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 �هداء
 امحلد � رب العاملني والصالة والسالم �ىل �امت أ�ن��اء واملرسلني

 :�ٔهدي هذا العمل ٕاىل

ٕاىل ٔ��ىل ٕا�سان يف هذا  ،رب�ين ؤ��رت دريب ؤ��ان�ين �لصلوات وا�عواتمن 

 الوجود �ٔيم احلب��ة

ٕاىل من معل �كد يف س��يل و�لمين معىن الكفاح و�ٔوصلين ٕاىل ما ٔ�� �لیه �ٔىب 

  الكرمي ٔ�دامه هللا يل

  ٕاىل �ٔ� و �ٔخيت

 معي �كد بغیة ٕامتام هذا العمل تٕاىل من معل

  و أ�ح�اب من دون اس�ت��اء  �عزاء  ٕاىل ا�ٔصدقاء

  ٕاىل �ٔساتذيت الكرام و لك رفقاء ا�راسة

ويف أ��ري ٔ�رجوا من هللا تعاىل �ٔن جيعل معيل هذا نفعا �س�تف�د م�ه مجیع 

  الطلبة املق�لني �ىل التخّرج
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  اسكهنا فس�یح ج�اته

 بعید من ٔ�و قریب ٔ�قاريب من لك ٕاىل

 اس�ت��اء دون من أ�ح�اب و ا�ٔصدقاء لك ٕاىل

 . ا�راسة رفقاء لك و الكرام �ٔساتذيت ٕاىل

 مجیع م�ه �س�تف�د نفعا هذا معيل جيعل �ٔن تعاىل هللا من �ٔرجوا أ��ري ويف
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 ٔ�داء �ىل ؤ��اننا واملعرفة العمل درب لنا ٔ��ر ا�ي � امحلد

 العمل هذا اجناز ٕاىل ووفق�ا الواجب هذا

 قریب من سا�د� من لك ٕاىل و�م�نان الشكر جبزیل نتو�ه

 من وا�ناه ما تذلیل ويف العمل هذا اجناز �ىل بعید من ٔ�و
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CESCR : comité des droits économique socieux et culturel.  

APC : Assemblée Populaire Communale. 

AADL : Agence nationale de l'Amélioration et du Développement du. 

Logement 

OPGI : Office de Promotion et de Gestion Immobilière . 

RHP : Résorption de l’Habitat Précaire . 

SNAT : Schéma National d'Aménagement du Territoire. 
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                                                         :مةمقدّ 

�عتبر الس�ن ح� أساسي للمواطن وجزء جوهر� من الح� في الح�اة ومصدر �ستط�ع المواطن   

و�التالي یجب أن یتوفر الس�ن على �ّل المراف� والخدمات الضرور�ة  ،من خالله مواجهة تحد�ات الح�اة

  .حتى ال �حمل معنى س�ن هش 

عوامل منها ما تعل� �العوامل التار�خ�ة  �االستعمار الذ�  ةلعد الس�نات الهشة  إذ �عود ظهور 

ئ� أ�ضا أس�اب أمن�ة اال �عد سبب في لجوء األفراد إلى إقامة س�نات دون مراعاة مواصفات البناء

لذا �ستوجب على   وٕاقتصاد�ة فاإلقامة في  مثل هذه الس�نات لها آثار سلب�ة على األفراد والمجتمع ��ل

  .و التقلیل منهأجل الحد أمن  ش�لالدولة التحرك ح�ال هذا الم

االستقالل، تحت  تعاني المدن الجزائر�ة من مشاكل �ثیرة ومتراكمة نتیجة التعمیر السر�ع منذ

العقار الذ� عجزت أدوات  تأثیر أزمة الس�ن والضغ� المتزاید على المراف� والخدمات، فازداد الطلب على

آثاره الواضحة انتشار التعمیر العفو�  أص�حت المدن تع�ش واقعا مزر�ا منف ،التهیئة والتعمیر على توفیره

قواعد التعمیر و�ثرت لتزاید البنا�ات غیر الشرع�ة ومخالفات و  في أطراف المدن وتش�ل أح�اء س�ن�ة هشة

 لقاطنین فیها وعلى البیئة المح�طة بهاالس�نات القد�مة المهددة �االنه�ار، التي تش�ل خطرا على األفراد ا

�السلطات الجزائر�ة �التحرك ح�ال هذا الوضع  دفعهذا �له للمدن،  النسیج العمراني�ه إلى تشو ماأد� 

  .للتصد� أو التقلیل من هذه الظاهرة ةبإتخاذها مجموعة من اآلل�ات الردع�

  :أهم�ة الدراسة

  :تكمن أهم�ة الدراسة في

جتماع�ة المتعلقة �الس�ن الهش في الجزائر خاصة مع تنامي تر�یف المدن اإلإبراز المشاكل  .1

ات الس�اسلدولة وضع مجموعة من اإلجراءات و �ان على ا اوالمشاكل المترت�ة على ذلك، لذ

 .المتعلقة �م�افحة هذه الظاهرة

 .الدولةالمراس�م المعتمدة من طرف بنا�ات الهشة من خالل القوانین و توض�ح إجراءات تسو�ة ال .2

�ونه �ساهم في االرتقاء �المستو� المع�شي  ،موضوع الساعة وذو أهم�ة عت�ار هذا الموضوعإ  .3

 .للس�ان

  

  :أهداف الدراسة

 .إبراز المسب�ات التي تقود نحو تكاثر الس�نات الهشة خصوصا في المناط� الحضر�ة   .1

 .عنها التعرف على أس�اب ظهور الس�نات الهشة  في الجزائر واألخطار الناجمة .2

 .تخذتها الدولة الجزائر�ة لمواجهة هذه الظاهرة إإبراز اآلل�ات التي  .3
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النظر إلى مد� نجاعة اآلل�ات الموضوعة من طرف الدولة للقضاء على الس�نات الهشة في  .4

 .الجزائر

ستراتج�ات المتخذة من طرف الدولة مع تنامي ظاهرة الس�ن النظر إلى مد� مالئمة هذه اإل .5

 .الجزائرالهش في 

 .معرفة أهم المع�قات التي تواجه س�اسة الدولة في م�افحة الس�ن الهش في الجزائر .6

 .محاولة اقتراح الحلول المناس�ة لم�افحة البنا�ات الهشة السائدة في الجزائر .7

  : خت�ار الموضوعإمبررات 

  :ذاتي  منها ما هومن المبررات منها ما هو موضوعي و دفعنا الخت�ار هذا الموضوع مجموعة 

  :األس�اب الموضوع�ة-

�ون ظاهرة الس�ن الهش موضوع حساس ومن أكبر األزمات التي تع�شها الجزائر في الوقت  .1

 .الراهن

 .ل إال ان الظاهرة الزالت موجودة�ون الجزائر بذلت مجهودات في هذا المجا .2

  :األس�اب الذات�ة-

 .ةالرغ�ة الشخص�ة في معرفة أس�اب وجود مثل هذه الس�نات الهش .1

�ون هذا الموضوع متعل� �الجزائر ودراستنا هذه ستساعدنا على فهم واقع هذه الس�نات التي  .2

 .تع�ش فیها فئة من أفراد المجتمع الجزائر� 

 التي من صم�م مواض�عها تحلیلختصاص الس�اسات العامة وٕادارة محل�ة إ�وننا ندرس في  .3

 .س�اسات الدولة القطاع�ة

  :الدراسات السا�قة

  :الكتب -

أح�اء الصف�ح اتخذ من  1993 سنة "أح�اء الصف�ح"نوانها ع" رلعبد القادر لقصی"في دراسة 

  :المنتشرة في إحد� المدن المغر��ة میدانا للدراسة الحقل�ة جاءت لتحقی� هدفین رئ�سیین هما

 التعرف على حالة ساكني أح�اء الصف�ح االجتماع�ة االقتصاد�ة والثقاف�ة. 

 1(مستقبل�ة لمعالجة مش�لة أح�اء الصف�ح تراحات وحلول د�م إققت(. 

 

جاء من أجل المساهمة في " التخط�� في العمران الر�في"علي سالم الشواورة عنوانها : في دراسة لـ

إیجاد التوازن بین المناط� الر�ف�ة والمراكز الحضر�ة من حیث توز�ع م�اسب التنم�ة الشاملة في أ� دولة 

                                                           

  )1993دار النهضة العر��ة للط�اعة والنشر، : بیروت( أح�اء الصف�ح في المغربعبد القادر لقصیر،   -  1
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�انت لوقف سیر الهجرة الداخل�ة نحو المدن الرئ�س�ة خاصة في الدول النام�ة وتضخم عواصمها �ش�ل 

  .)1(فاق الحدود 

 :المذ�رات-ب

 قانوني ودور اإلدارة في الحد منهلعو�جي عبد هللا تحت عنون التعمیر غیر ال: مذ�رة د�تورة لـ "

الس�ن غیر القانوني في الجزائر واهم أس�اب  ة حول مش�لةدراسب، �ما قام 2017- 2016سنة 

وأ�ضا اهتم �أهم الحقوق الم�رسة من خالل الدساتیر والمواثی�  اواآلثار الناتجة عنه اظهوره

عمل�ة لابراز دور المشرع الجزائر� في تنظ�مه ، و ي الح� في الح�اة والع�ش ��رامةالدول�ة وه

�ه االدارة المخصصة في مجال العمران في تطبی� التهیئة والتعمیر ومعرفة حجم الدور الذ� تلع

  . )2(النصوص المنظمة له 

 امج امتصاص معوقات المشار�ة الشعب�ة في بر "تحت عنوان " شوقي قاسمي:"مذ�رة د�توراه لـ

ر�ز في دراسته على ذ�ر ماله عالقة �مفهوم الس�ن الهش ، 2013-2012سنة  "الس�ن الهش

وتطوره على الصعیدین العالمي والمحلي مع تطوره ابتداء من والعوامل التي رافقت ظهوره 

 .ه وأهم انع�اساتهن�ج�ات األولى المت�عة من قبل قاطاألوقات األولى لظهوره واالستراتی

ة منها والوطن�ة التي تم االستناد إلیها للتعاطي مع هذه �ستراتیج�ات الدولاالوأبرز أ�ضا جهود و 

المؤسسین القائمین على رعایتها واإلشراف علیها �التر�یز على برنامج الظاهرة وٕابراز الفاعلین 

  . )3(البنك العالمي لإلنشاء والتعمیر

  

  

  

  

 

 

                                                           

، 1الط�عةدار المسیرة للنشر و التوز�ع، : عمان( العمران الر�في و الحضر� التخط�� في علي سالم الشواورة،  -  1

2012(  

 وجامعة اب(، تخصص حقوق اطروحة د�تورة" التعمیر غیر القانوني ودور االدارة في الحد منه،"عبد هللا  لعو�جي،  -  2

  . 2017-2016، )�ل�ة الحقوق و العلوم الس�اس�ة ، قسم الحقوق : ��ر بلقاید تلمسان

للبنك  RHPمعوقات المشار�ة الشعب�ة في برامج امتصاص الس�ن الهش دراسة میدان�ة لبرنامج  " شوقي قاسم،   -  3

جامعة دمحم ( ، تخصص علوم اجتماع�ةفي علم االجتماع الحضر�  اطروحة د�تورة" الولي لالنشاء و التعمیر �الجزائر،

  . 2013- 2012، )االجتماع�ة�ل�ة العلوم االنسان�ة، قسم العلوم : خ�ضر �س�رة
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وما تتمیز �ه  دراستنا هو إعطاء خارطة الس�ن الهش في الجزائر وٕابراز المناط� التي تعاني من 

في المناط� الر�ف�ة مبرز�ن أس�اب توسعها هذه الظاهرة والمناط� األقل انتشارا فیها، سواًء في  المدن أو 

المتصاص هذا النوع من الس�ن  دور الدولة في سعیها في مناط� أخر�، وٕاظهار ٕانعدامهامناط� و  في

الجتثاث هذه الظاهرة مع إبراز أهم  الدولة التي تبنتها سنقوم بذ�ر آل�ات، 2017-2000في فترة 

متصاص الس�ن إم التجر�ة الجزائر�ة في مجال �تقیمع ول دون تحق�قها االهداف المرجوة المع�قات التي تح

  .تقد�م بدائل وحلول مختلفة التي �م�ن للدولة أن تعتمدها الحقاو�ذا الهش 

  

  :إش�ال�ة الدراسة

، وهي من رر من دول العالم �ما فیها الجزائالهشة مش�لة تعاني منها الكثی ظاهرة الس�نتعتبر   

أخطر المش�الت المجتمع�ة التي لها عدة آثار على الصعید االقتصاد� واالجتماعي وحتى الس�اسي 

واألمني وما �شو�ها من مظاهر مرض�ة أ�ضا، هذا الواقع دعى الدولة الجزائر�ة لل�حث عن حلول 

 .واستراتیج�ات جادة لمجابهة هذه الظاهرة أو التقلیل منها

  :وعل�ه �م�ن طرح  اإلش�ال�ة   

هل تم�نت اآلل�ات التي وضعتها الدولة من الحد من ظاهرة انتشار الس�نات الهشة في   

  الجزائر؟

  

  :ومن خالل المش�لة الرئ�س�ة �م�ن طرح التساؤالت التال�ة

 ماذا نقصد �الس�ن الهش ؟ .1

 ما هي أس�اب تنامي ظاهرة الس�نات الهشة والمخاطر الناجمة عنها؟ .2

 الس�ن�ة المتخذة لمحار�ة الس�ن الهش؟ف�ما تتمثل طب�عة الس�اسات  .3

 ما هي معوقات س�اسة محار�ة الس�ن الهش؟ .4

 ما هي أهم الجهود والتجارب الدول�ة للحد من هذه الظاهرة؟ .5

 ما هو واقع الس�ن الهش  في الجزائر و أهم االستراتیج�ات المتخذة للحد منه ؟ .6

 في الجزائر؟ما هي أهم األجهزة المتدخلة في س�اسة امتصاص الس�ن الهش  .7

 ما هي الحلول التي �م�ن اقتراحها المتصاص أو التقلیل من هذه الظاهرة؟ .8
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   :حدود الدراسة

  تنقسم حدود الدراسة الى حدود زمان�ة و حدود م�ان�ة 

التي تمثل تار�خ صعود ق�ادة جدیدة للسلطة  2000تبدأ دراستنا من سنة  :  الحدود الزمن�ة  ) أ

فهو الذ� تبنى أهم البرامج وس�اسات جدیدة لم�افحة  ،العز�ز بوتفل�قةوانتخاب الرئ�س عبد 

وذلك ألن اإلرهاب �ان  ؛حیث ان البیوت القصدیر�ة  �انت لدیها أثار أمن�ة .الس�نات الهشة

 حاصرة اآلفات االجتماع�ة یتعشش فیها و�انت الدولة ملزمة على اتخاذ س�اسات للحد منها ولم

رار برنامج دعم النمو حیث تم اق ،هذه األخیرة تحسینمن  ات فال بدالتي تنجم عن هذه الس�ن

ها الجزائر في مطلع األلف�ة الثالثة مع تعرفلك مع ال�حبوحة المال�ة التي وتراف� ذاالقتصاد� 

ارتفاع أسعار البترول إذ أص�حت الجزائر تنف� أكثر، وأ�ضا من خالل المخط� الوطني لتهیئة 

، �ما �انت الجزائر في هذه الفترة مجبرة أن تكیف و من خالل س�اسة الدعم الر�في  االقل�م

ى شعار مدینة س�استها مع ما تضمنته أهداف األلف�ة التي جاءت بها األمم المتحدة التي تقوم عل

  .فهو تار�خ بدایتنا  لهذا الموضوع 2017في سنة  دراستنا وتنتهي . بدون بیوت قصدیر�ة

 .تتمثل في الس�اسات العامة الجزائر�ة في مجال م�افحة الس�ن الهش :�ان�ةالحدود الم   ) ب

 

   فرض�ات الدراسة 

الفرض�ات التي تمثل  التساؤالت المطروحة علینا طرح مجموعة منولالجا�ة على االش�ال�ة و 

  :لها وهي  مؤقتة حلوال

 .إستقرار الدولة والمجتمعظاهرة الس�ن الهش تؤد� إلى بروز فوارق اجتماع�ة وهذا ما یهدد  .1

 .ل�ات صارمة ألنجاح س�اسة م�افحة الس�ن الهش مرهون بتكر�س الدولة  .2

إن عدم التم�ن من القضاء على الس�ن الهش في الجزائر راجع إلى القصور في الس�اسات  .3

 .المستهدفة للظاهرة
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  :منهج�ة الدراسة

  :المناهج-أ       

  :المنهج الوصفي 

الذ� �عتبر طر�قة من طرق التحلیل والتفسیر �ش�ل علمي «المنهج الوصفي  دراستناستخدمنا في إ  

. )1(»منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضع�ة اجتماع�ة أو مش�لة اجتماع�ة أو س�ان معینین

  .ففي دراستنا قمنا بوصف ظاهرة الس�ن الهش في الجزائر وجمع معلومات عنه للتقرب من واقعه

  : االحصائيالمنهج 

الذ� �عتبر مجموعة من األساس�ات المتنوعة المستعملة لجمع " قمنا �استخدام المنهج اإلحصائي  

،  فمن خالله سوف نقدم "لغرض إظهار االستدالالت العلم�ةالمعط�ات اإلحصائ�ة وتحلیلها ر�اض�ا 

عن الس�نات ئ�ة ٕاعطاء أرقام إحصاو  س�نات الهشة الموجودة في الجزائرإحصائ�ات حول مجموع ال

اإلحصائ�ات  تلك لیتحلب وٕاظهار نتائج هذه الس�اسات، الس�ن الهش س�اسة م�افحة  المقدمة في اطار

  .للوصول إلى تعم�مات و�ذلك �م�ن تقی�م مد� نجاح أو فشل هذه الس�اسات

  

  :اإلقترا�ات -ب  

القاعدة القانون�ة ومن ورائها االقتراب القانوني �عود إلى أنصار المذاهب الش�ل�ة في تفسیر أصل  -

لتحلیل  اهللتحلیل ووسیلة للتفسیر استخدمن فهو أداة ،قرار السلطة العامة �شأن موضوع معین

للحد من تفاقم الس�نات الهشة التي تطوق أروقة  رات الصادرة في هذا اإلطارالمواد القانون�ة والقرا

 . )2(الجزائر

  : دواتاأل -ج

�ات میدان�ا، تسعى هذه المنهج�ة الى الم�اشرة لجمع المعطتعتبر من التقن�ات "المقابلة التي  

تسهیل التعبیر المستوجب بتوجیهه نحو مراض�ع تعد اول�ة للدراسة مع السماح له �شيء من 

المتصاص  RHP، إستعننا بها من اجل الحصول على معلومات حول برنامج )3("االستقالل�ة 

 .هنتدخل االجهزة  للحد م ف�ةالس�ن الهش و أ�ضا حول ��

                                                           

دیوان المطبوعات : الجزائر( مناهج ال�حث العلمي وطرق إعداد ال�حوثعمار بوحوش، دمحم محمود الذنی�ات، -  1

  .139.، ص)2016، 8.الجامع�ة، �

، األدوات،المناهج و االقترا�ات االساس في منهج�ة تحلیل النظم الس�اس�ة دراسة في المفاه�مبومدین طاشمة، _   2

  .151. ، ص) 2013دار االمة، شر�ة: الجزائر(

، 2016، د�سمبر 27.عدد، ثرمجلة األ "المقابلة رؤ�ة منهج�ة في �حوث تعل�م اللغة العر��ة،"أمیرة منصور،  _ 3

   .215.ص
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   :تقس�م الدراسة

  لقد قسمنا دراستنا الى ثالثة فصول 

الفصل األول هو ع�ارة عن إطار مفاه�مي للّدراسة قسمناه إلى ثالث م�احث، في الم�حث *   

األول تحت عنوان الس�ن الهش �ظاهرة اجتماع�ة سنبرز ف�ه مفهوم الس�ن الهش وأس�اب تنامي هذه 

ر�ة الظاهرة والمخاطر الناجمة عنها، أما في الم�حث الثاني فیتمحور حول الس�اسة الس�ن�ة �أداة لمحا

الم�حث الثالث فهو في الس�ن الهش وأهم المع�قات التي تحول دون تحقی� هذه الس�اسات ألهدافها، أما 

�عنوان الجهود الدول�ة لمحار�ة الس�ن الهش حیث سنتعرف على أهم الدول التي تعاني من هذه الظاهرة 

  .والتجارب والجهود الدول�ة للحد من انتشارها أوالتقلیل منها

الس�ن الهش في الجزائر وآل�ات محار�ته، ففي الم�حث األول قمنا : الثاني �عنوانالفصل *   

بدراسة وصف�ة للس�ن الهش في الجزائر وأس�اب ظهورها ودراسة المناط� التي تعاني من ظاهرة الس�ن 

افحة ، أما في الم�حث الثاني تطرقنا إلى آل�ات الدولة في م�مناط� التي تقل فیها هذه الس�ناتالهش وال

واهم  الس�ن الهش بإبراز اآلل�ات القانون�ة والتنظ�م�ة وٕابراز االجهزة المتدخلة في إمتصاص الس�ن الهش

  .2017-2000الفترة الزمن�ة  على �التر�یزلك البرامج المعتمدة وذ

  

، رة الس�ن الهشأما في الفصل الثالث سوف نقوم بتقی�م التجر�ة الجزائر�ة  في الحد من ظاه*   

الم�حث األول سوف نبرز معوقات س�اسة م�افحة الس�ن الهش أما في الم�حث الثاني سوف نق�م ففي 

الم�حث الثالث سنقوم �طرح مجموعة من الحلول و وفي  لة في الحد من هذه الظاهرة جهود الدو 

  .و تفاقمها أاالقتراحات لتجنب ظهورها 

راسة وعرض لكل ما تم التطرق إل�ه في الدالخاتمة ستكون ع�ارة عن إجا�ة لإلش�ال�ة واستنتاج و   

  .النتائج المتوصل إلیها



 

 
 

  

  

  

     
 

 

 الفصل االول

 اإلطار المفاه�مي للّدراسة
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     :مقدمة الفصل

ت الحضر�ة، على اختالف اهتمام العدید من رّواد الّدراسا أتهاظاهرة الس�ن الهش منذ نشقطبت ستإ  

) الخ...جتماع الحضر� ة، تهیئة عمران�ة، قانون، علم اإلهندسة معمار�(هتماماتهم ال�حث�ة إ مشار�هم و 

إذ �شمل �ّل  ن�بوا علیها �ال�حث والدراسة، مساهمین في ذلك في توفیر زخم نظر� ومعرفي هائل،إوالذین 

ولقد حظیت ظاهرة الس�ن الهش �اهتمام العدید من دول العالم وذلك من خالل . تفاصیل هذه الظاهرة

الس�اسات الموجهة من أجل التقلیل منها والتصد� لهذه الظاهرة من خالل التشر�عات والبرامج 

الس�ن  إلى غا�ة النوع من في مستو� تحد� زحف هذا  هاتوجهاتاتیج�ات محاولة بلورة س�اساتها و واالستر 

ستمرار�ة نمو وتطور هذه الظاهرة، وهو ما حاولنا االستفادة منه في تغطیتنا لجوانب هذا إیومنا هذا �فعل 

نماذج م�افحة الس�ن � �ه ومن ثم التطرق إلى الفصل من خالل تناول مفهوم الس�ن الهش و�ل ما یتعل

  . عالم�ة وتعاني منها العدید من الدول  هامع إظهار أن الهش في العالم 
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  .الس�ن الهش �ظاهرة اجتماع�ة: الم�حث األول

لمواطنین في تلك نتشار الس�ن الهش في المدن والقر� خطرا على ح�اة الكثیر من اإ �ش�ل  

لى مختلفة ساعدت عفتقارها إلى أدنى متطل�ات األمان والسالمة العامة، فهناك عوامل إلالمناط�، وذلك 

الخ، وهذا ما سنتطرق ال�ه في هذا ...س�اس�ةالجتماع�ة، إلقتصاد�ة، ااإل نتشار هذه الظاهرة منهاإ

  .الم�حث

  .مفهوم الس�ن الهش: المطلب األول

  :تعر�ف الس�ن: ولالفرع األ 

محل  ان أو إقامة أما المس�ن ف�عتبرنزول في م�: َسَ�نَ  فعل لغة �أنه مأخوذ من �عرف الس�ن

  .)1(بیت أو منزل ،م�ان الس�ن الس�ن

على أنه إعطاء �ل ما "  Le petit Robert"�عرف في المنجد الفرنسي  صطالحا فهوإأما 

  .)2(تقدمه الراحة لإلنسان

تعني مجموعة ��ف�ات اشتغال واستعمال األفراد واألسر " الس�نى"إن الس�ن أو ما �عرف   

�ما هو م�ان داخلي  ،ما إلى اإلطار اإل��ولوجي لح�اة أ�ضاوالجماعات لفضائهم الس�ني، �ما �شیر 

  .)3(مغل� ومغطى �س�نه اإلنسان �طر�قة دائمة أو مؤقتة

ما تحق� ف�ه أر�ع وظائف  �أنه : المس�ن   "JACLINE BELMAD"جاكلین �الماد" ه�ما تعرف

ان �حمي الفرد من العالم الخارجي �حیث الیرانا أحد إال في الحالة التي نر�د ان ن�ون فیها ،  ،أساس�ة

الم�االة أم�ان�ة إال مع الغیر و یجب ا�ضا ان �قدم تصإلجال �ضرورة ان �فسح المأالمس�ن فیجب على 

  . )4(هتمام �الغیراإلو عدم 

                                                           

دار المشرف، الط�عة الثالثة، : بیروت(  المنجد في اللغة العر��ة المعاصرة ،)وآخرون، محررون (أنطوان نعمة  -  1

  .683.ص) 2008

وال�ة  واقع الس�ن في الجزائر الس�ن الكولون�الي الفرد� نموذجا درسة میدان�ة ببلد�ة الذرعان"راض�ة بوز�ان،  -  2

  . 3.ص ، 2016، د�سمبر  17.عدد، 6.مجلد مجلة دراسات و أ�حاث ،" الطارف،

دمحم  2جامعة وهران (  مذ�رة د�توراه في العلوم االجتما�ة "،واإلس�ان بین الخاطب والواقعس�اسة الس�ن "دلیلة زرقة،  -  3

  .42. ، ص)�2015/2016ل�ة العلوم االجتماع�ة، : بن أحمد

دار الهد� للط�اعة : الجزائر( الس�ن و التنم�ة في الجزائر دراسة في علم االجنماع الحضر� ودوخة، إبراه�م ب -  4

  . 13.ص ،) 2011النشر، و 
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بنا�ة مشیدة قائمة بذاتها مثبتة على  عن ومن هذه التعار�ف �م�ن أن نقول أن الس�ن هو ع�ارة  

من مواد البناء المعروفة، یتكون من طاب� واحد أو أكثر، له سقف  ةال�ا�سة �صفة دائمة أو مؤقتة، م�ون

  .ومدخل أو أكثر من خالله یتم المحافظة على �قاء االنسان في أمان 

  أنواع الس�ن :الفرع الثاني

  :و�م�ن تقس�م الس�ن إلى أصناف وهي �ما یلي  )1(واملترجع أنما� الس�ن الى تفاعل عدة ع  

  .خاص �ههو س�ن مستقل تماما عن المساكن المجاورة، له مدخل : الس�ن الفرد� -

ع�ارة عن بنا�ة عمود�ة تحتو� على عدة مساكن لها مدخل مشترك ومجاالت : الس�ن الجماعي -

  .خارج�ة مشتر�ة

�ه خصائص الس�ن الفرد� وهو ع�ارة عن خال�ا س�ن�ة هو س�ن جماعي : جماعيالنصف الالس�ن  -

مر��ة ومتصلة ب�عضها ال�عض عن طر�� الجدران والسقف، تشترك في اله��لة وفي �عض المجاالت 

  )الخ ...مواقف الس�ارات(الخارج�ة 

  :وهو نوعان: الس�ن غیر الشرعي -

لقوانین التعمیر �م�ن تسو�ة  هو س�ن ل�س له رخص البناء لكن ل�س مخالف :س�ن قابل للتسو�ة*    

  .وضعه وهذا بتسهیل إجراءات التسو�ة

س�ن مخالف للتعمیر ول�س له تراخ�ص إدار�ة وهي بنا�ات مخالفة لقواعد : س�ن غیر قابل للتسو�ة*    

  .االرتفاع فهي س�نات تحتل مساحات مترو�ة خارج المدن عامة فتعتبر أماكن خطیرة

  .إطار ترق�ة الر�ف وهو مندمج مع الوس� من حیث الش�ل ومواد البناء یتم إنجازه في: الس�ن الر�في-

هذا النوع من الس�ن یوجد �سبب التنقالت االستثمار�ة الفالح�ة في المدینة، هذه : الس�ن الش�ه الر�في-

 .)2(النشاطات �ثیرة في الدول السائرة في طر�� النمو

  تعر�ف الس�ن الهش: الفرع الثالث

و سر�ع أشیئ َسهل "العر��ة المعاصرة انه في قاموس المنجد في اللغة " َهْش "ف مصطلح رّ عُ       

  .)3("االن�سار أو ضعیف البن�ة

                                                           

، )2012، 1الط�عةدار المسیرة للنشر والتوز�ع، : عمان( التخط�� في العمران الر�في و الحضر� علي سالم الشواورة،  -  1

  .54.ص

ملتقى الجامعیون، قسم الهندسة المعمار�ة على الرا�� التالي  انواع الس�ن، -  2

topic-//www.amaltilimsan.net/t1981http:     18:30على الساعة  )2018ف�فر� 22(تار�خ المعاینة .  

  1484.صالمرجع الساب�،  ، )آخرون محررون (أنطوان نعمه و   3-
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صالح لكل البیئات محدد و  الى صفة االجماع حول معنى لقد ظل مفهوم الس�ن الهش �فتقد       

التي �ثیرا ما و االجتماع�ة، حیث تداولت في اللغتین العر��ة و الفرنس�ة جملة من االشتقاقات االصطالح�ة 

ر ، س�ن غیالغیر الصحي، العشوائي، االكواخ ،الس�ن العارض عمل للداللة على نفس المعنى مثلتست

في اللغة الفرنس�ة  ، الخ...ن الفوضو� ، الس�ن غیر المخط�، الس�الئ�، أح�اء الصف�ح أو القصدیر

habitat précaire habitat spontané ،habitat vétuste  ، Insalubre  

من جهة سائدة في �ل مجال  هذا الثراء في المسم�ات �ع�س االفتقاد الى مرجع�ة معممة فهي      

م�رس بذلك عدم وجود نم� عالمي واضح   ،ط�غ �ص�غة خاصة بتلك البیئة التي وجدت فیهاصالكن ت

ر�ف في العراق  ، الصرافهو �سمى �مساكن المقابر في مصر المعالم الش�ال الحرمان من المأو� االئ�

الدوار في المغرب، أح�اء العشش في الكو�ت، مدینة الذ�ور في أبوظبي، مدینة القور�ي بتونس، 

، ونجدها في البیرو Barriadas، ال�ار�اد  في الهند  Busees، أح�اء ال�سطاءالصنادی� في السعود�ة

  .favelaتسمى في ر�ودیجانیروا �الفاف�ال 

فهذه التسم�ات تع�س ظرف�ة زمن�ة لواقع اجتماعي ما قابلة للتغیر سر�عًا نحو وضع آخر بتغیر       

الصف�ح ت�قى رهینة بإعتماد هذه المواد و إن تطور االوضاع و أ عاییر فمثال تسم�ة أح�اء الصندقةالم

، مثل الس�ن غیر االئ� أو الهش اختفاء هذه التسم�ات و�روز أخر� وعدم اعتمادها مستق�ال سیؤد� الى 

وهو المعنى الذ� یجد له صد� واسع الیوم في حقول الممارسة العمران�ة في الجزائر، فمن التعار�ف التي 

  :ش هي قدمت للس�ن اله

 مجمل المساكن التي ال یتوفر فیها الحد األدنى من حیث األمن والراحة لح�اة أسر�ة الئقة. 

 ع�ارة عن بیوت من األغصان والوسائل المسترجعة �الحدید الصلب القد�م. 

  أكواخ من األغصان وصفائح ال�الست�ك تفتقد إلى ماء الشرب، الكهر�اء، الغاز، قنوات الصرف

وم على مساحات مختارة و�دون مالحظة و�صورة معزولة في بدا�ات المدن ، تقالخ...الصحي

 .)1(الكبر� 

  تجمعات س�ن�ة نمت وتوسعت بوضع الید غال�ا في أطراف المدن لتبدو �ش�ل مدن متراصة من

األكواخ والمساكن المؤقتة المبن�ة غال�ا من المهمالت على أراضي خال�ة من الخدمات، تس�نها 

 .)2(المجتمع أفقر الط�قات في

                                                           

" للبنك الدولي نموذج، RHPإش�ال�ة الس�ن الهش في الجزائر في ضوء استراتیج�ات التصد� برنامج "شوقي قاسي،  -  1

  226- 224 .ص ص 2012، مارس 1، عددعلوم اإلنسان والمجتمعمجلة 

  .09.، ص)1993دار النهضة العر��ة للط�اعة والنشر، : بیروت( أح�اء الصف�ح في المغربعبد القادر لقصیر،  -  2
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 هشة مواد انجازه في لتعمِ ستُ إ إذا هش البناء ��ون  أن و�م�ن  سل�م بنا�ة له��ل �فتقد انجاز �ل 

 أن حیث .الس�ارات ه�اكل �قا�ا والخردوات، الخشب الحدید�ة، �الصفائح البناء على دخیلة أو

  .الالزمین ألمنو  السالمة لشرو� مخالفة وضع�ة تعطي المواد هذه

مخالفة لقواعد التعمیر  �ل بنا�ة �شمل الس�ن الهش القول أن �م�ن التعار�ف السا�قةمن 

تم تشییدها على  التي بنا�اتال ،)غیر صالحة فیها �مخالفة لقواعد االرتفاع أو مواد البناء التي استعملت(

ل�س لها  التي تنا�ابالأ�ضًا و ) اع�ة، أراضي مهددة �اإلنجرافأراضي زر (أراضي غیر صالحة للبناء 

من خالل قدمها أو  عت قواعد التعمیر والبناء إال أنرا  التي بنا�اتال ص البناء، و�شمل أ�ضاتراخ�

هشة ومهددة �السقو� قد أص�حت  الخ...تعرضها للكوارث الطب�ع�ة �الزالزل، االعاصیر أو الف�ضانات

المتواجدین بها، فالس�ن الهش هو بناء �ذا االفراد �م�ن أن تخل� ضررا على المح�� و في أ� وقت و 

 ) الخ...بیت عاد�، قصر، البیوت األثر�ة(أ� �ان نوعه  مهدد �االنه�ار

  :أنواع الس�ن الهش-1

   الس�ن القد�م 

ب�عي �ستجیب إن خصائص المس�ن ل�ست ثابتة  فمع مرور الزمن �م�ن أن یتحول من مس�ن ذات وضع ط

م�ان تنعدم ف�ه شرو� الس�ن الالئ� نضرًا لتدهور حالته فهو �م�ن أن �ش�ل خطر على المع�ش�ة إلى للمتطل�ات الس�ن�ة و 

  .قاطن�ه

 الس�ن غیر الرسمي 

مي مجموعة هو مرادف للس�ن غیر القانوني أو الموطن العفو�، ف�عطي مفهوم الس�ن غیر الرس   

بیوت القصدیر�ة، فهو مجرد تي �م�ن أن تتمحور من الف�الت الفاخرة وصوال إلى المن األشغال الس�ن�ة ال

  .)1(إنتاج لس�ن خارج االطار التنض�مي

  أح�اء الصف�ح(الس�ن الهش القصدیر�:( 

هو بناء غیر الئ� للس�ن �النظر إلى حالته اإلنشائ�ة وخصائصه العمران�ة إذ غال�ا ما ��ون 

غیر مخصصة للبناء مبني �مواد متهر�ة �الخشب والزنك والكرتون أو لسوء موقعه �تواجده على أراضي 

خ� �هر�ائي ذو توتر عالي، طر�� سر�ع، وعلى أطراف (أو في أماكن تش�ل أخطار صناع�ة مثل 

هذا النوع من البناء غال�ا ما ) إنزالق التر�ة(أو فوق أراضي تش�ل خطر طب�عي ) المناط� الصناع�ة

  .��ون موضع للهدم

  

                                                           

1- Charhazed serrab ، "résorption de lhabitat précaire dans L’agglomération de annaba (ALGERIE). Intégration 

ou  épreuve de L’exécution", thèse de doctorat option urbanisme, (faculté des science de la terre, de 
géographie et de L’aménagement du territoire . Département architecture et d’urbanisme, 2006), pp. 56-60 
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  لصلباالس�ن العشوائي: 

ذو قابل�ة للتحسین والتسو�ة �النظر لحالته اإلنشائ�ة والعمران�ة �أن هو بناء الئ� للس�ن �عتبر 

��ون مشید �مواد البناء المتعارف علیها �ما �م�ن أن ��ون وفقا للتصم�م المعمار� هذا النوع من البناء 

  .)1(العشوائي، �فضل مساهمة الس�ان وتدخل الدولة �م�ن إدماجه وتأهیله للنسیج الحضر� 

 الخ�م: 

  .جئ من النسیج الجید الذ� �م�ن حمله وتر�ی�ه على عناصر معدن�ة أو خشب�ةوهي مال

 المغارات: 

  .)2(هي تجاو�ف طب�ع�ة أو صناع�ة مه�أة ومس�ونة من طرف عائلة أو أكثر

  أس�اب ظهور وتنامي ظاهرة الس�نات الهشة: المطلب الثاني

 التنظ�م�ة،و  قتصاد�ة الس�اس�ةإلن الهش منها انتشار الس�إ هناك عدة أس�اب ساعدت على نمو و   

  :القهر�ة أ�ضا و�م�ن تلخ�صها ف�ما یليو  الد�موغراف�ةس�اب األ منهاو 

  قتصاد�ة الس�اس�ة و التنظ�م�ةاألس�اب اإل: الفرع االول

  :قتصاد�ةإلاب ااألس�-1

  عجز الدولة في توفیر س�ن الئ� لشرائح واسعة من المواطنین الذین یتصفون �ضعف دخلهم

 .تقع على الدولة مسؤول�ة توفیر الس�ن لهاوالتي 

 مما أ�عد شر�حة من المواطنین  ،رتفاع الحاد في أسعار األراضي �سبب المضار�ات العقار�ةإلا

 .الفقراء من إم�ان�ة حصولهم على قطعة أرض�ة �م�ن بناؤها �اإلم�ان�ات الذات�ة

 توز�ع الس�ان وخل� مناط� جدیدة هتمام �التنم�ة اإلقل�م�ة والتي تهدف إلى إعادة إلضعف ا

 .)3(تستقطب ت�ارات الهجرة

 التمدن المفر� وعدم انسجام الم�اني. 

 تر�ز التصن�ع في المدن. 

                                                           

، مجلة آفاق لعلم االجتماع" جزائر وآثاره على البیئة العمران�ة والطب�ع�ة،الس�ن العشوائي في ال"درد�ش أحمد،  -  1

  .53 .، الجزائر،  ص02، جامعة بلیدة  1.، عدد6.مجلد

  .228.ص ،المرجع الساب�شوقي قاسمي،  -  2

  55 .ص ،المرجع الساب� درد�ش أحمد،  -  3
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 لك أن �المدن وذ )القصدیر�ة( �م�ن أن نالح� العالقة بین الصناعة وانتشار األح�اء المتخلفة

هي بدورها تفرض ��ل ضغوطها الصناعة تسبب الرغ�ة في الهجرة إلى المناط� الصناع�ة والتي 

 . )1(إنشاء أح�اء متخلفة واالستقرار فیها نظرا لنقص الموارد لهذه الفئات االجتماع�ة

  :س�اس�ةالس�اب األ- 2 

 تقاعس األجهزة المسؤولة في تدبیر ومراق�ة التعمیر والبناء. 

  برامج إعادة اله��لة في حیز الوجود وضععدم اإلسراع في. 

  من أجل تحقی� أغراض ذات�ة على حساب المصلحة  الس�ن قطاعتجاهل قانون التعمیر وتسخیر

 .العامة

  من طرف السلطات  الس�ن قطاع ض�حها لكل الِفَرق المتدخلین فيغ�اب تحدید المسؤول�ات وتو

 .هشفشي �ّل أنما� الس�ن الغیر الللحد من الفساد الذ� أفضى إلى وجود وت

 على الئحة األشغال التي تتطلب رخص اإلصالحغ�اب التنص�ص الدقی �. 

  :تنظ�م�ةالس�اب األ- 3

 غ�اب السلطات في ض�� مخالفات التعمیر. 

 غ�اب التكو�ن التقني والقانوني لد� المسؤولین عن القطاع الس�ني. 

