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 تشكرا  
 

 

 

راألسااذ  لليدذ   ااي رلسي لل   أ قدم بجزيل رلتشك ورلعكف ان رلى مؤطك ي
 .وفي كل  لي   وقت  بخل علليا بيصائحها رلقلنة في كل

 . وو  ينى كل مي قدم رلليا يد رلنناعدذ في ر جاا  هر رلعنل   

                           .رلبللدذ   رلى كل روألكذ رلجامعلة مي أألا هذ وعناا وكل طلبة اامعة  
 .ورلى كل رلنديكياا ورلهلياا رلسي ألاعد يا في  هذ رلنهككذ  

ورلى كل مي ألاعد ا  مي قكيي رو بعلد ولل بشلنة طلبة رو ربسنامة   ااقة  
 .رو اعاا  الل  

و تشك كهلل  خبة راألا هذ رلهيي ألا نلر في  شليييا ور ااو اابيا على  
 . مدد رلنيلرا رلدارأللة  

 

  قبللر  ميا ازيل رلتشك ورلعكف ان                                                  
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 اهدٌكم هذا العمل المتواضع            

 الى كل من ذكرهم القلب ولم ٌذكرهم القلم               

 الٌكم جمٌعا اهدٌكم ثمرة جهدي                  

 وأخٌرا اسال هللا غز وجل ان ٌجعل عملً هذا عمال صالحا مقبوال                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  صـملخ

 

 

ٌعد التحسٌن الحضري فً الوقت الراهن آلٌة جدٌدة فً االرتقاء بجودة الحٌاة وبٌئتها 
الى هدف تطار اإلالحضرٌة داخل األحٌاء السكنٌة وكذا المدٌنة ككل، فعملٌة التدخل لتحسٌن 

بمرور الزمن  المجتمع وثقافات السكان المدن والتً تطرأ على خصائص التحوالت مواكبة 
بتناولنا لهذا الموضوع  و. لجعلها اكثر مالءة واكثر انسجام مع المحٌط  وتعاقب األجٌال

نكون قد فتحنا باب النظر فً نوعٌة المنتوج العمرانً الحالً، ولفت االنتباه إلى ضرورة 
. ة والعمرانٌة العودة إلى الوراء لتصحٌح وضعٌات التدهور البٌئً

إن تحسٌن إطار الحٌاة ٌتطلب منا التدخل لتحسٌن اإلطار المبنً والفضاء الخارجً فً آن  
وبصفة عامة . أنماط البٌئة الحضرٌة وأسالٌب التعامل معهامع االخذ بعٌن االعتبار واحد، 

 ٌنبغً أن تتصف عملٌة التحسٌن باالستمرارٌة، حتى تكتسب خاصة مهمة ٌمكن أن نطلق

ن المستدام، مع مراعاة أن تتم بصورة منظمة ومهٌكلة خاضعة لكل علٌها اسم التحسً
المعاٌٌر التقنٌة والقانونٌة والبٌئٌة حتى ٌمكننا إدراجها ضمن عملٌات التحسٌن، التً نقول 

هذا المنطلق أنها عملٌة مستمرة مع مرور الزمن وتعاقب األجٌال فً ظل ادراج من عنها 
 . التخطٌطالتحدٌات البٌئٌة ضمن عملٌات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  لغة االنجلٌزٌة ملخص با  

 

 

Abstract 

The urban improvement at the present time a new mechanism to improve the 

quality of life  and environment of the urban within residential neighbourhoods 

as well as the city as a whole, process of intervention to improve the framework 

of life is not necessarily to address the deterioration that  may affect the 

installations and buildings, but it may be improvement as a result of those 

changes on community characteristics and cultures of the population and the 

passage of time and generational     succession we do the process improvement 

each time in order to keep up with these changes and the appropriate framework  

of life with new data or new generation. 

 

Discussing this subject, we have opened the door to consider the existing urban 

product quality, and to draw attention to the need to back to correct the positions 

of environmental degradation. 

The improvement of the framework of life requires us to intervene to improve 

the building     and the space frame the outside at the same time.  

 

In general it should be characterized by improvement of continuity process, even 

gaining a special mission can be called a sustainable improvement of the name, 

taking into account that areorderly and structured subject for each technical, 

legal and environmental standards so that we can  be included in the 

improvements, which we say about this sense it is an ongoing process with the 

passage of time and generational succession in light of the inclusion of 

environmental challenges  
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 : مقدمة عامة

الفضاء  معقدة فهي بذلك دتثل عمرانيةو بكل ما حتتويو من عناصر سلتلفة و تراكيب  العمراينإن ادلدينة مبفهومها 
أين جتمع عدة نشاطات و وظائفمتكاملة و مًتابطة  للمجتمع،الرحب للعالقات االجتماعية و االقتصادية و الثقافية 

فهي بذلك تعترب ذلك اجملتمع ادلتكاماللذي جيب أن يكون مهيأ  للمدينة،فيما بينها و موزعة على األحياء ادلكونة 
إال أن النمو احلضري و  العمرانية ، الثقافية و كذلك االقتصادية، االجتماعية،ومنظم بشكل يليب حاجيات السكان 

احلضري ، شلا أدي إرل صعوبة التوفيق يف أن  تسارع وتَتة التعمَت و ما نتج عنها من حتوالت أدت ارل تدىور الوسط
واحد بُت تلبية االحتياجات السكنية و اخلدماتية للسكان واحملافظة علي ادلعايَت اليت من شأهنا خلق إطار حضري 

ادلسكن و يف ظل ىذه ادلشاكل فان أغلب التوجهات ادلعاصرة اليت  دينة أو احلي أوسواء علي مستوي ادل مناسب،
و كان من أىدافها األساسية ىو النهوض  احلقيقة،وعت جيدا ىذه  رانالعم ميدان يف 19ظهرت يف بداية القرن 

. فيو  االعتبار لإلنسان الذي صار مهمشا داخل اإلطار الذي يعيش بادلشروع احلضري من أجل إعادة

خاصة مدن  جذرية مشلت عدة رلاالت، وميادين وتغَتاتلقد عرف اجملال احلضري يف معظم مدن العادل عدة حتوالت 
واألخطار على األنظمة  حتديات العودلة، واآلثار النامجة عن الكوارث الطبيعيةو العادل ادلتقدم يف ضل الثورة الصناعية 

ومسايرهتا، وفق متطلبات  اح البدائل الكفيلة لتداركهاإذل وضع واقًت البيئية الشيء الذي دفع أصحاب االختصاص
مبادئ التنمية ادلستدامة وأسسها  واحتياجات اجملال احلضري يف ظل التنمية ادلستدامة بربرلة عمليات تتماشي وفق

. عمليات التحسُت احلضري ادلستدام: وأبعادىا اليت منها

وعت جيدا تلك احلقيقة، وذلك بربط التجمعات السكنية  العمرانميدان لذلك فان اغلب التوجهات ادلعاصرة يف 

دون  التنمية اليت تستجيب دلتطلبات وحاجيات احلاضر» مبصطلح التنمية ادلستدامة اليت تصب يف مفهومها بأهنا  
 بظهور مشروعبلدان العادل ادلتقدم  واقع مفروض من طرفوىو « ادلساس بقدرات وحاجيات األجيال ادلستقبلية  
احلياة احلضرية بدون ادلساس باجلوانب البيئية مع إعادة حتسُت اإلطار  ادلدينة البيئية ادلستدامة؛ واليت تعتٍت جبميع أنواع

. ادلعيشي للسكان

 



 تعمَتية ئر كغَتىا من باقي دول العادل الثالث ، تأثرت بالنمو ادلتسارع لسكان ادلدن حيث أفرز مضاعفاتاواجلز
اإلمناء ، و أدى إذل  حتكم يف تعقيداهتا و سلاطرىا ، بسبب التضخم احلضري الذي جتاوز حركة األعمار ويصعب ال

حتديات تتعلق مبستوى و  جتذر مشاكل التهميش االجتماعي و االقتصادي يف ادلدن ، فأصبح سكاهنا يعانون من
ائر ، زأداء سياسات التعمَت يف اجل وىرية حولنوعية اإلطار ادلعيشي و مستوى الرفاىية ،ويطرح ىذا األمر تساؤالت ج

افق األساسية ، كهدف رو ادل و ما الزمها من إخفاقات بسبب ارتكازىا على حل إشكالية الضائقة السكنية
اءات االستعجالية و الغَت رمبنطق اإلج اتيجي للتنمية احلضرية ، و اليت دفعت بالدولة إذل وضع تسيَت األزماتاسًت

سياسة السكن االجتماعي ، سياسة : أمهها  رة منو ختطيط ادلدن ، منتهجة يف ذلك سياسات متنوعةمدروسة يف إدا
    لبيئة سكنية جيدة ترتقي باإلنسان و ادلكان ، ، و اليت فشلت يف تأسيس ZHUN   ادلناطق احلضرية اجلديدة

األحياء، وادلشاكل ادلتفاقمة اليت يعيشها ا إذل الوضعية اليت تشهدىا رنظو .و جرت ادلدن إذل كوارث غَت زلسوبة 
 إطار حياة مالئم، حيث يراالىتمام هبا وحتسُت وضعيتها أكثر من ضرورية لتوف السكان داخلها، فقد أصبحت فكرة

ان وادلدينة يهدف إذل تصحيح وحتسُت نوعية وجودة رادلواضيع احلديثة يف مفهوم العم يعترب التحسُت احلضري من
. ة منها ادلتدىوروخاصة حالة   واالرتقاء بإطارىا احلياة احلضرية

 كل ىذا جعل الدولة تتحرك كبقية الدول من اجل مسايرة ىذا األخَتة، ويتجلى ذلك من خالل مجلة من القوانُت
الذي  ادلتمثل يف القانون التوجيهي للمدينة 2006-02-20بتاريخ  باجلريدة الرمسية الصادر 06-06 مثل القانون
 .جديدا للتنمية يف كافة اجملاالت االقتصادية واالجتماعيةسايره دفعا 

: اإلشكالية -1

ائر مشكال حقيقيا على ادلستوى الوطٍت منذ تفاقم أزمة زتعد مشكلة التهيئة و التحسُت داخل األحياء السكنية باجل
 (اجملال غَت ادلبٍت  :ع إمهال الفضاءات اخلارجية م الًتكيز على اجملال ادلبٍت)السكن، أين مت الًتكيز على توفَت السكن 

احلياة يرتبط ارتباطا مباشر  بنوعية زايدكعناصر فعالة مهيكلة للفضاء احلضري لتلك األحياء، حيث أن االىتمام ادلت
البيئية، و ذلك بتطوير احلياة احلضرية داخل تلك األحياء السكنية سواء من الناحية االجتماعية،الثقافية أو اجلمالية أو 

ين اعتمادا على حتسُت الفضاء االتطور العمر من اجل توفَت إطار حيايت حيقق التواصل االجتماعي و يربز مظاىر



من بُت وسائل التدخل على ىذا الفضاء  اليت كانت. احلضري الذي يتكون أساسا من فضاء غَت مبٍت و فضاء مبٍت
. العناصر البيئةوتأقلمو مع اليت سامهت بشكل ملحوظ بًتقيتو 

، واليت هتدف إذل حتسُت إطار احلياة عن  م2000ئر عدة سياسات يف ىذا اجملال بداية من سنة اانتهجت اجلز

بالرغم من أمهية تلك العملية وشيوعها فهي دل تكن موضوعا . طريق االتصال وادلشاركة من طرف السكان

متواضعة بالنظر إذل أمهية العملية، لكن ليس ىذا ىو سات واليت تبقى ارللباحثُت وادلؤلفُت عدا بعض الد

اإلشكال فحسب، إمنا ىو زلاولة معرفة كيفية وطرق إعادة االعتبار وحتسُت منط ادلعيشة للفضاء احلضري 

. لألحياء السكنية، ومدى حاجتها إذل الدارسة بطرق علمية يف إطار مقومات التنمية ادلستدامة

ىاتو  اليت كانت ستنا ،اكنموذج لدر  -باب الواد سابقا –ي زغارة ببلدية بولوغُت حو من خالل ىذا ارتأينا أخذ 
اين أمهلت الفضاءات اخلارجية والسكن ادلتفاقمة وجيزة نتيجة ازمة  يف فًتة عمرانياسكانيا و تطورااألخَتة شهدت 

 .فيزيائيةال وبيئية ، له  اأبعادب وضعية مزرية تتطلب تدخال لتحسينو حتسينا حضريا اصبح ىذا احلي يعاين

: من خالل ىذه ادلعطيات دتكنا من طرح التساؤل الرئيسي التارلو

: السؤال الرئيسي -

حي زغارة رغم انو واقع قرب مركز العاصمة ومن اقدم االحياء اجلزائرية ؟ ما ىي األسباب اليت أدت إذل تدىور 

ىذا احلي ؟  تأىيل إلعادةماىي االجراءات الواجب اختاذىا 

مع احملافظة على ادلوارد البيئية والطبيعية للمحيط ؟  وتنمية احليكيف ديكن حتسُت 

: التساؤالت الفرعية -

ألحياء ؟ ل البيئي واحلضري اء تدىوررماىي األسباب والظروف احلقيقية و

والتحسُت احلضري؟  عمليات التهيئة ىل ادلخططون وادلسَتين والسكان أطارف يف



ول دون تطبيق عمليات التحسُت احلضري؟ ماىي العوائق اليت تح

ىل إشراك اراء السكان يف العملية يساىم يف إصلاحها؟ 

ما مدى تأثَت وامهية البعد البيئي على حياة السكان وتنمية احمليط ؟ 

كيف ديكن إدماج آليات البعد البيئي يف التحسُت احلضري؟ 

: فرضيات الدارسة   -2

 .جع لنقص الوعي احلضري لدى السكان وسوء التسيَت رانفًتض أن أسباب تدىور األحياء السكنية 

. باإلضافة إذل الغياب التام لتدخل السلطات للحد من ىذا التدىور

 نفًتض أن ادلخططات ادلنجزة من قبل ادلخططُت وادلسَتين، للتدخل على اإلطار ادلبٍت وادلساحات

ين، وقد يرجع ارالعماحة واجلمال على األحياء السكنية ال يرقى إذل طموح سكاين رالاحلرة، من أجل إضفاء 

. ىذا السبب إذل تفكيك ادلسؤوليات يف االصلاز وادلتابعة من قبل ادلصاحل ادلعنية

 نفًتض أن احلالة االجتماعية والظروف االقتصادية والسياسية من بُت العوائق اليت حتول دون تطبيق

. ين احلضري لألحياء السكنيةعمليات التحس

ء السكان ومشاورهتم لدى التدخل على النسيج احلضري أحد األسباب الرئيسية يف صلاح ادلشاريع رايعترب األخذ بآ
 .احلضرية وخاصة التحسُت احلضري

: سة راأهداف الد-3

منظمات، ىيئات ومجعيات  يد االىتمام بقضايا األحياء السكنية بادلدن، وطنيا، إقليميا ودوليا، وبروزازلت رنظ

تعٌت بشؤوهنا، واقامة ملتقيات ىنا وىناك لدارسة ادلشاكل ادلختلفة لتلك األحياء، فقد أصبح بذلك ىذا ادلوضوع 



إشكالية اجلميع إذا دل نقل إشكالية العصر، يف ظل استحداث مواثيق وقوانُت وطنية وأخرى دولية جلعل احلياة 

.... التنمية ادلستدامة، هتيئة اجملال، التحسُت احلضري ادلستدام، إعادة االعتبار  حة نذكر منها اهبا أكثر ر

  سة اليت بُت أيديكم دلعرفة العوامل ادلؤثرة يف ىذا العجز، وكذا من أجلاومن ىذا ادلنطلق قمنا هبذه الدر

، وصوال والتنمية ادلستدامة دتاشيا مع متطلبات البيئةالكشف عن إشكالية التهيئة والتحسُت احلضري داخل األحياء 
حات فعالة ودائمة من خالل حتسُت حضري مستدام ذو أبعاد بيئية يعيد لتلك األحياء صورهتا احلول واقًت إذل وضع

. احلضرية كما يعيد ذلا احلياة من جديد

: أسباب اختيار الموضوع  -4

 2006سنة   فهي سياسة بدأ العمل هبا حديثا يف للجزائرسة و خاصة بالنسبة احداثة وأمهية ادلوضوع من حيث الدر

. السكان حيث أهنا دل تكن يف مستوى تطلعات اجلزائرفشل معظم مشاريع التحسُت احلضري ادلطبقة يف 

دلثل ىذا النوع  تشجيع اجلهات ادلعنية وادلختصُت لالىتمام هبذا ادلوضوع وحتديد النقائص اليت تعرقل التجسيد الناجح
. من ادلشاريع

: دوافع اختيار موقع التدخل -5

أثناء البحث عن ادلوقع الذي صلري عليو عملية التدخل، كان حرصنا كبَت على اختيار احلي الذي خيدم 

ادلوضوع بشكل كبَت ويتماش مع األىداف اليت تنطوي عليو، حىت نتمكن من جتسيدىا على ارض الواقع ولذلك 

سة إذل ختيار ىذا احلي كي يكون موضوع د رااليت دفعتنا إذل ا وترجع األسباب حي زغارة وقع اختيارنا على 

: العوامل التالية

 . اجلزائرأينا عينة تعكس الواقع ادلزري اليت تشهده ادلناطق السكنية مبدينة رباعتباره حسب 

. ادلتفاوتة يف مظاىر التدىور اليت يشهدىا احلي اتالدرج



. الذي حيتلو احليوالتارخيي ادلوقع اذلام 

: البحث  منهجية الدراسة  ومراحل  -6

لإلجابة عن التساؤالت السابقة وحرصا منا على إعطاء نتائج علمية جديدة، اعتمدنا منهجية ترتكز على مقاربات 

. حتليلية، كيفية وميدانية الستخدامها يف التحليل والتعليل

: ودلعاجلة اإلشكالية ادلطروحة قمنا بإتباع اخلطوات التالية

البحث النظري : األولى مرحلة •

والتعرف عليو األمور أكثر واالحتكاك مبجال الدراسة الوصول إليها، قمنا بتقصي  ادلرادبعد ضبط األىداف 

ىي و رستنابأدق تفاصيلو وجزئياتو، كما عكفنا جاىدين على مجع ادلادة العلمية وكل ما يتعلق مبوضوع د

: باألساس تتمثل يف

واليت تندرج كلها  ادلذكراتئيات، الكتب واجملالت، ىذا إذل جانب البحوث ئط، ادلخططات، اإلحصارااخل

. عليها ضمن البحث النظري، وذلك بغرض تكوين خلفية حول سلتلف عناصر البحث والتمكن من فهمها والسيطرة

البحث الميداني : مرحلة الثانية •

: لالطالع على أىم خصائصو ومعرفة مكوناتو بدقة، حيث مت فيها الدراسةىي مرحلة االحتكاك مبجال 

: االتصال مبختلف اذليئات وادلؤسسات ادلعنية أمهها

  -مصلحة العمران-مصلحة التقنيات-مصلحة االحصاء  –بلدية باب الواد و بلدية  بولوغُت 

 سلتلف ادلديريات الوالئية

D.U.C.H . ائراجلزمديرية التعمَت و البناء لوالية 



D.L.A  لوالية اجلزائرمديرية السكن 

D.E.P . لوالية اجلزائرالعمومية  مديرية التجهيزات  

 D.P.A.T لوالية اجلزائر العمرانيةمديرية التخطيط و التهيئة 

O.N.S  الديوان الوطٍت لألحصاء

O.P.G.I لوالية اجلزائرديوان الًتقية و التسيَت العقاري 

 العمومية واخلاصة مبدينة اجلزائربعض ادلكاتب الدراسات 

السالفة الذكر للتزود بادلعلومات اليت ختدم ادلوضوع واحلصول على بعد االتصال مبختلف ادلصاحل االدارية 

كل الوثائق الالزمة، وحتديد مدى أمهية ىذه ادلنطقة، وتعترب أىم وأصعب مرحلة، للصعوبات ادلوجودة خاصة 

: قمنا باخلطوات التاليةوتوضيح الصورة  صائالنقبعض  ولتغطية. يف مجع ادلعلومات

 :المعاينة الميدانية

: اعتمدنا يف ىذا البحث على ادلعاينة ادليدانية واليت من خالذلا قمنا بتسجيل كل ادلالحظات من

. إعداد اجلداول اإلحصائية -

. داخل احلي الفوتوغرافيةالتقاط الصور  -

. مقابلة مع فئات من السكان -

 :خططاتالم

.  قمنا على ارض الواقع مبقارنة ادلخططات ادلتحصل عليها مبخططات الوضعية احلالية ووضع مقارنة دقيقة

  



التطبيق : مرحلة الثالثة

وتعد ىذه ادلرحلة كأىم مرحلة يف إعداد أي حبث علمي، حيث قمنا بتحليل ادلعطيات اليت حتصلنا عليها 

ادلنهج الوصفي التحليلي، اذ جسدنا الظواىر الطبيعية منها، البشرية وفق الطرق العلمية منتهجُت يف ذلك 

سة حتليلية لكل جوانب موضوع رائط وجداول ورسوم بيانية مع حتليلها والتعليق عليها للخروج بدرانية يف خراوالعم

. حبثنا، وقد توصلنا اذل وضع ثالث فصول رئيسية اقتضتها منهجية البحث ادلتبعة

: هيكلة البحث  -7

. خادتة و،فصلُت و، (وىو الفصل السابق  ) فصل دتهيدي: لقد تناولنا ىذا ادلوضوع من خالل خطة حبث مشلت

 :الفصل التمهيدي •

. الدراسةتطرقنا فيو إذل إشكالية البحث بصفة عامة، مع تبيان أىداف وأسباب 

 :األول المحور

 :مباحث وىي كالتارل عدد منقمنا بتقسيم ىذا الفصل إذل 

واليت الدراسة  تطرقنا يف ىذا ادلبحث إذل عرض بعض ادلفاىيم وادلصطلحات ادلتعلقة مبوضوع: ادلبحث األول -
. ستفيدنا يف حتليلنا للموضوع حتليال دقيقا

. عرضنا يف ىذا ادلبحث أنواع التدخالت التقنية على اجملال احلضري: ادلبحث الثاين -

اليت تنظم  التنفيذية والتشريعية راسيم لتحسُت احلضري وأىم القوانُت وادلتطرقنا فيو إذل سياسة ا: ادلبحث الثالث -
. عملية التحسُت احلضري وفق ادلنظور القانوين ذلا

وأعطينا مثل عن ادلدينة البيئي  عرضنا فيو مفهوم البيئة وعالقتها بالتحسُت احلضري: رابعادلبحث ال -

 



 :الثاني المحور   -

: إذل مبحثُت كالتارلقمنا بتقسيم ىذا الفصل 

حلي زغارة انطالقا من مدينة اجلزائر التحليلية  راسة الد: ادلبحث األول -

 قائمة ادلالحظات والتفسَتات : ادلبحث الثاين -

 -بولوغُت حاليا –باب الواد سابقا – زغارةلاحلضري  التنفيذي التحسُتادلشروع : الفصل الثالث 

وكيفية دمج البعد البيئي على احلي  رة بالعاصمة ازغكيفية تطبيق عملية التحسُت احلضري يف حي إضافة اذل 

 

: مشاكل وصعوبات البحث -8

رغم االتصال بعدد مهم من ادلصاحل إال أننا واجهنا صعوبة يف احلصول على الوثائق وادلخططات ادلتعلقة 

ادلعلومات وصعوبة حصولنا على بعضها األخر، وتضارب بعملية التحسُت احلضري ادلربرلة للمنطقة، نقص 

لبعض راقيل البَتوقراطية التعقيدات اإلدارية والع. األرقام فيما بينها بُت سلتلف ادلصاحل يف حالة توفرىا

  .ادلصاحل، إذل جانب حتفظ البعض األخر

 

 

 

 

 



 

 

 المحور األول
 

 

 مفاهيم أساسية -1

 البعد البيئي والنتمية المستدامة -2

 التحسين الحضري -3

 العالقة بين البيئة والتحسين الحضري المستدام-4

 واقع وافاق التنمية بابعادها البيئية والحضرية في الجزائر-5

 مستخلصات من إنجازات وابحاث سابقة -6



 اليات ادماج البعد البيئي في التحسين الحضري .....................................................االول  المحور
 

14 
 

 مفاىيم أساسية: المبحث االول 

 :مفهوم المدينة  -1

عند  ذات األصلي السامي و عرفت" دين "من الناحية اللغوية فاف كلمة ادلدينة ترجع يف األصل إذل كلمة 
" . القاضي " يقصد هبا يف اللغة اآلرمية " الدياف " كما أف " القانوف "" األكاديُت و األشوريُت بالدين أي 

اتضح أف  التفسَت ما ورد يف القراف الكرمي واحلديث النبوي الشريف، فمن خبلؿ التفسَت القر آين وتوافق ىذه
والدينية واإلدارية  كاف عليها حكاـ وملوؾ وفيها الصيغة القضائية" مدينة " ادلواضع اليت أطلق عليها لفظ 

 1. والسياسية

و الثقايف، يصعب ربديد تعريف دقيق للمدينة ونظرا لتطورىا الدائم من اجلانب االقتصادي و االجتماعي 

: و لتقريب ادلعٌت استندنا إذل العناصر التالية 

تعترب مدينة كل ذبمع من الناس على رقعة جغرافية معينة، تضمن كثافة : حسب إحصاء عدد السكان -أ

. و ؼلتلف ىذا ادلعيار اإلحصائي لعدد السكاف من دولة إذل أخرى . سكانية زلددة 

. ادلدينة ىي ذلك التجمع السكاين الذي يشتمل على أىم الوظائف العمرانية: ب الوظيفةحس -ب

