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 الشكر والتقدير
منحنا القدرة على انجاز هذا العمل المتواضع هلل الفضل من قبل ومن بعد، فالحمد هلل الذي 

 وبعد:
أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من أفادنا علما ومعرفة إلى كل من قدم لنا يد العون من قريب 

 أو بعيد. 
ة مجهوداتها التمام فاألستاذة المؤطرة مجدوب أمينة على كاتقدم بالشكر الجزيل إلى كما أ

 هذا العمل.
أساتذة وموظفي قسم الحقوق بجامعة غرداية. تقدم بالشكر لكافةكما أ   

 
 
 



 
 اإلهداء

 
 

أعلى الوجود وسندي في الحياة، الى جوهرة حياتي ربحة دحماني أمي  الى

 الغالية، الى كتفي الذي ال يميل أبي زرقاط عيسى.

أختي الحبيبة من ذوي االحتياجات الخاصة نسيبة. الى  

صديقتي الغالية دالل وصديقتي وردة الى  
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 مقدمة:

 
د ائصه، فاملدينة هي كيا ن ذو أبعاإن احلديث عن املدينة هو حديث عن اجملتمع بكل مكوناته وخص

اجملتمع هو نظام من العالقات االجتماعية يؤثر  أنعمرانية وسوسيولوجية واقتصادية وثقافية، يف حني 
ويتأثر هبذا الكيان الفيزيقي أال وهو املدينة، فاالهتمام باملدينة يعد من أفضل الطرق احلضارية لتحقيق 
التنمية وهذا من خالل تسطري برامج تنموية شاملة تضع يف اعتبارها منهجا جديدا يف تسيري املدن، 

س بني كل القطاعات واألقاليم وكذا إىل إعادة رسم اخلريطة السكانية وذلك خللق نوع من التجان
من  اإلمكانياتواالقتصادية للمدينة، وكذلك لتدارك الفجوة والالتوازن ما بني كل املناطق وتثمني 

خالل السهر على حتقيق التنمية املستدامة يف كل الفضاءات، وهذا خالل ضمان توازن اجتماعي 
 .التنمية املستدامة إطارمحاية ودعم ايكولوجي يف وجناعة اقتصادية و 

إن اهلدف األساسي من وضع منظومة للتشريعات العمرانية، هو إجياد أدوات يف متناول السلطة 
العامة املختصة متتلك مبوجبها، القدرة الفعالة يف ختطيط وتوجيه عمليات التنمية العمرانية ، وما يتعلق 

ادية واحلفاظ على املوارد الطبيعية،مع الرتكيز على حتسني كفاءة البيئة اجتماعية واقتص هبا من تنمية
القوانني أو التشريعات العمرانية من تأثري على األفراد  العمرانية، وذلك مبوجب ما تتميز به

التغري والتطور يف البيئة  واجملتمعات، باإلضافة إىل تطوير الربامج واخلطط التنموية املؤدية إىل إحداث
 االجتماعية واالقتصادية. مرانية والعالقات التكاملية بينها وبني االعتباراتالع
وتعترب قوانني التخطيط العمراين مبثابة املوجه والضابط لعناصر التنمية العمرانية، التخطيطية والبنائية،  

لطرق من حيث نوع استعمال األرض، واملناطق اليت مينع فيها استخدامات معينة لألرض، وحمرمات ا
 . واملرافق ، وارتفاعات األبنية وارتداداهتا ، وواجهات املباين ونوعية املواد املستخدمة فيها...اخل

فتهدف عمليات التخطيط إىل دراسة خصائص املدينة، والتعرف على خصائصها اجلغرافية املختلفة 
الً إىل التقديرات إلبراز شخصيتها من خالل موقعها وموضوعها وتركيبها ووظيفتها وإقليمها ووصو 

 .املستقبلية هلا يف ظل اخلطط املقرتحة
عرفت سياسية التهيئة والتعمري باجلزائرعدة مراحل حاولت الدولة من خالهلا التحكم يف قواعد التعمري والتوسع 
العمراين، غري أنه تعددت العوامل اليت مل جتعلها توفق يف ذلك منها النزوح الريفي وتزايد النمو الدميغرايف وعدم 

، ففي التسعينيات بدأ التحول إلجياد إطار للتهيئة والتعمري من فعالية اإلطار القانوين والتنظيمي الذي طبق آنذاك



 مقدمة

 

 

 ب

، أين تبىن توجه جديد للتحكم أكثر يف التهيئة والتعمري ووضع حد للبناء الفوضوي 90-09خالل القانون 
واالستعمال الالعقالين لألراضي من خالل وضع ضوابط حتدد شروط شغل العقار والتوسع العمراين يف املدن 

كام خاصة لبعض أجزاء من الرتاب الوطين ذات مميزات وقواعد الرقابة كل النشاطات العمرانية وهذا من وفرض أح
ارتباط العمران  : وتظهر أمهية هذا املوضوع من خالل .أجل الوصول إىل إنشاء جمال عمراين مستدام يف اجلزائر

عتبار العمران وجه من أوجه النشاط اإلنساين ا - .حبياة اإلنسان وبسالمته وحبقه يف بيئة عمرانية سليمة ونظيفة
الذي يعكس ثقافة اجملتمع وحضارته، والذي تسعى مجيع التشريعات إىل محايته وتطويره يف إطار توازن البيئة 

كما أن موضوع البناء والتعمري من أهم املواضيع  .احلضارية ومحاية الفضاءات العمرانية وحفظها لألجيال القادمة
وبناءا على هذا جند أن هذا البحث  .هتمام والتشريع بالنظر إىل ترسانة القوانني الصادرة يف هذا الشأناليت حتوز ا

يكتسي أمهية خاصة كونه يعاجل دور هذه التشريعات العمرانية يف تنظيم وخلق نسيج عمراين مستدام حيقق تنمية 
 .عمرانية مستدامة

والتخطيط العمراين من بني املواضيع والقضايا األكثر شيوعا يف أوساط ويعترب موضوع التنمية العمرانية املستدمية 
البحث األكادميي يف العديد من احلقول املعرفية مبا فيها حقل علم اجتماع البيئة، كونه ميس اجملاالت الرئيسية 

لتخطيط العمراين  للبحث والدرس. وعلى غرار هذا التوجه جاءت هذه الدراسة اليت بني أيدينا واملوسومة بعنوان "ا
كأداة للتهيئة العمرانية املستدامة"، لتبحث يف حيثيات هذا املوضوع يف الواقع، وتكشف عن مدى امهية التخطيط 

العمراين يف حتقيق التنمية العمرانية املستدمية، وذلك حىت ميكن الوقوف على مدى االهتمام بالتنمية العمرانية 
 .ميدان التنمية العمرانية باجلزائر بتطبيق معايري التخطيط العمرايناملستدمية ومدى اهتمام الفاعلني يف 

 ل اإلجابة عنها من خالل هذه الدراسة:التالية اليت سنحاو  اإلشكاليةمن هذا املنطلق ميكننا طرح 
 ما هو دور التخطيط العمراين يف حتقيق التهيئة العمرانية املستدامة؟
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 التخطيط العمرانيالفصل األول: 
إن أسلوب التخطيط العمراين الذي يساعد على حل املشاكل واألزمات وحاالت عدم التوازن التنموي الذي سببه 

اإلنسان لبلوغ أهدافه واحتياجاته عن طريق تلويث األرض وتغيري وجه الطبيعة ، التقدم من خالل طموحات 
يدعو إىل التفكري يف ضرورة االستغالل السليم للموارد و الثروات الطبيعية اليت حبوزتنا من أجل حتقيق التنمية 

ربز مدى أمهية التنمية اليت مت االقتصادية واالجتماعية والعمرانية واحلماية البيئية اليت هندف إليها،الشيء الذي ي
استغالهلا بشكل عشوائي وكان هدفها الوحيد الزيادة يف رقعة املعمورة دون مراعاة اخللفيات اليت كان سببها هذا 
النمو ، وعدم القدرة على إدارته فأصبح يهدد املوارد املتاحة عن طريق التدهور واالزدحام واخللط الناجم يف عملية 

وسوء توزيع اخلدمات والبىن التحتية هبا ،مبا ال يتفق واحتياجات اإلنسان ودون وجود ارتباط  استخدامات األرض
حبيث أن الدراسة التنموية ال بد هلا أن تكون موجهة ختطيطيا حتفظ للمكان  .واضح مع استعماالت األراضي

ساهم يف البحث عن التخطيط طاقاته التنموية ع ىل مدى األجيال املتعاقبة لتكون بعد ذلك وباستمرار أداة ت
العمراين املستدام الذي من ميزاته أنه يتحرك مع الزمن وخيدم صالحيات السكان وفق تطور احتياجاهتم 
االجتماعية واالقتصادية ،وهذا ال يتأتى إال من خالل معرفتنا لعدة مفاهيم ومتطلبات عن طريق إحلاق مفهوم 

دمها وتوجهاهتما، وما تطرق إليه الباحثون من حلول للوصول إىل سبل االستدامة بالتخطيط العمراين وحتليل أبعا
 االستدامة يف التخطيط العمراين

 

 المطلب األول: مدخل حول التخطيط العمراني 
 :مفهوم التخطيط العمراني

 أوال: التخطيط
 . لقد أعطيت عدة تعريفات للتخطيط و سيتم التعرض للبعض منها كمحاولة للوصول إىل تعريف عام

هو الوظيفة األوىل لإلدارة و اليت تسبق ما عداها من الوظائف و تقوم على عملية االختيار “التعريف األول :  
 .“ بني البدائل إلجراءات العمل للمؤسسة ككل و لكل قسم أو جزء من أجزائها و لكل فرد من العاملني هبا

ألخرى حيث أهنا تقوم على االختيار الواعي و هذا معىن هذا أن وظيفة التخطيط تسبق باقي الوظائف اإلدارية ا 
 . االختيار يكون بني جمموعة من البدائل

 التنبؤ باملستقبل و االستعداد له فهو بعد النظر الذي يتجلى يف القدرة على ” التعريف الثاين : يعرفه فايول بأنه  
 .“ لتنبؤ باملستقبل و التحضري له بإعداد اخلطة املناسبةا
التعريف تضح أن التخطيط يقوم على عملية التفكري و التقدير للمستقبل و النظر يف البعد الزمين و من هذا  

 1.التنبؤ باملتغريات و وضع اخلطط ملا خيفيه املستقبل و التأقلم مع الظروف املتغرية

 

                                                 
https://al3oloom.com،مفهومالتخطيطأهميتهوأنواعهومراحله،افاقعلميةوتربوية
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دامها أكفا هو األسلوب العلمي الذي يتضمن حصر املوارد البشرية و املادية و استخ” التعريف الثالث :  
 .“ استخدام بطريقة علمية و عملية و إنسانية لسد احتياجات املؤسسة

تتضح من هذا التعريف أن التخطيط هو أسلوب علمي يتم على أساس املوارد الالزمة لعملية اإلنتاج و تنظيم  
 . املوارد املالية و استخدامها بأحسن الطرق و ذل بوضع خطة شاملة

 فه جورج تريي اآليت :يعر :” التعريف الرابع  
التخطيط هو االختيار املرتبط باحلقائق و وضع و استخدام الفروض املتعلقة باملستقبل عند تصور االنظمة ” 

 .“ املقرتحة اليت تعتقد بضرورهتا لتحقيق النتائج املنشودة
و كذلك وضع من هذا التعريف يتضح أن التخطيط يرتبط باحلقائق و ذلك عن طريق االختيار و االنتقاء  

 . السياسات و اإلجراءات و اخلطط الالزمة لتحقيق النتائج و األهداف اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها
تلك العملية اليت تسمح بتحديد األهداف املرجوة و الوسائل :” التعريف اخلامس : يعرفه بريجريون على انه  

 . ” األكثر مالئمة لتحقيق هذه األهداف
من هذه التعاريف  . أن التخطيط ميكن من حتديد األهداف و الوسائل املناسبة لتحقيقهاهذا التعريف يبني  

السابقة ميكن تعريف التخطيط على انه الوظيفة اإلدارية األوىل و اليت تعتمد عليها الوظائف األخرى فهو التقرير 
 1. سلفا ملا جيب عمله لتحقيق هدف معني

إىل تقدمي احللول أو بدائل احللول للمشكالت احلالية أو املتوقعة  شكل عام هو أسلوب علمي يهدفبالتخطيط 
للمجتمع وذلك يف إطار خطة منظمة ذات سياسة وأهداف واضحة، خالل فرتة زمنية حمددة، تأخذ يف االعتبار 

فهو أداة اإلمكانات واملوارد احملددة احلالية أو املستقبلية سواء كانت بشرية أو طبيعية . أما التخطيط العمراين 
ووسيلة لتحقيق املصلحة العامة، لكافة قطاعات وفئات اجملتمع، من خالل وضع تصورات مستقبلية لتوزيع 

األنشطة واالستعماالت املختلفة لألراضي يف املكان املالئم ويف الوقت املناسب مبا حيقق التوازن بني احتياجات 
يق ما يعرف بالتنمية املستدامة، وذلك يف إطار تشريعي التنمية يف احلاضر واملستقبل القريب والبعيد؛ أي حتق

 2وقانوين واضح.
 التعميرثانيا: 

يفيد لفظ "التعمري" لغة السكن واإلقامة باملكان واالستقرار به، فيقال: عمر عمرا املنزل بأهله: كان مسكونا 
 والدار: بناها، ويقال: عمر عمورا وعمارة وعمرانا الرجل بيته: لزمه. 

 

                                                 
https://al3oloom.com،مفهومالتخطيطأهميتهوأنواعهومراحله،افاقعلميةوتربوية

1
  

2
2د/محمدبلفضلالتخطيطالعمرانيفيالبيئة،مقال،جامعة,إبنخلدونص



التخطيط العمرانيالفصل األول                                                                      
 

 

10 

حتيل  urbanisme واليت تعين املدينة، فلفظة (URBS) والعمران من الناحية اللغوية مشتق من كلمة التينية
إىل العلم الذي يهتم بدراسة التقنيات الكفيلة بضمان التوزيع املتوازن لألنشطة البشرية املختلفة على اجملال 

 .لبناء املدن له جذوره التارخيية العمراين، فهي كلمة حديثة العهد غري أن العمران كفن وأسلوب
أما املعىن االصطالحي للعمران فيقصد به: "البيئة اليت يغلب عليها ومييزها إضافات اإلنسان يف صراعه املستمر  

 مع البيئة الطبيعية لتحقيق أهدافه وغاياته ومتتد من املسكن إىل املدينة
 لتوسع العمران"وعّرف أيضا بأنه:"جمموعة قواعد متعلقة بالتهيئة وا "

 كما عرف بأنه:"جمموعة قواعد متعلقة بالتهيئة التوسع العمراين"، 
ميكن من خالل التعاريف السابقة أن ندرج التعريف اآليت: "قانون العمران هو جمموعة القواعد القانونية والتقنية 

 ."املنظمة للنشاط العمراين
واملتعلق أساسا بالقانون اإلداري فيقصد به "جمموعة القواعد  باعتبار قانون العمران فرع من فروع القانون العام 

املتعلقة بتنظيم وهتيئة اجملال" ،وهو أيضا: "القواعد اليت تنظم األهداف العامة وتراقب استعمال املساحات أو 
 1الفضاءات ألجل البناء الضروري شغله

 
 
 
 
 

 التخطيط العمراني في التشريع الجزائري. 

