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الملخص:
إن الهدف األساسي للتنمية المستدامة هي وضع أسس سليمة لبناء عملية التنمية الشاملة .وجعل المدن منتجة اقتصاديا
وشاملة اجتماعيا  ،وخالية من الفقر ومستدامة بيئيا تحمي مصادرها الطبيعية وتنمو دون أضرار بيئية كبيرة  ،الن
المدن هي محركات النمو االقتصادي والتغير االجتماعي ،وجوهر االستدامة هو تحقيق التوازن بين التشريعات والقوانين
اإلجبارية والتوجيه والمشاركة مما يستجيب لحاجات المجتمع.
حيث أن اتزان أي مدينة يعتمد على قدرة المنظومة العمرانية على التجاوب مع المتغيرات الوظيفية والخدمية من خالل
تطوير الهيكل العمراني واالقتصادي واالجتماعي  ،ويعتبر تطوير الهيكل القانوني والتشريعي األداة األكرر ااعلية اي
الدول النامية لتحقيق هذا التطور .
إن الجزائر بحاجة إلى قوانين وأنظمة واضحة واعالة لدعم وضع خطط وسياسات التنمية المستدامة  ،والتي يجب
عليها أن تعكس مبدأ دمج حماية البيئة مع التنمية العمرانية واالقتصادية واالجتماعية للمدن ،حيث بعد مصادقة الجزائر
على اتفاقيات قمة األرض اي ريوديجانيرو عام  2991وتبنيها جدول أعمال القرن  12وباعتبارها عضو مؤسس اي
الشراكة الجديدة من أجل إاريقيا (نيباد)  ،ومدن (نيباد) المستدامة  ،قامت بإنشاء هيئات واصدار قوانين تعنى بحماية
البيئة وترقية التنمية المستدامة لكن القانون التوجيهي للمدينة (رقم  90-99الصادر اي  19ايفري  )1990يعتبر أول
قانون يخص المدينة بشكل خاص اي الجزائر وتهدف سياسة المدينة إلى تحقيق التنمية المستدامة بصفتها إطا ار
متكامال متعدد األبعاد والقطاعات واألطراف ويتم تجسيدها من خالل عدة مجاالت  :مجال التنمية المستدامة واالقتصاد
الحضري والرقااة والمجال االجتماعي ومجال التسيير والمجال المؤسساتي .حيث انه اي إطار برنامج المدن المستدامة
وضعت العديد من المؤشرات الحضرية والتي تلخص اي شكل مبسط و اعال معلومات نوعية وكمية حول مشكلة
حضرية أو موضوع عمراني  ،و بواسطتها يتم اهم الحالة الراهنة و تحديد األهداف و اتخاذ الق اررات المناسبة ،ومن
أهمها مؤشرات اإلدارة الحضرية الجيدة .
ويهدف البحث إلى دراسة الهيكل القانوني والتشريعي وقياس قدرة القوانين والمؤسسات على تحقيق التنمية المستدامة
للمدن ،من خالل مؤشرات اإلدارة الحضرية التي تعتبر أدوات اعالة لقياس درجة تحقيق أهداف التنمية  .متبعين منهج
التحليل الوصفي بتحليل مختلف القوانين والتشريعات الصادرة بالجزائر والمعنية بالتنمية المستدامة .لنتوصل اي األخير
إلى ضرورة إدخال تحسينات على التشريعات الحالية لتعزيز التنمية المستدامة سواء على المستوى الوطني أو المحلي .
الكلمات المفتاحية :
التشريعات والتنظيم  ،التنمية المستدامة  ،مؤشرات اإلدارة الحضرية  ،المدينة الجزائرية
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 -2التنمية المستدامة للمدن :
ترمييي التنمييية المسييتدامة للمييدن إلييى تحقيييق التيوازن بييين التنمييية بجوانبهييا البيئييية والعمرانييية واالجتماعييية
واالقتصادية وقد اعتمد برنامج التنمية الحضرية على محورين أساسين :
 المحييور األول  :التنمييية االجتماعييية التييي تعنييى بتنمييية الميواد البشيرية بتييواير المتطلبييات األساسيييةمن حيث الرعاية الصحية والتعليم باإلضااة إلى تحسين مستوى المعيشة  ،هذه التنميية تقيوم عليى
مبدأ مشاركة السكان ،أو وضع قيم مستحدرة تساهم اي تغيير األوضاع االجتماعية .
 المحييور الريياني :هييو المجييال العم ارنييي الييذي يهييتم بإدخييال مجموعيية التحسييينات المادييية علييى البيئييةالمحلية وتتمريل ايي تحسيين وتطيوير المبياني وتهيئية الشيوارع وتشيجيرها ميع تيواير البنيية االساسيية
من شبكات التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي واإلنارة وتنسيق الفراغات الحضرية.
وسوف نركز على رالث عناصر تعتبر ااعلة اي تحقيق التنمية الحضرية وهي :
 -2-2المدن المستدامة :
إن المييدن هييي األميياكن التييي تتركييز ايهييا التنمييية المسييتدامة  ،حيييث تشييكل أنشييطة التنمييية االجتماعييية
واالقتصادية والرقاايية والبيئيية محيور االهتميام االتكاميل شيرط أساسيي للتنميية المسيتدامة واليذي علييه أن
يضمن طلبات السكان وهذا هو جوهر برنامج المدن المستدامة .
وهن يياض قض ييية أخ ييرى أساس ييية وه ييي البع ييد االجتم يياعي للتنمي يية االم ييدن ه ييي األم يياكن الت ييي تطل ييق ايه ييا
المبي ييادالت ويي ييتم ايهي ييا النمي ييو  ،لكي يين يجي ييب أن تكي ييون األمكني يية التي ييي تتسي ييم بالهويي يية الرقاايي يية والشي ييمول
االجتماعي ،واللذين يشكالن الشرطين األساسين الذين يرتهن بهما تحقيق التنمية المستدامة .
 -2-1برنامج المدن المستدامة :
إن برنامج المدن المستدامة أداة رئيسية لدعم تنفيذ جدول أعمال القرن  ( 12هو برنيامج شيمولي يبيين
األعمييال الواجييب القيييام بهييا خييالل العقييود المقبليية اييي سييبيل تحقيييق أهييداف التنمييية المسييتدامة) ،يعمييل
على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وعلى تنفيذ األهداف التي اتفق عليها أرناء القمة العالمية المعينة
بالتنمييية المسييتدامة  ،والبرنييامج بعملييه مييع أكريير ميين  19وكاليية ش يريكة علييى مسييتوى العييالم ،يعتبيير أداة
مهمة لتشجيع التعاون من أجل التحضر المستدام على مستوى المدن اي العالم [.]2
 -3-1أولويات برنامج المدن المستدامة :
من بين أولويات برنامج المدن المستدامة والتي تبلورت انطالقا من الموئيل الرياني هنياض أربيع أولوييات،
تسييتحق االلت يزام ميين جانييب المييدن وتتعلييق هييذه األولويييات بييالحكم الحضييري وحقييوق الس يكن والخييدمات
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الحضرية األساسية ويشمل :
 تشجيع الالمركزية وتعزيز السلطات المحلية  :إن تطبيق الالمركزية من أجل المشياركة ايي القي ارراتواالستراتيجيات لجعل القرار اقرب ما يكون للسكان ،واي الحاالت التي تكون ايها السلطات المحلية
أكرر اندماجا اي عملية التخطيط العمراني ،تتوار المزييد مين االسيتدامة للبيرامج  ،امين المهيم تعزييز
القواعد المؤسسية والمالية للسلطات المحلية لتمكينها من المشاركة بصورة اعالة اي عملية التنمية.
 تشييجيع مشيياركة السييكان  :إن مشيياركة الم يواطنين وتشييجيع الكفيياءة واإلنتاجييية  ،تحفييز علييى إيصييالالخدمات وزيادة اإلنتاج  ,مع إشراض السكان ذوي الدخل المنخفض اي تحسيين أحييائهم بفنفسيهم ميع
ضرورة مشاركة المجتمع المحلي اي التخطيط ووضع الميزانية والخدمات األساسية .
 ضييمان قيييام حكييم يتسييم بالشييفااية والكفيياءة وخاضييع للمسيياءلة  :ينتظيير ميين المييدن أن تصييب ذاتكف ي يياءة ا ي ييي إدارة اإليي ي يرادات والنفق ي ييات وادارة الخ ي ييدمات ،وا ي ييي تمك ي ييين الحكوم ي يية والقط ي يياع الخ ي يياص
والمجتمعات المحلية من المساهمة اي االقتصاد الحضري
 الحملة العالمية للحكم الحضري  :تهدف هيذه حملية التيي بيدأت سينة  1999إليى تقيديم مسياهمة اييتحسييين حييياة المييدن للجميييع  ,وتعنييي عملييية الييتحكم السييليم للمنيياطق الحض يرية أي أن يكييون لكييل
السكان صوت ايي شيؤون المدينية  ،وهيي قواعيد يفسيرها كيل بليد ومدينية ايي سيياق ظرواهيا القانونيية
والتاريخية والرقااية الخاص بها .
االمدن بحاجية إليى منهجييات محيددة لتحسيين الحكيم والتخطييط الحضيري والعميل عليى نحيو اسيتراتيجي
ميين أجييل الحييد ميين الفقيير واالسييتبعاد االجتميياعي اييي المنيياطق الحضيرية ولتحسييين الم اركييز االقتصييادية
واالجتماعية لجميع المواطنين مع حماية البيئة والعيش بطريقة مستدامة [.]1

