعويض  أراضياليت حتتوي على بنايات ذات الطابع اجلماعي فهي  األراضي
  ،وهذه السكنات هي بعقود ملكية رمسية.مايل

  نوع الملكية :)3-3-2

  ): نوع ملكية المساكن في حي الحسناوي07جدول رقم (

  النسبة  كراء  النسبة  خاصة  عدد المساكن  الحي
  2.05  18  97.94  857  875  الحسناوي

     ة+ معاجلة الطالب املصاحل التقنية للبلديةاملصدر:                                                        

  . 97.94بنسبة تقدر بـــ ملكية املساكن هي ملكية خاصة  أنمن خالل اجلدول نالحظ 

  مت كرائها من طرف مالكها.مسكن  18النسبة املتبقية واليت يقدر عدد سكناته بـــ  أما  

 وعوائق الحي : مؤهالت  
  لتدخل : كعامل اختيارهاكانت سببا يف   ومؤهالت تتمتع منطقة الدراسة بعدة خصائص المؤهالت  
   موقع احلي بالنسبة للمدينة. 
  .هو موضع ذو قابلية جيدة للبناء من الناحية اجليو التقنية واالحندارات املتوسطة 
  .يعترب امتداد ملركز املدينة من الناحية الشرقية 
 :العوائق   
   االحندارات الكبرية املوجودة من الناحية الشرقية تعيق توسع احلي بعض 
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   العمراين املتدهور فاملتجول داخل احلي غالبا ما حيس بامللل وان احلي عبارة عن كتل مبنية مغلقة  اإلطارنوعية
 تقطع عناصرها الطرقات. 

 22.51مسكن عشوائي أي بنسبة  197مسكن منها  875يوجد حبي احلسناوي  عدد المساكن :)3-3-3
  من جمموع مساكن احلي  %

  

  ) : الكثافة السكنية لحي الحسناوي 08جدول رقم ( الكثافة السكنية :)3-3-4

  م/هــالكثافة   المساحة/ الهكتار  عدد المساكن  الحي
  55  16  875  الحسناوي

  ةاملصدر: املصاحل التقنية للبلدية + معاجلة الطالب                                                         

ومن خالل اخلرجات م/هــ  55الكثافة السكنية عالية حيث بلغت  أن) نالحظ 8من خالل اجلدول رقم (     
 أووهذا نتيجة البناء الكلي وعدم ترك املساحات احلرة  أخر إىلختتلف من حتصيص  هذه الكثافة أنامليدانية نالحظ 

  املساحات اخلضراء.

، وهذا  املورفولوجيالحظ وجود تشابه كبري يف املظهر امليدانية  اخلرجاتمن خالل  مرفولوجية المساكن:)3-3-5
هذا التشابه خيلق ملل كبري  أنالوجهة املقصودة، كما  أوما خيلق صعوبة يف التعرف بشكل كبري على مناطق احلي 

هو حتديد املستوى االقتصادي  املورفولوجيةواهلدف من الدراسة ل داخل هذا احلي ، عند الشخص الذي يتجو 
  صورة واقعية حلي احلسناوي كما يلي : إعطاءالجتماعي لسكان احلي ، ويكون ذالك عن طريق 2كوا

    

  ) :16الصورة رقم (

 توضح التشابه الكبري املوجود بني السكنات
  من التقاط الطالبة
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     اإلطارالمبني والغير مبني :)3-3-6

، وكل شيء مبين يف والتجهيزات  السكناتاملبين والغري مبين من العناصر املهمة ملعرفة توزيع  اإلطارتعترب دراسة   
ال لدراسة الكثافة ومدى   أنفروض من امل آماكناملبين يف حي احلسناوي استحوذ على  اإلطار أن إذعليه، تأثريهاا

 رفع وحتسني املستوى املعيشي تساهم يف  التوقف و مساحات األطفاللعب  حاتاتكون مساحات خضراء ومس
استحوذ علي مساحة قدرت بــ املبين  اإلطار أنلسكان من الناحية البسيكولوجية ، ومن خالل دراستنا للحي توصلنا 

الغري مبين فقد  اإلطارفيما خيص  أما %92.6تقدر بــ بنسبة للحي أي  اإلمجالية املساحةهكتار ، من  14.51
 .اإلمجاليةمن املساحة % 7.4للحي أي بنسبة  اإلمجاليةهكتار من املساحة  1.49قدرت بــ استحوذ على مساحة 

  .) وهي كثافة عالية CES( 0.9من خالل النتائج املتحصل عليها من الدراسة قدرت الكثافة بــ 

     )12(انظر اخلريطة رقم 
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  المواصفات الخارجية :)3-3-7

 :مساكن حي احلسناوي هو السكن املظهر الذي مييز  أنمن خالل البحث امليداين الحظنا  نمط السكن
ندسة معمارية بسيطة أن، حيث  األرضيالفردي ذو الطابق   أيضاالذي مييز  ءوهو الشي.هذه املساكن تتميز 

  .املساكن العشوائية
  المساكن : مادة بناء 
 :أومكعبات  شكلاحلجارة على يف اجلهة الغربية يغلب على مساكن حي احلسناوي  مادة بناء الجدران 

 فيما خيص اجلهة الشرقية  آمامستطيالت يف بناء اجلدران ، 
  .فهي مبنية من الطوب 

  

ة ): توضح هذه الصورة مبىن يف اجله17الصورة رقم (
  من التقاط الطالبةالغربية وهي مبنية من احلجارة.

  

السكن يعكس القدرة املالية االقتصادية لصاحبه ، فكلما كان املالك ذو  إن     وطبيعة مواد البناء:نمط )3-3-8
، بنمط السكن سكنات حي احلسناوي  أغلبيةكان مسكنه يف حالة جيدة والعكس صحيح ، متتاز مستوى جيد  

ة من حيث املظهر. وهذا ما جعل احلي ككتلة واحدةالفردي ولكنها ختتلف يف املساحة ومواد البناء    متشا

من      مواد بناء السقف :)3-3-9
معظم  أنخالل اخلرجات امليدانية الحظ 

 بةبنس القرميدالبنايات مصنوع من  أسقف
فيما خيص السكنات  أما،  97.15%

فهي من  01+ ضيااألر ذات الطابق 
ــ  اخلرسانة املسلحة وتقدر نسبتها بـ

2.85%.  
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  يف احلي نوعان من املباين ومها نوعان :يوجد  :) دراسة المباني3-3-10

 :ــ:  إمجايلمن  % 99.4وهو النمط الغالب على احلي بنسبة  السكن الفردي عدد سكنات احلي املقدرة بـ
  )الخريطة رقم (كما هو موضح يفمسكن   875
 : يقع هذا النمط يف اجلهة اجلنوبية الغربية من احلي وهي حتتل نسبة ضئيلة جدا من      النمط الجماعي

   لعمال الرتبية .وخصصت هذه السكنات اجلماعية  %0.6السكنات املوجودة باحلي بنسبية تقدر بــ  إمجايل
 : بنسبة  األرضيذات الطابق بغالبية السكن الفردي ميتاز النسيج احلضري حلي احلسناوي   ارتفاع المباني

 .%2.85تقدر بنسبة  01+ األرضيذات الطابق السكنات  أما، 96.55%
  .) : يوضح ارتفاع المباني في حي الحسناوي09دول رقم(8نج

  
  2017افريل املصدر : حتقيق ميداين                             

  

  

  
  
  
  
  
  

عدد   الحي
  المساكن

عدد المساكن   عدد المساكن ذات الطابق االرضي
  ذات الطابق االول

عدد المساكن 
  ذات ثالثة طوابق

  
  الحسناوي

  
875  
  
  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  
843  
  

  
96.55  
  

  
25  
  

  
2.85  
  

  
07  
  

  
0.6  

  2017 افريلالتقاط الطالبة : املصدر         تبني حالة الواجهات السكنية يف احلي بني املتوسط و الرديئصورة  
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 حالة المباني : 
  ) : يوضح حالة المباني في حي الحسناوي:10جدول رقم(    

  حالة رديئة  حالة متوسطة  حالة جيدة  عدد المساكن  الحي

    الحسناوي
875 
 

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
25 
  

2.85% 653  74.62% 197  22.51% 

  2017 جلة الطالبة افريلاملصدر : املصاحل التقنية للبلدية + معا                
 حيث يقدر عددها بــاغلب املساكن يف حي احلسناوي ذات حالة متوسطة  أن) 22من خالل اجلدول رقم(     

مسكن أي  197ديئة بعدد يقدر بـــوتليها مباشرة مساكن ذات حالة ر  %74.62مسكن أي بنسبة تقدر بـــ  653:
مسكن أي بنسبة تقدر  25املساكن اليت هي يف حالة جيدة يقدر عدد مساكنها بــ أمان  %22.51نسبة تقدر بــن