فهي مكاف معُت يطلق عليو اسم مدينة بوثيقة رمسية تصدر من : حسب االصطالح القانوني -ت

غَت أف ىذا التعريف غَت مرض الف ادلكاف ال يكوف مدينة دبجرد اإلعبلـ، كما أف ىنالك . السلطات

 2 .من ادلدف ادلوجودة دوف إعبلـ رمسيالعديد 

 

 

أما يف رلاؿ علم االجتماع احلضري فعرفوا ادلدينة على أساس حجم عدد السكاف، فمصطلح مدينة   2

    

: المصدر  

(  51، ص )اجمللس الوطٍت للثقافة و الفنوف و األدب : الكويتالمدينة اإلسالمية  زلمد عبد الستار عثماف،  1  

 16، ص " موضوعات في علم االجتماع الحضري "ىالة منصور ، -2 

 26 ، ص" السياسة الحضرية و مشكالتها االجتماعية في المناطق الصحراوية . " فتحية طويل، رسالة ماجستَت 3
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يطلق على الوحدات العمرانية اليت يفوؽ عدد سكاهنا عشرين ألف  نسمة كتمييز ذلا على الوحدات العمرانية 
 3.الريفية

ونظرا لتعدد التعاريف حوؿ ادلدينة و التمييز بينها و بُت الوحدات العمرانية الريفية ، إال أف اغلب ىذه  3
. التعاريف تعاين من الضعف 

أكثر وضوحا الهنم " H.Zemrazam"و زمرماف "  Pitirim Sorokin "و يعترب تعريف سوروكُت 
ادلهنة ، البيئة ، حجم اجملتمع احمللي ، : ضري عن العادل الريفي و ىي صبعوا شبانية خصائص ؼلتلف هبا العادل احل

 .ال ذبانس السكاف ، التنقل و احلركة ، نسق التفاعل ، عدد أظلاط االتصاالت  كثافة السكاف ، ذبانس أو

: مفهوم العمران  -2

 .ادلدينة و اليت تعٍت "Urbs"مشتق من كلمة التينية : تعريف العمراف من الناحية اللغوية

فهو ذلك التنظيم اجملارل الذي يهدؼ إذل إعطاء نظاـ معُت للمدينة لكوف ىذه : أما التعريف االصطبلحي 
. األخَتة تعرب عن البلتنظيم ، و البلتوازف من الناحية الوظيفية اجملالية 

. مع مرور الزمن  عن ظاىرة التوسع ادلستمر الذي تشهده ادلدينة بشكل متواصل" العمراف " كما تعرب كلمة 

العمراف القدمي ، : و ألف مفهـو الكلمة ؼلتلف من حقبة زمنية إذل أخرى، على ىذا األساس مت تصنيف العمرانية
. العمراف اإلسبلمي ، العمراف احلديث 

 :كما وردت عدة تعاريف للعمراف منها 

:  le Robertحسب قاموس 

مع متطلبات اإلنساف و ىو . و خاصة السكن احلضري  العمراف ىو دراسة الطرؽ اليت تسمح بتكييف السكن
. أيضا رلموعة التقنيات ادلختلفة اليت تطبق ىذه الطرؽ 

:   G.B Fordحسب الباحث فورد 

العمراف ىو علم و فن لتصحيح أخطاء اجملاؿ اليت ارتكبت يف ادلاضي ، بواسطة ىيئات مناسبة للمجاؿ ، كما أف 
. يع ادلستعملُت ادلتدخلُت يف اف واحد رلاؿ تدخل ىذا االختصاص يعٍت جم
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: 4وينقسم العمراف إذل قسماف 

"  L’urbanisme réglementaire" ادلتمثل يف القوانُت والتشريعات ادلنظمة 

. قسم نظري أو قانوين للمجاؿ احلضري  -

" L’urbanisme opérationnel"الذي ؽلثل التجسيد الفعلي ذلذه القوانُت 

. عملي على أرض الواقعقسم تطبيقي أو  -

 : النسيج الحضري-3

ىو عبارة عن نظاـ مكوف من عناصر فيزيائية تتمثل يف شبكة الطرؽ، الفضاء ادلبٍت والفضاء احلر، 

ادلوقع والتجاوب بُت ىذه العناصر ويعرؼ خبصائص الفضاء احلضري الذي يعرؼ ربوالت ثابتة 

. ادلكونة عرب مرور الزمنو راجعة للتطور الذي تتعرض لو ىذه العناصر 

: المجال الحضري 4-

ىو عبارة عن أراضي مشغولة، أو قابلة للتعمَت باخلدمات السكنية أو اإلدارية والصناعية حسب أظلاط 

. خاصة وسلتلفة االستهبلؾ أي شغل األرض وذلك بتوزيع األجساـ ادلبنية وتنظيم ىيكلي ورلارل للمباين

 6: الحي 5-

 : ALDE ROSSIالمعماري الفرنسي حسب تعريف المهندس 

احلي ىو عبارة عن وحدة مورفوجلية مهيكلة تتميز دبنظر حضري موحد ، و زلتوى اجتماعي و وظيفة زلددة ، 
. ىذه العناصر الثبلث ىي اليت تكوف حدود احلي 

 

 ( les ilots)من الناحية ادلورفوجلية و اذليكلة الداخلية يتكوف احلي من رلموعة من اجلزيرات  زلاطة 

مفًتؽ الطرقات، الساحات العمومية اليت : ، كما يرتكز على رلموعة من النقاط األساسية وىيبشوارعزلاطة 

 

 :المصدر 

4- Saidouni Maouia . « Élément d’introduction à l’urbanisme, histoire, méthode, 

règlement, Alger » édition casbah p11 

5-Ebnezer Haward , Les Cites Jardin de Demain , DANOD. P 21 (1976) 

6-Le dictionnaire urbain Alde Rossi page 11. 
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. نقاط لبللتقاء يف احلي تلعب دورا ىاما من الناحية االجتماعية و االقتصادية و اليت تشكل معادل و و 

:  2006فيفري  20،ادلؤرخ يف 15، العدد 10 ادلادة:  و يعرف أيضا حسب الجريدة الرسمية

تشكيلتو و عدد  ىو جزء من ادلدينة ػلدد على اساس تركيبة من ادلعطيات تتعلق حبالة النسيج العمراين و بنيتو و
 .السكاف ادلقيمُت بو 

و  احلي ىو رلاؿ يقيم بو سكاف يستعملوف البعض من الفضاءات للخدمات من ىذين التعريفُت نستنتج بأف
كما لو  البعض كمساحات خضراء ، لو حدود واضحة يعرفها السكاف ، و لكل حي خصوصياتو و استقبلليتو ،

. مركز يشمل سلتلف أنواع اخلدمات الضرورية 

 : المشاكل الموجودة في األحياء  1-

االعتبار  ادلطروحة بإحلاح على ادلستوى العادلي اليـو ، تنصب حوؿ كيفية إعادةكل الدراسات و ادلواضيع 
إعلاؿ للجانب  لئلنساف ، و ربسُت ظروفو احلياتية داخل ادلدينة و احمليط الذي يعيش فيو، بعدما لوحظ من

نا اليت تشهد تدىورا  أحيائ اإلنساين و سيطرة النظرة ادلادية يف عمليات التخطيط العمراين ، و ىذا ما نبلحظو يف
عبلقاهتم اإلنسانية ، و يظهر ىذا  واضحا يف اطار احلياة ، شلا اثر سلبا على حياة السكاف و على سلوكياهتم و

  :على اإلنساف كما يلي  التدىور جليا على مستويات ثبلث ، تتفاوت يف درجة تدىورىا و تأثَتىا

 :مظاىر تدىور اإلطار المبني 2-

: ا يليو يتمثل ذلك فيم

الفتوحات،  تشوه الواجهات بفعل التحوالت اليت أدخلت عليها من طرؼ السكاف بناء شرفات، غلق بعض
. اخل......إضافة فتحات جديدة ، استعماؿ أنابيب لتصريف ادلياه اخلارجة من ادلسكن 

وؽ كل ساكن و زواذلا رداءة األلواف ادلستعملة يف الواجهات وعدـ ذبانسها نتيجة االختيار العشوائي ذلا حسب ذ
. مع مرور الزمن

 .ظهور التشققات و تصدع جد ارف العمارات 

. كل ىذه ادلظاىر السالفة الذكر أفرزت تأثَتات سلبية مست احلياة العمرانية داخل احلي 



 اليات ادماج البعد البيئي في التحسين الحضري .....................................................االول  المحور
 

18 
 

 : مظاىر التدىور في اإلطار الغير مبني 3-

: و يتجلى ذلك يف مايلي 

 . األشجار ادلوجودة باإلحياءيف إزلة ادلساحات اخلضراء و قطع  -

. سيبلف ادلياه القذرة أماـ العمارات وذبمعها يف شكل برؾ و مستنقعات -

مساحات لعب األطفاؿ، /انتشار النفايات داخل احلي و حرقها بداخل أماكن الراحة واللعب ادلختلفة -

( . و تصاعد األدخنة و الغازات) أو على األرصفة و ادلمرات 

( اخل.....البعوض، الذباب ) ئح الكريهة و احلشرات باحلي انتشار الروا -

ات ، و كذا ذبمع رالضجيج الناجم عن حركة السيارات و لعب األطفاؿ أماـ و داخل العما -

(  . اخل...النرد لعب الورؽ ،.) الشباب و الشيوخ يف األماكن القريبة من العمارات من اجل سبضية اوقات الفراغ 

: الخارجية لألحياء الفضاءات  -6

عن مساحات  معظم الفضاءات اخلارجية ألحيائنا السكنية و خاصة على مستوى األحياء اجلماعية ىي عبارة -
ادلساحات من ادلفروض أف فضاء  مهملة ، و مًتوكة ال شكل ذلا و ال تؤدي وظيفة زلددة ، بالرغم من أف ىذه

  .للحياة و التجمع و االلتقاء 

: ادليدانية ذلذه ادلساحات على مستوى أغلب األحياء أظهرت مايلي أف ادلعاينة  -

(. غَت مهيأة ، نقص التأثيث ، غَت نظيفة )ىي عبارة عن فضاءات فقَتة  -

. غياب التكامل بُت وظيفة السكن و الوظائف اليت تؤديها ىذه الفضاءات  -

. ىي فضاءات تنعدـ فيها شروط الراحة و األمن  -

(. االستعماؿ )  ىذه الفضاءات غياب التخصص يف -
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ادلستعملُت ، من اجل  اف األخذ بعُت االعتبار ذلذه ادلعطيات يعٍت العمل بالتنسيق بُت سلتلف ادلتدخلُت و -
ال بد من معرفة احتياجات السكاف  اعادة تنظيم ادلساحات اخلارجية و هتيئتها بشكل جيد ، و من اجل ذلك

. ادلختلفة من ىذه الفضاءات 

اجل ذلك  ف الفضاءات اخلارجية غلب أف تكوف مهيأة و منظمة من اجل أف تكمل الوظيفة السكنية و منإ -
: ؽلكن اف نصنف احتياجات السكاف من ىذه الفضاءات كمايلي 

( . كبار السن )احتياجات الراحة جلميع الفئات  -

. االحتياج لبللتقاء و التفاعل  -

. احلركات  االحتياج للقياـ دبختلف األعماؿ و -

. االحتياج لؤلمن  -

(. اخل .....ادلشي ، د ا رجة ) االحتياج للتنقبلت  -

: و تصنف الفضاءات اخلارجية حسب الوظيفة اذل عدة مساحات  -

 :المساحات الخاصة بالتنقل و تتكون من 

الطرؽ  -

مواقف السيارات  -

الرصيف  -

الدروب  -

 :الساحات و تتكون من 

السن  أماكن ىادئة لكبار -

اماكن للبالغُت للرياضة ، الراحة  ، اللهو ، االلتقاء  -
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أماكن لؤلطفاؿ للعب  -

 :المساحات الخضراء 

 :أماكن اللعب 

 : مساحات األثاث الحضري و تتكون من 

أثاث الراحة الكراسي ، الطاوالت  -

( صناديق القمامة ، حاويات القمامة ) معدات النظافة  -

( مقصورات مواقف احلافبلت ، أسيجة احلماية ) معدات النقل  -

أثاث اللعب لؤلطفاؿ  -

أثاث اإلنارة العمومية  -

( أحواض الزىور ، واقيات األشجار ) أثاث التزيُت  -

( حجَتات اذلاتف ، لوحات اإلشهار ، لوحات تزينية ) ذبهيزات اإلعبلـ و االتصاؿ  -

: مفهوم التنمية المستدامة  -7

: نمية المستدامة مفهوم الت - 1-7

أصل  حيث يعود، قبل التطرؽ إذل مفهـو التنمية ادلستدامة، غلب تعريف وربديد االستدامة كنقطة مبدئية
الديناميكية، اليت  االستدامة إذل علم االيكولوجي، حيث استخدمت االستدامة للتعبَت عن تشكل وتطور النظم

وعبلقات ىذه العناصر ببعضها  خصائصها وعناصرىا،تعرضت إذل تغَتات ىيكلية، تؤدي إذل حدوث تغَت يف 
طبيعة العبلقة بُت علم االقتصاد وعلم  البعض، ويف ادلفهـو التنموي استخدـ مصطلح االستدامة للتعبَت عن

  8. االيكولوجية

: ادلصدر  

، دار الصفاء  التنمية المستدامة فلسفتها و أساليب تخطيطها و أدوات قياسها ماجد اضبد أبو زنط و عثماف زلمد غنيم ، :-8 

 50، ص  5002األردف ،  للنشر و التوزيع 
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والعملية، فالبعض  و نظر حلداثة وعمومية مفهـو التنمية ادلستدؽلة، فقد تنوعت معانيو يف سلتلف اجملاالت العلمية
من يرى بأف ادلفهـو عبارة  والبعض اآلخر كنموذج تنموي جديد، وىناؾيتعامل مع ىذا ادلفهـو كرؤية أخبلقية، 

من الغموض، وإلزالة ذلك يتعُت  عن فكرة عصرية للبلداف الغنية، شلا أضفى على مفهـو التنمية ادلستدؽلة نوع
وؿ ومتعدد لقد أصبح مفهـو التنمية ادلستدؽلة واسع التدا .عرض سلتلف التعاريف ووجهات النظر السابقة واحلديثة

. واظلا يف تعددىا واختبلؼ معانيها ادلعاين، وادلشكل ليس يف غياب التعاريف،

 sustainableىو التنمية لقابلة لئلدامة أوادلوصولة، :  développement durable التنمية المستدامة
development   واعد النحوية مستدؽلة  ألنو ادلصطلح الذي يوفق بُت ادلعٌت والق ولقد مت اختيار مصطلح .

بأهنا ذلك النشاط الذي يؤدي إذل االرتقاء بالرفاىية االجتماعية اكرب قدر : Edwerd barbierكما يعرفها 
ويوضح ذلك  9.شلكن، مع احلرص على ادلوارد الطبيعية ادلتاحة وبأقل قدر شلكن من األضرار واإلساءة إذل البيئة 

.  باف التنمية ادلستدامة زبتلف عن التنمية يف كوهنا أكثر تعقيدا وتداخبل فيما ىو اقتصادي واجتماعي وبيئي

إف التنمية ادلستدامة تقـو أساسا على وضع حوافز تقلل من التلوث وحجم النفايات وادلخلفات واالستهبلؾ 
ىبلؾ ادلاء وتلويث اذلواء وادلوارد احليوية األخرى الراىن  للطاقة، وتضع ضرائب  ربد من اإلسراؼ يف است

التنمية ادلستدامة ىي عملية التنمية " إذل تعريف التنمية ادلستدامة كااليت  1980ولقد توصل تقرير بروتبلند عاـ 
 11. اليت تليب رغبات وحاجات احلاضر، دوف تعريض القدرة على تلبية حاجيات أجياؿ ادلستقبل للخطر

فهـو اجلديد إذل ربسُت نوعية حياة اإلنساف، من منطلق العيش يف إطار قدرة احلمل آو القدرة يهدؼ ىذا ادل
 . 12 االستيعابية البيئة احمليطة

جبميع  وترتكز فلسفة التنمية ادلستدامة على حقيقة ىامة، مفادىا أف االىتماـ بالبيئة ىو األساس الصلب للتنمية
الذي يركز على بعدين مهمُت علا احلاضر وادلستقبل، حيث تكمن أعلية  جوانبها، فهذا النوع من التنمية ىو

لؤلجياؿ احلاضرة، دوف  التنمية ادلستدامة، حسب ىذا التعريف يف قدرهتا على إغلاد التوازف بُت متطلبات التنمية
  .أف يكوف ذلك على حساب األجياؿ القادمة

 
: ادلصادر 

. ، حبث مقدـ ضمن ادلؤسبر العلمي الدورل حوؿ التنمية ادلستدامة و الكفاءة االستخداميةإشكالية التنمية المستدامة و أبعادىا عمار عماري ، :-9
 10ص،  5000، ترصبة هباء شاىُت ، الدار الدولية لبلستثمارات الثقافية ، مصر ، مبادئ التنمية المستدامة دوجبلس موسشُت ، :-11
، حبث مقدـ يف ادلؤسبر العريب السادس لئلدارة البيئية مخاطر غياب األمن اإلنساني على البيئة و التنمية المستدامة غادة علي موسى ، :12
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دوف اجملازفة  ىي التنمية اليت تفي احتياجات احلاضر: أما اللجنة العادلية للتنمية ادلستدامة، فقد عرفتها على أهنا
إذل أف ىناؾ " ادلشًتؾ مستقبلنا"اللجنة العادلية للتنمية يف تقريرىا ادلعنوف دبوارد أجياؿ ادلستقبل، و قد انتهت 

أو بعض السنُت بل للكرة  حاجة إذل طريق جديد للتنمية، طريق يستدمي التقدـ البشري ال يف أماكن قليلة،
 13. األرضية بأسرىا وصوال إذل ادلستقبل البعيد

العملية  قة بُت النشاط االقتصادي واستخدامو للموارد الطبيعية يفإف ىذا النوع من التنمية ىو الذي غلسد العبل
جيدة للنشاط  اإلنتاجية، وانعكاس ذلك على ظلط حياة اجملتمع، دبا ػلقق التوصل إذل سلرجات ذات نوعية
با على ذلك الًتشيد سل االقتصادي، وترشيد استخداـ ادلوارد الطبيعية، دبا يؤمن استدامتها وسبلمتها، دوف أف يؤثر

و من ىنا فالتنمية ادلستدامة تستلـز تغيَت السياسات والربامج والنشاطات التنموية حبيث تبدأ  .ظلط احلياة وتطوره
 14. وتنتهي بالعادل مرورا باجملتمع من الفرد

و ادلبلحظ أف البعض يتعامل مع التنمية ادلستدامة كاذباه جديد، يتناسب واىتمامات النظاـ العادلي 

وردبا  والبعض يرى أف التنمية ادلستدامة ظلوذج تنموي بديل سلتلف عن النموذج الصناعي الرأمسارل، اجلديد،
  .أسلوب إلصبلح أخطاء وعثرات ىذا النموذج يف عبلقتو بالبيئة

تنمية بشرية  ونبلحظ إصباال أف اإلنساف ىو زلور جل التعاريف ادلقدمة بشأف التنمية ادلستدامة، حيث تتضمن
وىناؾ اعًتافات اليـو   ربسُت مستوى الرعاية الصحية والتعليم و الرفاىية االجتماعية وزلاربة البطالة،تؤدي إذل

   .بالتنمية البشرية على اعتبار أهنا حجر أساسي للتنمية االقتصادية

 من خبلؿ ما سبق ؽلكن القوؿ أف التنمية ادلستدامة، ىي التنمية اليت ربقق التوازف بُت النظاـ البيئي       
السابقة، و أف  واالقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي، وتساىم يف ربقيق أقصى حد من النمو يف األنظمة األربعة

: ا ترتكز على النقاط التالية ال يكوف لو تأثَت جانيب على األنظمة السابقة، ويف جوىره

 

 

 

 
 :ادلصادر 

  511، ص  5002، مصر ، ماي  التنمية البشرية و أثارىا على التنمية المستدامةبعنواف . ماجدة اضبد ابو زنط ،: 13

http : //www.shathaaya.com -14  
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  .االقتصادات وادلوارد ادلتاحة يف التأكيد على ضرورة االستغبلؿ األمثل لئلمكاين -

االقتصادية واالجتماعية  احملافظة على البيئة، عن طريق التقليل قدر اإلمكاف من اآلثار السلبية الناذبة عن األنشطة
على مصادر االقتصاد وعلى البيئة؛ 

. السعي لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة قادرة على إحداث تقارب يف مستويات ادلعيشة دلختلف الفئات

: لبعد البيئي في إطار التنمية المستدامة ا: ي المبحث الثان

لراس ادلاؿ  يوضح ىذا البعد االسًتاتيجيات اليت غلب توافرىا واحًتمها  يف رلاؿ التصنيع، هبدؼ التسيَت األمثل
من خبلؿ التحكم  الطبيعي، بدال من تبذيره واستنزافو بطريقة غَت عقبلنية، حىت ال تؤثر على التوازف البيئي، وذلك

اجملتمع إرل عصر  يف استعماؿ ادلوارد وتوظيف تقنيات تتحكم يف إنتاج النفايات، واستعماؿ ادللوثات ونقل
 15. الصناعات النظيفة

  :ومن أجل الوصوؿ إذل صناعة نظيفة، قدمت األمم ادلتحدة اخلطوات التالية

 .تشجيع الصناعة ادلتواصلة بيئيا يف إطار خطط مرنة -

 .ادلية بنفس ادلعايَت خارج وداخل أوطاهناإلزاـ الشركات الع -

 .التوعية بكل الوسائل باخلسائر واألخطار الناصبة عن التلوث، سواء ادلباشرة أو غَت ادلباشرة -

. إدخاؿ مفاىيم البيئة اآلمنة، واإللزامية  احملافظة عليها، من طرؼ الفرد واجملتمع يف كافة مراحل التعليم-

 .آلية التنمية ادلستدامة جبهود وسائل اإلعبلـ والثقافة للجميع إشراؾ  اجملتمعات يف -

 .تشجيع اإلنتاج النظيف بيئيا، من خبلؿ آليات السوؽ والسياسة الضريبية -

: البيئية إضافة إذل تبٍت الصناعة النظيفة مثلما سبق ذكره، نرى أنو من ادلفيد إلقاء الضوء على مفهـو ادلشاريع-
تساىم يف التنمية   البعد البيئي كركيزة أساسية لقيامها، وىناؾ من يرى بأهنا ادلشاريع اليتوىي تلك اليت تراعي 

 
 : ادلصادر 

 ، حبث مقدـ ضمن ادلؤسبر العلمي الدورل حوؿ متطلبات التنمية المستدامة في الدول النامية في ضل قواعد العولمة ذىبية لطرش ، : 15

. ادلستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة   -06جامعة سطيف ، ص . التنمية 
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هبدؼ ربسُت جودة احلياة  االقتصادية بالوزارة مع احلفاظ على البيئة والعمل مع ادلستخدمُت واجملتمع بشكل عاـ
 16. جلميع األطراؼ

ادلتبادؿ بُت  راسة  التأثَتد: " أما إذا كاف ادلشروع اقتصاديا، فإننا ال غلب إغفاؿ د ا راسة اجلدوى البيئية و تعٍت
 17" االغلابية  مشروعات برامج  التنمية والبيئة، هبدؼ تقليص أو منع التأثَتات السلبية، أو تعظيم التأثَتات

: و ؽلكن اختصارا ذكر أىم العناصر اليت تكوف ضمن البعد البيئي وىي

 النظم االيكولوجية -

 الطاقة -

 التنوع البيولوجي -

 البيولوجيةاإلنتاجية  -

القدرة على التكيف  -

 اإلعبلـ والثقافة للجميع -

الصناعة النظيفة  -

   quartier durable:  مفهوم الحي المستدام   8-

 .ىي منطقة سلتلفة الوظائف ػلب الناس العيش والعمل فيو اآلف ويف ادلستقبل

 وادلستقبلية فهو ػلًـت احمليط وؽلنحاحلي ادلستداـ يستجيب ويليب سلتلف حاجيات السكاف احلالية 

. فرص متساوية وخدمات ذات نوعية للجميع

 

 

 
: ادلصادر 

 16-1 GUYONNARD FRANCOISE MARIE ,WILLARD FREDIRIQUE , Le Management environnemental au 
développement durable des entreprises ,ADEME , France ,2005, p05 

  .التاسع .  ، رللة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا ، العدد ، دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثماريةبن احلاج جيبلرل و مغروة فتيحة اوسرير منور و : 17
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: على إف زبطيط حي مستداـ يهدؼ خللق حي على مبادئ ترقيو اقتصادية، اجتماعية بيئية باالعتماد

. ادلشاركُت يف احليتسيَت جيد دبشاركة فعالية وشاملة جلميع -01

. إعطاء السكاف فرصة للعيش يف ظل احًت اـ البيئة واالستفادة من إطار حياة نظيف 2-

. خلق اقتصاد زللي خاص باحلي متطور ومزدىر 3-

. وضع خدمات عامة وخاصة يستفيد منها صبيع السكاف  4-

. العدالة لكل السكاف دبا فيهم السكاف احلاليُت وسكاف ادلستقبل 5-

. تطوير أحياء سلتلطة ذات تنوع اجتماعي بإدراج صبيع الفئات االجتماعية فيو 6-

. تنوع وظيفي يف احلي من سكن، عمل، ترفيو، ذبارة 7-

قوية . جعل احلي مكاف للسكاف يسمح ذلم بالقياـ بنشاطات اجتماعية وثقافية أي حي ذو روح وىوية  8-
 ويتمثل ذلك يف اإلحساس باالنتماء للحي

