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  عامةالمقدمة ال

حیث یزداد معدل توسع المدن وعدد سكان العالم یومیا  ،الحالي طفرة عمرانیة ھائلةیشھد العصر    

مما یستدعي التوسع في البیئات العمرانیة  ،وبالتالي تزداد احتیاجاتھم ومستلزماتھم ،بشكل طردي

  . تغییر للبیئة الحضریة بشكل عامو للموارد التوسع استنزاف حادیصاحب ھذا التطور و .الحضریةو

نموا  بھاالمدن  معظملقد سجلت لم تكن بمنأى عن ذلك؛ فكجزء من ھذا التنظیم العالمي الجزائر   

، خصوصا خالل العشریة السوداء التي أسھمت ھتشھدامنا مع النمو الدیموغرافى الذي تز حضریا سریعا

زیادة احتیاجات ومستلزمات السكان في المراكز  ىباإلضافة إلفي ھجرة داخلیة من األریاف إلى المدن، 

إستراتیجیة جدیدة تمثلت في توسعات على شكل أقطاب حضریة، وھذا ما أدى بھا إلى انتھاج  الحضریة،

 .لتخفیف الضغط الحاصل في مراكز المدن بھا على وظائفھا العمرانیة 

  
ناتج عن عدة  بھا،الوظائف العمرانیة  ىمدینة أم البواقي كغیرھا من المدن الجزائریة تعاني ضغطا عل  

عوامل جوھریة وتحوالت یشھدھا التركیب العمراني للمدینة في صیغة تستھدف التالؤم مع التغیرات 

اكتشاف  عادةإ يأ ،مع تحقیق تواصل تاریخي بعین االعتبار المعطیات السابقة األخذالمستجدة مع 

تتالحم مع متطلبات الحاضر لتحقیق ھدف تكییف واقع حدیثة نماذج  إلىعناصر الماضي وتحویلھا 

  .المدینة مع متطلبات السكان 

 ،تتكون من وظائف .بنیة المدینة تقوم على التوازن بین المرونة الذاتیة والموضوعیة الحضریة   

 الجزء(و ) الجزء والكل ( ترتكز على الوحدة والتماسك بین  .عالقات بین الوظائف والعالقات الثابتة

         إزالة أویقتضي تحویل  حدث أونتیجة لفعل  أخرى إلىھذا ما یفسره التحول من حالة ) والجزء 

     مادیة (والوظائف المسببة للتغیر  أصالموجودة بین الوظائف الموجودة ) أكثر أوعنصر ( إضافة أو

  .بمدینتھ اإلنسانبما یغیر عالقة  أخرىالة ح إلىفالتغییر ھو االنتقال من حالة ). معنویة أو

نجاح  أواستمرار العادات  أوینتج من خالل عوامل الزمان  ،)تطور طبیعي (  االتغیر قد یكون تدریجی   

زمنیة طویلة طالما مدة  یتم في ،نموذج عمراني في معالجة ظروف بیئة المدینة وبالتالي تكراره

صود ینتج دون نیة قغیر مقد یكون . االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة للمدینة مستقرة الظروف االقتصادیة 

  . یغیرھا أویؤثر على ھویة المدینة  غالبا ال یحصل في المدینة لتلبیة حاجات المستعمل وھو ،إلحداثھ

لھ  اومخطط ایكون مدروسما البا غما، تحقیق قصد التغیر المقصود ویجري لغرض  أیضاونجد    

تكاملة وھذا ما مفي المشروعات ال یؤثر على المدینة فكریا ومادیا كما ، ھبإحداثیا قبل المباشرة تعملیا

  .بر مراحل نموھاعالبواقي  أمحصل مع مدینة 
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غیاب متغیر  أوتغیر اقتصادي كما في عصر العولمة  أوالتغییر المفاجئ ذو طابع انقالبي فكري  أما   

العشریة السوداء  أثناءالبواقي في فترة التسعینات  أممدینة ب وھو ما لوحظ) مناأل(االستقرار السیاسي 

ا لعدم كفاءة غیر من مشاكل حضریة وضغط على مستوى الوظائف العمرانیة تبعتما لحق ذلك الو

تلك الفترة وما صحبھ  أثناءلما حصل  ةیاستشرافوعدم وجود سیناریوھات  ،نذاكآالمخططات الموجودة 

تناسق  أودم تفعیل مخططات تماسك وعدون تنمیة فعلیة  احیث نالحظ نمو ؛من ھجرة نحو المدینة

نحاول توضیح سما  ،البواقي أمالسبب الفعلي للضغط على الوظائف الحضریة لمدینة وھو حضري 

  .رحھ في ھذا الموضوعي الذي سوف نطلالتخطیطیة من خالل التحلیل الكمي والمجا وإبعاده أركانھ

  :االشكالیة-1

، یحتل الصدارة في اھتمامات ن موضوع المدینة في الوقت الحالي وما یرتبط بھا من مشكالتإ   

اقتصادیة كبیرة، فھي تعتبر نقاط استقطاب أن المدن عرفت تغیرات اجتماعیة وودراسات الباحثین، حیث 

دون  والمرافق، مما جعل النزوح نحوھا یتزاید باستمرارللسكان، نظرا لما تحملھ من تطور في الخدمات 

 .تخطیط أو تنظیم، حتى كادت بعض المساحات تضیق بسكانھا في معظم المدن الكبرى

 نموا م 1984 سنة لوالیةل كمقر اإلداریة الترقیة منذ شھدت الجزائریة المدن كباقي البواقي أم مدینة    

 الذيو 2008 سنة  %3.51:ـب المتوسط السنوي الحضري النمو نسبة قدرت حیث سریعا نسبیا حضریا

انفجار دیموغرافي  عنھا نجم یضاف إلیھا ما سبق الزیادة ھذه ،الوالیة باقي مدن مع مقارنة األعلى یعتبر

  .مستوى وظائفھا العمرانیة على للمدینة الحضري المجال في المشاكل من العدید ظھور أدى إلى

 البرامج من یعتبر. "ماكوماداس"ھو و أالجدید العمراني القطب ال إستراتیجیةانتھاج فنتج عن ھذا   

 طرف من 2010 سنة حدیثا استغاللھ و تم 2009  2005الخماسي  البرنامج إطار في المنجزة السكنیة

 في البواقي خاصة أممدینة  منھا تعاني أصبحت التي العدیدة للمشاكل بغیة ایجاد حل أنشأ فقد .المستفیدین

  .دراستنا محور التي تعتبروالخدمات و السكن مجال

  : الرئیسي التالي التساؤل طرح خالل من الدراسة مشكلة أسئلة تتحدد سبق، ما على تأسیسا و

  ؟ األمعلى المدینة  ماكوماداس التأثیر  القطب العمراني استطاع مدى أي إلى *

  : ینفرعی ینتساؤلو

  في المدینة والقطب الجدید ؟ الدینامیكیة الحضریة وضعیة ھي ما  *

  ال ؟  أم إلیھ لسكانل استقطابعملیة  ھنالك ھل *
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  الموضوع اختیار مبررات و أسباب-  2

 للدراسة، اختیار موضوع إلى تقوده األسباب من جملة خالل من الباحث ذھن في موضوع أي یتشكل   

 عملیة ھي بل العفویة، أو الصدفةلعامل  خاضعة غیر عملیة الدراسة موضوع اختیار أو تحدید فعملیة

  علمیة  – موضوعیة أخرى و عوامل ذاتیة إلى تقسم والعوامل األسباب من جملة على قائمة

 بمعنى ، واألسرة بالنسبة للفرد ضروریا مطلبا یعتبر اإلسكان ألن الموضوع، ھذا على االختیار وقع وقد

 قمنا بموجبھا التي األسباب حصر ومنھ یمكننا بدونھا، نعیش أن یمكن ال بیولوجیة  حیویة ضرورة أنھ

   : اآلتیة النقاط في الدراسة بھذه

 في العالم دولة كل فإن لذلك ،الحضریین التسییرو  التنظیم جوھر یعد والتجھیز اإلسكان موضوع إن *

 المشكلة لھذه أو بدائل حلول وضع على جاھدة تعمل وإمكانیاتھا الوطنیة استراتیجیاتھا من وانطالقا

   . الحضریة  األقطاب بالذكر ونخص

وكون توفیرھما ھو  واالقتصادیة واألمنیة االجتماعیة الناحیة مناألخرى  والمرافق  السكن أھمیة *

  .المشكل الراھن بالمدن

  الدراسة أھمیة -3

المدن الجزائریة ومنھا مدینة  تعیشھا التي الحقیقیة األزمة في تكمن الراھنة الدراسة أھمیة فإن وعلیھ   

وذلك أم البواقي من حیث توفیر السكن وتقریب الخدمة للسكان ومدى الضغط الحاصل على مرافقھا 

   .التنظیم العارمة وسوء الفوضى من حالة في السكنیة الحظیرة فنجد ، للطلب العرض مسایرة عدم نتیجة

 وضعیة وتحسین عموما مدینة ام البواقي على الخناق فك الجدید ماكوماداس قصد القطب فأنشأت  

   .إلخ... مرافق و عمل خدمات و إسكان من السكان حاجیات تلبیة الدولة تستطیع حتى اإلسكان

  الدراسة أھداف -4

 للھدف تطبیقي بالنسبة واألخر نظري ھماحدأ أساسیین ھدفین تحقیق إلى تسعى الراھنة الدراسة   

والدینامیكیة الحضریة  وأھدافھاالحضریة  طابقواألالتعاریف الخاصة بالمدینة  في فیتمثل النظري

  .ومعاییرھا 

  : في فیكمن بالنسبة للھدف التطبیقي أما

  .البواقي أم مدینة واقع تقصي - 
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  .واقع القطب الحضري ماكوماداس على التعرف - 

في والتخفیف  عملیة في كیف ساھمومدینة ام البواقي و القطب الحضري ماكوماداس بین العالقة معرفة -

  الدینامیكیة الحضریة

 عملیة في مدى مساھمتھو  خدمات في القطب الحضري  مرافق سكن، اإلسكان، ونظام نوعیة معرفة -

  .فیھ للعیش السكان جذب

 :البحث منھجیة -5

 : المنھج*

كما اعتمدنا  التحلیلي، الوصفي المنھج على ھذه دراستنا في اعتمدنا البحث موضوع إلى بالنظر   

المنھج االستقرائي من خالل استعراض الدراسات النظریة وكذا المنھج التطبیقي وھذا باجراء دراسة 

 اتبعنا كما بیانیة وأشكال وخرائط صور في وتقدیمھا البیانات معالجة في تقنیات عدة واستعملناتطبیقیة، 

   :التالیة الخطوات من مجموعة

  . بالموضوع عالقة لھا والوثائق المراجع مختلف على واإلطالع بجمع علمیة قاعدة إنشاء -

  الموضوع بمحتوى صلة لھا التي المحلیة والسلطات المدیریات بمختلف االتصال -

  الدراسة ومجال للمدینة الحضریة العمومیة للمجاالت المیدانیة المعاینة -

   :المستعملة البحث ادوات*

  . األراضي شغل ومخططات والتعمیر للتھیئة التوجیھي المخطط :المختلفة التعمیر مخططات

  . تصویر آلة

  البحث معوقات و صعوبات*

  : في تمثلت و البحث عملیة خالل العوائق من العدید واجھتنا

 بالمدینة الخاصة التعمیر مخططات قدم .  

 المدیریات مستوى على والمعلومات المعطیات من الكثیر تضارب  

 خاصة المدیریات في المعطیات بعض غیاب  

 الوثائق على الحصول في صعوبة واجھنا أننا إال المصالح من مھم بعدد اإلتصال رغم 

 الموظفین من والتجاوب
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   :البحث بنیة*

  :فصول 3 البحث تضمن

  األول الفصل

بتعریف عام للمدینة والعمران وتعریف   المتعلقة المفاھیم على یحتوي نظري سند ھو عام بشكل  

  .الحضریة  األقطاب

   : الثاني الفصل

 السكاني، واإلطار الطبیعي المجال على فیھ نتعرف حیث البواقي أم لمدینة تحلیلیة دراسة یعتبر   

   .العمراني  تركیبھاو النشاط اإلقتصادي

 الثالث الفصل

 سكن من العمرانیة ، تركیبتھا موضعھا و موقعھا ؛دراسة تحلیلیة لمنطقة ماكوماداس إلىفیھ تطرقنا   

 .تقنیة مختلفة وشبكات وتجھیزات

  الفصل الرابع

 عل بعد التحلیل قمنا باستخراج اثر القطب الحضري على المدینة وعلى مختلف عناصرھا من األثر  

الخضراء، االثر  المساحات على المرور ،األثر وحركة التنقالت العمومیة ،على المرافق السكن ،على

  . الترفیھ على التجارة،  االثرعلى اماكن

 أجل من عمراني كتدخل التنفیذي المشروع تقدیم قدمنا بعض الحلول واالقتراحات وتوصیات و ثم

  .التحلیلة بالدراسة المجال المعني حالة تحسین
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 :مقدمة الفصل 

 المركب الكیان ذلك وھو وطبیعیة بشریة بعوامل متأثرة معینا مجاال تشغل جغرافیة ظاھرة المدینة

 عمم في المختصین من العدید بھ موضوع اھتم  أصبحت حیث الحضري، االجتماعي والفضاء الطبیعي

  .و العمرانیین التاریخ االقتصاد، االجتماع،  علم

تعددت المفاھیم المتعلقة بالعمران في اآلونة األخیرة، وبرزت في عدة مجاالت والتي خدمت المجال 

والمعماري، بحیث یعتبر تحدید المفاھیم أو المصطلحات المرتبطة بالبحث من أھم المراحل  العمراني

بعناصر البحث، ولذا البد من تحدید ھذه األخیرة تحدیـدا تصـوریا أو واإللمام  األساسیة لربح الوقت

حد ذاتھ یحمل عدة معان وتوجھات وبالتالي فإنھ من الضروري على  إجرائیا، إذ قد یكون المفھوم في

  .الباحث تحدید مضامین البحث ودالالت المفاھیم ولو بطریقة نسبیة لفھم أكثر لموضوع الدراسة

معظمھا  في وتشمل للدراسة المفتاحیة الكلمات تعتبر التي المصطلحات بعض الفصل ذا في ھ تناولنا وقد

 في تطرقنا و القطب و الدینامیكیة الحضریة ، بحیثو العمران  المدینة، كتعریف وتعاریف مفاھیم

  . الدراسة  وفي مجال خاص بشكل شرحھا
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I-  مفاھیم عامة:  

  : المدینة -1

  :مفھوم المدینة - 1-1

اس ـالن فھي ا لوكوربزیھـن الحي كما عرفھـة فھي الكائـاة الحضریـخ الحیـة تاریـخالص  ة ـان المدین   

الحكومـة ف وـالت والعواطـارة والموصـالعموھي  التجـارة واالقتصـاد والفـن و التـوالمواص

ورة ـھي صاألمم وـدق تعبیـر النعكـاس ثقافـة الشعـوب وتطـور ي اصتھالذوق وة وـة والثقافـالسیاسو

كما عرفھا  فـرمان والضعـر والحـوة والفقـورة للقـھ وھي صـھ وھزائمـان وانتصاراتـاح االنسـلكف

   فھي  الناس والمواصالت و "لوكوربوزییھ 

وھي  التجارة واالقتصاد والفن و العمارة والموصالت والعواطف و الحكومة و السیاسة و الثقافة و 

النعكاس ثقافة الشعوب و تطور االمم و ھي صورة لكفاح االنسان  الذوق و ھي اصدق تعبیر

                                                                                                           1   والضعف والحرمان والفقر وانتصاراتھ وھزائمھ وھي صورة للقوة

"                                                                                                                                       

  :تعریف المدینة - 1-2

لم یعطوا تعریفا واضحا لھا ذلك  أنھم إالالمھتمین بتعریف المدینة  المختصین بالرغم من كثرة العلماء  

ر كل رفت باختصاصات متعددة حسب وجھة نظع ألنھا أخرىینطبق على المدینة ال ینطبق على  ما إن

منھم من فسرھا في الحضري وعالم فمنھم من فسر المدن في ضوء ثنائیات تتقابل بین المجتمع الریفي و

  2  .، فنجد حسب خصائصھا ضوء العوامل االیكولوجیة ومنھم من تناولھا في ضوء القیم الثقافیة

 

 

                                                           
قسم التخطیط  . كلیة الھندسة المعماریة . جامعة دمشق . ھبة الفاروق القباني . م  :اعداد. دراسة التجمعات الحضریة في سوریا   1

  2007افریل 9العمراني و البیئة .

2
  .11، ص2005، العمران و المدینة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، خلف هللا بوجمعة   
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   :احصائیا 1- 1-2

وجود  إلىشخص قي المیل المربع الواحد تشیر  10000من  أكثركثافة  إن إلى اإلحصائیاتتشیر   

بأنھا تعرف المدینة  اإلسكندریةفي جامعة  اإلحصاءمارك جیفرسون ومن مصلحة  رأيمدینة بحسب 

  3.ذلك من البلدان  ىعدا كل ما ر والمحافظات والعواصم المراكز و یعتبر ریفضتعتبر من الح

   :قانونیا 2- 1-2

  4. الذي یصدر فیھ اسم المدینة عن طریق اعالن وثیقة رسمیة  ھي المكان  

  :حجمیا  3- 1-2

ان ولقد اجمعت بعض الھیئات الدولیة على ان المكان الذي لقد عرفت المدینة في ضوء عدد السك   

نسمة  2500اما في امریكا فقد اعتبرت اكثر من نسمة فاكثر یعتبر مدینة  20000یعیش فیھ اكثر من 

نسمة یحددون مدینة وكذلك في القطر السوري فانھم  2000یشكلون مدینة اما في فرنسا فاكثر من 

 5.نسمة تشكل مدینة 2000یعتبرون 

  : اجتماعیا 4- 1-2

جعل روبورت بارك مع ما ی برأياھرة اجتماعیة وھي لیست مجرد تجمعات من الناس المدینة ظ  

في ھذه العادات  المتأصلةھات والعواطف اتلك االتج بل ھي اتجاه عقلي ومجموعة من ممكنا أمراحیاتھم 

ولھذا السبب  ،المتمدن لإلنسانطبیعي  إقامةالتي تنتقل عن طریق ھذه التقالید وھي في النھایة مكان 

  6. تعتبر منطقة ثقافیة تتمیز بنمطھا الثقافي المتمیز

  : یفیاوظ 5- 1-2

فھي وحدة عمرانیة ذات تكامل وضیفي فھي ال  وظائفبل لھا عدة یفة واحدة ال یوجد للمدینة وظ   

بل تتعداه للصناعة والتبادل التجاري للصناعات الثقیلة  )كما في الریف(تشمل قطاع الزراعة فحسب 

                                                           
 3 14/15دار الفكر العربي ص . م  1995/ه 1415احمد بدوي محمد الشریعي اصدار . دراسات في جغرافیة المدن   

  
4
  14نفس المرجع السایق ص   

5
  14نفس المرجع السایق ص 

6
  15نفس المرجع السایق ص 
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وتسمى ھذه  العالمیة إلىوتجارة القطاعیین الخاص والعام والخرف وكل ما لھ عالقة بوصول تطورھا 

  الصناعات بالصناعات الحضریة

زراعیة محللة عمرانیة متكدسة یعمل اغلب سكانھا بحرف غیر  بأنھاویصف دیكنوسون المدینة      

  7 .الصناعات والتجارةكتجارة القطاعي و

المكان الذي یعمل اغلب سكانھ في مھن غیر زراعیة و  عاطف غیث فیعرف المدینة على انھا.د أما     

   .ما یجعل المدینة شیئا محدد ھو ذلك التكامل الوضیفي لعناصرھا المختلفة على ھیئة وحدة كلیة

  : موقعیا 6- 1-2

المدینة حقیقة  أنیرى الجغرافیون بأفضلیتھا عن سواھا من المدن وع أ المدن في مواقع مختارة تتمتتنش  

 من طبیعیة معالم من تحتویة بما األرض من لمساحة المرئى الجزء ھو : كبة من الالندسكیبمادیة مر

 أعمال من بھا یتواجد ما كذلك و بشر و حیوانیة و نباتیة أنواع من حیة كائنات و أرضیة ھیئات و أشكال

  8  المناخیة التأثیرات أیضا بھا یظھر كما مبنیة منشآت أو مثالً  إنارة كأعمدة صناعیة ھیئات و

كذلك تفردھا بخط مؤسساتھا وھا وة شوارععف علیھا بمظھر مبانیھا وكتلتھا وطبیالتعریمكن تحدیدھا و

   URBAIN PROFILEسماء ممیز 

  : حسب تعریف توماس وكوینعیا و ھناك نقاط جغرافیة وعمرانیة تحدد مفھوم المدینة موق

 اإلیجارمكاتب وجود المباني المرتفعة والمتقاربة والمنازل و  

 الریف  أھلتقالید عادات و 

 كثافة السكان العالیة كثرة و 

 الحرف المتعددة المھن و 

  الھیئات االجتماعیة غیر موجودة في الریف 

  تمیز المدینة بالحركة 

 األخرىالمدن تعقد الحیاة والروابط بین سكان المدینة و  

  في المدینة  قلیاتاألتعدد 

                                                           
7
  15یق صنفس المرجع السا 
 

8
 http://amenagementa.blogspot.com/2016/09/landscape.html  
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  9علمي إشعاع ثقافي وفني والمدینة مركز 

 

  :العمران -2

یعبر عن  األخیر، كون ھذا ھدف إلى إعطاء نظام معین للمدینةالعمران ھو ذلك التنظیم المجالي الذي ی  

توسع المستمر الذي كما تعبر كلمة العمران عن ظاھرة ال ،توازن من ناحیة الوظیفة للمجالالالو الالتنظیم

ومفھوم كلمة العمران یختلف من حقبة زمنیة إلى أخرى  ،بشكل متواصل مع مرور الزمنتشھده المدینة

