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Abstract: 
problematic of sustainability of com-

munity be in  the most  priorities of 
public authorities in Algeria, after the 
growing phenomenon of urbaniza-
tion in metropolitan area of Algiers, 
and the emergence of the major mile-
stones of the phenomenon of metro-
politan, at the same time increased 
demand for resources, equipment, and 
facilities, as well as jobs, bringing the 
Urban area faces Three challenges of 
sustainable development, the protec-
tion of the urban environment and its 
resources, improve the framework for 
public life, and stimulate economic 
activity, the latter known as a quan-
tum leap in the nature of investment 
due to the adoption of the state of the 
open economy, tirelessly emergence 
trader economist in the guise of small 
and medium enterprises, integrated 
into the community of urban easily 
due to their size and the laws march 
them, became one of the key actors in 
the process of urban development.
This paper aims to clarify importance 

and position of small and medium en-
terprises in a sustainable urban devel-
opment as a model for economic ac-
tors  in the wilaya of Boumerdes, and 
difine what are the ways to strengthen 
or assess the  role played in both  local 
and regional levels.
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الملخص:
اأولويات ال�سلطات  اإ�سكالية ا�ستدامة العمران من  اأ�سحت 

العمومية يف اجلزائر، فبعد تنامي ظاهرة التو�سع العمراين يف 

حا�سرة اجلزائر، وبروز املعامل الكربى لظاهرة املرتوبولية، 

والتجهيزات،  املوارد،  على  الطلب  زاد  نف�سه  الوقت  يف 

العمراين  املجال  فاأ�سبح  العمل،  منا�سب  وكذا  واملرافق، 

العمرانية  البيئة  حماية  امل�ستدامة،  التنمية  ثلثية  يواجه 

احلركة  وتن�سيط  العامة،  احلياة  اإطار  حت�سني  ومواردها، 

طبيعة  يف  نوعية  نقلة  عرفت  الأخرية  هذه  القت�سادية، 

بربوز  تكلل  احلر،  للقت�ساد  الدولة  تبني  ب�سبب  ال�ستثمار 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ثوب  اقت�سادي يف  متعامل 

حلجمها  نظرًا  ب�سهولة  العمرانية  الأو�ساط  يف  اندجمت 

والقوانني امل�سرية لها، فاأ�سبحت اأحد الفاعلني الرئي�سيني يف 

عملية التنمية العمرانية.

املوؤ�س�سات  مكانة  يف  تتمثل  هامة  اإ�سكالية  البحث  يتناول 

امل�ستدامة،  العمرانية  التنمية  واملتو�سطة يف حلقة  ال�سغرية 

بومردا�س  ولية  يف  القت�ساديني  املتعاملني  عن  كنموذج 

اأو تقومي  بحا�سرة اجلزائر، وما هي ال�سبل الكفيلة لتدعيم 

الدور الذي تقوم به يف اإطارها املحلي والإقليمي.
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المقدمة:
اأولويات  من  العمرانية  البيئة  ا�ستدامة  اإ�سكالية  اأ�سحت 

وترية  لت�سارع  نظرًا   العامل  دول  املحلية يف جميع  ال�سلطات 

تزايد التاأثريات ال�سلبية للن�ساط الب�سري على البيئة، لكن هذا 

املفهوم مل ي�ستوعب يف كثري من دول العامل الثالث اأو ليزال 

الرئي�سيني:  املتعاملني املحليني  التبلور، حيث دور  يف مرحلة 

اجلماعات املحلية، املواطن واملتعاملني القت�ساديني ليزال 

كانت  فاإن  املركزية،  ال�سلطات  دور  مع  باملقارنة  مهم�سا 

العام ترتكز على جانب توفري  املفهوم  العمرانية يف  التنمية 

ال�سكن والتجهيزات ال�سرورية للعدد ال�سكاين املتزايد مبرور 

الوقت، فاإن اإ�سفاء مبداأ ال�ستدامة عليه، ي�ستوجب حت�سني 

البيئة املحيطة بهذه املرافق، وحتقيق العدالة الجتماعية بني 

احلياة  متطلبات  من  الأدنى  احلد  توفري  خلل  من  الأفراد 

 ، جهة  من  والعلمية  ال�سحية  الرعاية  يف  واملتمثل  الكرمية، 

من  اأخرى،  ناحية  من  املعي�سي  امل�ستوى  من  الرفع  وحماولة 

وي�ساير  العمراين،  للو�سط  ملئم  اقت�ساد  اإقامة  خلل 

التغريات احلديثة واملت�سارعة للقت�ساد العاملي. 

 Small and) واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وتعّد 

Medium Enterprise SME) من بني ال�سرتاتيجيات 
واملتطلبات  يتما�سى  اقت�ساد  لإقامة  اجلزائر  تبنتها  التي 

ملنا�سب  الرئي�سي  امل�سدر  ت�سكل  حيث  والدولية،  املحلية 

الثالث  العامل  دول  مدن  من  العديد  يف  والدخل  العمل 

(Mead and Liedholm 1998)، خ�سو�سًا يف حا�سرة 
اجلزائر بولياتها الأربع، والتي تعترب العا�سمة القت�سادية 

وال�سيا�سية للبلد، مم جعلها تتحمل عبء 5382173 ن�سمة 

ح�سب اإح�سائيات عام 2008، اأي ما يعادل 15.8% من �سكان 

الوطن والبالغ عددهم يف نف�س العام 34074911 ن�سمة.

يف  القت�ساديني  املتعاملني  من  النوع  هذا  �ساهم  لقد 

�سناعة امل�سهد العمراين يف املجال املرتوبويل ملدينة اجلزائر 

 - نظرًا للخ�سائ�س التي 
1

-والذي يعرف بحا�سرة اجلزائر 

�سهولة  حيث  من  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سركات  بها  تتمتع 

وب�ساطة الجراءات املتعلقة بالإن�ساء، ومنا�سب ال�سغل التي 

اخلدمات،  و/اأو  ال�سلع  اإنتاج  موؤ�س�سات   " هي  اإذ  توفرها، 

ت�سغل من 1 اإىل 250 �سخ�س، ل يتجاوز رقم اأعمالها ال�سنوي 

 500 ال�سنوية  ح�سيلتها  جمموع  يتجاوز  ل  اأو  دينار  ملياري 

اأن  كما   ،   
2  " ال�ستقللية  معايري  وت�ستويف  دينار،  مليون 

القانون �سريح يف تدعيم وتوفري العقار امللئم لتموقعها من 

خلل" ت�سجيع كل الأعمال الرامية اإىل م�ساعفة عدد مواقع 

  3
واملتو�سطة"   ال�سغرية  للموؤ�س�سات  املخ�س�سة  ال�ستقبال 

العقار  على  التجهيزات  وباقي  ال�سكن  تناف�س  يجعلها  مم 

التو�سع  اأو  العمرانية،  الأو�ساط  �سواًء من خلل متوقعها يف 

خ�سو�سًا  املتيجة.  ل�سهل  الفلحية  الأرا�سي  ح�ساب  على 

 189613 من  ارتفع  قد  باحلا�سرة  اأن عددها  علمنا  ما  اإذا 

موؤ�س�سة يف �سنة 2002 لي�سل هذا العدد يف �سنة 2007 اإىل 

6.98%. يف  بـ  284244 موؤ�س�سة، اأي مبعدل منو �سنوي قدر 

حني بلغ هذا املعدل يف منطقة الدرا�سة- اأي ولية بومردا�س- 

7.5% �سنويًا يف نف�س الفرتة. وجاء البحث  كمحاولة ملعاجلة 

النقاط العلمية التالية:

- امكانيات التنمية املحلية يف ولية بومردا�س.

املوؤ�س�سات  يف  ممثلني  القت�ساديني  املتعاملني  دور   -

ال�سغرية واملتو�سطة يف التنمية العمرانية لولية بومردا�س.

- �سبل تفعيل هذا الدور وفق مبادئ التنمية امل�ستدامة.