  عدم التطبی� الصارم للعقو�ات على المخالفات الناتجة عن عدم احترام ضوا�� البناء العامة

 .التعمیروقوانین 

 تواجد التجهیزات  صحة دون األخذ �عین االعت�ار ر،سة الملفات على ضوء وثائ� التعمیدرا

 .و�التالي یتم إحداث تجمعات س�ن�ة غیر مه��لة المنصوص علیها األساس�ة

 رتكاز الرقا�ة على الوثائ� والمستندات أكثر من ارتكازها على المراق�ة في عین الم�ان �ش�ل إ

 .)2(ا ت�قى مراق�ة �عد�ة أ� �عد انتهاء أشغال البناءدور� �ما أنه

  

  

 

                                                           

سوسیولوج�ة على قاطني الس�نات القصدیر�ة الهشة دراسة " فقراء الحضر في المدن الحضر�ة"الز�یر بن عون،  -  1

  . 3.ص. 2017، جامعة األغوا�،  قسم علم االجتماع،  �مدینة االغوا�

  :على الرا��" الس�ن العشوائي و المراق�ة االجتماع�ة،"اشراف بلحاج،  -  2

http://www.m.ahwar.org/s.asp?aid=424818&r=o ،  04.03.2018(في( . 
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 جتماع�ة و القهر�ةألس�اب اإلا: الفرع الثاني

  :جتماع�ةاإلس�اب األ-1

  :الهجرة-        

هناك نس�ة �بیرة من س�ان المناط� المتخلفة یهاجرون بدافع الفقر الشدید في بیئاتهم  و�ؤد�   

المستمرة الهجرة لة �ما هو الحال في بِ ثق�ًال على المنطقة المستق ئاً عب حیث ��ونون  ،ذلك إلى نتائج وخ�مة

من الر�ف إلى المدینة في الدول النام�ة حیث تعجز هذه المدن على توفیر الخدمات المختلفة 

  .)1(للمهاجر�ن

  :السمعة السیئة للمنطقة  -     

دورا �بیرا في م�انته إّن سمعة المنطقة التي ینشأ فیها الحي المتخلف ذو الس�نات الهشة  تلعب   

فإذا �انت المنطقة ذات سمعة سیئة ابتعد عنها أصحاب الدخول العال�ة و�التالي تص�ح من  ؛االجتماع�ة

مدینة هو اآلخر نصیب أصحاب الدخول المنخفضة، وأن تفضیلهم لتلك المنطقة على غیرها من مناط� ال

 .)2(سبب من أس�اب ظهور مثل هذه الس�نات 

لك ما یدفع تفاقم اآلفات االجتماع�ة فیها؛ ذالهشة معروفة �المشاكل الدائمة و  فاألح�اء المتخلفة    

 ; �أصحاب الدخل العالي وحتى المتوس� لالبتعاد عنها وٕاستثمار أموالهم في المناط� األكثر تحضراً 

تلك المناط� في و�التالي تص�ح األح�اء المتخلفة ملكًا لفقراء المجتمع فحسب، فلهذا السبب ت�قى أوضاع 

  .ال تتحسنحالة متدهورة و 

  :مغراف�ة�األس�اب الد- 2

الطلب على الس�ن ونقص في إلى الز�ادة في  في عدد الس�ان في المدن أد� الز�ادة المطردة -

اللجوء الى بناء س�نات مخالفة لقواعد التعمیر في انتظار هذا ما دفع �الس�ان الى العرض و 

 . االستفادة من س�ن الئ�

 .)3( الهجرة الداخل�ة من األر�اف إلى المدن ومن أطراف المدن إلى مراكزها -

  

  

 

                                                           

  3.، ص المرجع الساب�الز�یر بن عون،  -  1

رسالة  "المناط� المتخلفة �مدن العالم الثالث، دراسة میدان�ة للمناط� المتخلفة �مدینة �اتنة الجزائر،"، أحمد دمحم  -  2

  .67. ، ص) �1989ل�ة اآلداب، : جامعة القاهرة(  د�توراه في علم االجتماع

  .55.، ص المرجع الساب�درد�ش أحمد،  -  3
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  :العوامل القهر�ة- 3

طب�ع�ة وهي عوامل ذات طا�ع فجائي �الزلزال والف�ضانات واألعاصیر الكوارث ال تتمثل في  

خل� ذلك بتسببها في ، الخطیر لسالمة المناط� الحضر�ة والعواصف وتصنف �ش�ل من أش�ال التهدید

 .)1(المالیین من ال�شریر مناط� من�و�ة واإلضرار �مص

  :أزمة الس�ن4-  

إذ أن المساكن الغیر  �عتبر المس�ن أحد الحاجات األساس�ة لإلنسان وعنصًرا هاًما في ح�اته   

حیث تعتبر أزمة الس�ن هي المؤثر  ،�ش�ل جد سلبي على الح�اة الشخص�ة والجماع�ةثر ؤ المالئمة ت

األول في نشأة األح�اء ذات الس�نات الهشة ، فارتفاع تكالیف البناء وارتفاع أسعار الكراء وضعف الدخل 

عوامل تؤد� إلى أزمات س�ن�ة وعواقب حضر�ة تساهم في بناء هذه الشر�حة ألماكن غیر  ،لد� الفرد

  .)2(ل العمل أو التعل�م في تلك المدن جمالئمة تع�ش فیها و ذلك من أ

  .الناجمة عن الس�نات الهشة خطاراأل: المطلب الثالث

الس�ن الهشة �اإلضافة إلى نظرا للبن�ة التحت�ة الش�ه المعدومة والخدمات القلیلة في مناط�   

اإلزدحام الشدید والكثافة الس�ان�ة المرتفعة فیها، تمثل هذه المناط� أخطارا �بیرة على س�انها �ش�ل 

  :لك على إقتصاد�ات الدولة  ومن بین األخطار ما یلي�ذ أساسي وعلى المجتمع �ش�ل عام و

  قتصاد�ةإلاألخطار ا: ولالفرع األ  

 من س�ان القاطنین في  رلد� الكثی كفاءاتللفقر ونقص النظرا ف؛ *الخف�ةقتصادات إلال�طالة وا

منطقة ذات س�نات هشة  تعم ال�طالة وتتفشى �ش�ل �بیر بینهم خصوصا مع التنافس الكبیر 

الموجود في سوق العمل، هذا االنتشار الكبیر لل�طالة یدفع العدید لالتجاه للعمل غیر المرخص 

 .لتأمین أساس�ات الح�اة

  نظرا لطب�عة األعمال غیر المرخصة فالعاملون بها ال یتمتعون �أ� تأمین صحي أو تأمینات

اجتماع�ة مع أجور عمل منخفضة تمنعهم من التقدم نحو أوضاع ماد�ة أفضل وتجبرهم على 

 .ال�قاء في حالة مستمرة من الفقر

 

                                                           

للبنك  RHPمعوقات المشار�ة الشعب�ة في برامج امتصاص الس�ن الهش، دراسة میدان�ة لبرنامج "شوقي قاسمي، . -  1

�ل�ة العلوم : جامعة دمحم خ�ضر �س�رة( ر� أطروحة د�توراه في علم االجتماع الحض" الدولي لإلنشاء والتعمیر �الجزائر،

  .      92،91.، ص)2013اإلنسان�ة واالجتماع�ة، 

، مجلة المنضمة العر��ة للتر��ة الثقاف�ة و العلوم" التحضر في الوطن العر�ي،"، ) و آخرون (دمحم ص�حي عبد الح��م -  2

  . 567.، ص1980، 2.مجلد
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  جتماع�ة والصح�ةر اإلاطخألا :الفرع الثاني 

 :والجر�مةنتشار العنف إ-1     

الفقر المتفشي في هذه المجتمعات �اإلضافة إلى ال�طالة وعدم القدرة على التقدم والغ�اب الجزئي   

�عود ذلك �ش�ل أساسي  نخرا� في عصا�ات الجر�مة،إلن یدفع الكثیرون نحو العنف أو اأو الكلي للقانو 

 )1(.الشرعي وال�أس الناتج عن ذلكإلى العائدات الماد�ة المرتفعة للجر�مة مع انعدام فرص العمل 

فالجر�مة مش�لة إجتماع�ة تعاني منها المناط� المتخلفة في المدن، فترتفع نسبتها نتیجة شدة اإلنحراف 

ازل أو المحالت السطو على المن في تتمثل هذه الظاهرةنیها و فیها مّما اد� إلى السلوك العدواني لقاط

لك المناط� تأو� المتشردین، الخارجین عن القانون و الهار�ین من �اعت�ار ان ت ،غیرهاالتجار�ة مثًال و 

  .)2(العدالة 

  :انتشار األمراض واألو�ئة - 2  

الس�ان �ما أن االكتضاض  بینإلى انتشار األمراض �ش�ل �بیر  یؤد� غ�اب المقومات الصح�ة  

الس�ني الكبیر یجعل انتقال العدو� وتفشي األو�ئة شیئا �حدث �سهولة، حیث ارت�طت مناط� الس�نات 

غین�ا الهشة عبر التار�خ بتفشي أمراض مثل الكولیرا في عشوائ�ات غرب إفر�ق�ا في السینغال وسیرالیون و 

لتهاب الكبد �أنواعه �اإلضافة لمرض نقص المناعة �ذلك السالمون�ال وإ  ،خالل موسم األمطار الغز�رة

  .)3(الم�تس�ة

نتشار األمراض وارتفاع معدل إلة جعل تلك المناط� أماكن خص�ة فانعدام الوقا�ة الصح�  

الوفا�ات وهذا راجع لقلة الوسائل الفعالة للتخلص من األوساخ والقمامات فإن س�انها یتعرضون �صورة 

  .)4(التي ینقلها المر�ضم�اشرة إلى خطر الجراث�م 

    الس�نات الهشةعلى  لكوارث الطب�ع�ة والصناع�ةا راطخأ :الفرع الثالث

مقارنة �الس�ن  �الكوارث الطب�ع�ة إن البن�ة التحت�ة الهشة للعشوائ�ات تجعلها تتأثر �ش�ل �بیر  

 ،شخص 200قتلت ما یز�د عن  2010عام  دیجانیروالتي حدثت في ر�یو إنجراف التر�ة ف، االئ�

�اإلضافة لذلك فغ�اب المعاییر الصح�ة یجعل األخطار الناتجة عن تسر�ات المواد السامة أو الحوادث 

                                                           

   :على الرا�� 07.06.2016" قع الحالي و االس�اب،المساكن العشوائیىة الوا"علي وسوف ،  -  1

- https://www.babounej.com/squatter.settlement-1025.html 

  ).08/01/2018(االطالع على الموقع 

 . 44. ص، المرجع الساب�أحمد دمحم،  - 2 

  .الموقع الساب�علي وسوف،  -  3

  .36، صالمرجع الساب�أحمد دمحم،  -  4
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قر��ة جدا من المنشآت الصناع�ة الالصناع�ة تأثر جدا في هذه المناط�، حیث یؤد� وجود �عض األح�اء 

  .)1(نیرو�يشخص في عشوائ�ات  100إلى أخطار �بیرة مثل االنفجار الذ� أود� �ح�اة 

  )اإلرهاب(خطر التطرف الس�اسي والدیني : الفرع الرا�ع

تعاضمت التحد�ات التي تطرحها هذه األح�اء وذلك �عد أن بدأت األمور تأخذ منعرجا آخر من   

د المسجل في حجم ونوع السلوك اإلجرامي الجانح إلى التطرف والتشدد الدیني �فعل قدرتها عاخالل التص

إلى جانب محدود�ة  ،�أس هذه المستوطنات وانحطا� الوضع السوسیو اقتصاد� بهاعلى االستفادة من 

ة للموارد ئ�ما �م�ن من إحداث تعب همقناعاتو  همتصوراتي لقاطني هذه األح�اء في بلورة المستو� التعل�م

ا في ال�شر�ة الكامنة فیها وتعز�ز صفوفها بتجنید العدید من الش�اب من أبناء هذه المناط� والدفع به

الذ� تحتاجه هذه  االشتراك في العنف المسلح أو تش�یل خال�ا وقواعد خلف�ة للدعم اللوجست��ي

الجماعات في إدارة و�سب رهان المعارك وهو ما تأكده �عض الدراسات التي أشارت إلى أن عناصر 

�عد " الكبر�  القاهرة"الجماعات المتطرفة في مصر �انت تحرص على االحتماء �األح�اء الشعب�ة داخل 

 .)2(ارتكابها للعمل�ات التخر�ب�ة

ى المتقدمة نضرا لتعدد اس�ابها ن الس�ن الهش ظاهرة عالم�ة �م�ن ان تمس البلدان المتخلفة وحتإ    

المخاطر الناجمة عنها، إذ تختلف التسم�ات التي قدمت لهذا النوع من الس�ن من بلد آلخر الختالف و 

ومما سب� �م�ن القول ان مصطلح الس�ن الهش . هي على انواع عدةو وع�ة المواد التي شیدت بها ن

  .وضعیتها و درجة خطورة وضعهأ�انت طب�عتها �شمل جم�ع البنا�ات المهدد �االنه�ار مهما 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .الموقع الساب�علي وسوف،  -  1

    معجم أو�سفورد للغة االنجلیز�ة �أنه فرع من العلوم العس�ر�ة، تختص بتدبیر و نقل و  الدعم اللوجست��ي�عرف�

 .الحفاض على المواد،  الوسائ� و االفراد و �عرف �فن السوق�ات �العر��ة

 "،�ن والتنم�ةاالنع�اسات األمن�ة وقضا�ا الس" ندوة حول" األح�اء العشوائ�ة وانع�اساتها األمن�ة،"عبد هللا العلي النع�م،  -  2

 .2004/ 22/12: المعهد العر�ي إلنماء المدن، القاهرة
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  .الس�اسة الس�ن�ة �أداة لم�افحة الس�ن الهش: الم�حث الثاني

، دولدساتیر الألساس�ة التي اعترفت بها �عتبر الس�ن جوهر الح�اة المستقرة وهو من الحقوق ا

 ع�ةى الدول لوضع س�اسات قطاجتماع�ة وثقاف�ة، إذ تسعإقتصاد�ة، إهو یؤثر و�تأثر �مؤشرات س�اس�ة، ف

تسعى من خاللها إلى خدمة وتلب�ة مطالب المواطنین من الس�ن واتخاذ آل�ات من أجل امتصاص ظاهرة 

  .الس�ن الهش

  .اسة الس�ن�ة لمحار�ة الس�ن الهشطب�عة الس�: المطلب األول

  :مفهوم الس�اسة الس�ن�ة: الفرع االول

، وهي تعني الدولة أو دولة المدینة "Polis"أصل �لمة س�اسة هي مشتقة من الكلمة اإلغر�ق�ة   

التي �انت معروفة لإلغر�� في عصرهم أما في اللغة العر��ة ف�عود أصلها إلى فترة تار�خ�ة قد�مة، وقد 

  .)1(في الهدف والمعنى ألنها تع�س حاالت لظروف مختلفةت�اینت 

�أنها ع�ارة عن معالجة األمور، وهي مأخوذة من الفعل َساَس، َ�ُسوُس، وهي : تعرف الس�اسة لغة  

  .على مصدر فعالة

ول و عالقتها �شعو�ها و �الدُّول االخر�  فهي أما اصطالحا     .)2(سلوك الح�ومات و الدُّ

  :الس�ن�ةتعر�ف الس�اسة  -   

ع�ارة عن مجموعة منتضمة من المقای�س المتبناة والموضوعة "تعرف الس�اسة الس�ن�ة على أّنها   

من طرف الدول بهدف وضع وسائل وآل�ات للتدخل في السوق الس�ني وضمان التوازن العام بین العرض 

  .)3("والطلب وذلك في ظل احترام مقای�س السعر والكم�ة المحددة

ؤخذ �الحس�ان لتقی�م النتائج المحققة من طرف قطاع الس�ن الجوانب الهامة التي تُ  فهي تعتبر من  

نظرا للدور الذ� تلع�ه في التوج�ه وتحدید النتائج التي یجب أن یتوصل إلیها هذا القطاع و�م�ن 

  :هي �التالي س�اسة الس�ن�ة و استخالص خصائص ال

  هذا التطور سواء �ان لتطور بلد ما فهي ترت�� بتكتسي الس�اسة الس�ن�ة طا�عا هاما واستراتیج�ا

 .على الصعید االقتصاد� أو االجتماعي

                                                           

  .11.ص) 2011، 2.ط�عةالالمعهد التطور� للتنم�ة الموارد ال�شر�ة، : �غداد( مدخل لعلم الس�اسةحاف� الدیلمي،  -  1

  .721. ص المرجع الساب�،أنطوان نعمة وآخرون، محررون،  -  2

  . 62.ص الساب�المرجع دلیلة زرقة ،   -  3
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  َه الس�اسة الس�ن�ة من أجل الحد من سوء توز�ع الس�نات عن طر�� تشج�ع الس�ن الر�فيتوج 

�اعت�ار معظم الس�ان یتمر�زون في المناط� الصناع�ة والمدن الكبر�  والحظر� على حد سواء 

 .ظاهرة النزوح الر�في وهذا ما خل�

  َه الس�اسة الس�ن�ة لمحار�ة الفوارق االجتماع�ة حیث أنها تحترم مبدأ ح� الحصول على س�ن توج

 .)1(الئ�

من هنا �م�ن أن نقول أن الس�اسة الس�ن�ة هي ع�ارة عن مجموعة من اآلل�ات واألدوات المتمثلة       

في القوانین والمراس�م وأ�ضا البرامج التي تضعها الدولة من أجل التدخل في السوق الس�ني والتح�م ف�ه 

س�نات الهشة وذلك �غ�ة تحسین سیر قطاع الس�ن، والعمل على وضع خط� مح�مة للحد من ظاهرة ال

  .الئ� لألفراداس�ن الالسائدة في معظم دول العالم والمساهمة من خالل هذه الس�اسات على توفیر 

  أهداف الس�اسة الس�ن�ة: الفرع الثاني

تكتسي الس�اسة الس�ن�ة صفتها األساس�ة من خالل أهدافها المسطرة إال أنها تهدف في األساس   

القضاء على ظاهرة الس�ن الهش من جهة والعمل على إعطاء إلى إرضاء طل�ات وحاج�ات األفراد و 

المعاییر الواجب االستناد إلیها من أجل الحفا� على ح�اة الئقة، ف�م�ن التمیز بین ثالث أهداف رئ�س�ة 

  : للس�اسة الس�ن�ة والمتمثلة في

  للس�اسة الس�ن�ة ول�ةاألهداف األ : أوال

لمتعلقة مفید نظرا للشرو� التي تفترض أن تتوفر ف�ه وا�عتبر الس�ن الالئ� حاجة أساس�ة وملك   

فال بد من خالل الس�اسة  ،من المم�ن أن �ساء تقدیرهما من طرف المستهلك بجودته أو تكلفته اللتان

الس�ن�ة توفیر لكل فرد أو عائلة مس�ن والقضاء على هاجس أزمة الس�ن ومراعاة تكلفة القدرة الشرائ�ة 

  .الئ�لا معاییر والمقای�س المتعلقة �الس�نللفرد وأ�ضا تحدید ال

  قتصاد�ة للس�اسة الس�ن�ةإلاألهداف ا: ثان�ا

قطاعات األخر� وذلك من خالل أدواتها الترا�� قطاع الس�ن و  على الس�اسة الس�ن�ة مراعاة مد�  

إذ یرت�� قطاع الس�ن بنشاطات اقتصاد�ة، و�رت�� �قطاع المال�ة والقطاع الضر�بي الرت�ا� هذه  ،وآل�اتها

العمل على  فالبد. اء وعمل�ة شراء الس�ن والتجهیزاتالقطاعات بتمو�ل عمل�ة اإلنجاز عن طر�� البن

ع نس�ة الدخل تشج�ع االستثمارات العموم�ة بهدف ز�ادة النمو االقتصاد� والتخف�ض من ال�طالة ورف

  .)2(الوطني وغیره

                                                           

  .13.، صمرجع ساب�حاف� الدلمي،  -  1

،  3.، مجلدمجلة دفاتیر اقتصاد�ة" برامج الس�اسة الس�ن�ة ودورها في معالجة أزمة الس�ن،"عبد الكر�م المؤمن،  -  2

  .  21،22.ص ،  ص6.عدد
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  األهداف االجتماع�ة للس�اسة الس�ن�ة: ثالثا

الشيء الذ� جعل الدولة تتدخل في هذا  ، ح�اة اإلنسان بإستقرار للس�ن أهم�ة اجتماع�ة الرت�اطه  

اإلطار �طر�قة م�اشرة �اعتمادها على وسائل متعددة تدخل في إطار دعم الدولة والعمل على تمو�ل 

المشار�ع الس�ن�ة وتقد�مها �صفة مجان�ة للط�قات الفقیرة ذات الدخل الضعیف من جهة ودعم تكلفة 

فهدف الدولة من خالل  .من جهة اخر�  شرة المقدمة لألفرادالس�ن من خالل اإلعانات الم�اشرة وغیر الم�ا

والعمل على تحقی� الرفاه�ة للجم�ع  االجتماع�ة السائدة هذه الس�اسات الس�ن�ة هو الحد من الفوارق 

  .)1(وتفاد� مخاطر اآلفات االجتماع�ة والسیر نحو االستقرار

  

 الس�نين �فاءة وفعال�ة السوق ی�ما تهدف هذه الس�اسات إلى تحس.  

 لتي ال تستط�ع الحصول على اح�ومي لخدمة فئات الدخل المتدني دعم الال وضع آل�ة

�ما تقوم �اتخاذ مجموعة من اإلصالحات المؤسس�ة والتنظ�م�ة حول إصالح ، المس�ن

األراضي، وأ�ضا تشج�ع  قطاع تأجیرسوق التمو�ل وتعدیل األنظمة والتشر�عات المتعلقة �

  .دائل محل�ة رخ�صة التكالیف لخفض �لفة إنشاء الوحدات الس�ن�ةتطو�ر مواد البناء و�

  وسائل الس�اسة الس�ن�ة: الفرع الثالث

إّن الس�اسة الس�ن�ة تقوم على تحدید الحجم اإلجمالي للحاج�ات الس�ن�ة والعمل على رسم برنامج   

الشيء الذ� �فرض على الدولة اعتماد  ،س�ني في إطار التغیرات الحاصلة في رسم س�اسة عامة س�ن�ة

العدید من اآلل�ات حیث تختلف هذه األدوات حسب نظام الدولة ودرجة النمو، ومن الوسائل المنظمة لهذا 

  :الجانب نجد

  اإلطار القانوني المنظم للس�ن: أوال

سة الس�ن�ة في �عتبر اإلطار التشر�عي المرت�� �الس�ن أحد أهم األدوات األساس�ة في توج�ه الس�ا     

، إذ تحدد القوانین والمراس�م التنفیذ�ة المتعلقة �الس�ن )2(ظل األوضاع االجتماع�ة واالقتصاد�ة القائمة

جم�ع القواعد المتعلقة �ه من حیث الملك�ة، التمو�ل، التوز�ع، الح�ازة، تنظ�م سوق الس�ن وعل�ه تعتبر هذه 

القوانین والمراس�م �أداة توج�ه هامة للس�اسة الس�ن�ة، خاصة إذ راعت الوضع�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة 

                                                           

ل�حوث والّدراسات القانون�ة مجلة ا، "الس�اسة الس�ن�ة في الجزائر بین األهداف والص�غ المعتمدة"نبیل در�سي،  -  1

  .629.، ص 2، جامعة البلیدة 12.، عددوالس�اس�ة

  .630.،  صالمرجع نفسه -  2
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د المعني و�ذا مد� تطوره وتوفر اإلم�ان�ات الالزمة إلنجاز الس�نات حتى تصل في األخیر إلى للبل

  .)1(نتیجة مرض�ة

  )المؤسساتي(اإلطار التنظ�مي : ثان�ا

ع من إذ تشجع على خل� هذا النو  ،هي طر�قة أخر� تستعملها الدولة لرسم س�استها الس�ن�ة  

جراءات المتعلقة ع اإل�لكي تتكفل �ل واحدة بجم الس�ن�ةالو�االت و  المؤسسات مثل مؤسسات البناء

تخفف العبء على الدولة وتنظ�م سوق الس�ن من ، و من جهة ب�عها وتمو�لها، توز�عها، بإنجاز الس�نات

  .)2(جهة أخر� 

  اإلطار الج�ائي: ثالثا

ضافة إلى أنه �اإل ،تعتبر �مورد لخز�نتها ، التيتستعمل الدولة وسیلة أخر� المتمثلة في الضرائب  

الضرائب على العقارات أو �ل ما یتعل� بإنجاز الس�نات من شأنه أن �قلل من تكلفة  هذه عن طر��

  .)3(إنجاز هذه األخیرة ومن ثمة ز�ادة عرض الس�نات في السوق الس�ني

  معوقات س�اسات محار�ة الس�ن الهش  :المطلب الثاني

�عض االح�ان تكون  ، إال انه فيمحار�ة الس�ن الهشبذله الدول في رغم الدور الكبیر الذ� ت

  : التي تحول دون تحقی� أهدافها ومن بینها نذ�ر  للمعوقات ةس�اساتها عرض

  ملة المؤهلةاوالید العنقص األوع�ة العقار�ة  :ولالفرع األ 

التي المع�قات من أبرز المشاكل و  و عدم الرشادة في إستعمالهاوع�ة العقار�ة أنقص األ �عتبر

، س�اسات الدولة في مجال العمرانا �سبب في عرقلة و شل المشار�ع و تعاني منها العدید من البلدان م

 في تنفید الس�اسات العموم�ة الرام�ة لتحسین ظروف ع�ش المواطنین�ش�ل �بیر  �ساهم عقارالفوجود 

دون ظ�� مجال  محار�ة الفقر وتم�ین الحصول على س�ن الئ� فال  �م�ن تصور نجاح س�اسة ماو 

  .) 4(العقار وتنظ�م إستعماالته 

أعداد  نقصد توقفت أو على االقل تضررت من أن عدد من المشار�ع العقار�ة ق أكد مستثمرون       

، �ما انه في �عض االح�ان تكون هناك صعو�ة �الغة في توفر شر�ات مقاوالت نتیجة المؤهلة العمالة

                                                           

  .20.، صالمرجع الساب�عبد الكر�م المومن،  -  1

مذ�رة ماستر أكاد�مي في التنظ�م " ،2015-2001إصالح الس�اسة العامة للس�ن في الجزائر "جمال الدین بوخار�،  -  2

  . 16،15.، ص ص)�2014/2015ل�ة الحقوق، قسم العلوم الس�اس�ة، :  جامعة قاصد� مر�اح ورقلة( االدار� 

  .630.، صمرجع ساب�نبیل در�س،  -  3

المر�ز المغر�ي " دور العقار في التنم�ة إشارات على ضوء المناظرة الوطن�ة للس�اسة العقار�ة،" عبد العز�ز رشد�،   -  4

  ) .https:// cmdi.ma  ،)17/04/2018  :، على الرا�� 2016للتنم�ة الف�ر�ة، أبر�ل 
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لة ، ففي السعود�ة هناك أزمة حق�ق�ة في توفیر العماالضخمةال معظمها �عقود المشار�ع النشغ

ا السوق العقار� ٕان هذه المش�لة تمثل ابرز التحد�ات التي تواجههالمتخصصة في قطاع االنشاءات و 

، اذ یؤد� ذلك الي توقف العدید من المشار�ع أو بناءها �ش�ل �طئ �عد تسرب لمعظم عمالتهم السعود�

  .)1(نحو العروض االفضل 

  موال المتاحة لتمو�ل السوق الس�نيألمحدود�ة رؤوس ا :الفرع الثاني

یتمثل ذلك في عدم قدرة الدولة على تخص�ص استثمارات �اف�ة النشاء وحدات س�ن�ة تكفي      

وسائل الماد�ة الكاف�ة ذلك راجع لعدم امتالك الدولة لل ،لمحدود� الدخل المهاجر�ن من المناط� الر�ف�ة

   ب ر�ود االیرادات المال�ة من جهةلموارد العامة محدودة �سباف ،جتماعي على المساكنإلا لبطلتلب�ة ال

  .) 2(خر� من جهة أ القید الذ� تفرضه العودة الى التوازن المالي لمیزان�ة الدولةو 

نقص المسؤول�ة االجتماع�ة لمؤسسات القطاع الخاص تجاه تنفیذ البرامج  :ثالثالفرع ال

  الس�ن�ة

س�ان�ة إحد� القضا�ا الرئ�س�ة التي أكدت إلر�ة القطاع الخاص في الس�اسات اتعد قض�ة مشا      

اع الخاص في دعت الح�ومات الى دعم وتعز�ز دور القط إذ ،المتحدة منذ أواخر الثمانینات علیها االمم

لك ذالضر�ب�ة و من الحوافز �الحوافز لمساهمة في النمو الحضر� �مجموعة ل تهتعبئاالنشطة االس�ان�ة و 

ثال لتشج�عه على تخص�ص جزء من االراضي القامة المساكن وخاصة للفئات المحتاجة و یدل الواقع م

لذ� تقدمه مؤسسات القطاع الخاص الدعم الم�ادرات و عدم استمرار�ة افي الدول العر��ة على ضآلة و 

لمؤسسات الیتناسب م هذه احج نأ، ثم البرامج االس�ان�ة في هذه الدول خاصة الشر�ات العقار�ة لدعمو 

 ،مع حجم االر�اح الق�اس�ة التي �حققها التي تقدمها الدولة لقطاع الخاص و لا واالمت�ازاتمع التسه�الت 

  .)3(فهذا ما یؤول دون تحقی� الس�اسات الهدافها  فضئآلة هذه االر�اح �منعها من تقد�م المساعدات،

                                                           

،  14385.، عدد جر�دة العرب الدول�ة" نقص عمالة االنشاء أكبر التحد�ات التي تواجه السوق العقار� السعود� ،" -  1

  . 19. ، ص 2014ینایر  5االحد 

ورقة مقترح  "العشوائ�ة في محافظة القاهرة،تدني مستو� المراف� في المناط� "، ) و آخرون (أسماء عادل، مى أسامة  -  2

  . 11. ، ص 1.الس�اسات ، عدد

ازمة "حول الملتقى الدولي عبد الرزاق سالم ، نذیر بوسهوة ، آفاق التنم�ة االس�ان�ة المستدامة في الدول العر��ة ،  -  3

 24و 23(التسیر، جامعة المد�ة ، الجزائر �ل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم " الس�ن في الدول العر��ة واقع وآفاق،

  . 14.، ص)2012ما� 
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 ح�وم�ةالمش�الت ال :الفرع الرا�ع

 ال أنها �ما س�اسات، إلى األولو�ة ذات واإلجراءات االحت�اجات ترجمة على الح�ومات عجز 

 . المال�ة �الموازنات الس�اسات ر�� على تعمل

 1(الفعالة على أنشطة المشروعات التي تتم �الجهود الذات�ةالرقا�ة  ضعف(. 

 ال�الد،  في الح�م لزمام جدیدة ق�ادات استالم عقب الح�وم�ة الس�اسات على تطرأ التي التغیرات

 مناف�ة تنمو�ة عمل برامج تجعلها تعتمد تي س�قتهاإتصال بین الح�ومات الجدیدة والفعدم وجود 

 .لسا�قتها

 قد تدرك التي لمحل�ةا الح�ومات من العدید توجد حیث الظاهرة، محار�ة في واإلهمال التقاعس 

  .فشلها لتبر�ر الذرائع عن �حثها �قدر لها �التصد� تعجل ال لكنها الفقیرة األح�اء مش�لة

 2(الح�وم�ة  الجهود على ا�ل� واالعتماد التطو�ر عمل�ات في الذات�ة الجهود ضعف (.  

 إدماج أح�اء أخر� �انت  اي ینتج عنهتمن العراقیل أ�ضا توسع المدارات الحضر�ة ال 

الى صعو�ة االستجا�ة غیر مستهدفة و تزاید االسر الناتج عن تقس�م البرار�ك و هذا یؤد� 

  .لطل�ات األسر المتفرعة 

  تعرض قطاع التهیئة العمران�ة و االشغال العموم�ة الى تالع�ات من �عض المهنین الذین لهم

عالقة �قطاع الس�ن منها م�اتب الدراسات، المقاولین، الخواص، المهندسین وغیرها و�ل هذا من 

  .االئ� س�ن غیرس�اسات الدولة للحد من الشأنه أن �عی� مسار 

 الذ� بدوره یؤثر سل�ا على س�اسات الدولة وذلك بتقلیله لفرص االفراد في  الس�اني التضخم

  .الحصول على مس�ن مالئم 

  تداخل صالح�ات الجهات االدار�ة الم�لفة �الس�ان و تقاعس القطاع العام عن دوره في السعي

 . العال�ة الس�ان�ة لحل ازمة الس�ن�ة في �ثیر من الدول خاصة ذات الكثافة

حظیت ظاهرة الس�ن الهش �اهتمام العدید من الدول وذلك من خالل الس�اسات المتخذة الجتثاثها       

أو التقلیل منها، فالجهود المقدمة من طرف القمم الدول�ة �انت دافعا ل�عض الدول النتهاج س�اسات 

وق�ع علیها، إال أن هذه الس�اسات تصادفها عدة صائ�ة واحترام م�اد� االتفاق�ات الدول�ة التي قاموا �الت

اصطدمت �محدود�ة  - وخصوصا النام�ة منها - معوقات التي تحد من فعالیتها غیر ان جهود الدول 

                                                           

العالقة بین الدولة و المنظمات غیر الح�وم�ة و أثرها في تفعیل برامج و مشروعات خالد مجاهد أحمد السید،  -  1

  . 313،  312. ، ص ص) 2017،  1.دار الوفاء لدن�ا الط�اعة و النشر، ط�عة: االس�ندر�ة (التنم�ة المستدامة  

للبنك  RHPمعوقات المشار�ة الشعب�ة في برامج امتصاص الس�ن الهش، دراسة میدان�ة لبرنامج "، قاسمي  شوقي -  2

  .168. ، ص مرجع ساب�" الدولي لإلنشاء والتعمیر �الجزائر
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مواردها المال�ة التي تحول دون حل هذا المش�ل، إضافة إلى غ�اب خبرتها التقن�ة في مجال التهیئة 

 .الحضر�ة 

  .الدول�ة لمحار�ة الس�ن الهشالجهود : الم�حث الثالث

ر� تعاني العدید مدن العالم من ظاهرة الس�ن الهش والتي تش�ل تحد�ا لنسیجها العمراني والحض      

جتماع�ة المرت�طة بها، وذلك �سبب النمو الطب�عي للس�ان والهجرة إلومصدرا للعدید من المش�الت ا

ادمة إلیها مما أد� إلى تضخم س�اني واتساع مساحة الداخل�ة الوافدة من الر�ف والهجرة الخارج�ة الق

، وهذا ما دفع لبروز جهود متنوعة للتح�م في تفاصیل البناء العشوائي حول تلك العواصماألرض ذات 

هذه الظاهرة و�األحر� الحد من تفاقمها وٕانهائها �ش�ل أو �آخر، ولقد تعددت نهجها وتفاوتت نجاعتها من 

  .خبرات، وهذا ما سیتسم التطرق إل�ه في هذا الم�حثبلد آلخر ت�عا لتفاوت ال

  ظاهرة الس�ن الهش في العالم: المطلب األول

  الس�ن الهش في العالم الثالث: الفرع االول 

�الدول العر��ة على أطراف المدن ذات   الى فتراة سا�قة إذ ظهرت �نات الهشةظهور الس�عود   

�ة مثل المملكة الكثافة الس�ان�ة العال�ة �القاهرة، دمش� والدار الب�ضاء، لتمتد �عد ذلك إلى دول بترول

  .أ�ضا في العدید من دول العالم الثالث ، �ما ظهرتالعر��ة السعود�ة

خارج المدینة  كبر� وحولها أوة في المدن الففي مصر تكثر التجمعات العشوائ�ة للس�نات الهش  

فهي تقام بدون ترخ�ص بناء، إذ یؤ�د تقر�ر صادر عن الجهاز المر�ز� للتعبئة العامة واإلحصاء أن 

�م  119.5إلى  �1950م عام  6.6مرة من  18أماكن الس�نات الهشة بإقل�م القاهرة الكبر� تضاعف 

منطقة تقرر إزالتها  20منطقة ذات س�ن هش منها  1221، وقد �شف هذا الجهاز أن هناك 2006عام 

 - وهي شمال سینا 01/01/2007محافظات لم تشملها خط� التطو�ر حتى  5ألنها ال تقبل التطو�ر و

من عدد % 22ان القاهرة تضم  2013 سنة �ما صرح محاف� القاهرة )1(السو�س- اإلسماعیل�ة- بور سعید

  .) 2(�قطنون القاهرة  س�ان العشوائ�ات في الجمهور�ة أ� ان أكثر من ثلث س�ان العشوائ�ات

منذ الحق�ة االستعمار�ة حتى أص�حت  فاقمتنشأت ظاهرة الس�نات الهشة وتأما في المغرب فلقد   

ن ملیون شخص وأكثر م 5ألف أسرة تقطن في هذه المساكن أ� ما �عادل  900نحو  2003تضم سنة 

تتمیز �غ�اب و  الس�نات رب أش�ال مختلفة من هذهتتواجد في المغمن س�ان المناط� الحضر�ة، % 30

                                                           

��ل�ة التخط�� العمراني، جامعة القاهرة، "  العشوائ�ات والتجارب العر��ة والعالم�ة،" محاضرة حولدمحم محمود یوسف،  -  1

  .4.ص

  .06. ، ص 1. ، عدد مرجع الساب�، ) وآخرون (مي أسامة ، أسماء عادل  -  2
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 2004من س�ان المجال الحضر� �ع�شون س�نا صف�حي سنة % 13إذ  ،الحد األدنى من الخدمات

 4640هو " �ر�ان سنطرال"أن عدد الس�نات الهشة المحص�ة �منطقة ف 2008واستنادا إلى إحصاء سنة 

  .)1(من األسر 6902براكة تقطن بها 

 في دلهي المعروفة �اسم )تسم�ة لالح�اء القصدیر�ة في الهند("اضعي الیدو "تعتبر مستعمرات -     

"jhuggi-jhonpri" ما ) 2(مثال آخر على تنوع الطر�قة التي تنمو بها االح�اء العشوائ�ة في المدن� ،

من س�ان % 60الهند من أكبر وأفقر المناط� التي تكثر فیها الس�نات الهشة حیث  في" مهراشتر" تعتبر 

كثر األائ�ات تحت خ� الفقر وهي المنطقة ملیون نسمة �س�نون العشو  19فقیرا، وأكثر من  وال�ة مهراشتر

�مدینة بوم�ا� الهند أكبر وأفقر العشوائ�ات في آس�ا یبلغ عدد " درافي"تلوث في العالم، هناك أ�ضا 

متر  12.5لها مساكن مبن�ة من األكواخ فهذا األخیر متوس� مساحته  ،ملیون نسمة 1س�انها أكثر من 

  .لألسرة ، فهي من المناط� التي تحتو� على س�نات هشة وعائالتها فقیرة جدا

أ�ضا في مدینة سوالء �میناء البرنس، هایتي وهي بلد�ة فقیرة للغا�ة ذات �ثافة س�ان�ة عال�ة -   

  .ألف نسمة �ع�ش أغلبهم في فقر مدقع مساكنهم من الصف�ح تسمى مدینة الصف�ح 400عدد س�انها 

تعتبر من أسوء العشوائ�ات في العالم وهي أكثر المناط� التي  ،البراز�ل� بروسینها بر�ودیجانیرو-   

 نسمة 6900أكثر من  ها، حیث �صل تعداد س�انالمبن�ة �طرق عشوائ�ةتكثر فیها الس�نات الهشة، و 

  .)3("العاصمة"دیجانیرو صغیرة من التالل والمطلة على ر�و �ع�شون في هذه المنطقة ال

  في العالم المتقدمالس�ن الهش : لفرع الثانيا

فترة نها�ة الحرب العالم�ة الثان�ة نمو ملحو� للس�ن الهش على  تشهدفي دول العالم المتقدم   

الس�ان�ة إلى التنقل  اتعجمتهذا ما دفع �ال ،ذلك �فعل الدمار الذ� مس مراكز الكثیر منها حواف المدن

  .طل�ا للس�ن بتلك األطراف شار�هم النازحین من المدن والقر� 

ن الطر�قة أن خاللها أح�اءها العشوائ�ة غیر إن لكل مدینة صف�ح تار�خا خاص وطر�قة تكونت م      

  .)4(التي تؤد� الى ایجاد س�نات هشة وغیر متماس�ة شیوعا هي الغزو المفاجئ للم�ان  االغلب

                                                           

، تار�خ  https://m.arabie2r.com/story/754075 : على الرا�� " المساكن العشوائ�ة في المغرب،" - 1 

  ).20/01/2018(المعاینة 

منشأة : االس�ندر�ة (  الس�ن الحضر� في العالم الثالث دراسات اقل�م�ة المش�الت و الحلولبرنارد جرانوتی�ه ،  -  2

  . 133.، ص) 1987معارف جالل حز� و شر�اء، 

  على الرا��  رؤ� مجلة ثقاف�ة عر��ة" العالم، مساكین للعشوائ�ات في �10الصور أكبر "  -  3

world.html-the-of-shum-https://www.ruoaa.com/2014/08/Biggest تار�خ المعاینة ،

)28/12/2017.(  

  . 130.، صمرجع ساب�  برنارد جرانوتی�ه ، -  4
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�افلو، ( مثل الكبر�  مدنها ار الكثیر من هذه البؤر فيالوال�ات المتحدة األمر���ة عرفت انتشف-   

الواقع في " حي هارلم"مع انط�اعها �طا�ع خاص یتعل� �التمیز العرقي واألقل�ات مثال ) الخ...برمنجهام

والصحي لس�ن من مساكن الحي ع�ارة عن أكواخ دون المستو� الالئ� % 60قلب مدینة نیو�ورك 

ملیون شخص  7.2، فقد تضاعفت أعداد األمر��یین الذین �ع�شون في هذه الس�نات الهشة من )1(إنسان

فهو عدد أعلى لس�ان العشوائ�ات في تار�خ الوال�ات  2013و 2000ملیون شخص في فترة  13.8إلى 

وسطى جدیدة من األقل�ات  فالعوامل المؤد�ة إلى ظهور هذه الس�نات هو تكون ط�قة ،المتحدة األمر���ة

إلى هروب س�ان الب�ض منها  خل�ة للمدنااألمر���ة وأد� إلى انتقال تلك الط�قة للس�ن في األح�اء الد

  . )2(إلى مدن ذات مستو� س�ني أرقى

تقرر أن عدد الس�ان الذین �ع�شون في هذه  2013مؤسسة آبى بییر حسب تقر�ر و في فرنسا -   

الس�ان الذین �ع�شون في ظروف الس�ن األكثر هشاشة ف نسمة، 172.847الس�نات الهشة یتمثل في 

فقد أخر� أرضا في فرنسا الس�ن الهش مرة  اكتسب 2014، وفي عام )3(ملیون نسمة �2.778قدرون بـ 

% 3.6إلى  2010في عام % 2.9ن ارتفعت حصیلة المالجئ المصنوعة من الكرطون متنوعت و 

% 83.7وما�قارب % 16.3حوالي  2014، و�لغ مجموع الس�نات الهشة غیر المستقرة في 2014عام

  .)4(من المساكن الهشة المستقرة 

  .تجارب دول�ة لمحار�ة الس�ن الهش: المطلب الثاني

تسعى العدید من دول العالم جاهدة من أجل الحد من تفاقم ظاهرة الس�ن الهش لما له من تأثیرات   

على ح�اة اإلنسان، إذ تسعى جاهدة إلى إفراز س�اسات و�رامج س�ن�ة واستخدام أدوات وآل�ات من أجل 

متاحة في سبیل التقلیل من هذه الظاهرة، إذ تقوم هذه الدول على تسخیر �ل الموارد واإلم�ان�ات ال

الوصول للمبتغى المعلن عنه وتخص�ص إعتمادات مال�ة لها في المیزان�ة وذلك لتمو�ل القطاعات 

الس�ن�ة، و�ختلف الدور من دولة إلى أخر� �ما تعددت الجهود المبذولة من طرف المنظمات العالم�ة 

                                                           

للبنك  RHP، دراسة میدان�ة لبرنامج "معوقات المشار�ة الشعب�ة في برامج امتصاص الس�ن الهش"قاسم شوقي،  -  1

  .79،78.ص ،مرجع ساب�" الدولي لإلنشاء والتعمیر،

  :على الرا��". المناط� العشوائ�ة تعاود الظهور �اسرع معدالتها في تار�خ الوال�ات المتحدة،"  -  2

http://gulf.argaam.com/article/articledetail/530419   13/03/2018تار�خ المعاینة  
3 - Renata.C-BORGESRALD GARKAVI, "politique de logement mode de gestion urbaine face a l’habitat 
précaire, regards croisés sur Brasilia et Paris", thèse Doctorat specialité Aménagement, urbanisme, 
dynamique des espaces (Université Paris Sorbonne : Geographie de Paris espaces socails et aménagement, 
laboratoire de recherche espaces, natures et culture, UMR 8185 CNRS, 2013), P.329. 
4- Quentin Périnel, "Squats, abris de fortune l’habitat précaire gagne du terrain" article sur la page LE 
FIGARO.FR  le 04/11/15, http://immobilier.lefigaro.fr/article/squats-abris-de-fortune-l-habitat-precaire-
gagne-du-terrain_9853fe1c-82e4-11e5-823d-167f89fb4ba2/ visité le 26/05/2018. 
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الدول وهذا ما دفع بها إلى اتخاذ  للحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثیرات إجتماع�ة، س�اس�ة وأمن�ة على

  .إستراتیج�ات الجتثاث هذه الظاهرة

  .أهم البرامج واإلستراتیج�ات للمنظمات العالم�ة: ولالفرع األ 

  ":نداء األلف�ة"برنامج األمم المتحدة للتنم�ة -1

مؤشر  48غا�ة متفرعة إلى  18أهداف رئ�س�ة یتولد عنها  8هو ع�ارة عن وث�قة مرجع�ة لها   

التي یتوخى المجتمع الدولي التوصل إلیها في مسیرته التنمو�ة الساع�ة لدحر الفقر وٕارساء قواعد نمو 