، من ھنا نستخلص انھ والعمران الحدیث كالعمران القدیم االسالمينیفات، عدة تصمما یسمح لنا باعتماد 

فان  األبعاد؛الفنیة التي تركز على  لاألعمافي السابق من فن  اإذا كان فن التخطیط  المدن معروف

العمران ظھر كاختصاصات نظریة وتطبیقیة في مجال تنظیم المدینة ویحدد بدقة جمیع المتدخلین 

العمران ینظم واقع المدینة ف األساس، وعلى ھذا بینھم القاتالفاعلین في مجال الحضري وینظم الع

معھا والتحكم في ثرواتھا عن طریق أدوات والیات تتماشى ویحاول تطبیقھا حسب طبیعتھا المعقدة للتأقلم 

 10.مع أدوات التھیئة العمرانیة

  التوسع العمراني 

ھو عملیة استغالل العقار الحضریة بطریفة مستمرة نحو اطراف المدینة وھو ایضا عملیة  : مفھومھ

  .زحف النسیج نحو خارج المدینة سواء كان افقیا او راسیا  وبطریقة عقالنیة 

ھو جزء من شكل عمراني بجانب تجمع موجود ، عندما تحدث عملیة االستمراریة لھذا النسیج نقول انھ 

  .توسع ، والشكل العمراني للتوسع یرتكز على تركیبات ھندسیة مستمرة او منقطة 

وعلى العموم التوسع ھو عبارة تجزئات الشكال عمرانیة ذات ھندسة منتظمة او شبھ منتظمة مشكلة فیما 

  11.بعد مجمع عمراني متجانس 

  

  
                                                           

9
جامعة الحاج .  كلیة العلوم االجتماعیة و العلوم االسالمیة. رسالة ماجیستر . النمو الحضري و عالقتھ بمشكل النقل الحضري  :روابحي سناء   

  16ص  2009-2008باتنة  –لخضر 
10

بوسنان رستم، علوش یاسین ، تیطراوي عبد الرزاق القصر المقترح اعوماد بواد میزاب بین االنقطاع و التوصیل ، مذكرة تخرج لنیل شھادة   
  7،ص 2001مھندس دولة تخصص تسییر مدن جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة دفعة جوان 

11
  VO2-3.1993. p5L  Alberto zuchelli, introduction opérationnel et à la composition urbaineEPAU .  
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  :النسیج الحضري -3

عبارة عن نظام مكون من عناصر فیزیائیة تتمثل في شبكة الطرق، الفضاء المبني، الفضاء الحر،   

یعرف بخصائص الفضاء الحضري الذي یعرف تحوالت ثابتة  ،الموقع والتجاوب بین ھذه العناصر

 12.وراجعة للتطور الذي تتعرض لھ ھذه العناصر المكونة عبر مرور الزمن

ویطلق ھذا المفھوم أیضاعلى الخالیا المبنیة المتضمنة والفراغات والوسط الحضري كما نطلقھ على 

نطلقھ من وجھة نظر فضائیة على  مجموعة عناصر إلطار حضري والتي تشكل كل من التجانس كما

الموقع ، الشبكات المختلفة ، التجزئات الترابیة ، ( الشكل الحضري الذي یتآلف من عناصر فیزیائیة 

  13.والعالقة التي تربط فیما بینھم ) الفضاءات المبنیة والغیر المبنیة ،األبعاد ، الشكل ونوعیة البناء 

مثل حالة األشكال ) ثابتة (قد یأخذ شكال ستاتیكیا و بتبولوجیة العمارة یرتبط مفھوم النسیج الحضري و 

  العمرانیة خالل فترة معینة وقد یأخذ شكال دینامیكي إلمكانیة تطوره ونمو ھذه األشكال

  :التحضر -4

تطلق على تلك العملیة من النمو الحضري السریع التي یمكن مشاھدتھا في مظھرھا الكمي البحت،   

؛ ظر عما إذا كانت ھذه العملیة تنبثق من عناصر النمو السكاني الطبیعي أو الھجرة الداخلیةوبغض الن

، تتم عن طریق انتقال أھل الریف أو البادیة إلى االجتماعيالتحضر ھو عملیة من عملیات التغیر ف

  14.بمجتمعھا المحلي، أي إعادة توزیع سكان الریف على المدن  وإقامتھم المدینة،

  :الحضري النمو-5

بعین  األخذیعبر عنھ النمو السكاني للقطاع الحضري دون  :النمو الحضري بمعناه الدیموغرافي -5-1 

  .أو النمو العام للسكان االعتبار النمو السكاني للقطاع الریفي

العمراني للقطاعات الحضریة بصفة  االمتدادفیعني التوسع أو  :النمو الحضري بمعناه العمراني - 5-2

 واألعمالوالفنیة  األدبیةبصفة خاصة، ویزداد النمو الحضري بازدیاد المصانع والمنتجات  والمدن عامة 

  15.اإلداریة

                                                           
12

  2000 سنة مسیلة، جامعة غردایة، مدینة مركز ھیكلة اعادة تخرج مذكرة وزمیلھ، تارش بلقاسم  
13

 .240د، شریف رحماني، الجزائر غدا ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ص  
14

  12ص  2007مذكرة ماجیستر، كلیة الھندسة المعماریة ، جامعة دمشق سنة  -دراسة التجمعات الحضریة في سوریة –م ھبة الفاروق القباني  
15

  12نفس المرجع السابق ص   
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II- والدینامیكیة الحضریة  االستقطاب الحضري:  

  :تعریف االستقطاب 

استقطب انتباه : "االھتمامجعل من نفسھ نقطة أساسیة یتركز علیھا أي استقطب جذب إلیھ،  :لغویا   

  المستمعین

 واألجھزةالحضري فھي عملیة الجذب التي تساھم فیھا مجموع الھیاكل  االستقطابأما : اصطالحا " 

وتعمل على تنمیة  المجاالتالمدینة وما توفره من خدمات وأنشطة تمس جمیع  الداخلة في تنظیم مجال 

   .16أسلوب المعیشة لدى الفرد

  :مفھوم القطب الحضري -1

بأنھ  :« INSEE «االقتصادیةالدراسات لإلحصاء ویعرف القطب الحضري حسب المعھد الفرنسي    

مساحة منصب شغل، وتھیئ محیطا و 1000عبارة عن وحدة عمرانیة یمكنھا أن توفر حوالي 

  17 » ،تكون واقعة في ضواحي قطب حضري آخر أالعمرانیین، بشرط 

بحیث یشترط في القطب  االقتصاديركز على الجانب الفرنسي ی اإلحصاءبالتالي فإن تعریف معھد و

    الحضري أن یكون مصدرا للتشغیل

أما في الجزائر فإننا نجد عدة تعریفات من بینھا التعریف الوارد في ملخص أطروحة الدكتور حماش   

منطقة حضریة تتمتع بمستوى من التسییر الذاتي على «:بحیث یعرف القطب الحضري بأنھ  الصدیق

  18» مع المدینة االم واالستمرار من التواصل  مستوى

فك أزمة السكن بالنسبة للمواطنین و الحضریة في الجزائر ھو حل األقطابلما كان الھدف من إنشاء و  

الحضریة یتناسب  األقطابالمدن الكبرى، فإن تعریف مراكز الخناق وتنفیس التشبع الذي وصلت إلیھ 

بحیث أن جریدة الشروق في  ،13/05/2013المؤرخة في  152رقم  مع محتوى تعلیمة الوزیر االول

یحتوي القطب « : قد أوردت التعریف التالي 25/08/2013الصادر بتاریخ 175995عددھا 

یتكون من كل ألف ساكن، و 50آالف مسكن أي ما یعادل استقبال  10الحضري في الجزائر على 

                                                           
16

جیستر في التھیئة مذكرة مقدمة لنیل شھادة ما–طلكوك نزھة والیة جیجل الھجرة الداخلیة و االستقطاب الحضري دراسة في تھیئة المجال   
  14، ص 2010العمرانیة جامعة قسنطینة سنة 

17
  http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/pole-urbain.htm  

18
 أنجزت مھام سیاق في أجریت العمران مجال في تجربة تقدیم رسالة ملخص باتنة، بمدینة- حملة – الحضري القطب الصدیق، حماش /د 

  2005/2007 باتنة، لوالیة والبناء العمران بمدیریة
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وم في ظل انعدام مراقد یقصدھا المواطن من أجل النلیست مجرد األحیاء مدمجة والمرافق التي تجعل 

قبیل المراكز الصحیة والمدارس  المرافق الضروریة لقضاء مصالح المواطن منوسائل الترفیھ و

  19» الخ... األمنمراكز و

لقضاء یاء سكنیة تحتوي مرافق للترفیھ وما یعني أن القطب الحضري ھو منطقة عمرانیة مكونة من أح  

  .طنمصالح الموا

  :الحضریة الدینامیكیة -2

  :الحضریة الدینامیكیة مفھوم - 2-1

 والطلب يلسكانا التوطن مناطق في آلیة بطریقة الخدمات  اإلنتاج قطاع توطنعن  ناتجة حركة ھي 

 الریفیة المجاالت في مستدیم فراغو المجالیة والفوارق الالتوازن ظاھرة عنھ نتج مما العاملة، الید على

 خطیر البیئي اإلیكولوجي بعدھا أن إال ؛اجتماعیة اقتصادیة، حتمیة ظاھرھا في كانت وإن العملیة ھذه.

  .مستقبال جدا

 والتي الحضریة البیئات بھا تمر التي والتطورات التغیرات من جملة أنھا على أیضا تعرف والدینامیكیة  

  20.المعاصرة الحضریة المجتمعات من الكثیر على تنطبق

  المدن داخل الحضریة الدینامیكیة دراسة من الھدف - 2-2

 قدرت م 1300 سنة ففي ،العالم دول كل في سنة بعد سنة مستمر تزاید في والتحضر ؛المدینة نشأة منذ  

 سنة وفي % 20 بلغت م 1850 سنة وفي % 12 :ب قدرت 1800 سنة في10 %:ـ ب التحضر نسبة

 التجمعات أغلب على طغى فالتحضر،  % 75 إلى تصل التحضر نسبة وحالیا % 52 :ب م 1950

 والتطور التوسع على مدینة كل تؤھل التي العوامل إلى یعود والسبب مختلفة بدرجات لكن السكانیة

 الحسن التسییرو فیھا التحكم أجل من الحضریة الدینامیكیة دراسة ضرورة علینا یحتم ما ھذا ؛العمراني

كذا و واجتماعیاومجالیا، اقتصادیا المدینة لنمو التاریخي الفھم في أھدافھا تتجسد الدراسة وھذه لمخلفاتھا،

  21الحضري للمجال الوظیفي والتنوع الحاصلة الدینامیكیة تصاحب التي التحوالت معرفة

                                                           
19

  25/08/2013الصادرة بتاریخ  175995 العدد الیومي، الشروق جریدة  
20

مدینة سكیكدة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة لة االدینامیكیة الحضریة و البنیة التجاریة للمدن الساحلیة، ح :جاب الخیر بالل وبولشفار ھشام   
   30ص  2012البواقي  ام –مھندس دولة 

21
  31المرجع نفسھ ص   
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  22:الحضریة للدینامیكیة التحلیلیة العناصر - 2-3

  :عناصر ثالث إلى تصنف  

 أجل من الحضري اإلطار داخل المنتھجة االقتصادیة باألنظمة األمر یتعلق :االقتصادي العنصر  - أ

  .لھ المناسبة التنمیة تحقیق

 أو الحضري الھیكل أفراد بین الممارسة االجتماعیة والروابط العالقات ھو :االجتماعي العنصر   - ب

 واالستھالكیة اإلنتاجیة والعملیات العمرانیة، وبیئتھم األفراد وانسجام الحضري، اإلطار داخل

  .لھا

 وھذه مجالیة فضاءات حساب على ویكون إال عمراني وتطور توسع كل :المجالي العنصر  -ج     

  .تمركزیة توزیعیة،ال تمركزیة، تجمیعیة، نظم :تكون قد النظم ھذه محددة، نظم وفق تستھلك األخیرة
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  31المرجع نفسھ ص  
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  :خالصة الفصل

  

معلومات المتعلقة بموضوع تدعیم الھا خاللھذا الفصل بإعطاء مفاھیم عامة نستطیع من  فيقمنا    

التي تتعلق ومن بعض المصطلحات العمرانیة من بینھا العمران والمدینة،  الدراسة، وذلك ابتداء

 إلىتطرقنا  األخیرفي و مفھوم القطب الحضري وأیضابموضوع الدراسة مثل التحضر والنمو الحضري 

  .)لة لھا ، العناصر التحلیمفھومھا،ھدفھا(الدینامیكیة الحضریة 
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 مقدمة الفصل 

 حدیثة الجزائریة المدن كمعظم الفرنسي االستعمار عن الموروثة المدن بین من البواقي أم مدینة إن   

 العناصر مختلف طریق عن وذلك والسكانیة لھا الطبیعیة الدراسة الفصل إلى ھذا في سنتطرق ،النشأة

 الطبیعیة تكون ما دائما حیث ،بھا السكان تثبیت على ساعدت الموقع التي أھمیة لمعرفةو. للمدینة الطبیعیة

  للمدینة  الطبیعي المجال الفصل ھذا في لذلك سندرس ؛للمدینة والعمراني المجالي التطور في المتحكمة ھي

 االقتصادیة وأنشطتھم البشریة التركیبة تطور معرفة خالل من للمدینة سكانیةال دراسةلل سننتقل ذلك بعد   

    .والتطور العمراني لھاللمدینة  السكانیة التركیبة تطویر في الرئیسي السبب كانت التي للمدینة
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 .الطبیعیة لمدینة ام البواقي  الدراسة

 و سكانیا ر ا تطو شیدت التي و الوالئي قطرها في الیامة المدن تلك من واحدة البواقي أم مدینة

 و للزیادة تبعا التجهیزات  و رفق ا الم حجم ارتفاع و المجال استهالك في الزیادة إلى أدى عمرانیا ما

 التي الكاهنة إلى نسبة البربریة العربیة الحقبة إلى المدینة تسمیة وتعود . الحضري للمدینة النمو

 طابع أول وأخذت ,"تبقوا الذین أم " من المدینة اسم أشتق هنا من و هذا المكان في أوالدها تركت

 عاصمة اعتبرت م 1974 سنة اإلداریة التقسیمات حسب و م 1880 سنة بمدیة إلى ارتقت و إداري

  . الوالیة

 1.عامة بصفة الوالیة رب ا ت وباقي , الخصوص عمى للمدینة هامة تحول نقطة التاریخ یعتبرهذا

  2:الموقع  - 1

  :الجغرافي الموقع- 1- 1

 الوالیة بلدیات أهم من وتعد ، ملیلة وعین البیضاء عین تتوسط ، الوالیة مركز في البواقي أم مدینة تقع   

 بین الرابط 32 رقم الوطني الطریق و وقسنطینة تبسة بین الرابط 10 رقم الوطني ملتقى الطریق تعد حیث

 :ب ارتفاعها یتراوح ، مربع كم 13.62 یعادل ما هكتار 1362  مساحة على تتربع ،وقالمة خنشلة

  . البحر سطح مستوى على م900

  :الفلكي الموقع- 2- 1

 بین و ، اإلستواء خط شمال درجة 19.30 و درجة 35.52 عرض دائرتي بین تنحصر الفلكي موقعها  

 و كلم 24,9 ب فكرون عین بلدیة عن تبعد غرینتش، خط شرق درجة 7.06و درجة 28.6 طول خطي

   . كلم 26,7 ـب الصبیحي و قصر كلم 27,20 ب البیضاء عین

 :اإلداري الموقع- 3- 1

 عدد بلغ البواقي، أم والیة ووسط البلدیة شمال تقع الوالیة،و  والدائرة البلدیة مقر هي البواقي أم مدینة  

   : حدهای ، 2017 إحصائیات حسب نسمة 81339 سكانها

 10 رقم الوطني الطریق محور على الغرب من توزلین و ارغیس سیدي قریة  

 .  32 رقم الطریق طول على الشرق من خشبة بئر  

                                                           
1
  دار الثقافة لمدینة ام البواقي  
2008تفریر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر لمدینة ام البواقي  
2
  



 

 

  32 رقم

  

  البواقي                                             المصدر مدیریة التخطیط لمدینة ام البواقي 

 تعتبر فھي م، 1635 ب ارتفاعھ
 بالربط لھا یسمح الذي الشرق مدن

 منطقة و لقالمة الشمالیة الجھة جبال
 حوالي أن ونجد متمیزة ومناخیة 

 أم مدینة عامة بصفةف .للزراعة
  .ارغیس
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رقم الوطني الطریق محور على الجنوب من لغرور عباس

 1 .ارغیس سیدي جبل فیحدها الشمالیة 

البواقي                                             المصدر مدیریة التخطیط لمدینة ام البواقي  موقع المدینة ام

  2 : موضع المدینة

ارتفاعھ یقدر الذي ارغیس سیدي جبل أقدام عند البواقي
مدن بتوسط تتمیز أنھا كما. المناطق مختلف بین وھمزة وصل

   . والغرب الشرقو والجنوب
جبال سلسلة بین ، الشرقیة العلیا الھضاب منطقة في 

 جیولوجیة خصائص للمنطقة أعطى ما وھو .من الجنوب
للزراعة صالحة غیر أراض ھي %18.90سھول و عن

ارغیس سیدي جبل أقدام طول على الجنوب إلى الشمال

                   
2008تفریر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر لمدینة ام البواقي  
  2008تفریر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر لمدینة ام البواقي  

 .  عباس قریة

 الجهة من أما 

موقع المدینة ام : 1خریطة 

موضع المدینة -2

البواقي أم مدینة تتموضع   
وھمزة وصل عبور منطقة

والجنوب الشمال والیات بین
 البواقي أم مدینة تقع  

من الجنوب األوراس جبال
عن عبارة ھي 63.85%
الشمال من موجھة البواقي

 

 

تفریر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر لمدینة ام البواقي   
1
  

2
تفریر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر لمدینة ام البواقي    



 

 

  

google eurth +  معالجة الطالبة  

 التجاه محددا عامال تعتبرإذ  التجھیزات،
   : كالتالي وھي النحدارات

مد  بسھولة تتمیز ،%78.61 ـب تقدر

 جبل أقدام عند المنطقة شمال في
 تكالیف دون التقنیة الشبكات مد و

 تتمیز ، الغربیة الجنوبیة و الشمالیة
 الشبكات مد أن كما الكبرى، والمنشآت

غیر  فئة ، %7.46 حوالي وتمثل
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+ google eurthالمصدر                                صورة جویة لموضع مدینة ام البواقي     

التجھیزات،و المباني تموضع على كبیر تأثیر األرض
النحداراتمن ا فئات أربعة ونبین العمرانیة، وتكالیف اإلنجازات

تقدر بنسبة المدینة أرضیة على الغالبة النسبة ھي  :
   ... المیاه ، الصحي الصرف ، لطرقا لشبكة التكالیف

في خاصة ویظھر %8.30 حوالي الفئة ھذه تشكل :
و التعمیر و للبناء مالئمة فئة ھي و ، الغربي الجنوب

الشمالیة الجھة في توجد ، %5.63 حوالي تمثل و : %
والمنشآت للمیادین بالنسبة خاصة بشروط لكن والتعمیر

   .باھظة تكالیف

وتمثل الشمالیة الجھة في الفئة ھذه تنتشر  : %12من
 الشدید النحدارھا نظرا معظمھا

                   
  2008تفریر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر لمدینة ام البواقي  

صورة جویة لموضع مدینة ام البواقي      1الصورة :الشكل 

  1:االنحدارات  - 2-1

األرض لطبوغرافیة نإ  
وتكالیف اإلنجازات التعمیر

 :%4-0 األولى الفئة •
التكالیف بأقل الشبكات

 :%8-4 الثانیة الفئة •
الجنوب وفي ارغیسسیدي 
   . باھظة

%12-8 الثالثة الفئة •
والتعمیر للبناء صالحةبأنھا 
تكالیف فیھا یتطلب التقنیة

من أكبر الرابعة الفئة•
معظمھا في للتعمیر  صالحة

1
تفریر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر لمدینة ام البواقي   



 

 

  

 2008المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر :المصدر 

 أن إذ للتعمیر، الصالحة المنطقة 
 ثم ومن للصخور، الفیزیائي والتركیب

 أم لمدینة الجیوتقنیة الخریطة في

  بین ما انحداراتھا تتراوح الجنوب،
 قابلة أراضي وھي )صخریة كتل-

-4 بین ما تتراوح انحداراتھا الغربیة،
 نتطلب أنھا إال البنایات تتحمل أراض

  

 محیطھ البواقي أم لوالیة الغربیة،
 تقریبا أراض على  )طین-طمي 
 معرضة المنطقة ألن ، األمطار ومیاه

 رغیس سیدي جبل تكتل في والمتمثلة
 في جدا ضعیف بانحدار المناطق

 ھذه إستغالل ویمكن البحري والكلس
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المصدر                                                                                  الخریطة الطوبوغرافیة 

 اختبار لغرض للبناءات التربة تحمل قوة تحدید في
والتركیب الجیولوجیة الطبیعة على أساسا یعتمد الجیوتقني لألرض
في المحددة المناطق خالل البناء، ومن لنمط الالزمة

   

الجنوب، و الشرق في جلھا تتوزع السائدة، وھي  :للبناء
 -جالمید -حصى -حجارة -طمي -طین( من مكونة

  .البنایات

الغربیة، الجنوبیة الجھة في توجد: للبناء الصالحیة 
أراض وھي الجیري والكلس الكریتاسي الكلس من مشكلة

   : منھا للتدخل طرق

  . األمطار میاه منھا وخاصة المیاه صرف عملیة لتسھیل

  األساسات

الغربیة، الجنوبیة الجھة في ھذه تنتشر: للبناء الصالحیة
 ( الرابع الزمن تكونات من مشكلة وھي للتعمیر،

