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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ل ي َواْجَعل ِصْدق   ُمْخَرجَ  َوَأْخرِْجِني ِصْدق   ُمْدَخلَ  َأْدِخْلِني رَّب   َوُقل﴿
 ﴾نَِّصيًرا ُسْلطَانًا لَُّدنكَ  ِمن
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 أهدي هذا العمل 

 إلى كل ما هو في طمب العمم ساع ولهدي اهلل داع.

 إليك يا رمز التضحية والوفاء وقدوتي في النشاط والعمل.

 .كأطال اهلل في عمر » الطيب«العزيز يإليك يا أب

 ت قدميك جنة الرحمان.حإليك يا من ت

 حفظك اهلل. »نصيرة«إليك يا أماه الحبيبة 

 .وليد :وأخي مالك كريمة، هدى، نورهان، ،فريدةتي: اإلى أخو 

 إلى وطني العزيز والحبيب والغالي الجزائر.
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الزي  شزرل لزد يزدر  وليزر لزد أمزر  وأعز إإد عمز    مز   هلل عز  ولز  الحمد والشكر  

  .بعد أن أمدإد ب لقوة واليبر والع لمة العم هيا 

ن كزز ن دحززد    غزز إ / الززدك ورلأليزز  ي المشززر  و عزز ل  ل ززو  هبعززد اهلل يززبح إ مززن ل زز    وا 
 هبوق ز بخز  عمزد  لز  ل إ مت مإه  يوعممه الفل ض الي   ه يدر  ةبه من يع إدغمر لم   عبد الغإد

 دوكز ن لزه الف ز  لزد  شزللع، د  بيلزه مزن ل زد كبلزر لزد قزرا ة بح زولمز ،ومشور ه لد أ  وقزت
 .لل اه اهلل عإد أحين الل ا  طلمة ل رة البحث دورلع معإول  

كمزززز  و لفززززو إد لززززد هززززيا المقزززز   أن أ ولززززه ب لشززززكر والعرلزززز ن لعملززززد كملززززة عمززززو  ادرض 
رئلس  ل    قد  ب لشكر وال قدلرأأن  عدإدوكم  لي لم   رح  ادي  ي  ال  لئة العمراإلةاللغرالل  و و 

 الل لزز  ب لشززكر أ قززد كمزز   ،محززر   محمززد كمزز   الززدلن/ الززدك ورقيزز  ال  لئززة العمراإلززة اديزز  ي و 
 م  إفعإد لد  عداد هيا البحث.   م   ودت من عم  دال ميق للد غإلمة/ المح رمة ةلألي  ي

الزززيلن  ال  لئزززة العمراإلزززة واللغراللززز أ قزززد  بزززوالر الشزززكر وال قزززدلر ديززز  ي د لزززد قيززز  كمززز  
ادي  ي الدك ور  خص ب لشكر مإ  أو  ول  لبخموا عمد بإي ئح   و ولل         مميت عم  ألدل  

 وايزز فدت  زز اإ فعززت بعمم نالززيل رابززب بواليززو ، أ.د. مززروم ميززعودأ.د.  محمززد ال زز د  لعززرو ،
أشززكر العزز مملن لززد كمزز   ،اديزز  ية ل طمززة ال هززرا  أومززدورو اديزز  ي حمزز دة يزز لب و  ، ألكزز رهمززن 

لمداريز ت العملز   الكملزة عملزدإ ئز   عبزد الم لزم إموشزد اديز  يإل بة الدراي ت العمل  وعم  رأي   
 لززد مززن  يزز ل ت مززه/ لمزز  قديزز  ي لكحزز  عبززد الوهزز   رئززلس الملمززس العممززدوالبحززث العممززد واد

الزززي  قززز   بمرالعززززة هزززيا البحززززث  بوعززز   عمزززز ر/ ل  شززززكر  و قزززدلر  دخزززد ويززززدلقدكمززز  أيززز،
 . أحين الل ا عإد لل اه اهلل  و يحلحه لغول   

ن هززززيه أومززززن  زززز   شززززكر لملززززع مززززن يزززز ه  لززززد   مزززز   هززززيا البحززززث ب لعمزززز  أو ب لكممززززة وا 
مل ززودا   دمعزز ابززيلو  والززيلن دة والبيززلطة  شزز د بحزز  الززيلن كزز إوا عوإزز   كبلززرا  لززم عززدداليززفح ت ال

 ك زز أأن   إززه لمززن دواعززد يززرور ا   عززداد البحززث مززن خزز    رشزز دا    وإيزز ئح  ، و  مرحمززةطلمززة 
 كزز  لكززر وكزز  لززد كزز ن ل زز  الف زز  لززد  إلزز   هززيا ة مخ طبزز مززن خ ل زز  أرلززدهززيه اديززطر ال ززد 

ل  ك   إي ن إيل العم    .يكره لد هيا المق  أول    هوا 
 فاهشام بوضي
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 المقدمة العامة

دارية تعد المدينة نظام معقد ومتشابك من العالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإل 
والتي عادة ما فيي مركز الكثافة السكانية لذلك  ،حضريألنيا تمثل أىم وأبرز صور العمران الو 

تتألف منيا يصاحبيا تنوع العناصر والفئات والطبقات والمواىب والقدرات والعادات والتقاليد التي 
لذا نالت الحظ  ،(1)فضال عن أنيا منبع الحضارة ومركزىا اإلشعاعي لممدينة مختمف الفئات السكانية

والعموم دراسات التييئة العمرانية األوفر من اىتمام الباحثين واحتمت دراستيا نصيب األسد في 
المستمر في  المجال الحضريفي  مختمف الباحثينومما زاد في جذب اىتمام  ،األخرى

المتزايد وظيور المدن الكبيرة  (la croissance urbaine) النمو الحضريىو والتوسع  النمو
  .والمجالية والديمغرافية واالقتصادية والتاريخية والسياسية العمرانيةوانعكاس كل ذلك عمى المتغيرات 

رع في وتيرة النمو الحضري اوالجزائر إحدى الدول المنتسبة لدول العمم الثالث إذ تعرف تس
عمى حياة السكان وعمى  (Les impacts négatifs) انعكاسات سمبيةبشكل مقمق لما لو من 
بمغ  م (1977-1966مفترة )للسكان الحضر  يالسنو  اتو فمعدل النموذتنظيم المجال في حد 

%  5.46ب إذ يمثل  م (1987-1977% وحافظ نسبيا عمى نفس المعدل في فترة ) 5.4نحو
م  (2008-1998) الفترة خاللأما  ،% 3.57إلى م ( 1998-1987فترة )ال خاللفض خوان

في حين ال يتجاوز معدل النمو اإلجمالي لمسكان خالل نفس الفترات  (2)% 2.89 بحوالي فسجل 
كل ىذا يرافقو تطور في عدد  ،(2)% 1.60%  2.76%  3.08%  3.21السابقة عمى التوالي 

 المتفاوتة األحجام بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة.( les villes) المدن

وبالموازاة نجد الدراسات الحضرية المتعمقة بالتنظيم المجالي لممدن في الجزائر لم تنطمق 
 الحضريبصورة محكمة رغم الحاجة الماسة ليا إال بعد التحوالت والمشاكل التي عرفيا المجال 

                                                           

    (غير منشورة)ماجستير  -دراسة في جغرافية البيئة -(: فيد محمد محمد الضمعي اآلثار البيئية لمنمو الحضري في مدينة ذمار1)
 .01ص ،م 2008أغسطس ل الموافق ى  1429، شعبان كمية اآلداب قسم الجغرافيا ،جامعة ذمار باليمن،

(:2)  Armature urbaine, Du recensement 2008 collection statistique (ONS) Alger, p80. 
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والتي فرضتيا ظروف النزوح الريفي الكبير نحو المدن بحثا عن حياة أفضل، إضافة إلى سوء 
 ير واعتماد منطق الترقيع بدل المعالجة الفعمية والعميقة. التسي

كغيرىا من المدن الكبرى التي تعاني من تضخم سكاني كبير حيث عرفت ومدينة قسنطينة 
خالل فترات متالحقة تدفقات سكانية معتبرة ليس فقط من األرياف ولكن حتى من الواليات المجاورة 

بر قطب ىام عمى مستوى الشرق مما جعميا تعاني من نمو حيث أنيا تعت ،وخاصة غداة االستقالل
نتيجة لمزيادة الطبيعية بفضل تحسن الرعاية الطبية والخدمات الصحية من جية حضري مستمر 

 .من جية أخرى والزيادة غير الطبيعية )النزوح الريفي(

براز حقيقة التنظيم المجالي عبر مجال القطاعين الحضريين إومن ىذا المنطمق سنحاول 
قسنطينة، فقد وضعا لمحد  مدينةالقطاعات الحضرية العشرة المكونة ل ىحدإىما و الزيادية والقنطرة 

من أزمة تنقالت السكان بين القطاعات الحضرية المختمفة، غير أن ىذا األمر لم يتحقق حتى وقتنا 
وعدم  ماقد عرف فوضى في استغالل مجالي حالة الدراسةقطاعين لم المجال الحضريفلذا ىذا، 

عدم التطبيق الصارم لمخططات التييئة  تجانسو وذلك لغياب سياسة تخطيطية واضحة وأيضا
وعدم التوازن في توزيع مختمف المرافق الخدمية العامة والوظيفية عبر  (PDAU-POSوالتعمير )

كالحالة  مكونات المجال الحضريالسكنية مما نتج عنيا انعكاسات سمبية في مجمل  األحياء
المزرية التي تعرفيا بعض المرافق وفي ظل ىذه اإلشكالية العويصة إضطر سكان القطاعين لمتنقل 

 .المختمفة إلقتناء احتياجاتيم مااليومي لمقطاعات الحضرية المجاورة لي

 عتداءاتاالجتماعية كاإل اآلفات متباينة، وظيور ماعيةاجت فوارق لبروز كل ىذا يضاف 
مناطق السكن القصديري  تسود التيالسيئة  األمنية حالةالو  والممتمكات، واألشخاص األموال عمى

 كل انعكس لممجال السكني وقد والتسيير في المراقبة التحكم عدم جراء من ظيرت والتي والفوضوي
 المحيط وعدم التوازن في توزيع السكان وتدىور االتجاىات تقريبازحف العمران في كل  ىذا عمى

 وانتشار الروائح مكان، كل في النفايات اليواء وانتشار تموث من لمجال الدراسة والصحي البيئي
 وأماكن الخضراء قمة المساحات معو واد الرمال  في والتي تصرف فصل الصيف في خاصة الكريية
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 لمخطر استدامة المجال الحضري لمعيش ويعرض صحي غير محيط ما نتج عنو والترفيو الراحة
ولتشخيص واقع  ،الطرق مفترق في ويضع المجال الحضري لمقطاعين الجماعية، لممعيشة كأداة

 فضمنا االعتماد عمى المقارنة بينيما في التحميلالزيادية والقنطرة  القطاعين الحضريينمجال 
وخاصة أن مثل ىذه التوسعات الحضرية أصبحت بدون تنظيم يساعد عمى كبح النمو الحضري في 

 .إطار غياب الجانب القانوني الذي ينظم المجال الحضري
تكمن في  (Aménagement urbainونحن نعمم أن جوىر سياسة التييئة الحضرية )

ىا لمختمف الرىانات المستقبميىة وضع منيجية شاممة لمتحكم في النمو الحضري وتسييره وتحديد
 ا عمى ما سبقدواعتما  وتطبيقا لمضمون ىذا ،عمى المجال الحضري العام إلنعكاسات ىذه الظاىرة

تحديد متطمبات السكان من مختمف المشاكل التي يواجيونيا كالنقص ذكره سنحاول في ىذه الدراسة 
حتى يؤدي دورىما في المرافق التي يحتاجيا السكان والتي يفترض تواجدىا بالقرب منيم كل ىذا 

وبيدف معرفة مسار النمو الحضري والتحديات التي تواجو  كتجمعين حضريين في خدمة السكان
نمو مئج عممية وعممية لمعالجة مختمف االنعكاسات السمبية لنتا إلىالقطاعين والوصول مجال 

  تتمحور حوليا إشكالية الموضوع: رتأينا طرح عدة تساؤالتووضع تنظيم مجالي أمثل إالحضري 

 األشكالية المطروحة:

 اإلشكالية وتحميميا ال بد من طرح السؤالين التالين لموصول إلى اليدف المسطر: ىذهولدراسة 

 ؟  الزيادية والقنطرةالقطاعين الحضريين عبر كيف هو الواقع القائم للنمو الحضري 

 ؟القطاعين رعب لنمو الحضريل السلبية عنكاااا اال ما هي أهم

 ؟االعنكاااا  مسدقبال هذه ومكالجة ادداا الناجكة الالكملية والكلمية بدائل ال وما هي

 :التالياألسئمة التي يجب طرحيا ك نأمام مجموعة موإليجاد أجوبة لياتو اإلشكالية نجد أنفسنا  

عبر النمو الحضري لألىمية اإلقميمية والجغرافية لمدينة قسنطينة دور في تفعيل وتيرة  ىل-1
 ؟الحضريين الزيادية والقنطرة القطاعين
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 القطاعين؟عبر ىل يعد الجانب التاريخي عامل ذو تأثير كبير في زيادة وتيرة النمو الحضري -2
 وىذا النمو الحضري كيف كان واستجابة لماذا؟

كافية ؟ وىل ىي لقطاعينعبر اوالوظيفية وزيع المجالي لممرافق الخدمية العامة تكيف تم ال -3
  ؟ المختمفة والمتزايدة لتمبية متطمبات السكان

القطاعين والتي حالت عبر مجال الناجمة عن النمو الحضري السمبية االنعكاسات  ما تتمثلي ف -4
 أكثر تناسق وتنظيم لمبنية الحضرية ؟و أمام تجسيد مواصفات مجال حضري راقي 

 قطاعين؟ المجال عبر في التنظيم المجالي الراىن ما ىي العوامل المتحكمة  -5

تفادييا مستقبال في ظل غياب القانون المنظم لاالنعكاسات ىذه لمعالجة ما ىي السبل الكفيمة  -6
  والموجو لمنمو الحضري؟

 االحتياجات الحالية والمستقبمية وأين يتم التوسع المستقبمي؟ ما ىي -7

 الحضري مجالالتنظيم و  معالجة في (PDAU-POS)أدوات التييئة والتعمير ما مدى مساىمة-8
 ؟  الحضريين الزيادية والقنطرة قطاعينلم

والتي تتمحور حوليا إشكالية الموضوع وحتى يتسنى لنا اإلجابة عن التساؤالت المطروحة 
مدخل وباالعتماد عمى طرق التحميل السابقة تم معالجة وعرض موضوع البحث في مقدمة عامة و 

  كالتالي:محاور ويبدأ بتمييد وينتيي بخالصة  يضمكل فصل و عامة  خالصةفصول و  عام وثالثة

 والقنطرةمدخل عام: التعريف العام بالقطاعين الحضريين الزيادية 

األىمية اإلقميمية والجغرافية يدف المدخل العام بدرجة أساسية إلى تقديم صورة واضحة عن ي
لمدينة قسنطينة باعتبارىا الوعاء الحضري الذي يضم القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة 

حضرية ليما وكذا األىمية الاإلدارية باإلضافة التعريف العام بالقطاعين من حيث الموقع والحدود 
  المجال الحضري العام لممدينة.ا بنمو ما وتأثرىمومعرفة مدى أثرى
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 الواقع القائم بالقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة :األولالفصل 

بدراسة مراحل النمو الحضري واتجاىاتو عبر القطاعين الحضريين  األولىتم الفصل أ
تم التركيز  حيثالمؤىالت البشرية والمجال السكني  الزيادية والقنطرة، ثم تناول النمو الحضري بين

والمجال السكني وكذا التوزيع المجالي لممرافق الخدمية العامة والوظيفية بمنطقة عمى السكان 
عمى مجال الدراسة وىي العناصر الرئيسية لمنمو الحضري التي ليا جممة من اإلنعكاسات  الدراسة

الحضرية والشبكات التقنية حيث تم دراسة كل قطاع عمى  تالمنشآحالة مع األخذ بعين اإلعتبار 
 الزيادية والقنطرة في باقي فصول الدراسة الموالية. القطاعين الحضريين وكنتيجة خمصنا لضم حدى 

 الحضريين الزيادية والقنطرة ى القطاعينمانعكاسات النمو الحضري ع: تحميل وتفسير الثانيالفصل 

عبر مجال الناتجة عن النمو الحضري  واالنعكاسات السمبية أىم اآلثار الثانيناقش الفصل 
ىذه  صحة السكانذلك من مشكالت باتت تشكل عبئًا كبيرًا عمى  ترتب عمى ، وماالقطاعين

خدمات و عبر القطاعن والشبكات التقنية ميدان العقار واستيالك المجال  :باالنعكاسات متعمقة 
وكذا النمو الحضري وأثاره البيئية واالقتصادية أثرىا عمى تنقالت السكان المرافق العامة والوظيفية و 

 لمجال الدراسة. في التنظيم المجالي الراىنالمتحكمة لمختمف العوامل  استعراضواالجتماعية وأخيرا 

 متنظيم المجالي الحضريل األفاق المستقبميةالنمو الحضري و  :الثالثالفصل 

القريب سنة  األمد عمىالمستقبل العددي لمسكان عبر القطاعين أنيا و  الثالثعالج الفصل 
تقدير احتياجات السكان الحالية زائد  م 2035سنة  والبعيد م 2025سنة  المتوسطو  م 2020

ليذه  الالزمة مساحةالتقدير ومختمف المرافق الخدمية العامة والوظيفية مع والمستقبمية من سكن 
وكذا عمى  عمى مستوى الشبكات التقنية والمنشآت الحضريةالتدخل ك االحتياجات ليتم بعد ذل

الحضري المستقبمي لمجال الدراسة  التوسعتحديد آليات  معالمستوى االجتماعي لمسكان والبيئي 
وأخيرًا مدى مساىمة أدوات التييئة والتعمير في معالجة وتنظيم  ،بين الخيارات والحتمياتوىو 

بالمجال رتقاء إلوىذا ل االستغالل السوي لممجال ومكوناتومؤشرات  تبين أنياالتي المجال الحضري 
 وتجنبيا مستقبال. سمبيات النمو الحضري والتخفيف من حدتياوالحد من  الحضري المدروس
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والتي يمكن  لقد تم االعتماد في إعداد ىذا البحث عمى مراحل متسمسمة: إنجاز المذكرةمراحل 
 :فيما يمي ياتمخيص

  مرحمة البحث النظري :ولىالمرحمة األ -1

النمو الحضري بالقطاعين الحضريين القنطرة والزيادية يدور حول أن اىتمام الدراسة  ابم
غير المخطط بينيما، لذا كان الزما عمى  وانعكاساتو عمى تنظيم المجال الناتجة عن التفاعل

المصادر والمراجع التي ليا عالقة مباشرة أو مختمف جمع و اإلطالع عمى مختمف الدراسات الباحث 
في الكتب والمراجع ودراسات مختمفة  وتتمثلأوال المكتوبة  :وىي بين بموضوع البحثغير مباشرة 

اإلحصائية  وثانيادكتوراه وجرائد رسمية التي تخدم الموضوع و كرات تخرج ورسائل ماجستير ذمن م
وقد سمحت لنا ىذه  ،ا الخرائطوثالث السكنية، األنشطة ...(المتعمقة بجمع اإلحصائيات )السكانية، 

  .مرحمة بتكوين خمفية عن الموضوعال

 مرحمة البحث الميداني :المرحمة الثانية-2

تعتبر ىذه المرحمة من أىم مراحل الدراسة ألنيا تتطمب الكثير من الجيد والوقت والصبر 
 مجال الدراسةعبر نية القائمة نماط السكاأل :صور فوتوغرافية تعبر عمى ذوقد تمت العممية بأخ

المعطيات مختمف جمع ل باإلضافةاالستغالل العشوائي لممجال  الفوضوية وكذا األنشطة التجاريةو 
الجة اإلشكالية المطروحة من أجل إعطاء صورة واضحة عن المجال المدروس وقد عالضرورية لم
  حسب الخطوات التالية:تمت بدورىا 

 :ولىاأل  الخطوة -2-1

تم فييا االتصال بالعديد من المصالح والمديريات لمحصول عمى مختمف الخرائط  
 :وتتمثل فيالوثائق التي ليا عالقة بالموضوع المخططات و و 

 مديرية التربية والتعميم لوالية قسنطينة 
 الديوان الوطني لإلحصاء (ONS) 
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 المصالح التقنية لمقطاعين الحضريين القنطرة والزيادية 
 مديرية البناء والتعمير لوالية قسنطينة (DUC.) 
 مديرية الصحة والسكان لوالية قسنطينة 
 الشركة الوطنية لمكيرباء والغاز لوالية قسنطينة 
 مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية قسنطينة 
 مديرية النقل لوالية قسنطينة 
 مديرية الضرائب لوالية قسنطينة 
 لوالية قسنطينة -مالر ال -الغرفة التجارية 
 مديرية الري لوالية قسنطينة 
 مديرية مسح األراضي لوالية قسنطينة 
 قسنطينةبالتعمير في  واإلنجاز مكتب الدراسات (URBA.CO)  

بكل ىذه المديريات والمصالح إال أن المعمومات التي تم الحصول  اتصالنامن وعمى الرغم 
كانت تتضارب فيما بينيا وىذا من مصمحة  حيثطموب معمييا لم تكن كافية ودقيقة بالشكل ال

من جية وعدم ىيكمة ىذا  والمرافق الوظيفية )التجارية(ألخرى خاصة تمك المتعمقة بعدد السكان 
فأغمب  قسنطينة لمدينةالمكونة  الحضرية تالقطاعاأي وفق وفق التقسيم اإلداري  المعطيات

من جية  عطايات ال تخدم موضوع الدراسةسسات ال تعمل بيذا التقسيم فكانت الماإلدارات والمؤ 
 وىي: الثانية من العمل الميداني لخطوةاالقيام بوىنا تأتي ضرورة  أخرى

 الثانية: الخطوة-2-2

ساسية لدراسة واقع األيامة و الركيزة القام الباحث بالزيارات الميدانية المباشرة والتي تعد  
في منطقة الدراسة وعالقتيما بالنمو الحضري وقد الحال والمطابقة الميدانية لمقطاعين الحضريين 

سنة نفس المن  سبتمبرشير  نياية وحتىم  2014من بداية شير فيفيري  انيةاستمرت الدراسة الميد
 المرحمة. مع االستمرار في القيام ببعض الزيارات عند الضرورة بعد ىذه
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 الثالثة:  خطوةال -2-3

من أجل تحقيق ىدف الدراسة والحصول عمى نتائج دقيقة تم االعتماد عمى استمارة استبيانية 
قدرت  حجم عينة نجازىا عمىإحيث اعتمدنا في م  2014ماي  30إلى  8وزعت خالل الفترة من 

 استمارة 1405نحو وقد شكمت  عبر القطاعين سكني جموع عدد األسر لكل حيممن  ℅ 10 ب
قطاع عمى مستوى مدارس  (06ب )وذلك التعميمية لألطوار الثالثة  المرافقتم توزيعيا عمى  حيث

عبر القطاعين وقد كان نصيب كل حي ثانوية بقطاع القنطرة و مدراس ومتوسطة  08ب  الزيادية و
 :كالتالي (02( و)01كما يوضح الجدولين رقم ) .من ىذه اإلستمارات والقنطرة الحضريين الزيادية

 أحياء القطاع الحضري الزيادية رستبيانية عب(: توزيع عدد اإلستمارات اإل01جدول رقم )ال
 المجموع الباردة سعدة خمخال سركينة الزيادية س.س. يوسف جبل الوحش األحياء السكنية

 877 32 71 98 192 246 238 العدد

                                      م. 2014 أفريلفي  طالبالمصدر: إنجاز ال

 ستبيانية عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة(: توزيع عدد اإلستمارات اإل02جدول رقم )ال
 المجموع فج الريح محمد لوصيف باب القنطرة بوشامة األمير عبد القادر بالد الرومية األحياء السكنية

 511 19 49 74 110 117 142 العدد

 م. 2014 أفريلفي  طالبإنجاز الالمصدر: 

 (التحرير) مرحمة الفرز والتحميل: المرحمة الثالثة -3
تم في ىذه المرحمة فرز ومعالجة وتحميل المعطيات المستخرجة من اإلستمارات اإلستبيانية  

 وذلك بتوظيفيا في:
والقنطرة أو  ديةمن أجل تسييل عممية المقارنة سواء بين القطاعين الحضريين الزيا رسوم بيانية:

 ل عمييا.صبين النتائج المتح

خاصة تمك التي يصعب  يةالمعطايات الضرور كل من جمع  نا: وىي أفضل وسيمة تمكنجداول
 تمثيميا بيانيا أو في شكل خرائط والتي تعطي صورة مباشرة عن الظاىرة الممثمة.
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 الخرائط المعتمدة في البحث: -4
  قسنطينة( بمدية القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة )بالسكنية  ألحياءلالخرائط اإلحصائية

 .2000/1بمقياس  م 2008 ،م 1998،م  1987 واتلسن

  م 1958لسنة  5000/ 1الخريطة الطبوغرافية لمدينة قسنطينة بمقياس 
 La carte Révision du Plan Directeur d’aménagement et d’urbanisme 

intercommunal de: Constantine, El khroub, Hamma Bouziane, Didouche 

Mourad, Ain Smara, La Phase 01, Année 2008.  

 الهدف من اختيار الموضوع: -5

ظيور  الزيادية والقنطرةالحضريين  عبر مجال القطاعينيترتب عمى استمرار النمو الحضري 
مما ينتج عنو زيادة في التغيرات التي  ،نشطةأحياء جديدة وتوسع في تقديم الخدمات وتطور في األ

خالل من وينعكس بشكل مباشر عمى تنظيم المجال لذا نسعى  دراسةمجال ال عبريحدثيا السكان 
 ىذه الدراسة لتحقيق أىداف تتمثل في:

  القطاعين  عبر مجالاليامة التي يمكن أن تفسر النمو الحضري تحميل بعض المتغيرات
  .الحضريين القنطرة والزيادية

   القطاعين وىذا عبر مجال نمو الحضري الناتجة عن ال السمبية نعكاساتجممة االالتعرف عمى
في خدمة السكان، والكشف حضريين حتى يؤديا دورىما كتجمعين  ماوتطويرى بيمالمنيوض 

 .حاليا  وكذا في األفاق المستقبمية مدى مالئمة مجاليما ليذا النمو المستمرعن 
   .تمثل ىذه الدراسة حافزا إلجراء دراسات مشابية لمقطاعات الحضرية الباقية لمدينة قسنطينة 

  صعوبات ونقائص البحث: -6

والباحثين قد واجيتنا عدة مشاكل  ارسينن نذكر أننا كغيرنا من الدأ في ىذا المقام ال يفوتنا
 :وأىميامنيا ما لو تأثير عمى موضوع الدراسة  البحث ىذاإنجاز أثناء وصعوبات 

  منيا وغيرىا. االقتصاديةنقص في المعطيات الخاصة بالمجال المدروس خاصة 
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  الزيادية والقنطرةالحضريين الحضريين  ينقطاعلم السكنية حياءاألصعوبة الدخول لبعض 
تظير  حيثالزيادية ومنطقة فراندو بحي فج الريح(  السكني حيال)منطقة السكن القصديري ب

 المحرجة.و مشاكل المتنوعة بيم مختمف ال
 فوتوغرافية داخل األحياء الصور ال ذمن طرف السكان عند أخ والممح ستقصاء المستمرإلا

 عبد القادر وكذا حي الباردة. األميرحي بالد الرومية و بخاصة السكنية 
 المسؤولين والموظفين بالمصالح والمديريات عند االتصال  ىدغياب ثقافة البحث العممي ل

 .وىذا في ميدان تقديم مساعدات لمباحثين المباشر بيم

بدراسات شاممة إال أن ذلك لم يمنع من  المجال المدروسحضى كامل يلم  الدراسات السابقة: -7
بصورة جزئية استيدفت مجال القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة التي بعض الدراسات  وجود

 :نذكر منياحيث كرات تخرج ذوىي بين رسائل ماجستير وم

 حالة النطاق الشمالــي  -تنظيم المجال الحضري القسنطيني وفق اليياكل التجارية ،حمود نعيمة
  م 2004الجغرافيا والتييئة العمرانية، جوان  ،ماجستير )غير منشورة(، مكتبة كمية عموم األرض

 بمدينة  -حالة حي األمير عبد القادر-األحياء غير المندمجة في الجزائر ،يرشبن حمزة ب
         الجغرافيا والتييئة العمرانية ،مكتبة كمية عموم األرض، )غير منشورة(قسنطينة ماجستير

 .م 2003،جوان 

  ،يب فوزية، عميرش نسيمة، تنظيم وتسيير استخدامات األرض في الجزائر بين ذشنيقي خديجة
 ميندس دولةتخرج مذكرة  -مدينة قسنطينةب -القانون والميدان، حالة القطاع الحضري الزيادية

قسم تسيير المدن  -مكتبة معيد تسيير التقنيات الحضرية -3-،جامعة منتوري قسنطينة
 .م 2013جوان  -والتعمير

  حالة القطاع -، مجيد بمحريى، الوضعية البيئية ألحياء مدينة قسنطينةاليادي مزاودةعبد
مكتبة كمية عموم  -1-جامعة منتوري قسنطينةميندس دولة، تخرج مذكرة  -الحضري القنطرة

 .م 2004الجغرافيا والتييئة العمرانية،  ،األرض
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 تمهيد:

ييدف ىذا المدخل إلى تحديد العناصر األساسية التي تساعدنا في إبراز خصائص 
عن باقي القطاعات الحضرية  ماوالتي تميزى القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرةومؤىالت 

النمو الحضري في ب المتعمقة والتشريعاتشرح المفاىيم حاولنا  كما، قسنطينة مدينةالمكونة ل األخرى
الوعاء الحضري الذي  باعتبارىاإبراز األىمية اإلقميمية والجغرافية لمدينة قسنطينة وكذا الجزائر 

ننتقل إلى التعريف العام بالقطاعين من حيث الموقع ل، الزيادية والقنطرةيضم القطاعين الحضريين 
 ليما. وكذا األىمية الحضريةاإلدارية والحدود 

  :مفاهيم وتشريعات النمو الحضري في الجزائر -أوال

II--   :مفاهيم التحضر والحضرية والنمو الحضري: مفاهيم التحضر والحضرية والنمو الحضري  

سيل ييحرص البحث العممي عمى ضبط المفاىيم الخاصة واألساسية لموضوع البحث حتى 
 :مما جعمنا نركز عمى ما يمي ،فيم مجال وموضوع الدراسة

    التحضر:التحضر:  --11
وىذه  ،حضرية وحضارية ودينية واجتماعية وبيئية واقتصاديةتوجد لمتحضر دالالت 

الدالالت ىي التي تطبع الحياة المدنية بصفات وخصائص تميزىا عن سواىا من الريف والبادية 
ويعرف التحضر بأنو  ،(1)المختمفة المجتمعاتتعطي انعكاسًا مميزًا عمى مستوى  ذاتو وفي الوقت

واكتسابيم  ،يتم بواسطتيا انتقال أىل الريف إلى المدن ،"عممية من عمميات التغير االجتماعي
 .(2)ويحدث التكيف الحضري إذا ما اكتسبوا أنماط الحياة الحضرية " ،تدريجيًا أنماط الحضر

                                                           

مجمة الجمعية  ،في سكان المدينة دراسة ميدانية لمدينة بغداد وانعكاساتياقيم التثقيف الحضري ، (: محمد صالح ربيع العجيمي1)
 .129ص  ،م 2001 ،47العدد  ،الجغرافية العراقية

  .37ص  ،م 2002 ،انمع ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،جغرافيو المدن ،(: صبري فارس الييتي2)
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ويرتبط اسم  ،في مجتمعات منظمة ومستقرة تسمى المدن ةوىنا يقصد بالتحضر الحيا 
ولمحضر نظام اجتماعي  ،يختمف كميًا عن الحياة في الريف ،بنموذج معين لمحياة التحضر

فالحضري يتسم بطرق خاصة  ،واقتصادي ومعيشي وبيئي يختمف عن النظام الحياتي في الريف
 الحضريةمن حيث التفكير والسموك كما أن لديو القدرة عمى التكيف مع األحداث والظروف 

  .(1)رة باستمرارالمتغي

 الحضرية:الحضرية:  --22
فالحضرية ما ىي إال نتاج نيائي لعممية التحضر  ،ترتبط الحضرية بالتحضر ارتباطًا وثيقا 

وتعني الحضرية: نماذج الثقافة والتفاعل االجتماعي التي تنجم عن  ،(2)وعواممو والقوى الدافعة إليو
وتعكس تنظيم المجتمع في حدود تقسيم العمل  ،تركز عدد كبير من السكان في مناطق محدودة

واالعتماد بين أعضائو في  ،والتنقل االجتماعي السريع ،ومستويات التكنولوجيا المتفرقة ،المعقد
 . (3)أداء الوظائف االقتصادية واالجتماعية غير الشخصية

حيث أن ساكن المدينة ىو أكثر تقباًل لنمط الحياة  ،ذاً ىي طريقة الحياة في المدينةإفالحضرية     
فيي تؤثر في نوع الحياة التي تتكون بفعل سمسمة من  ،(4)لتزامًا بالتقاليد القديمةإوأقل  ،الجديدة

والتي تؤدي في النتيجة إلى تغير قيم السكان ومفاىيميم الحياتية  ،العمميات التي تتولد في المدينة
ومع مكونات  ،ومع المؤسسات ،والسموكية في شبكة عالقاتيم االجتماعية مع بعضيم البعض

  .(5)ومما يساعد عمى ذلك االبتعاد التدريجي لسكان المدن عن التجانس ،البيئة التي يعيشون فييا
                                                           

 صنعاء ،الجياز المركزي لإلحصاء ،التحضر ونمو المدن في الجميورية اليمنية مظاىره وأثاره ،أحمد عبد الرب محمد وآخرون(: 1)
 .8ص ،م 1998،
       وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،التخطيط الحضري والمشكالت اإلنسانية ،محمد جاسم العبيدي ،مالك إبراىيم صالح(: 2)
  .239ص ،م 1990 ،بغداد،

 .59ص ،)بدون تاريخ ( ،بيروت ،دار النيضة العربية ،جغرافية العمران دراسة تحميمية لمقرية والمدينة، فتحي أبو عيانة :(3)
 .239ص ،مصدر سابق ،(: محمد صالح ربيع العجيمي4)
         بغداد ،دار الشئون الثقافية ،382العدد  ،الموسوعة الصغيرة ،نمو المدن العربية ومشكالتيا الحضرية ،خالص األشعب (:5)
 .11ص ،م 1992،
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  : : ((11))النمو الحضريالنمو الحضري  --33
ويقاس بعدد سكان المراكز المصنفة عمى أنيا  ،عممية تعكس زيادة عدد السكان الحضرىو 

وتبقى اإلشارة ىنا إلى أن  ،وبغض النظر عن القيمة النسبية ليذا العدد ،حضرية وبرتبيا المختمفة
ويفسر ذلك أن معدل  ،نمو سكان المدن ال يعني دومًا أو بالضرورة زيادة نسبة أو درجة التحضر

ميما يكن فغالبًا ما يرافق نمو  ،و الطبيعي العام عاٍل مما يقمل من وزن العدد المتزايد لمحضرالنم
وكبر حجميا وتعدد  ،سكان الحضر توسع المدن بغض النظر عن تزايد أو تراجع عممية التحضر

 . السمبية نعكاساتوغيرىا من اال ،استغالل مفرط لممجالمن وما ينتج عنو  ،وظائفيا

  :(2)الحضري القطاع -4

وحضري يشكل الفرع اإلداري البمدي التابع لمقر البمدية األم عمى جغرافي  حيزعبارة عن ىو 
والقطاع الحضري كفرع بمدي إداري  ،رأسو منتخب يسيره تحت وصاية رئيس المجمس الشعبي البمدي

اليدف منو ىو تقريب اإلدارة من المواطن وتخفيف الضغط عمى مقر البمدية األم وتسيير المجال 
والقطاعات  ،م 1990أفريل  07المؤرخ في  08/ 90الحضري لمقطاع كان طبقا لقانون البمدية رقم 

( PDAUالحضرية العشرة لمدينة قسنطينة كانت حسب تقسيم المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير )
م والتي أنجزت من طرف مركز الدراسات واإلنجاز في التعمير لوالية قسنطينة  1998لسنة 

(URBACO). 

 التنظيم المجالي الحضري: -5

ية والمالية المخصصة لممساعدة عمى توزيع ىو دراسة وتطبيق المقاييس التشريعية والتنظيم
من جية ومن ىذا  ،المجال الحضري عبروالخدمات  مرافقوال مختمف األنشطةمتناسب لمسكان و 

                                                           

 .13ص ،مصدر سابق ،خالص األشعب(: 1)

       ماجستيرمذكرة  –حالة حي األمير عبد القادر بمدينة قسنطينة -األحياء غير المندمجة في الجزائر، بن حمزة بشير(: 2)
 .5، صم 2003الجغرافيا والتييئة العمرانية، جوان  ،مكتبة كمية عموم األرض -1-جامعة منتوري قسنطينة ،)غير منشورة(
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بيدف الوصول إلى توزيع  واالجتماعية االقتصاديةأجل إعطاء بعد جغرافي حضري لعمميات التنمية 
 .(1)من جية أخرى مجالي ينعش عممية التنمية

II- (2)في الجزائر النمو الحضري تشريعات: 

بد من منظومة  وبالتالي فال ،لإلطار القانوني دور ىام لمتحكم في النمو الحضريإن 
بالنسبة  ةطبيعي يعتبر حالةألن ىذا األخير  ،تشريعية تكون بمثابة اإلطار الواقي لمنمو الحضري

الجزائري عمى إصدار مجموعة من  المشرعوفي ىذا الشأن فقد عمل  .ألي تجمع حضري
 ممنيجة كالتالي: ىيالنصوص القانونية التي نصت في ىذا اإلطار و 

والذي أعطى صالحيات واسعة لمبمدية في  م 1974 فيفري 16المؤرخ في  74 -26األمر رقم  -
 .عمومية وجماعية مرافقميدان التييئة والتعمير واستخدام األرض الحضرية لتوطين 

والمتعمق برخصة البناء ورخصة  م 1982فبراير من سنة  06المؤرخ في  02 -82رقم  القانون -
 تجزئة األراضي لمبناء.

والذي يحدد كيفيات تسميم رخصة م  1985سبتمبر  13المؤرخ في  211 -85المرسوم رقم  -
 تجزئة األراضي لمبناء.

م المتضمن التوجيو العقاري، حيث وضع  1990سبتمبر  18المؤرخ في  90 -25رقم  القانون -
 عمىالحيازة  قانونا إنشاء الوكالة العقارية المخول ليا تمقواعد جديدة تحترم الممكية، ولتحقيق ذلك 

 ي.وترقية المساحات الصالحة لمتعمير وتحديد المناطق القابمة لمنمو الحضر  ،موجو لمتعميرالعقار ال
                                                           

حالة -معالجة لمواقع وبدائل لممستقبل -التحصيصات السكنية في الجزائربوطمينة أمنة، بوىالي أمال، تسيير وتنظيم (: 1)
معيد تسيير التقنيات مكتبة  -3-ميندس دولة، جامعة منتوري قسنطينة تخرج تحصيصي ماسينسا والحياة بمدينة الخروب، مذكرة 

 .7م، ص 2013جوان  -قسم تسيير المدن والتعمير -الحضرية 

           دكتوراه عموم في التييئة العمرانية أطروحة ، النمو الحضري بالتجمع القسنطيني بين اإلطار القانوني والممارسة، الصادق مزىود(: 2)
ولمزيد من  م، 2010جوان التييئة العمرانية، و الجغرافيا  ،كمية عموم األرضمكتبة  -1-جامعة منتوري قسنطينة)غير منشورة(، 

 .341-333التفاصيل أكثر حول القوانين تصفح ص
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والمتعمق بالتييئة والتعمير والمتضمن  (1)م 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29 -90القانون رقم  -
 (.POS( ومخطط شغل األرض )PDAUالمخطط التوجييي لمتييئة والتعمير)

 م المنظم لعمل البمديات في تنظيم المجال 1990أفريل  07المؤرخ في  90 -08القانون رقم  -
  الحضري.

الذي يتعمق بشروط اإلنتاج م  1994ماي  18المؤرخ في  07-74التنفيذي رقم  المرسوم -
 المعماري وممارسة مينة الميندس المعماري.

الذي يحدد شروط المواطنين م  1995أكتوبر 19المؤرخ في  318-95المرسوم التنفيذي رقم  -
 المعمارية والتعمير.المؤىمين لتقصي مخالفات التشريع والتسميم ومعاينتيا في ميدان اليندسة 

 بق.السا 29-90م يعدل ويتمم القانون رقم  2004سبتمبر14المؤرخ في 05-04رقم القانون  -

 المتضمن القانون التوجييي لممدينة.م  2006فيفري  20المؤرخ في  06 -06القانون رقم  -

تمام  م 2008جويمية  20المؤرخ في  15 -08القانون رقم  - الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
 إنجازىا.

 :األهمية اإلقميمية والجغرافية لمدينة قسنطينة -ثانيا

من المعروف أن مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري، الذي يعتبر أحد األقاليم الكبرى 
      المركز الثقافيفي الجزائر، إذ تؤدي عدة وظائف لعبت دورا أساسيا في تنميتيا وتوسعيا، فيي 

االقتصادي والعسكري ليذا اإلقميم، كونيا قريبة من  ،السياسي ،االجتماعي ،التجاري ،الصحي،
 .(2)الساحل األمر الذي أىميا ألن تكون عالقات إقميمية وحتى دولية

                                                           

ى  1411األولى عامجمادى 15ل م الموافق  1990ديسمبر  01بتاريخ  52الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية/ العدد (: 1)
 .1652ص،

جامعة  ،ماجستير )غير منشورة( مذكرة -الحصيمة واألفاق-إشكالية االستخدامات السكنية في مدينة قسنطينة  ،دباش ربيعة: (2)
 .7ص ،م 2005جوان  ،جامعة قسنطينة ،الجغرافيا والتييئة العمرانية ،كمية عموم األرضمكتبة  -1-منتوري قسنطينة 
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ممواصالت نتيجة وجود مجموعة من الطرق الوطنية لأىميتيا الجغرافية جعمتيا عقدة أن كما 
 05رقم  الوطني نحو باتنة جنوبا وسكيكدة شماال، والطريق 03ىي: الطريق الوطني رقم و والوالئية 

     ڨالمةنحو  20نحو تبسة، الطريق الوطني رقم  10نحو سطيف والعاصمة، الطريق الوطني رقم 

       الرابط بين قسنطينة 79الطريق الوطني رقم و نحو الميمية وجيجل،  27،والطريق الوطني رقم 
 ىذا فضال عن 133، 101، 51، 27، 13باإلضافة لمطرق الوالئية رقم  .عين مميمة -ميمة -
 وتدعيم إمكانية الربط واالتصال داخل ،ىذه الشبكة الحيوية دعمغرب الذي ي-لطريق السيار شرقا

ىضبة باتجاه  واألحياء القائمة المدينةمركز ( الذي يربط ما بين Tramwayعن طريق ) المدينة
 .(1(راكب/يوم( 160000ستيعاب إمميار دينار جزائري وبطاقة  17.5عين الباي )بغالف مالي بمغ 

 يوائيالمصعد كالمنيا مدينة قسنطينة  التي استفادتلشبكة النقل العصرية باإلضافة  
(téléphérique ) محطة وصوال إلى  خوانق واد الرمالالمدينة القديمة مرورا بيربط بين الذي

، وتحتوي محطة التميفيريك عمى م 707م وعمى عمو  1506 وويبمغ طول األمير عبد القادر
السكة بخط ومدعمة  ،في اليوم شخص 720 ڊقدرة استيعاب  اتعربات في الوقت الراىن ذ10

سيل ومطار محمد بوضياف الواقع جنوب المدينة الذي  .بالجنوب والشمال الذي يربطياالحديدية 
 .االتصاالت اإلقميمية والدولية من إنسيابية

وصل بين الشبكة الحضرية الساحمية والداخمية، وكل واحدة  حمقةكما تعد مدينة قسنطينة  
، األمر الذي جعميا نقطة حساسة لمتبادل المميز لياقتصادي اال يامن ىذه الشبكات ليا طابع

جامعات منيا جامعة األمير عبد القادر  (04أربعة ) ىتحتوي عمأنيا كما و التجاري واالقتصادي 
إذن  .جعميا مركز إشعاع ثقافي وعممي وديني يؤثر في مدن اإلقميم كمو ما ىذاو لمعموم اإلسالمية 

    جميع ىذه العوامل أكسبتيا ميزة المجال الجاذب الذي ساعد عمى تسريع وتيرة النمو الحضري بيا
( والشكل 01الحظ الخريطة رقم ) .العام لحضريالشئ الذي انعكس سمبا عمى تنظيم مجاليا ا،

  .(01رقم )األتي 
                                                           

(1): Schéma de Cohérence Urbaine de Constantine, Le diagnostic prospectif du grand Constantine, 

Les projets de la ville, Avril 2007, P51.  
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 -األهمية اإلقميمية والجغرافية لمدينة قسنطينة -إقميم الشرق الجزائري

 

 

 

 (: األهمية الحضرية لمدينة قسنطينة بين المدن المهيكمة إلقميم الشرق الجزائري11الشكل رقم )

 .المصدر: مقياس تنظيم المجال اإلقميمي لمسنة الثالثة سمك التدرج

10خريطة رقم   
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 :الزيادية والقنطرةالتعريف العام بالقطاعين الحضريين  -ثالثا

الحوكمة شيدت مدينة قسنطينة عدة تقسيمات إدارية كانت في مجمميا ترمي لضمان 
 08إلى م  1987في تسيير ونمو المدينة، حيث تم تقسيم مدينة قسنطينة سنة الرشيدة  الحضرية

، المنظر م 1962جويمية  05، التوت، الڨماص ىي: القنطرة، سيدي مبروك،و  قطاعات حضرية
عوامل من التمت وفقا لمجموعة ىذه عمما أن عممية التقسيم  بوذراع صالح، سيدي راشد الجميل،

 .المرافقمل االرتفاقات وعامل منيا: العامل الطبيعي، عا

قسمت المدينة  حيث ،تم وضع مشروع إعادة النظر في التقسيم السابقم  1991أما في  
 ،قيطوني عبد المالكقطاع قطاعات حضرية، إذ تم إضافة قطاع الزيادية و  (10عشرة )بموجبو إلى 
ونتيجة لذلك تغيرت الحدود اإلدارية لبعض القطاعات  .الذي بقي حبر عمى ورقىذا األخير 

  م. 1996القنطرة سنة  الحضري قطاعالالحضرية، ليستقل القطاع الحضري الزيادية عن 

وسنتطرق في ىذا العنصر إلى التعريف بالقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة من خالل 
براز األىمية الحضرية ليما في استقطاب و  ،دراسة موقعيما مع تبيان الحدود اإلدارية لكل منيما ا 

  .السكان

I- :التعريف العام بالقطاع الحضري الزيادية 
 :موقع القطاع عبر المجال الحضري القسنطيني -1

( يقع القطاع الحضري الزيادية في أقصى الجية الشمالية 02من خالل الخريطة رقم )
شكال  خذاآحيث أنو يشكل أخر المعالم العمرانية اليامشية المنزوية لممدينة  ،الشرقية لمدينة قسنطينة

باإلضافة لكونو سطح يتدرج في االرتفاعات ويمتد في اتجاه المنحدرات الجنوبية لقمة جبل  ،طوليا
من المساحة  ℅ 10.47أي بنسبة  (1)ىكتار 633.09 ڊمساحة تقدر  ويمثل ،الوحش والغابة

 ىكتار. 6049.37 ڊاإلجمالية لمدينة قسنطينة والمقدرة 
                                                           

 (.Autocadتم حسابيا بواسطة نظام )(: 1)
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 الحدود اإلدارية لمقطاع:- 2

               رقم( 1)وذلك حسب المرسوم التنفيذي الزيادية لقد وضعت الحدود اإلدارية لمقطاع الحضري
الحدود عمى فكانت  69طبقا لمضمون المادة رقم م  1991ديسمبر 28المؤرخ في  536 -91

  النحو التالي:
 بمدية الخروب وابن باديس. شرقا: حدود بمدية زيغود يوسف، ديدوش مراد، حامة بوزيان، شماال:

 بحدود بمدية حامة بوزيان. 51ممتقى الطرق الزيادية وجبل الوحش إلى ممتقى الطرق رقم غربا:

عمر بن عبد العزيز مسجد مفترق الطرق الزيادية وشارع التحرير الوطني وصوال إلى  جنوبا:
 الطريق النافد لواد الحد وامتداد الطريق حتى االلتقاء بحدود بمدية الخروب.

II-  قنطرةال بالقطاع الحضريالتعريف العام: 

 :موقع القطاع عبر المجال الحضري القسنطيني -1

في  لمدينة قسنطينة وىو متصل القنطرة في الجية الشمالية الشرقية يقع القطاع الحضري
 (02الخريطة رقم )الحظ طولي يأخذ شكل شبو الجية الشمالية الشرقية بالقطاع الحضري الزيادية و 

جسور بمركز المدينة )جسر القنطرة، سيدي مسيد، سيدي  ةوتربطو ثالث ،يوازي واد الرمال والخوانق
من المساحة اإلجمالية لمدينة  ℅ 5.09 أي بنسبة ىكتار 308.06 ڊمساحة تقدر  ويمثل ،راشد(

 .ىكتار 6049.37 ڊوالمقدرة قسنطينة 

 (2)التنفيذيفة بمقتضى المرسوم و معر أصبحت  (1)الحدود اإلدارية إن :لمقطاع الحدود اإلدارية -2
 وىي كالتالي:  م 1991ديسمبر  25ل الموافق  536 -91رقم 

                                                           

(1): Révision du PDAU intercommunal de: Constantine. El khroub, Hamma Bouziane, Didouche 

Mourad, Ain Smara, La Phase 01, 2008 P 79 – 83 

ى 1412جمادى الثانية عام  21ل م الموافق  1991ديسمبر  25بتاريخ  69(: الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية/ العدد 2)
 .2759ص
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: مفترق الطرق الزيادية ويساير طريق جبل شرقا ،: حدود بمدية حامة بوزيان )واد زياد(شماال
  بحدود بمدية لتقاءاإلالوحش حتى المفترق األول لمطريق ثم طريق المتقنة ومزرعة زيادي حتى 

 حامة بوزيان.

، ثم طريق المنشأة حتى نيج مداوي 03الوطني : ممتقى عبارة السكة الحديدية والطريق جنوبا
: غربا ،50بالطريق الوالئي رقم  االلتقاءوحدود الثكنة العسكرية حتى  بوجمعة، ثم حي كاستور

 03رقم  الوطني الطريق لتقاءإحتى جسر القنطرة ومن نيج زعموش حتى  03الطريق الوطني رقم 
 بمعبر السكة الحديدية.

 :ألهمية الحضرية البارزة لمقطاعينا -رابعا

واستقرارىم في منطقة الدراسة )القطاعين السكان  إلقامة يؤكد األىمية البالغة إن ما
 أبرزىا: ستقراراال االحضريين القنطرة والزيادية( ىو توفر عدة عوامل تساعد عمى مثل ىذ

 مقامين ضمن حدود المجال الحضري لمدينة قسنطينة.الزيادية والقنطرة القطاعين الحضريين  -

وعة األولى متواجدة في حي ساقية توفر شبكة مائية تتمثل في مجموعتين من الشعاب: المجم -
أما المجموعة الثانية فتتواجد في  ،والزيادية وىي تصب في واد الكحمة وواد الحد سيدي يوسف

 .(1)أقصى شمال حي األمير عبد القادر وىي تصب في واد زياد

والتي الحضريين الزيادية والقنطرة  توفر شبكة طرق ميمة تخترق المجال الحضري لمقطاعين -
 ( ...03( والوطني رقم )51) ساىمت في زيادة حركتيو وحيويتو مثل الطريق الوالئي رقم

بحي جبل الوحش  والنفسية األمراض العقمية وجود مرافق كبرى مثل حديقة التسمية ومستشفى -
 والمستشفى الجامعي ابن باديس بحي باب القنطرة  المذين ليما األثر الكبير في جذب السكان. 

 .مر بالجية الغربية لمقطاع الحضري القنطرةيحديدية السكة خط لموجود  -
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 خالصة:ال

 التالية:الحقائق  ستنتجن المدخللعناصر هذا  دراستنامن خالل  

جعمها عقدة لممواصالت وحمقة وصل بين األهمية اإلقميمية والجغرافية لمدينة قسنطينة  إن

وتيرة  زيادةأهمها ألداء وظائف هامة ساعدت عمى مما  ،مدن الشمال الشرقي الجزائري وجنوبه

 .الشئ الذي ترتب عنه انعكاسات سمبية عمى مجالها الحضري المعقد ،النمو الحضري بها

أظهرت دراسة الموقع والحدود اإلدارية لمقطاع الحضري الزيادية إلى احتالله لموقع  كما

 المجال الحضري لمدينة قسنطينة. عبرجغرافي هامشي ذو حركية معتبرة 

لقربه من مركز مدينة نظرا القطاع الحضري القنطرة بموقع جيد وهذا بينما يحضى 

 .قسنطينة واتصاله بأهم القطاعات الحضرية المجاورة لممدينة

واستخمصنا أخيرا أن األهمية الحضرية لمنطقة الدراسة )القطاعين الحضريين الزيادية 

 مرافقوتحتوي عمى كامل ال ،مواصالتمن طرق الوفر عمى شبكة متنوعة والقنطرة( كونها تت

التي ساهمت بشكل كبير في جذب السكان نحو القطاعين مما انعكس  الخدمية العامة والوظيفية

 .الحضريعمى مجالها سمبا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:األولالفصل   

 الواقع القائم بالقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:النموذج األول  

 القطاع الحضري الزيادية
 

 تمهيد-

 عبر القطاع واتجاهاته مراحل النمو الحضري-أوال

 السكنيالنمو الحضري بين المؤهالت البشرية والمجال -ثانيا

التوزيع المجالي لممرافق الخدمية العامة والوظيفية بالقطاع-ثالثا  

توزيع خدمات الشبكات التقنية والمنشآت الحضرية بالقطاع -ارابع  
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 تمييد: 
وتكون دراستنا  ،القنطرةالزيادية و  الحضريين ينقطاعبالالوضع القائم  الفصلسنعالج في ىذا 

ثم النمو  ،مراحل النمو الحضري واتجاىاتووىي:  مبنية عمى معالجة عناصر النمو الحضري
ثم نستوضح التوزيع المجالي لممرافق الخدمية العامة  ،الحضري بمكوناتو السكانية والسكنية

باعتبارىا كمرجع أساسي يمكننا من  الحضرية والمنشآتوأخيرا خدمات الشبكات التقنية  ،والوظيفية
   :ڊاالنعكاسات والنقائص وتقدير العجز الحالي الحقا حيث نبدأ جل خاللو معرفة 

 الزيادية: القطاع الحضري األولالنموذج 

 :عبر القطاع واتجاىاتو مراحل النمو الحضري -أوال
المدينة القديمة عمى الصخر ورة بين أسوار ــفترات طويمة محصــــلقد بقيت مدينة قسنطينة ل

الذي لم تعرفو إال في الفترة االستعمارية  األخيرىذا  يا،وتوسع ىامما شكمت عائقا في نمو ، العتيق
يشكل القطاع الحضري الزيادية نموذجا حضريا وعميو  ،مناطق جديدة لمتوسعمما سمح بظيور 

 حيث ،واالقتصادية والعصرية االجتماعيةمتميزا ناتجا عن النمو الحضري الحديث بمختمف أبعاده 
وىذا ما سمح بظيور  ،الشمالي الشرقي تجاه المحوربا مدينة قسنطينةلنمو وتوسع  اامتداديعتبر 
وكذا  .متنوعة تعكس بصفة دقيقة سياسة اإلسكان في المدينةجديدة بيا أنماط سكنية سكنية أحياء 

كل مرحمة  ،مراحل أساسية لنموه أربعةنميز ( 03)، ومن خالل الخريطة رقم الحضري أنماط النمو
 التالي:عمى النحو متميزة عن األخرى بأحداثيا التاريخية وظروفيا 

I- ( م1978-1966بداية ظيور النواة األولى )((1  : 
الذي و تجمى في حي سعدة خمخال ت تيىذه المرحمة بظيور إحدى المعالم الحضرية التميزت 

وىذا ( SORICO" )والصور يك" ڊيعرف سابقا  إذقطاع الحضري الزيادية لماألولى نواة ال يمثل
المخطط  جماعي ضمنالذات نمط السكن نصف  ونسبة لممؤسسة التي قامت بإنجاز المباني ب

                                                           

    ماجستير )غير منشورة(مذكرة -حالة النطاق الشمالــي-تنظيم المجال الحضري القسنطيني وفق اليياكل التجارية  ،حمود نعيمة: (1) 
 .23ص ،م 2004الجغرافيا والتييئة العمرانية، جوان  ،مكتبة كمية عموم األرض -1-جامعة منتوري قسنطينة،
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إثر  (1)مسكن 452وىذا ببناء  م 1973السمطات العمومية عام  اإلستعجالي الذي وضعتو
مسكن عمى شكل تحصيص بمدي  700 حيث تم إنشاءكما ظير حي الزيادية ة. رضياأل اتنزالقاإل
 األولى لمنمو نطالقةاإلوبالتالي كانت  ،م 1973( لسنة P.U.Dحدده المخطط التوجييي ) كما

 بوتيرة متدبدبة نسبيا. واستيالك المجال
II- ( م:1980-1978النمو الحضري ) استمرار 

ولكن مع بداية التضخم الحضري الزيادية استمر النمو الحضري في الجية الشمالية لمقطاع 
السكاني في الثمانينات لمدينة قسنطينة أدى إلى خمق أزمة عمى مستوى السكن مما جعل الدولة 

 القطاع الحضري الزياديةداخل  متبايننمو حضري  والذي نتج عنو ،تنتيج سياسة تنشيط المشاريع
 ،م 1983عام  بداية منوذلك Z.H.U.N) الجديدة ) حضريةال ةالسكني ظيور المنطقة تمثل في 

حي ساقية  متمثمة فيوىي عمارات جماعية مخططة تمتد عمى شكل ىالل تبدأ من جنوب القطاع 
وذلك ويمتد ىذا النمط إلى الجية الشمالية  ،مسكن 220 نحو سيدي يوسف بعدد مساكن بمغ

  .حي الزيادية في تمثمتمسكن  1800 بإنشاء حوالي

III-  ( م:1990-1980)الغربي  باالتجاهمواصمة النمو الحضري 
ولكن بوتيرة أقل حدة حيث تركزت  ،مواصمة النمو الحضريشيد القطاع خالل ىذه المرحمة 

وىي  Z.H.U.N)المناطق الحضرية الجديدة )الحضري الزيادية في الجية الشمالية الغربية لمقطاع 
خير الذي لم يظير إال بعد سنة األىذا  .عالية في حي جبل الوحش عموديةعمارات تتميز بكثافة 

ما ميز ىذه الفترة ىو  أىمو ، مسكن جماعي فقط بالحي 500والمالحظ أنو تم إنجاز  ،م 1988
 وامتزجت" التي رافقت  فيال السكنية بالنمط الفردي والبنايات الراقية من نوع " ظيور التحصيصات
 والنفسية العقمية األمراضإلى جانب الزيادة في عدد المرافق منيا مستشفى  ،مع النسيج الجماعي

 التسمية الموجية لخدمة السكان. وحظيرةومركز التكوين الميني 
                                                           

:(1)  Meskaldji Ghanima, l’Habitat spontané à Constantine, DEA, IST université de Constantine, 

Année 1979, P13.      
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IV- ( م:2014-1990) نسيج الحضريوالتحام ال عموديمو ن 

تميزت بتوجيو  حيث العشوائيالحضري ىذه المرحمة ال تختمف عن سابقتيا في طريقة النمو 
ت طبيعية اعتبار اوذلك لعدة  ،النمو الحضري نحو الجية الشرقية لمقطاع ولكن بحركية بطيئة جدا

ظير حي جديد قريب من حي ساقية سيدي يوسف سمي بحي  حيث ،الدرجة األولىبوتضاريسية 
( في الجية Evolutif) يفكان نمط البناء التطور  ،السكنية وسركينة والذي عرف بتنوع في أنماط

 السكنية الفرديةإنجاز التحصيصات  في استمرار إلى جانب كل ىذا ىناك ،الشرقية لحي سركينة
واد البراغت وشمال حي الباردة  تحاذيإلى حزام األكواخ القصديرية التي  إضافة ،بالقطاعالحديثة 

الحضري بحي الزيادية نمو ال ارمع استمر  ،(1)مسكن 618 ڊقدر عددىا حيث عمى مساحة محدودة 
تميز يالذي حي أخر يسمى بحي الباردة لموجود وخاصة في منطقة بميمي وفي نفس الفترة ظير 

 التعمير والتشييد. قيدزال  وىو مانمط التحصيصات السكنية  بانتشار

 :والمجال السكني المؤىالت البشريةبين النمو الحضري  -ثانيا

بعد تقسيمو إلى أحياء  الحضري الزيادية النمو الحضري بالقطاع عنصرنعالج في ىذا ال
أوال في السكان الذين يشكمون حركية المجال  متمثمةال المؤىالت البشريةم دراسة ثومن سكنية 

تركزىم وتركيبتيم  ،كثافتيم ،توزيعيم ،وىذا من خالل نموىم ،والحضري وأساس توازنو أو عدم
ومدى تطور المساكن  المجال السكنيتنعكس بأي شكل من األشكال عمى نوعية التي االقتصادية 

  .معدل إشغال الغرفةكذا ل إشغال المسكن و دمع ،الكثافةمن خالل توزيع  بالقطاع

I- أحياء سكنية: إلى الزيادية تقسيم القطاع الحضري 

 عبر مجالالواقع القائم لوصول إلى نظرة شاممة ودقيقة عمى وا دراسة معمقةالقيام بمن أجل 
 واحتياجات السكانوتحديد  ،القائمة من جية مختمف االنعكاساتمعرفة و  ،القطاع الحضري الزيادية

 قطاعقمنا بتقسيم ال .تسييل عممية التحميل والتفسير والمقارنةوكذا زيادة تفعيل و ، من جية أخرى
                                                           

 م 1998لسنة  لمسكان والسكنالديوان الوطني لإلحصاء، نتائج التعداد العام  (:1)
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والخريطة رقم ( 03رقم ) األتي الجدول ويؤكد ذلك ،سكنيةأحياء  (06) ستةإلى  الزيادية الحضري
اعتمدنا في المقام األول عمى التقسيم الذي حدده الديوان الوطني لإلحصاء لسنة حيث  ،(04)

 المعمول بو وبعض المعايير والمقاييس أىميا: (1)والتقسيم اإلداريم  2008

 السكان.بين  المتعارف عميياالتسمية  -
 كثافة المباني وتركز السكان. -
  .أنماط المباني السكنية -
 محاور الطرق الكبرى. -
 .الحضريوتاريخ نشأة القطاع مراحل النمو  -
 .اإلنقطاعات الفيزيائية -

 تقسيم القطاع الحضري الزيادية إلى أحياء سكنية(: 03الجدول رقم ) 

القطاع الحضري 
 الزيادية

 (%النسبة ) المساحة )ىكتار( السكنيالحي  اسم رقم الحي
 06.03 38.16 س.س.يوسف (01)

 41.26 261.24 جبل الوحش (02)
 11.50 72.85 الزيادية (03)
 14.04 88.86 سركينة (04)
 25.37 160.61 الباردة (05)
 01.80 11.37 سعدة خمخال (06)

 100 633.09 - - المجموع
 م. 2008ديوان الوطني لإلحصاء لسنة القطاعات اإلحصائية لم عمى دباالعتماالمصدر: إنجاز الطالب 

                                                           

 م. 2013ديسمبر  -مصمحة الخرائط -(: المصالح التقنية لبمدية قسنطينة1) 



 الحضريين الزيادية والقنطرة لقطاعينباالواقع القائم .................................:ألولالفصل ا

 

32 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحضريين الزيادية والقنطرة لقطاعينباالواقع القائم .................................:ألولالفصل ا

 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحضريين الزيادية والقنطرة لقطاعينباالواقع القائم .................................:ألولالفصل ا

 

32 
 

II- :المؤىالت البشرية 

ال  التي األساسية، والقاعدة يشكل السكان المحور الرئيس في عممية النمو الحضري لممدن
، فكمما زاد النمو السكاني تنظيم المجال الحضري وتييئتو بشكل خاصفي  ايمكن االستغناء عني

 .حتما يؤدي إلى الزيادة في عدد المساكن

  السكاني )كمؤشر لمنمو الحضري( في القطاع:السكاني )كمؤشر لمنمو الحضري( في القطاع:  مراحل النمومراحل النمو  --11
فدراستنا لنمو سكان  ،ىو بمثابة المدخل لعدة مؤشرات ىامة ،النمو السكاني ودراستو معرفة إن

وىذا ما يساعدنا  ،م( 2008-1998-1987القطاع الحضري كانت حسب التعدادات لسنوات )
   :(04رقم )األتي الجدول  ويبينكما  .المراحل البارزةعبر السكاني عمى متابعة النمو 

 م (2008-1998-1987( النمو السكاني لمقطاع الحضري الزيادية خالل التعدادات )04الجدول رقم: )

 (.ONSالمصدر: تعدادات السكان والسكن )
                                                           

 م(1987عدد السكان في السنة السابقة ) -م( 1998(: قيمة الزيادة )نسمة(= عدد السكان في السنة الالحقة )1)

 نسمة                                                11551= 28398 - 39949( م = 1987 -1998: قيمة الزيادة لسنة )ومنو

 / عدد السكان    100 × : نسبة الزيادة )نسمة( = قيمة الزيادة (2)

 % 28.91=  39949/  100× 11551م =  1998: نسبة الزيادة لسنة ومنو

}(: معدل النمو =3)
(     )

 
 

 

(     )
} ×100   

 عدد السنوات الفاصمة : Nم(، 1987عدد السكان في السنة السابقة ) :P1، م( 1998عدد السكان في السنة الالحقة ) :  حيث تمثل: 

}( م = 1998 -1987ومنو: معدل النمو السنوي لمسكان بين )
(           )

  
 

 

(           )
} ×100  =3.07  

 )%((2)نسبة الزيادة )نسمة(  (1)قيمة الزيادة عدد السكان)نسمة( التعدادات
 (3)(%)معدل النمو 

 المدينة القطاع

1987 28398 - - - - 

1998 39949 11551 28.91 3.07 0.53 

2008 46636 6687 14.34 1.54 - 0.76 



 الحضريين الزيادية والقنطرة لقطاعينباالواقع القائم .................................:ألولالفصل ا

 

23 
 

 ىما:مرحمتين أساسيتين  نميز( 04رقم ) السابق من خالل الجدول
 م:( 1998-1987) نمو سكاني سريع ومرتفع نسبيا -أ

رتفع عدد احيث  ،سكانية معتبرةشيد القطاع الحضري الزيادية خالل ىذه المرحمة زيادة 
وىذا  ،م 1998 نسمة في تعداد 39949إلى م  1987نسمة خالل تعداد  28398السكان من 

                % وبمعدل نمو قدر 28.91نسمة أي بنسبة زيادة بمغت  11551 ڊ بزيادة سكانية قدرت
%  0.53نحو % وىو معدل مرتفع مقارنة بمعدل النمو السكاني لمدينة قسنطينة البالغ  3.07 ڊ

% ويعزى  2.76 وحوالذي قدر و النمو الوطني في نفس الفترة مقارنة بالمعدل  وىو معدل مرتفع
 :ىذا االرتفاع في معدل النمو بطبيعة الحال إلى

استمرار عممية النزوح الريفي بفعل استمرار التباين في المستوى االجتماعي والثقافي 
سياسة لوالمعيشي والتعميمي بين المدينة والريف ونقص التأطير الطبي ىذا فضال عن تبني الدولة 

القطاع في  Z.H.U.N)تنشيط المشاريع السكنية السيما المناطق الحضرية السكنية الجديدة )
توطين مشاريع سكنية ىامة استفاد منيا سكان في والذي كان ليا الدور الكبير  ،الزياديةالحضري 

في  ماودورى( C.N.E.P)الوظيفي ا االجتماعي وكذ وىذا في إطار برامج السكن ،مدينة قسنطينة
إعادة إسكان المنكوبين من ىذا في إطار برنامج و استقبال الفائض السكاني الناتج عن مركز المدينة 
  .(السويقة ... ،سكان المدينة القديمة ال سيما سكان رحبة الصوف

 م:( 2008-1998) نسبيا بطيءنمو سكاني  -ب

حيث بمغ عدد السكان خالل التعداد العام لمسكان  ،تميزت ىذه المرحمة بنمو سكاني بطيء
 وحو بمغ فقدم  2008سنة لنسمة أما في التعداد األخير  39949 ڊ م 1998والسكن لسنة 

                   نسمة وبنسبة زيادة سكانية سجمت  6687نحوبزيادة سكانية بمغت  أي ،نسمة 46636
نمو  إذا ما قورن بمعدلوىو معدل مرتفع   1.54 نحو وبمعدل نمو سكاني بمغ  14.34 ڊ

إذا ما  وبينما ىو منخفض نسبيا .خالل نفس الفترة  0.76- المسجل بالقيمة السالبةو المدينة 
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نمو سكان  وعميو فإن . 1.60الوطني في الفترة ذاتيا والذي بمغ حوالي النمو قورن بمعدل 
 :أىميافي ىذه المرحمة تتحكم فيو عدة عوامل الحضري الزيادية القطاع 

تراجع عممية تفريغ الفائض السكاني القسنطيني نحو القطاع نتيجة بداية تشبع النسيج 
السيما قرب القطاع  السكاني فضال عن تقيقر في عوامل الجذب ىذاالقائم عمى مستواه الحضري 

نفاذ االحتياطات العقارية وارتفاع أسعارىا في ظل العوامل  وبدايةمدينة قسنطينة مركز  واندماجو مع
نشاءو  ،ىذا من جية )االنحدارات( الزيادية السائدة بقطاعالطبيعية  مناطق توسع جديدة تمثمت في  ا 
من نحوىا والمستقبمية  الحالية يةتدفقات السكانالتوجيو عمي منجمي خاصة و  ةالمدينة الجديدإنجاز 

 .(02رقم ) األتيويؤكد ذلك الشكل  .النسل نتشار الوعي وثقافة تنظيمباإلضافة ال ،جية أخرى

 

 :الزيادية توزيع الكثافة السكانية عبر أحياء القطاع الحضري -2

 الكثافة السكانية من معرفة أماكن تركز السكان في القطاع الحضري توزيع تمكننا دراسة
 ( بالممحق05رقم )في الجدول  ىذه الكثافةوبناءا عمى المعطيات والنتائج العددية المبينة لتوزيع 

 كثافة القطاعوقد بمغت  ،سنحاول تحميل مدى التفاوت الموجود في التوزيع السكاني عبر األحياء
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مدينة بال المسجمة نسمة/ ىكتار وتعتبر متقاربة مقارنة بالكثافة السكانية 74 بالحضري الزيادية 
قسم ينيتضح لنا أن توزيع الكثافة السكانية لمقطاع الحضري الزيادية نسمة/ ىكتار و  71 ڊ المقدرة

 رئيسية: نطاقاتإلى أربعة 

 ( نسمة/ ىكتار: 338-315نطاق الكثافة السكانية العالية ) -أ

    وحي سعدة خمخال) 1(نسمة/ىكتار 338 نحوبكثافت بلغت  يمثمو حي ساقية سيدي يوسف
جماعي النمط السكني الجماعي ونصف الويعود ارتفاع الكثافة لطبيعة  ،نسمة/ ىكتار 315 ڊ

وكذا صغر المساحة التي يشغميا وعدد كبير من السكان في ظل غياب معظم المرافق المتماثل 
 الزيادية الحضريمرتفعة جدا بالنسبة لكثافة القطاع السكنية وعميو فكثافة ىذه األحياء الضرورية 

  نسمة/ ىكتار. 71 البالغت وحوىكتار والمدينة  نسمة/ 74 ڊالمقدرة و 

 ( نسمة/ ىكتار:144المتوسطة )نطاق الكثافة السكانية  -ب

وىذا المعدل راجع إلى نمط نسمة/ ىكتار  144 ڊقدرت كثافة سكانية بويضم حي الزيادية 
مرتفعة مقارنة بكثافة القطاع  كثافة وىي ،السكن الجماعي السائد حيث يتميز بتعدد الطوابق

 نسمة/ ىكتار. 71البالغة نحوبكثافة المدينة و  ىكتارنسمة/  74 ڊالمقدرة  الحضري

 ( نسمة/ ىكتار:61-48) منخفضةنطاق الكثافة السكانية ال -ج

ىذا ما يتوافق مع و  نسمة/ ىكتار 48نحو بمغت سكانية بكثافة ويمثمو حي جبل الوحش
والعديد من المحالت التجارية  والنفسية منيا: مستشفى األمراض العقمية المرافقتوطن بعض 

                   حي سركينةو  ،وانتشار المساحات الشاغرة السكنيةوسيادة نمط التحصيصات المتنوعة 
وتعتبر كثافة  تنوع في األنماط السكنيةبيذا األخير بيفسر ىذا االنخفاض و نسمة/ ىكتار  61 ڊ

 وكذا كثافة القطاع والمدينة معا. السابقةمنخفضة مقارنة باألحياء 
                                                           

 = عدد السكان )نسمة(/ المساحة )ىكتار( كالتالي: الكثافة السكانية  الكثافة السكانية تم حساب (1)

 نسمة/ ىكتار. 74 ≈ 73.66 = 633.09/  46636=  الكثافة السكانية لمقطاعومنو: 
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 ( نسمة/ ىكتار:11جدا ) المنخفضةنطاق الكثافة السكانية  -د
بو إلى  االنخفاضويعود سبب  ،ىكتار نسمة/ 11 ڊوتضم حي الباردة بكثافة سكانية تقدر 

 إذ ال ،اصغير  اسكاني اضم حجمتمساحة واسعة و  التي تشغلسيادة نمط التحصيصات السكنية 
وكذا مقارنة بكثافة  ،باألحياء السابقةبكثافة منخفضة جدا مقارنة كثافة نسمة، وىي  1746 يتجاوز

 ( تؤكد ذلك.05والخريطة رقم )القطاع والمدينة معا. 

 التركيب النوعي والعمري لسكان القطاع: -3
ذلك ألنيا توضح  ،مدينة عمى قدر كبير من األىمية أليةتعتبر دراسة التركيب السكاني 

بشكل كبير مدى تأثير العمميات الديموغرافية الحيوية عمى الفئات العمرية ونسبة النوع داخل 
عا قدرتوومدى  ،المجتمع ومدى نسبة  ،ة باقي أفرادهلعمى توفير القوى العاممة الالزمة لمتنمية وا 

سوف نقوم عميو و  .حيث يعتمد عميو في عمميات التييئة والتخطيط مستقبال ،اإلعالة ليذا المجتمع
 االقتصاديوذلك باالعتماد عمى الفئات العمرية الكبرى في التحميل  ،بتحديد نسبة الذكور واإلناث

 الحضري الزيادية.لسكان القطاع 

  التركيب النوعي لمسكان: -أ
التي تبين لنا نسبة  .األساسية لمدراسة السكانيةيعتبر التركيب النوعي لمسكان من العناصر 

أن جميع الفئات العمرية  نالحظ( 03رقم )األتي  الشكلالذكور إلى نسبة اإلناث ومن خالل 
 ℅ 50.64نسمة أي بنسبة تقدر بـ  3836وقد بمغ عدد الذكور  ،متقاربة من حيث التركيب النوعي

النوعين  من إجمالي  49.36ما يعادل أي نسمة  3739أما فيما يخص اإلناث فقد بمغ عددىم 
نسبة النوع  كانتوقد  .أنثى 100ذكر لكل  103أي   102.59تقدر بـ  (1)ن نسبة النوعفإوعميو 
وىو ما يبين التقارب أنثى  100ذكر لكل  101أي  ℅ 100.78 ڊم  2008لنتائج تعداد  تبعا

ناث و  العددي   .( بالممحق06رقم ) الجدوليؤكد ذلك بين النوعين ذكور وا 
                                                           

  100× )عدد الذكور/ عدد اإلناث(  كالتالي: نسبة النوع = نسبة النوعتم حساب (: 1)

 أنثى. 100ذكر لكل  103 ≈ 102.59= 100( × 3739/ 3836ومنو: نسبة النوع لمقطاع = )
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  النوعحسب  الحضري الزيادية سكان القطاع توزيع :(03لشكل رقم )ا

 سنة   
     سىت 06األكبر مه        

        ( سنة59-22من )        

  ( سنة21-13)من        

 ( سنة                              12-6من)         

  نسمة                                                                           سنوات 6أقل من                                                         نسمة

1600   1400     800     1000   1200                                200      400      600           200    400      600    800    1000   1200  1400  1600  

 :لسكان القطاع التركيب العمري -ب

يسمح بتحديد كما  ،إن لمتركيب العمري عالقة مباشرة بتوزيع السكان ونموىم حسب السن 
الفئات الفاعمة )النشطة( في المجتمع التي ترتبط بالقوى اإلنتاجية لمسكان وىكذا يمكن تمييز الفئات 

 وىي: (04رقم )األتي الشكل العمرية وذلك من خالل 

            ويقدر عددىموتمثل فئة صغار السن غير المتمدرسين  سنوات(: 6فئة األطفال )أقل من  -
 . الزيادية % من مجموع سكان القطاع الحضري 14.88 أي ما يعادل ،نسمة 1127 ب

ويقدر  وتمثل فئة المتمدرسين في الطورين األول والثاني( سنة: 12-6فئة المتمدرسين من ) -
 .القطاع الحضري الزيادية من إجمالي سكان ℅ 23.80 أي ما يعادل ،نسمة 1803ب عددىم 

يقدر والثانوي و  لمتوسطوتمثل فئة المتمدرسين في ا( سنة: 21-13فئة المتمدرسين من ) -
 من مجموع سكان القطاع الحضري الزيادية. ℅ 14.83 أي ما يعادل ،نسمة 1123عددىم نحو 

والتي  ،تشكل منيا القوى العاممة )النشطة(توىي الفئة التي  ( سنة:59-22الفئة النشطة من ) -
من   39.62 أي ما يعادل ،نسمة 3001ب يقدر عددىم و  في إنتاج السمع وتقديم الخدماتتساىم 

 .القطاع الحضري الزيادية إجمالي السكان

 الذكور اإلناث
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               يقدر عددىمأي الفئة غير المنتجة و  ،وتمثل فئة كبار السن سنة: 60فئة المسنين أكبر من  -
وغالبا ما  ،القطاع الحضري الزيادية إجمالي السكان% من  6.87 نسمة أي ما يعادل 521ب 

الجدول رقم يؤكد ذلك و  .تضاف ىذه الفئة إلى فئة صغار السن )الفئة المعولة( ألنيا غير منتجة
 .( بالممحق07)

 

 :االقتصاديةلمؤىالت ا -4

 حيث تعتبر ،تمثل المؤىالت االقتصادية قاعدة أساسية في تنظيم المجاالت الحضرية
دراسة التركيب االقتصادي لسكان القطاع الحضري ب سنقوموعميو محصمة لظروف بيئية حضرية 

يتسنى لنا  حتىالزيادية باعتباره ضمن المؤشرات االقتصادية، الديموغرافية واالجتماعية اليامة، 
إمكانية وضع تصور  عميوو  .التعرف عمى الوضعية االقتصادية لممجتمع ومدى تأثيرىا في التخطيط

سنتطرق لمعرفة مختمف  كما .ضري المتسارع لمقطاعلتنظيم المجال الحضري في ظل النمو الح
النشاطات االقتصادية ونسبة البطالة وتحديد القوى العاممة، كما تفيدنا في معرفة توزيع القوى العاممة 

 :حسب نشاطات القطاعات االقتصادية وقبل ذلك يجب أن نتعرف إلى
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( يمكن تصنيف سكان 05خالل الشكل األتي رقم ) من لسكان القطاع: االقتصاديالتركيب  -أ
 :التاليةاالقتصادية  صالقطاع الحضري الزيادية حسب الخصائ

 ( سنة:60-15الفئة النشطة ) -1-أ

تعرف باألفراد الذين يساىمون فعال بمجيودىم الجسمي أو العقمي في أي عمل يتصل بإنتاج 
أو يعممون لحسابيم الخاص باإلضافة لألفراد السمع والخدمات سواء كانوا أجراء أو غير أجراء 

 بحوالي               يقدر عددىم العاطمين والقادرين عمى دخول سوق العمل ولكنيم لم يعثروا عمى عمل، و 
ىذه وتنقسم الزيادية  سكان القطاع الحضري إجماليمن  % 59.73نسمة أي ما يعادل  3183

فيما يخص  امشتغمين )العاممون فعال( والسكان البطالين أم: السكان الالفئة بدورىا إلى فئتين وىما
 نسبة كل منيما فيي كمايمي:

  )العاممون فعال(: ينالسكان المشتغم -1-1-أ

  ويقدر عددىم االقتصادية والفئة المنتجة لمقطاع  ىوىم األفراد المشتغمون فعال ويمثمون القو 
 .الزيادية من إجمالي سكان القطاع الحضري  39.22 أي ما يعادل ،نسمة 2090ب 

 ن:ليالسكان البطا -2-1-أ

            ويقدر عددىم ثين عن العمل ولم يجدوه ويمثمون السكان الذين ينتمون إلى الفئة النشطة والباح
 .الزيادية من مجموع سكان القطاع الحضري  20.51أي ما يعادل ،نسمة 1093ب 

 نشطة:الالفئة غير  -2-أ

سنة أو كبر  15وىم األفراد الذين لم يمارسوا أي نشاط لسبب صغر أعمارىم الذين تقل عن 
سنة ويضاف إلييم المتمدرسين وطمبة المعاىد والجامعات والمرضى  60تزيد عن  نأعمارىم الذي

مه إجمالً سكان القطاع الحضري  ℅ 40.27 أي ما يعادل ،نسمة 2146ب ويقدر عددىم 

  .( بالممحق08الجدول رقم )يؤكد ذلك و  .السٌادٌت
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 : التركيب الوظيفي لسكان القطاع -5

عبر مختمف فروع الزيادية إن تصنيف فئة المشتغمين فعال عمى مستوى القطاع الحضري 
التجارة  ،البناء واألشغال العمومية ،الصناعة ،الفالحة)والقطاعات الكبرى  االقتصاديالنشاط 
 زيادةتعتبر من المؤشرات التي تساعد عمى  (وباقي الخدمات األخرى واإلدارةوالخدمات والحرف 

حيث أن في تنظيم المجال الحضري  تؤثرتخمف انعكاسات سمبية و  ،الحركة المجالية لسكان القطاع
 الحجم السكاني لمقطاع ىو انعكاس لمتركيب الوظيفي وعدد الخدمات التي يقدميا القطاع.

بين مختمف  اكبير  ايتضح لنا جميا أن ىناك تباين (06) رقماألتي  الشكلمن خالل و 
المرتبة األولى لمقطاع من حيث نصيب كل قطاع من عدد المشتغمين حيث  االقتصاديةالقطاعات 
ي ممن العدد الك ℅ 43.78مشتغل أي بنسبة  915 ڊعمييا قطاع الخدمات واإلدارة يستحوذ 

من  ℅ 24.31مشتغل وبنسبة  508 ڊثم يأتي كل من قطاع التجارة والحرف  .لممشتغمين فعال
مشتغل أي بنسبة  436 ڊميو قطاع الخدمات األخرى وي الحضري. القطاععدد المشتغمين بإجمالي 
من العدد اإلجمالي لممشتغمين بالقطاع ثم تأتي بقية القطاعات األخرى بنسب صغيرة  ℅ 20.86

وقطاع  ℅ 7.56مشتغل وبنسبة  158 ڊومتفاوتة كمايمي: قطاع البناء واألشغال العمومية 
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عامة  ويرجع سبب ىذا إلى ما شيدتو مدينة قسنطينة ℅ 2.49 مشتغل وبنسبة 52 ڊالصناعة 
وذلك  المشتغمين السكان من استقطاب ألعداد كبيرة من ية بصفة خاصةوالقطاع الحضري الزياد

والجغرافية والحضرية لمدينة  ةىمية اإلقميميلأل إضافةمسايرة لمظروف السائدة خالل الفترات السابقة 
مما استوجب إنشاء العديد من  ،نحوىاالتدفقات السكانية لعبت دورا كبيرا في زيادة  التي قسنطينة

في جذب  كبيروال كان لو األثر البالغكما ال ننس العامل األمني الذي  .المرافق اإلدارية والخدماتية
 .من مختمف الواليات والمناطق مختمف قطاعات النشاط االقتصاديفي  اليد العاممة المشتغمة

 السكان ويعود سبب تدني عدد ℅ 1.00مشتغل وبنسبة  21 ڊوأخيرا قطاع الفالحة  
تقمص األراضي و من جية المشتغمين بقطاع الفالحة إلى الغياب الكمي لمنشاط الزراعي بالقطاع 

الجدول يؤكد ذلك و  .من جية أخرى الزراعية بسبب التوسع الحضري الكبير الذي كان عمى حسابيا
  .( بالممحق09رقم )

 

 : والبطالة واإلعالةالعمالة  -6
اعتماد المؤشرات المبينة في لسكان القطاع الحضري الزيادية تم  االقتصاديةحتى نتبع التركيبة      

 كاألتي: االقتصادي( وىذا حتى يتسنى لنا معرفة التوجيات العامة ليذا التركيب 10رقم ) الجدول
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 العمالة: -أ

من إجمالي عدد سكان  ℅ 27.59 الزيادية بمغت نسبة المشتغمين فعال بالقطاع الحضري
وكذا بالنسبة لممعدل الوالئي  ℅ 21.70 ڊالقطاع وتعد مرتفعة مقارنة بمعدل بمدية قسنطينة والبالغ 

  .℅ 41.50بالمعدل الوطني البالغ  ةمقارن ةعد منخفضتو  ℅ 19.70البالغ 

 اإلعالة: -ب 

نقصد بالشخص المعال " الشخص الذي ليس لو دخل ويعتمد عمى غيره، حيث بمغت نسبة 
أفراد وىي تشكل عبأ اقتصاديا كبيرا عمى الفئة  3إلى  2أي كل رب أسرة يعيل من  2.62اإلعالة 

الحضري  النشطة وبصفة عامة فإن ىذا المعدل يرجع إلى وجود عدد معتبر من البطالين بالقطاع
حيث تضم األسرة كما يدل أيضا عمى وجود ترابط أسري  ،بطال 1093 ڊلمقدر عددىم وا الزيادية
 اعدد والتي تضم في األسرة الريفيةالموجودة  بعدد األفراد مقارنةعددا صغيرا من األفراد  الواحدة
 .من األفراد اكبير 

 معدل البطالة: -ج

يقصد بالبطالة ىم األشخاص القادرون عمى اإلنتاج لكنيم لم يجدوا عمال وىي إحدى  
التركيبة االجتماعية والمينية، حيث كمما ارتفعت ىذه النسبة كمما دعى ذلك عن المؤشرات المعبرة 

 الحظ)حسب نتائج التحقيق الميداني. و  إلى ضرورة التفكير في ىذه الفئة العاطمة عن العمل
بطال أي بنسبة  1093 نحو قطاعال عبر أحياءفقد بمغ عدد البطالين  (.األتي (10رقم )الجدول 
 الحضري الزيادية. لقطاعلسكان امن مجموع الفئة النشطة  ℅ 20.51

مقارنة بالمعدل الوطني جدا وىو مرتفع  ℅ 52.30 ڊوأما معدل البطالة العام لمقطاع فقدر  
عبر  العامة الخدميةويرجع سبب االرتفاع إلى التوزيع غير المتوازن لممرافق  ℅ 9.8 ڊالمقدر 

العمومية  المؤسساتإلى جانب تراجع فرص الشغل في  األحياء السكنية لمقطاع الحضري الزيادية
عدم  إلى جانبالبطالة المقنعة بكثرة ظاىرة انتشار باإلضافة إلى  ،وبروز الخوصصة بصورة كبيرة
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حيث تبين لنا من خالل التحقيق الميداني  ،السكان بالمعمومات الصحيحة حول عمميمبعض إدالء 
ألسباب  بيا لم يصرحواعديدة  مينية ليم نشاطات سكان القطاعأن العديد من م  2014في أفريل 

  ىي غير دائمة.و غير معمومة 

 الزياديةمسكان عبر أحياء القطاع الحضري ل االقتصادي(: التركيب 10جدول رقم )ال

 م. 2014عائمة( في أفريل  877) بواسطة اإلستمارةالمصدر: تحقيق ميداني  

                                                           

 100× : تم حساب نسبة المشتغمين كالتالي: نسبة المشتغمين = )عدد المشتغمين فعال/ إجمالي عدد السكان( (1)

 % 27.59=  100( × 7575/ 2090ومنو: نسبة المشتغمين لمقطاع = )

 100 ×(( 60 -15(: تم حساب معدل البطالة كالتالي: معدل البطالة = )عدد السكان البطالين/ عدد السكان المشتغمين فعال )2)

 ℅ 52.30=  100 ×( 2090/ 1093ومنو: معدل البطالة لمقطاع= )

 .ن فعال/ المشتغمين فعاليالمشتغم -معدل اإلعالة = إجمالي السكان التالي:(: تم حساب معدل اإلعالة ك3)

 .أفراد 3إلى  2أي كل شخص يعيل من  2.62=  2090/ 2090 -7575ومنو: معدل اإلعالة لمقطاع = 

صالحي عبد الحفيظ، تحديد أحواض الحياة في المنطقة  ڨحٍڨح، مذكرة ماجستير، الطالب أنظر : إشراف األستاذ غانم عبد الغني
دراسة منيجية(، جامعة منتوري بن ياجيس ) الغربية لوالية جيجل حالة البمديات: جيجل، األمير عبد القادر، قاوس، تاكسنة، جميمة،

 .52 ،51ص  ،م 2004الجغرافيا والتييئة العمرانية،  ،كمية عموم األرضمكتبة  -1-قسنطينة

 األحياء
عدد السكان     

 )نسمة(
عدد المشتغمين 

 فعال
عدد 
 البطالين

( 1)نسبة المشتغمين

 (℅فعال)
             (2)معدل البطالة

(℅) 
  (3)معدل اإلعالة

 2.13 61.35 31.93 308 502 1572 س.س.يوسف

 2.66 25.51 27.29 176 690 2528 جبل الوحش

 2.91 62.53 25.55 267 427 1671 الزيادية

 2.56 72.69 28.09 165 227 808 سركينة

 3.85 91.55 20.64 65 71 344 الباردة

 2.77 64.74 26.53 112 173 652 سعدة خمخال

 2.62 52.30 27.59 1093 2090 7575 المجموع
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III-  لمقطاع الحضري الزيادية: السكنيالمجال خصائص 

إذ لو أىمية خاصة في تنظيم المجال  ،لعممية النمو الحضري الثاني عنصريشكل السكن ال
ويشغل أكبر نسبة من ىذا األخير  ،الحضري حيث يشكل الوظيفة األساسية ألي مركز حضري

مساحات متباينة وفق مجموعة  فيالزيادية  القطاع الحضريوتتوزع مناطق السكن داخل مجال 
وعمى ىذا األساس  .واالجتماعية االقتصاديةالعوامل المؤثرة في أنماط السكن تبعا لمظروف 

  :سنتطرق لمعناصر التالية

 :التعدادات تطور عدد المساكن عبر -1
 التالية  سنواتمل الخاصة بالسكنو المتتالية  العامة اعتمادا عمى إحصائيات التعدادات

 .يرة السكنية لمقطاع الحضري الزياديةضنتعرف عمى تطور الحس ،م (1987-1998-2008)
 :(11رقم ) ياألت والجدول ويؤكد ذلك

 خالل التعدادات الزيادية  القطاع الحضري مساكن تطور عدد :(11جدول رقم )ال

 (%) معدل الزيادة السكنية السنوية (℅)النسبة  قيمة الزيادة عدد المساكن التعدادات
1987 4504 - - - 
1998 7089 2585 36.46 235 
2008 9109 2020 22.18 202 

 (.ONSالمصدر: تعدادات السكان والسكن )

تطور عدد المساكن في القطاع ل المبين (11رقم )السابق حسب ما يوضحو لنا الجدول 
 ألخر حيث:الحضري الزيادية نالحظ أن قيمة الزيادة السكنية لمقطاع تختمف من تعداد 

في عدد ممحوظا  ا( م تطور 1998-1987الفترة )خالل الزيادية القطاع الحضري  شيد
م  1998مسكن خالل تعداد  7089م إلى  1987مسكن خالل تعداد  4504وذلك من  ،المساكن

 ℅ 36.46 بوىذا بنسبة بمغت سنة  11خالل أي  ،مسكن 2585 ليسجل بذلك زيادة مطمقة قدرىا



 الحضريين الزيادية والقنطرة لقطاعينباالواقع القائم .................................:ألولالفصل ا

 

22 
 

 القطاع الحضري يضم عدة أحياء ويفسر ىذا بكون ،℅ 235 ڊقدر سكنية سنوية تبمعدل زيادة و 
ساقية سيدي يوسف وجبل الوحش فضال عن حي سركينة  ،الزيادية، سعدة خمخال :وىي سكنية

مع النمو الحضري السريع تحت دوافع ىذه الفترة تتوافق ىذا من جية م  1997 الذي ظير سنة
 .الحضري الزيادية من جية أخرى الطبيعية العادية لسكان القطاعالنزوح الريفي والزيادة 

في تطور عدد المساكن فبعد  اممحوظ افنالحظ تراجع م (2008-1998أما بالنسبة لمفترة )
وذلك  م 2008مسكن خالل سنة  9109 بمسكن صار  7089 بحواليم  1998ما كان سنة 

نسبة الزيادة السكنية تراجعا  عرفتسنوات بينما  10أي خالل  ،مسكن 2020 بزيادة مطمقة قدرىا
معدل في بالتراجع يقترن  ولعل ىذابالفترة السابقة النسبة المسجمة بمقارنة وىذا  ℅ 22.18 بأي 
باإلضافة %  0.76 -والمدينة ℅ 1.54 ڊالمقدر و خالل نفس الفترة  السنوي لسكان القطاع النمو

بالرغم من ظيور أحياء جديدة كالباردة ج الحضري القائم بالجية الشرقية لمقطاع يتشبع النسبداية ل
 .في أنماطو السكنية الذي عرف تنوعا وكذلك حي سركينة وىي عبارة عن تحصيصات سكنية

  .(07رقم ) األتي الشكلويؤكد ذلك 
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 :الزيادية أحياء القطاع الحضريتوزيع الكثافة السكنية عبر  -2
السكني مقارنة مع  المجال ي يعتمد عمييا في تحديد وتقييمالسكنية من المؤشرات التلكثافة ا
             الحضري الزيادية وقد بمغت الكثافة السكنية بالقطاع، األخرى الحضرية الوظائفباقي 

                     وىي أقل من معدل الكثافة السكنية لمدينة قسنطينة والمقدرة  (1)رمسكن/ىكتا 14 ب
 نطاقاتتباينت مبرزة أربعة  فقد سكني  أما بخصوص الكثافة في كل حي .مسكن/ىكتار 15 ڊ

 .(06رقم ) الخريطة متفاوتة فيما بينيا كما توضح 

 ( مسكن/ىكتار:68-52عالية )ال نطاق الكثافة السكنية -أ
مسكن/ىكتار وحي سعدة  68 بكثافت سكىٍت بلغت وحووتضم حي ساقية سيدي يوسف  
ا ليمحيث تجاوز معدل الكثافة  اوىذا يدل عمى تركز المساكن بيم مسكن/ ىكتار 52 ڊ خمخال
 مسكن/ىكتار. 15 بوكثافة المدينة  مسكن/ ىكتار 14 ڊ والمقدرة كثافة القطاعمعدل 

 ( مسكن/ ىكتار:27متوسطة )ال نطاق الكثافة السكنية -ب
                            بمغت نحو متوسطة سكنية بكثافة وىذا واحد  سكني احتوائيا عمى حيما يميز ىذه الفئة ىو 

الحضري مرتفعة مقارنة بكثافة القطاع  توحيث تعتبر كثافوىو حي الزيادية  مسكن/ىكتار 27
 مسكن/ ىكتار. 15 بوكثافة المدينة مسكن/ ىكتار  14 ڊ المقدرةو الزيادية 

 ( مسكن/ ىكتار:12-10منخفضة )ال السكنيةنطاق الكثافة  -ج
 وكذا حي جبل الوحش ىكتار، مسكن/ 12 ببكثافت سكىٍت تقدر وتضم كل من حي سركينة 

الزيادية  كثافة القطاع الحضريوىذه الفئة تنخفض فييا الكثافة السكنية عن مسكن/ىكتار  10 ڊ
قسنطينة  مدينة السكنية المسجمة عمى مستوى كثافةالكذا عن و  ىكتار مسكن/ 14نحو  البالغةو 

 ىكتار. مسكن/ 15 ب والبالغة نحو

                                                           

 )ىكتار(/ المساحة )مسكن( = عدد المساكنكالتالي: الكثافة السكنيةالكثافة السكنية تم حساب (: 1)

 مسكن/ ىكتار. 14 ≈ 14.39=  633.09/  9109الكثافة السكنية لمقطاع = ومنو: 
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 ( مسكن/ىكتار:2منخفضة جدا )نطاق الكثافة السكنية ال -د

               بو إلى المسجمة تشمل ىذه الفئة حي الباردة فقط حيث تتراوح الكثافة السكنية
كثافة الكثافة السكنية بشكل كبير مقارنة ب االوحيدة التي تنخفض فييوتعد الفئة مسكن/ىكتار  2

 .مسكن/ىكتار 15نحو  ةالبالغالمدينة وبكثافة  مسكن/ىكتار 14 ڊ المقدرةو األحياء السابقة والقطاع 
  .( بالممحق12الجدول رقم )ويؤكد ذلك 

 :ياديةز الحضري ال عبر أحياء القطاع حسب طبيعة االستعمالتوزيع المساكن  -3

طبيعة الحضيرة السكنية وتوزيعيا عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية لزيادة دقة تشخيص و 
 :(13رقم ) األتي تم وضع الجدول

 حسب طبيعة االستعمال عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية(: توزيع المساكن 13الجدول رقم )

 األحياء
 عدد المساكن الحالة السكنية

 (℅النسبة ) العدد الوظيفية الشاغرة المشغولة
 28.62 2607 21 210 2376 س.س.يوسف
 27.64 2518 07 311 2200 جبل الوحش
 21.77 1983 11 148 1824 الزيادية
 11.56 1053 03 77 973 سركينة
 3.90 355 03 62 290 الباردة

 6.51 593 02 40 551 سعدة خمخال
 100 9109 47 848 8214 المجموع
 - 93437 1831 11420 80186 المدينة

 .(ONSم ) 2008المصدر: التعداد العام لمسكان والسكن لسنة 
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          بخصوص التوزيع العام لممساكن حسب طبيعتيا من خالل ما سبق قراءتو من أرقام نستنتج 
 :يمي ماالحضري الزيادية  بالقطاعة( يوظيفشاغرة،  ،مشغولة)

              أكبر نسبة سجمت بحي ساقية سيدي يوسف  أن حيثىناك تباين بين أحياء القطاع  
نسبة تقدر             ب الباردة السكني حيمل فعادتأما أصغر نسبة  ،℅ 28.62 بىسبت بلغت وحو

 يتوافق مع التباينوىذا  ℅( 27.64-6.51) بينما تراوحت نسب باقي األحياء ما بين ،℅ 3.90 ب
 مدينة قسنطينة نجد ىناكوبالمقارنة مع  .بين أحياء القطاعتوزيع الكثافة السكنية الحاصل في 

 ℅( 85.82-90.17القطاع الحضري الزيادية والمدينة ) بين شغولةتفاوت في نسب المساكن الم
الحال بالنسبة وكذلك  ℅( 12.22-9.31) عمى الترتيب نفس الشئ بالنسبة لممساكن الشاغرة

وىذا ما يعكس سياسة التخطيط وتوزيع المجال المبني في  .℅ (1.96-0.52) لممساكن الوظيفية
 القطاع الحضري الزيادية خاصة والمدينة عامة.

