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حمد اهللا و أشكره الذي وفقني إلتمام هذا البحث ، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ الدكتور أ

بوالصوف  رابح الذي تفضل باإلشراف على موضوع بحثي و على نصائحه و توجيهاته القيمة التـي  

  .لم يتوان عن إسدائها لي

كما بالشكر إلى أسرة معهد علوم األرض ، و إلى كافة أساتذة قسم التهيئة العمرانية كما أتقدم          

أتقدم أيضا بالشكر إلى كل المؤسسات و المصالح اإلدارية على مستوى والية جيجل و بلدية الميليـة  

على تقديم يد العون و المساعدة و تسهيل االطالع على الوثائق و اإلحصائيات المتوفرة لديها بهـدف  

   . انجاز هذا البحث
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   :العامـة مـقـدمـة

بمختلف أنواعها و  ةالمدينة هي نقطة للتركز السكاني و األنشطة  االقتصادية االجتماعي   

 لكي تعزز المدينة وجودها و تقوي مصادر اقتصادها لتلبية حاجيات السكان و تحافظ على مكانتها

 التي،  لتنمية المستدامةالمحلية و اإلقليمية عليها أن تحقق إستراتيجية واضحة قائمة على مبدأ ا

تعتمد على تكامل المعارف العالمية مع اإلمكانيات المحلية و ذلك بمجال وسيط يعرف بالمدينة 

و حتى تكون تنمية المدن الحضرية مستدامة من الضروري تطوير الصناعات الصغيرة . وإقليمها

 كما أن.نسيج الحضريوالمتوسطة كنشاط اقتصادي يضمن تلبية حاجيات السكان و يتالءم مع ال

باعتبارها قطاع إقصادي ....) ةالمالي, ةالرياضي, ةالتعليمي, الصحية(تطوير الخدمات و التجهيزات 

العاملة و يخلق قيمة مضافة لميزانية و مدخول  القوىذو طابع عمومي يوظف عدد كبير  من 

  .المدينة ككل يجب أن يكون استعمالها لوقت طويل

ية عندما يكون العمل خطوة خطوة حسـب متطلبـات و حاجيـات    وتتحقق التنمية الحضر

السكان ضمن مشاريع مبرمجة مسبقا و ضمن نظرة شاملة للمشاكل المحلية المنتشرة فـي المدينـة   

أيضا من الضروري توفير اإلمكانيات المادية و ذلك باالعتماد على االستثمار المحلي و االسـتثمار  

ون إحداث خلل في االقتصاد المحلي للمدينة و حتى يمكن للتنميـة  الذاتي أو المديونية و الشراكة د

الحضرية أن تكون مستدامة يجب أن يكون هناك نوع من التكامل بين الخدمات الحضرية و التـي  

تعد بكل أنواعها شكل من أشكال النفوذ و القوة االقتصادية هذا المستوى ال يمكن أن نصـله إال إذا  

وعية التي تسمح للسكان بالعمل و المبادرة و االبتكـار و تحقيـق النمـو    حقق مبدأ الخدمة ذات الن

  .الحضري المستدام

كما يرتبط النمو الحضري ألي مدينة بعوامل مختلف في مقدمتها الخلفية التاريخية لها فهي    

التي تبرز مراحل قيام و توسع المدينة حيث أن األهداف التاريخية و التغيرات السياسية عـادة مـا   

و االقتصادي للمدينة و ذلك بتغير البرامج التنموية المتبعة و  الحضريتترك بصماتها على المجال 

األهداف التي ترمي لتحقيقها و لهذا فان التمعن في المجال الحضري يعني قراءة فـي التحـوالت   

  .  المجالية التي شهدتها المدينة و انعكاساتها على وظائفها

ـ ي هذا السياق نجد أن ـو ف ظاهرة ـمدينة الميلية كغيرها من المدن الجزائرية تشهد هذه ال

و تزداد مع تضاريس موضعها الذي يحد من إمكانية  )نمو عمراني مستمر بوظائف حضرية ثابتة(

توسعها فهي واحدة من مدن إقليم الشمال القسنطيني وتعـد حلقـة وصـل بـين مـدن رئيسـية       
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و من أهم المدن الرئيسية في والية جيجـل تعتبـر   .سكيكدة و القل -جيجل -ميلة -قسنطينة:لـمث

 و بما أنها .هذا ما يكسبها أهمية مجالية و وظيفية ال تعكسها وضعيتها الحالية ، الميلية مركز دائرة

كم و يفصـلها عنـه مجموعـة مـن      15تابعة إداريا لوالية جيجل فهي تبعد عن ساحل البحر بـ 

المجال الذي تنتشر به باقي المدن الرئيسية بالواليـة   هامش تقع على المرتفعات الجبلية بمعنى أنها

  . هذا ما يكسبها أهمية مجالية و وظيفية ال تعكسها وضعيتها الحالية

 
  :اإلشـكـالـيـة

ها فإذا كان للجانب التاريخي تأثير تخلق نوع من الحركية و النهوض باقتصاد المدينة و تنمي

المدينة فان الجانب الطبيعي لمدينة الميلية يكتسي أهمية ر كبير و عامل هام من عوامل نشأة و تطو

بالغة في تحديد إمكانيات تطورها و توسعها و كذلك كيفية انجـاز المشـاريع و تطبيـق البـرامج     

الموجهة لها كونها منطقة جبلية فكما نعلم أن التهيئة العمرانية بالمدن الجبلية تكون صـعبة و هـو   

ا استفادت منه لم يحقق لها تنمية مستدامة فمنذ السبعينات لـم تسـتفد   حال مدينة الميلية التي كل م

المدينة من أي مشروع يخرجها من الركود و التهميش الذي لطالما برز في حركية النمو الحضري 

  .بالمدن الرئيسية بالوالية نةالتي تكاد بطيئة مقار

  :ؤالت التاليةلهذا يمكن تلخيص الجوانب التي يتعرض لها البحث في جملة التسا

  ؟ لمدينة الميلية ؟ ولماذا هذا الواقع و بهذه الصورة كيف هو الواقع القائم -

 ؟ هل هناك أسباب أدت إلى هذا الواقع -

كيف نقارن هذه ) زيادة في عدد السكان و المساكن(إذا كان هناك زيادة في النمو الحضري  -

 ؟ الزيادة مع النشاطات و الخدمات التجارية

استفادت منها المدينة فعليا ؟أم هناك برامج لكن لم تطبق على ارض الواقع  هل هناك برامج -

 ؟ و لم يستفد منها سكان مدينة الميلية

 ؟ أين يتجه تطور نمو مدينة الميلية -

 ؟ كيف يمكن أن نثبت السكان في المنطقة -

 ؟ماهي المشاكل التي تواجه التنمية الحضرية،و أساليب معالجتها -

 هذه المشاكل؟،و كيف يمكن تحليلها؟ كيف يمكن تفسير تعدد -

 التي من شانها إخراج مدينة الميلية من هذا الركود و التهميش؟ التطبيقاتماهي أهم  -
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  :الـبـحـث مراحل

لإلجابة عن التساؤالت التي ستشكل موضوع دراستنا و التي طرحناها في اإلشكالية من المنطقـي  

  :التالية مراحلإتباع ال

  :مرحلة البحث النظري

بتفحص و قراءة عميقة للمواضيع التي تتطرق إلى موضوع هذا البحث كمـا سـنبحث فـي     قمنا

 الدراسات السابقة المختلفة سواء كانت لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة مـع موضـوعنا بحيـث   

على الكتب و المقاالت المنشورة في المجالت العلمية و بصـفة أساسـية زيـارة المواقـع      ركزنا

  .على شبكة االنترنيتااللكترونية 

  :مرحلة البحث الميداني

جمـع  لهذه المرحلة باالتصال بمختلف المصالح و المديريات على مستوى البلدية و الوالية  في قمنا

  .لها عالقة بموضوع بحثناالمعطيات و اإلحصائيات الخاصة بالمنطقة و التي 

  .مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية -

 .فرع قسنطينة) ONS(اء الديوان الوطني لإلحص -

 .المصالح التقنية لبلدية الميلية -

  .المركز الوطني للسجالت التجارية -

ـ   :كذلك الخروج إلى الميدان إللقاء نظرة و تفحص النقاط األساسية مثل ناو حاول واقع ـمعرفـة ال

  .هاــوجودة بـمختلف األنشطة و الوظائف الم ناالل تفقدـالحضري المعاش في المدينة من خ

  :رحلة معالجة المعطياتم

على شكل  توظيفهامن دراسات و خرائط و  المحصل عليهاتم فيها معالجة كل المعطيات و البيانات 

  .لنا بتكوين القاعدة األساسية لهذا الموضوع سمحت جداول و بيانات و خرائط مبسطة
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  :كما نالحظ أن هذا البحث يمكن تجسيده في ثالثة فصول 

  :الفصل األول

  و البشرية و االقتصادية ةالخصائص الطبيعي:دينة الميلية م 

  .الخصائص الطبيعية:مدينة الميلية  :المبحث األول

  .الخصائص البشرية:مدينة الميلية  :الثانيالمبحث 

 .الخصائص االقتصادية:مدينة الميلية  :المبحث الثالث

  :الفصل الثاني

  تحليل واقع النسيج العمراني و حركية المجال 

  .خصائصهالنمو العمراني و  :مبحث األولال

  .واقع استخدامات األرض عبر القطاعات العمرانية :المبحث الثاني

 .مجال الحضريالحركية : مدينة الميلية :المبحث الثالث

  :الفصل الثالث

  عوامل الركود و آليات التنمية الحضرية 

  .لمدينةالتنمية  الموجهةالعمومية برنامج االستثمارات  :المبحث األول

 .آليات التنمية الحضرية نحو :المبحث الثاني
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  :األول الفصل مقدمة

  

مدينة الميلية ، ـل الخصائص الطبيعية ، السكانية ، و االقتصادية لـالفص اول في هذاـنتن

  .ل التهيئةـو ذلك بعد التطرق إلى نبذة تاريخية لنشأة المدينة، التي تعتبر أحد أهم عوام

ـ  قسيمبمن خالل هذا الفصل قمنا ،ومدينة الميلية  ةة أهمية و مكانـو لمعرف ة ـه إلـى ثالث

م الخصائص الطبيعية التي تميز منطقة الميليـة  ـث األول أهـفي المبح نااولـاحث ، حيث تنـمب

ة الميليـة  ـانية لمدينـص السكـالخصائدرسنـا ي ـفي المبحث الثان وعن باقي مناطق الوالية ، 

ة ـص االقتصاديالخصائ على التركيـزم ـث تـوه ،و في آخر مبحـل المتحكمة في نمـو العوام

  .  لمدينة الميلية
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 :تمهيد

يؤثر تركيب سطح اإلقليم تأثيرا بعيد المدى على طرق المواصالت ،و من ثم يمنح لمواقع معينـة  

و من المعروف أن موقع المدن فـي المجـال   .صفة العقدية ،فيتحدد بالتالي مستقبل و حجم المدينة

ا أو طـاردا  يعتبر عامال أساسيا يساهم في توسيعها و تطويرها إذ يمكن أن يكون جاذبا أو مستقطب

فإذا كان فـي منطقـة سـهلية تتوسـط     .للسكان و االستثمارات االقتصادية حسب خصائص الموقع

  .ارداـبح طـانه يصـالمراكز السكانية يكون دوره ايجابيا ،أما إذا كان في منطقة جبلية منعزلة ف

رض التي أين تقع ؟ و ماهو موضعها الذي تمثله األ: أول سؤال يطرح نفسه على دارس مدينة هو

تقوم عليها ؟ و لماذا نمت هنا و ليس في مكان أخر ؟ وماهي األسباب الحقيقية التي ساعدت علـى  

  ).Perry -بيري (نشأتها ؟

كالموقع الجغرافي من هذا المنطلق سنتناول في هذا المبحث أهم الخصائص الطبيعية لمدينة الميلية 

ة المسيطرة على الحركة التنموية بالمدينة ،كما االنحدارات التي تعتبر من العوامل الطبيعيعنصر و 

ـ   سنتطرق إلى التركيب الجيولوجي ،و نختمهـا باالرتفاقـات   رو مدى صالحية األراضـي للتعمي

  . الموجودة  بها
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  :نبذة تاريخية عن مدينة الميلية.  1

فـي البـرج    األولىاتها م ، حيث تجسدت نو1860بداية عام  إلىتعود النشأة األولى لمدينة الميلية 

على ربوة ارتفاعها أنشأها االستعمار الفرنسي ) المستشفى القديم حاليا(العسكري أو الثكنة العسكرية 

و من العوامل الهامة التي ساعدت على تحديد الموقع الذي تشغله . م فوق مستوى سطح البحر101

في ظل قلعة وهذه بـدورها كانـت   من المدن ظهرت في أول نشأتها  رالمدينة سهولة الدفاع، فكثي

تحتل مركزا دفاعيا قويا ، و يأتي االختيار العسكري لمدينة الميلية تنفيذا لإلستراتيجية اسـتعمارية  

و  عيالمواضم قام األهالي بانتفاضات عديدة و مختلفة 1848تسعى للمراقبة و السيطرة ،و في سنة 

مركز الميلية للمراقبة و بانتهاء بناء البرج عـام   عقبها قام الجنرال قاستو بمهاجمة السكان و إنشاء

م 1880م بسطت السلطات االستعمارية نفوذها على منطقة القبائل الصغرى و بحلول عـام  1861

 les communes(أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوما يتضمن خلق ما يعرف بالبلديات المختلطـة  

mixtes (التي يرأسها إداري فرنسي ات و كانت الميلية واحدة من بين تلك البلدي)و يساعده ) الحاكم

م تمت ترقيت الميلية إلى مستوى دائرة تضـم  1956، و في عام )القايد(على رأس كل دوار عميل 

لكن مع زيادة لهيب الثورة و استمرار نشاط الثـوار و كمحاولـة منهـا    دوار و  21بلديات و  04

م يقضي بترقية الدواوير إلى 1959ور قانون سنة تم صدإلخماد و السيطرة على الوضع في اإلقليم 

بلدية مع استمرار  14و أصبحت دائرة الميلية تضم  ةتدعى بالبلديات كاملة الصالحي مستوى بلديات

  .الجهاز القمعي اإلداري على األهالي

ا لقد كان لهذه التطورات التاريخية أثر واضح على نمو و تطور مدينة الميلية سكانا و مجاال،و هـذ 

النمو كان محدودا عق أنجاز الثكنة العسكرية و بحلول الثورة التحريرية تغيرت وتيرة النمو فارتفع 

ظهور أحياء المحتشدات الفقيرة و قد ازداد عـدد القـوات    ،بالتالي توسعت المدينة مععدد سكانها 

تقالل عرفت مدينة االستعمارية بالمنطقة مما تطلب زيادة الثكنات و التجمعات العسكرية،و بعد االس

الميلية توسعا مجاليا كبيرا و زيادة سكانية معتبرة بفعل النزوح الريفي المستمر الذي تسـبب فـي   

النشأة و بها أصبحت المدينة تضم نماذج مختلفة من األنسجة العمرانية ظهور أحياء فوضوية حديثة 

  .المعبرة عن اإلرث التاريخي لها
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   :موقع المدينة. 2

  :الموقع الجغرافي أهمية. 1. 2

تعتبر مدينة الميلية إحدى مدن إقليم القبائل الصغرى ،إذ أنها تقع شمال شرق الجزائر،و تطل على  

حوض الوادي الكبير الذي يعد امتداد لوادي الرمال،يفصل هذا الحوض بين كتلتين جبليتـين كـل   

غاية البحر البيض المتوسط،فاألولى واحدة منها تنتمي إلى سلسلة جبلية معينة ،تستمر حدودهما إلى 

ـ    م، 1413ارتفاع يصل  ىتبدأ عند جبل تفرطاس عل لو ـو الثاني تبدأ عند جبل مسـيد عيشـة بع

تتفرع مـن مدينـة   .،بين هتين السلسلتين منخفض يتواجد بالقرب من بلدية سيدي معروف م1465

الذي يربطها بوالية  27قم الميلية مجموعة من الطرق منها طريقان وطنيان،األولى طريق وطني ر

الرابط بين والية سكيكدة و والية جيجل مرورا بالمدينة  43قسنطينة ،والطريق الوطني الثاني رقم 

ل و مدينة تمالوس و رمضان جمـال واليـة   ـالذي يصلها بمدينة الق 39وهناك طريق والئي رقم 

كم،بينمـا   91م،و بمدينة سكيكدة بـ ك 61سكيكدة،تبلغ المسافة بين مدينة الميلية و مقر الوالية بـ 

 .كم 92تبعد عن مدينة قسنطينة بـ 

  :الجبال. أ

من المساحة اإلجمالية لبلدية الميلية،حيث تتواجد فـي  %  40يحتل هذا النوع من التضاريس نسبة  

م لجبل أعشاش الباز ،وتنتشر الجبال أيضا 510م لجبل بوبازيل و 625الجهة الشمالية على ارتفاع 

 .م في جبل بولمغارف1047م بجبل مول دمامن و 1152لجهة الجنوبية للبلدية بارتفاع يصل في ا

  :التالل و أقدام الجبال .ب

و بالتالي فـان هـذا   ،من إجمالي المساحة الكلية للبلدية حيث تقع عليها مدينة الميلية % 40تشغل 

 .م)200-50(اعها يتراوح بين المنطقة الوسطى لبلدية الميلية،ارتف النوع من التضاريس ينتشر في

  :السهول و األحواض. ج

والمتمثلة ،من مساحة البلدية و تقع في المنطقة الوسطى و المنطقة الشمالية الشرقية لها %15 تمثل

في سهل الوادي الكبير،و سهل وادي بوسيابة ،وسهل وادي الزهور،كما الننسى السـهل السـاحلي   

  .للبحر األبيض المتوسط

ل التحليل السابق أن اكبر نسبة من التضاريس المسيطرة على بلدية الميلية و منهـا  نالحظ من خال

  .المدينة على وجه الخصوص هي مرتفعات وعموما فهي تقف أمام أي توسع عمراني لمدينة الميلية
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   :الموقع اإلداري.2.2

 ـرها مساحة و ذلك بــبأكدات اإلدارية في والية جيجل وـلوحن أهم اـة مـدية الميليـد بلـتع

م ـطة رقـالخري ل،ـة جيجـي لواليـالشرق يـقع بلدية الميلية في القسم الشمالـ،ت²كم 206.28

                                                                                                  :من يحدها )01(

 .                                            البحر األبيض المتوسط: الـالشم

 .                                زهور والية سكيكدةلبلدية واد ا: يـال الشرقـالشم

 ).والية سكيكدة(ولجة بوالبلوط : رقـالش

 .بلدية سطارة: يـوب الشرقـالجن

  .   بلدية سيدي معروف: وبـالجن 

  . عجول و العنصربلديتي واد : ربـالغ 

  .بلدية أوالد يحي: وب الغربيـالجن 

  

  

  

 
 

)  مجال جبلي(مدينة الميلية  -)01(الصورة رقم  )مجال غابي(ة مدينة الميلي -)02(الصورة رقم 
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 :موضع المدينة. 3

م فـوق  101الميلية في الضفة الشرقية لحوض وادي الكبير وذلك على ارتفـاع يصـل    مدينة تقع

م،و في الجهة 279حانح الذي يصل جبل الن إلىمستوى سطح البحر،حيث تستند من الجهة الشمالية 

م،يفصل بينهما منخفض تامدور وسط المدينـة وذلـك   219جبل بن قارة بـ  إلىالشمالية الشرقية 

  ).02(انظر الخريطة رقم .بانحدار شديد

و كما سبق الذكر فان سبب اختيار هذا الموضع هو لغرض عسكري و دفعي ينـدرج فـي سـياق    

فة لالستغالل و السيطرة على إقليم القبائل الصغرى،يصـل النسـيج   اإلستراتيجية االستعمارية الهاد

م في 240،و يرتفع الى) ZHUNحي لمريجة (م نحو الوادي الكبير30العمراني للمدينة حتى ارتفاع 

  عالقة ـم، وهو ما يؤكد ال210ارق الرأسي للعمران يزيد عن ـحي زاهر،نميز مما سبق أن الف

ة و مظاهر السطح الطبوغرافي ،ذلك أن هذه األخيرة تلعب دورا هاما القوية بين موضع مدينة الميلي

   .)01( مخطط ، في تحديد اتجاهات التوسع العمراني و كيفية تطوير و تنمية مدينة الميلية

 

 
  

  -)01(مخطط 
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  :االنحدارات .4

أن نميز أربع فئات من األراضي في مدينة الميلية، و ذلـك حسـب    يمكن )03(من الخريطة رقم 

  :نحدارها وهي كاآلتيدرجة ا

  %:)08-0(األراضي التي يتراوح انحدارها بين .1.4

تقع على ضفاف وادي بوسيابة و الوادي الكبير الواقعان شمال و غرب المدينـة علـى التـوالي و    

،و )المركز األوربي(اغلبها أراضي زراعية ،ونجدها جنوب غرب المدينة،و أيضا في وسط المدينة

،كما أنها تتواجد فـي  ) احجيلن(ارج المحيط العمراني في الجهة الشرقية نجدها أيضا في مناطق خ

  ).أوالد علي(الضفة الغربية للوادي الكبير و ذلك بالتجمع الثانوي 

  %:)15-08(األراضي التي يتراوح انحدارها بين .2.4

، بحيث ينتشر جزء منها في الجزء الشرقي من المحـيط   تحيط هذه األراضي أراضي الفئة األولى

و أيضا جهة حي عجنق القديم الـذي   بعضها شمال المدينة ناحية متيجة، ، العمراني ناحية منقوش

  .و في حي نضال ، شهد حركة تعمير كثيفة كما نجدها بقلب المدينة

  % :)25-15(األراضي التي يتراوح انحدارها بين .3.4

راضي في الجزء الشرقي من مدينة الميلية و في شمال شرق و كذا جنـوب شـرق   تتواجد هذه األ

،و فـي  )تامدور(المدينة و ذلك في المنطقة العمرانية الواقعة بين أقدام جبل بن قارة و جبل النحانح 

هذا النوع من األراضي مكلف نوعا ما في عمليـة البنـاء باسـتثناء     .منطقة متيجة و بين الجبالة

زء من أراضي بين الجبالة،فتكاليف انجاز الطرق و بقية المنشات القاعدية كالشـبكات  تامدور و ج

  %. 15تزداد عندما يصل االنحدار 

  %: 25األراضي التي انحدارها أكبر من .4.4

شـماال و شـرقا و   ) وجبل النحانح ، جبل بن قارة(ق هذه األراضي مع المناطق الجبلية ـوافـتت

ر أيضا في أقصـى شـمال شـرق و أقصـى     ـ،تنتش %25ى أكثر من ترتفع االنحدارات بهما إل

  .وب شرق مدينة الميليةـجن
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  :تركيب جيولوجي معقد .5

تنتمي مدينة الميلية إلى المركب القبائلي القديم أي أن معظم محيطها تنتشر بـه الصـخور       

لكـوارتز و  القديمة ،و مع مرور الزمن تحولت إلى صخور متحركـة كالشيسـت اإلردوازي و ا  

الميكاشيست،و تظهر الصخور النارية التي تعود إلى الزمن الثالث المؤلفة خاصة من الغرانيـت ،و  

تنتشر التوضعات الحديثة التكوين للزمن الرابع في الناحية الغربية و الشمالية الغربية لضفاف وادي 

  .)04(انظر الخريطة رقم ،  الكبير و بوسيابة

ية تتوضع على قاعدة قديمة متينة تتوافـق و التوسـع العمرانـي بهـا إذا     ن مدينة الميلفإ عموماو 

  .ماسمحت به العناصر الطبيعية األخرى المتحكمة في التوسع بكل جوانبه

  :البحر األبيض المتوسط مناخ .6

و صـيف حـار و    معتـدل و ممطـر   ذو شـتاء يسودها مناخ البحـر األبيض المتوسط 

  .2007طيات محطة جيجل لألرصاد الجوية ذلك  لسنة اعتمدنا في بحثا هذا على مع.جاف

تقع مدينة الميلية ضمن المنطقة المعتدلة لمناخ البحر األبيض المتوسط،صيف حار و جـاف شـتاء   

معتدل، تتميز المنطقة بتساقط أمطار غزيرة في فصلي الخريف و الشتاء،مع ارتفاع الكمية ابتـداء  

يز الحقا تطور ملحوظ على مستوى المناطق الجبليـة و  من نهاية سبتمبر حتى شهر جانفي،أيضا نم

  .ملم 1200نالحظ أن أقصى كمية للتساقط تصل 

عكس الفصل البارد  ىمن شهر ماي إلى غاية شهر أكتوبر تتوافق درجات الحرارة الفصل الحار عل

 م وذلك فيº 30الذي يمتد من شهر نوفمبر حتى شهر أفريل،إذ تصل درجة الحرارة القصوى إلى 

م في شهر جانفي،ولقد تراوح متوسط الحرارة السـنوي سـنة   5ºشهر أوت،بينما تصل أدناها إلى 

  .مº)35-18(بين 2007

تتعرض مدينة الميلية إلى هبوب رياح شمالية غربية و شمالية شرقية وذلك في فصل الشـتاء،كما  

  .روكوتهب رياح جنوبية شرقية و رياح جنوبية على المنطقة و المعروفة برياح السي

     : شبكة مائية كثيفة و دائمة .7

المتهاطلة على بلدية الميلية جعلتها تحظى بشبكة مائيـة   ن هذه الكمية الهائلة من األمطارإ    

كثيفة ،و من أهم الوديان دائمة الجريان وادي الكبير الذي يمر غرب مدينة الميلية حيث يصل طوله 

ل على طول مجرى وادي  الكبير ـ،يتص ³ون مملي 802.5وي ـط الصبيب السنـكم  و متوس 12

  .)الخ...واد أدار،واد بوعجابة،( اب مثلـشعد و ـعدة رواف
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بوسيابة الذي يعتبر من أهم روافد الوادي الكبير و يتصل به شمال غرب  واديأيضا  ديوج    

صبيبه   كم و يصل متوسط 20مدينة الميلية و هو يتبع من مرتفعات بلدية سطارة بحيث يبلغ طوله 

  .، كما ال ننسى وادي الزهور  ³مليون م 378السنوي 

أسمطة مائية هامة و أهمها سماط ) التساقط الكبير،و التركيب الصخري(و ترتب عن هذه الظروف 

،وكذا سماط وادي بوسيابة بمخزون مائي يقدر  ³مليون م 3,6وادي الكبير بمخزون مائي يقدر بـ 

  .³مليون م 2,4بـ 

  :تعميرراضي للصالحية األ .8

بعد مطابقة مختلف خـرائط العناصـر السـابقة    ن تحديد األراضي الصالحة للتعمير تتم إ    

،حيث تسمح مع عنصر االنحدار و التركيب الجيولوجي ) الخ...االنحدارات،الجيولوجيا،االرتفاقات(

الخريطـة   بإبراز األراضي الصالحة و غير الصالحة للتعمير في أي منطقة أو مدينة و من خـالل 

  :نميز أربع فئات من األراضي تسيطر على مدينة الميلية) 05(رقم 

  : أراضي صالحة للبناء.1.8

وكذا المنشآت الكبيرة ،تتكون مـن  ) R+4(أو )R+3(هي أراضي تتحمل البنايات المتعددة الطوابق 

ـ %) 15( صخور صلبة متماسكة ذات ميل بسيط ا و ،حيث أن خطر االنزالق أو الهبوط منعدم به

 .تتواجد هذه األراضي وسط المدينة إلى غاية المناطق الشمالية الغربية منها

   :أراضي متوسطة الصالحية.2.8

قدرتها على تحمل المنشآت محدودة رغم تكوينها الصلب و المتماسك إال أنها تتواجد في أماكن ذات 

في المناطق الشمالية حتى انحدار كبير مما يعرضها إلى التعرية و االنجراف تنتشر هذه األراضي 

 .الشرقية بوجه خاص

  :أراضي قليلة الصالحية.3.8

نجد أغلبية هذه األراضي متواجدة على انحـدارات   ال تستطيع تحمل سوى البنايات األرضية حيث

 .شديدة و معرضة أيضا للفيضانات كونها تتواجد على ضفاف وادي الكبير

   :للبناء سيئةأراضي .4.8

ي المرتفعة المتضرسة و على جوانـب وادي الكبيـر و وادي بوسـيابة أيـن     تتواجد في األراض

  .التكوينات حديثة و غير مستقرة 
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   :االرتفاقات و العوائق.9

ـ   ـها على مجـات و توزيعـاقـاة االرتفـيجب مراع   دة ـال أي دراسة لهـا صـلة وطي

امـل  وسع و تنميـة أي مركـز حضـري أو إنشـاء مركـز جديـد فباإلضـافة إلـى عو        ـبت

تسمح لنا بالحصول على خريطة اسـتنتاجيه بخصـوص   ) الخ....االنحدارات،الجيولوجيا، المناخ(

انظر الخريطـة    .ةـة الميليـق بمدينـان من العوائـاك نوعـو هن.صالحية األراضي للتعمير 

  .)06(رقم 

  

   :العوائق الطبيعية .1.9

                      .ـ الشعاب                      .ـ وادي الكبير        

                   .ـ وادي بوسيابة               .ـ األراضي الزراعية        

  .ـ الغابات        

  

   :العوائق البشرية .2.9

  .ـ السكك الحديدية                  .ـ الطرق بمختلف أنواعها الرئيسية و الفرعية       

  .ـ المقابر                                                 .ـ شبكة الكهرباء       
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  :خالصة

ة،استطعنا الخروج بجملـة مـن   ـلمدينة الميلي نا ألهم الخصائص الطبيعية من خالل تحليل

قيام المدينة فـي   سببمل العسكري يفسر العا إذ،التي من شأنها تفسير واقع المدينة الحالي اط ـالنق

من  ألنهام ،1956واالستعمار الفرنسي بترقية مدينة الميلية إلى مستوى دائرة سنة  ، مثل هذا الموقع

ـ  ،) ²كم 206.28(رها مساحة ـدات اإلدارية في والية جيجل وأكبـأهم الوحبين  ـ ـتنتم ى ـي إل

و ذلـك   يط الساحلي و المناطق الداخليـة الشربين  انتقاليةتعتبر منطقة  و،والية لالحوض الداخلي ل

   .43و  27ملتقى للطريقين الوطنيين  اباعتباره

 بهـا ، ها التحفيز على تطور وتوسع التنميةـمن شأنتمتلك مدينة الميلية مميـزات طبيعية 

دة لكن يعيقها االنحـدارات الشـدي   قاعدة قديمة متينة تتوافق و التوسع العمراني فوق اجد المدينةتتو

ة ـمعرض%  8دارات التي ال تتعدى ـ،واألراضي ذات االنح% 25التي تصل أحيانا إلى أكثر من 

ـ ـها مؤهـل مالـة مثـي فالمدينـو بالتال ؛وادي الكبيرـات الـلفيضان ة و التطـور  ـالت للتنمي

   .تحـدها من ذلكها معيقات ـلدي
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   :تمهيد

الدراسة السكانية ألي مدينة ذات أهمية كبيرة ألنها تسهل فهم مجموعة الخصائص تعتبـر 

لـذلك  .ع بعضـها الـبعض  التاريخية و الوظيفية في الحياة البشرية التي تبرز عن طريق تفاعلها م

ي رة فـل المؤثـم العوامـة نمو السكان و أهـمعرفة حقيق ذا المبحث هوـالهدف من دراسة هـف

  .يـم الجغرافـهـة توزيعـو و كيفيـالنم اذـه

رن الماضي،و بالتـالي  ـي من القـف الثانـة النصـى لمدينة الميلية إلى بدايـود النشأة األولـتع

و يعتمـد علـى دراسـة تطور سكانـها على اإلحصائيـات الرسـمية   أة،ـة النشـفالمدينة حديث

ت المتعلقـة بالسنوات التي سـبقت هـذا التـاريخ    أمـا المعلوما.م1948ذ سنة ـالتـي بـدأت من

  .فمعضمـها تقديـرات
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  :تطور عدد سكان مدينة الميلية.1

عـددهم خـالل الفتـرة     دمنذ إنشاء الثكنة العسكرية بدا توافد األوربيون  إلى مدينة الميلية و ازدا

،و قد أمكن نسمة  36725لي بـحوا 1881،بينما قدر عدد السكان المحليون سنة  م)1872-1874(

  .مراحل مختلقة ) 05(تتبع نمو سكان مدينة الميلية عبر خمس

  :)1954 -1926( نسبيا سكاني متقهقرالنمو ال.1.1

سنة الموالية حيث تناقص إلى  20امتازت هذه المرحلة بتقهقر نسبي لعدد السكان و تضاعفه خالل 

اعية الصعبة التي عاشها الجزائريـون وقـد   و نفسر ذلك بالظروف االجتم م1934نسمة عام  634

يعود ذالـك لهجـرة     م1954نسمة عام  1122ثم بلغ  1948نسمة عتم  800وصل نمو المدينة إلي 

بعض السكان نحو المدينة بعد الحرب العالمية الثانية والتحاق بعض من المعمرين بالمثروبول نتيجة 

ن ـاض عدد األروبيـوانخف نرييـعدد الجزائ ادـة هذه المرحلة يتضح منها ازديـلذلك ومع نهاي

ـ  نوـالجزائري اهـركز فيـي يتـق التـم المناطـه، وأ م1948ة ـنس ـ ـق القـحي عجن م ـدي

  . وحي النحانح  وتامدور

  : )1962 -1954( سكاني سريع وغير طبيعيال النمو.2.1

علما أن  م1962عام % 67.24هذه المرحلة تميزت بنمو سريع غير طبيعي حيث بلغ النمو السكاني 

فقر (المدينة لم تكن سوي مركز عسكري إداري باإلضافة إلي سوء الظروف االجتماعية للجزائرين 

المدن مثل قسنطينة  والعاصمة وحتى فرنسا  ضونتيجة لذلك بدأت الهجرة نحو بع) حرمان وعزل

ة الميلية أثناء الثورة وازدادت بحلول الثورة بسبب السياسة االستعمارية التعسفية ،حيث عرفت مدين

نسمة  20000نسمة إلي قرابة  1122فقد قل عدد السكان من  ىالتحريرية وصفا لم تعرفه مدينة أخر

إذ عمل االستعمار علي تجميع عدد كبير من سكان األرياف في المحتشدات وفي مقابل ذلك انخفض 

  .عدد سكان اإلقليم اإلداري للمدينة 

  :)1966 -1962(سكاني منخفض النمو ال .3.1

يرجع ذلك إلى عودة سكان المحتشدات  %39.6تتميز هذه المرحلة بانخفاض في عدد السكان بنسبة 

إلي موطنهم األصلي وكذالك استمرار الهجرة بعد االستقالل خاصة إلي قسنطينة حيث قـدر عـدد   

لت  مستمر، أمام الهجرة الخارجية من أقاليم المدينة وظ م1966شخص سنة 1560النازحين بحوالي 

وفي نفـس   م1966نسمة عام  36773إلى  1962نسمة عام  70921منوبالتالي انخفض عدد سكانه 

  . % 20.64السنة سجل معدل النمو تراجعا بنسبة تصل إلي 
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  :)1977-1966(سكاني مستقر نسبيا النمو ال .4.1

وهو كبير جدا   % 5.23امتازت هذه المرحلة باستقرار نسبي للسكان حيث ارتفع عددهم بمعدل نمو 

،تحسنت ظروف المعيشية نتيجة النبعاث المسار التنمـوي   يمقارنة بسابقه إضافة لالستقرار النسب

جديـدة   مما ساعد علي ارتفاع الزيادة الطبيعية وأصبحت األفاق المستقبلية للمدينة تعـد بمشـاريع  

للتفـاوت   االسكاني، نظر الذي جعل الهجرة نحوها يساهم بقسط وافر في رفع حجمها النجاز الشيء

وبذلك يعود تيار الهجرة إلي المدينة ثانية و معظم النازحين  مـن  ،الريف و المدينة  االجتماعي بين

وصلت عـام   حيثأما نسبة التحضير فهي في تزايد مستمر  ، القل و العنصر عين قشرة ومنطقة 

ة و التعليمية عـن المنطقـة   ولكن غياب التجهيزات االقتصادية ،االجتماعي %28.64 ىلإم  1977

  .المبعثرة وتمركزها بمقر البلدية يؤكد أن البلدية تعد طاردة للسكان 

  ):1987 - 1977(رتفع باستمراريسكاني النمو ال .5.1 

هذه المرحلة توافق الفترة الثانية بعد االستقالل وفي الوقت ذاته ضمن المرحلة الحديثة لنمو المدينة  

نسمة أي بمعدل نمـو   24027نسمة إلي  13392ة بارتفاع عدد السكان من حيث اتسمت هذه األخير

وقد أدى هذا االرتفاع باستمرار النزوح الريفي بفعل اسـتمرار تباينـات المسـتوي      % 6سنوي 

االجتماعي وقد استمرت عملية الهجرة نحو المدينة والي البلدية رغم انفصال بلدية أوالد يحي عـن  

يسمح باستقرار  التي لم تعرف من المشاريع و المنجزات مام 1984داري عام الميلية في التقسيم اإل

السكان في البلدية الجديدة ،و هذا االرتفاع في عدد سكان المدينة سببه هو مشـاريع التنميـة التـي    

شملت المنطقة ،التي  خلقت حيوية اقتصادية  وقد سبقت اإلشارة  إلي بعض منها عند التطرق إلي 

قسنطينة ـ  ( والسكة الحديدية 27الطريق الوطني رقمـ ة  رمشروع بال(يث لمدينة الميلية النمو الحد

  .غير ذلك ىإل) رمضان جمال ـ جيجل

  ) :1998-1987(النمو السكاني انخفض وتراجع .6.1

، حيث تراجـع عـدد   % 3.4تميزت هذه المرحلة بانخفاض معدل النمو السنوي في هذه الفترة إلى 

راجع إلى الحالة األمنية  ا، وهذ1998نسمة سنة  39620إلى  1987سمة سنة ن 24027السكان من

ي جعلـت السـكان يغـادرون    ـذا كل أرجاء البالد التـطقة و كـها المنـورة التي عاشتـالمتده

  . المنطقة بحثا عن األمان
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  ): 2008-1998( النمو السكاني منخفض باستمرار .7.1

ـ ـة كسابقتـعيذه المرحلة باستمرار الوضـاتسمت ه ـ  لدـها، ومع ـ ـالنم ـ ـو السن رة ـوي للفت

وصـل   2008و  1998و الزيادة المطلقة لعدد السكان بـين عـام    %2.89بلغ ) 1998-2008(

درجة وعي المجتمع لكن العامل الرئيسي في تزايد السكان هو النزوح الريفي نسمة، بسبب  11469

يستحوذ كـل التجهيـزات و المرافـق و     المتواصل نحو المدينة باإلضافة إلى أنها مركز حضري

السيطرة كان لها دور في إحداث نمو سريع فـي   هالخدمات االجتماعية و المنشات االقتصادية، هذ

  .المدينة على حساب المراكز األخرى

  ):2008-1926(تطور سكان مدينة الميلية ) 01(الجدول رقم 

  2008  1998  1987  1977 1966  1962 1954 1948 1934 1926 السنوات

عدد ال

  )نسمة(
700  634  800  1122 19261 7642 13392 24027 39620 46199 

  .2008لسنة  )DPAT( مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية + مراجع سابقة :المصدر             

نستنتج أن المسار الزمنـي  ) 01(و الشكل رقم ) 01( من خالل استقرائنا لنتائج الجدول رقم       

  : و هي 1926بأربعة مراحل بارزة منذ ) 04( الديمغرافي لمدينة الميلية مر للنمو

شهدت هذه المرحلة استمرار قـدوم المعمـرين إلـى      ):1954 - 1926(نمو سكاني بطيء  \أ 

) 08(ة قـدرها  نسمة و ذلك خالل فترة زمني 422المنطقة حيث بلغ فارق الزيادة في عدد السكان 

  .ثماني سنوات

تزامنت هذه المرحلة و انـدالع الثـورة التحريريـة      ):1962 - 1954(نمو سكاني سريع   \ب 

عمل على تجميـع  قمعية ضد الشعب الجزائري و  الكبرى أين قام االحتالل الفرنسي بتطبيق سياسة

نسـمة، و   18139للسكان  ،و قدرت الزيادة الطبيعيةسكان المناطق المجاورة للمدينة في محتشدات

      .ثماني سنوات) 08(تتعدى  ال فترة زمنية  هذا خالل

تحصلت الـبالد فـي هـذه المرحلـة علـى       ):1966 – 1962(انخفاض في النمو السكاني  \ج 

و شهدت مدينة الميلية تراجع في عدد السكان المقيمين بها حيث عاد سكان المحتشـدات   االستقالل،

  .نسمة 11619سنوات  أربعيادة السكانية خالل الزمواطنهم،و بلغت  إلى
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تتميز هذه المرحلة باالسـتمرار الـدائم    ):2008 - 1966( ارتفاع مستمر في النمو السكاني \د 

النمو الـديمغرافي فاالسـتقالل    تبطئللنمو السكاني في المدينة و هذا راجع إلى عدم وجود عوائق 

قة جعل من الدولة تعيد هيكلة االقتصاد العـام و تـوفير   في المرحلة السابالذي حصلت عليه البالد 

على وجـه الخصـوص   (ية للسكان مختلف المرافق و التجهيزات من اجل تحسين الحياة االجتماع

أنظـر  .نسمة 38557سنة حوالي  42،وكانت الزيادة الطبيعية للمدينة خالل )،الصحة،و التعليمالعمل

  .)01(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  :يع الكثافة السكانية في مدينة الميليةتوز .2

تحديد النمط (ة ـاريخيـل التـوامـة بالعـنـي أي مديـان فـي للسكـع المجالـر التوزيـتأثـي

    .)اتـد و الوفيـالموالي ( ةـيـعـ، و العوامل الطبي)العمراني المناسب

ـ  نسـمة ،  46199بما يقارب  2008قدر عدد السكان مدينة الميلية سنة  زع علـى مسـاحة   وـتت

هكتار،و ذلك عبر القطاعات العمرانية لمدينة الميلية ،و قدرت الكثافة السـكانية بالمدينـة    809.97

  .هكتار/نسمة 626.11حوالي 
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  : توزيع السكان عبر القطاعات العمرانية: مدينة الميلية .1.2 

  :2008توزيع السكان عبر القطاعات العمرانية سنة  -)02(جدول رقم 

  طاعرقم الق
  السكانعدد   المساحةمقدار 

  هـ/نسمة  (%)النسبة  نسمة  (%)النسبة   كتارهـ

01  42  5.18  5456  11.81  129.9  

02  162.75  20.09  2291  4.96  14.08  

03  115  14.2  4940  10.69  42.96  

04  108.25  13.36  6083  13.17  56.19  

05  50.25  6.2  7628  16.51  151.8  

06  98.25  12.13  2474  5.36  25.18  

07  67  8.28  11430  24.74  170.6  

08  166.47  20.55  5997  12.76  35.42  

  626.11  100  46199  100  809.97  المجموع

  .معالجة+  )ONS(الديوان الوطني لإلحصاء: المصدر                                            

انـه يمكننـا   ) 07(رقم و مالحظتنا للخريطة )  02(نستنتج من خالل قراءتنا للجدول رقم 

   :يم و المتمثلة فيما يل2008بارزة للكثافة السكانية لعام  ثالث فئات) 03(  إلىتقسيم مدينة الميلية 

    :هكتار/نسمة) 170.6 – 129.9(كثافة سكانية كبيرة  \أ 

بيـرة،   حيث تتميز بالكثافة السكانية الك) 07- 05 – 01(:التالية القطاعات العمرانيةتشمل هذه الفئة 

حيـث  ،)07(و ) 01(الذي يمثل وسط المدينة إلى جانب القطاعين رقـم   05القطاع العمراني رقم 

نسمة  7628 ه، و ذلك الحتوائهـ /ن 170.6حوالي ) 07(تتراوح كثافة الهكتار الواحد في القطاع 

نسمة  5456يضم  ي، الذ )01(القطاع العمراني رقم  ا، بينم هـ50.25من السكان و على بمساحة 

هكتار و كثافـة   42من مجموع سكان مدينة الميلية، يحتل هذا القطاع مساحة  %11.81أي بنسبة 

الذي  )07(ي رقم ـرانـاع العمـئة القطـو تضم هذه الف هـ/نسمة 129.9سكانية عالية مقدارها 

 170.6ة السـكانية بـه   ـثافـت الكـنسمة،و بلغ 11430هكتار و يحتوي على  67يحتل مساحة 

  .هـ/مةنس
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ـ  تتميز هذه القطاعات الثالثة بانتشار األحياء الشعبية  تشـتمل علـى مختلـف     او العمـارات، كم