1- اإمكانيات التنمية املحلية يف والية بومردا�س:

اجلزائر،  حلا�سرة  ال�سرقي  اجلزء  بومردا�س  ولية  متثل 

31.87% من  اأي  1456.16 كم٢  متتد على م�ساحة قدرها 

، تتميز مبوقعها  5469.06 كم٢  م�ساحة احلا�سرة والبالغ  

حتدها  ال�سمالية،  الناحية  من  املتو�سط  البحر  على  املطل 

الناحية  ومن  البويرة  ولية  وجنوبا  وزو  تيزي  ولية  �سرقا 

الغربية كل من وليتي اجلزائر والبليدة كما تو�سحه خريطة 

رقم)1(، هذا املوقع جعل الولية تتحمل عبء مدينة اجلزائر 

من الناحية ال�سرقية، فاأ�سبحت تلعب دور امل�ستقبل حلركات 

وباخل�سو�س  الوطن  وليات  خمتلف  من  املتتالية  التوافد 

ال�سرقية منها، ل�سيما قبل ف�سل املنطقة ال�سناعية الرغاية-

رويبة �سنة 1997 و�سمها لولية اجلزائر، مبوجب قرار اإن�ساء 

نا�سئة  ولية  اأنها  "اإىل  اأ�سف  الكربى،  اجلزائر  حمافظة 

عمرانية  ديناميكية  تعرف  فهي  ولهذا  البليدة،  مع  باملقارنة 

 نق�سد يف هذا البحث بحا�سرة اجلزائر، املجال املرتوبويل ملدينة اجلزائر العا�سمة، والذي ي�سم 4 وليات هي: اجلزائر، البليدة، بومردا�س وتيبازة. 
1

 قانون 1-18 املوؤرخ يف 27 رم�سان 1422 املوافق 12 دي�سمرب 2001، يت�سمن القانون التوجيهي لرتقية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.
2

 امل�سدر ال�سابق.
3
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والتهيئة  واجلغرافيا  الأر�س  علوم  كلية  الدولة،  دكتوراه  ر�سـالة  املرتوبويل،  وجمالها  اجلزائر  مبدينة  العمرانية  الظواهر  حتليل  بودقة،  فوزي   
4

الإقليمية، جامعة هــواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، 2006. �س 124.
5 Monographies de la wilaya de boumerdes, Année 2010.

وما زاد يف 
وا�سحة وجتتذب الوظائف ل�سيما داخل املدينة"4

اأهمية الولية مرور الطريق ال�سيار �سرق غرب عرب جمالها 

الولئي، مم جعلها البوابة ال�سرقية للمرتوبول العا�سمي باأمت 

معني الكلمة.

1-1 االمكانات واملوارد الطبيعية:

من  املتيجة  �سهل  امتداد  �سمن  بومردا�س  ولية  موقع  اإن 

الناحية ال�سرقية، واطللتها على البحر املتو�سط من الناحية 

ال�سهل  بني  ت�ساري�سها  وتنوع  كم،   100 طول  على  ال�سمالية 

�سجلت  حيث  مناخها  واعتدال  املت�سر�س،  واجلبلي  املنب�سط 

ومتو�سط  �سنويًا،  500و1300ملم  بني  تراوح  ت�ساقط  معدل 

درجات احلرارة بني 18°م يف املنطقة ال�ساحلية، و25°م يف 

املناطق الداخلية �سمح بتنوع اإمكاناتها مم ي�ساهم بدفع عجلة 

التنمية املحلية بها، وت�سكيل بيئة ملئمة لل�ستثمار مبختلف 

اأنواعه. ويتجلى تنوع املوارد والإمكانات يف النقاط التالية:

1-1-1 االإمكانات الفالحية:

من  بومردا�س%68.4  ولية  يف  الزراعية  الأرا�سي  متثل 

املجموع الكلي مل�ساحة الولية، و�سنفت �سمن " الفئة اأ ذات 

للزراعة  امللئمة  العالية  الفلحية  واخل�سائ�س  المكانات 

الجمالية  امل�ساحة  وبلغت   ،  (polyculture)" 5 املتنوعة 

للأرا�سي الزراعية 99593 هكتار، منها 15.33% اأرا�سي بور، 

15263هكتار، بينما الأرا�سي املتبقية فهي عبارة  ممثلة يف 

اأي%18.66.  عن مراعي ممتدة على م�ساحة18591 هكتار 

خريطة رقم)1(: موقع ولية بومردا�س بحا�سرة اجلزائر

امل�ستغلة%66.01   الزراعية  الأرا�سي  ت�سكل  حني  يف 

اخلا�س  القطاعني  على  موزعة  هكتار.  مبجموع65739 

هكتار،  م�ساحة25493  الفلحية  امل�ستثمرات  ت�سكل  والعام، 

بينما الباقي 40245 هكتار تابع للخوا�س.

الأرا�سي  ا�ستغلل  ونوعية  امللكية  التنوع يف طبيعة  �ساهم 

الزراعية يف ولية بومردا�س يف تنوع املنتوج الفلحي ب�سقيه 

موؤ�س�سات  ن�ساأة  يف  حافزًا  يجعله  مم  واحليواين،  الزراعي 

اقت�سادية تعمل على ا�ستغلل هذه املنتوجات بطرق مبا�سرة 

اأو غري مبا�سرة، ت�ساهم يف التنمية املحلية، وبالتايل التنمية 

حيث  الواقع  يف  حدث  ما  وهذا  الدرا�سة،  ملجال  العمرانية 

تن�سط على تراب الولية 466 موؤ�س�سة �سغرية ومتو�سطة يف 

اإىل446  اإ�سافة  البحري.  وال�سيد  الفلحي  الن�ساط  اإطار 

موؤ�س�سة لتحويل املنتجات الفلحية والغذائية، وباملقابل بلغت 

الزراعي امل�سنع  املوجهة للإنتاج  الزراعية  امل�ساحة  جمموع 

260 هكتار يف املو�سم الفلحي 2009/2008.

1-1-2 املوارد ال�ساحلية والبحرية:

تعترب املوارد البحرية وال�ساحلية من دوافع ترقية القت�ساد 

�سمكية  ثروة  من  توفره  ملا  نظرًا  بومردا�س  ولية  يف  املحلي 

�ساطئية  ومناطق  جهة،  من  البحري  ال�سيد  قطاع  ُتن�سط 

�سياحية ت�ساهم يف زيادة القبال على ال�ستثمار تبعًا ملا يدره 

هذا القطاع من اأرباح ت�ساهم يف دفع عجلة التنمية بالولية 

من جهة اأخرى.
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فيما يتعلق بال�سيد البحري يوجد بالولية ميناءان لل�سيد 

هناك  بينما  زموري،  يف  والثاين  بدل�س  الأول  البحري، 

اإ�سافة اإىل  ميناء ثالث ببلدية كاب جنات يف طور الجناز، 

9�سواطئ لر�سو  مراكب ال�سيد ال�سغرية. وقد بلغ اإجمايل 

النتاج البحري 13188.53 طن من الأ�سماك يف عام 2009 

ويف  طن   بـ6737.42  الأكرب  احل�سة  زموري  مليناء  كان 

املقابل توفر �سواحل الولية موارد �سياحية هامة، ت�سجع على 

�سياحية،  موؤ�س�سات  اإن�ساء  طريق  عن  ال�ستثمار  يف  التفكري 

فقد اأح�ست مديرية ال�سياحة 41�ساطئًا على امتداد ال�سريط 

ال�ساحلي املقدربـ 100كلم كم اأ�سلفنا ذكره و�سنبني اأهميتها 

يف النقطة املوالية.

1-1-3 االإمكانات ال�سياحية:

اأهم  من  الراهن-  وقتنا  -يف  ال�سياحة  اأن  اخلرباء  يوؤكد 

للرثوة،  املنتجة  ال�سناعات  ومن  القت�سادية،  القطاعات 

ماي�سمح  ال�سياحية  المكانات  من  لها  بومردا�س  وولية 

يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  العمرانية  املن�ساآت  من  العديد  باجناز 

تنمية امل�سهد العمراين وترقيته، يف ظل املحافظة على الرثوة 

تلخ�س   )2( واخلريطة  ا�ستدامتها،  على  والعمل  الطبيعية 

اأهم المكانات ال�سياحية بولية بومردا�س.

الولية،  يف  ال�سياحية  المكانات  تنوع  اخلريطة  ُتظهر 

ال�ستغلل  ا�ستغللها  على  املحلية  ال�سلطات  تعمل  حيث 

خريطة رقم )2(: المكانيات ال�سياحية لولية بومردا�س

�سورة رقم )1(: ميناء زموري

امل�سدر: مديرية ال�سيد البحري لولية بومردا�س 2010

�سورة رقم )2(: ميناء دل�س

امل�سدر: مديرية ال�سيد البحري لولية بومردا�س 2010
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ال�سياحي، على  للتو�سع  10 مناطق  اإن�ساء  الأمثل، من خلل 

امتداد 4512هكتار، يتم من خللها ا�ستثمار، تثمني وحماية 

موؤ�س�سات  م�ساريع  برجمة  على  بالعمل  ال�سياحية،  الرثوة 

فندقية و�سياحية ووكالت ومرافق، ت�ساهم يف ر�سم ال�سورة 

العمرانية للولية، ووفق مبدئ التنمية ال�سياحية امل�ستدامة. 