 18التناسق مع النظم البئية باالستغبلؿ الغَت مستنفذ او ادلخل للمراورد البيئية : يف اطار وىذا -8

 19: أنواع التدخالت التقنية على المجال الحضري : المبحث الثاني 

 : )العمراني( التقني التدخالت مفهوم 1-

معُت، أين  مسكن أو أي مبٌت ىو رلموعة العمليات العمرانية اليت تكوف على مستوى النسيج قائم أو حي أو
احلديثة و اجلديدة   نعيد تشكيلو، ترميمو، ىيكلتو، هتيئتو، و ذبديده كليا أو جزء منو، حىت يتماشى مع متطلبات

تسبقو دراسة ربليلية، و ذلك  لسكاف، لكن يف أي عملية تدخل عمراين على مستوى أي نسيج عمراين غلب أف

 

 

: ادلصادر  

الجريدة  1962المؤرخ في  162/ 55. يحدد شروط التدخل في المساحات الحضرية الموجودة:  02المرسوم رقم -19

. الرسمية 

18-(www. emergycités.eu ) accord de bristol 6 -7 décembre 2005  
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دبعاجلة ربسُت إطار ادلتدخل عليو  ستخراج سلتلف الظواىر السلبية و االغلابية من ذلك، فالعملية هتدؼ إذلال
: عصرية، و تتمثل ىذه العمليات يف مايلي  السلبيات و التحسُت من االغلابيات و إعادة بلورهتا وفق تقنيات

   (la réhabilitation ): إعادة االعتبار-1

اليت ذبعلو  ىو رلموعة من األعماؿ اليت هتدؼ إذل ربويل بناية أو حي أو مقر، وذلك باف نعيد لو اخلصائص
احلفاظ على اخلصائص  للسكن، يف ظروؼ جيدة للعيش واإلقامة وأف نضمن إعادتو إذل حالتو األوذل معصاحلا 

السكن ويف حقيقة األمر إعادة  ادلعمارية للبناية، ويف ىذا االذباه فإف إعادة االعتبار غالبا ما نعٍت هبا ربسُت
: االعتبار عملية واسعة سبس عدة جوانب فهي مثبل

. ادة اذليكلة الداخلية للمسكنربتوي على إع 1-

. التطرؽ إذل تقسيم البناية إذل شقق من أجل تكييفها مع متطلبات احلجم اخلاصة 2-

. تصليح األسقف 3-

. التلبيس 4-

. معاجلة وذبانس الواجهات 5-

 ( :  ( L’aménagementالتهيئة الحضرية -2

السوسيوفيزيائي ، ألجل ضماف تنظيمو و سَته التهيئة احلضرية تشتمل كل التدخبلت ادلطبقة يف الفضاء 

. احلسن و كذا تنميتو 

ػلمل مفهـو التهيئة مدلوال كبَتا  لفهم كل األعماؿ الضرورية لسياسة عمرانية  ىدفها احملافظة على 

ادلدينة ككائن حي موحد يتعايش فيو اجلديد مع القدمي بصفة منسجمة وحركية دائمة ترتقي إذل مستويات ذات 
. ة مقبولةنوعي

و تعتمد التهيئة العمرانية على الربرلة و التخطيط كعنصرين أساسيُت ىدفهما توجيو و مراقبة التوسع 

  احلضري، و ىي رلموعة من األعماؿ ادلشًتكة الرامية إذل توزيع و تنظيم السكاف، األنشطة، البنايات
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. التجهيزات و وسائل االتصاؿ على امتداد اجملاؿ احلضري و 

  (la rénovation urbain):التجديد الحضري -3

منطقة قدؽلة أو منطقة  ىي رلموعة من القوانُت اإلدارية، العقا رية وادلالية والتقنية، وضعت هبدؼ ربسُت وضعية
ومنو فهي عملية مادية ال تتطلب  مهدمة دوف التغيَت يف اخلصائص اجملالية للنسيج أو النوعية ادلعمارية وادلبنية،

وحدوده األصلية، وتتمثل ىذه العملية يف إزالة   يف وظيفة اجملاؿ وحدوده دبعٌت أف اجملاؿ ػلافظ على وظيفتوتغيَت
واليت تشكل خطرا على ساكنيها، و إعادة بنائها وتعويضها  (ادلوجودة يف حالة رديئة) البنايات القدؽلة، وهتدؽلها 

خذ بعُت االعتبار تناسقها مع النسيج احلضري القائم حديثة مع األ ببنايات أخرى جديدة على أسس معمارية
. ادلوضع ، بنفس الطبيعة ونفس(النسيج القدمي)

  (  la restructuration urbaine: :)إعادة الهيكلة الحضرية -4

وىي عملية تتطلب تغيَت يف وظيفة اجملاؿ وحدوده دبعٌت أف اجملاؿ يف ىذه احلالة ال ػلافظ على 

 على حدوده األصلية ،وتتمثل ىذه العملية يف التدخل على شبكة الطرؽ، التهدمي وظيفتو األوذل، وال

اجلزئي لبعض احلصص وتغيَت وظيفتها األوذل، وبالتارل فإف ىذه العملية تؤدي إذل تغيَت اخلصائص 

للتسيَت وىي أيضا رلموعة من القوانُت واإلجراءات  اإلدا رية ،العقا رية والتقنية .األصلية للمجاؿ احلضري

العمراين، عن طريق تدخل السلطات العمومية، أو اخلواص على أجزاء  من ادلخطط العمراين  القائم 

بادلدينة، فهذه اإلجر اءات يف هنايتها هتدؼ إذل تغيَت اجملاؿ العمراين بإعطاء تنظيم جديد دلختلف 

. جديدة العبلقات احلضرية ،وا ٕبداذلا جزئيا أو كليا بعبلقات وذبهيزات ومرافق
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   La réfection: الترميم -5

. وىي عملية تسمح باستصبلح رلموعة من ادلباين القدؽلة ادلعمارية أو التارؼلية 

 L’organisation urbaine : التنظيم العمراني   -6

وىي رلموعة من عمليات التدخل على اجملاؿ احلضري، هتدؼ إذل ربسُت وضعيتو وتنظيمو وىذا على 

. مكوناتو من سكن، بٌت ربتية، نشاطات وظائف وسلتلف التجهيزات ادلوجودة  مستوى صبيع

 la densification urbaine: التكثيف العمراني  -7

وىو عملية التدخل على مستوى اجليوب الشاغرة يف النسيج احلضري، هبدؼ رفع الكثافة السكانية أو الزيادة يف 
. نسبة التجهيزات 

   Réaménagement: إعادة التهيئة   -08

تتمثل يف اقًتاح برنامج التنمية، تكوف مكيفة ومتوازنة على اجملاؿ والتهيئة وال تقتصر على االستهداؼ 

على اجملاؿ والتهيئة وال تقتصر على االستهداؼ بنايات جديدة يف ادلدينة وا ظٕلا تتعداىا إذل بنايات 

. ذات معايَت أخذت بعُت االعتبار االحتياطات والتنظيم
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التحسين الحضري : المبحث الثالث 

   Amélioration urbaine :مفهوم التحسين الحضري  1)

ىو التغيَت ضلو األفضل واضفاء صبغة حسنة على الشيء ، جعل الشيء يليب : تعريف  التحسُت 

 20. االحتياجات

وترميم حسب التعريف األكادؽلي الفرنسي ، التحسُت احلضري يتمثل أساسا يف إصبلح 

 21. العمارة ، ذبهيز طريق أو فضاء عمراين  من اجل جعلو يف أفضل حالة 

وىو رلموع األعماؿ اليت سبس جوانب إطار احلياة والرامية  إذل رفع مستوى حياة السكاف، وذلك 

: عن طريق ربقيق األىداؼ التالية

 . ربسُت اإلطار الفيزيائي للسكاف

 . تشجيع اإلتصاؿ بُت األفراد ، وتقوية العبلقة بينهم

   22. إثراء النوعية اجلمالية للمحيط الذي يساىم يف تغيَت السلوؾ النفسي واالجتماعي

و ىي عملية تضمن تغَت النسيج أو احلي أو رلموع ادلباين إرل األفضل من حيث صباليتها ادلعمارية 

 23. حلسنو النظافة وكذا اإلنارة و التسيَت ا

: أىداف التحسين الحضري  -2

 :ضمن نقاط من أعلها   تندرج أىداؼ التحسُت احلضري يف القانوف التوجيهي للمدينة  

 

 

 ربسُت اإلطار ادلعيشي للمواطن 

 :ادلصادر 

20 Dictionnaire ROBERT POUR TOUS.P34 

21 www.dictionaire.mediadio.com. 

22 Dictionnaire ROBERT POUR TOUS.P34 

 ."ادلدف تسيَت"صصتخ عبلوة زلمد و آخروف، التحسُت احلضري ادلستداـ بُت النظري و التطبيقي ، مذكرة لنيل شهادة مهندس دولة: 23

 

file:///D:\Flashdisk%20basset\master%202018\www.dictionaire.mediadio.com
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 تقليص الفوارؽ بُت األحياء 

 ترقية التماسك االجتماعي 

 القضاء على السكنات اذلشة و غَت الصحية 

تدعيم الطرؽ و الشبكات ادلختلفة  

 ضماف توفَت اخلدمة العمومية و تعميمها، خاصة تلك ادلتعلقة بالصحة، الًتبية، التكوين، 

. السياحة، الثقافة، الرياضة و الًتفيو

 ضباية البيئة 

 الوقاية من األخطار الكربى ،و ضباية السكاف 

 مكافحة اآلفات االجتماعية و االضلرافات و الفقر و البطالة 

 التحكم يف سلططات النقل و التنقل و حركة ادلرور داخل زلاور ادلدينة و حوذلا 

  ادلناطق العمرانية و اليت تؤثر سلبا على حياة السكاف القضاء على كل العيوب ادلوجودة يف

 االرتقاء بالبيئة السكنية 

 تسهيل فرص احلصوؿ على ادلنافع العامة ، و الوصوؿ إذل الشبكات 

 . تطوير التكفل بالنظافة و السبلمة و الراحة 

: مراحل التحسين الحضري -3

: ادلراحل التاليةقبل اصلاز سلططات التحسُت احلضري غلب التطرؽ إرل 
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التشخيص و البرمجة : المرحلة األولى 

بالتحسُت بعد موفقة  اصلاز البطاقة التقنية لتشخيص كل النقائص و العيوب ادلوجودة على مستوى األحياء ادلعنية
الذي يعد سَت الربنامج ادلارل ، إعطاء رخصة الربنامج من " D.P.A.T / A.P.C "اذليئات التقنية البلدية 

. طرؼ الوالية عن طريق الوالئي ويقـو بالد راسة  و الربرلة

الد راسة  : المرحلة الثانية

بعث الدراسة واصلازىا عن طريق ادلناقصة الوطنية، اليت من خبلذلا يتم اختيار مكتب الدراسات الصلاز ىذه 
. الدراسة 

حيث من  ؿ وفق دفاتر الشروط ادلنجزة من طرؼ مكتب الدراسات عن طريق ادلناقصة الوطنية، بث األشغا
. خبلذلا يتم تعُت ادلقاوؿ أو الشركة ادلكلفة بالبناء

. اصلاز األشغاؿ حيث يتم فتح ورشة ومنها تنطلق األشغاؿ

. إسباـ األشغاؿ و استبلمهاادلتابعة حيث تكوف من طرؼ جلنة تقنية تضم كل اذليئات الوالئية، وتدـو حىت 

: المعاير المعتمدة في التحسين الحضري -4

: و ىي كاأليت 2011جاء ذكر ادلعايَت يف مؤسبر جنيف سنة 

. مستوى توفَت األمن لؤلفراد  و ادلمتلكات

. االستقرار  و السكينة

. الصحة و البيئة

. السكن البلئق

. سهولة الوصوؿ لشبكات ادلنافع العامة

. الثقافةالًتفيو و 

. اخلدمات اجلوارية
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: متطلبات عملية التحسين الحضري -5

أىل  عملية التحسُت احلضري تكتسي أعلية خاصة كوهنا تأيت دائما لتصحيح وضعية نقدية قائمة، ويف مكاف
فريق  تكوين  بالسكاف، لذا فهي ربتاج إذل دقة كبَتة يف اختيار التقنيات وادلراحل اليت تسَت هبا العملية وتقتضي

وتنظيمها ،ىذا الفريق ال  عمل مؤىل يضم مهندسوف من سلتلف القطاعات مهمتهم اإلشراؼ على سَت العمليات
: نذكر منها بد أف يأخذ بعُت االعتبار ادلتطلبات األساسية لعملية التحسُت احلضري واليت

معرفة خصائص احلي  1-

تشخيص وربليل للتدىور  2-

حياهتم مشاركة السكاف يف ربسُت  3-

توفَت اإلطار ادلارل للعملية  4-

ربديد األىداؼ بدقة وترتيبها حسب األولوية  5-

استمرارية  عملية التحسُت  6-

 :معرفة خصائص الحي-5-1

: لذا سنتطرؽ مباشرة خلصائصو ، تتمثل خصائص احلي يف مايلي . لقد سبق أف قمنا بتعريف احلي

: المنظر الحضري-أ

ادلعادل : احلضري و االيكولوجي، وؽلثل ادلوضع بكل العناصر ادلكونة لويعٍت بصفة عامة ادلنظر 

. و مظاىرىا

 ·. أنواع السكنات و سبوقعها

 ·. الطرقات

 ·ادلساحات اخلضراء  
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 ·. التجهيزات 

 ·. كثافة السكنات

 ·: يشكل ادلنظر احلي نوع من التجانس و االستمرارية  على ادلستوى مكوناتو مثل

 . اجملاالت

  الشكل

 النسيج 

 نوع البناء و األنشطة 

: المحتوى االجتماعي-ب 

يتحدد احلي انطبلقا من طبيعتو السكانية، ويًتكز مفهومو على كثافة السكاف و العبلقة اليت تربطهم هبذه 

األخَتة، و زبضع لطبيعة و مزاج  الفرد و عمره وكذا مستوى حياتو، وىي اليت تنمي فيو الشعور 

. احليباالنتماء إذل 

: الوظيفة المحددة -ج 

ؽلثل احلي اإلطار الفيزيائي للتجهيزات ، وذلك لتلبية احتياجات السكاف و سلوكيتهم، ولكن ىناؾ ذبهيزات 

. ال ؽلكن سبوضعها يف إي حي كاف

و تسمح التجهيزات  و األنشطة ادلختلفة للحي بضماف نوع من االستقبللية فيما ؼلص تلبية احتياجات 

ذبارة أولية  –مركز صحي  –مسجد  –مدرسة :السكاف

، و أخَتا فاف طبيعة ...كما ينبغي أيضا أف يكوف متوفرا على أماكن الراحة و االلتقاء و الطرؽ و ادلنافذ

. التجهيزات ؽلكن أف ربدد وظيفة احلي
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: التشخيص والتحليل  للتدىور-5-2

. ؽ و تشخيص لكل مظاىر التدىور البيئي والعمراين قبل القياـ بعملية ربسُت البد من إجراء  فحص دقي

التشخيص ىو عملية إحصائية ربليلية لكل اجلوانب اليت ؽلسها التدىور داخل احلي، وىو عملية من 

اجل ربديد درجة التدىور اليت تشكل ادلنطلق األساسي يف عملية التحسُت احلضري كما تساعدنا على 

راز ذلك التناقص الكبَت بُت تصورات  ادلصممُت و االحتياجات الكشف عن أسباب التدىور، و كذا اب

. ادلتغَتة للسكاف و االستعماؿ ادلكثف للهياكل شلا ذبعل احلي يفقد ميكانيزمات التسيَت الضرورية

مهندسُت، معماريوف، عمرانُت ، منتخبوف )إف تشخيص وضعية األحياء تتطلب إشراؾ  كل من ادلتدخلُت 

و يقـو كل طرؼ بتقدمي عرض مفصل لكل مشاكل اليت  يراىا ، وربليلو لكل مكونات ...( زلليوف ،سكاف 

  ·. إمكانية إعادة استعماذلا ·. مدى صبلحيتها ·. أعليتها :احلي من حيث

ألف األخذ بعُت االعتبار لكل ىذه النقاط يسمح بإعداد تشخيص دقيق يتعدى التشخيصات التقنية 

: يتطرؽ إرلالبسيطة، و الذي ينبغي أف 

. تشخيص سوسيوتقٍت من اجل دراسة مدة مبلئمة السكن و األنظمة التقنية لنمط حياة السكاف و شلارستهم

ربليل أظلاط التسيَت و الصيانة من اجل . ربليل احلركية االجتماعية من اجل تطوير عبلقات جديدة بُت السكاف
العناصر اليت . جزاء ادلتضررة الواجبة التدخل عليهاتشخيص كل األ. ربسينها و ذبنب العودة إرل حالة التدىور

 –اذلندسة ادلعمارية  –ادلسكن  –الدراسة االجتماعية  :غلب التطرؽ إليها يف عملية التحليل والتشخيص  ىي
 .التجهيزات  اجلماعية -اجملاالت اخلارجية  –احمليط  –اإلطار ادلشًتؾ 
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: الحضريإشراك السكان في عملية التحسين -5-3

: اإلشراك  -أ

ادلشاركة  إف التحقيق الفعلي لؤلىداؼ و السياسات، و السَت الفعاؿ للميكانيزمات يعتمد على درجة و مدى" 
العريضة للسكاف يف  احلقيقية لكل اجملموعات السكانية، و من أىم العناصر لتحقيق تنمية مستدامة ىي ادلشاركة

للمجاؿ العمرين ضرورة ملحة  ادلواطن باعتباره ادلواطن ادلستهلك األوؿ  ، لذلك فاف عملية اشراؾ 24اخذ القرار 
من األسباب ادلباشرة اليت تؤدي إرل  لنجاح اي مشروع، إذ ؽلكن أف نعترب عدـ إشراكو  يف عمليات التخطيط

لية التحسُت من ىنا فمن اخلطأ القياـ بعم إخفاؽ العديد من ادلشاريع العمرانية  و تدىور احمليط العمراين ، و
طموحاهتم، ىذا اإلشراؾ ينبغي أف يتم عرب صبيع  دبعزؿ عن السكاف، و دوف إشراكهم  و استشارهتم و معرفة

تسمح هبا ثقافة السكاف و وعيهم و قدرهتم عن ادلشاركة، و  مراحل ادلشروع ادلختلفة حسب درجة اإلشراؾ اليت
: ذلك على ادلستويات التالية

اإلعداد  -

التمويل  -

التصميم  -

التسيَت  -

: أطراف المشاركة -ب

دائمة بُت  تتمثل ىذه األطراؼ يف السكاف، مسؤولوف، تقنيوف، ومن اجل ربقيق طموحاهتم فادلشاركة تربط بصفة
ادلذكورة إظلا يسمح  إبداء االقًتاحات ربضَت القرار وترصبة  االختيارات و األىداؼ، الف التنسيق بُت األطراؼ

األخر و ادلشراكة  يف العمل   ج مثمرة شريطة أف يقـو كل واحد منهم بدوره مع احًتاـ  دوربعمل مشًتؾ و نتائ
: حيث يكوف دور كل طرؼ كاأليت

 

 :ادلصدر  

 2015من توصيات مؤسبر قمة األرض، ريو دغلانَتو الربازيل  12ادلادة :  24
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. إبداء أ ريهم و طرح اقًتاحاهتم : السكاف

. السكاف و طرح اقًتاحاهتم سبثيل : ادلمثلوف

. إصدار القرارت: الفاعلوف العموميوف

. اصلاز العمل التقٍت إغلاد احللوؿ، ذبسيدىا على ارض الواقع: التقنيوف

  :تقنيات اإلشراك  -ج 

لئلدماج النفسي و االجتماعي، و  إف مشاركة األفراد و اجلماعات يف ربسُت اإلطار حياهتم كعبلج جديد ،وكأداة
لتحقيق ذلك فاف عملية اإلشراؾ ربتاج إرل  اقتصادية للمساعلة اليت تعاين منها التجمعات السكانية، و وسيلة

  :أساليب تقنية، و من بُت ىذه التقنيات الطرؽ التالية أشخاص ذو كفاءة، يعملوف على إغلاد تنظيم مبلئم و

: المشاركة العمودية  1-

شلكن من  ادلباشر مع السكاف و التقرب منهم وزلاولة صبع اكرب قدرتعتمد ادلشاركة العمودية على االتصاؿ 
: ادلعطيات وذلك عن طريق

. االستمارة االستبيانية

. احلوار

عرض رلسم ظلوذجي 

. مع مراعاة  عدـ إزعاج ادلواطن أثناء صبع ادلعلومات، لكي يدرل باحلقيقة دوف زبوؼ من األسئلة

: المشاركة األفقية  2-

: راين  فهم السكاف دبعايشتهم دوف أف يشعروا بو و ذلك عن طريقىنا ػلاوؿ العم

. وذلك باستعماؿ اجلداوؿ و اإلحصائيات و تدقيقها: ادلبلحظة ادلنظمة

...(. مبلحظة عادات السكاف، الواجهات، أظلاط ادلباين) تتم بدوف ىيكلة معينة   : ادلبلحظة العفوية
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للمخططات  ف و خاصة يف عمليات التحسُت و القرارات ادلقارنةو من الطرؽ ادلستعملة أيضا اإلشراؾ ادلواط
استخراج  أوجو الشبو و  العفوية و ادلخطط اجلديد، إي إسقاط سلطط الوضعية احلالية على ادلخطط اجلديد و

، و وضع ذلك يف ..(التجهيزات  الطرؽ، ادلساكن، ادلساحات اخلضراء ، ادلواقف،شلرات الراجلُت ،) االختبلؼ 
. ادلخطط اجلديد ؿ و القياـ بتحليها مث إجراء التعديبلت ادلمكنة وادخاذلا يفجداو

: التحسينات الممكن إدخالها على الفضاء العمراني -6

: التحسُت احلضري عملية واسعة، ؽلس جوانب التالية

: تحسين الجانب العمراني -6-1

احمليط  ة تأىيل احلي السكٍت و إدماجو معاذلدؼ األساسي لعملية التحسُت العمراين لؤلحياء يتمثل يف إعاد
: اجملاور لو و مع ادلدينة ككل سواء من الناحية الوظيفية أو الفيزيائية، وذلك عن طريق ازباذ اإلجراءات  التالية

: إثراء الوظائف العمرنية داخل الحي-أ

النشاطات  التجهيزات ويكوف ذلك بالتخلي على الوحدة الوظيفة للحي السكٍت، غلب أف توفر لسكاف احلي 
منسجم مع احمليط الذي  الضرورية للحياة اليومية و أفاؽ التطور االقتصادي حىت تتكوف لديهم صورة حلي متكامل

. غلاوره

: إنشاء مركز للحي-ب 

: إنشاء مراكز صغَتة داخل األحياء اليت تعيش فيها دبعزؿ عن ادلدينة، وغلب أف تتوفر على اخلصائص التالية

وظائف ىذا ادلركز تنويع -

. تنشيط الشركاء الرمسيُت كالسكاف و التجار-

. فتح مراكز ضلو اخلارج و دبحاذاة شبكات النقل اجلماعي و اخلاص-

. تطوير وظيفة الساحات العامة، وتشجيع احلركة داخلها-

 



 اليات ادماج البعد البيئي في التحسين الحضري .....................................................االول  المحور
 

38 
 

: إعادة تهيئة المساحات الخارجية -ج 

مساحات مهملة  مستوى األحياء اجلماعية ىي عبارة عنمعظم الفضاءات اخلارجية ألحيائنا السكنية خاصة على 
تكوف فضاء للحياة و التجمع  و مًتوكة لتؤدي الوظيفة احملددة ذلا بالرغم من اف ىذه ادلساحات من ادلفروض أف

. و االلتقاء

: ضمان النقل العمومي -د

أمنية إرل  رعة و يف شروطعملية ربسُت النقل احلضري تعٍت أيضا منح السكاف إمكانية تنقلهم و ربركهم بس
. بأسعار معقولة أماكن عملهم و ضلو التجهيزات  اجلماعية و اخلدمات العمومية داخل األحياء أو يف ادلدينة و

: االعتناء بالجانب الجمالي و المناظر الطبيعية -ه 

 و  داخل احلي،أف اجلانب اجلمارل ػلظى باىتماـ السكاف، ولو تأثَت كبَت على نفسية السكاف و تصرفاهتم 
: التدخبلت البلزمة إلثراء اجلانب اجلمارل للحي ىي 

العمومية،  ادلداخل، الطرؽ، مواقف السيارات ، الساحات واحلدائق)تنويع و تدرج يف ادلساحات اخلضراء 
(. فضاءات اللعب

. ربط الساحات اخلارجية بالعمارات

. تثمُت ادلداخل

 . ير التسيَت اجليد و الصيانة الدائمة و ضباية النباتاتاغلاد ىوية للوحدات السكنية و ىذا بتوؼ

: تحسين اإلطار المبني -و

منو ىو الرفع من نوعية احلياة  إف كل عملية للتنمية االجتماعية و كل حبث حوؿ االندماج العمراين اذلدؼ 
. خاصة ادلسكن و العمارةكل فرد، و  االجتماعية، لكن ىذه احلياة مرتبطة ارتباطا وثيقا بادلكاف الذي يعيش فيو