 -1اإلدارة الحضرية في التنمية الحضرية المستدامة :
 -1-2اإلدارة و التنمية الحضرية
إن مفهوم إدارة التنمية يبدأ من عملية التنمية الفعلية الشاملة من خالل التخطيط ووضيع االسيتراتيجيات
المدروسيية و تحقي ييق األهييداف م ييرو ار بحشييد الطاق ييات واإلمكانييات البشييرية والمادييية واإلداري يية واالرتق يياء
بمستوى األداء والتعبئة المجتمعية من خالل المشاركة الفعالة وكذلض تقيييم األداء وميدى تحقييق أهيداف
التنمية الفعلية الشاملة بفبعادها.
كمييا ويمكيين إحييداث التنمييية بترجميية السياسييات المتعلقيية بالخييدمات والنشيياطات االقتصييادية واالجتماعييية
وتحويلها إلى مشروعات تعنى باألولوية المحلية.
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من هنا البد من قيام إدارات تتبنى عمليات التنمية الحضرية وتولي اهتمامها بالمواضيع التالية:
-

تطوير إدارة التعامل مع األرض الحضرية و حسن استغاللها .

-

التزويد بخدمات البنية التحية األساسية .

-

تطوير أداء القطاعات غير الحكومية.

-

تمويل الهيئات المحلية .

-

االهتمام بالبيئة الحضرية للمدينة.
بحيث تكون هذه اإلدارات مسؤولة عن تنفيذ الخطيط والبيرامج والمشياريع اإلنمائيية ضيمن مناطقهيا كميا