الس�ان  جل خفض نس�ةأ من من هذا البرنامج تدعو لتكثیف  10و 7، إن الغا�ة 2015حق�قي في آفاق 

إلى جانب تحقی� تحسین �بیر  2015الذ� ال �م�نهم الحصول على م�اه الشرب إلى النصف �حلول 

ملیون نسمة من س�ان األح�اء الفقیرة وٕادراج مش�لة  100في مع�شة ما ال �قل عن  �2020حلول 

  .)1(العشوائ�ات ضمن األهداف اإلنمائ�ة للدولة

  :إنشاء صندوق األمم المتحدة للس�ان -2

�موجب قرار الجمع�ة العامة لألمم المتحدة رقم  1972ت سنة هي ع�ارة عن و�الة إنمائ�ة أنشأو   

تهتم �ال�حث في المش�الت والمسائل الس�ان�ة التي تتضمن الحاجات الغذائ�ة الس�ان، ) 27- د( 3046

قدرات استخدام البلدان دعم و ، مع إ�الء االهتمام �احت�اجات المجموعة الفقیرة من الس�ان الخ...التعل�م

هم في  نم�افحة الفقر واعت�ار الس�ان الذیلل وضع الس�اسات والبرامج الخاصة للب�انات الس�ان�ة ألج

 خالل االست�طانيللدعم الخاص الذ� �قدمه صندوق توفیر الخدمات من  ارئ�س� اأمس الحاجة هدف

تنظ�م النسل لصالح األح�اء الهامش�ة المتوازن أین ی�اشر في إعداد برامج خاصة �التخط�� األسر� و 

  .�مدن العالم النامي

  :التعاون الدولي - 3

أد� النمو المفزع لظاهرة الس�ن الهش في العالم وارتقائه لمصاف المشاكل العالم�ة الى إ�الء   

إذ سعى لتكثیف الجهود وتعبئة المساعدات الس�اس�ة  ،المجتمع الدولي بهذه المسألة المز�د من االهتمام

تحرص الجهود الدول�ة  ،)2(واالقتصاد�ة وذلك وفقا إلستراتیج�ات تشرف على رعایتها منظمة األمم المتحدة

على تعمی� الوعي لد� واضعي الس�اسات اإلنمائ�ة وصانعي القرارات والمستشار�ن وغیرهم من فاعلین 

�ضرورة إعمال تنم�ة إقل�م�ة أكثر توازنا في المناط�  ،الحضر�ة في البلدان النام�ةفي منظومة التنم�ة 

  .الر�ف�ة الحضر�ة والتأكید على إیجاب�ة روا�� التنم�ة الحضر�ة الر�ف�ة

                                                           

، 61الدورة " تولي المستوطنات ال�شر�ة" مؤتمر األمم المتحدة الثانيالجمع�ة العامة لألمم المتحدة، تنفیذ نتائج  -  1

  .2.، ص2006أوت  15: نیرو�ي

للبنك  RHP، دراسة میدان�ة لبرنامج "معوقات المشار�ة الشعب�ة في برامج امتصاص الس�ن الهش"قاسمي شوقي،  -  2

  .201- 191. ص مرجع الساب�" الدولي لإلنشاء والتعمیر،
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  ):CESCR(جتماع�ة والثقاف�ة إلقتصاد�ة واإلاللجنة المعن�ة �الحقوق ا - 4

الدولي الخاص ها األطراف للعهد لِ وَ التي ترصد تنفیذ دُ  ،خبیر مستقل 18هي هیئة مؤلفة من   

جتماعي إلوااالجتماع�ة والثقاف�ة، أنشأت اللجنة �موجب قرار لمجلس االقتصاد�  �الحقوق اإلقتصاد�ة

  .)1(لالضطالع بوضائف الرصد المسندة إلى المجلس االقتصاد� واالجتماعي لألمم المتحدة 1985سنة 

: جتماع�ة والثقاف�ة على أنهإلقتصاد�ة اإلالعهد الدولي الخاص �الحقوق ان م 11تنص المادة   

تعترف الدول األطراف في هذا العهد �ح� �ل شخص في مستو� مع�شي الئ� له وألسرته �ما في ذلك «

ما ��في من الغذاء والمل�س والس�ن وٕالى التحسین المستمر لظروف المع�شة وستتخذ الدول األطراف 

اس�ة لضمان إعمال هذا الح�، مع التسل�م في هذا الصدد �األهم�ة األساس�ة للتعاون الدولي الخطوات المن

  .)2(»القائم على الرضا الحر

فقدمت لجنة األمم المتحدة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة االجتماع�ة والثقاف�ة في تعل�قها العام رقم   

�ذلك أشارة اللجنة  ،في الس�ن وحمایته والوفاء �هإرشادات مفصلة للدول �شأن إلتزامتها �احترام الح�  4

  : سمات مترا�طة وأساس�ة وهي) 7(إلى أن هذا الح� یتضمن س�ع 

  :معاییر الح� في الس�ن المالئم

تش�ل هذه المعاییر تعر�فا �الحقوق من ناح�ة ووضعها في إطار عملي �م�ن تحق�قه والمطال�ة   

  :من ناح�ة أخر� وهذه المعاییر هي

 :ستمرار في شغل الس�نإلالضمان القانوني ل .1

أو  إخالء مساكنهم �اإلكراهجم�ع األفراد �موجب هذا المع�ار یتمتعون �الحما�ة القانون�ة من 

إلخالء القسر� تش�ل انتهاكا لحقوق اإلنسان وتتعارض مع مقتض�ات ا�اعت�ار أن ممارسة عمل�ة  ،التهدید

المس�ن م�ان یوفر األمان  أن حیث ،االقتصاد�ة االجتماع�ة والثقاف�ةالعهد الدولي الخاص �الحقوق 

  .لقاطن�ه وانتهاكه �عني انتهاك للح� في الح�اة

 :توفیر الخدمات والمواد والمراف� واله�اكل األساس�ة .2

البد أن یتوفر في المس�ن �عض المراف� األساس�ة الالزمة لألمن والراحة وٕام�ان�ة الحصول على 

والطاقة لغرض الطهي والتدفئة واإلضاءة و�ذلك التخلص من النفا�ات وتصر�ف الم�اه  م�اه نظ�فة

  .وخدمات الطوارء حتى �م�ننا وصف الس�ن �أنه مالئم

  

                                                           

 على" اللجنة المعن�ة �الحقوق  االقتصاد�ة االجتماع�ة،" م�تب المفوض السامي ،األمم المتحدة، حقوق اإلنسان،  -  1

 )15/03/2018(تار�خ المعاینة   www.ohchr.org/ar/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx الرا��

2 " - International Cavenant an Econamis, Social and Cultural Rights," United Nations General Assembly (16 

December 1966), p.4. 
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 :القدرة على تحمل التكالیف .3

التكالیف المال�ة المرت�طة �الس�ن یجب أن تكون متالئمة مع الدخل و�توجب على الدول ضمان ذالك، 

  .التكالیف �أثر حتما على تلب�ة االحت�اجات األساس�ة لألفرادفارتفاع 

 :الصالح�ة للس�ن .4

الر�اح یجب أن �ضمن لساكن�ه الحما�ة من الرطو�ة والبرد والحرارة و  ��ون المس�ن مالئما حتى

  .)1(دد الصحة العامةهوغیرها من العوامل التي ت

 :إم�ان�ة الحصول على الس�ن .5

الحصول على س�ن مالئم متاحة لكل شخص الس�ما الفئات األضعف، یجب أن تكون إم�ان�ة 

وه�ذا ین�غي للدول إعطاء األولو�ة في مجال اإلس�ان للفئات المحرومة مثل المسنین وذو� اإلعاقة، 

، و�ن�غي لها أ�ضا وضع األطر اإلس�ان�ة المناس�ة من أجل تعز�ز إم�ان�ة الخ...ضحا�ا الكوارث الطب�ع�ة

  .األراضي لصالح الشرائح الفقیرة في المجتمعالحصول على 

 :الموقع .6

نتقال بین المدن والمناط� الر�ف�ة مرتفعة، لذاك ین�غي أن ��ون المس�ن إلغال�ا ما تكون تكالیف ا

لتعل�م�ة وغیر ذلك من المالئم في موقع یت�ح إم�ان�ة اإلستفادة من خ�ارات العمل والمراف� الصح�ة وا

  .ال ین�غي تشیید المنازل في مواقع ملوثة وغیر آمنةف ،جتماع�ةإلالخدمات ا

 :الس�ن المالئم من الناح�ة الثقاف�ة .7

تشییدها �التعبیر عن الهو�ة الثقاف�ة والتنوع في في اد المستخدمة یجب أن تسمح المساكن والمو         

  .الس�ن على نحو یتناسب مع المجتمعات في س�اق معین

أنه ال  7جتماع�ة والثقاف�ة في تعل�مها العام رقم إلقتصاد�ة، اإلا أكدت اللجنة المعن�ة �الحقوق   

�م�ن تبر�ر عمل�ات اإلخالء القسر�، إّال في ظروف استثنائ�ة وفقا لم�اد� القانون الدولي ذات صلة مثل 

 كفلتلدول أن تا على ین�غي إذ ،الم�اد� األساس�ة والم�اد� التوجیه�ة �شأن اإلخالء والترشید بدافع التنم�ة

  . )2(الضمانات القانون�ة التي تحضر ممارسة التمییز والتعسف وتعزز اإلجراءات القانون�ة الواج�ة�

                                                           

أطروحة " ،2015خصائص المس�ن في الضفة الغر��ة من واقع مسح ظروف الس�ن "حنان غاز� یوسف تا�ه،  -  1

  . 11،10.، ص ص)�2015/2016ل�ة الدراسات العل�ا،: جامعة النجاح الوطن�ة نابلس فلسطین(  ماجستیر في الجغراف�ا

  على الرا��" ،الح� في الس�ن"العالم�ة للحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة، الش��ة  -  2

http://www.escr-net.org/ar/resources/368861    12/04/2018:تار�خ المعاینة  
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  ار�ة الس�نات الهشةدور الدول في مح: الفرع الثاني 

هتمام �م�افحة الس�ن الهش في مختلف الدول وذلك لما تمثله من أخطار في شتى إلتزاید ا  

أحسن النتائج في محار�ة الس�نات الهشة وهذا حسب  المغرب ومصر �اة، فلقد سجل �ل منمجاالت الح

دولة حققت  20نامج ر الصادر عن األمم المتحدة، صنف هذا الب" الموئل لمستقبل حضر� أفضل"برنامج 

أفضل النتائج في التقل�ص من هذه الظاهرة �حیث انخفضت الساكنة الحضر�ة التي تع�ش في هذه 

المغرب، مصر، جنوب إفر�ق�ا، غانا،  ،هذه الدولمن بین  و 2010و 2000الس�نات �ش�ل أهم ما بین 

نیجیر�ا، أوغندا، روندا، الم�س�ك، البیرو وجمهور�ة الدومین�ك والصین، البنغالد�ش، الهند، أندون�سا، 

  .الفیتنام وتر��ا

  :مصر -

سنوات  5 وحدة س�ن�ة اجتماع�ة على مد� 5000برنامجا وطن�ا لبناء  2005أطلقت مصر عام   

، �ما 1993إذ بدأ تنفیذ خط� تطو�ر وتنم�ة المناط� العشوائ�ة منذ  ،لتوفیر بدیل للمستوطنات العشوائ�ة

" أبني بیتك"شار�ت الح�ومة في توفیر الوحدات الس�ن�ة لمحدود� الدخل من خالل عدة برامج أبرزها 

 15اضي للبناء یدعم المستفید منها بـ ألف جن�ه وتم طرح أر  15الذ� توفر الدولة ف�ه منحة ال ترد �ق�مة 

ألف جن�ه، �ما یتم دعم مشروعات التمو�ل العقار� من خالل القروض، إذ تم إقرار مشروع قانون البناء 

الموحد الذ� �عمل على وضع قواعد ومعاییر محددة للبناء تطب� على جم�ع المدن والقر� ل��ون البناء 

ا الساب� أد� إلى ظهور خط�� �سب� التنفیذ ألن عدم وجود هذ�قوم على ف�رة أن الت ،على أساس سل�م

تخط�� عن طر�� خطة إلعادة  هذه الس�ناتأسلوب مناسب للتعامل مع ، �ما �حدد القانون س�نات هشة

  .)1(الخدمات مناألماكن وتوفیر الحد األدنى  وتطو�ر هذه

  :المغرب-

 2012على الظاهرة في آفاق برنامج مدن بدون صف�ح للقضاء  2003أطل� المغرب سنة   

عن طر��   2010في افاق %  19قد تحسنت الظروف المع�ش�ة لحوالي ف ،ألف أسرة 326ستستفید منه 

من خالل منح �قع إلعادة التوطین أو شق� مبن�ة، وتسهر  ،إعادة اله��لة مع تسو�ة وضع�ة األراضي

ر�ة و�اقي الشر�ات على مستو� المر�ز� وزارة الس�ن والتعمیر وس�اسة المدینة بتنسی� مع قطاع الوزا

عتمد المغرب إ  2003ة فمنذ إطالق االستراتیج�ة الوطن�ة لإلْس�ان سن  ،والمحلي على تحقی� هذا البرنامج

سلسلة من التدابیر الّرام�ة إلى تعز�ز الولوج إلى الّس�ن لفائدة المواطنین، وسّ�ما األكثر حرماًنا وذالك 

                                                           

                                                                     28/09/2008" المناط� العشوائ�ة في مصر، األزمة وطرق المواجهة،"أمینة جاد،  -  1

ps://www.maghress.com/egymews/52470htt 27/12/2017( خ المعاینة �، تار(    . 
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في مجال الّس�ن لصالح األسر ذات الّدخل المنخفض والمتوّس�، مثلما تْهدف  متزایدال لطلبللإلستجاَ�ة 

   .إلى م�افحة انتشار مدن الّصف�ح والس�ن غْیر الالئ�

ستفاد منها إّتخاذ عدٍد من التدابیر التحفیزّ�ة، الضر�بّ�ة �األساس، إ، تّم 2010عت�اًرا من سنة إ      

. ستراتیج�ةأجل تشج�عهم على مواك�ة السلطات العموم�ة في هذه اال، وذلك من المنعشون العقارّ�ون 

جتماع�ة تبلغ ق�متها إبَرمة من أجل بناء مساكن اتفاقّ�ة م 1025، ومن أصل 2010ه�ذا، فمنذ سنة 

وحدة س�ن�ة، منها  475.889اتفاقّ�ة، مّما أّد� إلى الّشروع في بناء  690درهم، تّم تفعیل  250.000

أما �النس�ة للّس�ن ذ� الق�مة العقارّ�ة المنخفضة، فإّن برنامجه  2016ْت في نها�ة سنة ُسّلم 304.505

وف�ما یتعل� ببرنامج الس�ن الخاّص  2016ة، خُلص في نها�ة حدة س�ن�و  130.000المتعل� ببناء 

. َسَ�نّ�ةوْحدة  8065اتفاق�ة لبناء  23، فقد مّ�َن من إبرام 2015المتوّسطة، الذ� انطل� سنة  �الط�قة

أسرة،  98.860روف س�ن و�الّتالي، في هذا اإلطار ذاِته، نجح برنامج مدن بدون صف�ح في تحسیِن ظ

  .)1( مدینة مدنًا بدون صف�ح 12في إطار هذا البرنامج إعالن  2016و  2012بین  �ما تم م

الم�اني اآلل�ة للسقو� بهدف معالجة  2005برنامج تأهیل الس�ن المهدد �االنه�ار الذ� وضع سنة     

عبر عمل�ات الترم�م وٕان اقتضى األمر إعادة إس�ان األسر و �ضم هذا البرنامج أ�ضًا إعادة تأهیل 

 .النسیج الحضر� للمدن العت�قة والقصور

برنامج تأهیل أح�اء الس�ن غیر القانوني یرمي إلى فك العزلة وٕادماج هذه األح�اء عبر إنشاء الطرق     

�� �عد توفیر الخدمات األساس�ة من م�اه شرب والصرف الصحي والكهر�اء من طرف وتأهیل المح

 .الس�ان أنفسهم عن طر�� جمع�ات األح�اء ومن طرف المصالح الم�لفة بذلك

الذ� أق�م على أراضي الدولة ) ZUN(برنامج التنم�ة والبناء �برنامج المناط� الحضر�ة الجدیدة     

المدن الجدیدة الذ� یرمي إلى التفصیل من حدة الكثافة الس�ان�ة عن �عض و�رنامج   وأراضي الجموع

المشار�ع من طرف مؤسسات عموم�ة  المدن الكبر�، �الر�ا�، مراكش، طنجة، حیث یتم تنفیذ هذه

لیتم تفو�تها �عد ذلك إلى الخواص في إطار الشراكة بین القطاع الخاص والدولة للق�ام  "مؤسسة العمران"

 . )2(ه البرامج المسطرةبتنفیذ هذ

امج  في المغرب اصطدمت �مجموعة من المع�قات و التالع�ات المتمثلة في �م�ن القول ان هذه البر     

البرامج فالس�اسات  هاالح�ان دون إستفادة االسر من هذالرشوة والمحسو��ة التي حالت في �ثیر من 

                                                           

�س مجلس االقتصاد� و االجتماعي من طرف رئ مرفوع الى الملك دمحم السادس   التقر�ر السنو� نزار بر�ة ،_   1

  .95.ص 2016الس�اسي، الر�ا� ، المملكة المغار��ة، و 

   هي اراضي تملكها جماعات من الس�ان من نفس الساللة أراضي الجموع.  

الد�مقراط�ة المغر��ة االتجاهات الماض�ة وآفاق "سنة من التنم�ة ال�شر�ة  50 تقر�ر" ،2025المغرب وآفاق سنة " -  2

  .المغرب. مر�ز الدراسات واأل�حاث الد�مقراط�ة المندو�ة السام�ة للتخط�� " المستقبل،



 اإلطار المفاه�مي للدراسة:                                        الفصل األول

 
 

27 
 

�ة ؤ رجة �بیرة النها إفتقرت دائما لر لم تنجح بد م�افحة الس�نات الهشة العشوائ�ة المغر��ة في مجال

  .االمني في س�اساتها الخاصة مع التر�یز على الخدمات  مجة وارتكزت �االساس على الهاجسمند

 :نیجیر�ا-

تمت الموافقة على س�اسة  2012في نیجیر�ا تم تقد�م تعو�ضات لس�ان مدن الصف�ح خالل عام 

�اآلدم�ة وال  إذ تعرف مدن الصف�ح �أنها بیئات ال تتسم ،ة الحضر�ةوطن�ة جدیدة تهتم �اإلس�ان والتنم�

، حصل س�ان مدن الصف�ح ومالك األراضي في عدة وال�ات على تعو�ضات لكن لم تتوفر على الخدمات

، اذ تعمل نیجر�ا بتعاون مع العدید من ن تتوفر لدیهم  عقود ملك�ة رسم�ةتمنح المساكن إال للذی

ما في ذلك البنك الدولي و برنامج الموئل وتحالف المدن وذالك للحد من مش�ل المؤسسات الدول�ة �

  .)1(الس�نات الهشة و الفوضو�ة التي تعترم المدن 

  :السعود�ة-

بدًء من  ،مراحل للتعامل مع ملف الس�نات الهشة 3أما في السعود�ة فحسب ح�ومتها تم تحدید   

مرورا �طرحها على المستثمر�ن قبل أن تدخل  ،دراسة واقع تلك الس�نات وتحدیدها ط�قا للمسح الجغرافي

مرحلة معالجة أوضاعها عبر مجموعة مقاولین، �حیث یر�ز مشروع معالجة ملف هذه الس�نات في 

فظات المدن تمهیدا تم تحدید موقعها على المخططات العامة لمحاحیث  ،بدایته على المدن الرئ�س�ة

لمعالجتها �ما �حق� التنم�ة العمران�ة المستدامة و�تواف� مع الخط� التنمو�ة لل�الد ومع توجهات 

معالجة األوضاع االجتماع�ة واالقتصاد�ة لس�ان المناط� العشوائ�ة لاإلستراتیج�ة العمران�ة الوطن�ة 

واقتراح أنضمة للبناء �ما �ضمن استثمارها �الش�ل وٕادخال هذه المناط� في دائرة سوق االستثمار العقار� 

وتسهیل حصول المواطنین المق�مین في هذه الس�نات على ص�وك شرع�ة في حال �قائها على  ،األمثل

ما هي عل�ه �عد التطو�ر، دعم توجه اشتراك القطاع الخاص في عمل�ة التطو�ر و�ذا مراق�ة األراضي  

  .)2(للحد من العمران العشوائي

  

  

  

  

                                                           

  على الرا��  04/12/2012" تجارب الدول األكثر نجاحا في محار�ة دول الصف�ح"خالد مجدوب ،  -  1

 https :www.maghress.com/attajdidi/102922        ،)23/02/2018(  

  ،aqartalk.com، 2015جوان  06بتار�خ  "التجر�ة السعود�ة للقضاء على األح�اء العشوائ�ة،"حدیث العقار،  -  2

)23 /05 /2018 .( 
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  :الفصل اتمةخ 

أح�اء الس�نات الهشة خاصة  االت ما تزالعلى الرغم مما توصل إل�ه العالم من تقدم في جم�ع المج     

والمش�الت األمن�ة �سبب اتساع رقعة األزمات  العدید من الدول ني منهااتع الصف�ح مش�لة خطیرة

المخاطر التي الظاهرة فإنها في تفاقم مستمر و �الرغم من الجهود الدول�ة للحد من هذه ، فیها واالقتصاد�ة

نقص االم�ان�ات  خاصة في دول العالم الثالث وهذا التنامي راجع �ش�ل رئ�سي إلى تنجر عنها تتفاقم 

تنجر  يتال ةر الكبیر اخطاالو  الماد�ة والمال�ة و�ذا نقص الوعي االجتماعي  �مد� خطورة هذة الظاهرة 

  .إلى تهدید أمن واستقرار الدولة �أكملهاصل حتى ت�م�ن أن  عنها والتي
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     :مقدمة الفصل

تعتبر مش�لة الس�ن الهش من أعقد المشاكل التي واجهت والزالت تواجه الجزائر، وذلك لما له من     

هذه الظاهرة ل�ست �حدیثة العهد  ،الس�اسي للبلدات م�اشرة على الوضع االجتماعي واالقتصاد� و انع�اس

جذورها إلى فترات سا�قة، إذ أّد� ذلك إلى تنامي فقاعات الس�ن الهش في المدن الجزائر�ة مما ٕانما تعود و 

جعلها تظهر �أش�ال وأنما� مختلفة، �البیوت القصدیر�ة والبنا�ات المهّددة �االنه�ار أو السقو�، مما أثر 

االجتماع�ة منها وما إنجر عنها من مشاكل ذات مستو�ات عدة خاصة  على المظهر الحضر� للمدینة

واألمن�ة، هذا ما دفع �السلطات إلى السعي لترق�ة الجانب االجتماعي للمواطن والعمل على حل مثل هذه 

  .المش�لة وذلك بتوفیر س�ن الئ� یلبي احت�اجات المواطنین

اللذان یهدفان إلى ترق�ة الجانب  ،�ما قامت �انتهاج س�اسات وسن قوانین خاصة �التهیئة والتعمیر

�ما  ،الس�ني وتحسین نم� ع�ش الس�ان القاطنین في هذه الس�نات الهشة سواء في المدن أو في األر�اف

�ظهر سعي الدولة أ�ضا من خالل االستراتیج�ات الس�ن�ة المختلفة لكٍل منها نتائجها سواء �انت إیجاب�ة 

              .أو سلب�ة
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  .دراسة وصف�ة :الس�ن الهش في الجزائر  :ولالم�حث األ 

من منطقة إلى أخر�،  ففي الجزائر تنامت هذه  تنامیهاختلف أس�اب ظهور الس�نات الهشة و ت

ذ تخضع للظروف الم�ان�ة والزمان�ة للمنطقة، الشيء إدة أس�اب خاصة في المدن الكبر�، الظاهرة لع

�ل هذا ترتب عل�ه �ثرة طل�ات الس�ن . الخر�  في اختالف هذه الظاهر من جهة الذ� �عد عامًال فاصالً 

ولعل ذلك یرجع إلى طر�قة السلطة في إدارة شؤونها  ،وعدم قدرة الدولة على الموازنة بین العرض والطلب

   .أو عدم فعال�ة القوانین المتعلقة �التهیئة والتعمیر أو ألس�اب أخر� 

  ور الس�نات الهشة في الجزائرأس�اب ظه: المطلب األول

نتشرت في السنوات األخیرة ظاهرة الس�ن الهش في مدن وأر�اف الجزائر وهذا عائد لعدة أس�اب، إ

حیث أص�حت تش�ل انتهاكا خطیرا لتنظ�م المدن، األمر الذ� أثر سل�ا على البیئة العمران�ة الجزائر�ة 

تماع�ة االجالصح�ة وحرمان ح� المواطن في س�ن صحي وجوار س�ني ُتحترم ف�ه حاجته ورغ�اته 

  .والبیئ�ة

  جتماع�ةإلاألس�اب ا: ولالفرع األ 

جتماع�ة مثل الفقر، رداءة إلتتفاقم لسبب أو آلخر فاألس�اب ا�م�ن لظاهرة الس�ن الهش أن   

المستو� المع�شي أو النزوح الر�في أو الهجرة غیر الشرع�ة من دولة إلى أخر� من أهم األس�اب التي 

   .في الجزائرأدت إلى تنامي ظاهرة الس�ن الهش 

  النزوح الر�في: أوال

هي انتقال س�ان ف ،تعد ظاهرة النزوح الر�في من المظاهر الهامة لحر�ة الس�ان داخل الدولة  

الر�ف نحو المدن واالستقرار فیها �سبب نقص المستو� المع�شي في األر�اف وتدني مستو� فرص العمل 

عات تحسن المستو� المع�شي ففي الدول المتخلفة توق، )1(الذ� یتواجد أكثر في المدن وخاصة الكبر� منها

، الشيء الذ� خل� مش�لة حادة في اإلس�ان في المدن، فم�اشرة )2(المهاجر�ن إلى المدنتجذب مالیین 

                                                           

" دائرة شاشرة وال�ة خنشلة، دراسة میدان�ة–عوامل وانع�اسات ظاهرة النزوح الر�في في الجزائر "عبد الغالي قتالي،  -  1

�ل�ة العلوم االجتماع�ة والعلوم اإلسالم�ة، قسم علم االجتماع : جامعة الحاج لخضر( مذ�رة ماجستیر علم االجتماع الر�في

  .50،51.، ص ص)2009/2010والد�مغراف�ا، 

  .117.، ص)2006، 1دار شموع الثقافة، ط�عة: لیب�ا(  ، مقاالت في الجغراف�ا الحظر�ةعوض یوسف الحداد -  2
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غیر متوافقة مع قواعد  �عد االنتقال �ص�ح تحقی� مطلب الس�ن واج�ا و��ل الطرق حتى وٕان �انت

  .)1(یر محترمة للقوانینغالتعمیر و 

لقد تنامت وانتشرت ظاهرة الس�ن الهش �سبب النزوح الر�في مع اإلشارة إلى أن هذا النوع من   

�ن�ة في أح�اء ما عرفته عدة مناط� سذالك  ،العمران بدأ في الظهور �أح�اء متمیزة في الوس� الحضر� 

لم ��ن مشجعا  فالر�ف هذه الظاهرة أكثر في الفترة األولى من االستقالل، تزایدةالعاصمة الجزائر�ة، وقد 

  .، وهذا ما نشهده إلى یومنا هذا)2(استقرار النازحین في المدن زاد األمر حدةف لعودة إل�هل

  الهجرة غیر الشرع�ة: ثان�ا  

ذین حین ��ون المهاجر سر�  و�شمل ال �قصد �الهجرة غیر الشرع�ة، غیر قانون�ة أو السر�ة؛  

ذین یدخلون �طر�قة قانون�ة و��قون في األصل�ة دون أ� تأشیرة و�ذلك ال یدخلون حدود دولة غیر دولتهم

  .)3(الدولة المستقبلة �عد إنقضاء المدة القانون�ة

�عض المصادر اإلحصائ�ة أن  حیث أكدت ،ت األجنب�ة المتسللة إلى الجزائرتعددت الجنس�ا لقد      

�ما  ،دولة إفر�ق�ة 23مهاجر غیر شرعي من  10000أكثر من  2013مصالح األمن أوقفت أواخر عام 

أجنبي من جنس�ات مال�ة، تشاد�ه ونیجر�ة في مناط�  220أوقفت مصالح الدرك الوطني أكثر من 

جر�ن غیر الشرعیین في الجزائر منذ عام فبلغ عدد المها ،تیر�ر�ن، غرسو وأیلیني الجبل�ة بوال�ة تمنراست

  .)4(%80إلى  2014مهاجر وارتفعت خالل   70000حوالي  2000

ف�م�ن إرجاع تزاید عدد الس�نات الهشة وتزاید عدد الس�ان في المدن الصحراو�ة الجزائر�ة، 

الجئین إلى خاصة وال�ة تمنراست إلى الهجرة الدول�ة غیر الشرع�ة نحوها، فتوافدت �عدها حشود من ال

  .)5(حیث استقروا في �عض المراف� الشاغرة وأخذوا منها مراكز لإلیواء ،الوال�ات الوسطى منها والشمال�ة

تزاید عدد المهاجر�ن غیر الشرعیین نحو الجزائر في السنوات األخیرة إلى حالة الحرب التي  د�عو �ما     

 .في س�اق ما سمي �الر��ع العر�ي )الخ...لیب�ا سور�ا،(تع�شها الكثیر من االقطار العر��ة 

  

                                                           

جامعة أبي ( أطروحة د�توراه في القانون العام" ودور اإلدارة في الحد منه، التعمیر غیر القانوني"لعو�جي  عبد هللا،  -  1

  .78،77. ، ص ص)�2017ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة، : ��ر بلقاید

  .101.، صالمرجع الساب�قتالي ،  عبد الغاني -  2

، )2012دیوان المطبوعات الجامع�ة، ،   :الجزائر( الهجرة السر�ة واللجوء الس�اسيعبد القادر رز�� لمخادمي،  -  3

  .20.ص

" بین اإلدارة األحاد�ة والص�غ التعاون�ة اإلقل�م�ة،: مسار تأمین الحدود الجزائر�ة"عیدون الحامد�، نور الدین دخان،  -  4

  .172.، ص2016، جانفي 14.، عددمجلة دفاتر الس�اسة والقانون 

  .83.، صالمرجع الساب�لعو�جي ،  عبد هللا،  -  5
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  غرافي المتسارعالنمو الد�م: ثالثا

أو أنه  ،)1(غرافي المتسارع على أنه عدم قدرة البیئة على إعالة س�انها�م�ن تعر�ف النمو الد�م

نتیجة الز�ادة الطب�ع�ة أو الهجرة وذلك ما ینتج ث في عدد الس�ان �طر�قة متسارعة التغییر الذ� �حد

  .س�اني تضخم

غرافي للمجتمعات تنتج عنها تغیرات في معدالت الز�ادة الطب�ع�ة للس�ان، فإن عمل�ة النمو الد�م

فالمرحلة البدائ�ة تكون الز�ادة فیها طف�فة ثم تتزاید تدر�ج�ا ومن ثم سرعان ما تصل إلى التزاید 

هي نس�ة و  %3.6النمو حیث بلغ معدل  1977- 1970وهذا ما حدث في الجزائر ما بین ، )2(االنفجار� 

  . )3(1977ملیون سنة  17إلى  1970ملیون نسمة سنة  12عال�ة جدا حیث إنتقل الس�ان من 

هذا ما دفع ن العرض والطلب في الس�ن خاصًة، فهذا النمو المتسارع للس�ان قد نتج عنه خلل بی

غرافي السر�ع �ش�ل الد�مئقة، قد�مة و هشة، فالنمو �الكثیر إلى التوجه نحو الس�ن في بیوت غیر ال

  . ن ح�اة الفردس�حشة وتحاجز للتنم�ة و�عی� الجهود المبذولة من طرف الدولة لرفع مستو� المع�

 فإن طل�اتلكل هذا  ةفي والس�ن عالقة م�اشرة، فنتیجفالعالقة بین النمو الد�موغرافي، النزوح الر�     

خر� أللة دو لمدن أو الهجرة غیر الشرع�ة من الهجرة الر�ف�ة نحو ا إنالس�ن تتزاید وما نالحظه عامة ف

  .تنتج إنتشار ما �سمى �الس�ن الهش ��ل أنواعه خاصة األح�اء القصدیر�ة

  من�ةو األ تار�خ�ةالس�اب األ: الفرع الثاني

  خ�ة�أس�اب تار : أوال

�االستعمار الفرنسي وس�استه، فقد نتشار األح�اء الهشة في الجزائر لها خلف�ة تار�خ�ة متعلقة إإن   

عمل على تشتیت الملك�ة الزراع�ة في األر�اف التي �انت العائالت الجزائر�ة تع�ش منها آنذاك، �ما عمل 

على تجر�د الفالحین من أراضیهم و�ذلك تطبی� س�اسة التهجیر الجماعي فهذا النزوح من األر�اف إلى 

حادة في الس�ن وهذا ما سبب بدوره خل� أح�اء قصدیر�ة  ب إكتضاض س�ني خل� وراءه أزمةالمدن سبّ 

  .)4( في المدن أو خارجها

                                                           

م�ت�ة المجتمع العر�ي للنشر والتوز�ع، ط�عة االولى، : عمان(الجغراف�ا الس�ان�ة والموارد ال�شر�ة دمحم فوز� حلوة،   -1

  .12،11.، ص ص)2006

دار غیداد للنشر والتوز�ع، ط�عة االولى، : األردن( اإلنفجار الس�اني والتحد�ات المجتمع�ة فراس ع�اس الب�اتي، -  2

  . 33.، ص)2011

مذ�رة " ،2008-1966في الجزائر وعوامل تحسینه ما بین سنتي ) EO(تطور أمد الح�اة  " الغول عبد الحاك�م، -  3

  . 53.، ص)�09/06/2013ل�ة العلوم االجتماع�ة: جامعة وهران( ماجستیر في الدمغراف�ا االجتما�ة و االقتصاد�ة

  .76.، صالمرجع الساب�لعو�جي ،  عبد هللا،  -  4
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أما القر� والمداشر  ،تهیئة المدن الكبر� التي �ان �ع�ش فیها المعمرون  ومن األس�اب أ�ضاً   

في  ئر�ةالجزا �انت تع�ش فیها العائالت الفقیرة ،ال�عیدة عن المدن فقد همشت �ل�ا من طرف المستعمر�ن

ستمرت إلها أكثر هشاشة، و�عد االستقالل ذلك ما جعتحت بیوت قد�مة تعرضت للتفجیرات حالة مزر�ة 

  .الع�ش في هذه المناط� الكثیر من العائالت

ستقالل واجهت الجزائر أقسى حاالت النزوح، فعودة عدد �بیر من الالجئین من المغرب إلغداة ا  

فرت من و�ذا آالف من العائالت التي  ،وٕاستقرارهم على ضفاف المدن الكبر� والمراكز الحضر�ة ،وتونس

الصف�ح ومشهد حضر�  االح�اء مننشأة مئات ما أد الى   ،الظروف الصع�ةو  القر� �سبب انعدام اآلمان

  .)1(خان� وآالف الس�نات الهشة في القر� 

  أس�اب أمن�ة :ثان�ا 

 عاصمة، وهران، قسنطینة، عنا�ة،التسعینات أص�حت المدن الكبر� الجزائر�ة مثل المع حلول       

منه�ة من ثقل األح�اء الهشة وما زاد األمر سوًء هو دخول الجزائر في أزمة أمن�ة خانقة دفعت �الكثیر 

في  �حد ذاته واستقرارهم هذا االخیر لج�ش ضد اإلرهاب وخطرمن س�ان األر�اف للهروب من تفجیرات ا

  .ضفاف المدن في أح�اء هشة ز�ادة عن تلك التي �انت وهذا ما زاد من حدة الظاهرة

س�ن قصدیر� وفي الجزائر  17000أص�حت قسنطینة محاطة �أكثر من  1990ففي أواخر   

، فلقد �انت األحداث المأساو�ة )2(العاصمة الحالة �انت أسوأ ونفس الشيء �النس�ة لـ �اتنة، وهران، ت�ارت

دورا  2002إلى غا�ة  1992التي شهدتها الجزائر خالل الفترة التي سمیت �العشر�ة السوداء من سنة 

الس�ن الهش ذلك أن الدولة آنذاك �ان همها الوحید هو توفیر األمن وترصید األعمال  تفاقممهما في 

  .)3(اإلرهاب�ة

  زمة الس�نوأ أس�اب إقتصاد�ة: الفرع الثالث

  قتصاد�ةاألزمة اإل: أوال

ظاهرة األح�اء الهشة ؛ �سبب دخول الجزائر في أزمة إقتصاد�ة  تفاقمت مع حلول الثمانینات  

الوفاء �التزاماتها تجاه دائنیها،  ولم ��ن �استطاعتها *خانقة فأص�حت الدولة في حالة توقف عن الدفع

فأكبر المشار�ع التي أعدت اإلس�ان فئة �بیرة من  الشيء الذ� منعها من توفیر س�ن الئ� للمواطنین،

                                                           

1  -  Mohamed Mebarki, "la plaie des années 80" La bataille du grand Alger El-Djazair.com, hors serie special 

habitat, 2015, p.04.   

2 - Mohamed Mebarki, op.cit, p.5. 

  .83.، ص، المرجع الساب� لعو�جي عبد هللا،  -  3

  ).اإلفالس(التجار�ة عدم وفاء التاجر بدیونه : توقف عن الدفع -  *
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العائالت من  وهو ترحیل مئات **حتى أن الدولة أجبرت على اتخاذ قرار غیر شعبي ،المجتمع قد ُجمدت

العاصمة إلى وال�اتهم األصل�ة، ألنهم �انوا مستقر�ن في أح�اء هشة وح�اتهم �انت مهددة �الخطر ومنظر 

  .)1(العاصمة �سبب تلك البنا�ات �ان مشوه

  أزمة الس�ن :ثان�ا

ار االنفج هاأمور متعددة، ومن أهم ها�بیرة �انت سبب شهد قطاع الس�ن في الجزائر مشاكل  

أبرزها المتعددة التي مرت على الدولة و  و�ذالك االزمات 1977و  1970غرافي الذ� عرفته بین فترة الد�م

�ان  سنوات، �ل هذا 10والتي دامت  1990االزمة االمن�ة في االقتصاد�ة مع دخول الثمانینات و االزمة 

  . أّن الوضع لم یتحسنأزمة الس�ن، فعلى الرغم من مجهودات الدولة في هذا القطاع إالّ  له دور في تفاقم

ما زاد األمر حدة هو سوء توز�ع الس�نات، فحسب دراسات الدیوان الوطني لإلحصاء  فإن نس�ة 

س�ن إجتماعي عبر  100000ُسجل تأخر في توز�ع و  %28ب  2003و 2002التوز�ع تقلصت بین 

  )2(.سوء التوز�عألف س�ن ناتجة عن  200التراب الوطني، في حین بلغ االحت�اج الوطني ملیون و

سب�ا في  وسوء تسییر، �انت هي بدورها متعددة ِألزمات ةالتي �انت نتیجتفهذه األزمة الس�ن�ة       

وتفشي ظاهرة البیوت القصدیر�ة وٕانتشار األح�اء  االكتظاض العائلي تفاقم وظهور أزمة أخر� وهي 

  .الهشة

  �ع�ةأس�اب طب: الفرع الرا�ع

أن تظهر و تتفاقم نتیجة أس�اب طب�ع�ة التي نقصد بها الكوارث �م�ن لظاهرة الس�ن الهش   

الطب�ع�ة التي تكون عواقبها وخ�مة، وما یجعلها من األس�اب األكثر خطورة، �ونها مفاجئة و�م�ن أن 

  .لحظة وتسبب خسائر �شر�ة وماد�ة ضخمة ةتحدث في أ�

�ة الشلف زلزال عنیف �شدة عرفت وال 10/10/1980 لقد مرت الجزائر �عدة �وارث طب�ع�ة، ففي  

وما ت�قى من الس�نات تقر��ا �ان هشا وغیر  %70 على سلم رشتر وقد تسبب بتهد�م المدینة بنس�ة 7.3

 معهد(  USGS حسب الذ� بلغت  نسبته �21/05/2003ذلك زلزال بومرداس في .  )3(صالح للس�ن

تضرر  7000س�ن قد دمر �ل�ا،  7400؛ على سلم رشتر 6.8 )المتحدة �الوال�ات الجیولوج�ة الدراسات

                                                           

  .قرار ل�س في مصلحة الشعب :قرار غیر شعبي -  **

1 - Mohamed Mebarki, op. cit, p.5. 