 البيئة السكنية:في مستوى تباين  -4

 :(1)(TOL) معدل إشغال المسكن -أ

  .الحضري الزيادية معدل شغل المسكن ىو إحدى المؤشرات الدالة عمى أزمة السكن بالقطاع
ويعرف ىذا المعدل بأنو عدد األفراد الشاغمين لمسكن معين بغض النظر عن حجمو ومساحتو 

رغم من ارتفاعو العمى مسكن  د/افر أ 5.12 الزيادية بمغ نحو بقطاعمعدل شغل المسكن  وعميو فإن
يعد  إال أنو (2)د/مسكن(أفرا 4.61) ب والمقدر مدينة قسنطينةالمسجل بإشغال المسكن  مقارنة بمعدل

       أخرى من جيةو  .مسكن د/افر أ (3)6.4ب قدر المو ما قورن بالمعدل الوطني  اأكثر ارتفاعا إذ

                                                           

 .)مسكن( / عدد المساكن )نسمة( = عدد السكان كالتالي: معدل إشغال المسكن معدل إشغال المسكنتم حساب (: 1)

 / مسكن.أفراد 5.12=  9109/ 46636= لمقطاع : معدل إشغال المسكن ومنو

 د/ مسكنافر أ 4.61=  93437/ 430801=  لمدينة قسنطينة (: معدل إشغال المسكن2)

 .م 2008 لسنة نتائج التعداد العام لمسكان والسكن الديوان الوطني لإلحصاء، (:2(+)1)
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مسكن  د/افر أ 5.80ب والمقدر  والية قسنطينةمقبوال مقارنة بالمعدل المسجل عمى مستوى يعد 
مجال تم التوصل إلى فئتين رئيسيتين عبر بالممحق ( 14وباالعتماد عمى نتائج الجدول رقم )

 الدراسة وىي:

  إشغال المسكن مرتفعمعدل الفئة األولى:  -1-أ
المدينة  بالمعدل المسجل عمى مستوى افرد/ مسكن ويعتبر مرتفع 6.04حيث قدر بـ 

ويتواجد بحي سعدة خمخال إذ يتميز ىذا الحي بالعدد الكبير لمسكان مقارنة بالمساكن وذلك  .والوالية
التحقيق الميداني تبين أن عدد  وباالعتماد عمى نتائجحيث  ،راجع لتعدد األسر داخل المسكن الواحد
 دحمةالذي يؤكد الوضعية السكنية المز و أسر  03إلى  02األسر في المسكن الواحد يتراوح مابين 

 نواحي الحياةانعكاسات سمبية عمى جميع كل ىذا يخمف وطبعا  ،عمى مستوى ىذه المساكن
 والتعميمية والنفسية وغيرىا. االجتماعية

  إشغال المسكن متوسطمعدل الفئة الثانية:  -2-أ
معدل المدينة ل بالنسبةد/مسكن وىو معدل جد متقارب افر أ (6..0-4..2)يتراوح ما بين حيث 

سركينة  ،ساقية سيدي يوسف ،الزيادية، جبل الوحش أحياء:ويشمل ىذا المعدل كل من  ،والوالية
، ومن خالل نتائج بعدد السكان المرتفعمقارنة القائمة القميل لممساكن  ويفسر ىذا بالعدد ،الباردةو 

 .المسكن التحقيق الميداني تبين أن عدد األسر في ىذه األحياء يتراوح من أسرة إلى أسرتين في

 :م (2008-1998 -1987تطور معدالت إشغال المسكن بالقطاع عبر التعدادات ) -ب

الحضري معدالت إشغال المسكن بالقطاع الحظ أن ( ن15رقم ) األتي جدولانطالقا من ال
وىو معدل يقارب معدل  م 1987/ مسكن سنة أفراد 6.31حيث تراوح بين  ،تراجعفي  يىالزيادية 
وىو أحسن من المعدل الوطني  ،/مسكنأفراد 6.58 ڊوالمقدر  عمى مستوى المدينةالمسجل إشغال 

وىو  م 1998/ مسكن عام أفراد 5.64/ مسكن، ثم أصبح أفراد 7.7نحو خالل نفس الفترة والبالغ 
بينما يعتبر جيدا إذا / مسكن أفراد 5.46 حواليمرتفع نسبيا مقارنة بالمعدل المسجل بالمدينة والبالغ 
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فقد م  2008/ مسكن، أما خالل التعداد األخير لسنة أفراد 7 ڊالمقدر و الوطني  بالمعدلما قورن 
 غوالبالفعمى الرغم من ارتفاعو مقارنة بمعدل شغل المسكن بالمدينة  ،/ مسكنأفراد 5.12 نحو بمغ

التعداد قورن بالمعدل الوطني خالل نفس  إذا ما اإال أنو يعتبر جيد ./ مسكنأفراد 4.61 ڊنحو 
/ مسكن وىذا التحسن في معدل إشغال المسكن يفسر بتراجع حدة األزمة السكنية أفراد 6.4 ڊوالمقدر

 المدينة. طاع يعتبر متنفسا لنمو التي مرت بيا مدينة قسنطينة خالل الفترة الماضية وعميو فالق

 (: تطور معدالت إشغال المسكن بالقطاع الحضري الزيادية عبر التعدادات 15جدول رقم )ال

 )مسكن( عدد المساكن )نسمة( عدد السكان التعدادات
 (TOLمعدل إشغال المسكن )

 المدينة القطاع
1987 28398 4504 6.31 6.58(1) 
1998 39949 7089 5.64 5.46(2) 
2008 46636 9109 5.12 4.61(3) 
 (.ONSتعدادات السكان والسكن )المصدر: 

 (:TOP) الغرفة معدل إشغال -ج
يحدد  إذ ،العالقة الموجودة بين عدد السكان والغرف معدل إشغال الغرفة )درجة التزاحم( ىو

معرفة مدى العجز الموجود في المساكن عمى من ويمكننا  لنا عدد األفراد المقيمين بالغرفة الواحدة
معدل إشغال أن  نالحظ (16رقم )األتي من خالل الجدول و  ،الزيادية مستوى القطاع الحضري

المحدد و غرفة وىو يساوي المعدل الوطني  فرد/ 2.03نحو بمغ قد  الحضري الزيادية بالقطاع الغرفة
 : ىماالتوصل إلى فئتين تم فقد يائو فرد/غرفة أما عبر أح 2ب 

 الفئة األولى: درجة تزاحم مرتفعة  -1-ج

معدل إشغال الغرفة عمى مستوى  يتراوححيث  ،الزيادية، سعدة خمخالشمل كل من حي ت
بالتوسع  خمخال سعدةحي ويفسر ىذا المعدل في  /غرفةفرد (2.77-2.59ما بين )ىذه األحياء 

                                                           

  م 2008، م 1998 ،م 1987: التعدادات العامة لمسكان والسكن لسنوات نتائج ،(: الديوان الوطني لإلحصاء3(+)2(+)1) 
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حي ل بالنسبة أما ،الفردي (1)المبنىطابق أو اثنين في  وىذا من خالل إضافةالجديد  العمودي
 في العمارات الجماعية.الزيادية فيظير 

 الفئة الثانية: درجة تزاحم متوسطة -2-ج

 .الباردةحي  راوأخي حي سركينةكذا ساقية سيدي يوسف و  ،كل من حي جبل الوحشوتضم 
 غالباللمعدل الوطني مع ا تقريبا يتساوى وعميو فإن معدل إشغال الغرفة عمى مستوى ىذه األحياء

يتراوح ما بين             أي أن عدد األفراد الذين يشغمون غرفة واحدة  ،فرد/ مسكن 2نحو
         قدر مالو التحسن الممحوظ في معدل إشغال المسكن  وعميو فإن ( فرد/غرفة1.77-2.12)
 الحضري الزيادية في معدل إشغال الغرفة بالقطاع التحسن المسجلد/مسكن يسايره افر أ 5.12 ڊ
  .الغرف شتمال المسكن الواحد عمى عدد معتبر منإالشئ الذي يترجم  ،فرد/غرفة 2.03 ڊالمقدر و 

 الحضري الزيادية توزيع معدالت إشغال الغرفة عبر أحياء القطاع: (16جدول رقم )ال

 معدل إشغال الغرفة )فرد/غرفة( )غرفة( عدد الغرف )نسمة( عدد األفراد األحياء

 1.84 853 1572 فسس.س. يو 
 1.77 1439 2528 الوحشجبل 

 2.59 646 1671 الزيادية
 2.12 382 808 سركينة
 2.00 173 344 الباردة

 2.77 235 652 سعدة خمخال
 2.03 3728 7575 المجموع

 م 2014عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 

                                                           

لمعمل أو  االمبنى: يمكن أن يتكون من مسكن أو عدة مساكن ومحالت تجارية قائمة في الطابق السفمي أو يمكن أن يكون مكان(: 1)
  إليداع مواد أو عتاد وغيرىا.
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 توزيع أنماط المباني السكنية بالقطاع: -5

القطاع الحضري مع  مجالتنقسم األنماط السكنية الحضرية إلى عدة أنماط تتوزع عبر 
ويبمغ إجمالي عدد مساكن األنماط  ،الحضري الزيادية درجة التركيز بين أحياء القطاع اختالف
اعتمدنا عمى عدة معايير لتحديد األنماط السكنية من بينيا: يو فقد موع ،مسكن 9109ب  السكنية
التحقيقات الميدانية و من المعايير السالفة الذكر  وانطالقا ،المباني ارتفاع ،الواجية ،الخارجيالشكل 

 ة أنماط سكنية وىي كاألتي:خمستمكنا من تمييز  الزيادية ألحياء القطاع الحضري

 : (1)نمط السكن الجماعي -أ

يمثل ىذا النمط المناطق الحضرية الجديدة بكل من حي الزيادية ساقية سيدي يوسف 
عمودية تنقسم بدورىا إلى عمارات متوسطة الحجم  مبانيوسركينة وجبل الوحش وىي عبارة عن 

(R+4 بشكل خارجي شبو موحد وعدد الغرف )وىي موجية  ما بين ثالثة إلى أربعة غرف
مساكن واجيتيا  5كل طابق بو ( وتتميز بمدخل واحد R+9( إلى )+5Rوأبراج كبيرة ) ،لإلطارات

 ذات شرفات ونوافذ واسعة وعدد الغرف من
ويبمغ عدد مساكن  غرفتين إلى خمسة غرف
مسكن أي  4465 نحو النمط الجماعي بالقطاع

% من إجمالي عدد  49.02 بتقدر بنسبة 
 الحضري الزيادية. بالقطاعالمقامة المساكن 

 (61الصورة رقم: ظالح) 

 

                                                           

السياسة السكنية ونوعية السكن  ،بن ماشيش مريم وأخريات ،مذكرة تخرج ميندس دولة، إشراف األستاذ رابح بوالصوفأنظر: (: 1)
التييئة و الجغرافيا  ،كمية عموم األرضمكتبة  -1-جامعة منتوري قسنطينة– حالة األحياء الشمالية الشرقية-في مدينة قسنطينة

 .91م، ص 2000جوان  ،العمرانية

 ( : تمثل نمط السكن الجماعي01الصورة رقم )
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 جماعي:النمط السكن نصف  -ب
بالجية الجنوبية الغربية  القائمفي حي سعدة خمخال  يقعيتمثل في مجموعة من الحصص 

( إلى +2R) يتراوح لمقطاع وتتميز بعدد طوابق
(R+4 )تتشابو في أحجاميا الخارجية  حيث

تعكس وىي متوسطة  االجتماعيةوحالتيا 
كن اعدد مس قدرتالمستوى المعيشي لمسكان و 

%  6.51أي بنسبة  ،مسكن 593ب   ىذا النمط
  .الحضري الزيادية من إجمالي مساكن القطاع

 (64الصورة رقم: ظ)الح

  وينقسم إلى:نمط السكن الفردي:  -ج

 (:Evolutifنمط السكن التطوري ) -1-ج
وىو من أحدث األنماط ويوجد في جنوب حي سركينة الذي يظير عمى شكل وحدات سكنية 

 (R+1) وعدد طوابقيا بسيطة متراصة ومتالصقة وذات شكل موحد وذات قابمية لمتوسع الرأسي
وتجانس في التقسيم  وكانت ليا أشكال موحدة

لكن ىذا  ،الداخمي عند توزيع ىذه المساكن
التجانس لم يبق طويال نظرا لمتعديالت التي قام 

وبنسبة  مسكن 390 بعددىا  يقدرو بيا السكان 
الحضري  % من إجمالي مساكن القطاع 4.28
 .(03)الحظ الصورة رقم:  .الزيادية

 

 

(: تمثل نمط السكن نصف الجماعي 02الصورة رقم )
 جماعي

 ( : تمثل نمط السكن التطوري03الصورة رقم )
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  نمط السكن الذاتي: -2-ج
أما سقوفيا (2)أو األجر (1)مبنية بالطوبمساكنو ويبنى من طرف صاحب القطعة األرضية، 

يتراوح عدد و أو مغطاة بالقرميد، ( 3)من الدالة
طوابقيا من طابق إلى طابقين، تتميز بكثرة 
 عدد الغرف واتساعيا، وعدد النوافذ والشرفات

ينتشر بحي سركينة الواقع الجية الشرقية و 
أي بنسبة  ،نمسك 80ب لمقطاع الحضري 

)الحظ .الزيادية % من مساكن قطاع 0.88

 (62الصورة رقم: 

  نمط السكن الفردي الحديث: -د
تتميز مساكنو بجدرانيا المبنية من الطوب واألجر أما سقوفيا فيي من الدالة المغطاة 

بالقرميد ويتميز بتباين عدد الطوابق وتعدد في 
عدد الغرف واتساعيا وعدد النوافذ والشرفات 
تتوفر عمى معظم التجييزات الداخمية، مجاليا 
الخارجي يمتاز بالتنظيم فمكل مسكن مدخل 

ريق وىو مقام بحي ساقية يوسف مباشر مع الط
مساكن أي  71في صورة نقطية، ويبمغ عددىا 

. % من إجمالي مساكن القطاع 0.78 بنسبة
 (   05)الحظ الصورة رقم: 

                                                           

  تسمى محميا: ىذه المواد مثمماالطوب واألجر والدالة: 
  .تبنى بيا أسوار المباني (gravierوالحصى)سمنت (: فالطوب: عبارة عن مجسمات مستطيمة الشكل مصنوعة من خميط يتكون من األ1)

  .تستعمل كذلك في بناء أسوار المبانيما (: فاألجر: ىذه المادة الحمراء مصنوعة من الطين وىي ذات أشكال مستطيمة غالبا 2)

 .والفيال فالدالة :عبارة عن سقف بخميط من اإلسمنت والحديد وغالبا ما يكون لممباني الفوضوية الصمبة والبناء الذاتي(: 3)

 (: تمثل نمط السكن الفردي الحديث05الصورة رقم )

 الحدٌث

 (: تمثل نمط السكن الذاتي04الصورة رقم )
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 نمط سكن التحصيصات )فيال(: -ھ 

ليا أشكال  ،أسر من نفس العائمة ةأوعد ،ىي عبارة عن سكنات فردية تشغميا أسرة واحدة
وقد شرع في إنجازىا  ،مختمفة بالمقارنة مع نمط العمارات نتيجة التغير التقني في تصميم البنايات

المؤرخ  1762 /81م طبقا لمقرار  1981سنة 
وقد جاءت لحل أزمة  م 1981أكتوبر 22في 

يبمغ عدد مساكن ىذا النمط  حيثالسكن 
مسكن موزع عمى مستوى  كل من   3009نحو

الباردة وسركينة بنسبة ، تحصيصات جبل الوحش
من إجمالي عدد مساكن  ℅ 33.03ب تقدر 
  .الحضري الزيادية القطاع

 (60)الحظ الصور رقم :

  سكن الصفيح )القصديري(: -و

، يطمق عمييا اسم األحياء القصديرية لمداللة عمى دون تخطيط مسبق يتمثل في تجمعات سكنية
مأوى مبني من مواد استرجاع كالقصدير والقش والطوب وتمتاز بمستوى واحد وفتحات صغيرة وأحيانا 

الجنوبية لحي ساقية وينتشر في الجية منعدمة 
الشرقية لحي الزيادية سيدي يوسف والجية 

عرضة لخطر  رواد البراغت واألكث بمحاذاة
 حيث تبنى من موادوالفيضان،  نزالقاال

                  بسيطة من الطوب والسقف من القصدير
أي بنسبة  ،كوخا 501ب   ويبمغ عدد مساكنيا

 % من إجمالي مساكن القطاع 5.50
 (67)الحظ الصور رقم :.الحضري الزيادية

 ( : تمثل نمط  سكن التحصيصات06الصورة رقم )

(: تمثل سكن الصفيح )القصديري( 07الصورة رقم )
 القصديري
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 والوظيفية بالقطاع: ةالخدمية العام (1)ممرافقلالتوزيع المجالي  -ثالثا
العامة والوظيفية  لممرافق الخدميةنتناول من خالل ىذا المحور معالجة التوزيع المجالي 

تحديد كثافة ودرجة تطور المجال وتنوع مرافقو ىذا من وىذا من أجل  ،بالقطاع الحضري الزيادية
لمخروج بصورة  وىذامن طرف سكان القطاع مدى توازنيا وكيفية استغالليا وكذا تبيان  ،جية

 فكانت كالتالي: أخرىمن جية  واضحة عن واقع القطاع

I- بالقطاع: ية العامةالمرافق الخدم  
من حي ألخر  قد بينت المعاينة الميدانية لمقطاع الحضري الزيادية وجود تباين في المرافق

 الحضرية لمقطاعىذه المرافق داخل الحدود مختمف فكيف تتوزع  .ا التوزيعذمن حيث الكم والنوع وك
 .؟يا ترى الحضري الزيادية

   التعميمية: مرافقال -1

اعتماد عمى النتائج اإلحصائية المقدمة من طرف مكتب اإلحصاء بمديرية التربية لوالية 
تم تشخيص الوضع الراىن لممرافق التعميمية  م 2013/2014قسنطينة خالل الموسم الدراسي 

 كاألتي:القطاع الحضري الزيادية عبر أحياء القائمة 

 الطورين األول والثاني:   - أ
تحتوي الزيادية يتضح لنا أن كل أحياء القطاع الحضري  (17رقم ) األتيمن خالل الجدول 

من إجمالي  ℅ 70.59مدرسة أي بنسبة  12وقد بمغ عددىا  .طورين األول والثانيلمعمى مدراس 
أحياء القطاع توزيعا غير متجانس إذ تنعدم مثل  عبروىي موزعة  ،عدد المرافق التعميمية بالقطاع

الحي بالمدارس القائمة fىذه المرافق بحي الباردة مما يشير إلى صعوبة اتصال التالميذ القاطنين 
 .جبل الوحش والزيادية ،وعميو يتصدر كل من حي ساقية سيدي يوسف ،باألحياء المجاورة

                                                           

   الرياضية والترفييية ،األمنية ،اإلدارية والخدماتية ،الصحية ،خدمات التعميمية: النعني بالمرافق الخدمية العامة في المضمونو (: 1)
المياه الصالحة  ،غاز المدينة ،أما التجييزات فنعني بيا مختمف الشبكات وىي: الكيرباء ،)التجارية( فقط الشعائرية والوظيفية،

 الصرف الصحي.  ،لمشرب
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 مدارس لكل حي بينما سجل وجود مدرستين لكل من حي سعدة خمخال وسركينة. 3 ڊ
   قطاع السٌادٌتللطورٌه األول والثاوً عبر أحٍاء  (: توزٌع المرافق التعلٍمٍت17)جدول رقم ال

 األحياء
 عدد

 المدارس
 المساحة

 (2)م
 عدد
 التالميذ

 دعد
 األفواج

 عدد
 الحجرات

 عدد
 األساتذة

 معدل إشغال
 (1)قسم )ت/ح(ال

 معدل التأطير
 (2))تمميذ/معمم(

 معدل
 (3)المناوبة

 0.5 14 09 24 36 18 328 20482 03 س.س.يوسف

 1.2 27 39 44 30 36 1171 6930 03 جبل الوحش

 0.82 25 29 32 28 23 806 10348 02 الزيادية

 0.8 11 11 25 25 20 269 4300 02 سعدة خمخال

 0.89 27 29 20 18 16 530 12250 02 سركينة

 - - - - - - - - - الباردة

 0.82 21 23 145 137 113 3104 54310 12 المجموع

 ( م.2013/2014المصدر: دليل مديرية التربية لوالية قسنطينة لمموسم الدراسي )

               تمميذا وتمميذة يتوزعون عمى 3104حوالي بمغ عددىم أما فيما يخص عدد التالميذ فقد 
وىو قريب من  0.82قدر بـ يوىذا ما يعطي معدل لممناوبة  ،فوجا 113مقسمين إلى  ،قسما 137

 نحو بمغبالقطاع  وعمى ضوء ىذه المعطيات فإن معدل إشغال القسم ،1 والبالغ نحوالمعدل الوطني 
 وىذا دليل عمى زيادة ،قسمتمميذ/ 46 ڊويعتبر أقل من المعدل الوطني المقدر  قسمتمميذ/  23

حيث يشرف عمى  من التسرب المدرسي، يمفرصة التحصيل العممي والمعرفي لمتالميذ الذي يقي

                                                           

  : معدل إشغال القسم = عدد التالميذ/ عدد األقساملتاليكامعدل إشغال القسم لمقطاع  تم حساب(: 1)

 تمميذ/ قسم 23 ≈ 22.66=  137/ 3104ومنو: معدل إشغال القسم لمقطاع = 

 : معدل التأطير= عدد التالميذ/ عدد المعممينكالتاليمعدل التأطير لمقطاع  تم حساب(: 2)

 تمميذ/ معمم 21 ≈ 21.41=  145/ 3104ومنو: معدل التأطير لمقطاع = 

 عدل المناوبة= عدد األفواج التربوية/ عدد األقسام: مكالتاليمعدل المناوبة لمقطاع تم حساب (: 3)

 0.82=  137/ 1130مقطاع = لومنو: معدل المناوبة 
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من  ℅ 26.02ىكتار أي بنسبة  5.43 ڊوتستحوذ عمى مساحة قدرت  اأستاذ 145تأطيرىم 
 .الزيادية من مساحة القطاع الحضري ℅ 0.86 ڊمساحة المرافق التعميمية بالقطاع و

 الطور الثالث: -ب   
أي  ،متوسـطات (03ثالثـة )أن قطـاع الزياديـة يشـتمل عمـى  (18رقم ) األتييبين لنا الجدول 

موجــودة ضــمن توزيــع غيــر وىــي  القائمــة بالقطــاعمــن إجمــالي المرافــق التعميميــة  ℅ 17.65بنســبة 
 فيتــوفر عمــى متوســطة ســركينةحــي أمــا  ،(02ان )توســطتمبحيــث نجــد حــي جبــل الــوحش  ،متجــانس
 .المرافق ليذهوالباردة( فتفتقر  سعدة خمخال ،الزياديةأما باقي األحياء )ساقية سيدي يوسف  واحدة

   قطاع الزيادية(: توزيع المرافق التعميمية لمطور الثالث عبر أحياء 18الجدول رقم )

 األحياء
 عدد

 المتوسطات
 المساحة

 (2)م
 عدد
 التالميذ

 دعد
 األفواج

 عدد
 الحجرات

 عدد
 األساتذة

 إشغالمعدل 
 قسم )ت/ح(ال

 معدل التأطير
 )تمميذ/معمم( 

 معدل
 المناوبة

 - - - - - - - - - س.س.يوسف

 1 17 33 77 40 39 1334 138282.35 02 جبل الوحش

 - - - - - - - - - الزيادية

 - - - - - - - - - سعدة خمخال

 1 15 28 24 13 13 360 4274 01 سركينة

 - - - - - - - - - الباردة

 0.98 17 32 101 53 52 1694 142556.35 03 المجموع

 ( م.2013/2014المصدر: دليل مديرية التربية لوالية قسنطينة لمموسم الدراسي )

  حوالً عددىم بمغأما فيما يخص مجموع التالميذ المتمدرسين بمرافق ىذا الطور فقد 
وعميو فإن معدل  ،قسما 53فوجا تربويا، ويستقبميم  52حيث يتوزعون عمى  ،تمميذا وتمميذة 1694

              المقدرو حسن مقارنة بالمعدل الوطني  قسم ىذا األخير يعتبرتمميذ/ 32أشغال القسم بمغ 
يقارب  0.98 ڊأستاذ إذ أن معدل المناوبة المقدر  101، ويشرف عمى تأطيرىم قسمتمميذ /  40 ب

ىكتار أي  14.26ىذا الطور تبمغ حوالي  مرافق، مع العمم أن مساحة 1ب المقدر و المعدل الوطني 
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% من  2.25بالقطاع والقائمة  من إجمالي مساحة المرافق التعميمية   68.33بمغت نحو بنسبة 
  .الحضري الزيادية مساحة القطاعإجمالي 

 والتقني: الطور الثانوي -ج

يحتوي الحضري الزيادية القطاع يتبن لنا أن  (19رقم ) األتيمن خالل مالحظتنا لمجدول 
 قائمةوىي  ،من إجمالي عدد المرافق التعميمية بالقطاع ℅ 11.76أي بنسبة  (02عمى ثانويتين )

مما يجبر تالميذ األحياء التي تنعدم بيا ىذه حي الزيادية فقط كذا حي جبل الوحش و من  بكل
 .الثانويتينالمرافق عمى االنتقال نحو 

 الزيادية قطاع(: توزيع المرافق التعميمية لمطور الثانوي والتقني عبر أحياء 19الجدول رقم )  

 األحياء
 عدد

 المتوسطات
 المساحة

 (2)م
 عدد
 التالميذ

 دعد
 األفواج

 عدد
 الحجرات

 عدد
 األساتذة

 معدل إشغال
 قسم )ت/ح(ال

 معدل التأطير
 )تمميذ/معمم(

 معدل
 المناوبة

 - - - - - - - - - س.س.يوسف

 1 14 29 42 20 20 571 5773.44 01 جبل الوحش

 1 12 26 42 20 20 523 9000 01 الزيادية

 - - - - - - - - - سعدة خمخال

 - - - - - - - - - سركينة

 - - - - - - - - - الباردة

 1 14 27 84 40 40 1094 11773.44 02 المجموع

 ( م.2013/2014قسنطينة لمموسم الدراسي )المصدر: دليل مديرية التربية لوالية 

تمميذا وتمميذة يتوزعون عمى  1094 عدد تالميذ مرافق الطور الثانوي والتقني وعميو فقد بمغ
ىذا قسم  تمميذ/ 27 بمعدل إشغال القسم سجل قسما وبناءا عمى ىذا كان  40فوجا ويستقبميم  40

قسم، ىذا ويشرف عمى  تمميذ/ 34 ڊبالمعدل الوطني المقدر  إذا ما قورن اجيد األخير يعتبر
       نحوأستاذ وتبمغ مساحة ىذه المرافق  تمميذ/ 13 ببمغ معدل التأطير  وعميو فقدأستاذ  84تأطيرىم 
  مه ℅ 0.19من مساحة المرافق التعميمية بالقطاع   5.65 ب تقدر ىكتار أي بنسبة 1.18



 الحضريين الزيادية والقنطرة لقطاعينباالواقع القائم .................................:ألولالفصل ا

 

22 
 

ىكتار أي ما  20.87ب وتستحوذ ىذه المرافق عمى مساحة تقدر  ،الزياديةمساحة القطاع الحضري 
 من إجمالي مساحة القطاع الحضري الزيادية. ℅ 3.30يعادل 

 التكوين الميني: -د
إنتاج كفاءات ليا دور  حيث أصبح يساىم في ،يكتسي أىمية كبرىالزيادية  قطاعأصبح 

حيث  ،"ر"بوودن عما لمتكوين الميني  والتميين المسمىمركز ويحتوي القطاع عمى فعال في التنمية 
الذي م  1984نوفمبر  24م ربيع األول الموافق  01المؤرخ في  355-84حسب المرسوم  سسأ

 ،بحي الزيادية 51يحدد قائمة مراكز التكوين الميني والتميين، ويقع بمحاذاة الطريق الوالئي رقم 
مساحة القطاع إجمالي % من  0.09 بأي بنسبة تقدر  ،ىكتار 0.55ب تقدر مساحة  مثليو 

  :(20الجدول األتي رقم )يؤكد ذلك و الحضري الزيادية 

 م 2013(: مميزات مركز التكوين الميني والتميين لمركز "بوودن عمار" لسنة 20الجدول رقم )  

 اسم المركز
المساحة 

 (2)م
عدد 
 المعممين

عدد  عدد المتربصين
 األقسام

 عدد

 الورشات

 عدد

 التخصصات

 سعة

 متمين متربص المركز

 200 24 04 17 200 182 28  5494 بوودن عمار

 م 2013المصدر: مديرية التكوين الميني والتميين لوالية قسنطينة ديسمبر  
 .في كل الفئات العمرية والمتربصينالشباب تكوين ب االىتمام من خصائص ىذا المركز ىوو 
                    تخصص نذكر  24دورتين، األولى في شير فيفري والثانية في شير سبتمبر وىذا في  خاللوىذا 

الذي يمكن  ئالشو منيا: محاسبة، حالقة، تصميم أزياء، خياطة، نجارة، إعالم ألي.....الخ 
 .أن المركز يشيد إقباال كبيرا من طرف المتربصين حتى من خارج مدينة قسنطينةىو مالحظتو 

 :المرافق الصحية -2

ا ، وتبعأي مدينة لدرجة تطور القطاع الصحي في تتعدد مكونات الخدمات الصحية تبعا
مدولة ونظاميا ل بالسياسة الصحية الدرجة التطور االجتماعي واالقتصادي ذاتو، وىي ترتبط عموم
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حيث يتوفر القطاعين عمى مرافق  ،االقتصادي واإلداري ودور كل من القطاعين العام والخاص
 :يمي صحية وىي مبينة فيما

 العام: الصحي القطاع -أ

يقع بالجية الشمالية و  ،إقميميالذي لو بعد  العقميةمستشفى لألمراض عمى يتوفر القطاع 
 96، وقد أنجز طبقا لممرسوم التنفيذي رقم 51بمحاذاة الطريق الوالئي رقم جبل الوحش  لحي

    مساحة تقدر ىو يمثلو  ،م 1998جانفي  1في  دخل حيز الخدمةو  96 نوفمبر 30 المؤرخ في
  .( يبين ذلك21والجدول األتي رقم ) .قطاع الزياديةمساحة إجمالي % من  0.71 بىكتار و 4.5ب 

  .األمراض العقمية والنفسية تركيبة الييئة الخاصة بمستشفى(: 21جدول رقم )ال
 صيدلي أساتذة طبيب عام مختصطبيب  عمم النفس االختصاص

 01 18 03 17 06 العدد
 م. 2014، جانفي والنفسية العقمية المصدر: مستشفى األمراض 

 الخاص:الصحي القطاع  -ب

مصحة جبل ال يتوفر إال عمى  الحضري الزيادية قطاعالنسبة ليياكل القطاع الخاص فالب
أما عيادات الطب العام التابعة لمقطاع  ،ىكتار 0.04 ڊبمساحة قدرت و الجراحية الخاصة  الوحش
 صيدليات 06باإلضافة إلى عيادات لمطب العام  06ولمطب المتخصص  اتعياد 07 فعددىا

 .تحاليل الطبيةالمخبر ل باإلضافة القطاعأحياء تتوزع عبر مختمف 

دورىا  ليتمثحيث )يفتقد لممرافق العمومية لمصحة الجوارية  الحضري الزيادية إذن فالقطاع
المستمر في ظل النمو السكاني ( ضمان مجانية العالجو  تقريب العالج من السكانفي األول 
بحي األمير عبد القادر أو  القائمةعيادة المتعددة الخدمات الفالسكان ينتقمون باتجاه  لمقطاع

حتى إذا بتمقيح األطفال و  القياما ذوك ،إلجراء الفحوصات الطبية ابن باديس المستشفى الجامعي
فيل سيظل الوضع عمى كتغير الضمادات وغيرىا  البسيطة الطبية العالجات  تعمق األمر ببعض

 .؟القائم في ىذا الميدان  العجز سيستدركحالو أم 
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 :اإلدارية والخدماتيةالمرافق  -3

تعد بمثابة الركيزة األساسية والتي تقوم وظيفتيا أساسا عمى تسيير أمور السكان وتنظيم 
 : تتمثل خاصة فيمرافق  وبناءا عمى نتائج المسح الميداني تم تسجيل وجود ،العالقات فيما بينيم

وصول في الوتقع في أقصى شمال حي جبل الوحش وىذا ما يشكل صعوبة  مديرية الغابات: -أ
 ىكتار. 1.39ب مساحة تقدر  مثلإلييا وت

 تقدرمساحة ويمثل م  1993عام  حيث تم إنجازهويقع في نفس الحي السابق  بريدي:فرع  -ب
  ونتيجة لكثرة المترددين عميو فيو يعاني من ضغط كبير. ىكتار 0.021 نحو

            مساحة تقدر مثلداخل الحي وي اوسط اموقع : ويقع بحي الزيادية ويحتلمركز لمبريد -ج
 بالحي السابق. يالبريد الفرعساعد عمى تخفيف الضغط عمى يىكتار مما  0.03 ڊ

جمسات  تضمحيث  ،51وذلك بمحاذاة الطريق الوالئي رقم  بحي سعدة خمخال وتقع: المحكمة -د
وغيرىا وبالتالي فيي تساىم في تخفيف الضغط  قضايا الجنح والقضايا االجتماعية محاكمة في

 .ىكتار 0.48 ڊمساحة تقدر تمثلوىي الممقى عمى عاتق المحكمة المركزية بوسط المدينة 

              عمى مساحة تقدر بجوار المحكمةيقع و  :اإلداري لمقطاع الحضري الزياديةالمقر  -ھ
في تخفيف الضغط عمى بمدية قسنطينة األم ال سيما ما تعمق  اىام احيث يمعب دور  ىكتار 0.20بـ 

 القائمة والخدماتية المرافق اإلداريةجممة وتستحوذ  ،بالمصادقة عمى مختمف وثائق الحالة المدنية
من   0.34أي بنسبة  ،ىكتار 2.12 بحوالًعمى مساحة تقدر  يةبالقطاع الحضري الزياد

 قطاع الزيادية.إجمالي مساحة 

 وتتمثل في: األمنية: المرافق -4

 ةاســتجاب أنجـزالـذي حـي جبـل الــوحش و أقصـى الجيـة الشــمالية لويقـع فــي : مركزز لمحززرس البمزدي -أ
 ويمثـل الفترات الزمنية القميمة الماضية عمى مسـتوى ىـذه المنطقـةالتي سادت مظروف األمنية السيئة ل

 .ىكتار 1.12 تقدر بـمساحة 
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 :(1)مركز لألمن الحضري - ب

 يعتبر وعميو ،51بمحاذاة الطريق الوالئي رقم بحي الزيادية بجوار مدرسة المتنبي  يقعو  
الحظنا من خالل المعاينة  المركز الوحيد القائم عمى مستوى القطاع الحضري الزيادية حيث

ال سيما ليال وىو يمثل  السكان صرحوا عن استيائيم لنقص التغطية األمنيةمن الميدانية أن الكثير 
هكتار أي بىسبت  4..1ڊ تقدر إجمالٍت على مساحت المرافق األمىٍت وتستحوذ  ،ىكتار 0.8مساحتو 

 .الحضري السٌادٌت مه إجمالً مساحت القطاع℅  6..6
 عمى:يتوفر الحضري الزيادية  فالقطاعاالجتماعية  مرافقفيما يخص الأما  :االجتماعيةالمرافق  -5

 :دار الرحمة - أ
تقع بمحاذاة الطريق حيث  ،م 2003والتي تم افتتاحيا في جانفي  لمسنينخاصة باوىي  

التكفل بكبار ، والتي يتجسد دورىا في حي جبل الوحشالجية الشمالية الشرقية لب 51الوالئي رقم 
 ىكتار. 3.31ب مساحة تقدر ب ىيعنيم أبنائيم أو الذين ال يوجد من يتكفل بيم و  ىالسن الذين تخم

 :دار الطفولة المسعفة - ب
 سنةوبالقرب من ثانوية صالح خشة، وأنشأت  لحي الزياديةالتي تقع في الجية الجنوبية و  
وىي تمثل إلى دار لمطفولة المسعفة، م  1997وتم تحويميا في نوفمبر ،كدار لمحضانةم  1988

ىكتار أي بنسبة  4.55 ڊىذه المرافق عمى مساحة تقدر  وتستحوذ ،ىكتار 1.24بـ  مساحة تقدر
 الحضري السٌادٌت. قطاعمن إجمالي مساحة ال ℅ 0.72

  المرافق الرياضية والترفييية: -6

الحضري  القطاعإلى أن  تم التوصل( 07من خالل المعاينة الميدانية والخريطة رقم )
 :التالية عمى المرافق الرياضية والترفييية يتوفر الزيادية

                                                           

فيفري  28، وكان مقره في البداية عبارة عن مركز صحي ثم حول إلى أمن حضري في (: يسمى باألمن الحضري الثاني عشر1) 
 م. 1996
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  :مالعب كرة القدم - أ
حيث تم  ،حسنةلحي الزيادية وىو في حالة الشرقية الشمالية الجية األول بيوجد الممعب  
بالجية الجنوبية الشرقية لحي ساقية سيدي  مقامممعب أخر جانب حديثا باإلضافة إلى تييئتو 
ىكتار مع وجود بعض  1.36 بحة تقدر مسا يوجد في حالة سيئة وتمثل في مجممياوىو  يوسف

شروط  ىوىي األخرى في حالة متدىورة جدا، وتفتقر ألدناألطفال  لمعبالساحات المخصصة 
 .خاصة والتييئة وىي موزعة عبر كامل النمط الجماعي اناألم

 :والرياضة دار لمشباب -ب
المكتبات االلكترونية عمى: ىذا المركز  يحتوي وعميو لحي سركينةتقع في الجية الغربية و  

المغات األجنبية، وفضاء مخصص تعميم ومكتبة لممطالعة وقاعة لالنترنت، وسائل سمعية بصرية و 
يعمل بيذا المركز العديد من اإلطارات في و لمعرض حيث يشرف عمى مجموعة من التظاىرات 

إعالم وتوجيو الشباب في كل الميادين  يا:منلو عدة نشاطات وميام نذكر و مختمف الميادين 
المتعمقة بالحياة اليومية، المجتمع الشغل والتعميم، التكوين والرياضة، ... الخ ولو دور كبير في 

والتكوينية وكذا المشاركة والتنشيط في  التحسيسية تنشيط المحاضرات واأليام اإلعالمية والدراسية
 ىكتار. 0.15ب  مساحة تقدر ىي تمثلو  ،مختمف المعارض المنتشرة عبر الوالية

  :حديقة التسمية -ج
وتعتبر الوحيدة الكائنة بمدينة قسنطينة وتقع بأقصى الجية الشمالية الشرقية لحي جبل 

حيث كان المفروض إنجاز ىذا المشروع كميا لكنو  ،الوحش، ولكنيا لألسف غير مستغمة بشكل جيد
من التييئة المقترحة وتشغل مساحة   % 5بنسبة إنجاز ال تتعدى م  1988مارس  21افتتح بتاريخ 

بمغت ىكتار أي بنسبة  9.29مساحة قدرىا ىذه المرافق مجمل وتمثل  ،ىكتار 07.78ب  تقدر
 .الزياديةإجمالي مساحة القطاع الحضري من   1.47نحو

 في:تتمثل  حيثوىي بالتأكيد ضرورية لمسكان  المرافق الشعائرية: -7
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 :المساجد - أ
           ( مساجد وىذا بطاقة استيعاب قدرت 07القطاع الحضري الزيادية عمى ) يتوفر  

دعم ىذا القطاع بمسجد  وكما ،ىكتار 0.9ب تقدر مساحتيا اإلجمالية مصمية و مصمي و  14900ب 
لم األشغال  عمما أنىكتار والكائن مقره بحي جبل الوحش  0.05 ڊ تقدر الذي يمثل مساحةالسالم 
ىكتار أي بنسبة  0.95 ڊعمى مساحة تقدر  المساجدىذه مجمل وتستحوذ  ،اآلنلحد  بوتنطمق 
  :(22رقم ) تاليالالجدول يؤكد ذلك و  .الحضري الزيادية من إجمالي مساحة القطاع ℅ 0.15

   الزيادية قطاععبر أحياء الشعائرية (: توزيع المرافق 22) جدول رقمال   
 عدد المصميات عدد المصمين (℅نسبة األشغال ) المساحة )ىكتار( عدد المساجد األحياء

 400 1900 100 0.11 02 س.س.يوسف

 500 2000 80 0.30 02 جبل الوحش

 1000 3000 100 0.22 01 الزيادية

 500 2900 100 0.12 01 سعدة خمخال

 700 2000 50 0.15 01 سركينة

 - - - - - الباردة

 3100 11800 - 0.95 07 المجموع
 م. 2014فيفري  ،المصدر: مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية قسنطينة

  ب. المقابر:
( األولى قديمة وتقع بالجية الجنوبية 02مقبرتين ) يحتوي القطاع الحضري الزيادية عمى 

لحي جبل الجية الشمالية الشرقية  ىأقصوالثانية تقع بتسمى مقبرة بن صابر الشرقية لحي سركينة 
وتستحوذ المرافق الشعائرية عمى مساحة  ،ىكتار 8.74 بـ إجمالي مساحة المقبرتينوتقدر الوحش 

 من إجمالي مساحة القطاع الحضري ℅ 1.53 بتقدر أي بنسبة  ،ىكتار 9.69 تقدر بحوالي
 .توضح التوزيع المجالي لمختمف المرافق القائمة عبر أحياء القطاع( 07والخريطة رقم ) .الزيادية
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II-  الوظيفية المرافقتوزيع : 
معرفة جممة  من بين أىدافومقطاع الحضري الزيادية والذي كان لحسب المسح الميداني 

ومن ىذا المنطمق  ،االنعكاسات المترتبة عن النمو الحضري نتيجة الحركية اإلقتصادية بالقطاع
 :كاألتيالقطاع  عبر ىذاسنتطرق أوال إلى الوضع التجاري 

 األسواق التجارية العامة:  -1
ىذا األخير  ،محل 48 ڊقدر ييضم القطاع الحضري الزيادية سوق مغطى وبعدد محالت 

 أما السوق المغطى الثاني فيو ،مع العمم أن أغمب محالتو مغمقةالزيادية حي عمى مستوى  مقام
سركينة عمما أن األشغال بو قد تم الحي السكني كما يوجد سوق مغطى ب جبل الوحشحي ب مقام

             وتقدر إجمالي مساحة ىذه األسواق وىو مغمق ألسباب غير معمومة ليا عن أخرىاااستكم
 من المساحة اإلجمالية لمقطاع ℅ 0.08 بتقدر بنسبة  ىكتار أي 0.5037 بالمغطاة 

 :لمحالت التجاريةا -2
في الطابق األرضي معظميا بحيث تقع  اتجاري محال 825الحضري الزيادية القطاع يضم 

 ،القطاع أحياء موزعة بشكل غير متوازن عبروىي  51رقم الوالئيالطريق  الفردية وبمحاذاة لمبنايات
 من المجموع الكمي لمحالت القطاع ℅ 39.76بنسبة  (1)فئة التجارة الصافيةسيطرة  نالحظحيث 
الحرفية  التجارة فئةل فكانتأما المرتبة األخيرة  ،℅ 33.82 ڊت مفمث  (2)الخدماتيةفئة التجارة  أما

من  (4) الفرد نصيبوقد مثل من إجمالي المحالت التجارية بالقطاع  ℅ 26.42 ڊ (3)والمينية
                                                           

، خضر التي تقدم سمعة منتجة أو مصنعة بشكل مباشر مثل: مواد غذائية عامةوتضم األنواع التجارية  (: التجارة الصافية:1)
 وفواكو، أواني منزلية، أحدية ومالبس...الخ.

 ىاتف عمومي ...الخ ،مطعم ،حمام ،صيدلية ،(: التجارة الخدماتية: وتضم كل نوع يقدم خدمة لمفرد مثل: طبيب2)

الخياطة  ،وع من التجارة يعتمد عمى الحرفة سواء كانت إنتاج أو صيانة مثل: النجارة(: التجارة الحرفية والمينية: وتتمثل في أي ن3)
 تصميح السيارات ... الخ.و 

 = إجمالي عدد السكان/عدد المحالت التجارية المتواجدة  كالتالي: نصيب الفرد نصيب الفردحساب (: تم 4)

 نسمة/ محل تجاري. 57 ≈ 56.53= 825/  46636ومنو: نصيب الفرد بالقطاع = 
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 محل نسمة/ 57 ڊأحياء القطاع الحضري الزيادية كافة التجارية القائمة عبر محالت ال إجمالي
وكما أن ىذه المحالت تتوزع بطريقة عشوائية وغير منتظمة وىذا يعود إلى عدم وجود مخطط 

 :(23رقم )األتي الجدول ما يؤكده وىذا ومحكم تجاري منظم 

 سب نوعيا بالقطاع الحضري الزيادية ح(: توزيع المحالت التجارية 23جدول رقم )ال

 م. 2014تحقيق ميداني أفريل  م + 2014لوالية قسنطينة فيفري  -الرمال -يةالمصدر: الغرفة التجار  

 التجارة الصافية
 العدد التجارة الخدماتية العدد التجارة الحرفية والمينية

 العدد مواد غير غذائية العدد غذائيةمواد 

محطة غسل                             02 مخزن مشروبات 145 عامة غذائيةمواد 
 67 ىاتف عمومي 22 وتشحيم السيارات

 04 أكشاك متعددة الخدمات 82 ميكانيك السيارات 06 أحدية ومالبس 30 حمويات ومرطبات
 12 وكالة عقارية 18 نجارة عامة 02 بيع المجوىرات 15 لحوم

بٍع األقراص                     21 خضر وفواكو

 المضغوطت واألشرطت
 07 وسيط قضائي 28 لحام 05

 20 قاعة انترنت 13 إصالح مكيفات التبريد 17 مواد حديدية عامة 12 مخبزة
 08 مدرسة تعميم السياقة 07 خزفي 02 بيع النظارات 01 بيع الزالبية

 23 حالق 01 تصميح مكيفات التجييزات 08 بيع النظارات الطبية - -
 09 مصور فوتوغرافي 02 تصميح السيارات 09 بيع اليواتف النقالة - -
 08 مطعم 12 إسكافي 02 بيع مواد التغميف - -
 24 مقيى 01 إصالح اليواتف النقالة 05 بيع األواني المنزلية - -
 24 مأكوالت خفيفة 04 خياط 14 األثاث المنزلي - -
 08 محامي 09 طرز تقميدي 16 عتاد اإلعالم اآللي - -
 15 مكتبة ووراقة 07 اإللكترونيةتصميح األجيزة  08 األجيزة اإللكترونية - -
 06 عام طبيب 04 مرآة وزجاج 08 تجييزات السيارات - -

تغميف مقاعد السيارات                                          - - - -
 07 طبيب مختص 03 واألرائك

تصميح أجيزة اإلعالم                    - - - -
 06 صيدلية 05 اآللي

 08 موثق - - - - - -
 13 حالقة - - - - - -
 07 دوش - - - - - -
 03 كراء السيارات - - - - - -

 279 المجموع 218 المجموع 104 المجموع 224 المجموع
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 توزيع خدمات الشبكات التقنية والمنشآت الحضرية بالقطاع: -رابعا

I- :نسبة التغطية بالشبكات التقنية  

المياه الصالحة  ،غاز المدينة ،دراسة تجييز المسكن وعالقتو بالشبكات التقنية )الكيرباءتعد 
 تمبية مستوى عن كبير بشكل تعبرالتي من أىم الخدمات الضرورية  الصرف الصحي( ،لمشرب

تعتبر من أىم المؤشرات التي نستطيع من خالليا كما  ،خدمات ىذه الشبكات من السكان متطمبات
سنقوم بعرض الواقع الحالي ليذه الخدمات وقياس حجم العجز بيا عميو و  ،الخدماتنوعية ىذه  تقييم

كما  .م 2008وكانت نتائج التعداد العام لمسكان والسكن لسنة  الحضري الزيادية عبر أحياء القطاع
 :(24رقم ) األتي الجدول يوضح

 الكيرباء: -1

عد من المؤشرات ذات األىمية ي حيث ،يتصدر قطاع الكيرباء قطاعات الشبكات التقنية
نجد  وعميو ،ن شبكة الكيرباء ذات تخطيط مسبقإوبما أن القطاع مخطط فاالقتصادية واالجتماعية 

وىي مقاربة لمنسبة الوالئية المقدرة  ℅ 94.99 ڊسجمت مستوى القطاع قد ،عمى  ءالتغطية بالكيربا
تكون بنسب كبيرة ومتفاوتة بين أحياء بينما  ،℅ 94.50 البالغت وحووالنسبة الوطنية  ℅ 97.90 ڊ

% وىي نسبة جيدة مقارنة  99.91ب  سركينةمسجمة بحي  أعاله كانتإذ  الحضري الزيادية القطاع
حديث النشأة بينما أصغر نسبة  سركينةحي  كونبىذا يفسر و %  93.64ب بنسبة القطاع المقدرة 

بيا ما  نسب التغطيةقد سجمت فأما باقي األحياء  % 80.00 بفقد سجمت عمى مستوى حي الباردة 
مقام عمى بالكيرباء من محول الزيادية ويتم تزويد القطاع الحضري ، % (99.83-86.94بين )
محول منيا  27 يغذي طكيمو فول 10000 بوالمقدر خط متوسط التوتر بسطح المنصورة  مستوى
أما و  بمختمف الموافق الخدمية العامة وغيرىاخاصة  (1)محوالت 10محول خاصة بالمساكن و 17

 عن الخطوط الكيربائية يوجد:
                                                           

 م.  2013 ،ديسمبر ،(: الشركة الوطنية لمكيرباء والغاز لوالية قسنطينة1)
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بحي جبل الوحش، الزيادية،  يمركيمو فولط  220-60بين خط كيربائي جوي عالي التوتر 
 كيمو فولط. 10باإلضافة لخطوط أرضية متوسطة التوتر وىذا وساقية سيدي يوسف، سركينة 

  غاز المدينة: -2
 في ىذا القطاعالغاز  غطية بشبكةوصمت نسبة التوعميو  جدا لحياة السكانضرورية وتعتبر 

المسجمة عمى مستوى إذا ما قورنت بنسبة التغطية  جيدةنسبة والتي تعتبر  % 84.97 إلى تقريبا
نحو  البالغةالوطنية  بالنسبة إذا ما قورنتجدا جيدة بينما تعتبر  ،℅ 82.10 ڊالتي قدرت و الوالية 
حي ل فنجد المرتبة األولى عادت أما توزيع نسب التغطية عبر األحياء السكنية لمقطاع ،℅ 45.80

وليذا لكون الحي يعتبر النواة األولى  % 100ب بتغطية كمية بشبكة الغاز  وذلكسعدة خمخال 
حي الباردة نصيب أما المرتبة األخيرة فكانت من  ،م 1973لبداية التوسع في ىذا االتجاه منذ 

مراحمو األولى من  يشيد% ىذه األخيرة تتوافق مع طبيعة الحي الذي  13.50نحو بمغت بنسبة 
ساقية حي و  ،ةسركين ،ةالزيادي ،أما في المراتب الموالية فنجد حي جبل الوحش ،النمو الحضري

  .%(92.18-83.38) ما بين تتراوحتغطية سيدي يوسف بنسب 

بحي  تبتافرنسركينة والثانية  بحي قامةبواسطة محطة رئيسية لمغاز مالشبكة بيذه  حيث يتم التزويد
 :وتختمف أقطار ىذه الشبكة كاألتي جبل الوحش

قناة ثالثية يبمغ و  ،ممم125-100قناة ثانوية يبمغ قطرىا و  ،ممم 200 -150قناة رئيسية يبمغ قطرىا 
 .مباشرة المساكن زودلتي تاممم و  90-20قطرىا 

 المياه الصالحة لمشرب: -3
يعد توفر الماء الصالح لالستيالك البشري أمرا ضروريا بالنسبة الستمرار الحياة الحضرية 

 التزويد بالمياه الصالحة لمشرب عممية ساعد االنحدار بشكل كبير في تسييل ولقدفي المدينة، 
 % 84.89 نحونسبة التزويد بالماء الصالح لمشرب بالقطاع بمغت  حيث الحضري الزيادية بالقطاع

النسبة كذا و  ℅ 90.50 ڊالوالئية المقدرة  إذا ما قورنت بالنسبةتعد منخفضة نسبيا ىذه األخيرة 
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عبر األحياء أما أكبر نسبة من التزويد بالماء الصالح لمشرب  ،℅ 80.80نحوالوطنية البالغة 
حي ساقية نسب التغطية الخاصة بكل من % أما  100ب فكانت لحي سعدة خمخال بتغطية كاممة 

غير أن  ،% (91.50-84.43)بين ما  فتراوحتسركينة وجبل الوحش  ،الزيادية،سيدي يوسف 
 سكان ىذا الحي% يعود سبب ذلك لكون معظم  1.69ب المراتب األخيرة كانت لحي الباردة 

يتم تزويد القطاع انطالقا من المياه الجوفية وعميو  ،اآلبارعن طريق حفر  يستفيدون من المياه
م عن طريق قناة رئيسية مصنوعة  1978سنة لمنبع زاوي الطبيعي لبمدية حامة بوزيان وىذا منذ 

 ثا ل/ 530 بحوالًكمم وبمعدل ضخ قدر  7.80حوالي ممم، ويبمغ طوليا  600وبقطر  الفوالذمن 

 من محطة الضخ بوطمينة. انطالقا

عن دعم الرصيد المائي لمدينة  الرسمي ىو اإلعالنم  2008 نوفمبر 05ويعد تاريخ 
بصفة خاصة من المخزون المائي لسد بني ىارون ليتم التزويد الفعمي  القطاعقسنطينة عامة وأحياء 

( بقناة Camp Frayوىذا انطالقا من خزان عين الباي نحو خزان المفيف ) م 2013جويمية  31في
ل/ ثا، أما تموين القطاع فيكون عن طريق خزان بسعة  200ممم وبمعدل ضخ بمغ  500قدرىا 
 بحي جبل الوحش. 3م 4000لتسمية، خزانين متالصقين بسعة مقام بالقرب من حظيرة ا3م 2000

 الصرف الصحي:  -4

تستعمل لصرف التي نو عممية تطيير عن طريق القنوات أيعرف الصرف الصحي عمى 
وتمتد شبكة الصرف الصحي عبر أحياء القطاع  ،مياه األمطار والمياه القذرة )منزلية أو صناعية(

وىي نسبة منخفضة نسبيا مقارنة بالنسبة %  88.92ب سجمت تغطية سبة نبالزيادية الحضري 
بينما ىي  ،% 77.50 بسجمت التي الوطنية  النسبةب جيدة مقارنةو  ℅ 92.80 ڊالوالئية المقدرة 
         تغطية بنسبة  ىالمرتبة األولعدة خمخال حي س إذ يحتلالسكنية لمقطاع األحياء  عبر ةبنسب متفاوت

نسب التغطية الخاصة بكل من أما  ℅ 99.43ب سركينة بنسبة تغطية قدرت ليميو حي %  100
   ℅( 92.61-86.64)بين ما  فتراوحتسركينة وجبل الوحش  ،الزيادية،حي ساقية سيدي يوسف 

 التي ال زالت تعرف تسربات في نقاط مختمفة ℅ 26.20ب أما المرتبة األخيرة فكانت لحي الباردة 
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  .بشكل واسع بالحي نتيجة تواصل أشغال البناء 

 م. 2008(: توزيع مساكن القطاع حسب درجة التغطية الموجودة بيا حسب تعداد 24جدول رقم )ال

 األحياء
 غاز المدينة الكيرباء

المياه الصالحة 
 المجموع الصرف الصحي لمشرب

 العدد
النسبة  
)%( 

 العدد
النسبة  
)%( 

 العدد
النسبة  
)%( 

 العدد
النسبة  
)%( 

 العدد
النسبة  
)%( 

 100 2607 88.88 2317 84.43 2201 83.38 2174 96.57 2518 س.س. يوسف

 100 2518 92.61 2332 91.50 2304 92.18 2321 98.61 2483 جبل الوحش
 100 1983 86.64 1718 86.13 1708 86.03 1706 86.94 1724 الزيادية
 100 1053 99.43 1047 87.46 921 85.28 898 99.91 1052 سركينة
 100 355 26.20 93 1.69 06 13.52 48 80.00 284 الباردة

 100 593 100 593 100 593 100 593 99.83 592 سعدة خمخال
 100 9109 88.92 8100 84.89 7733 84.97 7740 94.99 8653 القطاع
  .(ONS) م 2008التعداد العام لمسكان والسكن لسنة المصدر: 

II- الحضرية: المنشآت 

تعتبر المنشآت الحضرية من أىم المؤشرات التي نستطيع من خالليا تشخيص واقع شبكة 
لذلك فشبكة  ،التي تحقق االتصالية والربط بين مختمف مكوناتيا الحضريةداخل أي مدينة و الطرق 
يتميز بتوزيع  ىذا األخير ،داخل المجال الحضري لقطاع الزيادية والحركة تضمن الديناميكيةالطرق 
  .ةالغربي يةتركز في الجية الشمالية والجنوبتحيث  لشبكة الطرقمتباين 

 تصنيفيا ومواصفتيا: -1

مجال القطاع عمى أساس كثافة حركة المرور وما تحققو من داخل تم تصنيف الطرق في 
شبكة من الطرق تختمف عمى  الزياديةقطاع  عميو يتوفرو  ،المجال الحضرياتصالية داخل وخارج 

 الكن رغم ذلك فإنيا تؤدي دور و واالمتداد والمساحة التي تشغميا  ،فيما بينيا من حيث األىمية
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الزيادية م تصنيف الطرق في القطاع الحضري تو  .يتمثل في تسييل حركة المرور اواحد اوظيفي
 المرور وما تحققو من اتصالية داخل وخارج المجال الحضري وتتمثل في:عمى أساس كثافة حركة 

 الطريق الرئيسي:  -أ
من  الحد الفاصل لمقطاع الحضري الزياديةيعتبر  حيث (51)الطريق الوالئي رقم  ويتمثل في

عن القطاع الحضري سيدي مبروك مرورا بحي ساقية سيدي يوسف وحي  الجية الجنوبية الغربية
ودوره ميم ورئيسي في  ،فاصال حي الزيادية عن حي جبل الوحش القطاعثم يخترق  ،خمخال ةسعد

والقطاعات  من جية الحضري الزيادية حياء القطاعبين أتسييل حركة المرور وتحقيق االتصالية 
  .من جية أخرى األخرى )باب القنطرة وسيدي مبروك(الحضرية 

وىذا عمى م  15جبل الوحش ويبمغ أقصى عرض لو حي إلى ويمتاز برواقين إلى أن يصل 
وىو مرصف م  7.5إلى عرضو جبل الوحش فيصل بحي حي ساقية سيدي يوسف ويضيق مستوى 

             (1)خصوصا في أوقات الذروة ايشيد اكتظاظىذا الطريق من حي الزيادية من الجيتين بالقرب 
 .اإلنارة العمومية وحالتو العامة جيدة ويحتوي عمى

 :الطرق األولية -ب
وتتميز بكثافة حركية  األحياء السكنية لمقطاع الحضري الزياديةتربط بين مختمف ىي و 

 وحالتيا العامة من متوسطة إلى جيدة. (م 8-5.5)بين متوسطة ويتراوح عرض ىذه الطرق 
 الطرق الثانوية:  -ج

حيث كثافة الزيادية ىي الطرق التي تربط بين التجمعات السكنية داخل القطاع الحضري 
حيث تخدم أحياء القطاع وتتفرع عن الطريق الرئيسي  ،بسابقتيا مقارنةحركة المرور بيا قميمة 

م( في كل من حي الزيادية والطريق الفاصل بين حي سعدة خمخال  8-6يتراوح عرضيا ما بين)و 
طرق بعض بسبب عممية الصيانة التي تعرفيا متوسطة وىي في حالة  ،وساقية سيدي يوسف

 .في اآلونة األخيرةالزيادية القطاع الحضري 

                                                           

 م. 2014ميداني في أفريل التحقيق ال عمى نتائج ابناء (:1)
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  الطرق الثالثية: -د
 اإليصال إلىمن حيث أي وظيفة سكنية  ،ىي الطرق التي تؤدي وظيفة محمية داخمية لمحي

فيي منعدمة حي الباردة بما عدا  الزياديةكما أنيا تغطي كامل مجال قطاع  ،المجموعات السكنية
ن وجدتو  ،بو تشكل مما  إلى أوحال وبرك عند سقوط األمطار الغزيرة فصل الشتاء تتحول في ا 

( ilots les) وتتفرع عن الوحدات السكنية ،واستخدام مختمف وسائل التنقلالسكان  أمام تنقل اعائق
م( وىي في 5-3) بينوىي طرق ذات حيوية ضعيفة وذات اتجاه واحد لمحركة ويتراوح عرضيا 

 .خصوصا في بعض أجزاء التحصيصات السكنيةحالة من جيدة إلى رديئة 
 الممرات والدروب: -ھ

وىي كثيفة في الجية الشرقية وحالتيا سيئة جدا وتتميز بالضيق  قطاعالعبر أحياء منتشرة 
وتداخميا وكثرة التعرجات بيا فقد اتخذىا السكان لتسييل الوصول إلى بعض المناطق وتتواجد ىذه 

 .م( 3.5-1)بين سركينة وحي الباردة ويتراوح عرضيا حي الطرقات بمنطقة السكن القصديري و 
 مفترق الطرق الزيادية: -و

مفترق طرق واحد يقع بجانب حي سعدة  خمخال ولو أىمية في تنظيم الزيادية  يوجد بقطاع
ويشيد اختناقا كبيرا في  ،القنطرة وصوال إلى وسط المدينة حركة المرور وربط مجال الدراسة بقطاع

  مجسر العمالق لمممتقى.لالمقطع التابع  المتعمقة بانجاز شغالاألمع وصول خاصة فترات الذروة 

  (:الباحاتالساحات العامة ) -ز
قطاع الأمرا ضروريا لتوقف السيارات خاصة ب احات العامةبالفي وسط حضري يعد توفير 

الذي يعرف كثافة سكانية مرتفعة وترتكز بو بعض النشاطات التي تعتبر بمثابة الزيادية الحضري 
التوقف  ،لركن السيارات )التوقف الفوضوي باحاتعوامل جذب ويعاني القطاع من مشكل نقص ال

بحي جبل  األحياء مثالتوقف عمى حواف الطرق واألرصفة( ماعدا ببعض ، في األماكن الممنوعة
مستودعات يتم إيداع السيارات ك ييأةموىي الوحش وحي سعدة خمخال الذي يحتوي البعض منيا 

 متطمبات السكان. كفايتيا لسد موعدبيا وىذا نظرا لقمة الباحات وصغر مساحتيا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثاني جالنموذ  

 القطاع الحضري القنطرة
 

 
 عبر القطاعواتجاهاته مراحل النمو الحضري -أوال

 النمو الحضري بين المؤهالت البشرية والمجال السكني-ثانيا

بالقطاع التوزيع المجالي لممرافق الخدمية العامة والوظيفية-ثالثا  

توزيع خدمات الشبكات التقنية والمنشآت الحضرية بالقطاع -ارابع  

خالصةال-  
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 ةالنموذج الثاني: القطاع الحضري القنطر 

 مراحل النمو الحضري واتجاىاتو عبر القطاع: -أوال

 امتد العمرانالحضرية في المدينة من أساسيا حيث  ةبعد انتياء الحممة الفرنسية اىتزت الحيا
عن حدود النواة القديمة وبدأ التوسع عمى حساب األراضي الزراعية وىذا نتيجة الزدياد عدد السكان 

عمى التوسع باتجاه القطاع الحضري وبالتالي عمدت السمطات الفرنسية  ،نخاصة منيم األوروبييو 
الذي ينص عمى و م  1944جوان  09بأكممو قديم حيث أنو وبصدور أمر  ىذا األخير يعد ،القنطرة

تقسيم الصخرة إلى جزئين جزء خاص بالمعمرين في الجية العموية وجزء خاص باألىالي في الجية 
يبحثون عن مساحات لمنمو خارج أسوار  نفرنسييالم بدأ  1870سنة السفمية، غير أنو ومع بداية 

 الصخرة في اتجاىين:

 أما االتجاه الثاني فكان جون( نحو الجية الغربية )الكدية، سانحيث كان االتجاه األول  
السكة الحديدية وىو موجو بظيوره ىذا األخير كان مرتبط  ،الجية الشرقية )باب القنطرة(نحو 

 الحضري مقطاعل، كما أن دراسة واقع ومراحل النمو الحضري (1)لمطبقة األوروبية المتوسطة
القنطرة ينبغي الرجوع لكيفية توسعو والذي ظيرت بو مجموعة من التوسعات الفوضوية، ومن خالل 

 ( نميز أربعة مراحل وىي كاألتي:08الخريطة رقم )

I-  ( م1935بداية توجيو النمو الحضري نحو القنطرة )قبل: 
ستكمال ما ميز ىذه المرحمة ىو أن النمو الحضري قد سار لصالح الفرنسيين حيث تم ا

العسكرية واألراضي سيمة التعمير  مرافقالعمران األوروبي وذلك بإشغال المواضع اإلستراتيجية بال
( Faubourg Lamy: باب القنطرة واألمير عبد القادر )كل من حياإلدارية حيث ظيرت  بالمرافق

                                                           

:(1)  j.Marle et f .Biron, Histoire de Constantine par Ernest mercier interpréte -Traducteur Assermenté 

Chevalier de la legion D’honneur officier de l’instruction publique ancien maire de Constantine 

conseilier générale et municiple president de la sociétè Archéologique, Constantine, Imprieurs- 

Editeurs 51, Rue Damrémont, 51 année 1903, P56. 
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األرستقراطية وقد تميزت ىذه األحياء بالنمط األوروبي الجديد وىو نمط الفيالت الخاص بالطبقة 
 .لممعمرين حيث تتوزع في أشكال شطرنجية تفصميا شوارع واسعة مع وجود المساحات الخضراء

بتغيير األصول القانونية كما تم الحصول عمى العقارات الالزمة إلقامة ىذه المساكن 
م، ثم إنجاز جسر سيدي راشد وسيدي  1957باإلضافة إلى ترميم جسر القنطرة سنة  (1)لألراضي

بين شرق وزيادة االتصالية م والتي ليما األثر والدور الكبير في تنشيط الحركة  1912سيد سنة م
 المدينة القديمة والجية الشمالية الشرقية لممدينة.

II- ( م:1966-1935اكتمال العمران األوروبي وبداية النمو الفوضوي ) 
حي محمد لوصيف                       خالل ىذه المرحمة اكتممت األحياء التي أنشأىا المستعمر وىي

(Gaillard  (Cité( وحي بوشامةChemin des Dames عمى شكل عمارات جماعية موجية )
وكان دورىا كمركز إداري وتجاري نظرا  لمطبقة البسيطة من المعمرين والموظفين الجزائريين،

المستعمرين باإلضافة إلى  التي سمحت باستقطاب أعدادا ىائمة منو  المرافق القائمة بيا لمستوى
ظيور المساكن الفوضوية في الجية العموية لحي األمير عبد القادر نتيجة النمو العشوائي الناتج 

   الذي يرجع سببو لعاممين أساسيين ىما: عن الثورة والنزوح الريفي

م الذي ينص عمى نزع أراضي العرش من  1926أوت  4صدور القانون العقاري في   
             األزمة االقتصادية التي تعرض ليا العالم سنةو  ،(2)ضعيا تحت تصرف الفرنسيينو و األىالي 
الممونين الفرنسيين في الجزائر إلى تقميل عدد الفالحين الجزائريين وبالتالي  أجبرتالتي  ،م 1929

باحثين  ،في التدفق نحو مدينة قسنطينة عامة والقطاع خاصة األريافكبيرة من سكان  ابدأت أعداد
وعميو بدأت تظير بوادر ىذه األخيرة  ةولفقر ىؤالء لجؤوا إلقامة األكواخ القصديري ،عن العمل فييا

 .في مقالع حي األمير عبد القادر
                                                           

مكتبة كمية عموم  -1-جامعة منتوري قسنطينة ،)غير منشورة( ماجستيرمذكرة  ،أزمة السكن بمدينة قسنطينة ،(: الصادق مزىود1)
 .15ص ،م 1986 سنة ،الجغرافيا والتييئة العمرانية ،األرض

 .20ص ، مصدر سابق،حمود نعيمة(: 2)
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م  1954م والحرب التحريرية سنة ( 1945-1939)ومع قيام الحرب العالمية الثانية سنة 
حيث أدى انشغال السمطات الفرنسية  ،المتان كانت ليما تأثيرات سمبية عمى المجال الحضري

 ،بالحرب إلى ظيور مجموعة من المساكن الفوضوية نتيجة لمنمو العشوائي الناتج عن النزوح الريفي
ت كما تسارعت وتيرة النمو الفوضوي لمبناءا ،األعمى وىذا ما نالحظو في حي األمير عبد القادر

عن طريق بيع قطع  اسواء االستقاللبعد الصمبة حيث انتشرت عمى األراضي التي كانت لممعمرين 
 .م 1964( الذي ظير سنة Halbedelأرضية لمجزائريين كما ىو الحال في حي بالد الرومية )

III- ( م:1980-1966استمرار النمو الفوضوي بالقطاع ) 

 ،ينة قسنطينة نتيجة خروج المعمرينالسكانية نحو مدتميزت ىذه المرحمة باستمرار التدفقات 
حيث أصبح القطاع غير قادر عمى استيعاب النمو مستقبال بسبب عدم توفر االحتياطات العقارية 

حيث أمام تصاعد ظاىرة الزيادة في عدد األكواخ القصديرية كما ىو الحال في أرض  ،لذلك
( الذي رافقتو زيادة سكانية ىامة Gounsونص)ڤ(، Lantini(، لونتيني)Tenoudjiطنوجي)

كأحياء: لمدينة قسنطينة مما سمحت بظيور أحياء جديدة في االتجاىين الشرقي والغربي بالمدينة 
 ...بوالصوف ،م 1962جويمية  05 ،الزيادية ،ساقية سيدي يوسف ،انڤمبص

IV- ( م:2004-1980القصديرية ) األكواخ التشبع وبداية إزالة 

كل من حي فج  المرحمة فقد عرفت استمرار توسع مجال األكواخ القصديرية فيأما ىذه 
 إزالةالشروع في المناطق المعرضة لإلنزالق كما تم في (، و Ferondoفراندو)كذا منطقة الريح و 

 م 2003ونص وطنوجي سنة ڤحي  بعض األحياء خاصة

تم التخمص من ظاىرة األكواخ القصديرية التي توضعت بالقطاع الحضري  لقد مالحظة:
سنة خالل القنطرة خالل المراحل السابقة التي كان أخرىا حي فج الريح وفراندو المذان تم إزالتيما 

بمنطقة فراندو بسبب تأخر والقائمة م مع اإلشارة لبقاء عدد قميل جدا من األكواخ القصديرية  2013
 .قانونية لبعض ممفات السكان عمى أن يفصل فييا قريبا جداالتسوية ال
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 المؤىالت البشرية والمجال السكني:النمو الحضري بين  -ثانيا
سنتناول في ىذا العنصر النمو الحضري بمعطيات الحضيرة السكانية والسكنية لمقطاع 
الحضري القنطرة لما ليا من أىمية بالغة في إعطاء صورة واضحة عن الواقع القائم، وليذا كان من 

كل المؤىالت السكانية والسكنية بكل متغيراتيا والتي تساىم إلى حد كبير في ل التطرقالبدييي 
ء نتائج أكثر دقة في معرفة العالقة القوية بين النمو السكاني وتوزيع السكان وتوزيع المرافق إعطا

 عبر مجال القطاع.الخدمية العامة والوظيفية 
I- :تقسيم القطاع الحضري القنطرة إلى أحياء سكنية 

 إلى قبل التطرق لدراسة الواقع القائم بالقطاع الحضري القنطرة كان من الضروري تقسيمو
ظيار الخصوصياأ وقد تم  .بيذا المجال الحضري تحياء سكنية وذلك لموصول إلى نتائج واقعية وا 

رقم األتي الجدول  ويؤكد ذلكسكنية أحياء  (06) ستةإلى تقسيم مجال القطاع الحضري القنطرة 
الوطني اعتمدنا في المقام األول عمى التقسيم الذي حدده الديوان حيث  ،(09( والخريطة رقم )25)

 أىميا: والمقاييس م والتقسيم اإلداري المعمول بو وبعض المعايير 2008لإلحصاء لسنة 

 .السكانبين  المتعارف عميياالتسمية  -
 أنماط المباني السكنية.  -كثافة المباني وتركز السكان -
 الحضريوتاريخ نشأة القطاع مراحل النمو  -محاور الطرق الكبرى -

م والمقدر عددىم  2003( تم تحويل كل سكانو سنة Tenoudjiعمما أن حي طنوجي )
أي  ،ىكتار 15.19 قدزٌبعائمة إلى المدينة الجديدة عمي منجمي، ويمثل مساحة  965 بحوالي

أماحي فج الريح فيشمل المناطق  القنطرة، إجمالي مساحة قطاعمن  ℅ 4.93 بنسبة بمغت نحو
(، Alexandra(، محجرة ألكسندرا)Lantiniالنتيني)( محجرة Gouns)ڨووصالتالية: فج الريح، 

حيث بمغ عدد العائالت التي كانت تقطن بو  ( وقد تم ترحيل جميع سكانوGraitiمحجرة قرايتي )
 .عائمة 2321حوالي 
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 إلى أحياء سكنية القنطرةتقسيم القطاع الحضري (: 25الجدول رقم )

الحضري القطاع 
 نطرةالق

 (%النسبة ) المساحة )ىكتار( السكني الحي اسم الحيرقم 
 17.85 54.98 باب القنطرة (01)
 48.36 148.97 فج الريح (02)
 07.07 21.77 األمير عبد القادر (03)
 09.35 28.80 بالد الرومية (04)
 08.13 25.06 بوشامة (05)
 04.31 13.29 محمد لوصيف (06)

 04.93 15.19 طنوجي -
 100 308.06 - - المجموع

 م. 2008عمى القطاعات اإلحصائية لمديوان الوطني لإلحصاء لسنة  باالعتمادالمصدر: إنجاز الطالب 
II- :المؤىالت البشرية 

تشخيصا ىي العالقة الوحيدة التي تعطي لنا بالمجال السكني دراسة السكان وعالقتيم  نإ
 بعد استعراض مراحل النمو الحضريعميو فو  ،ضاع السكانية والسكنية الحاليةدقيقا حول األو 

ليا  التيالمؤىالت البشرية  سنتطرق لدراسة سبق فيما القنطرة الحضري قطاعال ربواتجاىاتو ع
 .عمى المجال السكني ات مختمفةانعكاس

 مراحل النمو السكاني )كمؤشر لمنمو الحضري( في القطاع: -1

تنظيم الو  العمرانية النمو السكاني القاعدة األساسية لقيام وتوجيو مخططات التييئة يعتبر
من الضروري تحميل المميزات السكانية  لذا بات ،تيدف إلى خدمتيم ورفاىيتيم والتي ،يالمجال

أو مؤىال  قطاعالمجال تنظيم لمعرفة ما إذا كانت تشكل عائقا عمى  لمقطاع الحضري القنطرة وىذا
ىي المرجع  ( م2008-1998-1987) لسنوات المتتالية العامة نتائج التعدادات وعميو كانت ،لو

فكيف كان النمو  ،حتى يسيل عمينا متابعة ىذا النمو عبر الفترات الزمنية الرئيسي ليذه الدراسة
 .( يبين ذلك26رقم )األتي والجدول  السكاني لمقطاع وما ىي العوامل المتحكمة في ذلك يا ترى؟
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 ( م.2008-1998-1987(: النمو السكاني لمقطاع الحضري القنطرة خالل التعدادات )26جدول رقم )ال

 (.ONS) تعداداد انسكبن وانسكهانمصدز:           

 انحضسي انقىطسح نهقطبع ين انىمو انسكبوأ( 26زقم )انسبثق  مه خالل انجدوليتضح نىب 

 أسبسيتيه ٌمب: ثمسحهتيهمس 

 ( م:1998-1987) تراجع النمو السكاني -أ

قدر عدد سكان حيث  ،خالل ىذه المرحمة تراجعا ىاماعرف القطاع الحضري القنطرة 
عدد م فقد تراجع  1998أما خالل تعداد  نسمة 54951بحوالي م  1987 القطاع خالل تعداد

                                                           

 م( 1987عدد السكان في السنة السابقة ) -م( 1998في السنة الالحقة ) (: قيمة الزيادة )نسمة( = عدد السكان1)

 نسمة                                                7463 -=  54951 - 47488( م = 1998-1987: قيمة الزيادة لسنة )ومنو

 / عدد السكان   100×  الزيادة: نسبة الزيادة )نسمة( = قيمة (2)

 % 15.72=  47488/  100×  74631 -م = 1998الزيادة لسنة : نسبة ومنو

 ×   100معدل انىمو = (: 3)

{
 
 

 
 
(     )

 
(     )

 

⁄

}
 
 

 
 

 

}معدل النمو = ومنو:
(     )

 
 

 

(     )
} ×100  

 م( 1998عدد السكان في السنة الالحقة ) :      حيث تمثل:
P1              : ( 1987عدد السكان في السنة السابقة    )م 
N               : عدد السنوات الفاصمة 

}( م = 1998-1987) بين كمثال: معدل النمو السنوي لمسكان
(           )

  
 

 

(           )
} ×100  =- 1.32  

 (2))%( نسبة الزيادة (1)قيمة الزيادة )نسمة( عدد السكان)نسمة( التعدادات 
 (3)%()معدل النمو 

 المدينة القطاع
1987 54951 - - - - 
1998 47488 - 7463 15.72 - 1.32 0.53 
2008 30806 - 16682 54.15 - 4.26 - 0.76 
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نسمة  7463 -وىذا التراجع في عدد السكان سجل بقيمة بمغت نحونسمة،  47488 إلىالسكان 
 ىذا األخير يعتبر ،℅ 1.32 - ڊالبة بالقيمة الس سجلوبمعدل نمو %  15.72ب  أي بنسبة قدرت

 ،% 0.53مقارنة بمعدل النمو السكاني المسجل عمى مستوى مدينة قسنطينة والبالغ نحو  امنخفض
خالل نفس الفترة المسجل بالمقابل يعتبر منخفضا جدا إذا ما تم مقارنتو بمعدل النمو الوطني و 

وتزايد في  وافدة لم يشيد ىجرة القنطرة قطاع ويدل ىذا التراجع عمى أن ،% 2.76 بحوالي والمقدر
 القطاع عدد سكانغير صحيح بل تضاعف  طبعا وىذا ،ال يوجد تعمير أخر بمعنىعدد السكان 

محصمة لمظروف التي مر بيا القطاع خالل الفترات ىذا التزايد عدد السكان ك وعميو يمكن اعتبار
 الزمنية السابقة ولعل أىميا األسباب التالية:  

وذلك  وطنيةال السياسة في إطار ما نصت عميووىذا فرص عمل  بتوفيراستقطاب السكان 
كمركب الجرارات بالمدينة في إنجاز مناطق صناعية  سياسة جديدة تمثمت بتبنيم  1982منذ سنة 

الموجودة  المتاحة عمى مستوى المحاجر عملالفرص  باإلضافة إلى بعين اسمارة وواد حميميم
ىذا  ،وغيرىا (Gouns) ونصڤأنذاك مثل محجرة  بو مستغمةالتي كانت ( و les carriers) بالقطاع

وأمام الظروف  المدينةالمناطق المجاورة وكذا سكان األرياف عمى دخول  شجع سكان ما
  .لمسكن القصديرية مناطق األكواخ ارو إختالمتعمير  ةليم وقمة األراضي الصالح االجتماعية السيئة

حيث يتراوح عدد األفراد داخل الكوخ الواحد األكواخ القصديرية ستمرار ظيور أدى ال كل ىذا
يضم عددا كبيرا  ذو طابع شعبياألمير عبد القادر  فحي باإلضافة لكل ىذا (1)د( أفرا9–4ما بين )

ظاىرة النزوح  استمرارناىيك عمى  ،لمسكانالعادية الزيادة الطبيعية ىذا فضال عن  ،من السكان
الصعبة األمنية  تحت تأثير الظروفىجرة وافدة وىذا  شيد قطاع القنطرة من جرائياالتي و الريفي 

 عن ذافما .خاصةبصفة مدينة قسنطينة عامة والقطاع الحضري القنطرة الجزائر و التي مرت بيا 
 .الفترة الثانية يا ترى؟

                                                           

مذكرة تخرج ميندس  -قسنطينة -حمود نعيمة، دباش ربيعة، حمودة سميرة، إشكالية التنظيم المجالي لحي األمير عبد القادر(: 1)
 .33ص ،م 2000 سنة ،الجغرافيا والتييئة العمرانية ،كمية عموم األرض ،مكتبة -1-جامعة منتوري قسنطينة ،دولة
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 ( م:2008-1998النمو السكاني في تراجع مستمر ) -ب

حيث بمغ عدد السكان خالل التعداد  ،باستمرار التراجع في عدد السكانتميزت ىذه المرحمة 
م فقدر             2008أما في التعداد األخير لسنة  ،نسمة 47488 ڊم  1998العام لمسكان والسكن لسنة 

وىذا  ،℅ 54.15نسمة أي بنسبة  16682 - ڊالتراجع ىذا نسمة حيث سجمت قيمة  30806 ڊ
وكذا  ℅ 1.32 -المرحمة السابقة بمعدل وىو أقل بكثير مقارنة  ℅ 4.26 -بمعدل نمو بمغ نحو 

جدا بالنظر  امنخفضبينما يعتبر  ℅ 0.76 -ڊمعدل نمو المدينة المسجل ىو كذلك بالقيمة السالبة 
  :ب االستمرار في التراجعىذا ويفسر ، ℅ 1.60نحو فترة ذاتيا والذي بمغ لم لممعدل الوطني

وما ( P.R.P.M.M.Cقسنطينة المتروبولية ) وتجديد حاضرة مدينةعصرنة الدائم لمخطط ال
زالةمن  تضمنو ال القنطرة  بقطاعالقائمة  ةاليشة بما فييا األكواخ القصديريبعض األحياء  ىدم وا 

لممجال الحضري وىذا في إطار سياسة إعادة اإلسكان والتحسين الحضري  ،سيما منيا فج الريح
إلى المدينة السكنية  األحياء ىذهأغمب سكان حيث تم ترحيل  ،والقطاع العام لمدينة قسنطينة

مشاريع وبرامج سكنية طموحة ومرافق لمترفيو ل تترك المجاللالجديدة عمي منجمي وماسينيسا 
زيادة درجة وعي و لمسكان  واالقتصادية واالجتماعية الصحيةتحسن الظروف باإلضافة لو  والتسمية

  .اإلرادي النسلسياسة تنظيم المجتمع و 

مع ما عرفتو  وتزامنالقنطرة ل في معدل نمو سكان قطاع التراجع كما يمكن تفسير ىذا
المدن وخاصة عمى مستوى  ي بصفة عامةنمو السكانالمعدالت ممحوظ في  الجزائر من تراجع

نفاذ االحتياطات كل ىذا في ظل و  ،وبداية ظيور المشاريع السكنية الكبرى منيا مدينة قسنطينة
ىذا كان  .طرافاألمما أدى بالسكان لمخروج نحو القنطرة  بقطاع الخدماتيالعقارية وسيطرة الطابع 

ات شاسعة عمى مستوى مساحبراقية جديدة بيا تحصيصات واسعة سكنية أحياء  السبب في إنشاء
 وكذا حي ل الوحشجب السكني حيالالقطاع الحضري الزيادية الستقبال ىذا الفائض السكاني مثل 

 (.08)ويؤكد ذلك الشكل األتي رقم  الباردة.
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 :القنطرة توزيع الكثافة السكانية عبر أحياء القطاع الحضري -2

عبر أحياء القطاع لمكثافة السكانية لتوزيع لقد تم الحصول عمى أربع نطاقات متمايزة   
الحضري                لمقطاع ( حيث تقدر الكثافة السكانية 10كما توضحو الخريطة رقم )الحضري القنطرة 

المسجمة عمى مستوى مرتفعة مقارنة بالكثافة السكانية  ىذه األخيرة تعتبرنسمة/ ىكتار  100 ڊ
 نسمة/ ىكتار.   71 ڊوالمقدرة مدينة قسنطينة 

 ىكتار:  ( نسمة/257-256نطاق الكثافة السكانية العالية ) -أ

حي األمير عبد القادر                                     كذا و  ،نسمة/ىكتار 256 ڊالرومية حي بالد كل من ويمثمو 
ارتفاع الكثافة السكانية بيما إلى صغر مساحة الحيين وسيطرة  ويرجع سبب ،نسمة/ ىكتار 257 ڊ

وىذا بسيادة نمط السكن الفوضوي الصمب بحي بالد  ،الوظيفة السكنية عمى المساحة اإلجمالية ليما
وعميو فكثافتيما مرتفعة  ،األمير عبد القادربحي الرومية وامتزاجيا بين نمط الفيال والنمط الجماعي 

      البالغة نحو نسمة/ىكتار وكثافة المدينة 100 بوالمقدرة مقطاع ل لمكثافة السكانيةجدا بالنسبة 
 نسمة/ ىكتار. 71
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 ( نسمة / ىكتار:174-172نطاق الكثافة السكانية المتوسطة ) -ب
نسمة/ ىكتار كما يفسر ىذا بسيادة نمط  174 ڊوىو نطاق يضم كل من حي محمد لوصيف 

نسمة/ ىكتار وىذا المعدل راجع  172 ڊالسكانية أما حي بوشامة فقدرت كثافتو  ،الجماعيالسكن 
الجماعي والفردي بو وىي كثافة  نمط السكنلوجود مساحات كبيرة مشجرة بحي كاستور وسيطرة 

نسمة/ ىكتار وكثافة المدينة البالغة  100 بالحضري القنطرة والمقدرة مرتفعة مقارنة بكثافة القطاع 
 . نسمة/ ىكتار 71نحو 

 ( نسمة/ ىكتار:73لضعيفة )نطاق الكثافة السكانية ا -ج

ويفسر ذلك بكون الحي نسمة/ ىكتار  73 ڊحي باب القنطرة بكثافة سكانية تقدر  ويضم
من جية وتوفره ىذا يشكل النواة األولى لبداية النمو الحضري في ىذا االتجاه منذ الحقبة االستعمارية 

وىي  ،مساحة معتبرة من جية أخرى عمى العديد من المرافق اإلدارية والتجارية الخدماتية التي تغطي
 السابقة.السكنية باألحياء بكثافة كثافة سكانية ضعيفة مقارنة 

 ( نسمة/ ىكتار:48نطاق الكثافة السكانية الضعيفة جدا ) -د

االنخفاض إلى ىذا نسمة/ ىكتار والذي يعود سبب  48 ڊويضم حي فج الريح بكثافة تقدر 
 منطقةالفوضوي الصمب بالسكن القصديرية بالحي فضال عن تواجد نمط  كواخاألسكن سيادة 

سكانية ضعيفة جدا مقارنة الكثافة ىذه المسكن، وتعتبر  11ال يتجاوز حيث فراندو وعددىا قميل 
ويؤكد  نسمة/ىكتار. 71 ب والمدينة نسمة/ىكتار 100 ب قطاعالكثافة السالفة الذكر و  األحياءبكثافة 

 .( بالممحق27)ذلك الجدول رقم 

 :مالحظة

 فراندو إلىومنطقة فج الريح حي عتبار السكان الذين تم ترحيميم من بعين اإل ذتم أخ لقد
 لمسكان والسكنوقد تم اعتماد نتائج التعداد العام  ،م 2013 عمي منجمي خالل سنةالمدينة الجديدة 

 م في البحث. 2008لسنة 
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 التركيب النوعي والعمري لسكان القطاع:  -3

ترتكز أي دراسة سكانية عمى ىذاين العنصرين وذلك لتحديد البيانات الموجودة في أي 
 لمسكانمجتمع ما من ناحية العمر والنوع قصد المساىمة في تحديد معالم التركيبة االقتصادية 

ل المؤثرة في النمو السكاني من مواليد نتاج العوامىما التركيب النوعي والعمري  باإلضافة إلى أن
ولذا فإن دراسة التركيب  ،ووفيات وىجرة والتي ال يمكن اعتبار أحدىا مستقال كميا عن اآلخرين

نسبة الذكور  سيتم استخراج وعميو ،(1)ايالعمري يساعد عمى فيم دور العوامل في النمو واتجاى
وفقا لمفئات العمرية األساسية واعتمادىا في التحميل االقتصادي لسكان القطاع وىذا واإلناث 

 الحضري القنطرة.   

 التركيب النوعي لمسكان:  -أ

ناث أي بنية النوع المقصود بيا نصيب الذكور إلى  نعني بو دراسة السكان من حيث ذكور وا 
 ة طبيعة المجتمع السكاني.أنثى وىذا لمعرف 100إجمالي اإلناث من حيث نسبة الذكور لكل 

نالحظ أن ىناك تفاوت بين عدد الذكور وعدد اإلناث  (09رقم )األتي الشكل انطالقا من و 
أن الفارق بين النوعين ضئيل بالقطاع الحضري القنطرة حيث وصمت نسبة الذكور إلى  حيث

والسبب في تفوق عدد اإلناث عمى عدد  ،℅ 50.91 بفي حين كانت نسبة اإلناث  ℅ 49.09
الذكور يعود دائما إلى أن فئة الذكور ىي األكثر عرضة لألخطار المينية المتعددة حيث قدرت 

  .أنثى 100ذكر لكل  96ذكر أي  96.43 ڊنسبة النوع 

  نسبة النوع بمغتفقد م  2008 التعداد العام لمسكان والسكن لسنةأما نسبة النوع تبعا لنتائج 
تجانس في التوزيع عمى وجود يشير وىو ما  ،أنثى 100ذكر لكل  96ما يمثل أي  % 96.33نحو

ناث ( 28، ويؤكد ذلك الجدول رقم )لسكان القطاع الحضري القنطرة العددي بين النوعين ذكور وا 
 .بالممحق

                                                           

 .34م، ص 1995ر النيضة العربية، بيروت، سنة ا، دراسات في عمم السكان، د(: فتحي أبو عيانة1)
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 (: توزيع سكان القطاع الحضري القنطرة حسب النوع09لشكل رقم )ا

 سىخ                                                                                      

 سىخ 60األكجس مه                

 ( سىخ      59-22مه )                                                                                     

  ( سىخ21-13مه )                                                                                         

 ( سىخ12-6مه )                                                                                                                        

 وسمخ                          سىواد 6أقم مه                                                                                                            وسمخ    

                            1000    800       600       400      200                                     200      400      600     800    1000 

 :لسكان القطاع التركيب العمري -ب
اعتمادا عمى النتائج العددية لالستمارة االستبيانية تم تقسيم سكان قطاع القنطرة إلى فئات 

حساب المعدالت عمرية وىذا عمى أساس اقتصادي بالدرجة األولى وذلك حتى تساعدنا في 
  .(10رقم ) ياألت الشكل حسب ما يوضحويز الفئات العمرية ياالقتصادية، وىكذا يمكن تم

وتمثل فئة صغار السن غير المتمدرسين ويقدر عددىم              سنوات(: 6فئة األطفال )أقل من  -
  القنطرة. قطاعسكان % من إجمالي  13.83أي ما يعادل  ،نسمة 560ب 
وتمثل فئة المتمدرسين في الطورين األول والثاني ويقدر ( سنة: 12-6فئة المتمدرسين من ) -

 القنطرة. قطاعسكان من إجمالي  ℅ 20.60أي ما يعادل  ،نسمة 834ب عددىم 
وتمثل فئة المتمدرسين في المتوسط والثانوي ويقدر ( سنة: 21-13فئة المتمدرسين من ) -

 القنطرة. قطاعسكان من إجمالي  ℅ 15.71عادلأي ما ي ،نسمة 636ب عددىم  
: وىي الفئة التي تتشكل منيا القوى العاممة )النشطة( وبالتالي ( سنة59-22الفئة النشطة من ) -

أي ما يعادل       ،نسمة 1657 بفيي تساىم في إنتاج السمع وتقديم الخدمات ويقدر عددىم 
40.93   القنطرة. عقطاسكان من إجمالي 

وتمثل فئة كبار السن أي الفئة غير المنتجة ويقدر عددىم                 سنة: 60فئة المسنين أكبر من  -
 ( بالممحق.29% من إجمالي السكان ويؤكد ذلك الجدول رقم ) 8.92أي ما يعادل  ،نسمة 361ب 

 الذكور اإلناث
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 المؤىالت اإلقتصادية: -4
 التركيب االقتصادي لسكان القطاع: -أ

يبرز مدى التوازن حيث  ،مظروف البيئة الحضرية في المدينةلالتركيب االقتصادي ىو ناتج 
بين النمو السكاني والنمو االقتصادي لذا سنتطرق إليو من خالل دراسة معدالت الشغل والنشاط 

اإلعالة وما يتصل بذلك من سكان مشتغمين وبطالين وكذا توزيع العمالة كذا معدل االقتصادي و 
( يمكن 11واعتماد عمى الشكل األتي رقم ) ،الحضري القنطرةالقطاعات االقتصادية بالقطاع عمى 

 : ڊحيث نبدأ تقسيم سكان القطاع حسب التركيب االقتصادي إلى الفئات التالية 

 ( سنة: 60-15الفئة النشطة ) -1-أ
يساىمون وىم األفراد من كال النوعين والذين يمثمون العرض المتاح من العمل والذين 

إلى  ضافةإنتاج والخدمات االقتصادية المختمفة، اإلبمجيودىم الفكري أو الجسدي في عمل يتصل ب
    األفراد القادرين عمى دخول سوق العمل ولكنيم ال يجدونو رغم رغبتيم فيو وبحثيم ويقدر عددىم

 من مجموع سكان قطاع القنطرة وتنقسم إلى:              % 60.28أي ما يعادل  ،نسمة 1745 ب
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التركيب العمري لسكان القطاع الحضري القنطرة حسب (: 10)الشكل رقم 
 الفئات العمرية
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 السكان المشتغمين )العاممون فعال(: -1-1-أ

وىم األفراد القادرون عمى العمل وتوفرت ليم فرصة العمل وبالتالي فيم يساىمون فعال في 
من إجمالي   40.14 نسمة أي ما يعادل 1162ب ويقدر عددىم  ،إنتاج السمع وتقديم الخدمات

 سكان القطاع الحضري القنطرة.

 السكان البطالين:  -2-1-أ

وىم األفراد القادرون عمى العمل والذين يبحثون عنو ولكن لم تتوفر ليم فرصة العمل ويقدر 
 من مجموع سكان القطاع الحضري القنطرة.  20.14نسمة أي ما يعادل  583ب عددىم 

  الفئة غير النشطة: -2-أ

األفراد الذين يندرجون تحت فئة القوى العاممة أي األفراد الذين ال يمارسون أي ىي كل 
نشاط اقتصادي ويمكن حصرىا في الفئات اآلتية: كبار السن، طمبة المعاىد والجامعات والمرضى 

نسمة أي  1150ب ويقدر عددىم  ،سنة 15وربات البيوت وصغار السن الذين ال تتجاوز أعمارىم 
 ( بالممحق.30الجدول رقم )يؤكد ذلك و  .من إجمالي سكان قطاع القنطرة ℅ 39.72ما يعادل 
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التركيب االقتصادي لسكان القطاع الحضري (: 11)الشكل رقم 
 القنطرة
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 التركيب الوظيفي لسكان القطاع: -5

             القطاع الحضري القنطرة بعدد المشتغمين ( نجد أن 12من خالل الشكل األتي رقم )
عدد من ( سنة أما بخصوص نصيب كل قطاع 59-15في سن ) مشتغال 1162 قد بمغ نحو

  المشتغمين فسنورده فيما يمي:

ويتضح لنا جميا أن ىناك تباينا كبيرا بين مختمف القطاعات اإلقتصادية لمقطاع من حيث 
 باقيعمى قطاع الخدمات واإلدارة  ومنو تبرز ىيمنة ،نصيب كل قطاع من عدد المشتغمين

  من العدد الكمي لممشتغمين فعال لمقطاع ℅ 50.60مشتغل أي بنسبة  588 بالقطاعات األخرى 
عدد من إجمالي  ℅ 24.10مشتغل وبنسبة  280 ڊثم يأتي كل من قطاع التجارة والحرف 

من العدد  ℅ 14.63مشتغل أي بنسبة  170 ڊيميو قطاع الخدمات األخرى و  .القطاعالمشتغمين ب
طاعات األخرى بنسب صغيرة ثم تأتي بقية الق ،الحضري القنطرة اإلجمالي لممشتغمين بالقطاع

وقطاع الصناعة  ℅ 5.77مشتغل وبنسبة  67 ڊومتفاوتة كمايمي: قطاع البناء واألشغال العمومية 
ليذا التباين بين نسب المشتغمين في السبب الرئيسي  وعميو فإن ،℅ 4.13مشتغل وبنسبة  48 ڊ

معظميم قادمون من األحياء  الذين فيقطاع القنطرة يعود إلى اندماج سكان القطاعات االقتصادية 
 ذحيث أخذو طابع خدماتي إداري بصورة فعمية مع وسط المدينة لممدينة وخارج الوالية المجاورة 

ميزة ىذا األخير الذي يترجمو العدد المعتبر من مختمف المرافق الخدمية العامة  قطاع القنطرة
  بين صحية وتعميمية وغيرىا.وىي  بو القائمة ةوالوظيفي

ولعل  .℅ 0.77 ڊمشتغل وبنسبة ضعيفة قدرت  09 ڊوأخيرا قطاع الفالحة بعدد ضئيل 
إلى  ،سبب ىذا راجع لكون القطاع ذو طابع سكني إداري وخدماتي محض منذ الحقبة االستعمارية

وىي غير صالحة لمنشاط  .جانب توفره عمى مساحات شاسعة في الجية الشمالية الغربية خاصة
 (31الجدول رقم )يؤكد ذلك و  وكتل صخرية. تالفالحي أي عبارة عن محاجر ومناطق بيا انحدارا

 .بالممحق
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  العمالة واإلعالة والبطالة: -6
سنقوم في ىذا العنصر بعرض كل من معدل النشاط االقتصادي والبطالة وكذا معدل 

انطالقا من نتائج الجدول إسيام السكان في ىذا النشاط و لمعرفة مدى ىامة وىي مؤشرات  ،اإلعالة
 ( كانت نتائج المؤشرات كمايمي:32األتي رقم )

 العمالة: -أ
من إجمالي عدد  ℅ 28.71بحوالي الحضري القنطرة فعال بالقطاع  نيالمشتغممثمت نسبة 

بمعدل بمدية ما تم مقارنتيا مرتفعة إذا  بينما ىيوتعد جيدة  ،الحضري القنطرةسكان القطاع 
بينما ىي  ،℅ 19.70وكذا بالنسبة لممعدل الوالئي البالغ نحو  ℅ 21.70قسنطينة والبالغ حوالي 

 .℅ 41.5ب المقدر و مقارنة بالمعدل الوطني  ةمنخفض
 اإلعالة:-ب

 قطاعكون لفردين وىذا  2أي كل رب أسرة يعيل  2.48 ڊقدرت نسبة اإلعالة بالقطاع  
 معدل الشغل في معدل النمو السكاني في الوقت نفسو يشيد تحسنا في اانخفاض القنطرة يشيد

 .وىو يدل عمى تحسن الحالة االقتصادية لسكان القطاع ℅ 28.71نحو غوالبال
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 قطاعات النشاط االقتصادي

 توزيع المشتغمين عمى القطاعات االقتصادية بالقطاع(: 12)الشكل رقم 
 الحضري القنطرة
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 :(1)معدل البطالة -ج
أعمى من  ىذا األخير يعتبر .℅ 50.17 ڊ بمغ نحوبمعدل بطالة قطاع القنطرة  سجل

℅ 9.80 ڊالمقدر و المعدل الوطني 
غير أن ىذه النسبة تبقى غير دقيقة بالشكل المطموب نظرا ( 2)

  .لطمس بعض السكان لحقيقة النشاط االقتصادي الممارس

 (: التركيب االقتصادي لمسكان عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة32الجدول رقم )

 م. 2014عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني    

III- :خصائص المجال السكني لمقطاع الحضري القنطرة 
بأنماطو المختمفة يعد معيارا أساسيا ألي دراسة مجالية ىادفة كما أن لو وظائف إن السكن 

في ىذا سنتطرق وعميو  ،متعددة فأينما وجد السكن إال وكان أثره جميا في زيادة الحركية المجالية
                                                           

 :كالتاليمعدل البطالة  حساب(: تم 1)

 100(( ×  60 -15البطالين/ عدد السكان المشتغمين فعال ) معدل البطالة لمقطاع = )عدد السكانومنو: 

 ℅ 50.17=  100( × 1162/  583ومنو: معدل البطالة = )

 .52 ،51ص صالحي عبد الحفيظ، مصدر سابق،  ڨحيڤحالطالب : أنظر

 م 2013سنة ل نتائج ،(: الديوان الوطني لإلحصاء2)

عدد السكان      األحياء
 ) نسمة(

عدد المشتغمين 
 فعال

عدد 
 البطالين

 نسبة المشتغمين
 (℅فعال  ) 

 معدل
 (℅البطالة )

 معدل اإلعالة     

 2.17 41.62 32.57 77 185 586 باب القنطرة

 2.66 65.71 27.34 23 35 128 فج الريح

 2.84 58.06 26.07 162 279 1070 األمير عبد القادر

 2.96 58.59 25.25 191 326 1291 بالد الرومية

 2.08 36.92 32.47 79 214 659 بوشامة

 1.55 41.46 39.17 51 123 314 محمد لوصيف

 2.48 50.17 28.71 583 1162 4048 المجموع
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المتغيرات المرتبطة بالسكن من تطور عدد مساكن القطاع وكذا الكثافة السكنية  لكلالعنصر 
توزيع أنماط المباني ( باإلضافة لTOPمعدل إشغال الغرفة )( و TOLال المسكن )معدل إشغو 

 كاألتي: عبر األحياء السكنية لمقطاع الحضري القنطرةالسكنية 

 تطور عدد المساكن عبر التعدادات: -1
عمى عتماد االمن أجل الوقوف عمى تطور الحضيرة السكنية بالقطاع الحضري القنطرة تم 

رقم  األتي ( م والجدول2008-1998-1987التعدادات العامة لمسكن المتتالية لسنوات )نتائج 
 ( يستعرض النتائج العددية لتطور عدد المساكن كمايمي:33)

 (: تطور عدد مساكن القطاع الحضري القنطرة خالل التعدادات33الجدول رقم )

 انتعداداد
 (%) انزيبدح انسكىيخ انسىويخمعدل  (℅)انىسجخ  قيمخ انزيبدح عدد انمسبكه

1987 8375 - - - 

1998 8504 129 1.52 12 

2008 6425 - 2079 32.36 208 

 (.ONSالمصدر: تعدادات السكان والسكن )

( لتطور عدد المساكن في قطاع القنطرة أن قيمة الزيادة 33رقم )السابق يالحظ من الجدول 
 السكنية تختمف من تعداد ألخر حيث:

حيث قدر  ،تطورا في عدد المساكن( م 1998-1987) القطاع الحضري القنطرة بينعرف 
عدد المساكن قد بمغ م ف 1998مسكن أما خالل تعداد  8375م بحوالي  1987عددىا خالل تعداد 

            مسكن وىذا بغض النظر عمى طبيعة األنماط السكنية وذلك بزيادة مطمقة قدرىا 8504 حوالي
 % 12 بوثرنك سجم معدل انزيبدح انسكىيخ انسىويخ  ℅ 1.52نسبة بمغت نحو بمسكن أي  129

استمرار عممية النزوح الريفي لمسكان بشكل كبير وىذا   :ويعود ىذا ألسباب عديدة في مقدمتيا
الفترة والرغبة في الحصول عمى وظيفة من أجل  ىذه لخال السائدةألمنية ىروبا من األوضاع ا

والتقرب أكثر من مركز المدينة لتسييل الحصول عمى  ،تحسين الحالة المعيشية ىذا من جية
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القائمة بيا ال سيما إذا ما تعمق األمر بتعميم األطفال من الخدمية العامة خدمات مختمف المرافق 
حيث قدر عددىا  ،ن وخاصة األكواخ القصديريةوكل ىذا أدى إلى تطور عدد المساك ،جية أخرى
من إجمالي مساكن  ℅ 30.67كوخا والتي تشكل نسبة  2608حوالي بم  1998 خالل سنة
 .خالل نفس السنةالحضري القنطرة  القطاع 

فبعدما كان  ،في تطور عدد المساكن( م فقد سجل تراجعا 2008-1998الفترة ) خالل أما
حيث بمغت قيمة مسكن  6425 بم  2008مسكن أصبح في سنة  8504 بم  1998خالل سنة 
 ڊوعميو بمغت قيمة التراجع السنوية  ،℅ 32.36نسبة  أي ما يعادل ،مسكن 2079 - بالتراجع 
 بعدما كان خالل اطارد مجاالفي ىذه الحالة الحضري القنطرة القطاع  يعتبروبالتالي  ،℅ 208

الشروع  .وىذا بعد تشبع مجال القطاعلمسكان  اجاذب مجاال يشكل( م 1998-1987)الفترة األولى 
ونص ڤ( وTenoudjiحي طنوجي ) وىي ياإلزالة التامة لبعض مناطق السكن القصدير في عممية 

(Gouns )القصديرية التي كانت  األكواخعدد  حينيا قدرو م  2003سنة  حيث كانت اإلنطالقة
 ( يؤكد ذلك.13والشكل األتي رقم ) كوخا. 1449 ب بالحيين السابقينقائمة 
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 حياء القطاع الحضري القنطرة:أتوزيع الكثافة السكنية عبر  -2

مسكن/ىكتار والتي تفوق معدل الكثافة  21 ڊبمغت الكثافة السكنية لمقطاع الحضري القنطرة 
األحياء عبر الكثافة السكنية  أما بخصوص ،مسكن/ ىكتار 15 ڊالسكنية لمدينة قسنطينة والمقدرة 

تتوزع توزيعا متباينا وىذا ما توضحو الخريطة فيي  لذلك ،فقد تباينت من حي ألخر السكنية لمقطاع
 كاألتي: نطاقاتأربع  لنا ( التي تبين11رقم )

 ( مسكن/ىكتار:46-49نطاق الكثافة السكنية العالية ) -أ

عمى كل من حي األمير عبد القادر وىذا بأكبر كثافة  وىو احتوائ ىذا النطاقما يميز 
   بحواليبالد الرومية فقدرت كثافتو السكنية السكني حي الأما  ،مسكن/ىكتار 49 ڊسكنية تقدر 

 بالكثافة السكنية لمقطاع الحضري القنطرةمرتفعة مقارنة سكنية مسكن/ ىكتار، وىي كثافة  46
والبالغة مدينة المسجمة عمى مستوى الالسكنية كثافة بالنسبة لموكذا  ،مسكن/ىكتار 21ب المقدرة و 

 مسكن/ ىكتار. 15 نحو

 ( مسكن/ ىكتار:41-39نطاق الكثافة السكنية المتوسطة ) -ب

السكني  حي المسكن/ ىكتار و  39 ڊبوشامة  السكني حيالوتضم ىي األخرى حيين ىما: 
 وىي كثافة مرتفعة مقارنة بالقطاع ،مسكن/ ىكتار 41 وىذا بكثافة بمغت نحو محمد لوصيف

 مسكن/ ىكتار. 15ب مسكن/ ىكتار وكثافة المدينة المقدرة  21البالغة نحو و 

 ( مسكن/ ىكتار:18نطاق الكثافة السكنية المنخفضة ) -ج

مسكن/ ىكتار وىي كثافة  18 ڊبكثافة سكنية قدرت وىذا باب القنطرة السكني حي الوتضم 
وكذا بالنسبة لكثافة المدينة  ،مسكن/ ىكتار 21 ڊمقاربة لكثافة القطاع الحضري القنطرة المقدرة 

 .مسكن/ ىكتار 15 البالغة نحو
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 ( مسكن/ ىكتار:11نطاق الكثافة السكنية المنخفضة جدا ) -د

مسكن/ ىكتار ويعتبر الحي الوحيد الذي  11 ڊويمثميا حي فج الريح بكثافة سكنية تقدر 
وكثافة مسكن/ ىكتار  21 ڊسجل بأضعف كثافة مقارنة بكثافة القطاع الحضري القنطرة والمقدرة 

 .بالممحق (34الجدول رقم )يؤكد ذلك و مسكن/ ىكتار.  15 بالمدينة المقدرة 

 القنطرة:توزيع المساكن حسب طبيعة االستعمال عبر أحياء القطاع الحضري  -3

 (: توزيع المساكن حسب طبيعة االستعمال عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة 35الجدول رقم )

  .(ONSم ) 2008المصدر: التعداد العام لمسكان والسكن لسنة 

 ىما: نأساسيتا نخاصيتا( 35رقم ) السابقيبين الجدول 

حيث  أحياء القطاع الحضري القنطرة طبيعة استعماليا عبرتباين في توزيع المساكن حسب  
% من إجمالي عدد مساكن القطاع أما المرتبة األخيرة  24.28ب تصدر حي فج الريح بنسبة قدرت 

 األحياء
 عدد المساكن الحالة السكنية

 (℅النسبة ) العدد الوظيفية الشاغرة المشغولة

 15.05 967 17 97 853 باب القنطرة

 24.28 1560 00 248 1312 فج الريح

 16.61 1067 10 93 964 القادراألمير عبد 

 20.61 1324 01 90 1233 بالد الرومية

 15.02 965 14 123 828 بوشامة

 08.43 542 04 68 470 محمد لوصيف

 ℅ 100 6425 46 719 5660 المجموع

 - 93437 1831 11420 80186 المدينة
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ما فتراوحت  السكنية باقي األحياءنسب أما  ،% 8.43 نسبة بمغت نحوفكانت لحي محمد لوصيف 
ذا قورن ،( %20.61-15.02)بين  مدينة قسنطينة  النسبة المسجمة عمى مستوى القطاع ب ت نسبةوا 

كذلك  ،عمى الترتيب ℅( 85.82-88.09فنالحظ ىناك تقارب بين نسب المساكن المشغولة )
 ℅( 1.96-0.72وأيضا المساكن الوظيفية ) ℅( 12.22-11.19) بالنسبة لممساكن الشاغرة

كون باإلضافة لو عبر األحياء السكنية لقطاع القنطرة يتوافق مع طبيعة النمط السكني السائد وىذا 
  .استقطبت وعمى مراحل مختمفة أعداد سكانية كبيرة خاصة من األريافالسكنية قد ىذه األحياء 

 تباين في مستوى البيئة السكنية: -1
عد يالسكن وصيانتو وتجييزه ورفاىيتو  أساسي في البيئة الحضرية فنوعية السكن عنصر

مدى راحة الساكن فيو وانعكاساتو عميو من خالل التعامل مع المجال السكني  عمىاال ذمؤشرا ىاما 
مشاكل المسكن  ،درجة الرفاىية داخل المسكن ،معدل إشغال المسكن طبقا لممؤشرات التالية:

  التي تتم عمى مستواه.التغيرات أشكال و 

 (:TOLمعدل إشغال المسكن ) -أ

نسبيا وىو معدل مرتفع  ،أفراد/ مسكن 4.79القنطرة إلى  بقطاعوصل معدل إشغال المسكن 
 كما يعتبر مقبوال ،د/ مسكن(افر أ 4.61)نحو غوالبالالمدينة المعدل المسجل عمى مستوى مقارنة ب

بينما ىو جيد إذا ما قورن  ،أفراد/ مسكن 5.8 بوالمقدر بالنسبة لممعدل المسجل عمى مستوى الوالية 
فقد تم التوصل  السكنية لمقطاع أما بالنسبة لألحياء .أفراد/ مسكن 6.4 ڊبالمعدل الوطني المقدر 

 كاألتي:   تتوزع وىي ( بالممحق 36من خالل الجدول رقم )وىذا رئيسية إلى ثالث فئات 

  الفئة األولى: معدل إشغال المسكن مرتفع -1-أ

معدل مرتفع مقارنة وىو  ،أفراد/ مسكن 5.57 ب يمثل معدل إشغال المسكن في ىذه الفئة
عمى مستوى إذ يتواجد  .يةالوالبينما يقارب المعدل المسجل عمى مستوى  ،بالمعدل المسجل بالمدينة

 .الواحد االكتظاظ داخل المسكنحي بالد الرومية وىذا ما يفسره 
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  الفئة الثانية: معدل إشغال المسكن متوسط -2-أ

                             ما بينفج الريح و األمير عبد القادر  ،معدل إشغال المسكن بكل من حي: بوشامة يتراوح
بمعدل إشغال  إذا ما تم مقارنتو مقبوال معدال ىذا األخير يعتبرأفراد/ مسكن  (4.47-5.23)

  بالنسبة لممعدل الوطني. ينما يعتبر جيداب ،مدينةالمسجل عمى مستوى الالمسكن 

 الفئة الثالثة: معدل إشغال المسكن ضعيف  -3-أ

معدل إشغال المسكن  حيث تراوحىذه الفئة كل من حي محمد لوصيف وباب القنطرة  تضم
             بمعدل القطاع البالغ نحود/ مسكن وىو معدل جيد مقارنة افر أ (4.26-4.17مابين)

د/ مسكن( أفرا 4.61) بوالمقدر  المدينة المسجل عمى مستوى معدلبالوكذا أفراد/ مسكن(  5)
 د/ مسكن(. افر أ 6.4) المعدل الوطني البالغ نحود/ مسكن( و افر أ 5.8) والوالية

 ( م2008-1998 -1987تطور معدالت إشغال المسكن بالقطاع عبر التعدادات ) -ب

معدالت إشغال المسكن بالقطاع  أن تطور( نالحظ 37رقم )األتي بناءا عمى نتائج الجدول 
          م  1987/ مسكن سنة أفراد 6.56 بىذا المعدل بمغ حيث  ،تراجعفي  ىيالحضري القنطرة 

بينما  ،/ مسكنأفراد 6.58 ڊوالمقدر  المسجل بالمدينةوىو معدل يتوافق ومعدل إشغال المسكن 
ثم ليسجل بحوالي              / مسكن أفراد 7.7المعدل الوطني خالل نفس الفترة والبالغ ب مقارنة اجيد يعتبر
 المقدر بحوالي              م وىو مرتفع نسبيا مقارنة بمعدل المدينة  1998/ مسكن عام أفراد 5.58
 ./ مسكنأفراد 7 ثحواني وجيد بالنسبة لممعدل الوطني المقدر ،/ مسكنأفراد 5.46

معدل إشغال المسكن م فقد بمغ  2008األخير لسنة العام لمسكان والسكن أما خالل التعداد  
المسجل فعمى الرغم من ارتفاعو نسبيا مقارنة بمعدل شغل المسكن  ./ مسكنأفراد 4.79 نحو

مسكن إال أنو يعتبر جيد جيدا إذا ما قورن بالمعدل الوطني خالل  أفراد/ 4.61والبالغ نحوبالمدينة 
وىذا التحسن في معدل إشغال المسكن يفسر بالتوازن  ،/ مسكنأفراد 6.4 ڊوالمقدر التعداد نفس 

 .الواحد داخل المسكن
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 عبر التعدادات القنطرةتطور معدالت إشغال المسكن بالقطاع الحضري (: 37الجدول رقم )

 عدد المساكن عدد السكان التعدادات
 (TOLمعدل إشغال المسكن )

 المدينة القطاع
1987 54951 8375 6.56 6.58(1) 
1998 47488 8504 5.58 5.46(2) 
2008 30806 6425 4.79 4.61(3) 
 (ONSتعدادات السكان والسكن )المصدر: 

 (: TOP) معدل إشغال الغرفة -ج
في الغرفة تقريبا  (1.89) نيقطاع القنطرة إلى فردبالغرفة  إلشغاليصل المعدل العام 

ىذا عمى العموم يتقارب كما و فرد/ غرفة  2 بوالمقدر  المعدل الوطني يماثل نسبياوىو الواحدة 
لعل و فرد/ غرفة  (2.17-1.66مب ثيه )حيث يترواح  القنطرة لقطاعالسكنية حياء األالمعدل بين 

 :إلى في ىذا المعدل راجع التحسن الممحوظ ىذا
 تمسناإل وعميو فقد ،تحسن األوضاع المعيشية وتراجع عدد العائالت داخل المسكن الواحد

أربعة عمى يحتوي تقريبا  الواحد أن المسكنم  2014في أفريل  التحقيق الميدانينتائج خالل 
وجود حجم أسرة و  جية ىذا من لمقطاع جل األحياء السكنيةعبر وىذا  ،في المتوسط( 04)(4)غرف

من جية خاصة وىذا ظل انتشار ثقافة تنظيم النسل وتراجع عدد األفراد داخل األسرة الواحدة صغير 
 بالحصول عمى ىذه الدرجة. ىذه األسباب ىي التي سمحت أخرى

مع المعدل الوطني ال شك أنو سينعكس  ةتوافق معدل القطاع الحضري القنطر  وعميو فإن 
 ومردودية زيادة أدائيمبوىذا  ،عمميةو  واجتماعية نفسية ،ينواح عدة من باإليجاب عمى السكان

 .(38رقم ) األتي الجدوليؤكد ذلك و  وغيسٌب. أعماليم
                                                           

 .م 2008 ،م 1998 ،م 1987: نتائج التعدادات العامة لمسكان والسكن لسنوات ،(: الديوان الوطني لإلحصاء3(+)2(+ )1)
 = عدد انغسف/ عدد انمسبكه ثقطبع انقىطسحانحجم انمتوسط نهمسكه كبنتبني:  (T.M.L) تم حسبة انحجم انمتوسط نهمسكه ( :4)

 غسف/ مسكه 04=  511 /2138=  ثبنقطبعومىً: انحجم انمتوسط نهمسكه 
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 القطاع الحضري القنطرة(: توزيع معدالت إشغال الغرفة عبر أحياء 38الجدول رقم )

 (1)معدل إشغال الغرفة)فرد/ غرفة( )غرفة( عدد الغرف عدد األفراد )نسمة( األحياء

 2.09 281 586 باب القنطرة

 1.54 83 128 فج الريح

 1.75 610 1070 األمير عبد القادر

 2.17 595 1291 بالد الرومية

 1.66 396 659 بوشامة

 1.82 173 314 محمد لوصيف

 1.89 2138 4048 المجموع
 م. 2014عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 

 توزيع أنماط المباني السكنية بالقطاع: -5

مواد البناء والحالة  ، ارتفاع المباني،الواجية ،: الشكل الخارجيالتاليةمعايير العمى  اعتماد
تتوزع عبر أرجاء  وىيقائمة بالقطاع الحضري القنطرة سكنية  خمسة أنماط توصمنا لتحديد القانونية

 السكنية الحقيقي لألنماطوبدقة الواقع  عنصرسوف نعالج في ىذا الوعميو  قطاعلمالسكنية  حياءاأل
أما نصيب كل  ،مسكن 6425 إلى حوالياألنماط السكنية مختمف وصل إجمالي عدد مساكن  حيث
  :فسنوردىا فيمايميمن حيث عدد المساكن نمط 

                                                           

  معدل إشغال الغرفة كالتالي: (: تم حساب1)

 ومنو: معدل شغل الغرفة لمقطاع = عدد األفراد )نسمة( / عدد الغرف )غرفة(

 .فرد/ غرفة 02 ≈ 1.89=  2138/  4048= لمقطاع  ومنو: معدل شغل الغرفة

مدينة الميمية النمو الحضري وأفاق التوسع  عمي حجمة، ،)غير منشورة( أنظر: إشراف األستاذ بازين عبد المجيد، مذكرة ماجستير
 .120م، ص 1999سبتمبر الجغرافيا والتييئة العمرانية،  ،مكتبة كمية عموم األرض -1-، جامعة منتوري قسنطينةم 2010لسنة 
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 نمط السكن األوروبي: - أ

مجموعة من المساكن تتميز بأشكاليا الخارجية المزخرفة وجدرانيا السميكة ويتمثل في  
ما غالبا يتراوح ارتفاعيا و وسقوفيا المغطاة بالقرميد األحمر، كما تحتوي عمى مجموعة من األبواب 

باتساع غرفيا، ويمكن أن نميز نوعين من ( كما تتميز تقسيماتيا الداخمية +5R( و)RDCبين )
 :كالتالي النمط األوروبي

 فيال:الرووروي  األ السكن نمط -1-أ

يغطي انجزء انسفهي مه حي األميس  

كم مه حي في ثىست ضئيهخ و ،عجد انقبدز

إذ ثهغ عدد  ثبة انقىطسح وثوشبمخ ،كبستوز

مب مسكه أي  782 ثحوانيمسبكه ٌرا انىمط 

 مه إجمبني مسبكه انقطبع ℅ 15.87 يعبدل

 (08انصوزح زقم: الحظ. )انحضسي انقىطسح

   نمط السكن األوروبي الجماعي: -2-أ

األمير عبد القادر، محمد التالية:  السكنية شمل األحياءيو يتمركز بالقسم الشمالي الشرقي 
ويتميز بوشامة حي و  باب القنطرة ،لوصيف
 (+2R) الطوابق وتتراوح ما بين بتعدد

( +14Rباستثناء عمارة بوشامة ) (+5R)و
 ،مسكن 2428 حوانيڊوقدر عدد مساكنو 

من إجمالي مساكن  ℅ 49.31 ما يعادلأي 
انصوزح  الحظ). ةالحضري القنطر  القطاع

 (09 زقم:

 

 (: تمثل نمط السكن األوروبي الفيال08الصورة رقم )

 (: تمثل نمط السكن األوروبي الجماعي09الصورة رقم )
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 )الذاتي(: نمط السكن الفردي -ب

من حيث الحديث وىذا  النمطبين الطراز العربي القديم و وىو عبارة عن مساكن فردية تجمع 
وتتكون من طابق أو طابقين وأحيانا  وتكمفتيا بسيطة دالةسقفيا عبارة عن أالشكل الخارجي، و 

في الجزء  خاصة ، ويتركزتتجاوز ذلك
الشمالي لحي األمير عبد القادر وقدر 

             بحوالي ىذا النمط عدد مساكن
من  ℅ 6.29 ما يعادلمسكن أي  310

 الحضري القنطرة. إجمالي مساكن القطاع
 (10الصورة رقم: الحظ)

 

 الفوضوي الصلب:  السكن نمط -ج

في  ينتشر بكثرة حيث ،وتداخميا المباني السكنيةيتميز بعدم انتظام العيد  حديثوىو نمط 
 بمنطقةحي بالد الرومية وعدد قميل جدا 

ىذا النمط مساكن  ويقدر عددفراندو 
 ما يعادلأي  ،مسكن 1340 ثحواني
من إجمالي عدد مساكن  ℅ 27.21
الحضري القنطرة وىذه النسبة  القطاع

راجعة لكون جميع سكان ىذه الحي يممكون 
  (11الصورة رقم: الحظ. )فقطعقود عرفية 

 

 

 (: تمثل نمط السكن الفردي )الذاتي(10الصورة رقم )

 (: تمثل نمط السكن الفوضوي الصمب11الصورة رقم )
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 نمط السكن الفردي الحديث:   -د

نمط ذات وىي مساكن الحضري القنطرة قطاع األحياء السكنية لمبصورة نقطية عبر  يتوزع
أنشأت بعد إزالة المباني حديث والتي 

حيث قدر عددىا المتدىورة  القديمة
 0.81 أي ما يعادلمسكن  40 ثحواني

 من إجمالي عدد مساكن القطاع ℅
الصورة  الحظ) الحضري القنطرة.