تب ييرز أهميته ييا ا ييي اتص ييالها المباش يير ب ييالمواطنين وق ييدرتها عل ييى التع ييرف عل ييى مش يياكلهم واحتياج يياتهم
والتفاعييل معهييم وبهييذا تسييتطيع أن تبييرز وتصيينف المعلومييات وتنفييذ السياسييات والب يرامج والق ي اررات ذات
المصييادر المحلييية أو المركزييية وتلعييب قيادتهييا اإلدارييية وحداريية أسيياليبها دو ار مهمييا اييي تحقيييق التنمييية
الحضرية.
وهييي عبييارة عيين منظوميية رالرييية االبعيياد تتكييون ميين التخطيييط والتنظيييم واالدارة تعمييل علييى االسييتجابة
لعملييية التحييول الحضييري اييي تيواير كاايية احتياجييات السييكن الحضييري وتشييغيله وصيييانته وتحويييل كاايية
الجهات المعينة إلى شركاء يعملون على تحقيق أهداف التنمية الحضرية" [.]3
 التخطيط  :أي تحديد الهدف ووضع الخطة التي يمكن اي حالة تنفيذها بلوغ الهدف المنشود . التنظيم :ايجاد تشكيل السترمار امكانيات األاراد والموائمة بين متطلبات العمل وحاجات العاملين. التنسيق  :تواير االنسجام بين شتى الوحدات والمهام وخلق مناخ مشجع على كفاءة األداء . الرقابيية والمتابعيية  :حيييث يييتم خاللهييا تحديييد أوجييه االنح يراف عيين المعييدل الموضييوع اييي الخطيية ايييمختلييف الم ارحييل" ،وميين أهييم األدوات المسييتخدمة لتحقيييق االدارة الحضيرية المسييتدامة هييي الشييفااية
وهي مبدأ جديد ،حيث تدعو المنظمات والهيئات الدولية السيتمرار الحيوار بيين أصيحاب األدوار ايي
التنمييية العمرانييية وذلييض ميين أجييل ضييمان تميييز هياكييل االدارة الحض يرية بالعداليية والكفيياءة والشييفااية
وكييذلض دعوته يا للمييزج مييا بييين األدوار اإلضييااية لكييل ميين الحكوميية والقطيياع العييام والقطيياع الخيياص
والمجتمع اي بناء القدرات الالزمة لمواجهة المشاكل الحضرية العاجلة"[.]4
وتتوقف عملية التنمية على عدة متغيرات أهمها حجيم الميوارد التيي يحوزهيا المجتميع ودرجية كفياءة إدارة
واسييتغالل هييذه الميوارد اييإن الكرييير ميين الهيئييات المحلييية أخفقييت اييي تحقيييق التنمييية رغييم حيازتهييا لميوارد
كريرة وذلض لعدة أسباب منها:
 عدم استقرار قوانين اإلدارة المحلية.4

 مظاهر قصور اي التخطيط والتنظيم الدارة التنمية المحلية. ضعف اإلمكانيات المالية للهيئات المحلية لتمويل خطط التنمية المحلية . قصور اي كفاءة أداء المسؤولين اإلداريين . نقص اي أسلوب الرقابة على األداء . -1-1اإلدارة الحضرية وبناء القدرات:
وتعنييي إعييداد كييل األط يراف المختلفيية المشيياركة اييي عمليييات التنمييية والتخطيييط واالدارة الحض يرية لراييع
كفاءة أدائهم اي مختلف المجاالت سواء اي أعمالهم الفردية أو اي العمل بالتعاون او الشراكة مع عيدة
أطراف تعمل اي مجاالت متباينة وعلى مستويات مختلفة وتشمل عملية بناء القدرات رالرة مستويات :
 تنمية الموارد البشرية  :وتعنى بإعداد الكوادر وتزويدهم بالمهيارات والقيدرة عليى الوصيول للمعلومياتوالمعراة المطلوبة لألداء الكفء  ،وتنطوي تلض العملية على تحفييز األايراد والجماعيات عليى العميل
بشكل بناء وكفء .
 التنميي يية التنظيميي يية  :وتعني ييى عمليي يية أداء مشي ييترض وتتعلي ييق بممارسي ييات واج ي يراءات اإلدارة  ،والقواعي ييدواألنظمة والهياكل الوظيفية وتصنيف كل وظيفة وأدوارها .
 تنمييية مؤسسييية  :وتحتييوي علييى التغي يرات القانونييية والتش يريعية الواجييب القيييام بهييا ميين أجييل تمكييينالمؤسسات والمنظمات والهيئات عليى مختليف المسيتويات  ،مين االرتقياء بقيدرتها وتشيمل التشيريعات
المتحكمة اي اإلدارة المالية وكذا قوانين ولوائ استخدامات األراضي والبناء [.]5
 -3-1اإلدارة و الحضرية و الشراكة:
ونعنيي بهييا التعيياون والتفيياهم بييين أطيراف المتدخليية اييي المدينيية علييى العميل بصييورة مشييتركة بغييية انجيياز
مهمة معينة ،وذلض عبر تجميع ودميج االمكانييات والخبيرات الالزمية والمتيوارة التيي تتمييز بهيا كيل جهية
للوصول إلى مدخل اعيال للتنميية الحضيرية " ،ولتحقييق ذليض تركيز أطير الشيراكة عليى النتيائج ايي حيين
الموارد والصالحيات تكون اي شكل تعاون متكامل  ،وييتم تصيميم أطير الشيراكة بهيدف توزييع االعميال
والمخاطر بين االطراف المختلفة وذلض حسب القدرات والخبرات المتواارة" [. ]0
وتمر ييل الشي يراكة ا ييي التنمي يية الحضي يرية المس ييتدامة ركيي يزة أساس ييية (بجان ييب االدارة) ألي تط ييوير وتنمي يية
للمجتمييع  ،حيييث يتطلييب ذلييض ت يرابط اييي العالقييات واتبيياع منيياهج وتليييات غييير تقليدييية تسييتلزم ضييرورة
العمل على اعداد وبناء قدرة االطراف المتدخلة اي المدينة  ،وتسعى برامج الشراكة إليى تنسييق الجهيود
المبذولة من قبل المسؤولين والمتدخلين اي المدينة]7[ .
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 -3نبذة عن السياسة العمرانية في الجزائر :
إن السياسيية العمرانييية اييي الج ازئيير حتييى بييدايات القييرن الحييالي كانييت تتمحييور حييول السييكن  ،وحييول
اإلنتاج االقتصيادي والواسيع للسيكن لمجتميع يتمييز بديموغراايية هائلية أصيبحت الييوم ال تعياني اقيط مين
أزمة السيكن الخانقية بيل أيضيا ظيروف المعيشية المتيدهورة الناجمية عين التليوث البيئيي  ،تيدهور المحييط
الخييارجي  ،الفي يوارق االجتماعي يية  ،البطال يية وكلهييا مش يياكل يب ييدو أنه ييا غابييت ع يين اهتمام ييات السياس ييات
العمرانية المركزية المتعاقبة .
وميين المف ييروض أن تك ييون هييذه المش يياكل بمراب يية ح يوااز ت ييداع بالمش ييرع إلعييادة التفكي يير ا ييي النص ييوص
التش يريعية والتنظيمييية و إعييادة صييياغتها بمييا يتناسييب والمسييتجدات المطروحيية اييي محاوليية الحت يواء
مطالب المجتمع الحضري الذي يمرل أكرر من  % 09من مجموع سكان الجزائر
إن السياسييات العمرانييية السييابقة قطاعييية ومركزييية األميير الييذي يجعلهييا سييلبية وقاص يرة  ،وال تج يد التفييييد
الكييااي ميين األط يراف المحلييية المعنييية بييإدارة المييدن  ،اتتحييول إدارة وتسيييير المييدن إلييى مجييرد تالعييب
باألرقييام ا ييي غييياب س ييلطات محلييية تس ييهر عل ييى تنفيييذ سياس يياتها عيين ق ييرب وعمومييا تمي ييزت السياس يية
العمرانية اي مرحلة التسعينيات بما يلي:
 السياسيية العمرانييية كان ييت اييي الحقيق يية سياسيية سييكنية  ،اقتص ييرت علييى انج يياز المنيياطق الحضييريةالجديدة وقليل من مشاريع التدخل عل النسيج العمراني.
 االنجازات السكنية جاءت كمية ومصنعة حيث ساهمت أحيانا اي تشويه المظهر العام للمدينة . لييم تكيين هنيياض سياسيية عمرانييية علييى جميييع المسييتويات  ،الييوطني  ،الجهييوي  ،والمحلييي ممييا احييدثاختالل اي التوازن الجهوي واوارق مجالية واجتماعية كبيرة .
 تضخم المدن الكبرى على حساب الميدن الصيغيرة والمتوسيطة واسيتفحال مشياكل إدارة الميدن الكبيرىبالطرق التقليدية وعجز السلطات عن التحكم اي هذه الحركة الكبرى.
اييي مطلييع التسييعينيات جيياء قييانون  99,15المتعلييق بالتهيئيية والتعمييير والييذي مهييد إلييى التسيييير واإلدارة
المحلية للمدن والبلديات وكذلض الحرية االقتصيادية لفايراد والشيركات المسياهمة ايي تسييير المدينية دون
أن يكميل هييذا القيانون أو يشير بم ارسيييم مكمليية أو معدلية  ،ودون أن يواكييب أو ييرمن ويعييالج األزمييات
التييي مييرت بهييا مييدننا ،إضييااة إلييى أن أدوات التهيئيية والتعمييير – المخطييط التييوجيهي للتهيئيية والتعمييير
ومخطي ييط شي ييغل األرض  -اللي ييذان جي يياء بهمي ييا هي ييذا القي ييانون اكتسي ييبا الصي يييغة التقنيي يية وغيي يير اإلجرائيي يية
الموضوعان كوسائل اي يد البلديية إلدارة وتسييير المدينية وبعيث مشياريع تنمويية وتطويريية تقيف عياجزة
وغير مالئمة حين يتعلق األمر بالتدخل عليى النسييج العم ارنيي بواسيطة مشياريع حضيرية  ، .وأميام كيل
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ه ييذه العوائ ييق تق ييف الس ييلطات المحلي يية ع يياجزة ع يين تغيي يير األم ييور  ،مكتفي يية بتس يييير األزم ييات وتوجي ييه
االهتمامات إليى األولوييات والمشياكل اةنيية وتغييب عين اهتماماتهيا السياسيات العمرانيية التيي بإمكانهيا
تحقيق التنمية المستدامة