العمراين أيضا بأنه التخطيط املتعلق مبنطقة جديدة بغرض تعمريها أو رفع مستواها اإلجتماعي ويقصد بالتخطيط 
أو اإلقتصادي فتتوىل اجلهة املختصة وضع أسس مستقبلية لتنفيذ املشروع وتوضيح مراحل تنفيذه، وحسن 

 استغالل الثروات اليت يتضمنها.
ا التخطيط يتضمن مفهوم علمي من أجل تعمري منطقة مما سبق خبصوص التخطيط العمراين ميكن القول بأن هذ

معينة من أجل مواجهة مقتضيات العمران احلديث من حيث الطرق، واملرافق العامة، واحلدائق واملساكن مبختلف 
أنواعها، من أجل ضمان كثافة سكانية متجانسة وجتنب تداخل املناطق الصناعية والتجارية مع املناطق السكنية 

 2لقادرة على إستيعاب حركة املرور يف املناطق اآلهلة بالسكان.وشق الطرق ا

 

                                                 
 https://cte.univ-setif2.dz،مفهومقانونالعمرانوبيانخصائهوأهدافةوتمييزهعنبعضالقوانينذاتالصلة

1
  

2
611,ص6891عزيزالشريف,مبادئعلماإلدارةالعامة,دارالنهضةالعربية,مصر,
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  التخطيط العمراين هو حماولة لتهيئة املناخ املناسب الذي يسمح  للمجتمعات بإجياد الوسائل الضرورية
 :.لتحقيق إطار معيشي مالئم لسكاهنا،أين تتوفر فيه أسباب الراحة والرفاهية داخل املدن

 لتخصص الذي يعين بكافة مناحي املنطقة احلضرية ويشمل ختصصات متعددة التخطيط العمراين هو ا
مثل اإلدارة والسياسة والقانون واالقتصاد وعلم االجتماع واهلندسة والبيئة وغريها من جهة معينة، وقصد 

به حتقيق مستوى األداء عند تعمري مدينة جديدة أو تعمري مدينـة مـن املـدن أو تطويره او رفع مستوى 
لعمران فيها، وذلك بوضع األسس العلمية لتنفيذ املشروع وحتديد مراحله، مبا يتناسب مع مقتضيات ا

 1العصر وظروف املكان والسكان الذين سيعيشون فيه.
  كما عرف التخطيط العمراين بأنه التخطيط الذي يتعلق مبنطقة جديدة بغرض تعمريها أو رفع مستواها

اجلهة املختصة بوضع األسس املستقبلية لتنفيذ املشروع وتوضيح االجتماعي أو االقتصادي، فتقوم 
 .خطوات تنفيذه، وحسن استغالل الثروات اليت يتضمنها

 ومستوياتهالمطلب الثاني :أدواته 
 أدوات التخطيط:

تتمثل يف أدوات التخطيط يف اجملال العمراين وتشمل املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، املخطط اجلهوي جلهة 
الربنامج، خمطط شغل األراضي، خمطط هتيئة املدينة اجلديدة، املخطط العام لتهيئة احلظائر الوطنية، خمطط محاية 

وإستصالح املواقع األثرية واملنطقة احملمية التابعة هلا، املخطط التوجيهي للتهيئة والعمران، خمطط هتيئة اإلقليم 
 .واضر الكربىالوالئي، املخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات احل

وهناك أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية على مستوى املدينة املتعلقة بالبيئة والرتاث الثقايف والعمران والنقل  
واملياه والتجهيزات واملنشآت ويالحظ بأن إنشاء مدن جديدة يتقرر مبوجب مرسوم تنفيذي باإلستناد إىل أدوات 

ل مدينة جديدة خمطط يسمى خمطط هتيئة املدينة اجلديدة يغطي هذا املخطط هتيئة اإلقليم املوافق عليها وينشأ لك
حميط التهيئة احملددة هلذه املدينة اجلديدة وحميط محايتها وتراعي فيه اخلصوصيات الثقافية واإلجتماعية للمنطقة وال 

 .ميكن إنشاء مدن جديدة بصفة جزئية أو كلية على أراضي صاحلة للزراعة
 

 ر هذا املخطط كوسيلة لتنظيم اجملال العمراين، والذي عوض املخطط العمراين املوجه وذلك بعداعتمدت اجلزائ
 أنفاق التوسع وأثبت عدم فاعليته ولذا جاء لريسم وحيدد اجملال العمراين مستقبال كخلية عمراين للنسيج احلضري

 

                                                 
1

ادةالتخطيطوالتهيئةمصطفىمدركي,محاضرةفيالتخطيطالعمراني,جامعةمحمدخيضر,بسكرة,كليةالعلومالتكنولوجيا,قسمالهندسة.الم

2161/2162العمرانية,
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املستقل، ومأل الفجوات  املوجودة ب قضي على الطابع التقين اإلنفرادواملعماري على مستوى الوطن، وهو هبذا ي
 .على مستوى األصعدة الوطنية واإلقليمية واحمللية

 :املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري -
هو أداة من أدوات التخطيط اجملايل والتسيري احلضري، حيدد التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو 

املؤرخ  09/90صرف اجلمهور وفق أحكام قانونية قانون رقم البلديات املعنية،كما ميكن وضعه حتت ت
( كما يعترب هذا املخطط 070-077-072) 0000/90/92،ومراسيمه املؤرخة يف 0009/09/90

،ويتكون املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري من تقرير  0009استبدال أو تقييم للمخطط العمراين املوجه لسنة 
 .إحصائيةتقين وخرائط ورسوم بيانية و 

 :خمطط شغل األراضي -
وحيدد بالتفصيل توجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري فوق إستخدام األراضي والبناء، ويقرر هذا املخطط 

عن طريق املداولة من اجمللس الشعيب البلدي املعين، وجيب تبليغها إىل الوايل املختص إقليميا، يعمل على حتديد 
مل خمطط شغل األرض بتنظيم اجملال من خالل حتديد املناطق العمرانية سواء كانت الرتاب الذي يشغله ويع

 1املنطقة السكنية أو الصناعية أو التجارية أو اخلدمات ..... 
مث يصدر القرار الذي يرسم حدود احمليط الذي يتدخل فيه خمطط شغل األرض من طرف الوايل إذا كان الرتاب 

من طرف الوزير املكلف بالتعمري مع الوزير املكلف باجلماعات احمللية إذا كان الرتاب  املعين تابع لوالية واحدة،أو
املعين تابعا لواليات خمتلفة، ويرتكز خمطط شغل األرض على عدة وثائق من بينها تناول املخطط بالتحليل 

قليمية بصفة عامة من أجل والدراسة مع رسم أبعاده املستمدة من السياسة الوطنية يف جمال التهيئة العمرانية اإل
ضبط اجملال، وحتديد األهداف الستخدام األراضي والوسط وفق فرتة زمنية معينة، وترفق هذه العملية بالرسم 

 .البياين واخلرائط إلعطاء املخطط تفصيل واضح ملقاييس حمددة يتم من خالله استخدام األراضي بطريقة منظمة
 :(P.U.D) خمطط العمران -

وكان هذا املخطط موجها ملدن الكربىون املتوسطة، حيث يرسم حدودها مع  0009ل به إىل غاية استمر العم
األخذ بعني اإلعتبار توسع النسيج العمراين مستقبال على املدى املتوسط، وحيدد استخدام األرض مستقبال 

جتهيزات ومنشآت حسب اإلحتياجات الضرورية للتجمع السكاين ومرافق وهياكل أساسية ومساحات خضراء، و 
 إقتصادية واجتماعية.

 :(p.u.p) خمطط العمران املؤقت -
وهو يشبه املخطط العمراين املوجه من حيث أبعاد التهيئة العمرانية وأهدافها، وهذا  0009انتهت صالحيته سنة 

ملخطط العمران املخطط خاص باملراكز احلضرية الصغرية أو الشبه حضرية، والفرق بني املخطط العمراين املوجه، وا
 

                                                 
1

188ص’حاجيصليحة,د/عوفيمصطفى,التخطيطالحضريبينالواقعواإلنجاز,جامعةخنشلة
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املؤقت يتمثل يف قصر املدة الزمنية املخصصة ملخطط العمراين املوجه، فمصادقة الوصاية على املستوى احمللي كافية 
 .هلذا النوع من املخططات العمرانية املؤقتة

 :(p.m.u) خمطط التحديث العمراين -
غرض ترقية وصيانة مكتسباهتا العمرانية هو يف احلقيقة ملحق بإعتماد مايل خيصص للمدن الكربى واملتوسطة ل

والعمومية، واألرصفة واملساحات اخلضراء واملنتزهات واحلدائق العمومية.... وإىل غاية إنطالق خمططات التنمية 
 ( مث بعد اخلماسيني0077/0071( و)0071/0079( والرباعيني)0090/0097بدءا من املخطط الثالثي )

الدولة اجلزائرية تغفل قطاع السكن، وال تعطيه األمهية الكربى ( ظلت 0020/0020و )(1984/1980)
ضمن التنمية الوطنية إلكتفائها باحلظرية السكنية املوروثة من جهة، وإلنتشار البناء الذايت من جهة ثانية مث 

 الزراعي للنهوض باإلقتصاد الوطين من جهة أخرى. حانشغاهلا بسياسة التصنيع واإلصال
 1:(2000/1980) التنموية اجلديدةفرتة املخططات  -

( حيث 0000/0009( والثاين)0020/0029هذه الفرتة كانت حمصورة يف املخططني اخلماسيني األول: )
( لعدم حتقيق 0097/0077املسجلة من سنة ) ةهدف الربنامج واملخططات التنموي جاء نتيجة لعدم حتقيق

عملية اهلجرة، مث لربوز األزمة السكنية احلادة بسبب النمو  نماجلهوية، وعدم احلد أو التقليل فكرة حمو الفوارق 
 الدميغرايف )الزيادة الطبيعية+ النزوح الريفي(

 
 
 
 
 

 مستويات التخطيط:
للتخطيط عدة مستويات تبدأ بالتخطيط لدويل مث القومي، مث اإلقليمي، فاحمللي أو العمراين وهذه املستويات ترتبط 

التخطيطي الذي يهدف إىل حتقيق التنمية يف كل االجتاهات، وتستهدف هذه بشكل يؤكد تكامل الفكر 
 : املستويات حتقيق

التخطيط الدويل الشامل: وهو نوع من التخطيط العام خلدمة اإلنسان يف مجيع املعمورة مثل التنظيم  -0
 .السياسي هليئة األمم املتحدة، هيئة اليونسكو

من التخطيط الدويل جيمع جمموعة من الدول ذات جتانس  التخطيط اإلقليمي الدويل: وهو نوع – 2 
سياسي واجتماعي واقتصادي وجغرايف، هلا أهداف موحدة لتحقيق أغراض حمددة، يف توقيت حمدد مراعية يف 
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188حاجيصليحة,د/عوفيمصطفى,نفسالمرجعالسابق,ص
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ذلك ختطيطها القومي واإلقليمي واحمللي. وكمثال التخطيط االقتصادي)السوق األوروبية املشرتكة(، والتخطيط 
 (.الدول العربية السياسي )جامعة

التخطيط القومي: هو ختطيط على مستوى الدولة، وشكل من أشكال التخطيط االجتماعي و  -9
وبني اإلنتاج من ناحية  االقتصادي ويتميز أساسا "بأنه املوائمة بني احلاجات للمجتمع من ناحية،

العامة للدولة يف  أخرى. و يركز على النواحي االقتصادية واالجتماعية للدولة. كما حيدد السياسة
تمعات العمرانية جماالت اإلسكان واملرافق والتعليم والصحة والرتفيه والصناعة و الزراعة، وتوزيع اجمل

ويتم احلرص يف خطة التنمية الوطنية على ضرورة تنوع موارد االقتصاد الوطين  .ةاحلضرية والريفي
اجلغرايف، ودراسة التجمعات من املدن والعمل علي تأسيس مراكز منو إقليمية قائمة علي التوزيع 

والصغرية داخل املدن)الواليات( وبني تلك املتجاورة، لتحديد وظائفها وأمناط إنتاجها  ىالكرب 
 .الرئيسية ومن مثة ختصيص االستثمارات العامة يف إقامة البين التحتية والفنية واالجتماعية

على أنه "ذلك النوع من التخطيط  Alden دنيعرفه أل Régional Planning :التخطيط اإلقليمي -4 
الذي يتعامل مع املشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلدارية والثقافية والطبيعية يف إقليم معني، أو 

ويتعرض بدرجة أكثر تفصياًل من سابقه لتوزيع اجملتمعات احلضرية العمرانية والريفية. كما  «.منطقة جغرافية حمددة
لشبكة الطرق والنقل واملرور اإلقليمي، الذي يربط بني التجمعات العمرانية، ويتناول بالدراسة وضع يتعرض 

املخططات الالزمة يف ضوء املخطط القومي، وحيدد املراكز العمرانية على اإلقليم ورتبتها وأعدادها وأحجامها 
 .وتوزيعها ووظائفها وعالقتها ببعضها البعض

هلذه السياسات ، فيتحدث عن تنمية اإلقليم  اإلقليميالربط بني السياسات البعد  أمهيةى عل اإلطاريؤكد يف هذا  
، حيث ضرورة االهتمام بنموذج للتخطيط  'و كذا عن مصطلح ' البعد اإلقليمي للسياسات العامة و احلكومية 

يف بعدها احمللي فتتحول  كبعد أساسي لتحقيق أهداف السياسات العامة  ' بعني االعتبار البعد ' اجملايل يأخذ
عامل حمقق للتنمية احلضرية ببعد اجتماعي بدال من التنمية احلضرية  إىلالسياسات باملفهوم الواسع حسب بذلك 

 فقط
يرتكز على معاجلة املدينة أو القرية ويهدف إىل السيطرة على   (والريفي –التخطيط العمراين احمللى )احلضري  -5

كياهنا على حنو يتفق مع االجتاه العام، وسوف يتم التطرق ملوضوع التخطيط من األدىن إىل األعلى، وذلك ملعرفة 
تمع وإدارته وفهم الرتابط القومي ما بني مستويات التخطيط أوال، وألمهية معرفة املسؤولية الكاملة اليت تقع على اجمل

 احمللية يف تطبيق اخلطط العامة والتفصيلية. 
هو أول مستوى من مستويات التخطيط و احملصلة  .فما هو التخطيط احلضري أو التخطيط احمللي للمدينة والقرية

  .ملستويات التخطيط املختلفة، وأن املدينة والقرية هي جمال التخطيط احمللي
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يط حىت بداية القرن العشرين ولعدم قدرته على حل مشاكل املدن خاصة الكربى، وقد استمر هذا النوع من التخط
ومراكز اجلذب الصناعي اليت ظهرت حول املدن، وما تبع ذلك من مشاكل اإلسكان، وظهور األحياء الفقرية 

الريف;  وقوى عمالية على مشارف املدن، وعدم كفاية املرافق لألعداد املتزايدة من السكان الذين هاجروا من
فاكتظت به وضاقت مواصالهتا وإمكانياهتا وخدماهتا عن الوفاء باحتياجاهتم، وظهور املشاكل االجتماعية 

 واالقتصادية والبيئية والعمرانية...اخل.
 . فكان البد من األخذ مببدأ التخطيط القومي واإلقليمي حلل هذه املشاكل 

 :ويهتم التخطيط العمراين بدراسات
 .قعختطيط املو  - 
 .تصميم مشروعات البنية األساسية - 
 1.تصميم مشروعات اخلدمة العامة - 
 .مشروعات اإلسكان - 
 2.شبكات الطرق... اخل - 

والتخطيط احمللي هو ختطيط املدن الذي يهتم بتنظيم استعماالت األرض ومنها توزيع األنشطة املختلفة   
ناطق اخلاصة باألبنية احلكومية...اخل، على مناطق املدينة كالصناعة، والسكن واخلدمات التجارية والصحية وامل

املختلفة، وربطها بشبكات من الطرق حتقق سهولة كبرية يف حركة السكان والبضائع يف مناطق املدينة، ومع املناطق 
ؤدي إىل اجملاورة هلا، والتخطيط احمللي يعمل على التوظيف األمثل للموارد احمللية وحتقيق أفضل العوائد ، كما ي

زيادة االعتماد احمللي على الذات واالبتعاد التدرجيي عن االتكال على املركز وزيادة فرص النمو وحتسني اإلنتاجية، 
وكذلك يوجه منو املدينة ضمن املؤشرات املركزية للتخطيط )التخطيط القومي واإلقليمي(  . وخلق فرص العمل

، وحيكم توسعات املدينة باالجتاهات املالئمة، وتعني أسباب منو لتحقيق تطور سريع وشامل جململ احلياة احلضرية
الذي  Physical Planning بعض املدن ورمبا استحداث مدن جديدة. ومما يقع ضمن التخطيط العمراين

يكون احملصالت النهائية للمتغريات االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف عملية التخطيط للمدينة، وقد يشمل 
ضا وهو عموما يهتم باختيار املواقع املثالية يف األقاليم املختلفة، مع توزيع منط معني من حيث احلجم الريف أي

 .والعدد والتباعد، مما يؤدي يف النهاية إىل حصول السكان على كافة اخلدمات اليت حيتاجون إليها يف سهولة ويسر
إمكانيات التحضر ومعدالت نسبة اهلجرة، والتخطيط احلضري يدرس عالقة املدن مع بعضها البعض، من حيث 

فيما بينها، ويهتم التخطيط احلضري بإعداد خطط حضرية  ودراسة الظروف املؤثرة يف تلك املدن وتبادل التأثريات
للمدن جمتمعة )املخططات اإلقليمية( وخططه املنفردة )املخططات اهليكلية والتفصيلية(، وختطيط جممل الفعاليات 
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املدينة من حيث املناطق السكنية والتجارية والصناعية واحلرفية، وتعيني مواقع األبنية العامة، مثل اليت تتوفر يف 
)التعليم والصحة واملساجد، واملقابر، واحلدائق العامة...اخل( بكل مستوياهتم. إال أن كل ما سبق من 

ت اخلاصة باملدينة، من حيث املوقع االستعماالت واملساحات املخصصة هلا، يعتمد على توفر املعلومات والدراسا
والطبيعة اجلغرافية والدراسات االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية، املساحة املرغوبة حليازة األرض يف كل منطقة 

من مناطق املدينة، التوسع املفضل بالنسبة لتسهيل إمكانية الوصول، التلوث بالنسبة )للماء واهلواء(، احليازة 
عموما توجد عالقة وطيدة بني املوقع والوظائف اليت تتوفر يف  . بالقياس مع حجم السكان املتوقعلألرض مستقبال

اخلاص باملدينة يدرس من النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وترتبط االستعماالت  املدينة، وأن املوقع
ثر من حيث التوسع، ويتأثر موقع املدينة وتصميمها والرتكيب الداخلي للمدينة واخلطة اجلديدة هلا باملوقع فيؤثر ويتأ

الداخلي بأمهية تلك املدينة كمركز سياسي، صناعي، جتاري، زراعي وحاجة املوقع إىل توفر املياه، الطاقة توفر 
 ويرمي التخطيط احمللى إىل .املوارد الطبيعية بالقرب منها، وكثريا ما تنمو املدن من نواه واحدة أو نواتني أو ثالث

 .التحكم يف تسيري کيان املدينة أو القرية
حيث حيدد خصائص  The publique Good وعموما فإن التخطيط احمللي يعزز خدمات النفع العام 

