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  اءــــــدع
 إله إال هو املتصرف يف امللك احلمد هللا الذي ال"  

  ." امللكوت الباقي الذي ال يفىن وال ميوتو
أسالك أن جتعل النور يف بصري و اإلخالص يف عملي  "  

و النهار ما أبقيتين    الشكر يف قليب وذكرك يف لساين بالليلو
  ." العاملني رب اهللا ياي

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  انـــوعرفر ــشك
  

  .حنمد اهللا و نستعينه على كل شيء

عليــوش األســتاذ املشــرف  إلـــىو التقــدير  االمتنــانخبــالص  أتقــدم
جـل اإلشـراف   أعلـى الوقـت الـثمني الـذي خصصـه مـن        قربوع كمـال 

على هذه املـذكرة، و قبولـه متابعـة خطـوات البحـث بكـل جديـة و صـرب         
  .وتضحية و تقدمي املعلومات القيمة

و إىل األسـتاذين موسـى زهيـة رئيسـا و زغـداوي حممـد عضـوا علــى        
املــذكرة و خــالص الشــكر هلــم  خــالص جهــدهم املبــذول يف قــراءة هــذه

  .جل مناقشتهاألسعيهم من 

إىل مجيع أسـاتذة كليـة احلقـوق و مـوظفي مصـلحة الدراسـات العليـا        
  .زواغي سليمانو و عمال مكتبة احلقوق 

  
  

  

  

  

  

  



  

  داءـــــــــــــــاإلھــــــ

  

ـ  ين الصـمود و حتـدي الصـعاب إىل رمـز احلـب و العطـاء       تإىل من علم
  .أمي احلبيبة

ــيء    ــنري دريب و تض ــيت ت ــمعة ال ــها الش ــا يل و جعل ــال اهللا عمره أط
  .سمع بنجاحيتطريقي و تزداد توهجا يوم 

  .وأسكنه جنة النعيم إنشاء اهللا إىل فيض العطف واحلنان أيب العزيز رمحه اهللا
 علـي، بشـري، عبـد احلميـد، عبـد احلـق و زوجـام         :إىل مجيع إخـويت 

  .و أوالدهم صغريا و كبريا
ــوا ــع أخ ــم   :يتإىل مجي ــة و أزواجه ــة، فهيم ــعودة ، حليم ــة، مس    ربيع

  .ةىل أخيت قمرإو أوالدهم 
  إىل مجيع زمالئي و زمياليت يف دراسات ما بعد التدرج

  إىل مجيع صديقايت
و إخراجهـا يف أحسـن   يف كتابـة هـذه املـذكرة    إىل مجيع مـن سـاعدين   

  ".مسري كحل الراس" وخاصة  من قريب أو بعيدحلة 
  .هلم مين كل التحية و االحترام

  "  إىل من ال أنكر فضله علي وطين اجلـــزائر"  

  

  نسيمة



  

  ائمة املختصراتـــــق
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  :دمةمق  
 وعرفـت  مراحـل  بعدة ترم وإمنا الساعة، وليدة ليست احلضري اال يف التطورات إن

شكل على العموم عدم اسـتقرار   حيثمن التحوالت اجلذرية اليت مست الناحية القانونية، العديد
يـة العمرانيـة يف املـدن    وطنية للتنم إستراتيجيةالقوانني املتعلقة باال احلضري، وعدم وضوح 

   .)1(جمالية وبيئية وركود قانوين يف العشرية األوىل من اإلستقالل  ختالالتإ، اجلزائرية
ية على معاجلة القضايا السياسية و اإلجتماعية و اإلقتصـادية  تهتمام الدولة الفإ انصبفيما 

باملدينة وتتحكم يف العمران، واستمر العمل بالتايل مل يكن هناك جمال لرسم سياسة عمرانية ترقى و
املعـروف بالقـانون العـام     1958ستعمار الفرنسي ممثلة يف قانون بالتشريعات املوروثة عن اال
ستراتيجية التعمري يف ، و الذي كان املصدر األساسي إل1960زائر عام للتعمري، الذي طبق يف اجل

الـذي حـدد دور    ،املتعلـق بالبلديـة   1967قانون إىل غاية صدور ل هذه املرحلةخالاجلزائر 
يف  وتسيري وختطيط املدن ،وعمل علـى إشـراكها   وصالحيات اجلماعات احمللية يف ميدان التعمري

لـى  مع حـرص الدولـة ع   ، واالستفادة من برامج التجهيز احمللي تصميم املخطط الوطين للتنمية
  .)2(1973ورة تدرجيية، إىل أن انتهى العمل به رمسيا عام بقة نصوصه مع األوضاع الوطنية بصمطا

لتكفل بسياسة املدينة و العمران ، و مشاكل اال احلضري  بصدور لالدولة  توج مسعىو 
ة يف تاريخ التشريع اجلزائري ، حيث كانـت األحكـام   مرقانون خاص بالتهيئة و التعمري ألول 

موزعة على عدد كبري من القـوانني املتفرقـة   ،اخلاصة بتخطيط املدن و تطوير العمران و توجيهه 
 وقانون األمالك الوطنيـة  ، 1974لعام قانون االحتياطات العقاريةو 1990عام كقانون البلدية 

  .)3(عطاء وجهة أساسية لتنظيم العمران و توجيه منو املدن و التحكم يف العقارإل 1990لعام 

                                                             
املستعمر كما هيمنت  ت اجلزائر تنظيم عمراين لإلقليم خمتلط من املدن ذات الطابع العمراين األوريب و التجمعات السكانية اليت أقامهاـورث)1(

 .إنتاج اال احلضري، اتمع، كانت الفاعل الرئيسي يف  داقتصالعمران ، املدينة، االالدولة على كل شيء 
 .34 ج عدد.ج.ر.ج املتضمن قانون البلدية 1967 أفريل 25ؤرخ يفم 31/67 رقم قانونال أنظر،) 2(
  .  49  عدد ج.ج.ر.ج واملتمم املعدلاملتضمن التوجيه العقاري  1990نوفمرب 18مؤرخ يف  90/25نظر، القانون رقم أ)3(
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سـتمرار يف  حالت دون اال تدة اليت عاشتها البالد أفرزت تعقيدااغري أن األزمة األمنية احل
جنر ا ،تتأخر يف الصدور اخلاصة بالتعمريمما جعل بعض القوانني ،تطبيق السياسات احلضرية اجلديدة 

ك املشرع اجلزائري الوضع بتوسيع دائرة اهتماماته بكل ار، أين تد1998فراغ تشريعي حىت عنه 
مبـادئ التنميـة    ما خيص السياسة احلضرية من تنظيم و يئة و تسيري األقاليم الوطنية يف ظـل 

، و كل ما له عالقة باملدينة و العمران بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كالقانون املتعلـق  )1(املستدامة
  . )2(بالبيئة

يف نسبته خاصة يف املدن  ارتفاعاعن النمو احلضري الذي يعرف  بعدينكون نو حىت ال 
، مزودة )3(توجيهه لفك اخلناق عن طريق إنشاء جتمعات حضرية جديدة األمر ستدعىاالكربى ، 

اليت مبختلف التجهيزات و املرافق العمومية ـ إنشاء وسط حضري متكامل من مجيع النواحي ـ  
فعلي يف الوسط احلضري ، لكن يف الواقع األمور خمتلفة يف التحكم ال يةنبإمكا  توحي يف ظاهرها

الدولة  خاصة باملدينة و العمران باعتبارها مرآة عاكسة لدرجة تطورظل غياب سياسة حضرية 
  . )4(ورقيها

تسيري املدينة و التحكم يف العمران  خاصة ب املؤكد أن التفكري اجلدي لتصور سياسة ومن 
، الذي أسس ألول مرة سياسة  )5(2006نة لسنة يبصدور القانون التوجيهي للمد اظهرت بوادره

د على التسيري يأكالتالعاملية للحكم الراشد ، و ئخاصة باملدينة وذلك بإدراجها ضمن املباد
ني واملواطنني و اتمع ل الفاعلك الدميقراطي للمدينة بتجسيد الالمركزية يف صناعة القرار بإشراك

و هو ما  ،د أهدافها و إطارها و أدواايدحتومسارها   رسم من خالهلا للدولة و مما يسمح ،املدين

                                                             
 . 77 عدد ج.رج.املتضمن القانون املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ج 2001ديسمرب 12مؤرخ يف 01/20 نظر ، القانون رقمأ  )1( 
 . 43 عدد ج .رج.طار التنمية املستدامة جمتعلق حبماية البيئة يف إ 2003ة جويلي 19مؤرخ يف  03/10  نظر، القانون رقمأ )2( 
 . 34  عدد  ج.ج.ر.متعلق بشروط إنشاء املدن اجلديدة و يئتها ج 2002ماي  08مؤرخ يف  02/08 نظر، القانون  رقمأ )3( 
   اجلزائر ، سنة  ،ر و التوزيع ، عني مليلة شدار اهلدى للطباعة و الن،" قواعد التهيئة و التعمري وفق التشريع اجلزائري "  :)نورة(منصوري  )4( 

 . 76ص،2010
 .15 ج عدد.ج.ر.للمدينة ج القانون التوجيهي يتضمن 2006فيفري20مؤرخ يف  06/06القانون رقم  ،نظرأ  )5( 
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تنميته ومت تكريسه يف ظل القانون التوجيهي للمدينة و تأكيده يف ظل املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 
  .املستدامة
 06/06ون التوجيهي للمدينةلقانلجند أن املشرع اجلزائري يف تبنيه ستنادا ملا سبق ذكره،او 

آلليات اليت مبوجبها تتحقق للمدينة القوانني السابقة،حدد ا على غرار11/10وتعديل قانون البلدية
وهذا متاشيا مع املستجدات اليت البلدية التنمية املستدامة والتنمية احمللية بصفة خاصة،وعلى رأسها 

يف وضعية حرجة  ،قانونا تسيري املدينة ،األمر الذي جيعل البلدية اليت يقع على عاتقهايفرضها الواقع 
اليت تعاين  باحملدودية يف غالب األحيان خاصة يف البلدياتبني متغريين أوهلما إمكانيات مالية تتسم 

    .صالحيات واسعة حددها القانونثانيهما العجز ،و
للمسامهة أمهية كبرية كونه يكتسي ،الذي سنعاجله املوضوع أمهية يف أمهية الدراسة وتتجلى

، و منرب إلرساء التهيئة العمرانية منتبارها جزء اليت تناولت العمران و املدينة باعيف إثراء األحباث 
خاصة و أن معظم الدراسات اليت أجريت من قبل ،ال بدعائم خريطة التسيري احمللي يف اجلزائر مستق

عملية فقد أما من الناحية ال، نصبت على اجلانب التقين هذا من الناحية النظريةااملهتمني ذا اال  
مهتم باال العمراين و تسيري وكل باحث   دىتكتسي دورا كبريا ل،تكون دراسة هذا املوضوع 

، و على هذا تنميته املستدامةوهيئة اإلقليم  املدينة يف إطار استكمال املنظومة التشريعية املتعلقة بت
اإلطار احلضري  يف جتديد اآلليات اليت تساهم  األساس فإن البحث يتطلب دراسة ملختلف

دون ذلك،األمر الذي جعل هذا املوضوع  يف املدينة واملعوقات اليت حتول صالح التسيري واإلدارةإو
  .مجيع الباحثني حيظى باهتمام

  :اإلشكالية التاليةوهو الذي كان حمل طرح 
      ؟إىل أي مدى ساهم القانون يف رسم سياسة املدينة والعمران يف اجلزائر -
  :التساؤالت التالية تتفرع عنها اإلشكاليةهذه و
 ا  ما هي الناجح  جمال حتقيق التنظيم والتسيرياملدينة و العمران يف  قانونالضمانات اليت جاء

 ؟ لإلدارة يف املدينة
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 تمع املدين وخمتلف اإل جلماعاتاركة ومشا مدى تكون مسامهة إىل أيقليمية واملواطن وا
     ؟ تسيريحتقيق التنظيم وال يف فعالة االقتصاديني واالجتماعيني الفاعلني

 للتجاوب مع ما حيدث يف الواقع ؟  التعمري واملدينة قانونتنفيذ  تعيقاليت  سبابو ما هي األ 
اعتمدت الدراسة على  تساؤالت من وما يتفرع عنهااإلشكالية  إلجابة عنلللوصول  و
على رأسها  و،املوضوع  القانونية اليت تعاجلنصوص انطالقا من ال مت اعتماده منهج وصفي ،منهجني

،وقوانني التعمري  06/06 التوجيهي للمدينة قانونال على ضوءاألسس النظرية اليت أخذ ا املشرع 
  .11/10اجلديد وقانون البلدية

وذلك  والعمرانتبيان دور القانون يف رسم سياسة املدينة مت من خالله أما املنهج التحليلي 
ذات  األخرى اننيومع  الق بربطها 06/06قوانني التعمري والقانون من خالل استقراء ما جاءت به

إطار حضري مستدام  عن طريق حتديد مدى مسامهة سياسة املدينة والعمران يف حتقيق،الصلة ا 
  : م الدراسة إىل فصلني يتقسم بونقلذلك وإصالح التسيري واإلدارة يف املدينة،

  . سياسة املدينة و العمران آلية للتجديد احلضري املستدام: الفصل األول
  . ن آلية إلصالح التسيري و اإلدارةسياسة املدينة و العمرا: الفصل الثاين
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  : الفصل األول 
  .سياسة املدينة و العمران آلية للتجديد احلضري املستدام

، متاشيا مع عمرانالقية املدينة و التحكم يف مسح وضع إطار تشريعي منسجم بضمان تر
، عرب جمموعة قواعد طموحة و ترشيد احلكم يف اجلزائر، )1(التغريات اليت صاحبت التنمية املستدامة

اليت  بالطرق الشفافة يف إطار املساءلة ،موجهة ملساعدة املشرفني على تنظيم و يئة اال احلضري
القانون و حتقيق ة سيادو ، ي العام ومؤسساتهأمام الرأاحملاسبة  أجتعل اجلميع خاضعا ملبد

، و من هذا السياق يتضح الدور الفعال لترشيد احلكم يف التنمية احلضرية بصفة خاصة الدميقراطية
  .و التنمية احمللية بصفة عامة 

ا ورأداة السلطة و صلتها املؤهلة لكي تلعب د و ،املدينة باعتبارها جمال حضري بطترتافقد 
ا وظائف ، إا عاصمة هلاملدينة تسيطر على جمال، على إقليم أن، إذ يف ميدان التنمية املستدامة ماها

د عن طريق ،و جتس)2(قتصادية  موع املواطننياوجتماعية ، جتارية ، ا، سياسية، ثقافية، صحية
، و تكرس بواسطة و األفراد اة اخلرية و عالقة مصاحل اتمعسياسة تدور حول البحث عن احلي

، ضمن برامج )4(أكيده باملخطط الوطين لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامةمت تهو ما و  ،)3(القانون
، ألجل هذا سيتم حتقيق املساعي اليت كرست يف بعدها الوظيفي واحلضري للمدينةطموحة تعيد 

، و شروط إقامة مدن جديدة و اإلجراءات املتبعة يف يئة وانني اليت تناولت تنظيم املدينةخمتلف الق
اإلطار احلضري و التنمية احلضرية املستدامة ، من خالل تنظيم عمليات البناء و التوسع العمراين  

                                                             
ختاذ إهي مدخل لتحقيق أهداف اتمع تستند على التهيئة و التدبري املسبق ، لضمان النجاح يف يئة كافة املوارد مما يتطلب  :التنمية املستدامة  )1(

حتياجات األجيال احلاضرة دون اختيار بني أهداف التهيئة و التنمية اليت تقوم عليها التعبئة اإلجتماعية، و يعين ذلك العدل يف تلبية القرار و اال
حماضرات األستاذة زهية موسى  ،لتقليل من قدرات أجيال املستقبل على الوفاء باحتياجاا مع حتقيق التوازن بني هذه التنمية و محاية البيئةا

  . 01ص، 2008سنة  ،ما بعد التدرج  دراسات  ،حول ديناميكية تسيري األقاليم 
 "ية املستدامة و ترشيد احلكم يف دول األطراف بني اخلطاب املثايل و التطبيق امليداينالتنمية احلضر:"   )رابح(بوالصوف ،) عبد الغاين (غامن) 2(

  .  40ص، 2007، سنة  08جملة التهيئة العمرانية ، جامعة منتوري ، قسنطينة، العدد،اجلزائر حالة هلاته اإلشكالية  
  . ،مرجع سابق 0 06/6نظر، القانون رقم أ )3(
ج .ج.ر.اإلقليم وتنميته املستدامة ج لتهيئة يتضمن املصادقة على املخطط الوطين2010جوان29مؤرخ يف 10/02أنظر،القانون رقم  )4(

 .61عدد
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ديد اإلطار احلضري عن طريق إنشاء املرافق العمومية و التجهيزات و اهلياكل األساسية جتو
  : يشي ، وعليه نعاجل يف لتحسني اإلطار العمراين واملع

  .اإلطار احلضري للمدينةجتديد :  املبحث األول
  .تنميتها وضرية كات احلبللش للسري احلسن عتبارإلإعادة ا:  املبحث الثاين
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  :املبحث األول 
  .جتديد اإلطار احلضري للمدينة 

ويف تـدين  ،احلضري و مظهرها العمراين  هاشهدت املدينة اجلزائرية تدهورا عميقا يف إطار
  ما الزمه من، وضاءات العمومية و املرافق العامةالف استهدفجودة احلياة فيها بسبب اإلمهال الذي 

تحسـني اإلطـار املعيشـي     ب، كانت من تداعياا قصور التكفـل   تعديات على البيئة احلضرية
  . العمراينو

ن اجلزائرية ، على درب مواجهة حتديات التطـور   هذا الوضع شكل عائقا  أساسيا للمدإن 
 ءل جوهري حول أدا، و هو ما يقودنا إىل طرح تساؤكان أحد العقبات لتحقيق التنمية الرقي ،وو

  رتكازها على الكم على حسـاب النوعيـة  ا، و ما الزمها من إخفاقات بسبب سياسات التعمري
، و اليت أثرت سلبا علـى التهيئـة   ؟خاصةملواطنني يف ميدان السكن ات حتت ضغط تلبية حاجيا

  . احلضرية و تنظيم الفضاءات املعيشية 
  طار احلضري يف املدينة اجلزائريةو ردا على هذه األوضاع أسست الدولة سياسة حتسني اإل

بصـفة  يأيت  ، حيث كان ذكرها 2006كونه مل حيظ بأمهية كبرية يف التشريعات العمرانية قبل 
و طريقة إعادة تأهيـل هـذا    خاصة فيما يتعلق بأسلوب،د من التشريعات عرضية يف عدد حمدو

اليت تليب حاجيات ، التنمية املستدامة ئ يف ظل مبادبالتايل حتسني و تطوير النسيج العمراينو اإلطار
ـ  ال، دون رهن حاجات األجيال القادمة، خاصة و أن اجلزائر تعرف حتـو يةناألجيال اآل  اعمراني

ضاءات العمومية ، و يئة الفاإلجتماعيةألحياء و مسح الفوارق عتبار لإلأرادت من خالله إعادة ا
  . و املرافق العموميةمبختلف التجهيزات 

سـتغالل  ، يرافقه االحمالة يف تأهيل النسيج العمراين و عليه فإن التجديد احلضري يساهم ال
ستمرارية املدينة بكل ما حتويـه مـن   اشكل يضمن ب، و تسيريها لموارد الطبيعية و املاليةاألمثل ل

، هذا و من أجل إعطاء نظرة واضـحة حـول   يرام مرافق للقيام جبميع الوظائف على أحسن ما
تجديـد  ب ال بد من القيـام ف ،تنميته وتطويرهمن موضوع جتديد و تأهيل اإلطار احلضري مما يض
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ندماج احلضـري  ،وتأهيل اال)املطلب األول( املبنية احلضرية طرألنتاج اإراضي احلضرية وتنظيم ألا
  ).املطلب الثاين(ألحياء املدينة 

  

  :املطلب األول
  احلضرية املبنيةجتديد األراضي احلضرية و تنظيم إنتاج األطر 

و أإن جتديد األراضي احلضرية و عملية تنظيمها و اإلنتاج املنظم لألطر احلضـرية املشـيدة   
هتمت مبجال التنميـة احلديثـة    او البحوث اليت  ،أمهية كبرية يف خمتلف الدراسات يكتسياملبنية 

ما إىل فضاء عمراين  يئة األطر احلضرية و تنظيمها، بتحويل جمال و،للعمران  عطاء وجه جديدإل
 مـن جهـة  هذا بتحقيق املشاريع الالزمة  و التقنية اليت تسمح ي فيه املعنيني الشروط القانونيةعراي

التحكم فيها وتوسع املدن   يحتياطاحل مشكلة األراضي اليت تشكل  مراأليتطلب  ومن جهة ثانية
الذي أصـبحت    1974 عامل العقارية اطاتافقه صدور قانون االحتي، راملدينة مبا خيدم مصلحة

، مهما كان طابعهـا القـانوين   راضي الواقعة داخل حميط التعمريالبلديات مبقتضاه مالكة مل األ
، و يف تطبيق توجهاا يف التوسـع احلضـري  و بالتايل مكنها هذا القانون من ،عمومية أو خاصة 

ترشـيد  وو محاية األراضي الزراعية  العمومية ميدان توطن مشاريع اإلسكان و التجهيز و املرافق 
 بني السكن و خمتلف النشاطات زناتو احلفاظ على التوا،النمو احلضري و جتنب فوضى العمران 

  . )1(مع احملافظة على البيئة
حل املشـاكل   حرىو باألأ بتفادي، )2(و قد مسحت اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون

و ضبط التوسع العمراين اجلامح حنو  ،اليت قد تعقد من عملية تنظيم و يئة اال املبين و غري املبين
األراضي الزراعية ، و لتحقيق هذا التحدي البد من التوفيق بني طريف معادلة حساسة و صعبة يف 

                                                             
 . مرجع سابق، 03/10نظر، القانون رقم أ  )1(
  .مرجع سابق، 90/25القانون رقم  ،نظرأ ) 2(

مؤرخ يف  04/05انون رقم ــاملتعلق بالتهيئة و التعمري املعدل و املتمم مبوجب الق  1990ديسمرب  1مؤرخ يف  90/29و القانون رقم      
جنازها  متام إ حيدد قواعد مطابقة البنايات وإ  2008جويلية 20مؤرخ يف   08/15، والقانون رقم 71ج عدد .ج.ر.ج 2004أوت  14
  .44ج عدد .ج.ر.ج
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و التوزيـع   ،آن واحد  أي التوفيق بني النمو السكاين و منط توزيعه على اإلقليم الوطين من جهة 
  ،فكانللموارد الطبيعية واجلمالية من جهة أخرى ستغالل األمثلالعقالين لألنشطة اإلقتصادية و اال

مـن   %65البد من ختفيف التنمية العمرانية بالساحل وتوجيه مسارها حنو الداخل، حيث يتركز 
، بينمـا   %9باهلضاب العليا على مساحة متثـل   %25من مساحة البالد ،  %4السكان على 

شـري التوقعـات إىل أن   ، وت1998حسب إحصاءات  %87من السكان ينتشرون على  10%
، ومن الطبيعي أن يطرح هذا مشكال فيما يتعلق  2025يف آفاق  %80نسبة احلضر ستصل إىل 

بتلبية الطلب يف ميادين عديدة ، إىل جانب املشاكل النامجة عن عدم تـوازن األنشـطة املتـوفرة    
طين من خالل املخطـط  والسكان على التراب الوطين ، رغم احملاوالت الرامية إىل يئة التراب الو

  . ANATجنازه الوكالة الوطنية للتهيئة القطرية بإتكفلت  الذي،)SNAT )1الوطين للتهيئة 
لذلك كان البد من تعديالت كمقدمة إلحداث مناخ مالئم يتماشى مع الظروف الراهنـة  

كونـه يشـكل    لألراضي احلضرية يف املقدمة )2(اليت تعرفها الدولة اجلزائرية، يأيت التوسع العمراين
ه منو يف املخططـات  رافقي ،ئفوحتقيق املوازنة بني عدة وظااألرض استخدامات  تغيريا يف خريطة

من  ،قتصادي كإرث غري قابل للتجديدسترجاع العقار احلضري بعده االاالعمرانية مع التفكري يف 
، لوضـع حـد   )3(مراقبة وتعديل حمكمة مع احلفاظ على األراضي الفالحيةوخالل وسائل تسيري  

                                                             
ختيارات احملددة خبصوص التهيئة و اال الوطين و تنظيمه يف القانون، حيث جيسد االيعترب املادة األساسية :  SNATاملخطط الوطين للتهيئة    )1( 

  : تداليل لتوزيع األعمال التنموية و حتديد أماكنها و يدور حول املقاييس التالية سعلى املدى الطويل ، و يشكل اإلطار اال
  الشغل العقالين للمجال الوطين. 
  وضع قنوات للهياكل القاعدية بصفة منسقة و تعيني التجهيزات الكربى. 
 تماعية و الثقافية جتوزيع املخططات املعدة للسكن و األنشطة اإلقتصادية و اإل. 
 ي الوطينو الثقايف و التارخي ييكولوجستغالل العقالين للموارد البشرية و محاية التراث اإلتقييم اال . 
امللتقى الرابع للجغرافيني ،  مثال مدينة اجلزائر العاصمة ، "باجلزائر ستدامةالعمرانية امل هيئة التراب والتنميةتاستراتيجية ل أية) : "فوزي(بودقة   )2(

 .  260،261،ص ص 2008الرباط، اململكة املغربية ،سنة ، منشورات اجلمعية الوطنية للجغرافيني املغاربة العرب ،
( 3   ) Amri (brahim): "Ccrise  des villes et impact sur l'environnement", conférence 

international ,la conservation, la sauvegarde et la restauration du patrimoine bâti, 
Université de Tlemcen 23 -24 mai 2001p76.  
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تلف اجلوانب املتعلقة بإعـادة  وقوف على خمبال،)1(للممارسات غري القانونية و املضاربات العقارية
تناول ن، فيف التوسع العمراين، و األدوات املساعدة على التحكم  افظة عليهااحمل و عتبار لألراضياإل

  ).الفرع الثاين(ةبنيامل ةيرضحلا رط، وتنظيم إنتاج األ)الفرع األول(تنظيم األراضي احلضرية
  

  .تنظيم األراضي احلضرية: الفرع األول
اليت ـدف إىل   ،بفاعلية أدوات التهيئة والتعمري ةإن عملية تنظيم األراضي احلضرية مرهون

، فـال جيـوز   )2(، ضمن اآلفاق املقررة لكل مدينـة املنظم لألراضي القابلة للتعمري ضمان اإلنتاج
أي نشاط عمراين على حنو يتناقض مع أدوات التهيئة و التعمري  وأبناء عليها الستعمال األرض أو ا

ـ ا، ومبا أن هذه األخرية هي اليت حتدد كيفية )3(حتت طائلة العقوبات املقررة قانونا تعمال األرض  س
ـ  وشروط وحقوق البناء ، فإن املالك واملستعملني ملزمو ـ  ان كـذلك ب ة حترام الوجهـة القانوني
، وتنفيذ كل األشغال واألنشطة العمرانية وفقا ملا جـاء يف هـذه   ليت حددا لألرضالتنظيمية او

  .)4(األدوات

من  ،و إستراتيجية للوقاية اومنط اجديد اتبىن املشرع اجلزائري توجه 90/29بصدور قانون  
البنـاءات  ضع حد لظاهرة ، وهذا بواينحترام القواعد القانونية يف جمال النشاط العمراشأا ضمان 

تفادي النقائص الـواردة   ة منهاولحم يفالعقالين لألراضي احلضرية ،  ستعمالالا، وحتقيق الفوضوية
عتراف ا ،وهذا بوضع تنظـيم  ملنع بروز وضعيات ال ميكن تسويتها أو اال السابقة يف التشريعات

املوضـوعية  والتوسع العمراين من حيث القواعـد   ،أكثر حزما حيدد قواعد شغل العقار احلضري

                                                             
وفمرب ـن 21ـ 20يومي، امللتقى الدويل حول اهلندسة املعمارية ، جامعة بسكرة " تنمية املدينة و الطابع املعماري): " حممد العيد(شوية   )1( 

  . 198،199، ص ص 1999
  . 52 عدد ج .ج.ر.ج املعدل واملتمم يتعلق بالتهيئة و التعمري 1990ديسمرب  1مؤرخ يف  90/29من القانون رقم  11نظر ، املادة أ) 2(
ستعمال األراضي أو البناء على حنو يتناقض مع تنظيمات التعمري دون اال جيوز "  ،اليت تنص  90/29من القانون رقم  10ظر ، املادة أن) 3(

 ." تعريض صاحبه للعقوبة املنصوص عليها يف القانون 
حتدد أدوات التهيئة و التعمري التوجيهات األساسية لتهيئة األراضي املعنية كما تضبط : " ،اليت تنص  90/29رقممن القانون  11نظر ، املادة أ )4( 

توقعات التعمري و قواعده و حتدد على وجه اخلصوص الشروط اليت تسمح من جهة بترشيد استعمال املساحات و وقاية النشاطات الفالحية 
 ". الطبيعية حتدد أيضا شروط التهيئة و البناء للوقاية من األخطار و
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، وكـذلك بفـرض   )1(وكذا اجلهات اإلدارية املؤهلة ملمارسة عمليات الرقابة املتبعة واإلجراءات
  . عقوبات جزائية فيما خيص املخالفات 

لكن هذه املبادرات و املساعي اليت ترمي إىل التسيري الرشيد لألراضي املبنية و غـري املبنيـة   
، باإلضـافة إىل قـانون األمـالك    رغم أا أطرت بقوانني سبق ذكرهام باملشكلة العقارية تصطد

، حبيث جعلت من عقد ملكية األرض وثيقة مسبقة و شرط ال يتخلف عن  )2(1990الوطنية لعام 
  . كل مشروع ختصيص أو بناء 

ستعادة التحكم تدرجييا ابذلك يف  ةسامهاملو ،أدوات التعمري من شأا توفري أراضي للبناء  إن
العمرانيـة   يف توجيه تطور املدينة و األراضي املعمرة عموما حسب اإلستراتيجية العامـة للتهيئـة  

سواء بواسطة األفكار أو القرارات أو التدخل املباشر  وتقنيات باعتبارها أسلوب علمي من أساليب
اإلطار املعيشي والعمـراين يف املسـتوطنات    بواسطة الدراسات والتنفيذ واإلجناز لتنظيم وحتسني

 وهـذا  ،يطة التطبيق الفعلي هلذه األدواتجيعلها تستجيب لتطلعات ساكنيها شرا مم، )3(  البشرية
، فيمـا  ماهاا احمللية دور يف املقابل تلعب اإلدارة ويوحي بتسوية العوائق اليت تعرقل قطاع السكن ،

  .  )4( املتعلقة بتطبيق هذه األدوات و منع كل جتاوزخيص حسن سري و مراقبة اإلجراءات 
ـ ب ذلكو،ممثلة يف البلدية يف زمام األمورتتحكم اإلدارة احمللية أن د قيق ذلك البحلت و  وفريت

كـدعم   ، واملهارات التقنية متعددة اخلـربات و التخصصـات  اإلمكانيات البشرية املختصة كافة
يف تخدام الـنظم احلديثـة   اس، وختاذ القرارات السليمةإها من نكي، و متضروري للسلطات البلدية

  .تنظيم عمران املدينة وتوجيهه

                                                             
املعدل  و املتمم   ة العموميةعمن أجل املنف املتعلقة بنزع امللكية حيدد القواعد   1991نوفمرب 27ؤرخ  يف  م 11/ 91القانون رقم  ،أنظر  ) 1(

  .  21ج عدد .ج . ر.ج 
  .52ج عدد .ج .ر .املتمم ج يتضمن قانون األمالك الوطنية املعدل و  1990ديسمرب  01مؤرخ يف  90/30أنظر، القانون رقم ) 2(
   .92،ص1997ج ،بن عكنون ، اجلزائر،سنة. م.، د"التحضر والتهيئة العمرانية يف اجلزائر ) : "بشري(التيجاين  ) 3(
تتزود : "  ،اليت تنص على أنه37 عدد ج .ج.ر.تعلق بالبلدية جي 2011جوان  20مؤرخ يف  11/10من القانون رقم  113نظر، املادة أ) 4(

 ". دية بكل أدوات التعمري املنصوص عليها يف التشريع و التنظيم املعمول ما بعد املصادقة عليها مبوجب مداولة الس الشعيب البلدي البل
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 )1(احملليـة  بإمكانياـا وو هذا يضمن للبلدية رسم سياستها و ضبط عملياا بكفاءة عالية  

، و سلطة مراقبة عمليـات البنـاء   )2(هلا سلطة إنشاء وكاالت للتسيري و التنظيم العقاري منحتف
  .  )3(بصورة أكثر صرامة 

ال يقتصر على إنشاء  ،و أدركت الدولة اجلزائرية أن عملية تسيري األراضي احلضرية و يئتها
اهليئات اإلدارية و التقنية املكلفة باملراقبة و املتابعة ، بل إرساء قواعد قانونية متعلقة بتنظيم عمليـة  
التعمري و البناء أو باألحرى شروط متعلقة بشغل األراضي ألن التوسع العمراين الذي تشهده املدن 

ا خيدم مصلحة املدينة و مشـهد  مبها و التحكم فيها تد عليمي، حيتاج إىل رقعة األرض اليت اجلزائرية
متعلـق   90/29من القانون رقم 03، فقد نصت املادة ران الذي يواكب التطورات احلديثةالعم

يف املواد أدنـاه   ختضع البيانات للقواعد العامة للتهيئة و التعمري احملددة"   على أنه بالتهيئة و التعمري
التهيئة  و أدوات) أوال(ستغالل األراضي و البناء عليها اجل ضوابط ، و عليه سنعا"من هذا الفصل 

  .)ثانيا(املدن  تنظيملتحكم يف ااملساعدة على  والتعمري
   .ستغالل األراضي و البناء عليهااضوابط : أوال
، إال أن طبيعة العقارات و األراضي تد عليهامتعلى رقعة األرض اليت  توسع املدينة يعتمدإن 

، إال أنه كثريا ما تتعارض رغبات املالكني هلا مـع  ستخداماااا من حيث ملكيتها و ختتلف كثري
، و بالتايل جتد البلديات نفسها عاجزة على توجيـه منـو   جتاه تطورها العمراينااملدينة و مصلحة 

                                                             
ضمن الشروط احملددة يف التشريع و التنظيم املعمول ما و مبسامهة : "   ،اليت تنص على أنه 11/10من القانون رقم  115نظر ، املادة أ )1(

  : املصاحل التقنية للدولة تتوىل البلدية 
  ستعماهلااصات األراضي و قواعد يحترام ختصاالتأكد من. 
 السهر على املراقبة الدائمة ملطابقة عمليات البناء ذات العالقة بربامج التجهيز و السكن. 
  حترام األحكام يف جمال مكافحة السكنات اهلشة غري القانونية االسهر على " .  
حتضري دراسات التهيئة  عملية   هي هيئة متثل مكتبا للدراسات العمرانية ، و مهمتها مساعدة البلديات يف: وكاالت التسيري و التنظيم العقاري  )2(

 90/405  و قد أنشئت مبوجب مرسوم تنفيذي،عتها ويف شراء و بيع األراضي التعمري ، و يف إعداد املخططات العمرانية و تنفيذها و متابو
   .56ج عدد .ج.ر.و احلضري ج م العقاريينظتلتسيري و الحملية ل تحيدد قواعد إحداث وكاال 1990ديسمرب22مؤرخ يف 

رخص البناء و اهلدم و التجزئة حسب  عيب البلديالش يسلم رئيس الس: "  ،اليت تنص على أنه  11/10من القانون رقم  25نظر ، املادة أ )3( 
حترام التشريع و التنظيم املتعلقني بالعقار و السكن  االشروط و الكيفيات احملددة يف التشريع و التنظيم املعمول ما ، يلزم بالسهر على 

  ". التعمري و محاية التراث املعماري على كل إقليم البلدية و
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 املضـاربة حدة  ، و تزايدمام قلة األراضي املتاحة للتعمري، أالعمراين هاااملدينة و التحكم يف مسار
  . )1(حوهلا خاصة يف املدن الكربى

حكم فيها ، و التضي اليت تشكل احتياطي توسع املدنو هلذا كان من الضروري حل مشكلة األرا
قتصادي كإرث غـري قابـل   ، و التفكري يف استرجاع العقار احلضري لبعده االمبا خيدم مصلحة املدينة

        )2(، مع احلفاظ علـى األراضـي الفالحيـة   تعديل حمكمةئل تسيري و مراقبة و من خالل وسا ،للتجديد
 املضـاربة العقاريـة  و القانونية  ختاذ اإلجراءات الالزمة ضد العمليات و املمارسات غريابالشروع يف 

بصالحية واسـعة  ، 1974حتياطات العقارية لعام الخاصة و أن البلدية متتعت يف ظل القانون املتعلق با
القانوين ، عموميـة كانـت أو    األراضي الواقعة داخل حميط التعمري مهما كان طابعهامتالك ايف جمال 

بالتايل مكنها هذا القانون من تطبيق توجهاا يف التوسع احلضـري ، يف ميـدان اإلسـكان     و، خاصة
 النمو احلضري وجتنب فوضى العمـران و ترشيد  ،املرافق العمومية و محاية األراضي الزراعيةوالتجهيز و

منح التصـرف  و، رية بتحديد حميط التعمري للبلديةحتياطات العقاالللطابع اإللزامي لتشكيل ا وهذا راجع
اء  حيث تتم كل عمليـات البيـع و الشـر     هذا  احمليط، إال لصاحل البلديةيف األراضي الداخلة ضمن 

     . )3(، من خالل البلدية و لصاحلها فقط  التنازل إجبارياو
واطنني حسب اإلجراءات للبلديات بتوزيع العديد من قطع البناء لصاحل املحت هذه مس

، وقد قدرت قطع األراضي املخصصة للبناء اليت وزعتها البلديات حسب حتياجام العائليةا
ألف قطعة للبناء  500وايل حب 1993تصريح وزير التجهيز و التهيئة العمرانية ليومية الوطن لعام 

فتميزت  ،1990ـ1975ألف قطعة لصاحل القطاع العمومي يف الفترة املمتدة بني  600، و الفردي
كما ،نعكس على نوعية العمران و على تشكيل بنيتها احلضرية اهذه الفترة بتوسع مذهل للمدن 

حيث أصبحت البلدية مبقتضى هذه  ،حتياطات العقاريةالصدرت نصوص قانونية مرافقة لقانون ا

                                                             
  01الد جامعة منتوري ،قسنطينة ،  ع،.ع.ا.ب.و.ح، " املدينة اجلزائرية سياسات و ممارسات التهيئة "  :)ي حممد اهلاد( لعروق   )1( 

 . 09ص، 1997سنة
ستثمار أو جتهيز على إقليم البلدية أو أي اختضع إقامة أي مشروع : " ،  اليت تنص على أنه 11/10من القانون رقم  109نظر، املادة أ) 2( 

التأثري مشروع يندرج يف إطار الربامج القطاعية للتنمية إىل الرأي املسبق للمجلس الشعيب البلدي و السيما يف جمال محاية األراضي الفالحية و 
 ". يف البيئة

 . 10ص  ،مرجع سابق،" العمرانية املدينة اجلزائرية سياسات وممارسات التهيئة " :) حممد اهلادي(لعروق  )3( 
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 بسلطة تتمتع اليت وهي، مال البناء داخل تراب البلديةالقوانني متارس سلطة الرقابة على كل أع
 لربامج التخصيص ورخصة ،مسكن 460 عن تزيد ال اليت اإلسكان لربامج البناء رخصة إصدار

هكتار ، ومتتد سلطة مراقبة البلديات لعمليات البناء ومتابعتها إىل 10 عن مساحتها تقل اليت اإلسكان
، أو إصدار عقوبات يف حالة )1(من إجنازها، حيث تقوم هيئات البلدية مبنح شهادة املطابقة  نتهاءغاية اال

ىل اللوائح ، ويقضي القانون يف هذه احلاالت بعقوبات تتراوح بني الغرامة املالية إوخمالفة النصوص  
  .)2(السجن إىل هدم املباين 

وهي إجراءات تسمح من الناحية النظرية للبلديات يف توجيه النمو احلضري و السهر على تنفيـذ  
حتياطات العقارية شكلت مـن األراضـي   ن معظم االأ، لكن ميدانيا جند )3(توجيهات خمطط العمران 

، فكانت تلجأ إىل إدماج أراضي القطاع )4(الفالحية، رغم أن القانون جاء حلمايتها من التوسع العمراين 
الفالحي وهي أراضي مؤممة، وتتفادى أراضي القطاع اخلاص اليت تطرح إشـكاالت قانونيـة معقـدة    

هذه العملية أن  ئتلجأ إليها إال حني الضرورة ومن مساو، ومل )5(امللكية زعن ومكلفة، تتعلق بإجراءات
  .عتبار لقيمتها اإلقتصادية احلقيقيةابطريقة إدارية، دون  حيددسعر األراضي كان 

فشجع هذا السكان على التهافت عليها ألسعارها املنخفضة، ومبساحات تزيد بكثري عـن  
قطع أرضية للبناء، تسـتعمل فيهـا    حاجام الفعلية، مما أدى لظهور سوق موازية للحصول على
كانت تتدخل  ألن قرارات اإلستفاذة، الوساطات وعمليات السمسرة اليت حتقق أرباحا ألصحاا

احلاالت صالحيات اللجان البلدية املخولة قانونا تتجاوز يف معظم  أطراف خارجية مؤثرة فيها عدة
 )6(وغياب تام للنظرة املستقبلية اليت حتدد منو املـدن  ،حترام القواعد القانونيةادون ،  ذه العملية