  السكن ذات احلالة املتوسطة يغلب على حي احلسناوي. أنومن خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ  %2.85بـــ 
  
 : استعمال المساكن  

  استعمال المساكن في حي الحسناوي:) : 11رقم (الجدول 
  استعمال سكني تجاري  استعمال سكني  عدد المساكن  الحي

   الحسناوي
875  

  النسبة  عدد  النسبة  عدد
832  95.08%  43  4.91% 

  المصلحة التقنية للبلدية المصدر :                                                                
ـــ:  الوظيفة السكنية هي الوظيفة الغالبة يف احلي بعدد مساكن يقدر أنمن خالل اجلدول نالحظ  أي بنسبة  832ب

95.08% .  
 :املسكن ، من خالل  داخلحيدد معدل شغل املسكن درجة تزاحم  معدل شغل المسكن في حي الحسناوي

شخص/املسكن وهو ما يفوق املعدل  8معدل شغل املسكن هو  أناالستمارة واملقابالت مع سكان احلي توصلنا 
ـــ :د لوطين الذي حد8نا لة ئاملساكن حتتوي على عا أغلبية أنشخص / املسكن ، كما  6معدل شغل املسكن ب

 .ما اشرتكت عائلتني يف مسكن واحد داواحدة وقليل ج
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 3-4(  : الهياكل القاعدية  

املوجود يف اجلهة  عن طريق سد كودية املدوريتغذى جمال الدراسة  شبكة المياه الصالحة للشرب :) 3-4-1
اخلزانني املوجودان يف اجلهة  إىلمم 300القطر من خالله عن طريق قناة ذات الشمالية للمدينة والذي يتم نقل املاء 

احلي ، ويتم توزيعه داخل احلي عن طريق  إىلنقل املاء الذي بدوره ي 3م800تبلغ سعتهما  واللذانالغربية للمدينة 
ا مع املصاحل املعنية ( مديرية الري) مم60، 50، 40التالية:  األقطارقنوات ذات  ، ومن خالل املقابالت اليت قمنا 

نسبة ربط احلي بشبكة املياه الصاحل للشرب كلية ، لكن بعض هذه القنوات يعاين من التسربات نتيجة  أنتبني 
  .ينالعامل الزم

عملية تصريف املياه ومياه  أنتبني  01رقم  األرضحسب خمطط شغل  شبكة الصرف الصحي: )3-4-2
داخل مم ويتم جتميع هذه املياه  600،  300التالية: األقطارداخل احلي تتم عن طريق قنوات ذات  األمطار

م،اليت بدورها تنقل هذه املياه عن طريق قناة ذات 2.00×1.50×1.50التالية  األبعادذات البالوعة الرئيسية للحي 
بالنسبة حلالة هذه القنوات فهي تعاين من تصدعات   أما، حمطة املعاجلة املوجودة يف مشال املدينة إىلمم 800القطر 

   نوعية مواد هذه القنوات رديئة جدا. أنمع العلم كبرية نتيجة العامل الزمين 

الكهرباء من املنشات احليوية يف املسكن وهلا دور كبري ملا توفره من خدمات  إن شبكة الكهرباء : )3-4-3
احلي  أناملعنية تبني  اهليئاتمن خالل املقابالت مع و احلي ،  أوسواء على مستوى املنزل  واإلنارةاالستهالك املنزيل 

ذه الشبكة بشكل كامل ،   تكاد تنعدم  أوغائبة  اخلارجيةة إلنار  أنامليدانية الحظنا خراجاتنا ولكن عند موصول 
  اإلنارة. أعمدةاملشاكل اليت تعاين منها  أووهذا نظر للعيوب خاصة يف فرتة الليل 

هي الشريان الرئيسي لضمان احلركة بني خمتلف املراكز احلضرية ، وتنظم التوزيع ملختلف  شبكة الطرق :)3-4-4
، وتساهم يف ربط خمتلف التجمعات احلضرية داخل املدينة ، وضمان التواصل التجهيزات املكونة للمجال احلضري 

ا والسكان الوافدين  األمثل   . إليهابني سكا

ا   أنواعهاتصنيف وحتتوي منطقة الدراسة على شبكة من الطرق ميكن         كما يلي :وحاال
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  امن خالل اخلرجات امليدانية صنفا هذه الطرق على  : األوليةالطرق حسب ،كما هي مبينة يف اخلريطة   أولية أ
ا وعالقتها املباشرة  مبركز املدينة وهي    م.7 إىليف حالة جيدة حيث يصل عرض هذه الطرقات حركة املرور 

 : حالتها فهي بني  أمام ، 6ـــ قمنا بتصنيفها حسب حركة املرور وعرضها الذي يقدر ب األخرىهي  الطرق الثانوية
  .واملتوسطة والرديئة دة 2كاجلي
  ا األخريةقمنا باعتبار هذه    الطرق الثالثية عبارة عن ، وان اغلب هذه الطرقات  نظر للدور الذي تؤديه  ثالثة بأ

  .م وهي يف حالة رديئة جدا 5 إىلنات العشوائية يف احلي ، ويصل عرضها مداخل ،وتتواجد هذه الطرقات بالسك
  
  

التقاط  باحلي طريق رديء):21الصورة رقم (
  الطالبة

  
 :مواقف السيارات  
 لسيارات جيب أن ينجز حسب أي موقف  ل

يئة جيدة و  معاير دولية ، حبيث يكون يف مكان مناسب وان يتم اجناز املداخل واملخارج بشكل جيد، إضافة إىل 
  مثالية من حيث الكمية والكيفية للمعاير الدولية .

  ناحية مواقف السيارات نالحظ غياب تام هلا وهذا ما مسح لنا مبعرفة مايلي:من خالل حتليل منطقة الدراسة من  
 .أصحاب السيارات سواء السكان األصليني أو الوافدين جيدون صعوبة يف التوقف  
 ند مداخل السكنات أو فوق األرصفةنتيجة لغياب مواقف السيارات يلجا السكان إىل التوقف ع  
  : ممرات الراجلين  
يئة األحياء السكنية ، وهذا من اجل تسهيل حركة وتنقل السكان تعترب       ممرات الراجلني من العناصر املهمة يف 

  داخل األحياء وكذا تسهيل التبادل واالتصال بينهم ، من خالل جراجاتنا امليدانية حلظنا ما يلي :
 . عرض ممرات الراجلني املوجودة يف احلي ال يسمح بالتنقل بسهولة 
  املمرات متدهورة وهذا ما جيعلنا نفكر يف التدخل لتهيئة وحتسني هذه املمرات.حالة 
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املهمة اليت تعمل على تكامل املدينة وكذا الفضاء العمراين هي جزء من العناصر احلضرية التاثيثات الحضرية :)3-5
يئة املدن ، فهي واحدة من العناصر املهيكلة للطرقات ،  منطقة  الدراسة  أن، كما  واإلحياءوهي جد مهمة يف 

 .، املقاعد ، حاويات النفايات ، اللوحات االشهارية اإلنارةتعاين من نقص كبري يف كل من ، 

: كلنا نعلم انه جيب اللجوء إىل املساحات اخلضراء لتفسح المساحات الخضراء ومساحات لعب األطفال )3-6
ا تعترب سند قوي هليكلة النسيج والرتفيه على النفس وكذا التوازن الفيزيائي و البسيك ولوجي لإلفراد،إضافة  إال أ

احلضري ووسيلة للتطور احلضري وبالرجوع إىل جمال الدراسة نالحظ انه حيتوي على حديقة عمومية واحدة وهي  
ا بـ ا تعاين من اإلمهال  0.2حديقة مهيأة جزئيا ، تقع غرب حي احلسناوي واليت تقدر مساحا و هكتار ، كما أ

  الالمباالة من طرف البلدية وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع مساحة احلي.

  

  

منظر حلديقة حي  ):22الصورة رقم (
ا فضاء  احلسناوي  رغم أن احلديقة 
ا  خمصص للرتفيه خاص بالشباب ، إال أ
تنعدم من عناصر التهيئة من خالل تواجد 

  الطرق الغري املعبدة.  

     المنزليةأماكن رمي النفايات ) 3-7
من خالل خرجاتنا امليدانية واملقابالت اليت أجريناها مع السكان تبني أن النفايات املنزلية يتم مجعها يف الفرتة املسائية 

  من طرف  شاحنة البلدية املخصصة لرمي النفايات اليت بدورها تأخذها إىل املزبلة العمومية.