املستقبل للمجتمع احمللي، ويعزز من حس املكان. فيخلق فرص العمل املنتج والتخطيط للتطوير 
البشري مالئما للعيش وجدير خبلق بيئة تفاعلية ثرية، ومثمرة، تزيد العمراين،واستخدامات األراضي، وجعل املستقر 

 .من اعتزاز املواطن باملكان
يعمل التخطيط احمللي على التوظيف األمثل للموارد احمللية لتحقيق أفضل النتائج، كما يؤدي ايل االعتماد على  -

و، وخلق مناصب العمل واالستفادة من الذات وعدم االتكال تدرجييا علي املركز وزيادة اإلنتاج وفرص النم
 .االنفتاح علي الواليات اجملاورة

والوظيفي ، ويؤدي ايل توفري بنية حتتية  يربط بني التنمية االقتصادية والتنمية املكانية، ويضمن التوازن املكاين - 
 1.وبيئة متكينية تساعد علي زيادة عدد املنشأة وتوسيع فرص االستثمار

ة أداء اإلدارة احمللية ويربطها يف إطار تشاركي مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين وحيقق اإلدماج يعزز من كفاء - 
االجتماعي جلميع الشرائح يف اجملتمعات احمللية واملناطق األقل منوا من خالل تنفيذ تنمية متوازنة وإعتماد برامج 

 2.تستهدف اجلهات احملتاجة داخل الوالية
 التخطيط العمراني وآفاقه المطلب الثالث: واقع

إذا كانت سياسة الدولة قائمة على إعتبار املصلحة العامة واخلاصة خبصوص عمليات التعمري وذلك عن طريق 
سن نصوص قانونية لضبط هذه العمليات وحتقيق ثروة سكنية تراعي املقاييس العاملية هذا يعد مكسبا هاما 
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أوعيوب تشوهبا إما من حيث ذاهتا وإما حبسب مآهلا، وخمتلف للجميع إال أن أي سياسة ال ختلو من نقائص 
نتائجها خاصة وأن الدولة قد تغريت سياستها بالنسبة للتعمري وتراجع دورها للجانب التنظيمي فقط وخوصصة 
ي املوروث السكاين والعمراين وتسليمه للمالكني ومعه سياسة اإلتكال والالمباالة، وإهنيار التنظيم السسي واقتصاد

 .للسكان
 اإلفرازات السلبية النامجة عنه: 

إن خمتلف التوجيهات املعيارية لربامج التعمري قد أفرزت عدة آثار سلبية وسامهت يف عشوائية التعمري 
 :على عدة مستويامت هنا

 .ظهور حاالت التعمري العشوائي غري الصحي -
القانونية لألراضي مع إستنزاف العقار والتوسع نفاذ اإلحتياط العقاري ملعظم املدن اجلزائرية نظرا للوضعية 

 .غريالعقالين
 .إنتشار أشكال التوسع العمراين األفقي بدل التوسع العمودي-
 .ظهور تشكيلة غري متجانسة من الكتل املبنية والفضاءات غري املبنية-
 التوسعات العمرانية الواسعة على حساب األراضي الفالحية وإنتشار السكنات-

 .ئقة واألحياء اهلامشيةغري الال
 .اإلخالل الصارخ ألدوات التعمري-

 إنعدام التحكم يف أدوات التخطيط العمراين أدى إىل تطور املدن وتوسعها
بشكل عشوائي على حساب األراضي الفالحية مما نتج عنه غياب الريف ويف غياب الريف غاب نقيض املدينة 

ائية الريف واملدينة بثنائية املركز واإلطار وبناء على هذه األوضاع ويف غياب النقيض غابت املدينة واستبدلت ثن
النامجة عن تطور النسيج العمراين السريع وفشل التخطيط من التحكم يف العقار احلضري وعجز املدينة عن تلبية 

 1إحتياجات السكان القادمني إليها طلب اللعمل والسكن والراحة
دينة )األحياء القصديرية( اليت تتميز بإنعدام تنظيم شبكة النقل واملواصالت فرتكز هؤالء األفراد يف أطراف امل

،إحنطاط املستوى املعيشي وكثرة اآلفات اإلجتماعية واألمراض، تراكم القمامات على أطراف املدينة، لذا جيب 
للواقع اإلقتصادي والواقع التفكري يف إعادة تنظيم املدن واحلفاظ على هويتها وتنظيم وتوجيه توسعاهتا اجلديدة وفقا 

 .السوسيوثقايف
 املأمول من التخطيط العمراين عمليا: 
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هنا نشري إىل أن التخطيط العمراين الذي يرسم سياسة تقوم على التنبؤ باملستقبل واإلستعداد جملاهبة املستقبل 
اإلداري لربامج التعمري إذ  ينبغي أن جيسد من الناحية الواقعية من أجل حتقيق املصلحة العامة واخلروج من اإلطار

أن عملية التعمري اليوم إستثمار وإنتاج لألراضي ال تبديد لألموال، وإن التغري السياسي يستدعي تغري سياسات 
التعمري نظرا إلنتاج اإلقتصاد احلر الذي يقوم على إحرتام امللكية الفردية مع ضرورة إشراك كافة املتدخلني من أجل 

اين منسجم يراعي خصوصيات املنطقة وإتباع معايري ختطيط عمرانية ومعمارية تتوافق مع الوصول إىل نسيج عمر 
 .واقعنا اإلقتصادي وليست مستوردة من الغرب

 خالصة: 
إن تفعيل الرتقية العقارية يتطلب القيام بدراسات خمتلفة كما تتطلب تنسيق متكامل من أجل الوصول إىل ختطيط 

العمرانية وبعد عملية التصور تأيت مرحلة إعداد خمتلف املستندات التنظيمية األساسية واقعي وعملي للمساحات 
واملتمثلة يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري والذي لديه دور أساسي يف حتديد التوجيهات األساسية لتطوير 

طبقة على كل قطعة أرضية إال وتنمية العقارات، مث خمطط شغل األراضي والذي يتوىل حتديد الشروط والقوانني امل
 1أن هذه األدوات مل تنجح يف حتقيق ماكان يصبو إليه املشرع اجلزائري يف القانون.

 التخطيط العمراني و أهم مراحله  وأهميةالمبحث الثاني: خصائص 
 ومبادئة المطلب األول: خصائص التخطيط العمراني

 أوال: الخصائص
 Urban Planning Properties خصائص التخطيط العمراين 

  :هناك جمموعة من اخلصائص للتخطيط العمراين وتتمثل يف مايلي
مراعاة اجلوانب االجتماعية والثقافية والنفسية اليت توضع للبيئة احلضرية، ويربط التخطيط العمراين بني  .0

 .اجلوانب املعمارية والسلوكية
د بل أنه ينجز من خالل فريق عمل يتألف من خمتلف أن التخطيط العمراين ال ميكن أن يكون عمل منفر  .9

  .اإلختصاصات اليت تعىن باجلوانب االقتصادية واإلجتماعية والعمرانية
التخطيط العمراين يتعامل مع بيئة تتصف بعدم التجانس من حيث الفروقات االجتماعية والطبقية  .1

ات مهاجرة من خمتلف البيئات، والسلوكية للجماعات اليت تعيش يف املدن اليت صارت تستقبل موج
  .إضافة إىل النمو لسكاهنا األصليني لذا فهو عمل جيمع هذه اجلماعات ضمن بيئة متجانسة

كون التخطيط العمراين يرتبط بقرارات الدولة وسياساهتا املعززة هبا ماديا ومعنويا لذا صار هلذا العمل  .1
 إعداد وتنفيذ املخططات األساسية للمدن أجهزة متخصصة تعرف بأجهزة التخطيط احلضري اليت تتوىل

 .أو ما يعرف بالتصميم احلضري
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جيب أن تكون  .من طبيعة التخطيط احلضري أنه يستند إىل مكونات وعناصر البيئة احلضرية لذلك  .0
 .األهداف االجتماعية واالقتصادية والعمرانية وسبل حتقيقها اخلطة احلضرية مستندة على وضوح

مراين خلق توازن إقليمي بني مجيع املناطق احلضرية من خالل توزيع عادل لألنشطة طبيعة التخطيط الع .1
 .احلضرية بطريقة تضمن توفري العوائد االقتصادية واالجتماعية جلميع املناطق واألقاليم وسكاهنا ما أمكن

للبيئة  فهم العناصر االجتماعية والثقافية والنفسية كمكونات أساسية يف اخلطط أو اخلطة املوضوعة .2
احلضرية، فقد تقام وتنفذ خطة حضرية يف مدينة دون دراسة غايتها وأهدافها االجتماعية والثقافية اليت 

رمست هلا، وكذلك دون متابعة آثارها ونتائجها املقصودة والغري مقصودة، وهذا ما يؤدي إىل فجوة إرتباك 
ه اجلوانب املعمارية والسلوكية للتخطيط بني النظرية والتطبيق يف التخطيط احلضري، أو بني ما تعرب عن

  .العمراين

حتديد مكونات وعناصر البيئة وعملية حتديد مكونات البيئة احلضرية أمر مرادف ملا ميكن تسمية باملسح  .9
 .اجلغرايف حيث أن على املخطط أن يعرف وحيدد ما هو موجود من أنشطة وظواهر خمتلفة

ملية دورية ومستمرة ومرتابطة، على مستويات عدة من أجل ع لعمراينوعلى هذا األساس فالتخطيط ا  .8
حتقيق التوازن يف توزيع السكان واألنشطة يف املناطق احلضرية، من أجل خلق جتانس إجتماعي مع 1

مراعاة الفوارق يف العادات والتقاليد والدين، وفق إسرتاجتية مفصلة لعملية التنفيذ الواقعي ومتجاوبة مع 
 .هلااملضامني النظرية 

التخطيط العمراين يتكون من عنصرين أساسيني ينتج عنهما نظام استعماالت األراضي لألنشطة  .61
واخلدمات املختلفة، ومها: اخلصائص الطبيعية املتمثلة بالتضاريس والرتبة واملياه وعناصر املناخ، واألخر هو 

 .النشاط البشري من مؤسسات إدارية واقتصادية واجتماعية

 .ين هوعبارة عن عمليات مرتابطة وعلى عدة مستوياتالتخطيط العمرا .66

 .التعامل مع اخلصائص الطبيعية والظواهر املختلفة يف املناطق العمرانية . .62

 .معاجلة املنطقة العمرانية كوحدة مرتابطة يف مجيع مكوناهتا وعناصرها مع بعضها . .61

 .يرتبط التخطيط العمراين بقرارات سياسية وإدارية ومالية . .62

 .مل مع بيئة متجانسة غري متجانسة دينيا واجتماعيا الختالف عادات و تقاليد السكانيتعا . .65

2.حتقيق التوازن يف توزيع السكان يف املناطق العمرانية، وبشكل حيقق التجانس االجتماعي .61


 ثانيا: مبادئه
 لذلك:التخطيط العمراين الناجح حيتاج إىل مبادئ لتحقيق استدامة املدن؛ وفيما يأيت تفصياًل 
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تطوير مناطق التنقل ويتضمن ذلك جمموعة متنوعة من االستخدامات واألنشطة؛ مثل وسائط النقل، واحتياجات  
املشاة، وراكيب الدراجات، واملساحات املفتوحة، واملرافق العامة، وذلك لتقوية العالقة بني جمموعة متنوعة من 

 وسائل النقل واحلفاظ على توازن البيئة.
ت خضراء ويشمل ذلك توفري مساحات خضراء عامة مفتوحة يف اهلواء الطلق يسهل الوصول إليها، توفري مساحا 

وذلك باستخدام أشجار الشوارع اليت ختلق الظالل، وتقلل من تأثري درجات احلرارة، وتنقي اجلو من امللوثات، 
 وتوفر مساحات عامة للسكان للرتفيه عن أنفسهم خالل أزمة اليوم.

حيح للكثافة احلضرية وذلك من خالل اتباع هنج متدرج للكثافة احلضرية يتضمن تسهيل التواصل بني التوزيع الص 
املباين واملستوى األرضي للبيئة احمليطة، ووضع مسافات مناسبة بني املباين، وجتنب العمودية الشاهقة للمباين 

 1مع البيئة املختلفة يف سبيل حتسني التواصل البشري، وكذلك حتسني تواصل األشخاص
 ويف مرجع اخر جند أن مبادئ التخطيط العمراين تكون كااليت:

 الواقعية: . أ
إذا البد أن توضع اخلطة على أساس من املعرفة الواقعية بصورة اجملتمع واحلقائق القائمة فيه، وأن توضع الغايات 

 .للوصول إىل األهداف املنشودة لتتالءم مع حقيقة هذا الوضع القائم، وبالتايل ميكن إختيار األساليب الواقعية
  :ب. الشمولية

جيب أن تشمل اخلطة أغلب املتغريات األساسية اليت من شأهنا العمل على حتديد اإلنتاج، وأن تغطي كل املصادر 
واإلمكانات الرئيسية مادية كانت أم بشرية، وقد ال ميكن الوصول إىل الشمولية خبطوة واحدة، وإمنا ينبغي أن 

بالتخطيط املتدرج وذلك بوضع إسرتاتيجية تعرب عن األهداف بعيدة املدى للمجتمع، مث خطة مرحلية نصل إليها 
 .ذات أبعاد زمنية متوسطة تنبثق عنها اخلطط السنوية قصرية وضع املدى

 :التكامل واالتساقج.  
وهذا التناسق جيب جيب أن تكون أجزاء اخلطة متكاملة عضويا وأن تشكل يف جمموعها كال متكامال متناسقا،  

  .أن يشمل األهداف والوسائل املستخدمة يف حتقيقها
 

 :د. المرونة
نظرا للتطور السريع يف العلوم التكنولوجية جيب أن ال تكون اخلطة قيدا حيد من تقدم اجملتمع إذا البد أن تتصف  

 .اخلطة باملرونة وأن تتجاوب مع الظروف املتجددة يف هذا العصر
 :والديمقراطيةهـ. اإللتزام  
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البد من توفري مركز جهاز ختطيطي إلختاذ القرارات وأن يكون هلذه القرارات صفة اإللزام على مجيع املستويات يف  
القطاع العام وصفة التوجيه للقطاع اخلاص والتعاون إن وجد من ناحية أخرى، فالبد من املشاركة الفعالة للقاعدة 

 .ة والقرارات التخطيطية املتعلقة هبااجلماهرية ومنظماهتا يف صياغة اخلط
 :ح. اإلستمرارية

إن مبادئ الواقعية والشمول واإلتساق واملرونة واملركزية والدميقراطية، كلها تساعد على تأمني هذا النسق املتناسق  
ملبدأ، فإن بني مجيع أجزاء اخلطة وإستمرارية العملية التخطيطية اليت البد وأن تكون عملية مستمرة، وطبقا هلذا ا

معظم الدول تتبعه وتأخذ به، مبعىن العمل بإستمرار على متديد سنوات اخلطة إىل األمام وتعديلها حسب 
املتطلبات واملتغريات املستجدة، مما يضمن حتقيق مبدأ املرونة ويساعد املخططني على مواجهة الظروف اجلديدة، 

قدرة ناضجة يف املمارسة التخطيطية ووسائل تكنولوجية  ويضمن إستمرار العملية التخطيطية، إال أن ذلك يتطلب
 .متطورة لتسهيل مهمة وضع التعديالت الالزمة على اخلطة وتسهيل مهمة متابعة التنفيذ وتقييم األداء

واملسألة اليت نريد معرفتها هو إىل أي مدى ميكن التصديق بأن هذه املبادئ اليت مت عرضها هلا إمكانية لتطبيقها  
لية التخطيط احلضري يف اجلزائر؟إذا أن الواقع يعرض التجربة الصعبة للجزائر يف التخطيط العمراين ضمن عم

والتوسع العمراين وصعوبة ضبطه إنطالقا من الفرتة االستعمارية إىل غاية يومنا هذا، رغم الرتسانة القانونية 
العملية ال تزال تواجه صعوبة يف التهيئة هذه  يف هذا اإلطار، ألن استخدمتوالتنظيمية وحىت التشريعية اليت 

العمرانية يف امليدان وصعوبة يف التحكم والسيطرة على التوسع العمراين الغري منظم من جهة ثانية، ما أفرز رؤية 
 1أخرى جديدة، هي ضرورة العمل من أجل احلفاظ على البيئة وحتقيقها لتنمية مستدامة للمدينة بإستدامة مواردها

لذا أصبح عمل سياسة املدينة مبىن على أساس حتقيق التنمية املستدامة نظرا لكوهنا نسق متكامل  .املختلفة
ومتعدد األبعاد والقطاعات واألطراف وباإلمكان جتسيدها ويف كل اجملاالت ففي جمال التنمية املستدامة ميكن 

 :جتسيد عملية التخطيط العمراين عن طريق
 .والثقافيةاحملافظة على بيئة الطبيعية  • 
 .احلرص على اإلستغالل العقالين للثروات الطبيعية • 
 .ترقية الوظيفة االقتصادية للمدينة • 
 .ترقية التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واإلتصال • 

 وأمهية التخطيط العمراين أهداف المطلب الثاني:
 أوال: األهداف

الطبيعية وحتسني الظروف املعيشية واخلدمات وكذلك إن اهلدف الرئيسي للتخطيط هو حتسني ظروف البيئة 
 :األحوال االجتماعية واإلقتصادية لسكاهنا، ونلخص ذلك يف
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 من الناحية العمرانية: 

 .حتسني العالقة بني املساكن والشوارع واملناطق الصناعية واخلدمات العامة -
اء السكنية لتكون متنفسا للسكان، ومكان إمكان اإلبقاءعلى املنتزهات العامة واملناطق املكشوفة يف األحي-