                                                             
و صاحب املشروع أن يشعر الس الشعيب البلدي بإاء البناء أجيب على املالك : "،  اليت تنص 90/29 رقم من القانون 56املادة  ر ،نظأ )1( 

  .،مرجع سبق ذكره"لتسلم له شهادة املطابقة
  . 90/29 رقم من القانون 77،78املادتني  ، أنظر )2(
  .10ص ،مرجع سابق، " املدينة اجلزائرية سياسيات و ممارسات التهيئة العمرانية: " ) حممد اهلادي(لعروق ) 3( 
يتضمن كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وحتديد حقوق  08/12/1987مؤرخ يف  19/ 87 رقم القانون ، أنظر )4(

سترجاع األراضي الفالحية التابعة احيدد شروط وكيفيات  16/09/2003مؤرخ يف  03/313ي رقم ذاملنتجني وواجبام و املرسوم التنفي
  .57ج عدد .ج.ر.ج لألمالك الوطنية احملمية يف قطاع عمراين

   .جع سابقمر،  91/11  القانون ، نظرأ )5(
  .11ص  بق، سا مرجع، "املدينة اجلزائرية سياسات وممارسات التهيئة:" ) حممد اهلادي(لعروق  )6(
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حتياطات العقارية املخصصة لآلجال البعيدة، بصورة ستنفاد االاخطر  أمامووضعت هذه األخرية 
قطـاع  ، خاصة وأن معظم البلديات عملت على إدماج أراضـي ال كاملة قبل اآلجال املخطط هلا

لم رخصة البنـاء  يين، مع تسدعنها للعديد من املستفيرية، وتنازلت حتياطاا العقاااخلاص ضمن 
  .القانونية يف حالة املنازعات األحكامنتظار إدون 

ذلك عن طريق إعادة اإلعتبار للملكية اخلاصة، وحتريـر  و وضعال اجلزائري شرعاملفتدارك 
املنفعـة  د القواعد املتعلقة بنزع امللكيـة مـن أجـل    يدحت، و)1(املعامالت العقارية من كل القيود

لـى ضـمان حريـة التمتـع      ، وغريها من املراسيم و املنشورات الوزارية اليت عملت ع)2(العامة
يف البيع و الشراء دون قيود، و يف املقابل حرص  ستعماهلامن أجل االتصرف ألصحاب األراضي و

 )3(الـتعمري أدوات التهيئـة و  طبقا ملا تسطره  ستخدامهااوحترام وظيفة هذه األراضي اعلى إلزام 
فأصبح اللجوء إىل إجـراءات  لتجاوزات اليت تعرقل النمو املنسجم للمجال احلضري، حد ل وضعو

نتـهاج كـل   ابعـد   ستثنائيةايف ظروف ونزع امللكية من أجل املنفعة العامة للضرورة  القصوى 
  .الوسائل املتاحة

  .رضألضي حسب طبيعة ااألرا ستغاللاضوابط -1
وطـرق البنـاء    ،ضي احلضريةستغالل األرااللتسهيل مهمة البلديات وضع املشرع ضوابط 

أو مناطق سياحية و األراضي الواقعـة يف املنـاطق    فالحيةكانت  ءاحسب طبيعة كل أرض سو
  .العامرة و القابلة للتعمري

 .الفالحية  األراضيستغالل اضوابط -أ
هتماما كبريا لألراضي الفالحية، حبمايتها و احلفـاظ علـى   اأوىل املشرع اجلزائري لقد   

ال " اليت جـاء فيهـا   90/29من القانون  4ستغالهلا بنص املادة الكما وضع قيودا ، )4(طبيعتها 
  :تكون قابلة للبناء إال القطع األرضية

                                                             
  .مرجع سابق،  90/29 رقم القانون من 01،املادة أنظر )1(
  .، مرجع سابق91/11ون رقم القان ،أنظر )2(
  . 90/29 رقم  القانونمن 15-10املواد من   ،أنظر )3(
التابعة ألمالك اخلاصة تغالل األراضي الفالحية اساملتضمن حتديد شروط وكيفيات  15/08/2010مؤرخ يف  10/03القانون رقم  ،أنظر )4(

سترجاع األراضي احيدد شروط وكيفيات  16/09/2003مؤرخ يف  03/313 رقم تنفيذيالرسوم ، وامل46 عدد ج. ج. ر. للدولة ج
  . 57ج عدد .ج.ر.ج ألمالك الوطنية احملمية يف قطاع عمراينلالفالحية التابعة 
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موجـودة  ستغالالت الفالحية عندما تكون لالالقابلية يف احلدود املتالئمة مع تكون  اليت -
إال بعد احلصـول علـى    الفالحية األراضي يف املباين إجناز بالتايل ميكن فال، " على أراض فالحية

دارية، حسب األشكال احملددة يف شروط تسليم رخصة البناء وكل السلطة اإل من )1(رخصة صرحية
، أو )2(فالحيـة ال  ستثمرةامل يف إطار األراضي التابعة لألمالك الوطنية املسرية جنازه داخلإبناء يراد 

أن يتم إال بعد احلصول على رخصة ميكن  ال ،خمصصة للعمل الفالحي كانت منشأة أساسية ولو 
صلة له بالفالحة ودون احلصول على رخصة  الصرحية بالبناء، و القيام بإجناز أي بناء أو مشروع  

   .يؤدي إىل فقدان صفة العضوية يف املستثمرة
بإجنازها إال للمـالك  السكين يف املناطق اخلصبة ال يرخص  ستعمالالاالبنايات ذات  أنكما 

كده قانون أ، وهو ما )3(حتياجات الذاتيةالأو احلائزين أو الشاغلني الذين يبادرون بذلك يف نطاق ا
تنحصر حقوق البناء باألراضـي ذات املـردود    " اليت تنص على أنه48  مبوجب املادة  90/29

الضـرورية احليويـة    البنـاءات  يف املفعول الساري التشريع حيددها كماد اجليي العايل أو الفالح
تندرج  أنالبناءات ذات املنفعة العمومية، وجيب عليها يف مجيع األحوال وستغالالت الفالحية  لال

ستغالل األراضي الفالحية عن طريق احلصول على ترخيص من اكن مي، و"يف خمطط شغل األراضي
ميكن "  اليت تنص على أنه 90/29من القانون  49الوزارة املكلفة بالفالحة وهو ما أكدته املادة 

 بالفالحـة  املكلفة الوزارة ستشارةا بعد وذلك عليه املصادق األراضي شغل خمطط غياب حالة يف

  :ب الترخيص
 .الفالحي ستغاللالوا للري الالزمة واملنشآت البنايات -

 .اجلماعية للتجهيزات الالزمة أو الوطنية املصلحة ذات واملنشآت البنايات -

  ."املوجودة البنايات يف التعديالت -
  

                                                             
  .مرجع سابق، 90/25رقم من القانون  35املادة  ، أنظر )1(
  .، مرجع سابق10/03أنظر، القانون رقم ) 2(
  .87/19من القانون  28حيدد كيفيات تطبيق املادة  1990فيفري  06مؤرخ يف  90/54من املرسوم التنفيذي رقم  40املادة  ،أنظر )3(
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 .ستغالل املناطق السياحيةاضوابط -ب

 )1(احملميـة  املنـاطق  ضمن من ،السياحي التوسعتعترب املناطق ذات امليزة السياحية ومناطق 
كفضـاءات   قد اعتمدها املخطط الوطين لتهيئة اإلقليمواليت يتعني محايتها فعة الوطنية، وذات املن

وتـتم   ،كل أشغال البناء أو أي تعمري فيها خيضع لضوابط بذلك تكون،و 2025 أفاق يفحممية 
، هذا املخطط يعادل رخصة )2(خمطط التهيئة و السياحةضمن أدوات يئة اإلقليم و العمران، وفق 

ستغالل العقـالين   البالتزامات اخلاصة اللغرض احلفاظ على اوهذا ، )3(جتزئة لألجزاء القابلة للبناء
  .املنسجم للفضاءات السياحيةو

رتفاقات عـدم  ا ويبني البناء حبق تتمتع مناطق وهي والبناء، للتعمري القابلة املناطق حيدد كما
هـذا   يف إطـار  جنازها تعد من قبل الدولةو القواعد التقنية إل املنشآتن أ البناء اخلاص ا، كما

املخطط، وال يسمح بالبناء داخل هذه املناطق إال بعد احلصول على رخصة البناء اليت ال تسلم إال 
، إذا كانت املنطقـة تـدخل   )4(بناءا على رأي وزير السياحة بالتنسيق مع الوزارة املكلفة بالثقافة

  .ضمن املعامل الثقافية

فإن الدولـة تلجـأ إىل    ،ناطق السياحيةويف حالة إجناز أشغال خمالفة ألحكام خمطط يئة امل
تلجأ لتهدمي البناءات و إعادة املواقع إىل حالتها  ستجابةالاويف حالة عدم  ،إجراءات وقف األشغال

عتبار األفعال يف هذه احلالة تشكل جنحة ااألصلية، كما يكون مرتكب اخلطأ حمل متابعة جزائية، ب
ألـف دينـار    100بغرامة تتراوح مـن  و، أشهر إىل سنة واحدة  03يعاقب عليها باحلبس من 

  جزائريألف دينار  300جزائري إىل 
  

                                                             
   .، مرجع سابق10/02أنظر، القانون رقم  )1(
  .11 عدد  ج. ج. ر. يتعلق مبناطق التوسع السياحية ج  2003فيفري  17املؤرخ يف  03/03من القانون رقم  12املادة  ، أنظر )2(
حيدد  1991ماي28مؤرخ يف 176/ 91،طبقا للمرسوم التنفيذي رقم تبني حقوق البناء و الشروط و القيود اليت ترد عليه: رخصة التجزئة  )3(

ج .ج.ر. ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطابقة ورخصة اهلدم وتسليم ذلك جكيفيات حتضري مساحات التعمري
  .26عدد

  . 03/03 رقم من القانون 02املادة  ، أنظر )4(
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 .والقابلة للتعمري راضي الواقعة يف املناطق العامرةألستغالل ااضوابط -ج
إن كانت غري جمهـزة   و تشمل كل األراضي حىتاألراضي املعمرة أو األراضي العامرة إن 
التجهيزات  ومستحوذات  ،اليت تشغلها بنايات جمتمعة ومساحات فاصلة وما بينها،ئات يجبميع الته

مساحات خضراء، حدائق، غابات حضرية موجهة إىل خدمة  أوالنشاطات ولو كانت غري مبنية و
  .)1(، كما تشمل أيضا األجزاء الواجب جتديدها وإصالحها ومحايتها اتمعةالبنايات 
معينة حمـددة   أجالاملخصصة للتعمري يف  األرضيةطع القابلة للتعمري هي كل الق األراضيما أ

  : بلة للتعمريالقا األراضي، و منيز بني نوعني من  )2(التهيئة و التعمري تدواأيف 
    .املربجمة للتعمري األراضي-

تتعـدى عشـر   القصري و املتوسـط و ال   األمدينعلى  املخصصة للتعمري تشمل األراضي   
 .سنوات
  .أراضي التعمري املستقبلية-

ه ذعشرين سنة، و تكون ه أفاقالبعيد أي يف  األمدلتعمري على ل املخصصة تضم األراضي     
 مبوجب املصادقة على إالا احلضر ذوال يرفع ه بعدم البناء عليها رتفاقالقتا ضعة مؤاألراضي خا
، مع إجراء التعديالت و اإلصالحات الكـربى   )3(اآلجال احملددةيف اية  األراضيخمطط شغل 

  :على األراضي القابلة للتعمري يف املستقبل ال ميس
 الفالحي بالنشاط املتعلقة املباين توسيع و تعويض و جتديد . 
 املصلحة ذات العمليات إجناز كذا و اجلماعية، للتجهيزات الالزمة واملنشآت لبناءاتا 

  .الوطنية
 ا املرخص و البلدية مصلحة تربرها اليت البناءات مـن  بطلب الوايل طرف من قانونا 

  .مسبقا يف هذا الشأن الس رأي أخذ و الذي يكون قد ،البلدي الشعيب الس رئيس

                                                             
  .مرجع سابق، 90/25رقم من القانون  20املادة  ، رظأن )1(
  .  90/25 رقم من القانون21املادة  ظر، أن )2(
  .13، 12، ص صمرجع سابق،) نورة(منصوري  )3(



                                                                                                سياسة المدينة و العمران آلية للتجديد الحضري المستدام                                           الفصـل األول
 

 27 

أن حتترم احلد األدىن من القواعد اخلاصـة   فكل أشغال البناء اليت تقع يف املناطق العامرة جيب
 املختصـة احلصول على الرخص و الشهادات من اإلدارة لتوسع العمراين، باإلضافة إىل بشروط ا

  الرقابية واإلشراف والتوجيـه و اإلعـالم بالوضـعيات القانونيـة    لتمكينها من اإلطالع مبهمتها 
حترام املظهر اخلـارجي  اشر أعمال البناء يبانه يتعني على من إفوبذلك  ،اإلدارية للعقارات املعنيةو

وإعداد قنوات لصرف امليـاه القـذرة    ،والتهيئة )1(حترام القواعد املتعلقة حبماية البيئةاللبنايات، و
اليت تـنص    90/29من القانون  07وقنوات الربط باملياه الصاحلة للشرب وهو ما حددته املادة

كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصاحلة للشرب، كما جيب أن يتوفر على  ديستفي أنجيب "
  ."جهاز لصرف املياه حيول دون رمي النفايات على السطح

أما إذا كان البناء املراد إجنازه يقع يف منطقة خمططة إلنشاء مدينة جديدة، فعلى الباين يف هذه 
  .)3(و الشروط املتعلقة بإنشاء ويئة املدن اجلديدة ،)2(حترام خمطط يئة املدينة اجلديدةااحلالة 

ود قي تقع  نه إفأما إذا كان البناء يقع يف منطقة حممية، تدخل ضمن التراث الثقايف املصنف 
املتعلـق حبمايـة    1998جوان  15املؤرخ يف  98/04جديدة على الباين حمددة مبوجب قانون 

يف هـذا  خيص من الوزير املكلف بالثقافة، ويشترط تشترط احلصول على ترالتراث الثقايف، اليت 
ن تكـون مشـاريع تـرميم    أمن القانون املذكور سالفا  31الترخيص حسب ما جاء يف املادة 

ضافة بناء جديد إليها وإصـالحها، باإلضـافة إىل   وإ العقارات املشمولة يف املواقع وإعادة تأهيلها
تقطيعها أو قسمتها، سعيا من املشرع حلماية التراث الثقايف و احملافظـة   أومشاريع جتزئة العقارات 

  .، للتحكم يف توسع املدينة)4( ثمينهاعلى املعامل األثرية و التارخيية وت
  
  

                                                             
  .،مرجع سابق 03/10القانون رقم  ظر ،أن )1(
 حيدد شروط وكيفيات وضع خمطط يئة املدينة اجلديدة و إعداده واعتماده  2011فيفري  16مؤرخ  11/76تنفيذي رقم الرسوم أنظر،امل) 2(

  .11عدد ج . ج. ر.ج
  .ابق،مرجع س 02/08القانون رقم  ، رظأن )3(
  .،مرجع سابق 06/06من القانون رقم  9املادة  ، رظأن )4(
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 . للبناء العامة بالشروط املتعلقة األحكام-2
ستغالل و تسيري األراضـي القابلـة   اجيري  " 90/29 القانون من 2 املادة تضمنته امل اقطب 

 طار املبين يف إطار القواعد العامة للتهيئة و التعمري، و أدوات الـتعمري اإلللتعمري و تكوين و حتويل 
  ."احملددة يف هذا القانون

مبوجب القواعـد   )1(التهيئة والتعمري أدوات غياب عند البناء عملية اجلزائري املشرع نظم  
موضوعية تتعلق باألرض القابلة للتعمري ومقـاييس البنـاء      دقواع التعمري، وهيالعامة للتهيئة و 

أدوات التعمري أي قبل  باغييف حالة   ،ي عملية بناء أو تشييدحترامها يف أاالواجب  لتزاماتالاو
 مـع " اليت تـنص  90/29من القانون  3املادة  هوهو ما تؤكد، عتمادها و املصادقة عليها قانوناا

األراضي و يف غياب أدوات التهيئة والـتعمري   بشغل اخلاصة التنظيمية و القانونية األحكام مراعاة
  ".ختضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة و التعمري احملددة يف املواد أدناه من هذا الفصل

 اليت تـبني القيـود   ،حكام القانونية و التنظيمية اخلاصة بالنشاط العمرايناألىل ستناد إالو با
لتزامات اليت تقع على طالب رخصة رتفاقات اخلاصة حبق البناء، و االالاملشمولة برخصة البناء، و ا

  .البناء
 . القيود املشمولة برخصة البناء  - أ

املتعلـق   90/29القـانون   يف شترطافلرقابة و التنظيم ، لجعل املشرع رخصة البناء أداة 
البناء قبل الشروع يف إجناز بناء جديد أو ترميم  ، احلصول املسبق على رخصة)2(بالتهيئة و التعمري

ستثىن هـذه الرخصـة يف البنـاءات     او تعديل يدخل على بناء موجود ميس املظهر اخلارجي، وأ
  .)3(املشاريع املتعلقة بسرية الدفاع الوطينو

بعدما تتأكد من عدم خرق األحكام املتعلقـة بالتهيئـة     اإلدارة قبل من الرخصة هذه تسلم
و املخطط التوجيهي للتهيئـة و الـتعمري، وكـذلك    املترمجة يف خمطط شغل األراضي  ،التعمريو

                                                             
  .PDAUو املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري POSيقصد يف هذا اال بأدوات التهيئة و التعمري، خمطط شغل األراضي ) 1(
  .51عدد  ج. ج. ر. ج 2004أوت  14املؤرخ يف  04/05رقم املعدل و املتمم مبوجب القانون  29/ 90رقم القانون  ،رظأن  )2(
  .  90/29من القانون رقم  53املادة  ، رظأن  )3(
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حـق  وذا تكون رخصة البناء نوع من القيد على ، )1(املخططات اخلاصة بالبيئة و املناطق احملمية
رض من ستغالل األاالبناء، الذي يتمتع به املالك طبقا ألحكام القانون املدين، بإعتباره من أدوات 

  .جهة، ومن جهة أخرى أداة لتغيري وجهتها
فقيد املشرع حق البناء عن طريق قواعد التعمري، و اليت تترجم عن طريق رخصة البناء الـيت  

 حترام املخطـط التـوجيهي  ايتعلق ب حترامها، و األمراحتدد قيود وشروط البناء و املعايري الواجب 
عدم البناء منصوص برتفاقات قانونية اوجود وخمطط شغل األراضي، باإلضافة إىل  للتهيئة والتعمري

  .)2(عليها يف بعض القوانني اخلاصة 
ويعود أصل تقييد حرية البناء إىل وجود سلطة الضبط اإلداري، اليت تسعى إىل احلفاظ على 

حترام قواعـد  البناء ال تلغي حق البناء بل تقيده لضمان ا  يئة اإلقليم ومحاية البيئة، وعليه فرخصة
البناء وعدم اإلضرار حبق الغري، وعليه فهي أداة رئيسية وجوهرية يف جمال يئة وتنظـيم املدينـة   

  .والتحكم يف التوسع العمراين
  . رتفاقات املقيدة حلق البناءالا  - ب
طـاء  خكليا حق البناء تفاديا لأل رتفاقات مفروضة حبكم القانون، فتقيد جزئيا أوهذه االإن 

واليت تظهر، يف خمالفة اإلطار القانوين للعمران، اخلاص بـالتنظيم والقيـود    اليت يرتكبها املواطنون
أن تكون خمططات التهيئة والـتعمري   داحملددة ملساحات البناء وأمناط املباين املخالفة من جهة، وال ب

  ..)3(ن جهة أخرىنعكاسا للمتغريات اليت تعرفها املدينة ما
حترام املواصفات املنصوص عليها يف القانون، فال ميكن تشـييد أي  امن  دولكي يتحقق ال ب

مرة من البلدية، إال إذا ابتعد البناء بأربعة أمتار على األقـل علـى   عسياج داخل األجزاء امل بناء أو

                                                             
  .39،40ص ص  ،مرجع سابق،) نورة(منصوري  ) 1(
  :نذكر على سبيل املثال   )2(

  .44ج عدد .ج.ر.يتعلق حبماية التراث الثقايف ج1998جوان 15مؤرخ يف  98/04القانون رقم -
 .،مرجع سابق 02/08القانون رقم  -
  . 84 عدد ج . ج. ر. يتعلق بالوقاية من األخطار الكربى يف إطار التنمية املستدامة ج 2004ديسمرب  25مؤرخ يف  04/20ن رقم القانو -
   .    16،مرجع سابق ،ص) نورة(منصوري )  3(
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يبتعد  الطريق فإنه يفترض وكأنه حمور الطريق املؤدي إليها، وإذا كانت البناءات متواجدة قبل إجناز
  .)1( بأربعة أمتار عن السياجات أو البنايات املوجودة

بتعاد عن الطريق السريع خبمسني متـرا  الال جيب أن متنح رخصة البناء إال يف حالة ا هكما أن
، واهلـدف مـن هـذه    )2(بتعاد بثالثني مترا من كال جانيب الطرق الوطنيةالمن جانيب الطريق، وا

  .ضمان األمن وطمأنينة السكان وحلفظ الصحة رتفاقات هوالا
وال ميكن أن يتجاوز علو البنايات يف األجزاء املعمرة من البلدية متوسط علو البنايات ااورة 

حترام األحكام املنصوص عليها يف التشريع املعمول به، وخاصة فيما يتعلق حبماية اوذلك يف إطار 
  .)3( يكون العلو خارج األجزاء املعمرة منسجما مع احمليط رخيية، وجيب أنااملعامل الت

 روقد يوجد مانع قانوين مينع مبقتضاه إجناز أشغال يف بعض املناطق نظرا للخطر الذي قد ينج
واملتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنـوات علـى     01/02عن هذا البناء، فنص القانون 

 مبنع البنـاء  ة والتعمري،ئاملتعلق بالتهي 90/29من القانون 05وهو ما أكدته املادة رتفاقاتالبعض ا
  .يف األماكن اليت متر منها كوابل نقل الكهرباء ذات الضغط العايل

  . لتزامات اليت تقع على عاتق الباينإلا  -  ج
             والـتعمري، تـتم عمليـة البنـاء عـن طريـق ضـوابط        التهيئـة يف حالة غياب أدوات 

وتفـرض هـذه القيـود عنـد     ، )4(قانونية يف شكل قيود تقع على عاتق البـاين  ميكانيزمات و
  :طلب رخصة البناء وتشمل 

  
  
  

                                                             
  . ،مرجع  سابق   90/29 رقم من القانون 05املادة  ،أنظر  )1(
حيدد القواعد العامة للتهيئة و التعمري و البناء   1991ماي  28مؤرخ يف   91/175 رقم التنفيذيمن املرسوم  10،11تني املاد ، أنظر  )2(

  .55ج عدد .ج.ر.ج
  . 90/29 رقم من القانون 06املادة  ،أنظر  )3(
  . 90/29 رقم من القانون 04املادة  ،أنظر  )4(
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  . عدم املساس بالسالمة واألمن العمومي -
شـملها خمطـط التهيئـة    رخصة البناء يف املواقع الـيت ال ي  ويف هذا الصدد، يشترط ملنح

مـن أن البنايـة املـراد إجنازهـا ال تكـون جـراء        األراضي، التأكدطط شغل خم أو  والتعمري
  . )1(بالسالمة واألمن العمومي اسسامل أو استعماهلا  موقعها أو حجمها

  .لألخطارال يكون البناء يف أرض معرضة  -
نزالقها، فال ميكن منح اخنفاض التربة أو اجنراف، الويشمل األخطار الطبيعية كالفيضانات وا
حترام قواعد البناء املطبقة على هذه املناطق، بعـد  ارخصة البناء يف هذه املناطق إال بعد التأكد من 

  .)2(تقدمي دراسة من املصاحل املختصة
 .عدم املساس بالبيئة -

ميكن رفض رخصـة  البناءات و األشغال املراد إجنازها من شاا املساس بالبيئة،  تفإذا كان
 طبقا ألحكـام املرسـوم  منحها شريطة تطبيق التدابري اليت أصبحت ضرورية حلماية البيئة  أوالبناء 

  .)3(املتعلق بدراسة التأثري يف البيئة 2007مؤرخ يف 07/145 التنفيذي
 . عدم املساس باملعامل األثرية و الثقافية -
أن خيل باحملافظة  موقع البناء اء جريناالبمن شأن إذا كان ،رفض تسليم رخصة البناء ميكن 

نه ميكن تعليق تسليم أ، كما )4(تغيري يف املعامل األثرية و التارخييةأي  وأ به على املكان أو املساس
  )5(التراث الثقايفاملتعلق حبماية   98/04حترام الشروط اليت نص عليها القانون االرخصة على 

الوزارة املكلفة بالثقافة قبل بداية األشغال يف املناطق املصنفة شترط احلصول على رخصة من االذي 
   .كمعامل أثرية أو ثقافية ، وتكون هذه األعمال خاضعة لرقابة تقنية من الوزارة املكلفة بالثقافة

                                                             
  .مرجع سابق،  91/175 رقم من املرسوم التنفيذي 02املادة  ر،أنظ )1(
  .،مرجع سابق 04/02والقانون رقم  ، 91/175 رقم من املرسوم التنفيذي 03املادة  ،أنظر )2(
  .   91/175من املرسوم التنفيذي رقم  06املادة  ،رظأن )3(
بيئة حيدد حمتوى جمال وكيفيات املصادقة على دراسة موجز التأثري على ال2007ماي19مؤرخ يف 145/ 07رقم رسوم التنفيذيامل ظر،أن) 4(

  . 34ج عدد .ج.ر.ج
   . 44ج عدد . ج. ر. يتعلق حبماية التراث الثقايف ج 1998جوان  15مؤرخ يف   98/04 القانون رقم ،رظأن  )5(
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 . لدنيا للتهيئةاحترام القواعد إ -
جناز عمارات وجمموعـات  إبناءا على هذا القيد ميكن رفض تسليم رخصة البناء الرامية إىل 

       خطـرا  العمارات ذتكون مناف وأ ،و خاصةأطرق عمومية ضمان وجود سكنية، يف مناطق دون 
  .)1(هذه املناطق أوالعمومية من مستعملي الطرق أعلى 

   .القواعد املتعلقة بالوقاية من األخطار الكربى -3
لضمان محاية املنشآت يف غياب خمطط شغل األراضي و املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري 

هـذا األسـاس نصـت     وعلـى  ،تفادي األخطار الكربىفإنه يوجد حد أدىن للحماية من أجل 
مينع منعا باتا بسبب اخلطـر   هعلى أن، )2( املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى من القانون19املادة

أو الفيضانات أو البنايات الـيت  األخطار اجليولوجية  أوالكبري السيما يف املناطق املعرضة للزالزل 
خمطط الوقاية من اخلطـر   ا يفاملاء، ويكون هذا املنع حمدد أو احملروقاتنقل تكون قريبة من قنوات 

  .عدم البناءرتفاقات ايف  )3(سبق اإلشارة إليه الكبري الذي 
املعرضـة   املنشآتأخضع القانون املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى و تسيري الكوارث  قدو        

هلذه املخاطر إىل الرقابة و املتابعة حسب طبيعة اخلطر ، فبالنسبة للخطر الناجم عن الزلزال تضـمنت  
  املنشآتاءات تكميلية ملراقبة البنايات و من القانون املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى إجر 22املادة 

، كما أنه قد يشترط  للقيام بإجنـاز  )4(اهلياكل األساسية املنجزة قبل إدراج القواعد املضادة للزلزالو
حترام القواعد على املعين امباين يف أماكن معرضة خلطر زلزايل ، أن تشترط اإلدارة يف رخصة البناء ، 

ماي  21تعود الصرامة يف فرض هذه القواعد إىل اآلثار النامجة عن زلزال و ،  التقنية املضادة للزلزال
  .)5(و ما أبرزه من نقائص يف جمال تنظيم العمران و متابعة عمليات البناء و الرقابة عليه 2003

                                                             
  . سابق مرجع، 91/175من املرسوم التنفيذي رقم  08املادة  ،رظأن  )1(
  .مرجع سابق ،04/20القانون رقم  ،رظأن  )2(
  .175 /91من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة  ،رظأن  )3(
  . 04/20 رقم من القانون 22نظر ، املادة أ  )4(
  . 17،ص مرجع سابق،) نورة(منصوري   )5(
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لسد النقائص اليت عاىن منها تنظيم العمران و التحكم يف النمو احلضري يف املدينـة ، تـدخل   و    
 90/29ل مبوجبه القانون دالذي ع، 2004أوت  14مؤرخ يف  04/05القانون مبوجب   املشرع 

علـى أن   90/29من القانون  11لت املادة داليت ع 04املتعلق بالتهيئة و التعمري ، و نص يف املادة 
دوات التهيئة و التعمري حتدد شروط التهيئة و البناء للوقاية من األخطار الطبيعية و التكنولوجية ، كما أ

حتدد هذه األدوات األراضي املعرضة هلذه األخطار و كذا طبيعتها ، كما تبني إجراءات حتديد أو منع 
القانونية من أجل ضمان أحسن  البناء ، و يف كل هذه احلاالت يتم حتديد جمموعة الترتيبات و التدابري

عن طريق التعريف باألخطار الكربى و الكوارث أثناء إعداد خمططات التهيئة و الـتعمري   ،الظروف 
  . وكذا عند منح خمتلف الرخص و الشهادات 

، إىل  07يف جمال البناء بـنص املـادة    الكربى و هلذا الغرض دف منظومة الوقاية من األخطار   
ستعمال األراضي ، ويف جمال البناء من أجل التقليل إىل حـد  اإلعتبار خمتلف األخطار يف األخذ بعني ا

من قانون الوقاية 10، و لتوسيع معرفة املواطن مبجمل األخطار بينت املادة )1(كبري من التعرض للخطر
   .أشكاله،ترتيبات الوقاية من أخطار الزالزل والفيضانات والتلوث مبختلف من األخطار الكربى 

الذي يأخذ  رتفاق عدم البناء عليها بسبب اخلطر الكبريااملناطق املثقلة ب كما حتدد هذه املخططات    
عند إعداد أدوات التهيئة و التعمري ، باإلضافة إىل ختصيص تدابري  خاصـة بالبنـاءات    بعني اإلعتبار

منـه علـى    22ى ، فأكدت املـادة  املتواجدة قبل صدور القانون املتعلق بالوقاية من األخطار الكرب
 ،كما أكد هذا القانون على أن جممـوع  املنشآت و  تكريس إجراءات تكميلية ملراقبة هذه البنايات
لت طريقة تطبيقها إىل التنظيم الـذي مل  أحالكن  ،)2(األشغال املتضمنة فيه تعترب ذات منفعة عمومية

التهيئـة   املتعلقة ب خططات امليصدر بعد ، ويف كل األحوال البد أن تؤخذ بعني اإلعتبار عند إعداد 
  . التعمري و

لتزامـات و املقـاييس الواجـب    عتماد أدوات التهيئة و التعمري ، ختضع عملية البناء و االإفقبل     
 ها املرسوم التنفيذيد عتماللتهيئة و التعمري ، و هي قواعد موضوعية و فنية إحترامها للقواعد العامة 

                                                             
  .18، ص ، مرجع سابق)  نورة(منصوري   )1(
  .                                                  19، نفس املرجع ،ص)  نورة(منصوري   )2(
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 أو يف البناءات كحد أدىن من الضوابط  ، و اليت على أساسها متنح رخصـة البنـاء   91/175 رقم
، يضاف إليها ما جاء به القرار الـوزاري  )1(يرفض منحها ، أو متنح ضمن أحكام و شروط خاصة 

يتعلق حبقوق البناء املطبقة على األراضي الواقعة خارج املناطق  1992سبتمرب  13املشترك املؤرخ يف 
  . العمرانية للبلدية 

  . املدن تنظيمالتحكم يف  املساعدة علىالتهيئة والتعمري  دواتأ:ثانيا
األراضي احلضرية على وثائق التعمري اليت تسـاهم يف توجيـه املخططـات     تنظيمتعتمد عملية      

، ويف حتديد التوجهات األساسية لتهيئة األراضي املعنيـة ، كمـا   )2(التوجيهية للمدن األربع الكربى
تضبط توقعات التعمري و قواعده ، و حتدد على وجه اخلصوص الشروط اليت تسمح من جهة بترشيد 

          و وقاية النشاطات الفالحية ، و محاية املساحات احلساسة و املواقـع و املنـاظر   ستعمال املساحات ا
ات ءو من جهة أخرى تعيني األراضي املخصصة للنشاطات اإلقتصادية ذات املنفعة العامـة و البنـا  

النشـاطات  املستقبلية يف جمال التجهيزات اجلماعية املتعلقة باخلدمة و وحتياجات احلالية  املرصودة لال
  .  )3(واملساكن و حتدد أيضا شروط التهيئة و البناء للوقاية من األخطار الطبيعية

يتكفل املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و خمطط شغل األراضي بربامج الدولة و اجلماعـات       
هيئـة  اإلقليمية، و املؤسسات و املصاحل العمومية، سواء ما تعلق منـها بالتوجهـات األساسـية لت   

و تشمل هذه التوجهات ختصيص األراضي سواء على مستوى البلدية الواحدة أو جمموعة ،)4(األراضي
، و يتم حتديد هذه التوجهـات وفقـا   )5(تبني األراضي املبنية و األراضي املخصصة للبناءو  ،بلديات 

املعـدة مسـبقا إن    حترام املخططات األخـرى الدراسة تعتمدها املصاحل املعنية للتهيئة و التعمري ، ب
  :  ب وجدت و يتعلق األمر

 
                                                             

  .مرجع سابق، 175/  91رقم من املرسوم التنفيذي  08، 01 املادتني نظر ، أ) 1(
  .مرجع سابق ، 10/02نظر، القانون رقم أ )2(
  .مرجع سابق ، 90/29من القانون رقم  11نظر، املادة أ )3(
  .90/29رقم من القانون  10نظر ، املادة أ )4(
  . 90/29رقممن القانون  11نظر ، املادة أ )5(
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 .خمطط التهيئة العمرانية -
 .املخطط التوجيهي للمدينة اجلديدة  -
 .  خمططات  الوقاية من املخاطر الكربى  -

إىل توجيهات السياسة الوطنيـة لتهيئـة    ستنادالباكما أن خمططات التهيئة و التعمري تبني 
، هذا من أجل محاية األقاليم و السكان من خمتلف املخاطر ، كمـا  )1(اإلقليم  و تنميته املستدامة

 دف إىل احملافظة على التركيبة احلضرية للعمران و دعم األوساط الريفية و بيان كيفيات و قواعد
  .التعمري والبناء 

كما تبني هذه املخططات طرق التدخل و األدوات القانونية للوقاية من النفايات سواء     
وساط العمرانية ، عن طريق التأكيد على ضرورة  وضع يف كل ملف خاص بالتعمري خمطط يف األ
كما أن هذه املخططات تأخذ بعني اإلعتبار ما جاء  ،املياه القذرة و النفايات صرف طرق فيه تبني

، و يبني هذا املخطط خصوصية كل )2(يف أحكام خمطط يئة السياحة الذي يعادل رخصة التجزئة
ستغالهلا ، كما تـبني  إلتزامات اليت تقيد وحاجتها اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و االمنطقة 

املناطق القابلة للتعمري و البناء ، و املناطق احملمية ، كما تعد التجزئة املخصصة إلعـداد املشـاريع   
التقنية للتهيئة و تبني رتفاقات املتعلقة ا و املخططات السياحية مما يسمح مبعرفة حقوق البناء و اال

  . )3(العقار السياحي القابل للبناء
املتضمنة يف خمطط شغل األراضي و املخطط التوجيهي  ،كما تبني التوجهات العامة للتهيئة 
بإعتبارها  )4(حترام الشروط املتعلقة بإنشاء املدن اجلديدةاللتهيئة و التعمري، قواعد التوسع العمراين ب

مار ، و واحدة من أفضل اخليارات إلع التجديد يف أمناط العمران احلضرييري و معلم من معامل التغ
   وارق الف التهميش و  القضاء على، خدمة ألهداف التهيئة العمرانية يفاملناطق احملرومة و املعزولة

                                                             
  .مرجع سابق ،  20/  01نظر ، القانون رقم أ) 1(
  . 21،22، ص ص مرجع سابق،)  نورة ( منصوري  )2(
  .،مرجع سابق 03/03من القانون رقم  02، 01 تنينظر ، املادأ )3(
  .،مرجع سابق 02/08نظر ، القانون رقم أ )4(
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، و نشر املرافق و التجهيزات بني السكان و األنشطة اإلقتصاديةالتوازن حتقيق واإلجتماعية 
هذا من جهة ، و من جهة أخرى متثل أفضل البـدائل لتخفيـف   )1(و تطوير القاعدة اإلقتصادية 

  . الضغط عن املدن الكربى و التحكم يف منوها 
و تساهم هذه املخططات يف توضيح أدوات و ميكانيزمات احلماية و الوقاية من األخطار 

رتفاقات عدم البناء ، اليت قد متس بعـض  اية ، و شروط البناء فيها والكربى ، وفقا ملخطط الوقا
، و قد سبق اإلشارة إىل خمتلف املخاطر و الكوارث اليت )2(املناطق منها املعرضة خلطر زلزايل كبري

عمار يف هذه املناطق عن طريق بيان شروط البناء ، حسب طبيعة كـل أرض ، و طـرق   متنع اإل
جتنب هذه املخاطر وفق خمططات الوقاية ، كما تبني ضمن قواعد الوقاية حاالت عـدم قابليـة   

  . األرض للبناء ، نظرا لوجود خطر ال ميكن تداركه
من خمطط التهيئة و الـتعمري و خمطـط   ة يف كل نفتوقعات التعمري املبيذكره  ستنادا ملا سبق او 

شغل األراضي تعد بناًءا على دراسات مصاحل التعمري ، و تأخذ بعني اإلعتبار العمران احلضـري   
ت املنجزة و املراد إجنازها يف كل سـنة ، و حسـب طلبـات    آكذا حتدد املنشوقواعد توسعه  و

رخصة وخصة البناء ، شهادة التعمري ر ااحلصول على خمتلف الرخص املتعلقة بالبناء و التعمري سواء
كما ينفرد كل خمطط بأحكام خاصة به ، سواء املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري ،  )3(التجزئة 

  .أو خمطط شغل األراضي 
 .  PDAUاملخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري -1

التوجيهـات  ، و حتـدد فيـه   لتخطيط اايل و التسيري احلضرييعترب هذا املخطط أداة ل
 التهيئـة  تصـاميم يأخذ بعني اإلعتبـار   و،نية للبلدية أو البلديات املعنيةاألساسية للسياسة العمرا

                                                             
جامعة  ،التهيئة العمرانية جملة  ،" املدينة اجلديدة عني الباي يف ممارسات تصورات السكان ، توصيات للتهيئة ) : " حممد اهلادي(لعروق  )1(

  .10،11ص،ص  2004سنة  ،02،العدد قسنطينة ، منتوري
  . ،مرجع سابق 20/ 04القانون رقم   نظر،أ )2(
  .23ص ،مرجع سابق  ،) نورة(منصوري  )3(
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، و يشمل املخطط التوجيهي )1(املرجعية ملخطط شغل األراضي  يغيضبط الصو  وخمططات التنمية
   : و يبني)2(ق مبستندات بيانية مرجعيةفللتهيئة و التعمري على تقرير توجيهي مر

  .أحكام تتعلق بتحديد التخصيص العام لألراضي  - أ
على جمموع تراب البلدية أو جمموعة من البلديات ، و تبني  االتخصيص العام لألراضي سواء

طرق توسع املباين السكنية و متركز املصاحل و النشاطات ، وطبيعة موقـع التجهيـزات الكـربى    
التدخل يف األنسجة احلضرية و املنـاطق الواجـب   واهلياكل األساسية ، كما يبني إلزاميا مناطق 

محايتها ، كما ميكن أن تكون مناطق التدخل بالتنسيق مع املخططات اخلاصة بالوقاية و التـدخل  
  . )3(كمخطط الوقاية من األخطار الكربى

  .إىل قطاعات املخطط يت يشملهاتقسيم األراضي ال  - ب
ذلك اجلزء املمتد من تراب البلديـة   ، و القطاع هو)4(قسمت األراضي إىل قطاعات حمددة

ستعماالت العامة و يف آجال حمددة للتعمري بالنسبة حبيث يتوقع ختصيص األراضي اليت يشملها لال
  :  ، وهذه القطاعات تضم )5(ألصناف األراضي

  .القطاعات املعمرة  -
جمتمعـة   ئات اليت تشغلها بنايات يتشمل كل األراضي و إن كانت غري جمهزة جبميع الته    

مساحات فاصلة ما بينها ، و مساحات التجهيزات و النشاطات و لو غري مبنيـة كاملسـاحات   و
اخلضراء و احلدائق و املساحات احلرة ، و الغابات و القطاعات احلضرية املوجهة خلدمـة هـذه   

  . البنايات و يدخل ضمنها أيضا األجزاء من املنطقة الواجب جتديدها و إصالحها و محايتها 
  

                                                             
  .سابق  ،مرجع 90/29من القانون رقم  16نظر ، املادة أ  )1(
  .  90/29من القانون رقم  17نظر ، املادة أ  )2(
يتعلق بالوقاية من األخطار و تسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة ، قواعد و خمططات التدخل يف األنسجة   04/20حدد القانون رقم   )3(

  .احلضرية 
(4) Jacquot (Henri) : "Droit de l'urbanisme" , Dalloz 2008 p146. 