ال�سياحية،  التجهيزات  يف  نق�سًا  تعرف  الولية  لتزال  لكن 

ال�سباحة،  م�سموح  �ساطئ   26 منها  �ساطئًا   41 وجود  ورغم 

غابية  وم�ساحات  القدمية،  دل�س  وق�سبة  اأثرية،  مواقع   5 و 

 11 �سوى  فاإننا ل جند  هكتار،   22951 امتداد  على  �سا�سعة 

من�ساأة فندقية منها  6 فنادق م�سنفة، و 7 خميمات عائلية، 

19661977198719982008

280998439647650975647389801068ولية بومردا�س

18574032979127343056345001535382173حا�سرة اجلزائر

15.1314.7618.9814.3614.88الن�سبة املئوية %

       امل�سدر: التعدادات العامة لل�سكن وال�سكان ل�سنوات 1966، 1977، 1987، 1998، 2008

جدول رقم)1(: تطور عدد ال�سكان يف ولية بومردا�س من 1966 اإىل �سنة 2008

�سكل بياين رقم)1(: تطور عدد ال�سكان يف ولية بومردا�س خلل الفرتة 2008-1966

و 8 وكالت �سياحية، متخ�س�سة يف الغالب للرتويج لل�سياحة 

واحلجز نحو اخلارج. 

1-2 االإمكانيات الب�سرية: 

تتبناها  تنموية  عملية  اأي  اأ�سا�س  الب�سري  العن�سر  يعّد 

احلكومات واجلماعات املحلية، باعتباره امل�ستهدف من وراء 

تلك الربامج من جهة، كما اأنه املنفذ واملراقب لها من ناحية 

يف  الفا�سل  هو  الغالب  يف  ال�سكاين  الوزن  كان  لذا  اأخرى، 

حتديد اأولويات واأهداف خمتلف املخططات التنموية، 
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وقد عرفت ولية بومردا�س كغريها من وليات احلا�سرة 

كما  الفرتات،  خمتلف  خلل  ال�سكانية،  اأعدادها  يف  تزايدًا 

يو�سحه اجلدول التايل وال�سكل البياين املرافق له: 

يت�سح من خلل اجلدول ال�سابق اأن تطور احلجم ال�سكاين 

عرف   2008 اإىل   1966 الفرتة  خلل  بومردا�س   ولية  يف 

باملقابل  مرات،  ثلث  حوايل  ت�ساعف  حيث  هاما  ارتفاعًا 

�سهدت هذه العملية  ثلث حمطات هامة :

عدد  ت�ساعف  عرفت   :)1987 االأوىل)1966-  الفرتة 

 19966 �سنة   280998 من  عددهم  انتقل  حيث  ال�سكان 

هذا  يرجع  و   ،1987 �سنة  يف  ن�سمة   650975 اإىل  لي�سل 

ان�ساء  ب�سبب  الولية  نحو  الهجرة  حركة  اإىل  الأ�سا�س  يف 

املنطقة ال�سناعية رغاية-رويبة والتي تعد من اأكرب املناطق 

ال�سناعية يف البلد، وما نتج عنها من وفرة منا�سب ال�سغل، 

التي تعترب الدافع الأول لأي حركة توافد، اإ�سافة اإىل عاملي 

القرب من مدينة اجلزائر و الزيادة الطبيعية.

الأول  ال�سكل  يف  بالتدقيق  الثانية)1998-1987(:  الفرتة 

يف  تراجع  نلحظ  اإذ  املرحلة،  هذه  خ�سائ�س  لنا  تت�سح 

 1987 �سنة  ن�سمة   650975 من  بومردا�س  ولية  �سكان  عدد 

اإىل 647389 يف �سنة 1998، وال�سبب الرئي�سي لهذا الو�سع 

ولية  اإىل  و�سمها  الولية  من  بلديات   6 اقتطاع  هو  اجلديد 

اإن�ساء حمافظة اجلزائر  �سنة 1997، طبقا خلطة  اجلزائر 

الكربى، ونتيجة لهذا فقدت ولية بومردا�س 122877 ن�سمة، 

ما يعادل 15.95% من العدد ال�سكاين املفرت�س اأن تبلغه يف 

تلك ال�سنة واملقدر بـ 770266 ن�سمة.

ال�سكان  تطور  فيها  عاد   :)2008  -1998( الثالثة  الفرتة 

ارتفع  ال�سكان قد  اأن عدد  اإذ نلحظ  الطبيعية،  اإىل وتريته 

اإىل 801068 ن�سمة يف نهاية هذه الفرتة، مبعدل منو �سكاين 

من   %14.88 ت�سكل  اأ�سبحت  حيث   ،%2.2 قارب  �سنوي 

الوعاء الب�سري يف حا�سرة اجلزائر.

 كما يجدر بنا ونحن ب�سدد معاجلة المكانيات الب�سرية 

الكبري  ال�سكاين  للتعداد  القت�سادية  البنية  اإىل  التطرق 

الذي يقطن الولية، فدرا�سة تركيبة اليد العاملة يف منطقة 

ما، من خلل معرفة حجم القوة العاملة ومعدلت الن�ساط 

ال�سكان  يعتمده  الذي  القت�سادي  الن�ساط  ونوع  القت�سادي 

يف حياتهم، وعلقته بطبيعة املجال اأكرث من �سرورة ملعرفة 

 يف التنمية املحلية والعمرانية 
دور الأن�سطة القت�سادية " 6

بالولية. من خلل درا�سات خ�سائ�س ال�سكان وفقًا لفئات 

العمر الكربى، حيث " يق�سم �سكان املجتمع اإىل ثلث فئات 

العمر  عن  التبليغ  اأخطاء  لتفادي  وذلك  عري�سة،  عمرية 

ال�سكان يف بع�س  اأعداد كبرية من  تراكم  وتفادي  ال�سحيح 

   كما هو مو�سح يف اجلدول التايل:
7

فئات ال�سن 

 حممد علوات، دور مدينة البليدة يف هيكلة املجال بحا�سرة اجلزائر، مذكرة ماج�ستري ، كلية علوم الأر�س واجلغرافيا والتهيئة الإقليمية، جامعة 
6

هــواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، 2008. �س 32.

 فايز حممد العي�سوي، اخل�سائ�س الدميوغرافية ل�سكان م�سر، بني التدين والرتقاء، املجلة اجلغرافية العربية، اجلمعية اجلغرافية امل�سرية، 
7

العدد47، 2006، �س14.

الفئات العمرية الكربى

النوع

املجموع
الن�سبة املئوية

% اإناثذكور

14-010779310193420972726.18

64-1528262626630754893468.53

652072021687424075.290 فما فوق

411139389929801068100املجموع

امل�سدر: الإح�ساء العام لل�سكن وال�سكان 2008

جدول رقم)2(: حجم الفئات العمرية الكربى بولية بومردا�س �سنة 2008

د. حممد علوات  -  اأ.د. فوزي بودقة المتعامل االقتصادي و استدامة العمران بحاضرة الجزائر والية بومرداس نموذجا
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�سكل بياين رقم)2( توزيع الفئات العمرية الكربى يف ولية بومردا�س �سنة 2008

ولية  جمتمع  اأن  ال�سابقني  وال�سكل  اجلدول  من  يتبني 

التي  الفئة  اأن  باعتبار  حيوي،  �ساب  جمتمع  هو  بومردا�س 

من   %68.53 ت�سكل  �سنة   64-15 العمل  �سن  يف  اأفرادها 

جمموع �سكان الولية، ويرجع هذا اإىل ارتفاع ن�سبة الزيادة 

الطبيعة بف�سل حت�سن امل�ستوى ال�سحي وتراجع ن�سبة وفيات 

الوفيات  13% من جمموع  الأخرية  بلغت هذه  الر�سع، حيث 

الفعلي  القت�سادي  الن�ساط  معدل  بلغ  كما   ،2009 �سنة 

اأن  غري   ،1998 �سنة  يف   %44.4 يتجاوز  مل  بينما   %45.6

اأكرث  الذكور  عند  الفعلية  الن�ساط  ن�سبة  تفوق  هو  امللحظ 

منها عند الإناث بكثري حيث بلغت 75.7% من جمموع الفئة 

هذا  ويرجع  الإناث،  عند   %13.8 تتجاوز  مل  بينما  الن�سطة 

اإىل �سبب رئي�سي هو اأن 67.27% من الن�ساء يف �سن الن�ساط 

ماكثات بالبيوت، فقد بلغ عددهن 193722 امراأة من اأ�سل 

287995 امراأة يف �سن الن�ساط.