 1.لقضاء أوقات فراغهم
 .فصل املناطق السكنية بقدر اإلمكان عن املناطق الصناعية

 .جتميل املدينة أو بعض أحياءها عن طريق إختاذ طابع خاص للمباين -
 ختطيط الكثافة السكانية وتوزيعها املتوازن، 

إعادة تنظيم مراكز املدن وتوفري اخلدمات العامة األساسية واملرافق املختلفة مبا خيدم سكان املدينة، وحيقق  -
-العدالة االجتماعية مع احلفاظ على املناطق األثرية يف املدينة واجلمع بني عناصر الكفاءة واجلمال واإلبداع الذي 

 . على خمتلف مستويات املدينةحيقق التوازن بني مجال املدينة وكفاءة التخطيط -
 . حتديد مشاكل النمو احلضري للمدن القائمة ووضع احللول املناسبة هلا - 
 . التجديد احلضري مع احلفاظ على األبنية األثرية والرتاثية يف املدن - 
 ختطيط مدن جديدة وفق أسس ونظريات حديثة - 
 ختصيص مناطق خاصة لألسواق. -

 من ناحية اخلدمات: 

صري رحلة العمل من حمل السكن إىل مواقع العمل، بإنشاء مساكن العمال قريبا من مناطق العمل، أو بتسيري تق-
 .وسائل املواصالت وخفض أجورها، وتعاون حركة النقل واملواصالت يف داخل املدينة

نئ والعواصم أو مبركز سهولة وسري إتصال املدينة باملناطق األخرى، وخاصة باملناطق الريفية اجملاورة أو باملوا-
 .األسواق

إنشاء املراكز اإلدارية والتنفيذية واخلدمات التعليمية والقضائية والصحية والرتوحيية وغريها من مناطق املدينة  -
 .املختلفة، حبيث اليشعر السكان باإلرهاق للوصول إليها

 من الناحية االجتماعية واإلقتصادية: 

داخل املدينة، وإجياد العمل املناسب للعمال العاطلني،أو حماولة نقلهم إىل حتسني ظروف املعيشة والعمل يف  -
 املناطق العمل يف داخل املدينة.
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تزويد املدينة باخلدمات الالزمة كاملياه واإلنارة واجملاري، حبيث ال تكون هناك وفرة يف بعض األحياء، حتسني -
السماح بإزدحام بعض األحياء وعدم السماح ببناء األحوال االجتماعية والصحية للسكان عن طريق عدم 

 .مساكن ال تتوفر فيها الشروط الصحية والسكنية
حماولة زيادة احلركة التجارية للمدينة عن طريق توفري مطالب املعيشية واإلكثار من احملالت التجارية، وعن طريق رفع 

 .مستويات املعيشة
 1بإنشاء مراكز صناعية جديدة، أو خلق جماالت جديدة لإلنتاج.حماولة زيادة التطور اإلقتصادي للمدينة  -

 ثانيا: األهمية
تكمن أمهية التخطيط العمراين يف اتباع التصميم املناسب جلميع املساحات اليت يستخدمها اإلنسان، ويشمل 

ية، فيحدد ذلك الشوارع، ومراكز املدن، واألحياء السكنية، والضواحي، واحلقول العشبية، واملناطق الصناع
التخطيط العمراين طبيعة املباين، وتصميمها، وموقعها واملسافات بينها، وطرق ربطها ببعضها البعض، وذلك يف 
سبيل حتسني املنظر العام للبيئة املادية، وحتقيق االستفادة الكاملة من املباين واملساحات، وحل املشكالت اليت 

م، فيعاجل التخطيط العمراين كيفية إدراك الناس لبيئتهم وطريقة ميكن أن تواجه األشخاص يف بيئة عيشهم وعمله
استخدامها، إذ يهتم األشخاص مبظهر جمتمعاهتم وقابليتها للعيش، ومبا أّن اإلدراك والسلوك البشري يتأثر باحمليط 

امل املادي لألشخاص، فإّن التخطيط العمراين يتضمن أيًضا فهم السلوكيات والتفضيالت الثقافية، والعو 
 .االقتصادية، واألنشطة الوظيفية املرتبطة بالبيئة املادية

 نذطرها كالتايل: أهدافا وأغراضا حمددة، واضحة، عملية وقابلة للتنفيذ التخطيط العمراين أمهية بالغة يتضمنكما -
املختلفة وينسق بينها يف يعمل على تنظيم وتوجيه وضبط إعداد وتنفيذ الربامج واملشاريع التنموية يف اجملاالت  - 

 األنشطة املتكاملة يف إطار قومي وتعاوين يوفر اجلهد والوقت والتكاليف ويضمن سالمة التنفيذ
يأخذ بعني االعتبار الطاقات واإلمكانيات واملوارد املادية الطبيعية والبشرية املتاحة ويوازن بينها وبني  -

دة منها والتوظيف األمثل هلا وبأقصى طاقتها وعلى الوجه الذي االحتياجات املختلفة ويعمل على تنظيم االستفا
 .حيقق أفضل استغالل هلا

يراعي اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والتنظيمية يف اخلطط والربامج التنموية وينسق بني املؤسسات واهليئات  - 
 .احمللية واحلكومية والشعبية لتحقيق الشمول والتكامل

ياجات األساسية واملتغرية جلميع الفئات االجتماعية للمجتمع احمللي بصفة دقيقة ومفصلة يعنی بضبط االحت - 
 .ووفقا لرتتيب سلم األولويات

يعمل على تدريب ومتكني أفراد ومجاعات اجملتمع احمللي من املشاركة الفعالة يف اقرتاح اخلطط والربامج التنموية  - 
 .ة وحترير املبادرات الذاتية يف إجياد احللول وعالج املشكالتومتابعتها وتقوميها وتنمية روح املسؤولي
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يعمل على استثمار املوارد حسب نظام األولويات بالنسبة للمشكالت األكثر إحلاحا واملرتبطة مبصاحل السواد  - 
 .األعظم من الناس

تغرية ويأخذ مببدأ التقومي يتسم باملرونة النسبية اليت تسمح بالتطوير والتعديل وفق الظروف الطارئة وامل » - 
املتواصل على أساس املؤشرات اليت تتخذها الدولة لقياس درجات التقدم والتخلف يف املشروعات والربامج والنمو 

 .«احلضري
ومنه ومما سبق يتضح جليا أن التخطيط احلضري يلعب دورا فعاال يف تأهيل اجملال احلضري وتوفري احللول والبدائل  

يف البيئة احلضرية ورفع كفاءة أدائها فهو األداة األمثل واألجنع واألكثر فعالية يف حتقيق أهداف من أجل التحكم 
 التنمية العمرانية وترشيد جهودها.

ولبلوغ أهداف التنمية احلضرية عرب ميدان التخطيط احلضري من خالل أدواته وآلياته البد من االعتماد على  
  :بعني االعتبار بعدين أساسيني مهافكريت العملية والربنامج، واألخذ 

حيث يتمثل البعد الزمين يف سرعة التغري والتطور الذي تسري مبوجبه عملية التحضر،  :البعد الزمين والبعد املكاين
سواء يف احلركة الدميوغرافية وتركز الزيادة السكانية وارتفاع معدالت اهلجرة يف املدن الرئيسية، أو يف تركز 

قتصادية والبنية التحتية واملرافق العامة، واليت جيب أن تواكب هذه احلركة الدميوغرافية، وهذا اإلنشاءات اال
 للمحافظة على التوازن الكمي والنوعي لعملية التحضر. 

و أما البعد املكاين فيتمثل يف التحول والتغري الذي حيدث يف املدن واجتاهات التوسع العمراين هبا، ودرجة التنسيق 
 1.ل يف النمو احلضري بني خمتلف املدنوالتكام

 المطلب الثالث: مراحله 
يتم التخطيط العمراين على أربع مراحل رئيسية وهي  Urban Planning  Steps مراحل التخطيط العمراين

 كالتايل:
 ويقصد به الرسمStructural Planning املرحلة األوىل: التخطيط اهليكلي

العناصر الطبيعية الواقعة يف نطاق الوحدة احمللية ككل وليس كجزء منها وذلك يتعامل التخطيط اهليكلي مع كل  -
 يف إطار التخطيط اإلقليمي لإلقليم الذي تقع فيها خلطوط العريضة اليت تواجه عمليات التنمية

 العمرانية،من استعمال سكين وجتاري وسياحي وصناعي وترفيهي وخدمايت وغريها من االستعماالت اليت تتفق مع
 طبيعة املدينة وظروفها، وتليب احتياجات القاطنني هبا،حيث يكون على مستوى املدينة

ويراعى يف إعداد مشروعات التخطيط اهليكلي للمدن أو القرى أن يكون شاماًل ومتكاماًل وحمققاً لالحتياجات 
لة واالجتماعية واالقتصادية العمرانية على املدى الطويل، ويقوم التخطيط اهليكلي على الدراسات البيئية املتكام

 والعمرانية، ويتكون التخطيط اهليكلي من جمموعة خرائط تصنف كما يلي:
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خرائط استعماالت األراضي موضح عليها املناطق السكنية والتجارية والصناعية والرتفيهية والسياحية واألثرية  .0
 .والزراعية

 والسكك احلديدية واجملاري املائيةخرائط شبكة الطرق والشوارع الرئيسية واملطارات  .9
 .واملوانئ البحرية

 خرائط موقع اخلدمات العامة مثل: املدارس و املستشفيات واملباين اإلدارية واحلدائق .1
 .واملالعب واملنتزهات

 .خرائط شبكات املرافق العامة كاملياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز واهلاتف .1
 Detailed Planning التفصيلياملرحلة الثانية: التخطيط 

 وهو التخطيط الذي يعدل جزء من املدينة،حيث Urban Design ويسمى بالتصميم العمراين
 يتم فيه إعداد مشروعات التخطيط التفصيلي للمناطق اليت يتكون منها التخطيط اهليكلي للمدينة أو

 القرية، والتخطيط التفصيلي يقوم بتصنيف مايلي:
 .اين وطابعها املعماري وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحداتارتفاعات املب .0
 .اإلسكان من حيث موقع ونوع األحياء السكنية اليت حتقق الكثافة اليت افرتضها التخطيط .9
 1تكوين الفراغات وتتابعها بني األنشطة )مثل: تكوين املساحات اخلضراء بني املساكن( .1
 .وإشغاالت املبايناستعماالت األراضي  .1
 .ختطيط وتصميم شبكة الطرق ودراسة احلركة املرورية .0
 .ختطيط وتصميم أماكن انتظار السيارات حيث أعدادها وأنواعها ومستوياهتا وكفاءهتا .9
 .ختطيط الشوارع السكنية اليت متثل أدىن مستوى من التخدمي على احملالت .7
 .ية كمحاور حركة السكانختطيط ممرات املشاة الرئيسية والفرع .2
 .االشرتاطات اخلاصة باملناطق التارخيية والسياحية واألثرية مبا يكفل احلفاظ عليها .0
 Environmental Desigاملرحلة الثالثة: التصميم البيئي -

 وهو التصميم الذي يدرس تنسيق املواقع يف املدينة أو القرية مثل: تصميم أنواع املمرات
 ة ألرضيات املدينة وأنواع التشجري فيها حسب وظائفها مثل: استعمال مصداتواملواد املستخدم

 الرياح أو أشجار مثمرة أو استعمال األشجار للتظليل،كما يدرس يف تلك املرحلة خواص تلك األشجار
 من حيث مسك وارتفاعات سيقاهنا والغرض من أشكاهلا )خمروطي،هرمي،دائري،مربع( باإلضافة

 ية ريا ملسطحات اخلضراء واألشجار وتوزيعها يف الشوارع باعتبارها جزءاً منإىل ذلك يدرس كيف
 دراسة املقاعد -أيضاً –التصميم العام للفراغ يف املدينة أو القرية ومكملة هلا،كما يتم يف تلك املرحلة 
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 العامة يف احلدائق والطرقات، كما يدرس العناصر املائية واستغالهلا يف شكل حبريات طبيعية أو
 صناعية لالستحمام أولرتبية االمساك أو يف شكل نافورات مائية

  Project Planning املرحلة الرابعة: ختطيط املشروع-
 وهو التخطيط املتميز للمشاريع املتخصصة مثل: مشاريع املباين،املشاريع التجارية

 العلوم الطبيعية والكيميائيةوالصناعية أو مشايع البنية التحتية والشوارع وهو عادة يدخل فيه الكثري من 
 1واهلندسية واجليولوجية أو االقتصاد،أي على حسب دراسة نوعية املشروع املراد عمله يف املدينة أو القرية

  التخطيط العمراني كوسيلة للتحكم في التوسع العمرانيالمبحث الثالث: 
املنطقة، احتماالت و إمكانيات خلق أو إلغاء إن مستقبل أي مدينة مرهون بأفاق منو السكان، مستقبل اقتصاد 

مناصب الشغل، تطور أو تراجع أي منوذج من مناذج االتصاالت، األفاق الدميوغرافية للمناطق الريفية احمليطة 
هذه اآلفاق  .باملدينة، املوضع احملتمل للتجهيزات ذات املنفعة الوطنية كالطرق السريعة، منتزهات جهوية وغريها

هور احتياجات يف السكنات، املرافق العمومية اإلدارية، الرتبوية، الرياضية، الصحية، االجتماعية، تعمل على ظ
الثقافية، التجارية ويف الوظائف ومنشآت النقل حيث تدرج هذه االحتياجات ضمن اإلطار املناسب بالنسبة 

لكربى بصورة تكمل هتيئتها بعد دراسة لنسيج املدينة املوجود املتمثل يف املراكز، األحياء القدمية والتجمعات ا
جدية و صارمة ملعرفة املساحة و املوضع املخصصني للمناطق اليت يتم هتيئتها وتعمريها على املدى املتوسط و 
الطويل. واإلشكال املطروح يف كيفية التحكم ومراقبة توسع املدينة حجما و جماال حتت ضغط الطلب املتزايد 

النشاطات والتجهيزات يف ظل النمو الدميوغرايف السريع. وال ميكن بلوغ هذه الغاية حلاجيات السكان كالسكن، 
املنطلق فالتحكم يف التوسع العمراين وفقا ملا جاء يف  إال من خالل اعتماد التخطيط العمراين السليم، من هذا

التحكم يف العقار،  :هي تعريف التخطيط العمراين والوسائل اليت حيويها، مير عرب التحكم يف ثالث نقاط هامة
  2التحكم يف استعمال األرض، التحكم يف السكن

 
 
 
 
 

 التحكم في العقارالمطلب األول: 
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يشكل توفري األرضية الالزمة لتجسيد عمليات التعمري املستقبلية يف شكل توسعات عمرانية لالستجابة  
للحاجيات املتزايدة اليت ترافق الزيادة السكانية من جهة و حتسن املستوى و املعيشي من جهة أخرى اخلطوة 

ان تأخذ هذه النقطة بعني االعتبار،اإلجراء األوىل الرئيسية للعملية، إذ جند أن جل الدراسات اليت ختص هذا امليد
التمهيدي للعقار، ال يتأتى هذا إال عن طريق امتالك العقار ضمن سياسة عقارية ضمن إجراءات متخذة من 
طرف متعاملني عموميني أو خواص المتالك أو مراقبة األرض يف إطار التشريع املعمول به، وختتلف التجارب 

  : شكالية العقار. ومن بينها التجارب اآلتيةالدولية فيما خيص معاجلة إ
التدخل املباشر للدولة كما هو احلال بالنسبة لإلحتاد السوفييت سابقا عن طريق تأميم األرض، لكن هذا اإلجراء  -

سبب بروز سلبيات مجة يف الوسط الريفي فقدان حتفيز املزارعني املتجمعني يف تعاونيات فالحية أما يف الوسط 
غياب القيمة املرجعية العقارية أدى إىل استغالل العقالين للمجال فكانت كثافة األحياء املشيدة ال احلضري ف

ختتلف إال جبزء طفيف عن مثيلتها يف الضاحية وإعطاء السلطة للبلديات ملواجهة إشكالية العقار كما هو الشأن 
اسة امتالك األراضي الالزمة للتعمري تطبيق سي بالنسبة للمدن الكربى اهلولندية والسويدية، إذ عملت على

املستقبلي واليت الزالت ريفية عن طريق التعامل بالرتاضي أو اللجوء إلجراءات نزع امللكية، كما تتمتع هذه 
البلديات حبق احتكار العقار إذ تقوم بإجناز الشبكات احليوية مث تفسح اجملال ملشيدي البنايات. أما النموذج 

اغلب الدول فتتمثل يف اتباع سياسة اإلجراءات العقارية وهو السائد يف اجلزائر اعتبارا من األخر و الذي تبنته 
 09/901قانون التوجيه العقاري 

 الفرنسي للتوجيه العقاري. وتقوم هذه السياسة على أربع نقاط أساسية 0097ديسمرب  10املستوحى من قانون  
: 
إن اإلمكانية القانونية للحصول على  الالزمة للتوسع العمراني: اإلمكانية القانونية للحصول على األراضي-أ  

األراضي الالزمة للتوسع العمراين ضرورية وباألخص ملا يرفض املالك البيع أو استبدال األرضية، فجاءت إجراءات 
نزع امللكية لتفي هبذا الغرض، وهي إجراء إداري تقضي باستعمال اإلدارة سلطتها لإلرغام على حتويل امللكية، 

 2.نفعة العمومية و كذا التعويض املسبق العادل و املنصفولكن بتوفر شرط امل
أما النقطة األساسية الثانية فتتمثل يف ضرورة جتنب ارتفاع سعر  ب: ضرورة تجنب ارتفاع سعر األراضي: 

فجاءت إجراءات الشفعة إذ  -باألخص عند اإلعالن عن مشروع جتهز أو بناء –األراضي النامجة عن املضاربة 
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إضافةإلىالمرسوم . هيإجراءاتإلزاميةوخاضعةلرقابةالقاضياإلداريالذييستطيعإبطالقراراتاإلدارةالتياتخذتخرقالهذهاإلجراءات
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بأن صاحب حق الشفعة يستخلف مالك األرضية إذا كان هذا األخري يرغب يف البيع، و اليت تسمح  يتعلق األمر
وعموما صاحب حق الشفعة شخص  .بتحديد السعر املرجعي وفق إجراء مشابه لذلك اخلاص بنزع امللكية

 1.عمومي؛ البلدية أو متعاملها العقاري
اضي الالزمة للتعمري سواء كان ذلك عن طريق نزع امللكية أو من أجل احلصول على األر  ج: اإلمكانيات المالية:

عن طريق حق الشفعة )أفضلية الشراء(، يتطلب توفري مصادر مالية كافية لشراء األراضي، إذ ميكن أن تكون يف 
شكل مساعدات ميزانية أو قروض غري أن اإلشكال املطروح هو ارتفاع أسعار األرض يف املناطق املعمرة اليت 

 2.نفقات إضافية تكلف
ومن خالل الدراسات املكتبية واحلقلية اليت قام هبا الباحثون اتضح وجود شبه اتفاق على جمموعة هامة من  

العوامل املؤثرة يف أسعار األراضي وميكن تصنيفها إىل نوعيتني األوىل عوامل تزيد من قيمة األرض مثل وجود سند 
فر اخلدمات، باإلضافة إىل املوقع داخل املدينة واتصاله بالشوارع الرئيسية مع  امللكية وقوته، وجود املرافق العامة وتو 

كثرة الطلب و قلة العرض وفرص االستثمار وكذا األبعاد املناسبة والشوارع العريضة وطبيعة الرتبة املناسبة من 
 األرض واستوائها.