   . 90/29من القانون رقم  19نظر ، املادة أ  )5(
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   .القطاعات املربجمة للتعمري -
، يف عمري على املدى القصري و املتوسطتشمل هذه القطاعات األراضي املخصصة للت     

  .  )1(آفاق عشر سنوات حسب األولويات احملددة يف املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري
  .قطاعات التعمري املستقبلية  -
و تشمل األراضي املخصصة للتعمري على املدى البعيد، يف أفاق عشرين سنة حسـب       

  .اآلجال املنصوص عليها يف املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري
رتفاق بعـدم  و تكون األراضي املتواجدة يف قطاعات التعمري املستقبلية خاضعة مؤقتا لال    

اآلجال املنصوص عليها إال بالنسبة لألراضي اليت تدخل يف حيز رتفاق يف البناء، و ال يرفع هذا اال
، و يف غياب هذا املخطط بقطاعات التعمري املستقبلية )2(تطبيق خمطط شغل األراضي املصادق عليه

رتفاق يف املنـاطق  رتفاق بعدم البناء ، و يرفع هذا االمتنع اإلستثمارات اليت يتجاوز أجلها مدة اال
  : ت اآلتيةيف احلاال)3(بترخيص
  الفالحي  ستعمالاللجتديد و توسيع املباين املفيدة. 
ت الالزمة للتجهيزات اجلماعية ، و إجنـاز العمليـات ذات املصـلحة    آالبناءات و املنش-

 .الوطنية
من قبل الوايل بناًءا علـى طلـب    االبناءات اليت تربرها مصلحة البلدية و املرخص ا قانون-

  .بعد أخذ رأي الس الشعيب البلدي،معلل من رئيس الس الشعيب البلدي 
  
  
  
  

                                                             
  . سابق مرجع ،   29/ 90رقممن القانون  21املادة ،نظر أ  )1(

(2 )  Jacquot (Henri)  :  " Droit de l’urbanisme", op.cit, p147. 
  . 90/29رقممن القانون  22نظر ، املادة أ  )3(
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  . قابلة للتعمريالالقطاعات غري -
فيها حقوق البناء حمـددة بدقـة و بنسـب تـتالءم مـع       تكون هي القطاعات اليت    

رتفـاق عـدم  البنـاء    اقتصاد العام هلذه املناطق ، هذا يعين أن هذه القطاعـات يشـملها   اال
    .)1(ة بدقةنكقاعدة ، لكن إن وجدت حقوق البناء فيها تكون مقيدة و مبي

ستنادا ملا سبق ذكره ، فكل بلدية جيب أن تكون مشمولة مبخطط توجيهي للتهيئة او       
، و يتم إعداده مببادرة من رئيس الس الشعيب  90/29من القانون  26و التعمري حسب املادة 

ستعمال األراضي أو البناء على حنو يتناقض مع تنظيمـات  االبلدي و حتت مسؤوليته ، فال جيوز 
  . 90/29من القانون  10ن تعريض صاحبه للعقوبة تطبيقا لنص املادة التعمري ، دو
فاملشرع جاء باملواضيع املذكورة سابقا و اليت متثل مضمون املخطط التوجيهي للتهيئة        

، بتوضيح مساحات تدخل خمططات شـغل  )2(التعمري بصفة شاملة و ترك أمر حتديدها للتنظيمو
رتفاقات الواجب اإلبقاء عليها أو تعديلها أو إنشـاؤها   و خمطط اال، األراضي اليت تأيت تنفيذًا له

و أهم سبل إيصال املاء الصـاحل  ،باإلضافة إىل خمططات التجهيز اليت تربز خطوط مرور الطرق 
  .  ت املنفعة العمومية آللشرب و ماء التطهري ، و كذا حتديد مواقع التجهيزات اجلماعية و منش

 . POSخمطط شغل األراضي  -2
هو أداة من أدوات التعمري، تغطي يف غالب األحيان تراب بلدية كاملة، حتدد فيه و بصفة 

ستخدام األراضي و البناء عليها من حيث الشكل احلضري للبنايات ويئة امفصلة قواعد وحقوق 
  . )3(الوسط احلضري

باملتر املربـع أو املتـر    عنه و يعني الكمية الدنيا و القصوى من البناء املسموح به و املعرب
ستعماالا ، كما يضبط  القواعد املتعلقة ااملكعب من األحجام ، و أمناط البنايات املسموح ا و 

                                                             
  .سابق مرجع، 90/29 رقم من القانون 23نظر ، املادة أ  )1(
حيدد إجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و املصادقة  1991ماي  28مؤرخ يف  91/177نظر ، املرسوم التنفيذي رقم أ  )2(

  .  26 عدد ج .ج.ر.عليه ج
(3 ) Jacquot (Henri) :  " D roit de l’urbanisme " op.cit,p p155 , 157.  
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ت العمومية آباملظهر اخلارجي للبنايات و املساحات اخلضراء و العمومية واملواقع املخصصة  للمنش
ـ حترام القواعد الـيت ت ايف إطار ،و مواقع األراضي الفالحية الواجب محايتها  منها املخطـط  ض

  . التعمريوالتوجيهي للتهيئة  
دد لكل حيستعمال األرض، كما اشروط و إمكانيات )1(فمخطط شغل األراضي يبني بدقة

و حقوق البناء املرتبطـة مبلكيـة   ،منطقة متجانسة نوع املباين املرخص ا أو احملظورة و وجهتها 
األراضي و معامل مساحة ما يؤخذ مـن األرض مـع مجيـع    األرض اليت يعرب عنها معامل شغل 

  . )2(رتفاقات احملتملةاال
و يتعلق )3(و تعد القواعد مع مراعاة األحكام اخلاصة ببعض املناطق من أجزاء تراب البلدية

األمر بالساحل، و األقاليم ذات امليزة الطبيعية و الثقافية ، و األراضـي الفالحيـة ذات املـردود    
  . )4(عايل أو اجليدالفالحي ال

الذي  2002فيفري  05املؤرخ يف  02/02فبالنسبة للساحل فتم تنظيمه مبوجب القانون 
يبني قواعد احلماية اخلاصة به، و الشروط و القيود اليت تضبط أي بناء فيه،حيث جيب أن حيـافظ  
التوسع العمراين بالساحل على املساحات ، و أن يربز قيمة املواقع و املناظر ذات البعـد الثقـايف    

ات الالزمة للتوازنات البيولوجية ، و جيب أن يتم هذا طبقا ألحكام فضاءلتارخيي للساحل ، و الاو
  . )5(شغل األراضي

قانون خاص ا ، حددت فيه قواعد فقد مت تنظيمها مبوجب  أما املناطق ذات امليزة الثقافية 
روط املتعلقة الذي ضبط الش 1998جوان  15مؤرخ يف  98/04احلماية ، وهذا مبوجب قانون 

                                                             
(1  ) Jacquot (Henri)  "  D roit de l’urbanisme " op.cit,p p155 . 

حيدد إجراءات إعداد خمطط شغل األراضي و املصادقة  1991ماي  28مؤرخ يف  91/178من املرسوم التنفيذي رقم  18نظر، املادة أ  )2(
ج .ج.ر.ج 2005سبتمرب  10مؤرخ يف  318/ 05رقمالتنفيذي   املرسوم مبوجب   املعدل و املتمم  املتعلقة ا الوثائق   عليها و حمتوى

  .26 عدد
  .سابق ،مرجع 90/29 رقم  القانون نة يف الفصل الرابع منيهي األجزاء املب  )3(
  . 90/29 رقم من القانون 44،45،46،48،49نظر ، املواد أ )4(
  .  29/ 90رقممن القانون  44نظر، املادة أ )5(
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و املظهـر   والتجهيزات العموميةت آحبماية التراث الثقايف ، السيما فيما خيص البناء و إقامة املنش
  .اخلارجي للبنايات

مبعامل شغل األراضي و معامل مساحة مـا  ،و يعرب عن حقوق البناء و القواعد املتصلة ا 
يبني معامل شغل األراضي العالقة القائمـة  رتفاقات املرتبطة ا ، و يؤخذ من األرض مع مجيع اال

بني مساحة أرضية و ما يتصل ا من بناء ، و بيان املساحات املهيـأة و غـري املهيـأة و كـذا     
  .  )1(ختصيصها

عن طريق توضيح املنافذ و طرق وصـول  ،كما تبني هذه القواعد شروط شغل األراضي 
ات يانالبناية بالنسبة للطرق العمومية ، و البالشبكات إليها ، و خصائص القطع األرضية ، و موقع 

تفاع املباين و مظهرها اخلارجي و الطرق املؤدية إليها وخمتلف الشبكات اليت تتحمل راااورة هلا و
  .اجلماعات احمللية نفقاا  و توضح آجال إجنازها

من  37ة و ال ميكن مراجعة خمطط شغل األراضي إال وفق الشروط املنصوص عليها يف املاد
  . املتعلق بالتهيئة و التعمري 90/29القانون 

عتبارها ميكانيزمات للتنظيم  إاملشرع ألدوات التهيئة و التعمري ب الهاو نظرا لألمهية اليت أو
الرقابة ، ومرجع ملزم ألية عملية من عمليات التعمري ، وربطها بوثائق إدارية هـي الشـهادات   و
ستعماالت األراضي و شروط وحقـوق  اكتعبري عن النية الصرحية للمشرع يف ضبط  ،الرخص و

البناء جتديدا لألراضي و احملافظة عليها للتحكم يف التوسع العمراين ، و وضع حد لفوضى العمران 
  .الذي أفرزته التشريعات السابقة

مري ، و ترك و على الرغم من أن املشرع اجلزائري حدد بصفة مفصلة مضمون أدوات التع
 خمالفتها ، إال أا مازالت حتتاج إىل الفاعلية ، و ترتيب جزاءات ردعية على)2(أمر حتديدها للتنظيم

حترامها ، و هذا راجع إىل اإلجراءات املعقدة سـواء علـى   إإجبار املعنيني بالبناء و التعمري على و

                                                             
   .    35-31، ص صمرجع سابق ،)  نورة(منصوري   )1(
  .مرجع سابق ،91/178 رقم ، و املرسوم التنفيذي177/ 91 التنفيذي رقم نظر، املرسومأ  )2(
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إعادة الـتفكري يف حتسـني     إىل عونادي وهو ماكتساب األراضي أو منح رخص البناء ،امستوى 
  .  تطوير سياسة املدينة و العمران و تنفيذها طبقا للقانونو

       .املبنية  ضريةتنظيم إنتاج األطر احل: الفرع الثاين
األراضي احلضرية و الـتحكم يف النسـيج    تنظيم على ضوء ما سبق ذكره ، فإن عملية 

  ت و التجهيزات العمومية املختلفة آاهلياكل و املنش يف إنتاج حكمتالالعمراين ، يساهم ال حمالة يف 
على التوازنات بني  ةافظاحملو تساهم يف تناسق العمل ، مدروسة يةموهي عملية تقوم على أسس عل

البيئة و املعامل األثرية و التراث التارخيي و الثقايف يف إطـار   محايةو ،الصناعةوالسكن و الفالحة  
  .سياسة املدينة و العمران حترام مبادئ و أهداف ا

 تـنظم  القواعد الـيت ، 90/29و هلذا الغرض فقد حدد القانون املتعلق بالتهيئة و التعمري 
عملية التعمري بواسطة أدوات تنظيم التهيئة و التعمري، إىل جانب أدوات الرقابة الـيت تسـتعملها   

   .اإلدارة
ت القاعديـة و شـق الطـرق    آاملنشفالتعمري ليس فقط ملء الفضاءات اجلرداء باملباين و 

خمتلف الشبكات احلضرية ، بل يتطلب األمر تنفيذ القواعد احملددة يف القوانني املتعلقة ذا اـال  و
وفق سياسة تعيد للمدينة و العمران بعدمها احلضري ، خاصة و أن معظم السياسـات العمرانيـة   

سريع ، و ما صاحبه من مشاكل دفعت  رايفغومتحورت حول إنتاج السكن تمع يتميز بنمو دمي
باملشرع إلعادة التفكري يف النصوص التشريعية و التنظيمية ، و إعادة صياغتها مبا يتناسـب مـع   
املستجدات املطروحة ، عن طريق الوقوف على عمل املؤسسات املشرفة على البنـاء و األشـغال   

تعرقل سري توزيـع حصـص السـكن    اليت ،العمومية و تنظيم سوق مواد البناء لتسوية املشاكل 
  : التالية ئجتماعي وحتقيق العدالة جيب مراعاة املباداال

اليت جيب أن  ،جيب أن تكون اإلستفادة من الصندوق الوطين للسكن و من خمتلف اإلعانات .1
 .ختصصها الدولة مقصورة على الفئات اليت تتطلب تدخل التضامن الوطين 
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جتماعي موجها كله أو معظمه حنو التمليك ، السيما و أنه يصعب جيب أال يكون السكن اال .2
 . متالكه اليوم نظرا لكلفة إجنازه املرتفعة اعلى الفئات اإلجتماعية املعنية احلصول على 

  .جيب أن خيضع هذا السكن أو يرتبط حبجم سري امعات السكنية املعنية و تكاليفها .3
  ريملنجز يف إطار الصندوق الـوطين للتـوف  و عيوب السكن ا ئوو هذا حىت نتجنب مسا

جياري ، خاصة يف املدن ة ، فكان السبيل الوحيد هو السكن اإلضحتياط ، خاصة كلفته الباهاالو
جتماعي  نعكس على إمكانية احلصول على حصص من السكن االاالكربى اليت تعرف منوا سريعا ، 

ستفادة من السكن ، جيـب أن  إلعملية او لتجنب بعض النزاعات و السلوكات اليت قد تؤثر على 
    .)1(ريهايستقرار يف هذه املدن يعكس التكاليف احلقيقية لتستكون تكاليف اال

ستقرار إقليمـي  اهذا يؤكد من جديد ضرورة تفعيل سياسة وطنية للسكن و البناء، لضمان 
 االسلطات البلدية دوروتلعب ،عرب كامل التراب الوطين ، وتوحيد اجلهود لضبط التوسع العمراين 

، ويتجلى ذلك يف التطبيق الكامل لإلجراءات و التنظيمات اليت تترتب علـى  يف هذا اال  اهام
، املقـررة  )2(عمليات البناء، وحسن سري عمل املؤسسات و اإلدارات القائمة على برامج السكن

قتصادي للمدينـة يف إطـار   ومراقبتها ومتابعتها ، من أجل النهوض بالصفة الوظيفية و الدور اال
جتماعي، الذي ينجر عن إقامة أحياء سكنية متنافيـة  التنمية املستدامة، و القضاء على التهميش اال

  . )3(مع السياسة املدرجة ضمن إستراتيجية تنمية وتنشيط الوسط احلضري للمدينة
  
  

  
  

                                                             
  .277، 276صص ، 1996 ،  سنةوزارة التجهيز و يئة اإلقليم ،" وضعية التراب الوطين : " اجلزائر غدا )1(
يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة السكن  2008جويلية  01مؤرخ يف  190/ 08قممن املرسوم التنفيذي ر 02املادة  ر ،أنظ )2(

 . 37 عددج .ج   .ر  .والعمران ج 
(3).Bendjalil (A): " Planification et organisation de l'espace", OPU , Algérie , 1984,p80. 
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   :املطلب الثاين                           
   .اإلندماج احلضري ألحياء املدينةتأهيل               

ندماج خمتلف أحناء املدينة ، على وضـع خريطـة    انسجام واجل ضمان أعملت الدولة من 
قل جتهيزا أو تتطلب وضع برامج لتحسني شروط حيـاة  أتسمح بتحديد خمتلف املناطق اليت تكون 

ت اليت توفرهـا الدولـة يف   من خالله املواطنني من اإلمكانيا دالسكان ، وتوفري إطار حياة يستفي
حياء ياكل عموميـة وخـدمات   اإلقليم التابعني له ، وقصد حتقيق هذا الغرض البد من ربط األ

  .)الفرع الثاين ( حياء القدميةلأل عتبارإلعادة اإو،) الفرع األول(جوارية 
  .ربط األحياء ياكل عمومية و خدمات جوارية : الفرع األول 

األحياء  ربطها ياكل عمومية ، تعطـي احلـق للمـواطنني    ترقية وعصرنة يستدعي 
ة من مزايا املدينة ، و إمكانياا و خدماا ، وبذلك وجب على السـلطات العموميـة   دستفالال

التدخل بصفة مستمرة ، عن طريق حتديد القطاع املراد حتسينه أو إعادة النظـر يف اإلمكانيـات   
وية من أجل توفري إطار حياة أفضل ، يستفيد منـه املـواطن   مه ، حسب األولياملتوفرة لديه أو تقي

  :ومن امليادين اليت تلقى اإلهتمام من طرف السلطات املعنية  
  .النقل احلضري-1

فرغم توفر طرق التنقل العمومي ، يبقى اإلنسان يعاين خاصة من ضـيق الشـوارع     
حمكم يضمن للمواطن راحة التنقل تدهور الطرقات خاصة يف املدن الكربى ، اليت تستدعي تسيري و

و يف أقل وقت ممكن  وبسعر مالئم ، و ما املؤسسة الوطنية للنقل احلضري اليت ظهرت مؤخرا يف 
وذلـك مبـد     مراكز املدن ، لدليل عل عزم الدولة  الدائم لتوجيه منو املدن  على كافة األصعدة

و توسيعها ، وفك اخلناق على بعض الشوارع و التحكم يف خمططات النقـل     تشبكات الطرقا
التنقل ، وحركة املرور داخل حماور املدينة ، وتدعيم الطرقات و الشبكات املختلفـة و ترقيتـها   و
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و املتضـمن   2001أوت  7املؤرخ يف  01/13ستنادا ملا جاء يف القانون رقم التسهيل احلركة 
 . )1(تنظيمه توجيه النقل الربي و

  .توفري مراكز صحية و تعليمية -2

يف حتسـني الظـروف الصـحية    ،تساهم قاعات العالج على مستوى املستشفيات 
، و حتسني نوعيتها ، مع إعطاء األولويـة للتعلـيم    )2(للمواطنني بتوفري اخلدمة العمومية و تعميمها

إمتـام الشـبكات    وخلق مناصب عمل يف هذا اال ، باإلضافة إىل حتسني إطار احلياة احلضرية و
   .ستلزمات املعيشية  وتوفري األمناملوربط املساكن و التجمعات مبختلف 

 

  . للشرب الصاحلة املياه توفري-3
 تشـغل  الـيت  يةرالضـرو  العناصـر  مـن صاحل للشـرب  ال املاء توفري مسألة تعد

ستهالكه يف تزايـد مسـتمر نتيجـة النمـو     اوالسكان لدوره الفعال يف شىت ااالت  ، إهتمام
عـل إشـكالية تـوفري    جيالصناعي و الزراعي ، ممـا   ستهالكالا إليهمضاف  ،غرايف الكبريوالدمي

ديد شـبكة التوزيـع ، لتغطيـة العجـز     وتتطلب القيام بإعادة جت  هتمامات املاء تتصدر كل اال
السـلطات احملليـة    يقـع علـى عـاتق   املدن اجلزائرية يف العشرية األخرية ، و الذي الزم معظم

وتسـخري اهلياكـل الفعالـة     ،لتـوفري املـاء وختزينـه     املناسبة البدائلو صالحية إجياد احللول
  .)3(لتسيري و مراقبة املوارد املائية

 .معاجلة النفايات  -4

املوارد الطبيعية و البشرية و الوقايـة  من أجل احملافظة على الصحة العمومية ، ومحاية 
قتصادي ، يتوجب علينا تفادي كل أشكال النفايـات  ستغالل االمن خمتلف األخطار ، وحتقيق اال

  ا ـستخدامها أو إزالتهاقتصادي عن طريق معاجلتها  إلعادة جتماعي و االاليت قد تضر باحمليط اال

                                                             
  .مرجع سابق، 06/06رقم  قانون ال من 06املادة  ، أنظر  )1(
  .  06/ 06 رقم قانونالمن  10،  06املادتني  ر،أنظ  )2(
 ءللما الوطين خططامل و املائية املوارد لتهيئة التوجيهي باملخطط يتعلق 2010 جانفي 4 يف مؤرخ0 10/1 رقم التنفيذي املرسومأنظر،  ) 3(

  .01 عدد ج.ج.ر.ج
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طـرق   بإتباع طرق وقائية لتقليص إنتاجها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تبين ،القضاء عليها و
عالجية اليت تتمثل يف األساليب املختلفة  ، اليت متكن من تصريف النفايات وإزالتها عـن طريـق   

هي توكـل ملؤسسـات مكلفـة    و، مهما كان نوع النفايات ، )1(إخل ...سترجاع الرسكلة ، اال
  .روط األمن و الصحة و احملافظة على البيئة و احمليطمبعاجلتها مع مراعاة ش

  .إعادة اإلعتبار لألحياء القدمية: الفرع الثاين 
بشكل مذهل ، و عدم متاشـي   ةأدى النمو احلضري املتسارع إىل بروز األحياء القدمي

 ن النمـو أالعروض على الوحدات السكانية مع هذا النمو ، حيث تناولت دراسة لبعض اخلرباء ، ب
التنموية و حركة التصنيع ، هي عوامل سامهت ومازالت تسـاهم   تغرايف و طبيعة السياساوالدمي

  . )2(و سرعة تكاثرها القدميةبروز األحياء وخر يف تكثيف اهلجرة و التحضر السريع ، آبشكل أو ب
 ءسـتيال الباومن هذا املنطلق يرى بعض الباحثني أن نشأة هذه األحياء يرتبط عـادة  

سكان هذه  جتاها، مما يؤدي إىل خلق مواقف سلبية )3(ووضع اليد على األرض بطريقة غري شرعية
  .األحياء

حنرافـات  اجتماعيـة و افعـال  أة وأساليب بنائها جمرد القدميو البعض األخر يعترب األحياء 
ميكـن   نتقالية حنو التحضر ، طاملـا او هناك من يرى  أا ال تشكل بالضرورة مرحلة جتماعية ،ا

،عن طريق الوقوف على عمل املؤسسات املشرفة ما توفرت الكفاءة و اخلربة يف اإلسكان إذاجتنبها 
على البناء واألشغال العمومية وتنظيم سوق مواد البناء،لتسوية املشاكل اليت تعرقل سـري توزيـع   

   .جتماعي حصص السكن اال
رخص أعتربها الكثري من الباحثني كتربير لظهورها على أا توفر أماكن للسكن و بأمثان او 
                   .سهام حقيقي يف تقدمي حلول جزئية ملشكلة السكن يف املدن إوتساهم 

                                                             
، سنة  16العدد  ، جامعة منتوري ،قسنطينة ، جملة العلوم اإلنسانية،" قتصاديا االنفايات يف اجلزائر و ضرورة معاجلتها ): " ميلود(تومي    )1(

  .172،  162،ص ص  2001
جامعة  جتماعي ،اال ، جملة الباحث" قتصادي احلضرياندماج يف البناء السوسيو بني التهميش و اال املتخلفةاألحياء ):" براهيم إ(توهامي   )2(

  .52،  45ص  ،ص2004سنة  ،05العدد  منتوري ،قسنطينة،
  .49،50،نفس املرجع ،ص ص) إبراهيم(توهامي  )3(
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فالنظرة السلبية هلذه األحياء جيب ختطيها لينظر إليها كجزء من عمليـة معاصـرة للتنميـة    
لبالد ، ألن هذه األحياء برهنت و على مر العقود على توافقها مع أصحاب للتحضر اإلقتصادية  وا

من األرض ، ودفـع   وند، فعقود امللكية اليت حيصل عليها املستفي)1(املصاحل السياسية و اإلقتصادية
الضرائب تساهم يف رفع ميزانية الدولة ، مما دفع باحلكومات إىل ترقية وتنمية هذه األحيـاء مـن   

  .ة مع إضفاء طابع الشرعية عليهالقدميو ختصيص فضاءات لتوسيع األحياء ا ،ل توفري اخلدماتخال
 للتغيري كاملة عملية من كامل جزء عن عبارة هي، هذه النظر وجهة حسب القدمية فاألحياء

ن أن األحياء ليست مشكال ويف شكل حضري مستمر ، ويف هذا الصدد يؤكد الباحث جتماعيالا
سـتجابة شـعبية   اجتماعية معقدة وأا تشكل يف الواقـع   ايف حد ذاا ، بل هي حلول ملشاكل 

ن تصبح قادرة على تـوفري السـكن   أاليت ال تستطيع  وال ميكن هلا  ،للتحضر السريع يف البلدان
تطلعات السكان خاصة يف للمواطنني ، يف ظل عجز وفشل مشاريع التنمية يف جتسيد طموحات و 

  .جمال توفري اإلسكان و العمل و اخلدمات 
ن يف احللول اجلزئية اليت من إجياد احللول ملشاكل سكان األحياء القدمية ، ال يكأويبدو جليا 

تتبعها السلطات احمللية  على رأسها البلدية ، وإمنا يف ضرورة توسيع دائرة اإلهتمام ـا بإرسـاء   
جتماعية ، و تقليل الفوارق اإلجتماعية و اإلقتصادية ، وتفادي الوقوع يف مشاكل دعائم العدالة اإل

  .تؤثر سلبا على جهود التنمية احمللية بصفة خاصة و التنمية املستدامة بصفة عامة 
 06/06من القانون  06املادة  طبقا ألحكامذلك  ىلإأما املشرع اجلزائري يف إشارة 

تقليص الفوارق بـني األحيـاء و ترقيـة    "  :اليت تنص على لمدينةاملتضمن  القانون التوجيهي ل
لمسؤولني على ليوجه فهو  ،" جتماعي و القضاء على السكنات اهلشة  وغري الصحية التماسك اال

ترقية األحياء القدمية  ألن البعض منها متواجد  و ضرورة حتسني الظروف املعيشيةبمستوى البلدية 
ى ا املدينـة  ظالتجهيزات اليت حتوهي حضرية  تستفيد من اخلدمات  على ضواحي املدينة ، فال 

  .وال هي ريفية

                                                             
  .54سابق، صمرجع ،)  براهيم إ(توهامي   )1(
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ألن  ،بقى  فقـط تفعيلـها  يالعمراين  لكن  يجإن احللول موجودة للحفاظ على النس
ديد األراضي احلضرية و تنظيم إنتـاج األراضـي املبنيـة     النصوص القانونية اليت نظمت عملية جت

األرض وثيقة مسبقة وشرط لكل مشروع  ختصيص أو بناء ، لتساهم أدوات التهيئة  ملكية جعلت
و التعمري يف توفري أراضي للبناء و حتسني تنظيمها ، لتسوية العوائق اليت تعرقل قطاع السكن ، يف 

ق ومراقبة اإلجراءات املتعلقة بتطبي  سري فيما خيص حسن ااملقابل  تلعب  اإلدارة احمللية  دورا هام
هذه األدوات و منع التجاوزات ، بتوفري اإلمكانيات البشرية املتخصصة ، و املهـارات التقنيـة   

  .متعددة اخلربات
لكن النمو احلضري السريع  وعدم القدرة على تلبية العروض على الوحدات السكنية   

ملشاكل السـكن ، ممـا    تقدم حلوال استفحال ظاهرة األحياء القدمية ، بإعتبارهاأدى إىل تفشي و
وترتيـب   ،)1(ةيصـح اليتطلب تقليص الفوارق بني األحياء و القضاء على السكنات اهلشة و غري 

حترام النصوص القانونية و قواعد التهيئـة   اجزاءات ردعية ووسائل فعالة ومالئمة إلجبار املعنيني ب
ية  البناء اليت تعرقلها اإلجراءات و عمل ،عادة النظر يف سياسة العمرانإويف املقابل جيب ،التعمري و

ومن مثة ميكن القضاء علـى البنـاء    ،رخص البناء تسليم سواء يف كسب األراضي أو يف،دة قاملع
ومن خالهلا اجلماعات احمللية مضـطرة يف كـثري مـن     نفسها   الفوضوي  الذي وجدت الدولة

  .)2(جتماعيةاعتبارات سياسية و الاألحيان إىل تسويتها 
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .مرجع سابق، 06/06  رقم من القانون 06املادة  ،نظرأ )1(
  .55، صسابق عمرج ،) براهيمإ(توهامي  )2(
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  :املبحث الثاين                            
   .وتنميتها عتبار للسري احلسن للشبكات احلضريةإلإعادة ا        

قتصادي و الواسع للسكن ، بإجنـاز  متحورت السياسة العمرانية للجزائر حول اإلنتاج اال
املتطلبات املوضوعية للسكان ، و حتدث  فيها تتجاهلاليت  ات السكنية و املناطق اجلديدة ،ئالتجز
يف النسيج العمراين ، و يتطلب التخلص من إشكالية العمران هذه تصور سياسـة عمرانيـة    خلال

  .تكون شاملة و فعالة يف إحداث ميكانيزمات تنظيم جديدة كفيلة بالتحكم يف تنمية املدن   بديلة 
العمرانية ذات الطابع السكين ، و تـويل  تجاوز السياسة أن ت و يتعني على السلطات املعنية

هتمامـات  اللعمران و تنمية املدينة ، و أن تواكب السياسة السكنية اإلجتماعيـة ب  ا كبرياهتماما
ستثمار و حمو الفوارق املوجودة يف املدن ، من حيـث  إلقتصادية خللق فرص العمل و السكن و اا

اجلماعية ، لتوفري إطار معيشـي مالئـم علـى    متركز النشاطات و املرافق العمومية و التجهيزات 
  .مستوى أحياء املدينة ، و تزويدها مبختلف الشبكات احلضرية 

نتهجتها الدولة يف ميدان العمران و الـتحكم يف  الذلك فقد عملت خمتلف السياسات اليت 
ري يف نطالقا من مجلة القوانني اليت سامهت و إىل حد كـب امنو املدن على تكريس هذه املساعي ، 

عتبارها مؤسسة إالتحسني احلضري ، و تتكفل بكل املشاكل اليت تعيق التنمية املستدامة للمدينة ، ب
نسجام ظروف احلياة اليت جيب اجتماعي ، و نسجام االالبشرية يتعني تنظيمها و تسيريها لتحقيق ا

العمراين و تنميته بصـورة  أن توفرها لسكاا ، و هي أيضا مرفق من املرافق األساسية يف التنظيم 
متوازنة وفقا لألنشطة اإلنتاجية و التنظيمية اليت ينبغي أن تنمو فيه ، و إىل السياسة احلضرية بشكل 

عظـيم فـرص   ضرية وتالسياسة اخلاصة باملدينة ، و تتصل بتنظيم األطر احل يهامتماسك تضاف إل
ـ حتيااعلـى    نني من احلصولمتكن املواط، عن طريق بناء مقومات  املعيشي جتويد اإلطار  ماج

، و يتم هذا يف إطار الشراكة بني الدولة و اجلماعـات  )1(من نظافة وأمن و سالمة و راحة اليومية

                                                             
  . 06/06من القانون رقم  11، 10،  9 ،6 املوادظر، أن )1(
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وفق خريطة للتسيري اجلواري ، تتوازن فيه املصاحل و تتجانس فيها التعايشـات  )1(اإلقليمية واملواطن
، و أهم القطاعـات  )املطلب األول(مجمعات السكنية اإلطار املعيشي للبتهيئة بني كل الفاعلني ، 

  ) . املطلب الثاين ( كم  للشبكات احلضرية احملتنظيم ال على املشرفة
  :املطلب األول                              

  .يئة اإلطار املعيشي للمجمعات السكنية                
متتد عليها ، و هلذا كان من الضـروري  يعتمد توسع املدن على األراضي أو العقارات اليت 

و الـذي  ، 1974صدور القانون اخلاص ـا عـام    مبقتضى حتياطات العقاريةحل مشكلة اال
أصبحت البلديات مبقتضاه مالكة مل األراضي الواقعة داخل حميط التعمري ، و اليت متكنها مـن  

اإلسكان و التجهيز و املرافـق   تطبيق توجهاا يف التوسع احلضري ، و يف ميدان توطني مشاريع
  .العمومية

أداء البىن التحتية األساسية  من شبكات   من رفعالو يبقى على السلطات املعنية العمل على 
متها مع التطور التكنولوجي احلديث ، لتكون على مستوى عالٍ من الكفـاءة  ئجتهيزات ، و مالو

و أنظمة املرور ، و التـزود بامليـاه الصـاحلة     اخلدماتية و اجلودة التقنية ، خاصة يف ميدان النقل
للشرب ، و الصرف الصحي ، الكهرباء و الغاز ، و تكثيف اجلهود للتكفل بربامج السكن بكـل  
أنواعه و ترقية و تطوير اإلطار املعيشي للمواطن ، كونه العنصر األساسـي يف التنميـة البشـرية     

انب أعمال التهيئة لإلطار العمـراين وتسـيريه   متداد عقود من جامتصاص العجز املتراكم على ال
برسم و حتسني اإلطار املعيشي احلضري ، بتأمني العناصر اليت تتحقق بفضلها احلياة النوعية الـيت  

  .)2(تستجيب لتطلعات املواطنني

                                                             
  . 06/06  من القانون رقم 17نظر، املادة أ )1(
قسنطينة منتوري، ، جملة التهيئة العمرانية ، جامعة " رتقاء جبودة احلياة يف املدينة اجلزائرية التحسني احلضري آلية لال): " حممد اهلادي(لعروق  )2(

  .   43، 42ص ،ص 2008سنة ، 09العدد 
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 ضمان ذلك البد من يئة و تزويد الشبكات احلضرية مبختلـف التحضـريات   من أجلو
عن طريـق   و ربط امعات بالشبكات التقنية ،)الفرع األول (  الصيانة السيما يف ميدان الالزمة

  .) الفرع الثاين (  مكاتب التجهيز
  .يف ميدان الصيانة : الفرع األول

تقوم املصاحل البلدية بدور فعال يف األعمال املتعلقة بالصيانة ، بترميم و تصـليح املـدارس   
احلدائق و األسواق األسبوعية و املساحات املخصصة لوقوف التعليمية مبختلف األطوار ، و صيانة 

السيارات ، و القيام باألشغال الالزمة لترميم الطرقات و إصالحها لتسهيل حركـة السـري، إىل   
جانب تقدمي مساعدات إىل اهلياكل الرياضية و الثقافية ، باعتبار البلدية هي اخللية القريبـة مـن   

  .  )1(هام من خالل برامج التنمية احمللية ، و اليت كرستها سياسة املدينةاملواطن ، و يتم تنفيذ هذه امل
أما فيما خيص اخلدمات املرتبطة باحتياجات املواطن يف بعض النقاط احلساسة السيما  ربط  
السكنات باملياه الصاحلة للشرب ،و  معاجلة النفايات مبختلف أنواعها ، و حتسني شروط وظروف 

  : يمكن تناول بعض هذه النقاط  فيما يليفالنقل احلضري  
  .أوال ـ ربط السكنات باملياه الصاحلة للشرب 

يتم مراجعة القوانني األساسية اخلاصة ببعض أمناط التسيري و الكيفيات الالزمـة ملمارسـة   
طرق توزيع املياه ، فتكون البلدية ملزمة بربط األحياء و البلديات بقنوات صرف امليـاه    و أنواع

جيب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصـدر  "  90/29من القانون  7ما جاء يف املادة  هوو
للمياه الصاحلة للشرب كما جيب أن يتوفر على كل جهاز لصرف املياه حيول دون رمي النفايات 

، فتوزيع املياه و حتقيق النظافة و طرق الصيانة املمكنة و املنتظمة لشبكات امليـاه  " على السطح 
اري املائية ، هي من حق املواطن الذي يقيم على تراب املدينة ، و عليـه فاملصـاحل البلديـة    وا

  .)2(املوجودة على مستوى كل مدينة ملزمة بربط األحياء ذه الشبكات

                                                             
  .مرجع سابق ،  06/06رقم  من القانون  06،14نظر ، املادتني أ  )1(
  .مرجع سابق ،  11/10من القانون رقم  149نظر ، املادة أ  )2(
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و قد دعمت السلطات احمللية باألدوات املناسبة لكل نوع و مستوى من املشاكل اليت قـد  
، و يتعلق األمر باملخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائيـة و املخطـط    تعيق التوزيع الفعال للمياه

حتياجات للموارد املائية و حتديد املشاريع ال، اللذان أراد املشرع من خالهلما تقييم ا)1(الوطين للماء
عتماد التوزيـع  إالصاحل للشرب ، مع  توزيع املاء و الربامج املهيكلة إلعادة تأهيل و تطوير منشأة 

ة التخطـيط و كـذا   دمن خالل م،حتياجات للماء اللزمين مل الربامج املهيكلة حسب تطور اا
  . )2(تقدير تكاليف اإلستثمار

  .معاجلة النفايات : ثانيا
من أجل احملافظة على الصحة العمومية ، و محاية املوارد الطبيعية و البشرية و الوقاية مـن  

قتصادي ، يتوجـب معاجلـة النفايـات بإعـادة     ستغالل االخمتلف أنواع األخطار ، و حتقيق اال
ختالف التعاريف املتعلقة بأشكال النفايـات ، إال  ا، و رغم  عليها ستخدامها أو إزالتها و القضاءا

أن املشرع اجلزائري حددها باألشياء املنقولة املهملة أو املوجهة لإلمهال ، و ذا التعريف نرى أن 
املشرع حدد املفهوم العام الشامل للنفايات ، حيث ميز بني خمتلف النفايات مبقتضـى القـانون   

، و تتم  2001ديسمرب  12مراقبتها و إزالتها الصادر بتاريخ  املتعلق بتسيري النفايات و 01/19
  : معاجلتها بالطرق اإلقتصادية

  .الطرق الوقائية  -1
تتمثل يف خمتلف اإلجراءات العملية اليت متكن من تقليص إنتاج النفايـات إىل أدىن حـد      

ية و اإلقتصـادية   ممكن ، و تتجسد أساسا يف خمتلف طرق الوقاية الصحية و اإلنتاجية و اإلجتماع
  .)3(العملية تعيق هذهساليب اليت األ القضاء على خمتلفو

  
   

                                                             
  . ، مرجع سابق  10/01نظر ، املرسوم التنفيذي رقم أ )1(
  .  10/01من املرسوم التنفيذي رقم  07، 02نظر ، املادتني أ )2(
  .172ص، ،مرجع سابق) ميلود(تومي   )3(
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 .الطرق العالجية  - 2
تتمثل يف خمتلف األساليب اليت متكن من تصريف النفايات و إزالتها، و الـتخلص منـها            

  .)1(سترجاععتبارها تدعو إىل املعاجلة اإلقتصادية فإن الطرق املناسبة هي الرسكلة و االابو
فالنفايات مكلفة بالنسبة للمؤسسات املنتجة هلا ، كوا تؤثر على وضعها املايل ، و مكلفة 

بيعي  طجتماعيا ألا تؤثر على احمليط و البيئة اإلجتماعية و الصحية ، و ما دام إنتاجها أمر أكيد و ا
رق و األساليب الوقائية الـيت  يتمثل يف تطبيق كل الط ،فإن احلل األساسي قبل التفكري يف معاجلتها

ويف  ،ستخدامسترجاع املواد القابلة لالامتكن من تقليص إنتاجها مث رسكلتها ، و أخريا تأيت مرحلة 
مجيع احلاالت العالجية جيب مراعاة تطبيق شروط األمن و الصحة و حفظ البيئة و احمليط و حجم 

صصة ملعاجلة ظاهرة النفايات ، حيث ال ميكنها ، ذلك أننا نعرف نقص املوارد املالية املخ)2(التكلفة
سوى التكفل و مواجهة تكاليف مجع و نقل النفايات ، و هلذا الغرض جند أنه قـد مت ختصـيص   

  يري النفايات على مستوى كـل واليـة  ستثمارات يف هذا اال ، و وضع خمططات توجيهية لتسا
التفريغ الفوضوي ، و باملقابل إجناز و يئة ستئصال أماكن الوضع برامج لذلك وفق إستراتيجية و

  : ابة السلطات العمومية عن طريق رقأماكن تفريغ خاضعة ل
 .ستقبال و مجع النفاياتإ  -  أ

 .تغطية النفايات مبواد جامدة   - ب
 . القضاء على أخطار التلوث و انتشار األمراض   - ج
ـ   -  د  12ها الصـادر يف  تدعيم اإلطار التشريعي املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها وإزالت

 . )3( 2001ديسمرب 
تنفيذ برنامج تكويين خمصص ألفراد مصاحل اجلماعات احملليـة ، يهـدف إىل تعزيـز      -  ذ

 . قدرات تدخلها التقين و التنظيمي يف جمال تسيري النفايات

                                                             
  .173ص  ، املرجع السابق ، ) ميلود(تومي  )1(
  .174ص  ، رجع،  نفس امل )ميلود(تومي  )2(
  . 77ج  عدد . ج. ر. يتعلق بتسيري النفايات وإزالتها ج 2001ديسمرب  12مؤرخ يف  01/19أنظر ، القانون رقم  )3(
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  .يف ميدان التجهيز : الفرع الثاين
النشاطات املتعلقة بأشغال تتكفل السلطات البلدية يف إطار الصالحيات املنوطة ا مبختلف 

ت ، بالنسبة للشبكات التابعة ألمالكها ، و كذا النشـاطات اخلاصـة بتسـيريها      آالتهيئة و املنش
املسامهة يف ترقية برامج السكن بأنواعه و إجناز املرافق العمومية كـاملراكز الصـحية و التعلـيم     و
ـ  احمللية ، اليت توفر إطاراملراكز الثقافية و هي مهام جتسدت يف برامج التنمية او لتحسـني   امالئم

  . الظروف املعيشية للمواطن بتطوير اخلدمات اجلوارية و تنمية اإلقتصاد احمللي
كما تقوم بتوفري اإلنارة العمومية و تنظيم شبكة الطرق، عن طريق يئة و تسـوية الطـرق   

  . )1(أجل تنظيم التوسع العمراينالفرعية الرابطة بني خمتلف األحياء و املناطق و مد طرق جديدة من 
                                  

  :املطلب الثاين                               
   .لشبكات احلضريةل احملكم تنظيمالة على فالقطاعات املشر            

عتبار أنه ال ميكن تصـور  اباإلضافة إىل يئة اال املبين مبختلف الشبكات احلضرية ، على 
ساهم يف ترقية و تثمني ت اليتإقامة جتمعات سكانية دون إرفاقها بالتجهيزات و املرافق العمومية ، 

