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 :ةـــــــالمناقش ةـــــلجن
 
 

 اـــسـرئيـ   2  ن ـراهـ و  ةـمعـجا  أ  ـرمحاضـ   اذـــاستـ     ـبــالطيـ انــعثمـ -

 اــــرفمش   2  ن ـراهـ و  ةـجامعـ  أ  ـرضـمحا   اذـــاستـ    محمد اجـح ومعـاش -

 ـاـمنـاقشـ   2  ن هــرا و  ةـجامعـ  أ ـر ـمحاض  ـاذــاستـ     نـالديـ بدر يوسفـي -

 ـاـاقشـمنـ   2  ن راهــ و  ةــجامعـ  أ ـرـمحاضـ  اذـــاستـ     ارقـــط يغضبانـ -
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 *    داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااله    *

 اهلل على واحلمد الثناء بعد

 :وعنائي جهدي مثرة املتواضع العمل هذا أهدي

 .واملعرفة العلم درب يل أنارا اللذان الكرميني الوالدين إىل

 .عبدا له كنت حرفا علمين من قول فيه صح من كل إىل

 األسرة السيما التعليمية أطواري مجيع عرب أساتذيت مجيع إىل

 .حممد ابن امحد 2 ــرانــــــــــوهــــــ ةـــــــــجبامع درجــــالت بعد اــــمل ةـــــالعلمي

 التدرج بعد ما مرحلة يف الزميالت و الزمالء كل إىل

 اىل االخوة حاج ،عمر، جنيب، مرسلي و عبد احلميد

 .ةـــــــــــبالنصيح لو و ادينـــــــــأف نــــــــــم لــــــــــك ىــــــــــــــإل

 .بعيد من أو قريب من سواء ساعدين من كل إىل
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    - عرفـــــانشكــر و  -  

 

 

 . هلل الفضل و  هلل والشكر ، هلل احلمد

 هذا إجناز يف ساهم من كل إىل والتقدير الشكر معاين بأمسى أتقدم

 استاذيو  و خنص بالذكر الوالدين و كل افراد العائلة قريب من أو بعيد من البحث
اىل جلنة املناقشة  حاج حممد معاشو الدكتور الرسالة هلذه املؤطر و املشرفالقدير 

 علىاالساتذة :غضباين طارق ، عثمان الطيب و يوسفي بدر الدين 

 ذاھ مناقشة على باملوافقة وتكرمهم املذكرة، ذهھ لقراءة والوقت اجلهد مھتسخری
عمال دائرة بوقادير و خاصة كما ال يفوتين ان اتقدم جبزيل الشكر اىل .العمل

والزمالء يف املكتب "بلخدمي شارف" توايت بن علي  رئيس الدائرة "شاوش اعمر"
 فاطمة" و"حريشان هوارية"عزيز" و"خزناجي عائشة" و "الزعر 

 كما اتوجه بالشكر اىل كل املصاحل االدارية لواليــــة الشلف.

 باهلل إال توفيقي وما

 .علما زدين اللهم

 بن زخروفة خليفة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخـــــل عــــــــام

 

 

 

 

 
 



 
 مدخــــل عــــام 

 

5 
 

 :ةـــــــعام ةـــــمقدم

 منر  إليهرا األنظرا  جلبر  لطالمرا التر  الطبيعير،  األوسرا  أهر  دىـإحر لـرـالساح يعتبر          

 وإمكانياترر  للبحرر   ومجاو تهررا بق بهررا المنفرر    الطبيعيرر، ومظرراه   ال  رر  فمناخرر  القررد  

 و ا سررتل   ميرردا  فرر  األولرر  الصرردا   يحتررل  بيعيررامجررا   جعلترر  المتنوعرر،  الطبيعيرر،

 المناسرر  المكررا  يمثررل لإلنسررا  بالنسررب، فهررو األ ض  سررط  علرر  .البشرر   و نالترر

 يتم كروو  األ ض سركا  ثلثر  مرن أكثر  نجرد فلر ل  نشرا ات   مختلر  مما سر، و ل سرتق ا 

 أهر  إحردى الجوائر  و .متعرد   ل هانرا  موضرعا يجعلهرا الر   الشر   السرواحل   رو  علر 

 علرر  تمتررد بح يرر، بواجهرر، المتوسرر  األبرري  البحرر  علرر  تطررل الترر   المتوسررطي، بلرردا ال

 مسراحت  تويرد ضريقا   سراحليا شر يطا مكونر، الشر ،  نحرو اللر   مرن كلر  1200 حروال 

 مرن  برال م  و للجوائر   اإلجمالير، المسراح، مرن  1.9% يعرا   مرا أ  2 كلر  45000 عرن

 مررن  43%الرر   ي رر   1 " ، ـــررـ"السوحل  المكثرر  للتم كررو وبررة   مجررا  يشرركل فهررو ذلرر 

  مرن 62%  مرن وأكثر  الجوائر   الصرناع  النسري  مرن 74%  الجوائر   سركا  مجمرو 

  .2الو اعي، األ اض 

 فرر  مررالا  الجوائرر    السرراحل  الوسرر  اسررتل   فرر  الت كيررو هرر ا أ  اليررو  المعلررو  ومرن

 مرن عنر  مرا يرنج  و العرالم  ا قتصرا  يشرهد  أصرب  الر   التلير  بعرد خاصر، مسرتم   توايرد

 بالتررال  و التجررا   التبررا   حررواجو إلالرر، و الجل افيرر، المسررافا  بعررد عواقرر  فرر  ت شر 

 برا  المروان  سريما   ال رخم، للمشرا ي  واألبروا  الط ير  فرت  الر   العولمر، مفهرو  ظهرو 

 األولر  بالد جر، لر  كرا  مرا وهرو   السراحلي، التهيئر، و التخطري  مجرا  فر  أولويتهرا تأخر 

 الجوائ يرر، الف ررا ا  أكثرر  مررن اليررو  يعررد إذ السرراحل الجوائرر   علرر  سررلبي، انعكاسررا 

 :مثل التقهق  من ومتنوع، مختلف، مظاه  تب ل الت  الحساس،

 ال مليرر،  كالكثبررا  اإليكولوجيرر، القيمرر، ذا  السرراحلي، والمواقرر  للمنررا   المسررتم  الترردهو  -

 .ال  ب، المنا   الشوا   و

                                                           
1.Cote M.,  1999 : « littoralisation et disparition spatiales machrek, maghreb ». revue méditerranée n°1-2 
2 ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement 2000. 
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 و البت وكيميائير، و الكيميائير، الصرناعي، الوحردا  ت كرو جر ا  مرن البحر   المجرا  تلرو  -

   السرياحي،  لوظيفتهرا الشروا   فقردا  مرن عنر  ينرت  مرا و السراحل علر  السركاني،  التجمعرا 

  3( 3111شا   ممنو  من السباح، سن،  381) 

 .ال خم، الساحلي، المشا ي  تهد  من عنها ينج  وما البح ي، العواص  ت    -

ضرررر  إلرررر  هرررر ا  فهنالرررر  مشرررركل، برررردأ  تفرررر ض نفسررررها ب لحررررا  شررررديد علرررر  معظرررر  السررررواحل 

يررر    إنهرررا مشررركل، ت اجررر  الخررر  السررراحل  التررر  أصررربح  تتفررراق  بشررركل سررر ي  ومث الجوائ يررر،

منهررا فرر  حالرر،  % 88 مليرر، جوائ يرر، هنررا   شرروا  كلرر  مررن  133لإلنتبررا  فنجررد علرر  حرروال  

 4للتع ي، و الت اج  ف  تأه   % 8  ف  استق ا  و  %33تع ي،  

 وإسرتق ا  حيرا  خطير  وبشركل يهرد  أصرب  هامرا سراحليا خطر ا اليرو   الظراه   هر  تشركل 

 المع فر، عرد  علر  أساسرا ي تكرو إذ  لهرا  عق نر ال مير   اجر  ل سرتل   هر او    المروا ن

 إلر  بر  األمر  ينتهر  ممرا عملهرا  وميكانيومرا  بخصائصرها الترا  الجهرل نقرل لر  إذا قير،يالحق

 .م بو ، و واضح، مستقبلي، ت قبا  من تخلو شامل، خط  وض 

 الويرا   بفعرل واسرعا ح ر يا نمروا تعري  الرومن مرن الحقبر، هر   فر  العرال  اذ نجرد املر  مرد 

 الح ر ي، البيئر، مشرك   تفراق  مرن لا ترا األخير تين هراتين المرد   نحرو الهجر   و الطبيعير،

 مكرا  كرل فر  القمامر، أكروا  تر اك  خر   مرن التلرو  انتشرا  و المتخلفر، األحيرا  انتشرا  مرن

 إتبرا  عرد  و الصرناع  التقرد  و المعيشر، مسرتوى ا تفرا  و السركا  عرد  ال يرا  عرن النرات 

 فر  الفر   حيرا  د تهر أصربح  التر  و النفايرا  هر   معالجر، و نقرل و جمر  فر  الم ئمر، الطر ،

 مرن البيئر، علر  الحفراظ ضر و   و التلرو  مشركل، أ  فير  شر    ممرا و .سر مت  و صرحت 

 قرد و العشر ين  و الواحرد القر   إ  لر، مر  العرال  شرعو  بترة ، باتر  التر  الشرائك، الق رايا

 أحروا  و منظمرا  ظهرو  عنهرا نرت  فعلير، مما سر، إلر  هر ا وعيهرا الشرعو  هر   ت جمر 

 حماير، بالترال  و بيئتهرا بحماير، الكفيلر، اإلجر ا ا  اتخراذ قصرد كبير   ضرلو  تمرا   باتر 

 س مت   و استم ا يت  ضما  و نهاإنسا

                                                           
3 plan national d’action pour l’environnement et le développement durable (pnae-dd).2002. 
4 plan national d’action pour l’environnement et le développement durable (pnae-dd).2002. 
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 االشكــــــــــاليــــــــــــــــــــــــة

مرررن % 83 يرررأو مرررن التررر ا  الرررو ن   لكرررن  6/ 3يشرررلل شرررما  الجوائررر  اقرررل مرررن              

مجمرررو  السررركا  ومرررن مختلررر  النشرررا ا  ا قتصرررا ي،  يحترررو  علررر  شررر ي  سررراحل   يمترررد علررر  

تمتررررال بمسرررراحتها الشاسررررع، و ، عنابرررر، شرررر قا الرررر  مايرررر، تلمسررررا  م بررررا يرررركلرررر  مررررن و   3033

عناصررررر ها الطبيعيررررر، و التا يخيررررر، وا جتماعيررررر، و ا قتصرررررا ي، والعم انيررررر،  قرررررد تختلررررر  هررررر   

  ي ررر   السررراحل الجوائررر   كوحرررد  المكونرررا  مرررن اقلررري  الررر  اخررر  و حتررر   اخرررل نفررر  ا قلررري  

وتررردهو ا و تلوثرررا  اسرررواحل اكثررر  تعميررر  تحديرررداقليميررر، متجانسررر، اخت فرررا   اخليررر، بحيررر  يمكرررن 

   من سواحل اخ ى  

 مررررن % 74السرررركا  و  مجمررررو  مررررن  % 43الشرررر ي  السرررراحل  وحررررد  يررررأو  علرررر   ف          

 المررررررنظ   هرررررر ا التوليرررررر  ميرررررر   مررررررن ا  اضرررررر  الو اعيرررررر،  % 62النسرررررري  الصررررررناع  و 

وا سرررتعما  ميررر  المحكررر  لهررر ا الجرررو  مرررن الرررب   نجمررر  عنررر  انعكاسرررا  سرررلبي، علررر  مجالررر  

للحرررد مرررن تفررراق  هررر   الظررراه   اصرررد   الجوائررر  قررروانين و نيررر، وكمرررا صرررا ق  علررر  و   البيئررر  

فالشرر ي   اتفاقيررا  جهويرر، و  وليرر،  مررن اجررل حمايرر، الشرروا   مررن التلررو  علرر  وجرر  العمررو   

 3/33كلررر  وهرررو يشررركل بررر ل  عشررر  129السررراحل  لو يررر، الشرررل  الررر   يمترررد علررر  مسررراف، تفرررو، 

و يرر، مررن مدينرر، بنرر  حرروا  شرر قا الترر  لهررا تررداخل مرر  مررن  ررو  السرراحل الجوائرر   وهررو ممتررد 

مسررتلان   علرر  وجرر  الخصرروو لرر  ينحررو  و يرر، تيبررال  الرر  مايرر، مدينرر، الظهرر   المتداخلرر، مرر  

هررو ا خرر  مررن هرر   الظرراه    مرر  قلرر، الت كررو الح رر   والعم انرر  اذ يقررد  عررد  سرركا  مدنرر  

  التم كرررو للمجمعرررا  السررركاني، و نسرررم، مقا نررر، مررر  شرررما  الجوائررر   ا 333181السررراحلي، بـرررـ 

ميررررا  مسرررتعمل، وتواجررررد نشرررا ا  اقتصررررا ي، صررر   الصرررلي   والمتوسرررط، ومررررا صررراحبها مررررن 

باختصررررا  فررررا  نشررررا    بهررررا ا ى الرررر  المسررررا  بميررررا  البحرررر  وتقلرررر  المسرررراحا  الو اعيرررر،

  ا نسررا  فرر  هرر   المنطقرر، كررا  قلرري  مقا نرر، مرر  برراق  الجهررا  ا خرر ى مررن الجوائرر    وقررد جررا

لحمايرررر،  0330فيفرررر    38المررررة   فرررر   -30  30القررررانو  الجوائرررر   لحمايرررر، السررررواحل  قرررر  

السرررواحل مرررن هررر   ا نعكاسرررا  السرررلبي، علررر  مجالررر  ا  ا  تطبيقهرررا بمنطقررر، الشرررل  التررر  هررر  

 موضو  الد اس،    لال  ف  بدايتها  
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يررررا   الطبيعيرررر، و اذ يشررررهد العررررال  فرررر  هرررر   الحقبرررر، مررررن الررررومن نمرررروا ح رررر يا واسررررعا بفعررررل الو

اعطرررا  نظررر   عرررن  بيعررر، موضررر  الشررر ي  الهجررر   نحرررو المرررد   و مرررن خررر   كرررل هررر ا ن يرررد 

      السرررراحل  الشررررلف  ومقا نترررر  مرررر  الواجهررررا  البح يرررر، ا خرررر ى للشرررر ي  السرررراحل  الجوائرررر  

هرررررل ا قلررررري  السررررراحل  الجوائررررر   هرررررو اقلررررري    ( ) الجوائررررر  العاصرررررم،  مسرررررتلان   وهررررر ا   

 ، ا قلي  الساحل  م  الداخل ؟  ــا  للت ا ي   و  ف   يناميكيمتجان  اما 

ا  ليرررا   الكثافررر، السررركاني، بررراإلقلي  السررراحل  الجوائررر   كرررا  و ا    وافررر  واسررربا  وعليررر  مرررن 

  ـرررررـباإلقلي  ـرررررـ  الت كررررو السكانـرررررـوصرررررل اليدى ـررررـتوضررررري  الررررر  ا  مخرررر   كرررررل هررررر ا ن يررررد 

   العوامل المساعد  عل  ه ا التح  ؟وماه   ؟ الشل  ،ـــلو ي  ــالساحل

هررر ا التح ررر  كرررا  لررر  ترررأثي  علررر  البيئررر، السررراحلي، مرررن خررر   تررر اك  اكررروا  القمامرررا  فررر  كرررل 

 مكرررا  بسرررب  ال يرررا  عرررد  السررركا  و ا تفرررا  مسرررتوى المعيشررر، و التقرررد  الصرررناع  و عرررد  إتبرررا 
تهررد  حيررا  الفرر   فرر   الطرر ، الم ئمرر، فرر  جمرر  و نقررل و معالجرر، هرر   النفايررا  و الترر  أصرربح 

  هرررر ا التح رررر  علرررر  البيئرررر، ـدى تأثيررررـمررررا  مرررر يمكررررن لنررررا القررررو   ومررررن هنررررا ـ  و س متررررـصحترررر

 الساحلي، ؟  

و ممرررا   شررر  فيررر  أ  مشررركل، التلرررو  و ضررر و   الحفررراظ علررر  البيئررر، مرررن الق رررايا الشرررائك، التررر  

شرررعو  العرررال  مررر  إ  لررر، القررر   الواحرررد و العشررر ين تررر ى الررر  مررراذا ي جررر  مصرررد   تهرررد باتررر  

وبالخصررروو علررر  الشررر ي  السررراحل  لو يررر، الشرررل ؟  الجوائ يررر، هررر ا التلرررو  علررر  السرررواحل 

وعيهرررا هررر ا إلررر  مما سررر، فعليررر، نرررت  عنهرررا ظهرررو  منظمرررا  و  المجتمعرررا و قرررد ت جمررر  هررر   

ذ اإلجررر ا ا  الكفيلررر، بحمايررر، بيئتهرررا و بالترررال  أحررروا  باتررر  تمرررا   ضرررلو  كبيررر   قصرررد اتخرررا

حمايررررر، إنسرررررانها و ضرررررما  اسرررررتم ا يت  و سررررر مت  و فررررر  هررررر ا الصرررررد  ا  توجرررررد تشررررر يعا  

هرررو بعيرررد ا  ا  تطبيقهرررا فررر  الميررردا   وقررروانين  تحمررر  هررر   ا وسرررا  السررراحلي، مرررن التررردهو ؟ 

 ؟  المنا 
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 :ارضيــــــــة الدراســـــــــة

وجرر  علينررا القيررا  ببحرر  علمرر  يقررو  علرر  التحليررل   السررواحل  كتسرربهات الترر  لألهميرر، نظرر ا

والمقا نررر، و تفسررري  الظرررواه  و انتشرررا ها فررر  المجرررا  و ذلررر  علررر  مسرررتوى ا قلررري  ككرررل و علررر  

 تناولرر  يحسررن  بيعيررا وسررطا الشررلف  السرراحل يشرركلمسررتوى مجررا  الد اسرر، بالخصرروو  اذ 

 العناصرر  ترر تب  إذ ا هتمامررا   مختلرر  عنررد  تلتقرر  عمررل منهررا  إلرر  اسررتنا ا بالررد  

 ع قرا  ضرمن وذلر  متعرد   اقتصرا ي، و اجتماعير،  بيعير،  بمتلير ا  الوسر  لهر ا المختلفر،

يمتررد سرراحل  .الوقرر  نفرر  فرر  وحساسررا معقرردا مجررا   لتنررت .الرربع  ببع ررها تتررأث  و يررد 

كلرررر  مررررن تيلررررو  شرررر قا الرررر  الدشرررر ي، م بررررا و البحرررر   130الشررررل  علرررر   ررررو  يقررررد  بحرررروال  

يحرررد  سررراحل تيبرررال  شررر قا و جنوبرررا ا بررري  المتوسررر  شرررما  و السرررف  الجنررروب  لجبرررا  الظهررر    

 سررراحل مسرررتلان  م برررا   يتكرررو  اقلررري  الد اسررر، مرررن سرررت، بلرررديا  تمترررال بواجهرررا  بح يررر، وق بهرررا

اذ تعتبررر    اكثررر  سررراحلي، هرررالبحررر  مقا نررر، مررر  البلرررديا  ا خررر ى المكونررر، لو يررر، الشرررل  فمرررن 

جبررررا  الظهرررر   حرررراجو مرررران  بررررين بلررررديا  اقلرررري  الشرررر ي  السرررراحل  لو يرررر، الشررررل  و البلررررديا  

الداخليرررر، ا خرررر ى للو يرررر،   وهرررر ا مررررا   نرررر ا   فرررر  بعرررر  ا قررررالي  ا خرررر ى كرررر قلي  اللرررر   

ان  ووهررر ا  التررر  تمترررال با نبسرررا  وتبرررا   الع قرررا  برررين البلرررديا  الجوائررر   لمررردينت  مسرررتل

و سرررب  اختيرررا  هررر ا المجرررا  كونررر  يعررر   تنرررو  بيولررروج  كبيررر    مجرررا   السررراحلي، و الداخليررر، 

جرررراذ  للسرررركا   مجررررا  حسررررا  و ينرررراميك  يوخرررر  بمرررروا    بيعيرررر، كبيرررر   يجرررر  المحافظرررر، 

جمعررررا  العم انيرررر، و ا قطررررا  الف حيرررر، بررررين الت عليهررررا  كمررررا   ننسرررر  التنررررو  الرررروظيف  مررررا

  وحدا  الصناعي، كا  ل  انعكا  ف  تنو  المشاكل البيئي،  لوا

 :المنهجيــــــــة

 بمجرا  أو بالموضرو  تلر  التر  الم اجر  و الوثرائ  مختلر  علر  اإل ر   م حلر، هر  و

 أ  وحرا  و جامعير،  سرائل مر ك ا   شركل فر  الموجرو   الد اسرا  خر   مرن الد اسر،

 أملبير، جمر  علر  الم حلر، هر   سراعد  و منشرو ا   و علمير، بحرو  و كتر   الماجسرتي  

 مير  أو مباشر   بصرف، الموضرو  أو الد اسر، بمجرا  ع قر، لهرا التر  المعطيرا  و الوثرائ 

 .مباش  
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 مرحلة البحث الميداني:

اخررر   اكبررر  وقررر   نظررر ا علررر  الصرررعوب، فررر  جمررر  المعطيرررا  و ا حصرررائيا   هررر   الم حلررر، 

ال ررر و ي، للبحررر  و التأكرررد مرررن صرررحتها بحيررر  تررر  ا تصرررا  بالعديرررد مرررن المررردي يا  نخررر  

منهرررا مدي يرررر، البنرررا  والتعميرررر  لو يررر، الشررررل    مصرررال  التعميرررر  والبنرررا  الخاصرررر، بالبلررررديا    

