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 لنصل إليو  ولم نكن  الحمد هلل الذي رزقنا من العلم ما لم نكن نعلم ووفقنا في ىذا
 بعد:لوال فضل اهلل علينا أما   

 أىدي نجاحي الذي ىو ثمرة جيدي وعربون محبة لمن أوصاني اهلل بيما خيرا

 إلى الذي علمني أن الكلمة شرف وأن التواكل ذل
  والكرم  وكان رمزا للتضحية والفداء  إلى الذي لم يعرف الراحة يوما

 .أطال اهلل في عمره  الكريم  أبيإلى  
إلى أعز إنسان في  والمعرفة،  الشمعة التي أنارت دربي وفتحت لي أبواب العلم    يك ايتياإل

 الوجود
 عمرىا.أطال اهلل في  الحنون  "  أمي"  

  األوق ات؛إلى من شاركوني تف اصيل الحياة وأمضيت معيم أسعد  
 وسعادتو؛البيت    ءإلى دف

 األعزاءأخي حمزة وأخواتي  إلى  
 لينة ، رتاج ، تاج: أوالد وبنات أخواتي  أحبائي  إلى

 محمد فراس الدين  في ىذه الحياة  حديث الوجودإلى الكتكوت الصغير  
 إلى كل أفراد العائلة؛

  إلى كل صديق قريبا كان أم بعيد؛
 كل من جمعني بيم القدر وعشت معيم أحلى األيام وأجمل األوق ات    إلى

 إلى كل من ساعدني في إعداد ىذه المذكرة.

  إلى طاقم أساتذتي الكرام.
  .إلى كل من في الق لب ولم يذكرىم اللسان

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ق ال تعالى" لئن شكرتم الزيدنكم" 

ل نعمتو و  على جلي  ف الحمد و الشكر هلل عز و جل اوال و قبل كل شيئ

ا العمل.ذتوفيقو لنا في انجاز ى  

 نتقدم بجزيل الشكر و عظيم االمتنان

يد العون في انجاز ىذا العمل المتواضع و نخص    لنا  إلي كل من مد       
من خالل   قديري شعيب المذكرة    ىبالذكر األستاذ المشرف عل

   . وأسلوبو الراقي والفعال في التوجيو  نصائحو و توجيياتو القيمة

ه  ذلييئات التي ساعدتنا على انجاز ىلك جميع المديريات و اذو ك
 كرة.ذالم

فوت الفرصة أيضا التقدم بأعظم التشكرات و أسما عبارات التقدير  نوال  
  التقنيات الحضرية بجامعة أم البواقيأساتذة و طلبة معيد التسيير و   إلي

 و شكرا

 

 



 

ديالتمھی الفصل  
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 :مقذمة عبمة (1

ال شه أْ ِفَٙٛ رؽ١١ط اٌّس٠ٕخ لس ٠حًّ رظٛضاد ٚأفىبض ٚؼ١ٕبض٠ٛ٘بد ررزٍف ثئذزالف اٌّزسذً ٚحغُ  

 اٌّس٠ٕخ ٌىٕٗ ٠جمٝ ٠طرىع حٛي ِحٛض٠ٓ أؼبؼ١١ٓ ِزىب١ٍِٓ:

  ، ٓاٌجحش ػٓ و١ف١خ اٌزٕؽ١ك ٚاٌزٛف١ك ث١ٓ ِرزٍف اٌّزسذ١ٍٓ فٟ اٌّس٠ٕخ ِٓ ؼ١بؼ١١ٓ، رم١١ٕٓ، إزاض١٠

 عّبػبد ػبغطخ ،اٌؽىبْ...اٌد.

  اٌجحش ػٓ و١ف١خ اٌزحىُ فٟ رؽ١١ط وً اٌؼٕبطط اٌزٟ رطرىع ػ١ٍٙب ح١بح ؼىبْ اٌّس٠ٕخ ِضً رؽ١١ط

 ١ٌّبٖ اٌظبٌحخ ٌٍشطة، ا١ٌّبٖ اٌّؽزؼٍّخ...اٌد.اٌفؼبءاد اٌؼ١ِّٛخ،اٌّؽبحبد اٌرؼطاء، إٌفب٠بد ، ا

إْ ِؽ١ط اٌّس٠ٕخ )أٚ اٌّشبضن فٟ ػ١ٍّخ اٌزؽ١١ط(، ٠ؼًّ فٟ ظطٚف )ِٕٙب اٌؽٍج١خ ِٕٚٙب اإل٠غبث١خ( ررزٍف 

ثبذزالف اٌعِبْ ٚاٌّىبْ، ٚثبذزالف ثؼغ اٌظطٚف اٌّح١طخ ثبٌؼ١ٍّخ ثطِزٙب. فٕٙبن ظطٚف رزؼٍك 

ؼبئً اٌّزبحخ ٌٗ، صمبفزٗ ٚرى٠ٕٛٗ اٌشرظٟ ...( ، ٚأذطٜ رزؼٍك ثبٌّس٠ٕخ ثبٌّؽ١ط ٔفؽٗ) لسضارٗ ػٍٝ اٌٛ

شارٙب )حغّٙب، ّٔطٙب اٌجٕبئٟ ١٘ٚىٍزٙب ...(. رزفبػً ٘صٖ اٌظطٚف، اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٔؽ١ّٙب ِزغ١طاد، ِغ 

 ثؼؼٙب اٌجؼغ ٌزجطظ ٌٕب عٍّخ ِٓ اٌّشبوً اٌزٟ رؤصط ػٍٝ ٔٛػ١خ ٚو١ف١خ اٌزؽ١١ط.

زٛع١ٗ ٔحٛ اٌزظٛض اٌؼّطأٟ ٚاٌّؼّبضٞ اٌصٞ ٠حًّ اٌجؼس اٌضمبفٟ ٚاإلعزّبػٟ فٟ فّضال ػسَ اٌزطو١ع ٚاٌ

اٌّشبض٠غ اٌؼّطا١ٔخ ٠ؽبػس فٟ إحساس حطوخ رؼ١ّط اٌّس٠ٕخ ثشىً ٠غؼً اإلٔمطبع أٚػسَ رفبػً ٚاػح ث١ٓ 

اٌفؼبءاد اٌؼّطا١ٔخ إٌّزغخ ِٚؽزؼ١ٍّٙب، ِّب ٠زؽجت فٟ ٚعٛز رساػ١بد ِرزٍفخ رٕؼىػ فٟ ػسح طٛض 

 ِٕٙب:

ػسَ رّىٓ اٌّٛاؽٓ ِٓ اٌزفبػً ِغ اٌّغبالد اٌّظّّخ ذظ١ظب ٌٗ، اٌشٟء اٌصٞ ٠ؤزٞ إٌٝ ػسَ  -

 االٔسِبط فٟ اٌح١بح اٌحؼط٠خ اٌغّبػ١خ، ف١زطرت ػٕٗ رطاعؼب فٟ اٌم١ُ اٌغّبػ١خ ٚاؼزفحبي ٌٍٕعػخ اٌفطز٠خ.

رٙسف إٌٝ إ٠غبز اإلؼزمطاض  األزٚاد اٌؼّطا١ٔخ ٚاٌّؼب١٠ط اٌزم١ٕخ اٌّطجمخ ػٍٝ ِغبٌٕب اٌحؼطٞ، ٚاٌزٟ

ٚرطفغ ِٓ وفبءح اٌّغبي اٌحؼطٞ، ٌُ رحمك ٘صا اٌٙسف ١ِسا١ٔب إلػزجبضاد وض١طح إِب شار١خ، أٞ ِزؼٍمخ 

ثبٌّمب١٠ػ اٌؼّطا١ٔخ ٔفؽٙب )أٞ اٌّمب١٠ػ اٌؼّطا١ٔخ اٌربطخ ثبٌزؽ١١ط اٌزمٕٟ أٚ اٌّزؼٍمخ ثؼ١ٍّبد اٌجطِغخ 

ّبشٝ ِغ اٌحمبئك اإلعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚإٌّبذ١خ ثظفخ ػبِخ ٌٍّغبي اٌحؼطٞ، ػٍٝ ؼج١ً اٌّضبي، ال رز

ِٚغ ّٔؾ اٌح١بح(، أٚ ٌّؼب١٠ط ِزؼٍمخ ثبٌّؽ١ط ٔفؽٗ، أٚ لس رىْٛ ٌظطٚف أذطٜ وؼًّ اٌغّبػبد 

 اٌؼبغطخ...

ِٓ ٕ٘ب ٠جسٚ أْ األِط ١ٌػ ثب١ٌٙٓ، ح١ش أْ ٚػغ إؽبض ٚاػح ٌٙصا اٌّفَٙٛ فٟ ثّسٕٔب ا١ٌَٛ  ٠ؼزجط ِٓ 

ه ٌٛعٛز ػٛاًِ رضمً ِٓ اٌؼًّ ثؽٌٙٛخ إل٠غبز ؽطق ٚآ١ٌبد ثؽ١طخ ٚفؼبٌخ. ِٓ ث١ٓ ٘صٖ اٌظؼت، ٚشٌ

 اٌؼٛاًِ ٔصوط ِب٠ٍٟ:

افطاؽ اٌىض١ط ِٓ اٌّشبض٠غ اٌؼّطا١ٔخ ِٓ ل١ّٕب، ٚػسَ الزجبغ فٟ اٌّشبض٠غ اٌؼّطا١ٔخ ٚاٌّؼّبض٠خ ِٓ  -

ٌٍس٠ٕب١ِى١خ اٌؼّطا١ٔخ اٌحب١ٌخ) فّسٕٔب رطاصٕب اٌؼز١ك ٘صا ِٓ عٙخ، ٚػسَ لسضح ِؽب٠طح ٘صٖ اٌّشبض٠غ 

 رزطٛض ثٛر١طح رفٛق رطٛض لسضارٕب اٌزم١ٕخ ٚاٌجشط٠خ(ِٓ عٙخ أذطٜ.

ِحسٚز٠خ اإلِىب١ٔبد اٌّبز٠خ ٌسٜ اٌؼس٠س ِٓ ا١ٌٙئبد اٌّشطفخ ػٍٝ اٌّس٠ٕخ، ٚػؼف ِظبزض ر٠ًّٛ  -

ثشىً ػبَ ٚاألح١بء اٌؽى١ٕخ ثشىً  بِٕٔشبض٠غ اإلٔغبظ ٚاٌظ١بٔخ. ٕٚ٘ب ٠جطظ اٌفطاؽ اٌصٞ رؼبٟٔ ِٕٗ ِس

ذبص ٚذبطخ اٌغّبػ١خ ِٕٙب ألْ اٌؽٍطخ اٌّرزظخ ٚ اٌٛط١خ ػٍٝ لطبع اٌؼّطاْ ٟ٘ اٌّؽؤٚي 
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األٚي ٚثؼس٘ب اٌؽىبْ، ٚ٘صا اٌفطاؽ ال ٠ّىٓ رساضوٗ ٚاٌمؼبء ػ١ٍٗ أٚ ػٍٝ األلً اٌزم١ًٍ ِٕٗ إال إش 

وخ اٌؽىبْ فٟ اٌزؽ١١ط اٌحؼطٞ اٌصارٟ، أٞ ِٚسٕٔب ِب ٠ؽّٝ ثّشبض بٕئفٟ اؽبض رؽ١١ط أح١ب  باػزّسٔ

اػطبء االػزجبض ٌؽىبْ األح١بء ٚذبطخ  اٌغّبػ١خ ِٕٙب ِٓ ذالي إػطبئُٙ اٌفططخ فٟ إثساء أضاءُ٘ 

،أِب األح١بء إٌّغعح  اٌؽى١ٕخ ِٕٙب ٘صا فٟ ِطحٍخ ِب لجً اإلٔغبظ ػٕس إٔشبء اٌّشبض٠غ اٌؼّطا١ٔخ ذبطخ

ٔٛع ِٓ اٌزسذالد اٌطف١فخ ػٍٝ اٌّؽبحبد اٌّغبٚضح اٌّح١طخ  فؼٍٝ األلً ِشبضوخ ؼىبٔٗ فٟ إحساس

 ١ٔبد اٌّزٛفطح ٌسٜ ؼىبْ األح١بء ثأح١بئُٙ، ػٍٝ ِؽزٜٛ اٌّؽبحبد اٌرؼطاء ِضال ٚشٌه حؽت اإلِىب

 االشكالية: (2

بحث وهًباستمرارفًعملٌة التطوٌرٌة، تتؤرجحالمدنباستمراربٌنالنجاحوالفشلفًمشارٌعها

التنتهً تلك خطوات المدنلمعرفة مطور اتفق المقابل فً مستقبلها. فً التخطٌطٌة النجاحات

ومخططوهابؤنسرنجاحنجاحالمدنواستمرارمشارٌعهاٌكمنفًمشاركةالسكانفًالقراروتبنٌهم

التوجهاتالخاصةبالتسٌٌراالداريالحضري.

 العمرانً التخطٌط فً لدىالمتخصصٌن ثبتعلمٌا األكادمٌةكما والرإٌة الدراساتالمستفٌضة بؤن

السكانفًالتوجهاتالعمرانٌةشرطمسبق فمشاركة لنجاحأيمشروعتطوٌريللمدٌنة، غٌركافٌة

لطاقات األمثل االستخدام من المجتمع تمكن فالمشاركة المتحضرة. المدن عالم فً العمرانٌة للتنمٌة

 فهً المنظمة، وجماعاته أفراده وعٌاوقدرات وتوجد المدٌنة، لمجتمع أكبر دور إعطاء إلى تدعو

بضرورةتفهمسكانالمدٌنةومستخدمٌهاالواجباتالمناطةعلٌهم.

إنالمشاركةالسكانٌةالٌومأصبحتركٌزةأساسٌةفًنجاحالتنمٌةالعمرانٌةللمدن،وهًمكونأساسً

ىإلٌهاالمجتمعاتالحضرٌة.منمكوناتالتسٌٌرالحضريوالتنمٌةالحضرٌة،التًتسع

إنالمشاركةتعنًأنٌكونلنادور،وٌجبأنٌكونلجمٌعالسكانرأيفًصنعالقراراتالتًتإثر

فًحٌاتهمبشكلمباشروذلكماٌسمىبالمشاركةالسكانٌةفًالتسٌٌرالحضريولهذااألخٌرعدةأنواع

التسٌٌرالحضريالذاتًمنبٌنمظاهرمشارك فًالتسٌٌرالذاتًللمساحاتمنها السكانالمشاركة ة

الخضراءلألحٌاءالسكنٌةالخاصةبهم.

مسكنبالقطاع055ونتناولفًهذهالدراسةمدنمنالمدنالجزائرٌةوهًمدٌنةقسنطٌنةوتحدٌداحً

الحضريزواغًعٌنالباي.

:ئٌسًاآلتًوحتىٌتسنىلنادراسةالظاهرةومعالجتهاٌمكنطرحالتساإلالر

؟كٌفٌمكنتحقٌقاالستمرارٌةفًالتسٌٌرالذاتًللمساحاتالخضراءمنخاللالمشاركةالسكانٌة*

األسئلةالفرعٌة:

وماتؤثٌرهاعلىمستوىالتحضر؟؟فًالتسٌٌرالحضريماهًأهمٌةالمشاركةالسكانٌة -

ً؟ماهًمعوقاتالمشاركةالسكانٌةفًالتسٌٌرالحضريالذات -

المشاركة - خالل من الخضراء المساحات وخاصة مبنً الغٌر المجال مع التعامل أسلوب هو ما

 السكانٌةوالتسٌٌرالحضريالذاتً؟
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 الموضوع ومجال الدراسة:ختيار اأسباب  (3

فًتسٌٌرالمساحاتالخضراءأحدالظواهرالقلٌلةالوجود تعتبرالمشاركةالسكانٌة

مجتمعنارغمأهمٌتهافًتحسٌنالمظهرالخارجًللحًوتحقٌقوالغٌرمنتشرةفً

حساالنتماءللمجالالحضريبصفةعامةوالحًبصفةخاصةوتوطٌدالعالقات

االجتماعٌةبٌنالسكان،كماتعملعلىنشرالوعًبؤهمٌةالحفاظعلىالبٌئةبصفة

ابًفًتعاملهعامةوالبٌئةالحضرٌةبصفةخاصةوخلقمجتمعحضريفعالواٌج

معالوسطالحضريالذيٌعٌشفٌه.

بقسنطٌنة-مسكنالمتواجدبمنطقةزواغًسلٌمان055أمابالنسبةالختٌارحً

فهوٌرجعإلىتواجدهذاالنوعمنالمشاركةالسكانٌةوالتًتمتجسٌدهاعلى

مستوىهذاالحً،باإلضافةإلىانتشارثقافةالمساحاتالخضراءعلىمستوى

مدٌنةقسنطٌنةوهًمنبٌنممٌزاتسكانالمدٌنة.

 

 األهداف المسطرة: (4

 تتمثلاألهدافالتًنرغبفًالوصولإلىتحقٌقهامنخاللدراستنافٌماٌلً:

 معرفةتفاصٌلومراحلعملٌةالمشاركةفًتسٌٌرالمساحاتالخضراءالتًقامبها

 سكانالحً.

 فًهذهالعملٌةووضعاستنتاجاتلذلك.تقٌٌمالنتائجالمتوصلإلٌها 

 .معرفةالمعٌقاتوالمشاكلالتًعرقلتهذهالعملٌة 

 .وضعاقتراحاتوتوصٌاتلمعالجةالمعٌقاتوالمشاكلالمتواجدة

 منهجية البحث:  (5

كمااستعملنانفس،فًالجزءالنظريالتحلٌلًوالوصفًالتارٌخً،عنافًهذاالبحثالمنهجاتب

المنهجٌنالسابقٌن:التحلٌلًوالوصفًإلىجانبالمنهجالكمًفًالجزءالتطبٌقً،كلهذهالمناهجمن

أجلالوصولإلىنتائجتوافقماهومتواجدعلىأرضالواقع.

 األدوات المستعملة: .1

االستمارة.المقابلة،الجداول،الصور،،الخرائط،المخططاتالمالحظةالمٌدانٌة،

 لدراسة:مراحل ا (6
 الجزء النظري:

 وتقصًالمعلوماتوكلماٌتعلقبموضوعالدراسة)كتب،مذكرات...الخ(. مرحلةجمع

 الجزء التطبيقي:
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أجلتدعٌمنابالمخططاتوالخرائطواالحصائٌاتمن والمدٌرٌات االتصالبمختلفالمصالح -1

وتلبٌانات.

   المالحظةالمٌدانٌة،التقاطالصور.دراسةالمٌدانٌة:ال -2

 مخطط العمل: (7

 الفصل التمهيدي: -

ولنافًهذاالفصل:المقدمةالعامةللبحث،إشكالٌةالبحث،أسباباختٌارموضوعالبحثومجالتنا

.،مراحلالدراسة،مخططالعمل،مفاهٌمومصطلحاتالدراسة،أهدافالدراسة

 مرحلة البحث النظري: - أ

   الفصل األول: -

تعرٌفالمسٌر،أنواعالتسٌٌر،مكوناتنظامالتسٌٌر.تعرٌفه،:التسٌٌرالحضري

تصنٌفها،وظائفها،أدوارها،اإلطارالقانونًلها،صٌانتها،معاٌٌرها.المساحاتالخضراء:مفهومها،

 الفصل الثاني: -

مٌالدمفهومها،االشراك،عواملنشؤةالمشاركة،أطرافها،طرقمفهومها،السكانٌة:المشاركة

المشاركة،نوعها،تصنٌفاتها،سماتها،مبادئها،مقٌاسهاوسلمها،مراحلها،دورالفاعلٌنفًتفعٌل

أهدافالمشاركة.العمرانالتشاركً،

 مرحلة االبحث الميداني: - ة

  الفصل الثالث:

لمدٌنةقسنطٌنةوقطاعزواغًسلٌمان.عامةالتحلٌلٌةالدراسةال-

 الفصل الرابع:

الدراسةالتحلٌلٌةللقطاعالحضريزواغًعٌنالباي. -

:خامسالفصل ال

مسكنبزواغًسلٌمان.055دراسةتحلٌلٌةلمنطقةالدراسة:حً -

 .بمشاركةالسكانلمساحاتالخضراءلوالتسٌٌرالذاتًتهٌئةالدراسةنموذجالتدخلالمتمثلفً -



 :صعوبات البحث (8

 تحفضبعضالمصالحالمعنٌةبالبحثعلىبعضالمعلومات. -

 نقصبعضالمعلوماتلدىالمصالحالمعنٌةبالبحث. -

صعوبةالدراسةعلىمستوىمجالحضريكبٌركمدٌنةقسنطٌنة. -
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 مفاهيم ومصطلحات: (9

 تعريف المدينة: .1

 بهمجموعةمنالناس،تحتويعلىعدةمراكزومنشآتمحددة،وبالتالًمكانٌقطن

طرٌق عن الحدٌثة الحضرٌة الحٌاة ونمط أسلوب تنمً والمنشآت المراكز هذه فإن

فقدرأٌابؤنمفهومالمدٌنةسوروكن وزمرمان، إشباعاألفكاروالممارسات.أماطرح

بعٌناإلعتبار منالخصائصالتًتمٌزالمجتمعالحضريعنٌتطلبأنٌؤخذ عددا

المهنة : وهً الرٌفً، المجتمع-البٌئة-المجتمع السكان-حجم ال-كثافة أو تجانس

نسقالتفاعل.–الحراك-التماٌزوالتدرجاإلجتماعً–تجانسالسكان
1



 ٌضم الذي واالجتماعً الجغرافً الفضاء ذاك " هً المدٌنة أن ٌرى من وهناك

مجموعةمنالبناٌاتٌقطنهاعددمعتبرمنالسكانٌشتغلونفًنشاطاتمختلفةذات

طابعتجاريوصناعًوإداري،بحٌثٌختلفعنالقرٌةمنحٌثالطبٌعةاالجتماعٌة

واالقتصادٌةوالكثافةالسكانٌةفالمدٌنةتنزعنحوالفردانٌةبعكسالقرٌةالتًٌغلبعلٌها

ً...الخ.الطابعالجماعًوالعائل
2



  ْٚوزؼط٠ف آذط ٌٍّس٠ٕخ :"اٌّس٠ٕخ ٟ٘ أوجط األِبوٓ اٌؼّطا١ٔخ، ؼٛاء ِٓ ح١ش ػسز اٌؽىب

أٚ اٌّؽبحخ اٌّج١ٕخ أٚ رؼسز اٌٛظبئف اٌزٟ رّبضؼٙب"
3

 

 

  اٌظؼت رؼط٠ف اٌّس٠ٕخ رؼط٠فب ٚاػحب، ِحسزا ،شبِال،ٚشٌه ثؽجت رشبثٗ اٌمط٠خ ِٓ

ػسز اٌىبْ ِضال(،ٚثؽجت وضطح اإلذزالفبد ث١ٓ ٚاٌّس٠ٕخ أح١بٔب فٟ أحس اٌّمِٛبد األؼبؼ١خ )

اٌّسْ فٟ عٙبد األضع .ٚلس أزٜ شٌه إٌٝ ظٙٛض رؼبض٠ف ػبِخ رحًّ وض١ط ِٓ 

 اإلؼزضٕبءاد .

 إْ اٌّس٠ٕخ ظب٘طح ِزطٛضح ِٚزغ١طح ٠ٚزٛلف شىٍٙب ٚؽج١ؼزٙب ػٍٝ اٌعِٓ اٌصٞ  الحق :

 رٕزّٟ إ١ٌٗ ٚاٌّىبْ أٚ اٌحؼبضح اٌزٟ رٕزّٟ إ١ٌٙب.

  فىُ ِٓ ِس٠ٕخ إفط٠م١خ ٚؽ١ٕخ ال رٍّه ِٓ طفبد اٌّس٠ٕخ األضٚث١خ إال ا١ٌؽ١ط ِٚغ شٌه

رٍؼت زٚضا ٠شبثٗ زٚض اٌّس٠ٕخ األضٚث١خ وّطوع رغبضٞ ٚوّطوع اؼزمطبة ٌّب حٌٛٙب ِٓ 

 لطٜ .

والخالصة:إْ رؼط٠ف اٌّس٠ٕخ ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ رؼط٠فب ٚاحسا شبِال ٠ٕطجك ػٍٝ وً اٌّسْ  -

فٟ وً اٌحؼبضاد.فٟ وً اٌجالز ٚ
4

 

                                                           
)مصر(  -اإلسكندرية–مؤسسة شباب الجامعة  –مشكالت المدينة دراسة قضايا علم اإلجتماع حسٌناحمدعبدالحمٌدرشوان:

.    8 - 7ص  2005 1  

.13ص1553–أفرٌل–جانف31ًعدد–مجلةإنسانٌات–داوودمحمد:المدٌنةفًالرواٌةالجزائرٌة
2
  

3
.13،ص281فٌةالمدن،مكتبةسعٌدرافت،القاهرة،أحمداسماعٌل:دراساتفًجغرا 

4
بلد-3858رقمالكتاب:–دارالنهضة–أستاذالجغرافٌافًجامعةاإلسكندرٌة–الدكتورعبدالفتاحمحمدوهٌبة–كتابجغرافٌةالمدن 

 لبنان.-النشربٌروت
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اٌّس٠ٕخ، ػٍٝ أٔٙب ثّضبثخ ٔزبط أٚ ِحظٍخ شٌه اٌزفبػً اإل٠ىٌٛٛعٟ  ٠ٚRATZELؼطف  -

 اٌظبزض ػٓ فؼً اإلٔؽبْ ٚأصطٖ اٌؼّطأٟ فٟ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ، ٚرغ١١طٖ اٌسائُ ألّٔبؽ ح١برٗ.

اٌزغبض٠خ ِٚؤؼؽبرٙب اٌظٕبػ١خ، فزؼسي ثصٌه،  أْ ٌٍّس٠ٕخ ِٕبشطٙب ٠ٚBERGESSطٜ  -

ٚرجسي إٌظُ اٌحؼط٠خ ٚرزغ١ط اٌٛظبئف اٌمس٠ّخ ٌٍؽىبْ ٚاٌّطافك ِٓ أح١بء شؼج١خ 

إٌٝ  LAVDAU(وٟ رزطٛض إٌٝ ألؽبَ ٚأععاء حؼط٠خ، ٌٚمس slumsٚحبضاد ػز١مخ )

أٔٙب ِطوع حؼطٞ ٌٗ  أْ اٌّس٠ٕخ ٟ٘ اٌّىبْ اٌصٞ ٠زّزغ ثبٌزمسَ اإلزاضٞ ٚاٌؼّطأٟ. وّب

ِطافمٗ اٌزٟ رزجغ اٌّغبٌػ ٚاٌّطاوع اٌجٍس٠خ، ٠ٚطرجؾ ثألؽبَ لؼبئ١خ، ٌٚصٌه وبْ ٌٍّس٠ٕخ 

ٚظ١فزٙب اإلزاض٠خ اٌزٟ رؼفٟ ػ١ٍٙب طفخ حى١ِٛخ شاد ؽبثغ ؼ١بؼٟ.
1

 

 اٌّس٠ٕخ ٟ٘ رغّغ حؼطٞ ٌؼسز وج١ط ِٓ اٌؽىبْ ػٍٝ ِؽبحخ أضع وج١طح ٔٛػب ِب. -

٠ُ لسَ اٌزبض٠د، ِٚٓ أشٙط اٌّسْ اٌزٟ ػٍّذ ػٍٝ رشى١ً ِسٕٔب ٚرؼط٠ف اٌّس٠ٕخ رؼط٠ف لس -

اٌحس٠ضخ ٟ٘ اٌّس٠ٕخ اٌطِٚب١ٔخ "ضِٚب". ٌمس أطجحذ اٌّسْ رؼطف ّٔٛ حؼبض٠ب وج١طا 

ح١ش أطجحذ رشجٗ غبثبد ِٓ اٌّجبٟٔ اٌشب٘مخ ثبإلػبفخ إٌٝ أٔٙب اِزألد ثبٌّطافك 

بح شج١ٙخ ثح١بح اٌجسٚ ح١ش ثسأ اٌؼطٚض٠خ ٌح١بح حؼبض٠خ ثؼ١سا ػٓ ِب وبٔذ رؼطفٗ ِٓ ح١

اإل٘زّبَ ثبٌّظٙط اٌؼّطأٟ اٌصٞ اذزٍف ِٓ ِؼّبض رم١ٍسٞ إٌٝ ِؼّبض ِٓ ٔٛع ِزطٛض 

ٔظطاإٌٝ اٌزعا٠س اٌس٠ّٛغطافٟ اٌصٞ ػطفٗ اٌمطْ اٌؼش١ٓ فبٌزطٛض ٌُ ٠طً فمؾ اٌغبٔت 

اٌّؼّبضٞ ثً ررطبٖ إٌٝ ِغبي اٌّٛاطالد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب.
2

 

لتقني( :مفهىم التذخل الحضري )ا .2
3

 

    
4
ؼ١ٍّبد اٌؼّطا١ٔخ اٌزٟ رىْٛ ػٍٝ ِؽزٜٛ ٔؽ١ظ لبئُ أٚ حٟ أٚ ِؽىٓ أٚ أٞ ِجٕٝ ِؼ١ٓ، ٘ٛ ِغّٛػخ اٌ 

أ٠ٓ ٔؼ١س رشى١ٍٗ، رط١ِّٗ، ١٘ىٍزٗ، ر١ٙئزٗ، ٚرغس٠سٖ و١ٍب أٚ ععء ِٕٗ، حزٝ ٠زّبشٝ ِغ اٌّزطٍجبد اٌحس٠ضخ 

ِؽزٜٛ أٞ ٔؽ١ظ ِطأٟ ٠غت أْ رؽجمٗ زضاؼخ ٚاٌغس٠سح ٌٍؽىبْ، ٌىٓ فٟ أٞ ػ١ٍّخ رسذً ػّطأٟ ػٍٝ 

رح١ٍ١ٍخ، ٚشٌه ثبؼزرطاط ِرزٍف اٌظٛا٘ط اٌؽٍج١خ ٚاال٠غبث١خ ِٓ شٌه، فبٌؼ١ٍّخ رٙسف إٌٝ رحؽ١ٓ إؽبض 

اٌّزسذً ػ١ٍٗ ثّؼبٌغخ اٌؽٍج١بد ٚاٌزحؽ١ٓ ِٓ اال٠غبث١بد  ٚإػبزح ثٍٛضرٙب ٚفك رم١ٕبد ػظط٠خ، ِٚٓ ث١ٓ 

 أٔٛاع اٌزسذً اٌحؼطٞ ِب ٠ٍٟ :

 إعبدة التهيئة: - أ

رّػ اٌؼ١ٍّخ اٌغبٔت االعزّبػٟ وّب ،  ٌألح١بء رّػ فٟ ِغٍّٙب اٌّغبي اٌغ١ط ِجٕٟٟ٘ ػ١ٍّخ رسذً 

: ؽبحبد اٌؼ١ِّٛخّر١ٙئخ اٌ ِٓ ذالي ٚاٌغّبٌٟ ح١ش ٠زُ رحؽ١ٓ اٌظطٚف اٌّؼ١ش١خ ٌٍّؽزؼ١ٍّٓ،

ٚاٌزؼبْٚ ِغ ا١ٌٙأح  ٠ٚزُ ٘صا ثزحف١ع اٌؽىبْوبٌّؽبحبد اٌرؼطاء، ِرزٍف اٌشجىبد: وشجىخ اٌططق 

اٌّؼ١ٕخ.

 الحي: .3

                                                           
1
.181ص-منشؤةالمعارفباإلسكندرٌة–الدكتورقباريمحمدإسماعٌل 

)مناألنترنت(.–جامعةجورجتاون–مقالخاصبالدكتورنصرمحمدعارف
2
  

ٌحددشروطالتدخلفًالمساحاتالحضرٌةالموجودة.38/33/3281المإرخف18/838ًالجرٌدةالرسمٌة.المرسومرقم
3
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٠ؼطف اٌحٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظط ؼٛؼ١ٌٛٛع١خ ثأٔٗ ِغّٛػخ ِٓ األِبوٓ اٌؽى١ٕخ اٌزٟ ٠ّٕحٙب 

ؼىبٔٗ ذظبئض اإلضرجبؽ اإلعزّبػٟ ٚاٌّظٍحخ اٌّشزطوخ ٠ٚؤصط ثؼؼُٙ ػٍٝ ثؼغ، 

ْ ف١ٗ.ٚ٘ٛ أ٠ؼب اٌّىبْ اٌصٞ ٠شؼط ف١ٗ ٘ؤالء اٌؽىبْ ثبإلٔزّبء إٌٝ اٌّغزّغ اٌصٞ ٠ؼ١شٛ
1

 

 

 حست تعريف المهنذس المعمبري الفرنسي : ALDE ROSSI  : اٌحٟ ٘ٛ ػجبضح ػٓ ٚحسح

ِٛضفٌٛٛع١خ ١ِٙىٍخ رز١ّع ثّٕظط حؼطٞ ِٛحس، ِٚحزٜٛ اعزّبػٟ ٚٚظ١فخ ِحسزح، ٘صٖ اٌؼٕبطط 

 اٌضالس ٟ٘ اٌزٟ رىْٛ حسٚز اٌحٟ .

( ِحبؽخ les ilotsٚا١ٌٙىٍخ اٌساذ١ٍخ ٠زىْٛ اٌحٟ ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌغع٠طاد ) ِٓ إٌبح١خ اٌّٛضفٌٛٛع١خ     

ثشٛاضع، وّب ٠طرىع ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌمبؽ األؼبؼ١خ ٟٚ٘ : ِفزطق اٌططق، اٌططلبد، اٌؽبحبد 

اٌؼ١ِّٛخ اٌزٟ رٍؼت زٚضا ٘بِب ِٓ إٌبح١خ االعزّبػ١خ ٚااللزظبز٠خ ٚاٌزٟ رشىً ِؼبٌُ ٚٔمبؽ ٌالٌزمبء فٟ 

. اٌحٟ
2

 

  ْٛٔ11، اٌؼسز 2000ف١فطٞ  20اٌّؤضخ فٟ  00 -٠ٚ00ؼطف أ٠ؼب حؽت اٌغط٠سح اٌطؼ١ّخ، لب  :

اٌحٟ ٘ٛ ععء ِٓ اٌّس٠ٕخ ٠حسز ػٍٝ أؼبغ رطو١جخ ِٓ اٌّؼط١بد  رزؼٍك ثحبٌخ إٌؽ١ظ اٌؼّطأٟ ٚث١ٕزٗ 

ٚرشى١ٍزٗ ٚػسز اٌؽىبْ اٌّم١ّ١ٓ ثٗ .
3

 

 : السكني الحي تعريف- أ

حسٚز ٌٚٗ االضع ِٓ ِىبٔب ٠شغً ػّطأٟ ح١ع" أٗ ػٍٝ اٌؽىٕٟ اٌحٟ ٠ؼطف اْ ٠ّىٓ اذزظبضا

 اععاء ع١ّغ رطثؾ (ٚؽطق اضطفخ) اٌحطوخ ِّطاد ِٓ ٚشجىخ ٚاػح ِٚطوع ٚاػحخ ًذِساٚ 

.."اٌؽى١ٕخ االؼزرساِبد ٟ٘ اٌح١ع ٘صا اؼزرساِبد ِٓ اٌغبٌج١خ ٚرىْٛ اٌجؼغ ثؼؼٙب اٌحٟ
4

 

 

  :سكن جماعيال- ة

هوعبارةعنبناٌةعمودٌةتحتويعلىعدةمساكن,لهامدخلمشتركومجالتخارجٌة

مشتركةوهوٌعتبراقلتكلفةاقتصادٌةمنالسكنالفرديوالنصفجماعً,وهوعبارةعن

 .عمارات
  :العمارة- د

قفًهًالمبنىالذيٌتكونمنطابقواحدفؤكثرفٌهدرجداخلًاوخارجًٌخدمجمٌعالطواب

  5.المبنى,وقدتستخدمللسكنفقطفًحالةوجودشققسكنٌة

   مفهىم لجبن األحيبء: (10

٠ص٘ت ز٠ٕىً ١ِزشً إٌٝ رؼط٠فٙب إٔطاللب ِٓ رؼط٠فٗ ٌٍغّؼ١خ ػٍٝ اػزجبض  وْٛ اٌغّؼ١خ ٟ٘: ٚحسح 

ِؽزمٍخ رزىْٛ ِٓ أفطاز، ٌٙب لٛا١ٔٓ رحسز٘ب، ٚرحىّٙب ػاللبد ؼٍٛو١خ ث١ٓ أفطاز٘ب، ٌٚٙب  إعزّبػ١خ

ِغّٛػخ أ٘ساف ِشزطوخ
6
.  

                                                           
1
.320،ص3221العلمً،اإلسكندرٌة،السٌدحنفًعوض:سكانالمدٌنةبٌنالزمانوالمكان،المكتب 

2
،ص1558بوقاعةفاتحوزمٌله،مذكرةتخرجلنٌلشهادةمهندسدولةفًتسٌٌرالتقنٌاتالحضرٌة،"التحسٌنالحضري"،جامعةأمالبواقً، 

53.
3
.30،العدد15/51/1558المإرخف58ً-58الجرٌدةالرسمٌة.القانون 

أ.د.صبريفارسالهٌتً–التخطٌطالحضري–دارالٌازوريالعلمٌةللنشروالتوزٌع–االردن–2002–ص102 -  
4  

 أ–د–صبريفارسالهٌتً–المصدر–نفسه–ص101–102 - 
5
  

6
.10،ص1،3288دٌنكلمٌتشل،معجمعلماالجتماع،ترجمةإحسانمحمدالحسن،دارالطلٌعة،بٌروت،ط 
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ٌىٓ اٌّشطع اٌغعائطٞ رٕبٚي ٌغبْ األح١بء وصٌه ِٓ ذالي رططلٗ ٌٍغّؼ١بد ثظفخ ػبِخ فٟ اٌمبْٔٛ  

ررؼغ ٌٍمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي ثٙب ٠ٚغزّغ  ٠ٚحسز ِفَٙٛ اٌغّؼ١خ إٔطاللب ِٓ وٛٔٙب إرفبل١خ 30/ 00اٌربص ثٙب 

فٟ إؽبض٘ب أشربص ؽج١ؼ١ْٛ أٚ ِؼ٠ْٕٛٛ ػٍٝ أؼبغ رؼبلسٞ ٌٚغطع غ١ط ِطثح
1
. 

 

                                                           
1
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ول األ الفصل  
 التسییر الحضري

 والمساحات الخضراء
 



.وانًساحاث انخضزاء انتسييز انحضزي                                              انفصم األول:  

 

 
1 

 

 :مقدمة الفصل 

مركب ومعقد وصعب التحكم على مستوى مختلف القطاعات المكونة له سواء تعتبر المدٌنة نظام    

إلى تسٌٌر مستمر ومتواصل  حتاج دومات ً، فه...الخالقطاع العمرانً أو االقتصادي أو االجتماعً

بمختلف أنواعه، وما ٌهمنا نحن كعمرانٌٌن هو التسٌٌر الحضري، ومن بٌن مجاالت التسٌٌر الحضري 

 أساسً ومكون للمدٌنة ككل واألحٌاء السكنٌة كجزء.تسٌٌر المساحات الخضراء فهً تشكل عنصر 

 التسيير الحضري: -1

هو مجموعة العملٌات اإلدارٌة والتقنٌة التً تهدف إلى الحفاظ على اإلطار العمرانً : تعريفه  -1-1

وترقٌته وصٌانته إلٌجاد المناخ االجتماعً المناسب للحٌاة وال ٌكون ذلك إال عن طرٌق تنظٌم إداري 

  1محكم بوسائل قانونٌة، تقنٌة أو مالٌة.

 تعريف المسير: -1-2

ذلك الشخص الذي ٌستطٌع القٌام بأعمال وإنجاز المهام من خالل اآلخرٌن، وهو مخطط  هو

عرض مشترك، وعلٌه ٌعتبر من الناحٌة ومنشط ومراقب ومنسق لجهود اآلخرٌن لبلوغ 

كل مسؤول عن أعمال اآلخرٌن والبد من أن ٌكون للمسٌر سلطة معٌنة إلتخاذ  األصولٌة مسٌر،

  2د صفقة كمسٌر وٌتحول عملٌا إلى منفذ فحسب.القرارات، وإال فإنه ٌعق

   :أنواع التسيير  -1-3

 :حسب الفاعلون فً التسٌٌر 

o " :عمومي"التسيير من طرف الدولة  
بها أن الخدمات تقوم بتسٌٌرها هٌئات ومؤسسات حكومٌة مختصة وفق قوانٌن  ونقصد

وأنظمة معٌنة من أجل تقدٌم الخدمات داخل المجال الحضري وهذا النوع من التسٌٌر هو 

 التسٌٌر الغالب فً مدننا الٌوم رغم ما ٌعانٌه من نقائص وتجاوزات.

o :التسيير من طرف الخواص 
ٌٌر وتقدٌم الخدمات للمواطنٌن والشركات، وهذا النوع من ونقصد به تكفل الخواص بتس

التسٌٌر هو األكثر إٌجابٌة وتنظٌم بعض الخدمات المقدمة فً بالدنا، رغم تكالٌفه الباهضة 

والتً تؤخذ على عاتق المواطن، إال أنه فعال ومتزن. رغم أنه ٌقتصر على بعض الخدمات 

ا وٌفتقر إلى إطار قانونً معٌن ومحدد من دون األخرى وذلك لكونه نظام جدٌد فً بالدن

أجل ضبطه والتحكم فً طرق تقدٌم الخدمات وهذا النوع التسٌٌر نالحظه فً جانب 

 3الخدمات الصحٌة وبعض الخدمات التعلٌمٌة كالمدارس الخاصة.

                                                           
 جرة فؤاد)مذكرة لنٌل شهادة الدراسات الجامعٌة التطبٌقٌة، تسٌٌر التجهٌزات والمرافق العمومٌة فً مدٌنة خنشلة ،جامعة أم البواقً. 1

نفس المرجع السابق.
2
  

نفس المرجع السابق.
3
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o :التسيير الذاتي 

هذا  مستعملً من طرف  ٌتمثل التسٌٌر الحضري الذاتً من خالل تسٌٌر المجال الحضري

المجال بأنفسهم واالعتماد فً ذلك على قدراتهم وامكانٌاتهم البشرٌة والمادٌة والمالٌة، سواء 

 كان هؤالء المستعملٌن سكان لهذا المجال الحضري أو غٌر ذلك.

 

 :حسب كٌفٌة التسٌٌر
1 

o :التسيير المباشر 
 التقنٌة لها.  ٌكون من طرف الجمعات المحلٌة التً تسٌر مباشرة الخدمة، من خالل المصلحة

o :التسيير الغير مباشر 

 التسيير الوسطي: (1
من خالل اإلستعانة بمصادر خارجٌة فً جزء كبٌر من أنشطتها، حٌث تشارك 

 الشركات)المقاوالت( فً تنفٌذ المهام، فً حٌن تبقى الجمعات المحلٌة سٌد الخدمة.

