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 صعاؾت جلُُمُتالاؾتراجُجُت اإلادلُت للتهُئت والخعمير في الجؼاةغ: 

ؾاس ي مدمض   ص.  

ت ،ظامعت ألاػىاٍ   كؿم الهىضؾت اإلاعماٍع

ْالخٗمحـــــر فــــي البلــــضًاث جدبـــــ٘ مىه    ملخــــو : ٓ ٦كــــٟذ َـــــظٍ الضعاؾــــت ٖلــــى ؤن مسُُـــــاث التهُئــــت  ٓخــــضة لخبُـــــان مــــا َـــــ ـــت م ُـ ج

ٓص ٓظ ْالبُاهاث الخٓيُدُت.اإلا ٣ت بالخغاثِ  َْظا في بَاع زُت مٞغ ٓص ؟  ٓ اإلايك ْما َ ٓص ؟  ٓ اإلا٣ٟ ْ ما َ ْم٘ طل٪ ٧لّ ٞةجها  ؟ 

ٓٞغة لٗـضم ٓخـاث جٟـ١ٓ ؤلام٩اهُـاث اإلاخـ ٓص الٗضًـض ٩ـّل مغاٖـاة الخهٓنـُاث اإلامحـزة ل جدخـٓي ٖلـى َم ْظـ مضًىـت، باإليـاٞت بلـى 

ــا باللٛــت الٟغوؿــُت ٣ٞــِ،مــً الشٛــغ  َغ ْالٛمــٓى ،هاَُــ٪ ٖــً جدٍغ ٝ ٖلــى اخترامِــا ،بــل ؤنــبدذ ؤصاة  اث  ممــا ؤصٔ بلــى الٗــْؼ

 لخهضًغ مكا٧لىا بلى ألاظُا٫ ال٣اصمت.

 .ٗمغان اإلادلي، التهُئت، البلضًاث: الاؾتراجُجُت ،ال اليلماث اإلاـخاخُت
Abstract:This study revealed that spatial planning and urbanism in municipalities follow a 

standard methodology to show what is found, what is missing and what is intended, within the 

framework of a plan supported by captioned cards. However, in spite of what they contain, plans 

do not take into account characteristics and specificities of each city and as a result, ambitions 

exceed means. In addition, many gaps and ambiguities, as well as the choice of French as the 

unique used language, led to a certain reserve and non-respect of these plans, besides of 

transmitting our problems to the future generations.    

Keywords:  Strategy, local urbanism, spatial planning, municipalities. 

ت   ملضمـــــــــــــت: ٓا مً ؾ٩ان البلضًاث الخًٍغ ٓاء ٧اه ْ ًًٟل الؿ٩ان الِٗل يمً ْؾِ مالثم، ْفي بَاع مِٗصخي ؤخؿً، ؾ ؤ

ٓٚغاُٞــــــت، َــــــظا ًٞــــــال ٖلــــــى ؤن الىٓــــــام  ْبيُــــــتهم الضًم ــــــا فــــــي خاظُــــــاتهم،  ٓعا ملخْٓ ُٟــــــت، بال ؤجهــــــم ٌكــــــِضْن جُــــــ البلــــــضًاث الٍغ

ٓ الـظي ًخل٣ـى  ْباإلا٣ابـل ٞـةن اإلاجـا٫، َـ ْالبـرامج ال٩ُِلُـت،  الا٢خهاصي، ًمخاػ بالخٛحر الـضاثم، الـظي ًِٓـغ فـي ٦شاٞـت اإلاسُُـاث 

ٖٓــاء الــظي جخجمــ٘ ُٞــّ خهــُلت َْؿــخ٣بل ظمُــ٘ آلازــاع الىاججــت ٖــً َــ ْالخٛحــر، خُــض ًهــبذ َــظا اإلاجــا٫ بمشابــت ال ٓع  ظا الخُــ

ْاإلاجخمـــ٘ يـــمً  ْظمُـــ٘ اليكـــاَاث التـــي جدـــضثها مماعؾـــاث ؤلاوؿـــان  ٓعاث،  ْالخُـــ ٓاء ٧ـــان طلـــ٪ ٖلـــى ٧ـــّل اإلاخٛحـــراث  ب٢لـــُم، ؾـــ

جي.  ْ الَٓ  اإلاؿخٔٓ اإلادلي، ؤ

ٓاعص، ْفي َظا الؿُا١ ٞةن اإلاجا٫ اإلادلي للبلضًاث، ًخٗغى  ْٖلى ظمُ٘ ألانٗضة ٧اؾخجزاٝ اإلا بلى يٍٛٓ متزاًضة باؾخمغاع، 

ْازخال٫ الىٓم البُئُت... الخ ْالبجى الخدخُت،  ْالخجِحزاث  ْالخٓؾ٘ في ب٢امت اليكاَاث  ٓ اإلاضن،   .1ْهم

ْالخٗمحــر، فــي اإلاؿــاَمت فــي خــل َــظٍ اإلا ْبىـاء ٓم بــّ التهُئـت  ْع ألاؾاســخي، الــظي ج٣ــ ٗاصلــت الهــٗبت، بــحن ٖلــى َــظا، ًخجلــى لىــا الــض

ْالٗـِل ٧ّل  ٓاػن بـحن البلـضًاث اإلاسخلٟـت مـً ظِـت،  ْطلـ٪ بهـضٝ بخـضار الخـ ْبـحن خاظُـاث الؿـ٩ان،  مً اإلاؿـخلؼماث اإلاضًىـت، 

. ْميسجم مً ظِت ؤزٔغ ْبالخالي ٞةن الاؾتراجُجُت اإلادلُـت، حؿـخسضم ٖـضة ْؾـاثل لخد٣ُـ٤ َـظٍ الٛاًـت،  يمً ب٢لُم خُٓي 

ْمسُـــِ هــظ٦غ مـــً ؤَمِـــا اإلاسُُـــاث ا ْالخٗمحـــر  ٓظُهي للتهُئـــت  ْالخٗمحـــر ٖلـــى اإلاؿـــخٔٓ اإلادلـــي، ٧ــاإلاسُِ الخـــ لخانـــت بالتهُئــت 

 قٛل ألاعى.

ْاث التهُئـت الٗمغاهُـتصواؿع الاؾتراجُجُت اإلادلُت للتهُئت والخعمير:  .1 ألاؾـالُب الٗلمُـت الخضًشـت، للخـضزل  « بمشابـت حٗـض ؤص

ْالخ٣ىُــا ْال٣ـغاعاث،  ٓاؾـُت ألا٩ٞـاع،  ٝ اإلاِٗكـت فــي اإلاباقـغ ب ْجدؿـحن ْـْغ ْ ؤلاهجـاػ، لخىٓــُم  ْالخىُٟـظ  ْْؾـاثل الضعاؾـاث  ث 

ْالٗىانغ  ٓماث،  خباع، ظمُ٘ اإلا٣ ٓاػن ، م٘ ألازظ بٗحن الٖا ْجىمُت الكب٨ت الٗمغاهُت بك٩ل مخ ٍٓغ  ْجُ ت،  ىاث البكٍغ اإلاؿخَٓ

ْ ًخٟاٖل مّٗ.   .الٓؾُُت للمجا٫ الظي ٣ً٘ ُّٞ اليؿُج الٗمغاوي، ؤ

ْاث اإلاسخلٟــت مــً ص ٧ــانلــظا   ْ حٗــضًل ، ألاص ٓ ؤن فــي الجؼاثــغ، الٗمغاهُــت للتهُئــتْاعــي بوكــاء ؤ ٓص  َــ قــِضث بلــضًاتها زــال٫ ال٣ٗــ

ؾـــىت  مضًىـــت 209حســـجُل  خُـــض لخًـــىا ،بـــغػ مـــً زـــال٫ الاعجٟـــإ اإلاًـــُغص فـــي ٖـــضص اإلاـــضن ، اإلاايـــُت جٓؾـــٗا ٖمغاهُـــا مٗخبـــرا

                                                 
 

االستراتيجية المحلية للتهيئة والتعمير في الجزائر : دراسة تقييميةالعنوان:

دراساتالمصدر:

جامعة عمار ثليجي باألغواطالناشر:

ساسى، محمدالمؤلف الرئيسي:

ع51المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2017التاريخ الميالدي:

فيفريالشهر:

179 - 167الصفحات:

:MD 786519رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

EduSearch, IslamicInfo, HumanIndex, AraBaseقواعد المعلومات:

الجزائر، التنمية الحضرية، التخطيط العمراني، الجغرافيا البشريةمواضيع:

http://search.mandumah.com/Record/786519رابط:

© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/786519


51العضص   

2017ؿُـغي   

ت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاػىاٍ 
ّ
مت  -الجؼاةغ –مجل

ّ
ت صولُت مدى

ّ
 ISSN 1112-4652 -مجل

 

 167 

 صعاؾت جلُُمُتالاؾتراجُجُت اإلادلُت للتهُئت والخعمير في الجؼاةغ: 

ؾاس ي مدمض   ص.  

ت ،ظامعت ألاػىاٍ   كؿم الهىضؾت اإلاعماٍع

ْالخٗمحـــــر فــــي البلــــضًاث جدبـــــ٘ مىه    ملخــــو : ٓ ٦كــــٟذ َـــــظٍ الضعاؾــــت ٖلــــى ؤن مسُُـــــاث التهُئــــت  ٓخــــضة لخبُـــــان مــــا َـــــ ـــت م ُـ ج

ٓص ٓظ ْالبُاهاث الخٓيُدُت.اإلا ٣ت بالخغاثِ  َْظا في بَاع زُت مٞغ ٓص ؟  ٓ اإلايك ْما َ ٓص ؟  ٓ اإلا٣ٟ ْ ما َ ْم٘ طل٪ ٧لّ ٞةجها  ؟ 

ٓٞغة لٗـضم ٓخـاث جٟـ١ٓ ؤلام٩اهُـاث اإلاخـ ٓص الٗضًـض ٩ـّل مغاٖـاة الخهٓنـُاث اإلامحـزة ل جدخـٓي ٖلـى َم ْظـ مضًىـت، باإليـاٞت بلـى 

ــا باللٛــت الٟغوؿــُت ٣ٞــِ،مــً الشٛــغ  َغ ْالٛمــٓى ،هاَُــ٪ ٖــً جدٍغ ٝ ٖلــى اخترامِــا ،بــل ؤنــبدذ ؤصاة  اث  ممــا ؤصٔ بلــى الٗــْؼ

 لخهضًغ مكا٧لىا بلى ألاظُا٫ ال٣اصمت.

 .ٗمغان اإلادلي، التهُئت، البلضًاث: الاؾتراجُجُت ،ال اليلماث اإلاـخاخُت
Abstract:This study revealed that spatial planning and urbanism in municipalities follow a 

standard methodology to show what is found, what is missing and what is intended, within the 

framework of a plan supported by captioned cards. However, in spite of what they contain, plans 

do not take into account characteristics and specificities of each city and as a result, ambitions 

exceed means. In addition, many gaps and ambiguities, as well as the choice of French as the 

unique used language, led to a certain reserve and non-respect of these plans, besides of 

transmitting our problems to the future generations.    

Keywords:  Strategy, local urbanism, spatial planning, municipalities. 

ت   ملضمـــــــــــــت: ٓا مً ؾ٩ان البلضًاث الخًٍغ ٓاء ٧اه ْ ًًٟل الؿ٩ان الِٗل يمً ْؾِ مالثم، ْفي بَاع مِٗصخي ؤخؿً، ؾ ؤ

ٓٚغاُٞــــــت، َــــــظا ًٞــــــال ٖلــــــى ؤن الىٓــــــام  ْبيُــــــتهم الضًم ــــــا فــــــي خاظُــــــاتهم،  ٓعا ملخْٓ ُٟــــــت، بال ؤجهــــــم ٌكــــــِضْن جُــــــ البلــــــضًاث الٍغ

ٓ الـظي ًخل٣ـى  ْباإلا٣ابـل ٞـةن اإلاجـا٫، َـ ْالبـرامج ال٩ُِلُـت،  الا٢خهاصي، ًمخاػ بالخٛحر الـضاثم، الـظي ًِٓـغ فـي ٦شاٞـت اإلاسُُـاث 

ٖٓــاء الــظي جخجمــ٘ ُٞــّ خهــُلت َْؿــخ٣بل ظمُــ٘ آلازــاع الىاججــت ٖــً َــ ْالخٛحــر، خُــض ًهــبذ َــظا اإلاجــا٫ بمشابــت ال ٓع  ظا الخُــ

ْاإلاجخمـــ٘ يـــمً  ْظمُـــ٘ اليكـــاَاث التـــي جدـــضثها مماعؾـــاث ؤلاوؿـــان  ٓعاث،  ْالخُـــ ٓاء ٧ـــان طلـــ٪ ٖلـــى ٧ـــّل اإلاخٛحـــراث  ب٢لـــُم، ؾـــ

جي.  ْ الَٓ  اإلاؿخٔٓ اإلادلي، ؤ

ٓاعص، ْفي َظا الؿُا١ ٞةن اإلاجا٫ اإلادلي للبلضًاث، ًخٗغى  ْٖلى ظمُ٘ ألانٗضة ٧اؾخجزاٝ اإلا بلى يٍٛٓ متزاًضة باؾخمغاع، 

ْازخال٫ الىٓم البُئُت... الخ ْالبجى الخدخُت،  ْالخجِحزاث  ْالخٓؾ٘ في ب٢امت اليكاَاث  ٓ اإلاضن،   .1ْهم

ْالخٗمحــر، فــي اإلاؿــاَمت فــي خــل َــظٍ اإلا ْبىـاء ٓم بــّ التهُئـت  ْع ألاؾاســخي، الــظي ج٣ــ ٗاصلــت الهــٗبت، بــحن ٖلــى َــظا، ًخجلــى لىــا الــض

ْالٗـِل ٧ّل  ٓاػن بـحن البلـضًاث اإلاسخلٟـت مـً ظِـت،  ْطلـ٪ بهـضٝ بخـضار الخـ ْبـحن خاظُـاث الؿـ٩ان،  مً اإلاؿـخلؼماث اإلاضًىـت، 

. ْميسجم مً ظِت ؤزٔغ ْبالخالي ٞةن الاؾتراجُجُت اإلادلُـت، حؿـخسضم ٖـضة ْؾـاثل لخد٣ُـ٤ َـظٍ الٛاًـت،  يمً ب٢لُم خُٓي 

ْمسُـــِ هــظ٦غ مـــً ؤَمِـــا اإلاسُُـــاث ا ْالخٗمحـــر  ٓظُهي للتهُئـــت  ْالخٗمحـــر ٖلـــى اإلاؿـــخٔٓ اإلادلـــي، ٧ــاإلاسُِ الخـــ لخانـــت بالتهُئــت 

 قٛل ألاعى.