1-3 �سبكة الطرق واملوا�سالت:

فهو  اإقليم جغرايف،  اأي  مهمًا يف حركية  دورًا  النقل  يلعب 

 ، املتحكم يف احليوية القت�سادية، وت�سكيل مناخ ال�ستثمار 

كما اأن له "دور موؤثر يف توزيع ال�سكان على م�ستوى خريطة 

وخ�سائ�سها،  ال�سكان  توزيع  نطاقات  يحدد  الدولة،حيث 

كما اأّن اأي تخطيط لإعادة توزيع ال�سكان على م�ستوى الدولة 

الواحدة لبد اأن ي�سع يف العتبار تطوير �سبكة النقل وات�ساع 

جند  النقل  لعامل  الق�سوى  للأهمية  ونظرًا   .
8

 " دائرتها 

اإن�ساء  اأهمية  اأن من املخططني من يركز يف طروحاته على 

ال�سبكات وتنظيمها، اأكرث من حر�سهم على ت�سيري التجمعات 

ال�سري  اأن  مفادها  فكرة  اإىل  هذا  ويرجع  واملدن،  العمرانية 

وثيقًا  ارتباطًا  مرتبط  العمرانية  التنمية  مل�ساريع  احل�سن 

بتنظيم م�ساريع الطرق واملوا�سلت. ومن هذا املنطلق يرى 

وبدونها  الرئي�سية  الوظيفة  النقل ميثل   : اأن  فاعور)2004( 

ال�سكنية  الأخرى  احل�سرية  الأر�س  ل�ستعمالت  ميكن  ل 

 ، وهذا 
والتجارية وال�سناعية اأن توؤدي دورها ووظائفها" 9

ما يقودنا ل�سرورة معرفة و�سعية �سبكة النقل واملوا�سلت يف 

التنمية املحلية، وجدول  املنوط بها يف عملية  والدور  الولية 

رقم)3( يبني واقع هذه ال�سبكة:

%الطول)كم(الطرق

281.96519.03الوطنية

349.06423.56الولئية

850.77057.41البلدية

1481.799100.00املجموع

جدول رقم)3(: �سبكة الطرق يف ولية بومردا�س �سنة 2010

امل�سدر: مديرية الأ�سغال العمومية لولية البليدة 2010

 حممد خمي�س الزوكة، جغرافية النقل دار املعرفة اجلامعية، م�سر، 1997، �س21. بت�سرف
8

 فاعور على، اآفاق التح�سر العربي- درا�سات واأبحاث- دار النه�سة العربية، لبنان، 2004، �س123.
9
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 �سكل رقم )3(:توزيع �سبكة الطرق

 يف ولية بومردا�س �سنة 2010

بلغ طول �سبكة الطرق البلدية يف ولية بومردا�س281.925 

الربية  الطرق  �سبكة  لطول  الكلي  املجموع  من   %57 اأي  كم 

هذا  اأهمية  وترجع  1481.798كم،  والبالغ   ،2010 �سنة 

على  حتم  مم  الولية،  رقعة  ات�ساع  اإىل  الطرقات  من  النوع 

بني  للربط  البلدية  الطرق  من  �سبكة  مد  املحلية  ال�سلطات 

التابعة  واملدا�سر  القرى  عن  العزل  وفك  املناطق  خمتلف 

م�ساكل  عدة  من  البلدية  الطرق  �سبكة  تعاين  باملقابل  لها، 

تتلخ�س  بالولية،  املحلية  التنمية  ميكانيزمات  على  توؤثر 

هذه امل�ساكل يف: تدهور حالة الطرق من جهة، وارتفاع ن�سبة 

الطرق  �سبكة  46% من طول  اإىل  املعبدة  الطرق غري  اأطوال 

املحلية  اجلماعات  موارد  �سعف  اإىل  هذا  ويرجع  البلدية، 

املخ�س�سة ل�سيانتها، وتعر�س الطرق للعوامل البيئية بحكم 

اأن  الكثري منها يف مناطق جبلية ومنحدرات، يف حني  وقوع 

 %6.15 اإىل  و�سلت  املعبدة  غري  الولئية  الطرق  طول  ن�سبة 

من جمموع 349.064كم، وعلى عك�س الطرق البلدية، يلقى 

هذا ال�سنف اهتمام ال�سلطات الولئية ، نظرًا للدور التنموي 

الذي تلعبه على امل�ستوى املحلي، اأّما الطرق الوطنية التي متر 

عرب تراب الولية فتوجد يف حالة جيدة ، فهي معبدة بن�سبة 

.%100

ال�سيار  الطريق  من  هام  �سطر  من  الولية  ا�ستفادت  كما 

امتداد  على  الغربية  اجلنوبية  الناحية  يف  غرب   - �سرق 

30كم، مم ي�سمح بفك العزلة على هذه املناطق ذات الطبيعة 

بال�سكة  النقل  �سبكة  واأنها حمرومة من  �سبه جبلية، خا�سة 

الولية،  تراب  ال�سمالية من  الناحية  تهيكل  التي  احلديدية، 

من الغرب نحو ال�سرق على م�سافة 67.5 كم. وت�ساهم ب�سكل 

كبري يف احلركة النوا�سية لعمال الولية �سواء داخل الولية اأو 

نحو خارجها وباخل�سو�س نحو مدينة اجلزائر.

2- دور املتعاملني االقت�ساديني يف التنمية العمرانية  يف 

والية بومردا�س:

املتعامل  يلعبه  الذي  الهام  الدور  يف  اأحد  ي�سك  ل 

اإىل  ي�ساهم  فهو  العمرانية،  التنمية  عملية  يف  القت�سادي 

املظهر  �سناعة  يف  واملواطن،  املحلية  اجلماعات  جانب 

تتوزع  القت�سادية  فاملوؤ�س�سات  الدرا�سة،  ملنطقة  العمراين 

واملوارد  للإمكانيات  تبعًا  رئي�سية  حمددات  وفق  املجال  يف 

العمرانية  التجمعات  و�سط  يف  �سواًء  واملتوفرة،  املتاحة 

يف  ال�سغرية  والور�سات  املكاتب  خلل  من  متلحم،  كجزء 

يف  تكون  حمددة  اأماكن  يف  اأو  للبنايات،  ال�سفلية  الطوابق 

الغالب متاخمة للتجمعات العمرانية واملدن، يف �سكل مناطق 

الإ�سارة  جتدر  كما  القت�سادي،  للن�ساط  ومناطق  �سناعية 

حيث  ال�سناعية،  املدن  تعتمد  مازالت  الدول  بع�س  اأن  اإىل 

يف  ال�سناعي  الطابع  ذات  العمرانية  التنمية  م�ساريع  تاأتي 

متاأخرة  مرحلة  يف  ال�سكنية  املناطق  تليها  الأوىل،  املرتبة 

له  خ�سعت  النموذج  وهذا  ال�سناعي،  الن�ساط  لنمو  تابعة 

رغاية- ال�سناعية  املنطقة  كانت  عندما  بومردا�س  ولية 

لولية  و�سمها   ،1997 �سنة  ف�سلها  قبل  لها،  تابعة  رويبة 

ل�سيا�سة  الدولة  تبني  مع  لكن  �سالفًا،  ذكرناه  كما  اجلزائر 

اخلو�س�سة والقت�ساد احلر، ارتكزت ال�سيا�سة القت�سادية 

على املوؤ�س�سات ال�سغري واملتو�سطة)PMI(، حيث اأ�سبحت 

للولية،  العمرانية  التنمية  دورًا مهما يف  تلعب  الأخرية  هذه 

يف  الفعال  ودورها  العقارية،  احتياجاتها  طبيعة  لتنوع  نظرًا 

التنمية الب�سرية من خلل عملها على توفري منا�سب ال�سغل 

جهة،  من  للأفراد  املعي�سي  امل�ستوى  من  الرفع  وبالتايل 

وحفاظها على الدور الكل�سيكي الذي كانت تلعبه ال�سركات 

العمراين  التو�سع  وبالتايل  التوافد  حركة  حتفيز  يف  الكربى 

مبختلف اأ�سكاله يف جمال الولية، و" نظرا ل�سغر حجم هذه 

بعيد  متعددة  جغرافية  مبناطق  تن�ساأ  اأن  ميكنها  املوؤ�س�سات 

اإىل  متيل  املوؤ�س�سات  هذه  اأن  حيث  ال�سناعية  املناطق  عن 

ا�ستخدام تقنيات انتاجية حملية وهذا ما يجعلها اأكرث مرونة 

. 
للتاأقلم مع اأي بيئة جغرافية"  10

 عبد الرحمان ي�سرى اأحمد ، ق�سايا اقت�سادية معا�سرة، الدار اجلامعية ،الإ�سكندرية 2000 ، �س 207. 
10