 التسيير المفوض: (2

ٌض الجمعات المحلٌة لجزء كبٌر من صالحٌاتها لمسٌرٌن  هذا النوع من التسٌٌر ٌعنً تفو

  آخرٌن من خالل عقد ٌتم تحدٌده باإلتفاق المتبادل بٌنهما . 

 

أشكاله: -4 -1
2
مدٌنة ٌتناول تحسٌن البنٌة التحتٌة والخدمات الحضرٌة من أجل تطوٌر تسٌٌر ال 

المدٌنة وتحسٌن حٌاة سكان المدن وٌغطً جوانب كثٌرة بما فً ذلك : المجال الحضري، 

 التسٌٌر اإلقتصادي، التسٌٌر اإلداري، تسٌٌر التجهٌزات والبنى التحتٌة.

 .التسٌٌر اإلقتصادي للمدٌنة - أ

 .للمدٌنةالتسٌٌر اإلداري  - ب

 .تسٌٌر البنى التحتٌة الحضرٌة - ت

 تسٌٌر البنى الفوقٌة. - ث

مكونات نظام التسيير -1-5
3

 ٌتكون نظام التسٌٌر من: :

o  وتمثل الموارد البشرٌة والمادٌة.  :المدخالت 

o :متمثلة فً النتائج مثل: الخدمات والبضائع. المخرجات 

o عملٌة التسٌٌر  : 

نظام التسٌٌر نظام مفتوح ألن القرارات المتخذة للمسٌرٌن تتأثر بشكل كبٌر بالمحٌط 

 الخارجً أي المحٌط االجتماعً، اإلقتصادي، التكنولوجً، القانونً، األخالقً.

                                                           
1
La gestion urbaine dans les pays du sud,par Rawelguy Ulysse Emmanuel OUEDRAOGO,Université de 

Ouagadougou- DEA2010.                                                                                                                                      
لمرجع السابقنفس ا  .

2
  

جرة فؤاد)مذكرة لنٌل شهادة الدراسات الجامعٌة التطبٌقٌة، تسٌٌر التجهٌزات والمرافق العمومٌة فً مدٌنة خنشلة ،جامعة أم البواقً.
3
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 وللوصول لألهداف المسطرة ٌجب على المسٌرٌن :

 تخطٌط العمل الذي ٌجب إنجازه : برامج، مٌزانٌات، معاٌٌر، إجراءات. -

 ضمان إنجاز برنامج العمل. -

 تحفٌز المستخدمٌن بتمكٌنهم من إعطاء مردودا كامال. -

استعمال آلٌات ورقابة تمكنهم من التأكٌد والتحقق من صحة مخططات العمل  -

  ومدى إمكانٌة إنجازهم.

 انًساحاث انخضزاء: -2

يفهىو انًساحاث انخضزاء:  -2-1
1

 

أَُبؽبد اُقٚواء ٢ٛ أُو٤بً ُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ اُؾ٤بح، األٍٝ ٛٞ اُؾ٤بح اُؼبٓخ ٝاإلعزٔبػ٤خ أُزٞاكوخ 

ٝأُزواثطخ ٢ٛٝ اُؾ٤بح فبهط أَُبًٖ ٝك٢ اُْٞاهع ٝاُؾلائن اُؼبٓخ ٝٛنٙ اُؾ٤بح ؿبُجب ٓب رٌٕٞ ك٢ 

 اُلواؽ أُلزٞػ ؽ٤ش ٣زغٔغ اُ٘بً، ٢ٛٝ رز٤ٔي ثبإلىكؽبّ.

٢ٛ اُؾ٤بح اُقبٕخ ثبُْقٔ أٝ ثبألكواك ٢ٛٝ اُز٢ رجؾش ػٖ اُٜلٝء ٝاُق٤ٕٖٞخ، ٝٗغل إٔ  ٝاُضب٢ٗ

 اُزغبٌٗ ث٤ٖ ٛبر٤ٖ اُؾ٤بر٤ٖ ٣غؼَ أُل٣٘خ فالثخ ٝرؼط٢ ٛبثؼب ُؾ٤بر٘ب اُقبٕخ ك٤ٜب.

ٝر٘وَْ أَُبؽبد اُقٚواء كافَ أُلٕ ُ٘ٞػ٤ٖ أُٜٝٔب أَُبؽبد اُقٚواء ا٤ٌُِْخ أٝ اُؾٚو٣خ ٢ٛٝ 

ٕ ث٤ٖ أُجب٢ٗ ٝاُضب٢ٗ ٛٞ أَُبؽبد اُطج٤ؼ٤خ أٝ أُلزٞؽخ ٢ٛٝ اُز٢ رٔضَ اُطج٤ؼخ كافَ أُل٣٘خ اُز٢ رٌٞ

 ٝؽُٜٞب ٝرزٌٕٞ أَُبؽبد اُقٚواء ٖٓ ٓيط اُ٘ٞػ٤ٖ "عيء ٖٓ ؽٞائٜ أُجب٢ٗ، عيء ٖٓ األّغبه

ٝ اُ٘جبربد.   

يى جغزافي في وانًساحاث انخضزاء هي فضاء أو حيز داخم تجًع سكني أو ينطقت حضزيت أو إقه

انًىاقع انتي تشهذ سيطزة انغطاء اننباتي أو انطبيعي بصفت عايت، وهي انًتنفس انذي يعادل باقي 

 يكىناث انًذينت.

ٝٓٔب ال ّي ك٤ٚ إٔ أَُبؽبد اُقٚواء ٙوٝهح ُإلَٗبٕ ٝهل اهرجطذ ْٗؤرٜب ثْ٘ؤح اإلَٗبٕ، كبَُٔبؽبد 

ؤ ك٤ٜب اإلَٗبٕ ٝاٍزؤٌٗ ثؼ٘بٕوٛب ٝاٍزٔل ٖٓ اُقٚواء ثٔلٜٜٞٓب اُٞاٍغ رورجٜ ثبُطج٤ؼخ اُز٢ ْٗ

أكٌبهٙ ًٝض٤وا ٖٓ اُقبٓبد ٝأُٞاك اُز٢ ٕ٘غ ٜٓ٘ب أكٝارٚ ٌٍٝ٘ٚ اُجلائ٢ اُج٤َٜ،  ٓالؽظزٜب ًض٤وا ٖٓ

كبُٔلّٜٞ اُٞاٍغ َُِٔبؽبد اُقٚواء ٛٞ اُج٤ئخ اُقٚواء األ٤ُٝخ اُز٢ أؽبٛذ ثبإلَٗبٕ ك٢ ْٗؤرٚ األ٠ُٝ، 

طب٢ُ ثوُٞٚ " إٔ اُؾل٣وخ ٢ٛ أُٖٞٛ اُٖؾ٤ؼ ُإلَٗبٕ " كبما ًبٗذ أَُبؽبد ٝمُي ػجو ػ٘ٚ ث٤زواُ اإل٣

ُقٚواء ثبرَبػٜب ٝهؽبثزٜب، كبٕ اهزطبع اإلَٗبٕ ُٔ٘طوخ ك٤ٜب ًبٕ ااُقٚواء ك٢ ٓلٜٜٞٓب اُؼبّ ٢ٛ اُج٤ئخ 

 ثٔضبثخ ْٗؤح ُٔلٜٜٞٓب ك٢ اُلٌو اإلَٗب٢ٗ.

                                                           
٢ أُلٕ:ؽبُخ أٌٍ رقط٤ٜ ٝر٤ْٖٔ أَُبؽبد اُقٚواء ك ك٢ رقٖٔ اُغـواك٤ب،رؾذ ػ٘ٞإ: ثؾش اٍزٌٔبال ُٔزطِجبد اُؾٍٖٞ ػ٠ِ كهعخ اُجٌبُٞه٣ًٞ 1

 .08-07،ههْ اُٖلؾبد  2102ٍ٘خ  ،كوػ٢ اُزقط٤ٜ،كها٤ٍخ ٓل٣٘خ ؿيح. عبٓؼخ األىٛو،٤ًِخ األكاة ٝاُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ،هَْ اُغـواك٤ب

 



.وانًساحاث انخضزاء انتسييز انحضزي                                              انفصم األول:  

 

 
4 

 

واُؼٖٞه، ٝافزلذ ٗظوح اإلَٗبٕ ُِؾل٣وخ ُٝول رؼلكد ٕٞه ٝٓظبٛو أَُبؽبد اُقٚواء ثؼل مُي ػج

ٖٓ ٌٓبٕ ٥فو ٖٝٓ ىٓبٕ ٥فو، ٝظَ اُلاكغ اُ٘ل٢َ ٝاُؾبعخ ا٤ُٜب ٓظٜوا ٖٓ ٓظبٛو اَُِٞى اإلَٗب٢ٗ 

ػجو أٌُبٕ ٝاُيٓبٕ، ُٜٝنا ُْ ٣ٌٖ ٓلّٜٞ أَُبؽبد اُقٚواء ٓوزٖوا ػ٠ِ اُج٤ئخ اُطج٤ؼ٤خ، ثَ رؾٍٞ 

هخ ث٤ٖ أُٞعٞكاد اُقٚواء ٝاُلٌو اإلَٗب٢ٗ، ك٢ٜ ػجبهح ٝرـ٤و ٢ٌُ رٖجؼ أَُبؽبد اُقٚواء اُؼال

ػٖ ٌٓبٕ ثٚ ٗجبربد ٝأّغبه ؽبٍٝ اإلَٗبٕ إٔ ٣زلفَ ك٢ ىهاػزٜب ٝهػب٣زٜب ٝر٘ظ٤ٜٔب ٝر٤َ٘وٜب، كٌبٗذ 

 ٓظٜوا ُِزٞاىٕ ث٤ٖ كؼَ اُطج٤ؼخ ٝاُلؼَ اإلَٗب٢ٗ .

زٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٝاُل٤٘٣خ ُإلَٗبٕ ُول اهرجطذ أَُبؽبد اُقٚواء ػجو اُؼٖٞه ثبُؾ٤بح اإلهزٖبك٣خ ٝاإلع

 ٝرؼلك ٓلب٤ْٛ اإلَٗبٕ ؽُٜٞب .

ًٔب إٔ اُؾبعخ اإلهزٖبك٣خ اهزٚذ إٔ رٌٕٞ اُؾل٣وخ ٌٓبٗب هو٣جب ٖٓ اإلَٗبٕ، ثيهػٚ ٤ُٞكو ُ٘لَٚ 

اُـناء،ٝإ اهرجبٛ اُؾل٣وخ ثبُٔؼبثل ٝأُوبثو ًبٕ ٓظٜوا ٖٓ ٓظبٛو اهرجبٛ اُؾل٣وخ ثبُل٣ٖ، ٝإٔجؾذ 

ٗب ٣غٔغ ث٤ٖ اُلاكغ اُوٝؽ٢ ٝاإلَٗبٕ  ٝاُؾ٣ٞ٤خ ٝثٜنا ٣زج٤ٖ ألٕ أَُبؽبد اُقٚواء ثٔلٜٜٞٓب اُؾل٣وخ ٌٓب

أُؼبٕو ٢ٛ ػالهخ ث٤ٖ اُطج٤ؼخ ٝاُلٌو اإلَٗب٢ٗ ٢ٛٝ اٗؼٌبً ُوؿجبد ٝأكٌبه أُغزٔغ اُن١ رْ٘ؤ ٖٓ 

 أعِٚ.

أفوٟ ثبُٖٔله ٝٓوح ُٝول رؼلكد رٞظ٤لبد اإلَٗبٕ َُِٔبؽبد اُقٚواء، كبهرجطذ ربهح ثبُٔ٘يٍ ٝربهح 

صبُضخ ثبٌَُْ اُغٔب٢ُ ُِٔلٕ ك٢ اُؼٖٞه اُؾل٣ضخ، ُْٝ ٣ٌٖ ارقبمٛب ُزِي اُٞظبئق ٤ُٝلا ُِؾظخ ٝاؽلح أٝ 

ػٖو ٝاؽل، ٝاٗٔب عبء ٗز٤غخ ُزطٞه اإلَٗبٕ ٖٝٓبؽجب ُٚ ٓٔب ٣َزِيّ اُوبء ٗظوح ػ٠ِ اُزطٞه اُزبه٣ق٢ 

َُِٔبؽبد اُقٚواء.
 

تصنيف انًساحاث انخضزاء: -2-2
1

 

 أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ ٝر٤ٔ٘خ أَُبؽبد اُقٚواء 16-17 ؽَت اُوبٕٗٞ

 انحضائز انحضزيت :-2-2-1

ٓغبٝهح ُِٔل٣٘خ، رزٌٕٞ ٖٓ أَُبؽبد اُقٚواء أُؾلكح ٝا٤َُٔغخ ػ٘ل االهزٚبء ،  رٌٕٞ

ٝرٌَْ كٚبء ُِواؽخ ٝاُِؼت ٝاُو٣بٙخ، ًٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ َٓطؾبد ٓبئ٤خ َٝٓبُي 

 ُِز٘يٙ َٝٓبُي ُِلهاعبد.

 انحذائق انعايت:-2-2-2

ك٢ أُ٘بٛن اُؾٚو٣خ ٝاُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ رغٔؼبد ٗجبر٤خ ٓيٛوح  ٢ أٓبًٖ ُِواؽخ أُِٝزٞهقٛ

 ٝأّغبه رْٚ :

 : ؽل٣وخ أُل٣٘خ 

 َٓزٟٞ أُل٣٘خ ٣ٝوربكٛب ٌٍبٕ أُل٣٘خ، ٣ٝقٖٔ ُٜب َٓبؽخ ًج٤وح،اال رٌٕٞ ػ٠ِ

أٜٗب أهَ ٖٓ َٓبؽبد اُؾلائن ٝأُز٘يٛبد اُؼبٓخ، ٣ٝغل اُيائو ك٤ٜب ؽو٣خ ربٓخ ك٢ 

اُزغٍٞ ٝاُزٔزغ ثٔ٘بظوٛب اُطج٤ؼ٤خ، ٝهل ٣لفَ ك٢ ر٤ٖٜٔٔب اُطواى اُٜ٘ل٢ٍ ثٞعٞك 

 اُ٘جبربد أُوٖٕٞخ ٝأُ٘زظٔخ اٌَُْ.

                                                           
 محافظة الغابات لوالٌة سكٌكدة.

محاضرات األستاذ شواش عبد القادر، مقٌاس المساحات الخضراء.
1
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 )ٍؽلائن األٛلبٍ)ٓالػت األٛلب: 

ْ فبٓ ٖٓ اُؾل٣وخ اُؼبٓخ ُِؼت ؽلائن ػبٓخ ٝفبٕخ ُألٛلبٍ، ٣ٝقٖٔ هَرْٖٔ 

األٛلبٍ، ٣ٝغل األٛلبٍ ك٢ ٛنٙ اُؾلائن اُؾو٣خ ك٢ اُِؼت كٕٝ اُزؼوٗ ألفطبه 

 ا٤َُبهاد ك٢ اُْٞاهع ٣ٝ٘جـ٢ إٔ رٌٕٞ َٓبؽزٜب ًبك٤خ .
 :ؽلائن اُْٞاهع ٝا٤ُٔبك٣ٖ اُؼبٓخ 

أُؼلح ُِز٘يٙ، ٝرٌٕٞ اُؾلائن ك٤ٜب ٓزٔب٤ّخ ٓغ ر٤َ٘ن اُْبهع أٝ  ٝاُطوم ٢ٛٝ اُْٞاهع

ٛو٣ن  :بٝهح ُِْبٛئ ك٢ أُ٘طوخ اَُبؽ٤ِخ ٓضَاُطو٣ن، ٝهل رٌٕٞ ٛنٙ اُؾلائن عبٗج٤خ ٝٓغ

اٌُٞه٤ِٗ، ثؾ٤ش رٌٕٞ ٓؤٓٞٗخ، ٝريٝك ثؤػٔلح ُإلٙبءح ٝأٓبًٖ ُِغًِٞ ٝٓوبػل ثبإلٙبكخ ا٠ُ 

 ٝاُْغ٤واد. اُقٚواء ٝأّغبه اُ٘ق٤َأَُطؾبد 

  

 : ؽل٣وخ اُؾ٢ ا٢ٌَُ٘ 

رْٖٔ ؽل٣وخ اُؾ٢ ا٢ٌَُ٘ ٢ٌُ رِج٢ االؽز٤بعبد اُزوك٤ٜ٤خ ُغ٤ٔغ األػٔبه ثٌَْ ػبّ، ُٝألٛلبٍ 

ثٌَْ فبٓ، ٣ٌٕٝٞ ٓٞهؼٜب ك٢ ٍٜٝ اُؾ٢ ا٢ٌَُ٘ ثؾ٤ش ٣ََٜ إٍُٞٞ ا٤ُٜب ٤ْٓب ػ٠ِ األهلاّ 

 ًخ ٓوٝه ا٤َُبهاد.ك٢ ع٤ٔغ أعياء اُؾ٢ ا٢ٌَُ٘ ػجو ْٓ٘ؤح آٓ٘خ ال رؼزوٜٙب ؽو

 رْٚ األٕ٘بف اُزب٤ُخ :: انحذائق انًختصت-2-2-3

 :اْٗبء ٛنٙ اُؾلائن ٛٞ اعواء اُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ هٖل اُزؼِْ  ٖٓ اُـوٗ اُؾلائن اُ٘جبر٤خ

ٝأَُبػلح ك٢ كهاٍخ اُ٘جبربد ٖٓ اُ٘ٞاؽ٢ اُج٤ئ٤خ ٝاُل٤ي٣ُٞٞع٤خ ٝأُٞهكُٞٞع٤خ، ٝٛنٙ 

أٗٞاع ٝإٔ٘بف اُ٘جبربد أُؾ٤ِخ ٝأَُزٞهكح ٣ٝزْ  اُؾلائن رؾز١ٞ ػ٠ِ أًجو ٓغٔٞػخ ٖٓ

 رٞى٣ؼٜب ؽَت اُؼبئِخ اُز٢ ر٘ز٢ٔ ا٤ُٜب.

  : اُزي٢٘٤٣ ٝاُغٔب٢ُ . ٤ٜٓؤ ٣ـِت ػ٤ِٚ اُطبثغ اُ٘جبر٢ ٢ٛٝ كٚبءاُؾلائن اُزي٤٘٤٣خ 

رٔضَ ؽلائن األؽ٤بء ٝؽلائن أَُزْل٤بد ٝؽلائن اُٞؽلاد انحذائق انجًاعيت أو االقاييت : -2-2-4

 اُٖ٘بػ٤خ.

٢ٛ ؽل٣وخ ِٓؾوخ ثٌَٖ كوك١، ػبكح ٓب رٌٕٞ ماد َٓبؽخ ٕـ٤وح أٝ  انحذائق انخاصت:-2-2-5

ٓزٍٞطخ، ٝرَزؼَٔ ثٜب أٗٞاع ٗجبر٤خ عٔب٤ُخ ًبألىٛبه،ٝأٗٞاع ٗجبر٤خ ٓضٔوح ًؤّغبهاُلبًٜخ ٝثؼ٘ 

 اُقٚوٝاد. 

ًَ ٓ٘طوخ ْٓغوح ثٔب ك٤ٜب األؽيٓخ اُقٚواء، رؾز١ٞ ػ٠ِ أُْبعو  ٢ٛانغاباث انحضزيت:-2-2-6 

ٝٓغٔٞػخ ٖٓ األّغبه، ٣ٌٖٝٔ إٔ رٌٕٞ ٛج٤ؼ٤خ أ١ ؿبثخ ٛج٤ؼ٤خ ِٕٜٝب اُزٍٞغ اُؼٔوا٢ٗ كبٗلٓغذ ثٜب 

 ٝإٔجؾذ عيء ٖٓ أُل٣٘خ .

رؾز١ٞ ػ٠ِ ًَ اُز٤ٌْالد أُْغوح أُٞعٞكح ػ٠ِ ٍٛٞ اُطوم  انصفىف انًشجزة:-2-2-7

ٝاألهٕلخ ٝاُطوم اَُو٣ؼخ ٝثبه٢ أٗٞاع اُطوم األفوٟ ك٢ أعيائٜب اُٞاهؼخ ك٢ أُ٘بٛن اُؾٚو٣خ 

 ٝأُغبٝهح ُِٔل٣٘خ .

وظائف انًساحاث انخضزاء: -2-3
1

 

 اُٞظ٤لخ اُج٤ئ٤خ:-2-3-0

                                                           
مقٌاس المساحات الخضراء.محاضرات األستاذ شواش عبد القادر، 

1
  



.وانًساحاث انخضزاء انتسييز انحضزي                                              انفصم األول:  

 

 
6 

 

أُلٕ ٖٓ اُ٘ٞاؽ٢ اُج٤ئ٤خ، ٝػلّ ٝعٞكٛب أٝ هِخ إ َُِٔبؽبد اُقٚواء أ٤ٔٛخ ًج٤وح ك٢ ر٤ٔ٘خ 

أػلاكٛب ك٢ أ١ ٓ٘طوخ ٣ئك١ ا٠ُ فَِ اُزٞاىٕ اُج٤ئ٢ ك٢ رِي أُ٘طوخ ٣ٌٖٝٔ رِق٤ٔ ٛنا اُلٝه ك٢ 

: 

o .رو٤َِ اُزِٞس 

o ٝرقل٤ق ؽلح اُٚٞٙبء فبٕخ ثبألٓبًٖ أُيكؽٔخ ك٢ آزٖبٓ األٕٞاد  أَُبٛٔخ

 ك٢ أُلٕ.

o  ٌَْٓ ٖٓ ًبُو٣بػ ٝا٤ُٔبٙ. اُزؼو٣خ ٝاالٗغواف ثلؼَ ػٞآَ اُزؼو٣خؽٔب٣خ اُزوثخ ٝاُؾل 

o .ؽٔب٣خ أُلٕ ٖٓ اُو٣بػ اُْل٣لح ًَٝو ؽلرٜب 

ُألّغبه رؤص٤واد ا٣غبث٤خ ًج٤وح ػ٠ِ أُ٘بؿ أُؾ٢ِ ُِٔل٣٘خ ثٖلخ فبٕخ،  أُ٘بف٤خ : خل٤اُٞظ -2-3-2

 ٢ٛٝ ري٣ٝل اُغٞ ثبألًَغ٤ٖ.

 اُج٘بئ٤خ  )اُٜ٘لٍخ( :  اُٞظ٤لخ -2-3-3

ٞظ٤لخ ثؼ٘ أُْ٘آد اُج٘بئ٤خ، ٓضَ ىهاػخ ٓغٔٞػخ ٖٓ ٗجبربد رؼَٔ ثؼ٘ اُ٘جبربد ػ٠ِ اُو٤بّ ث

األ٤ٍغخ ٓزوبهثخ ٖٓ ثؼٜٚب ُز٣ٌٖٞ أٍٞاه ٗجبر٤خ ُزئك١ اُـوٗ اُن١ روّٞ ثٚ األٍٞاه اُج٘بئ٤خ، أٝ 

ب٢ٗ أٝ ُزؼَٔ ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ اٛبه إلثواى ٓغَْ أٝ ْٓ٘ؤ ٗجبر٢ ٓؼ٤ٖ ثبإلٙبكخ ا٠ُ رـط٤خ ػ٤ٞة أُج

 ػَٔ رؼل٣َ ٢ٔٛٝ ألٌّبُٜب ٝاهرلبػبرٜب.

رَٕٞ ثبؽضٕٞ ك٢ ػلح عبٓؼبد ك٢ اُؼبُْ ا٠ُ إٔ أَُبؽبد اُقٚواء  اُٞظ٤لخ االعزٔبػ٤خ: -2-3-4

كافَ أُل٣٘خ رَبػل ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ ؽ٤ش أٜٗب رغنة اٌَُبٕ ا٤ُٜب، ٝرولّ كوٓ ُالرٖبٍ 

 ث٤ٖ اُغ٤وإ ٝر٣ٌٖٞ ٗٞاح ُِٖلهبد.

ا٠ُ إٔ ٌٍبٕ أُ٘بٛن اُوو٣جخ ٖٓ أَُبؽبد اُقٚواء ٣ؾَٕٞ ثؤٓبٕ أًجو، ًٔب  ًْ أْٜٗ رِٕٞٞ

أٜٗب رلػْ ُؼت األٛلبٍ ٝرْغ٤غ اإلّواف ٖٓ هجَ اُجبُـ٤ٖ، ؽ٤ش إٔ ٛنٙ أَُبؽبد ٓٞعٜخ ا٠ُ 

ًبكخ ّوائؼ أُغزٔغ ثٔقزِق أٗٞاػٜب، كبٗطالهب ٖٓ اُوٝاثٜ االعزٔبػ٤خ ٝافزالف اُطجوبد 

ُٔزٞاكل٣ٖ ُٜنٙ أَُبؽبد اُقٚواء ٣٘زظ ٓي٣ظ ٝرجبكٍ كٌو١ ٝصوبك٢ هل ٣ؼَٔ االعزٔبػ٤خ ٌَُِبٕ ا

 كواك ٍِٝٞى ؽٚو٤٣ٖ.ػ٠ِ رط٣ٞو صوبكخ األ

 اُٞظ٤لخ اُز٤َ٘و٤خ ٝاُغٔب٤ُخ:-2-3-5

األّغبه ٝاُ٘جبربد اُؼٖ٘و األٍب٢ٍ ُغٔبٍ أُلٕ ٝر٤َ٘ن أُٞاهغ ُِؾلائن اُؼبٓخ ٝأُز٘يٛبد،  رٌَْ

 ٝرؼَٔ األّغبه ػ٠ِ اٙبكخ ػٖ٘و اُطج٤ؼخ ٝاُغٔبٍ ػ٠ِ أُْ٘آد ٝأُواكن.

ر٤ٚق كػْ عٔب٢ُ ٝثٜغخ ػ٠ِ أُل٣٘خ ثؾ٤ش رغؼِٜب رظٜو ًِٞؽخ ك٤٘خ هائؼخ ماد ٌَّ ؽَٖ ٓٔب ًٔب  

ٍْٜ ثبُواؽخ اُ٘ل٤َخ٣ئك١ ا٠ُ اؽَب
1
. 

 اُٞظ٤لخ االهزٖبك٣خ: -2-3-6

َُِٔبؽبد اُقٚواء كٝه ك٢ اهزٖبك أُل٣٘خ ٝمُي ثبٍزـالُٜب ثْز٠ اُطوم ٝك٢ ٓقزِق أُغبالد فبٕخ  

ٜٓ٘ب األّغبه أُضٔوح ٝٗجبربد اُطجـ ثبُؾلائن أُوكوخ ثبَُٔبًٖ، ًٔب رَزؼَٔ ُـوٗ ٝٙغ اُالكزبد 

                                                           
1
فوغالً نور الدٌن، مذكرة تخرج شهادة مهندس دولة فً تسٌٌر المدن ، تحت عنوان:تسٌٌر وتهٌئة المساحات الخضراء فً مدٌنة الخروب،سنة  

 . 2102التخرج: 
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ك٢ٜ إٔجؾذ رَزؼَٔ ك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ ِٓغؤ ٌَُِبٕ ػ٘ل ٝهٞع اُيالىٍ ٝاٌُٞاهس اُطج٤ؼ٤خ،  اإلّٜبه٣خ،

 ثبإلٙبكخ ا٠ُ رٞك٤و ٓ٘بٕت اُْـَ ُإلٛبهاد ٝاُؼٔبٍ.

 اُٞظ٤لخ اُطج٤ؼ٤خ:-2-3-6

ُِٞهب٣خ ٖٓ األٓواٗ ٖٝٓ صْ  اُطت ٝا٤ٔ٤ٌُبء ٣َزؼِٕٔٞ اُ٘جبربدًٔب إٔ  ،ثبٍزؾٞامٛب ٖٓ اُطج٤ؼخ

 اُؼالط:ًبُ٘ؼ٘بع، اُيػزوٝا٤ُْؼ...اُـ.

 

أدوار انًساحاث انخضزاء:-2-4
1

 

 اُلٝه اُ٘ل٢َ: -2-4-1

اُؼبّ اُن١ رؼط٤ٚ أَُبؽبد اُقٚواء ٍٞاء ػٖ ٛو٣ن أُٞاٜٗب  إ اُزؤص٤و اُ٘ل٢َ ٝاالهر٤بػ  

اُقٚواء أٝ ػٖ ٛو٣ن أىٛبهٛب ثؤُٞاٜٗب أُقزِلخ ٣ئصو رؤص٤وا ا٣غبث٤ب ػ٠ِ ٗل٤َخ اٌَُبٕ ثوٚبء 

  ثؼ٘ اُٞهذ ٝاالهر٤بػ ك٢ٜ رؼل ثٔضبثخ اُٞعٜخ أُلِٚخ ُإلهر٤بػ ااٗل٢َ.

 اُلٝه اُٖٞر٢: -2-4-2 

أَُبؽبد اُقٚواء كٝها ٛبٓب ك٢ رقل٤ق اُٚغ٤ظ ك٢ أُلٕ، ٝثلَٚ أّغبهٛب ٝأٝهاهٜب  رؼط٢

، رَبػل ػ٠ِ رقل٤ق األٕٞاد اُ٘بعٔخ ػٖ أُٖبٗغ ٝا٤َُبهاد ٝؿ٤وٛب ٖٓ أُٖبكه أُيػغخ

 أُ٘لكؼخ. ٖٓ األٕٞاد %75 ٝرؼٌٌ %25ؽ٤ش رٔزٔ األّغبه َٗجخ 

 اُلٝه اُٖؾ٢: -2-4-3

ٛنا كبٕ أَُبؽبد اُقٚواء ُٜب ػٖ٘وا ثبُؾ األ٤ٔٛخ ك٢ ر٘و٤خ اُغٞ ٖٓ اُغواص٤ْ  ثبإلٙبكخ ا٠ُ

ٝاُـبىاد أُ٘لكؼخ ٖٓ ا٤َُبهاد ٝأُٖبٗغ، ًٔب رِؼت أَُبؽبد اُقٚواء كٝه أُٖلبح ُز٘و٤خ 

 .%81ا٠ُ  61اُٜٞاء ٝاُزقل٤ق ٖٓ ؽلح اُزِٞس اُٜٞائ٢ ثَ٘جخ رزواٝػ ٓب ث٤ٖ 

 اُلٝهاإل٣ٌُٞٞع٢: -2-4-4       

، ك٢ٜ رؾ٢ٔ أٌُٞٗبد األٍب٤ٍخ ُِطج٤ؼخ رِؼت أَُبؽبد اُقٚواء كٝها ثبهىا ثبَُ٘جخ ُِطج٤ؼخ

اُز٢ رزٔضَ ك٢ اُزوثخ، أُبء،...اُـ. ؽ٤ش إٔ ُٜب أ٤ٔٛخ ك٢ ؽٔب٣خ اُزوثخ ٖٓ اُؼٞآَ اُغ٣ٞخ 

ٝفل٤لخ ٝرزؤصو ثَُٜٞخ أُ٘بف٤خ، كبُزوثخ اُؼبه٣خ ٖٓ اُ٘جبربد رٌٕٞ ؿبُجب ماد ؽج٤جبد ٕـ٤وح ٝ

 ُؼب٢ِٓ اُو٣بػ ٝاألٓطبه.

 أٓب ك٤ٔب ٣قٔ اُزٖؾو كزِؼت أَُبؽبد اُقٚواء كٝه ؽٔب٣خ األها٢ٙ اُقٖجخ ٖٓ اُزٖؾو.

 اُلٝهاُزقط٤ط٢: -5 -2-4 

أَُبؽبد اُقٚواء ٤ًٍِٞخ ك٢ ر٤ْٖٔ ٝر٤َ٘ن أَُبؽبد اُقبهع٤خ ؽ٤ش رِؼت كٝه  رَزؼَٔ

   ْٜٓ ك٢ اُزقط٤ٜ اُؼٔوا٢ٗ ٍٞاء ًبٕ ٛنا اُزقط٤ٜ ػ٠ِ َٓزٟٞ أُل٣٘خ أٝ أٌَُٖ. 

االطار انقانىني نهًساحاث انخضزاء:-2-5
1

 
                                                           

1
، واقع المساحات الخضراء فً مدٌنة قسنطٌنة، مذكرة تخرج، فرع  تسٌٌر التقنٌات الحضرٌة، كلٌة علوم األرض هوشات،وبوقبرٌن، عزارة

 .               12، ص2112والكون، جامعة قسنطٌنة، السنة الجامعٌة: 
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 : 2003جىيهيت  11 قانىٌ -2-5-1

 ك٢ اٛبه اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ.٣ؾلك ٛنا اُوبٕٗٞ هٞاػل ؽٔب٣خ اُج٤ئخ  -

ٓواػبح اػزجبهاد ؽٔب٣خ اُج٤ئخ رٖ٘ق اُـبثبد اُٖـ٤وح ٝاُؾلائن اُؼ٤ٓٞٔخ ٝأَُبؽبد اُزوك٤ٜ٤خ ك٢ رؾ٤َٖ  -

 اإلٛبه أُؼ٢ْ٤ .

 ٓ٘غ ٝٙغ اإلّٜبه ػ٠ِ األّغبه . -

   : 2007ياي  13انًؤرخ في  06 -07قانىٌ رقى  -2-5-2  

 هٞاػل ر٤٤َو أَُبؽبد اُقٚواء ٝؽٔب٣زٜب ٝر٤ٔ٘زٜب ك٢ اٛبه اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ .٣ٜلف ٛنا اُوبٕٗٞ ا٠ُ رؾل٣ل 

 ٣ٜٝلف ثبُقٖٞٓ ا٠ُ ٓب ٢ِ٣ :

 رؾ٤َٖ اإلٛبه أُؼ٢ْ٤ اُؾٚو١ . -

 ٤ٕبٗخ ٝرؾ٤َٖ ٗٞػ٤خ أَُبؽبد اُقٚواء اُؾٚو٣خ أُٞعٞكح . -

 روه٤خ ٝاْٗبء أَُبؽبد اُقٚواء ٖٓ ًَ ٗٞع . -

 اء ثبَُ٘جخ َُِٔبؽبد أُج٤٘خ .روه٤خ ٝر٤ٍٞغ أَُبؽبد اُقٚو -

اُيا٤ٓخ اكهاط أَُبؽبد اُقٚواء ك٢ ًَ ْٓوٝع ث٘بء، رزٌلَ ثٚ اُلهاٍبد اُؾٚو٣خ  -

 ٝأُؼٔبه٣خ اُؼ٤ٓٞٔخ ٝاُقبٕخ . ٣وٖل ك٢ ٓلّٜٞ ٛنا اُوبٕٗٞ ٓب ٢ِ٣ :

 ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ.ٓئٍَخ رْٚ ٓغٔٞػخ ٝصبئو٤خ ٖٓ اُ٘جبربد اُؾ٤خ ُـوٗ أُؾبكظخ ػ٤ِٜب اُؾل٣وخ اُ٘جبر٤خ :  -0

 ؽلائن األؽ٤بء ٝؽلائن أَُزْل٤بد ٝؽلائن اُٞؽلاد اُٖ٘بػ٤خ . رٔضَ ٓغٔٞػخاُؾل٣وخ اُغٔبػ٤خ:  -2

 كٚبء ٤ٜٓؤ ٣ـِت ػ٤ِٚ اُطبثغ اُ٘جبر٢ اُزي٢٘٤٣.اُؾلائن اُزي٤٘٤٣خ:  -3

 . ؽل٣وخ ِٓؾوخ ثبٌَُٖ اُلوك١ اُؾل٣وخ اُقبٕخ: -4

أَُبؽبد اُقٚواء ثٔٞعت ٛنا اُوبٕٗٞ أُ٘بٛن أٝ عيء ٖٓ أُ٘بٛن اُؾٚو٣خ ؿ٤و أُج٤٘خ  ٝرٌَْ

 ٝأُـطبح ٤ًِب أٝ عيئ٤ب ثبُ٘جبربد، أُٞعٞكح كافَ ٓ٘بٛن ؽٚو٣خ ٝٓ٘بٛن ٣واك ث٘بإٛب.

 :صيانة المساحات الخضراء -2-6

 والمتدرجة عبر  تمثل عملٌة صٌانة األشجار مجموعة من العملٌات المتسلسلة

مراحل، تهدف إلى الحفاظ على المساحات الخضراء وتمكٌنها من تأدٌة وظٌفتها 

وأدوارها بشكل جٌد، و ٌوجد نوعٌن من الصٌانة: صٌانة األشجار و صٌانة 

       المسطحات الخضراء .

 صيانة األشجار: -2-6-1

 :تمثل عملٌة تهوٌة التربة عملٌة أساسٌة فً صٌانة األشجار ألنها تمنع  تهوية التربة

 التربة من التعفن. 

 :التسميد 

                                                                                                                                                                                     
محافظة الغابات لوالٌة سكٌكدة.

 1
 

محاضرات األستاذ شواش عبد القادر، مقٌاس المساحات الخضراء.
1
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ي األسمدة خاصة العضوٌة منها على العناصر الضرورٌة لتغذٌة األشجار تحتو

وهً إما تكون كٌمٌائٌة معالجة فً المخابر، أو عضوٌة تتمثل فً بقاٌا نباتٌة أو 

 ألبقار، األغنام ...الخ. مخلفات الحٌوانات كا

  :السقي 

وهً عملٌة تزوٌد األشجار بالمٌاه الالزمة التً تحتاجها بشكل متواصل ومستمر 

 على األقل نهاٌة كل أسبوع.  

 :العزق 
تتمثل عملٌة العزق فً نزع األعشاب الضارة المحٌطة باألشجار والتً تغزو أحواض األشجار 

 ٌع والصٌف. تكون هذه العملٌة خاصة فً فصلً الرب

 :التجيير 
تتمثل هذه العملٌة فً طالء األشجار بالجٌر من أجل المحافظة على نظافة األشجار فً الوسط 

 الحضري باإلضافة إلى القضاء على الحشرات التً تلتصق بجذوع األشجار  .

 :التسييج 
الشجٌرات بسٌاج معدنً أو خشبً لحماٌتها وتجنب إتالفها من تتمثل هذه العملٌة فً إحاطة 

     طرف األطفال .     

 :التقليم 
عملٌة تقلٌص طول األغصان للحصول على أغصان قوٌة وأشجار سلٌمة، وتجنب  وهو

  انكسارها بشكل عشوائً .     

 

 صيانة المسطحات الخضراء: -2-6-2

 :التسميد 

مٌد األشجار لكنها فً هذه الحالة تكون بشكل أوسع ومساحة وهً تشبه عملٌة تس 

 أكبر. 

 :واسع للمسطحات الخضراء، بإستعمال مرشات آلٌة  وهً عملٌة سقً بشكل الري

   خاصة فً المسطحات الخضراء ذات المساحات الكبٌرة. 

 :تشبه عملٌة التهوٌة الخاصة باألشجارلكنها تكون من خالل  وهً عملٌة التسوية

   ثقوب فً األرضٌة العشبٌة.  احداث

 :تقلٌص طول األعشاب بوسائل خاصة وجعلها مستوٌة  تتمثل عملٌة القص فً القص

   ولها نفس الطول.  

 :تجدٌد المسطحات الخضراء فً حالة ما ساءت حالتها  وهً عملٌة التجديد

   وأصبحت ال تؤدي وظٌفتها بشكل جٌد.
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:انجزائز وبعض انذول انًتقذيت يعاييز انًساحاث انخضزاء في -2-7
1

 
 .01ّ²ٛٞ بؽبد اُقٚواء ٤ٖٗت ًَ كوك ٖٓ أَُاُغيائوك٢  -

 .01ّ²ٛٞ ٖٓ أَُبؽبد اُقٚواء ؽن ًَ ٓٞاٖٛ ك٢ اٗغِزوا  -

 031ّ²،  51ّ²ٛٞ ٖٓ أَُبؽبد اُقٚواء اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ )ٝاّ٘طٖ( ؽن ًَ ٓٞاٖٛ  -

 ؽن ًَ كوك ٖٓ أَُبؽبد اُقٚواء ك٢ ًُٞ أٗغٌِ.

، ك٢ ثؼ٘ أُلٕ  ² 03ّٛٞ ٖٓ أَُبؽبد اُقٚواء ك٢ ثو٤ُٖ ػبٕٔخ أُٔب٤ٗب ؽن ًَ كوك  -

ٖٓ  21ّ²ًَزًُْٜٞٞ ٣قزٖٕٞ َٓبؽبد ًج٤وح فبٕخ ثبَُٔبؽبد اُقٚواء ُِؼت ٝاُز٤َِخ ٌَُ كوك 

 أَُبؽبد اُقٚواء.

ٌٍٓٞٞ أفند أَُبؽبد اُقٚواء اٛزٔبّ عل ْٜٓ هؿْ أْٜٗ ُل٣ْٜ ْٓبًَ ٛج٤ؼ٤خ، أ١ ٤ٖٗت  ك٢ -

 .² ّ 01ٛٞ ٖٓ أَُبؽبد اُقٚواء ًَ كوك 

 

 انفصم:  الصتخ 

 ػ٠ِ   ،٤بح اٌَُبٕ ك٢ اٍُٜٞ اُؾٚو٣١ؼزجو اُز٤٤َو اُؾٚو١ ثٔقزِق أٗٞاػٚ أكاح كؼبُخ ُزؾ٤َٖ ؽ

  .ٝاُغٔبػ٤خ ٜٓ٘ب ثبألفٔ ا٤ٌَُ٘خ ثٖلخ فبٕخٟ أُل٣٘خ ثٖلخ ػبٓخ ٝاألؽ٤بء َٓزٞ

  ًٔب رٌَْ أَُبؽبد اُقٚواء أُز٘لٌ أُلَٚ ٖٓ هجَ اٌُض٤و ٖٓ اٌَُبٕ فبٕخ اُوو٣جخ ٖٓ األؽ٤بء

ا٤ٌَُ٘خ اُز٢ رٔضَ ٝعٜخ ُالرٖبٍ أُجبّو ث٤ٖ ٓقزِق كئبد أُغزٔغ، ُٜٝنا اَُجت رورجٜ أَُبؽبد 

اعزٔبػ٢ كطو٣ب، ٝٗظوا ُٜنٙ األ٤ٔٛخ اُز٢ رٔضِٜب ثطجؼٚ  اُقٚواء اهرجبٛب ٝص٤وب ثؾ٤بح االَٗبٕ

أَُبؽبد اُقٚواء ك٢ اُؾ٤بح االعزٔبػ٤خ ٣ؾن ٌَُِبٕ ك٢ ٝٙغ ثٖٔزْٜ ك٢ ر٤ٜئخ أَُبؽبد 

ٖٓ فالٍ اُؾلبظ ػ٤ِٜب  ، ٣ْٝزوٛ ك٢ مُي االٍزٔواه٣خ ك٢ اُز٤٤َور٤٤َوا مار٤ب اُقٚواء ٝر٤٤َوٛب

ك٢ االٛبه اُوب٢ٗٞٗ َُِٔبؽبد اُقٚواء اُن١ رَٔؼ ثٚ ٝٛنا  ،ا٠ُ ا٤ُٖبٗخ ٝاَُو٢.... اُـ ثبالٙبكخ

ثٔضبثخ كٜٞ  ،. ًٔب ٣جوى اُز٤٤َو اُؾٚو١ اُنار٢ كهعخ اُٞػ٢ االعزٔبػ٢ اُن١ ٣زٔزغ ثٚ اٌَُبٕاُلُٝخ

      ٗوطخ ا٣غبث٤خ ُِٔغزٔغ.