ومیاه المستعملة المیاه كصرف تسییر بعملیات تدخل

والمتمثلة بالشمال المتواجدة المساحات تغطي: للبناء 
المناطق ھذه وتتمیز الغربیة الجھة في طولي شكل على

والكلس الكلس من مشكلة وصخورھا الشمال في 
  المحاجر طریقة عن الحصى كاستغالل أخرى

الخریطة الطوبوغرافیة  :2خریطة  :الشكل 

  :الجیوتقنیة - 2-2

في عام متغیر تعتبر  
الجیوتقني لألرض التحلیل

الالزمة اإلجراءات اتخاذ
 : مایلي یظھر البواقي

للبناء الصالحة المناطق -
مكونة صخورھا ، ) 0-12(

البنایات مختلف لتحمل

 المتوسطة المناطق -
مشكلة صخورھا 12%

طرق عدة وتفرض تكالیف

لتسھیل السطح تسویة*

األساسات أعمدة تعمیق*

الصالحیة ضعیفة المناطق-
للتعمیر، الصالحة باألراضي

تدخل یتطلب مما منبسطة
  .للغمر

 صالحة غیر المناطق
على الممتدة والمساحات

 قوى وانحدار الغرب
أخرى ألغراض المناطق



 

 

  

  2008المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر 

 إلى باإلضافة السكنات و التجھیزات

 معدل یبمغ حیث صیفا وحار جاف
درجة  40الى  20بینما یتراوح معدل درجة الحرارة مابین 
  .اكتوبر الى مارس 

 باردة ریاح ھي و ، غربي شمالي
 في خصوصا السنة في یوم 35 

حیث تیجیا ااستر موقعا تحتل البواقي
 بأرضیة تتمیز المدینة أن كما،  
 الجھة من رغیس سیدي كجبل العوائق الطبیعیة
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المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  :المصدر              الخریطة الجیوتقنیة لمدینة ام البواقي 

التجھیزات مختلف تموضع في كبرى بأھمیة تحضى المناخیة
  . بالخصوص

جاف شتاء وممطر بارد جاف شبھ قاري بمناخ البواقي
بینما یتراوح معدل درجة الحرارة مابین ملم  400الى  200ن 

اكتوبر الى مارس درجة مئویة من  25الى  8مئویة من اقریل الى سبتمبر  وما بین 

شمالي و شمالي اتجاه ذات ریاح الشتاء في :الریاح من 
 35بمعدل السیروكو نوع من جافة ریاح الصیف في

   .سبتمبر ، أوت

البواقي أم مدینة أن نستنتج الطبیعیة سةارالد في ذكره
 32رقم  والوالئي 10رقم الوطني ھامین طریقین

العوائق الطبیعیة بعض وجود إلى معظمھا باإلضافة

                   

الخریطة الجیوتقنیة لمدینة ام البواقي  3الخریطة 

  1: المناخ -3

المناخیة العوامل دراسة إن
بالخصوص الخضراءالمساحات 

البواقي أم بلدیة تتمیز
ن بی ما السنوي التساقط

مئویة من اقریل الى سبتمبر  وما بین 

 نوعین المنطقة تعرف
في السرعة و متغیرة و

أوت ، جویلیة :األشھر

  

  :نتیجة 

ذكره سبق ما خالل من  
طریقین بین تقاطع نقطة تعد

معظمھا باإلضافة في للتعمیر صالحة

1
  محطة االرصاد الجویة   
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 أو نياالعمر بالتوسع تسمح ال التي الجھة الجنوبیة من العالي الضغط ذو الكھربائي والخط الشمالیة
   .والغربیة الشرقیة الجھتین من إال الصناعي

   II- للمدینة العمرانیة الدراسة :  

  1: العمراني التطور مراحل -1

 للمدینة الحضریة األنسجة مختلف توسع إتجاھات كیفیة إبراز في فعال دور لھ العمراني التطور دراسة إن
 التوسع في المتحكمة والعوامل نشأتھا منذ المنطقة بھا مرت التى الفترات بدقة جمیع یوضح وھذا

  :العمراني

  : مراحل بعدة العمراني تطورھا في البواقي أم مدینة مرت

  : 1920الى  1896من : األولى المرحلة- 1-1

                     السائد النمط أن كما للمدینة، عشوائي بتطور المرحلة ھذه تمیزت   

    

 یخص إقامة الذي االستعماري النسیج ھو بالعمران الخاص 
 التركز ویخص التقلیدي النمط ذلك وبمقابل الفرنسیین، المعمرین

 بمحاذاة نواة للمدینة أول تظھر وھنا الجزائریین بإقامة الخاص
 المركز بناء من االنتھاء تم حیث ، 10رقم الوطني الطریق

 مدرستین :التالیة  بالمرافق المزود 1902 سنة االستعماري
 المركز، متوسطة نافورة الحدیدیة، السكة محطة كنیسة، ابتدائیتین،

مدینة أم    ب المساحة وتقدر ساكن 65 0حوالي المركز یضم كان حیث

 وعسكریة، أمنیة أغراض أجل من وھذا إداري مركز على هتوفر إلى إضافة ھكتار 34 1902البواقي بدایة سنة 
   .القرمید من والسقف الحجارة من المساكن وكانت

  

  

  

              

  

  : 1953الى  1921: الثانیة المرحلة- 1-2

 وذلك الشرقیة الناحیة من العمراني التوسع اتجاه كان حیث الفوضوي النسیج ظھر المرحلة ھذه في  
 ظھرت الفترة نفس وفي الجنوبیة بالدشرة یسمى وكان الفوضویة القصدیریة سكاني للمساكن تجمع بظھور
 2اإلستعماریة النواة وفوق العسكري المركز موقعھا جنوب كان التي الشمالیة الدشرة

  

                                                           
1
  90ص  2013جامعة ام البواقي .ذكرة لنیل شھادة مھندس دولة في تسییر التقنیات الحضریة زمار محمد سمیر و زایدي الیاس م  

2
  90ص  2013جامعة ام البواقي .زمار محمد سمیر و زایدي الیاس مذكرة لنیل شھادة مھندس دولة في تسییر التقنیات الحضریة  

مدینة أم البواقي بدایة سنة .): 3.)(.2(.الصورتان

1902  

    www.canrobert.dz   2017:  المصدر 



 

 

 الشرق نحو حالیا 10 رقم الوطني
 وتم الجنوب نحو العمراني التطور
 ،1974 سنة للتقسیم اإلداري تبعا

   .نسمة 15128 ب

 استثمارات عدة ظھور مع الفترة 
 إثر وعلى)  1980  1984 ( األول

 اللذان المكي حیحي وحي النصر
 یشكل الذي بوالعید بن مصطفى حي

 امتداد على المدینة توسع إلى أدى
 217 : ب تقدر المبنیةالمساحة 

                                                           
 قسنطینة منتوري جامعة البواقي، أم والیة مجال 
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  : 1973الى  1954 : 

الوطني الطریق طول على اتطور البواقي أم مدینة عرفت
التطور اتجھ كما ارغیس، سیدي بجبل الشمال نحو وتحدیدا

تبعا والیة إلى البواقي أم ترقیة

ب السكان عدد قدر و ھكتار 79 ب المرحلة ھذه في

  1: 1987الى  1974 : 

 ھذه تزامنت حیث الوالیة، عاصمة مقر إلى البواقي
األول الخماسي والمخطط ) 1974 1977  ( الثاني المخطط الرباعي

النصر حي : منھا ونذكر كلیا جدیدة أحیاء ظھور االستثماریة تم
حي إلى باإلضافة ZHUN (الجدیدة  الحضریة السكنیة

أدى ھذا وكل ،) المدینة داخل الجماعیة السكنیة المناطق
المساحة  أصبحت المرحلة ھذه وخالل . الشرق نحو 10 

  .نسمة 34257 : ـب سكانھا

                   
 تنظیم في الطرق و الحضریة الشبكات دور اإلقلیمیة التھیئة في ماجیستیر شھادة

  على التوالي 1974و  1954سنة مدینة أم البواقي ): 5)(..4(..الصورتان

 www.canrobert.dz   2017:  المصدر 

:الثالثة المرحلة - 1-3

عرفت المرحلة ھذه في  
وتحدیدا قسنطینة باتجاه

في مساحتھا بلغت حیث

  

  

  

:الرابعة المرحلة - 1-4

البواقي أم مدینة ارتقاء بعد  
المخطط الرباعي منھا
االستثماریة تم البرامج ھذه

السكنیة المنطقة یشكالن
المناطق من كبیرة مساحة

 10رقم الوطني الطریق
سكانھا عدد وقدر ھكتار

1
شھادة لنیل مذكرة سھام، عزباوي  

  ص ، 2005

  



 

 

 للمدینة العمراني التوسع وظل التعمیر،
 تمیزت الفترة ھذه أن كما ، الغربیة
   1990 سنة نسمة 47046 إلى 1988 

 ، الحدیقة ، النسیم : منھا نذكر والتي
 العمراني النمو في ساھمت التجمعات

 قدر و 1998 سنة المدینة سكان عدد
 ، ساكن 53894 :ب قدرت و 2000 

 والتي ) 1999  1990 ( السنویة
 ، السعید بوعزیز ، الشروق ، النصر

 ، 2+1تاكوفت  ، الھالل اإلبراھیمي ،
 وھذا بمحاذاة الجامعي المركز قرب

 التوسع في المدینة بدأت و الجماعیة
 الجنوبیة المنطقة الى االدارات مراكز
 زیادة على ستعمل حتما التي ماكوماداس،

 المدینة أخذت الحدیدیة السكة عائق

                                                           
  ، 2010 رن ا العم و المعماریة

   1983إلى غایة سنة مدینة أم البواقي .): 

2017   www.canrobert.dz    
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  : 2005الى  1988من  : الخامسة

التعمیر، مخططات على یعتمد الذي الحدیث النسیج 
الغربیة و الشرقیة الجھتین من 10 رقم الوطني طول الطریق

 1988سنة في نسمة 34257 ارتفع من حیث السكان

والتي الجدیدة التحصیصات من بالكثیر الفترة ھذه في
التجمعات ھذه وكل .الحریة ، البستان ، االستقالل اآلفاق،

عدد زاد كما ھكتار 217 ب تقدر المبنیة أصبحت المساحة
 2000سنة السكان لعدد معتبرة سجلت زیادة كما ، نسمة

السنویة المخططات و البرامج االستثماریة تطبیق مع الزیادة
النصر :التحصیصات التالیة في ھذا ویتجلى للمدینة 

اإلبراھیمي ، البشیر ، حمزة 2+1السعادة  ، عداد ، عافري
قرب أخرى وتحصیصات لخضر محمد حي تحصیصات

 1 

  :االن الى 2005 من السادسة

الجماعیة خاصة السكنیة السیاسة من بالمدینة االھتمام
مراكز تحویل و التكوین معاھد و مدارس و ھیاكل قاعدیة

ماكوماداس، العمراني سكنیة كالقطب مشاریع استقبال
عائق وجود االراضي و استنفاذ بعد و ، المنطقة ھذه 
  2.للمدینة  الغربیة و الجنوبیة الشرقیة االطراف

                   
المعماریة الھندسة في الماجستیر شھادة نیل مذكرة البواقي أم حالة السكن أزمة و الحضري

  2008المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر 

.): 6(.ة الصور

2017:  المصدر 
  

الخامسة المرحلة -1-5

 الفترة ھذه في ظھر  
طول الطریق على ممتدا

السكان لعدد واضح بارتفاع

في المدینة استفادت كما
اآلفاق، ، 2 االمل 1 األمل

أصبحت المساحة حیث ، للمدینة
نسمة 47046 ب عدده
الزیادة ھذه تزامنت حیث

 السكني القطاع تخص
عافري ، الحراكتة ملكة

تحصیصات إلى باإلضافة
11رقم الوطني الطریق

السادسة المرحلة - 1-6

االھتمام زاد المرحلة ھذه في
ھیاكل قاعدیة بانشاء جنوبا

استقبال أجل من للمدینة
 الى توجھھم و السكان
االطراف نحو بالتوسع

  

  

  

  

  

1
الحضري ،النمو فاطمة دحدوح:1 . 

2
المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر   
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العمراني  التوسع مراحل تبین حیث 2016 غایة الى 1984 سنة من المدینة لتطور الصناعیة باالقمار صور یلي ما في
 : البواقي ام لمدینة

  

  

   

   

  

  

  

  1984سنة   1995سنة 

2008سنة  2016سنة    

  تبین تبین تطور المجال العمراني لمدینة ام البواقي  7صورة

 planet explorer beta :الصدر 



 

 

  

  1920 /1898              

  1921/1953    

    

                                                           

 تبین مراحل التطور العمراني لمدینة ام البواقي 
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  1954/1973  

  1974/1987  

  

  : البواقي ام لمدینة المھیكلة

  : وھي لھا مھیكلة رئیسیة محاور

  .)قسنطینة -البواقي أم -البیضاء عین( الخطي
  ) البواقي أم -خنشلة( بین الرابط
  .)البواقي أم -ببوش عین( بین الرابط

 1.بومدین ھواري الرئیسي الشارع یمثل

                   
  2008مخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر 

تبین مراحل التطور العمراني لمدینة ام البواقي  4خریطة رقم 

  1988/2000  

  2000/2016  

  

  

المھیكلة المحاور -2

محاور بأربع المدینة تمیزت

 الخطي المحور
 الرابط المحور
 الرابط المحور
 یمثل الذي المحور

  

ال
مخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر 



 

 

  

  المحاور المھیكلة للمدینة                              المصدر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر

أساسا  وتتركز المدینة مساكن إجمالي
 وعدد قرمید من بأسقف وتتمیز االستعماریة،
  .والكیرباء لمشرب الصالح والماء

جمیع  في النمط ھذا وینتشر المدینة
 خارجي بمظھر النمط ھذا ویتمیز

 أخرى حاالت في القرمید ومن األحیان

 خیرات وذات مشترك مدخل لھا
 إجمالي من % 48.96بنسبة مسكن
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المحاور المھیكلة للمدینة                              المصدر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر

  1السكنیة

  : أھمھا أنماط أربع البواقي

   :التقلیدي

إجمالي من 3.83 % بنسبة مسكن 410 النمط ھذا في
االستعماریة، الفترة إلى نشأتھا تاریخ یعود مساكن وھي

(R+1 والماء الصحي الصرف شبكات على تتوفر كما

 :  

المدینة مساكن إجمالي من %42.84ب النمط ھذا في
ویتمیز ، المساكن فیھ تنعدم الذي السابع القطاع عدا ما عالیھ

األحیان أغلب في اإلسمنت من أسقفھ أن كما جدا معماریة بسیطة
  الطابق األرضي تتعدى

 :  

لھا الشقق من مجموعة تضم الطوابق متعددة مساكن
مسكن 5227 ب النمط ھذا مساكن عدد یقدر باإلسمنت

                   
  مدیریة السكن لوالیة ام البواقي 

المحاور المھیكلة للمدینة                              المصدر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر 5خریطة رقم 

  :السكن  -3

السكنیة األنماط - 3-1

البواقي أم مدینة في ونمیز

 التقلیدي النمط

في المساكن عدد یقدر
وھي األول القطاع في

.(R+1←R)الطوابق 

 العادي النمط 

في المساكن عدد یقدر :
عالیھ بنسب القطاعات

معماریة بسیطة وھندسة
تتعدى ال مساكنھ ومعظم

  العمارة نمط 

مساكن عن عبارة ھي : 
باإلسمنت وأسقف مبنیة

     المدینة مساكن

  

  

1
مدیریة السكن لوالیة ام البواقي   
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  الفیال نمط:   

 بھندسة وتتمیز المدینة مساكن إجمالي من %4.36 بنسبة مسكن 465 النمط ھذا في المساكن عدد یقدر
 (R+1) ← 2+R من األحیان أغلب في طوابق وعدد وجذاب متناسق خارجي ومظھر راقیة معماریة
  .الترتیب على والخامس والثالث والسادس الثاني بالقطاع أساسا وینتشر

  1:أنواع السكن  - 3-2

  :المساكن من التالیة األنواع تضم البواقي أم مدینة بأن وجدنا المیداني بحثنا خالل من

   :الفردي السكن -1- 3-2

 الطوابق من بعدد ویتمیز المدینة مساكن إجمالي من %58.04 نسبتھ ما المساكن من النوع ھذا یشكل
(R+1←R) یندرج ضمنھ :  

 والتي االستعمار دخول عند العمراني التشكیل على طرأت التي التشوھات رغم  :التقلیدي النمط 
 بھندستھ التقلیدي المنزل یبقى ھذا رغم لكن ، جدیدة طرق وشق األوروبي النمطذات  البنایات في تتمثل
   .الدراسة مجال في وجوده یؤكد مازال

 وھي المدینة ومركز الشمالیة المنطقة في بكثرة یتركز والذي البناء، من النمط ھذا على المدینة تتوفر   
 من بأسقف وتتمیز تقلیدیة بناء بمواد مبنیة االستعماریة، الفترة إلى تاریخھا یعود التي مساكن الجزائریین

   RDC وR+1الطوابق  عدد ، القرمید

 مساكنھ بناء مجال لھ یكن لم المدینة إلى المعمر دخول عند:)االستعماریة النواة( األوروبي النمط 
 تم حیث المنطقة في المعمرین تركز على ساعد مما الفالحیة األراضي على لتوفر المنطقة ونظرا فیھا،
 مجموعة ھي بالتالي المعمرین و مساكن وبعض عسكریة بھیئة إداریة والممثل للمدینة مركز أول تعیین

   10 رقم الوطني الطریق بمحاذاة المدینة مركز مستوى على تتواجد التي السكنات
 المصالح طرف من بدراسة المتشكلة السكنات ھي  : التحصیصات في المتمثل و الحدیث النمط 

 بنایات تمثل وھي الربط، وحجر المسلحة الخرسانة من فھي المستعملة البناء أما مواد المختصة، العمرانیة
   .حسنة فھي السكنات لھذه الفیزیائیة الحالة أما وممكن أكثر، مستویات ثالث على حدیثة

   

  نمط مسكن حدیث في مركز المدینة  :8صورة رقم 

  التقاط الطالبة  :المصدر

  

                                                           
مدیریة السكن لوالیة ام البواقي  
1
  



 

 

 إلى التوجھ نحو الدولة سیاسة ضمن
 ، مشترك مدخل لھا ، الطوابق متعددة
 إجمالي من % 38,22 بنسبة المدینة

 و الشمالیة و الجنوبیة الجھة في

  

 ضعیفة بنسبة متواجد وھو خاص،

  

  مدیریة البناء و التعمیر  :المصدر                                 
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   : الجماعي السكن

ضمن 1975 سنة خالل السكن من النوع ھذا دخل قد و
متعددة مساكن عن عبارة ھي و الجدیدة الحضریة السكنیة

المدینة من مختلفة مناطق عبر یتواجد ، باإلسمنت
 خاصة  R+ 5 و +R 4بین  العمارات یتراوح ارتفاع

 

  توضح نمط للسكن في مركز المدینة 

  

  :جماعي النصف السكن

خاص، مدخل لھ فیھا مسكن كل ، طابقین ذات مباني ھي
   .الجنوبیة 

                                        توضح انواع السكنات لمدینة ام البواقي               

السكن -2- 3-2

و :)الجماعي( العمارة
السكنیة سیاسة المناطق

باإلسمنت جدران مبنیة ذات
یتراوح ارتفاع و ، المساكن
   .الشرقیة

توضح نمط للسكن في مركز المدینة  10- 9صورة رقم 

  التقاط الطالبة  :المصدر 

السكن  -3- 3-2

ھي :جماعي النصف •
 بالجھة  ) 3,77%جدا

توضح انواع السكنات لمدینة ام البواقي                6خریطة رقم 

  

  



 

 

الحركیة  تنشیط في أساسي عامل 

التجیهزات   من أنواع عدة على تحتوي

خصوصا  التالمیذ فئة وفي البالد،

عدد  ازدیاد في وتجسد االستقالل، 

  . البواقي أم مدینة اهب مرت التي 

  .حجرة 318ىعل تحتوي ابتدائیة

  حجرة 200 تضم حیث اكمالیة

  .تلمیذ 

تقدر  إجمالیة بطاقة المهني للتكوین

الوالیة  على المؤثر الجامعي القطب

  .هكتار 16 
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 وهي للسكان خدمات تقدم التي التحتیة البني من جملة

تحتوي المدن من كغیرها البواقي أم ومدینة المدینة،

  1: التعلیمیة

البالد، تنمیة مشاریع لنجاح األساسیة القاعدة التعلیمیة

 منذ القطاع لهذا خاصة أهمیة السلطات أولت األهمیة

 التنمویة أو السكانیة، سواء المراحل من العدید عبر

ابتدائیة مدرسة 35البواقي أم مدینة تضم : )االبتدائي یم

اكمالیة 11 على البواقي أم مدینة تحتوي : ) المتوسط التعلیم

 4192 تظم ثانویات 5 بیا یتواجد البواقي أم مدینة

للتكوین مؤسسات أربع على البواقي أم مدینة تتوفر : والمهني

القطب في جسدت بالغة بأهمیة العالي التعلیم یحظى

 ب مقدرة مساحة على أنجز ،فقد بالمنطقة التجهیزات

  مهیدي بن العربي

google image  

                   
  مدیریة التجھیزات لوالیة ام البواقي 

  : التجھیزات -4

جملة التجهیزات تعتبر

المدینة، داخلالوظیفیة  

  : یلي فیما موضحة

التعلیمیة التجھیزات -4-1

التعلیمیة التجهیزات تعد  

األهمیة من هذه وانطالقا

عبر التعلیمیة المؤسسات

یمالتعل( األول الطور -

التعلیم( الثاني الطور -

مدینة : الثانوي المستوى -

والمهني التقني التعلیم -

  طالب  1400ب 

یحظى : العالي التعلیم -

التجهیزات أهم من فهو ككل،

العربي جامعة:  11رقم  الصورة

 google image :المصدر 

1
مدیریة التجھیزات لوالیة ام البواقي   



 