د. حممد علوات  -  اأ.د. فوزي بودقة المتعامل االقتصادي و استدامة العمران بحاضرة الجزائر والية بومرداس نموذجا
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االقت�سادية  االأن�سطة  ح�سب  العاملة  اليد  توزيع   1-2

بوالية بومردا�س:

بينت اإح�سائيات ال�سلطات املحلية ل�سنة 2009 اأن جمموع 

مقابل  عامل،   260586 بلغ  بومردا�س  ولية  يف  العاملة  اليد 

  
"ن�سبة بطالة قدرت ح�سب امل�سالح املحلية بـ%10.68 " 11
وتتوزع العمالة يف الولية ح�سب القطاعات القت�سادية كما 

يلي:

%عدد العمالالقطاع االقت�سادي

4691218،00الفلحة

3751314،40ال�سناعة 

5211720،00البناء والأ�سغال العمومية

8715433،45اخلدمات

3689014،16اأخرى

260586100،00املجموع

جدول رقم)4( توزيع اليد العاملة ح�سب الأن�سطة 

القت�سادية ع 2009

�سكل رقم)4( توزيع العمال ح�سب الأن�سطة القت�سادية

امل�سدر: مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية 2010

يت�سح لنا من اجلدول وال�سكل ال�سابقني اأن 33.45% من 

القطاع  باعتباره  اخلدمات  بقطاع  ي�ستغلون  الولية  �سكان 

الأكرث ن�ساطًا ، لكونه قطاع خادم لباقي القطاعات، كما اأن 

وال�سناعية،  التجارية  واملراكز  املدن  "يكرث يف  القطاع  هذا 

املعي�سة  م�ستوى  وح�سب  ال�سكان  عدد  ن�سبة  ح�سب  ويتوزع 

، هذا وقد ارتفع عدد العاملني بالقطاع 
ومقدار الدخل"  12

�سنة  يف  عامل  ليبلغ87154   1998 �سنة  من59057  الثالث 

هو  الثالث،  القطاع  لأن�سطة  امللحوظ  التطور  "هذا   ،2009

املوجه من طرف  القت�ساد  التحول من  اإفرازات  تعبري عن 

ال�سوق،  اقت�ساد  نحو   )économie étatique( الدولة 

وحترير التجارة اخلارجية، وتقلي�س ال�ستثمارات العمومية 

الزمن،  من  ع�سريـة  من  اأكثـر  منذ  ال�سناعي،  القطاع  يف 

قطاع  يف  اخلا�س  ال�ستثمار  ت�سجيع  يف  �ساهم  الذي  الأمر 

اأن�سطة  هيكلة  على  املبا�سرة  اآثاره  له  كان  الذي  اخلدمات، 

الإن�سان من جهة، وهيكلة املجال العمراين من جهة اأخرى، 

الرئي�سية  الجتماعية-القت�سادية  اخل�سائ�س  اإحدى  هذه 

.
13

باملجال املرتوبويل" 

العمومية  والأ�سغال  البناء  قطاع  الثانية  املرتبة  يف  وياأتي 

مقارنة  معتربة  ن�سبة  وهي  العاملني،  جمموع  من   %20 بـ 

بن�سب العاملني يف القطاعني ال�سناعي والفلحي بـ %14.4 

و18%على التوايل، ويرجع تفوق قطاع البناء كنتيجة حتمية 

قطاع  يف  وخ�سو�سا  العمرانية  التنمية  م�ساريع  لتزايد 

ال�سكن، �سمن �سيا�سة اعادة اإعمار الولية بعد زلزال 2003، 

 17101 وبرامج الق�ساء على ال�سكن اله�س. حيث مت اإجناز 

.
14

وحدة �سكنية يف الفرتة من 1999 اإىل غاية �سنة  2006  

2-2 الوزن االقت�سادي للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

يف والية بومردا�س:

قبل التطرق اإىل الدور الذي يلعبه هذا النوع من املتعاملني 

وفق  ترقيها  و�سبل  وتاأثرياتها  املجال،  تنمية  يف  املحليني 

الوزن  معرفة  بنا  يجدر  امل�ستدامة،  العمرانية  التنمية  اأطر 

ابراز  خلل  من  حمليا  تلعبه  الذي  والدور  القت�سادي 

امل�ستوى  على  القت�سادية  احلركة  تن�سيط  يف  م�ساهمتها 

للموؤ�س�سات  العددي  التوزيع  يبني  التايل  واجلدول  الولئي، 

ال�سغرية واملتو�سطة ح�سب بلديات ولية بومردا�س: 

11  Monographies de la wilaya de boumerdes, Année 2010.
 فوؤاد حممد ال�سقار، اجلغرافيا ال�سناعية يف العامل، من�ساأة املعارف، ال�سكندرية، م�سر، 1980، �س8 .

12

 فوزي بودقة، �سبق ذكره، �س 144. بت�سرف طفيف.
13

 وزارة ال�سكن، ن�سرة اإلكرتونية 2011.
14
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%عدد املوؤ�س�ساتالبلدية%عدد املوؤ�س�ساتالبلدية

1271.98بودواو البحري109517.03بومردا�س

1171.82قور�سو71511.12بودواو

1031.60�سي م�سطفى5198.07دل�س

911.42النا�سرية3866.00برج منايل

671.04عّمال3855.99خمي�س اخل�سنة

620.96الأربعطا�س3735،80زموري

420.65لقاطة3355.21اأولد مو�سى

370.58�سيدي داود3034.71اأولد هداج

340.53اخلروبة2543.95حمادي

320.50بن �سود2083.24ي�سر

300.47تاورقة1912.97تيجلبني

240.37اأعفري1852.88الثنية

240.37�سوق احلد1752.72بني عمران

150.23تيمزريت1652.57�سعبة العامر

140.22قدارة1602.49بغلية

070.11اأولد عي�سى1532.38كاب جنات

100%6428املجموع

جدول رقم)5(: توزيع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ح�سب البلديات يف ولية بومردا�س �سنة 2008

امل�سدر: مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لولية بومردا�س 2010

يتبني من اجلدول ال�سابق اأن خم�س مدن ت�ستحوذ وحدها 

على 42.24% من املوؤ�س�سات وهي بومردا�س، بودواو، دل�س، 

هي  املدن  هاته  تعترب  نظريًا  اخل�سنة،  وخمي�س  منايل،  برج 

املهيكلة للمجال الولئي والناحية ال�سرقية للحا�سرة كذلك. 

ال�سالفة  املدن  ت�سنف  حيث  رقم)3(،  خريطة  تبينه  كما 

الذكر �سمن جتمعات امل�ستوى الثالث املهيكلة للحا�سرة، لذا 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  من  جدا  كبرية  ن�سبة  جند 

توطن  يف  الأوىل  تعترب  بومردا�س  فمدينة  بها.   متمركز 

 %17.03 بها  ترتكز  اإذ  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

عددها  بلغ  فقد   ،2008 �سنة  يف  موؤ�س�سة   6428 جمموع  من 

1095  وت�سغل 9542 عامل، اأي  22.07% من اأ�سل 43218 

بلدية  تليها  الولئي،  امل�ستوى  على  املوؤ�س�سات  بهاته  عامل 

بودواو بـ 11.2% اأي 715 موؤ�س�سة، و 4556 عامل يف خمتلف 

ال�سرتاتيجي  املوقع  اإىل  الف�سل يف هذا  ويرجع  القطاعات، 

بها،  املقيمني  الكبري  ال�سكاين  العدد  واإىل  للبلدية من جهة، 

متفوقة   2008 �سنة  ن�سمة   70224 البلدية  اأح�ست  حيث 

 41685 �سكانها  عدد  يتجاوز  مل  التي  الولية  عا�سمة  على 

ن�سمة يف نف�س ال�سنة. كما يرجع �سبب امتلكها لأكرب عدد 

وهي  به،  تتميز  الذي  الإداري  الطابع  اإىل  املوؤ�س�سات  من 

اجلغرايف  املوقع  واأهمية  ال�سكاين  التعداد  اأي  العوامل  نف�س 

والتاريخي التي جعلت بلدية برج منايل تاأتي رابعة من حيث 

عدد املوؤ�س�سات، فقد مت ت�سجيل 386 موؤ�س�سة بن�سبة 6% من 

اإجمايل املوؤ�س�سات.