نارة داخل احلي إال أن هذه األخرية ال تؤدي دورها أو وظيفتها رغم انتشار أعمدة اإل اإلنارة العمومية:) 3-8
بطريقة عادية وهذا ما صرح به سكان احلي خالل مقابالتنا هلم حيث وجهه السكان مسؤولية هذا النقص إىل 

 املصاحل  البلدية املعنية.
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 املختلفة،حاجيات السكان  تلبيةمن خالل  وأساسيتلعب التجهيزات دور هام  التجهيزات والخدمات : )3-9
حيتوي  ، كما الرتفيهية قافية واالجتماعية وثومن خالل التحقيق امليداين وجدنا نقص التجهيزات واخلدمات خاصة ال

  كالتايل :احلي علي جمموعة من التجهيزات هي  

  تجهيزات تعليمية :  )3-9-1

  .مدرسة ابتيدائيةوتتمثل هذه التجهيزات يف 

  ) : 23الصورة رقم (

ملرافق التعليمية املوجودة ا إحدىتبني هذه الصورة 
  من التقاط الطالبة باحلي

  

  تجهيزات صحية :) 3-9-2

  هذه التجهيزات ممثل يف عيادة عمومية  إنحيث  

  ) : 24الصورة رقم (

من التقاط  العيادة العمومية باحليتبني هذه الصورة 
  الطالبة

  : تجهيزات دينية ) 3-9-3

هذه التجهيزات  أن الحظنامن خالل املعاينة امليدانية 
  ممثلة يف مسجد.

  ) : 25الصورة رقم (

  من التقاط الطالبة مسجد احليتبني هذه الصورة 
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  :ة يتجهيزات ادار ) 3-9-4

  .فان منطقة الدراسة حتتوي على مديرية الري يف ما خيص التجهيزات االدراية  أما 

 يتأثر إذ ،  يعترب عامل مهم جدا داخل النسيج العمراين للمدينة  الحسناوي لحي السكانية الخصائص )10 -3
وضع االقرتاحات عن  و بالتايل البد من الطرق له عند كل دراسة حتليلية من اجل حتديد احلاجيات وويؤثر فيها 

  .ريق عمليات التهيئة واالرتقاء ط

 ا مع السلطات املعنية حتصلنا على عدد سكان احليمن خالل املقابالت اليت قمنا  : السكان عدد )1- 3-10
نسمة وهي  106126ـــ:ب من إمجايل سكان املدينة الذي يقدر %6.77ساكن أي بنسبة  7190والذي قدر بــ: 

  .نسبة معتربة

تسمح دراسة الكثافة السكانية باحلي مبعرفة درجة تركز السكان يف احلي  :الكثافة السكانية في الحي ) 2- 3-10
من خالل تطبيق قانون الكثافة السكانية ( عدد السكان/ وكذا كيفية توزيعهم ، وعلى ضوء املعلومات املتحصل 

 ساكن / هــ وهي كثافة مرتفعة. 449كثافة قدرة بـــ: ال آنتوصلنا املساحة) 

  العمري لسكان الحي :التركيب )3- 3-10

  ) يوضح التركيب العمري لسكان الحي :12الجدول رقم :(

 % النسبة  عدد ( نسمة )  الفئات العمرية
0   -   14  2157  30  

15  -  39  3019  42  
40  -   59  1511  21  

+60  504  07  
  100  7190  المجموع

  املصدر : مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية                                                                  

 إمجايلمن  %42وبنسبة  3019فئة الشباب هي الفئة الغالبة بعدد يقدر بــ:  آنمن خالل اجلدول نالحظ      
  عدد السكان.
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  : التركيب النوعي 

  ) : يوضح التركيب النوعي لسكان الحي :13جدول رقم (

  اناث  ذكور  عدد السكان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  7190
3768  52.4  3422  47.6  

  المصدر : مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية.     

  داخل احلي متقاربة، مع تفاوت قليل يف نسبة الذكور. واإلناثنسبة الذكور  أنمن خالل اجلدول نالحظ      

  الدراسيالمستوى :  

  ) يبين المستوى الدراسي لسكان الحي :14الجدول رقم : (

عدد   الحي
  المتمدرسين

  الجامعي  الثانوي  المتوسط  االبتدائي

    حسناوي
2820  

  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
1709  60.6  349  12.4  282  10  85  03  

  مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية.المصدر :                                                                  
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0-14 15-39 40-59 60+

الفئات العمریة

عدد السكان

 ن تصنیف السكان حسب الفئات العمریة) یبی05الشكل رقم (
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ـــ:واليت قدرت  نسبة الفئة املتمدرسة أننالحظ       ، حيث تتوزع على عدد سكان احلي إمجايلمن  %39.22ب
كما هو موضح يف حيث كانت اكرب نسبة بالطور االبتدائي مث املتوسط مث الثانوي مث اجلامعي   األطوار،ختلف من

  اجلدول.

  

  التركيبة االقتصادية لسكان حي الحسناوي:)4- 3-10

  ): التركيبة االقتصادية لسكان الحي :15جدول رقم (

  البطالون  العاملون فعال  يف سن العملسكان   عدد السكان  الحي

   
  حسناوي

 
7190  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
4530  63% 2944  65%  1586  35% 

  ةمديرية التخطيط والتهيئة العمرانية + معاجلة الطالب املصدر:                                               

ــ:  أننالحظ  )15( :من خالل اجلدول رقم       السكان إمجايلمن  %63نسبة السكان يف سن العمل تقدر بـ
نسبة  أماالعمل ، من من جلمايل عدد السكان يف سن  %65عال قدرة بــنسبة السكان العاملني ف أنباحلي ، حيث 

، نسمة وهي نسبة مرتفعة 1586بعدد قدر بــ : السكان يف سن العمل أي  إمجايلمن  %35البطالني فقدرة بــ : 
  بعني االعتبار هذه النسبة عند كل عملية ارتقاء األخذلذا البد من 
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االبتدائي المتوسط الثانوي الجامعي
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 ) یوضح المستوى الدراسي لسكان الحي06الشكل رقم (
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 : توزيع المشتغلين عبر االنشطة االقتصادية  

  االقتصادية: األنشطةالمشتغلين عبر  توزيع ):16(جدول رقم 

  
  الحي

السكان العاملين 
  فعال

  مختلف النشطات  اإلداريون  الفالحون

 
  الحسناوي

 
2944 

 
  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
9  0.3%  853  29.1%  2082  70.6% 

                      

  معالجة الطالبة +المصدر : مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية        

  

 2082ميارسون خمتلف النشاطات بعدد يقدر بــ: اغلب سكان احلي  أن) نالحظ 16( رقم:من خالل اجلدول      
بنسبة  اإلدارةالعاملون يف جمال من جمموع السكان العاملون فعال يليه السكان  %70.06أي بنسبة تقدر بـــ: 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
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4500
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سكان في سن العمل العاملون فعال البطالون

التركیبة االقتصادیة لسكان الحي

العدد

 ) یوضح التركیبة االقتصادیة لسكان الحي 07الشكل رقم (
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بنسبة تقدر بــ:  الفالحيضئيلة السكان الذين ميارسون النشاط  بنسبةنسمة و  853 وبعدد يقدر بـــ:  29.1%
  نسمة. 9 بـــ:وبعدد يقدر  0.3%

  

  

  
 

 

  خالصة الفصل 

ا بالنسبة للمناطق العشوائية للمدينة خنشلة توصلنا إىل أن املدينة حتتوي على من  خالل الدراسة التحليلية اليت قمنا 
منطقة عشوائية تشرتك معظمها يف احلالة العمرانية وكذا التدهور سواء يف احلالة االجتماعية والثقافية واالقتصادية  19

  ينة .، وتتواجد معظمها بالقرب من مركز املد

  أما فيما خيص جمال الدراسة ( حي احلسناوي ) فيمكن حصر ما توصلنا إليه يف النقاط التالية :

  سكن عشوائي . 197مسكن منها  875يتواجد باحلي 
  99.4أغلبية املساكن املوجودة باحلي سكنات فردية بنسبة %. 
 .ملكية األرض هي ملكية خاصة ( بالتوريث) واملساكن بعقود عرفية 

یوضح توزیع النشاطات على السكان ) 08الشكل رقم (
 

 اعمدة بیانیة تبین توریع النشاطات على السكان من معالجة الطالبة 



 الفصل الرابع                                                                تقدیم حي الحسناوي 
 

 

119 

   مسكن / هــ . 55كثافة املباين عالية إذ قدرت بــ 
  : حالة املباين 

  .%22.51، حالة رديئة % 74.62، حالة متوسطة  % 2.85حالة جيدة    

 91.3 % . من السكنات العشوائية باحلي غري مهيكلة 
  نسمة . 7190قدر عدد سكان احلي بــ 
  أفراد / مسكن وهي نسبة عالية. 8معدل شغل املسكنة 
  نسمة / اهلكتار. 449كثافة سكانية عالية قدرت بـــ 
  وهي نسبة مرتفعة جدا.     0.9معامل شغل األرض باحلي يقدر بــ 
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  مقدمة الفصل:

ا شكل األرض  تعترب عملية االرتقاء احلضري من العمليات اليت حتتاج إىل دراسة عقالنية يندمج فيها ويرتبط 

،املباين، حالة املباين خمتلف الشبكات التجهيزات إلعطاء منظر جذاب ينعكس على املوقع وما حييط به إذ تليب هذه 

  سكنية. العملية وتساهم يف رفع مستوى السكان وكذا احلظرية ال

إن هذه العملية تعترب أداة فعالة من اجل االرتقاء باملناطق العشوائية  و تساهم يف حتسني البيئة احمليطة فعملية االرتقاء 

باملناطق العشوائية تلعب دورًا هامًا ومؤثرًا يف رفع مستوى السكان السكن وكذا التجهيزات وخمتلف الشبكات, و 

ذه املناطق العشوائية. لتحقيق ذلك ال بد من معرفة كيف   تتم عملية الربجمة و التنظيم لالرتقاء 

الطبيعية والسكنية والسكانية ، والذي استنتجنا  بعد التعرف يف الفصل السابق على مميزات احلي عن طريق الدراسة 

  من اجل حتديد عمليات التدخل وهي:ذلك احلي حيتوي على عدة مشاكل جيب معرفتها  أنمن خالله 

  :احلي  مشاكل )1

  معظم السكنات بعقود عرفية جيب تسويتها قانونيا. إنمن اجلانب العقاري  

 العمومية. لإلنارةالغياب التام  إىل باإلضافة الطرق رداءة  

  قدمها. إىلويعود ذلك شبكات الصرف الصحي رديئة  

  :مسكن /اهلكتار. 55كثافة السكنات عالية جدا حيث قدرت بـ  

  األطفاللعب  وأماكنغياب املرافق االجتماعية والثقافية الرياضية الرتفيهية.  

  سيئة وقليلة هي اليت يف حالة جيدة. إىلاملباين يف حالة متوسطة  

 .التشوه يف املظهر العمراين  

  الواجهات اخلارجية السكنية،( الوحدة  على مجيع املستويات زمةالالغياب الصيانة.(  
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  الثقايف واالجتماعي لسكان احلي.تدهور املستوى  

 ( هندسة معمارية بسيطة). التشابه الكبري بني البنايات  

 الكتل املبنية يشوه الصورة العامة للحي. لبعض تنظيم عشوائي  

  ممرات الراجلني. رداءة و السياراتغياب كلي ملواقف  

  طول اجلزيرات. بسببصعوبة التنقل داخل احلي  

 :)01(البرمجة )2

دف إيل  تنظيم و  انتقاء اإلجراءات املناسبة والوسائل املادية والبشرية والعقارية هي  التعريف: )2-1 العملية اليت 

كما جيب تسلسل وتناسق هذه األهداف مع إتباع مراحل تنفيذها من  الالزمة للوصول إىل أهداف مدروسة من قبل,

  حيث مراعاة التكامل و األولوية يف التنفيذ .

و الذي يعتمد على التخطيط و  مشاريع االرتقاء احلضريمن اجل برجمة  املساعدة على الربجمة :العوامل  )2- 2

  منها:بعض العوامل املساعدة نذكر  التسيري البد من إتباع

 .التعرف بشكل جيد ودقيق على املنطقة املراد التدخل عاليها  

 التدخل.عمليات  حتديد  

 .حتديد األجزاء املراد التدخل عليها  

  السكان. آراءتطبيق هذه التدخالت واخذ بعني االعتبار  

دف تنميتها هو  املناطقاملدخل املالئم للتعامل مع  إن معايير االرتقاء بالحي )3 العشوائية بسبب البناء العشوائي 

ا ، حبيث  لإلبقاءاملناطق يف حماولة  ذه االرتقاء احلضري على اهليكل والوظيفة كما هي إجراء التحسينات الالزمة 

  تطوير اجلانب االجتماعي واالقتصادي للسكان وكذا العمراين: إىلدف عملية االرتقاء 
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  املعايري التنفيذية التالية: من تطبيقولتحقيق االرتقاء جيب التحقق 

  قتصاديا.واصحيا واجتماعيا  احليحتسني املستوى العام لسكان  

  ك. احليالسكنية يف  األحوال وإصالححتسني  

  باملرافق العامة واخلدمات الالزمة. احليحتسني البيئة العمرانية وتزويد  

  على النحو التايل : باحليوحتدد جماالت االرتقاء 

 . االرتقاء بالكتلة املبنية  

 األساسيةبالبنية  االرتقاء.  

 .االرتقاء باخلدمات االجتماعية  

 .االرتقاء بالنواحي االقتصادية  

  :المعتمد عليها في عملية االرتقاء المبادئ )4

  التهيئة والتعمري. وأدواتاحرتام وسائل  

 هذه الدراسة من اجل استغالهلا عند  واجيابيات سلبياتبعني االعتبار الدراسات السابقة وهذا ملعرفة  األخذ

  تنفيذ املشروع.

  تغري  أداةتعترب عملية االرتقاء احلضري  ال هذه التشريعات أنعلما والتشريعية اجلزائرية  اإلداريةاحرتام اجلوانب

  .القوانني والتشريعات اليت تضعه موضع تنفيذ إىلاستندت  إذ إال واصال ح

 خاصة من حيث بعني االعتبار  أخذهااجلوانب اليت جيب  أهمالذي يعترب من  احرتام اجلانب االقتصادي ،

عىن أن العمليات املقرتحة جيب أن تكون عقالنية وغري مكلفة ، كما انه جيب آن تتماشى وإمكانيات مبالتكلفة 

  السكان.
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  مع  وأحسن أفضلنوعي حياة  إىلتكون عمليات االرتقاء تتطلع  أنحيث جيب مراعاة اجلانب االجتماعي

  إىلموجهة  املوجهة  تكون هذه أنذلك جيب  إىل إضافة، ومراعاة النواحي اجلمالية  واألمان األمنالرتكيز على حتقيق 

  كافة السكان .

 م لالرتقاء بالبنية  احرتام تطلعات السكان   :للحي ويكون ذلك من خالل  األساسيةوذلك مبحاولة تلبية متطلبا

 يئة ممرات الراجلنيت   .عبيد الطرق و

  إىل، باالضافة اصالح شبكة الصرف الصحي وشبكات املياه الصاحلة للشرب وكذالك اإلنارة العمومية 

ضراء ومواقف السيارات ومساحات اللعب وهذا من خالل املقابالت اليت ختتمثل يف مساحات  أخرىطموحات 

ا مع بعض سكان احلي    قمنا 

  الجهات المشاركة في عمليات االرتقاء : )5

تضعها اهليئة  للمشروعات اليت يشارك يف عملية االرتقاء أربعة جهات يتم تنظيم إعماهلا يف إطار الربامج الزمنية       

  هي:القومية لالرتقاء بالقاهرة التارخيية وهذه اجلهات 

    واهلدم  القطاع احلكومي املسئول عن الطرق واملرافق واخلدمات العامة ووضع نظم البناء وإعطاء تصاريح البناء

ا خالل فرتات التنفيذ    األمر الذي حيتاج إىل نظام خاص للتنسيق بني إداراته حىت ال تتداخل األعمال اليت يقومون 

  الربامج الزمنية اليت تضعها اهليئة . إطاراليت تتم يف 

   املتدهورة وذلك  أومبشروعات استثمارية يقيمها يف املواقع    قطاع االستثمار الذي يرغب املستثمرين يف القيام

 أونسبة من أسهم املشروع  بإعطائهمبالشراء منهم أو  أماملكيات األراضي يف هذه املواقع  أصحاببالتعاون مع 

ا مع كل مالك على حده على  ختضع هذه  أنباملشاركة يف املشروع بثمن األرض وهذه االختيارات ميكن التعامل 
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ا حىت تكون هذه املشروعات مكونا  آوقواعد اليت حتددها اهليئة املشروعات االستثمارية لنظم البناء وال تتفاوض بشأ

  عمرانيا متجانسا مع طبيعة املكان .