مذ�رة ماجستیر في " ،الس�ن التطور� في مدینة خنشلة، االنع�اس على المجال و على االنتاج الس�ني"لم�اء فال�،  -  2

�ل�ة علوم االرض و الجغراف�ا و التهیئة العمران�ة، قسم التهیئة العمران�ة، : جامعة منتور� قسنطینة ( التهیئة العمران�ة 

  59.، ص)2006

3 - Zohra Bouteraa, « Evaluation De La Vulnérabilité Sismique Des Ponts De La Wilaya De Chlef » Mémoire 
de Magister, specialité Génie Civil (Université Hassiba Ben-Bouali de Chlef : Faculté de Sciences et Sciences 
de l’Ingénieur, Département de Génie Civil) P.13  
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تضررت منه حتى الوال�ات المجاورة مثل ف ، )1(للس�ن  أص�ح هشًا و غیر صالح �20000شدة و 

  .الخ...بلیدة، تیز� وزوالالجزائر العاصمة، 

، ف�سبب قوة اندفاع الم�اه وٕانسداد مجار�ها تحطمت �2001ذلك ف�ضان �اب الواد �العاصمة في   

  .ات المنطقة والبنا�ات المت�ق�ة تحطمت جزئ�ا و �انت محتاجة للترم�م وٕاعادة التأهیلأغلب�ة بنا�

یجدر الذ�ر أن الس�نات الهشة المترت�ة عن الكوارث الطب�ع�ة ال یتم إدراجها في برامج القضاء   

المحتاجة یتم تعداد عدد الس�نات فولكن الدولة تستكلف بها �طر�قة خاصة، " RHP"على الس�ن الهش 

 زلزالف .تفتح میزان�ة خاصة إلعادة إس�ان العائالت المن�و�ةف وعدد العائالت المحتاجة للس�ن،  للترم�م

منطقة ماكودة �سبب تضرر بیوتهم مس�ن في  20قد تم توز�ع  ،تیز� وزو الذ� مس 2003 بومرداس

  .ستكلف بها مدیر�ة خاصة غیر مدیر�ة الس�ن الهشإ و 

المتضررة �سبب األمطار أو الر�اح تستكلف بها مدیر�ة سوء األحوال المنهارة أو لبیوت و�ذلك ا  

 .)2(الجو�ة

    لس�ن الهش في الجزائرل الخارطة اإلحصائ�ة  :المطلب الثاني

التي  القد�مة والس�نات المعالم االثر�ة� في الوقت الراهن ال تخلو أ� مدینة من الس�نات الهشة،  

 تداعت م�انیها للسقو� جراء مرور زمن طو�ل على تشییدها فأص�حت غیر مر�حة وغیر الئقة للس�ن،

فهذه الظاهرة عرفت تفاقمًا . یوم�ا �األكواخ وس�انات الصف�ح وغیرهاالمساكن العشوائ�ة التي تظهر �ذالك 

إذ تختلف نسبتها  ،راجع لعدة أس�ابشماًال وجنو�ًا وهذا  الجزائر�ة وفي �ل أقطار الوطن�بیرًا في المدن 

سنفصل في و . �ضا أین تقل نظرا لظروف معینةفیوجد من المدن أین تكثر ومنها أ ،من منطقة إلى أخر� 

خر�طة الس�نات الهشة في الجزائر من خالل منطقتي الشمال والجنوب و�ل منها �حمل خصوص�ات 

  .معینة

 

 

 

                                                           
1  -Abdelghani Deghir, « Séisme de Boumerdes du 21 Mai 2003 Pathologie de contraction et dommages 
sismiques ,» Séminaire organisé par SAVOIR PLUS, Bejaia (26/27 juin 2007), p.2 

 

على الساعة   27/03/2018بتار�خ مدیر�ة الس�ن لوال�ة تیز� وزو،  في م�تب االحصا�اتمع رئ�سة  مقابلة -  2

11:30  .  
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  الوال�ة
 2007تعداد الس�ن الهش في الجزائر                                                                        

  المجموع  بنا�ات محتاجة للترم�م  المواد المتجانسة و مواد غیر متجانسةمجموع   بنا�ات شیدت �مواد متجانسة لكنها مخالفة للقانون   بنا�ات شیدت �مواد غیر متجانسة

  892 30  408 30  484  484  0  أدرار

  452 4  449  003 4  1073  896  الشلف

  077 2  822  255 1  073 1  182  لغوا�

  903 4  528  375 4  277 3  098 1 أم البواقي

  770 5  593 1  177 4  895 3  282  �اتنة

  992 1  44  948 1  817 1  131  بجا�ة

  405 8  770 4  635 3  294 3  341  �س�رة

  872 4  077 4  795  630  165  �شار

  687 8  668  019 8  366 7  653  بلیدة

  435 15  287 8  148 7  005 6  143 1  بو�رة

  991 10  422 9  569 1  392 1  177  تمنراست

  584 7  085 1  499 6  737 3  762 2  ت�سة

  972 5  470  502 5  892 2  610 2  تلمسان

  018 6  875  143 5  154 4  989  ت�ارت

  612 3  15  597 3  071 3  526  تیز� وزو

  480 45  0  480 45  480 25  000 20  الجزائر

  147 11  983 1  164 9  385 8  779  الجلفة

  286 5  359  927 4  811 3  116 1  جیجل

  204 16  322 2  882 13  987 12  895  سطیف

  680 4  689  991 3  905 2  086 1  سعیدة

  861 26  412 2  449 24  836 14  613 9  س���دة

  867 5  085 1  782 4  637 3  145 1  سید� بلع�اس

  780 12  116  664 12  591 9  073 3  عنا�ة

  159 8  112  047 8  492 6  555 1  �المة

  550 11  94  456 11  914 9  542 1  قسنطینة

  760 31  722 14  038 17  492 12  546 4  مد�ة

  419 6  893  526 5  034 4  492 1  مستغانم

  646 34  256 13  390 21  656 15  734 5  مسیلة

  826 8  99  727 8  420 8  307  معس�ر

  059 13  656 8  403 4  184 4  219  ور�لة

  987 9  887 4  100 5  767  333 4  وهران

  698 7  276 2  422 5  859 4  563  الب�ض

  994 2  857  137 2  026 2  111  إلیز� 

  791 12  033 2  758 10  780 9  978  بورج �عر�ر�ج

  243 7  379  864 6  817 5  047 1  بومرداس

  396 13  26  370 13  410 9  960 3  الطارف

  695  431  264  50  214  تندوف

  070 9  87  983 8  849 6  134 2  ت�سمسیلت

  306 40  306 40  0  0  0  الواد�

  221 7  678  543 6  433 6  110  خنشلة

  622 4  063 1  559 3  912 2  647  سوق أهراس

  329 16  765 1  564 14  012 7  552 7  تی�ازة

  846 7  511 2  335 5  807 3  528 1  میلة

  433 17  608 7  825 9  105 8  720 1  عین الدفلى

  857 3  597 1  260 2  608 1  652  النعامة

  126 5  834  292 4  714 3  578  عین ت�موشنت

  099 8  553 2  546 5  546 5  0  غردا�ة

  342 14  646 1  696 12  751 11  945  غلیزان

  441 553  848 181  593 371  464 279  129 92  المجموع

2007الجزائر تعداد الس�ن الهش في : 1الجدول رقم   

  والمدینة نوزارة الس�ن و العمرا: مصدرال
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 مناط� الشمال الجزائر� إحصائ�ات الس�نات الهشة في : الفرع األول

   الس�نات الهشة في الشمال الجزائر�  تعاني منالمناط� التي  ) 2(جدول رقم   : أوال
  

  2007الس�نات الهشة في الشمال الجزائر�  من نياعالمناط� التي ت                                      

  �اقي الوال�ات  المجموع  سطیف  عین الدفلى  س���دة  المد�ة  میلة  الجزائر  الوالیات

بنا�ات شیدت �مواد 

  غیر متجانسة
20000 1528  4546  9613  1720  895  

38302  53827  

بنا�ات شیدت 

�مواد متجانسة 

لكنها مخالفة 

  للقانون 

25480  3807  12492  14836  8105  12987  

 

  

77707  

 

  

201757  

  

  

بنا�ات محتاجة 

  للترم�م
0  2511  14722  2412  7608  2322  

29575 

  

152273  

  381102  172339  16204  17433  26816  31760  34646  45480  المجموع

 %68.86 %31.13  %2.91  %3.14  %4.84  %5.73  %6.26  %8.21  النس�ة

 

ینةالعتماد على جدول مقدم من وزارة الس�ن والعمران والمد�من إعداد ال�احثتین  :مصدرال
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 ،الجزائر العاصمةالس�نات الهشة في �ل من نس�ة   المقدم أن )2( نستنتج من خالل الجدول  

  �اقي الوال�ات التي تمثلمقارنة ب 31.13% مد�ة، س���دة، عین الدفلى، سطیف  تمثل المیلة، 

�عود هذا التراكم لعدة �ونها تمثل فق�  خمسة وال�ات، و  عال�ة نوعًا ما االولى النس�ة روتعتب % 68.96

ر�ز فیها أغلب تتممنطقة صناع�ة و ئر العاصمة �ونها أس�اب تختلف من منطقة إلى أخر�، ففي الجزا

في  ة الس�ان�ة ذ� زاد من الكثاففیها بدافع العمل خاصة، الشيء ال، یدفع األفراد االستقرار شر�اتالأكبر 

  .س�ن 20000 )األح�اء القصدیر�ة(متجانسة الالوال�ة فقد بلغ عدد الس�نات المبن�ة �المواد غیر  ههذ

المنجزة �مواد صل�ة سواء  البنا�ات"لكن غیر مخططة والتي �قصد بها ة المشیدة �مواد صل� أما البنا�ات   

ات و ترا�� أجزاء اله��ل و��ف�ة توز�ع موضع االساسبین یفي سقفها أو جدرانها ولكن دون تخط�� 

أما الس�نات  س�ن، 25480فبلغت  )1("علیها المیدان�ة صعب عمل�ة الراق�ةذها وأبوابها مما �ُ البنا�ات ونواف

فهي منعدمة ولكن الواقع �قول ع�س ذلك فالمعالم األثر�ة والبیوت  2007المحتاجة للترم�م فحسب تعداد 

  .القد�مة المبن�ة من عهد االستعمار نسبتها عال�ة

توافد س�اني �بیر �عد برمجمة مخط� شغل " شوف لكداد"أما وال�ة سطیف فقد عرفت منطقة   

خط� تهیئة شاملة للمح�� العمراني للمدینة، ما زاد في تأزم الوضع�ة وذلك ما األراضي وٕادماجها ضمن م

  .)2(أد� إلى تسو�ة أكبر نسیج عمراني في تلك المنطقة

�ما تش�ل الوضع�ة القانون�ة للعقار عامال في تشج�ع أو ��ح توسع الس�نات الهشة؛ فملك�ة   

شجعت على توسع مثل هذه الس�نات، " عین طر��، شوف لكداد، والد صابر"الدولة للعقار في مناط� 

  .)3(الهشومن جهة أخر� تعتبر الملك�ة الخاصة عامال في الحد من توسع الس�ن غیر 

 

 

 

  

  

                                                           

مذ�رة ماستر في القانون " ،االل�ات القانون�ة في مواجهة البنا�ات الفوضو�ة في التشر�ع الجزائر� "غر��ة حفافلة ،  -  1

  .14.، ص)�2015ل�ة الحقوق و العلوم الس�اس�ة، قسم الحقوق، : جامعة دمحم خ�ضر �س�رة( االدار� 

ته�أة  في أطروحة د�توراه "،التمدد الحضر� والحراك التنقلي في النطاق الحضر� لمدینة سطیف"عبد الحمید �ب�ش،  -  2

  .64.،ص)2011علوم األرض الجغراف�ا والتهیئة العمران�ة،  �ل�ة: جامعة منتور� قسنطینة(المجال 

  .68.، صالمرجع نفسه -  3
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�ونها  یتمثل في نستنتج أن الدافع لظهور الس�نات الهشة في مناط� الشمال الجزائر�  من هنا

الجزائر؛ �ذلك االزمة االمن�ة التي عاشتها والكثافة الس�ان�ة فیها عال�ة، و  مناط� صناع�ة �الدرجة األولى

 .الى هذه االزمة�الخصوص  نس�ة الس�ن الهش فیها راجع فارتفاعالمد�ة نس�ة لوالیتي عین الدفلة و ابف
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المناط� التي تقل فیها الس�نات الهشة في شمال الجزائر )3(رقم  الجدول :ثان�ا  

  

  2007المناط� التي تقل فیها الس�نات الهشة في الشمال الجزائر� 

  الوالیات

  سعیدة  نعامة  تیز� وزو  االغوا�  بجا�ة
عین 

  ت�موشنت 

�اقي   المجموع

  الوال�ات

بنا�ات شیدت 

غیر �مواد 

  متجانسة

131  181  526  652  1086  578  

3154  88975  

بنا�ات شیدت 

�مواد 

متجانسة 

لكنها مخالفة 

  للقانون 

1817  1073  3071  1608  2905  3714  14188  265276  

بنا�ات 

محتاجة 

  للترم�م

44  822  15  1587  689  834  

3991  177857  

  532096  21345  5126  4681  3857  3612  2077  1992  المجموع

 %96.14 %3.82  %0.92  %0.84  %0.69  %0.65  %0.37  %0.35  النس�ة

  

لمدینةلعمران وامن وزارة الس�ن وامن إعداد ال�احثتین �االعتماد على جدول مقدم  :مصدرال        
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أن عدد الس�نات الهشة فیها ) 3(في �عض المدن الشمال�ة للجزائر من خالل الجدول الحظنا 

وذلك �عود  س�ن3612وفي تیز� وزو  س�ن1992ضئیلة مقارنة �المدن األخر� ففي بجا�ة بلغت 

  :لألس�اب التال�ة

 .الهشة فیهاالملك�ة الخاصة للعقار جد عال�ة في هذه الوالیتین وهذا ما منع من انتشار الس�نات     

س�ن حسب تعداد  15س�ن وفي تیز� وزو  44البنا�ات المحتاجة للترم�م ففي بجا�ة سجلت  ةقل    

 الماد�ة االم�ان�اتهذا راجع �الدرجة األولى إلى أن عمل�ة الترم�م تتم �المجهودات الذات�ة و ، 2007

 .رنامج الس�ن الر�فيبیر من ثلألفراد، و�ذلك إستفادة الك
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.الجزائر�  الجنوبمناط� إحصائ�ات الس�نات الهشة في : ثانيالفرع ال  

  المناط� التي تكثر فیها الس�نات الهشة في الجنوب الجزائر�  )4(رقم  الجدول:أوال
                             

  2007المناط� التي تعاني من ظاهرة الس�نات الهشة في الجنوب الجزائر�                                  

  تمنراست  ورقلة  أدرار  الواد�  الوال�ات
�اقي   المجموع

  الوال�ات

بنا�ات شیدت 

�مواد غیر 

  متجانسة

0  0  219  177  

396  91727  

بنا�ات شیدت 

متجانسة  �مواد

لكنها مخالفة 

  للقانون 

0  384  4184  1392  

    5966       273498  

بنا�ات محتاجة 

  للترم�م
40306  30408  8656  9422  

88792  93056  

  458281  95248  10991  13059  30892  40306  المجموع

  %82.80  %17.19  %1.98  %2.35  %5.58 %7.28  النس�ة

  

ةمن وزارة الس�ن والعمران والمدینمن إعداد ال�احثتین �االعتماد على جدول مقدم  :مصدرال
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 هذه فالمناط� الجنو��ة التي تمتلك أكبر عدد من 2007 الس�ن الهش تعدادل 4الجدول  من خالل

فمن األس�اب التي جعلت الس�نات الهشة تكثر في هذه  ،الس�نات هي الواد�، أدرار، ورقلة، تامنراست

  :المناط� هي

 أرقام قدمتها الح�ومة الجزائر�ة  أشارت 2012مع حلول د�سمبر ف ؛�ثرة الالجئین في تمنراست

مهاجر والجئ �طرق غیر نظام�ة، معظمهم من مالي والنیجر ، وأكبر  25000إلى وجود 

وغیرها من الدول % 10ثم مالي % 30 ب یجرموجات الهجرة إلى الجزائر تأتي من الن

 .)1(األخر� 

  ونها منطقة صناع�ة، أما في  س�ن 13059 أما في ورقلة فقد بلغت عدد الس�نات الهشة فیها�

فهي خال�ة من األح�اء القصدیر�ة أما الس�نات التي تحتاج إلى  2007 أدرار فحسب تعداد

 .ذو تصم�م معمار� خاص بتلك المنطقة�ونها بنا�ات قد�مة و س�ن  30892الترم�م فتبلغ 

 

فإن الس�نات المبن�ة �مواد غیر صالحة للبناء منعدمة  RHP( 2007(برنامج  حسب إحصائ�اتف     

فإما البلد�ات لم تقم �التعداد  ،في �ل من ادرار، الواد� و غردا�ة وحسب رأینا الشخصي فهذا غیر معقول

من  أو الدولة لم تطالبها أو تحصلت عل�ه في وقت متأخر فمن المستحیل أن تكون وال�ة خال�ة تماما

  .األح�اء القصدیر�ة

  

  

  

                                                                           

               

                                                           

�عثة �شأن األخطار التي یتعرض لها المهاجرون والالجئون من جنوب الصحراء الكبر� عند الحدود "دافید غینس،  -  1

المتوسط�ة لحقوق اإلنسان، - األورو��ة ترجمة، عدلي الهوار�، الش��ة"  ،عبور حدود ال تعبر" تقر�ر" المغر��ة-الجزائر�ة

  . 8-6. ، ص ص12/2013اغن، دانمارك �و�نه
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المناط� التي تقل فیها الس�نات الهشة في الجنوب الجزائر�  )5(جدول رقم ال :ثان�ا   

  

  2007فیها الس�نات الهشة في الجنوب الجزائر� المناط� التي تقل   

  غردا�ة  تندوف  الوال�ات
�اقي   المجموع

  الوال�ات

بنا�ات شیدت �مواد غیر 

  متجانسة
214  0  

214  91915  

بنا�ات شیدت �مواد متجانسة 

  لكنها مخالفة للقانون 
50  5546  

5596 273868  

  178864  2984  2553  431  بنا�ات محتاجة للترم�م

  544647  8794  8099  695  المجموع

 %98.41 %1.56  %1.46  %0.12  النس�ة

من إعداد ال�احثتین �االعتماد على جدول مقدم من وزارة الس�ن والعمران والمدینة: مصدرال
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ان تعداد عدد الس�نات الهشة في تندوف و غردا�ة ضئیلة جدا وهذا راجع  )5(نالح� من خالل الجدول 

و �ذالك الكثافة الس�ان�ة فیها ناقصة، فالشيء الذ� یدفع األفراد للس�ن في  إلى �ونها مناط� عس�ر�ة 

رار فیها ل�س من فاالستق ،منطقة ما هو وجود فرص عمل أكثر و هذه الفرص قلیلة في هذه المناط�

  .لمناخها أ�ضاً  ةمصلحة الفرد نظرا لصعو�ة الع�ش فیها نس�

ما توصلنا إل�ه في هذا الم�حث هو أن أس�اب تنامي ظاهرة الس�ن الهش في الجزائر �ثیرة 

  .المنطقة  متعددة ومختلفة بإختالف من وال�ة إلى أخر�  وأس�اب تفاوت نسبتها

ة في المنطقة الشمال�ة وهذا �سبب الكثافة الس�ان�ة عإستنتجنا �ذالك أن نس�ة الس�نات الهشة مرتف

دة نوعا ما، أما �النس�ة للجنوب فسبب المرتفعة فیها و�ونها منطقة صناع�ة وفرص العمل فیها متواج

التي نتج عنها توافد  تنامي الظاهرة راجع  خاصة إلى الحروب االهل�ة التي تعاني منها الدول المجاورة

.إلیها هائل من االجئین  عدد
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  آل�ات الدولة في م�افحة الس�ن الهش في الجزائر : الم�حث الثاني 

راجع ألس�اب عدة، منها اإلقتصاد�ة، الس�اس�ة، إن توسع وتفشي ظاهرة الس�ن الهش في الجزائر      

أعدة الدولة برامج س�ن�ة، من أجل الحد من هذه الظاهرة و . الخ وهذا ما تطرقنا إل�ه سا�قا... الطب�ع�ة 

اء او الترم�م، وٕاجتهدت منها ما یخص المدن بتقد�م س�نات أو ما یخص االر�اف بتقد�م إعانات مال�ة للبن

الدولة �ذلك في مجال التشر�ع �سن القوانین والمراس�م ووضع قیود صارمة في مجال التعمیر و�ذا تفعیل 

  .ى حسن سیر االعمال، �ل هذا بهدف القضاء نهائ�ا على هذا المش�لأجهزة للرقا�ة عل

  اآلل�ات القانون�ة والتنظ�م�ة لم�افحة الس�ن الهش: المطلب األول

  طار التشر�عي لس�اسة م�افحة الس�ن الهشاإل: ولالفرع األ 

االحتالل الفرنسي  �ما جاء �ه رت�طتالتعمیر في الجزائر إئة و المراس�م المتعلقة �التهیإن القوانین و 

الذ� امتد تأثیره على أدوات التعمیر �عد االستقالل، حیث تم العمل �القوانین ذات االصول الفرنس�ة، إلى 

المتعلقة �التهیئة  90/29مثل قانون  ص القانون�ةر المشرع الجزائر� لمجموعة من النصو غا�ة إصدا

وسائل من آل�ات و  وٕایجادالجزائر�  انون التعمیرالذ� ش�ل �الفعل ر�یزة أساس�ة في تكو�ن ق ،والتعمیر

  قانون�ةالتعمیر وضعت ضوا�� ا ألهم�ة وحساس�ة مجال التهیئة و فنظر   .أجل تسییر المجال العمراني

   .عقو�ات صارمة لمن ال �حترمهاو 

  :القوانین - والأ

  المتعل� �التهیئة والتعمیر 05-04 رقم قانون ال

على االدوات  29- 90في قانون  الواردةة والتعمیر ئم التهیجاء هذا القانون بتعد�الت الح�ا  

راضي المعرضة بتحدید األائفها الجدید المتعل� ، فأضاف إلى وضة والتعمیرئالقواعد العامة للتهیو 

خاضعة الوفرض في هذه الحالة الرام�ة أن تعد مشار�ع البناء  ،لألخطار الطب�ع�ة وشرو� البناء علیها

لرخصة البناء من قبل مهندس معمار� ومهندس مدني معتمدین على إطار عقد تسییر المشروع، �ما أنه 

ین ز�ارة �ل البنا�ات في طور اإلنجاز واإلطالع ألزم �ال من رئ�س مجلس الشعبي البلد� واألعوان المؤهل

ض�� مخالفات التعمیر المنصوص عل�ه �المرسوم لله الجهاز المخول بدل في ِض ستُ إ و  ،على وثائقها

�شرطة خاصة تتولى ض�� المخالفات التي  ینجر علیها هدم البناء المشید بدون  94/07التشر�عي 

 . )1(رخصة فورا �قرار رئ�س البلد�ة

                                                           

:  2011, د�سمبر 31" األدوات القانون�ة لتسو�ة وضع�ة البنا�ات غیر الشرع�ة"  ع�سى بن دوحة ،  - 1  

aissabendouha.blogspot.com   01/03/2018تار�خ المعاینة 
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فعند الق�ام �عمل�ة بناء فوضو� �حرر ضد المخالف مخالفة ترسل إلى رئ�س البلد�ة في أجل 

أ�ام و في حالة عدم الق�ام بهذا اإلجراء،  8الذ� �عذر الفاعل إلزالة البناء الفوضو� في آجل  سا 72

  . )1(یوم، ینفذ �القوة العموم�ة تطب�قًا للقانون  �30صدر الوالي قرار الهدم في أجال 

  �حدد قواعد مطا�قة البنا�ات واتمام انجازها :15-08رقم  قانون ال 

عن  ،ها أح�ام التهیئة والتعمیرفلتتعدیل وسد �عض الفراغات التي أغتدخل هذا القانون من أجل   

طر�� استحداث آجاًال لتنفیذ رخصة البناء ونص على إم�ان�ة الش�ل الجدید في تسل�مها المتعل� �حالة 

لبناء شهادة الر�� �الش��ات والتهیئة �النس�ة ا�ما أنه أضاف إلى ملف طلب رخصة  البناء �حصص،

واستطرد في نهایته بتشیید العقو�ات على األشخاص المخالفین  ،لمشروع البناء الواقع ضمن التجزئة

 .)2(بدعو� عدم �فا�ة الجزاءات المنصوص علیها سا�قا لكن �عد النص على األح�ام االستثنائ�ة الجدیدة

    

من هذا القانون، تتمثل البنا�ات غیر القانون�ة  التي �م�ن أن تكون محال  15وحسب المادة 

  :للمطا�قة في 

 تي تحصل صاحبها على رخصة البناءالبنا�ات غیر المتممة ال. 

  تحصل صاحبها على رخصة البناءیالبنا�ات المتممة التي لم. 

 ا على رخصة البناءلتي لم یتحصل صاحبهالبنا�ات غیر المتممة ا. 

  الح�ام رخصة رخصة البناء و لكنها غیر مطا�قة البنا�ات التي تحصل صاحبها على

 .)3(البناء

  �حدد القواعد التي تنظم نشا� الترق�ة العقار�ة 04 -11 رقم قانون ال

 ألج العمراني والتشوه الفوضو�ة ات�البنا النتشار نظراً و في ضل أزمة الس�ن التي مست الجزائر 

 قواعد �احترام نيار النس� العم تنظ�م شأنها قانون�ة  من نصوص وضعإلى  ،المشرع للحد من هذه االزمة

المتعل�  86/07سن قانون و  العمراني العام النظام على احترام العقار�  المرقي فألزم  والتعمیر، التهیئة

                                                           

جماد�  27المؤرخ في  "، المتعل� �التهیئة والتعمیر،05- 04قانون رقم "شعبی�ة ، الدمقراط�ة الجزائر�ة ال مهور�ةجال -  1

جماد� األول عام  14المؤرخ في  29-90، �عدل و�تمم القانون رقم 2004غشت سنة  14المواف�  1425الثان�ة عام 

 15هـ المواف� لـ1425جماد� الثان�ة عام  28الصادرة  1.عدد الرسم�ة ةجر�دال ،1990المواف� أول د�سمبر سنة  1411

 .6.، ص2004غشت سنة 

، �حدد قواعد مطا�قة البنا�ات واتمام انجازها، المؤرخ 15- 08قانون رقم "شعبی�ة ، الدمقراط�ة الجزائر�ة ال مهور�ةجال -  2

هـ 1429، بتار�خ أول شع�ان عام 44.عدد جر�د الرسم�ةال "،2008یولیو سنة  20المواف�  1429رجب عام  17في 

  .19.م، ص2008غشت سنة  03المواف� لـ

 .33 .، ص المرجع الساب� ،عبد هللا لعو�جي  -  3
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 11/04ألغي بدوره �موجب قانون الذ�  93/03ي �موجب المرسوم التشر�عي ذ� ُألغ�الترق�ة العقار�ة وال

فحاول المشرع في هذا القانون سد الفراغات القانون�ة و�ذا ض�� العالقة بین المرقي العقار� واالطراف 

  . )1(المتدخلة في نشا� الترق�ة العقار�ة

منه أنه �حدد الشرو� التي یجب أن تتوفر في  2من أهم أهداف هذا القانون حسب المادة 

لقة بنشا� الترق�ة العقار�ة، تحسین أنشطة الترق�ة العقار�ة و�ذلك تأس�س امت�ازات وٕاعانات المشار�ع المتع

  .خاصة �مشار�ع الترق�ة

   :المصطلحات المتعلقة �التهیئة والتعمیر ومن أهمها 3عرفت المادة  

  .�ل عمل�ة تشیید بنا�ة أو مجموعة بنا�ات الستعمال س�ني، تجار�، مهني أو حرفي: البناء

�ل عمل�ة تسمح بتأهیل بنا�ات ذات طا�ع معمار� أو تار�خي لرد االعت�ار لهذه : الترم�م العقار� 

  .البنا�ات

  .عمل�ة إعادة االستقرار ل�ان�ة ما من أجل تكی�فها مع المتطل�ات التنظ�م�ة الجدیدة :التدع�م

  .)2( هیئةوعاء عقار� تتوفر ف�ه حقوق البناء والتجهیزات الضرور�ة لت: أرض�ة البناء
  

مع  11و 5على إحترام المخططات العامة للتهیئة والتعمیر عمًال بنص المادة  رقي العقار� مألزم ال       

الطا�ع الجمالي عند تصم�م وتشیید البنا�ات ط�قًا ن االعت�ار االنسجام العمراني والمعمار� و یاالخذ �ع

  .)3(10و 8للمادة 

�عاقب القانون  63، فحسب المادة لهذا القانون تضمن عقو�ات صارمة لضمان التطبی� السل�م     

�ل مخالفة لقواعد ونصوص المتخذة �عقو�ات إدار�ة �م�ن أن یتعرض لها الُمرقي العقار� و�ذا العقو�ات 

 الجزائ�ة التي تتمثل في الغرامات المال�ة التي یدفعها المرقي العقار� في حال مخالفته لقواعد هذا القانون 

إعادة أو إعادة تأهیل أو تجدید عمراني،على أن �ّل شروع في انتقال الترم�م العقار�  69فتنص المادة 

                                                           

أطروحة ماجستیر ، "11/04النضام القانوني للترق�ة العقار�ة في الجزائر على ضوء أح�ام القانون رقم "ح�اة اودمحم ،  -  1

  13- 9. ، ص ص)�26/02/2015ل�ة الحقوق و العلوم الس�اس�ة، ، : جامعة ملود معمر�، تیز� وزو( في قانون العقود

، �حدد القواعد التي تنظم نشا� الترق�ة العقار�ة، المؤرخ 04- 11قانون رقم " شعبی�ة ،الدمقراط�ة الجزائر�ة ال مهور�ةجال -  2

، الصادرة بتار�خ أول ر��ع 4.عدد الرسم�ة ةجر�دال "،2011فبرایر سنة  17هـ المواف� لـ1432ر��ع األول عام  14في 

  5.، ص2011مارس سنة  6هـ المواف� لـ1432الثاني عام 

ة ال�حوث و الدراسات القانون�ة مجل" دور قواعد التهیئة و التعمیر في إنعاش الترق�ة العقار�ة،"�ر�م حرز هللا،  -  3

   465.، ص 12 .عدد،  مر�ز الجامعي تی�ازة, الس�اس�ةو 
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فإنه �عرض الفاعل لغرامة مال�ة من مائتي ألف دینار إلى ملیوني  6ه��لة أو تدع�م یخالف أح�ام المادة 

  .)1( دینار

  :المراس�م - ثان�ا

�حدد شرو� و��ف�ة تعیین األعوان المؤهلین لل�حث عن   06/55المرسوم التنفیذ� رقم    

    .مخالفات التشر�ع والتنظ�م في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها و�ذا إجراءات المراق�ة

 95/318منه أح�ام المرسوم التنفیذ�  20ألغى �مقتضى المادة و  06/55جاء المرسوم التنفیذ� 

 .قانون التهیئة والتعمیرلتقصي المخالفات المتعلقة � هلین�حدد شرو� تعیین األعوان المؤ  الذ�

�الح� أن هذا المرسوم قد عدل في قائمة األشخاص الذین �م�ن لهم االضطالع �مهام الض�ط�ة       

ومنحها للمهندسین في إطار قانون التهیئة والتعمیر، حیث نزع صفة الض�ط�ة عن المتصرفین اإلدار�ین 

ن الذین �مارسون عملهم �مصلحة التعمیر على مستو� البلد�ة شر� توفرهم ة واألعوانیفي هندسة المد

ما �النس�ة للمستخدمیین الذین �مارسون عملهم بإدارة أ ،)سنتین للمهندسیین المعمار�ین(على فترة خبرة 

�ة سنواة �النس 5و للمهندسین التطب�قیینسنواة  3سنتین للمهندسیین المعمار�ین، (وزارة الس�ن والعمران 

 .من نفس المرسوم 2وذالك حسب المادة )  للتقنیین السامیین

یجب على األعوان المؤهلین قانونا بز�ارة �ل البنا�ات في طور اإلنجاز والق�ام ��افة المعاینات         

ف�ح�  8فحسب المادة  ،ا لمعرفة مد� تطا�قها مع القانون و طلب الوثائ� التقن�ة الخاصة به ضرور�ةال

    .لألعوان المؤهلین الق�ام �مثل هذه الز�ارات في أ� وقت و �م�ن أن تكون معلنة أو مفاجئة

المحاضر التي تحرر �شأن مخالفة قواعد التهیئة والتعمیر في ثالث  06/55 رقم حصر مرسوم

  : أصناف فق�

محضر أشغال  ،لبناءغیر مطا�قة ألح�ام رخصة ا محضر أشغال ،محضر أشغال بدون رخصة

 )2(بدون رخصة هدم

 

  

                                                           

 "، �حدد القواعد التي تنظم نشا� الترق�ة العقار�ة،04- 11قانون رقم "شعبی�ة ، الدمقراط�ة الجزائر�ة ال مهور�ةجال -  1

، الصادرة بتار�خ أول 14 .عدد الرسم�ة ةجر�دال ،2011فبرایر سنة  17هـ المواف� لـ1432ر��ع األول عام  14المؤرخ في 

  .12،11 .، ص ص2011مارس سنة  6هـ المواف� لـ1432ر��ع الثاني عام 

  11-02-2011 والعرب الجزائر�ین لكل الجلفة ، منتد�اتالجزائر في الفوضو�  البناء -  2

507928.html-http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t  22/05/2018    14،13.صص.  
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سا و�رسله إلى رئ�س المجلس الشعبي �72عد العون المؤهل هذه المحاضر في أجل ال یتعد� 

ترسل نسخة من  ،خالفة و�ذا هو�ة المخالف وعنوانهالبلد� والوالي و�رفقه بتقر�ر یوضح طب�عة الم

 .)1(تطب�قها المحضر والتقر�ر إلى مدیر التعمیر والبناء للسهر على

المعدلتان   3و 2 المادة   �ال من حیث جاء في �09/343المرسوم  06/55 رقم ُعدل المرسوم

الذین �مارسون عملهم �مصالح  منه أن األعون �عینون على قائمة إسم�ة �قرار من الوالي، فالمستخدمین

األعوان الذین أما  ،الوال�ة التا�عة لوزارة الس�ن والعمران یتم إقتراحهم من طرف مدیر التعمیر والبناء للوال�ة

من بین ح من رئ�س مجلس الشعبي البلد�، و �مارسون عملهم �مصلحة التعمیر على مستو� البلد�ة بإقترا

  )2(.سنواة 3ما التقنیین السامین أب�قیین سنتین خبرة االعوان �شتر� على المهدسین التط

  ة العمران�ة والبیئةئم اإلدارة المر�ز�ة لوزارة التهیالمتضمن لتنظ�رقم  259-10المرسوم رقم 

أن مهام المدیر�ة الفرع�ة لتنم�ة المدینة تتمثل في اقتراح نصوص تشر�ع�ة  3تنص المادة 

عداد �ل إلاإلتصال مع اله�اكل المعن�ة � ؛اإلطار المع�شي للمواطنرام�ة لتحسین نوع�ة الوتنظ�م�ة 

الدراسات المرت�طة �المشار�ع الحضر�ة العصر�ة الكبر� والقضاء على الس�ن الهش أو غیر صحي 

والتح�م في مخططات النقل داخل المدینة وحولها والتقل�ص من الت�این بین األح�اء وترق�ة الترا�� 

هم في األعمال الرام�ة إلى ترق�ة اإلطار المبنى وتنم�ة المساحات الخضراء تسا �ما ،االجتماعي

 . )3(وفضاءات الراحة والترف�ه

 

  

                                                           

�حدد شرو� و��ف�ة تعیین األعوان المؤهلین  55-06المرسوم التنفیذ� رقم "شعبی�ة الدمقراط�ة الجزائر�ة ال مهور�ةجال -  1

ذ�  30المؤرخ في  "عاینتها و�ذا إجراءات المراق�ة،لل�حث عن مخالفات التشر�ع والتنظ�م في مجال التهیئة والتعمیر وم

هـ 1427محرم عام  6الصادرة بتار�خ  06 .عدد الرسم�ة ةجر�دال، 2006ینایر سنة  30المواف� لـ 1426الحجة عام 

  . 4.، ص2006فبرایر سنة  5المواف� لـ 

�حدد شرو� و��ف�ات تعیین األعوان المؤهلین  343- 09مرسوم تنفیذّ� رقم "شعبی�ة الدمقراط�ة الجزائر�ة ال مهور�ةجال -  2

�عدل المرسوم التنفیذ�  "التهیئة والتعمیر ومعاینتها و�ذا إجراءات المراق�ة، لل�حث عن مخالفات التشر�ع والتنظ�م في مجال

 1430ذ� القعدة عام  3، مؤّرخ في 2006ینایر سنة  30المواف�  1426ذ� الحجة عام  30المؤّرخ في  55- 06رقم 

هـ المواف� لـ 1430ذو القعدة عام  6الصادرة بتار�خ  61 .عدد الرسم�ة ةجر�دال  ,2009أكتو�ر سنة  22لمواف� ا

  .13،12 .، ص ص2009اكتو�ر سنة 25

، المتضمن لتنظ�م اإلدارة المر�ز�ة لوزارة 259-10المرسوم التنفیذ� رقم "،  الشعبی�ة الدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة -  3

، 2010أكتو�ر  28الصادر بتار�خ  64 .عدد. جر�دة الرسم�ةال، 2010أكتو�ر  21المؤرخ في  "،العمران�ة والبیئةالته�أة 

  . 6.ص
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 یتضمن ��ف�ة تحضیر عقود التعمیر وتسل�مها 19- 15المرسوم التنفیذ� رقم 

عدم إحترام قواعد التعمیر دفع �المشرع الى البناء بدون رخص و و  إن تفاقم ظاهرة الس�ن الهش

��ف�ة تحضیر عقود التعمیر وتسل�مها والذ� یلغي المرسوم التنفیذ� الذ� �حدد  15/19إصدار مرسوم 

19/176 .  

رخص وشهادات  لتم�ین االدارة  من  فرض  خاللحاول المشرع  تأطیر النشا� العمراني من 

قبل الشروع في عمل�ة البناء �رخصة البناء، رخصة التجزئة، شهادة   منها التي تكون و  �س� رقابتها

  . )1(عمل�ة البناء  �شهادة المطا�قة ورخص الهدم  �عد ن التي تكو  التقس�م وشهادة التعمیر ومنها أ�ضًا 

  :الرقا�ة القبل�ة لعمل�ة البناء

  :رخصة البناء

رخصة تمنح لصاحبها الح� في إقامة بناء هي أداة رقا�ة قبل�ة ووقائ�ة على عمل�ة البناء، فهي   

جدید �غض النضر عن الغرض المخصص له أو تعدیل بناء قائم للتحق� من مطا�قة البناء لقواعد 

  .)2(التعمیر

لشخص ل لطة المختصة قانونا تمنح �مقتضاهفرخصة البناء هي القرار اإلدار� الصادر من الس  

  .العمران الح� في البناء �معناه الواسع ط�قا لقانون 

  :رخصة التجزئة

هي تقس�م ملك�ة واحدة إلى عدة قطع من أجل البناء علیها فهي عمل�ة تهدف إلى تقس�م ملك�ة   

 .عقار�ة واحدة أو عدة ملك�ات مهما �ان موقعها إلى قطعتین أو عدة قطع

  :شهادة التقس�م

تقس�م الملك�ة العقار�ة المبن�ة تعتبر شهادة التقس�م أهم عقود التعمیر فهي تخول لصاحبها إم�ان�ة   

  )3(.إلى قسمین أو عدة أقسام

 

 

  

                                                           

 التعمیر عقود تحضیر لك�ف�ات المحدد 15/19 رقم  التنفیذ� المرسوم ظل في البناء رخصة أح�ام"عائشة طیب،  -  1

  206.، ص7عدد، والس�اس�ة القانون�ة والدراسات ال�حوث مجلة" وتسل�مها،

 مجلة" المحدد لك�ف�ة تحضیر لعقود التعمیرو تسل�مها، 19- 15قراءة في أح�ام المرسوم التنفیذ� "نجاة قاسي،  -  2

  .180 .ص 2017، 6 .، الجزائر، عدد القانون، المجتمع والسلطة

مجلة علوم و " التنفیذ، و التشر�ع الجزائر�ین في للبناء المنظمة القوانین تطبی� آل�ات و المخالف البناء"د�اش،  ر��عة-  3

 10.ص) 2016جوان  24( 43.عدد تكنلوج�ا،
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  :شهادة التعمیر

من هذا المرسوم شهادة التعمیر أنها وث�قة تسلم بناء على طلب من �ل شخص  2عرفت المادة   

  .)1(رتفاقات من جم�ع األش�ال التي تخضع لها القطعة األرض�ة المعن�ةإلحقوقه في البناء وا تمعني تعین

وعرفها ال�عض اآلخر على أنها أداة إعالم مس�قة للمتدخلین في التعمیر لب�ان حقوقهم في البناء،   

 .)2(وقد تم النص علیها تفاد�ا لرفض تسل�م الرخصة المتعلقة �البناء حین تقد�م الطلب

  :الرقا�ة ال�عد�ة لعمل�ة البناء

  :ستغاللإلشهادة قابل�ة ا 

هذا المرسوم على طالب رخصة التجزئة طلب رخصة قابل�ة من  23فرض المشرع في المادة   

االستغالل �عد االنتهاء من األشغال والتهیئة فتتمثل هذه الشهادة �مثا�ة رقا�ة �عد�ة تثبت مطا�قة هذه 

  .)3( األشغال للرخصة

  :شهادة المطا�قة

البناء والشخص هي شهادة إدار�ة التي تتوج بها العالقة بین الجهة اإلدار�ة المانحة لرخصة   

المستفید منها، تشهد فیها اإلدارة �موجب سلطة الرقا�ة ال�عد�ة وتأكد من خاللها مد� إحترام المرخص له 

  . )4(�البناء وٕالتزامه �المواصفات التي تضمنها قرار الترخ�ص �البناء

  :رخصة الهدم

صر مجال تطب�قها أما �النس�ة لرخصة الهدم فهي ال تسر� على �ل التراب الوطني وٕانما ینح  

على أعمال الهدم الكل�ة أو الجزئ�ة الواقعة في األقال�م أو األماكن المتواجدة في مناط� مصنفة نضرا 

لتمتعها �ق�مة طب�ع�ة تار�خ�ة أو ثقاف�ة، أو نضرا لموقعها الجغرافي و الجیولوجي وذلك ط�قا لألح�ام 

  .السار�ة علیها

افقات من األشخاص والمصالح العموم�ة أو اله�آت على الجهة المختصة جمع اآلراء والمو   

جلس مئ�س یوم حیث على ر  15المعن�ة �الهدم التي یجب استشارتها وأن ترد هذه االستشارة في أجل 

تحضیر وتسل�م رخصة الهدم في أجل شهر واحد من تار�خ إیداع الملف حیث ��ون هذا  لد�بعبي ش

                                                           

یتضمن ��ف�ة تحضیر عقود التعمیر  19- 15المرسوم التنفیذ� رقم " ،الشعبی�ة الدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة -  1

  .4.، ص2015فبرایر  22بتار�خ  07عدد  الرسم�ة الجر�دة، 2015ینایر  25مؤرخ في  "وتسل�مها،

جسور للنشر والتوز�ع، : الجزائر( صالح�ات رئ�س المجلس الشعبي البلد� في مجال العمرانع�سى مهزول،  -  2

  .85.ص) 2014

  .10.ص ، المرجع الساب�،وتسل�مه التعمیر عقود تحضیر لك�ف�ات المحدد 19- 15المرسوم التنفیذ� رقم   -  3

  .164، صالمرجع الساب�ع�سى مهزول،  -  4
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�م�ن الرفض عندما ��ون الهدم الوسیلة الوحیدة لوضع حد  الطلب محل الموافقة أو الرفض، غیر أنه ال

  .)1(النه�ار البنا�ة

فیوصي بهدم الجدران أو  ،النه�ارلة لیآلافتنص على أح�ام خاصة �البنا�ات  86أما المادة   

بترم�مها في إطار تدابیر األمن التي تقتضیها  یتم النه�ار أو عند إقتضاء األمرلة یلاآل الم�اني والبنا�ات

 . )2(الظروف

، تقل�ص االجال المتعلقة  بتسل�م عقود التعمیر، التعد�الت التي جاء بها هذا المرسوم فمن بین     

ر لدراسة ملفات التعمیر من اجل االسراع في عمل�ة تسل�م عقود التعمی"  الش�اك الوحید"إنشاء مصلحة 

رئ�س و  �ر الم�لف �العمران ولد� �ل واليهي ع�ارة عن لجان تنشأ لد� الوز و " أجهزة التنفیذ"و�ذا إضافة 

، تكلف هذه اللجان برقا�ة االشغال ط�قًا للرخص المسلمة ومتا�عة العرائض المقدمة مجلس شعبي بلد�

  .)3(لد� السلطات المختصة في مجال تسل�م عقود التعمیر

تمثلة في إحترام قانون المرسوم أن یوازن بین المصلحة العامة المحاول المشرع من خالل هذا 

بتشیید بنا�ات جدیدة وتعدیل  ،ة الخاصة المتمثلة في تلب�ة حاج�ات المواطنالمصلحو التعمیر التهیئة و 

   .)4(القد�مة، �ل هذا عن طر�� وضع مجموعة من االجراءات والشرو� لمنح الرخص والشهادات

    متصاص الس�ن الهشإاسة ألجهزة المتدخلة في س�ا: الفرع الثاني

لقد سخرت الجزائر لغرض مواجهة تنامي ظاهرة الس�ن الهش مجموعة من األجهزة واله�اكل   

تخولها لعب دور معتبر في الناتج النهائي أل�  ،وتنظ�م�ة ة المزودة بترسانة قانون�ة ردع�ةالمؤسسات�

 .إستراتیج�ة مت�عة، وهي التي سنأتي على ذ�رها وذلك حسب المهام المو�لة لكل واحدة منها

 

 

 

                                                           

  .183.، صالمرجع الساب�نجاة قاسي ،  -  1

  .22.ص المرجع الساب�،، 19-15المرسوم التنفیذ� رقم  -  2

  186.، ص المرجع الساب�، نجاة قاسي  - 3

  227.، ص المرجع الساب�عائشة طیب ،  - 4
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  الهیئات واألجهزة المتدخلة في امتصاص الس�ن الهش في الجزائر: 1ش�ل رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والعمران وزارة الس�ن 

األجهزة المتخذة للقرار المراق�ة 

  والمسیرة

  مدیر�ات  الس�ن

  المدیر�ة العامة للس�ن _ 

مدیر�ة الس�ن الر�في *

وامتصاص الس�ن الهش 

وٕاعادة تأهیل اإلطار 

  .المبنى

المدیر�ة الفرع�ة ل�طاق�ة  -

  الس�ن 

  

لها مصادر الدعم 

  والتمو�ل

  CNLالصندوق الوطني للس�ن -

  نب اإلنجازاج

الهیئات واألجهزة التنفیذ�ة إلمتصاص 

  الس�ن الهش على المستو� المحلي

  مؤسسات البناء  الترق�ة العقار�ة

دیوان الترق�ة والتسییر العقار� 

O.P.G.I  

ینفذون المشار�ع 

الس�ن�ة لمصالح 

مؤسسات الترق�ة 

  ن�ة للتعمیرالو� الو�الة  العقار�ة

  الو�الة الوطن�ة لتحسین الس�ن وتطوره

AADL  

  الجماعات المحل�ة

  الوالة  رؤساء المجلس البلد�

  األعوان المؤهلین �المعاینة

  .فرق المتا�عة والتحقی�-

  .شرطة العمران-

  .المفتش�ة الجهو�ة للعمران-

أعوان البلد�ة الم�لفون -

  .�التعمیر

  من إعداد ال�احثتین �االعتماد على موقع وزارة الس�ن والعمران والمدینة: المصدر
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  األجهزة والهیئات المر�ز�ة :أوال

  :وزارة الس�ن والعمران_ 1

تعد دائرة ح�وم�ة أو�لت لها مهام تأطیر قطاع الس�ن والعمران والتهیئة العمران�ة في أ�عادها الر�ف�ة 

فنً�ا وحتى تقنً�ا، إذ حافظت من خاللها الدولة على جزء من مهامها في والحضر�ة، سواء �ان األمر مالً�ا، 

  :مجال �س� نفوذها على التراب الوطني، ومن بین صالح�ات وزارة الس�ن والعمران نذ�ر

 تقوم برصد تطور الظاهرة وتغیراتها الزمان�ة والم�ان�ة �غرض تحسین والتقلیل من الس�نات الهشة. 