 (12رقم:

 

 

 سكن الصفيح )القصديري(:  -ھ

بالجية الشمالية الغربية لمقطاع  تقع وىيفراندو سكن األكواخ القصديرية منطقة مثل ت
بمحاذاة الطريق ىذا و  ،الحضري القنطرة
وكذا بمحاذاة واد زياد ( 03الوطني رقم )

أي  كوخ 25 بحوالي وقدر عدد األكواخ
من إجمالي مساكن  ℅ 0.51 ما يعادل
 .(13الصورة رقم: الحظ) .القطاع

 

 

 

 (: تمثل نمط السكن الفردي الحديث12الصورة رقم )

 (: تمثل سكن الصفيح )القصديري(13رقم )الصورة 
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 التوزيع المجالي لممرافق الخدمية العامة والوظيفية بالقطاع: -ثالثا
المرافق الضرورية لمرد ومختمف  مساكنإن زيادة عدد السكان تستدعي إنشاء ما يقابمو من 

ذا لم يتم ذلك بشكل كاف حدث احتقان حضري وأنجر عنو العديد من  جاتيماحتياعمى  المتنوعة، وا 
 ىذا العنصر إلى الوضعية الحالية ليا كاألتي:في االنعكاسات والصعوبات لذلك سنتطرق 

I- :المرافق الخدمية العامة بالقطاع 
نظرا وىذا  ،الحضريتعد المرافق الخدمية العامة قاعدة أساسية في دراسة وتحميل المجال 

مرافق الخدمية العامة لم القائم واقعالفما ىو  ،الرتباط السكان بيا ودورىا في استقطاب وطرد السكان
 القنطرة ؟ الحضري قطاع الب

 المرافق التعميمية:  -1
 لدى ةلألطوار الثالث التعميمية بالمرافقالخاصة سجالت الاستنادا لمنتائج المستخرجة من 

م كانت  2013/2014 خالل السنة الدراسيةمكتب اإلحصاء لمديرية التربية لوالية قسنطينة 
 :الحقائق التالية

 الطورين األول والثاني: -أ
 بمغبقطاع القنطرة قد ( أن عدد المدارس 39رقم )األتي الجدول خالل من يتضح لنا 

% من إجمالي عدد المرافق التعميمية بالقطاع وىي موزعة بشكل  60 ما يعادلأي  ،مدرسة 12نحو
مدارس  06 ڊحي األمير عبد القادر المرتبة األولى  يمثلأحياء القطاع حيث  عبرغير متوازن 

أما حي فج الريح  ،بكل من حي باب القنطرة ومحمد لوصيف 3إلى  2ابتدائية بينما تتراوح مابين 
حي بالد الرومية وكذا  عمى مستوى كل منبصفة كمية  ل غيابيابينما نسج ،فيضم مدرسة واحدة

تم غمق مدرسة حيث  ،ىناك ارتياحإال حي بوشامة ورغم ىذا التوزيع غير المتوازن لممدارس 
بسبب وىذا م  2008/2009 موسم خاللم والخنساء   2001/2002 موسمخالل كحموش صالح 

فراندو  منطقةبالنسبة لتالميذ أما  األكواخ القصديريةنتيجة ترحيل سكان  شغور المقاعد الدراسية
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لمزاولة  وىذاعمى حياتيم  اخطر ىذا األخير يشكل  حيث( 03الذين يقطعون الطريق الوطني رقم )
 التابعة لمقطاع الحضري سيدي راشد.القائمة بحي سيدي مسيد و دراستيم بمدرسة بن شايب حسين 

 القنطرة  قطاع(: توزيع المرافق التعميمية لمطورين األول والثاني عبر أحياء 39الجدول رقم )
 عدد األحياء

 المدارس
 المساحة

 (2)م
 عدد
 التالميذ

 دعد
 األفواج

 عدد
 الحجرات

 عدد
 األساتذة

 معدل إشغال
 قسم )ت/ح(ال

 معدل التأطير
 )تمميذ/معمم(

 معدل
 المناوبة

 0.73 19 18 29 30 22 549 2131 03 باب القنطرة

 0.50 20 12 10 16 08 198 3600 01 فج الريح

 0.67 20 17 53 63 42 1081 6552.66 06 األمير عبد القادر

 - - - - - - - - - بالد الرومية

 - - - - - - - - - بوشامة

 0.53 14 11 16 19 10 218 3200 02 محمد لوصيف

 0.64 19 16 108 128 82 2046 15483.66 12 المجموع

 ( م.2013/2014المصدر: دليل مديرية التربية لوالية قسنطينة لمموسم الدراسي )

               تمميمممذا وتمميمممذة يتوزعمممون عممممى  2046حممموالي تضمممم ممممدارس القطممماع لمطمممورين األول والثممماني و 
وىمممو قريمممب ممممن  0.64فممموج وىمممذا مممما يعطمممي معمممدل لممناوبمممة قمممدر بمممم  82قسمممما، مقسممممين إلمممى  128

تمميذ/ قسمم وىمو معمدل جمد  16بمغ أقل فقد ، أما معدل إشغال القسم بيا 1والمقدر بم الوطني المعدل 
تمميممذ/ قسممم، وىممذا يممدل عمممى أن مممدارس ىممذا الطممور  46نحممو مرضممي مقارنممة بالمعممدل المموطني البممالغ 

أسمممتاذ  108حممموالي تعمممرف مسمممتوى جيمممد فمممي تمقمممين المممدروس لمتالميمممذ، حيمممث يشمممرف عممممى تمممأطيرىم 
بنسمممبة ىكتمممار، أي  1.55 ڊقمممدر توتسمممتحوذ عممممى مسممماحة  ،تمميمممذ/ أسمممتاذ 19 ڊطير قمممدر بمعمممدل تمممأو 

 من المساحة اإلجمالية لممرافق التعميمية بالقطاع الحضري القنطرة. ℅ 13.72بمغت نحو

 الطور الثالث:-ب
متوسطات  06حوالي ( أن القطاع الحضري القنطرة يضم 40رقم )األتي يوضح الجدول 

   بوشامة ،بكل من حي باب القنطرة وىي مقامةلكنيا موزعة توزيعا غير متوازن عبر مجال القطاع 
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بكل  ال يسجل وجودىابينما  ،د القادر ومحمد لوصيف وذلك بمتوسطة إلى متوسطتينباألمير ع،
حياء الموروثة باأل مقامةوالشئ المالحظ ىو أن ىذه المتوسطات  ،من حي بالد الرومية وفج الريح

 عن الحقبة االستعمارية.

 (: توزيع المرافق التعميمية لمطور الثالث عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة40جدول رقم )ال

 األحياء
 عدد

 المدارس
 المساحة

 (2)م
 عدد
 التالميذ

 دعد
 األفواج

 عدد
 الحجرات

 عدد
 األساتذة

 معدل إشغال
 قسم )ت/ح(ال

 معدل التأطير
 )تمميذ/معمم(

 معدل
 المناوبة

 0.87 10 18 43 23 20 413 26180.20 02 باب القنطرة 

 - - - - - - - - - فج الريح

 0.59 17 16 41 44 26 716 10384 02 األمير عبد القادر

 - - - - - - - - - بالد الرومية

 01 09 21 22 10 10 205 2022 01 بوشامة

 0.71 11 18 22 14 10 250 27000 01 محمد لوصيف

 0.73 12 17 128 91 66 1584 65586.2 06 المجموع

 ( م.2013/2014المصدر: دليل مديرية التربية لوالية قسنطينة لمموسم الدراسي )

 حواليفقد وصل عددىم إلى  الطور الثالثالمتمدرسين بمرافق أما فيما يخص التالميذ 
بمغ  عميو فقدو  ،فوج 66قسم ومقسمين إلى  91تمميذا وتمميذة يتابعون دارستيم بيا في  1584

مقارنة بالمعدل الوطني البالغ جدا معدل منخفض  يعتبرتمميذ/ قسم و  17 إلىمعدل إشغال القسم 
               المقدرو  وىو قريب من المعدل الوطني 0.73 ڊأما معدل المناوبة فسجل  ،تمميذ/ قسم 40 نحو
 .تمميذ/ أستاذ 12 نحو بمعدل تأطير بمغوىذا أستاذ  128 نحو ىذا ويشرف عمى تأطيرىم ،1 ب

عمى مساحة مرافق ىذا الطور وتستحوذ  ،ضغطا كبيرا  انإلى أن المتوسطتين ال تعاني نخمصوىنا 
القائمة من المساحة اإلجمالية لممرافق التعميمية  ℅ 58.05 نسبة يمثلأي ما ىكتار،  6.56 ڊ قدرت

 .الحضري القنطرة بالقطاع
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 الطور الثانوي والتقني: -ج
( يتبين لنا أن قطاع القنطرة يضم ثانوية قائمة 41رقم ) األتي من خالل مالحظتنا لمجدول

 المرافق.  هفتفتقر ليذ ةالسكني األحياءبحي بوشامة بينما باقي  بحي باب القنطرة وأخرى

 القنطرة   قطاع(: توزيع المرافق التعميمية لمطور الثانوي والتقني عبر أحياء 41الجدول رقم )

 األحياء
 عدد

 المدارس

 المساحة

 (2)م

 عدد

 التالميذ

 ددع

 األفواج

 عدد

 الحجرات

 عدد

 األساتذة

 معدل إشغال

 قسم )ت/ح(ال

 معدل التأطير

 )تمميذ/معمم(

 معدل

 المناوبة

 0.71 14 22 48 31 22 667 13955 01 باب القنطرة 

 - - - - - - - - - فج الريح

 - - - - - - - - - األمير عبد القادر

 - - - - - - - - - بالد الرومية

 0.90 13 26 57 29 26 739 17928 01 بوشامة

 - - - - - - - - - محمد لوصيف

 0.80 13 23 105 60 48 1406 31883 02 المجموع

 ( م2013/2014المصدر: دليل مديرية التربية لوالية قسنطينة لمموسم الدراسي )

قسم ومقسمين إلى  60تمميذا وتمميذة يتوزعون عمى  1406 ما يقارب ويتمدرس بيذه المرافق
              أما معدل المناوبة فقدر ،تمميذ/قسم 23 بفوج تربوي وعميو كان معدل إشغال القسم  48

أستاذ في  105حوالي ويشرف عمى تدريسيم  1 ڊوىو قريب من المعدل الوطني المقدر   0.80  ڊ
عمما أنو تم تحويل ثانوية جيجمي عبد  ،تمميذ/أستاذ 13نحوجميع المواد المقررة بمعدل تأطير بمغ 

خوة بسكري نظرا لكفاية كل من ثانوية حيحي المكي إلى متوسطة اإلم  2007/2008 موسمالعزيز 
وكما تستقبل تالميذ حتى من خارج  بسبب ترحيل جل سكان األحياء القصديرية وتوفيق خزندار

من  ℅ 28.23 ما يعادلىكتار، أي  3.19 ڊ وتستحوذ عمى مساحة قدرت القطاع والمدينة أحيانا 
 قدرتوتستحوذ المرافق التعميمية لمقطاع عمى مساحة  ،المساحة اإلجمالية لممرافق التعميمية بالقطاع

 من إجمالي مساحة القطاع الحضري القنطرة. ℅ 3.67نحو بنسبة بمغت و ىكتار  11.30ب 
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 التعميم العالي: -د

مجمع شياني بشير)فرع لكمية الطب تخصص جراحة األسنان( وىو تابع  يضم القطاع
األمير عبد القادر مقابل متوسطة  السكني حيمويقع في الجية الجنوبية ل-3-لجامعة قسنطينة

إجمالي من   1.46نسبة  ما يعادلأي  ،ىكتار 4.5ب وتقدر مساحتو  ،جيجمي عبد العزيز
 مساحة القطاع الحضري القنطرة.

 التكوين الميني: -ھ
تكوين الميني والتميين المسمى "بودرمين لميحتوي القطاع الحضري القنطرة عمى مركز 

المستشفى الجامعي ابن باديس في الجية الشمالية الشرقية لحي باب القنطرة أحمد" ويقع بجوار 
 قطاعالمساحة إجمالي من  % 0.60 بمغت نحو ىكتار أي بنسبة 1.85ب ويمثل مساحة تقدر 

  .(42رقم )األتي الجدول  يؤكد ذلكو  .القنطرةالحضري 

 (: مميزات مركز التكوين الميني والتميين لمركز "بود رمين أحمد" 42الجدول رقم )

 اسم المركز
المساحة 

 (2)م
عدد 
 المعممين

عدد  عدد المتربصين
 األقسام

 عدد

 الورشات

 عدد

 التخصصات

 سعة

 متمين متربص المركز

 460 41 10 31 460 331 39 18451 بود رمين أحمد

 م. 2013والتميين لوالية قسنطينة، ديسمبر  المصدر: مديرية التكوين الميني

يقوم بتكوين المتربصين ضمن دورتين، األولى في شير فيفري والثانية في شير  وعميو فإنو
تخصص نذكر منيا: محاسبة، حالقة، تصميم أزياء، خياطة، نجارة، إعالم  41سبتمبر وىذا في 

وعميو فالمركز  ،.....الخكيرباء السيارات ،تمكانيك السيارا ،تدفئة مركزية ،كيرباء صناعية ،ألي
  مما جعل ،يقع ضمن محيط المستشفى الجامعي الذي يعرف حركية كبيرة لمسكان واآلليات يوميا

 السكان الزائرين لممرضى ومركباتيم مما يؤثر تنقالتالمتربصين يعانون من الضجيج الناتج عن 
 .عمى استيعابيم لمتكوين
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 معيد لتحسين مستوى األساتذة:  -و

ندوات وتكوينات  تقديمباب القنطرة حيث يحضى بالسكني حي ملبالجية الشرقية  وىو مقام
 ℅ 0.28 ما يعادلىكتار أي  0.87 بتقدر ويمثل مساحة  األطوار التعميمية مختمفلألساتذة في 

 من إجمالي مساحة القطاع الحضري القنطرة.

  المرافق الصحية: -1

الدعائم  ىحدإ تعدكما  ،الصحية األفراد دورا ىاما في تحسين ظروف ىذه المرافقتمعب 
تدل طبيعة الخدمة التي تقدميا الوظيفة الصحية عمى مدى تماشي حيث األساسية لمحياة الحضرية، 
مع مقومات التنمية االجتماعية المستدامة التي من بين مساعييا  ميدانالتنمية الحضرية في ىذا ال

تتعدد مكونات الخدمات الصحية في وعميو  ،اعمى إيصال الخدمات الصحية لمحتاجييالسير 
 كما يمي:الحضري القنطرة القطاع 

 المستشفى الجامعي ابن باديس: -أ

باعتباره  لحي باب القنطرةالغربية يقع في أقصى الجية الشمالية  حيث وىو ذو بعد إقميمي 
ىذا  ،متخصصة من حيث نوعية الخدمات الطبية الدقيقةالذي يقدم خدمات طبية األعمى  المستوى
خدمات اليزال يواجو تحديات وصعوبات كبيرة ناجمة في معظميا عن عجز الذي ال األخير 
خاصة في ظل و ، تزايدنتيجة النمو السكاني الم عميياة عن مواكبة االحتياجات المتزايدة يالصح

يعاني من المشكالت المتعمقة بييكمو التنظيمي  ، كماالصحي العام قصور الموارد المتاحة لمقطاع
تدني معنويات العاممين، ونقص األدوية ناىيك عن  .الخدمات الطبية المقدمة نوعية رداءةو 

من القطاع العام إلى  لكفاءات الطبيةاألساسية، وعدم كفاية النفقات الجارية لمتشغيل، وتسرب ا
القطاع الخاص وباألخص الموارد البشرية المدربة والمؤىمة بسبب عدم تناسب األجور والرواتب، 
واالفتقار إلى العدالة في توزيع المرافق الصحية والقوى العاممة، وكبر حجم القطاع العام مع ضعف 

 ىكتار. 9.30 بة تقدر مساح ثلميو  مقارنة بالقطاع الصحي الخاصموارده المالية وضعف فعاليتو 
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 العيادة المتعددة الخدمات:  -ب
 تعدكما  ،م 1978سنة  أنجزتحي األمير عبد القادر بالجية الشمالية الشرقية ل ومقامة

 بالقطاع الحضري القنطرةمؤسسة العمومية لمصحة الجوارية منتوري لم ةالتابع أحدى المرافق اليامة
 اكبير  اضغط ما خمف وىذاسكان القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة  أغمبحيث يتردد عمييا 

أطباء لجراحة ( 08)ثمانية و  اعام اطبيب( 12) اثنى عشرمن:  ىيئتيا الطبيةتتكون و  ،عمييا
 ىكتار.   0.24 حةمساتمثل و  شبو طبيعمال ( 09)وتسع  ننفسانيي (02) طبيبينو األسنان 

وىي في حالة  حي بوشامةبالجية الشرقية ل مقامةو متخصصة في طب األسنان: ال الوحدة -ج
 ىكتار.  0.12مساحة  تمثلو  الترميم أشغال بسبب( 02سنتين ) ألكثر من مغمقة

حمي بالجيمة الجنوبيمة الغربيمة ل ومقاممةحماية األمومةة والطفولةة:  الوحدة الطبية المتخصصة في -د
فحمص وتمقميح األطفمال ومتابعمة النسماء الحواممل قبمل  فمي ميمدان تقدم خدمات طبية حيث باب القنطرة

 (07) سمممبعةو  عممامون أطبممماء( 03) ثالثممةبعممد الممموالدة باإلضممافة لمتخطممميط العممائمي وتتمموفر عممممى ممما و 
 .ىكتار 0.04مساحتيا  تمثلو  يشبو طب عمال

 ℅ 3.15أي ممما يعممادل  ،ىكتممار 9.70ب  ىممذه المرافممق عمممى مسمماحة تقممدرمجمممل وتسممتحوذ  
 .من إجمالي مساحة القطاع الحضري القنطرة

 :وىي كالتالي يتوفر القطاع الحضري القنطرة عمى العديد منيا: المرافق اإلدارية والخدماتية-2
 المقر اإلداري لمقطاع الحضري القنطرة:  -أ

            مساحة ويمثل م 1995 حي األمير عبد القادر وأنجز سنةبالجية الغربية ل مقامو 
يشيد إقباال كبيرا من طرف السكان  ىذا ما جعمو ،إداري وتقني يضم فرعيينكما  ،ىكتار 0.62

في تخفيف  ا ىامامما لعب دور  ،دارية لمحالة المدنية بشكل مكثفاإلخدمات اللمحصول عمى 
كما قد تم فتح مكاتب  ،إبرام عقود الزواجب األمر ما تعمق وخاصة إذا الضغط عمى البمدية المركزية
 ... : المقاولة العمومية لمبمدية المعتمدة لألشغالمثلإضافية بو في إطار التنسيق 
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حيث تشرف عمى تسيير  ،حي باب القنطرةالجية الجنوبية لوتقع بأقصى مديرية الغابات:  -ب
   .ىكتار 1.04ب  تقدر مساحتياو  مشتمةكما تضم وكذا قطاعيا وحماية الغابات من أخطار الحرائق 

               مساحة وتمثل الجية الشمالية الشرقية لحي باب القنطرةبقائمة ىي و منظمة المجاىدين:  -ج
 ىكتار. 0.36ب 

بالجية الجنوبية الغربية لحي  ويقعمضمان االجتماعي: لالصندوق الوطني لتسجيل اشتراكات  -د
من نقص الباحات  الصندوقعاني يحيث  ،إليويشيد إقباال معتبرا لممنتمين  يثحباب القنطرة 

 ىكتار. 0.11مساحة  ويمثل ،المخصصة لركن السيارات

 ويمثل مساحةلحي بوشامة الشرقية الجية الشمالية ب يقعو : مركز الضمان االجتماعي بوشامة -ھ
 ىكتار. 0.08

 ىناك لمتسيير  فباإلضافةحي بوشامة بالجية الجنوبية لوتقع الشركة الوطنية لمكيرباء والغاز:  -و
 ىكتار. 0.21حوالي ب تيامساح تقدرو  مخصصة لتسديد فواتير الكيرباء والغازتجارية  وكالة

المؤسسة الوطنية لمنقل بالسكة الحديدية والمديرية الجيوية لمنقل بالسكة الحديدية والمحطة: -ز
 ىكتار. 0.41مساحة  وتمثل( 03ىذه المرافق بمحاذاة الطريق الوطني رقم ) وتقع

بوشامة بجوار الشركة الوطنية لمكيرباء بوسط حي وىي قائمة إذاعة قسنطينة الجيوية:  -ح
 ىكتار. 0.06مساحة  تمثلوالغاز و 

 وعميو( 02)نبريديي يحتوي حي باب القنطرة عمى مركزينحيث مراكز بريدية: ( 04) أربعة -ط
 والمقام بينما المركز الثاني ،كبيرا كتظاظااحي باب القنطرة لالمقام بالجية الشرقية  المركز يشيد

أما المركز الثالث فيو مقام بحي  ،فقط والتسيير دارةخاص باإلفيو  -القنطرة-بجوار محطة البذور
من قبل السكان عمى  اكبير  قباالإالحظنا من خالل المعاينة الميدانية وجود حيث لوصيف  محمد

الجية الشمالية الغربية أما المركز الرابع واألخير فيو مقام ب ،خدمة البريدمحصول عمى لىذا األخير 
 ىكتار.  0.08 تقدر بحواليىذه المراكز مساحة تمثل مجمل حي األمير عبد القادر و ل
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الجية الجنوبية ب وار مديرية الغاباتجوتقع بالمديرية الجيوية لمديوان الوطني لمحبوب:  -ي
 ىكتار. 0.90ب وتقدر مساحتيا  الشرقية لحي باب القنطرة

( بحي باب القنطرة وتمثل 03وتقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم )محطة البذور القنطرة:  -س
أي  ،ىكتار 4.97ب المرافق عمى مساحة تقدر مجمل ىذه وتستحوذ  ،ىكتار 1.10 بمساحة تقدر 

 من إجمالي مساحة القطاع الحضري القنطرة. ℅ 1.61ما يعادل 

تقوم وظيفتيا أساسا عمى تسيير أمور  حيثوتعتبر من المرافق األساسية  المرافق األمنية: -4
 السكان وتنظيم العالقات بينيم وىي تتمثل في: 

 ،بجوار إذاعة قسنطينة الجيويةبحي باب القنطرة  قائم: وىو مركز األمن الحضري الثالث عشر -أ
 ىكتار. 0.06 ب تومساح قدرتو باإلضافة إلى مركز الشرطة التابع لمحطة السكة الحديدية 

مساحة  ويمثلحي األمير عبد القادر الجية الشمالية لب مقامىو : و الثالث من الحضرياألمركز  -ب
 ىكتار. 0.03ب تقدر 

الجية الجنوبية بجوار محطة السكة الحديدية ب مقامة: فرقة الدرك الوطني لمسكة الحديدية -ج
 ىكتار. 0.04ب مساحة تقدر وتمثل حي باب القنطرة الغربية ل

 تقدر بحواليمساحة وتمثل الجية الشمالية الشرقية لحي فج الريح ب: وتقع الثكنة العسكرية -د
 ℅ 0.23أي ما يعادل  ،ىكتار 0.71 بمساحة تقدر ىذه المرافق مجل  ستحوذوت ،ىكتار 0.58
 مساحة القطاع الحضري القنطرة.إجمالي من 

 المركز الوطني الميني لممعوقين:وتتمثل في: المرافق االجتماعية: -5
عمى  حيث يتولى اإلشراف ذو نفوذ إقميمي وحتى وطنيويقع بالجية الشرقية لحي بوشامة  
عدم إلى الميدانية ليذا المركز  ةر الزيامن خالل  خمصناوعميو فقد  ،األطفال الصم والبكمفئة تدريس 

ألسباب عديدة أىميا: استيالء  حول الوضعية الحالية وىذارضا مختمف الفئات العاممة بيذا المركز 
المركز   التابع لمجسر العمالق وصوال لممتقى الزيادية عمى مساحة كبيرة من حديقة الجديد الطريق 
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حيز الخدمة ىذا الجسر كة مختمف اآلليات خاصة مع دخول إلى جانب الضجيج الناتج عن حر ،
ىكتار أي بنسبة  4بحوالي  مساحتووتقدر . مما يؤثر عمى ىذه الفئة من األطفال نفسيا وأمنيا

 . القنطرة من إجمالي مساحة قطاع ℅ 1.30
الفئات لكونيا متنفس ضروري لمختمف الميمة  المرافقتعتبر من و المرافق الرياضية والترفييية: -6

 تتوزع عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة كالتالي:وىي السكانية 

 :والرياضة شبابالدار  - أ
م  1876أسست سنة تو  متوسطة صالح الدين األيوبيبجوار حي باب القنطرة بوىي قائمة  

بين اإلعالم والتنشيط وتقديم  تتنوع أنشطتيا ما ،شاب وشابة 800 بحوالي بطاقة استيعاب قدرتو 
من ) 1(% 80الدعم لمتالميذ في الدروس الخصوصية وحتى كبار السن حيث تستقبل أكثر من 

تقدر و  من األحياء المجاورة يفي النسبة المتبقيةأما القنطرة أحياء القطاع الحضري الشباب من 
 .ىكتار 0.05ب مساحتيا 

  قاعة سينما: - ب
وعميو فقد سنة  30وىي مغمقة منذ أكثر من بجوار إذاعة قسنطينة وتقع بحي باب بوشامة 

 وتمثل فما ىي األسباب يا ترى؟ل ىذه المدة اغمقيا طو أسباب سكان حول التساءل الكثير من 
  ىكتار. 0.06مساحة 

 :مالعب كرة القدم -ج
الجيمممة ب مقمممام ممعمممب: كممماألتيالحضمممري القنطمممرة عبمممر األحيممماء السمممكنية لمقطممماع وىمممي تتممموزع  

مسماحة صمغيرة  يمثملاألخيمر  ابحي بماب القنطمرة ىمذ مقام فيو الثانيالشرقية لحي بالد الرومية بينما 
ٌذذذري انمسافذذذق             إجممممالي مسممماحةمقمممام بحمممي بوشمممامة وتقمممدر  فيمممواألخيمممر الممعمممب أمممما  بالسمممابقمقارنمممة 

لكمن انعمداميا فمي بعمض األحيماء  مالعمب كمرة القمدمفمي  ااكتفماءيشميد عميو فالقطاع و  ىكتار 2.23 ب

                                                           

 م. 2014في مارس  -القنطرة  -من طرف مدير دار الشباب مقدمة(: ىذه النسبة 1)
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سميدي ببممعمب الثكنمة العسمكرية  سمتعانةاالعممى الشمباب  وخاصة حي األمير عبد القادر يجبر بعمض
 مسيد لمزاولة تدريباتيم الرياضية.

 الحدائق العامة: -د

 الشريف وبورصاص مسيد سيديحديقة جسر عمى الحضري القنطرة يحتوي القطاع  
             وتمثل مساحة قدرىاحي بالد الرومية لباإلضافة لمغابة التي تقع بالجية الشمالية الشرقية 

لكن تبقى غير مييأة وفقا لمخصوصيات المطموبة فيي تستعمل لرعي األبقار  ،ىكتار 1.02
 التابع لمجسر العمالق. واألغنام زائد قطع جزء منيا إلنجاز الطريق

 المواقع الجمالية والسياحة:  -ھ

( monument aux mortsموقع أثري يتمثل في مجسم ) القطاع الحضري القنطرةيضم 
والقائم بجوار المستشفى الجامعي ابن باديس باإلضافة لمنصب التذكاري المقام بساحة باب القنطرة 

وتقدر مساحتيا بالقرب من الثكنة العسكرية و بجبل سيدي مسيد والمقام زائد مجسم مريم العذراء 
 وتستحوذ مجمل ىذه ،من مساحة القطاع ℅ 0.03 ما يعادل أي ،ىكتار 0.02 ثحواني اإلجمالية
  .طاعقال% من إجمالي مساحة  1.10 بتقدر ىكتار أي بنسبة  3.38ب  تقدرمساحة عمى المرافق 

تعتبر من المرافق التي ليا دور كبير وفعال في ممارسة الشعائر الدينية و المرافق الشعائرية: -7
رشادات توعوية.المجتمع وفي توعية  صالحو، لما تقدمو من نصائح وا   وا 

 المساجد:  - أ

مصمي ومصمية مع  6180 ڊمساجد وىذا بطاقة استيعاب قدرت  (07) بعةسيضم القطاع 
باإلضافة لمسجد مالك بن أنس الذي ىو الكريم توفر البعض منيا عمى مدارس قرآنية لحفظة القران 

 المساحةوتقدر  ىكتار 0.15 ب قدرت مساحةمثل يو  ℅ 70 بتقدر أشغال بنسبة و في طور اإلنجاز 
 من إجمالي مساحة قطاع ℅ 0.22بمغت نحوأي بنسبة  ،ىكتار 0.67 ڊليذه المساجد  اإلجمالية
  :(43رقم ) األتيالجدول يؤكد ذلك و  .القنطرة
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  قطاع القنطرةعبر أحياء الشعائرية (: توزيع المرافق 43الجدول رقم )   
 عدد المصميات عدد المصمين (℅نسبة األشغال ) المساحة )ىكتار( عدد المساجد األحياء

 - - - - - باب القنطرة
 30 616 100 0.20 01 فج الريح

 705 929 100 0.27 04 األمير عبد القادر
 - - - - - بالد الرومية
 715 3185 100 0.20 02 بوشامة

 - - - - - محمد لوصيف
 1450 4730 - 0.67 07 المجموع

 م. 2014المصدر: مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية قسنطينة فيفري   

 المقابر:  -ب

من  ℅ 2.64بمغت نحو ىكتار وبنسبة  8.12 ڊيضم القطاع مقبرة ييودية بمساحة قدرت 
يفتقر لمقبرة مما يضطر السكان لدفن  ىذا األخير .الحضري القنطرةالمساحة اإلجمالية لمقطاع 

فيل سيضل الوضع عمى  أو بتمك الموجودة بقطاع الزيادية  لممدينة يةمركز المقبرة الالموتى في 
من  ℅ 2.85ىكتار أي ما يعادل  8.79ب عمى مساحة تقدر  الشعائرية حالو ؟ وتستحوذ المرافق
توضح التوزيع المجالي لممرافق القائمة عبر أحياء ( 12والخريطة رقم )إجمالي مساحة القطاع 
 القطاع الحضري القنطرة.

 مالحظة:

نعدم إال أنيا ت ،أىمية المرافق الثقافية وضرورتيا بالرغم منو من خالل المعاينة الميدانية 
 باستثناء بعض النشاطات التي تقوم بيا دور الشباب القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة فيكميا 

زائد  أمرا ضروريا بغية االرتقاء بالسكان إلى أعمى المستويات يعدالثقافية المرافق توفير وعميو فإن 
 وحتى الوطنية. تنشيط الوسط الحضري بالتظاىرات الثقافية ومختمف الممتقيات والندوات المحمية 
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II-  الوظيفية:  المرافقتوزيع 
يعتبر النشاط التجاري من أىم القطاعات اإلقتصادية لممراكز الحضرية ومن أىم الوظائف 

والتي تعد من عوامل جذب السكان واستقرارىم  ،الحضرية لسكانيااألساسية التي تقدميا التجمعات 
عبر ىذا المجال وعمى ىذا األساس كان التوزيع المجالي ليذه المرافق ضمن المجال الحضري 

 لمقطاع الحضري القنطرة كاألتي:

 األسواق التجارية العامة:  -1
ع بحي باب القنطرة يق ىويتوفر القطاع الحضري القنطرة عمى سوق لمخضر والفواكو و 

من المساحة اإلجمالية لمقطاع، وبعدد محالت  ℅ 0.02أي بنسبة  ىكتار 0.06 ويمثل مساحة
حيث يشيد فوضى في  ،محل غير أنو موجود في حالة مغايرة لموظيفة المنسوبة لو 51 ڊقدر 

أخرى مغمقة وبدون تييئة وغيرىا لكن ماذا و استغالل محالتو بين التجارة والحرف ومكاتب دراسات 
المسؤولة عمى تنظيم  وأين ىي السمطات التجارية ؟أجمو منخصيصا والذي أنشأ عن دوره األساسي 

 ؟.الحضري القنطرة لمقطاع المجال الوظيفي التجاري

 المحالت التجارية: -2
موزعة بشكل غير متوازن عبر  اتجاري محال 567حوالي  القطاع الحضري القنطرة يضم

بمغت نحو  بنسبة حيث حصة األسد كانت لفئة التجارة الخدماتية ،مختمف األحياء السكنية لمقطاع
بنسبة  فئة التجارة الصافية فيي من نصيب لمحالت، أما المرتبة الثانيةا إجماليمن  ℅ 50.27
من إجمالي  ℅ 15.87 ڊالحرفية والمينية التجارة ، أما المرتبة األخيرة فكانت لفئة ℅ 33.86

محل، حيث تتركز  نسمة/ 54 ڊمحالت ال من إجمالي نصيب الفردوقد كان  .المحالت التجارية
بكثافة في الجية الجنوبية لحي باب القنطرة وفي الجية الشمالية لحي األمير عبد القادر بينما باقي 

إذن ىذا التوزيع المجالي غير المتجانس لممحالت  ،اتجاري فنادرا ما تجد محالاألخرى أحياء القطاع 
عبر المجال الحضري العام لمقطاع الحضري التجارية تترجمو الفوضى في توزيع ىذه المرافق 

 .(44رقم ) األتيوىذا ما يؤكده الجدول القنطرة 
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 (: توزيع المحالت التجارية حسب نوعيا بالقطاع الحضري القنطرة44الجدول رقم )

 م. 2014أفريل في تحقيق ميداني  م+ 2013لوالية قسنطينة فيفري  -الرمال -المصدر: الغرفة التجارية  

 الصافيةالتجارة 
 العدد التجارة الخدماتية العدد التجارة الحرفية والمينية

 العدد مواد غير غذائية العدد مواد غذائية

 05 أحدية ومالبس 65 مواد غذائية عامة
محطة غسل                            

 وتشحيم السيارات
 38 ىاتف عمومي 06

 13 أكشاك متعددة الخدمات 17 ميكانيك السيارات 02 بيع المجوىرات 18 حمويات ومرطبات
 04 وكالة عقارية 06 نجارة عامة 01                المضغوطة واألشرطة بيع األقراص 09 لحوم

 01 وسيط قضائي 02 لحام 07 مواد حديدية عامة 10 خضر وفواكو
صالح مكيفات التبريد 01 بيع النظارات 07 مخبزة  17 قاعة انترنت 04 بيع وا 

 07 مدرسة تعميم السياقة 02 خزفي 01 بيع النظارات الطبية 02 حمويات تقميدية
 12 حالق 01 تصميح مكيفات التجييزات 01 بيع اليواتف النقالة 03 حميب البقرة

 02 مصور فوتوغرافي 02 تصميح السيارات 02 بيع مواد التغميف - -
 15 مطعم 05 إسكافي 05 عتاد اإلعالم اآللي - -
 20 مقيى 11 خياط 02 األجيزة اإللكترونية - -
 03 مأكوالت خفيفة 04 تصميح األجيزة اإللكترونية 01 تجييزات السيارات - -
 15 محامي 02 مرآة وزجاج 07 مواد التجميل - -
 37 مكتبة ووراقة 03                                          السيارات واألرائكتغميف مقاعد  38 بيع المواد الخشبية - -
 05 طبيب عام 09 بيع قطع الغيار 01 بيع الصوف - -
 16 صيدلية 03 نجارة األلمنيوم 01 قارورات الغاز - -

 01 موثق 01 مستمزمات الطبية 01 بيع مواد التنظيف - -
 19 حالقة 01 صناعة الخواتيم اإلدارية 01 مستمزمات العروس - -
 10 دوش 03 إصالح مكيفات التبريد 01 بيع األواني المنزلية - -
 10 كراء السيارات 07 تصميح السيارات - - - -
 03 مخبر تحاليل 01 بيع الطيور - - - -
 20 طبيب مختص - - - - - -
 06 مكتب دراسات - - - - - -
 05 +األسفاروكاالت تجارية - - - - - -
 03 الجزائرية لمتأمينات - - - - - -
 01 بيع وطحن القيوة - - - - - -
 01 دار الحضانة - - - - - -
 01 تنظيف المالبس - - - - - -

 285 المجموع 90 المجموع 78 المجموع 114 المجموع
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 والمنشآت الحضرية بالقطاع:توزيع خدمات الشبكات التقنية  -رابعا

-I :نسبة التغطية بالشبكات التقنية 
بنظام  خالليؤدي إلى اإلأي منيا  غيابو الحياة اليومية  تباممتط منالشبكات التقنية تعتبر 

بيذه  سنتطرق في ىذا العنصر إلى نسبة التغطيةوعميو  ،الذي ينتج لنا بيئة غير حضريةو السكن 
وكانت نتائج التعداد العام لمسكان والسكن الحضري القنطرة عبر أحياء القطاع الموزعة  الشبكات
 (:45رقم )األتي في الجدول  مبينة م 2008لسنة 

 الكيرباء: -1
األخيسح  يٌر .℅ 98.86 ثحوانينسبة التغطية  كانتأحياء القطاع حيث كامل  موزعة عبر

            انجبنغخ وحوالنسبة الوطنية وكذا  ℅ 97.90 ڊالمقدرة و النسبة الوالئية ب مقارنةجيدح  تعتجس
حيث أكبر نسبة عادت بين أحياء القطاع الحضري القنطرة  متباينةبنسب  بينما ىي ℅ 94.50

 ،محضالجماعي السكن الوىذا لكونو يتميز بنمط  % 100لحي محمد لوصيف بتغطية كمية أي 
حي فج بفكانت سجمت بالقطاع نسبة  صغرأما أ ،جل المساكن تكون موصولة بيذه الشبكة حيث
جيدة مقارنة بالنسبة الوالئية والوطنية ىي األخرى وتعتبر  % 95.87سابقا بنسبة بمغت نحو  الريح

االستفادة غير الشرعية لجل السكان من طبيعة األكواخ القصديرية وما يصاحبيا من بىذا يفسر و 
نفس الظاىرة بحي بالد الرومية والجية كما نالحظ  ،ىذه الشبكة )خيوط من أعمدة كيربائية(

حدوث احتمالية سالك الكيربائية األ في كما ينتج عن ىذا التداخل ،الشمالية لحي األمير عبد القادر
فتراوحت نسب  السكنية أما باقي األحياء ،شرارات كيربائية قد تشكل خطرا عمى حياة السكان

ويزود القطاع من نفس الشبكة التي تربط القطاع  ℅( 99.90-95.90بين )بيا ما التغطية 
 الحضري الزيادية أي شبكة كيربائية واحدة.

 غاز المدينة:  -2
  القنطرة تقريبا إلىالحضري قطاع عمى مستوى الغاز المدينة شبكة وصمت نسبة التغطية ب

 بينما ىي ،℅ 82.10 ڊ والمقدرةية ئوتعتبر مقبولة إذا ما قورنت بنسبة التغطية الوال ،% 82.81
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أكبر نسبة أما عمى مستوى األحياء ف ،℅ 45.80 ڊجيدة جدا مقارنة بالنسبة الوطنية المقدرة  
بحي  ةبالمقابل يسجل غياب شبو كمي لمشبك ℅ 99.26 بتقدز تغطيخ ثمحمد لوصيف حي ل عادت

يحصل السكان القاطنين بمنطقة فراندو  حيث % 18.40 بفج الريح حيث بمغت نسبة التغطية 
 ،( من حي سيدي مسيد المجاور (propaneعمى قارورات الغازالغربية لحي فج الشمالية بالجية 

النسيج  صعوبةوكذا  الغاز فيرجع سبب ذلك لنقص اإلمكانياتشبكة بينما األحياء غير المزودة ب
أو ربما كحي بالد الرومية الفوضوي الصمب السكنية ببعض األحياء والمتداخل  القائمالحضري 
وعميو  ℅( 99.07-88.22ما بين ) بيا أما باقي األحياء فتراوحت نسبة التغطية ،لسبب أخر
 القطاع الحضري الزيادية. تموننفس الشبكة التي من د يتزو فالقطاع 

 المياه الصالحة لمشرب: -3
وتعد مطابقة لمنسبة  ℅ 90.59 ڊالقنطرة بنسبة تغطية قدرت في قطاع متوفرة  وىي 

أما  ℅ 80.80جيدة إذا ما قورنت بالنسبة الوطنية البالغة نحو ىي و  ℅ 90.50 ڊالوالئية المقدرة 
ولعل ارتفاع ىذه  ℅ 99.82 ڊعبر األحياء فقد عادت أكبر نسبة لحي محمد لوصيف وذلك 

نسبة فقد كانت من نصيب  أما أصغر ،موروث عن الحقبة االستعماريةال الحيالنسبة مرتبط بقدم 
%   90.50% وتعتبر جيدة مقارنة بالنسبة الوالئية البالغة نحو  92.89ب حي بالد الرومية وذلك 

فتراوحت نسبة التغطية بيا ما السكنية باقي األحياء أما  ،% 80.80ب وكذا النسبة الوطنية المقدرة 
مشكل تسرب المياه الصالحة لمشرب  تعاني منالشبكة فيذه وعميو  ،%( 99.34-53.91) بين

نتيجة قدم الشبكة وغياب الصيانة الدورية ليا سواء من طرف المصالح المختصة أو السكان وكذا 
قربيا من سطح األرض، وقد زادت وضعية الطرقات غير المعبدة  بالضغط عمييا وىو ما يساىم 

يمول قطاع و  ائر األحياء األخرىفي عممية إتالفيا مثل ما ىو حاصل في حي بالد الرومية وفي س
في الجية  (02اثنان )منيا  3م 1000خزانات بسعة  (05) خمسة بيذه الشبكة عن طريق:القنطرة 

في الجية  األخيربالجية الشمالية الغربية لممقبرة الييودية و  (02اثنان )الشمالية لحي بالد الرومية و 
 .(كاستور حي)بأعمى نقطة وىو مقام  بوشامةالشمالية الشرقية لحي 
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 الصرف الصحي:  -4
وىي نسبة  ،℅ 86.80ب بمغت نسبة الربط بيذه الشبكة عبر القطاع الحضري القنطرة 

 وكذا النسبة الوطنية البالغة نحو ℅ 92.80 ڊمنخفضة نسبيا مقارنة بالنسبة الوالئية المقدرة 
  %، أما بالنسبة لألحياء فيي متفاوتة حيث أكبر نسبة تغطية عادت لحي محمد لوصيف 77.50

حيث أن كل المباني بو  ،األخرى ءمقارنة باألحيا اأكثر تنظيمكون الحي لوىذا  ℅ 99.45 ڊ
 34.81شرعية بينما أصغر نسبة فكانت من نصيب حي فج الريح وذلك بنسبة تغطية بمغت نحو

% والنسبة الوطنية البالغة  92.80 بذا ما قورنت بالنسبة الوالئية المقدرة % وىي منخفضة جدا إ
% والسبب طبعا يرجع لكون المباني عبارة عن أكواخ قصديرية وعممية الربط تكون  77.50نحو 

                  ما بينبيا فتراوحت نسبة التغطية  السكنية أما باقي األحياء ،ذاتية وعشوائية من طرف السكان
فيما تصب ىذه المياه القذرة عبر واد الرمال مما زاد من حدة التموث بو  ℅( 97.52-99.25)

 ويعتبر مصدر النبعاث الروائح الكريية وتكاثر الحشرات بو.

 م. 2008(: توزيع مساكن القطاع حسب درجة التغطية الموجودة بيا حسب تعداد 45الجدول رقم )

 األحياء
 غاز المدينة الكيرباء

المياه الصالحة 
 لمشرب

 المجموع الصرف الصحي

 العدد
 النسبة

(%) 
 العدد

 النسبة
(%) 

 العدد
 النسبة

(%) 
 العدد

 النسبة
(%) 

 العدد
 النسبة

(%) 
 100 967 97.52 943 98.86 956 97.41 942 99.90 966 باب القنطرة
 100 1560 34.81 543 53.91 841 18.40 287 95.90 1496 فج الريح 

 100 1067 99.25 1059 99.34 1060 94.56 1009 99.34 1060 األمير عبد القادر
 100 1324 90.71 1201 92.90 1230 88.22 1168 98.94 1310 بالد الرومية
 100 965 99.17 957 98.76 953 99.07 956 99.79 963 بوشامة

 100 542 99.45 539 99.82 541 99.26 538 100 542 محمد لوصيف
 100 6425 86.80 5577 90.59 5820 82.81 5321 98.86 6352 القطاع

  .(ONSم ) 2008لمسكان والسكن لسنة المصدر: التعداد العام 
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III- :المنشآت الحضرية 

حيث تتركز بشكل  ،القنطرة بتوزيع متباين لشبكة الطرق الحضري قطاعاليتميز مجال  
 .كثيف في الجية الجنوبية لمقطاع عكس الجية الشمالية التي يالحظ فييا غياب كمي ليذه الشبكة

 قطاع القنطرة إلى األقسام التالية:لمن الناحية الوظيفية نستطيع أن نقسم شبكة الطرق و 
 تصنيفها رومواصفاتها: -1

تم تصنيف الطرق عمى أساس كثافة حركة المرور من جية وأىميتيا في تحقيق االتصالية  
 داخل وخارج المجال الحضري من جية أخرى كاألتي:

 : (03الطريق الوطني رقم )  -أ

حي باب القنطرة في الجية  ويعبر كل منالحد الغربي لمقطاع يمر بمجال الدراسة  ويعتبر
لو دور أساسي في و كمم  3.875فراندو في الجية الشمالية الغربية عمى امتداد  منطقةالجنوبية و 

م بمحاذاة السكة  12 بحوالي يمتاز برواق واحد يبمغ أقصى عرض لوو تسييل حركة المرور 
يتميز بحركة و أمتار  8( ليصل إلى cornicheيضيق بجوار)بينما حي باب القنطرة الحديدية ب

القادمة من الواليات  بكل أحجاميا وىذا لكونو المتنفس الوحيد لممركبات ،كثيفة وخانقة لممرور يوميا
 المجاورة وحالتو العامة متوسطة.

 الطرق األولية:  -ب

كحي تربط بين مختمف أحياء قطاع القنطرة كما تربطو بالتجمعات الحضرية المجاورة 
فيي من جيدة إلى متوسطة وىذا  1وبيا حركية متوسطة أما حالتيا ،اوغيرى الوحشجبل  ،الزيادية

باب الذي يربط حي  نيج مداوي بوجمعة:بناءا عمى نتائج المسح الميداني العام لمقطاع وأىميا: 
 ،يربط حي األمير عبد القادر بحي محمد لوصيفو  نيج محمد لوصيف:و ،بحي كاستورالقنطرة 

 أما م( 8-6) بين ماالقنطرة بحي محمد لوصيف ويبمغ عرضيا  باب يربط حيو  نيج دباح لويزة:و
                                                           

 م 2014يداني في أفريل بناءا عمى نتائج التحقيق الم(: 1)
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 متوسطة إلى جيدة. فيي بينحالتيا العامة 
  :الطرق الثانوية -ج

 لمقطاع الحضري القنطرة األحياء السكنيةتربط بين مختمف و متصمة بالطرق األولية وىي 
بعض النقائص كونيا ضيقة وبعضيا تنعدم فييا األرصفة من تعاني  لكنيافي مجمميا معبدة و 
 ز بحركية ضعيفة.يمتم( وت7-5) ما بين حالتيا العامة متوسطة وعرضياو 
 الطرق الثالثية:  -د

متوسطة  في حالةجزء منيا و حيث تربط بين الوحدات السكنية السكنية تخدم مباشرة األحياء و 
بوشامة ومحمد لوصيف  ،القنطرةباب  القائمة بكل من حي:حركية ضعيفة جدا مثل تمك ويمتاز ب

أما الجزء المتبقي فيفتقر لكل الشروط الضرورية خاصة في األيام الممطرة وىذا لكونيا غير معبدة 
 حي بالد الرومية.ببرك خاصة  اعمى مستواى يتشكلوفقا لمقايس التييئة المطموبة مما 

  الجسوو: -ھ

سيدي  وىي: يرتبط القطاع الحضري القنطرة بالمدينة القديمة )الصخرة( عبر ثالثة جسور
 االتصالية.الحركة و تسييل في حيث تساىم القنطرة وسيدي مسيد  ،راشد

 السكة الحديدية:  -و

عبر والذي يمر بو من الجية الغربية يحديدية السكة الحضري القنطرة خط لموجد بالقطاع يو 
 .القطاع من الجنوب إلي الشمالبمجال 

  :الساحات العامة )الباحات( -ز

لتوقف السيارات ماعدا المساكن التي تحتوي  امكانفي أغمب أحياء القطاع يعتبر الرصيف 
ناىيك عمى ابن باديس بجانب المستشفى الجامعي القائمة باإلضافة لحضيرة السيارات  بامر عمى 
 الت الشاغرة المحصورة بين المباني السكنية. االمج
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 الخالصة:

القطاعين الحضريين الزيادية السابقة التي تضمنتيا دراسة تحميل وتفسير أىم المحاور بعد  
 التالية: الحقائقكانت حدى  كل عمى والقنطرة

شيد القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة نموا حضريا متباينا عبر مراحل زمنية مختمفة  -1
كل ىذا ساعد عمى و نموا كانت البداية بعد االستقالل ال يزال يشيد فالقطاع الحضري الزيادية شيد و 

عن الفترة القنطرة الذي جمو موروث الحضري قطاع العكس  ،بو تفعيل وتيرة النمو الحضري
 عمىالقصديرية التي تموضعت األكواخ حيث اندمجت بو بعض األحياء الفوضوية و  ،االستعمارية

 .ىوامش القطاع في أماكن صعبة ومتضرسة

 "عالقة طردية في النمو السكاني"    المؤىالت البشرية: -2

                 الفترة خاصة خاللنسبيا  اومرتفع اسريع اسكاني انمو لقد عرف القطاع الحضري الزيادية 
جعل مما  .( م2008-1998نمو سكاني بطئ نسبيا خالل الفترة ) ليميو م (1987-1998)

نمو فقد عرف تراجعا ىاما في ال ةالقنطر  الحضري قطاعالأما  ،لمسكان اجاذب يشكل مجاال القطاع
مما  ( م2008-1998)خالل الفترة في التراجع ليستمر  ،( م1998-1987خالل الفترة )سكاني 

 .لمسكان اطارد جعل القطاع يشكل مجاال

 الحضريين الزيادية والقنطرة ينتوازن بين عدد الذكور واإلناث عبر القطاعكما سجمنا وجود 
في  ( سنة59-22الفئة العمرية )نسبة  تمثلحيث  ،عمى طاقة شبابية معتبرةالقطاعين يتوفر  وعميو

  (% عمى الترتيب من إجمالي سكان القطاعين40.93-39.62) بحوالي م 2014أفريل 
 الكثافة في توزيعتباين  باإلضافة لوجود ،مجتمع فتي ومما يدل عمى أنالحضريين الزيادية والقنطرة 

انعكاس ناتج عن مدى تأثر  ىي ىذه األخيرة .األحياء السكنية لمجال الدراسةعبر السكانية 
لعبت دورا حيث  ،والتي مر بيا كل منيماخصائص المجال المدروس من وقائع تاريخية وسكانية 

 ميزة خاصة.الحضريين الزيادية والقنطرة  ميما في إعطاء القطاعين
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 "سيطرة قطاع الخدمات واإلدارة "    المؤىالت االقتصادية: -3

الزيادية والقنطرة بالتفاوت بين قطاعات النشاط االقتصادي يتميز القطاعين الحضريين 
بقطاع القنطرة وىذا  ℅ 50.60 بمغت نحو إذ سجمنا سيادة قطاع الخدمات واإلدارة بنسبة ،لمسكان
باإلضافة  ،منذ الحقبة االستعماريةبو قميمي والقائمة اإلنفوذ الذات  المرافقبعض عمى  توفرهل راجع
سكان القطاع واألحياء المجاورة والموجية لخدمة  المقامة بعد االستقاللالمرافق الخدمية العامة لتمك 

  .لو وكل ىذا يضاف التصالو المباشر مع مركز المدينة

 بمغت نحو حيث يتصدر قطاع الخدمات واإلدارة بنسبة قطاع الزياديةبالنسبة لكذلك الحال 
ظير بعد القطاع السابق إذ يعتبر مكمال لو في بعض المرافق  وويعود ذلك لكون .℅ 43.78

بنسبة  حيث سجال ،باإلضافة إلىمال قطاع الفالحة عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة
 عمى الترتيب وىذا النعدام النشاط الزراعي بيما نيائيا. ℅( 0.77 -1ضئيمة بمغت نحو )

  "عالقة عكسية"   السكن: -4

لمسكن  خالل التعدادات العامة المتتالية عدد المساكنفي  امستمر  اتطور الزيادية قطاع شيد 
      بسيادة النمط الجماعيوذلك بتعدد األنماط السكنية  األخيرةىذه تتميز حيث  ،بامتدادات حضرية

  .حي الباردةك الحالي والمستقبمي عمى احتياطات عقارية شاسعة لمتوسع حيث يتوفر%  49.02 ب

خالل التعدادات العامة من عكس قطاع القنطرة الذي عرف تراجعا في عدد المساكن 
ال توجد مجاالت شاغرة ما  حيثب ،℅ 49.31 بنمط األوروبي الجماعي وىذا بسيادة ال المتتالية

 حي فج الريح.من القصديرية األكواخ  إزالةعدا تمك المساحات الصغيرة والمتضرسة المسترجعة بعد 

عبر القطاعين الحضريين الزيادية الموزعة تقارب في الكثافة السكنية ال ذلك يضاف إلى
أن األحياء  توصمنا إلى وعميو فقدمسكن/ىكتار عمى الترتيب ( 21-14) بمغت نحو حيث ،والقنطرة

، بينما سجمت التي يسيطر عمييا نمط التوسع العمودي ىي التي سجمت كثافات سكنية عالية
عالقة الىذا ما يوضح  .عمييا نمط التوسع األفقي كثافات سكنية منخفضةاألحياء التي يسيطر 
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القطاعين  عبر سكني في كل حيالسائدة األنماط السكنية طبيعة وطيدة بين ىذه الكثافات و ال
 (.15( و)14رقم: ) تانالصور الحظ  الحضريين الزيادية والقنطرة.

 

 

 

   

 الحضري الزيادية(: تمثل النمط العمودي بالقطاع 14الصورة رقم )

 (: تمثل النمط األفقي بالقطاع الحضري القنطرة15الصورة رقم )
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 "توزيع مجالي غير متوازن"المرافق الخدمية العامة والوظيفية:     -5

فمعظميا تتركز في الجزء الغربي بصورة متوازنة توزيع مجالي لممرافق ال يخدم السكان 
الذي و ( تقابميا مساحات شاغرة في الجزء الشرقي 51بمحاذاة الطريق الوالئي رقم ) الزيادية قطاعل

بمغت نحو أي بنسبة  ،ىكتار 54.03ب تقدر مساحتيا اإلجمالية  حيث ،يفتقر لمعظم ىذه المرافق
 .الحضري الزيادية عمن إجمالي مساحة القطا ℅ 8.53

المكممة لممجال  المرافقتوزيع  التوازن فيعدم  يالحظالذي و قطاع القنطرة ب انفسي الوضعية
حيث يظير عدم  ،الشمال إلىبالجية الغربية من الجنوب  تتركز بكثافة عالية حيثالسكني 

النسيج اإلستعماري وىنا  أغمبيا مقامة عمى إذالتجانس بين مساحة النسيج الحضري وعدد المرافق 
بمغت نحو أي بنسبة  ،ىكتار 50.13ب تتقارب المسافة بين المرافق وتقدر مساحتيا اإلجمالية 

 القطاع الحضري القنطرة.من إجمالي مساحة  ℅ 16.27

القطاع الزيادية حديث النشأة مقارنة بقدم  الحضري قطاعالنستخمص من كل ىذا أن 
لمنمو الحضري لمدينة  اكانا نتاج حيثإذ أنيما ينفردان بدور وظيفي ومجالي  ،القنطرة الحضري

 .قسنطينة في إطار تخفيف الضغط السكاني عمى مركز المدينة والقطاعات الحضرية المجاورة
ضمن  مكانتووالتي عادة ما تكون مرتبطة بالتوافد السكاني نحوىما وبذلك أوجد مجال الدراسة 

لممدينة والذي يضم عددا معتبرا من المرافق الخدمية والوظيفية  المجال الحضري العام
 .عبر األحياء السكنيةوفق تنظيم مجالي غير متوازن  المختمفة

لذا ال  يكمالن بعضيما البعض. أنيما إال إدارياانفصاليما وعمى ىذا األساس فبالرغم من 
فصول اليتم دمجيما ضمن وحدة مجالية متكاممة في سبل  قطاع عن األخريمكن فصل كل 

ذا كانت كل ىذه المؤىالت قد أعطت المالمح القاعدية لممجال و  ،يذا البحث العمميالباقية ل ا 
الحضري فكيف سيكون انعكاسيا عمى تنظيم المجال الحضري بمكوناتو المختمفة لمقطاعين 

 .الحضريين الزيادية والقنطرة ؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثانيالفصل   

 عمىتحميل وتفسير انعكاسات النمو الحضري 
 القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة

 

 تمهيد-
  عبر القطاعين ميدان العقار واستهالك المجال -أوال

العامة والوظيفية وأثرها عمى تنقالت السكان عبر القطاعينالمرافق الخدمية  –ثانيا    

النمو الحضري وأثاره البيئية عبر مجال القطاعين -ثالثا  

 النمو الحضري وأثاره االقتصادية واالجتماعية -ارابع

 العوامل المتحكمة في التنظيم المجالي الراهن عبر القطاعين-خامسا

الخالصة-  
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 تمييد: 

 الثانيالفصؿ  نسعى في ،األوؿبعد دراستنا السابقة لمواقع القائـ لمجاؿ الدراسة في الفصؿ 
 ،القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرةعمى الناتجة عف النمو الحضري  براز االنعكاسات السمبيةإل

ثـ  ،عبر القطاعيفميداف العقار واستيالؾ المجاؿ ب: المتعمقة أىـ األثار  في ذلؾ ستعرضحيث ن
النمو الحضري ثـ نستوضح  ،األحياء السكنية والشبكات التقنيةلالتوازف عبر اإبراز سوء التنظيـ و 

النمو الحضري وأخيرا البيئة عمى أثاره النمو الحضري و بعدىا ثـ  ،وخدمات المرافؽ العامة والوظيفية
 العوامؿمختمؼ تحميؿ وتفسير كؿ ىذا يضاؼ إلى و  .عمى المجاؿ وأثاره االقتصادية واالجتماعية

عبر مجاؿ  األثار وكيؼ تتوزع ىذهفماىي  .لمجاؿ الدراسة التنظيـ المجالي الراىف في المتحكمة
 .يا ترى؟ القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

 :القطاعينعبر ميدان العقار واستيالك المجال  -أوال
جدا ألنو مرتبط أساسا بالجانب االقتصادي واالجتماعي يعتبر المجاؿ الحضري قطاعا ىاما 

ال وكاف لو ٳفكمما أحسنا التحكـ في تسيره تسيرا راشدا وحكيما وأحسنا استغاللو كامال وجيدا  ،لمسكاف
بيف المجاؿ الحضري والسكاف ىي إذف دور أساسي في ازدىار حياة السكاف والمجتمعات، فالعالقة 

 إف لكفار، وليذا فيي أسمى مف أف تكوف عالقة تقدر بقيمة مالية، وعالقة متينة تتفاعؿ باستمر 
 بمجاؿ يحدث ما وىو ،عنيا غنى في يكوف أف الممكف مف كاف عديدة مشاكؿ فسيواجو العكس حدث

 .الدراسة حالة القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

I-  الزيادية والقنطرةالحضريين القطاعين عبر استيالك غير عقالني لمعقار الحضري :  

 :القطاعينعبر الصالحة لمتعمير استنفاذ االحتياطات العقارية  -1

في حضري في مأمف مف مخاطر المضاربة مجاؿ االحتياطات العقارية تجعؿ أي إف 
امتداد النسيج  ىلكف النمو الحضري السريع لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة أدى إل ،العقار

 كالتالي: القطاعيف بيفية ومتباينة بطريقة عشوائالقائـ الحضري 
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حيث أصبح  ،لالحتياطات العقارية افوضوي استغالالىناؾ  نجدفعمى مستوى قطاع الزيادية 
ففي ظؿ  ،بالجية الشرقية لو موجودةىي و يممؾ سوى المجاالت التي تتميز باإلنحدرات الشديدة  ال

تبقى منيا ما عمى  في الزحؼ سيستمر العمراف ؟ ىؿالمتبقية مصير غابة جبؿ الوحشىو ا ىذا م
 .التحكـ في توجيو العمراف؟ ضعؼ أماـ الحضري الزياديةحتى يتجاوز الحدود اإلدارية لمقطاع 

إلى مرحمة التشبع خالؿ المراحؿ المتتالية  ىذا األخير مجاؿ قد وصؿفقطاع القنطرة بأما 
التي كانت عبارة عف مساحات  المجاالتلنموه فالعمراف اجتاح جؿ أراضي القطاع باستثناء بعض 

الحضري أقصى الجية الشمالية الشرقية لمقطاع كذا ببالجية الجنوبية الشرقية و موجودة غابية وىي 
 وىي:سابقا  األكواخ القصديرية بيا تنتشر التي كانت مع العمـ أنو تـ استرجاع المجاالت ،القنطرة

 (.17و 16)الحظ الصورتاف رقـ:  فج الريح مؤخرا.و نص ڨوطنوجي، النتيني، 

 (: اجتياح العمراف ونفاذ17الصورة رقـ )          (: زحؼ العمراف عمى المساحة 16الصورة رقـ )
تالؼ جزء منيا بالحي السكني جبؿ الوحش           االحتياطات العقارية  الغابية بالحي السكني  باب القنطرةوا   

فالبرغـ مف  ،المجاؿ المدروس القائـ عبر لنسيج الحضرياى إلى سوء تنظيـ دىذا أكؿ 
 في ىناؾ فوضى إال أف ،محاولة تنظيـ السياسة العقارية لمدينة قسنطينة ومجاؿ الدراسة خاصة
بارتفاع ىذا ويترجـ  .عقاربالالتنظيـ الييكمي الداخمي وعدـ الفيـ الجيد لمنصوص القانونية المتعمقة 

 الشئ الذي أدىىذا  ،جعؿ السكف الفردي حكرا عمى الطبقة الغنيةمما كبير في السوؽ العقارية 
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تقبال إلقامة عقار مسالكما يؤدي ال محاؿ لصعوبة الحصوؿ عمى  ،خمؽ أزمة كبيرة في اإلسكاف
 القائـ نسيج الحضريالباإلضافة لزيادة تشبع و  ،مجاؿ القطاعيفعبر ضرورية المرافؽ مختمؼ ال

 ؟فكيؼ ستستغؿ الجيوب العقارية خاصة بفج الريح ،سبب نفاذ األراضي لمتوسعبوارتفاع كثافتو 
       .؟عقالنية وتنظيمية وىؿ ستظؿ محض اىتماـ وأولوية ألرباب الماؿ؟ أـ ستعمر بطريقة أكثر

 الطبيعية والبشرية عند استيالك المجال )االرتفاقات(: أروقة األماناحترام  معد -2

قد يكوف ىذا العائؽ طبيعي أو بشري و  ،الحضري توسعاالرتفاؽ مف عوائؽ اليعتبر 
 كالتالي:الحضرييف الزيادية والقنطرة مجاؿ القطاعيف المنتشرة عبر وتتمخص االرتفاقات 

 االرتفاقات الطبيعية: - أ

 الغابةو  القنطرة الحضري قطاعملالغابة الموجودة بالجية الجنوبية الشرقية  :وتتمثؿ في 
تتمثؿ في التي مائية الشبكة باإلضافة لم ،ةالزيادي الحضري قطاعلمالموجودة بالجية الشمالية الشرقية 

 حي ساقية سيدي يوسؼمستوى  عمى: المجموعة األولى متواجدة وىي مجموعتيف مف الشعاب
الجية أقصى ب متواجدةفيي المجموعة الثانية وأما والزيادية وتصب في واد الكحمة وواد الحد 

خوانؽ واد الرماؿ بالجية الجنوبية وأخيرا  حي األمير عبد القادر وتصب في واد زيادل الشمالية
 القنطرة. الحضري قطاعلمالغربية 

 االرتفاقات البشرية: -ب

 برواؽ ارتفاؽ القنطرةالحضري قطاع لمبالجية الغربية التي تمر السكة الحديدية  :وتتمثؿ في
فولط باتجاه ميمة وأخر باتجاه سكيكدة  30000 بتوترالخطيف الكيربائييف و  ـ عمى الجيتيف 25

الشطر الثاني مار بالمتوسط التوتر الالخط الكيربائي ذو و  ـ مف الجيتيف 25برواؽ ارتفاؽ 
الييودية  مقبرةلم باإلضافة ،ـ مف الجيتيف 15الذي يتطمب ارتفاؽ و  ،لتحصيص جبؿ الوحش

 (03)الطريؽ الوطني رقـ  إضافة إلى ،فج الريح بحيحصف سيدي مسيد )الثكنة العسكرية( و 
 ة.                                  الزيادي الحضري قطاعالب (51)رقـ  الوالئيكذا القنطرة و  الحضري قطاعالب
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القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة لـ يأخذ بعيف بوعميو فالنمو الحضري المالحظ 
والزحؼ  لمجاؿ الدراسةحيث أف النمو السكاني  ،ىذه المعطيات الطبيعية والبشريةاإلعتبار 

 ،نتج عنو عدـ احتراـ أروقة األماف الطبيعة والبشرية ،العمراني المستمر في كؿ االتجاىات تقريبا
الضجيج الحوادث و  في التوازف وظيور مساوئ السيما منيا خطر ختالؿلإل ى ىذادوبالتالي أ

 .(19و 18 :رقـ الصورتاف)الحظ  .وغيرىا يةالسكة الحديدالناتج عف حركة 

 (: مباني بجوار خط السكة19الصورة رقـ )              الطريؽ حافة عمى مباني (:18الصورة رقـ )
 باب القنطرة السكني حيالب الحديدية              بالحي السكني جبؿ الوحش (51رقـ )الوالئي      

 بقطاع القنطرة: قديمةمباني سكنية عمى أنقاض النواة ال إقامة -3

ثة عف الفترة و لقطاع القنطرة إحدى التوسعات الحضرية المور النسيج الحضري  يعتبر جؿ
وأماـ النمو الحضري السريع الذي مر بو القطاع ازداد الطمب عمى العقار أكثر  ،االستعمارية

سكنية يتـ حاليا تيديـ مباني القطاع  في ىذاونظرا لعدـ توفره بشكؿ كافي  ،الحتوائو ليذا النمو
باب  :الحي السكني عمى مستوى كؿ مفباألخص و  قديمةالنواة الب متدىورةوجودة في حالة مقائمة 
سكنية ومرافؽ  مبانيعمى أنقاضيا  بناءالإعادة بعدىا ليتـ  ،األمير عبد القادرو بوشامة  ،القنطرة

           بنمط حديث مشابو لنمط التحصيصات السكنية ذات التوسع الرأسي وتقدر نسبتيا و بطابع خاص 
 (.21و 20بقطاع القنطرة. )الحظ الصورتاف رقـ:القائمة % مف إجمالي عدد المساكف  0.81ب 
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 القنطرة الحضري قطاعالب قديمةإقامة مباني سكنية عمى أنقاض النواة ال (:21و) (20رقـ ) تافصور ال

األوروبي  -اليف -النسيج الحضري فسيفسائي يجمع بيف أنماط سكنية متعددة أصبحوعميو 
 السكنية.الجماعي والنمط الحديث في ىذه األحياء 

 أحياء القطاع الحضري القنطرة:عبر شاغرة ال المجاالت نعداما -4
 ثة عف العيد االستعماريو سواء تمؾ المور مقطاع الحضري القنطرة ل السكنية حياءاألإف 

بالد الرومية األحياء األخرى مثال كحي  وكذابوشامة وحي األمير عبد القادر  ،كحي باب القنطرة
بعد أو حتى كمجاؿ  يبنىشاغرا لـ  االإذ ال نجد فييا مج .عمراني متراصبيا نسيج مقاـ  التيو 

 ىذه األخيرة إف وجدت ،متدىورةمتوسطة إلى في حالة ىي أخضر ما عدا الطرقات واألرصفة التي 
 (1)% 94 الطوابؽ األرضية لمبنايات مما جعؿ معدؿ شغؿ األرض يتجاوزتسترجع مع سقؼ 

جانب عدـ وجود  ىتصبح في نظرنا غير سكنية إليذه األحياء ف وعميو ،السكنية بأغمب األحياء
 نظافتيا بعدـ ىذا ويكتمؿمساحات مخصصة لمعب األطفاؿ مييأة بطريقة جيدة أو حدائؽ عمومية 

أف ىناؾ  لنا تبيفـ  2014في أفريؿ ومف خالؿ المعاينة الميدانية  ،مختمفةض أمرا مف عنيا رينج وما

                                                           

حالة النطاؽ الشمالي  -إشراؼ األستاذ بمحواس، تقرير تربص حوؿ األشكاؿ الجديدة لمتوسع الحضري بمدينة قسنطينة(: أنظر: 1) 
كمية عمـو األرض، الجغرافيا  -1-ـ ليندة، ناصري ليندة، جامعة منتوري قسنطينةڨيدو، شايف ربيع، عور سياـللمطالبات:  -الشرقي

 .09ـ، ص 1997والتييئة العمرانية، جواف 
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       .باب القنطرة السكني حيالخاصة بو  تغيير مكاف إقامتيـالكثير مف سكاف ىذه األحياء يتمنوف 
 (.16و 15و 14رقـ: (1)األشكاؿ)الحظ 

 (: انعداـ المجاالت الشاغرة 15انعداـ المجاالت الشاغرة                 الشكؿ رقـ ) (:14)الشكؿ رقـ      
          بالحي السكني باب القنطرة                                  الحي السكني األمير عبد القادر ب         

  
 بنحي انسكُي ثالد انروييخاَعداو انًجبالد انشبغرح ث (: 61انشكم رقى )

 

لمقطاع وعميو فحي باب القنطرة الذي ظير خالؿ الفترة االستعمارية إذ يعد النواة األولى 
مما انعكس  (2)% 95معدؿ شغؿ األرض بو  تجاوزيحيث  ،الشعاعية ومبانيو المتراصةبخطتو و 

 (17)الحظ الشكؿ رقـ: فمساكالداخؿ سمبا عمى توفر شروط التيوية والتشمس وكذا الدورة اليوائية 
                                                           

(1): Institut National de Cartographie, Plan de rue (Constantine sud), Echelle 1/7500, Janvier 1993.  

 .11ـ ليندة، ناصري ليندة، مصدر سابؽ، صڨيدو، شايف ربيع، لعور سياـ(: 2)
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قا أماـ عممية إقامة مختمؼ المرافؽ الخدمية العامة ئىذا كاف عاو  ،الشاغرة مجاالتال إلى جانب انعداـ
إلى جانب  ،كالمستشفى الجامعي ابف باديسوالوظيفية فكانت الحموؿ ىي اإلبقاء عمى المرافؽ الموروثة 

تحويؿ مباني سكنية إلى مرافؽ مثؿ مدرسة الشريفية التي ىي في الحقيقة عبارة مبنى سكني تـ تحويمو 
كؿ ىذا ناتج عف عدـ التحكـ في و .وؿ والثاني بحي األمير عبد القادرمطوريف األللمدرسة خاصة 

 تسيير النسيج الحضري.
 . ( انًُبسجخ نهتشًس(PROSPECT(: انًسبفخ انقبَوَيخ 61انشكم رقى )
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 معدل شغل األرض منخفض لكن بدون تييئة  أحياء السكن الجماعي بقطاع الزيادية: -5
( "نموذج تعمير وطني جديد ينظـ Z.H.U.Nالحضرية الجديدة )السكنية تعتبر المنطقة 

قامة المرافؽ الخدمية  ويييكؿ األنشطة االقتصادية والحضرية في ميداف التنمية الحضرية إلنتاج وا 
رغبة الدولة في توجيو  إذ يجسدلمتجمعات الحضرية  االكبرى والبنى التحتية المرافقة والموجية أساس

 .(1)التحكـ في مساراتو لمواجية الضغط السكاني المتولد عف النمو الحضري"و الحضري  توسعال
 يمثؿىكتار و  38.16 ب وتقدر مساحتياحي ساقية سيدي يوسؼ ب مقامةفالمنطقة األولى 

 تمثؿ حيث بحي الزيادية مقامةالثانية وأما ىكتار  5.17 بتقدر  مساحة بيا السكف الجماعي نمط 
 ىكتار 2.99 ب تمساحة قدر  بينما السكف ال يمثؿ سوىىكتار  72.85 بتقدر مساحة 

                                                           

      دار مداد يونيفارسيتي برانس -العوامؿ والفاعموف -، تنظيـ المجاؿ المعماري والعمراني في المدينة الجزائرية(: د. بشير ريبوح1)
 .38ـ، ص  2009،

 م 9

 م 9

 م 3
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 ىكتار. 0.78تقدر بحوالي  مساحة الجماعي السكففييا  يمثؿالتي منطقة جبؿ الوحش  اوأخير  
 (1)(: الحي السكني الزيادية الجماعي18الشكؿ رقـ )                                                           
بحي الزيادية  المنطقة القائمة فمو أخدنا

مسكف جماعي والتي تقع بالجية  1406نجد بيا 
الشمالية لمرتفعات جبؿ الوحش وتقدر مساحة 

أما المساحة  ،ىكتار 72.85 بحوالي الحي
ىكتار لكاف معدؿ شغؿ  02.99 ب المبنية فقدرت

% وىو معقوؿ مقارنة  04يعادؿ ( 2)األرض
بباقي النسيج الحضري لمقطاع لكنو يبؽ دوف 

مف  ذو حظ أوفر آليات النقؿتييئة حيث كانت 
وحشائش مما زاد مف عدـ تناسؽ ليذه األحياء عبارة عمى أشواؾ  الشاغرةالسكاف إذ بقيت المجاالت 

 .(22و 22 :رقى )الحظ انصورتبٌ .فيؿ سيظؿ الوضع عمى حالو؟ لياالمظير الحضري 
 

 
 (: عدـ تييئة المجاالت المحيطة بالعمارات الجماعية بالحي السكني الزيادية23( و)22الصورتاف رقـ )

                                                           

(6 ) : Institut National de Cartographie, Plan de rue (Constantine sud), Echelle 1/7500, Janvier 1993 

  100( × SF( / المساحة العقارية )SB= المساحة المبنية )كالتالي شغؿ األرض تـ حساب معدؿ (:2)

 % 04 = 0.04 = 100 ×( 72.85/ 2.99= )لمحي السكني الزيادية ومنو: معدؿ شغؿ األرض  
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 عبر القطاعين: السكنيةالتركز الشديد لمسكان عمى مستوى األحياء  -6
أحياء القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة عبر الكثافة السكانية  توزيع انطالقا مف دراسة

 نميز فئتيف أساسيتيف عمى مستوى كؿ قطاع حضري كمايمي: األوؿالفصؿ في  بالتفصيؿ
فعمى مستوى القطاع الحضري الزيادية نجد الفئة األولى تمثميا فئة األحياء ذات الكثافة 

جماعي وتظير اليسيطر عمييا نمط السكف الجماعي االجتماعي ونصؼ  حيث ،السكانية العالية
فمثال بمغت الكثافة  .ىذه األحياء بنوع مف التخطيط الحضري وىي أكبر كثافة مف الفئة التي تمييا

عمى  ( نسمة/ ىكتار314.95-338.31ب )السكانية بحي ساقية سيدي يوسؼ وحي سعدة خمخاؿ 
أحياء سكنية عمى مستوى الحضري القنطرة فنجد ىذه الفئة تتواجد أما بالنسبة لمقطاع  ،الترتيب

الفردي نمط األوروبي فيال والنمط اليغمب عمييا النمط الفوضوي الصمب غير المخطط وكذا 
                األمير عبد القادر بنسب بمغتوحي بالد الرومية  :يمثميا كؿ مف حي حيث ،(الذاتي)

كما تتميز بتركز عدد معتبر مف المرافؽ عمى التوالي ( نسمة/ ىكتار 256.50-256.11ب )
 .(25و 24)الحظ الصورتاف رقـ:  الخدمية العامة والوظيفية نسبيا.

 (: الكثافة المرتفعة بالحي25(: الكثافة المرتفعة بالحي                 الصورة رقـ ) 24الصورة رقـ )
 السكني بالد الرومية                                     السكني الباردة

أما الفئة الثانية والتي تمثؿ األحياء السكنية بكثافة سكانية ضعيفة جدا فتتمثؿ في حي  
الكثافة السكانية عمى مستوى كؿ الباردة بقطاع الزيادية وحي فج الريح بقطاع القنطرة وتراوحت 
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يضاؼ إلى ىذا افتقارىا لجميع المرافؽ و ىكتار عمى الترتيب ( نسمة/ 48.28-10.87ب )منيما 
  .الخدمية العامة حيث تظير وكأنيا أحياء معزولة عف المجاؿ الحضري لمقطاعيف

II- :األحياء السكنية والشبكات التقنية  

 القطاعين: عبر عفوية استغالل المجال الحضري  -1

مجاؿ الدراسة عف وجود عجز في التحكـ في بأظيرت المعاينة الميدانية لألحياء السكنية 
تسيير المجاؿ عمى مستوى النسيج الحضري المكوف ليذه األحياء فالبناء الفوضوي الصمب ينتشر 
في كؿ مف حي بالد الرومية وكذا في منطقة فراندو بحي فج الريح حيث يتصرؼ الساكف بطريقة 

 مثال حي الباردةبي استيالؾ المجاؿ مصمحتو ورغباتو الشخصية وذلؾ باإلفراط ف وفؽعشوائية 
ما ترتب عمى ذلؾ العديد مف مفي الحسباف وجود أي مخطط سواء لمتييئة أو غيرىا  ذخآدوف 

اإلشكاليات أبرزىا صعوبة الربط بالشبكات التقنية وكذلؾ إعادة تييئة الطرؽ أو ترؾ مجاال 
سا إلى غياب جياز ولعؿ سبب ذلؾ يرجع أسا ،مخصص إلقامة أي مرفؽ أو مساحة خضراء

أو دوف تخطيط  افميما يكف النسيج الحضري مخطط .التحكـ في النمو الحضري بقوانينو الصارمة
صعوبة وتكوف مستمرة مف طرؼ الييئات المختصة تتعدد المشاكؿ المتابعة الال تكوف  فعندمامسبؽ 
 (.27و 26: رقـ رتاف)الحظ الصو  إعادة تنظيـ ىذا النسيج.في 

 األرض شغؿفي (: فوضى 27شغؿ األرض               الصورة رقـ ) في (: فوضى26) الصورة رقـ
 بالحي السكني بوشامة                              بالحي السكني سركينة    
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 أحياء غير مييأة وبدون شبكات رئيسية: -2

وأرصفة في حالة سيئة ومنعدمة  ئةإف النمو الحضري وما تمخض عنو مف وجود طرؽ ميتر 
حي كؿ مف نخص بالذكر و  ،في بعض األحياء السكنية لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

حيث أصبحت تشكؿ عائقا أماـ حركة المرور  ،حي باب القنطرةو وبالد الرومية  ةالزيادي ،الباردة
جمع المياه في الحفر المنتشرة إذ تت ،خاصة في فصؿ الشتاءوتشويو المظير الحضري العاـ لمقطاع 

انسداد وكما يعتبر مشكؿ  ،في الطرؽ وما يزيد األمر سوءا ىو انعداـ نظاـ تصريؼ مياه األمطار
 ويعود سبب .وخاصة عمى مستوى حي باب القنطرة القنطرة لقطاعمف الظواىر المميزة  البالوعات

تصريؼ ل واحدة شبكة استعماؿ باإلضافة إلىعمى التصريؼ السطحي  إلى اعتماد السكاف ذلؾ
وعدـ صيانتيا ىذا  ىذه الشبكة قنوات ناىيؾ عف قدـ ،تصريؼ مياه األمطارالمنزلية و المياه القذرة 

 ،تصريؼ مف جية أخرىالمف جية وتزايد عدد السكاف دوف أف تتبعو عممية توسيع وتكثيؼ لشبكة 
ا ينعكس سمبا عمى صحة السكاف نجد الغبار وانتشار الروائح الكريية ممفأما في فصؿ الصيؼ 

وخاصة فئة األطفاؿ بصفتيـ أكثر الفئات السكانية استعماال لمشوارع غير المييأة وكذا الطرؽ 
 .والمساحات المرافقة لممجاؿ السكني

 
 (: تصريؼ المياه القدرة29(: تسربات في قنوات الصرؼ            الصورة رقـ )28الصورة رقـ )

 الوحش                        في الحفرة بالحي السكني الباردة السكني جبؿ الصحي بالحي
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 (: تسربات كبيرة بقنوات المياه 31الصورة رقـ )           تسرب المياه الصالحة لمشرب (: 30الصورة رقـ )   

            لمشرب بالحي السكني باب القنطرة الصالحة                 األمير عبد القادر  الحي السكنيب           

أما فيما يخص الشبكات التقنية فيناؾ مشكؿ وجود تسربات في قنوات التزويد بالمياه 
سعدة خمخاؿ كما يشيد حي وحي حيث تظير بكؿ مف حي األمير عبد القادر  ،الصالحة لمشرب

في شبكة الصرؼ الصحي بينما تنعدـ كؿ مف شبكة الصرؼ الصحي والمياه  جبؿ الوحش تسربات
مع المتاحة مما يدؿ عمى عدـ توافؽ الموارد  .الصالحة لمشرب بصفة كمية وجزئية بحي الباردة

كثير مف السكاف لحفر اآلبار بمساكنيـ ب دفعمما  ،النمو الحضري فتسبب ذلؾ في عجز تغطيتو
مظير الحضري ألحيائيـ وىذا دوف عمـ التشويو ل مما أدىاالتجاىات في كؿ  ئيةومد خطوط كيربا

والشكؿ  (31و 30و 29و 28)الحظ الصور السابقة رقـ: .السمطات وجيال بعواقب ىذه التصرفات
 ( يبيف انعكاسات حالة الشبكات التقنية عمى البيئة العامة عبر مجاؿ القطاعيف. 19األتي رقـ )

وكذا حي بوشامة باب القنطرة  عمى مستوى حيباإلضافة لمحالة السيئة لمممرات والدروب 
حيث يغمب عمييا التشقؽ والتصدع مع  ،جانب غياب وجود األرصفة وتدىور حالتيا إف وجدت ىإل

كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمممرات  ،القنطرة خصوصا لقطاع األحياء السكنيةصغر مساحتيا بجؿ 
الزيادية فالبرغـ مف حداثة جؿ أحياء القطاع مقارنة بالقطاع الحضري القنطرة إال  الموجودة بقطاع

أما األرصفة فإف وجدت  ،أف أغمب الممرات غير مييأة مثؿ ما ىي عميو بحي الباردة وحي سركينة
 (.33و 32)الحظ الصور رقـ: كانت في حالة بيف متوسطة إلى متدىورة. 
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 (: تأكؿ وتصدع األرصفة33الممرات               الصورة رقـ )(: تدىور حالة 32الصورة رقـ )
 بالحي السكني باب القنطرة                            بالحي السكني جبؿ الوحش

 

 يجبل انقطبعيٍعجر (: اَعكبسبد حبنخ انشجكبد انتقُيخ عهى انجيئخ انعبيخ 61انشكم رقى )
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 :غياب المساحات المخصصة لألطفال داخل األحياء السكنية -3

ف وجدت  المساحاتالميدانية النقص الكبير في ىذه  المعاينةما يالحظ مف خالؿ  حتى وا 
كانت حالتيا سيئة وغير مييأة بالشكؿ المطموب وال تتناسب مع خصوصيات األطفاؿ والطامة 

حديثة النشأة كحي جبؿ الوحش ناىيؾ عمى األحياء السكنية الالكبرى غيابيا حتى داخؿ األحياء 
األمير عبد القادر وحي بالد الرومية حيث طغى البناء  ،السكنية القديمة كحي ساقية سيدي يوسؼ

عمى مستوى عمى جؿ األراضي فتداخمت وظائؼ الطرؽ والشوارع وكذا المساحات الشاغرة خاصة 
غير مؤىمة الستقباؿ األطفاؿ ولعبيـ أماـ زيادة حركة المرور فأصبحت السكف الجماعي أحياء 

مجاال تستريح فيو ىذه الفئة وبالتالي ليـ ترؾ العمراف شاة أما بالنسبة لفئة كبار السف فمـ يموال
 (.35و 34: رقـ تاف)الحظ الصور  .فالمنزؿ ىو السبيؿ الوحيد لذلؾ

وساقية بالحي السكني الزيادية ساحات المخصصة لألطفاؿ مغياب وتدىور حالة ال(: 35( و)34الصورتاف رقـ )
 .سيدي يوسؼ

 :العشوائي غير المخططو التالقي المجالي بين النسيج الحضري المخطط  -4

 ،عنصر السكفأي إف النمو الحضري لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة بشقو الثاني 
 لمنموظيورىا  يعود سببمختمفة والتي  سكنيةكاف مف نتائجو السمبية ىو ظيور أنماط  حيث

وتعرض مساكف المدينة القديمة لالنييار والتمؼ وكذلؾ الكوارث الطبيعية وىذا ما  المتزايد السكاني
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 .قرارات يمكف اعتبارىا سياسية أكثر منيا تخطيطية لحؿ ىذه األزمة تخاذالأدى بالسمطات المعنية 
ونتيجة ليذه السياسة ظيرت أحياء غير مندمجة مع  ،بإنجاز مشاريع وبرامج سكنية مستعجمةذلؾ و 

أحياء لمنوـ فقط لعدـ ككما أنيا اعتبرت  ،خاصة مجاؿ الدراسةيج الحضري لممدينة عامة و النس
  .حي الزياديةو ساقية سيدي يوسؼ  السكني حيالبخاصة و توفرىا عمى المرافؽ الخدمية الضرورية 

المرافؽ فيما بعد عممية صعبة لعدـ توفر المساحة مختمؼ عممية توفير وعميو فقد كانت 
المناطؽ السكنية الحضرية التي ظيرت بعد السكنية أما األنماط  .والشاغرة الستقبالياالمالئمة 
عرفت نوعا مف التخطيط المسبؽ وكاف ظيورىا ييدؼ إلى محاولة فقد  (Z.H.U.N) الجديدة

حيث عممت السمطات عمى أف تكوف المرافؽ  ،القضاء عمى السمبيات التي طرحتيا األنماط السابقة
نجازىا أكممت المساكف وأىممت إغير أف حالتيا لـ تختمؼ عف سابقتيا ألنو عند  ،لممساكف مالزمة

نجازىا يبقى متأخرا   .ىي وا 

ينطبؽ عمى القطاع الحضري القنطرة فاألنماط  الحضري الزياديةما يقاؿ عمى القطاع 
مستوى قطاع  عمى قائمةال لتمؾمغايرة  كانتطابع أوروبي محض ذات األولى والتي ىي  لسكنيةا

ويرجع  ،داخؿ حي سكني واحد عدة أنماط سكنيةتجتمع  إذتظير بصورة متداخمة حيث  الزيادية
دخاؿ بعض التغمف جية سبب ىذا لقدـ بنايات القطاع   أجراىاالتي  والتعديالت يرات والتحويراتيوا 

العاـ  السكني مما جعؿ المجاؿ ،مف جية أخرى مبانييـ السكنية لتحسينياعمى  الكثير مف السكاف
وحتى االقتصادي  مستوى الثقافيال حقيقةأنماط سكنية تعكس  يتكوف مف عدةخميط ك يظير

 لسكاف القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة.والتنظيمي 

 السكنية عبر مجاؿ الدراسة  اتصاؿ نسيج األحياء ىوعميو فقد أدت ىذه االمتدادات إل
لتقاء النسيج الحضري المخطط مع النسيج العشوائي غير إ عنوبأنماطو السكنية المتعددة مما ترتب 

عمى  ذلؾ سمبا وبالتالي انعكس ،داخؿ النسيج العاـالتجانس والتوازف فأدى ذلؾ لفقداف المخطط 
 (.    37و 36)الحظ الصورتاف رقـ:  .قطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرةلمجاؿ ال النسؽ العمراني
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 المخطط(: اندماج النسيج الحضري 37الصورة رقـ )       السكنية بالمجاؿتعدد األنماط (: 36الصورة رقـ )

 مع غير المخطط بالقطاع الحضري الزيادية                     مقطاع الحضري القنطرةلالسكني    

 :أزمة السكن وظيور األكواخ القصديرية -5

 ،ليس ىناؾ شؾ في أف المستويات السكنية الرديئة كانت موجودة منذ احتالؿ فرنسا لمجزائر
لكف انتشارىا بشكؿ واسع عبر المجاؿ الحضري القسنطيني كاف بعد االستقالؿ عندما واجيت مدينة 

ى ذلؾ إلى فقداف التوازف في التوزيع دوقد أ ،لسكاف األرياؼ نحوىاقسنطينة تدفقات كبيرة وسريعة 
في وقت لـ ولقد حدث ذلؾ  ،عبر أحيائيا دوفالسكاني مما نتج عنو تركز شديد لمعظـ السكاف الواف

إلييا بسبب مركبات الموضع التي  الوافدوفتكف فيو المدينة مييأة الستقباؿ ىذه األعداد الكبيرة مف 
وكانت النتيجة ظيور األكواخ القصديرية في نقاط مختمفة  .ال تتالءـ مع ىذا النمو الحضري

لحي ساقية سيدي  وكذا بالجية الجنوبية الزيادية عمى مستوى حي القائمةبالمدينة السيما تمؾ 
% مف مجموع عدد  95.25كوخا قصديريا مما يشكؿ حوالي  501ب والمقدر عددىا  يوسؼ

كوخا  526األكواخ القصديرية المتواجدة بالقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة والبالغ عددىا 
بحي فج الريح بمحاذاة الطريؽ  بمنطقة فراندو اقائمكوخا قصديريا  25باإلضافة إلى  ،قصديريا

حتى % مف إجمالي عدد األكواخ بمجاؿ الدراسة حيث تفتقر  4.75تمثؿ نسبة و  03الوطني رقـ 
افتقارىا لمعظـ الشبكات التقنية كالصرؼ الصحي  ىإضافة إل إلى أبسط شروط السكف الصحي

 يانقصدير انسكن

 اننمط انجماعي

 اننمط األوروبي انجماعي ينفردا اننمط

 اننمط انفردي انحديث

 اننمط األوروبي انفيال
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 فيؿ يات بيئية مطروحة.أنوية إلشكال ىذه المناطؽ وكذا اإلنارة العمومية وغيرىا وليذا أصبحت
 (.40و 39و 38: رقـ )الحظ الصور ستبقى األمور عمى حاليا؟ أـ اسيتـ استكماؿ إزالتي

 

 

 

 (: أزمة السكف وظيور األكواخ القصديرية بالقطاع الحضري الزيادية40( و)39( و)38الصور رقـ )

 

 :االستيالء عمى األماكن العمومية المحيطة بالسكن الجماعي -6
باالستيالء عمى األماكف بالقطاع الحضري الزيادية قاـ السكاف القاطنيف لمعمارات الجماعية 

العمومية الشاغرة وذلؾ باستغالليا في ممارسة أنشطة تجارية بصفة غير رسمية أو بتييئتيا 
بجوار العمارات وطبعا ىذا دوف ترخيص مسبؽ مف طرؼ الديواف  مقامةوتحويميا إلى حدائؽ 

غير أف ىذه المساحات  ،( أو استغالليا إلغراض أخرىOPJIالوطني لمترقية والتسيير العقاري )
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 ،األحياء السكنية طابع عمومي موجية لخدمة جميع سكاف اتذ مف المفترض أف تكوفكاف 
صالح المختصة مف طرؼ المالمتابعة المستمرة  عداـنال لكؿ ىذا وكنتيجة يعود السبب الرئيسي

المرافؽ بمختمؼ لمقطاع التنسيؽ بيف مختمؼ الييئات اإلدارية وعدـ تشبع األحياء السكنية  وغياب
ف م لدى السكاف وانعداـ ثقافة المحافظة عمى األماكف العمومية ،مف جيةىذا الوظيفية الضرورية 

ساقية و مف حي الزيادية  عمى مستوى كؿعمى وجو الخصوص  تنتشر ىذه الظاىرةو جية أخرى 
 (.43و 42و 41)الحظ الصور:  وغيرىا. وكذا حي سركينة سيدي يوسؼ

 (:االستيالء عمى األماكف العمومية42الصورة رقـ ) االستيالء عمى األماكف العمومة        (:41الصور رقـ )

 بإضافة أجزاء لممساكف األرضيةممارسة أنشطة تجارية غير رسمية                     ب

 

 االستيالء عمى األماكف العمومية وتحويميا لحدائؽ (:43الصور رقـ )
 غير مييأة و خاصة 
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 : تباين كبيرنمو السكان وتطور عدد المساكن -7

 
عبر  المساكفلنمو السكاف وتطور عدد  والموضح( 20رقـ ) السابؽالشكؿ مف خالؿ    

 القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة نستقرأ األتي:

عدد المساكف بقطاع الزيادية كاف وفؽ تزايد منتظـ مف خالؿ التعدادات العامة تطور 
مسكف عاـ  7089 إلىـ  1987ـ امسكف ع 4504لمسكاف والسكف المتتالية حيث انتقؿ مف 

مسكف كؿ  2020ب أي بمعدؿ زيادة قدرت  ،ـ 2008مسكف عاـ  9109ىثـ ارتفع إلـ  1998
ثـ استمر  ،( ـ1998-1987بيد أف عدد السكاف قد شيد زيادة ىامة خالؿ الفترة ) .عشر سنوات

تطور عدد حد الساعة وىذا ما يدؿ عمى وجود تقارب كبير ما بيف  ىبوتيرة أقؿ مف سابقتيا إل
يظير جميا  ابينما قطاع القنطرة كاف عكس قطاع الزيادية حيث سجؿ تراجع .السكافونمو  المساكف

مسكف عاـ  8504 ىـ إل 1987ـ امسكف ع 8375مف خالؿ التعدادات المتتالية وذلؾ مف 
عرؼ تراجعا في عدد السكاف يث ح ،ـ 2008مسكف خالؿ تعداد  6425 ىإل ليتراجعـ  1998

تجانس بيف العدـ وجود مما يدؿ عمى  ،( ـ2008-1998) لالنتباه خالؿ الفترة بشكؿ ممفت

0

20000

40000

60000

1987 1998 2008 1987 1998 2008

 قطاع القنطرة قطاع الزيادية

عدد
ال

 

 التعداد

نمو السكاف وتطور عدد المساكف عبر القطاعيف (: 20)الشكؿ رقـ 
 الحضرييف الزيادية والقنطرة

 (مسكف)السكف  (نسمة)السكاف  



 والقنطرة: تحميؿ وتفسير انعكاسات النمو الحضري عمى القطاعيف الحضرييف الزيادية الثانيالفصؿ 

 

038 
 

كؿ ىذا انعكس سمبا عمى إيجارات المساكف سواء العمومية أو الخاصة ، عنصري النمو الحضري
حيث قدر سعر اإليجار ما بيف مقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة ل السكنية حياءعبر األ

 .( دينار جزائري لمشير الواحد8000-25000)

 :جماعية وانجماعي األوروبيانرات بانمساكن انجماعية ونصف يإدخال تغي -8

  (: يوضح أشكاؿ التغييرات بالمسكف األكثر انتشارا46جدوؿ رقـ )ال
 األنماط السكنية                
 
 
 أشكاؿ التغييرات

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية

 جماعيالالنمط األوربي  الجماعيالنمط الجماعي االجتماعي+ نصؼ 

 (%النسبة ) العدد (%النسبة ) العدد
 06.96 169 02.75 139 تغيير التقسيـ الداخمي لممسكف

 01.24 30 01.50 76 نزع الشرفات لمتوسيع
 13.50 328 19.79 1001 تغييرات بالمطبخ

 0.41 10 01.27 64 استبداؿ الشرفة بالمطبخ
 10.67 259 15.05 761 تغييرات بالمرحاض
 05.72 139 14.53 735 الخزؼ الجداري

 15.16 368 19.55 989 بأبواب الغرؼتغييرات 
 06.96 169 0.49 25 تزيينات

 09.84 239 12.28 621 تغييرات بالحماـ
 01.65 40 0.75 38 بناء وتسيج ساحة البيت

 0.41 10 04.01 203 توسيع الغرؼ
 01.24 30 02.25 114 استبداؿ المطبخ بغرفة

 01.24 30 02.51 127 وضع شبابيؾ النوافذ والشرفات
 19.28 468 03.26 165 ترميمات

 05.72 139 - - انييارات بأجزاء المسكف

 100 2428 100 5058 المجموع

 32.43 67.57 النسبة )%(

 ـ. 2014اإلستمارة في أفريؿ  بواسطةالمصدر: تحقيؽ ميداني  
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الحضرييف الزيادية  القطاعيفعبر إف أىـ أشكاؿ التغييرات الواردة عف عائالت العينة 
حيث تـ ترتيبيا  ،تنحصر في عدة أنواع تختمؼ باختالؼ نسب اإلجابات بيف القطاعيفوالقنطرة 

 ( كالتالي:46) رقـ السابؽ كما يوضحيا الجدوؿوجاءت  شكؿ 15وحصرىا في 

 القطاع الحضري الزيادية:  - أ

رات انتشارا يأشكاؿ التغي كثر% مف عينة البحث أجمعت عمى أف أ 19.79تعتبر نسبة 
بواب الغرؼ بنسبة بمغت نحو أتغييرات ب إدخاؿوكذلؾ  ىي إدخاؿ تغييرات بالمطبخلدييـ 
% مف  15.05 نسبة أما ،متطمباتيـ الخاصةتتوافؽ و بطريقة  يرىايوالتي تـ تغ % 19.55

يرات المتعمقة بالخزؼ الجداري يبينما كانت نسبة التغ ،رات بالمرحاضيالسكاف فقد أدخموا تغي
%  12.28ب قدرت بنسبة  فكانتالحماـ ب المتعمقة التغييرات أما ،% 14.53 حواليبواألرضي 

جماعي بالقطاع الحضري الزيادية اليرات المدخمة عمى السكف الجماعي ونصؼ يمف إجمالي التغ
 ( %.04.01-0.49بيف )ما ت فتراوحت يرايأشكاؿ التغ نسب أما باقي

 القطاع الحضري القنطرة: -ب

لفئة الترميمات بنسبة معتبرة  عادتأف أكبر نسبة ىو  السابؽما نالحظ مف خالؿ الجدوؿ 
بعض أجزاء المساكف السيما بحي باب القنطرة  وانييار% وىذا نظرا لتدىور  19.28 بمغت نحو

يرات المدخمة عمى يأما التغ ،التراصؼ الكبير لممساكف الناتجة عفسبب قدميا وكذا الرطوبة ب
بطريقة تتالءـ مع خصوصيات  تعديمياتـ  حيث%  15.16 بفكانت بنسبة قدرت  أبواب الغرؼ

يرات المدخمة عمى يلفئة التغ فقد عادتأما في المرتبة الثالثة  ،حياتيـ اليومية زيادة عمى إتالفيا
عمى  المدخمة راتيالتغي فئة مف نصيب%  10.67كانت نسبة % بينما  13.50ب المطبخ 
  .% (9.84-0.41بيف ) ما يرات فتراوحتيأما نسب باقي أشكاؿ التغ المرحاض

يرات عمى المساكف يمكف إرجاعيا إلى أربعة عناصر يالتغ ىذه إدخاؿ أسبابولعؿ 
رداءة المسكف سواء كاف ذلؾ  يعود إلىاألوؿ  السبب مف السكاف أف % 35 اعتبر حيث ،أساسية
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 % يروف أف التخطيط الذي وجد 23نجد بينما  ،مف حيث التقسيمات الداخمية أو شكمو اليندسي
فيرجعوف عممية  منيـ % 17أما  ،ال يتوافؽ مع عادات وتقاليد المجتمع الجزائري عميو المسكف
%  25النسبة الباقية نما إدخاؿ تزيينات مف أجؿ تحسيف المظير العاـ لممسكف بي ىالتعديؿ إل
المؤرخ  83-66رقـ التنفيذي فمماذا كؿ ىذه التحويرات وماذا عف المرسـو  ،ألسباب أخرىكانت 
مقواعد المتعمقة بالممكية لوالمحدد  (1)ـ 1983نوفمبر  12ل الموافؽ ى  1404صفر عاـ  07في 