 -4القوانين والتنمية المستدامة في الجزائر:
خالل السنوات األخيرة ،وضيعت الج ازئير تلييات مؤسسيية وقانونيية وماليية وداخليية لضيمان إدمياج البيئية
والتنمي يية ا ييي عملي يية اتخ يياذ القي يرار ،منه ييا عل ييى الخص ييوص كتاب يية الدول يية للبيئ يية ومديري يية عام يية تتمت ييع
باالستقالل المالي والسلطي ي ية العامي ي ي ي ية  ،والمجلس األعلى للبيئة والتنمية المستدامة وهو جهي ي ي ياز للتش ياور
المتعييدد القطاعييات وي أرسييه رئيييس الحكوميية ،والمجلييس االقتصييادي واالجتميياعي الييوطني ،وهييو مؤسسيية
ذات صبغة استشارية .
وقيد تيم إنجياز العدييد مين األعميال المهمية ايي إطيار مجهيودات التنميية خيالل السينوات األخييرة والتيي
تدخل ضيمن تطبييق جيدول أعميال القيرن  ،12أعطيت نتيائج جيديرة باالعتبيار ايي العدييد مين المييادين،
منهيا عليى الخصيوص محاربية الفقير ،السييطرة عليى التحيوالت الديموغراايية ،والحمايية واالرتقياء بالوقايية
الصحية وتحسين المستوطنات البشرية واإلدماج اي عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالبيئة  .وقد لوحظ مع
ذل ييض ،أن معوق ييات كبيي يرة منه ييا عل ييى الخص ييوص ص ييعوبات تمويلي يية ومش يياكل ذات ص ييلة ب ييالتمكن م يين
التكنولوجييا وغيياب أنظمية اإلعيالم الناجعية ،قيد أدت إليى الحيد مين مجهيودات الج ازئير مين أجيل تطبييق
جدول أعمال القرن . 12
سيينحاول اسييتعراض وتتبييع القيوانين المتعلقيية بالتنمييية المسييتدامة حسييب تسلسييلها الزمنييي  ،ااسييتجابة ميين
الجزائر لمختلف التوصيات المنبرقة عن القمم العالمية المعنية بالتنمية المستدامة وجدول لعميال الموئيل
التييي تحييث علييى ضييرورة سيين قيوانين وتشيريعات لترقييية التنمييية المسييتدامة وحماييية البيئيية وترقييية التنمييية
المسيتدامة وتطبييق الالمركزيية وشيراض السيلطات المحليية والمجتمعييات ايي صيناعة القيرار ومين بيين أهييم
التشريعات التي تتعلق بالتنمية المستدامة :
 -2-4تهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة :
قانون  19-92الصيادر ايي  1992-21-21وتحيدد أحكيام هيذا القيانون التوجيهيات واألدوات المتعلقية
بتهيئة اإلقليم التي من طبيعتها تنمية الفضاء الوطني تنمية مستدامة على أساس :
 االختيارات االستراتيجية التي يقتضيها هذا النوع من التنمية . السياسات التي تساعد على تحقيق هذه االختيارات إدراج أدوات تنفيذ سياسة تهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة7