  المؤسسات�ة وتحدید مسؤول�ة األجهزة وصالح�اتها في هذا اإلطارإنشاء اله�اكل. 

 بإعداد وتنفیذ البرامج وٕاستراتیج�ات التدخل بجانبیها الوقائي والعالجي منفردة أو �الشراكة  العترافا

 .)1( )الخ...�وزارة الداخل�ة و وزارة البیئة، والتعل�م(مع قطاعات وزار�ة أخر� 

 جانب المراق�ة والتسییر - 2

 مدیر�ات الس�ن    ) أ

    المدیر�ة العامة للس�ن  –

  : هي مدیر�ة من المدیر�ات العامة لوزارة الس�ن والعمران وتتمثل مهامها ف�ما یلي

  الس�ما ف�ما یتعل� بتصور  ،للس�ن  عة تنفیذ الس�اسة الوطن�ةمتا�تكلف بإعداد تقیی�م تنفیذ و

 .مراق�ة الس�ن وٕانجاز و 

 متا�عة تنفیذها في إطار البرامج س�اسة الوطن�ة من خالل األهداف والنشاطات و التعر�ف �ال

 .السنو�ة والمتعددة السنوات

 االتصال مع القطاعات المعن�ة  تحدید حجم البرامج الس�ن�ة�. 

 تحدید وضمان تغط�ة احت�اجات التمو�ل مع القطاعات المعن�ة.  

  لوطنيسة الس�ن على المستو� اتنفیذ س�اإعداد مؤشرات تقی�م أثر. 

  السهر على تطبی� التنظ�م في مجال النوع�ة التقن�ة لبرامج الس�ن في الوس� الحضر� والوس�

 .الر�في

 إعداد واقتراح الس�اسات المتعلقة بتمو�ل الس�ن والترق�ة العقار�ة عموم�ة �انت أو خاصة. 

 بیت البرامج الس�ن�ةالمشار�ة واقتراح آل�ات الحصول على العقار الموجه لتث. 

 إعالن عن أف�ار س�اسة الحصول على ملك�ة الس�ن. 

                                                           

للبنك الدولي  RHPمعوقات المشار�ة الشعب�ة في برامج امتصاص الس�ن الهش دراسة متدان�ة لبرنامج "شوقي قاسمي،  -  1

  .218.ص المرجع الساب�" اإلنشاء والتعمیر �الجزائر
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  اقتراح أنظمة اإلعانات العموم�ة والتدابیر المتعلقة �الج�ا�ة على الس�ن والمساهمة في تنفیذ أح�ام

 .اإلعانة الخاصة للحصول على الملك�ة وتصور اآلل�ات المتعلقة بها

 عاییر البناء والسهر على تنفیذهالتقن�ة و�ذا مالسهر على وضع القواعد والمواصفات ا. 

 اقتراح النصوص التشر�ع�ة و التنظ�م�ة المتعلقة �امتصاص الس�ن الهش. 

 تصور وٕانشاء بنك للمعط�ات الخاصة ببرامج الس�ن والترق�ة العقار�ة. 

 مدیر�ات) 4(للس�ن بدورها أر�ع  وتضم المدیر�ة العامة

 مدیر�ة الس�ن العمومي اإلیجار�  .1

 مدیر�ة الس�ن الترقو�  .2

 مدیر�ة الس�ن الر�في وامتصاص الس�ن الهش وٕاعادة تأهیل اإلطار المبني .3

 مدیر�ة التسییر العقار�  .4

  :  دیر�ات الم�لفة �الس�ن الهش هناكمن المو 

  مدیر�ة الس�ن الر�في و امتصاص الس�ن الهش وٕاعادة تأهیل اإلطار المبني *

المدیر�ة العامة للس�ن التي تنتمي لإلدارة المر�ز�ة، �م�ن أن تعرض هي ع�ارة عن مدیر�ة متفرعة من 

إسهاماتها في مجال م�افحة الس�ن الهش في المناط� الر�ف�ة وذلك من خالل المساهمة في إعداد الس�اسة 

ي الوطن�ة في مجال التنم�ة الر�ف�ة، �ما تقوم بتحدید التصورات و��ف�ات المعالجة والتدخل على المناط� الت

توجد فیها س�نات هشة، تتا�ع وتراقب نشاطات توز�ع برامج الس�نات الر�ف�ة تلك الموجهة المتصاص الس�ن 

الهش مع الهیئات غیر الممر�زة للوزارة والهیئات الموضوعة تحت الوصا�ة، تتا�ع وتراقب برامج الس�نات 

إنجازها وتطو�رها، و�ذا مد� انسجامها  الر�ف�ة و�ذا عمل�ات إعادة تأهیل الس�ن الهش واإلطار المبني وتقی�م

مع برامج التهیئة الم�ادرة �اإلجراءات الموجهة لتحسین شرو� تمو�ل برامج الس�نات الر�ف�ة وٕاعادة تأهیل 

�ما تقوم هذه المدیر�ة بإعداد الحصیلة المتعلقة ببرامج الس�نات الر�ف�ة والبرامج  ،الس�ن الهش واإلطار المبني

   )1( تضم هذه المدیر�ة مدیر�تین فرعیتین هما و الس�ن الهشالموجهة المتصاص 

  

  :المدیر�ة الفرع�ة للس�ن الر�في

ذا هي موجهة لتنفیذ برامج الس�نات الر�ف�ة المبرمجة �االتفاق مع المصالح غیر الممر�زة للوزارة و�  

الس�نات الر�ف�ة والعمل على ، �ما تقوم �متا�عة حالة التقدم المالي لبرامج الهیئات الموضوعة تحت الوصا�ة

تطهیرها والم�ادرة بدراسات الض�� واخت�ار النموذج في مجال الس�ن الر�في فهي تقوم ��ل ما له عالقة 

  .�الس�نات الموجودة في الر�ف

                                                           

  )12/04/2018( المعاینة،تار�خ  www.mhuv.gov.dz  ،موقع وزارة الس�ن والعمران والمدینة - 1 
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  :المدیر�ة الفرع�ة إلمتصاص الس�ن الهش وٕاعادة تأهیل اإلطار المبنى

 ،المساعدة الموجهة إلمتصاص الس�ن الهش والبناء القد�م فهي تقوم بتنفیذ ومتا�عة حالة تقدم برامج     

وتعمل على إقتراح وتنفیذ النصوص التشر�ع�ة والتنظ�م�ة للتأطیر التقني للبرامج الموجهة لمعالجة الس�نات 

للسماح بتعر�ف وتحدید التكالیف الضرور�ة لتمو�ل البرامج الموجهة  الهشة والبناء القد�م، تحضیر عناصر

  .الس�ن الهش والبناء القد�مالمتصاص 

تقترح �ل  و تقوم بتحدید األدوات واآلل�ات التي تسمح بتقی�م البرامج التي تتكفل بهذه الس�نات     

الّدراسات والخبرات المتعلقة بتكالیف إنجاز الس�نات الر�ف�ة المجمعة و�ذا التدخالت على النسیج الهش أو 

و�ذا لتشر�عي والتنظ�مي لض�� تقن�ات بناء الس�ن الهش والقد�م المبني، الم�ادرة �النصوص ذات الطا�ع ا

  .)1(متا�عة تطبی� التشر�ع

   المدر�ة الفرع�ة ل�طاق�ة الس�ن) ب

   :ال�طاق�ة الوطن�ة للس�ن *       

تعتبر ف�رة إنجاز ال�طاق�ة الوطن�ة للس�ن أداة من اجل المراق�ة الصارمة التي تكون في ید الوزارة إذ 

إلیها في �ل مرة فیتم اإلفراج فیها عن قائمة س�ن�ة تا�عة للحظیرة الوطن�ة �ما أن إعطاء الص�غة القانون�ة تعود 

الذ� �حدد قواعد منح الس�ن العمومي  08/142من المرسوم التنفیذ�  59لل�طاق�ة �عد صدور المادة 

فحسب  ،حق�ة االستفادةللبت في أاالیجار� و التي تنص على إلزام�ة مرور القوائم الس�ن�ة على ال�طاق�ة 

مرار �طاق�ة محینة عن �ل بلد�ة لمجموع تمن نفس المرسوم یجب على �ل دائرة ان تمسك �اسو  61المادة 

طل�ات الس�ن التي تستوفي شرو� االستفادة من الس�ن العمومي االیجار� لضمان متا�عة جیدة في منح 

  . الس�نات

، یتم إیداع ملفات طل�ات الس�ن على "لجنة الدائرة" ما �سمىف بها على مستو� �ل وال�ة تستكل     

مستو� هذه االخیرة لدراستها ، و�عدها تسلم قوائم الطل�ات لفرق التحقی� التي تقوم بدراسة القوائم بدورها للفصل 

وسلم في صحة الطل�ات، وفي االخیر یتم ارجاعها الى لجنة الدائرة لكي تمر لمرحلة التنق��  ط�قا للمعاییر 

التنق�� و المالحضات المسجلة في الوث�قة الوطن�ة للتحقی� االفراز القوائم النهائ�ة حسب االولو�ات، لیتم 

  .  )2(ارسالها إلى الوالي الذ� یرسل هذه القوائم الى المجالس البلد�ة و�رسلها أ�ضا إلى الوزارة

                                                           

یتضمن تنظ�م اإلدارة المر�ز�ة في وزارة الس�ن  151- 13مرسوم تنفیذ� رقم "جمهور�ة الجزائر�ة الدمقراط�ة الشعب�ة، ال -  1

   .11،12 .، ص ص22 .عدد جر�دة الرسم�ةال ،2013أبر�ل  15هـ المواف� لـ1434جماد� الثان�ة عام  4مؤرخ في  "،والعمران

مؤرخ  "،�حدد قواعد منح الس�ن العمومي االیجار�   08/142المرسوم التنفیذ� "جمهور�ة الجزائر�ة الدمقراط�ة الشعب�ة، ال  -  2 

   23. ، ص24 .عدد جر�دة الرسم�ةال، 2008ما�  11، المواف� لـ  1429جماد� االول  5
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فتدرج   مدیر�ات الس�ن عبر التراب الوطنيفعن طر�قها �عالج التقنیون �ل القوائم الس�ن�ة التي ترسلها 

ل الس�ن من االستفادة مرة لمنع المستفیدین من دعم الدولة في مجا هذه القوائم في ال�طاق�ة الوطن�ة نهائ�اً 

  .ك العطاء الفرصة لمستفیدین آخر�نلأخر� ذ

  :مصادر الدعم والتمو�ل  - 3

  ) CNL(الصندوق الوطني للس�ن  *

 145- 91 �مقتضى المرسوم التنفیذ� رقم ةطا�ع صناعي وتجار� أنشأهي مؤسسة عموم�ة ذات 

یتضمن القانون  1994المتضمن  111- 94ذ� �موجب المرسوم التنفی المعدل  1991ما�  12المؤرخ في 

یتمتع الصندوق �شخص�ة معنو�ة   ،1994ما�  18المؤرخ في  األساسي الخاص �الصندوق الوطني للس�ن

تسییر المساهمات والمساعدات التي  وٕاستقالل مالي �مارس الوصا�ة عل�ه الوز�ر الم�لف �المال�ة، �سهر على 

والقضاء على الس�ن غیر الالئ�، وٕاعادة اله��لة العمران�ة  تقدمها الدولة لصالح الس�ن خاصة في مجال الكراء

�ما �سهر على ص�انة وترق�ة الس�ن ذو الطب�عة االجتماع�ة و ترق�ة �ل أش�ال   وٕاعادة تأهیل اإلطار المبني

  .)1(عبر موارد المیزان�ة   تمو�ل الس�ن خاصة الس�ن اإلجتماعي عن طر�� ال�حث عن تمو�ل

لقد فرضت الظروف المال�ة التي تع�شها الجزائر على الح�ومة استحداث مصادر تمو�ل للصندوق 

الوطني للس�ن وتوس�ع مجاالت تدخله في خطوة لضمان د�مومته و التخفیف من العبئ الواقع على الخز�نة 

ندوق من بین العموم�ة التى �انت الى وقت ساب� تش�ل الممول الوحید لهذا الصندوق، ف�عتبر هذا الص

الهیئات المال�ة التي أسستها الدولة  من أجل تقد�م  دعم المالي  للعائالت ذات الدخل المتوس� والضعیف 

  .هشالى القضاء على الس�ن غیر الالقتناء مس�ن وذالك بدوره یؤد� 

  : نجاز اإل  جانب – 4

أما ف�ما یتعل� بجانب االنجاز فتتدخل في ذلك الترق�ة العقار�ة العموم�ة  المتمثلة في دواو�ن الترق�ة و 

 التسییر العقار� وهناك أ�ضا مؤسسات البناء الذین ینفذون المشار�ع الس�ن�ة لصالح مؤسسات الترق�ة العقار�ة 

  .والو�االت

 :)OPGI(دیوان الترق�ة والتسیر العقار�   ) أ

تها مع الغیر تعد تاجرة في عالق ،سة عموم�ة تتمتع �الشخص�ة العموم�ة واالستقالل�ة المال�ةهي مؤس

مستو� التراب الوطني تقوم على ترق�ة بإم�انها ممارسة نشاطاتها على  تخضع لقواعد القانون التجار� ،و 

وتكلف فضال على ذلك  ،حرماناالخدمة العموم�ة في میدان الس�ن الس�ما �النس�ة للفئات االجتماع�ة األكثر 

  : على سبیل الت�ع�ة �ما یلي 

                                                           

یتضمن القانون األساسي الخاص �الصندوق  111- 94المرسوم التنفیذ� رقم "جمهور�ة الجزائر�ة الدمقراط�ة الشعب�ة، ال -  1

 جر�دةال، 1991ما�  12المؤرخ  91/145المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذ�  1994ما�  18المؤرخ في  "،الوطني للس�ن

  . 879.، ص 25.عدد الرسم�ة
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   .الترق�ة العقار�ة_ 

   .اإلنا�ة عن أ� متعامل في اإلشراف على المشار�ع_ 

  .تأد�ة الخدمات قصد ضمان ترم�م األمالك العقار�ة وٕاعادة االعت�ار إلیها و ص�انتها_ 

  .)1(إذ تقوم ��ل عمل یدخل في إطار التسییر العقار� 

  

 :)AADL(الو�الة الوطن�ة لتحسین الس�ن و تطو�ره   )ب

هي مؤسسة ذات طا�ع صناعي وتجار� تحت وصا�ة وزارة الس�ن والعمران، تقوم بخدمة المرف� 

�تمثل هدف الو�الة على مجموع التراب الوطني ف�ما و  العمومي وتتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي

  :یلي

ة العقار� وتطو�ره �ما تعمل على القضاء على الس�ن غیر الصحي وتحدیث األنسجة القد�مترو�ج السوق  - 

  .مل أ�ضا على إنشاء المدن الجدیدة، وتعوٕاصالحها وتغیر البن�ة الحضر�ة

فضال على ذلك  ،تعمل على إعداد أسالیب بناء مستحدثة من خالل برامج عملها وتعم�مها قصد تطو�رها_ 

برامج تقوم الو�الة �األعمال التي أو�لتها لها الوزارة مثل الملف المتعل� �مشروع المدینة الجدیدة، وتنفیذ 

  .) 2(نجاز برامج س�ن تندرج في ص�غة الس�ن المدعم و ص�غة الب�ع �االیجار إ متصاص الس�ن الهش و إل

  :الو�الة الوطن�ة للتعمیر) ت

على أنها  المتضمن إنشاء الو�الة الوطن�ة للتعمیر 344- 09األولى من المرسوم رفت في المادة عُ   

مؤسسة عموم�ة ذات طا�ع صناعي وتجار� تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي وتدعى في صلب 

  ".الو�الة"النص 

للدولة في وهي أداة أساس�ة  2ُوضعت تحت وصا�ة وز�ر الس�ن والعمران حسب ما نصت عل�ه المادة   

من نفس القانون  5مجال إعداد ومتا�عة مخططات الته�أة والتعمیر وفقا للتشر�ع المعمول �ه حسب المادة 

  :مهام هذه الو�الة في  حیث تتمثل 

و�ذا متا�عة المشار�ع  ،مساعدة الدولة والجماعات المحل�ة واله�آت المعن�ة والمهتمة في الم�ادرة والتنفیذ - 

 .ذات ال�عد الوطني أو الجهو� أو المحلي في میدان التعمیر

 .تقد�م المساعدات التقن�ة للجماعات في میدان امتصاص الس�ن الهش - 

                                                           

الطب�عة القانون�ة للقونین االساس�ة یتضمن تغیر  147_91المرسوم التنفیذ� رقم " ،جمهور�ة الجزائر�ة الدمقراط�ة الشعب�ةال_  1

جر�دة ال، الصادر في  1411شوال عام  27مؤرخ في " ،لدواو�ن الترق�ة و التسیر العقار� و تحدید ��ف�ات تنض�مها و عملها

   883. ، ص1991ما�  12المواف�   25. عدد رسم�ةال

  . الموقع الساب�وزارة الس�ن والعمران والمدینة ،  -  2
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ت والمناط� ئاإنجاز دراسات المقار�ة وٕاعداد ومتا�عة المخططات المتعلقة �المناط� الس�ن�ة والتجز  - 

 .ا أو تجدیدها ودراسة المخططات العمران�ةالحضر�ة الواجب إعادة ه��لته

  .)1(الق�ام ��ل دراسة ذات صلة بتأطیر المجمعات والمناط� الر�ف�ة_     

 

  :الهیئات واألجهزة التنفیذ�ة إلمتصاص الس�ن الهش على المستو� المحلي: ثان�ا 

�اإلضافة إلى   )الوال�ة،البلد�ة(لدولة بإشراك الجماعات المحل�ة تقوم ا ،حرصا على ضمان شفاف�ة العمل�ة    

ظروف اإلس�ان لتجنب نشوء مثل هذه الس�نات   وتحسین القضاء على الس�ن  الهش المواطنین في عمل�ة

فهي ع�ارة عن أجهزة الض�� اإلدار� الم�لفة �الحفا� على النظام العام العمراني  ،ومحو التهم�ش الحضر� 

  .ین والتنظ�مات المعمول بها في مجال العمران��ل جوان�ه والتأكد من مد� احترام القوان

  :الوال�ة- 1

-12المال�ة حسب قانون الوال�ة هي الجماعة اإلقل�م�ة للدولة، تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل�ة   

، حیث ��ون تدخل الوال�ة في س�اسة م�افحة الس�ن الهش من خالل االختصاصات الممنوحة للمجلس 07

مجال الس�ن، إذ �ساهم المجلس الشعبي الوالئي و�شرع بإنشاء مؤسسات البناء والتعاون�ات  الشعبي الوالئي في

العقار�ة، و�ساهم �التنسی� مع البلد�ات والمصالح التقن�ة في وضع برنامج للقضاء على الس�ن الهش والغیر 

لوال�ة وذلك لتلب�ة ، فمن مصلحة المجلس المساهمة في وضع برامج الس�ن على مستو� ا)2(الصحي ومحار�ته

  .متطل�ات واهتمامات المواطنین ومحاولة اإلستجا�ة لهم

ل س�اسي من ثق �ه �ما تظهر أ�ضا من خالل الوالي الذ� �عتبر قمة هرم السلطة المحل�ة مما یتمتع  

 04/05من قانون  12للح�ومة على مستو� الوال�ة، حیث استنادا ألح�ام المادة  مثلوٕادار� التي جعلت منه م

حاف� الوالي على م�انته السا�قة خلف رئ�س المجلس الشعبي البلد� مع ز�ادة في الوضوح وض�� أجال 

�صدر الوالي "من القانون الساب� والتي ألزمت أن  12فوفقا لما نصت عل�ه المادة   التدخل ف�ما یخص الهدم،

وفي حال عدم وجودها تنفذ  ،لبلد�ةیوم وتنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح ا 30قرار الهدم في أجل ال یتعد� 

  ." لي و�تحمل المخالف تكالیف الهدم�الوسائل المسخرة من قبل الوا

اتمام لمتعل� بتحقی� مطا�قة البنا�ات و قانون االهذا استمر إلى غا�ة صدور اإلصالحات التي حملها 

إذ �قوم  ،حیث أص�ح الوالي صاحب القرار الس�اد� األول في مجال التصد� لهذه الظاهرة  08/15انجازها 

فوق األمالك الوطن�ة العموم�ة أو  س�ن�ة دون رخصة عاتمجمو تإنشاء  الى بوقف أشغال البناء التي تهدف

                                                           

، المتضمن إنشاء الو�الة الوطن�ة للتعمیر، المؤرخ 344-09المرسوم التنفیذ� رقم " ،ة الجزائر�ة الدمقراط�ة الشعب�ةجمهور�ال -  1

  .13.، ص2009أكتو�ر  25الصادرة بتار�خ  61. عدد جر�دة الرسم�ةال  "،2009أكتو�ر  22في 

جامعة ( ماستر تسییر و إدارة الجماعات المحل�ةمذ�رة " التنظ�م اإلدار� الجزائر�،"هجیرة بلحاج ،  خدیجة حمد�،  -  2

  .126.، ص)2017-�2016ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة ، قسم علوم س�اسة،  : مصطفى أسطمبولي، معس�ر
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تمثل المخالف فوق ملك�ة خاصة لم تخصص للبناء، �ما �أمر المخالف بإعادة األماكن إلى حالتها وٕان لم ی

  .)1(لذلك �أمر �عد انتهاء األجل المحدد �الق�ام �أشغال الهدم

  :البلد�ة- 2

�ع في الجزائر منذ إسترجاع الس�ادة الوطن�ة والقاضي بتقس�م لقد شهد نظام اإلدارة المحل�ة الذ� إتُ   

 ،إلى مجموعة من الوال�ات والدوائر المنصو�ة تحت رایتها مجالس شعب�ة بلد�ة ،التراب الوطني وه��لته إقل�م�ا

، حیث تتولى البلد�ة �فعل التعد�الت التي تعاقبت عل�هفي الش�ل العام وتغیر في نم� التسییر المعتمد  اً ستقرار إ

على المراق�ة  دور الرقا�ة من خالل التأكد من إحترام تخص�صات األراضي وقواعد استعمالها، �ما تسهر

الدائمة لمطا�قة عمل�ات البناء ذات العالقة ببرامج التجهیز والس�ن و�ذا السهر على احترام األح�ام في مجال 

  ).2(م�افحة الس�نات الهشة غیر القانون�ة في حدود القوانین والتنظ�مات المعمول بها

، �ما ص�انة وترم�م الم�اني أو األح�اءتهدف إلى حما�ة و  ذ تشجع وتنظم �صفة خاصة �ل جمع�ة س�انإ    

�أمر رئ�س المجلس الشعبي البلد� بهدم الجدران والعمارات والبنا�ات اآلل�ة للسقو� مع إحترام التشر�ع والتنظ�م 

المعمول بهما، الس�ما المتعلقة �احترام التراث الثقافي، تقوم �السهر على احترام المقای�س والتعل�مات في مجال 

من  القانون المتعل� �البلد�ة  94لس�ن والتعمیر وحما�ة التراث الثقافي المعمار� حسب المادة العقار وا

11/10)3(.  

  :مستو� المحلي العوان الم�لفون �المراق�ة على األ  ) أ

التي وقد تم وضع من طرف الدولة و المشرع الجزائر�  على المستو� المحلي مجموعة من االل�ات 

  :و الحد من بروز س�نات هشة و�م�ن إیجازها ف�ما یليتقوم �المراق�ة والمعاینة في مجال العمران 

  :األعوان المؤهلین قانونا �المعاینة_  

نّصت على أن األعوان المؤهلین قانونا لل�حث ومعاینة  05-04م�رر القانون   �12موجب المادة   

مفتشي التعمیر، أعوان البلد�ة الم�لفون �التعمیر، موضفي إدارة : مخالفات أح�ام قانون التهیئة والتعمیر هم

تحضیر محاضر التعمیر والهندسة المعمار�ة، و�ؤد� هؤالء ال�مین أمام رئ�س المح�مة المختصة، إذ �قومون ب

                                                           

للبنك الدولي  RHPشوقي قاسمي، معوقات المشار�ة الشعب�ة في برامج امتصاص الس�ن الهش دراسة متدان�ة لبرنامج  -  1

   .221.ص ،المرجع  �الجزائر اإلنشاء والتعمیر

مذ�رة ماستر في  قانون الجماعات " البناء غیر المطاب� لمواصفات رخصة البناء،"ح�اة عمروش، رز�قة عماروش،  -  2

  .64.، ص)2013- �2012ل�ة الحقوق و العلوم الس�اس�ة قسم القانون العام،  :  -بجا�ة–جامعة عبد الرحمان میرة (االقلىم�ة 

یولیو   3المواف�  1432رجب عام  20مؤرخ  "،یتعل� �البلد�ة 11/10قانون رقم "جمهور�ة الجزائر�ة الدمقراط�ة الشعب�ة ال -  3

 .  15.، ص37. عدد جر�دة الرسم�ةال ،" 2011
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 - أمر بتوقیف األشغال - أمر بتطبی� المطا�قة–مختلفة منها محضر معاینة األح�ام التشر�ع�ة والتنظ�م�ة 

  .)1(شهادة التشیید وتحقی� المطا�قة

  :فرق المتا�عة والتحقی�_  

ا�عة فرق من األعوان الم�لفین �المت  15- 08لقد أضاف قانون تحقی� مطا�قة البنا�ات وٕاتمام انجازها   

 68والتحقی� حول إنشاء تجزئات أو المجموعات الس�ن�ة أو ورشات إنجاز البنا�ات التي نصت علیها المادة 

، حیث تتش�ل هذه الفرق من ثالث إلى أر�عة أعوان حسب ش�ل إقل�م �ل بلد�ة، ولكل 08/15من قانون رقم 

م ال�حث عن مخالفات القانون الواردة فرقة مسؤول م�لف ببرمجة الخرجات المیدان�ة، وتكلف هذه الفرق �مها

  .)2(ومعاینتها ومعاینة حالة عدم مطا�قة البنا�ات 08/15في قانون 

  :المفتش�ات الجهو�ة للعمران و البناء  _ 

 ،المتضمن إنشاء المفتش�ة الجهو�ة للعمران والبناء �08/389موجب المرسوم التنفیذ� رقم  تأنشأ

تتولى السهر �هذه الصفة و ، والرقا�ة في مجال العمران ��ل أعمال التفت�ش ال�ات �الق�امحیث تكلف في �ل الو 

حما�ة و البناء في مجال العمران �ما تضمن تنسی� أنشطة مدیر�ات العمران و  التنظ�معلى تطبی� التشر�ع و 

 لى تحسین الجهاز التشر�عيإرمي تقوم بإقتراح التدابیر التي ت  ،االطار المبني على مستو� �ل إقل�م

التنظ�مي ذ� الصلة �العمران تعمل �االتصال مع أجهزة الدولة والجماعات المحل�ة التخاذ التدابیر التي تهدف و 

  .) 3(الم�تمل  رأو غی م�افحة البناء الهش

  :شرطة العمران_ 

نظرا لخصوص�ة مجال التعمیر والتهیئة العمران�ة �ان من الضرور� إنشاء جهاز ضمن مصالح   

القضائ�ة، �صفة عامة ��ون أكثر تأه�ال لل�حث والتحقی� في المخالفات في هذا المجال وهو ما �سمى الشرطة 

ه تم استحداث ي،حیث أنشأته السلطة العموم�ة وهو جهاز ینتمي الى سلك االمن الوطن ،�شرطة العمران

تد الحقا الى �اقي على مستو� العاصمة �مرحلة اولى ل�م 08/05/1983 المؤرخ �5078مقتضى المقرر رقم 

ان توسع الس�ن غیر االئ� أد�  �سبب ظهور آفة االرهاب، غیر 1991في الكن تم تجمید نشاطاته  ،الوال�ات

  .)4(على مستو� �ل الوال�ات  �2000السلطات العادة �عثها من جدید وتم تعم�م هذا الجهاز في شهر اوت 

والتنظ�مات في مجال العمران، ومحار�ة �ّل أش�ال إذ تتمثل مهمتها في السهر على تطبی� القوانین     

الفوضو�ة واالحتالل الالشرعي لألراضي وذلك بتبل�غ السلطات المختصة عن �ّل أش�ال البنا�ات  اتالبنا�

                                                           

  .6 .صالمرجع الساب� ، 05- 04قانون  -  1

  .68.، صمرجع ساب�ح�اة عمروش ، رز�قة عماروش ،  -  2

 27، المواف�  1429ذ� القعدة  29مؤرخ  08/389المرسوم التنفیذ� رقم "جمهور�ة الجزائر�ة الدمقراط�ة الشعب�ة، ال -  3

  .13.، ص 2008، د�سمبر  69عدد . رسم�ةالجر�دة ال "، المتضمن إنشاء المفتش�ة الجهو�ة للتعمیر، 2008نوفمبر 

  . 223. ، ص المرجع الساب�تصاص الس�ن الهش، شوقي قاسمي، معوقات المشار�ة الشعب�ة في برامج ام -  4



 الس�ن الهش في الجزائر وآل�ات محار�ته:                         الفصل الثاني

 
 

64 
 

، إذ تمارس شرطة العمران نشاطها في حالة تسجیل مخالفة في مجال العمران و�تعین على العون )1(الفوضو�ة

ث�ات المخالفة وٕارساله إلى رئ�س المجلس الشعبي البلد� والوالي المختصین، وفي المؤهل تحضیر محضر إ

حالة المخالفات التي تقتضي معارف تقن�ة خاصة یجب على عناصر الشرطة اإلستعانة �موضفین من ذو� 

  .)2(االختصاص

هذا الجهاز الذ� الواقع الذ� تع�شه البیئة العمران�ة في الجزائر یدل على أن  هو انما �م�ن مالحظته   

و منه، فغال�ا ما ��ون وال �قوم �الدور الرقابي الفعلي المرج ،تم تنصی�ه ال �مارس مهامه وفقا لما حددت له

  . في متا�عة األشغال المتعلقة �البناء محسو��ةهناك 

  .ستراتیج�ات الح�وم�ة لم�افحة الس�ن الهشإلا: المطلب الثاني

ستراتیج�ات المنتهجة من قبل السلطات العموم�ة إلتفصیلي للبرامج واستعراض إ�ستهدف هذا المطلب   

حیث سعت الدولة  ،في مجال محار�ة الس�ن الهش، وذلك �م�وناتها البرامج�ة التي أشرفت على إبرامها

  .لتحسین الحالة المع�ش�ة وتحسین وضع�ة مواطنیها من خالل البرامج القطاع�ة الضخمة المقررة

  قتصاد� إلطار برنامج دعم النمو اإجتماعي في إلس�ن اال: ول الفرع األ 

عاد خ�ار اإلس�ان الح�ومي ل�طرح نفسه مجّددا على ساحة الحلول والنهج المعمول بها في مجال   

التصد� لظاهرة الس�ن الهش وذلك �عد فترة من االختفاء والتراجع عنه، وقد جعل تفعیل الجزائر لخطورته 

تجمعاته المنتشرة في الحواضر الجزائر�ة وهو ما تجلت معالمه ضمن تفاصیل  واستعجالها في القضاء على

 �عد نقاش محتدم في أروقة مجلس الوزراء، وهو ما 23/07/2003البرنامج الح�ومي الذ� تم إطالقه في 

عتمدة �رس اإللتزام الرسمي �محار�ة الس�ن الهش من خالل البرامج القطاع�ة الضخمة لقطاع الس�ن والم

  .2009- 2005لدعم النمو االقتصاد�  التي ینص علیها البرنامج التكمیلي عها ضمن المحاور الكبر� جم�

حیث شهد هذا القطاع ارتفاع محسوس في الحجم اإلجمالي لبرنامج المسجل حیث قفز من 

 وحدة س�ن�ة جدیدة أ� بز�ادة 1.450.000وحدة س�ن�ة في بدا�ة الفترة الخماس�ة إلى حوالي  1.034.000

لتدع�م الذ� خص �ه عن طر�� البرامج اإلضاف�ة التي أقرتها لألف وحدة والتي عدت نتاج  416درها ق

حیث خصصت الدولة في هذا البرنامج  ،)3(ألف س�ن 200السلطات العموم�ة والذ� استفاد منها لوحدة �قرا�ة 

مل�ار دینار، و�ذلك �عتبر أضخم غالف مالي �ستفید منه قطاع الس�ن  1550غالف مالي ضخم �فوق 

                                                           

  .69.، صمرجع ساب�ح�اة عمروش، رز�قة عماروش،  -  1

�ل�ة الحقوق : دةیجامعة سعد دحلب، البل(  مذ�رة ماجستیر " النظام القانوني لشرطة العمران في الجزائر،"دمحم بهمي،   -  2

  .109،110 .، ص ص)2011والعلوم الس�اس�ة، 

  .215.، صمرجع الساب�شوقي قاسمي، معوقات المشار�ة الشعب�ة في برامج امتصاص الس�ن الهش  -  3
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بـحوالي " مشروع الملیون س�ن"والعمران منذ االستقالل هذا الغالف المالي موزع لتمو�ل برامج انجاز الس�نات 

 .)1(ر للتهیئة وتحسین المح�� العمرانيمل�ار دینا 700مل�ار دینار، ونحو   850

 غالف مالي �بیر لقطاع الس�ن وذالك راجعهو ان الدولة خصصت  ما �م�ن قوله في هذه المرحلة

هشة التي ذ خططت لمشروع ملیون س�ن �ما فیها القضاء على الس�نات الإلى التطورات في أسعار البترول إ

من األسر القاطنة في  العدید لم ��تمل في هذه الفترة و�قیت، الكن هذا المشروع خلفتها العشر�ة السوداء

 .ح�اء القصدیر�ة لم تستفد من هذا المشروع اال

 برنامج التحسین الحضر�  :أوالً 

االرتقاء �الح�اة االجتماع�ة لس�انها، أعد لمدینة وتحسین مظهرها العمراني و بهدف إعطاء الوجه الالئ� ل    

البناء، �شمل هامة تحت إشراف مدیر�ة التعمیر و برنامج التحسین الحضر� الذ� خصصت له أغلفة مال�ة 

إعادة ه��لة األنسجة الحضر�ة الفوضو�ة من خالل تجهیزها وانجاز الش��ات األساس�ة بهدف تحسین الجانب 

  .جات س�انهالوظ�في لها واالستجا�ة الحت�ا

�م�ن القول أن التحسین الحضر� هو التغییر نحو األحسن واألفضل وٕاضفاء ص�غة حسنة على     

  .الشيء وهو مجموعة األعمال التي تمس جوانب إطار الح�اة والرام�ة إلى رفع مستو� ح�اة الس�ان

مل�ار  396مبلغ  له ، الذ� خصص2009-2005حیث یندرج هذا البرنامج ضمن برنامج دعم النمو      

دینار للتدخل في أكبر عدد مم�ن من األح�اء �أسلوب إعادة النظر عن طر�� تحسین وضعیتها بتجهیزها 

ومدها �مختلف الش��ات والمراف� الناقصة، وقد تراف� هذا البرنامج مع المراجعة الكبیرة لألدوات التعمیر عبر 

في تحسین اإلطار المع�شي  06/06التوجیهي للمدینة قانون الالوطن، فتتمثل أهداف التحسین الحضر� حسب 

للمواطن وتقل�ص الفوارق بین األح�اء والقضاء على الس�نات الهشة غیر الصالحة وأ�ضا القضاء على �ل 

العیوب الموجودة في المناط� العمران�ة التي تؤثر سل�ا على ح�اة الس�ان، �ما أنه تراف� مع صدور القانون 

واعد مطا�قة البنا�ات وٕاتمام إنجازها الذ� یر�� عمل�ة تسو�ة البناء �موقع تواجده، فقد بلغ التي �حدد ق 15- 08

موقع اكتملت بها األشغال إلى  11776ألف موقع منها  12عدد المواقع المستفیدة من هذا المشروع حوالي 

  . )2(2013غا�ة 

                                                           

 جستیرمذ�رة م" مس�ن، 1020النمو الحضر� ومش�لة الس�ن واإلس�ان، دراسة میدان�ة �مدینة �اتنة، حي "سهام وناسي،  -  1

�ل�ة العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة، قسم علوم االجتماع الد�موغراف�ا، : جامعة الحاج لخضر �اتنة( ر� حضعلم االجتماع ال

  . 115.، ص)2009، 2008

مذ�رة  ماستر في " آل�ات و��ع ال�عد البیئي في التحسین الحضر� لألح�اء الس�ن�ة، دراسة حالة ت�سة،"جموعي، رزقي  -  2

، )2016- �2015ل�ة العلوم والتكنولوج�ة، قسم الهندسة المعمار�ة،  : العر�ي ت�سي  جامعة( الهندسة المعمار�ة والمح��

  .24.ص
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العموم�ة وتحسین الر�� بین  �ما �سعى هذا المشروع إلى ه��لة النسیج الحضر� وتهیئة الفضاءات - 

  .الفضاءات المر�ز�ة في المدینة و�ین األح�اء

تعیین العمارات المهملة بهدف إعادة إدماجها في وظ�فتها الحضر�ة وٕاعادة االعت�ار للتجمعات الكبر�  - 

 .و إزالة الس�ن العشوائي

إذ تخضع المناط� الحضر�ة ذات العوائ� لتدخالت  ؛استدراك وٕادماج المناط� الحضر�ة ذات العوائ� - 

 .)1(مزودة بوسائل خاصة تقوم �أعمال إزالة الس�ن الهش وٕانجاز س�نات اجتماع�ة

  :برنامج الدعم الر�في: ثان�اً 

هتمت الدولة �ص�غة الدعم الر�في على غرار محاولة منها إلیجاد حلول غیر م�اشرة لظاهرة إ لقد     

حیث تم إعطاء حصص من  النزوح الر�في،دن ومن أجل الحد من ظاهرة تطوق المالس�نات الهشة التي 

المیزان�ة بدعم �لي من الخز�نة العموم�ة، فقد تم  تقد�م تحفیزات مال�ة من أجل تشج�ع س�ان الر�ف على هذه 

ر مشترك بین وز�ر الس�ن الص�غة، حیث قامت بتوز�ع إعانات بهذا اإلطار حسب �ل وال�ة �موجب مقر 

ممنوحة بـ وز�ر الفالحة والتنم�ة الر�ف�ة حیث حددت م�الغ اإلعانة ال الداخل�ة والجماعات المحل�ة وز�ر والعمران

رئ�س الح�ومة المتعلقة  ة�موجب تعل�م دج لمناط� الجنوب،1.000.000لمناط� الشمال و دج700.000

عانة الموجهة لتهیئة وتوس�ع س�ن أما مبلغ اإل 2008أوت  �3العقار المخصصة للس�ن الر�في المؤرخة في 

 �ما قامت الدولة وفقا لهذا البرنامج بوضع وسائل التمو�ل �القرض المصغر )2(دج250.000موجود ف�قدر بـ 

  .ترق�ة أنضمة التأمین االقتصاد� واالجتماعي وٕانشاء تعاون�اتو ) 3(وٕانشاء هیئات ضمان القروض

 )ثر�ةالبنا�ات القد�مة والمعالم األ  ترم�م(لس�نات الهشة عت�ار لبرنامج إعادة اإل :الفرع الثاني

على التدابیر التطب�ق�ة لتم�ین المواطن من االستفادة من  و المدینة لقد �شفت وزارة الس�ن والعمران  

 التراب عبر التي تقدر �مئات اآلالف دعم الدولة قصد ترم�م وص�انة س�ناتهم الهشة والمهددة �االنه�ار

فقد خططت الدولة ضمن قانون المال�ة وحسب تصر�ح من طرف مدیر الهندسة والعمران بوزارة  ي،الوطن

مل�ار دینار  10غالفا مال�ا �قدر بـ 2010الس�ن لصح�فة المساء أن الدولة خصصت ضمن قانون المال�ة 

المحافظة على التراث بهدف العادة االعت�ار للبناء القد�م وترم�م البنا�ات التي تحمل �صمات معمار�ة ممیزة  

، منح المواطنین أصحاب الس�نات القد�مة الهشة دون استثناء إعانة قصد ترم�م وص�انة هذه الس�نات المبني

                                                           

مذ�رة ماستر " ال�عد البیئي للمخط� الوطني لتهئ�ة اإلقل�م وتطب�قاته في قانون التعمیر،"شهرزاد تر�ي، صون�ة صالحي،  -  1

  .36.، ص)�04/09/2015ل�ة الحقوق و العلوم الس�اس�ة ، قسم قانون، : جامعة عبد الرحمان میرة، بجا�ة ( في الحقوق 

جامعة �حي  ، 1.دد، ع2.جلد، ممجلة الدراسات القانون�ة  "الس�ن الر�في �آل�ة للتنم�ة، دراسة قانون�ة،"آس�ة هتشان،  -  2

  .10فارس �المد�ة  الجزائر ، ص

جامعة ابو ��ر ( ، أطروحة د�توراه في إقتصاد التنم�ة"التوجه الجدید لس�اسة التنم�ة الر�ف�ة في الجزائر"الطیب هاشمي ،  -  3