 

 

                                                           
1
 Mebirouk- Hayat- magister en urbanisme : l’espace publics dans les grands ensembles.Faculté de science de 

Terre.Univesité de Constantine 2002. 



 

ثانيال الفصل  
 المشاركة السكانیة
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 :مقدمة الفصل 

 الخ.انً مدننا الٌوم من تناقضات ومشاكل عمرانٌة، بٌئٌة، اجتماعٌة واقتصادٌة... تع

من بٌن أسباب ذلك غٌاب حس االنتماء والوعً لدى سكانها ومستعملٌها بصفة و

السكان وإبعادهم عن المشارٌع العمرانٌة عامة، كل هذا بدوره ناتج عن تهمٌش 

والحضرٌة وتولً السلطات المحلٌة للمدٌنة مختلف المشارٌع والقرارات، أي غٌاب 

   خاصةبالمدٌنة.المشاركة السكانٌة فً مختلف عملٌات التسٌٌر ال

 :المشاركة 

 مفهومها: -1
أُ٘غل اُلو٢َٗ الهًٝ كبٕ أُشبهًخ رؼ٢٘ أَُبٛٔخ ٝأُؼبٝٗخ، ٢ٛٝ أ٣ؼب ثبَُ٘جخ ألؽل  ؽَت

اُجبؽض٤ٖ رؼ٢٘ رؼبٕٝ ؽٞػ٢ ث٤ٖ شقظ٤ٖ كؤًضو إلٗغبى ػَٔ ٓشزوى ثؾ٤ش ال ٣ٌٕٞ اُٜلف 

ثلا٣خ األٓو ك٢ كوَٗب صْ اٗزشو ك٢ ٍزؼَٔ ٛنا أُلّٜٞ ك٢ أ٣زٔضَ ك٢ رؾو٤ن اٍزلبكح آ٤ٗخ، ٝهل 

ع٤ٔغ أٗؾبء أهٝثب ٝثبد ٓظطِؾب ٓزلوب ػ٤ِٚ.
1
 

  :انًشاسكت يفهىو يُالد -2

اُجِلإ  ك٢ 1960 ٍ٘ٞاد ػل٣ٞخ ٝثطو٣وخ ٝاٍغ ٗطبم ػ٠ِ اُزشبه٢ً اُؼٔوإ ٓٔبهٍخ كٌوح ٗٔذ      

ُز٘زشو  ،انتأَُذٌ انتخطُظ "advocacy planning اٍْ رؾذ رؼوف ًبٗذ ٝاُز٢  األٗغ٤ٌٍَِٗٞٞخ

ٖٓ  اُؼل٣ل روو٣جب ٍٔبٕب٣زو اُِنإ اإل٣ٌُٞٞع٤خ اُؾوًبد ٓغ ٓجبشوح ٝرورجؾ أُزولٓخ اُجِلإ ك٢ ثَوػخ

 .اُوٛبٗبد

اُج٤ئخ  رؾ٤َٖ أعَ ٖٓ ر٘شؾ ًبٗذ اُز٢ أُؾ٤ِخ اُغٔؼ٤بد ٖٓ ُِؼل٣ل أُزٞاطَ اُ٘ول ٤ُٝل ًبٕ ظٜٞهٙ      

 ُْٜ ػ٤ٖ ُزٌٕٞ، خٝاالهزظبك٣ االعزٔبػ٤خ ُٞػؼ٤زْٜ أُالئْ اُوواه رلؼ٤َ ك٢ هلهارْٜ ٝرؼي٣ي اُؼٔوا٤ٗخ

 اُٞال٣بد أُزؾلح ػوكذ ػ٤ِٚ ام .ٝاُؼٔوا٤ٗخ اُزقط٤ط٤خ اُؼ٤ِٔبد ٓقزِق ػ٠ِ ٝاُزؤص٤و أُواهجخ ػ٢ِ

 ٗظبّ اُزقط٤ؾ رؾ٤َٖ ا٢ُ ٛلف اُن١ Community Design ثٔ٘زلٟ ٢َٔ٣ ٓب رؤ٤ٌٍ األٓو٤ٌ٣خ

 ٣ؼزجو كٜٞ "اُؾؼو٣خ  اُز٤ٜئخ ػ٤ِٔخ ك٢ األٍب٢ٍ اُلبػَ ثبػزجبهْٛ ٌَُِبٕ األ٣ُٞٝخ ؽبء اع ٓغ اُؾؼو١

 اُز٢ ك٢ اُوواهاد أُٞاؽ٤ٖ٘ ثٔشبهًخ األٓو٤ٌ٣خ أُزؾلح اُٞال٣بد ك٢ االعزٔبػ٢ ٝاُزؾٍٞ ُِزـ٤و ٤ٍِٝخ

 ُوؿجبد اُز٢ رغ٤ت ٓؼٔبه٣خ رو٤ًجخ ط٘بػخ أعَ ٖٓ ا٤ٍُِٞخ ثبألؽوٟ أٝ أُؼ٤ش٢، ٓؾ٤طْٜ رقض

"ٌٍبٜٗب
2

 
                                                           

ة ٓنًوح ٌِٓٔخ ٤َُ٘ شٜبكح ٓبٍزو ،ثؼ٘ٞإ:اُزؾ٤َٖ اُؾؼو١ ك٢ ظَ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ٝأصبهٙ ػ٠ِ اُج٤ئخ ،اٗغبى اُطِجخ:ٓ٘بطو٣خ ػجل اُٞٛب 1

أّ اُجٞاه٢ ،شؼجخ ر٤٤َو اُزو٤٘بد  اُؾؼو٣خ ،رقظض:ر٤٤َو أُلٕ ٝاُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ،اَُ٘خ  -اُؼوث٢ ثٖ ٤ٜٓل١ ،ٓب٢ٓ ػجل اُؾ٤ٔل،عبٓؼخ

 ..22اُظلؾخ  ،2014/2015اُغبٓؼ٤خ:

Bensebaine Tahar : Production du cadre Bati en Algéri : de la planification centralisée à la2 

participation citoyenne,thése magistaire,2001.                                                                              
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االششان: -3
1

 

"إ اُزؾو٤ن اُلؼ٢ِ ُألٛلاف ٝا٤َُبٍبد ٝا٤َُواُلؼبٍ ٤ٌُِٔب٤ٗيٓبد ٣ؼزٔل ػ٠ِ كهعخ ٝٓلٟ 

أُشبهًخ اُؾو٤و٤خ ٌَُ اُزغٔؼبد اٌَُب٤ٗخ، ٖٝٓ أْٛ اُؼ٘بطو ُزؾو٤ن ر٤ٔ٘خ َٓزلآخ ٢ٛ 

هٔخ أألهع ٖٓ رٞط٤بد ٓئرٔو  23-1أُشبهًخ اُؼو٣ؼخ ٌَُِبٕ ك٢ أفن اُوواه"أُبكح 

ُنُي كبٕ ػ٤ِٔخ اشواى أُٞاؽٖ ثبػزجبهٙ أَُزِٜي األٍٝ ُِلؼبء  1992ه٣ٞك١ عب٤ٗوٝ 

اُؼٔوا٢ٗ ػوٝهح ِٓؾخ ُ٘غبػ أ١ ٓشوٝع ػٔوا٢ٗ، ام ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼجو ػلّ اشواًٚ ك٢ ػ٤ِٔخ 

اُزقط٤ؾ ٖٓ األٍجبة أُجبشوح اُز٢ أكد ا٠ُ افلبم اُؼل٣ل ٖٓ أُشبه٣غ اُؼٔوا٤ٗخ، ٝرلٛٞه 

ؾ اُؼٔوا٢ٗ، ٖٝٓ ٛ٘ب كٖٔ اُقطؤ اُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ اُزؾ٤َٖ ثٔؼيٍ ػٖ اٌَُبٕ، ٝكٕٝ أُؾ٤

اشواًْٜ ٝاٍزشبهرْٜ ٝٓؼوكخ ؽٔٞؽبرْٜ، ٛنا اإلشواى ٣٘جـ٢ إٔ ٣زْ ػجو ع٤ٔغ ٓواؽَ 

أُشوٝع أُقزِلخ ؽَت كهعخ اإلشواى اُز٢ رَٔؼ ثٜب صوبكخ اٌَُبٕ ٝٝػ٤ْٜ ٝهلهرْٜ ػ٠ِ 

 .د )اإلػلاك،اُزظ٤ْٔ، اُز٤٤َو، اُز٣َٞٔ(أُشبهًخ ٝمُي ػ٠ِ أَُز٣ٞب

 إ ٗغبػ أ١ ٓشوٝع ػٔوا٢ٗ ال ٣ٌزَٔ اال اما اػزٔلٗب أٓو٣ٖ أٍب٤٤ٍٖ أال ٝٛٔب:

 ( ٖإٔ ٗؼَٔ ألعَ أُٞاؽle faire pour les habitants (. 

  ٖٝإٔ ٗؼَٔ ٓغ أُٞاؽ (le faire avec les habitants.) 

 عوامل نشأة المشاركة: -4

فعل عن حالة اإلخفاق العام، التً انتابت الكثٌر من تجارب وخبرات التنمٌة كردة جاء نشوئها  

الحضرٌة، فً الببلد النامٌة والمتقدمة على حد السواء وذلك منذ نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة، مما جعلها 

العالم المخرج الذي تم طرحه منقبل الكثٌرٌن كبدٌل، والذي زكته التحوالت السٌاسٌة التً باتت تطبع 

 المعاصر منذ ذلك الحٌن.

 إفالس التخطيط اإلداري: -4-1

أدى التعفن السائد فً مجاالت التخطٌط الحضري، طٌلة الفترة الممتدة من عشرٌنٌات إلى خمسٌنٌات 

القرن الماضً، والقائم على تقوٌض عنصر أساسً فً التركٌبة االجتماعٌة المحلٌة وهم السكان، 

العامة كبدٌل له، والمتضمن لحق التمثٌل النٌابً أو الغٌر مباشر لهم فً كافة وفرض مفهوم المصلحة 

أشكال المشارٌع العمرانٌة، وكل ما ٌتصل بها من عملٌات تدخل فً النسٌج الحضري، من خبلل انفراد 

 المهندسٌن بالتعاون مع المنتخبٌن المحلٌن، بصبلحٌة تحدٌد تلك المصلحة العامة واستغبللها فً تعلٌل

. إلى رفع مستوٌات التذمر والتشكٌك الدائم فً صدق النواٌا، وبالتالً إبقاء الشرعٌة  2مقترحاتهم

االجتماعٌة منقوصة طوال هذه الفترة، فالسلبٌات كانت السمة الغالبة التً تطبع سٌر أعمال هذا النمط من 

مصلحة الشخصٌة الضٌقة، التسٌٌر الحضري، وخاصة ما ٌتعلق منها بسوء استغبلل اللسلطة، وتغلٌب ال

واستفادة أصحاب النفوذ بشكل خاص من هذا الوضع، والشواهد التً ٌمكن االستدالل بها فً هذا اإلطار 

                                                           
. 3::2من توصٌات مإتمر قمة األرض ري ودي جانٌرو،  34المادة  
1
  

.329(، ص 3002طابع، ألكساندر إرنست، المدخل إلى التخطٌط: أراء ونتائج، تر. فٌصل عبد العزٌز)الرٌاض: دار النشر العلمً والم
2
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كثٌرة، ومن أبرزها ما كان ٌحدث فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، عندما استفادة المدن هناك من التموٌل 

ة فٌها، فإنها اختارت مباشرة إزالة المناطق السكنٌة القدٌمة، الفٌدرالً، لتنفٌذ عملٌات تجدٌد األحٌاء القدٌم

لكً ٌحل محلها التوسعات التجارٌة الجدٌدة والطرق السرٌعة الهائلة، حٌث تم طرد أعداد كبٌرة من 

األهالً المقٌمٌن ذوي الدخل المنخفض من منازلهم، والذٌن ال ٌتمتعون بنفس القدر من المساواة مع 

ٌون، إلعتبارات عرقٌة تتصل بكونهم ٌنحدرون غالبا من أصول إفرٌقٌة، وذلك من غٌرهم من األمرٌك

دون حتى أن ٌخصص لهم أي سكن بدٌل مساو، مما جعل من عملٌات التجدٌد فً اللغة العامٌة حٌنها 

. باإلضافة إلى ما كان ٌحصل بفرنسا وعدد من الببلد األخرى، والذي 1مرادف إلزالة أحٌاء السود 

دراسات مانوٌل كاستل وشومبارت دلو، وهنري لوفٌفر وغٌرهم بالتفصٌل، وهو ما سمح ببروز تناولته 

جبهة معارضة متزاٌدة، قادتها عدة تٌارات فكرٌة كالمدرسة التعددٌة... والتً أبدت رغبتها فً تبنً نهج 

 تجداته.مغاٌر لمعالجة المشاكل العمرانٌة، ٌكون نجاعة فً فهم متطلبات الواقع االجتماعً ومس

 النزعة الحتواء الحركات االجتماعية الحضرية: -4-2

بالحركات االجتماعية الواقع السالف الذكر ، تزامن مع التنامً الصرٌح لما اصطلح على تسمٌته "

نظرا لما تمٌزت به من ، والتً اعتبرت الجٌل الثانً فً مسار تطور الحركات االجتماعٌةالجديدة"، 

عٌة، والتً كانت تبرز خارج الفضاء االقتصادي واإلنتاجً الذي اتسمت به أفعال الجماعٌة االجتما

سابقتها، حٌث ٌنفرد هذا النوع من الحركات بنوعٌة المشاكل الجدٌدة التً ٌطرحها، والمجاالت التً 

ٌستهدفها وٌنشط فٌها، والفئات التً ٌجندها، واالستراتٌجٌات التً ٌستعملها فً معاجة النزاعات وطرٌقة 

تصدي... بخبلف سابقتها والتً لم ٌكن لها تؤثٌر مباشر وفعال على جوانب التسٌٌر الحضري، لكونها ال

لٌست إطار دائم ومتخصص بالمشكلة الحضرٌة، بقدر انشغالها بالعالم العمالً ونضاالته منذ قٌام الٌورة 

ف ٌحس فٌها السكان ، حٌث كانت هذه الحركات تؤخذ الطابع العفوي واالرادي، نتٌجة لظرو2الصناعٌة

بنقص ما أو تمٌٌز اجتماعً على كل المستوٌات، أٌن ٌتجمعون لمناقشة األوضاع والمطالبة بالحلول 

المناسبة، ومعالجة المشاكل المطروحة حول السكن وتهٌئة األحٌاء ... كما كان ٌحدث مع سكان ضواحً 

قاومة أشكال العنف الممارس ضدهم، العاصمة الفرنسٌة بارٌس، والذٌن حاولو مرارا تنظٌم أنفسهم لم

، والتً رغم التصدٌات القاسٌة 3ونقد المخططات العمرانٌة والمطالبة بمقاٌٌس تتناسب ألكثر مع رغباتهم

التً تعرضت لها من قبل النظم السٌاسٌة ومنعها من الظهور، نظرا لما كانت تراه فٌها من تهدٌدا لها 

كن حائبل أمام عودة بروزها وتكرارها عند كل حدث أو مشكلة وعرقلة لسٌر التخطٌط، إال أن ذلك لم ٌ

سكانٌة، وهو ما أثار المخاوف منها السٌما مع التوسع الذي أحرزته هذه الحركات، وامتداد تؤثٌرها إلى 

، olivesمختلف شإون الحٌاة فً كثٌر الببلد، بحسب ما تإكده دراسات كل من: مانوٌل كاستل، ألفٌز 

وأدى إلى بروز جهودحثٌثة هادفة فً جملتها إلى استمالة هذه   Karsz…ارش ، كLentinلٌنتٌن 

الحركات ومحاولة استقطابها، وبالتالً تفادي حدوث انزالقات فً مساعٌها المشروعة غالبا، وذلك عبر 

الرهان على خٌار استثمار هذه الجهود، وتطوٌع قدرات أفرادها فً عمل جماعً منسجم، ٌظهر إمكان 

لقدرة على التؤثٌر االٌجابً فً الواقع االجتماعً، وذلك من خبلل تحوٌلها إلى نظم مإسساتٌة الفعل وا

، كما تضمن به 2:02معتمدة ومعترف بها، كما حدث فً فرنسا مع إصدار قانون الجمعٌات فً سنة 

                                                           
.33(، ص 3002جون كبلٌتون توماس، مشاركة الجمهور فً القرارات العامة، فاٌزة الحكٌم ) القاهرة: الدار الدولٌة لبلستثمارات الثقافٌة، 

1
  

2
)وهران: مركز البحث فً األنتروبولوجٌا االجتماعٌة والثقافٌة،  09عمر دارس، "الحركات االجتماعٌة، الحركات الجمعوٌة" مجلة إنسانٌات  

  . 2(، ص :::2أوت 
3
Paul Henri Chombart de Lauwe, La fin des villes)Paris :Ed Calman- lévy, 1982),p : 154.  



انًشاسكت انسكاَُت                                                                       انفصم انثاٍَ:   
 

 
14 

 

نظم، ، حٌث تكون هذه الجمعٌات بمثابة فضاء ممٌز وإطار م1مراقبة أنشطتها وكشف أهدافها وعناصرها

قادر على إسماع صوت السكان ونقل مقترحاتهم إلى السلطات العمومٌة فً مختلف المجاالت التً تهمه 

 وتعنٌه.

  صعود الخطاب الديمقراطي: -4-3

الخطاب الدٌمقراطً منذ منتصف القرن الماضً، بما ٌحمله من معانً ودعوات علنٌة  وكان لصعود

لتكرٌس حق المجتمعات فً تقرٌر مصٌرها، واختٌار أنظمتها ودساتٌرها والقوانٌن المتفرعة عنها، وكذا 

ألثر األكبر انتقاء ممثلٌها فً مختلف مستوٌات الحكم، واٌجابٌة هذا المنحى فٌما بعد على الحٌاة العامة، ا

فً توسع نطاقات استخدام الدٌمقراطٌة، وعدم قصرها داخل أطر العمل السٌاسً فقط، حٌث جرى 

امتدادها تدرٌجٌا إلى باقً القطاعات، إلشراك السكان فعلٌا فً إدارة وتسٌٌر الحكم، فظهر حق التمثٌل 

سلطة رابعة قوٌة ومإثرة فً  النقابً، وظهرت األحزاب بتنوع برامجها واتجاهاتها، وتحول اإلعبلم إلى

المشهد الٌومً... فكان البد من أن ٌتؤثر حكم المدن بذلك، وأن تستجٌب أسالٌب اإلدارة لهذا الواقع، حٌث 

ارتسمت عملٌة قلب جذرٌة، لئلستراتٌجٌات المتبعة فً مجال إدارة المدن، وذلك من خبلل "إعادة النظر 

سات التً ٌفترض أنها تطبق السٌاسات العامة باسم مجمل دائما فً الممارسات، ومدى تمثٌلٌة المإس

المواطنٌن، والتغلب على االتجاهات األبوٌة واالستقطاب، واستعادة عادات الحوار والبلورة الجماعٌة 

للقرارات على كل مستوٌات الحكم، سواء فً إعادة توزٌع الموارد ووضع تصور للسٌاسات العامة أو 

ٌعقل أن ٌشارك السكان فً اختٌار حكام مدنهم، وال ٌستشارون بشؤن السٌاسات ، فبل 2فً تقوٌم نتائجها"

التً ٌجري سنها لهم، األمر الذي أدى إلى إعادة النظر فً التشرٌعات والقوانٌن، المعمول بها، وتطوٌعها 

بما ٌخدم هذه الغاٌة، حٌث عدت برٌطانٌا أول الدول التً سارعت إلقرار هذا الحق، منخبلل قانون 

، والذي نص على إلزامٌة مناقشة واستشارة أصحاب العبلقة فً 2:58تخطٌط المدن الصادر فً سنة 

، وهً المبادرة التً سوف تعمم الحقا، لتشهد انضمام متسارع 3كل مشروع أو عملٌة للتخطٌط الحضري

تقضً بتبلٌغ  لجمٌع المجتمعات الهامة تقرٌبا، وعلى نحو غٌر منظم إلى هذه الطرٌقة فً الرإٌة، والتً

الجمهور والخضوع إلى موافقته، إال أن الوسائل المستعملة ظلت محدودة جدا وأدنى من متطلبات 

الواقعٌة، حٌث قامت بعض البلدان بإقامة معارض كبرى، تفتح أبوابها لتصوٌت الجمهور على 

، وباشر البعض المقترحات، كما لجؤت أخرى لتبنً خٌار المنشورات الموزعة على السكان المستهدفٌن

اآلخر كالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تنفٌذ تحقٌقات مٌدانٌة، والتً كانت تستفٌد من وسائل مادٌة وأكثر 

 .4أهمٌة، غٌر أنها ظلت ذات صفة مجزأة وغٌر منظمة

 أزمة الهندسة المعمارية الثانية: -4-4

تحول االنتصار الباهر الذي حازه التٌار التقدمً منذ منتصف ثبلثٌنات القرن الماضً، فً 

، والذي خول له التسوٌق المفرد CIAMالمإتمرات الدولٌة للهندسة المعمارٌة العصرٌة 

لرإٌته الوظٌفٌة فً حقل العمران، والتً قامت حول المبادئ األربعة الكبرى، التً أقرها 

                                                           
1

 . 387،ص:2:97، دار النشر: دار المعارف،القاهرة، 3ر: دراسة اجتماعٌة. ج. .د. محمود الكردي، التحض
2
  .45(، ص: 3004إدارة المدن بمشاركة سكانها: من كاركاس إلى داكار. ترجم من طرف حاتم سلمان )بٌروت: دار الفارابً،  .كاترٌن فورٌٌه، 

3
 .48فاء للنشر والتوزٌع، ص :.عثمان محمد غنٌم، التخطٌط: أسس ومبادئ عامة، عمان: دار الص 
4

  .26(، ص: 2:84.روبٌر أوزٌل، فن تخطٌط المدن، تر. بهٌج شعبان )بٌروت: دار المنشورات عوٌدات، 
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)سكن، نقل، عمل، ترفٌه(، فضبل على إعبلء أهمٌة المعاٌٌر  2:48سنة  مٌثاق أثٌنا فً

الكمٌة، والتً تقٌس نجاح التصمٌم والتخطٌط بمعاٌٌر الكفاءة االقتصادٌة، والوظٌفٌة 

المجردة من كل القٌم والرموز وترتٌبات السلوك، وغٌرها من االحتٌاجات اإلنسانٌة 

والروحٌة
1

رهق القائمٌن علٌه، وذلك بعد أن جرى ، إلى فشل ذرٌع وكابوس مرعب أ

الرهان علٌها بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، فً مجال تشٌٌد المجمعات السكنٌة الكبرى والمدن 

الجدٌدة، والتً هٌمنت علٌها شروط ومتطلبات العجلة والمردودٌة، حٌث لم ٌحجب النجاح 

الً الذي حازه مإٌدي األولً الذي أحرزته فً مطلع حقبة الخمسٌنات، اإلخفاق المتت

العمران الحدٌث فً صٌرورتهم الخاصة، والمتعلقة بإعادة بناء المناخ والمحٌط االجتماعً 

متطلبات كامبل، وذلك بعدما تجاوز المعمارٌٌن والعمرانٌٌن عن جهل أو غفلة، حقٌقة 

نٌة، حٌث أصبح مستخدمً البٌئة المشٌدة الذٌن هم بصدد تصمٌمها، وخاصة تلك المتعلقة بالبٌئة السك

المجال على إثرها مٌدانا لمواجهات رمزٌة بٌن المستعملٌن، ككائن اجتماعً باحث عن تجسٌد تصوراته 

وطموحاته، والمصمم للمجال السكنً كسلعة نمطٌة تكرارٌة، تستجٌب فقط للحاجٌات البٌولوجٌة 

ة عن مواكبة وفهم متطلبات ، وهو ما جعلها من أوائل العلوم المتؤزمة والعاجز2المتشابهة بٌن البشر

المجتمع الحدٌث، وعرضها لنقد الذع كاله لها الكثٌر من الباحثٌن االجتماعٌٌن، كالوٌس ممفورد، 

شومبارت دلو، هنري لوفٌفر، جان جاكوب، رٌمونلودري... من خبلل العدٌد من المطارحات التً حفل 

ببروز وتبلور مفهوم مشاركة السكان فً  بها العقدٌن السادس والسابع من القرن الماضً، والتً عجلت

تقرٌر ما ٌنتج لهم، وتحولها سرٌعا إلى ممارسات مٌدانٌة فً أعمال العدٌد من المعمارٌٌن، على غرار 

فً مجمعه السكنً فً بٌكروول بنٌوكاستل شمال  Ralph Erskineأعمال كل من السوٌدي رالف أركٌن

   Louvain  فً منزله الجامعً المشهور فً جامعة ) (Lucien Krollانجلترا والبلجٌكً لسٌان كرول
وهو ما كان ٌعنً ضمنٌا انتهاء الممارسة المهنٌة بتقالٌدها الشائعة، وتتابع خطواتها ومراحلها، بعد أن  ،3

 أصبحت تسجل وجود شرٌك اجتماعً ٌإثر فً خٌاراتها وإنتاجها النهائً.

نقاطا إضافٌة لصالحها، عززت بها نسقها التصاعدي كسبت المشاركة الشعبٌة  تدويل المشاركة: -4-5

فً حقول اإلنتاج الحضري، وذلك منذ مطلع العقد السابع من القرن الماضً، والذي سمٌا حٌنه 

بالمشاركة، وذلك بعد أن أصبحت مشاركة السكان جزء من إستراتٌجٌة دولٌة، تبنتها هٌئة األمم المتحدة 

المإتمرات المنعقدة تحت رعاٌتها، ساعٌة لتفعٌل وتمكٌن الجهود  وطرحتها كتوجه جدٌد، فً العدٌد من

الذاتٌة ووالمحلٌة، فً الكثٌر من مناطق العالم خاصة الفقٌرة منها، والتً استفادة من المساعدات المالٌة 

والفنٌة، لتطوٌر التجمعات واألقالٌم الحضرٌة المتدنٌة بها، كما هو الحال بالنسبة لمإتمر" العلم 

، والذي أوصى بتؤمٌن االستشارة للسكان :2:8نولوجٌا فً خدمة التنمٌة" المنعقد بفٌنا فً أغسطسوالتك

من قبل المسإولٌن عن السٌاسات القومٌة، حتى ٌساعد ذلك على إسهامات أفضل للسكان فً مجال 

، والذي أكد على وجوب تشجٌع 2:87سنة  فانكوفر بكنداومن قبله المإتمر المنعقد بمدٌنة   ،4التنمٌة

                                                           
1

 . 48(،ص: 2:99)القاهرة: جامعة القاهرة،  07.د. السٌد محمد التونً، "عن الثقافة والعمارة: مطارحات "مجلة الهندسة المعمارٌة
2
قمة ومحمد حاجً،"البٌئة السكنٌة بٌن طموح المستعمل والمنتوج المفروض" ورقة بحث قدمت فً الملتقى الدولً حول:بسكرة .د. السٌد جمال عل 

 .646(،ص:3009أفرٌل  20-9للعمارة المستدامة)بسكرة: جامعة محمد خٌضر، 
3
 Mohamed Foura & Yasmina Foura, « L’intégration des sciences humaines dans le champ des savoirs 

architecturaux "Revue sciences humaines 15(Constantine : Univetsité mentouri,Juin 2001),p.18. 
.426(، ص:2:98.برنارد قرانوتٌه، السكن الحضري فً العالم الثالث: دراسات إقلٌمٌة، تر.محمد علً بهجت الفاضلً ،منشاة المعارف، 

4
  



انًشاسكت انسكاَُت                                                                       انفصم انثاٍَ:   
 

 
16 

 

الجهود الذاتٌة فً مجال اإلسكان، وتدعٌم نشاطات المجتمعات المحلٌة فً هذا المجال، وإزالة المعوقات 

التً تحول دون تحقٌق المشاركة االجتماعٌة فً مجال اإلسكان، ذلك باعتبار أنه لكافة الناس الحق 

المإثرة على حٌاتهم، حٌث ٌلعب فٌها المواطن البسٌط دورا  بالمشاركة، فً رسم السٌاسات والبرامج

، 1فعاال، ال ٌقل عن الدور الذي ٌلعبه المسإولٌن المباشرٌن، عن أي مشروع تنموي قٌد االعتماد والتنفٌذ

منه، على أن  20، والذي نص المبدأ 3::2سنة ريو ديجانيرو وكذا إعبلن قمة األرض الذي عقد بمدٌنة 

عالجة المشاكل البٌئٌة والحضرٌة هو ضمان على مشاركة كل المواطنٌن العنٌٌن، حٌث أحسن طرٌقة لم

ٌنبغً أن ٌكون لكل فرد حق االطبلع على المعلومات التً تحوزها السلطات العامة والمتعلقة بالبئة، بما 

ٌن مشاركة كما ٌنبغً على الدول تشجٌع وتحس  فً ذلك المعلومات المتعلقة بالموارد واألنشطة الخطٌرة،

والذي أعقبه مإتمرات أخرى كثٌرة، أبرزها لقاء  2خبلل وضع المعلومات تحت تصرفه... السكان من

والذي عرف اتجاه المشاركٌن فٌه لؤلخذ بزمام   ،7::2السكان المنعقد فً اسطنبول بتركٌا سنة 

كة عالمٌة للسكان، مبادرات عملٌة، لبلستجابة لرهان التحالف فوق المحلً، وهذا عبر إطبلق فكرة شب

بلد إفرٌقً، والذٌن  23إبان لقاء دكار، والذي جمع مشاركٌن من  9::2والت الحت مبلمحها فً سنة 

هدفوا إلى خلق شبكة السكان على امتداد القارة اإلفرٌقٌة، لتبادل الخبرات وتعلم الممارسة المواطنتٌة 

مداء مدن القارة، وذلك تحت اسم "التجمع والتؤهٌل المتبادل، بهدف تكوٌن شراكة فً مواجهة شبكات ع

األنتر إفرٌقً للسكان"، حٌث ٌضم هذا التجمع المهتمٌن بتحسٌن األحوال المعٌشٌة فً الوسط المدٌنً، أو 

بترسٌخ الدٌمقراطٌة المحلٌة فً بلدان مثل: الكامٌرون، السٌنغال، ساحل العاج...الخ، والذي أتبعته بعد 

 . 3لى المستوٌٌن األسٌوي واألمرٌكو التٌنًذلك ظهور محاوالت مشابهة ع

وهو ما كان له بالغ األثر فً تنامً هذا المفهوم وتوسع دوائر النقاش حوله، وانتقاله تدرٌجٌا إلى مستوى 

التنظٌمات والتجمعات الجهوٌة والمحلٌة األخرى، عبر العدٌد من اللقاءات التً جرى عقدها بكل من 

لفادور وتورٌنتو...( مما مكن من الخبلص إلعداد دلٌل نموذجً، أبرز )كاراكاس، رٌسٌف، مرورا بالس

تناقص(، ومستوٌات التمثٌل  -طردٌة العبلقة بٌن مستوٌات نجاعة أدوار المجتمعات المحلٌة)تزاٌد

االجتماعً فً دوائر صناعة قرارات التخطٌط، ودرجات التمثٌل الجٌد لمختلف الفئات المستهدفة 

أخرى، بما ٌمكن لها من ترشٌد سٌاسات المجتمعات والمإسسات المالٌة الدولٌة، بالمشارٌع من ناحٌة 

. وذلك إلى جانب الدور الذي لعبته 4التً تتبنى مثل هذه الخطط فً برامجها اإلنمائٌة بدول العالم الثالث

بلد عملٌات التوأمة بٌن مدن الشمال والجنوب والشرق والغرب، والتً سعت من خبللها الكثٌر من الب

النامٌة إلى االستفادة من التنوع الهائل، لؤلطر السٌاسٌة والجغرافٌة واالقتصادٌة التً تندرج فٌها األقطاب 

الحضرٌة الكبرى، وتطوٌر اللقاءات بٌن الممثلٌن المحلٌٌن واألخصائٌٌن فً الشإون المدٌنٌة... ومازلت 

دراجه ضمن أبجدٌات التخطٌط الحضري الجهود متواصلة بغٌة ترسٌخ أكثر لهذا المفهوم، والتوصل إل

فً العالم النامً، حٌث أصبحت المشاركة فً التموٌل والتصمٌم واالنجاز، من متطلبات 

 . 5الممولٌنوالشركاء الدولٌٌن كالبنك الدولً وغٌره من الجهات والدول المانحة

                                                           
1
 .224اإلسكان والتنمٌة الحضرٌة: دراسة لؤلحٌاء الفقٌرة بمدٌنة القاهرة )مرجع سابق(، ص : .د. السٌد الحسٌنً،  

2
(، 3005ٌحً وناس، المجتمع المدنً وحماٌة البٌئة: دور الجمعٌات والمنظمات غٌر الحكومٌة والنقابات )وهران: دار الغرب للنشر والتوزٌع،  

 .84ص: 
3
 .209-208كاترٌن فورٌٌه،مرجع سابق، ص ص: 

4
 Notion Unies, Le rôle du logement dans la vie sociale : 0bjectifs, normes, indicateurs socio-économique et de 

participation de la population, Danemark, Septembre1995,p :84. 
5
 . 235.د. محمد سالم صقر المعانً، ص 
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 :أطشاف انًشاسكت -5

 

 ٝاهزواؽبرْٜ.اُزؼج٤و ػٖ ؽٔٞؽبرْٜ ٝاثلاء آهائْٜ  انسكاٌ: -5-1

 كٝهٛب رٔض٤َ اٌَُبٕ ٝؽوػ اٗشـبالرْٜ ٝاُلكبع ػْٜ٘.:  جًعُاثان-5-3

 اطلاه اُوواهاد.: انفاعهىٌ انعًىيُىٌ -4 -5

كػْ ػ٤ِٔخ أُشبهًخ ثبالٌٓب٤ٗبد أُبك٣خ ٝاُجشو٣خ ٝاُقجواد انفاعهىٌ انخىاص:  -5 -5

 ا٤ُٔلا٤ٗخ.

اُؾٍِٞ، ٝرغ٤َلٛب ػ٠ِ أهع اُٞاهغ...اُـ.اٗغبى اُؼَٔ اُزو٢٘، رظٞه  انتمُُىٌ: -6 -5
1

 

 

طشق انًشاسكت:  -6
2
  

رزٔضَ ؽوم أُشبهًخ ك٢ األٍجبة اُز٢ رلكغ اُشقض ا٠ُ أُشبهًخ ك٢ ٗشبؽ ٓب ٣ٌٖٝٔ رِق٤ظٜب ك٢ 

:أهثؼخ ؽوم  

  :أُشبهًخ اُلؼ٤ِخDéfait participation . 

 :أُشبهًخ اُؼل٣ٞخParticipation Spontanée .  

  :أُشبهًخ اُزطٞػ٤خVolontaire Participation. 

 :أُشبهًخ أُلوٝػخParticipation Imposée. 

٣ٌٖٝٔ إٔ رٌٕٞ ؽوم أُشبهًخ رؼ٢٘ ا٤ٍُِٞخ اُز٢ ٣لكغ ثٜب شقض ٓب ُِٔشبهًخ، ٝٓ٘ٚ ٗؾظ٢ اُطوم 

 اُوئ٤َ٤خ ا٥ر٤خ:

o :اُزؤص٤وManipulation. 

o :ّاإلػالInfprmation 

o أُشبٝهح Concertation. 

o  اُز٤٤َو اُنار٢Self management . 

                                                           
1

ٓنًوح ٌِٓٔخ ٤َُ٘ شٜبكح ٓبٍزو ،ثؼ٘ٞإ:اُزؾ٤َٖ اُؾؼو١ ك٢ ظَ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ٝأصبهٙ ػ٠ِ اُج٤ئخ ،ٓ٘بطو٣خ ػجل اُٞٛبة ،ٓب٢ٓ ػجل اُؾ٤ٔل 

 2014/2015أّ اُجٞاه٢ ،شؼجخ ر٤٤َو اُزو٤٘بد  اُؾؼو٣خ ،رقظض:ر٤٤َو أُلٕ ٝاُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ،اَُ٘خ اُغبٓؼ٤خ: -عبٓؼخ اُؼوث٢ ثٖ ٤ٜٓل١

 .23اُظلؾخ 

 
2
 ٗلٌ أُوعغ اَُبثن. 
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:َىع انًشاسكت -7
1 

٣زٔضَ ٗٞع أُشبهًخ ك٢ ا٤ٌُل٤خ اُز٢ ٣شبهى ثٜب اُشقض أُؼ٢٘ أٝ اَُبًٖ ك٢ ػ٤ِٔخ رط٣ٞو ٓغبٍ ٓب 

 ٝروه٤زٚ، ٝٗنًو ك٢ ٛنا أُغبٍ فَٔخ أٗٞاع ٢ٛ:

  أُشبهًخ اُزَب٤ٔٛخPar contribution. 

  أُشبهًخ اإلٗلٓبع٤خpar intégration. 

  أُشبهًخ ثبإلهرجبؽPar insertion. 

  ّأُشبهًخ ثبإلُزياPar engagement. 

  َأُشبهًخ ثبُزٌلPar pris en chrge. 

  

 

  تصنيفات المشاركة: -8

الرغم من تباٌن تصنٌفات المشاركة وتعددها، تبعا لعدد كبٌر من المعاٌٌر المعتمدة فً هذا  على

)فردٌة، جماعٌة(،مدى المشاركة  الشؤن، من طرف الدراسات والمختصٌن ك:حجم المشاركة

)المشاركة فً:الحوار،التنفٌذ،المتابعة الفنٌة(،حسب شكل اإلسهام 

المطلوب)مالً،بدنً،رأي...(،وكذا حسب نمط المشروع المعتمد...إالأننانجدها فً النهاٌة سواء 

لتقاطع فً ظاهر التصنٌف المقترح أو فً المعنً الذي ترمً إلٌه،ال تلغً جانبا من التداخل وا

فٌما بٌنها،على نحو ما سنقف علٌه اآلن.

                                                           
 

1
 نفس المرجع السابق.
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1
 8-1- التصنيف األول:

وٌتحدد نطاق هذا التصنٌف عند مستوى واحد من المشاركة، وهو المستوى األول السابق لمرحلة  

التنفٌذ، والمتعلق بإجراء الحوار والنقاش والمشاورات بٌن المعنٌٌن، استطبلع الرأي...حٌث ٌتم فً هذا 

تصنٌف المشاركة تبعا لمستوٌات الحوار الموجودة داخل هذه المرحلة،والتً هً كاآلتً:الصدد   

 9-2-2- العرض: وهو ٌمثل الدرجة األولى من مستوٌات المشاركة فً حدها األدنى،والمقصود 

بالعرض أن ٌقوم أحد األطراف الفاعلة )المإسسة الحكومٌة، اإلدارة المحلٌة...( بعض ناتج صناعة 

لمشروع هندسً،مخطط فنً، أوخطة بٌئٌة...على األطراف األخرى )المجتمع المحلً، السكان،  القرار

الجمعٌات...( وذلك لتحقٌق أهداف كثٌرة قدتكون مرتبطة سواء بمتطلبات قانونٌة،أواستقطاب لتؤٌٌد 

لتوجه شعبً معٌن، أو تؤكٌد لمصداقٌة المإسسة وإظهار بدورها...أو بصورة أخرى التؤكد من سبلمة ا

والقرار، وضمان مسار سلس فً تنفٌذه، وذلك من خبلل استكشاف وجود أي نوع من 

اإلعتراضات،سواء كانت فنٌة أو سٌاسٌة أو عقبات تنفٌذٌة لم ٌتمكن الطرف الفاعل )اإلدارة...( من 

استكشافها مبكرا. وتصدر عن عملٌة العرض من مبادرة طرف أساسً و قوي،ٌمتلك لوحده كل 

الفاعلة فً اتخاذه وتنفٌذه تجاه باقً األطراف، والتً ٌعتبرها هامشٌة وغٌر مإثرة، وذلك المقومات 

لتحقٌق قدر محدود ومحكوم ومستهدف من مظاهر الشفافٌة،مع التقلٌل ألدنى حد ممكن من تؤثٌر 

 األطراف األخرى المعنٌة على عملٌة صنع القرار وتنفٌذه إلى حد أدنى حد ممكن.

9-2-3- اإلستبٌان: وٌتضمن كذلك اإلسكشاف والمسوح السوسٌواقتصادٌة،وٌمثل درجة أعلى من عملٌة 
العرض، ٌتم إصداره بموجب مبادرة متبناة من طرف أساسً وقوي، ٌستهدف استكشاف طبٌعة 

ونوعها وحجمها، وردود أفعالها األطراف المعنٌة بالقضٌة المطروحة،أو العملٌة التنموٌة المستهدفة 

وأدوارها المحتملة ومصالحها، وكذا رإٌتها الخاصة للقرار المطروح والمشروع المستهدف،ومن ثمة 

تقٌٌم وتقدٌر العقبات والمشاكل فً حالة إدراج هذه الرإى الخارجٌة فً القرار أو المشروع المطروح 

إلتخاذ قرار نهائً فً ذلك.

                                                           
1
د. أدهم محمد رمزي سبلمة، "المشاركة الشعبٌة كمدخل للحفاظ على التراث العمرانً والمعماري"، ورقة بحث قدمت فً الملتقى الدولً حول:  

 . 340 -:33(، ص ص:3020ٌناٌر  7 -4التقنٌة واالستدامة فً العمران،)الرٌاض: جامعة الملك سعود، 
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9-2-4- الحوارالسلبً : وهو ما ٌتكافؤ تماما مع ما ٌعرف "بالوظٌفة اإلتصالٌة" بٌن وحدات المجتمع 
وفئاته ومإسساته المختلفة، والتً تتحقق من خبلل "عبلقات اتصال"، والتً قد ٌتحقق من خبللها معرفة 

كل طرف جزئٌا، أو كلٌا بطبٌعة الطرف اآلخر وأدواره،بما ٌساهم فً بناء نوع من الوعً الذاتً حول 

القضٌة المحورٌة واألطراف األخرى وأدوارها، ولكنه ال ٌتجاوز ذلك لطرح مبادرات اٌجابٌة لحوارات، 

أو مشاركة أطراف أخرى للتعامل مع هذه القضٌة المحورٌة ،وان كان من الممكن أن ٌحرك حوار داخ 

 ل المإسسة أو الوحدة اإلجتماعٌة ذاتها.