ْاث التهُئـت الٗمغاهُـتصواؿع الاؾتراجُجُت اإلادلُت للتهُئت والخعمير:  .1 ألاؾـالُب الٗلمُـت الخضًشـت، للخـضزل  « بمشابـت حٗـض ؤص

ْالخ٣ىُــا ْال٣ـغاعاث،  ٓاؾـُت ألا٩ٞـاع،  ٝ اإلاِٗكـت فــي اإلاباقـغ ب ْجدؿـحن ْـْغ ْ ؤلاهجـاػ، لخىٓــُم  ْالخىُٟـظ  ْْؾـاثل الضعاؾـاث  ث 

ْالٗىانغ  ٓماث،  خباع، ظمُ٘ اإلا٣ ٓاػن ، م٘ ألازظ بٗحن الٖا ْجىمُت الكب٨ت الٗمغاهُت بك٩ل مخ ٍٓغ  ْجُ ت،  ىاث البكٍغ اإلاؿخَٓ

ْ ًخٟاٖل مّٗ.   .الٓؾُُت للمجا٫ الظي ٣ً٘ ُّٞ اليؿُج الٗمغاوي، ؤ

ْاث اإلاسخلٟــت مــً ص ٧ــانلــظا   ْ حٗــضًل ، ألاص ٓ ؤن فــي الجؼاثــغ، الٗمغاهُــت للتهُئــتْاعــي بوكــاء ؤ ٓص  َــ قــِضث بلــضًاتها زــال٫ ال٣ٗــ

ؾـــىت  مضًىـــت 209حســـجُل  خُـــض لخًـــىا ،بـــغػ مـــً زـــال٫ الاعجٟـــإ اإلاًـــُغص فـــي ٖـــضص اإلاـــضن ، اإلاايـــُت جٓؾـــٗا ٖمغاهُـــا مٗخبـــرا
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، باإليــاٞت بلــى اعجٟــإ وؿــبت ؾــ٩ان  1998مضًىــت  ؾــىت  579ذمضًىــت ، زــم لُهــب 447بلــى  1987لُيخ٣ــل ٖــضصَا ؾــىت  ،1977

ُٟــــت ت م٣اعهــــت بؿــــ٩ان البلــــضًاث الٍغ % ؾــــىت  49.6بلــــى  ،1977ؾــــىت % 40خُــــض ٢ٟــــؼث َــــظٍ اليؿــــبت مــــً  ،البلــــضًاث الخًــــٍغ

ُجــت ْطلــ٪ ٧لــّ جلبُـت للُلــب اإلاتزاًــض ٖلــى الؿــ٨ً فــي البلــضًاث، هد   % 59.3خُــض ْنــلذ      1998، لتـزصاص خــضة ؾــىت 1987

ت، ى ال٣ٗاٍع ْج٣ضًم ال٣ْغ ٓػَ٘ ألاعاضخي الؿ٨ىُت  ْلت بخ ٢ُْام الض ُٟت،  ْالهجغة الٍغ ٓٚغافي،  ٓ الضًم َظا ًٞال ٖلى حٗضص  الىم

ٟي .. الخ. ْ الؿ٨ً الٍغ ْ الؿ٨ً الدؿاَمي ، ْالؿ٨ً الاظخماعي ، ٫ٓ ٖلى الؿ٨ً ، مشل البُ٘ باإلًجاع   نُٜ الخه

ٓاػن ٖبـر ٧امـل  ،هُـتاهدكـاع الكـب٨ت الٗمغا ،٩ٞاهذ مدهلت طلـ٪ ْالبجـى الخدخُـت بكـ٩ل ٚحـر مخـ ْاليكـاَاث  ٓػَـ٘ الخجِحـزاث  ْج

ٓا٦بت لِظ ْم  .ً ٓعاث،بلضًاث الَٓ ْلت الٗضًض مً اإلاسُُاث الٗمغاهُت مىظ ؾىت  ٍ الخُ ٧ان مً ؤَمِا،  ،1987اٖخمضث الض

ٓظـّ  ْمسُـِ الٗمـغان اإلاا٢ـذ Plan d„urbanisme directeurمسُـِ الٗمـغان اإلا  ،Plan d„urbanisme provisoire ْبمـا ؤن  .

ْجىُٟــظَا ٢ٓــذ ال٩ــافي لضعاؾــتها  ــت فــي بٖــضاصَا، ٞل٣ــض ِْــغث بهــا  ،جلــ٪ اإلاسُُــاث لــم جإزــظ ال ْاإلاغ٦ٍؼ ُٛــان الىٓــغة الجؼثُــت  َْ

ْعَا ٖلـــى اإلاجــا٫ ٩٦ــل، ممــا جُلـــب اؾخهــضاع مسُُــاث ظضًـــضة  ،ث الٗمغاهُــتال الٗضًــض مــً الؿــلبُاث ْؤلاقـــ٩ا او٨ٗؿــذ بــض

ـــىت  ـــرؤَم 19901ؾـ ْالخٗمحـ ٓظُهي للتهُئــــت  ـــا اإلاسُــــِ الخــــ ـــىت  ،ْمسُــــِ قــــٛل ألاعى ،ِـ ـــا ؾـ ـــم حٗــــض ًلِمـ ـــي جـ خُــــض  ،2004ْالتـ

ـــي البلــــضًاث ـــ٘ الٗمغاوــــي فـ ـــر٥ مجــــاال للخٓؾـ ـــلِما التهُئــــت الٗمغاهُــــت ال جتـ َــــاجحن صْن ؤن جىٓمــــّ مــــً ؤنــــبدذ بًٟـ ٓم  ـــا ج٣ــــ ، ٦مـ

ًْٖ الخجمٗاث األاصاجحن،   ت ًٖ مجاالتها  ٓا٤ٞ بـحن بٗضم ٞهل الخجمٗاث الخًٍغ ْالخ ٓاػن  ، م٘ مغاٖاة الخ لؿ٩اهُت ألازٔغ

ٓظُهي للتهُئــت  ٫ٓ ؤن، اإلاسُــِ الخــ ٍْم٨ــً ال٣ــ ْاإلا٩ــان،  ٓٞحر الخىــاٚم بــحن ؤلاوؿــان  ْمدــضصاث البِئــت، بهــضٝ جــ ٓ الٗمغاوــي  الىمــ

ْمسُــــِ قــــٛل ألاعى  ٓظحهــــاث ألاؾاؾــــُت لؿٌُْالخٗمحـــر،  ْجىُٟـــظ الخ ــــت،  ٍَٓغ اؾــــت ؿــــمدان للبلـــضًاث ، بخجؿــــُض اإلابــــاصت الج

ٓا٢٘.ألهىـــــا وٗخ٣ـــــض ؤن ألاصاجـــــحن جد٣٣ـــــان ظملـــــت مـــــً ؤَـــــضاٝ َـــــظٍ الؿُاؾـــــت ألاعاضـــــخي  ، ٦تهُئـــــتالتهُئـــــت الٗمغاهُـــــت ٖلـــــى ؤعى ال

ْ اإلاسههت للبىاء ٓ الٗمغاوي ل فيالخد٨م ،  ْ ججم٘ ٩ّل الىم ٓابِ الخىمُت اإلاؿخضامت،ؾ٩اويبلضًتؤ خباع ي  ، م٘ ألازظ بٗحن الٖا

ـــل  ْاإلاــــــمشـــ ــــــاع اإلاِٗصــــــخي للؿــــــ٩ان.خماًــــــت ألاعاضــــــخي الؼعاُٖــــــت،  ْمخُلبــــــاث ؤلَا ٫ٓ بظمــــــاال، ؤن َــــــظٍ   ٓاعص الُبُٗــــــت  ٍْم٨ــــــً ال٣ــــــ

ٓم ب ْلت ٖلى مجا٫ البلضي. اإلاسُُاث ج٣  خجؿُض ؾلُت الض

 .  أصواث ؤلاؾتراجُجُت اإلادلُت للتهُئت والخعمير:2 

ٓظُهي للتهُئــت  (PDAUاإلاسُِ الخىظُهي للتهُئت و الخعمير: )  .1.2  Leْالخٗمحـر باللٛـت الٟغوؿـُت  ًُلـ٤ ٖلـى اإلاسُـِ الخـ

plan directeur d„aménagement et d„urbanisme ــت ُٞــضعى ٓ فــي  Master plan ؤمــا باإلهجلحًز َْــ ؤي اإلاسُــِ ألاؾاســخي، 

ٓمـــّ الٗـــام ٖبـــاعة ٖـــً ٖٓـــت مـــً اإلاسُُـــاث الٗمغاهُـــت التر٦ُبُـــت، التـــي جًـــم  «  :مِٟ ًٍٓ ٧ـــّل مجم ٓمـــاث ألاؾاؾـــُت ٖـــً ج٩ـــ اإلاٗل

ٓمـت ٩َُل الٗال٢اث ال ْمىٓ ٓػَـ٘ الٗـام الؾـخٗماالث ألاعى اإلاسخلٟـت،  ُٖٓت، بمـا فـي طلـ٪ الخ ْالى ٓاحي ال٨مُت  ُُٟت، مً الى ْٓ

ْعَـــا ْاعجباَِـــا مـــ٘ مـــا ًجا ْالخغ٦ـــت صازـــل اإلاضًىـــت،  ٓن   2 »الى٣ـــل  ٢ْـــاه ـــت،  الجي للتهُئـــت ال٣ٍُغ ْٞـــ٤ مٗـــاًحر اإلاسُـــِ الـــ ْطلـــ٪ 

ْالبُاه غ  ؼ طل٪ بالخ٣اٍع ْحٍٗؼ ْالخٗمحر،  ْالخغاثِ، التي جٓضر صعاؾت اإلاسُِ بك٩ل مٟهل.التهُئت   اث 

ٓن ع٢ـم  ٓاص ال٣ـاه ْالخٗمحـر، ًم٨ـً اؾـخيباَّ مـً زـال٫ جدلُلىـا إلاـ ٓظُهي للتهُئـت  ٓوي للمسُِ الخـ ْال٣اه ٓم الخ٣جي   04ؤما اإلاِٟ

ٓن ع٢ــــــم  2004ؤْث  14اإلاــــــاعر فــــــي  05 – ــــــخمم ال٣ــــــاه ٍْ ـــر 29 – 90ْالــــــظي ٌٗــــــض٫  ــ ْالخٗمحـ ــــت  ـــــ٤ بالتهُئــ ـــ3ْاإلاخٗلـ ــ ـــر ؤن .خُـ ــ ض ٌٗخبـ

ْالخيبـا  ٖٓـت مـً البلـضًاث،  ْ مجم ٓ بمشابت صلُل للدؿُحر الخًغي صازل ب٢لـُم البلضًـت ؤ ْالخٗمحر َ ٓظُهي للتهُئت  اإلاسُِ الخ

ٓظـــــّ مباقــــغة ألصـــــخاب ال٣ــــغاع ؤي الؿـــــلُاث اإلادلُـــــت، ٦مــــا ًخًـــــمً َـــــظا  ٫ بلُــــّ اإلاجـــــا٫ البلـــــضي مؿــــخ٣بال، خُـــــض ً بمــــا ًـــــْا

ٕٓ ـــحن هــــ ُـ ـــا، لخٗ ـــا زانـ ـــِ بغهامجـ ُـ ْالبجـــــى  اإلاس ْاليكــــاَاث،  ْ ٦ــــظا الخــــا٫ باليؿــــبت للخــــضماث،  ٓػَِٗــــا،  ٦ُُْٟـــــت ج الخجِحــــزاث 