سكنا من  السكن االجتماعي يف األحياء اجلماعية أنشأ دوف أف يؤخذ بعُت االعتبار األبعاد اإلنسانية اليت جعلتو
استعجاليو بل يتطلب  دوف ىوية، ولذلك فاف إعادة االعتبار لئلطار ادلبٍت أمر ضروري، وال ؽلكن أف يتم بصورة
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ربسُت صورة : للوصوؿ إذل األساسيُت يف احلياة االجتماعية و التنظيم العمراين إشراؾ  السكاف وكل ادلتدخلُت 
: و ىذه األىداؼ ذبعل اختيار التدخل يتم حسب ادلعاير التالية ربسُت الرفاىية داخل الشقق.العمارات  السكنية

 .طلبات السكن –اخلصائص التقنية و ادلعمارية  –ظلط العمارة 

: عي و الثقافيحسين الجانب االجتما-6-2

االجتماعي و  عملية التحسُت ألحياء غلب أف تأخذ بعُت االعتبار ويف أعلى سلم األولويات كل من اجلانب
. االجتماعية مكاف احلياة... الثقايف ألنو غلب أف ال نتجاىل بأننا صلري التدخل على مكاف للسكن

احلياة  أساسي إلدماج اكرب عدد من السكاف يفإف استخداـ احلياة االجتماعية داخل األحياء شرط ضروري و 
اجلانب االجتماعي  االجتماعية، و بدوهنا لن تكوف للمشروع ادين فرصة للنجاح، و من اجل الوصوؿ إرل تطوير

: لئلحياء البد أف هنتم باألىداؼ اآلتية

وضعياهتم السوسيو  ـ،إقامة و تنظيم العبلقات بُت السكاف و اذليئات ادلتخصصة، على اختبلؼ أعمارىم، أصلو
احلياة االجتماعية و يشجع  مهنية، الًتكيبة العائلية، الدخل، و اعتبار التنوع يف كل ذلك عامل يضمن إثراء

  .التعارؼ و قوي التضامن بُت السكاف

. مكافحة التهميش و الطبقات االجتماعية و االضلرافات

تدعيم شفافية التسيَت من اجل السماح دبشاركة اجلميع 

تطوير شبكات التضامن و اجلمعيات الثقافية 

. دعم السكاف باإلمكانيات اليت تسمح ذلم بتطوير مبادراهتم 

للتطور  لتحقيق ىذه األىداؼ ال بد من ذلك الشرط الضروري للمرور باحلي من الوظيفة اإليواء إرل حي موجو
رتبط باحلياة اليومية ىذه اجلمعيات، ىيكلة السكاف يف إطار صبعيات تعمل على صبيع األصعدة ادل.االجتماعي

. دبثابة فضاءات مفتوحة للتعارؼ و احلوار و مكاف الستغبلؿ و تنمية ادلواىب و استقطاب صبيع الطاقات تكوف
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تساعد السكاف على تلبية احتياجاهتم و ( بيوت شباب –مركز صحي  –مركز ثقايف )إنشاء مراكز  اجتماعية 
الف وجودىا ضروري لتطوير ... ماكن للحياة اجلماعية كالساحات و القاعاتحل مشاكلهم اليومية و إنشاء أ
. احلياة االجتماعية و االقتصادية

 :المناطق المعنية بعملية التحسين الحضري -7

. األحياء السكنية القدمي اليت تعرؼ حالة تدىور و ربتاج ارل تثمُت

. مع نشاطات صناعيةاألحياء القدؽلة ادلختلطة من السكن ادلتواضع ادلتدىور 

أحياء جديدة ذات طابع اجتماعي إغلاري عبارة عن  ZHUNو تعاين من تدىور يف العديد من 

. اجملاالت خاصة االجتماعية

(:  الفاعلُت)ادلتدخلُت الرئيسيُت و رلاؿ تدخلهم-8

: ىناؾ عدة أطراؼ فاعلة يف سلتلف مراحل  ادلشروع 

: صاحب المشروع  -أ

التعمَت مديرية البناء و 

البلدية 

: و ػلرصاف على

. ربديد كيفية إبراـ  الصفقة اختيار الطرؼ ادلتعاقد

. ىي اليت تقـو بوضع دفًت الشروط و ربليل العروض ادلقدمة

 تلـز صاحب التوجيو يف إعداد الد اراسات  التحضَتية، حدود إمكانية تنفيذ ادلشروع و الدراسة

. ادلبدئي وادلخطط النهائي الصلاز ادلشروعاجليوتقنية ،قبل ادلوافقة على ادلخطط 

 . تلـز صاحب التوجيو بالتقيد يف إعداد الد راسات  بالتوجيهات الواردة يف سلطط التهيئة و التعمَت
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. حالة اإلخبلؿ و آجاؿ التنفيذ و تعاقبو يف(  دفًت الشروط) تراقب و تلـز ادلتعامل و ادلتعاقد باحًتاـ بنود الصفقة

: التوجيوصاحب -ب 

: مكتب الد راسات و يقـو دوره

القياـ بالدراسات السوسيولوجية، اقتصادية ،ايكولوجية 

. إعداد ادلخططات النهائية للتهيئة

يساعد يف إعداد ملف الصفقة و دفًت الشروط عند اختيار ادلقاوؿ 

. تنظيم و تنسيق اجتماعات الورشة

. متابعة التنفيذ الكمي و النوعي لؤلشغاؿ

. ـ ادلسبق بكل األعماؿ و النشاطات ادلتعلقة بالسكاف، وكذا التغَتات  يف اجل االصلازاإلعبل

. إعداد رخصة مطابقة األشغاؿ و تقدؽلها لصاحب ادلشروع قبل التوقيع على االستبلـ

: المقاول -ج 

: يقـو ادلقاوؿ بإصلاز ادلشروع وػلرص على

. احًتاـ  خصوصيات السكاف قدر اإلمكاف

. السكاف بأي تغَت يف اآلجاؿ عن طريق ادلفاوض اخلصوصيإببلغ 

. استعماؿ التقنيات والتكنولوجيات ادلناسبة لبلحتياجات السكاف

. ربديد ساعات العمل يف اليـو

. االلتزاـ  ببنود الصفقة
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: المواطنون و الجمعيات األحياء -د

و ىذا ال يسمح بالتأصيل للحوار و ىم خارج جلنة ادلتابعة و التنسيق و مشاركتهم زبضع لتقديرىا، 

 26ادليداين مع السكاف يف أماكن إقامتهم، و ال يؤدي إرل سبكينهم من تقدمي اقًتاحاهتم  

: الجماعات المحلية عن طريق مصالحها التقنية -ه 

ليست عضوا رمسيا يف جلنة ادلتابعة و التنسيق، و بالتارل يكوف دورىا ثانويا رغم معرفتها الدقيقة 

. ؿ و تطلعات السكاف، لكوهنا تعايش يوميا القضايا احملليةدبشاؾ

: ملخص ألنماط المجاالت الخارجية والتحسينات الممكنة على الفضاء الحضري 9-

 اجلدوؿ ادلوارل يوضح ترتيب سلتلف اجملاالت اخلارجية ادلبنية والغَت مبنية حسب ما جاء يف كتاب 

 ((Vivre Mieux En Ville) 27  أىم التحسينات ادلناسبة اليت ؽلكن إدخاذلا على كل ظلطيوضح الذي :

من اعداد "احلضري  الفضاء على ادلمكنة والتحسينات اخلارجية اجملاالت ألظلاط ملخص( :1)رقم  اجلدوؿ
" الطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ادلصادر 

 01عبد الناصر و مقراين يزيد ، شهادة ماسًت، التحسُت احلضري دبدينة خنشلة ، دراسة حالة مركز ادلدينة القدمي ، ص  شباح:  26

27- CAUE : Revue d'urbanisme . 1993 . P 72 
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 فضاءات
 امتداد

 السكنات

التحسُت  أنواع الفضاءات  
 الدىن ترميم مبلقط تلبيسواجهات  
 بالنباتات تزيينهاشرفات  
 وصيانة دىن تلبيس،مدارج  
 تزيينها ،النباتات، غرس صيانة،البهو  

 بالزىر
 الناحية من البناء نوعية مراقبةزلبلت ذبارية 

 ادلعمارية
 غرس تنظيف، صيانة،حدائق  فضاءات عمومية مفتوحة او خاصة  

 للمارة فتحها تطهَت، تنظيف،فناءات  
 تبليط صيانة،شلرات  

هتيئتها كأماكن الًتفيو أرضيات  
 

أرضيات غَت سلصصة لنشاطات 
معينة 

زبصيصها وهتيئتها كأماكن الًتفيو و 
رياضة  

أرضيات دل ربدد وجهتها وال 
نشاطها  

 هتيئتها بعد السكاف لكل تفتح

 رلاالت
 الربط

 

.تطبيق   ادلساحات و الشوارع و الطرؽ    ادلرور سلطط 
   للمشاة شوارع إنشاء . 

 األضرار الناصبة و التلوث زلاربة  
احلركة  عن

 
 اخلاصة االشارات  و اإلنارة ربسُت 

 بالطرقات
 .احلضري التأثيث •
 .الشارع أنشطة على احملافظة •
 و الشارع حيوية على احملافظة •

 .إنشائو



 اليات ادماج البعد البيئي في التحسين الحضري .....................................................االول  المحور
 

44 
 

 غرس و رت ا السيا مواقف إنشاء التوقف أماكن
 األشجار

 احلي على فتحها ذبارية ركز ا ـفضاءات امتداد السكنات  
 البناء نوعية رقبة ا ـ  ثقافة ركز ا ـ

 بطريقة أماكنها تزيُت و ترميمها الثرية ادلعادل
 الزوار ذبلب

 ادلصاحل و الكربى التجهزات  
 العمومية

 اجلوانب متعددة استعمالت

 عمومية فضاءات
 للراحة مفتوحة

عمومية  حظائر و حدائق
 الرياضة و رحة ا اؿ أماكن

 رت ا مم بواسطة بادلساكن ربطها
رجلُت  ا اؿ

 .السكاف لكل مفتوحة
 النوع ىذا من فضاءات إنشاء النزىة أماكن

  

: الجانب التشريعي للتحسين الحضري في الجزائر   -10

: مختلف التدخالت المطبقة في الجزائر  1-10-

 ،وادلشاكل االجتماعية و ( 70/80/90) إف إعًتاؼ  الدولة بفشل التخطيط احلضري خبلؿ السنوات  90/80

،  اإلقتصادية و السكانية، حتم على متخذي القرار و التقنيُت ازباذ سياسة دمج األحياء ادلهمشة يف ادلدينة
 28: واعادة تأىيلها عن طريق

بالصبلح اخللل الوظيفي التقٍت، و ذلك من أجل ربسُت يقـو التدخل التقٍت : التدخل التقٍت 1-1-10-

. درجة الرفاىية للسكنات و استد راؾ  نقائص الصيانة و اخللل ادلوجود

يقـو التدخل احلضري بتهيئة اجملاؿ العمومي، ربسُت اإلطار ادلعيشي : التدخل احلضري 2-1-10-

... للحي باإلضافة إذل حل مشاكل العقار 

 
 :ادلصادر 

. الصيانة و إعادة ترميم البنايات من القانوف تشجع انضماـ اجلمعيات اخلاصة باألحياء يف عمليات احملافظة  106ادلادة -28
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احمللية  عن طريق المركزية التسيَت على مستوى اجلماعات: التدخل االجتماعي و االقتصادي 3-1-10-
. سَت للتهيئة، التنظيف الصيانةوادلؤسسات  ادلسَتة، تشجيع مساعلة السكاف بإنشاء ىيكل ـ

: اإلطار القانوني لسياسة التحسين الحضري في الجزائر  2-10-

ضمن نصوص  التحسُت احلضري يف اجلزائر ال يستحوذ على قوانُت معينة، لكن خصصت لو بعض القوانُت تندرج
: تشريعية زبص التدابَت و األحكاـ العملية نذكر

 : 08/04/1990بتاريخ   90/08مواد القانوف 

. ادلتعلق بالبلدية يف رلاؿ التحسُت احلضري، واحلفاظ على الًتاث ادلعماري -

. حفاظ و ضباية ادلعادل ذات القيمة التارؼلية و اجلمالية -

. احملافظة على اخلاصية اجلمالية و ادلعمارية للمدينة -

 108-107ة العمومية  ادلواد من نفس القانوف يلـز البلدية بالقياـ باحلفاظ على النظافة و الصح

ادلعيشي يف  وىي كذلك مسؤولة على خلق و صيانة ادلساحات اخلضراء و كل عملية تؤدي إذل ربسُت اإلطار
. الوسط احلضري

 :11/12/1990بتاريخ  90/29القانون 

: ادلتعلق بالتهيئة و التعمَت، و الذي انشأ الوسائل التالية من أجل التسيَت األمثل للمدينة

 . ادلخطط التوجيهي للتهيئة و التعمَت 

 .سلطط شغل األرض 

أوذل أدوات ربسُت اإلطار ادلعيشي يف مدف اجلزا ئر   2006كما أنشأت الوزارة  ادلنتدبة ادلكلفة بادلدينة يف سنة 
: وىي كاآليت

(:  CSU)اخلريطة االجتماعية احلضرية   

: جيو احلضري الذي يسمح بػػػػػػتندرج اخلريطة االجتماعية احلضرية ضمن قانوف التو
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. تقومي التبلحم االجتماعي يف التجمعات السكنية -

. احلث على مشاركة السكاف يف حياة حيهم، و التسيَت اجلواري  -

. مسؤولية تفعيل دور الفاعلُت يف ادلشاريع اجلماعية يف إطار التنمية ادلستدامة -

 (: UCS)مخطط التنسيق الحضري  

: من اجل اإلجابة على األسئلة ادلتعلقة ب جاء ىذا ادلخطط

. اإلسكاف و ادلسكن -

. الًتاث  -

. هتيئة اجملاؿ -

. عناصر احلياة اليومية -

. التحكم يف اجملاؿ احلضري

 :   2006/02/20بتاريخ  06/06القانون 

معينة،  ربديد أىداؼالقانوف التوجيهي للمدينة، الذي أسس ألوؿ مرة سياسة للمدينة يف تاريخ اجلزائر ، من أجل 
تساعد يف ربديد عناصر سياسة التهيئة احلضرية و التنمية ادلستدامة ، ذلذا القانوف ربدد األعماؿ اخلاصة بتحسُت 

جاء ىذا القانوف اجلديد من أجل ذبنيد كل الوسائل و أدوات التعمَت ربت إسًتاتيجية  تسمى .اإلطار ادلعيشي 
و تنسق كل التدخبلت ادلطبقة على ادلدينة، و ربقق التنمية ادلستدامة و ادلدينة، ىذه األخَتة توجو  سياسة

شروط احلياة  ذلك عن طريق احملافظة على البيئة ، ترقية التكافؤ احلضري و التكافل االجتماعي ، مقاومة تدىور
. داخل األحياء
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العالقة بين البيئة والتحسين الحضري المستدام : المبحث الرابع 

 

: تمهيد

ومصطلح البيئة  Écologieيعد علم البيئة من العلـو احلديثة إذ ؽلكن القوؿ بأف علم البيئة 
Environnement  ، بدأت باالنتشار يف األوساط العلمية منذ مطلع النصف الثاين من القرف العشرين 

ـ حياتية مبلزمة ، للقيم السياسية ومع االىتماـ العادلي بالبيئة وقضاياىا ادلتعلقة هبا وضرورة إبراز القيم البيئية كقي
ادلرتبة األوذل بُت  واالجتماعية واالقتصادية ، بل إف إحصائيات الراي العاـ تشَت إذل أف القضايا البيئية ربتل

 29. الكبَت جملاالت علم البيئة القضايا األخرى ، وتتعدد وتتنوع القيم البيئية نظرا  لتعدد أظلاط بيئة اإلنساف والتنوع

: مفهوم البيئة -1

تتعّدد وتتنوع تعاريف البيئة وذلك لتعّدد وتنوّع أشكاؿ البيئة وزلتوياهتا ، فليس ىناؾ تعريف جامع للبيئة 

وال غلوز ذلك ، فالبيئة لفظة شائعة االستخداـ يرتبط مدلوذلا بنمط العبلقة بينها وبُت مستخدمها وىي 

مة أخرى فهناؾ البيئة األسرية والبيئة الطبيعية والبيئة مفهـو ال ػلمل مدلوال واضحا إال إذا أتبعناه بكل

: النفسية والبيئة االجتماعية والزراعية والصناعية والثقافية والسياسية ، وعشرات  األنواع األخرى اليت تعٍت 

 30. عبلقة النشاطات البشرية ادلتعلقة هبذه اجملاالت

 

 

 

 :ادلصادر 

 21، دار وائل للطباعة والنشر، عّماف، ص "أساسيات علم البيئة"،( 2004) سفاريٍت غازل  وعابد عبد القادر -29

 1992، ويف ريو دغلانَتو 1972ستوكهودل ( Eart Sunmits)مؤسبرات  قمة األرض  األربعة -30
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 : يؤخذ مفهوم البيئة وفق مفهومين

و الذي يتضمن علم ، " ENVIRONNEMENT"،احمليط " ECOLOGIE"علم البيئة  
،الذي   2002يف عاـ "   HEACHEL ERNEFST "االيكولوجيا و الذي عرفو العادل األدلاين 

الذي يبحث عن عبلقات الكائنات احلية مع بعضها البعض و مع احمليط الذي  يعترب إحدى فروع علم األحياء
و الذي يتضمن . فيو الكائنات احلية و يدعى احمليط احلي أما علم البيئة فهو العادل الذي تعيش . تعيش فيو 

العوامل الطبيعية، االجتماعية، الثقافية و اإلنسانية اليت تؤثر على أفراد و صباعات الكائنات احلية  

وردت يف معجم روبار ىي رلموعة العناصر  الفيزيائية " Environnement "اللغة الفرنسية البيئة يف 
   31. ولوجية سواء كانت طبيعية أو اصطناعية واليت يعيش فيو اإلنساف واحليواف والنباتوالكيمائية واليب

يعد من  العادل الطبيعي الذي يعيش فيو البشر واحليوانات والنباتات معا والذي: ىناؾ تعريف آخر للبيئة بأهنا  •
. الكثَتين عرضة للخطر بفعل اآلثار ادلدمرة لنشاطات اجملمعات الصناعية

منو  بأهنا الوسط الذي يعيش فيو اإلنساف وػلصل: أما ادلعهد العريب للتخطيط يف الكويت فقد عّرؼ البيئة  •
  .على عناصر ومقومات حياتو األساسية وؽلارس فيو نشاطاتو ادلختلفة

سطح مكونات  كل ما ػليط باإلنساف من صباد أو نبات أو حيواف شلثلة يف: وىكذا نستطيع تعريف البيئة بأهنا 
. سلتلفة وموارد ومياه األرض من جباؿ وىضاب وسهوؿ وودياف وصخور وتربة وعناصر مناخ وأحياء

 : العالقة بين البيئة و التنمية المستدامة  -2-3 

وذلك من  تنشأ التنمية على استغبلؿ ادلوارد البيئية واإلمكانيات البشرية دبا فيها ادلنجزات  العلمية والتكنولوجية
البشر ،ويقاس مستوى  عدد من األىداؼ أعلها تلبية االحتياجات البشرية وربسُت وتطوير نوعية حياهاجل ربقيق 

البنية االجتماعية واالقتصادية   من تغيَتات  يف( التنمية)النهوض والتقدـ التنموي يف أي رلتمع وذلك فيما ربدثو 

 

 

. تتجلى يف ربسُت احلياة ادلعيشية إلفراد  اجملتمع وزيادة الدخل القومي  :ادلصادر 

Dictionnaire ROBERT POUR TOUS.P18 -31 

 



 اليات ادماج البعد البيئي في التحسين الحضري .....................................................االول  المحور
 

49 
 

ؽلكن أف  وبناء على ما تقدـ ؽلكن أف نبلحظ العبلقة الوثيقة بُت التنمية والبيئة فاألوذل تقـو على موارد الثانية وال
انعكاساتو السلبية على  سيكوف لو تقـو التنمية دوف ادلوارد البيئية وبالتارل فاف اإلخبلؿ بادلوارد من حيث إفسادىا

على التنمية من حيث مستواىا و  العملية التنموية و اإلخبلؿ بأىدافها كما أف شحو دلوارد و تناقصها سيؤثر أيضا
متعدية كما إف األضرار بالبيئة و مواردىا يضر  ربقيق أىدافها حيث انو ال ؽلكن أف تقـو التنمية على موارد بيئية 

أساس وضع االعتبار للبيئة واف ينظر إذل البيئة و التنمية  لبشرية، و علية ينبغي على التنمية أف تقـوباالحتياجات ا
. دوف األخذ بسياسات بيئية سليمة باعتبارىا متبلزمُت فالتنمية لن ربقق أىدافها

يف تأخَت  إف الصراع بُت البيئة والتنمية الذي ظهر يف مطلع ستينات القرف العشرين أسهم بشكل أو بآخر
البيئية اليت  االىتماـ بالبيئة واد ا رؾ أعلية البيئة يف التنمية وذلك ألف ادلطالبة حبماية البيئة كرد فعل للكوارث

تقف موقفا معارضا  شهدىا العادل من جراء  النشاطات الصناعية والتكنولوجية وبالتارل ظهرت ىذه ادلطالبة بأهنا
. من التقدـ العلمي والتكنولوجي

الصناعية من تدىور  ظهور احلركات ادلطالبة حبماية البيئة يف مطلع ستينات القرف العشرين كرد فعل دلا أنتجتو إف
جديداً على اإلنساف حيث أف قلقو  يف البيئة يعترب دبثابة القلق على البيئة من األخطار ادلضرة هبا وىو قلق دل يكن

إذل العصور اليت انتقل فيها اإلنساف حياة  ىا ىو قلق قدمي ؽلتدعلى البيئة بسبب تدىورىا بفعل التعامل مع موارد
اجملتمعات الز ا رعية، اليت هتدؼ إذل تنظيم عملية جٍت  الزارعية ولعل ظهور الكثَت من األعراؼ  والتقاليد يف

بعضها موجود يتم ذحبها وغَتىا من العادات والتقاليد اليت ال يزاؿ  احملاصيل والتحطيب وحىت نوعية ادلواشي اليت
ادلبكر حبماية البيئة و مواردىا ولعل ذلك ما جعل الصينيُت القدامى  حىت اآلف كل ذلك يدؿ اىتماـ اإلنساف

. تدىور األرض الز راعية  نتيجة لسوء االستخداـ يقوموف بتعيُت مفتشُت لضماف عدـ

أفبلطوف  ث إذل أف الفيلسوؼ اليوناينأما ما يتعلق باألضرار  البيئية الناذبة عن التلوث فقد أشارت بعض األحبا
لتخفيف انبعاث  كتب يف كوانينو ما ؽلكن اعتباره مبدأ تغرمي مسبب التلوث كما صدر يف بريطانيا أوؿ قانوف

. طن 1100الدخاف وتصريف النفايات وذلك يف العاـ حبوارل 

ىي اإلطار الذي ػلصل اإلنساف منو على إف العبلقة بُت اإلنساف والبيئة ىي عبلقة فطرية وأزلية طادلا وأف البيئة 
تنامت وتصاعدت ىذه العبلقة  مقومات حياتو إذ انو اذبو لتلبية ىذه االحتياجات من ادلوارد البيئية وأنظمتها وقد

  يف تلبية االحتياجات خبلؿ العصور البشرية ادلختلفة وىي العبلقة الفطرية
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ري إال آف شبة تعامل عشوائي واضرار  أخرى قد تعرضت اليت كاف فيها اإلنساف ي ا رجعها بشكل عفوي وفط

  ذلا البيئة يف عصور الحقو وىو عصر الثورة الصناعية اليت بدأت مع اخًتاعات جيمس واط لآللة البخارية

 1948ـ حيث ظهرت العديد من الكوارث البيئية وكانت أوؿ كارثة مث تسجيلها يف العاـ 1763يف العاـ 

ريكية ادلقاـ فيها عدد من ادلصانع اخلاصة بالصلب وحامض الكربيتيك وانتاج الزنك يف والية دونوار األـ

إضافة إذل ذلك حدوث كوارث بيئية أخرى يف لندف  5900حيث أدت إذل وفاة عشروف شخصا ومرض 

 من القرف االخَت  لكن أشهرىا الكارثة اليت 63،53،52وغَتىا من البلداف الصناعية األخرى وذلك يف أعواـ ،
  ـ جراء  تلوث اجلو بالضباب الدخاين شلا أدى إذل وفاة أربعو أالؼ شخص بسبب 1952ذلا لندف عاـ  تعرضت

. تركز ثاين أكسيد الكربيت يف اجلو

عاـ  لقد أدت مثل ىذه الكوارث إذل النهوض بالوعي البيئي ومشكبلتو والذي برز يف كتاب النبع الصامت
الغذائية  ف حيث بينت يف ىذا الكتاب تسرب بقايا ادلبيدات يف السلسلةللكاتبة األمريكية رشيل كارسو 1962

اإلحتياجية  لئلنساف إذل جانب اآلثار السلبية للتكنولوجية وقد أدى نشر ىذا الكتاب إذل حدوث ادلظاىرة
. لؤلمريكاف على استخداـ القوات األمريكية للمبيدات ضد الفيتناميُت

ذلك  اليت ربذر من أخطار التلوث البيئي على البيئة و الكائنات و تصاحبوتولت االحتياجات و ادلؤلفات 
انتصارات من جراء   بظهور احلركات ادلطالبة حبماية البيئة وىنا ظهرت للتنمويُت والبيئيُت، وألف التنمويُت قد حققوا

ب اليت كاف أنصار البيئة للمطاؿ  الثورة الصناعية دوف وضع اعتبار للبيئة و مواردىا فاف ذلك كاف وراء  رفضهم
الصناعيُت و التنمويُت مسالة التحكم يف  يطالبوف هبا خاصة فيما يتعلق بالتلوث و تقييم األثر البيئي حيث اعترب