جتماعي و العمراين كل ما يتعلق بتنظيم و تسيري الشبكات احلضرية ، لتحسني اإلطار املعيشي اال
بالتطرق إىل أهم القطاعات مصلحة اتمع  دممبا خيسألة امل هذه ، و ميكن معاجلة)2(يف أحياء املدينة

طرق و إجراءات التنظيم املوكلة هلذه و، ) الفرع األول(لشبكات احلضرية  ا تنظيمعلى  اليت تعمل
  ). الفرع الثاين(القطاعات 

  .يةقطاعات تنظيم الشبكات احلضر: الفرع األول
اخللية األساسية املمثلة للدولـة علـى املسـتوى احمللـي ، فهـي      عتبارها إإن البلدية ب   

 )3(إدارات و مصـاحل أخـرى  مـع   فقا للمهام املوكلة إليها ، أو  بالشـراكة  وبالتسيري  تقوم 

                                                             
  .مرجع سابق، 10/ 11من القانون رقم  149، 123، 120،  119نظر ، املواد أ ) 1(
  .اليت أكدت على ترقية جودة احلياة و حتسني األوضاع العمرانية و اإلجتماعية 2006فيفري  19جلسات اهلندسة املعمارية يف   )2(
  .مرجع سابق، 06/06 رقم من القانون 14، 06نظر ، املادتني أ  )3(
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 قتصـادي املعيشي للمواطنني وخلق توازن بني النمـو الـدميوغرايف والنمـو اال    لتحسني احمليط
  .داخل اإلقليم البلدي

  .املهام املوكلة للبلدية : أوال
تقوم البلدية ببعض األعمال مبفردها دون تدخل ألي جهة أخرى ، و تتكفل بـاإلجراءات  
املتعلقة بتهيئة إقليم البلدية باهلياكل القاعدية و الشبكات احلضرية من طرقات ، وصـرف امليـاه   

حتاجـت  انفيات و معاجلتـها إن  القذرة و مراقبة خمازن املياه الصاحلة للشرب ، بتحليل مياه احل
لمهام املوكلة هلا أيضا فهـي  ل استنادا، و)1(الضرورة ، و التحكم يف توزيعها على خمتلف املواطنني

تقوم بالتحكم يف خمططات النقل ، و إقامة املراكز الصحية و التعليمية ، املراكز الثقافية ، معاجلـة  
النفايات و صرف املياه القذرة ، كما ختتص برسم النسيج العمراين و احملافظة عليه مـع مراعـاة   

طابع اجلمايل حتافظ على ال ذامبوازاة ذلك فهي النصوص القانونية و التنظيمية السارية املفعول، و 
  . )2(نتهاج أمناط سكنية متجانسة يف التجمعات السكانيةا، عن طريق و املعماري للبلدية

   .مع مصاحل أخرى شتراكباال املهام املوكلة للبلدية: ثانيا
  يسـتدعي التكـوين  لقاعدية بالبلدية ، و الرفع من مستوى اهلياكل اتنمية املوارد البشريةإن 

عمال النظافة و توزيـع ميـاه   أب القياموخباصة يف أشد امليادين حساسية لتسيري الوسط احلضري و
والتحكم يف مناطق التوسع احلضري و أعمال التهيئة و التعمري ، كعناصر حمركة لعمليـة    الشرب

 احلضـرية   ملختلف الشـبكات ري احلسن ، و احملافظة على السةنجتماعي باملديحول االوالت ميةالتن
شراكة مـع  الى تعمل يف إطار يستدعي يف بعض األحيان تدخل من مصاحل و إدارات أخرالذي 
، و هي قطاعات مسرية جزئيا من الكهرباء و الغاز، مجع النفايات ، كما هو احلال يف جمالالبلدية

  . حق مراقبتهابالتايل  قبل البلدية و يكون هلا 
  
  

                                                             
  .  06/06 رقم من القانون 09، 06املادتني  ، أنظر )1(
  .مرجع سابق ، 11/10رقممن القانون  122  - 109نظر ، املواد من أ )2(
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  .جراءات التنظيم املوكلة هلذه القطاعاتإق وطر: الفرع الثاين
تعرب عـن  طرق عدة من خالل ،تتم عملية اإلشراف على السري احلسن للشبكات احلضرية 

بادرة ، و يف هذا اإلطار فالبلدية هلا حق املو تأثريها على احمليط املؤسسايت ،السلطة احلقيقية للبلدية
شـتراك مـع   ، صيانة اال السكين و ذلـك باال احمليطبربامج ختص نظافة األحياء، محاية البيئة و 

  . املدارس التعليمية مبختلف أطوارها ومجعيات األحياء 
  .طرق تسيري املياه : أوال

املياه الصاحلة للشرب ، فتقوم البلدية مبعاينة األشـغال  تسرب تقوم املصاحل البلدية بإصالح 
، عن طريق مفتشي البيئة و تتم العمليـة   املياه شبكةاملنجزة و األخطار النامجة عن اخللل يف توزيع 

  .على مستوى مديرية الري بالوالية
املياه القذرة فهي تعمل على إصالح القنوات و أماكن التفريغ، و ذلـك بعـد   بالنسبة  أما

  .  معاينتها من طرف مفتشي البلدية، و تقوم ذه األعمال مصاحل ديوان الترقية و التسيري العقاري
  .طرق تسيري احلدائق العمومية و املساحات اخلضراء : ياثان

ارة، بعد مصادقة مديرية تتم العملية من قبل مؤسسة التهيئة و الصيانة، و قطع األشجار الض
 ، و للبلديةو تأثريها على احمليط املؤسسايت ،تعرب عن السلطة احلقيقية للبلدية، و هي مهمة الغابات

 )1(شتراك مع مجعيات األحيـاء ذلك باالو ، و صيانة اال السكينظافةحق املبادرة بربامج ختص الن
  .)2(محاية البيئة ضرورة ، معالعقاري ديوان الترقية والتسيريو

  .طرق تسيري شبكات التطهري : ثالثا
أسندت هذه املهمة إىل الوكاالت الفرعية للديوان الوطين للتطهري ، هذا اجلهاز يكلف حبماية 

و ذلك بالتنسيق و التشاور مع ،البيئة ، بضمان تطبيق السياسة الوطنية للتطهري على اإلقليم الوطين 
ختصاصـه  استغالل اهلياكل القاعدية للتطهري التابعة ـال  ااجلماعات احمللية ، من خالل تسيري و 

  :  ب حيث يقوم
                                                             

  .مرجع سابق، 06/06من القانون رقم  17، 14نظر ، املادتني أ) 1(
  .سابق مرجع ، 03/10نظر ، القانون رقم أ )2(
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 .مكافحة كل مصادر تلوث املياه يف املناطق التابعة ال تدخله  .1
سـتغالهلا  او ،املخصصة لتطهري التجمعات احلضـرية   تآاملنشضمان تسيري كل  .2

البلدية ، و كذا يف منـاطق  وصيانتها و جتديدها و توسعها و بنائها يف املساحات احلضرية و 
 .التطور السياحي و الصناعي

سـتغالل  امكافحة التلوث يف إطار التدابري القانونية املعمول ا يف تصور إجناز و   .3
 . أنظمة الصرف و التصفية

فرغم تكفل املشرع بإعطاء صالحيات للبلدية لتحسني اإلطار املعيشي البلدي بصفة خاصة  
ستجابة للطلب املتزايد  أن مستوى التكفل بإطار احلياة العام يبقى دون االاملدينة بصفة عامة ، إالو

فيما يتعلق بالسكن و العمل و الصحة و النظافة و التزود بامليـاه الصـاحلة    ،للسكان كما و نوعا
ذلك أن املشرع ال يعترف بوجود مصاحل عامـة  ،املراكز الثقافية  وللشرب و توفري أماكن الراحة 

حملية ، بل يرى أن كل الصالحيات هي شؤون عامة ، ألنه من الصعب وضـع حـد   ذات طبيعة 
فاصل بني الوظائف اليت تعترب حملية و تلك اليت تدخل ضمن الشؤون الوطنية ، ألا غـري ثابتـة   
متغرية يف الزمان و املكان ، و هو يرتبط باإلرادة السياسية يف الدولة و نية املشرع يف التنازل عـن  

  . )1(ر أو ذاك من الوظائف لصاحل األجهزة احملليةهذا القد
ختيار التجهيزات املناسبة و حتديد أولويـات  الفيتضح أن البلدية ال تتمتع باحلرية الكافية 

جنازها ، حيث يقتصر دورها على تنفيذ خمطط وطين فرض عليها من السـلطة املركزيـة ، دون   إ
  .   )2(طبيعتها و إمكانياا حيث املوجودة بني البلدية مناالختالفات مراعاة 

ختالالت خطرية يف توزيع السكان و إقامة النشاطات عرب التراب او هو ما أدى إىل وجود 
، الذي أوصـى يف   1997جتماعي لعام حسب ما جاء يف تقرير الس اإلقتصادي و اال،الوطين 

لرئيسي للتهيئة العمرانيـة و التنميـة   عتبارها املنشط اإعتبار للجماعات احمللية باية تقريره برد اإل
                                                             

سنة ، 05قسنطينة ، العدد منتوري ،جامعة   م ،.ب.ع.م.ب . د.م .ح،" الل و الرقابة قستإلاموعات احمللية بني ا) : " مسعود(شيهوب   )1(
  .34، 33صص ،  2002

(2  ) Moussa (Zahia): "La collectivité locale et Le plan, un domaine régenté par le pouvoir 
central", Annales URAMA, Université Mentouri Constantine , 1999,p p53,60. 
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ختصـاص البلديـة و السـلطة    ااحمللية و جزء ال يتجزأ من املدينة ، و على املشرع أن حيدد جمال 
املركزية بشيء من الدقة، حىت يقضي على حالة اخللط اليت تسودها معتمدا يف ذلك على ما جـاء  

يف املشروع التمهيدي لإلسـتراتيجية الوطنيـة   )1(جتماعييف تقرير الس الوطين اإلقتصادي و اال
يف دورتـه العاديـة الثامنـة املنعقـدة يف     ،اإلجتماعية على املدى املتوسط وللتنمية اإلقتصادية  

04/05/1997 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 34ص ، مرجع سابق،) مسعود(شيهوب   )1(
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  الفصل األولخالصة 
  

  ين تتجسد املمارسات ،أحداث حركية يف تعمري املدينة إلقد سامهت التشريعات العمرانية يف      
وحتقيق التوازن بني اال والتنمية ،طار احلضري هيل اإلأدف ضمان التكفل بتجديد وت،العمرانية
جهـزة  أمتحورت حول تشـكيل  ،يةلجراءات التشريعية والتنظيمية واملااإل عرب مجلة من،املستدامة

ول على تويل كل العمليات األ عتبارها املسؤولإدور البلدية ببتدعيم ،لى ختطيط املدنشراف عاإل
 على تنفيـذها ومطابقتـها للقـوانني     ،والسهرالتقنية والقانونية واملالية املنظمة للمجال احلضري 

الذي حتياطات العقارية وجتسد هذا بصدور قانون اال،ضرورة حل املشكلة العقارية لتوسع املدن و
ت ادوعتماد علـى األ البا،التجهيزات واملرافقمكن البلديات من تطبيق توجهاا يف التوسع وتوفري 

  .هيلهأطار احلضري وتإلالقانونية والتقنية الالزمة  لتجديد ا
لتنظـيم   نتهاج طرق جديـدة اب،ستكملت املنظومة التشريعية لسياسة املدينة والعمرانا وقد     

 عتبارها وسيلة للـتحكم إب،دوات التهيئة والتعمريأختص  عمليات البناء والتكفل بالدراسات  اليت
ذ تسمح بتوجيه تطور  ،إا تتوىل تنظيم جمال البلدية كلهأذلك ،تدرجييا يف التوسع العمراين للمدينة

راضي احلضرية ممـا جيعلـها   وحتسني تنظيم األ،ئة العمرانية يستراتيجية العامة للتهاملدن حسب اإل
عالم واضحة وفعالة متكنهم من إمن خالل رسم سياسة  ،تستجيب لتطلعات وحاجيات املواطنني

   .احلضري  املشاركة يف تطوير جماهلم
 ن الدراسات اخلاصة باملخطط التوجيهي للتهيئة والـتعمري وخمطـط شـغل   ألكن ما يالحظ     

والطابع العـام لتوجهاـا   ،خري والتعطيل بسبب قلة املوارد املالية أتتعرض للكثري من الت، األراضي
يف ختطيط اال احلضري، فكانت ترتكز  للجوانب التفصيلية أو العملياتيةالتخطيطية،حيث تفتقد 

بالدرجة األوىل على حل مشاكل التوسع احلضري  حتت ضغط مشكلة السـكن،وختطيط البنيـة   
،وتطوير األنسجة احلضرية القدمية ،وأمهلت متاما حتسني وترقية اال املبينالعمومية التحتية واملرافق

ستغالال اكعمليات التجديد والتأهيل وإعادة اهليكلة،والتحكم يف التوسع احلضري،بأسلوب يضمن 
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لألراضي احلضرية ومواردها،وحيدد بدقة املهام املطلوبة من كل مدينـة يف إطـار رسـم    حمكما 
       . سياسات على املستوى القريب واملتوسط والبعيد

سـتقطاب  اللذلك كان من الضروري توفري كل الشبكات احلضرية واخلدمات الالزمـة         
ومنسجمة مع وضعية البلدية من خالل خمططات يئة مدروسة ،قتصاديني اموال وفاعلني أرؤوس 

ونظافة وخمتلـف الشـبكات   صحة من ،حتياجات املوطنني اوبناء مقومات لتسهيل احلصول على 
  .احلضرية 

طـار  إلللمحافظة علـى ا ، قليمية واملواطنإلاجلماعات اوطار شراكة بني الدولة إويتم يف 
عتماد على املمارسة  امليدانية  وكفاءة املراقبة لعمليات التخطيط االب،املعيشي للمجمعات السكانية 

املفاهيم تغيري بعض من   فالبد لذلك،طراف الفاعلة يف التعامل مع اال احلضري ألا افتقدااليت 
  .عدادهاإيف ستقاللية االعطاء البلدية إو،دوات الالزمة مع املتطلبات اجلديدة األ تكييف وحماولة
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  :ثاينلفصل الا 
  .إلصالح التسيري و اإلدارةسياسة املدينة و العمران آلية 

لقد كان من الضروري إعادة النظر يف التشريعات و القوانني ، للقضاء على التناقضات اليت 
اه املعاصـر  جتالقد حتول دون حتقيق التوازن بني اال و التنمية احلضرية املستدامة، خاصة و أن ا

هلذه التنمية أصبح يعتربها الوسيلة األكثر مالئمة لإلسراع بوتريا يف كل القرارات اليت هلا ارتباط 
وثيق بأهداف التنمية يف إطار ترشيد احلكم، إلجناز كل الربامج التنموية ملا هلا من دور فعـال يف  

  .د السوققتصاامسايرة متطلبات  و،)1(ترقية التنمية احلضرية املستدامة
و كان من أهم تداعيات اإلصالحات اليت بادرت ا الدولة، ما جـاء خبصـوص خيـار    

قوي يف تدفيع الدميقراطية علـى املسـتوى    ارتباطن مالالمركزية  و اجلماعات اإلقليمية، ملا له 
 نظرا للجدل القـائم بـني  ،خاصة يف املدن ،،و املشاركة و التسيري اجلواري للشأن العام )2(احمللي

املدافعني عن املركزية  و املنتصرين لالمركزية، و اإلشكال يتعلق مبساحة حرية التسيري املمنوحـة  
للجماعات احمللية يف إدارة الشأن احمللي، خارج إدارة و إشراف األجهزة املركزية، و خيتلف التنظيم 

سياسـية و مـدى   قتصادية و الإلجتماعية و اإلاإلداري الذي تنتهجه الدولة باختالف الظروف ا
  .تأصيل الدميقراطية يف عملية تسيري املدينة اجلزائرية

ما يشري إىل مسألة تسيري املدينة إىل ،جد يف التشريع اجلزائري ويال و جتدر اإلشارة إىل أنه  
بصدور القانون التوجيهي للمدينة ، كوا تقع من وجهة النظر القانونية على عـاتق   2006غاية 

ل ذلك على شيء فإنه يدل علـى عـزم   د، و إن )3(مركزي ل على أنه تسيري الالبلديات، مما يد
زمات و مفاهيم حتدد كيفيات تدخل الدولة، اجلماعات احملليـة، املتعـاملني   يالدولة إلدخال ميكان

قتصاديني العموميني و حىت اخلواص يف التسيري و التخطيط لترقية احلكم احمللي و اإلدارة ضـمن  الا
هتمـام  إليف تسيري شؤون املدينـة و ا  فعاال االراشد، و يلعب العنصر البشري دوراحلكم  مبادئ

                                                             
 .39،ص مرجع سابق،)  رابح(، بوالصوف )عبد الغاين( غامن )1(
 .24، صمرجع سابق، "هندسة السلطة و حتديات احلكم الراشد،تسيري املدينة اجلزائرية): " حممد اهلادي(لعروق  )2(
 .،مرجع سابق 11/10من القانون رقم   113أنظر، املادة  )3(
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بالعمران و تنميته، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق اجلمعيات، و تستند على املشاركة و املشاورة 
  .و الشفافية يف التسيري و اإلدارة، كسبيل لتحقيق مصاحل و تطلعات كل األطراف

، ال تقتصر فقط على إنشـاء اهليئـات اإلداريـة     )1(ة التسيري الرشيدو يبقى القول بأن عملي
التقنية املكلفة باملراقبة و املتابعة، بل أيضا حتديد اإلطار األمثل لترشيد تنميـة املدينـة بصـورة    و

متناسقة، بتوفري األدوات القانونية و التقنية و التخطيطية الالزمة لتكريس سياسة املدينة و العمران 
، لتـدعيم دور    1990لعـام   )2(فقد قامت الدولة بإحداث تعديالت على قانون البلديةلذلك 

اجلماعات احمللية يف تسيري البلدية و باملوازاة املدينة، فقد دعم هذا القـانون املعـدل صـالحيات    
نفيذ قتصادية، بالسهر على تإلالسلطات املعنية يف ميدان التسيري احمللي ، و ختطيط املدن و التنمية ا

كل العمليات القانونية و املالية و التقنية املنظمة للمجال احلضـري، و السـهر علـى تنفيـذها      
يسمح بتأمني العناصر األساسية اليت تتحقق بفضلها احلياة النوعية  الشيء الذي،مطابقتها للقواننيو

   )3(و السـالمة اليت تستجيب من حيث تصميم الربامج و تنفيذها لتطلعات املواطنني إىل التعـايش  
لـذلك سـنخص    ،بالتايل حتقيق التنمية املستدامة و ترقية الشراكة و التعاون بني املدن اجلزائريةو

  :بالدراسة يف
  .ترقية التسيري و اإلدارةوحتسني : األول املبحث

  .ارةإلدتطوير أدوات و هيئات تفعيل التسيري و ا: املبحث الثاين
  
  
  
  

                                                             
هو سيادة القانون و إرساء قواعد احلكم الراشد وحتويل السياسات إىل قرارات نافذة ،فالدولة حتدد وتنفذ بواسطة القانون : ترشيد احلكم )1(

 .50،مرجع سابق، ص) رابح( ، بوالصوف)عبد الغاين(السياسة، غامن 
 .،مرجع سابق 11/10أنظر،القانون رقم  )2(
 .47،مرجع سابق، ص) مد اهلاديحم( لعروق )3(
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  :املبحث األول
  .لتسيري و اإلدارةترقية اوحتسني 

من جهة لتداخل و تشابك الصالحيات و مهام الفـاعلني   ومعقدة عملية التسيري متشعبةإن 
الذين هلم وزم و تأثريهم يف صناعة القرار، و من جهة أخرى هي عملية ديناميكية حيدث فيهـا  

تياجـات  الحبة ستجاتغيري مستمر يف األدوار و املسؤوليات بني األطراف، دف حتقيق كفاءة اال
  .))1ااسكواملدن  

بتكار لتطوير أساليب جديدة للتسـيري  اال وفقد أدى تعقد تسيري و إدارة املدن إىل البحث 
ترقية آليات احلكم احمللي، تقوم على مبدأ التضامن و التوافق بـني السـلطة املركزيـة      وتطوير ب
عمومية ، و اتمع املدين و املواطن تستند تصادية اخلاصة و القالسلطة احمللية، و بني املؤسسات اإلو

  .)2(على املشاركة و املشاورة و الشفافية يف تسيري املدينة
ات البريوقراطية اليت عملت علـى  يو البحث عن التجديد و التخطيط ، لوضع حد للسلوك

دارة  جتميد املبادرات، و حالت دون حتسني إطار و نوعية احلياة، و كذلك حتسني العالقة بـني اإل 
ندماج بـني  الرتباط و االاملواطن، عن طريق إرساء إستراتيجية شاملة قادرة على حتديد عناصر او

عد املتعلق بالرفع من مستوى األداء اإلداري من طرف مسريي بالبعد املتعلق بالتطوير احلضري، و ال
  .اإلدارة احمللية

، بإعادة النظر 1990الدولة منذ وقد سبق و أن أشرنا إىل جتربة اإلصالحات اليت بادرت ا 
السوق، فعمل املشرع من خالهلا علـى  اقتصاد يف التشريعات و القوانني، لتكون مسايرة ملتطلبات 

الرفع من مردودية التسيري ، لكن املمارسة امليدانية أثبتت عكس ذلك، نتيجة العجـز يف ترمجـة   
لرفـع مـن الكفـاءة  حـدثت     و من أجل ا،السياسات خاصة يف جماالت التسيري و التخطيط 

ستكمال اإلصالح املؤسسايت و التنظيمي، مبناسبة صدور القانون التـوجيهي  إلمستجدات جديدة 
للمدينة الذي أكد على عملية التسيري الدميقراطي و المركزية صناعة القرار، لتحقيق الفعالية ألداء 

                                                             
 .46،مرجع سابق، ص )  حممد اهلادي(لعروق ) 1(
 .، نفس الصفحةاملرجع نفسه )2(
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التفكري يف إدخال تعديالت هامة تحقيق هذه املساعي وجب لوظيفي فعال لإلدارة احمللية، لذلك و 
و الرفع من كفاءا يف ميدان العمران و ختطـيط و تسـيري   ،على قانون البلدية لتدعيم صالحياا 

قتصاد املعاصر، و هو ما أرادت ال، من أجل تكييفها مع متطلبات ا)1(املدن يف عدد كبري من املواد
تتطلـب   الوطين، كون املقترحات اليت تضمنها الدولة حتقيقه عرب خمطط يئة اإلقليم على املستوى

خريطة طريـق التسـيري     رسم لذلك وحتقيقا هلذه املطالب البد من، )2(التجسيد على أرض الواقع
اإلصالح اإلداري، بإعادة النظر يف األجهزة املشرفة على هذه العملية بالتأكيد على المركزيـة  و

ختاذ القرار لترشيد إ، و تعميم آليات )املطلب األول( البلدية صناعة القرار، بتحسني قدرات إدارة
  ).املطلب الثاين(التسيري 

  :املطلب األول                               
  .حتسني قدرات إدارة البلدية                     

يف عتبار البلدية هيئة منتخبة مسؤولة عن تسيري املدينة، و األداة األساسية للتنظيم و اإلدارة اب
أن تنظيم السـلطة   مبا متداد طبيعي للدولة و ملصاحلها على املستوى احمللي، واهرم السلطة، و هي 

األساسية لألطر املؤسساتية لتنظيمها اإلداري، و اليت حتدد اآلليـات املتعلقـة    املبادئيستند على 
المركزيـة تسـيري    بتوزيع السلطة بني الدولة املركزية و اجلماعات احمللية، فيه تأكيد صريح على

  .الشأن العام احمللي، من خالل الئحة من املهام و الصالحيات
، تـاريخ صـدور   2006و جتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد يف التشريع اجلزائري حىت سنة 

 تقع القانون التوجيهي للمدينة، ما يشري إىل مسألة تسيري املدينة يف اجلزائر على وجه التحديد، ألا
ا هذا للقول مبا أنه تسيري البلدية يسـتند  نالقانون على عاتق البلديات، و عليه يدفع من وجهة نظر

  .، فإن تسيري املدينة و اال العمراين خيضع تلقائيا هلذا املبدأ)3(على الالمركزية

                                                             
 .مرجع سابق ، 11/10 نظر، القانون رقم أ )1(
 .،مرجع سابق  10/02أنظر، القانون رقم   )2(
 . 11/10من القانون رقم  103أنظر، املادة  )3(
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عتراف الدولة أي السلطة املركزية، بوجـود مصـاحل    االتسيري الالمركزي مؤسس على  إن
لي، تتطلب مشاركة السكان يف تسيري أمورهم احمللية، و تقتضي ختلي الدولة قضايا ذات طابع حمو

حتفاظها بقدر معني من الرقابة، من أجـل تشـخيص    اعلى قدر معني من صالحياا التقريرية ، و
حتديد الصالحيات و املهام املرتبطة بتسيري املدينة اجلزائرية ، و التأثري يف صناعة القرار، على ضوء و

 ليات املسندة حبكم القانون لكل األطراف ذات الصلة بتسيري املدينة و على رأسهم البلديـة املسؤو
ثلته على املستوى احمللي، و يهدف هذا البحث يف املسـار  ممعتبارها اهليئة األقرب إىل املواطن، و إب

 La gouvernance التارخيي لالمركزية، خاصة مع ظهور مفاهيم جديدة تتعلق مببدأ احلكامة
و املشـاورة يف   )1(الذي يؤسس ملقاييس و آليات جديدة، تقوم على الدميقراطية و على املشاركة

  .التسيري بني كل الفاعلني الذين يقومون ذه العملية
نتهجتها الدولة يف ميدان التسيري و إصالح اإلدارة بترقيـة احلكـم   استنادا للسياسة اليت او

السكان و توفري اخلدمات و املرافق العمومية بتسليط الضوء  الراشد، لتحقيق التوازن بني متطلبات
سـتقالل   إلللدولة منذ ا اهاجس تشكلعلى فلسفة تنظيم السلطة على املستوى احمللي، اليت كانت 

خيـار الالمركزيـة   ،تدور األوىل حـول  يق أثبت وجود تباين بني مرحلتني مهمتنيبلكن التطو
،والثانية حول ترسيخ الالمركزيـة يف ظـل    )ألوللفرع اا (الناجح توجهات جديدة حنو التسيري

  .)الفرع الثاين (مبادئ احلكم الراشد 
  .خيار الالمركزية توجهات جديدة حنو التسيري الناجح: لفرع األول ا

بعد أن كانت البلدية مرفق من مرافق السلطة املركزية يف املرحلة اليت عاشتها اجلزائر يف ظل 
 23متاشيا مع التحول الدسـتوري يف  اقتصادية فت إصالحات سياسية و ستعمار الفرنسي، عرالا

قتصاد السوق، كان على الدولـة  اتقال حنو التعددية احلزبية، و الدخول يف ن، و اال1989فيفري 
                                                             

)1( تاحة وا نسان و يرتبط بالشفافيةإلختاذ القرار، و اليت تضمن حرية الرأي و التعبري و املعايري األساسية حلقوق اإتمع يف املشاركة جلميع أفراد ا
في بالغرض، بل البد أن تكون هناك آليات تسمح للمواطن من املشاركة يف صنع تفمعرفة املعلومات وحدها ال ،كل املعلومات و سهولة تبادهلا

األنظمة وتعطي الدولة ألفراد اتمع احلق يف املشاركة يف صياغة القوانني   أناملسؤولني حتت طائلة املسؤولية و احملاسبة، و القرار و أن يضع 
،مركز دراسات "الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية): "إمساعيل( ،  الشطيستفتاء حول القوانني بكل نزاهةاجراء إستشارم، و احلق يف او

 .95،97،ص ص2004العربية، بريوت ،لبنان،سنة الوحدة
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ستقاللية او ،المركزية صناعة القرار  قتصاد واتمع مرسخة مبدأالا فك قيودها بصفة تدرجيية عن
واردها ووسائل إنتاجها، متاشيا مع التغريات العاملية اليت صـاحبت العوملـة   املؤسسات يف تسيري م

فكان من الضروري إعادة النظر يف القوانني و التشريعات املتعلقة بتسيري اجلماعات احملليـة علـى   
رأسها البلدية و مدى تأثرها ذا التغيري اجلذري من ناحية، و ما قد تتعرض له الالمركزيـة مـن   

  .من ناحية أخرىنتكاسات ا
  .التوجهات اجلديدة يف ظل الالمركزية: أوال

نتقال إىل التعددية احلزبية و الـدخول يف  الو ا 23/02/1989بعد التحول الدستوري يف 
جتماعية و سياسية كبرية أدت إىل حدوث حتوالت اقتصاد السوق، تعرضت اجلزائر إىل مشاكل ا

عليها القضاء على التناقضات اليت بـرزت بـني    ، كانالقتصادياجذرية يف نظامها السياسي و 
القوانني و التشريعات و الدستور، لتكييف هوية شبكة صناعة القرار، و طرق عملها و هياكلـها  

رتباطـه بأحـداث   المع مقتضيات احلكم الدميقراطي، و الذي تعرض بعد ذلك لتقلبات عديدة، 
  .)1(سياسية مؤثرة

، و التعـديل  1989لت املصـادقة علـى دسـتور    و كان لإلصالحات الدستورية اليت ت
يف توضيح مرتكزات و آليات توزيع السلطة داخـل   اقوي اتأثري 1996نوفمرب 28الدستوري يف 

حتكار حزب الدولة يف ممارسة النشاط السياسـي و اإلداري   اأروقة نظام التعددية احلزبية، و إلغاء 
التأسيس لنظام التعددية احلزبية و خيـار   احلزيب، على مجيع مستويات هرم مؤسسات الدولة، وو

   ،كأسلوب لتقوية قدرات ومهارات صناعة القرار لدى املنتخب البلدي ممثل الشعب)2(الالمركزية

                                                             
 .    24، صمرجع سابق،"  تسيري املدينة اجلزائرية):"حممد اهلادي(لعروق  )1(
نح املنتخب القيام مبهامه ميي ذستقاللية السلطة على املستوى الاتعين حترير اإلدارة احمللية من السلطة املركزية، و توزيع الكفاءات و  :الالمركزية )2(

بصفة عامة  مما يسمح بالتعاون مع اإلدارة احمللية على توفري قدرة حقيقية على التدخل فيما يتعلق بالتنمية احلضرية بصفة خاصة و التنمية احمللية
 ):مسعود(حقيقية،شيهوب و اإلدارة خللق جمتمع مدين ميكنه املشاركة يف تطوير دميقراطية  شريطة أن يتميز بكفاءات عالية يف ميدان التسيري

  . 33،مرجع سابق،ص"اموعات احمللية بني اإلستقالل والرقابة"
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تيـار  إخ، و أن الشعب حـر يف  )1(رتباط قوي يف تدفيع الدميقراطية على املستوى احمللياله من ملا 
  . )2(ولصاحلهمسه االقرارات ب إختاذينوبون عنه يف  ممثلني

التنظيم الـدميقراطي   ئالتأكيد على مباد 1990عامو من تداعيات تعديل قانون البلدية يف 
جتماعية، حيث ميثل الس املنتخب اإلطار الذي يعرب فيه الشعب عن إرادته، و يراقب إلوالعدالة ا

  .)3(ةعمل السلطة العمومية، و أن اجلماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية و الوالي
ختصاصات البلدية، و تدعيمها يف ميـدان التهيئـة   ا 1990كما حدد قانون البلدية لعام 
ها سلطة إنشاء وكاالت للتسـيري و التنظـيم العقـاري    منحوالتخطيط و التسيري احلضري، كما 

 الس"من هذا القانون على أن  16مهمتها مساعدة البلديات يف تدبري شؤوا حيث نصت املادة 
للتعبري عن الدميقراطية حمليا، و ميثل قاعـدة الالمركزيـة و مكـان     االبلدي يشكل إطار الشعيب

بنفس صياغة  هي تكريس للدميقراطية والالمركزية ،"مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية
يشكل الس البلدي إطارا للتعبري عـن  "اليت تنص 2011البلدية املعدل يف قانون من103 املادة 

فيـه  و،"ومكان مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون العموميـة الدميقراطية وميثل قاعدة الالمركزية 
لصاحل األجهزة احمللية ،وهو مـن يقـرر    فالوظائيف التنازل على قدر من  تهعن ني املشرع كشف

ن من القـانو  104وهو ما تؤكده املادة،ختصاصات اليت ميارسها الس الشعيب البلدي جمموعة اال
ميارس الس الشعيب البلدي صالحياته طبقا للمبادئ احملـددة يف املـادتني   "اليت جاء فيها11/10

بني الشؤون الوطنية واحمللية ،ألنـه مـن    ،رغم أنه ال يوجد معيار للتمييز"ا القانونذمن ه 4و3
ـ  ئ الوظابنيالصعب وضع حد فاصل   ةف اليت تعترب حملية وتلك اليت تدخل ضمن الشـؤون الوطني

مع إقصاء املهـام ذات   ألا غري ثابتة متغرية يف الزمان واملكان ويرتبط باإلرادة السياسية للدولة،

                                                             
اجلزائر ،دار النجاح للكتاب ،" 2002أفريل  10مع تعديل  1996نوفمرب  28سلسلة القانون يف متناول اجلميع دستور ):" مولود(يدان د )1(

 .59،ص 2006 سنة 
الس املنتخب هو اإلطار الذي يعرب فيه "،اليت تنص76عدد  ج .ج.ر.ج1996مرب نوف 28مؤرخ يف  1996دستور  من 14املادة  نظر،أ )2(

 ".الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية
  . 1996من دستور  14،16أنظر، املادتني   )3(



  إلصالح التسيير و اإلدارة سياسة المدينة و العمران آلية                                          الفصـل الثاني
 

   69 

قتصادي و التجاري من صالحيات البلدية، لكن منحها سلطة كاملة يف صناعة القرار يف الالطابع ا
  .)1(ستثماراتختيار مستوى و نوعية اإلاقتصادي عن طريق حق الشأن اال
  .المركزية و أزمة الشرعيةال: ثانيا

نتخابات كاسات خطرية، بعد إجراء االتنالتعرضت جتربة اجلزائر حول فلسفة احلكم احمللي 
، و اليت فاز بأغلبيتها احلـزب املعـارض   1990جوان  12احمللية األوىل يف ظل النظام اجلديد يف 

يف عهد األحادية، ألا متثل  للسلطة املركزية، كما كان األمر امتدادافربزت سلطة حملية ال تشكل 
نطالقا من شعور املنتخـبني اجلـدد   احزب معارض حاول فرض تصوره يف تسيري الشأن احمللي، 

بشرعيتهم الشعبية، حيث كانت قراءته القانونية لصالحيات البلديات غري متطابقـة مـع قـراءة    
وع للقانون و سلطة الدولـة  للخضالشعبية البلدية  و قد رأت الدولة تعنتا من االس ،)2(السلطة

ستقاللية القرار جيعلها خارج القانون ، فحدثت قطيعة بني االس البلدية و أجهـزة  ااجلنوح إىل و
تعويضـها  مت الوصاية التابعة للدولة،أدت إىل تعطيل العمل بالالمركزيـة، فحلـت اـالس و    

سـتمر  اهو النظام الذي و،التنفيذية من طرف السلطة  التنفيذية البلدية، يعني أعضاؤها اتباملنذوبي
، وهكـذا بـرزت   1997أكتوبر  23نتخابات يف االعمل به يف تسيري البلديات إىل غاية إجراء 

مرافـق   مرفق مـن  نقائص قانونية و سياسية و تقنية يف أجهزة الوصاية، اليت حولت البلديات إىل
  .امل و التنسيقبدو يف ظاهرها طابع التكيالسلطة املركزية، رغم أن العالقة 

  .احلكم الراشد ئترسيخ الالمركزية يف ظل مباد: الفرع الثاين
ستقرار، و للخروج اة نقائص أدخلت الدولة يف دوامة الالدعكشفت مرحلة التسعينات عن 

من هذا الوضع أسست الدولة لنقلة نوعية وجادة للتكفل باإلشكاليات اليت سبق اإلشارة إليها آنفا 
، بإدراجهـا ضـمن   2006دة لتسيري شؤون املدينة يف تاريخ اجلزائر لعام يف شكل سياسة جدي

                                                             
(1  ) Ferfra (Yacine): "Développement local en Algérie: ses ruptures ses continuités et son statut dans le 

mode de développement algérien ,"Colloque, gestion et gouvernance des territoires urbains 
Université Mentouri Constantine, 25 septembre 2002. 

  .47،ص 2002،سنة اجلزائر ،دار الكتاب العريب ،"السلطة احلاكمة و اخليارات التنموية يف اتمع اجلزائري):"نور الدين(ام زم )2(
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 )1(رتقاء باجلماعـات اإلقليميـة  العاملية للحكم الراشد، يف إشارة إىل عزم الدولة على اإل املبادئ

نشـغاالت املـواطن، و تعمـل    ابالتأكيد على مبدأ التشاور و التنسيق، و تكون اإلدارة مهتمة ب
بتنازل الدولة عن مزيد من صالحياا و مهامها إىل مثلي الدولة  ،إطار الشفافية للمصلحة العامة يف

، و التطوير املؤسسـي  )2(كتساب البلدية صالحيات و مهام حبكم القانوناعلى املستوى احمللي، ب
لبناء الكفاءة بتوضيح و تدقيق الصالحيات املسندة إىل اجلماعات احمللية مـن خـالل الوسـائل    

وانني سامهت يف حتقيق إستراتيجية الدولة يف ميـدان ختطـيط   عدة قاملتاحة، بعد صدور القانونية 
  .تسيري املدينةو

عتبارهـا  إ، بمكاسـب هامـة   لذلك فقد حققت اجلماعات اإلقليمية و على رأسها البلدية
ساس اجلماعة اإلقليمية األساسية و املستوى القاعدي لعمليات التهيئة  و تسيري اال احلضري، و أ

عترف هلا حبقوق و صالحيات واسعة يف إطار ا، حيث )3(قتصادية للبالدللمجموعات اإلدارية و اإل
  .الالمركزية لتقوية و بناء قدراا و مهاراا يف صناعة القرار

ستنتاج أنـه  ا النالتبعية يف تسيري املدينة ، يدفعبإن الالمركزية هي أسلوب لتسيري البلدية و 
تتطلب مشاركة املواطن و اتمع املدين يف تدبري كل مـا  ،حل ذات طابع حملي توجد قضايا و مصا

، ألنه من الصعب حتقيـق التسـيري   )4(جتماعيةيتعلق بتحسني إطارهم املعيشي و مسح الفوارق اإل
جتماعية للسكان، و عليه حنن حباجة إىل إعادة التفكري يف كـل  هتمام باملطالب اإلالناجع دون اإل

التوازن بني اال و التنمية احلضرية املستدامة، من خـالل حتويـل السياسـات إىل     عوامل حتقيق
سيادة حكم القانون، و إرساء قواعد احلكم الراشد مـن خـالل    على تأكيدالقرارات نافذة ، ب

                                                             
  .مرجع سابق، 06/06 رقم من القانون 14نظر، املادة أ) 1(
ا تكريس للدميقراطية من خالل الس الشعيب البلدي الذي ميثل كذلك قاعدة الالمركزية و مكان هفي 1996من دستور  16، املادة أنظر )2(

من القانون  103، واملادة 90/08رقم  من قانون البلدية  84ادة جاءت بنفس صياغة امل ،مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية
  .11/10رقم

(3  ) Moussa(Zahia)  :" La collectivité local et le plan ,un régenté par le le pouvoire central " ,Annale de L’URAMA 
Université Mentouri  Constantine, 1999,p p60 ,70. 