  .243.، ص)2014-�2013ل�ة العلوم االقتصا�ة و التجار�ة و علوم التسیر، : بلقاید تلمسان
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وتمس هذه المساعدات غیر المسبوقة مئات اآلالف من الس�ان في الجزائر �حیث تتطلب عمل�ة الترم�م تحدید 

 .)1(التكلفة الالزمة حاجة �ل بنا�ة ثم یتم فحص مس�ن �مس�ن لتحدید 

األثر�ة على  المعالم�ات الترم�م للعدید من المواقع و هتمت ا�ضا السلطات الجزائر�ة �الق�ام �عملإ حیث 

، اذ تحتو� الوطني لكونه رمز الهو�ة الوطن�ة، ما �ع�س توجه الدولة للحفا� على التراث �امل التراب الوطني

منها  1992 في مصنفة �تراث عالمي من طرف الیونس�و 7 موقعا ومعلما اثر�ا منها 430الجزائر على 

، فالتراث هو �ل ماوصل ) 2(القص�ة الجزائر�ة التي تعتبر من اهم المدن ال�حر�ة في ال�حر االب�ض المتوس� 

في نفس الوقت قض�ة معطى حاضر على ة السائدة فهو اذن قض�ة موروثة و الینا من الماضي داخل الحضار 

  .) 3(فاعادة اح�اءها هي قض�ة وطن�ة تمس ح�اة المواطنین فهي جزء من واقعنا  عدید من المستو�ات

یوم مما إستدعى وواجهت حاالت دمار إزداد یوما �عد  في القص�ة عوامل التدهورلقد استمرت 

، �اإلضافة إلى نداءات ساكني القص�ة القر�بین إلى مح�طها والجمع�ات والمنتخبین الذین مخططات استعجال�ة

  .اطلقوا صفارة اإلنذار إلنقاذ القص�ة 

اتخذت وزارة الثقافة  2007أما  للحفا� على تراث القص�ة 23/02/2001مخط� بتار�خ اللقد اقترح 

 2010ي فبیت وانقاذها من الزوال المحتم، و  394عبر مدیر�ة الثقافة لوال�ة الجزائر قرار لترم�م ما یر�وا عن 

إذ أطلقت إلنقاذ  )OGEBC(الدیوان الوطني لتسیر األمالك الثقاف�ة المحم�ة لى إتم منح االنجاز االنقاذ� 

ب دراسات تعمل جم�عها في م�ت 24قد اطلع �المهمة و ) القص�ة(ا�ات المدینة العت�قة بنا�ة أخر� من بن 323

 �موجب توجیهات من وزارة الثقافة لتشج�ع الشراكة مع مؤسسات أجنب�ة مختصة في 2012في المیدان، و 

لترم�م التراث وتحسین  "مؤسسة ذات المسؤول�ة المحدودة الجزائر�ة الكاتالون�ة"ترم�م المواقع التار�خة 

، �ما اكد عبد القادر زوخ والي الجزائر ف�ما )4(عادة تجدید القطاعات المحم�ة بدا�ة من القص�ة إ المخططات و 

                                                           

 في 2010- 02- 22نشر یوم  ،لقد�مة، وزارة الس�ن تخضع آلخر اللمسات إلجراءات الترم�م للمساكن ا2009حسی�ة ل،  -  1

 https://www.djazairess.com/elmassa/30504 16/03/2018( ، تار�خ دخول الموقع(  

دور ترم�م المواقع االثر�ة في ترق�ة الساحة الثقاف�ة الداخل�ة رؤ�ة مستقبل�ة للمسرح الروماني "سوسن ز�رق ، مل��ة ز�غب ،   -  2

فرص و مخاطر الس�احة الداخل�ة في الجزائر، محور مداخلة استراتج�ات تطو�ر " �عنوان  ملتقى وطني" �س���دة ،" وس�ادا"

، ص  2012نوفمبر  20-19یومي : ر، �ل�ة العلوم االقتصاد�ة و التجار�ة و علوم التسیر الس�احة الداخل�ة  في الجزائ

  . 10- 07.ص

المؤسسة الجامع�ة للدراسات و النشر و التوز�ع، : بیروت (التراث و التجدید موقفنا من التراث القد�م حسن حنفي،  -  3

  . 13.، ص) 1992،  4.ط�عة

  "ة والمحاطة �األسوار، ولها أبواب معروفة وتح�مها قوانین مع�ش�ة خاّصة وصارمة من أهّمها هي المدینة المحّصن":  القص�ة

 . مواعید فتح وغل� األبواب الكبر� 

اجندة شهر�ة  إستخ�ار"  الیوم الوطني للقص�ة بین التار�خ والمستقبل"دمقراط�ة الشعب�ة، وزارة الثقافة، الجزائر�ة الجمهور�ة ال -  4

  . 09،10.، ص) 2013ف�فر� : الجزائر(  لوزارة الثقافة
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م�تب دراسات لتحدید  33حیث تم تكلیف  2014یتعل� �قص�ة الجزائر  �انها ستشهد عمل�ة ترم�م واسعة في 

فال بد من التعامل مع  ، ) 1(الوضع�ة التي هي علیها في انتظار م�اشرة األشغال من طرف شر�ات مؤهلة 

راث الحضر� ول�س مجرد تحن�طه مش�الت الحفا� على التراث العمراني والمعمار� بهدف إعادة إح�اء هذا الت

�الحف� و هذا �عني أن الحفا� وٕاعادة تأهیل الموروثات هو �قصد إح�ائها في حاضرنا لتتجاوب مع متطل�ات 

  . )2(ٕاحت�اجاته دون االساءة الى النسیج الحضر� الموروثو العصر 

على القص�ة التي لم تستطع لم تكن فترة االنتظار ما بین المخططات هذه  لتمر دون انع�اسات سلب�ة      

فعمل�ة الترم�م للقص�ة  ،فانهارت لتزداد الحاجة إلى العمل اإلنقاذ� ،عدید البنا�ات العت�قة فیها من الصمود

العت�قة ماتزال مستمرة الي یومنا هذا فهو عمل مستمر دؤوب یهدف الى الحفا� على الق�مة العمران�ة الحضر�ة 

 . قة العاصم�ةوالتراث�ة لمعالم القلعة العت�

   2014- 2010:برنامج التنم�ة الخماسي: الفرع الثالث

لقد أشار الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة في هذا البرنامج على أن �سهر �ل قطاع على اإلعداد الجید   

للمشار�ع من أجل تجنب وٕاعادة تقو�م التكالیف، مؤ�د أن �ل قطاع س�عرض على رأس �ل سنة مد� تقدمه 

 مل�ار دینار 3700الي قدره حوالي إستفاد قطاع الس�ن �غالف م 2010جوان  2برنامجه، فمثال في في تنفیذ 

، و إنجاز ملیونین وحدة س�ن�ة وٕاعادة االعت�ار للنسیج )3(من أجل إعادة تأهیل النسیج العمراني الحضر� 

 وحدة س�ن�ة 300.000من إنجاز وقد استفاد الس�ن الهش  2014-2010العمراني خالل الفترة الممتدة من 
یهدف إلى  الذ�برنامج الأوسع عمل�ة ترحیل من الس�نات الهشة في إطار  2014، وقد شهدت سنة )4(

، حیث خصصت الدولة لمعالجة هذه المش�لة حوالي 2015القضاء على هذا النوع من البیوت قبل نها�ة 

� ال�حث عن إیجار العقار الخاص ف�ما یجر  ألف وحدة س�ن�ة شرع في إنجازها، 143ألف س�ن منها  270

ألف وحدة  70وحدة س�ن�ة مت�ق�ة، وقد �انت وزارة الس�ن والعمران قد أكدت أنها عازمة على إنجاز  127

  .)5(سنوات على الس�ن الهش 5س�ن�ة �ل ستة أشهر للقضاء على مدار 

                                                           

  . 22.، ص 2017أفر�ل 10معرض الصحافة، الجزائر العاصمة، االثنین  FCEمنتد� رؤساء المؤسسات   -  1

   .246.، ص) 2009دار ال�ازور� العلم�ة للنشر و التوز�ع ، : االردن  –عمان ( التخط�� الحضر� صبر� فارس الهیتي،  -  2

مجلة العلوم ، "قراءة سوسیولوج�ة لقطاع الس�ن في الجزائر بین الخلف�ات والتوجیهات الجدیدة"ن، ه�شور دمحم لمی -  3

  .230.، ص2017، 25.،عدد6.، مجلداالجتماع�ة

، ب�ان اجتماع وزراء مجلس الوزراء" ،2014-2010برنامج التنم�ة الخماسي "دمقراط�ة الشعب�ة ، الجزائر�ة الجمهور�ة ال -  4

  .17.، ص)24/05/2010اإلثنین (الجزائر، یوم 

،  3.مجلد ، مجلة دفاتیر اقتصاد�ة" ،برامج الس�اسة الس�ن�ة ودورها في معالجة أزمة الس�ن �الجزائر"المؤمن، عبد الكر�م   -  5

  .35.ص ،2007، مارس 6.عدد
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 (RHP) 2017_ 2007 متصاص الس�نات الهشةبرنامج الس�ن الموجه إل : الفرع الرا�ع

س�ن العمومي االیجار� موجه خص�صا للقد أقر  رئ�س الجمهور�ة السید عبد العز�ز بوتفل�قة برنامج ل

  . للقضاء على الس�ن الهش وغیر الالئ�

الذ� �حدد قواعد منح   2008ما�  11المواف� لـ  08/142من المرسوم التنفیذ�   2فحسب المادة 

الس�ن العمومي االیجار� �قصد �الس�ن العمومي االیجار� أنه الس�ن الممول من طرف الدولة أو الجماعات 

�ة المعوزة والمحرومة المحل�ة الموجه فق� لألشخاص الذین تم تصن�فهم حسب مداخلهم ضمن الفئات االجتماع

 من 9لمادة ، أ�ضا حسب اظافةال تتوفر ألدنى شرو� النس�ن أو تقطن في س�نات غیر الئقة و التي ال تملك 

ذین �قطنون الس�نات الهشة الكن ن برنامج الس�ن االجتماعي الى ال�أنه �م�ن أن تقدم س�نات م مرسومال نفس

  . )1(ر وزار� في الحاالت االستثنائ�ة و هذا بناءا على قرا

تم على إثره وضع برنامج خاص �قضي �امتصاص الس�نات   2007 و�عد اإلحصاء الوطني الشامل

هو نوع من أنواع الس�ن االجتماعي الذ� �عتبر جزء من العرض الس�ني، و  )RHP( الهشة المتمثل في برنامج

   .�االنه�ارالموجه للفئات االجتماع�ة التي تقطن في س�نات هشة وغیر الئقة ومهددة 

  :من أهداف هذا البرنامج هي 

  .لتي تسیئ �المح�� العمراني للمدنتجمیل المح�� والقضاء علي البنا�ات القد�مة والقصدیر�ة الهشة ا - 

  .ة �عد هدم البنا�ات القصدیر�ة  والق�ام �س�نات اخر� علیهااسترجاع القطع االرض�_ 

تلك التجمعات الس�ن�ة الفوضو�ة وتحقی� االمن والنضام التخلص من االفات االجتماع�ة التي تنجر عن _ 

  .العام 

  .ان لكل فرد الح� في الس�ن االئ� من تقر�ر االمم المتحدة التي تنص على 2تطبی� المادة _ 

فمن بین الحاالت التي ال �سمح فیها من االستفادة من هذا البرنامج هي اذ �ان الذ� �قطن �االح�اء الهشة قد 

  .ذ �ان �ملك قطعة أرض�ة على اسمهإ من طرف الدولة لبناء مس�ن و  عدةقدمت له مسا

هذا التعداد �قوم �ه مو�لون على  ،فقبل التطرق الى هذا البرنامج تم على إثره الق�ام بتعداد وطني

�تم إحصاء مجمل و  الس�نهذه األخیرة تقوم بإرساله إلى وزارة  مستو� �ل بلد�ة ثم یرسل الى الوال�ة ثم

ئقة والتي قدرت حسب الس�نات الهشة منها القد�مة التي تحتاج ترم�م وأ�ضا البیوت القصدیر�ة وغیر اال

  .س�ن  553,441بـ   2007إحصائ�ات 

   .س�ن 371,593ف�النس�ة لعدد الس�نات الهشة المحصات والمبلغة علیها هي  *

  .س�ن181,848تاجة للترم�م المبلغة علیها هي أما �النس�ة للس�نات الهشة المح *

                                                           

 "،منح الس�ن العمومي االیجار� �حدد قواعد  08/142مرسوم التنفیذ� رقم ال" دمقراط�ة الشعب�ة،الجزائر�ة الجمهور�ة ال -  1

  . 18. ، ص 24.عدد جر�دة رسم�ة، 2008ما�11المواف�  1429جماد� االول 5المؤرخ 
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  ).1الجدول (حسب 

  برنامج الس�ن الموجه للقضاء على الس�ن الهش 6جدول رقم ال :وال أ
  الموجه للقضاء على الس�ن الهش RHPبرنامج 

 غیر منطل� في طور االنجاز المنجز المنطل� القوام الوال�ة

 - 16 484 500 500 أدرار

 - 214 3386 3600 3600 الشلف

 - - 3200 3200 3200 االغوا�

 - 180 5720 5900 5900 أم البواقي

 - - 5000 5000 5000 �اتنة

 - 508 1592 2100 2100 بجا�ة

 - 266 4934 5200 5200 �س�رة

 - 17 783 800 800 �شار

 - 4338 4682 9020 9020 البلیدة

 - 1441 5709 7150 7150 البو�رة

 - 152 1418 1570 1570 تمنراست

 - 984 5516 6500 6500 ت�سة

 - 808 5192 6000 6000 تلمسان

 - 291 4949 5240 5240 ت�ارت

 93 2168 2139 4307 4400 تیز� وزو

 - 13052 31948 45000 45000 الجزائر

 - 20 9140 9160 9160 الجلفة

 - 466 4834 5300 5300 جیجل

 - 405 13495 13900 13900 سطیف

 - 1874 2116 3990 3990 سعیدة

 780 7547 10873 18420 19200 س���دة

 - 540 4540 5080 5080 سید� بلع�اس

 - 1778 10892 12670 12670 عنا�ة

 - 1643 6407 8050 8050 قالمة

 - 1078 10372 11450 11450 قسنطینة

 - 4864 12136 17000 17000 المد�ة

 - 1086 5444 6530 6530 مستغانم

 - 5035 16085 21120 21120 المسیلة

 - 2314 6416 8730 8730 معس�ر

 - 10 4395 4405 4405 ورقلة

 - 4310 7290 11600 11600 وهران

 - 136 5284 5420 5420 الب�ض

 - 462 538 1000 1000 إلیز� 

 - 936 9864 10800 10800 برج بوعرار�ج

 - 1824 5036 6860 6860 بومرداس

 - 5403 7897 13300 13300 الطارف

 - - 260 260 260 تندوف

 1611 2851 5538 8389 10000 تسمسیلت

 - 724 3276 4000 4000 الواد�

 - 299 6241 6540 6540 خنشلة

 - 220 3340 3560 3560 سوق اهراس

 2 2721 12027 14748 14750 تی�ازة

 - 136 5264 5400 5400 میلة

 120 3428 7292 10720 10840 عین الدفلة

 - 434 1826 2260 2260 النعامة

 - 1621 3869 5490 5490 عین ت�موشنت

 - 1955 3595 5550 5550 غردا�ة

 - 1665 10985 12650 12650 غیلیزان

      الغیر مخصصة

388 045 المجموع  439 385  219 303  220 82  606 2  

  وزارة الس�ن والعمران والمدینة: مصدرال  
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 س�ن 388,045فالبرنامج المسجل للتكفل بها هو  371,593للس�نات الهشة المبلغة علیها بـ �النس�ة 

ف�ما  2017الى غا�ة د�سمبر  2008إیجار� للقضاء على الس�ن الهش، فتتمثل حصیلة االنجاز من  عمومي

   : یلي

  في �ل الوال�ات حسب ما �ظهر في الجدول % 78أ� بنس�ة  303,219عدد الس�نات المنته�ة هو

  .)6جدول رقم ( أعاله 

  21أ� بنس�ة  82,220عدد الس�نات في طور االنجاز هو% .  

  01أ� بنس�ة  2,606عدد الس�نات غیر المنطلقة هو% .  

أن هذا   ،المدینةلیها من وزارة الس�ن والعمران و ر عما �م�ن إستخالصه من هذه النتائج التي تم االقرا      

ع�س ذلك  ما یوجد في الواقع یبین لكن البرنامج قد ساهم  في إمتصاص الس�نات الهشة و التقلیل منها

ٕانتشار تسیر غیر المح�م لهذا البرنامج و هذا راجع لمش�ل في العدید من المناط� و فماتزال تضهر في ال

دائما فهي ع�ارة عن حبر على ورق  عالقةت�قى  ذه البرامج التيتسییر ه الدار�ة وعدم الجد�ة في البیروقراط�ة ا

  .فق� 
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   )الترم�م(عادة االعت�ار للس�نات الهشة إلبرنامج المخصص  :ثان�ا

 برنامج المساعدات لترم�م الس�نات الهشة 7جدول رقم                     
  

  الوال�ة

  

  القوام

  الوضع�ة المال�ة  الوضعی�ة الماد�ة

  المعدل  االستهالك  مرخص البرنامجالمبلغ ال  غیر منطل�  طور االنجاز  المنجز

 96%  5.691.199.500  5.950.000.000  73  674  7753  8500  أدرار

  %47  498.863.988  1.072.400.000  106  751  675  1532  الشلف

  44%  290.290.000  665.000.000  119  472  359  950  لغوا�

  54%  1.235.023.701  2.275.410.000  332  1763  1156  3251 أم البواقي

  -  -  -  -  -  -  -  �اتنة

 %65  1.695.672.480  2.627.750.000  1348  567  3060  4975  بجا�ة

  %65  2.870.724.765  4.410.000.000  636  3219  2445  6300  �س�رة

  %23  346.166.664  1.537.200.000  1571  149  476  2196  �شار

  %33  317.036.389  974.100.000  272  30  1089  1391  بلیدة

  -  -  -  -  -  -  -  بو�رة

  %48  1.657.800.768  3.430.000.000  1720  1230  1950  4900  تمنراست

  %33  433.366.140  1.305.500.000  805  556  504  1865  ت�سة

  %32  144.998.000  447.300.000  123  511  5  639  تلمسان

  -  -  -  -  -  -  -  ت�ارت

  %83  1.768.245.543  2.124.789.962  87  1151  1797  3035  تیز� وزو

  -  -  -  -  -  -  -  الجزائر

  %77  1.877.809.077  2.450.000.000    195  3305  3500  الجلفة"

  %3  45.407.270  1.400.000.000  1751  249  -  2000  جیجل

  %75  686.451.500  917.000.000  20  559  731  1310  سطیف

  %52  660.496.419  1.279.754.000  624  272  932  1828  سعیدة

  %6  8.650.721  134.400.000  153  38  1  192  س���دة

  %71  497.080.500  700.000.000  85  440  475  1000  سید� بلع�اس

  -  -  -  -  -  -  -  عنا�ة

  -  -  -  -  -  -  -  �المة

  %39  569.992.944  1.453.900.000  426  1417  234  2077  قسنطینة

  %81  2.507.609.000  3.080.000.107  107  914  3379  4400  مد�ة

  %0  -  70.000.000  100  -  -  100  مستغانم

  %66  1.395.425.500  2.100.000.000  -  1596  1404  3000  مسیلة

  %96  1.012.353.029  1.059.100.000  -  115  1398  1513  معس�ر

  %0  -  1.400.000.000  2000  -  -  2000  ور�لة

  -  -  -  -  -  -  -  وهران

  %52  513.366.000  980.000.000  521  315  564  1400  الب�ض

  %48  712.597.568  1.472.400.000  747  535  850  2132  إلیز� 

  %59  475.814.000  805.700.000  338  274  497  1109  بورج �عر�ر�ج

  -  -  -  -  -  -  -  بومرداس

  %28  295.835.084  1.050.000.000  970  165  365  1500  الطارف

  %32  165.217.853  520.900.000  70  332  442  744  تندوف

  -  -  -  -  -  -  -  ت�سمسیلت

  %92  10.029.897.500  10.085.000.000  416  1474  13610  15500  الواد�

  %71  1.761.203.500  2.476.600.000  432  1063  2043  3538  خنشلة

  %18  31.853.001  175.000.000  157  90  3  250  سوق أهراس

  -  -  -  -  -  -  -  تی�ازة

  -  -  -  -  -  -  -  میلة

  %76  1.059.620.523  1.400.000.000  226  535  1239  2000  عین الدفلى

  %77  932.867.776  1.215.267.000  24  248  1464  1736  النعامة

  -  -  -  -  -  -  -  عین ت�موشنت

  %73  514.276.000  700.000.000  152  227  621  1000  غرداا�ة

  %17  17.220.000  99.400.000  32  110  -  142  غلیزان

  %66  42.720.432.702  64.608.871.069  16543  22236  54726  93505  المجموع

وزارة الس�ن والعمران والمدینة :مصدرال  
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الوال�ات   تم تسجیله �طلب من قد إلعادة تأهیل الس�نات الهشةالموجهة  �النس�ة لبرنامج اإلعانات  

بـ  2007در حسب احصائ�ات فتق ،هذا نظرا لوضعیتها االئقة�قاء علیها في موقعها و لإللترم�م �عض الس�نات 

إعانة لترم�م حسب الطل�ات المقدمة أما ف�ما  93,505، اذ خصص لها في هذا البرنامج س�ن181,848

 إذ تم استهالك )دج 64 608 871 069(ر بـ لهذا البرنامج مبلغ مالي �قد یخص الوضع�ة المال�ة فقد رخص

  :حیث نسجل في هذا االطار%  66دج أ� ما �قدر ب  42 720 432 702

   .إعانة 93,505:للوال�ات   خصصةعانات الماإل _      

  .اعانة.54,726: المستهلكة تتمثل في عاناتاإل _     

  .إعانة 22,236:في طور االنجاز  اإلعانات _     

�ة �ما هو موضح وال 33وتخص  2011منذ  وهذا 16,543أما �النس�ة لإلعانات غیر المنطلقة هي 

وترجع األس�اب إلي  التأخر أساسًا في إعداد قائمة المستفیدین من طرف الجماعات المحل�ة  7في الجدول 

  )1(.ث�ات ملك�ة الس�ن وذلك نظرا لإلجراءات المعقدة التي تصادفها الس�ما إل

  )التعداد و التوز�ع(   RHPبرنامج ): 8(الجدول                     

  2017-8200المقدم   2007تعداد   

  

في طور 

  االنجاز

  غیر منطل�

الس�ن العمومي االیجار� 

  المقدم للس�ن الهش

371593  388045  

  

82220  2606  

  16543  22236  93505  181848  الس�ن المحتاج للترم�م
  

 العمران والمدینةوزارة الس�ن و لجداول المقدمة من ا لىمن إعداد ال�احثتین �االعتماد ع: المصدر 

  

  

  

  

                                                           

بتاریخ المدینة، في وزارة  السكن والعمران و إعادة االعتبار لإلطار المبنيمقابلة مع مدیرة  مدیریة السكن الھش و - 1
  14:30على الساعة  01/04/2018
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   2019 – 2015:البرنامج الخماسي: خامسالفرع ال

�قة حول تسعى وزارة الس�ن والعمران والمدینة من خالل هذا البرنامج الذ� �عد تكملة للبرامج السا  

حوالي خصص في هذا البرنامج  إذ ،2019-2015ن في إطار الخماسي ملیون مس� 1.6إلى إنجاز  الس�ن،

س�ن عمومي إیجار� والمعروف �الس�ن االجتماعي فهذه الص�غة موجهة إلى الفئات االجتماع�ة  800.000

  .)1(المحرومة أو التي تع�ش في ظروف س�ن�ة سیئة والتي تحتاج إلى س�نات الئقة

�ش�ل فقد أعلن وز�ر الس�ن والعمران والمدینة  �أنه سوف یجر� العمل إلزالة الس�نات القصدیر�ة   

ألف س�ن قصدیر� هش مما  381، فقد أظهرت عمل�ات اإلحصاء إلى وجود حوالي 2018نهائي في آفاق 

للقضاء على هذه )  االجتماعي(دفع الح�ومة إلى تخص�ص برنامج خاص من الس�ن العمومي اإلیجار� 

  .)2(الظاهرة

  SNAT (2005-2025(قل�م�ة اإلالمخط� الوطني للتهیئة : سادس الفرع ال

ستحدث المشرع الجزائر� مخط� وطني لتهیئة االقل�م الذ� �عد وث�قة توجیه�ة للتخط�� االقل�مي  اذ ا

اسة الوطن�ة ، �ش�ل آداة مر�ز�ة لتجسید توجهات الس�طات المتعلقة �التهیئة اإلقل�م�ةیتواجد على هرم المخط

تنظ�مه بخصوص تهیئة المجال الوطني و ددة ، یجسد االخت�ارات المح)3(التنم�ة المستدامةللتهی�ة االقل�م�ة و 

منها ما تعل� فطرحت من خالله مشار�ع وس�اس�ات  عدة  2025_2005على المد� الطو�ل وذلك في آفاق 

  . جانب تنم�ة المدن الجدیدة�ضا باهتم ألمخططات المعدة  لتوز�ع الس�ان و ا�التجدید الر�في و 

   2013_2006برنامج التجدید الر�في  :أوال

تحقی� االنصاف في الوس� الر�في من خالل س�اسة التجدید لمعالجة ازمة العقار و  SNATجاء 

حیث تهدف إلى التكفل بإش�ال�ة التنم�ة الر�ف�ة القائمة من جهة والضغ� االجتماعي المتزاید من جهة الر�في 

لعالم الر�في الذ� �عتبر أخر�، فهي تعتبر س�اسة إقل�م�ة تتبنى مفهوم األقال�م الر�ف�ة وتكر�س نظرة جدیدة ل

 .ر خطة وطن�ة للتنم�ة المستدامةفضاء خاص ول�س ملح� �المدینة فهي تعتب

  

                                                           

، اللجنة االقتصاد�ة الفر�ق�ا ، ، تقر�ر االمم المتحدة"االقتصاد االخضر في الجزائر فرصة لتنو�ع االنتاج الوطنیي و تحفیزه" -  1

   12. م�تب شمال افر�ق�ا ، ص

ستشهد القضاء التام على الس�ن القصدیر� و��شف الدولة تتوجه نحو تأجیر س�نات ترقو�ة  2018شرفة یؤ�د أن " -  2

، تار�خ االطالع 2017جوان  19نشر بتار�خ األر�عاء  www.annassoline.com/index.php،على الرا�� " نللمواط

)12/03 2018.(  

   SNAT المخط� الوطني للتهیئة االقل�م�ة هو 

   04.، صالمرجع الساب�شهرزاد تر�ي ،صون�ة صالحي ،   -  3
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  :ومن أهم أهداف س�اسة التجدید الر�في 

 المساهمة في إح�اء المناط� الر�ف�ة بتحسین ظروف وتحقی� مستو� مع�شي عادل لس�ان الر�ف، 

ح�اة وتسهیل الحصول على بتحسین ظروف الر�ف حي وفاعل  على وتثبیت الس�ان والحفا�

  .الموارد

 تعز�ز التماسك االجتماعي. 

  اعادت اكتشاف الفضاءات الر�ف�ة وأعادت ه��لتها وتكو�نها عن طر�� تنم�ة مواردها الطب�ع�ة

 .والتراث�ة

التنم�ة المتالئمة مع وضع أر�ع محاور لها و تجسید س�اسة التجدید الر�في على أرض الواقع تم  منانطالقا 

ة الر�ف�ة الر�ف�ة المندمجة والتساهم�ة التي ستعطي �عدا اقتصاد�ا واجتماع�ا للمشار�ع الجوار�ة المندمجة للتنم�

  :المستدامة وتتمثل في 

 یتعل� بتحسین ظروف مع�شة س�ان الر�ف و�تنم�ة مختلف المراكز العمران�ة  :المحور االول

ملیون نسمة،  6نسمة و�مجموع  5000و 1000دها ال�الغ عد الخ...الر�ف�ة لمدن، قر� وقصور

�هدف هذا و وذلك من خالل برامج الس�ن الر�في، وقد استفادت من الدعم المالي للدولة لها 

 البرنامج في أساسه إلى التقلیل والحد من األح�اء القصدیر�ة �اإلنطالق في انجاز الس�نات الر�ف�ة

وأ�ضا استبدال هذه الس�نات �مساكن وأماكن الئقة تتوفر على وسائل الراحة التي عادة ما تنسب 

 . )1()  إلخ...الطرق، الكهر�اء، الصرف الصحي، ماء الشرب(إلى المدن والبلد�ات 

  قوم على تطو�ر وتنو�ع في األنشطة االقتصاد�ة في الوس� الر�في وتتمثل في : المحور الثاني�

المحل�ة والتجارة، الس�احة الر�ف�ة،الحرف، تثمین المنتجات المحل�ة، خل� وتطو�ر التنم�ة 

المؤسسات المتوسطة والصغیرة، الطاقة المتجددة، تكنولوج�ة اإلعالم واالتصال، ووتهیئة 

 .الفضاءات والمناط� الر�ف�ة لتص�ح أكثر جاذب�ة

 في الغا�ات، السهوب، الواحات، الج�ال، حما�ة وتثمین الموارد الطب�ع�ة المتمثلة : المحور الثالث

 .الخ� الساحلي، واألراضي الفالح�ة

 حما�ة وتثمین الممتلكات والثروة الر�ف�ة الماد�ة وغیر الماد�ة، والتي تتمثل في : المحور الرا�ع

 .) 2(المنتوجات الزراع�ة، الم�اني 

                                                           

،  9.، عدد5.، مجلدمجلة ال�احث، "الس�ن الر�في معول من معاول س�اس�ة التجدید الر�في في الجزائر"یوسف قحام ،  -  1

  .283،282 .ص 2012جوان 

  243. ، صمرجع الساب�هاشمي الطیب،  -  2
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ما تم قبوله من قبل في و التجدید الر��م�ن قوله هو وجود فرق بین ما تمت ص�اغته في البرنامج ما    

 ظهور نقص في التنسی� بین األطراف المعن�ة بهذا البرنامج منها االدارة المحل�ةو  للجان التقن�ة الوالئ�ة،ا

  .من جهة والمواطنین المنتخبین والمنظمات الر�ف�ة من  جهة أخر� 

  برنامج تنم�ة المدن الجدیدة  :ثان�ا

للتنم�ة اإلقل�م�ة  2004ائر�ة إلى تحدیث المخط� الوطني للتهیئة العمران�ة لسنة عمدت السلطات الجز  لقد    

�الجزائر �إستجا�ة  �عد أن ظهر في األول في الثمانینات، وقد طرحت ف�رة المدینة الجدیدة 2005-2025

حتم�ة للمش�الت الجمة الناتجة عن االمتدادات الحضر�ة والتوسعات الفوضو�ة �المناط� الشمال�ة وفي مح�� 

  .)1( )الجزائر ، وهران ، قسنطینة (مثل  المدن المیترو�ول�ة

حسب   2002سنة  02/08وقد نص في القانون  المتعل� �شرو� إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها 

تعد مدنا جدیدة �ل تجمع �شر� ذ� طا�ع حضر� ینشأ في موقع خال أو�ستند إلى نواة أو " المادة الثان�ة منه 

من الجدیدة �س�اسة واضحة المعالم و  جاء في محتو� هذا القانون انشاء المدن، ) 2("عدة نو� س�ن�ة موجودة

تحد�ات التنم�ة التطور واالستجا�ة لمتطل�ات و لوصول الى مواك�ة مسیرة لو  ،له بدأت هذه الف�رة تر� النورخال

الجزائر� المدینة في المادة فقد عرف المشرع  06/06قانون التوجیهي للمدینة الالمستدامة �ان البد من م�الد 

صاد�ة قتإ س�اني یتوفر على وظائف إدار�ة و  المدینة هي �ل تجمع حضر� ذو حجم"  القانون هذا  الثالثة من

ا�ضا تقل�ص اسة الى القضاء على الس�ن الهش وغیر الصحي و حیث تهدف هذه الس�" ثقاف�ة جتماع�ة إ و 

  .) 3(الفوارق بین االح�اء 

طو�لة األمد  فهي س�اسات ،فتعتبر المدن الجدیدة إحد� الس�اسات الضرور�ة للتقلیل من التر�یز الس�اني  

  . )4(التنظ�م�ة والفیز�ق�ةالس�اني، فهي خط� متكاملة من حیث النواحي كتضاض لحل مش�لة اال

                                                           

  منها است�عاب الكثافة  هي تلك المدن التي تنشىء بناءا على قرارات ح�وم�ة و �طر�قة موجهة و الهدف المدینة الجدیدة

  .الس�ان�ة و تخفیف الضغ� الس�اني على المدن

 طل� علیها أ�ضا التجمع الحضر� هي مصطلح �طل� على المدن الكبر�   المدن المیترو�ول�ة�. 

ر عن مجلة عمل�ة مح�مة تصد" المدن الجدیدة التا�عة بین النظر�ة والتطبی�، مدینة ماسین�سا نموذجا،"�اسمینة �غر�ش،  -  1

  . 154،153 .، ص ص2015،  16.،عدد6.مجلد األكاد�م�ة األمر���ة،

ما�  8مؤرخ  "، یتعل� �شرو� انشاء المدن الجدیدة و تهیئتها، 02/08قانون "جمهور�ة الجزائر�ة الدمقراط�ة الشعب�ة،  ال -  2

  .18 .ص. 2002ما�  14صادر في ال،  34.عدد رسم�ةالجر�دة ال،  2002سنة 

محرم  21المؤرخ في  "، المتضمن القانون التوجیهي للمدینة، 06/06قانون "جمهور�ة الجزائر�ة الدمقراط�ة الشعب�ة ، ال -  3

   18.، ص 2006مارس  12،  15.عدد رسم�ةالجر�دة ال، 2006ف�فر�  20المواف� ل  1427

، 1.الط�عةدار المعرفة الجامع�ة، : ندر�ةاإلس�( ، المدن الجدیدة دراسة في األنترو�ولوج�ة الحضر�ةحمادة مصطفى عمر -  4

  .171-95 .، ص ص)2008
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فلقد خصصت الح�ومة الجزائر�ة برنامجا استثمار�ا ضخما للمدن الجدیدة الكبر� لتنفیذ المخططات   

  ).المدن الجدیدة(مل�ار دوالر لهذا المشروع  60حوالي فقد تم رصد  ،�ة والتهیئة الالزمةالمعدة للمشار�ع الس�ن

ش�ل أجزاء، حیث �انت أول مدینة جدیدة في الجزائر هي فقد أنشأت هذه المدن الجدیدة على       

 :، وف�ما یلي سنوضح تمر�ز المدن الجدیدة على �افة التراب الوطني بوغزول

 �ان الهدف منو ) بلیدةال، تی�ازة، بومرداس، وال�ة الجزائر( ي الجزء العاصمي فهو �غط :الجزء األول

الحد من استغالل و  الهجرة إلیهاالز�ادة الس�ان�ة فیها و الحد من إنشاء مدن جدیدة على حدود العاصمة هو 

 .األراضي الزراع�ة للبناء و التعمیر العشوائي 

، فهو �ضم الوال�ات ثاني حول الفضاء الساحلي العاصميأما الجزء الثاني فهو �عتبر �مثا�ة قطب      

دن الجدیدة الخاصة �الجزء ظهرت هذه الم، فقد )، تیز� وزو، بجا�ة شلف، عین الدفلة، المد�ة، البو�رة(التال�ة 

( بلیدة النذ�ر منها العفرون بوال�ة نس�ة النمو الحضر� فى العاصمة و  ارتفاعالثاني، �نتیجة حتم�ة للتزاحم و 

الر�اضة  هي تهيء لتص�ح مستق�ال مدینة، بو�نان ببلیدة أ�ضا و )ستق�ال وال�ة الزراعة والصناعةالتي ستص�ح م

  ، محلمة بوال�ة تی�ازة )الصناعة( بومرداس  بـر�ة و الهوا�ات، الناص

  .)ز لتص�ح قطب ال�حوث الصیدالن�ة والطب�ةتجه( 

% 87وهو الجزء األخیر الخاص �المدن الجدیدة في الصحراء، هذه األخیرة التي تمثل : الجزء الرا�ع

نفس الوقت تظم  لكنها فيحیث أن المناط� الصحراو�ة تعاني ظروف طب�ع�ة قاس�ة ،  من مساحة الجزائر،

، ومن بین مشار�ع المدن الجدیدة فیها المشروع الضخم للمدینة الجدیدة )البترول والغاز والس�احة(ثروة �بیرة 

 . )1(في حاسي مسعود الذ� صادق عل�ه رئ�س الجمهور�ة 

لها تندرج س�اسة المدن الجدیدة في إطار س�اسة التخط�� اإلقل�مي، حیث عمدت الجزائر من خال  

  :إنشاء أقطاب نمو جدیدة لتقلیل من ضغ� النمو الحضر� إذ ر�زت على

  القضاء على مختلف أش�ال النمو العمراني الفوضو� والعشوائي الذ� �شوه مورفولوج�ة المدن

 .الجزائر�ة أل�عد الحدود

  توفیر نم� ع�ش الئ� لس�ان المدن من خالل مضاعفات الحصص الس�ن�ة والقضاء على

 .لهشة والقصدیر�ةالس�نات ا

 2(توفیر المح�� األخضر الالزم وف� المعاییر الدول�ة المتاحة لكل فرد(     . 