  إعطاء وأيضاالسكان وهم املعنيون بعملية االرتقاء وذلك من خالل مسامهتهم يف احلفاظ على املمتلكات والبيئة 

  ،من العناصر اليت متسها عملية االرتقاءألخذه بعني االعتبار علما انه العملية  جتاه رأيهم

   .أثناء عملية االرتقاء بإطارهم املعيشي ، مما حيتم علينا الكيفيات احملتملة للقيام بذلك إشراكهموذلك من خالل 

م وذلك وفق منهجية متكن السكان من املشاركة يف االرتقاء   التالية:السكنية وفق املراحل  ببنايا

  :الفاعلني.وذلك عن طريق مقرتحات السكان واالستماع إىل أراء خمتلف المشاركة في التصميم  

 المشاركة في التمويل واالنجاز:  

بصفة عامة واملشاريع املوجهة ملناطق التعمري العشوائي بوجه  يعترب العامل املايل من أهم مقومات مشاريع اإلسكان

على تصور تركيبة مالية  أساساتصميم عمراين لالرتقاء بالبيئة العامة للسكان يقوم  إىلالتوصل  خاص هلذا فان 

  .حسنة ويف املدة الزمنية املرجوة يساهم فيها السكان متكن من اجناز املشروع يف ظروف

  التسييرالمشاركة في:  

االنتهاء من األشغال وذلك بتشكيل جلة نقصد باملشاركة يف متابعة تنفيذ املشروع منذ االتفاق على القيمة املالية حىت 

   .حملني لنيمسؤو  متابعة  تتكون من ممثلي السكان و

   :خيارات عمليات التدخل لالرتقاء بالحي )6

توضح سلبيات واجيابيات نعطي صورة  أنومن خالل ميكن تتمثل يف التدخالت اليت ميكن تطبيقها على احلي      

  لبعض عمليات التدخل:

  في الحي: أشكالهالشاملة لكل السكن العشوائي بجميع  اإلزالة ) 6-1
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  :االيجابيات) 1-1- 6

  اختفاء التلوث البصري والتشوه العمراين  

  تنتج عن عدم احرتام قواعد البناء. اليت خطاراألتفادي  

  :السلبيات) 1-2- 6

  األسر إسكان إلعادةتكلفة كبرية .  

  سكن حادة. أزمةاملدينة تعاين من  أنما يف املدينة عل إسكان إعادةظهور مشاكل  

  الواقع: باألمرواالعتراف  زيادة أليترك الوضع كما هو مع وضع حد ) 6-2

  :االيجابيات )1- 6-2

  اإلسكان وإعادة اإلزالةتفادي تكاليف عملية  

  :السلبيات )2- 6-2

  العشوائية. املنطقةالسلبية اليت تشكلها  اآلثاربقاء  

  مبحاذاة مركز املدينة.خاصة انه بقاء احلي يف حالة تشوه عمراين  

  وغياب الرقابة والسيطرة. اإلسكانيعرب هذا اخليار عن فشل وعجز سياسة  

 إدخالمع  األخرىجزئية ختص البنايات الرديئة، واالحتفاظ باملساكن  إزالةوتكون  :بالحي عمرانيا االرتقاء )6-3

  .حتسينات عليها

  :االيجابيات )6-3-1

  ا .حل أوسط يتماشى مع القوانني والسياسة   املعمول 

   ، ا يعمل على تنميتها احلفاظ على الكتلة العمرانية باعتبارها ثروة قومية ذات قيمة اقتصادية كما ان االرتقاء 

  وزيادة قيمتها العمرانية.
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 .التقليل من تشوه املنظر العمراين بعد إزالة السكنات الرديئة  

 .ال الفارغ يف إقامة التجهيزات   استغالل ا

 معات القائمة بال شك عل اإلبقاء   .اإلزالة أسلوباقل تكلفة من ى ا

  :السلبيات )6-3-2

 .السكن العشوائي يفرض نفسه رغم مظاهره السلبية يف املدينة  

  املراقبة. آلياتيل جيب تفعيل اوبالت أخرىمناطق عشوائية  نشأتالتشجيع على  

  :مقترحات السكان لالرتقاء بحيهم )7

  واحملاورات مع سكان احلي توصلنا اىل بعض االقرتاحات لالرتقاء حبيهم متثلت يف :من خالل اخلرجات امليدانية 

  :األساسيةتقاء بالبنية ر اال)7-1

البنية األساسية وتتمثل يف شبكات الطرق والصرف الصحي واملياه الصاحلة للشرب وهي مهمة األجهزة واملرافق      

  من : األساسيةالبنية  إلعمالويتكون املخطط التفصيلي  احلكومية،

  :فيما يليتتلخص اقرتاحات التدخل على شبكة الطرقات  بالنسبة لشبكة الطرق :)7-2

  حركة املرور بشكل كبري على  وتأثرحتسني حالة الطرق وممرات الراجلني اليت يعاين احلي نقص كبري منها

  داخل احلي خاصة يف فصل الشتاء.

 .اجناز مواقف لسيارات خاصة باحلي  

 العمومية املعطلة باحلي اإلنارة أعمدة إصالح  

  :والصرف الصحي  بالنسبة لشبكة المياه الصالحة للشرب)7-3

 اين من التسربات وحماولة جتديدها وكذا صيانة شبكة مستوى الشبكة اليت تععمليات صيانة على  إجراء

  الصرف الصحي.
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  المساحات الخضراء:)7-4

 يئتها إعادةيف احلي ماعدا احلديقة العمومية وهي يف حالة مزرية جيب  خضراءمساحات  توجد ال.  

  الطالء ويكون التدعيم من طرف الدولة أوالتدخل على الواجهات من خالل الرتميم لبعض املساكن.  

  ومن بني اقرتاحات السكان أيضا : :االرتقاء بالخدمات )7-5

  الخدمات الرياضية:)7-5-1

ومت اقرتاح قاعة  وقت فراغهم يقضون فيهاماكن ألانعدام هذا النوع من اخلدمات حبيث يفتقد سكان احلي      

  الماكن لعب األطفال. باإلضافةأو ملعب على اهلواء الطلق رياضية متعددة النشاطات 

  الخدمات االجتماعية والثقافية:)7-5-2

ومن خالل ذلك مت اقرتاح مكتبة، دار هذا النوع من اخلدمات  إىلاحلي يفتقر  أنمن خالل الدراسة تبني      

  يف ظروف حسنة. أمورهممكتب الربيد واملواصالت وهذا قصد تسري  للشباب،

  :واألمنية اإلداريةالخدمات )7-5-3

احلضري نظرا للظروف االمنية الصعبة اليت يعيشها  اآلمنومتثلت هذه االقرتاحات يف اجناز فرع بلدي ، ومركز      

  سكان احلي.

  الخدمات التجارية:)7-5-4

  تفعيل وتدعيم هذا النوع من اخلدمات لالرتقاء بوضعية السكان من الناحية االقتصادية.     

  تمويل مشروع االرتقاء الحضري:لطرق  اقتراحات)8

االت اليت  أهممن  ، السكنعملية اجناز املشاريع السكنية وحتسني وضعية  إن      كاهل الدولة ، حيث    أثقلتا

كانت وملدة طويلة هي املتدخل الوحيد لتمويل السكن عن طريق اخلزينة العمومية ،والصندوق الوطين للتوفري 
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مناجل تدارك النقص احلاصل  املادية والبشرية  اإلمكانياتكل   تواالحتياط وبذلت يف ذلك جمهودات كبرية وسخر 

  .على مستوى السكن ، وحتقيق توازن بني عملييت العرض والطلب

االقتصاد احلر الذي يفرض على كل  إىللكن من التحوالت االقتصادية اجلارية واالنتقال من االقتصاد املوجه      

ووجب التفكري يف ميكانيزمات جديدة  الذايت ) التمويلمتدخل يف ميدان السكن البحث عن مصادر متويله بنفسه ( 

متويل فعالة تضمن التوفيق بني املستفيد من السكن من جهة ومصلحة اهليئة املسرية من جهة  ، والبحث عن مصادر

  . أخرى

خاصة عندما يتعلق الدولة تبقى كبرية  متابعةن الكن رغم ذلك ، ومهما كانت ميكانيزمات التمويل املقرتحة ، ف     

، وحتسني الفضاءات املبنية والغري مبنية ، ولذالك احلياة  بإطار اخلاص باالرتقاء املتعلقةذا النوع من املشاريع  األمر

  التمويل لضمان انسجام عادي االجناز املشروع: تنويع مصادرنرى من الضروري 

  اخلواص.املستثمرين  

 .اخلزينة العمومية  

  للتوفري واالحتياط.الصندوق الوطين  

 .البنوك  

 .اجلماعات احمللية  

 املختلفة. اإلدارات  

تكون على الشكل التايل  أننقرتح  احلسناوين متويل مشروع عملية التدخل لالرتقاء حبي اف األساسوعلى هذا      

  بدعم مايل من البنوك.املستثمرون يتحملون تكاليف متويل املشروع 

  .يئة الفضاءات اخلارجية تكون على عاتق مديرية البناء والتعمري   متويل عملية 

  تستقطب مستثمرين يتم متويل عملية اجنازها من طرف القطاعات التابعة هلا. التجهيزات املقرتحة واليت ال  
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   ما توكل هلا مهام تسري للتهيئة املقرتحة  األزمةثيثات العمرانية أدهن الت أعمالاليت تتكفل بتمويل  هيالبلدية

  املساحات اخلارجية بعد االجناز.