 

أهداف  من فالصحة الحضریة، للحیاة

المدینة  في الصحیة القاعدیة المنشآت

 في كبیرا ر ا دو الصحیة التجهیزات

 والتخصصات األخیرة هذه تقدمها

 م 15000 ب همساحت تقدر1995

  م18000 ب همساحت تقدر 1954

  م . 6275 ب همساحت 

  م 4263

 م

  . العسكري
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  : الصحیة

للحیاة األساسیة الدعائم احد المدینة داخل الصحیة

المنشآت إلى وسنتطرق .المجتمع أفراد لدى واالقتصادي

التجهیزات تلعب كما العالج وقاعات والمستشفیات العیادات

تقدمها التي الخدمات خالل من وذلك وسیاساتها المدینة،

  : من البواقي أم بمدینة الصحي

1995في الطبیة خدماتو بتقدیم المستشفى بدأ :بوضیاف

1954 سنة الصحیة خدماتو بتقدیم بدأ :)سینا ابن 

 تقدر 1996 سنة هخدمات بتقدیم بدأ : عمیرات سلیمان

4263بمساحة الشرقیة الشمالیة الجیة في تقع : نصر

م1979 5000مساحة  مترمربع،افتتح .  sonatiba

  .-ماكوماداس– البواقي أم الجواریة صحةلل االستشفائیة

 

  سینا ابن( القدیم المستشفى

google image  

  :واألمنیة اإلداریة

  التجھیزات االمنیة 

العسكري والمقر الشرطة مراكز  و الوالئي األمنعدة تجهیزات منها 

  :اإلداریة

الصحیة تاالتجھیز -4-2

الصحیة التجھیزات تعتبر   

واالقتصادي االجتماعي التطور

العیادات في تتمثل ،وهي

المدینة، نفوذ مجال تحدید

  .الموجودة بها

الصحي القطاع ویتكون

 بوضیاف محمد مستشفى

9  

 القدیم المستشفى )

 سلیمان الوالدة عیادة

 نصر مستوصف عیادة

sonatiba: عیادة مستوصف 

 االستشفائیة المؤسسة

المستشفى 12صورة رقم 

google image :المصدر 

اإلداریة التجھیزات -4-3

التجھیزات االمنیة  -1- 4-3

عدة تجهیزات منها  تتواجد بها

اإلداریة التجھیزات -2- 4-3



 

 

 المھیكلة المرافق أھم من تعد و ، 
 مساحة تقدر ، المدینة خارج و داخل

 و ، للتجھیزات المخصصة المساحة
 مستوى على المدینة بوسط و .للمدینة

 العلمي التسلیة مركز مكتبة المطالعة العمومیة،

 أو العدد حیث من سواء كبیر نقص

  . و الزائرین 
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 الخدمات و اإلداریة التجھیزات من كبیر عدد على
داخل العالقات تنظیم و الحضریة الھیكلة في دورا كما تلعب

المساحة إجمالي من % 9,98 بنسبة ھكتار أي 32,34 
للمدینة آخر یعتبر مركز الذي )اإلداري الحي( المدینة

101  

   

  2018سنة  البواقي مقر والیة ام

  

  : الثقافیة

مكتبة المطالعة العمومیة، باب،الش دار لثقافة،ا دار : على البواقي

نقص تعاني المدینة أن إال المرافق بعض من وجود 

و الزائرین  السكان حاجیات تلبي ال الموجودة افق أن المر

    

                   

على الوظائف ھذه تشتمل
كما تلعب ، مدینة لمجال

 32,34ب التجھیزات ھذه
المدینة جنوب خاصة تتركز

10رقم الوطني الطریق

مقر والیة ام12 :صورة رقم 

  التقاط الطالبة  :المصدر 

الثقافیة التجھیزات -4-4

البواقي أم مدینة تتوفر

 ،بالرغمالشباب ومبیت

أن المر حیث التسییر مستوى

  دار الثقافة 13صورة 

  التقاط الطالبة المصدر 

1
  نفس المرجع السابق   



 

 

  . متفرج

 الریاضة قاعة السلة، كرة الطائرة، 

34 

  : الروحیة

  : ىلع البواقي أم مدینة تحتوي حیث كبیرة میة

   . الشهداء ومقبرة مسیحیة مقبرة بینها

  االنجاز طور في 2منها

   

  2018المصدر التقاط الطالبة            المسجد العتیق

  :والترفیھیة الریاضیة

  : في تتمثل المرافق من العدید

متفرج . 600استیعاب وطاقة  م200 مساحة ذو حسونة

 كرة الید، كرة ملعب على یحتوي م 2600مساحتو

  ( .مجهزتین غیر عمومیتین وحدیقتین

   

الروحیة التجھیزات -4-5

میةهأ ذات المرافق ذهه

 4 بینها من مقابر

 13منها مساجد

  

المسجد العتیق 13صورة رقم 

الریاضیة التجھیزات - 4-6

العدید على المدینة تتوفر

 -حسونة زرداني ملعب

 -مساحتو ریاضي مركب

  عمومیة وساحة

 -وحدیقتین الشباب دار
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  2018 دار الشباب سخنون الشریفصورة  :شكل رقم 

  

  التجھیزات التجاریة - 4-7

 توفیر في للسكان یقدمھ لما نظرا الحضر المجال دینامیكیة في التحكم في بارزا دورا التجاري القطاع یمثل
 الذي الفعال للدور ونظرا والسلع، الزبائن وحركة المجال تنظیم على یعمل وكذلك اإلستھالكیة، المواد
  .المدینة في أساسیة وظیفة یعتبر القطاع ھذا یلعبھ

 المدینة یمیز ما و 2016 سنة أواخر تجاري محل 3530 حوالي بالمدینة التجاریة المحالت عدد بلغ
  المغازات  نوع من الغذائیة للمواد التجاریة انتشار المحالت مؤخرا

  

 التجاریة المرافق و التجھیزات تتوزع و ، تجاري محل 2950 حوالي عددھا بلغ :التجاریة  المحالت 
 الخدمة ومستوى والنوعي والحرفي التجاري النشاط أساس على قسمت حیث فئات، )6 ( ستة على

  :التالي الجدول في الموضحة والطلب

تجارة   حرف  صناعة  النوع 
  بالتجزئة

تجارة 
  بالجملة

تصدیر و 
  استیراد 

  المجموع   خدمات

  2947  632  192  1221  140  14  748  العدد

التوزیع العام للمخالت التجاریة لمدینة ام البواقي المصدر مدیریة التخطیط و التھیئة : 1جدول رقم 
 DPATاالقلیمیة 

  1 :الكبرى التجاریة التجھیزات

  :في تتمثل العام للقطاع تابعة وھي ھكتار 16.17 :ب مساحتھا تقدر

 البلدي المذبح  
 ااألسبوعي السوق  
 الیومیة المغطاة السوق  
 المواشي سوق  
 02نفطال توزیع وحدة  
 snta الكبریت و التبغ شركة  
 الحبوب دیوان  
 لإلستھالك البیض إنتاج وحدة 

  

                                                           
  DPATمدیریة التخطیط و التھیئة االقلیمیة   1



 

 

  

  التجھیزات الموجودة بمدبنة ام البواقي المصدر مدیریة التجھیزات لوالیة ام البواقي 

 وهي وأخرى مدینة وبین المدینة داخل

 ألي مدینة، القیمة الممتمكات من

  أخرى ثالث و العموم ىلع جنوب

  : التالیة الطرق

وتوسع  نمو نتیجة "الخطي الشكل 

كمقر  جانبیه على رفق ا الم من عدد

باإلضافة  یومي بشكل المسافرین 
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التجھیزات الموجودة بمدبنة ام البواقي المصدر مدیریة التجھیزات لوالیة ام البواقي 

  1: البواقي أم لمدینة

داخل تنقل وسیلة كونها للمجال المهیكة المحاور 

من تعد كما المدینة نمو لخطة ممیزا شكال وتعطي

  :يیل كما المدینة 

 : األولیة

جنوب شمال اتجاه ذات كبیرة محاور و طرق أربع البواقي

الطرق في وتتمثل م 12 وعرضها كلم15.6. طولها ویبلغ

  : 10 رقم

" الحالي الشكل في الفضل وله المدینة في األساسي

  . كثیفة مرور بحركة ویتمیز الطریق هذا

  : بومدین

عدد لتموضع را نظ معتبرة مرور حركة تعرف التي

 من كبیر عدد تستقطب التي المسافرین محطة و

  . التجاریة

                   
مدیریة التخطیط و التھیئة العمرانیة 

التجھیزات الموجودة بمدبنة ام البواقي المصدر مدیریة التجھیزات لوالیة ام البواقي 07مخطط رقم 

  الشبكات -5

لمدینة الطرق شبكة - 5-1

 أهم من الطرق تعتبر

وتعطي األحیاء بین تربط

 داخل الطرق وتصنف

 األولیة الطرق

البواقي أم مدینة في نجد

ویبلغ غرب شرق باتجاه 

رقم الوطني الطریق *

األساسي المحور بمثابة یعد

هذا طول عمى المدینة

بومدین هواري نهج *

التي المحاور بین من یعد

و الشرطة ونزل الوالیة

التجاریة المحالت بعض إلى

مدیریة التخطیط و التھیئة العمرانیة 
1
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  32رقم الوطني الطریق * :

غالبا  تكون التي العمومیة التجهیزات إلى االفتقار نتیجة األول بالمحور مقارنة أهمیة أقل المحور یعدهذا

  الكثیفة  المرور حركة سبب

  :164 رقم الوالئي الطریق *

وظیفتها  فقدت التي الصناعیة المنطقة الشرقي جانبو على وضع تم ألنه السابقة الطرق من أهمیة اقل یعد

  تقریبا

  : )الثقیل وزنلل مخصص( االجتنابي الطریق*

مرور  ولتفادي الحضري للنسیج المكونة األخرى الطرق على الضغط تخفیف قصد الطریق هذا أنجز

 لسكان تتمتع وازعاج ضجیج من تصدره ما بسبب المدینة وسط الثقیل الوزن ذات والمركبات الشاحنات

 الذي 10رقم  الوطني الطریق خاصة مقبولة التهیئة من بدرجة البواقي أم بمدینة الرئیسیة المحاور كل

  1 . مستمرة تجدید عملیة یعرف

  

  

  

  

 الثانویة الطرق :  

المدینة  في هام جد دور لها المرور حركة تسییر و تنظیم في وتساهم المباني بین تفصل التي الطرق هي

  .األولیة بالطرق األحیاء مختلف وربط المدینة داخل التنقالت وتسییل توزیع في یتمثل

 الثالثیة الطرق  

طرف  من استغاللها بسبب ضعیفة مرور بحركة تتمیز ، السكنیة األحیاء داخل الحركة تضمن طرق هي

تتواجد   لها منفذ ال مسدودة طرق الطرق من الصنف بهذا یوجد كما فقط باألحیاء المقیمین السكان

 جیدة ولكن حالة في الثالثیة الطرق من قلیل عدد وجود لو المدینة یمیز ما ، القدیمة األحیاء في باألخص

 الجماعیة أو السكنات أحیاء كانت سواء متدهورة البواقي أم مدینة بأحیاء الثالثیة الطرق العموم على

                                                           
1
  المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر   
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بین  و بینها التمییز یمكن ال ترابیة  مسالك عن عبارة الطریق األحیاء بعض في بل الفردیة السكنات

  . الرصیف

  الحالة  الغرض  الطول   الطرق 

  جیدة  12  15.6  االولیة

  متوسطة  10  9.83  الثانویة

  سیئة  09  24.55  الثالثیة

  2016.البواقي أم لمدینة یماإلقل تییئة و التخطیط مدیریة : المصدر: البواقي أم بمدینة وحالتها الطرق 2جدول رقم 

  : الخضراء المساحات-6

 و لتثمینھا السلطات طرف من مھملة ولكن معتبرة خضراء مساحات على البواقي ام مدینة تحوي  
 الحي مستوى على المتواجدة االستقالل حدیقة في المساحات هھذ تتمثلو مصدر اقتصادي الى تحویلھا
 حضریة كحضیرة منھا جزء خصص حیث حضریة غابة وكذلك االستعماریة بالنواة وحدیقة االداري
 أشجار بوجود المدینة طرق بعض تتمیز الزیتون، كما أشجار غابة كذلك . للمدینة الشمالیة الغربیة بالجھة

  :حیث نجد في المدینة  المزروعة القطع من جدا قلیل عدد و الطرقات جوانب على التصفیف

 الحضریة الحضیرة :ب یسمى و واحد حضري متنزه بالمدینة یوجد :الحضریة المنتزھات 
 و مقاعد و أكشاك و اللعب مساحات على تحوي و ھكتار 18.743 : مساحتھا حوالي تقدر و الصنوبر

  .المشاة لحركة طرق
 36.70 :ب مجتمعة تقدرمساحتھا و أربعة عددھا و مھمة حضریة غابات بالمدینة یوجد :الغابات 

  . للشباب موجھة قدم كرة مالعب بھا یوجد و لالھمال معرضة ھي و ھكتار
 اإلسقالل حدیقة فھناك للمدینة المبني غیر االطار لمساحة بالنسبة جدا قلیلة ھي و : العامة الحدائق 
 الثانیة على و مربع م 25160 :ب مساحتھا تقدر و االداري الحي المستوى على معتبرة مساحةذات 

  .مربع م 2284 :مساحتھا ب قدرت و مصباح بلعقون الشھید ساحة تسمى و االستعماریة النواة مستوى
 على والثانیة حیحي المكي بحي االولى الساحة تقع حیث فقط، ساحات 3 ھناك: العامة الساحات 

البلدیة  لمبنى تابعة والثالثة البواقي ام لمدینة االذاعة مقر بمحاذاة ماكوماداس الجدیدة المدینة مستوى
 .ینار واسمھا

  

III - البواقي أم لمدینة اقتصادیة -السوسیو الدراسة:  

  :مراحل التطور السكاني  -1

 العوامل من مجموعة ذالك في ویتحكم ألخرى مرحلة من یختلف سكانیا تطورا البواقي أم مدینة عرفت
  :والمتغیرات

  1954 قبل : األولى المرحلة- 1-1
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 مرات 05 بحوالي تضاعف ثم ساكن ، 57 ب 1881سنة قدر حیث ، ضئیال المنطقة سكان عدد كان  
 نمو وتیرة استمرت الفترة ھذه وبعد % ،8,87قدره  سنوي بمعدل 1901 سنة ساكن 312إلى  وصل حیث

 عدد بلغ حتى  5.44% إلى  2,43% بین بین ما ما تراوحت حیث ، األولى من أقل بمعدالت السكان
 ھي الفترة ھذه في السكاني النمو على المؤثرة بین العوامل من و ، 1954 سنة في نسمة 2381 السكان
 و الفرنسي اإلحتالل ضد قامت الثورات التي و الحروب إلى باإلضافة ، القمعیة االستعماریة السیاسة
  .أوبئة و أمراض عدة انتشار

    1954-1966   الثانیة المرحلة- 1-2

 نمو بمعدل 1966 سنة نسمة 8989 إلى 1954 سنة نسمة 2381 من السكان عدد ارتفع الفترة ھذه في    
 من المدینة باتجاه الھجرة و النزوح إلى الواضح السكاني التزاید ھذا ویرجع ، 11,70%قدره  سنوي
 وتنصیبھا المعیشة ظروف وتوفیر المستعمر خروج بعد وخاصة المحیطة بھا، األریاف سكان طرف
   .الصالحیات كاملة كبلدیة

  1977  -  1966   الثالثة المرحلة- 1-3

 بمعدل 1977 سنة نسمة 25600 إلى 1966 سنة نسمة 8989 من السكان عدد تزاید المرحلة ھذه في   
 و التشیید و البناء مرحلة في الدخول و باالستقالل الفترة ھذه تمیزت حیث ، 8,22%قدره  سنوي نمو

 نسبة ارتفاع في ساھم مما 1974 سنة الوالیة مركز إلى المدینة استفادت منھا التي اإلداریة الترقیة خاصة
  .الھجرة

  -19771987  الرابعة المرحلة- 1-4

 بمعدل 1987 سنة نسمة 44199 إلى 1977 سنة نسمة 25600 من السكان عدد ارتفع الفترة ھذه خالل
 البرامج و المخططات من المدینة استفادة إلى الملحوظة الزیادة ھذه ترجعو ، 10,99%سنوي  نمو

 أدى مما ، الجدیدة التجھیزات و المرافق و االقتصادیة والمشاریع خالل االستثمارات من الوطنیة التنمویة
   .لألفراد مستقطبة منطقة أصبحت بالتالي و معیشیة حسنة ظروف و شغل مناصب خلق إلى

  1999  1987 :  الخامسة المرحلة- 1-5

 1999 سنة نسمة 58699 إلى 1987 سنة نسمة 44199 من السكان عدد بارتفاع المرحلة ھذه تمیزت  
 بالمراحل مقارنة للسكان السنوي التمو معدل في انخفاض یسجل و ، % 3,54 سنوي قدره نمو بمعدل
 باإلضافة النفوذ ألصحاب الشغل مناصب توفیر خالل من االقتصادیة للمدینة الظروف لتغیر نظرا السابقة

  .المجاورة المناطق طرف من إلى المدینة الریفي النزوح زیادة و المعیشة مستوى ارتفاع إلى

  

  201  1999 : 0 السادسة المرحلة-1-6     

 نسمة 69373 إلى وصل و 1999 سنة نسمة 58699 كان حیث % 1,86 بنسبة السكان عدد ارتفع
 من السكانیة للھجرة نظرا ھذا و ملحوظ تزاید عرفت الفترة ھذه أن المالحظ و . 010إحصائیات  حسب

 و تجاریة دینامیكیة قطاعات على المنطقة لتوفیر خاصة العمل و عن الحمایة البحث و المجاورة المناطق
   .الشرقیة الجھة في إداریة و خدماتیة

  2017 2010 : االخیرة المرحلة- 1-7



 

 

 2016 سنة لیرتفع و 72119 :ب
 ساعدت التي المدینة منھا استفادت

  

  الطالبة  معالجة+مونوغرایا الوالیة 

  :ساكن و ذلك لالسباب التالیة 

  .خدمات

 مشكلة خلق مما االحتیاجات تلبیة

  وعـــالمجم
64295 
62140 
62986 
67872 
69695 
65511 
52491 
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2017الي غایة 
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ب یقدر بما 2011 سنة الى نسمة 69373 من المدینة
استفادت التي السكنیة البرامج توفیر الى راجعة الزیادة وھذه
  .الیھا

مونوغرایا الوالیة المصدر                                                                  

ساكن و ذلك لالسباب التالیة  54253نالحظ ان منذ الترقیة االداریة زادت نسبة السكان حوالي 

  .الوالیة في األول اإلداري

خدمات و مرافق و سكن من الحضریة الحیاة ممیزات

 في عجز شبھ و بل ، كفایة عدم تعرف أصبحت الوقت
  

  : والنوعي

  اثــــاإلن  ورـــالذك
33230  31065  
31814  30326  
32348  30638  
34560  33312  
35193  34502  
32887  32624  
26403  26088  

1977 1987 1999 2008 2010 2011

الي غایة  1954تطور عدد السكان لمدینة ام البواقي من سنة 

المدینة السكان عدد ارتفع
وھذه نسمة 81339الى 

الیھا الھجرة على السكان

                                                                 : 01شكل رقم  

نالحظ ان منذ الترقیة االداریة زادت نسبة السكان حوالي 

اإلداري القطب اعتبارھا

ممیزات مختلف على توفرھا

الوقت مرور مع لكن و
  .سوء التسییر و اآلداء

والنوعي العمري التركیب-2

  الفئة العمریة 

  نـــالس
0-4  
5-9   

10-14  
15-19  
20-24  
25-29  
30-34  

2011 2017

تطور عدد السكان لمدینة ام البواقي من سنة 



 

 

41329 
36031 
33371 
28097 
21581 
14306 
11076 

9142 
7027 
4359 
3347 

654656 

  

  معالجة الطالبة+ 

-40000 -20000

اناث
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20722  20607  
17799  18232  
16505  16866  
13981  14116  
10922  10659  

6987  7319  
5435  5641  
4608  4534  
3584  3443  
2244  2115  
1608  1739  

330830  323826  

 2010المصدر مونوغرافیا الوالیة 

  

+ المصدر مونوغرافیا الوالیة                         ھـــــرم االعمـــــــــار

  للسكان اإلقتصادیة

   :اإلقتصادي

0 20000 40000

ذكور

20000 0

اناث

35-39  
40-44  
45-49  
50-54  
55-59  
60-64  
65-69  
70-74  
75-79  
80-84  
  فأكثر 85

  وعـــــالمجم
  

المصدر مونوغرافیا الوالیة : 3جدول رقم 

  

  االعمـــــــــارھـــــرم 

          

ھـــــرم االعمـــــــــار : 02شكل رقم 

  
 

اإلقتصادیة الخصائص -3

اإلقتصادي التركیب - 3-1
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 لمستوى نتاجا یعد لكونھ ذلك و األھمیة من كبیر جانب على للسكان اإلقتصادي التركیب دراسة تعد
 الحضري مجالھا تطور و المدینة نمو في رئیسیا عامال و جھة، من الحضریة في البیئة المعیشیة الظروف

  .المدینة  في العامة الخدمات مجال وإنشاء قتصادیة اإل التنمیة على مشاریع ذلك یؤثر و أخرى، جھة من

  یلي كما اإلقتصادي التركیب حسب البواقي أم مدینة سكان عدد یتوزع

اجمالي عدد   مدینة ام البواقي

السكان سنة 

2017  

  

  

81339  

  عدد المشتغلین

  

  النسبة          العدد

  

  

32414    39.85  

  عدد البطالین و الباحثین على شغل 

  

  النسبة  العدد

  

  

  48925  60.15  

  