ير بالمساكف ييؿ أو التغكيفية التعدتحدد  66المشتركة وتسيير العمارات الجماعية فإننا نجد المادة 
 .(46و 45و 44 :رقـ الصور)الحظ  .بالتفصيؿ

 مساكف في حالة ترميـ بالحي (:45الصورة رقـ )           بإدخاؿ(: تشويو مظير العمارة 44الصورة رقـ )
 السكني باب القنطرة              تعديالت مختمفة بالحي السكني الزيادية                        

 
 السكني ساقية سيدي يوسؼ لمعمارة بالحي عدـ تناسؽ المظير الخارجي(: 46الصورة رقـ )

                                                           

 .2873ص ،ى 1404 صفر 10ل ـ الموافؽ  1983نوفمبر  12 بتاريخ   47لمجميورية الجزائرية/ العدد  الرسمية (: الجريدة1)
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 :أحياء القطاع الحضري القنطرةعبر تدىور حالة المساكن  -9

 (: توزيع مساكف القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة حسب الحالة العامة 47الجدوؿ رقـ )    
 حالة المسكف                 

  القطاع
 المجموع حالة متدىورة حالة رديئة حالة متوسطة حالة جيدة

 الزيادية
 877 72 70 409 326 العدد

 100 8.21 7.98 46.64 37.17 (℅النسبة )

 القنطرة
 511 57 171 201 82 العدد

 100 11.15 33.46 39.33 16.05 (℅النسبة)

 ـ.   2014بواسطة اإلستمارة في أفريؿ ميداني المصدر: تحقيؽ    
عدد المساكف  نالحظ أف( 47رقـ ) السابؽمف خالؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ 

% مف  46.64 بمغت نحو مسكف أي بنسبة 409 بيقدر الزيادية  بقطاعذات الحالة المتوسطة 
مسكف  326قرابة عددىا حالة جيدة فتمثؿ  التي ىي فيأما المساكف  ،إجمالي عدد مساكف القطاع

وبعدىا تأتي المساكف ذات  .القطاعب القائمة المساكفمف مجموع  ℅ 37.17 نحو أي بنسبة بمغت
 ℅ 7.98والبالغة نحوأما النسبة المتبقية  ،℅ 8.21 بتقدر  مسكف وبنسبة 72 ڊالحالة المتدىورة 
قصديري وبصفة عامة فإف  كوخ 501مسكف ونشير لوجود  70 ڊحالة رديئة  فيفتضـ مساكف 

 تتوزع عبر مجالو. والذيالمساكف المتوسطة والجيدة ىي السائدة بالقطاع الحضري الزيادية 
                فقد بمغ عددىا متوسطةفإف عدد المساكف ذات الحالة الأما بالنسبة لمقطاع الحضري القنطرة 

مساكف عدد الأما  ،القطاع مساكفمف مجموع  % 39.33بمغت نحو مسكف أي بنسبة 201بحوالي 
المساكف  لتمييا ℅ 33.46 نحو مسكف أي بنسبة بمغت 171فتمثؿ قرابة  رديئة التي ىي في حالة

   والبالغة نحوأما النسبة المتبقية  ،℅ 16.05 بتقدر  مسكف وبنسبة 82 ب الجيدةذات الحالة 
وبصفة  اقصديري اكوخ 25مسكف ونشير لوجود  57 ڊ متدىورةحالة  فيمساكف  فتضـ ℅ 11.15

تتوزع عبر  والذيالحضري القنطرة القطاع  عبرىي السائدة لرديئة عامة فإف المساكف المتوسطة وا
 (.48و 47: رقـ )الحظ الصورتاف. مجالو
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 بالحي: ىشاشة المساكف (48رقـ ) : سقوط مباني بالحي السكني                 الصورة(47الصورة رقـ )

 السكني باب القنطرة                                              بالد الرومية       

 :القطاعينعبر تنوع وتداخل ممكيات المساكن  -11

ىي و عمى أربعة أنواع مف الممكيات لممساكف يف الحضرييف الزيادية والقنطرة يتوفر القطاع 
 كمايمي:حاالت أخرى و مستأجر  ،ممؾ مشترؾ ،ممؾ خاصتتوزع بيف: 

 القطاع الحضري الزيادية: - أ
 (: توزيع أنواع ممكية المساكف عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية48الجدوؿ رقـ )

  ممكية المساكف   
 
 
 األحياء

 المجموع حاالت أخرى مستأجر ممؾ مشترؾ ممؾ خاص

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
النسبة 
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 100 246 11.79 29 13.42 33 17.07 42 57.72 142 س.س. يوسؼ
 100 238 5.04 12 5.88 14 44.54 106 44.54 106 جبؿ الوحش
 100 192 11.46 22 17.18 33 23.44 45 47.92 92 الزيادية
 100 98 17.34 17 20.41 20 24.49 24 37.76 37 سركينة
 100 32 6.25 02 6.25 02 37.50 12 50.00 16 الباردة

 100 71 9.86 07 4.22 03 47.89 34 38.03 27 سعدة خمخاؿ
 100 877 10.15 89 11.97 105 29.99 263 47.89 420 المجموع

 ـ. 2014عائمة( في أفريؿ  877المصدر: تحقيؽ ميداني بواسطة اإلستمارة )
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مسكف أي  420عددىا  والبالغالمرتبة األولى خاصة الممكية المساكف ذات تحتؿ الوعميو 
المشتركة بعدد مساكف أما الرتبة الثانية فكانت مف نصيب الممكية  ،℅ 47.89بمغت نحو بنسبة 

بينما عادت المرتبة الثالثة لمممكية المؤجرة  % 29.29مسكف أي بنسبة بمغت نحو  263بمغ نحو 
وىي ناتجة عف كراء بعض الخواص  % 11.97 بمسكف و بنسبة تقدر  105 بيقدر بعدد مساكف 

 ℅ 10.15 ڊمسكف وبنسبة تقدر  89 ڊتأتي المساكف ذات حاالت أخرى األخير  فيو  .لمساكنيـ
مف المساكف ذات ممكية  ℅ 47.89فإذا كاف أكثر مف  ،يوضح ذلؾ (48رقـ ) السابؽالجدوؿ و 

السكنية القائمة عبر األحياء السكنية  الحالة العامة لممبانيفمماذا ال يظير ذلؾ عمى  .خاصة
 . ؟الحضري الزيادية لمقطاع

 القطاع الحضري القنطرة: -ب

 (: توزيع أنواع ممكية المساكف عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة49الجدوؿ رقـ )
  المساكف ممكية   

 
 
 األحياء

 المجموع حاالت أخرى مستأجر ممؾ مشترؾ ممؾ خاص

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
النسبة 
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 100 74 10.81 08 29.73 22 17.57 13 41.89 31 باب القنطرة

 100 19 100 19 - - - - - - فج الريح

 100 117 5.98 07 8.55 10 41.88 49 43.59 51 األمير عبد القادر
 100 142 13.38 19 9.15 13 44.37 63 33.10 47 بالد الرومية
 100 110 10.00 11 9.09 10 25.45 28 55.46 61 بوشامة

 100 49 8.16 04 10.20 05 34.69 17 46.94 23 محمد لوصيؼ
 100 511 13.31 68 11.74 60 33.27 170 41.68 213 المجموع

 ـ. 2014أفريؿ  عائمة( في 511المصدر: تحقيؽ ميداني بواسطة اإلستمارة )

موزعة كمايمي: وىي عمى أربعة أنواع مف الممكيات لممساكف  الحضري القنطرة يتوفر القطاع
وىي  ℅ 41.68 بمغت نحو مسكف أي بنسبة 213حوالي مساكف ذات ممكية خاصة ويبمغ عددىا 
بعدد مساكف  ممكية المشتركةلم فعادترتبة الثانية مأما ال ،ناتجة عف كراء بعض الخواص لمساكنيـ
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مسكف  68 ڊتأتي المساكف ذات حاالت أخرى  ثـ ℅ 33.27 بتقدر بنسبة أي سكف م 170بمغ 
                 بعدد مساكف بمغ نحو المؤجرةوفي األخير تأتي المساكف  ،℅ 13.31نحو وبنسبة بمغت 

فيؿ كاف ليا األثر  ،يوضح ذلؾ (49رقـ )السابؽ الجدوؿ و  % 11.74 بمسكف وبنسبة تقدر  60
 .؟ الحضري القنطرة القائمة عبر المجاؿ الحضري لمقطاع اإليجابي عمى الحالة العامة لممساكف

 القطاعين:عبر المضاربة بأسعار الكراء والبيع لمسكنات االجتماعية  -11
والبيع لمسكنات االجتماعية الجماعية يتأثر بعدة عوامؿ منيا استمرار النمو  إف سعر الكراء

حيث ينخفض كؿ مف المؤشريف كمما اتجينا نحو  ،الحضري بالقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة
وسط المدينة وىذيف المؤشريف ىما تجسيد فعمي لممضاربة باألسعار لمحصوؿ عمى مسكف بصفة 

راع عمى القطع األرضية بالمجاؿ المدروس السيما بحي الباردة وكذا وىما أيضا ص ،خاصة
سعر المتر المربع الواحد لألراضي بالحي السكني الباردة بحوالي  رحيث قد ،تحصيص جبؿ الوحش

والذي قد حدد عمى أساس الموقع ونوعية التربة نظرا لزيادة الطمب ونقص العرض  دج 20000
( يحمالف مؤشرات البيع والكراء 51( و)50رقـ )يف عمييا تحت تأثير عامؿ النمو الحضري والجدول

 حيالالقطاعيف: فمثال وصؿ سعر البيع لمسكنات االجتماعية بالجماعية عبر  ةلمسكنات االجتماعي
في نفس مميوف( بينما سعر الكراء  300مميار و-مميوف 350)ما بيف قية سيدي يوسؼ سا السكني

 ( دج.25000-12000)الحي  كاف ما بيف 
 سكنات االجتماعية بالقطاع الحضري الزيادية لم البيع والكراءأسعار  توزيع (:50جدوؿ رقـ )ال

  )دج( الكراءثمف  )دج( ثمف البيع الحالي (2)ـ المساحة عدد الغرؼ األحياء

 25000 -12000 مميوف 300مميار و -مميوف  350 100 -50 غ5 -غ2 س.س.يوسؼ

 24000 - 14000 مميوف 300مميار و  106 -75 غ5 -غ3 جبؿ الوحش

 18000 مميوف 600 70 غ3 الزيادية

 15000 - 13000 مميوف 800 -400 78 -65 غ4 -غ3 سركينة

 18000 -15000 مميوف 700مميار  - 600 120 -75  غ3 سعدة خمخاؿ

 ـ. 2014جانفي في المصدر: مديرية الضرائب لوالية قسنطينة+ تحقيؽ ميداني 



 والقنطرة: تحميؿ وتفسير انعكاسات النمو الحضري عمى القطاعيف الحضرييف الزيادية الثانيالفصؿ 

 

045 
 

منخفضة مقارنة بالقطاع الحضري  البيع والكراءأسعار فنجد أما بالقطاع الحضري القنطرة 
مميوف( ىذا بالنسبة  800-مميوف 400إذ أكبرىا كانت بالحي السكني محمد لوصيؼ ) ،األوؿ

وقد كانت إلى وقت قريب  .( دج22000-8000بيف ) املسعر البيع أما عف سعر الكراء فكاف 
تباع بأسعار معقولة إذ لـ نقؿ رمزية أي قبؿ حدوث ىذا النمو والتوسع الذي يجعؿ موقؼ السمطات 

  أخرى. إقامة سكناتمف أجؿ مجاالت شاغرة  إليجادالمحمية صعب أماـ ىذا الوضع 

 سكنات االجتماعية بالقطاع الحضري القنطرةلم البيع والكراءأسعار توزيع (: 51جدوؿ رقـ )ال
  ثمف الكراء)دج( )دج( ثمف البيع الحالي (2)ـ المساحة عدد الغرؼ األحياء

 12000 - 8000 مميوف 500 -مميوف  250   106 - 80 غ4 -غ3 باب القنطرة
 12000 - 10000 مميوف 800 -مميوف   250  106 -75 غ4 -غ2 األمير عبد القادر

 16000 - 15000 مميوف 800 -مميوف  340 40-80 غ3 -غ1 بوشامة
 22000 - 18000 مميوف 850 -مميوف  400 106 - 78 غ5 -غ4 محمد لوصيؼ

 ـ. 2014جانفي في المصدر: مديرية الضرائب لوالية قسنطينة + تحقيؽ ميداني 
 :(POSأحياء القطاعين الحضريين بمخططات شغل األرض )عدم تغطية -21

ات والمصالح المكمفة بالتييئة والتعمير لوالية يأسفرت الزيارات الميدانية لمختمؼ المدير 
 .بقيت حبر عمى ورؽ فقط يابمخططات شغؿ األرض لكن مجاؿ الدراسة وجود تغطيةقسنطينة عف 

حياء القطاع إال أنو لـ أرغـ قدـ بعض لكف  ،اتمف دوف إجراء الدراسات المتعمقة بيذه المخطط
مما نتج عف ىذا توزيع غير متجانس  ،السكنية مف مخطط شغؿ األرض اأي حي مف أحيائي يستفيد

سبيؿ المثاؿ حي سعدة خمخاؿ كاف ظيوره  مىفع .لمختمؼ مكونات المجاؿ الحضري ليما )منصؼ(
نموه الحضري وتـ إزالة األكواخ القصديرية  ؿأما القطاع الحضري القنطرة فقد اكتم ،ـ 1960منذ 

ما يحدث مف تعمير بمختمؼ أشكالو وثانيا تأخر ظيور القانوف بكؿ ىذا راجع إلى عدـ االىتماـ 
 (1)(PDAUالمخطط التوجييي لمتييئة والتعمير ) وأدواتو وىيالمعتمد في ميداف التييئة والتعمير 

                                                           

 1654ص،52ـ المتعمؽ بأدوات التييئة والتعمير مف الجريدة الرسمية رقـ  1990ديسمبر  1المؤرخ في  29-90القانوف رقـ  :(1)
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د التعمير )الرخص والشيادات( باإلضافة لمقواعد ( وأدوات مراقبة قواعPOSومخطط شغؿ األرض )
المؤرخ  90/29 الذي لو قوة القانوف رقـ العامة لمتييئة والتعمير في تسيير وتنظيـ المجاؿ الحضري

الحضرييف  لقطاعيفعبر ااألراضي  شغؿ مخططات توزيع تـ وقد ،ـ 1990ديسمبر  01في 
 (: 52كما يؤكد الجدوؿ األتي رقـ ) .الزيادية والقنطرة

 القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرةمجاؿ  عبر(: توزيع مخططات شغؿ األرض 52جدوؿ رقـ )ال

 منطقة الدراسة المخطط القطاع

 الزيادية

POS1 
الباردة باإلضافة إلى  تمثؿ منطقة التوسع )الشطر الثاني( لحي سركينة تحصيص

 ىكتار 86 تيابرنامج السكف التطوري + األراضي المبرمجة لمتييئة مساح
POS2  ىكتار وىي أراضي شاغرة 56مساحتيا 

POS3 
مجموعات سكنية )تحصيص جبؿ  04ىكتار وبيا  190ة مساحتيا ور منطقة معم

 الوحش+ السكف الجماعي الزيادية + حي ساقية سيدي يوسؼ(

POS4  ىكتار بيا مرافؽ كمركب التسمية لجبؿ الوحش والمقبرة 75مساحة المنطقة 

 القنطرة

POS1 
يحفظ عمى حالتو ما عدا بعض و ىكتار  90تبمغ مساحتو و نسيج حضري عتيؽ 

 عمميات الصيانة الخاصة بالطرؽ وتجميؿ العمارات

POS2  ىكتار تشمؿ السكف الالشرعي 130منطقة مساحتيا 

POS3  ىكتار وىي سياحية )بانوراما+ غابة( + أراضي عسكرية 60مساحتيا منطقة 

 ـ. 2014جانفي في المصدر: المصالح التقنية لبمدية قسنطينة  

والمتعمقة بالتنظيـ المجالي عبر أحياء  فاقـ وتداخؿ اإلشكاليات المختمفةإلى ت ىىذا كمو أد
مف الناحية القانونية  اكبير  ادور تمعب ىذه األدوات وعميو فإف  ،والقنطرة ةالقطاعيف الحضرييف الزيادي

إنجاز الدراسات  لذلؾ يجب ،في معالجة ىذه السمبيات المطروحة باألحياء السكنية لمقطاعيف
تغطية المجاؿ الحضري بقوانيف وأسس مترابطة مع ( مع POSالمتعمقة بمخططات شغؿ األرض )

  .فتنظيـ مجالي يرقى لمستوى تصورات السكالموصوؿ إلى أحسف وىذا بعضيا البعض ومتسمسمة 
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 :انتشار البناء المخالف لمقاييس التعمير )المخالفات العمرانية( -13
تحصيص جبؿ الوحش شطر الثاني مف بال المقاـ سكف التحصيصات )فيال( نمطيعتبر 

التحصيص  عاني منيايالتي توضيح بعض المخالفات العمرانية والمشاكؿ  إطارفي  مأخوذةكعينة 
يحتؿ مساحة  فإنو وعميو ،ومدى قدرة قانوف التسوية كبديؿ وخيار لمحد مف المخالفات والتجاوزات

حصة ( 1)909ب ولو % مف المساحة اإلجمالية  60ب كبيرة مف حي جبؿ الوحش بنسبة قدرت 
    مفوارتفاع المباني   2( ـ420-240بيف )ما وبقطع أرضية ذات مساحة كبيرة نوعا ما تتراوح 

طوابؽ مع اختالؼ في الواجيات وغياب كمي لممساحات الخضراء والمساحات  أربعة ىإل طابقيف
 لمعب األطفاؿ.المخصصة 

        تحصيص والمقدرة ىذا ال عمى مستوى المسجمةأماـ العدد الكبير مف المخالفات العمرانية و 
عقوبة فقط، نالحظ  14 البالغة نحومخالفة ومقارنتيا مع العقوبات المقدمة لممخالفيف و  674ب 

وىذا يعود بالدرجة األولى إلى نقص الرقابة مف طرؼ المصالح  ،وجود فرؽ كبير وشاسع
الصرامة في تطبيؽ قوانيف التعمير خاصة  نقصلالمختصة في مراقبة عمميات البناء، باإلضافة 

إال أف غياب سياسة  ،رخصة اليدـ التي تعتبر رادعا قويا لمتحكـ في المخالفات والحد منيا
 التحصيصعمرانية صارمة شجع استمرار المخالفات والتجاوزات في ميداف التعمير خاصة داخؿ 

)الحظ الصور رقـ:  المخالفات التي تـ تسجيميا بو ىي: وعميو فإف أىـ ،عينة الدراسة يامنالتي 
تبديؿ المخطط  ،األرضتجاوز معامؿ شغؿ  ،تحويؿ السياج (54و 53و 52و 51و 50و 49

بناء غرؼ زائدة  ،فتوحات غير مقررة إنجاز ،بناء جزء مف المساحة التي ال يبنى عمييا ،األصمي
عدـ الحصوؿ  ،بناء حديقة عمى ممكية عمومية ،بناء جدار حوؿ الواجية األمامية ،في السطح

 وغيرىا. عمى رخصة البناء الستئناؼ األشغاؿ

                                                           

       بونقجة أسماء، مسمؼ ريمة، عبيد الشارؼ ىدى، نفايدة نور اليدى، المخالفات العمرانية في تحصيص جبؿ الوحش(: 1) 
قسـ تسيير  -مكتبة معيد تسيير التقنيات الحضرية-3-جامعة منتوري قسنطينة ة،مذكرة تخرج ميندس دول -الشطر الثاني -

 .43ص ،ـ 2011سنة  ،رالمدف والتعمي
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 (CES(: عدـ احتراـ االرتفاع المرخص )50الصورة رقـ )            الواجية(: تعديؿ 49الصورة رقـ )

 (: تعدد المر ائب بالمبنى الواحد52الصورة رقـ )              (: االستيالء عمى أمالؾ الغير 51الصورة رقـ )

 
 (: تبديؿ المخطط54الصورة رقـ )     (: تحويؿ استعماؿ الطابؽ األرضي       53الصورة رقـ )    
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( R+2إف عدـ التقيد بما جاء في رخصة البناء المحددة ألقصى ارتفاع لممباني بطابقيف)
 والنتيجة كانت تدىور كبير في المجاؿ المبني ،مف المساحة العقارية  60وبناء عمى األقؿ 

سكني شبو  ظيور مجاؿ العاـ بتحصيص الشطر الثاني بحي جبؿ الوحش باإلضافة لذلؾ
إذ يفتقر ألدنى شروط التعمير والبناء مف دوف احتراـ لرخصة  ،فوضوي داخؿ ىذا التحصيص

البناء وشيادة المطابقة ولحصر ىذه التجاوزات العمرانية والقضاء عمييا وجب عمى المشرع 
جراءات قانونية   . لمحد مف الظاىرة (1)الجزائري وضع عدة قوانيف وا 

  الحضرية بنيةالغياب التناسق الجمالي الحضري لمكونات تأثيث المجال الحضري:  عناصر -14

 :قسميف رئيسيف ىإللمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة تنقسـ عناصر تأثيث المجاؿ الحضري  
المجاؿ  وتنظيـ ىي التي يستخدميا المصمموف مف الطبيعة مباشرة لتنسيؽو : عناصر طبيعية - أ

 .كاألشجار والنباتات والمياه والصخور وما شابو ذلؾ الحضري

 :المجال الحضريعناصر تأثيث  -ب
الطرؽ وتبميط األرصفة وحوافيا حتى أغطية فتحات البالوعات  تييئةىي عديدة كأعماؿ و  

وعناصر الشبكات  والموحات اإلرشادية ولوحات اإلعالنات العالمات المروريةوالعناصر اإلرشادية و 
غير وأكشاؾ الياتؼ ومواقؼ الحافالت وأماكف البيع لمختمؼ المنتوجات  ،بمختمؼ أنواعياالتقنية 

                                                           

 يحدد اإلطار القانوني لمتعمير المخالفات العمرانية وعقوبتيا في مجموعة مف القوانيف تتمثؿ في:(: 1) 

 ـ المتعمؽ بالتييئة والتعمير. 1990 ديسمبر 01المؤرخ في  29/ 90رقـ قانوف ال -

 .90/29ـ المعدؿ والمتمـ لقانوف  2004 أوت14المؤرخ في  05/ 04رقـ قانوف ال -

تماـ انجازىا  بناياتـ يحدد قواعد مطابقة ال 2008 جويمية 20المؤرخ في  08/15رقـ  قانوفال -  مراسيـ محددة في:زائد وا 

 ـ الذي يحدد تحضير شيادات ورخص التعمير. 1991ماي 28في  المؤرخ 175/ 91المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ـ الذي يتعمؽ بكيفية إصدار شيادات ورخص التعمير 1991ماي 28المؤرخ في  91/176المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .ـ المتعمؽ بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مينة الميندس 1994ماي 18والمؤرخ في  94/07رقـ  التشريعيالمرسـو -
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التي تشغؿ المجاالت  والمجسمات الجمالية والتراثيةعمى األرصفة وحاويات القمامة الرسمية 
ظير حضري موحد لمقطاعيف أو مىذا فضاًل عف العناصر المييمنة كوجود  ،والساحات العمومية

سنركز في لذلؾ  ،وغيرىاط المباني انمأ وتعددالمباني السكنية الموجودة باألحياء السكنية  تعدد ألواف
ىذا المحور عمى عنصريف مف العناصر الطبيعية وىي: جبؿ سيدي مسيد وجبؿ الوحش وكذا 

القائمة عبر مجاؿ القطاعيف الحضرييف الحواؼ الصخرية وبعض عناصر تأثيث الشارع الحضري 
 لمختمؼ عمدة إشارات المرور ولوحات اإلعالناتباإلضافة أل .ودراستيا ميدانيا نطرةالزيادية والق

أما  ،الطبيعية أوال لتوضيح مدى تأثير النمو الحضري عمى عناصر الجماؿوىذا  ،لمنتوجاتا
وسوؼ نستوضح أثرىا عمى المظير الجمالي  ،عناصر تأثيث الشوارع فيي نتاج لمنمو الحضري

  يمي: كماالطبيعية لمجاؿ الدراسة مبتدئيف بعناصر الجماؿ 

 عناصر الجمال الطبيعي: -1-أ

وقد  ،وتتمثؿ في الطبيعة الطبوغرافية المتاحة والمتداخمة مع المجاؿ المبني لمجاؿ الدراسة
بو  طرة يتواجدا ضمف وسط طبيعي تنتشرأف القطاعيف الحضرييف الزيادية والقن ىسبؽ اإلشارة إل
: جبؿ سيدي مسيد باإلضافة بيما ىيف سطحيما ليس مستوي وأبرز مظاىر السطح أاإلنحدرات و 

 حيثوسنركز عمى العناصر الثالث المذكورة  ،منو وجبؿ الوحشلمنيايات الصخرية بالقرب 
 وذلؾ فيما يمي:القنطرة الحضري قطاع الخصوصا ب المجاؿ السكنيأصبحت متداخمة مع 

  جبل سيدي مسيد: -1-1-أ

           بارتفاع يقدرلمقطاع الحضري القنطرة بالجية الجنوبية الغربية يقع جبؿ سيدي مسيد 
مع واد الرماؿ باإلضافة لما يشتمؿ عميو مف  ذو حواؼ صخرية حادةإذ يكوف فراغ  (1)ـ 720ب 

وىذا  ،أشجار وصخور وأشكاؿ جمالية إذ يبعث في النفس مشاعر العمو وخصوصا قمة الجبؿ
 نجاز بعض المرافؽإإال أنو تـ تغيير مظيره الجمالي ب ،تور يتميز بشدة انحدار سفحو ووعو األخير 

                                                           

(6) : La carte topographique ville de Constantine, Echelle 1/5000, Année 1958. 
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ة العسكرية بأعمى نقطة فضال عمى والثكن (monument aux mort)ىي:  والشبكات الحضرية
 .إلى إزالة أجزاء مف جبؿ سيدي مسيدى د( بو مما أcorniche) 03شؽ الطريؽ الوطني رقـ 

 .(56و 55 رقـ: تاف)الحظ الصور 

 لجبؿتغيير المظير الطبيعي العاـ (: 56الصورة رقـ )           ر الشكؿ الطبيعي العاـي(: تغي55الصورة رقـ )
 بو وبعض المساكف مرافؽبإقامة سيدي مسيد        ( 03ريؽ الوطني رقـ )طبشؽ اللجبؿ سيدي مسيد 

 الحواف الصخرية:-2-1-أ

عوامؿ نتيجة  تكونت ،صخرية عمودية االمتداد تظير عمى سطح األرض كتؿوىي 
ىر السطح إذ تبرز في شكؿ حافات صخرية متقطعة بارتفاع امظلتغيير السكاف  دخالتالتعرية وت
 مناظرحيث تمثؿ أجمؿ ال ،عشرات األمتار وتتركز بالقرب مف جبؿ سيدي مسيد ىيصؿ إل

قؿ ومعمـ سياحي كبير  طبيعي دفاعي صفحوكأنيا تبدو  حيثالطبيعية الجمالية في المنطقة 
أي اىتماـ مف قبؿ الباحثيف والميتميف وأحيانا يستخدميا  إال أنيا ميممة ولـ تعار ،نظيره

المنحرفوف لمزاولة جرائميـ المختمفة فضال في أنيا حجبت عف أنظار المسافريف وخصوصا 
السياح والميتميف بالمناظر السياحية الطبيعية وذلؾ بإقامة المساكف والمرافؽ بجوارىا زائد إدخاؿ 

بالقرب مف المطاعـ لجعميا منظرا تتركز التي  تمؾالسيما  يرات عمييا بوضع طالء الجدرافيتغ
 (.58و 57)الحظ الصورتاف:  ا.لكف في الحقيقة عكس ذلؾ فقد زادىا قبح زبائفجذابا لم

 (00)رقم انوطني بحافة انطريق  سكنات

 جسر سيدي مسيد

 00انطري رقم 
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 (: إقامة مرافؽ قرب الحواؼ58الصورة رقـ )                    تغييرات بطالء(: إدخاؿ 57الصورة رقـ )

 الصخرية بالحي السكني محمد لوصيؼ                  السكني محمد لوصيؼالحواؼ الصخرية بالحي 
 جبل الوحش:-3-1-أ

يقدر بحوالي يقع جبؿ الوحش بأقصى الجية الشمالية لمقطاع الحضري الزيادية بارتفاع 
 الصنوبر  ،نخص بالذكر غابة جبؿ الوحش التي تحتوي عمى العديد مف أشجار )الزافو  (1)ـ1202

الطريؽ  بعبورنفؽ الخاص اليرات بو مف جراء حفر يحيث تـ إدخاؿ تغ ،الكافور والسرو( ،البموط،
 (.59) الحظ الصورة رقـ: السيار شرؽ غرب.

 

 .ير الشكؿ الطبيعي العاـ لجبؿ الوحش بإنجاز نفؽ لمطريؽ السيار شرؽ غربي(: تغ59الصورة رقـ )  
                                                           

 :(6)  La carte topographique ville de Constantine, Echelle 1/5000, Année 1958. 
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 عناصر تأثيث الشارع: -ب
السكاف وقد تـ  ياعناصر صنعفي  مدروسمجاؿ المعناصر تأثيث الشارع الحضري ل تكمف 

التركيز عمى بعض العناصر الصالحة مف نماذج منتقاة تتفاوت في وظيفتيا وشكميا ومف خالؿ 
التحميؿ نحاوؿ إبراز المالمح الفنية والجمالية ليذه العناصر واإلشارة إلي اإليجابيات والسمبيات ليذه 

 :يعناصر ىأربعة  ناختر أالمكونات داخؿ المجاؿ المدروس وقد 
 عناصر اإلرشادية:ال-1-ب

واعية الختيار مواضعيا عممية تعتبر مف عناصر تأثيث الشارع اليامة وتتطمب دراسة  
 وأشكاليا وألوانيا المناسبة وتوفير اإلضاءة ليا ليال وسوؼ نستعرض أىـ العناصر فيمايمي:

 :إشارات المرور-1-1-ب
مف ىذه اإلشارات والتي تعتبر ذات أىمية كبيرة في تنظيـ حركة  القطاعيفتكاد تخموا شوارع 

 عدد معتبربيا  مقاـباستثناء الشوارع الرئيسية التي  المدروس شوارع المجاؿ الحضري عبرالمرور 
مع  ،( بقطاع الزيادية51نيج شياني بشير بحي األمير عبد القادر والطريؽ الوالئي رقـ )السيما 

مثؿ ىذه اإلشارات لتنظيـ حركة لمف التقاطعات بشوارع القطاعيف تحتاج العمـ أف ىناؾ الكثير 
 حتىوىذا مستوى عاؿ عمى و المرور ويجب أف تكوف مواضعيا منطقية وليس معمقة عمى الجدراف 

 (.61و 60الحظ الصورتاف رقـ: ) مف طرؼ السائقيف. رؤيتيايتـ 

 األيير عجد انقبدر انسكُي حيبنث إشبراد انًرور عوضانفوضى في  :(16و)( 16رقى ) تبٌانصور
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  الضوئية: يةر العالمات المرو -2-1-ب
الضوئية يفتقر المجاؿ الحضري لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة لمعالمات المرورية 

لمقطاعيف  والتي تسيؿ حركة المرور والمشاة في شوارع المجاؿ الحضري ،اإلرشادية والتنظيمية
  .ليال خاصة

 :  شياريةالموحات اإل-3-1-ب

ممحالت لو أبمجاؿ الدراسة سواء كانت لشركات ومنتجاتيا  شياريةتتواجد الموحات اإل
 ،وؽ العاـ لمسكافذأذواؽ أصحابيا دوف مراعاة المظير وال حسب التجارية والتي وضعت عشوائيا

 واقعةالتراثية ال لموحاتباإلضافة  ،ودوف ضوابط أو دراسة الختيار موقعيا أو مساحتيا أو شكميا
عمى األسوار وجدراف المساكف مما جعميا مف مظاىر التموث البصري وتشويو المظير الحضري 

 .(63و 62)الحظ الصورتاف رقـ:  .العاـ

 شيارية(: الموحات اإل63الصورة رقـ )                      (: الموحات التراثية62الصورة رقـ )
 جبؿ الوحشبالحي السكني                         بالحي السكني باب القنطرة                    

 :حاويات القمامة-4-1-ب

مف العناصر الفعالة لممحافظة عمى نظافة الساحات الخارجية  القمامة حاوياتتعتبر  
وتوضع عمى طوؿ والتي تتوفر فييا البساطة والمتانة  ،مجاؿ الدراسةعبر المكممة لممجاؿ المبني 
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إال ما نشاىده عكس ذلؾ نظرا لقمتيا في شوارع  ،مف أماكف الجموسمسار الحركة وكذا بالقرب 
رمي القمامة  اإلى أطفاليالمتدىورة خصوصا بعض شرائح السكاف تكؿ  االقطاعيف فضال عف حالتي

 داخميا.ألنيـ ال يستطيعوف وضعيا  الحاوياتجوار ىذه بيا نفيرمو 

 المجسمات الجمالية:-5-1-ب

المجاؿ الحضري  إضفاء لمسات جمالية عمىال شؾ أف المجسمات الجمالية ليا دور بارز في  
ثالثة مجسمات قائمة عمى نجد حيث  ،الشوارع الرئيسية والساحات المفتوحة عبروخاصة في 

 :كالتاليىي و القطاع الحضري القنطرة خاصة  مستوى

 باب القنطرةبساحة النصب التذكاري المجسم األول: -1

وىو مجسـ ناجح وجميؿ يحمؿ في تصميمو رسالة تشير إلى تراث وحضارة المدينة عامة  
والقطاع خاصة كما أف مكوناتو واألعماؿ المحيطة بو عمى ما أعتقد تمثؿ الحداثة والنمو الحضري 

إذ أف المار  ،مناسبالجدر اإلشارة إلييا فيي أف موقعو غير تأما السمبيات التي  ،لممدينة والقطاع
كما أف موقعو وسط  ،بوجوده وال يستمتع بالنظر إليو أسواء الداخؿ إلى القطاع أو الخارج منو يتفاج

بمدخؿ محطة  تقعاالزدحاـ لحركة المرور وخصوصا الحافالت والعديد مف سيارات األجرة والتي 
  .(64ورة رقـ: )الحظ الص .مباشرة القطار

 : مريم العذراء نيالمجسم الثا-2

فج  السكني عمى مستوى الحييقع ىذا المعمـ بجوار الثكنة العسكرية لسيدي مسيد وذلؾ و  
عزلة أف حيث  ،مجسـ مريـ العذراءينطبؽ عمى  النصب التذكاري السابؽالريح سابقا وما يقاؿ عمى 

ذلؾ جيؿ إلى  مسيد( بيا جعميا معزولة باإلضافةوتواجد الثكنة العسكرية )حصف سيدي المنطقة 
باإلضافة لوجود العديد مف الحيوانات الضالة التي و منطقة الب وجود ىذا المجسـلالعديد مف السكاف 

األكواخ القصديرية  ترحيؿ سكافخاصة بعد  إلى المنطقة والمعمـوصوؿ ال مف السياحو  الزوارتمنع 
 .(65)الحظ الصورة رقـ: سابقا. فج الريح  السكني حيالالتي كانت قائمة عمى مستوى 
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   (monument aux mort): لثالمجسم الثا-3
مناسب  وويوجد عمى قمة جبؿ سيدي مسيد وىو تعبير جمالي وبالرغـ أنو جميؿ أيضا وموقع

شريحة كبيرة مف السكاف لـ تستوعب  ىذا فإفإال أنو أىمؿ مف قبؿ الجيات المختصة فضال عف 
كما أف وجود  ،لممنحرفيفأنو أصبح مكانا لمعديد مف المخالفات والجرائـ  لذلؾأىميتو ضؼ 

مدخمو صار بمثابة  ىالمستشفى الجامعي بف باديس بالقرب حاؿ أما ظيوره بشكؿ جيد باإلضافة إل
إعادة قيمة ىذا المعمـ التاريخي  فكيؼ يمكف .باحة لتوقؼ سيارات الزائريف لمرضاىـ بالمستشفى

 (.66:رقـ )الحظ الصورة .؟لمثؿ ىذه المعالـ اليامة ظيـفي ظؿ سوء التسيير والتنمستقبال 

  (: مجسـ مريـ العذراء65الصورة رقـ )                    (: مجسـ النصب التذكاري64الصورة رقـ )   
 فج الريح بالحي السكني                                         بساحة باب القنطرة               

    

 

 

 

 

 

 

 
 ثبنحي انسكُي ثبة انقُطرح( monument aux mort) (: يجسى11انصورح رقى )
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 :القطاعينوأثرىا عمى تنقالت السكان عبر العامة والوظيفية  الخدمية المرافق -ثانيا

I-  التعميمية والحجراتالمرافق ى ضغط واكتظاظ عمى مستو:  

 القطاعيف عبر (: إحصائيات لمواسـ دراسية لألطوار التعميمية الثالثة 53جدوؿ رقـ )ال

 الموسـ الدراسي

 يفعدد تالميذ الطور 
 األوؿ والثاني

عدد تالميذ الطور 
 الثالث

عدد تالميذ الطور 
 الثانوي

عدد الحجرات 
األوؿ  يفبالطور 

 والثاني

عدد الحجرات 
 الثالثبالطور 

عدد الحجرات 
 بالطور الثانوي

قطاع 
 الزيادية

قطاع 
 القنطرة

قطاع 
 الزيادية

قطاع 
 القنطرة

قطاع 
 الزيادية

قطاع 
 القنطرة

قطاع 
 الزيادية

قطاع 
 القنطرة

قطاع 
 الزيادية

قطاع 
 القنطرة

قطاع 
 الزيادية

قطاع 
 القنطرة

2008/2009 3648 2902 1378 2667 799 988 134 116 37 84 40 50 

2009/2010 3144 2409 2052 2864 675 949 135 124 52 100 40 50 

2010/2011 3249 2401 2170 2668 867 1258 132 122 64 89 40 50 

2011/2012 3269 2289 2020 2491 920 1166 134 127 54 98 40 50 

2012/2013 3422 2430 2082 2379 948 1119 135 132 62 106 40 42 

2013/2014 3104 2046 1694 1584 1094 1406 137 128 53 91 40 60 

 ـ 2014في جانفي  المصدر: دليؿ مديرية التربية لوالية قسنطينة لمواسـ دراسية مختمفة 

لستة مجاؿ الدراسة وانطالقا مف اإلحصائيات المختمفة في ما يالحظ عمى قطاع التربية 
دراسية متتالية يتبف أف النمو الحضري قد شكؿ ضغطا عمى مستوى بعض المرافؽ  واسـم( 06)

وذلؾ لتمبية االحتياجات المتزايدة ويظير ذلؾ في عدد التالميذ الذي بدوره يؤثر عمى  ،التعميمية
أف عدد التالميذ لنا  يتبيف( 53رقـ )السابؽ ؿ الجدوؿ فمف خال ،طاقة استيعاب مختمؼ المرافؽ

تمميذ وىذا  675ب ( ـ 2009/2010استثنينا موسـ )ما بالطور الثانوي يتزايد مف موسـ ألخر إذا 
حجرة أما قطاع  40عند الرقـ  اعدد الحجرات بقي ثابتأف في حيف نجد  ،بالنسبة لقطاع الزيادية

إلى غاية الموسـ  اوسـ ألخر بينما عدد الحجرات كاف ثابتمف مالقنطرة فيناؾ زيادة ونقصاف 
زيادة  وىذا إف دؿ عمى شئ فإنما يدؿ عمى ،حجرة 50 عند الرقـ( ـ 2011-2010)الدراسي 

 .الطور الثانويالتعميمية بمرافؽ الالضغط عمى 
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 بحوالي قطاع الزيادية فيو في تذبذب فبعد ما كاف عدد التالميذب لمطور الثالث أما بالنسبة
أي  ،في أخر موسـ دراسي اتمميذ 1694( ـ صار 2011-2010تمميذ خالؿ الموسـ ) 2170
ما أ ،( حجرة53-64) بيف تمميذ بينما لـ يشيد تغيرات كبيرة في عدد الحجرات 476بفارؽ 
واستمر ( ـ 2011-2010فقد انخفض عدد التالميذ منذ الموسـ الدراسي ) لمقطاع الثانيبالنسبة 

ىذا رافقو زيادة و تمميذ  1084( تمميذ أي بفارؽ 1584-2668) موسـ وذلؾ مفأخر  ىإل
احتالؿ الفئة العمرية  ىإل ويرجع سبب كؿ ىذا( حجرة 106-84) بيف ونقصاف في عدد الحجرات

لممتمدرسيف بالطور الثالث والثانوي بالقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة نسبة معتبرة بمغت 
عدـ وجود ضوابط في توزيع عدد التالميذ جانب  ىإل( % عمى الترتيب 15.71-14.83) بحوالي

 يدؿ عمىمقطاع الثاني مما ل التعميمية مرافؽالتزاوؿ دروسيا ب نسبة منيـفمثال تالميذ حي الزيادية 
الحضرييف لمقطاعيف حدود اإلدارية لم وفقالمتالميذ األصؿ الجغرافي بعيف االعتبار معيار  ذأخعدـ 

 القائمة بيما. عبر المرافؽ التعميمية يـتسجيم حتى يتـ الزيادية والقنطرة

وأخيرا الطوريف األوؿ والثاني حيث يظير أنيما أكبر مف حيث عدد التالميذ وىذا مف 
أما القطاع  قطاع الزياديةب تمميذ 3104ب الناحية العددية مقارنة بالطوريف الثالث والثانوي وذلؾ 

األوؿ  يفاحتالؿ الفئة العمرية لممتمدرسيف بالطور مف ىذا بالرغـ و تمميذ  2046ب مثؿ ف الثاني
لمطور  الفئة العمرية السابقةمقارنة ب كبرنسبة أالقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة في والثاني 

أما بالنسبة لمحجرات فيي  ،( % عمى التوالي20.60-23.80ب )وذلؾ  الثانوي والطور الثالث
 بالقطاع الثاني( حجرة 132-116)ما بيف ( حجرة بقطاع الزيادية و 137-132بيف ) تتراوح ما

حالة تطبيؽ الدواميف السيما بمدرسة  فيو وىذا ال يشكؿ ضغطا إال في حالة تطبيؽ الدواـ الواحد 
  .رىؽ كاىؿ األسرة التربويةنجد الحالة الثانية مما ي حيثحي جبؿ الوحش القائمة بزواتيف عمي 

II-لتفاوت في التغطية الطبية بين القطاعينا: 
القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة كغيرىـ مف المجاالت الحضرية يقدماف خدمات إف 

           وفقا لممرسـو التنفيذي رقـوىذا  ،صحية بفضؿ قطاع الصحة خصوصا في إطار الصحة الجوارية
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بالمدينة وإلبراز مدى التجسيد الفعمي لمخريطة الصحية  (1)ـ 2007المؤرخ في ماي  140/ 07
  الجديدة ينبغي اإلشارة لإلمكانيات البشرية لممؤسسة العمومية لمصحة الجوارية منتوري بالقطاعيف

عدد  ىمعطيات التحقيؽ الميداني سنحاوؿ في ىذا الجزء تصنيؼ القطاعيف بالنظر إل وانطالقا مف
 وجراحي األسناف كالتالي: فصيوالمتخصأطباء الفحص العاـ 

مف خالؿ الدور الذي لعبتو مرافؽ المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية بأحياء القطاعيف و 
مرافؽ المؤسسة بالجزء  مف مجموععدد أطباء الفحص العاـ  ف% م 14.56فإنيا تستحوذ عمى 

% مف  11.76عدد أطباء الفحص المتخصص بينما  % مف 02.82ب  الغربي لمدينة قسنطينة و
 نستخمص ما يمي: (54رقـ )األتي  عدد جراحي األسناف وبناءا عمى نتائج الجدوؿ

انعداـ كمي لمتغطية الطبية بالقطاع الحضري الزيادية أماـ ىذا وسيولة  ىو وما نالحظ
المرضى عمى  تردداعد عمى قطاع القنطرة سب لقائمةااالتصالية وكذا قرب مرافؽ الصحة الجوارية 

 .وغيرىا السيما في بعض التخصصات الطبية كقسـ تمقيح األطفاؿ ... كتظاظلالخدماتيا مما أدى 
          طبيب لكؿب القنطرة  القطاع الحضريبمغ معدؿ التغطية الطبية بالطب العاـ في  فقد وعميو
ساكف يعتبر  909طبيب لكؿ ب % وبمقارنتو بالمعدؿ الوطني والمقدر  60 أي بنسبةساكف  2200

ضعيؼ وىذا ال يتماشى مع إمكانيات القطاعيف الذي يتوفر عمى عيادة متعددة الخدمات فقط بحي 
 .ساكف 5532طبيب لكؿ ب الصحة بينما ىو  ميدافاألمير عبد القادر إلى جانب سوء التسيير في 

حيث تعتبر تغطية طبية ضعيفة جدا مقارنة بالمعدؿ الوطني السابؽ عمى مستوى القطاعيف 
     طبيب لكؿب بالمقابؿ سجمت التغطية الطبية بالطب المتخصص في قطاع القنطرة  ذكره

ساكف  6414طبيب لكؿ ب % في حيف قدر المعدؿ الوطني  08ب ساكف وبنسبة قدرت  15403
مختمؼ وفي  فخصائيياألحيث تعتبر تغطية طبية ضعيفة جدا ولعؿ سبب ذلؾ ىو نقص األطباء 

            طبيب لكؿب أما بالنسبة لمقطاعيف عامة فكانت التغطية الطبية  الطبية ختصاصاتاال

                                                           

 .10ص ،ھ1428جمادى األولى عاـ  03ل ـ الموافؽ  2007ماي 20بتاريخ  33(: الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية/ العدد1) 
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بينما بمغت درجة  ،الميدافىي بعيدة كؿ البعد عف المعدالت الوطنية في ىذا ساكف و  38721
% وتعتبر جيدة  32ب ساكف وبنسبة قدرت  3851طبيب لكؿ ب التغطية الطبية بجراحي األسناف 

    ساكف أما عمى مستوى القطاعيف فكاف 3333طبيب لكؿ ب جدا مقارنة بالمعدؿ الوطني والمقدر 
  إلى حد ما. ساكف الذي يعتبر مقبوال 9680طبيب لكؿ ب 

 جراحي األسناف( بالقطاعيف ،طب مختص ،(: التغطية الطبية )طب عاـ54الجدوؿ رقـ )

 ـ. 2014فيفري في المصدر: مرافؽ المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية منتوري 

III-  مساكن القطاعينعبر نقص في بعض التجييزات الضرورية الداخمية: 

براز الدوافع وراء اإلجراءات  تكمف أىمية دراسة التجييزات الداخمية لممساكف في التنظيـ وا 
المعيشي التي قاـ بيا السكاف لتحسيف أوضاع إسكانيـ، فمف خالليا نتمكف مف معرفة المستوى 

إلى جانب معرفة األسباب التي تكمف  لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة حياء السكنيةلسكاف األ
 الذي أجريناه فيوليذا اعتمدنا في المسح الميداني يرات عمى المساكف يتغعدة مف وراء إدخاؿ 

 صنفناىا إلى: مؤشراتثالثة عمى ـ  2014أفريؿ 

 التقنيةوثانيا الشبكات  ،المرحاض ،الحماـ ،المطبخ الصحية وتتمثؿ في: التجييزاتأوال نجد 
مؤشرات وثالثا  ،قنوات المياه الصالحة لمشرب ،قنوات الصرؼ الصحي ،المدينة غاز ،: كيرباءىيو 

              الغسالة ،التمفاز ،االنترنيت ،الكمبيوتر ،المقعر اليوائي ،: الياتؼبيفما  وىي الرفاىية
إلى  الزيادية بالقطاع الحضرياإلسكانية وعميو فقد وصؿ مؤشر  ،المكيؼ اليوائي ،الثالجة،

كمما كاف ىذا المؤشر مرتفعا حيث  ،% 92.43ب أما بالقطاع الحضري الثاني فيو  ،℅ 91.43

 عدد السكاف البياف
 )ف(

عدد أطباء 
 الفحص العاـ

التغطية    
 طبيب/ ساكف

عدد أطباء الفحص 
 خصصتالم

التغطية        
 طبيب/ ساكف

عدد جراحي 
 األسناف

التغطية            
 جراح/ ساكف

 - - - - - - 46636 قطاع الزيادية

 3851 08 15403 02 2200 14 30806 القنطرةقطاع 

 9680 08 38721 02 5532 14 77442 المجموع
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فقد  لألحياء السكنيةأما بالنسبة و  ،كمما دؿ عمى أف القطاعيف واألحياء السكنية ليما أحسف وأرقى
مستوى السكف الذي يعاني  سمبا عمىنعكس ا ما إلى جيد جدا وىويف متوسط ب تبايف مف حي ألخر
ثالث توصمنا إلى  (1)( وبتطبيؽ مؤشر اإلسكانية13ومف خالؿ الخريطة رقـ )مف مشاكؿ ونقائص 

 :الحضرييف الزيادية والقنطرة كاألتي عبر القطاعيففئات 

 ℅( 99.46-95.45الفئة األولى: مؤشر إسكانية جيد جدا ) -1

وتضمنت حي سركينة وكذا حي وتشمؿ فئة األحياء ذات تجييز داخمي جيد جدا لممساكف 
الصحية والشبكات التقنية ويرجع ذلؾ  التجييزاتبكؿ مف  فموصوال حيث أنيماساقية سيدي يوسؼ 

حيث سجمنا نقص وبنسبة ضعيفة في تجييز  ،لحداثة حي سركينة وقدـ حي ساقية سيدي يوسؼ
 والياتؼ فقط.المساكف باالنترنت 

يرجع ذلؾ لقدـ ىذه و  ،ممثؿ بحي باب القنطرة وحي محمد لوصيؼفيو أما بالقطاع الثاني 
مف جية وطبيعة النمط الجماعي ىذا  ،األحياء الذي ساىـ بشكؿ كبير في توفير معظـ التجييزات

وبنسبة ضعيفة في تجييز  ا، أما بحي األمير عبد القادر فقد سجمنا نقصمف جية أخرى السائد بيما
وكذا في التجييزات الضرورية كالحماـ بنسبة ضعيفة ألف المسكف  ،المساكف باالنترنت والياتؼ
 .تجييزما يجعميـ يشتركوف في ىذا المتشغمو أكثر مف عائمة واحدة 

                                                           

 تـ حساب مؤشر اإلسكانية )الرفاه( كالتالي:  (:1) 

IC = (L1 + L2 +……… +Ln / NH) × 100  

 مؤشر اإلسكانية.  :ICحيث: 
L .عدد المساكف المجيزة بتجييز معيف : 
H.عدد المساكف : 
N( عدد المؤشرات :N  =15  .)مؤشر 

                                        تنظيـ وىيكمة المجاؿ السكني محمد اليادي لعروؽ: مقياس التييئة الحضرية لمسنة الرابعة تدرج محور:األستاذ محاضرة أنظر: 
لمسنة الدراسية الجامعية ، ـ 2011أفريؿ  17يـو  ،الجغرافيا والتييئة العمرانية ،كمية عمـو األرض -1-قسنطينةجامعة منتوري 

 ـ. 2010/2011
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 ℅( 93.71-83.33الفئة الثانية: مؤشر إسكانية جيد ) -2

كذا جبؿ الوحش و  ،وتضـ فئة التجييز الجيد لممساكف المقامة بكؿ مف حي سعدة خمخاؿ
لممسكف وىي الياتؼ  هسجمنا بحي جبؿ الوحش نقص في تجييزات الرفاحيث حي الزيادية 

نقص في التجييزات الضرورية سجؿ  حيثحي سعدة خمخاؿ  كذلؾ ،واالنترنت وىذا بنسبة ضعيفة
لكف قدـ الحي والمساحة الصغيرة لعبت دورا  ،والمكيؼ اليوائي بنسبة ضعيفةكاالنترنت والياتؼ 

الصحية مثؿ المطبخ والحماـ والشبكات  لمتجييزات، أما بالنسبة في انخفاض مؤشر اإلسكانية
التقنية الضرورية كالغاز والصرؼ الصحي فوجدنا أف حي الزيادية يعاني نقص فييا أكثر مف باقي 

القائـ بالجية الجنوبية الشرقية مما أثر في انخفاض  فره عمى السكف القصديرياألحياء نتيجة لتو 
تضمنت كؿ مف حي بالد الرومية أما عمى مستوى القطاع الحضري الثاني ف ،مؤشر اإلسكانية بو

كالياتؼ واالنترنت  بتجييزات الرفاهفي تجييز المساكف  اكبير  اقصحي بوشامة حيث سجمنا نكذا و 
وكذا في التجييزات الضرورية كالحماـ وىذا بنسبة ضعيفة ويفسر ذلؾ بسيطرة النمط الفوضوي 

 الصمب والنمط الجماعي بيما ما يفسر تبايف في مؤشرات الحياة العصرية.

 ℅( 77.18-51.93الفئة الثالثة: مؤشر إسكانية متوسط ) -3

حػػي البػػاردة الػػذي مػػازاؿ فػػي طػػػور ب لممسػػاكف المقامػػػة وتضػػـ فئػػة التجييػػز الػػداخمي المتوسػػط
الثػػاني الحضػػري بينمػػا عمػػى مسػػتوى القطػػاع  ،وبالتػػالي عػػدـ تػػوفره عمػػى الشػػبكات الضػػرورية نجػػازاإل
تجييزات الرفاىية لممسكف وىػي اليػاتؼ لسجمنا غياب كمي حيث  )منطقة فراندو( حي فج الريحبيي ف

الصػػػحية كالحمػػػاـ ألف المسػػػكف تشػػػغمو أكثػػػر مػػػف عائمػػػة واحػػػدة مػػػا  التجييػػػزاتواالنترنػػػت ونقػػػص فػػػي 
، أما بالنسبة لمشػبكات التقنيػة الضػرورية فوجػدنا أف الحػي تنعػدـ بػو تجييزيجعميـ يشتركوف في ىذا ال

أكثر مف بػاقي األحيػاء السػابقة  وشبكة الصرؼ الصحي فيالتغطية بنقص في باإلضافة لشبكة الغاز 
ىػي مسػاكف اليػش باإلضػافة إلػى أف أغمػب المسػاكف القائمػة بػو  ف القصػديرينتيجة لتوفره عمػى السػك

 .( بالممحؽ55الجدوؿ رقـ )يؤكد ذلؾ و  .ةمنتشرة بالمنطق فوضوية صمبة
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IV- رداءة مستوى تقديم الخدمات باإلدارات العمومية والمؤسسات الخدماتية: 

ال يكاد تأثير النمو الحضري بالقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة عمى مستوى نوعية 
وجودة الخدمة يظير لمعياف لكف التحميؿ المعمؽ اعتمادا عمى إحصائيات البحث الميداني أظير لنا 

تي األأف ىذا األثر بالغ األىمية وقد تسبب في الكثير مف المشاكؿ والصعوبات وانطالقا مف الشكؿ 
 ( نستخمص ما يمي:21رقـ )

 

جمالي عدد سكاف إ% مف  47.21 نحو وذلؾ بنسبة بمغتاحم السكان عمى الخدمات: ز ت -1
 % بالقطاع الحضري القنطرة. 32.88 بكانت بنسبة تقدر  بالمقابؿو القطاع الحضري الزيادية 

مف سكاف القطاع الحضري الزيادية %  06.61نسبة  أكدت حيث: اقتناء احتياجاتيم بسيولة-2
 . % 16.63 بنحوبالقطاع الثاني  أكبر مف سابقتيابينما كانت  احتياجاتيـ إقتناء في سيولةالعف 

اشتكوا مف االزدحاـ وطوؿ  مف سكاف قطاع الزيادية%  46.18نسبة إذ االنتظار الطويل:  -3
مف نصؼ سكاف القطاع الحضري  ثركبينما أاالنتظار بمختمؼ اإلدارات والمؤسسات الخدماتية 

 % ولعؿ سبب ذلؾ يرجع  50.49 بنسبة بمغت نحوباالنتظار الطويؿ وذلؾ أيضا القنطرة أجابوا 
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مستوى تقديـ الخدمات باإلدارات العمومية (: 21)الشكؿ رقـ 
 والمؤسسات الخدماتية عبر القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية
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نقص اإلدارات العمومية والمؤسسات الخدماتية بالقطاعيف وبقاء معظميا بوسط  ىبالمقاـ األوؿ إل
أخرى التسيير الفوضوي والالمباالة  جيةمف و  ،المدينة وذلؾ منذ الحقبة االستعمارية ىذا مف جية

لكثير مف العامميف مثال ما نالحظو بمقر القطاع الحضري القنطرة أياـ الدخوؿ االجتماعي بقسـ 
برىاف عمى نقص الوعي واإلىماؿ  ىذااالكتظاظ يعـ مختمؼ المكاتب و  حيثالحالة المدنية 

 .بالممحؽ( 57( و)56رقـ ) يفالجدولويؤكد ذلؾ بالمسؤولية في العمؿ. 

V- الحاجيات إقتناءالتنقالت من أجل: 

القطاعيف الحضرييف تيدؼ الدراسة الوظيفية التي تنسجيا مختمؼ الخدمات بيف أحياء 
إلي معرفة تأثير األحياء عمى المجاؿ بتواجد ىذه الخدمات التي تجعؿ مف ىذه  الزيادية والقنطرة

في حالة انعداميا وىذا مف خالؿ تنقالتيـ  ـتأثرىاألحياء مجاال مستقطبا وجاذبا ومستيدفا ومدى 
 مختمفة: مسافاتاليومية عمى 

 الحاجيات: الحركة من أجل إقتناء-1 

 القائمةالقائـ لممرافؽ الوظيفية المجالي كما الحظنا سابقا مف خالؿ دراسة واقع التنظيـ 
فإف ىذه األحياء تتوفر عمى عدد معتبر مف األنشطة التجارية  ،باألحياء السكنية لمجاؿ الدراسة

عض األخر يشيد عجزا كبيرا في تواجدىا وبذلؾ تباينت نسبة التغطية ما أثر سمبا بلكف ال المتنوعة
عمى حركة السكاف باتجاه األحياء األخرى وحتى خارج المدينة والوالية لمحصوؿ عمى ىذه 

 االحتياجات الضرورية:

 من أجل العمل: التنقل-أ

 األحياء السكنيةسكاف %( والموزعة عمى  10انطالقا مف نتائج االستمارة االستبيانية )عينة 
األماكف التي أىـ تحديد التوصؿ إلى تـ ـ  2014في أفريؿ  لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

األتي حست انشكم و ممارسة وظائفيـ المينية )العمؿ( مف أجؿبشكؿ كبير السكاف  توجو إليياي

 التالية: الحقائؽكانت  (22رقى )



 والقنطرة: تحميؿ وتفسير انعكاسات النمو الحضري عمى القطاعيف الحضرييف الزيادية الثانيالفصؿ 

 

066 
 

 
سكاف القطاع الحضري الزيادية الذيف يمارسوف وظائفيـ المينية مف  % 41.05نسبة تأتي 

ثـ تأتي في المرتبة الثانية نسبة المتنقميف مف أجؿ العمؿ لألحياء  المرتبة األولىفي بوسط المدينة 
خارج المدينة بعامميف فعادت لم%  12.20 بأما المرتبة الثالثة والمقدرة  ،% 33.18ب المجاورة 

 بنسبة بمغت نحومف أجؿ العمؿ خارج الوالية لالمتنقميف عامميف بينما المرتبة الرابعة كانت لم
% مف  05.70 بحوالي بينما أصغر نسبة فكانت مف نصيب العامميف بداخؿ الحي ،% 07.87

 .( بالممحؽ58الجدوؿ رقـ )ويؤكد ذلؾ ميف بالقطاع الحضري الزيادية. إجمالي عدد السكاف العام

األحياء إلى تصدرت نسبة المتنقميف مف أجؿ العمؿ فقد القنطرة  قطاع عمى مستوىأما 
إلى وسط المدينة السكاف المتنقميف  تمييا في المرتبة الثانية نسبة%  26.22 ببنسبة بمغت  المجاورة

( % عمى الترتيب ثـ تأتي 23.67-23.68ب )بنسب متقاربة جدا وذلؾ لمعمؿ خارج المدينة كذا و 
أما أخر نسبة فعادت لمسكاف  ،% 18.98 ببنسبة تقدر نسبة السكاف العامميف داخؿ أحياء القطاع 

ويمكف  ،( بالممحؽ59الجدوؿ رقـ )يؤكد ذلؾ و  %. 07.44 بمغت نحو حيثالعامميف خارج الوالية 
كوف أغمبية السكاف القاطنيف لتفسير ارتفاع حجـ التنقالت مف أجؿ العمؿ نحو وسط المدينة 

 لفائض السكانيلقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة ىـ عبارة عف المقيميف نتيجة تفريغ األحياء ا
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توزيع أماكف التنقالت مف أجؿ العمؿ لمسكاف عبر (: 22)الشكؿ رقـ 

 القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية



 والقنطرة: تحميؿ وتفسير انعكاسات النمو الحضري عمى القطاعيف الحضرييف الزيادية الثانيالفصؿ 

 

067 
 

  .إقامتيـ أماكفالقسنطيني والذيف احتفظوا بمناصب عمميـ بوسط المدينة رغـ تغيير 

وتضـ ىذه الفئة جميع األصناؼ )مالبس وأحذية+  قتناء الموازم الشخصية:إالتنقل من أجل -ب
 كانت الحقائؽ التالية: (23رقـ ) األتي مواد التجميؿ+ أثاث منزلي...( وحسب الشكؿ

 
مستمزماتيـ قتناء إيمجؤوف إلى  الذيف سكاف القطاع الحضري الزياديةنسبة  تصدرت 

نسبة المرتبة الثانية  لتمييا في % 45.95في المرتبة األولى بحوالي  المدينةالشخصية مف وسط 
المرتبة أما  ،% 32.61ب لمحصوؿ عمى مستمزماتيـ الشخصية حياء المجاورة السكاف المتنقميف لأل

المرتبة ما قبؿ  % بينما 12.09بحوالي مسكاف الذيف يقصدوف مناطؽ خارج المدينة لفكانت الثالثة 
       بنسبة تقدر  السكني المقيميف بو الحيمف داخؿ األخيرة فعادت لمسكاف الذيف يقتنوف لوازميـ 

% مف إجمالي عدد  03.08ب خارج الوالية إلى  فيي لممتنقميف ةأما المرتبة األخير  ،% 06.27 ب
 ( بالممحؽ.60ويؤكد ذلؾ الجدوؿ ) .الزيادية الحضري قطاعالسكاف 

 مف أجؿ لمسكاف المتنقميف عادت نسبة كبرنفس الوضعية بالنسبة لقطاع القنطرة حيث أ
مسكاف لفكانت المرتبة الثانية  أما ،% 58.71ب وسط المدينة  مفلوازميـ الشخصية  قتناءإ
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توزيع أماكف التنقالت مف أجؿ إقتناء المواـز (: 23)الشكؿ رقـ 
 الشخصية لمسكاف عبر القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية
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الذيف يحصموف عمى نسبة السكاف بعدىا  تأتي% ثـ  24.66 حواليبتنقميف لألحياء المجاورة مال
عمى نسبة السكاف الذيف يترددوف أما  ،% 10.96 بوذلؾ  الحي مف داخؿمستمزماتيـ الشخصية 

% وأخيرا  05.48 بحوالي مناطؽ مف خارج المدينة لمحصوؿ عمى مستمزماتيـ الشخصية فقدرت
وعميو فإف دوافع واتجاىات الحركة ، % 0.19ب خارج الوالية نسبة السكاف القاصديف لمناطؽ مف 

األكبر منيا كانت كميا  نسبةوالتي ناؿ وسط المدينة ال المختمفة قتناء المواـز الشخصيةإأجؿ مف 
لمقطاعيف الحضرييف الزيادية راجعة لعدـ توفر ىذه المواـز بشكؿ كبير داخؿ األحياء السكنية 

 ( بالممحؽ. 61ويؤكد ذلؾ الجدوؿ رقـ ) والقنطرة.

 ىإليمكف تقسيـ االحتياجات اليومية لدى السكاف االحتياجات اليومية: إقتناء التنقل من أجل -ج
 الخضر والفواكو -2-جالمواد الغذائية العامة     -1-جقسميف ىما:   

قتناء المواد الغذائية مع إمف أجؿ  لمسكاف أماكف التنقالتب المتعمقة المعطياتتـ ضـ  مالحظة:
ستمارات المتحصؿ عمييا بعد فرز اإلجابات الواردة في اإلالخضر والفواكو وىذا لتطابؽ النتائج 

  .الحضرييف الزيادية والقنطرة قطاعيفلم السكنية حياءاألسكاف  الموزعة عمىستبيانية اإل
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توزيع أماكف التنقالت إلقتناء االحتياجات اليومية (: 24)الشكؿ رقـ 
 لمسكاف عبر القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية
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 القطاع الحضري الزيادية % مف سكاف 41.51نسبة ( فإف 24رقـ ) السابؽوحسب الشكؿ 
نسبة  أما ،مف وسط المدينة والخضر والفواكو المواد الغذائيةالمتعمقة باحتياجاتيـ اليومية  يقتنوف

  نحو بمغتفقد مف األحياء المجاورة السابقة الذكر احتياجاتيـ اليومية  يقتنوفالسكاف الذيف 
غير أف  ،% 20.30 بحواليداخؿ الحي فكانت  إقتناء االحتياجات اليومية مف بينما ،% 33.29
% مف السكاف يتوجيوف إلى خارج المدينة وىذا في  4.90 بتقدر  يمنع مف وجود نسبةلـ ىذا 

  ( بالممحؽ.62. ويؤكد ذلؾ الجدوؿ رقـ )بعض األحياف

الكبيرة  نسبةال القطاع السابؽ حيثموجود بىو ما قطاع القنطرة فنالحظ عكس ل بالنسبةأما 
مف المواد  احتياجاتيـ اليوميةيقتنوف أي ما يزيد عمى نصؼ سكاف القطاع  ،% 54.79ب والمقدرة 

والتي  السكنية األحياء همف داخؿ الحي وىذا لتوفر بعض المحالت بيذالغذائية والخضر والفواكو 
نحو % مف السكاف يتجيوف  32.09ب تقدر وجود نسبة  لـ يمنعىذا تعتبر في نظرىـ كافية وطبعا 
%  10.57 ب نسبتيـ تالمتنقميف لألحياء المجاورة فقدر السكاف أما  ،وسط المدينة لمغرض نفسو

  ( بالممحؽ.63. ويؤكد ذلؾ الجدوؿ رقـ )% 2.54 بتقدر بنسبة خارج المدينة  حتى وأحيانا

إف دوافع الحركة مف أجؿ الحصوؿ عمى خدمة العالج كانت وفؽ ثالث  التنقل من أجل العالج:-د
           القطاعيف عبر عيادات الطب العاـ  ،: المستشفى الجامعي ابف باديسبيف ىيو وجيات رئيسية 

 مرافؽ المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية منتوري ومف خالؿ الشكؿ ،الحضرييف الزيادية والقنطرة
 توزيع حركية السكاف حسب اتجاىات العالج كانت الحقائؽ اآلتية:ل المبيف( 25رقـ ) األتي

قطاع الالمرفؽ ب إلى ىذهالسكاف الذيف يمجؤوف نسبة بمغت المستشفى الجامعي ابن باديس: -1-د
لمقطاع أما بالنسبة  ،مف إجمالي سكاف القطاع % 40.48 نحو الحضري الزيادية الزيادية

ولعؿ سبب ىذا  ،% مف إجمالي عدد سكاف القطاع 50.49ب فكاف بنسبة قدرت  الحضري الثاني
وسيولة  سا 24/ 24 بمدة المناوبة و مف السكاف ابف باديس قرب المستشفى الجامعي ل يرجع

طب  ،أىميا: طب األطفاؿتوفره عمى عدة اختصاصات طبية دقيقة ل إضافةالوصوؿ إليو 
 عاـ وغيرىا.  الطب األمراض المعدية والطب  ،والعظاـ ؿالمفاص
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القطاع الحضري  قدرت نسبة سكافالقطاعين: عبر عيادات الطب العام والمتخصص -2-د
الذيف  قطاع القنطرة قدرت نسبة سكاف بينما%  31.93ب  الذيف يعالجوف بيذه العيادات الزيادية

ولعؿ ىذا التفاوت يرجع لمغياب الكمي لممرافؽ  ،% 24.07 بالعيادات  عمى مستوى ىذهيعالجوف 
 .بالقطاع الثاني تنوعياالصحية العمومية بالقطاع األوؿ و 

إف مرافؽ ىذه المؤسسة تقديـ مرافق المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية بقطاع القنطرة: -3-د
سكاف قطاع الزيادية الذيف  نسبةسجمت وعميو فقد  ،بعض الخدمات الطبية خاصة تمقيح األطفاؿ

 بحواليالقنطرة  بقطاع وىي مقاربة لتمؾ المسجمة % 27.59 بيترددوف عمى مرافؽ ىذه المؤسسة 
 ( بالممحؽ.65( و)64ويؤكد ذلؾ الجدوليف رقـ )%.  25.44

 

 :أسباب اختيار أماكن التسوق لمسكان -ھ
مف ىذه الدراسة ىو معرفة أسباب تنقؿ سكاف القطاعيف الحضرييف الزيادية  األوؿ إف اليدؼ

ستبيانية الحظنا أف ستمارة اإلإلومف خالؿ ا ،مف أجؿ التسوؽخارج أحيائيـ السكنية والقنطرة 
 عامؿ  وكذا قربعامؿ ال :حددت في ثالثة عوامؿ رئيسية ىياألسباب المتحكمة في ىذه العممية قد 
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رقـ  األتي الشكؿو  (14الخريطة رقـ ) وىذا ما يظير مف خالؿعامؿ نوعية المنتوج  وأخيرا السعر
 :( فئات ىي05خمسة ) نستخمصحيث ( 26)

 

 وىي: سكنية أحياء( 17سبعة )ضم تو  القربالفئة األولى: عامل -1-ھ

لتحديد مكاف التسوؽ  قرب% مف سكانو يعتمدوف عمى عامؿ ال 81.25يمثؿ و  حي الباردة
% يعتمدوف  06.25بينما  ،% يعتمدوف عمى عامؿ السعر 12.50لمحصوؿ عمى حاجياتيـ و
 عمى عامؿ نوعية المنتوج.

% مف سكانيا يعتمدوف عمى عامؿ القرب في تحديد  70.27يمثؿ حي باب القنطرة: والذي 
بينما  ،% فيعتمدوف عمى سعر المنتوج المعروض 13.51قتناء حاجياتيـ أما مكاف التردد إل

 % منيـ يعتمدوف عمى عامؿ نوعية المنتوج.  16.22

 (: توزيع أسباب اختيار أماكن التسوق عبر أحياء القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة26الشكل رقم )
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% مف سكانو يعتمدوف عمى عامؿ القرب في تحديد  80.34ويمثؿ حي األمير عبد القادر: 
% عمى عامؿ  11.11% مف سكانو يعتمدوف عمى عامؿ السعر و 8.55وتناء حاجياتيـ قإمكاف 

 نوعية المنتوج.

%  16.90% مف سكانيا يعتمدوف عمى عامؿ القرب  80.28ويمثؿ حي بالد الرومية: 
 % عمى عامؿ نوعية المنتوج. 2.82مف سكانيا يعتمدوف عمى عامؿ السعر بينما 

% مف سكانيا يعتمدوف عمى عامؿ القرب في تحديد مكاف  89.47ويمثؿ حي فج الريح: 
قتناء إفي تحديد مكاف  نوعية المنتوجأي حالة لعامؿ  ،قتناء حاجياتيـ غير أنو لـ يتـ تسجيؿإ

  عامؿ السعر.% اعتمدوا عمى  10.53حاجياتيـ بينما 

كف % مف سكانيا يعتمدوف عمى عامؿ القرب في اختيار أما 75.45ويمثؿ حي بوشامة: 
%  17.27% منيـ يعتمدوف عمى عامؿ السعر وأخيرا  7.27 قتناء حاجياتيـ أماالتسوؽ إل
 عمى نوعية المنتوج.يعتمدوف 

% مف سكانو يعتمدوف عمى عامؿ القرب في  87.76نجد حيث حي محمد لوصيؼ: 
% منيـ فيحددوف  4.08 بينما ،السعر% منيـ فيعتمدوف عمى  8.16تحديد مكاف التسوؽ أما 

 .كمعيار ىاـ في عممية التسوؽ عامؿ نوعية المنتوج

 ضم حي سكني واحد وىو حي جبل الوحش تالفئة الثانية: عامل السعر و -2-ھ

بينما  ،قتناء حاجياتيـإ% مف سكانو يعتمدوف عمى عامؿ السعر في  62.61 والذي يمثؿ
 % عمى عامؿ المنتوج. 08.40% مف سكانو يعتمدوف عمى عامؿ القرب و 28.99

 األحياء السكنية التالية:ضم تالفئة الثالثة: عامل نوعية المنتوج و -3-ھ

 قرب% مف سكانيا يعتمدوف عمى عامؿ ال 40.65 : حيث يمثؿحي ساقية سيدي يوسؼ
      % مف سكانيا يعتمدوف عمى عامؿ السعر  15.45في تحديد مكاف شراء حاجياتيـ بينما 

 عمى عامؿ نوعية المنتوج. % 43.90و
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عامؿ القرب في اختيار مكاف  % مف سكانيا يعتمدوف عمى 53.06ويمثؿ حي سركينة: 
 % عمى عامؿ نوعية المنتوج. 32.65% يعتمدوف عمى عامؿ السعر و 14.29الشراء بينما 

 واحد وىو: سكني ضم حيتالفئة الرابعة: عامل القرب+ السعر و -4-ھ

% أما  72.40حي الزيادية: والذي تشكؿ نسبة سكانو الذيف يعتمدوف عمى عامؿ القرب 
% منيـ يعتمدوف عمى عامؿ نوعية المنتوج كقاعدة  8.85بينما  ،% 18.75 عامؿ السعر بنسبة

 ليـ. أساسية في اختيار أماكف التسوؽ

 وتضم ىي األخرى حي سكني واحد وىو:الفئة الخامسة: عامل السعر+ نوعية المنتوج -5-ھ

% منيـ  28.17% مف سكانيا يميموف لعامؿ القرب و 46.48خمخاؿ: حيث  حي سعدة 
عمى عامؿ السعر فيما سجؿ نصيب السكاف الذيف يعتمدوف عمى نوعية المنتوج بنسبة قدرت                

  ( بالممحؽ.66رقـ ) ذلؾ الجدوؿ ويؤكد %. 25.35ب 

VI-القطاعينعبر شكالية تنظيم حركة المرور إ: 

مف بيف اإلشكاليات التي تواجو القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة حاليا ىي إشكالية 
ىا باعتبار  ،بيماالتي تشكؿ إحدى العناصر اليامة في تنظيـ المجاؿ الحضري و تنظيـ حركة المرور 

ية إذ تعتبر ىذه اإلشكال ،دورا ىاما في زيادة الحركة والربط بيف مختمؼ المكونات الحضريةتمعب 
عمى جانب كبير مف التعقيد ولقد أدى انعداـ مخطط فعاؿ لتنظيـ ىذه الحركة عبر أحياء مجاؿ 
الدراسة إلى االكتظاظ وفوضى عارمة في معظـ الطرؽ سواء بالسيارات الخاصة أو سيارات األجرة 

ات وحسب المعطي .وخاصة بتمؾ الحافالت القديمة التابعة لمخواص وكذا الجديدة التابعة لمدولة
رقـ  األتي الجدوؿ كما ىي مبينة فيـ  2014المقدمة مف طرؼ مديرية النقؿ لوالية قسنطينة لسنة 

بيف حافمة مختمفة األحجاـ تربط  207نجد أف القطاع الحضري الزيادية يتوفر عمى حيث ( 67)
حافمة تابعة  79 منياحافمة  87بواسطة بيف مركز المدينة وأحياء القطاع  أحيائو السكنية كاألتي:
مف إجمالي  ℅ 3.87 بوبنسبة تقدر مدولة تابعة لحافالت  08و ℅ 38.16لمخواص وتمثؿ نسبة 
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                               منيا  ℅ 8.70 وتمثؿ نسبةحافمة  18 ڊبيف بوالصوؼ وأحياء القطاع و  ،عدد حافالت القطاع
 .إجمالي عدد الحافالت بالقطاعمف  ℅ 1.93 أي ما يعادؿ ،تابعة لمدولة تحافال 04

حافمة  88 ڊأما باتجاه المدينة الجديدة عمي منجمي فقدر عدد الحافالت التابعة لمخواص  
مف إجمالي  ℅ 4.83بنسبة  قطاع العاـحافالت تابعة لم 10و ℅ 42.51 بتقدر أي بنسبة 

% مف  100أي بنسبة  ،(02) تيفمال يتوفر إال عمى حاف قنطرةبينما قطاع ال ،حافالت القطاع
ىذا  محطة التميفيريؾ(-عمي منجمي تربط بيف )المدينة الجديدةإجمالي عدد الحافالت بالقطاع 
فالقطاعيف تنعدـ  (:Taxiأما بالنسبة لمنقل بسيارات األجرة ) ،بالنسبة لمنقؿ الحضري الجماعي

بواسطة نقؿ السكاف باتجاه األحياء المجاورة تحيث يتـ  ،األجرة تسيارا توقؼل مييأةباحة بيما 
 نقؿالمدخؿ محطة ب القائمة إضافة لتمؾمستوى ممتقى الزيادية  الموجودة عمى عشوائيةالمحطة ال

يتراوح عدد سيارات  وانطالقا مف المعطيات المقدمة مف طرؼ مديرية النقؿبالسكة الحديدية فقط 
 (1)ساكف سيارة/ 0.002 ب وعميو بمغ نصيب الفردفي أوقات الذروة وىذا سيارة  120 حواليباألجرة 

لـ نتمكف مف الحصوؿ عمى معمومات دقيقة وذلؾ راجع سيارات األجرة كما نشير بخصوص عدد 
  .عدـ ثبات خطوط العمؿل

 حسب الخطوط بالقطاع الحضري الزيادية الجماعي عدد حافالت النقؿ الحضري(: 67جدوؿ رقـ )ال
 اتجاه
 بوالصوؼ اتجاه المدينة اتجاه مركز الخط

عمي  - اتجاه المدينة الجديدة
 -منجمي والخروب

 المجموع
 الدولة حافالت خاصة حافالت القطاع

 حافالت
 خاصة

 الدولة حافالت خاصة حافالت الدولة حافالت

 الزيادية
 (℅) العدد (℅) العدد (℅) العدد (℅) العدد (℅) العدد (℅) العدد (℅) العدد

79 38.16 08 3.87 18 8.70 04 01.93 88 42.51 10 4.83 207 100 

 - - - - - - - - - - - - - - القنطرة
 ـ. 2014جانفي في المصدر: مدرية النقؿ لوالية قسنطينة   

                                                           

 عدد السكاف  إجمالي(/ Taxi)األجرة  اتكالتالي: نصيب الفرد= عدد سيار  نصيب الفرد تـ حساب (:1) 

 نسمة/ سيارة  0.002 ≈  0.0015=  (30806+46636)/120والقنطرة = القطاعيف الحضرييف الزيادية عبر ومنو: نصيب الفرد 
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وزيادة عدد منيا نقص تييئة القائمة  إلى جانب بشكؿ كافي توفر الباحات عدـوعميو فإف 
 ركفانتشار ظاىرة  تتجمى فيغير كافية و ىذه الباحات في اآلونة األخيرة أصبحت  السيارات
يضطر السائقيف إلى الوقوؼ  القطاعيف حيثعبر شوارع األحياء السكنية  عمى مستوىالسيارات 

 السيارات وخاصة سائقيالعشوائي عمى جوانب الشوارع واألرصفة المخصصة لحركة المشاة 
إلى عرقمة حركة المرور وازدحاـ السير لذلؾ يجب تخصيص أماكف  ىذا ما يؤدي ،الخاصة

في و السيارات ومنع الوقوؼ الخاطئ عمى جوانب األرصفة وعند التقاطعات  لركفباحات خاصة و 
 (.70و 69و 68و 67. )الحظ الصور رقـ: الظاىرة لمعالجة ىذهوىذا  الشوارع المزدحمة

 (: ندرة مواقؼ سيارات األجرة68الصورة رقـ )          الركف العشوائي أماـ مدخؿ(: 67الصور رقـ )

 السكنية  لمقطاعيف األحياءعبر  المستشفى الجامعي بالحي السكني باب القنطرة                     

 
                                    بجؿ أحياء القطاعيف  العامة والمرافؽ الخدميةالمساكف  مداخؿ: الركف العشوائي أماـ (70و) (69رقـ ) تافالصور 
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وتتجسد ىذه اإلشكالية في عجز شبكة الطرؽ عمى سيولة حجـ التنقالت التي تتـ فييا 
وىذا ما تعاني منو شبكة الطرؽ لمقطاعيف  في حركة المرور تأـز أدى إلىمما  ،بمختمؼ اآللياتو 

خاصة وأف حجـ  يةحيث تتصؼ بضعؼ قدرتيا عمى السيولة المرور  ،الحضرييف الزيادية والقنطرة
ايد مع عامؿ الزمف بسبب النمو السكاني المتواصؿ دوف توسيع متوازف لشبكة الطرؽ المرور يتز 

وتقاس حدة أزمة حركة المرور بالمقارنة ما بيف حجـ الطرؽ عمى الطمب وسعة الطرؽ في ساعات 
عند ساعات الذروة الصباحية مف الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة صباحا أي  ،الحركة ذروة

قتناء احتياجاتيـ اليومية  حيث جؿ السكاف بمختمؼ فئات األعمار يتوجيوف لمعمؿ أو لمدراسة وا 
 .المختمفة فيحدث تأـز في حركة السير ونفس الشئ في الفترة المسائية خاصة عند الساعة الرابعة

بمجاؿ الدراسة تتعرض لحركة مرور كثيفة مما جعميا تصؿ  القائمةلطرقات كما أف معظـ ا
مع العمـ أف ىناؾ بؤر اختناؽ تظير  ،حد اإلشباع بسبب تجاوز حجـ طمب المرور عمييا ىإل

تجاوزت حركة  ذإبحي باب القنطرة  فةو المألجانب البؤرة  ىإلالزيادية خاصة في مفترؽ الطرؽ 
 السمطاتالمرور بيا الحد األقصى خالؿ ساعات النيار األولى وكذلؾ في المساء فيؿ بإمكاف 

 (.72و 71 :)الحظ الصور. إيجاد الحموؿ ليذه اإلشكالية ؟

باب الطرؽ  مفترؽفي  خالؿ الساعات األولى لمنيارالخانقة (: أزمة حركة المرور 72( و)71رقـ ) تافصور ال
  .القنطرة
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VII-بالقطاع الحضري الزيادية: الجماعي رداءة مستوى خدمة النقل الحضري 
مجاؿ القطاعيف الحضرييف الجماعي عبر يتضح أف الوضعية الحالية لمنقؿ الحضري 

الزيادية والقنطرة تبرز حقيقة ميمة تتمثؿ في أف المتنقؿ يتجو سموكو نحو النفور مف استعماؿ 
 ليذه ةالمرافقوىذا نظرا لمجوانب السمبية الكثيرة  ،بواسطة الحافمةأي النقؿ الحضري الجماعي 

ذا استعمؿ النقؿ بواسطة  أالخدمة ويمج إلى استعماؿ وسائؿ النقؿ البديمة في تنقالتو الحضرية، وا 
كما لوحظ عمى مستوى التنقالت الحضرية أنيا قوية ومتنامية في  ،الحافمة فيكوف مرغـ عمى ذالؾ

نتائج ومف خالؿ  ،أما عمى مستوى التكمفة )السعر( فيالحظ ىيمنة الدولة كؿ أوقات النيار
 مف طرؼآليات لمنقؿ مستخدمة  (05خمسة ) يددتحـ تـ  2014في أفريؿ التحقيؽ الميداني 

  :(27رقـ ) األتي الشكؿفي كما ىو مبيف  السكاف

 

 نقل بواسطة السيارة الخاصة:تال-1
          كانت % بينما 31.21 ب الزيادية قطاع سكافمف طرؼ وتقدر نسبة استخداميا  

مقارنة القطاعيف عبر % بقطاع القنطرة وىي تمثؿ بذلؾ أكبر نسبة بيف وسائؿ النقؿ  28.38 ب
 أماـ مجاؿمما فتح الالفردي لمسكاف  الدخؿلتحسف بباقي استخداـ وسائؿ النقؿ األخرى وىذا راجع 
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توزيع أليات التنقؿ عبر القطاعيف الحضرييف الزيادية (: 27)الشكؿ رقـ 
 والقنطرة

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية
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 واسعة.خاصة بصورة ال السياراتمتالؾ ا 

 نقل بواسطة سيارة األجرة:تال-2
 بوسيمة النقؿمنخفضة نسبيا مقارنة مف قبؿ سكاف مجاؿ الدراسة نسبة استخداميا وتعتبر  

% ىذه النسبة في  24.67ب % وقطاع القنطرة  23.94 بقطاع الزيادية بحواليإذ تقدر  ،ىاألول
 ذهسائقي ى حيث أف ،القطاعيفعبر مجاؿ األجرة ات لسيار مخصصة  باحاتظؿ عدـ وجود 

خصوصا مفترؽ  لمقطاعيف األحياء السكنيةالسيارات يستخدموف مواقؼ ممنوعة ومؤقتة داخؿ 
 يا سابقا.لكما أشرنا حي باب القنطرة في و الطرؽ الزيادية 

 نقل بواسطة الحافمة:تال-3
المدينة  الرابط بيف باستثناء الخط كوسيمة نقؿ بقطاع القنطرةبالرغـ مف انعداـ الحافمة  

نسبة السكاف المستعمميف  إال أف رمحطة التميفيريؾ بحي األمير عبد القاد -الجديدة عمي منجمي
قتناء الحافمة الالسكاف  إجبارية% والسبب ىو  21.07 تقدر بحواليقطاع القنطرة ب ليذه الوسيمة

ف كانت بعيدة وىذا ألسباب معمومة وأخرى خفية سجمت نسبة السكاف المستعمميف بالمقابؿ  حتى وا 
 .% 26.90 بلمنقؿ بواسطة الحافة بقطاع الزيادية 

 نقل بواسطة التميفيريك: تال-4
بمغت قطاع الزيادية إال أف السكاف يترددوف عمى خدماتيا وذلؾ بنسبة ببالرغـ مف انعداميا 

يربط  حيث القنطرةالذي يعبر قطاع المقاـ خط ىذا الوىذا راجع لنجاعة موقع  ،% 16.73نحو 
أما  ،سعدة خمخاؿ وخصوصا مف حي قطاع الزياديةقربو مف باإلضافة ل بوسط المدينةالقطاع 

 . % 21.07 بنسبة السكاف المستعمميف ليذه الوسيمة بقطاع القنطرة فقد بمغت 

 المشي عمى األقدام:-5
 حوالي مقارنة بالنسب السابقة إذ بمغت بقطاع الزيادية ضعيفة جداسبة نوتشكؿ  
 وسائؿ بيف ةوبذلؾ تحتؿ المرتبة األخير بقطاع القنطرة %  04.80 نحو بينما كانت ،% 01.22
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 .( بالممحؽ69( و)68رقـ ) يفالجدولويؤكد ذلؾ . القطاعيفطرؼ سكاف  فالمستخدمة مالتنقؿ  
فيو  ،إف النقؿ الحضري الجماعي بمدينة قسنطينة يتكفؿ بمعظـ التنقالت الحضرية لمسكاف

مف مجمؿ الحركة الحضرية بواسطة محرؾ، وذلؾ يرجع لعدـ التوازف بيف تكاليؼ  (1)% 58يمثؿ 
  الجماعي النقؿ بواسطة الحافمة والبدائؿ األخرى فالبرغـ مف تطور عرض خدمات النقؿ الحضري

وفوضى إال أف طاقة االستيعاب بواسطة الحافمة غير كافية وىذا لعدة أسباب منيا: عدـ انتظاميا ،
التوزيع  وباإلضافة الختالؿ في المدة الزمنية لموصوؿتأخر االنطالؽ وطوؿ و في التسيير 

  السكنية لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة. المناسب لعدد الحافالت عمى مختمؼ األحياء

VIII-الجماعي الحضري النقل مؤشرات خدمة: 

الحافمة(  مف لمواطنيفصعود ونزوؿ ا، محطات التوقؼ)عبر مؤشر األمف غير متوفرإف 
منة في معظـ األحياف وعدـ أىمية السائقيف لذلؾ، والنقص اآلباإلضافة إلى طريقة السياقة غير 

الفادح ألدوات األمف داخؿ الحافمة )عمب اإلسعاؼ، مثمث العطب، ...( باإلضافة لعدـ إمكانية 
 االعتماد عمييا في التنقالت الحضرية.

مؤشر الرفاىية فإف حالة الحافمة تتراوح بيف السيئة والمتوسطة وحسنة أما عمى مستوى 
وعدـ مالئمة الحافمة لراحة الركاب وغياب النظافة داخؿ الحافمة وعدـ مالئمة الموسيقى 

ضجيج المحركات وكثافة ضاؼ إلييا يو  ،الروائح الكريية داخؿ الحافمة انتشارالموضوعة و 
 وغيرىا. وانتشار التدخيف فييا في بعض األحياف تظاظاإلك

مينداـ لمتنقميف باإلضافػة لمأما عمى مستوى مؤشر االستقباؿ فيتميز بغياب المعاممة الحسنة 
في التنقؿ غير الالئؽ لمقابض والسائؽ وعزوؼ الكثير مف المتنقميف عف مرافقة أفراد عائالتيـ 

                                                           

ممتقى وطني حوؿ: استعماؿ األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية مداخمػػة بعنػػواف:  ،(: د.أ. سميـ بوقنة فارس بوبا كور1) 
)دراسة حالة النقؿ الحضري لمدينة  الجماعي استعماؿ األساليب الكمية في دراسة سموؾ المستيمؾ نحو خدمات النقؿ الحضري

 ـ. 2013جانفي  27 -26كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير يومي  ،سكيكدة-ـ 1955أوت  20جامعػػػة  ،قسنطينة(
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 مف السكافدفع بالكثير  الوصوؿر الوقت فطػوؿ زمف أما مؤش بالحافمة لغياب االحتراـ داخميا.
 سيارة األجرة والنقؿ غير الرسمي. خاصةبديمة نقؿ سائؿ لو المجوء إلى المتنقميف 

بالفوضى والتسيب في  حيث تتميز ،فحدث وال حرج محطات التوقؼأما بخصوص وجود 
التسيير، فتأخر الحافػالت في انطالقيا ووصوليا وطوؿ مدة التعبئة وغياب الموحػات اإلعالميػة 

 الجماعي عف مواقيت انطالؽ ووصوؿ حافالت ىو المظير السائد في محطات النقؿ الحضري
الحضرية لعدـ  محطات التوقؼبأحياء القطاع الحضري الزيادية، كما أنيا تفتقد ألدنى شروط 

 .(75و 74و 73)الحظ الصورتاف رقـ: وجودىا أوال ومظيرىا غير الالئؽ ثانيا. 

 محطات التوقؼعدـ احتراـ (: 74الصورة رقـ )    قدـ بعض حافالت النقؿ الحضري (: 73الصورة رقـ )
 الحضري الجماعي لحافالت النقؿالمخصصة             الجماعيالنقؿ الحضري  خدمةبمكونات   أخؿ       

   
 الحي السكني جبؿ الوحشالمباني ب بجوار الجماعي مقامة الحضري(: محطة النقؿ 75الصورة رقـ )          
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IX-ينأحياء القطاععبر حدودية وانعدام بعض المرافق م: 

مجاؿ الحضري لمقطاعيف الحضرييف الزيادية بالإف قمة المرافؽ الخدمية العامة واألساسية 
 تنحراؼ وزيادة تنقالوالقنطرة أو انعداميا يؤدي حتما إلى ظيور العديد مف المشكالت المختمفة كاإل

وبالتالي فإنو ال بد مف تحديد تصورات معينة ومضبوطة في  ،السكاف وما يصاحبيـ مف أمور سمبية
نتاجية شكؿ  التييئة والتعمير يدافظؿ خطة محكمة في م تساعد عمى توزيع مجالي منظـ وعادؿ وا 

          المؤرخ في 91-176مف خالؿ المرسـو التنفيذي رقـ و  ،يتماشى واحتياجات السكاف ومطالبيـ
والمحدد لمقواعد العامة لمتييئة  (1)ـ 1981ماي  28ل والموافؽ ى  1401ذو القعدة عاـ  14

 ىي:و  والتعمير والبناء يمكننا استخالص أىـ الشروط الالزمة والضرورية إلنجاز مشروع سكني

        السيارات إليقاؼ مساحات وكذلؾ ،العمومية واإلنارة والتطيير الماء لتوزيع وشبكة طرؽ وجود
 حرفي أو تجاري استعماؿ ذات محالت بناء ،(les parkings)شاغرة  تباحاو  لأللعاب ،مساحات

 . عموميةمرافؽ  نجازباإلضافة إل السكاف احتياجات لتمبية

 

                                                           

 .684، صھ 1401و القعدة عاـ ذ 14ل ـ الموافؽ  1981ماي  28بتاريخ  21(: الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية /العدد1)
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توزيع نسب العجز في المرافؽ الخدمية العامة (: 28)الشكؿ رقـ 
 والوظيفية عبر القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية



 والقنطرة: تحميؿ وتفسير انعكاسات النمو الحضري عمى القطاعيف الحضرييف الزيادية الثانيالفصؿ 

 

083 
 

ومف خالؿ الدراسة التفصيمية لمتوزيع المجالي لممرافؽ الخدمية العامة والوظيفية عبر أحياء 
ستبيانية لإلستمارة اإلالقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة بالفصؿ األوؿ واستنادا لمنتائج العددية 

يشيد القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة الكثير مف االنتقاد وعدـ  استخمصنا الحقائؽ التالية:
المقدمة  ماتنوعية الخدو حيث تواجد وتوزيع  وىذا مف ،الييئات العامة والسكاف طرؼ الرضا مف

 ( تبيف لنا:28رقـ )السابؽ  وحسب الشكؿ

  بقطاع القنطرة:القائمة  لممرافق التعميميةصغر مساحة الفناء -1
كتب اإلحصاء لمديرية التربية لوالية قسنطينة ماعتمادا عمى المعمومات المقدمة مف 

عمى مستوى بعض المرافؽ  فنيةاألصغر مساحة حيث سجمنا  ،بخصوص المرافؽ التعميميةو 
السكني حي الباستور والخمدونية ب ،مدرسة صاولي الشريؼبخاصة  أخرى أحيانا ياوانعدام التعميمية

 حيالمحمد لوصيؼ ومدرسة الشريفية بالسكني حي الباب القنطرة ومدرسة فاطمة لوصيؼ ب
ال يكاد  أمامياالمار و األمير عبد القادر وىي مقامة ببنايات راجعة لمحقبة االستعمارية  السكني
التجييزات  إدخاؿ بعض دوفحاؿ مما  ،القطاعب المباني السكنية القائمةبيف باقي بينيا و  يميز

الرغـ مف السمبيات المطروحة وعمى  .المتمثمة في وسائؿ اإلعالـ اآللي والمطاعـ وغيرىا العصرية
 .ا ورضافنوعية الخدمة مقبولة وتشيد األسرة التربوية ارتياح

قطاع الحضري الزيادية لم األحياء السكنيةعبر  المرافؽ التعميمية القائمة بالمقابؿ نجد 
. ويؤكد ذلؾ الجدوليف رقـ أفنية واسعة ومييأةمع توفرىا عمى وفؽ المقاييس العصرية لمبناء  كانت

 ( بالممحؽ.71( و)70)

الشئ  ،بالقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة العامة محدودية المرافؽ الخدميةباإلضافة ل
وخاصة منيا  يابعضوتدىور نعداـ باإلضافة ال ،الدراسةمجاؿ أدى إلى االستفادة منيا خارج الذي 

نقص في المرافؽ اإلدارية و  وكذا الصحية بالقطاع الحضري الزياديةوالترفييية  الثقافية والرياضية
 (.77و 76)الحظ الصورتاف رقـ:  .واألمنية في بعض أحياء القطاعيف
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 يفتقر ألدنى كرة القدـل(: ممعب 77الصورة رقـ )   (: أماكف الراحة والترفيو              76الصورة رقـ )

 شروط التييئة بالحي السكني الزيادية               قيد أشغاؿ التييئة بالحي السكني باب القنطرة          

 :مجال القطاعين عمىالنمو الحضري وأثاره البيئية  -ثالثا  
حقيقي لموضع  لوضع تقييـالنفايات، الضجيج وتموث اليواء مف أىـ العناصر البيئية  تعتبر
خاصة أنيا أصبحت ظاىرة ليست غريبة عف مدننا والقطاعيف الحضرييف الزيادية  ،البيئي العاـ

ة لدى السكاف يثقافة البيئالوالقنطرة مثاؿ عف ىذه الظاىرة ومما يزيد الوضع تفاقما وتأزما ىو غياب 
ولعؿ أىـ مشكمة  .مدى خطورة الظاىرة التي تمس بشكؿ مباشر وخطير صحة وسالمة الساكفو 

 يعاني منيا المجاؿ الحضري المدروس ىي:

I- :النمو الحضري والتموث وبيئة غير صحية 

 انتشار األمراض واألوبئة  الحضرية: المموثاتعدم التحكم في -2
بسبب تعدد صوره وتوسع إشكاالتو  ،المختمفةيشكؿ التموث مصدر قمؽ يومي لفئات المجتمع 

وتشير العديد مف المصادر المرجعية إلى مفيـو التموث  ،المؤثرة سمبا عمى البيئة وصحة السكاف
البيئي عمى أنو " كؿ تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية أو غير الحية وال تقدر األنظمة 

ونتيجة الستمرار النمو الحضري والتطور السريع في ( 1)ا"البيئية عمى استيعابو دوف أف يختؿ اتزاني
                                                           

جامعة  ،الييئة العامة لمبحوث واإلرشاد الزراعي ،البيئة والتنمية البشرية المستدامة ،عمي إسماعيؿ العريقي ،(: وديع المخالفي1)
 .48ص  ،)بدوف تاريخ( ،ذمار باليمف



 والقنطرة: تحميؿ وتفسير انعكاسات النمو الحضري عمى القطاعيف الحضرييف الزيادية الثانيالفصؿ 

 

085 
 

تزاؿ تتعرض بيئة المجاؿ الحضري ال مختمؼ األنشطة السكانية الحضرية المختمفة تعرضت و 
فالمجاؿ ببناياتو ومرافقو المختمفة  ،زيادة في التموث ىإل يوميالمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة 

المتسبب األوؿ في تموثو مف خالؿ ال ىذا األخير يعتبر  ،سكافالاإلطار الذي يعيش فيو  وى
 صحي ينذر بأخطار كثيرة نتيجة لتراكـ النفايات الصمبةالىذا المحيط غير  ،مباالتو وعدـ اكثراتو

عبر مجاؿ القطاعيف  ىذه الظاىرةفقد تـ تحديد أىـ المتغيرات التي تقود إلى تجمي وعميو والسائمة 
 والقنطرة وىي كاألتي: الحضرييف الزيادية 

رمي  يتعمد بعض السكافحيث  ،تجاىؿ األوقات النظامية لمرور شاحنات جمع النفايات
ىذا زاد مف و القمامة في أماكف غير مخصصة وىذا ما ساعد عمى انتشار أماكف عشوائية لمرمي 

بإضافة دورات إضافية لتحسيف عممية الجمع عبر  القمامة بجمع مضاعفة العمؿ لممصالح الخاصة
  لمقطاعيف. ةالسكني األحياء

يا في اليواء الطمؽ زاد مف رميطبيعة األكياس غير المحكمة التي توضع فييا النفايات و 
يصعب جمعيا ويجعميا بيئة خصبة نفايات مما لم بعثرتينتج عنو و  ،تعرضيا لمحيوانات الضالة
 روائح كريية.مل لتكاثر الحشرات وانبعاث

المياه المستعممة في  منيا المحيط السائمة التي تشكؿ أىـ مموثات بالنسبة لممموثاتأما 
المسجمة عبر القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة والمقدر محطات غسؿ وتشحيـ السيارات 

وعميو فإف التموث الناتج عف طرح الزيوت ومختمؼ  ،عمى الترتيب ( محطة06-22) بحوالي عددىا
حيث تبقى محافظة  ،الشحـو في الوسط البيئي مف الصعب معالجتو وذلؾ نظرا لسمية ىذه الزيوت

في عمى طبيعتيا الكيمائية وتعتبر أيضا مصدرا لتموث المياه الجوفية والسطحية وىناؾ صعوبة 
المياه المستعممة تصرؼ مباشرة ىذه وزيادة عمى ىذا فإف  ،المواد فييا ىذه مراقبة المواقع التي تمقى

زيادة عمى مياه الصرؼ الصحي التي تمقى  ،في شبكة صرؼ المياه القذرة )المنزلية( بدوف معالجة
الزيادية وكذا بشعبة حشحوش حي بجوار منطقة السكف القصديري ب البراغتواد مف  مباشرة في كؿ

  .بجوار حي بوشامة
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لتكاثر الميكروبات والحشرات السيما مناسب تشكيؿ وسط طبيعي  ىإلما يؤدي  ىذا 
الناموس الذي يشكؿ خطرا عمى صحة السكاف وانتشار الروائح الكريية الناجمة عف تعفف وتحمؿ 

ة تشوه جماؿ السكاف فضال أنيا مناظر قبيحصحة وما ليا مف تأثيرات سمبية عمى  ،ىذه النفايات
الضوضائي الناتج عف تواجد مجموعة مف التموث  إلى باإلضافة ،اعيفلمقط بيئة المجاؿ الحضري

نيا تتركز بشكؿ كبير في الجية الجنوبية الشرقية لقطاع  ؼالحر  التي زادت مف اإلزعاجات خاصة وا 
 (.81و 80و 79و 78)الحظ الصور رقـ:  .القنطرة والجية الغربية لقطاع الزيادية

 فاياتن(: انتشار ال79بالنفايات الصمبة            الصورة رقـ )(: تمويث المحيط 78الصورة رقـ )
 الباردة السكني حيالب   األمير عبد القادر                          السكني حيالب       

            بجوار  تعبرالصرؼ الصحي (: مياه 81الصورة رقـ )     (: مياه الصرؼ الصحي       80الصورة رقـ )
 الزيادية السكني حيالالقصديري ب السكف                           بوشامة السكني حيالب تعبر  
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 اإلخالل بالتوازن اإليكولوجي: -2
يمكف اعتبار المجاؿ الحضري لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة كنسؽ إيكولوجي محمي 

وىو  ،مساحة ترابية معينة بو عدد معيف مف السكاف يتفاعؿ كالىما مع األخر يمثؿعمى أنو بمجالو 
ولذا فقد أحدث النمو الحضري خمال في التوازف اإليكولوجي  ،جزء مف النسؽ الكمي لممدينة والوطف

الضغط عمى المؤىالت الموجودة  ىإل والذي يؤدي الحضرييف الزيادية والقنطرة في بيئة القطاعيف
 ض ذلؾ فيما يمي:وسوؼ نستعر 

 تدمير الغطاء النباتي:-أ
نجاز  نشاء الطرقات وا   مختمؼعممت مختمؼ مشاريع التنمية الحضرية مثؿ اإلسكاف وا 

مناطؽ  ىعمى تحويؿ الكثير مف مناطؽ الغطاء النباتي إل ،المرافؽ الخدمية العامة والوظيفية
تغطييا المباني السكنية وغيرىا واستنادا لممعمومات المقدمة مف طرؼ رئيس جمعية متحؼ سيرتا 

ـ فإف قطاع القنطرة كاف عبارة عف غابة كثيفة تـ الشروع بإزالتيا منذ توجيو  2014في جانفي 
مما يعني القضاء عمى التنوع الحيوي المتصؿ  ،النمو الحضري نحوىا منذ الفترة االستعمارية

يد مف األشجار وزحؼ ذلؾ بالنسبة لغابة جبؿ الوحش فقد تـ قطع العدك ،بوجود الغطاء النباتي
 (.83و 82الحظ الصورتاف رقـ: ) .العمراف بيا

 الردـ بالمجاؿ(: إىماؿ ورمي 83الصورة رقـ )             الطبيعي   النباتي (: تدمير الغطاء82صورة )ال
 غابة جبؿ الوحشلالشمالية  بالجية الغابي                      جنوب غرب القطاع الحضري القنطرة    
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 إحداث تشوىات في سطح األرض:-ب
وتعبيد الطرؽ السيما ما حدث عند شؽ الطريؽ  رافؽالممختمؼ إقامة المباني السكنية و  إف

نجاز و  (03)الوطني رقـ  الذي يعبر بالجية  العمالؽ باي صالحجسر لالتابع  الطريؽ مقطعا 
ألنشطة البشرية األخرى مثؿ مد لضافة باإل ،ىو دليؿ واضح عمى ذلؾالشرقية لقطاع القنطرة 

مختمؼ الشبكات التقنية داخؿ المجاؿ الحضري لمقطاعيف فضال استنزاؼ المياه الجوفية بحي 
تدني معدؿ تسرب مياه األمطار إلى باطف األرض ىذا ما أدى إلى الباردة وكذا حي بالد الرومية 

وتبميط الشوارع  السكنية نتيجة لتحويؿ سطح األرض لحالة غير مسامية بسبب إقامة المباني
 (.85و 84الحظ الصورتاف رقـ: ) .وغيرىا واألرصفة والساحات العمومية

 األرضبسطح تشوىات إحداث (: 85الصورة رقـ )     نتيجة إحداث تشوىات بسطح األرض (:84الصورة رقـ )
 ساللـ بالحي السكني سركينةالإنجاز بسبب            بقطاع القنطرة العمالؽ مجسرالمقطع التابع ل إنجاز   

   ة الزراعية:بتدمير التر -ج
في التوازف اإليكولوجي وذلؾ بتحويميا إلى مناطؽ وأحياء سكنية  اليامةتعد مف العناصر 

         واضح وظاىر لمعياف بالقطاع الحضري الزياديةبشكؿ وىذا أثر  ،وبالتالي تدني اإلنتاج الزراعي
 خالؿكاف  مجاؿ القطاعفقد صرحوا بأف جؿ سكاف المع بعض التي أجريت وبناءا عمى المقابالت ،

باإلضافة مح والشعير متمثمة في القالفترات الزمنية القميمة الماضية عبارة عف زراعات واسعة 
 لنشاطات زراعية أخرى.
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  المتحكمة في اآلثار البيئية السائدة:األسباب -د

مجاؿ عبر النمو الحضري في اإلخالؿ بمكونات البيئة  تأثيرحقيقة  إف الوقوؼ عمى
التي تقؼ وراء الحالة البيئية  األسبابأىـ ينبغي تحديد  والقنطرة القطاعيف الحضرييف الزيادية

 ألسبابوكانت اعمى نتائج التحقيؽ الميداني في ذلؾ  عتمدناوعميو فقد ا ،ودراستيا وتحميميا السائدة
 كالتالي: (29رقـ )األتي الشكؿ مبينة في 

 

 : لواحقياو رمي القمامة -1-د

بقطاع القنطرة ىي أكبر مف سابقتيا بينما  ،% 44.81مثؿ قطاع الزيادية بنسبة بمغت نحو 
أرجعو  الذيإلى رمي القمامة بصورة غير منتظمة  ويعود ىذا ،% 50.49 بقدرت وذلؾ بنسبة 

ناىيؾ عمى تدىور حالة  بعض السكاف لبعد الحاويات وعدـ وجودىا أصال بالقرب مف مكاف السكف
االىتماـ  قمةو الحاويات الموجودة عبر األحياء السكنية لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة 

تأثيراتيا أما فيما يخص  ،المراقبة المستمرة مف طرؼ المصالح المختصة في ىذا الجانبوضعؼ 
  .ثير القمامة عمى البيئةتأل المبيف (30األتي رقـ )الشكؿ المختمفة فقد أوردناىا ممخصة في 
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توزيع أسباب تموث البيئة عبر القطاعيف (: 29)الشكؿ رقـ 
 الحضرييف الزيادية والقنطرة

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية
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 عبر القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة(: تأثير القمامة عمى البيئة باألحياء السكنية 30الشكؿ رقـ )
 

                                 

 غازات  روائح كريية   غبار

 

 

 مياه قذرة    تموث                                            

 

 

  مخمفات وسائل النقل والمواصالت:-2-د
وسائؿ النقؿ مخمفات الزيادية تموث البيئة إلى  قطاع % مف سكاف 09.24 أرجعت نسبة 

يسبب الدخاف وكمثاؿ  ،% 12.33 بفقدرت  قطاع القنطرةببينما  ،بمختمؼ أنواعيا والمواصالت
يعتبر مف الغازات المموثة لمغالؼ الجوي وىذا و ( CO2ز )اغ التي تفرزالمتصاعد مف القطارات 

عدد إجمالي بمغ ب القنطرة الذي يمر بقطاع النظر إلى حجـ الحركة التي يشيدىا خط السكة الحديديةب
     ترحال 04 ب التالية: عنابة والوالياتفي اتجاه المناطؽ تتوزع حيث  ،األسبوعفي ( 1)رحمة 41نحو

 رحمةب جيجؿ ،رحالت 07ب زيغود يوسؼ ، رحالت 10ب  ، عيف بوزياف(02) رحمتيفب ،سكيكدة
 رحالت. 05ب الجزائر العاصمة و رحمة  12ب لخروب ا، واحدة

 اإلىمال وغياب ثقافة المحافظة عمى البيئة:-3-د
غياب ثقافة ل الوضعية البيئية الراىنة الزيادية% مف سكاف قطاع  45.95 أرجع ما يقارب 

 .% 37.18 بمغت نحو نسبةبكذلؾ نفس الشئ بالنسبة لقطاع القنطرة و  ،المحافظة عمى البيئة
 .( بالممحؽ73و) (72رقـ ) يفالجدوليؤكد ذلؾ و 

                                                           

 ـ. 2014لوالية قسنطينة أكتوبر  بالسكة الحديدية (: مديرية النقؿ1) 

 المنظر قمامة غير مراقبة

 

 األرض

 

 موارد مائية

 

 اليواء
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 عبر القطاعيف (: ممخص حوؿ البيئة العامة وانعكاساتيا الجانبية31الشكؿ رقـ )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مجال القطاعينعبر تكاد تنعدم  لمساحات الخضراءا -ھ

انعكاسات سمبية  ىإل أدىيعاني مجاؿ الدراسة مف نقص حاد في المساحات الخضراء مما 
لى اإلخالؿ بالتوازف البيئي  ،األحياء السكنية ثانياتنظيـ مجاؿ و تمس السكاف أوال   داخؿ المجاؿوا 

لالسكاف  التي تربط بيفالعالقات االجتماعية في راب ضطالتربة واطبيعة غير تو  الحضري  ىوا 
التموث البصري  كذانغالؽ عمى الذات وتغيير في سموكيات السكاف ونظرتيـ إلى البيئة الطبيعية و اإل

لذلؾ سنركز في ىذا العنصر  ،والسمعي واالقتصار عمى العالقات المغمقة بيف األسرة واألفراد فقط
الحضرييف الزيادية  مجاؿ القطاعيف التي يتوفر عميياعمى معرفة أنواع المساحات الخضراء 

مجاؿ  عبر وتنظيميا لوجودىاالمعيقة لمختمؼ العوامؿ  باإلضافة وكذا توزيعيا المجالي ،والقنطرة
 كما يمي: الدراسة

المساحات نقص 
 الخضراء

 

تسيير عشوائي  حركة مرور كثيفة
 المنزليةلمنفايات 

 

نقص التغطية بحاويات 
 جمع النفايات

 

 ضجيج

 

الحواس التأثير عمى عمؿ 
 والجياز العصبي

 

 بيئة غير صحية

 

 أمراض تنفسية

 

أمراض عضوية 
 مختمفة

 

 روائح كريية

 
 اختالؿ إيكولوجي

 

 ىواء مموث

 

 نفايات متراكمة
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  أنواع المساحات الخضراء:-1-ھ
فرد وبالتالي فيو معدؿ  / 2ـ 0.54ب يقدر نصيب الفرد مف المساحات الخضراء بالقطاعيف 

بينما يعد منخفضا مقارنة بالمعدؿ  ،(1)فرد /2ـ 10 بحواليالعالمية  لمواصفاتمنخفض جدا مقارنة با
ولكنو يعتبر حسف إذا ما قورف بالمعدؿ المحمي لبمدية قسنطينة والمقدر  (2)فرد /2ـ 2الوطني والبالغ 

 القطاعيف في ثالثة أشكاؿ كالتالي:عبر وتتوزع المجاالت الخضراء  (3)فرد /2ـ 0.22ب 

  ة: يالغاب تالمساحا-1-1-ھ
 بحوالي           غابة بمساحة تقدر  أغمبية المجاالت الخضراء بالقطاعيف ىي عبارة عفإف 

وتتركز في الجية الجنوبية الشرقية لقطاع القنطرة وذلؾ بحي باب القنطرة وكذا  (4)ىكتار 18.19
كما يضـ حي فج الريح عددا معتبرا مف األشجار  ،وبحي بالد الرومية حي بوشامة )كاستور(

مف مشاكؿ اإلىماؿ وتشرؼ عمى تسييرىا محافظة الغابات وتعاني تنتشر بجوار المقبرة الييودية 
فقط  (5)ىكتار 19ب وسوء االستغالؿ، أما بقطاع الزيادية فنجد غابة جبؿ الوحش بمساحة قدرت 

% مف مجموع  89.46 بتقدر  أي بنسبة ،ىكتار 37.19ب وتشكؿ في مجمميا مساحة قدرت 
 مف إجمالي مساحة مجاؿ الدراسة.  % 3.95المساحات الخضراء بالقطاعيف و

  العامة: الحدائق-2-1-ھ
تمثؿ الحدائؽ العمومية أىـ أشكاؿ المجاالت الخضراء المخططة والمجيزة الرتباطيا الوثيؽ 

مريـ بوعتورة وتقدر  بخدمة السكاف وتوجد بقطاع القنطرة حديقة بورصاص الواقعة بجوار معيد
أما بقطاع الزيادية فيحتوي  ،مف مجموع المساحات الخضراء بالقطاعيفىكتار  1.38ب مساحتيا 

                                                           

 ـ 2013الديواف الوطني لإلحصائيات لسنة  (:3(+)2(+)1)

تخرج مذكرة  -حالة القطاع الحضري القنطرة -، مجيد بمحريى، الوضعية البيئية ألحياء مدينة قسنطينةعبد اليادي مزاودة(: 4)
 .93ص ،ـ 2004الجغرافيا والتييئة العمرانية، ، مكتبة كمية عمـو األرض-1-جامعة منتوري قسنطينة ميندس دولة، 

ميندس تخرج مذكرة  -حالة القطاع الحضري الزيادية -، محمود الغصيف، الوضعية البيئية ألحياء مدينة قسنطينةمدحت شبانة (:5)
 .116ص ،ـ 2005الجغرافيا والتييئة العمرانية، ، مكتبة كمية عمـو األرض -1-جامعة منتوري قسنطينة دولة، 
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ىكتار ويوجد بيا بعض الحيوانات والطيور مف مناطؽ  3 بتقدر عمى حديقة صغيرة بمساحة 
مساحة المف %  10.54 وتمثؿ نسبة يفعناية واىتماـ كبير  ىمختمفة مف العالـ إال أنيا تحتاج إل

ىذه األسباب حولت الحدائؽ  .ىذا فضال عمى أنيا غير مجيزة تجييزا كامال ،الخضراء بالقطاعيف
وأثر عمى مستوى  دورىا ىمناطؽ طاردة لمسكاف يرتادىا المنحرفوف األمر الذي أساء إل ىالعامة إل

  .أدائيا لوظائفيا

 :العامة المساحات الخضراء داخل المرافق الخدمية-3-1-ھ
ستشفى تنفرد بعض المرافؽ الخدمية في القطاعيف بوجود مساحات خضراء داخميا مثؿ الم

أما بقطاع الزيادية فيي بمركز التكويف  ،الجامعي ابف باديس والمركز الوطني الميني لممعوقيف
بعض المرافؽ التعميمية التي تحتوي وبوالنفسية ومستشفى األمراض العقمية الميني بوودف عمار 
إال أف ىذه المساحات الخضراء ال تخدـ السكاف مباشرة ولكف تساىـ في  ،عمى مساحات صغيرة

 تحسيف البيئة العامة فقط.