  مشاركة المستفيد:)8-1

  بالنسبة للسكان:)8-1-1

  يساهم السكان يف متويل األشغال املتعلقة بتعديل الواجهات وطالءها.     

  الجديدة:بالنسبة للخدمات والمحالت  )8-1-2

، مع التزامه بتهيئة وتسري حميط نشاطه مقابل التخفيض يف الرسم  حق االستفادة لصاحب املسكن أولويةمتنح      

  الضرييب .

  املدفوع من  األدىنا للمتعاملني اخلواص مع حتديد السعر االنتفاع  أولويةت تعطى ابالنسبة ملواقف السيار

  طرف املستعمل.

  : ير والصيانةياقتراحات التس)9

املتبعة  التسيريضمان جناح مثل هذا النوع من املشاريع يتوقف بشكل كبري على مدى فعالية ميكانيزمات  إن     

ري يوضعية التدهور ، ولضمان تس إىللدى عملية االجناز ، وذلك لتفادي العودة وطرق الصيانة واحملافظة عليها 

  يلي : احملسن بالنسبة حلي احلسناوي نقرتح ما اإلطاروصيانة 

 الذي يعتمد على التنسيق بني السكان ، املشرتك،  التسيرياملختار و املالئم لطبيعة املشروع هو  التسيري منط

  .واحد آناجلماعات احمللية ، املؤسسات العمومية واملتعاملني اخلواص يف 

  تباشر اللجنة املشرفة على عملية االجناز واملتكونة من ممثلني عن خمتلف اهليئات املتدخلة يف املشروع ، تبقى

  والقانوين لنشاطها. اإلداري اإلطارعلى ضرورة توفري  التأكيدوالصيانة ، مع  التسيري بأعمالمهامها كهيئة مكلفة 

  له مرد ودية وفعالية كبرية يف جمال التسيري. باعتبارهم طرف مهماالعتماد بشكل كبري على السكان  
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  كل جزء ممثل يتمتع   رأسيضم كل جزء جمموعة من السكنات ، وينصب على  جزأين إىليتم تقسيم احلي

التسيري والصيانة تلعب دور الوسيط بني السكان واللجة املشرفة على  أنجيب  األخريةة احلي ، هذه نبالعضوية يف جل

  :يلي هلذه اللجنة ما األساسية األدوارة املراقبة ، من بني نوكذا جل

 جيه السكان بضرورة احملافظة على احمليط والنهوض باحلي .و ت توعية و  

 على احلمالت التطوعية اإلشراف. 

 .يتم تقدمي التحفيز واملساعدات املادية لكل مبادرة من طرف السكان لالرتقاء بإطار احلياة  

  تكون  أنينبغي  إذوالتبليغ عنه يكون فوري ،  وتشخيص مظاهر تدهور ومواقع اخلللمراقبة كل التغريات

هذه اخلطوات اليت سبق ذكرها  إتباعومن خالل ، بشكل جيعل السكان يثقون فيها التقنية متعاونة  واإلدارةاملؤسسات 

 سيري وجناح املشروع إىل حدا بعيد.فإننا نضمن ت

  :القانونيةاقتراحات تحسين الوضعية )10

مجيع السكنات الفردية املوجودة باحلي بعقود عرفية مازالت سارية  أن إىل من خالل الفصل السابق توصلنا     

 بأمهيةتبليغ سكان احلي على انه جيب على املصاحل املعنية  ارتأينالتسويتها قانونيا  وكاقرتاح     .اآلنحد  إىلاملفعول 

ا املالك  ا تقيد التدخالت اليت يقوم  على هذه اخلطوة وتسهيل عملية احلصول على عقود ملكية قانونية من شا

دمي مسكنه دون علم املصاحل املختصة ، وهذا للحد من ظهور هذه الظاهرة يف املستقبل وبالتايل تصبح أي عملية 

ا السكان دون رخصة من املصاحل املعني ة تعترب غري قانونية وميكن أن يتعرض صاحبها إىل عقوبات آو بناء يقوم 

  صارمة.
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  اقتراحات التدخل على النسيج القائم:)11

    التدخل:تحديد عمليات ) 1- 11

االقتصادية  اإلمكانياتبصفة مباشرة على يكون بشكل عشوائي وإمنا يعتمد على  التدخل ال ةإن حتديد عملي     

ذا العنصر من اجل حتديد هذه العمليات  أوواملالية اليت متتلكها املنطقة    .املدينة وباليت جيب التقيد 

ا من اجل االرتقاء حبي احلسناوي ميكن حصرها       فيما هناك جمموعة من التدخالت واالقرتاحات اليت سنقوم 

  : يلي

 التجديد.  

 اهليكلة إعادة.  

 التهيئة. إعادة  

 الرتميم.  

  ( انظر خريطة مبدأ التهيئة ).  :التدخل على البنايات )1- 1- 11

ا من الناحية العمرانية نظرا للعدد امل      عترب للسكنات العشوائية اليت يستلزم علينا التدخل من اجل االرتقاء 

التدخل الذي سنقوم به على اليت تعيق  البنايات آووسنستعني بعملييت الرتميم والتجديد سواء على البناءات العشوائية 

  .سكن 207 بــ لعملية التدخلعدد السكنات اليت ستخضع ، وقدر عدد مستوى شبكة الطرق

 10 .سكنات ستتعرض للهدم وهذا من اجل عملية إعادة اهليكلة 

 197 : عشوائي من خالل التعرف على حالة هذه املساكن ميكننا القيام بعمليتني 
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  سكن من إمجايل السكنات العشوائية . 102ستمس عملية التجديد 

  سكن من إمجايل السكنات العشوائية . 95أما فيما خيص عملية الرتميم ستمس 

 وإزالةعن طريق طالئها  صيانتهابعملية االرتقاء حيث سيتم  بقية السكنات ليست معنية أنهذا ال يعين      

  ساكنوها. أحدثهاالتغريات العشوائية اليت 

  حد للمخالفات القانونية عن طريق سند مراسيم وقوانني حتد منها.وضع 

ا  رصفة :األالتدخل على  )2- 1- 11 باحلي  األرصفة أغلبية أنالحظنا من خالل اخلرجات امليدانية اليت قمنا 

ا التهيئة    .يئتها إعادةيناها جزءا من التدخل على احلي ويتمثل هذا التدخل يف طعأحيث أننا تنعدم 

موصلة بشبكة كل املساكن يف املنطقة السكنية  التدخل على شبكة المياه الصالحة والمستعملة:)3- 1- 11

، ولكن هذه القنوات تعاين هذه الناحية توجد مشاكل من  املياه الصاحلة للشرب وشبكة التطهري الصحي أي انه ال

  يلي: على مستوى الشبكات كماوعليه تكون أهم اقرتاحاتنا يف بعض أجزائها للسكان  انكساراتمن 

  لتفادي شرب املياه امللوثة من اجل احلفاظ على احلالة الصحية للسكان.اإلصالح والصيانة املستمرة للشبكة  

  من آهل املنطقة. يكونوا أن األحسنمن مؤهلني هلذه املهمة  أعوانختصيص  

ا تشل  أليعنصرا مهما تعترب شبكة الكهرباء   التدخل على شبكة الكهرباء )4- 1- 11 نسيج عمراين ، وبدو

  للطاقة يف املدينة. األولاملصدر  األوىلفهي بالدرجة معظم وظائف املدينة 

حتويل شبكة لذا نقرتح للتيار الكهربائي  احلي يعاين من االنقطاع املتكرر أنمن خالل مقابلتنا لسكان احلي تبني      

  من مزايا : الكهرباء من سطحية إىل أرضية ملا هلا
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 .زوال اخلطر على السكان  

  السريع.الكهربائية من الرياح واألمطار اليت تسبب هلا التلف  األسالكمحاية 

اليت  األمنيةالعمومية يف احلي وخاصة مع املشاكل  باإلنارةلالرتقاء      العمومية: اإلنارةالتدخل على  )11-1-5

  وهذا حسب أقوال السكان وبناءا على هذا نقرتح احللول التالية : سكان احلي منهايعاين 

  العمومية باإلنارةتزويد احلي .  