  .مرجع سابق، 01/20 رقم ونالقان من 60نظر، املادة أ )4(
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بتعاد كـل  الشفافية واملساءلة و إشراك مجيع القوى الفاعلة يف عملية التهيئة و تسيري املدينة، و اال
  .د عن الفوارق اإلقليمية و تباين مستويات التنمية احلضرية بني املدنالبع

بالكفاءات الالزمة  ا ، بتدعيم البلديات و مصاحل العمران اخاص اهتماما ن يوىلأ دبوهلذا ال
لتمكني السلطات احمللية من إختاذ القرارات الالزمة يف املسائل احلضرية على أسس علمية موضوعية  

، و هذا يضمن للبلـديات رسـم سياسـاا     )1(تقنيات احلديثة يف التسيري احلضريستخدام الاب
قادرة على جمارات التحوالت السريعة و الواسعة اليت  بالتايل تكونبإمكانيات و كفاءات عالية ، و

تشهدها املدن اجلزائرية ، و ما تتطلبه العوملة من ضرورة رفع مستوى األداء الـوظيفي للمدينـة    
التسيري الفعال للخدمات و املرافق العمومية، و رفـع طاقتـها   والطاقات البشرية و املادية  بتفعيل 

ذلك مـن   يف عتماد على املعطيات املتوفرة املتعلقة باملواطنني ملاوحتسني أدائها و مردوديتها ، باال
القادمـة   ة ، و هي توفري أفضل خدمة عمومية لألجيال احلاليـة و  دوقصوثيق الصلة مع الغاية امل

  . )2(احلكم الراشد ئوترقيتها يف ظل مباد
فكان من الضروري الرفع من مستوى أداء البلديات يف تسيري و ختطيط املـدن، و تـدعيم        

بدقة املهام اخلاصة ذه  ل، الذي فص2011صالحياا طبقا ألحكام قانون البلدية املعدل يف سنة 
بإعطائها سلطة إنشاء وكاالت التسيري و التنظيم  ،)3(نونيةيف عدد كبري من املواد القا  الصالحيات

مـن القـانون    115العقاري ، كما منحت هلا سلطة مراقبة عمليات البناء حيث تنص املـادة  
ضمن الشروط احملددة يف التشريع و التنظيم املعمول ما ، و مبسامهة املصاحل التقنيـة  "  11/10

راقبة الدائمة ملطابقة عمليات البناء ذات العالقة بربامج التجهيـز  للدولة تتوىل البلدية السهر على امل
يسلم رئيس الس الشعيب البلدي "  اليت تنص على أنه من نفس القانون 95املادة و،"  والسكن 

                                                             
   . مرجع سابق، 11/10 رقم من القانون 115،123أنظر، املادتني ) 1(
هناك جمموعة من املصطلحات منها احلكم  الراشد ، احلكامة ، احلاكمية ،وهو يعين جمموعة القواعد الطموحة املوجهة ملساعدة : ترشيد احلكم ) 2(

ف يف إطار هدف املساءلة ، وال ميكن ترشيد احلكم بدون دولة القانون ، بدون دميقراطية حقيقية بدون تعددية املسريين لاللتزام بالتسيري الشفا
، بوالصوف )عبد الغاين(شعبية ومنه يتضح  ما للحكم الراشد من دور فعال يف التنمية احلضرية بصفة خاصة والتنمية الوطنية بصفة عامة ،  غامن 

   .  55،مرجع سابق،ص)رابح(
   .  11/10  رقم أنظر، القانون) 3(
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رخص البناء و اهلدم و التجزئة حسب الشروط و الكيفيات احملددة يف التشريع و التنظيم املعمول 
  ."ما 

إشـراك البلديـة يف رسـم     من أجل لدولةا ي أولتهذال رغم من احلرص الشديدو على ال 
ختيارات األساسية لتوجهات التنمية احلضرية و اإلقتصادية ، إال أن هذا املسعى مل يتحقق ، ألن اال

البلديات ال متلك اإلمكانيات البشرية و التقنية و املالية الالزمة ، و خضوعها لسـلطة الوصـاية   
تناقضات على مستوى إختاذ القرار يف ميدان تنميـة املدينـة و الـتحكم يف     و كاتيسبب إربا

  . )1(اتسيريه
  :املطلب الثاين

  .تعميم آليات إختاذ القرار لترشيد التسيري                                
ال جيب أن ننظر إىل املدينة على أا جتمعات سكانية و خليط من األنشطة إمنا هـي جمـال   

ستناد على مبدأ ترقية احلكم الراشد  يف وي لتدخل عدة جهات فاعلة يف عمليات التسيري ، باالحي
املشاورة و املشاركة و التنسيق بني كل الفاعلني ، و خباصة اتمع املدين و القطـاع   مبادئإطار 

تمع املـدين  قتصادي  و على رأسهم اجلماعات اإلقليمية ممثلة للدولة على املستوى احمللي ، و ااال
  .قتراح البدائل اليت تتعلق بواقعهم املعيشي امشاركته يف تصميم احللول و ولقيامه بدور فعال 

و إمنا جمموع ما حتتويه املدينـة مـن سـكان     ،و ال نقصد بالتسيري تسيري كل ما هو مبين
يـل جممـوع   و عالقة الدولة باملؤسسات و حتل ،ونشاطات ومرافق عمومية و عالقام فيما بينهم

من أجل بناء و محاية املدينة و خصائصـها   ،املعارف و املهارات اليت تترتب على املسري و السكان
  . ومميزاا ، وهو ميدان جد حساس الرتباطه مباشرة باإلطار العام حلياة املواطنني

سيري ختالف املتدخل يف عملية التاو حيمل تسيري املدينة اجلزائرية تصورات و أفكار ختتلف ب
من ناحية ، و حجم املدينة ومنطها العمراين من ناحية أخرى ، لكنه يبقى يرتكز علـى حمـورين   

  : متكاملنيوأساسني  

                                                             
    .8،9،مرجع سابق، ص ص"املدينة اجلزائرية سياسات وممارسات التهيئة ): "حممد اهلادي( لعروق )1(
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    البحث عن كيفية التنسيق و التوفيق بني خمتلف املتدخلني يف تسيري املدينة، مـن سياسـيني
 .تقنيني، و إداريني و مجاعات حمليةو
  لعناصر اليت ترتكز عليها حياة سكان املدينة من تسـيري  البحث عن كيفية التحكم يف كل ا

 . الفضاءات العمومية ، النفايات ، املساحات اخلضراء ، املياه الصاحلة للشرب 
 فتتفاعل هذه الظروف اليت ميكن تسميتها متغريات مع بعضها البعض ، لتربز لنا مجلة مـن 

على أرض  )1(شاكل املتعلقة بتطبيق القواننيتحديات اليت تستدعي إجياد السبل الكفيلة ملواجهة املال
نعكاسـاا  االواقع ، و تسيري اخلدمات و املرافق العمومية و عالقة ذلك باحلياة اليومية للمواطن و

على أمناط التسيري من أجل حتقيق تنمية مستدامة لكامل اإلقليم ، يقتضي األمر تسـخري هيئـات   
افر اجلهود و التنسـيق بـني   ظالتسيري الفعال للمدينة بتتتكفل ا ، بوضع إستراتيجية تقوم على 

، إىل ) الفـرع الثـاين  (، و اجلماعات اإلقليمية ) الفرع األول(السلطات العمومية ممثلة يف الدولة 
  .)الفرع الرابع(، املواطن و اتمع املدين ) الفرع الثالث(قتصاديني جانب املستثمرين واملتعاملني اال

  .ولة الد: الفرع األول
تقوم الدولة بتدعيم اجلهاز التشريعي و التنظيمي ، و تعمل على تدعيم كل األجهزة املكلفة 
بتجسيد السياسة املتعلقة باملدينة و العمران ، و كذلك كل ما يتعلق بسبل الشراكة بني القطـاع  

  .اخلاص و اتمع املدينوالعمومي  
ن و تديرها ، كما حتدد األهداف و اإلطـار  سياسة املدينة و العمرابو لذلك فالدولة تبادر 

        عتبارها اهليئة األقـرب إىل املـواطن  إبالتشاور مع اجلماعات احمللية ، على وجه اخلصوص البلدية ب
و حتدد اإلستراتيجيات و تسطر األولويات لتحقيق التنمية املستدامة ، كمـا حتـدد املواصـفات    

 و التقييم للربامج و النشاطات ، و تسهر علـى تناسـق   واملؤشرات احلضرية و كذا آليات التأطري
    .)2(األدوات املتعلقة بتسيري املدن و ضمان مراقبتها و تقييم أدائها

                                                             
  . 11/10، قانون البلدية  06/06، القانون التوجيهي للمدينة  90/25، قانون التوجيه العقاري  90/29قانون التهيئة و التعمري   ،أنظر  )1(
  .  ،مرجع سابق 06/06من القانون رقم  16،17نظر، املادتني أ )2(
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كما تعمل الدولة على خلق و توفري شروط التشاور و النقاش بني خمتلـف املتـدخلني يف   
و على تقوية الشراكة بني ووضع سياسات حتسيسية و إعالمية موجهة للمواطن ،  ،سياسة املدينة 

  . جتماعيني لتنفيذ برامج املدينةقتصاديني و االالدولة واجلماعات اإلقليمية ، و املتعاملني اال
ليات جديدة للتدخل و املساعدة على إختاذ القرار ، قصد متابعة تطبيـق  و أخريا التأسيس آل

       قتـراح  و اال،التحليـل   وللرصد  اطارسياسة املدينة و ترقيتها ،بإنشاء املرصد الوطين ، بإعتباره إ
و إعداد دراسات حول تطور املدن يف إطار السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم ، و إعداد مدونة املدن 

، و املسامهة يف ترقية التعاون الدويل يف ميدان املدينة ، كما تتـوىل   يينهاحتوو العمل على ضبطها 
  .)1(ستثمار و القروضليات املستحدثة ، كاالاآل لىملالية احمللية عالدولة يف إطار إعداد ميزانيتها ا

  .اجلماعات اإلقليمية : الفرع الثاين
ـ      ىهي مكلفة قانونا بتسيري املدن التابعة هلا ، يف كل ما يتعلـق بنموهـا و احملافظـة عل

ـ     وأمالكها املبنية   ة وظائفها و نوعية ظروف معيشـة سـكاا ، و يف تـوفري و تـدعيم اخلدم
هلا سـلطة تنفيـذ الـربامج و النشـاطات احملـددة يف إطـار       و ،العمومية و حتسني نوعيتها  

،  مـن أجـل إبـراز    )2(سياسة املدينة ، ضمن احترام الصالحيات املخولة هلا حبكـم القـانون  
و مـدى فعاليـة   ،مستويات تدخل اجلماعات احملليـة يف يئـة و تسـيري اـال احلضـري      

  .يها قانونا يف تفعيل التدخل على االالصالحيات املسندة إل
إن احلديث عن اجلماعات اإلقليمية كوـا املسـؤول األول يف تسـيري املـدن و اجلهـة      

حتياجاتـه ، يقودنـا للحـديث عـن     ااألقرب للشعب  اليت بإمكاا عكس مجيع متطلباتـه و  
مـن فتـرة    الصالحيات املتعددة اليت منحت هلا ضـمن قـوانني و مراسـيم تنفيذيـة ختضـع     

، و يف )3(ألخرى إىل تعديالت ضـرورية حسـب املعطيـات اجلديـدة للمجـال احلضـري      

                                                             
 . سابقمرجع  ،06/06من القانون رقم  14أنظر ، املادة ) 1(
  .  06/06ن القانون رقم م15أنظر ، املادة ) 2(

قى الرابع للجغرافيني العرب ، منشورات امللت،" دور اجلماعات احمللية يف يئة اال احلضري يف اجلزائر): " نعيمة(، محود ) منرية(بوشارب  )3(
  . 412، 411ص ص ، 2008سنةاجلمعية الوطنية للجغرافيني املغاربة ، الرباط ، اململكة املغربية، 
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م  مبـدئيا بتسـيري شـؤون جمـاهل    ني مكلفنياملقابل فإن اجلماعات اإلقليمية اليت يتوفر هلا منتخب
  .  بنتائج هذا التسيريني، و مطالب  احلضري

اسـي، و الصـالحيات املسـندة    و هذا يستلزم توضيحات سواء بالنسبة للقانون األس    
للجماعات اإلقليمية ، و عما إذا كانت هذه األخرية قادرة على التحكم يف تسيري اال احلضري 

ستخدامات اال داخل النسيج العمراين ، عـالوة علـى   اورسم معامل التهيئة العمرانية ، بتنظيم 
عتماد علـى الصـالحيات   ذلك باال اإلشراف و تنفيذ املخططات التوجيهية للتهيئة و التعمري، و

قتصاد السـوق  االيت تعتمد على  ،املمنوحة هلا ضمن السياسة اإلقتصادية اجلديدة املتبعة يف اجلزائر
  .   وتأثرياته على اال العمراين

  .الصالحيات املمنوحة للوالية يف ميدان التسيري : أوال
وقت بالنسبة للدور الذي يلعبه الوايل إستراتيجيا وسيطا يف ذات ال اتشكل الوالية فضاء    

ه منسق املصاحل اخلارجية للدولة ، و بالنسبة للدور الذي تلعبه بصفتها رابطا بـني الريـف   تبصف
واملدينة و وسيطا بني اإلدارة املركزية و احمللية ، بيد أن حجمها ليس من األمهية مبكـان  لكـي   

) 1(و جمال لربجمة مشاريع اهلياكل الكربى ،قاعديةيشكل املستوى الرابط بني الدولة و اجلماعات ال

  : لذلك تبقى املستوى املفضل لتجسيد سياسات التنمية احمللية لكوا تتوفر على
  .ـ مديرية التخطيط و التهيئة اإلقليمية 1

 املبــادئ، حسـب التوجيهـات و   )2(و هـي الـيت تتكفـل مبخطـط يئـة الواليـة      
ة و الــتعمري و املخطــط اجلهــوي ، حيــث تبــادر احملــددة يف املخطــط الــوطين للتهيئــ

ولـة  اقتصـاديني للواليـة ، و جمـالس املد   بذلك إدارة الواليـة بالتشـاور مـع األعـوان اال    
ــو    ــذا ه ــن وراء ه ــدف م ــات ، و اهل ــف اجلمعي ــي خمتل ــة و ممثل ــة و البلدي الوالئي

                                                             
   .، مرجع سابق 10/02أنظر ، القانون رقم  )1(
ي للوالية القائم على التضامن والتكامل بني البلديات ،اليت ذ يهدف أساسا للتنظيم اإلقليم خمطط يئة الوالية يعد إطارا مرجعيا للتنمية احمللية ،إ) 2(

حيدد صالحيات البلدية والوالية  1981ديسمرب26مؤرخ يف 81/380هي أساس التنمية احمللية الفعلية املنسجمة،حسب املرسوم التنفيذي رقم 
   .52ج عدد .ج.ر.واختصاصاا يف قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية ج
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ــة     ــات خاص ــال توجه ــع إدخ ــيم ، م ــة اإلقل ــدة لتهيئ ــات املع ــيح التوجيه توض
  :ني البلديات إذ يوضح و يضبط مايليبالتخطيط ب

  توجهات البلدية الرئيسية. 
   ا ، من أجل إعادة التوازن الضروري علـى توجيهات التنمية و األعمال الواجب القيام

مستوى توزيع األنشطة و توطني السكان بني خمتلف املساحات املخططة و خمتلف بلديات كـل  
 . منها
 ستصالحاألنشطة اإلقتصادية أو اخلاصة باال تنظيم اهلياكل األساسية و مناطق. 
 ا مع املخطط اجلهويقواعد التماسك القطاعي و الزمين لتطوير الوالية من خالل عالقا  . 
 ذلك و ، بنية التجمعات احلضرية والريفية مع حتديد السلم التصاعدي العام و وترية العمران
 . انيةنسجام مع خيارات املخطط اجلهوي للتهيئة العمرباال

   .ـ الس الشعيب الوالئي 2
قتراحاته يف إعداد املخططات  ويراقب تنفيذها ، باإلضـافة إىل متابعـة   االذي يساهم ب    

املشاريع ذات البعد الوطين و اجلهوي ، كما يعمل على إجياد التجهيزات الـيت يتعـدى حجـم    
ة بأشغال طرق الوالية لدعم املبادرات تكلفتها و أمهيتها قدرات البلديات ، ويبادر باألعمال املتعلق

                                                  . اإلهتمام بقطاع السكن واهلياكل و التجهيزات ، اليت من شأا حتقيق تنمية حملية بتوفري
                                                                                .ـ خلية املتابعة و التنسيق3 

تنشأ بقرار من الوايل و يرأسها مدير البناء و العمران  ،هي هيئة للتسيري احلضري اجلواري     
تتشكل من مديريات الوالية لألشغال العمومية و السكن و التجهيز العمومي ، و امليـاه و الـري    

لكهرباء و الغـاز ، و الوكالـة   إضافة إىل ممثلي مؤسسات اخلدمة العمومية ، كالشركة الوطنية ل
                                   . السلكية و الالسلكية و الديوان العمومي للتسيري العقاري تاملواصالواجلزائرية للمياه و الربيد  
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تتوىل هذه اخللية اليت تضم خمتلف األطراف املتدخلة يف العملية، مهام التسيري و التحكم     
وجتتمع  ،للتشاور و التنسيق اإطار تعد داد و تنفيذ و متابعة املشاريع ميدانيا،كما أايف عمليات إع

                                                    .ل املشاكل اجلارية، و ضمان سرعة إتقان األشغالحل كل أسبوع يف املوقع 
وسيطا بالتنسيق مع الدولة  اا فضاءعتبارهإختصاصات  اليت متارسها الوالية ، بإن هذه اال   

لتحقيق مشاريع التنمية بتجنيد شـبكة مـن   ،شتراك مع البلديات اليت تتشكل منها الوالية و باال
  .  الفاعلني يرأسها الوايل

                                                                    .صالحيات البلدية يف جمال التسيري: ثانيا
تشكل الوحدة القاعدية لتهيئة األقاليم و تنميتها ، ألجل ذلك يـتعني تطـوير    بإعتبارها   

                                                                             .اهاالوسائل والكفاءات املوجودة على مستو
دي لعمليات التهيئة و التخطيط البلدية هي اجلماعة اإلقليمية األساسية ، و املستوى القاع    

 )1(الذي جيمع منتخبني حمليني يف تسيري أمـور البلديـة   الالمركزياحلضري، فهي إذن املستوى 
هتمامات املتنوعة ملختلف الشرائح اإلجتماعية ضمن مجعيات مهنيـة   ومجعيات معتمدة تعرب عن اال

تطلعات املواطنني ، فإنه ينبغي توضـيح  عتبارها اهليئة اليت ميكنها أن جتسد ابو،و مجعيات األحياء 
دورها فيما خيص الشراكة مع الوالية ، يف التكفل بسياسة املدينة و العمران ، و يف هذا اإلطـار  

  : ختصاصات البلدية يف اميكن حتديد 
  ستعمال املساحات و األراضياتسيري. 
 تنظيم و تسيري اإلطار احلضري للتجمعات السكانية. 
 ساسية القاعدية و التكفل بقضايا البيئةإنشاء اهلياكل األ . 
 توفري اخلدمات العمومية للسكان . 

  و يف هذا اإلطار فقد أسندت الدولة مسؤولية تنفيـذ املشـاريع احلضـرية الكـربى          
واألعمال اخلاصة بتهيئة األحياء السكنية إىل البلدية ، و تكون بالتايل هي املنظم و املسري للتنميـة  

                                                             
  . مرجع سابق،  11/10رقمالقانون  من3،11،12،103، 2واد امل أنظر،) 1(
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و ذلك عن طريق املهام اليت تقوم ا املصاحل التقنية للبلدية ، اليت تتكفل باملهـام التقنيـة   احمللية ، 
كتسيري الشبكات احلضرية و صيانتها ، و متارس البلدية معظم املسؤوليات املرتبطة باحلياة اليوميـة  

النسيج العمراين  ، و ميكن إبراز مستويات تدخل البلدية يف تسيري املدينة و التحكم يف )1( للمواطن
  :عن طريق
   .ـ الس الشعيب البلدي1

الدستور اإلطار الذي يعرب فيه الشعب عـن إرادتـه ، و يراقـب عمـل      اعتربهلقد      
و مكـان مشـاركة املـواطنني يف تسـيري     ،ختذه كقاعدة لالمركزيـة  او ) 2(السلطات العمومية

ية و الثقافيـة ، يعمـل يف إطـار    اإلجتماعيـة ، اإلقتصـاد  انشـغاالم  والشؤون العموميـة   
نشـغاالت  اخالهلـا مـداوالت و مناقشـات حـول      ىدورات عادية و أخرى غري عادية جتر

التهيئـة العمرانيـة و العمـران احلضـري ،     وقتصـاد و املاليـة    البلدية وخاصة يف جماالت اال
يف جمـال توجيـه   ستعانة خبـرباء و خمتصـني   الشؤون املتعلقة باملدينة ، و بإمكان هذا األخري اال

  : ث مستوياتاألشغال و املقترحات ، ويف هذا اإلطار ميكن توضيح ثال
  .أ ـ مستوى التهيئة و التنمية 

حيث يشارك الس الشعيب البلدي يف إجراءات إعداد عمليـات يئـة اإلقلـيم و تنميتـه     
ـ    أو إنشـاء  إقامـة  يقتضيتنفيذها ، كما واملستدامة   ز علـى  أي مشـروع اسـتثمار أو جتهي

و التـأثري علـى البيئـة    ،املساحات اخلضـراء   وإقليم البلدية يف جمال محاية األراضي الفالحية  
و يتخذ هذا األخري اإلجـراءات الـيت مـن شـأا     ،إىل الرأي املسبق للمجلس الشعيب البلدي 

طاقـات البلديـة    إمكانيـات و  التحفيز ، و بعث تنمية النشاطات اإلقتصادية اليت تتماشى مـع 
  . )4(يتخذ كافة التدابري اليت من شأا تشجيع اإلستثمار و ترقيتهو،)3( التنموي هاو خمطط

                                                             
  . مرجع سابق، 11/10رقممن القانون  123،  116، 115نظر ، املواد أ) 1(
  . ،مرجع سابق 1996من دستور  14ادةنظر ، املأ) 2(

، الذي يعترب  PCDراها إعداد خمطط التنمية البلدي البلدية هي وحدة جمالية قاعدية تكاملية مع باقي البلديات و الوحدات االية ، من بني أدو) 3(
حيتوي هذا املخطط على عمليات التجهيز احمللي ، من جتهيزات و خدمات عمومية قاعدية و أساسية و تغطي العديد  ،وسيلة تطوير خاصة بالبلدية 

اجلماعات احمللية و هو يتطابق مع املخطط الوالئي للتنمية   من ميادين احلياة اليومية للمواطن اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية تنفذ من طرف
  . 81/380من املرسوم التنفيذي رقم  5،واملادة 10/ 11من القانون رقم 107،108،109،طبقا للمواد أهداف خمطط التهيئة العمرانيةو
  . 11/10من القانون رقم110- 107أنظر ،املواد من) 4(
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   .ب ـ مستوى التعمري و اهلياكل القاعدية و التجهيز
كل بلدية مطالبة بإعداد خمططني عمرانيني ، املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري ، الذي    

عات احمللية ، كما يعترب خمطط شغل األراضي وثيقة قانونيـة  ميثل وسيلة قانونية و إدارية بيد اجلما
وتقنية على مستوى جمال صغري ، أين تظهر تفاصيل التدخل من اال إىل اإلطار املـبين، و هـذه   

  .املخططات ختلق تناسق بني املخططات الوطنية للتهيئة و التعمري
ذلك عن طريق املهام اليت تقـوم ـا    و البلدية تكون املنظم و املسري للتنمية احمللية ، و    

حتـرام ختصيصـات   اخاصة يف جمال ،املصاحل التقنية كتسيري الشبكات احلضرية صيانتها و يئتها 
األراضي و مراقبة مطابقة عمليات البناء ذات العالقة بربامج التجهيز و السكن ، ويف السهر علـى  

ري القانونية ، باإلضـافة إىل محايـة األمـالك    حترام األحكام املتعلقة مبكافحة السكنات اهلشة غا
العقارية و التراث الثقايف ، ومنح األولوية يف ختصيص الربامج ، التجهيزات العمومية و اإلسـتثمار  

  . قتصادياال
متياز ، أو مؤسسات خاصة التزود و تضمن البلدية للمواطن بطريقة مباشرة عن طريق اال    

لفضالت و القضاء على النفايات املنزليـة ، تسـيري التجهيـزات    لشرب ، مجع ال الصاحل  باملاء
  .، التسلية و احلماية اإلجتماعيةل الصحة ، الرياضة مث اإلجتماعية والثقافية اجلوارية

  .ج ـ مستوى التخطيط يف جمال السكن و البناء 
أشغال يقع  و أيأكل عمليات البناء و مطابقة األشغال أو أي تغيري يف املظهر العمراين،     

ستعماهلا، و تقوم املصـاحل  احترام ختصيص األراضي و قواعد اعلى عاتق البلدية، اليت تسهر على 
،يف جمال مكافحـة  )1(االتابعة للبلدية بكل أشغال التهيئة و اهلياكل القاعدية و السهر على صيانته

   . السكنات اهلشة وغري القانونية
جتماعي عـن  دور البلدية يف متابعة ملفات السكن االو يف جمال السكن و البناء يتمثل     

أعضاء من الـس البلـدي ، و ممـثلني عـن      ةطريق جلنة بلدية مكونة من رئيس البلدية و ثالث

                                                             
  . ،مرجع سابق 10/ 11رقم من القانون  115أنظر، املادة  )1(
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قتصادي ، الذي جتماعي و االاجلمعيات ومنظمات خمتلفة ، و تعمل اللجنة وفقا لنتائج التحقيق اال
  .    امليدان يف جتريه جلنة مكلفة بالتحقيق العمومي 

وتقوم البلدية خبلق شروط التشاور و الترقية العقارية العمومية، باإلضافة إىل املشاركة بأسهم 
يف إنشاء مؤسسات وشركات البناء العقاري، و تشجع على إنشاء تعاونيات عقارية على تـراب  

  . )1(الوالية للمحافظة على العقارات و األحياء
   .ـ رئيس الس الشعيب البلدي 2

  .املركزية على مستوى البلدية ، معني من بني أعضاء الس السلطة  هو اهليئة التنفيذية وممثل     
لرئيس الس الشعيب البلدي صالحيات عديدة منها إختاذ إجراءات حملية ، و يسهر على حسن سري      

واطنني و املمتلكـات و األمـاكن   املؤسسات العمومية البلدية ، و إختاذ كل التدابري حلماية املواملصاحل  
  : العمومية  ويكلف رئيس الس الشعيب البلدي على وجه اخلصوص

 .السهر على محاية التراث التارخيي و الثقايف -
حترام التشريع املتعلق اتعليمات يف جمال العقار والسكن، و القاييس وامل حتراماالسهر على  -

 .و الثقايفما و التعمري و محاية التراث املعماري 
ستعانة باملصاحل التقنية للدولة يف السهر على النظافة و محاية املساحات اخلضراء و البيئة باال -

 .إطار ممارسة صالحياته
توسيع صالحياته يف منح رخص البناء و اهلدم و التجزئة حسـب الشـروط احملـددة يف     -

 .)2(التشريع و التنظيم املعمول ما

                                                             
املتضمن حتديد قواعد إحداث وكاالت حملية للتسيري والتنظيم العقاريني  1990جويلية 22مؤرخ يف  90/405املرسوم التنفيذي رقم ) 1(

لألراضي اليت تدخل يف  ،يعترب الوكالة العقارية على أا مؤسسة عمومية تقوم بتسيري وتنظيم عقاراا ،وتسوية الوضعية العقارية 56ج عدد.ج.ر.ج
  .جناز التحصيصات الترقوية اإلجتماعية إطار التهيئة  كما تشرف على متابعة وإ

 .مرجع سابق، 11/10رقممن القانون  95، 94، 90، 83،89أنظر املواد  )2(
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حترام التشريع و التنظيم املعمـول  ا العمومية و التقنية يف إطار تضمن البلدية تسيري املصاحل -
ما، تكفل على وجه اخلصوص التزود باملياه الصـاحلة للشـرب و صـيانة الطرقـات      

 .)1(ىل محاية املساحات اخلضراءإاألسواق، يئة الفضاءات العمومية باإلضافة و
ينطويـان علـى إرادة واضـحة     ،بلدية بالرغم من أن القانون التوجيهي للمدينة و قانون ال

و ذلك من خالل الئحة من  ،ستقالال واسعا يف إدارة الشأن احمللياصرحية يف منح االس البلدية و
ستقاللية يف واقع األمر حمفوفة قانونا برقابة إدارية و تقنيـة و ماليـة    املهام و الصالحيات، فإن اال

  . اتمع املدين و األحزاب السياسية و املواطننيرقابة متارسها قوى حتتية حملية ممثلة يفو
  .نوقتصادين االون و املتعاملواملستثمر: الفرع الثالث

قتصاديني يف حتقيق أهداف سياسة الدولة يف ميدان تتجسد مسامهة املستثمرين و املتعاملني اال
قتصـاد  لعقارية، تنمية االتسيري املدينة و تطويرها، و التحكم يف النسيج العمراين، السيما الترقية ا

كتتاـا  ايف إطار عقود تطوير املدينة اليت يتم  )2(و كذا تشجيع الشراكة ،تنافسية املدن و احلضري
جتماعيني، و املبادرة بنشاطات شراكة بـني  قتصاديني و االبني اجلماعات اإلقليمية و الشركاء اال

تفاقيات بني اجلماعـات اإلقليميـة   ا إطار املدن إلجناز التجهيزات و املنشآت احلضرية املهيكلة يف
، إلحداث التطوير على أساليب التسـيري اإلداري و الـتقين، بإتبـاع    )3(املسؤولة عن املدن املعنية

  .التقنيات احلديثة اليت تكفل األداء الوظيفي اجليد
  .املواطن و اتمع املدين: الفرع الرابع

عمل اخلدمة العمومية يف مشروع تطوير و تسـيري  عتباره مستإترقية مشاركة املواطن ب إن   
أين تتعـايش خمتلـف الطبقـات    ،نتماء إىل املدينة وسطه احلضري عن طريق تعميم الشعور باال

                                                             
 .  11/10رقم من القانون  149إىل  123أنظر، املواد من  )1(
من بني أدوات الشراكة لتسيري املدينة و العمران يف اجلزائر كما هو احلال يف    contrat de plan l Etat-régionعقود تطوير املدينة  )2(

  املتضمن املدينة و التحسني احلضري، و مت إنشاء وكالة وطنية للتحسني احلضري  01/08/2003فرنسا مبوجب القانون الصادر يف 
Agence nationale de rénovation urbaine مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و جتاري ي عبارة عن وهEPIC  تلعب

 .يف هذا امليدان اتنسيقي ادور

 .مرجع سابق، 06/06 رقم من القانون 16أنظر، املادة ) 3(
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جتماعية، وفق أهداف مجاعية مشتركة، بإدماج املواطنني يف بناء املدينة، و فتح قنوات احلـوار  اإل
  .نشغاالمالتسجيل 

جناز املنشآت العمرانية فقط، و إمنـا إتاحـة   إ بناء املساكن، و ألن اإلشكالية ال تكمن يف
ستفادة من أمهية القوى الفاعلة يف اتمـع  مع اإل،الفرصة للمواطن املتحضر بأن حيتفظ بشخصيته 

،باعتباره ميـدان  )1(يف اتمع املدين عن طريق إضافة العامل الشخصي إىل العامل اجلماعي متمثال
عـن سـلطة    قتصادية والثقافية اليت تعمـل يف اسـتقالل  واال واإلجتماعية املؤسسات السياسية

ام على لألفراد فرص القيام بواجب ئ،حيث جناز أهداف ومصاحل اتمع واألمةالدولة،وتسعى إل
  .التضامن والتعاون،والتكامل من أجل الصاحل العام أحسن ما يرام يف حالة من

حول التنميـة و ترشـيد    ،يف حل اإلشكاالت املطروحةو من هنا تربز أمهيته للمشاركة   
تفهم طبيعة األدوار اليت جيب عليه القيام ا، و ندرك أن القضـية األساسـية و احملـور    واحلكم  

اجلوهري يف عمليات التنمية هو املواطن ملا له من ارتباط وثيق بالتجمعات احلضـرية، و يشـكل   
التعمري و التسيري احلضري، و ما يتصل بالدور احلاسـم   األساس يف الدراسات اليت تتناول عمليات

لإلدارة احمللية و منط أدائها و قدرا على توفري اخلدمات و املرافق العمومية، اليت ينبغي أن تتطـور  
كما و نوعا مع التطور السريع للمجتمع، و تدعيم دوره يف عمليات التهيئـة و تسـيري اـال    

  . باشرة، أو عن طريق اجلمعياتاحلضري، عن طريق مشاركته امل
  .مستوى تدخل املواطن: أوال

إن من القضايا املستحدثة يف القوانني السارية املفعول املتعلقة بإدارة و ختطيط و تسيري املدن 
النص على املراقبة الشعبية املباشرة حلماية اإلطار املعيشي و ترقية اإلطار العمراين، بتوفري الشروط 

لة بإشراك املواطن يف الربامج و األنشطة املتعلقة بتسيري املدينة، و كذا مسـامهته يف  واآلليات الكفي
  .06/06من القانون  17حتسني إطاره املعيشي بنص املادة 

                                                             

 .54،مرجع سابق،ص ) رابح( ،بوالصوف ) عبد الغاين(غامن ) 1(
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بدون اإلشـراك    ينجح نأال ميكن  ،يف الواقع إن مبدأ املشاركة العامة يف التسيري و اإلدارة
  :خلدمة العمومية و يتجسد ذلك يفمن اا عتباره مستفيدإالفعلي للمواطن، ب

  لس الشعيب البلدي و مديريات التعمرياإللتزام بشروط منح الرخص و الشهادات من رئيس ا
حترام قوانني التعمري و سياسة الدولة اخلاصة او البناء على مستوى الوالية، و يف هذا إشارة إىل 

 . و التسيري و إدارة املدينة و العمران
  ستشارة العمومية سواء تلك املتعلقة مبخطط التهيئة النسبة للمشاريع املوضوعة لالإبداء رأيه ب

 .و مالئمة أو عدم مالئمة املشاريع POS، و خمطط شغل األراضي PDAUو التعمري 
 ا داخل البلدية، من خالل تعليق قرار اال راديتم إعالم املواطن حول املشاريع امل ستشارة القيام

 .يب البلدي، و البلدية املعنية باملخططمبقر الس الشع
عملية تسمح أو تعطي فرصة أمام املواطنني الذين تعنيهم املشاريع و الربامج املرتبطـة   ذهو ه

ستقصاء عن درجة وعي قتراحات، و يعرب مستوى املشاركة يف االببلديتهم، لإلسهام باألفكار و اإل
هي و،  )1(ى حرصهم على اإلخراج النوعي للمدينة السكان بالقوانني املسرية لشؤون البلدية، و مد

  .ميكانيزمات تساهم يف زيادة الشعور باملسؤولية و متلك اال لدى املواطنني
  .مستوى تدخل اجلمعيات: ثانيا

سامهت مجعيات األحيـاء   ،تدعيما ملشاركة املواطنني الفعلية و الفعالة يف التسيري و اإلدارة 
و كذا التعمري يف بعض  ،جتماعية و البيئةاليت حترص على نوعية احلياة اإل املعتمدة لدى الوالية، و

القرارات من أجل الصاحل العام للسكان و رغبام، و املسـامهة يف تسـيري و تنفيـذ الـربامج      
  .املشاريعو

                                                             
، امللتقى الرابع "التشريع اجلزائرييف و التخطيط احلضريني صالحيات البلدية يف التسيري ودور ": )عايدة (، جغار)حممد اهلادي(ق ولعر) 1(

ية الوطنية للجغرافيني العرب يف إستراتيجية التخطيط للتنمية االية يف العامل العريب بأبعادها احمللية و القومية و العاملية، منشورات اجلمع
 .431،  430ص  ،ص 2008سنةاملغربية،  ،اململكةالرباط  ،للجغرافيني املغاربة
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اليت تدافع عـن مصـاحل   ، يف التسيري من خالل اجلمعيات )1(و ميكن القول أن منط املشاركة
هتمام بتسيري املنـاطق الـيت تعـاين    كن تغيريه و حتسينه فينتقل من تسيري املدينة إىل اإلالسكان، مي

هتمام بالسكن من الناحية الفنية و اجلمالية، و حـىت  التهميش و اإلقصاء، بالتضامن احلضري و اإل
  :قتصادية لتحسني ظروف احلياة به و تتمثل أدوار اجلمعيات فيما يليمن الناحية اإل

 ستكمال أشغال الربط بالشـبكات يف ظـل   ااعدات املالية من البلدية للمسامهة يف طلب املس
 .نقص املوارد احمللية للسكان

  سـتعمال املسـكن   ازدواجية االدفاع عن حقوق املواطنني يف إنشاء حمالت جتارية، و حتقيق
 .بالنسبة للتحصيصات االجتماعية

 افظة على احمليط العمراين، و ترقيـة احلـي   تنظيم احلياة العامة و حتسيس السكان بضرورة احمل
 .)2(بإنشاء مساحات خضراء

ختـاذ  إفتفعيل دور املواطن و إدماجه يف احلياة احلضرية اجلماعية، من خـالل إشـراكه يف   
يف اإلعالم و التحقيـق   املواطن القرارات، و لتجسيد ذلك تبىن املشرع مجلة من األدوات، كحق

جانب مشاركته من خالل اجلمعيات لتمكينه من التفاعـل مـع    العمومي و علنية اجللسات، إىل
  .ااالت اليت متس إطاره املعيشي

جتاهات التسيري من قبل وسائل اإلعالم، إال او نسجل إمكانية املساعدة يف شرح أهداف و 
أنه ينتج أحيانا عن املشاركة العامة نوع من التضارب، فأحيانا تدعيم املشـورة بـني السـكان    

ؤولني عن التسيري، قد يصطدم مع احلاجة لتنفيذ بعض القرارات السريعة الـيت هلـا عالقـة    املسو
بعمليات التسيري، و بالتايل قد تكون هذه السرعة املطلوبة أحيانا مستحيلة مع مبـدأ املشـاركة   

  .بعض األحياء القدميةيف  ياة احلالعامة، كما هو احلال يف عمليات حتسني إطار 
                                                             

هي إعطاء الفرصة للمواطنني إلبداء آرائهم، مع تشجيع املشاركة ألكرب عدد ممكن من العامة يف إعداد اخلطط ذات : مبدأ املشاركة العامة )1(
ملدينة أن العالقة الوطيدة م كاألماكن العمومية و بعض التجهيزات العامة، و ذلك بإبداء آرائهم إما شفويا أو كتابيا، و تفرض على مسري ا

 .11/10من القانون 14-11، طبقا للمواد من يعمل وفق تطور يعتمد على التنسيق و التشاور و الشراكة
(2)CHerrad (Salah Eddine) : " Plans communaux de développement, gouvernance des territoires urbains", cas de 

Constantine,Revue de L’aboratoire D’aménagement de Territoires, UnIversité Mentouri 
Constantine,2005,pp 68, 78. 
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هم يف التأسيس لنظام تسيري و إصالح لإلدارة احمللية، بتسخري وسـائل   هي مقتضيات تساو
هيئات تتكفل ا، و ذلك من خالل وضع إستراتيجية تقوم على التخطيط و التسـيري الفعـال   و

ر اجلهود و التنسيق بني الدولة و اجلماعات احمللية و خمتلـف  افضللمدن و التجمعات احلضرية، بت
ذه األهداف إال بإعطاء املدينة القدرات املؤسساتية و العملياتية للتسـيري  الفاعلني، و لن تتحقق ه

القانوين و السياسـي   عتبارها اإلطارإالراشد، و لكن التطبيق امليداين أثبت عكس ذلك، فالبلدية ب
صطدمت بالرقابة اليت متارسها السلطة الوصائية، لذلك فنحن حباجة إىل تغـيريات  التسيري املدينة، 

تعزز دور اجلماعات احمللية و اإلشراك الفعلي للمواطن و اتمع املدين يف اإلصالح اإلداري جذرية 
  .و حتقيق التسيري الراشد
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  :املبحث الثاين
  .تطوير أدوات و هيئات تفعيل التسيري و اإلدارة

 عمليـة  إن إعادة النظر يف األدوات اليت تـؤطر و تـنظم اإلطـار احلضـري و حتسـني     
ختيار إعلى أن يكون  ،لتحقيق حياة نوعية تستجيب لتطلعات املواطنني أصبحت ضروريةتسيريه،

تصال و النقـل   املشاريع أكثر مالئمة ملتطلبام املعرب عنها، خاصة املتعلقة بفك العزلة و وسائل اإل
  .ناحلياة العامة للسكا إطار وارية تساهم يف حتسني اجلتجهيزات العمومية و الدمة اخلو

لذلك فإن الدولة تبادر بسياستها العمرانية و تـديرها، و حتـدد األدوات بالتشـاور مـع     
األدوات  هذه بتكييفوذلك   )1(و مراقبة  تقييم أدائها  هاسهر على تنسيقاليت تاجلماعات اإلقليمية 

توى احمللي شتراك مع مجيع املتدخلني على املسو اهليئات مع التخطيط احمللي موع البلديات و باال
و الوطين و اجلهوي، إىل غاية إقحام املواطن بصفة مباشرة أو عن طريـق اجلمعيـات، لتحقيـق    

التثمني الذي يعمم وف  يالتطبيق الفعلي لسياسة إعادة التكي لتحقيقنسجام الذي ينبغي ضمانه اال
ن تنميـة  لضـما   يفترض مسبقا تكاثف جهود خمتلف املتدخلني و األعوانوعلى اال الوطين، 

حتقيق  تأطري و  فيما خيص أدواتوذلك  مستدامة تعد مبثابة رهان لرسم صورة مستقبلية للمدينة، 
املطلـب  ( واإلدارة يف املدينـة  التسـيري  يلعتفو اهليئات املكلفة ب ،)املطلب األول( الفعال التسيري
  ).الثاين

  :املطلب األول                              
  .الفعال  التسيري وحتقيق أدوات تأطري                      

   ما يدعونا للقول   ويف طريق إعادة البناء و التنمية، و ه اوطني اإن هذه األدوات تشكل رهان
ن جدد و أولويات جديدة يف ميـدان  والتنمية املستدامة، ظهر متعامل ئبأنه يف ظل العوملة و مباد

ها بعني اإلعتبار و حماولـة تكييـف أدوات التهيئـة     ذأخ جيب ،تسيري و ختطيط املدينة و العمران
ستثمار يلعب دورا هاما يف خلق فرص العمـل   التعمري مع املتطلبات اجلديدة، إضافة إىل هذا فاالو

                                                             
 .،مرجع سابق 06/06من القانون رقم  16أنظر ،املادة ) 1(



  إلصالح التسيير و اإلدارة سياسة المدينة و العمران آلية                                          الفصـل الثاني
 

   87 

اخلـدمات  وحتقيق املوارد املالية للبلديات، هلذا كان من الضروري توفري كل الشبكات التقنيـة   و
منسجمة وقتصاديني، من خالل خمططات يئة مدروسة  فاعلني االالالزمة، و رؤوس األموال و ال

  .مع وضعية البلدية
يف إعـداد  االسـتقاللية  ستثمار، ال بد من منح البلـديات  و لتحقيق هذا املناخ املشجع لإل

المركزية جدوى إنشاء خمتلف املخططـات الـيت   لخمططات التعمري، و لقد أثبت التطبيق امليداين 
تبارها اجلماعة القاعدية االت التنمية احملليـة، و التكفـل   إعالتنمية، فالبلدية بتساهم يف عملية 

ت إليها مهمة جتسيد إسـتراتيجية التهيئـة مبختلـف    وكلبتطلعات و حاجات املواطنني، حيث أ
أشكاهلا و مهمة تسيري إقليمها و جتمعاا السكانية، و باملوازاة تسيري املدينة بصفتها إطارا متكامال 
متعدد األبعاد و األطراف، من خالل حتسني ظروف و إطار معيشة السكان عن طريق مكافحـة  

جتماعي، و ترقيـة و تطـوير   ظروف املعيشة يف األحياء و ترقية التضامن احلضري و االالتدهور 
  . )1(النشاطات السياحية و الثقافية و الرياضية و احملافظة على النظافة و الصحة العمومية

ات و تكييفها من أجل تطوير األدوات الـيت تسـمح   دالتفكري يف تكثيف اهو لذلك كان
حتـرام اآلليـات    ابإصالح اإلدارة، فتبىن املشرع اجلزائري توجه و إستراتيجية للرقابة، تضـمن  

اعد يف جمال ممارسة النشاط العمراين و التسيري الناجح للمدينة، كما حاول تفادي النقـائص  والقو
عتبارها ملزمة للجميع مبا فيها اإلدارة ذاـا، حتـدد فيهـا    إالتشريعات السابقة، ب اليت وردت يف

العمراين، و الشروط الالزمـة لتطـوير أدوات   والتوجهات األساسية للتحكم يف اإلطار املعيشي 
، و توفري األدوات املالية إلصالح الشؤون املالية احمللية )الفرع األول( التخطيط اايل و احلضري 

، و أدوات الشراكة من أجل توجيـه  )الفرع الثاين( يف إطار التشاور و التنسيق بني مجيع الفاعلني 
، عالوة على األدوات اليت تسـاعد  )الفرع الثالث(خمتلف األعمال و النشاطات املتعلقة بالتسيري 

  ).الفرع الرابع(على إعالم املواطن و خمتلف الفاعلني مع التقييم و املتابعة 
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  .أدوات التخطيط اايل و احلضري: ع األولالفر
بتعاد كل البعـد  ت الدولة على عاتقها سياسة شاملة ملسح الفوارق بني املدن، و االذخألقد 

جـل  أمـن   التهيئة العمرانية لسنوات، هلذا كان التفكريسياسة  عن كل املشاكل اليت عانت منها 
حيث الربجمة، و التخطيط لـدفع ديناميكيـة   من ومعاجلة الوضع  التحكم يف التجمعات السكانية 

  .)1(تطوير اإلقليم
هتمامات موجهة إلعادة التوازن اجلهوي، و إعادة النظر على مسـتوى  ففي البداية كانت اال     

املخططات و الربامج املنجزة، من خالل منظور إستراتيجية عامة لوسـائل التـدخل، ردا علـى    
مع، تعبريا عن إرادة واضحة للسيطرة على هـذه التحـوالت   التحوالت اجلذرية اليت عرفها ات

توجيه مسارها مبا خيدم أهداف التنمية الوطنية الشاملة، و خلق تناسق بني أدوات التخطيط اايل و
  . النصوص التشريعيةيف وردو احلضري، و نظرا ألمهيتها سنحاول إعطاء نظرة عنها طبقا ملا 

 .قليماملخطط الوطين لتهيئة اإل -والأ
فإنه ليس جمـرد   )2(بالرجوع إىل القانون املتضمن املصادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم     

الكربى فحسب، كون املقترحات اليت تضمنها تتطلب التجسيد على  املبادئوثيقة توجيهية حتدد 
 برامج أرض الواقع، و لقد مت فتح ورشات كربى تندرج ضمن آفاق تفعيل املخطط و جتسيده يف

عتمادها يف إطار التنمية املستدامة لضمان التـوازن   ازم الدولة تعمل حمددة، ويربز الطريقة اليت تع
، و إن األمن و الدفاع الوطين مضمونان من خالل أعمـال   )3(اإلنصاف و جاذبية التراب الوطينو
ثل وثيقة للتخطـيط  فهو مي ،إرادة الدولة و دجمها يف سياق شامل و تنافسي على الصعيد العامليو

اإلستراتيجي حبيث ال يعطي حلوال للمسائل احمللية، بل يعتمد على العناصـر األساسـية أو ذات   

                                                             
(1)Rahmani (Charif) : " La croissance urbaine en Algérie" OPU, Alger, 1982, p 90. 