  .التجهيزات و المرافق اإلدارية و التجارية التي تستقطب أكبر من السكان

    :هكتار/نسمة) 56.19 – 25.18(كثافة سكانية متوسطة \ب 

مركـز  ( لتي تتواجد بجوار الفئـة األولـى  ا) 06-08- 04–03( على القطاعات تشتمل هذه الفئة

العموم بكثافة سكانية متوسطة و بلغ متوسط الكثافـة لهـذه القطاعـات     ىتتميز عل ث، حي)المدينة

هكتـار،و   108.25الذي بلغ مساحة) 04(هكتار،إذ أن القطاع العمراني رقم/نسمة 39.93العمرانية 

من المجموع الكلي لسـكان المدينـة،   %  13.17نسمة أي بما يعادل 6083الحجم السكاني به يقدر 

 115حوالي ) 03(هكتار،بينما كانت مساحة القطاع رقم/نسمة 56.19وصلت الكثافة السكانية قرابة 

من المجموع الكلي لمساحة المدينة وكان الحجم السكاني يقـدر بــ   % 14.2هكتار، أي بما يعادل

ان المدينة بلغت الكثافة السكانية  بــه  من المجموع الكلي لسك% 10.69نسمة أي بما يعادل 4940

 166.47قرابـة ) 08(هكتار ،في حين كانت المساحة في القطـاع العمرانـي رقـم    /نسمة 42.96

هكتـار،و  /نسمة 35.42نسمة و هذا بكثافة سكانية تقدر بـ 5997هكتار،الحجم السكاني الذي يقدر

مـن المجمـوع   % 12.13يعادل هكتار أي بما 98.25الذي بلغت مساحته) 06(كذلك القطاع رقم 

نسمة ،و سجل بهذا القطـاع اخفـض كثافـة     2474الكلي لمساحة المدينة، و عدد السكان قدر بـ 

  .هكتار/نسمة 25.18سكانية  قدرت بـ 

تتميز هذه الفئة بانتشار األحياء السكنية الجديدة من سكنات فردية و جماعية ،كما أنها تمتلك محالت 

  .كالمستشفى و محطة المسافرين  تجارية و مرافق خدماتية

    :هكتار/نسمة) 14.07( كثافة سكانية ضعيفة \ج 

فوق مرتفعات شديدة االنحدار و لهذا السـبب  تتواجد هذه الفئة في الجهة الشمالية من مدينة الميلية 

ئة هكتار،حيث تشمل هذه الف/نسمة 14.08فالكثافة السكانية بها ضعيفة مقارنة بسابقاتها المقدرة بـ 

من المساحة الكلية %  20.09 هكتار بنسبة 162.75الذي يشغل مساحة ) 02(القطاع العمراني رقم 

ـ ـمن مجموع سكان مدين%  4.96نسمة ما يعادل  2291للمدينة،و قدر عدد السكان به  .ةـة الميلي

م مـن طـرف   ـذا البناء الذاتي المدعـشر بهذا القطاع المساكن الفردية بصفة خاصة و كـنتـتو

  .الدولة
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  :العوامل التي تؤثر في الكثافة.2.2

 :هناك عوامل كثيرة تؤثر في اختالف كثافات السكان الحضر من مدينة إلى أخـرى مـن أبرزهـا   

أحجام المدن ،و الخصائص التضاريسية لمواضعها و الوظائف التي تقدمها المدن و عالقتها بالمدن 

تباين خططها و طرق تقسيم أراضيها و شوارعها  األخرى كقرب أو بعد المدينة من مدينة كبرى و

ووجود المساحات الخضراء و المناطق المكشوفة فيها و أصناف الدور السائدة فيها و نوع و حداثة 

و من المحتمل أيضا أن تختلف كثافات سكان مدن البلدان .وسائط النقل و الحركة خاللها و تاريخها 

  .ورة عامةالصناعية عن مدن البلدان الزراعية بص

  ):2008-1977(مدينة الميلية يالطبيعية ف ةتطور الزياد –) 03(جدول رقم 

  .2008السجالت الحيوية لبلدية الميلية لسنة : المصدر

يوضح لنا تطور أعداد المواليد و الوفيات و كذا  الذي) 03(من خالل استقرائنا للجدول رقم 

نسمة  13392 بمقدار 1977السكان من سنة نالحظ تزايد مستمر في حجم  ث، بحيةالطبيعيالزيادة 

   . م2008نسمة سنة  46199أن وصل حجم سكان المدينة  إلى

يرة تطوره ،إذ نجـد  عدد المواليد في مدينة الميلية بوجود مرحلتين في مس رتميز تطو :المواليد \أ 

حيث وصل فـارق   على التوالي، )1987-1977(مولود بين سنتي 3714مولود إلى  842منتزايد 

مولود ،في حين شهد تناقص مستمر في عدد المواليد في الفتـرتين   2872الزيادة في حجم المواليد 

و  مولـود  3133 قدر عددهم فـي المدينـة   1998ث سنة األخيرتين من اإلحصاء العام للسكان حي

بمقـدار   1987و أعلى معدل للمواليد سجل سنة مولود  2473ليصل  2008تراجع هذا الحجم سنة 

التفسير المنطقـي   و، ‰ 5.35بحوالي  2008كما سجل اخفض قيمة لهذا المعدل سنة  ‰ 15.46

المؤشر       

  

  السنة

عدد 

  السكان

  )نسمة(

عدد 

  المواليد

  )نسمة(

عدد 

  الوفيات

  )نسمة(

الزيادة 

  الطبيعية

  )نسمة(

معدل 

  المواليد

)‰(  

معدل 

  الوفيات

)‰(  

معدل 

الزيادة 

  الطبيعية

)‰(  

1977  13392  842  246  596  6.29  1.84  4.45  

1987  24027  3714  463  3251  15.46  1.93  13.53  

1998  34730  3133  503  2630  9.02  1.45  7.57  

2008  46199  2473  509  1964  5.35  1.10  4.25  
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هـو  السبب الثاني  ا، ينم)1998-1987(لهذا التراجع هو إلى تدهور األوضاع األمنية خالل الفترة 

للسـكان  تحسن درجة وعي المجتمع و سياسة تنظيم النسل التي من شأنها تحسين ظروف معيشـة  

   . حاضرا و مستقبال

استمرار واضح في الوفيات ،حيث بالنسبة لتطور عدد الوفيات في مدينة الميلية نميز  :الوفيات \ب 

و  1998،بينما في سـنتي   1987متوفي سنة  463و ارتفع إلى  يمتوف 246قدر بـ  1977سنة 

متوفي على التوالي أي ) 509و  503(كان االرتفاع في عدد الوفيات طفيف جدا و هذا بـ  2008

وهذا يدل بصفة واضـحة علـى    .ستة وفيات خالل عقد من الزمن )06(بفارق في الزيادة وصل 

    .و االجتماعية و االقتصادية في المدينة تحسن الظروف الصحية

ـ تطور عدد المواليد في المدينة معالزيادة الطبيعية  تتوافق  :الزيادة الطبيعية \ج  نالحـظ   ث، حي

 2655وصل فارق الزيـادة إلـى    1987و  1977سنتي  يتزايد مستمر لكن بصورة متقطعة، فف

نسمة بدأت فـي االنخفـاض    3251الذي كانت الزيادة الطبيعية خالله  1987منذ سنة  انسمة، بينم

ـ ب ـ  ) 666 – 621(ن ـشكل متوسط ،إذ تراوحت بي ـ ـنسـمة ف و ) 1998-1987(ن ـي الفترتي

  .  يـعلى التوال) 1998-2008(

م شكل واضح فـي النمـو الـديمغرافي    ـتساه ادة الطبيعيةـالزي نأج ـق نستنتـمما سب

ـ   ة الميلية ،ـللسكان بمدين كان لكن العامل التاريخي و االقتصادي للمدينة يجعلها محطة جـذب لس

الضواحي و المناطق المجاورة للمدينة باعتبارها المدينة الوحيدة الموجودة بهـا كـل المرافـق و    

التجهيزات الضرورية لتلبية االحتياجات اليومية لجميع السكان و بالتالي فـالهجرة الداخليـة نحـو    

   .     المدينة أو ما يسمى بالنزوح الريفي يلعب دوره في زيادة سكان المدينة
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  :التركيب النوعي و العمري لسكان مدينة الميلية. 3

ترتكز أي دراسة سكانية على هذين العنصرين و ذلك لتوضيح التباينات الموجودة في مجتمع ما من 

ناحية العمر و النوع قصد المساهمة في تحديد معالم و أبعاد التركيبة االقتصادية،و االجتماعية أيضا 

راد المجتمع و معرفة درجة القدرة على العمل حتى يمكن تجميدها من اجل دفع عجلة التنميـة؛  ألف

ـ  ـسوف نتناول عنصري النوع و العمر و نقوم بتحدي تماد ـد نسبة الذكور و اإلناث و ذلـك باالع

ـ   ـات العمـعلى الفئ في ـرية الكبرى حيث يتم اعتمادها كذلك في التحليـل االقتصـادي و الوظي

  .ةـدينة الميليـم كانـلس

  

    
       

  

      

  عدد السكان             عدد المواليد                               عدد الوفيات                          
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   :توزيع السكان حسب النوع  وفق الفئات العمرية الكبرى -) 04(الجدول رقم    

  .)2008 -1998( تيانجاز شخصي اعتمادا على معطيات الدیوان الوطني لإلحصاء لسن: المصدر     

النوع وفق الفئات العمرية  الذي يمثل توزيع السكان حسب) 04(يتبين لنا من الجدول رقم 

  :الكبرى مايلي

م، 2008من إجمالي سكان المدينة سـنة   %29.7تمثل هذه الفئة  : سنة) 14 -0(الفئة األولى  \أ 

ـ   %38.2إذ تمثل  ،م1998وهي اقل مما كانت عليه في  قـدرت   دمن إجمالي سكان المدينـة، وق

اث بنسب متقاربـة،  ـمن الذكور واإلن فيها كل عنسمة، ويتوز 3880من الزمن الزيادة خالل عقد 

رم السكاني النوعي و العمـري  ـمشكلة قاعدة اله لكل واحد منهما علي التوالي ، %14.7و  15%

للمدينة ،و تعد هذه الفئة فئة صغار السن ،أو المعالين من المنظور االقتصـادي ، ونسـجل فيهـا    

أنثي ونسبة النوع في هذه  1937بلغ ذكر في حين تناقص فئة اإلناث 1943تناقص فئة الذكور بـ 

  .أنثى100ذكر لكل 102.2أنثي بعدما كانت   100ذكر لكل   102.7الفئة 

مـن  % 65.8تشـكل   و، الفئة النشطة و المؤهلة للعمـل  وهي :سنة) 65 -15(الفئة الثانية  \ب 

 % 57.1م و التي تمثـل  1998أكبر مما كانت عليه سنة  م و هو2008إجمالي سكان المدينة سنة 

  الفئـة

 النوع

  

  السنة

  العدد اإلجمالي  عدد اإلناث  عدد الذكور

  نسبة 

  النوع
  العدد

  )نسمة( 

  النسبة

)%(  

  العدد

  )نسمة(

  النسبة

)%(  

  العدد

  )نسمة(

  النسبة

)%(  

0 – 14 
1998 8886  19.3 8693  18.9 17579 38.5 102.2  

2008 6943 15 6756 14.7 13699 29.7  102.7 

15 – 65
1998 13002 29.1 13020 28 26022 57.1 99.8 

2008 15231 32.8 15178 33 30409 65.8 100.3 

  فأكثر 65
1998 1040 2.3 1122 2.4 2162  4.7 92.7  

2008 1027 2.2 1064 2.3 2091 4.5 96.5 

  المجموع
1998 22928  50.7  22805  49.3 45733  100 100.5  

2008 23201 50 22998 50 46199 100 100.8 
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األخرى يتوزع فيها كلى  ي، وهنسمة 4387زيادة قدرها  قد عرفت هذه الفئة ومن إجمالي السكان، 

قد بلغت زيادة وبالنسبة اإلناث،  % 33و بالنسبة للذكور % 32.8النوع بشكل متوازن حيث يمثالن 

نثى سـنة  أ 100ذكر لكل 100.3ارتفعت نسبة النوع إلى وأنثى،  2158واإلناث  ذكر 2229الذكور

  .أنثى 100لكل  ذكر  99.8م 1998م بعد أن كانت سنة 2008

تضم كبار السن و تمثل الفئة المعالة من الناحية االقتصـادية،   :سنة) وأكثر 65(الفئة الثالثة  \ج 

نسمة و هي  71و قد عرفت هذه الفئة نقصان، م2008من إجمالي سكان المدينة لعام  % 4.5 لتشك

اقعيـة كـون   رفت تفوق نسبة اإلناث على الذكور بفارق طفيف جدا، وهـي و الفئة الوحيدة التي ع

ومخاطر عدة أثناء العمل والتنقل وقبل بلوغهم هذه الفئة العمرية ، بينما الذكور يتعرضون لحوادث 

اإلناث وبحكم العادات والتقاليد فهن أقل عرضة لألخطار والحوادث نظرا لطبيعة أعمالهن،وبلغـت  

أنثى، بعد أن كانـت  100ذكر لكل 96.5أنثى، وارتفع النوع إلى  58ذكر واإلناث  13زيادة الذكور

  . أنثى100ذكر لكل  .792تمثل

  :تطور نسبة النوع بمدينة الميلية حسب الفئات العمرية \د 

ق التي تميـز المجتمـع   ـة من الحقائـوف على جملـكن الوقـيم تبين لنا من خالل الجدول ،ـي

 نـيـه،حيث سنقوم بمقارنة نسبة النوع بمدينة الميلية بالفترتـب سكانـكيي في ترـالجزائري الفت

  . م2008و  م1998

أنثى و  100ذكر لكل  102.7أنثى ،و بين  100ذكر لكل  92.7بين  قيمة نسبة النوع تتراوح ماـف

و ) 0.5(+و ،) 3.8 -(بـين  فهي تتراوح  2008و  1998التغير في مقدار نسبة النوع بين سنتي 

 100.5بمقدار) 2008 - 1998(ونسجل مجموع نسبة النوع لسنتي لف من فئة عمرية ألخرى،يخت

أنثى على التوالي و هو ما يبين التقارب العددي بـين   100ذكر لكل  100.8أنثى و  100ذكر لكل 

  .النوعين ذكور،و إناث
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  :يـةميلنـة الي مديف رةالـهجـ.4

الناس من بلد إلى آخر ألسباب كثيرة فقد يسعى المهـاجرون للعـيش و    لى امتداد التاريخ، انتقعل 

فالهجرة من العوامل المؤثرة في تغيير عدد السكان بأيـة  . االستقرار فيه و البحث عن عمل أفضل

إن الهجرة هي المسـؤولة عـن حـدوث    . المدينة و تمكننا من إبراز درجة جاذبيتها أو طردها لهم

و .تسهم الهجرة إسهاما كيرا في نمـو المنـاطق الحضـرية     ،في المدن من الزيادة السكانية% 40

دفـع أو  "القرار الذي يتخذه فرد من افرد األسرة بأكملها بالتحرك هو قرار معقد يتأثر بكـل مـن   

ن الحياة في المدينة،و يتفاوت هذا المزيج من حين آلخر و م" جذب"األوضاع في الموطن و" الطرد

ذي قـد  ـالمدن هو ال" جذب"،و إن كان  لكحافز لالنتقا" الدفع"و عموما تهيمن عوامل مكان آلخر،

  .يحدد جهة المقصد

  :التاليــاألسباب العامة للهجرة من الموطن األم هي ك

 .األمل في الحصول على عمل أو توقع ذلك .1

 .قلة الحواجز التي تحول دون الهجرة .2

 .في المدينة الخدمات و المرافق أفضل عموما .3

 .تدهور الحياة في الريف .4

 
  )الهجرة الداخلية: (الوافدون إلى مدينة الميلية.1.4

  : م2008مصادر الهجرة الداخلية إلى مدينة الميلية  ـ) 05(الجدول رقم 

  (%) النسبة  العدد  مصدر الهجرة  (%) النسبة  العدد  مصدر الهجرة

  25.7  826  عين قشرة  11.4  365  أوالد يحي 

  8.4 271  واد آدار  12.2 391  قاسم  أوالد

  4.1 132  قسنطينة  7.6 246  أوالد دباب

  9.4  301  القـل  1.7  54  السطارة

  1.3  41  غبالة  9.5  305  العنصر

  3.5  112  رارمــــالق  2.2  72  أوالد رابح

  100  3212  المجموع  03  96  سيدي معروف

  .معالجة+  2009بات لبلدية الميلية مكتب االنتخا :لمصدرا                                 
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ـ واف 3212إن المجموع العام لعدد السكان الوافدين إلى مدينة الميلية وصل          د و ذلـك  ــ

الخريطـة رقـم   نالحظه من و ما ) 05(قم  يتضح من خالل الجدول رحيث ب،  م2009خالل سنة 

ـ تي تنتمي إلى إقليمها تشكل قمصادر الهجرة الوافدة لمدينة الميلية من المناطق الأن ،)08( رابة ــ

حيـث   من المجموع الكلي للوافدين باتجاه المدينـة ، %  28.3يعادل نسبة  د أي ماـــواف 908

  مـن المجمـوع الكلـي   %  12.2د أي بنسبة ـــواف 391ـ ـاسم بـل من أوالد قــتضم ك

في حين  ، فد على الترتيبوا) 271، 246(و واد آدار بـحجم  ، تليه كل من أوالد دباب ، للوافدين

مـن   %29يعـادل   وافد أي ما 933المدينة من البلديات داخل الوالية حوالي  إلىبلغ عدد الوافدين 

إذ أن أكبر حجم للوافدين لمدينة الميلية كان من بلدية أوالد  ، المجموع الكلي للوافدين باتجاه المدينة

تليه بلدية العنصر بــ   ، الكلي  للوافدين من المجموع % 11.4 ةوافد أي بنسب 365يحي بحوالي 

كما يتجه الوافدون مـن بلـديات أوالد   ،من المجموع الكلي  للوافدين %  9.5وافد أي بنسبة  305

  .رابح،السطارة ، سيدي معروف، غبالة

وافد  1371في حين نجد إقبال واسع من مناطق خارج الوالية نحو مدينة الميلية بحجم قدره         

نجد من والية سكيكدة كل مـن   المدينة ،من المجموع الكلي للوافدين باتجاه %  42.7يعادل  أي ما

مهاجرا مـا يعـادل    826عين قشرة التي تضم أكبر عدد للمهاجرين الوافدين إلى مدينة الميلية بـ 

 توافد ال بأس به من المهاجرين من مدينـة  من المجموع الكلي للمهاجرين باتجاه المدينة ،% 25.7

  ).09(انظر الخريطة رقم .مهاجرا  301القل و ذلك بمقدار 

من المجموع الكلي للوافدين لمدينـة الميليـة ، و مـن واليـة     %  9.4أي ما يعادل نسبة          

من المجموع الكلي للوافدين لمدينـة الميليـة،و   %  4.1وافد بنسبة  132قسنطينة هناك ما يقارب 

من المجموع الكلي للوافـدين  %  3.5وافد بنسبة  112جم يصل إلى والية ميلة من بلدية القرارم بح

  .لمدينة الميلية
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الحظ مما سبق أن جميع المناطق التي يتجه منها الوافدون إلى مدينـة الميليـة هـي    ــن  

عوامل ضرورية الستقرار السكان في مناطقهم األصلية مثل العامـل األمنـي    مناطق عرفت غياب

ت به أغلبية المناطق الجبلية المجاورة للمدينة و كـذلك لننسـى العامـل االقتصـادي و     الذي تأثر

البحث عن أفضل مكان يلبي هذه  إلىاالجتماعي،حيث أن غياب المرافق و الخدمات العمومية يؤدي 

االحتياجات و بالتالي فان اقرب منطقة تتوفر فيها هذه الصفات هي مدينة الميلية،و بخصوص والية 

   . د هو االرتباطات االجتماعية مثل الزواجــلهذا التواف يينة فان العامل الرئيسقسنط

 )الهجرة الخارجية( :من مدينة الميلية المغادرون.2.4

    : م2008ـ مصادر الهجرة الخارجية لمدينة الميلية ) 06(الجدول رقم   

  .معالجة+2009سنة ل الميليةمكتب االنتخابات لبلدية : المصدر                             

،أن السـكان المغـادرون   )06(و الجدول رقم ) 10(من خالل ما نالحظه من الخريطة رقم       

مغادر،حيث نجد أن مجموع المغادرين مـن   17146حوالي  2009لمدينة الميلية قدر عددهم لسنة 

لـي  مـن المجمـوع الك  % 20.5مغادر و ذلك بنسبة  3523المدينة من داخل والية جيجل وصل 

مغادر أي ما يعادل  3253 إلىلمغادري مدينة الميلية،و على رأسهم مقر الوالية جيجل بحجم وصل 

ـ %  18.9نسبة  تي الطـاهير و أوالد يحـي   ـمن المجموع الكلي للمغادرين،كما نجد كل من بلدي

  .ادر على الترتيبــمغ) 123،  147(بحوالي 

  

  

  

  (%)  النسبة  العدد  اتجاه الهجرة  (%)  النسبة  العدد  اتجاه الهجرة

  19.3  3308  الجزائر   41.2  7068  قسنطينة

  0.8  147  الطاهير  18.9  3253  جيجل

  0.7  123  أوالد يحي   6.5  1117  سكيكدة

  01  169  واليات أخرى  6.1  1042  ميلة

  0.1  15  فرنسا  5.4  904  عنابة

  100  17146  المجموع
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أين بلغ عددهم ما  المغدرين للمدينة باتجاه الواليات األخرى و نجد الوجهة التي يقصدها المواطنون

ـ %  79.4 مغادر أي بنسبة تصل إلى 13608يقارب  ـ  ـمن المجموع الك ارج ـلي للمغـادرين خ

%  41.2 مغادر ،وذلك بنسبة  7068قسنطينة عدد المهاجرين وصلوالية حيث نسجل في ، المدينة

 3308تليه الجزائر العاصمة بحجـم سـكاني وصـل     ، من المجموع الكلي لمغادري مدينة الميلية

من المجموع الكلي لمغادري مدينة الميلية ،كما نجد كل من واليـات  %  19.3مغادر أي ما يعادل 

  .سكان مدينة الميلية ألسباب مختلفة إليهاميلة،سكيكدة،عنابة و واليات أخرى يتجه 

لى هذه المدن و الواليات إينة الميلية للهجرة برز األسباب التي دفعت بسكان مدأن إم فـللعل        

هو تدهور الحالة األمنية في سنوات التسعينات و عدم استقرارها في  ، و مغادرتهم موطنهم األصلي

نجد أيضا العامل االقتصادي المتمثل في االسـتقرار   ، بعض المناطق من اإلقليم إلى الوقت الحالي

كما ال ننسى تأثير العالقات  ، ب بين مدينتي جيجل و الميليةو عامل القر ، بالقرب من مكان العمل

و بالنسبة لوالية قسنطينة التي تستحوذ على أغلبية المهـاجرين مـن    ، )زواج اإلناث(اإلجتماعية 

كان عامل االستقطاب كبير لسكان المدينة نظـرا لألهميـة االقتصـادية و    ) مغادر 7068(المدينة 

الية قسنطينة و هناك العامل النفسي الذي يدفع بالهجرة إليها منـذ أمـد   االجتماعية التي تتسم بها و

 إلـى د ،الشيء الذي يؤكده هو أن معظم سكان قسنطينة ينحدرون من حيث األصل الجغرافي ـبعي

كما أن قبلة سكان مدينة الميليـة كثيـرة باتجـاه    ،  إقليم القبائل الصغرى و خاصة من بلدية الميلية

      .لتي تعتبر نواة استقطاب لجميع سكان الوطنالجزائر العاصمة ا

ان المغادرين ـللسك امـمن المجموع الع % 0.1 همـوصلت  بنسبتص شخ 15كما سجلنا حوالي 

  .جاه فرنساـة الميلية خارج الحدود الجزائرية باتـمدين
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  :خالصة

أن االرتفاع المستمر  ح ـاتض ،السكانية  لمدينة الميلية خصائصال خالل دراستنا ألهم  من

ـ ـزة المشتركة في جميع مدن الجزائرية ، و هذا راجـفي النمو السكاني هو المي ى ـع بالتأكيد إل

وقد وصل عدد سكان مدينة الـميلـية سنة  .سن المستمر في األوضاع الصحية و االجتماعيةـالتح

  .نسمة 11469م إلى قـرابة 2008

ـ ـوصل م2008ة ـة سنـميلية الـي مدينـة فـة السكانيـافـالكثفـ ـ ـت إل رابة ـى ق

ـ ـزت فـها و تركـة لـى نسبـأقصـهكتار ك/نسمة) 170.6  129.9( ـ ـي مرك ة ـز المدين

ـ  ة،ـخدماتي ة،ـإداري(تخدم المواطن ما يحتويه من تجهيزات و مرافق ـل ـ ـصحي  ارية،ـة ،تج

  .)الخ...ةـثقافي ة،ـتعليمي

 منـذ االسـتقالل  ز المدينـة  ـي تميـفية التد المميزات الديمغراـي أحـفهالهجرة أمـا 

فـي   األفضل  و التـزال كانتالتي ق ــرافـات و المـالخدمن ـث عـالبح هاـاب منـألسب

  .تدهور الحياة في الريفع ـممدينة و تزامنـها ال
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:تمهيد  

ـ على وء ـط الضـوف نسلـة سـذه الدراسـفي ه ـ ـالتحلي ـ ـل االقتص ة ـادي و البني

ـ ـه  علـن خاللـاول مـو سنتنلمدينة الميلية ة ـالتحتي ـ ـى التركي ـ ـب االقتص ان ـادي للسك

ـ ـب القطاعـن حسـع المشتغليـة توزيـة و كيفيـمدينالب ـ ة، ـات االقتصادي ـ ـوذل ن ـك لتبيي

ها ـن وعالقاتـان المحلييـرف السكـن طـة مـات الممارسـبين النشاطودة ـة الموجـالقـالع

  .ع المجال الحضريـم
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  :التركيب االقتصادي للسكان

يعتمد إلى مجتمع في حياته على عمل مجموعة من السكان تتحمل مسؤولية إعالة الجزء األكبر من 

مؤشرات الهامة للحكم على تطور المدينة بمفهـوم  المجتمع و دراسة التركيب االقتصادي تعد من ال

  .اقتصادي أو تقهقر مكانتها من خالل الدور المهم في توجيه الهجرات الوافدة أو المغادرة منها

التركيب االقتصادي هو ناتج لظروف البيئة الحضرية في المدينة ،و يبرز مدى التوازن بين النمـو  

لتطرق إليه من خالل دراسـة معـدالت الشـغل و النشـاط     السكاني و النمو االقتصادي لذا سيتم ا

االقتصادي و اإلعالة و ما يتصل بذلك من سكان قادرين على العمل و آخرون يشتغلون فعـال ثـم   

  .توزيع العمالة على القطاعات االقتصادية بالمدينة

:الداخلون في سن العمل -السكان النشطون  .1  

 2008نسـمة سـنة    30409بالمدينة، و يبلغ تعدادها ) 64سنة حتى سن  15(تمثل الفئة النشطة  

، إذ 1998من إجمالي سكان المدينة، و قد تطورت نسبيا مقارنـة بسـنة   %  65.82مشكلين بذلك 

من إجمالي سكان المدينة ،وبلغت الزيادة المطلقـة  %  57.1نسمة و هذا بنسبة  26022كانت تمثل 

ذه الفئـة  ــسنويا ، ه/نسمة 439ادة ــأي بزي سنوات 10نسمة خالل  4387في حجم هذه الفئة 

  :ن تقسيمها إلىــيمك

سنة ،وتتكون من األفراد القادرين ) 65 - 15(تدخل  ضمن الفئة العمرية : القوة غير العاملة .1.1

 حيث تشمل ربات البيوت،المرضى و المعـاقين  لكنهم غير راغبين فيه، على العمل و المؤهلين له،

من إجمالي سكان %  4.19 أي ما يعادل نسمة 1937إلى  م2008عدادهم سنة وقد وصل ت، والطلبة

  . من إجمالي السكان الداخلين في سن العمل%  6.4المدينة،و تستحوذ هذه الفئة على 

األفراد القـادرين علـى العمـل، و الـذين     " تعرف هذه الفئة بأنها تتكون من  :القوة العاملة .2.1

بعد أن كانوا يعملون فيما سبق ثم انقطعوا عنه، و هـذا إلـى جانـب     يعملون، وكذا العاطلين عنه

  ".األفراد الذين لم تسبق لهم العمل، و الباحثين عنه و لم يجدوه

 م2008من إجمالي سكان مدينة الميلية سنة %  61.63نسمة أي بنسبة  28472بلغ تعداد هذه الفئة 

     :            و يمكننا تقسيم هذه الفئة إلى قسمين
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تمثل هذه الفئة السكان المشتغلين فعال، و قد بلغ حجـم هـذه الفئـة       :السكان العاملين فعال .3.1

ل ــي تمثــو ه ، م2008من إجمالي سكان المدينة لسنة %  48.79نسمة، بما يعادل  22540

من إجمالي حجم فئة السكان النشطين و الداخلين في سن العمل، و تعرف هـذه الفئـة   %  74.12

التـي بلـغ    م1998بالقوة المنتجة كونها الوحيدة المعيلة لبقية أفراد المجتمع، و عندما نقارنها بسنة 

 1632سنوات ،بمعدل  10نسمة خالل  16316نسمة أي أن هذه الفئة عرفت زيادة  6224تعدادها 

ـ  /شـخص  466سنويا،و هو معدل كبير مقارنة بزيادة السكان لنفس الفترة /مشتغال ن سـنويا،و يمك

تفسير سرعة التطور في نسبة المشتغلين إلى عدة عوامل منها،عودة االستقرار األمنـي بالمنطقـة   

والتصريح الحقيقي  ألغلبية المستجوبين نظرا لتطور الوعي القومي فيما يخص الهدف مـن وراء  

أنجز عنهـا  استغالل هذه النتائج،و العمل الثاني هو التطور المستمر للسياسة االقتصادية للبالد و ما 

من فتح مناصب شغل في إطار تشغيل الشباب و عقود ما قبل التشغيل و تدعيمهم بقروض مالية و 

  .توفير اإلمكانيات الالزمة للعمل

 5932هم السكان القادرون على العمل و ينتمون للفئة النشطة، و لقد بلغ تعـدادهم   :البطالون. 4.1

من إجمالي القوة %  20.83لي سكان المدينة ،و من إجما%  12.84، أي بنسبة م2008سنة  نسمة

بطال و هو يوافـق   2567سنوات بـحجم   10العاملة،و لقد ارتفعت  البطالة بمدينة الميلية خالل 

سنويا،و هي انعكاس واضح لتطور األوضاع  االقتصادية و االجتماعية و األمنية  /بطال 257معدل 

  .بالمدينة و كذا في جميع أرجاء الوطن

   :لتطور العددي لحجم القوى العاملة ا.2

الذي يوضح التطور العددي لحجم القوة العمالة في مدينة الميلية بـين  ) 07(من خالل الجدول رقم 

،و الذي نلمس من خالل معطياته التزايد المستمر في كال التعدادين مـن   م2008و  م1998فترتي 

  .االقتصادي الخام أو الصافي القوة العاملة و المشتغلين فعال و كذا معدل النشاط
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:م)2008 -1998( تطور التركيبة االقتصادية لسكان مدينة الميلية للفترة) 07(الجدول رقم   

 

 المتغيرات

 

 السنة

عدد 

 السكان

الداخلون 

في القوى 

 العاملة

القوة 

 العاملة

المشتغلون 

 فعال

 معدل النشاط

)%( االقتصادي   

نسبة 

 التشغيل

)%(  
 الصافي الخام

1998 45733 26022 9589 6224 56.89 13.61 23.92 

2008 46199 30409 28472 22540 65.82 48.78 74.12 

.)م2008(ومديرية التخطيط و التهيئة العمرانية  ،)1998(الديوان الوطني لإلحصاء :  المصدر    

عدد المشـتغلين فعـال    حيث بلغ ،%  13.61فقد وصل معدل النشاط االقتصادي الصافي 

إذا فمعدل النشاط االقتصادي  ، م1998و ذلك سنة  %23.92و بلغت نسبة التشغيل  عامال، 6224

و هذا نتيجة الحالة االقتصادية و االجتماعية و األمنية التـي   م2008الصافي ضعيف مقارنة بسنة 

مشتغال و كان بالمقابـل   16316ا المدينة خالل هذه الفترة ،فعدد المشتغلين زاد بفارق ــمرت به

وصـلت   ،و نسبة السكان المشـتغلين %  48.78ارتفاع في معدل النشاط االقتصادي الصافي بـ 

من إجمالي سكان المدينة،و يعود هذا االرتفاع إلى تحسن ظـروف المعيشـة   % 74.12ة ـرابـق

   .ة المنتهجة في خالل هذه العشريةبتوفر مناصب العمل بسبب السياسة التنموي
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  :الـبـطـالـة .1.2

تمثل البطالة  للفرد،فبالنسبة  المجتمع،تنطوي البطالة على مشاكل كبيرة لكل من الفرد و  قد

مفقودا ، أما بالنسبة للمجتمع ،فان البطالة يمكن أن تؤدي إلى االنخفاض في اإلنتاج العام و دخال 

  .معفي بعض الحاالت تؤدي إلى اإلجرام أو أي سلوك ضار بالمجت

  :    م)2008-1977(تطور نسبة البطالة في مدينة الميلية  - ) 08(الجدول رقم 

  .)ONS(الديوان الوطني لإلحصاء +)DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر    

الذي يبين لنا ) 08(و تصفحنا لمعطيات الجدول رقم ) 03(من خالل مالحظتنا للشكل رقم 

انه لدينا نوع من  م2008و  م1977تطور نسبة البطالة في مدينة الميلية خالل الفترة الممتدة بين 

المقابل عدد ـفع بــبين عدد السكان و عدد البطالين، حيث كلما زاد عدد السكان ارت التوازن

سنوات  10بطال خالل  638كان فارق الزيادة في عدد البطالين هو  م1987سنة  ؛ ونــالبطالي

 400هو  م)1991 -1987(سنويا في حين كان فارق الزيادة خالل الفترتين /بطال 64ما يعادل  أي

زت ــسنويا و نسب البطالة تمي/بطال 100سنوات و قدرت هذه الزيادة بـ  04بطال خالل 

 %12.8و استمر تزايد نسبة البطالة لتصل ، %5.99و بين  %5.31التقارب حيث تراوحت بين ـب

بطال  2567سنوات  10حيث بلغ فارق الزيادة خالل  م2008من إجمالي سكان مدينة الميلية لسنة 

  .سنويا/طالب 258يعادل حجم  ما أي

 

 

)%( نسبة البطالة عدد البطالين عدد السكان السنوات  

1977 13392 637 4.76 

1987 24027 1275 5.31 

1991 27919 1675 5.99 

1998 39620 3365 8.45 

2008 46199 5932 12.8 
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  )م2008( المخطط العام للتركيب االقتصادي للسكان: مدينة الميلية) 02(مخطط رقم 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 إجمالي سكان المدينة

%) 100(نسمة  46199  

 الداخلون في سن العمل

%) 65.82(نسمة  30409  

 الخارجون عن سن العمل

%)34.18( نسمة 15790  

 القوى العاملة

%)61.63( نسمة 28472  

 القوى غير العاملة

%) 4.19( نسمة 1937  

 البطالون

%)12.84( نسمة 5932  

 العاملون فعال

%)48.79( نسمة 22540  

سنة )14- 0(صغار السن   

%) 29.65(نسمة  13699  

 آبار السن

أآثرفسنة  65  

%) 4.53(نسمة  2091  
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:العمالة و اإلعالة .2.2    

غلين ،الذي يبين تطور عدد السكان مقارنة بعدد السكان المشت) 09(من خالل معطيات الجدول رقم 

،حيث نميز وجود مرحلتين مـر  م)2008 -1977(فعال مع عدد البطالين خالل الفترة الممتدة بين 

إذ بلـغ    م)2008-1991(و الفترة م )1991- 1977(بهما تطور عدد المشتغلين فعال ،في الفترة 

سـنويا ،فـي   /عامل 53أي حوالي  210سنوات  04فارق النقصان في عدد المشتغلين فعال خالل 

سنويا و ارتفعت نسـبة  /بطال  100بطال أي  400قابل نسجل ارتفاع في عدد البطالين بمقدار الم

  .1991سنة  % 6.22إلى  1987سنة  % 4.89اإلعالة من 

 م2008حتى وصلت سنة %  17.92إلى قرابة  م1998بينما ارتفعت نسبة المشتغلين فعال منذ سنة 

و ارتفاع هذا  المعـدل   % 4.58بـ  1998سنة مقابل انخفاض في معدل اإلعالة ل % 56.82إلى 

. نسمة يعانون البطالة 5932و يتوافق ذلك بارتفاع عدد البطالين إلى  2008سنة  % 34.18ليصل 

 .)04(رقم شكل انظر ال

:م)2008- 1977(تطور نسبة المشتغلين و اإلعالة في مدينة الميلية ) 09(الجدول رقم   

  .)2008(لتخطيط و التهيئة العمرانيةمديرية ا )+98،91،87،77(وان الوطني لإلحصاء الدي: المصدر

 

 

عامـل    
   

 السنة

 عدد

نالسكا   

عدد المشتغلين 

 فعال

 عدد 

 البطالين

نسبة المشتغلين 

(%) فعال   

 معدل

(%)اإلعالة   

1977 13392 1775 637 13.25 6.54 

1987 24027 4073 1275 16.95 4.89 

1991 27919 3863 1675 13.83 6.22 

1998 34730 6224 3365 17.92 4.58 

2008 46199 30409 5932 65.82 34.18 
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    :توزيع المشتغلين فعال حسب القطاعات االقتصادية. 3

فعال على مستوى المدينة عبر مختلف فـروع النشـاط االقتصـادي و    إن تصنيف فئة المشتغلين ' 

األشغال العمومية ، الخـدمات العامـة ، و معرفـة    الفالحة ، الصناعة ، البناء و :قطاعاته الكبرى

جانب الوظيفة السائدة  إلىديناميكية و حركية هذه الفئة برصد تطوراتها من زيادة و نقصانها ؛ هذا 

   'بالمدينة و تصنيفها على ضوئها هو ما يعرف بالتطور الوظيفي ألي مدينة ما 

    ):I( الفالحةقطاع  .1.3

 ،)10(و من نتائج الجدول رقـم  ) ية المواشي، الغابات و الصيد البحريالزراعة، ترب(التي تضم و

من المجموع الكلي %  11.2يتبين لنا أن أدنى نسبة لعدد العاملين سجل في هذا القطاع ذلك بنسبة 

  .نسمة  2511لعدد العاملين بمدينة الميلية ،و هذا ما يعادل 

لى تقلص الراضي الزراعية و الغابية و تحويلها و يعود هذا االنخفاض مقارنة بالقطاعين اآلخرين إ

  .  لفائدة التعمير

   ):II(الصناعة قطاع  .2.3

و يتشكل من نشاطين هما البناء و األشغال العمومية و الصناعات الحرفية، المناجم و الطاقة، حيث 

ن من المجموع الكلي لعـدد العـاملي  %  35.1نسمة و ذلك بنسبة  7897يشغل هذا الصنف حوالي 

  .م2008بمدينة الميلية لتعداد عام 

     ):III( الخدماتقطاع . 3.3

ـ ـه قطاع يضم باقـان ـ ـي النشاطات االقتصادية من النق ارة ،و مختلـف الخـدمات   ـل و التج

ة ،التعليمية و اإلدارية،ولقد سيطر هذا القطاع على أكبر حصة من العمال في مدينة الميلية ـالصحي

 .)05(رقم  شكلانظر ال ،نسمة 12099بما يعادل  الكلي، أيمن المجموع %  53.7بنسبة 
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:يمثل توزيـع العاملين فعال حسب القطاعات االقتصادية) 10(الجدول رقم   

%النسبة المؤوية  عدد العاملين القطاع االقتصادي  

)I( الفالحة  2511 11.2 

)II( الصناعة  7897 35.1 

)III( الخدمات  12099 53.7 

 100 22540 المجموع

معالجة)+ م2008(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر  
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:خالصة  

  :مـن خـالل تحليلنـا للخصائـص االقتصاديـة لمدينـة الميليـة اتضـح لنـا مايلـي 

في تدهور ،و هذا من خالل االعتماد على عدة مؤشرات كارتفاع معدل االقتصادية للمدينة  التركيبة

من إجمـالي   % 48.79 فعالنسبة المشتغلين  تغـفي حين بل،م 2008سنة % 12.8ى ـلبطالة إلا

ـ ذا ـكل ه% 34.18ة وصل ـمعدل اإلعال .القوة العاملة ـ ل حـانعكاس واض االسـتقرار   ودة ـع

ر مناصب العمل بسبب السياسة التنموية ـروف المعيشة بتوفـى تحسن ظـو إل ،األمني بالمنطقة 

  .ةل هذه العشريالمنتهجة خال

الثالثـة، نالحـظ سـيادة قطـاع      ين فعال حسب القطاعات االقتصاديةتوزيع المشتغلا يخص ـميف

و تقهقر نشاطي الفالحة و الصناعة ،رغم االهتمام الواضح للسـلطات المحليـة    % 53.7الخدمات 

  ). الرةــالمنطقة الصناعية ب(ة في السنوات األخيرة ـاع الصناعـبقط
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   :ولخالصة الفصل األ

 
   :،و الذي تم في ثالثة مباحث ،مـايـلـيج من خالل تحليل عناصر الفصل األول ـنستنت

نا لمعرفة  مدى  العالقـة  التـي   ـدراسة توصلـخالل الدراسة  الطبيعية  والبشرية  لمنطقة  ال 

دات الطبوغرافيـة  ا  في اإلمكانيات بين الوحـرف تفاوتـط الذي يعـذا الوسـبهالمواطن  ربطـت

  .المشكلة له 

  .ذي ينتمي إلى إقليم القبائل الصغرىـة جيجل الـم واليـن إقليـة ،ضمـة الميليـة مدينـأهمي 

موقعـها الجغرافي االستراتيجي و المهـم بـاعتبارها نقطة ربـط بين اإلقليــم السـاحلي و    

  .ي للواليـةـاإلقليـم الداخل

ي تضاهي مركز الوالية، بحيث يمكنها من احتالل مركز لمقر والئي، أهميتها الديمغرافية و الت 

  .رغم تميزها بالهجرة المستمرة و التي تعد سببا في ارتفاع الكثافة السكانية بالمدينة

ه التركيب ـة و تناولنا من خاللـة التحتيـادي و البنيـا تطرقنا إلى التحليل االقتصـكم 

ات ـن حسب القطاعـع المشتغليـان بمدينة الميلية و كيفية توزيـادي للسكـاالقتص

ي الصناعـة ـة بالقطـاع الثاني المتمثل فـام السلطات المحليـد اهتمـإذ نج.ةـاالقتصادي

في  ادة قطاع الخدماتـل سيـا نسجـل هذا فإننـن ورغم كـ،لك) المنطقة الصناعية بالرة(

 .ة الميليةـمدين
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  :الثانيالفصل  مقدمة

الدراسات التـي تتنـاول عمليـات التعميـر      يف ساساألشك أن العنصر البشري يشكّل ال

درتها على توفير أفضل وقوالتسيير الحضري وما يتصل بالدور الحاسم لإلدارة المحلية ونمط أدائها 

كانية والتطور سادات الماً ونوعاً مع وتيرة الزيك الخدمات والمرافق العمومية التي ينبغي أن تتطور

بدءاً بالمسكن الالئق في حي سكني الئق ومندمج تتـوفر  ، السريع للمجتمع، وتنوع وتزايد احتياجاته

به الحدود الدنيا من الخدمات األساسية كالمدرسة والمركز الصحي والملعب البلـدي ودار الثقافـة   

ي على البنية التحتية كالطرق نحي السكة المختلفة، كما يتوفر الريومكان التسلية حسب الشرائح العم

وشبكة المواصالت لتسهيل ربطه باألحياء السكنية األخرى في البلدية التي تتكون مـن مجموعـة   

تأمين وصول العاملين مـن  و األحياء والبلدية مع البلديات األخرى التي تكون في مجموعها المدينة،

وجامعـاتهم، وعامـة السـكان لقضـاء      ممدارسه م، والتالميذ والطلبة إلىلهالسكان إلى أماكن عم

لحهم في ظل شروط انتقال ميسرة وغير مكلفة جهداً وزمناً وماالً، أي ضمان أفضل احاجياتهم ومص