وجود مشاكل أمنية وجود مستأجر بالعقار  وباملقابل هناك عوامل تقلل من قيمة العقار مثل وجود نزاع قضائي، 
 .أو وجود حقوق مادية أو عينية على العقار فمع وجود مثل هذه العوامل يقل السعر

يتمثل دور املتعامل العقاري يف احلصول على األرضية املخصصة إلجناز املشاريع العمرانية  د المتعاملين العقارين: 
ا قابلة للبناء .فقد مت تبين فكرة إنشاء هيئة مستقلة لغرض تسيري عقارات مث بعدها إجناز الشبكات احليوية جلعله

البلدية بعد فرتة طويلة من هيمنة البلديات وتعسفها يف استعمال وتسيري احتياطاهتا العقارية، فجاء قانون التوجيه 
حمللية على إنشاء حيث جيرب اجلماعات ا 71السيما يف مادته  0009نوفمرب  02املؤرخ يف  99/09العقاري رقم

مؤسسات متميزة مستقلة مكلفة بتسيري احتياطاهتا العقارية احلضرية و يتعلق األمر بالوكاالت احمللية للتسيري 
قواعد  0009ديسمرب  99املؤرخ يف  190/09والتنظيم العقاري احلضري. وقد حدد املرسوم التنفيذي رقم

 م العقاري احلضريإنشاء وتنظيم الوكاالت احمللية للتسيري و التنظي
 
 
 
 

 التحكم في استعمال األرضالمطلب الثاني:
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بعد الفراغ من معاجلة مسألة العقار بضمان اجملال الالزم للتوسع العمراين، وجب البحث عن الوسائل الالزمة  
لتوجيه استعمال األرض، أو باألحرى التعمري يف إطار التخطيط العمراين من خالل وثائق التعمري وإجراءات 

 1.العمران العملي
طيط أوال على املستوى اجلهوي عن طريق خمططات توجيهية ذات نشري هنا إىل أن هناك ثالث مستويات من التخ

طابع دالئلي حتدد الربامج الكربى للتجهيزات وثانيا االسرتاتيجية اجلهوية لتهيئة اجملال وعلى مستوى التجمعات 
أخريا )ما بني البلديات( عن طريق املخططات التوجيهية اليت حتدد التوجهات اليت ختص جمموع البلديات املعنية و 

على مستوى البلديات عن طريق خمططات دقيقة إلزامية حتدد استخدامات األرض و الكثافات املسموح هبا لكل 
قطعة لضمان االنسجام بني خمتلف املستويات وجب على كل مستوى من املستويات إتباع التوجهات احملددة من 

: يتطلب ختطيط وتوجيه النمو احلضري وسائل ختطيط وتوجيه النمو احلضري .طرف خمططات املستوى األعلى
وثائق التعمري: اليت تتمثل يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري خمططات شغل األرض :  :وجود الوسائل التالية

من خالل الربجمة اجلادة ملختلف التجهيزات وسنتطرق فيما يأيت هلاتني النقطتني بالتفصيل موضحني أهدافهما 
 استعمال أرضومسامهتهما يف حتديد 

 التحكم في السكنالمطلب الثالث: 
يشكل السكن الوظيفة الرئيسية األوىل لرتقية احلياة االجتماعية بالنسبة للعنصر البشري يف أي وسط حبكم  

التغريات اليت شهدها املسكن من خالل التطور الذي أدركه عرب مساره الزمين، فمن ملجأ يف املغارات و الكهوف 
جتماعي ضمن األحياء السكنية اليت تستجيب لشروط الراحة و الرفاهية. يعد التحكم يف السكن إىل التنظيم اال

ثالث اهتمام لتوجيه، تأطري و مراقبة منو و توسع املدن بعد تأمني العقار الالزم مث ختصيص األرضية املوجهة 
فعول، نظرا لكونه املطلب األساسي الذي للتعمري املستقبلي طبقا ملا متليه وثائق التعمري وفق القوانني السارية امل

وتأيت أمهية قطاع  .تبىن وفقه احلياة يف غضون املؤسسات االجتماعية، إذ حيتل حصة األسد من اجملال احلضري
العقار من ارتباطه بتنمية القطاعات األخرى، إذ تسهم تنافسية العقار يف إنعاش أي موقع من خالل كشف نقاط 

مل التنمية على دعم القطاعات األخرى، فالعقار يبدأ يف حتسني تنافسية احلي، من خالل القوة فيه، ومن مث تع
جذب خمتلف شرائح اجملتمع للسكن فيه، وإذا وفر العقار البيئة اجليدة، اليت جتذب الساكنني لشراء أراض أو 

  2لى املدن واملناطق واألحياءمنتجات عقارية خمتلفة، فإن األحياء ختتلف باختالف تنافسيتها، األمر الذي ينطبق ع
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 المستدامة الفصل الثاني: التخطيط العمراني في تحقيق التهيئة العمرانية
 المبحث األول:التهيئة العمرانية المستدامة

 المطلب األول: مفهوم التهيئة العمرانية المستدامة
( وقد ترمجت يف األجندة 0009ظهرت فكرة التنمية العمرانية املستدامة يف مـؤمتر قمـة األرض فـي )ريو دي جينريو

 0009( الذي حصل يف اسطنبول عام 9)اهلابيتات ، كذلك يف مؤمترEA21/التمهيدية احمللية حول العامل 90/
( أمثلة 9999برلني) urban21 وأوصى باحلق فـي أن ميتلك كل فرد مساحة خمصصة للسكن، كما عرض مؤمتر

ألفضل املمارسات يف تطبيق التنمية العمرانية املستدامة فـي املـدن حـول العامل.كما ظهر جمدداً مفهوم التنمية 
 (9999 )جوهانــسبورغ مة خالل مؤمترالعمرانية املستدا

حتسني نوعية احلياة يف املدينة،  : / التعريف التايل للتنمية العمرانية املستدامة90وقد ظهر خالل مؤمتر العمران/  
ويتضمن ذلك فضاًل عن اجلانب العمراين اجلانب البيئي، الثقايف، السياسي، املؤسسي، االجتماعي و االقتـصادي، 

بـاء لألجيال القادمة. هذه األعباء هي نتيجة استنزاف املوارد الرئيسية. إن طموحنا هـو التوصل إىل دون تـرك أع
املدخالت و املخرجات املالية، اليت تؤدي دوراً  املبدأ الذي يقوم على أساس التوازن بـيـن املـواد والطاقـة، وكـذلك

 1.عمرانيةمهماً يف مجيع القرارات املستقبلية للتنمية املناطق ال
تعرب االستدامة العمرانية عن حالة توازن وإعادة صياغة احملددات واألهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية كما 

 .وحىت السياسية يف املدن ، حيث جتمع ما بني استدامة املوارد الطبيعية واالستدامة التقنية واالقتصادية واالجتماعية
رانية أمهية كبرية يف اآلونة األخرية ، نظرا لعدم قدرة العديد من دول العامل ولذا أخذت دراسة االستدامة العم

وخاصة النامية منها على تلبية أهداف االستدامة احلضرية مبفهومها الشامل ، والسيما يف الدول العربية. وتعد 
الل إنشاء جتمعات اجلزائر واحدة من بني هذه الدول اليت حاولت تقدمي بدائل لتحسني شبكتها احلضرية من خ

عمرانية جديدة ، أو مدنا جديدة ، وبأسلوب جديد لغرض االستجابة حلاجات اجملتمع اجلديد ومسايرة التطور 
 .العاملي يف هذا اجملال

 تعرف أيضا بأهنا:
هي نوع من أساليب وتقنيات التدخل املباشر سواء بواسطة األفكار أو القرارات أو بواسطة وسائل الدراسات 
ووسائل التنفيذ واإلجناز لتنظيم وحتسني ظروف املعيشة يف املستوطنات البشرية سواء كان ذلك على املستوى 

 .احمللي اإلقليمي أو الوطين
نالحظ أن هذا التعريف يصلح باجلزائر ألن القانون اجلزائري يذكر سياسة التهيئة العمرانية سواء يف ما تعلق بتهيئة  

 .ين أو احمللي وهذا ما ال يتطابق مع مفهوم التهيئة العمرانية بدول أخرى خاصة األوروبيةإقليم على املستوى الوط

 

                                                 
289،ص6،2118،العدد25أ.د.سليمانمهنا،ريدةديب،التخطيطمنأجلالتنميةالمستدامة،مجلةجامعةدمشقللعلومالهندسيةالمجلد
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وتعترب التهيئة العمرانية كأسلوب جديد لتطوير وتنمية الشبكة العمرانية بصفة عامة واإلستيطان البشري احلضري 
اور توسعها وإستخدام اجملال بصفة خاصة كتكملة للمخططات العامة للمدن اليت تكتفي برسم حدود املدن وحم

 1.فيها خالل فرتة زمنية معينة
يتناول مجهور من الباحثني املفهوم باعتباره" نوع من أساليب التدخل املباشر سواء بواسطة األفكار أو كما 

بواسطة وسائل الدراسات ووسائل التنفيذ واإلجناز، واهلدف منه حتسني ظروف املعيشة يف املستوطنات البشرية، 
سواء أكان ذلك على املستوى احمللي اإلقليمي أو الوطين إضافة إىل أهنا"علم له ختصصات عديدة من حيث 

التشكيل و التصميم ،وهي مرتبطة بتنظيم وإعداد اجملال واستغالله واستعماله وفقا لسياسة احلضرية العامة، وذلك 
اسة و التحكم يف العالقات العامة و اخلاصة حسب اإلمكانيات التكنولوجية و املستويات . كما هتدف إىل الدر 

لكل جمتمع وتعترب هذه األخرية أسلوبا جديدا يهدف لتطوير وتنمية الشبكة العمرانية بصفة عامة ، واالستيطان 
البشري احلضري بصفة خاصة .كتكملة للمخططات العامة للمدن اليت تكتفي برسم حدود وحماور توسعها 

فرتة زمنية معينة . باإلضافة إىل الطابع اإلداري للمخططات العمرانية الذي ينتهي  واستخدام اجملال فيها خالل
باحلدود اإلدارية للمخطط دون النظرة الشاملة والوسيطة للمجال الذي يقع فيه النسيج العمراين ويتفاعل معه،وما 

إشراك بقية املؤسسات  يؤخذ عن هذا التعريف هو اقتصار أساليب التدخل على اهليئات الرمسية للدولة دون
 2االجتماعية الفاعلة يف هذا امليدان ،الن النظرة الشاملة لإلقليم تتطلب حتقيق أبعاد مادية و اجتماعية ...اخل

هي اإلطار االستداليل للحفاظ على اجملال اجلغرايف ومحايته واستعماله وتقيم عالقة بني النشاطات القطاعات 
ستعمال األمثل للمجال من خالل اهليكلة والتوزيع احملكم لألنشطة االقتصادية هتدف إىل اال .املختلفة لالقتصاد

التهيئة العمرانية من العلوم  .واملوارد البشرية، واالستغالل العقالين للموارد الطبيعية والسيما منها املوارد النادرة
للثروة داخل اإلقليم، إذ أن ظهور الثورة التخطيطية احلديثة ظهرت لتلبية االحتياجات التنظيمية يف توزيع العادل 

الصناعية أدى إىل اختالالت وفوارق مكانية بني أقاليم متطورة وغنية أين ترتكز املوارد وأقاليم متخلفة فقرية. 
فالتهيئة هي جممل التدخالت والعمليات واإلجراءات اليت تتم على اجملال اإلقليمي هبدف حتسني تنظيمه، سريه، 

إجياد حلول عقالنية للمشاكل االجتماعية واالقتصادية وقضايا البيئة والصحة العامة واملسائل  وتطويره هبدف
 3.اهلندسية واملواصالت والنظم املرتبطة بالتخطيط والتصميم واإلنشاء

لسنة  099ختضع التهيئة العمرانية إىل النصوص التشريعية أي القانون عدد  :فهي التعريف القانونيأما في 
املتعلق بإصدار جملة التهيئة الرتابية والتعمري )م ت ت ( وجمموعة  00001نوفمرب  92مؤرخ يف  0001

تضبط التهيئة العمرانية قواعد  :على ما يلي 09النصوص الرتتيبية التكميلية هلذه اجمللة. حيث تنص يف الفصل 

 

                                                 
92،ص2111جزائر،د.ط،ديوانالمطبوعاتالجامعيةالجزائر،بشيرالتجاني،التحضروالتهيئةفيال
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دد هلا أو طبيعة األنشطة السائدة املناطق الرتابية حسب اإلستعمال الرئيسي احمل : استعماالت األراضي وحتدد
املمكن مباشرهتا واألنشطة الواجب حتجريها هبذه املناطق؛ كثافة البناء املسموح هبا يف كل منطقة ترابية خمصصة أو 

يف كل جزء منها وذلك اعتبارا لطاقة استيعاب البنية األساسية والتجهيزات اجلماعية القائمة أو املربجمة ولنوعية 
احملتملة وللعوامل البيئية، على أن يتم اعتماد منط بناء قوامه طابق  مخاطر والتهديدات الطبيعية والبشريةالرتبة ولل

أرضي وطابقان علويان كقاعدة عامة لكثافة البناء املسموح هبا يف املناطق املهيأة لذلك واليت ال ختضع لرتاتيب أو 
عليها أو تغيريها أو إحداثها وضبط خاصياهتا؛ مناطق  الرتفاقات خاصة؛ رسم طرقات اجلوالن املزمع احملافظة

محاية املعامل التارخيية واملناطق املصانة واملواقع الثقافية واألثرية والفالحية والطبيعية اليت تشملها تراتيب محاية أو 
واقع املخصصة صيانة أو إحياء وكذلك املناطق الواجب احملافظة عليها اعتبارا خلصوصياهتا كالشريط الساحلي؛ امل

للمنشآت والتجهيزات اجلماعية والتجهيزات ذات املصلحة العامة واملساحات اخلضراء والساحات العمومية قواعد 
التعمري املتعلقة حبق تركيز البنايات وبطبيعتها وبتخصيصها على أن تراعى فيها اإلجراءات اليت من شأهنا تدعيم 

واإلستعمال األفضل لألراضي وأن تراعي كذلك فيها اإلحتياجات  اإلندماج اإلجتماعي وسط التجمعات السكنية
.اليت متليها الوضعية اخلاصة للمعاقني

1 
 المطلب الثاني: مؤشرات التهيئة العمرانية

املؤشر هو مقياس يلخص معلومات حول موضوع معني، ويعطي صورة واضحة للوضع الراهن، ويقيم األداء، 
جتاه العام، يعد املؤشر مقياس يلخص معلومة تعرب عن ظاهرة، أو مشكلة معينة، ويتنبأ باألوضاع املستقبلية واال

واملؤشر يوفر معلومة كمية أو نوعية تساعد يف حتديد  .وهو جييب على أسئلة حمددة، يستفسر عنها صانع القرار
ة حياة مواطين أولويات التنمية العمرانية، وهو أساس لوضع السياسات، وإعداد خطط حتقيق أهداف حتسني جود

املدينة، كما تعترب املؤشرات طريقة قياس دقيقة لالقتصاد والبيئة والظروف االجتماعية للمجتمع على املدى الطويل 
للسماح ملزيد من القرارات بصورة فعالة ومدروسة، ويعرف املؤشر أيضا بأنه املؤشر هو األداة األساسية لقياس 