9-2-5-الحوار النشط: هو العملٌة التً تقوم على مبادرة أحد األطراف،بطرح رإاها للتعامل مع 
قضٌة محورٌة،على باقً األطراف بهدف استقطابها،فً مقابل قٌام األطراف األخرى، باإستجابة برإى 

معدلة أو مضادة.وقد ٌنتج عن ذلك رإى توفٌقٌة مرحلٌة أو نهائٌة، وٌستقطب أطرافا جدٌدة لدائرة 

ٌة، وٌمثل حده األدنى تولٌد رإى مختلفة من أكثر من طرف للتعامل مع الحوار،وقد ٌمهد إلتفاقات تشارك

.القضٌة المطروحة. ووضوح مواقف ومصالح األطراف المبادرة والمستجٌبة للحوار   

 
1
 8-2- التصنيف الثاني:

المتبع أو المرجو حدوثه أثناء شكل اإلسهام  وٌمٌز بٌن سبعة أصناف فرعٌة من المشاركة، بناءا على

مشروع ما.سٌر   

9-3-2- المشاركة بالعمل :حٌث تتكون مجموعات عمل من أفراد المجتمع بمركز المدٌنة كل حسب 
خبرته،فمنهم من ٌساعد بالعمل الٌدوي،ومنهم من ٌساعد الفنٌٌن على أعمال الفع المساحً أو المسح 

 اإلجتماعً أو أعمال البناء والترمٌم أو األعمال الفنٌة...

9-3-3- المشاركة المالٌة: من خبلل إسهام المقتدرون مادٌا فً تقدٌم مساعدة مالٌة لتنفٌذ 
المشروع،حٌث ٌمكن أن ٌكون فً صورة مواد بناء أو معدات للعمل، أو سداد جزء من تكالٌف 

 الدراسات...

9-3-4- المشاركة اإلدارٌة: وتكون فً صورة تنظٌم مجموعات للعمل، مع توضٌح األعمال 
وتوزٌع المجموعات على األعمال المطلوبة.المطلوبة منهم،   

9-3-5- المشاركة بالرأي: وتعنً سماع أصحاب القرار لمطالب وشكاوى أصحاب المشكلة، وغالبا 
ماتكون فً مرحلة إقرار خطة العمل،للتعرف على احتٌاجات المجتمع وطموحاته المستقبلٌة، حٌث غالبا 

جتمع.ما تحظى هذه الحظة بموافقة أغلبٌة أفراد الم  

                                                           
1
محمد وإنعام جمعة الطوٌل ،"دور المشاركة الشعبٌة فً مشارٌع الحفاظ العمرانً: مشروع إعادة اعمار البلدة القدٌمة فً مدٌنة د. عبد الرحمان  

  .06(،ص 3020أفرٌل  30 -:2الخلٌل المباركة، ورقة بحث قدمت فً المإتمر الدولً الثانً حول: الحفاظ المعماري)غزة: الجامعة اإلسبلمٌة،
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9-3-6- المشاركة بالتؤثٌر السٌاسً:وٌظهر ذلك من خبلل ممثلً اللجان المجتمعٌة من أفراد 
المجتمع بالمنطقة، والذٌن ٌساهمون فً الضغط السٌاسً على متخذي القرار وعلى الجهات 

دعم  وإزالة العقبات التً تعترض المشروع،وكذلك استخدام أفراد المجتمع أنفسهم فً التنفٌذٌة،لتسهٌل

القرارات المجتمعٌة، من خبلل التظاهرات السلمٌة لتحقٌق انجازات تلبً المصلحة العامة للمجتمع، 

 وتحافظ على هوٌته العمرانٌة وانتمائه.

9-3-7- المشاركة بالحوار: وهذا الشكل غالبا ماٌكون مإسس على الحوارات الغٌر رسمٌة، بٌن 
ع المحلٌٌن، وذلك لمناقشة ما ٌفكرون فٌه، أٌن ٌكون شكل القائمٌن على إدارة المشروع وأفراد المجتم

الحوار مإسس على مفهوم استخدام معرفة ومعلومات األفراد كعنصر أساسً للحوار حٌث ٌتم سإالهم 

وذلك لكً ٌقومون بالتعلٌق على ما ٌقدمه القائمون على المشروع، من اقتراحات واجراءات وتصامٌم 

ألصحاب القرار.وبذلك تنتفً السلطة المطلقة   

9-3-8-المشاركة فً صناعة القرار: وخبلفا لؤلشكال السابقة، أٌن كان القائمون على المشروع هم 
الذٌن ٌملكون سلطة، إعداد التصمٌمات واتخاذ اإلجراءات وتنفٌذها، بعد التداول والتحاور مع أفراد 

ت مشاركة المجتمع من مشاركة المجتمع، ولكن هإالء علٌهم سلطة من خارج مجال عملهم، ولهذا تغٌر

 غٌر فعالة إلى مشاركة متوازنة فً سلطة أخذ القرار فً اإلجراءات الخاصة.

 التصنيف الثالث: -8-3
1

 

كما ٌمكن التوصل إلى إعداد عدد من التصنٌفات األخرى، تبعا لما تذهب إلٌه بعض اإلجتهادات التً ٌتم 

غرارما فً نموذجه، والذي حددها فً سبع مستوٌات صٌاغتها من طرف العدٌد من الباحثٌن، على 

Oaxleg رئٌسٌة: ذهب إلٌه      

9-4-2- المشاركة السلبٌة: وتختصر فً حدود اطبلع الجهات المختصة للسكان المستفٌدٌن، وإنبائهم 
إلٌه فقط. عن وجود مشارٌع معٌنة ستقام فً المنطقة أو اإلقلٌم الذي ٌنتمون  

 9-4-3- المشاركة بإعطاء المعلومات: وتتلخص فً موافقة السكان واألهالً المستفٌدٌن بمشارٌع 

، على تقدٌم إفادتهم للمختصٌن والمسإولٌن الحكومٌٌن القائمٌن على إدارة هذه المشارٌع، عٌنةوعملٌات م

تً قد وهً اإلفادات التً تتعلق إجماال بالحصول على معطٌات وبٌانات تخص عدد من الجوانب، وال

الدخل المالً، منطقة الوفود، تارٌخ 2ٌكون لها تؤثٌر على سٌر المشروع وأغراضه، مثل: حجم األسر، 

  اإلقامة بالمنطقة، نوع الملكٌة... وذلك عن طرٌق استمارة األسئلة المطروحة.   

9-4-4- المشاركة بالمشورة: وفً هذه الحالة، ٌتطلب األمر ضرورة مبادرة المقررٌن الحكومٌٌن 
الذٌن أوكل إلٌهم ادارة أحد المشارٌع،إلى عقد اجتماعات عامة ومفتوحة مع كل األهالً من سكان تلك 

المنطقة أو الحً المستهدف، إلى عقد اجتماعات عامة ومفتوحة مع كل األهالً من سكان تلك المنطقة أو 

                                                           
1

د حامد ومنى مصطفى الطاهر، "المشاركة الشعبٌة فً التنمٌة العمرانٌة فً األقالٌم الصحراوٌة"، ورقة بحث قدمت فً الملتقى .د. جمال محمو

 .05(، ص 3008أفرٌل  25 -23الدولً حول: التنمٌة العمرانٌة فً المناطق الجافة، )الرٌاض، 
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األولوٌات التً ٌرتإونها الحً المستهدف، بغرض اإلستماع إلى انشغاالتهم الرئٌسٌة المطروحة، وكذا 

مساكنهم وإقلٌمهم السكنً، ومناطق تموضع المرافق فً عملٌات التخطٌط ، وكٌفٌة تصمٌم 

 والتجهٌزات ومقترحاتهم ... فً محاولة لئلستجابة لها واسترضائهم خدمة لصالح المشروع ولهم.

9-4-5- المشاركة نظٌر حافز مادي: وهنا ٌقوم الناس بالمساهمة فً المشروع، سواء كان ذلك عبر 
إعطاء المعلومات فقط أو بالمشورة أو بؤي شكل آخر ترتئٌه الجهات الوصٌة على هذا اإلنجاز المتوقع، 

 وذلك نظٌر حافز مادي تدفعه الجهة الممولة للمشروع.

9-4-6- المشاركة الوظٌفٌة: وتقوم على تكوٌن مجموعات سكانٌة من بٌن أفراد مجتمع الحً 
وذلك للمساهمة فً انجاز مشروع معٌن لصالح منطقتهم، عن طرٌق الجهود المبذولة من المستهدف، 

قبلهم، والمساهمة فً تحمل جزء من أقساط تنفٌذ أشغال اإلنجاز، سواء كان ذلك على مستوى مساكنهم 

 فقط، أو الحً ككل، كحفر خنادق وممرات تموضع شبكات الخدمات، استكمال أشغال بالمساكن.

9-4-7- المشاركة التفاعلٌة: وتتمثل فً اإلشتراك فً التمثٌل الجماعً، وذلك عبر السعً إلى السعً 
إلى تكوٌن جمعٌة محلٌة للحً أو تقوٌة مجموعة موجودة سلفا، بهدف وضع األسس التنظٌمٌة إلستقطاب 

التً تإدي مختلف وجهات النظر التً تسود داخل هذه األحٌاء، لئلستفادة من خطوات التعلٌم اإلنشائٌة و

 بدورها إلستٌعاب القرارات المحلٌة للمجتمع المعنً فً عملٌة تنمٌة وترقٌة منطقتهم.

وهً تحرك أفراد المجتمع الحً أو اإلقلٌم ذاتٌا و طوعا، من أجل الحصول  التعبئة الذاتٌة: -9-4-8

ها أو خاصة وذلك على الدعم العٌنً و التقنً الذي ٌتم طلبه من مختلف الجهات، سواء كانت حكومٌة من

من أجل إنشاء مشروع ما لخدمة االمنطقة، التً ٌننتسبون إلٌها، على أن تكون اإلدارة الكاملة ألعضاء 

هذا المجتمع. ومن أمثلة ذلك نذكر ما تشهده العدٌد من مدن وقرى الكثٌر من الببلد العربٌة اإلسبلمٌة، 

   ادة بالجهودالذاتٌة المحضة .من حمبلت تطوع سكانً فً مجال بناء المساجد ودور العب

سمات المشاركة في مجتمع المدينة: -9
1

 

أتاح توسع استخدام هذا األسلوب فً مٌادٌن اإلدارة الحضرٌة، من رصد مجموعة من السمات التً 

 تطبع أدائها، والتً تتعلق ب:

القرب من مواقع المشارٌع المعتمدة، وكذا ارتفاع الكثافة السكانٌة، ال تإدي بالضرورة إلى نشوء  -2-:

 شبكات المشاركة المدنٌة، والتً تعمل على تٌسٌر التعاون والمنفعة المتبادلة فً المجتمع.

كما أن مشاركة سكان المدن الكبرى فً اإلجتماعات العامة، تعد أقل مقارنة مع سكان المدن  -3-: 

الصغٌرة والقرى، مما ٌحول دون تحقٌق مشاركة فاعلة فً مإسسات المجتمع المحلً، وتوقٌع العرائض 

جرائها فً والتطوع والعمل ضمن المشارٌع المجتمعٌة... وهو ما تم تؤكٌده فً إحدى الدراسات التً تم إ

بلدان بؤمرٌكا البلتٌنٌة، والتً ذهبت إلى أن معدالت الثقة ومشاركة المجتمع فً مناطق األرٌاف،  09

                                                           
1
 .98، ص :300م: المدن المنسجمة ،تر . دٌانا نغوي، عمان،برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة، حالة مدن العال 
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أرٌاف كوستارٌكا،  تعد أعلى من نظٌرتها فً مناطق العواصم، أٌن سجلت أعلى معدالت اإلقبال فً

والمشاركة. وذلك جراء  فً الوقت الذي سجلت فٌه عاصمة نٌكارغوا أدنى معدالت الثقة ،الهندوراس

 مظاهر الخصوصٌة، وإخفاء الهوٌة التً توفرها الحٌاة فً المدن .         

يبادئ انًشاسكت: -11
1

 

 : أٜٛٔب اُز٢ ٝ اُزٞع٤ٜبد ٖٓ عِٔخ ا٠ُ ٣َز٘ل اُزقط٤ؾ ُؼ٤ِٔبد أُشبهًخ ٓجلأ اٗزٜبط إ

 .أُقططخ اُجوآظ ُز٘ل٤ن ػَٔ ارلبه٤خ رط٣ٞو -1

 .أُٜز٤ٖٔ ٌَُ ٝاُزؼِْ اإلكهاى رلؼ٤َ ػ٠ِ اُؾوص  -2

 .ا٥فو كْٜ ػ٠ِ ؽوف ًَ ٝٓؾبُٝخ األؽواف ًَ ث٤ٖ ٓب أُزجبكُخ اُضوخ ٝعٞك ػوٝهح  -3

اُؾؼو١  أُشوٝع أٝ اُؼبّ أُشوٝع كغؼَ ; اُجؾش ٛنا ك٢ اٛزٔبٓ٘ب ٓؾٞه ٣ٔضَ اُضب٢ٗ أُجلأ إ     

 ٖٓ األ٣ُٞٝبد ٣ؼزجو ُِٔل٣٘خ، اُؾؼو٣خ اُزو٤ًجخ ط٘بػخ ػ٠ِ اُلبػ٤ِٖ ٝفبطخ أُٜز٤ٖٔ ًَ ػ٘ل ٓلّٜٞ

 كبإلػالّ .اُؼٔوا٤ٗخ أُو٘٘خ هٞاػلٙ ثٌَ اُؾؼو١ أُؾ٤ؾ اؽزواّ رلؼ٤َ ك٢ أُزٔضَ األٍب٢ٍ اُٜلف ُجِٞؽ

 ك٢ ٤َ٣و ػ٤ِٚ ٝعؼِٚ أُؾبكظخ ٝٓ٘ٚ اإله٤ِْ أٝ ُِٔؾ٤ؾ ثبالٓزالى اُشؼٞه ٣ُٞل ٝاإلكهاى ٝاُزؾ٤ٌَ

 .اُؾؼو٣خ االٍزلآخ ك٣ٔٞٓخ

 يمُاط وسهى انًشاسكت)يستىَاتها(: -11

 .1996سُت  Sherry Arnstein  ٝكوب ُزظ٤٘ق اُجبؽضخ
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تخرج ابن عمٌرة أمٌنة، مذكرة قدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً الهندسة المعمارٌة والعمران، تخصص: تسٌٌر المدن و التنمٌة المستدامة، سنة ال 
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-8-مراقبة المواطنين  

-7-تفويض السلطة   

-6-الشراكة   

-5-االسترضاء   

-4-اإلستشارة   

-3-اإلعالم  

-2-المداواة  

-1-المناورة  

الثالث( مستوى سلطة المواطن )المستوى  

الثانً(مستوى الشراكة الرمزية )المستوى   

 ال توجد مشاركة )المستوى األول(
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 ٝأُٞاؽٖ، أُغزٔغ ٓشبهًخ ٣ٔضالٕ ال اُِنإ ٝأُ٘بٝهح أُلاٝاح ٖٓ ًَ ٣ظْ :األول انًستىي 

 ثٔلٜٜٞٓب أُشبهًخ رج٢٘ ٤ٌُٝ أُشبهًخ ٝهػب٣خ اُزؼ٤ِْ ٓغوك ٛٞ ٜٓ٘ٔب اُـوع ٣ٌٕٞ ؽ٤ش

 ٗٞع ٣شٌَ ٓب ٝٛٞ اُوواه ارقبم ك٢ ٤ٌُٝ ٝاُ٘ظ٤ؾخ ثبُوأ١ اإلكالء ك٢ رٌٕٞ كبُٔشبهًخ .اٌُبَٓ

 .اُشؼج٤خ أُشبهًخ ط٤بؿخ ك٢ أٗٞاع أُ٘بٝهح ٖٓ

 رٌٕٞ  اٌَُبٕ كٔشبهًخ أُشبهًخ، ُٔجبكة ٣َزغ٤ت إٔ ٣َزط٤غ ال :انثاٍَ انشيضٌ انًستىي

 ٤ٌُٝ أُشوٝع ٖٓ ٓزؤفوح ٓوؽِخ ك٢ اٌَُبٕ ٝاٍزشبهح اػالّ ٣زْ ؽ٤ش كؼ٤ِخ، ٖٓ أًضو ش٤ٌِخ

.ك٢ ثلا٣زٚ
1

 

 ٝأُشبهًخ اُوواه ٍِطخ اٍزؾٞام ثَجت هٓي١ 4 ٝ 3 أَُزٟٞ كٞم ٣وغ اُن١ االٍزوػبء ٣ٝجو٠

 أُٞاؽ٤ٖ٘ ٌَُ ٤ٌُٝ اُوواه ثؤؽو٤خ أُؾزٌو كٝه رِؼت ٝاُز٢ أؽ٤بء، شٌَ ك٢ ُِلئخ أُقزبهح

 .أُؾ٤٤ِٖ

 ُٟٞلهعخ اُزؤص٤و ٓزيا٣لح كهعبد ٣ٝظْ اَُِْ أػ٠ِ ك٢ غ٣و: أُٞاؽ٤ٖ٘ ٍِطخ ٣ؼٌٌ اُن١ أَُز 

 اَُِطخ ٖٓ ؽبئي١ ٓغ اُزلبٝع ٖٓ رٌْٜٔ٘ اُز٢ اُشواًبد اهبٓخ ُِٔٞاؽ٤ٖ٘ ك٤ٌٖٔ .اُوواه ٝارقبم

أػ٠ِ  ا٠ُ أُوٝه ؽز٢ أُظبُؼ، ٝأطؾبة اُوواه ٝٓزقن١ أُٞاؽ٤ٖ٘ ٖٓ ٓشزوًخ ُغبٕ فالٍ

 ا٠ُ اُوواه ٝاكاهح ط٘غ ك٢ أَُئ٤ُٝخ رؼط٢ ؽ٤ش أُشبهًخ، كهعبد أػ٠ِ ٣ٔضَ اُن١ ٍِْ

 ٣ٌٕٞ ال اُن١ أُل٢ٗ ُِٔغزٔغ عٔؼ٤بد رش٤ٌَ فالٍ ٖٓ ٝٛنا ًبَٓ شجٚ ثشٌَ أُٞاؽ٤ٖ٘ أُؾ٤٤ِٖ

 .٤ٍٝؾ ُِٔشوٝع أُُٔٞخ ٝث٤ٖ اُغٜبد ث٤ٜ٘ب

2انًشاسكت يشاحم -12
:     

 ٣زطِت ،ؽ٤ش ٜٓ٘غ٢ ٝ ر٢ََِِ ػَٔ ػجو ٣زجِٞه أُشبهًخ ٓلّٜٞ ٝ ٓجلأ اٗزٜبط إ

 ك٢ اهزواؽٚ ٣زْ ٓب ُلْٜ أُؼ٤٘خ اإلكاهاد ًنا ٝ األكواك ٝ ٌَُِبٕ ٝهذ ى٢٘ٓ ٣ؼط٢ إٔ

 ك٢ اُضوخ ٖٓ ٗٞع اػطبء أعَ ٖٓ اُؾؼو١ ثوٗبٓظ أُشوٝع أٝ اُز٤ٜئخ ٓقطؾ

  .أُزقنح اُوواهاد

انحًُذ عبذ انعضَض عبذ يحًذ األستار ٝ اُجبؽش ط٘ق
3
 : ػ٘ٞإ رؾذ أُولٓخ ٓٞاطِزٚ ك٢ 

 ا٠ُ أُشبهًخ ٓواؽَ "نهمشي انعًشاَُت انًخططاث تُفُز إلستذايت أداة : بانًشاسكت انتخطُظ

 : ٢ٛٝ أُشبهًخ ػ٤ِٔخ اػلاك ك٢ رَبْٛ أهثؼخ أط٘بف

                                                           
نفس المرجع السابق.

1
  

نفس المرجع السابق.
2
  

3
ستاذ محمد عبد العزٌز عبد الحمٌد، أستاذ التخطٌط العمرانً المشارك بجامعة الملك سعود والمنقولة على موقع مواصلة لؤل

 http//repositous.ksu.edu.saالوٌب:
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o نهًشاسكت األفشاد وتأهُم االطالع : (initiation)أُشبهًخ ُلٌوح ٝرو٣ٝظ رؾل٤ي ػ٤ِٔخ ٢ٛ 

.أُؾ٢ِ أُغزٔغ أكواك ك٤ٜب ٤ٍشبهى اُز٢ 
1
 

o انتحضُش: (préparation)  ٓؾ٤ِخ  ٍِطبد ٖٓ ، أُقطؾ كْٜ ػ٠ِ روًي ٓوؽِخ ٢ٛ

 اُزؤ٤٣ل ٌَُت أُغٔٞػبد ٛنٙ ٓغ ٓجبشو ارظبٍ ٝا٣غبك اُضوخ ُج٘بء ٝمُي أُظبُؼ ٝأطؾبة

 .ُِقطؾ اُز٣ٞٔ٘خ

o انًشاسكت: (la participation)  ْفالٍ  ٖٓ اُز٤ٔ٘خ ٓشوٝػبد ك٢ اُوواهاد ارقبم ك٤ٜب ٣ز

 أُظبُؼ، أطؾبة )٤ٍب٤٤ٍٖ، أُشبه٤ًٖ ٓغٔٞع ٖٓ اُ٘بثؼخ اإلٍزوار٤غ٤خ اُزٞعٜبد رؾل٣ل

 .اُؼبٓخ أُظِؾخ رؾو٤ن ُؼٔبٕ ٌٍبٕ ٓؾ٤٤ِٖ(

o االستًشاسَت: (la continuation)  ك٢ االٍزٔواه٣خ رؾو٤ن ا٠ُ رَؼ٠ ٓوؽِخ ٢ٛ 

 .ُِٔزـ٤واد ٝكوب األٛلاف ط٤بؿخ ٝاػبكح أُزبثؼخ ُغبٕ ر٣ٌٖٞ فالٍ أُشبهًخ ٖٓ

 يشاحم تطىس انًشاسكت فٍ انجضائش: -13

شٜل ف٤به أُشبهًخ ك٢ ٤ٍوٝهح رطٞهٙ ٝرجِٞهٙ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُن١ ٛٞ ػ٤ِٚ ا٤ُّٞ صالصخ ٓواؽَ 

اُلٌو ا٤َُب٢ٍ ٝاإلكاه١ اُن١ ًبٗذ رزج٘بٙ اَُِطبد ًجوٟ، ػٌَذ ك٢ ٓغِٜٔب ٓالٓؼ 

اُؼ٤ٓٞٔخ ك٢ َٓؼبٛب إلػٔبٍ ٛنا اُق٤به، ثٔب ٣قلّ رطِؼبد أُشوٝع االشزوا٢ً ك٢ 

 أُوحاأل٠ُٝ، ٝاُل٣ٔوواؽ٢ ك٢ أُوح اُضب٤ٗخ ًٔب ٤ٍؤر٢ ا٣ؼبؽٚ ك٢ اُزلظ٤َ اُٞاهك أكٗبٙ.

ٝرٔضَ االٓزلاك اُزبه٣ق٢ أُؾظٞه  :ظشفٍ نتسُُش األصيت –انًشحهت األونً:سهاٌ يشحهٍ  -13-1

، ٢ٛٝ أُوؽِخ اُز٢ ػوكذ ثبٍْ رغوثخ اُز٤٤َو اُنار٢، ٝاُز٢ روّٞ 1971 -1962ٓبث٤ٖ 

ػ٠ِ رٌو٣ٌ ٓجلأ ا٤ٌُِٔخ اُغٔبػ٤خ ُِٔٔزٌِبد، اُز٢ رْ اٍزوعبػٜب ثؼل ٓـبكهح أُؼٔو٣ٖ 

ُٔ٘زَج٤ٖ ا٤ُٜب. ٝٛٞ اُ٘ٔٞمط اُن١ ٣وٟ ُِغيائو، ٝعوٟ ٗوَ ر٤٤َوٛب ا٠ُ ٓغٔٞع اُؼٔبٍ ا

ك٤ٚ اُجبؽش اُغيائو١ "أؽٔل ثٞ ٣ؼوٞة" أٗٚ ًبٕ ؽز٤ٔخ كوػزٜب ٓؼط٤بد اُٞاهغ آٗناى، 

ٝاُن١ أٍلو ػٖ شـٞه رِي أُٔزٌِبد، ٝػلّ آزالى اُغيائو ٌُِلبءاد اُجشو٣خ اُز٢ رز٠ُٞ 

اكاهرٜب، ك٢ ظَ ؽلاصخ ػٔو اُلُٝخ ٝػؼلٜب
2
. 

٤ٛئخ  95ق٤به ك٢ ٤ٓلإ اُز٤٤َو اُؾؼو١ اثبٕ ٛنٙ أُوؽِخ، ٛٞ ٝعٞك ٝأثوى ٓالٓؼ ٛنا اُ

٤َٓوح ُوطبع اٌَُٖ اُؾؼو١، ًبٕ ُٔؼظٜٔب ٓغبٌُ اكاهح ػبعيح، األٓو كزؼ ثبة ٌَُ 

أٗٞاع اُزغبٝىاد ٝاُقوٝم اُوب٤ٗٞٗخ، ُنا عبء اُزل٤ٌو ك٢ اكهاط ٓشبهًخ اٌَُبٕ ك٢ 

ر٤٤َوٛب
3

بئ٢ ُٜنا اُق٤به، ثلؼَ ػلّ رالإٓٚ ٓغ اُؼبئل . ٌُٖ اُلشَ اَُو٣غ ًبٕ أُآٍ اُٜ٘

                                                           
1
 نفس المرجع السابق. 

2
 Ahmed  Bouyacoub , la gastion  de l’enterprise publique en Algerie(Algérie,OPU ,1987,p :31. 

3
ص  جٌبللً بنعمران، أزمة السكن وأفاق التنمٌة االشتراكٌة، تر. عبد الغنً بن منصور)الجزائر: المإسسة الوطنٌة للكتاب، بدون تارٌخ نشر(،

409.  
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اُ٘بعْ ػٖ ٛنا اُشٌَ ٖٓ اُز٘ظ٤ْ، ٓغ اال٣لُٝٞع٤ب االشزوا٤ًخ أُؼِ٘خ ك٢ ًَ اُ٘ظٞص 

ؽ٤ٜ٘ب، مُي إٔ ػيٝف اٌَُبٕ ػٖ أُشبهًخ ك٢ ر٤٤َو ٛنٙ ا٤ُٜئبد، أكوؽ ٛنٙ أُوؽِخ ٖٓ 

إلكاهح ٝٓظبُؼ اُلُٝخ، ٝٛٞ ٓؼٜٔٞٗب األٍب٢ٍ، ٝؽٍٞ اٌَُبٕ ٖٓ ٓالى ا٠ُ ٓغوك ربثؼ٤ٖ ُ

ٓب ًبٕ ٣جلٝ ٓز٘بهؼب ٓغ ٓؾزٟٞ اُقطبة اُو٢ٍٔ.
1
 

ٝآزلد ؽز٠ ٜٗب٣خ ػشو٣خ اُضٔب٤ٗ٘بد  : انذونت وخُاس انفاعم انًطهك:انًشحهت انثاَُت -13-2

 روو٣جب، ٝػوكذ رؤ٤ًل ا٤ُ٘خ ٝرغل٣ل أَُؼ٠ ٓوح أفوٟ، ٖٓ أعَ أُؼ٢ هلٓب ك٢ رلؼ٤َ ف٤به

أُشبهًخ اٌَُب٤ٗخ ك٢ ًَ اُوطبػبد، ٝاُز٢ اططِؼ ػ٠ِ ر٤َٔزٜب ثزغوثخ اُز٤٤َو اإلشزوا٢ً 

ُِٔئٍَبد، ٝاُز٢ ًبٕ اُـوع ٜٓ٘ب رؾ٤َٖ ٌٓبٗخ اُؼٔبٍ ٝر٤ٍٞغ ٓغبٍ ٓشبهًزٚ ك٢ 

اُز٤٤َو ٝاُز٣ٌٖٞ ٝاهبٓخ اُوهبثخ اُؼٔب٤ُخ ػ٠ِ ٗشبؽ أُئٍَبد. ُْٝ ٣ٌٖ هطبع اُز٤٤َو 

اُزؤص٤و، ؽ٤ش ٣٘لهط ٍؼ٢ اُغيائو ُز٤ٍٞغ كائوح أُشبهًخ ا٠ُ  اُؾؼو١ ثٔؼيٍ ػٖ ٛنا

٤ٓلإ اُز٤٤َو اُؾؼو١، ػٖٔ افز٤به اُغيائو االك٣ُٞٞع٢ ٝأُنٛج٢ ٝا٤َُب٢ٍ، اُطبٓؼ 

ث٘بء اُلَِلخ االشزوا٤ًخ ٝاهٍبء كػبئْ ٝعٞكٛب، ؽ٤ش ٗغل ثؤٕ ٤ٛبًَ  ا٠ُ فلٓخ ك٣٘ب٤ٌ٤ٓخ 

ٔوا٤ٗخ ٝا٤ٌَُ٘خ، ٝهل أطجؾذ عيء أٝ أكاح اُز٤٤َو اُؾؼو١ ٝأُقططبد ٝاُجوآظ اُؼ

ُزطج٤ن ٤ٍبٍخ ثشو٤ٜب االعزٔبػ٢ ٝاالهزظبك١، ؽ٤ش رغَل ٛنا أَُؼ٠ ك٢ أًضو ٖٓ 

 َٓزٟٞ، ٝأثوى رغ٤ِبرٚ ثبَُ٘جخ ُٜنا اُوطبع اُز٢ ٣ٌٖٔ اُٞهٞف ػ٤ِٚ، ٢ٛ:

ػٖ  اُؼَٔ ػ٠ِ اػبكح اؽ٤بء اُ٘ٔٞمط األٍٝ، ٖٓ فالٍ اَُؼ٢ إلشواى أَُزؤعو٣ٖ -13-2-1

ؽو٣ن ٓٔض٤ِْٜ أُ٘زقج٤ٖ ك٢ ر٤٤َو ٝٓواهجخ اُلٝا٣ٖٝ اُؼبٓخ ُِز٤٤َو اُؾؼو١ آٗناى، ػ٠ِ ٓب 

٣٘ط١ٞ ػ٤ِٚ مُي ٖٓ اصواء ك٢ ٓغبٍ اُ٘ظٞص اُوب٤ٗٞٗخ ػ٠ِ َٓزٟٞ ٛنٙ ا٤ُٜئبد، ؽ٤ش 

رشبهى اُغٔب٤ٛو ك٢ ٗطبم ال ٓوًي٣خ اُلٝا٣ٖٝ اُؼبٓخ ُِز٤٤َو اُؼوبه١، أُزٞاعلح ػ٠ِ 

ئو ٝث٤ٌل٤خ ٓل٤لح ٝٗبعؼخ، ك٢ ٌٓبكؾخ ًَ أشٌبٍ اُج٤وٝهواؽ٤خ ٝاُزغبٝىاد، َٓزٟٞ اُلٝا

ٝرقظ٤ظبد أَُبًٖ أُلوؽخ ٝأُقبُلخ ُِز٘ظ٤ْ ك٢ َٓزٟٞ اُلٝا٣ٖٝ
2
. 

ًٔب رْ اُؾوص ػ٠ِ اشواى اُؼٔبٍ ك٢ ط٤بؿخ ا٤َُبٍخ اُٞؽ٤٘خ ٌَُِٖ، ٖٓ   -13-2-2

فالٍ َٓبٛٔخ ٓ٘ظٔبرْٜ اُؼٔب٤ُخ، ك٢ اػلاك رظٞهاد ٝٗٔبمط أَُبًٖ، ًٝنا اٗغبى أُلٕ 

 اُؼٔب٤ُخ أُقظظخ ُْٜ.

اُز٘بىٍ ػٖ أٓالى اُلُٝخ ُظبُؼ أَُزؤعو٣ٖ، ٢ٛٝ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ شوع ك٢ ر٘ل٤نٛب،  -13-2-3

، ٝاٍزٜلكذ ث٤غ األٓالى اُؼوبه٣خ ماد االٍزؼٔبٍ ا٢ٌَُ٘، 1981ك٤لو١  07ء ٖٓ ربه٣ـ اثزلا

ٝا٢ُٜ٘ٔ، ٝاُزغبه١، اُزبثؼخ ٓ٘ٚ ُِلُٝخ ٝاُغٔبػبد أُؾ٤ِخ ٌٝٓبرت اُزوه٤خ ٝاُز٤٤َو 

                                                           
1
 Ahmed  Bouyacoub,op.cit,p28. 

266جٌبللً بن عمران، ص .
2
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اُؼوبه١، ًَٝ أُئٍَبد ٝاألعٜيح اُؼ٤ٓٞٔخ
1

، ٝمُي ثؤصٔبٕ هٓي٣خ ٓوبهٗخ ثؤٍؼبهٛب 

خ ُز٤ٌٖٔ م١ٝ اُلفَ اُؼؼ٤ق ٝأُزٍٞؾ ٖٓ االٍزلبكح، ٝاُؾظٍٞ اُؾو٤و٤خ ٝمُي ك٢ ٓؾبُٝ

ػ٠ِ ٌَٖٓ ػبئ٢ِ فبص ٝمُي ػجو ر٤ََٜ اعواءاد االًزَبة ٌَُٖٔ ٣ٌٕٞ اُشبؿَ ُٚ ٓبٌُب 

ثٔوزؼ٠ ٗض هب٢ٗٞٗ، ٝمُي ثؼل إٔ ًبٕ ٣وزظو ػ٠ِ ٓغوك ًوائٚ كوؾ، ٝفظٞطب أٜٗب رٌٔ 

أُق ػبئِخ ماد كفَ ػؼ٤ق أٝ ٓزٍٞؾ 300
2

ٕ اُٜلف اُظبٛو ٖٓ ٝهاء ٛنا اُق٤به . ٝاما ًب

مٝ طجـخ اعزٔبػ٤خ فبُظخ، روّٞ ػ٠ِ رؾو٤ن ؽِْ ًَ ػبئِخ عيائو٣خ ك٢ اًزَبة ٌَٖٓ 

ػبئ٢ِ، اال إٔ اُٜلف أُقل٢ ٖٓ ٝهائٜب، ٣زٔضَ ك٢ ٓؾبُٝخ آزظبص أٓٞاٍ األكواك، ٝاػبكح 

ْٜ اال٣غبه٣خ أٝال، رٞظ٤لٜب ُز٣َٞٔ اٗغبى اٌَُٖ، ٝمُي ػجو ككغ أَُزؤعو٣ٖ ُز٣َٞخ ٝػؼ٤ز

 ٖٝٓ صٔخ ٍلاك َٓزؾوبد اٌُواء أُزورجخ ػ٤ِْٜ.

َُِٔزؤعو ك٢ اُ٘ظبّ اُول٣ْ ا٣غبه٣ٖ، األٍٝ ٣لكغ  ك٢ ط٤بٗخ أُٔزٌِبد اُؼوبه٣خ: -13-2-4

كٝه٣ب ك٢ ٜٗب٣خ ًَ شٜو، ٝاُضب٢ٗ ٝٛٞ األًضو أ٤ٔٛخ ٣ٝزٔضَ ك٢ أُشبهًخ ك٢ ط٤بٗخ ٓؾَ 

اإلهبٓخ، ؽ٤ش هل ٣زؤفو أَُزؤعو ػٖ اُلكغ األٍٝ، ٌُ٘ٚ ال ٣وجَ ٓ٘ٚ اُزؤفو ك٢ أكاء اُٞاعت 

اُضب٢ٗ
3
. 

ًبٗذ ٓغٔٞػخ كهاٍبد اُزطٞه ٝاُز٘ظ٤ْ ٝاإلٌٍبٕ : خك٢ اػلاك اُلهاٍبد اُؼٔوا٤ٗ -13-2-5

، ٝاُز٢ رز٠ُٞ ٝطغ اُجوآظ ٝاُلهاٍبد ٝرزؼٖٔ أُواهجخ COMDORُِغيائو اُؼبطٔخ 

اُؼٔوا٤ٗخ، رَٔؼ ثٞعٞك ٓٔض٤ِٖ ػٖ اُؼل٣ل ٖٓ اُغٔؼ٤بد ماد ؽبثغ ٓؾ٢ِ أٝ ٝؽ٢٘ ػٖٔ 

ٛنا اُز٘ظ٤ْ
4

 . 

ؽلح أىٓخ اٌَُٖ ٓ٘ن ٓ٘زظق اَُجؼ٤٘بد، ٝٓب ًٔب ككغ رظبػل : ف٤به اُج٘بء اُنار٢ -6 -13-2

طبؽجٚ ٖٓ رؼول َُٔبه ػ٤ِٔبد االٗغبى، ا٠ُ رٞعٚ اَُِطبد اُؼ٤ٓٞٔخ ُِزؼبؽ٢ ٓؼٚ ٖٓ 

ٓ٘ظٞه ٓقزِق ػٔب ٍجن ػجو ر٤ٍٞغ كائوح أُزلف٤ِٖ ك٤ٚ ُظبُؼ ٓو٣ل٣ٚ أٗلَْٜ، ٝمُي ًآ٤ُخ 

جبكهاد اُنار٤خ ٝاُغٜٞك ٜٓ٘ب َُِٔبٛٔخ ك٢ اُوؼبء ػ٠ِ شجؼ األىٓخ، ٖٓ فالٍ رو٤ٖ٘ أُ

، ٝثبُزب٢ُ 1977ك٤لو١  09أُئهؿ ك٢  67-75اٌَُب٤ٗخ، ٝاػزٔبكٛب ه٤ٍٔب ثٔٞعت هبٗٞٗوهْ 

اػطبئْٜ اُلوطخ ُِو٤بّ ثزِج٤خ ؽبع٤برْٜ ال٤ٌَُ٘خ ثؤٗلَْٜ، ٝػلّ اٗزظبه ٓب ٍزقِض ا٤ُٚ 

ُِوطبع ٖٓ عٜخ،  أُجبكهاد اُؼ٤ٓٞٔخ أُزؼضوح ك٢ ًَ ٓوح، ثٔب ٣َٔؼ ثوكغ اُولهاد اإلٗزبع٤خ

ٝرقل٤ق ؽغْ اُطِت اُٞاهغ ػجئٚ ػ٠ِ ػبرن اَُِطبد اُؼ٤ٓٞٔخ كوؾ
5

، ؽ٤ش ًبٕ اإلػزوبك 

                                                           
، والمتعلق 2:92فبراٌر  08، الموافق ل 2502ربٌع الثانً  03فً  المإرخ 02-92الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، القانون رقم 

ٌر العقاري بالتنازل عن األمبلك العقارٌة ذات االستعمال السكنً أو التجاري أو الحرفً التابعة للدولة والجماعات المحلٌة ومكاتب الترقٌة والتسٌ

238.-232، ص ص2:92فبراٌر  07،50 والمإسسات والهٌئات واألجهزة العمومٌة، الجرٌدة الرسمٌة، العدد
1
  

2
 Madani Safar Ziton,stratégies patrimoniales et urbanisation :Alger 1962-1992(op.cit),p123. 

3
 Farouk Benatia,op cit,pp66. 

4
 Noura Semmoud,op.cit,p32. 

قى حول: تسٌٌر المدن الكبرى)الجزائر: جامعة هواري محمد  الهادي لعروق، "التخطٌط الحضري فً الجزائر"، ورقة بحث قدمت فً الملت
.09(،ص 7::2بومدٌن،

5
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اَُبه١ ؽ٤ٜ٘ب، ثؤٕ ٓشبهًخ األكواك ك٢ ٓغٜٞك اٌَُٖ، ٖٓ فالٍ ا٤ُٜبًَ اُزؼب٤ٗٝخ اُؼوبه٣خ 

٤و ٝاُز٢ ٍزوّٞ اُجِل٣بد ثز٘ش٤طٜب ٝر٤َ٘وٜب، ٍزٌٕٞ ثبإلػبكخ ا٠ُ ٗغبؽٜب ك٢ عِت اُزٞك

اُقبص ٝرٞع٤ٜٚ ٗؾٞ االٍزضٔبه ك٢ هطبع اٌَُٖ، ك٢ ٗلٌ اُٞهذ اُن١ ٍزٌٕٞ ك٤ٚ ػجبهح 

ػٖ كؼبءاد ؽو٤و٤خ، ٤ٛٝبًَ ك٣ٔوواؽ٤خ رَٔؼ ثزؼجئخ اُغٔب٤ٛو، ٝٓشبهًزٜب ك٢ ػَٔ اُج٘بء 

اُغٔبػ٢
1

، ؽ٤ش هلهد َٗجخ اُج٘بء اُنار٢ ثبُٔلٕ اُغيائو٣خ، ٝاُز٢ عوٟ اؽالهٜب ك٢ ماد 

ؽِت هفظخ ث٘بء ،  12385ر٤َِْ ؽٞا٢ُ  ٤1980ٔب ٍغَ ك٢ ٍ٘خ ، ك%15اَُ٘خ ة 

، ك٢ اُٞهذ اُن١ هاٖٛ ك٤ٚ 1984هفظخ ث٘بء ك٢ ٍ٘خ  ٤ُ36000زؼبػق ٛنا اُؼلك ا٠ُ 

أُق  250أُق ٌَٖٓ، ٜٓ٘ب  450(، ػ٠ِ اٗغبى ٝر٤َِْ 1984 -1980أُقطؾ اُقٔب٢ٍ )

ٌٍٖ ػٖٔ ط٤ـخ اُج٘بء اُنار٢
2
. 