ْ ٣ًخهغ ٖلى ججم٘ ؾ٩اوي ٣ِٞ.  ٓاء ٧ان طل٪ ًسو بلضًت ؤ  الخدخُت اإلاسخلٟت، ؾ
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ٖٓـت مـً البلـضًاث فـي  ْ بلـى مجم ْاخـضة، ؤ ٓظـّ لبلضًـت  ْالخسُُِ اإلاجـالي، م بياٞت بلى طل٪ ٞةن اإلاسُِ، ٌٗض ؤصاة للخ٣ؿُم 

ْ خا ْ فــي مهــالر ا٢خهــاصًت ؤ ىُــت، ؤ ْ اقــتر٦ذ فــي البجــي الخدخُــت طاث الهــبٛت الَٓ لــت مــا بطا جــضازل ٞحهــا اليؿــُج الٗمغاوــي، ؤ

ْ ٢ُاٖاث مخجاوؿت، ل ٖٓت مً البلضًاث، بلى مىا٤َ ؤ ْ مجم ْ ًخم ج٣ؿُم َظٍ البلضًت، ؤ ْ ٩ّل اظخماُٖت،  مجها وكاٍ مٗحن ؤ

ْالتــــي هخُـــغ١ لِـــا ب ْالخٗمحـــر، ل٨ـــً مــــا اؾـــخٗما٫ مدـــضص لـــؤلعى،  ٓظُهي للتهُئــــت  الخٟهــــُل ؤزىـــاء ٖغيـــىا إلاىهجُــــت اإلاسُـــِ الخـــ

خمـــــاص ٖلحهـــــا الخ٣ـــــا، فـــــي بٖـــــضاصا مسُُـــــاث قـــــٛل ألاعى، بدُـــــض ًدخـــــٓي  ٓ ؤن َـــــظٍ ال٣ُاٖـــــاث ًـــــخم الٖا ٢ُـــــإ ٧ـــــّل ًالخـــــٔ َـــــ

ْاث التهُئ ْالخ٩امل بحن ؤص  ت الٗمغاهُت. مخجاوـ ٖلى مسُِ لكٛل ألاعى زانا بّ، ألامغ الظي ًض٫ ٖلى الدؿلؿل 

اهُال٢ا مما ؾب٤، ْنلىا بلى اؾخسالم ظملت مـً ألاَـضاٝ، هـٔغ ؤجهـا . أهضاؾ اإلاسُِ الخىظُهي للتهُئت والخعمير:1.1.2 

ـــا ًســـــو الخدـــــضًاث اإلاؿـــــخ٣بلُت اإلاخٗل٣ـــــت باؾـــــخٗما٫  ْالخٗمحر.ٟٞـــــي مــ ٓظُهي للتهُئـــــت  ــــ ـــ٘ اإلاسُـــــِ الخـ ـــا ْيــ ـــً ؤظلِــ ؤؾاؾـــــُت مــ

ٓ بلى بعؾ ٖٓت مً البلضًاث، ألاعاضخي، ٞةن اإلاسُِ ًهب ْ في مجم اء هٓام زام بترقُض َظا الاؾخٗما٫ لؤلعاضخي في البلضًت ؤ

ْالض٢ـــت فـــي  َْـــظا مـــً زـــال٫ جد٣ُـــ٤ ال٨ٟـــاءة  ٓهُـــت اإلاخبٗـــت فـــي الخهـــضي لِـــظٍ الخدـــضًاث،  ْال٣اه مـــ٘ ْيـــ٘ ألاؾـــالُب الٗمغاهُـــت 

ْتهُئـــــت آٞـــــا١ الخٓؾـــــ٘ الخًـــــغي، ْ ٓاَغ الؿـــــلبُت اؾـــــخٛال٫ ألاعاضـــــخي،  ْالخطـــــخم الـــــخد٨م فـــــي الٓـــــ ٓاجي،  ٓع الٗكـــــ ، مشـــــل الخُـــــ

 الخًغي بإق٩الّ اإلاسخلٟت.

ٓاػن بـــحن الٗىانـــغ البُئُـــت  ٓ ب٢امـــت الخـــ ٫ٓ بلـــى جد٣ُـــ٤ الخىمُـــت اإلاؿـــخضامت، َـــ ٓزـــاة للمسُـــِ، ٢هـــض الٓنـــ ْمـــً ألاَـــضاٝ اإلاخ

ْطل٪ بخدضًض ألاعاضخي التي ًجب خماًتها زانت ألاعاضخي الٟالخُت ْاإلاىا٤َ الخؿاؾت بُئُ ْالٗمغاهُت،  ْاإلاغاعي ،  ا، ٧الٛاباث 

ٓاػن  ٓ اإلاخ ْجحرة الىم ت  ْبالك٩ل الظي ًاصي بلى يمان اؾخمغاٍع ت،  ٓا٢٘ ألازٍغ ْ الخٟاّ ٖلى اإلا ْاإلاىا٤َ الؿاخلُت،  ٓاخاث  ْال

ٓظُهي  ٓ ؤن ًهــبذ اإلاسُــِ الخــ ٖٓــت مــً البلــضًاث. ٦مــا وٗخ٣ــض ؤن مــً ألاَــضاٝ ال٨بــٔر ٦ــظل٪، َــ ْ مجم ْاإلاؿــخضام، للبلضًــت ؤ

ْالخٗ ْ الاهؼال٢ـاث ألاعيـُت، للتهُئت  ْالًُٟـاهاث  ٓاِٖـا، مشـل الـؼالػ٫  ٓظُت بإه ٓل ْالخ٨ى ٢ٓاًت مً ألازُاع الُبُُٗت  محر، ؤصاة لل

ٓاِٖا. ْالُا٢ت بإه ٢اث   ٦ْظا مىا٤َ اؾخٛال٫ اإلادْغ

، ٞــةن ا .ئظــغاءاث ئعــضاص واعخمــاص اإلاسُــِ الخــىظُهي للتهُئــت والخعميــر:  2. 1. 2  ْاث التهُئــت ألازــٔغ إلاسُــِ ٦ٛحــٍر مــً ؤص

ٓم  ْمـــــً زـــــال٫ اَالٖىـــــا ٖلـــــى اإلاغؾـــــ  ،٫ٓ ٓٞغ ٖـــــضة بظـــــغاءاث ختـــــى ًهـــــبذ ؾـــــاعي اإلاٟٗـــــ ْالخٗمحـــــر، ٌكـــــتٍر جـــــ ٓظُهي للتهُئـــــت  الخـــــ

ـــل  28اإلاـــــاعر فـــــي  177 – 91الخىُٟـــــظي ع٢ـــــم  ــ ـــر  1991ؤٍٞغ ْالخٗمحــ ٓظُهي للتهُئـــــت  ْالـــــظي ًدـــــضص بظـــــغاءاث بٖـــــضاص اإلاسُـــــِ الخـــــ

ٓزاث٤ اإلاخٗل٣ت بّ  ْمدخٔٓ ال ٓص ٖضة مغاخل عثِؿُت جخمشل ُٞما ًلي :1ْاإلاهاص٢ت ٖلُّ،  ْظ  ، ٞةهّ ًم٨ىىا اؾخيخاط 

ا باليؿــــبت ل –ؤ  ٍع ـــةن ٩ــــّل مغخلــــت اإلابــــاصعة بةٖــــضاص اإلاسُــــِ: بمــــا ؤن اإلاسُــــِ ٌٗخبــــر يــــْغ ٖٓــــت مــــً البلــــضًاث،  ٞـ ْ مجم بلضًــــت ؤ

ال  ْبٗـض اإلاـضا ٕ اإلاسُـِ،  ْ اإلاجـالـ الكـٗبُت البلضًـت هـي التـي جبـاصع ب٣ـغاع بٖـضاص مكـْغ الًــت اإلاجلــ ؤ ْالـي ال ث، ًيبغـي بقـٗاع 

ْػاعي،  ٓن ٢ــغاع  ٢ْــض ٩ًــ ٕ اإلاسُــِ،  ْص مكــْغ الجـي ًــخم ُٞــّ بُــان خــض ْع ٢ــغاع  ْعٍ َــظا ال٣ــغاع البلــضي، زــم نــض الـظي ٌٗخمــض بــض

ٓاخضة. الًت ال ْصٍ ال ْػث خض  بطا ججا

ـالن ٖـً اإلاكـاع٦ت فـي اإلاسُـِ بظبا -ب ٓن ؤلٖا ْالكغا٦ت في بهجاػ اإلاسُـِ:  ٩ًـ الث  ـا، باليؿـبت لجمُـ٘ الٟـاٖلحن مغخلت اإلاضا ٍع

ا  الن ٖىّ ازخُاٍع ٓن ؤلٖا ْالبىاء، بِىما ٩ً ت الخٗمحر  ْبةقغاٝ مضًٍغ ٓمُت  ْاإلااؾؿاث الٗم اث الخىُٟظًت  في بٖضاصٍ، مً اإلاضًٍغ

ْالجمُٗاث.  باليؿبت للمخٗاملحن الا٢خهاصًحن ْالاظخماُٖحن 

ٓم اإلاجلــــ الكـــٗبي البلـــضي، بازخُـــاع م٨خـــب للضعاؾـــاث ٢هـــض  بهجـــاػ اإلاسُـــِ، خُـــض ًجـــب ٖلـــى َـــظا اإلا٨خـــب اإلا٩لـــ٠، زـــم ٣ًـــ

ٓمُـــت. ٖىـــض الاهتهـــاء مـــً بهجـــاػ اإلاسُـــِ ،  التها مـــً َـــٝغ اإلاهـــالر الٗم ٓظحهـــاث التـــي جمـــذ مـــضا خبـــاع ظمُـــ٘ الخ ألازـــظ بٗـــحن الٖا

ْ جدٟٓـــــاتهم زـــــال٫ مـــــضة  ٓمُـــــت، إلبـــــضاء آعائهـــــم ؤ ٓمـــــا، زـــــم ًغؾـــــل اإلاسُـــــِ مـــــغة ؤزـــــٔغ للخد٣ُـــــ 60ًغؾـــــل بلـــــى اإلاهـــــالر الٗم ً ٤

ٓمي إلاضة  ٫ٓ ازخُاعاث َظا اإلاسُِ. 45الٗم ْالجمُٗاث خ ٓاَىحن  ٓما، خُض جازظ ُّٞ آعاء اإلا ً 
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ٓظـض زالزـت خــاالث –ظــ  َْىـا ج ٓهُـت ًجـب اإلاهــاص٢ت ٖلُـّ،   1مغخلـت اإلاهـاص٢ت ٖلـى اإلاسُـِ: ل٩ــي ًإزـظ اإلاسُـِ الهـبٛت ال٣اه

ٓالي، باليؿ ٓن ٞحها اإلاهاص٢ت ب٣غاع مً ال ْلى، ج٩ ٖٓت مً البلضًاث التي ٣ًل ٖضص ؾ٩اجها ًٖ هي : الخالت ألا ْ مجم بت للبلضًت ؤ

ْػعاء  200.000 ْ ٖـضة  ْػٍـغ الٓنـاًت طي الٗال٢ـت بمسُُـاث التهُئـت، ؤ ٓن اإلاهاص٢ت ب٣غاع مً  وؿمت، ؤما الخالت الشاهُت، ٞخ٩

ٖٓـــت مــً  ْ مجم َْـــظا باليؿــبت للبلــضًاث ؤ ْتهُئـــت ؤلا٢لــُم،  ْػٍــغ البِئــت   ْ ْ الٗمـــغان،  ٓػٍغ الؿــ٨ً  البلــضًاث التـــي ًٟــ١ٓ ٖـــضص ٧ــ

ٓن اإلاهــاص٢ت ٖلـى اإلاسُـِ ب٣ــغاع جىُٟـظي، مــً  ٣ٍْ500.000ـل ٖــً  200.000ؾـ٩اجها  ْؤزحــرا الخالـت الشالشـت، خُــض ج٩ـ وؿـمت، 

ٖٓت مً البلضًاث التي ١ًٟٓ ٖضص ؾ٩اجها  ْ مجم ْ الٗمغان، للبلضًاث ؤ  وؿمت. 500.000ْػٍغ الؿ٨ً 

ْمغا٢بــــت اإلاسُــــِ: جــــخ –ص      ْالخٗمحــــرمغخلــــت مغاظٗــــت  ٓظُهي للتهُئــــت  بطا خــــضر جطــــخم خًــــغي،   2م مغاظٗــــت اإلاسُــــِ الخــــ

ْ في خالت ٖضم مالثمت اإلاسُـِ لؤلْيـإ  بدُض ؤنبذ ُّٞ الٓيُٗت الٗامت للٗمغان، ج١ٟٓ ألاَضاٝ اإلاؿُغة في اإلاسُِ، ؤ

 الجضًضة في البلضًت.