تختمؼ المساحات الخضراء المرفقة  المساحات الخضراء المرافقة لممباني السكنية:-4-1-ھ
  جمالية المنظر العاـ.لممباني مف حي ألخر إال بعض األشجار بجانب الطرقات وأىميتيا تكمف في 

 القطاعين:عبر التوزيع المجالي لممساحات الخضراء -2-ھ
في التعرؼ عمى مدى مجاؿ القطاعيف تبرز أىمية دراسة توزيع المساحات الخضراء داخؿ 

المدينة  أحياءغمب أ أف إذ ،األحياء السكنيةمالئمة ىذا التوزيع لواقع السكاف وكثافتيـ عمى مستوى 
لممساحات الخضراء في  جاليفي التوزيع الم اىناؾ تباين أفأي  ،ىذه المساحات إلىتفتقر 

 امجالي اتوزيعىناؾ  أفالتي تبيف  (15) ريطة رقـالخمالحظة خالؿ يتضح ذلؾ مف و  القطاعيف
 الزياديةبقطاع تركز نسبي لممساحات الخضراء و  ،لممساحات الخضراء في شكؿ بقع بقطاع القنطرة

إجمالية بالقطاعيف وتحتؿ مساحة  ،القطاع الجزء مف في ىذا وحديقة عموميةغابة بسبب وجود 
نظرًا  مجاؿ الدراسة وىذا% مف المساحة اإلجمالية ل 4.42وتمثؿ نسبة  ىكتار 41.57قدرىا 

 .اإنشائي منذ القطاعيف بأحياء وارتباطيالصغر مساحتيا 
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 :عبر القطاعينلعوامل المعيقة لتوسع المساحات الخضراء ا-0-ھ
الت القد أوضحت الدراسة الميدانية لواقع المساحات الخضراء بالقطاعيف أف المج

الخضراء تعاني مف مشاكؿ انطالقا مف أكبر وحدة والمتمثمة في الغابة إلى أصغر وحدة وىي 
ويعود ذلؾ إلى وجود العديد مف العوامؿ التي تقؼ عائقًا أماـ عممية توسيع المساحات  ،ةالشجر 

وعميو عدـ الحفاظ عمييا  ىإل ىدأ بياعدـ االىتماـ مف قبؿ السكاف ف ،الخضراء في القطاعيف
الحالة الراىنة  تحكمة فيىـ العوامؿ المأل المبيف( 32رقـ ) األتي الشكؿ نالحظ مف خالؿ

 وفؽ ثالث حاالت رئيسة ىي:  السكاف إجاباتساحات الخضراء بالقطاعيف وقد كانت لمم

 لم تترك ليا البنايات مكانا:-1-3-ھ
البنايات ىي العامؿ الرئيسي في نقص وغياب أف  ىقدرت نسبة السكاف الذيف خمصوا إل 

تمؾ ىذه النسبة تتطابؽ نسبيا مع  ،% 41.96 بالمساحات الخضراء بالقطاع الحضري الزيادية 
 اتبالمر في ولعؿ تصدر ىذه النسبة  ،% 41.68ب القطاع الحضري الثاني والمقدرة ب المسجمة

عمى مسكف واسع  إقامة أو الحصوؿاألولى كاف بسبب عدـ ترؾ مساحات خضراء واألمؿ في 
حي ى مستوى عماإلىماؿ ظير ي حيث ،ساحات الخضراءمالأىمية ىذا بغض النظر عف  .فقط

  (.87و 86)الحظ الصورتاف رقـ:  .باب القنطرةوكذا حي  الزيادية

 في المساحات الخضراءنقص (: 87الصورة رقـ )      (: غياب تاـ لممساحات       86الصورة رقـ )
 بالحي السكني باب القنطرة                               بالحي السكني الزياديةالخضراء          
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 قدرتبينما  ،الزياديةقطاع في %  26.68ب وذلؾ بنسبة بمغت الحدائق قميمة جدا: -2-3-ھ
ييأة مفبالرغـ مف كؿ ىذا فالمساحات الخضراء الموجودة غير قطاع القنطرة ب%  21.72 ب نسبتيا

 (.89و 88)الحظ الصورتاف رقـ: بحي باب القنطرة وكذلؾ حديقة بورصاص. لقائمةاالسيما تمؾ 

 (: حديقة بورصاص89الصورة رقـ )                  غابية  (: مساحات88رقـ ) الصورة
 القنطرةالسكني حي الغير مييأة بقطاع القنطرة                              دوف تييئة ب   

معامؿ الثالث فقد بمغت لأما بالنسبة : الحيأىمية تواجدىا داخل  ال يدركون السكان-3-3-ھ
بينما ىي أكبر  ،% 31.36ب ىتماـ بيا في قطاع الزيادية اال عدـبنسبة السكاف الذيف أجابوا 
( 74رقـ ) يفالجدوليؤكد ذلؾ و  % 36.59ب وىي بقطاع القنطرة بقميؿ مف القطاع األوؿ 

  (.91و 90)الحظ الصورتاف رقـ: . ( بالمحمؽ75و)

 

 مساحات الخضراء بالحي لسكني جبؿ الوحشلتييئة ال السكاف إىماؿ :(91و) (90الصورة رقـ )
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 النمو الحضري وأثاره االقتصادية واالجتماعية: -رابعا
إذا كاف المجاؿ الحضري لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة ظاىر لمعياف فإنو مف 

المعمؽ واستبيانو مف خالؿ الناحية االقتصادية واالجتماعية يكوف أكثر وضوحا مف خالؿ التحميؿ 
البحث الميداني وىذا المجاؿ الذي تتمازج وتتفاعؿ فيو مختمؼ الفئات السكانية وتقاـ فيو مختمؼ 

المجاؿ الحضري بحداثة أعمار سكانو يحمؿ ف ،االقتصادية واإلدارية...الخ ،العالقات االجتماعية
والتي  ألنيا القوى العاممة والمحركة لمنشاطات االقتصادية بالقطاعيف ،أىـ مقومات تنميتو وتطوره

 ويفيدخالؿ تبادؿ المنافع والخبرات فيستفيد كؿ فرد مف األخر  مفوىذا  ،تنشط بمختمؼ المياديف
 ب: أيضا حيث نبدأ  الوقت ذاتونفسو في 

I- االقتصادية: ثارهآو النمو الحضري 

 :لمقطاعين األحياء السكنيةعبر انتشار األنشطة االقتصادية غير الرسمية  -1

وىذا  ،إف تدني مستوى الدخؿ تحت تأثير البطالة أدى بالكثيريف إلى ممارسة عمؿ إضافي
أما  ،االقتصاد غير الرسمي إطار لتحسيف مستواىـ المعيشي وغالبا ما يدخؿ ىذا النشاط ضمف

0

50

لـ تترؾ ليا البنايات 
 مكانا

السكاف ال يدركوف أىمية  الحدائؽ قميمة جدا
 تواجدىا داخؿ األحياء

بة 
لنس
ا

)%
(

 
العوامؿ المتحكمة في غياب المساحات الخضراء (: 32)الشكؿ رقـ 

 عبر القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية
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الذيف ىـ عاطموف عف العمؿ وخاصة فئة الشباب فإف ذلؾ يدفعيـ لممارسة أي نشاط ميما كاف 
مخصصة ومييأة الستقباؿ ذلؾ العمومية غير المجاالت المرخصة في النوعو خاصة التجارة غير 

باستعماؿ األرصفة لوضع المنتوجات والمبيعات وكذا أماكف عبور المركبات والراجميف وأعماؿ 
السيما قرب المرافؽ الخدمية العامة وتنتشر ىذه  ،السيارات العشوائيةمحطات توقؼ راسة أخرى كح

باب القنطرة وكذا  وبحي ،بالجية الشمالية الغربيةخاصة األمير عبد القادر  حيالمخالفات بكؿ مف 
مقطاعيف ل األحياء السكنية عبر مختمؼ باإلضافة النتشارىا بصورة نقطيةسعدة خمخاؿ بحي 

 (.93و 92)الحظ الصورتاف رقـ:  الحضرييف الزيادية والقنطرة.

 يالرسم غيراالقتصادي  انتشار النشاط (:93الصورة رقـ )       االقتصادي  النشاط(: انتشار 92الصورة رقـ )

 القادرلممحيط بالحي السكني األمير عبد  وتمويثو                 القنطرة   باب بالحي السكني ير الرسميغ

أف الخزينة  ىوالذي يشير إل ،كؿ ىذا ينحصر ضمف النشاط االقتصادي غير القانوني
وحتى الضرائب ال توجد عمى العمومية سواء المحمية أو الوطنية ال تستفيد مف مداخيؿ ىذه األنشطة 

السكنية ألحياء ل المظير الحضريتشويو  أىميا ويخمؼ ىذا انعكاسات سمبية ،تمويث المحيط العاـ
عاقة السير سواء لممشاة أو حركة السيارات يتجمعوف فييا  التياألماكف  يثفضال عف تمو  ،وا 

        كبيرا عمى المجاؿ مف الناحية الجمالية واالقتصادية معا ئاولذلؾ فيي تشكؿ عب ،بالمخمفات مساءا
 في ىذا الميداف خطيطالمختصة وغياب الت اإلدارية جياتطرؼ المف الالمباالة  وكؿ ىذا ناتج عف،

 .فيؿ سيظؿ الوضع عمى حالو؟
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  :لقطاعينلسكان اقطاعات النشاط االقتصادي سيطرة قطاع الخدمات واإلدارة عمى -2

( و)قطاع % 43.78ب يبقى قطاع الخدمات واإلدارة ىو النشاط االقتصادي )قطاع الزيادية 
حرفية و  أيادي عاممة يضـوالذي  ،( المسيطر عمى المجاؿ الحضري المدروس% 50.60ب القنطرة 

تطوير ىذا الجانب االقتصادي ليمتص العاطميف عف العمؿ وعميو يجب  ،تنتظر االستثمار
الخدمات واإلدارة فإنو متشبع وال يمكنو لوحده توفير مناصب لكف رغـ ىذه الييمنة لقطاع  .والمؤىميف

نية لمقطاعيف الحضرييف الزيادية شغؿ أكثر وحتى تقديـ خدمات في المستوى لسكاف األحياء السك
خالؿ: االنتظار  والتي تظير جميا مفالجانب عدة مشاكؿ في ىذا والقنطرة الذيف يعانوف مف 

مختمؼ اإلدارات العمومية  إقتناء حاجياتيـ عبرالطويؿ وتزاحـ السكاف عمى الخدمات عند 
والمؤسسات الخدماتية بما فييا التزاحـ عمى وسائؿ النقؿ والمواصالت بسبب التنقؿ إلييا لبعدىا عف 

بمصاريؼ  السكاف أحياء القطاع الحضري القنطرة لترىؽ كاىؿ ال سيما عبرأحيائيـ السكنية 
 إضافية لـ تكف في الحسباف.

II-ية:النمو الحضري وأثاره االجتماع 
  :(1)تقيقر في العالقات االجتماعية بين السكان-1

لقد تمخض عف النمو السكاني لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة نمطا خاصا مف 
بيف السكاف فمف المفروض أف تزيد نسبة الترابط االجتماعي بيف التي تربط العالقات االجتماعية 

   في عالقتيـ االجتماعية  االسكاف الذيف زادو  نسبةسجمت  (33رقـ ) األتي وحسب الشكؿالسكاف 
                                                           

معرفتو باآلخريف معرفة شخصية وبالتالي يحدث ىناؾ تقيقر في العالقات  إف الفرد الحضري مع نمو حجـ المدينة تقؿ (:1) 
كما أف مسؤولية الفرد تصبح أكثر وضوحا فالمدينة ال تحمؿ  ،االجتماعية التي تربطو مع السكاف وتصبح عالقاتيـ سطحية ومؤقتة

 .)*(انتقاال اجتماعيا مف فئة ألخرى"الكسؿ بؿ تشجع دائما عمى العمؿ الخالؽ وتتيح الفرص أماـ العامميف ألف ينتقموا 

 الفصؿ الثاني: النمو الحضري ،لمسنة الثالثة تدرج مقياس عمـ االجتماع الحضري ،بف حركات أسيا :األستاذةأنظر محاضرة  (:*)
السنة  ،ـ 2010جانفي  07يـو  ،الجغرافيا والتييئة العمرانية ،كمية عمـو األرض -1-جامعة منتوري قسنطينة ،وسيمات المدف

 ـ. 2009/2010الدراسية الجامعية 
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% وىي متباينة بالنسبة لممعدؿ  09.59ب قطاع القنطرة فكانت بأما  ،% بقطاع الزيادية 14.71ب 
تبادؿ مف خالؿ بيف األفراد وىذا بحكـ االحتكاؾ الدائـ  ،% 12.82ب العاـ لمقطاعيف والمقدر 

بنسبة كبيرة  أنيا تناقصتالبحث الميداني  كما أشارالمصالح واألعماؿ المختمفة التي تجمعيـ 
% بقطاع القنطرة إذ يعتبر الفرؽ ظاىر لمعياف  80.43% بقطاع الزيادية و 71.27 بحوالي فكانت

تفسير ىذا بكوف الساكف في البداية  % ويمكف 74.64نحو بيف القطاعيف والمعدؿ العاـ البالغ 
حيث قدرت نسبة  ،يسعى لتكويف عالقات اجتماعية متنوعة وبصورة جيدة ليتـ تقميصيا فيما بعد

% بقطاع القنطرة وىي  09.98% بقطاع الزيادية و 14.02ب السكاف الذيف يسعوف لتقميصيا 
  .( بالممحؽ76الجدوؿ رقـ )ذلؾ  يؤكدو  %. 12.54ب  وىومتباينة مقارنة بالمعدؿ العاـ لمقطاعيف 

 

 تتجمى يةسمب اتساانعكخمؼ النسب  بيف ىذه القائـ بيافأف الت كؿ ىذاونستخمص مف خالؿ 
كما السكنية لمقطاعيف األحياء عبر لما يحدث بالمجاؿ الحضري  اإلكثراثاإلىماؿ وعدـ  مف خالؿ
وية عالجيود بالتعاوف بيف السكاف عف طريؽ الحركات الجم إذ تظافرت باإليجابينعكس ف يمكف أ

 أكثر جمالية.و لألحياء والسمطات بتكويف مجاؿ حضري أكثر نظافة ومساحات خضراء منظمة 

0

20

40

60

80

100

 يسعى لتقميصيا نقصت زادت

بة 
لنس
ا

)%
(

 

توزيع نسب طبيعة العالقة االجتماعية التي تربط (: 33)الشكؿ رقـ 
 السكاف عبر القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية
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 مجال الحضري لمقطاعين:العبر إدخال بصمات الطابع الريفي -2

مكاف اإلقامة )الريؼ( بمكاف أخر  غييرفي ىذه النقطة بذات اليجرة الريفية وكأنيا تتظير 
قطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة بالنسبة لكثير مف المياجريف أي أنو لـ لم األحياء السكنيةىو 

حيث اصطحب  ،ري أو ذلؾ التحوؿ عند االنتقاؿ مف الريؼ إلى الحضرذيحصؿ التغيير الج
سركينة  ،األمير عبد القادر العمويي كؿ مف ح ىالعديد منيـ عاداتيـ وتقاليدىـ وحتى نشاطاتيـ إل

نشاط الرعي لدوف تنازؿ أو تبديؿ وىذا مف بصورة كبيرة بالد الرومية وكذا حي الباردة  ،الزيادية،
مجاالت غير عبر كذا و يمارس باألحياء السالفة الذكر بنقاط رمي القمامة المنزلية حيث مثال 

ىذا فضال عمى تربية الحيوانات األليفة مثؿ الدجاج بالطوابؽ األرضية مما انعكس سمبا  ،مورةمعال
ي مربييا أوال وجيرانيـ بسبب الروائح الكريية وتكاثر ذبخمؽ جو غير صحي يؤ عمى السكاف 

المشاكؿ التي تسببيا بالشوارع  إضافة إلى ،الحيواناتىذه الحشرات التي تعيش عمى مخمفات 
لذا كاف مف البدييي أف تصاغ القوانيف  ،عند خروجيا وعودتيالحركة المرور  رقمةعمف والطرؽ 

 ونضع حدا لمثؿ ىذه الممارسات غير الحضرية لمحفاظ عمى المظير الحضري ألحياء القطاعيف
 (.95و 94)الحظ الصورتاف رقـ:  .عبر مجاؿ الدراسة

  حياءاأل عبر األليفة الحيوانات وتربية األبقار في المزابؿ العمومية رعيظاىرة : (95و) (94رقـ ) تافالصور 

 (الباردة والزياديةالسكني  الحي)
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 :األعراس البدوية المزعجة-3
 ،يضاؼ إلى ما سبؽ عادة أخرى وىي في الحقيقة انعكاس أخر يكثر في فصؿ الصيؼ

التي يستخدـ فييا اآلالت الموسيقية المتنوعة والبارود إلى و األعراس بطابع تقميدي ظاىرة  ويثمؿ في
فأحياء القطاعيف ال تناـ في ىدوء  ،مع استعماؿ مكبر الصوت الممنوع قانونيامف الميؿ وقت متأخر 

 لتمؾ مع الحضريقدرة تحمؿ المجتىذا يفوؽ  حيثوسكينة خالؿ فصؿ الصيؼ وتأثير ذلؾ بالغ 
تمزؽ في  ىكؿ ىذه النشاطات تؤدي إل .ات المجاؿ الحضريتتالءـ وخصوصي التي الالعادات 

ىذه األخيرة العالقات االجتماعية بيف السكاف والتي ىي في توتر دائـ وما يتضمنو مف سمبيات 
 يفما حممو النمو الحضري لقطاع ؟ريؼالتجعمنا نتساءؿ ىؿ نحف في مجاؿ حضري أـ في 

لذا يجب  ،البالغ األىمية ىذا في انعكاسو السمبي مف ناحية نمو السكاف يتجمىالزيادية والقنطرة 
 الحضرية. امجاالتنوالحد مف ىذه العادات الدخيمة عمى  تياعمى السمطات المعنية التدخؿ لمعالج

 الجريمة الحضرية: تنوع وتفاوت بين القطاعين-4
 ( ـ2013-2011) لمفترة(: توزيع المخالفات عبر القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة 77الجدوؿ رقـ )

 المخالفة  
 

 القطاع

المساس 
 بالممتمكات

المساس 
 باألشخاص

المساس 
 باألمف العاـ

مكافحة 
 المخدرات

محؿ أمر 
 بإيداع

عمميات 
 التطيير

 المجموع

 (℅) العدد (℅) العدد (℅) العدد (℅) العدد (℅) العدد (℅) العدد (℅) العدد

 52.48 1606 4.23 68 18.18 292 3.80 61 1.99 32 41.72 670 30.07 483 الزيادية

 47.52 1454 2.27 33 07.43 108 0.62 09 1.38 20 13.48 196 74.83 1088 القنطرة

 100 3060 03.30 101 13.07 400 2.29 70 1.70 52 28.30 866 51.34 1571 المجموع

 .ـ 2014جواف في المصدر: مديرية األمف لوالية قسنطينة 
 ( توصمنا إلي الحقائؽ التالية:77رقـ )السابؽ مف خالؿ المعطيات المبينة في الجدوؿ 

خالؿ ثالث أحياء القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة عبر بمغ عدد الجرائـ المسجمة  
  إذ يستحوذ قطاع الزيادية عمى  ،جريمة 3060 حوالي( ـ 2013-2012-2011) سنوات متتالية

 القطاعيفالمسجمة عبر % مف إجمالي عدد الجرائـ  52.48 بتقدر جريمة أي بنسبة قدرت  1606
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 ساكف في السنة. 1000جريمة لكؿ  29ب وبمقارنتيا بعدد السكاف نحصؿ عمى معدؿ جريمة قدر  

% مف إجمالي عدد  47.52جريمة أي بنسبة بمغت  1454سجؿ بو فقد أما قطاع القنطرة  
 ساكف في السنة. 1000جريمة لكؿ  21الجرائـ بالقطاعيف وبمقارنتيا بعدد السكاف نجد 

بينما إذا ما تمعنا في نسب الجرائـ داخؿ كؿ قطاع فنجد أكبر نسبة سجمت بقطاع القنطرة  
% مف إجمالي  74.83ب المساس بالممتمكات بنسبة قدرت لفة المتعمقة بالمخاوكانت مف نصيب 

  .% 13.48ب عمى مستوى المساس باألشخاص المسجمة  الجرائـ عدد الجرائـ بالقطاع لتمييا نسبة

           باألشخاص مف المخالفات التي تمسبو أكبر نسبة  تسجمقد قطاع الزيادية ىو األخر 
المساس بالممتمكات الخاصة بإجمالي عدد الجرائـ بالقطاع لتأتي بعدىا الجرائـ  % مف 41.72 ب

 % مف إجمالي عدد الجرائـ بالقطاع. 30.07بمغت نحو بنسبة 

                بالنسبة لقطاع الزيادية ىذا ( % 18.18-01.99أما باقي الجرائـ فتراوحت نسبيا ما بيف )
بغض النظر عمى بعض التذبذبات وميما  وطبعا ،قنطرة( % بقطاع ال07.43-0.62) ما بيفو 

تكف أسباب ودوافع ىذه الجرائـ فإف ىذه المؤشرات ال تعني شيئا سوى عدـ التحكـ والسيطرة كميا 
انتشار الجريمة وتبايف نسبيا  ىمما أدى إل ،عمى الجانب األمني داخؿ األحياء السكنية لمقطاعيف

خصوصا باألحياء الفوضوية السيما المنتشرة بكؿ مف حي باإلضافة إلي عدد السكاف المرتفع 
عمى تفاقـ األوضاع االجتماعية في ظؿ  ىذا يدؿو األمير عبد القادر العموي وبالد الرومية غيرىا 

 .ظروؼ معيشية صعبة

 :مضاعفة الحماية األمنية بالمساكن-5
لنا وعميو فقد تبيف  اآلمفإف المجاؿ الحضري المالئـ لمسكف والنشاط واإلنتاج ىو المحيط 

الزيادية  الحضرييف لقطاعيفا القائـ عبر مجاؿ مف خالؿ المعاينة الميدانية لمنسيج الحضري
والقنطرة أف الشرفات تعد أكبر المشاكؿ التي تيدد سكاف ىذه األحياء وقد وجد أف الحموؿ الفردية 

لـ نقؿ كؿ العائالت لرفع مستوى الوقاية مف ىذه  فالتي يمجأ إلييا العديد مف أرباب األسر إ
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الحديد عمى النوافذ والشرفات خصوصا بالطوابؽ األرضية والموالية مف المشاكؿ ىي وضع شبابيؾ 
لمسكف الفردي المرافقة حتى عمى مستويات عالية وكذلؾ المبالغة في رفع أسوار الحدائؽ أحيانا و 

عمييا شرائح مف الزجاج حيث يوضع  ،أو غير ذلؾي جماع أو أوروبي )فيال( سواء كاف تحصيص
وأحيانا أشرطة السياج الحديدي الشائؾ مما يجعؿ ذلؾ مف المسكف يبدو كقمعة فضال عف أنيا 
تساىـ في نفس الوقت في زيادة العزؿ االجتماعي بيف السكاف عمما أف توفر العالقات االجتماعية 

 في رفع مستوى المراقبة وبالتالي إيجاد الثقة داخؿ األحياء السكنية اجد ميم بيف السكاف يعد عامال
 (.97و 96)الحظ الصورتاف رقـ:  .الحضرييف الزيادية والقنطرة فلمقطاعي

  األمير عبد القادر وجبؿ الوحشالحي السكني ب(: تعزيز الحماية األمنية لممساكف 97( و)96رقـ ) تافالصور 

 :عبر القطاعين المتحكمة في التنظيم المجالي الراىنالعوامل  -خامسا
األحياء السكنية المكونة لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة كاف خاضعا  إنشاءإف 

    : تاريخية، بشرية، طبيعيةوىي بيف لظروؼ وعوامؿ عديدة ومتغيرة تظافرت فيما بينيا عبر الزمف
باستثناء  ،ليماالسكنية  األحياءلعنصر التنظيـ بأغمب ،اقتصادية واجتماعية مع تسجيؿ غياب كمي 

وعميو سنقـو بتحميؿ  ،كحي األمير عبد القادر السفمي وكذا حي جبؿ الوحش السكنية بعض األحياء
السمبيات المطروحة عمى كؿ  ىذهالمساىمة بشكؿ مباشر أو غير مباشر في إنتاج  العوامؿمختمؼ 

عمى  تساعدناحتى يمكننا مف الوصوؿ إلى أىـ النتائج والبدائؿ الممكنة والتي وىذا  المستويات
 :كاألتي ثارىاآو  ليذه العوامؿ إيجاز يمي فيماو  تحسيف المجاؿ المدروس بطرقة عقالنية
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I-:تأثير العامل التاريخي 
السكنية مركزىـ في األحياء تكاف لمعامؿ التاريخي تأثير كبير عمى إقامة السكاف و لقد  

لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة، حيث نمتمس مف خالؿ مراحؿ النمو الحضري التي مر بيا 
 كؿ قطاع حضري األتي:

حيث كاف  ،شيد القطاع الحضري الزيادية نموا حضريا ممحوظا خالؿ فترة ما بعد االستقالؿ
التعمير بو مف حي  بدايةو ( 51قـ )ر امتداد أحيائو تبعا المتداد شبكة الطرؽ السيما الطريؽ الوالئي 

سعدة خمخاؿ ضمف المخطط اإلستعجالي الذي وضعتو السمطات العمومية وبعدىا ظيرت عدة 
 عمى شكؿ تحصيصات كما حدده المخطط التوجيييو ( Z.H.U.Nبرامج سكنية حضرية جديدة )

(P.U.D لسنة )منطقة  ـ بحي الزيادية وكذا حي ساقية سيدي يوسؼ باإلضافة لظيور 1973
حضرية جديدة بحي جبؿ الوحش واستمر النمو الحضري في الجية الشمالية لمقطاع الحضري وذلؾ 

 بظيور حي سركينة والباردة.

مراحؿ نموه الحضري التي توالت  ؿلتمسنا مف خالإأما بالنسبة لمقطاع الحضري القنطرة فقد 
منذ الحقبة االستعمارية والتي كاف ليا الدور الكبير في ظيور أغمب أحيائو السكنية بداية بحي باب 

ـ وكذا حي األمير عبد القادر  1935( وىذا قبؿ Faubourg Lamyالقنطرة واألمير عبد القادر )
( الذي ظير سنة  (Halbedelة( ثـ حي بالد الروميChemin des Damesثـ حي بوشامة )

السكاف فيما بعد لمتوطف واالستقرار ضمف المجاؿ الحضري  ـكؿ ىذا سيؿ الطريؽ أما ،ـ 1964
مدينة ب المتاحةوىذا مف أجؿ االستفادة أكثر مف فرص العمؿ  ،لمقطاع وخاصة بعد االستقالؿ

 والتعميمية وغيرىا.  المرافؽ اإلدارية واالجتماعية مختمؼ قسنطينة والتقرب أكثر مف خدمات

II-تأثير العامل البشري: 
مف أىـ العوامؿ التي أثرت عمى تنظيـ المجاؿ الحضري بالقطاعيف الحضرييف الزيادية 

ولمعامؿ البشري عالقة كبيرة مع المجاؿ  ،والقنطرة ىو النمو السكاني عبر فتراتو المتتالية والمختمفة
 السكني حيث دراسة ىذا العنصر ستكوف مف خالؿ ما يمي:
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 النمو السكاني:-1
 (: نمو سكاف القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة مقارنة بالمدينة 78جدوؿ رقـ )ال

 التعدادات
عدد سكاف  معدالت النمو)%( عدد السكاف )نسمة(

 المدينة )نسمة(
النمو  معدؿ

 قطاع القنطرة قطاع الزيادية قطاع القنطرة قطاع الزيادية لممدينة )%(
1987 28398 54951     
1998 39949 47488 03.07 -01.32 465021 0.53 
2008 46636 30806 01.54 -04.26  430801 -0.76 

 .(ONS) تعدادات السكاف والسكفالمصدر:   

التعدادات العامة لمسكاف لسنوات طاع الزيادية زيادة معتبرة في عدد السكاف خالؿ عرؼ ق
               إلى ـ  1987نسمة في سنة  28398 عدد السكاف مفبحيث ارتفع ـ ( 1987-1998-2008)

نسمة أي بمعدؿ نمو بمغ  11551ب قدرت  سكانية وىذا بزيادة ـ 1998نسمة في سنة  39949
نسمة خالؿ  54951تراجعا في عدد السكاف وذلؾ مف فقد شيد أما قطاع القنطرة  ، 3.07نحو 
أي نسمة  7463-ب ة تراجع قدرت مـ وىذا بقي 1998في سنة  نسمة 47488 ىـ إل 1987سنة 
 %. 1.32 - بقدر  نمو بمعدؿ

 : تأثير العامل الثقافي-2
مف أىـ العناصر التي ليا دور فعاؿ في توعية السكاف مف لمسكاف يعتبر التركيب الثقافي  

وبمختمؼ مكوناتو وكذا  القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرةمجاؿ لأجؿ االستغالؿ الجيد واألمثؿ 
إلى كؿ مف المستوى سنتطرؽ التي قمنا بيا التحقيقات الميدانية  نتائج ومف خالؿ ،والمحافظة عمي

 : كمايميمستوى التعميمي ألرباب األسر عبر القطاعيف التعميمي لألبناء وكذا ال
 المستوى التعميمي لألبناء:-أ

لذا يجب االىتماـ والعناية بيا  ،لمقطاعيف لسكاف المستقبمية القوىتعتبر فئة األبناء والشباب  
أجؿ الحصوؿ عمى تنظيـ مجاؿ حضري مف  وىذاأكثر بتوفير مختمؼ المرافؽ الضرورية ليا 

الخاصة و اإلستمارة اإلستبيانية  المستخرجة مف فجاءت النتائج العددية ،وبطريقة جيدة وراقية توازفم
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في ستة عبر األحياء السكنية لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة التعميمي لألبناء بالمستوى 
 :(79في الجدوؿ األتي رقـ ) ( مستويات مبينة06)
 القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرةعبر المستوى التعميمي لألبناء توزيع (: 79جدوؿ رقـ )ال

 المستوى التعميمي
 المجموع النسبة )%( العدد

 النسبة )%( العدد قطاع القنطرة قطاع الزيادية قطاع القنطرة قطاع الزيادية
 - - - - - - غير متعمـ

 40.20 1550 44.49 37.05 726 824 بتدائيإ
 20.57 793 22.79 18.93 372 421 متوسط

 07.05 272 05.76 08.00 94 178 تكويف ميني
 19.29 744 16.18 21.58 264 480 ثانوي
 12.89 497 10.78 14.43 176 321 جامعي
 100 3856 42.32 57.68 1632 2224 المجموع

 ـ. 2014اإلستمارة في أفريؿ  بواسطةالمصدر: تحقيؽ ميداني 
( نالحظ أف ىذه النسبة تتوزع 79رقـ ) السابؽالجدوؿ الواردة في معطيات المف خالؿ 

الزيادية  القطاعيف الحضرييف لألبناء عبربصورة متفاوتة نسبيا بيف مختمؼ المستويات التعميمية 
في أما عمى مستوى المجموع العاـ لمقطاعيف فكانت أكبر نسبة لألبناء المتمدرسيف  ،والقنطرة

 المتوسط       المستوى تمييا نسبة األبناء المتمدرسيف في ثـ  ،% 40.20 ليبحوابتدائي المستوى اإل
الثانوي               المستوى نسبة األبناء الذيف يتابعوف دراستيـ في  ثـ تأتي بعدىا%  20.57 ب

%  12.89ب المستوى الجامعي نسبة األبناء الذيف يواصموف دراستيـ في ثـ  ،% 19.29 بحوالي
كز امر مختمؼ عمى مستوى  عادت أخفض نسبة لألبناء الذيف يزاولوف تكويناتيـ المينيةفي حيف 

 عميو فإف ىذه% و  07.05ب وذلؾ أو عبر مختمؼ مراكز التكويف األخرى التكويف الميني والتمييف 
ومختمؼ األفكار  التحسيسيةحمالت المختمؼ السكاف لمدى تقبؿ واستيعاب تعكس المستويات 

 الراقي. الحضري المرتبطة بالتنظيـ المجالي
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 المستوى التعميمي ألرباب األسر: -ب
( عف وجود تقارب بيف نسب مختمؼ فئات المستويات التعميمية 80رقـ )األتي يبيف الجدوؿ 

حيث  ،إذ ما يقاؿ عمى كؿ قطاع ينطبؽ عمى المجموع العاـ ليما ،القطاعيفعبر ألرباب األسر 
في % ثـ  33.32 بحواليثانوي وذلؾ  تعميمي الذيف ليـ مستوى األسر ربابعادت أكبر نسبة أل
أرباب  % لتمييا نسبة 26.95 ب جامعي تعميمي مستوىاألسر ب نسبة أربابالمرتبة الثانية نجد 

             % 11.13 بحواليبتدائي إمستوى ب أرباب األسر نسبة % ثـ 23.23ب مستوى متوسط ب األسر
وكذلؾ التكويف  مستوى تعميمي ألرباب األسر الذيف ليس ليـأما المرتبة ما قبؿ األخيرة فكانت ،

 ىذهوعميو يمكننا القوؿ مف خالؿ  ،( % عمى التوالي2.38-2.99) ب الميني بنسب متقاربة
تعميمي حصوؿ عمى مستوى في الالمعطيات أف ىناؾ نسبة معتبرة مف السكاف لـ يحالفيـ الحظ 

عاؿ وذلؾ ألسباب عديدة منيا: محدودية اإلمكانيات وكذلؾ االحتياج كما بينت المقاءات الميدانية 
حوؿ موقفيـ مف  (06السادسة )و ( 05) الخامسة التي جمعتني ببعض الفئات خصوصا الفئة

 الجزائرية.التناقضات التي تشيدىا األحياء السكنية إذ أرجعوىا لعدـ احتراـ التخطيط لواقع األسرة 

 القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرةعبر المستوى التعميمي ألرباب األسر  توزيع (:80جدوؿ رقـ )ال

 المستوى التعميمي
 المجموع النسبة )%( العدد

 النسبة )%( العدد قطاع القنطرة قطاع الزيادية قطاع القنطرة قطاع الزيادية
 02.99 83 02.74 03.14 28 55 غير متعمـ
 11.13 309 12.13 10.55 124 185 ابتدائي
 23.23 645 20.65 24.74 211 434 متوسط

 02.38 66 02.25 02.45 23 43 تكويف ميني
 33.32 925 34.34 32.73 351 574 ثانوي
 26.95 748 27.89 26.40 285 463 جامعي
 100 2776 36.82 63.18 1022 1754 المجموع

 ـ. 2014اإلستمارة في أفريؿ  بواسطةالمصدر: تحقيؽ ميداني 
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III-تأثير العامل االقتصادي: 
يعتبر األصؿ القانوني لألراضي أي الوضعية القانونية لألراضي مف العوامؿ األساسية 

لذلؾ كاف مف الصعب  ،لمجاؿ الدراسة واليامة في توزيع وتحديد الشكؿ العاـ لممجاؿ الحضري
الحصوؿ عمى بعض عقود الممكية التي تنسب ممكية العقار لجية معينة مع اإلشارة لوجود بعضيا 

عمى المقابمة المباشرة في تحديدىا بمديرية أمالؾ البمدية بينما باقي الممكيات الناقصة تـ االعتماد 
ثالثة أنواع  إلى ف الزيادية والقنطرةلمقطاعيف الحضرييممكية األراضي طبيعة سكاف ليتـ تقسيـ مع ال
 .(16كما توضحو الخريطة رقـ ) .ممكية البمدية -3 ،ممكية الخواص -2 ،ممكية الدولة -1: وىي

 قطاع الزيادية:ألراضي  طبيعة الممكية العقارية-1
سجؿ في إف ممكية األراضي بقطاع الزيادية تعود بطريقة مباشرة لمدولة وىي ممكية مسجمة 

ومجموع السكنات الفردية والجماعية ونصؼ سكنية ال تحصيصاتالأمالؾ الدولة والتي تتمثؿ في 
 :نذكر منيا (1)جماعية باستثناء حي الباردة والذي تعود ممكيتو لمخواص ومف بيف الممكياتال

 ساقية سيدي يوسف:  ممكية حي-أ
كانت في مطمع السبعينات وىي بو حيث بداية البناء  ،أ ر 28وى  19ب تقدر مساحتو و 

المتعمؽ بنقؿ ـ  1989مرخص في مارس  175تابعة لورثة بف سي حمدي وىـ مالؾ بقرار رقـ 
 الممكية مف الورثة إلى الدولة.

  جبل الوحش: ممكية حي-ب
والتي  رأ 51وى  21ة أرض مساحتيا عقطوىذا ل الدولةفائدة ل مف الورثة بعد انتقاؿ الممكية

ـ تـ إنشاء منطقة سكنية  1984أوت  29تابعة لورثة بف سي حمدي وزيادي عباس بتاريخ كانت 
أر  80وى  66 تقدر بحوالي مساحةعمى فردية ومرافؽ خدمية عمومية تابعة ألمالؾ الدولة 

 ـ. 1985فيفري  13بتاريخ والمسجمة 
                                                           

 ـ. 2014مديرية أمالؾ بمدية قسنطينة، سجؿ الممكية العقارية، جانفي، فيفري، مارس : (1) 
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  ممكية حي الباردة:-ج
حصة مع مرافؽ خدمية عمومية تابعة  1118ب الباردة بمساحة قدرت  يضـ تحصيصو  

ألمالؾ الدولة وأخرى لمخواص منيـ بشتارزي وبولحميب وىي مدمجة في القطاعات واالحتياطات 
             بتاريخ ىي مسجمةو  1411/ 88ـ بقرار مف الوالي رقـ  1989ديسمبر  24العقارية لمبمدية بتاريخ 

 .ـ 1988سبتمبر  19
 قطاع القنطرة: طبيعة الممكية العقارية ألراضي-2

ممؾ الدولة والتي  فييأما بالنسبة لمقطاع الحضري القنطرة فإف الوضعية القانونية لألراضي 
 القائمةتتمثؿ في مجموع السكنات الجماعية األوروبية والفيال بنمط أوروبي باستثناء المقبرة الييودية 

األحياء السكنية  عبرالممكيات بعض أصوؿ وعميو سيتـ ذكر  ،بحي فج الريح والتابعة لممكية البمدية
 كالتالي: الحضري القنطرةلمقطاع 

 ممكية حي بالد الرومية:-أ
ـ بعد  1995أكتوبر  25( والتي تمت تسويتيا في Halbedel)وتتمثؿ في منطقة ألبداؿ 

التعمؽ بتسوية  (1)ـ 1985أوت  13المؤرخ في  85 -01المصادقة عمييا بموجب األمر رقـ 
التي ىي عبارة عف أراضي  عباس أما الممكية الخاصة فتتمثؿ في بالد زيادي ،المباني الفوضوية

بيعت في شكؿ قطع أرضية لغرض البناء بعقود عرفية مف طرؼ مالكيا عباس زيادي إذ أف أرض 
عمى تسويتيا بموجب األمر السابؽ ذكره وقد تمت زيادي كانت ضمف المناطؽ التي تمت المصادقة 

 ـ. 1995جواف  14عممية التسوية في 

 ممكية المحاجر:-ب
 قرايتي (،Lantiniيشمؿ القطاع الحضري القنطرة عمى عدد مف المحاجر منيا: محجرة النتيني ) 

(Graiti)  ،ڨوَص(Gans) ألكسندرا ،(Alexandra)فراندو ،(Ferando)  ىذه المحاجر وكما تدؿ
 ىا كانت ممؾ لممعمريف وبعد االستقالؿ وخروج ىؤالء عادت ممكيتيا لمدولة وىذا طبقاؤ عييا أسما

                                                           

 ـ 1999أكتوبر  31تقرير حوؿ عممية تسوية المباني الفوضوية في  ،(: المصمحة التقنية لمقطاع الحضري القنطرة1) 
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ىذه األخيرة  ،المتضمف أمالؾ الدولة (1)ـ1990ديسمبر  01المؤرخ في  30/ 90لمقانوف رقـ 
 فقدبينما أرض طنوجي  ،منحت لمبمدية حؽ االنتفاع بيا دوف الممكية والتي قامت بتأجيرىا لمخواص
 06المؤرخ في  102/ 66كانت تابعة لمعمر ييودي " طنوجي" وبعد االستقالؿ وطبقا لمقرار رقـ 

أما حي  ،ؾ الدولةالمتضمف تحويؿ األمالؾ الشاغرة لمدولة وبالتالي حولت ألمال (2)ـ1966ماي 
ديسمبر  01المؤرخ في  30/ 90فج الريح وىي تسمية محمية ىذه األراضي وعمال بالقانوف رقـ 

لمتاف تنصاف في مجمميما عمى أنو إف لـ يكف لمعقار ا 51و 39وحسب المادتيف رقـ  (3)ـ1990
أما ممكية البمدية في  ،مالؾ معروؼ أو توفي مالكو دوف أف يترؾ ورثة يحؽ لمدولة المطالبة بو

مغمقة  ىذه األخيرةفإنيا تنحصر في المقبرة الييودية وكذا مدرسة كحموش صالح  قطاع القنطرة
 .التي كانت قائمة بالقطاع جة ترحيؿ سكاف األكواخ القصديريةنتي

IV-تأثير العامل االجتماعي: 
يمعب سكاف األحياء السكنية لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة دورا كبيرا في الوضع 

إذ أنيـ ال يقوموف بأي مبادرة لتحسيف ظروؼ حياتيـ وال  ،ليذه األحياء يمتنظيـ المجاللالقائـ 
عبر الرغـ مف وجود عدد معتبر مف جمعيات األحياء وعمى  ،يـألحيائبالمظير الحضري االىتماـ 

إال أف ىذه  عمى الترتيب (4)جمعية (14–09) والمقدرة بحوالي والقنطرة القطاعيف الحضرييف الزيادية
وعميو كاف المفروض  ،األخيرة في أغمبيا غير فعالة وىذا راجع لعدـ اىتماـ السمطات المحمية بيا

حؿ مشاكؿ ىذه األحياء باعتبارىا الخاليا  ىالقناة السميمة والفعالة واألقرب لموصوؿ إل أف تعتبر ىي
أو عدـ وجودىا وبناءا عمى  ىاالمكونة لممجاؿ الحضري بكؿ أبعاده إال أف السكاف ال يأبيوف لوجود

 محقائؽ التالية:ل لتوصؿثـ ا( 34رقـ )األتي والمبينة في الشكؿ  ستمارةلإل لعدديةالنتائج ا
                                                           

 ـ. 2014جانفي  ،قسنطينة(: المصمحة التقنية لبمدية 1)

 .(: مصمحة األرشيؼ بقسنطينة2)

  ـ. 2014أرشيؼ سجؿ الممكية العقارية، أكتوبر  ،(: مديرية أمالؾ البمدية3)

 .ـ 2014مارس  ،(: المقرات اإلدارية لمقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة4)
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%  69.78 بحواليىذه الجمعيات مثؿ بمغت نسبة سكاف قطاع الزيادية الذيف نفوا وجود 
أكدوا وجدودىا بغض النظر عف مياميا  منيـ % 30.22 نسبة مف إجمالي سكاف القطاع بينما

السكاف الذيف أكدوا عدـ  ةحيث كانت نسب نفس الشئ بالنسبة لمقطاع الثاني ،التي تقوـ بياووظائفيا 
الذيف أكدوا  السكاف % فكانت لصالح 36.01نسبة % أما  63.99 بوجودىا )ال( بنسبة تقدر 

  .( بالممحؽ82( و)81رقـ ) يفالجدولويؤكد ذلؾ  وجودىا.

غياب الكمي لمسكاف السيما ال أكدوا لناومف خالؿ االتصاؿ ببعض رؤساء ىذه الجمعيات  
والتوعية وخاصة إذا ما تعمؽ األمر بصيانة وتجميؿ المجاالت المحيطة  في الحمالت التحسيسية

ذلؾ المستوى المعيشي المتدني وأثاره عمى ارتفاع  ىضؼ إل ،بالسكنات الجماعية وما شابو ذلؾ
المباني خاصة بحي بالد الرومية كما أف النمو السكاني المتسارع كاف لو األثر الظاىر عمى 

لذلؾ نظف أف تفعيؿ ىذه الجمعيات وتشجيع وجودىا وكذا  ،بيف السكافضعؼ التماسؾ االجتماعي 
مشاكؿ وأخذ الدورىا مف خالؿ إنشاء عدة نقاط لتبادؿ المناقشات واآلراء لممثمييا مع السكاف لحؿ 

وعميو  ،امحكم اوتسيير  اثر تناسقكمجاؿ حضري أ ىبتطمعات السكاف ىي السبيؿ األمثؿ لموصوؿ إل
 .محميةال تطاسمالو سكاف الطرؼ اؿ حضري منسجـ وأكثر نظافة دوف تعاوف مجلال يمكف الوصوؿ 
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توزيع وجود وعدـ وجود جمعية األحياء عبر (: 34)الشكؿ رقـ 

 القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية
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 اليجرة:-1
إذ تؤثر مباشرة في النمو السكاني  ،اليجرة مف العوامؿ المؤثرة في تغيير عدد السكاف تعتبر

انطباعا عف أىمية المجاؿ، ومف أىـ األسباب العامة المحرضة عمى لنا زيادة ونقصاف كما تعطي 
األمؿ في الحصوؿ عمى عمؿ ذو دخؿ  -أتالي: الكىي  ةكف اإلقامة األصميامأمف  السكاف مغادرة
ىو عموما و المستوى الجيد لممرافؽ والخدمات  -ج .قمة الحواجز التي تحوؿ دوف اليجرة -ب .أحسف
عمى الحضرييف الزيادية والقنطرة القطاعيف عبر وقد اعتمدنا في تقدير اليجرة  ،في المدفأفضؿ 

وىنا نعتمد عمى المعمومات  السابؽ اإلقامةتحديد األصؿ الجغرافي لمسكاف والمتعمؽ بمكاف 
  .ستبيانيةاإلالمستخرجة مف االستمارة 

 قطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة:ال دون نحوالواف سكانماألصل الجغرافي ل-أ
ف إلى مجاؿ الدراسة و الوافدالسكاف نسبة أف  (35الشكؿ األتي رقـ )ما نالحظو مف خالؿ 

 تتغير بيف ثالث اتجاىات رئيسة ىي:

 من أحياء المدينة: ونالوافدالسكان -1-أ

% مف  87.84 بتقدر أي بنسبة  اوافد 773ب  الزيادية ف لقطاعو بمغ عدد السكاف الوافد
الداخمية ر مف ثمثي السكاف ىـ مف األحياء ثف لمقطاع وىي نسبة تبيف أف أكو إجمالي السكاف الوافد

% ليميو  23.67ب حي األمير عبد القادر مف  تكان وفأكبر نسبة لمسكاف الوافد حيث ،لممدينة
مف ( % 10.35-0.39أما باقي النسب فتراوحت ما بيف ) ،% 17.08 بحواليوسط المدينة 

 .عبر أحياء القطاع إجمالي عدد السكاف المستجوبيف

وافد أي  241ب مف أحياء المدينة  القنطرة لقطاع دوفقدر المجموع العاـ لمسكاف الوافبينما 
نصؼ  قرابةف وىي نسبة مرتفعة إذ و % مف إجمالي عدد السكاف الوافد 47.16ب بنسبة قدرت 

وسط  فإف أكبر نسبة كانت مفىـ مف األحياء الداخمية لممدينة وبناءا عمى ىذا لمقطاع ف و الوافد
ف لمقطاع ثـ حي و % مف إجمالي السكاف الوافد 46.47بمغت نحووافد أي بنسبة  112ب المدينة 

بينما باقي  ،فو % مف إجمالي الوافد 13.28ب  قدرت أي بنسبة ،وافد 32 حواليبسيدي مبروؾ 
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، وىنا نجد عدة أسباب راجعة أغمبيا إلى انييار بعض ( %6.22-0.41بيف ) النسب تراوحت ما
ضمف المجاؿ لوقوعيا لذا اختاروا ىذه األحياء  ،السكنات وضيؽ السكف وعدـ التفاىـ بيف الورثة

المنظر و  : وسط المدينة، األمير عبد القادر، الدقسيأىمياو الحضري القسنطيني لإلقامة فييا 
 وغيرىا. الجميؿ

 الوافدون من بمديات الوالية:السكان -2-أ

        أي بنسبة قدرت ،اوافد 84االتجاه إلى  لقطاع الزيادية مف ىذاف و وصؿ عدد السكاف الوافد
مف بمدية الخروب كاف  عدد حيث أكبر ،لمقطاع وف% مف إجمالي عدد السكاف الوافد 9.55ب 

لمقطاع لتمييا بمدية  الوافدوفمف إجمالي عدد %  61.90ب  وافد أي بنسبة بمغت 52 بحواليوذلؾ 
ف و إجمالي عدد السكاف الوافد % مف 14.29 نحو تبمغ أي بنسبة ،وافد 12ب حامة بوزياف 

 ( %.9.52-03.57بينما باقي النسب تراوحت مابيف )لمقطاع 

% مف إجمالي عدد  23.29 بمغت نحو أي بنسبة اوافد 119 بحواليقدر عددىـ بينما 
وافد وبنسبة  35ب بمدية زيغود يوسؼ مف كاف  عدد حيث أكبرلقطاع القنطرة ف و السكاف الوافد

% لتمييا بمدية بني  23.53ب وافد أي بنسبة قدرت  28ب ـ بمدية الخروب % ث 29.41 نحو بمغت
مف بمديات الوالية  وفمف إجمالي عدد السكاف الوافد % 19.33ب وافد وبنسبة قدرت  23ب حميداف 

( % ويمكف حصر ىذه األصوؿ 09.24-0.84لمقطاع في حيف النسب الباقية كانت ما بيف )
حامة بوزياف       ،ديدوش مراد ،الخروب: التاليةفي البمديات مقطاعيف الوافدوف لالجغرافية لمسكاف 

 ( بالممحؽ.84( و)83ويؤكد ذلؾ الجدوليف رقـ )وغيرىا. أوالد رحموف ،بني حميداف ،زيغود يوسؼ،

 :من خارج الوالية: ونالوافدالسكان -3-أ

مف خارج  الزياديةلقطاع ف و ىنا ىو انخفاض عدد السكاف الوافد إف ما يمكف مالحظتو
%  02.61 بمغت نحو أي بنسبة ،اوافد 23 ب حيث بمغ عددىـ باالتجاىيف السابقيفالوالية مقارنة 

    وافد وبنسبة قدرت 06ب ف لمقطاع إذ أكبرىا عادت لوالية جيجؿ و مف إجمالي عدد السكاف الوافد
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% أما النسب الباقية فكانت تتساوى  21.74وافد وبنسبة  05ب  % لتمييا والية عنابة 26.09ب 
 .ف لمقطاع مف خارج الواليةو % مف إجمالي عدد السكاف الوافد 13.04ب  بينيا وقدرت نسبتيا فيما

 توزيع األصؿ الجغرافي لسكاف القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة(: 35الشكؿ رقـ )
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  لسكان:ليؤالء ادوافع اليجرة -ب

لمقطاعيف الحضرييف الزيادية أي  وفبعد ما تـ ذكر االتجاىات الرئيسية لمسكاف الوافد
تـ  حيثنأتي اآلف لمعرفة الدوافع المتحكمة في ىذه الحركة  ،األصؿ الجغرافي حسب مكاف اإلقامة

 (06بستة )لحضرييف الزيادية القطاعيف ا عبراالعتماد عمى عناصر مختمفة لتحديد دوافع اليجرة 
 كالتالي: فئات (07) بسبعة والقنطرةفئات 

 القطاع الحضري الزيادية: -1-ب
السكاف والذي يستحوذ عمى  لتوافد( أف السبب الرئيسي 85رقـ ) األتي ما يظير مف الجدوؿ

سبب مشترؾ بيف جميع أحياء  % وىو 38.54ب المسكف القديـ لمعائمة وذلؾ  حجـأكبر نسبة ىو 

 أحياء المدينة -1

 الوالية بمديات -2

 خارج الوالية-3

 األصل الجغرافي للسكان 1      2      3

بة 
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 قطاع الزيادية

 القنطرةقطاع 
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عمى  ( %53.12-53.36)ب  الباردةوكذا حي  القطاع إذ أكبر نسبة كانت لحي جبؿ الوحش
    بيفما أما باقي األحياء فتراوحت نسبيا  ،% 20.41ب وأصغرىا بحي سركينة  الترتيب

 ىي:أسباب  إطار عدةوىذا في  ،ستفادة مف عنصر السكفاإل تمي فئة ثـ ( 29.27-50.70%)
% أما  23.03نحو  بمغت بنسبة انييار المسكف بسبب انزالؽ التربة وسقوط بعض أجزاء المنازؿ

والباردة  خمخاؿ % أما حي سعدة 53.06ب فكانت أكبر نسبة لحي سركينة  عمى مستوى األحياء
 تمي ذلؾ فئة ،( %38.02-15.85بيف )ما % فيما بمغت نسب باقي األحياء  0 فسجؿ بنسبة

مسكف جديد  بسبب بناء% وكذا االنتقاؿ  11.74ب والذي مثؿ بنسبة قدرت الظروؼ االجتماعية 
( عمى 31.25-0( % )14.23-06.25بينما نسب األحياء فكانت ) ،% 10.38 بحوالي

  .يصعب تصنيفيا لتداخميا فيما بينياإذ  لفئة األسباب المختمفة%  05.93الترتيب وأخيرا نجد 

 السكنية (: دوافع اليجرة بالقطاع الحضري الزيادية عبر األحياء85جدوؿ رقـ )ال
 دوافع اليجرة 
 
 

 األحياء

ستفادة مف إلا
 (1)السكف

المسكف  حجـ
 القديـ

 تعميـالعمؿ و 
 األطفاؿ

ظروؼ 
 اجتماعية 

بناء مسكف 
 جديد

 أسباب أخرى

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 13.82 34 17.48 43 14.23 35 09.35 23 29.27 72 15.85 39 س.س.يوسؼ
 03.36 08 09.66 23 10.08 24 07.56 18 53.36 127 15.97 38 جبؿ الوحش
 04.69 09 02.08 04 13.54 26 07.29 14 34.38 66 38.02 73 الزيادية
 01.02 01 11.22 11 08.16 08 06.12 06 20.41 20 53.06 52 سركينة
 - - 31.25 10 06.25 02 09.38 03 53.12 17 - - الباردة

 - - - - 11.27 08 38.03 27 50.70 36 - - سعدة خمخاؿ
 05.93 52 10.38 91 11.74 103 10.38 91 38.54 338 23.03 202 المجموع

 ـ. 2014 عائمة( في أفريؿ 877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيؽ ميداني   
                                                           

االستفادة في إطار إخطار  -2االستفادة مف السكف االجتماعي  -1: تندرج ضمنيا عدة حاالت وىيستفادة مف السكف اإلفئة (: 1) 
 الحصوؿ عمى سكف وظيفي. -3التربة نزالؽ إطبيعية ك
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 القطاع الحضري القنطرة:-2-ب

 وىذا ،المسكفحجـ أف أكبر نسبة عادت لفئة لنا ف ي( يتب86رقـ )األتي انطالؽ مف الجدوؿ 
          % بينما عمى مستوى األحياء فنجد أكبرىا سجمت بحي بوشامة 36.99 بنسبة بمغت نحو

أما باقي األحياء فتراوحت نسبيا ما بيف  ،% 26.76ب % وأصغرىا بحي بالد الرومية  50.00ب 
 بحواليؼ األمنية وذلؾ بنسبة قدرت و رتبة الثانية فكانت لفئة الظر مأما ال ،( 26.76-44.59%)

ستعمار بسبب تطبيؽ سياسة األرض واليروب مف اال الريفي يتوافؽ مع النزوح % وىذا 18.40
المحروقة وذلؾ قبؿ االستقالؿ والبحث عف عنصر األمف خالؿ العشرية السوداء التي مرت بيا 

       حيث أكبر نسبة عادت لحي األمير عبد القادر ،الجزائر عامة والمدينة وقطاع القنطرة خاصة
ثـ تأتي فئة العمؿ  ،( %28.87-0باقي األحياء فتراوحت نسبيا ما بيف )أما  ،% 29.91ب 
% أما  09.00ب  الظروؼ االجتماعية% لتمييا نسبة  15.85ب بنسبة قدرت  تعميـ األطفاؿو 

% وكذا فئة نياية مدة اإليجار  07.05ب المرافؽ  مختمؼ المراتب األخيرة فكانت لفئة القرب مف
  .% 06.06 بنسبة تقدر ب األسباب األخرىوفئة %  6.65 حواليب
 السكنية عبر األحياء القنطرة(: دوافع اليجرة بالقطاع الحضري 86جدوؿ رقـ )ال
 دوافع اليجرة  
 
 

 األحياء

 ظروؼ أمنيةال
المسكف حجـ 

 القديـ
تعميـ العمؿ و 

 األطفاؿ
نياية مدة 
 اإليجار

القرب مف 
 المرافؽ

ظروؼ 
 اجتماعية

 أسباب أخرى

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 08.11 06 04.05 03 06.76 05 20.27 15 10.81 08 44.59 33 05.41 04 باب القنطرة

 03.42 04 - - 11.11 13 03.42 04 11.11 13 41.03 48 29.91 35 القادراألمير.ع. 

 02.82 04 17.61 25 09.15 13 - - 14.79 21 26.76 38 28.87 41 بالد الرومية

 31.58 06 52.63 10 - - - - - - - - 15.79 03 فج الريح

 - - - - 04.54 05 10.00 11 25.45 28 50.00 55 10.00 11 بوشامة

 22.45 11 16.33 08 - - 08.16 04 22.45 11 30.61 15 - - محمد لوصيؼ

 06.06 31 09.00 46 07.05 36 06.65 34 15.85 81 36.99 189 18.40 94 المجموع

 ـ. 2014عائمة( في أفريؿ  511اإلستمارة ) بواسطةلمصدر: تحقيؽ ميداني ا
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بيف القطاعيف الحضرييف الزيادية  المسجمة ونستخمص مف كؿ ىذا أنو بالرغـ مف التباينات
والقنطرة في النسب المحددة لدوافع وأسباب توافد السكاف نحوىما إال أف اليجرة تعتبر أحد المميزات 
الديموغرافية التي يتميز بيا مجاؿ الدراسة قبؿ وبعد االستقالؿ نتيجة تداخؿ عوامؿ مختمفة بعضيا 

األطفاؿ وأخرى تعمقت باالستعمار وكؿ  لتعميـكثر ارتبط بحجـ المسكف والبحث عف العمؿ وفرص أ
 وسائؿ اإلعالـ واإلتصاؿ خاصة.ىذا في ظؿ انتشار الوعي الثقافي الحضري بسبب تنوع 

 مستوى اقتصادي متوسط ومتقارب بين القطاعين  مسكان:لالتركيبة المينية واالجتماعية -2

القطاعيف الحضرييف الزيادية  إف اليدؼ مف دراسة التركيبة المينية واالجتماعية لسكاف
 والقنطرة ىو تشخيص الوضعية االقتصادية التي يعيش فييا سكاف مجاؿ الدراسة حتى تسمح لنا

وعمى المجاؿ  بالمشاكؿ االجتماعية وعالقتيابتحميؿ العديد مف اآلثار المتعمقة بالتنظيـ المجالي 
تـ استخراج ثالث فئات رئيسة ( بالممحؽ 88( و)87خاصة ومف خالؿ الجدوليف رقـ )الحضري 

 وقد كانت النتائج كاألتي:

           سيطرة فئة المشتغميف عمى سكاف القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة وذلؾ بنسبة قدرت 
% بقطاع القنطرة بمعنى أخر أف أكثر مف نصؼ سكاف  62.74% بقطاع الزيادية و 63.03ب 

%  32.96ب أما ثاني نسبة فيي لفئة البطاليف وذلؾ  ،القطاعيف يمارسوف نشاط اقتصادي معيف
%  04.01ب % بقطاع القنطرة أما النسبة األخيرة فكانت لفئة المتقاعديف  31.48بقطاع الزيادية و

 .(36) ويؤكد ذلؾ الشكؿ األتي رقـ .% لقطاع القنطرة 05.78بالنسبة لقطاع الزيادية و

الدراسة تغمب عميو فئة المشتغميف ىذا جيد لكف بوضوح أف مجاؿ لنا وعميو فالمعطيات تبيف 
نسبة البطالة والتي ىي نسبة معتبرة تعتبر مف أىـ المشاكؿ االجتماعية واالقتصادية المطروحة 

حيث تقضي ىذه الفئة معظـ أوقات فراغيا باألحياء السكنية أو داخؿ المساكف  ،بمجاؿ الدراسة
اآلفات االجتماعية والمخدرات والمساس بأمالؾ الغير  فيكوف األثر السمبي ظاىر السيما في انتشار

سواء المادية أو المعنوية، إذف فالمستوى الثقافي والتعميمي كاف مقبوال والذي يساعد عمى تقبؿ كؿ 
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لكف المستوى االقتصادي لـ يكف كذلؾ حيث  ،حمالت التوعية والتحسيس بأىمية التنظيـ المجالي
  مؿ الثقافي فكانت النتيجة عكسية.طغى العامؿ االقتصادي عمى العا

 

V-الحضريين الزيادية والقنطرة الموقع اليام لمقطاعين: 

يعد الموقع مف العوامؿ الجغرافية الثابتة مف حيث محدودية مساحتو المالئمة لمعمراف وعميو 
بأىـ القطاعات الحضرية  يمامف مركز المدينة واتصالالقطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة فقرب 
عمى تفعيؿ حركية النمو الحضري بقطاع الزيادية وجعميا في سيرورة ذلؾ لممدينة ساعد  المكونة

 قطاع القنطرة. لدائمة بالمقابؿ تشبع المجاؿ الحضري 

VI- عدم االھتمامعامم تأثير: 

قطاعيف الحضرييف لمإف بموغ جميع األىداؼ المستقبمية لمتنظيـ المجالي لممجاؿ الحضري 
الزيادية والقنطرة يتوقؼ أساسا عمى التحكـ في النمو السكاني المتزايد وعمى البدائؿ والخيارات 

وبالطبع فإف إعادة تنظيـ مجاؿ  ،العممية والعممية المتطورة والمالئمة التي يجب تقديميا لمسكاف
اني مف إشكاليات مختمفة حضري كالمجاؿ الحضري المدروس أصبح أمرا في غاية التعقيد حيث يع
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توزيع نسب الفئات المينية واالجتماعية عبر (: 36)الشكؿ رقـ 
 القطاعيف الحضرييف الزيادية والقنطرة

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية
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موروثة عف العيد االحتالؿ بقطاع القنطرة وجديدة ارتبطت بالنمو الحضري بقطاع الزيادية خالؿ 
مرحمة االستقالؿ وىي إشكاليات تتزايد لألسؼ مع النمو الحضري السريع لمدينة قسنطينة وزحؼ 

ؼ في التوازف وتكاليؼ مالية العمراف بصفة مستمرة في كؿ االتجاىات تقريبا حيث نتج عنيا اختال
إذ أصبحت  ،باىضة وانعكاسات سمبية عمى المستوى السكاني تجاوزت الحدود التي يمكف قبوليا

وبأبعاد اجتماعية  إقميميةتعيؽ تنميتيا مع العمـ أف لبعض ىذه السمبيات خاصية محمية وأخرى 
طط التوجييي لمتييئة والتعمير في تنفيذ ما جاء في المخ بالتياون والالمباالةواقتصادية وكذلؾ 

(P.D.A.U )(ومخطط شغؿ األرضP.O.S أو ) واالقتصار عمى سياسة المعالجة الظرفية مما
التي تـ دراستيا وتحميميا عبر مجاؿ القطاعيف  االنعكاساتكاف ليا األثر السمبي في تفاقـ ىذه 

 الحضرييف الزيادية والقنطرة. 

VII- ؼ أف العامؿ الطبيعي مف أىـ العوامؿ التي ليا تأثير و المعر مف  الطبيعي:تأثير العامل
كبير ومباشر عمى النمو الحضري وذلؾ في تنظيـ المجاؿ الحضري فيو يساعد عمى تفسير 

 :وىي مركباتوالوضع القائـ لو وىذا مف خالؿ تحميؿ وتفسير أىـ 

  :(1)اإلنحدرات-1

في التوجو  اكبير  االتعمير ويمعب دور يكتسي عامؿ االنحدار أىمية بالغة في تحديد أماكف 
فئات مف األراضي  ثالثةنميز  حيثوكذا مد مختمؼ الشبكات التقنية  ،المستقبمي لمنمو الحضري

 وذلؾ حسب درجة انحدارىا وىي كاألتي: الحضرييف الزيادية والقنطرة  القطاعيف عبر مجاؿ

 ( %:   فئة االنحدار الضعيفة 6-3األراضي التي يتراوح انحدارىا بين )الفئة األولى: -أ

قطاع الأما ب ،يةالزياد لقطاع الغربيةتنتشر في الجية حيث وىي المناطؽ الصالحة لمتعمير 
كما  ،في وسط القطاع ءفنجدىا تنتشر في شكؿ بقع تظير في الجية الشرقية لمقطاع وجز الثاني 

 مف المنطقة الشمالية والجنوبية الغربية لمقطاع. ءتشمؿ جز 
                                                           

 .126 -125ص  ،مصدر سابؽ ،دباش ربيعة(: 1)
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 فئة االنحدار المتوسطة    ( %:12-6األراضي التي يتراوح انحدارىا بين )الفئة الثانية: -ب

بينما بقطاع القنطرة الزيادية قطاع لوىي الفئة النموذجية لمتعمير تنتشر في الجنوب الشرقي 
  فنجدىا تنتشر بالجية الشمالية الغربية لمقطاع .

 نحدار القوية اال فئة  ( %:  25-12دارىا بين )الثالثة: األراضي التي يتراوح انحالفئة -ج

        تنتشر في شكؿ بقع  في الشماؿ الغربي حيث تعمير الصعبة  أراضي ىذه الفئة تعتبر 
 االقنطرة فيذه الفئة تحتؿ جزء طاعقأما عمى مستوى  ،الزيادية لقطاعمف الجنوب الشرقي  اوجزء
 .الغربية منو وكذا الجية الشمالية الغربيةشمؿ الجية ت ثمف مساحة القطاع حي اكبير 

انحدارات قوية تتركز في الجزء الشمالي الغربي لمقطاع الحضري الزيادية يقابميا نجد  وعميو
 ،انبساط في جزئو الشرقي حيث تتواجد الحضيرة السكنية ومختمؼ المرافؽ الخدمية العامة والوظيفية

وانحدارات قوية نسبيا تتركز في الجزء الشرقي لمقطاع الحضري القنطرة تقابميا انحدارات قوية جدا 
 تنعدـ المرافؽ بو. حيثبالجزء الغربي 
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 خالصة:ال
معالجة عناصر ىذا الفصل تم التوصل إلى أن مجال القطاعين و من خالل تحميل وتفسير 

 يمي: عدة مشاكل ونقائص نوردىا فيماالحضريين الزيادية والقنطرة يعاني من 

عدم احترام أروقة األمان في عممية التوسع و الحضري االستيالك غير العقالني لمعقار 
ى لتكدس السكان وتركزىم عمى مستوى داستنفاذ االحتياطات العقارية الصالحة لمتعمير ىذا ما أو 

عدم مع  أماكن لعب األطفال حساب الذي كان عمى عفوية استغالل المجالزائد  ،بعض األحياء
التالقي المجالي و  ،تغطية بعض األحياء بالشبكات التقنية وضعف تالسيارالركن  وجود باحات

 المساكنعمى رات يإدخال عدة تغي معالمخطط  ربين النسيج الحضري المخطط والعشوائي غي
 مكونات البنية الحضرية. عدم تناسق  وكذا لممساكنمضاربة بأسعار البيع والكراء باإلضافة لم

 تعددب ذلك فكان ،القائمة المرافق عمى خدامات مختمفضغطا كما شكل النمو الحضري 
كتظاظ عمى اإل كذا و  ،المختمفة احتياجاتيمإقتناء من أجل لمسكان  اليومية تالتنقالاتجاىات 
كل ىذا في و  ،بالتفاوت في التغطية الطبية بين القطاعين ةيوكذا الصح المرافق التعميميةمستوى 

  .صعوبة تنظيم حركة المرورحضري الجماعي و الرداءة خدمات النقل ظل 

عمى المحيط الطبيعي والبيئي معا بتمويثيما بمخالفات لنمو الحضري اأثر بينما كان 
طبيعي باعتباره كنسق المحيط في الما نتج عنيا بيئة غير صحية سائمة الو صمبة النفايات ال

  .النقص الكبير في المساحات الخضراءزائد  إيكولوجي أصبح غير قادر عمى تحمل ىذه الوضعية
التي تربط االجتماعية تقيقر في العالقات االجتماعية ب أثار النمو الحضري تجمتكما 

تحاد السكان من أجل المساىمة في مناقشة المشاكل  اىتمام بين السكان وعدم التي تيم وا 
 انعدامو  ،إلى جانب بروز بصمات الطابع الريفي والعادات البدوية المزعجة السكنية أحيائيم
 الراىن  التنظيم المجالي وعميو فإن ىذا ،معتبرة القطاعين عمى نسبة إجرام اشتمالوذلك ب األمن

عوامل أخرى لكن ل باإلضافة البشريالعامل  تحكمو عدة عوامل في مقدمتياعبر مجال الدراسة 
 .باإلضافة لعدم االىتمامو بدرجات متفاوتة ىي: تاريخية، ثقافية، اقتصادية، اجتماعية، طبيعية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثالث الفصل  

النمو الحضري واألفاق المستقبمية لمتنظيم المجالي 
 الحضري

 

 تمهيد-
 المستقبل العددي لمسكان عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة-أوال

 تقدير احتياجات السكان الحالية والمستقبمية من السكن عبر القطاعين -ثانيا

  عبر القطاعين تقدير االحتياجات الحالية والمستقبمية من المرافق الخدمية العامة والوظيفية -ثالثا

  التدخل عمى مستوى الشبكات التقنية والمنشآت الحضرية -ارابع

 التدخل عمى المستوى االجتماعي لمسكان  والبيئي عبر القطاعين -خامسا

 الدراسة بين الخيارات والحتمياتآليات النمو الحضري المستقبمي لمجال  -سادسا

عبر القطاعين مدى مساهمة أدوات التهيئة والتعمير في معالجة وتنظيم المجال الحضري-بعاسا  

خالصةال-  

 

 



 الحضري المجالي لمتنظيم المستقبمية واألفاق الحضري النمو ........................الثالثالفصل 
 

235 
 

 تمييد:

لمواقع القائم لممجال الحضري المدروس، استطعنا إبراز مختمف النقائص  تحميمناخالل من 
من  عامة لممعموماتخمفية  تكوين عميو، لنتوصل في األخير إلى السمبية ومعرفة مدى انعكاساتيا

وعمى أساساىا سنقوم بالتدخل عمى  ،مكونات المجال الحضري حول مختمفحيث الكم والنوع 
من  بضبط جممة الدراسة فعالية، كما سمحت لنا وليصبح ذالمجال لتنظيمو وتحسين ىيكمتو 

فق ىذا و و  ،االختيارات العممية والعممية المقترحة عمى كافة المستويات ومكونات المجال الحضري
رؤى وتطمعات لما سيكون عميو المجال بعد التدخل حاضرا ومستقبال منطمقيا الواقع وأساسيا التقيد 

عمى جداول االحتياجات الحالية والمستقبمية من سكن في ذلك بمبادئ التييئة والتعمير معتمدين 
انطالقا ستقبمي ومن تم إيجاد مناطق النمو الحضري الم ،ومختمف المرافق الخدمية العامة والوظيفية

  ب:حيث نبدأ  لذلك من التقديرات المساحية الالزمة

 الحضريين الزيادية والقنطرة: المستقبل العددي لمسكان عبر القطاعين -أوال

القطاعين لما كان المستقبل مبدئيا غير أكيد فإن وجيات النظر تختمف حول نمو سكان 
باعتبارىم  سنة القادمة 20وأ سنوات 10 أو المواليةسنوات  05خالل  الحضريين الزيادية والقنطرة

التغيير في ىذا يعرف حيث تنمو المدن نتيجة زيادة عدد السكان عميو ، و اليدف الرئيسي لمتييئة
تكتسي دراسة الحركة الطبيعية  وعميو حجم السكان سواء بالزيادة أو النقصان بالحركة السكانية

المتوقع خالل  ىاما لمعرفة وتيرة النمو السكاني السنوي لمسكان أىمية كبيرة حيث تعتبر مؤشرا
من سكن التي تبنى عمى أساسو عممية تقدير االحتياجات الحالية والمستقبمية و  سنوات التقدير

حيث  ،الحضريين الزيادية والقنطرة القطاعينمجال عبر ومختمف المرافق الخدمية العامة والوظيفية 
  ىامين ىما:يخضع لعاممين في عدد السكان  المسجلالتراجع  أو المستمر التزايد أن

  .المواليد والوفيات أيلمسكان  العادية متمثال في الزيادة الطبيعية الطبيعي: العامل

 .حركة السكان غير الطبيعيةالناتج عن و  صافي اليجرة متمثال في الطبيعي:العامل غير 



 الحضري المجالي لمتنظيم المستقبمية واألفاق الحضري النمو ........................الثالثالفصل 
 

236 
 

عممية النمو عمى الدور الحقيقي الذي يمثمو كل من العاممين السابقين في  ولموقوف 
واستقرائيا وفق طرق  المعطياتسنقوم بمعالجة  ،فيياا مالقطاعين ونصيب كل مني عبر السكاني

 .عبر القطاعين يا ترى ؟المستقبمي  الحضريفي النمو فما ىو العامل األكثر تأثيرا  .عممية وعممية

I-  الطبيعيالعامل : 

ديد األجيال جالركيزة األساسية لت ألنو ،من أىم العوامل المؤثرة في النمو السكاني ويعتبر
ة وعميو استوجب دراس ،(1)القادمة وذلك بتعويض الوفيات التي يتعرض ليا المجتمع بمواليد جدد

  المواليد والوفيات :عناصره المتمثمة في

 المواليد: -1
خارج أو  الحضريين الزيادية والقنطرة مقطاعينالسكنية لحياء األعبر ولدوا  األفراد الذينىم و 

 (2)فترة الوالدة خالل بالقطاعينوالدي المولود دائمي اإلقامة  اشرط أن يكونوىذا ب مجال الدراسة

 في المقارنة والتحميل. (3)الخامعمى معدل المواليد  ا الجانبوعميو سنعتمد في ىذ

  ( بالممحق والمتعمقين بتطور عدد المواليد والوفيات 90( و)89خالل الجدولين رقم ) ومن
 رقمالشكمين اآلتيين في  ىذه العناصر الثالثة مبينة ،م (2014-2008) لمفترةوالزيادة الطبيعية 

 بوجود مرحمتين تميز قد  كل قطاعفي المواليد عدد تطور أن منحنى لنا ( حيث يتضح 38( و)37)
                                                           

شكالية تنظيم المجال، مذكرة تخرج ميندس دولة، 1) جامعة منتوري (: خميل عبد اهلل مطاوع، مدينة العممة السكان والعمران وا 
 .70م، ص 1994الجغرافيا والتييئة العمرانية، سنة  ،مكتبة كمية عموم األرض -1-قسنطينة

مكتبة كمية عموم  -1- جامعة منتوري قسنطينة، ماجستير مذكرة ،مدينة قسنطينة في جغرافية العمران ،محمد اليادي لعروق (:2)
 .23ص ،م 1979سنة الجغرافيا والتييئة العمرانية  ،األرض

  1000× ليد = )عدد المواليد خالل سنة معينة / عدد السكان خالل نفس السنة( (: معدل الموا3)

 ‰ 10.72=  1000×  46636/ 500 =  م 2008ومنو: معدل المواليد لقطاع الزيادية في سنة 

لجزائر تنتمي وا 40ومرتفعا إذا كان يفوق  40 -20بين ما ومتوسطا إذا تراوح  20يعتبر معدل المواليد منخفضا إذا كان أقل من و 
 .138ص ، . من كتاب بشير مقيبس: مدينة وىران في جغرافية العمران50ضمن فئة 



 الحضري المجالي لمتنظيم المستقبمية واألفاق الحضري النمو ........................الثالثالفصل 
 

237 
 

 كاألتي:ىي و  م (2014-2008الفترة ) خالل ماتطورى أساسيتين مسجمة خالل مسيرة

 "ارتفاع سريع في عدد المواليد عبر القطاعين"  األولى:المرحمة -أ
 ،المواليد عدد( م بالتطور في 2012-2008) خالل الفترةتميز القطاع الحضري الزيادية 

     ‰ 10.72 بقدر أي بمعدل مواليد  ،امولود 500 حواليبم  2008سنة  في ىمحيث قدر عدد
عميو فقد بمغت و ‰  17.23بمعدل مواليد بمغ نحووىذا مولود  854م إلى  2012سنة في ليقفز ،

 .مولود 354ب  لممواليد مطمقةال قيمة الزيادة
 تزايدا مستمرا( م ىو األخر 2013-2008) خالل الفترةبينما شيد القطاع الحضري القنطرة 

 ،‰ 8.34أي ما يعادل  ،امولود 257ب م حيث سجل  2008في عدد المواليد بداية من سنة 
‰  21.46مولود أي بمعدل بمغ  428ب م  2013سنة  فيبينما سجل ىذا المعدل أعمى قيمة لو 

 .مولود 171 ب مواليدلم قيمة الزيادة المطمقة بمغت وعميو فقد،

 "عدد المواليد عبر القطاعينتراجع نسبي في " المرحمة الثانية: -ب
( م تراجعا في عدد المواليد 2014-2013) خالل الفترة الحضري الزيادية سجل القطاع

وىذا بمعدل مواليد  ،م 2014سنة خالل  امولود 793م إلى  2013سنة في مولود  832 وذلك من
  .امولود 39 بالتراجع في عدد المواليد  حيث بمغت قيمة ،عمى التوالي( ‰ 15.52-16.54بمغ )

م  2014سنة  في دحيث بمغ عدد الموالينفس الشئ بالنسبة لمقطاع الحضري القنطرة 
 خالل سنة  امولود 428وىذا بعد ما كان ‰  15.24ب أي بمعدل قدر  ،امولود 291 بحوالي
 ،مولود ناقص 137 حواليبوعميو قدر فارق التراجع  ‰ 21.46 بأي بمعدل قدر  ،م 2013

 :راجع إلىالقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة عبر ولعل التفسير المنطقي ليذا التراجع الممحوظ 

حيث  ،فج الريح بالحي السكنيألكواخ القصديرية القاطنين لسكان الالسبب األول ىو ترحيل 
عدد  تراجعوالذي ساىم بنسبة كبيرة في  ،م 2013نسمة خالل سنة  6014حوالي ببمغ عددىم 

زيادة درجة وعي المجتمع وسياسة تنظيم متعمق بأما السبب الثاني فيو  ،بقطاع القنطرةلمواليد ا
 تحسين ظروف معيشة السكان حاضرا ومستقبال.شأنيا  التي منو  اإلرادية النسل
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 استقرار نسبي في عدد الوفيات   الوفيات:-2

وكذا من أىم العوامل المؤثرة دراسة الوفيات ليا أىمية بالغة في التحميل الديمغرافي تعتبر 
لكونيا تعكس وبصدق واقع الظروف الصحية ومستوياتيا السائدة في  المستقبمي في النمو السكاني

حيث الفارق بين المواليد والوفيات  ،سكانيرصد آليات النمو ال ستيتم فيكما أنيا  ،أي منطقة ما
 .(1)العامل الرئيسي في ىذا النموىو 

الشكمين رقم  ومن خالل( بالممحق 90( و)89الواردة في الجدولين رقم )واستنادا لممعطيات 
ىو  تميزقد ( م 2014-2008أن منحنى تطور عدد الوفيات خالل الفترة ) نالحظ (38( و)37)

كان ذلك داخل  سواءاوىذا تبعا لمتفاوت الطفيف الموجود في عدد الوفيات  االستقرار بعدماألخر 
 استنتاج الحقائق التالية:وعميو يمكن والقنطرة  ةكل قطاع أو ما بين القطاعين الحضريين الزيادي

الحضريين الزيادية  القطاعين موازية عبرالمواليد بصورة  منحنىالوفيات ل منحنىمالزمة 
عدد  تراوح فقد أما بالنسبة لكل قطاع الوفياتعدد  في واضح ستمراريشير الحيث  ،والقنطرة
( حالة وفاة وىذا بفارق 194-124) ( م نحو2014-2008خالل الفترة )بقطاع الزيادية الوافيات 

  .((2(3.86-2.62) ما بينمعدل الوفيات  سجلبينما  ،حالة وفاة 70 بيقدر 

 ما بين ( م2014-2008عدد الوفيات خالل الفترة ) قطاع القنطرة فتراوحبالنسبة لأما 
 ما بينمعدل الوفيات فتراوح بالنسبة لأما  ،حالة وفاة 34ب أي بفارق قدر  ،حالة وفاة( 71-105)
بسياسة الدولة  كل ىذاويمكن تفسير  ،وىذا إذا ما استثنينا بعض التذبذبات( ‰ 2.30-5.27)

الصحية القائمة وتجييزىا بمختمف  المرافقتدعيم بوذلك  الصحيةالتي أولت أىمية بالغة لمرعاية 
توزيع لعدد  كل ىذا رافقوو  ،يدانالتجييزات الطبية وتكوين طاقات بشرية طبية كفء في ىذا الم

                                                           

 .125: محمد اليادي لعروق، مصدر سابق، ص (1)

 : كالتالي: تم حساب معدل الوفيات  (2)

 1000× معدل الوفيات = )عدد الوفيات خالل سنة معينة/ عدد السكان خالل سنة معينة( 

 ‰ 2.30=  1000×  30806/ 71= م 2008: معدل الوفيات لقطاع القنطرة خالل سنة ومنو
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ن  .م بالمدينة عامة 2007من مرافق المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية بداية من سنة كبير  وا 
ا ساىم في تقمص نسبة األمراض الزيادية ال يتوفر عمى أي منيا كل ىذ الحضري قطاعالكان 

لمسكان وتخمي فئة النساء عمى  واالقتصادية االجتماعيةتحسن األوضاع  واألوبئة وما صاحبيا من
 .الوالدة في المنازل كما كانت سائدة في الفترات الماضية

 الطبيعية:الزيادة  -3

تعتبر الزيادة الطبيعية مؤشرا حيويا وحقيقيا في تحديد المستوى االقتصادي لممجتمعات 
كما تعد من أىم العوامل  ،لوفياتواالمواليد وترتبط الزيادة الطبيعية بارتفاع أو انخفاض معدالت 
 لسكان( نجد أن الزيادة الطبيعية 38( و)37المساىمة في النمو السكاني ومن خالل الشكمين رقم )

 بما يمي: قد اتسمت القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة

سنة  فيسجمت  لمزيادة الطبيعية قيمة عمىأ نجدالزيادية  الحضري قطاعالفعمى مستوى 
وىذا ما يقابمو معدل مواليد ‰  13.72 بيقدر أي بمعدل  ،نسمة 680 بحواليم وذلك  2012

نسمة  370بحوالي  م 2008 أدناىا سجمت خالل سنةبينما  ،مرتفع ومعدل وفيات منخفض نوعا ما
 .بالقطاع موجود وىذا ما يعكس تأثره بأصغر معدل مواليد‰  7.93 بمغ نحوأي بمعدل 

م وىي  2013سنة  فيليا قيمة  عمىالقنطرة فقد سجمت أ الحضري قطاعبالنسبة لمأما 
طبعا يقابمو أكبر عدد لممواليد وأكبر  وىذا‰  16.20 نحو أي بمعدل بمغ ،نسمة 323 بحوالي
سنة في قيمة لمزيادة الطبيعية  ىأدن سجمت بينما ،خالل الفترة المدروسة‰  5.27ب وفيات لممعدل 
 ‰.  6.04و بمغ نح زيادة طبيعية نسمة وبمعدل 186 بحواليم  2008

عبر القطاعين  الزيادة السكانية في واضح شكل تساىم الطبيعية الزيادة أن نستنتج سبق مما
لكن سياسة الترحيل في إطار القضاء عمى السكن اليش بالقطاع  الحضريين الزيادية والقنطرة،

وجود لم يمغي كل ىذا و الحضري القنطرة لعبت دورا ىاما في تخفيض عدد المواليد بصورة ممحوظة 
ة تقدير السكان لذا فعممي ،زيادة طبيعية سنوية عادية مثمو مثل سائر القطاعات الحضرية األخرى
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فييا سيتم م  2035سنة  والبعيد م 2025والمتوسط سنة  م 2020سنة  لقريبوخالل المدى ا نياآ
 .بعين االعتبارىذه النقطة  ذأخ
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تطور عدد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية لمفترة (: 37)رقم  الشكل
 م بالقطاع الحضري الزيادية( 2008-2014)

 (نسمة)الزيادة الطبيعية  (نسمة)عدد الوفيات  (نسمة)عدد المواليد 
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تطور عدد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية لمفترة (: 38)الشكل رقم 
 م بالقطاع الحضري القنطرة( 2008-2014)
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II -القطاعين:عبر  (صافي اليجرة) العامل غير الطبيعي 

التغير  اتجاهفي تغير سكان المدن والتي بدورىا تؤثر في  أىمية كبيرةصافي اليجرة لإن 
، السكان عددبما تحدثو من آثار في اليرم السكاني و  ،األمني واالستقرار واالجتماعي االقتصادي

عبر القطاعين الحضريين الزيادية  وصافي اليجرة الطبيعية من الضروري معرفة الزيادة بات ليذا
 م (1998-1987) لمفترة والمتتالية والقنطرة وقد تم ذلك خالل فترة التعدادات العامة لمسكان والسكن

  :(91رقم )األتي وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول  م (2008-1998) وكذا الفترة

   عبر القطاعين (3)ونسبتيا (2)السكانية وصافي اليجرة (1)نصيب الزيادة الطبيعية(: 91الجدول رقم )

 القطاع
 تعداد
 م1987

 تعداد
  م1998

 تعداد
 م2008

 (2008-1998الفترة ) (1998-1987الفترة )

الزيادة 
 (a)ةالطبيعي

صافي 
 (m) اليجرة

نسبة صافي 
 اليجرة )%(

الزيادة 
 (aالطبيعية)

   صافي 
 (m) اليجرة

نسبة صافي 
 اليجرة )%(

 0.23 91 6596 01.21 345 11206 46636 39949 28398 الزيادية

 0.17 79 16761- 0.02 10  7473- 30806 47488 54951 القنطرة

 .م 2014في ديسمبر  ،(ONSتعدادات السكان والسكن )المصدر: إنجاز الطالب باالعتماد عمى   
                                                           

 حيث:                                    a = p1'- p 0( =aحساب الزيادة الطبيعية كالتالي:  الزيادة الطبيعية ): تم (1)
p1'= P0 (1+R)

N
                        

P0  السابق=  عدد سكان التعداد، R  معدل النمو =، N  عدد السنوات الفاصمة بين التعداد السابق والالحق = 
 = عدد سكان التعداد الالحق P1 حيث ،'m = p1 - p1( كالتالي= m(: تم حساب صافي اليجرة )2)
 P0  ×100الزيادة الطبيعة/  -التغيرات الديمغرافية (: تم حساب نسبة صافي اليجرة كالتالي = 3)

  a = p98 ' - p 87   = (1998-1987لقطاع الزيادية خالل الفترة ) (aالزيادة الطبيعية )كمثال:        
P98   =28398 نسمة  

 R   = 3.07℅  
P98' = 28398  (1+ 0.0307)11 = 39604           

a = 39604 -28398= 11206                   

m = P98 - P98'= 39949-39604  = 345    

   ℅ 1.21=  100× 28398/  345ومنو: نسبة صافي اليجرة =        
 .37ص ،مصدر سابقصالحي عبد الحفيظ،  ڨحيڨحالطالب ، )غير منشورة( مذكرة ماجستير ،إشراف األستاذ غانم عبد الغنيأنظر: 
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  تفاوت كبير بين القطاعين   الطبيعية:الزيادة  -1
 كاألتي:وىي القطاعين بنسبة كبيرة في الزيادة السكانية عبر  الطبيعيةالزيادة  تساىم

  م:( 1998-1987الفترة األولى )-أ

قطاع بأما  ،نسمة 11206 بخالل ىذه الفترة بمغت قيمة الزيادة الطبيعية بقطاع الزيادية  
القطاع أن حيث نجد  ،حولتحدث أنو نسمة  7473- بقيمة الزيادة المسجمة أظيرت القنطرة فقد 

 نسبي ارتياب( م وىذا غير صحيح كون ىناك 1998-1987) بدأ في اليجرة الطاردة منذ الفترة
     األوليا سابقا في الفصل إليكما أشرنا  خالل ىذه الفترة  في معطيات الديوان الوطني لإلحصاء

عدم االستقرار من وما صاحبيا  إلى الفترة الحرجة التي مرت بيا البالدىذا يمكن إرجاع و ،
االجتماعي وما ليا من انعكاسات سمبية عمى حياة السكان خاصة و االقتصادي و السياسي واألمني 

 خاصة. القطاعينمجال عامة و  مدينة قسنطينةفي األرياف مما فتح الباب أمام نزوح ريفي نحو 

 : ( م2008-1998) الثانية الفترة-ب

 قد بمغت قطاع الزياديةفي ( م فنجد قيمة الزيادة الطبيعة 2008-1998أما خالل الفترة ) 
    نسمة 16761-بحواليقد سجمت كذلك بالقيمة السالبة نسمة، أما بقطاع القنطرة ف 6596نحو 

ن ، وىذا  ،لمسكان اطارد يشكل مجاالأصبح  قطاع القنطرةعمى أن يدل عمى شئ فإنما ىذا ل دوا 
 )ترحيل جماعي( ترحيل سكان األكواخ القصديريةعديدة من خالل  تتغييرا شيد وراجع لكون
تخفيض اختالل و والذي ساىم بنسبة كبيرة في  لمناطق السكن القصديري السابق ذكرىا القاطنين

كفرق بين  القطاع الحضري القنطرةوالتي من المفترض أن يظير بيا  ،لمسكان قيمة الزيادة الطبيعية
 القطاع الحضري الزيادية.ما ىو موجود بعادية مثل بصورة لمفترتين أول تعداد وأخر تعداد 

 ينالقطاعىجرة وافدة عبر   صافي اليجرة:-2

من صافي اليجرة فقد تميز الحضريين الزيادية والقنطرة أما فيما يخص نصيب القطاعين  
( نسمة وبنسبة بمغت 345،91ب )السابقتين خالل الفترتين   مجال الدراسة بيجرة وافدة حيث قدرت
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 صافي اليجرة     قطاع القنطرة حيث قدربالنسبة لكذلك الحال  ،عمى الترتيب ( 01.21،0.23%)
 .عمى التوالي %( 0.02،0.17) نحو ( نسمة وبنسبة بمغت10،79) بحوالي

الطبيعية التي شيدىا مجال الدراسة جاءت ويمكن القول أن اليجرة الوافدة لمسكان مع الزيادة 
دا اعدأخاصة  مجال الدراسةاستقبل  حيثأي ما بعد االستقالل  ،كنتيجة منطقية لمفترة التي سبقتيا

األمني الذي يعد العامل الحاسم في  الوضعفي ظل تدىور  من السكان النازحين من األرياف ةكبير 
الفائض السكاني الناتج عن تشبع مركز المدينة تحت تأثير  باإلضافة إلى حركة السكان،و  ىجرة

وعميو نالحظ أن نمو السكان يعتمد عمى عاممين ال يقل كل واحد منيما  ،النمو الحضري السريع ليا
 وصافي اليجرة.الناتجة عن المواليد عن األخر أىمية وىما الزيادة الطبيعية 

ىناك عوامل أخرى تتعمق بثبات الخصوبة المتعمقة بارتفاع  العاممين السابقينجانب  ىإل
وتداخل عدة عوامل في مقدمتيا انتشار الثقافة عن طرق  ،وانخفاض مستوى المعيشة وتطور التعميم

 المكتوبة.و السمعية البصرية اإلعالم الوسائل 

 :ىامة نتيجة

 من المناطق الوافدة واليجرة الطبيعية بالزيادة أساسا ترتبط والتي السكانية الزيادة تعتبر
اإلخالل بالتنظيم المجالي العام عبر  محفزاتأىم الذكر من  السابقة العوامل إلى جانب ،المجاورة

 .القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة

 قطاع القنطرةوالتي أظيرت أن  األولالنتائج المتوصل ليا سابقا في الفصل بناءا عمى و 
القيمة ب بعدما سجمتحيث انتقمت قيمة الزيادة السكانية في عدد السكان شيد تراجعا ممحوظا قد 

نسمة  16682- إلى( م 1998-1987نسمة خالل الفترة ) 7463-السالبة والبالغة نحو
بالقيمة  تسجم نمو سنوية لمسكان توفق معدالوىذا طبعا  ،( م2008-1998) خالل الفترة

يشيد عممية  قطاع القنطرةن إ أخر ىبمعن ،الترتيب ( عمى4326 -،1332-ب )السالبة أيضا 
 بصورة مستمرة ىذا صحيح لكن الزيادة الطبيعية العادية لمسكان تبقى  ة(د)ىجرة طار  طرد لمسكان
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 3القميمة الماضيةالزمنية التي مر بيا القطاع خالل الفترات والظروف قائمة ميما كانت التغيرات 

 لتطورا بحكمسكان القطاع الحضري القنطرة يتزايدون بصورة طبيعية وىذا ف وعميو  
ن كانت  ( م2014-2008عدد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خالل الفترة ) المستمر في وا 

كل ىذا يضاف لوجود نسبة ضئيمة لصافي اليجرة السكانية و  ،لمحكم ىذه األخيرة فترة قصيرة
لسكان القطاع  سنوات التقدير المنظورةخالل  لذا فعممية التقدير المستقبمي ،القطاعالوافدة نحو 

ن كان ىناك تباين جدا وعاديةالحضري القنطرة تبقى طبيعية  بينو وبين القطاع الحضري  اوا 
 السنوي لمسكانكما ىو مبين في فرضيات النمو  ،الزيادية في معدالت النمو السنوية لمسكان
 الحقا3والتي سنتطرق إلييا عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة 

III-  عبر القطاعين السكانيفرضيات النمو: 

الزيادية والقنطرة ىي معرفة  قطاعيمن بين ما تخضع لو التوقعات المنظورة لنمو سكان 
أرقاما  ناالقطاعين وتبنيسكان ونظرا لكل ىذا قمنا بعدة حسابات لواقع  ،احتماالت نمو السكان

وقد تم ىذا التقدير باستخدام ثالث  ،بالمجال المدروستعطينا صورة معقولة لمستقبل عدد السكان 
في األخير االعتماد م ليتولكل فرضية ليا مبرراتيا الخاصة  السنوي لمسكان فرضيات لمعدل النمو

 :ألتيأخذت كاحيث عمى متوسط ىذه الفرضيات كخيار أوسط وأمثل في كل الظروف والمبررات 

 مالحظة: 
السنة المرجعية لتقدير حجم السكان والمساكن ومختمف المرافق الخدمية العامة والوظيفية إن 

القطاعين المتوسط والبعيد عبر و  القريبأي المدى اآلماد الثالثة الفترة الحالية وكذا خالل خالل 
كما تجدر اإلشارة إلى أن عدد المساكن التي تم  ،م 2008الحضريين الزيادية والقنطرة ىي سنة 

        م تقدر  2013إزالتيا من الحي السكني فج الريح وىذا بالقطاع الحضري القنطرة خالل سنة 
سمة ن 6014 نحو عائمة وبعدد سكان بمغ 1438 حواليكانت تقطن بيا وقد مسكن  1495ب 
  م. 2008العام لمسكان والسكن لسنة حسب نتائج التعداد ىذا كان طبعا و 
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 :الضعيفةالفرضية -1

 سكان يساوي معدل النمو الوطنيممعدل النمو السنوي ل   القطاع الحضري الزيادية: -أ
                ( م 2008-1998قدر معدل النمو السنوي لمسكان عمى مستوى ىذا القطاع خالل الفترة )

والذي يخص %  1.60ب % وىو أصغر من المعدل الوطني خالل نفس الفترة والمقدر  1.54ب 
جنوب إلى الكما يختمف من نطاق ألخر من الشمال  ،كل سكان القطر الجزائري )الحضر والريف(

ني وحتى وىي الفترة التي عرفت مبدئيا نوعا من االستقرار السياسي واألمومن الشرق إلى الغرب 
وعميو  ،مع تراجع نسبي لميجرة باتجاه واحد من األرياف نحو المدن بشكل عام االقتصادي لمبالد

 ت التقديروىذا كزيادة سنوية منتظمة خالل سنواالمشار لو سابقا سنعتمد عمى المعدل الوطني 
 ( م.2035-2015و) م (2025-2015)وم  (2020-2015) :كالتاليالمقبمة  الثالثة

 معدل النمو السنوي لمسكان يساوي معدل النمو الوطني    القطاع الحضري القنطرة:-ب
( م 2008-1998بمغ معدل النمو السنوي لمسكان عمى مستوى ىذا القطاع خالل الفترة )

وعميو نتوقع % وىو أصغر بكثير من المعدل الوطني المذكور سابقا  4.26 -ب بالقيمة السالبة 
وهذا  خالل َفس انفتزة % 1.60ب  والمقدر مع المعدل الوطنيساوي تيرتفع ليمعدل النمو السكاني 

ولعل مبررات تبني ىذا المعدل راجع  ،انسابقت انذكزكشيادة سُىيت يُتظًت خالل سُىاث انتقديز 
 نتيجة منطقيةإال  ما ىيفالقيمة السالبة  الحالة الراىنةمع يتوافق ال  المعدل المسجل بالقطاع لكون

 وقاطنيفي إطار القضاء عمى السكن القصديري سابقا فقط وىذا لمسكان  الجماعية الترحيل عمميةل
من لذا كان  ،م 2013م إلى غاية سنة  2003التي انطمقت منذ سنة لمسقوط  مةياآلالبنايات اليشة 

  .بقطاع القنطرة الواقع القائمحقيقة مع يتماشى  ياالفتراض المتبنالبدييي أن يكون 
 :الفرضية القوية-2

 ( م2008-1998)يساوي معدل النمو لمفترة القطاع الحضري الزيادية: معدل النمو السنوي لمسكان -أ
 األخيرة            الفترة ثبات معدل النمو السنوي لمسكان والمسجل خاللوحسب ىذه الفرضية نتوقع 

وىذا نتيجة تأثير عدة  ،التقديرسنوات % كزيادة سنوية منتظمة خالل  1.54ب ( م 1998-2008)
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بالرغم من توفر مجاالت شاغرة وشاسعة بالجية عوامل منيا الزيادة الطبيعية وصافي اليجرة 
  بالقطاع.مستقبال طموحة الشرقية والتي تساعد عمى إقامة برامج سكنية 

 الزياديةلقطاع معدل النمو السنوي لمسكان يقارب معدل النمو  القطاع الحضري القنطرة: -ب
( م 2008-1998خالل الفترة ) الحضري القنطرة يقدر معدل النمو السنوي لمسكان القطاع

فاحتمال وعميو وىذا نتيجة تأثير عدة عوامل منيا الزيادة الطبيعية وصافي اليجرة %  4.26 -ب
 تدخموالتي بحي فج الريح إعادة استغالل المجاالت التي كانت تتوطن بيا السكنات القصديرية 

االحتياطات العقارية لمتعمير مستقبال بإشغاليا بإنجاز أبراج تحمل نمط السكن الجماعي  ضمن
وبالتالي سيحدث العكس لكن ىذا المرة في إطار  ،بكثافة أفقية نمط السكن الفرديأو  عموديةبكثافة 

الفترات  خاللالقطاع  ىاشيدموجات اليجرة التي وليس  ما نصت عميو أدوات التييئة والتعمير
ارتفاع ب وذلكإذن وعمى ضوء ىذا احتمال أن يسجل القطاع معدل نمو بالقيمة الموجبة  ،الماضية
 الحضري قطاعالعمى مستوى المسجل السنوي لمسكان ليقارب معدل النمو معدل النمو في  ممحوظ
كزيادة سنوية منتظمة خالل سنوات  وىذا%  1.41ب  وذلكم  (2008-1998في الفترة ) الزيادية
  .(92رقم )األتي كما ىو موضح في الجدول  .التقدير

 3يساوي متوسط الفرضيتين السابقتين نياالسكمعدل النمو الفرضية المتوسطة: -3
ني االفتراض عمى أساس متوسطات معدالت النمو في االفتراضين نبفي ىذه الفرضية  

               عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرةالسابقين حيث يقدر معدل النمو السكاني في ىذه الحالة 
عتبار االعمييا ونأخذىا بعين سنعتمد وىي الفرضية التي  ،الترتيب عمى ( %1.51-1.57) نحو

المرافق الخدمية العامة والوظيفية سكن ومختمف من  واحتياجاتيم المستقبميةفي تقدير السكان 
 .القطاعين مىعاألنسب واألقرب إلى الواقع لتطبيقيا باعتبارىا 

وبعد دراستنا لمفرضيات الثالث وتحميل كل منيا ارتأينا أن نتبنى لكل فرضية معدل النمو 
      باالعتماد عمى معدالت و في الجدول األتي ليا  مشار ىوكما خاص بيا الالسكاني السنوي 

 (:92) رقماألتي الجدول في  موضح كان عدد السكان قطاعينملالنمو لمفرضية المتوسطة المتوقعة 
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 عبر القطاعين  ( م2035، 2025، 2020) لسنوات(: تقدير عدد السكان 92الجدول رقم )
 تقديرال  
 
 
 
 

 القطاع

 عدد السكان
م     2008ل 
  (نسمة)

 
تقديرات 

عدد السكان 
سنة  لحاليا 

 م 2015

تقديرات عدد السكان عمى المدى 
 م 2020لسنة  القريب

تقديرات عدد السكان عمى المدى 
 م 2025لسنة  المتوسط

تقديرات عدد السكان عمى المدى 
 م 2035 البعيد لسنة

 الفرضيات الفرضيات
 الفرضيات

 الفرضية
 (1)الضعيفة

 الفرضية
 (2)القوية

الفرضية 
 (3)المتوسطة

 الفرضية
 الضعيفة

 الفرضية
 القوية

الفرضية 
 المتوسطة

 الفرضية
 الضعيفة

 الفرضية
 القوية

الفرضية 
 المتوسطة

 70941 70291 71269 60660 60381 60799 56092 55963 56157 51868 46636 الزيادية

 24660 24210 25119 21232 21038 21429 19702 19611 19792 18281 30806 القنطرة

 .م 2015 جانفي ،(ONS) م 2008 لسنة لمسكان والسكنالعامة  التعداداتنجاز الطالب باالعتماد عمى إ المصدر: 
                                                           

 (: تم تقدير عدد السكان باالعتماد عمى المتوالية اليندسية التالية: 1)
P2020 = log q + N log (r +1) 

 م( 2020: سنة القدير )Pحيث:
q( 2015: سنة األساس )م 
Nعدد السنوات الفاصمة : 
rمعدل النمو السنوي لمسكان : 

 :كالتاليتقدير عدد سكان القطاع الحضري الزيادية  كمثال:
P2020 = log 51868 + 5 log (1.60+1) 

= 4.7149 + 5 × 0.0069 
 =0.0345  +4.7149 

 نسمة حسب الفرضية الضعيفة3 56157 ←=  4.7218
 القوية.(: بنفس المعادلة السابقة تم تقدير عدد السكان قطاع الزيادية حسب الفرضية 2)
 P2020 = log 51868 + 5 log (1.54+1): منوو 

= 4.7149 + 5 × 0.0066 
4.7149 + 0.033 = 

 نسمة حسب الفرضية القوية3 55963  ←=   4.7479
 : كالتاليتم حساب معدل النمو السكاني في الفرضية المتوسطة (: 3)

R= (1.60 + 1.54) / 2  
=  1.57 % 

 كالتالي:  وبنفس المعادلة تم تقدير عدد سكان قطاع الزيادية حسب الفرضية المتوسطة
 P2020 = log 51868 + 5 log (1.57 + 1): منوو 

4.7149 + 5 × 0.0068 = 
4.7149 + 0.034 = 

 نسمة حسب الفرضية المتوسطة3 56092 ←=  4.7489
مكتبة كمية عموم  -1-جامعة منتوري قسنطينة ، تحميل مدى التوازن بين السكان والسكن في مدينة بسكرة،)غير منشورة( : األستاذ غانم عبد الغني، مذكرة ماجستيرأنظر

 .157، ص م 1984 الجغرافيا والتييئة العمرانية، ،األرض
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الذي تبنى عميو عممية التقدير فإن عدد السكان ( 92رقم ) السابق وبناءا عمى نتائج الجدول
 :كالتالي سجلي لمجال الدراسةمن سكن ومرافق المستقبمي 

الزيادية  ن الحضريينقطاعيالم( عبر  2015بمغ عدد السكان خالل الفترة الحالية )في سنة 
 عمى الترتيب. ( نسمة(1)18281-51868ب ) القنطرة

 ن الحضريينقطاعيالم( عبر  2020)في سنة  القريبعدد السكان عمى المدى  يقدر
 الترتيب.( نسمة عمى 19702-56092ب ) الزيادية والقنطرة

 ن الحضريينقطاعيالم( عبر  2025)في سنة  المدى المتوسطعدد السكان خالل  يصل
 ( نسمة عمى الترتيب.21232-60660ب )الزيادية والقنطرة 

 ن الحضريينقطاعيالم( عبر  2035)في سنة  المدى البعيدعدد السكان خالل  يسجل
 الترتيب.( نسمة عمى 24660-70941ب ) الزيادية والقنطرة 

 :عبر القطاعينمن السكن تقدير احتياجات السكان الحالية والمستقبمية  -ثانيا

I- م 2015في سنة  االحتياجات السكنية الحالية: 

تبين لنا دراسة توزيع المساكن وتطورىا عبر مجال القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة 
                من الفترة  نتاجستاالوعمية فقد تم  ،وتيرة الزيادةمن حيث  تينومتباين تينمختمفأنيا قد عرفت فترتين 

 الحقائق التالية: م (1987-2008)

 م (2008-1998خالل الفترة ) سنويا 202 إلىانخفاض متوسط التزايد السنوي لممساكن 
عمى مستوى أما  ،الزيادية قطاعىذا بمسكن  235ب  م (1998-1987بعدما كان خالل الفترة )

حيث  ،السنوي التراجعظاىر لمعيان عمى مستوى متوسط  تراجعالالقنطرة فكان  الحضري قطاعال
                                                           

حوالي   بكانوا يقطنون األكواخ القصديرية بالحي السكني فج الريح سابقا والمقدر عددىم  الذينحذف عدد السكان  لقد تم :(1)
قبل عممية التقدير وىذا من المجموع العام لمسكان المتحصل عميو تبعا لنتائج التعداد العام لمسكان والسكن لسنة  نسمة 6014
  .مةنس 24792=  6014-30806م كالتالي:  2008
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 مسكن سنويا خالل الفترة 12ب سنويا وىذا بعدما كان في تزايد مستمر ا مسكن يتم إزالتي 208 نجد
ولقد  ،من فصول ىذه الدراسة األولكل ىذا ألسباب سبق شرحيا في الفصل و  ،م( 1987-1998)

كان اليدف من وراء إجراء مقارنة معدالت تطور عدد المساكن ونمو السكان عبر القطاعين ىو 
 .(93رقم ) األتي الجدول وضحوي اممثل وىذا  االختالالتمعرفة 

 (: مقارنة معدالت تطور عدد المساكن ونمو السكان عبر القطاعين 93الجدول رقم )
 2015 2008 1998 1987 انبياٌ انقطاع

 الزيادية

 51868 46636 39949 28398 عدد السكان )نسمة(
 - 9109 7089 4504 عدد المساكن
 - 01.54 03.07 لسكان امعدل نمو 

 - 02.49 04.05 المساكن  تطورمعدل 

 القنطرة

 18281 30806 47488 54951 عدد السكان )نسمة(
 - 6425 8504 8375 عدد المساكن
 - 04.26- 01.32- لسكان امعدل نمو 

 - 02.79- 0.14 المساكن تطورمعدل 
 و 2015جاَفي  ،األولبانفصم  (33( و)26و) (11( و)04رقى ) انجداول ػهى باالػتًادإَجاس انطانب  انًصدر:

في معدل نمو المساكن عبر الفترات  اتراجعنسجل  السابقبناءا عمى نتائج الجدول و 
قدر معدل نمو المساكن خالل الفترة األخيرة  حيث ،التعدادية مقارنة بمعدل النمو السنوي لمسكان

 م (1998-1987( % خالل الفترة )2.79 - ،2.49( % بعد ما كان )0.14-4.05) بحوالي
  رجع سبب ذلك إلى:يوىذا عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة عمى الترتيب و 

مع  المسجمةنتيجة لمزيادة السكانية والسكنية بقطاع الزيادية استمرار عممية النمو الحضري 
كل ىذا في ظل معدل إشغال ، كانت وفق وتيرة أقل من سابقتيا نلمتوسع وا  العام توفر المجال 

 .م 2008نتائج التعداد العام لسنة ل تبعاعبر القطاعين وىذا / مسكن دافر أ 5 بالمقدر المسكن 
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تدىور  إضافة إلىالقطاع الحضري القنطرة ونفاذ االحتياطات العقارية لمتوسع مجال تشبع 
مساكن القصديرية التي كانت من الحالة المباني والمجال السكني القائم إلى جانب العدد الكبير 

وعميو فقد بمغ عدد المساكن عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة خالل  ،متوطنة بمجالو
وبناءا عمى عمى الترتيب ( مسكن 6425-9109ب )م  2008التعداد العام لمسكان والسكن لسنة 

من المساكن في حالة غير مالئمة  افقد تم تسجيل عددم  2014ي في أفريل نتائج التحقيق الميدان
 :ألتيكا وىيبنسب متفاوتة بين القطاعين  تتوزعرديئة ومتدىورة لة حالمسكن وىي بين 

% من  7.98بنسبة أي  ،امسكن 70ب الزيادية  قطاعبمساكن التي في حالة رديئة البمغ عدد 
% من إجمالي عدد  8.21بنسبة و في حالة متدىورة  امسكن 72إجمالي عدد مساكن القطاع و

 .قطاعالمساكن  مجموع عدد% من  5.50 سبةبنكوخا قصديريا  501مساكن القطاع إلى جانب

% من  33.46 بنسبةأي  ،مسكن 171ب القنطرة فقدر عدد المساكن الرديئة  أما بقطاع 
من إجمالي عدد  % 11.15بنسبة و مسكن في حالة متدىورة  57إجمالي عدد مساكن القطاع و

وبالتالي فحالتيا  إنجازىا خالل الفترة االستعماريةتم المساكن التي في الغالب وىي  ،مساكن القطاع
وكل ىذا يضاف إلى عدد األكواخ  ،ال تميق بمقام أي مجال حضري كمجال مدينة قسنطينة

 اكوخ 1495م والمقدر عددىا نحو 2013القصديرية التي تم إزالتيا من حي فج الريح سنة 
ا يكوخا قصدير  25 إضافة إلى% من إجمالي عدد مساكن القطاع  23.27 بنسبةأي  ،اقصديري
  3القنطرة % من إجمالي عدد مساكن قطاع 0.51 نسبةبو بمنطقة فراندو قائما 

القطاعين الحضريين الزيادية عبر مجموع عدد المساكن غير الصالحة لمسكن قدر  عميوو 
العدد الحقيقي لممساكن الصالحة  قدرفي حين  ،عمى الترتيب ا( مسكن228-142ب )والقنطرة 

مجال عدد سكان وبيذا وصل  ،م 2014في سنة  ا( مسكن4702-8466) بلمسكن عبر القطاعين 
لمفترة  قطاعينالوىذا بافتراض ثبات معدل النمو السنوي لمسكان عبر  م 2015سنة خالل  الدراسة
ولتقدير االحتياجات المستقبمية سنعتمد عمى  .عمى الترتيب نسمة( 18281-51868)إلى األخيرة 

حيث  ،المعدل الوطني إلشغال المسكن والذي يعتبر كمعيار وطني موافق لمشبكة النظرية لمتجييز
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السكن  في م 2015 سنةخالل  (1)الحالي العجز النظري تقدير ومنو فإن ،أفراد/ مسكن 6ب قدر 
بقطاع الزيادية، أما  امسكن 179ب قد أسفر عن وجود عجز في عدد المساكن  جال الدراسةعبر م

طبعا مسكن و  1655ب  بالنسبة لقطاع القنطرة فقد تم تسجيل وجود فائض في عدد المساكن يقدر
  ىذا من الناحية النظرية.