عالوة على ما ينبغي توفره من المرافق العامة كاإلنـارة  ، )Habitat - travail(مل ع -عالقة سكن 

سهاب في ذكر الخـدمات والمرافـق التـي    لنفايات المنزلية وغيرها، دون اإلا ومياه الشرب وجمع

  .أصبحت معروفة لدى مصالح البلديات واإلدارة المحلية

سنتناول في هذا الفصل تحليل واقع النسيج العمراني لمدينة الميلية و حركيتها المجالية و ذلك علـى  

،ثـم جـاء    مدينة الميليةل خصائص العمرانيةالثالثة مراحل ،بحيث قمنا في المبحث األول بدراسة 

، و ختمنا هـذا الفصـل بدراسـة     مدينةلل الحضريةاألرض المبحث الثاني إلبراز أهم استخدامات 

  .حركية المجال الحضري لمدينة الميلية
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  :تمهيد

يعرف المسكن بأنه المقر الذي يلجا إليه اإلنسان ليقضي فيه جزءا معتبرا من يومه ،و السـكينة أو  

االستقرار شروط ضرورية لإلنسان من اجل تجديد نشاطه ،و بالتالي القدرة على مجابهـة أعبـاء   

و تطور ليصير الحياة و لما كان المسكن ضرورة حتمية ،فقد عرفه اإلنسان القديم في شكل مغارة ،

  . مسكنا فخما في أيامنا هذه ،و لذا يبقى هذا التعريف نسبيا

منذ بداية نشأتها عـام    مراحل النمو العمراني لمدينة الميليةو في هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة 

ـ     إلى يومنـا هذا و كيفية توزيع   م1860 ات ـالكثافة السكانية فـي مدينـة الميليـة عبـر القطاع

،كما سنقوم بتحليل البنيـة القاعديـة   و مميزاتهاالموجودة بالمدينة نماط السكنية و أهم األ ،العمرانية

شـبكة  و  شبكة الصرف الصـحي  ،شبكة التزود بالمياه الصالحة للشرب للمدينة من شبكة الطرق،

،بهدف معرفة درجة تجهيز مدينة الميلية بالمنشآت و التجهيزات القاعديـة  الكهرباء والغاز والهاتف

  .مدينة حضرية يالمهمة لقيام و تطور أ
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  :لمدينة الميليةالعمراني  التطور.1

م،و طرأت عليها تغيرات مرتبطة بالعامل 1861منذ تؤسسها عام  عمرانينمو الميلية شهدت مدينة 

 التاريخي حيث يعود إليه الفضل في نشأة المدينة كما أن بروز أحياء متراصـة البنايـات بسـبب   

اإلستراتيجية االستعمارية في مراقبة األهالي و مرتبطة أيضا بعامل طبيعـي  أدى إلـى ظهـور    

توسعات طبوغرافية و امتداد عمراني حول المرتفعات المحلية الذي أدى إلى انتشار المباني السكنية 

الـذي  في مساحات كبيرة باإلضافة إلى تفضيل السكان للمساكن الفردية ذات الحدائق و هو الشيء 

جعل االستهالك في هذا المجال واسع، أما العامل االقتصادي المتمثل في ارتفاع عوائد المهـاجرين  

من السكان بعد انخفاض قيمة العملة الوطنية نتج عنه تحول حديث القتصاد البالد بمساهمة عمليـة  

م وتنظيمهـا  1962عد االستثمار التي  استغلتها الدولة في إنجاز مشاريعها االجتماعية واالقتصادية ب

  . بقوانين، وعلى إثر هذا التوسع العمراني الجديد ظهرت أنماط جديدة من المباني واألحياء

هي الهيئة التي أغلب ما تكون عليها المدن الجزائرية التـي يعكـس الفتـرات    ) auréoles(الهاالت 

األولى التي قد تكون المدينة البارزة والسياسات المتنوعة وهذه النطاقات عامة ما تنشأ حولها النواة 

القديمة أو النواة اإلستراتيجية أو االثنين معا، وبعدها ضواحي أوروبية ثم الكالسـيكية ثـم أخيـرا    

أطراف المدينة الجديدة، وقد بادر البناء الفردي الحر الحديث أو البناء المخطط من طرف الدولة في 

  . خاصة لمراحل هذا التطور والعوامل المسببةاالنتشار، وهذا ما سنتطرق إليه مفصال في دراسة 

  : الميلية العمراني لمدينة التطور مراحل. 2

ظهرت النواة األولى للمدينة مع مشروع انجـاز   : م)1954-1860(العمراني  التطور بداية . 1.2

، م1861م  بقدوم األوروبيين للمدينة منذ 101 ـكنة العسكرية التي أقيمت على ارتفاع قدر بــالث

ات تنتشر حوله وخاصة مع ازدياد قدوم المعمرين بعد امتالكهم لألراضـي فسـلك   ــفبدأت البناي

مـدارس،  : رةـــالسهلة طبوغرافيا ومن أهم البنايات الظاه) شرق وشمال شرق(النمو اتجاهات 

كنائس، منشئات إدارية واقتصادية وفي شمال الثكنة مساحة خضراء وحيدة عبـارة عـن حديقـة،    

  . سنة/هـ0.6ت المدينة في النمو العمراني إذ ظهرت الكثير من األحياء السكنية بمعدل نمو واستمر

تزامنت مع الثورة التحريرية التـي   :م)1962-1954(العمراني في محتشدات التطورتركز  .2.2 

الثورة فبرزت أحياء فقيرة وتعد من اإلجراءات التي اتخذت لحـل   المدينة إلى محتشد لعزلحولت 

المدينـة بأسـالك شـائكة     إحاطةالميزة الخطيرة أال وهي م بعدها تأتي 1954المشاكل بعد  بعض

لمنع مغادرة السكان وعزل الثورة عن الشعب وقد ارتفع عدد مراكز المراقبة والثكنـات   ومكهربة
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العسكرية التي تحولت إلى مساكن بعد االستقالل، وقد توسع العمران في الجهة الغربية والجنوبيـة  

التي تفصل بين األحياء وتباعدها وكان التوسع أفقيا أرضيا بمعـدل نمـو    تلغربية وتميز بالفراغاا

  . سنة /هـ1.84سنوي 

طريقـة التوسـع   ال تختلف عن سابقتها فـي   :م)1966-1962(العمراني  التطورعشوائية  .3.2

عام للسكن والسـكان   سنوات بين تاريخ االستقالل وتاريخ أول تعداد 04وإنما تمتد على  العشوائية

في الجزائر ولم تستطع األحياء والمحتشدات تلبية حاجة السكان الذين حلوا محل المعمـرين بعـد   

أنشأت ) Citée de recasements(ةم حيث ظهرت أحياء قصديرية مؤقتة هي األحياء التجميعي1962

البروز كما اتجـه النمـو   في ظروف مزرية، كما بدأ البناء الحرفي في االنتشار والبناء الفردي في 

العمراني نحو جهات أخرى نتيجة لهذا النوع من البناءات، وبذلك توسعت المدينـة مـن مختلـف    

وهناك عامل يعرقل عملية التوسع هـو األراضـي الصـعبة    . الجهات بعد تشبع المحيط العمراني

تبلـغ نسـبة هـذه    رة مقارنة بالمساحة المبنية وــطبوغرافيا وهذا تفسير لشساعة المساحة الشاغ

وي للمجال ـمن مساحة المحيط العمراني ومنه فإن االستهالك السن %36.41المساحة الصعبة بـ  

  . سنة/هـ2.45بلغ  م)1966-1954(خالل مرحلة 

حلة أسرع مرحلة تطورا حيث شملت تعتبر هذه المر  :م)1983-1966(عمراني سريع  تطور.4.2

البنايات الفرديـة رغـم بعـض     والجنوبية إذا تضاعفت مختلف جهات المدينة خاصة الشرقية منها

المناطق ذات أحياء فوضوية تشمل على بنايات فردية حرة أقيمت على أراضي تابعة لالحتياطـات  

العقارية للبلدية آنذاك، أما الشمالي والشمالي الغربية توسعت األحياء بها أما البنايات فقد تمركـزت  

جد المساكن الفردية الحرة أي  األراضي السـهلة طبوغرافيـا   في المنحدرات وفي بعض المناطق ن

حيث شهدت بداية المرحلة انجاز مرافق اجتماعية هامة ثم الهياكل االقتصادية أما الشيء الذي يميز 

التهيئة العمرية للمدنية في هذه المرحلة هو انطالق العمل باألدوات القانونية الجديـدة فـي مجـال    

م، ودعمـت  1973التي بوشرت في التنفيذ منذ ) P.U.D(مخططات التعمير  التعمير والبناء فطهرت

مسكن لكن فائدتها  400بمخططات أخرى مهمة تستخدم في تلبية الحاجة في ميدان السكن ألكثر من 

لم تكن المرغوب فيها نتيجة عدم اسـتقرار االقتصـاد الـوطني بصـفة عامـة وظهـور اإلدارة       

لحل هذه المشاكل اتبعت الدولـة نمـط السـكن    . وق مواد البناءالبيروقراطية وخاصة عدم توفر س

  .سنة/هـ3.74وبهذا قدر االستهالك السنوي بـ ) العمارات(الجماعي 
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ظهرت أنماط جديد في التهيئة   :م)1994-1984(رهــالعمراني و تطوي تطوراستمرارية ال .5.2

وره ــي للمدينة في تطرانـالنسيج العم عـرفتهار أحدث مرحلة ـالعمرانية ولهذا تعتب

هي عبارة عن مناطق سكنية منتظمة في صورة ) Les lotissements(السكنية  ةـالتجزئها ــوأهم

سكنات فردية غالبا ما تعتمد على استصالح األراضي الصعبة طبوغرافيا  التي تتطلب تكلفة عالية، 

ل غزو اإلسمنت بذلك مشك دوهناك تجزئات أقيمت على األراضي الصالحة للزراعة فازدا

  .لألراضي الزراعية وفي هذه المرحلة استمر أيضا السكن الجماعي

وتمـت   ) Z.H.U.N(م ظهرت المنطقة السكنية الحضرية الجديـدة  12984في بداية المرحلة سنة 

شوارع مرفقة بالخـدمات   تميققة الجديدة وأالمساكن القصديرية وتم نقل سكانها إلى المنط ةـإزال

المرحلـة ذات   هذه تعتبر ،وة على العديد من المرافق بالمقارنة بالمراحل السابقةالحضرية ومتوفر

  .هـ  414.5محيط عمراني شامل لمساحات غابية إذا أن المساحة المبنية تقدر بـ 

تميزت هذه المرحلة بمواصلة  :م)2009-1995(مواصلة النمو العمراني و توسعه العشوائي.6.2 

السكنية حيث  للتجزئةسنة شهدت المدينة توسعا كبيرا  14ياء، وخالل التوسع العشوائي لبعض األح

أنجزت باقي البنايات على األراضي التي حولت من غابات إلى أراضي للبناء ثم بيعت وتم انجـاز  

ـ   ي للمدينـة  ـبنايات تحتوي على محالت للتجارة في الطوابق األرضية والمدخل الرئيسـي الحال

)Grand boulevard (قطعة أرضية  31م إلى الذي قس)Lots ( وأدى هذا إلى توفير مختلف المرافق

،و بلغت المساحة المبنية في المدينـة لسـنة   الالزمة لتلبية احتياجات السكان والتجهيزات الحضرية

  ).11(،أنظر الجدول رقم  .من مجموع مساحة المحيط العمراني%  70ما يعادل  م2008

  :سكنية لمدينة الميليةتطور الحظيرة ال -)11(الجدول رقم 

  معدل شغل المسكن  عدد السكان  عدد المساكن  السنوات

1966  1162  7642  6.6  

1977  1836  13392  7.3  

1987  3639  24027  6.6  

1998  6295  39620  6.3  

2008  8392  46199  5.5  

  .معالجة)+DPAT(التهيئة العمرانية مديرية التخطيط+)ONS(الديوان الوطني لإلحصاء: المصدر 
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  :التالية الحظاتالم) 11(رأ من خالل الجدول رقم ــــنستق    

  61.27سنة المعدل السنوي للمسـاكن   11مسكن أي خالل  674عدد المساكن :م)1966/1977( 

 523سـنة المعـدل السـنوي للسـكان      11نسمة أي خـالل   5750السكان و عدد .السنة/مسكن

  .مسكن/فرد) 7.29 – 6.57(المسكن تراوح بين إشغال معدل . السنة/نسمة

 180سـنة المعـدل السـنوي للمسـاكن      10مسكن أي خالل  1803المساكن  :م)1977/1987( 

 1063سـنة المعـدل السـنوي للسـكان      10نسـمة أي خـالل   ) 10635( نالسنة، السكا/مسكن

  .مسكن/فرد) 7.29 – 6.60(المسكن يتراوح بين إشغال معدل . السنة/نسمة

 241.45سنة المعـدل السـنوي للمسـاكن    11مسكن أي خالل  2656المساكن :م)1987/1998( 

 . السنة/نسمة 1417سنة المعدل السنوي للسكان  11نسمة أي خالل  15593السكان ،السنة /مسكن

  .مسكن/فرد) 6.60 – 6.29(ل المسكن يتراوح بين اشغإمعدل 

 210كن سـنة المعـدل السـنوي للمسـا     10مسكن أي خالل  2097المساكن :م)1998/2008( 

. السـنة /نسمة 658سنة المعدل السنوي للسكان  10نسمة أي خالل ) 6579(السكان  ،السنة/مسكن

  .مسكن/فرد) 6.26 – 5.50(المسكن يتراوح بين إشغال معدل 

سنة، عدد المساكن يزداد خالل كل مرحلـة و  خالل كل مرحلة و كل  السكان يزدادعدد نستنتج أن 

) 7.29 – 5.5(شغل المسكن يتراوح بـين   لنتين متتاليتين، ومعدحجم الزيادة بين كل س، كل سنة

  .مسكن/فرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1966 1977 1987 1998 2008

الشكل رقم (06)-  تطور معدل إشغال المسكن في مدينة الميلية 
(2008-1966)م

6.6
7.3

6.6

5.5
6.3

سنوات



  النمو العمراني و خصائصه: لميلية مدينة ا                                                  ث األول          الفصل الثاني ــ المبح

 
68

  



  النمو العمراني و خصائصه: لميلية مدينة ا                                                  ث األول          الفصل الثاني ــ المبح

 
69

  :الكثافة السكانية في مدينة الميلية عبر القطاعات العمرانيةتوزيع .3

  :م2008توزيع عدد المساكن عبر القطاعات العمرانية لمدينة الميلية سنة  -)12(جدول رقم 

  .معالجة+ )ONS(الديوان الوطني لإلحصاء : المصدر                                          

بكثافـة   هذه الفئة تتميز  :هكتار/مسكن) 30.04 - 28.98( بكثافة سكنية عاليةالفئة األولى  .1.3

هكتـار   50.25الذي تبلغ مساحته ) 05(القطاع رقم  يمثله ةالمدين تضم مركز  ،ة عالية حيثسكني

 مسكن 1463 بلغ عدد السكنات المبنية فيه ومن مجموع المساحة الكلية للمدينة، %  6.2أي بنسبة 

 جانب المركزبالذي يتواجد ) 07(كذلك القطاع العمراني رقم  وهـ، /مسكن 29.11و هذا ما يعادل 

 علىهـ /مسكن 30.04بـمقدار  بالمدينة ة سكنيأكبر كثافة على الجهة الجنوبية الغربية أين بلغت 

ينتمي إلى هذه الفئـة   و، من مجموع المساحة الكلية للمدينة%  8.28هكتار أي بنسبة  67مساحة 

المسـاكن   الذي يتواجد في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة و وصل عدد) 01(القطاع العمراني رقم 

من مجموع مساكن مدينة الميلية،و بلغت الكثافة السكنية فـي هـذا   %  14.5 يأ،مسكن 1217به 

  .هـ/مسكن  28.98القطاع 

تتميز هذه الفئة بتواجدها ضمن أحياء سكنية قديمة النشأة و أخرى شعبية، النشاط التجاري مزدهـرة  

  .المدينة وتتوفر بها مختلف المرافق و التجهيزات كونها تمثل مركز

  رقم القطاع
  ثافة السكانيةتوزيع الك  المساحة

  هـ/مسكن   )%(النسبة   العدد  )%(النسبة   هـ

01  42  5.18  1217  14.5  28.98  

02  162.75  20.1  384  4.57  2.36  

03  115  14.2  856  10.2  7.44  

04  108.25  13.36  1238  14.75  11.44  

05  50.25  6.2  1463  17.46  29.11  

06  98.25  12.13  252  03  2.56  

07  67  8.28  2013  23.98  30.04  

08  166.47  20.55  969  11.54  5.82  

  10.36  100  8392  100  809.97  المجموع
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تشهد هذه الفئـة كثافـة    :هكتار/مسكن) 11.44 - 5.82( كثافة سكنية متوسطةالفئة الثانية  .2.3

) 04(هـ و ذلك في القطاع رقـم  /مسكن  11.44سكنية متوسطة ،بحيث يقدر أعلى قيمة للكثافة بها 

شـغل مسـاحة   ي و، أي مركـز المدينـة  ) 05(الذي يقع في الجهة الشمالية الغربية مجاورا القطاع 

) 03(القطاع رقم  ه، يليمن المجموع الكلي لمساحة المدينة%  13.36هكتار أي بما يعادل  108.25

الذي يتواجد في الجهة الشمالية الشرقية و هو قرب أيضا من مركز المدينة حيث بلغ عدد المسـاكن  

درت الكثافة السكنية من مجموع المساكن المبنية في مدينة الميلية،و ق%  10.2مسكن أي بنسبة  856

مـن مجمـوع   %  14.2هكتار أي بما تعـادل   115هـ ،هذا على مساحة قدرها /مسكن  7.44به 

الذي يقع جنـوب مركـز   ) 08(المساحة الكلية للمدينة،و تضم هذه الفئة كذلك القطاع العمراني رقم 

مدينة في حين بلـغ  من المساحة اإلجمالية لل%  20.55هكتار و ذلك بنسبة  166.47المدينة بمساحة 

لقد بلغـت   ومن المجموع الكلي للمساكن، %  11.54مسكن أي بـ  969عدد المساكن المتواجدة به 

  . هـ/مسكن 5.82نسبة الكثافة السكنية في هذه القطاع مقدار 

إن ارتفاع عدد المساكن في هذه القطاعات العمرانية و توافقها مع مركز المدينة راجع إلـى انتشـار   

  .  لجماعي بها وجودها على أرضية سهلة طبوغرافيا باالنحدار ضعيفالبناء ا

تعرف هـذه الفئـة كثافـة      :هكتار/مسكن) 2.56 - 2.36( كثافة سكنية ضعيفةالفئة الثالثة  .3.3

،األول في )06(و القطاع العمراني رقم ) 02(سكنية ضعيفة،حيث تضم كل من القطاع العمراني رقم 

تبلـغ المسـاحة    ، في الجهة الشرقية و كالهما يتواجدان في منطقة متضرسة الجهة الشمالية و الثاني

در عدد ـق وللمدينة، من المساحة الكلية ) % 20.1 – 12.13(أي بنسبة ) 162.75 – 98.25(بين 

من مجموع ) % 4.57 –03( عادلـن أي ما يـمسك)  384 - 252(ي ــما حوالــالمساكن به

ن القطاعين تراوحـت بـين   ـة في هذيـة السكنيـالميلية ،و الكثافة ـودة بمدينـن الموجـالمساك

  .   هـ/مسكن) 2.56 – 2.36(
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  :توزيع المساكن حسب الحالة اإلنشائية. 4

المستعملة في البنـاء و   د، المواعمر المسكن أهمهاللمسكن عدة عوامل  اإلنشائيةيتحكم في الحالة  

و عمومـا تصـنف الحالـة    .صدعات و التشققات على مستوى الجدران و السـقف حاالت الت أيضا

  .الرديئة و، ة، المتوسطالحسنة:ثالث تصنيفات هي )03( إلىللمسكن  اإلنشائية

 2008و من خالل الدراسة التي قام بها المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لمدينة الميليـة سـنة   

  :تحصلنا على النتائج التالية

  :توزيع عدد المساكن حسب حالتها اإلنشائية): 13(جدول رقم 

  .معالجة+  م2008المخطط التوجيهي التهيئة و التعمير الميلية لسنة : المصدر                     

  

  المجموع  رديئة  متوسطة  حسنة  ة اإلنشائية للمسكنالحال

  853  229  57  567  العدد

  100  26.85  6.68  66.47  (%)النسبة 

 ن فـرديسك

 سكن أوروبـي

 يـسكن جماع

  ة الميليةتمثيل أنماط السكن في مدين -)03(الصورة رقم 

 األنماط السكنية الذي يتواجد وسط المدينة و يضم أغلب) 05(أخوذة من القطاع العمراني ــم
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  :مسكن في وضعية حسنة. 1.4

هي المساكن الحديثـة النشـأة و   

ة في جميع أنحاء المدينة ـوزعم

ـ  بالخصوص عندو   و، هاـأطراف

ـ  الحضـرة   لىـهي مسيطرة ع

 567اـغ عددهـحيث بل السكنية

 % 66.47مسكن أي ما يعـادل  

ـــلي    ـــوع الك ــن مـجم م

  .للمسـاكـن

  ).   04(انظر الصورة رقم  

                             

  

  

  

الشكل رقم (07)- توزيع عدد المساآن حسب الحالة اإلنشائية
 في مدينة الميلية لسنة 2008 م

229

567

57

حسنة متوسطة ة  رديئ

 مسكن في وضعية حسنة -)04(الصورة رقم 
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  :مسكن في وضعية متوسط. 2.4

  تكون حالة المساكن متوسطة و 

  ناحية االنجاز و اإلنشاء،بسيطة من 

  تنتشر في جميع القطاعات العمرانية 

   57ددها بـ ـعدر ـقللمدينة، 

  % 6.68ة ـبـن أي بنسـمسك

  من إجمالي الحظيرة السكنية لمدينة 

  ).   05(انظر الصورة رقم . الميلية

  

  

  

  

  

                     :مسكن في وضعية رديئة. 3.4

  تعد نسبة المساكن الرديئة في مدينة 

  الية حيث تحتل المرتبةـالميلية ع

  ،  الثانية بعد المساكن الحسنة اإلنشاء 

  يعادل امسكن، م 229غ ـبل اددهـفع

  من مجموع المساكن في%  26.85 

  ).   06(انظر الصورة رقم  .المدينة 

                                       

                                                                           

  

  

    

 مسكن في وضعية رديئة -)06(الصورة رقم 

 متوسطة مسكن في وضعية -)05(الصورة رقم 
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  :أنماط السكنية و مميزاتهاتوزيع  .5

يكتسب النمط السكني أهمية كبيرة في الدراسة العمرانية و يعكس ذوق المجتمع في تجسيد الحضارة 

يعتبر مؤشرا هاما يعكس الوضع االقتصادي في الماضي و الحاضر و نميز األنمـاط   وه، المادية ل

  :التالية

ليست متجانسة ال من  أنهافان المساكن تختلف من حيث المظهر الخارجي أي  :من حيث الشكل

  .كذلك الحال بالنسبة للسقف و شكله الخارجي والبناء، حيث الشكل الهندسي و ال من حيث مادة 

تختلف من حيث التقسيمات الداخلية فهنالك مسكن يتكون  أيضافان المساكن  :حيث المضمونمن 

أن الغرف في حد ذاتها تختلف من حيث  او مسكن آخر يتكون من عدة غرف، كممن غرفة واحدة 

  .الحجم من مسكن آلخر

  :الجماعي الشكل الحضري. 1.5

كون من ـارات التي تتـي العمــه

 10 إلىق قد تصل وابـمجموعة من الط

سكانها في  كر، يشترـأكث أوطوابق 

مدخل واحد و في مجال خارجي واحد 

مساكنها متجانسة من حيث  أنكما 

 فإنهامن حيث الحجم  إالالتقسيم الداخلي 

  .تختلف في عدد الغرف

  ).07(انظر الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

الشكل الحضري الجماعي  -)07(الصورة رقم 
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  :النمط األوروبي. 2.5

د ارتبط هذا النمط باالستيطان ـق 

يدت مجموعة ـحيث ش األول وروبياأل

الخارجية  بأشكالهاز ـمن المساكن تتمي

المزخرفة و جدرانها السميكة و سقفها 

كما تحتوي  األحمرالمغطاة بالقرميد 

و في معظم  األبوابعلى مجموعة من 

  أربعة أوتتكون من طابقين  األحيان

  طوابق كما تتميز تقسيماتها الداخلية  

  ).08(الصورة رقم انظر  .باتساع غرفها

  

  

  :الفيالت )التخصيص(الشكل الحضري الفردي الحديث. 3.5

نن ـفـتـهي المساكن الفخمة التي ي 

في أشكالها الخارجية و هي البناءون 

غالبا ماتحيط بها منطقة خضراء أو 

حديقة و قد تسكنها أسرة واحدة أو 

مجموعة من األسر تنتمي إلى عائلة 

واحدة و هو أفخم نمط عرفته المدينة و 

قد ارتبط هذا النمط بالطبقة 

االرستقراطية من المحتلين األوائل و قد 

  .استمر هذا النمط بنفس المنوال

  ).09(الصورة رقم  انظر

  

  

  

 نمط السكن األوروبي – )08(الصورة رقم 

 )الفيالت(نمط سكن متطور  – )09(الصورة رقم 
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  :الفردي الشكل الحضري. 4.5

عبارة عن مساكن فردية تجمع بين 

الطابع القديم و الحديث من حيث 

سقفها عبارة عن  ،الشكل الخارجي

   .كلفتها بسيطةضالة و ت

  ).10(انظر الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  :نمط المحتشدات. 5.5

شكالها الخارجية و تقسيماتها الداخلية و قد و هي عبارة عن بيوت متواضعة جدا تتفق كلها في أ

ارتبط اسمها ظروف تاريخية معينة،ففي 

السنوات األخيرة من الحرب التحريرية 

لجأ االستعمار إلى فرض سياسة األمر 

الواقع على السكان حيث لجأ إلى حشد 

السكان في محتشدات بنيت خصيصا لهذا 

الغرض و ذلك بهدف العزلة عليهم،و عدم 

المساعدات للمقاتلين ،و هذه المساكن تقديم 

ال تعدو أن تكون أكثر من مالجئ ألنها 

  تفتقر إلى ابسط الشروط 

  ).11(انظر الصورة رقم . الضرورية للمسكن

  

  

نمط السكن الفردي  )10(الصورة رقم 

 نمط سكن المحتشدات  )11(الصورة رقم 
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  :التقليدي الشكل الحضري الفردي. 6.5 

إلـى الفتـرة                  يعود تاريخ نشأته بالمدينة

ــه   ــتم تشــييد جدران            االســتعمارية و ي

  .سقفه عبارة عن قرميد والطين، من 

  ).12(انظر الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  :رة و المشغولةــلمساكن الشاغا.7.5

  :توزيع المساكن الشاغرة و المشغولة -) 14(الجدول رقم 

  العدد                                

  المجال
  )مسكن(العدد 

  (%) النسبة

  المدينة

  83.16  6979  المسكونة

  15.86  1331  الشاغرة

  0.98  82  األكواخ

  100  8392  المجموع العام

  البلدية

  72.06  11298  المسكونة

  27.38  4293  الشاغرة

  0.56  88  األكواخ

  100  15679  المجموع العام

  .معالجة)+DPAT(مديرية التخطيط التهيئة العمرانية :المصدر                                   

نمط السكن تقليدي  – )12(الصورة رقم 



  النمو العمراني و خصائصه: لميلية مدينة ا                                                  ث األول          الفصل الثاني ــ المبح

 
79

أن التوزيع العام للمساكن الشاغرة و المشغولة بمدينة الميلية و بلديـة  ) 14(ظ الجدول رقمـحالـن

متجانس من حيث توزيع نسبة كل نوع من المساكن،أي بمعنى آخر عدد المساكن المسـكونة   الميلية

في ،من مجموع الكلي للمساكن بمدينة الميلية % 83.16مسكن ما يعادل نسبة  6979في المدينة بلغ 

من مجموع الكلي للمسـاكن  %  72.06مسكن أي بنسبة  11298حين كان عددها في البلدية قرابة 

، % 15.86يعـادل   مسكن أي ما 1331بالبلدية،أما المساكن الشاغرة فلقد وصل عددها في المدينة 

مـن  %  27.38ي مسـكن أ  4293من مجموع الكلي للمساكن بالمدينة بينما عددها في البلدية هو 

مسـكن مـا    82بلدية الميلية، بينما بلغ عدد األكواخ في مدينة الميلية حوالي وع الكلي لمساكن مجم

مسكن و هذا  88من مجموع الكلي للمساكن ،أما في البلدية فقد وصل عدد األكواخ %  0.98يعادل

  .من مجموع الكلي للمساكن بالبلدية%  0.56بنسبة 

ج وجود تقارب نسب المساكن المسكونة فـي  من أرقام نستنت قراءتهسبق  الل ماـن خـم

للمسـاكن   ةعلى الترتيب نفـس الشـيء بالنسـب   ) % 72.06ـ   83.16(كل من المدينة و البلدية 

بوضوح هذا التقارب و التجانس بـين   ـانيبين،  )09-08(رقم شكلينالالشاغرة و كذلك األكواخ و 

في مدينـة الميليـة   كن اسمخطيط في توزيع الهذا يبرز لنا طريقة التسيير و الت والمدينة و البلدية، 

      .على الخصوص و كل المدن الجزائرية على العموم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  0

5000

10000

15000
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  :البنية التحتية و المنشآت العمرانية بمدينة الميلية.6

  :الطرق.1.6

الطريق خط يصح حين يتوقف و ينقطع نقطة هي المدينة بيما أن المدينة نقطة حين تتعدد و تتصل 

و مع ذلك ) Vidal de la blache(خطا هو الطريق و قد نبالغ في ذلك أحيانا كما ينبه البالش تصبح 

ـ : "ورةـة المشهـب المقولـو صاحـفه  Les routes ont fait les(رق صـنعت المـدن   ـإن الط

villes.(من قبل وجد راتزل )Ratzel( ، أن المدن مرتبطة ارتباطا حيويا بالطريق،كما قيل إن المدن

انظـر  . ت إال عقدا في شكات الطرق ،فان الطرق ببساطة هي الشرايين التي تغـذيها بالحيـاة  ليس

   .)15(الخريطة رقم 

  :يمثل توزيع شبكة الطرق في مدينة الميلية) 15(جدول رقم 

 أنواع الطرق
الطرق 

 الوطنية

الطرق 

 الوالئية

الطرق 

البلدية 

الطرق البلدية 

 غير مصنفة
  المسالك

  المجموع

 )كلم(

 125 0 31 18.5 40.9 34.6 )كلم( معبدة

 29.2 04 04 12 9.2 0 )كلم( غير معبدة

 154.2 04 35 30.5 50.1 34.6 )كلم( المجموع

  2009مديرية األشغال العمومية لبلدية الميلية :المصدر 

،و الطـرق  الطرق الوطنية :أن مدينة الميلية لديها جميع أنواع الطرق) 15(نستنتج من الجدول رقم 

 34.6الوالئية،و الطرق البلدية و المسالك،بحيث أن طول الطرق الوطنية التي تمر على المدينة بلغ

،في حين الطول اإلجمالي لطرق البلدية كم  50.1كم و كلها معبدة،بينما الطرق الوالئية بلغ طولها 

ـ  تتواجد بعض المسالك الفرعية  اكم، كم 65.5المصنفة و غير مصنفة حوالي  ها ـفي المدينـة لكن

   .غير معبدة

  :الوطنيةالطرق .1.1.6

كلم وجميعها معبدة ،و همـا الطريـق    34.6يقطع هذا النوع من الطرق مدينة الميلية على مسافة 

،و كلـم  18،فاألول يقطع مدينة الميلية على مسـافة  )27(و الطريق الوطني رقم ) 43(الوطني رقم

لوالية جيجل و والية سكيكدة ،لدى فهو مـن الطـرق التـي    تتخذ منه المدينة نقطة ربط بين مقر ا

تعرف حركة مرورية كثيفة و ذلك نظرا لمروره وسط ا لمدينة ،يعتبر القسم الـرابط بـين مدينـة    

  .قسنطينة -الميلية-السريع جيجل جيجل و الميلية جزء من الطريق
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،يربط هذا الطريق مدينة ينةكلم داخل المد 12الذي يمتد على طول ) 27(بينما الطريق الوطني رقم 

كلم ،كما يعتبـر طريـق    90الميلية بمدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري و ذلك على مسافة 

قسنطينة ،و يمر في الجهة الغربية من المدينـة بجانـب أرضـية المنطقـة      -الميلية-سريع جيجل

تخفيـف  اعية ،كما ساهم في حيث كان من المنشآت القاعدية المرافقة للمنطقة الصنالصناعية بالرة ،

  .الضغط على المدينة و حسن ربطها و اتصالها بكل من مدينة جيجل و مدينة قسنطينة

  :الطرق الوالئية.2.1.6

  :المقياس التي يجب التي يجب أن تتوفر في طرق المواصالت لتصنيف على أنها والئية هي إن  

  .بط مقر دائرتيينسيارة وتر 200تتحمل حركة مرور يومية متوسطية تفوق  - 

  . تكتسي أهمية اقتصادية وسياحية داخل الوالية - 

بحالة سيئة وخاصـة الجـزء   ويتميز  )39(رقم  يمثل هدا الصنف في المدينة في الطريق الوالئي 

العابر للتجمع الثانوي تانفدور رغم انه عرف عملية استصالح حديثة، وساعد على ذلك التدهور هو 

) 132(رقم هو الطريق الوالئي  آخركما يوجد طريق والئي . لمادة الكاولين مرور الشحنات الناقلة

  . الذي يعرف هو أيضا حالة تدهور جزء منه

المؤدية إلى مدينة الميلية يتضح لنـا مـن   وبخصوص حركة المرور في الطرق الوالئية والوطنية  

افة عالية، لهذا يجب إيجـاد  المرور يتخلل وسط المدينة بكثكثافة  في حركة  هأن )04(رقم المخطط 

ليخفـف  حل سريع للمشكلة ومن األحسن استعمال تقنية االنحراف قبل الوصول إلى مركز المدينة 

  .الضغط على وسط المدينة

تحتضن شبكة الطرق وسائط نقل مختلفة تسمح بنقل األشخاص والبضائع بين مدينة الميلية والمـدن  

ي من وإلى المدينة وسائط نقل يتبع جـزء منهـا القطـاع    تؤمن عملية النقل الخارج. المجاورة لها

أما النصيب األكبر فهو للقطاع الخاص وبذلك تكون هناك مؤسسات نقل خاصة تساهم بشـكل  العام،

فعال في النقل الجماعي للمسافرين خاصة وأنها تمكنت من حل مشكل النقل إلى عاصـمة الشـرق   

التنقل في حل مشكلة  األجرة الذي ساعد هو أيضا الجزائري قسنطينة وهناك نقل بواسطة سيارات 

  .إلى والية قسنطينة

بالسكك الحديدية الوحيد غير قادر على تحقيق مهمته وهذا راجع لبعـد المدينـة و    لر النقــويعتب

  . ارتفاع سعر التذكرة وطول المسافة بواسطتها
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  اتجاه حركة المرور على الطرق المؤدية إلى مدينة الميلية - )04(رقم  مخطط
 

 قسنطينة

 سكيكدة

 جيجل

 القل

 43الطريق الوطني                                 27الوطني الطريق  

 

 مدينة

 الميلية

 39الطريق الوالئي 

 43الطريق الوطني 
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  :)A.E.P(حة للشربشبكة التزود بالمياه الصال.7

    :مصادر التموين. 1.7

االستعمار اعتمدت مدينة الميلية على مياه بعض الينابيع ،و بعد االستقالل ضـلت مياههـا   في عهد 

م على سماط الـوادي  1972بئر سنة  أولمن طرف بعض السكان ،و قد تم بناء  إالبدون استغالل 

ـ /لتر 75بناء ثاني بئر بطاقة ضخ  تم م1980و بعد سنة  ا،ـث/لتر 50الكبير بطاقة ضخ  علـى   اث

    .نفس السماط

    :طاقة التخزين و عملية التوزيع. 2.7

أصـبحت   1995م كانت مدينة الميلية تتوفر على خزان واحد و لكـن بعـد سـنة    1984قبل سنة 

  :يخزانات و المتمثلة فيما يل) 04(وزع على أربعةــتت

 43علـى الطريـق الـوطني     نة يقع شمال حي الخناقيعتبر أقدم خزان في المدي: خزان سفليال -

وإعادة جلب وتوزيع المياه من جهة، : وهو يؤدي بحكم موقعه وظيفتين هما) 05(بالقطاع العمراني 

  .ضخها نحو الخزان العلوي من جهة ثانية

 .مجاور لسابقه يساهم بشكل كبير في تزويد أجزاء عديدة من المدينة بالمياه: الخزان ثاني -

يزود بالمياه مناطق عديدة من  )02(يقع قرب حي بين لجبالة بالقطاع العمراني : لخزان العلويا -

 . درجة انه يزود مشتى لمبعادش شمال المدينة خارج المحيط العمراني إلىالمدينة 

بمياه ) 01(يزود المنطقة السكنية الجديدة بحي المريجة الممثل بالقطاع العمراني : الخزان الرابع -

  .شربال

، وهـذه  ³م 7100خزانات جديدة سترفع من طاقة تخزين الماء بالمدينة لتبلـغ   05وتوجد    

الخزانات حققت تطورا كبيرا في االنجاز حيث تمكنت من توزيع المياه الصـالحة للشـرب علـى    

، وأخـرى المدينة بكامل قطاعاتها العمرانية لكنها تعرف تباينا كبيرا وال تتم بشكل عادل بين جهـة  

جملة عوامل منها انخفاض مستوى الخزانات الذي حرم بعـض األجـزاء مـن    قد ساهم في ذلك و

المدينة من التزويد بالماء وكذلك فتح وغلق الصمامات بطريقة التخدم جميع السكان بـنفس القـدر   

حسب تقدير مصلحة %  30باإلضافة إلى ارتفاع نسبة الضياع على مستوى الشبكة حيث تزيد عن 

  .حة الجزائرية للمياه للمدينةالري و مصل
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   :استهالك المياه. 3.7

من خالل خزانات المياه التابعة لمؤسسة تسيير و توزيع المياه ،و تمون معظم أجـزاء المدينـة،و    

يستحوذ االستخدام السكني على النصيب األكبر منها على غرار االستخدام الصناعي الـذي يعتمـد   

معدل الفرد لالستهالك بمدينة الميلية هو اقـل   أنكل هذا نجد و من  األوديةعلى تنقيب خاص من 

نستنتج أن مدينة تعاني من عجز في كميـة الميـاه الموجهـة    .من المعدل المعمول به في الجزائر 

  .لالستعمال السكني و يمكن أن تكون قد أوشكت على تغطية هذا العجز
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  :شبكة الصرف الصحي.8

في بعض األجزاء و مشـترك فـي   ) Séparatif(مزودة بنظام صرف صحي مفصول ية مدينة الميل

يـاه المقـدرة   توجد ثالث قنوات للصرف الصحي رئيسية تعمل على تصـريف الم .أجزاء أخرى 

  . م و قد وسعت إلى مناطق أخرى1984من المدينة سنة %  60ي ــبحوال

في بعض الجهات بواسطة مجاري مائيـة  أما تصريف مياه األمطار يتم من خالل شبكة قديمة أما 

على حواف الطريق،بالنسبة للتجزئات السكنية تتم العمليتين بواسـطة قنـوات ذات نظـام موحـد     

عن طريق مجـاري   األمطارو في المنطقة السكنية الجديدة يتم تصريف جزء من مياه  .)مشترك(

  .مشتركة أرضيةو جزء آخر عن طريق قنوات تحت  أرضيةفوق 

فان مدينة الميليـة حاليـا تعتمـد فـي     ) 17(يوضحه مخطط الشبكة من الخريطة رقم  او حسب م

كـذلك   األوديـة المستعملة على الشعاب و الشبكة التي تصب في  أو األمطار سواءتصريف المياه 

يجب تغطيتها بكاملها من اجل حماية السكان من الروائح الكريهة و كذا خطر اختالطها مـع ميـاه   

بأمراض ناتجة عن هذا التصريف  صابةإل أكثرمعرضة القطاعات العمرانية بعض  هناكالشرب،و 

 أنم عندما انتشرت حمى التيفويد بحي منقوش ،لهذا يجب 1984العشوائي المضر ،كما حدث سنة 

و تغطية هذه الشعاب للحصول على مساحات إضافية للبناء و التعمير،و يشكل  إصالحتكتمل عملية 

قا أمام انجاز شبكة مياه الشرب و على غرارها تفتقر المدينة إلى مخطط مسبق البناء الفوضوي عائ

       . لشبكة الصرف الصحي
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  :شبكة الكهرباء والغاز والهاتف.9

   :شبكة الغاز الطبيعي.1.9

استفاد ة والية جيجل من الغاز الطبيعي الذي كان بناء على أن مدينة الطاهير سوف تستقبل مركب  

. م1987ديد والصلب الذي ألغي بعد اإلعالن عن إنشاء المنطقة الحرة االقتصادية في أفريل عام الح

بعد شـق   إالم، ولم يحدث ذلك 1991بعض مدن الوالية سنة  إلىد تم توصيل الغاز الطبيعي ـوق

كلـم، ويعـود   120الذي يمتد على مسافة ) الميلية ، جيجل" (رمضان جمال"أنبوب الغاز الطبيعي 

  . طاهيربأشواط قرب الوجود المركز الكهروحراري  إلىفضل ال

م هو تاريخ بداية استعمال الغاز الطبيعي عن طريق الشبكة 1993الثالث عشر من ديسمبر من عام 

في مدينة الميلية التي كان سكانها يعتمدون على قارورات الغاز، وأصبحت هذه الشبكة تشمل معظم 

. ال تبلغها فال تزال تعاني األمرين ندرة القارورات وارتفاع أسعارها أجزاء المدينة أما الجهات التي

منها المصنوعة من الحديـد  : وتتميز شبكة الغاز الطبيعي بالميلية بوجود ثالثة أصناف من األنابيب

ملم واألخيرة تتكون 150ملم، والثانية مصنوعة من الحديد الصلب ذات قطر 200ذات قطر  الصلب

وأهم القطاعات المـزودة بالغـاز   . التي تعتبر أطول األنابيب )Polyéthylène(لين من مادة البوليتي

فهـي  ) 06(و)08(كل من القطـاع   ا، أم )07،05،02،01: (هي القطاعات العمرانية التاليةكاملة 

تعاني من مشاكل ترجع بالدرجة األولى إلى البناء الفوضوي بها الذي يعيـق مـد شـبكة الغـاز     

وقليلة العدد ال تسمح بتوصيل أنابيـب الغـاز    المباني المتفرقة البعيدة عن الطرقالطبيعي، كما أن 

ت فـي  الوطنية للمحروقا ، ورغم مساهمة الشركة)03(ألسباب اقتصادية كما هو الحال في القطاع 

إال  أبعد منطقة في المدينة الذي يتطلب إمكانيات مالية باهضـة  إلىمد وتوسيع شبكة الغاز الطبيعي 

  . ك غير كاف في ظل التوجه الحالي للبالدأن ذل

  :شبكة الكهرباء. 2.9

  ، كيلوفولط 60واسطة خط للضغط العالي فرق كمونهم الحصول على الكهرباء بمدينة الميلية بـيت

  .  ينطلق من مدينة عين سمارة بوالية قسنطينة حتى المدينةّ أين يتفرع إلى خطين

مستقبال  ويوزع التيار الكهربـائي لالسـتعمال    أكثر وأخطوط ) 05(تطورت هذه الشبكة بانجاز  

 أرضـية فـوق   أسالك بطريقتين ؛ األحياءوتتم عملية التوصيل عبر ،  ىرخالمنزلي  وللمنشات األ

فعالة وطويلة  ألنها األفضلوهي  أرضيةتحت  بأسالك أخرى تنقلو،وهي السائدة  األعمدةبواسطة 

لكن يصعب اكتشاف مكان حـدوث  ، ضرارهأو كهرباءال ارـأخطادي ـي تسمح بتفـوه ، دـاألم
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ـ ـذه الطريقة ،وتبلـهبتي تتميز ال األحياءض ـاك بعـوهن،الخلل  ة وصـول الكهربـاء   ـغ نسب

   %. 92بالمدينة 

  :شبكة الهاتف. 3.9

القطاع العمرانـي رقـم    األحياءعظم بها مختلف اإلدارات والبنوك مع م يتركز في المناطق التي 