  .مرجع سابق، 10/02 أنظر، القانون رقم  )2(
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اإلهتمام الوطين، و هلذا فهو يقوم بدور املوحد للسياسات العمومية و حيتـرم صـالحيات كـل    
  : سية، و يأيت املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم لريتكز على ثالث رهانات أسا)1(قطاع
 لطاليب العمل  ةو هو استحقاق مربمج بدقة مع وصول املوجة الكبري: الرهان الدميوغرايف 
 مبضمونه املرتبط بالتنافسية و تأهيل األقاليم، و يتزامن هذا الرهان مع : قتصاديالرهان اال

 .إنشاء مناطق التبادل احلر، و الدخول إىل املنطقة العاملية للتجارة
 الذي يتطلب احلفاظ على رأس املال الطبيعي و الثقايف يف وقت تزداد  :الرهان اإليكولوجي

 .ستدامة املوارداستعمال و فيه املنافسة قوة بني اال
 .اخلطوط التوجيهية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم و برامج العمل اإلقليمي  - 1 

جغرافية، ثقافية  فضاءات كربى اللتقاء اإلقليم الوطين هو جممع شاسع و متنوع عتباراعلى 
جتاهات مؤكـدة   افإن يئة اإلقليم غالبا ما كانت مرتبطة ببناء اإلقليم نفسه، و موجهة لتنميته حنو 

أحيانا متباينة، و ملواجهة معظم التحديات حيتاج اإلقليم الوطين إىل أداة للتخطيط قادرة على دفع و
املشاكل اآلنية و إمنـا يف إجيـاد أجوبـة     ن الرهان يف معاينةمو تنسيق تنميته و تنافسيته، فال يك
  . مستدامة و عملية يف ذات الوقت

ل تـهيك ستخراج اخلطوط التوجيهية األربعـة ل انطالقا من الرهانات املذكورة سابقا، مت او 
املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، و ردا على رهانات تنمية اإلقليم املعلن عنـها يف القـانون رقـم    

قتصادية، و مها التوازن مع الفعالية اإل و اإلنصاف، و الدميومة حتقيقافق و على تو بالعمل10/02
منطقان يقوم عليهما املخطط و التنمية اإلقليمية، و ترتكز اخلطوط التوجيهية على واقع اإلقلـيم  

يفها مـع  يالوطين والسياسات اإلقليمية اجلاري تنفيذها، و تدمج العديد من الربامج و املشاريع لتك
  .ات التهيئة اإلقليمية اخلاصة باملخطط الوطين لتهيئة اإلقليمرهان

و يتطرق كل برنامج من برامج العمل اإلقليمـي العشـرين لتطـوير كامـل ألهـدافها      
وإستراتيجياا و برنامج عملها املفصل يف اجلزء العاشر من الصيغة املطولة للمخطط الوطين لتهيئة 

                                                             
يعترف له  ر ويد جمها يف سياق شامل بعدم إمهال أي إقليم ،فكل فضاء هو جزء من التراب الوطين ئيدرج اجلزا:املخطط الوطين لتهيِئة اإلقليم  )1( 

   . ،مرجع سابق 10/02،حسب ما جاء في القانون رقم ل ذات اإلهتمام الوطينئم حلوال للمساباحلق يف التطور والنمو،فهو يقد
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للعمل املنسجم متسم بالتكامـل الـذي    اه، و هي متثل نظاماإلقليم، و يف اجلزء الثاين من ملخص
                       يدعو إىل الدميومة، و إلعادة التوازن و اجلاذبية و اإلنصاف اإلقليمي من أجل إسـتراتيجية يئـة    

فتكون بالتايل اخلطوط التوجيهية رهان للمخطـط الـوطين    ، )1( 2030للجزائر يف أفاق  ةتنميو
  : يف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم وردت كرها كمايتم ذو

  .إقليم مستدام من أجل  - أ
نشـغاال  او جيعل هذه األخرية ،بناء إقليم يقيم عالقة متينة بني يئة اإلقليم و الدميومة يعين 

ألي تدخل يف ميدان التهيئة، لكن هناك حدود و عراقيل جيب حتديدها و تعدادها لضمان دميومة 
   املائي املوردستغالل و تثمني اال سماح بتنمية منسجمة لألقاليم، و هكذا تصبح قدراتالواملوارد  

د قصد تفـادي  يالتنوع البيولوجي مترابطة مع محايتها، و األخذ بعني اإلعتبار قدراا على التجدو
  .وضعيات تشكل ضغطا كاملخاطر الكربى

  .إنشاء ديناميكيات إعادة التوازن اإلقليمي  - ب
بني الشريط الساحلي و املناطق الداخلية و وضـع نظـام    ةركية توازن جديديعين بعث ح

  :حضري يف خدمة األقاليم، و من أجل هذا يضع املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ثالث إستراتيجيات
 ل إىل حو السـا من إستراتيجية إلعادة هيكلة الفضاءات الساحلية و التلية، قادرة على إيصال

تعتمد هذه اإلستراتيجية على إنشاء مدن الربط للتل تشكل بـديال   جممل الشريط التلي، و
 .لتمركز التنمية يف املدن الكربى وحدها، و تسمح بتنمية أكثر نوعية

    إستراتيجية تنمية طوعية للهضاب العليا، قصد متكينها من تطوير األنشـطة و اخلـدمات
مدن التوازن و مدن الربط يف  الضرورية لإلبقاء على سكاا، بتدعيم األنظمة احلضرية عرب

 .اهلضاب العليا
   إستراتيجية تنمية طموحة للجنوب تقوم على تثمني املوارد اهلامة اخلاصة به و جعل فضـاء

 .مع دعم أشكال التعاون مع اهلضاب العليا و الشمال،اجلنوب جذابا 
  

                                                             
  .مرجع سابق، 10/02 ،القانون رقم أنظر ) 1(
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  .خلق  شروط جاذبية و تنافسية األقاليم -ج
قتصاد العصري، و جـذب املهـارات    التبادل وفق قواعد االبتأكيد قدراا على اإلنتاج و 

التكنولوجيات و اإلستثمارات األجنبية، املرفقة بعدة عناصر تبدو أساسية يف تطـوير اجلاذبيـة    و
  . التنافسية، بتشكيل هياكل التنافسية و التنظيم اإلقليمي للقواعد اإلنتاجية، و دعم االنفتاح الدويلو
  .قليميحتقيق اإلنصاف اإل -د

ستدراك املناطق ذات العوائق باستباق تأهيل املناطق الـيت ميكـن أن تتجاوزهـا    ابضمان 
التنافسية، وينطوي على ثالث عناصر أساسية، من حتديث حضري، إصـالح اإلدارة و التسـيري   

  .وتأهيل املناطق ذات العوائق
مات القاعديـة  و تنص احملاور الرئيسية لتحقيق اإلنصاف اإلقليمي حول السـكن و اخلـد  

  .)1(النقل و تنمية القواعد اإلنتاجية اخلاصةوتصال  اإل
 .أهداف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 2 _  

 سـاعدت لتزامات احملددة مبوجب القانون املتعلق بتهيئة اإلقلـيم و تنميتـه املستدامة،  الاإن 
وف احليـاة، و دعـم   مواجهة املعوقات، و تصحيح الفوارق يف ظر  املعنية على ضمان السلطات

األنشطة االقتصادية حسب مواقعها و التحكم يف املدن و تنظيمهـا، و تصـحيح اإلخـتالالت    
جيـب أن   2030، و بالنظر إىل استحقاقات )2(ائل للتهيئة املوروثة عن املاضيدإجياد البواإلقليمية 

لتزامات لتجسيد االطار تنفيذ فعلي للسياسات الضرورية إيعرب هذا املخطط عن وجهة اجلزائر يف 
 . املعلنة يف برنامج التنمية الوطنية

    .إستراتيجية تنفيذ املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم_ 3 
تعتمد هذه اإلستراتيجية على منطق الشراكة بني الفاعلني الرئيسيني يف تنفيذ املخطط الوطين 

مثل احملروقات ، فهي تتـوىل  قتصادي يف بعض القطاعات الرئيسية التهيئة اإلقليم ، فالدولة فاعل 
وضع تصور األدوات الكفيلة بتنفيذ هذه السياسة بصورة تدرجيية ، و تلعـب الواليـات علـى    

                                                             
 .مرجع سابق، 10/02 رقم القانون ، أنظر )1(
 . سابق مرجع، 01/20 رقم القانون ، أنظر )2(
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املستوى اإلقليمي دورا أساسيا لربط النشاط العمومي، مع متكني السكان من املشاركة و متابعـة  
  .املشاريع و الربامج املسطرة للتهيئة و التطوير 

   .يف يئة اإلقليمدور الفاعلني  –أ
ي للفاعلني الوطنيني كلتوضيح الدور التشار ،يعترب املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم فرصة كبرية

و احملليني العموميني و اخلواص يف جتديد أمناط احلكم و تصور مسـتويات جديـدة للتخطـيط     
بح املستوى احمللي فاملستوى الوطين جيب أن يلعب دوره اإلستراتيجي كامال ، يف حني جيب أن يص

 .مبثابة فضاء التخطيط اإلستراتيجي اإلقليمي 

    .للدولة يف احلكم اإلقليمي ةئيسيرالوظائف ال .1 
      . الدولة حتدد و تنفذ بواسطة القانون سياسة يئة اإلقليم  -

صـياغة  تدعم الدولة اجلهاز التشريعي و التنظيمي ، وتقوي األجهزة املكلفة بالتجسيد ، و       
  :اخلصوص ما يلي  ىو اخلاص و اتمع املدين ، وحتدد عل إجراءات الشراكة بني القطاع العمومي

  قصد السماح بإجناز أهداف املخطط الـوطين  ،و الالمركزية )1(القواعد املتعلقة بالالمتركز
 .لتهيئة اإلقليم 

  و املخططـات   قواعد حكم إستراتيجي جديد قصد وضع املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم
 .و خمططات التهيئة الوالئية حيز التنفيذ )2(التسعة للربجمة 

  قواعد التخطيط العمراين. 

  .الدولة ترافق و توجه التنمية اإلقتصادية يف اإلقليم  -
قتصادية مبنطق املخطـط الـوطين   اليت تشجع التنمية اإل،فهي تضع الترتيبات التقنية و املالية 

ـ  جتسيد اجلوانب اإل تتوىلولتهيئة اإلقليم  التجهيـزات   ئقتصادية لربامج العمل اإلقليمـي ، فتنش

                                                             
الالمتركز الذي مبوجبه تسند املهام و الصالحيات القطاعية إىل ممثلي الدولة على " : ،اليت تنص 06/06 رقم من القانون 02حسب املادة  )1(

 .مرجع سبق ذكره،"املستوى احمللي 
،حسب ما جاء يف للسياسة اإلقليمية للدولة   هي فضاءات لتنفيذ تعاقديف بالتايلاليت تضم عدة واليات ، وهي  :فضاءات الربجمة اإلقليمية )2(

 .،مرجع سابق10/02القانون رقم 
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تدخل يف القطاعـات الرئيسـية مثـل    تالتكوين ، و   واملنشآت العمومية املهيكلة الضرورية و 
  .)1(تصال و الطاقة تكنولوجيات اإلعالم واال

    .لدولة حمفز و شريكا -
ليم ، على الدولة جتسيد منطـق الشـراكة بـني    طبقا ملا جاء يف املخطط الوطين لتهيئة اإلق

و يبدأ دور الدولة القوي يف املرحلة األوىل من املخطـط ،يف إعـادة أسـلوا     ،الفاعلني األربعة
تسيريا  من يئة متلك فيها حق التدخل إىل يئة متشاور عليها ، وتفترضالنتقال اوسلوكها قصد 

العمومية تشكل ضمانات و عوامـل حامسـة للتنميـة       على الفعالية و إدارة جيدة للمصاحل مبنيا
  .املتوازنة لإلقليم والتهيئة 
   .قاليم دون جتريد الوزارات من مهامهااأل يئة وتنمية.  2 

نطالقا من انطالقا من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم كل وزارة عن سياساا ،اجيب أن  تعلن 
ة قصد مساعدة القائمني على األقاليم ، ليتمكنوا مـن  املخططات التوجيهية وإستراتيجيات قطاعي

  .ترمجة السياسة الوطنية بنظرة حملية 
  .دور فضاء الربجمة اإلقليمية . 3

فضاءات الربجمة اإلقليمية طبقا ملا جاء يف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ، هي فضاءات تشاور 
سـتراتيجي  اإلقليمية ، والتخطـيط اإل خمططات فضاءات الربجمة وكذلك تتوىل تنفيذ هذا األخري 

ستثمار احمللية ودعمها ومتابعتها يف إطـار التشـاور بـني    كما تبادر مبشاريع اإل،وبرجمة املشاريع 
نسـجام  ا يسـمح بالتنسـيق واال  ممالفاعلني احملليني ، مع دعم وسائل وكفاءات الوالية والبلدية 

عتبارهـا  ا، وب لية وجتسيدها على هذا املسـتوى والتحكيم بني املشاريع احمللية ، من أجل تنمية حم
  : ستراتيجي فهي تقوم للتخطيط اإلقليمي اإل ارئيسي افضاء
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   .هيكلة الفضاءات للربجمة اإلقليمية  -
مت حتديدها بتسعة فضاءات طبقا ملا جاء يف املخطط الوطين لتهيئة اإلقلـيم ، ويتعلـق األمـر        

احللول املشتركة ،دف حتقيق فعالية أفضل لعمـل الدولـة   بإشراك عدة واليات ذات املواضيع و
  .قتصاديني جتماعيني واالواموعات احمللية والفاعلني اال

  .فضاءات الربجمة هي فضاءات للتنفيذ التعاقدي  -
اإلقليمية للدولـة    تعاقدي للسياسة لتنفيذ  ، اإلقليمية عدة واليات  تضم فضاءات الربجمة

أن يستجيب ملعيارين غري متناقضني ، لكنهما يستجيبان ملنطقني خمتلفني ، فهناك  وميكن هلذا التعاقد
شـتراك يف  مناطق ذات خصوصيات خمتلفة ومستويات تنمية متفاوتة ، سيكون من مصـلحتها اال 

وهناك مناطق تنفرد خباصيات قوية  ال جيب أن ختضـع بالضـرورة ملنطـق     ،جتمع إقليمي واحد
  . )1(متيزا يف خاصياا التكامل مع فضاءات أقل 

وجيب التعامل مع اإلقليم مثلما هو عليه وليس مثلما يأمل أن يكون عليه ، لذا يتعني تسيريه 
  .نطالقا من معوقاته وصعوباته اليت يتوجب عليه مواجهتها ا

   .الربجمة اإلقليمية  اتالوظائف األربع لفضاء -  
  :اءات فهي تتوىل ستنادا ملا جاء يف التعريف السابق هلذه الفضا

  .ستراتيجي برجمة ودراساتاختطيط  *  
يتم على مستوى فضاء الربجمة اإلقليمية تطبيق املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، وخمططات التهيئة    

الوظيفة العامة للتخطيط ، برجمة دراسة كل  لىنه يضمن زيادة عألفضاءات الربجمة اإلقليمية ، غري 
لي ، مع العمل على جتسيد مشاريع مشتركة ما بني الواليات بنظرة إقليمية ما يتعلق باملستوى احمل

  .وقطاعية يف نفس الوقت 
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  . ستثمارية احملليةدعم ومتابعة املشاريع اال*  
املكان املفضل لـربوز مشـاريع    سيكون بالتايلاإلقليم ،  عتبار فضاء الربجمة مصدر لتسيرياب

فضائية يف ميدان التنمية اإلقتصادية ، و جيب أن تـدعم هـذه   إقليم  ترمي إىل دفع الديناميات ال
  .ستشارةالوظيفة على هذا املستوى اإلقليمي ندسة إقليمية مزودة بقدرات عالية للخربة و اال

 .نسجام و التحكيم التنسيق و اال*  

نسجام و التنسيق بـني  وظيفة أخرى تضاف لفضاء الربجمة اإلقليمية ، جيب أن تضمن اال  
  .تلف مشاريع اإلقليم ، و تكون قادرة على ضمان التحكيم الراشد بني خمتلف املشاريع خم

   .فضاء و مكان للتشاور*  
على مسـتوى   يعترب املستوى احمللي مكان للتشاور بني الفاعلني احملليني ، ويتم هذا التشاور

   .)1( واص واحلركة اجلمعويةكل فضاء للربجمة اإلقليمية مع جممل الفاعلني العموميني و الشركاء اخل
   .دعم دور اجلماعات اإلقليمية الوالية و البلدية. 4

ضـمن مسـار    ،يندرج دور اجلماعات اإلقليمية يف إطار املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم   
   :تكاملي مزدوج الالمتركز و الالمركزية ، و يستجيب هذا الدور هلدفني أساسيني 

 سايت متكيف مع رهانات و توجيهات التنمية و التهيئة احملددة يف تزويد األقاليم بتنظيم مؤس
 .املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 

  تزويد اجلماعات اإلقليمية بالوسائل التقنية و البشرية و املالية اليت متكنها من ضمان ممارسة
 .ختصاصاااصالحياا طبقا ملهامها و 

 .الوالية فضاء وسيط  -

و جمال لربجمة مشاريع  ،ء إستراتيجي وسيط بني اإلدارة املركزية و احملليةالوالية هي فضا   
اهلياكل الكربى ، بإعتبارها اإلدارة اإلقليمية اليت تتكفل بتنظيم التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية 
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 يف ميدان التنظيم و التسيري العمراين ، كمثال على ذلك  )1(ستقالليةاحمللية ، جيب أن تتمتع باال
منح املساعدات املباشرة ،جتماعيهياكل الصحة والتضامن اال،مؤسسات التربية و التعليم الثانوي

ستصالح الوسط الريفي و محاية البيئة و كذلك امن أجل إحداث مناصب الشغل ، و التكفل ب
  .تطوير الصناعة التقليدية و السياحية 

شتراك مع البلديات الـيت  لة و باالختصاصات متارسها الوالية بالتنسيق مع الدوإن هذه اال 
راء حـول مشـاريع   آلتتشكل منها الوالية ، و يتوىل الس الشعيب الوالئي تقدمي املقترحات و ا

التنمية ، فله إختصاصات يف حمل إجناز املخططات و الربامج اخلاصة بتنمية الوالية ، اليت تشكل يف 
  .رأسهم الوايل الوقت ذاته قاعدة لتجنيد شبكة من الفاعلني على 

   .البلدية فضاء اجلوار   -
ليهـا  إأسندت الدولة  قد د تطلعات املواطنني ، فيعتبار البلدية هي اهليئة اليت ميكنها  جتساب

املشاريع احلضرية الكربى ، و األعمال اخلاصة بتهيئة األحياء السكنية فتصبح البلدية املنظم و املسري 
ريق املهام اليت تقوم ا املصاحل التقنية للبلدية ، اليت تتكفل باملهـام  و ذلك عن ط، )2(للتنمية احمللية 

بعني اإلعتبار مجيـع مقومـات    ذالتقنية كتسيري الشبكات احلضرية و صيانتها و يئتها ، مع األخ
على إختصاصات البلدية يف جمـال التسـيري،متارس معظـم    ،عالوة    )3(وعناصر النسيج العمراين

  .تبطة باحلياة اليومية للمواطن املسؤوليات املر
   .ماإلقليهليئات الوطنية املكلفة بتهيئة ا-ب

تعد املؤسسات الوطنية و الالمركزية ، خمتصة يف ميدان يئة اإلقليم و توجد من جهة أخرى  
هيئات قطاعية ذات صالحيات هامة أيضا يف هذا امليدان ، و ينص املخطط الوطين لتهيئة اإلقلـيم  

  . نسجام بني خمتلف اهليئاتاالعلى إدخال 
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و يطرح موضوع اهليئات املكلفة بتهيئة اإلقليم بإحلاح العالقة املشتركة فيما بني الـوزارات  
ة ذا املوضوع ، و يتعني أن خيضع هذا اخليار إىل تقييم على خمتلـف  فوبالتايل إحلاق اهلياكل املكل

ومن أجل سياسة يئة ،املستويات ، و يتم إشراك الدوائر الوزارية يف إنشاء ووضع هذه املؤسسات 
  :اإلقليم يتعني إنشاء عدد من اهلياكل

 .املرصد الوطين لإلقليم .1

 ةيضرور أداة املرصد الوطين لإلقليم هو فإن اإلقليم استنادا ملا جاء يف املخطط الوطين لتهيئة  
جل حتديد وتطبيق وتقييم السياسات العمومية اإلقليمية من أتطور الفضاءات من جهة، ومن  ملتابعة

جهة أخرى ،ويلعب دورا كبريا يف مجع وتثمني املعلومة اإلقليمية الصادرة عن الفاعلني،الشـركاء  
داة تعميم تسـمح  أ و جتماعية،قتصادية واإلقطاعات النشاط اإلوخمتلف  العموميني أو اخلواص ،

  .)1(بتقاسم معرفة اإلقليم والرهانات السياسية العمومية
ووضع أدوات تساعد على  وللمرصد مهام إقامة بنوك معطيات مدعومة مبؤشرات مؤقلمة ،

  .قييم السياسات العموميةأخد القرارات اإلستراتيجية لتهيئة اإلقليم واألعمال اإلقليمية،زيادة على ت
 .الصندوق الوطين لتجهيز التنمية .2

تسمح هذه األداة اليت مت إنشاؤها يف شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتـاري     
EPIC ،   بتسهيل متويل التجهيزات الكربى املهيكلة والبىن التحتية ،وتعفي الدولة من متويل هـذه

  .قتصادينيضروري للمجموعات احمللية واألعوان االاألخرية ،مع تقدمي الدعم املايل ال
  .الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية اإلقليم .3

 اإلستراتيجيةهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، تساهم يف إعداد التوجيهات 
ـ للسياسة الوطنية للتهيئة املستدامة لإلقليم، وتقوم بالدراسات املرتبطة بالتنسيق واال ع نسجام ووض
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ستوى اإلقليمي، ومن جهة أخرى هي مكلفة أيضا بتطوير التكـوين  املالسياسات القطاعية على 
  .)1(اليت تستهدف جاذبية األقاليم  اآللياتقتراح اوالبحث التطبيقي يف جماالت عملها، وب

  .قتصاد املختلط للتهيئةإنشاء مؤسسات عمومية للتهيئة، وشركات اال .4
للتهيئة طابع املؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الصـناعي     تكتسي املؤسسات العمومية 

والتجاري، األمر الذي يسمح بتسهيل العمل املعمق للمشاريع الكربى للتهيئة مع ضمان تسـيري  
  .وتنسيق املشاريع الكربى كاملدن اجلديدة على سبيل املثال

مشـاريع   قتصاد املختلط للتهيئة فهي ذات طابع شركات أكثر تكيفا مـع أما شركات اال
  .التنمية احمللية بإشراك الفاعلني الرئيسيني، الدولة و اجلماعات اإلقليمية و القطاع اخلاص

  .إعادة خلق العالقة اإلقليمية التشاور و املشاركة و الشراكة -ج
متياز لتدعيم العالقة اإلقليمية من نوع جديد بـني  ايعد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم فرصة ب

يف التنمية و يئة اإلقليم، و متثل هذه العالقة القاعدة اليت يعتمـد عليهـا احلكـم     مجيع الفاعلني
  :اإلقليمي و البوتقة للشراكة اإلقليمية، و خللق هذه العالقة جيب توفري الشروط الضرورية التالية

 .التشاور من أجل ضمان الفاعلية .1  
ضع مالئمة و فعالية مسار جتسيد هذا األخـري  طبقا ملا جاء يف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم خت    

للقدرة على وضع شبكة جتمع خمتلف الشركاء، و جيب أن يسمح احلكم الراشد بتحقيق الفاعلية 
  .)2( لتشاورية احملليةاالقصوى للعمل العمومي و تقليص تكاليفه و املمارسة الفعلية للدميقراطية 

 .منطق الشراكة .2
عمومية أو اخلاصة متثل أحد الثوابت يف تفعيل التنمية، و يف إطـار  هذا النوع من الشراكة ال
تتوىل الدولة حتديد و توجيه و مرافقة التنمية االقتصادية عرب سلسلة ،املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 

من اإلجراءات التشريعية و التنظيمية الضرورية، مع ضمان توفري التضامن اإلقليمي الـوطين، و يف  
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من القطاع اخلاص بصورة تدرجيية جتنيد جممل القوى اإلنتاجية على أساس الترتيبـات  املقابل يض
  .املتخذة من طرف الدولة

غري أن منطق الشراكة يتجسد بني هذين الفاعلني الرئيسني بدعم من هياكل التنسيق الـيت  
دعيم القطـاع  توضع على املستوى الوطين و كذا الواليات، و بفضل اهلياكل اليت أنشأا الدولة لت

  .قتصاد املختلط للتهيئة و املؤسسات العمومية للتهيئةيف شركات اال ةمثلمتاخلاص، 
  .تنفيذ املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم -د
عتبار املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ذو قيمة كبرية ملا تضمنه حمتواه و مسار تنفيذه، جيـب  اب

  :رحلتنيتطبيقه بصورة تدرجيية، و مير هذا األخري مب
 .0152 غاية املرحلة األوىل متتد إىل .1

متيزت هذه املرحلة بالصعود القوي للشركاء العموميني و اخلواص، يف تنفيذ املخطط الوطين 
لتهيئة اإلقليم، من خالل السياسة اليت اتبعتها الدولة لتجسـيد املخططـات التوجيهيـة قصـرية     

  .ط إنعاش و دعم النمو و املخطط اخلماسيومتوسطة و طويلة املدى، و املعدة يف إطار خمط
قتصادية، و قد يصـبح هـذا   كما مسحت هذه املرحلة للقطاع اخلاص للمشاركة يف التنمية اإل

  .ممكنا بفضل املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم و خمتلف األدوات اليت ينص على إنشائها
 .2015املرحلة الثانية ما بعد  .2

للقطاع اخلاص يف تنفيذ املخطط الوطين لتهيئة اإلقلـيم   ةريبيف هذه املرحلة أعطيت أمهية ك
ضمن منطق الشراكة العمومية و اخلاصة املدعمة، و تلعب الدولة دورا كبريا و متزايدا يف الضبط      

خرين مـن مجاعـات   آلوالتحكم من خالل خمتلف أدوات يئة اإلقليم، ويكون بالتايل للفاعلني ا
  .تمع مدين فرصة للقيام بأعمال هامة، بوجود املوارد البشرية و املاليةإقليمية و قطاع خاص و جم
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  .أدوات تنفيذ املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم -ـه
  .برامج العمل اإلقليمي .1

برامج العمل اإلقليمي هي برامج عملية و ملموسة تترجم اخلطوط التوجيهية، و برامج العمـل  
 .)1( يبلغ عددها عشرين برناجما و سيتم تزويدها مبيزانيات خاصةللمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم و 

 .هياكل الدعم للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم.2
جتسيد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، يفترض وضع الوسائل اخلاصة ذه السياسة املالية  إن 

  جتسيد املخطـط الـوطين   ، كون  ، و تعترب النقطة األخرية هامة على اخلصوص والتقنية و البشرية
يتطلب عددا هاما من املهتمني و احملترفني املؤهلني الذين ينتمون إىل خمتلـف  ،اإلقليم ميدانيا لتهيئة 

  .)2( اإلقليم لتهيئةاملصاحل املعنية بتنفيذ املخطط الوطين  خمتلف تأهيل طريقعن  ذلكالتخصصات،و
هي  مشاريع عموميـة    امنوإ ،ل إقليميبرنامج عم أويئة اإلقليم ليست فقط إستراتيجية، 

ميدانية مطبقة تتطلب املهارة و املوارد البشرية املكونة من أجل تركيب و ترقية املشـاريع    خاصةو
، فجميع مقترحات املخطط الوطين لتهيئـة اإلقلـيم    هذا هو الدور الذي تلعبه اهلندسة اإلقليميةو

املسـتوى اإلقليمـي يف الواليـات و البلـديات      خصوصا ما تعلق منها باملقترحات املقدمة على 
املقترحات املؤسساتية للحكم اإلقليمي على مستوى الدولة و مصاحلها املمركـزة، سـتتطلب   و

  .)3(تكوين و توظيف إطارات مؤهلة يف ميدان التهيئة اإلقليمية
املخطط  لذلك كان من الضروري تكوين حمترفني يف التنمية و التهيئة اإلقليمية لضمان إجناز

الوطين لتهيئة اإلقليم و السياسة املتعلقة به، و ترقية املشاريع اإلقليمية الـيت ـدف إىل تشـجيع    
  .عتماد على التخطيط و املتابعة و التقييمستثمارية، و االأصحاب املشاريع اال

  
  

                                                             
 .109ص ،مرجع سابق، 02/ 10قانون رقمال،نظرأ  )1(
 .110ص،10/02أنظر القانون رقم  ) 2(
 .المرجع نفسھ   )3(
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 .أدوات متويل املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم.3
، على تقـدمي   2001الصادر يف ديسمرب  01/20م تهيئة اإلقليم رقب املتعلق قانونالينص 

عتمادات ذات عالقة مـع خمططـات العمـل    امساعدات لعدد معني من الربامج و األعمال، و 
  .اإلقليمي، مع مضاعفتها يف إطار املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم

 .األدوات احملفزة لتهيئة اإلقليم.4
ط الوطين لتهيئة اإلقليم، اليت يتطلب جتديـدها كوـا   يتعلق األمر بالترتيبات املتخذة لتنفيذ املخط

  .طبقت أنقدمية أو مل يسبق 
 .الصندوق الوطين لتهيئة و جاذبية اإلقليم  .5

أكثر، و ذلك بسبب غياب النصوص التنظيمية  ايتعني العمل على إعادة تنظيمه ليصبح عملي
حتضـان أنشـطة   ااألنشطة و عتمادات الضرورية، و سيسمح خبلق مناصب العمل و توسيع و اال

  .البحث و خلق هندسة إقليمية
 .عالوات يئة و تنمية اإلقليم -

و تشمل هذه العالوات املستوى الوطين و احمللي، و هي موجهة للمستثمرين الذين يسامهون 
 .ناطق بأهداف يئة اإلقليمامليف تطوير األنشطة يف 

  . عقود تنمية اإلقليم -
از أعمال و برامج حمددة انطالقا من املخططات التوجيهية ،وهذه جنإهي عقود تربم قصد     

العقود ميكنها أن تشمل العديد من األعمال يف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ،و خاصة يف إطـار  
  .برامج العمل اإلقليمي ، وتسمح كذلك جبلب العديد  من الشركاء 

  . الس الوطين لتهيئة اإلقليم -
ى تطبيق املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ،مت إنشاء جلنة متابعة يف إطـار  من أجل السهر عل   

  .الس الوطين لتهيئة اإلقليم 
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  . تقييم و متابعة املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم -
فجميع الترتيبات املتخذة يف إطار املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ،تسمح مبتابعـة حتقيـق     

و تستخدم كقاعدة إلنشـاء إطـار   ،و حتديد مسؤولية كل واحد األهداف املرتبطة ذا األخري 
منطقي ،الذي يسمح مبتابعة تقييم األعمال السابقة للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم  ،ويعترب هـذا  

جناز أفضل للمخطط الـوطين  إالتقييم مبثابة أداة مثينة للتعديالت احملتملة اليت جيب إدخاهلا من أجل 
             .لتهيئة اإلقليم 

  . خمطط يئة املدينة اجلديدة:ثانيا 
ـ           ا ذهو خمطط تضعه اهليئة املكلفة باملدينة اجلديدة ،و تعده مكاتب الدراسات املعتمـدة هل

وذلك مبوجب قرار من الوزير املكلف بالتهيئة العمرانية يف إطار التوجيهات و التعليمـات   الغرض
ة لإلقليم ،و حيدد املرسوم احملدد ملخطط يئة املدينة اجلديدة شروط العامة للتهيئة و التنمية املستدام

وكيفيات وضع خمطط يئة املدينة اجلديدة ، وإجراءات مسامهة اجلماعات اإلقليمية املعنية إلبـداء  
 .  خللق سبل تسيري ناجح للمدينة اجلديدة ، )1(رأيها عن طريق املداولة

  . املدينة اجلديدةشروط و كيفيات وضع خمطط يئة  -1
لول للقضاء على الفوارق، و حتسـني أداء  احلنشر  حول لقد متحور مشروع املدينة اجلديدة

املنظومة احلضرية ، وتوزيع أفضل للسكان و األنشطة مبختلف أنواعها الستدراك النقائص الـيت مل  
 : )2(يهات اليت تساهم يفوالتوج املبادئاملتعلق باملخطط  تعاجلها خمتلف التشريعات، و يظهر التقرير

 .حتليل موقع متركز مشروع املدينة اجلديدة -

 .حيدد املخطط العام للمدينة و شروط البناء و الكثافة العامة -

متوقـع   يبني التخصيص العام لألراضي، وذلك بالعالقة مع برنامج املدينة اجلديدة املعنية و -
 .و اخلدمات و النشاطاتت األساسية و برامج السكن آالتجهيزات الكربى و املنش

 .  يوضح خمطط الشبكات احلضرية و برامج التجهيز -
                                                             

 .،مرجع سابق11/76من املرسوم التنفيذي رقم 02،03،04، 01أنظر ،املواد   )1(
 .       11/76من  املرسوم التنفيذي رقم  04، 03أنظر، املادتني  )2(
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   .إعداد خمطط يئة املدينة اجلديدة -2
يتضمن خمطط يئة املدينة اجلديدة األحكام و الشروط املطبقة لتهيئة اال احلضري بكل ما 

يري ،و يتعلق إعداد هذا حيمله من مواصفات ،من أجل التكفل بكل النقائص اليت تعرقل عملية التس
 :املخطط مبا يلي 

  .و التوجهات املبادئتقرير عرض يظهر   - أ
خمطط يئة املدينـة   ختيارات و اخليارات املقررة لكل عنصر من عناصرفيبني هذا التقرير اال

  :)1(اجلديدة ،طبقا لألهداف املسطرة للمدينة اجلديدة املعنية ، وحيتوي التقرير زيادة على ذلك 
 .ف مفهوم التهيئة املرتبطة بطبيعة املدينة اجلديدة املعنية تعري -

 .خيارات التهيئة  -

 .تقييم أثار اخليار املعتمد -

 .خمطط اإلدماج و إعادة تأهيل األنسجة العمرانية املوجودة  -

 .جناز املدينة اجلديدة إتقرير برنامج تنفيذ  -

 .لكربى مجيع األحكام املتعلقة بالتكفل بآثار األخطار ا -

  .التنظيم الذي حيدد القواعد املطبقة على كل القطاعات  -ب
  .الشروط العامة للبناء -
التخصيص الكلي لألراضي مع طبيعة النشاطات اليت ميكن أن تكون خاضعة لشروط  -

  .خاصة إن وجدت 
  . الكثافة العامة املعرب عنها مبعامل شغل األراضي و معامل مساحة البناء على األراضي -
اإلرتفافات الواجب اإلبقاء عليها أو تغيريها أو إحداثها مع األحكام املطبقـة علـى   -

 .ت األساسية و اخلدماتية و النشاطات آالتجهيزات الكربى و املنش

                                                             
 . 11/76رقم  لتنفيذياملرسوم ا من  04أنظر، املادة  )1(
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األحكام يف جمال محاية الطبيعة و املواقع و املعامل و العناصر األخرى الـيت تسـتحق    -
 .احلماية

   .الوثائق اخلرائطية -ج
 11/76من املرسوم التنفيذي  05مل على وجه اخلصوص طبقا ملا جاء يف نص املادة و تش

  :املتعلق مبخطط يئة املدينة اجلديدة ما يأيت
خمطط حتديد املدينة اجلديدة الذي يربز ربط شبكات الطرق و السكك احلديديـة    -

 . تصاالت السلكية و الالسلكيةوالري و الطاقة و اإل

ية الذي يوضح الشغل احلايل لألراضي  وباخلصوص اإلطـار  خمطط حتديد الوضع -
 .املبين

 .رتفافات و املتطلبات البيئية خمطط اإل -

الصـاحل  خمطط يئة املدينة الذي يتضمن خمطط شبكات الطرقات و التزويد باملاء  -
 .والتطهري لشربل

  .خمطط منطقة احلماية  -

  . املخططات التوجيهية لتهيئة املدن الكربى:ثالثا 
و هي خمططات  ن أجل تأهيل و عصرنة املدن األربع الكربى عرب إطار حضري عمليايت ،م

خـتالالت  و حتدد من خالل برامج طموحة للتجديد احلضري ،و ستسمح بوضع حـد لال  ذتنف
   .احلالية ، وتشجع على إنشاء مدينة مستدامة و جذابة

جية للترويج اإلقليمـي ،الـذي   و متر تنمية احلواضر الكربى ،  أيضا بواسطة حتديد إستراتي
 األربـع  جيابية املـدن إ نيتثمليسمح بتحديد و إبراز و تسويق هذه الفضاءات بفضل خلق صورة 

خـتالف  االكربى ،عرب إنشاء شبكات تعاون بني هذه املدن قصد حتقيق جاذبية فضاءاا ،لوجود 
وجود تباين يف املسـتوى   فيما خيص تطوير الوظائف و التجهيزات داخل احلواضر األربعة ،مبعىن
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قتصـاد  ليجد التخصص و التكامل طريقه لتحفيز ديناميكية أكرب هلذه املدن ، وجعلها حمطات لال
للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ،حيث مت  12املعومل حسب ما تضمنه برنامج العمل اإلقليمي رقم 

  : الشروع يف إعداد دراسات املخططات األربعة و يتضمن
 .اءات املدن الكربى رسم حدود فض -

 .قتصادي جتماعي و االالتشخيص القطاعي و اإلقليمي و اال -

 .املخطط التوجيهي لتهيئة املدينة الكبرية و الربنامج األولوي للتدخل  -

  .جناز و املتابعة آليات اإل -
و تدعم هذه احملاور األربعة وثائق بيانية من أجل إعادة متثيـل فضـاءات املـدن الكـربى      