II-:تنظيم عممية التدخل عمى المجال السكني القائم عبر القطاعين 

حصر أىم المشاكل  فقد تمم  2014في أفريل  التحقيقات الميدانية بناءا عمى نتائج
تنظيم تحقيق عممية ل وبيدف الوصول لمقطاعين التي يعاني منيا المجال السكني واالنعكاسات
وىذا حسب  السكنية وبمختمف األنماط القائمة المباني السكنيةالتدخل عمى  وجب مجالي جيد

وعميو  ،الوضعية القانونية ليا وحالتيا وموقعيا ضمن مجال القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة
  :كاألتي كانت واألقل سمبية لممعالجةفإن البدائل المطروحة 

القصديرية المتبقية عبر مجال  ألكواخ( التامة لRésorptionاإلزالة ) األول:التدخل -1
 أقصى3م كحد  2020 القريبعمى المدى الحضريين الزيادية والقنطرة القطاعين 

وفقا لمسياسة الوطنية الحالية الرامية إلى إزالة السكن القصديري والقضاء عميو نيائيا مع 
والتي ال يتوفر فييا الحد األدنى  والذي ينص عمى المباني الواجب تيديميام  2015نياية سنة 

فيي مباني ال تقبل وضعيتيا التسوية إطالقا وتضم: البناءات التي تشوه  ر، لذامن قواعد التعمي
أو بعد ومقاييس البناء سواء قبل المجال الحضري بصورة كبيرة والبناءات المخالفة لقواعد التعمير 

                                                           

 تم تقدير العجز الحالي في عدد المساكن كالتالي:(: 1)

 أفراد/ مسكن(. 6عدد المساكن النظرية = عدد السكان/ المعدل الوطني لشعل المسكن )

 مسكن. 8645=  6/ 51868ومنو: عدد المساكن النظرية بقطاع الزيادية = 

 فعال.عدد المساكن الموجودة  -العجز الحالي= عدد المساكن النظرية

 مسكن. 179=  8466 -8645بقطاع الزيادية =  في المساكن ومنو: العجز الحالي
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من المرسوم  05وطبقا لممادة  م 1985أوت  13وىذا وفقا لممرسوم الوزاري الصادر في إنجازىا 
 السكنية مع األحياء يتوافقوتسمح ىذه العممية بإزالة األكواخ القصديرية وىو ما ( 1)212/ 85رقم 

 :فيمايمياألتي ذكرىا والمناطق 

 اقائمكوخا  51بالحي السكني الزيادية باإلضافة إلى اقائم كوخا قصديريا 450إزالة حوالي 
أي ما  ،ىكتار 0.62 بوتقدر مساحة التدخل  ،بأقصى الجية الجنوبية لحي ساقية سيدي يوسف

 الزيادية. لمقطاع الحضري% من إجمالي المساحة السكنية  1.95يعادل نسبة 
بمحاذاة الطريق الوطني وذلك بمنطقة فراندو القائمة إزالة ما تبقى من األكواخ القصديرية 

بمغت  أي بنسبة ،ىكتار 0.06ب كوخا قصديريا وتبمغ مساحة التدخل  25 بوتقدر  ،(03رقم )
 .بالقطاع الحضري القنطرةالمساحة السكنية ي % من إجمال 0.22 نحو

           القصيرالمدى وبذلك يتراوح عدد األكواخ القصديرية المراد استكمال إزالتيا خالل 
كما  ،قصديريا ( كوخا25-501)ب الحضريين الزيادية والقنطرة عبر القطاعين  م 2020في سنة 

( % من 0.82-2.76) بتقدر  أي بنسبة ،( نسمة150-1430) حوالي تضم ىذه األكواخ
عمى الترتيب الحضريين الزيادية والقنطرة عبر القطاعين م  2015سنة في سكان العدد إجمالي 

 :وىي كالتالي اموعميو فسيتم وضع خيارين وتطبيق األنسب واألقل تكمفة مني
 الخيار األول:-أ

مناسبة وأكثر عقالنية وذلك بتييئة قطع أرضية عبر األحياء السكنية المجاورة  إيجاد حموال 
خاصة بقطاع الزيادية بحي سركينة أو الباردة وكذا بحي فج الريح مع تقديم مساعدات مالية 

صيغة  استحداثالبناء خاصة في ظل  ألصاحبيا من أجل المساىمة في تقديم الدعم في عممية
  .(2)وذلك خالل البرامج الخماسي القادم وفق نظام التجزئة ،اتيالبناء الذ جديدة وىي

                                                           

 .1197ص ،ى 1405ذو القعدة عام  27ل م الموافق  1983أوت  13بتاريخ  34الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية/العدد (: 1)

الرئيسية الثامنة  خبارنشرة األ القناة الجزائرية األرضية،، (: بناءا عمى تصريحات وزير السكن والعمران وحماية البيئة والمدينة2)
 م. 2015فيفري  03، مساءا
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 :الثانيالخيار -ب

المدينة أي نحو  ،نقل سكان األكواخ القصديرية إلى أماكن التوسع العام لمدينة قسنطينة 
سكان يؤالء لويمزم م  2020سنة أي في  القصيرويكون ذلك عمى المدى  الجديدة عمي منجمي

( 1)ا( مسكن25-238)حوالي  الحضريين الزيادية والقنطرة القطاعين عبر مجالالقائمة األكواخ 

 .عمى الترتيب(2)ىكتار (0.03-0.31)ب  تقدروبمساحة 

م(  2020)القريب التدخل الثاني: التسوية القانونية لألنسجة الفوضوية عمى المدى  -2
  3السكنية عبر القطاعين المبانيجميع لتسوية الم( كأخر أجل إلتمام عممية  2025)المتوسط و 

من خالل التحقيق الميداني وجود النزعة نحو تجاوز قانوني في نمط تم تسجيل 
خاصة وسائر البنايات الفردية القائمة عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية  التحصيصات السكنية

بيا االعتراف ببعض نعني  عممية التسوية والتينطبق اإلشكالية  ىذهمعالجة لو وعميو  ،األخرى
بالنسبة لمبناء الذاتي المخالف لقواعد التعمير لذا نرى استحالة تيديميا ىذا  األنسجة الفوضوية

جعميا لالسكنية وتيدف عممية التسوية القانونية ليذه المباني  .سمنتكونيا صمبة ومادة بنائيا من اإل
القوانين المعمول بيا طبقا  تنص عميوما  وفقوىذا قانونية من حيث ممكية األرض ورخصة البناء 

والذي نص عمى عدة نقاط  م 1985 /13/08الصادر في  (3) 212 /85لممرسوم الوزاري رقم 
   نوردىا فيما كيمي:ىامة 

                                                           

 كالتالي:عدد المساكن الالزمة لسكان األكواخ تم حساب (: (1

 م/ معدل إشغال المسكن الوطني. 2015عدد المساكن الالزمة لسكان األكواخ = عدد السكان خالل سنة 

 .مسكن 238=  6/ 1430ن األكواخ بقطاع الزيادية = ومنو: عدد المساكن الالزمة لسكا

  :كالتالي(: تم تقدير المساحة 2)

 .عدد سكان األكواخ× المساحة = نصيب الفرد من المسكن )الجماعي( ومنو: 

  .ىكتار 0.31=  238×  13ومنو: المساحة = 

 .1199ص ،ى 1405 ذو القعدة عام 27ل الموافق  م 1983 أوت 13بتاريخ  34الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية/العدد  (:3)
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 ستفاء عمى عقد البناء"البنايات غير المكتممة اإلنجاز " سيتم منحيا رخصة بناء إل 
  البناء )مضمونيا( خالل اإلنجاز "سيتم من يمتمك رخصة البناء وخالف رخصة تخص كذلك

  .العمل عمى موازنة البناية مع الرخصة بمخطط عمراني جديد"
  بتسوية  الرخصةبالبنايات المنجزة والمكتممة من دون رخصة بناء" تسمح ليا  تتعمقكما

 التي ال يمتمك صاحبيا ال رخصة وال عقد بناية سينظر في كيفية تسويتيا. و  الوضعية"
 رخصة البناء أو رخصة األشغال لممباني المطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء والمباني تسميم 

 .التي يمكن أن تصبح مطابقة لقواعد التعمير السكنية

 ويتفرع عنيا مجموعتين متميزتين كمايمي:   وعميو تكون عممية التسوية في الصنف الثاني 

المطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء تدعم بتسميم رخصة البناء بعنوان تسوية  المباني-أ
 بينما الثانية  ،وضعيتيا

المباني التي يمكن أن تصبح مطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء بعد تنفيذ األشغال التي -ب
 تجعميا مطابقة3

بإتمام عممية التسوية تسميم أصحاب المساكن عقود الممكية الرسمية والشروع في عممية  ونقصد
 .التييئة من أجل الحد من معاناتيم

 القنطرة الحضري قطاعالقائمة بال (1)إزالة بعض المباني الفوضوية القديمةباإلضافة إلى 
الشمالية الشرقية لحي والجية  خاصة عمى مستوى كل من حي باب القنطرة وكذا حي بوشامة

غير خاضعة في مظيرىا لممقاييس المعمارية وانعدام  ناياتلكون ىذه البوىذا  ،عبد القادر راألمي
لدرجة ال يمكن تعدادىا السكنية وتظير بنوع من الفوضى  إذ تشوه مظير األحياء ،مؤشر الرفاىية

مدن لم الحضري مجالالريفية ال تميق ببقدر كبير في إعطاء صورة  كما تساىم ،لتداخميا فيما بينيا
 .ومجال القطاع الحضري القنطرة خاصة الكبيرة أمثال مدينة قسنطينة

                                                           

 م 2014(: بناءا عمى نتائج التحقيق الميداني في أفريل1) 
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 وتسمح ىذه العممية بتسوية مباني سكنية وىذا يتوافق مع األحياء السكنية األتي ذكرىا:

مسكن بنمط  2172 لحواليعبر الحي السكني جبل الوحش القانونية التسوية 
% من إجمالي  48.32 بتقدر  ىكتار أي بنسبة 15.40 بوتبمغ مساحة التدخل  التحصيصات

 الزيادية.الحضري قطاع لباالمساحة السكنية 

الجية الشمالية لمحي السكني بأقصى  امقام امسكن 140 ما يقاربل القانونية تسويةال
% من إجمالي  1.60 بتقدر  ىكتار أي بنسبة 0.51 بحواليالزيادية وتبمغ مساحة التدخل 

 .الزياديةالحضري قطاع بالالمساحة السكنية 

ىكتار  1.23ب  بالحي السكني الباردة وتبمغ مساحة التدخل امقام امسكن 366 ل تسويةال
 .الزياديةالحضري قطاع بال% من إجمالي المساحة السكنية  3.86 بتقدر أي بنسبة 

      ىكتار  1.36ب بالحي السكني سركينة وتبمغ مساحة التدخل  امسكن 412 ل تسويةال
 .الزياديةالحضري قطاع بال% من إجمالي المساحة السكنية  4.27 بتقدر أي بنسبة 

بأقصى الجية الجنوبية بالحي السكني قائم  طابع فوضويذو  افردي امسكن 71 لتسوية ال
% من  1.41بمغت نحوىكتار أي بنسبة  0.45ب ساقية سيدي يوسف وتبمغ مساحة التدخل 

 .الزياديةالحضري قطاع بالالمساحة السكنية  إجمالي

بالد الرومية  عمى مستوى الحي السكني اقائم افوضوي امسكن 1305 لالقانونية  تسويةال
% من إجمالي المساحة  26.52 بمغت نحو أي بنسبة ،ىكتار 7.32ب  وتبمغ مساحة التدخل

 القنطرة.الحضري قطاع بالالسكنية 

وفق  ا( مسكن1305-3161) ما يقارب ىذه العممية بالحصول عمى وفي األخير تسمح
الحضريين الزيادية  القطاعينعبر وىذا  ،عبر األحياء السكنية المذكورة سابقاالقانونية عممية التسوية 

 .عمى الترتيب والقنطرة
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 :(2)(Réhabilitationوالتيذيب )( 1)(Restaurationعممية الترميم ) الثالث:التدخل -3
عمى غرار ما قام بو ديوان الترقية والتسيير العقاري من ترميم في المدينة القديمة            

تحتاج  خاصةبصفة  بالجية الجنوبية لقطاع القنطرة القائمة)الصخرة( فإن الكثير من البنايات 
 عممية التيذيب وفق إلى التدخل باإلضافة ،إصالحو مكنلمتدخل وفق ىذه العممية إلصالح ما ي

إصالح ب وبما فييا األوروبية جماعية والبناء الذاتي والتطورياللمساكن الجماعية ونصف ا عمى
عادة تمبيس وطالء  صالح التشققات الواجيات الخارجية الساللم وا  الجدران وىذا من الموجودة بوا 

 ب:العمميتين  كل منتسمح والقطاعين أجل المحافظة عمى مثل ىذه المباني السكنية عبر 
ترميم بعض المباني المتصدعة بطريقة خاصة وىذا لممحافظة عمى خصائصيا المعمارية 

 :عمى النحو التاليوذلك  بالقطاع الحضري القنطرة القديمةوىذا عمى مستوى النواة 

إجمالي عدد مباني الحي  % من 55.30بناية بالحي السكني باب القنطرة أي بنسبة  162
 ىكتار. 6.31مسكن وتبمغ مساحة التدخل نحو 535وىو ما يعادل 

% من إجمالي عدد مباني الحي  23.01بناية بالحي السكني بوشامة أي ما يعادل  73
وتبمغ مساحة  الفيالبي و وىذا بين النمط الجماعي األوروبي واألور  امسكن 222وىذا ما يمثل نحو 
 (.103 ،102، 101 ،100، 99 ،98)الحظ الصور رقم: ) .ىكتار 3.43 التدخل ما يعادل

                                                           

وىي عممية نقطية ىدفيا المحافظة عمى مباني ذات قيمة تاريخية أو معمارية مثل المساجد (: Restaurationالترميم )(: 1)
 والفنادق وتحتاج إلى التحكم الجيد في التقنيات.

 وينقسم إلى قسمين ىما: التيذيب الخفيف والتيذيب الثقيل. (:Réhabilitationالتيذيب )(: 2)

صالح الساللم  التيذيب الخفيف: -أ ويتمثل في مجموعة من األشغال البسيطة كإصالح الشقوق والجدران وطالء الواجيات وا 
 وتصميح اإلنارة داخل البناية وكذا النوافذ واألبواب.

صالح الشقوق الكبيرة بالجدران  التيذيب الثقيل: -ب عادة تركيب القرميد وا  يتمثل في جممة من األشغال الثقيمة والمتمثمة في نزع وا 
 واألرضيات واستبدال قنوات الشبكات المربوطة بصفة تستجيب أكثر لمعاير الصحة والنظافة.

          جامعة منتوريالمحافظة عمى األحياء القديمة،  ،لمسنة الثالثة تدرج غنيمة، مقياس مدن العام العربي والعالم الثالث األستاذة مسقالجي ةمحاضر  :أنظر
 م 2010/ 2009لمسنة الدراسية الجامعية ، م 2010فيفري   23يوم  -الجغرافيا  والتييئة العمرانية ،كمية عموم األرض -1-قسنطينة -
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نمط البناء إلى باإلضافة جماعية الالسكنية الجماعية ونصف لمساكن األنماط التيذيب 
فيال الجماعي و ال بقطاع الزيادية وكذا النمط األوروبيعبر األحياء السكنية  والتطوري الذاتي

 كاألتي:بقطاع القنطرة 

ىكتار أي ما  2.03ب وتبمغ مساحة التدخل  امسكن 593ب الحي السكني سعدة خمخال 
 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع. 6.37يعادل 

ىكتار  5.17وتبمغ مساحة التدخل نحو  امسكن 2430ب الحي السكني ساقية سيدي يوسف 
 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع  16.22بمغت نحوأي بنسبة 

تقدر ىكتار أي بنسبة  2.99ب وتبمغ مساحة التدخل  امسكن 1406ب الحي السكني الزيادية 
 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع. 9.38 ب

 أي ما يعادلىكتار  0.78ب وتبمغ مساحة التدخل  امسكن 366ب الحي السكني جبل الوحش 
 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع. 2.45

وىذا ىكتار  0.46ب وتبمغ مساحة التدخل  اجماعي امسكن 213ب سركينة الحي السكني 
 بمغتمسكن بمساحة  414ب كذلك الحال بالنسبة لنمط السكن التطوري %  1.44 نحو بنسبة بمغت

    تقدر بمساحة امسكن 25 ب وأخيرا مساكن النمط الذاتي ،% 1.51وىذا بنسبة ىكتار  0.48نحو 
 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع. 1.22 أي ما يعادلىكتار  0.39 ب

القنطرة فتتوزع الحضري قطاع لمعبر المجال الحضري القائمة أما بالنسبة لممساكن الجماعية 
 :عبر األحياء السكنية لمقطاع كالتالي

    ىكتار أي بنسبة 3.04ب وتبمغ مساحة التدخل  امسكن 542ب الحي السكني محمد لوصيف 
 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع. 11.01 بتقدر 

ىكتار أي  1.39ب وتبمغ مساحة التدخل  امسكن 248ب الحي السكني األمير عبد القادر 
 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع. 5.04 بمغت نحو بنسبة
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 أي بنسبة (1)ىكتار 5.02ب وتبمغ مساحة التدخل  امسكن 894ب الحي السكني باب القنطرة 
 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع. 18.19 بتقدر 

بمغت ىكتار أي بنسبة  4.25ب وتبمغ مساحة التدخل  امسكن 757ب الحي السكني بوشامة 
 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع. 15.40نحو 

 كل ىذا يضاف لمساكن األنماط السكنية الباقية بالقطاع وىي كاألتي:
تقدر     ىكتار أي بنسبة  0.40 ب فيال وتبمغ مساحة التدخل 69ب الحي السكني باب القنطرة 

 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع. 1.45 ب
               ىكتار أي بنسبة 2.86فيال وتبمغ مساحة التدخل  509ب الحي السكني األمير عبد القادر 

 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع. 10.34بمغت نحو 

بحوالي    )الذاتي( وتبمغ مساحة التدخل امسكن 310ب الحي السكني األمير عبد القادر 
 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع. 6.29 بتقدر ىكتار أي بنسبة  1.74

بمغت نحو ىكتار أي بنسبة  1.14 ب فيال وتبمغ مساحة التدخل 202الحي السكني بوشامة 
 % من إجمالي المساحة السكنية بالقطاع. 4.13

عبر األحياء السكنية  اجماعي ا( مسكن2441-5008وتسمح ىذه العممية بالحصول عمى )
األنماط إلى جانب باقي  ،القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة عمى الترتيبعبر المذكورة سابقا 

توضح تنظيم عممية التدخل عمى المباني السكانية  (17)قم ر  اآلتية الخريطةو  ،األخرى السكنية
 القائمة عبر المجال الحضري المدروس.

                                                           

 باالعتماد عمى:وىذا ( Autocadحة السكنية عن طريق نظام )تم حساب المسا(: 1)

La carte Révision du Plan Directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU  ( intercommunal de: 

Constantine, El khroub,  Hamma Bouziane, Didouche Mourad,  Ain Smara, La Phase 01, Année 2008.  

 ( ىكتار عمى الترتيب.27.60-31.87بمغت المساحة السكنية عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة نحو) وعميو فقد
 



 الحضري المجالي لمتنظيم المستقبمية واألفاق الحضري النمو ........................الثالثالفصل 
 

259 
 

قبل وبعد قائمة (: تمثل نماذج لمباني سكنية 103 ،102، 101 ،100، 99 ،98الصور رقم: )
 (.القنطرة وبوشامةباب  السكنيعبر الحي )القنطرة  الحضري قطاعالعممية الترميم والتيذيب ب

 : بعد العممية(99الصورة رقم )                     : قبل العممية(98رقم )الصورة 

 
 : بعد العممية(101الصورة رقم )                   (: قبل العممية100)الصورة رقم 

 
 : بعد العممية(103الصورة رقم )                    : قبل العممية(102الصورة رقم )
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III-عبر القطاعين االحتياجات السكنية المستقبمية: 

سنة  المدى المتوسطو م  2020 خالل سنة عمى المدى القريب لتقدير االحتياجات السكنية
عبر المرتقبة السكانية  ةنقوم بحساب الزيادسم  2035سنة المدى البعيد متوسط و كمدى م  2025

   م ( 2020-2015) الفترات الثالثة التالية:خالل القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة 
 كما يمي:( م 2035-2025و) م( 2025-2020و)

 م: 2020سنة  القريباالحتياجات السكنية عمى المدى -1

( نتوقع أن يصل عدد سكان القطاعين الحضريين 94رقم )األتي من خالل الجدول   
   الترتيب وبذلك تكون الزيادة السكانية( نسمة عمى 19702-56092الزيادية والقنطرة إلى حوالي )

وأمام ىذه الزيادة السكانية فإن االحتياجات السكنية الالزمة ليذه الفترة  .( نسمة1421-4224) ب
 :كما يميمن المساكن  لعددوبذلك ينبغي تأمين إنجاز ىذا ا (1)( مسكن237-704) بتقدر 

الزيادية  الحضري قطاعال( م ب2020-2015سنويا خالل الفترة ) امسكن 141حوالي إنجاز 
     والمقدرة فيما سبق  إليياوالتي قد أشرنا كل ىذا يضاف إلى نسبة المساكن غير الصالحة لمسكن 

 .(امسكن 1347= 643+ 704ب )مسكن وبيذا يقدر عدد المساكن التي يمكن إنجازىا  643ب 

القنطرة وعميو  الحضري قطاعال( م ب2020-2015سنويا خالل الفترة ) امسكن 47إنجاز 
مسكن وبإضافتيا لعدد  237ب  القريبالمدى  المسجمة خاللفقد كانت االحتياجات السكنية 

 يقدر عدد المساكن التي يفترض إنجازىا كالتاليوعميو  ،والقائمة بالقطاع المساكن غير الصالحة
 (. امسكن 490=237+253)

                                                           

 :كالتالي م 2020(: تم تقدير عدد المساكن الواجب توفيرىا لعام 1)

 م 2015عدد السكان سنة  -م 2020الزيادة السكانية = عدد السكان سنة 

 نسمة  4224=  51868 - 56092ومنو: الزيادة السكانية لسكان قطاع الزيادية = 

 ومنو: تقدير المساكن = الزيادة السكانية/ معدل إشغال المسكن

 مسكن 704=  6/ 4224ومنو: تقدير عدد المساكن = 



 الحضري المجالي لمتنظيم المستقبمية واألفاق الحضري النمو ........................الثالثالفصل 
 

262 
 

 :م 2025سنة  المتوسطعمى المدى االحتياجات السكنية -2

                حوالي من المتوقع أن يصل عدد سكان القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة إلى
تقدر       ( م 2025-2020وىذا بزيادة سكانية لمفترة )عمى الترتيب ( نسمة 60660-21232)
 بمغت نحو  فإن االحتياجات السكنية المستقبمية ليذه الفترة  عميو( نسمة و 1530-4568) ب
 .عبر القطاعين سنويا ا( مسكن51-152) حواليوىذا ما يتطمب إنجاز  ا( مسكن761-255)

 :م 2035االحتياجات السكنية عمى المدى البعيد سنة -3

خالل المدى الزيادية والقنطرة  القطاعين الحضريينعدد سكان  يسجل أنمن المحتمل  
نية لمفترة اوىذا بزيادة سك ،عمى الترتيب( نسمة 24660-70941) بم  2035البعيد في سنة 

فإن االحتياجات السكنية المستقبمية  عميوو ( نسمة 3428-10281) بتقدر م ( 2025-2035)
 ا( مسكن57-171وىذا ما يتطمب إنجاز حوالي ) ا( مسكن571-1714)بمغت نحو ليذه الفترة 

( عدد السكان والزيادة المرتقبة 94رقم )األتي وكحوصمة نمخص في الجدول  .سنويا عبر القطاعين
 في السكن خالل سنوات التقدير المبينة سابقا.المسجل في عدد السكان والعجز 

 عبر القطاعين م (2035 ،2025 ،2020عدد السكان والمساكن لسنوات )ل(: تقديرات 94الجدول رقم )

 م 2015سنة  البيان القطاع
              القريبالمدى 

 ( م2015-2020)
               المتوسطالمدى 

 ( م2020-2025)
               البعيد المدى

 المجموع ( م2020-2035)

 الزيادية

 - 70941 60660 56092 51868 عدد السكان )نسمة(

 19073 10281 4568 4224 الزيادة السكانية المرتقبة

 3358 1714 761 704 179 العجز في السكن )مسكن(

 القنطرة

 - 24660 21232 19702 18281 السكان )نسمة(عدد 

 6379 3428 1530 1421 الزيادة السكانية المرتقبة

 1063 571 255 237 فائض العجز في السكن )مسكن(

 م. 2015، في جانفي السابقة تعمى نتائج التقديراإنجاز الطالب باالعتماد  المصدر:  
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IV -عبر القطاعينالمستقبمية من السكن وممحقاتو و  الحالية تقدير مساحة االحتياجات: 
في ىذا العنصر وتكممة لمختمف تقديراتنا لتحديد احتياجات القطاعين المستقبمية  نستعرض

 عمى امتدادالمرافق الخدمية العامة والوظيفية لنقف عمى مدى أىميتيا مختمف من مساحة السكن و 
سنوات التقدير وربط ذلك بإمكانيات مجال الدراسة العقارية لإلجابة عمى تساؤل جوىري يؤرق كل 

االحتياجات مين أكفيمة بتالمتاحة عبر مجال القطاعين وىو ىل االحتياطات العقارية  المسؤول أ
  .تبقى محل تخمين مجيول الحمول؟سمجال الدراسة أم أنيا  المستقبمية عبر

حسب الفرضيات التي تم  طرادإبيتزايدون  عين الحضريين الزيادية والقنطرةالقطاإن سكان 
أو المناطق المييأة  حةلمسامن اوليذا فإن االحتياجات المستقبمية  ،اعتمادىا في تقدير السكان
وىذا بعد تحديد  ،الالزمة أي يجب تقدير احتياجات المساحة السكنية ،لمتعمير تصبح ىامة جدا

ذا ما كانت  ،وكذا االحتياطات العقارية المتوفرة وطبيعتيا ،نمط سكنيالمعايير التي تخصص لكل  وا 
مسكن الجماعي فقد أولينا أىمية للذا إيجاد تنظيم مجالي أسمى لمجال الدراسة ىي غايتنا األولى 

 لتمبية متطمبات النمو الحضري لمقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة وامتيازات التوسع بو مستقبال
 وذلك كما يمي:وسمبيات النمط الفردي )التحصيص( 

 :أىمية السكن االجتماعي وامتيازاتو 
خمق توازن  ،استيالك المجال بصورة عقالنية وتوفير أكبر عدد من المساكن وتكمفة أقل 

تسييل التنقل داخل مجال  ،االقتصاد في الشبكات التقنية ،بين السكن الجماعي والسكن الفردي
     الزيادية والقنطرة وكذا مركز المدينة الحضريين لمقطاعينالعام الحضري منطقة التوسع والمجال 

ظيار و إعطاء منظر جمالي لممجال الحضري  ،قرب المرافق من األحياء السكنية وربح الوقت، ا 
 التعمير.تقنيات جديدة في ميدان البناء 

 :)سمبيات السكن الفردي )التحصيص 
 عن بعضيا البعض وعن مركز المدينةالسكنية تباعد األحياء  ،االستيالك المفرط لممجال

 أنواعيا.التكمفة المرتفعة إلنجاز الطرق بمختمف  ضافة إلىباإل
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 :قطاع الزياديةبمن السكن وممحقاتو  الحالية تقدير مساحة االحتياجات-1

حيث  ،عبر مجال الدراسةبعد تقييم العجز الحالي في عدد المساكن اإلشارة إلى أنو  ينبغي
لذا فالقائمة يمكنيا  .مسكن 1655 بفائض في عدد المساكن بقطاع القنطرة تم التوصل إلى وجود 

أما خالل اآلماد الثالثة أي ال يوجد احتياج مساحي  تمبية احتياجات السكان في الوقت الحالي
  .مسكن 179 ببينما عمى مستوى قطاع الزيادية فكان العجز النظري  ،مختمففاألمر 

وتماشيا مع من المساكن المساحات العقارية الالزمة إلقامة ىذا العدد قبل البدء في حساب 
بقطاع %  49.02 بنسبةبسيطرة النمط الجماعي  حيث كان ،عبر القطاعينالسائد  السكنيالنمط 

 دباالعتما حالياالمسجمة سيتم حساب مساحات االحتياجات السكنية لذا  قطاعمجال ال عبرالزيادية 
 :وىي كالتاليالمعايير الوطنية الخاصة بالسكن الجماعي  عمى

 2م 80(= SMLالمساحة المتوسطة )

  2م 13(= SPH) مسكنالمساحة السطحية لم 

 2م 12(= SLHالمساحة الحرة لممسكن )

 د/ مسكن.افر أ 6(= TOLمعدل إشغال المسكن ) 

  ،0.6(= COSمعامل شغل األرض )

 طوابق                                     5(= RC+4أي ) 4عدد الطوابق 

  0.46مؤشر التجييز=  
العددية كانت النتائج  الوطنية الخاصة بالسكن الجماعي السالفة الذكر فقدوبتطبيق المعايير 

لمقطاع الحضري الزيادية المساحية السكنية  باالحتياجات( الخاص 95مبينة في الجدول األتي رقم )
 كالتالي: المتبعة في حساب كل مؤشر من المؤشرات فقد كانت بصورة مفصمة طريقة الأما 
 (:SPTcحساب المساحات السطحية لممساكن )  -1

SPTc = SML × N Logets 
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SPTc = 80 × 179 = 14320 m
2
  = 1.43 ha.  

 (:SFcالمساحة العقارية الالزمة ) حساب -2
SFc = SPTc ÷ COS 

ha. 2.39  =23867  =0.6 ÷ 14320  =SF    

 

 (:SBcحساب المساحات المبنية ) -1
SBc = SPTc ÷ 5  

SBc = 14320 ÷ 5 = 2864 m
2
 = 0.29 ha 

 (:SLTiحساب المساحة الحرة الكمية ) -2
SLTc = SFc - SBc 

SLTc = 23867 -2864 =  21003 = 2.10 ha. 

 حساب المساحات الحرة وتتوزع عمى ثالثة أصناف وىي كمايمي:  -5

 ب:% من المساحة العقارية وتقدر  5وتمثل نسبة  (:SVTcمساحة الطرق الفرعية )-أ

SVTc = 23867 × 5/100 = 1193 m2 = 0.12 ha.  

 : (1)(SSTcمساحة أماكن توقف السيارات )-ب

SSTc= 0.5 × 25 × 179 = 2238 m2 = 0.22 ha    

 (: SLcالمساحة الحرة )-ج
SLc= 

(2)
SFc- (SVTc+SSTc)  

                                                           

سيارة لكل مسكن  1ب السيارة في الجزائر ويقدر  متالكامعدل ( نعتمد عمى: SSTcمساحة أماكن توقف السيارات )(: لحساب 1)
 عدد المساكن.× ( 2م 25ومساحة توقفيا= 

:(2)  SFc   = SFc  - SBc   = 2.10 – 0.34 = 1.76 ha 



 الحضري المجالي لمتنظيم المستقبمية واألفاق الحضري النمو ........................الثالثالفصل 
 

266 
 

SLc = (23867-2864) - (1193 +2238) = 17572 m2 = 1.76 ha. 

 (:SEQcحساب مساحة التجييزات ) -6
SEQc= SEQc × SPTc 

SEQc= 0.46 × 1.43 = 0.66 ha. 

 0.46=  13÷  6ب ىو مؤشر التجييز في السكن الجماعي ويقدر  COEcحيث: 

 الحالية عبر القطاع الحضري الزيادية(: االحتياجات المساحية السكنية 95الجدول رقم )   
 نوع االستخدام                              

 
 المؤشرات

 تقدير المساحات )ىكتار(

 السكن الجماعي

 1.43 المساحة السطحية الكمية لممساكن
 2.39 المساحة العقارية لممسكن

 0.29 المبنية لممساكن المساحة

المساحة الحرة 
 الكمية

 0.12 مساحة الطرق الفرعية
 0.22 مساحة أماكن توقف السيارات

 1.76 المساحة الحرة
 2.10 المجموع

 0.66 مساحة التجييزات
 179 عدد المساكن

 الكثافات
 75 السكنية ) مسكن/ ىكتار(
 450 السكانية ) نسمة/ ىكتار(

 م. 2015في جانفي  إنجاز الطالب باالعتماد عمى جممة من المؤشرات الوطنيةالمصدر:  

 :م 2020سنة  القريبعمى المدى تقدير مساحة االحتياجات السكنية -2

عبر القطاعين الحضريين  القريبمما سبق توصمنا إلى أن االحتياجات السكنية عمى المدى 
والتي ستكون موزعة عمى النحو  ،عمى الترتيب ا( مسكن237-704) نحو الزيادية والقنطرة قد بمغت

% سكن جماعي أي ما يمثل عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة                  60 التالي:
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ل يوبناءا عمى ىذا تم تسج افردي ا% سكن 40عمى الترتيب و اجماعي ا( مسكن142-422)نحو 
 طاعين عمى الترتيب.عبر الق افردي ا( مسكن95-282) بعدد مساكن قدر 

  السكن الجماعي: -أ
خالل السكن الجماعي عبر القطاعين الخاصة بسيتم تقدير االحتياجات المساحية السكنية 

نفس طريقة الحساب المنتيجة في و  ،باالعتماد عمى المؤشرات ذاتيام  2020سنة المدى القريب 
 الزيادية.  الحضري طاعبالقم  2015سنة الحالية تقدير االحتياجات المساحية السكنية 

  السكن الفردي: -ب
فسنعتمد عمى مؤشرات تختمف تماما عن تمك المستعممة في نمط أما بالنسبة لمسكن الفردي 
 السكن الجماعي وىي كمايمي:  

 2م 180(= SMLالمساحة المتوسطة لممسكن )

 2م 30(= SPH) لممسكن المساحة السطحية

 أفراد/ مسكن   6(= TOLمعدل إشغال المسكن )

 0.6(= COSمعامل شغل األرض )

 (= طابقين RC+4أي ) 4عدد الطوابق 

  0.30مؤشر التجييز= 
العددية النتائج  الوطنية الخاصة بالسكن الفردي السالفة الذكر جاءت إلى المؤشرات استناداو 

 القريبخالل المدى المساحية السكنية  بدقة لالحتياجات الموضح( 96مبينة في الجدول األتي رقم )
المتبعة في حساب كل طريقة ال م عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة وعميو فإن 2025سنة 

 :فكانت كالتاليمؤشر من المؤشرات أوردناىا مفصمة بالنسبة لقطاع القنطرة 
 (:SPTiحساب المساحات السطحية لممساكن ) -1

SPTi = SML × N Logets 
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SPTi = 180 × 95 = 17100 m2 = 1.71 ha.  
 (:SFiحساب المساحة العقارية الالزمة ) -2

SFi = SPTi ÷ COS 

ha. 2.85 =28500 =0.6  ÷17100  =SFi 

 (:SBiحساب المساحات المبنية ) -3
SBi = SPTi ÷ 2  
SBi = 17100 ÷ 2 = 8550 m2 = 0.86 ha 

 (:SLTiحساب المساحة الحرة الكمية ) -4
SLTi = SFi - SBi  

SLTi = 28500 - 8550 = 19950 m2 = 2.00 ha. 

 وىذه المساحة الحرة تتوزع عمى ثالثة أصناف وىي كمايمي:

 ب:% من المساحة العقارية وتقدر  5وتمثل نسبة  (:SVTiمساحة الطرق الفرعية )-أ

SVTi = 28500 × 5/100 = 1425 m2 = 0.14 ha.  

 (: SSTiمساحة أماكن توقف السيارات )-ب

SSTi = 0.5 ×25 × 95 =1188 m2 = 0.12 ha.    

 (: SLiالمساحة الحرة ) -ج
SLi = SFi - (SVTi +SSTi)  
SLi = (28500-8550)- (1425+1188) = 17337 m2 = 1.73 ha. 

 (:SEQiحساب مساحة التجييزات ) -6
SEQi = SEQi × SPTi 

SEQi = 0.20 × 1.71 = 0.51 ha. 
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 0.20=  30÷  6ب ىو مؤشر التجييز في السكن الفردي ويقدر  COEiحيث: 

 عبر القطاعينم(  2020) القريب (: االحتياجات المساحية السكنية خالل المدى96الجدول رقم )
 نوع االستخدام                           

 
 

 المؤشرات

 تقدير المساحات )ىكتار(

 قطاع الزيادية
 المجموع

 قطاع القنطرة
السكن  المجموع

 الجماعي
السكن 
 الفردي

السكن 
 الجماعي

 السكن الفردي

 2.85 1.71 1.14 8.46 5.08 3.38 المساحة السطحية الكمية لممساكن
 4.74 2.85 1.89 14.09 8.46 5.63 المساحة العقارية لممسكن
 1.09 0.86 0.23 3.22 2.54 0.68 المساحة المبنية لممساكن

المساحة 
الحرة 
 الكمية

 0.23 0.14 0.09 0.70 0.42 0.28 مساحة الطرق الفرعية
 0.30 0.12 0.18 0.88 0.35 0.53 مساحة أماكن توقف السيارات

 3.12 1.73 1.39 9.29 5.15 4.14 المساحة الحرة
 3.66 2.00 1.66 10.87 5.92 4.95 المجموع

 0.57 0.34 0.23 1.70 1.02 0.68 التجييزاتمساحة 
 237 95 142 704 282 422 المساكنعدد 

 الكثافات
 54 33 75 54 33 75 السكنية )مسكن/ ىكتار(
 324 198 450 324 198 450 السكانية )نسمة/ ىكتار(

 م. 2015في جانفي  ،المصدر: إنجاز الطالب باالعتماد عمى جممة من المؤشرات الوطنية

 :م 2025تقدير االحتياجات السكنية المستقبمية عمى المدى المتوسط سنة -3

مما سبق توصمنا إلى أن االحتياجات السكنية عمى المدى المتوسط عبر القطاعين 
ي ستكون موزعة والتعمى الترتيب  ا( مسكن255-761) نحو الحضريين الزيادية والقنطرة قد بمغت

أي ما يمثل عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة                  اجماعي ا% سكن 60 عمى النحو التالي:
وبناءا عمى ىذا تم تسجل عدد  افردي ا% سكن 40( مسكن جماعي عمى الترتيب و457-153)

فقد كانت نتائج تقدير  وعميو .عبر القطاعين عمى الترتيب افردي ا( مسكن102-304) بمساكن قدر 
 (:97االحتياجات المساحية السكنية خالل المدى المتوسط ممخصة في الجدول األتي رقم )
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 عبر القطاعينم(  2025) المتوسط(: االحتياجات المساحية السكنية خالل المدى 97الجدول رقم )
 نوع االستخدام                           

 
 

 المؤشرات

 )ىكتار(تقدير المساحات 
 قطاع الزيادية

 المجموع
 قطاع القنطرة

السكن  المجموع
 الجماعي

السكن 
 الفردي

السكن 
 الجماعي

 السكن الفردي

 3.06 1.84 1.22 9.13 5.47 3.66 المساحة السطحية الكمية لممساكن
 5.10 3.06 2.04 15.21 9.12 6.09 المساحة العقارية لممسكن
 1.16 0.92 0.24 3.47 2.74 0.73 المساحة المبنية لممساكن

المساحة 
الحرة 
 الكمية

 0.25 0.15 0.10 0.75 0.45 0.30 مساحة الطرق الفرعية
 0.32 0.13 0.19 0.95 0.38 0.57 مساحة أماكن توقف السيارات

 3.36 1.86 1.50 10.04 5.55 4.49 المساحة الحرة
 3.93 2.14 1.79 11.74 6.38 5.36 المجموع

 0.93 0.37 0.56 2.77 1.09 1.68 التجييزاتمساحة 
 255 102 153 7.61 304 457 عدد المساكن

 الكثافات
 54 33 75 54 33 75 السكنية )مسكن/ ىكتار(
 324 198 450 324 198 450 السكانية )نسمة/ ىكتار(

 م. 2015في جانفي  ،المصدر: إنجاز الطالب باالعتماد عمى جممة من المؤشرات الوطنية
 ولمحصول عمى مجاالت سكنية جماعية أو فردية )تحصيص( منظمة بطريقة جيدة اقترحنا ما يمي:

المباني ومعامل االستيالء احترام االلتزامات المحددة في دفاتر الشروط والمتعمقة بعمو 
ميما كان يرات يتغأي شكل من أشكال الالسياج حول المبنى وكذا منع أي محاولة إلحداث  وتوزيع
  إذا ما تعمق األمر بالمساكن الجماعية. خاصة بيياكل البنايات من شأنيا أن تمس والتي نوعيا 

ضافة بنود تنص عمى إنجاز واجيات لممباني السكنية الجماعية  التعديل في دفاتر الشروط وا 
 (.105و 104والفردية متناسقة الشكل واأللوان. )الحظ الصورتان رقم: 

الموجودة عمى مستوى حي جبل الشاغرة  القطع األرضيةتحديد أجال زمنية لبناء كل ىذا مع 
ال سيعاد تسميميا لمييئة المكمفة مع إمكانية استرجاع ثمنيا خاصة وىذا الوحش بقطاع الزيادية  وا 

 .القطاعينمجال عبر والمقترح في األفاق  القائم الحضري العامالنسيج التناسق في  لضمان
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   لمتوسع(: تمثل نموذج لمباني سكنية فردية متناسقة الشكل واأللوان مقترحة 104رقم )الصورة    
 الحضريين الزيادية والقنطرةقطاعين عبر ال

 
   لمتوسعقة مثالية مقترحة ي(: تمثل نموذج لمباني سكنية جماعية منظمة بطر 105الصورة رقم )  

 الحضريين الزيادية والقنطرة القطاعينعبر 
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 : م 2035المدى البعيد سنة  تقدير مساحة االحتياجات السكنية المستقبمية عمى -4

      عمى المدى البعيدمن المساكن عبر القطاعين  الزيادة السكانية المرتقبة بمغت احتياجات
وزع المساكن عمى النحو التالي: مساكن تتوبداية نقترح أن  ،عمى الترتيب ا( مسكن571-1714ب )

المساكن الجماعية  عدد وعميو قدر ،% 40 نسبةتمثل % ومساكن فردية  60 نسبةتمثل جماعية 
 قدربينما عمى الترتيب  ( مسكن343-1028)حوالي ب عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة

وباالعتماد عمى  ،عمى الترتيب امسكن( 228-686)حوالي بعبر القطاعين الفردية  عدد المساكن
الخاصة بالسكن الجماعي والسكن الفردي التي تم توظيفيا في حساب االحتياجات المعايير 

 يافي حسابقواعد الحساب المتبعة نفس وكذا  السابقين خالل األمدينالحالية المساحية السكنية 
 :(98األتي رقم )ممخصة في الجدول نتائج االحتياجات المساحية السكنية عمى المدى البعيد كانت 

 عبر القطاعينم(  2035)(: االحتياجات المساحية السكنية خالل المدى البعيد 98) الجدول رقم
 نوع االستخدام                              

 
 

 المؤشرات

 تقدير المساحات )ىكتار(

 قطاع الزيادية
 المجموع

 قطاع القنطرة
السكن  المجموع

 الجماعي
السكن 
 الفردي

السكن 
 الجماعي

السكن 
 الفردي

 6.84 4.10 2.74 20.57 12.35 8.22 المساحة السطحية الكمية لممساكن
 11.41 6.84 4.57 34.29 20.58 13.71 المساحة العقارية لممسكن
 2.60 2.05 0.55 11.93 10.29 1.64 المساحة المبنية لممساكن

المساحة 
 الحرة الكمية

 0.57 0.34 0.23 1.71 1.03 0.68 مساحة الطرق الفرعية
 0.70 0.28 0.42 2.15 0.86 1.29 مساحة أماكن توقف السيارات

 7.53 4.16 3.37 18.49 8.40 10.09 المساحة الحرة
 8.80 4.78 4.02 22.35 10.29 12.06 المجموع

 2.08 0.82 1.26 3.25 2.47 3.78 مساحة التجييزات
 571 228 343 1714 686 1028 عدد المساكن

 الكثافات
 54 33 75 54 33 75 مسكن/ ىكتار(السكنية ) 

 324 198 450 324 198 450 السكانية ) نسمة/ ىكتار(
 م. 2015في جانفي  ،المصدر: إنجاز الطالب باالعتماد عمى جممة من المؤشرات الوطنية
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  :المستقبمية من المرافق الخدمية العامة والوظيفية عبر القطاعينالحالية تقدير االحتياجات  -ثالثا

لقد اعتمدنا في تقديراتنا الحتياجات سكان القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة من مختمف 
المدى م وكذا المستقبمية خالل  2015خالل الفترة الحالية سنة المرافق الخدمية العامة والوظيفية 

 عمى معايير الشبكة م 2035والبعيد سنة  م 2025المتوسط سنة المدى و م  2020سنة  القريب
عمى مستوى كل وىذا حسب الحجم السكاني الحالي والمتوقع  م 1995لسنة النظرية لمتجييز 

وعميو فقد استعنا في مختمف إسقاطاتنا وتقديراتنا الحتياجات القطاعين الحضريين الزيادية  ،منيما
 والقنطرة من المرافق الخدمية العامة والوظيفية بالعالقتين التاليتين:

 )عدد السكان المحتمل )نسمة((÷ فرد(  / 2اإلجمالية لممرافق = )نصيب الفرد من المساحة )م المساحة

 (2)المساحة المثالية لموحدة م(÷ 2عدد الوحدات = )المساحة اإلجمالية لممرفق )م

أما عن نتائج تقديراتنا الحتياجات القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة من المرافق الخدمية 
حسب نوع المرافق الخدمية  ىافقد أوردنا اآلماد الثالثةالمستقبمية خالل الحالية و العامة والوظيفية 
 :كالتالي فكانتوىذا لتفعيل عممية التحميل والدراسة معا جداول في  موضوعةالعامة والوظيفية 

I- المستقبمية من المرافق الخدمية العامة عبر القطاعينالحالية االحتياجات: 

 التعميمية:المرافق -1

عبر القطاعين الحضريين المستقبمية الحالية و نتناول في ىذا النوع من المرافق االحتياجات  
 وذلك وفق الترتيب التالي:الزيادية والقنطرة 

 :ىامة مالحظة

كذا و  م 2020سنة  القصيرخالل المدى لقد تم االعتماد في تقدير االحتياجات المستقبمية  
عمى أساس معدالت إشغال القسم وكذا نسبة م  2035سنة والبعيد  م 2025سنة  المتوسطالمدى و 

وىي عبر القطاعين الحضريين الزيادية  م 2015عدد التالميذ مقارنة بعدد السكان في سنة 
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الطور الثالث  مرافق (1)% (11.19-5.98األول والثاني ) ينالطور  رافقكمايمي: م والقنطرة
  .عمى الترتيب (3)( %7.69-2.11الطور الثانوي ) رافقم (2)( 3.27-8.66%)

  الطورين األول والثاني:  مرافق-أ
الزيادية والقنطرة تبن لنا أن عدد  ن الحضريينقطاعيالالواقع القائم عبر دراسة انطالقا من 

مدرسة لكل قطاع عمى حدى وبعدد أقسام  12 نحومطورين األول والثاني بمغ لالتعميمية  المرافق
                  م(2013/2014) الدراسي عدد التالميذ لمموسم سجلحيث  ،( قسم128-137ب)يقدر 

أقل من المعدل  ىو( تمميذ/قسم و 16-23) ب شغال القسمإومنو كان معدل  ا( تمميذ2046-3104)ب
 .(99رقم )األتي العجز الحالي كما ىو موضح في الجدول منو كان و تمميذ/قسم  46 بالغالوطني ال

الطورين مرافق في عدد األقسام عمى مستوى  افائضم  2015تم تسجيل خالل سنة  لقد
عمى الترتيب ( 4)( قسم84-70ب )األول والثاني عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة وذلك 

                                                           

 كالتالي: (: تم حساب نسبة )%( التالميذ في كل طور1)

 م( 2015 نسبة التالميذ في الطورين األول والثاني= عدد التالميذ/ إجمالي عدد السكان )في سنة

 % 5.98=  51868/ 3104ومنو: نسبة التالميذ في الطورين األول والثاني بقطاع الزيادية = 

 100نسبة التالميذ/ ×  2020م = عدد السكان لسنة  2020عدد التالميذ في سنة 

 تمميذ  3354=  100/ 5.98×  56092م بقطاع الزيادية =  2020ومنو: عدد التالميذ في سنة 

 تمميذ/ قسم( 46م/ معدل شغل القسم الوطني ) 2020= عدد التالميذ في سنة م 2020في سنة  عدد األقسام

 قسم 73=  46/ 3354م بقطاع الزيادية =  2020ومنو: عدد األقسام في سنة  

 تمميذ/ القسم. 40ب (: تم حسابو بالطريقة السابقة مع العمم أن معدل إشغال القسم الوطني قدر 2)

 تمميذ/ القسم. 34ب بالطريقة السابقة مع العمم أن معدل إشغال القسم الوطني قدر (: تم حسابو 3)

 :كالتاليتم تقدير العجز الحالي في عدد األقسام  (:4)
 عدد األقسام النظري = عدد التالميذ/ معدل إشغال القسم الوطني

 قسم 67=  46/ 3104ومنو: عدد األقسام النظري لمطورين األول والثاني بقطاع الزيادية = 
 عدد األقسام الموجودة فعال. -ومنو: العجز الحالي في عدد األقسام = عدد األقسام النظري 

 قسم . 70=  137 - 67ومنو: العجز الحالي في عدد األقسام بقطاع الزيادية = 
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حيث  ،فق والذي ينص عمييا القانوناالمر ا النوع من بيد أن الحي السكني الباردة ال يتوفر عمى ىذ
م بالرغم الكثافة السكانية الضعيفة  500ب ال تبعد عن التمميذ سوى  االبتدائية يؤكد عمى أن المدرسة

 .م 2008نسمة/ ىكتار خالل التعداد العام لمسكان والسكن لسنة  11ب والمسجمة 

فإن عدد األقسام سيكون عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة  القريبالمدى أما عمى 
الواحدة أقسام لممدرسة  6( قسم وبتقسيمو عمى عتبة ظيور المدرسة االبتدائية والبالغة 48-73ب )

وعميو فإن  ،القطاعين عمى الترتيبعبر (1)( مدرسة8-12يساوي )فإننا نجد عدد المدارس 
 .  م 2020فق إلى غاية سنة االمر ه القطاعين في غنى عن ىذ

( قسم وبإتباعنا نفس 52-79ب )فنجد أن عدد األقسام قد سجل  المتوسطأما عمى المدى 
         والقنطرة عمى الترتيبالقطاعين الحضريين الزيادية عبر مدرسة ( 9-13الخطوات السابقة نجد )

       بحاجة إلى و  مدرسة واحدةالزيادية يحتاج إلى  الحضري قطاعالقطاع التعميم ب أن نجد وعميو،
 عمى ىذا نقترح ما يمي: اقسما وبناء 79

حيث  ،تسريع وتيرة أشغال التوسعة بمدرسة أبو بكر الصديق بالحي السكني جبل الوحش
قسم وبطاقة استيعاب  12ب  و 2م 2465.00ب بمساحة تقدر  ىي% و  90نسبة األشغال بيا  تبمغ

عمى في جميع المواد  وأستاذة أستاذ 20من  أكثر وبالتالي سيتطمب األمر توظيف اتمميذ 560
 .م (2015/2016موسم )خالل ستدخل حيز الخدمة و ناىيك عن باقي األسالك األخرى األقل 

بالحي السكني محمد لوصيف  القائمةأما بقطاع القنطرة فنقترح إزالة مدرسة فاطمة لوصيف 
وىذا بسبب رداءة  ،بالجية الجنوبية لمحي السكني األمير عبد القادر القائمةوكذا مدرسة الشريفية 

نقاض ا مقامة عمى أمواستبداليا بمدرسة أخرى تضم كل مني لمبناية ناىيك عن ضيقيا الحالة العامة

                                                           

 .عدد المدارس الالزمة = عدد األقسام الالزمة/ عتبة ظيور المدرسة(: 1)

 .مدرسة 12=  6/ 73زمة لمطورين األول والثاني بقطاع الزيادية = ومنو: عدد المدارس الال
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وىذا نظرا لوجود مدرسة فاطمة لوصيف  ،مدرسة الشريفية بصورة مطابقة لمعايير التصميم الحديثة
 عمارة بيكاسو.ل الموجيةلممساحات الخضراء  والمخصصضمن المجال الشاغر 

وبإتباعنا نفس الخطوات قسم ( 60-92) ببينما خالل المدى البعيد فقد كان عدد األقسام 
قطاع فإذن  القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة عمى الترتيبعبر ( مدرسة 10-15السابقة نجد )

 .م 2035أفاق  حتىكتفاء إ( مدارس بينما القطاع الثاني فيو في 03الزيادية بحاجة إلى ثالث )

 الطور الثالث: رافقم -ب

                    ىذا الطور خالل الموسم الماضي  ارسدراستيم بمد ازاولو بمغ عدد التالميذ الذين 
عمى  ا( تمميذ1584-1694ب )عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة  م (2014/ 2013)

في عدد  اتمميذ/ القسم فإنو تم تسجيل فائض 40نحووبناءا عمى المعيار الوطني البالغ  ،الترتيب
ن 51-11ب )األقسام وذلك  مى اكتفاء القطاعين ل ىذا عمى شئ فإنما يدل عد( قسم عمى التوالي وا 

  المرافق التعميمية الطور الثالث.من الحضريين الزيادية والقنطرة 

( قسم وبتقسيمو عمى 43-46فإن عدد األقسام وجدناه يساوي ) القريب المدىأما خالل 
تم تسجيل لكل قطاع وبذلك مدرسة  3قسم نجد عدد المدارس يساوي  15عتبة الظيور والبالغة ىنا 

عمى  ة( مدرس3-0ب )الحضريين الزيادية والقنطرة  النوع من المرافق عبر القطاعين في ىذافائضا 
 م. 2020. لذا فمجال الدراسة في غنى عنيا حتى أفاق الترتيب

( قسم وبإتباع نفس 46-50ب ) األقسامفقد سجل عدد  المتوسطبينما خالل المدى  
لقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة الواجب توفيرىا عبر االخطوات السابقة نجد عدد المدارس 

 .م 2025أفاق  حتى لذا فالقائمة بيما تمبي الغرض ،( مدارس03ثالثة )بقدر ت

وبإتباع نفس ( قسم 53-58) بأما خالل المدى البعيد فقد بمغ عدد األقسام عبر القطاعين 
وعميو  ،( مدرسة عبر القطاعين عمى الترتيب03-04) بنجد عدد المدارس يقدر  الخطوات السابقة

   الزيادية بمتوسطة خالل مستوى القطاع الحضري القائمة عمى مقطاع التعميمرافق ينبغي تدعيم 
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 م. 2035المرافق حتى أفاق  لمثل ىذه فميس بحاجةالمدى البعيد أما قطاع القنطرة 

 المستقبمية من المرافق التعميمية عبر القطاعين و  الحالية (: االحتياجات99الجدول رقم )

 م. 2015جانفي  ،م(( 2013/2014) لموسممديرية التربية  ومعطياتم 1995المصدر: إنجاز الطالب )الشبكة النظرية لمتجييز لسنة  

 :والتقني الطور الثانوي رافقم -ج

مقطاعين الحضريين الزيادية لبمغ عدد تالميذ الطور الثانوي عبر مؤسسات المرافق التعميمية 
         البالغ  وبناءا عمى المعدل الوطني  ،عمى الترتيب ا( تمميذ1406-1094) نحووالقنطرة 

عبر ( 1)(02ثانويتين )ىي م  2015خالل وبيذا فعدد الثانويات الالزمة ليم  ،تمميذ/ القسم 34 نحو
 والمتوسط . القريبخالل المدى  ونفس الشئ القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة

فقد بمغ عدد األقسام عبر فاألمر مختمف م  2035في سنة  البعيد خالل المدىأما  
وبتقسيمو عمى عتبة الظيور  ،( قسم عمى الترتيب56-44) بالحضريين الزيادية والقنطرة القطاعين 

وبالتالي ىناك  ( ثانوية عمى الترتيب.03-02) بنجد عدد الثانويات الالزمة عبر القطاعين تقدر 
                                                           

 قسم. 20(: بنفس الطريقة السابقة مع العمم أن عتبة الظيور ىنا ىي 1)

طاع
معدل إشغال  المرافق التعميمية الق

 القسم

 

عدد 
األقسام 
 الموجودة

االحتياجات الحالية 
م 2015سنة   

 االحتياجات المستقبمية

القريب عمى المدى 
م 2020سنة   

عمى المدى المتوسط 
م 2025سنة   

عمى المدى البعيد 
م 2035سنة   

مساحة 
الوحدة 

(2)م وب 
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

ة)م
الزم

ة ال
ساح

الم
2 )

 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

ة)م
الزم

ة ال
ساح

الم
2 )

 

دية
زيا
 ال

قسم تمميذ/ 46 مرافق الطورين األول والثاني  5000 137 67 - - 73 - - 79 - - 92 - - 
قسم تمميذ/ 40 مرافق الطور الثالث  5400 53 42 - - 46 - - 50 - - 58 05 - 
قسم تمميذ/ 34 مرافق الطور الثانوي  9000 40 32 - - 35 - - 38 - - 44 04 - 

 - - 194 - - 167 - - 154 - - 141 230 المجموع

طرة
القن

قسم تمميذ/ 46 مرافق الطورين األول والثاني   5000 128 44 - - 48 - - 52 - - 60 - - 
قسم تمميذ/ 40 مرافق الطور الثالث  5400 91 40 - - 43 - - 46 - - 53 - - 
قسم تمميذ/ 34 مرافق الطور الثانوي  9000 60 41 - - 45 - - 48 - - 56 - - 

 - - 169 - - 146 - - 136 - - 125 279 المجموع
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مما يشير إلى عدم وجود عجز في بقطاع الزيادية كتفاء في ىذه المرافق من حيث عدد األقسام إ
 م.  2035الميدان بينما قطاع القنطرة فيو بحاجة لثانوية عمى المدى البعيد في أفاق ىذا 

 المرافق الصحية:-2

فإن جميع ىذه وبناءا عمى نتائج التحقيق الميداني حسب معايير الشبكة النظرية لمتجييز 
)باستثناء مستشفى  خاصةبصفة  القطاع الحضري الزياديةعمى مستوى  المرافق ال وجود ليا
ما نتج عنو تنقل السكان لمحصول عمى ىذه الخدمة من  ،(إقميميو بعد ذ النفسيةاألمراض العقمية و 

 السيما مرافق المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية بالقطاعات الحضرية المجاورة القائمةالمرافق 
(Etablissement public de santé de proximité) حيث بمغت نسبة بقطاع القنطرة  القائمة

وكل  القطاعمن إجمالي عدد سكان  % 27.59 ب ىذه المرافقالمترددين عمى  سكان قطاع الزيادية
وبما أن مرافق المؤسسة العمومية لمصحة  ،نسمة/ ىكتار 74ب كثافة سكانية تقدر  في ظلىذا 

خاصة بالقطاع الصحي سنركز عمييا في اقتراحاتنا  ةالجوارية تعتبر الحمقة األولى التصال الساكن
 :( يوضح ذلك100والجدول األتي رقم ) الزيادية قطاععمى مستوى 

 (:Polycliniqueالعيادة المتعددة الخدمات )-أ

يقدر نصيب الفرد من الخدمات الوحدة األساسية لمعالجات الجوارية و تعتبر العيادة المتعددة 
     عيادة لكلببينما المعيار الوطني كان  ،2م 1500ومساحة الوحدة  2م 0.045ب المساحة 
سنوات  عدةوعميو فالقطاع الحضري الزيادية قد استفاد من عيادة لكن ىييات منذ  ،نسمة 25000

بجوار دار الشباب بالحي  تقام% وىي  20ال تتجاوز نسبة األشغال بيا  حيثوىي مبرمجة 
قطاع لنجاز حتى يستفيد سكان األحياء السكنية وعميو نقترح تسريع وتيرة اإل ،السكني سركينة

إدماج قاعة  باإلضافة إلىسا  24/ 24ب الزيادية من خدماتيا الصحية وعمى أن تكون مدة المناوبة 
أما بقطاع  ،لوحيدة بالقطاع وىذا لتخفيف الضغط عمى عيادة األمير عبد القادرعالج بيا لكونيا ا

 . القنطرة فنكتفي بالقائمة لكونيا تمبي الطمب



 الحضري المجالي لمتنظيم المستقبمية واألفاق الحضري النمو ........................الثالثالفصل 
 

279 
 

 الوحدة الطبية المتخصصة:-ب
ىي الوحدة القاعدية الثانية بعد العيادة المتعددة الخدمات والتي تقوم بتشخيص ومتابعة و 

واالستعجاالت الطبية ونشاطات جراحة األسنان والتمقيح ضد عالجية متخصصة في الطب العام 
 وعميو يقدر نصيب الفرد من المساحة  ،األمراض والتخطيط العائمي والصحة المدرسية وطب العمل

يتوفر القطاع الحضري الزيادية ال فال غرابة من أن وعميو  ،2م 800ب ومساحة الوحدة  2م 0.07ب 
( 02وحدتين )عمى ىذا العدد من الوحدات الطبية المتخصصة وعمى ضوء ىذه النتائج نقترح 

لممؤسسة العمومية لمصحة الجوارية منتوري بالقطاع بمساحة تان تابع طبيتين متخصصتين وىي
 ية اآلتية: باألحياء السكن تقامنقترح أن و  2م 800ب حيث كل وحدة  2م 1600ب تقدر 

في حماية الطفولة واألمومة  ةكون متخصصتالوحدة الطبية المتخصصة األولى نقترح أن 
بينما و  ،بالحي السكني الزيادية بمنطقة السكن القصديري بعد إزالتيا ةوالتخطيط العائمي ومقام

الباردة الوحدة الطبية الثانية فتتخصص في طب األسنان ونقترح توطنيا في وسط الحي السكني 
وىذا باعتباره يشيد ديناميكية حضرية واسعة لما يعرفو من عمميات التشييد لعدة مباني سكنية من 

 . من جية أخرى جية وكونو مجال النمو الحضري المستقبمي لمقطاع الحضري الزيادية

 لذا نقترح  ( طبيتين متخصصتين02عمى وحدتين ) يتوفرفيو أما بالقطاع الحضري القنطرة 
عادة تجييزىا  تسريع وتيرة أشغال الترميم التي تشيدىا العيادة المتخصصة في طب األسنان وا 

 .حتى تكون في مستوى تطمعات السكان حاضرا مستقبال بتجييزات طبية عصرية وحديثة

 (:Salle de soinsعالج )القاعة -ج
األساسي لمصحة الوحدة الطبية األقرب من المواطن باعتبارىا المعمم ىي قاعة العالج 

تأمين فحوصات الطب العام وذلك و  يتم فييا تقديم العالجات األولية حيث ،العمومية الجوارية
ضمان تواجد قاعة لمعالجات الطبية العامة كتغيير الضمادات و  بالتواجد الدائم لطبيب عام وممرض

د الكبير المطموب تواجده انعدام مثل ىذه المرافق بقطاع الزيادية من جية والعد موعميو أما ،والحقن
  بمساحة قدرت عمي بالحي السكني جبل الوحش مقابل مدرسة زواتين تقامنقترح قاعة عالج واحدة 
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كما أشرنا فتقترح إدماج قاعة عالج بالعيادة المتعددة الخدمات سركينة  منيا أما الباقية ،2م 200ب 
وأخرى عمى مستوى كل وحدة طبية متخصصة بينما عمى مستوى قطاع القنطرة فمرافق ليا سابقا 

 قاعات لذا فيي تمبي الغرض. 3بيا قاعات عالج مندمجة وعددىا  القائمةالصحة الجوارية 

 (:Maternitéعيادة والدة )-د

وعميو نقترح  ،2م 3000/ فرد ومساحة الوحدة 2م 0.09ب يقدر نصيب الفرد من المساحة 
وىذا باعتبار القطاع ال الغربية إنجاز عيادة والدة بطابع عمومي بالحي السكني الباردة بالجية 

%  40.48حيث  ،وجد بو عيادة والدة وكذا لتقميل التردد عمى المستشفى الجامعي ابن باديست
أما بقطاع القنطرة فالمستشفى الجامعي ابن  ،تمثل نسبة سكان القطاع المترددين عمى ىذا األخير

ن كان ذو بعد إقميمي باديس  يمكن أن لموالدة ليذا نعتبره  مكون من طابقين مخصصجناح بو وا 
  الميدان.يسد العجز في ىذا 

 (:pharmacieالصيدلية ) -ھ

 فمجال الدراسة يضمنوعميو  2م 200ب ومساحة الوحدة  د/ فر 2م 0.02يقدر نصيب الفرد  
 . م 2025حتى أفاق  عدد كافي منيا مع وجود فائض تواجد

 األطباء العامون واألخصائيون:-و

ونظرا لمعجز الكبير  ،ساكن 1200يقدر نصيب الفرد من التغطية الطبية بطبيب لكل  
لذا نقترح توزيع                     ،المقدر في عدد األطباء كل ىذا مع العدد المعتبر من المرافق الصحية المقترحة

طبيين الألعوان الشبو لفي كل االختصاصات عمى المرافق الطبية المقترحة باإلضافة  (1) اطبيب 43
 لكل طبيبب بخدمات القطاع الصحي بقطاع الزيادية، وبالتالي يمكن أن تبمغ التغطية الطبية  يلمرق

                                                           

ولمزيد من التفاصيل حول ىذا النوع من  ،(: عدد األطباء المقترح مخصص لمرافق المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية فقط1)
     مذكرة تخرج ميندس دولة -محاولة تقييم-، واقع المرافق العمومية لمصحة الجوارية بمدينة قسنطينةالمرافق راجع: بوضياف ىشام

 .م 2012جوان الجغرافيا والتييئة العمرانية،  ،مكتبة كمية عموم األرض-1-،جامعة منتوري قسنطينة
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وبالمقارنة كانت نسبة التغطية الطبية  م 2025أفاق  فيبتوفير ىذا العدد من األطباء  اساكن 1268
كل ىذا مع كثافة سكانية بمغت                                      ،اساكن 1411طبيب لكل ب القنطرة  الحضري قطاعالب
 نسمة/ىكتار. 74ب نسمة/ىكتار وىي منخفضة مقارنة بكثافة قطاع الزيادية والمقدرة  14ب 

 (: االحتياجات الحالية والمستقبمية من المرافق الصحية عبر القطاعين 100الجدول رقم ) 

 م. 2015في جانفي  ،(والتحقيق الميداني م 1995لمتجييز لسنة الشبكة النظرية عمى باالعتماد )لمصدر: إنجاز الطالب ا

 :المرافق اإلدارية الخدماتية واألمنية -3

عدد معتبر من المرافق اإلدارية  بوأن مجال القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة  بما
وحسب نتائج  الميدانفي ىذا نقترح م  1995ر الشبكة النظرية لسنة يلمعاي ستنادباالو  ،والخدماتية
  :( المرافق التالية101األتي رقم )الجدول 

طاع
ةالصحيالمرافق  الق  

  المعيار
 الوطني

 

 مساحة
الوحدة 

(2)م  

العدد 
الموجود 
 حاليا

االحتياجات الحالية 
م 2015سنة   

 االحتياجات المستقبمية

 القريبعمى المدى 
م 2020سنة   

عمى المدى المتوسط 
م 2025سنة   

عمى المدى البعيد سنة 
م 2035 نصيب  

الفرد من 

 المساحة

/فرد(2)م  
وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  )
 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  )
 

دية
زيا
 ال

 عيادة متعددة الخدمات
1/25000 

03045 1500 1 2 1 1500 2 1 1500 2 1 1500 2 1 1500 
 4000 6 6 4000 5 5 4000 5 5 4000 5 5 0 800 0307 وحدة طبية متخصصة

 1400 7 7 1200 6 6 1200 6 6 1000 5 5 0 200 0302 1/2000 قاعة عالج
 6000 2 2 6000 2 2 6000 2 2 6000 2 2 0 3000 0309 - عيادة والدة
 200 1 7 0 0 6 0 0 6 0 0 5 6 200 0302 - صيدلية

األطباء العامون 
 واألخصائيون

طبيب لكل 
ساكن 1200  

- - 0 43 43 - 47 47 - 50 50 - 59 59 - 

 13100 - - 12700 - - 12700 - - 12500 - - - - المجموع

طرة
لقن
 ا

 عيادة متعددة الخدمات
1/25000 

03045 1500 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 800 0307 وحدة طبية متخصصة

 400 2 2 400 2 2 400 2 2 400 2 2 0 200 0302 1/2000 قاعة عالج
 3000 1 1 3000 1 1 3000 1 1 3000 1 1 0 3000 0309 - عيادة والدة
 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 16 200 0302 - صيدلية

األطباء العامون 
 واألخصائيون

طبيب لكل 
ساكن 1200  - - 24 15 0 0 16 0 0 18 0 0 21 0 0 

 3400 - - 3400 - - 3400 - - 3400 - - - - المجموع
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  المرافق اإلدارية والخدماتية:-أ

 :إداري فرع بمدي-1-أ

وعميو فقطاع  ،2م 1200/ فرد ومساحة الفرع البمدي نحو 2م 0.03ب يقدر نصيب الفرد  
سنة في أفاق عمى مستوى الحي السكني الباردة القائم بأخر فرع بمدي  تدعيمالزيادية بحاجة إلى 

وما المحتممة السكانية  مزيادةل القائم وترقبااإلداري مقر الوىذا لتخفيف الضغط عمى  ،م 2025
 الحصول عمى خدمات ىذا النوع من المرافق. فييصاحبيا من ضغط 

 بريد: لافرع -2-أ

نجد القطاع  سابقا الفرع البمدي اإلداري بإتباع نفس الخطوات السابقة المتبعة في حساب
وىذا نظرا لإلقبال  م 2025في مطمع سنة الحضري الزيادية بحاجة إلقامة مركز بريدي واحد 

في  لمسكان الحيز الجغرافيفي الكبير لمسكان عمى ىذا المرفق ىذا من جية والالمحدودية 
 حصول عمى ىذه الخدمة.ال

 المرافق األمنية:-ب

لكن السكان أكدوا نقص الفعالية وىو ما عبر مجال الدراسة ونظرا لوجود مرافق أمنية قائمة 
يؤثر سمبا عمى المجال الحضري ككل بالنظر لنسبة الجرائم المسجمة عمى مستوى القطاعين 

( % 47.52-52.48ب )والمقدرة م ( 2013-2011خالل الفترة )الحضريين الزيادية والقنطرة 
  .القائمة لذا يقتصر تدخمنا عمى تدعيم عمل المرافق ،عمى التوالي

 :(centre de police) شرطةالمركز -1-ب

لذا نقترح مركز  ،2م 1000المركز / فرد ومساحة 2م 0.03يقدر نصيب الفرد  حيث 
 المرافقب فنكتفيبالقطاع الحضري القنطرة أما  ،م 2025في أفاق  الباردة حيبوسط  يقاملمشرطة 

 فقط. األمنية القائمة
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 (:protection civileلحماية المدنية )افرع -2-ب

القطاعين الحضريين نجد أن وعميو  2م 666/ فرد ومساحة 2م 0.02يقدر نصيب الفرد 
 األحياء السكنية التالية:عبر  أن تقامحيث نقترح  ،الزيادية والقنطرة بحاجة إلى ىذا النوع من المرافق

بالحي السكني سركينة في الجية الشرقية لو بمحاذاة  2م 666فرع لمحماية المدنية بمساحة 
فرع لمحماية نقترح إقامة  حيثالقنطرة  الحضري قطاعلم نفس الشئ بالنسبةمسجد محمد األمين، 

حي فج الريح سابقا وذلك عمى أنقاض مدرسة كحموش صالح لالمدنية في الجية الجنوبية الشرقية 
ورية التي تشيدىا ىذه المنطقة وبالتالي سيولة دخول وىذا نظرا لمسيولة المر  ،2م 666بمساحة 

 ذلك. غير( في حالة نشوب حرائق أو 51وخروج آليات الحماية المدنية عبر الطريق الوالئي رقم )

 عبر القطاعين(: االحتياجات الحالية والمستقبمية من المرافق اإلدارية والخدماتية واألمنية 101الجدول رقم )

 م. 2015في جانفي  ،والتحقيق الميداني(م  1995لمصدر: إنجاز الطالب )باالعتماد عمى الشبكة النظرية لمتجييز لسنة ا

 نوع المرافق القطاع

  

 
 
 

العدد 
الموجود 
 حاليا

االحتياجات الحالية 
م 2015سنة   

 االحتياجات المستقبمية

القريب عمى المدى 
م 2020سنة   

عمى المدى المتوسط 
م 2025سنة   

عمى المدى البعيد سنة 
م 2035  

نصُت 

الفزد 

هن 

 الوسبحخ

/فزد(2)م  

مساحة 
الوحدة 

(2)م وب 
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 ا

جز
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زمة
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حة 

سا
الم

2)م  ) 

وب
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الم

2)م  ) 
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2)م  ) 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

َخ
بد

شَ
ال
 

اإلدارية 
 والخدماتية

 1200 1 2 1200 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1200 0.03 فرع بمدي

 1200 1 3 1200 1 3 0 0 2 0 0 2 2 1200 0.05 فرع لمبريد

 األمنية
شرطةلممركز   0.03 1000 1 2 1 1000 2 1 1000 2 1 1200 2 1 1200 

 1332 2 2 1332 2 2 1332 2 2 1332 2 2 0 666 0.02 فرع لمحماية المدنية

 2532 - - 2532 - - 2332 - - 2332 - - - - - المجموع

طرة
القن

 

 األمنية
 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1000 0.03 مركز لمشرطة

 666 1 1 666 1 1 666 1 1 666 1 1 0 666 0.02 فرع لمحماية المدنية

 666 - - 666 - - 666 - - 666 - - - - - المجموع
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 االجتماعية:الشعائرية و المرافق  -4
 المرافق الشعائرية: -أ

لتشخيص ومن خالل التحقيقات الميدانية م  1995لسنة كة النظرية لمتجييز بحسب الش
مع  ،خاصة من المساجد اكبير  اعمى عدد ىاتوفر سجمنا لمقطاعين عبر األحياء السكنية  الواقع القائم
  :يكالتال( 102حسب نتائج الجدول األتي رقم )اقتراحاتنا  كانتليذا و  ( بقطاع الزيادية02مقبرتين )

 المساجد: -1-أ
األشغال وىي: في وتيرة  مازالت تعرف تأخرا وتماطاللممساجد التي تسريع وتيرة اإلنجاز 

 ومسجد اإلخالصالحي السكني سركينة وىو ب % 50بنسبة أشغال بمغت نحو مسجد محمد األمين
إعطاء إشارة انطالق األشغال إلنجاز وكذا % بحي جبل الوحش  50 ب% وسراقة بن مالك  80 ب

بالحي السكني  % 20 ب باإلضافة لمسجد مالك بن انس ،% بحي جبل الوحش 0مسجد السالم 
األمير عبد القادر ىذا األخير توقفت أشغال البناء عمى مستواه ألسباب غير معمومة منذ شير 

 أفريل المنصرم.

  المقابر: -2-أ

العدد الكبير  موأما 2م 24000ب رد ومساحة المقبرة ف/ 2م 2.00يقدر نصيب الفرد منيا 
تعتبر قطاع الزيادية فعمى مستوى  األتيالنتائج المشار ليا في الجدول المتحصل عميو باالعتماد 

ووقوع القطاع إن نفاذ االحتياطات العقارية  مأما عمى مستوى قطاع القنطرة وأما، الموجودة كافية
صعوبة توفير مع  (02)تين مقبر ب المقدرلعدد المقابر ا صح القول في قمب المدينة إلى جانب

  كحل أولي. بالمقابر الموجودة بالقطاع األولنقترح االستعانة المساحة العقارية الالزمة ليذا 

 المرافق االجتماعية:-ب
لذا سيتمحور تدخمنا ، خاصة بقطاع الزياديةنظرا لتواجد عدد ال بأس بو من ىذه المرافق 
/ فرد بمساحة 2م 0.02ب نصيب الفرد منيا  عمى اقتراح دار حضانة عمى مستوى كل قطاع ويقدر

 عبر األحياء السكنية التالية:  تقامواقترحنا أن  2م 940ب  تقدر
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 قطاعمىذا بالنسبة لاب الباىي تدار حضانة بالحي السكني جبل الوحش مقابل مدرسة ك
المركز الوطني لمصم  مقابلحضانة الدار اقترحنا أن تقام  فقدأما بقطاع القنطرة  ،الزيادية الحضري
نقص إضافة لالجية الشرقية لمحي السكني بوشامة لتوفر المساحة العقارية الكافية في  أي ،والبكم

 مقطاعلالجية الغربية في الحركية وتوفر نوع من اليدوء وضرورة ىذا األخير في نمو راحة األطفال 
 القنطرة بنسبة ممحوظة مقارنة بالجية الشرقية لو. الحضري

 (: االحتياجات الحالية والمستقبمية من المرافق الشعائرية واالجتماعية عبر القطاعين 102الجدول رقم )

 م. 2015في جانفي  ،م والتحقيق الميداني( 1995لمصدر: إنجاز الطالب )باالعتماد عمى الشبكة النظرية لمتجييز لسنة ا

 والثقافية:المرافق الرياضية والترفييية  -5

بالنسبة ليذا النوع من المرافق ونظرا لمنقص الكبير الذي يشيده القطاعين في ىذا النوع من 
وكما نعمم أن أكثر الفئات العمرية  ،وتطمعوا إلقامتيا إفتقارىم إليياسكان أبدوا الالمرافق حيث أغمبية 

تكون متنفسا ليم مع العمم أنو لاىتماما بممارسة الرياضة ىم الشباب الذين يتطمعون ليذه المرافق 
 ما يمي:( نقترح 103وحسب نتائج الجدول األتي )ليس كل الشباب يزاولون نشاطات رياضية لذا 

 نوع المرافق القطاع

  

 
 
 

العدد 
الموجود 
 حاليا

االحتياجات الحالية 
م 2015سنة   

 االحتياجات المستقبمية

القريب عمى المدى 
م 2020سنة   

عمى المدى المتوسط 
م 2025سنة   

عمى المدى البعيد سنة 
م 2035  

نصُت 

الفزد 

هن 

 الوسبحخ

/فزد(2)م  

مساحة 
الوحدة 

(2)م  

عدد
ال

 
وب
مطم

ال
 

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

 الشَبدَخ
 0 0 6 0 0 5 0 0 5 0 0 4 07 2400 0320 مسجد
 96000 4 6 72000 3 5 72000 3 5 48000 2 4 02 24000 2300 مقبرة

 96000 - - 72000 - - 72000 - - 48000 - - - - - المجموع

 1880 2 2 940 1 1 940 1 1 940 1 1 0 940 0.02 دار حضانة االجتماعية

 القنطرة
 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 7 2400 0320 مسجد

 48000 2 2 48000 2 2 48000 2 2 48000 2 2 0 24000 2300 مقبرة

 48000 - - 48000 - - 48000 - - 48000 - - - - - المجموع

 940 1 1 940 1 1 0 0 0 0 0 0 0 940 0302 دار حضانة االجتماعية
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 : قدمالممعب كرة -أ
وعميو فالقطاع  2م 16000/ فرد ومساحة كل ممعب 2م 0.70وصل نصيب الفرد منيا 

الحضري الزيادية بحاجة إلى إقامة ممعب رياضي عمى المدى البعيد بالحي السكني سركينة في 
وكذا  يخدم سكان حي الباردة وسركينة خاصة حيث الجية الغربية لمحي مقابل السكن التطوري

ادة تييئتيا أما بقطاع القنطرة فالموجودة تعتبر كافية لكن ينبغي إع ،مناطق التوسع المستقبمي
 .سيئةوخاصة ممعب بوشامة الذي ىو في حالة 

 (: االحتياجات الحالية والمستقبمية من المرافق الرياضية والترفييية والثقافية عبر القطاعين 103الجدول رقم )

 م. 2015في جانفي  ،م والتحقيق الميداني( 1995لمصدر: إنجاز الطالب )باالعتماد عمى الشبكة النظرية لمتجييز لسنة ا

  :الغبثُخسبحبد والحذائك الؼبهخ وال -ة

وعميو فالقطاع الحضري  2م 10000/ فرد ومساحة الحديقة 2م 0.50ب يقدر نصيب الفرد 
تمك أما  ،بالحي السكني سعدة خمخال أن تقامنقترح  حيثالزيادية بحاجة إلقامة حديقة عمومية 

 :كاألتي تياتييئفيقتصر تدخمنا عمى  المدروسالمجال الحضري عبر  الحدائق القائمة

طاع
 نوع المرافق الق

  

 
 
 

العدد 
الموجود 
 حاليا

االحتياجات الحالية سنة 
م 2015  

 االحتياجات المستقبمية

سنة  القريبعمى المدى 
م 2020  

عمى المدى المتوسط سنة 
م 2025  

عمى المدى البعيد سنة 
م 2035  

نصُت 

الفزد هن 

 الوسبحخ

/فزد(2)م  

مساحة 
الوحدة 

(2)م وب 
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

وب
مطم

د ال
لعد
 ا

جز
 الع

زمة
الال
حة 

سا
الم

2)م  ) 

دية
زيا
 ال

 16000 1 3 16000 1 3 0 0 2 0 0 2 02 16000 0370 قدم الممعب كرة 

 30000 3 4 20000 2 3 20000 2 3 20000 2 3 01 10000 0350 حديقة عمومية

ى 19  - 12350 المساحات الخضراء  64384 - - 70312 - - 75383 - - 88368 - - 

 46000 - - 36000 - - 20000 - - 20000 - - - - - المجموع

طرة
لقن
 ا

 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 03 16000 0370 ممعب كرة قدم 

 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 03 10000 0350 حديقة عمومية

 - - 30383 - - 26354 - - 24363 - - 22385  ھ18313 - 12350 المساحات الخضراء

 - - - - - - - - - - - - - - - المجموع
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باب القنطرة وحديقة حي جبل الوحش وحديقة القائمة بالتسمية  حديقة:إعادة تييئة كل من  
وعميو فقد اقترحنا أن  ،تقنيات حديثةإدخال مواصفات و سيدي مسيد وذلك ب حديقة بورصاص وكذا

     عب األطفالممساحة ل ،الحدائق تتوفر عمى عناصر أساسية ىي: مساحات خضراءىذه 
ليذه ويتمثل األثاث المقترح  ،سيارات إن أمكن ذلكلركن ال باحات صغيرةمقاىي لخدمة العائالت و ،

ال لمراحة اتشكل مج حتىوىذا  وغيرىا وحاويات لمقمامةمقاعد  ،إنارة عمومية ،الحدائق في: نافورات
 ينقطاعلميستفيد منيا سكان األحياء السكنية  حيث ،كبار السنل وألألطفال سواءا واالستجمام 

 (.106)الحظ الصورة رقم : .مدينة قسنطينةوسكان  الحضريين الزيادية والقنطرة

 

 تمثل المظير العام لمحدائق العمومية المقترحة (:106) الصورة رقم

عبر المساحات الشاغرة والمحصورة بين العمارات عمى مستوى كل األحياء السكنية  استغالل
مساحات لمعب  زائد وىذا إلنشاء مساحات خضراء صغيرةالقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة 

نظرا ألىمية المساحات الخضراء وكونيا تضيف  ،األطفال وتأثيثيا بمختمف المتطمبات الضرورية
تنقية اليواء من كافة الجمال والبيجة عمى المجال الحضري باإلضافة إلى أنيا تساعد عمى 

 ىذا السياق كان تدخمنا وفق النقاط اآلتية: في و  لمموثاتا



 الحضري المجالي لمتنظيم المستقبمية واألفاق الحضري النمو ........................الثالثالفصل 
 

288 
 

 المتمثلالتدخل عمى المساحات الخضراء وذلك من أجل التغمب عمى الطابع السكني 
إلى جانب خمق باإلسمنت المسمح المسيطر عمى المحيط العمراني لألحياء السكنية عبر القطاعين 

 القطاعين.عبر عمى مستوى األحياء السكنية  اديناميكية اجتماعية وطابعا جماليا جذاب
خاصة التي تتميز بجذورىا و لواد البراغيت بنوع معين من األشجار  يةذالمحاتشجير المنطقة 

المقاومة من أجل تثبيت التربة والتقميل من خطر االنزالق وكذلك التي تتميز أوراقيا بامتصاص 
ساللم والتشجير لمحد من انزالق التربة مع مراعاة تييئة المنحدرات بالباإلضافة ل الروائح الكريية
إعادة تييئة الساحات الغابية المنتشرة عبر مجال القطاعين الحضريين زائد  ،ليا الجانب الجمالي

 الزيادية والقنطرة والتي ييددىا العمران الحضري المخطط وغير المخطط.
عمى مستوى كل األحياء  تييئة المساحات الداخمية المحصورة بين العمارات الجماعية

السكنية لمقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة، باإلضافة إلى إقامة مساحات مخصصة لمعب 
المجاالت الشاغرة ليذا الغرض  مةئمالبعين االعتبار مدى  ذخاألألطفال عبر األحياء السكنية مع ا

األحياء السكنية اآلتية: جبل الوحش، الزيادية، ساقية سيدي يوسف، سعدة خمخال، محمد عبر 
 (.108و 107 )الحظ الصورتان رقم:باب القنطرة. و لوصيف 

 

 نموذج لمساحات المعب المقترحة بالقرب من المباني الجماعيةتمثل  (:107)الصورة رقم  
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  األحياءعبر  المقترحة واستراحة كبار السن األطفال ألماكن لعبنموذج تمثل  (:108)الصورة رقم 

II-  عبر القطاعين:المرافق الوظيفية االحتياجات الحالية والمستقبمية من 

عمى مستوى األصناف التجارية المبينة في الفصل يقدر نصيب الفرد من المرافق الوظيفية 
 الحضريين الزيادية والقنطرة          مقطاعينلعبر األحياء السكنية  من فصول ىذه الدراسة األول
 عمى المعايير الواردة في الشبكة النظرية لمتجييز عتمادباالوىذا / فرد 2( م0.982-0.936ب )

لبعض  حيث قمنا بإسقاطات مساحية ،مختمف األصناف التجارية تناولت م باعتبارىا 1993لسنة 
إلى حد معين إذا ما تم مقارنتيا بالمعدل  تعتبر جيدةالتي و  األصناف التجارية عبر مجال الدراسة

وعميو  ،يدل عمى أن ىذه المرافق كافية من الناحية النظرية وىذا ،/ فرد2م 0.50ب المثالي والمقدر 
سنتناول عينات من مختمف المحالت التجارية عبر األصناف التجارية الثالثة من حيث العدد 

 :وذلك كالتالي( 2المطموب وكذا العجز الحالي والمساحة الالزمة )م
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 الصافية:التجارة -1
كامل عبر م  2014أفريل  خالل شيرالمسح الميداني الذي أجريناه نتائج اعتمادا عمى 

 فإن  م 1993 لسنة لمتجييز السكنية لمجال الدراسة وبتطبيق معايير الشبكة النظريةاألحياء 
/ فرد 2م 0.46 بيقدر مقطاعين ل الحضري مجالالالقائمة عبر نصيب الفرد من التجارة الصافية 

عبر القائمة ىو المسيطر عمى باقي األصناف التجارية  من التجارة ويعتبر ىذا الصنف كل منيمال
 :كالتالي وىيمرافق التجارية الصافية الوعميو سيتم تشخيص العجز في بعض القطاعين 

 محالت المواد الغذائية العامة:-أ
وعميو فالعدد المطموب  2م 40ب / فرد ومساحة كل محل 2م 0.10 إلى وصل نصيب الفرد 
       عمى الترتيب ( محال46-130ب )الزيادية والقنطرة يقدر  ن الحضريينقطاعيالمنيا عبر حاليا 

ال يعرف عجزا  فقطاع القنطرةإذن  ،( محل65-145أرض الواقع ىو ) القائم عمىبينما كان العدد ،
أما قطاع الزيادية فقد سجل العجز  ،اآلماد الثالثةفي ىذا النوع من المحالت حاليا وحتى عمى 

المحالت من  فإذا كانت ىذه ،عمى الترتيب ( محال32-07) ب والبعيدالمتوسط  ينخالل األمد
تستجيب لمتطمبات السكان حيث يعاني معظم السكان من نقص  إال أنيا الكافية  العدديةالناحية 

لذلك  ،ا ارتفاع أسعارىا ناىيك عمى رداءة نوعية المنتوجات المعروضةذفي المنتوجات المطموبة وك
متنقل باألخص لمركز المدينة حيث كانت نسبة السكان المترددين عمى يضطر سكان القطاعين ل

  .( % من إجمالي عدد سكان عمى الترتيب32.59-41.51ب )مركز المدينة عبر القطاعين 

  محالت المحوم: -ب

يقدر عدد عميو و  2م 80 ىي/ فرد ومساحة كل محل 2م 0.032ب يقدر نصيب الفرد منيا 
مثل حيث  ( محال09-15ب ) والقنطرة الزيادية قطاعيل الحضري مجالالعبر  الموجودة المحالت

فنجد  عمى خالل اآلماد الثالثةأما  ،عمى الترتيب ( محال0-06) ب القطاعينعبر العجز الحالي 
 عكس( محل 13-09-07)بالمدى القريب والمتوسط والبعيد  سجل عجزا خالل قطاع الزيادية
  المحوم.بيع محالت في  اكتفاءإسجل  الذيقطاع القنطرة 
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  والفواكو:محالت الخضر  -ج

إذا كان عدد المحالت ف ،2م 30/ فرد ومساحة المحل إلى 2م 0.06وصل نصيب الفرد إلى 
مقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة خالل التحقيق الميداني لعبر األحياء السكنية فعال  المسجمة

فإن االحتياجات الحالية المسجمة في  ،عمى الترتيب ( محال10-21)ال يتجاوز م  2014في أفريل 
الحضريين الزيادية  القطاعينسكان وىو ما يجعل  ( محال27-83وصمت إلى ) قد م 2015سنة 

          بحوالي القريبالمحالت عمى المدى  ا النوع منإلى مثل ىذماسة في حاجة  والقنطرة
أما العجز .( محال39-121)بوالبعيد  محال( 32-100ب )المتوسط وعمى المدى  ( محال91-29)

 (.104) األتي رقم في الجدولمفصمة فقد أوردناىا األخرى في باقي أنواع المحالت التجارية 

 التجارة الحرفية والمينية: -2

يقدر نصيب الفرد من محالت التجارة الحرفية والمينية عبر القطاعين الحضريين الزيادية 
المرتبة من التجارة وعميو يحتل ىذا الصنف  ،عمى الترتيب / فرد2م (0.297-0.251ب )والقنطرة 

كثر المرافق األسيتم تقدير االحتياجات المستقبمية في  فيما يميو  ،الثانية من حيث نصيب الفرد العام
 :التاليةالحقائق كانت  عبر مجال الدراسة حيثعجزا 

 :محطات غسل وتشحيم السيارات-أ

وعميو فقد بمغ عدد  2م 60 بمحطة / فرد ومساحة 2م 0.08 بيقدر نصيب الفرد منيا  
( محطة وبالنظر لمعدد المتحصل عميو باالعتماد عمى 06-22ب )مجال القطاعين عبر المحطات 

 دىأما عمى الم ،( محطة18-47) بيقدر معايير الشبكة النظرية لمتجييز كان العجز الحالي 
 ،( محطة22-59) ب المتوسط المدى كان عمىبينما ( محطة 20-53) بفقدر العجز  القريب

ولذلك يجب توفير عدد معتبر منيا بصفة مرخصة وقانونية  ،( محطة27-73) ب البعيدأخيرا عمى و 
 .الحضريين الزيادية والقنطرة لمقطاعينعبر األحياء السكنية 
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 وانًستقبهيت نهسكاٌ ػبز انقطاػيٍ( : انتىسيغ انُىػي وانًساحي نالحتياجاث انىظيفيت انحانيت 104انجدول رقى )
 االحتُبجبد الوستمجلُخ

م  2115االحتُبجبد الحبلُخ سنخ   

الؼذد 

 الوىجىد

هسبحخ 

 الىحذح

(2) م   

نصُت الفزد 

هن الوسبحخ 

/فزد(2)م  

 نىع التجبرح

أصنبف 

 التجبرح

 

م 2135سنخ  م 2125سنخ   م 2121سنخ     

الوسبحخ 

 الالسهخ 

(2) م  

 الؼجش
الؼذد 

 الوطلىة

الوسبحخ 

الالسهخ 

(2) م  

 الؼجش
الؼذد 

 الوطلىة

الوسبحخ 

الالسهخ 

(2) م  

 الؼجش
الؼذد 

 الوطلىة

الوسبحخ 

     الالسهخ

(2) م    

 الؼجش
الؼذد 

 الوطلىة

 

 هىاد غذائُخ ػبهخ 1111 41 145 131 1 1 141 1 1 152 17 281 177 32 1281

د 
ىا

ه

ُخ
ائ
غذ

 

ُخ
بف

ص
ال
ح 

بر
ج

لت
ا

 

 

  حلىَبد وهزطجبد + هخبثش 1116 121 43 26 1 1 28 1 1 31 13 1561 35 1 1

  لحىم 11132 81 15 21 06 480 22 17 561 24 19 721 28 13 1141

  خضز وفىاوه 1116 31 21 104 83 2490 112 91 2731 121 111 3111 142 121 3631

 أحذَخ وهالثس 1116 31 16 104 98 2940 112 116 3181 121 115 3451 142 136 4181

ُخ
ائ
غذ

ز 
غُ

د 
ىا

ه
 

 

  ثُغ الوجىھزاد 11112 28 12 22 20 560 24 22 616 26 24 672 31 28 784

 ثُغ األلزاص الوضغىطخ واألشزطخ 11113 14 15 11 06 84 12 17 98 13 18 112 15 11 141
 

 هىاد حذَذَخ ػبهخ 1116 61 17 52 35 2100 56 39 2341 61 44 2641 71 54 3241

  تجهُشاد السُبراد 11117 61 18 06 0 0 17 1 1 17 1 1 18 1 1

  ثُغ األثبث + األوانٍ الونشلُخ 1116 61 19 52 33 1980 56 37 2221 61 42 2521 71 52 3121

  ثُغ النظبراد + الهىاتف النمبلخ 11113 14 19 11 0 0 12 1 1 13 1 1 15 1 1

 األجهشح اإللىتزونُخ +ػتبد اإلػالم اِلٍ 11113 14 24 11 0 0 12 1 1 13 1 1 15 1 1

َخ
بد

شَ
ال

 

 الوجوىع 1146 - - - - 10634 - - 11744 - - 14954 - - 17314

 هحطخ غسل وتشحُن السُبراد 1118 61 22 69 47 2820 75 53 3181 81 59 3541 95 73 4381

ُخ
هن

لو
وا

خ 
فُ

حز
 ال

رح
جب

لت
ا

 