الخيـرة عرفـة شـبكة     اآلونةتتوفر في معظم أرجاء المدينة خاصة العمارات وفي كما أنها ،)07(

ذات االتصال  األجهزةالهاتف تراجعا ملحوظا في نسبة استعمالها لذي السكان الذين فضلوا استعمال 

  ).الهاتف النقال(الالسلكي
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   :خالصة

هذا المبحث أمكن التوصل إلى وضع عدة  من خالل تحليل العديد من العناصر العمرانية في

  :استنتاجات مهمة فيما يخص الخصائص العمرانية لمدينة الميلية في النقاط التالية

 هكتار/مسكن) 28.9830.04(  في مدينة الميلية عبر القطاعات العمرانية األكبر الكثافة السكانية 

ـ مسـكن  2097مدينة ما يقـارب  السكنية بال الحظيرةكما تمثل .و هي متركزة وسط المدينة  ا، منه

  .مساكن شاغرة 83.16%

ـ  أمـا فيما يخص معدالت إشغـال المسكن الصافية ،فقـد سجل   ن بـين  ـمعدل إشـغال المسك

  مسكن/فرد) 5.506.26(

نمط السكن بهذه المدينة يعتبر مؤشرا يعكس ذوق المجتمع في بلورة حضارته المادية و عاكسـا   

نميز أربعة أنماط مختلفة من المساكن راجع للميزة  حيث.اضيه و حاضرهلوضعه االقتصادي في م

  .األساسية لبنية مجتمع مدينة الميلية

  .الخدمات العامةتوزيع  في وسوءنقص  نجد اكم العمرانية،و العشوائي وتردي الحالة ـالنم 

شكل تدريجي على فهي موزعة ب البنية التحتية و المنشآت العمرانية بمدينة الميليةفيما يخص  

 .تنظيم مجالي وفق تركزات السكان و المباني السكنيةالقطاعات العمرانية للمدينة بحيث نجد 

  .م توفر هذه الشبكات في كل أرجاء المدينةــرغ
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  عبر القطاعات العمرانية                 

 
  تمهيد

  االستخدامات السكنية.1
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  :دـتمهي 

  

 تـأت الحضرية في داخل المدينة كما بحثتها النظريات السابقة لـم   األرضاستعماالت  إن

الشكل و البنية النهائية للمناطق الحضرية  إلنتاج تضافرتهنالك عوامل متعددة  إنمابشكل عفوي و 

   .مصلحة العامةالتي تتعلق ال لاالجتماعية، العوام لالعوامل االقتصادية، العوام:و من هذه العوامل

 األرضكثيرة تتعلق بالمصلحة العامة و تؤثر في تركيب المدينة و تنظيم اسـتعماالت  عوامل  هناك

 أجزاءالمجتمع و سهولة التنقل و الحركة في  أفرادالصحة العامة و سالمة :العواملومن هذه  .فيها

الحضـرية بموجـب    األرضو في اغلب الدول تنظم استعماالت .مظهرهاالمدينة و الحرص على 

خاصة لضمان السالمة العامة لسكان و مؤسسات المدينة مثل تنظيم كثافة السـكان   أنظمةقوانين و 

غير المالئمـة مـن الناحيـة     األراضيعمار إالمدينة المختلفة ووضع قيود خاصة لمنع  أحياءفي 

مشتركة في تشـكيل  هذه العوامل و غيرها تعمل  إن.معينة أخطارااستثمارها يجلب  أن أوالطبيعية 

  .النهائي الستعماالت األرض داخل المدن و المناطق الحضريةالترتيب 
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  :االستخدامات السكنية.1

ف ـدن العالم بالمقارنة مع ماتحتله الوظائـتشغل الوظيفة السكنية أكبر مساحة في معظمة م

لسكن أو االستخدام المهني ،يلعب األخرى ،و هناك استخدامات مختلفة في هذه المباني كالموجهة ل

الجانب التاريخي دوره في تحديد و اختيار كيفية انجازها ،كما تختلف مناطق تواجد المسكن 

  .باختالف ساكنيها

حيث كان عدد  ، 2008بناية و ذلك سنة  5832مسكنا مركزة في  8392تتوفر مدينة الميلية على  

  : ع أصنافها كاآلتيمسكنا ،تتوز 6357يقارب  م1998المساكن سنة 

   )مساكن تقليدية،مساكن مؤقتة و رديئة ،مساكن جماعية ،مساكن فردية (

من مجموع المساكن المسكونة في %  61.77مسكنا أي بنسبة  6979 مسكونةالمساكن عدد ال -

  .من مجموع المساكن المسكونة في الوالية%  12.60البلدية ،و 

 من مجموع المساكن الشاغرة في البلدية،%  31بنسبة أي  مسكن 1331المساكن الشاغرة عدد  -

  .من مجموع المساكن الشاغرة في الوالية % 10.04و

من مجموع األكواخ  في %  93.18بنسبة كوخ أي  82 في المدينة يصل إلى كواخعدد األ -

  .من مجموع األكواخ في الوالية % 11.3 البلدية و

  :االستخدامات التعليمية.2

تتكفل بربع السكان الجزائريين ،و قد كونت مباشرة جل موظفي التأطير و المهارة  المدرسة اليوم

  .في جميع قطاعات النشاط االقتصادي الوطني

في المنظومة التربوية مستقبل االقتصاد و من شروط بقائها و استمرارها تحقيق المردودية  إن

آثارها "و " نتائجها المادية" إلىالستناد ماال نهاية با إلىعليها  أوالمطلوبة ،و لن يدوم الحكم لها 

  .وحدها" التكثيرية

فالمدرسة تنتج المستقبل و هي فعال الدرجة الديمقراطية الوحيدة من الناحية الموضوعية ألنها تتيح 

لجميع األطفال إمكانيات فعلية لتنمية قدراتها الذهنية إال أن هذه المنظومة التربوية الوطنية األصيلة 

مع سياسة الجمود و مقاومة التجديد و ال مع االقتصاد فيما يجب أن نخضعها له من ال تنسجم 

  .  ضروب التكليف و التالؤم
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له من تأثير على حياة المجتمع كما انه يعتبر   يعتبر هذا النوع من التجهيزات ذو أهمية بالغة لما

د العمود الفقري لنجاح مشاريع احد المعايير البارزة للتميز بين المجتمعات فكريا و حضاريا كما يع

  :مراحل أساسية 03،يشمل نظام التعليم في مدينة الميلية على .التنمية في كل بلد

  سنوات 03التعليم الثانوي  ت ،سنوا 04التعليم المتوسط  ، سنوات 05التعليم االبتدائي 

  :يمثل حالة التعليم في مدينة الميلية - )16(رقم  جدولال

  المجموع  الثانوي  المتوسط  االبتدائي  المستوى التعليمي

  المؤسسات
  24  03  08  13  العدد

  100  12.5  33.3  54.2  )%( النسبة

  األقسام
  387  82  142  163  عدد

  100  21.1  36.7  42.2  )%( النسبة

  األساتذة
  680  183  250  247  العدد

  100  26.9  36.8  36.32  )%(النسبة 

  التالميذ
  13357  3214  5203  4940  العدد

  100  24  39  37  )%(النسبة 

  .معالجة+  م2008مديرية التربية لوالية جيجل :المصدر                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المؤسسات نالحظ العدد اإلجمالي لألقسام الموجودة في ) 16(من خالل استقرائنا للجدول رقم 

يث تستحوذ مؤسسات الطور األول و الثاني على قسم ،ح 387التعليمية لمدينة الميلية وصل حوالي

الشكل رقم (10)- مدينة الميلية:توزيع عدد األقسام لسنة (2008)م
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من المجموع العام لألقسام،ينما تضم مؤسسات الطور الثالث قرابة  % 42.2قسم و ذلك بنسبة  163

قسم في مؤسسات  82حين يوجد  يمن المجموع العام لألقسام، ف %36.7قسم أي ما يعادل  142

  .   لمجموع العام لألقسام من ا % 21.1التعليم الثانوي و هذا ما يعادل نسبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العدد اإلجمالي األساتذة المؤطرين للتالميذ  في المؤسسات التعليمية لمدينة الميلية أن ،أيضانالحظ و 

و ذلك بنسبة  مؤطر أستاذ  250أستاذ،حيث تستحوذ مؤسسات الطور الثالث على  680وصل قرابة 

أستاذ  247م مؤسسات الطور األول و الثاني قرابةمن المجموع العام لألساتذة ،ينما تض % 36.8

 183يوجد في مؤسسات التعليم الثانوي ومن المجموع العام لألساتذة،  % 36.32أي ما يعادل 

  .   من المجموع العام لألساتذة % 26.9 أستاذ و هذا ما يعادل نسبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الشكل رقم (11)- مدينة الميلية: توزيع عدد األساتذة
(2008م)
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الشكل رقم (12)- مدينة الميلية:توزيع عدد المؤسسات التعليمية 
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عليمية الموجودة في مدينة الميلية نالحظ عدد  المؤسسات الت )16(للجدول رقم  من نفس أستقرن و

و تعليمية مؤسسة  13مؤسسة،حيث يستحوذ مستوى الطور األول و الثاني على  24وصل حوالي 

من المجموع الكلي للمؤسسات التعليمية الموجودة بالمدينة،ينما يضم مستوى  % 54.2ذلك بنسبة 

للمؤسسات ن المجموع العام م % 33.3أي ما يعادل  ات تعليميةمؤسس 08الطور الثالث قرابة 

مؤسسات تعليمية في مستوى التعليم الثانوي و هذا ما يعادل نسبة  03حين يوجد  ي، فالتعليمية

  .   من المجموع الكلي للمؤسسات التعليمية الموجودة بالمدينة  % 12.5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي مدينة الميلية تسجيل يبين لنا الوضعية العامة للتعليم ف الذي) 16(يوضح لنا الجدول رقم كذلك 

تلميذ  5203،حيث سجل حوالي )2009- 2008(تلميذ مسجلين في الموسم الدراسي  13357قرابة 

من المجموع الكلي للتالميذ المسجلين  % 39يدرسون في المستوى المتوسط و ذلك بما يعادل نسبة 

بتدائي و ذلك بما تلميذ يدرسون في المستوى اال 4940،في حين سجل قرابة )2009- 2008(لموسم 

،بينما وصل عدد )2009- 2008(من المجموع الكلي للتالميذ المسجلين لموسم  % 37يعادل 

الثانوي أي تلميذ يدرسون في المستوى  3214التالميذ الملتحقين بالدراسة في المستوى الثانوي 

  .)2009- 2008(من المجموع الكلي للتالميذ المسجلين لموسم  % 24بنسبة 

  

  

 

الشكل رقم (13)- مدينة الميلية: توزيع عدد التالميذ على األطوار 
التعليمية   الثالثة لموسم (2008-2009)م
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  :في مدينة الميلية معدل إشغال القسم و معدل التأطيريمثل ) 17(دول رقم الج

  المجموع  ويـالثان  المتوسط  االبتدائي  المستوى التعليمي

  105  39  36  30  )حجرة/تلميذ(معدل إشغال القسم 

  58  17  21  20  )أستاذ/تلميذ(معدل التأطير 

  .معالجة +)2009-2008(،موسممديرية التربية لوالية جيجل :المصدر

نالحظ أن معدل إشغال القسم في مستوى التعليم  )18(،و المخطط رقم من الجدول أعاله

 تلميذ 4940تم تسجيل ) 2009- 2008(،حيث أنه خالل الموسم )حجرة/تلميذ( 30االبتدائي بلغ 

من المجموع العام لألقسام في  % 42.2أي ما يعادل نسبة   مقس 163يزاولون دراستهم في 

ابتدائية في مدينة الميلية ،و نميز مما سبق أن هذا المعدل  13مع العلم انه توجد الثالثة، األطوار

حجرة و ذلك حسب شبكة /تلميذ 46ينخفض عن المعدل الوطني إلشغال القسم الذي قدر بــ  

  .التجهيز الوطنية

م أستاذ ،إذ سجل خالل الموس/تلميذ 20أما في ما يخص معدل التأطير فنجده يقدر بـ 

من المجموع الكلي لألساتذة في مدينة  % 36.3معلم ما يعادل  247ما يقارب ) 2008-2009(

  .الميلية

 36أن معدل إشغال القسم في مستوى التعليم المتوسط بلغ )17(نستقرأ كذلك من الجدول رقم 

من  %39أي  تلميذ 5203 حوالي )2009- 2008(،حيث تم تسجيل خالل الموسم )حجرة/تلميذ(

ثماني مؤسسات تربوية تابعة للتعليم ) 08(يزاولون دراستهم في ع تالميذ مدينة الميلية أين مجمو

من المجموع العام لألقسام في األطوار  %36.7أي ما يعادل نسبة   مقس 142 المتوسط،،و يملكون

ضا الثالثة ،و نميز مما سبق أن هذا المعدل ينخفض عن المعدل الوطني إلشغال القسم الذي قدر أي

  .حجرة حسب شبكة التجهيز الوطنية/تلميذ 46بــ  

أستاذ ،إذ سجل خالل الموسم /تلميذ 21ينما بلغ معدل التأطير للمستوى المتوسط  قيمة  

من المجموع الكلي لألساتذة في  %36.8هذا ما يعادل نسبة  أستاذ250حوالي ) 2009- 2008(

  .مدينة الميلية

 39معدل إشغال القسم في مستوى التعليم الثانوي بلغ أن ،)17( نميز من خالل الجدول رقم

من  %24أي بنسبة  تلميذ 3214تم تسجيل ) 2009- 2008(،حيث أنه خالل الموسم )حجرة/تلميذ(

من  %21.1أي ما يعادل نسبة  مقس 82مجموع تالميذ مدينة الميلية يداومون دراستهم بــ 
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مؤسسات للتعليم الثانوي و ) 03(لعلم انه توجد المجموع العام لألقسام في األطوار الثالثة،مع ا

التقني  بمدينة الميلية ،و مما سبق نستنتج معدل إشغال القسم للمستوى الثانوي بالمدينة مرتفع 

  .حجرة حسب شبكة التجهيز الوطنية/تلميذ 34مقارنة بالمعدل الوطني إلشغال القسم الذي قدر بــ 

- 2008(أستاذ ،إذ سجل خالل الموسم /تلميذ 17در بــ أما في ما يخص معدل التأطير فنجده يق

من المجموع الكلي لألساتذة في مدينة  % 26.9ما يعادل نسبة  أستاذ 183ما يقارب ) 2009

  .الميلية

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إلىنستنتج مما سبق أن مستوى التعليم الثانوي يعاني من ضغط في عدد التالميذ المتوجهين 

مرتفع و عدد معدل إشغال القسم في هذا المستوى  أنة للمدينة بحيث نجد  مؤسسات التربوية التابع

األساتذة المؤطرين أيضا يعاني النقص و ذلك بسبب قلة المؤسسات التعليمية الموجهة للمستوى 

  . الثانوي

   ):التعليم االبتدائي(األول و الثاني  ينالطور.1.2

قسم و يشتغل  163مؤسسة ابتدائية تضم حوالي  13 إن التعليم االبتدائي في مدينة الميلية مجهز بـ

تلميذ،و لقد بلغ معدل إشغال  4940معلم يدرسون حوالي  247في هذا المستوى التعليمي ما يقارب 

  .معلم/تلميذ 20حجرة،و معدل التأطير /تلميذ  30القسم في الطور األول و الثاني 

الشكل رقم (14)- مدينة الميلية:توزيع معدل إشغال القسم لألطوار 
التعليمية (2008)م
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بمدينة ) 2009- 2008(ائي لموسم الذي يبين حالة التعليم االبتد) 18(ومن الجدول رقم 

" حجلة علي " الميلية ،بحيث يبرز لدينا أعلى قيمة لمعدل إشغال القسم سجل في المؤسسة التربوية 

معلم،و بذلك  31تلميذ،في حين تشغل  762قسم و تحتوي على  22حجرة،التي تضم /تلميذ 34بـ 

بالمدينة أخفض ) 2009-  2008( معلم ،في حين سجل لنفس الموسم/تلميذ 24وصل معدل التأطير 

حجرة،ذلك ألنها /تلميذ 04بمعدل  " الدالية الجديدة " قيمة لمعدل إشغال القسم في المؤسسة التربوية  

 06ابتدائية جديدة و أنشأت لتخفيف الضغط على المؤسسات التربوية المجاورة لها بحيث تضم 

 07هذا فان معدل التأطير بالمؤسسة هو تلميذ و ب 28معلمين و بمجموع تالميذ بلغ  04أقسام و 

  .معلم/تلميذ

  :في مدينة الميلية) الطور األول و الثاني(وضعية التعليم االبتدائي  ) 18(رقم  جدولال

 .)2009- 2008(موسم،التربية لوالية جيجلمديرية  :المصدر                                      

  المؤسسة
  عدد 

  التالميذ

  عدد 

  األقسام

  عدد 

  المعلمين

معدل إشغال 

  )ح/ت(القسم 

  معدل التأطير

  )معلم/تلميذ(

  22  33  32  21  691  الزهرة مريمش

  20  31  26  17  533  قـليل السعيد

  19  29  22  14  410  كحال محمد

  12  31  15  06  188  قوطاس عبد الرحمن

  13  22  10  06  132  خالف رابح

  23  33  23  16  529  هروس محمد

  21  33  30  19  629  بوشريط احمد

  24  34  31  22  762  حجلة علي

  21  29  18  13  381  عيمر برهوشة

  20  29  17  12  350  هواين محمد

  07  04  04  06  28  الدالية الجديدة

  12  22  09  05  111  عبد الوهاب إبراهيم

  19  32  10  06  196  كيروان الزواوي

  20  30  247  163  4940  المجموع
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    :)التعليم المتوسط(الطور الثالث .2.2

قسم  142 قرابةتضم  متوسطة اتمؤسس ثماني) 08(في مدينة الميلية مجهز بـ  المتوسطإن التعليم 

 سجلتلميذ،و لقد  5203س يدرأستاذ يقومون بت 250 حواليو يشتغل في هذا المستوى التعليمي 

  .أستاذ/تلميذ 21معدل التأطير  بلغحجرة،و/تلميذ 36  الثالثمعدل إشغال القسم في الطور 

) 2009-  2008(لموسم  لمتوسطالذي يبين حالة التعليم ا) 19(لجدول رقم خالل مالحظتنا لومن 

" لحمر محمد العربي " بمدينة الميلية ، أعلى قيمة لمعدل إشغال القسم سجل في المؤسسة التربوية 

هذا ،و بأستاذ 24 تلميذ،في حين تشغل 984قسم و تحتوي على  24حجرة،التي تضم /تلميذ 41بـ

،في حين سجل أخفض قيمة لمعدل إشغال القسم في المؤسسة  أستاذ/تلميذ 23معدل التأطير بلغ  فلقد

و بمجموع  أستاذ 37أقسام و  22  حجرة، بحيث تضم/تلميذ 13بمعدل "  بغيجة أحمد "التربوية  

  .معلم/تلميذ 07تلميذ ،و بهذا فان معدل التأطير بالمؤسسة هو  281تالميذ بلغ 

  :في مدينة الميلية) الطور الثالث(يوضح وضعية التعليم المتوسط ) 19(جدول رقم 

  )2009-2008(،موسممديرية التربية لوالية جيجل:المصدر                                 

 
 

  عدد التالميذ  المؤسسة
  عدد 

  األقسام

  عدد

  األساتذة 

معدل إشغال القسم 

  حجرة/تلميذ

  معدل التأطير

  )معلم/تلميذ(

  23  43  26  14  601  األمير عبد القادر

  07  13  37  22  281  بغيجة احمد

  23  41  24  24  984  لحمر محمد العربي

  23  40  32  18  731  كحال عبد العزيز

  22  39  28  16  630  زويكري محمد

  19  34  27  15  520  عياد عاشور

  22  35  22  14  494  المريجة

  27  50  36  19  962  التهذيب

  21  36  250  142  5203  المجموع
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  :  التعليم الثانوي و التقني.3.2

قسم و  82مؤسسات تعليمية تضم حوالي  03إن التعليم الثانوي و التقني في مدينة الميلية مجهز بـ 

تلميذ،و لقد بلغ معدل  3214أستاذ يدرسون حوالي  183يشتغل في هذا المستوى التعليمي ما يقارب 

  .أستاذ/تلميذ 17حجرة،و بمعدل تأطير بلغ /تلميذ 39 إشغال القسم في هذا المستوى التعليمي حوالي

- 2008(الذي يبين حالة التعليم الثانوي و التقني لموسم ) 20(ومن خالل ما يوضحه الجدول رقم 

محمد الصديق "بالمدينة ،بأن أعلى قيمة لمعدل إشغال القسم سجلت في المؤسسة التربوية ) 2009

 62تلميذ،في حين تشغل  1205قسم و تحتوي على 30م حجرة،التي تض/تلميذ 40بـ  " بن يحي 

) 2009- 2008(أستاذ ،في حين سجل لنفس الموسم /تلميذ 19أستاذ،و بذلك وصل معدل التأطير

دل عـبم" زيت محمد الصالح " ة  ـة التربويـم في المؤسسـدل إشغال القسـض قيمة لمعـأخف

تلميذ ،و بهذا فان معدل  985ع تالميذ بلغ أقسام و أستاذ و بمجمو 30حجرة، بحيث تضم /تلميذ 33

 .معلم/تلميذ 14التأطير بالمؤسسة هو 

  :يوضح وضعية التعليم الثانوي في مدينة الميلية) 20(جدول رقم  

   .)2009-2008(مديرية التربية لوالية جيجل،موسم:المصدر                                     

    ):المتخصصالتكوين (التكوين المهني.4.2

على تراب بلديتها للمنطقة الصناعية التي ستوضع  يد عاملة مؤهلة إلى توفيرالتكوين المهني يهدف 

يتمركز  عن ذلك، وهو للبلدية هو المؤسسة الوحيدة المسئولةو نجد أن مركز التكوين المهني 

ويجب استغالل هذه الطاقة من  متربص 1367بالجنوب الغربي للميلية حيث أنه يستوعب 

يسمح بإضافة تخصصات تسمح بالتأقلم مع  وهذا ما ض في عدد المقاعدإال أن هناك فائ االستيعاب،

ورشات وبه عدة تخصصات أهمها  10أقسام و 07يتكون من . متطلبات سوق الشغل المستقبلية

  . اإلعالم اآللي، الميكانيك، الخياطة والتلحيم

  الـمـؤسـسـة
  عدد

  التالميذ

  عدد

  األقسام
  عدد األساتذة

معدل إشغال 

  )ح/ط(القسم 

  معدل التأطير

  )أستاذ/طالب(

  20  46  51  22  1024  هواري بومدين

  19  40  62  30  1205  بن يحيامحمد الصديق 

  14  33  70  30  985  الحزيت محمد الص

  17  39  183  82  3214  المجموع
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  :االستخدامات الصحية.3

التطور  ةالحياة الحضرية، فمن أهداف الصح ءإلنشا ساسيةالركائز األ أهميعتبر هذا االستخدام من 

  .  االجتماعي االقتصادي لكل أفراد المجتمع كما تدل على رقي و درجة تحضر المدينة

  :المنشآت القاعدية الصحية بمدينة الميلية.1.3

 م،1988عام إلى االستفادة منه أنه بدأ إالم 1974منذ  ىظهر مشروع  هذا المستشف :المستشفى.أ

دائرة الميلية ،سطارة ،سيدي معروف ،ودائرة العنصر وهي .شمال شرق مدينة الميلية وهو يقع 

الدراسة أنه يشتمل بعض بلديات  أثبتتوقد  ىمن هذا المستشف بأكملهاالدوائر التي تستفيد حاليا 

 إلى إضافةوهو يظم عدة تخصصات، ، ىودوائر والية سكيكدة وهذا العدد الكبير من المرض

هذا المستشفي يعاني من .عقليا بمقر الضمان االجتماعي  ىالمرضومصلحة لفحص  األشعةمصلحة 

المتخصصين في الطب الداخلي وأمراض القلب  وأمراض العيون ،وتبلغ مساحته  األطباءنقص في 

  .م 03.5حوالي 

عيادة خاصة ،بالطب االختصاصي ) 11(تتوفر بمدينة الميلية  توجد  :ات متعددة الخدمات دالعيا.ب

عيادات الطب العام التابعة للقطاع  أماالشيء الذي ساعد على تغطية الفحص في المستشفى ،

  .عيادات) 08(الخاص فعددها ثمانية 

 أرجاءللقطاع الخاص و تتوزع في مختلف ) 11(وكالة منها  )13(توجد  :الوكاالت الصيدالنية.ج

على مناطق ينتهي بعضها  تأثيرهلية و المستشفى بمدينة المي ألهميةالمدينة و خاصة المركز و نظرا 

   .حدود القطاع الصحي،و بعضها خارج اإلقليم

  

  :و األمنية االستخدامات اإلدارية.4

تتوسط مدينة الميلية إقليم القبائل الصغرى و تعتبر مقر دائرة ،حيث أنها تتسم  بأهمية إدارية و 

مح بتواجد مختلف الهياكل اإلدارية م و هذا ما يس1956يرجع تاريخ ترقيتها لمستوى دائرة لسنة 

  :التي تتمركز بمقر البلدية و تقل في البلديات المجاورة لها و تتمثل خاصة فيما يلي

  .هكتار 0.32 هيعتبر أقدم المنشآت حيث ألنه عبارة عن ثكنة عسكرية سابقا، مساحت :مقر الدائرة.أ

الذي لم يعد يشمل سوى مقر المجلس  يقع هذا المقر على جانب ساحة الحرية التي :مقر البلدية.ب

رغم التطورات الحاصلة فيها ، ²م1200الشعبي البلدي ،و بعض المكاتب الملحقة به ،تبلغ مساحته 
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كانفصال مصلحة الشؤون االجتماعية و المصادقة على الوثائق، إال انه يعاني من ضغط يستمر 

  .فةطوال السنة تقريبا نتيجة استقال مواطنين من بلديات مختل

و هما متجاوران ) 07(يقع كالهما بالقطاع العمراني رقم  :البريد المركزي و المركز الهاتفي.ج

،و فتح )04(هكتار،كما يوجد مركز هاتفي جديد بالقطاع العمراني رقم  0.45يشغالن مساحة قدرها 

يد ،مما ساعد في تخفيف الضغط على مركز البر)05(فرع آخر للصكوك البريدية بالقطاع رقم 

  .المركزي و خاصة ما يتعلق مكاتب السحب 

و نتيجة لكثرة  ²م 2200تبلغ مساحته )05(يقع بالقطاع العمراني رقم  :الضمان االجتماعي.د

  .المترددين فهو يعاني من ضغط كبير

على الخصوص،هناك بعض ) 05(و ) 07(إضافة إلى المرافق السابقة المنتشرة في القطاعين رقم 

  :نهاالمرافق األخرى م

تتواجد في القطاع  والوطنية للغاز و الكهرباء،  ةمصلحة الري، مصلحة البناء و التعمير، الشرك

  ).07(العمراني رقم 

إلى مقر الخطوط الجوية  ة، إضاف)05(مجموعة من البنوك تتواجد في القطاع العمراني رقم 

لعقاري،مديرية المنشآت الترقية و التسيير ا،مؤسسة توزيع المياه،مصلحة الغابات ،الجزائرية

  ).05(تتواجد جميعها بالقطاع العمراني رقم  القاعدية و التجهيز،مفتشية التعليم األساسي

 راألمن الحضري، مق ة، محافظةالوطني، المحكم كمقر الحماية المدنية، الدر:و من المرافق األمنية

  .الشرطة

ظم هذه المرافق على الرغم من أن بعضها يضم أحجام بصفة عامة كل القطاعات تفتقر إلى مع

  .)07(و ) 05(سكانية كبيرة باستثناء القطاعين رقم 

  

  

  

  

  

  

  شبكة التجهيزات: مدينة الميلية ) 15(الخريطة رقم 
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  :شعائريةاالستخدامات الثقافية و ال.5

ة ،كما توجد قاعة للنشاطات ،المكتبة البلدياتتمثل في دار الشباب و قاعة السينم :المرافق الثقافية/أ

ق استقبال ال بأس به من طرف ـشيبة الجزائرية حيث تعرف هذه المرافادي للـالمختلفة مثل ن

  .السكان و الشبيبة

تتمثل في المساجد و المقابر و هي بالتأكيد ضرورية للمواطنين باإلضافة  :الشعائرية المرافق/ب

و اإلنسان بها و قد أصبح من  مقابر لمرور الحيوانال ضالكريم، وتتعرإلى مدرسة لتعليم القرآن 

  .حاجة السكان في المستقبلالضروري إيجاد مكان مناسب لمقبرة جديدة تتماشى مع 

  

، )07(بلدي واحد في القطاع العمراني السابع  يوجد ملعب :الرياضية و الترفيهية االستخدامات.6

هناك قاعة رياضية بوسط المدينة كما أنها إلى هذا الملعب الذي يعاني من مشاكل كبيرة  ةإضاف

) 04(إضافة إلى مركز متعدد الرياضات المتواجد بالقطاع رقم .تستعمل كمقر للكشافة اإلسالمية

  ).06(أخرى بالقطاع رقم  د، تتواجقرب المنطقة السكنية

ادئ و أما بالنسبة للترفيه فهناك مساحات خضراء تساعد في توفير الهواء النقي و إحداث جو ه 

الجيوب : أهمية حيث تتواجد بأشكال مختلفة في مدينة الميلية مثل هذه األماكن ذات مريح ،

ر على حدائق تصالخضراء المهيأة داخل النسيج العمراني و المساحات الخضراء الواسعة التي تق

ابية خضراء،باإلضافة إلى أشجار الكاليتوس المنتشرة شمال غرب المدينة و هناك غابات و جبال غ

  . مريحة ،لكن امتداد البناء الفردي ينقص و يحد من المساحات الخضراء بمدينة الميلية

  

  

  

  

  

  

  

  

)    المساحات الخضراء(مدينة الميلية  -)13(الصورة رقم   
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  :التجارية العالقاتواالستخدامات .7

أشياء أخرى  وهم يريدون أيًضا. يجب أن يمتلك الناس الضروريات مثل الغذاء والملبس والمأوى

السيارات والكتب  :ة على السلع التي يريدونهامن األمثل. كثيرة تجعل حياتهم مريحة ومرضية

وال يستطيع الناس . النظافة، الترويح العالج، التعليم،: ومن األمثلة على الخدمات. وأجهزة التلفاز

وبدالً عن ذلك يتسلّمون النقود مقابل . يرغبون فيها بصفتهم أفراًدا إنتاج جميع السلع والخدمات التي

ويستخدمون النقود لشراء األشياء التي يريدونها وال . لآلخرين نهاالسلع والخدمات التي ينتجو

وجدت التجارة ألن  .بالتجارة المحلية ينتجونها، و تسمى التجارة التي تدور داخل الدولة الواحدة

يمكن ممارسة التجارة . ينتجها أو يستطيع عملها اآلخرون الناس يحتاجون أو يريدون األشياء التي

    .بطرق متعددة

  :توزيع التجار حسب البلديات الرئيسية_ ) 21(الجدول رقم 

  المجموع الوالئي  البلديات باقي  الطاهير  الميلية  جيجل  البلديات

  23160  8108  3616  3849  7587  العدد

  100  35.01  15.61  16.62  32.76  )%(النسبة   

  2009مديرية التجارة لوالية جيجل في مارس: المصدر

مستوى بلديات الرئيسة للوالية بحسب معطيات المركز الوطني للسجل  يتوزع التجار على

توزيع متباين حيث يتمركزون في ثالثة مراكز حضرية كبرى على ) ملحقة جيجل(التجاري 

  :مستوى الوالية و هي

من مجموع المسجلين بالتجارة القارة و %  32.76تاجر أي  بنسبة  7587بلدية جيجل بـ  -

  .تاجر 23160 البـالغ عددهم

في  من مجموع المسجلين بالتجارة القارة% 16.62تاجر أي بنسبة  3849بلدية الميلية بـ  -

  .الوالية

  .من مجموع المسجلين بالتجارة %  15.61تاجر أي بنسبة  3616بلدية الطاهير بـ   -
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  :الهياكل و األسواق التجارية.1.7

  :رية الموجودة على مستوى والية جيجل فيما يليتتمثل األسواق و الهياكل التجا

سوق للبيع بالتجزئة للخضـر و الفواكـه    14،سوق جملة للخضر و الفواكه بدون إطار قانوني 01

أسواق للماشية توجد ضـمن   05،سوق أسبوعي 19 ،أسواق مغطاة 06أسواق جوارية و  08منها 

  .للسياراتواحد سوق  ،األسواق األسبوعية البلدية

و مقـر   سوق موزع في بلديات الطاهير و الميلية )08(يوجد  :واق التجزئة للخضر و الفواكهأس.أ

  الوالية 

و هو سـوق   ²م 600 مساحةب رابح شارع بوعندللديها سوق يتواجد في جيجل،ففي مدينة الميلية 

 )عنـد مـدخل مدينـة الميليـة    (حي المحطة القديمة يتواجد في  ،و كذلك سوق) مغلق سقفه(مغطى

أسواق لتجزئة الخضر و ) 04(بينما مدينة جيجل يتواجد بها .كما انه سوق مغطى ²م 550 مساحةب

ذات طـابع  ) 02(الفواكه و معظمها ذات طابع جواري، في حين يتواجد بمدينة الطاهير سـوقين  

  .جواري

دية سوق أسبوعي موزع في عدة بلديات منها بلدية الطاهير و بل 19يوجد  :األسواق األسبوعية.ب

عـدد  و طـابع جهـوي    و هو أيضا ذو  هكتار 04مقدارها  مساحة،ففي مدينة الميلية بالميلية

،بينما السـوق  للتجار المتنقلين هاستيعاببسبب كبر حجم  غير محددة إشغالها المربعات المتوقعة

ـ  و ذو  ²م 600 ت بـدرـقاألسبوعي لمدينة الطاهير فمساحته  ـ ،و بلـغ   ويـطابع جه دد ـع

  .قطعة 800 المربعات

  

الشكل رقم (15)- توزيع نسبة التجار على مستوى أهم بلديات الوالية 
لسنة 2009م
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و هـو   غير محددةته مساحيوجد سوق في مدينة الميلية  و : األسواق األسبوعية المرتبطة بالماشية

و سوق آخـر بمدينـة   . اإليجار عن طريق المزايدةه تتمثل في طريقة تسيير،و طابع جهوي  ذو 

ـ طريقة تسـيير ،و طابع جهوي  و هو أيضا ذو  ²م 8000مقدارها  مساحةب الطاهير ل فـي  ه تتمث

  .و يدخل ضمن السوق األسبوعي البلدياإليجار 

و  هكتار 04 مقدارها مساحةب وذلك في مدينة الميلية  يوجد سوق واحد بالوالية :سوق السيارات.ج

  .اإليجار عن طريق المزايدةه تتمثل في طريقة تسيير،و طابع جهوي  هو ذو 

  : قطاع الخدمات في مدينة الميلية.2.7

  : عدد التجار في قطاع الخدماتمثيل ت) 22(الجدول رقم 

  المجموع  الطاهير  الميلية  جيجل  البلدية

  4597  1138  1066  2393  عدد التجار

  100  24.75  23.2  52.05  (%)النسبة 

  ).2009حصيلة مارس (مديرية التجارة لوالية جيجل : المصدر   

 تشغل الميليةفي مدينة  أن قطاع الخدمات،)22(و الجدول رقم ) 20(رقم مخططنالحظ من خالل ال

 4597من مجموع التجار المسجلين بهذه الوالية البالغ عـددهم  %  23.2يعادل  تاجر أي ما 1066

 علـى و مدينة الطاهير في توزيع التجـار  مدينة بعد مدينة جيجل آخر تاجر و تعتبر مدينة الميلية 

مـن المجمـوع   %  52.05تاجر أي بنسبة  2393حيث تضم مدينة جيجل حوالي  قطاع الخدمات

تاجر و هـذا مـا يعـادل     1138بلغ عددهم في مدينة الطاهيرو،القطاعالكلي للتجار المسجلين بهذا 

  .قطاع الخدماتمن المجموع الكلي للتجار المسجلين ب%  24.75
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  : في مدينة الميليةتجارة التجزئة قطاع .3.7

  :ئةتجارة التجزتمثيل عدد التجار في ) 23(الجدول رقم 

  ).2009حصيلة مارس (مديرية التجارة لوالية جيجل : المصدر

  

تـاجر   2006تشغل  الميليةة في مدينة زئجتتجارة الأن ) 17(رقم شكلنالحظ من خالل ال         

تاجر ،و تعتبـر    7495من مجموع التجار المسجلين بالوالية البالغ عددهم%  26.76عادل ي أي ما

مدينة الميلية ثاني مدينة بعد مدينة جيجل في توزيع التجار على تجارة الجملة،حيث تضـم مدينـة   

من المجموع الكلي للتجار المسجلين بهذا النشاط،في % 48.67تاجر أي بنسبة  3648جيجل حوالي 

من المجمـوع  %  24.56تاجر و هذا ما يعادل   1841حوالي لغ عددهم في مدينة الطاهير حين ب

  .الكلي للتجار المسجلين بهذا النشاط

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المجموع  الطاهير  الميلية  جيجل  البلدية

  7495  1841  2006  3648  عدد التجار

  100  24.56  26.76  48.67  (%)النسبة 

الشكل رقم (17)- توزيع عدد التجار حسب تجارة التجزئة
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  : في مدينة الميلية االستيراد و التصديرقطاع .4.7

  :و التصدير دقطاع االستيراتمثيل عدد التجار في ) 24(الجدول رقم 

  المجموع  الطاهير  الميلية  جيجل  البلدية

  95  17  31  47  عدد التجار

  100  17.9  32.6  49.5  )(%النسبة 

  ).2009حصيلة مارس (مديرية التجارة لوالية جيجل : المصدر

  

و التصـدير   دأن قطاع االستيرا) 18(رقم شكلالو  أعاله للجدول ااستقرائننالحظ من خالل        

 هـذا فـي  من مجموع التجار المسـجلين  %  32.6ل يعاد تاجر أي ما 31شغل الميلية يفي مدينة 

تاجر ،و تعتبر مدينة الميلية ثاني مدينة بعد مدينـة جيجـل فـي      95النشاط بالوالية البالغ عددهم 

مـن  %  49.5 تاجر أي بنسبة 47توزيع التجار على تجارة الجملة،حيث تضم مدينة جيجل حوالي 

و هذا  تاجر 17ي حين بلغ عددهم في مدينة الطاهير المجموع الكلي للتجار المسجلين بهذا النشاط،ف

  .من المجموع الكلي للتجار المسجلين بهذا النشاط%  17.9ما يعادل 
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  : في مدينة الميلية تجارة الجملةقطاع .5.7

  :تجارة الجملةتمثيل عدد التجار في ) 25(الجدول رقم 

  المجموع  الطاهير  الميلية  جيجل  البلدية

  579  95  176  308  التجارعدد 

  100  16.4  30.4  53.2  (%)النسبة 

  ).2009حصيلة مارس (مديرية التجارة لوالية جيجل : المصدر

  

 تـاجر أي مـا   176تشغل  الميليةتجارة الجملة في مدينة ) 19(رقم الشكلنالحظ من خالل       

تـاجر ،و تعتبـر مدينـة     579 عددهم من مجموع التجار المسجلين بالوالية البالغ%  30.4يعادل 

الميلية ثاني مدينة بعد مدينة جيجل في توزيع التجار على تجارة الجملة،حيث تضم مدينـة جيجـل   

من المجموع الكلي للتجار المسجلين بهذا النشاط،في حين بلغ %  53.2تاجر أي بنسبة  308حوالي 

موع الكلي للتجار المسجلين من المج%  16.4تاجر  و هذا ما يعادل   95عددهم في مدينة الطاهير 

  .بهذا النشاط
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  : في مدينة الميلية الصناعة التقليدية.6.7

  :قطاع الصناعة التقليديةتمثيل عدد التجار في ) 26(الجدول رقم 

  المجموع  الطاهير  الميلية  جيجل  البلدية

  05  00  01  04  عدد التجار

  100  00  20  80  (%)النسبة 

  ).2009حصيلة مارس (التجارة لوالية جيجل مديرية : المصدر

  

،أنه في قطاع الصناعة التقليدية يوجد تاجر واحد يعمل بهذا )20(رقم الشكلنالحظ من خالل        

 05النشاط بالوالية البـالغ عـددهم     امجموع التجار المسجلين بهذ الميليةفي مدينة القطاع و ذلك  

عـن   مدينة الطاهيرتغيب ،في حين ي الصناعة التقليدية ف تجـار 04مدينة جيجل يعمل بتاجر ،و 

  . هذا النشاط

    

  

  

  

  

  

  

  

  : في مدينة الميلية اإلنتاج الصناعي .7.7

  :الصناعي اإلنتاجتمثيل عدد التجار في ) 27(الجدول رقم 

  المجموع  الطاهير  الميلية  جيجل  البلدية

  2281  525  569  1187  عدد التجار

  100  23  25  52  (%)النسبة 

  ).2009حصيلة مارس (مديرية التجارة لوالية جيجل : المصدر
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الميلية في مدينة أن اإلنتاج الصناعي ) 21(رقم الشكلنالحظه في  و ما )27(الجدول رقم  من خالل

 2281من مجموع التجار المسجلين بالوالية البـالغ عـددهم   % 25يعادل  تاجر أي ما 569شغل ي

هـذا النشـاط،حيث   ثاني مدينة بعد مدينة جيجل في توزيع التجار على تاجر ،و تعتبر مدينة الميلية 

من المجموع الكلي للتجار المسجلين بهـذا  %  52تاجر أي بنسبة  1187تضم مدينة جيجل حوالي

مـن المجمـوع   %  23هذا ما يعـادل  و  تاجر 525النشاط،في حين بلغ عددهم في مدينة الطاهير 

  .تاج الصناعي بوالية جيجلبقطاع اإلن الكلي للتجار المسجلين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :²الكلمتوزيع التجار بالنسبة لعدد السكان و الكثافة التجارية في  -) 28(جدول رقم   

  .2009التجارة لوالية جيجل في مارس  مديرية: المصدر

  

  البلديات
عدد التجار 

حسب 
CNRC 

  عدد السكان
تمثيل السكان 

  لكل تاجر

المساحة 

  ²بالكلم

الكثافة 

التجارية في 

  ²الكلم

  121.63  62.38  17.6  133492  7587  جيجل

  66.18  28.206  220.  77697  3849  الميلية

  55.73  64.88  21.2  76658  3616  الطاهير

  196.02  333.54  23.8  287847  16314  موعالمج

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

جيجل الميلية الطاهير

تاجر

المراآز
الحضرية

الشكل رقم (21)- توزيع التجار حسب اإلنتاج الصناعي  2009م



 دامات األرض عبر القطاعات العمرانيةـواقع استخ : مدينة الميلية                       المبحث الثاني   الفصل الثاني ــ 

 
115

في  توزيع التجار بالنسبة لعدد السكان ن، أ)22(رقم  الشكل و )28(من خالل الجدول رقم 

في مدينة جيجـل و صـل عـدد التجـار      حيث نميزالحضرية للوالية متجانس نوعا ما  المراكز

 سـاكن  18و كان تمثيل السكان لكل تاجر هو  تاجر ، 7587حوالي )  CNRC(المسجلين حسب 

تليها مدينة الميليـة بحـوالي   ،  الواحد ²تاجر في الكلم 121.63بكثافة تجارية تقدر بـو  تاجرلكل 

 10.19بــ   صـل بكثافة تجارية تو ساكن لكل تاجر  20اجر مثل ما يعادل ،و كل ت تاجر 3849

و يمثـل   تاجر 3616،في حين وصل عدد التجار في مدينة الطاهير قرابة . الواحد ²تاجر في الكلم

 10.19بـــ   تجاريـة  الكثافة و سجلت ال ساكن لكل تاجر 21تجار المدينة بالنسبة لعدد سكانها 

  .الواحد ²تاجر في الكلم

مواطن و بكثافة  26لكل ) 01(يمثل تجار الوالية بالنسبة لعدد سكانها تاجر واحد و عموما         

نالحظ حسب الجـدول المـذكور   و   .2009لسنة  الواحد ²تاجر في الكلم 10.19تجارية تقدر بـ 

  .أعاله أن التجار يتمركزون في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية
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  :ةـاعيـات الصنـتخدامـاالس.8

دام الصناعي من أهم أنواع التركيب الوظيفي للمدينة و تشـمل معظـم األنشـطة    ـعتبر االستخـي

ة ،و من مظاهر الصناعة في المدينة التطـور العمرانـي السـريع ، بسـبب التركـز      ـجـالمنت