   عتبارا لذلك فمدينة اجلزائـر العاصـمة ،وهـران   التوجيهي لتهيئة املدن الكربى ، وواملخطط ا
  .)1(هي حمطات هلذه املخططات ،وقسنطينة و عنابة 

  .اجلزائر العاصمة بوابة دولية -1
تعترب نقطة عبور بني املنطقة املغربية و العامل العريب ، والقارة اإلفريقية و أوربا ،تتوفر علـى  

وهي بذلك تكـون  تصاالت و مكان لتمركز رؤوس األموال العمومية و اخلاصة ،ا شبكة نقل و
  .بؤرة للصناعة جتعلها تطمح للدخول ضمن مخس مدن متوسطة 

   .وهران شبكة التعاون بني مدن غرب الوطن -2
تصاالت كثرية،تنتشر اهي مدينة تقع يف قلب إقليم شبه حضري مكثف ،مع وجود هياكل 

ئري تربطها بعدة مدن هامة ،موزعة فضائيا بشكل أفضل و هـي سـيدي   عرب جممل الغرب اجلزا
  .مستغامن،إن هذا املظهر احلضري بإمكانه أن جيعل وهران قلب شبكة تعاون  بلعباس ،تلمسان،

  . قسنطينة مدينة كربى داخلية -3
 هلا وظائف متعددة خاصة منها امليدان،قسنطينة هي املدينة الداخلية الكربى الوحيدة للبالد 

الثقايف ،كما تتوفر على نسيج صناعي هام ،فهي متارس وظيفة قيادية على كل شرق البالد ،وهي 
                                                             

 .83،84،مرجع سابق، ص ص 10/02أنظر ، القانون رقم  )1( 
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  يف ذات الوقت مدينة  كربى ملنطقة الشمال و مدينة كربى داخلية تسـتقطب اهلضـاب العليـا    
ـ  اصفاتووهذه امل ل جتعل من قسنطينة مدينة للتوازن لواجهة اهلضاب العليا ، ومدينة الربط بني الت

  .واهلضاب العليا 
   .عنابة مدينة كربى واعدة -4

ومينحها طابعها كمدينة مينائية إشعاعا إقليميا  ،تنظم عنابة الساحل الشمايل الشرقي للبالد 
و مغاربيا بل و حىت دوليا ،فهناك جزءا كبريا من الشرق و حىت من اجلنوب يستفيد من اخلدمات 

قتصادي توجد يف قلب ، وعلى الصعيد اال)ة ،احلجار عناب(و التجهيزات و هياكل القطب الثنائي 
  .السياحة ،أنشطة  ديناميكية و متنوعة متمثلة يف الصناعة ،النقل ،التجارة 

   .ستصالح املواقع األثرية و املنطقة احملمية التابعة هلااخمطط احلماية و :رابعا 
لموارد التراثية و الطبيعية جل احلماية و التثمني و التوظيف العقالين لأمن وضع هذا املخطط 

وحفظها لألجيال القادمة ،ومحاية التراث الثقايف و التارخيي و ترميمه و تثمينه ، وميكـن معاجلـة   
ذلك من خالل التطرق إىل محاية الساحل كتراث طبيعي و فضاء حساس وجب محايتـه ،يئتـه    

عليـه   احملافظـة   ب كذلك جوإىل جانب التطرق إىل التراث الثقايف احلضري الذي  تسيريه ،و
  .حبمايته و ترميمه 

   .محاية الساحل و يئته -1
الذي تعاين املناطق الساحلية و الشاطئية من التمركز السكاين و التوسع العمراين الفوضوي ، 

و يئتها ،حيث أدت هـذه الوضـعية إىل تـدهور املواقـع ذات القيمـة       هاتسيري عرقل عملية
، لذا و لتجنب تدهور الساحل أكثر ،قامت الدولة بوضع بعـض    و تلوث الشاطئ يكولوجيةاإل

 اإلجراءات ختص محاية الساحل ويئته وإعادة تثمينه ، وذلك يف إطار إستراتيجية التنمية املستدامة
  :بإتباع الطرق التالية 
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  .يف جمال التشريع والتنظيم -أ
خمتلف مواردها ، فنجد يف ظل  توجد عدة نصوص قانونية تتعلق حبماية املناطق الساحلية و

،الذي سيشكل أداة فعالة لتأطري أنشطة  )1(هذه اإلستراتيجية مت وضع قانون يتعلق حبماية الساحل
التهيئة الدائمة للمناطق الساحلية و الشاطئية ، ولتنظيم املتاجرات  العقاريـة و محايـة التـراث    

  . الطبيعي
  . وضع إستراتيجية لتثمني الشريط الساحلي  - ب

كيف سيكون مستقبل الشريط السـاحلي مـن   :  هذا اال ميكننا طرح السؤال التايل يف
منظور التنمية املستدامة ضمن إستراتيجية شاملة و كاملة ،ترمي إىل محاية املوارد و اإلمكانيـات  

،و بالتايل النهوض بتنمية منظمة  و مكيفـة مـع ضـرورات     ؟الالزمة و املتوفرة يف هذا الوسط
   .احلماية

و اإلجابة تكون يف عرض ما تقتضيه إستراتيجية تثمني الساحل ،حيث تتطلب األخذ بعـني  
اإلعتبار التحديد الدقيق هلذا الوسط احلساس ، وبالتايل أسس توازناته البيئية اجلوهريـة ، وكـذا   

ـ   ل املميزات اإلجتماعية و اإلقتصادية يف كل جمموعة من جمموعاته الفرعية ، والترقية العامـة لك
  .)2(اإلمكانيات املتوفرة يف املناطق الساحلية و مناطق التوسع السياحي 

  . التأطري التقين اإلداري -ج
و يتعلق األمر بإنشاء هياكل أو يرتقب إنشاؤها على مستوى خمتلف اموعات الفرعية اليت 

  :تتقاسم الساحل و منها 
إذ توكل ،سياسة تسيري الساحل ومحايته  إقامة  املعهد الوطين للساحل ،الذي يعد كهيكل لقيادة -

جتماعيني أي أصحاب القرار و املستعملني له عدة مهام يف هذا اإلطار و هي حتسيس الفاعلني اال

                                                             
  .50ج عدد .ج.ر.يتعلق حبماية الساحل وتثمينه ج 2002فيفري05مؤرخ يف   02/02أنظر ، القانون رقم  )1( 

  .11 ج عدد.ج.ر.السياحي ج املتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع 2011أفريل16مؤرخ يف  11/17املرسوم التنفيذي رقمأنظر ،  )2( 
 ج .ج.ر.املتضمن مناطق التوسع واملواقع السياحية والتصريح ا وتثمينها ج 2010أفريل  29مؤرخ يف 10/131واملرسوم التنفيذي رقم

 .30عدد 
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بضرورة احلفاظ على املنطقة الساحلية و الشاطئية ،وإجراء دراسات لفائدة البلديات و الواليـات  
 .عقارية يف هذا اال الساحلية ، إىل جانب العمل كمنظم للمتاجرات ال

يقوم مبختلف التصورات و الدراسات اخلاصة بتسيري هذا  ،قامة مرصد وطين للمناطق الساحليةإ -
  .الفضاء الساحلي احلساس و محايته 

   .محاية التراث األثري و الثقايف احلضري - 2
احيـة الـذاكرة   ميثل التراث األثري و الثقايف و التارخيي أمهية علمية و تارخيية كبرية ،من ن

اجلماعية و الثراء الفين ، و على الرغم من خمتلف اإلجراءات املتخذة من طرف السلطات العمومية 
للحفاظ على هذا التراث ،نالحظ التدهور املستمر للشواهد الثقافية و التارخيية ،لـذلك توجـب   

سلطات العمومية عن القيام باألعمال و اإلجراءات الالزمة للمحافظة على هذا التراث من طرف ال
  :طريق

محاية املمتلكات الثقافية و تنسيق األعمال اليت تدور حول التراث الثقايف مـن طـرف    -
 .املديرية الثقافية التابعة للوالية، بتشجيع اإلبداع و تنمية الدخول إىل املمتلكات و اخلدمات

 .ممارسة الثقافة على جممل اإلقليم  -

دور الذي يلعبه املركز الوطين للبحث يف اآلثار ،واملركـز  معرفة التراث الثقايف ، وهو ال -
 .الوطين للبحث فيما قبل التاريخ األنتربولوجي و التارخيي 

ترميم املمتلكات الثقافية، و نشري إىل املركز الوطين لترميم املمتلكات الثقافية املنقولة وغري  -
 . املنقولة 

 .لوطين للمخطوطات صيانة املخطوطات و يتوىل هذه املهمة املركز ا -

إىل ديـوان تسـيري و اسـتغالل     املهمة ستغالل املمتلكات الثقافية و أوكلتاتسيري و  -
 .املمتلكات الثقافية 

تأهيل املتاحف و نـذكر املتحـف الـوطين للفـن احلـديث و املعاصـر ،متحـف         -
  .املنمنمات،املتحف البحري 
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   .خمطط يئة اإلقليم الوالئي:خامسا 
وافق مع املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم املعين ،حيدد ترتيبات خاصة بكـل  يوضح و يثمن بالت

قتصـاديني  إقليم والية يف جمال ما ،و تبادر بإعداده إدارة الواليـة بالتشـاور مـع األعـوان اال    
جتماعيني للوالية و جمالس املداولة الوالئية و البلدية ،و ممثلي خمتلف اجلمعيات ،حيث يهدف واال

توضيح التوجيهات املعدة لتهيئة اإلقليم مع إدخال توجهات خاصة بـالتخطيط  إىل من وراء ذلك 
  :بني البلديات ، إذ يوضح و يضبط ما يلي 

 .التوجهات البلدية الرئيسية  -

توجهات التنمية و األعمال الواجب القيام ا من أجل إعادة التوازن الضـروري علـى    -
تلف املساحات املخططة ،وخمتلف بلديات كـل  مستوى توزيع األنشطة و توطني السكان بني خم

 .منها 

 .ستصالحقتصادية و اخلاصة باالتنظيم اهلياكل األساسية و مناطق األنشطة اإل -

بنية التجمعات احلضرية و الريفية مع حتديد السلم التصاعدي العام ،ووتـرية العمـران       -
 .نسجام مع خيارات املخطط اجلهوي للتهيئة العمرانية وذلك باال

  .قواعد التماسك القطاعي والزمين لتطوير الوالية من خالل عالقاا مع املخطط اجلهوي  -
و يعد هذا املخطط اإلطار املرجعي للتنمية احمللية ،إذ يهدف أساسا إىل التنظـيم اإلقليمـي   

  .نسجمة للوالية القائم على التضامن و التكامل بني البلديات اليت هي أساس التنمية احمللية الفعلية امل
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 .خمططات التهيئة و التعمري:سادسا 

طط التهيئة و التعمري تعد كأدوات جديدة لتهيئة و تسيري اال احلضري ، ورسم معـامل  خم
ستخدامات اال داخل النسيج العمراين ،حيث أسـندت  ابتنظيم ،التهيئة العمرانية  داخل املدينة 

حمللية لكوا املسؤول األول يف تسيري املـدن   مهمة اإلشراف على هذه املخططات إىل اجلماعات ا
واملتمثلة يف املخطط التـوجيهي  ،وهذا مينحها صالحيات متعددة ضمن قوانني ومراسيم تنفيذية  

  .للتهيئة و التعمري  و خمطط شغل  األراضي 
  .املخطط  التوجيهي للتهيئة و التعمري -1
و هـذا   ط حمتواه و أهدافه ،يضب 91/177، و املرسوم التنفيذي 90/29حدد بقانون    

يعكس ما أولته الدولة هلذا املخطط من أمهية ، ومدى تأثريه على مستوى اال احلضـري ألنـه   
عتباره أداة للتخطيط اايل و التسيري احلضـري ،حيـدد التوجهـات    إيشمل كل تراب البلدية ،ب

عتبار تصاميم التهيئة و خمططات عني اإلاألساسية للتهيئة العمرانية كالبلدية و البلديات املعنية أخدا ب
  .)1(التنمية و يضبط الصيغ املرجعية ملخطط شغل األراضي 

يشترط يف املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري أن يشمل احلاجيات العمرانية علـى املـدى   
سنة ،كمـا أنـه حيـدد     20سنوات ، و املدى البعيد  10سنوات ،واملدى املتوسط  5القريب 

العام لألراضي و توسع املباين السكنية و متركز األنشطة و املصاحل ،مع حتديد طبيعـة   التخصيص 
وموقع التجهيزات الكربى و اهلياكل األساسية ، ومناطق التدخل يف األنسجة احلضرية الواجـب  

  .محايتها 
س عك،ن املخطط التوجيهي يشمل يف دراسته كل تراب البلدية إف،إضافة إىل أمهيته القانونية 

املخطط العمراين الرئيسي  الذي كان يهتم باملركز فقط أو بالتجمع الرئيسي للبلدية ،إضـافة إىل  
ن املخطط التوجيهي يغطي على العموم بلدية واحدة ،و يف بعـض  إمشولية دراسته لنطاق أوسع ،ف

  .احلاالت عدة بلديات 

                                                             
 .،مرجع سابق 91/177 رقم املرسوم التنفيذي،أنظر  )1(
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لمشاريع العمرانية اليت هذه الفلسفة اجلديدة للمخطط التوجيهي ،تضع حدا للنظرة الضيقة ل
كي يصبح املخطط التوجيهي خيضع لبعد جهوي و إقليمي ،أخـذا بعـني   ل،تتعدى حدود البلدية 

  .عتبار خصوصية الناحية و مجيع إمكاناا اإل
  . إجراءات اإلعداد و املصادقة -أ

تلعب البلدية دورا هاما فيها ،حيث يتم تسجيل دراسة املخطط التوجيهي وفـق مداولـة   
لس البلدي مدة شهر ،وتتم املصادقة عليه من طرف الوايل ،الذي حيدد حميط تدخل املخطط عن ا

طريق قرار ،أما إذا كان حميط التدخل يشمل عدة بلديات تابعة لواليات خمتلفة ،فإن هذا القـرار  
  .يرجع للوزارة

ليـتني أوال   و بعد مرحلة الدراسة و املصادقة يتم نشر إعالن فتح التحقيق يف جريـدتني حم 
يوم ، مث بعد اية الفترة يرسل امللف إىل مديرية البناء ،أين تـتم    45وينشر القرار بالبلدية ملدة 

نسمة ،وبقرار من  200,000املصادقة عليه من طرف الوايل إذا كان عدد سكان البلدية أقل من 
ية إذا كان عدد السـكان مـن   ووزير الداخلية و اجلماعات احملل,وزير التجهيز والتهيئة العمرانية 

نسمة ، ومبرسوم تنفيذي إذا كانت البلديـة تضـم أكثـر مـن      500.000إىل 2000.00
و ذا يوضع املخطط التوجيهي املصادق عليه حتـت تصـرف السـكان      نسمة ، 500.000

  .)1(وتكون البلدية مسؤولة على تنفيذه 
  .حمتوى ومراجعة املخطط التوجيهي -ب

الوثائق البيانية اليت تشمل خمطط التهيئة، حيدد املناطق املعمرة ،األراضـي  حيتوي املخطط على 
سنة ،و األراضي غـري القابلـة    20القابلة للتعمري ،األراضي املربجمة للتعمري مستقبال على مدى 

  .تفاقات رللتعمري،  باإلضافة إىل خمططات التجهيز و اال

                                                             
 .مرجع سابق ، 90/29قانون رقم ، الأنظر  )1( 
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شاملة جلميع معطيات منطقة التـدخل مـن   كما حيتوي على التقرير التوجيهي ،و فيه دراسة 
ستخدام األراضي ،مواقـع  اجلانب الدميوغرايف ،ويتم حتديد التوجهات األساسية الوحيث املوقع ،

  .إىل غريها من املنشآت األخرى عن طريق القانون  العمومية التجهيزات الكربى و املرافق
  .خمطط شغل األراضي -2

و حـدد بصـفة    1991ماي  28املؤرخ يف  90/178ظهر مبقتضى املرسوم التنفيذي 
مفصلة مجيع القطاعات املذكورة يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري،و ما مييز خمطـط شـغل   
األراضي عن املخطط التوجيهي املذكور سابقا ،أنه يدخل أساسا يف صالحيات البلدية ،و يهـتم  

  .منظومة للتخطيط اايل يف اجلزائر ، ويعترب آخر ) سنوات 10(باملدى القريب و املتوسط فقط 
   .إ عداد خمطط شغل األراضي  - أ

من بداية اإلعداد حىت املصادقة،إال أن  للتهيئة والتعمري تشبه طريقة إعداد املخطط التوجيهي
يوما ،بعدها تدرس التحفظات و الطعون املقدمة ،وتؤخذ بعـني   60مدة التحقيق العمومي تدوم 

  .مة للمخطط اإلعتبار يف التهيئة العا
ما مييز خمطط شغل األراضي ،هو أنه وسيلة عملية و تطبيقية لتهيئة اال احلضري ، وبالتايل 

حتياجات السكان من جتهيزات و منشآت اجنازه ،حيث أا حتدد إالبلدية تعترب الطرف الفاعل يف 
هات املعنية باملنشـآت  قاعدية ، والشيء املالحظ هو أن البلدية ال متلك احلق يف مطالبة خمتلف اجل

منـها     داملقترحة يف املخطط ببنائها ، وقد تبقى أراضي شاسعة من تراب البلدية جممدة ال يسـتفا 
بإعتباره وسـيلة إنتـاج    من الضروري إعطاء قيمة حقيقية للعقار يف خمططات التهيئة ، كان وهلذا
  .لة التنمية منها يف حتقيق موارد إضافية للبلدية تساعدها يف دفع عج ديستفا

  .حمتوى و مراجعة خمطط شغل األراضي   -  ب
ستخدام األرض و حقوق البناء ،يف كـل القطاعـات   اخمطط شغل األراضي يعطي تفاصيل 

،كما أنه يضبط قواعد املظهر اخلارجي للبنايـات   للتهيئة والتعمري املذكورة يف املخطط التوجيهي
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رتفاقات ، و املنـاطق الواجـب   شبكات و االباإلضافة إىل حتديد املساحات العمومية و ختطيط ال
  .محايتها كاملناطق األثرية ، و األراضي الزراعية ، والنصب التذكارية 

و حيتوي على وثائق بيانية تشمل خمطط بيان املوقع ، خمطـط التهيئـة العامـة ،املخطـط     
تحليل الوضع القائم الطبوغرايف ،أما الئحة التنظيم فيتم التذكري فيها بتوجيهات املخطط التوجيهي ب

  .للمنطقة ، وحيدد بدقة القواعد املطبقة لكل منطقة متجانسة 
ونظرا لألمهية الكربى هلذه املخططات ، وحرصا من الدولة على تكييفها مـع املتطلبـات   
  اجلديدة ، عن طريق فتح فرص اإلستثمار خللق مناصب عمل وحتقيق املـوارد املاليـة للبلـديات    

قتصـاديني  استقطاب رؤوس أموال و فاعلني  الشبكات التقنية و اخلدمات المن توفري دلذلك الب
  .قتصاد السوقإخاصة يف ظل مؤشرات جديدة يف ظل ،جدد 

  .أدوات الشراكة: الفرع الثاين
أصبح مبـدأ الشـراكة يف التسـيري يوجـه خمتلـف األعمـال و النشـاطات املتعلقـة         

كتتاـا مـع اجلماعـات    االـيت يـتم    )1(ينـة بالتخطيط  والتسيري، عن طريق عقود تطوير املد
، و توضـع حيـز التنفيـذ الـربامج     )2(جتمـاعيني  قتصـاديني و اال اإلقليمية و الشـركاء اال 

والنشاطات احملددة يف إطار سياسة املدينة من طرف اجلماعات اإلقليميـة، الـيت يـتعني عليهـا     
احملافظـة علـى أمالكهـا املبنيـة     التكفل بتسيري املدن التابعة هلا، يف كل ما يتعلق بنموهـا و  

  .)3(ووظائفها، و نوعية الظروف املعيشية لسكاا
و ميكن هلذه الشـراكة أن تسـمح للجماعـات اإلقليميـة بـالتعبري عـن أولويـات        

نسجام يف الربامج مـع مراعـاة جمـاالت احلـوار، خاصـة يف ميـادين       السكان، وإحداث اال
املـايل مـن طـرف    وة، لتجـد الـدعم املنـهجي    ستثمار و اهلياكل األساسيالتجهيزات  واال

                                                             
كتتاا مع اجلماعات اإلقليمية         االذي يسمى بعقود تطوير املدينة، يتم  01/08/2003احلال يف فرنسا مبوجب القانون الصادر يف كما هو  )1(

 .والشركاء االقتصاديني و االجتماعيني مع االشتراك الفعلي للمواطن
 .مرجع سابق، 06/06 من القانون رقم 21أنظر، املادة  )2(
 .06/06القانون من،15 أنظر، املادة )3(
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سـتراتيجي للتنميـة املسـتدامة    إالدولة، اليت تستعيد دورهـا كمنشـط  ومـنظم و خمطـط     
للمجال الوطين، و ختول شركائها الطبيعـيني مهـام إجنـاز األهـداف بالتشـاور و التعاقـد       

يا، بتسـيري شـؤون   وباملقابل فإن اجلماعات اإلقليمية اليت يتوفر هلا منتخـبني مكلفـني مبـدئ   
  .اال احلضري التابع هلا، مطالبة بنتائج هذا التسيري

باإلضافة إىل الشراكة بني الدولة و اجلماعات اإلقليميـة، ميكـن أن تبـادر بنشـاطات     
الشراكة بني مدينتني أو أكثـر إلجنـاز جتهيـزات و منشـآت حضـرية مهيكلـة، يف إطـار        

  .)1(ملسؤولة عن املدينة املعنيةاتفاقيات تربم بني اجلماعات اإلقليمية ا
و الواضح أن للشـراكة دور متميـز يف تفعيـل التسـيري، و حتقيـق تنميـة مسـتدامة        
للمجال احلضري الوطين، نظرا للدور املتزايد الـذي تلعبـه الدولـة يف الضـبط و التحكـيم      

ـ الذي أصبح ممكنا مـن خـالل وضـع خمتلـف األدوات ، يف إطـار       تكمال املنظومـة  اس
خـرين مـن   آلية املتعلقة بتهيئة اإلقليم  وتنميتـه املسـتدامة، و سـيكون للفـاعلني ا    التشريع

مجاعات إقليمية و قطاع خاص و جمتمع مدين فرصة للقيـام بأعمـال هامـة خدمـة للمدينـة      
  :والتحكم يف العمران، و تستمر الدولة يف

 جتسيد سياستها بتقدمي التوجهات الكربى. 

 لإلمكانيات التقنية و املالية تلعب دور املرافق املوجه طبقا. 

 قتصاديجتماعي و االتلعب دور الضامن للتضامن الوطين و اال. 

 هلا دور أساسي كمحفز و شريك دائم للتنمية املستدامة. 

  .األدوات املالية: الفرع الثالث
حتقيق التنمية احمللية جيب أن يقابلها توزيع عادل للمـوارد، الـيت تقـوم عليهـا املبـادرة       

هـذا يسـتدعي   ولنظام التخطيط و إصالح اجلبايـة و املاليـة احملليـة،    استنادا سؤوليات، وامل
إعادة النظر يف القانون األساسـي و الصـالحيات املسـندة للجماعـات احملليـة، لتسـهيل       

                                                             
 . 06/ 06القانون رقم من ، 22أنظر، املادة  )1(
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حتياجات اآلنيـة و املسـتقبلية للقضـاء علـى اإلخـتالالت ، و حتقيـق       مهمتها يف تقومي اال
، ضمن ميزانيـة رصـدا الدولـة للجماعـات احملليـة لتنفيـذ        )1(نالتوازنات الوظيفية للمد

  .)2(مشاريعها و براجمها التنموية، و هي الوسيلة اليت  حتدد حتكمها يف نفقاا
أما فيما خيص املساعدات املالية املقدمة للجماعـات احملليـة، فهـي مرتبطـة بتحقيـق      

يـة، و هـو مطلـب أساسـي لتحقيـق      ختصاصات و املـوارد املال نسجام و التوازن بني االاال
  :تنمية حملية منسجمة و تشمل

  .باشرةاملساعدات امل:أوال

ة من أجل إحداث مناصب شـغل أو تطـوير منـاطق معينـة ، و تشـمل      يهي ضرور
عالوات للمستثمرين الذين يسامهون يف خلـق فـرص عمـل يف اجلهـات و املنـاطق الـيت       

جمـال مؤسسـات معينـة، حسـب شـروط      حتددها أهداف التهيئة العمرانيـة، أو توسـيع   
ستفادة املذكورة عالوات التهيئة العمرانية، و األجـراء الـذين يضـطرون للتنقـل حسـب      اإل

  .)3(طبيعة عملهم مع املؤسسة التابعني هلا
و سيكون من الضروري فيما خيص اهلياكل املاليـة ، الـيت جيـب أن تنفـذها الدولـة      

أن تـنظم البلـديات يف جمـال التضـامن املـايل فيمـا        بتقدمي احلوافز  و املساعدات املباشرة،
 بينها، الصندوق البلدي للتضامن و صندوق اجلماعـات احملليـة للضـمان، قصـد التهيئـة أو     

  :التنمية املشتركة ألقاليمها، لذلك فالبلدية تتوفر على
  .الصندوق البلدي للتضامن-1
ثمار مليزانيـة البلديـة   سـت و يتضمن إعانات التجهيز املوجهـة لقسـم التجهيـز و اإل     

 .)4(وإعانات توازن للبلديات اليت تواجه وضعية غري متوقعة  أو مالية صعبة

                                                             
 .12ص  ،مرجع سابق،" املدينة اجلزائرية سياسات و ممارسات التهيئة) :"حممد اهلادي(لعروق )1(
 .،مرجع سابق 11/10 رقم من القانون 198،199حسب ما جاء يف املادتني  )2(
  .316ص  ،1996، سنة، وزارة التجهيز و يئة اإلقليم، اجلزائر "سترجاع التراب الوطيناين و وضعية التراب الوط:" اجلزائر غدا )3(
 .مرجع سابق، 10/ 11رقممن القانون  212أنظر ، املادة  )4(
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  .صندوق اجلماعات احمللية للضمان-2
خيصص هذا الصندوق بتعويض ناقص قيمة اإليرادات اجلبائيـة بالنسـبة للمبلـغ املتوقـع     

إلجباريـة للجماعـات   حتصيله من هذه اإليرادات،و ميـول هـذا الصـندوق باملسـامهات ا    
 .)1(احمللية

 .املساعدات غري املباشرة:ثانيا

و تشمل هذه املساعدات جماال واسعا مـن األدوات، الـيت ينبغـي توزيعهـا يف إطـار      
   ختصـاص كـل منـهم   اسياسة التهيئة العمرانية بني الدولة و خمتلـف شـركائها، حسـب    

بائيـة، و خمتلـف التسـهيالت    وهذا النوع من احلوافز يعـين مـنح التجهيـز و احلـوافز اجل    
  .األخرى اليت هلا عالقة بالقروض و امللكية العقارية، و حىت اإلطار املعيشي

 .حوافز الدولة -1

و هي املساعدات اليت تقدمها الدولة لتطوير األعمال و الربامج املرتبطة بالتنمية احملليـة  
جيب ، ةللمؤسسات و األنشطة اجلهوي وهذا اجلانب من املساعدات غري املباشرة اليت تقدمها الدولة

و بـاللجوء إىل نظـام  مـنح     ، )2(بإنشاء الصندوق الوطين للتجهيز و التهيئة العمرانية اتنشيطه
  .)3(لتحقيق التوازنات الضرورية املبنية على التشاور والتنسيق،متيازاال

لـك املنـاطق   أما فيما خيص احلوافز اجلبائية املمنوحة للمؤسسات اليت ستنشأ يف إطار ت
قتصادي باخلصوص، تضاف  إليها مساعدات أخرى تقدمها املطلوب تطويرها أو مناطق التوسع اال

ل تزويدها بالتجهيز للمناطق املراد تطويرهـا، أو يف شـكل   من أجالدولة إىل اجلماعات احمللية، 

                                                             
 .10/ 11القانون رقممن  ، 213،214أنظر، املادتني  )1(
من اجلباية البترولية و ناتج اخلوصصة، و اإلعانة املخصصة للتهيئة العمرانية  ميول هذا الصندوق: الصندوق الوطين للتجهيز و التهيئة العمرانية )2(

للمبادرات القرض الوطين للتهيئة العمرانية و أجزاء من خمتلف الصناديق الوطنية، و تتوىل تسيريه جلنة برئاسة رئيس احلكومة، كما يتوىل مساعدات 
نولوجيا يف جمال التنمية املتكاملة و التجهيز تكو نذكر كذلك مساعدات ألعمال البحث و الاإلمنائية العمومية أو اخلاصة، مساعدة للصناعات، 

  .العمومي
)3(  339ص  ،مرجع سابق،ا اجلزائر غد. 
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قتصادي  لتوسع االإحداثها لتهيئة مناطق ا رادتقنية إدارية من خالل املنشآت العمومية امل ساعداتم
  .)1( تنظيمهاو

  .حوافز اجلماعات احمللية -2

ختصاصات و إصالح اجلباية  واملالية تكون هذه املساعدات و احلوافز مع إعادة توزيع اال
احمللية، اللتان تسامهان يف حتميل اجلماعات احمللية مسؤوليتها إزاء ما ينبغي أن تضطلع به من أعبـاء  

وأدوات تستند إليها اجلماعات احمللية على نطاق واسع، و يقع على عـاتق  قتصادية، اجتماعية و ا
  .هذه األخرية أعباء التنفيذ الفعلي لتحقيق التنمية اليت تندرج ضمن اإلستراتيجية العامة للدولة

و املساعدات غري املباشرة تضاف للجماعات احمللية لتنمية جماهلا اإلقليمي الذي تقام فيـه  
اعات، و خنص بالذكر احلوافز اجلبائية اخلاصة أو التكميلية والتسهيالت أو املزايا األنشطة أو الصن

  .العقارية
و قد أدركت الدولة أمهية اجلماعات احمللية يف ترقية التنمية احمللية، لذلك فقـد خوهلـا   

ت  إستقالل مايل على أساس أن هلا ميزانية خاصة، متكنها من صالحية إبـرام التعاقـدا   )2(القانون 
 وتنفيذها، إال أن أحقيتها يف ممارسة صالحياا يف امليدان املايل، ختضع حملددات تعيـق مسـارها  

ستقاللية بسبب الرقابة الشديدة للوصاية على املالية احمللية، لذلك تبقى دائما حباجة إىل نوع من  اال
  .تساعدها على أداء مهامها و حتديث اإلدارة احمللية

  .املتابعة و التقييم و اإلعالم أدوات: الفرع الرابع
عملت الدولة على وضع سياسات حتسيسية و إعالمية، موجهة للمواطن لفتح اال أمامه 
للمشاركة يف حتسني إطاره العمراين و املعيشي، كما جيب أن حتـدد أدوات التـدخل  املتابعـة     

  .)3(وضعها حيز التنفيذو

                                                             
 .339،ص السابق املرجع اجلزائر غدا، )1(
 .مرجع سابق،11/10أنظر ، القانون رقم  )2(
 .سابقمرجع ، 06/06من القانون رقم  23أنظر  ، املادة ) 3(
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جتاهات التسيري من قبل وسائل اإلعالم، او  و هنا نسجل إمكانية املساعدة يف شرح أهداف
للوصول إىل أفضل أسلوب لعرض األهداف العامة على أفراد اتمع ذلك أن بعـض األهـداف   
تكون غامضة، لذلك يلجأ املواطن إىل بعض املنظمات للمشاركة يف املناقشات اليت تتعلق بإطـاره  

  .املعيشي و العمراين
ماء إىل املدينة،  أين تتعـايش فيهـا خمتلـف الطبقـات     نتمن تعميم الشعور باال دو الب

جتماعية، و إدارة و تسيري األهداف اجلماعية و املشتركة، بإدماج املـواطنني يف بنـاء املدينـة    اإل
 20وتأكيدا على ذلك فقد خصص املشرع يوم يف كل سنة يدعى اليـوم الـوطين للمدينـة يف    

جـائزة اجلمهوريـة   " مدينة يف اجلزائر تدعى  ستحدثت جائزة سنوية ألحسن و أمجلافيفري، و 
، تسلم من طرف رئيس اجلمهورية أثناء إحياء اليوم الوطين للمدينة، و حتدد كيفيـات  " للمدينة

، و تتشكل )1(الترشح و الشروط و املعايري الفنية للجائزة و حمتواها بقرار من الوزير املكلف باملدينة
عدة وزارات و خرباء، يتم اختيارهم كل سنة علـى أسـاس   جلنة لتحكيم اجلائزة من ممثلني عن 

 3نتقاء، و يتم تعيينهم بقرار من الوزير املكلف باملدينة ملـدة  املواضيع و املعايري احملددة اخلاصة باال
  : سنوات قابلة للتجديد وتنتهي مهامهم بنفس األشكال و تتوىل جلنة التحكيم ما يلي

 صة باالنتقاءقتراح املواضيع و املعايري اخلاا. 

 دراسة الترشيحات للتأكد من مطابقتها مع الشروط و املعايري احملددة. 

 نتقاء الترشحات و تصنيفها ا. 

 2(القيام بزيارات ميدانية(.. 

و تتكفل مبصاريف تنظيم املسابقة و مبلغ املكافأة يف إطار ميزانية الدولة بعنوان اإلستثمارات 
  .)3(ةاملمنوحة للوزارة املكلفة باملدين

                                                             
 . 06/ 06،من القانون رقم  24أنظر، املادة  )1(
حيدد تنظيم و كيفيات منح جائزة اجلمهورية  2007جانفي  08مؤرخ يف  07/06من املرسوم التنفيذي رقم 03،04،05،06أنظر، املواد  )2(

 .03 ج عدد.ج.ر.للمدينة ج
 .من نفس املرسوم التنفيذي 07،08نظر ، املادتني أ )3(
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  :املطلب الثاين                                      
  .تفعيل التسيري و اإلدارة يف املدينةاملكلفة ب يئاتاهل                       

لترقية املدينة و تسيري ناجح اهلا العمراين، عملت النصوص ة فعالة قصد متابعة تطبيق سياس
يدة للتدخل و املساعدة بإنشاء املوصد الوطين للمدينـة، يف  القانونية اجلديدة على خلق آليات جد

السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم، و إعداد مدونة خاصة باملدن وضبطها و املسامهة يف  استكمال إطار
  .ترقية التعاون الدويل يف ميدان ترقية املدينة

ـ )1(نة باإلضافة إىل الوزارة املكلفة بالتهيئة العمرانية و البيئة و املدي يف  ا، اليت تلعب دور هام
ترقية التسيري، متتلك مجيع الوسائل لتحقيق السياسات اليت تتوىل اإلشراف عليها و بالتايل هلا القدرة 
لتأسيس إستراتيجية عمرانية مستدامة، و بنائها على اخليارات الواقعية و األعمال الـيت تتطلبـها   

اري تعطي هذه اإلستراتيجية عملها  دميومتها و قوـا   التنمية املستدامة، و بفضل هذا اهليكل الوز
مبا فيها من مديريات لترقية و حتقيق التنمية النوعيـة للمدينـة  واملنظومـة    ،تدعيما هلذه الوزارةو

عتبارها إاحلضرية، تنشأ هيئتني داعمتني للسياسة العمرانية، و تتشكل من الس الوطين للمدينة، ب
ية ومرصدها الوطين و مها هيكلني ال غىن عنهما يف رسم  وترشيد البعـد  جزء من التهيئة العمران

الوظيفي واالجتماعي، و ذلك بالعمل على تطوير أساليب التسيري،  وتنسيق كل التدخالت خاصة 
املتعلقة بالعمران و اخلدمات القاعدية، و هو ما مت تأكيده باملخطط الوطين لتهيئة اإلقلـيم ، مـن   

يتكفل باملشاكل اليت تواجهها املدن اجلزائرية، و تستند على اهلياكل املذكورة خالل برنامج خاص 
           الـس الـوطين للمدينـة   )الفرع الثـاين (مديرية ترقية املدينة ، و يف ) الفرع األول( فنعاجل يف 

  ).الفرع الثالث(و املرصد الوطين للمدينة يف 
  .مديرية ترقية املدينة : الفرع األول
يف حتضري شروط  و، واملنظومة احلضرية لمدينةل النوعية التنمية ساهم يف حتقيقديرية تهي م

تنمية سياسة املدينة، بالتشاور مع القطاعات املعنية، و تسمح بالتحكم يف منو املـدن  وتوجيههـا   
                                                             

بوزارة  اء الوزارة املنتدبة للمدينة، و مل جتسد ميدانيا، بعد إلغاء منصب الوزير املنتدب املكلفة باملدينة بعد التعديل احلكومي، و إحلاقهامت إلغ )1(
 .سابقا، وقد أحلقت حاليا بوزارة البناء والسكن واملدينة التهيئة العمرانية و البيئة
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داء اعتمادا على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم و خمطط يئة فضاءات الربجمة،كما تقوم يف إطـار أ 
  :باألعمال التالية )1(مهامها 

تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية الرامية إىل حتسني نوعية اإلطار املعيشي للمـواطن     - 
 .وتنفيذها

 .تشارك يف حتديد و وضع شروط عصرنة و آليات التحكم يف تسيري املدينة  -

 .كبادر بترقية الشراكة و التعاون بني املدن و تساهم يف ذلت  -

 .عمرانية متكيفة مع احتياجات فضاءات الربجمة ةتقوم بترقية  تكوين منظوم  -

  :ستنادا للمهام السابقة فهي تضم مديريتني فرعيتنياو 
  

  .املديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة: أوال
 و تنميـة  تصال مع القطاعات املعنية، يف األعمال الرامية إىل ترقية اإلطار املبينتتوىل مهام اإل

املساحات اخلضراء، و فضاءات الراحة و الترفيه، و يف إطار حتسني الظروف املعيشـية للمـواطن    
والقضاء على السكن اهلش و غري الصحي، فهي تعد خمتلف الدراسات املرتبطة باملشاريع احلضرية 

جتماعي، و حتسني العصرية الكربى، اليت تساهم يف تقليص التباين بني األحياء و ترقية الترابط اال
اإلطار املعيشي للمواطن، ذلك للدور الذي تلعبه املديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة يف إطـار  

  . )2(قتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الالزمة يف هذا االا
  .املديرية الفرعية للمنظومة احلضرية: ثانيا

و حتديد املواقع املالئمة هلا، و تنفيـذ بـرامج    تسهر هذه املديرية على ترقية املدن اجلديدة
اهلياكل األساسية و التجهيزات املهيكلة للمدن اجلديدة، تنفيذا لتوجهات السياسة الوطنية لتهيئـة  

                                                             
يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة  2010أكتوبر 21خ يف مؤر 10/259 رقم نظر ، املرسوم التنفيذيأ )1(

  .، و حاليا وزارة البناء والسكن واملدينة64 ج عدد.ج.ر.ج
 مرجع سابق، 259/ 10من املرسوم التنفيذي رقم  03نظر، املادة أ )2(
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ختلف الدراسـات حـول   مباإلقليم و خياراا املقررة مبوجب أدوات يئة اإلقليم، و تبادر بالتايل 
  .) 1(املنظومة احلضرية

  .الس الوطين للمدينة: ثاينالفرع ال
 ذختـا سلطة اليعترب الس الوطين للمدينة إطارا للتشاور و تنسيق السياسة الوطنية للمدينة و

  .)2(القرار يف ميدان سياسة املدينة و متابعة تطبيقها و ترقيتها
  .املرصد الوطين للمدينة: الفرع الثالث

قتـراح و إعـداد دراسـات    ليـل و اال املرصد الوطين للمدينة هو إطار للرصـد و التح 
، و املسـامهة يف ترقيـة التعـاون الـدويل يف     )3(حول تطور املدن يف إطار سياسة يئة اإلقليم 

ميدان املدينة، باإلضافة إىل متابعة كل إجراء تقرره احلكومة يف إطـار ترقيـة سياسـة وطنيـة     
  .)4(للمدينة

  .املهام املوكلة للمرصد : أوال
 : يكلف مبا يلي 06/06من القانون  26ام املنصوص عليها يف املادة زيادة على امله

تطوير أمناط جديدة للتسيري من شأا مساعدة الدولة و اجلماعات اإلقليمية على  -
 .حتسني اإلطار املعيشي للمواطنني، و تثمني دور املدينة يف التنمية املستدامة

و اإلحصائيات و املعلومات إعطاء أو تكليف من يعد كل الدراسات و املؤشرات   -
 .املتعلقة باملدينة، القتراح كل تدبري من شأنه ترقية السياسة الوطنية للمدينة

 .قتراح كل تدبري يرمي إىل التكفل بتوجهات تطور املدينةا -

 .توجيه و تنسيق كل التدخالت قصد ضمان وظائف املدينة و ترقيتها -

                                                             
 .،مرجع سابق07/05التنفیذي من نفس املرسوم  03املادةأنظر )1(
 .مرجع سابق ،06/06من القانون رقم  20نظر، املادة أ )2(
قليم من باإلضافة إىل املرصد الوطين لإلقليم كأداة ال غىن عنها ملتابعة تطور الفضاءات من جهة و لتحديد و تطبيق و تقييم السياسة الوطنية لإل )3(

  .جهة أخرى
 . 06/ 06من القانون رقم  26نظر، املادة أ )4(
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ستعمال الفضاءات العمومية  ايفة و رصد التطور و اهليكلة احلضرية للمدينة، و وظ -
والعقار احلضري، و حتليل توجهات ذلك، و اقتراح كل التدابري أو الربامج املوجهة 