للابررررا  لو يررررر، الشررررل    مدي يررررر، البيئرررر، لو يررررر، الررررديوا  الرررررو ن  لإلحصررررائيا    محافظررررر، ا

 مدي يررر،  الشرررل    مصرررال  النظافررر، لبلرررديا  سررراحل الشرررل  و مدي يررر، الف حررر، لو يررر، الشرررل 

 الت  لها صل، بالموضو      (السياح، لو ي، الشلـ 

 التحقي  الميدان  ال   ت  عن   ي  اخ  عينا  شمل   

بلديرررر، بنرررر  حرررروا   بلديرررر، تررررن  و الم سرررر   التحقيرررر  بعرررر  سرررركا  بلررررديا  الشرررر ي  السرررراحل  

)الوحرررررد  الصرررررناعي، بالقلتررررر،  المباشررررر  مررررر  بعررررر  المةسسرررررا  المتواجرررررد  بالشررررر ي  السررررراحل 

 المينرررا   و محطررر، تحليررر، ميرررا  البحررر ( حيررر   كونرررا فيهرررا علررر  الطررر ، والكيفيرررا  المسرررتعمل، 

 للتخل  من نفاياتها 

نونيررر، لملكيرررا  ا  اضررر  و الطررر ، المسرررتعمل، فررر  ا تصرررا  بررربع  الف حرررين حرررو  الحالررر، القا

 استعما  ا سمد  والمبيدا  ف  معالج، المحاصيل 

الشرررر ي    مثررررل واألمرررراكن المنررررا   لرررربع  بهررررا قمنررررا الترررر باإلضرررراف، الرررر  الويررررا ا  الميدانيرررر، 

 صررررررو  أخرررررر  مرررررر    ومي هررررررا   اللابررررررا     المنررررررا   ا ث يرررررر،  السرررررراحل  لو يرررررر، الشررررررل  

   البح  بموضو  ع ق، لها والت  فوتوم افي،

 مرحلة معالجة المعطيات:

 ال   هاو ت  فيها ف ل المعطيا  المتحصل علي

جرررداو  يرررت  فيهرررا جمررر  البيانرررا  و المعطيرررا  مرررن اجرررل تررردعي  و تفسررري  الخررر ائ  و المنحنيرررا  و 

    Excelكا  ذل  باستعما  ب نام  
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 خررر ائ  لتسرررهيل عمليررر، قررر ا   المعطيرررا  و كانررر  الط يقررر، المخترررا   فررر  معالجررر، المعطيرررا  

MAP INFO  وAUTO CAD 

 المعطيات استغالل مرحلة

 التر  و ا سرتنتا  و التحليرل  الم حظر،  :الواسر  معناهرا  فر  المعطيرا  باسرتل    نقصرد

 اسررتخ و ثرر  الظررواه  تمثيررل برر  نعنرر  الرر   و الخ ائطرر  التحليررل علرر  فيهررا اعتمرردنا

 و أحيانررا المقا نرر، عمليررا    يرر  عررن تفسرري ها بليرر، الظررواه  بررين المتداخلرر، الع قررا 

   الجيولوجيرر،   الطوبوم افيرر، الخرر ائ  : هنررا وسرريلتنا كانرر  و أخرر ى أحيانررا المطابقرر،

 الصرو  الفوتوم افير، أي را   الصرناع  القمر  صرو  و السرنوا  لمختلر  الجوير، الصرو 

 . الميداني،

 خطــــة العمــــــل:

مرررن اجرررل   اسررر، التح ررر  بالشررر ي  السررراحل  لو يررر، الشرررل  ا تكونرررا فررر  بررردايتها علررر  اتبرررا  

مررررنه  علمرررر  مبنرررر  علرررر  التحليررررل والمقا نرررر، و شرررر   الظررررواه  و انتشررررا ها فرررر  المجررررا  و 

البحررر  فررر  اسررربابها و خصائصرررها و كيفيررر، تطو هرررا عبررر  الومرررا  و المكرررا  و انعكاسررراتها علررر  

بلرررديا  الد اسررر،  المجرررا   العم انيررر،  إلقلررري الجل افيررر، المكونررر،  ا قلررري  ككرررل و علررر  الوحررردا 

   ت  تقسي  ه ا البح  ال  ا بع، فصو  ه  كا ت  والقطاعا  الح  ي، وعلي   

ويت رررمن البيئررر، والسررراحل فررر  ا  رررا  القرررانون  و ا  ا   بحيررر  تررر  التطررر ،  :األو  الفصللل 

الررر  اعطرررا  نظررر   حرررو   باإلضررراف،سررراحل فيررر  الررر  شررر   بعررر  المفررراهي  المتعلقررر، بالبيئررر، وال

توجهرررررا  المخططرررررا  التوجيهيررررر، للتهيئررررر، والتعميررررر  علررررر  مسرررررتوى اقلررررري  بلرررررديا  الشررررر ي  

 الساحل  لو ي، الشل  و ما مدى م  متها م  الوض  ال اهن 

حاولنرررا فيررر  ا  نبرررين الخصرررائ  الطبيعيررر، والبشررر ي، لسررراحل الشرررل  مرررن خررر    الفصللل  اليللل ني:

مجررررال  يسررررم  لنررررا باسررررتخ ا  و صررررد اهرررر  العوامررررل المررررةث   فرررر  تطررررو  وضررررع  فرررر  ا ررررا  

المجررررا   السرررراحلي، كالت ررررا ي   اللطررررا  النبررررات   المنررررا  ومررررن جهرررر، اخرررر ى التعرررر   علرررر  

 التطو  السكان  لفه  العوامل المساعد  عل  الويا   السكاني، ب قلي  الد اس،  
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ل التا يخيررر، التررر  مررر  بهرررا التعميررر  فررر  هررر ا الفصرررل الررر  شررر   الم احرررتط قنرررا  :لللل الي  الفصللل 

بسرراحل الشررل  و اهرر  العوامرررل المسرراعد  فرر  ذلررر  و اهرر  الع اقيررل الترر  وقفررر  عائقررا امررا  ذلررر  

  باإلضرررراف، الرررر  ابرررر ال اهرررر  امكانيررررا  اقلرررري  الد اسرررر، مررررن حيرررر  تنررررو  ا نشررررط، و مررررا مرررردى 

 انعكاساتها عل  الش ي  الساحل  لو ي، الشل  

بكرررل انواعهرررا السرررائل، والصرررلب، تناولنرررا فررر  هررر ا الفصرررل جانررر  ا ا   النفايرررا  : الفصلللل الرا للل 

علررر  اخرررت   مصرررا  ها بالتفصررريل خصرررائ  النفايرررا  فررر  سررراحل الشرررل  و كيفيررر، الرررتخل  

منهرررا علررر  مسرررتوى مجرررا  اقلررري  الد اسررر،   كمرررا تط قنرررا الررر    اسررر، بعررر  انعكاسرررا  التلرررو  

، المكونررر، للسررراحل و صرررح، السررركا  مررر  اعطرررا  علررر  التررروال  ا يكولررروج  لألوسرررا  الطبيعيررر

نظرر   شرررامل، حرررو  ايجرررا  حلررو  عامررر، لمواجهررر، تفررراق  هررر   الظرراه   الخطيررر   للحرررد مرررن تررردهو  

   السواحل الجوائ ي، بصف، عام، و الش ي  الساحل  لو ي، الشل  بصو   خاص، 

 مفاهيـــــم عامــــــــة: - 1

   مفهـــوم السوحلة:  - 1- 1

هرررو الت كرررو السررراحل  النررراج  عرررن تسرررا   وتيررر   التعميررر  و اسرررتل   المررروا   الطبيعيررر،           

بشررركل فرررائ  مررر  ظهرررو  فررروا ، جهويررر، برررين المجرررا   السررراحلي، ا كثررر  تح ررر ا و المجرررا   

 الداخلي، المهمش، 

فررر   و تعررر   اي رررا برررالت كو الكبيررر  للنشرررا ا  ا قتصرررا ي، و السررركاني، فررر  المجرررا   السررراحلي،

اسرررتقطا  المجرررا   السررراحلي، و  يناميكيررر، اسرررتيطا  مختلررر  ا نشرررط، فررر  السررراحل هررر     جررر، 

 ا خي   قد تح كها ا ا    اخلي، او خا جي، 
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 تعريـــــف البيئـــــــة: - 2

مررن  باإلنسررا  يحرري  مررا كررل أنهررا (Environnement)البيئرر،  بمصررطل  يقصررد               

 حيرر، ميرر  ع رروي، ميرر  ومكونررا    الحيرروا  و النباتررا  : مثررل حيرر، ع رروي، مكونررا 

  5بها ويتأث  اإلنسا  فيها الت  يةث  و الميا  و كالصخو 

 البيئرر، عناصرر  مررن جررو ا ويشرركل ومسررتم  متبررا   المكررونين هرر ين بررين التفاعررل أ  إ 

 فر  يتمثرل الر   اإل را  أو المكرا  هر  الجل افيرا بللر، والبيئر،   المعقرد  و المتداخلر، الطبيعير،

 . األنوا  و األشكا  متعد   حي، وكائنا  وت ب، وهوا  ما  من باإلنسا  يحي  ما

 تختلر  ومنرا   قر  مرن الحير، ومير  الحير، الكائنرا  إ را  يسرو  مرا تشرمل أي را والبيئر،

 إعتبررا  القررو  إلرر  العلمررا  بعرر  ويرر ه  وتكرراث  و يررا  و  وبرر، حرر ا   مررن عناصرر  

 فر  بر  وتترأث  اإلنسرا  فر  ترةث  ونفسري، اجتماعير، تلير ا  مرن أي را يسرو  مرا تشرمل البيئر،

 الر   (Ecology)اإليكولوجيرا  مفهرو  عرن البيئر، مفهرو  يختلر  الصرد  هر ا وفر    بيئتر  إ را 

 جهر، مرن الحير، الكائنرا  برين والمتبا لر، القائمر، بد اسر، الع قرا  يهرت  الر   العلر  بر  يقصرد

 الطبيعير، بمعالمر  المكرا  البيئر، بمصرطل  نقصرد كنرا وإذا . أخر ى جهر، مرن بيئراته  وبرين

 المكونرا  الحير، كافر، برين والع قرا  التفراع   اإليكولوجيرا بمصرطل  نقصرد ف ننرا والبشر ي،

 مرن أو  (E.Haekel)هيكرل  إ نسر  ويعرد   بيئاتهرا وبرين بينهرا التعراي  أسرلو  و البيئر، فر 

 الع قررا    اسرر، برر  قصررد الرر   و 1866 عررا  فرر  وذلرر  اإليكولوجيررا أسررتخد  مصررطل 

 بمرا الطبيعير، البيئر، مر  وت ؤمهرا واحرد مكرا  فر  تعري  التر  الكائنرا  جمير  برين المتعرد  

 سرائ  مر  المسراوا  قرد  علر    اسرتها يمكرن التر  الكائنرا  أحرد أصرب  الر   اإلنسرا  فيهرا

  ب  المحيط، للعوامل خ وع  ف  معها لتشابه  األخ ى الكائنا 

 عرن الناجمر، المشرك   لتعرد  تبعرا   20 القر   فر  المصرطل  هر ا اسرتخدا  شرا  مرا وبعرد

 حردو  إلر  أ ى ممرا وإمكاناتهرا البيئر، مروا   علر  ضرلطه  وليرا     العرال  فر  السركا  توايرد

 البيئ   التوال  ف  الخلل بع  عن  نت  البيئ، ف  شديدين وتدهو  تلي 

                                                           
 5 يحي إبراهيم وآخرون ،4002، جغرافية البيئة والتنمية ، دار النهضة العربية ، بيروت – لبنان ص 811/ 811  
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 مفهـــوم النظـــام البيئــــي: - 3

 عناصرر ها بهررا تتفاعررل  بيعيرر، منررا   أ  هررو ( Ecosystéme )البيئرر   النظررا              

 المنطقرر، عناصرر  ومرر  الرربع  بع ررها مرر  وكائنررا  مجه يرر، ونبررا  حيرروا  مررن الحيرر،

 العناصر  هر   برين التروال  مرن نرو  ينشرأ بحير  والكميائير، الفويائير، الحير، مير  الطبيعير،

 الع قرا  مرن سلسرل،   ير  عرن الر ات  اإلكتفرا  مرن حالر، البيئر  للنظرا  يعطر  ممرا المختلفر،

 شربك، فر  المروا  وتحرو  الطاقر، وتولير  إنتقرا  خ لهرا يرت  متعرد   مسرتويا  علر  الل ائير،

 مررن مجموعررا  أ بعرر، مررن بيئرر  نظررا  أ  ويتكررو    الطبيعيرر، الرردو ا  والحلقررا  مررن

  الدق، ف  وماي، إنسجا  ف  البع  بع ها ت تب  العناص 

 وهروا  مرا  مرن الحير، مير  الطبيعير، البيئر، عناصر  وتشرمل : حيلةال غيلر العناصلر مجموعلة

 الحيرا  مقومرا  كرل ت ر  ألنهرا األسرا  مجموعر، عليهرا ويطلر  ومي هرا وت بر، وحر ا  

 مررا أل  الثوابرر  مجموعرر، عليهررا يطلر  كمررا   الحيرا  تسررتقي    بردونها الترر  و األساسري،

 تعيرد التر  ال ابعر، المجموعر، خر   مرن يعروض الثانير، المجموعر،   ير  عرن منهرا يسرتهل 

 . األول  عناص ها إل  حيواني، أو نباتي، الميت، الع وي، الموا 

 تصرن  ألنهرا التل ير، ذاتير، وهر  الخ ر ا  النباترا  فر  وتتمثرل : المنتجلة العناصلر مجموعلة

 . المنتجا  مجموع، عليها ويطل  األول  المجموع، عناص  من  بنفسها م ائها

 تسررتمد والترر  التل يرر، ذاتيرر، ميرر  الحيرر، الكائنررا  وهرر : المسلللكة ة الحيللة العن صللر مجموعللة

 مجموعرر، اسرر  عليهررا ويطلرر  األخرر ى الحيوانررا  حسررا  علرر  أو النباتررا   مررن مرر ائها

 ونعنر  معرا الصرنفين اكر   ا عشرا   و اكر   اللحرو   و كلر، مرن كر  وت ر  . المسرتهلكا 

 قرد ا  مرن بر  يتمتر  لمرا المجموعر، هر    اخرل مهر  عنصر  يعتبر  والر     اإلنسرا  بر ل 

 مرن الهدمير، الترأثي ا  برين تتبراين والتر  اآلخر ى البيئر  النظرا  عناصر  فر  هائلر، تآثي ير،

 .  خ ى ناحي، من والنباتي، ناحي،

 و البكتي يا ف  متمثل، مجه ي،  قيق، كائنا  وتت من : المجهرية الحية العناصر مجموعة

 . المحل   مجموع، اس  عليها ويطل  الفط يا 
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 : المستدامـــة التنميـــة مفهــــوم - 4

  يجراني و  يرو   1992 سرن، المتحرد  األمر  لهيئر، الثانير، النردو  توصرل  لقرد               

 إلير  الوصرو  ال ر و   مرن هرد  المسرتدام، التنمير، أ  إلر  "األ ض بقمر،" والمع وفر،

 ينصرر  للتنميرر، حرردي  مفهرو  إعتمررا   و  والتخلرر  الفقرر  مشراكل تجرراول يمكررن   بحير 

 التروال  برين علر  الوقر  نفر  فر  ويبقر  التقرد  عملير، فر  فعرا   و ا ويلعر  النامير، الردو 

 تعرا ي  المسرتدام، للتنمير، العرا  اإل را  ضرمن نجرد أننرا البيئر  مير  والنمرو ا قتصرا   النمرو

 نةكرد النظ ير، التفاصريل هر   فر  للردخو  وت قيرا   متباينر، مهنير، خلفيرا  مرن نابعر، كثير  

 العمليرا  إيقرا  األشركا  مرن شركل برأ  يعنر    البيئير، األنظمر، سر م، علر  الحفراظ أ  علر 

 المشرراكل و البيئيرر، المشرراكل بررين بحسرر  الفصررل المسررتحيل مررن ألنرر  الجديررد   التنمويرر،

 يكررو  أ  يجرر  لكنرر  . مسرربقا حيويررا شرر  ا سرريظل ا قتصررا   اإلنمررا  أل  ا قتصررا ي،

 تنمير، برل الجنرو   أو الشرما  مرن لم سرو    شرامل، بيئير، ضرواب  نطرا، فر  يفهر  مخططرا

 ي تكرو الر   المسرتدام، التنمير، علر  باإلعتمرا  ذلر  يرت  حير  إتر   و  تبر ي  بردو  حقيقير،

 أل    الصررناعي، للتنميرر، األساسرري، القاعررد  باعتبا هررا البيئرر، بعناصرر  اإلهتمررا  علرر  بعرردها

المروا    هر   اسرتلل  مرا فر ذا . ل اعر  أو صرناع  نشرا  كرل أسرا  هر  الطبيعير، المروا  

  و  واإلجتمراع  اإلقتصرا   التقرد  تحقير  البشر ي، المجتمعرا  إسرتطاع  عق نير، بطر ،

 سرتكو   ثا هرا فر   الطبيعير، البيئير، المروا   هر   اسرتنوف  مرا إذا أمرا البيئير،  برالنظ  اإلخر  

 أخرر  تتطلرر  المسررتدام، التنميرر، فلسررف، تطبيرر  أ  أ . معررا واإلقتصررا  البيئرر، علرر  سررلبي،

   التمويرل ي ر  أ  يجر  لهرا التخطري  أ  كمرا   بالحسربا  واإلقتصرا ي، البيئير، ا عتبرا ا 

 وكخ صر، .التلرو  مرن الوقاير، وأخير ا المخرا   وتقيري  للبيئر، الم ئمر، التكنولوجيرا و  اسر،

 مرن البيئير، األنظمر، سر م، علر  المحافظر، برين توفيقير، ع قر، تمثرل المسرتدام، التنمير، فر  

 أخ ى  جه، من والتنمي، اإلقتصا ي، جه،

 مفهــــوم السياحـــة: - 5

 اإلجتماعير، القطاعرا  علر  المباشر   آلثا هرا نظر ا أساسريا نشرا ا السرياح، تعتبر              

 وتمررن  التعررا   يحصرل وبالتررال  الثقافررا  تت قر  السررياح، فبف رل الثقافيرر، و واإلقتصرا ي،
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 كمرا   الشرعو  برين التسرام  مرن جرو تشركيل أو الشرعو  برين صرداق، ع قرا  إلقامر، ف صر،

 :للسياح، العالمي، المنظم،  ئي  السيد ذك  كما للسل  عام  السياح، تعتب 

( La paix doit au tourisme autant que le tourisme doit a la paix ) 

 ففر  وا ختصاصرا  األلمرا  براخت   بهرا الخاصر، والتعرا ي  السرياح، مفهرو  ختلر ا ولقرد

 مرن جملر، علر  يرد  وهرو سرا  الث ثر  الفعرل مرن مشرتق، سرياح، كلمر، : الللرو  التع ير 

 أمرا مكرا  إلر  مكرا  مرن ال جرو  و والسري  الر ها    والج يرا  السريول، : مثرل المعران 

 و الكشر  أو واإلسرتط   للتنرو   لبرا  خر  بلرد إلر  بلرد مرن التنقرل :تعنر  فالسرياح، إصرط حا

 المسراف  بهرا يقرو  التر  األنشرط، تت رمن فالسرياح، (O.M.T)العالمير،  السرياح، منظمر، حسر 

 وتكررو  سررن، عررن الويررا   مررد  تويررد   أ  علر  اإلعتيرا   محريطه  خرا   وجهرا  إلر 

 السرياح، أ  يعنر  وهر ا .  خر ى أمر اض أ  أو التجا ير، األعمرا  ق را  أو الت فير  بلر ض

 الرر   السررائ  بررين المتبا لرر، الع قررا  مرن مجموعر، يت رمن الجوانر  متعرد  إنسران  نشرا 

 المكررا  بهرر ا يقيمررو  الرر ين األشررخاو وبررين إقامترر  مكررا  فرر  فقرر  مةقترر، بصررف، يوجررد

 للسائ   المقدم، الخدما  من العديد ك ل  وتت من

 :مفاهيم عامة حول الساحل –6

 تت ج  كبي    جيوست اتيجي، أهمي، ذو جعلت  متنوع،   بيعي، بمقوما  الساحل يتميو            

 كون  من وبال م  .والقا   البح   مجالي  وإستل   السياحي، التجهيوا  الموان   تعد  ف  أساسا

 يعان  مالا  إذ وموحد مدق   واض  مفهو  إل  يفتق  فهو متعد    ل هانا  وموض  األنظا  مح 

 من أن   أينا فقد ل ل  القا    و البح   المجالين م  انتمائ  حدو  ف  خاص، واللموض اإلبها  من

 خصائص  ف  الخوض قبل الوس  ه ا حو  المفاهي  بع  عل  نظ   إلقا  ال  و  

 الساحل ؟ الوس  هو فما .وميكانيومات 

ظهرت  Littoralكلمة ذات أصل عربي تقابلها باللغة الفرنسية كلمة ،« Sahel»   ل:ـــالساح -

والجوانب البحرية   (rivage,côte)لتعوض مجموعة من المصطلحات القديمة كالشط أو الهوامش 

(Saoudi.N 1989) .(le bort de la mer) 
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السواحل ف  با ئ األم  عل  أنها خطو  أو حدو  مةقت، و لحظي، تفصل بين مجالين  تع  

مختلفين تماما وهما البح  و الياب   و م  ظهو  عل  الجيومو فولوجيا تطو  و إنتقل ه ا المفهو  

 (F.Ottmann). من الخط  إل  منطق، أو ش ي  يوحد بين الياب  والبح 

هو ذل  الش ي  ال ي  ال   يفصل األ اض  البا ل  عن األ اض  الملمو   بميا  البح  أو هو  -