  التالفة. واألعمدةاملصابيح  إصالح أوصيانة   

ذه  شبكة الغاز: )6- 1- 11 كل املنطقة السكنية مزودة بشبكة الغاز هلذا ال يوجد نقص يف تزويد السكان 

  وكل ما نقرتحه هو االستمرار يف صيانة هذه الشبكة وهذا من اجل احلفاظ عليها. الشبكة،

حيتوي احلي على حديقة عمومية لكنها ال  ( انظر خريطة مبدأ التهيئة ). المساحات الخضراء : )7- 1- 11

  يلي: تؤدي وظيفتها بشكل عادي لذا نقرت ما

 يئة احلديقة العمومية املوجودة باحلي . إعادة  

 األرصفةجري على مستوى شالت.  

 املعنية املواطنني واملصاحل إشراكت املنزلية نقرتح فيما يتعلق بالتخلص من الفضال تجميع القمامة: أماكن)8- 1- 11

  عن طريق احللول التالية :للتخلص من النفايات واحلفاظ على نظافة احلي  أحسنمن اجل تسري 

 احلي . أجزاءمة يف مجيع وضع حاويات لرمي القما  

  هلا.ختصيص شاحنات تقوم جبمع النفايات بعد وضعها يف األماكن املخصصة  

  تكون يف الفرتة املسائية . أن األحسنحتديد وقت معني لرمي الفضالت املنزلية ، ومن  
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  رفعها من طرف  تكون يف الفرتة الليلية، حيث يكون أن األحسناحملددة ومن  األوقاترفع القمامة العمومية يف

  .الشاحنات املخصصة لذلك

  من اجل نشر ثقافة نظافة احمليط حبيث تكون البداية من املؤسسات الرتبوية خاصة املبادرة حبمالت توعية للسكان

  جلان األحياء . إىلاملدارس االبتدائية وصولنا 

هذا احلي يعيش يف عزلة   انأ إىلحي احلسناوي يقع يف موقع هام جدا  أنرغم  فك العزلة عن الحي: )9- 1- 11

وكذا حماولة منا لرفع املستوى االجتماعي احلي منطقة جذب  وجلعل ،كبرية نظرا للظروف املزرية املوجودة به 

اواالقتصادي قمنا باقرتاح جمموعة من التجهيزات اليت نرى  احلي وخلق احلركة  إدماجتساهم بشكل فعال يف زيادة  أ

  :فيما يليداخله حبكم قربه من مركز املدينة وميكننا حصر هذه االقرتاحات 

 املتمثلة يف : اإلدارية و تدعيم احلي ببعض التجهيزات الثقافية والرتفيهية  

 علماضروري  شيءبعض سكان احلي الذين يرونا انه  رأيفرع بلدي وهذا حسب حيث قمنا باقرتاح :  اإلدارية  .أ

اورة  األخريوظيفة هذا  أن   للحي.تعود باملنفعة حىت على األحياء ا

يف رفع املستوى الثقايف للسكان من خالل ترددهم على هذه  تعلب التجهيزات الثقافية دور فعال :الثقافية  .ب

  مع العلم أن هذه التجهيزات تقع يف اجلهة الشرقية للحي. .اجيايب يف احلي شيءاملكتبة اليت تعترب 

مكان مالئم التقاء شباب احلي فيه بدال من االلتقاء يف الشارع  خنلق أن باقرتاحنا أردنا     :الشبابدار   .ت

ا داخلها.من خالل  أكثرالذي جيعلهم يتقربون من بعضهم  الشيء    خمتلف النشاطات اليت يقومون 

  ) يوضح التجهيزات املقرتحة ومساحتها29جدول رقم : (

 أن) نقرتح GRILLE THEORIQUE DES EQUIPEMENTS JANVIER 1999 من خالل (

  تكون مساحات  التجهيزات على النحو التايل :
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احلي  أنتوصلنا من خالل الدراسة التحليلية للوضعية احلالية حلي احلسناوي  :التدخل على الوظيفة)10- 1- 11 

  . املدينةوجود عالقة مباشرة مع وسط تغلب عليه الوظيفة السكنية رغم 

من  وذلكللحي واملتمثلة يف التجارة  أخرىوظيفة  إضافةللتدهور االقتصادي الذي يعاين منه احلي اقرتحنا ونظرا      

  (انظر خريطة مبدأ التهيئة). متقاطعني داخل احلي. جتارينيخالل خلق حمورين 

  والتجهيزات املقرتحة.دينة هذا احملور يربط بني مركز امل أنحيث      : األولاحملور  

 اجلهة اجلنوبية للحي. إىليوجد حي احلدائق  أينميتد هذا احملور من اجلهة الشمالية      :احملور الثاين  

  .ا) يوضح طول ومساحة احملورين وكذا عدد احملالت املوجودة 30رقم:( جدول

  عدد احملالت  الطول * م *  ) 2م املساحة (  
  48  298  1800  األولاحملور 

  328  306  2200  احملور الثاين
  التدخل على مواقف السيارات : )11- 1- 11

يف تنظيم احلركة الدينامكية وتسهيل حركة التنقل والتوقف داخل احلي اقرتحنا مواقف السيارات  األمهيةنظرا      

وهذا  سيارة . 50 تقدر بــ : استيعاب ةوبقدر  2م750تدعيم احلي مبوقف للسيارات يرتبع على مساحة تقدر بــ 

  يساهم بتنظيم حركة وتوقف السيارات يف احلي .

  ومن هنا اقرتحنا خمطط مبدئي حاولنا فيه االملام مبقرتحات لالرتقاء باحلي ذلك يف شكل خمطط كالتايل:
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ا من اجل االرتقاء باحلي نقول  التوصيات: االقتراحات و)12 سامهنا يف  أننامن خالل التدخالت اليت قمنا 

عملنا يف  إذااحلي، وميكن القضاء على ظاهرة املناطق العشوائية التدهورات اليت يعاين منها  من املشاكل و اإلنقاص

  التالية :و التوصيات تطبيق مجلة من االقرتاحات 

 وبالتايل احلد من هذه الظاهرة. مري حمكياجلهود بني كل املصاحل املختصة بالعمران من تس تنسيق  

 السكان يف أي عملية تدخل . إشراك تفعيل و  

 عقود امللكية من الناحية القانونية تسوية .  

  آخرمحاية املساحات اخلضراء املوجودة واملقرتحة من أي استعمال.  

  ا تتحكم يف عملية  أنالعمل على تطبيق املخطط التنظيمي الذي يظم مجلة من املبادئ والقوانني اليت من شأ

  راقي.على نسيج عمراين  من اجل احلصولتسيري مشروع ووضعه على ارض الواقع 

  الفصل: خالصة

لقد حاولنا من خالل تدخلنا على حي احلسناوي، ببلورة مجلة من االقرتاحات إلعادة ترقية هذا احلي وهذا إلعطاء 

النواحي وبالتايل جعله كإطار حياة أفضل قادر على تصور نطمح لتحقيقه والذي يهدف إىل االرتقاء به من مجيع 

  تلبية االحتياجات اليومية لسكانه.

وتنا التأكيد على ضرورة حتقيق أهداف هذه التدخالت من خالل تطبيق مجلة من التوصيات واليت تتمثل يف توعية 

ري عوامل النجاح اليت تأيت من السكان على ضرورة احملافظة على احلي وإشراكهم يف حماربة هذه الظاهرة من اجل توف

م و اآلراء التقنية اليت تقرتحها البلدية وكذالك ضرورة مراقبة عمليات البناء وردع  اجلمع بني احللول النابعة من رغبا

املخالفني لقوانني التعمري من طرف اهليئات املسؤولة ، كما جيب االهتمام بالدراسة العمرانية لتخطيط املدن للرفع من 

 احلياة احلضرية وحتقيق االستغالل األمثل للمجال . قيمة
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  خاتمة عامة :

ي  وي ف كن الفوض اھرة الس ر الإن ظ ورت عب باب ،و تط روف و أس دة ظ ة لع رت نتیج ة ظھ مدین

یج  تالل النس ویھ و اخ ي تش بب ف ا تس كنیة ،مم رة الس ن الحظی را م زءا كبی ذلك ج ة ب ان مكون ان و المك الزم

دیم  د التق ث بع ري ، حی ا الحض ى مكوناتھ رف عل ا التع ن نتائجھ ت م ي كان ة الت ا العام ل بمالمحھ والتحلی

  الحضریة ،و نمط تنظیمھ داخل المجال ،مع تحدید شكل العالقة الوظیفیة السائدة .