أف إعادة مبلمة و ذبديد ادلنشات و التجهيزات   التلوث و إعادة النظر يف ادلنشات الصناعية مسالة مكلفو أي
أصعب من إعداد وسائل التحكم ادلبلئمة عند التأسيس  ؼ بل ولعلو أكثر تكلفو والقائمة ىو أمر باىظ التكارل

منها مثل العناصر الكيميائية الناذبة عن احت ا رؽ الوقود يف  كما أف الوقت البلـز للتحكم يف اإلنبعاثات الضارة
ر نتائجها إضافة إال أف قصَتا جداً  وػلتاج إذل وقت طويل حىت تظو ادلنشات أويف عملية التصنيع يبدو دائماً 

النفايات و ادللوثات قد يكوف ذلا مًتتباف ضارة ومن ادلنطلق االقتصادي و احلساب  األساليب ادلتبعة دلعاجلة بعض
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يروف انو ال يوجد وسيلو واضحة و دقيقو لقياس القيمة االقتصادية للفوائد العائدة من إغلاد  النقدي فاف التنمويُت
  ؼ أو قيمو العائد من التكاليف االجتماعية لؤلخطار على الصحة العامة أو الضغوط البيئيةحبَتة أنظ ىواء نقي أو

الباىظة   وبالتارل فأهنم عاجزوف عن تقدمي تقديرات إصبالية كما أف التنمويُت يفضلوف استثمار تكاليف النفقات
اقتصاد تاـ   ب عليها يفالتغل للتحكم يف التلوث يف مشاريع مرحبو أخرى كما أف مشكلة التلوث يصعب 

التلوث من اجل حل   فالبلداف النامية ىي حباجة لبلستفادة من ادلبالغ اليت ستدفعها حلماية أو حىت التحكم يف
استمر الصراع  بُت البيئة و  مشكبلت اقتصاديو أو اجتماعية أخرى رَبظى بأولوية االىتماـ وعلى ىذا النحو

بُت أنصار البيئة والتنمويُت واستمرت  ر بالبيئة من اجل التنمية وذلك اخلبلؼالتنمية أي ذلك االستنزاؼ و األضرا
األمم ادلتحدة إذل عقد مؤسبر التنمية البشرية كاف  النتائج وادلًتبات بظهور كوارث ومشكبلت أكثر خطورة شلا دفع

مج األمم ادلتحدة للبيئة والذي أنتج اإلعبلف عن إنشاء برنا يف مدينة استكهودل السويسرية 1972ذلك يف العاـ 
يف أواخر السبعينات من القرف ادلاضي تقرير مستقبلنا ادلشًتؾ الذي  حىت أصدر رلموعة من خرباء  األمم ادلتحدة

التنمية تلبية احتياجات احلاضر دوف ادلساس باحتياجات األجياؿ القادمة كاف  خرج دبفهـو التنمية ادلستدامة وىي
دورة يف وضع حد للخبلؼ الدائر بُت البيئة  1978ادر عن صباعة بورتبلند يف العاـ الص لتقرير مصَتنا ادلشًتؾ

وعلى ىذا األساس ربركت القضايا واالعتبارات البيئية إذل أفق أوسع حىت أصبحت جزءاً ىاماً من  والتنمية 
. والفلسفات االقتصادية والتنموية السياسات
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:   وافاق التنمية بابعادىا البيئية والحضرية في الجزائر  واقع: المبحث الخامس 

: واقع وأفاق التنمية المستدامة في الجزائر  -5

: تحديات التنمية المستدامة في الجزائر  -5-1

التنمية من خبلؿ  أدركت اجلزائر على غرار باقي دوؿ العادل أعلية إقامة توازف بُت واجبات ضباية البيئة و متطلبات
ربسُت األوضاع ادلعيشية  اإلدارة احلكيمة للموارد، و لتجسيد ىذا اذلدؼ ازبذت إجراءات  و سياسات من شأهنا

حالت دوهنا ربقيق اذلدؼ ادلنشود  و االقتصادية و االجتماعية و الصحية للمواطن لكنها اصطدمت دبعوقات
  33: ومن بُت ادلعوقات صلد

 : مشكل التصحر

ية تؤثر يف مستقبل الزراعة باجلزائر ، فهناؾ الكثَت من مساحات األراضي ادلعرضة إذل يعد التصحر مشكلة رئيس
 .ىذا اخلطر

:  مشكلة التوسع العمراني على حساب األرا ضي الزراعية 

ىناؾ مساحات ىائلة يتم ربويلها إذل مباين، مع فقداف كميات كبَتة من الغابات بفعل احلرائق  و الطفيليات و 
ىكتار يف عاـ  0.35ـ إذل  1962ىكتار يف عاـ  1.1لقد اطلفض نصيب الفرد من األراضي الز ارعية، من 

 . 2050ىكتار يف سنوات  0.15ـ، و يتوقع أف يقل عن  1980

 : ةتلوث البيئ

تفاقم مشكل التلوث يف اجلزائر بشكل مقلق، ونظرا  للنمو السكاين ادلتزايد ، إذ ينمو السكاف بشكل ال ؽلكن 

للموارد البيئية ادلتوفرة أف تتحملو، فضبل عما تولده من ضغوط يف رلاالت السكن، والعناية الصحية،الطاقة و 
مرات ما بُت  5من  تضاعف عدد السكاف يف اجلزائر أكثر فلقد .ادلياه، واخلدمات وغَتىا من ادلتطلبات األساسية

شهريا ،  % 0.3زيادة يفوؽ  مليوف نسمة دبعدؿ 35مليوف إذل أكثر من  6ـ من  2010 –ـ  1962عامي 
  .ـ 2030مليوف نسمة مع حلوؿ عاـ  50حيث يتوقع أف يصل حوارل 

 
: ادلصادر 

www.isesco.org.op.cit:33 

 

www.isesco.org.op.cit:33
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 : تلوث الهواء

من  تشكل السيارات خاصة القدؽلة منها أىم ملوث للبيئة يف ادلدف الكربى، ففي اجلزائر ىناؾ نسبة عالية
بطريقة غَت  السيارات  ادلفًتض إبعادىا عن االستعماؿ، إضافة إذل احلجم اذلائل للنفايات الطبية اليت يتم حرقها

ألف طن سنويا،  124 صحية لتقليل التكلفة و التهرب من دفع الضرائب، و يقدر حجمها حبوارلسليمة و غَت 
 .فضبلت سامة ألف طن 22طن فضبلت متعفنة شديدة اخلطورة على الصحة، و  22منها 

 : تلوث المياه

للشرب، ىذا نظرا  الصاحلغلمع علماء البيئة على ادلستوى العادلي أف األلفية الثالثة ىي ألفية الذىب األبيض  ادلاء 
عوامل تلوث ادلياه قصور   لتوقع نقص يف عرض ىذا األخَت مقابل الزيادة يف الطلب العادلي عليو، ومن أىم

الصناعة بدوف معاجلتها، واف عوجلت  خدمات الصرؼ الصحي و التخلص من سللفاتو، التخلص من سللفات
وتبُت د  .يف األرض وتلويث ادلياه اجلوفية بيدات احلشريةفيتم ذلك بشكل جزئي، وتسرب ادلواد الكيميائية وادل
منها ذات %  40اجلزائر  عن نوعية ادلياه ادلستهلكة أف  راسة حديثة قامت هبا الوكالة الوطنية للموارد ادلائية يف

و فيما ؼلص احلد من مشكل نقص  .ذات نوعية رديئة%  15بينما  ذات نوعية مرضية%  45نوعية جيدة، و 
العاصمة و بعض ادلدف الساحلية الكربى، جلأت احلكومة إذل إنشاء زلطات ربلية مياه  ياه على مستوى اجلزائر ادل

. ألف مًت مكعب يوميا 200مليوف دوالر أمريكي، تصل قدرهتا إذل  25كلفت حوارل  البحر واليت

:   وافاق التنمية البيئية والحضرية في الجزائر واقع-5-2

البيئة واحمليط من مهاـ األفرادو مؤسسات اجملتمع احلكومية و غَت احلكومية،و ال يتأتى ذلك إال تعترب مهمة ضباية 
بتكريس مبادئ التنمية ادلستدامة، فهي مهمة الكل، واجلميع معٍت هبذه القضية، وىنا يأيت دور ادلنظمات يف 

اآلثار اجلانبية اليت زبلفها العملية  التعاوف مع باقي األطراؼ ، كوف ىذه األخَتة مسئولة إذل حد كبَت عن بعض
خبلؿ السنوات اخلمس األخَتة، وضعت اجلزائر آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية . االقتصادية على البيئة

لضماف إدماج البيئة والتنمية يف عملية ازباذ القرار ، منها على اخلصوص كتابة الدولة للبيئة ومديرية عامة تتمتع 
ادلارل والسلطة العامة، واجمللس األعلى للبيئة والتنمية ادلستدامة وىو جهاز للتشاور ادلتعدد القطاعات باالستقبلؿ 

. أسو رئيس احلكومة، واجمللس االقتصادي واالجتماعي الوطٍت، وىو مؤسسة ذات صبغة استشاريةروي
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وقد مت إصلاز العديد من األعماؿ ادلهمة يف إطار رلهودات التنمية خبلؿ السنوات األخَتة  واليت تدخل ضمن 
، اليت من شأهنا احلد من 34  21تطبيق جدوؿ أعماؿ القرف  ، من ىذا ادلنطلق سنت اجلزائر العديد من الرسـو

رسم على النشاطات ادللوثة للبيئة، وذلك ابتداء التجاوزات  اخلطَتة لبعض ادلنظمات، ومن بُت ىذه الرسـو صلد اؿ
دج على  30000دج إذل  3000ـ، الذي أسس رسم سنويا يًتاوح  ما بُت  1992من قانوف ادلالية لسنة 

ويكوف مبلغ الرسم الواجب ربصيلو من طرؼ . النشاطات ادللوثة أو اخلطَتة على البيئة، واليت تزاوذلا ادلنظمات
      لية  قباضة الضرائب للوالية مساويا حلاصل ادلعدؿ األساسي ومعامل مضاعف يًتواح  اإلدارة الضريبية ادلح

عن كل نشاط من النشاطات اخلطَتة أو ادللوثة، حيث ػلدد ادلعامل من طرؼ التنظيم حسب طبيعة  6 و  1بُت 
 .و أعلية تلك األنشطة

بتأسيس الرسم على األنشطة ادللوثة أو اخلطَتة على  ، مت تعديل ادلادة ادلتعلقة 2000و يف قانوف ادلالية لسنة  
الثاين يتعلق بفرض مبلغ  البيئة، وقد سبثل التعديل يف إحداث تغيَتين، األوؿ يتعلق برفع ادلبلغ السنوي للرسم و

ىذه األخَتة ترتب حسب درجة األخطار أو  وحيث أف. رسم لكل صنف من أصناؼ ادلنظمة اخلاضعة للًتخيص
. اليت تنجم عن نشاطهاادلساوئ 

إتاوة على جودة  ـ ليؤسس 1996إذل جانب فرض إتاوة احملافظة على جودة ادلياه، حيث جاء قانوف ادلالية لسنة 
ربصل لدى مؤسسات إنتاج ادلياه  ادلياه واليت ذبىب حلساب الصندوؽ الوطٍت للتسيَت ادلتكامل للموارد ادلائية، وىي

و بصفة عامة لدى (والئية و جهوية) أو لدى دواوين ادلساحات ادلسقية( ويةبلدية ، والئية و جو)وتوزيعها 
 . ادلنظمات العامة أو اخلاصة اليت سبلك و تستغل آبارا أو تنقيبات

و توجو ىذه األتاوى لضماف مشاركة ادلنظمات ادلذكورة يف برنامج ضباية جودة ادلياه و احلفاظ عليها، و تطبق 
: ادلعدالت اآلتية

ف مبلغ فاتورة ادلياه الصاحلة للشرب أو الصناعة أو الفبلحة بالنسبة لواليات مشاؿ الببلد، بالنسبة ـ % 4 -
. لئلتاوة اخلاصة

:  من مبلغ فاتورة ادلياه الصاحلة للشرب أو الصناعة أو الفبلحة بالنسبة لواليات اجلنوب اآلتية % 2 -

 

 
 : ادلصادر 

 2017اجلزائر يف األرقاـ سنة  منشور :الديواف الوطٍت لئلحصاء 
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الشروط  ومن أجل أخذ. األغواط، غرداية، الوادي، تندوؼ ، بشار، إيليزي، تامنراست ، أدرار ، بسكرة و ورقلة
الصرؼ، ادلناطق اخلاصة  نوعية مياه رلارياخلاصة بكل منطقة بعُت االعتبار حجم ادلدف، كثافة ادلياه ادلصرفة، 

  .الواجب ضبايتها من آثار التلوث، ىشاشة وسط استقباؿ ادلياه

أقصى، إذا  كحد 1.5و  1و ؽلكن كذلك تطبيق معامبلت زيادة على النسب ادلذكورة أعبله، تراوح ما بُت 
لسلطات العمومية مؤخرا إذل أما فيما ؼلص خطر الرصاص على الصحة العامة، تسعى ا .استدعى األمر ذلك

باإلضافة  استعماؿ البنزين اخلارل من الرصاص على اعتبار أنو غَت ملوث بادلقارنة مع أنواع الوقود األخرى، تعميم
على الوقود احملتوي  الرسم 2018ويف ادلقابل فرض قانوف ادلالية لسنة . إذل زلاولة زبفيض سعره كسياسة ربفيزية

وىو ػلصل حلساب  دج لكل لًت، 2.4حبيث حدد ب  -بنزين عادي أو شلتاز  سواء كاف -على الرصاص 
والصندوؽ الوطٍت للبيئة والزالة  التلوث  الصندوؽ الوطٍت للطرؽ و الطرؽ السريعة: التخصيص اخلاص بالصندوقُت

  . لكل صندوؽ%  50أي (و ذلك مناصفة 

و زارة  هتيئة اإلقليم  الذي دبوجبو انطلقت 2001ري يف ويف ىذا الصدد أصدرت اجلزائر قانوف هتيئة اإلقليم اجلزائ
لتدريب أشخاص من  والبيئة يف إحصاء وطٍت شامل لكل النفايات اخلاصة، من خبلؿ تنظيم ورشات عمل

مدروسة و بالفعل، شهدت سبع  القطاعات ادلنتجة ذلذا النوع من النفايات يقوموف بعملية اإلحصاء وفق منهجية
و تنظيم ورشات دامت كل واحدة منها  ىي اجلزائر، سكيكدة، غرداية، تلمساف، ادلسيلة، باتنة واليات يف الببلد،

دبلف النفايات اخلاصة على مستوى ادلفتشيات  يومُت ربت إشراؼ خرباء  دوليُت، ومشلت ادلهندسُت ادلكلفُت
قد تضمن جدوؿ عمل الورشات تفرز النفايات اخلاصة و الوالئية للبيئة، وكذلك ادلسئولُت داخل ادلنظمات اليت

اجلزائر ، والتسهيبلت اليت يقدمها القانوف اجلديد و كذلك وضع  الوضعية احلالية لتسيَت النفايات اخلاصة يف
. اجلهات سلطط لتنسيق العمل بُت سلتلف
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 :آفاق التنمية المستدامة في الجزائر   -5-3

مليار دينار  36.5لدعم النمو و هتيئة اإلقليم بتخصيص بادرت و زارة  ادلالية يف إطار الربنامج ادلوجو 

 36 :كغبلؼ مارل لدعم التنمية ادلستدامة من خبلؿ إصلاز ادلشاريع التالية

 مشروع ضباية الساحل 

 مشروع ضباية التنوع البيولوجي 

 إصلاز مشروع خاص بالبيئة 

 وضع دراسة خاصة بالبيئة وهتيئة اإلقليم 

 اء الشروب مشاريع خاصة بتوفَت ادل

 عمليات ربسُت احمليط احلضري 

 مشروع إلعادة تصريف الفضبلت ادلنزلية

مراكز لدفن لنفايات  10يف إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي ، مت إصلاز عمليات زبص إهناء أشغاؿ أكثر من 
"CET  "

  يف أىم ادلراكز احلضرية للببلد

 :إضافة إذل ىذا ىناؾ أعماؿ ىي قيد اإلصلاز نذكر منها 

  .تشخيص الوحدات ادللوثة قصد ربويلها من أماكنها

 

 

:  ادلصادر  

36 : commission du développement humain  ,fonds national de l’environnement et de 

pollution , 2002 , rapport national sur le développement humain . 
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ىكتار بُت  200واليت سبتد على مساحة تفوؽ " دنيا " وضع جهاز مراقبة للهواء مشروع إصلاز احلظَتة الطبيعية 
 .اجلزائر العاصمة و ادلدينة اجلديدة سيدي عبد اهلل

الذي يهدؼ إذل  " PAM "  إعداد سلطط هتيئة الشاطئ يف إطار سلطط عمل هتيئة البحر األبيض ادلتوسط و 
 .احلماية و االستعماؿ العقبلين و الدائم دلوارد الشواطئ يف منطقة اجلزائر العاصمة

 ،" RAMSAR" ،"راـ سار "موقع للمناطق الرطبة ذات أعلية دولية بعنواف اتفاقية   26يف تسجيل 

. أحواض أبَتة ،و طونقا بوالية الطارؼ : مثل مناطق 

 :مناطق نذكر منها 7كما مت الشروع يف مشاريع التنمية ادلستدامة على مستوى 

 غابات األرز خبنشلة 

 واحات تيوت بالنعامة 

 غابات السنبلة باجللفة 

 منطقة واد الطويل بتيارت 

 منطقة تينهناف بتمنراست 

: إطار التنمية المستدامة في الجزائر  حماية البيئة في   -5-4

 :37 2003ادلؤرخ يف 10-03القانوف رقم القانون المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 5-4 

الصادر يف  إدماج القانوف ادلتضمن ضباية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة: ادلواطن يف صلب الًتتيبات اجلدية
اخلطوط الرئيسة احملددة  تنمية ادلستدامة الذي يندرج ضمن االىتمامات النابعة منمصطلح اؿ 2003جويلية 

بنشاط وبأخذ القانوف اجلديد بعُت  ، واليت شاركت فيها ببلدنا 1992خبلؿ قمة األرض بريو دي جانَتو 
للتنمية ادلستدامة ، واستلهم مبادئ عصرية  االعتبار على اخلصوص االلتزامات  الدولية اليت انضمت عليها ببلدنا

  ويركز على مبادئ احلقوؽ اجلديدة للبيئة ادلصادؽ عليها

 
: ادلصدر 

 اجلريدة الرمسية  : ادلصدر القوانُت اجلزائرية  -37



 اليات ادماج البعد البيئي في التحسين الحضري .....................................................االول  المحور
 

58 
 

: على ادلستوى الدورل وادلتمثلة يف

. مبدأ التنوع البيولوجي 

. مبدأ عدـ تدىور ادلوارد الطبيعية 

. مبدأ االستعاضة

 . مبدأ التكامل 

. مبدأ العمل الوقائي والتصحيح حسب األولوية عند ادلصدر 

. مبدأ اإلعبلـ وادلشاركة  

. اإلعبلـ البيئي وؽلنح أعلية جد خاصة لئلعبلـ ومشاركة ادلواطن لفائدة وضع نظاـ إعبلمي بيئي وتأسيس احلق يف

 : 2001/11/12قانوف  :القانون المتضمن تسيير ومرا رقبة والقضاء على النفايات 2-4

. يرمي ىذا القانوف النوعي إذل وضع حد للتسيَت العشوائي للنفايات واذل ـ ا رقبة ظروؼ التخلص منها

يكرس ىدا القانوف من خبلؿ ىده الًتتيبات الرئيسة ادلبادئ القاعدية للتسيَت البيئي العقبلين للنفايات، 

النفايات ادلنزلية وشبو ادلنزلية، النفايات : إذل ثبلث فئاتوتقسم اإلجراءات  التشريعية اجلديدة للنفايات 

. اجلامدة، النفايات اخلاصة دبا فيها النفايات اخلاصة اخلطَتة

قطاع المحر وقات : القانون المتضمن ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة-4-3

اجلزائري ويف  ولية يف ربديد إنتاج الغاز ادلسبب لبلحتباسيدعم ىدا القانوف إدارة تتقامسها ببلدنا مع اجملموعة الد
النظيفة، متجددة وغَت  ضماف إدخاؿ الطاقات ادلتجددة ،ويهدؼ ىذا القانوف إذل ترقية مصادر جديدة للطاقة

. خطَتة على البيئة
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: القانون المتضمن حماية وتثمين الساحل4-4

ة الستعمالو، تسيَته وضبايتو، تندرج معظم أعماؿ ػلدد ىدا القانوف الساحل ويضع ادلبادئ األساسي

التنمية من اآلف فصاعدا ضمن بعد هتيئة اإلقليم والبيئة ويتوذل ىذا القانوف احلفاظ على طبيعة الساحل 

التاـ لطبيعة ادلناطق الساحلية ادلعنية، ويف ىذا اإلطار  االحًتاـعلى أف يتم أي استصبلح يف إطار 

. العامة واخلاصة ادلتعلقة حبماية الساحل وتثمينوػلدد القانوف القواعد 

يهدؼ ىدا القانوف إذل : القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة 5-4

ترقية اجلوانب االجتماعية واالقتصادية لسكاف اجلباؿ باشراؼ  الدولة واجلماعات احمللية على القياـ 

. مات ،النقل، التموين، الصحة بأعماؿ ترتبط بتحسُت اخلد

ويهدؼ إذل إعادة تنشيط ادلناطق اجلبلية من خبلؿ ربسُت إطار احلياة وىيكلة مبلئمة للقضاء اجلبلي 

:  القانون المتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة لإلقليم 6-4

  2001-12-15: ادلؤرخ يف  20-01قانوف رقم  

تنوعها وخاصيتها ويشارؾ يف السياسات العمومية للتنمية يهدؼ التنمية ادلستدامة لؤلقاليم على 

 .و ادلوارد الطبيعية رات االقتصادية، االجتماعية، و ضباية و تثمُت القد 

 :القانون المتعلق بشروط إنشاء مدن جديدة وتهيئتها 7-4

:  2002-05-08:ادلؤرخ يف  08-02قانوف رقم 

الذي ألجلو  دلدف وهتيئتها، فادلدينة ذات أعلية وطنية، األمرشروط خلق ا 2002ػلدد ىدا القانوف الصادر يف 
. لؤلقاليم بنص القانوف على إد ا رج إنشاء ادلدف اجلديدة يف السياسة الوطنية للتهيئة والتنمية ادلستدامة
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: أىداف اإلستراتيجية  الوطنية للبيئة في إطار التنمية المستدامة -5

أسباب وعوامل األزمة االقتصادية بوضوح اتساع وخطورة ادلشاكل تربز الدروس ادلستخلصة من ربليل 

البيئية يف اجل ا زئر واليت سبس صحة ونوعية حياة السكاف، اإلنتاجية ودؽلومة راس ادلاؿ الطبيعي، فعالية 

وترمي األىداؼ الوطنية . استعماؿ ادلوارد وتنافسية االقتصاد بصفة عامة والبيئة اجلهوية منها والعامة

: سًتاتيجية  البيئية أيضا إذللئل

: تحسين صحة ونوعية حياة المواطنين بواسطة  1-5

. ربسُت ادلاء الشروب والتطهَت

. تقليص ادلخاطر ادلرتبطة بالتلوث ذو ادلصدر الصناعي

. ربسُت نوعية اذلواء يف ادلدف الكربى وبضواحي ادلناطق الصناعية

. الرصاص وربسُت نوعية ادلازوتالتخلص من البنزين الذي ػلتوي على مادة 

تقليص إنتاج النفايات وادخاؿ تقنيات التسيَت ادلتكامل للنفايات سواء على ادلستوى ادلؤسسايت أو ادلارل 

. ربسُت األطر القانونية وادلؤسساتية واإلدارة البيئية

: حماية الثروة الطبيعية وتحسين إنتاجها بواسطة 2-5

. لؤلر ا ضي الفبلحية والسهبية) ادللكية، الدخوؿ واالستعماؿ حقوؽ(توضيح الطبيعة العقارية 

. توزيع عقبلين للموارد من ادلاء واعتماد تكنولوجيات إنتاج واستعماؿ أكثر مبلئمة

بلوغ أىداؼ األمن الغذائي من خبلؿ إنتاج دو قيمة مضافة عالية ،وسياسة سقي دائمة 

. جارةيف الترات ،وربسُت نسبة تغطية الواردات بالصاد

. زيادة الغطاء الغايب وعدد ادلناطق احملمية
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. ضباية األنظمة البيئية اذلشة واعطاء أعلية للتنوع البيولوجي وادلناطق الشاطئية

. صياغة إطار قانوين إلشراؾ  السكاف احملليُت واجملاورين وبقية الشركاء يف ادلشاريع ادلرتبطة 

. حبماية الًتاث  الطبيعي

: ر االقتصادية وتحسين التنافسية من خاللتقليص الخسائ -5-3

. عقلنة استعماؿ ادلوارد ادلائية

. عقلنة استخداـ ادلوارد الطاقوية

. عقلنة استعماؿ ادلواد األولية يف الصناعة

. رفع معدؿ رسكلة النفايات واستعادة ادلواد األولية

. ة التجارية للمؤسساتربسُت التسيَت البيئي، التحكم يف تكاليف اإلنتاج، صورة ومسعة القيم