ٝرٔضَ ى٤٘ٓب االٓزلاك اُؾبطَ ٓب ث٤ٖ ٜٗب٣خ  انتجذَذ انفالذ نهتىاصٌ :انًشحهت انثانثت:  -13-3

أُوؽِخ اُضب٤ٗخ ا٠ُ ؿب٣خ ٣ٞٓ٘ب ٛنا، ٢ٛٝ أُوؽِخ اُز٢ عبءد َٓز٘لح أٍبٍب األؽٌبّ اُذ 

، ٝاُن١ عبء ثبطالؽبد ٤ٍب٤ٍخ ٝاهزظبك٣خ عل٣لح، ٝاٍزٜلكذ 1989أهوٛب كٍزٞه ٍ٘خ 

َُبثن ُِجالك، ٝرؤ٤ًل اُوٛبٕ ػ٠ِ ٗظبّ االهزظبك اُؾو، اؽلاس اُوط٤ؼخ اٌُبِٓخ ٓغ اُزٞعٚ ا

ٝؽن أُجبكهح اُلوك٣خ ك٢ شز٠ أُغبالد ٝؽٔب٣زٜب. ؽ٤ش ػٔلد اَُِطبد اُؼ٤ٓٞٔخ ك٢ ظِٚ، 

ػ٠ِ اػبكح اُ٘ظو ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُزشو٣ؼبد ٝاُ٘ظٞص اُوب٤ٗٞٗخ اُول٣ٔخ، ٝاُز٢ ٖٓ عِٔزٜب 

و اُؾؼو١ ٍبثوب، ٝاػبكح ر٤٤ٌلٜب ثٔب ٣قلّ رِي اُز٢ أؽٌٔذ ػ٤ِٔخ ط٘بػخ أُغبٍ ٝاُز٤٤َ

رطِؼبد أُوؽِخ اُؾب٤ُخ ٖٓ عٜخ، ٣ٌٖٝٔ اُغيائو ثبالرلبه٤بد اُل٤ُٝخ اُز٢ رؼل ؽوكب ك٤ٜب، 

ٝاُز٢ رؼزجو اٌَُبٕ كبػ٤ِٖ ٓئصو٣ٖ ٍِجب أٝ ا٣غبثب ك٢ َٓبه ًَ ر٤ٔ٘خ ٓ٘شٞكح، ؽ٤ش رْ اػبكح 

ػ٤٤ٖ ٝأُؾ٤٤ِٖ، ٝكَؼ أُغبٍ ُٞعٞك ثِٞهح ط٤ؾ رلفَ اَُِطبد اُؼ٤ٓٞٔخ ٝٓٔض٤ِٚ اُوطب

أؽواف عل٣لح ًبُٔزؼب٤ِٖٓ اُقٞاص ٝاٌَُبٕ، اُن٣ٖ رْ اُزؤ٤ًل ػ٠ِ ؽوْٜ ٝٓٔض٤ِْٜ ٖٓ ُغبٕ 

األؽ٤بء، ٝاُؾوًبد اُغٔؼ٣ٞخ أُٜزٔخ ثبُؼٔوإ، ٝؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٝأُٞهٝس أُؼٔبه١... ك٢ 

ُشؼج٤خ، ٖٓ أعَ ؽٔب٣خ اؽبه اُزلفَ إلثلاء االٍزشبهح ٝط٘بػخ أُجبكهح، ٝكوع أُواهجخ ا

اُؾ٤بح اُؾؼو٣خ ٝروه٤خ أُؾ٤ؾ. ؽ٤ش أٗظجذ ٓغَٔ اُق٤بهاد اُز٢ عبءد رجؼب ُنُي، 

ٝاُٜبككخ ا٠ُ رؾ٤َٖ اُج٤ئخ اُؼٔوا٤ٗخ ثٔقزِق اُؾٞاػو اُغيائو٣خ، ػ٠ِ اٍزؾلاس آ٤ُبد 

زلف٤ِٖ ٝثلائَ عل٣لح ُِزط٣ٞو اُؼٔوا٢ٗ، روّٞ ػ٠ِ أَُبٛٔخ اُلؼ٤ِخ ٝاُلؼبُخ ُغ٤ٔغ أُ

ٝفبطخ اٌَُبٕ
3

 ، ٢ٛٝ اُزؼل٣الد اُز٢ َٓذ ػلح عٞاٗت. 

 

 

                                                           
.409جٌبللً بنعمران، مرجع سابق ص

1
  

.49جٌبللً بنعمران، مرجع سابق،ص 
2
  

3
، 03حضرٌة د.خلف هللا بوجمعة، دور المشاركة فً تحسٌن البٌئة العمرانٌة:حالة حً الروكاد العشوائً بالمسٌلة"مجلة العمران والتقنٌات ال 

  .03ص  3008جامعة مسٌلة، 
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1انتشاسكٍ انعًشاٌ تفعُم فٍ انفاعهٍُ دوس -14
:   

 

 ٝال ٓؾ٤ِخ ك٣ٔوواؽ٤خ ػٖ اُجؾش ػوٝهح ػ٠ِ اُؾب٤ُخ اُؾؼو٣خ ا٤َُبٍخ ر٤ٔيد     

 ٖٓ اُلبػِٕٞ ٓقزِق ٓشبهًخ ٣َزلػ٢ اُن١ اُؾؼو١ ٝاُز٤٤َو ٤ٓلإ اُزقط٤ؾ ك٢ ٓوًي٣خ

  .أُٞاؽٖ ٝٛٞ ٓزلفَ أثَؾ ثبُلُٝخ ا٠ُ أُٔضَ َٓزٟٞ   أػ٠ِ

 أُل٢ٗ ٝأُغزٔغ اُلُٝخ أكٝاه ٖٓ ٌَُ رؾٍٞ اُضٔب٤ٗ٘بد ٜٗب٣خ ػوكذ ،اُغيائو ٓضال كل٢

 :٣ؤر٢ ك٤ٔب ٗولٜٓب ٝ ٜٓ٘ب ٌَُ ٜٓبّ ؽلكد ٝ اُالٓوًي٣خ ٤ٍبٍخ ثبٗزٜبط ٝاُغٔبػبد أُؾ٤ِخ

  :انذونت دوس -14-1

اإلكٓبط  اإله٢ٔ٤ِ، اُزٌبَٓ رؾو٤ن ػ٠ِ رؼَٔ ٢ٛٝ ٝاُوب٤ٗٞٗخ، ا٤َُب٤ٍخ اُج٤ئخ رقِن اُز٢ ٢ٛ اُلُٝخ   

 : ة رٜزْ ك٢ٜ ،االعزٔبػ٢ ٝاالٍزوواه

 .ٝاُٞال٣خ اُجِل٣خ ٖٓ ًَ رلفَ ٝٗطبم اُؼبٓخ اإلٍزوار٤غ٤بد رؾل٣ل  -

 .87-86ٗلٌ أُوعغ اَُبثن ،ههْ اُظلؾبد: 

 .اإلؽزٌبهاد ٝر٘ظ٤ْ ٝاُؼوبه٣خ االهزظبك٣خ اإلفزالالد ٝرظؾ٤ؼ ر٘ظ٤ْ  -

االهزظبك١  ٝاُز٤٤َو ا٤ٌُِٔخ ؽوٞم ػٔبٕ ًٝنا ٝاُظؾخ اُلكبع اُؼ٤ٓٞٔخ، ٝاُقلٓبد اَُِغ، رٞك٤و -

 .ا٢ٌُِ

        َ ض َٔ َ    اُن١ اه٤ٔ٤ِب أُقزض اُٞا٢ُ ؽو٣ن ػٖ أُؾ٢ِ أَُزٟٞ ػ٠ِ اُلُٝخ ر ك٢  اُؾٌٞٓخ ٓ٘لٝة ٣ٔض

 ٝى٣و،ؽَت ًَ ٖٓ اُظبكهح اُزؼ٤ِٔبد ثز٘ل٤ن ٣ِزيّ اُن١ اُٞىهاء ٓقزِق ٣ٔضَ ثنُي ٝٛٞ اُٞال٣خ َٓزٟٞ

اُٞال٣خ هبٕٗٞ ٖٓ 92 أُبكح ك٢ عبء ٓب
2
 ر٘ظ٤ْ ك٢ كٝه أٍب٢ٍ ُٜب اُز٢ ُِٞال٣خ اُز٘ل٤ن٣خ ا٤ُٜئبد أْٛ ٖٝٓ .

 ك٢ ٝاُؼٔوإ اٌَُُٖٞىاهح  اُالٓوًي١ اُغٜبى رٔضَ ٝاُز٢ ا٤ٌَُ٘خ ٝاُزغٔؼبد ُِٔل٣٘خ اُؼٔوا٢ٗ أُغبٍ

 : ٢ٛ اُغيائو

 وانبُاء انتعًُش يذَشَت: DUC 

 أٝاُوطبع اُقبص ُِوطبع ربثؼب ًبٕ ٍٞاء ٝاُج٘بء اُزؼ٤ٔو ػ٠ِ اُزو٢٘ ثبإلشواف األٍب٤ٍخ ٜٓٔزٜب رٌٖٔ     

                                                                                         ك٢ :                                                                                     أكٝاهٙ أْٛ رزِقض ؽ٤ش اُؼبّ

                                                           
1
تخرج ابن عمٌرة أمٌنة، مذكرة قدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً الهندسة المعمارٌة والعمران، تخصص: تسٌٌر المدن و التنمٌة المستدامة، سنة ال 

 .:9 -98ص . 3022
 

من قانون الوالٌة. 26الجرٌدة الرسمٌة رقم  
2
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 شـَ األهاػ٢ ٝٓقطؾ ٝاُزؼ٤ٔو ُِز٤ٜئخ اُزٞع٢ٜ٤ أُقطؾ ٓغ ٝرطبثوٜب اُؼٔوا٤ٗخ اُزٍٞؼبد ٓواهجخ 1-

 .اُؼٔوا٤ٗخ أُقبُلبد ٓواهجخ 2-

 اُلهاٍبد(. ٌٓبرت (اُؼَٔ أطؾبة ٓغ ثبُز٤َ٘ن اُؾؼو٣خ اُلهاٍبد ٓزبثؼخ ر٢ُٞ 3-

 ػ٤ٓٞٔخ أٝ ٓوبٝالد ٓغ ًبٗذ ٍٞاء اُؾؼو٣خ اُز٤ٜئخ ُؼ٤ِٔبد ٝاُز٘ل٤ن اإلٗغبى ٓشبه٣غ ٓزبثؼخ ر٢ُٞ 4-

 .فبطخ

  :انبهذَت دوس -14-2

تتًتع  فهٍ " ، اُالٓوًي٣خ اؽبه ك٢ أُ٘زقت أُغٌِ رٔضَ اُز٢ اُوبػل٣خ اُغٔبػخ ٢ٛ اُجِل٣خ     

انًانٍ واالستمالل انًعُىَت بانشخصُت
1

 اإلكاه٣خ أَُئُٝخ أُظبُؼ أْٛ ُِجِل٣خ اُزو٤٘خ أُظبُؼ رٔضَ . "

 أُ٘ظٞص اُزؼ٤ٔوٍٝبئَ  ثٌَ اُزيٝك ػ٤ِٜب ٣زؼ٤ٖ ،ؽ٤ش ح أُل٣ٖ ك٢ اُؾؼو٣خ اُؾ٤بح شئٕٝ ر٤٤َو ػ٠ِ

 رؾظ٤ظبد اؽزواّ رزؾون ٖٓ إٔ كؼ٤ِٜب .ثٜب أُؼٍٔٞ اُز٘ظ٤ٔبد ًٝنا ٝاُزؼ٤ٔو اُز٤ٜئخ هبٕٗٞ ك٢ ػ٤ِٜب

 اُؼٔوا٤ٗخ ٝاُزٍٞؼبد ػ٤ِٔبد اُج٘بء ُٔطبثوخ اُلائٔخ أُواهجخ ػ٠ِ رَٜو ًٔب اٍزؼٔبُٜب، ٝهٞاػل األهاػ٢

 رزؾَٔ ًٔب ) .األهاػ٢ ٝٓقطؾ شـَ ٝاُزؼ٤ٔو ٤ئخُِزٜ اُزٞع٢ٜ٤ أُقطؾ (ٝاُزؼ٤ٔو اُز٤ٜئخ أكٝاد ٝكن

 اُطج٤ؼ٤خ أُٞاهغ ػ٠ِ ٝأُؼٔبه١ ٝأُؾبكظخ اُؼٔوا٢ٗ اُزواس ؽٔب٣خ ػوٝهح ػبروٜب ػ٠ِ اُجِل٣خ

 أُغبٍ ٝر٘ظ٤ْ اُؼٔوا٤ٗخ اُؾ٤بح ػ٠ِ ر٤٤َو ١ األٍبً ٝاُلبػَ األٍٝ أَُئٍٝ رٌٕٞ ٝثبُزب٢ُ ٝاألصو٣خ،

 .ثٜب

  :انخاص انمطاع دوس  -14-3 

 ٖٓ عيء رؼزجو ام ...ٝاُزؼ٤ٔو اُج٘بء اُزغبهح، اُزظ٤٘غ، ٓغبٍ ك٢ اُقبطخ االٍزضٔبه٣خ أُئٍَبد ٢ٛ       

  .ُِٔل٣٘خ ٝاُلفَ اُٞظبئق فِن ك٢ كٝه ُٜٝب ٓب٤ُب َٓزوِخ ٝرٌٕٞ أُل٢ٗ أُغزٔغ

فالٍ  ٖٓ اُؾؼو٣خ ٝاُز٤ٜئخ اُ٘ٔٞ رؾو٤ن ك٢ اُؼبّ اُوطبع ٓغ ثبٗزظبّ ٍبْٛ اُقبص اُوطبع إ      

 اُؾؼو١ الهزظبك ا رؾو٤ن ٝٓ٘ٚ اُؼوبه٣خ، ٝاُزوه٤خ ُالٍزضٔبه ػوبه٣خ ؽبكظخ رِٔي اُز٢ ٝاُج٘ٞى اُشوًبد

رظ٤٘ق  ٝؽَت .أُلٕ ٝر٘بك٤َخ
2

Pascal Reysset ْٛكبٕ اُؾؼو٣خ ُِٔلٕ، اُز٤ٜئخ ك٢ اُلبػ٤ِٖ أل 

 ؽز٠ ؽؼو١ ثوٗبٓظ ٌٍٖ ُز٣ٖٞٔ أُب٤ُخ اُولهح ُْٜ اُن٣ٖ اُؼوبه٤٣ٖ أُوه٤ٖ ٣ؼْ اُقبص اُوطبع ػ٘بطو

 ٓجبشوح ثطو٣وخ اُن٣ٖ ٣َبٕٛٔٞ )اُؼوبه٣خ أُٔزٌِبد أطؾبة (األهع أطؾبة ًٝنا ، اٗغبىٙ ٖٓ االٗزٜبء

 .اُؼوبه٣خ اَُٞم صٖٔ رؾل٣ل ك٢

  :انًذٍَ انًجتًع دوس  -4 -14

                                                           
المتعلق بالبلدٌة . 09-0:نون ، القا 26الجرٌدة الرسمٌة رقم

1
  

.
2
 Pascal Reysset : Aménager la ville, édition sang de la terre,Paris,1997(p26 ,28 ,37),page 149. 
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ػٖ  ُِزؼج٤و اَُِطخ ػٖ َٓزوِخ ر٘ظ٤ٔبد ثآهائْٜ ٣ٝئٍَٕٞ أُٞاؽٖ ك٤ٚ ٣زلبػَ اُن١ أُغبٍ ٛٞ     

 .أُشزوًخ اُوؼب٣ب فلٓخ أٝ أُظبُؼ ٝرؾو٤ن أُشبػو

ثْٜ  ٣لكغ اُن١ اُش٢ء اٌَُبٕ، ا٤ُٚ ٣ؾزبط ٓب ًَ رٞك٤و ك٢ اُلُٝخ ػغي ػٖ ٗبرظ ٛٞ أُل٢ٗ أُغزٔغ      

اَُبً٘خ  فلٓخ أعَ ٖٓ ٝمُي أُل٢ٗ ُِٔغزٔغ ٣وظخ ػٖ ػجبهح ٢ٛ اُز٢ األؽ٤بء عٔؼ٤بد رؤ٤ٌٍ ا٠ُ

٣غؼَ  أُؼٔبه ٝرلث٤و اُؾؼو١ اُزقط٤ؾ ػ٤ِٔبد ك٢ أُل٢ٗ أُغزٔغ اكٓبط إ .اُؾؼو١ ٝأُغبٍ

 أُؾبكظخ ػ٤ِٚ ػٖ اُجؾش ا٠ُ ثٚ ٝرلكغ ٓؼٔبه١ ٓشوٝع ًَ كشَ أٝ اٗغبػ ك٢ ثبَُٔئ٤ُٝخ ٣ؾٌ أُٞاؽٖ

 أٗٚ" Raymond Ledrut االعزٔبع ػبُْ ٣وٟ كؼ٤ِٚ .ثٚ اُؼ٘ب٣خ ػٖ َٝٓئٍٝ ُٚ ٌِٓب ٓغبال ثبػزجبهٙ

 ٖٓ اُؼبٓخ ُِٔغزٔغ ُِٔظِؾخ األ٤ٔٛخ ٝاػطبء ثبُٔل٣٘خ أُزٞاطَ ثبالهرجبؽ اإلؽَبً اٌَُبٕ ػ٠ِ ٣غت

. "اُغٔبػ٢ ٝاإلكٓبط أُشبهًخ ٝٗغبػ رو٣ٞخ أعَ
1

 

اُو٤بّ  ٖٓ ثل ال أٗٚ" اُجبؽض٤ٖ ثؼغ ٣وٟ اُؼٔوا٤ٗخ اُؼ٤ِٔبد ك٢ اٌَُبٕ كٝه رلؼ٤َ أعَ ٖٝٓ      

اُز٤ٜئخ  ٗٔٞمط اٍز٘جبؽ أعَ ٖٓ اٌَُبٕ ٓغ ٝأُوبثِخ أُالؽظخ ؽو٣ن ػٖ ا٤ٍَُُٞٞٞع٤خ ثبُزؾو٤وبد

 ؽٍٞ َٓبه ػ٠ِ أُشبٝهح ثز٘ظ٤ْ ٣َٔؼ ثبُزؾو٤وبد اُو٤بّ إٔ ؽ٤ش ،االعزٔبػ٤خ ُٞػؼ٤زْٜ أُالئْ أُوزوػ

 كئخ اٌَُٖ رؾل٣ل ٖٓ ٣ٌٖٔ ٓٔب ثبُز٤ٜئخ أُؼ٤٤ٖ٘ اٌَُبٕ أٗٔبؽ ٓقزِق ػ٠ِ ثبُزؼوف ٝرَٔؼ أُشوٝع،

"اإلعٔب٤ُٕٞ اٌَُبٕ رٔض٤َ رَزط٤غ اُن١
2

 

  :انًهٍُُُ انًختصٍُ دوس -5 -14

 ُٜب، اُؾؼو٣خ خأُٞهكُٞٞع٤ ٝرؾل٣ل أُل٣٘خ طٞهح هٍْ ك٢ أٍب٤ٍب ها كٝ ا٤٤ُٜٖ٘ٔ ُِٔقزظ٤ٖ إ      

أُشوٝع  أطؾبة هجَ ٖٓ ا٤ُٜب اُِّغٞء اُؼوٝه١ ٖٓ ٣ٌٕٞ اُز٢ ٝاُقجوح أُؼوكخ أطؾبة كْٜ ٣ٔضِٕٞ

 ٝ ا٣غبث٢ كؼبٍ رؤص٤و ُْٜ ٣ٌٕٞ ًٔب . اُٞاهغ أهع ػ٠ِ ٝاٗغبىٛب االفزظبطبد أُزؼلكح ثبُلهاٍبد ُِو٤بّ

 ُِؾٍِٞ .اُزٞع٤ٜ٤خ  أُجبكة رٞػ٤ؼ ػ٠ِ ٝرؼَٔ ٝأُٞاؽ٤ٖ٘ اُوواه ط٘بػخ ث٤ٖ اُوبئْ اُزٞرو ر٘ظ٤ْ ك٢

 02 اُشٌَ ك٢ ٓلٜٞٓٚ رج٤َؾ ؽبُٝ٘ب ٓب ٓضَ ؽؼو١ ٓشوٝع أل٣خ أُالئٔخ اُزو٤٘خ

 : ٢ِ٣ ٓب ا٠ُ اُؾؼو١ اٍُٞؾ ط٘بػخ ك٢ أُقزظ٤ٖ Reysset Pascalاُجبؽش  ٣ظ٘ق

 .اٗغبىٙ ٝٓواهجخ اُؾؼو١ أُشوٝع رؾل٣ل ػبروْٜ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ اُن١ أُؼٔبه٣ٕٞ -

                                                           
J.Y. toussaint.M.Zimmermann : User, observer, programmer et fabriquer l’espace public, P.P.U.R 3002,p385.

1
  

Pascal Reyset : Amenager la ville, édition sang de la terre, Paris, 1997(p26,28,37), page 149
2
  



أُشبهًخ اٌَُب٤ٗخ                                                   اُلظَ اُضب٢ٗ:                       
 

 
32 

 

 ٣ٌٕٞ ُْٜ ؽ٤ش أُؼٔبه١، أُٜ٘لً ػَٔ ثلء هجَ اُؾبالد أؿِت ك٢ رلفِْٜ ٣ٌٕٞ اُن١ اُؼٔوا٤ٕٗٞ -

 أُشوٝع اُؾؼو١ ث٤ٖ عل رٞ ٍٞف اُز٢ ٝاُؼالهخ أُل٣٘خ ُٞظبئق اُؾؼو٣خ اُزٞع٤ٜبد رؾل٣ل ك٢ اُلٝه

 .ثٚ أُؾ٤طخ ٝاألؽ٤بء

 ثوآظ اُزش٤ٜو رؾل٣ل ٓغ اُؼبّ أُظٜو هِت ك٢ أُشوٝع ٓظٜو اكٓبط ٜٓٔزٚ ،رٌٕٞ ثبُٔظٜو أُقزض -

 .اُؼبٓخ ٝأُغبالد اُلؼبءاد ٝٓؼبُغخ

أُٞاهغ  ُزؾل٣ل اُؼوٝه٣خ اُطجٞؿواك٤خ اُٞصبئن اٗغبى ػ٠ِ َٓئٍٝ ٣ٌٕٞ اُن١ اُٜ٘ل٢ٍ اُقج٤و -

 .أُؼٔبه١ أٝ اُؼٔوا٢ٗ ُِٔشوٝع اُؾو٤و٤خ اُطٞثٞٓزو٣خ

كهاٍخ  ػبروٚ ػ٠ِ ٣زؾَٔ اُن١ (voirie et réseaux divers)أُقزِلخ  ٝاُشجٌبد اُطوم ٜٓ٘لً -

 .اُز٤ٜئخ أػٔبٍ ٝاٗغبى

 .اُؾؼو١ أُشوٝع هجَ ٖٓ اُج٤ئخ ػ٠ِ اُزؤص٤و كهاٍبد ٣قٞع اُن١ اإل٣ٌُٞٞع٤ب ٜٓ٘لً -

اُزيٝك  ٣٘جـ٢ ام ٓؼٔبه٣خ أٝ ػٔوا٤ٗخ ػ٤ِٔخ ٌَُ أٍب٤ٍخ هبؽوح ٣ؼزجو اُن١ اُغ٤ُٞٞع٤ب ٜٓ٘لً -

 .ٝاَُطؾ٤خ اُلاف٤ِخ ُألهػ٤خ األٍب٤ٍخ اُزو٤٘خ ٝاُلهاٍبد ثبُٔؼِٞٓبد

 

 

 15- أهداف المشاركة:

التشاركً لٌشتمل على وجهات النظر التالٌة:حددت أهداف مشروع التخطٌط     

  اشراك المجتمع المحلً فً عملٌة التنمٌة من أجل التعرٌف بالمشاكل التً تخص إطار الحٌاة مع

 إمكانٌة تحقٌق المفاضبلت لمعالجة القضاٌا حسب األولوٌة.

  بٌنهم.الحصول على البٌانات والمعلومات المطلوبة مع التقٌٌم لآلراء وإجراءالمفاضلة 

  المصالح من غٌر تعارض للمنافع العامة.التواصل والتفاهم بخصوص 

 .تحرٌك الموارد البشرٌة واشتراك أصحاب المنافع فً دعم مرحلة تنفٌذ المشروع 

 .تحسٌن المعرفة، اإلعبلم والمهارات لدى السكان المحلٌٌن وجمٌع المشاركٌن فً عملٌة التنمٌة 

  مقترحات التنمٌة.اكتساب الموافقة الجماعٌة على 

 

 يعىلاث انًشاسكت انسكاَُت: -16

ٌكون فً الكثٌر من األحٌان من الصعوبة بمكان الدعوة إلى نهج المشاركة وإنجاحها فً ظل عدم 

 وجود دافع حقٌقً لدى السكان فً ظل العوامل التالٌة:

إزائه مشاعر الخٌبة عدم ارتباط المشروع بالحاجٌات الحقٌقٌة لؤلهالً والسكان ،فتملكهم  -16-1 

واإلقتناع بعدم جدٌة المسعى المقترح،وهو ما ٌإدي إلى ضعف رابطة اإللتزام نحوه،ونهجهم لخٌار 

اإلنسحاب التدرٌجً أو الفوري،وعدم تبنً أي نوع من أنواع الدعم سواء المالً أو 

 أو حٌهم . اإلستشاري،وبالتالً عدم انتظاربروزنتائج مرئٌة ومحسوسة فً مجال تحسٌن منطقتهم
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تدنً المستوى التعلٌمً للسكان من ناحٌة ومحدودٌة خبراتهم من ناحٌة أخرى ،خاصة فً  -16-2

،إذ ال تزال 1دول العالم الثالث،مما ٌحول دون استٌعاب كافً لحقٌقة وأبعاد هذه الصٌغة من العمل

حٌث ما زالت آلٌات العمل غامضة لدى الكثٌر من السكان،وحتى عناصر المجتمع المدنً ذاتهم،

 تحتاج إلى الكثٌر من العمل من أجل تبسٌطها وتٌسٌرها.

محدودٌة اإلمكانٌات المالٌة للسكان من شؤنه أن ٌوهن عملٌة اقدام األفراد، خصوصا إذا ما  -16-3 

 إقتضى الموقف قدر إلزامً من الدعم المالً،كما هو الحال بالنسبة لمشارٌع البناء بالجهود الذاتٌة.

م إشراكهم فً خطوات المشروع منذ البداٌة ،مما ٌترتب علٌه عبؤ نفسً حاد،ظاهره عدم عد -16-4 

اإلستعداد لئللتحاق المتؤخر بفعل ظروف التهمٌش الممارس علٌهم فً البداٌة ، والتً غذت قناعات 

جاه سابقة لدٌهم بعدم اكتراث اإلدارة المحلٌة بآرائهم،وأنها تلجؤ إلعبلمهم بعد أن تحسم موقفها ات

 ،وبذلك ٌعزف الناس عن المشاركة.2المسؤلة المعروضة للمشاورة 

 لهإالء ،إذ فً الكثٌر من األحٌان ال ٌتوفر3غٌاب الوعً المجتمعً الكامل لمستعملً المجال  -16-5

 السكان إال رإٌة جزئٌة عن كٌفٌة سٌر المشارٌع المعتمدة، وإمكانٌة التؤثٌرفً سٌرها سلبا أو إٌجابا.

 عراقٌل إدارٌة : وتتعلق إجماال بؤحد أو كل العوامل التالٌة: -16-5-1

o  دافع إلخبلء المسإولٌة:اإلنخراط فً أسلوب المشاركة خاصة العفوٌة منها،من شؤنه أن ٌعمل

على تشجٌع الحكومات السٌما دول العالم الثالث،للتخلً عن مسإولٌتها اتجاه الفقراء أو الجماعات 

 بالمستوى المطلوب.التً ال تحصل على الخدمات 

o  ضٌاع الثقة ما بٌن السكان والحكومة: فالتبلعب السٌاسً فً المواعٌد والحمبلت اإلنتخابٌة،وعدم

الوفاء بالتعهدات التً ٌتم تقدٌمها خبلل تنظٌم لقاءات مع السكان، من أجل توفٌر الحلول 

الثقة فً المسإولٌن وفً  والمتطلبات األساسٌة ثم التراجع عنها أو التنكر لها الحقا،ٌضعف مقدار

 4كل مبادراتهم ودعواتهم الموجهة ألغراض تحقٌق التعبئة السكانٌة لتفعٌل المشارٌع وبعث التنمٌة

. 

غٌاب اإلرادة السٌاسٌة : ومما ٌزٌد الموقف تعقٌدا أن نجد رجال السٌاسة عندما ٌهتمون  -16-5-2 

، وهو ما ٌجعل الكثٌر من المشارٌع سواء بمشاكل المدٌنة، ٌتعاملون معها وفق منظوراتهم الخاصة

اإلستراتٌجٌة منها أو القطاعٌة فً مدن الببلد النامٌة، فً تخطٌطها وبنائها نتاجا خالصا لما تختزنه 

الصفوة )النخبة( من تصورات معٌنة عن المدٌنة وعن البلد ذاته، بحٌث ال تعكس رإٌة واقعٌة 

لملحة بعد، لعدم اهتمام الصفوة باإلقتراب منهم وتكلٌف وشمولٌة للسكان الذٌن لم تفهم حاجٌاتهم ا

نفسها عناء اإلتصال بهم والتعامل معهم،وهو ما ٌعكس فً النهاٌة عسرالقٌام بتغٌٌر ٌذكر فً التدرج 

الهٌراركً لمراكز صناعة القرار، إذ أنه من ٌقوم بوضع وصٌاغة أنماط المدن والحواضر،والتوزٌع 

،وبوضع أنماط استغبلل األرض فٌها ،... لٌس بمقدوره التنازل عنها السكانً للوظائف األساسٌة

وتدبر مفاهٌم بدٌلة بسهولة وٌسر، فٌسعى إلى اإلبقاء والمحافظة على صبلحٌات التسٌٌر والتؤثٌر 

مجتمعة لدٌه، فً سٌاق ٌكشف فً النهاٌة عدم اإلستعداد للتضحٌة بالمصلحة الفردٌة من أجل التقدم 

ة على نطاق واسع.دون  أن ٌشكل ذلك القاعدة التً ال تقبل اإلستثناء، حٌث نجد الجمعً والمشارك

فً مقابل ذلك قلة قلٌلة من المختصٌن،ممن ٌمتلكون هذا الحس وانشغلوا حقٌقة بالتعاطً اإلٌجابً مع 

                                                           
32العمري أبو النجا محمد،ص ..
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4:ٌحً وناس، مرجع سابق، ص 
2
  

24. -23مصطفى غرٌب مصطفى عبده،ص ص
3
  

24. -23مصطفى غرٌب مصطفى عبده،ص ص
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مشاكل مدنهم،فاتخذوا من تصورات السكان واستجاباتهم نقطة انطبلق ألعمالهم،فٌحرصون على أن 

 . 1توصٌاتهم إلى ما تكشف عنه الدراسات اإلمبرٌقٌة المحلٌة لحاجٌات السكان من نتائجتستند 

 

 الفصل:الصة خ 

تمثل المشاركة السكانٌة من أفضل العملٌات التً تمكننا من النهوض بمحٌطنا الحضري، وهذا من  .2

احتٌاجاتهم، وهذا ما خبلل رإٌة جماعٌة متكاملة للسكان وإبداء رأٌهم بما ٌصلح بؤحٌائهم وٌلبً 

ٌضع السكان فً قمة هرم السلطة وٌجسد المعنى الحقٌقً للدٌمقراطٌة، وهذا فً حدود ما ٌسمح به 

 القانون.

كما تمثل المشاركة السكانٌة  طرٌقة من طرق التسٌر التً تجسد مفهوم المواطنة وترسخ مبدأ  .3

ولد طاقة فعالة لدى السكان لبذل االنتماء لحً معٌن أو مدٌنة معٌنة أو مجتمع معٌن، كل هذا ٌ

مجهود كبٌر، أوال: للحفاظ على أحٌائهم والممتلكات العامة فً المدٌنة، وثانٌا: لتحسٌن االطار 

الحضري الذي ٌعٌشون فٌه وتولٌد وعً كبٌر للحفاظ على البٌئة بصفة عامة والبٌئة الحضرٌة 

 بصفة خاصة. 

       

                                                           
1

 . 3:4 -398.د. سٌد عبد العاطً السٌد، مرجع سابق، ص ص.
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 الدراسة التارٌخٌة: -1

لمحة تارٌخٌة: -1-1
1

 

هو األساس فً فهم حاضرها ورسم الخطوط العرٌضة  كما هو متعارف علٌه فإن تارٌخ أي حضارة  

لمستقبلها، ففً العهد النومٌدي كان إنشاء مدٌنة قسنطٌنة ما بٌن القرن الثالث قبل المٌالد والقرن الرابع 

قبل المٌالد، وهً الفترة التً شهدت نشأة عدة مدن نومٌدٌة أخرى، فقد كانت مدٌنة قسنطٌنة تابعة 

ا من أهم المراكز الحضرٌة، لذلك أطلقو علٌها اسم "كرطة" أو "كرثن" وهً للماسلٌٌن الذٌن جعلوه

نسبة إلى لفظة كنعانٌة معناها القلعة أو المدٌنة، وفً العهد الرومانً تغٌرت تسمٌة المدٌنة إلى قسنطٌنة 

م حٌث شهدت فً هذه 315م بعد أن غزاها الرومان وأقامو بها سنة 133الملك قسطنطٌن األكبر عام 

 فترة تطورا عمرانٌا كبٌرا فً مٌدان الزراعة والتجارة.ال

وكنتٌجة لزوال قوة الرومان وتعاظم دور الفتوحات اإلسالمٌة، وصلت موجات الفتح العربً اإلسالمً 

 إلى منطقة المغرب العربً، حٌث وقعت جل المدن فً قبضة الفاتحٌن. 

ٌنة أهمٌة كبٌرة تحت حكم الحمادٌٌن، رغم م أٌن أخذت مدٌنة قسنط457ومن بٌنها مدٌنة قسنطٌنة عام 

تفشً الفوضى وغٌاب األمن بٌن أفراد سكانها، ثم جاء "الزبٌرٌون" الذٌن أعادو للمدٌنة استقرارها 

 الصناعة واالقتصاد والعمران.وازدهارها فً مٌدان الصناعة 

إقلٌمً عرفته الجزابر م وصل نفوذ األتراك العثمانٌٌن إلى المنطقة، وفً أول تقسٌم  3355ومع بداٌة

قسمت بموجبه البالد إلى ثالث مقاطعات، واختٌرت قسنطٌنة كعاصمة للمقاطعة الشرقٌة)باٌلك الشرق(، 

قسنطٌنة  ةم( ظهرت للوجود مقاطع3734وبمجًء االستعمار الفرنسً وعلى إثر التنظٌم اإلقلٌمً لعام )

ٌرة بعد االستقالل، حٌث بقٌت محتفظة بلدٌة، والتً لم تعرف تغٌرات كب 344دوابر و 55التً ضمت 

نسمة على  3355555نسمة  ب: 3744بمكانتها اإلدارٌة على المستوى الجهوي، فقدر عدد سكانها سنة 

وكان ٌضم إقلٌمها كل من سكٌكدة، القل، جٌجل، المٌلٌة، مٌلة، فرجٌوة، واد   ²كلم  37755مساحة قدرها

   .3752بلدٌة إلى غاٌة  47ذلك الزناتً، عٌن ملٌلة، عٌن البٌضاء، ضامة ب

المتعلق بإصالح التنظٌم اإلقلٌمً للوالٌات  3752جوٌلٌة  50المؤرخ فً:  52/47وعلى إثر األمر رقم: 

المتضمن تجدٌد الحدود اإلدارٌة  3752 جوٌلٌة 30المؤرخ فً  326 / 52ومنه المرسوم رقم: 

بلدٌة وبتعداد سكانً قدر سنة  31واإلقلٌمٌة تم تكوٌن والٌة قسنطٌنة حٌث ضمت ثالث دوابر بمجموع 

( والجدٌر بالذكر فً هذه الفترة أن والٌة ²كلم 1343نسمة( على مساحة قدرها  256155ب: ) 3755

ٌلة كدابرة تضم كل من البلدٌات التالٌة: مٌلة، القرارم، ابن بمقسنطٌنة على إثر هذا التقسٌم بقٌت محتفظة 

زٌاد والتً تغٌرت حدودها اإلدارٌة )قسنطٌنة( واقتطعت منها بعض البلدٌات ضمت إلى دابرة فرجٌوة 

فرجٌوة، الرواشد، واد النجا، بوحاتم، جمٌلة،  التابعة لوالٌة جٌجل والتً ضمت أنذاك البلدٌات التالٌة:

                                 
1
مٌلة)مذكرة ماجستٌر (، كلٌة العلوم واألرض والتهٌئة  -عبد الحمٌد شوفً: التكوٌن المهنً عامل ظهور تنمٌة مستدامة حالة والٌتً قسنطٌنة 

 . 12 -9، ص 2005العمرانٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة، 
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ى دابرة شلغوم العٌد التً انشطرت من دابرة قسنطٌنة وشملت بلدٌات: شلغوم العٌد، تاجنانت، باإلضافة إل

 وادي العثمانٌة، وبلدٌة التالغمة المتحولة من دابرة عٌن ملٌلة.

تم فصل مٌلة وأصبحت الوالٌة قابمة  3762فٌفري  57المؤرخ فً  62/57وبصدور القانون رقم 

بلدٌة، وعلى إثر هذا التقسٌم رقٌت  30( دوابر وبمجموعة  54) تضم  بذاتها، وأصبحت بعد ذلك والٌة

تجمعات ثانوٌة إلى رتبة بلدٌة هً: عٌن السمارة، أوالد رحمون، ابن بادٌس، مسعود بوجرٌو وبنً  53

بلدٌات عن هذه الوالٌة هً: شلغوم العٌد، تاجنانت، التالغمة، وادي  54حمٌدانن وبالمقابل تم انشطار 

      ة، مٌلة والقرارم. العثمانٌ

نشأة مدٌنة قسنطٌنة -1-2
1

: 

ٌرتبط النمو الحضري لمدٌنة قسنطٌنة بالخلفٌة التارٌخٌة الحضارٌة، التً تشخص مراحل قٌامها 

 استقرار بشري قدٌمة،وتطورها، فمدٌنة قسنطٌنة ظهرت فً منطقة 

  بهاته المنطقة بدأ مع فجر التارٌخ.حٌث تتحدث الكثٌر من األبحاث التارٌخٌة على أن التواجد البشري 

 قسنطٌنة فً العهد النومٌدي: -1 -1-2

كانت المدٌنة فً هذا العهد تابعة للمسلٌٌن )قبابل نومٌدٌة( الذٌن جعلوها من أهم المراكز التً راجت فٌها 

ٌة تعنً الحضارة البونٌقٌة، حتى أن البونٌقٌٌن منحوها إسم "كرطة" أو "كرتن"، وهً لفظة سامٌة كنعان

القلعة أو المدٌنة وهو اإلسم الذي حرفه الالتٌنٌون فٌما بعد إلى سٌرتا، وقد كانت قسنطٌنة عاصمة لملوك 

سنة، كما ٌعتقد أن اسم قرطا مشتق من  335، سٌفاكس، ٌوغرطة وماسٌبسا لمدة نومٌدٌا: ماسٌنٌسا

  .قرطاج وٌعنً قرطا الحدٌثة

 قسنطٌنة فً العهد الرومانً: -2 -1-2

شهدت المدٌنة صورا من الصراعات بٌن قرطاج وروما )الحروب البوتٌة(، استمر نحو قرنٌن من 

الزمن وتاثرت به تأثرا كبٌرا كغٌرها من المدن النومٌدٌة التً خاضت الحرب سواء إلى جانب قرطاج 

 أو إلى جانب روما.

                                 
1
عبد الحمٌد شوفً: التكوٌن المهنً عامل ظهور  و، 15، ص  99جوان  -شركة أشغال الطبع قسنطٌنة -مجلة والئٌة -مراٌا ونوافذ -قسنطٌنة 

، ص 2005مٌلة)مذكرة ماجستٌر (، كلٌة العلوم واألرض والتهٌئة العمرانٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة،  -تنمٌة مستدامة حالة والٌتً قسنطٌنة

9- 12. 
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الٌةالمستعمرات االربعة التً وقد سقطت المدٌنة فً ٌد اإلحتالل الرومانً، وتحولت إلى عاصمة لكنفدر

من قسنطٌنة، مٌلة، القل وسكٌكدة، إال أنها لم تنعم باإلستقرار ونظرا لثورات أهلها تجمع تحت لوابها كال 

 والقبابل النومٌدٌة المجاورة، وكان ٌوغرطة أهم من تزعم هذه المقاومة.

وصراعها من أجل السلطة، االمر  وللمدٌنة نصٌبها من الفوضى السٌاسٌة لتصادم مصالح الطبقة الحاكمة

 م، من جراء الحروب األهلٌة.133الذي أدى إلى تدمٌرها كلٌا سنة 

م، 131( بإعادة بناءها سنة 115-066وظلت المدٌنة خرابا إلى أن أمر الملك الرومانً قسطنطٌن )

 .1"قسنطٌنة" بعد دخول العربوأخذت إسمه وأصبحت منذ ذلك الحٌن تدعى بقسطنطٌنة ثم 

 قسنطٌنة فً العهد الرومانً.( تمثل : 1خرٌطة رقم)

 

، 0554-0553 قماص زٌنب، مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستٌر فً علم االجتماع الحضري المصدر:

 35،ص المجمعات السكنٌة الحضرٌة بمدٌنة قسنطٌنة واقعها ومتطلبات تخطٌطها

 قسنطٌنة فً العهد الوندالً: -3 -1-2

                                 
1
 .16نفس المرجع السابق ص  

 ش

 م200 0
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م، حٌث أجبروا حاكمها 205رفض أهالً قسنطٌنة الوجود الرومانً، واستمرت مقاومتهم لم حتى سنة 

"بونٌفاص" على المطالبة باإلستقالل عن روما، فجهزت روما جٌشا لضرب اإلنتفاضة، حٌث إستنجد 

لكنهم لم ٌتركوا م(، 312-م210األهالً بالوندال أعتى أعداء الرومان الذٌن استقروا بالمدٌنة قرابة القرن)

  لٌها بالحامة.أثارا حضرٌة بها، ما عدا المجموعات النقدٌة التً عثر ع

 قسنطٌنة فً العهد البٌزنطً: -4 -1-2

م، وبذلك عادت قسنطٌنة إلى حضارة 452م إلى سنة 312حكمها الروم البٌزنطٌون من سنة 

أخمدها البٌزنطٌون بعد جهد الدولة الرومانٌة، إال أن ثورات زعماء النومٌدٌٌن لم تهدأ حتى 

جهٌد. لكن مراحل الغضب ظلت تلهب قلوب األهالً حٌال هذا الوجود الغٌر مرغوب فٌه، 

 وإستمر العداء حتى ظهور اإلسالم فً إفرٌقٌا.