المنطق، الت  تحتو  عل  أ اض  با ل  تتأث  بق بها للبح  وأ اض  ملمو   تتأث  بق بها للياب  

    83 -و 3ما بين المستوى     6Leclaire ه   األخي   الت  يحد ها 

 أين األبعا  متخص  ف  الجيومو فولوجيا الساحلي، عل  أن  مجا  ث ث   ال (R.Paskoff)يع ف  

 الطاق،  ف  التبا   يحد  و الهوا )المنا (  و البح  الياب   بين ا لتقا  و التداخل منطق، يكو 

 .الحي، الكائنا  و الموا  

اقتصررررا ي،  ئيسرررري، وضرررر و ي، فرررر  تنظرررري   بالنسررررب، للجلرررر افيين فهررررو يمثررررل وحررررد  سوسرررريو -

 عررن فيعبرر  السرراحل  والشرر ي  السرراحل  المجررا  بررين بوضررو  M.coteالمجررا   إذ يميررو 

 وهرو المباشر   البحر   للترأثي  تتعر ض التر  السراحلي، األشركا  السراحل  بمجموعر، الشر ي 

 عنرر  يعبرر  السرراحل   المجررا  حررين فرر  .بعرر  الكيلررومت ا  عررن ع ضرر  يويررد   وسرر 

 يصررل والرر   بررالبح  المباشرر  ميرر  و المباشرر  للتررأثي  تتعرر ض الترر  األشرركا  بمجموعرر،

 .الكيلومت ا  عش ا  إل  ع ض 

 برين شرديد  منافسر، محرل فهرو الجوائر  فر  للتطرو  وا ل هرا  الم ئمر، المنطقر، لكونر   -

 بهرد  القروانين تشر ي  سياسر، ضرمن يردخل السراحل  الوسر  نجرد لر ل  القطاعرا  مختلر 

 بحماير، الخراو 02.02  قر  القرانو  خر   مرن يعر   فهرو إسرتل ل  وتنظري  تقييمر  حمايتر 

  يل  كما 2002 فيف   5   المواف  1422 عا  القعد  ذو 22 ف  المة   الجوائ   الساحل

 اليراب  مرن جرو  و القا ير،  اله رب، الجوير ا   و الجرو  مجموعر، ت ر  التر  المنطقر، هرو

 : من كل ي   و   800 عن ع ض  يويد   للبح  المجاو 

 

                                                           
6.LECLAIRE. L., 1972 : la sédimentation holocène sur le versant méridional du bassin algero- Baléares. P 66. 
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 .البح  ع ض من ت ى الت  الساحلي، الجبا  و الت   سفو  -

 .كل  3 إل  ع ضها يصل الت  الساحلي، السهو  -

 السراحلي، والمواقر  ال  بر، المنرا   الو اعير،  القيمر، ذا  األ اضر  و اللابير، المنرا   -

 .الثقافي، و التا يخي، القيم، ذا 

    مطلــوب و الساحـــل مجــال جــاذب - 1- 6

يمكرررن توضررري  ذلررر  مرررن خررر   الخصرررائ  التررر  يتميرررو بهرررا السررراحل فهرررو وسررر  ف يرررد             

مرررن نوعررر   بيعيرررا جررراذ  للسررركا    كونررر  وسررر   ابررر  برررين وسرررطين الوسررر  الطبيعررر  والوسررر  

 البح   بين  

وذلرر  مرررن خرر   امواجرر  العاليررر،  الواجهرر، ا ماميرر، ونقصررد بهرررا البحرر  ذا  مكانرر،  بيعيررر، هامرر،

  المد والجو   التيا ا  البح ي،  وشا ئ  الخ   

فرر  الخلرر  نجررد المدينرر، او برراألح ى البلررد هررو اي ررا لرر  مكانرر، عاليرر، مررن حيرر  العمرر  والتطررو  

 ا قتصا   ا جتماع  والثقاف  ل  ميو  خاص، من حي  الديناميكي، الحيوي،  

تع يفررر   هرررو ال واجررر  الطبيعررر، مرررن حيررر  تكوينررر  سررروا   فررر  ا خيررر  مجرررا  جررراذ  مرررن خررر  

مررررن حيرررر  المصررررا   الل ائيرررر، والميررررو  المناخيرررر، )اللطرررر   ا عترررردا  وال  وبرررر، (مكررررا  م ئرررر  

 ومتجاو  مع  

  المجال الساحلي هو مجال مهيئ ومعمر  طريقة غير منتظمة - 2- 6

ياحي، الم تبط، بالصيد توض  ضل  التهيئ، بمختل  انواعها المينائي،  الصناع، و الس          

مختل  النشا ا  عل  الواجه، البح ي،  ه   التهيئ، تفس  عن   ي  شد  التح   ال   ظه  خ   

ا  ا   القوي، لمختل  الفاعلين  السكا   الصيا و   البيئيو  والسيا   ت   المجا  الساحل  محل 

  ها  وص ا  بينه   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:االولالفصل   

 

  مؤهالت طبيعية متنوعة وزيادة سكانية مستمرة

ساحل الشلفب  

 
 



ساحـــل الشلــفمؤهالت طبيعية متنوعة وزيادة سكانية مستمرة ب                                   :                      االولالفصــل   

 

 

21 
 

 :تمهيــــد

 مجززللي  إلزز  المزز جو  بإنتملئزز  الطبيعيزز  األوسززل  مزز  غيزز   عزز  السززل   يتميزز            

 مز  مجموعز   عنز يت تز  الزي و القزلي   المجزل  و البحز   المجزل  همزل و تملمزل مختلفزي 

 و التنززو  فز  غليز  مجززلا لتنززت  الززبع  بعضزز ل مزز  تتفلعزز  البشزز ي  و الطبيعيزز  العوامز 

 وبقزز ي .إلزز ...البشزز ي  المنلخيزز    الجيوم فولوجيزز  الجيولوجيزز   المقومززل   يزز  مزز  التعقيزز 

 مز  جملز  يفز   مزل بقز ي غنيز  -سزل لي  – مجزلا  خلز  فز  جويا اإلنتمزل  هزيا يلعز  مزل

فللسززوا   الج ائ يزز  ا تتسزز   . ااسززتق اي عزز   و بلل شلشزز  تتسزز  تجعل ززل التزز  ااخززتتا 

( او مزززز   يزززز  الت  زززز  ضززززلييب لجبززززل   سزززز و   وتززززت     بلانسززززجل  سززززوا  مزززز   يزززز  الت

وعززز   ااقزززللي  الشززز قي  تختلزززال عززز  ااقزززللي  الوسزززط   فلألقزززللي السزززيلن  و معززز ا  التحضززز  

عزز  ا زز  هززي  المجززلا   شززلمل  نظزز   إعطززل  الفصزز  هززيا خززت  مزز  ن يزز   الغ بيزز    وعليزز 

 مز  لنزل يسزم  مجزلل  إ زلي فز  وضزع  خزت  مز  الشزلف  لسزل  اونخز  بللزي   اقلزي  بلز يل  

 المنزل؛  و النبزلت   الغطزل    للتضزلييبالعنلصز  الميونز  لز    أهز  يصز  و بلسزتخ ا  ج ز 

مزز  خززت  الخصززلئ  البشزز ي  مزز   يزز  جيجزز  السززو ل    علزز  التعزز   أخزز   ج زز  ومزز 

مجزززل  بزززي  اقلزززي  بلززز يل  ال ياسززز  و  زززيا الال يزززلج  السزززيلني  وااختتفزززل  التززز  يميززز  تسزززجيل ل 

  ال  جياس  اليثلف  و تو ي  السيلن ف  سل   الشلال للواي  بلإلضلف ال اخل  
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 : فــــة الشلــــة عن واليــــة تاريخيـــلمح - 1

ج وجوجهززززل فزززز  منطقزززز  عبززززوي  قزززز جم  الوايزززز  أهميجزززز            اقتصززززلجي و  اسززززت اتيجي بمجزززز ج

ززز   منطقززز  شززز ززز  قززز   التعميززز  الب بززز   ب ايززز  مززز    لال منزززي القززز   زززوا  تزززليي  بتجنزززل  عمج تأ ج

 النيوليتيك  أسس  منطق  تنب ف  الق ن الثلم  عش  قب  الميتج  نقط  تجليي  

ززز و  بزززللنفول الق  زززلج  فززز  القززز ن الثللززز  قبززز  المزززيتج          زززل لي  و السج تزززأ    النجل يززز  السج

ك األمل يغيزز  و الملسززيلي   واقعزز  تحزز  فزز  الوقزز  الززي   لنزز  الوايزز  فزز  أقصزز   زز وج الممللزز

 سيط     وهيا  تج  تو ي  نومي يل م      لملسينيسل( ال

ومزززلن مززز   33فززز  القززز ن          قبززز  المزززيتج  و قبززز  السزززيط   المبلشززز   علززز  المنطقززز  قزززل  ال ج

وملنيزززز   اإلمب ا ززززوي لاوغسزززز  أ تززززل ( بتأسززززيب مسززززتو ن  فزززز  تززززنب  و لنزززز  السززززيط   ال ج

ل  يب  لفظ  عل  استقتل ل ش ون ج القبلئ  الجبلي  للظ    و ال   و السج و  ليتض ج السج

ن للممليززز          فزز  القزز ن الخززلمب و السزززلجي بعزز  المززيتج  لنززز  الوايزز  تعتبزز  أهززز ج جزز   ميززوج

اي(  مزززز  ب ايزززز  الفتو ززززل  اإلسززززتمي   سززززيط  المسززززلمون علزززز   األمل يغيزززز   للونشزززز يب لالجزززز ج

( تحززز  قيزززلج  لأبزززو الم زززلج  جينزززلي(  بعززز  أن هززز  56 – 63بعززز  المزززيتج ل 586و  576المنطقززز  بزززي  

زز   مزز   زز   قبلئزز   نلتزز  ومغزز او    يمزز  بززللتوال  مزز   زز   بنزز  يسززت   بنزز  عبيزز    عمج

ززز ي   ززز ج أخيززز ا مززز   ززز   بنززز   يزززلن  وأصزززبح   زززلج  المززز ابطي   المو ج بنززز   يززز    بنززز   مج

ززززواج تززززنب جم وييزززز  مسززززتقلج  مزززز  قزززز و  مززززوا  لبزززز   عبزززز   ( و ل ميزززز  العبزززز ( مزززز  قبيلزززز  السج

الع بيززززز  و هزززززيا  تجززززز  إ تتل زززززل مززززز   ززززز   اإلسزززززبلن  ززززز ج تح ي هزززززل مززززز   ززززز   ال خزززززوي  

و  و خي  ال جي ( ف   الت  يي     5657: لع ج

زززلطلن لتزززنب و       زززم  إلززز  عززز ج  جوائززز  لجاي السج خزززت  الفتززز   التج  يززز   خضزززع  المنطقززز  و قسج

 ج   الش قي  و الغ بي  م  خليف  الشلال( السجل    بليلك ال

الف نسزززز  و هززززيا يغزززز  المقلومزززز  التزززز  قززززل  ب ززززل  لت ززززتت   خضززززع  المنطقزززز  5831بعزززز         

زززز  بزززز  عبزززز   ( المزززز عو  زززز و  و التزززز  مثجل ززززل لالشزززز يال محمج لاألميزززز  عبزززز  القززززلجي( فزززز  السج

قززززل  ب ززززل قيززززلج لبززززومع  ( فزززز  الظ زززز   والونشزززز يب  ع فزززز  شززززعو  المنطقزززز  عزززز ج  مجززززل ي 

 اإلستعملي من   لسلن أينو  بيليس    لفلنيلك    ( بت خي    و  الظ     
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    لنززز  المنطقززز  تنتمززز  إلززز  الوايززز  ال ابعززز  و قززز  سزززلهم  5561نزززوفمب   5خزززت   زززوي         

 بإستش لج أبنلئ ل  ف  تح ي  البتج و إستقتل ل 

هم  بشزززي   بيززز  فززز  إ ززز ا  الحضزززلي  الع بيززز  و أخيززز ا يجززز  اإلشزززلي  إلززز  أن الوايززز  سزززل       

ززت  أبززو : لإبزز اهي  ابزز  يخلززال بزز  ع اإلسززتمي  بيتلبززل  و مجلجزز ا  العلمززل  و نززي   مززن   بزز  السج

ززز  بززز  أب لزززو (  عشزززلل التنسززز (  ززز  ابززز  عبززز  الجليززز (  لأبزززو عبززز    التنسززز (  لسزززي   محمج لمحمج

لج (  لج  عب  ال ج  5116 511لعل  المجج لج (هج   و لمجج   1 ملن المجج

   و  زززلن 5581أ تزززوب   51وقززز  ع فززز  منطقززز  الشزززلال  لي ززز   قيقيززز  إ ززز  وقزززو   لززز ا        

مزززز  التج يزززز ا  و الميلسزززز   % 81لزززز  األ زززز  السززززلب  علزززز  المنطقزززز  بحيزززز  أتزززز  علزززز  نسززززب  

اإلقتصزززلجي  و المبزززلن  التززز   لنززز  فززز  المنطقززز   و ع قززز  بزززيلك تحقيززز  التنميززز  المحليززز   و علززز  

 اسززت جل   وقززو  هززي  اليلي زز  شزز   فزز  تطبيزز  الب نززلم  المسززتعج  الززي  وضززعت  ال ولزز  إ زز

  2مل أتلف  ال ل ا  و إعلج  بنل  المنطق  و بع  النشل  ب ل م  ج ي 

 فــــالشلة ـــلوالي الموقع االقليمي  - 2

 مز  لينز مق للم ينز  العزل  الموضز  تحز ج التز  المتغيز ا  مز  مجموعز  هزو الموقز           

 تززأ ي  الم ينزز  ولموقزز    3ج ززو  مف ززو  أنزز  أ  اليبزز   والف يلئيزز  الجغ افيزز  المجموعززل 

 .اإلنسلن إستق اي ف  مبلش 

تقزززز  وايزززز  الشززززلال فزززز  الشززززمل  الج ائزززز    وهزززز  مزززز  الوايززززل  الميونزززز  ل قلززززي  الشززززملل    

صززز  بزززي  اإلقلزززي  األوسزززي  يززز  تأخزززي موقززز  الشزززمل  الشززز ق  مززز  هزززيا اإلقلزززي   وتعتبززز  همززز   و

  أمزززل ² لززز  1755تت بززز  علززز  مسزززل   تقززز ي بززز    الشزززملل  األوسزززي و اإلقلزززي  الشزززملل  الغ بززز  

( °36´,37( شززززززز قل ول°1´,15( شزززززززملا ول°35´,65( غ بزززززززل ول°1´,18إ ززززززز ا يلت ل الجغ افيززززززز  ل

 53 لززز   تتيزززون إجاييزززل مززز   531يقزززلي   مزززل جنوبزززل مززز  امتززز اج شززز يط ل السزززل ل  علززز   زززو  

 بل ي  يح هل: 36و جائ  

 

 
                                                           

األنترنيت موقع) الحرة الموسوعة –( ويكيبيديا) الشلف والية ( :   (1). 
  (2)  هران العمرانية جامعة و التهيئة و الجغرافيا في تخرج اإلقليمي. مذكرة نفوذها و الشلف ببلدية العمومية التجهيزات 6002محمد، غربي -جمال نسالي 

 
3 - PELLETIER  J., DEFANTE  CH., 1994 : ville et urbanisme dans le monde, masson paris- page 13 
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   شملا البح  األبي  المتوسي 

  مستغلن  و غلي ان  غ بل وايت  

  تيبل   وعي  ال فل   ش قل وايت   

 تيسمسيل  جنوبل واي   
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 موقع منطقة الدراسة : – 1  - 2

نزززز   ززززوا   واج قوسززززي  تقزززز  منطقزززز  ال ياسزززز  بللضززززبي الشزززز يي السززززل ل  للوايزززز  لب            

يحزززز هل مزززز  والظ زززز  ( فزززز  ااقلززززي  الشززززملل  للوايزززز    سززززي  عبزززز  ال  مززززلن  تززززنب  الم سزززز  

الشزززمل  البحززز  اابزززي  المتوسزززي و مززز  الشززز ل وايززز  تيبزززل   و مززز  الغززز   وايتززز  مسزززتغلن  و 

غليزززز ان و مزززز  الجنززززو  البلزززز يل  ال اخليزززز  مزززز  الشزززز ل الزززز  الغزززز   علزززز  الت تيزززز  بل يزززز  

    ال بوج    سي   عيلش    ابو الحس   تللعص   مص ل و بل ي  تلوق ي  الب ي ي
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 :متنوعــــــة مورفولوجيا - 3

تمتززززل  الج ائزززز  بخصززززلئ  و مميزززز ا  هلمزززز  سززززوا  مزززز   يزززز  شسززززلع  المسززززل   و          

السززززل لي  انقسزززلم ل الزززز   ززززتى و زززز ا   بزززز   مزززز  الشززززمل  الزززز  الجنززززو  :السززززل   والسزززز و  

و هزززو موضزززو  جياسزززتنل بللتبزززلي  الواضززز   شزززملل ل يتميززز   ال ضزززل  العليزززل واخيززز ا الصزززح ا  

بزززي  السلسزززل  الجبليززز  التليززز  والشززز يي السزززل ل  المحليززز  ل زززل هزززي  الخلصزززي   فززز  اايتفزززل  مزززل

تعيزززب توضززززعل متقليبززززل لمجموعززز  مزززز  الو زززز ا  الطبيعيززز  المتنوعزززز  التزززز  نجززز هل فزززز  مجززززل  

 جياستنل  

متزززل  الشززز يي السزززل ل  ل قلزززي  الشزززلف  ب ضزززلب  و جبللززز  التززز  تعتبززز   زززلج  مزززلن  للتبزززلجا  ي

مززز  الشزز ل الززز  الغزز   علززز    5111ال اخليزز  مزز  الوايززز   ال نجزز  جبزززل  الظ زز   لا  اايتفززل  

 زززو  الشززز يي السزززل ل  لوايززز  الشزززلال و هزززيا مزززل ا نجززز   فززز  بعززز  ااقزززللي  ااخززز    زززإقلي  

 ااخ     (ال اخلي    وه ان اليان يمتل ان  بلانبسل  م  البل يل  مستغلن  و اقلي

 :جبـــال ساحليـــة ذات ارتفاعــات بسيطــــة   -1 - 3 

 ززتى عنلصزز  أسلسززي  مزز  تقزز  وايزز  الشززلال بززلإلقلي  الشززملل  األوسززي مزز  الززو   بززي          

عززز   شزززمل  الوايززز  وهززز  جبزززل  التضزززلييب  الميونززز  ل زززل  األولززز  تشزززم  اليتلززز  الجبليززز  الواق

الظ ززز    و الثلنيززز  سلسزززل  جبزززل  الونشززز يب بزززللجنو  و يفصززز  بين مزززل سززز   الشزززلال الفيضززز    

تتميززز  الستسززز  الجبليززز  الشزززمللي  ا الظ ززز   ا بلتجله زززل مززز  الشززز ل إلززز  الغززز   محتلززز  بزززيلك 

 لمززززل   متوسززززي عززززل   و يت ايزززز  هززززيا اايتفززززل   5111مسززززل ل  شلسززززع   يصزززز  ايتفلع ززززل إلزززز  

  فززززز   زززززي  نجززززز  أن السززززز و   5551اتج نزززززل نحزززززو الجنزززززو  الشززززز ق  ليصززززز  اايتفزززززل  إلززززز  

السززززل لي  ضززززيق  و اتشززززغ  سززززو  مسززززل ل  ضززززاليل  علزززز  امتزززز اج سززززل   الوايزززز  وهززززيا نظزززز ا 

للطزززلب  الجبلززز  الغللززز  علززز  المنطقززز   األمززز  الزززي  يبقززز  علئقزززل أمزززل  اسزززتق اي السزززيلن و تم  ززز  

  و بللنسزززب    5586ليتلززز  الجنوبيززز  الونشززز يب فيصززز  ايتفلع زززل إلززز  مختلزززال النشزززل ل   أمزززل ا

العم انيززززز  و ااقتصزززززلجي    فزززززلن  المنشززززز  لمزززززنخف  الشزززززلال السززززز ل  الزززززي  تقززززز  بززززز  ا بززززز  
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كلماااا   ويتميززز  الطزززلب  العزززل  لتيتفزززل  بزززللتغي  و الت ايززز   561و  511ايتفلعلت زززل تتززز او  بزززي  

بلتجزززل  الجنزززو  و الشزززمل    مزززل يقطززز  المنطقززز  واج  اتج نزززل مززز  الغززز   نحزززو الشززز ل  مزززل يت ايززز 

 الشلال الي  يعتب  م  أ ب  و أه  األوجي  بللج ائ  

 :مقطع طولي لتضاريس منطقة الشلف

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: انجـــاز الطـــالب                                                                    

ان الطزززلب  الجبلززز  لجبزززل  الظ ززز   ( يسزززله    يظ ززز  جليزززل مززز  خزززت  ال سززز  التوضزززيح  اعزززت

الززز   ززز   بيززز  فززز  ضزززعال العتقززز  بزززي  البلززز يل  السزززل لي  المشزززيل  للشززز يي السزززل ل  لوايززز  

الشزززلال و جاخززز  الوايززز  و الزززي  يززز ي    ززز   للبحززز   علززز   سزززل  العتقززز  اافقيززز  التززز  تمتزززل  

   وه ان ب ل    م  واي  الج ائ  العلصم   مستغلن  وواي
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 :بــــرط هـــــشب اخـــــمن - 4

 أو ال ياعيزز  سززوا ا اإلنسززلني  النشززل ل  فزز  المززر    العوامزز  مزز  المنززل؛ يعتبزز        

 األمزز  تعلزز  مززل إلا خلصزز  الت يالزز  يمززب مشزز و  هززو مززل  زز  أو السززيل ي  أو الصززنلعي 