ويعد المخطط الجهوي لتهيئة اإلقلييم األداة التيي يعتميد عليهيا القيانون لتهيئية اإلقلييم وتنميتيه المسيتدامة
من خالل :
 توقع البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية . الحفاظ على الموارد والسيما الماء واستعمالها استعماال رشيدا . تنظيم العمران بما يشجع التطور االقتصادي والتضامن واندماج السكان وتوزيع األنشطة والخدماتوالتسيير المحكم للقضاء .
 التركيز على المشاريع الواعدة للتصنيع والموارة لفرص الشغل . األعمال الخاصة بالحفاظ على التراث الرقااي والتاريخي . -1-4حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة :
قانون  29-93الصادر اي  29جوان  1993والذي يتعلق بحماية البيئة من خالل :
 تحديد المبادئ األساسية وقواعد تسيير البيئة . ترقية تنمية وطنية مستدامة تحسن شروط المعيشة والعمل على ضمان إطار معيشي سليم . ترقية االستعمال االيكولوجي العقالني للمواد الطبيعية المتوارة واستعمال التكنولوجيات األكرر نقاء الوقاية من كل أشكال التلوث واألضرار الملحقة بالبيئة . إصال األوساط المتضررة . تدعيم واعالم والتحسين ومشاركة الجمهور والمتدخلين اي تدابير حماية البيئة . -3-4القانون التوجيهي للمدينة
الق ييانون  90-90الص ييادر ا ييي  19ايف ييري  1990ين ييدرج مش ييروع ه ييذا الق ييانون ا ييي س ييياق اس ييتكمال
المنظوميية التشيريعية المتعلقيية بتهيئيية اإلقليييم والتنمييية المسييتدامة وحماييية الفضيياءات الحساسيية وترمينهييا
وترقيتها .ويقوم هذا المشروع على عدد من المبادئ واالعتبا ارت تتمرل اي وضع إطار تشريعي منسجم
يضيمن ترقييية المدينيية .ويكييرس هيذا اليينص مبييدأ التشيياور والتكاميل اييي إعييداد االسيتراتيجيات المتعلقيية
بسياسيية المدينيية واإلسييهام اييي إنجاحهييا وترقييية االقتصيياد الحضييري والتنمييية المسييتدامة ،وتجسيييد مهييام
المراقبية ومتابعية كااية النشياطات المتعلقية بسياسية المدينية ميع التركييز عليى الخدمية العموميية والشيفااية
والعمييل والتضييامن وتعزيييز حضييور الدوليية وتطبي يق القييانون وتحديييد إطييار مؤسسيياتي وتنظيمييي لتسيييير
المدينيية وتحديييد صييالحيات الفيياعلين ودورهييم ،التقليييل ميين االخييتالالت اييي المنيياطق الحضيرية ومراقبيية
توسييع المييدن واعتم ياد قواعييد التس يييير والتييدخل واالستشييارة تقييوم عل ييى مبييادئ التعاقييد والش يراكة وتنوي ييع
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مصادر التمويل للتنمية المستدامة للمدينة وانشاء مصدر للمدينة يتولى تخطيط سياسة المدينية ومتابعية
تنفيذها .
-2-3-4أهداف القانون التوجيهي للمدينة:
للقانون التوجيهي للمدينة أهداف تصب كلها اي هدف الرقي بالمدينة الجزائرية ومن بين هاته األهداف
ما يلي :
 يهدف هذا القانون إلى تحديد األحكام الخاصة الرامية إلى تعريف عناصر سياسة المدينة اي إطار
سياسة تهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة .
 تقليص الفوارق ين األحياء وترقية التماسض االجتماعي.
 القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية .
 التحم اي مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولها .
 تدعيم الطرق والشبكات .
 ضمان تواير الخدمة العمومية وتعميمها .
 حماية البيئة والوقاية من األخطار .
 ترقية الشراكة والتعاون بين المدن .
 اندماج المدن الكبرى اي الشبكات الجهوية والعالمية .
 تحقيق التنمية المستدامة .
 إعادة هيكلة وتفهيل النسيج العمراني وتفهيله .
 تصحي االختالالت الحضرية .
 المحااظة على المساحات العمومية والمساحات الخضراء وترقيتها .
 تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية .
 -1-3-4المبادئ العامة لسياسة المدينة وهي
 التنسيق والتشاور .
 الال تمركز.
 الالمركزية.
 التسيير الجواري.
 التنمية البشرية.
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 التنمية المستدامة .
 الحكم الراشد .
 اإلعالم ,
 االنصاف االجتماعي .
 -3-3-4مجاالت وأهداف سياسة المدينة
مجال التنمية المستدامة واالقتصاد الحضري:
ويهدف إلى ما يفتي :
 المحااظة على البيئة الطبيعية والرقااية . الحرص على االستغالل العقالني للرروات الطبيعية و ترقية الوظيفة االقتصادية للمدينة . ترقية التكنولوجيا الجديدة لفعالم واالتصال.المجال الحضري والثقافي :
ويهدف إلى التحكم اي توسع المدينة بالمحااظية عليى األ ارضيي الفالحيية والمنياطق السياحلية والمنياطق
المحمية عن طريق ضمان ما يفتي :
 تصحي االختالالت الحضرية و إعادة هيكلة وتفهيل النسيج العمراني وتحديره لتفعيل وظيفته . المحااظة على التراث الرقااي والتاريخي والمعماري والمساحات الخضراء وترقيتها . تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية و ترقية وسائل النقل لتسهيل الحركة الحضرية . وضع حيز للتطبيق نشاطات عقارية تفخذ بعين االعتبار وظيفة المدينة .المجال االجتماعي :
يهدف إلى تحسين ظروف واطار المعيشة للسكان عن طريق ضمان ما يفتي :
 مكااحة تدهور ظروف المعيشة اي األحياء . ترقية وتطوير النشاطات السياحية والرقااية والرياضية والترايهية . المحااظة على النظااة والصحة العمومية وترقيتها وتدعيم التجهيزات االجتماعية والجماعية .مجال التسيير :
يهدف إلى ترقية الحكم الحضري عن طريق :
 تواير أنماط التسيير العقالني باستعمال الوسيائل الحديرية وتيواير وتيدعيم الخدمية العموميية وتحسييننوعيتها .
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 تفكيد مسؤولية السلطات العمومية ومساهمة الحركة الجمهورية والمواطن اي تسير المدينةالمجال المؤسساتي :
يهدف المجال المؤسساتي إلى ما يفتي :
-