ٓان اإلا ٦ْظا ألٖا ٧ْلذ لغثِـ البلضًت،  ٢ْذ مم٨ً.ؤما مغا٢بت جىُٟظ اإلاسُِ، ٣ٞض ؤ ٓها خُض جخم اإلاٗاًىاث في ؤي  لحن ٢اه َا  

بن مىهجُــت الٗمــل، ٢ــض جدبــاًً بــحن م٩اجــب الضعاؾــاث اإلاخسههــت فــي   .مىهجُت اإلاسُِ الخىظُهي للتهُئت والخعمير: 3.1.2 

٦ْٟــاءة الٗىانــغ التــي جدكــ٩ل مجهــا َــظٍ  ْالخُب٣ُــي  ًٍٓ الىٓــغي  ٍْغظــ٘ طلــ٪ بلــى ازــخالٝ الخ٩ــ اإلا٩اجــب مــً التهُئــت الٗمغاهُــت، 

. ــّ التهُئـــت الٗمغاهُــت مـــً ظِــت ؤزـــٔغ ْاإلاؿـــخمغ الــظي حٗٞغ ٓع الــضاثم  ْبلــى الخُـــ ْؤًــا ٧ــان ألامـــغ ٞةهــّ ًيبغـــي الخإ٦ُــض، ٖلـــى  ظِــت، 

ْزٍُٓ ٍٖغًت، جخًمجها  ٓاؾم مكتر٦ت  ٓص ٢ ْالخٗمحر.٧ّل ْظ ٓظُهي للتهُئت   صعاؾت إلهجاػ اإلاسُِ الخ

  ٓ ً، جــم خهــغ مىهجُــت للضعاؾــت،  3ظحهُــتْمــً زــال٫ جدلُلىــا للٗضًــض مــً اإلاسُُــاث الخ ْالخانــت بمىــا٤َ مسخلٟــت مــً الــَٓ

ْهي :  ْع عثِؿُت  ْعَا بلى زالزت مدا  ٢ؿمذ بض

ٍٓـت، خُـض ًـخم –ؤ  ْجدضًـض آٞا٢ِـا الخىم ٖٓـت البلـضًاث  ْ مجم ٓع ألا٫ْ:ٌٗخبر بمشابـت حصـخُو، للٓيـُٗت الخالُـت للبلضًـت ؤ اإلاد

خمــاص ٖلــى اإلاُُٗــاث  ٓع الٖا ْ فــي َــظا اإلادــ ٓظحهُــت الؿــاب٣ت  ْاإلاسُُــاث الخ صعاؾــت جمــذ ٖــً اإلاى٣ُــت، مــ٘ ألازــظ ٧ــّل ؤلاخهــاثُت 

ٓع جتر٦ـؼ ٖلـى جدلُـل الجاهـب  ٓمـا ٞـةن الضعاؾـت زـال٫ َـظا اإلادـ ْٖم ٕ البلضي ْؤلام٩اهُاث اإلاالُـت اإلاخاخـت،  خباع اإلاكْغ بٗحن الٖا

ٚغاُٞــت  ْالكــب٨ت الُِضْع ٢ٓ٘ ْالاهدــضاعاث  ٓٚغاُٞــت قــاملت مــً  ْاإلاىــارالُبُعــي إلاى٣ُــت الضعاؾــت، ٧ــاإلا .بيــاٞت بلــى صعاؾــت صًم

٦ْــظا الهجــغة. ْجغ٦ُــب ؾــ٩اوي،   ٓ ْهمــ ٓع  ٓم ؤؾاؾــا ٖلــى  جُــ ْاظخمــاعي ٣ًــ ٓع ٖلــى جدلُــل ا٢خهــاصي  ْفــي ألازحــر ٌٗخمــض َــظا اإلادــ

ْطلـــ٪ لخدضًــــض اخخُاظــــاث الؿـــ٩ان فــــي َـــظٍ اإلاج ْالؿــــ٨ً،  ْالكـــٛل  ٓمُــــت،  ـــالخجِحـــزاث الٗم  05االث، ٖلـــى اإلاــــضٔ ال٣هــــحر ؤي ـــ

ْاإلاخٓؾِ اإلا٣ضع ٓاث،  ْح بحن 10ب  ؾى ٍٓل الظي ًترا ْاإلاضٔ الُ ٓاث،   ؾىت. 15ْ20ؾى

ْْيـ٘ نـُٜ لآلٞـا١ -ب ـ٤ جدضًـض الا٢تراخـاث  ْطلـ٪ ٖـً ٍَغ ٓظحهاث الٗامـت للتهُئـت الٗمغاهُـت،  ٓع الشاوي:ًخم ُّٞ َغح الخ اإلاد

ٖٓـــت مـــً ا ْ مجم ٓعَـــا اإلاؿــخ٣بلُت الخانـــت بال٣ُاٖـــاث اإلابرمجـــت للخٗمحــر فـــي البلضًـــت ؤ ْجُ ْبُـــان بقـــ٩الُاتها الخالُـــت  لبلــضًاث، 

٦ْ ٫ بلُـــــّ اإلاجـــــا٫ البلـــــضي ٩ـــــّل اإلاؿـــــخ٣بلي.  صعاؾـــــت زانـــــت باآلٞـــــا١ اإلاؿـــــخ٣بلُت، ٞةهـــــّ ًخٗـــــحن ْيـــــ٘ ٖـــــضة ٞغيـــــُاث، إلاـــــا ؾـــــُْا

ٓع  ْ مــا ٌؿــمى فــي بٗــٌ اإلاسُُــاث بمخٛحــراث الخُــ ٓن الازخُــاع الجهــاجي variantes de développementمؿــخ٣بال، ؤ ، خُــض ٩ًــ

ْاخــض إلاخٛحــ ْطلــ٪ بىــاءر  ْاٖخمــاصا ٖلــى ألاَــضاٝ  ًسخــاع مــً َــٝغ البلضًــت.  ٖلــى ج٣ُــُم الؿــلبُاث ْؤلاًجابُــاث، لِــظٍ اإلاخٛحــراث، 

٦ْظا ت،  الجي للتهُئت ال٣ٍُغ ْاخخُاظـاث الؿـ٩ان، بيـاٞت بلـى الخ٩لٟـت  اإلادضصة في للمسُِ ال الخهاثو الُبُُٗت للمى٣ُت 

 ْ إل٢امت البجى الخدخُت  ْاؾخٗما٫ ٢ُاٖاث ألاعاضخي اإلاسخلٟت.اإلاالُت للخٗمحر  ْمضٔ الخجاوـ في جهي٠ُ   بغامج الخجِحزاث، 

ٖٓـــت مـــً البلـــضًاث،  -ظــــ ْ مجم ْالخانـــت بالبلضًـــت ؤ ٓابِ الخىُٓمُـــت للٗمـــغان،  ٓع، ًـــخم بُـــان الًـــ ٓع الشالـــض: فـــي َـــظا اإلادـــ اإلادـــ

ٓظب جىُٟــــظَا فــــي مى٣ُــــت الضعاؾــــت، ًــــخم ٞحهــــا ج ٓظحهُــــت ٌؿــــخ ٓاص ج ٓن فــــي قــــ٩ل مــــ ـــاص بدُــــض ج٩ــــ دضًــــض آظــــا٫ ؤلاهجــــاػ، ٖلــــى آلامـ
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ٍٓلت. ْ الُ ْ اإلاخٓؾُت  ْ ألاَضاٝ الخانـت ب ال٣هحرة  ٕٓ اليكاَاث،  ٓهـا ٩ـّل ْحُٗحن ه ْ مـا ٌؿـمى ٢اه ٞئـت مـً ٞئـاث ألاعاضـخي، ؤ

ُت  الخالُت: ٓ مبحن في الخٍغ ٣ِْٞا الخ٣ؿُم اإلاجالي للبلضًت، مشل ما َ ْالتي ًخم   بال٣ُاٖاث اإلاخجاوؿت، 

 
ْالخٗمحــر ٦مشــا٫ لخٓيــُذ ٓظُهي للتهُئــت  ُــت اإلاسُــِ الخــ ْالتــي   َــظٍ ال٣ُاٖــاث الخٗمحــر، اعجإًىــا ازخُــاع زٍغ لبلضًــت اإلاؿــُلت، 

ْهي: ٓص ؤعبٗت ٢ُاٖاث مخجاوؿت إلاجا٫ البلضًت  ْظ  جخًمً 

o ال٣ُاٖاث اإلاٗمغةS U )     Les secteurs urbanisés (   . 

o ال٣ُاٖاث اإلابرمجت للخٗمحر (S A U) Les secteurs à urbaniser  . 

o   ٢ُاٖاث الخٗمحر اإلاؿخ٣بلُتLes secteurs d„urbanisation        ( S U F  )  future  . 

o  ال٣ُاٖاث ٚحر ال٣ابلت للخٗمحرLes secteurs non urbanisables (S N U)  . 

ٓن ع٢ـم: ٧ـّل جم حٍٗغ٠ خُض  ْٞـ٤ ال٣ـاه ٓ مٓضـر  1990صٌؿـمبر 01اإلاـاعر فـي  29-90مجهـا،  ْالخٗمحـر، ٦مـا َـ ْاإلاخٗلـ٤ بالتهُئـت 

ٓاص  ٓالي. 232،ْ 221،ْ 21، ْ 20في اإلا  ٖلى الخ

ْمٗــــامالث قــــٛل ْ الخــــضماث ْالاعجٟا٢ــــاث،  ٓا٢ــــ٘ الخجِحــــزاث ال٨بــــٔر  ْم ٓاٖــــض البىــــاء  ٓع الشالــــض ٖلــــى ٢  ٦مــــا ًدخــــٓي َــــظا اإلادــــ

ٓابِ  ْمدخــٔٓ مسُــِ قــٛل ألاعى. بيــاٞت بلــى طلــ٪ ٞــةن الًــ ْالتــي ؾــيخُغ١ لِــا بالخٟهــُل ؤزىــاء ٖغيــىا إلاىهجُــت  ألاعى، 

ْمؿــخ٣لت بــظاتها، ج٣ــ٘ يــمً ٢ُاٖــاث ألاعاضــخي  ْ اؾــخصىاثُت لهــالر مىـا٤َ مُٗىــت  ٓاٖــض زانــت ؤ الخىُٓمُـت للٗمــغان، جًــم ٢

ٓظب خماًتهـا، ٧اإلاىـا٤َ  ْالتـي حؿـخ ْ في اإلاجا٫ البلضي،  ٓظُـت، ؤ ٓل ْالخ٨ى ْاإلاىـا٤َ اإلاٗغيـت لؤلزُـاع الُبُُٗـت  الخؿاؾـت بُئُـا 

ْ مىـا٤َ اليكـاٍ الخجـاعي )zones industrielles( ZIاإلاىا٤َ طاث اليكاٍ الخام مشل اإلاىا٤َ الهـىاُٖت )  ZAC)zones، ؤ

d„activité commerciale ( ْمىـا٤َ الخٓؾـ٘ الؿـُاحيZET )zones d„expansion touristiqueْا ت الجضًـضة ،  إلاىـا٤َ الخًـٍغ

(ZHUN )zones d„habitat urbain nouvellesَِْـظٍ اإلاىــا٤َ ألازحـرة، زانــت ٣ٞـ ْاإلاؿـمى بمسُــِ ،   بـاإلاسُِ ال٣ــضًم، 

ٓظّ.            الٗمغان اإلا
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ٓظُه. مدخىي اإلاسُِ الخىظُهي للتهُئت والخعمير:  4.1.2  ٕٓ بلى اإلال٠ الٗام للضعاؾت اإلاخٗل٣ت باإلاسُِ الخ ي للتهُئت بالغظ

ٓم الخىُٟـــــظي ع٢ـــــم: ْبلـــــى مـــــا ظـــــاء فـــــي اإلاغؾـــــ ـــاي  28، اإلاـــــاعر فـــــي 177-91ْالخٗمحـــــر،  اإلادـــــضص إلظـــــغاءاث بٖـــــضاص اإلاسُـــــِ  1991مــ

ٓزــاث٤ اإلاخٗل٣ــت بــّ ْمدخــٔٓ ال ْ اإلاهــاص٢ت ٖلُــّ،  ْالخٗمحــر  ٓظُهي للتهُئــت  ــغ  1الخــ ،ًخطــر لىــا ،ؤن َــظا اإلاسُــِ ًدخــٓي ٖلــى ج٣ٍغ

ـــ ٓظُهي لؤلْيــــإ الٗامــــت للبلضًـ ْاإلاؿــــخ٣بلُت جــــ ْآٞــــا١ الاخخُاظــــاث الخالُــــت  ٢ٓٗــــاث  ٖٓــــت مــــً البلــــضًاث، مــــ٘ جدضًــــض ج ْ مجم ت ؤ

ْجإزحراتهـــا ٖلـــى الؿـــ٩ان .٦مـــا ٌٗـــؼػ  ْاإلا٩ـــان ،  ْؤبٗاصَـــا فـــي الؼمـــان  ْؤٖمـــا٫ التهُئـــت الٗمغاهُـــت ، ْيـــبِ ؤَـــضاِٞا  ْبُـــان إلابـــاصت  ،

ْالخمشـــُالث البُاهُـــ ٓظُهي بٓؾـــاثل جٓيـــُدُت، ٧اإلخهـــاثُاث  ـــغ الخـــ ْالخـــغاثِ التـــي جسخلـــ٠ م٣اًِؿـــِا خؿـــب احؿـــإ الخ٣ٍغ ت، 

  01مى٣ُت الضعاؾت، خُض هظ٦غ مً ؤَم َظٍ الخغاٍ ما ًبِىّ الجض٫ْ الخالي ع٢م 

 أهم الخغاةِ اإلاؿخسضمت في اإلاسُِ الخىظُهي للتهُئت والخعمير01الجضٌو عكم: 

ٓم الخىُٟظي ع٢م:اٖخ باخضمً بهجاػ ال :اإلاهضع                             الؿاب٤ الظ٦غ 177-91ماصا ٖلى اإلاغؾ

 

 ؤمــا باللٛــت الٟغوؿــُت،   plan d„occupation du sols  Leْهــي ازخهــاعا لٗبــاعة   Pos (POSمسُِ قؼل ألاعى: ) . 2.2

تُٞضعى مسُِ قٛل ألاعى   ْ   Detail planباإلهجلحًز ْ  Land use planؤ ٓهُـت  ٓ ٖبـاعة ٖـً ؤصاة ٢اه َْ ـت ،  ج٣ىُـت، حٗـض بظباٍع

ْص٣ُ٢ــــت ، ْبهـــــٟت مٟهــــلت  ً، جــــضعؽ  ــــ٤ الخــــغاثِ طاث اإلا٣ـــــاًِـ ال٨بــــٔر ، مسخلـــــ٠  باليؿــــبت لجمُــــ٘ بلـــــضًاث الــــَٓ ٖـــــً ٍَغ
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ٓاهب التي جخًمجها اؾخٗماالث ألاعاضخي بالبلضًت ، مشـل مـا جٓضـخّ اإلاـاصة  ٓن  311الج اإلاخٗلـ٤ بالتهُئـت  29-90ع٢ـم :   مـً ال٣ـاه

 ْالخٗمحر. 