ا   د مكنتن وازن ،وق ق نسیج حضري متكامل و مت و قد حاولنا في بحثنا ھذا محاولة الوصول إلى خل

  لى الوصول إلى النتائج التالیة :دراسة مختلف مراحل ھذا البحث إ

  أغلبیة األحیاء الفوضویة الموجودة تقع داخل النسیج العمراني لھا . -  

  األحیاء الفوضویة عبارة عن خلیط بین البنایات الصلبة و الھشة أو أحداھما . -  

ىحسناوي بعد تحلیلنا للوضعیة الراھنة لواقع حي  -   وف عل اده استطعنا الوق ف أبع ف المشاكل  بمختل مختل

  التي یعاني منھا ، بما في ذلك :

  افتقارھم ألدنى شروط الحیاة من المرافق و التجھیزات الالزمة المھیكلة للحي . -

  شبكة الطرق في حالة سیئة و غیر عملیة في فصل الشتاء. -

  عدم التجانس في البنایات الناتج عن تواجد بنایات مخالفة لالطار القانوني للتعمیر. -

  معظم السكان یریدون تحسین اطارھم المعیشي سواء بمساھمتھم مالیا أو عملیا . -

  كل ھذا  یجعلھا مشوھة لمعالم المدینة .

دائل و  ن االقتراحات و الب ا وضع مجموعة م ا علین ائج و التفسیرات صار لزام م النت ى أھ و یعد التوصل ال

ادة ھی ال و اع ة المج ادة تھیئ الل اع ن خ ك م ھ ذل ن أكلت ا م اج الیھ ي یحت یة الت ات األساس وفیر المتطلب ل ت ج

  المواطن داخل مجالھ السكني , و مع ضمان الحیاة الكریمة لھ.

تم  ة ی ة الوقائی ن الجھ دخل عالجي , فم ائي و ت دخل وق اء الفوضوي بت ى البن و بصفة عامة یكون القضاء عل

ق رق ن طری وي ع اء الفوض محت بالبن ي س باب الت ع األس د و قط دخل بص اج الت تعمال األرض و انت ة اس اب

یة سكنیة سالصالح منھا للتعمیر , و كذا تطھیر سندات ملكیتھا لتمكین األفراد من البناء , كما یتعین اتباع سیا
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اج السكنات  ة انت ام بتنمی ق االھتم دخل المحدود عن طری راء و ذوي ال تم بالخصوص بشریحة الفق ناجعة تھ

  االجتماعیة .

ة ,  و من الجھة العالجیة , دم أو االزال ا بالھ ات الفوضویة ام ن البنای یھدف الى ایجاد حل لألوضاع القائمة م

أخف  نظم ب ي الم ار العمران من االط رعیة ض ر ش ة الغی اج البنای ا أو ادم ا تطرق ول و أكثرھ دم الحل و أق ھ

  اّألضرار .

د رأین ىو عل ین ،وق ول لكل مشاكل  الحی راح مشروع یشمل حل ا أن الحل ضوء ما سبق حاولنا اقت

  . من اعادة تھیئة وتنظیم وھدم الئم ھو إعادة ھیكلتھ و اعادة تھیئتھ و بعض عملیات التدخل8نالم

ن  ا ل ا أنن و في الختام لن نستطیع الجزم على أننا تمكنا من االلمام بجمیع جوانب منطقة الدراسة , كم

ول للمشاكل الم ع الحل ى جمی د وصولنا ال ي تأكی ة ف ي نأمل أن نتعدى حدود الحقیق ول الت ذه الحل طروحة . ھ

  تأخذ بعین االعتبار من قبل الجھات المعنیة و ھو األمر الذي نتمناه و ندعو غیرنا لتبنیھ.
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 ملخص                                   

 يعترب االرتقاء احلضري يف الوقت الراهن آلية جديدة يف عمليات التدخل العمراين لتحسني جودة
 وبيئتها احلضرية داخل األحياء السكنية وكذا املدينة ككل، فعملية االرتقاء بالنسيج العمرايناحلياة 

 احلياة ليست بالضرورة ملعاجلة التدهور الذي قد يصيب املنشآت بواسطة التدخل لتحسني إطار
تمع وثقا  فاتواملباين، وإمنا قد يكون للتدخل نتيجة لتلك التغيريات اليت تطرأ على خصائص ا

دف مواكبة هذه السكان ومبرور  الزمن وتعاقب األجيال فنجري عملية االرتقاء احلضري يف كل مرة 
 . اجليل اجلديد التحوالت ومالئمة إطار احلياة مع املعطيات اجلديدة أو

 يف نوعية املنتوج العمراين احلايل، ولفت االنتباه إىل بتناولنا هلذا املوضوع نكون قد فتحنا باب النظر
 . ور البيئي ضرورة العودة إىل الوراء لتصحيح وضعيات التدهور العمراين والتده

املبين والفضاء اخلارجي يف آن واحد،  إن االرتقاء احلضري يتطلب منا التدخل لتحسني اإلطار    
لشروط املبين حيقق احلد األدىن  أن اإلطار اخلارجية على اعتبار الفضاءاتأولينا جل اهتمامنا ننا لك

 .السكان مقارنة بوضعية الفضاءات اخلارجية وأمناط البيئة احلضرية وأساليب التعامل معها حياة
 وبصفة عامة ينبغي أن تتصف عملية التدخل العمراين باالستمرارية، حىت تكتسب خاصة مهمة

التدخالت ها من ري غأو إعادة اهليكلة أو  أو التأهيلميكن أن نطلق عليها اسم االرتقاء بالتحسني 
ا التقنية والقانونية والبيئية حىت  تتم بصورة منظمة ومهيكلة خاضعة لكل املعايري املناسبة، مع مراعاة أ

ا عملية مستمرة مع مرور ميكننا إدراج الزمن  ضمن عمليات التدخل املواكبة، اليت نقول عنها أ
طيط واحملافظة عليها ينبغي التحديات البيئية ضمن عمليات التخ إدراجظل  األجيال يف وتعاقب

 : ييلمراعاة ما 
سن قوانني صارمة يف جمال استغالل فضاء احمليط احلضري. 
ا  .تبىن شروط السالمة الصحية واحملافظة على البيئة احلضرية وجموهرا

 :املفتاحية الكلمات
 عمرانيةالتدخالت ال - األحياء الفوضوية -خنشلةمدينة  -التحسني احلضري -االرتقاء احلضري
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 ملخص                                   
 يعترب االرتقاء احلضري يف الوقت الراهن آلية جديدة يف عمليات التدخل العمراين لتحسني جودة
 احلياة وبيئتها احلضرية داخل األحياء السكنية وكذا املدينة ككل، فعملية االرتقاء بالنسيج العمراين

 ليست بالضرورة ملعاجلة التدهور الذي قد يصيب املنشآتاحلياة  بواسطة التدخل لتحسني إطار
تمع وثقافات  واملباين، وإمنا قد يكون للتدخل نتيجة لتلك التغيريات اليت تطرأ على خصائص ا

دف مواكبة هذه السكان ومبرور  الزمن وتعاقب األجيال فنجري عملية االرتقاء احلضري يف كل مرة 
 . اجليل اجلديد مع املعطيات اجلديدة أو التحوالت ومالئمة إطار احلياة

 يف نوعية املنتوج العمراين احلايل، ولفت االنتباه إىل بتناولنا هلذا املوضوع نكون قد فتحنا باب النظر
 . ور البيئي عيات التدهور العمراين والتدهضرورة العودة إىل الوراء لتصحيح وض

املبين والفضاء اخلارجي يف آن واحد،  لتحسني اإلطارإن االرتقاء احلضري يتطلب منا التدخل     
املبين حيقق احلد األدىن لشروط  أن اإلطار اخلارجية على اعتبار الفضاءاتأولينا جل اهتمامنا ننا لك

 .السكان مقارنة بوضعية الفضاءات اخلارجية وأمناط البيئة احلضرية وأساليب التعامل معها حياة
 عملية التدخل العمراين باالستمرارية، حىت تكتسب خاصة مهمةوبصفة عامة ينبغي أن تتصف 

ها من التدخالت ري غ أواهليكلة  إعادة أو التأهيل أوميكن أن نطلق عليها اسم االرتقاء بالتحسني 
ا التقنية والقانونية والبيئية حىت  تتم بصورة منظمة ومهيكلة خاضعة لكل املعايري املناسبة، مع مراعاة أ

ا ع اجميكننا إدر  الزمن  ملية مستمرة مع مرورضمن عمليات التدخل املواكبة، اليت نقول عنها أ
التحديات البيئية ضمن عمليات التخطيط واحملافظة عليها ينبغي  إدراجظل  األجيال يف وتعاقب

 : ييلمراعاة ما 
سن قوانني صارمة يف جمال استغالل فضاء احمليط احلضري. 
 اتبىن شروط السالمة  .الصحية واحملافظة على البيئة احلضرية وجموهرا

 :املفتاحية الكلمات
 التدخالت العمرانية - األحياء الفوضوية -خنشلةمدينة  -التحسني احلضري -االرتقاء احلضري

 
 