وضع إطار وطني للرصد والتحليل واالقت ار اي ميدان سياسة المدينة .

-

ترقي يية تموي ييل سياس يية المدين يية ا ييي إط ييار مس يياهمات الميزاني يية الوطني يية والمالي يية المحلي يية واةلي ييات
المستحدرة كاالسترمار والقرض .

-

تدعيم متابعة الهيئات المختصة بتنفيذ سياسة المدينة والبرامج والنشاطات المحددة اي هذا اإلطيار
ومراقبتها .

ويييتم إعييداد وتعميييم سياسيية المدينيية واييق مسييار تشيياوري ومنسييق بييين مختلييف القطاعييات والفيياعلين اييي
المدينيية بصييفة منظميية ومنسييجمة ويييتم وضييعها حيييز التنفيييذ اييي إطييار الالتمركييز والالمركزييية ويعنييي
الالتمركي ييز إسي ييناد المهي ييام والصي ييالحيات القطاعيي يية إلي ييى ممرلي ييي الدولي يية علي ييى المسي ييتوى المحلي ييي  ،أم ي يا
الالمركزية والتي بموجبها تكتسب الجماعات اإلقليمية سلطة وصالحيات ومهام
 -4-3-4الفاعلون والصالحيات
تحدد سلطات العمومية سياسة المدينة عن طريق تحديد االستراتيجية بتسطير األولويات لتحقيق التنمية
المسييتدامة مهييام الجماعييات اإلقليمييية التييي يتوجييب عليهييا التكفييل بتسيييير المييدن التابعيية إليهييا وتحقيييق
األهداف المرجوة إلزام المسترمرين والمتعاملين االقتصاديين اي المساهمة اي تحقيق األهيداف المسيطرة
لقانون المدينة : .اإلشراض الفعلي للمواطن اي البرامج المتعلقة بالتسيير.
 -5-3-4األدوات والهيئات
 أدوات التخطيط المجالي والحضري . تحديد أدوات التخطيط المجالي والحضري . أدوات التخطيط و التوجيه القطاعية. أدوات الشراكة. أدوات اإلعالم والمتابعة والتقييم. أدوات التمويل [.]0لقد جاء قانون المدينة بفهداف من شيفنها أن تعطيي وجهيا تخير للمدينية قيد يوصيلها إليى مصياف الميدن
المستدامة وان كان مجيء هذا القانون كحتمية إال انه يحتاج إليى السيهر عليى تطبيقيه للخيروج بالميدن
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الجزائرية إلى التنمية المستدامة .
 -5مؤشرات اإلدارة الحضرية الجيدة :
المؤشير هيو مقييياس يلخيص معلومييات لموضيوع معييين ،أو يشيير إلييى مشياكل أو ظيياهرة معينية .كمييا إن
المؤشير يييوار بدرجية مناسييبة التجياوب الحتياجييات وأسيئلة معينيية يستفسير عنهييا متخيذ القيرار .كميا تييوار
المؤشرات معلومات كمية أو  /نوعية تساعد ايي تحدييد األولوييات واالحتياجيات ،وتكيون أكرير اائيدة إذا
كانت مرتبطة بعملية وضع السياسات لتحقيق أهداف واضحة.
تتضمن حزمة مؤشرات متفق عليها عالمياً ،تمرل الحد األدنيى المطليوب جميع بياناتيه لحسياب مجموعية
حزمة المؤشرات هذه .وهنالض مجموعة مؤشرات أخيرى تطيور بواسيطة الشيركاء ليتعكس خاصيية المدينية
المعنية .وتفتي أهمية اكرة المؤشرات الحضرية من ضرورة التعاميل ميع المدينية كوحيدة تحليليية متكاملية
تنصييهر ايهييا جميييع القطاعييات (ز ارعيية ،صييناعة ،تجييارة ،سييياحة ،خييدمات ،نقييل ،سييكان ،إسييكان... ،
إليي ،)،السييتنباط أولويييات تنمييية المدينيية الشيياملة .واييي أغلييب األحيييان تختلييف األولويييات القطاعييية عيين
أولويات تنمية المدينة.
يييفتي وضييع واسييتخدام مؤشيرات التنمييية المسييتدامة ردا علييى هيياجس كبييير ،هييو الحييرص علييى أن تكييون
القي اررات المتعلقيية بالتنمييية المسييتدامة مرتكيزة علييى معلومييات صييحيحة ،وناجعيية ،ومالئميية  ،ومتاحيية اييي
اللحظة المناسبة .
لذلض ،اإن وضع مؤشرات للتنمية المستدامة أصبحت ضرورية من أجل أن تشكل هذه المؤشرات قاعدة
ذات اائيدة إلدارة جمييع جوانيب التنميية المسيتدامة .إن هيذه البليورة تسيهم ايي تحوييل المعلوميات المتاحيية
إلييى صيييث أكريير قابلييية لالسييتخدام بهييدف اتخيياذ الق يرار وموجهيية نحييو جماعييات المسييتفيدين ،أي تحويييل
التقييمات العلمية واالجتماعية واالقتصادية إلى معلومات قابلة لالستخدام اي التخطيط واإلعالم.
تمييت المصييادقة علييى تص يري األلفييية أرنيياء انعقيياد قميية األلفييية  1999تييم إعييالن األهييداف اإلنمائييية
لأللفية والتي تحتوي رمانية أهداف  ،لكل هدف عدة غايات وأصبحت هذه األهداف تمرل إطا ار مشتركا
للتنمية والتواصل والمشاركة بين الدول والمحليات لتنفيذ هذه األهداف ]9[.
تضييع األهييداف غايييات ذات مييدة محييددة قابليية للقييياس علييى محييور االنجيياز والييزمن وذلييض اييي رمانييية
أهداف هي :القضاء على الفقر ،تحقيق تعميم التعليم االبتدائي  ،تعزيز المساواة بيين الجنسيين وتمكيين
الم يرأة  ،تخفيييض معييدل وايييات األطفييال ،تحسييين صييحة األموميية  ،محاربيية األم يراض الخطي يرة  ،كفاليية
اس ييتدامة البيئ يية  ،إقام يية شي يراكة عالمي يية ودولي يية م يين اج ييل التنمي يية وه ييو مطل ييب أساس ييي لتحقي ييق ه ييذه
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األهداف.
التصور التنفيذي لفدارة الحضرية الجيدة تضمن تنفيذ هذه األهداف بالتدريج الذي يتماشى مع أولويات
االستراتيجية التنموية والموارد اي كل بلد .
وهنيياض سييبعة مبييادئ توصييل لييفدارة الحضيرية الجيييدة ولكييل مبييدأ ميين هييذه المبييادئ عييدة مؤشيرات يمكيين
قياسها لمعراة مستوى التقدم اي هذا المحور وهذه المبادئ هي :
 استدامة التنمية الحضرية تفويض السلطة والموارد إلى السلطات المحلية والمواطنين المساواة اي الوصول إلى عمليات صنع القرار والحاجات األساسية للحياة الحضرية الفعالية اي تواير الخدمات العامة وتعزيز التنمية المحلية الشفااية ومساءلة صناع القرار إشراض المواطنين وتعزيز حق المواطنة تواير األمن الشخصي والسالمة العامة.]29[.وسوف نحاول من خال ل الجدول ( )2قياس مدى استجابة القانون التوجيهي للمدينية لمؤشيرات اإلدارة
الحضرية الجيدة التي تم اختصارها وتكون درجة االستجابة ( جيدة  ،متوسطة  ،ضعيفة ) وهيو قيياس
نسبي من خالل استقراء القانون التوجيهي .
الجدول ( :)1قياس مؤشرات اإلدارة الحضرية الجيدة للقانون التوجيهي للمدينة
محاور اإلدارة الحضرية
الجيدة