ُـــت الخانـــت ب٦مـــا جىـــضعط يـــم ْاإلادـــضصاث الٗمغاه ٓاٖـــض البىـــاء،  ْ ٢ُاٖـــاث ٩ـــّل ً َـــظٍ ألاصاة، جدضًـــض ٢ ٢ؿـــم مـــً ج٣ؿـــُماث ؤ

ْالخٗمحــر ) ٓظُهي للتهُئــت  َْــظا بمــا ًــخالءم مــ٘ مخُلبــاث الؿــ٩ان PDAUألاعاضــخي، التــي جــم جدضًــضَا مــً َــٝغ اإلاسُــِ الخــ  ،)

ْمً زــال٫ جدلُلىــا للٗضًــض مــً م ْجد٣ُــ٤ اإلاهــلخت الٗامــت. سُُــاث قــٛل ألاعى، ٞةهىــا الخٓىــا ؤن مى٣ُــت الضعاؾــت ْالبِئــت 

ْ ؤ٦ثـر، ٦مـا الخٓىـا ؤًًـا، ؤن مهـُلر  الًخـحن مدـاطًخحن ؤ ْ ؤ٦ثـر، يـمً  ْص بلـضًخحن ؤ ْاخض، ٢ض جًم ؤظؼاء مـً خـض إلاسُِ 

ٓابِ مسُـــِ ٧ـــّل قـــٛل ألاعى ٌكـــمل  ْمـــً الىاخُـــت اإلاُضاهُـــت، حٗخبـــر يـــ ْ ٚحـــر مؿـــخسضمت.  ٓاء ٧اهـــذ مؿـــخسضمت ؤ ألاعاضـــخي ؾـــ

ْبك٩ل قٛ ْالخٗمحر،  ٓظُهي للتهُئت  ل ألاعى، هي ألا٦ثر جإزحرا ْألابغػ جىُٟظا مً ٢بل الؿلُاث اإلادلُت، م٣اعهت باإلاسُِ الخ

ـت فـي الجؼاثـغ، ٞةهىـا وٗخ٣ـض  ْاث التهُئـت ال٣ٍُغ ٖام، ٞةن مسُِ قٛل ألاعى الظي ٌٗخبر بمشابت الخل٣ت ألازحرة فـي ؾلؿـلت ؤص

 ؤَضاِٞا مُضاهُا. ٧ّل التي جغج٨ؼ ٖلحها ظمُ٘ اإلاسُُاث الؿاب٣ت الظ٦غ، في جُب٤ُ  ؤهّ بظل٪ ٌك٩ل ال٣اٖضة الخىُٟظًت

، ل٨ىّ ؤنبذ 1990ْٖلى نُٗض آزغ، ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مسُِ قٛل ألاعى، لم ًخم اٖخماصٍ في الٟترة التي ؾب٣ذ ؾىت 

ْالخىٓـــُم الخًـــغي ل٣ ٖٓـــت مـــً ال٣ُاٖـــاث، ًمشـــل بٗـــضَا ًمشـــل اإلاغظـــ٘ ألاؾاســـخي للؿـــلُاث البلضًـــت، فـــي الدؿـــُحر  ْ إلاجم ُـــإ ؤ

ْطل٪ ٖلى اإلاضٔ ٓن مجها اإلاجا٫ البلضي ، ْح بحن  ألاعاضخي التي ًخ٩ ٓاث . 10بلى  5اإلاخٓؾِ الظي ًترا  ؾى

ٓن ع٢م  ب٣ا لل٣اه ْاٖخماص مسُِ قٛل ألاعى، هي  29– 90َْ ْالخٗمحر الؿاب٤ الظ٦غ، ٞةن بظغاءاث بٖضاص  اإلاخٗل٤ بالتهُئت 

ْالخٗمحر، ٚحر ؤجهما ًسخلٟان في مضة الخد٤ُ٣ هٟـ ؤلاظغاءاث الؿا ٓظُهي للتهُئت  ْاإلاُب٣ت في بٖضاص اإلاسُِ الخ ب٣ت الظ٦غ، 

ْالتـــي حؿـــخٛغ١  ٓمي،  ْ الاؾخ٣هـــاء الٗمـــ ْػ َـــظٍ اإلاـــضة  60ؤ ٓمـــا فـــي مسُـــِ قـــٛل ألاعى، بِىمـــا ال جخجـــا ٓمـــا فـــي اإلاسُـــِ  45ً ً

ْالخٗمحر، ؤما الخاالث التي ًم٨ً ٞحها  ٓظُهي للتهُئت  ٣ـت ص٣ُ٢ـت الخ ْمدـضصة بٍُغ مغاظٗت مسُِ قٛل ألاعى، ٞهي مخٗـضصة 

ْالخٗمحر.  ٓظُهي للتهُئت  ٓ ٖلُّ في مغاظٗت اإلاسُِ الخ  مما َ

ٓن .  أهضاؾ مسُِ قؼل ألاعى:1.2.2 ، 29-90بن مً الاؾخيخاظاث اإلاِمت، التي ًم٨ً ؤن هغ٦ؼ ٖلحها بٗض ٞدهىا ل٣اه

ْاإلاخمم لّ ع٢م  ٓن اإلاٗض٫  ٓم الخىُٟظيْاإلا 05 – 04ْال٣اه ٦ْظا اإلاغؾ ْالخٗمحر   الؿاب٣ان الظ٦غ،   خٗل٣ان بالتهُئت 

ْهي ٦ما ًلي:  1782-91ع٢م:   بإن مسُِ قٛل ألاعى حهضٝ بلى ؤلاظابت ٖلى ؤعبٗت ؤؾئلت عثِؿُت 

 ؟ ( ؤًً ًم٨ىىا ؤن هبجي في البلضًت1

 ( ماطا وؿخُُ٘ ؤن هبجي ) في البلضًت( ؟2

ٓابِ ًم٨ىىا 3 ٍ ْي ْالتهُئت الٗمغاهُت في البلضًت ؟( يمً ؤي قْغ ٓم بٗملُت البىاء،   ؤن ه٣

ا في البلضًت ؟4 ت التي ًم٨ىىا بهجاَػ ٕٓ الخجِحزاث الخًٍغ ٓ ه  ( ما َ

ْظٗلِــا جدىاؾــب مــ٘ اإلاهــلخت  ْمــً زــم ٞــةن مسُــِ قــٛل ألاعى، ٌؿــعى بلــى جىٓــُم ظمُــ٘ الخــضزالث الٗمغاهُــت فــي البلضًــت ، 

ْطلـــ٪ بمـــا ًيســـجم مـــ٘ خماًـــت اإلاهـــلخت الٗامـــت للبلضًـــت، خُـــض ٌؿـــمذ الخانـــت للؿـــ٩ان فـــي ْـــل اختـــرام ممخل٩ـــا ـــت،  تهم ال٣ٗاٍع

ٍ اإلادــضصة مــً َــٝغ  ْ الكــْغ ٓانــٟاث  ْاإلا ْص الهــُٜ  ْ ججؼثــت ألاعى، فــي خــض ْالِــضم  ٓام الخهــٝغ فــي ممخل٩ــاتهم ٦بىــاء  للخــ

ْ مل٨ُــت زانــت، ًخهــٝغ ٞحهــا نــاخب ْل٨ــً مسُــِ قــٛل ألاعى، ألن ألاعى فــي عؤًىــا، لِؿــذ مجــغص ٣ٖــاع ؤ ها ٦ُــ٠ مــا ٌكــاء، 

ٓاعثها ألاظُا٫. ْظّ اؾخسضاماتها بهٟتها مل٨ُت ٖامت جخ ٓابِ جخضزل في ؤ  َىا٥ ي

ٓابِ التـــي ًخُلـــب الالتـــزام بهـــا فـــي  بيــاٞت بلـــى جىٓـــُم الخـــضزالث الٗمغاهُـــت، ٞـــةن مسُـــِ قـــٛل ألاعى حهـــضٝ بلـــى جدضًـــض الًـــ

٘ ْألابيُــــت، بدُــــض جغاعــــي الا٢خهــــاص الخًــــغ  ٓا٢ــــ٘ اإلاكــــاَع ْالخٟــــاّ ٖلــــى البِئــــت ْألاعاضــــخي ازخُــــاع م ي فــــي اؾــــخسضام ألاعاضــــخي، 
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ـت مشـل مـا جٓضـخّ اإلاـاصة  ْاإلاٗـالم ألازٍغ ْالثـرْاث الُبُُٗـت،  ٓن ع٢ـم 1 02الٟالخُـت   2004ؤْث  14اإلاـاعر فـي  05-:04مـً ال٣ـاه

ٓن ع٢م: ْاإلاخمم ل٣اه ْالخٗمحر. 29-90اإلاٗض٫   اإلاخٗل٤ بالتهُئت 

ْة ٖلـــى طلـــ٪ ًبــــحن َـــظا اإلاسُـــِ، ٦ُ ْاعجباَِــــا ٖـــال ُٟــــت الخٗامـــل ٖمغاهُـــا مـــ٘ ٢ُــــ٘ ألاعاضـــخي اإلاسخلٟـــت، مــــً خُـــض الاؾـــخٗما٫ 

ْالخد٨م في الخٓؾ٘ اإلاؿخ٣بلي للٗمغان بما ًد٤٣ الخىاٚم بحن ألابيُت اإلاسخلٟت. ْعة،   بال٣ُ٘ اإلاجا

ْاإلامحـــزاث الغثِؿـــُت للكـــ٩ل الٗمغاوـــي، ٞـــةن اإلاسُـــِ حهـــضٝ بلـــى اإلا ٍ البىـــاء،  ٓاٖـــض ْقـــْغ داٞٓـــت ٖلـــى ْفـــي مـــا ًســـو ْيـــ٘ ٢

ت للبلضًت ، ٦ما ظاء في اإلااصة  ْالخًاٍع ٓن الؿاب٤ الظ٦غ. 052الخهٓنُاث اإلادلُت   مً ال٣اه

ْالخضماث الٗامت، اإلاخٗل٣ت ب ٕٓ الخجِحزاث  ٢ُإ مً ٢ُاٖاث ٩ّل ْفي ألازحر حهضٝ مسُِ قٛل ألاعى ٦ظل٪، بلى جدضًض ه

٦ْـــظا الاعجٟا٢ـــاث ٓ مدـــضص فـــي اإلاسُــــِ  ألاعاضـــخي،  َـــ ْالخٗمحـــر، بمــــا ًـــخالءم مـــ٘ مخُلبـــاث الؿــــ٩ان ، مشـــل مــــا  ٓظُهي للتهُئـــت  الخـــ

ْجد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت.  البلضًت ، 

ْالتي جخٗل٤ بضعاؾت . مىهجُت ومدخىي مسُِ قؼل ألاعى: 2.2.2  مً زال٫ جدلُلىا للٗضًض مً مسُُاث قٛل ألاعى، 

ٓم الخىُٟـظي ٦ْـظا اَالٖىـا ٖلـى اإلاغؾـ  ،ً اإلادـضص إلظــغاءاث  08/1991/ 28اإلاـاعر فـي  178-91 ع٢ـم 3مىـا٤َ مسخلٟـت مـً الـَٓ

ٓزـاث٤ اإلاخٗل٣ــت بهـا ، ٞةهـّ مـً الاؾــخيخاظاث اإلاِمـت التـي ًم٨ــً ؤن  ْمدخـٔٓ ال ْاإلاهــاص٢ت ٖلحهـا   بٖـضاص مسُُـاث قـٛل ألاعى 