وبمززل ان   البيالزز  و  ي البشزز الحيززل  علزز  خصلئصزز  بمختلززال يززر   ف ززو السززيلني   بللح  زز 

  تتزززأ  الج ائززز  تقززز  بمنطقززز  عبزززوي بزززي  البحززز  اابزززي  المتوسزززي  شزززمل  القزززلي  ااف يقيززز  ف ززز  

هزززي  ال زززوا  السزززلخن  مززز  الجنزززو     تلززز  ال زززوا  البزززليج مززز  القطبزززي  و  تلززز بيتلتزززي  هزززوائيتي  

بحيززز  نجززز   ميززز   متبلينززز  علززز  المنزززل   السزززل لي  للج ائززز   تزززأ ي ا ااضزززط ابل  الجويززز  ل زززل 

التسزززلقي تيزززون م تفعززز  بللسزززوا   الشززز قي  و الوسزززط  وتقززز  بللسزززوا   الغ بيززز  وهزززيا ياجززز  

 يتميز  الزي  المتوسزي األبزي  البحز  منزل؛ هزو منطقز  ال ياسز  ومنزل؛ لعلمز  التضزلييب   

 ضزم  ااقلزي  ااوسزي مز  الج ائز  بيومنلخيز  منطقز  فز  يقز  أ  ممطز  شزتل  و  زلي بصزيال

 . ي   شب  ونطلل ي   بنطلل تل يم تجعل 

 :فــــشلل ـــساحب ةـــار غير منتظمــامط – 1 - 4

تنتمززز  منطقززز  ال ياسززز   الززز  منزززل؛ البحززز  اابزززي  المتوسزززي  الشزززب  ي ززز  و المعتززز   يميززز   

 الظزز و  إلزز  تو يع ززل فزز  تخضزز مختلفززي    بفصززلي يتميزز  عزز   اانتظززل  فزز  التسززلقي  

 السزل لي  الم تفعزل  علز  مسزتو  السزن /ملز  1000 مز  ثز أ  إلز  تصز   يز  الطبوغ افيز 

 غيز  تو يع زل  زيلك إنمزل و المنطقز  تميز  التز  األمطزلي مز  اليبيز   اليميزل  فقزي ليسز 

 فز  عنز  نعبز  مزل وهزو جز ا قصزي   فتز ا  فز   بز    ميزل  سزقو  فز  يتز ج  الزي  منزتظ  ال

 التز  ف ز  السزل ل  الشز يي علز   بيز   تزأ ي األمطزلي فل زي  القويز  الفجلئيز  بلألمطزلي الحقيقز 

 مز  تنلسزب  الا خلصزز ل السززفو  أعززلل  فز  ال ي يولوجيز  اآلليزل  مختلزال تنشزي و تولز 

  ز   فز  ي يز  ممزل الملئيز  المجزلي  مسزتو  علز  أو (شز ي   وانحز ايا  ضزعيف  نبلتيز  تغطيز 

 األسزبل  مز   تعز ف ز  الشزلال منطقز  علز  سزلبي  انعيلسزل  األمطزلي ل زي  أن  مزل التع يز 

 الظزواه  لمختلزال السز ي  اإلنطزتل فز  لتسزبب ل تق ق هزل  فز  المسزلهم  المبلشز   و األولز 

 .الفيضلنل  و  الصخ ي  اان يليا  األيضي    لان اقل  الطبيعي 
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 :ـاحـــالريـ – 2 - 4

  المويفونشززأو  التطززوي فزز  يئيسززيل جويا تلعزز  التزز  المنلخيزز  العوامزز  مزز  ال يززل  تعزز 

 بمجلويت ززل و الضززعيف  الطبوغ افيزز  بخصلئصزز ل التزز  األخيزز   هززي  السززل لي   ل وسززل 

 وبيز  ااتجلهزل  اا ان السزوا   وعنيفز  قويز  ييزل  ل بزو  ع ضز  تيزون البحز    للوسزي

 و اليزلبب إتجزل  فز  البحز  مز  ت ز  ييزل  :يئيسزيي  اتجزلهي  تأخزي ييزل  هبزو  إلز  تتعز   

 لتز خل مل السززل ل   النظززل  علزز  تزأ ي  من مززل ليزز  و البحزز  نحزو اليزلبب مزز  ت زز  ييزل 

 .السل لي  المواج جينلمييي  عل  المبلش 

  : سـالياب اهـاتج في رـالبح من بـته احـري – 2-4-1

 اتجزل  فز  البحز  مز  ب بوب زل إل السزل ل   الوسزي علز  الفعزل  التزأ ي  ل زل التز  هز        

 النظزل  تطزوي فز   بز    صز  ل زل التز  البح يز  يزل اآلل مختلزال توليز  علز  تعمز  اليزلبب

 التع يزز  لظززله   والمحفزز  المحزز ك العلمزز  جوي تلعزز  ف زز  للززك إلزز  إضززلف  .السززل ل 

 نقل زل و المزواج تح يزك علز  تعمز  اليبيز   سز عت ل وبفعز   الشزوا   علز  ف بوب زل ال يحيز  

 الخصزلئ   سز  طب بزلل وللزك عللقز  أو  ال   جز     يز  عز  سزوا   آخز  إلز  ميزلن مز 

 .ال ملي  للحبيبل  الغ انيلومت ي 

  :رـالبح وـنح سـالياب من بـته احـري – 2-4-2

 جوامزل  فتنشزأ البح يز   الميزل  سزط  مسزتو  ايتفزل  علز  ال يزل  هزي  تعمز  هبوب زل  عنز 

 السزل ل  الوسزي علز  تأ ي هزل يجعز  ممزل البحز   عز   فز  وتتتشز  تختفز  مزل سز علن

 جوي تلعز  القزلي  الجز   تميز  التز  السزط  فمظزله  . األو  النزو  مز  نز مقلي جز ا ضزعيال

 و يقزل  ايتبل زل السزل لي  األوسزل  تطزوي يز تبي .قوت ززل مز  ويضزعال يعيق زل الزي  الحزلج 

 .هبوب ل باتجاهو ال يل  بسرعة
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 :رارةـــالح - 3-4

 مز  غي هزل عز  تختلزال   اييز  مميز ا  السزل لي  للمنزل   يعطز  البحز  مز  اإلقتز ا     

 فز  ( 40 ل ال يجز  عز  ت يز  وا   00 ال يجز  عز  تزنخف  ا نجز هل إل ال اخليز   المنزل  

  األ يلن أغل 

 

 2013/ 2009الممت    للفت   الشلال بواي  الش  ي  الح اي  جيج  متوسي(: 01) يق  ج و 

 نوفمبر وبرأكت سبتمبر آوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي ديسمبر االشهر

 متوسط

 درجة

 (م)°الحرارة

 

12.2 

 

11.6 

 

 

11.9 

 

 

12.5 

 

 

14.1 

 

57 1 

 

19.0 

 

63 5 

 

61 5 

 

66 7 

 

58 5 

 

51 5 

 2013لواي  الشلال  الجوي  األيصلج محط  المص ي:                                                            

 الوايزل  مز  ال ياسز  منطقز  ليزون ونظز ا  مز الم المنلخيز  العوامز  إ ز   الحز اي  تعتبز 

 شزتل  لا  من زل جعز  الموقز  ف زيا سزلبقل ل ز   تز   مزل المتوسزي األبزي  البحز  علز  المطلز 

 الشزلال بللشز يي السزل ل  لوايز  الز نيل الحز اي  جيجز  وتتعز   . زلي صزيال و وجافز  ممطز 

 الشزز وي خزت   أمززل  °11 البززليج الفصزز  خززت  المتوسززي ويقزز ي  °9 الشززتوي  الفتزز   فز 

  ° 23 إل  الش    الح اي  جيج  متوسي في تف  الحلي 

 : الهيدروغرافية ةــــشبكال - 5

 و ال ياعز  الجلنز  خلصز  البشز   للنشزل  الضز ويي  العوامز  مز  الملئيز  الثز و         

 و  األوجيز مز  خلصز  بلاسزتفلج  السزيل   النشزل  تفعيز  فز  م ز  علمز  بلعتبليهزل  الصزنلع 

 التز  الينزلبي  عز  نلهيزك   وغي هزل السزبل   و  للصزي  السزيل ي  الممليسزل  لمختلزال األن زلي

 . السيلن جي  منل   تع 

 نظز ا وهزيا م مز  جز  ملئيز   ز و  تملزك التز  الزو   وايزل  بزي  مز  الشزلال وايز  وتعتبز 

 لقي ززلت بللتززلل  و (04ل يقزز  الخ يطزز  – المتوسززي األبززي  البحزز  نطززلل ضززم  لوقوع ززل

  األمطلي م هلئل    ميل 

 :نج  الميل  ل ي  المصلجي أه  وع 
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  واج بوفسوس  لبل ي  تنب واج عت    -

 واج   اميب بللنسب  لبل ي  الظ     -

 واج القلت  بللنسب  لبل ي  الم س   -

 واج تلغ و  بللنسب  لبل ي  سي   عب  ال  ملن   -

   واج قوسيبل ي  واج قوسي  وواج بوش ا  بللنسب  ل -

   واج جاموي بللنسب  لبل ي  بن   وا   -

   3هي  76,5مملسك تت  بطلق  إجمللي  تص  إل   16لواي  عل  الش يي السل ل  لتوف  ي  مل

 01-02-03صوي يق : 

 

 

 

 

 

 

 م ي ي     الموايج الملئي  لواي    الشل  ال: المصدر

 

 2015ببل ي  تنب و ت  ت شين ل ف  مل  : م  العل  ان  ت  انجل  محط  لتصفي  ميل  البح  مالحظة

 بل ي  م  واي  الشلال  35بل ي  م  مجمو   32  وي وه  تعم  عل  ت
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 :متنوعــة ةـــطبيعيالت ـــمؤه -6

  :ةـــبالسباحة ـــممنوعرى ــواخ ةـــمسموح ئـــشواط – 1-6

 التز  الطبيعيز  المظزله  تنزو  عز  تعبيز  إا هزو مزل الشزلال وايز  شزوا   يوعز  إن         

إلز   بللوايز  الشزوا   عز ج وصز  ولقز  ف يز   سزيل ي  منطقز  يجعل زل ممزل . الوايز  ب زل تتميز 

 و للسززبل   مسززمو   واغلبيت ززل للوايزز السززل لي   البلزز يل  مسززتو  مززو عي  علزز  شززل   31

 .للك ع  وضو ل أ ث  نظ   يعط  التلل  الج و 

  2012عب  بل يل  واي  الشلال لموس  والممنوع  تو ي  الشوا   المسمو   للسبل   (02يق  لج و  

 التصنيال الطبيع  اس  الشل   البل يل 

 

 تن      ب      

  يمل        شل   م   

 

 

 مسم     و          

 يمل        واج القص 

 يمل        الم يني 

 

 

 ال  ملن عب  سي   

 

 يمل        لقلل  ل  ا

 يمل        واج الملل 

 يمل        واج ال بو 

 يمل        سي   عب  ال  ملن غ  

 يمل        جاتي 

 يمل        تلغ ول 

  رملــــــي القيطون

 سباحـة ممنوعـــة  
 صخــــور سيدي عبد الرحمان مركز

 

 بن          وا  

   يمل       1تيغ   

 

 

 مسم     و          

 يمل        2تيغ   

 يمل        بن   وا  م   

 

 واج قوسي      

 يمل        جومي 

 يمل        بوشغل 
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 صخ    وي         واج قوسي  م   

 

 الظ           

 يمل        1جش ي  

 يمل        2جش ي  

 يمل        تلمسي 

 يمل        يهب ال م  ال

 

  

   

 الم س        

  يمل        2القطلي غ   

 

 

 مسم     و          

 صخ    وي 1القطلي ش ل 

 يمل        عي   ملج 

 يمل        الم س  غ  

 يمل        1القلت  

 يمل        2القلت  

 يمل        تلغ ولي 

  رملــــــي المرسى شرق

 صخــــور المساعدية حـة ممنوعـــةسبا

 صخــــور سيدي بوقوفة

 31 المجم       و 

 2014م ي ي  السيل   لواي  الشلال لسن  : المص ي                                                              

بل   مسزززمو  للسززز 26شزززل    من زززل  31مززز  خزززت  الجززز و  نجززز  علززز  مسزززتو  وايززز  الشزززلال  

 ل بزززمززز  الزززيهب  بزززللظ    وشزززل   الم سززز  غبنززز   زززوا  م    ال وهززز  شزززل   تزززنب م    

وهززز  شزززل   القيطزززون وسزززي   عبززز  ال  مزززلن ببل يززز   شزززوا   ممنوعززز  السزززبل    05   الززز  و 

 الم س     المسلع ي  وشل   بوقوف  ببل ي لسي   عب  ال  ملن وشل   الم س  ش ق

 ن  السبل   ب ي  الشوا   نج :موم  اه  ااسبل  الت  اج  ال  

التلززززوى وهززززو ا بزززز  المشززززل   التزززز  تعززززلن  من ززززل شززززوا   الوايزززز  النززززلت  عزززز  يمزززز  النفليززززل  

انعززز ا  الت يالززز     اامنيززز  خلصززز  الشزززوا   البعيززز   عززز   التغطيززز ل توضززز  للزززك 07يقززز والصزززوي  

  وجوج صخوي خطي   وغي هل   الشوا  ب ي  
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 04:يق   صوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013لسن   الواي مجل  مخطي ت يال   :المصدر                                                 

                                                   05-06-07-08-09-10: صوي يق 

             

 شل   تنب                                                    شل   تيغ                  

                

  شل   بن   وا                                        شل   واج قوسي            
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 شل   الم س                                                      شل   سي   عب  ال  ملن        

 

 2013صوي ملتقط  م      الطلل : المصدر                                  
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 :كثيــــف يـــــنبات اءــــغط – 2-6

 غطززل  لنمززو المنلسزز  الميززلن السززوا   تشززي  ال  بزز   الشززب  المنلخيزز  بمقوملت ززل         

 مسزتو  علز  نلمسز  مزلا هزيا وليز  .ال اخليز  المنزل   مز  مقلينز  متنزو   و  ثيزال نبزلت 

 األياضز علز    توسز  الح ائز   تز جج و الغلبزل  علز  البشز   التز خ   يز  جياسزتنل مجزل 

 .متئ  نبلت  غطل  لنمو المجل  يت ك ل  اإلقتصلجي  و سيل ي ال اإلستغتا  و ال ياعي 

 مز  ل ياضز  اإلقتصزلجي  و الطبيعيز  الحمليز  النبزلت  الغطزل  فيز  يشزي  الزي  الوقز  فز  و

 األوسززل  فزز  يئيسززيل عززلمت يعتبزز   ززيلك ف ززو .(والملئيزز  ال يحيزز ل التع يزز  أشززيل  مختلزال

اضزلف  الز   السزل لي  ال مليز  اليثبزلن تثبيز  و طزويت عز  يعتبز  ا ز  العوامز  ف زو   ل لي  السز

 يئيسزز  يملزز  مخزز ون تعتبزز  التزز   زز  مزز  المويفولوجيزز  السززل لي   الصززخ ي  والجبليزز 

 هجوميزز  مزز  و مليتزز  بززللمواج تمويلزز  خززت  مزز  السززل ل   النظززل  لتززوا ن وضزز وي 

 . تق ق هل ظله م م  مظ   يعتب  السوا   ف  النبلت  الغطل  فغيل  وبللتلل  األموا 

 : اتـــــالغاب   – 1-2-6

 تنزو  مز  وجيمومتز   إسزتم اي  يسزتم  متيلمز  بيالز  نظزل  عز  عبزلي  هز  الغلبزل             

لالحلبزز     الصززنوب  بيز  انواعزز   البلززو    الزز ان   األ ز ا  مثزز  المتعزز ج  النبلتيزز  تشزييتت 

 التزز  الطبيعيزز  المصززلجي أهزز  لغلبزز ا تعزز  و . الزز ... األو ززلليبتوي و الثمزز    والبحزز  (

 مز  فيز  يعزي  الزي  الميزلن و لز  الز  ل مصز ي  لنز  فقز  الملضز  فز  اإلنسزلن إلي زل إ تزل 

 فزز  وخلصزز فزز   زز  المجززلا   التينولززوج  التطززوي أن غيزز  الحيزز  اليلئنززل  مزز  الع يزز 

 سزتغل ا بحيز  العزلل  فز   الغلبزل   للز  تز هوي  بيز  فز   بشزي  سزله  الصزنلع   المجزل 

  بيز  بشزي  سزله  التز  و الح ائز  مشزي  عز  نلهيزك  جم زل تقلز  إلز  أج  عشزوائ  بشزي 

 ممزل وتع يت زل للت بز  إنجز ا  مز  عنز  نزت  ومزل الغزلب  النبزلت  الغطزل  مسزل   ت اجز  فز 

 فز  للغلبز  اإلقتصزلجي  األهميز  إلز  وبلإلضزلف  . اآلخز   هز  الحيوانيز  الثز و  علز  إنعيزب

 علز  تحزلف  فللغلبز    الخشزبي  للصزنلع  خلصز  الفلزي  و الخشز  مز  ألوليز ا المزلج  تزوفي 

و انتززل  األ سززجي  ( CO2 ززلن  ا سززي  الي بززون ل  امتصززل  خززت  مزز  البيالزز  التززوا ن

 خزززت  مززز  إييولوجيززز  أهميززز ا  ان زززل لا  (ممزززل يسزززلع  علززز  التخفيزززال مززز  التلزززوى o2ل
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 مز  اإلنسزلن يقصز هل التز  المفضزل  مزل  األ مز   زيلك وتعز  . الحيزوان  و النبزلت  مخ ون زل

   ااستجمل  و التن   ف  الف اغ أوقل  م   و ال ا   أج 

 2013يمث  تطوي الح ائ  عل  مستو  الش يي السل ل  للواي   ت  سن  ( 03:)ج و  يق  

 ـة المحروقـــةالمساح عـدد الحرائــــق البلديـــــات

 ار هك

 73 100 36 بن         وا 

42 

80 

98 

11 

50 

343 

 130 30 واج قوسي      

 1057 30 سي   عب  ال  ملن

 294 27 تن           ب

 583 51 الم س      

 272 09 الظ         

 2536 142 المجم     و 

  ي: محلفظ  الغلبل  لواي  الشلالالمص                                                    

 

 بحيز  وهزيا   وغنيز   ثيفز  غلبيز   ز و  علز  تتزوف  التز  الوايزل  الشزلال مز  ايز و وتعز 

 متنززو  نبززلت  غطززل  تواجزز  إلزز  أج  ممززل تضلييسزز ل وتنززو  السززل ل  الجغ افزز  موقع ززل

 اإلجملليز  المسزل   بلغز  فقز  بللمنطقز  السزلئ   التز   وأنزوا  المنلخيز  المعطيزل  و يتنلسز 

 اليليز  المسزل   مز   53.41  %نسزب  بزيلك تمثز  وهز  هيتزلي 70430 بللوايز  الغلبيز  للثز و 

هززززك وغلبزززز   55744,14تتززززو    سزززز  الطبيعزززز  القلنونيزززز   مززززليل  غلبزززز  تلبعزززز  لل ولزززز   للوايزززز 

هيتزززلي و هززز   25604فيحزززي  نجززز  المسزززل   الغلبيززز  بزززإقلي  ال ياسززز  بززز  .هزززك14685,86خلصززز  :

   لي  الغلبي  للواي م  المسل   ااجمل  36.35  %تمث  بيلك نسب  
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غززز ي )موا بتشزززجي هل غلبززز  خلصززز  تتمززز  فززز  اي  خلصززز  هززز  ملزززك للسزززيلن وقزززل :مالحظةةةة

 وبل يززز  الم سززز  ,,,,يززز  مززز  بنززز   زززوا  مجموعززز  ملييززز  ب ثيززز ا  هل و نجززز  (مختلزززال ااشزززجلي

 ,,,,,مجموع  مليي 

 11:صويي  يق    

 

 

 

 

 

 

 

 2014مخطي ت يال  الواي  لسن  :المص ي                                                                  

 12:صوي  يق  

 

 2013محلفظ  الغلبل  لواي  الشلال لسن  : المص ي                                                
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اسززتغت  اشزززجلي البلزززو  الفلينززز  فززز  تشزززيي  ختيزززل النحززز  ب يجززز  اولززز  و الززز  اغززز ا  اخززز    

ان مززز   اسزززت جل  القشززز   ل زززي  اانزززوا  مززز  ااشزززجلي الفلزززي  تصززز  الززز   مززز  العلززز   ب يجززز  اقززز

 .عش   سنوا 

 

 .يمث  اه  انوا  ااشجلي المتواج   بللش يي السل ل  لواي  الشلال( 04)ج و  يق  

 المســـاحـة )هكتار( التــكـــوينــات

 ص ن وب     ل ب 

 ال  ي لل ي ت  وي

 بلو  اخض  –بلو  فلين  

 ب ل و  ال  ان

 صن وب    م   وصنوب  بح  

 أ        ا 

348.43 

085.0 

28500 

.45 

600 

26.462 

 70.430  المج  م   و

 2013لسن   المص ي : م ي ي  الغلبل  لواي  الشلال                                                   

 

  زززل بززز تقززز ي المسزززل   الغلبيززز  ب ل  الي خززز  الشززز يي السزززل ل  للوايززز   بثززز و  غلبيززز  ا بزززلي ب ززز

هزززك  وهززز  تتنزززو  مزززل بزززي  الصزززنوب  البحززز   و الحلبززز    اا ززز ا   البلزززو  ااخضززز   70,430

   البلو  الفلين   واليلليتوي    ال 
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   :اثريــــــةـــة وــتاريخيق ــمناطــ – 6-3