 هىبنُه السُبراد 11117 41 82 09 73 2920 11 1 1 11 1 1 12 1 1

 نجبرح ػبهخ 11119 91 18 11 0 0 12 1 1 13 1 1 15 1 1

 لحبم 1116 61 28 52 24 1440 56 28 1681 61 33 1981 71 43 2581

 إسىبفٍ 11114 61 12 03 0 0 14 1 1 14 1 1 15 1 1

 هحالد خُبطخ 1116 31 13 104 91 2730 112 99 2971 121 118 3241 142 129 3871

 تصلُح السُبراد واِلُبد 11117 41 15 09 04 160 11 15 211 11 16 241 12 17 281

 تصلُح األجهشح اإللىتزونُخ 11117 61 21 06 0 0 17 1 1 17 1 1 18 1 1

 تصلُح ػتبد اإلػالم اِلٍ 11117 61 15 06 01 60 17 12 121 17 12 121 18 13 181

 الوجوىع 11251 - - - - 10130 - - 8151 - - 9121 - - 11291

 أوشبن + ھبتف ػوىهٍ 11113 14 71 11 0 0 12 1 1 13 1 1 15 1 1

ُخ
بت

ذه
خ

 ال
رح

جب
لت

ا
 

 حالق + حاللخ 11116 41 36 21 0 0 22 1 1 24 1 1 28 1 1

 هصىر فىتىغزافٍ 11113 21 19 07 0 0 18 1 1 19 1 1 11 11 21

 هطؼن 1116 311 32 10 0 0 11 1 1 12 1 1 14 1 1

 همهً 1111 211 24 26 02 400 28 14 811 31 16 1211 35 11 2211

 هىتجخ وورالخ 11125 51 15 26 11 550 28 13 651 31 15 751 35 21 1111

 دوش 11118 91 17 10 03 270 11 14 361 12 15 451 14 17 631

 الوجوىع 11225 - - - - 1220 - - 1811 - - 2411 - - 3851

 الوجوىع الؼبم 11936 - - - - 21984 - - 21714 - - 26474 - - 32455

 هىاد غذائُخ ػبهخ 1111 41 65 46 1 1 49 1 1 53 1 1 62 1 1

د 
ىا

ه

ُخ
ائ
غذ

 

ُخ
بف

ص
ال
ح 

بر
ج

لت
ا

 

 

 حلىَبد وهزطجبد + هخبثش 1116 121 27 19 1 1 11 1 1 11 1 1 12 1 1

 لحىم 11132 81 19 17 1 1 19 1 1 19 1 1 11 11 81

 خضز وفىاوه 1116 31 11 37 27 811 39 29 871 42 32 961 49 39 1171

 أحذَخ وهالثس 1116 31 15 37 32 961 39 34 1121 42 37 1111 49 44 1321

ُخ
ائ
غذ

ز 
غُ

د 
ىا

ه
 

  ثُغ الوجىھزاد 11112 28 12 18 16 168 18 16 168 19 17 196 11 19 252

  ثُغ األلزاص الوضغىطخ واألشزطخ 11113 14 11 14 13 42 14 13 42 15 14 56 15 14 56

 هىاد حذَذَخ ػبهخ 1116 61 17 18 11 661 21 13 781 21 14 841 25 18 1181

  تجهُشاد السُبراد 11117 61 11 12 11 61 12 11 61 12 11 61 13 12 121

  ثُغ األثبث + األوانٍ الونشلُخ 1116 61 13 18 15 911 21 17 1121 21 18 1181 25 22 1321

  ثُغ النظبراد + الهىاتف النمبلخ 11113 14 12 14 12 28 14 12 28 15 13 42 15 13 42

 األجهشح اإللىتزونُخ +ػتبد اإلػالم اِلٍ 11113 14 17 14 13 42 14 1 1 15 1 1 15 1 1
زح

ط
من

ال
 

 الوجوىع 1146 - - - - 3671 - - 3988 - - 4344 - - 5441

 هحطخ غسل وتشحُن السُبراد 1118 61 16 24 18 1181 26 21 1211 28 22 1321 33 27 1621

نية
مي
 وال
فية
حر
ة ال
جار

 هىبنُه السُبراد 11117 41 17 13 1 1 13 1 1 14 1 1 14 1 1 الت

 نجبرح ػبهخ 11119 91 19 14 15 451 14 1 1 14 1 1 15 1 1

 لحبم 1116 61 12 18 16 961 21 18 1181 21 19 1141 25 23 1381

 إسىبفٍ 11114 61 15 11 1 1 11 1 1 11 1 1 12 1 1

 هحالد خُبطخ + طزس تملُذٌ 1116 31 11 37 26 781 39 28 841 42 31 931 49 38 1141

 تصلُح السُبراد واِلُبد 1116 61 19 18 19 541 21 11 661 21 12 721 25 16 961

 تصلُح األجهشح اإللىتزونُخ 11117 41 13 13 1 1 13 1 1 14 11 41 14 11 41

 الوجوىع 11297 - - - - 3811 - - 3781 - - 4151 - - 5141

  أوشبن + ھبتف ػوىهٍ 11113 14 51 14 1 1 14 1 1 15 1 1 15 1 1

 حالق + حاللخ 11116 41 31 17 1 1 18 1 1 19 1 1 11 1 1

ح 
بر

ج
لت

ا

ُخ
بت

ذه
خ

ال
 

 هصىر فىتىغزافٍ 11113 21 12 13 11 21 13 11 21 13 11 21 14 12 42

 هطؼن 1116 311 18 14 1 1 14 1 1 14 1 1 15 1 1

 همهً 1111 211 21 19 1 1 11 1 1 11 1 1 12 1 1

  هىتجخ وورالخ 11125 51 37 19 1 1 11 1 1 11 1 1 12 1 1

   دوش 11118 91 11 14 1 1 14 1 1 14 1 1 15 1 1

  الوجوىع 11225 - - - - 21 - - 21 - - 21 - - 42

  الوجوىع الؼبم 11982 - - - - 7511 - - 7789 - - 8515 - - 11622

ع
طا

لق
 ا

 و. 2015في جاَفي  ،انتحقيق انًيداَي(وو  1993انًصدر: إَجاس انطانب )باالػتًاد ػهى انشبكت انُظزيت نهتجهيش نسُت 
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  يم العام:حورشات التم-ب
 القائم عبروعميو بمغ العدد  2م 60ب / فرد وبمساحة تقدر 2م 0.06ب يقدر نصيب الفرد 

ذا كان عدد الورشات التي يجب  ( ورشة02-28ب )مجال القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة  وا 
مجال الدراسة سيكون بحاجة لمثل ىذه فإن  ،( ورشة16-24ىي ) م 2015أن تكون في سنة 

عمى  ( ورشة19-33) بعمى المدى المتوسط و  ،( ورشة18-28) ب القريبالورشات عمى المدى 
 .( ورشة23-43) ب المدى البعيد

 ورشات الخياطة: -ج

وعميو فقد كان عدد  2م 30/ فرد ومساحة الورشة ىي 2م 0.06ب يقدر نصيب الفرد منيا  
 فإن ،( ورشة11-13) ىيمجال القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة عبر  القائمةالورشات 

القطاعين  وبذلك سيكون ،( ورشة26-91) بيقدر القطاعيين عبر  المسجل العجز الحالي
( ورشة 31-108)و القريبالمدى  خالل( ورشة 28-99) الحضريين الزيادية والقنطرة بحاجة إلى

 عمى الترتيب.( ورشة 38-129) بالبعيد أخيرا عمى المدى و  المتوسطخالل المدى 

 التجارة الخدماتية: -3
القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة من التجارة الخدماتية                        عبر نصيب الفرد  لقد تساوى

 يةصناف التجار األالمرتبة الثالثة بين  من التجارة يحتل ىذا الصنف حيث ،/ الفرد2م 0.225ب 
 كاألتي:التجارية في بعض المحالت  العجزوبناءا عمى ذلك سنقدر  ،القطاعينب

 أكشاك: -أ
وعميو فقد بمغ عددىا  ،2م 14ب / فرد وبمساحة تقدر 2م 0.003ب بمغ نصيب الفرد منيا 

 بحوالي    القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة عبر خالل التحقيق الشامل لألحياء السكنية 
القطاعين الحضريين الزيادية سكان لعدد المطموب، وىو ما يجعل اأي أضعاف  ،( كشك71-51)

 خالل المدى القريب والمتوسط والبعيد. وأم  2015سنة  خالل اوالقنطرة في غنى عنيا  سواء
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 المقاىي:-ب
وعميو فقد سجل  ،2م 200ب فرد وبمساحة تقدر / 2م 0.10ب بمغ نصيب الفرد منيا  

وىذا العدد غير كافي  ،عمى الترتيب ( مقيى20-24نحو ) الزيادية والقنطرة ن الحضريينقطاعيال
           القريبمقاىي عمى المدى  04ب  مقيى و 02ب بالنسبة لقطاع الزيادية خالل الفترة الحالية 

بينما قطاع القنطرة فيو في  ،ى عمى المدى البعيدمقي 11و المتوسطمقاىي خالل المدى  06و
 .خالل الفترة الحالية مقاىي 11ب   اكتفاء إذ سجل فائضإحالة 

  ووراقة:  مكتبة -ج

وقد وصل عدد المكتبات  2م 50/ فرد ومساحة المكتبة 2م 0.025ب يقدر نصيب الفرد منيا 
وعمى ضوء ىذه  ،عمى الترتيب( مكتبة 37-15ب ) م 2014أفريل خالل بقطاعي الزيادية والقنطرة 

 القريبعمى المدى مكتبة  13م و 2015مكتبة خالل سنة  11 ب النتائج فإن قطاع الزيادية بحاجة
القنطرة لم يشيد عجزا  بينما قطاع ،مكتبة عمى المدى البعيد 20المتوسط وعمى المدى مكتبة  15و

 .  م 2015خالل سنة  مكتبة ووراقة 28ب  في عدد المكتبات باإلضافة لوجود فائض سجل

  :مالحظة

محالت عمى مستوى األصناف التجارية الثالثة لم تدخل في عممية بعض أنواع التوجد  
مثل: الحضريين الزيادية والقنطرة تقدير االحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبمية عبر القطاعين 

مدارس تعميم السياقة، بيع وطحن القيوة، تنظيف  السيارات،مخزن المشروبات، مرآة وزجاج، كراء 
  بيع الطيور وغيرىا. ،المالبس

 يمي:ما  قطاعينلمالسابقة نقترح عمى مستوى المرافق الوظيفية وبناءا عمى النتائج 

بالحي السكني الزيادية مع الحرص عمى قيامو  القائم الجواري إعادة تييئة وتنظيم السوق
مع كل ىذا و  ،بالوظيفة التجارية المحضة وذلك بتوفير عدد معتبر من محالت الخضر والفواكو

 المرافق لضمان من  ا النوعلمثل ىذمن طرف السمطات المعنية المتابعة الدورية والمستمرة  اشتراط
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ألن  ،المنتوجات المقدمة عمى مستواىامختمف السير الحسن لوظائفيا من جية ومعاينة أسعار 
  .من جية أخرى الخدمة المقدمة لمسكانبمرىون  رفقنجاح أي م

حيث  ،بالحي السكني سركينة المقاماإلعالن الرسمي عن انطالق العمل بالسوق الجواري 
 اكتممتقد  أشغال اإلنجاز عمى مستواهأن م  2014ريل في أفالحظنا من خالل المعاينة الميدانية 

  ؟ذلك يا ترى وراءلكن زجاج النوافذ محطم فما ىو السبب 

كن البيع غير المرخصة والفوضوية والتي تزيد الطين بمة بعرقمة حركة االقضاء عمى أم
خمخال وباب  سعدة السكني حيال مستوى كل من وذلك عمىلممشاة أو لمسيارات  االسير سواء
  .العموي األمير عبد القادرا الحي السكني ذك القنطرة و

الجية الشمالية لمحي السكني ساقية سيدي يوسف  القائم فياستكمال مشروع المركز التجاري 
سنوات  3تزيد عمى سابقة والذي تم انطالق أشغال البناء في فترة زمنية  2م 1500ب بمساحة تقدر 

 حيز الخدمة. والمشروع ودخولىذا لكنيا سرعان ما توقفت ألسباب مجيولة وذلك باستكمال 

مركز وتعويضو بالسكني بوشامة  الحي عمى مستوى القائمالمغطى التجاري إزالة السوق 
الزيادية  الحضري قطاعالتجاري مشابو لذلك الذي سيقام بالحي السكني ساقية سيدي يوسف ب

ليا في  مشارتمك المتنوعة خاصة تجارية والمتضمن لعدة محالت  2م 1500ب بمساحة تقدر 
متوزيع النوعي والمساحي لالحتياجات الوظيفية الحالية ل الموضح (98رقم ) السابق الجدول

 .الحضريين الزيادية والقنطرة عبر القطاعينلمسكان والمستقبمية 

الت التجارية القائمة عبر األحياء السكنية حالتوزيع المجالي لممإعادة النظر في زائد  
والخريطة رقم  ،لمقطاعين الحضري مجالالعبر توزيعيا زن في مقطاعين وذلك بخمق نوع من التوال
لتمبية احتياجات المقترحة مرافق الخدمية العامة والوظيفية لمختمف التوضح التوزيع المجالي ( 18)

         القريب األمدينوخالل  م 2015سنة خالل  الحالية القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة سكان
 .م 2025سنة  م والمتوسط 2020سنة 
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III- عبر القطاعين ق الخدمية العامة والوظيفيةالمرافالسكن و حوصمة مساحة: 

الخدمية العامة لضمان أفضل خدمة لمسكان وتوزيع متوازن وعادل لمختمف المرافق 
أن تقدير ينبغي وضع في الحسبان  ،والوظيفية بين مختمف األحياء السكنية لمجال الدراسة

 عين االعتبار المرافق المقترحة خالل المدىب ذيتم دون أخ لمقطاعيناالحتياجات عمى المدى البعيد 
لتمبية احتياجات الفترة الحالية وعميو  المقترحةأي نعتبرىا غير موجودة كذلك  ،القريب والمتوسط

حيث الواجب انجازىا في اآلجال المذكورة مة والوظيفية االخدمية العمجمل المرافق إيجاز يمكن 
القريب الحتياجات المستقبمية خالل المدى اليا و تطرقنا لالحتياجات الحالية والمساحة الالزمة 

 :كالتاليوىي  لكل عمى حدىوالبعيد في جداول  والمتوسط

  :عبر القطاعين ( م2020-2015لمفترة )والوظيفية المرافق الخدمية العامة السكن و مساحة حوصمة -1

عبر ( م 2020-2015لمفترة )المقترحة مساحة المرافق الخدمية العامة والوظيفية تقدر 
كانت مساحة  بينما ،عمى الترتيب( ىكتار 0.16-1.89) ب الحضريين الزيادية والقنطرة القطاعين

ىكتار وىذا وفق األصناف التجارية الثالثة، إذن ( 1.68-4.52)ب المرافق الوظيفية عبر القطاعين 
عبر المرافق الخدمية العامة والوظيفية مختمف من سكن و  احتياجات ىذه الفترةمساحة إجمالي تقدر 

إجمالي مساحة السكن  نسبة وبيذا تصبح عمى الترتيب( ىكتار 6.58-22.89ب )القطاعين 
طبعا و  ،عمى الترتيب( % 2.14-3.62) بعبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة والمرافق 

وعميو فإن  ،الزياديةبقطاع ىذا بتقميص عدد بعض المرافق الخدمية العامة مثل قاعات العالج  ىذا
األحياء السكنية ىذا بقطاع  يمكن توفيرىا عن طريق الجيوب العمرانية المنتشرة عبر ىذه المساحات

المجاالت التي تم استرجاعيا عن طريق  مستوى أما عمى مستوى قطاع القنطرة فستتم عمى ،الزيادية
عبر مختمف عمميات التييئة والتدخالت عمى المجال السكني القائم والجيوب العمرانية الشاغرة 

والجدول األتي رقم  .الضرورية لمسكاناألحياء السكنية لمقطاع والتي تسمح بإنجاز بعض المرافق 
العامة من المرافق الخدمية  وخالل المدى القريب ( يوضح احتياجات سكان القطاعين الحالية105)

 :كمايميوالوظيفية 
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  من المرافق الخدمية العامة والوظيفية عبر القطاعين وخالل المدى القريب االحتياجات الحالية(: 105الجدول رقم )
 ( م2020-2015من المرافق الخدمية العامة والوظيفية عبر القطاعين خالل الفترة )وخالل المدى القريب االحتياجات الحالية 

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية
 2م 1500عيادة متعددة الخدمات سركينة بمساحة  -
 وأخرى  سركينة ونقترح إنجازىا بحي ( طبيتين متخصصتين02وحدتين ) -

  2م 200ب + قاعة عالج بحي جبل الوحش    2م 800ب  الزياديةبحي 
قاعات عالج ونقترح إدماجيا عبر: العيادة المتعددة الخدمات  (03ثالث ) -

قاعة بيا طبية وحدة  وكلالطبيتين المتخصصتين  (02) الوحدتين -سركينة
 عامطبيب  (47إلى 43)من -بحي الباردة 2م 3000ب عيادة والدة  -عالج

)يتم توزيع ىذا العدد عبر المرافق الصحية التابعة لممؤسسة  متخصصو 
 2م 1000ب مركز الشرطة بحي البارة  - العمومية لمصحة الجوارية السابقة

 2م 666ب فرع الحماية المدنية بحي سركينة  -
بحي سعدة   حديقة عمومية -جبل الوحشبحي  2م 940ب   دار حضانة -

 23م 10000ب   خمخال

تسريع وتيرة أشغال الترميم بالوحدة الطبية  -
 3المتخصصة في طب األسنان بوشامة

 2م 666 ب  فرع الحماية المدنية بحي فج الريح -
 بوشامة كرة القدم  تييئة ممعب -
 تييئة وتأثيث الحدائق القائمة عبر القطاع -
 الشرقية لحي بوشامةبالجية  2م 940ب   دار حضانة -

 عبر مجال القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة تسريع وتيرة اإلنجاز لممساجد التي ىي قيد األشغال -
 مجال الدراسةلإعادة النظر في توزيع المحالت التجارية عبر األحياء السكنية  -
 لكل قطاع  2م 1500 ب العجز في مختمف محالت األصناف التجارية الثالثة بتوفير محالت تجارية عبر المراكز التجارية المقترحة سد -
 مكانيك السيارات والحدادة وغيرىا3ب مزعجة لمسكان خاصة المتعمقة  اإخراج المين والحرف التي تصدر أصوات  -
 3عمى النظافة العمومية بمنع بيع الخضر عمى أرصفة الطرق وذلك بتحويميم إلى المراكز التجارية المقترحة عبر القطاعين الحفاظ -

 م 2015في جانفي  ،الحالية والمستقبمية االحتياجات الخاصة بتقديرإنجاز الطالب باالعتماد عمى الجداول السابقة  المصدر:

 الخدمية العامة والوظيفية خالل المدى المتوسط عبر القطاعين:حوصمة مساحة السكن والمرافق -2

أي خالل الفترة       المدى المتوسط  عمىبمغت مساحة المرافق الخدمية العامة المقترحة 
   عمى الترتيب( ىكتار 0-1.72ب )الزيادية والقنطرة  القطاعين الحضريينعبر  ( م2020-2025)
االحتياجات من إجمالي إذن تقدر مساحة  ،( ىكتار0.85-2.65) بفيي أما المرافق الوظيفية ،

 بحوالي نقطاعيالخالل المدى المتوسط عبر المرافق الخدمية العامة والوظيفية مختمف سكن و 
من إجمالي مساحة  %( 1.93-3.09) بأي بنسبة تقدر  ،عمى الترتيب ( ىكتار19.58-5.95)

من  المدى المتوسطسكان القطاعين خالل يوضح احتياجات  (106الجدول األتي رقم )و القطاعين. 
 :المرافق الخدمية العامة كالتالي



 الحضري المجالي لمتنظيم المستقبمية واألفاق الحضري النمو ........................الثالثالفصل 
 

298 
 

 االحتياجات المستقبمية من المرافق الخدمية العامة عبر القطاعين خالل المدى المتوسط  (: 106الجدول رقم ) 
  ( م2025-2020)خالل الفترة المتوسط  المدىاالحتياجات المستقبمية من المرافق الخدمية العامة عبر القطاعين خالل 

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية
 وحدة طبية متخصصة ونقترح إنجازىا بحي جبل الوحش -
 يوسف مقامة بمنطقة السكن القصديري بعد إزالتو ساقية سيديقاعة عالج بحي  -

  3ومتخصص عامطبيب  50 -

  2م 10000ب حديقة عمومية بحي سركينة   -

  2م 5000 ب  لمطورين األول والثاني+ مدرسة  2م 1200 ب مركز لمبريد -

لم يتم تسجيل احتياجات في أي مرفق من 
ألن بقطاع القنطرة  المرافق الخدمية العامة

  في حالة اكتفاء3يعتبر القطاع 

 م 2015في جانفي  ،االحتياجات الحالية والمستقبميةالمصدر: إنجاز الطالب باالعتماد عمى الجداول السابقة الخاصة بتقدير 

 خالل المدى البعيد عبر القطاعين:حوصمة مساحة السكن والمرافق الخدمية العامة والوظيفية -3

 ( م2035-2025لمفترة )خالل المدى البعيد المسجمة  مساحة المرافق وفي األخير نجد
 مساحة المرافق الوظيفيةأما  ،عمى الترتيب( ىكتار 0.9-3.44ب ) قطاعي الزيادية والقنطرةعبر 
المرافق مختمف مساحة االحتياجات من سكن و إجمالي تقدر  إذن ،( ىكتار1.06-3.25) ب فكانت

من إجمالي مساحة %( 4.34-6.47بنسبة )و  ( ىكتار13.37-40.98ب ) عبر القطاعين
 :كالتالي ليذه الفترة القطاعينسكان يوضح احتياجات  (107الجدول األتي رقم )و . القطاعين

 البعيد   المدىاالحتياجات المستقبمية من المرافق الخدمية العامة عبر القطاعين خالل (: 107الجدول رقم )
  ( م2035-2025) البعيد المدىاالحتياجات المستقبمية من المرافق الخدمية العامة عبر القطاعين خالل 

 الحضري القنطرةالقطاع  القطاع الحضري الزيادية

  3طبية متخصصة  +  وحدة2م 1500ب عيادة متعددة الخدمات  -

        3م 3000ب  عيادة والدة +عام  ومتخصصطبيب بين  59 -

              2م1200لبريد ا+ فرع  2م 1200ب فرع بمدي  -

 2م 5000ب لمطورين األول والثاني  (02مدرستين ) -

  2م 666 مساحةبفرع الحماية المدنية   - 2م 16000ب  كرة القدم ممعب -

 3فقط 2م  9000 بثانوية   -

 

 م 2015في جانفي  ،المصدر: إنجاز الطالب باالعتماد عمى الجداول السابقة الخاصة بتقدير االحتياجات الحالية والمستقبمية
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    الحضرية: تآوالمنشالتدخل عمى مستوى الشبكات التقنية  -رابعا
I-:الشبكات التقنية 
 (: تقدير االحتياجات الحالية والمستقبمية منياA.E.Pشبكة المياه الصالحة لمشرب )-1

يعتبر التموين بالمياه الصالحة لمشرب من المشاكل التي تطرح بحدة في المدن الكبرى 
إذ تعتبر ىذه المادة من العناصر الحيوية التي تشغل اىتمام معظم السكان وذلك  ،كمدينة قسنطينة

ولطالما بقي استيالكيا في تزايد مستمر تحت  ،ألىميتيا القصوى ودورىا في شتى مجاالت الحياة
ولتقدير احتياجات السكان الحالية من ىذه المادة الحيوية  ،تأثير زيادة استعماليا من طرف السكان

والمستقبمية اعتمدنا عمى حجم الموارد المائية التي يتمقاىا سكان القطاعين الحضريين الزيادية 
 وكذا عدد السكان وقيمة االستيالك اليومي المتوسط واألقصى. ،والقنطرة

 :م 2015سنة  تقدير االحتياجات الحالية -أ
بعين االعتبار قيمة االستيالك  ذخاألالمياه الصالحة لمشرب تم  فيلتقدير العجز الحالي 

بحوالي م  2014الحقيقي والذي يقدر عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة خالل سنة 
فقد  (108باالعتماد عمى نتائج الجدول األتي رقم )و  ،عمى الترتيب (1)/ يوم3( م4293-2470)

قيمة  في ظلالمتوسطة من المياه الصالحة لمشرب  م 2015سنة  قدرت االحتياجات الحالية
لمقطاعين % كون ىناك تسربات نقطية منتشرة عبر األحياء السكنية  35ب المقدرة التسرب 

أما االحتياجات اليومية  ،عمى الترتيب/ يوم 3( م2742-7780ب ) الحضريين الزيادية والقنطرة
 نحوالعجز الحالي  ومنو كان ،عمى الترتيب / يوم3( م3839-10892) نحو القصوى فقد بمغت

  .(108رقم ) األتي الجدوليؤكد ذلك و  ./ يوم3( م6210-1232)
 المتوسط والبعيد:القريب و األمد  عمىتقدير االحتياجات المستقبمية  -ب

عمى نفس المعايير ذاتيا المتبعة في تقدير االحتياجات الحالية واستنادا عمى عدد  ااعتماد
مع افتراض زيادة  الحضريين الزيادية والقنطرة اآلماد الثالثة عبر القطاعينالسكان المتوقع خالل 

                                                           

 م. 2014في نوفمبر  -مديرية الزبائن -سياكو -المياه والتطيير لوالية قسنطينة(: شركة 1)
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ل/ يوم/ساكن  (200-180ب )قدر خالل األمدين المتوسط والبعيد يمعدل االستيالك اليومي والذي 
وعميو فقد تم  ،ذا نتيجة لتطور وتحسن لمظروف االقتصادية واالجتماعية في األفاق المستقبميةوى

رقم  األتي في الجدول كما ىي ممخصة تقدير االحتياجات المستقبمية من المياه الصالحة لمشرب
عبر  م 2020سنة  القريبنجد أن االحتياجات اليومية المتوسطة عمى المدى حيث ( 108)

     سنة المتوسط/ يوم عمى الترتيب، أما عمى المدى 3( م3546-10097ب ) القطاعين تقدر
بينما قدرت  / يوم3( م4246-12132) إلىم فقد وصمت الكمية اليومية المتوسطة  2025

 ./ يوم3م (4932-14188) ب عبر القطاعينالمدى البعيد  االحتياجات اليومية المتوسطة عمى

     الزيادية والقنطرة قطاعيالمتوسط والبعيد عبر القريب و  العجز خالل األمدوعميو سيكون 
عمى  / يوم3( م4188-14861و) / يوم3( م3262-14141/ يوم و)3( م3262-9338) ب

القطاعين عبر مجال الترتيب، ومنو فإذا كانت نسبة التغطية بشبكة المياه الصالحة لمشرب 
( % من إجمالي عدد مساكن القطاعين وىذا 90.59-75.15ب ) رقدتالحضريين الزيادية والقنطرة 

 نقترح القيامفي ظل ىذه الوضعية و م  2008بناءا عمى نتائج التعداد العام لمسكان والسكن لسنة 
 :كمايمي المياه الصالحة لمشرب إجراءات مستعجمة لمرد عمى احتياجات ىذا النمو الحضري منب

لألكواخ القصديري غير مزودين  القطانينأن السكان  لنا المعاينة الميدانية تبين ومن خالل
يحصمون عمى ىذه المادة الحيوية عن طريق عيون جماعية  إذبالمياه الصالحة لمشرب وىذا منطقي 
وكانت بمثابة الحل الوحيد الذي وضعتو شركة بحي الزيادية بالقرب من منطقة السكن القصديري 

 م. 2008ياه وىذا بناءا عمى نتائج التعداد العام لمسكان والسكن لسنة سياكو لمم

زائد  ،استكمال تغطية باقي األحياء السكنية عبر قطاع الزيادية خاصة الحي السكني الباردة
 من جية ومن أجل تمبي متطمبات السكانحتى  شبكة جديدة لمتزويد بالمياه الصالحة لمشربإعادة 

باب كحي ربات المنتشرة في عدة نقاط عمى مستوى األحياء السكنية وضع حد لمثل ىذه التس
من وكل ىذا لعمو يقي ضياع كميات معتبرة من المياه ل يؤديالتسرب  حيث أنالقنطرة جبل الوحش 



 الحضري المجالي لمتنظيم المستقبمية واألفاق الحضري النمو ........................الثالثالفصل 
 

302 
 

رة وما ينتج عنيا من أمراض وأوبئة ال يحمد ذاحتمال اختالط المياه الصالحة لمشرب بالمياه الق
 .من جية أخرى تموث الطبقات الحاممة لممياه الجوفيةعقباىا زائد احتمالية 

 (: االحتياجات الحالية والمستقبمية من المياه الصالحة لمشرب عبر القطاعين108الجدول رقم )  

 البيان

 القطاع الحضري القنطرة القطاع الحضري الزيادية
االحتياجات 
  الحالية سنة 

 م 2015

 االحتياجات  االحتياجات المستقبمية
 الحالية سنة
 م 2015

 االحتياجات المستقبمية
 سنة 
 م 2020

 سنة
 م 2025 

 سنة
 م 2035 

 سنة 
 م 2020

 سنة 
 م 2025

سنة 
 م 2035

 24660 21232 19702 18281 70941 60660 56092 51868 عدد السكان )نسمة(

 200 180 150 200 180 150 )ل/يوم( معامل االستيالك اليومي

 1340 االستيالك اليومي معامل

 (1)35 نسبة التسرب )%(

االحتياجات اليومية 
 (2)المتوسطة

 4932000 4246400 3546360 2742150 14188200 12132000 10096560 7780200 يوم ل/

 4932 4246 3546 2742 14188 12132 10097 7780 /يوم3م

االحتياجات اليومية 
 القصوى

 6904800 5944960 4964904 3839010 19863480 16984800 14135184 10892280 يوم ل/

 6905 5945 4965 3839 19863 16985 14135 10892 يوم /3م

 1726 1486 1241 960 4966 4246 3534 2723 قيمة التسرب

 6658 5732 4787 3702 19154 18434 13631 10503 االحتياجات الكمية

 4188 3262 3262 1232 14861 14141 9338 6210 / يوم(3قيمة العجز )م

 م. 2015في جانفي  ،إنجاز الطالب باالعتماد عمى بعض المؤشرات الوطنية المصدر:
                                                           

 م 2014بالحي السكني جبل الوحش في جانفي  القائمفرع سياكو مقدمة من طرف رئيس  (:1)
(= معدل االستيالك الفردي في Qjاالحتياجات اليومية المتوسطة بالطريقة التالية: االحتياجات اليومية المتوسطة)(: تم حساب 2)

 (H).  السكانعدد × (N)اليوم 
 / يوم. 3م 7780ل/ يوم أي  7780200=  51868×  150االحتياجات اليومية المتوسطة =  منو:و 

 معامل االستيالك اليومي× تم الحصول عمى االحتياجات اليومية القصوى كما يمي : االحتياجات اليومية المتوسطة 
 / يوم3م 10892=  1.40×  7780وعميو االحتياجات اليومية القصوى =  1.40ب مل االستيالك اليومي يقدر احيث: مع

 االستيالك الحقيقي  -تم تقدير العجز الحالي كمايمي: االحتياجات النظرية الكمية 
 / يوم3م 2723=  100/ 35×  7780= 100/ 35× االحتياجات النظرية الكمية = االحتياجات اليومية المتوسطة 

 / يوم3م 10503= 2723+ 7780االحتياجات النظرية الكمية = 
 / يوم3م 6210=  4293 -10503ومنو: العجز الحالي = 
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الباردة يعانون النقص في ىذا المورد وتحت إجبارية حفر  السكني حيالفيل سيبقى سكان 
اآلبار وكذا الباعة المتجولون وخاصة أن أصحابيا يفضمون الربح السريع عمى حساب النظافة 

الجية في مقام  3م 2000وعميو نقترح إنجاز خزان عمى األقل بسعة  ،والصحة العامة لمسكان
الشمالية لمحي السكني الباردة وىذا من أجل تمبية االحتياجات المتزايدة حاليا ومستقبال من المياه 

 سكان الحي خاصة أو لقطاع الزيادية عامة.الصالحة من طرف 

 (:Assainissementشبكة الصرف الصحي ) -2

أىمية بالغة في المجال الحضري إذ تعد المصرف الرئيسي  ليا شبكة الصرف الصحيإن  
وعميو فقد تطرقنا إلى حساب كمية المياه  ،لممياه المستعممة داخل األحياء السكنية لمجال الدراسة

 :(109يوضح الجدول األتي رقم ) وذلك كما اآلماد الثالثةالمستعممة حاليا وخالل 
  وخالل اآلماد الثالثةالمستعممة عبر القطاعين حاليا كمية المياه توزيع : (109الجدول رقم )

 عدد السكان القطاع البيان
 )نسمة(

الزيادة السكانية       
 )نسمة(

معدل االستيالك 
 اليومية )ل/ يوم(

معامل 
 التصريف

كمية المياه المستعممة        
 / يوم(3)م

 م 2015حاليا سنة 
 - 51868 الزيادية

150 

0.80 
 

6224 

 2194 - 18281 القنطرة

 م2020سنة  المدى القريب
 4224 56092 الزيادية

180 
8077 

 2837 237 19702 القنطرة

 م 2025سنة  المدى المتوسط
 4568 60660 الزيادية

200 

9706 

 3397 255 21232 القنطرة

 م 2035المدى البعيد سنة 
 11351 10281 70941 الزيادية
 3946 571 24660 القنطرة

 م. 2015في جانفي  المصدر: إنجاز الطالب باالعتماد عمى بعض المؤشرات الوطنية،

                              ( نجد أن صبيب المياه المستعممة خالل الفترة الحالية 108رقم )السابق من خالل الجدول 
/ يوم 3( م2194-6224) بقدر يالزيادية والقنطرة  القطاعين الحضريينعبر  م 2015سنة  أي

 بينمايوم  /3( م2837-8077ب )فقد سجمت  م 2020سنة  القريبعمى الترتيب أما عمى المدى 
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وأخيرا عمى المدى البعيد سنة  يوم /3( م3397-9706ب )فيي  م 2025سنة المتوسط عمى المدى 
التغطية بشبكة الصرف الصحي إذا كانت نسبة فوعميو  ،يوم /3م (3946-11351) بم  2035
( % من إجمالي عدد 86.80-84.89) نحوبمغت  تبقى غير كاممة حيثالقطاعين مجال عبر 

تعداد العام لمسكان ال نتائجوىذا حسب  ين الحضريين الزيادية والقنطرة عمى الترتيبمساكن القطاع
 ما يمي: فإننا نقترح عمى ضوء ىذه النتائجم  2008والسكن لسنة 

صرف الصحي بالحي السكني باب القنطرة بصفة خاصة بتقنيات لم جديدة شبكة إعادة
وىذا بطرق أكثر فعالية تتالءم مع الوضعية  ومرونة حديثة بأنابيب مصنوعة من مواد أكثر صالبة

شبو مستحيل لتداخل المباني زائد ىذا الحالية وحفاظا عمى صحة السكان والبيئة الحضرية لكن 
باإلضافة  ،القديم والدروب وىي من صفات النسيج الحضري األوروبي ضيق الطرق الممرات

قطر يتناسب وكمية المياه ذات صرف الصحي بالحي السكني الباردة بقنوات لمنشاء شبكة إل
التعداد  تبعا لنتائجنية اكثافتو السك تحيث بمغ ،المشاريع السكنية المستقبمية يراعي فيياالمستعممة 

 مسكن/ ىكتار. 2ب نسمة/ ىكتار  11ب  م 2008 لسنةالعام لمسكان والسكن 

اعتماد نظام صرف منفصل أي وضع شبكة خاصة لتصريف مياه األمطار كما نقترح كذلك 
تصريف جيد لمياه األمطار حيث لضمان تصب في البالوعات مع تجييز كل الطرق بالبالوعات 
 .بمجال الدراسة الحدي لمياه األمطار يراعي في تصميم ىذه الشبكة كمية التساقط والصبيب

 شبكة الكيرباء:  -3

تمعب شبكة الكيرباء دورا ميما في الحياة الحضرية إذ يتوقف االستيالك اليومي المنزلي 
كانت نسبة التغطية عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة بيذه الشبكة  فإذا ،والعمومي عمييا

 :ستكون كالتالي افإن اقتراحاتن( % عمى الترتيب 98.86-94.99ب )قد سجمت 

الحد من عممية الربط غير القانونية و  ربط الحي السكني الباردة بشبكة الكيرباءاستكمال 
وذلك بتشديد المراقبة والمتابعة لكل مخالف مع تحويل كل الخطوط المارة فوق المساكن خاصة 
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وىذا  الباردة السكني حيالر وبالد الرومية وكذا بالجية العموية لمحي السكني األمير عبد القاد
ليذه األحياء أو سواءا تناسق المظير الحضري ضمان لو من جية لمحفاظ عمى سالمة السكان 

 .لمقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة العام مجال الحضريلم

 كة غاز المدينة:بش-4
                  الحضريين الزيادية والقنطرةبمغت نسبة التغطية بشبكة غاز المدينة عبر القطاعين  

وعمى ضوء ىذه  ،عمى الترتيب ( % من إجمالي عدد مساكن مجال الدراسة82.81-84.97ب )
  .خالل اآلجال المذكورة سابقاالنتائج نقترح: استكمال إيصال ىذه الشبكة لمحي السكني الباردة 

II- الحضرية المنشآت:  
الحضرية القائمة والتي يجب توفيرىا مستقبال لتكون متماشية مع  المنشآتيكون التدخل عمى 

 يمي:نقترح ما ولضمان تنظيم مجالي محكم  قطاعينلمالحضري مجال الالنمو الحضري عبر 
 (:V.R.Dشبكة الطرق ) -1

تعد شبكة الطرق من أىم العناصر المكونة لممجال الحضري والمكممة لمختمف الوظائف 
تضفي حيوية وديناميكية عمى المجال لذلك يستوجب إعطاء أىمية ليا بمختف  اكما أني ،الحضرية
( كونيا تحكم التنظيم المجالي لمقطاعين والثالثيةالثانوية  ،شبكة الطرق )األولية تسمسلفق أنواعيا و 

ىذا إال أن أىميتيا تفرض ذلك وعمى  ،وعمى الرغم من تكاليف شق وتعبيد وصيانة ىذه الطرقات
مع المعايير أكثر النوع من الشبكات لجعميا تتطابق  عمى مستوى ىذا ىدف تدخمنامن يكاألساس 

  :فكانت التدخالت التاليةالتقنية المعمول بيا 

التدخل عمى جميع الطرقات الثانوية  إن : (Les Voies Secondaires) الطرق الثانوية-أ
عبر األحياء السكنية بالقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة والتي ىي في حالة متوسطة الموجودة 
 خالل: يكون من

سركينة والفاصل بين حي ساقية  السكني حيالي إلى دتعبيدىا خاصة الطريق الثانوي المؤ 
تعد األرصفة جزء ال يتجزأ من الطريق وىي ميمة كما  ،سيدي يوسف وسعدة خمخال وتصريفيا
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كممة لتخطيط البنايات ويقاس عرض الرصيف تبعا ألىمية الطريق وصنفو ونسبة األثاث الذي وم
قل يال التي إقامة األرصفة وعميو يجب  ،من أشجار وأعمدة اإلنارة العمومية وغيرىا قتستقبمو الطر 

الموجودة  عبيدوتزائد إعادة توسعتيا  ،م لتسييل حركة الراجمين وحركة السيارات 1.5عن عرضيا 
          وحي سركينة وغيرىا الحي السكني باب القنطرةعمى مستوى منيا خاصة  متدىورةفي حالة 
كل ىذا يجب  ،غرس األشجار عمى حواف الطرق إلضفاء بعد جمالي حضري طبيعيباإلضافة ل
 بعرض طرقحيث البعد بين عمودين لإلنارة العمومية إلنارة توفير شبكة اإلنارة العمومية أن يرافقو 

 حديثة.وصيانة الموجودة منيا وفق مقاييس تقنية م  12.5 بيقدر الجيتين وىذا عمى م  08

كذلك الحال بالنسبة  ،الزياديةحي تييئة كل من الطريق الرابط بين الحي السكني سركينة و و 
جبل بط بين حي اباإلضافة لمطريق الر سركينة والباردة كل من الحي السكني لمطريق الرابط بين 
زيادة االتصالية بين األحياء السكنية الشمالية والجنوبية وكذا الشرقية والغربية ل الوحش والباردة وىذا

  .(109)الحظ الصورة رقم:  .لمقطاع الحضري الزيادية

 

 ( : تمثل نموذج لطريق مييأ بطريقة جيدة109الصورة رقم )
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المييكمة لممجال تعاني الطرق الثالثية : (Les Voies Tertiaires) الطرق الثالثية -ب
 عميياالتدخل  إلىمال لذلك فيي بحاجة إلىا منالحضري لمقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة 

قامة أرصفة إن أمكن مع توفير لشبكة اإلنارة العمومية خاصة بالحي السكني من أجل  تعبيدىا وا 
من خالل تشجيرىا ببعض األنواع من النباتات تييئة مفترق الطرق  .تشييدال ىو قيدالباردة الذي 

وبالنسبة لمطرق التي ستقام  ،لسائقينعمى االتي ال يتجاوز عموىا متر وذلك لتفادي حجب الرؤية 
مستقبال في بالد الرومية )مباني في التسوية( وعمى مستوى حي الباردة وكذا مناطق التوسع 

 .(1)نظرية المعمول بيا في الجزائرالمستقبمية حيث نقترح أن تتبع مقاييس الطرق ال

 الممرات والدروب:  -ج
لقطاعين الحضريين ا استصالح الممرات والدروب المتواجدة عبر األحياء السكنية عبر

خاصة تمك المتواجدة باألحياء القديمة بالحي السكني باب القنطرة وبوشامة  ،الزيادية والقنطرة
 وغيرىا. واألحياء الحديثة مثال حي الباردة

 الساحات العمومية: -د
 والنصب التذكارية تشخيص الواقع القائم لمساحات العمومية المستنبطة من نتائجالبناءا عمى 

وغياب االىتمام بيا نقترح تحسين مظيرىا  تدىور حالتيا اإلنشائيةالقائمة بقطاع القنطرة وأمام 
 كمايمي:الحضري 

 :(La place Emir Abdelkader)إعادة تييئة ساحة األمير عبد القادر -1-د
بالحي القائمة المعاينة الميدانية ليذه الساحات وأىميا ساحة األمير عبد القادر من انطالقا 

نفايات الاإلىمال وانتشار  زائدالسكني باب القنطرة ىذه األخيرة تفتقر لعنصر التييئة بصورة كمية 
واألوساخ بيا ناىيك عن جريان المياه المتسربة من قنوات التزويد بمياه الشرب وغيرىا إذ باتت 

                                                           

 أنظر كتاب:

(:1)  Alberto zucchell, Introduction a l’urbanisme opérationnels et la composition urbaine,  Tome II 

(O.P.U) Alger, Année 1984.  
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 وعميو كان ال بد من التدخل عمى ىذه المعالم حيث نقترح ما يمي: ،تشكل باحة لركن السيارات
اصطناعية مع إعادة تييئة الساحة العمومية والحفاظ عمى نظافتيا وىذا باستعمال نباتات وأزىار 

  تراعىوجمالية وىذا بطريقة أكثر تنظيمية  وغيرىا حاويات لمقمامة ،مقاعد لمجموس: بضرورة تأثيثيا 
   (.110)الحظ الصورة رقم:  النسيج الحضري األوروبي المحيط بيا. فييا رغبة السكان وكذا طبيعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد القادر بالحي السكني باب القنطرة(: تمثل إعادة تنظيم ساحة األمير 110الصورة رقم )
 :(La place de la statue de Constantin) إعادة تييئة ساحة النصب التذكاري باب القنطرة-2-د 

ىذه الساحة المعروفة من قبل سكان مدينة قسنطينة ومجال الدراسة خاصة وحتى من خارج 
أحدى  لتوفرىا عمىباإلضافة والقطاع الحضري القنطرة  تعتبر البوابة الرئيسية لممدينة إذالمدينة 
المعمم نقترح إعادة  االيامة وأمام اإلىمال وغياب أدنى تصميم يميق بسمعة ىذ تاريخيةالمعالم ال

 : كالتاليتجميل وتأثيث ىذه الساحة 

ورفع مستواىا بما فييا النصب التذكاري مع وضع إشارة تنظيمية تحمل اسم  عبيدىاإعادة ت
: مقاعد لمجموس وأىمياترتيب عناصر تأثيث الساحة و  المقام بيا الساحة وكذا النصب التذكاري
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 إلى ردباإلضافة من العناصر األخرى  غيرىاونافورة وأزىار  حاويات لمقمامة ،إنارة عمومية،
مع وضع لوحات  (monument aux morts) ومجسم مريم العذراء مجسملكل من االعتبار 

 .ىذه األخيرةوتاريخ موجز عن تحمل أسماء 

 انبعاث األصوات المزعجة:من التخفيف النسبي  -3-د 
من خالل المعاينة الميدانية اشتكى سكان األحياء السكنية الجنوبية لقطاع القنطرة من  

مقطار ولمعالجة ىذه الظاىرة نقترح إقامة تشجير عمى لحركة اآللية الالناتجة عن  المزعجةاألصوات 
 .ولو نسبيا يف من حدة األصواتفتخموىذا ل السكة الحديدية حافتي خط

  :(Transport urbaine collectif) الجماعيعمى مستوى تنظيم النقل الحضري التدخل  -ھ
الت الحضرية ونظرا لكون االمج عبريعتبر النقل الحضري الجماعي لألفراد شريان الحياة 

حيزا كبيرا من  ذاالقتصاد الحضري لممدن يرتكز في األساس عمى ىذا النوع من النقل فقد أخ
قتناءاالىتمام في ىذا البحث لكونو الوسيمة التي توصل األشخاص إلى أماكن عمميم و  حاجاتيم    ا 

والتخفيف من أزمة حركة المرور وتحسين شروط الجماعي  وألجل تحسين خدمات النقل الحضري ،
عمى مستوى األحياء السكنية عبر القطاعين المسجمة ومعالجة النقائص  مجال الدراسةتنقل سكان 

 : كاألتي الجماعي التييئة الحضرية المقترحة لتطوير النقل الحضري كانت توصيات
التقيد بدفتر الشروط الذي يحدد نوعية خدمة النقل الحضري عمى جبار المتعاممين الخواص إ

دخال منظومة اإلعالم اآللي في تسيير النقل الحضري الجماعي وخاصة في قضية و العمومي  ا 
 .الزمني النطالق ووصول الحافالت وذلك وفق تنظيم محكم ضبط الوقت

ظيما وتسييرا وتطويرا تن جماعيتبني الدولة إلستراتيجية شاممة لمنظومة النقل الحضري ال
المجال الحضري وجيان لعممية  عبراعتبار التخطيط الحضري والنقل و  ،مستديما لمبنية التحتية ليما
 النسجام في توجيات المتعاممين.اواحدة وينبغي التنسيق و 

عادة تييئة المحطة األخيرة و  (Les Parkings) السيارات ركن باحاتإقامة ما يكفي من  ا 
 اأم سعدة خمخالبحي القائمة  الباحةوكذا بحي جبل الوحش  القائمة الجماعي لمنقل الحضري
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بإدخال  ىذاو  الجامعي ابن باديس ىالمستشف من القريبة الباحةفنقترح إعادة تييئة القنطرة  بقطاع
 .(111)الحظ الصورة رقم : .وفق معايير حديثةمواصفات الراحة 

 

 منظم بطريقة راقيةو  مييأ لركن السياراتمقترح تمثل موقف  (:111)الصورة رقم 
من مختمف أخذ البعد البيئي بعين االعتبار وذلك بمشاركة جميع الفاعمين المحميين 

 الجماعي والشروع في دراسات حول التموث الناتج عن النقل الحضري والناقمين المستعممين
صالح  عبرتعميم نظام اإلشارات الضوئية باإلضافة ل إشارات المرور كافة التقاطعات الحضرية وا 

  لقطاعي الزيادية والقنطرة. السكنية حياءاألالمتمفة منيا لتنظيم األولوية درءا ألخطار الحوادث عبر 

الحافالت عمى األرصفة وأمام و محاولة القضاء عمى ظاىرة التوقف غير القانوني لمسيارات 
 .العمومية وفي مناطق تعيق الحركة والمشاةالساحات ومداخل المرافق والساحات 

القنطرة وذلك بواسطة النقل بحافالت  قطاعأحياء عبر الجماعي توفير النقل الحضري 
قامة محطةو  ،صغيرة وىذا نظرا لضيق الطرق وكذا االنحدار سيارات األجرة بالجية  توقفل ا 

سكان  وىي موجية لخدمةريك األخيرة يالشمالية الشرقية لحي األمير عبد القادر مقابل محطة التميف
جديدة حضري جماعي باب القنطرة( بحافالت نقل -تدعيم خط النقل )سركينة مع القطاعين كال
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 الثانيةو األولى حافمة مرور البين الفاصمة غير كافية من الناحية العددية فالمدة الزمنية تعتبر والتي 
جديد يؤمن عممية النقل بين الحي السكني  كما نقترح فتح خط ،دقيقة 60 عمى بيذا الحي تزيد

تعويض الحافالت القديمة المتدىورة وغير النظيفة  مع الباردة وباب القنطرة عمى المدى البعيد
نشر كل ىذا مع و  بأخرى جديدة مع تقديم مساعدات لمخواص وتحفيزات لتغيير مثل ىذه الحافالت

 واالحترام عاة اآلداب العامةعمى قواعد العمل وشروط تقديم الخدمة من حيث مرا الئحات تنص
 حافالت النقل الحضري الجماعي.داخل 

  (1)نالعمالق وزيادة السيولة المرورية عبر القطاعيباي  صالحمشروع جسر و مفترق الطرق التدخل عمى  -و

اختناقا كبيرا  االقنطرة والذي يشيدأما التدخل عمى مستوى مفترق الطرق الزيادية وكذا باب 
ويأتي ىذا المشروع أيضا في سياق تدعيم البنية  خالل الفترة الصباحية والمسائية في فترات الذروة

عدد المركبات بالمدينة عامة ايد ز ت ظلالنقل وحل أزمة حركة المرور الخانقة في  ميدانالتحتية في 
ظل المحور الشمالي الشرقي لمدينة قسنطينة  وعميو فقد ،بصفة خاصة والقطاعين حالة الدراسة

( السبيل الوحيد إلنجاز ىذا المشروع الذي سيسمح بانجاز القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة)
 مركز ثاني لممدينة إن صح القول ويعيد التوازن واالنسجام أيضا بين وظائفيا. 

وىضبة المدينة تيار سيسمح باالتصال والربط بين مركز خومن الواضح أن ىذا االإذن 
قسم الجنوبي لممدينة، وخاصة بحي ساقية سيدي يوسف لمصالت عمميا اسيؤمن المو  حيثالمنصورة 

قطاع الزيادية حتى نقطة التقاطع بحي جبل الوحش لضرورة  أحياءوامتدادات شوارعيا باتجاه باقي 
يعزز بتييئة ممتقى طرق عمى مستوى و يدعم كما و  رق غربااللتحام والربط مع الطريق السيار ش

 من خففكما  ،باإلضافة لألحياء السكنية المجاورة لمنطقة الدراسة (Cite Castors)كاستور  حي
م  2014جويمية  05تاريخ ويعد  ،االزدحام في حركة المرور عمى مستوى محوالت سيدي مبروك

                                                           

)1): Constantine métropole intérieure méditerranéenne - un grand projet de modernisation urbain 

d’une capitale régionale -  p 57, Année 2011. 
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ق الجديد الذي يعتبر يالطر أما  حيز الخدمةمنو  األولىو تاريخ اإلعالن الرسمي عن دخول الشطر 
بنسبة  قضىوصوال لمفترق الطرق الزيادية والذي وىذا م  2015مطمع سنة  فكان في امتدادا لو

)الحظ  .الدراسةومجال  مدينة قسنطينةعاني منيا ت التيكبيرة وىامة عمى أزمة حركة المرور 
 (.112الصورة رقم: 

 
 (1)باي العمالق صالح(: تمثل مقطع لمختمف التنقالت عبر جسر 112الصورة رقم )

 :التدخل عمى المستوى االجتماعي لمسكان  والبيئي عبر القطاعين -خامسا

I- :التدخل عمى مستوى الجانب االجتماعي لمسكان عبر القطاعين 

يكون عن طريق إشراك السكان في حل مشاكل سف أما التدخل عمى مستوى ىذا الجانب
 إحداث طريق عن االجتماعي الترابط أواصر تقوية عمى العمل مجاليم الحضري  وذلك من خالل

األحياء السكنية بين أفراد الحي السكني الواحد وباقي  التفاعل يسيل مما الجيرةو  بالموقع وعي
 تحسين المظير الذي يمكن أن ينعكس ايجابيا عمى الشيء ،لمقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة

                                                           

(1) : Schéma de cohérence urbaine de Constantine ,le diagnostic prospectif du grand Constantine, le 

nouveau viaduc, avril 2007, p 52 



 الحضري المجالي لمتنظيم المستقبمية واألفاق الحضري النمو ........................الثالثالفصل 
 

313 
 

 الفردية.المساكن أو  حول مساكنيم الجماعيةالخضراء المساحات  لممساكن بتوفير ي العامالجمال 

أىمية تكفل المجنة المشكمة عمى مستوى كل حي سكني عبر مجال القطاعين الحضريين 
خاصة إذا ما كانت ميزانية البمدية  ،الزيادية والقنطرة برفع انشغاالت السكان إلى الييئات المكمفة

شخصية منيم حسب المساىمة الغير قادرة عمى تحمل تكاليف التييئة العامة مما يدفع بالسكان إلى 
حمالت تحسيسية تدعوا إلى احترام قوانين التييئة والتعمير والحفاظ  القيامإرادتيم سواء المادية أو 

 .مجال الدراسةعبر لألحياء السكنية  عمى البيئة العامة

الحيوانات األلفية مثل البقر والغنم بشوارع  تربية وتجوالضرورة إعالم السكان بضرورة منع 
ا من أجل الحصول عمى محيط بيئي ذوى ،األحياء السكنية خاصة بأحياء القطاع الحضري الزيادية

  .اتعن طريق الحيوان التي يمكن تنتقلأكثر صحة طيمة النيار ولتفادي كل أنواع األمراض 

II- التذخل ػلً هستىي الجبنت الجُئٍ ػجز المطبػُن: 

ىذا من فصول  الثانيمن خالل تطرقنا لجانب النمو الحضري وأثاره البيئية في الفصل 
من وىذا  نجد أن ىناك إجراءات عديدة متخذة من طرف السمطات فيما يخص ىذا الجانب البحث

السكنية بالقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة أجل التحكم في تسيير النفايات المنزلية عبر األحياء 
لتي يتميز بيا بعض السكان وخاصة منيا رمي القمامة عبر النوافذ ا سيئةولمقضاء عمى العادات ال

تحسين ىذا لتم إتباع منيجية بيئية لممحافظة عمى نظافة المجال السكني و سيوخارج الحاويات 
 : عن طريقاإلطار المعيشي لمسكان 

 ويتم تحقيق ىذا العنصرلسكان في الحوار وتحسيسيم ببيئتيم وكيفية المحافظة عمييا إدراج ا
ىذا من منع رمي القمامة عبر النوافذ  وضع الفتات تحسيسة متعددة األغراض مثل:عن طريق 

عمى  من جية أخرى إلى جانب المحافظةمنع رمي القمامة خارج الحاويات  باإلضافة إلى ،جية
ضافة إلى توزيع مناشير عمى مستوى جميع األحياء السكنية يعمن باإلالقائمة  المساحات الخضراء

 أمام المنازل.من فييا عن أوقات جمع القمامة من الحاويات أو 
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وي قابمية لرد الفعل السريع واإليجابي ذتوعية األطفال عبر المدارس االبتدائية باعتبارىم 
 كما يتم ية ىذه في إطار التحسيس واإلعالم البيئيحيث تدخل حممة التوع ،أكثر من فئة كبار السن
مسابقة ألجمل حي سكني عمى مستوى القطاعين الحضريين الزيادية تنظيم تشكيل لجنة في إطار 

 .عطاء جوائز تحفيزيةوالقنطرة مع إ

لمنفايات أمثال  عشوائيمراقبة المرافق الخدمية العامة والوظيفية المتسببة في الرمي ال
إذ تعتبر ىذه األخيرة من المصادر الرئيسية المتسببة  ،والتشحيم ومكانيك السيارات محطات الغسل
العمومية عبر  الحاوياتتعميم وضع وأخيرا  ،لمجال الدراسة عبر األحياء السكنيةفي التموث 

 (.115و 114و 113)الحظ الصور رقم:  .الشوارع الرئيسية لألحياء السكنية عبر القطاعين

 

 نمادج أقترحت لتحسيس السكان بحماية البيئة لث: تم(115و) (114( و)113)الصور رقم 
 :آليات النمو الحضري المستقبمي لمجال الدراسة بين الخيارات والحتميات -ادسسا

وضبطيا نعتقد أن ذلك خاضع لحتمية  القطاعينعبر إن رسم اتجاىات النمو المستقبمي 
الوضع القائم من جية واستغالل المجاالت الشاغرة المتبقية تحت تأثير العوائق )أروقة األمان( 

فإن عممية إعادة  لذلكو  ،الطبيعية والبشرية أو تمك الجيوب الحضرية المسترجعة من جية أخرى
ألساسية في عمميات التييئة حيث تعطي لنا حدى الركائز اإالتعمير لمجيوب العمرانية الشاغرة ىي 

من أجل الوصول إلى ىذا و  ،تصورات التييئة المستقبمية ومدى إمكانية إيجاد تنظيم مجالي محكم
 ب:مستقبال ىذا األخير يكون لمتوسع  مجال الدراسةتأمين احتياجات في ظل و  التنظيم
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خالل المدى المتوسط  مستقبال القطاعينعرض أراضي لمبناء لتمبية احتياجات السكان 
والبعيد مع ضمان التواصل واالنسجام والتجانس بين النسيج الحضري القائم والتوسعات الحضرية 

التطبيق الصارم لمختمف التدخالت المشار ليا سابقا و  ،من جية المستقبمية الحتمية لمجال الدراسة
 توسع اقتراحاتنا بخصوصمى ىذا كانت بصورة كمية حتى يتم الرقي بالمجال وتنظيمو وباالعتماد ع

 كما يمي: ومستقبال نياآ مجال الدراسة

I- الحضريين الزيادية والقنطرة: عبر القطاعينالمستقبمي  توسعال مناطق 

بناءا عمى نتائج المحاور السابقة تبين أن القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة ىما إحدى 
 حيث شيدا نموا حضريا تعددت اتجاىاتو وخصائصو وكما ،لمدينة قسنطينةنماذج النمو الحضري 

 ىناك يوباإلضافة ليذا العامل الرئيسعمى تنظيم المجال الواضح السمبي و  أثره السكانيكان لمنمو 
تحديد مناطق بات من الضروري  وليذا ،السميبات ىذهإنتاج في متعددة  كانت السبب أخرى عوامل 

لما ليا من وىذا القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة مجال عبر  المستقبمي توسعواتجاىات ال
   كاألتي:وىي مستقبال المدروس  أىمية بالغة في تنظيم المجال

 "المستقبمي تمحور بين خيارين التوسع"  القطاع الحضري الزيادية: -1
 : القريبالمدى  عمى المستقبمي التوسعمناطق  - أ

تقع  وعميو ،لولجية الشمالية الشرقية في ا سيكونلقطاع الزيادية المستقبمي التوسع  إن
 عمى هلتوفر  سركينةالحي السكني عمى مستوى  لمقطاع ىذه الفترةخالل  لمتوسعالمنطقة المقترحة 
خالل  متوسعلالمناطق المقترحة  كانت حيث ،وأخرى في إطار التشييدشاسعة مجاالت شاغرة 

 :كالتالي نفاآاآلجال المشار ليا 

وىذا بين االحتياجات الحالية وعمى المدى جماعي مسكن  601حوالي مساحة إنجاز  تقدر
   سركينةحي % من إجمالي مساحة  9.03 ببنسبة تقدر أي  ،ىكتار 8.02 القريب بمساحة

 % من إجمالي مساحة القطاع الحضري الزيادية. 1.27و
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ىكتار وبنسبة تقدر     8.46 بمسكن فردي بمساحة تقدر  282نجاز حوالي إباإلضافة إلى 
  إجمالي مساحة القطاع الحضري الزيادية.من  % 1.34من مساحة حي الباردة و % 5.27 ب

    عممية إنجاز السكنات الجماعية يتطمب توفير أراضي صالحة لمتعمير بدرجة أولىإن  مالحظة:
تم استغالل المجاالت لكن تقنيات العمران الحديث قد تجاوزت مثل ىذه الصعوبات وبالتالي سي،

إذ كان امتداد ىذا األخير تبعا لمعوائق  ،التي تتميز باالنحدارات عكس ما يظير عمى النسيج القائم
 قطاعمن الزيادية أوال والجية الشمالية الشرقية  طاعمن قالجية الشرقية في ة السائدة يالطبيع

 الدراسة لمتعمير عبر مجال ( توضح مدى صالحية األراضي19والخريطة رقم ) .القنطرة ثانيا

إن إنجاز احتياجات سكان القطاع من السكن : المتوسطالمدى  عمى المستقبمي التوسعمناطق -ب
 وفق اتجاىين ىما:كان  المدى المتوسط عمى

 االتجاه الجنوبي لحي سركينة:-1-ب

 ومساحتيا تقدر            اجماعي امسكن 457حوالي إنجاز خالل المدى المتوسط يتطمب 
% من إجمالي  0.96% من إجمالي مساحة الحي و 6.85بمغت نحوأي بنسبة  ىكتار 6.09 ب

 ىذا األخيرالجية الجنوبية لمحي السكني سركينة في  إقامتيانقترح  حيث ،مساحة قطاع الزيادية
ج الحضري القائم الجية الجنوبية وعميو سيحدث انقطاع في النسيفي يتوفر عمى مساحات شاغرة 

الذي يعتبر الحد  ثواد البراغ متمثمة فيوالذي سيقام خالل المدى المتوسط بواسطة حدود طبيعة 
 .مقترحةال التوسعيوسف ومنطقة  سيديبين حي ساقية الفاصل 

 االتجاه الجنوبي لحي الباردة:  -2-ب

       ما يعادل  من السكن الفردي المتوسطتقدر احتياجات سكان القطاع خالل المدى 
الباردة كل ىذا مع مراعاة  السكني حيمالجية الجنوبية لحيث نقترح إقامتيا في  ،مسكن فردي 304

( لبمدية PDAUتمك التحصيصات التي ىي مبرمجة في المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير)
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تقدر ىكتار أي بنسبة  9.12 ب ةالالزم العقاريةم وعميو تقدر المساحة  2008قسنطينة خالل سنة 
 % من إجمالي مساحة قطاع الزيادية. 1.44% من إجمالي مساحة الحي و 5.68 ب

 قطاعل ةالمقترح ةالمستقبمي التوسعمناطق إن : المستقبمي خالل المدى البعيد لتوسعمناطق ا-ج
 :كالتاليىي الزيادية 

 :االتجاه الجنوبي الشرقي لحي سركينة -1-ج

الجية الجنوبية إذ يمكنيا تأمين في يتوفر حي سركينة عمى مساحات شاسعة من األراضي  
        امسكن 1028إلنجاز االحتياجات المساحية السكنية وفق النمط الجماعي عمى المدى البعيد 

% من إجمالي  15.43 بتقدر أي بنسبة  ،ىكتار 13.71ب  لذلكالالزمة العقارية مساحة وتقدر ال،
% القطاع الحضري الزيادية وبذلك نقترح توطنيا بجوار االحتياجات السكنية  2.17ة الحي ومساح

 المقترحة خالل المدى المتوسط.

 :االتجاه الشمالي الشرقي لحي الباردة -2-ج

                عقارية تقدر أي بمساحة  ،امسكن 686 حواليبأما بالنسبة لمسكن الفردي والمقدر  
% من إجمالي  3.25% من إجمالي مساحة الحي و 12.81ب ىكتار وىي بنسبة تقدر  20.58 ب

االحتياطات العقارية  حيثالجية الغربية لحي الباردة في وعميو فقد اقترحنا إنجازىا  ،قطاع الزيادية
   .متوفرة وعميو يمكن ليذا الوعاء العقاري استيعاب بعض المرافق الخدمية العامة والوظيفية مستقبال

 "خيار وحيد وحتمي العام بين المستقبميتوسع ال"القطاع الحضري القنطرة:  -2

أبرزىا طبيعة مختمفة  امجال قطاع القنطرة مرىون بطيعة مجالو الذي يطرح عوائق توسعإن 
جبل سيدي مسيد من الجية الجنوبية الغربية وخوانق واد الرمال والحواف الصخرية و عامل االنحدار 

فج الريح  عمى مستوى حي الموجودةوعميو تعد االحتياطات العقارية  ،لو العام مجالالعبر المنتشرة 
المتوسط والبعيد القريب و خالل المدى  القنطرة قطاعلالمستقبمي  توسعالمرشح الوحيد الحتضان ال

 :كالتاليوعميو تم برمجة االحتياجات المساحية السكنية المستقبمية  فال حل غير ىذا
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  القريب:  المستقبمي خالل المدى لتوسعمناطق ا -أ

ا     جماعي امسكن 142 ب الواجب توفيرىا خالل المدى القريب الجماعية مساكنعدد ال ريقد
من  % 1.27 بتقدر بنسبة  أي ،ىكتار 1.89ب الالزمة ليذه المساكن فتقدر العقارية أما المساحة ،

 الجيةفي  أن تقاموعميو فقد فضمنا  قطاعالمساحة % من إجمالي  0.61إجمالي مساحة الحي و
 .م 2020سنة  حيث يمكن أن تؤمن احتياجات التوسع عمى المدى القريب حيالغربية لحي فج الر 

بنسبة تقدر             أي  ،ىكتار 2.85 ببمساحة تقدر  افردي امسكن 95إنجاز ما يقارب 
  مساحة القطاع.% من إجمالي  0.93% من إجمالي مساحة الحي و1.91 ب
 :المتوسطمناطق التوسع المستقبمي خالل المدى  -ب

لقد تم تقسيم احتياجات السكان السكنية خالل المدى المتوسط إلى: مساكن جماعية ويقدر 
أي بنسبة  ىكتار 2.04 بة عقارية تقدر يوباحتياجات مساح اجماعي امسكن 153عددىا بحوالي 

 .قطاعمساحة ال% من إجمالي  0.66% من إجمالي مساحة الحي و 1.38 بتقدر 
ىذا الكم من المساكن يتطمب  افردي امسكن 102نحو عددىا  فقد بمغبينما المساكن الفردية  

    % من إجمالي مساحة الحي  2.05بتقدر بنسبة و ىكتار  3.06ب  تقدرإلقامتيا مساحة عقارية 
سكن لمخمفا "حي فج الريح الجديد" اسم ىذا الحي يحمل ،قطاعالمساحة % من إجمالي  0.99و

 منظم. وتجسيد لمجال سكني نموذجيخالل الفترات الماضية  سابقا اقائمالقصديري الذي كان 
  :مناطق التوسع المستقبمي خالل المدى البعيد-ج

 :كالتالينجاز احتياجات السكان السكنية إأما خالل المدى البعيد فقد تم اقتراح  

   تقدربنسبة أي ىكتار  4.57ب تقدر وىذا باحتياجات مساحية  اجماعي امسكن 343 إنجاز 
  .القطاعمساحة % من إجمالي  1.48% من إجمالي مساحة الحي السكني فج الريح و 3.07 ب

%  4.59 بتقدر بنسبة و ىكتار  6.84ب تقدر  عقارية  مساحةوب افردي امسكن 228 إقامة
لقطاع % من المساحة اإلجمالية  2.22بنسبة السكني فج الريح و مساحة الحي إجمالي من 

  .مناطق التوسع المستقبمي عبر مجال القطاعين( توضح 20رقم ) والخريطة .القنطرة
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 عبر القطاعين  معالجة وتنظيم المجال الحضريمدى مساىمة أدوات التييئة والتعمير في  -سابعا
السميم في نظرنا ىو الذي يقوم عمى توفر كامل لممعطيات الحضري إن التخطيط 

الحضري تخطيط ال الالزمة لو باعتبارىا المحددة ألىدافالمختمفة إلعداد المؤشرات واإلحصائيات 
الحضريين الزيادية  مقطاعينلإذ تسمح بالرقابة المستمرة لممجال الحضري  ،الميادينفي مختمف 

 .ورؤية واضحة عنو وكاممة شاممةنظرة لنا تعطي حيث والقنطرة 
بدونيا فإن كل عممية تخطيطية ستكون مبيمة اليدف والمعالم وكأنيا عممية ترقيعية ال  إذن

 العنصر يعتبر ىذالذا  ،من مصدرىا وال تؤدي إلى نتائج ممموسة وفعالة والسمبيات تعالج المشاكل
المختمفة كما تطرقنا السمبية لمنمو الحضري إبعاد االنعكاسات إطار الذي سنقدمو يندرج في األخير 

 طالع عمى دور أدواتاإلوالسيطرة عمييا عن طريق  ليا في الفصل الثاني من فصول ىذه الدراسة
: كل من متمثمة في وىيمختمف مكونات المجال الحضري  وتسيير في تنظيمالتييئة والتعمير 

( لذا سنمقي نظرة POSاألرض ) مخطط شغلو ( PDAUمخطط التوجييي لمتييئة والتعمير )ال
 لمراجع وترتيبات تنظيمية مستمدة من الجريدة الرسمية مختصرة عمى ىذه القوانين التي تخضع

 ي.كمايم أدوات التييئة والتعميرمن خالل توضيح مضامين وذلك 

I-( المخطط التوجييي لمتييئة والتعميرPDAU)(1): 
 ديسمبر 01المؤرخ في  29/ 90بموجب القانون ظير المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير 

يحدد التوجيات األساسية لمتييئة  حيث وىو أداة لمتنظيم المجالي والتسيير الحضريم،  1990 من
التييئة ويضبط الصيغ  تصاميمبمديات معنية مع األخذ بعين االعتبار لالعمرانية لبمدية واحدة أو 

 .(POS)المرجعية لمخطط شغل األرض

أنشأ المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير لكونو ال ييتم بالتييئة العمرانية داخل حدود ولقد  
المخطط العمراني لمتجمع الحضري فقط بقدر ما يتناول التجمع الحضري داخل إطاره الطبيعي 

                                                           

 .1654ص  ،52م المتعمق بأدوات التييئة والتعمير من الجريدة الرسمية رقم 1990ديسمبر  1المؤرخ في  29-90قانون رقم ال (:1)
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الموجودة عمى المستوى المحمي واإلقميمي  ىط األخر اوسوالبيئي وينظم العالقات بينو وبين نقاط األ
 توسعالمن أجل االنسجام والتناسق لجميع المراكز الحضرية المجاورة وييدف أساسا إلى تحديد آفاق 

وىو بذلك يقضي عمى الطابع التقني االنفرادي الذي  ،إقميميا المجال المدروسوعالقات  الحضري
 .مجاال لمتوسع العمراني غير المنظمال يترك كان محددا بحدود المخطط التوجييي لمتعمير و 

المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير من تقرير تقني وخرائط ورسوم بيانية  يتكونو  
حصائيات ويتناول في دراستو ما   لموضع القائم واالحتماالت الرئيسية لمتييئةدراسة تحميمية  يمي:وا 

واالجتماعي والثقافي  سكانير االقتصادي والمع االحتماالت الرئيسية لمتنمية بالنظر إلى التطو 
  تحديد المدة والمراحل األساسية إلنجاز ىذا المخطط.ل باإلضافة ،المعنيلممجال 

 : (1)أما الخرائط والبيانات المرفقة مع التقرير فيجب أن توضح الجوانب األساسية التالية

 إضافة إلى ،المدروسالمجال حاضرا ومستقبال عمى مستوى  التخصيص العام لألراضي
حيث يبرز مواقع المرافق الخدمية العامة الكبرى ويحدد المساحات تحديد مختمف المناطق القطاعية 

نجاز ىذه المرافق الكبرى ٳمع تحديد المناطق السكنية التي يجب حمايتيا عند  ،إلنجازىاالالزمة 
بمختمف أنواعيا مع الشبكات  وتحديد مواد البناء وشروط البناء وتحديد كيفية ربط كل الشبكات
سنوات والمرحمة الثانية  10-5ب القائمة مع تحديد األراضي المخصصة لممرحمة األولى المحددة 

مع التركيز عمى  سنة وكما توضح كافة االرتفاقات 20-15سنة والمرحمة الثالثة من 15-10من 
 ومناطق التحديث والييكمة الحضرية.  النمو الحضري المستقبميمناطق 

تعيين مواقع و الشاغرة والغابات من أجل الحفاظ عمييا  مجاالتتحديد المجاالت والباإلضافة ل
  .ومختمف األنشطة األخرىأىم األنشطة االقتصادية 

                                                           

حول منيجية إعداد المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير  تقرير تربص ،إشراف رئيس مكتب التعمير حفيان شعيبأنظر (: 1)
(PDAU( ومخطط شغل األرض ،)POS ،) الدارسات واإلنجاز في التعمير بقسنطينة  ، مركزبوضياف ىشاملمطالب
(URBACO)، 30  م. 2011نوفمبر 
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التنظيم وكذا التنظيم الشامل لشبكة النقل والمواصالت حاضرا ومستقبال تحديد إلى جانب 
التنظيم الشامل لشبكة و الشامل لشبكة نقل المياه الصالحة لمشرب ومعالجتو حاضرا ومستقبال 

 .تصريف المياه حاضرا ومستقبال

التعمير المجال المدروس التي يتعمق بو إلى و يقسم المخطط التوجييي لمتييئة وعميو  
  ׃كمايميوذلك  29/ 90 رقم من القانون 19قطاعات محددة كما تنص عمية المادة 

 :(UA)(1) القطاعات المعمورة -1
ن كانت شاغرة بجميع عمميات التييئة التي ٳكل األراضي حتى و مورةتشمل القطاعات المع 

المرافق  مساحة االستحواذ لمختمفو  ،تشغميا بنايات مجتمعة ومساحات فاصمة فيما بينيا
الموجودة داخل المجال والغابات العمومية حدائق الوالنشاطات ولو غير مبنية كالمسحات الخضراء و 

 .الموجية لخدمة ىذه البنايات المجتمعة الحضري

 :(UB)(2)القطاعات المبرمجة لمتعمير -2
    في آفاقأي المتوسط كذا القصير و  المدىتشمل القطاعات المخصصة لمتعمير عمى 

 . ريوالتعمالمخطط التوجييي لمتييئة  وذلك حسب األولويات المنصوص عمييا في ،سنوات 10

 :(2)(UF) قطاعات التعمير المستقبمية-3

سنة حسب  20عمى المدى البعيد آفاق  تشمل ىذه القطاعات األراضي المخصصة لمتعمير 
في  الموجودةاآلجال المنصوص عمييا في المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير وكل األراضي 

خاضعة مؤقتا لالرتفاق بعدم البناء، وال يرفع ىذا االرتفاق في اآلجال والقطاعات التعمير المستقبمية 
المنصوص عمييا إال بالنسبة لألراضي التي تدخل في حيز تطبيق مخطط شغل األرض المصادق 

                                                           

 عمى التوالي.  21، 20، المواد 29/ 90 رقم : القانون(2)+(1)

 .22المادة ، 29/ 90 رقم القانون: (1)

 .1656، ص 52 المادة سابقمصدر ، 29-90القانون رقم (:2)
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كذلك تمنع في حالة غياب مخطط شغل األرض بيذه القطاعات المستقبمية كافة و  ،عميو
ارىا اآلجال المنصوص عمييا لمتعمير والتعديالت أو اإلصالحات االستثمارات التي تتجاوز مدة اندث

 الكبرى لمبنايات المعنية باليدم، غير أنو يرخص في ىذه القطاعات: 

ذات المنفعة البناءات والمنشآت و  ،لمنشاط الفالحيتجديد وتعويض وتوسيع المباني الموجية 
نجاز العمميات ذات المصمحة العمومية العامة بناءات التي تبررىا المصمحة البمدية الوكذا  ،وا 

 من طرف رئيس المجمس الشعبي البمدي.مبرر والمرخص بيا قانونا من قبل الوالي بناء عمى طمب 

 : (NU)القطاعات غير القابمة لمتعمير -4
القطاعات غير قابمة لمتعمير ىي القطاعات التي يمكن أن تكون حقوق البناء منصوصا 

 .وبنسب تتالءم مع االقتصاد العام لمناطق ىذه القطاعاتعمييا ومحددة بدقة 

II- ( مخطط شغل األرضPOS:) 
 م 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29/ 90 ظير مخطط شغل األرض بموجب القانون رقم

وييدف من خالل الدراسة  ،حقوق استخدام األرضوىو أداة قانونية لمتعمير والتسيير الحضري ينظم 
من  اقطاع إلى تقنين المساحات والنسيج الحضري والتي تشمل جزءلحي من مدينة أو من 

 احترام التوجييات العامة لممخطط التوجييي و القابمة لمتعمير وينشأ في إطارالقطاعات المعمرة أ

: تحديد بصفة مفصمة بالنسبة لمقطاع أو وليذا فإن مخطط شغل األرض يقوم بـ ،لمتييئة والتعمير 
تعيين و  ،األراضي وحقوق البناء طبيعة شغلالقطاعات أو المناطق المبنية الشكل الحضري وتنظيم 

الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح بو والمعبر عنو بالمتر المربع من األرضية المبنية خارج 
يحدد كما  ،وتحديد وظائفيااط البنايات المسموح بيا البناء أو بالمتر المكعب من األحجام وأنم

مكانية المحافظة عمييا أو تحويميا إذا كانت تمثل عائق )أروقة األمان( االرتفاقات  إن أمكن ذلك اوا 
يحدد المساحة العمومية  لكوكذ عين األراضي الفالحية الواجب حمايتيا ووقايتياباإلضافة لت

 المخصصة لممنشآت التقنية الحضرية ذات المصمحة العامة.والمساحات الخضراء والمواقع 
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ذن ىو وسيمة ناجعة في يد الجماعات المحمية لمسيطرة عمى عمميات التييئة  سواء لمتدخل ٳ
الييكمة أو بالتيذيب أو لمتدخل عمى مستوى  بإعادةعمى األنسجة القديمة بالترميم أو بالتجديد أو 

والتعمير في  ،األحياء السكنية الجديدة والمناطق المخصصة لمنشاطات والمناطق الصناعية وغيرىا
ترابيا بما يتماشى مع إمكانياتيا واحتياجاتيا الضرورية، ويمكن من خالل مخطط شغل األرض أن 

وىو بعد المصادقة عميو غير قابل لممراجعة  ،تعميرتعطي لمجماعات المحمية نظرتيا عن مستقبل ال
ال في حدود مبينة ويمزم القانون كل البمديات أن تقوم بتغطية ترابيا بمخطط شغل األرض أو جزء ٳ

 .(POS) بمن ترابيا 

III- :اعتمدت الجزائر منذ االستقالل عمى عدة قوانين لتنظيم مجاليا  أدوات مراقبة قواعد التعمير
 :ومنسجما ومتوازنا حيث كانت القوانين التاليةالحضري بما يضمن نموا عقالنيا 

 م : 1982 فيفري 06المؤرخ في  02/ 82لقانون رقم ا-1

المتعمق برخصة البناء ورخصة التجزئة حيث يتولى المستفيدون من شراء األراضي المييأة 
في التجزئة من طرف البمدية أو وكاالتيا العقارية، ببناء سكنيم بشكل مستقل اعتمادا عمى شروط 
رخصة البناء المسممة من طرف مديرية التعمير والبناء التي تحدد المظير الخارجي لمسكن، وتحدد 

 المساكنمدة اإلنجاز واستخدام المشروع بعد اإلنجاز، لكن غياب الوعي المعماري لدى مالك 
المنجزة من حيث  المساكنالمنجزة سبب كثرة المخالفات المعمارية، أدى إلى غياب االنسجام بين 

ومع مطمع ، العامة الشكل الخارجي واالرتفاع، وعدم احترام المساحات المخصصة لمحدائق
ات وانتقال الجزائر إلى النظام الجديد )االقتصاد الحر( ظيرت قوانين جديدة في ميدان التسعين

 التعمير أىميا:

 م: 1990 ديسمبر 01المؤرخ في  29/ 90القانون رقم -2
دوات التييئة والتعمير المعمول بيا حاليا )المخطط أ ىذا القانون الذي وضعت بموجبو 

المخططين ىناك عدة  كل مننظرا ألىمية و  شغل األرض(التوجييي لمتييئة والتعمير، مخطط 
 وضعت بصورة مكممة ليما وىي:مراسيم تنفيذية 
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 م: 1991ماي  28المؤرخ في  175/ 91المرسوم التنفيذي رقم -3

الذي يحدد القواعد العامة لمتييئة والتعمير والبناء ويحدد الشروط التي تتوفر في وىو  
قع البناء والطرق االبناء ومشاريع البناء ويضم: قوانين خاصة بمو مشاريع تجزئة األراضي من أجل 

قع البناءات وحجميا، كثافة البنايات في األرض، مظير البنايات، التفاصيل االمؤدية إليو، مو 
 الداخمية لمسكن الموجو لإلقامة.

 م: 1991ماي  28المؤرخ في  176/ 91المرسوم التنفيذي رقم -4

كيفيات تحضير شيادة التعمير ورخصة التجزئة ورخصة البناء الذي يحدد ىذا المرسوم 
( رخص 03)ثالثة و ( شيادات 03)ثالثة إذن فيذا القانون شرع ، وشيادة المطابقة ورخصة اليدم

 :تعرف بعقود التعمير وىي

 :الشيادات-أ
 شيادة التعمير: -1-أ

من أي شخص  ىي وثيقة إدارية تسبق أي عممية بناء أو تجزئة تسمم بناءا عمى طمب
تعين حقوقو في البناء واالرتفاقات من جميع األشكال التي تخضع ليا األرضية المعنية  معني،

 لضبط رخصة البناء

  شيادة التقسيم:-2-أ
  ىي وثيقة إدارية تبين شروط إمكانية تقسيم ممكية عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسام

 شيادة المطابقة: -3-أ
رخصة البناء عند انتيائو من األشغال وأحيانا في حالة أشغال التييئة  عمى كل مستفيد من  

إذا اقتضى األمر ذلك استخراج شيادة المطابقة، وىي توضيح مدى مطابقة األشغال المنجزة مع ما 
أو ترخيص باستعمال  رخصة المطابقة تقوم مقام رخصة السكن إنف وعميو جاء في رخصة البناء
   وغيرىا. بناء مخصصا لوظائف اجتماعية وتربويةالمستخدمين إذا كان ال
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  :الرخص-ب

رخص التدخل المباشر في تغيير النسيج الحضري ىي وسائل إدارية وقانونية تضبط التغيير 
في النسيج الحضري بواسطة البناء أو اليدم أو التسييج، ويتم ىذا التغيير من طرف األشخاص 

المنفعة العامة أو الخاصة، ويتم المصادقة عمييا من طرف والييئات العمومية والخاصة من أجل 
 مديرية التعمير والبناء عمى مستوى الوالية وأىميا:

 التجزئة:رخصة -1-ب

قطع من  أو عدةتشترط لكل عممية تقسيم لقطعتين أو عدة قطع من ممكية عقارية واحدة  
ممكية عقارية واحدة أو عدة ممكيات ميما كان موقعيا، وىي عبارة عن عقد تعمير تحضر وتسمم 

 في األشكال وبالشروط التي يحددىا التنظيم، وىي صالحة لثالث سنوات.

 رخصة البناء:-2-ب

عممية بناء جديدة ميما كان استعماليا ولتمديد البنايات  أيىي رخصة إدارية إجبارية قبل 
الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الجدران الضخمة أو الواجيات المطمة عمى الساحات العمومية 
وتحضر رخصة البناء وتسمم باألشكال والشروط واآلجال التي يحددىا التنظيم، وىي صالحة لمدة 

 سنوات. ةثالث

 اليدم:رخصة  -3-ب

وثيقة إدارية تقدم إلى أي شخص يريد القيام بعممية ىدم بناء ما، بعد التأكد أن ىذه  ىي
العممية ال تمس بالتراث الطبيعي والتاريخي أو الثقافي لممكان المعني، أو تشكل خطرا عمى 

 .األشخاص والممتمكات، أو تعيق حركة المرور

م بيما في رخصة البناء بعد أن يتم باإلضافة إلى ذلك ىناك معاممين أساسيين يشترط االلتزا
 تحديدىما في مخطط شغل األرض وىما:
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  شغلمعامل ( األرضCOS)(1): 
يحدد كثافة البناء المرخصة عمى المساحة اإلجمالية أو بمعنى أخر يحدد المساحة التي  

ويعبر عنيا بالمساحة اإلجمالية خارج البناء بالمتر  ،يسمح ببنائيا عمى المساحة العقارية ذاتيا
وىو العالقة بين المساحة السطحية في عدد  ،المربع التي يمكن بنائيا لكل متر مربع من األرض

 خذ صافية أو إجمالية.ؤ الطوابق عمى المساحة العقارية، والمساحة اإلجمالية خارج البناء يمكن أن ت
 جميع المساحات غير مستخدمة  تحذف: ىي المساحة اإلجمالية المساحة خارج البناء الصافية

 السكنية بما فييا الشبكات. لألغراض
 :المساحة خارج البناء اإلجمالية  

ال تحذف منيا المساحات المخصصة ألغراض أخرى غير سكنية مثل: الشرفات 
 باإلضافة إلى المساحة المستحوذ عمييا من طرف الشبكات. لمقصوراتوا

 معامل ( االستيالءCES)(1):  
     ىو العالقة بين المساحة المبنية والمساحة العقارية المخصصة لمبناء سواء كانت بناية

 ويطبق ىذا المؤشر عمى المباني الفردية. ،سكني حيأو 

IV-  :القواعد العامة لمتييئة والتعمير 
وفي غياب أدوات  األراضي باستغاللمع مراعاة األحكام القانونية والتنظيمية الخاصة 

 والتعمير تخضع المباني لمقواعد العامة لمتييئة والتعمير المحددة فيما يمي: التييئة

التي تراعي االقتصاد الحضري عندما تكون ىذه  ال تكون قابمة لمبناء إال القطع األرضية:
عندما تكون المتالئمة مع القابمية لالستغالل الزراعي و  ،القطع داخل األجزاء المعمورة لمبمدية

 المتالئمة مع ضرورة حماية المعالم الثقافية.و  موجودة عمى أراضي فالحية

                                                           

 (SFعدد الطوابق/ المساحة العقارية )×  (SB( = المساحة المبنية )COSمعامل شغل األرض )(: 1)

 (.SF(/ المساحة العقارية )SB( = المساحة المبنية )CESمعامل االستيالء ) (:2)
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عدا المواصفات التقنية المخمفة ال يمكن تشييد أي بناء أو سياج داخل األجزاء المعمورة من 
ي إلييا وفي حالة وجود دالبمدية إال إذا تم االبتعاد بأربعة أمتار عمى األقل من محور الطريق المؤ 

ىذه البناية أو السياجات الصمبة قبل صدور ىذا التنظيم يعتبر محور الطريق كأنو يبتعد بأربعة 
 أمتار عن السياجات أو البنايات الموجودة.

ال يمكن أن يتجاوز عمو البنايات في األجزاء المعمورة من البمدية متوسط عمو البنايات و 
باإلضافة إلى المناطق التي تنتشر خارج األجزاء المعمورة يجب أن  ،التاريخيةالمعالم و  المجاورة

يجب أن يستفيد كل بناء لمسكن من مصدر لممياه كما و  ،يكون عمو المباني بيا منسجما مع المحيط
يجب وأيضا  ،الصالحة لمشرب وأن يتوفر عمى شبكة لصرف المياه القذرة دون رمييا عمى السطح

والبنايات ذات االستعمال الميني والصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفايات تصميم المنشآت 
 المموثة وكل العناصر الضارة.

 أجل من الجماعات المحمية إلييا لجأت التي (PDAU- POS) رغم وجود ىذه األدوات
ىذه اليوة بين مختمف  إال أن الحضري عبر مجال الدراسة المجال لتنظيم كبرى أىمية إعطاء

وىذا  ،خاصة قائمةبصفة تنظيم المجال الحضري العام ومجال الدراسة  فيدوات والقوانين األ
بسبب عدم التناسق والتكامل فيما بينيا من جية وعدم التطبيق والمتابعة الصارمة من جية 

في ظل جيل وتعمد السكان في كثير ىذا التماطل خمف الكثير من االنعكاسات السمبية  3أخرى
ن تم ذلك كان وفق عممية ترقمن الحاالت  لذا  ،عية ونقطية ال أكثريوالتي يصعب التدخل عمييا وا 

عادة النظر في األسباب األدوات  ىذهنقترح تفعيل دور   .عدم تطبيقيا التي تحول أماموا 

بصفة وكما نعمم أن إعادة تنظيم وىيكمة مجال حضري مثل مجال القطاع الحضري القنطرة 
حيث يعاني من إشكاليات موروثة عن الفترة االستعمارية وجديدة  ،أمر في غاية التعقيدخاصة 

ارتبطت مع نمو مدينة قسنطينة خالل مرحمة االستقالل وىي إشكاليات تزيد لألسف مع النمو 
في  المساىمةنو أوالذي من ش األتياألدوات بالبديل  ىذهتدعيم عمل  يمكنيو وعم ،السكاني

 1( يوضح ذلك39رقم ) األتيالزيادية والقنطرة مستقبال والشكل  لقطاعيتنظيم المجال الحضري 
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  مستقبال أدوات التييئة والتعمير لتدعيم عمل(: البديل المقترح 39الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البديل المقترح لتدعيم عمل أدوات التييئة والتعمير مستقبال

دائم وواسع الصالحيات ءتكوين جياز كف  توفر اإلرادة السياسية  
 

مختمف  فيين يىذا الجياز يتكون من اختصاص
القطاعات تحت قيادة مخطط حضري يقوم بميمة رقابة 
فعالة وكافية ومستمرة لممجال الحضري أثناء تنفيذ كل 
عممية بناء أو تييئة عبر مجال القطاعين الحضريين 

ميما كمف ىذا الجياز من أموال  ،الزيادية والقنطرة
ووسائل مادية وبشرية فإنو السبيل األمثل لتحقيق محيط 

مخطط ومنظم بعيد عن العشوائية والفوضى أفضل  حضري
من عمميات التدخل بعد البناء والتعمير التي تكمف أكثر 
بكثير مما سيصرف عمى ىذا الجياز الذي سنربح معو 
المال والوقت وأشياء إيجابية كثيرة لممجال الحضري 

 المدروس3

 السمطات لدى اإلرادة ىذه توفر بدونو 
الحضري  المجال مشاكل لحل ،القرار صاحبة المحمية

 معنى ليا ليس السابقة تصبح التدخالت المدروس،
 سكانيا ينمو المجال الحضريوسيظل  ،وبدون فعالية

 ذلك منعكسا، جوانب عدة من معاق وىو وحضريا
يفقد معناه كمجال حضري  أي ،المواطنين عمى سمبا
 كتجمع حقيقيا لغزا اعتقادنا في ويبقى م،امستد
 والريف3 بين المجال الحضري يجمع سكاني
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 خالصخ:ال

حالية والمستقبمية سبق توصمنا إلى تقدير المستقبل العددي لمسكان واحتياجاتيم ال مما
 حيث كانت أىم النتائج كالتالي: اوكذا المساحة الالزمة إلقامتي من سكن ومرافق

يامة ال السكانية انطالقا من سنة األساس عبر القطاعين ىذه الزيادةعدد سكاني متزايد 
 3كبيرة بقطاع الزيادية ومعتبرة بقطاع القنطرة سكنيةيترتب عنيا احتياجات 

عممية اإلزالة لمتدخل عمى المجال السكني القائم اقترحنا جممة من التدخالت عميو مثل: 
، عممية التسوية القانونية، عممية الترميم والتيذيب وىي عمميات المبتغى لألكواخ القصديرية

  3الحضري المدروسمنيا ىو إعادة التنظيم المجالي 

إلى جانب بمو عدد معتبر من المرافق الخدمية العامة والوظيفية اني يقاىذا الحجم السك 
ليذه االحتياجات وفي مختمف سنوات التقدير اىتمام لذا فقد أولينا  ،كمية لبعضياالفتقار بصورة ا

مناشدين بتمبيتيا حسب األفاق المسطرة و أىمية كبيرة مراعين في ذلك الزيادة السكنية المنتظرة 
ىذه االحتياجات تتطمب  ،تحقيق تنظيم مجالي حضري منسجمو من أجل مواكبة لما سبق وىذا 

في المياه الصالحة لمشرب  اعجز  باإلضافة إلى وجود ،مساحات كبيرة لتغطية االحتياجات السكنية
 .مستقبال تعقيدازداد وىذا يحي الباردة بحاليا والنقل الحضري الجماعي 

أما بقطاع القنطرة المستقبمي وفق خيارين لقطاع الزيادية  لتوسعاولقد تم رصد آليات 
بتغطية كافة احتياجات  كفيمة تعتبر ىذه لتوسعا مناطقوعميو ف ،وحتمييد خيار وحفكان وفق 

  .م 2025حتى أفاق  توسعملمجال الدراسة 

المخطط  :والمتمثمة في أدوات التييئة والتعميروفي ضمن ىذا السياق استطمعنا إلى دور 
معالجة مختمف  في(، POS، مخطط شغل األرض )(PDAUالتوجييي لمتييئة والتعمير )

 الدراسة3لمجال التي تحول أمام تجسيد لتنظيم مجالي اسمى االنعكاسات السمبية 
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 الخالصة العامة

القطاعين  وانعكاساتو عمى تنظيم مجالالبحث العممي دراسة النمو الحضري  استيدف ىذا
مظاىر النمو الحضري الحتمية حيث يعتبران من  ،الحضريين الزيادية والقنطرة بمدينة قسنطينة

لموقع الجغرافي اليامشي والقريب من مركز لذا فا ،لمدينة ذاتيا يتأثران ويؤثران فييااالناتجة عن نمو 
األىمية  زاد من لممدينةوالمييكمة بأىم القطاعات الحضرية المجاورة المباشر تاال االو المدينة 
  .يمال الحضرية

 من مرافقاختالل في التوزيع المجالي لممرافق الخدمية العامة عن وجود  الدراسة أسفرت وقد
دارية خدماتية وأمنية و تعميمية واحية  الحضريين  ترفييية عبر مجال القطاعينو  وحتى رياضيةا 
 رعمى عدد معتب وحتوائإبسبب لمسكان نقطة لجذب واستقطاب  ىذا األخير يعتبر ،الزيادية والقنطرة

مثل: المستشفى الجامعي ابن باديس، مستشفى األمراض قميمي إ بطابعمن المرافق الخدمية الكبرى 
مساحات كبيرة من المجال الحضري وىذا عمى حساب  تستحوذ عمىالعقمية والنفسية وغيرىا والتي 

مساحة المرافق األخرى الموجية لخدمة السكان والتي تعرف نقاا في بعضيا وانعدام البعض 
سمبا ما انعكس وىذا الزيادية مثل: الاحية، الثقافية الحضري قطاع العمى مستوى خر خااة األ

 مجاليما الحضري.تنظيم عمى 

     العامل التاريخيب: فسرنا مختمف العوامل المتحكمة في انتاج ىذه االنعكاسات  لذا فإنناو 
،العامل البشري، النمو السكاني، العامل االقتاادي، العامل االجتماعي، باإلضافة لعدم االىتمام 
والالمباالة من طرف السكان ليكون السبب الرئيسي إىمال مختمف الييئات اإلدارية ال سيما في 

م منظ غير حضرينسيج التي ظيرت بشكل واضح ىي الرئيسية ميدان التعمير، ثم أن اإلشكالية 
 قطاع مجال  كل مستوى عمى وتطبيقياالقيام بيا  الواجب اإلجراءات وانعدام لقمةوىذا  متوازنغير و 

 تساىم وجعميا عنيا المترتبة السمبية االنعكاسات من حدوال المظير العمراني تحسين قاد ،حضري
 .لمقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة الحضري المجال تنظيم في
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ون ليا أي مفعول ما لم تطبق عمى أرض الواقع، بالرغم كالدراسة المستقبمية لن ي هأن ىذو 
إلنجاز دراسات تتناول تفايالت لمقطاعات من أن مجال البحث في ىذا الميدان يبقى مفتوحا 

الحضرية المتامة بمجال الدراسة وىذا في إطار النمو الحضري وانعكاساتو عمى تنظيم المجال 
النمو نأمل أن تكون ىذه الدراسة عونا لممسؤولين عمى توجيو كما  ،دينة قسنطينةالحضري العام لم

وأن تكون قد ساىمت القطاعين  كل منقطاعين وأن تعتمد من طرف المعنيين بمستقبل بال الحضري
واألخير ىو  األول، ويبقى ىدفنا القطاعين خااة والمدينة عامةمجال في إثراء الدراسات المتعمقة ب

  وتوطيد ارتباط السكان بيما. الحضريين الزيادية والقنطرة تحقيق تنظيم مجالي جيد لمقطاعين

اإلشارة إلى جممة من التساؤالت الجديرة  ينبغيلة إال أنو و وبالرغم من المجيودات المبذ
 المحمي عمى المستوى تنظيم المجال الحضريبالطرح واإلجابة عنيا تكون في شكل بحوث كون أن 

 التساؤالت ىي: هوىذ أزمة وتتطمب برامج مستعجمة يعيش

يرفض الذي أمام ذهنية مواطن  والعممية العمميةختيارات االو  كيف يمكن تجسيد كل االقتراحات 
  ؟ االنصياغ لمختمف القوانين العمرانية رغم العقوبات المفروضة ضمنها

لىو   يبقى إشكال تنظيم المجال الحضري العام عالق أمام السمطات المعنية؟ أي مدى ا 

المطروحة عمى مستوى  النقائصمختمف تطبيق قوانين صارمة تعالج يكمن الحل فقط في وهل  
 .تنظيم المجال الحضري المدروس؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شرح الرموز الواردة في المضمون
 



:المضمونالرموز الواردة في  أهم شرح  
 

 
 

 شرح أهم الرموز الواردة في المضمون

(10)  P.P.R.M.M.C 
Plan pérennité Renouveler et modernisation de la ville  

Constantine 

(10)  P.DAU plandirecteur d’aménagement et d’urbanisme 

(10)  P.O.S Plan d’occupation de Sol 

(10)  D.U.C Direction d’Urbanisme et de Constantine 

(10)  P.U.D Plan d’urbanisme Directeur 

(10)  Z.H.U.N Zone d’Habitation Urbaine Nouvelle 

(10)  O.N.S Office National des Statistiques 

(10)  T.O.L Taux d’occupation par Logement 

(10)  T.O.P Taux d’occupation par Pièce 

(01)  C.O.S Coefficient d’occupation de sol 

(00)  C.E.S Coefficient d’Emprise au sol 

(00)  O.P.G.I Office de Promotion et Gestion Immobilière 

(00)  URBA.CO 
Urbanisme de Constantine, Centre D’études et de 

réalisations en urbanisme-Constantine. 

(00)  C.E.S Coefficient d’Emprise au Sol 

(00)  C.N.E.P Caisse nationale d’Epargne et de prévoyance 

(16) T.M.L Taille Moyenne de logements 

(17) A.E.P Alimentations en eaux potables 

(18) V.R.D Voire réseaux des Route 

(19) U.A Secteur  Urbanisé 

(20) U.B Secteur à Urbaniser 

(21) U.F Secteur d’urbanisation Futur 

(22) N.U Secteur Non Urbanisable 
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 نموذج من اإلستمارات
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عميم العالي والبحث العمميتوزارة ال  

لتهيئة العمرانية              الجغرافيا وا ،كمية عموم األرض                                            –1–قسنطينة  جامعة منتوري      
 -ماجستير –ما بعد التدرج سمك                              – هيئة الحضريةفرع الت –العمرانية  قسم التهيئة       لتهيئةاقسم 

                                                                             

 

 

 في المكان المناسب)×( ضع عالمة 

.............................................................:........................................اسم الحــي حسب العنوان  

I- :المسكن 

  نصف الجماعي-د        الفردي )الذاتي( -ج  تحصيصات )فيال(     -ب  عمارة )جماعي(      -أ نمط المسكن:-1

 السكن القصديري -ھ الفردي الحديث       -ي       (EVOLUTIFتطوري )-و

 متدىورة     رديـئة      متوسطـة            جيــدة      :حالة المسكن -2

 مستأجر        حاالت أخرى       ممك مشترك   ىل المسكن: ممك خاص        -3

 نالغرف داخل البناية أو المسك عدد الطوابق بالبناية أو المسكن       :عدد المساكن بالبناية -4

  ما ىي:................. وما ىي أسبابيا.............     م؟    نعم          ال    ىل قمتم بتعديالت عمى مسكنك-5

     ياتفال        مرحاضال        حمامال  مطبخ      ال ؟ىل مسكنكم متوفر عمى )الرفاه(: مسكنلم الداخميةالتجييزات  -6
     انترنت        الكومبيوتر      مكيف ىوائي         ثالجة         ةغسال       التمفزيوناتعددالمقعر اليوائي         

ماء        شبكة الصرف الصحي     ال        كيرباءال         ىل مسكنكم مرتبط بشبكة الغاز الطبيعي  

ІІ- :السكان 
 الحركة المجالية لمسكان: -1
 ............سبب القدوم لمحي:.................................... ..........................مكان اإلقامة السابق: -أ

 .............................................في المسكن:................... عدد العائالت............ عدد األفراد-ب
 حسب الفئات العمرية:في المسكن  عدد األفراد -ج

 

 

 

 

 

                         العمر                        
 سنة 66أكبر من  55-22 21-13 12-6 سنوات 6أقل من  النوع

      عدد الذكور
      عدد اإلناث

 (Questionnaire)إستمارة بحث ميداني

(Questionnaire ) 
 

 –الزياديةالقطاع الحضري  :األولالنموذج  –: انعكاسات النمو الحضري عمى تنظيم المجال بمدينة قسنطينةموضوع البحث



 التعميمية التالية: ياتأفراد العائمة حسب المستو  توزيع -2
 ر متعممغي    تكوين ميني             جامعي   ثانوي         متوسط               إبتدائي

 :ألرباب األسرالمستوى التعميمي  -3
 التعميمي المستوى         

 غير متعمم جامعي ثانوي متوسط إبتدائي النوع

      األب
      األم

 :ألرباب األسر المميزات اإلقتصادية -4
 ....حاالت أخرى أذكرىا..................        موظف        عامل        بطال      متقاعد     وظيفة رب األسرة:

 ........................حاالت أخرى أذكرىا...       موظفة      ربة بيت              األم: متقاعدةربة األسرة وظيفة 

 طبيعة العمل بالنسبة لمعاممين: تبيانعدد العاممين والبطالين في العائمة مع 

 

ІІІ-  اليومية لمسكان التنقالتمبررات: 

 )تحديد المكان( التنقل من أجل العمل
 التنقل من أجل التسوقأماكن 

 المتمثمة في: يات اليوميةالحاج إلقتناء
 التنقل من أجل الحصول عمى  أماكن

 الموازم الشخصية
  الخضر والفواكو المواد الغذائية 

  
 ....أسباب التسوق خارج الحي:......................................................................................

 ......وسائل أخرى.......   تميفيريك            حافمة       ( TAXIسيارة أجرة )       وسائل التنقل: سيارة خاصة 
عمى الخدمات  سكانىل تعاني من: تزاحم الحاجيتك في اإلدرات العمومية والمؤسسات الخدماتية؟ إلقتناء عند ذىابك 

 ...ن؟ .............................................أين تعالجو  ،     بسيولة        اإلنتظار الطويل  إقتناء احتياجاتيم
............................................................ ما وظيفتيا؟        ىل لديكم جمعية الحي؟  نعم       ال  

...........................................................................بيئة الحي؟محيط في رأيك ما أسباب تموث   
     لم تترك ليا البنايات مكانا        الحدائق قميمة جدا         داخل الحي؟  )الحدائق( كيف ترى المساحات الخضراء

األحياءأىمية تواجدىا داخل  يدركونال يعرف   
تسعى لتقميصيا   زادت         نقصت       السكان ؟ بين التي تربط االجتماعيةالعالقات طبيعة ما رأيك في   

 التالية:المرافق في ىل تعانون من نقص 
 التجارية         االجتماعية        الرياضية والترفييية        الثقافية        الشعائرية        اإلدارية        الصحية        التعميمية

 ............................................................................مشاكل أخرى أذكرىا:...........................  
 والتقدير.الشكر  ولكم كلفقط الرجاء منكم إفادتنا بمعمومات صحيحة ألن اليدف منيا ىو البحث العممي  مالحظة:

 العمل       
 النوع

 العاممون
(60-15) 

 البطالون
(60-15) 

 فالحة
 )زراعة(

 صناعة
 )حددىا(

بناء وأشغال 
 عمومية

 تجارة
 وحرف

   خدمات   
دارة  وا 

أعمال 
 أخرى

         ذكر
         أنثى



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عميم العالي والبحث العمميتوزارة ال  

لتهيئة العمرانية              الجغرافيا وا ،كمية عموم األرض                                            –1–قسنطينة  جامعة منتوري      
 -ماجستير –ما بعد التدرج سمك                              – هيئة الحضريةفرع الت –العمرانية  قسم التهيئة       لتهيئةاقسم 

                                                                             

 

 

 في المكان المناسب)×( ضع عالمة 

.............................................................:........................................اسم الحــي حسب العنوان  

I- :المسكن 

   الفوضوي الصمب        -ب         أوروبي جماعي -        وروبي فيالأ -   :      النمط األوروبي-أنمط المسكن: -1

           (القصديريالصفيح )  سكن -د   (       ذاتيالفردي )ال -ج

 متدىورة     رديـئة      متوسطـة            جيــدة      المسكن:حالة  -2

 مستأجر        حاالت أخرى       ممك مشترك   ىل المسكن: ممك خاص        -3

 نالغرف داخل البناية أو المسك عدد الطوابق بالبناية أو المسكن       :عدد المساكن بالبناية -4

  ما ىي:................. وما ىي أسبابيا.............     مسكنكم؟    نعم          ال     ىل قمتم بتعديالت عمى-5

     ياتفال        مرحاضال        حمامال  مطبخ      ال ؟ىل مسكنكم متوفر عمى )الرفاه(: مسكنلم الداخميةالتجييزات  -6
     انترنت        الكومبيوتر      مكيف ىوائي         ثالجة         غسالة       التمفزيوناتعددالمقعر اليوائي         

ماء        شبكة الصرف الصحي     ال        كيرباءال         ىل مسكنكم مرتبط بشبكة الغاز الطبيعي  

ІІ- :السكان 
 الحركة المجالية لمسكان: -1
 ............سبب القدوم لمحي:.................................... ..........................مكان اإلقامة السابق: -أ

 .............................................في المسكن:................... عدد العائالت............ عدد األفراد-ب
 حسب الفئات العمرية:في المسكن  عدد األفراد -ج

 

 

 

 

 

                         لعمرا                        
 سنة 66أكبر من  55-22 21-13 12-6 سنوات 6أقل من  النوع

      عدد الذكور
      عدد اإلناث

 (Questionnaire)إستمارة بحث ميداني

(Questionnaire ) 
 

 –القطاع الحضري القنطرة :الثانيالنموذج  –ث: انعكاسات النمو الحضري عمى تنظيم المجال بمدينة قسنطينةموضوع البح
 



 التعميمية التالية: ياتأفراد العائمة حسب المستو  توزيع -2
 غير متعمم    تكوين ميني             جامعي   ثانوي         متوسط               إبتدائي

 :ألرباب األسرالمستوى التعميمي  -3
 التعميمي المستوى         

 غير متعمم جامعي ثانوي متوسط إبتدائي النوع

      األب
      األم

 :ألرباب األسر المميزات اإلقتصادية -4
 ....حاالت أخرى أذكرىا..................        موظف        عامل        بطال      متقاعد     وظيفة رب األسرة:

 ........................حاالت أخرى أذكرىا...       موظفة      ربة بيت              األم: متقاعدةربة األسرة وظيفة 

 طبيعة العمل بالنسبة لمعاممين: تبيانعدد العاممين والبطالين في العائمة مع 

 

ІІІ-  اليومية لمسكان التنقالتمبررات: 

 )تحديد المكان( التنقل من أجل العمل
 التنقل من أجل التسوقأماكن 

 المتمثمة في: يات اليوميةالحاج إلقتناء
 التنقل من أجل  الحصول عمى  أماكن

 الموازم الشخصية
  الخضر والفواكو المواد الغذائية 

  
 ....أسباب التسوق خارج الحي:......................................................................................