متفق عليه، لوجه من الوجوه احلضرية احملددة، واملؤشرات حتدد البيانات اليت التقدم احملرز، وذلك باستخدام تعريف 
يتم مجعها، ولذلك ينبغي أن يكون من السهل نسبياً قياسها وتفسريها، كما ينبغي أن تقدمي معلومات صحيحة 

 .وموثوقة حول األهداف اليت يراد قياسها
 :ؤشرات التهيئة العمرانيةمخصائص  -1
قام أو معدالت أو نسب، تعكس األوضاع احلضرية العمرانية، والدميوغرافية، والبيئية، التعبري عنها بأر  

أن تكون املؤشرات  .ذات صلة مباشرة بإعداد السياسات والربامج ومتابعة تنفيذها .واالقتصادية، واالجتماعية
س التغيريات يف العوامل أن تكون املؤشرات قادرة على قيا .واضحة وسهلة الفهم، وتعرب بدقة عن املراد قياسه

 .احلضرية

 

                                                 
1جمعيةشبكةمراقبون،اعدادامثلةالتهيئةالعمرانيةللبلديات،دليلموجز،ص
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جيب أن يكون املؤشر قادر على تقدمي صورة عامة عن الوضع  .أن تكون مستمدة من بيانات موثوق هبا احصائياً 
الراهن للمدينة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية...اخل باستعمال مصادر املعلومات املتوفرة وحبيث 

  .املواطننيتكون مفهومة من قبل 
قامت جمموعة من اخلرباء يف التنمية العمرانية املستدامة، برعاية من برنامج  : أنواع املؤشرات وأعدادها -1

مؤشراً أساسياً، يعرب عن  19األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )اهلابيتات(، بإعداد إطار يتضمن 
مؤشرات  0، والوطنية، واحمللية، أضيفت هلا أهم العوامل احلضرية بكل املستويات، العاملية، واإلقليمية

 1م، هبدف التمكن من حساب دليل التنمية البشرية، وقياس فاعلية اجملتمع0002أخرى يف عام 
مؤشراً هو األفضل لعكس تغريات وتأثر وأمناط التحضر األساسية،  00املدين، ما زال إطار عدد 

معقولة العدد؛ لتعكس خصوصية الوضع احلضري  أكد )اهلابيتات( ومجيع اخلرباء أمهية إضافة حزمة
 .املعني )مدينة، منطقة، قطر، إقليم( إلطار املؤشرات

يف عامل آخذ يف التحضر بسرعة كبرية، مع مستويات عالية  :دور وأمهية املؤشرات التنمية العمرانية -0
ج والسياسات؛ اليت من عدم االستقرار االقتصادي والبيئي، يلجأ صناع القرار لعمل مزيداً من الربام

 .تسعى إىل تعزيز استدامة النظم واملؤسسات
تغذية اإلعالم احمللي: فيمكن أن متد املواطن العادي  :وهنا تربز أمهية مؤشرات التنمية العمرانية فيما يلي 

ري اليت واملتخصص، مبعلومات دقيقة عن التنمية مبدينته أو إقليمه، واآلثار املتوقعة يف املدى البعيد، والتداب
 .ميكن اختاذها حيال ذلك

رسم سياسات واسرتاتيجيات التنمية: فهي متد متخذ القرار بصورة شاملة ومتكاملة، عن حقيقة الوضع  
الراهن باملدينة، أو اإلقليم، مما ميكنه من حتديد األهداف واألولويات، ورسم سياسات واسرتاتيجيات التنمية، 

 .وتنفيذها، ومتابعتها
: ميكن أن تستخدم كأدوات لتعليم النشء عن التنمية املستدامة، وترشدهم إىل األدوار اليت ميكن أن تعليم النشء

 .يقوموا هبا يف هذه املنظومة
تطوير أداء اجملالس البلدية: فاملؤشرات ختدم متخذي القرار على كافة املستويات، ومتكنهم من استخدامها كنقاط  

التنمية، ولتعديلها، أو تغيريها خبطط بديلة إذا لزم األمر، وصوالً إىل  مرجعية؛ لتقييم مدى النجاح يف خطط
 .جمتمعات أكثر رفاهية واستدامة

القضاء على مظاهر االنعزال القطاعي: حيث توجه قيم املؤشرات املنتجة عدة قطاعات حنو العمل يف تشارك، يف  
 2املركزية.ة، املصاحبة لإلفراط يف ضوء وحدة اهلدف، وهذا من أهم مالمح ختفيف حدة اآلثار السلبي

 

                                                 
2

،ص2169روالابراهيمحبيب،المؤشراتالعالميةللتنميةالحضريةفيالضفةالغربيةوقطاعغزة،مذكرةماجستير،الجامعةاالسالميةبغزة،

11،16   

11روالابراهيمحبيب،مرجعسابق،ص
 2
  



 الفصلالثانيالتخطيطالعمرانيكأداةللتهيئةالعمرانيةالمستدامة

 

 

34 

/ أن يتم 90طالبت األجندة/ (0009بعد أن متت املصادقة على مؤمتر قمة األرض املنعقد يف )ريو دي جينيــروو 
وتلبية لذلك مت  .حصر مؤشرات للتنمية املستدامة وذلك من أجـل قواعد ثابتة لصنع القرار على مجيع املستويات

املؤشرات األولية لالحتاد األورويب، وقد نتج عن البيان العمراين النهائي )الصادر من وضع جمموعة مؤشرات هي 
أن جمموعة املعايري العمرانية جيب أن تتشابه  (UN-HABITAT اللجنة األوروبية و املرصد العمرانـي العاملي

كما ميكن أن  . ميكن إجنازهاعلى األقل يف بعض األوجه وإال فاملقارنة بني خمتلف املدن، األقاليم، البلدان، ال
 :ختتلف جمموعة املعايري يف املظاهر اآلتية

 .ختتلف باختالف اجلهات الباحثة يف جمال حتقيقها - 
 .ختتلف باختالف الثقافات - 
 .ختتلف باالختالف اجلغرايف - 
 .ختتلف باختالف مشكالت املناطق - 
 .السياسيختتلف باختالف وظيفتها ضمن عملية صنع القرار  - 
 1عدد و ثقل )وزن( هذه املعايري - 

 المطلب الثالث: التهيئة المستدامة والتخطيط العمراني في الجزائر
جيرنا احلديث عن التنمية املستدامة وسبل تفصيلها اجلزائر ،الوقوف على مدى استعداد الدولة لتنفيذ سياسة 

التنمية املستدامة ، ونظرا لكون املوضوع واسع وال ميكن حصره يف هذا البحث ، ارتأينا الوقوف على إسرتاتيجية 
املدن اجلديدة ، اليت أصبحت احد الرهانات اليت تراهن الدولة يف تفعيل قطاع التهيئة احلضرية والتعمري خاصة يف 

عليها الدولة ، إذ أصبح اإلشكال منصبا على مشكلة ضيق الفضاء يف املدن القائمة ،وكيفية حتويل وبناء مدن 
جديدة تؤسس جملتمع مستدام ،يوفر كل اإلمكانيات الضرورية اخلدمية واالقتصادية ،انطالقا من اختاذ البعد البيئي 

 ساسي يف إنشاء هذه املدن.هذا ما سيدفعنا يف البداية إىل الوقوف على اإلطار التشريعي هلا. أ
حيث خطت الدولة اجلزائرية خطوات كبرية يف إعادة هيكلة خمتلف القطاعات اإلسرتاتيجية ،و األمثلة كثرية إذا ما 

حساسا وضروريا ويتجلى بوضوح من خالل  اشرنا إىل دور اجلزائر يف بناء وهيكلة شبكة املياه، والذي يعد عامال
بناء السدود مثل سد بن هارون وسد بريزينا يف اجلنوب الكبري ، وهي مؤشرات تؤسس لدولة تعتزم حتقيق االكتفاء 
يف هذه الثروة املهمة ،حيث جند أن سد بن هارون لوحده ميول أكثر من مخس واليات ، هذا االجناز كاف لتطوير 

قتصادية للواليات الشرقية، إضافة إىل شبكة الطرقات اليت تعد هي األخرى عامال مهما ورئيسيا البنية التحتية اال
االقتصاد الوطين والتجاري ،ويتجلى بوضوح من خالل الطريق السيار شرق غرب والذي فك اخلناق  يف تطوير

احلضري والتهيئة احلضرية وسهل عملية تنقل البضائع ،و سنحاول يف مداخلتنا هذه الوقوف على أمهية التخطيط 
 .يف املنظومة اجلديدة للحكومة اجلزائرية من خالل الرتسانة من القوانني اليت عجلت بإنشاء مدن جديدة
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 فلسفة التخطيط احلضري يف اجلزائر: -1 
ير إذا كان التخطيط احلضري هو جمموعة القرارات اليت تتخذ لتنمية اجملتمعات البشرية ، وأسلوب جديد لتطو 

وتنمية الشبكة العمرانية العامة والتجمعات احلضرية ، فان اجلزائر اعتمدت يف ذلك عدة أدوات ، وسأركز على 
املرحلة اليت قننت للتخطيط احلديث واحلايل ، حىت يتسىن لنا إعطاء صورة عن واقع التخطيط والتعمري وكذا 1

تعمري وخمطط شغل األراضي والذي تزامن كليهما مع تقييمه ، ويربز ذلك من خالل املخطط التوجيهي للتهيئة وال
والتخطيط احلضري حيب أن يركز على اجلوانب  .بداية التسعينات ومع انطالق مشاريع املدن اجلديدة يف اجلزائر

االجتماعية والثقافية للبيئة احلضرية ، حيث أن التخطيط احلضري عبارة عن حماولة لبناء احلياة االجتماعية بشكل 
توازن الشخصية اإلنسانية ومنوها السليم يف جمتمع متكامل وقادر على تلبية رغبات مجيع افراده ، ونسري يضمن 

 .فرص عمل احلياة هلم بشكل مالئم ومنسجم داخل نظام البيئة احلضرية
عام  أولت اجلزائر اهتماما بليغا مبفهوم التنمية املستدامة شأهنا شأن باقي الدول ، وذلك بعد قمة األرضحيث 

،وقامت بتبين هذا املفهوم وعملت جاهدة من أجل العمل به يف جمال التخطيط العمراين كي حتقق  0009
 :أهداف التنمية املستدامة وتطبقها فعليا على أرض الواقع ،اعتمدت جمموع برامج وخطط من بينها اآليت

 9999مت اعتماده سنة  :(PNAE-DD) املخطط الوطين للتدخل من أجل البيئة و التنمية املستدامة -
حماولة منها أن تتجاوب مع توصيات قمة األرض وتوصيات املوئل املتعلقة باإلسكان و التنمية املستدامة، حيث 

هذا املخطط من بني أهم الدوافع اليت  قامت بتحديد اسرتاتيجية للتنمية املستدامة مدهتا مخس سنوات ،فكان
ان و التهيئة على تبين هذا املفهوم املستقبلي وأخذه بعني االعتبار أثناء القيام حثت املختصني يف جمال العمر 

 .بإعداد املخططات العمرانية
وفيه مت اللجوء إىل اخلربة األملانية من طرف وزارة السكن والعمران واالستعانة هبا من  :خمطط التحسني احلضري -

دراسة يف مواطن عديدة من القطر اجلزائري استطاعت أجل إحداث التحسني احلضري للمجموعات الكربى وبعد 
اللجنة التقنية للشراكة اجلزائرية األملانية التوصل إىل أن التهيئة العمرانية املستدامة للمجموعات الكربى يف اجلزائر 
تتطلب إضفاء بعض التعديالت على إجراءات وحمتوى خمطط شغل األراضي فباشرت هذه اللجنة املشرتكة يف 

د)خمطط التحسني احلضري املقرتح( مبثابة أداة خمتصة باجملموعات الكربى ، غري أن هذا املخطط مل حيظ إعدا
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قامت اجلزائر بسن قوانني وإنشاء  :باجلدية ومل يربز يف أرض الواقع كأداة عمرانية خمتصة القانون التوجيهي للمدينة
هيئة املستدامة وأهدافها ، وكان القانون التوجيهي للمدينة هيئات هتتم بالعناية بالبيئة و حتمل يف طياهتا مفهوم الت

( أول قانون يهتم باملدينة و خيصها يف اجلزائر من خالل 9999فيفري  99الصادر بتاريخ  99-90)رقم 
سياسة هتدف إىل حتقيق التنمية املستدامة يف التخطيط العمراين بصفتها اإلطار الفكري متعدد األبعاد االجتماعية 

 :جمال االقتصاد احلضري: وذلك عن طريق -أ :قتصادية والبيئية يتجسد من خالل عدة جماالت وهيواال
 

 . احملافظة على البيئة الطبيعية و الثقافية - 
 . احلرص على االستغالل العقالين للثروات الطبيعية و ترقية الوظيفة االقتصادية للمدينة - 
 1.االتصال ترقية التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم و - 

اجملال احلضري الثقايف: يهدف إىل التحكم يف توسع املدينة باحملافظة على األراضي الفالحية واملناطق احملمية  -ب 
 :عن طريق األيت

 .وإعادة اهليكلة وتأهيل النسيج العمراين وحتديثه لتفعيل وظيفته احلضرية تصحيح االختالالت - 
 .لتارخيي واملعماري واملساحات اخلضراء وترقيتهااحملافظة على الرتاث الثقايف و ا - 
 .تطوير وتدعيم التجهيزات احلضرية وترقية وسائل النقل لتسهيل احلركة احلضرية - 
 .وضع حيز لتطبيق نشاطات عقارية تأخذ بعني االعتبار وظيفة املدينة - 
 :التطلع إىل ضماناجملال االجتماعي: يرمي إىل حتسني الظروف احمليطة مبعيشة السكان و  -ج

 .مكافحة تدهور ظروف املعيشة يف األحياء - 
 . ترقية وتطوير النشاطات السياحية و الثقافية والرياضية والرتفيهية - 

 .احملافظة على النظافة والصحة العمومية وترقيتها وتدعيم التجهيزات االجتماعية واجلماعية 
 :آليتجمال التسيري: هدفه ترقية احلكم احلضري با -د 

 .توفري أمناط التسيري العقالين باستعمال الوسائل احلديثة وتوفري وتدعيم اخلدمة العمومية وحتسني نوعيتها - 
 تأكيد مسؤولية السلطات العمومية ومسامهة احلركة اجلمهورية واملواطن يف تسيري املدينة - 

 :اجملال املؤسسايت: من بني أهدافه 
 .حليل واالقرتاح يف ميدان سياسة املدينةوضع إطار وطين للرصد و الت - 
ترقية متويل سياسة املدينة يف إطار مسامهات امليزانية الوطنية واملالية احمللية واآلليات املستحدثة كاالستثمار  - 

 2.والقرض
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ق،ادراجعناصراالستدامةفيالتحطيطالعمرانيللمؤسساتالبشريةالصحراوية،مذكرةماستر،جامعةمحمدخيضر،بوعافيةعبدالرزا
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 .اقبتهاتدعيم متابعة اهليئات املختصة بتنفيذ سياسة املدينة والربامج و النشاطات احملددة يف هذا اإلطار ومر  - 
 :وعموما فإن سياسة املدينة يف إطارها وأهدافها تقوم بتنسيق و توجيه كل التدخالت وترمي إىل حتقيق

 .تقليص الفوارق بني األحياء وترقية التماسك االجتماعي - 
 .القضاء على السكنات اهلشة وغري الصحية - 
 .املدينة وحوهلاالتحكم يف خمططات النقل والتنقل، وحركة املرور داخل حماور  - 
 .تدعيم الطرق والشبكات املختلفة - 
ضمان توفري اخلدمة العمومية وتعميمها خاصة تلك املتعلقة بالصحة والرتبية والتكوين والسياحة والثقافة  - 

 .والرياضة والرتفيه
 .محاية البيئة - 
 .الوقاية من األخطار الكربى ومحاية السكان - 
 .االجتماعية واإلقصاء واالحنرافات والفقر والبطالةمكافحة اآلفات  - 
 . ترقية الشراكة والتعاون بني املدن - 
 1.اندماج املدن الكربى يف الشبكات اجلهوية والدولية - 

 أدوات التهيئة والتعميرالمطلب األول: 
 :تتمثل يف جاءت أدوات التهيئة والتعمري للتحكم يف التهيئة وتسيري اجملال احلضري هذه األدوات 
 0009/09/90املؤرخ يف 09/90حسب القانون (PDAU) :املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري - أ

املتضمن كيفية  0000/90/90املؤرخ يف  00/077واملتعلق بالتهيئة والتعمري واملرسوم التنفيذي 
اجملايل والتسيري إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري فإنه يعرف كما يلي: هو أداة للتخطيط 

احلضري حيدد التوجيهات األساسية للتهيئة والتعمري للبلدية أو البلديات املعنية أخذا بعني االعتبار 
 2.تصاميم التهيئة وخمططات التنمية ويضبط الصيغ املرجعية ملخطط شغل األراضي

 : وهو حيدد العديد من النقاط املتعلقة بتخصيص األراضي يف املدينة منها أنه 
 .حيدد التخصيص العام لألراضي على جمموع تراب بلدية أو جمموعة البلديات حسب القطاع 
 حيدد التوسع للمباين السكنية ومتركز النشطات وطبيعة وموقع, التجهيزات الكربى واهلياكل األساسية  
  .حيدد مناطق التدخل يف األنسجة احلضرية واملناطق الواجب محايتها 
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القطاعات املعمرة، القطاعات املربجمة  :نطقة اليت يتعلق هبا إىل قطاعات حمددة كما يليامل (PDAU ) يقسم 
وينجز املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري عرب  .للتعمري، قطاعات غري قابلة للتعمري وقطاعات التعمري املستقبلية