  الصدر مدیریة التخطیط و البرمجة و متابعة المیزانیة  2017البواقي سنة  التركیب االقتصادي لسكان مدینة ام: 4جدول رقم 

سنة  15-64بین ما أعمارھم تتراوح الذین و العمل سن في األفراد مجموعة ھم و : النشطون السكان -
  :نسمة و ینقسمون الى 32414الى  2017سنة  عددھم في بلغ حیث

 :ب عددھم یقدر و اإلنتاج في یساھمون و فعال یشتغلون الذین األفراد ھم و : فعال النشطون السكان
  .المشتغلین  و النشطین إجمالي من %70.44بنسبة  نسمة22832

سنة  48925عددھم بلغ حیث ، عنھ الباحثین و المتعطلین و العمل على القادرین األفراد ھم و : البطالین
  من السكان  %60.15بنسبة  2017

  . المنزل ربات و الطلبة تمثل و فیھ الراغبة غیر و العمل على القادرة الفئة ھي و : العاملة غیر القوى

 سنة 17 من األقل عمر من ھم و العمل عن القادرین غیر األفراد ھم و : العمل عن الخارجون السكان
  . سنة 65 فوق الشیوخ باإلضافة إلى

  : الوظیفي التركیب - 3-2

  29.88 :%ب قدرت بنسبة 9509 :نحو القطاع ھذا في النشیطین عدد بلغ : الفالحة قطاع

عددھم  بلغ حیث بالمدینة النشطین و المشتغلین حیث من نسبة أكبر شكل قد و : التجارة و الخدمات قطاع
  38.8 :8ب نسبتھم قدرت حیث نسمة 12373 :حوالي

وصل  بتعداد أي ،% 21.92 :إلى القطاع بھذا المشتغلین نسبة وصلت : البناء و العمومیة األشغال قطاع
  نسمة  6975

  فرد 2965 :إلى وصل بتعداد ،% 9.32 :ب قدرت بنسبة ذلك و نسبة األقل الفئة تعتبر و : الصناعة
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  انجاز الطالبة + المصدر مدیریة التخطیط و البرمجة و متابعة المیزانیة : 03شكل رقم 

  

    

2017تقسیم النسبة حسب قطاع النشاط لمدینة ام البواقي سنة 

الفالحة 

الصناعة

البناء و االشغال العمومیة 

التجارة و الحدمات 
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  :خالصة

  

 لمدینة أم العمراني للمجال الراھنة بالوضعیة یتعلق الذي و الفصل ھذا عناصر لمختلف معالجتنا خالل من
  :یلي  ما نستخلص البواقي

من  مجموعة ھناك أن نستنتج ، البواقي أم بمدینة الموجودة االستخدامات و الوظائف لمختلف تحلیلنا بعد
تركز  على المدینة تتوفر حیث مجالھا، ھیكلة و تنظیم على انعكست و العمراني نموھا في أثرت الوظائف

 ( بھا المحیط المناطق سكان و سكانھا حاجیات تلبیة في تساھم التي اإلدارات و الخدمات من كبیر
  ،) البلدیات، الوالیات

مختلف  في بھا الوظیفي النفوذ مجال تأثیرأو خالل من ذلك نلمس إلیھا،و الجاذبة القوة نلمس ھنا و
مما  األفراد من كبیراً  عددا المدینة تستقطب حیث )اإلداریة الخدمات – التعلیم( منھا خاصة و المجاالت

  .حركیتھ و مجالھا دینامیكیة في یساھم

 1974قبل ( منھا األولى الزمنیة، المراحل مختلف عبر 10رقم الوطني الطریق امتداد على المدینة نمت -
  .سریعا نموا شھدت ) 1974 بعد ( األخیرة و بطيء النمو فیھا كان

نقطة  جعلھا الذي مھم إستراتیجي موقعا إقلیمھا ضمن الجغرافي موقعھا و البواقي أم مدینة موضع یتمیز
  الشرقیة الشمالیة الجھة في ملتقى و عبور

   . إداریة مدینة كونھا ینعكس الذي اإلدارة و الخدمات قطاع ھو بالمدینة السائد اإلقتصادي النشاط -

مجالھا  تسییر و تخطیط في تعاني أنھا إال حدیث للمدینة العمراني و المجالي التكوین أن من الرغم على
  .عناصره  مختلف من العمومي المجال مكونات في كبیر نقص و الحضري
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   مقدمة الفصل

بعد ان تطرقنا الى تقدیم مدینة ام البواقي من الناحیة الطبیعیة و البشریة وتقدیم احصائیات سكانیة و 

 . 2017سكنیة للمدینة سنة 

 –ماكوماداس  –ي یتمثل في القطب العمراني لذمجال الدراسة و ال نقوم بتحلیل ا الفصل االن في ھذ

من خالل الدراسة الطبیعیة و العمرانیة و       POS A + POS Bیشمل مخطط شغل االرض  اللذي

الحالیة لمنطقة الدراسة و التعرف على  السكانیة و االقتصادیة و االجتماعیة بھدف الوقوف على الوضغیة

  .واقع الدینامیكیة الحضریة في ھذا المجال 
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  التعریف بمجال الدراسة -1

البواقي من الجھة الغربیة  أمتوسع مدینة  منطقة   POS A + POS B األرضیمثل  مخططي شغل 
 وعاءمشتركة كمنطقة مھیئة واحدة و یمثالن اكبر  و ھما مكمالن لبعضھما البعض ویقومان بوظیقة

في مدینة ام البواقي و ھي تقع   LPAوالسكن الترقوي المدعم   LSPعقاري لطابع السكنات النساھمیة 
ھكتار في  75ھكتار حیث تشغل منھا  200الدي تقدر مساحتھ ب –ماكوماداس  –في القطب العمراني 

و قد تم تشیدھا في المخطط   B األرضخطط شغل ھكتار في م125و   A األرضمخطط شغل 
اكبر مشروع حضري  –ماكوماداس  –ویعتبر القطب العمراني  2009-2004الخماسي االول 

وھو مشغول من طرف   Aاستفادت منھ مدینة ام البواقي وقد تم اكمال انجاز مخطط شغل االرض 
نجاز وقد بلغت نسبة االنجاز بھ فھو في طور اال Bاما مخطط شغل االرض  2010السكان مند سنة 

بالمئة  65بالمئة وقد تم توزیع السكنات التساھمیة و الترقویة الني تم انجازھا بھ على السكان بنسبة 75
  .من السكنات في انتظار استكمال بناء السكنات االخرى و توزیعھا 

  1موقع مجال الدراسة  - 1-1
 POS A األرضلمخططي شغل   الوسطىالبواقي حیث یشغل المنطقة  یقع في الجھة الغربیة بمدینة ام

+POS B    ویشكل نقطة ربط تلتقي عندھا عدة محاور رئیسیة مھیكلة وھي:  
  10من الشمال الطریق الوطني رقم 
  نوفمبر و نھج ھواري بو مدین  01من الشرق و الشمال الشرقي الطریق 
 یة الجماركمن الجنوب الشرقي تحصیصات العافري و مفتش 
  32و  10من لجنوب و الغرب طریق جانبي یربط الطریقین الوطنیین رقم 

 

 

  

  

  

  

  

  

+  google eurth: المصدر                                                       A+Bمخطط موقع شغل االرض  08رقم مخطط
  معلجة الطالبة 

  

  

  

                                                           
 Urbaco 

1
  



 

بالنسبة للتضاریس تعتبر المنطقة دات طوبوغرافیة متجانسة حیث تفع على ارضیة منبسطة دات انحدار 
بالمئة بالتجاه الشمالي و الجنوبي للمدینة حیث ینحني 

م و 870حوالي  من الشمال نحو الجنوب كما تتواجد ھده المنطقة المستویة على ارتفاع متوسط الى
بالتالي یجعلھا موقعا جیدا للتعمیر فھده الطوبوغرافیا عد عامال ایجابیا في استخدام المجال بشكل عقالني 

     A+Bموضع شغل االرض 

تعتبر شبكة الطرق من اھم العناصر المھیكلة للمجال بحیث تلعب دورا اساسیا في تخطیط و تنظیم 
المدینة و الربط بین مختلف مكوناتھا الحضریة مما تساھم في تحقیق الوصولیة داخل و خارج االحیاء 
راریكیة منتظمة التي تعطي تنظیم حسن للتنقل 
السریع و خاصة ان المحاور الھیكلیة لھا ھي محاور رئیسیة تسمح بربط مجال الدراسة بباقي اجزاء 

بومدین الطریق  نھج ھواري 1954
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 1:موضع مجال الدراسة 

بالنسبة للتضاریس تعتبر المنطقة دات طوبوغرافیة متجانسة حیث تفع على ارضیة منبسطة دات انحدار 
بالمئة بالتجاه الشمالي و الجنوبي للمدینة حیث ینحني  3.5بالمئة و  2.5ضعیف ومنتظم بقدر المیل ب 

من الشمال نحو الجنوب كما تتواجد ھده المنطقة المستویة على ارتفاع متوسط الى
بالتالي یجعلھا موقعا جیدا للتعمیر فھده الطوبوغرافیا عد عامال ایجابیا في استخدام المجال بشكل عقالني 

 . و دون تبدیر للمساحات كما انھا تسمح بمد مختلف الشبكات

موضع شغل االرض : المصدر           A+Bموضع شغل االرض 

 : 2الطرقات في مجال الدراسة

تعتبر شبكة الطرق من اھم العناصر المھیكلة للمجال بحیث تلعب دورا اساسیا في تخطیط و تنظیم 
المدینة و الربط بین مختلف مكوناتھا الحضریة مما تساھم في تحقیق الوصولیة داخل و خارج االحیاء 

راریكیة منتظمة التي تعطي تنظیم حسن للتنقل السكنیة تمتاز منطقة الدراسة بشبكة طرق منظمة ذات ھی
السریع و خاصة ان المحاور الھیكلیة لھا ھي محاور رئیسیة تسمح بربط مجال الدراسة بباقي اجزاء 

1954نوفمبر  01طریق  10رقم  طنيالمدینة و تتمثل في الطریق الو
 :المزدوج ویمكن تصنیف الطرق في مجال الدراسة كما یلي 

 

 :طرق رئیسة و ھي كاالتي 4في مجال دراستنا ھناك 

 10الطریق الوطني رقم 
 1954نوفمبر 

  POS Bو  POS Aالطریق المزدوج الذي یربط بین 
                   

تقریر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  

 
موضع مجال الدراسة -1-2

بالنسبة للتضاریس تعتبر المنطقة دات طوبوغرافیة متجانسة حیث تفع على ارضیة منبسطة دات انحدار 
ضعیف ومنتظم بقدر المیل ب 

من الشمال نحو الجنوب كما تتواجد ھده المنطقة المستویة على ارتفاع متوسط الى
بالتالي یجعلھا موقعا جیدا للتعمیر فھده الطوبوغرافیا عد عامال ایجابیا في استخدام المجال بشكل عقالني 

و دون تبدیر للمساحات كما انھا تسمح بمد مختلف الشبكات

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

موضع شغل االرض 09رقم مخطط 

الطرقات في مجال الدراسة انواع -2

تعتبر شبكة الطرق من اھم العناصر المھیكلة للمجال بحیث تلعب دورا اساسیا في تخطیط و تنظیم 
المدینة و الربط بین مختلف مكوناتھا الحضریة مما تساھم في تحقیق الوصولیة داخل و خارج االحیاء 

السكنیة تمتاز منطقة الدراسة بشبكة طرق منظمة ذات ھی
السریع و خاصة ان المحاور الھیكلیة لھا ھي محاور رئیسیة تسمح بربط مجال الدراسة بباقي اجزاء 

المدینة و تتمثل في الطریق الو
المزدوج ویمكن تصنیف الطرق في مجال الدراسة كما یلي 

 :الطرق االولیة- 2-1

في مجال دراستنا ھناك 

  الطریق الوطني رقم
  نوفمبر  01طریق
  الطریق المزدوج الذي یربط بین

تقریر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر   
1
  

2
  نفس المرجع السابق   



 

ال ھي الطرق التي تربط بین الطرق الرئیسیة وتكون حركة المرور بھا اقل من الطرق الرئیسة في مج

 % 10ال دراستنا تمثل نسبتھا رق الثانویة و التجمعات السكنیة و في مج

معالجة +  googl eurth: المصدر                                                     

تتمثل أھمیة دراسة اإلطار المبني و اإلطار الغیر المبنى إلى معرفة الفراغات والجیوب الشاغرة 
المجودة على مستوى مجال الدراسة لتحدید نمط التدخل المناسب وحسب الدراسة لتحدید نمط التدخل 

ات كبیرة خاصة المناسب وحسب المخطط المبین لإلطار المبني واإلطار الغیر المبني نالحظ وجود فراغ
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 نھج ھواري بومدین

  :الطرق الثانویة 

ھي الطرق التي تربط بین الطرق الرئیسیة وتكون حركة المرور بھا اقل من الطرق الرئیسة في مج
  % .35والي دراستنا و تمثل نسبتھا ح

  :الطرق الثالثیة 

رق الثانویة و التجمعات السكنیة و في مجھي الطرق التي تربط بین الط

   

                                                     انواع الطرق
     

  :اإلطار المبني واإلطار الغیر المبني في مجال الدراسة 

تتمثل أھمیة دراسة اإلطار المبني و اإلطار الغیر المبنى إلى معرفة الفراغات والجیوب الشاغرة 
المجودة على مستوى مجال الدراسة لتحدید نمط التدخل المناسب وحسب الدراسة لتحدید نمط التدخل 

المناسب وحسب المخطط المبین لإلطار المبني واإلطار الغیر المبني نالحظ وجود فراغ
  . Bفي مخطط شغل األرض 

 

 نھج ھواري بومدین

الطرق الثانویة  - 2-2

ھي الطرق التي تربط بین الطرق الرئیسیة وتكون حركة المرور بھا اقل من الطرق الرئیسة في مج
دراستنا و تمثل نسبتھا ح

الطرق الثالثیة  - 2-3

ھي الطرق التي تربط بین الط 
 من طول الشبكة 

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

انواع الطرق 10رقم  مخطط:
  الطالبة 

اإلطار المبني واإلطار الغیر المبني في مجال الدراسة  -3

تتمثل أھمیة دراسة اإلطار المبني و اإلطار الغیر المبنى إلى معرفة الفراغات والجیوب الشاغرة   
المجودة على مستوى مجال الدراسة لتحدید نمط التدخل المناسب وحسب الدراسة لتحدید نمط التدخل 

المناسب وحسب المخطط المبین لإلطار المبني واإلطار الغیر المبني نالحظ وجود فراغ
في مخطط شغل األرض 

  

  

  

  



 

معالجة +  googl eurth: المصدر                             

معالجة +  google eurth: المصدر                                          
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                             POS A اإلطار المبني و اإلطار غیر مبني 

                                           POS Bاالطار المبني و االطار غیر مبني 

  :  Aالدراسة السكانیة والعمرانیة لمخطط شغل األرض 

 
  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اإلطار المبني و اإلطار غیر مبني  11رقم  مخطط
  الطالبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

االطار المبني و االطار غیر مبني  12رقم  مخطط
  الطالبة

 

الدراسة السكانیة والعمرانیة لمخطط شغل األرض  -4
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المدروسة  للمنطقة السكانیة المعطیات فمعرفة لذلك حضري، تدخل أي في ھام دور السكانیة للدراسة  
  .المستقبلیة وتطلعاتھم أفكارھم مع یتماشى و السكان واقع مع یتوافق تھیئة مخطط وضع أجل من ھام

 A :1 شغل االرض  مخطط : المساحة - 4-1
 البنایات تشغل حیث ھكتار، 63 : ب األرض شغل لمخطط اإلجمالیة المساحة تقدر - 4-2

 بنسبة ھكتار 23.98 والتجھیزات % 15.90 بنسبة أي ھكتار 10,02مساحة 
 یخص فیما أما ،% 46.03 بنسبة المبني الغیر ھكتار لإلطار 29 والباقي % 38.04

  .سكن 2520  ب فیقدر المساكن عدد
  2: السكانیة الكثافة - 4-3

وبذلك  ھكتار، 63 قدرھا مساحة على یتوزعون نسمة 12600 : ب رسة ا الد منطقة سكان عدد یقدر
في  الموجودة السكنات أغلب أن إلى رجع ا ھذا و ھكتار، / نسمة 200 الخام السكانیة كثافتھم تكون

 الجماعي النمط ذات المجال

  3:السكن  - 4-4
 المسكن شغل معدل(T.O.L.)  

 مقیاسا إلبراز یعتبر كما المساكن، عدد و السكان عدد بین النسبة ھو (T.O.L)المسكن  شغل معدل أما
 شيء فھذا یعتبر سكن، /فرد 6 الوطني المعدل من أقل فھو  سكن / فرد 5 : بـ یقدر و السكن أزمة حجم

  .المسكن  نوعیة و رفاھیة مستوى توضح التي األساسیة العناصر أحد ألنھ ایجابي

 للمنطقة السكنیة الممیزات:  

تم  وقد البسیطة الھندسیة بتصامیمھا الفترة تلك في ZHUN الجدیدة السكنیة المناطق سیاسة أتت لقد
 رت ا عما على للحصول اإلنجاز عملیة في وتجھیزه صنعھ المسبق المسلح اإلسمنت على اإلعتماد
 للمحالت خصص رت ا للعما األرضي الطابق أن كما+ , R+4 R 5)طوابق  05 إلى 04بارتفاع
  .مختلفة  ھندسیة بتصامیم VIILASفردیة  سكنات بناء وأیضا   التجاریة

 السكنیة الكثافة:  

تعطینا  التي السكنیة الكثافة عنصر رسة ا د بالضرورة یتطلب دقیقة بصورة السكن مشاكل تحدید إن
سیطرة  مدى یبرز الذي المؤشر السكنیة الكثافة تعتبر كما المجال، عبر المباني وتوزیع حالة عن صورة

 تقدر سكنیة بكثافة رسة ا الد منطقة األخرى تتمیز المجالیة اإلستخدامات مع بالموازة السكني اإلستخدام
 الكثافة أن على تنص والتي والتعمیر قوانین التھیئة مع مقارنة قریبة نجدھا منھ و ھكتار/مسكن 40 : ب

 رستنا ا د مجال إذن ھكتار، / مسكن 85 و60بین  محصورة تكون اإلجتماعیة للسكنات بالنسبة السكنیة
 متنوعة عمومیة فضاءات لتوفیر الخارجیة في التھیئة استغاللھا أجل من معتبرة مساحات على یحتوي ال

 .السكان  حاجیات مختلف لتلبي

  

 4:السكنات أنماط  

                                                           
1
  مدیریة التعمیر و البناء لوالیة ام البواقي   

2
  مدیریة السكن لوالیة ام البواقي   

3
  نفس المرجع السابق   

4
  مدیریة السكن لوالیة ام البواقي  



 

البناء  شكل صفات من مجموعة
 ھي و السكنیة، األنماط تصنیف

 منطقة تحتوي األسقف، و رن ا 

 خمسة إلى تصل حیث الطوابق،
 %.في  عالیة نسبة الجماعي النمط

للمدیریة  تابعة وھي  VILASنوع 
 الفردي نسبة النمط ویحتل مختلفة،

 في سنة العام ھذا من سنوات ثمانیة
 كعدم استغالل اإلھمال بعض من

 في موضحھو  كما مستواه على

  

       2018التقاط الطالبة 

  

إلى  إضافة السكنیة للمنطقة الحضري
فالفضاءات  ھذا من وبالرغم االلتقاء
 الھندسي الحضري و دورھا تؤدي

ما استنتجناه ومن خالل   واالرصفة والطرق وكل مایشملھا
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مجموعة عن یعبر الذي المعماري و الھندسي التنظیم
تصنیف في علیھا االعتماد یمكن التي رت ا المؤش بعض

 الجد بناء مادة المباني، ارتفاع الخارجي، المظھر
  . الفردي والنمط الجماعي النمط ھما على نمطین

الطوابق، المتعددة رت ا العما و البنایات تلك ھي : الجماعي
النمط ویحتل الواحدة، للعمارة سكن 10 إلى 8 یعادل 

15.87 %  
نوع  من سكنات 10 عددھا حدیثة سكنات وھي : 

مختلفة، ھندسیة بتصامیم تمتاز جیدة حالتھا DGSNالوطني 
  %0.03ب  تقدر الدراسة
:1  

ثمانیة قبل التطبیق منتھي جدید سكني برنامج ألنھ جیدة
من تعاني أنھا نجد لكن و ھذا، یومنا إلى اإلنجاز قید

على القمامة انتشار و  تجاریة محالت  المنجزة لوظیفتھ

  

التقاط الطالبة : صورتان رقم توضح انتشار القمامة بقرب المساكن                              المصدر 

   :الدراسة بمنطقة الحضري المجال على وتأثیرھا

الحضري الفضاء ھیكلة في فعال و أساسي دور العمومیة
االلتقاء و التجمع و للحیاة فضاء باعتبارھا داخلھا الحیاة
تؤدي وال معرفة غیر شاغرة مساحات عن عبارة الدراسة

واالرصفة والطرق وكل مایشملھاالفضاءات العمومیة تشمل الشورع 
  : من خالل الدراسة المیدانیة تم استخالص مایلي

  المنطقة ومساحة السكان لعدد بالنسبة المجال 

  دورھا تؤدي ال فھي لذا لھا مناسبة غیر

                   

 
التنظیم السكن بنمط نقصد

بعض ھناك الخارجي،
المظھر في عموما محصورة

على نمطین رسة ا الد

الجماعي النمط -
 ما أي  R+5طوابق 
15.87 تقدر الدراسة منطقة

 :الفردي النمط -
الوطني  لألمن العامة
الدراسة منطقة من قلیلة
 حالة المباني:

جیدة حالة في معظمھا  
قید یزال ال و  2009 

لوظیفتھ األرضي الطابق
  الصورتین

  

صورتان رقم توضح انتشار القمامة بقرب المساكن                              المصدر 

 
وتأثیرھا العمومیة الفضاءات

العمومیة للفضاءات إن  
الحیاة إطار و جودة تقییم

الدراسة بمنطقة العمومیة
الفضاءات العمومیة تشمل الشورع .والفني

من خالل الدراسة المیدانیة تم استخالص مایلي

 في قلیلة مساحة تشغل

غیر أماكن في وضعت

1
  الخرجة المیدانیة   



 

وتنظیم  تخطیط في أساسیا ر ا دو
األحیاء  وخارج داخل الوصولیة 

 تكون الحركة و المدینة جزاءأ بباقي

   :A األرض شغل

 بحیث كبیرة قطاعات إلى المجال

 بین للربط مخصصة المنطقة، داخل
 تدھور و الطرق تعبید من الضروریة

  

2018  

 1954 نوفمبر 1 الطریق على 
 و للتشجیر تفتقر أنھا حیث جیدة
القمامة،  بھا تنتشر مبلطة، غیر ) 

 شبھ رسة ا الد منطقة في رت ا السیا
  رت  ا العما أمام عشوائي 
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  البنایات مع شكلیة 

  وظیفیة غیر و معرفة غیر شاغرة

دو تلعب بحیث للمجال، المھیكلة العناصر أھم من
 تحقیق في یساھم مما الحضریة مكوناتھا مختلف

  یلي كما رسة ا الد مجال في تصنیف الطرق

بباقي سةراالد مجال تربط المھیكلة الرئیسیة الطرق
  : في 

 1945 :   

 :   

شغل ومخطط Bاألرض  شغل مخطط بین یفصل 

المجال تقسم و األولیة الطرق بین تربط طرق ھي الثانویة
  مھمة

داخل الثانویة للطرق الداعمة الداخلیة الطرق ھي الثالثیة
الضروریة للشروط تفتقر سیئة حالة في معظمھا السكنیة،

2018توضح طریق ثالثي غیر معبد المصدر التقاط الطالبة  صورة

 الموجود األرصفة أن نجد المیداني التحقیق خالل
جیدة إلى متوسطة حالة في الثانویة الطرق وأیضا ھواري بومدین

 )سیئة حالة في فمعضمھا الثالثیة بالطرق األرصفة
 ... ) .  