 .)1( إىل حتسني ظروف معيشة املواطنني داخل املدينة

باإلضافة إىل ذلك ميكن للمرصد يف إطار القيـام مبهامـه اللجـوء إىل اخلـربة الوطنيـة      
يف امللتقيات و املنتديات الوطنيـة و الدوليـة، و يعمـل علـى تشـكيل      والدولية، و املشاركة 

  .)2(أفواج عمل متخصصة أو موضوعية و تنسيق أشغاهلا
  .تسيري املرصد الوطين للمدينة:ثانيا

يسـري املرصـد جملـس توجيـه      ،07/05 رقـم  تطبيقا ملا جاء يف املرسوم التنفيـذي 
  .يديره مدير عام و يزود مبجلس علميو

 .التوجيهجملس  -1

يكلف جملس التوجيه باملداولـة يف التـدابري الـيت تتصـل علـى وجـه اخلصـوص            
من خمططات و برامج تساهم يف تسـيريه العـام، و اقتـراح أي تـدبري     ،مبشاريع تنظيم املرصد 

ه ؤيهدف إىل حتسني نشاط املرصد،يترأسه الوزير املكلف باملدينـة أو ممثلـه، و يعـني أعضـا    
بلة للتجديد، بقرار من الوزير املكلف بتهيئـة اإلقلـيم و البيئـة و املدينـة     سنوات قا 03ملدة 

 .)3( قتراح من السلطة اليت ينتمون إليهاابناءا على 

 .الس العلمي-2

ممثال عـن اجلامعـات و معاهـد و هيئـات تـرتبط       20يتشكل الس العلمي من    
 :ني ميثلونختصصاا بنشاطات املرصد ، و مثانية علميني أو جامعي

  .املرصد الوطين للبيئة و التنمية املستدامة - 
 .الوكالة الوطنية لتهيئة اإلقليم -

                                                             
 . 05/ 07رقممن املرسوم التنفيذي  05املادة  نظر،أ )1(
 .07/05املرسوم التنفيذي رقم من  06نظر، املادة أ )2(
 .املرسوم التنفيذي نفس من 8،9،17نظر ، املواد أ )3(
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 .احملافظة الوطنية للساحل -

 .املدرسة العليا للفنون اجلميلة -

 .املعهد الوطين لرسم اخلرائط و الكشف عن بعد -

 .ركز البحث العلمي و الفيزيائي و اجليوفيزيائيم -

 .ضائية اجلزائريةالوكالة الف -

ه، و يعـني أعضـاؤه بقـرار    ؤويترأس الس العلمي أحد أعضائه ، الذي ينتخبـه نضـرا      
سنوات قابلـة للتجديـد، و جيتمـع الـس العلمـي مـرتني يف        3من الوزير املكلف باملدينة ملدة 

ـ   ى طلـب مـن   السنة بناءا على استدعاء من رئيسه، و ميكن أن جيتمع يف دورة غري عادية بنـاءا عل
  .)1(ثلثي أعضائه 2/3املدير العام و رئيس جملس التوجيه أو من 

 .املدير العام -3

قتراح مـن الـوزير املكلـف باملدينـة،  وتنـهى      ايعني املدير العام مبوجب مرسوم بناءا على 
وهـو املسـؤول    ،مهامه بنفس األشكال ، ويتصرف يف إطار النشاطات العامـة للسـلطة الوصـية    

حترام صالحيات جملس التوجيـه ، وميـارس السـلطة السـلمية علـى كـل       ايف إطار عن املرصد 
مستخدمي املرصد ، و يعني يف كل املناصب اليت مل تتقرر طريقـة أخـرى للتعـيني فيهـا ، و يعـد      

ـ       نتـائج   ذالتقارير اليت تقدم ملداوالت جملـس التوجيـه و يرسـلها إىل السـلطة الوصـية ، وينف
لتحضري الجتماعات جملس التوجيـه ، و يعـد امليزانيـة و يلتـزم بنفقـات      املداوالت ، كما يتوىل ا

  .)2(تفاقات راملرصد ، كما يربم كل الصفقات  واال
  
  
 

 
 

                                   
                                                             

 .مرجع سابق ،07/05املرسوم التنفيذي من 18،21نظر، املادتني أ )1(
 .05/ 07من املرسوم التنفيذي رقم16، 15تني أنظر ، املاد )2(
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  خالصة الفصل الثاين
 

إن التسيري احمللي وتسيري املدينة بالذات يكتسي أمهيـة كـبرية يف نظـام هندسـة السـلطة،ملا      
ه من مكاسب هامة يف تدفيع  الدميقراطيـة واملشـاركة ،ويوضـح السـياق التـارخيي لتطـور       حيقق

، الشكل الذي تغـريت بـه العالقـة بـني السـلطة املركزيـة واـالس         يف اجلزائر عملية التسيري
الشعبية البلدية ،اليت كان يقع على عاتقهـا قانونـا تسـيري املـدن وإدارة الشـأن احمللـي ،لترقيـة        

وتطوير نظم التسيري واإلدارة يف املدينة، تتوازن فيهـا املصـاحل وتتجـانس التعايشـات بـني      وجتديد 
املشاورة والتنسيق والتضامن،وترشيد احلكـم لتحقيـق درجـة عاليـة      مبادئكل الفاعلني ،يف إطار 

 .   عتماد على آليات وأدوات جديدةخمتلف الفاعلني وباال دمن الفاعلية بتكاثف جهو

جديد التساؤل املستمر حول حريـة مسـاحة التسـيري املمنوحـة للجماعـات      هذا يؤكد من 
،فقـد حـدث جـدل    ؟اإلقليمية إلدارة الشؤون احمللية ،خارج رقابة وإشراف األجهـزة املركزيـة   

 باعتبارهـا عميق حول مسالة التسيري احمللي بني املدافعني عـن املركزيـة واملنتصـرين لالمركزيـة ،    
لدية وبالتبعية تسيري املدينـة كـان هلـا تـأثريا كـبريا  ،حيـث اعتـرف        أسلوب لتسيري االس الب

للبلدية حبقوق وصالحيات واسعة يف إطار الالمركزيـة والدميقراطيـة ،ويف تقويـة بنـاء قـدرات      
ثبـت عكـس ذلـك،رغم أن العالقـة تأخـذ يف      أومهارات صناعة القرار،إال أن التطبيق امليـداين  

فالبلدية تبقى يف تبعية وخضـوع حولتـها إىل مرفـق مـن مرافـق      ظاهرها طابع التكامل والتنسيق ،
فقـد اجلماعـات احملليـة دورهـا     أالسلطة املركزية ،وهذا يؤكد وجود التنـاقض يف التطبيق،ممـا   

ن قانون البلدية كإطـار سياسـي وقـانوين لتسـيري     أالقانوين وغيب شراكتها، وهكذا ميكن القول ب
  .تسيري املدينة اجلزائريةاسب ملهام وآليات أثبت أنه غري من ، اجلماعات احمللية

إنه كذلك من بني النقائص اليت مل تعاجلها التشريعات فيمـا يتعلـق بتسـيري املـدن الكـربى      
 ألنكالعاصمة ،هي ختضع لنفس القوانني اليت تسري ـا البلـديات واملـدن الصـغرية واملتوسـطة ،     

عرف بإقليم احلاضـرة الكـربى، يتطلـب تسـيريا     دها على البلدية احمليطة ا أي ما يادتماتوسعها و
  .موحدا لضمان املصاحل املشتركة، و وضع قانون خاص بالعاصمة واملدن الكربى
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وألجل تدارك النقائص ال بد من إعطاء املدينة القـدرات املؤسسـاتية والعملياتيـة للتسـيري      
 مبـادئ ومؤسـس علـى   تفتح على كـل الفـاعلني دون إقصـاء    املالراشد، والعمل مبنهج الشراكة 

املواطنة و الدميقراطية و التسيري اجلواري، وفتح جمال املشاركة الفعليـة للمـواطن واتمـع املـدين     
كأحد أهم أركان تشكيل سلطة القرار، إلمساع صـوته بكـل دميقراطيـة ومسـامهته يف الـربامج      

ي والـتقين علـى   اليت ختدم اإلقليم التابع له لضـمان حسـن التسـيري وإحـداث التطـوير اإلدار     
  .مستوى اإلدارة احمللية
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  امتةــــــخ
إن أهم ما مييز اجلوانب القانونية لسياسة املدينة والعمران،هو الرغبة األكيدة واحلرص الشديد 
الذي أولته الدولة للتكفل مبشاكل اال احلضري ،من ناحية التنظيم والتسيري الفعال املبين علـى  

دانية والكفاءة يف عتماد على التجارب واخلربات املستمرة ،واملمارسة املياحلكم  الراشد، باال ئمباد
التسيري واملراقبة لعمليات التخطيط ،اليت كانت تفتقد إليها األطراف الفاعلة يف التعامل مع اـال  

 .احلضري 

وكان من الضروري يف ظل توجه اجلزائر حنو اقتصاد السوق ، إعادة النظر يف التشـريعات  
من القوانني لتدعيم عملية تنظـيم   مسايرة ملتطلبات هذا التوجه، فصدرت العديد صبحوالقوانني لت

اال العمراين وحتسني اإلدارة  بإتباع طرق تسيري فعالة ، من خـالل إ د خـال ميكانيزمـات    
ومفاهيم حتدد كيفيات تدخل الدولة واجلماعات اإلقليمية واملتعاملني العموميني واخلواص واملواطن 

 .ملدينةا واتمع املدين يف تنظيم وتسيري

     هم توجهات الدولة يف ميدان ختطيط وتسيري املدينة ، يف حل املشكلة العقارية أوتتمثل  

املعامالت العقارية من  لملكية اخلاصة ، حيث عمل املشرع اجلزائري على حتريرل  وإعادة اإلعتبار 
املـؤرخ يف   91/11سـتنادا للقـانون   احتكـار البلـديات   اكل القيود ، وخلصها بالتايل من 

حتـرام  االذي حيد د القواعد املتعلقة بنزع امللكية من أ جل املنفعة العامة ، بـإلزام   ،1991فريلأ
هذه األخرية  علـى   وتعملستخدامها طبقا ملا تسطره أدوات التهيئة والتعمري ،ا وظيفة األراضي و

  .حتديد التوجهات األساسية لتهيئة األراضي بتنظيم عمليات البناء على إقليم البلدية 
 أولالبلدية هي  أنمي ، حيث ابع اإللزالطا بعيدة عن دراسات اخلاصة ذه األدواتلكن ال

تعدى عليها بعدم احترام ختصيص األراضي ، كما أا تتعرض للكثري من التأخري والتعطيـل  ي من
ترام إجراءات التخطيط والتسيري حابسبب قلة املوارد املالية، اليت جتعل اهليئات املكلفة بالسهر على 

عاجزة عن أداء مهامها ، يف غياب اجلوانب التفصيلية العملياتية اخلاصة بتخطيط اال احلضـري   
مشكلة السكن، وختطيط البنيات التحتية  خاصة بصفةعلى حل مشاكل التوسع احلضري فركزت 
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  نسجة احلضرية القدميةاملبين وتطوير األ ية االقمهلت متاما التكفل بتحسني وترأو العمومية افقروامل
البناء عليهـا  راضي وطرق األ تغاللسا ععادة اهليكلة، فضبط املشرإكعمليات التجديد والترميم و

الواقعـة يف املنـاطق    راضيو املناطق السياحية واألأكانت فالحية  اض سواءأرحسب طبيعة كل 
والتجهيـزات   واملنشـآت  نتاج اهلياكلإ العامرة والقابلة للتعمري،وهذا يساهم بالضرورة يف تنظيم

  .املدينة ءحياأجتماعية بني القضاء على الفوارق اإلو العمومية املختلفة
حياء املدينة، فقد وضع املشرع اجلزائري خريطة أندماج خمتلف انسجام واجل ضمان أومن  

جتماعي، وتتجلى مظاهرها يف نوعيـة  اخلـدمات واملرافـق    قصاء االإلللقضاء على التهميش وا
رتفاع حجم الطلب الذي تفترضه الزيـادة السـكانية، ورغـم كـل     االعمومية، ومواكبتها مع 

ن تسيطر على التوسع العمراين أستطاعت اة بدت متدنية، فال هي يالتخطيط فالقدرات اتداهو
ن تطرح تصورات واقعية وعمليـة تواكـب   أبغة عشوائية، وال هي متكنت من كتسى صاالذي 

سـتدامة  الن تطبيق وتفعيل مفاهيم وممارسات اأعالم، كما إلل تكنولوجيا االتطور احلاصل يف جما
ستكماال للمنظومة التشريعية املتعلقـة بتهيئـة   ا 06/06التوجيهي للمدينة  القانون كما جاء ا

عن طريق تكوين اخلربات املؤهلة يف هـذا   إالن تتم أ، ال ميكن 01/20ستدامة امل تهقليم وتنميإلا
  .شراف على تنفيذها وتسيريهاإلثناء تصميم املشاريع والربامج واأ ،اال

دوار ألن عملية تسيري املدينة والتحكم يف العمران معقدة حيدث فيها تغيري مستمر يف اأذلك 
 تعقددى أد ستجابة ملتطلبات املواطنني، وقدف حتقيق كفاءة االطراف احلكم أواملسؤوليات بني 

 احمللية، كفيلة بتطويردارة إلصالح اإلليب جديدة أسا ىل البحث واالبتكار، لتطويرإالتسيري عملية 
احلكم الراشد ومبدأ التوافق بني السلطة املركزيـة واحملليـة، وبـني     ئمبادليات احلكم يف ظل آ

قتصادية اخلاصة والعمومية واتمع املدين واملواطن، تستند على املشاركة واملشاورة املؤسسات اإل
  .والتنسيق يف تسيري شؤون املدن يف ظل مبادئ احلكم الراشد

علـى جتسـيد خيـار الالمركزيـة      1996نوفمرب28وقد ساهم التحول الدستوري يف 
على املستوى احمللي حققت  الدميقراطيةقوي يف دفع  ارتباطواجلماعات احمللية اإلقليمية، ملا له من 
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سها البلدية مكاسب هامة وتقدما يف مكانتها داخل هيكـل  أقليمية وعلى رإلثره اجلماعات اإعلى 
طـار عالقـة   إساسية لإلدارة املدنية، يف أليمية اتنظصبحت تشكل البنية التحتية الأن أالسلطة، ب

والقانون التـوجيهي   11/10عترف هلا قانون البلدية رقم احيث تعاقدية مع مؤسسات الدولة، 
طار الالمركزية والدميقراطية، ويف تقويـة بنـاء   إحبقوق وصالحيات واسعة يف  06/06للمدينة 

ن مـن  يتمكن التطبيق امليداين مل أال إقدرات ومهارات صناعة القرار على مستوى تسيري املدينة، 
يؤكد بشـكل    يل طبيعة العالقة بني االس والسلطة املركزيةن حتلجيابيات هذا املبدأ، ألإصياغة 

 رسـم  إىل نه برغم سعي الدولـة أحيث قاطع التناقض القاطع بني النوايا احلسنة املعلنة والتطبيق، 
قليمية، يف خريطة السلطة، ويف شبكة صناعة إليري الالمركزي للجماعات احمللية اسسس التأمعامل و

فقدها دورها القـانوين  أظلت مرهونة للوصاية، ما رية األخن هذه أال إلي، القرار على املستوى احمل
  .هذه االس من سلطتها تالفناراجع للخوف من  هذا وغيب شراكتها، وقد يكون

نه من بني النقائص اليت مل تعاجلها التشريعات فيما يتعلق بتسيري املدينة الكبرية وكذلك أكما 
اليت ختضع لنفس القوانني اليت تسري ا املدن الصغرية واملتوسطة، وهـو   املتعلقة باجلزائر العاصمة،

سسة تسـيري املدينـة يف النظـام    ؤن مأم مع مقتضيات تسيري املدن الكربى، وذلك ءتنظيم ال يتال
كإطار قـانوين وسياسـي لتسـيري      ةداري تقع يف موقع حرج يف صناعة القرار، وقانون البلديإلا

  .تفعيل وفق ما يقتضيه تسيري املدنال ىلإتاج اجلماعات احمللية، حي
  :النظر يف  ةعادإلذلك ال بد من 

داري إلمركزية ومؤسسة تسيري املدينـة يف النظـام ا  صالحيات ودور البلدية كقاعدة الال -
 .اجلزائري، وإدخال هيئات ومتدخلني جدد يف التسيري

ىل جانب مشاركته إتدعيم مكانة ودور املواطن ومشاركته يف التسيري اليت ظلت حمتشمة،  -
ميكن أن تساهم يف تسيري املدينة من خالل اجلمعيات اليت تدافع عن مصاحل السكان، واليت 

 . واملشاركة يف تنفيذ املشاريع والربامج املتعلقة باإلقليم التابعني له 
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حترام القوانني والقواعد خاصة ا وقرارات اجلماعات احمللية وتدعيم رقابة شرعية نشاطات  -
 .يف جمال التعمري باحترام أدوات التعمري

فعاليتـها، وإدخـال    دمإحداث التطوير على أساليب التسيري اإلداري والتقين اليت ثبت ع -
 .التقنيات احلديثة اليت تكفل األداء الوظيفي الفعال بتوفري خدمات وجتهيزات أفضل

ضمان منـو وتطـور   ل اد الرؤية والتصور املشترك لدى اإلدارة احمللية مبختلف بلدياتوحي -
قدراا يف االستجابة ملتطلبات العوملة  ،مما يسمح هلا بتدعيماملدينة بصفة منسجمة ومتوازنة 

 .فرصها يف حتقيق اندماجها يف شبكة املدن العاملية وتعزيز

تنمية املوارد البشرية والرفع من مستوى اهلياكل البشرية ، من خالل التكـوين املسـتمر     -
علـى  ي احلديث،لتكون لوجوومالءمتها مع التطور التكن شد امليادين حساسيةأخاصة يف 

، كتسيري الوسط احلضـري وأعمـال     واجلودة التقنية لكفاءة اخلدماتيةا توى عال منمس
ع املياه الصاحلة للشرب ، وتسيري مناطق التوسع احلضري والـتحكم  النظافة واإلنارة وتوزي

  .            يف عملية التهيئة والتعمري كعناصر حمركة لعملية التنمية
مكانيام االقتصادية لتجـاوز  إالسكان وسكان مرنة تتفق مع متطلبات إالتخطيط لسياسة  -

على املوارد لتنمية العمرانية ،واحملافظة لتحقيق ا،لضمان منو ومتاسك املدينة الضائقة السكنية 
  .الطبيعية وترشيد اإلستفادة منها
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  ائمة املراجعـق

  املراجع باللغة العربية: أوال

 أ ـ املؤلفات

 ،سـنة ، دار املعارف اجلامعية، مصر"التصنيع و املدن اجلديدة : "  )حممد عبد احلق(براهيم  إ -1
1986. 

2- يئـة   " سترجاع التـراب الـوطين  اوضعية التراب الوطين و:"ااجلزائر غدوزارة التجهيـز و،
  .1996سنة اإلقليم،اجلزائر،

، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بـن  " التحضر و التهيئة العمرانية يف اجلزائر: " )شري ب( التيجاين -3
 . 1997،سنةاجلزائر ،عكنون

الوحـدة   ،مركـز دراسـات  "الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربيـة :")إمساعيل( الشطي -4
 .2004سنة،بريوت ،لبنان،العربية

األبعاد اإلقتصادية و الثقافيـة و أثرهـا علـى التنميـة     : "  )رزق اهللا وسيم وجيه(الكسان  -5
 . 2005 ،سنة، دار النهضة اجلديدة، مصر" التكنولوجية يف البيئة احلضرية 

عنابـة  ، والتوزيـع  ، دار العلـوم للنشـر  "اجلماعات احمللية اجلزائرية": )حممد الصغري( بعلي -6
   .2006سنة

، منشورات جامعـة  " التطوير احلضري و املناطق احلضرية املتخلفة باملدن: " )أمحد(بودراع  -7
 .1998،سنةاجلزائر  ،باتنة 

دراسة مقارنـة ، دار  ،" اإلجتاهات املعاصرة يف نظم اإلدارة احمللية : "  )عادل حممود(محيدي   -8
 .1973 ،سنةالفكر العريب، الطبعة األوىل

لنشر و الطباعة و التوزيـع ، عـني   ل، دار اهلدى  " العمران و املدينة : "  )بومجعة(خلف اهللا  -9
 .2005،سنةاجلزائر ،مليلة 
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أفريـل   10مع تعـديل   96سلسلة القانون يف متناول اجلميع دستور : "  )مولود(ديدان  -10
 .2006 ،سنةدار النجاح للكتاب ، اجلزائر ،" 2002

 دار  ،، العوامل و الفاعلني" تنظيم اال املعماري و العمراين يف املدينة : "  )شريب( حريبو -11
 .2009سنة ،اجلزائر ،املداد  

دار الكتاب  ،"السلطة احلاكمة واخليارات التنموية يف اتمع اجلزائري": )نور الدين (زمام  -12
  .2002سنة  ،اجلزائر ،العريب

، منشـورات دار  " اإلسكان و التنمية املستدامة يف الدول النامية : "  )أمحد منري(سليمان  -13
 . 1996سنة،لبنان  ،الفكر ، بريوت

لطباعـة    ل هومـة  ، دار" للتوجيه العقاري   اجلزائري النظام القانوين: "   )مساعني( شامة  -14
 . 2006سنة ،اجلزائر  والتوزيع، النشرو

ديـوان املطبوعـات   ، "الطبيعـة القانونيـة للمخطـط الـوطين     ": )عمـر  (صدوق -15
 . 1990،سنة اجلزائراجلامعية،

 دراسة تطبيقية على مدينة قسـنطينة  ،"أزمة السكن يف اال احلضري:")الصادق (مزهود  -16
 .1995،سنة دار النور،اجلزائر

، دار اهلدى للطباعة "قواعد التهيئة و التعمري وفق التشريع اجلزائري : " )نورة (منصوري  -17
 . 2010سنة،اجلزائر عني مليلة، والنشر والتوزيع،

، ديـوان  "التنمية الدميقراطية يف اجلزائر و املنطقة العربيـة  : "  )مد العريبحم(ولد خليفة  -18
 .1999،سنةاملطبوعات اجلامعية، اجلزائر 

  ب ـ املقاالت

، جملة التهيئـة العمرانيـة     "الديناميكية احلضرية و التنمية املستدامة ": )أمحد( ميسي بن -1
  .59-49ص ص  ، 2005سنة   ، 01قسنطينة ، العدد  منتوري ،جامعة 
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، جملة العلوم اإلنسـانية  "قتصاديا االنفايات يف اجلزائر و ضرورة معاجلتها : ")ميلود (تومي -2
 . 175-161ص ص،2001، ديسمرب  16العدد قسنطينة ، منتوري ،جامعة 

إقتصادي  األحياء املتخلفة بني التهميش و اإلندماج يف البناء السوسيو": )إبراهيم( توهامي -3
، جـانفي   05قسنطينة، العـدد  ،منتوري جامعة  ،، جملة الباحث اإلجتماعي"احلضري
 .70-45صص  ، 2004

منتـوري  جامعة ، جملة العلوم اإلنسانية ، "املدن اجلزائرية و العوملة ": )عبد احلميد(دليمي  -4
 .192-187ص ص،2001 جوان 15العدد  ،قسنطينة

البيئة العمرانية بني التخطيط :" )فاضل(، بن الشيخ احلسني  )بلقاسم(، ديب  )رينذ(زرييب  -5
 نسـانية ، جامعـة  ، جملة العلوم اإل"والواقع  األبعاد التخطيطية و التحديات اإلجتماعية 

 .46-31ص ص، 2000، جوان 13العدد   ،قسنطينة منتوري،

، حوليات خمرب الدراسات  " اموعات احمللية بني اإلستقالل و الرقابة:" )مسعود(شيهوب  -6
  05قسنطينة ، العـدد  منتوري ،والبحوث حول املغرب العريب و البحر املتوسط ،جامعة 

 . 2002سنة 

التنمية احلضرية املستدامة و ترشيد احلكم يف : ")  رابح( ،  بوالصوف  )عبد الغاين(غامن  -7
اجلزائر حالة هلاته اإلشكالية، جملة ،" دول األطراف ، بني اخلطاب املثايل و التطبيق امليداين

 . 55-39ص ،ص2007 ، سنة08قسنطينة، العدد منتوري ،التهيئة العمرانية ،جامعة 

، جملـة التهيئـة   "ة التعمري يف اجلزائر بني القانون و التطبيق إشكالي:"   )عبد الغاين(غامن  -8
 .   36-28ص ص،2003 ، سنة 01قسنطينة، العدد منتوري ،جامعة  ،العمرانية

املدرسة الوطنية  إدارة، ، جملة"حدود سلطة الضبط اإلداري و محاية البيئة: " )فوزي(فتات  -9
 .34-20ص ص،2008، سنة  35، العدد 18الد ،لإلدارة 

جملة  ،"والتنمية املستدامة السياسي ستقراراحلكم الراشد وعالقته باإل":  )بد الكرميع(قاليت  -10
 .45-27ص ص،2010 ، سنة01العدد  ،20الد  املدرسة الوطنية لإلدارة ، ،إدارة 
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 "جبودة احلياة يف املدينة اجلزائرية  رتقاءالتحسني احلضري آلية لال":  )حممد اهلادي(لعروق  -11
ص  ص ،2008  ، سـنة  09العدد  قسنطينة، ري،ومنت جامعة العمرانية ،  التهيئة جملة 
33-57. 

 جامعة،، جملة التهيئة العمرانية  "ات العوملةرهاناجلزائرية و  ةنياملد":  )حممد اهلادي(لعروق  -12
 .22-05ص ص،  2005، سنة 04العدد قسنطينة، منتوري،

 "تسيري املدينة اجلزائرية هندسة السلطة و حتديات احلكم الراشد ":  )حممد اهلادي( لعروق -13
ص ص ،2007، سـنة   08، العـدد  قسنطينة  ، منتوريجامعة  ،جملة التهيئة العمرانية 

07-35.  

حوليات وحـدة   ،"التهيئةاملدينة اجلزائرية سياسات و ممارسات ": )حممد اهلادي(لعروق  -14
 سنة  ،01الد  قسنطينة، منتوري، جامعةاملتوسط،البحث إفريقيا و العامل العريب و البحر 

  .18-05ص ،ص1997

  امللتقيات - ج

دراسـة مقارنـة بـني     ،داري للمدينة املعاصرة اإل التسيري ": )عبد السالم(بن العريب  -1
زمة املدينة اجلزائريـة  أامللتقى الوطين حول   ،"التجارب اجلزائرية واملغربية والسويسرية 

 .64-57ص ص، 2003 سنة

املدن املتوسطة يف اجلزائـر ودورهـا يف التنميـة احملليـة وتنظـيم      :" )مجال(بن زروق -2
ص   ،ص1991سـبتمرب 24 ،قسنطينةمنتوري ،جامعة  العريب، اجلغرايف ،امللتقى"اال

114-129. 

،مثـال  "باجلزائر التراب والتنمية العمرانية املستدامة جية لتهيئةيستراتإأية :")فوزي(بودقة  -3
،امللتقى الرابع للجغرافيني العرب،منشـورات اجلمعيـة الوطنيـة    اجلزائر العاصمةمدينة 

 .271-257ص ص ،2008اململكة املغربية،سنة  ،الرباط للجغرافيني املغاربة،
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 "يئة اال احلضري باجلزائردور اجلماعات احمللية يف ": )نعيمة(محود ، )منرية (بوشارب -4
لربـاط  ا،منشورات اجلمعية الوطنية للجغرافيني املغاربة ،امللتقى الرابع للجغرافيني العرب 

 .421-411ص ،ص2008سنة ،اململكة املغربية 

مللتقى الدويل حـول اهلندسـة   ا،"املدينة اجلزائرية وحتديات املستقبل": )الطيب(سحنون  -5
 . 161-149ص ص،1999نوفمرب 21-20جامعة بسكرة ،املعمارية

امللتقى الـدويل حـول اهلندسـة     ،"تنمية املدينة والطابع املعماري": )حممد العيد(شوية  -6
 .202-195ص ص،1999 نوفمرب 21-20جامعة بسكرة ،املعمارية

دور وصـالحيات البلديـة يف التسـيري    ": )عايـدة (جغـار  ، )حممد اهلادي(لعروق  -7
يف امللتقـى الرابـع للجغـرافيني العـرب      ،"التشريع اجلزائريوالتخطيط احلضريني يف 

بعادهـا احملليـة القوميـة    أااليـة يف العـامل العـريب ب    ستراتيجية التخطيط والتنميةإ
  .432 -423ص ص، 2008 ةنس،والعاملية 

  .شريعية والتنفيذيةتدستورية والـ النصوص ال د

 دستوريةال نصوصال. 

 . 09ر .ج 1989فيفري 23مؤرخ يف  89دستور  -1

 .76ر.ج 1996نوفمرب28مؤرخ يف  96دستور  -2

 تشريعيةالنصوص ال.  
 

  .34ر .البلدية ج املتضمن قانون 1967أفريل25 مؤرخ يف 67/31 قانون رقم -1

 .15ر .يتعلق بالبلدية ج 1990أفريل07مؤرخ يف 90/08قانون رقم  -2

     املعـدل  املتضمن التوجيـه العقـاري    1990نوفمرب  18مؤرخ يف  90/25قانون رقم  -3
 .49ر .جاملتمم و
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        املعـدل  املتعلق بالتهيئـة و الـتعمري     1990ديسمرب  1مؤرخ يف  90/29قانون رقم  -4
 . 52ر .ج  املتممو

     ملعـدل  ايتضمن قانون األمالك الوطنيـة   1990ديسمرب 1 مؤرخ يف 90/30قانون رقم  -5
 .52ر .ج  و املتمم

حيدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية مـن   1991نوفمرب  27مؤرخ يف  91/11قانون رقم  -6
 .21ر .جاملعدل واملتمم أجل املنفعة العمومية 

 .44ر.يتعلق حبماية التراث الثقايف ج 1998جوان15مؤرخ يف  98/04قانون رقم  -7

يتضمن توجيه النقـل الـربي وتنظيمـه     2001أوت07مؤرخ يف  01/13قانون رقم  -8
  44ر.ج

 .77ر.زالتها جيتعلق بتسيري النفايات وإ 2001ديسمرب12مؤرخ يف 01/19قانون رقم  -9

املتعلق بتهيئة اإلقلـيم و تنميتـه    2001ديسمرب  12مؤرخ يف  01/20قانون رقم  - 10
 . 77ر .املستدامة ج

ـ   2002فيفري05مؤرخ يف  02/ 02قانون رقم  - 11 احل وتثمينـه  يتعلق حبمايـة الس
 .50ر.ج

متعلق بشروط إنشاء املدن اجلديـدة    2002ماي  08مؤرخ يف  02/08قانون رقم  - 12
 . 34ر .يئتها جو

  التوسـع السـياحي   مبنـاطق  يتعلق 2003 فيفري17مؤرخ يف  03/03قانون رقم  - 13
 . 11ر.ج

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية  2003جويلية  19مؤرخ يف  03/10قانون رقم  - 14
 . 43ر .املستدامة ج

 90/29يعدل ويتمم القانون رقـم   2004أوت  14مؤرخ يف  04/05قانون رقم  - 15
  . 71ر .املتعلق بالتهيئة العمرانية ج 1990ديسمرب 01مؤرخ يف 
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يتعلق بالوقاية من األخطارالكربى  2004ديسمرب  25مؤرخ يف  04/20قانون رقم  - 16
 . 84ر .وتسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة ج

للمدينـة    تضمن القانون التوجيهيي 2006فيفري  20 مؤرخ يف 06/06قانون رقم  - 17
  .15ر.ج

يتعلق بتسيري املسـاحات اخلضـراء    2007ماي  13يف مؤرخ  07/06قانون رقم  - 18
 .31ر .ومحايتها و تثمينها ج

حيدد قواعد مطابقة البنايات وإمتـام   2008جويلية20مؤرخ يف  08/15قانون رقم  - 19
  .44ر.إجنازها ج

 .49ر .املتضمن التوجيه الفالحي ج 2008أوت  3مؤرخ يف  08/16قانون رقم  - 20

يتضمن املصادقة علـى املخطـط    2010جوان  19مؤرخ يف  10/02قانون رقم  - 21
 . 61ر .الوطين لتهيئة اإلقليم ج

املتضمن حتديد شروط و كيفيـات   2010أوت  15مؤرخ يف  10/03قانون رقم  - 22
 . 46ر .استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة ج

 . 37ر .يتعلق بالبلدية ج 2011جوان  22مؤرخ يف  11/10قانون رقم  - 23

  .التنفيذية ـ املراسيم

حيدد صـالحيات البلديـة    1981ديسمرب26مؤرخ يف  81/380مرسوم تنفيذي رقم  -1
 . 52ر .ج يف قطاع التخطيط والتهيئة العمرانيةوالوالية واختصاصاا 

حيدد شروط إنشاء املؤسسـة   1983مارس19مؤرخ يف  83/200مرسوم تنفيذي رقم -2
  .12ر .احمللية وتنظيمها وسريها ج العمومية

للمرسـوم  املعدل و املـتمم   1986نوفمرب  4مؤرخ يف  86/226مرسوم تنفيذي رقم  -3
املتعلق بتنظيم و تسـيري الصـندوق    1973أوت  9مؤرخ يف  73/134 رقم التنفيذي

 . 45ر .املشترك للمجموعات احمللية ج
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يتضمن العالقة بني اإلدارة  1988جويلية  04مؤرخ يف  88/131مرسوم تنفيذي رقم  -4
 . 27ر .ملواطن جاو

من حتديـد قواعـد   املتض 1990ديسمرب  22مؤرخ يف  90/405مرسوم تنفيذي رقم  -5
 .56ر .إحداث وكاالت حملية للتسيري و التنظيم العقاريني و احلضريني ج

حيدد قائمة الوظـائف العليـا    1991فيفري  2مؤرخ يف  91/27مرسوم تنفيذي رقم  -6
 .06ر .إلدارة البلدية ج

حيدد القواعد العامة للتهيئـة   1991ماي  28مؤرخ يف  91/175مرسوم تنفيذي رقم  -7
 . 26ر .البناء ج والتعمري و

حيـدد كيفيـات حتضـري     1991ماي  28مؤرخ يف  91/176مرسوم تنفيذي رقم  -8
مساحات التعمري و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شـهادة املطابقـة    

 . 26ر .رخصة اهلدم وتسليم ذلك جو

حيدد إجراءات إعداد املخطط  1991ماي  28مؤرخ يف  91/177مرسوم تنفيذي رقم  -9
 . 26ر .التوجيهي للتهيئة و التعمري و املصادقة عليه ج

حيدد إجراءات إعداد  1991ماي  28مؤرخ يف  91/178مرسوم تنفيذي رقم  - 10
 . 26ر .خمطط شغل األراضي ج

حيدد كيفيات تطبيـق   1993جويلية  27مؤرخ يف  93/186مرسوم تنفيذي رقم  - 11
حيدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية مـن   1991نوفمرب  27مؤرخ يف   91/11القانون 

 . 57ر .أجل املنفعة العمومية ج

حيدد شروط احلصول على  1998فيفري  01مؤرخ يف  98/42مرسوم تنفيذي رقم  - 12
 .05 ر.جتماعي و كيفيات ذلك جارية ذات الطابع االجياملساكن العمومية اإل

حيدد صالحيات وزيـر   2000جويلية  01مؤرخ يف  00/189مرسوم تنفيذي رقم  - 13
 .37ر .السكن و العمران ج
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حيدد شروط و كيفيـات    2003سبتمرب 16مؤرخ يف 03/313مرسوم تنفيذي رقم  - 14
 . 57ر .ألمالك الوطنية جسترجاع األراضي الفالحية التابعة لا

املعـدل للمرسـوم    2004بر أكتـو  24مؤرخ يف  04/334مرسوم تنفيذي رقم  - 15
الذي حيدد شروط احلصـول علـى املسـاكن     1998فيفري  01مؤرخ يف  98/42
 . 67ر .كيفيات ذلك جوجتماعي  ارية ذات الطابع االجياإل

يضبط التنظيم املطبق على  2006ماي  31مؤرخ يف  06/198مرسوم تنفيذي رقم  - 16
 . 37ر .املؤسسات املصنفة حلماية البيئة ج

يتضمن تشـكيلة املرصـد    2007جانفي  8مؤرخ يف  07/05تنفيذي رقم مرسوم  - 17
  . 03ر.ج و تنظيمه الوطين للمدينة

حيدد تنظيم و كيفيات منح  2007جانفي  8مؤرخ يف   07/06مرسوم تنفيذي رقم  - 18
 . 03ر .ج جائزة اجلمهورية للمدينة

ت حيدد حمتوى جمال وكيفيا 2007ماي19مؤرخ يف 145/ 07رقم مرسوم تنفيذي - 19
 .34ر.ج املصادقة على دراسة موجز التأثري على البيئة

 يتضـمن تنظـيم اإلدارة   2008جويلية  1مؤرخ يف  08/190مرسوم تنفيذي رقم  - 20
 .37ر.املركزية يف وزارة السكن والعمران ج

حيدد شـروط و كيفيـات    2009ماي  2مؤرخ يف  09/156مرسوم تنفيذي رقم  - 21
ء التجزئات و اموعات السكنية و ورشات البنـاء   تعيني فرق املتابعة و التحقيق يف إنشا

 . 27ر .تسيريها جو

يعدل و يتمم املرسـوم   2009سبتمرب  22مؤرخ يف  09/307مرسوم تنفيذي رقم  - 22
الذي حيدد كيفيات حتضري شـهادة   1991ماي  28مؤرخ يف  91/176 رقم فيذيالتن

 . 55ر .التعمري و التجزئة و التقسيم و البناء و املطابقة و اهلدم و تسليم ذلك ج
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يتعلق باملخطط التـوجيهي   2010جانفي  4مؤرخ يف  10/01مرسوم تنفيذي رقم  - 23
 . 01ر .لتهيئة املوارد املائية و املخطط الوطين للماء ج

حيدد منـاطق التوسـع     2010أفريل  29مؤرخ يف  10/131رسوم تنفيذي رقم م - 24
 . 30ر .املواقع السياحية و التصريح ا و تثمينها جو

حيدد صالحيات وزيـر   2010أكتوبر  21مؤرخ يف  10/258مرسوم تنفيذي رقم  - 25
 . 64ر .التهيئة العمرانية و البيئية ج

يتضمن تنظـيم اإلدارة   2010بر أكتو 21مؤرخ يف  10/259مرسوم تنفيذي رقم  - 26
 . 64ر .املركزية لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة ج

يتضمن تنظيم املفتشـية   2010أكتوبر  21مؤرخ يف  10/260مرسوم تنفيذي رقم  - 27
 .64ر .العامة لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة و تسيريها ج

يتضمن املفتشية اجلهوية  2010نوفمرب  14مؤرخ يف  10/284مرسوم تنفيذي رقم  - 28
 . 70ر .للعمران و البناء و حيدد مهامها و عملها ج

املتضمن اإلعالن عن مناطق  2011أفريل  16مؤرخ يف  11/17مرسوم تنفيذي رقم  - 29
 . 11ر .التوسع السياحي ج

حيدد شروط و كيفيـات   2011أفريل  16مؤرخ يف  11/76مرسوم تنفيذي رقم  - 30
 . 11ر .وضع خمطط يئة املدينة اجلديدة ج

يتضمن إنشاء الوكالـة   2011مارس  28مؤرخ يف  11/137مرسوم تنفيذي رقم  - 31
 . 20ر .الوطنية لتهيئة األقاليم ج
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  صـملخ
البـالغ مـن جهـة املشـرع اجلزائـري باملسـائل املتعلقـة بتنظـيم          لالهتمـام نظرا        

ســتكمال املنظومــة التشــريعية املتعلقــة بتهيئــة اوتســيري املدينــة والعمــران ،يف إطــار 
تنميتــه املســتدامة ،ومحايــة الفضــاءات احلضــرية بتجديــد وتأهيــل اإلطــار  و اإلقلــيم

احلضري ،من ناحيـة تسـيري األراضـي ويئـة اإلطـار املعيشـي للمجمعـات السـكنية         
ــرية  ــبكات احلض ــف الش ــروري إ مبختل ــن الض ــان م ــذلك ك ــر يف  ،ل ــادة النظ ع

التــوازن التشــريعات والقــوانني للقضــاء علــى اإلخــتالالت الــيت حتــول دون حتقيــق 
  . بني اال والتنمية املستدامة 

وكان من تداعيات هـذه اإلصـالحات الـيت بـادرت ـا الدولـة ،حتديـد إطـار                
ــم ،يف    ــاعلني ودوره ــالحيات الف ــد ص ــة وحتدي ــيري املدين ــي لتس ــايت وتنظيم مؤسس
جمال حتسني قـدرات التسـيري باخلصـوص علـى املسـتوى احمللـي وجتسـيد المركزيـة         

ار ،بتــدعيم البلــديات ومصــاحل العمــران بالكفــاءة الالزمــة بإســتخدام صــناعة القــر
يف التســيري، عــن طريــق إشــراك مجيــع القــوى الفاعلــة وتطــوير التقنيــات احلديثــة 

األدوات  املساعدة علـى حتقيـق سياسـة املدينـة والعمـران بترشـيد احلكـم وإعتمـاد         
تنويـع مصـادر متويـل    قواعد التدخل واإلستشـارة القائمـة علـى التعاقـد والشـراكة و     

  .اجلماعات احمللية على مستوى اإلدارة

  الكلمات اإلستداللية                              

  الفضـاءات احلضـرية،اإلطار احلضـري   املستدامة، ةتنمي،اليئة اإلقليم سياسة املدينة والعمران،
  ،الالمركزيـة والعمران املدينـة تسيري تنظيمي،الؤسسايت واملطار اإل،املعيشي،الشبكات احلضريةو

إعتماد قواعـد التـدخل    ،ترشيد احلكم،القرار،مصاحل العمران،التقنيات احلديثة يف التسيري صناعة
  .اجلماعات احمللية التعاقد والشراكة، ستشارة،واإل



 

 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

   