 مز   التز  الحضزليا  مز  وايز ال وي ت زل التز  التلييخيز  اآل زلي و المعزلل  أهز  مز           

 : نج  ب ل

:تتواجزززززز  المغززززززليا  بجبزززززز  سززززززي   مزززززز وان لم ينزززززز  تززززززنب    مغةةةةةةارات راس تةةةةةةنس–1 –3-6

مغزززلي   مغزززلي  الينيسززز   وبللضزززبي مززز  المنزززلي  وتعزززوج الززز  فتززز   ملقبززز  التزززليي  و هززز   للتزززلل :

  مغلي  الينيس   المغلي  السفل  للمنلي   المنلي  العلي  ل  ل  جنوا    

 60:تتواجززز  بسزززل   تزززنب منقوشززز  فززز  الصزززخوي البح يززز  تتعززز    المقبةةةرة الفينيقيةةةة -2 –3-6

قبززز ا وهززز  ا زززلي لا   زززلب  جنزززلئ   يتززز ج  الطقزززوي وعزززلجا  اجتملعيززز  وتمتززز  هزززي  القبزززوي 

 هيتلي وانج   هي  القبوي جاخ  الصخوي  05عل  مسل   

جيوسزززت اتيج  ف ززز  عبزززلي  عززز   :بنيززز  علززز  قمززز  جبليززز   اتخزززي   موقززز  ارسةةةوناريا -3 –3-6

 تعزززوج الززز  الفتززز   ال وملنيززز  تقززز  بم ينززز  القلتززز   بززز واي ال  لمنيززز  بزززللق   مززز  ضززز ي مسزززتعم   

 سي   بوياي تمث  بقليل م ين  عسي ي   س  بقليل السوي لو التقني  التحصيني  

 وملنيززز  يعزززوج الززز  الفتززز   ال : ا تشزززال  ززز يثل بم ينززز  تزززنبالموقةةةع االثةةةري حةةةي العةةةزم -4 –3-6

الززز   بلإلضزززلف عبزززلي  عززز  خززز اني  مزززلئيي     جزززلي  مصزززقول  والع يززز  مززز  الشزززظليل الفخلييززز  

 ا لي الج يان المتبقي  ال ا  عل  وجوج منشل  معمليي  

 لززز  08تقززز  منزززلي  تزززنب فززز  الشزززمل  الشززز ق  لم ينززز  تزززنب علززز  بعززز   : منةةةارة تةةةنس  -5 –3-6

  89   وعلوهل عل  سط  البح  ب : 31ب :  ويق ي ايتفل  المنلي  1865 بني  ف  سن  

   بللمنلي  ااستمي   1957  و لن  تس  سن  640تبع  المنلي  عل  البح  بمل يقلي   -

تحتززززو  القصززززب  علزززز  الع يزززز  مزززز  المعززززلل  اا  يزززز  ال ينيزززز   :قصةةةةبة تةةةةنس العتيقـةةةةـة -6 –3-6

الززز  عزززل    تأسيسززز للمسزززلج    اسزززواي   ابززز ا     ملمزززل    ومجمعزززل  سزززيني  ( ي جززز  تزززليي  

 ه  عل  ي  البحلي  اان لسيي  وتحتو  القصب  عل :262  المواف  ل  785

يعتبزز  بززل  البحزز  مزز  اهزز  اجزز ا  سززوي الم ينزز  وسززم  علزز  هززيا النحززو  بةةاا البحةةر: - 7 –3-6

علزززز  الواج زززز  البح يزززز  ويعزززز  ا زززز  اابززززوا  الخمسزززز  لسززززوي الم ينزززز  :وهزززز  بززززل   إلشزززز اف 

 لص    بلب  القبل  الواج    بل  اب  ن
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يتواجززز  المسزززج  محلليزززل ل  بززز  سزززول الم ينززز    ويحمززز  هزززيا  مسةةةجد اللةةةة عزيةةةزة: -8 –3-6

 ااس  نسب  ال  ال  ع ي   بن  السلطلن الي  بنل المسج  ومنح  تسميت ل لش   محبت  ل ل 

 ممي ا  مسج  ال  ع ي   :

 لعتيق  ف  الج ائ  شيل  بسيي   جم  صغي   ويحم     تقنيل  بنل  المسلج  ا

  يتميزززز  ب ن سزززز  معملييزززز  09: يعززززوج تلسيسزززز  الزززز  القزززز ن  مسةةةةجد سةةةةيدي بةةةةومعيزة -9 –3-6

يائعززززز  الجمزززززل    ولا  اصزززززلل  ملحو ززززز  ال  او  بيززززز  تنزززززلغ  بزززززي  الحضزززززليا  المشززززز قي  

 بأعمززز ت ل اان لسزززي   والمغليبيززز  يتواجززز  بللمسزززج  اقززز   نمزززي للمحززز ا  تتميززز  قلعززز  الصزززت  

  جلبززز  مززز  الم ينززز  ال وملنيززز  لتزززنب تعلوهزززل تيجزززلن متنوعززز  ااشزززيل  تززز تبي ببعضززز ل والتززز 39

امزززززل المحززززز ا  فيحمززززز   خزززززلي  الزززززبع  بواسزززززط  اقزززززواي  و يززززز  السزززززقال بقطززززز  خشزززززبي  

 مستو ل  م  الف  ااستم  ااصي  

:يقززز  الحمزززل  بجلنززز  بزززل  البحززز  يتيزززون مززز  قزززلعتي  قلعززز  بزززليج  وااخززز    الحمةةةام -10 –3-6

  ضزززال الززز  للزززك يوجززز  بززز   ت ززز  ايوقززز   مزززل يوجززز  بززز  خززز ان مزززلئ  و فززز ن تقليززز     سزززلخن

  يستعم  في  الخش  لتسخي  الميل 

:تمثززززز  اا قززززز  الشززززز يلن النزززززلب  للم ينززززز  ف ززززز  الززززز ابي المبلشززززز  لجميززززز   االزقةةةةةة -11 –3-6

المجمعزززل  السزززيني  و تختلزززال مززز   يززز  ااتسزززل  والضزززي  بززز  ا قززز  يئيسزززي  تتميززز  بلتسزززلع ل 

 واخ    لنوي  تتمي  بلنغتق ل ف  ج  اا يلن

 الثالثو الروايات اسطورة ماما بينات  -12 –3-6

ضززز ي  ملمزززل بينزززل  :و هزززو عبزززلي  عززز  مبنززز  لو  زززلب  جينززز    يتضزززم  شزززله  قبززز  لملمزززل 

ااسزززتعمليي   تيززز ي  لملمزززل بينزززل  التززز  بينزززل  ااسزززطويي   يعزززوج تزززليي  تشزززيي   الززز  الفتززز   

يفقززز  مجموعززز  مززز  ال اهبزززل  ا ززز   تحطززز  بزززلخ   بسزززب  علصزززف  بح يززز  علشززز  بللمنطقززز  

  متواجزز  ببنزز  1802لتلقزز  ب زز  فزز  شززل   بنزز   ززوا    تعزز   هززي  الحلج زز  بقصزز  البلنززل  

     وا 
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 13-14-15-16-17-18-19:صوي يق 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 ا ت  يوملني                                                                 غ   تنب 600ض ي  فينيق  يق  عل        

 ق يبل م  البح              

 

 

 

 

                                                         

    

 

 

          المسج  الق ي                                                                                    

  بل  البح    

 

 + ب   خ وف  خليف  6151 المص ي: م ي ي  الثقلف  لواي  الشلال لسن 
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      ب الق يم  تن                                                                    الق ي الجس         

 

 

 

 

 

 

                               

 نص  تي لي  تلييخ  وسيل  :منلي  تنب                              

 

 

 

  2014م ي ي  الثقلف  لواي  الشلال لسن  المصدر: 
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 :دة ـــة شديــــزلزالية ـــمنطق – 7 

 الس و  السل لي  بصف  علم  تعتب  منل   هش  لا  ع ض   لل ا  

   وقززز اه  مزززل مززز  شزززك ان هنزززلك منزززل    ثيززز   خلززز  مززز  سزززيلن ل بعززز  ان جمززز  ال لززز ا  مززز ن

 الم   تلو ااخ   ف  ع وج ليس  بللبعي   

وليزز  هززز  اخزززت  المنزززل   الم ززز ج  بزززلل ل ا  هزززو الحزز  اانسززز  ممزززل يعنززز  ت  يززز  اعززز اج هلئلززز  

مززز  السزززيلن عبززز  العزززلل  الززز  منزززل   اخززز   ا ثززز  امنزززل  ا  ان الحززز  هزززو تثبيززز  هزززرا  السزززيلن 

تصزززمي  وت  يززز  الم ينززز  ومحيط زززل علززز  فززز  مزززواقع   مززز  م اجعززز  شزززلمل  واعزززلج  التفييززز  فززز  

 ضو  ااخطلي الت  يط   ل ال ل ا ؟

تعزززلن  مززز  خطززز  ال لززز ا  وهززز  بطبيعززز  الحزززل  و  سززز   ي هزززل مززز  بلززز ان العزززلل الج ائززز   غ

جيجززز  خطويت زززل تختلزززال مززز  اقلزززي  الززز  اخززز  و مززز  وايززز  الززز  اخززز   فزززلإلقلي  الشزززملل  هزززو 

  ضل  العليل و ااقلي  الصح او    اا ث  ع ض  لل ا   مقلين  م  اقلي  ال 

 ثززز  ع ضززز  لل لززز ا  اا (03)فللشززز يي السزززل ل  لوايززز  الشزززلال يصزززنال ضزززم  المنطقززز  يقززز  

 ( 06 مل هو موض  ف  الخ يط  يق  ل–

ولقززز  جلززز  ال ياسزززل  و زززيا المت ظزززل  المي انيززز  ان الخسزززلئ  النلتجززز  عززز  ال لززز ا  تتضزززلعال 

تئززز  وا يسزززلي  خصزززلئ  المنطقززز  والمتطلبزززل  الواجززز  الا  زززلن تنظزززي  وتخطزززيي الم ينززز  ا ي

اعتملجهززززل علزززز  المسززززتو  العم انزززز   فززززلل ل ا  فزززز   زززز  لاتزززز  يميزززز  ان ا يحزززز ى شززززيالل وانمززززل 

 سو  التخطيي والت يال  هو الي  يقت  وي م  

والزززي  ضززز    1980ا تزززوب    10الخسزززلئ  وااصزززلبل  النلجمززز  عززز   لززز ا   نتأمززز فعنززز مل  

سزززي     بمزززل في زززل البلززز يل  السزززل لي  لبنززز   زززوا   واج  قوسزززي    تزززنب نزززياكآمنطقززز  ااصزززنل  

( نت ززززز  جيززززز ا ا زززززلي ااهمزززززل  بززززز  ااغفزززززل  الواضززززز  الم سززززز  و الظ ززززز   عبززززز  ال  مزززززلن 

لت تيل ززززل  والمتطلبززززل  التزززز  يملي ززززل موقزززز    ززززيا وخطزززز  جائزززز   خطزززز  ال لزززز ا  وتقززززليي  

هزززي  الخسززلئ  فقززي لزززو ان مززل انجزز  خضززز   تجنززز   ثيزز  مزز  بلإلميززلنالخبزز ا  اشززلي  انززز   ززلن 

 لقواع  البنل  والتعمي  المضلج لل ا    

و مززز  هنزززل ففززز  المنزززل   ال ل اليززز  العم انيزززون والمعمزززلييون  زززييون جززز ا فززز  التعلمززز  مززز  

  العوام  الجيولوجي  والجيوتقني  
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 :متنوعة قاعديـــــةهيــــاكل  -8

 از:ــــاء والغـــة الكهربـــــبكش –      1-8

لمزززل ل زززل جوي  بيززز  فززز  تنشزززيي مختلزززال القطلعزززل  ااقتصزززلجي   ااجتملعيززز  والثقلفيززز    ( ف ززز  

 ايتأينزززلول زززيا  تعززز  مززز  ضززز وييل  الحيزززل  اليوميززز  بللنسزززب  للسزززيلن المقيمزززي  علززز   ززز  سزززوا  

 تسليي الضو  عل  هي  الشبي  بمنطق  ال ياس   

 مع   ال بي بمختلال الشبيل  المل  الصلل  للش   الغل  والي  بل   التط ي  

 ( يمث  مع   ال بي بمختلال الشبيل  05ج و  يق  ل

مع   ال بي  البل يل 

 (%بللي  بل ل

 مع   ال بي بللغل 

 ل%(

مع   ال بي بللمل  الصلل  

 ل%(للش  

مع   ال بي بشبي  

 ل%(التط ي 

 99,00 99,00 85,04 100,00 بن   وا 

 98,00 97,00 00, 0 100,00 واج قوسي 

 85,40 95,00 0,00 88,49 سي   عب  ال  ملن

 76,00 77,00 0,00 100,00 تنب

 62,00 55,00 0,00 90,80 الم س 

 43,00 55,00 0,00 78,45 الظ   

 77,23 79,66 14,16 92,95 المجمو 

 2014لسن   PATW  يالمص ي: مخطي ت يال  مجل  الوا                                                              

 

 اء:ـــــة الكهربـــشبك  – 1 –1-8

يوجزززز  علزززز  مسززززتو  الشزززز يي السززززل ل  لوايزززز  الشززززلال شززززبي     بلئيزززز  م مزززز  و              

ا  ان معززززز   الززززز بي ب زززززي  المنطقززززز  يقززززز ي  08 شزززززلمل  و هزززززيا مزززززل يوضزززززح  الجززززز و  يقززززز  

وهزززي  النسزززب  تتفزززلو  مززز  بل يززز  الززز  اخززز   فيززز  مززز  بل يززز  تزززنب  بنززز   زززوا   و  %95, 92بززز :

فززز   زززي  تزززنخف  بللبلززز يل   % 000000سزززي   عبززز  ال  مزززلن وصززز  معززز   الززز بي ب زززل الززز  

 ااخ   
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 از:ــــــة الغــــشبك – 2 –1-8

  الززز   تشزززم  هزززي  الشزززبي  بل يززز  تزززنب فقزززي والتززز  وصززز  ب زززل معززز   الززز ابي بللغزززل          

البلززز يل  ااخززز   المتبقيززز  بنززز   زززوا    واج قوسزززي    سزززي   عبززز  ال  مزززلن  امزززل  5004%.

مززلج  عززز  الم سزز  و الظ زز   ف ززز  غيزز  م بو زز  ب زززي  الشززبي  و تلبززز   لجيلت ززل مزز  هزززي  ال

( وهزززي  ااخيززز   لا   زززلب  خزززل  مززز   يززز  التسزززيي  و GPLل  يززز  غزززل  البوتزززلن المميززز  

  المليي 

 را:ــة للشـــاه الصالحـــلمية اـــشبك –2-8

و بلعتبززززلي منطقزززز  ال ياسزززز  لا  موقزززز  سززززل ل  ف زززز  تحتززززو  علزززز   زززز و  ملئيزززز  معتبزززز   

نظززز ا ل زززيا الموقززز  ال زززل  ف ززز  تتلقززز   ميززز   بيززز   مززز  اامطزززلي و هزززي  الثززز و  تتمثززز  فززز  

 الميزززل  السزززطحي  والجوفيززز    ال نجززز  معززز   الززز بي ب زززي  الشزززبي  لبلززز يل  الشززز يي السزززل ل  

  %66000 ال نجززز  اعلززز  نسزززب  توجززز  ببل يززز  تزززنب والمقززز ي  بززز : % 66022 فقززز  وصززز  الززز  

و   % 65000 زز  بل يزز  الم سزز  بزز :  % 66000 تلي ززل  زز  مزز  بل يزز  سززي   عبزز  ال  مززلن بزز :

توجززز  ببلززز يت  واج قوسزززي  و الظ ززز   و تزززنخف  بللبلززز يل  ااخززز   ال نجززز  اضزززعال نسزززب  

المت زززز  ان هززززي  النسززززب  م تفعزززز  بللبلزززز يل  الحضزززز ي    والشزززز     % 55000المقزززز ي  بزززز : 

 وتق  ف  البل ا  ال يفي  و الجبلي  

 ي :ـــرف الصحـــاه الصــــة ميـــشبك – 3-8

ان نظلفزززز  المحززززيي الطبيعزززز  و نقلوتزززز  جوي هززززل  فزززز  يا زززز  اانسززززلن و هززززو يتحقزززز         

 ززززل شززززبي  الصزززز   بوسززززلئ  و اج زززز   لصزززز   الفضززززت  و النفليززززل  و ااوسززززل؛ و اهم

و التززز  ت تفززز  فززز  المززز ن اليبززز   و  %77,18الصزززح   يززز  وصزززل  نسزززب  الززز بي ب زززل الززز  

و بل يززز   % 99,00اا ثززز  تحضززز ا مثززز  بل يززز  تزززنب  و التززز  قززز ي  نسزززب  الززز بي ب زززل الززز  

فيحزززي  تزززنخف  نسزززب  الززز بي بللبلززز يل  المتبقيززز   يززز    %  98,00 سزززي   عبززز  ال  مزززلن بززز 

   % 43,00يبي ل ي  الشبي  ببل ي  الظ     والمق ي  ب  :ت  تسجي  اضعال نسب  
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 الت :ــــة المواصــــشبك – 4-8

لمززززل ل ززززل مزززز  اهميزززز   بيزززز   فزززز  تسزززز ي  عمليزززز  التنقزززز  و اعطززززل   يويزززز  و بللخصززززو  

 الطبيعي  الجياب   المنل   الجبلي  الت  ل ل منظ  هل  لغنلهل بللمنل  

 ئ: ــــالموان - 1 – 8-4

 لزززز   مزززز   زززز وج  130 تقززززلي  يتواجزززز  بللوايزززز  شزززز يي سززززل ل  يمتزززز  علزززز  مسززززلف           

 منش   بح ي  هلم  تتمث  ف : 04واي  تيبل   ش قل إل  واي  مستغلن  غ بلً تشم  

خزززل  بللنشززززل  التجزززلي  لمزززواج البنزززل  والحبززززو ( بلإلضزززلف  إلززز  الصززززي   :ميناااان تااان  -أ

 مت  خط   536هيتلي و بطو   17البح    يت ب  عل  مسل   ملئي  تق ي ب 

هكتار و بطول  16خاص بنشاط الصيد البحري بمساحة مائية تقدر بـ  :مينان المرسى -ب

 متر خطي. 508رصيف 

مت   536هيتلي و بطو  يصيال  13يشغ  مسل   ملئي  تق ي ب   :ملجأ للصيد ببني حوان -ج

 خط  

هيتلي وبطو  يصيال  1,83ئي  تق ي ب  يشغ  مسل   مل :مينان للصيد بسيدي عبد الرحمن - د 

 خط   مت  518

  20-21-22صور رقم:

 

 

 

 

 

 

         

 

   2014سبتمب  ب   خ وف  خليف   المصدر:                                                           
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 :ة ـــة الدراســـري بمنطقـــل البــــة النقـــشبك  -2 -4-8

    واي  الشلال شبي  متنوع  م  الط ل الب ي  الت  ترم  و تنظ  الح    يض  سل      

بللمنطقززز  وتسززز   مززز  عمليزززل  اإلتصزززل  بزززي  مختلزززال مجمعزززل  اإلقلزززي  مززز  ج ززز   و بزززي  بزززلق  

 الم ا   العم اني  بللواي  و  ت  الوايل  المجلوي  

ي وايززز  الشزززلال ببزززلق  الزززي  يززز ب 55وعلززز  يأي هزززي  الشزززبي  نجززز  الط يززز  الزززو ن  يقززز        

ا األخيززز  جويا إقليمزززل أ بززز  إل يالوايزززل  المجزززلوي  ا سزززيمل السزززل لي  من زززل  و بزززيلك يصزززب  ل ززز

 يتع     وج الواي    مل يسله  ف  تأمي  مختلال المبلجا  المحلي  و اإلقليمي  

لزززز  بززززللتوا   مزززز  الشزززز يي السززززل ل  الشززززلف  و يبلزززز   و 55يمتزززز  الط يزززز  الززززو ن  يقزززز        

 لزززززز   يصزززززز  وايزززززز  الشززززززلال بيزززززز  مزززززز  وايتزززززز  تيبززززززل   ومسززززززتغلن   ويتيززززززون مزززززز   5 566

 مم ي لإتجلهي (  وهو مع   بشبي  م  الط ل الف عي  مو ع   مليل  :

 (   ل وائي  ه   لألت  :11أيبع  ل 55يتص  بللط ي  الو ن  يق   :الطرق الوالئية .1

   ميززز  بللغززز  علززز  الصزززعي  المحلززز   وهزززو ييتسززز  هزززيا الط يززز  أه :44الطريةةةق الةةةوالئي رقةةة

مصزززنال ضزززم  الطززز ل الوائيززز  الجيززز   بوايززز  الشزززلال   يززز  يقطززز  بل يززز  تلعصززز  و ي بط زززل 

  و الموقزززز  الجغ افزززز  ال ززززل  ل ززززيا 55ببل يزززز  أبززززو الحسزززز  ليصززززل مل بززززللط ي  الززززو ن  يقزززز  

 الط ي  يمين  م  أجا  جوي فعل  ف  البنل  والتنمي  المستقبلي  بللمنطق  

 يقطززز  بل يززز  الم سززز  مززز  الشزززمل  إلززز  الجنزززو  ويصزززل ل ببل يززز   :64لطريةةةق الةةةوالئي رقةةة  ا

مزززز  الج زززز  الشززززمللي  وببل يزززز  تلجنزززز  مزززز  الج زززز   55مصزززز ل وأخيزززز ا بززززللط ي  الززززو ن  يقزززز  

 الجنوبي   وتقل  علي   لليل جياسل  إلعلج  ت يالت  

   ل يزززز  الظ زززز   و يزززز بي هززززيا الط يزززز  بززززي  شززززمل  و جنززززو  ب :006الطريةةةةق الةةةةوالئي رقةةةة

  هززززيا المحززززوي لزززز  جوي فزززز  فززززك الع لزززز  بززززي  مختلززززال 55يصززززل ل بززززللط ي  الززززو ن  يقزززز  

 المجمعل  بإقلي  البل ي          و  يلك ف  تنمي  قطل  السيل   بللمنطق  

   ياااربط بلدياااة بريرياااة ببلدياااة بناااي حاااون الواقعاااة باااالقرب مااان  :42الطريااال الاااوال ي ر ااا

بااااذل  فااااي تنميااااة الجهااااة الشاااامالية الحدوديااااة بااااين واليااااة  مساااااهما 55الطريااااو الااااوطني رقاااام 

 الشلف و والية تيبازة وتأمين مختلف التبادالت بينهما.
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غيااار  04586كلااام منهاااا  64686يبلاااو طولهاااا اإلجماااالي بسااااحل الوالياااة نحاااو :  الطااارل البلدياااة.4

 معبدة .