 ......وسائل أخرى.......   تميفيريك            حافمة       ( TAXIسيارة أجرة )        وسائل التنقل: سيارة خاصة
عمى الخدمات  سكانىل تعاني من: تزاحم الحاجيتك في اإلدرات العمومية والمؤسسات الخدماتية؟ إلقتناء عند ذىابك 

 ...ون؟ .............................................أين تعالج ،     بسيولة        اإلنتظار الطويل  إقتناء احتياجاتيم
............................................................ ما وظيفتيا؟        ىل لديكم جمعية الحي؟  نعم       ال  

...........................................................................بيئة الحي؟محيط في رأيك ما أسباب تموث   
     لم تترك ليا البنايات مكانا        الحدائق قميمة جدا         داخل الحي؟  )الحدائق( كيف ترى المساحات الخضراء

األحياءأىمية تواجدىا داخل  يدركونال يعرف   
تسعى لتقميصيا   زادت         نقصت       السكان ؟ بين التي تربط االجتماعيةالعالقات طبيعة ما رأيك في   

 التالية:المرافق في ىل تعانون من نقص 
 التجارية         االجتماعية        الرياضية والترفييية        الثقافية        الشعائرية        اإلدارية        الصحية        التعميمية

 .............................................................................مشاكل أخرى أذكرىا:..........................  
 والتقدير.الشكر  ولكم كلفقط الرجاء منكم إفادتنا بمعمومات صحيحة ألن اليدف منيا ىو البحث العممي  مالحظة:

 العمل       
 النوع

 العاممون
(60-15) 

 البطالون
(60-15) 

 فالحة
 )زراعة(

 صناعة
 )حددىا(

بناء وأشغال 
 عمومية

 تجارة
 وحرف

   خدمات   
دارة  وا 

أعمال 
 أخرى

         ذكر
         أنثى



 جداول ممحقة
 

  

 

 توزيع الكثافة السكانية عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية :(05) جدول رقمال

 األحياء
 )نسمة( عدد السكان مقدار المساحة

  (ھالكثافة )ن/ (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) (ھ)
 338 27.68 12910 06.03 38.16 س.س. يوسف
 48 26.78 12487 41.26 261.24 جبل الوحش
 144 22.52 10501 11.50 72.85 الزيادية
 61 11.60 5411 14.04 88.86 سركينة
 11 03.74 1746 25.37 160.61 الباردة

 315 07.68 3581 01.80 11.37 سعدة خمخال
 74 ℅ 100 46636 ℅ 100 633.09 المجموع
 71 430801 6049.37 المدينة

  .(ONSم ) 2008المصدر: التعداد العام لمسكان والسكن لسنة 
 

                                   

          

 التركيب النوعي لسكان القطاع حسب الفئات العمرية :(06جدول رقم )ال

 البيان

 سنوات 6قل من أ
 (12-6من )

 سنة
( 21-13من )

 سنة
( 59 -22من )

 سنة
 60األكبر من 
 سنة

 المجموع

 العدد
 النسبة

() 
 العدد

 النسبة 
(℅) 

 العدد
 النسبة

() 
 العدد

 النسبة
() 

 العدد
 النسبة

() 
 العدد

 النسبة
() 

 50.64 3836 5.89 226 39.68 1522 14.99 575 24.92 956 14.52 557 الذكور

 49.36 3739 7.89 295 39.56 1479 14.66 548 22.65 847 15.24 570 اإلناث

 م. 2014عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 
 

 



 جداول ممحقة
 

  

 التركيب العمري لسكان القطاع الحضري الزيادية حسب الفئات العمرية :(07جدول رقم )ال

 م. 2014عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةلمصدر: تحقيق ميداني ا

 

 ة(: التركيب االقتصادي لسكان القطاع الحضري الزيادي08الجدول رقم )   

    .م 2014 عائمة( في أفريل 877)اإلستمارة بواسطة المصدر: تحقيق ميداني  
 

 االقتصادية بالقطاع الحضري الزيادية(: توزيع المشتغمين عمى القطاعات 09الجدول رقم ) 

 
 البيان

 

 قطاعات النشاط االقتصادي

 الصناعة الفالحة
البناء واألشغال 

 العمومية
دارة تجارة وحرف  المجموع خدمات أخرى خدمات وا 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 100 2090 20.86 436 43.78 915 24.31 508 7.56 158 2.49 52 1.00 21 القطاع 

         .م 2014عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 

 البيان
 6اقل من 
 سنوات

( 12-6من )
 سنة

( 21-13من )
 سنة

( 59-22من )
 سنة

األكبر من 
 سنة 60

 المجموع

 7575 521 3001 1123 1803 1127 العدد )نسمة(

 14.88 23.80 14.83 39.62 6.87 100 ()النسبة 

 البيان

 الفئة النشطة
 المجموع الفئة غير النشطة

 المجموع السكان البطالين السكان المشتغمين

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
النسبة 
)( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 100 5329 40.27 2146 59.73 3183 20.51 1093 39.22 2090 القطاع



 جداول ممحقة
 

  

 

 السكنية عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية توزيع الكثافة (:12الجدول رقم )

 األحياء
 عدد المساكن )مسكن( مقدار المساحة

 (ھالكثافة )مسكن/ (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) (ھ)
 68 28.62 2607 06.03 38.16 س.س. يوسف
 10 27.64 2518 41.26 261.24 جبل الوحش
 27 21.77 1983 11.50 72.85 الزيادية
 12 11.56 1053 14.04 88.86 سركينة
 02 3.90 355 25.37 160.61 الباردة

 52 6.51 593 01.80 11.37 سعدة خمخال
 14 ℅ 100 9109 ℅ 100 633.09 المجموع
 15 93437 6049.37 المدينة

  .(ONSم ) 2008المصدر: التعداد العام لمسكان والسكن لسنة 
 

 الزيادية إشغال المسكن عبر أحياء القطاع الحضري تتوزيع معدال :(14جدول رقم )ال 
 معدل إشغال المسكن )فرد/مسكن( عدد المساكن عدد السكان )نسمة( األحياء

 4.95 2607 12910 س.س. يوسف
 4.96 2518 12487 جبل الوحش
 5.30 1983 10501 الزيادية
 5.14 1053 5411 سركينة
 4.92 355 1746 الباردة

 6.04 593 3581 سعدة خمخال
 5.12 9109 46636 المجموع

 (ONSم ) 2008المصدر: التعداد العام لمسكان والسكن لسنة  

 



 جداول ممحقة
 

  

 توزيع الكثافة السكانية عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة: (27جدول رقم )ال

 األحياء     
 )نسمة( عدد السكان مقدار المساحة

 (ھن/)الكثافة   (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) ( ھ)
 73 13.09 4031 17.85 54.98 باب القنطرة
 48 23.35 7192 48.36 148.97 فج الريح

 257 18.13 5584 07.07 21.77 األمير عبد القادر
 256 23.94 7376 09.35 28.80 بالد الرومية
 172 14.00 4315 08.13 25.06 بوشامة

 174 7.49 2308 04.31 13.29 محمد لوصيف
 - 4.93 15.19 طنوجي
 100 ℅ 100 30806 ℅ 100 308.06 المجموع
 71 430801 6049.37 المدينة

  .(ONSم ) 2008المصدر: التعداد العام لمسكان والسكن لسنة 
 

 

 حسب الفئات العمريةالحضري القنطرة التركيب النوعي لسكان القطاع : (28جدول رقم )ال

 البيان
 سنوات 6قل من أ

 (12-6من )
 سنة 

( 21-13من )
 سنة

( 59-22من )
 سنة

 60األكبر من 
 سنة

 المجموع

 العدد
 النسبة
() 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 49.09 1987 7.45 148 41.87 832 15.85 315 21.14 420 13.69 272 الذكور

 50.91 2061 10.33 213 40.03 825 15.57 321 20.09 414 13.97 288 اإلناث

 م. 2014عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 
 

 



 جداول ممحقة
 

  

 

 حسب الفئات العمرية الحضري القنطرة التركيب العمري لمسكان القطاع: (29جدول رقم )ال    

 .م 2014عائمة( في أفريل  511اإلستمارة )بواسطة المصدر: تحقيق ميداني     
 

 

 التركيب االقتصادي لسكان القطاع الحضري القنطرة: (30جدول وقم )ال

 م. 2014عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني  
 

 توزيع المشتغمين عمى القطاعات االقتصادية بالقطاع الحضري القنطرة: (31جدول رقم )ال   

 

 البيان

 

 االقتصاديقطاعاث النشاط 

 الصناعت الفالحت
البناء واألشغال 

 العموميت
 المجموع خدماث أخرى خدماث وإدارة تجارة وحرف

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 499 4470 48.73 409 79.79 744 08.49 049 7.00 70 8.43 84 9.00 90 القطاع 

 م 2014عائمة( في أفريل 511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني    
 

 البيان
 6اقل من 
 سنوات

( 12-6من )
 سنة

( 21-13من )
 سنة

( 59-22من )
 سنة

 60األكبر من 
 المجموع سنة

 4048 361 1657 636 834 560 العدد )نسمة(
 13.83 20.60 15.71 40.93 8.92 100 ( ) النسبة

 البيان

 الفئة النشطة
 المجموع نشطةالالفئة غير 

 المجموع نيالسكان البطال السكان المشتغمين

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 100 2895 39.72 1150 60.28 1745 20.14 583 40.14 1162  القطاع



 جداول ممحقة
 

  

 السكنية عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة  توزيع الكثافة(: 34)جدول رقم ال

 األحياء
)مسكن( عدد المساكن مقدار المساحة  

(ھ) (℅النسبة )  (℅النسبة ) العدد   (ھالكثافة )مسكن/ 
 18 15.05 967 17.85 54.98 باب القنطرة
 11 24.28 1560 48.36 148.97 فج الريح

 49 16.61 1067 07.07 21.77 األمير عبد القادر
 46 20.61 1324 09.35 28.80 بالد الرومية
 39 15.02 965 08.13 25.06 بوشامة

 41 08.43 542 04.31 13.29 محمد لوصيف
 - 4.93 15.19 طنوجي
℅ 100 308.06 المجموع  6425 100 ℅  21 
 15 93437 6049.37 المدينة

  .(ONSم ) 2008المصدر: التعداد العام لمسكان والسكن لسنة 
    

 القنطرة إشغال المسكن عبر أحياء القطاع الحضري تتوزيع معدال :(36رقم ) الجدول  
 معدل إشغال المسكن )فرد/ مسكن( عدد المساكن عدد السكان )نسمة( األحياء

 4.17 967 4031 باب القنطرة
 4.61 1560 7192 فج الريح

 5.23 1067 5584 األمير عبد القادر
 5.57 1324 7376 بالد الرومية
 4.47 965 4315 بوشامة

 4.26 542 2308 لوصيف محمد
 4.79 6425 30806 المجموع

  .(ONSم ) 2008المصدر: التعداد العام لمسكان والسكن لسنة 
 



 جداول ممحقة
 

 

 .)درجت الرفاه( الحضريين السياديت والقنطرة المىجىدة عبر أحياء القطاعينالداخليت حسب التجهيساث  ت(: تىزيع المساكن المأهىل55الجدول رقم )

 م. 4152( عائمة في أفريل 155+788ستمارة )المصدر: تحقيق ميداني بواسطة اإل  
 

 األحياء

 مؤشرات الرفاه الشبكات التقنية التجهيزات الصحية
 المجموع

عدد 
 المساكن

IC 

 غاز كهرباء المرحاض الحمام المطبخ
صرف 
 صحي

 كمبيوتر انترنت هاتف ماء
مكيف 
 هوائي

مقعر 
 الهوائي

 ثالجة غسالة تميفزيونات

صيفمحمد لو   24 24 24 24 24 24 24 24 25 27 25 24 515 28 24 825 24 44.29 
 44.29 47 5294 47 47 572 514 77 41 27 97 47 47 47 47 47 47 47 سركينة

 49.28 558 5942 558 554 412 554 42 74 27 75 558 519 558 558 558 49 558 األمير ع القادر
 49.44 82 5197 82 97 521 84 92 91 25 11 85 82 85 82 82 17 82 باب القنطرة

 41.21 429 2144 429 429 251 484 452 577 541 411 429 429 429 429 429 429 429 س.س.يوسف
 42.85 551 5129 551 74 574 551 74 71 92 84 551 551 551 551 551 44 517 بوشامة

 44.88 85 477 85 91 45 81 15 12 24 18 85 85 85 85 91 91 98 سعدة خمخال
 44.12 427 2479 541 584 842 549 527 554 12 557 427 427 427 427 427 549 549 جبل الوحش
 74.51 524 5744 524 511 471 527 44 44 29 74 524 528 524 524 524 42 541 بالد الرومية

 72.22 544 4211 541 522 297 574 541 87 22 44 544 527 527 544 544 522 599 الزيادية
 88.17 24 281 21 44 84 24 51 42 19 59 19 47 42 59 21 42 21 الباردة

 15.42 54 527 54 12 54 58 11 11 - - 51 18 - 54 54 14 51 فج الريح
 34.19 788 54147 741 828 5824 712 941 121 249 115 715 744 741 795 794 882 712 قطاع الزيادية
 34.19 155 8171 155 241 474 247 272 292 421 244 244 272 279 151 155 248 277 قطاع القنطرة

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 



 جداول ممحقة
 

  

 
 مستوى تقديم الخدمات في اإلدارات العمومية والمؤسسات الخدماتية بالقطاع الحضري الزيادية (:56الجدول رقم ) 

 األحياء
 االنتظار الطويل بسهولة إقتناء احتياجاتهم تزاحم السكان عمى الخدمات

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد

 56.35 115 8.13 12 55.53 111 س.س.يوسف

 51.21 122 5.61 11 53.36 117 جبل الوحش

 55.83 88 5.69 29 59.58 95 الزيادية

 58.98 58 6.11 26 55.92 55 سركينة

 56.15 18 6.15 21 37.52 11 الباردة

 51.11 37 15.28 12 33.82 15 سعدة خمخال

 56.18 525 6.61 58 57.11 515 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  877)اإلستمارة  بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني  
 

 

 (: مستوى تقديم الخدمات في اإلدارات العمومية والمؤسسات الخدماتية بالقطاع الحضري القنطرة57الجدول رقم )

 األحياء
 االنتظار الطويل إقتناء احتياجاتهم بسهولة تزاحم السكان عمى الخدمات

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد

 35.15 16 17.56 13 57.32 35 باب القنطرة

 56.51 66 19.66 13 13.93 18 األمير عبد القادر

 51.81 75 11.68 18 35.51 59 بالد الرومية

 51.63 12 5.16 21 51.11 28 فج الريح

 53.65 59 19.29 11 17.17 32 بوشامة

 55.92 11 18.37 29 36.73 18 محمد لوصيف

 52.59 158 16.63 85 31.88 168 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني  
 



 جداول ممحقة
 

  

 (: توزيع أماكن التنقالت من أجل العمل عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية58)  الجدول رقم  

 األحياء
 خارج الوالية خارج المدينة األحياء المجاورة وسط المدينة داخل الحي

 العدد
 النسبة

(℅) 
 العدد

 النسبة
(℅) 

 العدد
 النسبة

(℅) 
 العدد

 النسبة
(℅) 

 العدد
 النسبة

(℅) 
 28.13 12 29.76 15 13.98 59 56.91 152 21.11 23 س.س. يوسف
 29.15 11 15.13 36 39.28 93 31.51 75 25.25 11 جبل الوحش

 11.52 15 12.51 12 31.15 62 37.52 71 28.33 16 الزيادية
 23.26 23 16.33 16 55.92 55 15.51 15 12.12 12 سركينة
 - - 11.52 25 15.22 28 56.87 15 15.63 25 الباردة

 - - 29.86 27 38.23 17 56.58 33 25.63 25 سعدة خمخال
 27.87 69 11.12 127 33.18 191 51.25 362 25.72 52 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني   

 (: توزيع أماكن التنقالت من أجل العمل عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة59الجدول رقم )   

 األحياء
 خارج الوالية خارج المدينة األحياء المجاورة وسط المدينة داخل الحي

 العدد
 النسبة

(℅) 
 العدد

 النسبة
(℅) 

 العدد
 النسبة

(℅) 
 العدد

 النسبة
(℅) 

 العدد
 النسبة

(℅) 
 15.86 11 29.56 27 15.68 19 17.23 12 11.97 17 باب القنطرة

 25.98 27 38.56 55 19.26 35 12.51 15 25.98 27 األمير .ع. القادر
 25.13 26 32.18 53 19.71 18 18.17 52 17.62 15 بالد الرومية
 25.16 21 12.53 21 57.37 29 15.79 23 11.25 25 فج الريح
 25.55 26 15.55 16 31.71 36 12.91 13 16.36 19 بوشامة

 15.18 27 16.33 28 16.33 28 11.55 11 32.61 15 محمد لوصيف
 27.55 38 13.67 111 16.11 135 13.68 111 18.98 97 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني    
 
  



 جداول ممحقة
 

  

 الموازم الشخصية عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية إلقتناء(: توزيع أماكن التنقالت 62) الجدول رقم     

 األحياء
 خارج الوالية خارج المدينة األحياء المجاورة وسط المدينة داخل الحي

 العدد
 النسبة

(℅) 
 العدد

 النسبة
(℅) 

 العدد
 النسبة

(℅) 
 العدد

 النسبة
(℅) 

 العدد
 النسبة

(℅) 
 25.69 15 29.76 15 51.18 125 52.15 99 21.23 25 س.س. يوسف
 21.68 25 23.36 28 16.25 61 58.52 139 12.52 15 جبل الوحش

 21.28 25 17.28 51 31.77 61 35.38 66 25.69 29 الزيادية
 21.25 21 11.13 11 15.51 15 55.12 55 26.11 26 سركينة
 29.38 23 11.88 27 18.11 29 31.15 12 29.37 23 الباردة

 - - 25.63 25 35.11 15 59.32 35 29.86 27 سعدة خمخال
 23.28 17 11.29 126 31.61 186 55.95 523 26.17 55 المجموع

 .م 1215عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني     

 قتناء الموازم الشخصية عبر أحياء القطاع الحضري القنطرةإل(: توزيع أماكن التنقالت 61)  الجدول رقم      

 األحياء
 خارج الوالية خارج المدينة األحياء المجاورة وسط المدينة داخل الحي

 العدد
 النسبة

(℅) 
 العدد

 النسبة
(℅) 

 العدد
 النسبة

(℅) 
 العدد

 النسبة
(℅) 

 العدد
 النسبة

(℅) 
 - - 25.51 25 17.21 12 58.11 53 29.56 27 باب القنطرة

 2.85 21 25.17 25 17.29 12 65.96 76 11.81 15 األمير .ع. القادر
 - - 28.55 11 33.29 57 56.58 66 11.97 17 بالد الرومية
 - - - - 16.31 25 73.68 15 - - فج الريح
 - - 25.55 25 11.73 15 61.73 69 12.22 11 بوشامة

 - - 25.28 21 18.37 29 65.31 31 11.15 26 محمد لوصيف
 2.19 21 25.58 18 15.66 116 58.71 322 12.96 56 المجموع

 .م 1215عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني       

 



 جداول ممحقة
 

  

 االحتياجات اليومية عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية قتناءإل أماكن التنقالت(: توزيع 61الجدول رقم )

 األحياء
 خارج المدينة األحياء المجاورة وسط المدينة الحيداخل 

 النسبة العدد
(℅) 

 النسبة العدد
(℅) 

 النسبة العدد
(℅) 

 النسبة العدد
(℅) 

 15.85 39 59.19 111 35.15 85 2.81 21 س.س. يوسف
 - - 12.59 59 55.82 129 33.61 82 جبل الوحش

 21.25 21 11.91 55 36.98 71 39.26 75 الزيادية
 21.21 21 53.26 51 38.78 38 27.15 27 سركينة
 - - 31.15 12 68.75 11 - - الباردة

 21.52 21 11.55 16 56.35 52 19.71 15 سعدة خمخال
 25.92 53 33.19 191 51.51 365 12.32 178 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني  
 

 االحتياجات اليومية عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة قتناءأماكن التنقالت إل(: توزيع 63الجدول رقم )

 األحياء
 خارج المدينة األحياء المجاورة وسط المدينة داخل الحي

 العدد
 النسبة

(℅) 
 العدد

 النسبة
(℅) 

 العدد
 النسبة

(℅) 
 العدد

 النسبة
(℅) 

 25.25 23 16.11 11 17.23 12 51.72 39 باب القنطرة
 21.72 21 11.97 15 32.77 36 55.56 65 األمير .ع. القادر

 25.63 28 27.75 11 11.97 17 75.65 126 بالد الرومية
 - - 15.79 23 85.11 16 - - فج الريح
 - - 29.29 12 62.22 66 32.91 35 بوشامة

 - - 28.16 25 18.37 29 73.57 36 محمد لوصيف
 21.55 13 12.57 55 31.29 165 55.79 182 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 

 



 جداول ممحقة
 

  

 (: توزيع أماكن تنقالت السكان لمعالج عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية65الجدول رقم ) 

 األحياء
 ابن باديسالمستشفى الجامعي 

عيادات الطب العام 
 القطاعينعبر  والمتخصص

مرافق المؤسسة العمومية لمصحة 
 الجوارية بقطاع القنطرة

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد

 20.33 50 43.08 106 36.59 90 س.س. يوسف

 24.79 59 38.66 92 36.55 87 جبل الوحش

 29.68 57 23.44 45 46.88 90 الزيادية

 32.65 32 22.45 22 44.90 44 سركينة

 34.37 11 21.88 07 43.75 14 الباردة

 46.48 33 11.27 08 42.25 30 سعدة خمخال

 27.59 242 31.93 280 40.48 355 المجموع
 م. 1215عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 

 

 (: توزيع أماكن تنقالت السكان لمعالج عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة65الجدول رقم ) 

 األحياء
ابن المستشفى الجامعي 

 باديس
عيادات الطب العام 

 القطاعينعبر والمتخصص 
مرافق المؤسسة العمومية لمصحة 

 الجوارية بقطاع القنطرة
 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد

 17.57 13 33.78 15 58.65 36 باب القنطرة

 16.52 31 11.11 16 51.18 62 األمير عبد القادر

 38.23 55 15.28 12 57.89 68 بالد الرومية

 57.37 29 15.79 23 36.85 27 فج الريح

 19.29 11 31.73 36 58.18 53 بوشامة

 25.28 21 16.53 13 69.39 35 محمد لوصيف

 15.55 132 15.27 113 52.59 158 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني  



 جداول ممحقة
 

  

 (: أسباب اختيار أماكن التسوق لمسكان عبر أحياء القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة66الجدول رقم ) 

 األحياء
 عامل نوعية المنتوج عامل السعر عامل القرب

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد

 53.92 128 15.55 38 52.65 122 س.س.يوسف

 28.52 12 18.99 69 61.61 159 جبل الوحش

 28.85 17 18.75 36 71.52 139 الزيادية

 31.65 31 15.19 15 53.26 51 سركينة

 26.15 21 11.52 25 81.15 16 الباردة

 15.35 18 18.17 12 56.58 33 سعدة خمخال

 16.11 11 13.51 12 72.17 51 باب القنطرة

 11.11 13 8.55 12 82.35 95 األمير عبد القادر

 21.81 25 16.92 15 82.18 115 بالد الرومية

 - - 12.53 21 89.57 17 فج الريح

 17.17 19 27.17 28 75.55 83 بوشامة

 25.28 21 28.16 25 87.76 53 محمد لوصيف

 17.79 157 17.11 139 65.99 921 المجموع
 م. 1215اإلستمارة في أفريل  بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني  

 

 

  

 

 

 



 جداول ممحقة
 

  

 (: توزيع آليات التنقل لمسكان عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية68الجدول رقم )   

 األحياء
 المشي عمى األقدام تميفيريك حافمة سيارة أجرة سيارة خاصة

 العدد
 النسبة 

(℅) 
 العدد

 النسبة 
(℅) 

 العدد
 النسبة

 (℅) 
 العدد

 النسبة 
(℅) 

 العدد
النسبة  

(℅) 
 21.19 26 15.73 73 16.95 115 11.51 125 33.61 156 س.س.يوسف
 - - 15.13 71 17.92 132 13.81 111 33.25 155 جبل الوحش

 21.16 25 19.59 61 17.36 87 15.57 81 16.51 85 الزيادية
 21.32 21 18.18 18 17.91 53 16.61 51 15.97 52 سركينة
 21.17 21 12.55 29 11.73 12 18.18 28 36.36 16 الباردة

 25.56 26 15.75 17 11.19 13 15.22 17 31.51 35 سعدة خمخال
 21.11 19 16.73 162 16.92 518 13.95 371 31.11 585 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني    
 
 

 (: توزيع آليات التنقل لمسكان عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة69الجدول رقم )

 األحياء
 المشي عمى األقدام تميفيريك حافمة سيارة أجرة سيارة خاصة

 العدد
 النسبة 

 العدد (℅)
 النسبة 

 العدد (℅)
 النسبة

 العدد (℅) 
 النسبة 

 العدد (℅)
النسبة 

(℅) 
 21.88 23 28.65 29 11.15 11 15.96 17 51.35 53 باب القنطرة

 25.81 29 11.39 52 19.15 36 11.99 53 31.55 59 األمير عبد القادر
 23.35 12 19.77 89 16.51 79 13.28 69 17.39 51 بالد الرومية
 15.55 11 - - 51.11 19 16.67 11 6.67 23 فج الريح
 21.57 25 15.53 15 13.58 11 19.21 57 39.51 65 بوشامة

 25.88 27 15.11 32 11.61 15 13.53 18 31.77 39 محمد لوصيف
 25.82 55 11.27 193 11.27 193 15.67 116 18.38 162 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني    
 



 جداول ممحقة
 

  

 المرافق والتي يعاني منها سكان قطاع الزيادية عبر األحياء السكنية فيتوزيع نسب العجز المسجمة  (:72الجدول رقم )

 األحياء
 المرافق الوظيفية المرافق الخدمية العامة

 المجموع
اإلدارية  الصحية

الرياضية  الثقافية االجتماعية األمنية والخدماتية
 والترفيهية

المساحات 
 التجارية الخضراء

 122 13.16 23.52 11.17 12.23 25.52 28.65 15.71 11.39 س.س.يوسف

 122 11.95 21.53 15.52 16.98 26.11 28.18 15.28 16.57 جبل الوحش

 122 13.11 22.89 12.85 11.68 27.11 29.31 15.55 11.39 الزيادية

 122 17.15 21.18 12.17 12.28 27.26 29.27 16.15 19.16 سركينة

 122 18.35 21.15 15.19 11.13 11.13 15.19 29.18 15.19 الباردة

 122 15.12 22.95 11.56 18.15 28.37 11.16 29.77 13.95 سعدة خمخال

 - 11.59 21.67 15.16 16.51 27.77 12.19 13.11 15.79 المتوسط

 122 19.63 12.13 13.21 15.28 7.28 9.39 11.28 13.59 القطاع

 م. 1215 عائمة( في أفريل 877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني   

 يعاني منها سكان قطاع القنطرة عبر األحياء السكنية المرافق والتي فيتوزيع نسب العجز المسجمة  (:71الجدول رقم )

 األحياء
 المرافق الوظيفية المرافق الخدمية العامة

 المجموع
اإلدارية  الصحية

الرياضية  الثقافية االجتماعية األمنية والخدماتية
 والترفيهية

المساحات 
 التجارية الخضراء

 122 15.91 25.11 16.85 12.73 27.78 29.27 26.58 29.27 باب القنطرة

 122 31.59 23.25 12.77 12.71 25.82 29.95 11.62 26.63 القادر .ع.األمير 

 122 31.21 21.18 11.15 11.17 25.56 29.75 12.55 27.66 بالد الرومية

 122 11.25 - 15.79 11.25 25.16 15.82 15.79 25.16 فج الريح

 122 12.67 21.15 15.77 15.77 26.11 29.78 15.11 25.33 بوشامة

 122 31.37 2.87 11.13 15.18 25.25 12.11 15.17 21.21 محمد لوصيف

 - 15.58 21.91 15.51 11.57 25.78 12.75 11.11 26.22 المتوسط

 122 13.78 11.79 11.51 12.53 25.16 29.75 12.99 25.57 القطاع

 م. 1215عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 
 



 جداول ممحقة
 

  

 (: توزيع أسباب تموث البيئة عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية71الجدول رقم )

 األحياء
  ثقافة المحافظة عمى البيئةاإلهمال وغياب  وسائل المواصالتمخمفات  رمي القمامة ولواحقها

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد

 51.63 117 28.13 12 52.15 99 س.س. يوسف

 35.71 85 13.87 33 52.51 112 جبل الوحش

 58.55 93 25.73 11 55.83 88 الزيادية

 56.11 55 26.11 26 37.76 37 سركينة

 31.15 12 26.15 21 61.52 12 الباردة

 56.58 33 11.68 29 52.85 19 سعدة خمخال

 55.95 523 29.15 81 55.81 393 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 
 

 

 الحضري القنطرة(: توزيع أسباب تموث البيئة عبر أحياء القطاع 73الجدول رقم )

 األحياء
  ثقافة المحافظة عمى البيئةاإلهمال وغياب  وسائل المواصالتمخمفات  رمي القمامة ولواحقها

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد

 31.53 15 11.97 17 55.59 33 باب القنطرة
 36.75 53 15.53 17 58.71 57 األمير عبد القادر

 52.15 57 29.15 13 52.72 71 الروميةبالد 
 68.51 13 - - 31.58 26 فج الريح
 32.22 33 25.55 26 65.55 71 بوشامة

 52.81 12 12.51 12 38.76 19 محمد لوصيف
 37.18 192 11.33 63 52.59 158 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 

 



 جداول ممحقة
 

  

 المساحات الخضراء عبر أحياء القطاع الحضري الزياديةفي غياب العوامل المتحكمة (: 75رقم )الجدول 

 األحياء
 األحياءأهمية تواجدها داخل  ال يدركون السكان الحدائق قميمة جدا لم تترك لها البنايات مكانا

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد

 39.21 96 15.61 63 35.37 87 س.س. يوسف

 11.69 55 18.99 69 58.31 115 جبل الوحش

 36.97 71 18.65 55 35.38 66 الزيادية

 32.61 32 17.55 17 51.85 51 سركينة

 29.37 23 11.52 25 78.13 15 الباردة

 19.57 11 11.55 16 57.89 35 سعدة خمخال

 31.36 175 16.68 135 51.96 368 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 
 

 

 المساحات الخضراء عبر أحياء القطاع الحضري القنطرةفي غياب العوامل المتحكمة (: 75) الجدول رقم  

 م. 1215عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 
 

 

 األحياء
 األحياءالسكان ال يدركون أهمية تواجدها داخل  الحدائق قميمة جدا لم تترك لها البنايات مكانا

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد

 35.15 16 15.31 18 52.55 32 باب القنطرة

 16.59 31 13.28 17 52.53 59 األمير عبد القادر

 31.69 55 16.92 15 51.51 73 بالد الرومية

 78.95 15 11.25 25 - - فج الريح

 58.18 53 15.55 16 37.17 51 بوشامة

 35.69 17 55.92 11 12.51 12 محمد لوصيف

 36.59 187 11.71 111 51.68 113 المجموع



 جداول ممحقة
 

  

 والقنطرةالقطاعين الحضريين الزيادية عبر العالقة االجتماعية التي تربط السكان  طبيعة (: توزيع نسب76الجدول رقم )      

 البيان
 المجموع يسعى لتقميصها نقصت زادت

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد
 63.18 877 15.21 113 71.17 615 15.71 119 قطاع الزيادية
 36.81 511 9.98 51 82.53 511 9.59 59 قطاع القنطرة

 122 1388 11.55 175 75.65 1236 11.81 178 المجموع
 م. 1215اإلستمارة في أفريل  بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني      

 مقطاع الحضري الزياديةل األحياء(: توزيع وجود وعدم وجود جمعية 81الجدول رقم )

 األحياء
 غير موجودة موجودة

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد
 65.63 159 35.37 87 س.س.يوسف
 71.85 171 18.15 67 جبل الوحش

 75.22 155 15.22 58 الزيادية
 68.37 67 31.63 31 سركينة
 56.15 18 53.75 15 الباردة

 75.65 53 15.35 18 سعدة خمخال
 69.78 611 32.11 165 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 
 
 لقنطرةمقطاع الحضري ال األحياء(: توزيع وجود وعدم وجود جمعية 81الجدول رقم ) 

 األحياء
 غير موجودة موجودة

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد
 75.68 56 15.31 18 باب القنطرة

 72.29 81 19.91 35 األمير عبد القادر
 69.21 98 32.98 55 بالد الرومية
 31.58 26 68.51 13 فج الريح
 55.55 52 55.55 62 بوشامة

 71.53 35 18.57 15 محمد لوصيف
 63.99 317 36.21 185 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني   



 جداول ممحقة
 

  

 لقطاع الحضري الزياديةنحو ا ون(: األصل الجغرافي لمسكان الوافد83الجدول رقم )
            ن و الوافدالسكان 

 العدد من أحياء المدينة
 النسبة 

(℅) 
  ن و الوافدالسكان 

 العدد من بمديات الوالية
 النسبة

 (℅) 
   نو الوافدالسكان 

 العدد من خارج الوالية
 النسبة

 (℅) 
 13.25 23 غرداية 61.92 51 الخروب 17.28 131 وسط المدينة

 16.29 26 جيجل 15.19 11 حامة بوزيان 22.39 23 ڤبومرزو
 13.25 23 تبسة 23.57 23 زيغود يوسف 27.11 55 واد الحد

 13.25 23 سكيكدة 29.51 28 بني حميدان 13.67 183 األمير عبد القادر
 13.25 23 باتنة 23.57 23 بكيرة 12.35 82 سيدي مبروك
 11.75 25 عنابة 23.57 23 ابن زياد 21.16 29 كوحيل لخضر

 - - - 23.57 23 ديدوش مراد 21.59 12 باردو
 - - - - - - 25.56 53 بالڨون

 - - - - - - 22.78 26 المنصورة
 - - - - - - 22.78 26 فيطوني عبد الممك
 - - - - - - 21.12 17 المنظر الجميل

 - - - - - - 22.78 26 الڨماص
 - - - - - - 21.16 29 ڨيبن الشر

 - - - - - - 21.59 12 باب القنطرة
  - - - - - 23.75 19 صالحبوذراع 

 - - - - - - 21.12 17 زواغي
 - - - - - - 23.75 19 فياللي
 - - - - - - 21.81 15 التوت

 - - - - - - 25.17 52 الكيمومتر الرابع
 - - - - - - 21.59 12 الدقسي

 - - - - - - 21.55 11 قدور بومدوس
 - - - - -  21.12 17 محمد لوصيف

 - - -   - 22.78 26 الحطابية
 21.61 13 - 29.55 85 - 87.85 773 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 



 جداول ممحقة
 

  

 الحضري القنطرة  نحو القطاع ون(: األصل الجغرافي لمسكان الوافد85الجدول رقم )
        ن و الوافدالسكان 

 العدد من أحياء المدينة
 النسبة 

(℅) 
   نو الوافدالسكان 

 العدد من بمديات الوالية
 النسبة

 (℅) 
ن من و الوافدالسكان 

 العدد خارج الوالية
 النسبة

 (℅) 
 23.31 25 سطيف 13.53 18 الخروب 56.57 111 وسط المدينة
 25.65 27 أم البواقي 29.15 11 ديدوش مراد 13.18 31 سيدي مبروك
 33.77 51 جيجل 25.25 26 بكيرة 21.91 27 س.س.يوسف

 35.55 51 سكيكدة 21.68 21 عين أعبيد 25.98 11 الزيادية
 17.11 16 ميمة 19.51 35 زيغود يوسف 23.73 29 فياللي

 21.31 21 خنشمة 21.68 21 ابن زياد 26.11 15 األمير عبد القادر
 21.65 25 الوادي 22.85 21 أوالد رحمون 21.27 25 جبل الوحش

 21.98 23 بسكرة 21.51 23 حامة بوزيان 21.66 25 الڨماص
 22.69 21 الجزائر العاصمة 19.33 13 بني حميدان 22.83 21 الدقسي
 - - - 21.68 21 الهرية 21.66 25 زواغي

 - - - 25.25 26 عين اسمارة 22.83 21 بوذراع صالح
 - - - - - - 25.39 13 التوت

 - - - - - - 25.98 11 فيطوني عبد الممك
 - - - - - - 21.91 27 فضيمة سعدان

 - - - - - - 21.66 25 بوالصوف
 - - - - - - 22.51 21 كوحيل لخضر

 19.55 151 - 13.19 119 - 57.16 151 المجموع
 م. 1215عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 

 

 

 

 

 

 



 جداول ممحقة
 

  

 واالجتماعية لمسكان عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية(: التركيبة المهنية 87الجدول رقم )

 األحياء
 عدد البطالين عدد المتقاعدين عدد المشتغمين

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد

 18.18 328 25.56 34 15.21 521 س.س. يوسف

 16.12 176 24.81 33 33.21 692 جبل الوحش

 15.53 167 22.56 30 12.53 517 الزيادية

 15.12 165 18.05 24 12.86 117 سركينة

 25.95 65 02.26 03 23.52 71 الباردة

 12.15 111 06.76 09 28.18 173 سعدة خمخال

 32.96 1293 04.01 133 63.03 1292 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  877اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 
 

 

 (: التركيبة المهنية واالجتماعية لمسكان عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة                            88الجدول رقم )

 األحياء
 عدد البطالين عدد المتقاعدين عدد المشتغمين

 (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد (℅النسبة ) العدد

 13.12 77 27.58 28 15.91 185 باب القنطرة

 23.95 13 23.75 25 23.21 35 القادر األمير عبد

 17.79 161 13.36 15 15.21 179 بالد الرومية

 31.76 191 16.17 18 18.26 316 فج الريح

 13.55 79 31.71 35 18.51 115 بوشامة

 28.75 51 26.55 27 12.58 113 محمد لوصيف

 31.58 583 25.78 127 61.75 1161 المجموع

 م. 1215عائمة( في أفريل  511اإلستمارة ) بواسطةالمصدر: تحقيق ميداني 
 

 



 جداول ممحقة
 

  

 ( م بقطاع الزيادية1215-1228) لمفترة(: تطور عدد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية 89الجدول رقم )  

 السنة
عدد السكان      

 )نسمة(
عدد المواليد     

 )نسمة(
معدل المواليد 

) ‰( 
عدد الوفيات         

 )نسمة(
 معدل الوفيات  

   )‰( 
الزيادة الطبيعية      

 )نسمة(
 معدل الزيادة الطبيعية

)‰( 

1228 56636 522 12.71 132 1.79 372 7.93 
1229 57358(1) 568 11.22 115 1.61 555 9.38 
1212 58273 685 15.13 181 3.79 521 12.55 
1211 58829 785 16.26 153 3.13 631 11.93 
1211 59556 855 17.13 175 3.51 682 13.71 
1213 52315 831 16.55 195 3.86 638 11.68 
1215 51286 793 15.51 163 3.19 632 11.33 
2015 51868 - - - - - - 
 - 3895 - 1112 - 5215 - المجموع

 الطالب.م+ معالجة  1215ديسمبر  فيع المصدر: سجالت الحالة المدنية لبمدية قسنطينة الخاصة بالقطا  
                                                           

 تم تقدير عدد السكان باالعتماد عمى المتوالية الهندسية التالية:  (:1)

P = log q + N log (r +1) 

 م كاألتي:  1229ومنه: يقدر عدد سكان القطاع الحضري الزيادية خالل سنة 

P2009 = log q + N log (r +1) 

  حيث: 

P( 2009 : سنة القدير)م 

q( 1228: سنة األساس)م 

Nعدد السنوات الفاصمة : 

r( م1228-1998: معدل النمو السنوي لمسكان لمفترة ) 

P2009 = log 46636 + 10 log (1.54+ 1) 

= 4.6687 + 1 × 0.0066 

 =0.0066   +5.6687 

 نسمة 57358 =
 



 جداول ممحقة
 

  

 ( م بقطاع القنطرة 1215-1228) لمفترة(: تطور عدد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية 92الجدول رقم )

 السنة
عدد السكان      

 )نسمة(
عدد المواليد     

 ) نسمة(
معدل المواليد 

) ‰( 
عدد الوفيات         

 )نسمة(
 معدل الوفيات  

   )‰( 
الزيادة الطبيعية      

 )نسمة(
 معدل الزيادة الطبيعية

)‰( 

1228 32826 157 8.35 71 2.30 186 6.04 
1229 23736 191 12.26 65 2.74 116 9.52 
1212 22725 351 15.49 95 4.14 158 11.35 
1211 21757 378 17.37 89 4.09 189 13.28 
1211 20831 513 19.83 121 4.85 311 14.98 
1213 19943 518 21.46 125 5.27 313 16.20 
1215 19094 191 15.24 83 4.35 128 10.89 
2015 18281 - - - - - - 
 - 1821 - 628 - 1512 - المجموع

 .م+ معالجة الطالب 1215ديسمبر  ع فيالمصدر: سجالت الحالة المدنية لبمدية قسنطينة الخاصة بالقطا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 



 المصادر والمراجع بالمغة العربية:قائمة 

 :الكتب

دار  -دراسة تطبيقية عمى مدينة قسنطينة -، أزمة السكن في ضوء المجال الحضريالصادق مزىود -
 م. 1995النور ىادف، الطبعة األولى الرواشد، الجزائر، 

 م.1983األردن، بشير مقيبس، مدينة وىران في جغرافية العمران، المؤسسة الوطنية لمكتاب،   -
تيجاني بشير، التحضر والتييئة العمرانية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون                  -

 .م 2000الجزائر، 
قيم التثقيف الحضري وانعكاساتيا في سكان المدينة دراسة ميدانية ، محمد صالح ربيع العجيمي -

 .129ص  ،م 2001 ،47العدد  ،مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ،لمدينة بغداد
 . 37ص  ،م 2002 ،عمان ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،جغرافيو المدن ،صبري فارس الييتي -
الجياز  ،التحضر ونمو المدن في الجميورية اليمنية مظاىره وأثاره ،أحمد عبد الرب محمد وآخرون -

 .8ص ،م 1998،صنعاء ، المركزي لإلحصاء
وزارة التعميم  ،التخطيط الحضري والمشكالت اإلنسانية ،محمد جاسم العبيدي ،مالك إبراىيم صالح -

 . 239ص ،م 1990 ،بغداد ،العالي والبحث العممي
       بيروت ،دار النيضة العربية ،جغرافية العمران دراسة تحميمية لمقرية والمدينة، فتحي أبو عيانة -

 .59ص ،(بدون تاريخ )،
دار  ،382العدد  ،الموسوعة الصغيرة ،نمو المدن العربية ومشكالتيا الحضرية ،خالص األشعب -

 .11ص ،م 1992، بغداد ،الشئون الثقافية

 .34م، ص 1995، بيروت، سنة ، دراسات في عمم السكان، دار النيضة العربيةفتحي أبو عيانة -

دار  -العوامل والفاعمون -المدينة الجزائرية، تنظيم المجال المعماري والعمراني في بشير ريبوح. د -
 .38م، ص  2009مداد يونيفارسيتي برانس، 



الييئة العامة لمبحوث  ،البيئة والتنمية البشرية المستدامة ،عمي إسماعيل العريقي ،وديع المخالفي -
 .48ص  ،)بدون تاريخ( ،جامعة ذمار باليمن ،واإلرشاد الزراعي

بن  ،ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة في جغرافية العمرانمدينة : د.محمد اليادي لعروق -
  م. 1984 عكنون الجزائر

 الدكتوراه: أطروحات

، النمو الحضري بالتجمع القسنطيني بين اإلطار القانوني والممارسة، دكتوراه عموم الصادق مزىود -
الجغرافيا  ،األرضكمية عموم -1-في التييئة العمرانية )غير منشورة(، جامعة منتوري قسنطينة

 .341-333صم، ولمزيد من التفاصيل أكثر حول القوانين تصفح  2010والتييئة العمرانية، جوان 

 -حالة مدينة قسنطينة-بوودن عبد العزيز: المشكالت االجتماعية لمنمو الحضري في الجزائر -
العموم اإلنسانية كمية -2-دكتوراه دولة في عمم االجتماعية والتنمية، جامعة منتوري قسنطينة

 م. 2002سنة  -واالجتماعية

 ماجستير: رسائل

دراسة في جغرافية البيئة  -فيد محمد محمد الضمعي اآلثار البيئية لمنمو الحضري في مدينة ذمار -
ى  1429، جامعة ذمار باليمن، كمية اآلداب قسم الجغرافيا، شعبان (غير منشورة)ماجستير  -

 .10 ص ،م 2008أغسطس ل الموافق 
 -ألمير عبد القادر بمدينة قسنطينةحالة حي ا -، األحياء غير المندمجة في الجزائربن حمزة بشير -

الجغرافيا  ،مكتبة كمية عموم األرض-1-، جامعة منتوري قسنطينة)غير منشورة(ماجستيرمذكرة 
 .5، صم 2003جوان  ،والتييئة العمرانية

ماجستير مذكرة  ،مدينة قسنطينة الحصيمة واألفاقدباش ربيعة إشكالية االستخدامات السكنية في  -
الجغرافيا  ،مكتبة كمية عموم األرض-1-منتوري قسنطينة، كمية عموم األرض، جامعة (غير منشورة)

 .7ص، م 2005جوان  ،والتييئة العمرانية



   -حالة النطاق الشمالــي-تنظيم المجال الحضري القسنطيني وفق اليياكل التجارية  ،حمود نعيمة -
         مكتبة كمية عموم األرض-1-جامعة منتوري قسنطينة، (غير منشورة)ماجستير مذكرة 

 .م 2004الجغرافيا والتييئة العمرانية، جوان ،
صالحي عبد الحفيظ، تحديد أحواض الحياة في المنطقة الغربية لوالية جيجل حالة  ڨحيڨح -

       دراسة منيجية()بن ياجيس  البمديات: جيجل، األمير عبد القادر، قاوس، تاكسنة، جميمة،
       مكتبة كمية عموم األرض-1-جامعة منتوري قسنطينة ،مذكرة ماجستير )غير منشورة(،
 .52 ،51ص ،م 2004الجغرافيا والتييئة العمرانية، ،
جامعة منتوري  ،(غير منشورة) ماجستيرمذكرة  ،أزمة السكن بمدينة قسنطينة ،الصادق مزىود -

 .15ص ،م 1986 سنة ،الجغرافيا والتييئة العمرانية ،مكتبة كمية عموم األرض-1-قسنطينة
مذكرة ماجستير       ،م 2010مدينة الميمية النمو الحضري وأفاق التوسع لسنة  عمي حجمة، -

الجغرافيا والتييئة  ،مكتبة كمية عموم األرض-1-جامعة منتوري قسنطينة )غير منشورة(
 .120م، ص 1999سبتمبر العمرانية، 

منتوري  جامعة، ماجستير مذكرة ،مدينة قسنطينة في جغرافية العمران ،محمد اليادي لعروق -
 .23ص ،م 1979سنة الجغرافيا والتييئة العمرانية  ،مكتبة كمية عموم األرض -1-قسنطينة

     مذكرة ماجستير غانم عبد الغني، تحميل مدى التوازن بين السكان والسكن في مدينة بسكرة، -
 .م 1984سنة  الجغرافيا والتييئة العمرانية، ،مكتبة كمية عموم األرض-1-جامعة منتوري قسنطينة،
 مبركات زين العابدين، مدينة بوسعادة معالجة لإلشكاليات المطروحة فييا ورؤية مستقبمية لتنظي -

الجغرافيا  ،مكتبة كمية عموم األرض -1-جامعة منتوري قسنطينة ،مذكرة ماجستير ،مجاليا
 .م 2003والتييئة العمرانية، جوان 

من أجل * دراسة حالة مدينة باتنة -العمرانيبن يحي رابح، أثر النمو الحضري عمى المحيط  -
الجغرافيا والتييئة  ،كمية عموم األرضمكتبة  -1-جامعة منتوري قسنطينة *مدينة مستدامة

 .م 2005سنة  ،قسم اليندسة المعمارية والتعمير، العمرانية



دراسة -تخطيطياواقعيا ومتطمبات  -، المجمعات السكنية الحضرية بمدينة قسنطينةقماس زينب -
كمية مكتبة  -2- جامعة منتوري قسنطينة ،ميدانية لممنطقة السكنية الحضرية الجديدة سركينة

 م. 2006سنة  اقسم عمم االجتماع والديموغرافي ،اإلنسانية والعموم االجتماعية العموم
     الحروشنوال ىبيوب التنظيم المجالي حول المدن الصغرى لوالية سكيكدة حالة مدن: عزابة،  -

سنة الجغرافيا والتييئة العمرانية،  ،مكتبة كمية عموم األرض -1-جامعة منتوري قسنطينة ،القل،
  م 2006

  ، مدينة الميمية وعوامل الركود وآليات التنمية الحضرية، جامعة منتوري قسنطينةبورورو أمال -
 .م 2001سنة الجغرافيا والتييئة العمرانية،  ،مكتبة كمية عموم األرض -1-

 التخرج: مذكرات

معالجة لمواقع -بوطمينة أمنة، بوىالي أمال، تسيير وتنظيم التحصيصات السكنية في الجزائر -
      ميندس دولةتخرج حالة تحصيصي ماسينسا والحياة بمدينة الخروب، مذكرة -وبدائل لممستقبل

    تسيير المدن والتعميرقسم  -مكتبة معيد تسيير التقنيات الحضرية-3-،جامعة منتوري قسنطينة
 .7م، ص 2013جوان -
حالة األحياء -السياسة السكنية ونوعية السكن في مدينة قسنطينة ،بن ماشيش مريم وأخريات -

الجغرافيا والتييئة العمرانية      ،كمية عموم األرض -1-جامعة منتوري قسنطينة– الشمالية الشرقية
 .91م، ص 2000جوان ،
 بمدينة ربيعة، حمودة سميرة، إشكالية التنظيم المجالي لحي األمير عبد القادرحمود نعيمة، دباش  -

         كمية عموم األرض ،مكتبة-1-جامعة منتوري قسنطينة ،مذكرة تخرج ميندس دولة ،قسنطينة
 .33ص ،م 2000 سنة ،الجغرافيا والتييئة العمرانية،
نور اليدى، المخالفات العمرانية في بونقجة أسماء، مسمف ريمة، عبيد الشارف ىدى، نفايدة  -

      جامعة منتوري قسنطينة مذكرة تخرج ميندس دولة، -الشطر الثاني -تحصيص جبل الوحش
 .43ص ،م 2011سنة  ،رقسم تسيير المدن والتعمي -مكتبة معيد تسيير التقنيات الحضرية-3-



حالة القطاع  -، مجيد بمحريى، الوضعية البيئية ألحياء مدينة قسنطينةعبد اليادي مزاودة -
مكتبة كمية عموم -1-جامعة منتوري قسنطينةميندس دولة، تخرج مذكرة  -الحضري القنطرة

 .93ص ،م 2004الجغرافيا والتييئة العمرانية،  ،األرض

حالة القطاع -ة، محمود الغصين، الوضعية البيئية ألحياء مدينة قسنطينمدحت شبانة   -
مكتبة كمية عموم -1-جامعة منتوري قسنطينةميندس دولة، تخرج مذكرة  -الحضري الزيادية

 .116ص ،م 2005التييئة العمرانية،  ،الجغرافياو األرض 

شكالية تنظيم المجال، مذكرة تخرج  - خميل عبد اهلل مطاوع، مدينة العممة السكان والعمران وا 
الجغرافيا والتييئة  ،مكتبة كمية عموم األرض-1-قسنطينةجامعة منتوري ميندس دولة، 
 .70م، ص 1994العمرانية، سنة 

مذكرة  -محاولة تقييم -، واقع المرافق العمومية لمصحة الجوارية بمدينة قسنطينةبوضياف ىشام -
الجغرافيا والتييئة  ،مكتبة كمية عموم األرض-1-، جامعة منتوري قسنطينةتخرج ميندس دولة

 .م 2012جوان ة، العمراني
شنيقي خديجة، ذيب فوزية، عميرش نسيمة، تنظيم وتسيير استخدامات األرض في الجزائر بين  -

 ميندس دولةتخرج مذكرة  -بمدينة قسنطينة -القانون والميدان، حالة القطاع الحضري الزيادية
المدن قسم تسيير  -مكتبة معيد تسيير التقنيات الحضرية -3-،جامعة منتوري قسنطينة

 .م 2013جوان  -والتعمير

 المجالت العربية:

مدينة -، النمو الحضري المتسارع في مكوناتو وأسبابو وأثاره م. أحمد محمد صالح العدساني -
 .م 2011ديسمبر  -نوفمبر -أكتوبر -153العربية العدد المدينة  ،الرياض نموذجا

وحركة المرور بمدينة الجزائر                    التخطيط الحضري والنقل ، م. أحمد محمد صالح العدساني -
  م. 2013ديسمبر  -نوفمبر -أكتوبر -161المدينة العربية العدد  ،)المشكمة والحمول(



  :تصريحات-محاضرات– تمداخال -تقاريرالوثائق: 

حالة النطاق الشمالي  -تقرير تربص حول األشكال الجديدة لمتوسع الحضري بمدينة قسنطينة -
     ليندة، ناصري ليندة، جامعة منتوري ڨيدوم، شاين ربيع، عور سيامللمطالبات: -الشرقي
 .09م، ص 1997الجغرافيا والتييئة العمرانية، جوان  ،كمية عموم األرض -1-قسنطينة

مقياس التييئة الحضرية في  ةمحاضر  ،تنظيم وىيكمة المجال السكني لعروق::محمد اليادي  -
الجغرافيا  ،كمية عموم األرض -1-جامعة منتوري قسنطينة، "غير مطبوعة" لمسنة الرابعة تدرج
 .م 2010/2011لمسنة الدراسية الجامعية ، م 2011أفريل  17يوم  ،والتييئة العمرانية

ممتقى وطني حول: استعمال األساليب الكمية في اتخاذ القرارات  ،كورسميم بوقنة فارس بوبا . أ.د -
استعمال األساليب الكمية في دراسة سموك المستيمك نحو خدمات النقل اإلدارية مداخمــة بعنــوان: 

            م 1955أوت  20جامعـــة  ،)دراسة حالة النقل الحضري لمدينة قسنطينة( الجماعي الحضري
 .م 2013جانفي  27-26كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير يومي  ،سكيكدة

مقياس عمم االجتماع الحضري محاضرة في  ،النمو الحضري وسيمات المدن ،بن حركات أسيا -
الجغرافيا  ،كمية عموم األرض -1-جامعة منتوري قسنطينة ،"غير مطبوعة"لمسنة الثالثة تدرج 
 م. 2009/2010السنة الدراسية الجامعية  ،والتييئة العمرانية

 .م 1999أكتوبر  31تقرير حول عممية تسوية المباني الفوضوية في  -

مقياس مدن العام العربي والعالم  محاضرة في مسقالجي غنيمة، المحافظة عمى األحياء القديمة، -
والتييئة الجغرافيا  ،كمية عموم األرض -1 -قسنطينة -جامعة منتوري ،لمسنة الثالثة تدرج الثالث

 .م 2010/ 2009لمسنة الدراسية الجامعية ، م 2010فيفري   23يوم  -العمرانية

(، ومخطط شغل PDAUتقرير تربص حول منيجية إعداد المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير ) -
  المديرية العامة-(URBACO)الدارسات واإلنجاز في التعمير بقسنطينة  (، مركزPOSاألرض )

 .م 2011نوفمبر  30،



 خبارنشرة األ ، القناة الجزائرية األرضية،تصريحات وزير السكن والعمران وحماية البيئة والمدينة -
 م. 2015فيفري  03، الرئيسية الثامنة مساءا

 الوثائق الرسمية:
جمادى 15ل م الموافق  1990ديسمبر  01بتاريخ  52الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية/ العدد  -

 .1652ص،ى  1411األولى عام
جمادى  21ل م الموافق  1991ديسمبر  25بتاريخ  69الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية/ العدد  -

 .2759صى  1412الثانية عام 
 صفر 10ل م الموافق 1983نوفمبر  12 بتاريخ 47العدد / لمجميورية الجزائرية الرسمية الجريدة -

 .2873ص ،ى1404

جمادى  03ل م الموافق  2007ماي 20بتاريخ  33لمجميورية الجزائرية/ العددالجريدة الرسمية  -
 .10ص ،ھ1428األولى عام 

دو  14ل م الموافق  1981ماي  28بتاريخ  21الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية /العدد -
 .684، صھ 1401القعدة عام 

ذو  27ل م الموافق  1983 أوت 13بتاريخ  34الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية/العدد  -
 .1197ص ،ى 1405 القعدة عام

ذو  27ل م الموافق  1983 أوت 13بتاريخ  34الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية/العدد  -
 .1199ص ،ى 1405 القعدة عام

 القوانين والتشريعات:

من م المتعمق بأدوات التييئة والتعمير  1990ديسمبر  1المؤرخ في  29-90القانون رقم  -
 .1654ص ،52الجريدة الرسمية رقم 

 م المتعمق بالتييئة والتعمير. 1990 ديسمبر 01المؤرخ في  29/ 90رقم قانون لا -



 .90/29م المعدل والمتمم لقانون  2004 أوت 14المؤرخ في  05/ 04رقم قانون ال -

تمام انجازىا يانم يحدد قواعد مطابقة الب 2008 جويمية 20المؤرخ في  08/15رقم  قانونال -  ات وا 

م الذي يحدد تحضير شيادات  1991ماي 28المؤرخ في  175/ 91المرسوم التنفيذي رقم  -
 ورخص التعمير.

م الذي يتعمق بكيفية إصدار  1991ماي 28المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي رقم  -
 شيادات ورخص التعمير

م المتعمق بشروط اإلنتاج المعماري  1994ماي 18والمؤرخ في  94/07رقم  التشريعيالمرسوم  -
 .وممارسة مينة الميندس

 األجنبية: باللغة والمراجع المصادر قائمة

LES OUVRAGES  :  

 -  Alberto zucchell, Introduction a d’urbanisme opérationnels et la composition 

urbaine, Tome II (O.P.U) Alger, Année 0891.  

- MARC COTE, L’espace algérien, Les prémices d’un aménagement  (O.P.U) Alger, 

Année 0983.  

- Chérif Rahmani, la croissance urbaine en Algérie cout de urbanisation politique 

fonce Alger, Année 1982. 

  - j.Marle et f .Biron, Histoire de Constantine par Ernest mercier interpréte-Traducteur 

Assermenté Chevalier de la legion D’honneur officier de l’instruction publique ancien 

maire de Constantine conseilier générale et municiple president de la sociétè 

Archéologique, Constantine, Imprieurs- Editeurs 51, Rue Damrémont, 51 année 1903, 

P56. 



LES THESES: 

- Marouk messaoud, Recherche pour un atlas de Constantine approche statistique et 

thématique, Doctorat d'état, Université Mentouri Constantine  -1-Faculté des sciences 

de la terre, De la géographie et de L’aménagement du territoire, Année 2010.   

- Meskaldji Ghanima, l’Habitat spontané à Constantine, DEA, IST université de 

Constantine, Année 1979, p01.      

AUTRES DOCUMENTATIONS : 

- Armature urbaine, Du recensement en 2008 collection statistique (ONS) Alger, p80. 

- Schéma de cohérence urbaine de Constantine, Le diagnostic prospectif du grand 

Constantine. Les projets de la ville, Avril 2007 P51.  

- Révision du PDAU intercommunal de: Constantine, El khroub, Hamma Bouziane,  

Didouche Mourad, Ain Smara. La Phase 01, 2008 P 79 - 83  

- Schéma de cohérence urbaine de Constantine, Le diagnostic prospectif du grand 

Constantine, le nouveau viaduc, Avril 2007, P52 

- Constantine métropole intérieure méditerranéenne - un grand projet de modernisation 

urbain d’une capitale régionale -  p 57, Année 2011. 

- La grille Théorique des equipments, Année 1993 et 1995. 

LES CARTES et LES PLANS: 

- La carte topographique ville de Constantine,  Echelle 1/5000, Année 1958. 

-La carte Révision du Plan Directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) 

intercommunal de: Constantine, El khroub,  Hamma Bouziane, Didouche Mourad,  Ain 

Smara, La Phase 01, Année 2008.  

-Plan de rue Constantine sud (Institut National de Cartographie(, Echelle 

1/7500, Janvier 1993.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفهارس
 



 فهرس الجداول:

 الصفحة عنوان الجدول الرقم

 06 عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية اإلستبيانية االستماراتتوزيع عدد  (10)

 07 القنطرةعبر أحياء القطاع الحضري  اإلستبيانية االستماراتتوزيع عدد  (10)

 26 القطاع الحضري الزيادية إلى أحياء سكنيةتقسيم  (10)

 29 م (0112-0332-0321السكاني لمقطاع الحضري الزيادية خالل التعدادات )النمو  (10)

 بالممحق توزيع الكثافة السكانية عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية (10)

 بالممحق التركيب النوعي لسكان القطاع حسب الفئات العمرية (10)

 بالممحق الفئات العمريةالتركيب العمري لسكان القطاع الحضري الزيادية حسب  (11)

 بالممحق التركيب االقتصادي لسكان القطاع الحضري الزيادية (12)

 بالممحق توزيع المشتغمين عمى القطاعات االقتصادية بالقطاع الحضري الزيادية (13)

 41 التركيب االقتصادي لمسكان عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية (01)

 42 الحضري الزيادية خالل التعدادات تطور عدد مساكن القطاع (00)

 بالممحق توزيع الكثافة السكانية عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية (00)

 46 الحضري الزيادية حسب طبيعة االستعمال عبر أحياء القطاعتوزيع المساكن  (00)

 بالممحق إشغال المسكن عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية تتوزيع معدال (00)

 49  تطور معدالت إشغال المسكن بالقطاع الحضري الزيادية عبر التعدادات (00)

 50 الحضري الزيادية توزيع معدالت إشغال الغرفة عبر أحياء القطاع (00)

 56  الزيادية قطاعتوزيع المرافق التعميمية لمطورين األول والثاني عبر أحياء  (01)

 57 أحياء قطاع الزياديةتوزيع المرافق التعميمية لمطور الثالث عبر  (02)

 58 الزيادية قطاعأحياء توزيع المرافق التعميمية لمطور الثانوي والتقني عبر  (03)

 59 م 0100مميزات مركز التكوين المهني والتمهين لمركز "بوودن عمار" لسنة  (01)

 60 األمراض العقمية والنفسيةتركيبة الهيئة الخاصة بمستشفى  (00)



 64 أحياء قطاع الزياديةعبر الشعائرية توزيع المرافق  (00)

 67 توزيع المحالت التجارية حسب نوعها بالقطاع الحضري الزيادية (00)

 71 م 0112توزيع مساكن القطاع حسب درجة التغطية الموجودة بها حسب تعداد  (00)

 80 إلى أحياء سكنية القنطرةتقسيم القطاع الحضري  (00)

 81 م (0112-0332-0321النمو السكاني لمقطاع الحضري القنطرة خالل التعدادات ) (00)

 بالممحق توزيع الكثافة السكانية عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة (01)

 بالممحق التركيب النوعي لسكان القطاع حسب الفئات العمرية (02)

 بالممحق لسكان القطاع حسب الفئات العمرية التركيب العمري (03)

 بالممحق التركيب االقتصادي لسكان القطاع الحضري القنطرة (01)

 بالممحق توزيع المشتغمين عمى القطاعات االقتصادية بالقطاع الحضري القنطرة (00)

 93 سكان عبر أحياء القطاع الحضري القنطرةمالتركيب االقتصادي ل (00)

 94 عدد مساكن القطاع الحضري القنطرة خالل التعداداتتطور  (00)

 بالممحق السكنية عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة توزيع الكثافة (00)

 98 توزيع المساكن حسب طبيعة االستعمال عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة (00)

 بالممحق توزيع معدالت إشغال المسكن عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة (00)

 101 تطور معدالت إشغال المسكن بالقطاع الحضري القنطرة عبر التعدادات  (01)

 010 توزيع معدالت إشغال الغرفة عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة (02)

 011 القنطرة توزيع المرافق التعميمية لمطورين األول والثاني عبر أحياء قطاع (03)

 012 القنطرةتوزيع المرافق التعميمية لمطور الثالث عبر أحياء قطاع   (01)

 013   القنطرةتوزيع المرافق التعميمية لمطور الثانوي والتقني عبر أحياء قطاع  (00)

 001 مميزات مركز التكوين المهني والتمهين لمركز "بود رمين أحمد" (00)

 001 القنطرةعبر أحياء قطاع الشعائرية توزيع المرافق  (00)

 001 توزيع المحالت التجارية حسب نوعها بالقطاع الحضري القنطرة (00)

 000 م 0112توزيع مساكن القطاع حسب درجة التغطية الموجودة بها حسب تعداد  (00)



 003 يوضح أشكال التغييرات بالمسكن األكثر انتشارا (00)

 000 الحضريين الزيادية والقنطرة حسب الحالة العامةتوزيع مساكن القطاعين  (01)

 000 توزيع أنواع ممكية المساكن عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية (02)

 000 توزيع أنواع ممكية المساكن عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة (03)

 000 الزياديةتوزيع أسعار البيع والكراء لمسكنات االجتماعية بالقطاع الحضري  (01)

 000 توزيع أسعار البيع والكراء لمسكنات االجتماعية بالقطاع الحضري القنطرة (00)

 001 القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرةعبر مجال توزيع مخططات شغل األرض  (00)

 002 لقطاعينعبر اإحصائيات لمواسم دراسية لألطوار التعميمية الثالثة  (00)

 010 جراحي األسنان( بالقطاعين ،طب مختص ،الطبية )طب عامالتغطية  (00)

(00) 
توزيع المساكن المأهولة حسب التجهيزات الداخمية الموجودة عبر أحياء القطاعين الحضريين الزيادية 

 بالممحق والقنطرة )درجة الرفاه(

 بالممحق بالقطاع الحضري الزياديةمستوى تقديم الخدمات في اإلدارات العمومية والمؤسسات الخدماتية  (00)

 بالممحق مستوى تقديم الخدمات في اإلدارات العمومية والمؤسسات الخدماتية بالقطاع الحضري القنطرة (01)

 بالممحق توزيع أماكن التنقالت من أجل العمل عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية (02)

 بالممحق أحياء القطاع الحضري القنطرةتوزيع أماكن التنقالت من أجل العمل عبر  (03)

 بالممحق توزيع أماكن التنقالت من أجل اقتناء الموازم الشخصية عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية (01)

 بالممحق توزيع أماكن التنقالت من أجل اقتناء الموازم الشخصية عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة (00)

 بالممحق مكان إقتناء االحتياجات اليومية عبر أحياء القطاع الحضري الزياديةتوزيع السكان حسب  (00)

 بالممحق توزيع السكان حسب مكان إقتناء االحتياجات اليومية عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة (00)

 بالممحق توزيع حركية السكان من أجل عالج عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية (00)

 بالممحق حركية السكان من أجل عالج عبر أحياء القطاع الحضري القنطرةتوزيع  (00)

 بالممحق توزيع أسباب اختيار أماكن التسوق لسكان القطاعين عبر األحياء (00)

 020 حسب الخطوط بالقطاع الحضري الزياديةالجماعي  عدد حافالت النقل الحضري  (01)

 بالممحق القطاع الحضري الزياديةتوزيع آليات التنقل عبر أحياء  (02)



 بالممحق توزيع آليات التنقل عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة (03)

 بالممحق توزيع نسب العجز المسجمة عبر المرافق  والتي يعاني منها سكان قطاع الزيادية عبر األحياء السكنية (11)

 بالممحق يعاني منها سكان قطاع القنطرة عبر األحياء السكنية المرافق والتيتوزيع نسب العجز المسجمة عبر  (10)

 بالممحق توزيع أسباب تمويث البيئة عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية (10)

 بالممحق توزيع أسباب تمويث البيئة عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة (10)

 بالممحق أحياء القطاع الحضري الزياديةفي غياب المساحات الخضراء عبر العوامل المتحكمة  (10)

 بالممحق في غياب المساحات الخضراء عبر أحياء القطاع الحضري القنطرةالعوامل المتحكمة  (10)

 بالممحق توزيع نسب العالقة االجتماعية التي تربط السكان بالقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة (10)

 000 ( م0100-0100) لمفترة الحضريين الزيادية والقنطرة توزيع المخالفات عبر القطاعين (11)

 001 نمو سكان القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة مقارنة بالمدينة (12)

 002 القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرةعبر المستوى التعميمي لألبناء توزيع  (13)

 003 لقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرةعبر االمستوى التعميمي ألرباب األسر توزيع  (21)

 بالممحق توزيع وجود وعدم وجود جمعية الحي عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية (20)

 بالممحق توزيع وجود وعدم وجود جمعية الحي عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة (20)

 بالممحق األصل الجغرافي لمسكان الوافدون لمقطاع الحضري الزيادية (20)

 بالممحق األصل الجغرافي لمسكان الوافدون لمقطاع الحضري القنطرة (20)

 002 السكنية دوافع الهجرة بالقطاع الحضري الزيادية عبر األحياء (20)

 003 السكنية دوافع الهجرة بالقطاع الحضري القنطرة عبر األحياء (20)

 بالممحق أحياء القطاع الحضري الزياديةالتركيبة المهنية واالجتماعية لمسكان عبر  (21)

 بالممحق التركيبة المهنية واالجتماعية لمسكان عبر أحياء القطاع الحضري القنطرة (22)

 بالممحق ( م بقطاع الزيادية0100-0112تطور عدد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية لمفترة ) (23)

 بالممحق ( م بقطاع القنطرة0100-0112الطبيعية لمفترة )تطور عدد المواليد والوفيات والزيادة  (31)

 241 وصافي الهجرة السكانية ونسبتها عبر القطاعين نصيب الزيادة الطبيعية (30)

 247 ( م عبر القطاعين0100، 0100، 0101تقدير عدد السكان لسنوات ) (30)



 249 مقارنة معدالت تطور عدد المساكن ونمو السكان عبر القطاعين  (30)

 262 عبر القطاعين م (0100 ،0100 ،0101عدد السكان والمساكن لسنوات )لتقديرات  (30)

 000  القطاع الحضري الزياديةعبر الحالية االحتياجات المساحية السكنية  (95)

 003 م( عبر القطاعين 0101) القريبخالل المدى االحتياجات المساحية السكنية  (30)

 011 عبر القطاعينم(  0100)االحتياجات المساحية السكنية خالل المدى المتوسط  (31)

 272 عبر القطاعينم(  0100)االحتياجات المساحية السكنية خالل المدى البعيد  (32)

 277 التعميمية عبر القطاعيناالحتياجات الحالية والمستقبمية من المرافق  (99)

 281 االحتياجات الحالية والمستقبمية من المرافق الصحية عبر القطاعين (100)

 283 االحتياجات الحالية والمستقبمية من المرافق اإلدارية والخدماتية واألمنية عبر القطاعين  (101)

 020 واالجتماعية عبر القطاعيناالحتياجات الحالية والمستقبمية من المرافق الشعائرية  (102)

 020 االحتياجات الحالية والمستقبمية من المرافق الرياضية والترفيهية والثقافية عبر القطاعين (103)

 030 التوزيع النوعي والمساحي لالحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبمية عبر القطاعين (104)

 031 من المرافق الخدمية العامة والوظيفية عبر القطاعين وخالل المدى القريب االحتياجات الحالية (105)

 032 االحتياجات المستقبمية من المرافق الخدمية العامة عبر القطاعين خالل المدى المتوسط   (106)

 032 االحتياجات المستقبمية من المرافق الخدمية العامة عبر القطاعين خالل المدى البعيد   (107)

 010 االحتياجات الحالية والمستقبمية من المياه الصالحة لمشرب عبر القطاعين (108)

 010 وخالل اآلماد الثالثةتوزيع كمية المياه المستعممة عبر القطاعين حاليا  (109)
 

 

 

 

 

 



 :فهرس األشكال والرسوم البيانية

 الصفحة عنوان األشكال والرسوم البيانية الرقم
 01 المدن المهيكمة إلقميم الشرق الجزائرياألهمية الحضرية لمدينة قسنطينة بين  (10)
 31 النمو السكاني لمقطاع الحضري الزيادية حسب التعدادات (10)
 35 حسب النوع توزيع سكان القطاع الحضري الزيادية (10)
 36 التركيب العمري لسكان القطاع الحضري الزيادية حسب الفئات العمرية (10)
 38 التركيب االقتصادي لسكان القطاع الحضري الزيادية (10)
 39 توزيع المشتغمين عمى القطاعات االقتصادية بالقطاع الحضري الزيادية (10)
 43 الزيادية حسب التعداداتتطور عدد مساكن القطاع الحضري  (11)
 84 النمو السكاني لمقطاع الحضري القنطرة حسب التعدادات (12)
 88 توزيع سكان القطاع الحضري القنطرة حسب النوع (13)
 89 التركيب العمري لسكان القطاع الحضري القنطرة حسب الفئات العمرية (01)
 90 القنطرةالتركيب االقتصادي لسكان القطاع الحضري  (00)
 92 توزيع المشتغمين عمى القطاعات االقتصادية بالقطاع الحضري القنطرة (00)
 95 تطور عدد مساكن القطاع الحضري القنطرة حسب التعدادات (00)
 000 شاغرة بالحي السكني األمير عبد القادرالمجاالت الانعدام  (00)
 000 القنطرةانعدام المجاالت الشاغرة بالحي السكني  باب  (00)
 000 انعدام المجاالت الشاغرة بالحي السكني بالد الرومية  (00)
 000 ( المناسبة لمتشمسPROSPECTالمسافة القانونية ) (01)
 001 الحي السكني الزيادية الجماعي (02)
 000 مجال القطاعينعبر انعكاسات حالة الشبكات التقنية عمى البيئة العامة  (03)



 002 عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرةنمو السكان وتطور عدد المساكن  (01)
 010 عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرةمستوى تقديم الخدمات باإلدارات العمومية والمؤسسات الخدماتية  (00)
 011 الحضريين الزيادية والقنطرة توزيع أماكن التنقالت من أجل العمل لمسكان عبر القطاعين (00)
 012 الحضريين الزيادية والقنطرة توزيع أماكن التنقالت من أجل اقتناء الموازم الشخصية لمسكان عبر القطاعين (00)
 013 الحضريين الزيادية والقنطرة قتناء االحتياجات اليومية لمسكان عبر القطاعينالتوزيع أماكن التنقالت  (00)
 020 أماكن تنقالت السكان لمعالج عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة توزيع (00)
 020 توزيع أسباب اختيار أماكن التسوق عبر أحياء القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة (00)
 023 عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة التنقلتوزيع آليات  (01)
 030 الزيادية والقنطرة القطاعين الحضريين والوظيفية عبر المرافق الخدمية العامةتوزيع نسب العجز في  (02)
 011 الحضريين الزيادية والقنطرة نتوزيع أسباب تموث البيئة عبر القطاعي (03)
 010 عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة تأثير القمامة عمى البيئة باألحياء السكنية  (01)
 010 عبر القطاعين حول البيئة العامة وانعكاساتها الجانبيةممخص  (00)
 012 الحضريين الزيادية والقنطرة في غياب  المساحات الخضراء عبر القطاعينالعوامل المتحكمة  (00)
 000 الزيادية والقنطرة القطاعين الحضريينعبر العالقة االجتماعية التي تربط السكان  طبيعة توزيع نسب (00)
 000 عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة األحياءتوزيع وجود وعدم وجود جمعية  (00)
 001 توزيع األصل الجغرافي لسكان القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة (00)
 000 لقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرةعبر اواالجتماعية  توزيع نسب الفئات المهنية  (00)
 240 م بالقطاع الحضري الزياديت (8002-8002) للفترةالزيادة الطبيعيت الوفياث والمواليد وعدد تطور  (01)
 240 م بالقطاع الحضري القنطرة (8002-8002) للفترةالزيادة الطبيعيت الوفياث والمواليد وعدد تطور  (02)
 330 البديل المقترح لتدعيم عمل أدوات التهيئة والتعمير مستقبال (03)

 



  فهرس الخرائط:
 الصفحة عنوان الخريطة  رقم الخريطة

 01 -األىمية اإلقميمية والجغرافية لمدينة قسنطينة -إقميم الشرق الجزائري (10)

 00 القسنطينيموقع القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة عبر المجال الحضري –مدينة قسنطينة - (10)

 27 مراحل النمو الحضري -قسنطينة مدينة -القطاع الحضري الزيادية  (10)

 28 تقسيم القطاع إلى أحياء سكنية -مدينة قسنطينة -القطاع الحضري الزيادية  (10)

 33 توزيع الكثافة السكانية عبر األحياء -مدينة قسنطينة -القطاع الحضري الزيادية  (10)

 45 السكنية عبر األحياءتوزيع الكثافة  -مدينة قسنطينة -القطاع الحضري الزيادية  (10)

 65 توزيع المرافق الخدمية العامة عبر األحياء -مدينة قسنطينة -القطاع الحضري الزيادية  (11)

 77 مراحل النمو الحضري -مدينة قسنطينة -القطاع الحضري القنطرة  (12)

 79 تقسيم القطاع إلى أحياء سكنية -مدينة قسنطينة -القطاع الحضري القنطرة  (13)

 86 توزيع الكثافة السكانية عبر األحياء -مدينة قسنطينة -القطاع الحضري القنطرة  (01)

 97 توزيع الكثافة السكنية عبر األحياء -مدينة قسنطينة - القطاع الحضري القنطرة (00)

 118 توزيع المرافق الخدمية العامة عبر األحياء -مدينة قسنطينة -القطاع الحضري القنطرة  (00)

 174 توزيع مؤشر اإلسكانية عبر األحياء -مدينة قسنطينة -القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة (00)

 184 عبر األحياء توزيع أسباب اختيار أماكن التسوق -مدينة قسنطينة -القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة (00)

 205 التوزيع المجالي لممساحات الخضراء -قسنطينةمدينة  - القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة (00)

 221 طبيعة الممكية العقارية لألراضي  -مدينة قسنطينة -القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة (16)

(17) 
تنظيم عممية التدخل عمى المباني  -مدينة قسنطينة - القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة

 السكنية القائمة
260 

(18) 
المرافق الخدمية العامة والوظيفية  -مدينة قسنطينة-القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة

 .0100المقترحة لتمبية احتياجات السكان في أفاق 
299 

 318 مدى صالحية األراضي لمتعمير - مدينة قسنطينة - القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة (19)

 320 مناطق التوسع المستقبمي - مدينة قسنطينة - الزيادية والقنطرةالقطاعين الحضريين  (20)



  فهرس الصور:

 الصفحة عنوان الصورة رقم الصورة
 51 بالقطاع الحضري الزيادية تمثل نمط السكن الجماعي (01)

 52 بالقطاع الحضري الزيادية نصف الجماعيتمثل نمط السكن  (02)

 52 ( بالقطاع الحضري الزياديةEvolutifنمط السكن التطوري )تمثل  (10)

 53 السكن الذاتي بالقطاع الحضري الزياديةتمثل نمط  (10)

 53 نمط السكن الفردي الحديث بالقطاع الحضري الزياديةتمثل  (10)

 54 بالقطاع الحضري الزياديةنمط سكن التحصيصات )فيال( تمثل  (10)

 54 بالقطاع الحضري الزياديةتمثل سكن الصفيح )القصديري(  (11)

 010 فيال  بالقطاع الحضري القنطرةالنمط السكن األوروبي تمثل  (08)

 010 تمثل نمط السكن األوروبي الجماعي بالقطاع الحضري القنطرة (09)

 010 النمط الفردي )الذاتي( بالقطاع الحضري القنطرة تمثل (10)

 010 الحضري القنطرةالنمط الفوضوي الصمب بالقطاع تمثل  (11)

 010 النمط الفردي الحديث بالقطاع الحضري القنطرةتمثل  (12)

 010 السكن القصديري بالقطاع الحضري القنطرةتمثل  (13)

 002 تمثل النمط العمودي بالقطاع الحضري الزيادية (14)

 002 تمثل النمط األفقي بالقطاع الحضري القنطرة (15)

تالف جزء منيا بالحي السكني جبل  الوحش                                    (00)  131 زحف العمران عمى المساحة الغابية وا 

 131 اجتياح العمران ونفاذ االحتياطات العقارية بالحي السكني باب القنطرة (01)

 133 ( بالحي السكني جبل الوحش00مباني عمى حافة الطريق الوالئي رقم ) (02)

 133 مباني بجوار خط السكة الحديدية بالحي السكني باب القنطرة (03)

(01) 
 134 إقامة مباني سكنية عمى أنقاض النواة القديمة بالقطاع الحضري القنطرة

(00) 



(00) 
 137 عدم تييئة المجاالت المحيطة بالعمارات الجماعية بالحي السكني الزيادية

(00) 

 138 المرتفعة بالحي السكني الباردةالكثافة  (00)

 138 الكثافة المرتفعة بالحي السكني بالد الرومية (00)

 139 فوضى في شغل األرض بالحي السكني سركينة (00)

 139 فوضى في شغل األرض بالحي السكني بوشامة (01)

 140 تسربات في قنوات الصرف الصحي بالحي السكني جبل الوحش (02)

 140 المياه القدرة في الحفرة بالحي السكني الباردةتصريف  (03)

 141 تسرب المياه الصالحة لمشرب بالحي السكني األمير عبد القادر (01)

 141 تسربات كبيرة بقنوات المياه الصالحة لمشرب بالحي السكني باب القنطرة (00)

 142 تدىور حالة الممرات بالحي السكني باب القنطرة (00)

 142 وتصدع األرصفة  بالحي السكني جبل الوحش تأكل (00)

(00) 
 143 غياب وتدىور حالة المساحات المخصصة لألطفال بالحي السكني الزيادية وساقية سيدي يوسف

(00) 

 145 تعدد األنماط السكنية بالمجال السكني لمقطاع الحضري القنطرة (00)

 145 اندماج النسيج الحضري المخطط مع غير المخطط بالقطاع الحضري الزيادية      (01)

(02) 

 (03) 146 أزمة السكن وظيور األكواخ القصديرية بالقطاع الحضري الزيادية

(01) 

 االستيالء عمى األماكن العمومية بممارسة أنشطة تجارية غير رسمية (00)

 األماكن العمومية بإضافة أجزاء لممساكن األرضيةاالستيالء عمى  (00) 147

 االستيالء عمى األماكن العمومية وتحويميا لحدائق خاصة وغير مييأة (00)

 151 تشويو مظير العمارة بإدخال تعديالت مختمفة بالحي السكني الزيادية                                                   (00)



 151 حالة ترميم بالحي السكني باب القنطرةمساكن في  (00)

 151 عدم تناسق المظير الخارجي لمعمارة بالحي السكني ساقية سيدي يوسف (00)

 153 سقوط مباني بالحي السكني بالد الرومية                 (01)

 153 ىشاشة المساكن بالحي السكني باب القنطرة (02)

 159 تعديل الواجية                        (03)

 159 (CESعدم احترام االرتفاع المرخص ) (01)

 159 االستيالء عمى أمالك الغير  (00)

 159 تعدد المرائب بالمبنى الواحد (00)

 159 تحويل استعمال الطابق األرضي (00)

 159 تبديل المخطط (00)

 162 (                                                          10ير الشكل الطبيعي العام لجبل سيدي مسيد بشق الطريق الوطني رقم )يتغ (00)

 162 وبعض المساكن بو مرافقتغيير المظير الطبيعي العام لجبل سيدي مسيد بإقامة  (00)

 163 السكني محمد لوصيفإدخال تغييرات بطالء الحواف الصخرية بالحي  (01)

 163 إقامة مرافق قرب الحواف الصخرية بالحي السكني محمد لوصيف (02)

 163 ير الشكل الطبيعي العام لجبل الوحش بإنجاز نفق لمطريق السيار شرق غربيتغ (03)

(01) 
 000 إشارات المرور بالحي السكني األمير عبد القادر عالفوضى في وض

(00) 

 000 الموحات التراثية بالحي السكني باب القنطرة (00)

 000 شيارية بالحي السكني جبل الوحشالموحات اإل (00)

 001 مجسم النصب التذكاري باب القنطرة  بساحة باب القنطرة (00)

 001 مجسم مريم العذراء بالحي السكني فج الريح (00)

 001 القنطرة( بالحي السكني باب monument aux mortمجسم ) (00)

 021 الركن العشوائي أمام مدخل المستشفى الجامعي بالحي السكني باب القنطرة (01)



 021 مقطاعينلاألحياء السكنية عبر األجرة  اتسيار  ندرة مواقف (02)

 021 الركن العشوائي أمام مداخل المساكن والمرافق الخدمية العامة بجل أحياء القطاعين                                     (03)
(11) 
 022 أزمة حركة المرور الخانقة خالل الساعات األولى لمنيار في مفترق الطرق باب القنطرة (10)
(10) 
 030 خدمة النقل الحضري الجماعي                                              أخل بمكوناتقدم بعض حافالت النقل الحضري  (10)

 030 عدم احترام محطات التوقف المخصصة لحافالت النقل الحضري الجماعي            (10)

 030 مقامة بجوار المباني بالحي السكني جبل الوحشعي االجممحطة النقل الحضري  (10)

 030 أماكن الراحة والترفيو  قيد أشغال التييئة بالحي السكني باب القنطرة                                   (10)

 030 يفتقر ألدنى شروط التييئة بالحي السكني الزيادية كرة القدملممعب  (11)

 031 تمويث المحيط بالنفايات الصمبة بالحي السكني األمير عبد القادر                                                      (12)

 031 انتشار النفايات بالحي السكني الباردة           (13)

 031 مياه الصرف الصحي تعبر بالحي السكني بوشامة                                                    (21)

 031 عبر بجوار السكن القصديري بالحي السكني الزيادية            تمياه الصرف الصحي  (20)

 032 الطبيعي جنوب غرب القطاع الحضري القنطرةالنباتي تدمير الغطاء  (20)

 032 إىمال ورمي الردم بالمجال الغابي بالجية الشمالية لغابة جبل الوحش (20)

 033 القنطرة                          بقطاعالجسر العمالق المقطع التابع  إنجازإحداث تشوىات بسطح األرض نتيجة  (20)

 033 ساللم بالحي السكني سركينةالإنجاز  بسببإحداث تشوىات بسطح األرض  (20)

 010 غياب تام لممساحات  الخضراء بالحي السكني الزيادية                                                  (20)

 010 في المساحات الخضراء بالحي السكني باب القنطرة        نقص (21)

 011 مساحات غابية غير مييأة بقطاع القنطرة                                                    (22)

 011 حديقة بورصاص دون تييئة بالحي السكني القنطرة (23)

(31) 
 011 إىمال السكان لتييئة المساحات الخضراء بالحي لسكني جبل الوحش

(30) 



 013 انتشار النشاط  االقتصادي غير الرسمي بالحي السكني باب القنطرة                                   (30)

 013 انتشار النشاط االقتصادي غير الرسمي  وتمويثو  لممحيط بالحي السكني األمير عبد القادر (30)

 األحياء عبر األليفة الحيوانات وتربية رعي األبقار في المزابل العموميةظاىرة  (30)

 السكني الباردة والزيادية( )الحي
000 

(30) 

 000 تعزيز الحماية األمنية لممساكن بالحي السكني األمير عبد القادر وجبل الوحش (30)
(31) 

(98) 

     تمثل نماذج لمباني سكنية قبل وبعد عممية الترميم والتيذيب بالقطاع الحضري القنطرة
 )السكني باب القنطرة وبوشامةعبر الحي (

003 

(99) 
(100) 
(101) 
(102) 
(103) 

(104) 
قطاعين عبر ال لمتوسعتمثل نموذج لمباني سكنية فردية متناسقة الشكل واأللوان مقترحة 

 الحضريين الزيادية والقنطرة
010 

(105) 
 القطاعينعبر  لمتوسعقة مثالية مقترحة يتمثل نموذج لمباني سكنية جماعية منظمة بطر 

 الحضريين الزيادية والقنطرة
010 

 021 تمثل المظير العام لمحدائق العمومية المقترحة (106)

 022 تمثل نموذج لمساحات المعب المقترحة بالقرب من المباني الجماعية (107)

 023 األحياءالمقترحة عبر  واستراحة كبار السناألطفال ألماكن لعب تمثل نموذج  (108)

 010 تمثل نموذج لطريق مييأ بطريقة جيدة (109)

 012 تمثل إعادة تنظيم ساحة األمير عبد القادر بالحي السكني باب القنطرة (110)

 001 منظم بطريقة راقيةو تمثل موقف مقترح لركن السيارات مييأ  (111)

 000 باي العمالق صالحتمثل مقطع لمختمف التنقالت عبر جسر  (112)

(113) 
 (000) 000 تمثل نمادج أقترحت لتحسيس السكان بحماية البيئة

(000) 
 



 وضوعاتفهرس الم
 الصفحة العنوان

 01 مقدمة عامةال

 الحضريين الزيادية والقنطرة القطاعينالتعريف العام ب ...مدخل عام
 11 تمهيد

 11 مفاىيم وتشريعات النمو الحضري في الجزائر -أوال

I- 11 مفاىيم التحضر والحضرية والنمو الحضري 

II- 14 تشريعات النمو الحضري في الجزائر 

 15 األىمية اإلقميمية والجغرافية لمدينة قسنطينة -ثانيا

 18 التعريف العام بالقطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة -ثالثا

I-  18 القنطرة بالقطاع الحضريالتعريف العام 

 18   موقع القطاع عبر المجال الحضري القسنطيني -1

 19 لمقطاع الحدود اإلدارية -2

II- 19 بالقطاع الحضري الزيادية العام التعريف 

 19   موقع القطاع عبر المجال الحضري القسنطيني -1

 19 لمقطاع  الحدود اإلدارية -2

 20 األىمية الحضرية البارزة لمقطاعين -رابعا

 22 خالصةال

 الحضريين الزيادية والقنطرةقطاعين بال الواقع القائم …األولالفصل 
 23 تمهيد

 23 القطاع الحضري الزيادية… النموذج األول 

 23 القطاع واتجاىاتو عبرمراحل النمو الحضري  -أوال 

 I- ( م1978-1966بداية ظيور النواة األولى ) 23 



II- ( م1980-1978استمرار النمو الحضري ) 24 

III-  24 ( م1990-1980الغربي ) باالتجاهمواصمة النمو الحضري 

IV- 25 ( م2014-1990والتحام النسيج الحضري ) نمو عمودي 

 25 المؤىالت البشرية والمجال السكنيالنمو الحضري بين  -ثانيا

I- 25 إلى أحياء سكنيةالزيادية قسيم القطاع الحضري ت 

II- 29 المؤىالت البشرية 

 29 مراحل النمو السكاني )كمؤشر لمنمو الحضري( في القطاعمراحل النمو السكاني )كمؤشر لمنمو الحضري( في القطاع  --11

 30 ( م1998-1987نمو سكاني سريع ومرتفع نسبيا ) -أ

 30 ( م2008-1998نمو سكاني بطيء نسبيا ) -ب

 31 الزيادية توزيع الكثافة السكانية عبر أحياء القطاع الحضري -2

 32 ( نسمة/ىكتار338-315نطاق الكثافة السكانية  العالية ) - أ

 32 ( نسمة/ىكتار144نطاق الكثافة السكانية المتوسطة ) -ب

 32 ( نسمة/ىكتار61-48نطاق الكثافة السكانية المنخفضة ) -ج

 34 ( نسمة/ىكتار11نطاق الكثافة السكانية المنخفضة جدا ) -د

 34 التركيب النوعي والعمري لسكان القطاع -3

 34 التركيب النوعي لمسكان -أ

 35 لسكان القطاع التركيب العمري - ب

 35 سنوات( 6فئة األطفال )أقل من   -

 35 ( سنة12-6فئة المتمدرسين من ) -

 35 ( سنة21-13فئة المتمدرسين من ) -

 35 ( سنة59-22الفئة النشطة من ) -

 36 سنة 60فئة المسنين أكبر من  -

 36 المؤىالت االقتصادية -4



 37 لتركيب االقتصادي لسكان القطاعا -أ

 37 ( سنة60-15الفئة النشطة ) -1-أ

 37 السكان المشتغمون )العاممون فعال( -1-1-أ

 37 نيالسكان البطال -1-2-أ

 37 نشطةالالفئة غير  -2-أ

 38 التركيب الوظيفي لسكان القطاع -5

 39 العمالة واإلعالة والبطالة -6

 40 لعمالةا -أ

 40 اإلعالة -ب

 40 معدل البطالة -ج

III-  42 المجال السكني لمقطاع الحضري الزياديةخصائص 

 42 تطور عدد المساكن عبر التعدادات -1

 44 الزيادية أحياء القطاع الحضريتوزيع الكثافة السكنية عبر  -2

 44 ( مسكن/ىكتار68-52نطاق الكثافة السكنية العالية ) -أ

 44 ( مسكن/ىكتار27نطاق الكثافة السكنية المتوسطة ) -ب

 44 ( مسكن/ىكتار12-10الكثافة السكنية المنخفضة ) نطاق -ج

 46 ( مسكن / ىكتار2نطاق الكثافة السكنية  المنخفضة جدا ) -د

 46 توزيع المساكن حسب طبيعة االستعمال عبر أحياء القطاع الحضري الزيادية-3

 47 البيئة السكنيةفي مستوى تباين  -4

 47 (TOL)معدل إشغال المسكن  -أ

 48 الفئة األولى: معدل إشغال المسكن مرتفع -1-أ

 48 إشغال المسكن متوسطمعدل الفئة الثانية:  -2-أ

 48 ( م2008-1998-1987تطور معدالت إشغال المسكن بالقطاع عبر التعدادات ) -ب



 49 (TOPمعدل إشغال الغرفة ) -ج

 49 الفئة األولى: درجة تزاحم مرتفعة  -1-ج

 50 درجة تزاحم متوسطةالفئة الثانية:  -2-ج

 51 توزيع أنماط المباني السكنية بالقطاع -5

 51 نمط السكن الجماعي -أ 

 52 نمط السكن نصف الجماعي -ب

 52 نمط السكن الفردي -ج

 52 (Evolutifنمط السكن التطوري ) -1-ج

 53 نمط السكن الذاتي -2-ج

 53 نمط السكن الفردي الحديث -د

 54 (فيالالتحصيصات )نمط سكن  -ھ

 54 سكن الصفيح )القصديري( -و

 55 التوزيع المجالي لممرافق الخدمية العامة والوظيفية بالقطاع -ثالثا

I- 55 المرافق الخدمية العامة بالقطاع 

 55 التعميمية مرافقال -1

 55 الطورين األول والثاني-أ

 57 الطور الثالث-ب

 58 الطور الثانوي والتقني-ج

 59 المرافق الصحية -2

 61 اإلدارية والخدماتيةالمرافق  -3

 61 المرافق األمنية -4

 62 المرافق االجتماعية -5

 62 المرافق الرياضية والترفييية -6



 63 المرافق الشعائرية -7

II-  66 الوظيفية المرافقتوزيع 

 66 األسواق التجارية العامة -1

 66 المحالت التجارية -2

 68 خدمات الشبكات التقنية والمنشآت الحضرية بالقطاعتوزيع  -رابعا

I- 68 نسبة التغطية بالشبكات التقنية 

 68 الكيرباء -1

 69 غاز المدينة -2

 69 المياه الصالحة لمشرب -3

 70 الصرف الصحي -4

II- 71 المنشآت الحضرية 

 71 تصنيفيا ومواصفتيا -1

 71 الطريق الرئيسي -أ

 71 الطرق األولية -ب

 71 الطرق الثانوية -ج

 73 الطرق الثالثية -د

 73 الممرات والدروب -ھ

 73 مفترق الطرق الزيادية -و

 73 الساحات العامة )الباحات(: -ز

 القطاع الحضري القنطرة… النموذج الثاني 
 74 مراحل النمو الحضري واتجاىاتو عبر القطاع -أوال

I-  74 ( م1935)قبل بداية توجيو النمو الحضري نحو القنطرة 

II- ( م1966-1935اكتمال العمران األوروبي وبداية النمو الفوضوي ) 75 



III- ( م1980-1966استمرار النمو الفوضوي بالقطاع ) 76 

IV- 76 ( م2004-1980القصديرية ) األكواخ التشبع وبداية إزالة 

 78 المؤىالت البشرية والمجال السكنيالنمو الحضري بين  -ثانيا

I- 78 إلى أحياء سكنية الحضري القنطرة تقسيم القطاع 

II- 80 المؤىالت البشرية 

 80 مراحل النمو السكاني )كمؤشر لمنمو الحضري( في القطاع -1

 81 ( م1998-1987النمو السكاني يتراجع ) -أ

 83 ( م2008-1998النمو السكاني في تراجع مستمر ) -ب

 84 القنطرة أحياء القطاع الحضريتوزيع الكثافة السكانية عبر  -2

 84 ( نسمة/ ىكتار257-256نطاق الكثافة السكانية العالية ) -أ

 85 ( نسمة/ ىكتار174-172نطاق الكثافة السكانية المتوسطة ) -ب

 85 ( نسمة/ ىكتار73نطاق الكثافة السكانية الضعيفة ) -ج

 85 ىكتار( نسمة/ 48نطاق الكثافة السكانية الضعيفة جدا ) -د

 87 التركيب النوعي والعمري لسكان القطاع -3

 87 التركيب النوعي لمسكان -أ

 88 لسكان القطاع التركيب العمري -ب

 88 سنوات( 6فئة األطفال )أقل من  -

 88 ( سنة12 -6فئة المتمدرسين من ) -

 88 ( سنة21-13فئة المتمدرسين من ) -

 88 ( سنة59-22الفئة النشطة من ) -

 88 سنة 60المسنين أكبر من فئة  -

 89 المؤىالت االقتصادية -4

 89 التركيب االقتصادي لسكان القطاع -أ



 89 ( سنة60-15الفئة النشطة ) -1-أ

 90 السكان المشتغمون )العاممون فعال( -1-1-أ

 90 السكان البطالين -2-1-أ

 90 الفئة غير النشطة -2-أ

 91 التركيب الوظيفي لسكان القطاع -5

 92 العمالة واإلعالة والبطالة -6

 92 العمالة -أ

 92 اإلعالة -ب

 93 معدل البطالة -ج

III- 93 خصائص المجال السكني لمقطاع الحضري القنطرة 

 94 تطور عدد المساكن عبر التعدادات -1

 96 أحياء القطاع الحضري القنطرةتوزيع الكثافة السكنية عبر  -2

 96 ( مسكن/ ىكتار46-49السكنية العالية )نطاق الكثافة  -أ

 96 ( مسكن/ ىكتار41-49نطاق الكثافة السكنية المتوسطة ) -ب

 96 ( مسكن/ ىكتار18نطاق الكثافة السكنية المنخفضة ) -ج

 98 ( مسكن/ ىكتار11نطاق الكثافة السكنية المنخفضة جدا ) -د

 98 الحضري القنطرة القطاعتوزيع المساكن حسب طبيعة االستعمال عبر أحياء  -3

 99 تباين في مستوى البيئة السكنية -4

 99 (TOLمعدل إشغال المسكن ) -أ

 99 الفئة األولى: معدل إشغال المسكن مرتفع -1-أ

 100 الفئة الثانية: معدل إشغال المسكن متوسط -2-أ

 100 الفئة الثالثة: معدل إشغال المسكن ضعيف -3-أ

 100 ( م2008-1998-1987إشغال المسكن بالقطاع عبر التعدادات )تطور معدالت  -ب



 101 (TOPمعدل إشغال الغرفة ) -ج

 102 توزيع أنماط المباني السكنية بالقطاع -5

 103 نمط السكن األوروبي -أ

 103 نمط السكن األوروبي الفيال -1-أ

 103 نمط السكن األوروبي الجماعي -2-أ

 104 )الذاتي( نمط السكن الفردي -ب

 104 نمط السكن الفوضوي الصمب -ج

 105 نمط السكن الفردي الحديث -د

 105 سكن الصفيح )القصديري( -ھ

 106 التوزيع المجالي لممرافق الخدمية العامة والوظيفية بالقطاع -ثالثا

I- 106 المرافق الخدمية العامة بالقطاع 

 106 المرافق التعميمية -1

 106 األول والثانيالطورين -أ

 107 الطور الثالث-ب

 109 الطور الثانوي والتقني-ج

 111 المرافق الصحية -2

 112 المرافق اإلدارية والخدماتية -3

 114 المرافق األمنية -4

 114 المرافق االجتماعية -5

 115 المرافق الرياضية والترفييية -6

 116 المرافق الشعائرية  -7

II -  119 الوظيفية المرافقتوزيع 

 119 األسواق التجارية العامة -1



 119 المحالت التجارية -2

 121 توزيع خدمات الشبكات التقنية والمنشآت الحضرية بالقطاع -رابعا

I- 121 نسبة التغطية بالشبكات التقنية 

 121 الكيرباء -1

 121 غاز المدينة -2

 122 المياه الصالحة لمشرب -3

 123 الصحي الصرف -4

II- 124 المنشآت الحضرية 

 124 تصنيفيا ومواصفاتيا -1

 124 (03الطريق الوطني رقم ) -أ

 124 الطرق األولية -ب

 125 الطرق الثانوية -ج

 125 الطرق الثالثية -د

 125 الجسور -ھ

 125 السكة الحديدية -و

 125 )الباحات( الساحات العامة -ز

 126 خالصةال

 الحضريين الزيادية والقنطرة القطاعينعمى انعكاسات النمو الحضري تحميل وتفسير  … الثانيالفصل 

 130 تمهيد

 130 عبر القطاعين ميدان العقار واستيالك المجال -أوال

I-130 استيالك غير عقالني لمعقار الحضري عبر القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة 

 130 العقارية الصالحة لمتعمير عبر القطاعيناستنفاذ االحتياطات  -1
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 ص:ـــــــــالممخ

مجال موضوع بحثنا في ىذه الدراسة ىو النمو الحضري وانعكاساتو عمى تنظيم 
موقعيا ىمية أل ىذه األخيرة كان ،القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة بمدينة قسنطينة

 ،ميزة المجال الجاذب الذي أكسبياالبالد إقميم شرق ضمن الشبكة الحضرية لمدن 
تمتص فائض النمو  كتوسعاتوظيور قطاعات حضرية تشبع مجاليا الحضري النتيجة و 

 .القطاعين الحضريين الزيادية والقنطرة: أىمياالسكاني 
النمو في تسارع وتيرة  ابارز  ادور كان ليا مؤىالت السكانية واالقتصادية فال
 في تباينالو  مساحة النسيج الحضريفي اتساع تمثمت ىذه الظاىرة حيث  ،بيما الحضري

ما  ،مكونات المجال الحضريتوزيع الالتوازن في األحياء وية والسكنية عبر الكثافة السكان
خدماتية وبيئية واجتماعية واقتصادية متشعبة و  ةمجالي انعكاسات سمبيةترتب عنو عدة 

حيث أضحت الحياة الحضرية لمسكان معقدة وستتعقد مستقبال مع تراكم العجز في السكن 
 الخدمات وتدىور المحيط البيئي.والمرافق ورداءة نوعية مختمف 

ومن أجل التحكم في ىذه الظاىرة كان ال بد من تقديم بدائل مستقبمية وفي مقدمتيا 
ضرورة تطبيق ما و  إلى جانب تحسين نظام التسيير والمستقبميةتمبية االحتياجات اآلنية 

 ن في تطبيقوجاء بو قانون التييئة والتعمير ومشاركة مختمف الييئات الحكومية والمواطني
لمقطاعين وجعمو  الحضري يبالتنظيم المجالوىذا من أجل اإلرتقاء  ،ولو بصورة جزئية

 يظير بصورة متوازنة ومتناسقة ومتكاممة وخمق بيئة حضرية منظمة ومريحة لمسكان. 
 

ةــــالمفـردات اإلســتداللي  

المجال  ،القطاع الحضري ،االنعكاسات ،التنظيم المجالي ،النمو الحضري ،مدينة قسنطينة

  التوسع المستقبمي.، اإلزالة ،التسوية القانونية، المرافق ،األحياء السكنية ،الحضري

 



 
Résumé: 

L' objet de notre recherche dans cette étude est la croissance urbaine et son 

impact sur l'organisation de l'espace de deux secteurs urbains de  Ziadia et Kantara 

dans la  ville de Constantine, vu l'importance de sa  situation  dans l'aire  urbain des 

villes de  l'Est du pays, a obtenu un avantage du terrain attrayant et le résultat est la 

saturation de l'espace urbain et l'émergence de secteurs urbains qui  absorbent la 

croissance de la population surplus, y compris : les secteurs Ziadia  et Kantara. 

les potentialités humaines et  économique ont eu un rôle important dans 

l'accélération du rythme de la croissance urbaine représenté par l'extension  du tissu 

urbain et de la variation dans  la densité résidentielle à travers les quartiers et le 

déséquilibre dans la répartition des composantes de l'espace urbain ce qui influe  

négativement sur l'espace, les services, l'environnement, société et l' économie où 

est devenue la vie urbaine complexe pour la population et compliqué à l'avenir avec 

l'accumulation des déficits en matière de logement, les services publics et la 

mauvaise qualité des divers services, et la détérioration de l'environnement. 

Afin de contrôler ce phénomène, il était nécessaire de fournir des alternatives 

futures pour répondre aux besoins immédiats et future  de la population  ainsi que 

l'amélioration de la gestion de l'espace  en appliquant les différentes lois relatives à 

l'aménagement et à l'urbanisme avec la participation de divers organismes 

gouvernementaux et des citoyens dans le système d'application au moins en partie, 

et ce afin d'améliorer la gestion de l'espace urbain et de le faire apparaître dans une 

organisation équilibrée et cohérente, intégrée et de créer un environnement 

confortable pour les résidents urbains . 
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La ville de Constantine, la croissance urbaine, l'organisation spatial, les impacts,      

secteur urbain, l'espace urbain, les quartiers résidentiels, les équipements,                      

régularisation  juridique, Résorption, l'extension future. 

  



    
Abstract: 

The purpose of our research in this study is the urban growth and its impact 

on the organization of the space of two urban areas Ziadia and Kantara in the city of 

Constantine, given the importance of his position in the urban area the cities of the 

east, has gained an advantage of attractive land and the result is the saturation of 

urban space and the emergence of urban areas that absorb the growth of the surplus 

population, including: Ziadia sectors and Kantara . 

human potential and economic had an important role in accelerating the pace 

of urban growth represented by the extension of the urban fabric and the change in 

residential density through the neighborhoods and the imbalance in the distribution 

of components of urban space which impacts negatively on the space, services, 

environment, society and economy which has become the complex urban life for 

the population and complicated in the future with the accumulation of deficits in 

housing, public services and poor quality of various services, and environmental 

degradation  

 To control this phenomenon, it was necessary to provide future alternatives 

to meet immediate and future needs of the population and improving the 

management of space by applying the various laws relating to the development and 

the planning with the participation of various government agencies and citizens in 

the application system at least in part , in order to improve the management of urban 

space and make it appear in a balanced and coherent organization, and integrated 

create a comfortable environment for urban residents. 

 

 
 

Key words: 

The city of Constantine, urban growth, spatial organization, reflections, urban area,        

the metropolitan area, residential areas, facilities, judicial settlement, removal,          

future expansion. 
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