السیا مواقف أن الحظنا المیداني التحقیق بعدرت  ا 
بشكل تركن رت ا السیا أن كما متدھورة و حالة سیئة

 
 عالقة أي لھا توجد ال

شاغرة خارجیة فضاءات

  الطرقات شبكة . 

من الطرق شبكة تعتبر
مختلف بین والربط المدینة

تصنیف الطرق السكنیة یمكن

الطرق ھي : األولیة الطرق
 وتتمثل مھمة جد فیھا

: 1945نوفمبر 1 الطریق

 :بومدین ھواري نھج

 الذي المحول الطریق

الثانویة الطرق
مھمة فیھا الحركة تكون

الثالثیة الطرق
السكنیة، الوحدات مختلف

   . األرصفة

صورة: شكل رقم 

خالل مناألرصفة 
ھواري بومدین ونھج

األرصفة الحضري أما التأثیث
. ( ...التشجیر، غیاب

 السیا مواقف
حالة سیئة في وھي منعدمة،



 

 أو مجسدة غیر رتھا ا مم السكنیة،
  ،(...، المدارج

ھواري  بنھج الموجودة العمومیة
تلقى  لم أنھا إال الكبیرة ومساحتھا

عدم  بسبب وھذا یقصدونھا، ال السكان
یؤثر  مما الخضراء، والمساحات 

یؤدي  الذي للمجال باالنتماء إحساسھم
 للراحة المخصصة لألماكن تفتقر

 بحاجة فالمنطقة إذا الترفیھ، و لاللتقاء
  .للسكان  اإلجتماعیة

 المساحة من 3.33 %بنسبة  أي
 النظر بغض المنطقة، على مستوى

 نھج مستوى على التشجیر عملیة
  .كافیة،  غیر تبقى

في  بعض نقص البدایة في عرف
الوضعیة  أما موقعھ، أو التجھیز توزیع

التعلیمیة  المنشآت وھي الكبیر التردد
أما  المباشر، ره جوا نطاق في المشروع

 ضروریة تعتبر والتي والترفیھیة
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السكنیة، المنطقة في صعبة رجلین ا ال حركة : جلین 
المدارج رجلین، ا ال رت ا مم) التھیئة الخارجیة لغیاب

  :واإللتقاء 

العمومیة المساحة باستثناء ھذا موجودة، غیر لكن مبرمجة
ومساحتھا أھمیتھا من وبالرغم والترفیھ، والتسلیة لإللتقاء

السكان ألن دورھا تؤدي ال فھي لذا المسؤولین طرف
 الراحة وسائل و بھا الحضري التأثیث غیاب وأیضا

إحساسھم و تماسكھم بالتالي و السكان بین التآلف و التعارف
تفتقر المنطقة أن الشباب وبما فئة لدى خاصة االجرام و

لاللتقاء بدیل المقھى كمكان تخصیص إلى بالسكان
اإلجتماعیة الحیاة إطار جودة و لتقییم أساسیة كعناصر األماكن

  

  2018توضح ساحة الشھداء المصدر التقاط الطالبة 

  :المساحات الخضراء

أي ھكتار 1.2 قدرھا مساحة تشغل المنطقة في 
على مستوى عدة نقائص تعاني فھي لذا جدا، ضعیفة نسبة وھي

عملیة في المحلیة المتمثلة السلطات بھا قامت التي الخفیفة
تبقى الطرقات، لكنھا وبعض 1954 نوفمبر 1 والطریق

  1: للمنطقة المھیكلة

عرف لكنھ استراتیجي، موقع ضمن یوجد (A)األرض
توزیع حیث ومن المجال تغطي التي الوحدات عدد
التردد ذات للتجھیزات بالنسبة خاصة وتوزیعھا، عددھا

المشروع منھا یستفید التي التجھیزات  من عدد إلى 
والترفیھیة الثقافیة المراكز تنقصھا ولكن بالتنوع تمتاز فھي

                   
مدیریة التعمیر و البناء لوالیة ام البواقي 

 
 الرا ممرات 

لغیاب ر ا نظ تامة غیر

 الراحة أماكن 

مبرمجة العامة المساحات
لإللتقاء المخصصة بومدین
طرف من الالزم اإلھتمام
وأیضا لھا الجیدة التھیئة

التعارف عالقات على
و االنحراف نقص إلى

بالسكان أدى ھذا االلتقاء، و
األماكن ھذه لمثل ماسة

  

توضح ساحة الشھداء المصدر التقاط الطالبة  :صورة رقم 

 

 المساحات الخضراء

 الخضراء فالمساحات
وھي للمنطقة اإلجمالیة

الخفیفة التھیئات بعض عن
والطریق بومدین ھواري

المھیكلة التجھیزات -4-5

األرض شغل مخطط إن  
عدد حیث من التجھیزات

عددھا زیادة تبین الحالیة
 باإلضافة اإلداریة، و

فھي الجواریة الخدمات

مدیریة التعمیر و البناء لوالیة ام البواقي  
1
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 تجھیزات توجد أنھ كما فقط، النوم أجل من إلیھا والعودة المنطقة لمغادرة السكان یضطر حتى ال
  .اإلنجاز طور في مبرمجة وأخرى

  ²  المساحةم  التجھیز اسم  التجھیز نوع

 المعھد  تكوینیة تعلیمیة
 ثانویة

 ابتدائیة مدرسة
  المھني التكوین مركز

 ²  م 140000
 ²  م 14400

 ²  م 4300
  ²  م 34976

 البناء و المعماریة الھندسة و التعمیر مدیریة مقر  وأمنیة إداریة
 رئب ا الض مدیریة
 عقاري مركز

(PTT) والموصالت البرید مركز 
(APC) بلدي ملحق 

 اإلذاعة مقر
 الحضري األمن

ANEM  

 ²  م 1300
 ²  م 4500
 ²  م 1300
 ²  م 2500
 ²  م 1050
 ²  م 1200
  ²  م 1500

  ²  م 2636  صحي مركز  صحیة

  ²  م 4250  تجاري مركز  تجاریة

 مسجد  دینیة
  قرآنیة مدرسة

 ²  م 4400
  ²  م 855

 جواري ریاضي ترفیھي مركب  ریاضیة ترفیھیة
 جواریة مالعب

ESPLANADE  

 ²  م 14980
- 

  ²  م 1700
 .العمومیة و التجھیزات السكن مدیریة : المصدریبین التجھیزات الموجودة بماكوماداس              جدول رقم 

DLEP  



 

  

  2018التقاط الطالبة 

 الطوابق األرضیة في خطیة بطریقة
:( األولیة مثل لالحتیاجات المحالت

فاألماكن  المحالت ھذه استخدام في
 للمقیمین، إزعاج مصدر أصبحت

 یتحول استغاللھا عدم حالة في 
 اآلفات بمختلف والقیام الممنوعات

المحالت  أن ھو المطروح المشكل
  . المستحقة

 خصصت للمطاعم والتي 1954 
 یتمیز بحركیة الذي الطریق ھذا على
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التقاط الطالبة : تبین بعض التجھیزات                                  المصدر

بطریقة تتوزع التي التجاریة المحالت من كبیر عدد على
المحالت ھذه خصصت وقد والثانویة، األولیة الطرق على
  ) الخ... السیارات، غسل بالسیارات، التجارة للسكان،

في مشكل وجدوا السكان لكن مستغلة، غیر المحالت
أصبحت لھا رة المسخ الوظائف لمختلف المحالت ھذه

 أما سكنیة، كمنطقة وظیفتھا تؤدي تعد ولم سوق
الممنوعات لبیع تسخیرھا تم فقد اللیل، في خاصة آمنة غیر

  . القمامة لرمي مكان أصبحت

المشكل لكن الخ،... األثاث الغذائیة، المواد بیع یضم
المستحقة بالفائدة علیھ ال یعود موقعھ العمارات مستوى على

 1954نوفمبر 1 الطریق طرف على األرضي الطابق 
على المھم موقعھا رغم ولكن الجامعة، من لقربھا للطلبة
  . المارة أمام حاجزا شكل النفق وجود 

 

تبین بعض التجھیزات                                  المصدر :صور رقم 

  :التجارة- 4-6

على المنطقة تحتوي  
على والمطلة للعمارات

للسكان، الخدمات تقدیم

المحالت ھذه معظم أن كما  
ھذه فیھا استغلت التي

سوق إلى وحولت المنطقة
غیر رت ا إلى مم المكان

أصبحت اإلجتماعیة وأیضا

یضم الذي تجاري مركز
على موجودة التجاریة

 في الموجودة التجارة
للطلبة الخدمات وتقدیم
 أن إال كبیرین ونشاط



 

  

  10التجار على طول الطریق الوطني رقم 

  

  محالت وظیفیة    : صورة رقم
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التجار على طول الطریق الوطني رقم :   صورة رقم انتشار القمامة امام المحالت                            

صورة رقممخالت شاغرة                                                          

 :Bمخطط شغل االرض 

المصدر التقاط الطالبة 

2018 - 

 

انتشار القمامة امام المحالت                            توضح : صورة رقم

  

مخالت شاغرة                                                          :  صورة رقم

  

  

مخطط شغل االرض  -5
 



 

 

 المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر: المصدر 

  :)القانونیة الطبیعة مخطط

 المساحة من ٪ 92.11 أي ھكتارا
   . الدراسة مجال

  قسمین  في تقع و Bاألرض 

 من% 13أي  ھكتار، 12.36مساحة 

٪ 26 أي ھكتار 26.10 مساحة 
 أم مدینة لتغذیةDjedida بئر  

 على األرض من الشمالي الجزء
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المصدر                                              Bح موقع مخطط شغل االرض 

  الدراسة مجال ألرض القانونیة

مخطط انظر( :الخصائص من نوعین حددت الدراسة لمجال

ھكتارا 91.61 حوالي مساحتھا وتبلغ للدولة ملكیتھا
مجال من األوسط الجزء في األراضي ھذه وتقع . الدراسة

األرض  شغل مخطط من ھكتار 38.46مساحة تغطي التي

مساحة  ویغطي الدراسة، مجال من الشرقي الجزء في
   :حالیا یقع المجال ھذا في . الدراسة

OPGI  االنتھاء وشك على.   

 ویغطي ، الدراسة مجال من بأكملھ الغربي الجزء
 من المیاه ضغط خط مرور عن النظر وبصرف 

الجزء في مدرسة أنجاز تنفیذ المخطط من أنھ إلى وتجدر اإلشارة
  .م 27300مساحتھا 

 

ح موقع مخطط شغل االرض توض13: خریطة رقم 

القانونیة الطبیعة1-5

لمجال القانونیة الطبیعة

ملكیتھا تعود التي األراضي
الدراسة اإلجمالیة لمجال

التي الخواص أراضي

في األول القسم یقع *
الدراسة مجموع مجال

 OPGIمسكن  220

  مقعد 2311 ثانویة

الجزء یشغل الثاني القسم
 ، شاغرة وھو أرض

وتجدر اإلشارة .البواقي
مساحتھا  RN10طول 



 

  

                            

 ساكن،17003من للتجمع الرئیسي
 .  

 فكرة یعطى تحلیلھا التي المتغیرات
 مجال في الدراسة لمجال المدى

 الجھود من الرغم على و 1 األخیرة
 من حالة غالى التوصل اجل من

سكنیة  وحدة2499 حوالي بناء و

  منطقة  كل وعادات

 أقل مساحة تستھلك التي الجماعیة

 :   
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                                Bتوضح الطبیعة القانونیة لالرض لمخطط شغل االرض 

  :الدراسة  مجال في السكان برمجة

الرئیسي المركز سكان عدد في زیادة نشھد والمتوسط،
P.D.A.U حددھا التي التسع مناطق مختلف في ضغطا

المتغیرات احد ھو  السكان الحتیاطي المستوعب المبني اإلطار
المدى ومتوسطة قصیرة رؤیة وضع اجل من 1 السكن ونوعھ

األخیرة اآلونة في البواقي أم مدینة في بطیئا تطورا
من و المجال ھذا في عجز ھناك یزال ال فانھ 1 ھذا المجال
و نسمة 71579 ب یقدر للسكان والذي الحالي الحجم

   .التوسع مناطق في مختلف القریب

  : مثل العوامل بعض االعتبار في یأخذ فإنھ 

وعادات السكان احتیاجات حسب السكن من نوع إلى

الجماعیة المساكن من كبیرة نسبة بناء طریق عن الخارجي
  البناء  تكلفة حیث من اقتصادیة وتكون

PDAU  المتوسط و القریب المدى على البواقي أم لمدینة:

  

  .جماعیة

 

توضح الطبیعة القانونیة لالرض لمخطط شغل االرض : 14خریطة رقم 

برمجة - 5-1

والمتوسط، القصیر المدى على
ضغطا سیولد .والذي 

اإلطار باعتباره السكن
السكن ونوعھ حجم عن

   .اإلسكان

تطورا شھد السكني اإلطار
ھذا المجال في المبذولة
الحجم بین 1 التوازن
القریب المدى على وذالك

 المساكن لنوع بالنسبة

إلى البناء عملیة توجیھ

الخارجي الفضاء على الحفاظ
وتكون الفردیة من المساكن

 PDAUأقترح  ولھذا

  .فردیة مساكن25%

جماعیة مساكن 75%
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 :االحتیاجات العقاریة من اجل السكن  - 5-2

 / أشخاص 5 المسكن شغل معدل على والحفاظ السكن من السكان احتیاجات تلبیة أجل من
   : لدینا اذ سیكون( O.M.S )حسب  المسكن

 اإلجمالیة الكثافة وأخذ للتھیئة، قابلة ھكتار 99.43وھي الدراسة لمجال الفعلیة المساحة إلى بالنظر
 االعتبار في األخذ و الجماعي، للسكن ھكتار / سكن  80الفردي و  ھكتار للسكن / سكن 45ب

 علینا یتوجب التي المساكن عدد فإن وبالتالي للتھیئة والتعمیر التوجیھي المخطط وضعھا التي اإلقترحات
  ھي  إقامتھا

 Bاألرض  شغل مخطط من ھكتار 16.35 حوالي تشغل فردي سكن 736

  .ھكتار 27.60مساحةقدرھا  سیتطلب الذي و جماعي سكن 2208

  : التجھیزات االحتیاجات العقاریة من اجل - 5-3

 تلك أدرجنا PDAU ال طرف من المتوسط و القصیر المدى على المبرمجة التجھیزات إلى باإلضافة
 ،)الثانویة المھني التكوین ومركز الجمیلة، الفنون مدرسة( الدراسة مجال حالیا  في موجودة التي

 إلى إشارة وھنا ، الدراسة مجال سكان عدد االعتبار األخذ بعین مع التجھیزات برمجة في لدینا وأضفناھا
 وللمدینة الجدید للحي ضروریة التي نعتبرھا التجھیزات برمجة أجل من .التجھیزات شبكة استخدامنا

  :أیضا 

  ²م 7298 :)موجودة( الجمیلة للفنون مدرسة

  ²م4200:إبتدائیة مدرسة

  ²م11292متوسطة

  ²م12078:)موجودة( ثانویة

  ²م18706 :)موجود( المھني التكوین مركز -

  ²م2500 :للصحة مركز

  ²م :4073األعمال مركز

   ²م 2286:بنك فرع

  ²م 3640حضانة

  ²م 2700جواري ملعب

  ²م 9000 السكنات مع مدمجة اللعب مساحات من العدید -

  ²م 1350:عامة حدیقة

  ²م 1500:مسجد

  ²م 16080 عامة ساحة
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  .ھكتار9.67أي ²م 96710ب  تقدر بالتجھیزات الخاصة لالرضیة اإلجمالیة المساحة إذا

  : التحتیةالبنیة  االحتیاجات العقاریة من اجل - 5-4

  :االعتبار بعین تؤخذ أن یجب القائمة التحتیة بالبنیة یتعلق فیما

 السكنات بناء على عازمون ونحنPOS "A -2" و POS "B"بین، الحدود یرسم شارع تھیئة .1
  نھایتھ إلى الجماعیة

  م 50ب محمي ممر یكون أن یجب شمال، جنوب اتجاه في التي و الجانبیة الطریق .2
 باألثاث تھیئ أن الضروري من الغرب من POS ال یحد الذي 10 رقم الوطني الطریق .3

  .الحضري
  .التخطیط مرحلة في أو إنجازھا جاري كانت سواء والتجھیزات السكنات برمجة احترام .4
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 خالصة 

 رغم ان مشروع انجازه الیزال حدیث النشاة اال انھمن خالل التحلبل السابق لحي ماكوماداس نستنتج ان

  :عدة مشاكل یعاني منھا موقع الدراسة نذكر منھا ھناك 

  المنطقة مستوى على المنجزة المشاریع نقص 

  الطرق مستوى على المنجزة التھیئة عملیات في الثالثیة الطرق تھمیش 

 في وخاصة االزدحام من شكال یخلق مما للسیارات كمواقف الثالثیة والطرق األرصفة اتخاذ 

  النشطة الطرق

  بھا لألطفال اللعب مساحات نقص 

 مداخل عند نجدھا لذا لھا، مخصصة أماكن ھناك توجد ال حیث الصلبة للنفایات السیئ التسییر 

  . المحیط نظافة وعلى السكان صحة على یؤثر ما ھذا الطرقات، وفيالعمارات 

  . وظیفتھا تؤدي ال توفرھا حالة في و وااللتقاء الراحة أماكن نقص 
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  مقدمة الفصل 

  

. 