 :ثالثة مراحل أساسية
تقدير آلفاق التطور مستقبال يف اجملاالت مرحلة الدراسة والتقييم لألوضاع السائدة حاضرا، وال -0

 . الدميوغرافية واالقتصادية واالجتماعية
 .طرح االختيارات ومناذج وفرضيات التهيئة املقرتحة مع إبراز مجيع اجيابياهتا وسلبياهتا -9
حتديد األهداف على املستوى البعيد مث استخراج األهداف اليت ميكن حتقيقها على املديني القريب   -1

السيما  09/90املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري جاء طبقا للقانون  .واملتوسط كمرحلة مبدئية
فهذا املخطط يوجه، ينسق و ينظم برامج الدولة، اجلماعات احمللية، املؤسسات و  109يف املادة 

العالقة بني املصاحل العمومية,ينجز يف إطار التنمية االقتصادية و االجتماعية، أخدا بعني االعتبار 
التجمعات و املناطق اجملاورة و كذا التوازن الواجب تأمينه بني التوسع العمراين، ممارسة النشاط 

 فالحية ذات مردودية عالية وكذا املساحات املغروسة و املواقع الطبيعية الزراعي، وجود جماالت

والبعيد. وهو يهدف إىل حتديد  وسطالواجب احلفاظ عليها وفق توقعات النمو الدميوغرايف على املديني املت
  يلي:ما
لتخصيص العام لألرض، خمطط التجهيزات الكربى للمنشئات التحتية، التنظيم العام للنقل، موقع اخلدمات ا

 والنشاطات األساسية، املناطق املفضلة للتوسع
دام هو أداة من أدوات التعمري، "ينظم خمطط شغل األراضي استخ : (POS) مخطط شغل األراضي - ب

األرض أو اجملال على ضوء توجهات املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وهو بالتايل إلزامي بنص املادة 
من قانون  10وحسب ما جاء يف املادة  2لكل بلدية عرب الرتاب اجلزائري 90/09من القانون  91
املتضمن  90/90/0000املؤرخ يف  91/78واملتعلق بالتهيئة والتعمري واملرسوم التنفيذي  09/90

 :كيفية إعداد شغل األراضي نذكر منها على سبيل املثال
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المخططالتوجيهيللتهيئة،:6881لسنة52المتعلقبالتهيئةوالتعمير،ج،ر6881دسيمبر6الصادرفي81-28نونرقممنالقا61نصالمادة

بعيناالعتباروالتعميرهوأداةللتخطيطالمجاليوالتسييرالحضري،يحددالتوجيهاتاألساسيةللتهيئةالعمرانيةللبلديةأوالبلدياتالمعنيةألخذا

التهيئةوالمخططاتالتنميةويضبطالصيغالمرجعيةلمخططشغلاألراضيتصاميم
 
 

2
،يجبتغطيةكلبلديةبمخططتوجيهيللتهيئةوالتعمير،ويتماعدادمشروعهبمبادرةمنرئيسالمجلسالشعبي28-81منالقانون22المادة

  البلديوتحتمسؤوليته
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حيدد خمطط شغل األراضي بالتفصيل يف إطار توجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري حقوق استخدام  
 . األراضي والبناء

وحقوق البناء حيدد بصفة مفصلة الشكل احلضري بالنسبة لقطاع أو لقطاعات، أو مناطق معنية والتنظيم  
 .واستعمال األراضي

 .يعني الكمية الدنيا والقصوى من البناء أو املرت املربع من األحجام وأمناط البنايات املسموح هبا واستعماالهتا
 .يضبط القواعد املتعلقة باملظهر اخلارجي للبنايات 
نشآت ذات املصلحة العامة حيدد املساحات العمومية واخلضراء واملواقع املخصصة للمنشآت العمومية وامل 

 .وكذلك ختطيطات ومميزات طرق املرور
 .حيدد االرتفاقات  

، اجلزء الثالث املعنون 10السيما يف املادة  09/90فمخطط شغل األراضي هو اآلخر جاء طبقا للقانون رقم
كل بلدية و   مبخطط شغل األراضي من الفصل الثالث املعنون بأدوات التهيئة و التعمري، عموما على مستوى

 –طبقا لتوجهات املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري  –استثناءا جمموعة من البلديات أو جزء من البلدية، حتدد 
القواعد العامة التزامات استعمال األرض. وعموما جمال واستعمال خمططات شغل األراضي يكون :إجباريا:يف 

ساكن؛ يف البلديات اليت عرفت  099999حيوي أكثر من البلديات أو جزء من البلديات الواقعة ضمن جتمع 
 1.خرابا هاما يف هيكلها بسبب كوارث طبيعية أو حوادث خطرية

النمو االقتصادي أو  استثناء ميكن إعداد هذه املخططات يف احلاالت اليت تربر إعدادها بالزيادة الدميوغرافية، 
هتدف خمططات شغل األرض  .املواقع الطبيعية أو املبنية السياحي، إنشاء أو إقامة منشآت هامة ومحاية وتثمني

إىل حتديد قطاعات التعمري املستقبلي وختصيص بالنسبة لكل منطقة االستعمال الرئيس لألرض،كما حتدد بالنسبة 
 لكل منطقة معامل شغل األرض،مع حتديد و بدقة

لها أو إنشائها،إضافة إىل تعيني حدود وخمطط و خصائص الطرق الرئيسية للسري اليت جيب احلفاظ عليها، تعدي
األحياء الواجب تثمينها، و حتديد األماكن املخصصة لتموضع التجهيزات العمومية، حيث تعرف وقواعد البناء 
.يف كلتا احلالتني، إعداد خمططات شغل األراضي يتم بقرار من الوايل بعد اقرتاحات أو أراء اجمللس البلدية املعنية 

 .اد هذه املخططات :القرار اإلداري، الوثائق البيانيةإذ يضم ملف إعد

 

                                                 
6
غلاألراضيبالتفصيلفيإطارالمخططالتوجيهيللتهيئةوالتعميرحقوقاستخداماألراضي:"يحددمخططش28/81منالقانون16المادة

البناءوالبناءولهذافانمخططشغلاألراضييجددبصفةمفصلةبالنسبةللقطاعأوالقطاعاتأوالمناطقالمعنيةالشكلالحضريوالتنظيموحقوق

صوىمنالبناءالمسموحبهالمعبرعنهابالمترالمربعمناألرضيةالمبنيةخارجالبناءأوبالمتريعينالكميةالدنياوالق -واستعمالاألراضي

يضبطالقواعدالمتعلقةبالمظهرالخارجيللبناياتيحددالمساحةالعمومية -المكعبمناألحجاموأنماطالبناياتالمسموحبهاواستعماالتها

للمنشآتالعموميةوالمنشآتذاتالمصلحةالعامةوكذلكتخطيطاتومميزاتطرقالمروريحددوالمساحاتالخضراءوالمواقعالمخصصة

يعينمواقعاألراضيالفالحية -يحدداألحياءوالشوارعوالنصبالتذكاريةوالمواقعوالمناطقالواجبحمايتهاوتجديدهاوإصالحها -االرتفاقات

"الواجبوقايتهاوحمايتها
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وبالتايل فإن أهداف أدوات التهيئة والتعمري تسهل التحكم يف التهيئة والتسيري لكل القطاعات املختلفة سواء  
 كانت منشآت أو جتهيزات

 المطلب الثاني: دور التخطيط العمراني في تحقيق أهداف التهيئة 
العمرانية من األدوات اليت ألزم املشرع كل بلدية بأن تتزود هبا، وهذا ضمانا لتحقيق أهداف تعترب املخططات 

العمران وجعل حتضري وإمتام هذه املخططات مببادرة من رئيس اجمللس الشعيب البلدي وحتت مسؤوليته، ذلك أن 
مبا ميلك من طاقات وامكانات هذه املخططات متثل صورة التنمية احلضرية باعتبارها تنطلق من الواقع املعاش 

لتضع تصورا ملستقبل التعمري املقرر على مساحة اإلقليم الذي تغطيه، كما يتطلب ذلك من إمكانات وكفاءات 
وقدرة على التقدير والتخطيط، وتتمثل هذه املخططات العمرانية يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري، خمطط 

 1شغل األراضي
العمرانية يف حتقيق مجلة من األهداف واملطامح االجتماعية واالقتصادية والبيئية والتنظيمية  تهيئةتتمثل جهود ال

املرتبطة بنوعية وجودة احلياة، وال يتأتى هذا إال من خالل تفعيل دور التخطيط العمراين كأسلوب علمي وعملي 
 2عية، وقياس جناح الربامج التنموية وجناعةدقيق وأداة بالغة األمهية يف حتقيق هذه األهداف وترمجتها إىل نتائج واق

، مامل يفعل املستدامة تطبيقها، ذلك أن وضع السياسات و اخلطط والربامج غري كاف لتحقيق أهداف التنمية
  .العمل بالتخطيط العمراين كأداة لتحقيق التنمية العمرانية وإبراز أمهيته يف مواجهة حتدياهتا

يقتضي ضرورة التقيد بشروط وأدوات وكيفيات ومراحل تطبيقها، والتكيف مع ية التهيئة العمرانإن جناح عملية 
مستجداهتا املتغرية باستمرار، وهذا باعتماد أسلوب التخطيط العمراين كخطة عمل كفيلة بتحقيق أهداف هذه 

خالل توظيف  العملية ورصد درجة ارتباط مضامينه مبستويات التنمية العمرانية ومدى جناحه يف دفع وتريهتا، من
جمموعة من األدوات تعرف بـ أدوات التخطيط العمراين، وهي مبثابة آليات لتحقيق مشروعات التنمية احلضرية 
ومتابعة تنفيذ براجمها، ممثلة يف اجلزائر يف أدوات التهيئة والتعمري أو خمططات التهيئة والتعمري)املخطط الوطين 

 PAW املخطط الوالئي للتهيئة- SRAT ي للتهيئة العمرانيةاإلقليم املخطط – SNAT للتهيئة العمرانية
اليت تطورت بتطور السياسة  ( POS خمطط شغل األراضي- PDAU املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري -

 العامة للبالد وتوجهاهتا التنموية
طيط استخدام و تعمل أدوات التخطيط العمراين على ختطيط خمتلف اخلدمات والوظائف واألنشطة عن طريق خت

األرض اليت تقع ضمن احلدود التنظيمية التابعة للمدينة، بأسلوب علمي وبشكل يضمن التوازن يف توزيع املساحة 
على السكن وخمتلف اإلنشاءات واملصانع واملرافق التجارية واخلدمات التعليمية والصحية والرتوحيية واملؤسسات 
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ة املتوقعة واملمكنة لكل مدينة وفق حمدداهتا وإمكاناهتا الطبيعية الدينية وغريها، وحتديد الطاقة االستيعابي
 1:واالجتماعية واالقتصادية، مبا يضمن توفري أحسن مستوى من اخلدمات وبأعلى كفاءة نوعية وكمية وتشمل

ختطيط السكن احلضري وما يرافقه: من حيث اختيار مواقع املناطق السكنية ومنط املباين وختطيط الشوارع - 
 .ومواقف السيارات واملساحات اخلضراء وجتهيزه مبختلف املرافق العامة

ختطيط اخلدمات التعليمية: من حيث تناسب اخلدمات التعليمية وكفاءهتا الكمية والنوعية مع حجم السكان - 
أطري وتوزيعها بشكل عادل حسب كثافتهم باإلضافة إىل حتسني طاقة االستيعاب ومعدالت الت -الفئة املتمدرسة-

 .ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية
ختطيط اخلدمات الصحية: ما ينطبق على ختطيط اخلدمات التعليمية نفسه فيما خيص ختطيط اخلدمات  - 

الصحية، سواء الكمية من حيث مؤشرات التغطية أو ما يعرف بالكثافة الطبية وتوزيعها مبا يناسب كثافة السكان 
حيث نوعية اخلدمات العالجية والوقائية والتأهيلية، كما يهتم التخطيط احلضري  وحجمهم، أو النوعية من

 .باختيار مواقع املؤسسات الصحية وتنوع خدماهتا وختصصها وسهولة ولوج املواطن إليها
حمطات التزود -ختطيط النقل: يكون التخطيط للنقل بعد التخطيط للطرق والشوارع واحملطات)حمطات التوقف  - 
حمطات نقل املسافرين ( ويكون ختطيط خطوط النقل والرحالت بناء على حجم وكثافة السكان وطاقة  -ود بالوق

االستيعاب حبيث تضمن تغطية احتياجات السكان واألنشطة األساسية باملدينة، كما يهتم التخطيط احلضري 
عي وإجياد احللول ملشكلة االزدحام للنقل بإجياد بدائل لوسائل النقل الكالسيكية خاصة فيما تعلق بالنقل اجلما

 .واالختناق املروري عن طريق ختطيط املنافذ واحملوالت
ختطيط الوظيفة الصناعية: من حيث اختيار موقع الصناعات أو املنطقة الصناعية الذي يكون عادة بعد دراسة  - 

ية وخطوط النقل واألسواق وتكلفة دقيقة ألنه مرتبط مبنطقة األعمال أو النشاطات املركزية ومواقع املواد األول
 .اإلنتاج وغريها

ختطيط الوظيفة التجارية: من حيث عدد احملال التجارية واألسواق احمللية وتنوعها وكفايتها وتوزيعها بشكل  - 
يسمح للمواطن تلبية حاج دون عناء، كما يهدف ختطيط الوظيفة التجارية إىل تطوير املدينة عن طريق تطوير 

 .قتصادي وتوسيع التبادالت التجارية هباالنشاط اال
ختطيط الوظيفة السياحية والرتفيه: يتم ختطيط الوظيفة السياحية بناء على إمكانات املنطقة السياحية الطبيعية  - 

والتارخيية،كما يتم ختطيط اخلدمات الرتفيهية وتوزيعها بناء على حجم السكان وتركيبهم الدميوغرايف واالجتماعي 
 2.دي والثقايفواالقتصا

من أجل الوصول إىل ختطيط عمراين مستدام البد من التطرق لعدة مفاهيم مهمة ذات الصلة الوثيقة به و اليت لذا 
 :تتمثل حسب أحد الباحثني يف ما يلي
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املقـــاس جيب دراسة التخطيط العمراين على مجيع املقاييس ،وذلك ملا له من أمور معقدة إقليميا وعمرانيا وصوال  
إىل التخطيط املفرد للمباين ، ولنجاح التخطيط العمراين جيب أن يكون هناك تنسيق و تفاهم بني كل الفاعلني 

من خمططني ومصممني حسب كل االختصاصات ، وذلك لتحقيق أفضل النتائج ،وهذا ال يأيت إال بوضع 
ثر من ذلك هو على مستوى املخططات وسياسات التخطيط على مجيع املستويات و املقاييس اإلقليمية ، وأك

مقياس األبنية واجملاورات السكنية إىل مستوى مقياس املبىن يف حد ذاته ، حبيث جيب دراسة نوع األبنية املراد 
وعليه فإن جناح االستدامة العمرانية على  إنشاؤها يف املناطق اليت يتم ختطيطها وفق ما أملته التنمية التخطيطية ،

  .)إقليم أو مدينة( هو أساس إثبات جناح اسرتاتيجية التنمية العمرانية من عدمهامستوى املقياس الكبري 
الذي يدعم مفهوم  0001فعلى سبيل املثال ينص قانون املدن و القرى األوروبية من أجل استدامة املوقع سنة 

  1بشكل أو بآخر على توجيهحنن مقتنعون أن املدينة أو القرية كيهما الوحدة األوسع القادرة ،  :املقياس على اآليت
املصادر العمرانية و املعمارية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والطبيعية ، فاخللل يف التوازن البيئي يؤذي عاملنا 
احلديث . كما أن املشكالت االجتماعية واالقتصادية يف املقياس العمراين الصغري ميكن أن تكون حملولة بشكل 

 ." ملة ومستدامةمناسب وبطريقة متكا
من خالل هذا املنطلق فإنه من الواجب أن تضم االسرتاتيجية رؤية طويلة األمد يتم من خالهلا وضع مجيع  

وعليه فإمكانية خلق مناطق عمرانية جديدة ودراستها بشكل مستدام عندما  .االحتياجات األساسية يف احلسبان
إذا كان املقياس صغريا فاملالحظ أن التجمعات السكنية يف املدينة تكون املساحة املتاحة نفسها املفروضة ، إال أنه 

قل ما تكونكافية لتلبية املتطلبات االجتماعية واالقتصادية والعمرانية والبيئية لساكنيها ، لذا فإن إسرتاتيجية 
لعمراين،الكثافة التخطيط العمراين املفروضة جيب أن تراعي عدة أمور وهي:) احلجم ، املوقع ، الطبيعة ، النمط ا

 .ونوع املبىن ، تنسيق املوقع ، املناخ ،الطاقة ( من أجل حتقيق مفهوم االستدامة
املخطط التنظيمي: للوصول إىل حتقيق احتياجات االستدامة يف التخطيط العمراين يتطلب حتديث املخططات  

املخطط التنظيمي فكرة ثالثية اليت ختص البيئة، حبيث جيب أن حيتوي  (Zoning) التنظيمية وحتديد املناطق
األبعاد اخلاصة باملباين )اجتماعي ، بيئي ، اقتصادي فضال عن العمراين( ، كما جيب أن حيوي املخطط التنظيمي 