 وبن�سبة تقارب ½ عدد املوؤ�س�سات يف بلدية بومردا�س تاأتي 

بلدية دل�س يف الرتبة الثالثة بعد بودواو بتعداد 519 موؤ�س�سة 

ال�ساحلي الذي �ساهم يف  و3322 عامل. وهذا راجع ملوقعها 

خلق العديد من الوظائف، فميناء دل�س يوظف 1994 عامل 

يف خمتلف الأن�سطة املتعلقة بال�سيد البحري، اأ�سف اإىل ذلك 

د. حممد علوات  -  اأ.د. فوزي بودقة المتعامل االقتصادي و استدامة العمران بحاضرة الجزائر والية بومرداس نموذجا
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الطبيعة التاريخية للمدينة. وكملحظة هامة فاإن البلديات 

الواقعة يف املنطقة اجلبلية ال�سرقية اأو اجلنوبية متثل اأ�سعف 

الن�سب من حيث عدد املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، وهذا 

راجع اإىل �سعف الإقبال على امل�ساريع الفلحية والرعوية من 

طرف �سباب املنطقة.

واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اندماج  اإ�سكالية   3-2

�سمن املجال العمراين:

– يف  يحتاج  ل  قطاعًا  باعتباره  النقل  قطاع  ا�ستثنينا  اإذا 

املتعلقة به، كونه  الأن�سطة  ثابت ملمار�سة  اإىل عقار  الغالب- 

 خريطة رقم)3( ال�سبكة العمرانية يف حا�سرة اجلزائر

خريطة رقم)4( مناطق الن�ساط القت�سادي  يف ولية بومردا�س �سنة 2009

ن�ساطًا متحركًا )Dynamic activity( فاإن 114 موؤ�س�سة 

اإح�ساءها  مت   5754 جمموع  من  فقط،  ومتو�سطة  �سغرية 

�سنة 2009، تتموقع يف املجالت املخ�س�سة لها، وهي مناطق 

عليها  ويطلق  ن�ساط  منطقة   22 عددها  والبالغ  الن�ساطات، 

املنظمة: وهي حديثة  ال�سناعية  "املناطق  البلدان  بع�س  يف 

املن�ساآت ذات احلجم  كبري من  وتتمثل يف جتمع عدد  جدًا، 

اأو  كبرية  �سناعية  موؤ�س�سة  يف  تتمثل  اأو  وال�سغري،  املتو�سط 

بع�س  توفر  والتي  وا�سعة،  منطقة  حتتل  �سركة  اأو  منفردة 

 وتنت�سر عرب جمال ولية 
15

اأي�سا"  اخلدمات بالقرب منها 

بومردا�س ح�سب اخلريطة رقم 4 :  

  �سربي فار�س الهيتي، التخطيط احل�سري، دار اليازوري، الأردن، 2008، �س 178.
15
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يف  القت�سادي  الن�ساط  ملناطق  الإجمالية  امل�ساحة  بلغت 

 751 ل�ستقبال  موؤهلة  وهي  هكتار،   181.5 بومردا�س  ولية 

م�سروع ا�ستثماري، بالنظر اإىل عدد احل�س�س املجزئة، لكن 

عدد املوؤ�س�سات امل�سجلة نظريًا لل�ستفادة من حق المتياز يف 

اأًن امل�ساريع  430 م�سروع، غري  ا�ستغلل هذه احل�س�س بلغ 

الن�سطة فعليا �سمن هذه املناطق ل متثل �سوى 149 موؤ�س�سة 

وحدة.   35 بـ  عددها  واملقدر  احلرفية  الأن�سطة  فيه  مبا 

وكملحظة رئي�سية ثانية فاإن توزع هذه املناطق خا�سع لتاأثري 

نلحظ  حيث  الرئي�سية،  الطرق  �سبكة  وهو  األ  مهم  عامل 

نحو  ال�سرق  الولية، من  و�سط  �سريطي يف  ب�سكل  اأنها متتد 

الذي  اجلزائر،  باجتاه  ال�سريع  الطريق  امتداد  على  الغرب 

يربط الولية بامليناء واملطار الدويل، وهما عاملن رئي�سيان 

فاعلن يف خطط التنمية العمرانية والقت�سادية.

مناطق  تتخذ  فقط  �سناعية  موؤ�س�سة   60 فاإن  وكتو�سيح 

الن�ساط ملمار�سة اأن�سطتها ال�سناعية، يف حني جند اأن 446 

الورق  لتحويل  موؤ�س�سة  الغذائية،329  لل�سناعية  موؤ�س�سة 

اإ�سافًة  املعدنية،  الأدوات  واخل�سب، و265 موؤ�س�سة ل�سناعة 

اإىل 175 موؤ�س�سة اأخرى خمت�سة يف مواد البناء، كلها متار�س 

ما  م�سكلة  العمرانية،  الأن�سجة  داخل  الإنتاجية  عملياتها 

يعرف بالن�ساط القت�سادي البيني، ويعترب هذا عائقًا كبريًا 

اإطار  �سمن  و�سعها  وحماولة  العمرانية،  التنمية  ل�سيا�سة 

املحيط  على  ال�سلبية  البيئية  للتاأثريات  نظرًا  ال�ستدامة، 

حتمية  وكنتيجة  والطبيعي،  الب�سري  بعن�سريه  العمراين 

الطبيعة  ذات  اأو  ال�سلبة  �سواء  الن�ساط   ملخلفات  ومبا�سرة 

ال�سائلة والغازية، دون ن�سيان التلوث ال�سو�سائي والب�سري. 

عن  عبارة  هي  ومتو�سطة  �سغرية  موؤ�س�سة   1428 اأّن   كما 

وهي   ،)Établissements classées( م�سنفة  وحدات 

امل�ستويات  متعددة  قرارات  اإن�سائها  يف  ي�سرتط  من�ساآت 

الدرا�سات املخت�سة،  بها مكاتب  لتقارير ميدانية تقوم  تبعًا 

ح�سب درجة املخاطر ال�سناعية التي من املمكن اأن ت�سببها. 

عملية   99 بـ  الولئية  امل�سالح  قامت  مثًل   2009 �سنة  ففي 

تفتي�س ملختلف املوؤ�س�سات اأ�سفر عنها غلق 20 موؤ�س�سة نظرًا 

للأخطار التي �سببتها اأو ممكن اأن تت�سبب فيها على م�ستوى 

اأّن  فوزي)2006(  بودقة  ويرى  فيها.  تقع  التي  التجمعات 

"توطن الوحدات ال�سناعية عند اإن�سائها مربرًا، بالنظر اإىل 
الوفرة العقارية من جهة، وعدم ت�سبع الن�سيج العمراين

اآنذاك من جهة اأخرى، ولكن بات�ساع املدينة وندرة العقار 

وت�سبع الن�سيج العمراين، مل يعد توطنها مربر اليوم".

ويف املقابل، ورغم اأن مناطق الن�ساط ل ترتكز ب�سكل كبري 

التي  الت�ساري�س اجلبلية  لطبيعة  املناطق اجلنوبية نظرًا  يف 

تتميز بها، مم يعيق متركز مثل هذه املناطق ل�سعوبة التنقل 

والفلحة  الرعوية  للأن�سطة  املجال  يف�سح  مم  واإليها،  منها 

اجلبلية كبديل عن الن�ساط ال�سناعي وقطاع اخلدمات، يف 

حني اأن �سعف عدد مناطق الن�ساط يف الناحية ال�سمايل على 

طول ال�سريط ال�ساحلي، قابله قيام ال�سلطات املحلية بتفعيل 

خيار اقت�سادي يتلءم مع الطابع املحلي ال�ساحلي للمنطقة 

هيكلة  باإعادة  ي�سمح  ال�سياحي،  التو�سع  مناطق  يف  يتمثل 

ال�سياحية،  الفندقة واخلدمات  358 موؤ�س�سة متخ�س�سة يف 

والتي غالبًا ما جندها متمركزة يف اجلزء املركزي التجاري 

وال�سياح.  امل�سافرين  من  قريبة  لتكون  الرئي�سية،  للتجمعات 

عرب  �سياحي،  تو�سع  منطقة   11 م�ساريع  اإطلق  مت  وقد 

 4738 اإجمالية مقدارها  للولية مب�ساحة  ال�ساحلي  ال�سريط 

هكتار، اإ�سافة اإىل برجمة 08 مناطق �سياحية جديدة، على 

م�ساحة قدرت بـ 188 هكتار، موجهة لتثمني ال�سياحة اجلبلية 

والغابية، والدينية، وحتى التاريخية. وهذا ما ي�سمح باإعادة 

اخلدمات  موؤ�س�سات  وحتى  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  هيكلة 

يحفظ  مبا  لها  امللئمة  العمرانية  البيئة  اإطار  يف  الأخرى 

ا�ستدامة املوارد الطبيعية واملن�ساآت العمرانية بالولية.