         الشلف      بللسل     الب     النق  شبي  :  06  جدول رق      

  
 الطرل البلدية

  
 الطرل الوال ية

  
 الطرل الوطنية

 البلديات
 الر   الطول)كل ( الر   الطول)كل ( المعبدة  معبدةالغير   

  ـــــتن 11+19 30 0 0 24,5 12,5

 ي حوىـــبن 11 23 24+34 19.5 58 15

 ىـــالمرس 11 27 102 10 45,5 25,4

18,5 33,5 3 44 23 11 
سيدي 

 مانعبدالرح

 نــواد  وسي 11 15 34 24 27 22

 رةـــالظه 11 7 102 12,85 60,7 52,5

 وعــــالمجم  125  69.35 249,2 145,9

       2013ي  األشغل  العمومي  بللشلال سن  م ي المصدر:                  

 :10شكل رق  

 

 

 .الطلل + إنجل  2013 لسن   بللشلال م ي ي  األشغل  العمومي  :المصدر                              

نسبة شبكة الطرق بالساحل الشلفي من المجموع الوالئي

41.11

12.38

13.28

10.9 طرق وطنية

طرق والئية

طرق بلدية

طرق غير معبدة

نسبة شبكة الطرق بالساحل الشلفي من المجموع الوالئي

41.11

12.38

13.28

10.9 طرق وطنية

طرق والئية

طرق بلدية

طرق غير معبدة
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 زيــــادة سكانيــــة مستمــــرة: -9

 :ط ـــي متوســـسكاننمــو دل ـمع -     1-9

 ت  ز  إلز  خلضز  ف زو وبز وي  المجزل   وتنظزي  هييلز  فز  م ز  جوي السزيلن  للتو يز        

 ت  ز  يحز ج معزي  وتنظزي  خلصز  هييلز  طز يع  يز  المجزل   فز  والخز مل  التج يز ا 

  السيلن

 ييفيزي  سزيلن إلز  وتصزنيف   الم ا ز  عبز  السزيلن تو يز  إلز  نتطز ل سزو  الصز ج وب زيا

 بصزف  الزو ن  التز ا   لمز  عبز  مسزتم    يزلج  فز  الحضز  السزيلن أن بلعتبزلي و ضز يي 

 السززيلن أن  إلزز اإلشززلي  تجزز ي  مززل خلصزز   بصززف  ال ياسزز  مجززل  بلزز يل  وعبزز  علمزز 

 هزيا أن علمزل نسزم  5000 يسزلو  أو سزيلن   عز ج يفزول التز  بزللم ا   تح يز ه  يزت  الحضز 

 و تز  جقيقز  علميز  مرشز ا  علز  مبنز  ييز  لز  ألنز  ع يز   تسزلالا   ز   مزل  ثيز ا المعيزلي

 تع يزال علز  يسزلع  قز  أولز   مقيزلي عليز  ااعتمزلج علينزل ل امزل  زلن اإلشزيل  هزيا نتفزلج 

 .فقي الي   ي  م  ولو الحض 
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  2008 – 1998تو ي  سيلن الوايل  السل لي  للج ائ  للتع اجي  07يق  ج و   -

 مع   النمو 6118تع اج  مع   النمو 5558تع اج  ل      الواي

 1,2 949135 1,52 846942 لن     تلمس

 1,3 371239 1,54 32661 وشن     عي  تم

 1,9 1454078 1,92 1155464  ان      وه

 1,6 737118 1,96 629445       مستغلن

 1,6 1002088 2,31 884978 ال     شل

 1,6 591010 2,34 505382 ل       تيب

 1,6 2988145 1,66 2561992       الج ائ

 2,2 802083 2,1 645497  جاي    بوم

 1,5 1127602 1,45 1101059 و و       تي

 0,6 912577 1,71 848560        بجلي

 1,1 636948 2,46 574336      جيج

 1,4 898680 2,11 787118        سييي

 0,9 609499 1,77 555485       عنلب

 1,5 408414 2,27 354213 لي     الط

 1,42 13488616 1,93 11483132 المجم     و 

 (08 – 98: ال يوان الو ن  ل  صل  لالمصدر                                                         

 

ففززز  ا صزززل  (09و 08لالخ يطززز  يقززز   ززز  مززز  توضزززح   و مزززل07مززز  خزززت  الجززز و  يقززز  

اقززز  مززز   % 6,35ن ومعززز   نمزززو  884978 زززلن عززز ج سزززيلن وايززز  الشزززلال  يقززز ي بززز   1998

ي وهزززو اخززز  ا صزززل  قززز  6118و فززز     % 2,73معززز   النمزززو الطبيعززز  الزززو ن  والمقززز ي بززز 

ن ومعززززز   نمزززززو  117110ب يزززززلج  سزززززيلني  قززززز ي  بززززز   ن5116188عززززز ج سزززززيلن الوايززززز  

 %5,5والمقززز ي بززز  يعزززلج  معززز   النمزززو الزززو ن  الطبيعززز   و هزززو مزززل %5,5مزززنخف  يقززز ي بززز  
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 والا مزززل قلينزززل عززز ج سزززيلن الوايزززل  السزززل لي  ااخززز   للقطززز  الج ائززز   التززز  ل زززل واج ززز  

 ليل بعزز   زز  مزز  الج ائزز  العلصززم  وهزز ان و تيزز   بح يزز  ف زز  تحتزز  الم تبزز  ال ابعزز  سززل

و و هزززيا التبزززلي  فزززز  عززز ج السزززيلن ينطبزززز  علززز  الزززو   وعلزززز  ااقلزززي  الشزززمل  ااوسززززي 

وعلزز  مسزززتو  الوايززز  ايضزززل  يززز  ان البلززز يل  الشزززمللي  لوايززز  الشزززلال و التززز  ل زززل واج ززز  

اخليززز  ااخززز   بح يززز  هززز  ااقززز  نسزززم  مززز   يززز  عززز ج السزززيلن مقلينززز  مززز  البلززز يل  ال 

للوايزز  بلسززتثنل  بل يزز  تززنب التزز  تحتزز  الم تبزز  الثلنيزز   بعزز  بل يزز  الشززلال بعزز ج سززيلن قزز ي 

بللمقلبززز  فنجززز  العيزززب بللنسزززب  لزززوايت   هززز ان  % 1,61ن بمعززز   نمزززو قززز ي بززز    35459بززز  

فللبلززز يل  السزززل لي  هززز  التززز  تيزززون اا ثززز  مززز   يززز  عززز ج السزززيلن و الج ائززز  العلصزززم  

اجززز   زززون الوايززز  منبسزززط  افقيزززل ا  ل زززل توسزززي  افقززز  وعتقززز  مبلشززز   مززز  جاخززز  وهزززيا ي

الوايززز  ضزززال الززز  للزززك وجزززوج و ززز ا  صزززنلعي   بززز   ب زززل  للمنطقززز  الصزززنلعي  بزززأي يو 

نلمسززز   علززز  مسزززتو  وايززز  الشزززلال فللبلززز يل  السزززل لي  ف ززز  مع ولززز   بزززوه ان و هزززيا ا

سززززل  جبززززل  الظ زززز   تعتبزززز   ززززلج  عزززز  جاخزززز  الوايزززز  بسززززب  تضلييسزززز ل  ززززون وجززززوج سل

يحجزززز  البلزززز يل  السززززل لي  عزززز  الزززز اخ  مزززز  عزززز   تززززوف  ا  و زززز   صززززنلعي   بزززز   علزززز  

   مل هو الحل  ف  البل يل  ااخ   مستواهل 

 يأخزي الملضز  القز ن وخزت  الج ائز  فز  التحضز  إن :رـــةـزائــالج فةي رـــةـالتحض- 2- 9

 منززي ليزز  ال منيزز  الفتزز ا  ومختلززال  افزز الجغ  لمزز  المجززل  عبزز  وللززك الززوتي    نفززب

 متسزليع  وواضزح   بط يقز  الحضز  سزيلن فز   يزلج  نت ز  الخمسزينيل  سزنوا  ب ايز 

 سزن  الحضز  سززيلن عز ج بلز   يزز  (1998- 1977ااسزتقت ل  بعزز  مزل فتز   تمثز  وهز 

 ايتفزز   العزز ج الزز   تلت ززل التزز  العشزز ي  أمززل %11,11أ  بنسززب    ن 786 585 5  : 1977

بلزززز   5558سززززن  و بقيزززز  هززززي  ال يززززلج  مسززززتم   ففزززز و    % 49,7 نسززززب ن  وب 249 11444

  66175575 الززززززز    2008سزززززززن   ليصززززززز  فززززززز   58,3%أ  بنسزززززززب  ن  537 555 55 العززززززز ج

   % 56,94   وبنسب 
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 يمث  تطوي وتي   التحض  بللج ائ   08:جدول رق 

 المجمو  السيلن ال يال السيلن الحض  الفت ا 

 %النسب  الع ج %النسب  ع جال

1977 6 686 785 40.00 10 261 215 60.54 16 948 000 

1987 11 444 249 49.70 11 594 693 50.32 23 038 942 

1998 16 966 937 58.30 12 133 926 41.61 29 100 863 

2008 22471179 56,94 11608851 43,06 34080030 

 (6118-5558-5587-5577ال يوان الو ن  ل  صلئيل  ل در:ـالمص                                    

 المجتمز  جخزو  بسزب  وهزيا متسزليع   للز  فز  التحضز   زله   أن تبزي  المعطيزل  هزي 

 الف نسززي   البشزز ي  اليتلزز  وخزز و  ااسززتقت  بسززب  متحزز ي  ج يزز   لحيززل  الج ائزز  

 أن ززل علزز  إلي ززل ينظزز ون لززيي وا ال يززال لسززيلن جززيبل أ ثزز  الحضزز ي  الم ا زز  فأصززبح 

 وبللتزلل  إلز  ...عمز  سزي   مز  المتطلبزل  مختلزال إلز  للوصزو  امتيزل ا األ ثز  الم ا ز 

 أ  1998 لسزن  % 41.61إلز   1977 لسزن  وهزيا %   60.54 مز  ال يزال سزيلن نسزب  تنزلق 

فززز   زززي  نسزززب  سزززيلن    % 56,94  الززز  2008سزززن  نسزززب  التحضززز    و بلغززز26.96 %.بفزززليل

  %  1,45ا  بفليل   43,06%ب    1998بقي  تق يبل  لبت  مقلين  م  سن   يال ال 
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 :ةـــالدراس الـــمج اتــبلديبـ رـالتحض – 9 -3

 إلز  وللوصزو  الغللبز  هز  ال ياسز  مجزل  وعبز  األخيز   الفتز   فز  التحضز  سزم  أن نت ز 

 ااسزتقت  بعز  ومزل التح ي يز  الثزوي  فتز   تشزم  م ا ز  بعز   مز  المجزل  فزإن الوضزعي  هزي 

 .06يق  الج و  يوضح  مل وهيا

 : الش يي السل ل  بل يل  عب  الحض  يمث  ع ج سيلن  (09)  :ج و  يق 

 المجمو  السيلن ال يال السيلن الحض  الفت ا 

 %النسب  الع ج %النسب  الع ج

1977 -   -   -  

1987 19350 26,90 52581 73,1 71931 

1998 28190 30,63 63823 69,37 92013 

2008 29220 28,72 72503 71,28 101723 

 ال يوان الو ن  ل  صلئيل  :المصـدر                                                                                 

 .لبل ي  تنب  الحض  يمث  ع ج سيلن  (10):  ج و  يق 

 ع ج السيلن ااجملل  %نسب  التحض  الحض ع ج السيلن  نوا الس

1977 -  - 19500 

1987 19350 73,04 26491 

1998 28190 82,10 34332 

2008 29220 82,40 35459 

 ال يوان الو ن  ل  صلئيل  :المصـدر

 

ان مع    و لو  لب  ييق  و عل  العمو  فلن الش يي السل ل  لواي  الشلال  ي م  خت  الج ول

و ف   يلج  مستم   ال بلغ  بلستثنل  بل ي  تنب الت  نسب  التحض  ب ل م تفع   التحض  ضعيال 

 % 82,10 ي ب       تق ال  لن 1998وه  تق يبل نفب النسب  للتع اج الق ي  لسن   2008سن   % 82,40

  او بلأل    ا ث  تعتب  ه  اا ث  تحض  مقلين  م  البل يل  ااخ   الميون  للش يي السل ل 

ف يج  السو ل  وامل البل يل  المتبقي   جيج  سو ل     تأت  بل ي  بن   وا  و الم س  ب يج  اق 
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لو  لب  وهيا ياج  ال   بوغ افي  المنطق   ون الش يي السل ل  لواي  الشلال  .ب ل ضعيف  

 بي  م  العتق  بي  ممل تضعال ال     (جبل  تفص  الش يي السل ل  م  جاخ  الواي  )جبل  

السل   و ال اخ  لواي  الشلال الي  ي ي       للبح  عل   سل  العتق  اافقي  الت  تمتل  ب ل    

هيا م  ج   وم  ج   اخ    م  الوايل  ااخ   عل  غ اي    م  وايت  العلصم  و وه ان

لشسلع  و جوج  للك و سيط   ممليس  اانشط  الفت ي    ياع  مختلال الحبو  و الفوا   

 . اياضي ل 

 و في زيادة مستمرة: داخل اقلي  الدراسةغير منظ   يسكانتوزيع – 9 - 4

 وتيز   لنزل تبزي  التز  الم مز  ال يمغ افيز  المرشز ا  إ ز   للسزيلن السزنو  النمزو معز   يشزي 

 ي ااقتصزلج السزيلن وضزعي  عز  تغييز ا  لنزل ويعطز  السزيني   ال ينلميييز  أو السزيلن    ز 

 عبز  بلل ياسزز  الخززل  (06) يقز  الجز و  علز  نعتمز  الظزواه  هزي  وإلبز ا  وااجتملعيز 

 .اإل صلئي  الفت ا 

 عب  بل يل  الش يي السل ل  لواي  الشلال    وي السيلن التطيمث      11ج و  يق :

 

 البل يل 

 مع   النمو ا صل   مع   النمو السيلن  لسنوا  التع اج السيلن           

 08/12 6156لسن  98/08 98/87 2008 1998 1987

 1,98 22997 1,71 2,99 61863 17602 12742 بن           وا 

 1,87 7081 1,72 2,07 5163 5439 4562 واج قوسي       

 1,91 4781 1,60 2,00 4349 3531 6558 ال  ملن عب  سي  

 0,35 36085 1,61 6,35 36165 31336 65155 تن       ب

 1,15 11444 1,06 2,08 10807 9726 7740 الم س      

 1,29 25374 1,12 1,68 23802 21284 17711 الظ         

 / 107762 1,47 2,26 101723 92014 72053 المجمـــــــوع

 / 1066097 0.1 2,08 1013655 868484 684192 الواليـــــــــة

 ONS (06.6-066.-600.) ال يوان الو ن  ل  صلئيل  :المصدر 
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يعتبززز  النمزززو السزززيلن  ا ززز  العوامززز  ال ئيسزززي  المسزززلع   فززز   يزززلج  تحضززز  السزززوا   اضزززلف  

نشزززط  ااقتصزززلجي  التززز  ل زززل الززز   ززز  مززز  الو يفززز  السزززيني  و الو يفززز  السزززيل ي  و مختلزززال اا

 .عتق  م  النق  البح  

  السززززو ل  تختلززززال مزززز  فززززللنمو السززززيلن  بمنطقزززز  ال ياسزززز  يتطززززوي بززززوتي   متوسززززط  ا  جيجزززز

 لسززززيلني ااا ثزززز  نمززززوتززززنب  بل يزززز  بل يزززز  الزززز  اخزززز   فللشزززز يي السززززل ل  لوايزززز  الشززززلال نجزززز  

بعززز مل   2008ن سزززن  35456 :العززز ج الززز  بلززز بحيززز  مقلينززز  مززز  البلززز يل  ااخززز   السزززل لي  

و هزززززو مزززززنخف  الا  .1,6بمعززززز   نمزززززو سزززززيلن   أ  1998ن فززززز  سزززززن  34336 زززززلن العززززز ج  

بل يزززز  الظ زززز   بتعزززز اج سززززيلن  و تززززأت  بعزززز هل  6036والززززي  قزززز ي بزززز  ( 98/87) مززززلقوين بمعزززز  

مززز  ) 0006ن ا  بمعززز   نمزززو 21284بززز   1998ن بعززز مل  زززلن سزززن   63.06بززز   2008قززز ي سزززن  

و  السزززل   سزززو  بززز واي جشززز ي  و جواي تلميسززز  اشززز يي  العلززز  ان بل يززز  الظ ززز   ا تشزززي  مززز 

 ززز  نجززز  بل يززز  بنززز   زززوا  فززز  .( 2014لال لسزززن  هزززيا  سززز  مخطزززي ت يالززز  السزززل   لوايززز  الشززز

و تبقزززز   2008ن فزززز  سززززن  60.53: الم تبزززز  الثللثزززز  مزززز   يزززز  عزززز ج السززززيلن ال قزززز ي العزززز ج بزززز 

وتق يبزززل  .   عبززز  ال  مزززلن ااقززز  ت  ززز  سزززيلن البلززز يل  ااخززز   الم سززز   واج قوسزززي  و سزززي

مقلينززز  مززز  الفتززز    98/08 ززز  معززز ا  النمزززو للبلززز يل  السزززل لي  انخفضززز  فززز  الفتززز   ااخيززز   

  .98/87السلبق  
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  :ضئيل  الهجرة وصافيمنخفضة  طبيعية زيادة - 9 - 5

  ال ج   وصلف  الطبيعي  ال يلج  جياس  تأت  النمو مع   جياس  بع 

  ال يمغ اف  ال ج   وصلف  الطبيعي  ال يلج  نصي (  12-13ج و  يق  ل

  98/ 87رة ــــفت

 صلف  ال ج   ال يلج  الطبيعي    ال يمغ اف التغي البل يل 

 2969 1891 4860 بن           وا 

 335 542 877 واج قوسي       

 7502 339 7841 ال  ملن عب  سي  

 -2728 3440 712 تن       ب

 1064 922 1986 الم س      

 1738 1836 3573 الظ         

 البل   معللج  + 58- 87ال يوان الو ن  ل  صلئيل    :المصدر                                                 

 

 08/ 98رة ــــفت

 صلف  ال ج   ال يلج  الطبيعي  التغي  ال يمغ اف  البل يل 

 1405 1846 3251 بن           وا 

 470 544 1014 واج قوسي       

 - 2307 3434 719 ال  ملن عب  سي  

 356 363 1127 تن       ب

 400 684 1081 الم س      

 1028 1490 2518 الظ         

 البل   معللج +  18- 58  ل  صلئيل  الو ن  ال يوان: المصدر                                               
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 السلب  اإل صل  سيلن ع ج -الحلل  اإل صل  سيلن ع ج : تعدادين بين الديمغرافي التغير -

 P1-P0 =a  : (a)الطبيعية الزيادة - 

                       1+R)ᶰ)  P0 = P1        

   P0:  السلبق  الفت   إ صلئيل  سيلن ع ج.     

    R   :  النمو مع. 