جميع ميادين الحياة الماديـة مثـل   الديمغرافي،أيضا التحوالت االجتماعية نتيجة التطور العلمي في 

  . ارتفاع األجور

عود نشأة االستخدام الصناعي في مدينة الميلية إلى فترة المخطط الربـاعي الثاني،فقـد تأسـس    ـت

  ).1975-1970(النشاط الصناعي بالمدينة خالل سنوات 

  :وضعية المؤسسات الوطنية في لمدينة الميلية. 1.8

  :توزيع المؤسسات الوطنية الموجودة في مدينة الميلية) 29(جدول رقم 

  .2009رية الصناعة لوالية جيجل مدي:المصدر                                  

ـ ـم الـوزع أهـذي يـال) 29(دول رقم ـالل الجـالحظ من خـن       ـ ـمؤسس وطنية ـات ال

  :حيث نجد ة،ـة الميليـبمدين

عامل و أهم منتوجاتها  445،و تشغل حوالي  ²م 120000تبلغ مساحتها  :وحدة الخزف الصحي. أ

طن،تعتمـد   443978قرابة  2008إلنتاج بها سنة التجهيزات الصحية الخزفية ،و قد وصل حجم ا

  .هذه الوحدة على مواد أولية محلية منها الصلصال،الكاولين،الفوسفات ،الطين و الكوارتز

عامل ،حيث تقـوم   118و تشغل أزيد من ، ²م 6671تبلغ مساحتها  :مؤسسة الجزائر للكاولين. ب

ين الذي يستعمل في إنتاج الخـزف المنزلـي،و   بمعالجة الكاولين و تنتج أنواع مختلفة منه  كالكاول

الكاولين الذي يستعمل في صناعة الخزف الصحي و البالط و الرمل الدقيق،و غيرها مـن أنـواع   

   .طن 17369حوالي 2008الكاولين ،و قد وصل اإلنتاج في هذه المؤسسة سنة 

لين التي تكون مختلطة مع تعتمد في موادها األولية على منجم يستخرج منه مادة الكاوهذه المؤسسة 

    .،لهذا فان عملية استغالل هذا المنجم انتقائيةبعض الشوائب كالحديد

  

  )طن( اإلنتاج  المنتوج  العمال عدد  )²م( المساحة  اسم المؤسسة

   443978  التجهيزات الصحية الخزفية  445  120000  وحدة الخزف الصحي

  طن 17369  معالجة الكاولين  118  6671  الجزائر لـلكاوليــن
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  :وضعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمدينة الميلية. 2.8

  :مدينة الميليةل) القطاع الخاص(توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة) 30(جدول رقم 

  .2009مديرية الصناعة لوالية جيجل  :المصدر

التابعـة  الذي يبين لنا ابرز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ) 30(من خالل استقرائنا للجدول رقم 

  :يـلـايـللقطاع الخاص بمدينة الميلية ،أين نميز م

المدرسـي،  الكـراس  (تقوم بإنتاج  ث، حيعامل 16تقوم بتشغيل  :رقـراس الشـؤسسة كـم. أ

اج هذه المؤسسة ـتـإن غـلـ، ب)5/5أوراق، أوراق مضاعفة، سجالت  مالرسم، حز أوراقحبوب 

 .2008و هذا سنة  وحدة 771.144

تنتج الحصى و ذلك بحجم إنتـاج  عامل ، 08ها ـيشتغل ب :بوزكري و إخــوانه )م.أ.د.ش. (ب

  .3م 9100قرابة  2008وصل سنة 

عامل ،تنتج الحصى و ذلك بحجم  08يشتغل بها  :و الرمـل و المــناجــــم) ش.د.ش. (ج

  .³م 4880قرابة 2008إنتاج وصل سنة 

   )طن( إلنتاجا  المنتوج  لعدد العما  اسم المؤسسة

  16  مؤسسة كراس الشرق

الرسم،  أوراقحبوب المدرسي، الكراس 

أوراق، أوراق مضاعفة، سجالت  محز

)5/5(  

  وحدة 771.144

م بوزكري و .أ.د.ش

  إخــوانه 
  ³م 9100  الحـصى  08

ش و الرمـل و .د.ش

  المــناجــــم
  الحـصى  08

  ³م 4880

  

مؤسسة بن 

براهيـــــم 

  حسيـــــن

  ³م 7.500  الحـصى  07

  ³م 10345  الحـصى  07 بن براهـيم  حسين  

مدبغـة خنيفـــر   

  مسعــود
131  

  جلد أنواع 

  )معــــز ،البقـر ،الغنم (

   

  

  وحدة 731450  
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عامل ،تنتج الحصى و ذلك بحجم  07يشتغل بها  :مؤسسة بن براهيـــــم حسيـــــن. د

  .³م 7500 قرابة 2008إنتاج وصل سنة 

 عامل ،تنتج الحصى و ذلك بحجم إنتاج وصل قرابـة  07ها ـيشتغل ب :بن براهـيم  حسين .هـ

 .2008سنة  ³م750

ـ ـع 131ها ـل بـتغـشـي :مدبغـة خنيفـــر مسعــود .و ـ نتـل ،تـام ـ ج ــ واع ـأن

سـنة    وحـدة  731450و ذلك بحجم إنتاج وصل قرابـة   )زمعــــ ،البقـر ،الغنم ( دـلـج

2008.     
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  :خالصة

تهدف سياسة تنمية الخدمات العامة إلى توفير احتياجات مدينة الميلية من األنشطة الخدمية 

المتنوعة، مع ضرورة تكاملها طبقا لحجم سكان المدينة الحالي والمتوقع مستقبال، وإعادة التوزيع 

الوظيفي والمكاني والعددي والمساحي لها على كافة مناطق المدينة، مع إحالل وتجديد الخدمات 

  :الراهنة حسب نوعية ومستوى كل منها، ويمكن أن يتم ذلك من خالل مجموعة من اآلليات كما يلي

 .االرتقاء بالخدمات التعليمية بسد العجز في مدارس جميع المراحل الدراسية 

ي الخدمات الصحية من مستشفيات ووحدات صحية للوصول إلى المعدالت المستهدفة سد العجز ف 

 . صحيا، باإلضافة إلى التوزيع المكاني للوحدات الصحية على مناطق المدينة

التوسع في إنشاء وحدات الشؤون االجتماعية للوصول إلى المعدل المستهدف اجتماعيا، وتشجيع  

  .على نشر الوعي الحضاري وروح التكافل االجتماعياألنشطة االجتماعية التي تعمل 

تطوير المراكز الثقافية الحالية، واستحداث مراكز جديدة بما يتناسب مع دور المدينة الثقافي على  

  .مستوى كال من مدينة وإقليم الميلية

طق المطلة تدعيم الخدمات الترفيهية بإنشاء المشروعات الترفيهية والحدائق العامة خاصة في المنا 

 .على وادي الكبير

  .وجود احتكار لمختلف المرافق السيما العمومية منها و اإلدارية و تمركزها في وسط المدينة 

  .النقص الواضح والكبير لمختلف المرافق خاصة القاعدية منها في بعض المجاالت 

  

  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
  
  

  حركية المجال  الحضري: مدينة الميلية   

  

  تمهيد

  العالقات التعليمية و التكوينية.1

  'عالقات تتماشى مع القطاع الصحي اإلداري':العالقات الصحية.2

  التجارية العالقات .3

  'عالقات قوية مع منطقة الظهير': الصناعية الحركية.4

  تحديد بلديات ظهير المدينة .5

 خالصة
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  :دـتمهي

لتلبية  الخدميةتوفر المرافق التجارية و  إلىيحتاج السكان المنتشرين عبر المراكز العمرانية 

احتياجاتهم المتزايدة في مختلف ميادين الحياة اليومية، و نظرا لهذا الدور الهام أصبحت تساهم في 

في حركة تنقل للسكان رسم بعض معالم الهيكلة المجالية حيث ينتج عن توزيعها عبر المجال الجغرا

انجاز كل من المرافق التجارية و الخدمية  أنمع العلم . بحثا عن البضائع و الخدمات التي توفرها 

المقاييس و المعالم التقنية التي من شانها أن تحدد مكان انجاز أي مرفق و جملة من  إلىيخضع 

دة إذا لم يتم توزيع هذه كل ذلك يبقى دون فائ.حجمه باإلضافة إلى خصائصه المورفولوجية 

المرافق بشكل يجعلها تساهم بصورة ايجابية في تجهيز البضائع و الخدمات لسكان المراكز 

فإذا كان معيار .التي تقوم هي بخدمته) سكان الظهير(العمرانية و سكان المجال القريب منها أي 

زيع المرافق التجارية التي المردودية االقتصادية هو الذي يتحكم وفقا لمنطق االقتصاديين في تو

تخضع ظهورها  لوجود حد معين من السكان المعنيين بهذه المرافق ،فان إقامة المرافق األخرى 

غير التجارية يخضع إلى العديد من المعايير من بينها المستوى اإلداري للتجمع السكاني ،اإلمكانيات 

  .المادية المتوفرة و كذا أولوية المشروع

المجاورة نتيجة تنوع  المراكز إلى لالنتقالالسكان يضطرون  أننالحظ  افإننو لذلك    

و قد تكون مثل هذه  مون ،ـمراكزهم حيث يقيودة في ـالبضائع و الخدمات المفق إلىحاجياتهم 

التنقالت أمرا عاديا ،إذا ما تعلق األمر بطلب خدمة ال يمكن أن تتوفر إال في مستوى إداري ارقي 

 زعاديا إذا تعلق هذا التنقل بطلب خدمات أساسية كالمدرسة االبتدائية و المرك ،و لكن األمر غير

  .الصحي أو بالمحالت الخاصة بالبضائع اليومية الغذائية و غيرها

ماتية ال دهذه التدفقات السكانية نحو المراكز العمرانية طلبا للمرافق التجارية و الخ إن

بناءا على عوامل  أوعشائري بحت  أساسسمت بناءا على التي ر اإلداريةتحترم بالضرورة الهيكلة 

ال تعبر بصدق عن  أنها إالو بالرغم من كونها ذات مصداقية قانونية .سياسيةاختيارات  أوطبيعية ،

و بالتالي و المجال الوظيفي الذي يستعمله السكان،  اإلداريةطبيعة العالقة القائمة بين هذه الوحدات 

ن تتم خارج الحدود اإلدارية للمركز،مما أدى إلى عدم االنسجام على فان تدفقات هؤالء السكا

   .صفحات المجال و كذلك انعدام التوازن في توزيع السكان و التجهيزات
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  :و التكوينية التعليمية العالقات.1

بمدينة  مجموع التالميذ المتمدرسين في مختلف األطوار التعليمية،إضافة إلى طلبة التكوين المهني

ة مدرسة ابتدائي 13تلميذ و طالب، و هم  موزعون على النحو التالي؛  14724 ميلية ما يقارب ال

 مؤسسات تعليمية 03تالميذ ،إضافة إلى وجود  5203إكماليات بها 08، و تالميذ 494تدرس 

تالميذ ،كما تتوفر مدينة الميلية على مركز  3214للطور الثانوي و التقني تقوم بتدريس حوالي 

 .متربص 1367ن به ـوين المهني و التمهيللتك

 
، حيث نجد عدد من التالميذ و  بإقليمهاو لهذه المؤسسات دورا كبيرا في ربط المدينة 

،هم طلبة من خارج و خاصة بالنسبة للتعليم الثانوي و التقنيالطالب في هذه المؤسسات التعليمية 

 د مجال نفوذ المدينة في مجال التمدرس ،المدينة،و انطالقا من هذا فان للمدينة عالقات،و سنحد

من %  20.9 طالبـا،أي ما يعادل 671المقدر عددهم بـ ،و عدد التالميذ الوافدينعلى باالعتماد 

   . طلبة الطور الثانوي  مجموع

الوافدين حسب مكان  الطور الثانوي األصل الجغرافي لتالميذ :مدينة الميلية - )31(جدول رقم 

  :اإلقامة

مكان 

  قامةاإل
  السطارة

غبالة 

  ميالط

سيدي 

  معروف

أوالد 

  يحي

أوالد 

  رابح
  العنصر

بوراوي 

  بلهادف

الجمعة 

بني 

  حبيبي

خيري 

واد 

  عجول

  المجموع

عدد 

  التالميذ
85  25  81  183  92  79  27  87  12  671  

النسبة 

)%(  
12.6  3.7  12.1  27.3  13.7  11.8  4.0  13  1.8  100  

  .معالجة)+  2009-2008(م لموسإدارة المؤسسات التعليمية :المصدر

الذي يبين األصل الجغرافي لتالميذ الطور الثانوي ) 31(مـن خـالل استقرائنا للجدول رقم 

 % 27.3أكبر نسبة للطلبة الوافدين من بلدية أوالد يحي بـ  ناإلقامة، أالـوافدين حسب مكـان 

حبيبي بـنسبة تتراوح بين دية أوالد رابح و بلدية الجمعة بني ثم من بل ن،ـمن مجموع الوافدي

من الوافدين  %12.6ا نسجل ـعلى التوالي من المجموع الكلي للوافدين ،كم %)13 -  13.7(

و أدنى نسبة نسجلها هي من  من بلدية العنصر،  %11.8 ون لبلدية سطارة ،في حين سجلـتابع

  .من المجموع الكلي للوافدين 1.8بلدية خيري واد عجول بـ 
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وجود بلديات  إلىد الطلبة الوافدين من البلديات المجاورة لبلدية الميلية يعود إن التباين في عد

الطلبة يتوافدون على متقن  أغلبية أنحيث ، بلدية سيدي معروف  كبلدية العنصر، بالثانوياتمجهزة 

كونه الوحيد في الجهة الشرقية من الوالية،أما فيما يخص البلديات األخرى "  زيت محمد الصالح" 

  .)17(أنظر الخريطة رقم .رتفاع نسبة الوافدين منها يعود لكون هذه المرافق غير متوفرة بهافا
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  'عالقات تتماشى مع القطاع الصحي اإلداري':الصحية عالقاتال.2

  :مجال نفوذ مستشفى المدينة• 

تقطب مرضى دوائر يس فهوكبيرة،  أهميته أنر المستشفى شريان هذا القطاع حيث بيعت   

مريض أي ما يعادل نسبة  174حوالي  اإلقليمارج ـقدمين من خمال حيث بلغ عدد المرضى أخرى

من المجموع العام للمرضى المقيمين،و تعتبر مصلحة طب األطفال المصلحة األكبر % 73.4

  .ا لهؤالء المرضىـابـاستقط

اورة للميلية التي تستفيد من إضافة إلى دائرة العنصر التي تتصدر مقدمة البلديات المج

تليها  من المجموع العام للمرضى المقيمين،%   13.5مريض أي بنسبة  32خدمات المستشفى بـ 

من المجموع العام للمرضى المقيمين،و أخيرا %  13.1مريض أي بنسبة 31سطارة بــ  بلدية

موع العام للمرضى من المج%  9.3مريض و هذا ما يعادل نسبة  22بتواجد  سيدي معروفبلدية 

يقل جذب المستشفى باتجاهها مقارنة بسابقاتها و و هناك بعض البلديات .المقيمين بمستشفى الميلية

  ).32(أنظر الجدول رقم .أثير مستشفى الطاهير و جيجل ـذلك يعود لت

   :الجغرافي للمرضى المقيمين بمستشفى المدينةاألصل ) 32(الجدول رقم 

  (%)النسبة   رضىالم عدد  األصل الجغرافي

  26.6  63  مدينة الميلية 

  4.2  10  أوالد يحي خدروش 

  5.5  13  خيري واد عجول 

  13.1  31  السطارة 

  3.8  09  أوالد رابح 

  9.3  22  سيدي معروف 

  2.9  07  غبالة ميالط 

  13.5  32  العنصر 

  2.1  05  بوراوي بلهادف 

  2.1  05  أوالد عسكر 

  8.8  21  سكيكدة 

  8.1  19  ميلة 

  100  237  المجموع

  معالجة +  2009لية عام يإدارة المستشفى في جو: المصدر             
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  :التجارية العالقات .3

اعد النـاس علـى التمتـع    تس هاألن .تجارة من أقوى العالقات بين المدينة و إقليمهاتعتبر ال

معظم السلع والخدمات بتكلفة أقل من خالل  ل علىويستطيع الناس الحصو. بمستوى معيشي مرتفع

المهنة المناسبة لهم؛ فسينتجون أكثر مما لو حـاولوا   إذا ركز العمال على أداء. التخصص والتبادل

 إذا ما تخصصت األقاليم المختلفة فيما تنتج، فإنها تستطيع استخدام و .ةـبمهن متعددة ومختلف العمل

  . قويـةاقتصادية بناء قاعدة لمواردها المتاحة 

   :المحالت التجارية• 

  :2009 الميليةعدد المحالت التجارية في مدينة  -)33(الجدول رقم 

  (%)النسبة   المحالت  عدد  نوع النشاط التجاري

  26.7  365  محالت التغذية

  30.9  423  مواد مصنوعة

  28  383  خدمات عامة

  14.4  197  مهن حرة

  100  1368  المجموع الكلي

  .معالجة +)2009( مديرية التجارة لوالية جيجل :المصدر                                         

يـعـد النشاط التجار يفي مدينة الميلية متنوعا و متوفر،حيث نالحظ من خالل اسـتقرائنا  

 ،أن المجموع الكلي 2009الذي يبين لنا عدد المحالت التجارية في المدينة لسنة ) 33(للجدول رقم 

محــل أي بنسـبة    365محل ،و يتـوزع على محالت التغذية بـــ   1368للمحالت وصـل 

  %. 30.9محل أي بنسبة  423،بينما وصل عدد المحالت في تجارة المواد المصنوعة إلى  26.7%

  

  

  

  

  

  

  

  

الشكل رقم (23)- توزيع عدد المحالت  على أهم النشاطات 
التجارية بمدينة الميلية  (2009م)
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  :2009توزيع تجار مدينة الميلية بالنسبة للنشاطات التجارية لموسم  -)34(جدول رقم 

نوع النشاط 

  تجاريال

تجارة 

  التجزئة
  الخدمات

اإلنتاج 

  الصناعي

تجارة 

  الجملة

االستيراد و 

  التصدير

الصناعة 

  التقليدية

المجموع 

  الكلي

  3849  01  31  176  569  1066  2006  عدد التجار

  100  0.03  0.8  4.6  7.14  7.27  17.52  (%)النسبة 

  .معالجة+ 2009مديرية التجارة لوالية جيجل في مارس: المصدر

الذي يبين كيفية توزيع عدد تجار مدينة الميليـة علـى النشـاطات     )34(خـالل الجدول رقممـن 

أن أكبر نسبة لعدد التجار تتركز تاجرا، و  3849عددهم بــو الذي سجل م ،2009التجارية لموسم

، في حين وصلت نسبة التجار في نشاط الخـدمات إلـى    %52.17في تجارة التجزئة و ذلك بـ 

،و النسبة المتبقية توزعت بين تجارة  %14.7تهم في اإلنتاج الصناعي قدرت بـ  و نسب ،27.7%

  ). 24(رقم  شكلأنظر ال.الجملة ،االستيراد و التصدير،و الصناعة التقليدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الشكل رقم (24)-  مدينة الميلية:  توزيع عدد التجار
 على النشاطات التجارية لموسم (2009م)
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  :في المدن الكبرى لوالية جيجل توزيع التجار بالنسبة لعدد السكان -) 35(جدول رقم   

  .2009مديرية التجارة لوالية جيجل في مارس : المصدر

مدن جيجـل ،الطـاهير و    ،أن توزيع التجار على) 35(ستنتج من خالل الجدول رقم ـن         

ادة السـكانية ال تتناسـب و   ـاعتبار أن الزيـبو هذا السكان غير متجانس  عـدد الميلية مقارنة ب

نالحظ أن عدد التجار بمدينـة  النمو االقتصادي لكل مدينة بالوالية عامة و في البالد خاصة ،حيث 

 133492دد سكانها الذي وصل تاجرا مقارنة بع7587جيجل باعتبارها مقر لوالية جيجل يقدر بـ 

ـ ـساكن لكل تاجر ، ف 17ك بـ ـو ذلم 2008،سنة نسمة  دد التجـار بمدينـة   ـي حين وصل ع

 20نسمة حيث يوافـق هذا إلى  77697مقارنة بعدد السكان الذي يقدر بـ تاجر  3849الميلية إلى 

 21دينة الطاهير ساكن لكل تـاجر،و نـالحـظ نفس التوافـق في عدد السكان لكل تاجـر فـي م

 2008تاجر و قـدر عدد السكان في عـام   3616ساكن لكـل تاجر ،إذ أن عدد التجـار بالمدينة 

  .نسمة 76658بــ 

  

  

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  المجموع  الطاهير  الميلية  جيجل  البلديات

  287847  76658  77697  133492  )نسمة( عدد السكان

  CNRC  7587  3849  3616  16314عدد التجار حسب 

  17  21  20   17  عدد السكان لكل تاجر

 الشكل رقم (25)-  مقارنة عدد التجار بالنسبة لعدد السكان على 
مستوى أهم بلديات الوالية لموسم  2009م
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  'عالقات قوية مع منطقة الظهير' :الصناعية حركيةال.4

   :فـي النشاط الصناعي بمدينة الميليةمناطق تتمثل 

 دعد و ،)46(الكليعدد القطع  هكتار 64.580 تقدر بـحتها الميليـــة مسا منطقـة النشاط .1

  ، توجد أيضـا مهيأة في وضعيـــــة ،)45( ةالقـطع الممنـــوح

تتواجد في  ،)23( الموجودةعدد القطع ،هكتار 4.0073 ةساحمببألفالز منطقـة النشاط  .2

 طاقــة تملك البنزيــن،محطات توزيـع  )05(، باإلضافة إلى  مهيأة ةوضعيـــــ

  .³م 330 التخزين تقدر بحوالي

المنطقـة الحرة  و المتمثلة فيمشاريع ذات تأثيــــر جهوي الميلية ب ةكما تتميز مدين .3

  .)هكتار 523( الصناعيـــة للتصديــر ببالرة 

ا سبق نستنتج أن طبيعة هذه األنشطة الصناعية يجلب يد عاملة كبيرة ، من شأنها أن ـو مم    

و على هذا األساس سنحاول . لتركيبة السكانية للمدينة، و على مجال نفوذها و استقطابهاتؤثر على ا

  . وحدة الخزف الصحيمعرفة المجال الجغرافي لعمال مؤسسة الجزائر للكاولين و 

    :مؤسسة الجزائر للكاوليناألصل الجغرافي ل. أ

، و بعض  لجة الكاولينمعا، حيث يشتغلون على  عامل 118 ما يقارب يشتغل بهذه المؤسسة

   ). 36(األنواع األخرى منه، و يتوزع عمالها حسب مكان إقامتهم ؛كما هو مبين في الجدول 

  :األصل الجغرافي لعمال وحدة الكاولين) 36(الجدول رقم   

  الميلية  البلدية
أوالد يحي 

  خدروش

  سيدي 

  معروف
  المجموع  العنصر  أوالد رابح

  118  01  03  05  07  102  العدد

  100  0.85  2.54  4.24  5.93  86.44  )%(النسبة 

    .2009إدارة الوحدة  جويلية :المصدر

صل الجغرافي لعمال وحدة الكاولين يتوزعون أعاله أن األ )36( رقمنستنتج من الجدول      

أوالد يحي من المجموع الكلي لعمال المؤسسة ، و من بلديـة  % 86.44عل مدينة الميلية بـ 

من مجموع عمال  % 4.24بـ سيدي معروفن إجمالي العاملين ،و بلديـة م % 5.93 خدروش

  . باإلضافة إلى بعض البلديات المجاورة للمدينة . مؤسسة الجزائر للكاولين
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   :وحدة الخزف الصحيلاألصل الجغرافي . ب

، يتوزعون على  صحية خزفيةتجهيزات ، تنتج هذه الوحدة  عامل 445حوالي هذه الوحدة تشغل 

  . بلديات دائرة الميلية سابقا 

  :الخزف الصحي األصل الجغرافي لعمال وحدة) 37(الجدول رقم   

  سطارة  الميلية  البلدية
  سيدي 

  معروف

أوالد يحي 

  خدروش
  المجموع  العنصر

  445  70  30  65  60  220  العدد

  100  15.7  6.7  14.6  13.5  49.5  )%(النسبة 

  2009ة الوحدة  جويلية إدار:المصدر

  :مايلي) 37(نالحظ من الجدول رقم    

عمال الوحدة الصناعية على الدوائر المجاورة لدائرة الميلية ، مثل دائرة سطارة  انتشار

عامل  70من إجمالي العاملين،دائرة العنصر بـ  %13.5 و ذلك بنسبة  عامل 60التي يقطنـها 

في حين يمثل عدد العمال القادمين من دائرة سيدي  ال،للعممن المجموع الكلي  %15.7أي بـ  

بينما تحتل دائرة الميلية .من إجمالي العاملين بالوحدة  % 14.6عاملو ذلك بنسبة  65معروف 

 250حصة األسد من مجموع عمال هذه الوحدة بمجموع ) الميلية و أوالد يحي خدروش يبلديت(

  . الخزف الصحيمال وحدة من المجموع الكلي لع % 56.2عامل ما يعادل 
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  :تحديد بلديات ظهير المدينة .5

طبيعة مختلف العالقات الوظيفية لمدينة الميلية أمكن تحديد إقليمها ،الذي يعتبر مصـدرا   عند تحليل

ا الـى تعريـف هـذه    لذلك ارتأين .للتجار ،و الطلبة ،و السكان الوافدين ،و كذا العمالة الصناعية 

   .المراكز التي تكون ظهير المدينة 

إن إقليم الخدمات اإلدارية لمدينة الميلية يتمثـل في الحدود اإلدارية لدائرة الميلية،و هذه العالقـات  

تعد من أكثر الروابط انتظامـا، و وضوحا بين المركـز الحضري و إقـليمه المباشـر،و الـذي   

  .بالضغط المستمر يتميز

رة الميلية تشـرف على بلدية أوالد يحي خدروش، و ينتقل سكان هذه البلدية نحـو مركـز    فـدائ

المحكمـة،و قباضـة الضـرائب،البنوك،و    : مدينة الميلية لتلقي الخدمات اإلدارية أساسا المتمثلة في

  .الخ...مفتشية التعليم األساسي مكتب الخطوط الجوية الجزائرية،و الدائرة،

  :خصائص البلديات التي تشكل ظهير المدينة – )38(الجدول رقم 

  )مسكن(المساكن   )نسمة(السكان    )²كم(المساحة   البلدية

  20.021   97.44  العنصر
  

4191 
  

  57.63  سطارة
  

14.800 
  

2662 
  

 21.643  61.89  سيدي معروف
  

3506  

 2605  18.276  134.37  أوالد يحي خدروش
  

 10.622  74.95  رابحأوالد 
  

2158 
  

  4.578  53.37  خيري واد عجول
  

1449 
  

 10.342  64.38  بوراوي بلهادف
  

1755  
  

 13.187  94.21  أوالد عسكر
  

2230 

 5.230  126.70  غبالة ميالط
  

962 
  

  . 2008 اعتمادا على إحصائيات تعداد:المصدر

  

  :من الجدول أعاله نميز مـايـلـي

بلدية أوالد يحي خدروش ،التي تنتمي إلى دائرة الميلية ، دائرة سطارة التي تضم كل مـن بلـديتي   

،دائرة سيدي معروف التي تنتمي لها إداريا بلدية أوالد رابح ،دائرة العنصر  سطارة و غبالة ميالط
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،و لقد وصل تأثير مدينـة   بوراوي بلهادف، د عجولخيري وا التي تضم كل من بلديات العنصر،

  .ا إلى دائرة الطاهيرـالميلية إلى بلدية أوالد عسكر التي تنتمي إداري

أن هذا التأثير وصل إلى العديد من دوائر واليـة   )38(رقم الجدول خالل لـكـن ما نالحظه من 

  .جيجل الشرقية منها و الوسطى
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  :خالصة

خالل تحليل مختلف العالقات الوظيفية و حركية مجال المدينة ،و بعد تعريف ظهيرهـا   من

  :يبعدة نتائج و المتمثلة فيما يليمكن الخروج 

  .ع ظهيرها و حتى خارج حدود الواليةـوظيفية لمدينة الميلية مـات الـدد العالقـوع و تعـتن 

حيـث أن أغلبيـة الطلبـة     بط المدينة بإقليمها،دورا كبيرا في ر التعليمية و التكوينيةلمؤسسات ل 

ـ   ــك"  زيت محمد الصالح" يتوافدون على متقن   و، ةونه الوحيد في الجهة الشـرقية مـن الوالي

   .يوضح سبب توسع مجال نفوذ التعليم بمدينة الميليةي ـبالتال

لها إال أنها ليست كذلك الهياكل الموجودة بالمدينة تعد كافية بقوية غير أن  العالقات الصحيةتتميز  

ـ ـال نفوذها الواسع و خاصة مستشفى المدينة الـا في الحسبان مجـإذا ما أخذن اني مـن  ـذي يع

  .ص األطباء المختصينـنق

هي نتيجة حتمية في  واألخرى، ادة العالقات الوظيفية التجارية على سائر العالقات الوظيفية ـسي 

 .عدة عوامل تضافرة بسبب ظل توجه أغلب فئات المجتمع إلى التجار

سـاكن لكـل    20يوافــق هـذا    ذالتجار، إبالتالي زيادة عدد  و ،التجاريةالمحالت ازدياد عدد  

  . خدمات التجاريةلنا هذا الرقم وجود احتياج مستمر لل روفس ،تـاجر

مجـال  ف عالقات قوية مع منطقة الظهيـر هي األخرى تتميز ببمدينة الميلية الصناعية  الديناميكية 

  .  نفوذها لمعظم المؤسسات و الوحدات الصناعية يوضح سبب مجال نفوذها الواسع

وجود عالقات وظيفية مع مراكز خارج حدود المدينة يعتبر عامل مهم في نمو دور المدينـة ،و   

تحسين الخدمات المختلفة ،ما سيعطيها دورا جهويا،و هي عالقـات صـناعية وجـود     إلىالتطلع 

   .  التي من شأنها رفع مدينة الميلية إلى مستوى الجهوية و الوطنية' بالرة ' عية المنطقة الصنا

طبيعة العالقات الوظيفية هي في حقيقة األمر أحادية التوجه أي نحو مركز الميلية دوما،و هذه  

العالقات األحادية التوجه هي التي تقف وراء تضخم مركز مدينة الميلية و نموه بشكل سريع و في 

  .في حركية هذا المجال الحضريفس الوقت هناك عوامل تتحكم ن
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   :خالصة الفصل الثاني

  

 تحليل واقع النسيج العمراني و حركيـة مجـال  نستنتج من خالل دراستنا لهذا الفصل حول 

،ثالثة مباحث هامة من شأنها إبراز أهم الخصائص و المميـزات الخاصـة بالنسـيج    مدينة الميلية 

                                                                                  . العمراني لمدينة الميلية

عدم القدرة على االستيعاب فحسب، بل البحـث   ل، نسجعالوة بطبيعة الحال على الزيادة الطبيعية 

  .من األحمال الزائدة من السكان واألنشطة فعن الوسائل الكفيلة بالتخفي

عشـوائي، زيـادة التلـوث    السريع للسكن ال ركاالنتشا: من بعض الظواهر التي لم تألفها من قبل 

  .وتدهور المحيط الحضري، فقدان تدريجي للجوانب الجمالية وفقدانها لرونقها ومشهدها الحضري

ـ   ـاك  ـ ـتظاظ األحياء السكنية، تضخم الضواحي وافتقادها إلـى الخـدمات والمراف ام ـق، ازدح

ـ ـعيار ونوـراجع التدريجي إلطـل الحركة داخل المدينة، التـة المرور وثقـركـح اة ـة الحي

)cadre et qualité de vie .(  

  . للمدينة التنمية الحضريةوعليه ال بد من اتخاذ إجراءات عملية تقوم على احترام األسس العلمية  

فشـبكة  . الحالي بالبنية التحتية ل، إلى جانب االنشغا) طرق وسكة حديدية(إنشاء بنية تحتية للنقل  

تطـوير  ي ـو بالتال، المناطق المجاورة زيادة االختالل لصالح ـل هي بمثابة سبب ونتيجة، لـالنق

  .جاذب ومنافس إقليم، مجال المدينةمن شأنه أن يجعل  اتتجاهفي جميع االالبنية التحتية هذه 

و تـدعيم بنيـة   ودعمها بالمشاريع وزيادة االسـتثمارات،  تنمية المدينة بتشجيع الدولة قيام  

 .تثبيت السكان وجذب األنشطة شبكة الحضرية، وال

، لتحقيق النتائج المنتظـرة  التنمية الحضريةة المالية وسياسة ـب المسافة بين السياسـتقري 

   .التنمية الحضريةمن 

تعتبـر بلديـة الميليــة  قطب توازن حيث تلعب دور تحفيزي لجميع المراكز و بالتالي 

بها و هذا لحيازها على المرافق و النشاطات المتعددة باإلضافـة إلى المحليـة  للمجاالت المحيطة 

  .اإلستراتيجيموقعها 
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  :الفصل الثالث مقدمة
 

 جزائريـة كمثـال للمـدن ال   الميليةإلى إجراء دراسة تطبيقية على مدينة  هذا الفصليهدف 

يـة عمرانيـة للمدينـة واضـحة     والقائمة بغرض تنميتها عمرانيا من خالل اقتراح إستراتيجية تنم

هنة للمدينة، وفي داف والسياسات وآليات التنفيذ، ومعتمدة على دراسات جدية لألوضاع الراــاأله

 .ظل إمكانات واقعية متاحة

ة العمل نتبع المنهج النظري والمـنهج التطبيقـي، وأسـلوب التشـخيص     ــوإلنجاز ورق

والتحليل بهدف الكشف عن جوانب النقص والخلل، وصوالً إلى وضع االقتراحـات والتوصـيات   

حثين والجامعيين، في تصويب بآراء البا االعتمادالضرورية، التي يمكن أن تعين صاحب القرار في 

  .عملية التخطيط اإلقليمي، والوصول إلى أفضل النتائج

ـ ذي سنتناول من خالله المبحث األول المتمثل في تعيين برنــو ال امج االسـتثمارات  ــ

ر على آليـات  ــ،كما سنتطرق في المبحث األخي العمومية المبرمجة للتنمية المحلية لمدينة الميلية

  .  م االختيارات العلمية للخروج بأفضل النتائج مستقبالـالتنمية الحضرية بالمدينة و ذكر أه

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

برنامج االستثمارات العمومية المبرمجة : مدينة الميلية 

  للتنمية المحلية

   
  تمهيد

  ) 1975/2009(االستثمارات الوطنية في ظل النظام االشتراكي و النظام الرأسمالي. 1

ــتثمارات. 2 ــل  اس ــة جيج ــام    والي ــتراكي و النظ ــام االش ــل النظ ــي ظ  ف

  ) 1975/2009(الرأسمالي

 في ظل النظام االشتراكي و النظام الرأسمالي بلدية الميلية استثمارات. 3

)1975/2009 (  

  الواليةبل السياسات التنموية واقع مدينة الميلية في ظ .4

 خالصة
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   :دـيـتمه

أن المدن الكبرى كاألشجار العمالقة في الغابة ،تحرم األشجار " يقول جيفي رسون 

،معنى ذلك أن كل " ى الضوء ،و تقضي عليها بالقومية و نقص النموـالصغرى من الوصول إل

دة منها ـل واحـس كـالت و تتنافـوارد و المؤهـدن متفاوتة المـإقليم يتضمن مجموعة من م

  . االت النفوذـعلى مجول ـللحص

غداة االستقالل تكفلت الدولة باإلشراف والتوجيه، وتوظيف الهياكل األساسية 

عن العهد االستعماري،السيما بالمناطق الشمالية من البالد وأقطابها  والعمرانية الموروثة

رية وتطويرها وفقاً لنظ) سنطينة وعنابةقلجزائر، وهران، ا(على وجه التحديد، مدن  الحضرية

 F.Perroux et D. De(رنيس ب ود يستانودلفرانسوا بيرو ) pôles de croissance( أقطاب النمو

Bernis (عات الصناعيةالعمرانية - وتقوم النظرية على التسلسل الهرمي للمجم) قطب نمو وهو

ومركز نمو وهو مدينة على مستوى الوالية، وهكذا وصوالً إلى  دينة كبرى ذات بعد وطني،م

اع استعمال النظرية في التخطيط المجالي اإلقليمي في الدول المتقدمة ش )ر مدينة صناعيةأصغ

  .السبعيناتو لستيناتاوالدول السائرة في طريق النمو على حد سواء وبخاصة في سنوات 
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  ): 2009- 1975(االستثمارات الوطنية في ظل النظام االشتراكي و النظام الرأسمالي. 1

روف الحياة القاسية ـو هذا من اجل تحسين ظ جت الجزائر النظام االشتراكي بعد االستقالل ،انته

وك،المحروقات ـو المتدهورة للسكان و النهوض باالقتصاد الوطني عن طريق تأميم المصانع،والبن

  .و النقل و كذا استرجاع األراضي 

كالميثاق الوطني (النظام االشتراكي نصت عدة بنود و مواثيق على تبني السياسة التنموية في ظل 

كان التخطيط الوسيلة المعتمدة في توجيه و تنظيم  1964،و قبله ميثاق الجزائر عام 1976عام 

،أين انتهجت الدولة سياسة التعددية 1989االقتصاد الوطني  حيث ظل التخطيط مركزي حتى سنة 

  .الحزبية و الدخول في اقتصاد السوق

االشتراكي و بعدها مرحلة اقتصاد السوق على مجموعة من المخططات اعتمدت مرحلة الحكم 

  :التنموية ،أدت إلى ظهور فوارق جهوية في البالد ،و تتمثل في

 ، المخطط الرباعي)1973-1970(لمخطط الرباعي األول ا، )1969-1967(الثالثي المخطط 

الخماسي الثاني  ، المخطط)1984-1980( ، المخطط الخماسي األول)1977- 1974( يالثان

- 1995(، المخطط الخماسي الثاني )1994-1990(األول  ، المخطط الخماسي)1985-1989(

  ).2009-2000(اإلنعاش االقتصادي ، مخطط)1999

  ): 2009-1975(في ظل النظام االشتراكي و النظام الرأسمالي والية جيجل استثمارات. 2

 ):2009-1975(للفترة  حجم االستثمارات في والية جيجل) 39(الجدول رقم 

 .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل : المصدر
  

 (%)النسبة  فرد/نصيب الفرد دج )دج ³10(حجم االستثمار  السنوات

1975 - 1977 431690 1.3 2.3 

1980 - 1984 361560 1.5 2.0 

1985 - 1989 980990 2.1 5.3 

1990 - 1999 4505640 7.6 24.5 

2000 - 2004 4053320 6.4 22.0 

2005 - 2009 8071575 12.7 43.9 

 100 31.6 18404775 لمجموعا
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ة جيجل ــي واليارات فـاالستثمم ـــوضح لنا حجـذي يـــال) 39(ن خالل الجدول رقم ــم

أي بمعنى أخر حجم االستثمارات العمومية في كل مخطط اقتصادي  )2009-1975(رة ــللفت

لدولة ،إذ لم تلحظ الوالية أي استثمـار  بارز إال خالل التحول االقتصادي للجزائر من مرت عليه ا

الوالية بارتفاع في نصيب الفرد من االستثمارات  بحث حضيت االشتراكية نحو الرأسمالية ،

  .فرد/دج 12.7ى  ـالسنوات األخيرة إل،في حين ارتفعت خالل  فرد/دج 7.6العمومية بحـوالي

 ).26( الشكلينه هـذا مـا يب

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل رقم (26)-  تطور نصيب الفرد من االستثمارات العمومية  
لوالیة جيجل للفترة بين(1975-1977) و (2009-2005)

0
1000000
2000000
3000000
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  ): 1975/2009(في ظل النظام االشتراكي و النظام الرأسمالي بلدية الميلية استثمارات. 3

  ):2009- 1975(نصيب مدينة الميلية من حجم االستثمارات بالوالية تطور ) 40(الجدول رقم 

  .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل  :المصدر
  

نة األولى من حيث المديلوالية جيجل  اإلداريةدود ـتعتبر مدينة الميلية داخل الح -  

المساحة ، و الثانية بعد مقر الوالية من حيث الحجم السكاني ،و رغم ذلك فنصيبها من مشاريع 

هي األخرى من المدن  تعدالتنمية كان أقل مقارنة بحجم االستثمارات الموجه لمدينة الطاهير التي 

جعلها تكسب  نة جيجل ،و هذا ماتنتمي إلى نفس المجال الساحلي لمدي ، كما أنهاالبارزة في الوالية 

  .  العموميةحجم أكبر لالستثمارات 

  

  

  

  

  

  

 البلديات
  
  

 السنة

 رـالطاهي ةـالميلي لـجيج

نصيب 
الفرد 

فرد/دج

حجم االستثمار 
 )دج ³10(

نصيب 
الفرد 

 فرد/دج

حجم االستثمار 
 )دج ³10(

نصيب 
الفرد 

 دفر/دج

حجم االستثمار 
 )دج ³10(

1975 -1977 3.26 114430 1.65 22105.7 3.24 26929 

1980 -1984 0.92 32255 1.77 23748 4.07 33888 

1985 -1989 2.74 172255 2.96 71189.6 2.72 62538 

1990 -1999 6.24 663315 9.80 341788 5.20 308010 

2000 -2004 12.621341775 6.77 268109 4.86 277260 

2005 -2009 9.5 1234300 18.8 870095 12.5 734385 
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الشكل رقم (27)- تطور نصيب الفرد من االستثمارات العمومية في مدینة 
جيجل  (1975-2009)م
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  :نصيب مدينة الميلية من المخطط الرباعي الثاني. 1.3

  ):1977-1975(نصيب مدينة الميلية من المخطط الرباعي الثاني ) 41(لجدول رقم ا

  .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل :المصدر

  

نالحظ أن مدينة الميلية، خالل المخطط الرباعي الثاني استحوذت على اضعف نسبة   

رغم أنها احتلت % 16.5 بـمقارنة بمدينة الطاهير التي حضيت %  13.5ر العمومي بـلالستثما

 8311نسمة مقارنة بـ  13392بعد مقر الوالية بـ  1977المرتبة الثانية في عدد السكان لسنة 

نسمة في مدينة الطاهير و هذا يؤثر سلبا على التنمية االقتصادية في المدينة و يجعلها منطقة طاردة 

  . كان كما يوضح مدي تجاهل السلطات لدعم هذا المركزللس

  :نصيب مدينة الميلية من المخطط الخماسي األول. 2.3

  ):1984-1980(األول نصيب مدينة الميلية من المخطط الخماسي ) 42(الجدول رقم 

  .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل : المصدر              

  

خالل هذه المرحلة من التنمية جاء المخطط الخماسي األول لتدعيم المراكز الرئيسية         

فرد بينما كانت أعلى قيمة /دج 1.77نصيب الفرد من االستثمارات بمركز الميلية بالوالية حيث كان 

 (%)ة النسب )فرد/دج ³10( نصيب الفرد)دج ³10(حجم االستثمار  المراكز

 70 3.26 114430 جيجل

 13.5 1.65 22105.7 الميلية

 16.5 3.24 26929 الطاهير

 100 0.48 163464.7 مجموع الوالية

 (%)النسبة  فرد/نصيب الفرد دج )دج ³10(حجم االستثمار  المراكز

 35.9  0.92 32255 جيجل

 26.4 1.77 23748 ميليةال

 37.7 4.07 33888 الطاهير

 100 0.26 89891 مجموع الوالية
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ر الوالية ـرد في مقـفرد، بينما كان نصيب الف/دج 4.07ها مدينة الطاهير بـ ـتحصلت علي

فرد ،إن هذا التباين في نصيب الفرد من االستثمار العمومي في والية جيجل راجع إلى /دج 0.92

  . استثمارية كبرىعدم وجود مشاريع 

  :نصيب مدينة الميلية من المخطط الخماسي الثاني. 3.3

  ):1989-1985(الثاني نصيب مدينة الميلية من المخطط الخماسي ) 43(الجدول رقم 

 (%)النسبة  فرد/نصيب الفرد  دج)دج ³10(حجم االستثمار  المراكز

 56.3 2.74 172255  جيجل

 23.3 2.96 71189.6  الميلية

 23.4 2.72 62538 طاهيرال

 100 0.65 305982.6 مجموع الوالية

 .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل : المصدر

  .فرد/دج 101994.2:متوسط نصيب الفرد الوالئي هو

نجد أن مركز الميلية استحوذ على  اكبر نصيب من ) 43(من خالل نتائج هذا الجدول     

ة ـر الواليـفرد و هو اكبر من نصيب الفرد في مق/دج 2.96ي جندت للوالية االستثمارات الت