. ادلؤسسات العمومية األكثر تلوثا واألقل مردودية ماليا( وردبا إغبلؽ)ربويل

: حماية البيئة الشاملة وخاصة من خالل -5-4

. زيادة الغطاء الغايب، كثافتو وتنوعو البيولوجي

ادلتكاملة،  التهيئة. زيادة عدد الفضاءات احملمية، ادلناطق الرطبة ومناطق التنمية ادلستدامة

. الفبلحية، الغابية، الرعوية 

 

 

  

 



:السابقة  واالعمال الدراسات  

:بالنسبة لدراسات السابقة راينا التطلع اىل قسمني   

:القسم األول وهو ادراج وإعادة احياء منشات وسط نسيج قائم مسبقا   

اخلطوط األساسية لنمو مدينة  –واخرتنا لذلك اعمال ارمن بوردن رئيسة ختطيط بلدية نيويورك اليت انشات 
اليت حولتها اىل  "منهاتن ىاي الين"للحفاظ على سكة احلديدية  صراعهاو  -ستضافة مليون مهاجر  النيويورك 
  سنويا ماليني سائح 4اكثر من  استقطب مكان 

 

: تخطيط مدينة جديدة مستدامةالقسم التاني  وهو  

   بأبوظيباختيار مدينة مصدر يف ىذا وراينا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:نيويورك  دراسة حالة مدينة  

 

الرمن " كيف ميكن لالماكن العامة إعادة احياء ادلدينة " بعنوان  ة ىذا نص مرتجم من طرف الطالب  حملاضر
  بوردن مصممة ادلدن ورئيسة التخطيط لبلدية نيويورك يف فرتة مايكل بلومبورغ

ادلوقع الرمسي حملاضرات وتوجد يف  "تولكس-تاد"مبركز احملاضرات  2014يف شهر مارس ىذه احملاضرة عرضت 
  :بعنوان " تاد"

"burden how public spaces make cities work"  "Amanda Burden" 

دقيقة اختصرت عمليات وخربة   17ادلعطيات الواردة يف ىذه احملاضرة عميقة   حيث كانت حماضرة يف ظرف 
 ومشلت  سنوات من استقراء ومتشيط دلدينة نيويورك ناىيك عن خربة الشخصية دلصممة  5ضمت  حوايل اكثر من 

للحفاظ على سكة احلديدية  صراع و -جديد ستضافة مليون مهاجر  الاخلطوط األساسية لنمو مدينة نيويورك 
انو ميكن استخالص الكثري ،وراينا ماليني سائح 4اكثر من  استقطب اىل مكان  يلها وتح و"منهاتن ىاي الين"

 .التحسينات احلضرية معاالبعاد البيئية فيها اليت تتقاطع عن ادليكانيزمات 
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 بأبو ظبيدراسة مدينة مصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدينة  مصدر بأبو ظبي احدى ارقى نماذج المدن استدامة  والتزاما بمعايير البيئة في انشائها وتطورها أنشئت تحت اشراف مكتب النورمان 

 تطمح الى ان تصير اول مدينة بيئية نموذجية بالعالم فوستر وشركاءه
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 :  -االمارات العربية المتحدة –بأبو ظبي  دراسة نموذج  مدينة مصدر

 2018-10-15بوظبي بتاريخ أالمعلومات التالية ماخوذة من الموقع الرسمي لمدينة مصدر ب

(www.masdar.ae  ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -مصدر على االنرتنت ادلصدر موقع مدينة – صورة دلشروع مدينة مصدر
    كيلومرتات ، و تتسع 6تقع مدينة مصدر بالقرب من مطار أبو ظيب الدويل ، و متتد ىذه ادلدينة على مساحة 

      مليار دوالر ، و ىي مقرا لكربى شركات الطاقة البديلة يف العامل ، 22ألف نسمة ، بتكلفة تقدر ب ـ50ـ ل
.  و ىي تبعد عن مركز العاصمة حوايل ربع ساعة ، و ىي مثال للتنمية العمرانية ادلستدامة زلليا و إقليميا

مدينة مصدر ىي أول مدينة خالية من الكربون و النفايات يف العامل و تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية ، وقد 
لألعمال و األحباث %  24للسكن و %  30جاءت ضمن مبادرة احلياة على كوكب واحد ، و ادلدينة مقسمة 

للخدمات وادلواصالت | %  19دلعهد مصدر للعلوم و التكنولوجيا و %  6للمشروعات التجارية و %  13و 
، ذراع "مبادلة للتنمية“للفعاليات ادلدنية و الثقافية ، و مصدر ىي إحدى الشركات التابعة الشركة %  8و 

 .أبوظيب اإلستثمارات اإلسرتاتيجية حلكومة 
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 :التعريف بالمشروع -2
 
ومبادرة . ىي جتمع سكين مستدام جاري إنشائو يف إمارة أبوظيب، ليستخدم الطاقة ادلتجددة" مدينة مصدر  

مصدر، ىي ادلنصة العادلية للعمل ادلشرتك الرامي إىل إجياد احللول ادلناسبة لعدد من أىم القضايا البيئية ادللحة اليت 
اإلنسان بصورة عامة، وادلتمثلة يف أمن الطاقة، والتغًن ادلناخي مبادرة مصدر اليت تقودىا شركة أبو تؤثر يف حياة 

وسبل تطوير اخلربة البشرية يف رلال الطاقة (. مبادلة)، التابعة الشركة مبادلة للتنمية (مصدر)ظيب لطاقة ادلستقبل 
 .ادلتجددة والتنمية ادلستدامة

 

  :نة مصدرمرحلة إعداد مشروع مدي -3
مت التطرق إىل مجيع النواحي االقتصادية والبيئة أثناء عملية إعداد التخطيط واذلندسة العمرانية للمدينة، مع تركيز 

خاص على االستدامة بغية ادلسامهة يف حتقيق ىدف ادلدينة بأن تصبح من أكثر ادلدن استدامة يف العامل، ومكان 
مثل زاوية السقف ) شكل خاص، تسهيل توليد الطاقة حيث أمكن رائع للعيش والعمل ، ويراعي التصميم ب

من خالل الصفات " وىكذا ميكننا التعريف عن ادلدينة مصدر .من استهالك الكهرباء وادلاء  احلدو( وشكلو 
:  البارزة اآلتية 

غريب، لتوفر  مشايل -مت توجيو ادلدينة وشبكة الطرقات على زلور جنويب شرقي  :موجهة بالشكل األمثل -
الظالل على الطريق طوال اليوم، بشكل يقلل اكتساب اجلدران للوىج احلراري ويسهل تدفق النسمات الباردة يف 

. أرجاء ادلدينة
، فاجلامعة وعناصر األعمال التقليدية مدرلة يف والثقافةليست ىناك مناطق منفصلة للشركات  :مدينة متكاملة -

قلب اجملتمع وكذلك منشآت التسلية والرتفيو، ليتسىن للسكان وادلتنقلٌن إىل ادلدينة شلن يعيشون ويعملون ىناك 
مبان منخفضة، كثافة عالية يتسم ىذان اجلانبان بأمهية زلورية يف رلتمع . إجياد مجيع مطالبهم على مقربة منهم

 يستهلك الكثًن من الطاقة ألسباب سلتلفة، وتشمل استخدام طاقة أقل يف رلال التنقل بٌن األبنية حضري ال
. ومحوالت تدفئة و تربيد أقل( وداخلها 

، ومت إتباع "تعترب ادلساحات العامة باألمهية نفسها كاألبنية يف مدينة مصدر : منطقة حضرية نابضة بالحياة-
وسائل عدة لتفعيل ىذه ادلساحات وبالتايل، أصبحت ادلدينة مكانة تسهل فيو الطرقات والساحات التفاعل بٌن 

. السكان والزوار
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تشجع ادلدينة التنقل سًنا على األقدام من خالل قرب ادلسافات بٌن األبنية لتوفًن ظالل  : تشجع التنقل سيرا -
 .وبيئة لطيفة يف الشوارع

لتقدمي حياة عالية اجلودة بأقل آثار سلبية على البيئة، شلا يؤكد أن " مدينة مصدر" مت تصميم: جودة حياة عالية -
كما يعتقد البعض وميكن لو أن يسهم بتوفًن منوذج أعما ل رلز  توفًن متطلبات احلياة الصديقة للبيئة ليس صعب

. من الناحية التجارية
 

 :الهرم البيئي لمدينة مصدر-4
تأيت أكرب ادلكاسب البيئية من أصغر االستثمارات ادلالية يف الشكل أدناه، اذلرم البيئي دلدينة مصدر كما يظهر 

ويتوسط اذلرم إجياد أفضل طرق البناء مع . األمر الذي ينطبق على ادلبايندة وتصميمها، جدالطاقة ادلت توجيو ادلدينة
  .التظليل الفعال واستخدام أكرب لإلضاءة والتهوية الطبيعيتٌن أدوات مثل

أكثر األموال  يف أعلى اذلرم، فنجد وسائل التحكم الفعال مثل التقاط احلرارة والطاقة الكهروضوئية، وىنا ثنفق اما
ووفقا ذلذه الوقائع، ركز ادلصممون على القسمٌن األسفلٌن للهرم أوال، فقاموا باحلد ( نسبيا) مقابل أقل ادلردودات 

من كمية كبًنة من الطلب على الطاقة وبتكلفة قليلة ومن مث انتقلوا إىل وسائل التحكم الفعالة باعتبارىا األكثر 
. كلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

هيكلة مراحل انجاز مشروع مدينة مصدرشكل يمثل   

نفس المصدر السابقالمصدر   
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 :المكاسب البيئية -5
 :ميجاوات  -10محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية   -5  -1

ميجاواط ساعي من الكهرباء النظيفة سنوية، لتعوض  17.500زلطة إنتاج الطاقة الشمسية تستطيع احملطة إنتاج 
. ألف طن من إنبعاثات الكربون يف السنة الواحدة  15بالتايل عن 

 
 
 
 
 
 

  صورة حملطة توليد الطاقة الشمسية مبدينة مصدر
 نفس ادلصدر السابقادلصدر 

 ":مشروع األشعة الهابطة ال بيم داون  -5  -2
، مشروع حبثي مشرتك مع معهد مصدر للعلوم "بيم داون " يعد مشروع تقنية األشعة اذلابطة ادلعروفة باسم

و معهد طوكيو التكنولوجيا ، وىو يأخذ تصميم الطاقة " والتكنولوجيا وشركة البرتول اليابانية كوزمو أويل 
.. الشمسية ادلركزة ويقلبو رأسا على عقب بكل معنی الكلمة

 
 
 
 
 

صورة حملطة جتميع اشعة بيم  مبدينة مصدر  
نفس ادلصدر السابق :ادلصدر 
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 :اختبار الطاقة الجيوحرارية -
، عملية احلفر التنقييب يف عمق األرض الستكشاف وجود ادلياه  "مصدر"من أكثر ادلشاريع أمهية يف مدينة 

تعد التطبيقات . يف التربيد احلراري وادلياه الساخنة لإلستهالك ادلنزيل االستخدامها جليوحرارية وىاتو احلرارة كافية
األفضل ( مثل التربيد وادلياه الساخنة لإلستخدام ادلنزيل و حتلية ادلياه ) على حنو صرف "احلرارية يف مدينة مصدر 

اجليوحرارية، ليكون ذلك  ويتم تقييم مدى التربيد وحتلية ادلياه والتدفئة الذي تقدمو مصادر الطاقة.من نوعها 
. مصنع طاقة جيوحرارية مباشر مبين على تبادل احلرارة مع مستودعات مياه االرتوازية

 
 
 
 

 
 "نفس ادلصدر السابقادلصدر " صورة لتجميع الطاقة اجليو حرارية مدينة مصدر

درجة بعكس عقارب  38بعد على  حدائق مدينة مصدر مت توجيو ادلدينة حنو الرياح السائدة، أي:التوجيه
األصابع اخلضراء أو  تعد. اذلواء يف احلدائق ادلستقيمة والشوارع من احملور الشمايل، وذلك بغية تعزيز تدفق الساعة

ومت حتديد مواقعها بشكل يوجو الرياح ". صدرم"   أىم شليزات ادلخطط الرئيسي دلدينة احلدائق ادلستقيمة من
كما أهنا تعد مبثابة واحات قريبة . ابع اخلضراء جتلب النسمات الباردة إىل وسط ادلدينةالسائدة إىل ادلدينة، فاألص

والدراجات اذلوائية، باإلضافة إىل  وخضراء ومظللة للسكان والعمال والزوار، وتشمل مسارات للمشي واجلري
 .مقاعد ووسائل ترفيو متنوعة 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

-السابق نفس ادلصدرادلصدر -صورة دلباين مدينة مصدر   
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 :تصميم يراعي اإلستدامة
ويهدف تصميم الواجهة .%  81متت صناعة واجهات ادلبىن من األدلنيوم ادلستعمل وبقايا شذرات األدلنيوم بنسبة 

وتسهم أنظمة اإلضاءة  60.% القيم ادلعتادة بنسبة  إىل حتسٌن األداء احلراري وكثافة اذلواء مبقدار يفوق
اإللكرتونية يف تقليص إستهالك الطاقة الكهربائية، بينما تساعد بالطات السقف واألرضية على اإلحتفاظ بربودة 

. ادلكان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

-نفس ادلصدر السابقادلصدر  -صورة دلباين مدينة مصدر  

  

 

-نفس ادلصدر السابقادلصدر -صورة دلباين مدينة مصدر   
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  :نظام النقل الشخصي السريع
 :يف مدينة مصدر  مركبة النقل الشخصي 
بتصميم ادلركبات الكهربائية يف مدينة مصدر علما أهنا "  زاجاتو" قامت دار تصميم السيارات اإليطالية ادلشهورة  

" . آستون مارتن" و " جاغوار"و " رولز رويس"و " بنتلي "و " فًناري "سبق ذلا تصميم السيارات لعالمات 
مبقاعدىا ادلرحية على معايًن  -ضمن نظام النقل الشخصي السريع  -تتفوق ادلركبات الكهربائية ادلكيفة ادلندرجة 

ويتكون لوح التحكم من شاشة بيانات وأسطح بيانية لتشغيل ادلركبة واذلاتف . ائل النقل العام التقليديةوس
تتألف ادلركبة من مقعدين كل منهما بكرسيٌن . الداخلي واألبواب وادلساعدة الطبية وجهاز التوقف الطارئ

بة بفضل األبواب الواسعة ادلنزلقة وىناك ويسهل الدخول إىل ادلرك. يواجهان بعضهما البعض ويقعان فوق الدواليب
كلم يف الساعة على  40وتصل سرعة ىذه ادلركبات إىل .أجهزة استشعار للحرص على أال يعلق شيئا يف األبواب 

كلم يف الساعة يف ادلنعطفات وىي تعمل على بطارية يعاد شحنها أثناء توقفها يف  25الطرق ادلستقيمة و 
حتتاج ىذه ادلركبات لسائق يقودىا، فهي تعتمد على نظام مالحة متطور، وتستخدم  وال. احملطات بٌن رحالهتا

كما أهنا . ادلغناطيس ادلدمج يف ادلسار لتعرف موقعها وأجهزة اإلستشعار الداخلية دلالحظة العوائق يف طريقها
األمن جلميع متصلة السلكيا باحلاسوب ادلركزي، األمر الذي يرشدىا يف رحلتها ويضمن التحرك السلس و

. ادلركبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نفس ادلصدر السابقالمصدر  مدينة مصدر لمركبات صورة   

  

 



  
 

 

 

 

 المحور الثاني  

 الدراسة التطبيقية 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 :الدراسة التطبيقية :المحور الثاني 

 اختيار موقع البحث-1

 الموقع الجغرافي -2

 تاريخ العمراني لموقع الدراسة  ونمو العمراني فيه -3

 تيبولوجية المساكن والتجهيزات  -4

 الدراسة استنتاجات -5

  حلول وتوصيات-6

 الخاتمة -7

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 دراسة حالة

 حي زغارة
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 :مقدمة 

صفة األفضلية في االختيار، من حيث تركيب الموقع  هبخصائص تعطي( حي زغارة )تميزت منطقة الدراسة 
المنطقة جزء من مدينة قديمة، كون  واعتبارات تخطيطية تخدم هدف البحث؛ وتبرز هذه المميزات في

مدننا القديمة بطابعها وهويتها، واحتفاظها بجزء من السمات التخطيطية والتصميمية المتميزة التي تطبع 
. قلة الدراسات الخاصة بالمنطقة و . والتغيرات التي أدخلت على المنطقةالت على الرغم من كثرة التحوي

 30انحدار يتغير من على امتداد ( م246) ارتفاع ، وعلى (كوكو)شمال جبل ( زغارة )تقع منطقة الدراسة 
باإلضافة الى تضم هذه المنطقة مركز تاريخي )لمئة في اعلى الجبل با 70بالمئة وصوال الى  65بالمئة الى 
 . التقليدية والمرممة والحديثة المحالت السكنية عدد من 

(  957)اسرة يشغلون ( 1164) موزعين على ( 5442)بلغ عدد السكان في منطقة الدراسة حيث 
 72تتميز المنطقة بكون  حيث( 1029) مسكن من المجموع الكلي للمساكن في المنطقة والبالغ 

اجلزائر يف االرقام ،الديوان الوطين لالحصاء :املصدر.)بسبب خطر االنهيار , مسكن خالي من السكان 
 .وفي الصفحات التالية نستعرض اهم المعلومات المكونة  لمنطقة الدراسة (2016
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 :لحي زغارة الموقع الجغرافي 

 :بػػػػػ زلدكدة    "كوكو"بدائرة باب الوادم اسفل سفح جبل  يقع حي  زغارة  يف اعارل مدينة اجلزائر العاصمة

   ببلدية بولوغٌن  :مشاال 

  بلدية باب الواد :شرقا  

    حي جايس: غربا

    الكاريار حي : جنوبا 

 :توضح موقع الدراسة ماخوذة من برنامج قوقل جوية صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -من طرف الطالب : المعالجة   -صورة جوية برنامج  قول ايرث  :المصدر

 

 

 حدود حً زغارة 
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 :الدراسة موقع المواقع المتجانسة لو مكوناتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -من طرف الطالب: المعالجة -مخطط مدينة الجزائر :لمصدر ا

 :زغارة حي تاريخ نشاة 

فرتة حكم  1800اال انو من ادلأكد انو يعود اذل  اكرت  من سنة    غًن اف  تاريخ نشاة  حي زغارة غًن معركؼ
حيث كاف   1750مت العثور على بعض االدكات احلربية  كالبنادؽ التقليدية اليت تعود اذل  اين الدكلة العثمانية 

انذار  كحراسة   انشئ  كنقطة القصبة  حلي يعترب انذاؾ نقطة  مراقبة اسرتاتيجية  مطلة على البحر  كمقابلة 
غًن معركؼ اال اف  ك اصل تسميتها،  سلازف اسلحة  ك  اسطبالت ،تطورت مع الوقت لتشمل غرؼ اجلنود

 38 صراخ الذم يطلق لالنذارأم  " زغرة " كلمة اذل الراجح عند   الكثًنين انو يعود

 

 

 ومقبرة ومركز تعلٌمً    ( السٌدة االفرٌقٌة )منطقة مسٌحة  كنٌسة (                 منطقة سكنٌة)منطقة الدراسة            

 (درجة  45)+منطقة ادارٌة تابعة لباب الواد                   منطقة جبلٌة شدٌدة االنحدار           

 منطقة ادارٌة تابعة لبلدٌة  لبولوغٌن          هٌاكل تعلٌمٌة        مستوصف           مسجد           كنٌسة               

 

 

  :ادلصدر 

  2011تاريخ مدف ساحل اجلزائر ،عباسي عبد اهلل،-38
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 : قراءة لتطور التاريخي لنسيج العمراني: تاريخ نمو المدينة 

كما يظهر طريق مؤدم  تابعة اذل دكلة العثمانية حلراسة كادلراقبةؿاكؿ ادلراكز  ىذه ادلرحلة انشاة  : 1830 سنة  قبل
   جبل زغارةاذل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غ .ز4.ر.ا12مديرية مسح االراضي اجلزائر  سلطط رقم :ادلصدر 

  -ادلعاجلة من طرؼ الطالب-برنامج قوقل ايرث: ادلصدر  ، موقع النواة الرئيسية للحي يف الفرتة  احلالية 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1830قبل )النواة االولى للحي    (           منطقة الدراسة)حي زغارة      ــــــــــــــــــــــــــ
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كمع  مركر الزمن تطور ىذا ادلركز ليشمل حوش  كبيوت  بتبولوجا عثمانية على النسق الرتكييب  حلي القصبة  كما يدؿ على ذلك 
 .ىو  كجود احوش  اعرقها  حوش  فطيمة يقع يف النواة ادلركزية اليت اشرنا ذلا سابقا 

 

 

 

 موقع حوش فطيمة حبي زغارة  

 

 

 

 

– ادلعاجلة من طرؼ الطالب  .-غ .ز4.ر.ا13سلطط مديرية مسح االراضي سلطط رقم : ادلصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (من التقاط الطالب ) الحد ادلساكنباب على الطراز العثماين 

 

 

طريق 

والي 

 محمد

 مهدي  بن تمورطريق 

 موقع حوش فطٌمة         
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 (من التقاط الطالب )داخل احد االحواش تظهر فيها طريقة البناء القدؽلة باالقواس احلاملة  صورة يف سالدل

 

لنجاح ادلستعمرين حتمل صورة  ((l'entrée du Zeghara)دخوؿ زغارة )بعنواف  1950 صادرة سنة ة بريديةؽبطاصورة ؿ
 القدؽلة القصبةلدخوؿ حي زغارة حيث تبدك يف اخللفية البنايات العثمانية على ظلطية  

 (Dundo،دار نشر ،1970تاريخ فرنسا يف اجلزائر ،فريديرؾ جونفالوف ،سنة :ادلصدر )
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 :  1870-1830النمو العمراني خالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غ  .ز4.ر.ا13مديرية مسح االراضي اجلزائر  سلطط رقم :ادلصدر 

عة منظرا لطبمتناميا بشكل متوازف  بالنسبة لنواة ادلركزية ك يف ىذه ادلرحلة كاصل احلي توسعو باجتاه موازم للبحر 
تتطور منشات احلراسة  ت أبد اين فقد تابع النمو بشكل قوس ، كاالضلناءات اجلبلية  لالضلدار  ادلورفوليجية

 .كاسطبالت االحصنة  االسلحة ازفمخك لتشمل مساكن اجلنود كعائالهتم 
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من ظلو العمراين حلي   تعليمي اضافة اذل  مقربة مسيحية  شلا ساىم يف رفع قطب مسيحي  بدات اشغاؿ اصلاز 1858يف سنة 
ادلؤدية اذل  شلرات  جديدةتشكل  ت ىذه الفرتة كشهد اضافة اذل ادلوقع االمن الذم ػلتلو  احلي بالنسبة للمستعمرينن اجلدد زغارة 

اضافة اذل اعادة التوجو للنسيج العمراين ضلو ادلنطقة الشرقية كخاصة باجتاه باب الواد حيث اف ىذا القطب اضافة اذل الكنيسة  
 . ادلقربة شكلوا حاجز لتوسع العمراين ضلو اجلهة الغربية 

 للقس الفرنسي جوريك فًنيل 1947نوتر داـ دافريك سنة ادلركز ادلسيحي   ملتقطة من   صور

 (www.journalsfrancealgeriantique.openedition.org : ادلصدر   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1970تارٌخ فرنسا فرٌدٌرٌك جونفالون  : المصدر )  1906بطاقة برٌدٌة من القس بورفان سنة   

 

 

 



 الٌات ادماج البعد البٌئً فً التحسٌن الحضري .......................................................  المحور الثانً
 
 

94 
 

 

 

 

 

 

 1940صورة للمركب ادلسيحي  

 www.journalsfrancealgeriantique.openedition.org :ادلصدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ق التوسع العمراين ضلو الغربجيظهر فيو تو 1900 -1840سلطط  النمو العمراين سنوات 

  (غ .ز4.ر.ا1/3مديرية مسح االراضي اجلزائر  سلطط رقم :ادلصدر )

 

 منطقة مسٌحٌة 

 اتجاه التوسع العمرانً 
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 :  1935-1920النمو العمراني خالل 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 غ  .ز4.ر.ا14مديرية مسح االراضي اجلزائر  سلطط رقم :ادلصدر 

 بولوغٌن كباب الواد اذل مدينة ادلمرات ادلؤدية يف ىذه ادلرحلة نالحظ ارتفاع عدد االبنية كبداية االعمار على 
 .بشكل متابع للمناطق ادلؤىلة للبناء   
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 : 1950الى  1940النمو العمراني خالل  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 غ.ز4.ر.ا15 رقم سلطط  اجلزائر االراضي مسح مديرية: ادلصدر

فقد  الشرقية كالغربيةالغربية  بتجاه  مدينة  بولوغٌن  اما ادلناطق  نالحظ ادلزيد من النمو من الناحية الشمالية 
لصعوبة اجلغرافية  كبعدىا عن الطرؽ ادلؤدية اذل  ادلنطقة الشمالية الغربية  كذلك شهدت تباطئ نسيب يف مقارنة ب

 1948كمقلع للحجارة االمسنت  سنة  باب الواد كبولوغٌن  ، ككذلك رافق ىذا تعيٌن ادلنطقة الغربية احملادية 
 .للموجو اذل اعادة تعمًن فرنسا بعد احلرب العادلية  الثانية 

 

 

 

 

 



 الٌات ادماج البعد البٌئً فً التحسٌن الحضري .......................................................  المحور الثانً
 
 

97 
 

 