     N  :السلبق  والفت   الحللي  الفت   إ صلئيل  بي  الفليق  السنوا  ع ج. 

   m=p1-p1 : ال ج   صلف    

P1   =  الحللي  الفت   إ صلئيل  سيلن جع 

5 -IX -1- نزز  مزز  مقلي  بللمجززل   السززيلني  ال يززلج  فزز   بيزز   بنسززب  تسززله  الطبيعيةةة الزيةةادة

( ع فززز  ال يزززلج  الطبيعيززز  تنزززلق   بيززز  مززز   يززز  العززز ج ففززز  الفتززز   16ول (15ل الجززز ولي  يقززز 

السزززززل ل  للوايززززز   بلغززززز  ال يزززززلج  الطبيعيززززز  علززززز  مسزززززتو  بلززززز يل  الشززززز يي 87/98السزززززلبق  

ن  هزززززيا 8391تنلقصززززز  ال يزززززلج  الطبيعيززززز  الززززز    08/ 98ن و فززززز  الفتززززز   ال اهنززززز  8970بززززز :

ع فززز  تق يبزززل  بزززل  مززز   يززز  مززز  النقصزززلن لززز  يشزززم  بطبيعززز  الحزززل   ززز  البلززز يل   فمن زززل 

علززز  غززز اي  ززز  مززز  بل يززز  بنززز   زززوا  واج قوسزززي   و من زززل مززز  ع فززز  قفززز   ال يزززلج  الطبيعيززز  

ن فززز  339ن بعززز مل  لنززز  3434بل يززز  سزززي   عبززز  ال  مزززلن والتززز  وصزززل  الززز  نوعيززز  مثززز  

ن خزززت  3440المقلبززز  ع فززز  بل يززز  تزززنب انخفزززل  تزززل  لل يزززلج  الطبيعززز  بعززز مل  لنززز  تقززز ي بززز 

 زززز  مزززز  الم سزززز  و بل يزززز  الظ زززز    المتبقيزززز ن وامززززل البلزززز يل  363الفتزززز   السززززلبق  ليصزززز  الزززز  

 .فع ف   يلج  ت ييجي  

5- IX -2- الحصزو  سزبي  فز  آخز  إلز  ميزلن مز  اانتقزل  بأن زل ال جز   تعز   :رةـــةـهجال 

 ال يمغ افيزز  لل ياسزز  ال ئيسززي  العنلصزز  مزز  عنصزز ا  لنزز  ول ززيا أفضزز   يززل  علزز 

 السزيلن  جز  بتغيز  الم تبطز  ال يمغ افيز  خصلئصز   وتغيز  السزيلن  جز  بتغيز  الم تبطز 

  4تصلجي وااق وااجتملعي  ال يمغ افي  والتغي ا 

                                                           
  4 محمد الهادي لعروو، 06.4: مدينة قسنطينة، دراسة في جغرافية العمران، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص 026  .
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         (98/ 87تميززززز  الشززززز يي السزززززل ل  للوايززززز  بصزززززلف  هجززززز   سزززززلل  الا مزززززل قلينزززززل الفتززززز تي  ل

( وهزززيا  زززون الفتززز   ااولززز  ع فززز  هجززز   وافززز   للسزززيلن هزززي وصززز  مجموع زززل الززز  08/ 98و ل

ن و هزززيا ياجززز  للظززز   اامنيززز  التززز  مززز   ب زززل الزززبتج و خزززت  الفتززز   الثلنيززز  تنزززلق  10880

ن هزززيا اانخفزززل  فززز  صزززلف  الجززز   علززز  مسزززتو  الشززز يي السزززل ل  للوايززز  1352  العززز ج الززز

 يزززلج   لع فتززز لتزززلنواج قوسزززي  ال ت  تزززنب ولعززز ا بلززز يعززز   تق يبزززل  ززز  البلززز يل  السزززل لي  م

اصزززبح   -2728سزززلل  والمقززز ي بززز  صزززلف  ال جززز   ن فبللنسزززب  لبل يززز  تزززنب بعززز مل  زززل فيفززز  

ل ا بللنسزززب  لبل يززز  واج قوسزززي   الشززز  ن نفزززب 356  الززز  وبلغززز  النسزززب البل يززز  جللبززز  للسزززيلن

  ف  الفت   السلبق  ن 335ن بع مل  لن 470   الثلني  ال  تبلغ  خت  الف

  نتيجز  جزل   الم تفعز  الطبيعيز  ال يزلج  مز  للسزيلن الطزليج  ال جز   أن قولز  يميز  ومزل

  بيز  عز ج الصزغ   المز ن  اسزتقبل أيز  ااسزتقت   بعز  مزل أ  سزبقت ل التز  للفتز   منطقيز 

بللنسززب  لبل يزز  تززنب فززت   .التشززب  جيجزز  إلزز  واألييززل  الجبززل  مزز  النززل  ي  السززيلن مزز 

تحويززز  مجموعززز  مززز  السزززيلن الززز  منطقززز  الشزززعليي  لتخفزززي  الضزززغي مززز  ج ززز  و مززز  ج ززز  

 اخ   امتصل  السينل  ال ش  و الم  ج  بللسقو  

وهمزل  اآلخز   عز  أهميز  من مزل وا ز   ز  يقز  ا عزلملي  علز  يعتمز  السزيلن نمزو أن نت ز 

 مز  الممولز  وااسزتثمليا  التج يز ا  لتزوف  ياجز  وللزك ال جز    وصزلف  الطبيعيز  ال يزلج 

يقزز   الززي  اإلجاي  التقسززي  بسززب  والنلشززال  إلزز ...وفت زز  تصززني  مزز  العموميزز  السززلطل 

 تحظزز  جعل ززل ممززل  لتنب   بنزز   ززوا   الم سزز  (جوائزز  مصززل  إلزز  ال ئيسزز  الم ا زز 

   .أشم  ويعلي  أ ب  بمي اني 

 :2030والية في افال للتطور سكاني ملحوظ في الناحية الشر ية  - 9 -6

تعتبااار االسااااقاطات الساااكانية لاااادن منطقاااة مااااا ، مااان اهاااام الدراساااات العلميااااة التاااي تلعااااب دور 

ماان المعطيااات  و ذلاا  ماان اجاال تااوفير الحااد االدناا  كبياار فااي التنباا  بحجاام المدينااة المسااتقبلي.

و المعلومااااااات الضاااااارورية لمخططااااااات التنميااااااة االقتصااااااادية و االجتماعيااااااة ، و فيمااااااا يلااااااي 

ساااانتطرو الاااا  دراسااااة االسااااقاطات السااااكانية علاااا  الماااادن القريااااب و المتوسااااط و البعيااااد و 

 الجدول التالي يوضح ذل :
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 .2030للبلديات الساحلية في افاو يوضح االسقاطات السكانية  (:14رقم ) جدول-

 2030سكان 2025سكان 2020سكان 2015سكان 2013سكان  البلديات

 30478 27959 25649 23529 22343 بن           وا 

 9472 8681 7956 7291 6919 واج قوسي       

 6523 5949 5425 4948 4682 ال  ملن عب  سي  

 38125 37502 36889 36286 35929 تن       ب

 13688 12972 12294 11651 11281 الم س      

 30610 28909 27303 25785 24916 الظ         

 128896 121972 115516 109491 106071 المجموع

 1408656 1303742 1206641 1116772 1066097 مجموع الوالية

 2014ن  لس لواي  الشلال : مخطي ت يال  السل  المصدر                                                       

هزززو ان عززز ج السزززيلن الحزززلل  للبلززز يل  السزززل لي  لوايززز  الشزززلال  14مزززل يوضزززح  الجززز و  يقززز  

مززززز  مجمزززززو  السزززززيلن  % 10( ا  تق يبزززززل 2013نسزززززم  لفززززز  سزززززن   106071يقززززز ي بحزززززوال  

قزززز ي الفززززليل   2030و  2013  مززززل بززززي النمززززو السززززيلن   ل سززززقل ل ااجمززززلل  للوايزززز   وتبعززززل 

 لنززز  جززز  م مززز  وخلصززز  فززز  الج ززز  الشززز قي   ال يمغ افيززز الحيويززز  نسزززم  هزززي  22800بحزززوال  

للوايززز  وبللخصزززو  بلززز ت  تزززنب و بنززز   زززوا  ممزززل جعززز  التوسززز  العم انززز  يتطزززوي بط يقززز  

ضزززغي وخطززز  علززز  السزززل   الشزززلف  فززز   ززز  وجزززوج قزززلنون السزززل   فوضزززوي   مشزززيل  بزززيلك 

 سل   المتعل  بحملي  و تثمي  ال 2002فيف    05المري؛ ف   02-02
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 :متوسطة و في زيادة مستمرة ةـــسكانية ـــكثاف --7 9

اقلي  ال  ف   تختلال م   الت    السيلن  م   ي  جيج  بعلج م م  و عللمي ا اليثلف  السيلني  ل ل

ألقللي  الش قي  تختلال اخ  و م  منطق  ال  اخ   فللش يي السل ل  الج ائ   ل  تبلي  ف  للك فل

بطبيع  الحل  واان و بلأل    م  واي  ال  اخ   ع  ااقللي  الوسط  و ع  ااقللي  الغ بي  

 .سنحلو  التط ل إل    هي  ااقللي  و نخ  بللي   اقلي  بل يل  السل   الشلف 

 6118   5558 5587وا  (:تطوي اليثلف  السيلني  عل  الش يي السل ل  لواي  الشلال للسن15ج و  يق  ل

 المسل   البل يل 

 (₂ ل )

سيلن ع ج 

1987 

 

 اليثلف 

 2كل /ساكن

ع ج  

 سيلن

1998 

 اليثلف 

 2كل /ساكن

ع ج 

سيلن 

2008 

 اليثلف 

 2كل /ساكن

تق ي  

 سيلن

2012 

 اليثلف 

 2كل /ساكن

 200,12 22997 181,58 61863 153,22 17602 110,91 12742 114,88 وا          بن

 88,54 7081 80,69 5163 68,01 5439 57,04 4562 79,97      قوسي واج

 60,59 4781 55,12 4349 46,00 3531 36,98 6558 78,90 سي   عب  ال  ملن

 378,05 36085 371,49 36165 359,68 31336 277,53 26491 95,45 ب         تن

 91,37 11444 86,29 10807 77,68 9726 61,80 7740 125,24        الم س

 122,93 25374 115,31 23802 103,11 21284 85,80 17711 206,41         الظ 

 153,75 107762 145,14 101723 131,28 92014 102,80 72053 700,85 المجمـــــوع

 البل  و معللج   6156+تق ي ا   18- 58 - 87: ال يوان الو ن  ل  صلئيل المصدر                

 

تختلزززال  ثلفززز  سزززيلن وايززز  الشزززلال  بزززلختت  تزززو يع   مززز  بل يززز  إلززز  أخززز    و يت ززز         

إلززز  غليززز   06.6أن  ثلفززز  سزززيلن الوايززز  فززز  ت ايززز  مسزززتم  منزززي ( 15)مززز  خزززت  الجززز و  يقززز  

2008  . 

أمزززل فيمزززل يخززز  منطقززز  ال ياسززز    نجززز  أن  ثلفززز  سزززيلن  ززز  بل يززز  تت ايززز  بزززوتي   ضزززعيف        

السززززيلن  الضززززعيال بللمنطقزززز    يزززز  يت زززز  أن بلزززز يل  السززززل   الشززززلف  تمثزززز  نظزززز ا للنمززززو 

أضززززعال اليثلفززززل  بللوايزززز  ملعزززز ا بل يزززز  تززززنب التزززز  تحتزززز  الم تبزززز  الثلنيزززز  مزززز   يزززز  اليثلفزززز  

السززززيلني  مقلينزززز  ببززززلق  البلزززز يل  المتوضززززع  علزززز  محززززلويالط ل الو نيزززز  بوايزززز  الشززززلال  
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و مززز   يززز  اليثلفززز  السزززيلني   .ج السزززل   الشزززلف مشزززيل  بزززيلك أ بززز  قطززز  سزززيلن  علززز  امتززز ا

تعتبززز  م ينززز  تزززنب اا ثززز  ت  ززز  سزززيلن  علززز  الشززز يي السزززل ل  لوايززز  الشزززلال و  هزززيا الت  ززز  

 1998 لززز  و فززز  سزززن  /ن 277,53 لنززز  اليثلفززز  السزززيلني   1987فززز  ايتفزززل  مسزززتم   ففززز  سزززن  

 تزززأت و   2008فززز  سزززن    لززز /ن 360046لتصززز  هزززي  ااخيززز  الززز   لززز  /ن .35602وصزززل  الززز  

فززز  الم تبززز  الثلنيززز  بل يززز  بنززز   زززوا  بت  ززز  سزززيلن  اقززز  الا ملقوينززز  ببل يززز  تزززنب ال قززز ي  

 لزز  فزز  /ن053066  هززي  ااخيزز   الزز  فزز لزز  لت ت/ن110,91بزز    1987اليثلفزز  السززيلني  فزز  سززن  

ثللثززز  ال تزززأت   ززز  نجززز  بل يززز  الظ ززز    2008 لززز  فززز  سزززن  /ن.0.005لتصززز  الززز    1998سزززن  

و    لزززززز /ن50.0.بعزززززز مل  ززززززلن .2008 لزززززز  لسززززززن  /ن005030بت  زززززز  سززززززيلن  و صزززززز  الزززززز  

علزززز  التززززوال   وتبقزززز  البلزززز يل  ااخزززز   واج قوسززززي   1998و  1987 لزززز  فزززز  سززززنت  /ن003000

 . سي   عب  ال  ملن و الم س  ااق  ت    سيلن  مقلين  م  البل يل  السللف  الي  

مزز   يزز   60ي  ليزز  اخززي ابعززلج م مزز  و عللميزز  منززي القزز ن السززو ل   هززو محزز ك قزز : مالحظةةة 

جيجززز  السزززو ل  و الت  ززز  السزززيلن  فبللشززز يي السزززل ل  لوايززز  الشزززلال تعتبززز  م ينززز  بنززز   زززوا  

 .  الم ين  الثلني  بع  م ين  تنب و تبق  البل يل  ااخ   بلق  ت    سيلن 

             ال  ع   عوام  ني   من ل هيا اايتفل  ف  ع ج السيلن و لو  لن بوتي   متوسط  م ج

 .ال يلج  الطبيعي  نظ ا لتحس  الظ و  المعيشي    -    

ال جزززز   الجملعيزززز  للسززززيلن نحززززو السززززوا   مزززز  اجزززز  الثزززز و  السززززميي  او التطلزززز  نحززززو    -

 العولم  او الواج   البح ي  بعي ا ع  جاخ  الم ين 

النقزززز  البحزززز   بززززي  القززززليا  و بززززي  ا بزززز  البح يزززز  ااقتصززززلجي  التزززز  تسززززله  فزززز  تطززززوي    -

 .الموان  البح ي 
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 :ةـــخالصــ

 ومجلويتز  بق بز  شزلف ال السزل ل  المجزل  يتميز  السزل لي   الجغ افيز  المجزلا  مز   غيز  

 الطبيعيز  الميونزل  مختلزال علز  مبلشز ال غيز  و المبلشز  تزأ ي   لز  الزي  األخيز  هزيا للبحز  

 :يل  فيمل لمس ل يمي  إل المجل  ل يا البش ي  و

 و أغنز  مز  يعتبز  الزي  السزل ل  الوسزي علز  بل توائ زل ومنفز ج  متنوعز   مويفولوجيز  -

 .األي  سط  عل  المتواج   ااوسل  الطبيعي  أه 

 أمطزلي  خزت  مز  الشزلف  السزل ل  الوسزي لتطزوي يئيسزيل مح  زل يعز  ي ز   شزب  منزل؛  -

 وييل زز .السززفو  مسززتو  علزز  الملئيزز  التع يزز   زز   فزز  لت يزز   ملنيززل المت  زز   و العنيفزز 

 . التع ي  عملي    ي  ع  سل لي  أشيل  ت س  الت  القوي  الشمللي 

 اإلسززتغتا  و الت ابيزز  و المنلخيزز  الظزز و   سزز  تو يعزز  فزز  يتنززو  نبززلت   غطززل  -

 السزل لي  اليثبزلن مسزتو  علز  لملحز  ا الوسزي مز  متأقلمز  نبلتيز  تشزييت  فتظ ز  البشز ي  

 مسزل ل  علز  تتواجز  ف ز  الغلبزل  أمزل.  مليت زل و تثبيت زل فز  يئيسزيل جويا تلعز  التز  و

 الت اجز  و الزتقل  إلز  تتعز   أن زل غيز  السزل لي  السزفو  و الجبزل  مسزتو  علز  هلمز 

 البح يزز  الواج زز  علزز  وتوضززع  بت  زز   يتميزز  الززي  علي ززل البشزز   العلمزز  تزز خ  بسززب 

 .الق   مني الشلفي 

تحضززز  السزززوا   وتيززز    يزززلج   علززز يعتبززز  النمزززو السزززيلن  ا ززز  العوامززز  ال ئيسزززي  المسزززلع   

فززززللنمو السززززيلن  بمنطقزززز  ال ياسزززز  يتطززززوي بززززوتي   متوسززززط  ا  جيجزززز  السززززو ل  تختلززززال مزززز  

سززل ل  مزز   تعتبزز  م ينزز  تززنب اا ثزز  سززو ل  و اا ثزز  تززل ي ا علزز  المجززل  البل يزز  الزز  اخزز   

سززززن   % 82,40الا بلغزززز  جيجزززز  السززززو ل  ب ززززل الزززز   يزززز  اليثلفزززز  السززززيلني  و يويزززز  مينلئ ززززل 

  ززز  تزززلت  بل يززز  بنززز   زززوا  فززز  الم تبززز  الثلنيززز  فززز   زززي  تبقززز  البلززز يل  ااخززز   بلقززز  2008

لنتززززلئ  المت تبزززز  عزززز   ززززله   السززززو ل  نجزززز  فزززز  مقزززز مت ل الت  زززز  السززززيلن  ت  زززز  سززززيلن   وا

لشزززوا   الزززي  لززز  هزززو ااخززز  انعيلسزززل  ايجلبيززز  و سزززلبي    هنزززلك مززز  يبحززز  عززز  اليبيززز  علززز  ا
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خلاااو مشااااكل  فززز  تزززأ ي منلصززز  عمززز  مززز  اجززز   يزززل  افضززز  ليززز  يقلبززز  هزززيا الت  ززز  السزززيلن  

   يززلج  فزز  نسززب   ل يقلبلزز مزز   يزز  الت ويزز  بللميززل  والتلززوى اليبيزز  النززلت  عزز  الفضززت   ايضزز

اضزززلف  الززز  النمزززو السزززيلن  الزززي  يعتبززز  ا ززز  عوامززز     الفقززز    لززز  و بللتزززلل  ايتفزززل  نسبزززالبطل

التحضززز  نجززز   ززز  مززز  الو يفززز  السزززيني  و الو يفززز  السزززيل ي  و مختلزززال اانشزززط  ااقتصزززلجي  

   ام  اخ   سنتط ل ل ل ف  الفص  الثلل الت  ل ل عتق  م  النق  البح   عو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثانيالفصل   

 

. البيئة على التعمير بساحل الشلف وتأثير الوظائف  
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 د:ــــتمهي

عموما و على مستوى الشريط الساحلي  الشلف  واليةل العمرانية المنظومة عرفت              

 إرتقاء يالحظ نموها لوتيرة المتطلع أن ،حيث سريعا ونموا ملحوظا تطوراخصوصا 

ان كانت  فبعد : وتتوسع تنمو عمرانية مراكز إلى والريفية السكانية التجمعات من مجموعة

فعلى  ،كبيرة مدن شهدته الذي الحضري النمو وبسبب اليوم أصبحت صغيرة المدن الساحلية 

بلدية و بالنسبة ل سبيل المثال المجمعات الثانوية لمدينة التنس كمجمعة رقون و الشعارير

و نفس الشى بالنسبة للمجمعات االخرى المرسى المجمعتين الرئيسيتين للقلتة و عين حمادي 

 استنفاذ نتيجة توسعها، في عدة مشاكل تعرف وغيرهم  الظهرةكبني حواء و واد قوسين و 

 يحتم ما الطبيعي توسعها استمرار تمنع التي المختلفة العوائق بسبب العقارية االحتياطات

 المدن السالفة الذكر)تنس ،بني حواء، كانت أن وبعد . للتوسع جديدة مناطق عن البحث عليها

 للمجال الحضرية الركيزة تشكل المرسى ،سيدي عبد الرحمان ،واد قوسين و الظهرة(

 موقعها لها أصبح التي الجديدة الحضرية التجمعات من مجموعة للوجود ظهرت ، الوالئي

 القلتة و عين حمادي ...( رقون ،ماينيس، مراكز وتعد ، الحضرية المنظومة في ودورها

و  تنس مدينة باتجاه مجاليا نموا السكاني نموها إثر عرفت والتي التجمعات هذه إحدى

 خالل من لها الكبيرة وتبعيتها المدينة من القريب موقعها سببه المرسى على التوالي 

 ظهرت كما. مستواها على والمنعدمة مدينةالب الموجودة الحضرية الوظائف من إستفادتها

 وخاصة الزراعية األراضي على العمراني و السكاني الزحف مشكلة هي و خطيرة بادرة

من   اليد وضع خالل من األراضي على االستالء سكانها يتم التي المخططة األحياء منها

 الهجرات خالل من حدة المشكلة هذه زادت قد وجهة و على المجال الساحلي من جهة اخرى 

 تشوه مخططة غير مساكن إلقامة بالسكان دفع بذلك و. موجهةال غير و فيها متحكمال غير

 فيها التحكم من الحكومية السلطات عجزت مشكالت من السكنات هذه تعاني إذ المدينة مظهر

 .يوميا المهاجرة السكانية للزيادة
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 يالساحلالشريط عوامل التحضر على مستوى النمو السكاني الذي يعتبر احد  اضافة الى -

 .وهما الوظيفة السكنية والوظيفة السياحية مهمينالشلف هناك عاملين اخرين ة لوالي

 حيث وطبيعته ومرفولوجيته عدده حيث من السكن تطور هو المراكز كل في المالحظ الشيء

 معيار يعتبر السكن أن وبما كبيرة عمرانية امتدادات منها الرئيسية خاصة المراكز عرفت

 .مميزاته بعض لمعرفة المحور لهذا التطرق سيتم المجال تنظيم تخص دراسة ألي مهم

 :دوافع التحضر بالشريط الساحلي لوالية الشلف - 1

 مخطط توضيحي يفسر دوافع التحضر على مستوى الشريط الساحلي لوالية الشلف -

 

  

 

 

 

 بدون اي شك الوظيفة السكنية اليوم تعتبر من اهم الخصائص لفهم حيوية المجاالت الساحلية

فالشريط الساحلي لوالية الشلف هو االخر يعرف تغير ملحوظ من حيث  على وجه العموم .