                                                           

علي  –المدینة الجدیدة  07المدن الجدیدة و مش�لة االس�ان الحضر� دراسة میدان�ة �الوحدة الجوار�ة رقم "لیل�ا حف�ظي ،   -  1

�ل�ة علوم االنسان�ة و االجتماع�ة ، قسم علم : جامعة منتور� قسنطینة ( مذ�رة ماجستر علم االجتماع الحضر� "  –منجلي 

  . 94.، ص) 2009االجتماع ، 

   164-147، المرجع الساب��اسمینة �غر�ش ،  -  2
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تجلت هذه و  ،د الحلول لمشاكل المدن القائمةتعد التجر�ة الجزائر�ة في إنشاء المدن الجدیدة م�ادرة الیجا      

ي جوانب متعددة �حل فالعمران�ة و لى حد ما في التنم�ة التجر�ة في اقامة تجمعات حضر�ة �بیرة ساهمت ا

لكن المالح� ان هذه المخططات  ،التقلیل من انتشار البیوت القصدیر�ة على ضواحي المدنازمة الس�ن و 

الرغم أن �ل منطقة تنفرد � االختالفات البیئ�ة بین الشمال والجنوب على الرغم من تجدیدها  فإنها لم تراعي 

  .تتطلب معالجة خاصة و بخصوصیتها

معالجتها �ما أغفلت الجانب خططات میدان�ا الست�اق المشاكل و جاهز�ة المغ�اب المتا�عة في التقی�م و      

كلي للمساحات الخضراء التي تمیز المدینة الالغ�اب الش�ه  الح�ان القانون قد أشار إل�ه إذ ن البیئي رغم

ائمة ء الس�ان لفك الخناق على المدن القتم التر�یز فق� على بناء العمارات اإلسمنت�ة لغرض احتوا ،الجدیدة

نقص التجر�ة و �اب رؤ�ة موحدة و الجمالي للمدینة وفي رأینا �عود هذا الى غدون مراعاة الجانب الك�في و 

  . تداخل المصالح على الرغم من توفر السیولة 

ما نستنتجه من خالل هذا الم�حث ان الدولة الجزائر�ة قد بذلت جهود في مجال م�افحة الس�ن الهش         

منذ صعود الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة إلى الح�م الذ� وضع هذه المش�لة �أولو�ة في برنامجه، سواء على 

األهداف المرجوة و�ذا على لى إالمستو� التشر�عي بوضع ترسانة من القوانین والمراس�م الردع�ة للوصول 

القضاء على ازمة ول هو �ان هدفها األلذو� الدخل الضعیف التي تعددت و  مستو� البرامج الس�ن�ة الموجهة

 .ظاهرة الس�ن الهش خاصةالس�ن عمومًا و 
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  : الفصل الصةخ

وتوزعت في �ة ما نستخلصه من هذا الفصل هو أن الس�نات الهشة تش�ل حزاما �طوق المدن الجزائر 

هر�ا من  ، إذ عرفت نموا متسارعا و �عود ذالك لعدة أس�اب منها موجة النزوح الداخليالعدید من المناط�

، حیث ت الجزائر في الثمانینات، �ما  �عود أ�ضا إلى األزمة االقتصاد�ة التي مس�طش الجماعات اإلرهاب�ة

ا تم إصدار �م هائل من القوانین رافقها التأخر في سعت الدولة الجزائر�ة لتحسین هذه األوضاع التي من خالله

هو ما انع�س سل�ا على أداء تشر�عات التي تح�م تسیر العقار و التطبی� على أرض الواقع، فقد سجلنا �ثرة ال

عمل�ة استهالك العقار الحضر� و تسیره لبلوغ للتح�م في المنتوج العمراني و   الفاعلین و�ؤثر في أدوارهم

  .�ة لتحقی� التنم�ة المستدامةاألهداف الرام

�ما �م�ن القول أن الدولة قد عزمت فعال من خالل المشار�ع و البرامج للقضاء على الس�نات الهشة 

التي تعترم الفضاء الجغرافي وتسیئ للمنظر العمراني، و�ظهر ذلك من خالل األغلفة المال�ة التي خصصتها 

غیر أن النتائج المحققة على ارض الواقع تشیر إلى وجود  ،العمران�ةالمناط� لمعالجة النقا� السوداء �المدن و 

ختلفت �ح�م االوضاع االقتصاد�ة اهت هذه المجهودات ألس�اب تعددت و العدید من العراقیل التي واج

حتى الس�اس�ة ماجعل هاجس الس�ن الهش مایزال قائم ، فانتشار مثل هذه الس�نات في المدن واالجتماع�ة و 

ت الهجرة موجا�ن�ة الحتواء الز�ادة الس�ان�ة و له ارت�ا�  م�اشر �عجز واضح ومستمر في البرامج الس الجزائر�ة

، فقد المجال الحضر� تنظ�م التهیئة الحضر�ة في تسیر و  المستمرة طوال العقود وساعد ذلك غ�اب دور

حدث تشوهات أا أص�حت هذه الظاهرة سمة من سمات المدن الجزائر�ة وصفة من صفات تعمیرها وهذا م

  .�النسیج العمراني
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    :مقدمة الفصل

القوانین والبرامج الس�ن�ة في المنتهجة المتمثلة في اآلل�ات و  لقد ساهمت الدولة الجزائر�ة من خالل س�اساتها    

من ظهور هذا النوع السعي نحو امتصاص أو التقلیل من الس�نات الهشة التي تح�� �المدن لكن هذا لم �منع 

او ما تعل� ) التسییر(واجهت هذه اآلل�ات سواء ما تعل� �الجانب اإلدار� �عود ذلك  لعدة عوائ� من الس�نات، و 

  .�الجانب االقتصاد�

حیث ال �م�ن  ؛و�م�ن القول أن مش�لة الس�نات الهشة في الجزائر ال تخلو من التعقیدات والصعو�ات

عتراف �أنها ظاهرة جد الحد من هذه الظاهرة �أسالیب عاد�ة أو تقلید�ة بل على خالف ذلك ین�غي اإلقرار واال

نعاش حق�قي ونجاحات في المجال، ٕالى ف�ر تطور� معاصر إلحداث إ�اء تنظ�مي خارق و معقدة تحتاج إلى ذ

لة التي تعترم المدن لمواجهة مثل هذه الظاهرة سوف نقوم بتقد�م �عض االقتراحات والحلول للحد من هذه المش�و 

  .المتزایدة یوما �عد یوم الجزائر�ة و 
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  .معوقات س�اسة م�افحة الس�ن الهش في الجزائر: ولالم�حث األ 

لمتمثلة في لحد من ظاهرة الس�نات الهشة التي تطوق المدن سواء الالدولة الجزائر�ة جاهدة  لقد سعت

تسعى الس�نات القد�مة الم�عثرة دون أن ننسى المعالم األثر�ة المهددة �االنه�ار، التي البنا�ات الفوضو�ة أو 

�افة الجهود  المبذولة في هذا س�استها إعادة االعت�ار لها،  فرغم وجود هذه الس�اسات و  الدولة من خالل

 . الشأن إال أنها واجهت صعو�ات عدیدة حالت دون تحقی� �امل أهدافها

  :المعوقات الس�اس�ة والتشر�ع�ة: ول المطلب األ 

 فهذا یؤد�  ،في مشار�ع جدیدة دون إنهاء سا�قاتها سوء تسییر الحظیرة الس�ن�ة �اإلضافة إلى الدخول

إلى الفوضى والخل� بین المستفیدین من خالل هذه المشار�ع و�قاء البرامج عالقة والس�ان �قعون في 

كثر على البرامج، وهذا ما یؤد� إلى تزاید وتراكم الطلب أ أزمة من خالل عدم استفادتهم من هذه

  . )1(قواعد التعمیر ةالذات�ة لبناء مساكن دون مراعا ملى إم�ان�اتهالمساكن ما یدفع  األسر للجوء إ

 لحقتها  التعمیر التي لك في تعدد قوانینو�ظهر ذ ؛ة القانون�ة في مجال العمرانعدم استقرار المنظوم

قانون ؛ فمثال ون معین فترة إال أن یت�عه آخرالتعد�الت واإللغاءات في فترات متقار�ة فال �مر على قان

�حدد شرو� و��ف�ة تعیین األعوان المؤهلین لل�حث عن مخالفات التشر�ع والتنظ�م في الذ�  06/55

الذ� حدد فترات الخبرة لألعوان لكن هذا قابله  مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها و�ذا إجراءات المراق�ة

 المؤهلین الذ� أشرنا إل�ه سا�قا،الذ� قلص من فتراة الخبرة لألعوان  09/343تعدیل في المرسوم 

هذا ما صعب من مهمة إدراكها والتح�م فیها، وعقدت من وضع�ة العقار المبني وغیر المبني في و 

   .الجزائر

 رغم من وجود �طاق�ة وطن�ة للس�ن اال لوجود اختالل في تشخ�ص الطلب والعرض على الس�ن، ف�ا

توز�ع الس�نات ف�ثیر ما �ستفید الشخص من س�نات  اذ ال توجد الشفاف�ة في ،انه یتم التالعب فیها

 .و��ة و��قى االخر بدون س�ن الئ�اكثر من مرة لوجود الرشوة والمحس

  

  

                                                           

مجلة ، "2014-1990دراسة تحلیل�ة لتطور سوق الس�ن في ظل الس�اسات العموم�ة للس�ن في الجزائر "إبتسام طو�ال،  -  1

  . 329.، ص2016، 3.، عددصاد�ةدراسات اقت
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  لمعوقات اإلدار�ةا :المطلب الثاني

دار� وتتمثل ن الهش هناك ما یتعل� �الجانب اإلمن بین المعوقات التي تصادف س�اسات م�افحة الس�

  :   في

 لجوء  فيات في اآلجال القانون�ة یتسبب أداء مهامها وتقاعسها في دراسة الملف تهاون اإلدارة عن

  .طالبي الرخص والشهادات العمران�ة إلى إقامة أشغال البناء دون استخراج هذه الرخص رغم أهمیتها

  ما یتعرض طالبي رخص البناء إلى التعسف اإلدار� �األخص من طرف رئ�س المجلس الشعبي�

وجیهة والتي تحرمهم من ح� البناء، مما یدفعهم �التالي إلى مسلك بناء س�ن ال البلد� ألس�اب 

یراعي ف�ه قواعد التعمیر الذ� �عتبر بذلك س�ن هش ألنه لم �حترم قواعد البناء وهذا �عی� س�اسات 

 .)1(الدولة للحد من هذه الظاهرة

 غ�اب التكفل من طرف السلطات المحل�ة ) APC(  واألشخاص القاطنین فیها�المنازل المتدهورة، 

وٕاهمال مبدأ إعادة إس�ان المعنیین وفقا للمعط�ات االبتدائ�ة التي تم رصدها وهذا العائ� اإلدار� 

�ثیر ما �قف حاجزا في وجه السبل المثلى لسیر �افة مشار�ع المخصصة للحد من ظاهرة الس�ن 

 .)2(الهش في الجزائر وهذا یؤد� إلى تدهور عالقات الثقة بین المسیر والس�ان

 لمجالي للوس� الحضر�، ونتیجة لذلك اعمیر أنتج ضعف التح�م في التوسع ت التهئ�ة والتضعف آل�ا

إحتدمت المضار�ة العقار�ة وأص�حت تغذ� آل�ات انتشار الس�نات الهشة، أ�ضا هناك تنازل الدولة 

 فذالك ،عن الكثیر من أدوارها إلى القطاع الخاص وهذا ما ش�ل عبء على المؤسسات الخاصة

 .)3(ی� سیر البرامج الموجهة للس�ن و�األخص القضاء على الس�نات الهشةو�ع یؤثر

  في معالجة المسائل المتعلقة �الحصول على الس�نات او ) البیروقراط�ة(تعقید االجراءات االدار�ة

 .بناء مس�ن الئ�

 ف�ل یتصرف �حر�ة في تسیر ذالك   ؛أما م�اتب الدراسات الم�لفة �مشار�ع الس�ن المقدمة لهم

المشروع، حتى إن مدیر�ة البناء والتعمیر تواف� على مخط� الكتلة الخاص �المشروع بناءا على 

تواف� المساحة المدرجة على مخط� الكتلة مع محضر اخت�ار األرض الخاصة �المشروع فق� دون 

                                                           

  . 393.ص المرجع الساب�  "التعمیر غیر القانوني ودور اإلدارة في الحد منه،"عبد هللا لعو�جي ،  -  1

مجلة علوم " للبنك الدولي، RHPإش�ال�ة الس�ن الهش في الجزائر في ضوء استراتج�ات التصد� لبرنامج "شوقي قاسمي،  -  2

   .247.، ص2012، مارس  1.، عدداإلنسان والمجتمع

�آل�ة للتطهیر العقار� والتسیر المجالي صعو�ات تطب�قه وانع�اساتها على النظام العمراني  08/15القانون "عائشة مز�اني،  -  3

  .344 .، ص2017/ 03/06، 2.، عددمجلة تشر�عات التعمیر والبناء" و البیئ للمدن،
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، �ما �الح� ضعف في )1(العملالنظر في مد� التطاب� بینه و�ین آل�ات التعمیر الجار� بها 

 .لتجاوزات الصادرة من طرف م�اتبهممستو� المراق�ة من طرف االعوان الم�لفة �الدراسات وا

 لم تدرج ضمن  التعد�ات التي تمارس على المخططات العمران�ة المبرمجة وعلى األراضي التي

الفعال�ة والمصداق�ة  ، حیث أن اإلهمال في میدان التطبی� �فقد األدواتمخططات شغل األراضي

ز��ة أو حرت�� �مصالح تتعل� بتحقی� م�اسب والجدو� الضرور�ة لألداء التخط�طي، وذلك لظروف ت

شخص�ة مثل الس�وت على الممارسات العمران�ة المخالفة وغض النظر عنها أو التستر على 

 .)2(المخالفات للضوا�� التخط�ط�ة والهندس�ة

 شأن س�اس�ة الح�ومة في مجال الس�ن التي ال تتضح معالمها  عدم وجود تواصل حمالت التوع�ة�

لد� عامة الناس، و�بدو أن ذلك یؤثر بوجه خاص على حصول أضعف األشخاص على الس�ن 

الالئ�، إذ یجهلون في أغلب األح�ان أنهم أهل لالستفادة من أحد برامج المساعدة في مجال 

 .)3(خاصة في المناط� الجنو��ة الحصول على س�ن الئ� والقضاء على الس�ن الهش

  عدم تفعیل آل�ات التشاور والتحاور مع أصحاب األراضي المشمولة عند إعداد المخططات و�رامج

إلى وسائل تنفیذ �م�ن تطبی�  ىت العمران�ة مجرد رسومات ال ترقالس�ن مما یجعل من المخططا

ففي �عض األح�ان یتم التعرض  ؛محتواها على أرض الواقع، وضعف اإلم�ان�ات الالزمة لتجهیزها

 . )4(ل�عض المعوقات المرت�طة �الوضع�ة القانون�ة لألرض أو �طب�عتها الجغراف�ة أو الجیولوج�ة

  عدم تفعیل دور شرطة العمران من أجل القضاء على البناء غیر القانوني الذ� �شوه صور المدن

�عد   2000العمل  بهذا الجهاز في سنة  ، فعل الرغم من تحدیث جزائر�ة و�عی� التنم�ة المستدامةال

 .على ارض الواقع ی�قى محدودا جدا اال ان تفعیله  1991ن تم تجمیده في ا

  :المعوقات المال�ة والتقن�ة: المطلب الثالث

هم�ة الكبیرة والدور ألإن تحلیل عمل�ة تمو�ل الس�نات تخضع لجملة من الم�اد� والمعاییر نظرا ل  

في إنجاز الس�نات، غیر أن عمل�ة التمو�ل تطرح نفسها �مش�ل �عی� مسار الس�اسات الفعال الذ� تلع�ه 

الهداف المرجوة منها، فانعدام أو قلة المصادر التمو�ل�ة المختلفة اهة لم�افحة الس�ن الهش في تحقی� الموج

                                                           

  343ص.  الساب�المرجع عا�شة مز�اني ،  -  1

جامعة لحاج لخضر (مذ�رة ماجستیر في القانون االدار� " قرارات التهیئة والتعمیر في التشر�ع الجزائر�،"لعو�جي عبد هللا،  -  2

  . 73.، ص)2012-�2011ل�ة الحقوق والعلوم األـساس�ة، قسم الحقوق، : �اتنة 

األمم " ن عناصر الح� في مستو� مع�شي،المقررة الخاصة المعن�ة �الس�ن االئ� �عنصر م" تقر�رراكیل روالنك، ،  -  3

  .A/HRC/19/53/Add، ملح� رقم 2011د�سمبر  26المتحدة، الجمع�ة العامة، الدورة التاسعة، مجلس حقوق اإلنسان، 

  . 16- 13 .ص

  .391،392.، ص صمرجع ساب�" التعمیر غیر القانوني ودور اإلدارة في الحد منه،"لعو�جي عبد هللا،  -  4
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الضرور�ة إلنجاز من شأنه أن یخل� مش�ل تمو�ل الس�نات وهذا ما یؤد� الى نقص الموارد المال�ة الالزمة و 

نقص في البرامج الس�ن�ة اد�ة تزایدت هذه الس�نات الهشة و ، هذا وفي الجزائر خالل األزمة االقتص)1(س�نات

للحد منها فهذا أثر على س�اسة الدولة الموجة للقضاء على الس�ن الهش وأ�ضا أد� التي تجمید البرامج 

  .الس�ن�ة

تطبی� س�اسة التقشف الشيء الذ� أعاق تمو�ل المشار�ع  ىجزائر�ة الصاد�ة دفعت �الدولة الان االزمة االقت   

  . میزان�ة الدولة  اذ تم تجمید �عضها ذلك النخفا�الس�ن�ة ، 

  :مش�ل في ندرة مواد البناء _       

غیر أن إیجاد هذه  ،من المتعارف أن من بین العوامل األساس�ة إلنجاز الس�نات هو توفیر مواد البناء  

مالئمة �عتبر من المهام األساس�ة التي ترتكز علیها الس�اس�ة الح�وم�ة الالمواد و�المقادیر المطلو�ة و�األسعار 

حتى تتوصل إلى إنجاز الس�نات �القدر الالزمة وٕارضاء طل�ات األفراد من أجل امتصاص الس�ن الهش 

بتزاید الطلب علیها ی�قى �عائ� في وجه ما تصبوا إل�ه هذه القائم، غیر أن مش�ل ندرة هذه المواد مقارنة 

  . الس�اسة

عدم استقرار أسعار مواد البناء الرت�اطها �األسواق الدول�ة إضافة إلى عدم توفرها في الكثیر من  - 

 .بو األح�ان �الحجم المطل

 :�ما �م�ن لنا ذ�ر مع�قات أخر� والمتمثلة في * 

  استفادت �عض العائالت من البرامج الس�ن�ة لم�افحة الس�ن هناك عراقیل تظهر أ�ضا عند

قد ��ونون من أفراد عائلتهم من و �قوم �عضهم �استق�ال أثاث أفراد غر�اء عن األح�اء  ، اذالهش

 ،فهذه الظاهرة عرفها حي إبراه�م عودا� �شرشال �ش�ل �بیر ،أجل شغل مساكنهم �عد رحیلهم

األزمة واستمرارها فهي من  تكرار واقع وتضع السلطات أمامل فهذه التصرفات یترتب عنها مشاك

�ات المشاكل التي أطالت عمر أزمة الس�ن ووضعت الدولة في عجز عن االستجا�ة لكل حاج

 .الئ�ااألفراد الس�ما الس�ن 

  رفض س�ان األح�اء القصدیر�ة في �عض األح�ان الرحیل من األماكن التي �ع�شون فیها �ون

لة أن البنا�ات التي قدمت لهم من طرف الدو طنون فیها غیر �عیدة عن المدن، و �ق الس�نات التي

�عیدة عن المدن وتنقص وسائل النقل فیها ومراف� العموم�ة تكون تكون مشیدة في أماكن معزولة و 

 .منعدمة أو �عیدة جدا عنهم

  

                                                           

: على الرا��" ،2010سبتمبر،  24نشر " الس�اسة الس�ن�ة في الجزائر،"د�ات نجوم لمسیلة، مجلة منت -  1

Stars28.yoo7.com 12/04/2018( تار�خ المعاینة .(  
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المع�قات التي  ال تخلوا من�ظهر من خالل استعراضنا لمجهودات الدولة للحد من الس�نات الهشة أنها      

وانین لألهداف المسطرة سواًء ما تعل� �الجانب التشر�عي المتمثل في عدم استقرار الق تحول دون تحق�قها

ما یتعل� بنقص اإلم�ان�ات  نین بجد�ة، أوأ�ضا تهاون اإلدارة في تطب�قها لتلك القواالمتخذة في مجال التعمیر و 

د� إلى تجمید المشار�ع المبرمجة المتصاص الس�ن الهش ، فهذا ما نتج بدوره المال�ة والماد�ة للدولة الذ� أ

  .تفاقم واستمرار هذه الظاهرة
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  لدولة في مجال م�افحة الس�ن الهشتقی�م جهود ا : الم�حث الثاني

امتصاصه ��ل سعت الدولة الجزائر�ة في مجال الس�ن و�األخص جانب الس�ن الهش إلى العمل على 

الطرق بإعدادها ترسانة من القوانین والبرامج  فسوف نتطرق إلى إبراز نتائج هذه الس�اسات في  الحد من هذه 

  همت فعال في ذالك أم أنها ناقصة؟الظاهرة وهل سا

  تقی�م مد� تطبی� وفعال�ة قوانین التهیئة والتعمیر: وللمطلب األ ا

االدارة صالح�ات واسعة في مجال العمران و�ظهر ذلك من خالل نالح� أن المشرع الجزائر� قد منح   

  .القوانین والوسائل الماد�ة التي سخرها لها

العمران�ة التي لها دور رقابي في عمل�ة التهیئة والتعمیر التي تهدف  والشهادات حیث استحدث الرخص   

ان�ة الفوضو�ة والبنا�ات الهشة الم�عثرة إلى تنظ�م النشا� العمراني و�األخص حما�ة البیئة من التوسعات العمر 

على حساب األراضي الفالح�ة، غیر أن هذا الدور �ظهر فق� في النصوص التشر�ع�ة فما هو موجود في 

�النظر للكوارث التي مست مجال العمران في الدولة وهذا دلیل قاطع على عدم  )1(القانون مخالف للواقع 

لعامة للعمران، فهي تعتبر أول خارق للقانون �منحها شهادات المطا�قة احترام اإلدارة لمقتض�ات المصلحة ا

ها وهذا دلیل تسلمنصوص علیها في رخصة البناء التي دون أن تتأكد من مطا�قة ذلك البناء فعال لألح�ام الم

تهاون الجهات اإلدار�ة المحل�ة في تسل�م الرخص وعدم �فاءتها وغ�اب دور شرطة العمران واألعوان  )2(على

  .)3(الم�لفون �الرقا�ة للبنا�ات غیر الشرع�ة وتسجیل تلك المخالفات

ح المختصة هو قلیل اإلحصائ�ات والمعط�ات أن عدد هذه الس�نات الهشة التي أحصتها المصال تبین  

، أما ما �ظهر في أرض الواقع هو خالف ذلك ، فإن الجماعات المحل�ة ال تتصرف �النس�ة لهذا ولقد تم هدمها

األمر وذلك إما �سبب الخوف من أعمال الشغب التي تت�ع عادة عمل�ات الهدم، أو لعجزها على توفیر المأو� 

  . )4(�عد عمل�ات الهدم واإلخالء ألصحاب هذه الم�اني

المتعل� بتحقی� مطا�قة البنا�ات وٕاتمام إنجازها، الذ� حاول  15- �08الرغم من صدور قانون    

وهذا ما  ،المشرع من خالله تسو�ة البنا�ات غیر مشروعة إّال أّن ارتكاب المخالفات العمران�ة ال تزال مستمرة

كفل أد� إلى عجز السلطات العموم�ة على مواجهة آفات البناء غیر المشروع، مما یدل على فشل الدولة �الت

�مسألة التعمیر وعدم فعال�ة الس�اسات العمران�ة المت�عة، فمن المفروض أن هذا القانون جاء �خطوة إیجاب�ة 

                                                           

  .70.ص مرجع ساب�شهرزاد تر�ي، صون�ا صالحي،  -  1

  .86.ص مرجع ساب�ح�اة عمروش، رز�قة عماروش،  -  2

  . 70.، ص المرجع ساب�، شهرزاد تر�ي، صون�ة صالحي   -  3

  .165.،ص المرجع الساب�لعو�جي عبد هللا، قرارات الته�أة والتعمیر في التشر�ع الجزائر�،  -  4
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فال تزال عمل�ة تسو�ة   ،في الواقع فهیتم االلتزام �أهدا لتسو�ة وضع�ة البنا�ات غیر المشروعة إال أنه لم

  .)1(البنا�ات �طیئة رغم مرور وقت طو�ل على صدور هذا القانون 

وذلك بتمدید بنا�ات المخالفة لقواعد التعمیر للمطا�قة ا من المهل التي منحتها الوزارة الوص�ة مددت قدل    

صرح  إذ، 2016ه الى غا�ة فقد تم تمدید و تار�خ انهاء العمل �هه 2013الذ� تم االقرار �أن  08/15قانون 

االستكمال العمل بهذا القانون  أجل آخر تعد سنة ال هذه ان 2018وز�ر الس�ن والعمران والمدینة في جانفي 

   .�الرغم أن القانون لم تضهر فعالیته �عد )2(ضمن قانون التعمیر ثابتة �قاعدة  بإدراج القرار صدور قبل

رئ�س المجلس الشعبي البلد� �منحه منفذا للتهرب في تنفیذه  منح االختصاص للوالي في حالة تقصیر    

�م�ننا تفسیره �أنه إجراء �ساهم هو األخر في نمو هذه الس�نات الهشة الفوضو�، و  قرارات الهدم لمحار�ة البناء

 .رة االست�الء غیر الشرعي لألراضيو أ�ضا ظهور ظاه

 متصاص الس�ن الهش في الجزائرإلم مد� فعال�ة البرامج الح�وم�ة تقی�: المطلب الثاني

 ستالم الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة للح�م، وقد جاء �عدة إأت اإلصالحات في قطاع الس�ن عند لقد بد

برامج مساهما منه في الرفع �الوضع القائم أنذاك في الجزائر خاصة �عد العشر�ة السوداء التي تزاید 

دیر�ة والبیوت القد�مة الهشة التي �انت تعترم المدن فیها اللجوء في مجال الس�ن إلى  البیوت القص

 الجزائر�ة، فمن خالل البرنامج األول للس�ن االجتماعي، خصص مبلغ زاهد وتم تقد�م أرقام ضخمة

من خالل برنامج  �2000ظهر انتعاش البناء في بدا�ة سنوات  وغیر معقولة في هذه البرامج اذ

م�افحة الس�ن الهش والبرامج الس�ن�ة المتأخرة �لها ع�ارة الملیون س�ن �ما ف�ه الحصة المخصصة ل

فقد تم   ) 3(عن وعاء جدید الستقطاب األسر ال�احثة عن مس�ن الئ� عبر مختلف مناط� الوطن

تحقی� نس�ة معتبرة في مجال م�افحة الس�ن الهش وذلك نظرا الرتفاع األسعار البترول وال�حبوحة 

  .الجزائرالمال�ة التي �انت فیها 

  ما أدر�ت السلطات الجزائر�ة �ما في ذلك الح�ومات المتعاق�ة ق�مة الس�ن الالئ� في المجتمع وع�ا�

منها �ق�مته العظ�مة التي �قدمها للفرد ل�س فق� لحما�ة �رامته ورفاهیته ولكن لحف� النظام العام 

  .)4(ألمته، لذا �انت تول�ه عنا�ة وذلك ضمن برامج التنم�ة التي تبرمها

                                                           

 مذ�رة  ماستر في القانون العقار� " ،08/15تسو�ة البناء غیر مشروع على ضوء قانون "رامي إیدیر�، صون�ا إ�حدادن،  -  1

  .70.، ص)2015الحقوق و العلوم الس�اس�ة، �ل�ة : جامعة عبد الرحمن میرة  بجا�ة (

  4. ص ،11/01/2018، الجزائر العاصمة، الخم�س FCEمنتد� رئساء المؤسسات معرض الصحافة،   -  2

  " الحراك الس�ني �أح�اء الس�ن الجماعي، دراسة نموذج حي الدقسى �مدینة قسنطینة،"عایدة جغار،  -  3

  .135.، ص2012، 102. ،عدد 28.،  مجلدles cahiers du CREAD مجلة

، مجلة العلوم االجتماع�ة" قراءة سوسیوتار�خ�ة لقطاع الس�ن في الجزائر الخلف�ات والتوجهات الجدیدة،"دمحم لمین ه�شور،  -  4

  .231.، ص)2017جو�ل�ة (،  25 .، عدد 6.مجلد
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  عند الق�ام بهذه البرامج الس�ن�ة المخصصة لم�افحة الس�ن الهش نر� أن في الجزائر تح�م النظرة

الضرف�ة والقطاع�ة والقرارات االرتجال�ة دون تخط�� مسب� في تسییر هذا القطاع اإلستراتیجي و�لوغ 

في  ى إنعاش قطاع الس�نأهداف البرنامج، فمازالت الذهن�ة األوتوقراط�ة هي السائدة فهذا ال یؤد� إل

  .)1(مما یؤد� إلى تخلفه وانحرافه على الق�ام �الدور المنا� له الهشمجال م�افحة الس�ن 

 من  9جتماع�ة اإلیجار�ة ف�موجب المادة شدید الواقع على نظام المساكن اإللقد تزاید الضغ� ال

تطلبت الحاجة المحل�ة ألغراض المنفعة العامة أو  انه اذا ینص على 08/142المرسوم التنفیذ� رقم 

تقدم المساعدة، وفي حالة القضاء على الس�ن الهش ف�م�ن ) �ارثة طب�ع�ة(نتیجة لحالة استثنائ�ة مثل 

أن تسمح الح�ومة بتخص�ص المساكن العموم�ة اإلیجار�ة بناءا على طلب �قدمه الوالي أو السلطة 

تخص�ص تلك المساكن المطلو�ة فإن هذه المساكن توزع دون ات�اع المر�ز�ة ، وٕاذ سمحت الح�ومة ب

فهذا �عني أن ضحا�ا الكوارث أو األشخاص  ،اإلجراءات المعتادة وال توزع بناءا على نظام التنق��

یتجاوز  همدخل اذا �انتلك المساكن حتى الذین �س�نون األح�اء القصدیر�ة �م�نهم االستفادة من 

األساسي لألهل�ة للحصول على الس�ن العمومي اإلیجار� في الحاالت  دج وهو المع�ار24000(

، فیؤد� هذا الوضع إلى توتر شدید بین المؤهلین لالستفادة من هذا البرنامج �حیث �حدث )العاد�ة

  .)2(هناك تنافس على الس�ن

  الهش ل�ست �ظهر أن النتائج والمردود العام المتجسد میدان�ا في البرامج المخصصة لم�افحة الس�ن

�مستو� الخ�ارات واآلل�ات المت�عة، فرغم ضخامة البرامج والجهود المت�عة والمبذولة إال أن العائد الكلي 

قلیل، فما تزال النقا� السوداء تعترم الحواظر الجزائر�ة فقد ضلت عمل�ة القضاء على األس�اب 

، إذ تعود تلك التجمعات الصغیرة )3(الحق�ق�ة غیر موجودة، أما القضاء على النتائج فهو جزئي وضرفي

  .سرعان ما تتكاثر وتعید توق�ع نفس الوضع الساب�

 و هذا راجع  بدأت تتآكل �سرعة شدیدة نهافي الكثیر من األح�ان ما نالح� م�اني ل�ست قد�مة إّال أ

وقلة الص�انة الدور�ة للمحافظة  جهةالمختصة للمراق�ة من الهیئة من قبل  الى عدم وجود متا�عة جیدة

  .العمارات لهذهعلى العمر اإلنتاجي 

  النس�ة لإلعانات المقدمة للس�نات الر�ف�ة في برنامج الدعم الر�في ففي هذا المجال قامت وتقوم الدولة�

تقلیل من ظاهرة النزوح الر�في التي تسبب مش�لة لوذلك ل ؛وهذا منذ أ�عد األمد بتدع�م العالم الر�في

دج فنر� أن 700.000 �مبلغمساعدات مال�ة الس�نات الهشة القصدیر�ة في المدن، وذلك عبر تقد�م 

                                                           

  . 224. ، ص المرجع نفسه -  1

  .16.ص المرجع الساب�راكیل روالنك ،   -  2

للبنك الدولي  RHPمعوقات المشار�ة الشعب�ة في برامج امتصاص الس�ن الهش، دراسة میدان�ة لبرنامج "شوقي قاسمي،  -  3

  .229.ص مرجع ساب�" لإلنشاء والتعمیر، الجزائر
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، إال أن هذا المبلغ ی�قى مجحفا وفي �عض )1(الح�ومة قد ذللت �ل العراقیل والصعاب �ش�ل استثنائي

البناء، ف�عتبر هنا األح�ان ال �ستط�ع المستفید من إكمال مس�نه واالستفادة منه نظرا لغالء مواد 

دج غیر �اف�ة خاصة عند غالء مواد البناء وأ�ضا �700.000الذ� لم �ستفد تماما نظرا من أن 

  .عندما ��ون دخل الفرد ضعیف

  أما �النس�ة لبرنامج)RHP( 2007 -2017  ف�م�ن القول أنه قد حق� فعال�ة في مجال امتصاص

ا�ات الهشة القد�مة للحفا� على جمال المح�� الس�ن القصدیر� �األخص في العاصمة، وترم�م البن

وهذا ما �ظهر في الواقع، فهذا �عتبر تهم�ش  �عد لم �حق� أهدافهران، أما في المدن الصغر� فوالعم

س�ن هش فقد  1992تم إحصاء  2007من طرف المسیر�ن، ف�النس�ة لمدینة بجا�ة في تعداد 

متصاص الس�نات الهشة فرغم ذلك فإنه بین س�ن ال 7075خصصت الدولة له في البرنامج إلعداد 

 ،)2(ملف 8083بلغ مجموع الملفات ألصحاب البنا�ات غیر الشرع�ة الهشة أكثر من  2010-2015

وذلك لتسو�ة بنا�اتهم وهذا دلیل على أن هذا المشروع لم تظهر فعالیته و�ظهر ذلك من خالل الس�نات 

  .2015و 2007الهشة المتزایدة بین 

  تضارب بین ما هو موجود في الواقع واإلحصائ�ات المصرح بها من طرف الدولة فیوجد هناك

إحصاءات حول الس�ن الهش في برنامج هو موجود في جداول  والسلطات المحل�ة، ف�النس�ة لما

)RHP  (ظهر انه قد حق� نجاح من خالل الس�نات المنته�ة التي تم التصر�ح بها  2017-2007لـ�

ما تزال هناك بیوت قصدیر�ة وس�نات  2017الوال�ات، ونر� في الواقع أن في في �ل % 78بنس�ة 

 .هشة تطوق المدن

  عمل�ة اعادة تس�ین في ا�طار برنامج امتصاص الس�ن الهش  20تم الق�ام ب)RHP  (ذ تم إ

راضي و�ل هذه المساحة سمحت �انطالق عدة مشار�ع مهمة مثل بناء ه�تار من األ 334استرجاع 

ة الشؤون الدین�ة، جسر واد الحراش، توس�ع طر�� الس�ار في حیدرة، سد مائي في الدو�رة ، مقر وزار 

، مقر نفطار فهذه تعتبر من ایجاب�ات برنامج الدة و�یرتوتة، ثانون�ة الحمیزخ� الس�ة الحدید�ة بین زر 

   )3(امتصاص الس�ن الهش

 م البنا�ات القد�مة الهشة ففي �ما اهتمت أ�ضا السلطات الجزائر�ة بتخصص م�الغ من أجل ترم�

العاصمة نجح هذا البرنامج، �ما ساهمت في ترم�م المعالم األثر�ة، فإعادة االعت�ار للتراث یتطلب 

جهاز قو� یوفر األساس المالئم لتنسی� أوجه النشاطات المتنوعة المتصلة �الحفا� على التراث والبد 

                                                           

، الدورة 7 شعب�ة، المجلس الشعبي الوطني، جر�دة رسم�ة للمناقشات، الفترة التشر�ع�ةالمقراط�ة �دالجزائر�ة ال جمهور�ةال -  1

    .19.، ص2014جوان  04، الجلسة العلن�ة المنعقدة األر�عاء 108العاد�ة الرا�عة، السنة الثالثة، رقم 

  .70.ص مرجع ساب�،رامي إیدیر� ، صون�ة إحدادن ،  -  2

3-  Mhammed Mebarki, op cit , p.25 
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عن جم�ع الوظائف التي تهم المجتمع ومتصال أن ��ون هذا الجهاز جزءا من السلطات المسؤولة 

 .اتصاال م�اشرا مع السلطة الس�اس�ة المحل�ة

لقد ساهمت السلطات العموم�ة في مجال م�افحة الس�ن الهش على العمل من اجل تحقی� شعار مدن       

لم یتم تحقی�  شعار االمم المتحدة من قبلها لم تأت بنتیجة مرض�ة و  بدون صف�ح لكن هذه اإلستراتیج�ة المتبناة

برنامج االلف�ة في  في  المنصوص عل�ه في برنامج االمم المتحدة للمستوطنات ال�شر�ة ”مدن بدون صف�ح“

فالنتائج المحققة  التشر�ع�ة او برامجها الم�رسة آل�اتها فرغمالتراب الوطني على غرار العاصمة،  �امل مدن

المدن الجزائر�ة الي الهش �عترم  الس�نفمازال  ؛المت�عة االل�اتخ�ارات و ض الواقع ل�ست �مستو� العلى ار 

، فالتخلص من االح�اء القصدیر�ة في وال�ة واحدة فق� دلیل على فشل في تبني هذا الشعار في یومنا هذا

  .الجزائر
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   حلول المقترحة للحد من ظاهرة الس�ن الهش في الجزائرال :الم�حث الثالث

إن مسألة ق�ام الس�ن الهش التي تشهدها معظم المدن الیوم، تش�ل مجموعة من القضا�ا التي ینجر 

الذ�  � الشیئعنها �م هائل من المشاكل االجتماع�ة، االقتصاد�ة، البیئ�ة، األمن�ة و غیرها من المشاكل االخر 

ووضع خط� إستراتج�ة لتطو�ر عدم تجاهلها ذ خطورة الظاهرة �عین االعت�ار و �ستوجب على السلطات أخ

  .الحلول لوضع حد لهذه الظاهرة أو على األقل التقلیل منها �اساتها، وعل�ه سنحاول تقد�م �عضس

  الماليس�اسي و حلول على المستو� الال: ول المطلب األ 

  على المستو� الس�اسي والتخط�طي: ولالفرع األ 

  في نفس الوقت و ، تلك المساحات العقار�ةتفعیل عمل�ة هدم الس�نات الهشة والعمل على إسترجاع

یجب االخذ �عین االعت�ار حالة قاطني تلك االح�اء في إطار قانوني �أسرع وقت، لتفاد� ق�امهم 

 .)1(بإعادة بناء س�نات هشة في مناط� أخر� 

  إلتمام  البرامج وتوفیر البن�ة االساس�ة الالزمةالعلم�ة قبل البدء �المشروعات  و البد من إجراء الدراسات

 .)2(المشار�ع المبرمجة إلمتصاص الس�ن الهش

 عطاء میزة إ ل و إ�قاء التعامل مع المتعهدین العقار�ین اللذین یثبتون �فاءة في مجال االلتزام �اآلجا

 .)3(، حتى ��ون هناك ضمان لنجاحها و تسل�مها في الوقت المحددنوع�ة للبرامج الس�ن�ة

 اف� مع االسفادة منها، �ما یتو تسییر المدن المستدامة و لم�ة في االنفتاح على التجارب العا

 .)4(�ون الجزائر تملك تراثًا معمار�ًا لكنه مهمل ةالخصوص�ات المحل�ة، خاص

 إنشاء مشار�ع إس�ان لذو� الدخل الضئیل وتشج�ع المشار�ع االس�ان�ة التعاون�ة. 

 للس�ن عن غیرها من  توفیر أراضي صالحة للس�ن؛ ا� جرد االراضي التي �م�ن أن تستخدم

 .االراضي الفالح�ة

                                                           

" الس�ن العشائي و آثاره على النمو الحضر�في المدن الصغر�، مدینة لحروش نموذجًا،"حسین بولمعیز، قرف�ة الصادق، -  1

  .18 .، ص 11/2013في جامعة ت�سة   محاضرة

التنم�ة مات غیر الح�وم�ة و آثارها في تفعیل برامج و مشروعات ظلمنالعالقة بین الدولة و ا خالد مجاهد أحمد السید ،-  2

  .315. ،  ص)2017دار الوفاء لدن�ا للط�اعة و النشر،  :االس�ندر�ة ( المستدامة

مجلة ، "2014-1990دراسة تحلیل�ة لتطور سوق الس�ن في ظل الس�اسات العموم�ة للس�ن في الجزائر "إبتسام طو�ال،  -  3

  .329.،  ص2016، 3. العدد، دراسات اقتصاد�ة

  .395.ص مرجع الساب�" التعمیر غیر القانوني و دور االدارة في الحد منه،"عبد هللا لعو�جي ، -  4
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 اني تفعیل دور الرقا�ة ف�ما یخص البناء، �حیث تكون أكثر فعال�ة للحد من إستمرار إنتشار الم�

 .الح�ام التنض�مالمخالفة 

 حما�ة االراضي من التعد�ات العشوائ�ة. 

  ضفاف ر�اف و في األ بخل� مشار�ع تنمو�ة) الهجرة من المدن إلى االر�اف(تشج�ع الهجرة الع�س�ة

 .)1(المدن

  الجمالي الجانب تدع�م وتشج�ع المؤسسات والهیئات االدار�ة من طرف الدولة لبذل جهد أكثر لتسییر

  .)2(التطبی� السل�م للنصوص القانون�ة السار�ة المفعولة و للمدین

 عتماد على في حالة عدم وجود االم�ان�ات المال�ة؛ �م�ن للدولة الق�ام بخط� قصیرة المد� �اال

للحصول على النتائج المرجوة و  ،الهش المعلومات المتوفرة للحد من ظاهرة الس�ناالم�ان�ات المتاحة و 

 .عدم التماطلعة في إنجاز هذه المشار�ع و یجب على الدولة السر 

 الفاعلین في القطاع و المهنیین و�ذا  البد من إشراك جم�ع عند وضع الس�اسات الس�ن�ة المستقبل�ة

 .ات ذات الصلة لموضوع الس�ن الهشالتشاور مع مختلف القطاعسی� و التن

 وضع خط� مستعجلة لالجئین والمهاجر�ن غیر الشرعیین إلیوئهم أو إعادتهم إلى مواطنهم االصل�ة. 

  البد من معالجة ظاهرة الس�ن الهش ��ل أنواعه في مراحله االولى، فمن الصعب التخلص من االح�اء

ف�لما تأخرت عمل�ة إصالح  ها، نفس الشیئ �النس�ة للس�نات المحتاجة للترم�م؛القصدیر�ة �عد تفاقم

   .الم�اني أص�ح ترم�مها صع�ًا و�حتاج لم�الغ مال�ة ضخمة

 ذالك ز�ادة الدعم المقدم لذو� لب الس�ني؛ بتنو�ع ص�غ الس�نات و یجب أقلمة العرض مع نوع�ة الط�

 .الدخل الضعیف

  عدم ة من برنامج إمتصاص الس�ن الهش و تي تستح� االستفادالوضع محددات لحصر العائالت

 .الستفادة من هذا البرنامجلشرو� المن ال تنطب� عل�ه  على السماح للمستغلین أو

  و أن الجزائر عرضة لمثل هذه  ةلكوارث الطب�ع�ة المحتملة، خاصتحس�ًا ل وضع خط� طوار�

 .الكوارث

 ون الجزائر منطقة زلزال�ة، إذ یجب أن تكون جم�ع البنا�ات �ى الدولة أن تأخذ �عین االعت�ار یجب عل

 .المشیدة مضادة للزالزل

                                                           

، ) 2010،  1.م�ت�ة المجتمع العر�ي للنشر و التوز�ع، ط�عة : االردن( االنفجار الس�انيأحمد ساسي الدعبوسي، -  1

  .80.ص

: جامعة دمحم خ�ضر، �س�رة( مذ�رة ماستر في القانون االدار� " قرارات الته�أة و التعمیر في التشر�ع الجزائر�،" ،سعاد ملقید -  2

  .76.، ص)�2014ل�ة الحقوق و العلوم الس�اس�ة، قسم الحقوق، 
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  حلول على المستو� الماليال: الفرع الثاني

  البد من تزو�د البلد�ات �الوسائل الماد�ة وذلك من خالل تخص�ص الدولة لها مساعدات مال�ة �ون

 )1(.تطوف المدن الجزائر�ةمسؤولیتها �بیرة في م�افحة التشوهات العمران�ة التي 

  ص�اغة قوانین في مجال تشج�ع تأس�س بنوك ومأسسات خاصة، متخصصة في مجال الس�ن

 .إلقراض م�الغ مال�ة و تخص�ص أوقات طو�لة لتسدیدها

 الرقا�ة على أسعار مواد البناء، أسعار االراضي ومنع الز�ادة العفو�ة فیها و�ذا ض�� سوق العقار. 

 حلول على المستو� االجتماعيال: المطلب الثاني

 ها مات المجتمع المدني لتأخذ دورها  في المشار�ة لحل أزمة الس�ن الهش، فبإم�انظإعطاء فرصة لمن

ل�ة، على أن تكون  صو جین �عد إستحصال الموافقات األفراد المحتاالق�ام بإعطاء منح أو قروض لأل

  .)2(مدعمة من قبل السلطات المحل�ة والمر�ز�ة

  وذالك من أجل الق�ام �حمالت تحس�س�ةضرورة: 

 .شو�هه �المساكن القصدیر�ةتعدم جمال المح�� و  توع�ة المجتمع على المحافظة على ق�مة .1

ذو� الدخل الضئیل  ةل�ة للجماعات الخیر�ة بهدف مساعدحث االفراد على تقد�م تبرعات ما .2

 .�طر�قة مأطرة على إقتناء مس�ن الئ�

 .المحافظة عل�هو  ترم�م تراث المناط� الق�ام �حمالت تطوع�ة بهدف .3

 .توع�ة االفراد على خطورة الس�نات الهشة على ح�اتهم .4

غرافي السر�ع �عتبر من أهم أس�اب و م�الن النمو الد ؛حث المجتمع على أهم�ة تحدید النسل .5

 .إنتشار الس�ن الهش ��ل أنواعه

  الحلول على مستو� العمراني والتنظ�مي : المطلب الثالث 

  على المستو� العقار� : الفرع االول 

 لفالحي منه وذلك للحیلولة دون تحو�له عن امراق�ة الصارمة للعقار و�األخص بد من أن تكون هناك الال

طا�عه المخصص له خاصة تلك المستثمرات الفالح�ة التي تحوز على مساحات هامش�ة غیر مستغلة 

  .زراع�ا

                                                           

  .329 .، ص المرجع الساب�إبتسام طو�ال،  -  1

،  2016، 33.، عدد مجلة المخط� و التنم�ة"  لعشوائي،تحدید مقترحات لحل مش�لة الس�ن ا"جمال �اقر مطلك، -  2

  .112.ص
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  الحد من االستخدام غیر العقالني لألراضي نظرا لندرتها في احترام المخططات العمران�ة والعمل على

 .)1(نجاز المخططات المه�أة المتصاص الس�ن الهش إمعظم بلد�ات المدن الجزائر�ة وأ�ضا السرعة في 

 الحرص على عدم البناء في االراضي الزراع�ة او المهددة �االنجراف. 

   على المستو� االدار� : الثاني الفرع 

  الرقا�ة العمران�ة التي نص علیها المشرع الجزائر� في قانون التهیئة و التعمیر المسندة الى ف�ما یتعل��

رئ�س المجلس الشعبي البلد� واألعوان المؤهلین یتعین النص على معاقبتهم في حالة عدم التقید 

ین في نطاق فرض القوانب�قها یتعل� �حف� النظام العام و ، طالما أن تطم فیها�القانون أو عند تورطه

  .) 2(البلد�ة التي تقوم بها رئ�س المجلس الشعبي البلد� �ونه ممثل الدولة 

  ل بنا�ة تظهر أنها هشة  عن اإل�الغ فوراعمل فر�� متا�عة ظاهرة البناء الهش �مختلف أش�اله على�

  .المختصةوذلك �التنسی� مع الجهات 

 تتم بدون تراخ�ص وحما�ة الم�اني األثر�ة  توقیف أعمال البناء المخالفة للمخططات واألعمال التي

  .والتار�خ�ة والحث على التطبی� الصارم للقوانین الخاصة �حما�ة المعالم األثر�ة

  إلزام المواطن والم�اتب الهندس�ة وم�اتب الخدمات ومحرر� العقود �عدم إبرام عقود تراخ�ص البناء

زمة من الجهات المختصة في مجال اللاتمام اإلجراءات البناء إال �عد إوالق�ام �األعمال الهندس�ة وأعمال 

  .تعمیر� بناء مخالف لقواعد الألالتعمیر تفاد�ا 

 س�ن محاوال االستفادة مجددا منهمعاق�ة أ� شخص قد استفاد سا�قا من دعم الدولة في مجال ال.   