 : 1972الى سنة  1962فترة 

يف ىذه الفرتة بعد االستقالؿ نالحظ تباطئ ظلو العمراين حيث فضل اغلب ادلالكٌن  تبديل سكناهتم بسكنات 
 .ادلستعمر بعد خركجهم منها كاطلفاض معدؿ شغل ادلساكن يف حي زغارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غ  .ز4.ر.ا16مديرية مسح االراضي اجلزائر  سلطط رقم :ادلصدر 
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  : 1995-1970فترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cneru  1995مصدر ادلركز الوطين لدراسات اجلزائرية  

  كبولوغٌن بشكل متناسب مع التضاريس كادلمراتالشرقي  ضلو مدينة باب الواد  تواصل التعمًن كالنمو باجتاه 
فنالحظ تباطئ اثرت على النمو بتجاه بولوغٌن حيث كانت تلك ادلنطقة جبلية غابية  ككما اف العشرية السوداء
 .مقارنة بتجاه باب الواد التوسع كظلو العمراين فيها
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  : 2014-2000فترة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cneru  2014مصدر ادلركز الوطين لدراسات اجلزائرية  

اذل مدينة بولوغٌن  كتوقف النمو باجتاه الغرب  نتيجة  كصوال تواصل التعمًن كالنمو باجتاه الغريب الشمارل  
عن كمدينة باب الواد معا  ضلو مدينة بولوغٌن بوتًنة اقل  للفرتة احلالية يتواصل النمواحلادة ،ك  اجلبليةالتضاريس 

 ، ةاالكعية العقارماالماكن  كاطلفاض  يف سلتلفكالفوضوية القصديرية  طريق ملئ الفراغات كاالنتشار سكنات
 .سبة الجتاه باب الواد باجتاه احملجرة ،ككذلك بالن  خاصة باجتاه الشماؿ نزكال اذل بولوغٌن
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 : (ilots)الجزيرات  نمذجة النمو العمراني على مستوى  

 : شكل الجزيرات 

شكل اجلزيرات نابع عن كضعية االرض كدتوضع االكدية فشكل اجلزيرات عادة مايكوف بشكل قوس  تتخللو 
على شكل قوس بع طورل اادلقسمة بتت( االحواش )اضلناءات كيكوف شغل ىذه اجلزيرات مبجموعة من ادلساكن 

 على ارتفاع متوازف بالنسبة للجبل 

 

 

 

 

 

 

 غ.ز4.ر.ا14مديرية مسح االراضي اجلزائر  سلطط رقم :ادلصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الٌات ادماج البعد البٌئً فً التحسٌن الحضري .......................................................  المحور الثانً
 
 

101 
 

 

   :شغل الجزيرات 

 :بالتدرج التارل  استنادا اذل ادلخططات كالقراءات السابقة  فاف شغل اجلزيرات كاف يتم 

على ذل االماكن االقل اضلدارا ع-2.كمبنظور موازم للبحر   متابع الضلناءات اجلبل على الطريق الرئيسية  -1
اخر  -4  (بولوغٌن باب الواد )ادلدفعلى الطرؽ الفرعية باجتاه اكرب - 3. اساس سهولة البناء كاستقرار االرض  

كاالقل   ...(اضلدارات شديدة ،صخور منجرفة ،)ادلساحات مال يف اجلزيرات ىي االصعب من ناحية التضاريس 
 حصوال على التهوية كاشعة الشمس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   غ.ز4.ر.ا14 رقم مخطط  الجزائر االراضً مسح مدٌرٌة: المصدر
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 :تيبولوجيا المساكن 

فنالحظ اف االبنية مقسمة اذل طبقات  لالرض رتبط بالطبيعة ادلرفولوجيةا اعتمدت ادلساكن  ظلوذج احلوش الذم 
كما الحظنا انا ادلساكن الواقعة  ساكن بساحة مركزية  ، شكل الطورل نتيجة اتباع اجتاه ادليل كتوزيع ادلؿكموزعة با

 ،حيث اف اغلب قلة ضوء ك غياب اشعة الشمس  ك ضيق ادلساحةك يف منتصف اجلزيرات تعاين نقص التهوية 
ال يراعي ادلساحة ك مستول الراحة  سواءا يف الفرتة العثمانية اك  كاف بغرض عسكرماالكذل تصاميم ادلساكن 

 . الفرنسية 

 :(ة فطيم)نموذج لحوش 

  

 

 

 

 

 :مخطط الحوش نموذج ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسط الحوش  – 2مدخل الحوش                      -1

 حمام -6(         بٌت)منزل صغٌر -3-4-5  

   1997المسكن التقلٌدي فً الجزائر  ،تالٌف عبد اللطٌف سوالمٌة ،: المصدر  

– ادلعاجلة من طرؼ الطالب  .-غ .ز4.ر.ا13سلطط مديرية مسح االراضي سلطط رقم : ادلصدر 

 



 الٌات ادماج البعد البٌئً فً التحسٌن الحضري .......................................................  المحور الثانً
 
 

103 
 

 :نموذجي مقطع في حوش 

 

 

 

 

 2007كتاب ادلورث العمراين التارؼلي للجزائر ،دليلة محاد طبعة : ادلصدر  

  :ارتفاع وحجم البنايات 

حيث اف نوعية العناصر اذليكلية ال تتحمل  2+رمعظم  االبنية يف النسيج القدمي كيف االحواش اليتعدل ارتفاعها 
اكثر من طابقٌن  زلمولٌن على دعائم كركافد خشبية  بينما صلد يف القرتة الالحقة بعض البنايات باالخرسانة  

 3+يتعدل ارتفاعها ر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من التقاط الطالب صورة التقطت: ادلصدر   
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 صورة التقت من التقاط الطالب: ادلصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جويلية 2018حلوش اعيد دىنو يف  صورة  من التقاط الطالب:ادلصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة الحد ادلساكن من النسيج القدمي         

 (صورة من التقاط الطالب:ادلصدر)           
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 صورة لنمط االبنية احلديثة اليت ادخلت كسط النسيج القدمي                                      

 (الطالب التقاط من صورة:ادلصدر)

 : احداث ىامة  في تاريخ الحي 

   منازؿ 1كاهنيار اشخاص  2كفاة  سيل  2010

 انقطاع طريق ادلباشر زغارة مداـ الفريك  ماانزالؽ تربة  2013

   2016سنة  لٌن تسجل حودث انزالؽ كاهنيار ادلباين اخر انزالؽ دلنز الصحف  ال تزاؿ 2014-2018

 (15/02/2016--14/03/2013-12/01/2010: ارشيف جريدة النهار  صادرة بتاريخ :ادلصدر )
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 :االضرار الواقعة للحي  بعض

ظاىرة  تلوث اذلواء بسببب غبار احملجرة اضافة اذل السيوؿ ،ك انزالقات كىشاشة بعد معينتنا دلوقع الدراسة جتلت  
 سنتٌن اك ثالث سنوت كل فحسب افادة سكاف احلي ىنالك حوادث اهنيارات ادلباين خالؿ  ضيقها كادلساكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :سكن مهدد باالهنيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من طرف الطالب : المصدر   

من التقاط الطالب: المصدر   
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 12/01/2012جريدة اخلرب : سكن منهار ادلصدر 

 

 :انسداد مياه اجملارم 

 

 

 

 

 

 

 (10/03/2014جريدة الشركؽ : ادلصدر )صورة النسداد اجملارم  

 

 

 



 الٌات ادماج البعد البٌئً فً التحسٌن الحضري .......................................................  المحور الثانً
 
 

108 
 

 :معاينة منطقة الدراسة   ات منالمالحظات واالستخالص

 يتمتع احلي مبوقع اسرتاتيجي على مستول التارؼلي ك السياحي ك العسكرم 

 ىناؾ غياب تاـ لرتميم كاعادة التاىيل على مستول اذلياكل اجلماعية اك ادلساكن اخلاصة 

 ىنالك غياب شبو تاـ الماكن الراحة كساحات 

 لظاىرة االهنيارات كانزالقات الرتبة كالفيضانات  تواصل كظلو ىناؾ 

 ظلو العشوائي للمساكن كظهور البنايات  القصديرية يف كل ادلناطق خاصة باجتاه ادلناطق اليت ليس عليها رقابة  اؿ

 كتصريف مياه السيوؿ كاالمطار  ىنالك مشاكل متنامية النسداد مياه الصرؼ

 اجيات دقيقة لشراء ابسط احل 20ىنالك نقص يف ادلرافق التجارية كالصحية حيث يتنقل السكاف حوارل 

 يشكوف االعلاؿ كضيق ادلساحات  كاالحواش كثًن  من سكاف ادلنازؿ التارؼلية

  ( غياب العزؿ احلرارم )استهالؾ الزائد لسكنات ادلهرتئة لطاقة  ىنالك انقطاعات يف الكهرباء نتيجة 

 السكاف من مرض الربو كالركماتيـز الكثًن من معاناة 

 ث انو حي من اعرؽ االحياء اجلزائرية رغبة السكاف يف اعادة تاىيل احلي حي

  فقط  من جهة باب الواد لو مدخالف رئيسياف فهو رغم كثافتو السكانية اال اف ىنالك عزلة مركرية للحي 
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 :على مستوى الموقع الجغرافي   المقترحة  الحلول

 :معالجة الفيضانات واالنزالقات بالنسبة ل

خلفض  معدؿ الفيضانات كاالصلرافات غلب اعادة ىيكلة تصريف مياه االمطار كاقرتحنا يف  ىذا الصدد   -1
على االحصاءات تبٌن اف انشاء  زلطة مجع مياه االمطار توفر تكلفة  فباالعتمادانشاء زلطة معاجلة مياه االمطار 
كثيقة  -بلدية بلوغٌن–مصلحة الرم : ادلصدر )سنويا مرت مكعبالف  200ضخ كمعاجلة ادلياه للحي بسعة 

 (-2015قائمة استهالؾ ادلائية 

 كجدراف يف االماكن ادلهددة باالنزالؽ  كخاصة اسفل  ادلناطق ادلؤىولة   اقامة دعامات -2

يشكل  حيثكما اقرتحنا مشركع االدارة ادلؤقتة للعمراف الفوضوم من الناحية االدارية غلب تنظيم العمراف  -3
  اة عائالتمكيسبب يف حوادث تؤدم بح كادلنطقة بشكل كبًن ؿ السكاف خطر على ؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة توضيحية لجمع مياه االمطار والسيول

 -المعالجة من طرف الطالب  -المصدر صورة برنامج قوقل ايرث  
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 :  لتهيئة والتوسع العمرانيبالنسبة 

من جهة كبولوغٌن من جهة اخرل  كاحملجرة  من الناحية  كصل اذل حدكد باب الوادمن ناحية التقنية فاف احلي 
اجلنوبية  كما اف اضلدار اجلبل  دتنعو  من ادلزيد من التوسع  فمنا الناحية التقنية فانو دل يتبقى اكعية عقارية لتوسع  

ادم كىذا ما ما عدل بالبناء يف االكدية كاالماكن اخلطًنة  كىذا ما ػلدث لالسف نتيجة ازمة السكن كادلستول ادل
يتطلب التدخل العادة هتيئة احلي كحتسينو كرفع من قدرتو االستعابية عرب اعادة هتيئة ادلساكن كاالحواش حيث اف 

 .الطابق  اغلبها اليتجاكز

 اعادة هتيئة كبناء االحواش ادلهددة باالهنيار ببناء اكثر صالبة كمبا يتناسق مع الواجهات كالقيم التارؼليية      

بالنسبة لنمو العشوائي اقرتحنا توفًن  كخلق سلطط جديد العادة التهيئة كاعادة فتح اجلزيرات اليت اغلقت ادلمرات 
  جد مرتفعة كجدنا انا نسبة الربو كالركماتيـز ؿ حيث الداخلية اليت كانت تعترب  مصدر الشعة لشمس كهتوية للمناز

   ZNAفيجب كقفها كادراج تلك ادلناطق بادلناطق  حملجرة ااذل مناطق  العشوائي  بالنسبة لزحف العمراين 

 : بالنسبة لنوعية الهواء الملوث بغبار المحجرة  

الناتج عن نشاط اخضر  لفلرتة الرياح من الغبار  حزاـ نبايت فاننا اقرتحنا انشاء لتحسٌن نوعية اذلواء  بالنسبة -
ككذا ػلبذ تنظيم  عمل احملجرة  يف فرتة ىبوب  الرياح  ،التوسع باجتاه احملجرة ايقاؼ  كيساعد على   احملجرة 

  (شهرم  اكتوبر  كفيفرم )اجلنوب مشالية 

 

 

 

 

 

 

 
 

  -المعالجة من طرف الطالب –صورة توضحٌة  لحزام اخضر لتخفٌف من تلوث الهواء الناتج من المحجرة المصدر قوقل اٌرث 
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  :ديناميكية الحركة وتنمية التجارية للحي تحسين التنقل و 

كاالنسابية يف الطرقات كاضافة الديناميكية  ك حتسٌن احلركة التجارية كالسياحية راينا بضركرة حتسٌن شبكة اء االتصاؿ لضركرة  احي
 : كفق ادلخطط التارل  كصعوبتها  الطرقات اليت تعاين من مشاكل  متعددة   اضافة اذل ضيق الطرؽ اجلبلية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لحي زغارة صورة توضيحية الىم الطرق

 المصدر قوقل ايرث المعالجة  من طرف الطالب  

 

 

 

 

 طرٌق رئٌسٌة                                     منطقة مسٌحٌة              

 طرٌق فرعٌة                                      منطقة ادارٌة تابعة لبلدٌة باب الواد             

 طرٌقة ترابٌة              
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   -المعالجة من طرف الطالب  –المصدر قوقل ايرث  – صورة توضيحية العادة ربط وتحسين انسيابية الطرقات

 : : حركة الراجلين داخل الحي 

كسط االحياء ( زنيقات ) التوسعات الفوضوية للمنازؿ اصبح ىنالك غياب للمسالك ادلختصرة لراجلٌن  بسبب 
ادلمرات ادلختصرة  اليت اغلقة  بسبب  فتقداليت كانت تسهل ادلسالك كالتحرؾ   فصار الراجل يسًن كالسيارة كم

التوسعات العشوائية للمساكن كاليت اثرة بدكرىا على تصريف مياه االمطار  كساعلت يف رفع الفيضانات  كزادة 
دقائق   10دقيقة بينما اخلتصارات ال تستدعي اكثر من  15من معاناة الناس فصار الراجل يسًن اذل قرابة 

داخل  شلا رفع من صعوبة التنقل داخل احلي كرفع احلاجة باتنقل بادلركبات  ر السنككبا كخاصة بانسبة الطفاؿ
 .احلي ، شلا يستوجب اعادة فتحها كهتيئتها 

 

 ر 21الربط مع الطرٌق الوطنً رقم  -1

 المؤدٌة الى باب الواد 38و 54الربط  مع الطرق الفرعٌة رقم  2

 انشاء طرٌق ٌربط الحً مع مرتفع الكارٌار المؤدي الى بوفرٌزي وبوزرٌعة   3
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 :البيئة السكنية 

:   بالنسبة للمساكن 

الجراء قراءة  كاخذ نظرة  معمعقة  على احلي ك السكاف مبختلف ابعادىم االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية 
      كصوؿ اذل تقدير كاقعي حلالة ادلساكن كالسكاف  كتقدير امكانية تطبيق ظلاذج التحسينات  جبميع ابعادىاكلل
ق مكانية تطبيق ىذكإلعادة التأىيل العاـ للحي  مع االخذ  بعٌن االعتبار ا( البيئية كادلعمارية كاالجتماعية  ) 

اصحاب زلل السكن  اك  االدارة قدمنا استمارة بيانات  االليات  على ارض الواقع  للوصوؿ اذل حلوؿ  يتحملها
 :سؤاؿ  هبدؼ 38مشلت  

 اليت تناكلت نوعية العالقة  بٌن الساكن كحالة كدؽلومة ادلسكن :  تحليل البيئة العمرانية للمسكن-1

 طبيعة اخلصائص العمرانية للمساكن -

 طبيعة اخلصائص البيئية داخل ادلساكن -

 :مرانية لمحل المساكن في منطقة الدراسة التي تناولت تحليل البيئة الع -2

 مدل كجود االماف احلضرم -

 حتليل ادللوثات يف البيئة اخلارجية احمليطة -

 طبيعة اخلدمات ادلقدمة يف ادلنطقة -

 دكر البيئة العمرانية يف تعزيز العالقات االجتماعية كالتجاكر-

  ى خصائص السكان الصحيةتحليل تاثير التدىور العمراني والبيئي عل-3

 حيث تناكلت اخلصائص الصحية لسكاف -
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 تحليل نظرة السكان المستقبلية الى بيئتهم الطبيعية والعمرانية -4

 دؽلومة كظيفة السكن 

 اذلوية الثقافية كاحلفاظ كاالعتزاز بادلوركث الثقايف للمنطقة 

 :نتائج االستبيانات 

 :عينة االستبيان  

من رلموع السكاف  بادلئة 5كحدة سكنية  كعينة عشوائية  مثلت حوارل  50ستبيانات سكاف حوارل  مشلت اال
استمارة   165استمارة  عادة منها  240اكشاؾ مبنطقة الدراسة ب 4كضعت االستبيانات من طرؼ الباحث يف 

 ...( ليست كاملة ، اجابات غًن جدية ،تعاليق )استمارة ملغية  32شللوؤة  منها 

 : تحليل نتائج االستبيان  -1

 :تحليل نتائج  العمرانية للمساكن 

تناكؿ احملور األكؿ البيئية العمرانية للمسكن , تضنت مخسة زلاكر ( 1ادللحق رقم ) مت اعداد استمارة االستبياف 
 ركز التارؼلي سؤاؿ كتناكؿ احملور الثاين خصائص سكاف ادل( 25) كالبيئة اخلارجية احمليطة مبنطقة الدراسة كتضمن 

.   سؤاؿ(  32)كالنظرة ادلستقبلية كتضمن (حي زغارة)

: تحليل البيئة العمرانية للمسكن -1
: ملكية المساكن وعالقتها بديمومة السكن   -1-2

حيث أف من عادة االنساف , ال شك يف أف طبيعة ارتباط الساكن مبسكنو تؤثر يف طريقة تعاملو مع بيئة ادلسكن العمرانية 
 مؤجرين على البلدية كيتبٌن من الدراسة ادليدانية أف أكثر من نصف سكاف عينة الدراسة منازذلم , أف يهتم مبا ؽللكو 

كقلة  كىذا يفسر لنا تدىور حالة ادلنازؿ, %(32)  ملك ذلميف بيوت  كاالقل ىم السكاف الذين يعيشوف, %( 52)
 .عمليات الرتميم 

كحيث أف االغلار الشهرم . كما لو كانت منازذلم اليت ؽلتلكوهنا , حيث أف ساكنيها مؤقتٌن كال يهتموف باحلفاظ عليها 
كىذا   حي زغارةاالغلار الذم يدفع خارج  الف دينار شهريا كىي اقل بكثًن عن 400جململ ادلنازؿ ادلستأجرة يقل عن 
. رمبا يفسر كوهنا ما زالت مأىولة 
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ك , سنة  20من السكاف يف منطقة الدراسة يسكنوف يف منازذلم منذ أكثر من %( 44)يتبٌن من االستبياف أف 
من من العينة تسكن %( 22)ك , سنوات  10إذل  5من العينة يسكنوف يف منازذلم مدة ترتاكح من %( 24)

. تسكن منذ أقل من سنة % 4يف حٌن النسبة االقل , سنوات  5سنة اذل 

 
 -تحليل البيئة العمرانية للمساكن  – نتائجىم تمثيل البياني ال  

 المصدر  من اعداد الطالب 

 
: طبيعو الخصائص العمرانية للمسكن  -1-3
مدخل مسكن العائلة مشرتؾ ضمن حوش من احلاالت يكوف % 56أما بالنسبة دلداخل ادلنزؿ فقد تبٌن أف يف .

كاذا , يكوف مدخل ادلنزؿ مستقل ال يؤدم اذل منازؿ اخرل غًن مسكن العائلة ادلبحوثة %( 44)كيف , اك بناية 
من عينة الدراسة يلتقوف مع جًناهنم يف %( 30) نظرنا إذل طبيعة العالقات االجتماعية بٌن ادلتجاكرين صلد أف 

أف عالقاهتم التجاكرية رمسية رغم اف اكثر من نصف السكاف يشرتكوف يف العيش يف مبىن األعياد كادلناسبات أم 
كما يظهر لنا احلوش ما زاؿ يساىم يف توطيد اكاصر العالقات بٌن اجلًناف حيث أف , كاحد سواء حوش اك بناية 

. من السكاف يستخدموف احلوش كمكاف التقاء %( 18)ما نسبتو 

يف حٌن النسبة , من العينة من طابق كاحد %( 45) يتكوف منها ادلنزؿ يتكوف يف اما عن عدد الطوابق اليت
قامت باضافة طابق اك اكثر %( 55)كالبالغة  االخرل   

0 50 100 150

سنة  20نسبة استغالل المساكن منذ اكتر من 

نسبة  المساكن المؤجرة على البلدٌة 

النسبة الكلٌة للعٌنة 

نسبة  عٌنة الدراسة 
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    اما عن مساحة ادلنزؿ يف منطقة الدراسة فقد تبٌن أف أكثر من نصف مساكن العينة مبساحة مقدارىا اكثر من 
ك بربط ذلك مع ادلساحة ادلناسبة (  2ـ 100) منها اقل من ( %48)ك, %( 52)كالبالغة ( 2ـ 100) 

صلد اف اكثر من ثلثي العائالت ,   2ـ 170-160افراد كىي من  5  -6 كىو من, ادلتوسط عدد افراد االسرة 
 .يف منطقة الدراسة تقريبا تعيش يف مساحة تقدر بنصف ادلساحة ادلناسبة 

 

 
 -طبيعة الخصائص العمرانية للمساكن  –ىم النسب االحصائية تمثيل البياني ال  

 المصدر  من اعداد الطالب 

 
 :الخصائص البيئية داخل المسكن 

%( 68)حيث تبٌن أف , تبٌن من الدراسة ادليدانية أف نسبة من ادلساكن تقرتب من النصف تعاين من الرطوبة  
مساكن كاذل التهوية يف  ; الرطوبة ىذا اذل موضوع دخوؿ الشمسكينقلنا موضوع , من ادلساكن تعاين من الرطوبة 

اجلزاء كال تدخل    كاجهة كاحدة اك جزء منها حيث أظهرت نتائج الدراسة أف الشمس تدخل , منطقة الدراسة 
 كما انا  قلت الفراغات كنوعية اذلواء ادللوث بغبار احملجرة  ادل بسكاف لتجنب فتح النوافذ  ادلتبقية للبيت 

  .صدا الكبًن للركافد كحديد التسليح  كما يتبعو من عفن على اجلدراف كشلا يفسر ارتفاع الرطوبة  
 اضافة اذل تساقط بعض اجزاء السقف  ك خلق التشققات كتسربات  مياه االمطار 

0 20 40 60 80 100 120

مداخل المساكن مشتركة على نمط االحواش  

نسبة استخدام  ساحة الحوش  كمكان لتزاور وتوطٌد 
العالقات  

عٌنة البناٌات  مكونة من طابق واحد

عٌنة البناٌات  مكونة من طابق  او اكثر 

عٌنة السكان  تعٌش فً مساحة غٌر كافٌة 

النسبة  الكلٌة للعٌنة 

نسبة عٌنة الدراسة
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باإلحباط  يشعوركف  من سكاف منطقة الدراسة%( 40)فاف   كمن الناحية الصحية كالنفسية على سكاف احلي 
.  كمردكدية االفراد كاالكتاب كبالتارل تؤثر على الصحة البدنية

تعكس  كىي, يقوموف بأعماؿ صيانة دكرية دلنازذلم%( 53)اظهرت الدراسة أف أكثر من نصف السكاف  كما 
ما يقارب , لظركؼ السكاف من الناحية االقتصادية  60سنوات خاصة اليت تعود اذل الظركؼ القاسية للمساكن 

 3-2يقـو بأعماؿ الصيانة كل %( 48)ىؤالء  كالنصف من, يقـو بأعماؿ الصيانة سنويا %( 33)ثلث ىؤالء 
تتعلق %( 50)كأكضحت الدراسة أف نصف اعماؿ الصيانة . سنوات  5يصٌن منزلو كل %( 18)ك , سنوات 
ظركفهم ادلادية دتنعهم بالقياـ  بالقياـ بأعماؿ الصيانة اال اف مف سكاف احلـ%( 63)كيرغب , اخلارجيبتغيًن 
منهم يرل أف ذلك %( 16)من السكاف أف الصيانة خسارة مادية دكف نتيجة يف حٌن %( 21)كيرل , بذلك 

. ادلساكن ادلستأجرة كىو يعرب عن نسبة عالية من  البلدية من كاجب 
 

 -الخصائص البيئية داخل المسكن  –حصائية ىم النسب االتمثيل البياني ال  
 المصدر  من اعداد الطالب 

 
 
 

0 20 40 60 80 100 120

نسبة السكان التً ترى ان الترمٌمات هً من واجب البلدٌة

نسبة السكان التً ترى ان الترمٌمات غٌر مجدٌة واهدار للوقت 
والمال 

نسبة السكان الراغبٌن فً اجراء الصٌانات لمساكنهم اال ان 
ظروف المادٌة التسمح 

نسبة  اجراء الصٌانة الخارجٌة من طرف السكان 

نسبة القٌام بالصٌانة الدورٌة للمساكن من طرف السكان

نسب تدهورالحالة النفسٌة لتردي األوضاع المعٌشٌة فً منطقة 
الدراسة

نسبة عدد المساكن التً تعانً من الرطوبة

النسبة الكلٌة للعٌنة 

نسبة عٌنة الدراسة
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حدكث مشاجرات بٌن ابناء األسرة الواحدة بسبب ضيق مساحات %( 57)كبٌن اكثر من نصف السكاف 