 :على
 .اسرتاتيجية تصميمية حتوي تصميما حديثا وفق ما متليه املتغريات وقواعد التصميم مبخطط اإلدارة و التنفيذ 

 .ستدامة بكل أبعادهيكون شامال ملفهوم اال
 .يعرب وبكل وضوح عن السياسة املستمدة من اإلسرتاتيجية التخطيطية التنموية 
 .حيظى بفهم كلي للمجتمع احمللي 
 .به سيناريو لتنمية املناطق والقرى اجملاورة 
 

                                                 
1
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 . يهتم بتطوير البىن التحتية 
 1.يضبط استعماالت األرض و الكثافة السكانية 

جدل يف أمهية العالقة الوطيدة بني املناخ احمللي و اجملاالت املبنية فهي من أهم املواضيع اليت  ال :املناخ احمللي
 .حتدث التنمية املستقبلية اليت تعىن بأمهية التنمية املستدامة ، وهذا على مستوى املناخ اإلقليمي الواسع أو احمللي

التخطيط يصمم من خالل اخلربة اجلماعية العفوية والفهم فهذه العالقة عرفت منذ زمن بعيد أين كانت املباين و 
الدقيق ملوضوع املناخ ، ومواد البناء احمللية التقليدية وطرق اإلنشاء باملهارات و التكنولوجيا املتاحة ، لكن 

االحتياجات املتزايدة للسكان و املعقدة يف نفس الوقت حتتاج إىل وعي واسع مبفاهيم التخطيط احلديث وكل 
تقنيات الضرورية اليت يتم تطبيقها من أجل حتسني عملية ختطيط وتصميم احمليط املبين وعليه فمن الضروري على ال

املهتمني بعملية التخطيط وتطوير االسرتاتيجيات على مستوى املدينة من أجل التماسك و االستدامة عن طريق 
عالقة  .الشكل و احلجم وآلية تصميم املساكن .(يههتصميم املوقع )موقع املبىن وتوج :األخذ بعني االعتبار اآليت

  . املبىن وتأثريه باحمليط
 . عالقة املبىن وتأثريه يف املساحات احمليطة وتنسيق املوقع

 .تأثري التنمية يف وظائف املباين املوجودة 
 . التفاعل مع املناخ 
 . اختيار أشكال تكون يف تصميمها متالئمة مع املناخ 
 .بناء حملية متناسبة مع البيئة احمليطة استخدام مواد 

املساحات املفتوحة هي جانب ال يقل أمهية عن تصميم املباين، حيث أن املوقع العام  :املساحات املفتوحة
والتفاصيل العمرانية األخرى من ساحات ، )طرق ومساحات خضراء ومالعب ..اخل ( هلا دور كبري يف عملية 

لذا جيب  .وعليه فمن الضروري أن نويل اهتماما بليغا ومتكامال بينها وبني املباين االستثمار للتجمعات السكنية،
وضع اسرتاتيجية هتدف إىل صنع قرار ختطيطي صحيح قبل البدء يف عملية وضع املخططات التنظيمية ، ألن 

لي ، التنوع احليوي ، املناطق اخلضراء املفتوحة و احلدائق هي رئة املدينة اليت تعمل على خلق كل من املناخ احمل
الراحة العامة ، املتعة ،الرفاهية ،وعليه فالبد أن يكون التصميم مالئما جلميع األفراد بفئاهتم العمرية املختلفة لكي 

 .تشكل هذه املساحات نقاط جذب عمرانية
ي ملسألة النقل للوصول إىل التخطيط العمراين املستدام يراعي دوما االهتمام بشكل جد :النقل و الربط الطرقي 

 2والربط بشبكة الطرق كعناصر أساسية جيب دراستها أثناء القيام بإعداد املخططات العمرانية ،حيث أن استعمال
الكهربائية له دور يف التقليل من  الدراجات اهلوائية ووسائل النقل الصديقة للبيئة العامة منها احلافالت و القطارات

التخفيف الذي حيققه بالنسبة لالزدحام الذي تسببه وسائل النقل اخلاصة،وعليه نسبة التلوث البيئي ، ناهيك عن 
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فإنه من الضروري أثناء ختطيط املوقع األخذ بعني االعتبار تقليل مسافات التنقل بني أماكن العمل و السكن و 
 . اخلدمات مع توفري ممرات خاصة باملشاة و الفصل بينها وبني طرق السيارات قدر اإلمكان

إن عملية التخطيط املستدام ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية تصميم املبىن فهو جزء من  :تصميم املباين و مواد البناء 
باقرتاح من عدة معماريني منهم ويليام ماكدونو و بروس فول وروبرت  0001هذه العملية،فقد عمد منذ عام 

أملانيا و)نورمان فوسرت وريتشارد رودرز( من بريطانيا فوكس( من الواليات املتحدة األمريكية و)توماس هريزوج( من 
إنشاء العمارة املستدامة األكثر كفاءة يف استهالكه للطاقة أين أجنزوا تصاميم معمارية مت الرتكيز فيها على التأثري 

 . البيئي طويل املدى وذلك عند تشغيل املباين وصيانتها
ة فلها أمهية كبرية تساهم يف توفري الطاقة وذلك عن طريق استخراجها وفيما خيص اختيار مواد البناء الصديقة للبيئ 

من الطبيعة أو طريقة صنعها ونقلها وتركيبها أو عملية جتميع الفاقد منها للتخلص منه وعليه فإنه من الضروري 
همة متمثلة دراسة استدامة جمموعة املباين السكنية على مستوى القطاع السكين فهناك جمموعة من االعتبارات امل

 :حسب أحد الباحثني يف
اختيار الطريقة املثلى للتنظيم ، تقدير عرض مداخل الطرق ، الطرق العامة ، ممرات املشاة ، عالقتهم بارتفاعات 

 .املباين ، حبيث كلما كانت الشوارع كبرية العرض أصبح الرتكيب العمراين غري مالئم مناخيا
وقع وعلى تنسيق املوقع، وذلك من خالل املعامل املائية، زراعة األشجار و االستفادة من فوائد البيئة على امل 

 .املساحات اخلضراء
مراعاة االختيار األمثل لتوجيه املباين و الواجهات وذلك بأخذ موضوع التشميس باحلسبان وامليول الطبوغرافية  

 . املوجودة باملوقع
 .يل من الضار منها عن طريق تصميم املبايناحلصول على ميزات وفوائد الرياح احمللية و التقل 
 .التخفيف من الضجيج وأسباب التلوث البيئية 
 1.اختيار الشكل املالئم و احلجم املناسب للمباين وأشكال جتمعها 
والصيفي إذا مت أخذها بعني االعتبار أثناء تصميم املوقع ، كل هذا يعود بالفائدة يف رفع مستوى رفاهية اإلنسان  

 .حميط جيد لهوخلق 
 .كما أن مواد البناء املستدامة حتافظ على القيم االقتصادية املنخفضة حبيث بإمكاهنا تلطيف الطقس غري املالئم 

إن من بني وسائل الراحة الواجب توفرها وتأمينها يف التجمع السكين هي الكفاية من  :شكل التصميم والتوجيه
قع، حيث البد أن تكون ذات ارتباط وثيق به حمليا واقتصاديا واملتمثلة اخلدمات األساسية أثناء عملية تصميم املو 

يف أماكن البيع و العمل شأهنا شأن املساكن. فالتخطيط لتنمية متعددة االستعماالت )سكن ، حمالت جتارية ، 
تلف أنشطة اقتصادية وترفيهية ...اخل( ذات شكل التصميم املغلق من بني احللول الشائعة ألن الرتكيب خم
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النشاطات على خمتلف الطوابق يف بناية بإمكانه أن ميد اندماجا جيدا ويفتح الطريق أمام مساحات خضراء 
ويعد تقييم األثر  .خارجية ويوفر مساحات مالئمة خمصصة للنقل ويعطي فرصة للتحكم حبرارة احمليط ونظم الطاقة

ياح ..اخل(،والتأثري والتأثر باحمليط اجملاور، من بني البيئي يف املباين )كمية ضوء النهار،الظل ، سرعة جريان الر 
األمور اليت جيب حتديدها منذ االنطالقة. فكل جتمع سكين له درجة من التأثر يف تكامل عناصر املوقع مع احلفاظ 

على الطابع اخلاص به،كما أن شكل التجمع اخلاص باملباين فهو من بني العوامل املؤثرة يف تصميم املوقع 
 .امته وذلك عن طريق الفصل بني املناطق اخلاصة والعامة بغرض حتقيق مجالية البيئة للموقعواستد

 من الضروري استخدام عناصر مالئمة حتيط باألبنية واختيارها . :تنسيق املوقع و املعامل اخلارجية
ال أن أكثر العناصر من أجل غايات مناخية،ألن من الصعب قياس الكمية اليت تسببها الطاقة ، فعلى سبيل املث 

 قياسا أثناء عملية تصميم املوقع هي تقدير تأثري الشمس وتأثري احلماية والوقاية من الرياح والتظليل ..اخل .
وعلى سبيل املثال كذلك أن غرس األشجار يف مكان معني إضافة إىل الطبيعة الطبوغرافية وما هو موجود من  

 .لرياح أو توجيه حركة الشمس أو التظليل على مدى الفصول األربعةجدران وأسوار له تأثري يف الوقاية من ا
وتستعمل األشجار كمصدات للرياح غري احملبذة، وتلطيف اجلو، من خالل خلق مناخ حملي ناهيك عن تأثريها 

ية و ونفهم مما سبق أن املعرفة احلقيق .اجلمايل وما تضفيه على املكان من شعور باالرتياح واالسرتخاء واالنتعاش
 1.الصحيحة ملتطلبات التخطيط العمراين تساهم بفعالية يف وإجناح عملية التخطيط العمراين املستدام
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 خاتمة:

يتضح مما سبق عرضه أمهية تفعيل العمل بأسلوب التخطيط العمراين كأداة لتحقيق التهيئة العمرانية 
اخلطط  ومواجهة حتدياهتا، كما يعد تأهيل األطر العلمية والفنية يف جمال إعداد ورصد وتقييم

العمرانية، وإنشاء املراصد العمرانية، وتعزيز املشاركة الشعبية يف اإلدارة العمرانية، من أولويات نظم 
ولبلوغ أهداف التنمية العمرانية عرب  .التخطيط احلضري املعاصر من أجل تنمية حضرية مستدامة

لى فكريت العملية والربنامج، ميدان التخطيط العمرانية من خالل أدواته وآلياته البد من االعتماد ع
حيث يتمثل البعد الزمين يف  :واألخذ بعني االعتبار بعدين أساسيني مها البعد الزمين والبعد املكاين

سرعة التغري والتطور الذي تسري مبوجبه عملية التحضر، سواء يف احلركة الدميوغرافية وتركز الزيادة 
لرئيسية، أو يف تركز اإلنشاءات االقتصادية والبين التحتية السكانية وارتفاع معدالت اهلجرة يف املدن ا

واملرافق العامة، واليت جيب أن تواكب هذه احلركة الدميوغرافية، وهذا للمحافظة على التوازن الكمي 
وأما البعد املكاين فيتمثل يف التحول والتغري الذي حيدث يف املدن واجتاهات  .والنوعي لعملية التحضر

 .اين هبا، ودرجة التنسيق والتكامل يف النمو العمراين بني خمتلف املدنالتوسع العمر 
 التخطيط العمراين كأداة للتهيئة العمرانيةهبذه املعلومات نصل إىل ختام هذا البحث املفصل الذي حتدثنا فيه عن 

الواردة يف هذا  وفصلنا فيه يف املوضوعات الرئيسية اليت تتعلق هبذا البحث بشكل عام، وقد وثقنا املعلومات
 .البحث بوضع املصادر واملراجع املوثوقة اليت أخذنا منها املعلومات املوجودة يف هذا البحث كاملة
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 االقتراحات والتوصيات:
يعتمد جناح اسرتاتيجية التخطيط العمراين واستمراريتها على شـموهلا علـى أبعـاد التنميـة املستدامة 

واالجتماعي االقتصادي(؛ فللوصول إىل التخطيط العمرانـي املستدام ال بد من اإلحاطة )البعد البيئي 
 :بعدة أمور وهي

 .(scale) التخطيط مع األخذ باحلسبان مفهوم املقياس -0
حتديث املخططات التنظيمية حبيث تشتمل على منظور ثالثي األبعـاد للمبـاين والسكان،  -9

 .السرتاتيجية التهيئة العمرانية فضالً عن رؤية مستقبلية طويلة األمد
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 ملخص:
التوجهات التنموية املنشودة يتم ترمجتها إىل خمططات عمرانية وبرامج نستخلص من خالل هذه الدراسة أن 

اقتصادية،اجتماعية وعمرانية تستخدم التخطيط العمراين كطريقة عمل وأسلوب وأداء جاهد الكثري من الباحثني 
ظيم نقل اجملتمع من حال إىل حال عن طريقه من اجل الوصول إىل ختطيط عمراين مستدام يتم من خالله تن

لتحقيق احتياجاته اإلنسانية يف أقصر وقت وأوفر جهد وأقل تكلفة عن طريق التنبؤ باملستقبل واالستعداد 
ملواجهته خبطط عمرانية حتقق أهداف اجملتمع يف مكان معني وزمن معني يتم من خالهلا حتويل هذه اخلطط إىل 

أن تفي مبتطلبات األجيال احلاضرة مع مراعاة حق األجيال القادمة يف تلبية  مشروعات تنموية عمرانية من شأهنا
احتياجاهتا ، وذلك برسم سياسات واسرتاتيجيات ختطيط عمرانية مستدامة مع مراعاة األبعاد اليت تضبط طرق 

والتلوث البيئي استعمال األراضي للتصدي ملشكل الزيادة السكانية وكثافتها والتكتالت االقتصادية واحتكاراهتا 
 :جبميع مظاهره السلبية لكي حتفظ للمكان طاقاته التنموية من خالل

توضيح نوع التغري املطلوب على املستوى التخطيطي وحجمه يف خمتلف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية  
 .والعمرانية وغريها

طيئا أو قصريا أو متوسطا أو طويل رسم جدول زمين يتم فيه توضيح زمن التغري املطلوب سواء كان سريعا أو ب 
 .املدى

هذه املشروعات التنموية حتتاج إىل آليات إعداد وتنفيذ ومراقبة  .حتديد املوقع أو اجملال املراد إحداث التغيري به 
 اليها. تشرتط أسسا ومبادئ فيما بينها لتسهيل عملية تطبيق التوجهات التنموية والتخطيطية املراد الوصول
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Summary:As it is mentioned previously, we conclude that the 

desired development trends are translated into urban plans and 

economic, social and urban programs that use urban planning as a 

method of work, style and performance, which many researchers have 

strived for in order to reach sustainable urban planning through which 

the transfer of society from one state to another is organized to 

achieve its human needs in the shortest time Save time, effort and cost 

by predicting the future And preparing to confront it with urban plans 

that achieve the goals of society in a specific place and at a specific 

time through which they are implemented Transforming these plans 

into urban development projects that would meet the requirements of 

the present generations, taking into account the right of future 

generations to meet their needs, by drawing up sustainable urban 

planning policies and strategies, taking into account the dimensions 

that control the methods of land use to address the problem of 

population increase and its density, economic blocs and their 

monopolies, and environmental pollution in all its manifestations 

Negative in order to preserve the place's developmental energies 

through: Clarify the type of change required at the planning level and 

its size in various economic aspects social, urban, and others. Draw a 

timeline in which the required change time is clarified, whether it is 

fast, slow, short, or medium or long term. • Determining the location 

or field in which the change is to be effected. These development 

projects need preparation, implementation and control mechanisms 

that require foundations and principles among them To facilitate the 

process of applying the developmental and planning directions to be 

reached.
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Sommaire: Nous concluons de ce qui précède que les tendances de 

développement souhaitées se traduisent par des plans d'urbanisme et 

des programmes économiques, sociaux et urbains qui utilisent 

l'urbanisme comme méthode de travail, de style et de performance, ce 

que de nombreux chercheurs se sont efforcés d'atteindre pour parvenir 

à un urbanisme durable à travers lequel le transfert de la société d'un 

état à l'autre est organisée pour répondre à ses besoins humains dans 

les plus brefs délais Économisez du temps, des efforts et de l'argent en 

prédisant l'avenir Et se préparer à le confronter avec des plans 

d'urbanisme qui réalisent les objectifs de la société en un lieu et à un 

moment précis à travers lesquels ils sont mis en œuvre Transformer 

ces plans en projets d'aménagement urbain qui répondraient aux 

exigences des générations présentes, en tenant compte du droit des 

générations futures à répondre à leurs besoins, en élaborant des 

politiques et des stratégies d'urbanisme durable, en tenant compte des 

dimensions qui commandent les modes de l'utilisation des terres pour 

faire face au problème de l'augmentation de la population et de sa 

densité, des blocs économiques et de leurs monopoles, et de la 

pollution de l'environnement dans toutes ses manifestations Négatif 

afin de préserver les énergies de développement du lieu à travers :  

Clarifier le type de changement requis au niveau de la planification et 

son ampleur dans divers aspects économiques social, urbain et autres.  

Dessinez une chronologie dans laquelle le temps de changement 

requis est clarifié, qu'il soit rapide, lent, court ou moyen ou long 

terme.  

Déterminer l'emplacement ou le champ dans lequel le changement 

doit être effectué. 

 Ces projets de développement ont besoin de mécanismes de 

préparation, de mise en œuvre et de contrôle qui nécessitent entre eux 

des fondements et des principes Faciliter le processus d'application 

des orientations d'aménagement et de planification à atteindre. 

 