 قسنطٌنة فً العهد اإلسالمً: -5 -1-2

اإلسالمً الٌة إسالمٌة بعد سبعٌن سنة من محاوالت الفتح العربً أصبحت مدٌنة قسنطٌنة و

لمنطقة بالد المغرب، وظلت المدٌنة محافظة على إسالمها منذ عهد أبً المهاجر 

(، وكانت تابعة إدارٌا وسٌاسٌا للقٌروان عاصمة المغرب اإلسالمً، وبقٌت  م452ه/33دٌنار)

تحت راٌة الحكم اإلسالمً عبر اإلمتداد التارٌخً له خالل عهود األغالبة، الفاطمٌٌن، 

 موحدٌن والحفصٌٌن.الزٌرٌٌن، ال
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 قسنطٌنة فً العهد االسالمً.(: 2خرٌطة رقم)

 

، 0554-0553 قماص زٌنب، مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستٌر فً علم االجتماع الحضري المصدر:

 30،ص المجمعات السكنٌة الحضرٌة بمدٌنة قسنطٌنة واقعها ومتطلبات تخطٌطها

 قسنطٌنة فً العهد التركً: -6 -1-2

من أهم المدن التجارٌة والصناعٌة فً المغرب العربً،  هاته الفترة نحولت مدٌنة قسنطٌنة إلى واحدة فً

الشًء الذي عاد بالرخاء على سكانها وأدى إلى إزدهار حٌاتهم، وقدرت بعض المصادر التارٌخٌة عدد 

، حٌث إستطاعت بحٌوٌتها اإلقتصادٌة أن تفرض نسمة  250555سكان المدٌنة فً تلك الفترة بحوالً 

التً نزح سكانها بإتجاه المدٌنة بحثا عن العمل واإلستقرار، كما كانت إستقطابا على األرٌاف المجاورة 

الحٌاة الثقافٌة مزدهرة بها بسبب إنتشار المساجد الكبرى والجوامع الصغرى والمدارس القرآنٌة التً 

دقٌقا ٌستفٌد به المدرسون والطلبة، وٌخضع له العاملون بأماكن الدرس إستحدث لها األتراك نظاما 

 0 م300 

 ش
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والعبادة، وٌعود لهم الفضل أٌضا فً تنظٌم إدارة األحباس، ورعاٌة األوقاف العامة وتحسٌن أوضاع 

 الزراعة فأصبحت المدٌنة بذلك مركزا سٌاسٌا وإقتصادٌا وعسكرٌا هاما.

 التركً.قسنطٌنة فً العهد تمثل:  (3)خرٌطة رقم

 

، 0554-0553 قماص زٌنب، مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستٌر فً علم االجتماع الحضري المصدر:

 .32،ص المجمعات السكنٌة الحضرٌة بمدٌنة قسنطٌنة واقعها ومتطلبات تخطٌطها

 قسنطٌنة فً فترة اإلحتالل الفرنسً: -7 -1-2

مدٌنة قسنطٌنة فً الدفاع عنها من جٌش االحتالل الفرنسً، إال أنها سقطت فً رغم إستماتة سكان 

 ، وبذلك دخل سكان المدٌنة فً مرحلة مظلمة، عرفوا خاللها كل أنواع اإلضدهاد3615قبضته عام 

والمعاناة. كما دفعت مختلف األزمات التً عرفتها المنطقة ٌسكان األرٌاف إلى النزوح بإتجاه المدٌنة 

، حٌث وصفت بالمجاعة السوداء، ألنها إشتدت فً األرٌاف فزحف 3646أخطرها حدة هً أزمة ولعل 

 ش
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سكانها إلى مدٌنة قسنطٌنة، ٌدفعهم الجوع والتشرد، فملبوا طرقاتها، الشًء الذي اضطر سلطات 

تحسبا ألي طارئ. كما أن األحتالل إلقامة مالجا، جمعت فٌها هؤالء البؤساء، قصد التحكم فٌهم و

بلغ عددهم  3644ضغط ما انفك أن ٌتزاٌد على المدٌنة بسبب توافد األوروبٌون علٌها، وفً سنة ال

 .1نسمة 35026إلى  3654نسمة، لٌرتفع سنة  33343حوالً 

 01335نسمة مقابل  02043فقد بلغ  3674نسمة، أما فً سنة  37642إلى  3664ووصل معدلهم سنة 

فوق السكان األوروبٌٌن على عدد السكان المحلٌٌن للمرة الثانٌة، نسمة من السكان الجزابرٌٌن، وبذلك ٌت

( جزابري، وبعدها بقٌت 35755( أجنبً مقابل )37670) 3663بعد أن سجل أول تفوق لهم فً سنة 

وأخرى للثانٌة إلى غاٌة نسبة األجانب بالنسبة للسكان الجزابرٌٌن بالمدٌنة فً تأرجح، تارة لألولى 

 وروبٌٌن فً التراجع.لٌبدأ عدد األ 3714

لتضمن والءهم  3655أما بالنسبة للٌهود فإن فرنسا قررت منحهم الجنسٌة الفرنسٌة، ابتداء من سنة 

، رحل أغلب األوروبٌٌن 3740وتستفٌد من خدماتهم ودعمهم، وبحصول الجزابر على استقاللها سنة 

 ب موقفهم المتواطا مع االحتاللعن مدٌنة قسنطٌنة ورحل معهم الٌهود خوفا من انتقام األهالً بسب

 .2الفرنسً

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
1
  120ص  1984دار البعث قسنطٌنة  –دراسة التطور التارٌخً  –نة مدٌنة قسنطٌ –محمد الهادي لعروق وعبد العزٌز فٌاللً  

2
  نفس المرجع السابق.  

 1837(:قلب مدٌنة قسنطٌنة سنة 4خرٌطة رقم )
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 قسنطٌنة خالل فترة اإلستقالل: -8 -1-2

 أهم ما مٌز هذه الفترة هو انخفاض معدل الوفٌات بٌن سكان المدٌنة، وارتفاع معدل 

فً األلف  3506لتصل إلى  3741فً األلف سنة  1303نمو السكان، حٌث انخفضت نسبة الوفٌات من 

فً األلف سنة  1407إلى  3741فً األلف سنة  35103 ، ورغم انخفاض نسبة الموالٌد من3756سنة 

 ، إال أن نسبة الزٌادة الطبٌعٌة للسكان بقٌت مرتفعة.3756

كما أن استقرار تدفق المهاجرٌن على المدٌنة من األرٌاف نتٌجة عجز االقتصاد الرٌفً عن ضمان 

عض التقدٌرات  فً نمو سكان العٌش الكرٌم لهم، كان عامال أساسٌا فً نمو سكان المدٌنة، فقد أشارت ب

 3745فً المابة من سنة  3000المدٌنة، فقد أشارت بعض التقدٌرات لى أن هذه الهجرة بلغت ما ٌقارب 

كما بلغ صافً الهجرة الرٌفٌة قد أسهمت فً نمو سكان المدٌنة فإن الهجرة الخارجٌة بإتجاه  3744و

ل، حٌث قدر مجموع الذٌن هاجروا إلٌها من المدٌنة نشطت بدزرها خاصة بالسنوات األولى لالستقال

 
 مدارس  قرآنٌة

 
 تجارٌة  نشطةأ

 تجارٌة
 

 حمامات

 
 0 مدرسة

 ش

 شخصٌة.   + معالجةB PAGAND E MERCIER BERBRUGGER  المصدر:

 

 

 

 م100  

 المفتاح
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من تونس ثم فرنسا، وأخٌرا المغرب نسمة، أغلبهم  2511بحوالً  3744خارج الدولة الجزابرٌة سنة 

  .1وباقً بلدان العالم األخرى

أما المالمح العمرانٌة لمدٌنة قسنطٌنة، فقد تغٌرت باستمرار وذلك تبعا لحمالت االستعمار المتتالٌة التً 

القدٌم، وذلك بسبب الطابع  رت علٌها عبر تارٌخها الطوٌل، فكان كل بناء جدٌد ٌقوم على أنقاض البناءم

الجغرافً المتمٌز للمدٌنة، كان وراء توافد اإلمبراطورٌات القدٌمة علٌها على مر العصور للسٌطرة 

ألغراض تجارٌة وعسكرٌة وتوسعٌة، وبذلك تعاقبت علٌها العدٌد  موقعها اإلستراتٌجً علٌها واستغالل

من الحضارات، عرفت خاللها تغٌرات عدٌدة فً مظهرها الحضري وفً بنٌتها وتركٌبها الوظٌفً 

وعالقتها مع األقالٌم المجاورة لها، الشًء الذي فتح لها المجال لتطور عمرانها فً مختلف االتجاهات، 

 .2ًحتى أخذت شكلها الحال

 الدراسة الطبٌعٌة: -2

 الموقع: -2-1

الموقع الفلكً-2-1-1
3

: 

 : تقع مدٌنة قسنطٌنة فلكٌا

 جنوبا. 14,35شماال و  14,01بٌن دابرتً عرض: 

 . غربا 4,11شرقا و 4,25وخطً طول: 

 

 

 الموقع الجغرافً :-2-1-2

 36455مساحة تقدر ب:  تقع مدٌنة قسنطٌنة داخل الحدود المجالٌة لبلدٌة قسنطٌنة التً تتربع على

 1هكتار.

                                 
1
 .104مرجع سابق ص  -محمد الهادي لعروق 

2
، المجمعات السكنٌة الحضرٌة بمدٌنة قسنطٌنة واقعها 2006-2005قماص زٌنب، مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستٌر فً علم االجتماع الحضري  

 .56تخطٌطها،ص ومتطلبات 

 
3
 Google earth, image satellite 2016. 
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  مركزا إقلٌمٌا، وتقع فً قلب شمال شرق الجزابر، تحتل قسنطٌنة موقعا جغرافٌا تمثل قسنطٌنة

 محورٌا.بٌن التل والسهول العلٌا.

بحٌث تشكل مفترق طرق بسبب اجتٌاز المحاور الربٌسٌة للجزء الشرقً للبالد لها، كالمحور 

 عنابة وتبسة(. -غرب )سطٌف –بسكرة( و محور شرق  -باتنة -الشمالً الجنوبً )سكٌكدة

 بحٌث ترتبط بالمدن الربٌسٌة لشرق وجنوب الجزابر.

 لعبور السكان والبضابع.  هذا الموقع المتمٌز ٌعطً لمدٌنة قسنطٌنة دورا ربٌسٌا

 .2وفً مقابل هذا ٌمثل موقع صعب تضارسٌا وٌشكل عابقا ربٌسٌا أمام النمو

كلم عن الحدود الشرقٌة  023قلٌم شرق الجزابر، حٌث تبعد بمسافة تتوسط مدٌنة قسنطٌنة إ

عن  كلم 013كلم عن الجزابر العاصمة )فً الشمال الغربً(، و 213الجزابرٌة التونسٌة، وحوالً 

كلم عن سكٌكدة شماال. تتربع قسنطٌنة فوق الصخرة العتٌقة على جانبً وادي  67بسكرة جنوبا و

الرمال، تحف بها العوابق واالنحدارات الشدٌدة من كل الجهات، وإذا تتبعنا مظاهر سطح المدٌنة 

تنحصر نالحظ أن المنطقة التً تقوم علٌها غٌر متجانسة من حٌث ارتفاعها عن سطح البحر، فهً 

 م فً الجنوب. 3055م و655م فً الشمال و 655م و 255 بٌن

إن إقلٌم مدٌنة قسنطٌنة من أهم األقالٌم االقتصادٌة والسكانٌة الهامة فً الجزابر، فهً عاصمة إقلٌمٌة 

تتباعد عن مراكز العمران بمسافات لها داللتها، ومن أهم ما ٌطرأ على مواقعها أنه ٌتمٌز عن باقً 

ٌة، كالتضارٌس المدن الجزابرٌة بمجموعة من الخصابص المتصلة بالمظاهر الجغرافٌة الطبٌع

والموارد الطبٌعٌة المابٌة، ونجد هذه الممٌزات لها دورها اإلٌجابً فً هٌكلة المدن وتوزٌعها وتبٌٌن 

أحجامها، فتوجد مدن فً الساحل تمٌزها الموانا التجارٌة كما توجد مناطق ومراكز فً الصحراء 

الداخلٌة، وقد تمت بٌن مناطق وٌتوسطها خط بالمدن الداخلٌة. وتعتبر قسنطٌنة من بٌن هذه المدن 

الساحل وشمال الصحراء عالقات تجارٌة فً مٌادٌن عدة منها النقل، المواصالت والتبادل التجاري، 

وتم كل هذا فً إقلٌم قسنطٌنة الذي ٌقع فً خط ٌعتبر العمود الفقري بالنسبة لشبكة المدن فً الجزابر 

ا طرق الحامة فً الشمال والخروب فً بفضل المركزٌة فً طرق المواصالت فً كلرمن مفترق

 .3الجنوب

 

 

 

 (: الموقع الجغرافً لمدٌنة قسنطٌنة.1رقم) صورة     

                                                                                                     
1
 Lakdar Amar, Exetensions périurbaines de constantine diagnostic et évaluatio cas de la zone de Zouaghi Ain 

El Bey Application d’un SIG (Maplnfo), Magister université de constantine, 2011,p73. 
2
URBACO  

. 120ص  1985 -قسنطٌنة –دار البعث  -دراسة التطور التارٌخً والبٌئة الطبٌعٌة –مدٌنة قسنطٌنة  -محمد الهادي لعروق 
3
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 /https://www.google.dz/maps/place/Constantineالمصدر: 

الموقع االداري:-2-1-3
1 

نصف قسنطٌنة ووتشكل دابرة مركزها أربع بلدٌات تقع بلدٌة قسنطٌنة فً مركز الوالٌة، تحٌط بها 

 كلم، بحٌث تمثل مفترق طرق للبلدٌات المحٌطة بها نتٌجة التقاء طرق المواصالت 36ٌقدر ب:  هاقطر

 .على مستواها

 بحٌث تحدها:

 بلدٌة دٌدوش مراد والحامة بوزٌان. الشمال:من  -

 بلدٌة ابن بادٌس.: ًالشرق الشمالمن  -

 : بلدٌة الخروب.الجنوب الشرقًمن  -

 . ابن زٌادبلدٌة  الغرب: من -

 بلدٌة عٌن السمارة. الجنوب الغربً:من  -

 

 

 (: الموقع اإلداري لبلدٌة قسنطٌنة.5خرٌطة رقم)

                                 
1
 URBACO. 
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الطبوغرافٌا -2-2
1

: 

 مٌز المنطقة الشمالٌة بانحدرات شدٌدة وكلما اتجهنا جنوبا تبدأ باالنخفاض.تت

الجبال-2-2-1
2

: 

 .جبل الزواوي 

 .جبل كركارة 

 .جبل الواشة 

 وبالتوازي مع هذه الجبال سلسلة أخرى أقل حدة من السابقة وهً:

 ( 941جبل كالل.)م 

 (921جبل والد سالم.)م 

 (934جبل حسٌن.)م 

                                 
مدٌرٌة التعمٌر بقسنطٌنة.  

1
  

نفس المرجع السابق. 
2
 

 

 ش
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 م(.1000) جبل جنان اللبة 

 (: 2008 -2007التوزٌع العام لألراضً بالهكتار)سنة :(1جدول رقم)

 البلدٌة
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ٌة
كل

 ال

 قسنطٌنة
6165 1763 71 7999 1207 9206 4351 5043 18600 

33% 9% 0% 43% 6% 49% 23% 27% 100% 

 .URBCO المصدر:

هٌدروغرافٌة المنطقة:-2-3
1 

 هً كما ٌلً:من الناحٌة الغربٌة و قسنطٌنة وضاحٌتها عبراألساسٌة التً تمجاري المٌاه 

  المالح، واد الرمال، واد بومرزوق، بحٌث ٌعتبر هذٌن األخٌرٌن األكثر أهمٌة، وٌلتقٌان فً واد

 المدخل الجنوبً للنسٌج الحضري القدٌم.

 كتونٌة.بشكلها الضٌق المرتبط ببنٌتها التتتمٌز الشبكة الهٌدروغرافٌة  كما 

 واد انرمال: -2-3-1
يقطع انسيٌل انعهيا انقسنطينية من انجنٌب انغرتي ًانشمال انشرقي إنى غاية انتقائو تٌاد 

في حٌض  قسنطينة نحٌ  نكنو يغير اتجاىو. خٌانق)مضايق( قسنطينة  تٌمرزًق  ثم تعدىا

 انشمال انغرتي نيصة حينيا في ًاد اننجا. 

 واد بومرزوق: -2-3-2
 .في تهك انمنطقة ًاد انكهة اسم مًيحم ينشأ في تهدية سيقٌستحيث 

من انجنٌب انشرقي نحٌ انشمال انغرتي إنى غاية انتقائو  فيٌ ينطهق تجاه جريانوأما تاننسثة ال

 تٌاد انرمال.
 

مناخ المنطقة: -2-4
2 

  التساقط: -2-4-1

، وبالتالً فإن مناخ مدٌنة ملم سنوٌا 355ملم و 235ما بٌن   كمٌة التساقطمتوسط تراوح ٌ

.قسنطٌنة هو مناخ شبه جاف    

                                 
URBACO

1
  

URBACO
2
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 (2005 -1998السنوٌة المتساقطة )من  األمطارٌمثل كمٌة  (:2)رقم جدول

 السنوات 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

391,4 451,6 534,6 485,2 463,5 390,5 514,2 570,3 506,5 426,4 264,1 521 536,9 256,6 392,8 347,8 419,8 360,8 
التساقط 

 ملم(ب

 بقسنطٌنة -محطة األرصاد الجوٌة  المصدر:

 اندراسة انعمرانية -3

مراحل التطور العمرانً بمدٌنة قسنطٌنة: -3-1
1 

 .لمدٌنة قسنطٌنة العمرانًتطور مراحل ال (:6رقم ) خرٌطة

 

 

  ما ٌلً : مراحل كبرى، تمثلت فٌ أربعلقد شهد النمو المجالً بمدٌنة قسنطٌنة 

المرحلة األولى: المدٌنة القدٌمة وتنقسم إلى فترتٌن: -1 -3-1
1 

                                 
+ معالجة شخصٌة.  URBACO

 1
  

 . URBACO  المصدر:

 

 كلم7 0

 ش
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  :ما قبل االحتالل الفرنسًالفترة األولى 

فً بداٌة نشأتها لم تعرف مدٌنة قسنطٌنة أي نوع من مظاهر التطور العمرانً، وٌرجع هذا إلى 

الدور الحربً الذي أقٌمت من أجله، فقد تم استقرار هذه األخٌرة خالل العهد اإلسالمً، حٌث بدأت 

صر هكتار، واخت 15م، بلغت مساحتها 3355تزدهر وتنمو عمرانٌا، فمع دخول األتراك فً بداٌة 

عمران المدٌنة القدٌمة حالٌا، حٌث اتسم هذا المجال العمرانً بكثرة الباءات وانعدام المساحات 

 الخضراء.

 (1962 -1837االحتالل الفرنسً ) الثانٌة: فترةال 

وهً توافق دخول اإلستعمار الفرنسً للبالد، هذا األخٌر الذي عمل تغٌٌر وجه المدٌنة وقد قسمت 

 :ى فترات أخرى بدورها إل هاته الفترة

 (1874 -1837الفترة األولى ) -

عشابر )المسلمٌن، الفرنسٌٌن و الٌهود(، وذلك بعد شق الطرق  1وقد تم خاللها تقسٌم المدٌنة إلى 

، كما قام المستعمر بفرض وجوده العسكري الواسعة محٌطة بها المبانً السكنٌة ذات النمط األروبً

 عن طرٌق بناء الثكنات العسكرٌة )القصبة، الباردو(، ووجوده المدنً ببناء مبانً سكنٌة وإدارٌة.

 (1937 -1874الفترة الثانٌة ) -

 تمٌزت هاته الفترة بتوسع المدٌنة خارج أسوارها نحو إتجاهٌن:

 الجنوب الغربً: الكدٌة، منطقة القدٌس جان والمنظر الجمٌل. نحو .3

 نحو الجهة الشرقٌة: باب القنطرة، المنصورة وسٌدي مبروك. .0

ه، حٌث شملت 017م حوالً 3715و المالحظ هو أن المدٌنة زادت مساحتها حٌث بلغت عام 

المهاجرٌن من فرنسا  األحٌاء السابقة الذكر سكنات ذات طابع جماعً، كان لها الدور فً استٌعاب

وأهم ما تمٌزت به أنها كانت على شكل فٌال بحدٌقة خضراء خصصت للطبقة الغنٌة بٌنما كانت 

 المنحدرات الجنوبٌة الشرقٌة قد غزتها المساكن الفوضوٌة.

                                                                                                     
، المجمعات السكنٌة الحضرٌة بمدٌنة قسنطٌنة 2006-2005ٌر فً علم االجتماع الحضري قماص زٌنب، مذكرة لنٌل شهادة الماجٌست  1

 + معالجة شخصٌة. 62واقعها ومتطلبات تخطٌطها، ص: 
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 1(1962 -1937الفترة الثالثة )  -

سكن موزعة  0317ٌط ل: تمٌزت هاته المرحلة بركود كبٌر بسبب الحرب العالمٌة الثانٌة، حٌث تم تخط

على مختلف أنحاء المدٌنة، منها ما تم بناءه، بٌنما بقٌت األغلبٌة إلى ما بعد االستقالل. واستمر العمران 

فً نموه بالمدٌنة ال سٌما فً الجهة الغربٌة لها، حٌث ظهرت مجموعة من المساكن الفوضوٌة إلى جانب 

ابٌة وعمارات بوذراع صالح، أما بالناحٌة الشرقٌة فقد محتشدات مؤقتة من إنشاء المستعمر بناحٌة الحط

ظهرت محتشدات اإلخوة عباس للسٌطرة على السكان فً حالة وقوع إضطرابات. بعد ذلك جاء ما 

الذي ٌرى أن نمو المدٌنة ٌكمن فً  CALSAT، وفً إطاره ظهر مخطط 3736ٌعرف بمخطط قسنطٌنة 

 إطاره العمرانً المحلً، حٌث تم تسجٌل حً جدٌد وهو حً )السٌلوك(.

والمالحظ من خالل هاته الفترة هو أن النمو السكنً والوظٌفً كان لصالح الفرنسٌٌن، حٌث بإمكاننا 

 تمٌٌز نمطٌن من الوحدات المورفولوجٌة أخذت موضعها فوق التالل وهً:

  ًأوروبٌة ذات الطابع الهندسً المعماري موجهة للسكان ذوي الدخل المنتظم.مبان 

 .فٌالت لألروبٌٌن األثرٌاء 

 أما بالنسبة للمجال المهمش الغٌر قابل للتعمٌر )أودٌة، منحدرات( فنجد به:

 .)أحٌاء فوضوٌة  )قصدٌرٌة 

 .أحٌاء المحتشدات 

(1980 - 1962: بعد اإلستقالل)ة: نٌالمرحلة الثا -2 -3-1
2

                             

عرفت مدٌنة قسنطٌنة إثر تفاقم فً النزوح الرٌفً تطورا عمرانٌا سرٌعا، شمل األحٌاء الفوضوٌة 

  .واألحٌاء المخططة

و هً مرحلة انتقالٌة تمٌزت بالركود، حٌث تم خاللها تعمٌر الجٌوب الفارغة الغٌر مالبمة للتعمٌر مما 

خاصة فً حً األمٌر عبد القادر، برج الرمال، بن تلٌس، حً رومانٌا واألكواخ أدى إلى نمو عشوابً 

القصدٌرٌة فً سركٌنة والمنصورة، وعلى طول وادي الرمال وبومرزوق، الكام الرابع فً الجنوب 

                                 
1
 + معالجة شخصٌة. 63نفس المرجع السابق ص:  
2

 + معالجة شخصٌة.64نفس المرجع السابق ص 
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والجنوب الشرقً. أما بالنسبة للبناءات الفوضوٌة فكان مقرها فً كل من المنشار، بوذراع صالح وحً 

 فً الناحٌة الغربٌة من المدٌنة. بن الشرقً

أما فٌما ٌخص األحٌاء المخططة فأهم ما ٌمكن ذكره هو استمرار نمو المنظر الجمٌل األعلى باإلضافة 

إلى ظهور الجزء السفلً من حً قدماء المحاربٌن وحً الموظفٌن وبعض العمارات فً الجزء السفلً 

 من المنصورة. 

(9819 -8019)الثالثة المرحلة  -3 -3-1    
1

 

تعتبر هاته الفترة فترة توسع عمرانً كبٌر، إذ تم خاللها تنشٌط المشارٌع السكنٌة و الصناعٌة وكذلك 

 مناطق التجهٌزات، وقد إتسمت ب:

ظهور كتل حضرٌة على شكل مجموعات كبرى للسكن والمتمثلة شرقا فً حً الدقسً، ساقٌة سٌدي  -3

، 3733أوت  05و وادي الرمال(، نجد  53ق الوطنً رقم ٌوسف، الزٌادٌة وغربا )على محور الطرٌ

 وحً حسان بوجنانة. 3740جوٌلٌة  53حً 

االبتعاد عن النسٌج العمرانً: حٌث أنجزت تجهٌزات كبرى لعاصمة الشرق الجزابري، كجامعة  -0

 منتوري، المركب األولمبً باإلضافة إلى المناطق الصناعٌة على ضفاف واد الرمال وبو مرزوق.

إنشاء مناطق حضرٌة جدٌدة على أطراف المدٌنة: بو الصوف، جبل الوحش، سركٌنة وبكٌرة.ومما  -1

هو ظهور المخطط التوجٌهً العمرانً  3752و   3751مٌز كذلك هاته المرحلة وبالضبط سنتً 

 لقسنطٌنة الذي تم من خالله اقتراح مناطق للتوسع و بعض التجهٌزات والمرافق العامة والنشاطات فً

 كل من: دٌدوش مراد، ابن زٌاد وعٌن السمارة، باإلضافة إلى مشروع المدٌنة الجدٌدة بعٌن الباي.

                                 
، المجمعات 0554-0553 االجتماع الحضريقماص زٌنب، مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستٌر فً علم   1

 .42 -42،ص السكنٌة الحضرٌة بمدٌنة قسنطٌنة واقعها ومتطلبات تخطٌطها
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فقد وضع مخطط عمرانً توجٌهً خاص بالمجمع العمرانً )قسنطٌنة، الخروب،  3760أما فً عام 

والذي نستخلص من أهم توصٌاته  (CNERV)1.عٌن السمارة ودٌدوش مراد( من طرف مكتب الدراسات 

 فٌما ٌلً:

  نقل الفابض السكانً لمدٌنة قسنطٌنة إلى المدن المتواجدة على محور الخروب، عٌن السمارة

 ودٌدوش مراد.

  0555محاولة تخفٌف عدد السكان لغاٌة سنة. 

  إنشاء مدٌنة جدٌدة بهضبة عٌن الباي والتً تعتبر من األراضً الزراعٌة الضعٌفة المردود

 مدٌنة قسنطٌنة.كلم من  31والتً تقع على بعد 

 (2008 -0198(مرحلة الرابعة ال  - 4 -3-1

عرفت مدٌنة قسنطٌنة خالل هاته المرحلة وخاصة فً بداٌتها، توسعات استغلت الجٌوب الفارغة بٌن 

األحٌاء وذلك بتوطٌن البناء الجاهز الفردي، فً المناطق التالٌة : بٌن القماص وسٌساوي فً الجنوب 

صالح والمنطقة السكنٌة الحضرٌة الجدٌدة: بوالصوف فً الغرب، اإلخوة فراد  الشرقً، وبٌن بوذراع

 . 2فً الجنوب

ففً خضم التسعٌنات فقد شهدت المدٌنة توسعا عمرانٌا شمل كل من المنطقة الحضرٌة الجدٌدة 

، توسع حً القماص وبناء المنطقة الحضرٌة الجدٌدة جبل الوحش. أما بوالصوف، إنشاء حً الزاوش

 الجهة الشرقٌة فنجد كل من حً بومرزوق وسٌساوي ومن الجنوب توسعا فً هضبة عٌن الباي.

أما فً الفترة األخٌرة فقد كان هنالك شكل مكثفا آخر للتوسع وهو الخاص بالتحصٌصات نذكر منها 

ه، 647ه، تحصٌصات سٌدي مسٌد:  4333 -الجهة الغربٌةتحصٌصات بو الصوف والجباس ب

، أما الجهة الجنوبٌة أي هضبة ه6540ه، والباردة: 0065ه، المنٌة: 6065تحصٌصات جبل الوحش: 

ه )عٌن 330عٌن الباي فهً تستحوذ على حصة األسد من هذه التحصٌصات وذلك على مساحة قدرها 

 .53ة فراد وعٌن الباي (، اإلخو1، عٌن الباي 0، عٌن الباي 3الباي

                                 
1
 .  80ص  2000 -جامعة قسنطٌنة –مذكرة تخرج  -السٌاسات السكنٌة وانعكاساتها على نوعٌة السكن -نوال برطالً وآخرون  

.82نفس المرجع السابق، ص: 
2
  

.32جامعة قسنطٌنة، ص  -رسالة ماجستٌر -المدن التوابع حول مدٌنة قسنطٌنة –فؤاد بن غضبان 
3
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كما تمٌزت بالظهور الكبٌر للسكنات ذات النمط الجماعً، تحت إطار مشروع الربٌس عبد العزٌز 

بوتفلٌقة للقضاء على السكن الهش و أزمة السكن من خالل مشروع ملٌون سكن بعد تولٌه منصب رباسة 

لتجهٌزات بمختلف أنواعها. ، باإلضافة إلى التحصٌصات ومختلف المرافق وا3777الجمهورٌة سنة 

منطقة الشمالٌة للمدٌنة، المنطقة الشرقٌة، المنطقة الجنوبٌة الشرقٌة والمنطقة حٌث شملت منطقة التوسع ال

 الجنوبٌة الغربٌة.

 ) األحياء انحضرية انكبرى(. نقطاعات انحضرية نمدينة قسنطينةا -3-2
 (: األحٌاء الحضرٌة الكبرى بمدٌنة قسنطٌنة. 7خرٌطة رقم)

 

 (.2008) احصائٌات  الدراسة السكانٌة والسكنٌة -4

  الدراسة السكانٌة: -4-1

 (: توزٌع السكان على مستوى األحٌاء السكنٌة الكبرى لمدٌنة قسنطٌنة.8خرٌطة رقم )

 كلم 5    0

 ش
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 (: الكثافة السكانٌة باألحٌاء السكنٌة الكبرى لمدٌنة قسنطٌنة.9رقم ) خرٌطة

 كلم 5    0

 ش
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 الدراسة السكنٌة: -4-1

 (: توزٌع السكنات على مستوى األحٌاء السكنٌة الكبرى لمدٌنة قسنطٌنة.10خرٌطة رقم)

 كلم 5    0

 ش
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 :خالصة الفصل

المدن الداخلٌة وتتمٌز بمناخ شبه  منتعتبر  كمابالشرق الجزابري مدٌنة قسنطٌنة  تتموقع

تتمٌز بتارٌخ حضاري حٌث تتوسط مجال الوالٌة، ومن أقدم مدن الجزابر  وهًجاف، 

وحضري كبٌر ومراحل تارٌخٌة عدٌدة، كما تتمٌز بتطور عمرانً مستمر ومتنوع، ٌمتد 

هكتار، حٌث تعتبر من أكبر مدن  3521تقدر ب: مجالها الحضري على مساحة كبٌرة 

 الجزابر فهً تحتل المرتبة الثالثة بعد كل من مدٌنتً: الجزابر العاصة ووهران، تتكون من

    قطاع حضري.  37قطاعات حضرٌة متعددة تقدر ب:

 كلم 5    0

 ش



 

رابعالفصل ال  
ضري الدراسة التحلیلیة للقطاع الح
 زواغي عین الباي
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 عٌن الباي ًالدراسة التحلٌلٌة للقطاع الحضري زواغ: 

 تمهٌد:

تعتبر زواغً عٌن الباي  جزء من التجمع الرئٌسً لمدٌنة قسنطٌنة وهً من بٌن آخر التوسعات 

جوٌلٌة، لكنها  5كانت سابقا تابعة إدارٌا للقطاع الحضري التوت والقطاع الحضري  .العمرانٌة لها

   . 2102أصبحت تشكل قطاع حضري مستقل فً نهاٌة سنة 

 الدراسة الطبٌعٌة: -1

 الموقع: -1-1 

 1الموقع الفلكً:  -1-1-1

 عٌن الباي ٌقع القطاع الحضري زواغً 

 جنوبا.° 291065شماال و  °291062بٌن دائرتً عرض: 

 غربا.° 91292شرقا و ° 912,5وخطً طول: 

  :الجغرافً الموقع -1-1-2

، وتعتبر أحد القطاعات المكونة لها بالجهة الجنوبٌة لمدٌنة قسنطٌنة عٌن الباي تقع منطقة زواغً

 تتربع على مساحة تقدر  كلم، 6زء الشمالً لهضبة عٌن الباي، تبعد عن المركز بحوالً تتموضع بالج

 (: الموقع الجغرافً للقطاع الحضري زواغً عٌن الباي.11خرٌطة رقم)    هكتار. 0221بحوالً 

 

                                                           
1
 Google earth 
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  الموضع: -1-2

 .(:موضع المنطقة الحضرٌة زواغً عٌن الباي2رقم) صورة

 
 + معالجة شخصٌة.  www.google earth.comالمصدر:   

  الباي على هضبة، ٌحدها :تتموضع منطقة زواغً عٌن 

 .من الشمال: حً النخٌل ومسرح الهواء الطلق ومعهد علوم الهندسة المعمارٌة والهندسة المدنٌة 

 . من الشرق:  أراضً فالحٌة ومساكن فردٌة ذات كثافة ضعٌفة 

  :أراضً فالحٌة.من الغرب 

 لً محمد بوضٌاف.غرب الذي ٌفصل المنطقة عن المطار الدو -من الجنوب: الطرٌق السٌار شرق 

 : ٌشكل موقع زواغً عٌن الباي موقع استراتٌجً خاصة 

وقوع التجمع الحضري ما بٌن تجهٌزٌن ذات مستوى وطنً وٌتمثالن فً: جامعة قسنطٌنة )كلٌة  -

 علوم األرض والكون ( والمطار الدولً محمد بوضٌاف.

وقوعها بٌن المدٌنة األم والمدٌنة الجدٌدة علً منجلً التً تربط بٌنهما شبكة من المواصالت  -

 . 66الهامة، والمتمثلة فً الطرٌق الوطنً رقم 

 غرب. -قربها من الطرٌق السٌار شرق -

 مسار الترامواي الذي ٌربط بٌنها وبٌن المدٌنة األم والمدٌنة الجدٌدة مستقبال. -

ها ضمن مجال واسع ٌمتاز بتجهٌزات وهٌاكل كبرى ذات مستوى وطنً باالضافة إلى إدراج -

 وجهوي وإقلٌمً كالفروع الجامعٌة، المطار الدولً محمد بوضٌاف، والمحطة المتعددة الخدمات.

 

 ش
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 الطبوغرافٌا: -1-3

، بحٌث تفصل (شمال هضبة عٌن البايم) 650م)شعبة الكحلة( و  925تتراوح االرتفاعات ما بٌن 

  الشعبة الكحلة هضبة عٌن الباي عن تلة بوفرٌكة. 

 .  عٌن الباي (: تمثل الخرٌطة الطبوغرافٌة لزواغ21ًرقم) خرٌطة

 

 عٌن الباي. مقطع طبوغرافً لمنطقة زواغً (:1شكل رقم)                
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 : االنحدارات -1-3-1

 تنقسم منطقة زواغً عٌن الباي حسب االنحدارات إلى ثالث مناطق: 

o على معظم المنطقة الوسطى والجنوبٌة للمنطقة  تتواجد  :%,حوالً  منطقة ذات انحدار ضعٌف

  وجزء منها فً المنطقة الشمالٌة الغربٌة.   

o  بشكل أجزاء منفصلة تتوزع على مستوى الجهة  تتواجد  :09 - ,منطقة ذات انحدار متوسط

  الشمالٌة والشمالٌة الشرقٌة والشمالٌة الغربٌة.

o  زع فً المنطقة الشمالٌة والشمالٌة الشرقٌة والشمالٌة تتو :25 - 09منطقة ذات انحدار شدٌد

   الغربٌة فً شكل أجزاء منفصلة.   

 عٌن الباي. لمنطقة زواغً( تمثل خرٌطة االنحدارات 31رقم) خرٌطة        

 

 : الهٌدروغرافٌا -1-4

 تتمٌز المنطقة بالنقص فً الشبكة الهٌدروغرافٌة، باستثناء واد ٌعقوب الذي ٌقع جنوب منطقة الدراسة. 

 : المناخ -1-5 

قطاع زواغً سلٌمان بمناخ شبه جاف، ٌتمٌز بشتاء ممطر وبارد وصٌف جاف وحار، وٌمكن أن  ٌتمٌز

 . درجة الحرارةنبرز ذلك من خالل معدل التساقط و
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 1-5-1-  : التساقط 

 :األمطار 

 .2112( ٌوضح متوسط التساقط الشهري لمنطقة زواغً عٌن الباي خالل سنة 3جدول رقم )

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جوٌلٌة جوان ماي أفرٌل مارس فٌفري جانفً الشهر

 كمٌة التساقط
 /ملم

34,6 104,6 52,6 68,4 19,5 6,2 1,8 10,5 36,2 33,4 29,4 19,0 

 .2102محطة األرصاد الجوٌة بعٌن الباي   المصدر:

 . : كمٌة األمطار المتساقطة بمنطقة زواغً عٌن الباي(2الشكل رقم:)

 

 ( تساقط 4جدول رقم :)الثلوج. 

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جوٌلٌة جوان ماي أفرٌل مارس فٌفري جانفً الشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 00 1 عدد أٌام التساقط
 .2102محطة األرصاد الجوٌة بعٌن الباي   المصدر:

 (تساقط 5جدول رقم )الجلٌد. 

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جوٌلٌة جوان ماي أفرٌل مارس فٌفري جانفً الشهر

عدد أٌام 
 تساقط الجلٌد

0, 06 1, 10 1 1 1 1 1 1 1 09 

 .2102محطة األرصاد الجوٌة بعٌن الباي   المصدر:

 الحرارة: -1-5-2

 (: درجات الحرارة بمنطقة زواغً عٌن الباي.6جدول رقم )

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جوٌلٌة جوان ماي أفرٌل مارس فٌفري جانفً الشهر

درجة 
الحرارة 

 °م

912 216 0110 0216 061, 2519 2612 2,12 2016 1884 0216 61, 
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 .2102محطة األرصاد الجوٌة بعٌن الباي   المصدر:

 (: درجات الحرارة بمنطقة زواغً عٌن الباي.3شكل رقم)

 

 

 .زواغً عٌن الباي: ٌوضح األشهر الرطبة والجافة بمنطقة ( 4)الشكل رقم
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 ( ٌتوضح أن األشهر الرطبة بالمنطقة تتمثل فً األشهر التالٌة: شهر 2من خالل الشكل رقم :)

 جانفً، فٌفري، مارس، أفرٌل، ماي، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، دٌسمبر .

    .أما األشهر الجافة فهً تتمثل فً : شهر جوان، جوٌلٌة، أوت. وهً أشهر فصل الصٌف 

 الرٌاح: -1-5-2

 سرعة الرٌاح بمنطقة زواغً عٌن الباي. (:7جدول رقم)

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جوٌلٌة جوان ماي أفرٌل مارس فٌفري جانفً الشهر

سرعة 
الرٌاح 

 م/ثا
215 210 219 212 215 216 216 212 21, 216 219 219 

 .2102محطة األرصاد الجوٌة بعٌن الباي   المصدر:

 السكانٌة:الدراسة  -2

مراحل النمو السكانً -2-1
1

 58ص :

 تمٌز النمو السكانً على مستوى القطاع الحضري زواغً سلٌمان بوجود ثالث مراحل: -

 :1987 -1977 المرحلة األولى: -2-1-1

ساكن وقدر  92,ٌث قدرت الزٌادة فً عدد السكان ب: ح تمٌزت هذه المرحلة بنمو سكانً بطًء   

       . 01159معدل النمو ب: 

 :1998-1987المرحلة الثانٌة: -2-1-2

قفزة نوعٌة وارتفاع محسوس حٌث قدرت الزٌادة فً عدد السكان فً هذه المرحلة رف عدد السكان ع

معدل النمو ب: قدر و، 06,6أضعاف من عدد السكان سنة  5وهً تمثل حوالً  ساكن 6,62ب : 

0,166  . 

  2118 -1998المرحلة الثالثة:-2-1-3

، ومعدل نمو قدر ب:   62,5هذه المرحلة بنمو سكانً بطًء حٌث قدرت الزٌادة السكانٌة ب : تمٌزت 

9152 . 

 .عٌن الباي ( ٌوضح: مراحل التطور السكانً للقطاع الحضري زواغ8ًجدول رقم) -

 معدل النمو الزٌادة فً عدد السكان السكان عدد المراحل

 01.59 92, 0292إلى  511من  06,6 -0666

                                                           
1
 الدٌوان الوطنً لالحصاء + معالجة شخصٌة. 
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 66,,0 6,62 6229إلى  0292من  ,066 -,,06

 9152 62,5 0,925إلى  6229من  ,211 -,066

 الدٌوان الوطنً لإلحصاء.المصدر:  -

 

 الدراسة العمرانٌة: -3
هكتار، حٌث تقدر المساحة المبنٌة ب:  0221تتربع منطقة الدراسة زواغً عٌن الباي على مساحة 

 هكتار.    511

 الملكٌة العقارٌة: -3-1

 الملكٌة العقارٌة بمنطقة زواغً عٌن الباي:(:9رقم)جدول 

 %النسبة المئوٌة المساحة)هكتار( أصل العقار
 ,9912 29161, أراضً تابعة للدولة

 22150 2091,1  الخواص أراضً

 011 1 022016 المجموع

 الوكالة المحلٌة لتنظٌم وتسٌٌر العقار الحضري لقسنطٌنة. المصدر: -

 .الطبٌعة القانونٌة للعقار(: تمثل 41خرٌطة رقم)
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 وجزء منها فً ملكٌة معظم العقار إلى الدولة وتتوزع معظمها على مستوى المنطقة الشمالٌة تعود ،

المنطقة الجنوبٌة و القلٌل منها فً الجهة الغربٌة، وفً المقابل ٌتوزع العقار التابع للخواص فً 

والجنوبٌة الغربٌة وجزء صغٌر فً المنطقة شكل أجزاء منفصلة : فً المنطقة الجنوبٌة الشرقٌة 

    الشمالٌة الغربٌة.

 1التطور العمرانً لمجال الدراسة: -3-2

 (: التطور العمرانً للقطاع الحضري زواغً عٌن الباي.51خرٌطة رقم )

 
 Lakhder  Ammar, magister , p : 109 المصدر:

 

  :لًاعٌن الباي إلى سبعة مراحل وهً كالتٌمكن تقسٌم التطور العمرانً للمنطقة الحضرٌة زواغً 

                                                           
1 Lakhder  Ammar, magister , p : 109 
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 1973إلى  1962المرحلة األولى: من  -1 -3-2

تعرف أي نوع من فً هذه المرحلة لم تكن منطقة عٌن الباي ضمن الحدود العمرانٌة للمدٌنة ولم 

 التعمٌر، كانت األراضً مستغلة فً زراعة الحبوب مع وجود السكن الرٌفً متمثال فً بعض المزارع.