ٓوي ، ًى٣ؿــم مــً الىاخُــت اإلاىهجُــت بلــى مدــ٧ــّل هغ٦ــؼ ٖلحهــا ، هــي ؤن  ٢ْــاه ٓعًٍ مسُــِ لكــٛل ألاعى ًدخــٓي ٖلــى ملــ٠ ج٣جــي 

ٓظـــب جُب٣ُِـــا فـــي  عثِؿـــحن ، ٓابِ الخىُٓمُـــت التـــي ًخ ـــغ الخمُِـــضي ، زـــم اؾـــخٗغاى مٟهـــل للًـــ ألا٫ْ : ًـــخم ُٞـــّ ج٣ـــضًم الخ٣ٍغ

ْزغاثِ جٓيُدُت. ْْزاث٤ بُاهُت،   مى٣ُت الضعاؾت .ؤما الشاوي: ُّٟٞ بُان إلاسُُاث 

 :  اإلادىع ألاٌو

غ، الخظ٦حر  -ؤ غ الخمُِضي: ًخم مً زال٫ َظا الخ٣ٍغ ْالخٗمحر )الخ٣ٍغ ٓظُهي للتهُئت  ٓظحهاث ألاؾاؾُت للمسُِ الخ ( PDAUبالخ

ـــغ الدصـــخُو  ْ ال٣ُــإ الـــظي ؾــِخم صعاؾـــخّ مــً َـــٝغ مسُــِ قـــٛل ألاعى، بدُــض ًدىـــا٫ْ ُٞــّ الخ٣ٍغ ْالخانــت باإلاى٣ُـــت ؤ

ت، ْالا٢خهــــــاصًت،  زــــــم ج٣ــــــضًغ آلاٞــــــا١ اإلاؿــــــخ٣بلُت للخىم ْالبكــــــٍغ ــــت الٗــــــام للٓيــــــُٗت الخالُــــــت ٧الضعاؾــــــت الُبُُٗــــــت،  ْالتهُئــ ــــت  ُــ

 الٗمغاهُت في البلضًت.

، ٓهــاث مسُــِ قــٛل ألاعى  ْبىــاء ٖلــى ماؾــب٤ ط٦ــٍغ ٓاٞــ٤ بــحن م٩ ْالخ ــغ، بزبــاث الاوســجام  ــغ َــظا الخ٣ٍغ ٞةهــّ ًيبغــي ٖىــض جدٍغ

ٓابِ التـي ًخًـمجها  ْالًـ ٓظحهاث  ْبحن الخ ْلـى، مـً اإلاغاص صعاؾخّ،  ْطلـ٪ خؿـب ال٣ٟـغة ألا ْالخٗمحـر  ٓظُهي للتهُئـت  اإلاسُـِ الخـ

ٓم ع٢م: 184صة اإلاا  الؿاب٤ الظ٦غ.  178-91للمغؾ

ٓابِ الخىُٓمُت إلاسُِ قٛل ألاعى:-ب  الً

ــــا، بدُــــض جــــخالءم مــــ٘  ٓاٖــــض البىــــاء الخانــــت بمى٣ُــــت الضعاؾــــت صْن ٚحَر ٢ْ ٓاهحن الٗمغاهُــــت  ٓابِ بمشابــــت ال٣ــــ حٗخبــــر َــــظٍ الًــــ

ت اإلاٟ ْالخٗمحر الؿـاٍع ٓاهحن التهُئت  بُٗتها اإلامحزة، في بَاع ٢ ْالخٗمحـر زهٓنُتها َْ ٓظُهي للتهُئـت  ْمدـضصاث اإلاسُـِ الخـ  ٫ٓ ٗـ

ٓم الؿاب٤. ٦18ما جٓضخّ ال٣ٟغة الشاهُت، مً اإلااصة   مً اإلاغؾ

ٓابِ الخىُٓمُت، جخمشـل فـي الخ٨ٟـل بخدضًـض ظمُـ٘ الخـاالث الٗامـت ْالاؾـخصىاثُت  ٫ٓ، ؤن مِمت َظٍ الً ْمما ج٣ضم ًم٨ً ال٣

ْص٣ُ٢ــت، بدُـــض  ٓعة مٟهــلت  ْبهـــ ٓهُــا (  ٢ْاه ْم٩اجــب الضعاؾـــاث ؤي )ج٣ىُــا  ْاإلااؾؿــاث الخىُٟظًـــت  ال جتــر٥ للؿـــلُاث اإلادلُــت 

ْججؼثــت ؤعاضــخي  ْجهــي٠ُ  ْالِــضم  ْالبىــاء  ْ حٗــاعى فــي ؤزــظ ظمُــ٘ ال٣ــغاعاث الخانــت بالخهــمُم  ٍْــل ؤ ْ جإ ْ ٚمــٓى ؤ سٛــغاث، ؤ

ْتهُئتها ٖمغاهُا.  اإلاى٣ُت 
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ْمدخٓي مسُُاث قٛل ألاعى، ٞةهىا ٓم الؿاب٤ الظ٦غ،  ٓاٖـض، جسـخو  ْبىاء ٖلى اإلاغؾ ْ ال٣ ٓابِ ؤ وؿخسلو ؤن َظٍ الً

ْهي ٦ما ًلي: ٓاهب عثِؿُت   بضعاؾت زمؿت ظ

 ( الخهي٠ُ الٗمغاوي الؾخسضاماث ألاعاضخي: 1

ْظِاث هٓغ مسخلٟت خُض ًِٓغ ٞحها صاثما الخ٣ضًغ «    ْاخض لخهي٠ُ اؾخسضاماث ألاعاضخي،ِٞىا٥  ٓطجي  ٓظض جهي٠ُ هم ال ً

ْبن اؾـخسضم اإلا ٓم الغ٢مـيالصخصخي للمهى٠ ،ختى  ٣ُُٞٓـا بـحن اإلاخُلبـاث    1»ِٟـ ٓن الخهـي٠ُ ج لـظا ًيبغـي فـي عؤًىـا ؤن    ٩ًـ

ْٖلُّ ٞةن  ٢ٓذ طاجّ جلبُت خاظُاث الؿ٩ان مً الؿ٨ً. ْالاخخُاظاث اإلاخىا٢ًت، ٧اخترام مخُلباث ألاعاضخي الؼعاُٖت،ْفي ال

ْاليكاَاث ا٩ّل مسُِ قٛل ألاعى ًدضص ب ٕٓ اليكاَاث الؿاثضة  ٓح، ه ْْي لتي ًخٓظب جضُٖمِا، بدُض جيسجم مـ٘ ص٢ت 

ٓمـــا بلــــى ؤعبٗـــت ٞئــــاث هي:ٞئــــت ألاعاضـــخي ٚحــــر ال٣ابلــــت  ْ اإلاؿـــخ٣بلُت إلاى٣ُــــت الضعاؾــــت التـــي ًــــخم جهــــيُِٟا ٖم الخهـــاثو الخالُــــت 

ْ ٞئت ألاعاضـخي اإلاٗمـغة ْ ٞئت ألاعاضخي اإلابرمجت للخٗمحر،  ٓظ للخٗمحر،  ْ ٞئـت ألاعاضـخي الخانـت بـالخٗمحر اإلاؿـخ٣بلي.٦ما ٌؿـخ ب ، 

ْالتـــــي ال جـــــخالءم مـــــ٘ الاؾـــــخسضام ألامشـــــا٫ ألعاضـــــخي مى٣ُـــــت  ٓعة  الخهـــــي٠ُ الٗمغاوـــــي لؤلعاضـــــخي، حُٗـــــحن ٞئـــــت اليكـــــاَاث اإلادًـــــ

ْالخٟاّ ٖلى البِئت،  ٓا٤ٞ م٘ مخُلباث ألامً الٗام  ْ ؤجها ال جخ ْعة، ؤ الضعاؾت، ٦ٗضم اعجباٍ َظٍ اليكاَاث م٘ ألابيُت اإلاجا

ْم٘ طاؾخٞمغ٦ؼ اإلاضًىت مشال ال ًيسجم م٘  ت، التـي جخُلـب سضامّ للميكأث الهىاُٖت.  ٍع ٓظض بٌٗ اليكاَاث الًْغ ل٪، ج

ً صازل الخجمٗاث الؿ٩اهُت، لظا ٞةجهـا حؿـدشجى  ٓػَ٘ البجًز ٓعتها، مشل مدُاث ج ْاؾخصىاثُت هٓغا لخُ َا زانت  ب٢امتها قْغ

ٓعة بضازل البلضًت .  مً ٞئت اليكاَاث اإلادً

ٍ الٗمغاهُت الؾخسضاماث ألا 2 ْل عاضخي: ( الكْغ ــــت،  ٓابِ الخىُٓمُــ ــــ ـــً الًــ ــ ـــــب مـ ـــــظا الجاهـ َـ ـــــضص  ـــــا٤َ ٩ــــــّل ًدـ ـــً اإلاىــ ــ ـــــت مـ مى٣ُـ

ٍ الالػمـــت ل٩ـــي جهـــبذ مجاالتهـــا مجـــاالث ٖمغاهُـــت ٢ابلـــت  ْ الىُا٢ـــاث التـــي ًخًـــمجها مسُـــِ قـــٛل ألاعى، الكـــْغ اإلاخجاوؿـــت ؤ

ٓا٣ٞـت الؾـخسضاماث ألاعاضـخي، ٧ـاإلامغ  ٍ الٗمغاهُـت اإلا ْ التهُئت، بدُـض جخًـمً الكـْغ ْؤن للبىاء ؤ ُـت  ْالُـغ١ الٟٖغ ْاإلاىاٞـظ  اث 

ْالتــي جـضزل يــمجها اإلاؿــاخاث  ْالهــٝغ الهـخي، ٦مــا جسهـو مؿــاخاث لليكــاَاث اإلاضمجـت،  جخهـل بكــب٩اث مُـاٍ الكــغب 

ْالٟغاٚــاث، مشــل مــا وؿخسلهــّ مــً ال٣ٟــغة الغابٗــت للمــاصة  ْمؿــاخاث اللٗــب  ٢ٓــ٠ الؿــُاعاث  ْمؿــاخاث ج مــً  18الخًــغاء 

ٓم الخىُٟظي ع٢م:  الؿاب٤ الظ٦غ. 178-91اإلاغؾ

ٍ زانــت، ًــخم جُب٣ُِـــا ٖلــى بٗــٌ البىاًــاث الٗمغاهُـــت ال٣اثمــت هٓــغا لخهٓنــُتها، مشـــل  ٓظــض َىـــا٥ قــْغ ْة ٖلــى طلــ٪ ج ٖــال

 ْ ٟــــت ٧األبيُــــت ال٣ضًمــــت ؤ ـــحن اإلايكــــأث اإلاسخل ـــل ال ًد٣ــــ٤ الخىــــاٚم بـ ـــا، بطا ٧ــــان َــــظا الٗمـ َـ ٍٓغ ْ بٖــــاصة جُ ِــــضم ؤ ـــ٘ ال ٓابِ مىـ يــــ

 البلضًت . الترازُت م٘ ألابيُت الخضًشت في

ٓانـٟاث  (اإلآاَغ الٗمغاهُت الؾخسضاماث ألاعاضخي: 3 ٓائهـا ٖلـى م ٓ اخخ ٓابِ الخىُٓمُت إلاسُِ قٛل ألاعى َ بن مً الً

ٓاص اإلاؿخسضمت ٦ْظا اإلا ْمؿخٔٓ الؿ٨ً ْألابيُت،  ْهمِ  ْالدك٨ُل الخاعجي،  ٓجي،  ٓل ٓعٞ خُض هظ٦غ مً  2جسو الخهمُم اإلا

ٓاٖض التي جسً٘  ٓانٟاث ،ال٣ ْ ما ًخهل بهـا ، َظٍ اإلا ٓمُت ؤ ٓا٢٘ اإلاباوي باليؿبت للُغ١ الٗم ْم ت ، لِا ججؼثت اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

ْص الٟانلت بحن اإلاباوي. ْ باليؿبت للخض ٤ ؤ ْاعجٟاٖاث اإلاباوي، باليؿبت بلى ٖغى الٍُغ ٍٓاث   ٦ْظا مؿخ

ٖٓــت  ــت، مجم ٓابِ اإلاٗماٍع مــً ؤؾــالُب الخهــمُم الخــاعجي  ًًــاٝ بلُــّ مدــضصاث اإلآِــغ الخــاعجي لؤلبيُــت، بط جــخد٨م فــي الًــ

ٓان اإلاسخاعة  ٓاظِاث ْألال ٕٓ ال ْه ٓإع  ْاؾخ٣امت الك ٓاص اإلاؿخسضمت،  ْاإلا  الخ. …ْهمِ البىاء 

(٦شاٞــــت قـــــٛل ألاعى: بن خؿـــــاب ٦شاٞـــــت قـــــٛل ألاعى ٌؿـــــاٖضها فـــــي ال٨كـــــ٠ ٖلـــــى جدضًـــــض ؤلام٩اهُـــــاث ْألاحجـــــام ال٣هـــــٔٓ 4