  

   

بعد قیامنا بالدراسة التحلیلیة لموقع الدراسة واستخرجنا بعض 

االخیر سنقوم باستخالص اثر مشاكل الموجودة فیھا في ھذا الفصل 

البواقي و انجاز  القطب الحضري ماكوماداس على مدینة ام

 فیھ سیتم حیثالمشروع التنفیذي للنقائص الموجودة في ھذا االخیر 

الجمالیة  الصورة تحسین و لترقیة الھادفة التدخالت مختلف تجسید

 .بھا الحضري التدھور مظاھر مكافحة و لھذا الموقع و حیویتھا
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      :المدینة على الحضري القطب أثر -1

الھج�رة  وعام�ل الم�ذھل والتكنولوجي الصناعي والتطور العالم مدن مختلف في السریع النمو من إنطالقا

 أخ�رى  حس�ب إل�ى مدین�ة م�ن تختلف عدیدة مشاكل ظھور إلى أدت التي األخرى، األسباب من اھوغیر

االس�تیالء غی�ر منھا أخ�رى مش�اكل م�ن ذل�ك إل�ى إض�افة مدینة ام البواقي تعاني مدینة، فإن كل خصائص

  على حساب االراضي الزراعیة  التوسع ، المختلفة الخدمات ،السيء التخطیط العقار، التھیئة، فيعقالني 

 رس�تھ ا د ف�ي یرك�ز الحض�ري فالمسیر والحجم الموقع حیث من ومتباینة متعددة أشیاء بین تجمع والتي

ك�ل  ب�ین التنس�یق مح�اوال المج�ال، اس�تغالل ف�ي معین�ا نمط�ا إلی�ھ بالنس�بة تعتب�ر الت�ي الجوان�ب على ھاتھ

 وازدح�ام الس�كنیة الكثاف�ة زی�ادة فبع�د الس�كان، وحج�م المدین�ة بحج�م یتواف�ق بم�ا الحضریة االستخدامات

 م�ع لمشكلة سكن حلول واعطاء جدید سكني مجال لخلق وھذا سكني حضري قطب خلق مروري وجب

  .)لعب ومساحات خضراء مساحات تجھیزات،( من سكنیة حاجیات جمیع توفیر

  :السكن عل األثر-1-1

من خالل درستنا السابقة لمدینة ام البواقي و القط�ب الحض�ري ماكوم�اداس نس�تنتج ان ھ�ذا القط�ب حق�ق 

  :وذلك بتحقیق مایلي)االقتصاد في المجال ( تسییر عقالني للمجال 

  جماعي نمط على السكنات تخطیط في االعتماد -

ھكت�ار /مس�كن 40العمودي حیث كانت نسبة الكثاف�ة ب التوسع على باالعتماد السكنیة الكثافة في الزیادة-

 بالنس�بة الس�كنیة الكثاف�ة أن عل�ى ت�نص والت�ي والتعمی�ر ق�وانین التھیئ�ة م�ع مقارن�ة قریب�ة نج�دھا من�ھ و

  ھكتار / مسكن 85 و60بین  محصورة تكون اإلجتماعیة للسكنات

  :اما من الناحیة السلبیة فنجد

  .االبراج السكنیة و المباني الفردیة یحدث عدم اتزان الصورة البصریة فقدان التناسب بین ارتفغات -

  . وذلك من خالل المظھر الخارجي للمساكن  رداءة المساكن رغم انھا حدیثة النشاة-

  .مما داى الى تشویھ منظر الحي وذلك بتغییر شرفات العمارة تغییر الواجھات -

  :العمومیة المرافق على األثر-1-2

  :ماكوماداس یحتوي على بعض المرافق التي تخدم المدینة منھاان حي 

   كافیة ام غیر كافیة   التجھیز اسم  التجھیز نوع

 المعھد  تكوینیة تعلیمیة
 ثانویة

 ابتدائیة مدرسة
  المھني التكوین مركز

  كافیة 
  غیر كافیة
  غیر كافیة 

  كافیة
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 و المعماریة الھندسة و التعمیر مدیریة مقر  وأمنیة إداریة
 البناء

 رئب ا الض مدیریة
 عقاري مركز

(PTT) والموصالت البرید مركز 
(APC) بلدي ملحق 

 اإلذاعة مقر
 الحضري األمن

ANEM  

  كافیة
  

  كافیة
  كافیة

  كافیة 
  كافیة
  كافیة

  غیر كافي 
  كافیة

  كافي  صحي مركز  صحیة
  

  مغلق   تجاري مركز  تجاریة

 مسجد  دینیة
  قرآنیة مدرسة

  غیر كافي
  كافیة

 ترفیھیة
  ریاضیة

 جواري ریاضي ترفیھي مركب
 جواریة مالعب

ESPLANADE  

  ال یوجد
  ال یوجد 

  

مدرس�ة :مثللكن ھذا ال یعني انھا كافیة خاصة انھا تعاني نقص كبی�ر م�ن التجھی�زات الت�ي تخ�دم المنطق�ة

كالمس�احات  لخلق دینامیكیة و حیویة داخلھا خاصة كالمرافق الترفیھیة ابتدائیة ، متوسطة ،امن حضري 

  اعتبرھا سكان المنطقة مرقد فقط  حیث ضروریة تعتبر والتي و الثقافیة العمومیة و اماكن لعب االطفال 

  :المرور وحركة التنقالت على األثر-1-3

التجھی�زات  ترتك�ز أی�ن المدین�ة مرك�ز ف�ي وخاص�ة كبی�ر اختن�اق م�ن تع�اني المرورھذه حركة ان نالحظ

تجاریة اما  محالت یومیة التجارة أسواق تمركز وكدا العامة المرافق ومختلف الخدمات ومراكز  الكبرى

  :في القطب العمراني فنجد ان ھناك طریقین فقط بھما حركة معتبرة وھما

   1954نوفمبر 1 الطریق

  بومدین ھواري نھج 

ة ال�ى باالض�افارصفة غیر مھی�اة  السیارات و مواقف و المروري التحكم أدوات في ونالحظ ایضا نقص

  .ثالثیة غیر معبدة الطرق معظم ال

 : اإلنارة العمومیة

لما توفره من امن وإضاءة للحي  مھماإلنارة العمومیة على مستوى األحیاء جد مھمة وحضورھا  -
  :في اللیل، إال أنھا تعاني من مشاكل نذكر منھا

  .وجود بعض النقص في أعمدة اإلنارة العمومیة  - -
 .وعدم صیانتھا تلف بعض مصابیح األعمدة  - -
 .توزیعھا بشكل غیر منتظم - -
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  :الخضراء المساحات على األثر-1-4

وقد وج�دنا ان�ھ  خضراء مساحات إلقامة مجاالت یترك لم والیابس األخضر اكل  المجال على ان التوسع

القط�ب العمران�ي رغ�م  ام عل�ى المس�توىافتقار للمساحات الخضراء سواء في المدینة  وھناك نقص كبیر

حیث انھا مبرمج�ة ف�ي مخط�ط ش�غل االرض اال انھ�ا ال اھمیتھا الكبیرة بالنسبة للمجال و بالنسبة للسكان 

  :ونلخص اھم المشاكل التي یعاني منھا الموقع في المساحات الخضراء ھي  %20توجد سوى نسبة 

 .غیاب الحدائق و المساحات الخضراء -

 المساحات الشاغرة  كثرة -

 .لعب األطفال ، وفي حالة وجودھا فھي غیر مھیأة نقص فضاءات -

  . انعدام كلي للتھیئة على مستوى الساحات الخارجیة للسكن الجماعي -

  :االثر على التجارة -1-5

 الطواب�ق األرض�یة ف�ي خطی�ة بطریقة تتوزع التي التجاریة المحالت من كبیر عدد على المنطقة تحتوي

 أن األولیة كما لإلحتیاجات المحالت ھذه خصصت وقد والثانویة، األولیة الطرق على والمطلة للعمارات

مما حولھ�ا ال�ى اللیل في خاصة آمنة غیر إلى ممرات مما حول المكان مستغلة، غیر المحالت ھذه معضم 

   . القمامة لرمي مكان أصبحت وأیضا مرتع لالفات االجتماعیة 

خصص�ت  والت�ي 1954 ن�وفمبر 1 الطری�ق ط�رف عل�ى األرض�ي الط�ابق ف�ي الموج�ودة ام�ا التج�ارة

 ال�ذي الطری�ق ھ�ذا عل�ى المھ�م موقعھ�ا رغ�م ولك�ن الجامع�ة، م�ن لقربھا للطلبة الخدمات وتقدیم للمطاعم

ھذه المحالت تؤدي وظیفتھا ال في موسم الدراسة فقط اما في فص�ل  أن إال كبیرین ونشاط یتمیز بحركیة

  .الصیف فھي مغلوقة طوال الفصل 

  :االثرعلى اماكن الترفیھ-1-6

ماع�دا  عمومی�ة س�احات وج�ود لاللتق�اء و ع�دم أم�اكن وج�ود ع�دم من یعانون سكان الحي فإن

ط�ور اإلنج�از مم�ا ی�نجم عن�ھ  ع�دم تقوی�ة ال�روابط االجتماعی�ة  في مازلت التي الشھداء ساحة

 بین سكان المنطقة 

ی�اب حیوی�ة ودینامیكی�ة ب�ھ وھ�ذا راج�ع ال�ى  واالھم من من ھذا ان ھذا الحي یفتق�د الھ�م عنص�ر اال وھ�و غ

وب�ین قض�ایا البیئ�ة وم�ا ن�تج ع�ن   لألحیاء الس�كنیة في العالقة بین التخطیط العمراني  ھناك حلقة مفقودة

 الكثیر من المش�اكل البیئی�ة واالجتماعی�ة الت�ي زادت م�ن تعقی�دات  عدم وضوح في ھذه العالقھ فأدت إلى

  الحیاة 

  :االثر االقتصادي -1-7

مرخص�ة خاص�ة عل�ى  أو مرخص�ة لمدین�ة ام الب�واقي نش�وء مح�الت تجاری�ة غی�ر النش�اط البش�ري أدى

مما عرقل خدم�ة المح�الت التجاری�ة الموج�ودة بح�ي ماكوم�اداس  )السیتي  حي( 2مستوى مركز المدینة 
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  حیث یوجد عدة محالت تجاریة غیر مستعملة وذل�ك راج�ع لغ�الء ك�راء ھ�ذه المح�الت  مم�ا ن�تج ص�راع

  .تجاري بین المنطقتین 

  :ملخص الھم مشاكل الموجودة في منطقة الدراسة *

  غل�ق الش�رفة تركی�ب واق�ي  :تدخل االفراد على الواجھات باعمال التعدیل و التغییر بالمسكن مث�ل

 .مما تسبب في تشویھھا .... حدیدي 

 م�ا زاد م�ن ص�عوبة  غیاب كبیر في التجھی�زات التعلیمی�ة خاص�ة الم�دارس االبتدائی�ة و المتوس�طة

 .تمدرس االطفال 

  نق��ص التجھی��زات الترفیھی��ة ، الریاض��یة ، و الثقافی��ة مم��ا یض��طر بالس��كان للتوج��ھ ال��ى االحی��اء

 .المجاورة االخرى 

 تاخر ونقص في انجازالمساحات الخضراء المبرمجة مقارنة بانجاز المساكن. 

 للمباني المخصصة الخضراء المساحات على اإلستالء  

 األرصفة و الطرق أعمال إتمام في التأخر .  

 القمامة حاویات نقص من تعاني .  

 بھا لألطفال اللعب مساحات نقص  

 الجماعیة السكنات(للسكنات التابعة بالمساحات الصیانة غیاب(  

 مقاع�د قل�ة العمومی�ة، اإلن�ارة ف�ي نق�ص نج�د حی�ث المنطق�ة ف�ي الحض�ري التأثی�ث ف�ي نق�ص 

 .الخ...المرور،اشارات  للجلوس،

 كبیر بشكل و مرخصة الغیر المواقف انتشار 

 الطرق مستوى على المنجزة التھیئة عملیات في الثالثیة الطرق تھمیش 

  غیاب لجنة الحي: 

غیاب و عدم وجود لجنة على مستوى مجال الدراسة  یعد مشكال في حد ذاتھ  نظرا للدور الكبیر 

تمثیل السكان وذلك برفع انشغاالتھم و  الذي تلعبھ اللجنة على مستوى التجمعات السكنیة من خالل

اقتراحاتھم لدى السلطات المختصة، من مھامھا أیضا التأثیر على السكان، حیث تعمل على توعیتھم 

  ...بضرورة المحافظة على وسطھم المعیشي،  كما تشرف على الحمالت التطوعیة داخل الحي

یة لجنة تقوم بھذه األعمال، وھذا سبب من رغم أھمیتھا إال انھ على مستوى مجال الدراسة ال توجد أ

األسباب التي أدت إلى التھمیش الذي یعانیھ الحي خاصة فیما یتعلق باالستفادة من مختلف عملیات 

  .التحسین المبرمجة في المنطقة

  تطبیق عملیة التھیئة  الحضریة على مجال الدراسة -2

  :تمھید 

على ضوء النتائج المتوصل إلیھا من خالل تحلیلنا لوضعیة الحي ، فإن عملنا یتمحور حول اختیار 

اقتراحات قادرة على حل مشاكل الحي، و اقتراح مجموعة من الحلول تستجیب للھدف المسطر في بدایة 
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الدراسة، أال و ھو الوصول إلى مشروع عمراني یعطي صورة واضحة لحي متكامل یتماشى مع 

  .متطلبات و احتیاجات السكان

و لما كانت وضعیة الحي قد أفرزت مجموعة من المشاكل متعددة الجوانب ، فإنھ و إلقتراح حلول 

أكثر واقعیة و فعالیة،  یجب تدخل على كل الجوانب المرتبطة بھذه المشاكل و األسباب التي نجمت، و 

كذا موضع التدخل الذي سیكون على  على ھذا األساس كان تحدیدنا لألھداف العامة للتدخل، و

  :المستویات الثالثة التالیة

 االجتماعي. 

 المجالي. 

 التقني.  

  مبادىء التھیئة المستدامة المعتمدة : اوال

توفیر اماكن االلتقاء السكان لتوطید العالقات االجتماعیةعن طریق انجاز : دعم العالقات االجتماعیة

  االطفال حدیقة عامة ساحة عامة اماكن لعب 

  الخلط الحضري 

 استقبال جمیع الشرائح االجتماعیة مع مراعاة فئة ذوي االحتیاجات الخاصة و  الخلط االجتماعي

  بالتالي التنویع في عرض السكن الفردي ، الكن الجماعي ، السكن نصف جماعي 

 المشروع في الوسط الحضري المشروع یقع في منطقة التوسع یستوجب  ادماج التنوع الوظیفي

 ادماجھ عن طریق التجھیزات و النقل 

  :اھدافھ : ثانیا

  . المستدامة التنمیة مبادئ إطار في تنمیتھ و الدراسة مجال دعم

  : خالل من اإلداري الحي في الحیاة بجودة اإلرتقاء-1

  األجیال بین التواصل على تساعد و الجمیع طرف من إلیھا الوصول یسھل السكان إلتقاء أماكن تھیئة-2

  .)والبصري،الھوائئ السمعي( اإلزعاج و التلوث مصادر تقلیص

  .الخاصة و الجماعیة المجاالت بین الفصل

  الحضریة المخاطر من بتقلیص المعیشي اإلطار تحسین

  )جتماعياال و الوظیفي ( الحضري الخلط

  . البیئي التنوع و الطبیعیة األوساط و الخضراء بالمساحات اإلھتمام-3

  . األمطار میاه لصرف األحسن و المدمج التسییر-4
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  . المتجددة الطاقات على باإلعتماد اإلقتصادیة الفعالیة-5

  تدویرھا إلعادة النفایات فرز عملیة تشجیع و المصدر من النفایات في التقلیص محاولة-6

  : خالل من وذلك التوقف و النقل-7

  . الجماعي النقل وسائل على اإلعتماد

  . الجماعیة المواقف

  العمومي المجال في المركبات توقف تفادي

  .لھ المستدام التسییر أجل من الحضري األثاث بعناصر العمومي المجال دعم-8

  .المعیشي اإلطار تھیئة مشاریع في فاعل كطرف السكان بإدماج الراشد الحكم-9

  االجتماعي للسكانعلى المستوى 

  .جا یشجع على جذب الزوار وعلى االلتقاءذینبغي أن یكون الحي نمو •

من المھم استشارة الناس مبكرا بخصوص إمكانیة التغییر الذي سوف یؤثر على جودة  •

  . .بیئتھم ونمط حیاتھم قبل وضع المخططات واعتمادھا

حلول، ودعوتھم إلى دعوة المواطن من طرف المسؤولین إلى مشاركتھم في وضع ال •

التطوع في األعمال التي تخص الحفاظ على البیئة والتشجیر وغیرھا لتحسیسھم بأھمیة 

  .األمر

تربیة األجیال الالحقة من طرف السكان على المبادئ الحضاریة السامیة للنھوض بالحي  •

  .ائھم والحفاظ على مختلف الموروثات والبنى التحتیة لتحقیق الحیاة الكریمة لھم و ألبن

تحسین الجانب األمني و ھذا ال یتحقق إال بتوطید العالقات االجتماعیة بین المواطنین  •

  . أنفسھم و تحسین سلوكیاتھم دون اللجوء إلى إنشاء المزید من المراكز األمنیة

  التدخل على المجال المبني 1-4

المنظر الجید والجمیل یعتبر المسكن من أھم العناصر التي تھیكل المدینة وتعطیھا  :السكنات

) العمارات(خلو ھذا األخیر من البنایات  و المالحظ على مستوى الحي  والمنسجم لھیكلتھا الحضریة ،

كما ھو (ذات الحالة المتدھورة و ذلك جعلنا نتدخل علیھا بشكل سطحي دون اللجوء إلى تغییرات كبیرة 

  : ، لذا نقترح بعض التدخالت)منصوص علیھ في المخطط

الستارات الحدیدة المحیطة  : ة كل التشوھات المو جو دة على مستوى الواجھات مثلإزال .1

  . بالبنیات، التغیرات المبنیة

  إعادة طالء واجھات العمارات .2



 

حد المخالفات القانونیة للبناء والتغییر على مستوى الواجھات وذلك عن طریق تشدید الرقابة و 

الذي یمنع الرؤیة إلى داخل المنزل 

لتوفیر الحرمة، و اقتراح تركیب واقي حدیدي موحد على مستوى الطابق األرضي للعمارات و 

 

  

  والطفولة لتخفیف الضغط على مركز المدینة 

 11.02.2016المصدر جریدة الشروق 
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  .تھیئة مداخل العمارات

حد المخالفات القانونیة للبناء والتغییر على مستوى الواجھات وذلك عن طریق تشدید الرقابة و 

  . بصرامة استخدام القوانین

الذي یمنع الرؤیة إلى داخل المنزل   "stop sol"اقتراح استعمال زجاج الجیل الجدید من نوع 

لتوفیر الحرمة، و اقتراح تركیب واقي حدیدي موحد على مستوى الطابق األرضي للعمارات و 

 الھدف منھ توفیر األمن

  

   :بنائھا المقترح المرافق 

  :بعد ادراسة التحلیلیة و المیدانیة الحظنا ان ھناك نقص للمرافق التالیة 

  انشاء مدرسة ابتدائیة 

 انشاء متوسطة 

  الترفیھ و لمتسوق

  انشاء خلیة امن 

والطفولة لتخفیف الضغط على مركز المدینة  انشاء عیادة لالمومة

 الجھویة للمطالعة مكتبات

المصدر جریدة الشروق العاصمة  الجزائر في فاتحة بألوان ترقویة 

تھیئة مداخل العمارات .3

حد المخالفات القانونیة للبناء والتغییر على مستوى الواجھات وذلك عن طریق تشدید الرقابة و  .4

استخدام القوانین

اقتراح استعمال زجاج الجیل الجدید من نوع  .5

لتوفیر الحرمة، و اقتراح تركیب واقي حدیدي موحد على مستوى الطابق األرضي للعمارات و 

الھدف منھ توفیر األمن

 

المرافق  التجھیزات و2-4

بعد ادراسة التحلیلیة و المیدانیة الحظنا ان ھناك نقص للمرافق التالیة 

انشاء مدرسة ابتدائیة  .1

انشاء متوسطة  .2

لمتسوق منشاة .3

انشاء خلیة امن  .4

انشاء عیادة لالمومة .5

مكتبات توفیر .6

 

 سكناتصور توضح 



 

 

   

  :و ھو في حالة جیدة على العموم إال انھ یحتاج إلى

 .الصیانة الدائمة للطریق و ذلك بتنظیفھا و طالء األرصفة بطریقة منتظمة 

تعاني من بعض  أنھاالحي حیث  أنحاء

  :النقائص ولذلك نقترح بعض التدخالت لتدارك ھذه النقائص و المتمثلة في 

بعض الطرق الثانویة مع اختیار النوع الجید للزفت و تجنب النوعیة الردیئة وذلك بمراقبة 

 .األشغال و متابعتھا متابعة جیدة دون اإلخالل ببنود الصفقات العمومیة

  .  مطارألإنشاء بالوعات الصرف الصحي لتفادي تراكم المیاه عند سقوط ا

مختلف المساكن في الحي حیث ھذه األخیرة تعاني من 

sector
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 : التدخل على المجال الخارجي

  :التدخل على مستوى شبكة الطرقات

و ھو في حالة جیدة على العموم إال انھ یحتاج إلىاول نوفمبر  طریقیتمثل الطریق األولي في 

 .مظھر جمالي  إعطاءجل أتشجیر أرصفة الطریق من 

الصیانة الدائمة للطریق و ذلك بتنظیفھا و طالء األرصفة بطریقة منتظمة 

 .حافالت النقل العموميخلق األماكن الخاصة بتوقف 

أنحاءھناك عدة طرق ثانویة بالمنطقة موزعة بشكل منتظم على مختلف 

النقائص ولذلك نقترح بعض التدخالت لتدارك ھذه النقائص و المتمثلة في 

بعض الطرق الثانویة مع اختیار النوع الجید للزفت و تجنب النوعیة الردیئة وذلك بمراقبة 

األشغال و متابعتھا متابعة جیدة دون اإلخالل ببنود الصفقات العمومیة

 .تبلیط األرصفة مع الصیانة الدائمة لھا 

إنشاء بالوعات الصرف الصحي لتفادي تراكم المیاه عند سقوط ا

مختلف المساكن في الحي حیث ھذه األخیرة تعاني من  إلىالطرق الثالثیة تسھل عملیة الوصول 

  :عدة مشاكل و لذلك ندرج الحلول التالیة

 .تعبید الطرق الثالثیة مع اختیار النوع الجید للزفت

 .خلق ، تبلیط و تھیئة األرصفة مع الصیانة الدائمة

 .و تعدیل البالوعات

-sector-3-hospitality-1صور توضح منشااة للتسوق و الترفیھ المصدر 

entertainment-12-gaming-facilities-highreslobby  
  

 

التدخل على المجال الخارجي3-4

التدخل على مستوى شبكة الطرقات

  الطرقات1-3-4:

  :الطریق األولي

یتمثل الطریق األولي في 

تشجیر أرصفة الطریق من  -

الصیانة الدائمة للطریق و ذلك بتنظیفھا و طالء األرصفة بطریقة منتظمة  -

خلق األماكن الخاصة بتوقف  -

  :الطرق الثانویـة

ھناك عدة طرق ثانویة بالمنطقة موزعة بشكل منتظم على مختلف 

النقائص ولذلك نقترح بعض التدخالت لتدارك ھذه النقائص و المتمثلة في 

بعض الطرق الثانویة مع اختیار النوع الجید للزفت و تجنب النوعیة الردیئة وذلك بمراقبة  تعبید -

األشغال و متابعتھا متابعة جیدة دون اإلخالل ببنود الصفقات العمومیة

تبلیط األرصفة مع الصیانة الدائمة لھا  -

إنشاء بالوعات الصرف الصحي لتفادي تراكم المیاه عند سقوط ا -

  :الطرق الثالثیـة

الطرق الثالثیة تسھل عملیة الوصول 

عدة مشاكل و لذلك ندرج الحلول التالیة

تعبید الطرق الثالثیة مع اختیار النوع الجید للزفت -

خلق ، تبلیط و تھیئة األرصفة مع الصیانة الدائمة -

و تعدیل البالوعات إنشاء -

صور توضح منشااة للتسوق و الترفیھ المصدر 

highreslobby



 