  1981إلى  1973المرحلة الثانٌة: من  -3-2-2

طبٌعتها الزراعٌة إال أنه بدأت بوادر التعمٌر بشرق تلة بوفرٌكة وبدأ السكن  بقٌت المنطقة محافظة على

هكتار، عرفت  5الالشرعً فً الظهور متمثال فً البناٌات لمالك األراضً حتى بلغت المساحة حوالً 

بداٌة التعمٌر بناء مستشفى األمراض العقلٌة ثم توقفت أشغال اإلنجاز وٌعد أول توسع للمدٌنة بمنطقة 

   زواغً سلٌمان.

                 

 

 :1987إلى  1981من  المرحلة الثالثة -3-2-3

تمٌزت هذه المرحلة ببناء معهد جامعً متمثال فً معهد علوم األرضوالكون الخاص بشعبة الجغرافٌا 

والتهٌئة العمرانٌة وتحوٌل مشروع األمراض العقلٌة إلى حً جامعً وكذلك ظهور أول برنامج سكنً 

إلى  06,2عمارة جاهزة مع بداٌة ماي  22مسكن اجتماعً،  251اجتماعً الذي ٌتمثل فً مشروع 

جاهز بمواد بناء جاهزة وخفٌفة على مسكن فردي اجتماعً  011ثم تالها مشروع  06,2غاٌة جانفً 

 06,9، وفً نفس السنة 06,9و 06,5شكل شالهات من انجاز شركة اٌطالٌة فً الفترة الممتدة بٌن 

 مسكن فردي اجتماعً جاهز. 52قامت شركة فرنسٌة بانجاز 

Lakhder  Ammar, magister 

 .1974(: منطقة زواغً عٌن الباي سنة 3صورة رقم)
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  فً سنوات الثمانٌنات على مقربة فً مجال الدراسة انطلق بانشاء مرافق وسن اجتماعً التعمٌر

وكانت المنطقة فً تلك الفترة خارج المحٌط العمرانً للمدٌنة، وتعتبر  66من الطرٌق الوطنً رقم 

 هذه المشارٌع النواة األولى للتعمٌر بالمنطقة.

  نة قسنطٌنة وٌعد التعمٌر بهذه المنطقة سرٌع ضمن المحٌط العمرانً لمدٌأدخل المجال  ,,06بعد

 جدا.

 1991إلى  1988المرحلة الرابعة: من  -3-2-4

شهدت هذه المرحلة انطالقة كبٌرة فً مجال التعمٌر، حٌث قررت السلطات المحلٌة توفٌر حصص 

من أرضٌة لبناء سكنات فردٌة فً إطار التحصٌصات واختٌرت منطقة عٌن الباي الستقبال أكبر نسبة 

حصة موزعة  ,266حصة أرض على مستوى بلدٌة قسنطٌنة المقدرة ب  2111فوق تً تالوالبرامج 

مسكن جماعً، أنجز منها  2091تحصٌصات وكذلك انجاز منطقة للسكن االجتماعً بطاقة  6على 

مسكن موزعة على ثالثة أحٌاء، كذلك ظهرت تحصٌصات للسكن الفردي الترقوي والسكن  0562

  ة إلى زٌادة السكن الالشرعً.  مسكن جماعً ترقوي، باإلضاف 62الجماعً ب: 

من طرف شركة جزائرٌة باالعتماد على مواد  0661  -06,6مسكن فردي جاهز بٌن  06كما تم انجاز 

 جاهزة مستوردة من اٌطالٌا.

 كما عرفت هذه المرحلة ادخال المنطقة ضمن الحدود العمرانٌة لمدٌنة قسنطٌنة.

               

 

 

 . 1988 (: منطقة زواغً عٌن الباي سنة4صورة رقم)

Lakhder  Amar,exetention pérurbaines de constantine diagnostic évaluation cas de la zone 

zouaghi Ain El Bey Application SIG, Amenagement du territoire,Magister 2011.  
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 1998إلى  1991المرحلة الخامسة من -3-2-5

، كما أنجزت عدة 0660حصة أرضٌة سنة  015بحً بن شٌكو ب  ظهور التحصٌص الالشرعً

تجهٌزات تمثلت فً توطٌن مقرات للمؤسسات العمومٌة، الدٌوان الوطنً لألرصاد الجوٌة باالضافة إلى 

بعض التجهٌزات المرفقة للسكن من مدارس أساسٌة واكمالٌات، وحتى بناء سكنات ترقوٌة جماعٌةكحً 

 حصٌص الكالٌتوس.مسكن جماعً إلى جانب ت 1,

 2117إلى  1999لمرحلة السادسة من ا  -6 -3-2

مخططٌن لشغل األراضً، فً المنطقة الجنوبٌة لمجال الدراسة، من طرف مكتب الدراسات  وضع

 .0666فً نوفمبر  URBACOمؤسسة الدراسات واالنجاز   و 0666فً مارس   SEAUوالتعمٌر

- POS llA  هكتار وٌنقسم إلى مجموعة من عملٌات اإلسكان، ٌعد حالٌا  51مجال حضري بمساحة

 مجال توسع.

- POS llA  مسكن فً  21هكتار مهٌأة للتعمٌر على المدى القصٌر مع كثافة  92ٌمتد على مساحة

 الهكتار.

 .2116واالنتهاء فً  2115البدأ بالعمل على مشروع مقر المدٌرٌة الجهوٌة للجمارك فً  -

 عٌادات. ,فٌال ومنطقة مخصصة ل  92خلق تقسٌم الولٌد الذي ٌضم منطقة للسكن بها  -

 وما بعدها: 2118المرحلة السابعة: من   -7 -3-2

 مسكن ترقوي. 99البدأ بانجاز مشروع  -

 فٌال على األرضٌة المحاذٌة لحً جٌرٌك. 92انطالق عملٌة انجاز مشروع  -

 بالقرب من المقبرة. انجاز مقر الدرك الوطنً وعمارات إدارٌة -

 انجاز مشروع ترامواي قسنطٌنة. -

وضع برنامج النجاز تحصٌصات جدٌدة جنوب شرق مجال الدراسة )انطالق انجاز تحصٌص  -

 .2، 2بومرداس، التحصٌصٌن 

 

 البنى التحتٌة: -4 

 شبكة الطرق: -4-1
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 الباي.(: شبكة الطرق بالقطاع الحضري زواغً عٌن 5صورة رقم)                 

 

 /https://www.google.dz/maps/place/Constantine المصدر:  

 الطرق األولٌة: -1 -4-1

 66تتمٌز المنطقة الحضرٌة زواغً عٌن الباي بوجود طرٌق أولً ٌمر ٌتمثل فً الطرٌق الوطنً رقم 

كما ٌربط  البايالذي ٌربط مدٌنة قسنطٌنة بالمدٌنة الجدٌدة مرورا بمركز القطاع الحضري زواغً عٌن 

 م.21إلى حوالً عرضه متوسط ، وهو عبارة عن طرٌق مزدوج ٌصل القطاع بمطار محمد بوضٌاف

  الطرق الثانوٌة: -2 -4-1

دورها األساسً على مستوى الحً بربط األحٌاء المختلفة للقطاع الحضري مع بعضها وتسهٌل  ٌتمثل 

 أمتار . 9الوصول إلى مختلف المرافق والتجهٌزات، ٌصل متوسط عرضها إلى 
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 (: شبكة الطرق األولٌة والثانوٌة بمنطقة زواغً عٌن الباي.6رقم) صورة

 

 + معالجة شخصٌة. www.googleearth.com المصدر:

 الدراسة السكنٌة: -5

 تطور الحضٌرة السكنٌة : -5-1

 (: تطور الحظٌرة السكنٌة.11جدول رقم)

 عدد المساكن المشغولة عدد المساكن السنوات

06,6 220 220 

066, 2219 0925 

211, 5092 2562 

 العام للسكن والسكان.التعداد  المصدر:

 معدل شغل المسكن: -5-2

 وهو ٌقل على المعدل الوطنً كما ٌوضح الجدول.

 .عٌن الباي معدل شغل المسكن على مستوى قطاع زواغً (:11جدول رقم ) -

 معدل شغل المسكن عدد المساكن عدد السكان السنة

06,6 220 0292 2109 

066, 2219 6229 2160 

211, 2,20 0,925 21,1 

 الدٌوان الوطنً لإلحصاء.المصدر: 

http://www.google/
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 السكن: واعأن -5-3

 .السكن بزواغً عٌن الباي واع( تمثل أن61خرٌطة رقم)

      

 

 سكن وهً كالتالً: من المختلفة ومتنوعة  واعٌحتوي القطاع الحضري زواغً عٌن الباي على أن 

 : صٌغ وٌنقسم إلى ثالث  الجماعً: سكنال -5-3-1

 .السكن الجماعً فً المنطقة الحضرٌة زواغً عٌن البايصٌغ  (:12جدول رقم)

 النسبة المساحة النسبة عدد المساكن السكن

 94% 69.76 %0, 0669 االجتماعً

 4% 3.23 12% 250 االجتماعً الجاهز

 2% 1.46 7% 152 الترقوي الجماعً

 100% 74.45 100% 2098 المجموع

 الوكالة الوطنٌة لتنظٌم وتسٌٌر العقار الحضري لوالٌة قسنطٌنة. المصدر:

o ًاالجتماعً السكن الجماع:  

عدد المساكن اجمالً  السكن االجتماعً، وٌقدر بصٌغة أحٌاء 2تحتوي منطقة زواغً عٌن الباي على 

 الجماعً. السكنمن  %0,مسكن تمثل  0562بهذه المساكن ب: 

االجتماعً فً المنطقة الحضرٌة زواغً عٌن سكن الجماعً ( : المساحات العقارٌة لل13جدول رقم )

 .الباي

 )الهكتار( المساحة السكنات عدد الحً

 9126 511 مسكن511

Magister Lakhder Amar(l bid) pg 125  :المصدر  

 المفتاح
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 5151 911 مسكن 911

 6101 262 مسكن592

 0,1,6 0562 المجموع

  الحضري لقسنطٌنة .الوكالة المحلٌة لتنظٌم وتسٌٌر العقار المصدر: 

 مسكن 611حً (:  8صورة رقم )                         مسكن 511حً (: 7صورة)  

             

    2117المصدر: التقاط شخصً                                2117التقاط شخصً  المصدر:

 مسكن(. 564حً بو عمامة )(:9صورة رقم )  

 

 .2117المصدر: التقاط شخصً    

o    :السكن الجاهز        

أنشأ هذا الحً ما بٌن  66مسكن الذي ٌقع بالجانب الشرقً للطرٌق الوطنً رقم  251ٌتمثل فً حً 

  ²% م22251، ٌشغل مساحة وهو تابع لحً اإلخوة فرادمن طرف شركة اٌطالٌة  06,2-06,2سنتً 

 .من مجموع السكن الجماعً  %02وٌمثل 
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 مسكن. 251حً  (: تمثل11صورة رقم)

 

 2117التقاط شخصً  المصدر:

o :السكن الترقوي 

 :ٌمثل هذا النمط  

 0662 -,,06عمارات تم انشاؤها ما بٌن سنتً  9مسكن ، بحٌث ٌتكون هذا الحً من  62حً  -

  .هكتار 02152وٌشغل مساحة تقدر ب: 

 مسكن الذي ٌتكون من أربع عمارات . 1,حً تلمسان الذي ٌضم  -

                                     مسكن. 72(: تمثل حً 12صورة رقم)        مسكن( 81تمثل حً تلمسان ) :(11صورة رقم)    

      

     2017التقاط شخصً المصدر:                              2017 المصدر: التقاط شخصً   

 الفردي: السكن -5-3-2      

   .الفردي وتوزٌع المساحة العقارٌة لكل نوع( ٌمثل: أنواع السكن 14جدول رقم) -

 النسبة المساحة النسبة عدد المساكن النوع

 81% 269.,21 %62 0656 الذاتً
 12% 20.60 17% 252 الترقوي
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 4% 6.52 7% 0,6 الفردي الجاهز

 3% 29., 4% 022 الفردي الالشرعً

 100% .256.89 100% 2622 المجموع

 المصدر: الوكالة الوطنٌة لتنظٌم وتسٌٌر العقار الحضري لوالٌة قسنطٌنة. 

وهذا ما ٌوضحه  صٌغأربع  2مسكن، بحٌث ٌضم  2622أي ما ٌعادل  %59  الفردي سكنال ٌمثل

من  % 62مسكن أي بنسبة  0656حٌث ٌمثل السكن الفردي الذاتً السكن الغالب ب  )(،رقم  الجدول

 اأم من إجمالً السكن الفردي %06مسكن أي  252ٌلٌه السكن الترقوي ب  مجموع السكن الفردي ثم

 .ٌتواجدان بنسبة قلٌلةبالنسبة للمسكن الجاهز والالشرعً فهما 

o : ًالسكن الفردي الذات 

نتٌجة األزمة المالٌة التً مرت بها الدولة فً ذلك م ,,06فً منطقة الدراسة سنة  سكنظهر هذا ال

السكنات الجماعٌة خاصة السكنات الجماعٌة االجتماعٌة وتوكٌل مهمة بناء الوقت وعجزت عن تدعٌم 

 هذه المساكن لمالك القطع األرضٌة .

 02هكتار، وتتوزع على  216مسكن وتتربع  على مساحة  0656ٌبلغ عدد السكن الفردي الذاتً  

من إجمالً مساكن السكن الفردي  % 20  2تحصٌص بحٌث ٌمثل تحصٌص عٌن الباي الفج الشطر

 الذاتً ثم تأتً التحصٌصات األخرى بنسب متباٌنة ومختلفة كما ٌوضح الجدول.

 (: توزٌع تحصٌصات السكن الفردي الذاتً.15جدول رقم)

اإلخوة  2الفج  التحصٌصات
 قجالً

اإلخوة 

 1فراد

عٌن  الكالٌتوس

 0الباي

 

عٌن الباي 

2 
Pos 
Bll 

الفج العٌفور

0 

حً 

52 

 شالٌه

 حً 

011 

 شالٌه

 المجموع

 0656 20 ,2 96 012 000 095 216 222 262 266 212 عدد المساكن

 100% 2% 2% 2% 5% 6% 8% 11% 12% 14% 14% %20 النسبة

 معطٌات الوكالة الوطنٌة لتنظٌم وتسٌٌر العقار الحضري لوالٌة قسنطٌنة. المصدر:

 1(تحصٌص االخوة فراد13صورة رقم)                                

                              

 .2106 التقاط شخصً: المصدر   

o الترقوي: سكن الفرديال 
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 . ²م 911و 211وهو عبارة عن فٌالت تتراوح مساحتها ما بٌن 

 ٌضم التحصٌصات التالٌة:

 (: توزٌع تحصٌصات السكن الفردي الترقوي. 16جدول رقم)

 المساحة)هكتار( عدد المساكن  التحصٌص

 021,2 260 جٌرٌك

 6169 022 لعموري

 2121 90 بلحاج

 ,251 295 المجموع

  الوكالة المحلٌة لتنظٌم وتسٌٌر العقار الحضري لقسنطٌنة. المصدر:

 األول(: تمثل تحصٌص االخوة فراد الشطر 15صورة رقم)  (: تمثل تحصٌص جٌرٌك14صورة رقم)   

     

 2117المصدر: التقاط شخصً                         2117التقاط شخصً المصدر:       

o  الفردي الجاهز:)الشالٌه(:السكن 

هذا النمط بالشالٌه وهو عبارة عن مساكن مركبة من مواد خفٌفة، ٌتربع هذا النمط من السكنات  سمىٌ

 توزٌع السكن الفردي الجاهز. (17جدول رقم)   هكتار. 6152على مساحة تقدرب: 

 المساحة )هكتار( عدد المساكن الحً

 015111 22 شالٌه 22

 21,611 ,5 شالٌه ,5

 219262 52 شالٌه 52

 116611 06 شالٌه  06

 115211 06 شالٌه 09

 615262 0,5 المجموع

 .ٌم وتسٌٌر العقار الحضري لقسنطٌنةالوكالة المحلٌة لتنظ المصدر: 

o الشرعً الفردي ال سكنال:     
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             .ٌضم هذا النمط من السكنات: السكنات التً لٌس لها رخصة البناء أو رخصة التجزئة     

 1التجهٌزات: -6

 التجهٌزات التعلٌمٌة: -6-1

 تتوفر منطقة زواغً عٌن الباي على ما ٌلً: 

 2 تحصٌص بالحاج  متوسطات : متوسطة تقع فً حً اإلخوة فراد، متوسطة على مستوى

 مسكن. 0011ومتوسطة على مستوى حً 

  ًمسكن. 0011ثانوٌة على مستوى ح 

 2 .مدارس ابتدائٌة 

 :ٌتكون من: معهد علوم هكتار ,0510الحً الجامعً زواغً سلٌمان ٌتربع على مساحة تقدر ب ،

 . 2و 0األرض والكون، االقامة الجامعٌة زواغً سلٌمان 

 التجهٌزات الصحٌة: -6-2

 مسكن . 0011متعددة الخدمات عمومٌة تقع فً حً  عٌادة 

 0قاعة عالج تقع على مستوى تحصٌص عٌن الباي شطر. 

 .عٌادة متعددة الخدمات خاصة تقع ضمن تحصٌصً الفج والكالٌتوس 

  مركز عالج المدمنٌن: على مستوىposllA. 

  ًعٌادات باختصاصات مختلفة. 5باالضافة إلى العٌادات الخاصة : حوال 

 التجهٌزات الدٌنٌة: -6-3

  :تتوفر منطقة زواغً عٌن الباي على

 مساجد: أربع 

 مسكن. 0011حً  جنوبٌقع عبد الحمٌد بن بادٌس، مسجد  -

 ٌقع على مستوى حً اإلخوة فراد.الرحمان، مسجد  -

 ٌقع على مستوى حً الفج.حدٌفة ابن الٌمن، مسجد  -

 مسجد الشٌخ أبوسحنون بحً بوعمامة)السوناتٌبا(. -

 قرآنٌة )مدرستٌن(.مدارس  -

  هكتار. 9125بمساحة تقدر ب:  66وجود مقبرة بجانب الطرٌق الوطنً رقم 

 التجهٌزات الخدماتٌة واإلدارٌة: -6-4

 .مركز البرٌد : ٌوجد على مستوى حً اإلخوة فراد باإلضافة إلى محطة البنزٌن 

                                                           
1
 Lakhdar Amar, Lakhder  Amar,exetention pérurbaines de constantine diagnostic évaluation cas de la zone 

zouaghi Ain El Bey Application SIG, Amenagement du territoire,Magister 2011, p 141-142. 
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 (الدٌوان الوطنً لألرصاد الجوٌةONMمرتبط بنشاط المطار ب ) حً  هكتار 0102بمساحة تقدر

 .االخوة فراد

  هكتار. 01,2مدٌرٌة البٌئة بالقرب من المقبرة بمساحة تقدر ب 

  .مندوبٌة بلدٌة : حً اإلخوة فراد 

  ً0011المفتشٌة الجهوٌة للعمل: ح. 

 التجهٌزات األمنٌة: -6-5

  ًمسكن. 511مقر الدرك الوطنً بح 

 .مدٌرٌة الجمارك 

  مركز الشرطة على مستوى.pos llA 

 التجهٌزات الرٌاضٌة: -6-5

  قاعة متعددة الرٌاضات تتواجد على مستوى.pos llA 

  .على مستوى القطاع الحضري زواغً عٌن الباي التجهٌزات(: 71) قمخرٌطة ر    

 

  p143  Lakhdar Amar,magisterالمصدر:         
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 دراسة المساحات الخضراء: -7

 السكنٌة الجماعٌةخاصة باألحٌاء المساحات الخضراء ال: 

، غٌر منظموبشكل  تتواجد المساحات الخضراء على مستوى األحٌاء السكنٌة الجماعٌة بشكل محدود 

 911حً  بشكل منظم: لمساحات الخضراءالتهٌئة ل على نوع من  ومن بٌن األحٌاء السكنٌة التً تتوفر

ٌشتمل هذا األخٌر على مساحات خضراء هٌئت بمشاركة السكان وجمعٌة  مسكن حٌث 511مسكن وحً 

 باإلضافة إلى القٌام بالتسٌٌر الذاتً لها. الحً 

                                                  .مسكن 611(:حدٌقة مدخل العمارة بحً 17صورة رقم)     .مسكن 611(: حدٌقة حً 16صورة رقم)

      

 2117المصدر: التقاط شخصً                         2117المصدر: التقاط شخصً     

مسكن،  911ٌوجد نوعٌن من المساحات الخضراء على مستوى حً  : باالعتماد على طرٌقة التهٌئة

كما توضح الصورة  من طرف السلطات المحلٌة، مساحات مهٌئة بشكل منظم ومدروس تتمثل فًحٌث 

وبالمقابل مساحات مهٌئة بشكل بسٌط وغٌر منظم وعشوائً وال ٌؤدي وظٌفته بشكل جٌد كما ( 09رقم)

   (.06توضح الصورة رقم)

 مسكن 511(:حدٌقة حً 19صورة رقم)                 مسكن 511حدٌقة حً (:18صورة رقم)  

           

 2117المصدر: التقاط شخصً                             2117المصدر: التقاط شخصً    
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مسكن بمشاركة سكان الحً مساحات  511تعتبر المساحات الخضراء المهٌئة على مستوى حً     

مهٌئة بشكل منظم ومدروس على شكل حدائق صغٌرة، حٌث تم االعتماد على مختصٌن فً ذلك، 

 .                                    باإلضافة إلى تقسٌم العمل إلى مراحل. 

 خالصة الفصل:

منطقة توسع حدٌثة لمدٌنة قسنطٌنة فهً مجال لتوٌع المدٌنة جنوبا، وهً  تشكل منطقة زواغً عٌن الباي

 ، ٌغلب علٌها طابع السكن الفردي.2102آخر قطاع حضري تم تشكٌله سنة 

وهً تشكل منطقة حضرٌة ذات أهمٌة كبٌرة من خالل موقعها، تجهٌزاتها، البنى التحتٌة والفوقٌة 

الخاصة بها، كما تتواجد بها ثقافة المساحات الخضراء ومشاركة اللسكان فً تسٌٌرها خاصة على 

         مسكن.  511مستوى األحٌاء السكنٌة الجماعٌة كحً 

    

 

 



 

خامسالفصل ال  
نموذج دراسة   

مسكن. 500حي   
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  ًمسكن: 055الدراسة التحلٌلٌة لح 

 تقدٌم الحً: -1

  ًلقطاع الحضريضمن ا وصٌغة السكن االجتماعً، ذو النمط الجماعً سكنم 355ٌقع ح 

 ٌقع جنوب مدٌنة قسنطٌنةالذي و ،لقطاعلفً الجهة الشمالٌة الشرقٌة وتحدٌدا  زواغً عٌن الباي،

 :الحً  ٌحدحٌث  ،كلم  5 على بعد

 :أراضً فالحٌة. من الشمال 

 :أراضً فالحٌة. من الشرق  

 .الغرب: حً جٌرٌك 

 .من الجنوب: أراضً فالحٌة 

  ًمسكن. 455من الجنوب الغربً: ح 

    ًحوالًسكن، وم 355، والذي ٌضم 3775 -3771 ما بٌن سكنم 355حٌث تم انشاء ح     

 .موظف 335أستاذ جامعً و  135، من بٌنهم حوالً ساكن 0555

  ً1هكتار 4,07على مساحة تقدر ب:  سكنم 355كما ٌتربع ح.   

  ²م 7736مساحتها ب :  مجموع قدرٌعمارة،  00ٌتكون الحً من.   

 

 

    

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 الوكالة المحلٌة لتنظٌم وتسٌٌر العقار بقسنطٌنة. 

 صورة رقم )01(: حدود حً 355 مسكن. صورة رقم )05(:  موقع حً 355 مسكن. 

  المصدر:www.google earth.com www.google earth.comالمصدر:
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 :الموجودة على مستوى الحً التجهٌزات -0

تتربع على مقر فرقة الدرك الوطنً  فقط داخل الحً وتتمثل فً:عمومٌٌن ٌحتوي الحً على تجهٌزٌن 

كما ٌتوفر الحً ، ²م 1626، التً تتربع على مساحة  االبتدائٌة عرفة محمد مدرسةالو، ²م 0445مساحة 

 .محالت التجارٌةعلى ال

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 صورة رقم )00(: تمثل مقر فرقة الدرك الوطنً.

 

صورة رقم )02(: تمثل المدرسة االبتدائٌة عرفة محمد 

 محمد االبتدائٌة 

 

  0535التقاط شخصً ماي  المصدر: 0533التقاط أعضاء الجمعٌة سنة  المصدر:

 صورة رقم )02(: تمثل محالت تجارٌة. 

 

 . 0535التقاط شخصً ماي  المصدر:

 محل تجاري
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 مؤهالت الحً: -2

 مؤهالت بشرٌة: -2-1

  ًةعموظف فً الجام335، أستاذ جامعً)سكن( 135ٌضم الحً حوال . 

 .تواجد الحً ضمن منطقة حضرٌة 

 .تواجد الحً فً مدٌنة قسنطٌنة ٌعنً أن ثقافة المساحات الخضراء متواجدة سلفا 

 : عمرانٌةحضرٌة ومؤهالت  -2-0       

  ،تواجد الحً فً حالة جٌدة من ناحٌة البنى التحتٌة : شبكة الطرق، األرصفة، مواق السٌارات

 شبكات الصرف الصحً...الخ . 

  فً المجال الغٌر مبنً.األماكن الخاصة بالمساحات الخضراء ٌشتمل الحً على 

 مدٌنة )جامعة اإلخوة منتوري( ومركز 3وجود خط للنقل الحضري ٌربط الحً بجامعة قسنطٌنة

  قسنطٌنة.

 بشكل دائم فً البٌوت ٌمكن السكان من اإلعتناء  التغطٌة بشبكة المٌاه الصالحة للشربتوفر

 بالمساحات الخضراء الخاصة بحٌهم فً حالة غٌاب السلطات المحلٌة. 

عوامل القٌام بالمبادرة: -2
1

 

  ًخاصة بعد و سكن  355كان السبب األولً لخلق هذه المبادرة هو الحالة التً أصبح علٌها ح

حسب  أحدث فٌضان على مستوى الحً والذي زاد من سوء حالتهالتساقط الكثٌف لألمطار الذي 

 .حد أعضاء الجمعٌة السابقأتصرٌح 

                                                           
تصرٌح أحد أعضاء مكتب جمعٌة األمل المتوقفة عن العمل حالٌا+ وثائق وصور.

1
  

سكن 055موقع حً   

 صورة رقم:)00( تمثل حً 055 مسكن.

 المصدر: التقاط شخصً للصورة )مارس 0535(.
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  ًحس  الوعً الكبٌر و بٌن ثالث أو أربع أشخاص دفع بهمبحٌث بدأت الفكرة فً مقهى الح

وبالمقابل اقتراح تكوٌن جمعٌة على مستوى الحً لتهٌئة  ،االنتماء للحً بطرح المشكل ومناقشته

ضافة إلى االستفادة من الدعم الذي تقدمه إلالحً وتنظٌم حاالت الفوضى التً ٌعٌشها الحً با

جمعٌة األمل الجامعً  ، فً النهاٌة تم تأسٌس فعال جمعٌة الحً والتً تسمى ب:الدولة لألحٌاء

 . للقٌام بالتسٌٌر الذاتً للحً

دور الفاعلٌن فً عملٌة التسٌٌر داخل الحً -0
1

:  

 السكان:)السكان المنخرطٌن( -0-1

 فٌما ٌخص الحً والمشاكل التً ٌعانً منها وفً المقابل اقتراح األهداف  طرح انشغاالتهم

  الٌه. والمستوى المراد الوصول بالحً

  :دٌنار كل     0555أشهر، أي  1دٌناركل  355تقدٌم الدعم المالً للجمعٌة والذي ٌقدر ب

 سنة ٌدفعها كل منخرط فً الجمعٌة باإلضافة إلى التبرعات اإلضافٌة.

  الدعم العملً المباشر من خالل القٌام بعملٌات التهٌئة وحمالت التنظٌف بالحً وغرس

 ا باألحواض. األشجار فً جمٌع أنحاء الحً واحاطته

  ًالقٌام بعملٌات السقً، ونشر ثقافة المساحات الخضراء بالحً وغرس هذه الثقافة ف

 األطفال.

 .رسم حدود مواقف السٌارات 

 .(الفاعل المحلً للحً إلى جانب سكان الحً) الحركة الجمعوٌة: -0-0

 .ًالتعرٌف بالجمعٌة: جمعٌة األمل الجامع 

، التً مسكن 355 فً جمعٌة األمل الجامعً، وهً جمعٌة خاصة بالتسٌٌر الحضري الذاتً لحً تتمثل  

  :من الجمعٌة العامة ، بحٌث تكونت0530سنة تأسست 

ٌمثلون رئٌس الجمعٌة ونائبه )مسؤول لجنة إعادة  عضو 33والذي تضمن  :أعضاء المكتب - 0-1 -0

مقررلجنة إعادة التهٌئة(، عضو المكتب )مسؤول لجنة اإلعالم التهٌئة( واألمٌن العام وأمٌن المال)

واالتصال(، مسؤول لجنة النظافة، عضو المكتب )عضو فً اللجنة الخضراء( وعضو المكتب )عضو 

 فً لجنة النظافة(.

0-0-0- السكان المنخرطٌن: فً الجمعٌة والتً قدر عددهم ب 303 ساكن  ٌقومون بدعم الجمعٌة مالٌا 
.ب ما تم ذكره من أحد أعضاء هذه الجمعٌةحسوعملٌا   

  مناطق وعلى رأس كل منطقة مسؤول ٌتلقى  3كما تضمن التسٌٌر داخل الحً تقسٌم الحً إلى

لجان، كل لجنة لها مسؤولٌاتها  3مسؤولٌة التسٌٌر، باالضافة إلى أن الجمعٌة بحد ذاتها تضم 

 : وهً كما ٌلً واختصاصاتها فً التسٌٌر ولكل لجنة أٌضا مسؤول ٌترأسها

                                                           
تصرٌح أعضاء الجمعٌة + وثائق.

1
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وهً المسؤولة عن تهٌئة المساحات الخضراء وغرس األشجار  لجنة إعادة التهٌئة: (1

وهً المسؤولة عن جمع التبرعات التً تتلقاها من السكان  ومساحات اللعب لألطفال..الخ.

 المنخرطٌن بالجمعٌة.

 المساهمة فً الغرس وتهٌئة المساحات الخضراء. خضراء:لجنة الال (0

الخرجات الترفٌهٌة والثقافٌة لألطفال والدورات  وهً المسؤولة عن الشباب والثقافة:لجنة  (2

    الرٌاضٌة فً كرة القدم الخاصة بشباب و أطفال الحً.

وهً المكلفة باالتصال بالجماعات المحلٌة للوالٌة  لجنة التنظٌم واالعالم واالتصال: (2

م ) علنٌا بإقامة اجتماعات وجلسات  واعالم سكان الحً وإعطائهم الفرصة لطرح إنشغاالته

   والكترونٌا : تمثل فً: موقع الكترونً وصفحة فاٌسبوك.

وهً أغلبها تتكون من شباب الحً وهً المسؤولة على التنظٌف والقٌام  لجنة النظافة: (0

   بحمالت النظافة على مستوى الحً.
  أي بعد ثالث سنوات من تأسٌسها، واستمرت  فً القٌام   0533توقف عمل الجمعٌة إدارٌا سنة

بحمالت التحسٌس والتوعٌة للحفاظ على البٌئة فً الحً والمدارس وهذا بالتعاون مع الشركة 

أٌن  0533إلى غاٌة جوان  (APNE) معٌة حماٌة الطبٌعة والبٌئةوج (SOPT)المتعددة األشغال  

 شاطها نهائٌا.  توقف ن

 : الهٌكل التنظٌمً لجمعٌة الحً.(0شكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 مسكن ومن سكان هذا الحً  355هم جزء ال ٌتجزء من حً  الجامعًجمعٌة األمل بما أن أعضاء و

الحً، باالضافة الى أن أعضائها هم أصحاب الفكرة فإن دورهم الٌختلف عن الدور الذي قدمه 

 بعض األعمال التنظٌمٌة و االدارٌة والتنسٌقٌة مع العدٌد من المصالح:فً ال إالسكان المنخرطٌن 

 من حٌن آلخر بالبلدٌة ومختلف المدٌرٌات ومختلف الشركات والمؤسسات  كعملٌات اإلتصال

والشركة المتعددة األشغال  EDEVCO)كالمؤسسة العمومٌة إلنجاز وصٌانة المساحات الخضراء )

 ومقاوالت أخري صغٌرة.(SOPT) بقسنطٌنة 

 قافة المساحات كان الهدف الرئٌسً منها ترسٌخ ث ألطفال الحً القٌام بخرجات ثقافٌة وترفٌهٌة

 :وهً كالتالً الخضراء لدٌهم 

 خرجة تٌمقاد. -

 خرجة جمٌلة. -

 خرجة غوفً بباتنة. -

الحً جمعٌة  

 اللجان العملٌة

 اللجنة الخضراء

 اللجان اإلدارٌة

 لجنة إعادة التهٌئة لجنة النظافة لجنة الشباب والثقافة لجنة اإلعالم واالتصال
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 خرجة إلى متحف سٌرتا. -

هذه الخرجات كانت ذات أهداف عدٌدة : منها الترفٌه والهدف الرئٌسً هو:ترسٌخ ثقافة 

  المساحات الخضراء

 وتوزٌع المهام على السكان. القٌام بتنظٌم عملٌات التهٌئة والتنظٌف 

 الفاعلون العمومٌون: -0-2 

 الجماعات المحلٌة )البلدٌة(:-3-1-3

تفاعلت البلدٌة إلى حد مقبول مع المبادرة التً قام بها سكان الحً من تأسٌس للجمعٌة 

 ومباشرتها بالتسٌٌر داخل الحً وخاصة لنجاحها فً التنظٌم المحكم لعملٌة التسٌٌر. فقامت

ببعض الدعم المباشر كالدعم المادي العم بالوسائل والعمال والغٌر المباشر كتبنً دور الوسٌط 

 بٌن الجمعٌة والمؤسسات العامة و الخاصة التً تفاعلت أٌضا مع هذه المبادرة.

 

  : المؤسسة العمومٌة إلنجاز وصٌانة المساحات الخضراءEDEVCOمؤسسة  -3-1-0      

     بقسنطٌنة:                                                     

 المعالجة لوضعها كتمهٌد لوضع األشجار، األحواض و األرضٌة المعشوشبة  جلب التربة

 )العشبٌة(.

 .المشاركة بعمالها وخبرتها ووسائلها فً دعم عملٌات انجاز المساحات الخضراء 

  الخضراء على مستوى الحً.القٌام بعملٌات سقً للمساحات 

 الفاعلون الخواص: -0-2

  الشركة المتعددة األشغال بقسنطٌنة: SOPTشركة :  -3-2-3

(Société Polyvalente de Travaux)     

"ال للرمً تحت شعار بحٌث تولت وحدة تسٌٌر النفاٌات لهذه الشركة مساعدة السكان فً تنظٌف الحً 

 العشوائً للنفاٌات".

  كما قامت بالدعم المباشر بعمالها ووسائلها )الشاحنات ووسائل التنظٌف( فً حمالت

 تنظٌف الحً من طرف السكان.

 .ًوضع شعارات للتوعٌة والتحسٌس تتناول موضوع النظافة على مستوى الح 

  :37:15إلى غاٌة  36:15وضع توقٌت لعملٌة إخراج النفاٌات والذي حدد من. 

 لجمع الخاصة بها.جمع النفاٌات بوسائل ا 

  .نقل التربة بوسائل النقل الخاصة بها 

  ) (APNE: جمعٌة حماٌة الطبٌعة والبٌئة -3-2-0
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  حول البٌئة والمحٌط وكٌفٌة الحفاظ علٌها وأهمٌتها التوعٌة والتحسٌس والقٌام بعملٌات تحسٌسٌة

 .خاصة المدارس االبتدائٌة  ،فً الحً والمدارسخاصة على مستوى المجال الحضري 

 مواطنٌن من خارج الحً وآخرٌن من خارج الوطن: -3-2-1

 التدعٌم المادي والمعنوي حسب قدراتهم.

معٌقات عملٌات التسٌٌر:)حسب أعضاء الجمعٌة( -6
1

 

  نقص الوعً بأهمٌة العملٌة من طرف السكان بالرغم من عملٌات التوعٌة المكثفة من طرف

 وبالرغم من النجاحات التً وصلت إلٌها المبادرة.أعضاء الجمعٌة 

 فً عملٌات الدعم المالً والعملً)حمالت التهٌئة وحمالت  لسكانمن ا نسبة معٌنة فقط مساهمة

  .ساكن 303بحٌث بلغ عدد السكان المنخرطٌن حوالً التنظٌف( 

  بالرغم من كل النتائج االٌجابٌة المحققة، إال أن االمكانٌات المالٌة والمادٌة للسكان تبقى محدودة

 وغٌر كافٌة. 

 .رفض بعض السكان لهذه المبادرة 

  قٌام األطفال بإتالف المساحات الخضراء، كسر األشجار وقطع األزهار وعدم احترامهم لتعلٌمات

 لجمعٌة.النظافة الموصى بها من طرف أعضاء ا

  .قلة اإلمكانٌات المالٌة والمادٌة للسكان ومحدودٌة الدعم الذي تقدمه السلطات المحلٌة 

 .الغٌاب المتكرر لبعض أعضاء مكتب الجمعٌة 

 ن من طرف بعض السكان ٌالنقد السلبً والهدام الموجه ألعضاء مكتب الجمعٌة والسكان المنخرط

 الغٌر راضٌن بهذه المبادرة وطرٌقة التسٌٌر. 

   .وجود نوع من البٌروقراطٌة لدى بعض اإلطارات والمسؤولٌن المحلٌٌن 

 

 تقٌٌم حالة الحً قبل وبعد القٌام بالمبادرة: -7

  حالة الحً قبل القٌام بالمبادرة وتهٌئة المساحات الخضراء: -7-1

 

 

                                                           
1
 تصرٌح أعضاء الجمعٌة. 
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 .)الغٌاب الكلً للمسطحات الخضراء) األرضٌة العشبٌة 

  .وجود أشجار غابٌة تتوزع بشكل عشوائً والتتناسب مع حً حضري 

                                              

                                                                                                        

 

  لتجمع األوساخ والنفاٌات. األماكن المخصصة للمساحات الخضراء أماكن أصبحت 

 .امتالئها باألشواك وبقاٌا األشجار 
 .وكذلك الغٌاب الكلً للمسطحات الخضراء فً األماكن المخصصة لها 

 حالة الحً بعد عملٌة التدخل: -7-0

 

 

 صورة رقم )06(.

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 صورة رقم )08(.

 صورة رقم )07(.

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510. المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 صورة رقم:)09(.
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 (: توضح مناطق تهٌئة المساحات الخضراء.25صورة رقم)  

 
 + معالجة شخصٌة.www.google earth.comالمصدر:                    

 ًتهٌئة فً هذه العملٌة حٌث تمثلت  ،تحسن مظهر الحً تدرٌجٌا بعد عملٌة التدخل على الح

المساحات الخضراء، والتً تمت عبر عدة مراحل متتالٌة ابتداء من حمالت التنظٌف: خاصة فً 

 األماكن المخصصة للمساحات الخضراء إلى غاٌة عملٌات الغرس والتهٌئة. 

 المرحلة األولى: -7-0-1

 :قام أعضاء الجمعٌة بتنظٌم حمالت نظافة سبقت عملٌة تهٌئة المساحة الخضراء  عملٌة التنظٌف

شارك فٌها سكان الحً بشكل كبٌر وبمختلف أعمارهم، باإلضافة إلى المساعدات الكبٌرة التً تلقوها 

ظافة الخاصة بها( التً قدمت الدعم الكافً )وحدة الن SOPTمن طرف الشركة المتعددة األشغال

 بعمالها ووسائلها المتعددة.

 

    

صورة رقم)21(: تمثل حملة تنظٌف واسعة قبل عملٌة 

 التهٌئة.

صورة رقم)20(:تمثل حملة تنظٌف واسعة قبل عملٌة 

 التهٌئة.

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510. المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.
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 المرحلة الثانٌة: -7-0-0

 عملٌة غرس األشجار:

تم اقتناء األشجار بواسطة األموال التً ٌدعم بها السكان المنخرطٌن نشاطات الجمعٌة، ثم بعدها تمت 

الشركة المتعددة  (SOPT)شركة : عملٌة غرس األشجار من طرف سكان الحً وهذا باإلستعانة بخبرة 

خضراء : المؤسسة العمومٌة إلنجاز وصٌانة المساحات ال(EDEVCO)مؤسسة و األشغال بقسنطٌنة

 .بقسنطٌنة

    

  

 

  

 

 

 

 

 صورة رقم)22(: تمثل أشجار النخٌل التً تم اقتناؤها. صورة رقم)22(: تمثل األشجار المزهرة التً تم اقتناؤها.

صورة رقم)20(: تمثل مرحلة االنتهاء من عملٌة الغرس 

.  

 صورة رقم)26(: تمثل المشاركة السكانٌة فً عملٌة الغرس.

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.
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 المرحلة الثالثة: -7-0-2

 عملٌة انشاء وتوزٌع األحواض:

بحٌث تمت العملٌة من خالل انشاء أحواض خاصة باألشجار واقناء أحواض أخرى جاهزة 

 .مزهرةمخصصة لألزهار واألشجار ال

 

  

 

 

 صورة رقم )27(: تمثل حالة الرصٌف قبل وبعد عملٌة غرس األشجار على مستوى الرصٌف الخاص بالحً.

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 

 صورة رقم:)29( تمثل أحواض جاهزة تم اقتناؤها. صورة رقم:)28( تمثل إنشاء أحواض لغرس األشجار.

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 

الحالة الثانٌة: خالل مرحلة القٌام بالتهٌئة  الحالة الثالثة: الحالة النهائٌة للرصٌف

   

األولى: قبل عملٌة غرس األشجار الحالة  
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 :رابعةالمرحلة ال -7-0-2

 التربة:فرش 

ملٌة توزٌع التربة المناسبة فً ع تتمثل فً

   األماكن المخصصة لألرضٌة العشبٌة.
ثانً مرحلة  عملٌة فرش التربةبحٌث تمثل   

قامت بها الجمعٌة وسكان الحً بمساعدة 

، كتحضٌر (SOPT)الشركة المتعددة األشغال 

 لعملٌة تهٌئة المساحات الخضراء. 

 

 

 

 

 

 

 :خامسةالمرحلة ال-0 -7-0

 نقل األرضٌة العشبٌة:

: ثالث مرحلة قامت بهاتمثل عملٌة نقل التربة 

المؤسسة العمومٌة إلنجاز وصٌانة المساحات 

( كمساعدة فً EDEVCO) الخضراء بقسنطٌنة

 عملٌة تهٌئة الحً.