ْالتــي ًم٨ــً ؤن جخد ٘ الٗمغاهُــت اإلاسخلٟــت  ، ٞــةن ٦شاٞــت قــٛل ألاعى جِٓــغ لىــا  3ملِــا مى٣ُــت الضعاؾــتللمكــاَع ْبٗبــاعة ؤزــٔغ  ،
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ـــبت للمىــــا٤َ ال٣ابلــــت للخٗمحــــر، ٓظــــّ اإلاؿــــخ٣بلي للمضًىــــت باليؿـ ـــً اؾخسالنــــّ مــــً ال٣ٟــــغة الشالشــــت للمــــاصة  ال ـــً  18ْممــــا ًم٨ـ مـ

ٓم ٓاؾُت مٗاملحن ؤؾاؾُح 178-91اإلاغؾ  ن َما:الؿاب٤ الظ٦غ، ٞةن ماقغ ٦شاٞت قٛل ألاعى، ًدؿب ب

o مٗامــل قــٛل ألاعى (COS   )le coefficient d„occupation du sol : ًدؿــب مٗامــل قــٛل ألاعى بالٗال٢ــت ال٣اثمــت بــحن

ْؤزىـاء خؿـاب مؿـاخت ألاعى اإلابيُـت، ٞةهـّ ٌؿـدشجى  اإلاؿاخت اإلابيُت ل٣ُٗت ألاعى، ٖلى اإلاؿاخت ال٩لُت ل٣ُٗت ألاعى طاتها، 

ْالبىاًاث ٚحر اإلاُٛاة، ؤي ٌؿاْي خانل ٢ؿمت:اإلاؿاخاث ٚحر اإلاٗضة للؿ٧ّل مجها،   ،ً٨        

 مؿاخت ألاعى م٘ ما ًخهل بها مً بىاء

 .مؿاخت ٢ُٗت ألاعى

ْ ْج ْالخٗمحــر، ؤ ٍْدشىــا بطا ٧ــان مىسًٟــا لل٣ُــام بٗملُــت البىــاء  جــضع ؤلاقــاعة بلــى ؤن َــظا اإلاٗامــل، ًمشــل ماقــغا مِمــا، ًــضٞٗىا 

ْ الخض مً َظٍ الٗملُت.ًهبذ ٨ٖـ طل٪، ب  دُض ًمشل َظا اإلااقغ ْؾُلت للغصٕ ؤ

ٓابِ الخىُٓمُــــت، ؤن جدــــضص  ْ مغاظٗــــت مسُــــِ قــــٛل ألاعى، ًم٨ــــً للؿــــلُاث اإلادلُــــت يــــمً الًــــ لــــظا ٞةهــــّ ؤزىــــاء بٖــــضاص ؤ

٦ْظا الاؾخصىاءاث التي ٢ض جغص ٖلحها.  مؿب٣ا مٗامالث قٛل ألاعى، 

o مٗامـل مـا ًازــظ مـً ألاعى (CES )le coefficient d„emprise au sol:  ًدـضص َــظا اإلاٗامـل بالٗال٢ـت ال٣اثمــت بـحن اإلاؿــاخت

ٍٓـــت. ٍْم٨ـــً ؤن ًدؿـــب ٦ـــظل٪ باليؿـــبت اإلائ ْ صْن حُٗـــحن، ٖلـــى اإلاؿـــاخت ال٩لُـــت لـــىٟـ ٢ُٗـــت ألاعى،  اإلابيُـــت ل٣ُٗـــت ألاعى 

ْح مٗامل ما ًازظ مً ألاعى، بحن ال٣ُمخحن اإلا٣ضعجحن    .1ْ 0ًترا

ٓ بلؼام  .ّل ٧ْالِضٝ مىّ َ ٫ٓ البىاء اإلاغاص بهجاٍػ  مً لضًّ عزهت بالبىاء، ٖلى بوكاء مىا٤َ زًغاء خ

 

 

ٓوي، ٌؿخسضم فـي ظمُـ٘ الضعاؾـاث الٗمغاهُـت، زانـت 5 ٓهُت في اؾخسضاماث ألاعاضخي:الاعجٟا٢اث مهُلر ٢اه (الاعجٟا٢اث ال٣اه

ــــت، جدــــــض مــــــً  « يـــــمً مسُــــــِ قــــــٛل ألاعى، خُــــــض حٗـــــٝغ َــــــظٍ الاعجٟا٢ــــــاث بإجهــــــا  ٓص مُٗىــ ــــ ُـ ــــت  ٢ ْ التهُئــ ــــاء، ؤ ــــي البىــ ـــ٤ فــ الخــ

ت، بهضٝ الخٟاّ ٖلى ْ اؾخٛال٫ اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع ٓمي لؤلعى.  الٗمغاهُت، ؤ ْلٟاثضة الاؾخسضام الٗم ْمً 1  »ا إلاهلخت الٗامت، 

ُــّ الخــام بالؿــ٩ان  ْالتٞر ْ مخُلبــاث الىٓاٞــت  ٓهُــت ،اختــرام اإلاؿــخلؼماث ألامىُــت ، زــم ٞــةن مــً ؤَــضاٝ َــظٍ الاعجٟا٢ــاث ال٣اه

ت.،بي ْالخٟاّ ٖلى اإلاٗالم ألازٍغ ٓاعص الُبُُٗت   اٞت بلى نُاهت اإلا

ٓم بخهي٠ُ َظٍ الاعجٟا٢اث، بدُض   ْص مى٣ُت الضعاؾت، ٞةجها  بن مسُِ قٛل ألاعى ٣ً ْظضث بخضاَا يمً خض بطا ما 

ٓابِ الخىُٓمُت إلاسُِ قٛل ألاعى، التي ًجب مغاٖاتها.  جهبذ بظل٪ مً بحن الً

٫ٓ بظمــاال، ؤن  ْمىــا٤َ ٍْم٨ــً ال٣ــ ٓاظــض الش٨ىــاث،  ت ٦إعاضــخي ج ٓهُــت هــي: الاعجٟا٢ــاث الٗؿــ٨ٍغ ٓإ الاعجٟا٢ــاث ال٣اه مــً ؤَــم ؤهــ

ٓاوئ، زُـــٍٓ الؿـــ٨٪ الخضًضًـــت،  ٓاظـــض اإلاُـــاعاث، اإلاـــ ب الٗؿـــ٨غي، ْالاعجٟا٢ـــاث الخانـــت بالى٣ـــل الٗـــام مشـــل ؤعاضـــخي ج الخـــضٍع

ْ اعجٟا ْاإلاؿـاظض،  ت، ْالاعجٟا٢اث ال٣ُٗضًـت مشـل اإلا٣ـابغ  ع الُغ١ البًر ٓاِٖـا مـ٘ مغاٖـاة ؤعاضـخي مـْغ ٓػَـ٘ الُا٢ـت بإه ْج ٢ـاث ه٣ـل 

ْؤؾال٥ الاجهاالث. ْالٗالي  ْ الخٍُٓ ال٨ِغباثُت طاث الًِٛ اإلاخٓؾِ  ْ البتر٫ْ   ؤهابِب ه٣ل الٛاػ 

٦ْــظا الاعجٟا٢ــاث اإلاخٗل٣ــت بالخٟــا٧ّــّل  ًًــاٝ بلــى  ٓمُــت،  ْاإلاــؼا بــل الٗم ْاإلاٗــاصن   طلــ٪، الاعجٟا٢ــاث الخانــت بإعاضــخي اإلادــاظغ 

ْالكٍغِ الؿاخلي  ْالٛاباث  ٓاخاث  ْؤعاضخي ال ٓاعص الُبُُٗت ٦دماًت ألاعاضخي الؼعاُٖت  ت ْنُاهت اإلا ٖلى مىا٤َ اإلاٗالم ألازٍغ

ْصًت....الخ.  ْمهباث ألا

ٓص اإلادــىع الشــاوي:   ْظــ ٓابِ الخىُٓمُــت،  ْالًــ ــغ الخمُِــضي  ْمدخــٔٓ مسُــِ قــٛل ألاعى بيــاٞت بلــى الخ٣ٍغ جخًــمً مىهجُــت 

ْ الخغاثِ.ْزاث٤ بُاهُت، ٧  الخمشُالث البُاهُت ْؤلاخهاثُاث، 
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ٓم الخىُٟــظي ع٢ـــم  18ٞــةن مــا ٌؿـــخيخج مــً ال٣ٟـــغة الخامؿــت للمـــاصة   الؿــاب٤ الـــظ٦غ، بــإن َـــظٍ  178 – 91مــً اإلاغؾـــ

ْح بحن  ، جترا ٓاؾُت م٣اًِـ ٦بٔر ٤ جمشُلِا ب ْالض٢ت الخامت، ًٖ ٍَغ ٓح  ٓزاث٤ البُاهُت ًجب ؤن حؿخٓفي الٓي بلـى  1000/1ال

ٓن زغاثُِـا بم٣ُــاؽ 500/1 َْــظا  500/1، ؤمـا باليؿـبت لل٣ُاٖــاث اإلاٗمـغة، ِٞكـتٍر ؤن ج٩ــ ٢ٓـ٘،  ُــت اإلا ٣ٞـِ، باؾـخصىاء زٍغ

 ( 02مشل ما ًٓضخّ الجض٫ْ ع٢م )

اتها               02الجضٌو عكم:    زغاةِ مسُِ قؼل ألاعى ومدخٍى

 
 
 
 
 
 
 

ٓم الخىُٟظي ع٢م:اإلاهضع:   ، الؿاب٤ الظ٦غ.178-91مً بهجاػ الباخض اٖخماصا ٖلى اإلاغؾ

 

 زاجمـــــت:

ْلىا في ٓٚغاُٞت، خا ْالضًم الث الٗمغاهُت  ٓع ٖام للخد ْاٞ٘ الخىُٓم الٗمغاوي ، مً زال٫ ْي٘ جه  َظٍ اإلا٣الت ،جدلُل ص

ْاث ٖمغاهُت مخسههت،لا ٓاظِتها بإص عة م ِا البلضًاث في الجؼاثغ ،ْيْغ ْالخٗمحر  تي حٗٞغ ٓظُهي للتهُئت  جخمشل في اإلاسُِ الخ

ْمسُِ قٛل ألاعى.  ، 

ٓم ْفي مٗغى بدشىا، جم خهغ  ْبُان ؤَضاِٞا الاؾتراجُجُت آلاهُت مجها ٧ّل ؤَم اإلاٗاًحر التي اٖخمضها ٖلحها في جدضًض مِٟ مجها 

٦ْظا  ْاإلاسُُاث الجهاثُت،  ٘ الخمُِضًت  ٍٓاتها بٗض حصخُهىا ألَم اإلاكاَع ْمدخ ْمً زم اؾخسالم مىهجُتها  ْاإلاؿخ٣بلُت، 

ٓاهحن الخانت بالتهُئت الٗمغاهُت.  ال٣

٫ٓ بظما ْبٍْم٨ً ال٣ ٓخضة  ْاث التهُئت الٗمغاهُت، جدب٘ مىهجُت م خؿب ٩ّل ال، ؤهّ ؤزىاء ٖغيىا جم ال٨ك٠ ٖلى ؤن ؤص

 ٓ ٓص ؟ ما َ ٓظ ٫ْ ظمُِٗا ؤلاظابت ٖلى زالزت ؤؾئلت عثِؿُت هي:ما َٓ اإلا ْمضٔ احؿإ مى٣ُت صعاؾتها، خُض جدا م٣اًِؿِا 

ٓص ؟  بضءا بدصخُهِا الٗام لؤلْيإ الخا ٓص ؟ ما َٓ اإلايك ت، بٛغى بِْاع اإلا٣ٟ لُت، الُبُُٗت، ْالا٢خهاصًت ْ البكٍغ

٢ُْاؽ حجم الخضزالث التي  ْج٣ضًغ  ٢ٓاث،  ْاإلاٗ َٓاث الاؾدكغاٝ جخالءؤلام٩اهُاث  م م٘ مى٣ُت الضعاؾت، زم ْي٘ ؾِىاٍع

٣ت بال اإلاؿخ٣بلي للمجا٫. ٓابِ جىُٟظَا، مٞغ ٕ الخام بالتهُئت الٗمغاهُت ْي خغاثِ ْؤزحرا ج٣ضًم زُت جدلُلُت للمكْغ

 ْالبُاهاث الخٓيُدُت.
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ت ب ْحُٗحن اإلاِام اإلاىَٓ مجها، ٩ّل ٦ما ؤزاعث َظا اإلا٣الت، بق٩الُت الٗال٢ت الخ٩املُت التي جغبِ َظٍ اإلاسُُاث الاؾتراجُجُت، 

ْ حٗاعى في ؤزظ ال٣غاعاث الخانت  ٍْل ؤ ْ جإ ْ ٚمٓى ؤ ْاإلااؾؿاث الخىُٟظًت، ؤي سٛغاث ؤ بدُض ال جتر٥ للؿلُاث اإلادلُت، 

ْاث بضْن ٞٗالُت.ب ْبال ٞةجها ؾخهبذ ؤص  التهُئت الٗمغاهُت، 

 لخد٤ُ٣ طل٪ ٞةهىا ه٣ترح ما ًإحي:

ٝ الؿلُاث اإلادلُت ٖلى اخترام - باإلؾغإ في بًجاص اإلا٩ُاهؼماث الض٣ُ٢ت لخىُٟظَا  َظٍ اإلاسُُاث، ال٣ًاء ٖلى ْٖؼ

ٓهُت، مالُت، )ماؾؿاجُت، ت (. ٢اه  بكٍغ

ٓة ال٣اثمت - ٤ مغاٖاة الخهٓنُاث اإلامحزة ل الخ٣لُو مً الٟج ْاإلاماعؾاث في اإلاجا٫ الٗمغاوي، ًٖ ٍَغ ٩ّل بحن الؿُاؾاث 

ٓم الخىُٟظي ع٢م: ْطل٪ َب٣ا للمغؾ ت، ْ مضًىت مً اإلاضن الجؼاثٍغ  .271-14بِئت ؤ

ْجُب٤ُ الاؾتراجُجُاث الٗمغاهُت ،بةصماط الجامٗت في اإلادُِ ا - هت ْالابخ٩اع في بهجاػ  خماص ٖلى اإلاْغ ْٖضم الاوٛال١ الٖا إلادلي،

ٓالب ظاَؼة ًخم وسخِا مً الخاعط.  في ٢

ْع  - ْاإلاخل٣ي  بلى ص ْع اإلاخٟغط  ٓاًَ مً ص ْبٖالم الؿ٩ان بما ًدهل في مدُُِم الٗمغاوي، لىى٣ل اإلا جُٟٗل  مبضؤ اإلاكاع٦ت 

.٪ ْالكٍغ  اإلاؿاَم 

ْالخٗمحر، إلاى٘ ا - ْمسُُاث التهُئت  ٍٓت.الخيؿ٤ُ بحن البرامج اإلادلُت للخىمُت   لخٗاعى في ؤزظ ال٣غاعاث الخىم

ْظضها ؤن ظمُ٘ - ْ مً الىاخُت الك٩لُت ،  ٘ الٗمغاهُت في ألازحر  ْ اإلاكاَع ٓ  الضعاؾاث  مدغع باللٛت الٟغوؿُت ٣ِٞ، خبظ ل

٣ذ بملخو باللٛت الٗغبُت،  ختى هدُذ  للجمُ٘ الٟغنت الؾدُٗابها. ؤٞع

 اإلاغاظــــــــــــــــــــــــــــــع:
1-Lazzari, Y. Les indicateurs territoriaux de développent durable, Questionnements et expériences, L„Harmattan, Paris, 89 

ٖٓاث الجامُٗت، الجؼاثغ، ؾىت -2 ٓان اإلاُب ْالتهُئت الٗمغاهُت في الجؼاثغ،صً  . 92، م 2000ـ بكحر الخجاوي: الخدًغ 

L„Agerie 2020, Alger,2003, p134. 3 -M AT E , Aménager 

ضة الغؾمُت ط ط ص ف، الٗضص  -4 ٓن ع٢م: 52الجٍغ  .1652اإلاخٗل٤ بالتهُئت الٗمغاهُت م  1990صٌؿمبر  01اإلااعر في  29-90، ال٣اه
ْاليكغ، ال٣اَغة، مهغ، ؾىت  -5 ْالضعاؾاث اإلاُضاهُت ، الٗغبُت للُباٖت   .120، م 2002ٖلي الخُضعي:الخهمُم الخًغي، ال٩ُِل 
ضة الغؾمُت ط ط ص ف، الٗضص ا - 6 ٓن ع٢م 51لجٍغ ٓن ػ٢م2004ؤْث  14اإلااعر في  05-04، ال٣اه ٍْخمم ال٣اه  01اإلااعر في  29-90، الظي ٌٗض٫ 

 .5-4ْاإلاخٗل٤ بالتهُئت الٗمغاهُت ، م  1990صٌؿمبر 
ضة الغؾمُت ط ط ص ف، الٗضص  -7 ٓم الخىُٟظي ع٢م: 26الجٍغ اإلادضص إلظغاءاث بٖضاص اإلاسُِ  1991ماي  28، اإلااعر في 177-91، اإلاغؾ

ٓزاث٤ اإلاخٗل٣ت بّ، م  ْمدخٔٓ ال ْ اإلاهاص٢ت ٖلُّ،  ْالخٗمحر   .974الخٓظُهي للتهُئت 
ضة الغؾمُت ط ط ص ف ،الٗضص  -8 ٓن ع٢م: 27، اإلااصة   1655،م 52الجٍغ  الؿاب٤ الظ٦غ.  29-90مً ال٣اه
ٓن ع٢م 28خؿب ما ظاء في اإلااصة  -9 ْاإلا29-90مً ال٣اه ٓن ع٢م 73اصة ،   الؿاب٣ان الظ٦غ. 05-04مً ال٣اه

10  -Centre d„études et de réalisation en urbanisme, URBTIA unité de la wilaya de Laghouat, PDAU de la commune de Laghouat, 

édition finale, Laghouat, 2004, p02-14. 

      -CNERU,PDAU d'Alger, rapport d'orientation, Alger, 1991, p01-17. 
ْمؿـاخاث ٞانـلت مـا ٧ّل :حكمل ال٣ُاٖاث اإلاٗمغة، 20اإلااصة  -11 ْبن ٧اهذ ٚحر مجِؼة بجمُ٘ التهُئاث التي حكٛل بىاًاث مجخمٗـت،  ألاعضخي ختى 

ْالٛابــاث  ْ الٟســخاث الخــغة  ْالخــضاث٤  ٓ ٚحــر مبيُــت، ٧اإلاؿــاخاث الخًــغاء  ْلــ ْ اليكــاَاث،  ٓطاث الخجِحــزاث  ْمؿــخد ت اإلآظِــت بلــى بُجهــا،  الخًــٍغ

ْبنالخِا ْخماًتها.   ٓاظب ججضًضَا   زضمت َظٍ البىاًاث اإلاخجمٗت، ٦ما حكمل ال٣ُاٖاث اإلاٗمغة ؤًًا ألاظؼاء مً اإلاى٣ُت ال

ٓاث، خؿـــب 21اإلاـــاصة  -12 ْاإلاخٓؾـــِ ؤٞـــا١ ٖكـــغ ؾـــى : حكـــمل ال٣ُاٖـــاث اإلابرمجـــت للخٗمحـــر، ال٣ُاٖـــاث اإلاسههـــت للخٗمحـــر ٖلـــى ألامـــضًً ال٣هـــحر 

ْالخٗمحر.ظض ْلُاث اإلاىهٓم ٖلحها في اإلاسُِ الخٓظُهي للتهُئت   ٫ْ مً ألا
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ً ؾىت، خؿب آلاظا٫ اإلاىهٓم 22اإلااصة  -13 : حكمل ٢ُاٖاث الخٗمحر اإلاؿخ٣بلُت، ألاعاضخي اإلاسههت للخٗمحر ٖلى اإلاضٔ البُٗض، في ؤٞا١ ٖكٍغ

ْالخٗمحر.  ٖلحها في اإلاسُِ الخٓظُهي للتهُئت 

ْبيؿـب جـخالءم مـ٘ : ال٣ُا23ا إلااصة -14 ٓن خ٣ـ١ٓ البىـاء مىهٓنـا ٖلحهـا مدـضصة بض٢ـت،  ٖاث ٚحر ال٣ابلت للخٗمحر، هي ال٣ُاٖاث التي ًم٨ً ؤن ج٩

 الا٢خهاص الٗام إلاىا٤َ َظٍ ال٣ُاٖاث.
ـــضة الغؾــــمُت ط ط ص ف، الٗــــضص  -15 ٓم الخىُٟـــظي ع٢ــــم:    ،26الجٍغ اص اإلاسُــــِ اإلادــــضص إلظــــغاءاث بٖــــض 1991مـــاي  28، اإلاــــاعر فــــي 177-91اإلاغؾــــ

ٓزاث٤ اإلاخٗل٣ت بّ، م ْمدخٔٓ ال ْ اإلاهاص٢ت ٖلُّ،  ْالخٗمحر   .974الخٓظُهي للتهُئت 
ْالبىاء.31اإلااصة  - 16 ْالخٗمحر، خ١ٓ٣ اؾخسضام ألاعاضخي   :ًدضص مسُِ قٛل ألاعى بالخٟهُل، في بَاع اإلاسُِ الخٓظُهي للتهُئت 
ــضة الغؾــمُت ط ط ص ف، الٗــضص  -17 ٓم الخى ، 26الجٍغ ًدــضص بظــغاءاث بٖــضاص مسُُــاث قــٛل  1991مــاي  28اإلاــاعر فــي 178-91ُٟــظي ع٢ــم:اإلاغؾــ

ٓزاث٤ اإلاخٗل٣ت بها، م ْمدخٔٓ ال ْاإلاهاص٢ت ٖلحها   .978ألاعى 
ٓن ٢ابلت للبىاء بال ال٣ُ٘ ألاعيُت التـي:02اإلااصة  -18 ٓن ال٣ُـ٘ صازـل ألاظـؼاء اإلاٗمـغة للبلضًـت  -: ال ج٩ ٓن ج –جغاعـي الا٢خهـاص الخًـغي ٖىـضما ج٩ـ ٩ـ

ٓصة ٖلـى ؤعاى ٞالخُـت  ٓن مٓظـ ْص اإلاالثمت م٘ ال٣ابلُت لالؾـخٛالالث الٟالخُـت ٖىـضما ج٩ـ ْص اإلاخالثمـت مـ٘ ؤَـضاٝ اإلاداٞٓـت  –في الخض ٓن فـي الخـض ج٩ـ

ٓا٢٘ َبُُٗت  ٓصة في م ٓن مٓظ ٓاػهاث البُئُت ٖىضما ج٩ ْالش٣اٞ –ٖلى الخ ت  عة خماًت اإلاٗالم ألازٍغ ْص اإلاخالثمت م٘ يْغ ٓن في الخض ٓن ٚحر  –ُت ج٩ ج٩

ٓلٓظُت. ْ الخ٨ى ٓاعر الُبُُٗت   مٗغيت مباقغة لؤلزُاع الىاججت ًٖ ال٩
ٓان 05اإلاــاصة  - 19 ْ ألالــ ٓاص البىــاء  ٦ْــظا مــ ٓاظِــاث  ٕٓ ال ْهــ ْجىُٓمــّ ْحجمــّ   ٕ ٢ٓــ٘ اإلاكــْغ ْْزــاث٤ جبــحن م ٕ اإلاٗمــاعي ٖلــى جهــامُم  : ًدخــٓي اإلاكــْغ

ت ل ْالخًاٍع  لمجخم٘ الجؼاثغي.اإلاسخاعة التي جبرػا لخهٓنُاث اإلادلُت 
ضة الغؾمُت ط ح ص ف، الٗضص  -20 ٓم الخىُٟظي ع٢م: 981،م 26الجٍغ  الؿاب٤ الظ٦غ. 178-91،اإلاغؾ
ٓ مـــا ًلـــي:18اإلاـــاصة  -21 ٓام مسُـــِ قـــٛل ألاعى َـــ الثدـــت جىٓـــُم جخًـــمً:ؤ(مظ٦غة ج٣ـــضًم ًشبـــذ ٞحهـــا جـــالئم ؤخ٩ـــام مسُـــِ قـــٛل ألاعى مـــ٘ -٢:1ـــ

ْالخ ٓاٖـض التـي جدـضص ؤخ٩ام اإلاسُِ الخٓظُهي للتهُئت  ْ البلضًاث اإلاٗىُت جبٗا آلٞـا١ جىمُتهـا. ب( ظاهـب ال٣ ٦ْظل٪ البرهامج اإلاٗخمض للبلضًت ؤ ٗمحر، 

 ْزاث٤ بُاهُت-2مى٣ُت مخجاوؿت.٩ّل ل
ْ اؾـخسضام ألاعاضـخي ،صاع ال٨ٟـ -22 ْاإلاـىهج ، مـ٘ همـاطط صعاؾـُت للتربـت  ٓع  ْالخُـ ٓن  غ الٗغبي،ال٣ـاَغة ٖلي ٖلـي  البىـا : الجٛغاُٞـا الخُب٣ُُـت ، اإلاًـم

 .160، م2003،مهغ ؾىت 
 . 121ٖلي الخُضعي :اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،م  -23

24-  Vedrine , H . Mieux aménager sa ville, E moniteur, Paris, 1979, p31 
٘ الجؼاثغي ،٢هغ ال٨خاب ،البلُضة، الجؼاثغ ،ؾىت -25 ٓهُت في الدكَغ  .250،م  1998ببدؿام ال٣غام :اإلاهُلخاث ال٣اه

ـــضة الغؾـــمُت ط ط ص ف، الٗـــضص -26 ٓم الخىُٟـــظي ع٢ـــم: ،06الجٍغ ـــت  2014ُٟٞـــغي  01اإلاـــاعر فـــي 27-14اإلاغؾـــ ْاإلاٗماٍع ٓانـــٟاث الٗمغاهُـــت  ًدـــضص اإلا

الًاث الجىٓب، م  .03ْالخ٣ىُت اإلاُب٣ت ٖلى البىاًاث في 
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