من مجموع حجم االستثمارات العمومية الموجهة %   56.3فرد،رغم استفادتها لـ  /دج 2.74

فرد ،ومما سبق نستنتج أن السلطات /دج 2.72للوالية في هذه الفترة ، ثم نجد مركز الطاهير بـ 

لمشاريع التنمية على مستوى مركز الميلية و ذلك بعد الترقية اإلدارية  رصدت استثمارات إضافية

  .الخ...سطارة ،أوالد يحي اللبعض المراكز المجاورة لها ك 1984لسنة 

  ):1990/1999(نصيب مدينة الميلية في عشرية. 4.3

  ):1999 - 1990(نصيب مدينة الميلية في عشرية ) 44(الجدول رقم 

 (%)النسبة فرد/دج الفردب نصي  )دج³10( حجم االستثمار المراكز

 50.55 6.24 663315 جيجل

 26.05 9.80 341786 الميلية

 23.40 5.20 308010 الطاهير

 100 2.21 1312111 مجموع الوالية

  .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل  :المصدر
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ظام اقتصاد السوق،و عرفت الوالية وسائر المدن شهد هذا العقد بداية تطبيق الدولة لن          

الجزائرية تدهور األوضاع األمنية ،و الذي وضع من خالله مشروع اإلنعاش االقتصادي لدعم 

من مجموع حجم %  50.55المدن ببرامج اقتصادية ،حيث تحصل مقر والية جيجل بـنسبة 

جموع حجم االستثمار العمومي ثم من م% %  26.05االستثمار العمومي ،يليها مركز الميلية بـ 

من مجموع حجم االستثمار العمومي ،و نصيب الفرد من %   23.40مركز الطاهير بـ 

فرد /دج 6.24فرد و هو أكبر حجم مقرنة بمقر الوالية جيجل /دج 9.80االستثمارات لمركز الميلية 

  ).44(فرد ،أنظر الجدول رقم /دج 5.20ثم مركز الطاهير بـ 

      ): 2000/2009(دينة الميلية من مخطط اإلنعاش االقتصادينصيب م. 5.3

  ):2004-2000(نصيب مدينة الميلية من مخطط اإلنعاش االقتصادي) 45(الجدول رقم 

 (%)النسبة فرد/الفرد دج نصيب)دج ³10(حجم االستثمار  المراكز

 71.10 12.62 1341775 جيجل

 14.2 6.77 268109 الميلية

 14.7 4.86 277260 الطاهير

 100 9.20 1887144 متوسط المجموع

  .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل  :المصدر                    

  

نعلم أن مخطط اإلنعاش االقتصادي يهدف إلى دفع التنمية االقتصادية و االستحواذ على   

،و نميز في هذه المرحلة تعثر بعض )45(مناصب شغل ،إال أننا نالحظ  من خالل الجدول رقم 

المشاريع في تحسين مستوى المعيشة لدى المراكز األساسية ماعدا مقر الوالية و ذلك رغم ارتفاع 

حجم االستثمارات العمومية المتحصل عليها مقارنة مع سابقاتها ،بحيث استفاد مقر الوالية بـ  

فرد ،في حين تحصل /دج 12.62ادل أي أن نصيب الفرد من االستثمار العمومي يع%   71.10

من مجموع حجم االستثمارات العمومية التي استفادت % 14كل من مركز الميلية و الطاهير بنسبة 

فرد /دج 4.86فرد و /دج 6.77منها الوالية في هذه الفترة و كان نصيب الفرد من االستثمار هو 

ألزمة األمنية بمركز الميلية و خاصة لكل من المركزين على التوالي ،و هذا راجع إلى ما خلفته ا

مما عقد الحياة  أنه متواجد في منطقة جبلية  واستمرار الهجرة إليها من األرياف المحيطة بها ،

  . الحضرية بالمدينة
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  ):2009- 2005(نصيب مدينة الميلية من مخطط اإلنعاش االقتصادي ) 46(الجدول رقم 

 (%)النسبة  فرد/رد دجنصيب الف )دج ³10(حجم االستثمار  المراكز

 43.5 9.5 1234300  جيجل

 30.6 18.8 870095 الميلية

 25.9 12.5 734385 الطاهير

 100 1 .12 2838780 مجموع الوالية

  .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل : المصدر

  

جل و كان دج لوالية جي 8071575000في هذه المرحلة تم تخصيص مبلغ مالي قدره   

من االستثمارات في حين مركز %  30.6دج أي ما يعادل  870095000نصيب مدينة الميلية 

دج ،و بالتالي فان مركز الميلية استحوذ على أكبر نصيب  73438500الطاهير استفاد سوى على 

قر فرد ثم م/دج 12.5فرد يليه مركز الطاهير بـ /دج 18.8من االستثمار العمومي لهذه الفترة بـ 

  .فرد/دج 9.5الوالية بـ 

نستنتج مما سبق أن مركز الميلية يبقى من أهم المراكز الحضرية الموجودة بوالية جيجل   

رغم تواجدها في نطاق جغرافي مختلف عن مقر الوالية و مركز الطاهير لكنه يبقى يفرض نفسه 

  .أمام كل المشاكل التي تعيق تنميته و تطوره
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  ):2009-1975(بلدية الميلية من حجم االستثمارات  تطور نصيب .6.3

  

،الذي يبين منحنى تطور نصيب مدينة الميلية من مجموع )30(رقم  الشكلمن خالل            

،و التي تميز )2009-1975(حجم االستثمارات العمومية الموجهة لوالية جيجل للفترة 

  :يـلـايـبم

االستثمارات في ارتفاع دائم و كل سنة يزيد المبلغ نالحظ أن المنحنى في تطور مستمر و حجم  -

  .الموجه لالستثمار في مركز الميلية، أنظر الملحق 

كان حجم االستثمار  1988فمثال سنة  هناك سنوات ينخفض فيها المبلغ الذي تستفيد منه الميلية ، -

الية دج ثم في السنة المو 1380000ليصل  1990دج ليبدأ باالنخفاض حتى سنة  2700000

دج ،و هنا يرجع السبب فهذا االنخفاض ثم الرجوع في  33820000م ارتفع إلى حوالي 1991

ارتفاع حجم االستثمارات العمومية إلى العامل االقتصادي حيث في هذه الفترة عرفت الجزائر تغير 

 جذري في طبيعة نظام الحكم أي التحول من النظام االشتراكي و التسيير المركزي إلى النظام

 .الرأسمالي الحر ،كما الننسى تدهور الحالة األمنية للبالد في تلك الفترة

الشكل رقم (30)- تطور نصيب بلدیة الميلية من حجم االستثمارات (1975-2009)م
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عندما تم تطبيق مشروع اإلنعاش االقتصادي عرفت الميلية ارتفاع كبير في حجم االستثمارات  -

و حجم االستثمار لسنة  1991ها ،حيث تعدي الفارق بين حجم االستثمار لسنة ـــالعمومية ب

لى قيمة له بلغت ـة أعـز الميليـحجم االستثمار العمومي بمرك ي وصل فيهاـالت م2007

 .   ملون دج  200دج فكان الفارق بينهما أكثر من  243145000

شهدت مدينة الميلية في السنوات األخيرة انخفاضا في حجم االستثمارات العمومية الموجهة إليها  -

   .    دج 155380000إلى  2009حيث وصل حجم  االستثمار سنة 
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  :واقع مدينة الميلية في ظل السياسات التنموية في الوالية .4

ر االستثمارات العمومية في أي مدينة تبرز لنا درجة تجهيزها بالمرافق و المشاريع ـعندما تتوف

و ـا تنمـاءة البنية التحتية و جعل الحياة الحضرية بهـل رفع كفـن اجـاالقتصادية و ذلك م

  .و األفضلـنح

يمكن اعتماد على توزيع حجم االستثمارات  و لمعرفة مكانة مدينة الميلية ضمن إقليمها الوالئي ،

العمومية بوالية جيجل على قطاعات السكن ،الري،و األشغال العمومية و البناء في كل من مراكز 

  .جيجل ،الطاهير و الميلية: الحضرية الكبرى التالية 

السكن، الري، و األشغال ( تطور حجم االستثمارات العمومية في قطاع -  )47(جدول رقم  

                                                       :2009- 1975الميلية خالل الفترة  على بلدية )ةالعمومي

  .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل : المصدر   

  

التي توضح لنا كيفية توزيع المبالغ المالية الموجهة ) 49،50،51(من خالل الجداول رقم          

. الطاهير و جيجل من بلديات الميلية،لقطاع السكن ،و الري و األشغال العمومية و البناء في كل 

ة ه التنميـبحيث قمنا بتقسيم اإلحصائيات المتحصل عليها إلى مراحل توافق كل مخطط مرت ب

  . 2009إلى غاية  1975بدءا من سنة االقتصادية في البالد 

  

  

  

  

  القطاع         

 رة الفت

 )دج ³10(حجم االستثمار
 العمومية األشغال  الري  السكن

1975 -1977 1254 9843.7 0 

1980 -1984 9100 13000 12400 

1985 -1989 41761.6 41048 8220 

1990 -1999 189277 51615 73394 

2000 -2009 414135 190514 372617 
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  ): األشغال العمومية و، يالسكن، الر(العمومي في قطاعات  ارـحجم االستثمتطور . 1.4

   ):2009- 2000(نصيب مدينة الميلية من مخطط اإلنعاش االقتصادي ) 48(جدول رقم ال

  .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل : المصدر

    

في  حجم االستثمار مدينة الميلية من الذي يبين لنا نصيب) 48(خالل الجدول رقم  من  

حيث نـالحظ اختـالف .)2009-2000(أثناء فترة ) السكن ،الري، و األشغال العمومية(قطاعات 

رقم  ألشكالو هذا مـا توضحه ا.في توزيع حجم االستثمارات الموجهة لهذه القطاعات االقتصادية

  ). 33(،و )32(،)31(

  

  

  

  

  

  القطاعات

 السنوات

  )دج ³10(ار ــمـثـتـم االسـجـح

  السكن

)SUCH( )SLEP_SUC(  

  الري

)S Hyd( 

  األشغال العمومية

) STP( 
2000 00 16090 13300 

2001 00 26846 10922 

2002 43460 10038 34420 

2003 27735 27275 7435 

2004 34430 4900 21680 

2005 6710 845 60210 

2006 136505 17400 36000 

2007 88995 64210 116940 

2008 76300 22910 71710 

2009 5080 45195 105105 

 372617 190514 414135 المجموع
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  :قطاع السكن في مدينة الميلية. 2.4

  :)2009-1975( أهم المراكز الحضرية بالواليةقطاع السكن و تطوره في ) 49(الجدول رقم 

  .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل : المصدر  

  

توافق المخطط الرباعي الثاني أين نسجل أدنى حجم لالستثمار في مجال  ):1977-1975(فترة . أ

ز الوالية مقارنة بمرك% 0.3دج و ذلك بنسبة 1254000السكن تحصلت عليه بلدية الميلية بقيمة 

من مجموع حجم االستثمار الكلي الموجه % 97الذي استحوذ على اكبر حجم لالستثمار بنسبة تفوق 

من مجموع حجم %  2.4لوالية جيجل في مجال السكن  بينما بلدية الطاهير لم تحصل سوى على 

القتصادي االستثمار الكلي الموجه لوالية جيجل في مجال السكن ،و هذا ما يعكس طبيعة النظام ا

المطبق في هذه المرحلة من الحكم المركزي المسيطر على توزيع المبالغ المالية الموجهة لالستثمار 

  .مجال السكن في كل مناطق الوطن إلى

بينما أثناء المخطط الخماسي األول نالحظ تراجع طفيف في حجم  ):1984-1980(فترة . ب

مجموع حجم االستثمار الكلي الموجه لوالية  من%  51.3االستثمار لمقر الوالية و ذلك بنسبة 

جيجل في مجال السكن ،في حين بقي مركز الميلية يتلقى أدنى حجم لالستثمار في مجال السكن 

  زـــــالمراك

  السنوات
  المجموع  الطاهير  الميلية جيجل

1975 -1977 
  408002  9813  1254 396935  دج ³10

% 97.3 0.3 2.4 100 

1980 -1984  
  55850  18050  9100 28700 دج ³10

%  51.4 16.3  32.3  100  

1985 -1989  
  170201.6  41761.6  41720 86720  دج ³10

%  51 24.5  24.5  100  

1990 -1999  
  617038  156900  189277 270861  دج ³10

%  43.9 30.7  25.4  100  

2000 -2009  
  1616840  351640  414135 851065  دج ³10

%  52.6 25.6  21.8  100  
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من مجموع حجم االستثمار الكلي الموجه لوالية جيجل %  16.3دج أي 910000والية بقيمة ـبال

من مجموع حجم االستثمار % 32.3ن ي مجال السكن،مقارنة بمركز الطاهير الذي استفاد مـف

  .الكلي الموجه لوالية جيجل في مجال السكن

بمجيء المخطط الخماسي الثاني أدركت الدولة إهمالها لبعض المراكز  ):1989-1985(فترة . ج

في للسكان من المناطق الجبلية الفقيرة و المعزولة باتجاه يالتي يمكن من خاللها توقيف النزوح الر

المناطق الحضرية القريبة منها ،فقامت بتوسيع الرقعة السكنية و انجاز سكنات لتثبيت المراكز و 

السكان في مناطقهم ،فاستفادت بذلك الميلية بمبلغ مالي يساوي تقريبا المبلغ الذي تحصل عليه مركز 

من مجموع حجم االستثمار الكلي الموجه %  24.5يعادل نسبة  دج وهذا ما  41720000الطاهير 

  .الية جيجل في مجال السكنلو

و بخصوص مرحلة التسعينات أين تدهورت الحالة األمنية في البالد   ):1999-1990(فترة . د

اش االقتصادي و المزامن أيضا لتحول النظام االقتصادي ـاء مشروع تطبيق مخطط اإلنعـج

كن موزعا بصورة الجزائري إلى نظام السوق الحر كان نصيب االستثمارات العمومية في قطاع الس

من مجموع %  30.7متفاوتة بين المراكز الثالثة األولى لوالية جيجل حيث استفادت الميلية على 

دج 189277000يعادل تقريبا  حجم االستثمار الكلي الموجه لوالية جيجل في مجال السكن،و هذا ما

موجه لوالية جيجل من مجموع حجم االستثمار الكلي ال%  25.4بينما مركز الطاهير فتحصل على 

ن ـم% 43.9دج في حين استفاد مقر الوالية على 156900000في مجال السكن ،أي بمبلغ قيمته 

ق ـن و الموافـال السكـوالية جيجل في مجـه لـار الكلي الموجـم االستثمـمجموع حج

  .دج 270861000جم ـلح

طبيق مخطط اإلنعاش ر في تـع الكبيـتوافق هذه المرحلة التوس  ):2009-2000(فترة . هـ

من مجموع حجم االستثمار الكلي الموجه لوالية %   25.6االقتصادي ،واستفادت الميلية على نسبة 

من مجموع حجم االستثمار %  21.8في حين تحصل مركز الطاهير على .جيجل في مجال السكن

  .الكلي الموجه لوالية جيجل في مجال السكن

األول على اكبر حجم لالسـتثمارات الموجهـة لمجـال السـكن     ينما يبقى مقر الوالية المسيطر ـب

ة جيجل فـي  ـوع حجم االستثمار الكلي الموجه لواليـمن مجم%  52.6ك بنسبة ـة و ذلـبالوالي

  .نـال السكـمج
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نالحظ أن حجم االستثمار في ) 34(رقم  الشكلنستنتج مما سبق ومن خالل  :االسـتـنـتـاج

حتى الفترة الزمنية ) 1977-1975(ستمرة، حيث انه من بداية فترة قطاع السكن تطور بصفة م

كان حجم االستثمارات يرتفع بصفة بطيئة الن الفارق بين الحجم االستثمار في ) 1985-1989(

و ) 1989-1985(دج في حين ارتفع حجم االستثمار بين فترة  40466000هذين الفترتين هو 

 ىون دج إلـملي 40ا من ـع تقريبـالفارق ارتف دج أي أن 372415000إلى ) 2000-2009(

ـن اع السكـمليون دج و هذا دليل على الحجم الكبير لالستثمارات العمومية الموجهة لقط 300

.ببلدية الميلية

الشكل رقم (34)- مدینة الميلية : تطورحجم االستثمار في  قـطـاع الـسـكـن 
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  :قطاع الري في مدينة الميلية.3.4

  :)2009-1975( منذ أهم المراكز الحضرية بالواليةقطاع الري و تطوره في ) 50(الجدول رقم 

  .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل : المصدر                               

  

وافق المخطط الرباعي الثاني،حيث تحصل مركز الميلية على مبلغ ت):  1977-1975(فترة . أ

دج من مجموع حجم االستثمارات العمومية الموجهة للوالية لحساب قطاع الري و هذا  9843700

من  المجموع الكلي لحجم االستثمار العمومي للقطاع ،والتي تحتل المرتبة %  16.7يعادل نسبة  ما

من  المجموع الكلي لحجم االستثمار العمومي للقطاع أي بقيمة %  22.3الثالثة بعد مركز الطاهير 

من المجموع الكلي %  61دج بينما يبقى مقر الوالية جيجل يتقدم المجموعة بنسبة  13196000

دج  من مجموع حجم االستثمارات  35780000لحجم االستثمار العمومي للقطاع أي بمبلغ قيمته 

ساب قطاع الري ،و كل ما سبق يفسر من طريقة التسيير المركزي العمومية الموجهة للوالية لح

  .المطبق بهذه الفترة

  المراكز                

   السنوات

  جيجل

 
  المجموع  الطاهير  الميلية

1975 -1977 
  58819.7  13196  9843.7 35780 دج ³10

% 61 16.7 22.3 100 

1980 -1984  
  22178  7778  13000 1400 دج ³10

%  6.3 58.6  35.1  100  

1985 -1989  
  117838  28890  41048 47900  دج ³10

%  40.7 34.8  24.5  100  

1990 -1999  
  365275  111110  51615 202550  دج ³10

%  55.5 14.1  30.4  100  

2000 -2009  
  796563  199134  190514 406915  دج ³10

%  51.1 23.9  25  100  
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و تمثل مرحلة مجيء المخطط الخماسي األول، حيث استحوذ مركز  ):1984-1980(فترة . ب

الميلية المرتبة األولى من مجموع حجم االستثمارات العمومية الموجهة لقطاع الري بالوالية بنسبة 

%  35.1دج،و تالها مركز الطاهير بـ  13000000لمجموع الكلي و ذلك بمبلغ من ا%  58.6

دج ، في حين لم يتحصل مركز جيجل سوى  7778من المجموع الكلي لحجم االستثمارات و بقيمة 

من مجموع حجم االستثمارات العمومية الموجهة لقطاع الري بالوالية،و نسجل أعلى %  6.3على 

الميلية من مجموع حجم االستثمارات العمومية الموجهة لقطاع الري نسبة يتحصل عليها مركز 

و هذا يدل على أهمية هذا القطاع بالمركز و مدي .إلى غاية يومنا هذا 1975بالوالية منذ سنة 

  . الحاجة إلى مشاريعه التنموية

مار توافق مرحلة المخطط الخماسي الثاني، أين كانت قيم حجم االستث ):1989-1985(فترة . ج

العمومي في قطاع الري بالوالية موزعة بنسب متفاوتة بحيث استحوذ مركز الوالية على أعلى 

دج من مجموع حجم االستثمارات العمومية الموجهة  47900000أي بما يعادل %  40.7نسبة 

من الحجم الكلي لالستثمار العمومي و %  34.8لقطاع الري بالوالية ،ثم تلته مركز الميلية بــ 

من الحجم الكلي %  24.5دج في حين تحصل مركز الطاهير على نسبة  41048000يعادل  ا ماهذ

اع ـدج من مجموع حجم االستثمارات العمومية الموجهة لقط 28890000أي بقيمة  لالستثمار

  .    الري بالوالية

ــرة . د ــادي                 ):1999-1990(فت ــاش االقتص ــط اإلنع ــروع مخط ــق مش ــة تطبي مرحل

من مجموع حجم االستثمار الكلي الموجه لوالية جيجـل فـي   %  14.1حيث استفادت الميلية على 

دج الذي يعتبر أدنى مبلغ تحصل عليه مركز الميلية،   في  51615000يعادل  مجال الري وهذا ما

موع حجم االستثمار الكلي الموجه للقطاع، أي بمبلغ من مج%   55.5حين استفاد مقر الوالية على 

من مجموع حجم االسـتثمار  %  30.4دج، بينما مركز الطاهير فتحصل على  202550000قيمته 

ـ ـما نعلم فـوك دج، 111110000الكلي وهو بحجم   زت بتـدهور الحالـة   ـان  هذه الفترة  تمي

  .األمنية في البالد

هذه المرحلة مع تطبيق مخطط اإلنعاش االقتصادي ،و استفاد تتوافق   ):2009-2000(فترة . هـ

من مجموع حجم االستثمار الكلي الموجه لوالية جيجل في مجال %   23.9مركز الميلية على نسبة 

من مجموع %  25في حين تحصل مركز الطاهير على .دج  190514000يعادل  الري،و هو ما

في حين .دج 199134000أي تحصل على مبلغ قيمته حجم االستثمار الكلي الموجه لهذا القطاع ،
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سيطر مركز جيجل على أكبر نسبة من االستثمارات في هذا القطاع بالوالية و ذلك بمبلغ يقدر 

  .دج 406915000بحوالي 

  

  

  

أن حجم االستثمار في ) 35(رقم  الشكل نستنتج مما سبق ومن خالل :االسـتـنـتـاج            

حتى الفترة الزمنية  ) 1977-1975(ة مستمرة، حيث انه من بداية فترة قطاع الري تطور بصف

كان حجم االستثمارات يرتفع بصفة بطيئة و متموجة و كان  الفارق بين الحجم )1990-1999(

دج في حين ارتفع حجم االستثمار بين فترة  46822000االستثمار في هذين الفترتين حوالي 

 45دج أي أن الفارق ارتفع تقريبا من  138899000إلى ) 2009- 2000(و ) 1990-1999(

مليون دج و هذا دليل على حجم االستثمارات العمومية الموجهة لقطاع الري  100مليون دج إلي 

  .ببلدية الميلية
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  :قطاع األشغال العمومية و البناء في مدينة الميلية.4.4

                أهم المراكز الحضرية بالواليةره في قطاع األشغال العمومية و البناء و تطو) 51(الجدول رقم 

)1975-2009(:  

  .2009مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل : المصدر

  

توافق المخطط الرباعي الثاني،حيث لم  يتحصل مركز الميلية و ال ):   1977-1975(رة فت. أ

و كان مركز جيجل المستفيد الوحيد  مركز الطاهير على أي مبلغ مالي لالستثمار في هذا القطاع ،

ء و من هذا المبلغ النجاز مشاريع التنمية االقتصادية و المجالية في قطاع األشغال العمومية و البنا

  .دج 359091000بمبلغ قدره  ذلك 

تتوافق هذه الفترة الزمنية مع المخطط الخماسي األول، حيث استحوذ    ):1984-1980(فترة . ب

مركز الميلية المرتبة األولى من مجموع حجم االستثمارات العمومية الموجهة للقطاع بالوالية بنسبة 

من %  29.7دج،يليه مركز الطاهير بـ  12400000من المجموع الكلي و ذلك بمبلغ %  68.1

دج ، في حين لم يتحصل مركز جيجل  5400000المجموع الكلي لحجم االستثمارات أي بقيمة 

من مجموع حجم االستثمارات العمومية الموجهة لقطاع األشغال العمومية %  2.2سوى على 

  . دج مليون 400بالوالية و التي تعادل حجم 

  المراكز                    

  السنوات
  المجموع  الطاهير  الميلية جيجل

1975 -1977 
 359091 00  00 359091 دج ³10

% 100 00 00 100 

1980 -1984  
  18200  5400  12400 400 دج ³10

%  2.2 68.1  29.7  100  

1985 -1989  
  54755  13400  8220 33135  دج ³10

%  60.5 15  24.5  100  

1990 -1999  
  231844  40000  73394 118450  دج ³10

%  51.1 31.6  17.3  100  

2000 -2009  
  975932  103145  372617 500170  دج ³10

%  51.3 38.2  10.5  100  
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افق مرحلة المخطط الخماسي الثاني، أين كانت قيمة حجم االستثمار تو ):1989-1985(فترة . ج

العمومي في قطاع األشغال العمومية بمركز الميلية منخفضة مقارنة بمركز الطاهير والتي  قدرت 

، بينما مركز الطاهير كان حجم االستثمار به هو % 15دج أي بنسبة  8220000بــ 

لي حجم االستثمار العمومي بالوالية ،واستحوذ مركز من إجما%  24.5دج ما يعادل  13400000

دج من مجموع حجم  33135000أي بما يعادل %  60.5الوالية جيجل على أعلى نسبة 

  .االستثمارات العمومية الموجهة لقطاع األشغال العمومية و البناء بالوالية 

ــرة . د ــادي       ):1999-1990(فت ــاش االقتص ــط اإلنع ــروع مخط ــق مش ــة تطبي               مرحل

دج و هو مبلغ معتبر  يحصل عليه مركز الميلية،   في حين اسـتفاد   73394000يعادل  وهذا ما

من مجموع حجم االستثمار الكلي الموجه للقطـاع، أي بمبلـغ قيمتـه    %   51.1مقر الوالية على 

من مجموع حجم االستثمار الكلـي  %  17.3ما مركز الطاهير فتحصل على دج، بين 118450000

  .دج 400000000والذي  يوافق حجم  

و هي مرحلة تطبيق مخطط اإلنعاش االقتصادي ،أين استفاد مركز   ):2009-2000(فترة . هـ

من مجموع حجم االستثمار الكلي الموجه لوالية جيجل في مجال %   38.2الميلية على نسبة 

 10.5في حين تحصل مركز الطاهير على .دج  372617000ألشغال العمومية و البناء، مايعادل ا

في .دج 103145000من مجموع حجم االستثمار الكلي الموجه لهذا القطاع ،أو هو مبلغ قيمته % 

و %  51.3حين سيطر مركز جيجل على أكبر نسبة من االستثمارات في هذا القطاع بالوالية بنسبة 

  .دج 500170000بمبلغ يقدر بحوالي ذلك 
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حجم االستثمار في قطاع  أن) 36(رقم  الشكلنستنتج مما سبق ومن خالل  :االسـتـنـتـاج     

حيث بدأ باالرتفاع مع بداية مرحلة المخطط  األشغال العمومية و البناء تطور بصفة مستمرة،

) 1989 - 1985(فض قليال أثناء المخطط الخماسي الثاني ثم انخ) 1984 - 1980(الخماسي األول 

ادي ـاش االقتصـليرتفع من جديد و يواصل تطوره منذ بداية تطبيق مشروع مخطط اإلنع

  .   م)2009 - 2000(حتى الفترة األخيرة  م)1999 -1990(
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الشكل رقم (36)- مدینة الميلية: تطور حجم االستثمارات في قطاع األشغال العمومية  
(1975-2009)م
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  :خالصة

  

ي تتحصل ا سبق نستنتج أن نصيب مدينة الميلية من حجم االستثمارات العمومية التـمم  

ة م لطبيعـر المناسب و المالئـن التسيير غيـات احتياجاتها السكانية لكـعليها يناسب متطلب

   .المنطقة ال يلقى مصيره

إن مثل هذه اإلجراءات العملية، هي بمثابة الرأس في قاطرة التهيئة والتنظيم والتخطيط   

المتعاملين االقتصاديين وبخاصة نحن نعرف أن . جزائرال مدنمن مدينة اإلقليمي الناجح في أي 

التي تضمن له البنية التحتية، والخدمات المختلفة التي  رالقطاع الخاص، يبحث عن أماكن االستثما

يتحصل عليها بأثمان زهيدة نسبياً من طرف القطاع العمومي، وهذه االمتيازات هي أكثر وفرة 

لذي يساهم في المزيد من االختالالت بالمدن الكبرى وبمناطق الساحل على وجه الخصوص، األمر ا

التنموية والسكانية والمجالية، ولكن إقامة البنية التحتية السيما الطرق والسكة الحديدية، من شأنه 

 .توفير وتهيئة الظروف المالئمة للمستثمرين من القطاعين الخاص والعمومي

اإلقليم إلى رى على مستوى باألحأو الميلية يهدف التخطيط المجالي على مستوى مدينة و لذلك 

  :تحقيق اآلتي

  .توزيع مشاريع التعمير والتنمية بما يتالءم وخصائص المواضع •

 .اليةعدالة التوزيع بين مناطق وأقاليم الو •

 . تحقيق الجدوى االقتصادية •

والموارد النادرة وضمان الحاجات  تحقيق التنمية المستدامة،والمحافظة على البيئة •

  .المستقبلية للسكان

 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  نحو آليات التنمية الحضرية: مدينة الميلية 

  
  تمهيد

  مدينة الميلية بين المحفزات و المحددات.1

  التنمية الحضرية محفزات .2

     التنمية الحضرية محددات .3

  االختيارات. 4

  اختيارات عملية.5

 خالصة
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  :دـيـهـمـت

في  المعايير الوطنية لتحديد ما إذا كان أي تجمع حضريا أو ريفيا تنحصر باختصار تـأخذ

يدرس الحجم السكاني للمركز الحضري و للحد األدنى للحجم  الذي المعيار الكميعدة معايير ك

ى يصنف المراكز السكنية إلى ريفية و حضرية علو المعيار الوظيفيو هناك أيضا  .السكاني

ها ،فإذا كانت بها وظائف تخص الجانب الريفي فالمركز ريفي و إذا ـتي تؤديـاس الوظيفة الـأس

يأخذ بعين  الذي المعيار الثقافي،و كانت بها وظائف كالصناعة و التجارة فهي تجمع حضري

ا للتميز االعتبار التباين في الوضع الثقافي و نسبة المثقفين بين السكان المراكز السكنية أساسا و هذ

 ي؛ فيرة على عكس الريف الذي يخلو منهمرافق ثقافية كث لديهان المدينة أب. بين المدن و القرى

أخرى اس التعريف بالمدينة و تتمثل بوجود مجالس إدارية و ـالصفة اإلدارية هي أس أنحين 

على  التعرف نا منيمكنحيث المظهر الحضري ، و الننسى  و هذا ما يميزها عن الريف قضائية

المدينة من شكلها الخارجي و مبانيها، و هو معيار مهم فيه تجسيد ملموس لمجموع السكان و كثافة 

و البعد التاريخي، إذا فهو معيار شكلي ذلك أن المظهر هو نتيجة لوظائف المركز المدني و . البناء

   .ليس سببا
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  :مدينة الميلية بين المحفزات و المحددات.1

بالتنميـة  مدينة الميلية اليوم رهانات و تحديات متعـددة،منها الخارجيـة المتصـلة     تواجه

المطالـب المسـتعجلة و    أهم،و منها المحلية، المرتبطة بنظام تسييرها و تهيئتها،و تتلخص اإلقليمية

 بإعـداد وذلـك  ،الوطنيالحضـري  الحاسمة للمدينة من ناحية في العمل على االندماج في النظـام  

مي يلإقجيات تعتمد على مقاييس العصرنة و العالمية،التي تسمح لها بتحديد مكانتها في محيط استراتي

مستغلة ما قد يكون لها مـن   ىو الوسط الغربيةتقع في المنطقة  أخرىشديد التنافس ،مقارنة بمدن 

  .كمركز للمبادرات و االنجازات األخرى محليةمزايا و محفزات الغتنام الفرص مع المدن ال

ـ قوة جذب اقتصادية و  إلىالسعي لتحويل المدينة  يأخرى، فمن ناحية و  دتكنولوجية، تعتم

طريق نظام تسيير و تدبير يخضع للمقاييس و المواصفات العالمية المتعلقـة   نذاتية، ععلى موارد 

  .في تسيير المرافق العمومية و المنشآت القاعدية األداءمستوى  والمحلي، بالحكم 

ـ  و تتوفر مدينة اؤل فـي أن  ـالميلية العديد من المحفزات و الفرص ،التي تشجع و تبعث على التف

و تحفز نهضتها و بعثها من جديد و تمكنها من تحقيق القفزة النوعية و الكميـة   ،جهويةتتبوأ مكانة 

      .وطنيةللتحول نحو ال

فيــها النزعــة   تبرز  و فالحية ذات  إمكانيـات بيئيــة سياحية  :المنطقـة الشرقيـــة   •

  :ة ـيـالـتـرعية الـو تضم المناطق الف بالرةل الصناعيةالصناعية ، بحكم إنشاء المنطقـة 

 وادي -العنصـر  (،  )أوالد رابـح -سيدي معروف -غبالة -سطارة( ،) أوالد يحي -الميلية ( 

 ).بلهادف –بني حبيبي  -عجول 

  :يوتتلخص المحاور األساسية لتنمية وتهيئة المنطقة ف 

تجسيد مشروع المنطقة الحرة لبالرة على أرض الواقع والتقليل من انعكاسـاته السـلبية علـى    . 1

  ......) .البيئة ،األراضي الزراعية(المحيط 

  .تنمية وتطوير النشاطات الخدماتية المتعلقة بالمنطقة الحرة . 2

وسطة ذات العالقة المنطقة تنمية النشاطات الصناعية التكاملية بصيغة المؤسسات الصغيرة والمت. 3

  .الحرة واستغالل الموارد المحلية 

  :تثمين واستغالل اإلمكانيات الزراعية بواسطة. 4

  .التكثيف الزراعي على مستوي السهول الخصبة  .5

  .ـ تنمية الزراعة الجبلية
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  .حماية و تثمين الثروة الغابية عن طريق تهيئة الغابات المنتجة 

  ).وادي الزهور و بني بلعيد(لسياحي بفضل تهيئة مناطق التوسع السياحي تطوير وتنمية النشاط ا

  :تنظيم مجال المنطقة بواسطة 

ـ التحكم في النمو الحضري لتجمع الميلية و هذا للحفاظ على األراضي الزراعية ذات المردوديـة  

  .العالية والوسط البيئي 

: لريفية و باالعتماد على مراكز الترقية تنظيم النمو العمراني الحضري بتوجيهه نحو المناطق اـ 

، بلهـدف ، أوالد  )برج علي آقوف (، سطارة ) آشبو(، أوالد يحيى)سيدي زروق(سيدي معروف 

  .و غبالة)سوق األربعاء(رابح 

  : تدعيم وتحسين شبكة الطرق لفك العزلة عن المناطق النائية خاصةـ 

  27/43ـ الطريق الوطني 

  .قل ، واد الزهور و بني بلعيدـ المحاور المؤدية إلى ال

  .  ـ فك العزلة على التجمعات السكنية البعيدة و المعزولة 

  :التنمية الحضرية محفزات .2

ية في عـدد مـن المحفـزات و    وطنتكمن الفرص المتاحة لمدينة الميلية في تحقيق التحول نحو ال

  : الخصائص الواعدة هي 

ي للمتوسـط فـي الضـفة    برغفي الحوض الهاما موقعا ل مدينة الميلية ـتحت :موقع استراتيجي. أ

ـ ـرق التجارية البرية و الجوية ،يـالط مـأهوبية منه،على ـالجن ها مزايـا و خصـائص   ـوفر ل

  .المدن العالمية 

مرت مدينة الميلية بسلسلة من األحداث و المحطات التاريخية ،أثرت بدرجات  :اإلرث التاريخي. ب

أداة تهيئة و تدبير حضري، يهدف إلـى  و  نظام حكم و تسيير جيد،و  ميةاإلقليمتفاوتة على مكانتها 

تقويـة   بناء القدرات الوظيفية السامية للمدينة و تمكينها من موجبات التطور و النهوض من خـالل 

  . الوظائف الحضارية تفعيل اإلشعاع الثقافي و العلمي و التقني

   .الوالئية في الهيكل الحضري و العمراني تحتل الميلية مكانة متميز :موارد بشرية هامة. ج

  .و المتمثل في المنطقة الصناعية المقترحة المتواجدة بمنطقة بالرة :قدرات اقتصادية واعدة. د

  .خدمات إعالم وتكوين و اتصال
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     :التنمية الحضرية محددات .3

المـرور و   تأزما السكنية، ة، الضائقالحضريةالتخطيط و اإلدارة  ءوالسياسي، سوالوضع األمني 

  :عوائق التنمية و أهمها  العامة،المرافق 

  .نظام إيكولوجي هش. 1

 .االنحدار نقص األوعية العقارية الصالحة للبناءطابع جبلي شديد . 2

  .ومعزولةمجاالت جبلية غير مهيكلة . 3

 .الحضرية  المنطقةوجود عدد من األكواخ في . 4

 .نسبة بطالة مرتفعة. 5

 .تنمية النشاطاتضعف مستوى . 6

مسـتوى  :أين تتميزبـ المراكز الثانويةو ركز المدينةعتبرة بين مم واقتصادية اجتماعية مفارقات. 7

ظـروف  ، تغطية في التجهيزات ضعيفةالتشغيل والتنشيط ضعيف جدا،معدالت البطالة مرتفع جدا ،

  .الحضريةجاالت نزوح ريفي معتبر بإتجاه المزلة مزمنة ،سيئة في التواصل بين المناطق وع

  :االختيارات. 4

  الركود و التهميش؟نها إخراج مدينة الميلية من هذا ماهي أهم االختيارات التي من شأ

  :قطاع النقل 1.4

أهم المشاريع التنموية المقترحة لقطاع النقل على المدى القريب و المتوسط على مستوى بلدية 

  :الميلية

  :على المدى القريب:أوال

  .²م 5000: المساحة  ).ب(ية صنف انجاز محطة بر

  . ²م 3500: المساحة. مركز إجراء امتحانات رخص السياقة 

  :على المدى المتوسط :ثانيا

  . ²م 10000مساحة مهيأة لتوقف شاحنات نقل البضائع بالقرب من المنطقة الصناعية بالرة   

  . ²م 2000تهيئة محطة حضرية بالقرب من المستشفى 
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  :لتربيةقطاع ا .2.4 

مخطط التنمية لقطاع التربية و التعليم  على المدى القريب و المتوسط  لمدينة ): 52(الجدول رقم 

  .الميلية

  المدى                     

  حسب األطوار  الهياكل
  المدى المتوسط  المدى القريب

  المجمعات المدرسية

 أوالد بولمناخر -فيفري  18حي 

دالل عبد حي الصهريج لتعويض مدرسة بو

حي الميموزة لتعويض مدرسة عبد  -المجيد

  .الواطي -.لمريجة -.الوهاب ابراهيم

  

  

  .بونوارة -

  اإلكماليات

 توسيع إكمالية عجنق -  منطقة لخناق -

 .توسيع إكمالية زويكري محمد

  .توسيع إكمالية كحال عبد العزيز

إكمالية  عتوسي -

ق و  07لمريجة إلى 

  .بناء نصف داخلية

  زـــــمرك  -  ياتالثانو

  .2009مديرية البناء و التعمير  :المصدر

   .مشاريع مقترحة لبناء المدارس و المؤسسات التعليمية بالبلديةلم تبرمج   :المدى البعيد

  .لم يبرمج انجاز أي مؤسسة جديدة على مستوى المركز أو البلدية كلها  :قطاع التكوين المهني

  :قطاع الصحة  .3.4 

  :لمدينة الميلية المقترحة في قطاع الصحة التنموية أهم المشاريع

  :على المدى القريب :أوال

  .قاعات عالج  03 -  

  :على المدى المتوسط:ثانيا

  .مركز صحي -  

  :على المدى البعيد:ثالثا

  .عيادة حضرية للتوليد -  
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  :قطاع الشباب و الرياضة. 4.4

مخططات التنمية المقترحة في قطاع الشباب و الرياضة لبلدية الميلية على المدى القريب،المتوسط 

  .)53(رقم  الجدول  أنظر. و البعيد من خالل الشبكة الوطنية للتوجيه

  2009مديرية البناء و التعمير :درالمص

  :ع البيئةقطا .5.4

المشروع التنموي المبرمج في قطاع البيئة لبلدية الميلية هو مركز الدفن التقني للنفايات المترليـة  

  .مابين البلديات الذي يقع بمنطقة الزرزور 

المتعلق بحماية الساحل  02/02انون رقم ـام القـرورة احترام أحكـمع األخذ بعين االعتبار ض

المتعلق بحماية البيئـة فـي إطـار     03/10أحكام القانون رقم رام ـرورة احتـنه،و ضـو تثمي

  .التنمية المستدامة

  ²المساحة م  مخططات التنمية المقترحة  المدى

  المدى القريب

  II 1200دار الشباب  نوع       

  400  قاعات متعددة النشاطات06      

  2500   ميادين الرياضة الجماعية 08      

  7500  ميادين كرة القدم 05      

  X  15 1000 20قاعات متخصصة  05      

  المدى المتوسط

  III  600دار شباب نوع        

  400  ة النشاطاتقاعات متعدد 06      

  2500  ميادين الرياضة الجماعية 08       

  7500  ميادين كرة القدم 05      

  X  40 1800 20قاعات متخصصة  01      

  المدى البعيد

  III 600دار شباب نوع        

  400  قاعة متعددة النشاطات       

  2500  ميادين الرياضة الجماعية 08      

  7500  ادين كرة القدممي 03      

  X  15 1000 20قاعات متخصصة  03      
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  :محافظة الغابات. 6.4

مشاريع التنمية على مستوى بلدية الميلية في هذا القطاع تتجلى في الحفاظ على الثـروة الغابيـة و   

تصرف و التقادم و الحجز طبقا للقانون التشجير بالمناطق العارية علما أن هذه األخيرة غير قابلة لل

  .المتضمن الـنظام العام للغابات

  :قطاع السياحة. 7.4

من بين البرامج المسطرة على المدى المتوسط و البعيد بهذه المنطقة هو دراسة و تهيئـة منطقـة    

  .التوسع السياحي واد الزهور التابعة إداريا لبلدية الميلية

  :قطاع الصناعة .8.4

  :الرة هيــــلمؤشرات التي تدعم تنمية و تطوير المنطقة الصناعية بأهم ا• 

  .تدعيم تنميتها االقتصادية و شبكـة للطرق كثيفـــة نسبيا تسمح بهيكلة و تنظيم المجال.1

خط السكة الحديدية الذي يربط مدينة الميلية بشبكة السكك الحديدية الوطنية و الموصولة مباشرة .2

  .مليون طن سنويا 8,5ة الفرز التي يمكن أن تعالج بميناء جن جن و محط

 يستجيب لكل التـقنيات الجديدة في مجال النقـل) سنة / مليون طن 4.5( ميناء جن جن . 3

 .م  18.20البحري، يحتوي على أرضية يصل عمقها إلى 

  رمي النفـايات و القـاذورات على األرض والنتيجة :دينة الميلية ـم -)15(و) 14(الصورة رقم 

                                   . و إهمال السلطات المحلية هذه الوضعية تلوث المحيط الحضري،
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 هـمطار فرحات عباس الواقع بالقرب من المنطقة الصناعية و ميناء جن جن في أوج توسع. 4

، يسمح بتدعيم التنمية و اإلدماج  قل جوي سريع و ناجحـالت لضمان نـح جميع التسهيـليمن

  .والية كلهاـي للـادي و المجالـاالقتص

مواقع عمرانية ذات مناظر خالبة تطل على البحر،  :حافظـة عقــارية معــتــبرة. 5

  .رقية العقارية و الهياكل السياحيةالسهول المحايدة للوادي الكبير،و الجبال يمكن استغاللها في الت

  :نتظر ترقيتها ـالنشاطات الم• 

  الصناعة الغذائيــة. 1

  تحويل منتجات الغابات.  2

  الصناعات الخفيفة  المثمنة للموارد و الثروات الطبيعيـة والمعدنيــة. 3

  صناعات تحويل الجلود و النسيج    . 4

  الصناعات الزجاجيـة . 5

  الصيدالنيــة  صناعة المنتجات. 6

  الصناعات الميكانيكيـــة و الدقيقــة  . 7

  .المنطقـــة مفتوحـة لكل النشاطات ما عدا النشاطات الملوثــة للبيئـــة 
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  :اختيارات عملية.5

التي من شانها تنمية و تطوير مدينة الميلية نحـو مدينـة    العملية أهم االقتراحات و التصورات

  .ل مركز إداري جيدمستقطبة و مؤهلة الحتال

يجب أن تأخذ بعين االعتبار التوجيهات الجديدة للتهيئة و التنمية المستدامة لإلقلـيم و كـذا آفـاق    

الحركية التنموية التي تعرفها الوالية خاصة فيما يخص آثار المشاريع المهيكلة على منطقة الميلية 