 

والتعمیر لذلك یجب  الحظنا عدم وجود مواقف للسیارات رغم برمجتھا في المخطط التوجیھي للتھیاة

علینا إعادة تھیئة المواقف لخدمة حاجة السكان، ولتدارك العجز الموجود في الحي وفقا للمعاییر 

  

مالحظتنا للحالة الجیدة لألرصفة، إال أننا نقترح تحسین ھذه األرصفة و إعادة تبلیطھا ببالط معاصر 

  . یعبر عن الرقي والتحضر، ویعطي منظرا حسنا ینعكس إیجابا على المدینة ككل

 google image   

google image  

70 

 .تزوید الحي بأعمدة اإلنارة العمومیة

  مواقف السیارات 

الحظنا عدم وجود مواقف للسیارات رغم برمجتھا في المخطط التوجیھي للتھیاة

علینا إعادة تھیئة المواقف لخدمة حاجة السكان، ولتدارك العجز الموجود في الحي وفقا للمعاییر 

مالحظتنا للحالة الجیدة لألرصفة، إال أننا نقترح تحسین ھذه األرصفة و إعادة تبلیطھا ببالط معاصر 

یعبر عن الرقي والتحضر، ویعطي منظرا حسنا ینعكس إیجابا على المدینة ككل

 :المصدر                     صور لنماذج لمواقف السیارات متطورة                          

 google image :صور لنماذج طرق معبدة و مھیأة                                        المصدر

تزوید الحي بأعمدة اإلنارة العمومیة -

  

  

مواقف السیارات 2-3-4

الحظنا عدم وجود مواقف للسیارات رغم برمجتھا في المخطط التوجیھي للتھیاة

علینا إعادة تھیئة المواقف لخدمة حاجة السكان، ولتدارك العجز الموجود في الحي وفقا للمعاییر 

  .المنصوص علیھا

  

  االرصفة 3-3-4 :

مالحظتنا للحالة الجیدة لألرصفة، إال أننا نقترح تحسین ھذه األرصفة و إعادة تبلیطھا ببالط معاصر بعد 

یعبر عن الرقي والتحضر، ویعطي منظرا حسنا ینعكس إیجابا على المدینة ككل

صور لنماذج لمواقف السیارات متطورة                          

صور لنماذج طرق معبدة و مھیأة                                        المصدر



 

وانتشار عشوائي للقمامة داخل وبجانب 

السكنات، ھذا ما أدى إلى تشوه وتدھور المنظر العام للحي، وللحد من انتشار النفایات داخل الحي 

  .نشر وتوزیع الحاویات داخل الحي بشكل جید یلبي حاجة السكان، و یقربھا منھم

  .التنظیف الدوري من طرف السلطات للمفارغ العمومیة داخل الحي

تشدید الرقابة من طرف البلدیة، وتطبیق القوانین الردعیة على الممارسات العشوائیة 

 

  :الحظنا غیاب المساحات الخضراء وٕان وجدت فھي خارج مجال التأطیر الحضري للحي، لذا نقترح

  wikipedia :المصدر 
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  : التدخل على درجة النظافة

وانتشار عشوائي للقمامة داخل وبجانب ال حظنا أن الحي یعاني من تدھور كبیر في درجة النظافة، 

السكنات، ھذا ما أدى إلى تشوه وتدھور المنظر العام للحي، وللحد من انتشار النفایات داخل الحي 

نشر وتوزیع الحاویات داخل الحي بشكل جید یلبي حاجة السكان، و یقربھا منھم

  .نقل القمامة إلى المفارغ العمومیة الموجودة داخل الحي

  .احترام أوقات رمي ورفع النفایات

التنظیف الدوري من طرف السلطات للمفارغ العمومیة داخل الحي

تشدید الرقابة من طرف البلدیة، وتطبیق القوانین الردعیة على الممارسات العشوائیة 

 

  :التدخل على المساحات الخضراء

الحظنا غیاب المساحات الخضراء وٕان وجدت فھي خارج مجال التأطیر الحضري للحي، لذا نقترح

المصدر                                   صور لنماذج حاویات ذات جودة                      

التدخل على درجة النظافة4-3-4

ال حظنا أن الحي یعاني من تدھور كبیر في درجة النظافة، 

السكنات، ھذا ما أدى إلى تشوه وتدھور المنظر العام للحي، وللحد من انتشار النفایات داخل الحي 

   :نقترح

نشر وتوزیع الحاویات داخل الحي بشكل جید یلبي حاجة السكان، و یقربھا منھم .1

نقل القمامة إلى المفارغ العمومیة الموجودة داخل الحي .2

احترام أوقات رمي ورفع النفایات .3

التنظیف الدوري من طرف السلطات للمفارغ العمومیة داخل الحي .4

تشدید الرقابة من طرف البلدیة، وتطبیق القوانین الردعیة على الممارسات العشوائیة  .5

 .والالمسؤولة

  

التدخل على المساحات الخضراء5-4

الحظنا غیاب المساحات الخضراء وٕان وجدت فھي خارج مجال التأطیر الحضري للحي، لذا نقترح

صور لنماذج حاویات ذات جودة                      



 

تھیئة المساحات الخضراء للتقلیل من المساحات الغیر معرفة ، والتي تشوه المنظر العام 

   .المساحات الخضراء التلقائیة المتواجدة ھنا وھناك

   .تشجیع و غرس األشجار و األزھار داخل الحي، لنشر ثقافة البیئة داخل المجتمعات السكانیة

إنشاء مجاالت خضراء جدیدة داخل األحیاء، وتشجیع التزیین باألعشاب وذلك بھدف التقلیل من 

 

   . لردع الزیادات التعسفیة على حساب المساحات الخاصة باألطفال

  .تھیئة فضاءات للعب األطفال داخل الحي لیست على حدوده، لتوفیر األمن لھم

   . توفیر اإلنارة العمومیة على محیط مساحات اللعب و الترفیھ ، والملعبین خاصة

google image : 
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تھیئة المساحات الخضراء للتقلیل من المساحات الغیر معرفة ، والتي تشوه المنظر العام 

المساحات الخضراء التلقائیة المتواجدة ھنا وھناكللحي،والقضاء على 

تشجیع و غرس األشجار و األزھار داخل الحي، لنشر ثقافة البیئة داخل المجتمعات السكانیة

إنشاء مجاالت خضراء جدیدة داخل األحیاء، وتشجیع التزیین باألعشاب وذلك بھدف التقلیل من 

 .الغبار، وٕاضفاء الصبغة الجمالیة

  : لتدخل على أماكن الراحة و االلتقاء

  :لقد الحظنا غیاب تام لمناطق الترفیھ وااللتقاء والراحة لذلك اقترحنا 

  .إنشاء فضاءات حضریة ترفیھیة داخل الحي

لردع الزیادات التعسفیة على حساب المساحات الخاصة باألطفالالتدخل القانوني 

تھیئة فضاءات للعب األطفال داخل الحي لیست على حدوده، لتوفیر األمن لھم

توفیر اإلنارة العمومیة على محیط مساحات اللعب و الترفیھ ، والملعبین خاصة

  .الحيو ضع وٕانشاء مناطق لاللتقاء و كراسي للراحة داخل 

 .خلق مساحات لعب لالطفال داخل المجمعات السكنیة 

:ر لنماذج مساحات خضراء                                               المصدر 

تھیئة المساحات الخضراء للتقلیل من المساحات الغیر معرفة ، والتي تشوه المنظر العام  .1

للحي،والقضاء على 

تشجیع و غرس األشجار و األزھار داخل الحي، لنشر ثقافة البیئة داخل المجتمعات السكانیة .2

إنشاء مجاالت خضراء جدیدة داخل األحیاء، وتشجیع التزیین باألعشاب وذلك بھدف التقلیل من  .3

الغبار، وٕاضفاء الصبغة الجمالیة

  

لتدخل على أماكن الراحة و االلتقاءا6-4

لقد الحظنا غیاب تام لمناطق الترفیھ وااللتقاء والراحة لذلك اقترحنا 

إنشاء فضاءات حضریة ترفیھیة داخل الحي .1

التدخل القانوني  .2

تھیئة فضاءات للعب األطفال داخل الحي لیست على حدوده، لتوفیر األمن لھم .3

توفیر اإلنارة العمومیة على محیط مساحات اللعب و الترفیھ ، والملعبین خاصة .4

و ضع وٕانشاء مناطق لاللتقاء و كراسي للراحة داخل  .5

خلق مساحات لعب لالطفال داخل المجمعات السكنیة  .6

ر لنماذج مساحات خضراء                                               المصدر صو



 

 

  wikipedia :المصدر        

 و التاثیثات بمختلف تزویده یجب 

 لذا ، النشاط مضمونة و مؤمنة

 خلق في یساھم الذي والجمال

 تسییره في المستدامة التنمیة مبادئ

  منھا  نذكر و في التصمیم التقنیة

 و اإلتصال أثاث ، التجمیل 

 من بالقرب خاصة بالحرائق الخاصة

  wikipedia :المصدر                          
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                            صور توضح نماذج الماكن الراحة و االلتقاء         

  التدخل على االثاث الحضري 

 لذا الحضري التأثیث مكونات جمیع في كبیر نقص

مؤمنة حالة في و مالئمة تكون و السكان حاجیات مدروسة  تلبي

والجمال أشكالھا و منھا المصنوعة مراعاة المواد مع التأثیثات

مبادئ تطبیق المجال و في توزیعھ دراسة و العمومي 

التقنیة المقاییس تحترم و مثال، اإلنارة في الشمسیة 

 أثاث ، الراحة و األمان أثاث ، النقل أثاث ، النظافة

الخاصة المائیة فوھات . باألكشاك المجال تزوید األطفال ،

صور توضح نماذج الماكن الراحة و االلتقاء                           صور توضح نماذج الماكن الراحة و االلتقاء         

  

التدخل على االثاث الحضري 7-4

نقص الدراسة مجال یشھد

مدروسة  تلبي أماكن في

  :اقترحنا 

التأثیثات بمختلف تزویده

 المجال في جید محیط

 الطاقة على باإلعتماد

النظافة أثاث ، اإلنارة أثاث

األطفال ، ألعاب ، اإلعالم

 .العمارات 

صور توضح نماذج الماكن الراحة و االلتقاء         



 

  

 شاملة خطة وضع یجب جدید

 تنفیذ بعد العام المجال مكونات

 : google imageالمصدر 
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 الصیانة و

جدید من حالتھ تدھور تجنب و فعالیتھ ضمان و المشروع

مكونات صیانة و تسییر بكیفیة تتعلق توصیات و إقتراحات

المصدر                                   صور توضح نماذج لالثاث الحضري في مختلف انحاء العالم    

  

و التسییر إقتراحات5/

المشروع إنجاز عملیة بعد

إقتراحات  سنقدم لذا لتسییره

  المشروع

صور توضح نماذج لالثاث الحضري في مختلف انحاء العالم 
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 الجمیع بین بالتنسیق العام المجال تسییر لتحقیق شعبویة و سیاسیة إرادة ھناك تكون أن یجب أوال -

 . العامة المجاالت على المحافضة في بالمشاركة السكان و المسؤولین

 المستفیدین انھم باعتبار توعیتھم و الحضري العمومي فضائھم اتجاه بالمسؤولیة السكان تحسیس -

 العمراني التحسین أجل من التدخل و مجاالتھم على المحافظة من الرئیسیین

 و الھندسة مجال في اإلختصاص أھل أصحاب من مكونة تكون األفضل من و الحي لجان تكوین -

 . العمران

 و محددة زمنیة رزنامة وفق للمجال الصیانة دوریات و متابعة مسؤولیة المحلیة السلطات تتحمل أن -

 . المجال على المحافظة مسؤلیة المواطنین یتحمل

 غرس و النضافة بحمالت القیام اجل من الشھر خالل محددة و معینة أوقات الحي اللجان تضع أن -

 النباتات و االشجار

 عند خاصة العامة المجاالت صیانة بمتابعة المتعلقة المشاریع تمویل أجل من خاص صندوق تشكیل -

 المحیط إتجاه مسؤولیتھ یتحمل الجمیع و اإلنتماء ثقافة لغرس أعباءه من % 25 السكان یتحمل و الصیانة

 إلیھ ینتمي الذي المعیشي

 . السكان طرف من العام المجال مكونات في ما خلل حدث إذا مباشرة المحلیة السلطات تبلیغ -

 : عامة توصیات : 6/

 إتجاھھم و للمنطقة المناسبة بالخصائص مرتبطا العمومي الفضاء نوع على االتفاق یتم أن األولى ألولویة

 اإلجتماعي و الثقافي

 بالمساحات یتعلق فیما وخاصة العمومیة للفضاءات السكان باحتیاجات المتعلقة المعاییر تحدیث یجب -

 أغلبیتھم أعمار باإلعتبار األخذ مع االطفال اللعب أماكن و الخضراء

 عن ومختلفة متمیزة تكون أن األفضل من لذلك لمستخدمیھا التنوع العمومیة الفضاءات توفر أن بد ال -

 .إلخ... مائیة مساحة و عمومیة حدیقة و عامة كساحة الوظیفة في البعض بعضھا

 یجب كما لألطفال، والحمایة األمن تضمن بطریقة تنجز أن یجب الفضاءات ھذه األطفال، لعب مساحات -

  والذھنیة الجسدیة األطفال الحتیاجات والتنفیذ التصمیم أثناء السالمة عامل مراعاة

 : في والمتمثلة التسییر، في أكبر فعالیة لضمان الضروریة والوسائل اإلمكانیات توفیر -

 قبل من القانونیة النصوص واحترام المشاریع، إنجاز في المتدخلین مختلف بین العالقة توضیح : القانونیة

  .العمومیة والمصالح اإلدارات سیما ال و كالألطراف

 ھذه وصیانة إلنجاز المالي الغالف وتوفیر الھیئات، لمختلف المالي التوازن عن البحث : المالیة - 

  .العامة المجاالت
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 بتسییره العمومي المجال في مختصة إطارات بتأھیل ذلك و : البشریة -

 وحقھم فیھا ویلعبون ویعملون یعیشون التي المبنیة البنیة تصمیم في رأیھم عن الناس یعبر أن إلى الحاجة -

  . المشاركة  في
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  :خالصة 

  

تقدیم حوصلة تتضمن مجموعة من الفصل  ھذا في قمنا لقد

المالحظات النقدیة التوضیحیة لبعض جوانب الموضوع لتلخیص 

  .مجمل األفكار الواردة في الدراسة

تحري الدینامیكیة الجدیدة للمدینة  حاولنا في تناولنا لموضوع 

الموضوعیة و الواقعیة قدر اإلمكان، انطالقا من جمع المعطیات 

تم تفسیر و ام البواقي  بمدینة المدروسة بالمنطقة السكنیة المتعلقة 

وصوال إلى اقتراح حلول لھذه المنطقة التي  وضعیةالتحلیل 

عى فیھا كل حرصنا أن تكون قریبة للواقع و قابلة للتجسید ترا

االعتبارات االقتصادیة، االجتماعیة و البیئیة، حیث كانت ھذه 

 . و غیر مبني االقتراحات على مستوى اإلطار المبني

وفي االخیر أنشانا مخطط الشامل و مخطط المبدأ الخاص بحي 

  .ماكوماداس

  

 



  

  

 عوامل نتیجة مستمرة الحضري بصورة النظام لھا یتعرض حتمیة ظاھرة الحضریة الدینامیكیة

تعد  .البینیة العالقات ذو الحضري النظام لعناصر الحضري مظاھر النمو ،تترجمھا وداخلیة خارجیة

 نظاما بوصفھا المدینة ففھم.وبقاء االنظمة الحضریة إستمراریة فھم على یساعد أساسي مفھوم بمثابة

حتى  مختلفة تغیرات من المدن داخل یجري ما معرفة علینا مستمرة یحتم صیرورة في دینامیكیا

   .الذاتي والتنظیم اإلتزان من حالة إلى وصولھا

 من انطالقا.الحضریة لمدینة ام البواقي و حي ماكوماداس الدینامیكیة تحلیل ھذه دراستنا حاولنا في

 أجل العمومیة من التجھیزات مختلف توزیع على والبشریة والتركیز الطبیعیة الخصائص دراسة

 على الضوء المجال وتسلیط عبر السكان توزیع على أثرھا و ھذه الظاھرة،حركاتھا،تركزھا تفسیر

  .حضریة جدیدة في القطب العمراني  دینامیكیة خلق وبالتالي نقائصھا،

رات ایجابیة و سلبیة على المدینة من بین ھذه التاثیرات وبعد الدراسة التحلیلیة استنتجنا انھ ھناك تاثی

  االیجابیة االثر على المجال وھذا بسبب 

  جماعي نمط على السكنات تخطیط في االعتماد 

 40العمودي حیث كانت نسبة الكثافة ب التوسع على باالعتماد السكنیة الكثافة في الزیادة-

 السكنیة الكثافة أن على تنص والتي والتعمیر قوانین التھیئة مع مقارنة قریبة نجدھا منھ ھكتار و/مسكن

  ھكتار / مسكن 85 و60بین  محصورة تكون اإلجتماعیة للسكنات بالنسبة

اما من الناحیة السلبیة من حیث الفضاءات العمومیة و المساحات الخضراء و التجارة و غیرھا وھذا 

  بسبب 

 .غیاب الحدائق و المساحات الخضراء -

 مساحات الشاغرة كثرة ال -

 .نقص فضاءات لعب األطفال ، وفي حالة وجودھا فھي غیر مھیأة -

  انعدام كلي للتھیئة على مستوى الساحات الخارجیة للسكن الجماعي-

لھذا اقترحنا بعض الحلول و التوصیات التي تحیي ھذا القطب ویكون قطبا جاذبا للسكان و لیس فقط 

فقمنا بانجاز بعض الحلول لعل وعسى ان یستقطب السكان و یخفف  مرقدا یتوجھ الیھ ھذا االخیر

  الضغط على المدینة االم 

 



  ادر والمـراجـعـالمص

  *عـراجـادر والمـالمص  *  

  

I – ةـة العربیـع باللغـادر والمراجـالمص:  

  :الكـتـب -1

  .240شریف رحماني، الجزائر غدا ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ص     

 .2005خلف هللا بوجمعة، العمران و المدینة، دار الھدى، عین ملیلة . د*    

. جامعة دمشق . ھبة الفاروق القباني . م  :اعداد. یادراسة التجمعات الحضریة في سور *    

  .2007افریل 9العمراني و البیئة .قسم التخطیط  . كلیة الھندسة المعماریة 

  :الرسائل الجامعیة -2

–طلكوك نزھة والیة جیجل الھجرة الداخلیة و االستقطاب الحضري دراسة في تھیئة المجال  *    

  14.، ص 2010ر في التھیئة العمرانیة جامعة قسنطینة سنة مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجیست

مذكرة ماجیستر، كلیة الھندسة  -دراسة التجمعات الحضریة في سوریة –ھبة الفاروق القباني *     

 .12ص  2007المعماریة ، جامعة دمشق سنة 

 مجال في تجربة تقدیم رسالة ملخص باتنة، بمدینة- حملة – الحضري القطب الصدیق، حماش */

 .2005/2007 باتنة، لوالیة والبناء العمران بمدیریة أنجزت مھام سیاق في أجریت العمران

 مجال في تجربة تقدیم رسالة ملخص باتنة، بمدینة- حملة – الحضري القطب الصدیق، حماش*

 .2005/2007 باتنة، لوالیة والبناء العمران بمدیریة أنجزت مھام سیاق في أجریت العمران

 و الحضریة الشبكات دور اإلقلیمیة التھیئة في ماجیستیر شھادة لنیل مذكرة سھام، يعزباو*

  .ص ، 2005 قسنطینة منتوري جامعة البواقي، أم والیة مجال تنظیم في الطرق

 في الماجستیر شھادة نیل مذكرة البواقي أم حالة السكن أزمة و الحضري ،النمو فاطمة دحدوح*

  .، 2010 رن ا العم و المعماریة الھندسة

  :مذكرات التخرج -3

 سنة مسیلة، جامعة غردایة، مدینة مركز ھیكلة اعادة تخرج مذكرة وزمیلھ، تارش بلقاسم* 

2000  

الدینامیكیة الحضریة و البنیة التجاریة للمدن الساحلیة، حالة  :جاب الخیر بالل وبولشفار ھشام  *

  30ص  2012ام البواقي  –مدینة سكیكدة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة مھندس دولة 



  ادر والمـراجـعـالمص

بوسنان رستم، علوش یاسین ، تیطراوي عبد الرزاق القصر المقترح اعوماد بواد میزاب بین *

االنقطاع و التوصیل ، مذكرة تخرج لنیل شھادة مھندس دولة تخصص تسییر مدن جامعة محمد 

  7،ص 2001ان بوضیاف بالمسیلة دفعة جو
زمار محمد سمیر و زایدي الیاس مذكرة لنیل شھادة مھندس دولة في تسییر التقنیات   *1

 90ص  2013جامعة ام البواقي .الحضریة 

  الوثائق  -4

  

 2008تفریر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر لمدینة ام البواقي  

  :مراجع أخرى -5

http://amenagementa.blogspot.com/2016/09/landscape.html 

  II - المصـادر والمراجـع باللغـة الفرنسیـة :  

 VO2-3.1993. p5L  Alberto zuchelli, introduction opérationnel et à la 

composition urbaineEPAU . 

 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions

urbain.htm-/pole 

 2017   www.canrobert.dz   

  المدیریات و الفروع -6

  دار الثقافة لمدینة ام البواقي*

  محطة االرصاد الجویة *

  ن لوالیة ام البواقيمدیریة السك*

  مدیریة التجھیزات لوالیة ام البواقي *

  DPATمدیریة التخطیط و التھیئة االقلیمیة *

  1مدیریة التخطیط و التھیئة العمرانیة *

  مدیریة التخطیط و البرمجة و متابعة المیزانیة*
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