من السكاف أف %( 58)كبٌن , الوحدات السكنية كعدـ توفر الفراغات الكافية الستيعاب نشاطاهتم اليومية
مة ادلساكن من الناحية كىو ما اثر سلبا على مالئ, تسبب ازعاج كقلق ما القوارض كاحلشرات تدخل اذل ادلنزؿ 

. البيئية كقلل من درجة رضا السكاف على بيئتهم السكنية ادلعاشة 

 
 -الخصائص البيئية داخل المسكن  –ىم النسب االحصائية تمثيل البياني ال  

 المصدر  من اعداد الطالب 

 
 

:  تحليل البيئة العمرانية للمحالت السكنية في منطقة الدراسة-
: االمان تحقيق خاصية  -

يعرفوف بعض العائالت اجملاكرة تركوا %( 57)يتبٌن من الدراسة ادليدانية أف أكثر من نصف سكاف عينة الدراسة 
بسبب  من ادلنازؿ يوجد بالقرب منها مباين مهجورة%( 13) كبالتارل فقد تبٌن أف , ادلنطقة كىجركا مسكنهم 

من احلاالت %( 40)ب من ادلنزؿ فقد بينت الدراسة أنو يف اما طبيعة الفراغ ادلهجور القرم. ,  خطر االهنيار 
من %( 18)كيف , يستخدـ الفراغ كمخزف من قبل البعض %( 24)كانو يف , , حتوؿ اذل مكب النفايات 

من احلاالت يتحوؿ اذل %( 6)يف حٌن , يبقى متهدـ جزئيا ( 16) % كيف , احلاالت يبقى فارغا مهجورا 
كاليت أثرت سلبا على , كما يف , عماؿ رلهولة تسبب قلق كخوؼ مستمرين للسكاف مكاف يرتاده الغرباء األ

 .خصائص البيئة السكنية احمليطة كقللت من ادلالئمة البيئية للمسكن كساعلت يف التدىور العمراين 

0 20 40 60 80 100 120

حدوث مشاجرات بٌن ابناء األسرة الواحدة 
بسبب ضٌق مساحات الوحدات السكنٌة وعدم 
توفر الفراغات الكافٌة الستٌعاب نشاطاتهم 

الٌومٌة

نسبة دخول الحشرات والقوارض للمساكن 

النسبة الكلٌة للعٌنة

نسبة  عٌنة الدراسة
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تحليل البيئة العمرانية للمحالت السكنية  ىم النسب االحصائية تمثيل البياني ال  

 المصدر  من اعداد الطالب 

 
: تحليل الملوثات في البيئة الخارجية المحيطة-

(  71) % , كادلبينة, من السكاف يعانوف من كجود الركائح الكريهة يف زليط ادلنطقة%( 53)اظهرت الدراسة أف 
من %( 40)كيری . كيؤدم اذل شيوع االمراض بٌن السكاف   احليمنهم يرجعوف السبب اذل تراكم النفايات يف 

مجع  من السكاف غلدكف أف جهود البلدية يف%( 69)ك , السكاف أف النفايات تتجمع يف احلوش اك يف اجلوار 
منهم الذين بينوا أف عماؿ النظافة للبلدية يؤدكف كاجبهم بشكل %( 29)النفايات غًن كافية على النقيض من 

غلد أف السكاف تعاكنوا يف كضع سالؿ النفايات اخلاصة باحلوش الذم %( 46)السكاف تقريبا  شلتاز كنصف
أف السكاف يرفضوف االشرتاؾ يف %( 31)يف حٌن بٌن تقريبا ثلث العائالت ادلشمولة باالستبياف , يسكنونو 

بيئة احلضرية احمليطة كلذلك آثرت ىذه العوامل رلتمعة سلبا على بيئة ادلسكن ككذلك على اؿ, تنظيف احلوش 
من السكاف ترسل نفاياهتا إذل احلاكية كىذا يؤشر إذل توفر احلاكيات %( 45)كبينت الدراسة أف .  للحي ككل

كبٌن السكاف صعوبة دخوؿ سيارات النفايات اذل , اذل ما يقارب نصف الوحدات السكنية يف منطقة الدراسة
من ادلنازؿ %( 58)ادلنطقة من خالؿ ما اظهرتو الدراسة من أف  بسبب ضيق االزقة كصلد سلاطر النفايات يفاحلي 

  .  كخاصة القوارضتدخلها احلشرات 
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نسبة هجرةالمساكن من وجهة راي السكان 

نسبة وجود مسكن مهجوراو على  وشك 
االنهٌار 

تحول األماكن المهجورة والبناٌات القدٌمة الى 
مكب نفاٌات 

نسبة استخدام الفراغات كمان لركن الخردوات 

نسبة بقاء األماكن والمساكن المتهدمة مهجورة 

من األبنٌة مهدمةجزئٌا   

من االبنٌةالمهددة بالنهٌار تصبح مكان ٌرتاده 
الغرباء ألغراض مشبوهة 

النسبة الكلٌة لعٌنة الدراسة
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 الٌات ادماج البعد البٌئً فً التحسٌن الحضري .......................................................  المحور الثانً
 
 

120 
 

 
 -تحليل الملوثات في البيئة الخارجية-ىم النسب االحصائية تمثيل البياني ال  

 المصدر  من اعداد الطالب 

 
 

: خصائص الخدمات في المنطقة 
اخلدمات كلها  زغارة  كما ادت اليو  التوسعات من غلق االزقة  جعلة منحلي نتيجة للطبيعة البنائية ادلرتاصة 

مع غياب اماكن لركنها كسط الطرقات الضيقة   مركبات اخلصوصية رفع من حاجة السكاف اذل شلا متباعدة 
كىذا يتفق مع ما اظهرتو الدراسة من أف النسبة األكرب من العينة , فضاعف من نشوب اخلالفات كالشجارات 

 .  اذل الذىاب اليها  مكاف عند احلاجة لالالوصوؿ  ك صعوبة  ادلواصالتة بقلة اجاب%( 90)
 

 
 -خصائص الخدمات في المنطقة  -ىم النسب االحصائية تمثيل البياني ال  

 المصدر  من اعداد الطالب 
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تراكم النفاٌات وقلة النظافة سبب شٌوع االمراض 
بٌن السكان 

نسبة االفراد الذٌن ٌرون ان البلدٌة ال تبذل الجهد 
الكافً  فً جمع النفاٌات 

نسبة المساكن التً تعانً من دخول الحشرات 
والقوارض 

النسبة الكلٌة 

النسبة اإلحصائٌة
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الحً
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: دور البيئة العمرانية في تعزيز التجاور-

أما عن طبيعة العالقات االجتماعية مع اجلًناف يف منطقة الدراسة فقد تبٌن أف ىناؾ نوعٌن سلتلفٌن من العالقات 
من السكاف الذين %( 44)األكذل تتضح من نسبة اجلًناف الذين يلتقوف مرة كاحدة يوميا كتصل ىذه النسبة اذل , 

كبربط ذلك مع نسبة طبيعة ادلنازؿ اليت تكوف مشرتكة  ,تتمتع عائالهتم بعالقات جتاكرية كطيدة ببعضهم البعض 
فهذا يؤشر إذل أف طبيعة البيئة العمرانية لتكوين , %(56)ضمن حوش اك مبىن كاليت ىي األغلب كتصل إذل 

ادلنازؿ من ناحية قرهبا كتالصقها ببعضها البعض ما زاؿ لو تأثًن يف توطيد أكاصر العالقات االجتماعية بٌن 
من حيث ,  حي زغارة القدميالرغم من تغًن طبيعة الرتكيبة السكانية ضمن االحواش كادلباين داخل كب, السكاف 

ادلقابالت ادلختلفة مع  بعض كبالرغم شلا أظهرتو, أنو دل تعد نفس العائلة ىي اليت تقطن مجيع مساكن احلوش 
كمن ىنا صلد أف ىناؾ نسبة ال بأس  ,القدؽلة زغارة ارباب االسر بأف بعض السكاف حاليا حديثي االستقرار يف 

كحيث انو تبٌن من نتائج الدراسة أف % (. 30) هبا من العائالت تلتقي يف ادلناسبات كاألعياد كتبلغ ىذه النسبة 
كاذا علمنا أف نسبة العائالت اليت , من احلاالت %( 76)اجلًناف يلتقوف يف معظم احلاالت يف منازذلم كبنسبة 

ام اف ثالثة , من ىؤالء العائالت يلتقوف جًناهنم فيو %( 18)كاف %( 24)كىي  تسكن ضمن حوش مشرتؾ
لذا فاف ذلك يعترب مؤشرا على أف احلوش , ارباع من يقطنوف ضمن حوش مشرتؾ يستخدمونو كملتقى مع اجلًناف 

الت ختدـ ما ز, كتعترب منطقة شبو خاصة , كبيئة عمرانية ذات طبيعة معمارية حتتوم فسحات كساحات غالبا 
تلتقي فيو نساء , الغرض الذم كانت تستخدـ فيها من قبل كفراغ اجتماعي شبو خاص يف معظم األحياف 

 .احلوش خاصة بشكل غًن رمسي كغًن مقيد نسبيا 

 
 -دور البيئة العمرانية في تعزيز التجاور  -ىم النسب االحصائية تمثيل البياني ال  

 المصدر  من اعداد الطالب 
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النسبة الكلٌة للعٌنة  
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: خصائص الصحية للسكان  -
لديها افراد يعانوف من الربو %( 66)يتبٌن لنا من ىذه الفقرة أف ثلثي العائالت تقريبا يف احملالت ادلبحوثة كبنسبة 

كال شك أف ذلا عالقة , لديها افراد يعانوف من مرض الرماتيـز %( 25)صلد أف ربع العائالت  ك, كاحلساسية
كال تستطيع  بالتعرض إذل الربد الشديد لدل العائالت ذات الدخل ادلنخفض كاليت ال تستطيع اقتناء كسيلة للتدفئة

 . القياـ باتصليحات الدكرية 
 

 
  -خصائص الصحية للسكان  -ىم النسب االحصائيةتمثيل البياني ال  

 المصدر  من اعداد الطالب 

 
  النظرة المستقبلية الى البيئة السكنية   
: ديمومة وظيفة المسكن  

حيث كجدنا , اشتملت الدراسة على تقييم اراء سكاف ادلنطقة بالنسبة لنظرهتم ادلستقبلية اخلاصة مبنطقة سكناىم 
, %( 68)كلن تغادره خالؿ السنوات اخلمس ادلقبلة على االقل ىي أف نسبة العائالت اليت ستبقى يف مسكنها 

من ىذه الفئة انو سيرتؾ %( 31)كبٌن , سنوات تقريبا 5من السكاف سيرتكوف ادلنطقة خالؿ %( 32)أم أف 
. ادلنطقة خالؿ سنتٌن 

سبب يف بقاء حيث تبٌن أف اؿ, حيث كاف احملدد الرئيسي للبقاء يف ادلسكن اك عدمو ىو الوضع االقتصادم 
، مع كوهنم مستعدين العادة حتسٌن كهتيئة مساكنهم النسبة الكربل شلن سيبقوف يف منازذلم ىو االضطرار ادلادم 

 اف توفرة ذلم الظركؼ ادلناسبة 
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العائالت التً لدٌها افراد ٌعانون من الرومتٌزم 

العائالت التً لدٌها افراد ٌعانون من الربو 

النسبة الكلٌة

النسبة اإلحصائٌة
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  -ديمومة وظيفة المسكن -ىم النسب االحصائية تمثيل البياني ال  

 المصدر  من اعداد الطالب 

 
: والحفاظ على االرث المعماري الهوية الثقافية  

تطرؽ البحث من خالؿ اسئلة االستبانة كاالحصائيات اذل التعرؼ على مدل اىتماـ سكاف ادلنطقة هبا ألف ذلك 
من السكاف ترغب يف أف تبقى %( 78)فقد تبٌن لنا من البحث أف النسبة األكرب , يعكس كعيهم بالتعامل معها

يف حالة ترميمها كعمل الصيانة الالزمة حلل مشاكلها العمرانية   حي زغارة يف مساكنها داخل 
كاف ؽلثل رغبتهم يف البقاء %( 78)ك %( 80)حيث يتضح من االجابات السابقة أف اإلمجاع االكرب للسكاف 

يف مساكنهم التقليدية يف حاليت ترميمها كصيانتها كحل مشاكلها العمرانية من خالؿ اعطاء قركض للسكاف بدكف 
كالسبب الرئيسي لذلك عدـ توفر السيولة النقدية , كائد اك اف تتحمل السلطات ادلعنية تكاليف عملية الصيانةؼ

كبنفس , كذلك توفر دخل مناسب ؽلكنهم من تسديد القركض , اليت دتكن السكاف من دتويل عملية الصيانة 
كبٌن . يف مسکن انسب من ادلسكن احلارل الوقت من الصعب بالنسبة ذلم توفًن ادلبالغ ادلالية الكافية للسكن 

بعدـ ادلوافقة على احالؿ عمارات سكنية حديثة للسكاف زللها ككذلك عدـ ادلوافقة على %( 60)ك %( 62)
كىذا بدكره يعرب عن شعور , كوف منطقة الدراسة تصلح كمنطقة سياحية بأبداؿ السكاف مبساكن حديثة خارجها 

كرفض فكرة ىدـ ادلباين التقليدية ألهنم على كعي بقيمتها ليس , هتم مبغادرهتا السكاف بقيمة ادلنطقة كعدـ رغب
فقد حي زغارة اما اعلية . كجودىم كىويتهم حسبما تبٌن من ادلقابالت معهم  فقط ادلعمارية كالرتاثية بل كأعليتها 

يف حٌن , الدراسة كرتاث من السكاف اجابت بأعلية منطقة %( 46)تبٌن من البحث أف النسبة األكرب كالبالغة 
من السكاف الذين اعرتضوا %( 10)بعكس , من السكاف بأف موضوع ادلنطقة كرتاث ال يهمو %( 28)بٌن 

. على ذلك 
 حي زغارة كمن نتائج ىذه االحصائيات أف نسبة من يستطيعوف حتديد موقفهم من مفهـو الرتاث كاذلوية 

سبة عالية اعلى من نسبة من ال يهمهم موضوع ادلنطقة على كيتمتعوف بوعي ثقايف جتاه قيمة ادلنطقة ىي ف
, كمن نتائج ىذه االحصائيات ايضا اف السكاف اشاركا أنفسهم اذل الطريقة اليت تبقيهم يف مساكنهم , االطالؽ 
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نسبة السكان التً تعتزم ترك سكنها خالل السنتٌن  
القادمتٌن  النسبة الكلٌة

النسبة االحصائٌة 
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يل من كىي ايقاؼ التدىور العمراين كحتسٌن البيئة ادلادية دلساكنهم كبتمو, باحلياة   نابض حي زغارة بقىمكبالتارل 
 حيث أمجعوا بغالبتهم برغبتهم يف البقاء يف مساكنهم يف حاؿ مت تأىيل بيئتها ادلادية, السلطات ادلعنية 

 

 
 -الهوية الثقافية و االرث المعماري  -االحصائية ىم النسب تمثيل البياني ال  

 المصدر  من اعداد الطالب 
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: االستنتاجات   -
يف منطقة الدراسة دلعاناهتا من الرطوبة كقلة تعرضها اذل الشمس كضيق مساحة ادلسكن  السكنية تدىور البيئة -1 

كضيق مساحة ادلسكن اف حيث يؤثر كجود الرطوبة شلا أثر على النواحي الصحية للسك. بادلقارنة مع عدد شاغليو 
. على اصابة السكاف باألمراض كالربو كاحلساسية كالركماتيـز 

ة الوظيفة السكنية دلنطقة الدراسة لرغبة السكاف بعدـ ادلغادرة كاالستقرار خالؿ السنوات القادمة استمرارم -2 
من جانب كلتمتعهم بعالقات اجتماعية جيدة مع اجلًناف كادلعارؼ يف  حي زغارة الطلفاض تكاليف العيش يف 

العمرانية للمنطقة ككل الظركؼ حيث كفرت البيئة التقليدية للمسكن ككذلك طبيعة البيئة  ،منطقة الدراسة 
.  ادلالئمة لتلك العالقات اجليدة 

كانعكس ذلك بشكل , ظهور تأثًن كاضح للبيئة العمرانية للمساكن على اخلصائص االجتماعية للسكاف  -3
كتعترب منطقة , صريح يف فضاء احلوش كبيئة فيزيائية ذات طبيعة معمارية حتتوم على فسحات كساحات غالبا 

 .تستخدـ كفراغ اجتماعي للقاء السكاف , صة شبو خا
كاجراء الرتميم كالصيانة للمساكن التقليدية حلل , ىناؾ حاجة ماسة لتحسٌن البيئة ادلادية دلنطقة الدراسة  -4 

ك تأكيد السكاف بعدـ , مع عدـ توفر االمكانات ادلادية للسكاف لتمويل عملية الصيانة , مشاكلها العمرانية 
كيعرب ذلك عن الوعي بالقيمة ادلعمارية , ل تغيًن ظلط البناء التقليدم كاحملافظة على خصوصية منطقتهم ادلوافقة عل

.  القدؽلة كمفهـو اذلوية لتلك ادلنطقة حلي زغارة كالرتاثية 
كوف معظم الشرػلة السكانية , بأعماؿ الصيانة دلنازذلم ( منطقة الدراسة )  حي زغارة عدـ قياـ سكاف  -5

شلا ادل اذل استمرار تدىور احلالة االنشائية للمساكن ككذلك تدىور النسيج , ستول اقتصادم سي ذات ـ
ككل كما أف ارتفاع الكثافة السكانية يف الوحدات السكنية مع صغر حجم الوحدة يؤدم اذل  للحي التقليدم 
  . ثارىاسريع ككبًن كنتيجة لذلك تعاين الوحدات السكنية من سرعة تلفها كاند االىتالؾ
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:  التوصيات 
كفق مفاىيم التصميم احلضرم  االحياء التارؼلية يف  الطبيعية كالعمرانية التأكيد على التعامل مع البيئة  -1 

كحتقيق التواصل عرب الزمن بٌن القدمي كاجلديد كحل للعزلة احلضرية كاالجتماعية اليت سببتها حالة التدىور لتلك 
كتضع األكلية لتحقيق ادلالئمة البيئية ذلذا النسيج العمراين كللوحدات السكنية ادلكوف منها، كتضع , ادلساكن 

لتاريخ النابعة من اخللفية الثقافية  زغارة قبل كتعرب عن الشخصية التخطيطية دلدينة اخلطوط األساسية للمست
.  اجلزائرم 

ضمن  يقع احلي بتضمٌن مشركع تأىيل كصيانة , السعي اذل توطٌن السكاف كتثبيتهم يف بيئتهم السكنية  -2 
لتحسٌن البيئة العمرانية للمساكن مبا يكفل استمرار الوظيفة السكنية يف احملالت ذات النمط  خطط التنمية 

 .التارؼلية  اتصوصياخلكفق   التقليدم 
لضركرات أك أىداؼ  حلي زغارة إف زلاكلة البناء كاعادة التأىيل للوحدات السكنية ضمن النسيج التقليدم  -3

معينو نتيجة االستهالؾ كهترء بعض مرافقها ادلعمارية البد أف تكوف برؤية معمارية متجانسة مع اخلصائص 
 كالبد أف ػلدد ذلك بضوابط ختطيطية, اإلنشائية كالبيئية هبدؼ ضماف استمرارية الشخصية ادلوركثة ادلميزة ذلا 

كتنظيم , حلي زغارة ككل  ادلالئمة البيئية للمسكن كوحدة بنائية معمارية تنظم تلك العملية كتساىم يف حتسٌن
. استعماالت االرض بشكل يضمن استمرارية االستعماؿ السكين فيها 

السعي اذل متابعة كمنع التجاكزات احلاصلة يف تغيًن استعماالت االرض كالبناء كالرتميم بدكف ادلوافقات  -4 
, كعلى خصائص السكاف يف تلك ادلنطقة   ح على تشوية كتدىور البيئة األصولية كاليت اثرت بشكل سليب كاض

مع اعلية تطوير ادلالئمة البيئية للمساكن من خالؿ االىتماـ بالفراغات العمرانية ادلرتككة كادامة ادلناطق اخلضراء 
. كادلناطق ادلفتوحة كصيانة ادلساكن ادلرتككة كتوظيفها بشكل يضمن ذلا الدؽلومة كاالستمرار

ضمن دؽلومتها كاستمراريتها  ؿكحتديد البيوت الرتاثية  حلي زغارة اعلية قياـ مديرية سياحة بأجراء ادلسح ادليداين -5 

كالوعي بأعلية الثقافة ادلعمارية كاحملافظة على , يف تفعيل مفهـو اذلوية   التاكيد على ادلشاركة اجملتمعية لسكاف -6
حبملة توعية كاسعة عرب اقامة الندكات كالقاءات ادليدانية    عية حي زغارة جممن خالؿ قياـ   االرث التارؼلي 

 قكاحملافظة علي احلي كاستثمار االمكانات احمللية يف ابراز ىوية كخصوصية 

كاليت دل تكن لتتواجد لوال الثقافة األصيلة احلية يف شلارسات الناس , كليس فقط االىتماـ بالعناصر ادلعمارية ادلادية 
 .ككياهتم االجتماعية كسل



127 

 
 

 خاتمة الفصل 

 

 

 

 

تناولنا موضوع دمج البعد البيئي في التحسين الحضري و تحرينا الموضوعية واالوقعية قدر 
االمكان،انطالقا من جمع المعلومات المتعلقة بمنطقة الدراسة ، ثم تفسير  وتحليل  وضعية المنطقة 

من تدىور في اطارىا البيئي والحضري ،وصوال الى  اقتراح حلول لهذه  هبشكل مفصل وما وصلت الي
  نطقة التي حرصنا ان تكون قريبة للواقع وقابلة لتجسيد  تراعى فيها كل االعتبارات االقتصاديةللم

 .االجتماعية  وخاصة البيئية ،حيث كانت ىذه االقتراحات على مستوى االطار المبني واالطار الخارجي

نا لهذا الموضوع نكون قد فتحنا باب النظر في نوعية المنتوج العمراني الحالي ،ولفت االنتباه الى بتناولو 
ضرورة العودة لتصحيح وضع التدىور العمراني  وادماجو مع محيطو البيئي ،لتحسين  اطار الحياة لهذا 

 قادمةالجيل واالجيال ال
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 الخاتمة العامة  

 

 

البيئة من األولويات التي يجب أن تؤخذىا بعين االعتبار في جميع عمليات التحسين الحضري ، وتأثيرىا 
ومن أجل الوصول إلى تجسيد فعلي لدمج أليات البعد البيئي في مشروع التحسين .على المجال الحضري

راج البعد البيئي حي يفي بتوجهات واعتبارات التنمية المستدامة وإددراسة الحضري حاولنا اقتراح 
الحضري وخصائصو الجوىرية ضمن األولويات التخطيطية ، حيث تناولنا بعض المفاىيم عن التحسين و

الحضري والبيئة والتي مكنتنا من استخراج أىم النقاط التي يمكن تطبيقها على الحي ، ثم تطرقنا إلى 
لطبيعية، العمرانية، الديمغرافية الدراسة التحليلية للمدينة وذلك من خالل التعرف على الخصائص ا

خضع إلى تجسيد فعلي لمبادئ التحسين ي حي زغارة لم واالقتصادية حيث توصلنا إلى نتيجة أن 
، لذا اقترحنا أمام ىذه المشكلة بعض الحلول  مختلف مراحل نموهالحضري الفعال ذو البعد البيئي في 

بات وتحديات الوقت الراىن من خالل تسطير للوصول إلى مشروع حضري ذو بعد بيئي يتماشى مع متطل
التي تخدم متطلبات السكان وادراج نمو  متكامل مع البيئة مع الحفاظ وترقية القيم وبرمجة األىداف 

 .والموراثات التريخية والثقافية العريقة لحي زغارة 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : 1الملحق 

 :ضي انسخ من مخطاطات مديرية مسح األر

 1830مخطط سنة  1-

  1846مخطط سنة  2-

 1940مخطط سنة 3-

 

 :  2الملحق 

 نسخة من وثيقة استهالك المياه للجزائر غرب  -1

  طريقة حساب كفاءة تجميع مياه االمطار-2

 

 : 3الملحق

 االستبيانات -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :طريقة حساب متوسط كفاءة تجميع مياه االمطارلموقع الدراسة 

 

 متوسط التساقط   Xالمساحة  المقدرة لجمع مياه االمطار= متوسط تجميع مياه االمطار 

حسب المؤسسة الجزائرية لألرصاد الجوية والمناخ فان متوسط التساقط بالنسبة لمدينة 

 سنة . متر/ملم 1100الجزائر يبلغ 

باستخدام برنامج قوقل ايرث وعلى أساس المساحة المشار اليها في الصورة التوضيحية 

متر . 183.000:فان المساحة المعنية بتجميع المياه تقدر ب  84لجمع مياه االمطار ص 

 مربع 

 200بنسبة تقريبية  201.300.000=  183.000*1100: مع ضربها في متوسط التساقط 

 سنة /الف مترمكعب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق األول ال
 ضيانسخ من مخطاطات مديرية مسح األر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  الثاني ملحق ال
 نسخة من وثيقة استهالك المياه للجزائر غرب

 طريقة حساب كفاءة تجميع مياه االمطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  الثالث  ملحق ال
 االستبيانات
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