3- تاأثري املتعامل االقت�سادي على ا�ستدامة البيئة العمرانية:

اإىل ت�سارع  اأدى تبني �سيا�سة القت�ساد احلر يف اجلزائر 

تطبيق الآليات التي تتما�سى وهذا النمط، دون مراعاة الأثار 

باقي  اأغفلت  اإذا  ما  حالة  يف  عنها  تنجم  قد  التي  ال�سلبية 

الب�سري،  العن�سرين  األ هي  املنظومة القت�سادية،  عنا�سر 

عبء  حتملت  الأخرية  هذه  مبكوناتها،  العمرانية  والبيئة 

�سالفًا، حيث  الذكور  التحول  عملية  خلفتها  التي  الرتاكمات 

وافد جديد  ا�ستقبال  نف�سها يف  العمرانية  التجمعات  وجدت 

هو املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، اندجمت �سمن الن�سيج 

كانت  التي  الكربى،  العمومية  ال�سركات  بعك�س  العمراين 

املناطق  وهو   - التعبري  �سح  اإن    - الطبيعي  اإطارها  �سمن 

يف  الراهن  الوقت  يف  تفكر  الدول  من  فالعديد  ال�سناعية. 

الق�ساء على القت�ساد غري الر�سمي يف الأو�ساط العمرانية، 

القت�ساد  تقنني  وهي  اأعظم  اإ�سكالية  يف  وقعنا  بينما 

الر�سمي يف الأو�ساط ال�سالفة الذكر، فباتت البيئة العمرانية 

بالولية ثلث خيارات لت�ساير اقت�ساد املوؤ�س�سات ال�سغرية 
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واملتو�سطة:

الأن�سطة  العمرانية من  التجمعات  اإفراغ  االأول:  االختيار 

املتواجد  الن�ساط  مناطق  نحو  وتوجيهها  القت�سادية، 

مبحاذاتها.

االختيار الثاين: اإبقاء الو�سع على ما هو عليه، وال�سماح 

عبء  وحتمل  ن�ساطه،  ممار�سة  مكان  باختيار  للمتعامل 

وما  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  لعدد  الطردي  التزايد 

يرافقه من امتداد عمراين لتلبية احتياجات هذه املوؤ�س�سات 

ومن يق�سدها من مهاجرين للعمل.

االختيار الثالث: هو اإعادة توزيع الأن�سطة ح�سب ت�سنيفها 

البيئي، طبقًا لقرارات ال�سلطات املخولة قانونًا،  مع مراعاة 

الآثار الناجمة عن ن�ساطها، والتي تلعب دورًا هاما يف معادلة 

التنمية العمرانية امل�ستدامة، ونخت�سر هذه النقاط يف: 

- تداخل الن�سيج ال�سناعي �سمن الن�سيج العمراين: جاء 

يف اإح�سائيات التعداد الوطني لل�سكن وال�سكان ل�سنة 2008 

اأن عدد ال�سكنات ذات ال�ستخدام املهني يف ولية بومردا�س 

بلغ 764 وحدة �سكنية، اأي 0.5% من احلظرية ال�سكنية، وهو 

�سحة  اإثبات  يف  كبرية  دللة  له  فاإن  �سعيفًا،  يبدو  واإن  رقم 

نظرية تفاقم القت�ساد البيني يف ولية بومردا�س، خ�سو�سًا 

نظرًا  اجلزائر،  ولية  يف   %2 بلغ  املوؤ�سر  هذا  اأن  علمنا  اإذا 

لنت�سار اخلدمات ب�سكل كبري �سمن الإطار العمراين ملدينة 

وحتى  والقت�سادية  ال�سيا�سية  مكانتها  ب�سبب  اجلزائر، 

الدولية،  وهذا الو�سع يخ�س ال�سكنات املخ�س�سة بالكامل 

للأن�سطة املهنية، دون التطرق لل�سكنات التي تتخذ اقبيتها اأو 

طوابقها ال�سفلية ملمار�سة الأن�سطة القت�سادية.

تدهور  اأن  اثنان يف  يختلف  ل   : البيئية  امل�ساكل  تفاقم   -

النتائج  من  والريفي  احل�سري  ب�سقيها  العمرانية  البيئة 

املبا�سرة لتداخل املوؤ�س�سات القت�سادية والن�سيج العمراين، 

 ،1428 بومردا�س  ولية  يف  امل�سنفة  املوؤ�س�سات  عدد  ويعترب 

البيئة، ورغم  اإىل رقابة ومتابعة نظرًا خلطرها على  حتتاج 

درجة  ولتقريب  العمرانية،  الأو�ساط  يف  اأغلبها  جند  هذا 

التقارير  �سرحت  ففقد  البيئة،  على  ت�سكله  الذي  اخلطر 

احلكومية اأّن املن�ساآت ال�سناعية يف مناطق الن�ساط وحدها 

 ،  2008 �سنة  هم3    0.0112 ال�سائلة   خملفاتها  حجم  بلغ 

العمرانية مبا  للأو�ساط  ال�سائلة  املخلفات  بلغ م�ستوى  بينما 

 75071 بها  املتواجدة  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  فيها 

مرت مكعب /اليوم ، وكمثال واقعي على م�ساهمة املوؤ�س�سات 

املتو�سطة يف تلويث املحيط جند اأن حجم املخلفات ال�سائلة 

الجمالية يف بلدية بومردا�س بلغ 10221 مرت مكعب /اليوم 

مرت   0.25 مبعدل  اأي  ن�سمة   41685 �سكانها  عدد  بينما 

مكعب/الفرد /اليوم بينما جند اأنه يف بلدية حمادي الواقعة 

 0.04 ال�سائلة  بلغ معدل املخلفات  الولية فقد  جنوب غرب 

0.25 مرت مكعب/الفرد /اليوم، ويكمن الفرق يف اأّن بلدية 

بومردا�س ت�سم 4 مرات عدد املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

املتواجدة يف بلدية حمادي واملقدرة بـ254 وحدة. وللإ�سارة 

21.41% من  املياه امل�ستعملة املعاجلة مل يتجاوز  فاإن حجم 

راجع  وهذا  بومردا�س  ولية  يف  ال�سائلة  املخلفات  اإجمايل 

ل�سعف مرافق املعاجلة والت�سفية، ممثلة يف ثلث حمطات 

رئي�سية بطاقة اإجمالية 12600 مرت مكعب /اليوم، وهو تقريبًا 

فقط.  وحدها  بومردا�س  بلدية  يف  ال�سائلة  املخلفات  حجم 

 Déchets(اإ�سافة اإىل ما �سبق فاإن حجم النفايات اخلا�سة

spéciaux(  يف الولية قّدر بـ 140طن/ال�سنة.
باملخاطر  نق�سد  ال�سناعية:  املخاطر  احتمالت  زيادة   -

قيد  املن�ساآت  تخلقها  اأن  ميكن  التي  التهديدات  ال�سناعية 

الدرا�سة على البيئة العمرانية يف حالة ح�سول حادث ما، وما 

دمنا ب�سدد درا�سة حالة �سائكة ممتثلة يف تلحم املوؤ�س�سات 

منا  ت�ستوجب  العمراين،  الن�سيج  مع  وت�سابكها  القت�ساد 

الوقوف على هذه الو�سعية، والتنبيه عليها، وباخل�سو�س تلك 

التي ت�ستخدم مواد كيميائية �سريعة اللتهاب اأو النفجار، كما 

هو احلال يف �سناعة مواد التنظيف، اأو وحدات توزيع الغاز يف 

التجمعات الريفية وغريها من الأن�سطة التي ت�ستطيع اإحداث 

كوارث يف غياب الرقابة والإهمال يف اتخاذ احتياطات الأمن 

 :
16

وال�سلمة. وتتلخ�س معظم املخاطر ال�سناعية يف 

- حرائق وانفجارات يف املناطق ال�سناعية.