  است�عاب مضمون هذه تسهیل وتخفیف اإلجراءات اإلدار�ة �منح رخص والشهادات للمواطنین من أجل

  . )3(اإلجراءات وتسهیل األخذ بها

  مسایرة ثقافة وعقل�ة المواطنین من طرف اإلدارة في �عض الصعو�ات التي یواجهها في مجال البناء

  .المصلحة العامة من جهة اإلدارةوالتعمیر من أجل تحقی� المصلحة الخاصة من جهة المواطن و 

  و�ث الثقافة العمران�ة ف�هتفعیل دور اإلعالم لتوع�ة المواطن.  

                                                           

  . 52.، ص) 2012دار نومید�ا للنشر ،  :قسنطینة ( یوم�ات رئ�س المجلس الشعبي البلد�دمحم الطاهر عر�او�،  -  1

 . 19.ص المرجع الساب�،حسین بولمعیز ، قرف�ة الصادق ،  -  2

حي الخشاب "تدع�ات البناء العشوائي الحدیث في مدینة الخمس"ولید عبد السالم فر�وان، عبد السالم السالم دمحم الرشد�، _  3

  .14- 8.، ص ص) 2017د�سمبر  27- 25(لالستثمار و التنم�ة في منطقة الخمس ،  المؤتمر االقتصاد� االول" نموذجا،
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  ین�غي على الدولة أن تعید النظر في مجال النصوص المتعلقة �العمران ووضعها في تقنین خاص

�التهیئة والتعمیر من أجل تسهیلها على ال�احثین لالستعانة بها وتوظیف أحسن من طرف رجال القانون 

  .مش�ل الس�نات الهشةد� الوقوع في وسهولة تسیر هذا المجال �طر�قة منظمة لتفا

  منح سلطة أكثر لشرطة العمران التي تلعب دورا هاما في متا�عة مخالفات العمران والقضاء على البناء

  .وني الذ� �عی� التنم�ة المستدامةغیر القان

 المحل�ة من عمل�ة المراق�ة وٕاسنادها لهیئة مختصة تتمتع  األعوان والمنتخبون �الجماعات إعفاء

  .ة ووسائل ماد�ة و�شر�ة خاصة للتدخل في الوقت المناسب�صالح�ات واسع

  اعطاء مصداق�ة أكثر للعمل الرقابي الذ� تقوم �ه الح�ومة لتنظ�م وتسیر قطاع الس�ن من خالل

ستفادة أكثر من مرة من دعم الدولة في هذا س�ن لمنع التجاوزات و قطع سبل اإلال�طاق�ة الوطن�ة لل

   .ت�الالمجال ودحر �ل محاوالت االح

  ال بد من وضع إستراتیج�ة مح�مة لتخط�� وتنم�ة المدن الجدیدة فذلك یلعب دورا هاما في عمل�ة

التنم�ة وجذب الس�ان لها، ومنه الوصول إلى تحقی� األهداف التي أنشئت ألجلها المدن الجدیدة و�ذلك 

�ساعدها على التغلب على  الوصول إلى ز�ادة الدخل القومي ومنه دفع عجلة التنم�ة في الدولة، هذا ما

 .مشاكلها �التوصل إلى حلول أو بدائل �حق� لها ذلك

   

البد من تكثیف الجهود سواًء  ،لكي یتم تحقی� شعار مدن بدون صف�ح و القضاء على الس�نات الهشة     

ر على مدننا وعلى و من طرف المجتمع من أجل تخطي هذه المش�لة التي تش�ل خطأمن طرف السلطات 

  .مدن بدون س�نات هشة في المستقبلالسعي نحو تحقی� المجتمع ��ل و 
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  :الخاتمة

توصلنا في نها�ة هذا ال�حث إلى أن مصطلح الس�ن الهش واسع و�شمل عدة أنواع من األشغال التي       

د�مة الهشة وأ�ضا تلك المتمثلة في الس�نات القصدیر�ة والس�نات القالالئ� و ون مراعاة معاییر الس�ن تمت د

  .هیلهاالبنا�ات األثر�ة المهددة �االنه�ار التي تستلزم إعادة تأالمعالم و 

فمش�لة الس�ن الهش تعتبر ظاهرة عالم�ة تعاني منها العدید من الدول سواء المتقدمة منها أو المتخلفة       

 ، وذلك راجع إلى� لف درجة خطورتها من دولة إلى أخر ، إذ تختمعقدة ذات أ�عاد ومستو�ات متعدد فهي مش�لة

  .الس�اسات المنتهجة للحد منها طب�ع�ة، التنظ�م�ة ومن حیثغراف�ة، االقتصاد�ة، العدة أس�اب منها الد�م

ما ترتب عنها من آفات و لقد تعددت المخاطر الناجمة عن ظاهرة الس�ن الهش والتي مست عدة جوانب      

اجتماع�ة وانتشار األمراض واألو�ئة والعنف والجرائم والتطرف الدیني، �ما تمس الجانب االقتصاد� الذ� من 

  .هر ال�طالة واالقتصاد�ات الخف�ةخالله تظ

، وذلك بتسخیر �ل الموارد ث هذه الظاهرة والحد من تفاقمهاحیث تسعى العدید من دول العالم الجتثا

بدون صف�ح في  واإلم�ان�ات واتخاذ مجموعة من اإلجراءات للوصول إلى األهداف المرغو�ة ومنها إنشاء مدن

، إال أن نس�ة الس�نات الهشة التي تعترم المدن ، فرغم الجهود الدول�ة المبذولة للحد من مش�لاألفاق المستقبل�ة

�رجع ذلك لعدم أخذ �عض الدول �عین و خاصة في البلدان النام�ة منها  نجاحها في �عض المدن ضئیلة

تش�یل بروز فوارق اجتماع�ة و  الى التي تصلي �م�ن أن تنجر عن هذه الس�نات و االعت�ار لألخطار الت

  .هذا تأكیدا للفرض�ة األولىلة و من واستقرار الدو أد هذا بدوره  یهدالمجتمع الواحد و ط�قات في 

لجزائر�ة و ذلك لتأثیرها المشاكل التي تواجهها الدولة اتعتبر مش�لة الس�ن غیر الالئ� من اعقد       

وٕانما تؤول  ، فهذه المش�لة ل�ست �حدیثة العهدالس�اسةاالجتماع�ة و الم�اشر على األوضاع االقتصاد�ة و 

لذ� ، ف�عد االستقالل تم إهمال قطاع الس�ن العتقاد الدولة أن الرصید الس�ني الشاغر اجذورها لفترات سا�قة

احت�اجات المواطنین فزاد الوضع تأزما خاصة عند ز�ادة عدد الس�ان والنمو رنسیین �غطي طل�ات و تر�ه الف

األمن�ة التي دفعت �س�ان الر�ف إلى النزوح واالستقرار على مع بروز األزمة االقتصاد�ة و ، و غرافي السر�عد�مال

  . الوطنالهشة في العدید من مناط�  حواف المدن هذا ما أد� إلى تراكم الس�نات

  

مع بدا�ة  في السید عبد العز�ز بوتفل�قة و  مع صعود  شخص�ة جدیدة للح�م المتمثلةهذا المنطل� و  من

اإلصالحات  حرصت السلطات العموم�ة إلي اتخاذ إجراءات من أجل الوقوف أمام هذه الوضع�ة والحد من 

ة على المستو� المر�ز� والمحلي للرقا� تفعیل أجهزةاستحدثت الدولة قواعد التهیئة والتعمیر و  تفاقمها ، حیث

�ن المخصصة لذو� الدخل ، �ما ساهمت من خالل برامج السعلى مد� تطبی� قوانین البناء والتعمیر

من التقلیل نوعا ما من  ج الدعم الر�في والتحسین الحضر� الذین �قطنون في س�نات هشة و�رنامالمنخفض و 

فقد تم تخص�ص  RHP) (2007 -2017الس�ن الهش  هذه الظاهرة خاصة مع ظهور برنامج امتصاص
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، �ما اهتمت المعالم األثر�ة المعرضة للزوال م�الغ مال�ة معتبرة إلعادة االعت�ار للس�نات القد�مة الهشة و�ذا

بإقرار س�اسة التجدید الر�في  SNAT) (2005 -2025الدولة من خالل المخط� الوطني للتهیئة اإلقل�م�ة 

  .هتم أ�ضا بجانب تنم�ة المدن الجدیدةإ المح�م للس�ان و مل على التوز�ع العو 

صرامة التقیدات التي وضعها المشرع الجزائر� من خالل القوانین فالتطبی� رغم الترسانة الردع�ة و     

على مرأ� من السلطات البلد�ة عدد الم�اني المخالفة للقانون ، حیث یتزاید یوم�ا و التأثیر زال محدودالمیداني الی

التي تمر دون أ� تدخل من طرف لمنظر الجمالي للمدن و التي تنشا في أماكن تسیئ �ااعد التعمیر و و قو 

هذا تاكیدا للفرض�ة الثان�ة التي تقول انه رغم مجهودات الدولة في الحد من هذه الظاهرة اال انها ، و السلطات

  .تزداد یوما �عد یوم

العمران والمدینة تبین ان هناك من طرف وزارة الس�ن و  هافإلحصائ�ات والمعط�ات التي تم اإلقرار عن      

المخالفة لقواعد التعمیر ولقد تمت معالجتها وذلك بإنجاز المشار�ع الس�ن�ة عدد قلیل فق� من الم�اني الهشة و 

ظا على سالمة ، ذلك حفلمهددة �االنه�ار إلعادة ترم�مهاوهدم الس�نات القصدیر�ة ومنح دعم للبنا�ات القد�مة ا

ر�ة وس�نات قد�مة لم ، غیر أن الواقع یبین ان العدید من المناط� تظهر فیها بنا�ات قصدیلبیئة المح�طة بهاا

للمستوطنات لالمم المتحدة  ر برنامجذلك لتحقی� شعا�ش�ل �بیر على العاصمة و  زی�قد تم التر ، فیتم ترم�مها

 المناط� فما تزال تعاني من هذه الظاهرة ق� في العاصمة فق� اما �اقيالذ� حُ  "مدن بدون صف�ح" ال�شر�ة

  .الوزاراة ومر�ز إستقطاب االجانبالعاصمة مر�ز �حو� عى السفاراة و �ون 

ا�ات الفوضو�ة الحد من البنلمعدة لمراق�ة مخالفات التعمیر و الهیئات ا�ما �ظهر غ�اب تدخل األجهزة و      

  .ساعد في بروز مش�لة الس�ن الهش االخیرةفغ�اب هذه 

داء اختلف �ما یتبین من خالل تقی�منا للتجر�ة الجزائر�ة في مجال م�افحة الس�ن الهش أن مستو� األ     

أ�ضا مستو� آداء الفاعلین والمسئولین عن ول و هذا مرت�� بدرجة �بیرة �حر�ات أسعار البتر و آخر بین برنامج و 

ن الدولة اظهر هذا �و  هذه الظاهرة قبل تفاقمها  مدروسة لمعالجةعدم وجود س�اسة مضبوطة و قطاع الس�ن و 

تر�ز على الجانب العالجي بدل التر�یز على الجانب الوقائي  في تعاطیها مع مش�ل الس�ن الهش الجزائر�ة

ى مجموعة من الس�نات الهشة إال وظهرة ها تدور في حلقة مفرغة، ف�لما قضت السلطات علس�اسات مما جعل

 .االش�ال�ة المطروحةو  للفرض�ة الثالثةهذا تاكیدا اخر� و 

  :إلى مجموعة من النتائج وهيولقد توصلنا من خالل معالجتنا لهذا الموضوع 

  

  أن ظاهرة  الس�ن الهش تعاني منها العدید من الدول، سواء المتقدمة او المتخلفة وتختلف درجة

 . خطورتها من دولة ألخر� 

  ها ازمات اخر�، و هذا ما یز�د من حدتها و خطورتهاأن ظاهرة الس�ن الهش  �م�ن ان تولد بدور. 

 أن هذه الظاهرة یتسبب في ظهورها �ل من الفرد والدولة. 
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 أن ظاهرة الس�ن الهش معقدة وتحتاج الي تف�یر وخط� إستراتیج�ة خارقة لمعالجتها. 

  تفاقمهاالحظنا �ذالك عدم وجود س�اسة مضبوطة ومدروسة في الجزائر لمعالجة هذه الظاهرة قبل 

 عدم وضع خط� إستراتج�ة لتفاد� ظهور الس�نات الهشة 

  أن السبب الرئ�سي في تفاقم الس�نات الهشة في الجزائر راجع الى سوء التسییر والفساد الذ� �عاني

. منه قطاع الس�ن
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 دینةم�مي لوزارة الس�ن والعمران والاله��ل التنض: 1ملح� 
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  2017و 2008بین   RHPتوز�ع الس�نات برنامج : 2ملح�

السكنات   مجموع

  المقدمة
  غیر منطلق

في طور 

  االنجاز

 RHP 2008- 2017  سكنات توزیع
  الوالیة

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

 أدرار - - 230 174 68 8 - - - 4 16 - 500

 الشلف - 32 368 890 692 996 408 - - - 214 - 600 3

 لغواط - 618 908 388 1 214 40 - - 32 - - - 200 3

 أم البواقي - 010 1 335 1 464 831 1 939 102 - 10 29 180 - 900 5

 باتنة - 978 658 2 324 1 20 20 - - - - - - 000 5

 بجایة  - 122 389 380 239 224 194 - 44 - 508 - 100 2

 بسكرة 208 272 286 1 103 1 139 1 472 280 95 41 38 266 - 200 5

 بشار - 152 112 349 162 8 - - - - 17 - 800

 بلیدة - 110 125 635 384 700 358 251 1 622 497 338 4 - 020 9

 بویرة - 54 220 361 1 914 106 1 043 1 651 214 146 441 1 - 150 7

 تمنراست - - 234 370 300 308 190 - 2 14 152 - 570 1

 تبسة 28 400 769 515 1 861 890 496 326 155 76 984 - 500 6

 تلمسان - 320 731 839 106 1 708 768 561 129 30 808 - 000 6

 تیارت 225 435 501 1 345 1 690 110 128 263 50 202 291 - 240 5

 تیزي وزو - 40 40 190 404 777 208 186 116 178 168 2 93 400 4

 الجزائر - - - 408 586 11 752 11 229 3 254 3 268 1 451 052 13 - 000 45

 جلفة 126 426 477 2 546 2 232 2 817 92 274 170 - 20 - 180 9

 جیجل 170 501 631 205 1 388 429 486 590 170 264 466 - 300 5

 سطیف - 462 878 1 162 2 329 2 679 1 303 1 482 1 390 1 790 405 - 880 13

 سعیدة - 230 80 611 48 148 134 345 405 115 874 1 - 990 3

 سكیكدة 46 637 824 178 1 098 1 864 1 454 1 488 2 726 558 547 7 780 200 19

 سیدي بلعباس 50 378 114 1 413 1 938 256 190 180 20 1 540 - 080 5

 عنابة 430 485 109 1 368 2 831 2 312 1 127 2 168 62 - 778 1 - 670 12

 قالمة 40 340 213 1 729 1 003 1 657 474 345 356 250 643 1 - 050 8

 قسنطینة - - 458 204 3 860 1 585 820 1 108 1 515 822 078 1 - 450 11

 مدیة 130 278 058 2 915 1 314 1 350 1 825 949 104 1 213 2 864 4 - 000 17
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 مستغانم 77 227 692 018 1 433 1 132 1 427 260 156 22 086 1 - 530 6

 مسیلة 84 800 422 2 487 2 305 2 099 2 027 1 612 1 675 1 574 1 035 5 - 120 21

 معسكر  60 412 540 500 296 148 1 946 339 1 385 790 314 2 - 730 8

 ورقلة - 021 1 374 1 060 1 717 213 4 - - 6 10 - 405 4

 وھران - - 652 828 1 142 1 168 1 208 052 1 222 018 1 310 4 - 600 11

 البیض - 210 436 842 016 1 086 1 794 367 263 270 136 - 420 5

 إیلیزي - - - 66 106 99 122 26 48 71 462 - 000 1

 برج بعرریج - 58 742 284 3 609 1 708 1 214 1 418 540 291 936 - 800 10

 بومرداس - - - 250 530 419 2 020 1 376 311 130 824 1 - 860 6

 الطارف - 204 990 408 1 959 570 618 821 033 1 294 1 403 5 - 300 13

 تندوف - - 72 103 65 20 - - - - - - 260

 تیسمسیلت - 311 640 060 1 090 1 512 283 587 550 505 851 2 611 1 000 10

 الوادي - 326 444 738 370 400 248 587 66 97 724 - 000 4

 خنشلة - 38 360 964 944 107 1 754 687 684 703 299 - 540 6

 سوق أھراس - - 610 813 032 1 369 385 91 - 40 220 - 560 3

 تبازة - 383 709 964 783 109 1 442 4 196 2 798 643 721 2 2 750 14

 میلة - 692 437 1 066 2 730 220 66 23 30 - 136 - 400 5

 عین الدفلى 120 52 633 933 484 949 846 643 1 745 887 428 3 120 840 10

 النعامة - 112 345 445 186 132 328 112 74 92 434 - 260 2

 عین تموشنت - 92 868 175 1 657 336 261 286 84 110 621 1 - 490 5

 غردایة - 22 150 657 507 401 433 313 562 550 955 1 - 550 5

 غلیزان - 565 156 1 745 1 686 1 039 1 226 1 953 276 1 339 1 665 1 - 650 12

 المجموع 794 1 805 13 020 38 472 55 298 53 391 46 961 31 265 28 103 17 110 17 220 82 606 2 045 388

  

  وزارة الس�ن والعمران والمدینة: المصدر
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I-المراجع �اللغة العر�ی�ة  

  الكتب: أوال

دیوان : الجزائر، مناهج ال�حث العلمي وطرق إعداد ال�حوثبوحوش، عمار ، دمحم محمود الذنی�ات،  .1

  .2016، 8المطبوعات الجامع�ة، الط�عة 

دار الهد� : ، الجزائرالس�ن و التنم�ة في الجزائر دراسة في علم االجنماع الحضر� بودوخة ابراه�م،  .2

  2011للط�اعة و النشر ، 

،  ، الس�ن الحضر� في العالم الثالث دراسات اقل�م�ة المش�الت والحلولجرانوتی�ه، برنارد  .3

  . 1987منشأة معارف جالل حز� و شر�اء، : در�ة االس�ن

  . 2006، 1دار شموع الثقافة، ط�عة: ، لیب�ا ، مقاالت في الجغراف�ا الحظر�ةالحداد، عوض یوسف  .4

المؤسسة الجامع�ة للدراسات و : بیروت  ،التجدید موقفنا من التراث القد�مالتراث و حسن حنفي ،  .5

  . 1992،  4.النشر و التوز�ع، ط�عة

م�ت�ة المجتمع العر�ي للنشر والتوز�ع، : عمان ،الجغراف�ا الس�ان�ة والموارد ال�شر�ةة، دمحم فوز�، حلو  .6

  .2006ط�عة االولى، 

دار المعرفة :، المدن الجدیدة دراسة في األنترو�ولوج�ة الحضر�ة اإلس�ندر�ةحمادة مصطفى عمر  .7

  .2008، 1الجامع�ة، الط�عة 

�وم�ة وآثارها في تفعیل برامج العالقة بین الدولة والمنضمات غیر الح ،خالد مجاهد أحمد السید  .8

  . 2017دار الوفاء لدن�ا للط�اعة والنشر،  :االس�ندر�ة ،مشروعات التنم�ة المستدامةو 

، العالقة بین الدولة والمنظمات غیر الح�وم�ة وأثرها في تفعیل برامج و خالد مجاهد أحمد السید .9

 . 2017،  1.دار الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشر ، ط�عة: االس�ندر�ة مشروعات التنم�ة المستدامة ، 

، 2.المعهد التطور� للتنم�ة الموارد ال�شر�ة، ط�عة: �غداد مدخل لعلم الس�اسة،الدیلمي، حاف� ،  .10

2011.  

م�ت�ة المجتمع العر�ي للنشر و التوز�ع، ط�عة : االردن ،، االنفجار الس�انيساسي الدعبوسي، أحمد  .11

  .2010،  االولى

دار المسیرة للنشر والتوز�ع، : ، عمانالتخط�� في العمران الر�في والحضر� ، الشواورة، علي سالم .12

  .2012، 1الط�عة

الس�اس�ة دراسة في المفاه�م األدوات،المناهج و االساس في منهج�ة تحلیل النظم ، طاشمة، بومدین .13

  . 2013دار االمة، شر�ة: ، الجزائراالقترا�ات
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   2012دار نومید�ا للنشر،  :، قسنطینة، یوم�ات رئ�س المجلس الشعبي البلد�عر�او�، دمحم الطاهر .14

ر والتوز�ع، دار غیداد للنش: ، األردناإلنفجار الس�اني والتحد�ات المجتمع�ةفراس ع�اس الب�اتي،  .15

  .2011ط�عة االولى، 

  1993دار النهضة العر��ة للط�اعة والنشر، : بیروت أح�اء الصف�ح في المغرب، لقصیر، عبد القادر .16

دیوان المطبوعات   :، الجزائر، الهجرة السر�ة واللجوء الس�اسيلمخادمي، عبد القادر رز��  .17

  .2012الجامع�ة، 

دار ال�ازور� العلم�ة للنشر والتوز�ع ، : ، عمان، االردن التخط�� الحضر� ، صبر� فارس الهیتي، .18

2009  . 

دار المشرف، الط�عة : بیروت(  المنجد في اللغة العر��ة المعاصرةأنطوان نعمة وآخرون، محررون  .19

  .)2008الثالثة، 

  المجالت: ن�اثا

،  العرب الدولیة جریدة" نقص عمالة االنشاء أكبر التحدیات التي تواجھ السوق العقاري السعودي ،" .1
 2014ینایر  5، االحد  14385.عدد

 ، 27عدد ،األثر مجلة ،"العر��ة اللغة تعل�م �حوث في منهج�ة رؤ�ة-المقابلة"منصور، أمیرة  .2

  2016د�سمبر

،  مجلة المخط� و التنم�ة  "،تحدید مقترحات لحل مش�لة الس�ن العشوائي"جمال، ،اقر مطلك � .3

 .33،2016.ددع

مجلة " المدن الجدیدة التابعة بین النظریة والتطبیق، مدینة ماسینیسا نموذجا،"یاسمینة ،  بغریش، .4

  .2015،  16.،عدد6.مجلد عملیة محكمة تصدر عن األكادیمیة األمریكیة،

واقع الس�ن في الجزائر الس�ن الكولون�الي الفرد� نموذجا درسة میدان�ة ببلد�ة "بوز�ان، راض�ة،  .5

  .2016، د�سمبر  17.العدد، 6.المجلدمجلة دراسات و أ�حاث ،" رف،وال�ة الطا الذرعان

" الحراك الس�ني �أح�اء الس�ن الجماعي، دراسة نموذج حي الدقسى �مدینة قسنطینة،"جغار، عایدة ،  .6

  .2012، 102. ،عدد 28.،  مجلدles cahiers du CREAD مجلة

 و التشر�ع الجزائر�ین في للبناء المنظمة القوانین تطبی� آل�ات و المخالف البناء"ر��عة ، ، د�اش .7

   .)2016جوان  24(، 43ددع مجلة علوم و تكنلوج�ا،" التنفیذ،

آفاق لعلم  مجلة" السكن العشوائي في الجزائر وآثاره على البیئة العمرانیة والطبیعیة،"دردیش أحمد،  .8

  .، الجزائر02، جامعة بلیدة  1.، عدد6.، مجلد االجتماع
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مجلة ال�حوث ، "الس�اسة الس�ن�ة في الجزائر بین األهداف والص�غ المعتمدة"در�سي، نبیل ،  .9

 . 2، جامعة البلیدة 12.، عددوالّدراسات القانون�ة والس�اس�ة

دراسة تحلیل�ة لتطور سوق الس�ن في ظل الس�اسات العموم�ة للس�ن في "إبتسام ،  طو�ال، .10

  .2016، 3. ، عددتصاد�ةمجلة دراسات اق، "2014- 1990الجزائر 

 لك�ف�ات المحدد 15/19 رقم  التنفیذ� المرسوم ظل في البناء رخصة أح�ام"عائشة ،  ،طیب .11

  .7ددع ،والس�اس�ة القانون�ة والدراسات ال�حوث مجلة" وتسل�مها، التعمیر عقود تحضیر

األحاد�ة والص�غ  بین اإلدارة: مسار تأمین الحدود الجزائر�ة"نور الدین ،  ،عیدون الحامد�، دخان .12

  .2016، جانفي 14.دد، عدفاتر الس�اسة والقانون مجلة  "،التعاون�ة اإلقل�م�ة

للبنك  RHPإش�ال�ة الس�ن الهش في الجزائر في ضوء استراتیج�ات التصد� برنامج "قاسمي، شوقي،  .13

  .2012، مارس 1.، عددمجلة علوم اإلنسان والمجتمع" الدولي نموذج،

المحدد لك�ف�ة تحضیر لعقود التعمیرو  19- 15في أح�ام المرسوم التنفیذ� قراءة " ،قاسي، نجاة  .14

  .2017، 6. دد، الجزائر، عالمجتمع والسلطة القانون  مجلة" تسل�مها،

، ، مجلة الباحث"السكن الریفي معول من معاول سیاسیة التجدید الریفي في الجزائر"قحام، یوسف ،  .15

 .2012، جوان  9.، عدد5.مجلد

مجلة ال�حوث و الدراسات " دور قواعد التهیئة و التعمیر في إنعاش الترق�ة العقار�ة،"�ر�م حرز هللا،  .16

  .12 .عدد،  مر�ز الجامعي تی�ازة, القانون�ة و الس�اس�ة

مجلة المنضمة العر��ة للتر��ة " التحضر في الوطن العر�ي،"، ) و آخرون (دمحم ص�حي عبد الح��م  .17

  .1980، 2.مجلد، الثقاف�ة و العلوم

�آل�ة للتطهیر العقار� و التسیر المجالي صعو�ات تطب�قه و  08/15القانون "مز�اني، عائشة ،  .18

/ 03/06، 2.، عددمجلة تشر�عات التعمیر والبناء" انع�اساتها على النظام العمراني و البیئ للمدن،

2017.  

مجلة ، "ة أزمة السكن بالجزائربرامج السیاسة السكنیة ودورھا في معالج"، عبد الكریم  المؤمن، .19

  .2007، مارس 6.، عدد 3.،مجلد دفاتیر اقتصادیة

،  2.جلد، ممجلة الدراسات القانون�ة  "الس�ن الر�في �آل�ة للتنم�ة دراسة قانون�ة،"آس�ة ، ، هتشان .20

  .  1.ددع
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" ،الجدیدةقراءة سوسیوتار�خ�ة لقطاع الس�ن في الجزائر الخلف�ات والتوجهات "ه�شور، دمحم لمین ،  .21

 .2017، جو�ل�ة  25 .، عدد6.، مجلدمجلة العلوم االجتماع�ة

 الرسائل الجامع�ة: ثالثا

المناط� المتخلفة �مدن العالم الثالث، دراسة میدان�ة للمناط� المتخلفة �مدینة �اتنة "، دمحم ،أحمد .1

  .19871989/�ل�ة اآلداب،: الجزائر، رسالة د�توراه في علم االجتماع، جامعة القاهرة

، "11/04النضام القانوني للترق�ة العقار�ة في الجزائر على ضوء أح�ام القانون رقم "، ح�اة،اودمحم  .2

 و العلوم الس�اس�ة،�ل�ة الحقوق : جامعة ملود معمر�، تیز� وزو، في قانون العقود أطروحة ماجستیر

26/02/2015.  

مذ�رة  " ،08/15على ضوء قانون  تسو�ة البناء غیر مشروع"، صون�ا ،رامي ، إ�حدادن ،إیدیر�  .3

  .2015العلوم الس�اس�ة، ق و �ل�ة الحقو : جامعة عبد الرحمن میرة  بجا�ة ، ماستر

جامعة سعد دحلب،  ،مذ�رة ماجستیر" النظام القانوني لشرطة العمران في الجزائر،"دمحم ،  ،بهمي .4

  .2011وم الس�اس�ة ، �ل�ة الحقوق و العل: البلد�ة

مذ�رة ماستر  "،2015- 2001إصالح الس�اسة العامة للس�ن في الجزائر "جمال الدین ،  ،بوخار�  .5

�ل�ة الحقوق ، قسم العلوم الس�اس�ة، :  أكاد�مي في التنظ�م االدار� ، جامعة قاصد� مر�اح ورقلة

2014/2015  

ال�عد البیئي للمخط� الوطني لتهئ�ة اإلقل�م وتطب�قاته في قانون "صون�ة ،  ،شهرزاد ، صالحي ،تر�ي .6

�ل�ة الحقوق و العلوم الس�اس�ة : جامعة عبد الرحمان میرة، بجا�ة ، مذ�رة ماستر في الحقوق " التعمیر،

  .04/09/2015قانون عام، ،  ، قسم

" لألح�اء الس�ن�ة، دراسة حالة ت�سة،آل�ات و��ع ال�عد البیئي في التحسین الحضر� "، رزقي  ،جموعي .7

�ل�ة العلوم والتكنولوج�ة، قسم : جامعة العر�ي ت�سي  ،مذ�رة  ماستر في الهندسة المعمار�ة و المح��

  .2016- 2015 دسة المعمار�ة، الهن

مذ�رة ماستر ، "االل�ات القانون�ة في مواجهة البنا�ات الفوضو�ة في التشر�ع الجزائر� "غر��ة،  ،حفافلة .8

- 2014علوم الس�اس�ة، قسم الحقوق،�ل�ة الحقوق و ال: في القانون االدار� جامعة دمحم خ�ضر �س�رة

2015.  
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 07المدن الجدیدة و مش�لة االس�ان الحضر� دراسة میدان�ة �الوحدة الجوار�ة رقم "لیل�ا ،  ،حف�ظي .9

: ة منتور� قسنطینة جامع ،مذ�رة ماجستر علم االجتماع الحضر� "  –علي منجلي  –المدینة الجدیدة 

  . 2009قسم علم االجتماع ،  �ل�ة علوم االنسان�ة و االجتماع�ة ،

مذ�رة ماستر تسییر و إدارة الجماعات " التنظ�م اإلدار� الجزائر�،"خدیجة ، بلحاج هجیرة ،  ،حمد� .10

 ة ، قسم علوم س�اسة، �ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�: جامعة مصطفى أسطمبولي، معس�ر ،المحل�ة

2016-2017.  

 ،مذ�رة د�توراه في العلوم االجتما�ة "س�اسة الس�ن واإلس�ان بین الخاطب والواقع،"دلیلة ،  ،زرقة .11

  2016-�2015ل�ة العلوم االجتماع�ة، : دمحم بن أحمد 2جامعة وهران 

ماستر  مذ�رة" البناء غیر المطاب� لمواصفات رخصة البناء،"، رز�قة ،ح�اة ، عماروش ،عمروش .12

ة قسم �ل�ة الحقوق و العلوم الس�اس�:  -بجا�ة–جامعة عبد الرحمان میرة  ،الجماعات االقل�مةقانون 

  .2013- 2012القانون العام،  

خصائص المس�ن في الضفة الغر��ة من واقع مسح ظروف الس�ن "حنان ،  ،تا�ه ،یوسف ،غاز�  .13

�ل�ة الدراسات : سطینجامعة النجاح الوطن�ة نابلس فل ،أطروحة ماجستیر في الجغراف�ا "،2015

  .2016-2015العل�ا،

- 1966في الجزائر وعوامل تحسینه ما بین سنتي ) EO(تطور أمد الح�اة "عبد الحاك�م،  ،الغول .14

�ل�ة العلوم : جامعة وهران ،مذ�رة ماجستیر في الدمغراف�ا االجتما�ة و االقتصاد�ة "،2008

  .09/06/2013االجتماع�ة 

، الس�ن التطور� في مدینة خنشلة، االنع�اس على المجال و على االنتاج الس�ني"لم�اء ،  ،فال� .15

�ل�ة علوم االرض و الجغراف�ا و : مذ�رة ماجستیر في التهیئة العمران�ة، جامعة منتور� قسنطینة 

  .2006العمران�ة، التهیئة العمران�ة، قسم التهیئة 

معوقات المشار�ة الشعب�ة في برامج امتصاص الس�ن الهش، دراسة میدان�ة لبرنامج "شوقي ،  ،قاسمي .16

RHP ،أطروحة د�توراه في علم االجتماع الحضر� ، جامعة  "للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر �الجزائر

  .2013 2012/�ل�ة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة،: دمحم خ�ضر �س�رة
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دائرة شاشرة  دراسة میدان�ة–عبد الغالي ، عوامل وانع�اسات ظاهرة النزوح الر�في في الجزائر  ،قتالي .17

�ل�ة العلوم االجتماع�ة : وال�ة خنشلة، مذ�رة ماجستیر علم االجتماع الر�في، جامعة الحاج لخضر

  .2009/2010غراف�ا، و والعلوم اإلسالم�ة، قسم علم االجتماع والد�م

أطروحة  "،التمدد الحضر� والحراك التنقلي في النطاق الحضر� لمدینة سطیف"عبد الحمید ،  ،�ب�ش .18

ا والتهیئة العمران�ة، �ل�ة علوم األرض الجغراف�: جامعة منتور� قسنطینة ،د�توراه في ته�أة المجال

2011. 

جامعة لحاج  ،جستیرمذ�رة ما" قرارات التهیئة والتعمیر في التشر�ع الجزائر�،"،  ،لعو�جي عبد هللا .19

  .2012- �2011ل�ة الحقوق والعلوم األـساس�ة، قسم الحقوق، : لخضر �اتنة 

أطروحة د�توراه في القانون  "التعمیر غیر القانوني ودور اإلدارة في الحد منه،"عبد هللا،  ،لعو�جي .20

  2017- �2016ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة،: العام، جامعة أبي ��ر بلقاید

، في القانون االدار�  مذ�رة ماستر" قرارات الته�أة و التعمیر في التشر�ع الجزائر�،" ،سعاد  ،ملقید .21

 .�2014ل�ة الحقوق و العلوم الس�اس�ة، قسم الحقوق، : جامعة دمحم خ�ضر، �س�رة

روحة د�توراه في ، أط"التوجه الجدید لس�اسة التنم�ة الر�ف�ة في الجزائر"الطیب ،  ،هاشمي .22

�ل�ة العلوم االقتصا�ة و التجار�ة و علوم التسیر، : جامعة ابو ��ر بلقاید تلمسان ،التنم�ةإقتصاد 

2013-2014.  

 1020النمو الحضر� ومش�لة الس�ن واإلس�ان، دراسة میدان�ة �مدینة �اتنة، حي "سهام ،  ،وناسي .23

لعلوم االجتماع�ة �ل�ة ا: جامعة الحاج لخضر �اتنة ،مذ�رة ماجستیر علم االجتماع الحضر� " مس�ن،

 .2009، 2008الد�موغراف�ا، واإلنسان�ة، قسم علوم االجتماع 
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 النصوص القانون�ة: را�عا 

  القوانین 1

، یتعل� �شرو� انشاء المدن الجدیدة و  02/08قانون "شعب�ة،  الدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة ال .1

  .34.د، عدجر�دة رسم�ة،  2002ما� سنة  8مؤرخ  "تهیئتها،

، المؤرخ في "، المتعل� �التهیئة والتعمیر05- 04قانون رقم "، شعب�ة الدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة ال .2

 29- 90، �عدل و�تمم القانون رقم 2004غشت سنة  14المواف�  1425جماد� الثان�ة عام  27

  1.عدد جر�د الرسم�ةال، 1990المواف� أول د�سمبر سنة  1411جماد� األول عام  14المؤرخ في 

 "، المتضمن القانون التوجیهي للمدینة ، 06/06قانون "، شعب�ة الدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة ال .3

  . 15.عدد رسم�ةالجر�دة ال،  2006ف�فر�  20المواف� ل  1427م محر  21المؤرخ في 

البنا�ات واتمام ، �حدد قواعد مطا�قة 15- 08قانون رقم "، شعب�ة الدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة ال .4

عدد  الرسم�ة ةجر�دال، 2008یولیو سنة  20المواف�  1429رجب عام  17المؤرخ في  "انجازها،

.44  

، �حدد القواعد التي تنظم نشا� الترق�ة 04- 11قانون رقم "، شعب�ة الدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة ال .5

جر�د الم، 2011فبرایر سنة  17هـ المواف� لـ1432ر��ع األول عام  14المؤرخ في  "العقار�ة،

  .4.عددالرسم�ة 

رجب  20مؤرخ ال "تعل� �البلد�ةالم  10 /11قانون رقم " ،شعب�ةالدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة ال .6

  .37. عدد جر�دة الرسم�ةال ،2011 یولیو 3المواف�  1432عام 

  :المراس�م

یتضمن تغیر الطب�عة  147_91المرسوم التنفیذ� رقم " ،شعب�ةالدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة ال .1

مؤرخ ال "القانون�ة للقونین االساس�ة لدواو�ن الترق�ة و التسیر العقار� و تحدید ��ف�ات تنض�مها و عملها

  .25. عدد  رسم�ةالجر�دة ال، 1991ما�  �12 المواف 1411شوال عام  27في 

یتضمن القانون األساسي   111- 94المرسوم  التنفیذ� رقم "، شعب�ة الدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة ال .2

المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذ�  1994ما�  18المؤرخ في " الخاص �الصندوق الوطني للس�ن 

  25.عدد. جر�دة الرسم�ةال،  1991ما�  12المؤرخ  91/145
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�حدد شرو� و��ف�ة تعیین  55- 06المرسوم التنفیذ� رقم " ،شعب�ةالدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة ال .3

األعوان المؤهلین لل�حث عن مخالفات التشر�ع والتنظ�م في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها و�ذا 

 ةجر�دال، 2006ینایر سنة  30المواف� لـ 1426ذ� الحجة عام  30المؤرخ في  "إجراءات المراق�ة،

  .06عدد  الرسم�ة

�حدد قواعد منح الس�ن  08/142مرسوم التنفیذ� رقم " ،شعب�ةالدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة ال .4

 جر�دةال، 2008ما� 11المواف�  �1429 االول جماد5المؤرخ  "العمومي االیجار�،

  . 24.،عددرسم�ةال

إنشاء المفتش�ة المتضمن  08/389المرسوم التنفیذ� رقم "، شعب�ة الدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة ال .5

عدد . رسم�ةالجر�دة ال ،2008نوفمبر  27، المواف� 1429ذ� القعدة  29مؤرخ  "،الجهو�ة للتعمیر

69 .  

�حدد شرو� و��ف�ات تعیین  343- 09مرسوم تنفیذّ� رقم " ،شعب�ةالدمقراط�ة الجزائر�ة الجمهور�ة ال .6

التهیئة والتعمیر ومعاینتها و�ذا  األعوان المؤهلین لل�حث عن مخالفات التشر�ع والتنظ�م في مجال

 1426ذ� الحجة عام  30المؤّرخ في  55- �06عدل المرسوم التنفیذ� رقم  "إجراءات المراق�ة،
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I  . اللغة العر��ة ملخص�  

التي تعاني منها العدید من دول العالم اذ تمس المتقدمة تعتبر مش�لة الس�ن الهش من بین الظواهر 

منها والمتخلفة، فهي من المشاكل المعقدة والخطیرة و�ظهر ذلك من خالل المخاطر التي تنجم عنها التي تمس 

  .المجتمع و الدولة على حد سواء

التي ساهمت في  تعتبر الجزائر من الدول التي تعاني هذه الظاهرة نتیجة تراكم العدید من العوامل

تمددها في مختف نواحي ال�الد خصوصا في الحواضر الكبر�، الشيء الذ� دفع السلطات الى الق�ام �عدة 

م�ادرات من أجل وضع حد لهذه المش�لة التي �م�ن ان تفرز بدورها مشاكل اخر�، وهذا بوضع س�اسة عامة 

م� ع�ش الس�ان القاطنون في هذه البیوت خاصة �التهیئة والتعمیر بهدف ترق�ة المجال الس�ني وتحسین ن

  .الهشة سواًء على المستو� الر�في او المدینة

عمل�ا، لقد سن المشرع الجزائر� العدید من القوانین من أجل تفعیل دور األجهزة المتدخلة للحد من هذه 

رامج لتسیر المجال الس�نات الهشة ، �ما قام بتفعیل دور األعوان المؤهلین �المراق�ة العمران�ة، إذ اقر ب

العمراني المتعلقة ببرنامج الدعم والتجدید الر�في والتحسین الحضر� وتم تحدیث المخط� الوطني للتهیئة 

وذلك لتخفیف الضغ� على المدن وٕانشاء أقطاب جدیدة الستقطاب العدد المتزاید من ) (SNATاإلقل�م�ة 

جتماع�ة لذو� الدخل المنخفض من اجل ترق�ة الس�ان والقضاء على الس�ن الهش، �ما تم اقرار برامج ا

الجانب االجتماعي للمواطنین ، ولكن رغم هذه الجهود إال  أن الجزائر مازالت تعاني من مش�ل الس�ن الهش 

الى یومنا هذا وهذا راجع الس�اب عدة منها المتعل� �الس�اسات المتخذة ومنها ما یتعل� بنقص الوعى لد� 

  .ظاهرة ، فالبد من معالجتها قبل تفاقمهااالفراد في خطورة هذه ال

  

  :الكلمات المفتاح�ة

 قانوني غیر تعمیر، عمران�ة مخططات، الم�افحة ،القصدیر�ة البیوت ،الس�ن س�اسة ،الهش لس�نا
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II .Résumé en français  

Le phénomène de l’habitat précaire touche les pays sous-développés et 

même les pays développés. Il est considéré comme un problème compliqué et 

dangereux qui peut engendrer de graves conséquences que ça soit  pour la 

société ou l’état. 

L’Algérie fait partie des pays qui souffrent de ce problème à cause d’une 

accumulation de plusieurs facteurs qui ont contribué à son expansion dans  

plusieurs régions, en particulier dans les zones métropolitaines. Ceci a incité les 

autorités à mener plusieurs initiatives dans le but de mettre un terme à ce 

phénomène en développant des politiques publiques de réhabilitation et de 

reconstruction pour améliorer la zone résidentielle et les conditions de vie des 

personnes vivants dans ces foyers précaires, au niveau rural et urbain.  

Dans la pratique, le législateur algérien a légiféré de nombreuses lois afin 

d'activer le rôle des différents équipements pour combattre ce phénomène. Il a 

aussi concrétisé le rôle des agents qualifiés dans la surveillance urbaine et tracé 

des programmes dans le domaine urbain liés à l'appui du programme de 

renouvellement et d'amélioration urbaine et rurale. 

Afin de soulager la pression sur les villes, une mise à jour a été faite pour 

le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT), dans le but de créer 

de nouveaux pôles dans les zones rurales pour attirer le nombre croissant de la 

population et d'éliminer l’habitat précaire. 

En outre, des programmes sociaux pour les personnes à faible revenu ont 

été approuvés pour promouvoir l'aspect social des citoyens. 

En dépit de ces efforts, l'Algérie continue de souffrir du problème de 

l’habita précaire à ce jour, pour plusieurs raisons, à savoir les politiques 

adoptées et l’absence de conscience des individus par rapport à la gravité de ce 

phénomène. Le problème doit donc être résolu avant qu’il ne soit exacerbé. 

 

Les mots clés : 

 Habitat précaire, politique de logement, bidonville, urbanisme, 

construction illégale. 
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