 

 :سادسةالمرحلة ال -7-0-6

 :وضع األرضٌة العشبٌة فً األماكن المخصصة لها 

 صورة رقم:)25( تمثل عملٌة فرش التربة. 

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 

 صورة رقم:)( تمثل عملٌة نقل لألرضٌة العشبٌة الجاهزة. 

صورة رقم:)21( تمثل عملٌة نقل وتوصٌل األرضٌة 

 العشبٌة. 

 المصدر: التقاط أحد سكان الحً سنة 0510.
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 المؤسسة العمومٌة إلنجاز وصٌانة المساحات الخضراء بقسنطٌنة تمت هذه العملٌة من طرف المؤسسة

(EDEVCO )  ،وكذلك بمساعدة سكان الحً ألن هذه العملٌة تتطلب الخبرة الالزمة ووسائل محددة

 .وأعضاء الجمعٌة

 

    
 

 ( أرضٌة عشبٌة فً حالة جٌدة مزودة باألشجار 21( و رقم)20حٌث نالحظ فً الصورة رقم )

 واألزهار، وهذا راجع إلى اتخاذ التدابٌر الالزمة كاختٌار التربة المناسبة وكذلك السقً المستمر. 

 7-0-6- صنع وتركٌب السٌاج.  ة:بعالمرحلة السا 

 

   

 

المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 

0510.  

 

صورة رقم )20(: تمثل مساحة خضراء مخصصة 

 لالستجمام وااللتقاء بٌن سكان الحً.

صورة رقم )22(: تمثل مساحة خضراء داخل 

 الحً.

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 

 صورة رقم:)20( تمثل عملٌة تركٌب السٌاج من طرف السكان.   صورة رقم:)22( تمثل عملٌة صنع السٌاج من طرف السكان .

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.
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  وبعدها تركٌبهاتمثل هذه الصور المراحل المختلفة لعملٌة تركٌب السٌاج، بداٌة من صنعها ثم طالئها 

، ابتداءا من اقتناء الصنادٌق التً تم تفكٌكها وتعدٌلها وكل هذه العملٌات كانت من طرف سكان الحً

صورة رقم:)28( تمثل الحالة النهائٌة لحدٌقة 

 الحً. 

 صورة رقم:)27( تمثل مدخل حدٌقة الحً.

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 

صورة رقم:)26( تمثل سٌاج جاهز بعد عملٌة الطالء 

 التً قام بها السكان.

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.
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لف دٌنار جزائري أي كما تظهر لنا الصورة إلى غاٌة تركٌبها، حٌث كلفت هذه العملٌة حوالً مئتا أ

ملٌون سنتٌم، كان مصدرها صندوق الجمعٌة الذي ٌدعمه السكان المنخرطٌن باالضافة إلى  05

  حرة من داخل وخارج الحً.التبرعات ال

  

 

                                  

 

  األشغال كما تم انجاز حاوٌة لرمً القمامة مصنوعة من السٌاج الخشبً تحمل شعار الشركة المتعددة

(SOPT  . كوسٌلة للتعبٌر على مدى شكرهم لهذه الشركة وخاصة وحدة النظافة الخاصة بها ) 

 )بعد توقف عمل الجمعٌة(.: 0517الوضعٌة الحالٌة للحً سنة  -8

  للحً بغٌاب عملٌات الصٌانة للمساحات الخضراء والمتمثلة فً تمٌزت الوضعٌة الحالٌة

 العملٌات الموضحة فً الصور التالٌة: 

 

 

استمرار عملٌة 

السقً من طرف 

 بعض سكان الحً.

 
فً المقابل غٌاب 

عملٌة القص وتقلٌم 

 أغصان األشجار.  
 (0517التقاط شخصً للصور)شهر مارس سنة  المصدر:

حاوٌة لرمً القمامة تم انجازها ( 29صورة رقم:)

 .SOPT) (تحمل شعار شركة من طرف السكان

 

شعار الشركة المتعددة ( 05صورة رقم:)

 .(SOPT)األشغال 

 

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 

 المصدر: التقاط أعضاء مكتب الجمعٌة سنة 0510.

 

 صورة رقم)01(.
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 (0517)شهر مارس سنة  التقاط شخصً للصور المصدر:

 

غٌاب عملٌة العزق 

 وتهوٌة التربة. 

 .0517شهر مارس سنة  شخصً للصور التقاط المصدر:

 

غٌاب األزهار فً أحواض 

مخصصة لها، وبالمقابل تنمو 

 فٌها الحشائش الضارة.

 صورة رقم)00(.

 صورة رقم)02(.
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 االستمارة البٌانٌة: -9

تعتبر االستمارة البٌانٌة من أبرز وسائل البحث العلمً والدراسة المٌدانٌة، ومن أكثرها انتشارا، والتً 

المختلفة للسكان حول  وأوجه النظر توضح الغموض الذي ٌجتاح األحٌاء السكنٌة، كما ٌتناول األراء

 أو سٌاسً.  اجتماعً، اقتصاديوضوع: عمرانً، موضوع معٌن، سواء كان هذا الم

 مضمون االستمارة : -9-1

 مستجوب 05، وزعت على سؤال رئٌسً ٌتضمن البعض منها أسئلة فرعٌة 33تضمنت استمارة بحثنا 

 طرٌقة عشوائٌة وطرٌقة قصدٌة، تم توزٌعها باالعتماد على طرٌقتٌن: ،مسكن 355من سكان حً 

لمعرفة بعض المعلومات حول مشاركة سكان الحً فٌما ٌخص تهٌئة المساحات الخضراء ووجهة 

 : كما اشتملت االستمارة على محورٌن نظرهم فٌما ٌخص ذلك،

 أربعةمسكن وٌشتمل على  355ٌتضمن بٌانات شخصٌة حول المبحوثٌن من سكان حً  المحور األول:

 الدراسً. أسئلة: الجنس،  السن، الوظٌفة، المستوى

ٌتعلق هذا المحور بنشاط السكان داخل الحً وعالقتهم بجمعٌة الحً، كما تضمن هذا  المحور الثانً:

 أسئلة رئٌسٌة تضمنت بدورها أسئلة فرعٌة، بحٌث تمحورت هذه األسئلة حول : 5المحور 

 .همجمعٌة حٌب من سكان الحً عالقة المبحوثٌن -

 الخضراء.حول عملٌة تهٌئة المساحات  هموجهة نظر -

 دورهم فً عملٌة تهٌئة المساحات الخضراء. -

 تقٌٌمهم لعملٌة تهٌئة المساحات الخضراء ونتائجها ومعوقاتها. -

  اختٌار العٌنة: -9-0

ما بٌن بجمعٌة الحً من السكان  ستجوبٌنكما تختلف عالقة الم ،تضمنت العٌنة فئات عمرٌة مختلفة 

 منخرطٌن.أعضاء مكتب، منخرطٌن فً الجمعٌة، وغٌر 

 تحلٌل وتفسٌر البٌانات:  -9-2

 البٌانات الشخصٌة: -9-2-1

 :السن 

 .(18) جدول رقم

 65 أكثر من       65- 21 من  25 - 18 من  سنة 18من  أقل

5 30 3 5 
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 (نالحظ أن36من خالل الجدول رقم ) ( 30أغلبٌة عٌنة البحث  )تتراوح  الفئة النشطةهم فرد

  سنة.  45و 23والباقً تتراوح أعمارهم مابٌن  سنة 25و  36أعمارهم ما بٌن 

 

 :ًالمستوى الدراس 

 .(19) جدول رقم

 جامعً ثانوي متوسط بتدائًا أمً

5 5 1 4 6 

 

 ( نالحظ أن 37من خالل الجدول رقم ) الفئة لدٌهم مستوى تعلٌمً وأغلبٌتهم من عٌنة البحث كل

 1أفراد(، والقلٌل منهم لدٌهم مستوى متوسط ) 4وثانوي )أفراد(  6مستوى جامعً ) يالمثقفة ذو

 أفراد(.  

 :الوظٌفة  

 (.05جدول رقم )

أستاذ 
 جامعً

مهندس 
 معماري

مهندس 
 إعالم آلً

عامل فً  طالب
 الفندق

 عامل ٌومً تاجر

3 3 3 0 3 1 6 

 خالل الجدول نالحظ أن عٌنة البحث شملت أفراد ذوي وظائف مختلفة ومتنوعة، حٌث تمثلت  من

 . الفئة الغالبة فً أصحاب األعمال الٌومٌة، ثم اإلطارات، طلبة، موظف

 النشاط داخل الجمعٌة: -9-2-0  

  الحً: بجمعٌةالسكان عالقة 

 .(01) جدول رقم

 بدون تصرٌح منخرطٌنغٌر  منخرطٌن فقط أعضاء المكتب الصفة

 1 31 0 0 العدد

 (: عالقة السكان بجمعٌة الحً. 6) شكل رقم                                                             

 

  أفراد  نالحظ أن أغلب (:4)من خالل الشكل

 %43عٌنة البحث هم غٌر منخرطٌن بنسبة 

  33،  35%  مكتبأعضاء منخرطٌن ، 35%،

 .دلوا بتصرٌحهملم ٌ%

  وجهة نظر السكان حول مبادرة تهٌئة

 المساحات الخضراء:

 

10% 
10% 

65% 

15% 

 عالقة السكان بجمعٌة الحً
 الذٌن لم ٌصرحوا غٌر منخرط منخرط فقط عضو مكتب
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  .(00) جدول رقم -

 العدد أراء السكان 

 34 السكان الموافقٌن

 3 السكان الغٌر موافقٌن

 3 (بالمبادرة)دون معرفة السكان 

 35 المصرحٌناجمالً السكان 

                                                              

 

 ( 00من خالل الجدول رقم) (5والشكل رقم) :

نالحظ أن األغلبٌة من أفراد عٌنة البحث  

المصرحٌن موافقٌن على هذه المبادرة 

فرد، بٌنما فرد واحد فقط  34والمتمثلٌن فً 

منهم أبدى عدم موافقته، وآخر الٌعلم بوجود 

  هذه المبادرة. 

                                           

 الخضراء:  تقٌٌم الدعم المالً لعملٌة تهٌئة المساحات 

  .(02جدول رقم) -

 الدعم المالً العدد
 الذٌن دعموا العملٌة مستجوبٌنال 35

 الذٌن لم ٌدعموا العملٌة مستجوبٌنال 5
 

 الدعم المالً لعملٌة تهٌئة المساحات الخضراء.  المشاركة فً نسبة ٌوضح:  (8شكل رقم)

 

 (أن6( والشكل رقم)01من خالل الجدول رقم ): ٌقومون بالدعم المالً لعملٌة  المستجوبٌنمن  35

 وفً المقابل % 37تهٌئة المساحات الخضراء التً تسٌرها الجمعٌة وسكان الحً أي بنسبة 

59% 

41% 

 السكان الذٌن لم ٌدعموا العملٌة السكان الذٌن دعموا العملٌة

وجهة نظر السكان حول مبادرة  (:7شكل رقم)

 المساحات الخضراء.   تهٌئة  

 

88% 

6% 6% 

 السكان الموافقٌن

 السكان الغٌر موافقٌن

 السكان الذٌن ال علم لهم بهذه المبادرة
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: منها : من  تم التصرٌح بها المالً لها.) لعدة أسباب لم ٌقوموا بعملٌة الدعم% 13أي مستجوبٌن  5

لم ٌكن لدٌه مدخول فً ذلك الوقت )فرد واحد(، ومنهم من ٌرى أن العملٌة مدعمة من طرف البلدٌة 

)فرد واحد( أي االمكانٌات المالٌة التً تملكها الجمعٌة كافٌة لذلك، ومنهم من برر ذلك بالغٌاب 

قال أنه لم ٌكن على علم )فرد واحد(، ومنهم من  المستمر)فرد واحد(، وآخر برر ذلك بالالمباالة

، وكذلك من فرد واحد()ومنهم من اكتفى بالدعم العملً فقط )فرد واحد(،  بموضوع الدعم المالً

    .)فرد واحد(الٌعلم بأمر المبادرة أصال

  بل ضم كذلك كما نستنتج أن التدعٌم المالً لم ٌقتصر فقط على السكان المنخرطٌن فً الجمعٌة

    . أفراد 4عددهم ب ٌث قدرالسكان الغٌر منخرطٌن ح

 

  المساحات الخضراء الدعم العملً لعملٌة تهٌئةتقٌٌم: 
 (02جدول رقم: )

 العدد الدعم العملً
 32 شاركوا بالعملاألفراد الذٌن 

 1 ٌشاركوااألفراد الذٌن لم 

 

 (.9شكل رقم )

 
 السكان الذٌن قاموا بالدعم العملً مقارنة بعددهم  رتفاع عددا نالحظ من خالل الجدول

، ومنه نستنتج %37مقابل   %60حٌث قدرت نسبتهم ب:   ،فً حالة الدعم المالً

  وجود عجز مالً لدى السكان ٌعرقل عملٌة المشاركة باألموال.

o :كما ٌلًمتقاربة وهً أقوالهم كانت األسباب حسب   سبب الدعم : 

 لحً.تحسٌن االطار المعٌشً ل .3

 من أجل حً نظٌف وراقً. .0

 وصف نظافة الحً بالواجب. .1

 النشاط األساسً للجمعٌة. تمثل تهٌئة المساحات الخضراء .2

82% 

18% 

 نسبة المشاركة فً الدعم العملً

 المستجوبٌن الذٌن لم ٌشاركوا فً العملٌة المستجوبٌن الذٌن شاركوا فً العملٌة
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نستنتج وجود وعً بأهمٌة هذه المبادرة  من خالل األقوال المصرح بها من طرف أفراد عٌنة البحث

 . الحًعلى ودورها فً الحفاظ 

o :سبب عدم القٌام بالمساعدة 

 العمل. التزامات -

 بالمبادرة. عدم المعرفة -

 ذكر السبب.دون  -

  من ٌدعم نشاط الجمعٌة: الحً أسراألفراد من 

 .(00رقم) لجدو

 ال نعم

31 1 

 

 (نالحظ أن أغلبٌة المصرحٌن03من خالل الجدول رقم :) (31 )لدٌهم فً أسرتهم من ٌدعم  فرد

 على مستوى نشاط الجمعٌة سواء كان أخ أو أب أو غٌر ذلك، مما ٌثبت الوعً بالمبادرة داخل األسر 

 الحً.  

 :ًتقٌٌم النتائج المتوصل إلٌها على مستوى الح 

 

 .(06ول رقم )دج -

 11 الراضٌن على النتائج

 0 اضٌن على النتائجالغٌر ر

 

 المستجوبٌن راضٌن على النتائج المتوصل إلٌها على  أغلبٌةنالحظ أن  (04رقم ) من خالل الجدول

 . مستوى الحً

 لٌها:امستوى النتائج المتوصل ( ٌوضح:07ول رقم)دج

 ممتازة جٌدة مرضٌة متوسطة ضعٌفة النتائج

 1 2 7 2 5 
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 بعد توقف مبادرة تهٌئة المساحات الخضراء 

o المعتمد من طرف السكان فً التعامل مع المساحات الخضراء تقنًاألسلوب ال : 

 : حسب تصرٌح عٌنة البحث تمثل فٌما ٌلً   

 السقً .  -

 بعض عملٌات تقلٌم األشجار. -

 من طرف السكان بعد توقف  المساحات الخضراء االستمرارٌة فً عملٌة تسٌٌر

 :0510الجمعٌة سنة 

 

  (.08رقم) لجدو -

 التكرار االستمرارٌة

 0 موجودة

 32 غٌر موجودة

 

 

 

6% 
25% 

44% 

25% 

 مستوى النتائج المتوصل إلٌها

 جٌدة مرضٌة متوسطة ضعٌفة

.(15شكل رقم)  

 (35( والشكل رقم)05من خالل الجدول رقم )

إلٌها حسب تقٌٌم  نالحظ أن النتائج المتوصل

عٌنة البحث كانت ما بٌن ضعٌفة، متوسطة، 

 مرضٌة، جٌدة. 

 5البحث وعددهم  %بحٌث صرح أغلبٌة عٌنة 

  بأن النتائج كانت مرضٌة %22أفراد أي بنسبة 

من  %03أي   2فً حٌن صرح آخرون وعددهم 

  %03المصرحٌن أن النتائج كانت جٌدة بٌنما 

كانت  %4ة وصرحوا بأن النتائج كانت متوسط

 اجابتهم بأن النتائج كانت ضعٌفة.   

فً األخٌر ٌمكن القول بأن أغلبٌة السكان 

 استحسنوا هذه المبادرة ونتائجها والقلٌل منهم من 

 لم ٌستحسن ذلك ولم تقنعه نتائجها.   
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 الخضراء من طرف السكان: االستمرارٌة فً تسٌٌر المساحات (11شكل رقم) -

 
 

 (نالحظ أن أغلبٌة عٌنة البحث صرحوا بغٌاب االستمرارٌة فً عملٌة 06من خالل الجدول رقم :)

  .0533بعد توقف الجمعٌة سنة وهذا ، منهم  % 66أي  ٌرالتسٌ

 ًوقفت أمام استمرارٌة عملٌة التسٌٌر الذاتً للمساحات الخضراء فً  المعوقات الت

 الحً:

ٌمثل المعوقات التً وقفت أمام عملٌة التسٌٌرالذاتً للمساحات (: 09رقم) جدول -

 الخضراء فً الحً:

 عدد المصرحٌن المعوقات
نقص االمكانٌات المالٌة والمادٌة والبساطة  -

 فً التسٌٌر.

 

0 

طرف السكان لمختلف  عدم االهتمام من
 .النشاطات

1 

واختالف أوجه  مقترحات العملٌةكثرة ال -
 النظر بٌن السكان.

 

0 

واختالف أوجه النظر  مقترحات العملٌةكثرة ال
 بٌن السكان.

0 

انعدام الوعً والمحافظة على المكتسبات من  -
طرف األوالد وعدم نهً األولٌاء ألطفالهم 

 عن التكسٌر والتخرٌب.

 

3 

 السكان بهذه المبادرة.بعض عدم اٌمان  -

 
3 

االنفراد بالرأي وغٌاب التشاور وغٌاب االتفاق 
 فٌما ٌخص طرٌقة العمل.

3 

 3 صعوبة تطبٌق الموضوع على أرض الواقع.
 0توقف الجمعٌة أدى إلى غٌاب عملٌة التنظٌم  -

12% 

88% 

االستمرارٌة فً تسٌٌر المساحات 
 الخضراء

 غٌاب االستمرارٌة وجود استمرارٌة
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 0فً التسٌٌر
 .بدون سبب -

 
3 

 

 أن من بٌن أسباب توقف الجمعٌة ما ٌلً باإلضافة إلى: 

 .  عدم الثقة فً الجمعٌة واتهامها بالتقصٌر والسرقة *            

 .لجمعًبا التسٌٌر الخاصة ةعدم الرضى على طرٌق              * 

 قتراحات والتوصٌات:اإل -9-2-2

البحث بمبادرة تهٌئة المساحات تج أن هناك وعً لدى أغلب عٌنة نستن من خالل الدراسة التً قمنا بها

عملٌة العمل الجماعً داخل الحً كالتً تم ذكرها من  الخضراء إال أن هناك بعض المشاكل التً تعرقل

 طرف عٌنة البحث، وباالعتماد على تحلٌل تلك المشاكل ٌمكن وضع بعض االقتراحات والتوصٌات :

 من: ٌستمد مٌزانٌته تكوٌن صندوق مالً خاص بالحً .3

 .من دعم السكان  -3-3

 مشروع تجاري بسٌط تعود أمواله على عملٌات التهٌئة الخاصة بالحً.  انجاز  -3-0

 وتشكٌل لجان نشطة ومتخصصة.إعادة تشكٌل جمعٌة الحً  .0

توسٌع نشاط الجمعٌة على كل الحً، من خالل تكوٌن أعضاء من ممثلً كل العمارات بالحً، بحٌث   .1

العمارات، أي كل عمارة ٌكون على مستواها           مسؤول ٌكون عدد األعضاء ٌساوي عدد 

   العمارة وهو نفسه عضو من أعضاء مكتب الجمعٌة .

 .ودراسة سبب غٌاب النشاط ٌم الحً إلى قسمٌن: مناطق نشطة وغٌر نشطة داخل الحًستق  .2

 إعادة وضع مخطط جدٌد لتسٌٌر الحً.   .3

 ٌر نشطة فً الحً.توسٌع عملٌة التهٌئة على مستوى المناطق الغ .4

 للفرد الواحد ²م35محاولة تغطٌة المعٌار القانونً الخاص بالمساحات الخضراء والمتمثل فً:  .5

 تشكٌل أفراد صٌانة للمساحات الخضراء. .6

 

 خالصة الفصل:   

السابق نستنتج غٌاب عملٌات الصٌانة للمساحات الخضراء التً تم انجازها والتً  تحلٌلمن خالل ال

 تتمثل فٌما ٌلً :

 األشجار: غٌاب عملٌات: العزق، تهوٌة التربة، تقلٌم األشجار.  

 المسطحات الخضراء: غٌاب عملٌات القص، والتسوٌة. 

مرحلة من مراحل المشاركة السكانٌة وهً االستمرارٌة. كما نستنتج غٌاب  
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ن خالل هذه االستنتاجات ٌمكن القول أن عملٌة مشاركة السكان مهما كانت موجودة أو غٌر موجودة  وم

ومهما كانت اٌجابٌة فهً دوما تبقى فً حاجة إلى تنظٌم معٌن وإدارة معٌنة تتحكم فً عملٌة التسٌٌر 

عدة أشكال كجمعٌة الحً مثال، بحٌث تقوم بتنظٌم عملٌة التسٌٌر وأوقات  والتً ٌمكن أن تتجسد فً

 العمل، تقسٌم األدوار على السكان، االتصال بالجهات المسؤولة ومختلف الفاعلٌن فً عملٌة التسٌٌر..الخ.     

رام كما ٌجب الثقة فً القائمٌن على عملٌة التسٌٌر من طرف السكان وفً المقابل على المسؤولٌن احت

 أراء السكان والقٌام بواجباتهم بأحسن وجه.

 



 

  

 



 الخاتمة العامة:

تعانً المدن الجزائرٌة من بعض اإلهمال فً مجالها الحضري سواء على مستوى اإلطار المبنً أو 

الغٌر مبنً حٌث ٌعانً هذا األخٌر من عدة مشاكل خاصة فٌما ٌخص المساحات الخضراء منها: سوء 

ضري التسٌٌر، نقص فً المساحات الخضراء أحٌانا وغٌابها أحٌانا أخرى، حٌث تؤثر على المجال الح

 .والحٌاة الحضرٌة بشكل سلبً 

باالعتماد على أنواع على األقل على مستوى اإلطار الغٌر مبنً لذا ٌجب النهوض بالمجال الحضري 

وطرق أخرى فً التسٌٌر نتٌجة فشل السلطات المحلٌة فً تسٌٌره من خالل االعتماد على التسٌٌر الذاتً 

فً  مثل التسٌٌر الذاتً للمساحات الخضراء كحد أدنىٌحٌث لمجالنا الحضري حسب اإلمكانٌات الممكنة 

         .وهذا فً اإلطار القانونً المسموح به عملٌة تسٌٌر اإلطار الغٌر مبنً

السكانٌة من بٌن النماذج القلٌلة  الذاتً للمساحات الخضراء من خالل المشاركة ٌعد التسٌٌر الحضريو

من بٌن النماذج  بقسنطٌنة -بزواغً عٌن الباي  مسكن 055حً  مثلالوجود على مستوى أحٌائنا، وٌ

القلٌلة التً تجسد مفهوم المشاركة فً تهٌئة وتسٌٌر المساحات الخضراء وتدارك النقائص الموجودة على 

حٌث نال الحً بهذه المبادرة المرتبة الثانٌة  ،التً لم تتداركها السلطات المحلٌة مستوى األحٌاء الجماعٌة

إال أن هذا النوع من المبادرات محدود االنتشار ، ر مسابقة "الجائزة الخضراء ألنظف حً"فً إطا

نقص الوعً بأهمٌتها ومحدودٌة  :نتٌجة عدة أسباب منها)ومحدود الدعم من طرف السكان من جهة 

جهة ، ومن ، وغٌاب الثقة بٌن أفراد المجتمع وعدم االٌمان بمفهوم التغٌٌر إلى األحسن  (االمكانٌات

كل هذه المشاكل والمعٌقات جعلت هذه النماذج أقل ظهور  أخرى قلة الدعم من طرف السلطات المحلٌة،

والمدٌنة  وانتشار فً أحٌائنا بالرغم من أهمٌتها فً تحسٌن إطار الحٌاة الحضرٌة فً األحٌاء السكنٌة

 .بصفة عامة

ثقتهم بمفهوم تغٌٌر إعادة واسع و توعٌة السكان بشكلومن أجل تجاوز هذه المشاكل والمعٌقات ٌجب 

أحٌائهم ومدنهم إلى األحسن، باإلضافة إلى دراسة إمكانٌتهم المالٌة والمادٌة، ومحاولة خلق مدخول مالً 

 للحً من خالل اسثمار أموال السكان فً مشروع ثابت ومستقر كالمشارٌع التجارٌة.  
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 :قائمة المراجع 

 :المصادر والمراجع باللغة العربية 

 كتب:

  ،9?@أحمد اسماعٌل : دراسات فً جغرافٌة المدن، مكتبة سعٌد رافت، القاهرة. 

  أستاذ الجغرافٌا فً جامعة اإلسكندرٌة  –الدكتور عبد الفتاح محمد وهٌبة  –كتاب جغرافٌة المدن– 
  لبنان . -بلد النشر بٌروت  -?8?8رقم الكتاب :  –دار النهضة 

  منشأة المعارف باإلسكندرٌة –الدكتور قباري محمد إسماعٌل.  

  988خلف هللا بوجمعة، العمران والمدٌنة، دار الهدى للنشر،عٌن ملٌلة<. 

 ،8السٌد حنفً عوض: سكان المدٌنة بٌن الزمان والمكان،المكتب العلمً،اإلسكندرٌة@@>. 

  يبطخز ،بعُىاٌ:انخحظٍٍ انحضزي فً ظم انخًٍُت انًظخذايت وأثبرِ عهى يذكزة يكًهت نٍُم شهبدة

أو انبىاقً  -انبٍئت ،اَجبس انطهبت:يُبصزٌت عبذ انىهبة ،يبيً عبذ انحًٍذ،جبيعت انعزبً بٍ يهٍذي

،شعبت حظٍٍز انخقٍُبث  انحضزٌت ،حخصص:حظٍٍز انًذٌ وانخًٍُت انًظخذايت ،انظُت 

 .2014/2015انجبيعٍت:

 ر إرنست، المدخل إلى التخطٌط: أراء ونتائج، تر. فٌصل عبد العزٌز)الرٌاض: دار النشر ألكساند

 .(9888العلمً والمطابع، 

  جون كالٌتون توماس، مشاركة الجمهور فً القرارات العامة، فاٌزة الحكٌم ) القاهرة: الدار الدولٌة

 .(9888لالستثمارات الثقافٌة، 

 :8، دار النشر: دار المعارف،القاهرة، 9دراسة اجتماعٌة. ج.  د. محمود الكردي، التحضر@?=. 

 ،إدارة المدن بمشاركة سكانها: من كاركاس إلى داكار. ترجم من طرف حاتم سلمان  كاترٌن فورٌٌه
 (.:988)بٌروت: دار الفارابً، 

 1 .عثمان محمد غنٌم، التخطٌط: أسس ومبادئ عامة، عمان: دار الصفاء للنشر والتوزٌع. 

  ،(.:<@8روبٌر أوزٌل، فن تخطٌط المدن، تر. بهٌج شعبان )بٌروت: دار المنشورات عوٌدات 

 القاهرة: جامعة  =8السٌد محمد التونً، "عن الثقافة والعمارة: مطارحات "مجلة الهندسة المعمارٌة(

 (??@8القاهرة، 

 ج المفروض" ورقة السٌد جمال علقمة ومحمد حاجً،"البٌئة السكنٌة بٌن طموح المستعمل والمنتو

 88-?بحث قدمت فً الملتقى الدولً حول:بسكرة للعمارة المستدامة)بسكرة: جامعة محمد خٌضر، 

 (.?988أفرٌل 

  برنارد قرانوتٌه، السكن الحضري فً العالم الثالث: دراسات إقلٌمٌة، تر.محمد علً بهجت

 .<?@8الفاضلً ،منشاة المعارف، 

 .:88الحضرٌة: دراسة لألحٌاء الفقٌرة بمدٌنة القاهرة )مرجع سابق(، السٌد الحسٌنً، اإلسكان والتنمٌة 

  ٌحً وناس، المجتمع المدنً وحماٌة البٌئة: دور الجمعٌات والمنظمات غٌر الحكومٌة والنقابات

 .(;988)وهران: دار الغرب للنشر والتوزٌع، 

  ًاالردن  –لتوزٌع دار الٌازوري العلمٌة للنشر وا –التخطٌط الحضري  –صبري فارس الهٌت– 

9002 . 
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  :جٌاللً بنعمران، أزمة السكن وأفاق التنمٌة االشتراكٌة، تر. عبد الغنً بن منصور)الجزائر

 .المؤسسة الوطنٌة للكتاب، بدون تارٌخ نشر(

 9، دار الطلٌعة، بٌروت، طدٌنكل مٌتشل، معجم علم االجتماع، ترجمة إحسان محمد الحسن ،

8@?=. 

  8@@8/89/8;، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، الصادر فً 8:/8@من القانون  89المادة 

  ،"أدهم محمد رمزي سالمة، "المشاركة الشعبٌة كمدخل للحفاظ على التراث العمرانً والمعماري

لك ورقة بحث قدمت فً الملتقى الدولً حول: التقنٌة واالستدامة فً العمران،)الرٌاض: جامعة الم

 .9888ٌناٌر  = -:سعود، 

  ًدار  –دراسة التطور التارٌخً  –مدٌنة قسنطٌنة  –محمد الهادي لعروق وعبد العزٌز فٌالل

 .;?@8البعث قسنطٌنة 

 رسائل دكتوراه وماجيستير:

مٌلة)مذكرة  -عبد الحمٌد شوفً: التكوٌن المهنً عامل ظهور تنمٌة مستدامة حالة والٌتً قسنطٌنة

 .>988كلٌة العلوم واألرض والتهٌئة العمرانٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة،  ماجستٌر (،

، المجمعات =988->988 قماص زٌنب، مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستٌر فً علم االجتماع الحضري

 .السكنٌة الحضرٌة بمدٌنة قسنطٌنة واقعها ومتطلبات تخطٌطها

 .جامعة قسنطٌنة -سالة ماجستٌرر -المدن التوابع حول مدٌنة قسنطٌنة –فؤاد بن غضبان 

 

 مذكرات:

جرة فؤاد)مذكرة لنٌل شهادة الدراسات الجامعٌة التطبٌقٌة، تسٌٌر التجهٌزات والمرافق : جرة فؤاد 

 .العمومٌة فً مدٌنة خنشلة ،جامعة أم البواقً

 ،بوقاعة فاتح وزمٌله، مذكرة تخرج لنٌل شهادة مهندس دولة فً تسٌٌر التقنٌات الحضرٌة 
 .?988"التحسٌن الحضري"، جامعة أم البواقً، 

 

  فوغالً نور الدٌن، مذكرة تخرج شهادة مهندس دولة فً تسٌٌر المدن ، تحت عنوان:تسٌٌر وتهٌئة
 . 9889سنة التخرج:  المساحات الخضراء فً مدٌنة الخروب،

 جامعة  –خرج مذكرة ت -السٌاسات السكنٌة وانعكاساتها على نوعٌة السكن -نوال برطالً وآخرون

 .  9888 -قسنطٌنة

 

   هوشات،وبوقبرٌن، عزارة، واقع المساحات الخضراء فً مدٌنة قسنطٌنة، مذكرة تخرج، فرع

  .?988تسٌٌر التقنٌات الحضرٌة، كلٌة علوم األرض والكون، جامعة قسنطٌنة، السنة الجامعٌة: 
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  يبطخز ،بعُىاٌ:انخحظٍٍ يُبصزٌت عبذ انىهبة ،يبيً عبذ انحًٍذ ،يذكزة يكًهت نٍُم شهبدة

أو انبىاقً ،شعبت  -انحضزي فً ظم انخًٍُت انًظخذايت وأثبرِ عهى انبٍئت جبيعت انعزبً بٍ يهٍذي

 2014/2015حظٍٍز انخقٍُبث  انحضزٌت ،حخصص:حظٍٍز انًذٌ وانخًٍُت انًظخذايت ،انظُت انجبيعٍت:

 .23انصفحت 

 ٌر فً الهندسة المعمارٌة والعمران، تخصص: ابن عمٌرة أمٌنة، مذكرة قدمة لنٌل شهادة الماجست

 .  .9888تسٌٌر المدن و التنمٌة المستدامة، سنة التخرج 

 :بحوث ومقاالت

 فً حخصص انجغزافٍب،ححج عُىاٌ: بحث اطخكًبال نًخطهببث انحصىل عهى درجت انبكبنىرٌىص 

أطض حخطٍط وحصًٍى انًظبحبث انخضزاء فً انًذٌ:حبنت دراطٍت يذٌُت غشة. جبيعت 

،رقى  2012طُت  األسهز،كهٍت األداة وانعهىو اإلَظبٍَت،قظى انجغزافٍب،فزعً انخخطٍط،

 .11-11انصفحبث 

  :ًعبد الرحمان محمد وإنعام جمعة الطوٌل ،"دور المشاركة الشعبٌة فً مشارٌع الحفاظ العمران

ع إعادة اعمار البلدة القدٌمة فً مدٌنة الخلٌل المباركة، ورقة بحث قدمت فً المؤتمر مشرو

 (9888أفرٌل  98 -@8الدولً الثانً حول: الحفاظ المعماري)غزة: الجامعة اإلسالمٌة،

  جمال محمود حامد ومنى مصطفى الطاهر، "المشاركة الشعبٌة فً التنمٌة العمرانٌة فً األقالٌم

رقة بحث قدمت فً الملتقى الدولً حول: التنمٌة العمرانٌة فً المناطق الجافة، الصحراوٌة"، و

 .(<988أفرٌل  ;8 -89)الرٌاض، 

  ،برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة، حالة مدن العالم: المدن المنسجمة ،تر . دٌانا نغوي

 .@988عمان،

 الجرائد الرسمية:

 . ٌحدد شروط التدخل فً  :?@88/8/=8المؤرخ فً  ?;=/?:المرسوم رقم  الجرٌدة الرسمٌة

 المساحات الحضرٌة الموجودة .

  8، العدد =98/89/988المؤرخ فً  =8 -=8الجرٌدة الرسمٌة . القانون<. 

  9@@8من توصٌات مؤتمر قمة األرض ري ودي جانٌرو،  :9المادة . 

  من قانون الوالٌة >8الجرٌدة الرسمٌة رقم. 

 المتعلق بالبلدٌة ?8-8@، القانون  >8رٌدة الرسمٌة رقمالج. 

  ربٌع الثانً  89المؤرخ فً  88-8?الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، القانون رقم

، والمتعلق بالتنازل عن األمالك العقارٌة ذات االستعمال 8?@8فبراٌر  <8، الموافق ل 88;8

للدولة والجماعات المحلٌة ومكاتب الترقٌة والتسٌٌر  السكنً أو التجاري أو الحرفً التابعة

فبراٌر  8;،=8العقاري والمؤسسات والهٌئات واألجهزة العمومٌة، الجرٌدة الرسمٌة، العدد 

8@?8. 
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 مجالت:

  9888 –أفرٌل  –جانفً  :8عدد  –مجلة إنسانٌات  –داوود محمد : المدٌنة فً الرواٌة الجزائرٌة 

 .98ص 

 شركة أشغال الطبع قسنطٌنة. -مجلة والئٌة -مراٌا ونوافذ -قسنطٌنة 

  وهران: مركز البحث  ?8عمر دارس، "الحركات االجتماعٌة، الحركات الجمعوٌة" مجلة إنسانٌات(

 (.@@@8االجتماعٌة والثقافٌة، أوت فً األنتروبولوجٌا 

  ًالروكاد العشوائً خلف هللا بوجمعة، دور المشاركة فً تحسٌن البٌئة العمرانٌة:حالة ح

 .، جامعة مسٌلة89بالمسٌلة"مجلة العمران والتقنٌات الحضرٌة 
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تمثل سٌاج جاهز بعد عملٌة الطالء التً قام بها  (46صورة رقم:)
 السكان 

95 

 95 تمثل مدخل حدٌقة الحً  (47صورة رقم )
 95 تمثل الحالة النهائٌة لحدٌقة الحً   (48صورة رقم:)
حاوٌة لرمً القمامة تم انجازها من طرف السكان  (49صورة رقم)

 .SOPT) (تحمل شعار شركة
96 

 96  (SOPT)شعار الشركة المتعددة األشغال  (50صورة رقم)
)بعد توقف عمل  2117الوضعٌة الحالٌة للحً سنة  (51صورة رقم)

   (الجمعٌة
96 

)بعد توقف عمل  2117الوضعٌة الحالٌة للحً سنة  (52رقم)صورة 

 الجمعٌة(.  

97 

)بعد توقف عمل  2117الوضعٌة الحالٌة للحً سنة  (53صورة رقم)

 الجمعٌة( 

 

97 

 

 



 

 فهرس األشكال

 الصفحةرقم  عنوان الشكل رقم الشكل 

 مقطع طبوغرافً لمنطقة زواغً عٌن الباي (1شكل رقم)
 

59 

   كمٌة األمطار المتساقطة بمنطقة زواغً عٌن الباي (2)شكل رقم
 

61 

 (3شكل رقم)
 

 62 بمنطقة زواغً عٌن البايدرجات الحرارة 

  األشهر الرطبة والجافة بمنطقة زواغً عٌن الباي (4الشكل رقم)

 
62 

 الهٌكل التنظٌمً لجمعٌة الحً   (5شكل رقم)

 
86 

 98  عالقة السكان بجمعٌة الحً (6شكل رقم )

وجهة نظر السكان حول مبادرة تهٌئة  المساحات  (7شكل رقم)
  الخضراء

98 

نسبة المشاركة فً الدعم المالً لعملٌة تهٌئة    (8شكل رقم)
 المساحات الخضراء

99 

 نسبة المشاركة فً الدعم العملً   (9شكل رقم )

 
111 

 111 مستوى النتائج المتوصل الٌها ( 10شكل رقم)

االستمرارٌة فً تسٌٌر المساحات الخضراء من  (11شكل رقم)
   طرف السكان 

112 

 

 

 

 

 

 



 فهرس المخططات

 

 رقم الصفحة عنوان المخطط رقم المخطط

 81 مخطط اإلطار المبنً والغٌر مبنً (1مخطط رقم )

 82 مخطط التجهٌزات (2مخطط رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

  

 



 اإلنجازات والشهادات المحققة) خاصة بالمالحق(

 والفوز  (3102)سظنة : ظنف  يي لى  مسوو  الوياةةالجائزة الخضراء أل الدخول في مسابقة

 .بعد يي فةاللي الذي وقوم بوسةةره ووهةئوه البىدةة 3102جاظنفي في  21 في بالمروبة الثاظنةة

 

 

 

       

   3102فةفري  31المشاركة الفعالة في أشغال الةوم الدراسي المصاد  لىةوم الوطظني لىمدةظنة 

 بجامعة قسظنطةظنة بمعهد وسةةر الوقظنةات اليضرةة.

 

 المصدر: الدراسة المٌدانٌة )التقاط شخصً للصور(



  اليصول لى  شهادة شكر ووقدةر من طر  الشركة الموعددة األشغال بقسظنطةظنة(SOPT)  وجمعةة

وقدةرا ولرفاظنا لى  المجهودات المبذولة إلظنجاح األةام الويسةسةة APNE و البةئة  يماةة الطبةعة

 البةئةة .

        

 

  اليصول لى  شهادة شرفةة من طر  رئةس المجىس الشعبي البىدي لبىدةة قسظنطةظنة ورئةس جمعةة

الويسةسةة البةئةة المظنفمة يماةة الطبةعة والبةئة وقدةرا ولرفاظنا لىمجهودات المبذولة إلظنجاح اليمىة 

 "من أجل حً أخضر".ويت شعار  33/12/3102إل   01/12/3102من 

       

 

 

 



 

 قسظنطةظنة  –بزواغي سىةمان  سكن 111يي سكان لبيث لىمي موجه هذه اإلسومارة في إطار  وظندرج  

  ضع لالمةX  الخاظنة المظناسبة، باإلضافة إل  اإلجابة لى  األسئىة المطروية.في  

 

 
 أنثى ذكر

 44 - 88من  88أقل من  السن: -2

 21 –01  

 الجنس: -8

 64أكثر من    64 - 48من  

 ال نعم هل أنت منخرط فً الجمعٌة ؟ -8

 ؟هذه المبادرةبتهٌئة المساحات الخضراء، هل أنت موافق على وبعض سكان الحً قامت الجمعٌة  -3

 ال نعم

 ال نعم هل قمت بالمساعدة فً عملٌات التهٌئة والتنظٌف على مستوى الحً؟  -ب

 ابتدائً أمً ما هو مستواك الدراسً؟ -4

 ؟على مستوى الحً عن النتائج المتوصل إلٌها هل أنت راض -4

 جامعً ثانوي متوسط

 ال نعم

 :ما هو سبب ذلك ؟  ال، فً حالة اذا كان جوابك هو 

 ال نعم من طرف السكان ؟فً التسٌٌر هل هناك استمرارٌة لما توقفت جمعٌة الحً  -6

  عتمدوه فً التعامل مع المساحات الخضراء؟االذي  تقنًما هو األسلوب ال ،نعماإلجابة بفً حالة 

 ال نعم هل قدمتم الدعم المالً المتفق علٌه بصفة مستمرة و فً الوقت المحدد؟  -أ

 متوسطة ضعٌفة ؟على خٌار واحد ضع عالمة  ،النتائج هذه كٌف كانت -5

 ممتازة مرضٌة جٌدة

  ؟للحً  التً وقفت أمام استمرارٌة عملٌة التسٌٌر الذاتًمعوقات الما هً  -7

 عضو مكتب فً حالة كنت منخرط فٌها، هل أنت؟ -2

 ما هً وظٌفتك؟ -3

 منخرط فقط

 لماذا؟

 اشرح بوضوح. لماذا؟

 ؟من طرفهم ، لماذا لم تكن هناك استمرارٌة فً التسٌٌرفً حالة اإلجابة بال 

 .فً حالة كان جوابك هو: نعم 

 ال نعم  الجمعٌة؟الذي تقوم به  نشاطالهل ٌوجد من أسرتك من ٌدعم -ج

 البحثاستمارة 

 البٌانات الشخصٌة:

 النشاط داخل الحً:

 أم البواقً. –جامعة العربً بن مهٌدي 

 معهد تسٌٌر التقنٌات الحضرٌة.

 اختصاص مدن ومشروع حضري.

 