الغازية  والنبعاثات  ال�سحي،  ال�سرف  مياه  ت�سريف   -

ال�سامة واخلطرة.

يف  ال�سائلة  الكيماوية  للمواد  اإرادي  اأو  عر�سي  ت�سرب   -

الأو�ساط املائية.

- انبعاث الإ�سعاعات املوؤينة.

(Les rayonnements ionisants) 

16  CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL, L’urbanisation et  les risques naturels et industriels en 
Algérie : inquiétudes actuelles et futures, 2004.P 27
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الكربى:  العمرانية  التجمعات  داخل  احلركة  عرقلة   -

ال�سناعية،  املوؤ�س�سات  مقرات  نحو  احلركة  لزيادة  نتيجة 

بغر�س التموين اأو ق�ساء م�سالح خا�سة، ومع �سعف و�سائط 

العمرانية مبدن احلا�سرة  التجمعات  داخل  العمومية  النقل 

ال�سياحية حيث بلغ عددها  ال�سيارات  اأعداد  عمومًا، وزيادة 

عربة   102709 جمموع  من   2006 �سنة  يف  �سيارة   55183

من خمتلف الأحجام، من بينها 5271 عربة لنقل الب�سائع. 

وترافق م�ساكل ال�سطراب يف التنقل امل�ساكل البيئية الناجتة 

عن غازات العوادم واأ�سوات املحركات واملنبهات.

الخالصة:
ولية  يف  القت�سادي  للمتعامل  لي�س  اأنه  القول  ميكن  ل 

بومردا�س اأي اأثر على  التنمية العمرانية امل�ستدامة، بل العك�س 

القت�سادي  فاجلانب  روافدها،  من  اأ�سا�سيا  رافدًا  يعترب 

�سروري يف �سياغة اأية �سيا�سة ا�ستدامة، فهو عمود الرتكاز 

خلل  من  جهة،  من  املرجوة  الجتماعية  التنمية  من  لكل 

م�ساهمته يف الرفع من م�ستوى الدخل الفردي لل�سكان، مبا 

البيئة  مب�سري  املتحكم  اأنه  كما  عمل،  منا�سب  من  ي�سمنه 

العمرانية والطبيعية من جهة ثانية، نظرًا ملخلفات ال�ستثمار 

التي تقع اأعبائها على املحيط الطبيعي، مبا ي�سهم يف تدمريه، 

مثل هذه  اللزمة يف  والحتياطات  الإجراءات  تتخذ  اإذا مل 

الظروف. ففي الوقت الراهن يجب اللتزام مببداأ ا�ستدامة 

املقرتحات  بقية  عليها  تبنى  كاأر�سية  العمرانية،  البيئة 

اإعادة  العمل على  اأوىل يجب  َثمَّ كمرحلة  والتوجيهات، ومن 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأن�سطة  ملختلف  النت�سار 

الأن�سجة  حلقات  �سمن  البيئية  واملحددات  املعطيات  وفق 

ملجالها،  الطبيعية  الوحدات  وامتداد  باحلا�سرة،  العمرانية 

فل يعقل اأن ُنبقي على وحدات حتويل املنتجات الفلحية، يف 

و�سط اجلزء املركزي التجاري اأو ال�سياحي يف حني اأن اجلزء 

واحليواين  الزراعي  ب�سقيه  الفلحي  الإنتاج  حيث  الغربي 

يبقى فارغًا من اأي ا�ستثمار يتوافق وطبيعته الإنتاجية، لكن 

يجب اأن يرافق هذا العمل تفكري جدي يف اإعادة توزيع املوارد 

والمكانات املادية، مبا ي�سمن عدم عك�س العملية.

لتدعيم  ال�سادرة  والقوانني  بالت�سريعات  اللتزام  ويعد 

مبداأ ال�ستدامة اأمرا �سروريًا وا�ستعجاليًا، حيث جند اأغلبها 

تكر�س مبداأ ا�ستدامة التجمعات العمرانية، من خلل العمل 

م�سادر  واإبعاد  العقار،  وتثمني  البيئة  على  احلفاظ  على 

الأخطار عن التجمعات ال�سكانية، ويرافق هذا تفعيل التن�سيق 

مع  القت�سادية  خ�سو�سًا  والقطاعات  الهيئات  خمتلف  بني 

اأحد  هو  والتن�سيق  الت�ساور  غياب  لأن  العمرانية،  نظريتها 

اإليها  و�سلت  التي  الكارثية  للو�سعية  الأ�سا�سية  امل�سببات 

را�سد،  حملي  حكم  �سيا�سة  بتبني  اإل  يتاأتى  ل  وهذا  مدننا. 

تتيح للمتعاملني ممار�سة مهامهم يف الإطار املجايل امللئم 

خطوط  وفق  املتوفرة،  والمكانات  املواتية  الظروف  ووفق 

حمراء ل يجب تخطيها.

وجتدر بنا يف الأخري الإ�سارة اإىل مبداأ هام هو امل�ساركة، 

وهو  التنموية،  بالعملية  املق�سود  هو  املواطن  مادام  حيث 

املنفذ لها ح�سب موقعه، تبقى م�ساألة ا�ست�سارته يف الق�سايا 

التي مت�س حميطه العمراين اأمر يف غاية الأهمية، ت�سمح له 

كانت  واإن  وحتى  له،  ي�سلح  ما  ومراقبة  ينفعه،  ما  باقرتاح 

تبقى  لكن  املبداأ،  هذا  على  تن�س  حديثا  ال�سادرة  القوانني 

امل�ساركة ال�سعبية غائبة يف حلقة التنمية العمرانية امل�ستدامة.  

قائمة المراجع:
الكتب:

- ال�سقار، فوؤاد حممد ، اجلغرافيا ال�سناعية يف العامل، 

من�ساأة املعارف، ال�سكندرية، م�سر، 1980

املعرفة  دار  النقل  جغرافية   ، خمي�س  حممد  الزوكة،   -

اجلامعية، م�سر، 1997

دار  احل�سري،  التخطيط   ، فار�س  �سربي  الهيتي،   -

اليازوري، الأردن، 2008

- بودقة، فوزي، حتليل الظواهر العمرانية مبدينة اجلزائر 

وجمالها املرتوبويل، ر�سـالة دكتوراه الدولة، كلية علوم الأر�س 

واجلغرافيا والتهيئة الإقليمية، جامعة هــواري بومدين للعلوم 

والتكنولوجيا، 2006

- عبد الرحمان، ي�سرى اأحمد ، ق�سايا اقت�سادية معا�سرة، 

الدار اجلامعية ،الإ�سكندرية 2000

املجال  هيكلة  يف  البليدة  مدينة  دور   ، حممد  علوات،   -

الأر�س  علوم  كلية   ، ماج�ستري  مذكرة  اجلزائر،  بحا�سرة 

واجلغرافيا والتهيئة الإقليمية، جامعة هــواري بومدين للعلوم 

والتكنولوجيا، 2008

- فاعور، على، اآفاق التح�سر العربي- درا�سات واأبحاث- 

دار النه�سة العربية، لبنان، 2004

د. حممد علوات  -  اأ.د. فوزي بودقة المتعامل االقتصادي و استدامة العمران بحاضرة الجزائر والية بومرداس نموذجا



املجلد ال�سابع )1( مارس ٢٠١٥ 156157

تقارير ووثائق

 12 املوافق   1422 رم�سان   27 يف  املوؤرخ   18-1 قانون   -

دي�سمرب 2001، يت�سمن القانون التوجيهي لرتقية املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة.

-  وزارة ال�سكن، ن�سرة اإلكرتونية 2011  

المراجع باللغة األجنبية:

• CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET 
SOCIAL, L’urbanisation et  les risques naturels 
et industriels en Algérie : inquiétudes actuelles 
et futures, 2004.

• Mead, D. C. and C. Liedholm (1998). "The 
dynamics of micro and small enterprises in dvel-
oping countries." World development 26(1): 61-
74. 

• Monographies de la wilaya de boumerdes, 
Année 2010.



املجلد ال�سابع )1( مارس ٢٠١٥ 156157

د. حممد علوات  -  اأ.د. فوزي بودقة المتعامل االقتصادي و استدامة العمران بحاضرة الجزائر والية بومرداس نموذجا