استدامة التنمية الحضرية

مؤشرات القياس
 وجود سياسة اجتماعية وخطة تنمية اجتماعية -وجود رؤية تحدد األهداف بعيدة المدى

المدينة 2002
استجابة جيدة

استجابة متوسطة

 -وجود خطة استراتيجية لتحقيق األهداف

استجابة ضعيفة

 -تحديد أهداف للموازنات متناسقة مع التخطيط

استجابة متوسطة

 -وجود وحدة تخطيط

 -التوصيف اإلداري والوظيفي لتنفيذ الخدمات

تف ي ييويض الس ي ييلطة والمي ي يوارد إل ي ييى -استقاللية الموارد المالية وتنميتها واستدامتها
السلطات المحلية والمواطنين

درجة استجابة قانون توجيه

 -القدرة على التصرف اي الموارد المحلية

 -استقاللية السلطات المحلية عن المركزية

 القدرة على التفاعل وتغيير رؤساء المجالس عند الليزوم وحرية اختيار الوالي /رئيس المجلس الشعبي البلدي13

استجابة متوسطة
استجابة متوسطة
استجابة ضعيفة
استجابة ضعيفة
استجابة جيدة

استجابة ضعيفة

 وجود تشريعات واضحة لالمركزية -مدى استقاللية اإلدارة

المسي ي ي يياواة اي ي ي ييي الوصي ي ي ييول إلي ي ي ييى -عدالة وشفااية النظام الضريبي

عمليييات صيينع الق يرار والحاجييات  -استخدام الموارد لخدمة الفقراء
األساسية للحياة الحضرية

 -تحديث المعلومات عن الحاجات األساسية للسكان

استجابة متوسطة

 -تك ييااؤ الف ييرص للحص ييول عل ييى التعل يييم والت ييدريب لك ييل

استجابة متوسطة

-وجود الضمانات القانونية للتملض خاصة للمرأة والفقراء

استجابة جيدة
استجابة متوسطة

 -تناسب مستوى الدخل وتكلفة الخدمات

استجابة ضعيفة

 -اعالية االسترمار اي البنى التحتية

استجابة ضعيفة

 -نوعية البيئة الحضرية

استجابة متوسطة

 -وجود أنظمة تدريب وراع قدرات الجهاز الوظيفي

استجابة متوسطة

-العدالة اي تطبيق القانون

استجابة متوسطة

 -وجود قواعد سلوض للموظفين والمهن الحرة

استجابة جيدة

استجابة ضعيفة

 -قدرة الجمهور للوصول إلى دائرة صنع السياسيات أرنياء

استجابة ضعيفة

 -تطبيق شفاف ومفتو للمناقصات

استجابة ضعيفة

التخطيط

 -نشر المعلومات وتوارها بشكل دائم

 -القدرة على تقديم الشكاوي باستقاللية وحرية

إش ي يراض الم ي يواطنين وتعزيي ييز حي ييق  -دور منظمي ي ي ي ييات المجتمي ي ي ي ييع المي ي ي ي ييدني اي ي ي ي ييي التخطي ي ي ي يييط
/التنفيذ/المتابعة /التقويم