  :ي ــا فـاسـو المتمثلة أس

  .ية المندمجة ببالرةمشروع تهيئة المنطقة الصناع. 1

  .سكيكيدة -الميلية  -مشروع توسيع و عصرنة الطريق الوطني جيجل . 2

  .مشروع انجاز الطريق الوطني الساحلي بني بلعيد وادي الزهور. 3

  .مشروع انجاز سد بوسيابة . 4

 .جن و انجاز رصيف للحاويات -مشروع تطوير ميناء جن. 5

التي تعتبـر  ،لتهيئة و التعمير لبلدية الميلية لمحلية لالسلطات اوجيهات ـتأبرز و عليه فان 

  :تتمحور أساسا في  ،كز النشاط الرئيسي للجهة الشرقيةمر

تنظيم النمو الحضري بإعادة و تأهيل المدينة القديمة و ضواحيها و تطوير منطقتي تانفـدور و   -1

و كذا ترقية النشاطات الخدماتيـة   تارزوس لتنشيط أعمال التنمية االجتماعية ، الثقافية ، و الترفيهية

 .و السياحية

تعزيز و عصرنة شبكة المواصالت للتحكم في تنظيم نشاط النقل وفقا للحركية المتوقعـة بعـد    -2

 .تفعيل منطقة بالرة

تذكير بضرورة إدراج بعض المشاريع التـي تـم انجازهـا أو    الكما نرى انه من الضروري  -3

  :هاالمبرمجة على المدى القريب أهم

 .مركز الدفن التقني للنفايات بمنطقة الدردار *

 .محطة تصفية المياه القدرة بمنطقة بوتياس * 

 .وسيابة بمنطقة عصفورةـسد ب * 

محطات الضخ، آبار، خزانات، شبكات الضخ و التوزيع باإلضافة إلـى  : منشآت الري الجديدة -4

 .شبكات الصرف صحي و مياه األمطار الجديدة

  .كوين المهني للبنات بتانفدورمركز الت -5
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 .األمن الحضري بالمحطة القديمة  -6

أعمريون ، الوطي ، مشاط ، لبعادش ،أوالد علـي ، الشـرفة ، أوالد   (قاعات العالج الجديدة  -7

 ).بولمناخر

دة بمختلف ـو األقسام الجدي) دالية ، تابحريت ، تانفدورـال(دة ـة مجمعات مدرسية جديـثالث  -8

 .المدارس

 .بالواطي 03جنق و متوسطة طارزوس الجديدتين باإلضافة إلى قاعة ـمتوسطة ع -9

 .ثانوية مبرمجة بطارزوسو 

 .روضة أطفال مسندة للمقاول بلمريجة -10

  .مسبح بصف أولمبي بلمريجة -11

ي األخير نغتنم هذه الفرصة و في غياب الدراسة التي تم إعدادها للمنطقـة الصـناعية   ـف

كن الجزء المتبقي عن هذه المنطقة بسهل بالرة إلنشـاء مجمـع   ـراح تخصيص إن أمـبالرة القت

الخيار ضرورة ملحة ال محالة علـى   احيث سيصبح هذ،رقى إلى مدينة  جديدة ـسكني يمكن أن ي

  . المدى القريب و المتوسط
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  :خالصة

نقـاط بهـدف    وضع جملة من االقتراحات و التوصيات على شكلارتأينا في هذا المبحث 

معالجة مختلف المشكالت و النقائص التي تعاني منها مدينة الميلية و أهمها معرفة محفزات المنطقة 

  :و تحديد محدداتها أو بمعنى العوائق ، و لقد استنتجنا مايلي

مراعاة الجوانب االجتماعية واالقتصادية بجانب النـواحي  اقتراح إستراتيجية لتنمية المدينة و ذلك ب

ـ العم افة ـرانية في إطار رؤية تنموية شاملة تأخذ في االعتبار تحديات الوضع الراهن، وتستغل ك

  .و التي تؤدي بنا إلى تنمية شاملة.اإلمكانات المتاحة

أن عملية التنمية العمرانيـة ال تمثـل مشـروع    أي  االستمراريةنـقوم أيضا بتطبيق مبدأ 

ء المشروع، ولكنها عملية مستمرة مـن التطـوير   تطوير أو تحسين لجزء من المدينة تنتهي بانتها

 .والتوجيه والتنبؤ باالحتياجات المستقبلية

الحفاظ على األرضي الزراعية المتاخمة وعدم التعدي عليها، و ذلك ب الحفاظ على الثروات

تاريخية بالمدينة، باإلضافة إلى الحفاظ على المصادر المائيـة  ـرية والـم األثــوالحفاظ على القي

 .لطبيعية المتاحةا

إمكانيـة التغييـر والتعـديل طبقـا للظـروف       مبدأ المرونة الذي يمثل االعتباركـما نأخذ بعين 

 .ةـوالمتغيرات المستحدث
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   :خالصة الفصل الثالث

   

تواجه الكثير من المشكالت  الجزائريةالتنمية لمعظم المدن  عملية مما سبق يتضح أن

، باإلضافة إلى العديد من المعوقات االجتماعية واالقتصادية واإلدارية والتنظيمية التي حضريةال

الت والمعوقات إلى غياب ويرجع السبب في تلك المشك. تقف عائقا أمام الجهود التنموية التي تبذل

متوافقة مع ظروفها البيئة والعمرانية، ومستغلة  خاصة بكل مدينةحضرية إستراتيجية تنمية 

  .إلمكاناتها المحلية الفعلية

يتضح أن المدينة تعاني من مشكالت  الميليةومن خالل رصد وتحليل الوضع الراهن لمدينة 

إال أن المدينة تمتلك من اإلمكانات الفعلية ،نية عمرانية عديدة تقف عقبة تهدد التنمية العمرا

وعلى ذلك جاءت إستراتيجية التنمية . والواقعية التي تمكنها من تجاوز تلك المشكالت الراهنة

العمرانية المقترحة متوافقة مع األوضاع القائمة واإلمكانات المتاحة من خالل أهداف محددة، 

ج المشكالت الراهنة والمستقبلية بما يحقق احتياجات المدينة وسياسات ذات آليات تنفيذية متعددة تعال

  .الحالية والمستقبلية

ولكن يمكن  الميلية وعلى الرغم من أن هذه الدراسة محصورة على مدينة واحدة وهي مدينة

مع مراعاة االختالفات الجوهرية  جزائريةتعميم اإلستراتيجية المقترحة على معظم المدن ال

صة بالخصائص العمرانية، وأهم المشكالت العمرانية، واإلمكانات الواقعية المتاحة والتفصيلية الخا

حتى يمكن أن تكون تلك اإلستراتيجية ذات جدوى لتحقيق تنمية عمرانية فعلية، وذلك من خالل 

  . سياسات مرتبطة بأرض الواقع وآليات تنفيذ متعددة ومرنة تدعما قرارات ملزمة

رحة لمدينة الميلية بشكل عـام إلـى معالجـة    ــالمقت حضريةتهدف إستراتيجية التنمية ال

  :المشكالت القائمة والمتوقعة مستقبال مع االستغالل األمثل لإلمكانات المتاحة بغية تحقيق ما يلي

ي تنمية وتحسين البيئة الطبيعية للمدينة لكي تصبح أكثر مالئمة لحياة السـكان، وحتـى تـؤد        

  .المدينة وظائفها على الوجه األمثل

ووقف النمو  ،التحكم في اتجاهات النمو العمراني بما يضمن الحفاظ على األراضي الزراعية     

   .العشوائي

 .توطين الزيادة السكانية المستقبلية    

 .تنسيق العالقات بين االستعماالت المختلفة ألراضي المدينة    
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وإعادة التوزيع العادل لها على مستوى المدينـة بمـا   اصر الخدمات العامة، توفير وتحسين عن    

 .يتالءم مع متطلبات السكان

تحقيق الربط الجيد بين أجزاء المدينة، خاصة المناطق المفصولة سواء بمحددات طبيعيـة أو       

 .عمرانية

  .السكنية والمناطقوفير المناطق الخضراء والمفتوحة على مستوى المدينة ـت    
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    :ةـة العامـمـاتـخـال

إن المؤشرات الحضرية تمثل في مجملها أرضية صلبة وواقعية لعملية اتخاذ القرار التنموي 

فأما من حيث فعاليتها في القياس التنموي فإنها تقدم تصور معياري رقمي يمكن حسابه . الكفء

ورة واضحة عن ودمجه في معادالت ومقارنته بالمدن أو بالدول األخرى دوريا بحيث يعطي ص

حالة التنمية، وأما من حيث كفاءته في عملية اتخاذ القرار فإنه يمكن من خاللها متابعة التغيرات 

الدورية الواقعية نحو التقدم أو التراجع في تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة للمستقرة 

  . الحضرية

وتتابع معدل اإلنجاز في تنفيذ  إن مؤشرات التنمية تخدم العديد من األغراض، فهي تقيس       

استراتيجيات وسياسات وبرامج التنمية بمدينة أو إقليم ما، وهى تمد متخذ القرار بالمعلومات الشاملة 

والمتكاملة عن حقيقة الوضع الراهن بمدينته أو إقليمه ، فهي تعمل بمثابة المرشد له في تحديد 

رفع عالمات التحذير في وقت مبكر من تطبيق أية األهداف واألولويات لخطط التنمية ، كما أنها ت

رضيا ـخطة أو إستراتيجية تنمية، كما يمكن بواسطتها عمل مقارنة بين التجمعات العمرانية ع

، وهى أيضا ترفع مستوى إدراك )عبر فترات زمنية مختلفة(أو طوليا ) عبر أماكن مختلفة(

ليمه، والمؤشرات تمثل الجانب التحليلي في المواطن بحقيقة التنمية المستدامة في مدينته أو إق

ولكي . التخطيط ولذلك فإن مصداقيتها وثباتها يمثالن أمرا حيويا عند اختيارها كأدوات تخطيطية

".  Change التغيير"تكون المؤشرات ناجحة في مهمتها يجب أن تكون مرشدا فعاال في عملية 

اتخاذ القرار ورسم السياسات، والتغيير في سلوك التغيير في أولويات المجتمع، والتغيير في عملية 

  :األفراد والمؤسسات، وبوجه عام يمكن للمؤشرات أن تساعد في

عن التنمية  فيمكن أن تمد المواطن العادي والمتخصص بمعلومات دقيقة تغذية اإلعالم المحلى - 

  . كن اتخاذها حيال ذلكبمدينته أو إقليمه واآلثار المتوقعة في المدى البعيد والتدابير التي يم

فهي تمد متخذ القرار بصورة شاملة ومتكاملة عن حقيقة   رسم سياسات واستراتيجيات التنمية - 

الوضع الراهن بالمدينة أو اإلقليم مما يمكنه من تحديد األهداف واألولويات و رسم سياسات 

  . واستراتيجيات التنمية وتنفيذها ومتابعتها
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أن تستخدم كأدوات لتعليم النشء عن التنمية المستدامة ترشدهم إلى األدوار يمكن   تعليم النشأ -  

  . التي يمكن أن يقوموا بها في هذه المنظومة

فالمؤشرات تخدم متخذي القرار على كافة المستويات وتمكنهم   تطوير أداء المجالس البلدية -   

ية ولتعديلها أو تغييرها بخطط بديلة من استخدامها كنقاط مرجعية لتقييم مدى النجاح في خطط التنم

  . إذا لزم األمر وصوال إلى مجتمعات أكثر رفاهية واستدامة

حيث توجه قيم المؤشرات المنتجة عدة قطاعات نحو  القضاء على مظاهر االنعزال القطاعي -   

تشارك في ضوء وحدة الهدف، وهذا من أهم مالمح تخفيف حدة اآلثار السلبية ال علىالعمل 

  . مصاحبة لإلفراط في المركزيةال

  :في نظرنا على األقل سببين آخرين لتدعيم هذا المسعىو

بها تحتم التفكير في دراسة  ستأتيإنشاء منطقة صناعية بسهل بالرة بديناميكية التنمية التي . 1

ية ذات البعد النتائج العديدة المرتبطة بالتهيئة و التعمير و البيئة لمنطقة الميلية ،هذه المنطقة الصناع

الخ ....الوطني سوف يكون لها ال محالة نتائج في كل المجاالت سواء كانت اجتماعية ،اقتصادية ،

 تالسكن، التجهيزاو بالتالي ستضاعف من جاذبية المنطقة بظهور احتياجات كبيرة لليد العاملة، 

 .نادرا أكثر فأكثرالخ مما سوف يضاعف الطلب على العقار الذي سيصبح ....الخدماتالعمومية و 

سوف تكون إدارية مع تأكيد السلطات العمومية لمشروع التقسيم اإلداري  لدراستناالحتمية الثانية .2

 ).والية منتدبة في البداية(الذي يحتمل جدا أن ترقى الميلية إلى مقر والية 

كل ما سبق يتماشى مع تصورنا العتماد معدل نمو ديمغرافي ،صناعي و خدماتي جد 

تفع يؤدي إلى االستعداد لكل المستجدات بنظرة تهيئة إقليمية فعالة للتمكن من التحكم في التوسع مر

كما سوف (العمراني ،برسم تنظيمي للتجمعات العمرانية الموجودة أو التي سترقى لهذا المستوى 

شاشة أين سوف تعطي األولوية للحفاظ على الموارد الطبيعية الموجودة بحكم ه) تحدده الدراسة

  .الخ... المنطقة من موارد مائية جوفية و سطحية ،غابية و أراضي فالحية

كما أن هذه الدراسة يجب أن تقضي على الفوارق الجهوية الموجودة بإعادة توزيع 

التجهيزات العمومية األساسية على كل جهات المنطقة خاصة تلك التي همشتها الدراسات السابقة 
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عمار المناطق التي إة التوازن الديمغرافي للمنطقة بتشجيع إعادة بحيث يمكن أن نصل إلى إعاد

  . الالأمن السابقة   هجرتها سكانها خالل سنوات

هذه المقدمة حاولنا من خاللها فرض نظريتنا المستقبلية لهذه المنطقة ،كما نأمل أن تكون مصالح 

الدولة للتعمير و البناء الالمركزية قد وجهت مكتب الدراسات في هذا االتجاه و إذ نعتبر أن رأي 

ؤكد لكم ـسة ،نالجماعات المحلية مهم جدا في تصور التهيئة اإلقليمية لكل منطقة قبل مباشرة الدرا

نراها متغيرة تماما عن واقعها الحاضر و التي أننا سنتابع هذه الدراسة بنظريتنا المستقبلية للبلدية 

بالنظر إلى المستجدات الهامة التي ظهرت بهذه المنطقة ،إن جاذبية هذه المنطقة التي سيتسبب فيها 

اتية تتطلبها المنطقة الصناعية الجديدة الطلب على اليد العاملة سواء كانت إدارية أو صناعية أو خدم

أو التقسيم اإلداري الجديد يستوجب علينا التصدي لإلختالالت المجالية التي سوف تحدث إذ سيتركز 

  :النمو على النواة المركزية للبلدية في البداية إذا ما لم يتم رسم تصور مستقبلي للمنطقة عبر مايلي 

  .   طق التي بقيت حتى اليوم فقيرة بترقيتها تدريجيا إلى أقطاب نموإعادة توزيع النمو باتجاه المنا 

  .تحديث شبكة المنشآت القاعدية للمنطقة  

  .إعادة بعث الدراسات السابقة لمنطقة التوسع السياحي لوادي الزهور ببني فرقان  

ط ،وادي مشا(إعادة النظر في توجيه التوسع العمراني بإدخال المناطق الشمالية للبلدية  

التي استوعبت أغلب المشاريع العمومية في ) تابحريت(، كون منطقة أوالد على )الخ...الزهور،

  .العشرية األخيرة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا مع إثبات الدراسات المجرات بها أنها منطقة انزالق

دة إعمار المنطقة كما أن هذه التوجه يتطابق مع جهود السلطات العمومية للسنوات األخيرة إلعا     

  :بعد عودة األجواء األمنية إذ تمت برمجت عدة مشاريع في هذا الشأن

أبراج مراقبة على طول الطريق المؤدي إلي بني  07مقر حرس بلدي ببوبازيل و أسردون ، 

  .)39WCو B 132 WC(فرقان باإلضافة إلى توسيع و إعادة تعبيد الطريقين الوالئيين 

  .اني لمدينة الميلية ليشمل األراضي الصالحة للبناء و المحاذية للمحولتوسيع المحيط العمر 

كما نذكر هنا مكتب الدراسات أن البلدية تتوفر على عدة دراسات لم تنجز بعد في مجال الري من 

مياه صالحة للشرب و تطهير للشرب و تطهير للمياه القدرة و مياه األمطار و دراسات في مجال 

كلم ، إذ يطلب من هذا األخير التقرب من كل  06ل تانفدور على مسافة الطرق ،كدراسة محو

  .اصة ببلدية الميليةـالمديريات التنفيذية للوالية للحصول على مخططات التوجيهية لكل قطاع و الخ
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يفوتنا أن نذكره كذلك بضرورة العمل بمحتوى القوانين الجديدة المتعلقة بتثمين الساحل  الكما         

  .المعلقة بالبيئة و تلك

وهذا من شأنه أن يساعد على  وإقامة وتطوير البنى التحتية كالموانئ والسكك الحديدية والطرق 

التوزيع األفضل للسكان واألنشطة، وتثبيت السكان، وتحويل أماكن وأقاليم الطرد إلى أماكن جذب، 

ى المدن الكبرى، وصوالً إلى وبالتالي إيجاد الحلول السليمة للهجرة الريفية، وتخفيف الضغط عل

 .  التنمية المتوازنة بين مختلف األقاليم الوطنية

نجاز المخطط اإلقليمي قبل إنجاز المخطط الوطني الذي يحدد التوجهات الوطنية الكبرى إ 

  .للتخطيط اإلقليمي

 2004ام إنجاز المخطط الوطني للتهيئة العمرانية بمنتصف الثمانينات وتحديثاته التي انطلقت ع 

 . 2025-2005التنمية اإلقليمية 

ينتظر اإلعالن قريباً عن مرسوم رئاسي، يتبنى تنظيم إداري جديد للتراب الوطني، يستحدث 

مقاطعات إقليمية ملحقة بالواليات، بتحويل بعض الدوائر إلى مقاطعات إدارية، كما هو معمول به 

بمثابة مرحلة انتقالية لحين إنشاء، واليات  ، هذا اإلجراء1997بوالية الجزائر العاصمة منذ عام 

يهدف هذا التنظيم اإلداري الجديد حسب السلطة العمومية، إلى تصحيح . جديدة ضمن أقاليم البالد

اختالالت  األقاليم وتشجيع التنمية وتخفيف الضغط عن الواليات ذات الكثافة السكانية، واستكمال 

  .برامج التنمية المتواصل

لمشاريع واالستثمارات واألموال التي تتطلبها عملية التخطيط اإلقليمي، لم يساهم بهـا  ولكن توزيع ا

من ساهموا في إعداد الوثائق، ولهذا كانت الفجوات مذهلة في مختلف مجاالت التنمية بـين شـمال   

خلل، هنا مكمن ال. البالد وجنوبها، كما بينته المعطيات اإلحصائية التي أوردناها في الجداول السابقة

  كنا قد تطرقنا في بداية ورقة العمل. وهنا الفارق بين النظري والتطبيقي

ما سبق وأن ذكرنا العبرة ليست في نمط أو نموذج التخطيط ومجاالته الجغرافية، فحسب بـل  ـوك

من ثم يأتي التوزيـع السـكاني والمجـالي    .في أنماط التوزيع للمشاريع ولالستثمارات ولألموال و

  .   طوير بنية أو باألحرى لتعديل اختالل توازن الشبكة العمرانية عبر التراب الوطنيوالعمراني، لت
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  ):2009-1975(نصيب مدينة الميلية من حجم االستثمارات بالوالية يمثل  -)01(رقم  جدول
  

 القطاعات 

                

  السنوات

  )SUCH(السكن 

)SLEP_SUC(  

  الري

 )S Hyd(  

  األشغال العمومية

)STP(  

  العدد
حجم االستثمار 

  )دج ³10(
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج ³10(
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج ³10(
1975  03  1254  05  9843.7  00  00  
1976  00  00  00  00  00  00  
1977  Néant  -  Néant  -  Néant  -  
1978  00  00  00  00  00  00  
1979  00  00  00  00  00  00  
1980  Néant -  Néant  -  Néant  -  
1981  01  6000  01  1000  00  00  
1982  00  00  00  00  01  400  
1983  02  1800  04  12000  00  00  
1984  03  1300  00  00  01  12000  
1985  01  8097.6  02  5000  00  00  
1986  03  12830  01  7500  02  7860  
1987  01  140  02    24500  01  360  
1988  01  500  02  2200  00  00  
1989  02  20194  01  1848  00  00  
1990  02  3330  02  4400  02  5750  
1991  03  16220  01  9000  01  8600  
1992  01  2200  00  00  02  25444  
1993  03  14050  03  22000  00  00  
1994  02  41777  00  00  00  00  
1995  03  50600  02  1885  00  00  
1996  02  12000  03  6730  00  00  
1997  03  33800  00  00  01  11600  
1998  02  10500  02  11000  01  15000  
1999  02  4800  03  16400  01  7000  
2000  00  00  09  16090  04  13300  
2001  00  00  05  26846  01  10922  
2002  03  43460  06  10038  06  34420 
2003  08  27735 07  27275 05  7435 
2004  05  34430 01  4900 03  21680 
2005  02  6710 01  845 04  60210 
2006  15  136505 03  17400 06  36000 
2007  06  88995 04  64210 05  116940  
2008  05  76300  03  22910  06  71710  
2009 01 5080 10 45195 07 105105 
 466631 53 306020.7 73 655527.6 87  المجموع

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
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  ):2009-1975(نصيب مدينة جيجل من حجم االستثمارات بالوالية يمثل  -)02(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  

  القطاعات

              

  السنوات

  )SUCH(السكن 

)SLEP_SUC(  

  ريــال

 )S Hyd(  

  األشغال العمومية

)STP(  

  العدد
 ³10(حجم االستثمار 

  )دج
  العدد

  حجم االستثمار 

  )دج ³10(
  العدد

  حجم االستثمار

  )دج ³10( 
1975  03  373164  05  3956  03  33501  
1976  05  23771  06  31824  01  2400  
1977  Néant  -  Néant  -  Néant  -  

1978  03    00    00    

1979  00    01    00    

1980  Néant  -  Néant  -  Néant  -  
1981  06  21650  00  00  00  00  
1982  00  00  01  600  01  400  
1983  04  7050  01  800  00  00  
1984  Néant  -  Néant  -  Néant  -  
1985  00  00  01  9000  01  31200  
1986  01  600  03  6730  00  00  
1987  01  17020  04  16170  01  435  
1988  07  23300  01  10000  01  1500  
1989  06  45800  02  6000  00  00  
1990  01  1500  06  12300  02  11050  
1991  03  12500  04  21560  02  4800  
1992  03  28000  02  7100  01  5000  
1993  07  3806  03  8950  01  12000  
1994  11  103905  03  3445  00  00  
1995  10  46100  03  24720  00  00  
1996  03  4600  06  29640  01  2000  
1997  03  64000  01  1200  00  00  
1998  02  3450  07  39800  04  52000  
1999  01  3000  06  56535  02  31600  
2000  04  16000  07  31940  10  40500  
2001  03  50270  04  42640  02  50240 
2002  08  35345  06  32725  07  8360 
2003  06  36630  05  28450  11  91340 
2004  02  7110  03  38615  04  22750 
2005  03  36100  02  18180  04  43385 
2006  21  151545  09  71410  10  167300 
2007  20  178790  10  101240  02  35395 
2008  25  135175  04  30845  04  35620 
2009 29 204100 06 10870 02 5280 
 688056 77 697245 121 1634281 198  المجموع
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  ):2009- 1975(نصيب مدينة الطاهير من حجم االستثمارات بالوالية يمثل  -)03(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر

  

اعاتالقط 

             

  السنوات

  )SUCH(ن ـكـالس

)SLEP_SUC(  

  ريــال

 )S Hyd(  

  األشغال العمومية

)STP(  

  العدد
 حجم االستثمار 

  )دج ³10(
  العدد

 حجم االستثمار

  )دج ³10( 
  العدد

 حجم االستثمار 

  )دج ³10(
1975  05  9813 04  6950 00  00  
1976  00  00  02  6246 00  00  
1977  Néant  -  Néant  -  Néant  00  

1978  Néant    Néant    Néant    

1979  Néant    Néant    Néant    
1980  00  00 01 1500 00 00 
1981  02 950 00 00 00 00 
1982  02 3400 00 00 01 400 
1983  04 13700  05  6278  02 5000 
1984  Néant  -  Néant  -  Néant  -  
1985  00  00  02  4300 01  9500 
1986  01  4600 02  9093 00  00  
1987  00  00  01  4500 01  3900 
1988  02  1600 00  00  00  00  
1989  03  14045 01  11000 00  00  
1990  02  3330  02  4400  02  5750  
1991  03  16220  01  9000  01  8600  
1992  01  2200  00  00  02  25444  
1993  03  14050  03  22000  00  00  
1994  02  41777  00  00  00  00  
1995  03  50600  02  1885  00  00  
1996  02  12000  03  6730  00  00  
1997  03  33800  00  00  01  11600  
1998  02  10500  02  11000  01  15000  
1999  02  4800  03  16400  01  7000  
2000  01  1000 04  12760 03  5000 
2001  00  00  04  25475 03  21455 
2002  04  25210 02  11900 06  38865 
2003  01  2450 04  15570 06  55250 
2004  00  00  03  26325 03  32000 
2005  04  23160 03  22220 02  14500 
2006  06  77615 01  7930 05  71110 
2007  09  87885 03  32250 07  115630 
2008  06  70295 03  11190 02  39205 
2009 07 64025 06 33510 04 64130 
 161945 49 360108 67 556648 73  المجموع
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 ):2009- 1975(يمثل نصيب والية جيجل من حجم االستثمارات للفترة  -)04(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  

البلديات  

  

  

  السنة

  الــمـيـلـيــة  ـيـــرالـطـاهـ  جـيـجـل  والية جـيـجـل

  العدد

حجم 

  االستثمار

 )دج ³10( 

  العدد
  حجم االستثمار

  )دج ³10( 
  العدد

حجم 

  االستثمار 

  )دج ³10(

  العدد
  حجم االستثمار 

  )دج ³10(

1975  275  272865  16  40685  15  20683  10  12397.7  
1976  50  158825  13  73745  02  6246  05  4854  
1977  -  -  -  -  -  -  -  -  

1978  36  141470  03  133170  -  -  03  7600  

1979  11  47620  01  7620  -  -  02  7610  

1980  23  30505  -  -  01  1500  00  00  
1981  69  82990  07  21830  04  1645  03  7675  
1982  40  39985  03  2365  04  5165  02  1765  
1983  100  186380  06  8060  11  25578  07  1008  
1984  10  21700  00  -  -  -  04  13300  
1985  42  147050  03  44700  03  13800  03  13097.6  
1986  51  167980  04  7330  03  13693  06  28190  
1987  48  168895  06  33625  03  8400  04  25000  
1988  72  181400  09  34800  02  1600  03  2700  
1989  52  315665  08  51800  04  25045  03  2202  
1990  95  253905  09  24850  02  3700  06  1380  
1991  192  590360  10  38860  02  14500  05  33820  
1992  74  341935  06  40100  03  14200  03  47444  
1993  123  523250  11  59010  07  71910  06  36050  
1994  37  360070  14  107350  03  80000  02  41777  
1995  92  592260  15  105320  03  19300  05  52485  
1996  92  419800  10  36240  02  7700  05  18730  
1997  64  358210  04  65200  04  30200  04  45400  
1998  76  485850  13  95250  04  32500  05  36500  
1999  99  580000  09  91135  05  34000  06  28200  
2000  197  707320  21  884400  08  22760  13  29390  
2001  99  846000  09  143150  07  46930  06  37768  
2002  209  840000  21  89330  12  75975  15  77496  
2003  213  820000  22  156420  11  73270  20  62445  
2004  176  840000  09  68475  06  58325  09  61010  
2005  217  1180000  09  97665  09  59880  07  67765  
2006  380  2218000  40  390255  12  156655  24  202905  
2007  297  2140000  32  315425  19  235765  15  243145  
2008  275  1820000  33  210705  11  120690  14  200900  
2009 304 1775575 37 220250 17 161395 18  155380 
  1652329.3  243  1443010  199  2903160  413  19655865  4190  المجموع
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 ):1977-1975(نصيب مدينة الميلية من المخطط الرباعي الثاني يمثل  -)05(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  

  ):1977-1975(نصيب مدينة جيجل من المخطط الرباعي الثاني يمثل  -)06(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  

  ):1977-1975(مدينة الطاهير من المخطط الرباعي الثاني  نصيبيمثل  -)07(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  
  
  

القطاعات

  

  السنوات

  )SUCH(السكن 

)SLEP_SUC(  

  الري

 )S Hyd(  

  األشغال العمومية

)STP(  

  العدد
حجم االستثمار 

  )دج ³10(
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج ³10(
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج ³10(
1975  03  1254  05  9843.7  00  00  
1976  00  00  00  00  00  00  
1977  Néant  -  Néant  -  Néant  -  

  00  00  9843.7  05  1254  06  المجموع

 القطاعات    

  

  السنوات

  )SUCH(السكن 

)SLEP_SUC(  

  الري

 )S Hyd(  

  األشغال العمومية

)STP(  

  العدد
حجم االستثمار 

  )دج ³10(
  العدد

الستثمار حجم ا

  )دج ³10(
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج ³10(

1975  03  373164  05  3956  03  33501  

1976  05  23771  06  31824  01  2400  

1977  Néant  -  Néant  -  Néant  -  

  35901  04  35780  11  396935  08  المجموع

القطاعات

  

  السنوات

  )SUCH(السكن 

)SLEP_SUC(  

  الري

 )S Hyd(  

  األشغال العمومية

)STP(  

  العدد
حجم االستثمار 

  )دج ³10(
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج ³10(
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج ³10(
1975  05  9813 04  6950 00  00  
1976  00  00  02  6246 00  00  
1977  Néant  -  Néant  -  Néant  00  

  00  00 13196  06 9813  05  المجموع
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 ):1984-1980(نصيب مدينة الميلية من المخطط الخماسي األول ل يمث -)08(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  

  ):1984-1980(لخماسي األول نصيب مدينة جيجل من المخطط ايمثل  -)09(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  
  ):1984-1980(نصيب مدينة الطاهير من المخطط الخماسي األول مثل  -)10(جدول رقم  

  ).DPAT(لتخطيط و التهيئة العمرانية مديرية ا: المصدر
  
  
  
  

 
القطاعات

  
  السنوات

  )SUCH(السكن 
)SLEP_SUC(  

  الري
 )S Hyd(  

  األشغال العمومية
)STP(  

حجم االستثمار   العدد
حجم االستثمار   العدد  )جد ³10(

حجم االستثمار   العدد  )دج ³10(
  )دج ³10(

1980  Néant -  Néant  -  Néant  -  
1981  01  6000  01  1000  00  00  
1982  00  00  00  00  01  400  
1983  02  1800  04  12000  00  00  
1984  03  1300  00  00  01  12000  
  12400  02  13000  05  9100  06  المجموع

 
القطاعات

 
  

  السنوات

  )SUCH(السكن 
)SLEP_SUC(  

  الري
 )S Hyd(  

  األشغال العمومية
)STP(  

حجم االستثمار   العدد
حجم االستثمار   العدد  )دج ³10(

حجم االستثمار   العدد  )دج ³10(
  )دج ³10(

1980  Néant  -  Néant  -  Néant  -  
1981  06  21650  00  00  00  00  
1982  00  00  01  600  01  400  
1983  04  7050  01  800  00  00  
1984  Néant  -  Néant  -  Néant  -  
  400  01  1400  02  28700  10  المجموع

القطاعات
 
  
  السنوات

  )SUCH(السكن 
)SLEP_SUC(  

  الري
)S Hyd(  

  األشغال العمومية
)STP(  

حجم االستثمار   العدد
حجم االستثمار   العدد  )دج ³10(

حجم االستثمار   العدد  )دج ³10(
  )دج ³10(

1980  00  00 01 1500 00 00 
1981  02 950 00 00 00 00 
1982  02 3400 00 00 01 400 
1983  04 13700  05  6278  02 5000 
1984  Néant  -  Néant  -  Néant  -  
 5400  03 7778 06 18050 08  المجموع
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  ):1989-1985(نصيب مدينة الميلية من المخطط الخماسي الثاني يمثل  -)11(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  

  ):1989-1985(نصيب مدينة جيجل من المخطط الخماسي الثاني مثل  -)12(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  

  ):1989-1985(دينة الطاهير من المخطط الخماسي الثاني نصيب ميمثل  -)13(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  
  
  

  
  
  
  

القطاعات
 
  
  السنوات

  )SUCH(السكن 
)SLEP_SUC(  

  الري
)S Hyd(  

  األشغال العمومية
)STP(  

 ³10(حجم االستثمار   العدد
 ³10(حجم االستثمار   العدد  )دج

حجم االستثمار   لعددا  )دج
  )دج ³10(

1985  01  8097.6  02  5000  00  00  
1986  03  12830  01  7500  02  7860  
1987  01  140  02  24500  01  360  
1988  01  500  02  2200  00  00  
1989  02  20194  01  1848  00  00  
  8220  03  41048  08  41761.6  08  المجموع

القطاعات
 
  
  السنوات

  )SUCH(السكن 
)SLEP_SUC(  

  الري
)S Hyd(  

  األشغال العمومية
)STP(  

حجم االستثمار   العدد
حجم االستثمار   العدد  )دج ³10(

حجم االستثمار   العدد  )دج ³10(
  )دج ³10(

1985  00  00  01  9000  01  31200  
1986  01  600  03  6730  00  00  
1987  01  17020  04  16170  01  435  
1988  07  23300  01  10000  01  1500  
1989  06  45800  02  6000  00  00  
  33135  03  47900  11  86720  15  المجموع

 القطاعات
 
 

  السنوات

  )SUCH(السكن 
)SLEP_SUC(  

  الري
)S Hyd(  

  األشغال العمومية
)STP(  

حجم االستثمار   العدد
حجم االستثمار   العدد  )دج ³10(

حجم االستثمار   العدد  )دج ³10(
  )دج ³10(

1985  00  00  02  4300 01  9500 
1986  01  4600 02  9093 00  00  
1987  00  00  01  4500 01  3900 
1988  02  1600 00  00  00  00  
1989  03  14045 01  11000 00  00  
 13400 02 28890 06 20245 06  المجموع



 ــقــــــحــلـمـالـ

 
192

  ):1999 - 1990(نصيب مدينة الميلية في عشرية يمثل  -)14(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : درالمص
  
 

  ):1999 -  1990(نصيب مدينة جيجل في عشرية يمثل  -)15(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  
  
  
  
  

  القطاعات
 
 

  السنوات

  )SUCH(السكن 

)SLEP_SUC(  

  الري

 )S Hyd(  

  األشغال العمومية

)STP(  

  العدد
حجم االستثمار 

  )دج³10(
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج³10(
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج³10(
1990  02  3330  02  4400  02  5750  
1991  03  16220  01  9000  01  8600  
1992  01  2200  00  00  02  25444  
1993  03  14050  03  22000  00  00  
1994  02  41777  00  00  00  00  
1995  03  50600  02  1885  00  00  
1996  02  12000  03  6730  00  00  
1997  03  33800  00  00  01  11600  
1998  02  10500  02  11000  01  15000  
1999  02  4800  03  16400  01  7000  
 73394 08 51615 16 189277 23  المجموع

القطاعات
 
 
  السنوات

  )SUCH(السكن 

)SLEP_SUC(  

  الري

)S Hyd(  

  األشغال العمومية

)STP(  

  العدد  )دج³10(حجم االستثمار   العدد
 حجم

  )دج³10(االستثمار
  العدد

الستثمار حجم ا

  )دج ³10(
1990  01  1500  06  12300  02  11050  
1991  03  12500  04  21560  02  4800  
1992  03  28000  02  7100  01  5000  
1993  07  3806  03  8950  01  12000  
1994  11  103905  03  3445  00  00  
1995  10  46100  03  24720  00  00  
1996  03  4600  06  29640  01  2000  
1997  03  64000  01  1200  00  00  
1998  02  3450  07  39800  04  52000  
1999  01  3000  06  56535  02  31600  
  118450  13  205250  41  270861  44  المجموع
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  ):1999 -  1990(نصيب مدينة الطاهير في عشرية يمثل  -)16(جدول رقم 

  ).DPAT(تهيئة العمرانية مديرية التخطيط و ال: المصدر
  

  ):2009- 2000( نصيب مدينة جيجل من مخطط اإلنعاش االقتصادييمثل  -)17(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  
  
  
  
  
  

  القطاعات

         

  لسنواتا

  )SUCH(السكن 

)SLEP_SUC(  

  الري

 )S Hyd(  

  األشغال العمومية

)STP(  

  العدد
  حجم االستثمار

  )دج ³10( 
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج ³10(
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج ³10(
1990  02  3700 00  00  00  00  
1991  00  00  02  14500 00  00  
1992  02  12000 01  2200 00  00  
1993  03  64500 04  7410 00  00  
1994  02  39000 01  41000 00  00  
1995  02  7300 00  00  01  12000 
1996  01  700 01  7000 00  00  
1997  03  25200 01  5000 00  00  
1998  00  00  03  19000 01  13500 
1999  01  4500 03  15000 01  14500 
 40000 03 111110 16 156900 16  المجموع

القطاعات  

  

  السنوات

  )SUCH(السكن 

)SLEP_SUC(  

  الري

 )S Hyd(  

  األشغال العمومية

)STP(  

  العدد
 ³10(حجم االستثمار 

  )دج
  العدد

 ³10(مار حجم االستث

  )دج
  العدد

 ³10(حجم االستثمار 

  )دج
2000  04  16000  07  31940  10  40500  
2001  03  50270  04  42640  02  50240 
2002  08  35345  06  32725  07  8360 
2003  06  36630  05  28450  11  91340 
2004  02  7110  03  38615  04  22750 
2005  03  36100  02  18180  04  43385 
2006  21  151545  09  71410  10  167300 
2007  20  178790  10  101240  02  35395 
2008  25  135175  04  30845  04  35620 
2009 29 204100 06 10870 02 5280 
 500170 56 406915 56 851065 121  المجموع
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  ):2009-2000( من مخطط اإلنعاش االقتصادينصيب مدينة الطاهير يمثل  -)18(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر

  
  ):2008-1975(يمثل نصيب مدينة الميلية من حجم االستثمارات بالوالية  -)19(جدول رقم 

  ).DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر
  

  ):2008-1966(للفترة ة لوالية جيجل الحضري زتطور المراآ يمثل -)20(جدول رقم 
  

  المراكز
  )℅(معدالت النمو   )نسمة(عدد السكان 

1966  1977  1987  1998  2008  66/77  77/87  87/98  98/08  

 2.05 4.90  5.99  2.85  106306130183  62793  35065  25737  جيجل

 2.89 3.40  6.00  5.23  46199  39620  24027  13392  7642  الميلية

 0.07- 8.98  10.71  14.11  58813  59250  22990  8311  1944  الطاهير

  0.62 2.12 3.26 4.40  594695632.661  109810  56768  35323  المجموع

  .)ONS(الديوان الوطني لإلحصاء +)DPAT(مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : المصدر

  
 

  

  القطاعات

  السنوات

  )SUCH(السكن 

)SLEP_SUC(  

  الري

 )S Hyd(  

  األشغال العمومية

)STP(  

  العدد
 ³10(حجم االستثمار 

  )دج
  العدد

 ³10(حجم االستثمار 

  )دج
  العدد

 ³10(حجم االستثمار 

  )دج
2000  01  1000 04  12760 03  5000 
2001  00  00  04  25475 03  21455 
2002  04  25210 02  11900 06  38865 
2003  01  2450 04  15570 06  55250 
2004  00  00  03  26325 03  32000 
2005  04  23160 03  22220 02  14500 
2006  06  77615 01  7930 05  71110 
2007  09  87885 03  32250 07  115630 
2008  06  70295 03  11190 02  39205 
2009 07 64025 06 33514 04 64130 
 103145 41 199134 33  351640 38  المجموع

القطاعات

  

  الفترة

  )SUCH(السكن 

)SLEP_SUC(  

  الري

 )S Hyd(  

  األشغال العمومية

)STP(  

  العدد
حجم االستثمار 

  )دج ³10(
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج ³10(
  العدد

حجم االستثمار 

  )دج ³10(

1975-2009  87 655527.6 73 306020.7 53 466631 
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  : 2008الترآيب و العمري النوعي لسكان لسنة يمثل  -)21(جدول رقم 
  

  النوع 

  الفئة
  عدد الذكور

  النسبة

%  

  عدد

  اإلناث

  النسبة

%  

  العدد

  اإلجمالي

  النسبة

%  

  نسبة

  %النوع 

00-04  2032  4.40  1941  4.20  3973  8.60  104.68  

05-09  2357  5.10  2339  5.06  4696  10.16  100.76  

10-14  2554  5.53  2476  5.36  5030  10.88  103.15  

15-19  2842  6.15  2734  5.62  5576  12.07  103.95  

20-24  2875  6.22  2763  5.98  5638  12.20  104.05  

25-29  2309  5.00  2330  5.04  4639  10.04  99.09  

30-34  1847  4.00  1883  4.08  3730  8.07  98.08  

35-39  1409  3.05  1434  3.11  2844  6.16  98.18  

40-44  1182  2.56  1203  2.60  2385  5.16  98.25  

45-49  964  2.09  971  2.10  1935  4.19  99.27  

50-54  709  1.53  716  1.55  1425  3.09  99.02  

55-59  583  1.26  616  1.34  1200  2.04  94.48  

60-64  511  1.11  525  1.14  1037  2.25  97.14  

  96.52  4.53  2091  2.30  1064  2.22  1027  فأكثر 65

  100.88  100  46199  49.78  22998  50.22  23201  المجموع

  . المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية الميلية : المصدر                            

  
  :2008حسب النوع  وفق الفئات العمرية الكبرى  الميلية توزيع سكانيمثل  -)22(جدول رقم 

  
  النوع  

  

  الفئة

  نسبة  العدد اإلجمالي  عدد اإلناث  عدد الذكور

النوع 

)%(  
  )%(النسبة  لعددا  )%(النسبة  العدد  )%(النسبة  العدد

0 – 14 6943 15 6756 14.7 13699 29.7  102.7 

15 – 65 15231 32.8 15178 33 30409 65.8 100.3 

 96.5 4.5 2091 2.3 1064 2.2 1027  فأكثر 65

 100.8 100 46199 50 22998 50   23201  المجموع

  . لتعمير لبلدية الميلية المخطط التوجيهي للتهيئة و ا: المصدر                            
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 : 1998الترآيب و العمري النوعي لسكان لسنة يمثل  -)23(جدول رقم 

  . المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية الميلية : المصدر                            
  

  :1998يمثل توزيع السكان حسب النوع  وفق الفئات العمرية الكبرى لسنة  -)24(جدول رقم 

  . المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية الميلية : المصدر                            
  
  

  

  

  النوع

  الفئة
  عدد الذكور

  النسبة

%  

  عدد

  اإلناث

  النسبة

%  

  العدد

  اإلجمالي

  النسبة

%  

  نسبة

  %النوع 

00-04  2595 5.6 2568 5.6 5163  11.2 101.05 

05-09  3107 6.8 3034 6.6 6141 13.4 102.41 

10-14  3184 6.9  3091 6.7 6275 13.9 103.01 

15-19  2817 6.1 2662 5.8 5479 11.9 105.82 

20-24  2359 5.1 2335 5.1 4694 10.2 101.03 

25-29  1940 4.2 1842 4.0 3782 8.2 105.32 

30-34  1605 3.5 1505 3.3 3110 6.8 106.64 

35-39  1127 2.5 1056 2.1 2183 4.6 106.72 

40-44  860 1.8  938 2.0  1798 3.8 91.68 

45-49  887 1.9  909 1.9  1796 3.8 97.58 

50-54  563 2.2 677 1.5 1240 3.7 83.16 

55-59  409 0. 9 514 1.1 923 2 79.57 

60-64  435 0.9  552 1.2 957 2.1  78.80 

 92.69 4.7 2162 2.4 1122 2.3 1040  فأكثر 65

 100.54 100  45733 49.3  22805  50.7  22928  المجموع

  النوع  

  