استجابة متوسطة
استجابة ضعيفة
استجابة جيدة

 -حري ي يية اإلع ي ييالم ومواكبت ي ييه للنش ي يياطات عل ي ييى الص ي ييعيد

استجابة متوسطة

 -تعزيز المواطنة وحسن االنتماء للمدينة

استجابة ضعيفة

المحلي

 -استخدام االستفتاءات الشعبية واالستقصاءات

 تعزيز العمل التطوعي ومشاركة الفقراء اي النشاطاتتييواير األميين الشخصييي والسييالمة -تامين الحماية القانونية للحق اي حيازة السكن
العامة

استجابة متوسطة

استجابة متوسطة

 -التوزيع العادل للخدمات لكل شرائ المجتمع

 -تفويض الق اررات إلى مستويات قاعدية

المواطنة

استجابة متوسطة

 -قدرة الفقراء على الوصول إلى الخدمات األساسية

الفعالي ي يية ا ي ييي ت ي ييواير الخ ي ييدمات -القدرة على إيصال الخدمات ونوعيتها

الشفااية ومساءلة صناع القرار

استجابة ضعيفة

استجابة متوسطة

المواطنين

العامة وتعزيز التنمية المحلية

استجابة متوسطة

استجابة متوسطة
استجابة ضعيفة
استجابة جيدة

 -انخفاض معدل الفساد وتعزيز الرقة بسلطة القانون

استجابة متوسطة

 -التحرض السريع اي االضطرابات والحاالت الطارئة

استجابة متوسطة

 -إدارة سليمة للبيئة تحااظ على السالمة البيئية

 تعزي ي ييز األم ي ييان الشخص ي ييي واص ي ييدار تشي ي يريعات تس ي يياعدالفقراء على الحصول على الوظائف والتعليم والتدريب
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استجابة متوسطة
استجابة متوسطة

مين خيالل الجيدول نالحييظ أن اسيتجابة القيانون التييوجيهي للمدينية ايي ميا يخييص محيور اسيتدامة التنمييية
الحضرية كان متوسطا وهو يحتاج لتعزيز وارراء مواده .
 ايم ييا يخ ييص المح ييور تف ييويض الس ييلطة والمي يوارد إل ييى الس ييلطات المحلي يية والمي يواطنين كان ييت اس ييتجابةالقانون عموما ضعيفة.
 بالنسبة للمساواة اي الوصول إليى عملييات صينع القيرار والحاجيات األساسيية للحيياة الحضيرية كانيتاستجابة القانون عموما مقبوال .
 الفعالية اي تواير الخدمات العامة وتعزيز التنمية المحلية كانت االستجابة متوسطة وبالتالي ضرورةالتركيز على دور المحليات اي األحكام والمراسيم التي تطبق القانون.
 المحييور الشييفااية ومسيياءلة صييناع القيرار ميين خييال مؤشيراته ومييدى اسييتجابة القييانون نالحييظ أن هنيياضنقص اي المواد التي تركز على هذا الجانب وبالتالي ضرورة اخذ هذا المحور بعين االعتبار.
 إش يراض الم يواطنين وتعزيييز حييق المواطنيية كانييت االسييتجابة متوسييطة ونالحييظ أن هنيياض تطييور لهييذاالقانون مقارنة بالقوانين السابقة اي هذا الجانب.
 تواير األمن الشخصيي والسيالمة العامية نالحيظ أن االسيتجابة كانيت متوسيطة وبالتيالي هنياض ارصيةلتحسين ذلض من خالل التشريعات الالحقة.
عمومييا كانييت اسييتجابة القييانون التييوجيهي للمدينيية لمحيياور اإلدارة الحض يرية الجيييدة مقب يوال ويحتيياج إلييى
إدخال تحسينات على المحاور التي تحتاج ذلض.
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The importance of legislation in support of sustainable development and urban
management of cities in Algeria
SAOUDI Hadjira
Magister, Institute of Urban Technology Management (GTU), University of Msila, Algeria.
E mail: hadjersao@yahoo.fr
The primary objective of sustainable development is to develop a sound basis for building
the overall development process. And make cities economically productive and socially
inclusive, free from poverty, environmentally sustainable, protect their natural resources
and grow without significant environmental damage, because the cities are engines of
economic growth and social change, and the essence of Sustainability is to achieve a
balance between legislation and laws, mandatory, guidance and participation, which
responds to the needs of the community.
As the balance of any city depends on the system's ability to respond to the physical
variables and functional services through the development of the Urban Structure and the
Economic and Social Council, The development of the legal structure and the legislative
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the most effective tool in developing countries to achieve this development.
Algeria is a need for laws and regulations clearly and effectively to support the
development plans and policies for sustainable development, which must reflect the
principle of integrating environmental protection with urban development and economic
and social development of cities, where after ratification by Algeria of the conventions of
the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992 and adopted Agenda 21 and as a member
founder of the New Partnership for Africa (NEPAD) and cities (NEPAD) sustainable, the
establishment of bodies and the issuance of laws on environmental protection and
promotion of sustainable development, but the law guiding the city (No. 09-06 issued on
20 February 2006) is the first law for the city in particular in Algeria, aimed at the city's
policy to achieve sustainable development as the framework of an integrated multidimensional sectors and actors is reflected through several areas: sustainable
development and the urban economy, culture and social sphere and the area of
governance and institutional field. Whereas in the Sustainable Cities Programme and
developed a number of urban indicators, which summarized in a simplified form and
effective quality and quantity of information on the problem of urban or urban theme, and
which to not understand the current situation and determine the objectives and take
appropriate decisions, and the most important indicators of good urban governance.
The research aims to study the structure of the legal, legislative and measure the
capacity of laws and institutions to achieve sustainable development of cities, through
urban governance indicators that are considered effective tools to measure the degree of
achievement of development goals. Along with the methodology of analysis descriptive
analysis of the various laws and legislation of Algeria, and on Sustainable Development.
To arrive in the latter to the need for improvements to the current legislation to promote
sustainable development both at the national or local level.
Key words:
Legislation and regulation, sustainable development, indicators of urban governance, the
Algerian town
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