  الفئة

  نسبة  العدد اإلجمالي  عدد اإلناث  عدد الذكور

ع النو

)%(  
  )%(النسبة  العدد  )%(النسبة  العدد  )%(النسبة  العدد

0 – 14 8886  19.3 8693  18.9 17579 38.5 102.22 

15 – 65 13002 29.1 13020 28 26022 57.1 99.86 

 92.69 4.7 2162 2.4 1122 2.3 1040  فأكثر 65

 100.54 100  45733 49.3  22805  50.7  22928  المجموع
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  :رق لبلدية الميليةيمثل قوام شبكة الط - ) 25(جدول رقم 

  2009مديرية النقل لوالية جيجل :رالمصد

  

  

  

  

  رقم تعيين الطريق
  الطول  )كلم(طول الطريق 

  )كلم(
  نهاية.ن  بداية.ن

  حالة الطريق

  متدهورة  متوسطة  جيدة  غ معبدة  معبدة

 الطرق الوطنية

  /  /  18  ةحدود والية سكيكد  بوتياس الميلية  18  0  18  43و رقم .ط

  /  /  16.6  حدود والية ميلة  مفترق الطرق شمال  16.6  0  16.6  27و رقم .ط

  /  6.4  /  المصيف)27(و .ط  مفترق طرق بوتياس  6.4  0  6.4  محول بالرة

  4.7  /  /  43و رقم .ط  85500ن ك 27و.ط  4.7  4.7  0  محول الميلية

  22  /  02  جسر واد الزهور  ن 39ط والئي   24  0  24  سابقا 27و رقم .ط

 الطرق الوالئية

  4.5  /  10.5  عصفورة  43و .ط  15  4.5  10.5  39والئي رقم .ط

  22  /  02  جسر واد الزهور  ن39ط والئي رقم   24  0  24  ب132والئي رقم .ط

  الطرق البلدية المصنفة

  24.5  /  /  بودخان  ب 132ط والئي رقم   24.5  12  12.5  15طريق بلدي رقم 

  6  /  /  يحي.حدود بلدية أ  00+113 ن ك43ط و   6  0  6  20طريق بلدي رقم 

 الطرق البلدية غير مصنفة

  8  /  /  اوالد عربي  39مفترق ط و   8  0  8  50طريق بلدي رقم 

  6  5  /  ب132مفترق ط و  39مفترق ط و   11  0  11  51طريق بلدي رقم 

  3  9  /  حدود الوالية  عرفة أوالد صالح  12  0  12  52طريق بلدي رقم 

  4  /  /  أوالد عنان  ميليةال  4  4  0  53طريق بلدي رقم 

  المسالك

  5  /  /  الواطي  محول بالرة  05  05  /  54مسلك رقم 

  4  /  /  الشرفة  محول بالرة  04  04  /  55مسلك رقم 

  3  /  /  بولمناخر  محول بالرة  03  03  /  56مسلك رقم 

  3  /  /  بنوبويربح  اوالد عربي  03  03  /  57مسلك رقم 

  7  /  /  تقنفود  محول بالرة  07  07  /  58مسلك رقم 

  7  /  /  احجلين بوخداش  محول مدينة الميلية  07  07  /  59مسلك رقم 

ب132مفترق ط و   12  12  /  60مسلك رقم    12  /  /  بني محبوب 

  /  3  /  الدردار  00+125ن ك 43ط و   03  03  /  61مسلك رقم 

  123.7  23.4  47.1  -  -  194.2  69.2  125  )كلم(المجموع 
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  :2008توزيع التجار المسجلين حسب قطاعات النشاط خالل سنة  -)26(جدول رقم 

   ).2009(مديرية التجارة لوالية جيجل في مارس :  المصدر

  
 : بلديتي جيجل و الطاهير حسب قطاع الخدمات وتوزيع تجار بلدية الميلية  -)27( الجدول رقم

  ).2009حصيلة مارس (مديرية التجارة لوالية جيجل : المصدر
  

  

  

  

  

  

  

 

  ) %(  النسبة   ينمسجلالالتجار عدد   النشاط

  14,99  3660  قطاع اإلنتاج الصناعي

  0,02  06  قطاع اإلنتاج الحرفي

  02,95  720  قطاع التوزيع بالجملة

  0,59  144  قطاع االستيراد و التصدير

  50,28  12276  قطاع التوزيع بالتجزئة

  31,17  7613  قطاع الخدمات

  100  24419  المجموع

  قطاع النشاط

  

  البلدية

اإلنتاج 

  الصناعي

إنتاج 

الصناعة 

  التقليدية

  تجارة الجملة
تيراد و االس

  التصدير

تجارة 

  التجزئة
  الخدمات

مجموع 

  التجار

  7587  2393  3648  47  308  04  1187  جيجل

  3849  1066  2006  31  176  01  569  الميلية

  3616  1138  1841  17  95  00  525  الطاهير

  15052  4597  7495  95  579  05  1981  المجموع

  1262  99  1163  -  -  -  -  التجار المتنقلون

  16314  4696  8658  95  579  05  1981  المجموع الكلي
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  :توزيع التجار حسب التجارة القارة و التجارة غير القارة -)28(جدول رقم 

  ).2009حصيلة مارس (مديرية التجارة لوالية جيجل : المصدر
  

   
  

  :أسواق التجزئة للخضر و الفواآه بوالية جيجل -)29(جدول رقم 

  ).2009حصيلة مارس (مديرية التجارة لوالية جيجل : المصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نشاطال      

  

  البلدية

اإلنتاج 

  الصناعي

إنتاج 

الصناعة 

  التقليدية

تجارة 

  الجملة

االستيراد و 

  التصدير

تجارة 

  التجزئة
  الخدمات

مجموع 

  التجار

  7587  2393  3648  47  308  04  1187  جيجل

  3849  1066  2006  31  176  01  569  الميلية

  3616  1138  1841  17  95  00  525  الطاهير

  15052  4597  7495  95  579  05  1981  المجموع

التجار 

  المتنقلون
-  -  -  -  1163  99  1262  

  16314  4696  8658  95  579  05  1981  المجموع الكلي

  الطابع  ²المساحة م  مكان تواجد السوق
د المربعات عد

  المتوفرة

عدد المربعات 

  المشغولة

  -  58  جواري  600  -جيجل-حي موسى

  35  60  جواري  550  - جيجل-حي أيوف الشرقي

  00  65  جواري  900  -جيجل-شارع رويبح حسين

  -  28  مغطاة  324  جيجل-وسط المدينة

  -  -  مغطاة  600  - الميلية- رابح شارع بوعندل

  حي المحطة القديمة

  ) نة الميليةعند مدخل مدي(
  -  -  مغطاة  550

  04  12  جواري  300  .الطاهير.القديم السوق 

  -  -  جواري  2500  .الطاهير.  حي غميط حسين



 ــقــــــحــلـمـالـ

 
200

  
 :أهم األنشطة الصناعية الموجودة:ةمدينة الميلي -) 31(جدول رقم 

 2009مديرية الصناعة لوالية جيجل :المصدر                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  اإلنتاج  المنتوج  عدد العمال  نوع المؤسسة

ت الوطنية
المؤسسا

  

  طن 443978  التجهيزات الصحية الخزفية  445  الصحيف وحدة الخز

الجزائر 

  لـلكاوليـــــن
  طن 17369  معالجة الكاولين  118

صغيرة و المتوسطة 
ت ال

صناعا
ال

)
ص
القطاع الخا

(  

  16  مؤسسة كراس الشرق

 أوراقحبوب المدرسي، الكراس 

اق أوراق،أور مالرسم، حز

  )5/5(مضاعفة،سجالت 

  وحدة 771.144

م بوزكري و .أ.د.ش

  إخــوانه
  3م 9100  الحـصى  08

ش و الرمـل  و .د.ش

  المــناجـــم
  الحـصى  08

  3م 4880

  

مؤسسة بن 

براهيـــــم 

  حسيـــــن

  3م 7.500  الحـصى  07

  3م 10345  الحـصى  07  بن براهـيم  حسين

مدبغـة خنيفـــر   

  مسعــود

  

131 
  

  665000  جلد الغنم
731450 
  1450  جلد البقـر  وحدة

  65000  جلـــد معــــز
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  :المقترحة في قطاع الشباب و الرياضة لبلدية الميلية التجهيزات -)32(جدول رقم 
  

  )²م( المساحة  )نسمة(السكان   التعيين  لقطاعا

  الشباب

قـاعة متعددة 

  النشاطات
  400  ن 3000قاعة لكل 

  600  ن 10.000دار الشباب لكل  IIIدار الشباب 

  1200  ن 50.000- 40.000دار الشباب لكل   IIدار الشباب 

  1800  ن 100.000- 90.000دار الشباب لكل  Iدار الشباب 

  برمجة على مستوى التراب الوطني بجوار المواقع م Iبيت الشباب 
-   

  .السياحية و التاريخية و الثقافية والعبور  IIبيت الشباب 

  الرياضة

ميادين الرياضة 

  الجماعية
  2500  ن 3000ميادين رياضية لكل 

  7500  ن 5000ميدان كرة القدم لكل   ميدان كرة القدم

 20قـاعة متخصصة 
x 15  

  1000  ن 5000ل قاعة متخصصة لك

 20قـاعة متخصصة 
x 40  

  1800  ن 50.000 – 40.000قاعة متخصصة لكل 

قـاعة متعددة 

  الريـاضات
  3500  ن100.000 – 80.000قاعة متعددة الرياضات لكل 

  30.000  ن 250.000 -200.000ملعب أللعاب القوى لكل   ملعب أللعاب القوى

  2000  ن 250.000 -200.000مسبح لكل   م 25مسبح 

  40.000  ن 300.000 -250.000ملعب كرة القدم لكل   ملعب كرة قدم

  . لوالية جيجلالشباب و الرياضة  مديريةمراسالت : المصدر
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  :مخططات التنمية المقترحة في قطاع الشباب و الرياضة لمدينة الميلية -)33(جدول رقم 

  . لوالية جيجلالشباب و الرياضة مديرية راسالت م: المصدر
  
  
  
  
 

  التجمع العمراني
  مدينة الميلية

  )المركز(
  ²المساحة م

 على المدى القريب

  

  II 1200دار الشباب  نوع 

  400  قاعات متعددة النشاطات 06

  2500  ميادين الرياضة الجماعية 08

  7500  ميادين كرة القدم 05

  X  15 1000 20قاعات متخصصة  05

  على المدى المتوسط

  III  600دار شباب نوع 

  400  قاعات متعددة النشاطات 06

  2500  يادين الرياضة الجماعيةم 08

  7500  ميادين كرة القدم 05

  X  40 1800 20قاعات متخصصة  01

  على المدى البعيد

  III 600دار شباب نوع 

  400  قاعة متعددة النشاطات

  2500  ميادين الرياضة الجماعية 08

  7500  ميادين كرة القدم 03

  X  15 1000 20قاعات متخصصة  03



  0
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  :المراجع باللغة العربيةالمصادر و  \ 1

  :الكتب

  .55، ص1985أحمد لحبيب، جغرافية الصناعة، دار النهضة العربية، بيروت ) 1

الصادق مزهود ،أزمة السكن في ضوء المجال الحضري،دراسة تطبيقية على مدينة  قسـنطينة  ) 2

  ).1995(دار النور هادف ،طبعة أولى ،الرواشد ،الجزائر 

ز تشارل ،المدينة و مشاكل اإلسكان،ترجمة مجموعة من األساتذة الجامعيين و دار اآلفاق أبرام) 3

  ).1964(الجديدة ، بيروت 

  ).1983(ة الوطنية للكتاب ،األردنبشير مقبيس ،مدينة وهران في جغرافية العمران،المؤسس )4

ت الجامعية ، بن عكنون تيجاني بشير،التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر، ديوان المطبوعا) 5

  ).2000(الجزائر

دار النهضة العربية للطباعة و النشر  حسن سيد احمد أبو العينين ،أصول الجغرافيا المناخية،) 6

  .18، ص )1975(الطبعة الثالثة . بيروت

ة،ديوان المطبوعات ـجاكلين بوجو قارني ،ترجمة عبد القادر حليمي ،الجغرافية الحضري) 7

  ).1989(زائرالجامعية ،الج

  .54،ص  1980رؤوف عبد اهللا ،التخطيط المعاصر للمدن ،دار الحرية للطباعة ،بغداد ) 8

  .، األجزاء الثالثة)2003(عبد اهللا عطوي ، جغرافية المدن ،دار النهضة العربية ، بيروت ) 9

  دارا لصفاءعثمان محمد غيثم ، التخطيط الستخدام األرض الريفي و الحضري ، ) 10

  ).2001(عمان

  ).1987(فتحي محمد أبو عيانة ،الجغرافية البشرية، دار المعرفة  الجامعية ، اإلسكندرية) 11
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فارس هيثمي ، قليج حسن ، جغرافية المدن ، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، جامعة ) 12

  .بغداد

ر، التأثير على محمد الهادي لعروق ، عزوز كردون ، محمد ساحلي ، البيئة في الجزائ) 13

األوساط الطبيعية و استراتيجيات الحماية ، مخبر الدراسات و األبحاث حول المغرب و البحر 

  .29،ص )2001(ض المتوسط ، جامعة منتوري ، قسنطينة ،،األبي

محمد المهدي بن علي شعيب ، أم الحواضر في الماضي و الحاضر ، تاريخ مدينة قسنطينة ) 14

  ).1980(ة ، الجزائرمطبعة البعث ، قسنطين

  :أطروحات الدكتراه

ي ،رسالة ـن بن ميسي ،التحضر و التصنيع في الجزائر،حالة اإلقليم الشمالي الشرقـأحس) 1

  .54- 59، ص) 1999(دكتراه ،جامعة منتوري

المشكالت االجتماعية للنمو الحضري في الجزائر،جامعة منتوري قسنطينة  عبد العزيز بوودن،) 2

)2002.(  

  :الماجستيررسائل 

  ).2002(ماجستير حسان عبد النور، مدينة الميلية وأقاليمها الوظيفية ، رسالة  )1

مدينة عين البيضاء،النمو الحضري،إشكالية التوسع والمشكالت المتعددة ،تشخيص  سليم براقدي،) 2

  ).1983(تحليل ومعالجة، رسالة ماجستير، جامعة منتوري ، قسنطينة 

، جامعة منتوري،  2010ميلية،النمو الحضري وآفاق التوسع علي حجلة،مدينة ال) 3

  ).1999(قسنطينة

فؤاد غضبان، المدن التوابع حول مدينة قسنطينة ، تحوالتها، أدوارها، وظائفها، رسالة ) 4

  ).2002(ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة 

الة ماجستير ، لعروق محمد الهادي ، مدينة قسنطينة دراسة في جغرافية العمران ، رس) 5

  ).1980(زء أول ، جامعة اإلسكندرية ـــورة جــمنش
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روق ، أحواض الحياة في الجنوب الشرقي لوالية جيجل ، رسالة ماجستير ، جامعة قنعيمة بول) 6

 ).2003(منتوري 

  :مذكرات التخرج

ئة زلوف ساجية ، بودودة نجاة ، جن جن ميناء و ظهيرة ، مذكرة لنيل مهندس دولة في تهي) 1

  ).2000(األوساط الحضرية ، جامعة منتوري

شطيبي نجود ، النقل و التنمية االقتصادية في والية جيجل ، مذكرة لنيل مهندس دولة في تهيئة ) 2

  ).2000(األوساط الحضرية ، جامعة منتوري

صالح الدين مشاطي ، و زهير حالب ، مدينة الميلية النمو الحضري وإشكالية التوسع ، مذكرة ) 3

  ).2009(لنيل مهندس دولة في تهيئة األوساط الحضرية ، جامعة منتوري

محمد خنشيل ، إمكانية استقبال مدينة الميلية لمشروع المنطقة الحرة بالرة ، مذكرة لنيل مهندس ) 4

  ).1998(ط الحضرية ،جامعة منتوري دولة في تهيئة األوسا

  :دراسات و منشورات

العدد  دامة ، مجلة التهيئة العمرانية،لحضرية و التنمية المستأحسن بن ميسي ، الديناميكية ا) 1

  .53، ص) 2003(قسنطينة  مخبر التهيئة العمرانية ، جامعة منتوري،) 01(

عبد الغاني غانم ، إشكالية التعمير في الجزائر بين القانون و التطبيق ، مدينة قسنطينة ، مجلة ) 2

  ).2003(خبر التهيئة العمرانية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، م) 01(التهيئة العمرانية ، العدد رقم 

، " التنظيم والتسيير العمراني بمدينة الجزائر ومتطلبـات العولمـة االقتصـادية   "فوزي بودقة،  )3

-قسـنطينة  -الحكم المحلي وتنمية اإلقليم، حالة البلدان المتوسطية، جامعة منتوري: الملتقى الدولي

  ).2003(الجزائر، 
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  :المراجع باللغة الفرنسيةالمصادر و  \ 2

OUVRAGE:  

1) Françoise Navez Boucanine : La fragmentation en question-des villes entre 

fragmentation spatiale et fragmentation sociale, l’armattan- France (2002). 

2) L’Algérie volontarisme étatique et aménagement du territoire  (O.P.U), Alger 

(1990). 

3) Lynch Kevin : Voir et planifier l'aménagement qualitatif de l'espace, dunod, 

France - 982- 

4) Marc Cotte : L'espace Algérien O.P.U, Algérie, 1983. 

5) Marc Cotte : L’Algérie ou l’éspace retourné, Média plus Algérie (1990).    

6) Paul claval : La logique des villes essai d’urbanobgie  Ed, LITEC, Paris. 

7) Pelletie Jean, Charles Delfante : Villes et urbanisme dans le monde ; A. colin 

(France, 2000). 

 8 Pierre Laborde : Les espaces urbains dans le monde ; Nathan (1989). 

9) Rousseau Marie –Poule : La Productivité des grandes villes ; Anthropos 

(France, 1998). 

LES THESES : 

1) Isyakha Diagana : Croissance Urbaine Et Dynamique Spatiale A Nouakchott ; 

thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université LYON 2 en Géographie, 

Histoire, Histoire de l’Art et Tourisme Institu d’Urbanisme de Lyon 2 (1993). 

2) Raham Djamel : les structures spatiales de l’est Algérien, les maillages 

territoriaux, urbains et routière, thèse doctorat d’état ; université mentourri, 

Constantine (2001). 
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DICTIONNAIRES :  

1) Pierre Merlin, Francoise Choay : Dictionnaire de l’urbanisme et de 

l’aménagement ; Presses universitaires de France (2000).  
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 :فهرس الجداول 
  

  

  الصفحة  وانـــنــعـال  رقم الجدول

  28   م)2008-1926(تطور سكان مدينة الميلية    )01(

  30  م)2008(توزيع السكان عبر القطاعات العمرانية سنة    )02(

  33  م)2008-1977(مدينة الميلية يالطبيعية ف ةتطور الزياد   )03(

  36  م)2008(سنة  العمرية الكبرى توزيع السكان حسب النوع  وفق الفئات   )04(

  39  م2008مصادر الهجرة الداخلية إلى مدينة الميلية    )05(

  42     م2008مصادر الهجرة الخارجية لمدينة الميلية   )06(

  50   م)2008-1998( تطور التركيبة االقتصادية لسكان مدينة الميلية   )07(

  51  م) 2008- 1977(تطور نسبة البطالة في مدينة الميلية    )08(

  54  م)2008-1977(تطور نسبة المشتغلين و اإلعالة في مدينة الميلية    )09(

  56  يمثل توزيـع العاملين فعال حسب القطاعات االقتصادية   )10(

  66  تطور الحظيرة السكنية لمدينة الميلية   )11(

  69  م)2008(توزيع عدد المساكن عبر القطاعات العمرانية لمدينة الميلية    )12(

  72  توزيع عدد المساكن حسب حالتها اإلنشائية   )13(

  78  توزيع المساكن الشاغرة و المشغولة   )14(

  80  يمثل توزيع شبكة الطرق في مدينة الميلية   )15(

  95  يمثل حالة التعليم في مدينة الميلية   )16(

  98  يمثل معدل إشغال القسم و معدل التأطير في مدينة الميلية   )17(

  100  في مدينة الميلية) الطور األول و الثاني(ضعية التعليم االبتدائي و   )18(

  101  في مدينة الميلية) الطور الثالث(يوضح وضعية التعليم المتوسط   )19(

  102  يوضح وضعية التعليم الثانوي في مدينة الميلية   )20(

  107  توزيع التجار حسب البلديات الرئيسية   )21(

  109  ثيل عدد التجار في قطاع الخدماتتم   )22(
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  110   تجارة التجزئةتمثيل عدد التجار في    )23(

  111  و التصدير دتمثيل عدد التجار في قطاع االستيرا   )24(

  112  تمثيل عدد التجار في تجارة الجملة   )25(

  113  تمثيل عدد التجار في قطاع الصناعة التقليدية  )26(

  113  في اإلنتاج الصناعي تمثيل عدد التجار  )27(

  114     ²الكلمتوزيع التجار بالنسبة لعدد السكان و الكثافة التجارية في   )28(

  116  توزيع المؤسسات الوطنية الموجودة في مدينة الميلية  )29(

  117   لمدينة الميلية) القطاع الخاص(توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  )30(

  122   .ان اإلقامةـميذ الطور الثانوي الوافدين حسب مكاألصل الجغرافي لتال  )31(

  125  .األصل الجغرافي للمرضى المقيمين بمستشفى المدينة  )32(

  127  م2009 الميليةعدد المحالت التجارية في مدينة   )33(

  128  م2009توزيع تجار مدينة الميلية بالنسبة للنشاطات التجارية لموسم    )34(

  129  في المدن الكبرى لوالية جيجلتجار بالنسبة لعدد السكان توزيع ال  )35(

  130  ألصل الجغرافي لعمال وحدة الكاولينا  )36(

  132  األصل الجغرافي لعمال وحدة الخزف الصحي  )37(

  134  خصائص البلديات التي تشكل ظهير المدينة  )38(

  142  م)2009-1975(حجم االستثمارات في والية جيجل للفترة   )39(

  144  م)2009-1975(نصيب مدينة الميلية من حجم االستثمارات بالوالية تطور   )40(

  146  م)1977-1975(نصيب مدينة الميلية من المخطط الرباعي الثاني   )41(

  146  م)1984- 1980(نصيب مدينة الميلية من المخطط الخماسي األول   )42(

  147  م)1989-1985(اني نصيب مدينة الميلية من المخطط الخماسي الث  )43(

  147  م)1999 - 1990(نصيب مدينة الميلية في عشرية   )44(

  148  م)2004-2000(نصيب مدينة الميلية من مخطط اإلنعاش االقتصادي  )45(

  149  م)2009- 2005(نصيب مدينة الميلية من مخطط اإلنعاش االقتصادي   )46(



  ـارســــهـفــالـ 

 

)47(  
 )األشغال العمومية  و، يالسكن، الر(في قطاع  لية تطور حجم االستثمارات العمومية لبلدية المي

  م)2009 – 1975(
152  

  152  م)2009- 2000(نصيب مدينة الميلية من مخطط اإلنعاش االقتصادي   )48(

  155  )2009-1975( أهم المراكز الحضرية بالواليةقطاع السكن و تطوره في   )49(

  158  )2009-1975( منذ الواليةأهم المراكز الحضرية بقطاع الري و تطوره في   )50(

)51(  
         أهم المراكز الحضرية بالواليةالبناء و تطوره في قطاع األشغال العمومية و

)1975-2009(  
161  

  .طط التنمية لقطاع التربية و التعليم  على المدى القريب و المتوسط  لمدينة الميليةمخ  )52(

  
170  

  171  ة في قطاع الشباب و الرياضة لبلدية الميليةمخططات التنمية المقترح  )53(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـارســــهـفــالـ 

 

 :األشكالفهرس  
 

  الصفحة   العنوان  لـالشكرقم 

  29    م)2008-1962(تطور سكان مدينة الميلية   )01(

  35  م)2008-1977(الزيادة الطبيعية في مدينة الميلية   )02(

  52  م)2008-1977(في مدينة الميلية للفترة  تطور عدد البطالين  )03(

  52  م)2008-1977(تطور عدد المشتغلين في مدينة الميلية للفترة    )04(

  56  م)2008(توزيع عدد العاملين فعال حسب القطاعات االقتصادية بمدينة الميلية   )05(

  67  م)2008-1966(تطور معدل إشغال المسكن في مدينة الميلية سنة  )06(

  73  م2008توزيع عدد المساكن حسب الحالة اإلنشائية في مدينة الميلية سنة   )07(

  79  م)2008(توزيع المساكن المشغولة والشاغرة في مدينة الميلية   )08(

  79  م)2008(توزيع المساكن المشغولة والشاغرة في بلدية الميلية   )09(

  95  م)2008(توزيع عدد األقسام في مدينة الميلية   )10(

  96  م)2008(توزيع عدد األساتذة في مدينة الميلية لسنة   )11(

  96  م)2008(توزيع عدد المؤسسات التعليمة في مدينة الميلية   )12(

  97  م)2008(توزيع عدد التالميذ على األطوار التعليمية في مدينة الميلية   )13(

  99  م)2008(ة توزيع معدل إشغال القسم لألطوار التعليمية في مدينة الميلي  )14(

  108  م2008توزيع التجار على مستوى أهم بلديات الوالية سنة   )15(

  109  م 2009 توزيع التجار حسب قطاع الخدمات   )16(

  110  م2009توزيع التجار حسب تجارة التجزئة سنة   )17(

  111  م2009 والتصدير دتوزيع التجار حسب قطاع االستيرا  )18(

  112  م 2009 ارة الجملةتوزيع التجار حسب تج  )19(

  113  م 2009 التقليدية توزيع التجار حسب إنتاج الصناعة  )20(

  114  م2009 توزيع التجار حسب اإلنتاج الصناعي  )21(

  115   م)2009(تمثيل عدد السكان لكل تاجر في المراكز الحضرية الكبرى  للوالية   )22(

  127  م)2009(ية بمدينة الميلية توزيع عدد المحالت على أهم النشاطات التجار  )23(

  128  م)2009(توزيع عدد التجار على النشاطات التجارية بالمدينة  لموسم   )24(
  

  129  م)2009(مقارنة عدد التجار بالنسبة لعدد السكان على مستوى أهم البلديات بالوالية لموسم   )25(

  143  م)2009-2005(حتى)1977-1975(ية جيجل تطور نصيب الفرد من االستثمارات العمومية لوال  )26(

  145  م)2009-1975( تطور نصيب الفرد من االستثمارات العمومية في مدينة جيجل  )27(



  ـارســــهـفــالـ 

 

  145  م)2009-1975( تطور نصيب الفرد من االستثمارات العمومية في مدينة الطاهير  )28(

  145  م)2009-1975( ليةتطور نصيب الفرد من االستثمارات العمومية في مدينة المي  )29(

  150  م)2009- 1975(تطور نصيب بلدية الميلية من حجم االستثمارات  )30(

  154  م)2009-2000(تطور نصيب مدينة الميلية من مخطط اإلنعاش االقتصادي بالنسبة لقطاع السكن  )31(

  154  م)2009- 2000(بالنسبة لقطاع الري تطور نصيب مدينة الميلية من مخطط اإلنعاش االقتصادي  )32(

)33(  
   العموميةاالقتصادي بالنسبة لقطاع األشغال تطور نصيب مدينة الميلية من مخطط اإلنعاش 

  م)2000-2009(
154  

  157  م)2009-1975(تطور حجم االستثمار في قطاع السكن  )34(

  160  م)2009-1975(تطور حجم االستثمار في قطاع الري  )35(

  163  م)2009-1975(طاع األشغال العموميةتطور حجم االستثمار في ق  )36(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـارســــهـفــالـ 

 

 :فهرس الخرائط 
   

  

  

  
 

  الصفحة  العنوان  رقم الخريطة

  12  الموقع الجغرافي لمدينة الميلية:الشرق الجزائري   )01(

  14  خريطة الموضع: مدينة الميلية   )02(

  16  خريطة االنحدارات: مدينة الميلية  )03(

  18  ة الجيولوجيةخريط: مدينة الميلية  )04(

  20  مدى صالحية األراضي للتعمير: مدينة الميلية  )05(

  22  خريطة االرتفاقات: مدينة الميلية  )06(

  32  توزيع الكثافة السكانية في مدينة الميلية  )07(

  41  حسب البلديات الوافدون إلى مدينة الميلية:والية جيجل   )08(

  41  إلى مدينة الميلية من واليات الشرق  الهجرة الوافدة :شمال شرق الجزائر  )09(

  43  حسب البلديات المغادرون من مدينة الميلية:والية جيجل   )10(

  43  الهجرة المغادرة من مدينة الميلية إلى واليات الشرق:شمال شرق الجزائر  )11(

  63  م )2008-1954قبل (التطور العمراني : مدينة الميلية  )12(

  68  قطاعات عمرانيةال حدود :مدينة الميلية  )13(

  71  في مدينة الميلية   التوزيع الكثافة السكنية    )14(

  83  شبكة الطرق: مدينة الميلية   )15(

  A.E.P(  86(شبكة التزود بالمياه الصالحة للشرب: مدينة الميلية   )16(

  88  شبكة الصرف الصحي: مدينة الميلية   )17(

  105  جهيزاتشبكة الت: مدينة الميلية   )18(

  124  حسب البلديات األصل الجغرافي لطلبة التعليم الثانوي و التقني لمدينة الميلية :والية جيجل   )19(

  126  حسب البلديات األصل الجغرافي للمرضى المقيمين بمستشفى المدينة:والية جيجل   )20(

  131    البلدياتحسب  األصل الجغرافي لعمال مؤسسة الجزائر للكاولين:والية جيجل   )21(

  133  حسب البلديات  الخزف الصحياألصل الجغرافي لعمال وحدة:والية جيجل   )22(



  ـارســــهـفــالـ 

 

  :مخططاتفهرس ال 
  
  

  الصفحة  العنوان  لمخططرقم ا

  13 إلقليم الميلية) جنوب غرب -شمال شرق ( مقطع طبوغرافي       )01(

  38 م2008الفئات العمرية الكبرى لسنة توزيع السكان حسب النوع وفق       )02(

  43  م2008المخطط العام للتركيب االقتصادي للسكان: مدينة الميلية      )03(

  82  اتجاه حركة المرور على الطرق المؤدية إلى مدينة الميلية      )04(
  
  
  
  
  

  :فهرس الصور 
  

  الصفحة  العنوان  رقم الصورة

  11                                                     )     مجال جبلي(مدينة الميلية   )01(

  11  )مجال غابي(مدينة الميلية   )02(

  72  تمثيل أنماط السكن في مدينة الميلية      )03(

  73  مسكن في وضعية حسنة      )04(

  74  مسكن في وضعية متوسطة      )05(

  74  مسكن في وضعية رديئة      )06(

  75  )عمارات(الجماعي  نمط السكن      )07(

  76  نمط السكن األوروبي      )08(

  76  )الفيالت(نمط سكن متطور       )09(

  77  )العادي(نمط السكن الفردي       )10(

  77  نمط سكن المحتشدات      )11(

  78  )قديم(نمط السكن تقليدي       )12( 

  106                                        )               المساحات الخضراء(مدينة الميلية       )13( 

+ (14) )15(  
       رمي النفايات و القاذورات على األرض و النتيجة تلوث المحيط الحضري و إهمال     

  السلطات المحلية هذه الوضعية
172  

  
  



  ـارســــهـفــالـ 

 

  
 

   
  الصفحة   وانـــــــنـعـال

  01  ةـــامـــة عـــدمـــقــم

      و البشرية و االقتصادية ةالخصائص الطبيعي:مدينة الميلية الفصل األول

  06   مقدمة الفصل     

 ةالطبيعي خصائصال:مدينة الميلية.....المبحث األول

  08   تمهيد    

  09  نبذة تاريخية عن مدينة الميلية.1     

  10  موقع المدينة.2

  10  الموقع الجغرافيأهمية .1.2

  10    الجبال. أ

  10  التالل و أقدام الجبال. ب

  10  السهول و األحواض. ج

  11    الموقع اإلداري. 2.2

  13  موضع المدينة. 3

  15   االنحدارات. 4

  15  %)08-0(األراضي التي يتراوح انحدارها بين . 1.4

  15  %)15-08(األراضي التي يتراوح انحدارها بين . 2.4

  15  %)25-15(بين  األراضي التي يتراوح انحدارها. 3.4

  15  % 25األراضي التي انحدارها أكبر من . 4.4

  17  تركيب جيولوجي معقد. 5

  17  البحر األبيض المتوسط مناخ. 6

  17  شبكة مائية كثيفة و دائمة. 7

  19  صالحية األراضي للتعمير. 8

  19  أراضي صالحة للبناء. 1.8

  19  أراضي متوسطة الصالحية. 2.8

  19  لة الصالحيةأراضي قلي. 3.8

  19  أراضي غير صالحة للبناء. 4.8



  ـارســــهـفــالـ 

 

  21   االرتفاقات و العوائق.9

  21  العوائق الطبيعية. 1.9

  21  العوائق البشرية. 2.9

  23   خالصة 

  ة السكانيالخصائص : مدينة الميلية..... الثاني ثالمبح

  25  تمهيد

  26  تطور عدد سكان مدينة الميلية.1

  26  )1954 -1926(تقهقر نسبيا النمو السكاني م.1.1

  26  )1962 -1954(النمو السكاني سريع وغير طبيعي .2.1

  26  )1966 -1962(النمو السكاني منخفض . 3.1

  27  )1977-1966(النمو السكاني مستقر نسبيا . 4.1

  27  )1987 - 1977(النمو السكاني يرتفع باستمرار. 5.1

  27  ) 1998-1987(النمو السكاني انخفض وتراجع .6.1

  28  ) 2008-1998( النمو السكاني منخفض باستمرار. 7.1

  29  الكثافة السكانية في مدينة الميليةتوزيع . 2

  30  توزيع السكان عبر القطاعات العمرانية: مدينة الميلية. 1.2

  30  هكتار /نسمة) 170.6 – 129.9(كثافة سكانية كبيرة  \أ 

  31  هكتار/نسمة) 56.19 – 25.18(كثافة سكانية متوسطة \ب 

  31  هكتار /نسمة) 14.07(كثافة سكانية ضعيفة  \ج 

  33  العوامل التي تؤثر في الكثافة .2.2

  33  المواليد \أ 

  34  الوفيات  \ب 

  34  الزيادة الطبيعية \ج 

  35  التركيب النوعي و العمري لسكان مدينة الميلية .3

  36  سنة) 14 -0(الفئة األولى  \أ 

  36  سنة )65 -15(الفئة الثانية  \ب 

  37  سنة) وأكثر  65(الفئة الثالثة  \ج 

  37  تطور نسبة النوع بمدينة الميلية حسب الفئات العمرية \د 

  39  الـهجـرة في مدينـة الميليـة. 4 

  39  )الهجرة الداخلية(مدينة الميلية  الوافدون إلى. 1.4



  ـارســــهـفــالـ 

 

  42  )الهجرة الخارجية( ةمن مدينة الميلي ونالمغادر. 2.4

  45  خالصة  

  مدينة الميلية  الخصائص االقتصادية .....الثالث ثالمبح

  47  تمهيد  

  48  التركيب االقتصادي للسكان

  48  الداخلون في سن العمل - السكان النشطون . 1

  48  القوة غير العاملة. 1.1

  48  القوة العاملة. 2.1

  49 السكان العاملين فعال. 3.1

  49 البطالون . 4.1

  49  التطور العددي لحجم القوى العاملة.2

  51  الـبـطـالـة.1.2

  54  العمالة و اإلعالة. 2.2

  55  توزيع المشتغلين فعال حسب القطاعات االقتصادية .3

  I (  55( القطاع األول .1.3

  II (  55( القطاع الثاني .2.3

  III(  55( القطاع الثالث .3.3

  57  خالصة 

  58   الصة الفصل األولخ

  تحليل واقع النسيج العمراني و حركية المجال   الفصل الثاني 

  60  مقدمة الفصل 

   النمو العمراني و خصائصه:مدينة الميلية.....المبحث األول

  62   تمهيد

  64  العمراني لمدينة الميلية النمو.1

  64  و العمراني لمدينة الميليةنممراحل ال.2

  64 م)1954-1860(اية  النمو العمراني بد. 1.2

  64 م)1962-1954(تركز النمو العمراني في محتشدات. 2.2

  65 م)1966-1962(عشوائية النمو العمراني . 3.2

  65 م)1983-1966(نمو عمراني سريع .4.2

  65  م)1994-1984(استمرارية النمو العمراني و تطويره. 5.2



  ـارســــهـفــالـ 

 

  66  م)2009- 1995(ني و توسعه العشوائيمواصلة النمو العمرا .6.2

  69  الكثافة السكانية في مدينة الميلية عبر القطاعات العمرانيةتوزيع .3

  69 هكتار/مسكن) 30.04 - 28.98(الفئة األولى بكثافة سكنية عالية . 1.3

  70 هكتار/مسكن) 11.44 - 5.82(الفئة الثانية كثافة سكنية متوسطة . 2.3

  70 هكتار/مسكن) 2.56 - 2.36( كثافة سكنية ضعيفةئة الثالثة الف. 3.3

  72  توزيع المساكن حسب الحالة اإلنشائية .4

  73  مسكن في وضعية حسنة.1.4

  74  مسكن في وضعية متوسط.2.4

  74  مسكن في وضعية رديئة.3.4

  75  أنماط المباني السكنية و مميزاتها. 5

  75  الشكل الحضري الجماعي.1.5

  76  النمط األوروبي.2.5

  76  الفيالت ) التخصيص(الشكل الحضري الفردي الحديث. 3.5

  77  الشكل الحضري الفردي .4.5

  77  نمط المحتشدات .5.5

  78  الشكل الحضري الفردي التقليدي .  6.5

  78   المساكن الشاغرة و المشغولة.7.5

  80 البنية التحتية و المنشآت العمرانية بمدينة الميلية.6 

  80  الطرق.1.6

  80  الطرق الوطنية.1.1.6

  81  الطرق الوالئية.2.1.5

  A.E.P(   84(شبكة التزود بالمياه الصالحة للشرب.7

  84  مصادر التموين. 1.7

  84 طاقة التخزين و عملية التوزيع. 2.7

  85 استهالك المياه. 3.7

  87  شبكة الصرف الصحي.8

  89  اتفشبكة الكهرباء والغاز واله.9

  89  شبكة الغاز الطبيعي.1.9

  89 شبكة الكهرباء. 2.9

  90 شبكة الهاتف. 3.9 



  ـارســــهـفــالـ 

 

  91  خالصة
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 الملخص:

  

ود و ـركـوامل الـعرز ـاد أبـل في إيجـة تمثـدراسـذه الـا لهـوع بحثنــموض

و  ،)م1860(هذه المدينة التي نشأت حـديثا  . ةــة الميليـة  بمدينـة الحضريـميـات التنـيـآل

 ذ ذلـك لها من لم تشهد أي ترقية  و). م1956(سنة إلى مستوى دائرة  بترقيتها االحتالل الفرنسيقام 

  .الوقت

لقد منحها موقعها االسـتراتيجي إبـراز إمكانيـة التطـور فـي مختلـف المجـاالت        ـف

لكن هذه المؤشرات الحضـرية تمثـل فـي    . الخ...والسياحية ،االقتصادية ، الحضرية،الديمغرافية

اتخاذ القرار التنموي الكفء في مدينـة  تعـاني مشـكلة      من أجلمجملها أرضية صلبة وواقعية،

النمو الحضري تركز على النواة المركزية للبلدية فـي   ، حيث أنلم تكن مدينة مستقطبةإذ .الركود 

  .البداية ولم يتم رسم تصور مستقبلي للمنطقة

إعادة التوازن في توزيع المشاريع و التجهيزات  ن هذا المنطلق أقرت السلطات المحليةـم

بديناميكية تنموية تحتم التفكيـر  " بالرةبسهل "العمومية األساسية بالمنطقة، وإنشاء منطقة صناعية 

هذه المنطقة الصناعية ذات البعد .ة الميليةدينفي دراسة النتائج العديدة المرتبطة بالتنمية الحضرية لم

ـ ـالوطني سوف يكون ل اجتماعيـة،  سـواء كانـت    المجـاالت، ج فـي كـل   ـها ال محالة نتائ

 .و بالتالي ستضاعف من جاذبيتها، الخ ....اقتصادية
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Résumé: 

 

Le thème de notre recherche est d’identifier les principaux facteurs de 

stagnation et les mécanismes du développement urbain dans la ville d’El-Milia. 

Cette ville a été créée en 1860 et n’a enregistré jusqu’à présent aucune 

promotion importante en dehors de celle de 1956, où l’autorité coloniale française l’a 

érigée en arrondissement. 

Sa situation stratégique lui a permis de mettre en exergue la possibilité de 

son développement dans les différents domaines à savoir démographique, 

touristique, économique, etc. … 

Cependant, ces indices urbains offrent, dans leur ensemble, une assise solide 

et effective pour la prise d’une décision adéquate de développement dans une ville 

qui souffre le problème de stagnation n’ayant pas été une ville polarisante où la 

croissance urbaine s’est limitée, au départ, au noyau central de la Commune en 

l’absence d’une vision future de la région. 

A partir de là, les autorités locales ont décidé de créer un équilibre dans la 

répartition des projets et des équipements publics de base dans la région à travers 

la création d’une zone industrielle dans la plaine de « Bellara » avec une dynamique 

de développement impliquant l’obligation de penser à l’étude des différents résultats 

relatifs au développement urbain de la ville d’El-Milia. 

Cette zone industrielle, à caractère national, aura, incontestablement, des 

répercussions sur tous les domaines (sociaux, économiques, etc. …) et par 

conséquent, doublera son attraction. 

 

 

 

Mots-clés : - Stagnation - développement durable - développement urbain - 

croissance urbaine - relations fonctionnelles - investissement public - dynamique du 

domaine - mécanismes du développement. 



 

Abstract: 
 

The topic of our research is to identify the main factors of stagnation and the 

mechanisms of urban development in the town of El-Milia. This city was created in 

1860 and did not record until now any important promotion apart from that of 1956, 

where the French colonial authority set it up in district. 

Its strategic situation enabled her to show the possibility of its development in 

various fields: demographic, tourist, economic, etc…  

However, these urban indices offer, as a whole, a solid and effective base to 

take an adequate decision of development in a city which suffers the problem of 

stagnation not having been a polarizing city where the urban growth was limited to 

the core of the Commune at the beginning due to the absence of a future vision of 

the area. 

From there, the local authorities decided to create a balance in the 

distribution of projects and basic public equipments in the area through the creation 

of an industrial area in the plain of “Bellara” with a dynamics of development 

implying the obligation to think of the study of the various results related to the urban 

development of the town of El-Milia. 

This industrial area, of a national scale, will have, incontestably, its effects on 

all the fields (social, economic, etc…) and consequently, its attraction will double. 

 

 

 

 

 

 

Key words: - Stagnation - sustainable development - urban development - urban 

growth - functional relations - public investment - dynamics of the field - 

mechanisms of the development. 

  



  

 الملخص:

  

ود و ـركـوامل الـعرز ـاد أبـل في إيجـة تمثـدراسـذه الـا لهـوع بحثنــموض

و  ،)م1860(هذه المدينة التي نشأت حـديثا  . ةــة الميليـة  بمدينـة الحضريـميـات التنـيـآل

لـك  ذ ذلها من لم تشهد أي ترقية  و). م1956(سنة إلى مستوى دائرة  بترقيتها االحتالل الفرنسيقام 

  .الوقت

لقد منحها موقعها االسـتراتيجي إبـراز إمكانيـة التطـور فـي مختلـف المجـاالت        ـف

لكن هذه المؤشرات الحضـرية تمثـل فـي    . الخ...والسياحية ،االقتصادية ، الحضرية،الديمغرافية

اتخاذ القرار التنموي الكفء في مدينـة  تعـاني مشـكلة      من أجلمجملها أرضية صلبة وواقعية،

النمو الحضري تركز على النواة المركزية للبلدية فـي   ، حيث أنذ لم تكن مدينة مستقطبةإ.الركود 

  .البداية ولم يتم رسم تصور مستقبلي للمنطقة

إعادة التوازن في توزيع المشاريع و التجهيزات  ن هذا المنطلق أقرت السلطات المحليةـم

بديناميكية تنموية تحتم التفكيـر  " بسهل بالرة"العمومية األساسية بالمنطقة، وإنشاء منطقة صناعية 

هذه المنطقة الصناعية ذات البعد .ة الميليةدينفي دراسة النتائج العديدة المرتبطة بالتنمية الحضرية لم

ـ ها الـالوطني سوف يكون ل اجتماعيـة،  سـواء كانـت    المجـاالت، ج فـي كـل   ـ محالة نتائ

 .و بالتالي ستضاعف من جاذبيتها، الخ ....اقتصادية
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