 .تطور الوظيفة السكنية 

 

 

 

 

 

يةالسياحالوظيفة   

 

 

 

 

 

يــالتحضر الساحل  

يـــالنمو السكان  

ـــةالسكني الوظيفة  
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 :للوالية بالشريط الساحليفي زيادة مستمرة  سكنية حضيرة - 1- 1

 مددن سلسددلة هددذا يومنددا إلددى االسددتقالل منددد الجزائريددة الدولددة اتبعددت لقددد            

 األحدددا  مددع تزامنددت التددي السياسددات هددذه السددكن،ب المتعلقددة السددكنية السياسددات

 أصددبحت اإلشددتراكي المددنه  فبإنتهددا  ، فتددرة لكددل المميددزة واالقتصددادية السياسددية

 منده أكثدر بدالكم إهدتم الدذي اإلنتدا  هدذا السدكن، إنتدا  عدن الوحيدد المسدوول هدي الدولدة

 وطغيدان الجزائريدة المددن لكامدل المميدزة الرتابدة فدي باديدا كدان عنده ندت  ومدا بدالكيف

 النظدام وبتغييدر ، للسدكن المكملدة األخدرى بالوظدائف االهتمدام دونمدا السدكنية الوظيفدة

 دور عدن الدولدة تخلدت الرأسدمالي النظدام نحدو والتوجده االشدتراكي عدن والتخلدي المتبدع

 السدكن، إنتدا  فدي للمشداركة واألفدراد الموسسدات أمدام واسدعا المجدال وفتحدت الوصدي

 بدذلك الدولدة لتكتفدي وتسداهمي تحصديص تطدوري ترقدوي مدن أنواعده بدذلك فتعدددت

 الدددخل والمحدددودة المحرومددة للطبقددات الموجدده االجتمدداعي بالسددكن والتكفددل بالمراقبددة

 علددى وبالمتدددخلين بالسددكن خاصددة قددوانين وتشددريع السددكنية السياسددات تغييددر إن.

 اليددوم حددد إلددى والجزائددر والتعميددر، السددكن إشددكال علددى تقددض لددم السددكني المجددال

 السددكن علددى الطلددب بددين واضددح فالشددر  ، اإلسددكان مشدداكل مددن تعدداني الزالددت

 . السكنية الحضيرة في المساكن بعض هتعرف الذي التدهور عن ناهيك منه والمتوفر
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 .لى مستوى الشريط الساحلي للواليةع)عدد الوحدات السكنية(( تطور الحظيرة السكنية 16جدول رقم )

 2012 2008 1998 البلديات

 4168 2887 2552 بني حواء

 1754 933 893 واد قوسين

 1319 812 744 سيدي عبد الرحمان

 10116 6806 6565 تنـــــــــس

 2400 1740 1651 المرســــى

 5260 3335 3288 الظهـــــرة

 25017 16513 15693 المجمــــــوع

 2012تقديرات + ( 98-2008)وان الوطني لإلحصائيات ـالدي المصدر:                           

 

 ( 2012-8002-1998) لسنوات شلف ساحل ببلديات السكنية الحظيرة تطور -

 عدد الوحدات السكنية                                                                                
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هدددو تطدددور الحظيدددرة السدددكنية علدددى مسدددتوى و مدددا يوضدددحه الشدددكل مدددا يفسدددره الجددددول 

حيدددث  تزايدددد مسدددتمر بلدددديات الشدددريط السددداحلي لواليدددة الشدددلف اذ نجدددد هدددذه االخيدددرة فدددي

وحددددة سدددكنية  16513ارتفعدددت الدددى  وحددددة سدددكنية   15695بدددـ  1998سدددنة  بعددددما كاندددت

  25017اذ بلغدددت   2012لكدددن هدددذه الزيدددادة كاندددت ضدددعيفة مقارندددة بسدددنة  2008سدددنة 

وحددددة سدددكنية حسدددب تقددددير مديريدددة البرمجدددة ومتابعدددة الميزانيدددة لواليدددة الشدددلف .ومدددن بدددين 

رام  السدددكنية لمختلدددف انواعددده بدددتدددنس االكثدددر اسدددتفادة مدددن ال بلدددديات تعتبدددر مديندددةهدددذه ال

وهدددذا راجدددع للتركدددز السدددكاني الكبيدددر الدددذي تعرفدددة بحيدددث وصدددلت عددددد الوحددددات السدددكنية 

 5260بلديدددة الظهدددرة بدددـ  تددد تيثدددم  وحددددة سدددكنية 10116حدددوالي  2012حسدددب تقددددير سدددنة 

البلدددديات االخدددرى  تتددد تيوحددددة سدددكنية ثدددم  4168 م بلديدددة  بندددي حدددواء بدددـثدددوحددددة سدددكنية 

 بنسب ضعيفة و متفاوتة
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 ( ZNAم ) 000( يوضح نوعية السكن داخل مجال 17رقم )  جدول

 التجهيزات الحالة السكن الموقع البلديات

 ACLشمال شرق   بني حواء

 ACLمركز  

 ACLمركز  

 سكن فردي 15

 سكن فردي 20

 سكنات فردية  

 جيدة  

 جيدة  

 هشة  

 مخيم نسي  للقطن

 مسكن جاهز 20

 ملعب

  جيدة   سكن فردي نوع فيال 51 شمال شرق دومية  واد قوسين

 جيدة   عمارة سكن جماعي13  مركز دومية 

 متوسطة  سكن فردي نوع فيال ACL 40مركز  

 جيدة نوع فيالسكنات فردية 04 غرب بوشغال

  هشة سكنات معزولة 04 شاطئ تيرانينية تنـــس

  جيدة سكنات فردية 06 سيدي مروان

سكنات اجتماعية و فردية  ACLالمجمعة الرئيسية

 نوع فيال

متوسطة 

 وجيدة

 

سكن فردي شمال  AS 25مجمعة رغون 

  11الطريق الوطني رقم 

   عمارات05

 سكنات فردية 10

 هشة

 ومتوسطة

 

 جيدة

 

   SONARIC جيدة مسكن 30حي  غرب رغون

  هشة سكن فردي 20 مينيس

شمال الطريق  ACL المرسى

 11الوطني رقم 

متوسطة  سكنات فردية

 وهشة

-اكمالية -ملعب بلدي

مقر  -مدرستين-مقبرة

  -ثانوية-دائرة جديد

جنوب الطريق الوطني 

 11رقم 

جيدة  سكن فردي واجتماعي

 ومتوسطة

 

  جيدة منازل فردية القلتة شرق 

 سكنات اجتماعية ASمجمعة القلتة 

 سكن فردي 20

 جيدة 
 متوسطة

 

  جيد سكن فردي غرب القلتة

  جيد سكن فردي دشرية الظهرة
سيدي عبد 

 الرحمان

  جيدة سكنات اجتماعية دراملة
منطقة مبعثرة بين 

الدراملة و المجمعة 

 الرئيسية

  جيدة سكنات اجتماعية

  جيدة سكنات فردية 10 شرق البلدية
  متوسطة سكن فردي واجتماعي ACLالمجمعةالرئيسية 

  جيدة سكن اجتماعي تاغزولت
  هش سكن فردي 20 شرق عين حمادي
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 (: GROUPEMENT T.A.D - CONSULT – LEM)مكتب الدراسات 2014  الشلف لوالية الساحل تهيئة مخططالمصدر: 

الفدددردي بكثدددرة مقارندددة مدددع السدددكن المالحدددظ مدددن خدددالل هدددذا الجددددول انتشدددار السدددكن  مدددن

و هددددي تتنددددوع مددددا بددددين الجيدددددة النوعيددددة و  ،وى البلددددديات السدددداحليةجمدددداعي علددددى مسددددتال

هدددذا االرتفددداع فدددي عددددد السدددكنات الفرديدددة مدددا جعلددده يسدددتهلك مسددداحة  المتوسدددطة والهشدددة.

 .للوالية  اكبر و عرضية على طول الشريط الساحلي
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 بالشريط الساحلي لوالية الشلف: االقتصادية النشاطات  - 2- 1

 الوظيفة السياحية: -1 - 2- 1

يعددددد النشدددداط السددددياحي مددددن بددددين النشدددداطات التجاريددددة التددددي تسدددداهم فددددي دعددددم القطدددداع 

المسدددتوى الدددوطني، إضدددافة االقتصدددادي وذلدددك مدددن خدددالل رفدددع الميدددزان التجددداري علدددى 

إلدددى الددددور التنمدددوي المحلدددي الدددذي يلعبددده علدددى مسدددتوى البلديدددة، وقدددد توجهدددت الجزائدددر 

مددددوخرا إلددددى االهتمددددام بهددددذا القطدددداع الحيددددوي باعتبدددداره مصدددددرا للعملددددة الصددددعبة، وذو 

أهميدددة فدددي صدددناعة السدددياحة مدددن خدددالل الهياكدددل والتجهيدددزات وبالتدددالي التقليدددل مدددن نسدددبة 

 حيويدة العدالم فدي السدياحي النشداط عدرف بحيدث ق تشدغيل اليدد العاملدة.البطالدة عدن طريد

عدددد  تزايددد حيددث األخيددرة سددنة 55 ال فددي جليددا معالمهددا إتضددحت واسددعة وحركددة

  سدنة كدل  سدائح مليدون 846 إلدى  1950 سدنة مليدون 25.3 مدن العدالم فدي السديا 

 القطداع بهدذا االهتمدام تزايدد إلدى الفتدرة هدذه خدالل السديا  عددد فدي التزايدد هدذا ويرجدع

 لقطداع ومحدرك االقتصدادي الددخل عليهدا يعتمدد التدي المدوارد أهدم مدن أصدبح الدذي و

 هدذا ضدمن يشدتغلون عامدل مدن مليدون أزيدد أن 2006 إحصداءات أشدارت حيدث الشدغل

 1العالم في العمال من %80 بنسبة أي القطاع

ستغانم غربا كلم من م130يعتبر ساحل شلف من اطول السواحل الجزائرية على امتداد قرابة 

 .متنوعة و اكثر جذبا للسكانجعله يزخر بمناظر طبيعية  هذا االمتداد الكبير شرقا، تيبازةالى 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 le schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT2025 ) , MATET. page 05 
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 على مستوى شواطئ شلف عدد المصطافينيمثل تطور : ( 18جدول رقم )

 عدد الوفيات عدد الجرحى عدد التدخالت عدد المصطافين السنوات

2007 1482220 525 55 03 

2008 3643376 1213 326 00 

2009 5526665 1305 198 03 

2010 3367086 1428 343 00 

2011 2197580 938 147 01 

2012 2228254 473 00 04 

2013 3012265 868 266 01 

2014 4035185 1085 366 00 

 58 5505 5201 81628405 المجموع

 2014لسنة  مديرية السياحة لوالية الشلف: المصدر                                                  

 (بدالملحق الصدور) جماليدة روعدة ذات بشدواطئ يزخدر للواليدة السداحلي الشدريط إن

 فصدل أحسدن يعتبدر الدذي الصديف فصدل فدي خاصدة للسديا  مقصدد المنطقدة مدن جعدل

 ب بالواليدة للسدباحة المسدموحة الشدواطئ عددد قددر فقددالشدلف  بواليدة ا يالسد لدراسدة

 4035185 إلددى الشددواطئ هددذه علددى المتوافدددين المصددطافين عدددد ووصددل شدداطئ 19

يمكدددن القدددول  2013لسدددنة  مصدددطاف 3012265لهدددذه السدددنة بعددددما كدددان العددددد  مصدددطاف

اكبدددر عددددد ممكدددن مدددن  2009ان عددددد المصدددطافين بالواليدددة متذبدددذب حيدددث سدددجلت سدددنة 

فدددددي المقابدددددل لدددددم تخلدددددو أي سدددددنة مدددددن  مصدددددطاف 5526665:  المصدددددطافين وقددددددر بدددددـ

و العددددد تقريبدددا فدددي ارتفددداع دائدددم بحيدددث وصدددلت عددددد التددددخالت لسدددبع سدددنوات التددددخالت 

نظدددرا لعددددم حالدددة وفددداة و هدددذا كدددل  58جدددريح و  5505تددددخل منهدددا  5201االخيدددرة الدددى  

 يزات العمومية الضرورية و الممكنة .توفر الوالية على المرافق التجه

ان الزيادة في عدد السيا  يتطلب على الوالية توفير عدة تجهيزات و مرافق عمومية لتوفي 

الراحة و االستجمام ،فالشريط الساحلي لوالية الشلف يتوفر على تجهيزات معتبرة و غير 

 اهمها نجد:متعددة مقارنة مع الموهالت المتوفرة على الشريط الساحلي و من 
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سدددرير  110ثالثدددة فندددادق صدددغيرة و هدددي غيدددر مصدددنفة ذات قددددرة اسدددتيعاب تصدددل الدددى 

 على مستوى تنس مركز. ةوهي موجود

 و من اهم المخيمات الموجودة و بالخصوص على مستوى بلدية تنس نجد:

 مخيم ماينيس و هو مخيم عائلي يخصص لعائالت العمال في شركة سونالغاز.

 300المهندددي ، مخددديم البريدددد و المواصدددالت يتميدددز بطاقدددة اسدددتيعاب مخددديم مركدددز التكدددوين 

 سرير و مخيم مركز الشباب الترفيهي.

المرسددى و بنددي حددواء اضددافة الددى فندددقين للمسددافرين توجددد علددى مسددتوى كددل مددن بلدددتي 

 ذلك نجد القرى السياحية ،المخيمات ،النزل الريفي، فيالت للكراء و الشاليهات...( 

 :السياحي  التوسع مناطق- 1 -1 - 2- 1

 للدراسات الوطنية المؤسسة إلى المناطق هذه وإنجاز دراسة مهام أسندت وقد

و من ايجابيات الساحل الشلفي هو  . المعنية الوزارة بطلب من وهذا (ENET)السياحية

من تيغزة شرقا الى غاية دشرية غربا تميزه كلم   130امتداده على مسافة تقارب 

مناطق للتوسع    10من خلق  تسمح تضاريسه هامة كل هذه الخصائص بمورفولوجية

 :السياحي وهي موزعة كما يلي

  ZET OUED TIGHAZA :زةــمنطقــة التوسع لواد تيغ  1-1 -1 - 2- 1  

 تقع ببلدية بني حواء تحتل مساحة اجمالية 

 هـ 32هـ ،المساحة المبنية منها  78,25قدرها :

 خصائص الشاطئ بها يتميز بعرض يصل  

 م.2500م وعلى امتداد  120الى 

 23صورة رقم:

 2014سبتمبر   المصدر: بن زخروفة خليفة                                                        
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  ZET BENI  HAOUA:منطقة التوسع ببني حواء  1-2 -1 - 2- 1

 تتربع علىتقع هي االخرى ببلدية بني حواء 

 هـ المساحة  102,5مساحة اجمالية قدرها : 

 هـ عرض الشاطئ بها  24,2المبنية منها 

 م2200م وعلى امتداد 150يصل الى 

 24صورة رقم:

 

 2002 سبتمبر  خليفة زخروفة بن: المصدر                                                                  

  ZET DOUMIA:منطقة التوسع دومية  1-3 -1 - 2- 1 

 توجد ببلدية واد قوسين تتربع على مساحة 

 هـ المساحة المبنية منها  76اجمالية قدرها 

 هـ خصائص الشاطئ بها  يتميز  10تقدر بـ 

 م .300م و على امتداد 25بعرض يصل الى 

 25صورة رقم:

 8056المصدر: بن زخروفة خليفة  سبتمبر                                                                    

  ZET BOUCHERAL: منطقة التوسع بوشغال -  1-4 -1 - 2- 1 

 توجد ببلدية واد قوسين تتربع على مساحة 

 هـ المساحة المبنية منها  45اجمالية قدرها 

 يتميز خصائص الشاطئ بها  هـ 20تقدر بـ 

  م800م و على امتداد 80بعرض يصل الى  

 26صورة رقم:

 8056المصدر: بن زخروفة خليفة  سبتمبر                                                      
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  ZET TERGHNIA:  يةنمنطقة التوسع تريغ -  1-5 -1 - 2- 1 

 تتربع على مساحة  تنستوجد ببلدية 

 المساحة هـ 180اجمالية قدرها 

 هـ خصائص  8المبنية منها تقدر بـ  

 الشاطئ بها  يتميز بعرض يصل 

  م 1000م و على امتداد 25الى 

 27صورة رقم:

 8056المصدر: بن زخروفة خليفة  سبتمبر                                                      

  ZET MAINIS:منطقة التوسع مينيس -  1-6 -1 - 2- 1

هدددـ المسددداحة المبنيدددة منهدددا  260توجدددد ببلديدددة تدددنس تتربدددع علدددى مسددداحة اجماليدددة قددددرها 

م و علدددى امتدددداد 20هدددـ خصدددائص الشددداطئ بهدددا  يتميدددز بعدددر  يصدددل الدددى  22تقددددر بدددـ 

م و 200يصدددل   هدددذا مدددن الجهدددة الشدددرقية و مدددن الجهدددة الغربيدددة عدددر  الشددداطئ  م800

 م.600على امتداد يصل الى 

تغانم و بمنطقدددة السددداحلي لبلديدددة تدددنس غربدددا مدددع حددددود واليدددة مسدددوعلدددى مسدددتوى الشدددريط 

منددداطق للتوسدددع السدددياحي وهدددي مينددديس،واد المدددالح ،عدددين حمدددادي  الظهدددرة هنددداك خمسدددة

 ،المرسى والقلتة.

 28صورة رقم:

 

 

 

 

 

 

 8056المصدر: بن زخروفة خليفة  سبتمبر                                      
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  ZET OUED MALEH:منطقة التوسع لواد المالح -  1-7 -1 - 2- 1 

 تتربع سيدي عبد الرحمان توجد ببلدية 

 هـ 40,75على مساحة اجمالية قدرها  

 هـ  18المساحة المبنية منها تقدر بـ  

 الشاطئ بها  يتميز بعرض طاقة استعاب

  م 2000م و على امتداد 30يصل الى  

 29صورة رقم:

 8056المصدر: بن زخروفة خليفة  سبتمبر                                                        

  ZET AIN HAMADI:منطقة التوسع عين حمادي -  1-8 -1 - 2- 1

هـ مساحة االرضية المبنية بها 270تقع ببلدية المرسى تتربع على مساحة اجمالية تقدر بـ

م هذا من الجهة 600م و على امتداد يقدر بـ 120عرض الشاطئ بها  هـ38,75بـتقدر 

  م125م و على امتداد يقدر بـ 40عرض الشاطئ بها الغربية و من الجهة الشرقية 

 30صورة رقم:

 

 

 

 

 

 

 8056المصدر: بن زخروفة خليفة  سبتمبر                                      
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  ZET EL MAESSA:التوسع المرسىمنطقة  -  1-9 -1 - 2- 1

هـ مساحة االرضية المبنية بها 500تقع ببلدية المرسى تتربع على مساحة اجمالية تقدر بـ

بالنسبة  م اما 1200م و على امتداد يقدر بـ 20بها  01هـ عرض الشاطئ رقم 7,5تقدر بـ

  م450م و على امتداد يقدر بـ 40عرض الشاطئ بها  02رقم لشاطئ ل

 31قم:صورة ر

 

 

 

 

 

 

 8056المصدر: بن زخروفة خليفة  سبتمبر                                                      

 ZET EL GALTA: منطقة التوسع القلتة -  1-10 -1 - 2- 1

هددـ مسدداحة االرضددية المبنيددة 156تقددع ببلديددة المرسددى تتربددع علددى مسدداحة اجماليددة تقدددر بددـ

م و علددددى امتددددداد يقدددددر  60و  40هددددـ عددددر  الشدددداطئ يتددددراو  مددددابين  11بهددددا تقدددددر بددددـ

م و  500م هدددذا مدددن الجهدددة الغربيدددة و مدددن الجهدددة الشدددرقية عدددر  الشددداطئ بهدددا 1300بدددـ

 . م500على امتداد يقدر بـ

 32صورة رقم:

 

 

 

 

 

 8056المصدر: بن زخروفة خليفة  سبتمبر                                          
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هدددـ منهدددا المبنيدددة 1708,5العقدددار االجمدددالي لمنددداطق التوسدددع السدددياحي يصدددل الدددى : خالصةةةة

والمتبقيددددة منهددددا تعتبددددر مندددداطق محميددددة او  مهيدددد ة  % 11هددددـ اي بحددددوالي 192,45بددددـتقدددددر 

 مناطق لمختلف النشاطات و الرحالت والجوالت.

 :  ةــــه منعدمـــشب ةـــــالصناع -2 - 2- 1

كلددددم مددددن 130يعتبدددر سدددداحل شددددلف مددددن اطددددول السددددواحل الجزائريدددة علددددى امتددددداد قرابددددة 

شدددرقا، رغدددم هدددذا االمتدددداد الكبيدددر اال انددده ال توجدددد بددده وحددددات  تيبدددازةمسدددتغانم غربدددا الدددى 

التددددي تقددددع ببلديددددة  ENOCEPغيرة صدددد،باسددددتثناء الوحدددددة الصددددناعية الصددددناعية كبددددرى 

 رغون.تنس وبالتحديد شمال غرب المجمعة الثانوية 

 از:ـــور االنجـــة في طـــة وحدات صناعيــاك ثالثــد هنـتوج: ةــــمالحظ

 للتحويالت المتعددة تقع ببلدية المرسى داخل المجمعة الثانوية القلتة  SONARICوحدة 

وحدة  موسسة وطنية للمشروبات تقع شمال غرب المجمعة الرئيسية  ENAJUCوحدة 

ENAPECHE  ع شمال شرق المجمعة الرئيسية قوالتي ت المعلباتلصناعة موسسة وطنية

 .لتنس

 (33صورة رقم: )

 

 

 

 

 

 

 

 8056المصدر: بن زخروفة خليفة  سبتمبر                                                                 
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 :يــــــفالحشريط ساحلي ذو طابع  – 3 - 2- 1

 يمثل توزيع المساحات الفالحية عبرى البلديات الساحلية: (19رقم )جدول   

 المساحة بالهكتار البلدية 

 549,08 بني حواء

 557,86 واد قوسين

 153,61 تنس

 229,82 سيدي عبد الرحمان

 503,89 المرسى

 0 الظهرة

 1994,26 المجموع
 2013لسنة   : مصالح الفالحة لوالية الشلفالمصدر                                                              

 (34صورة رقم )

 المنطقة الفالحية لبني حواء) شاطئ تيغزة(                             

 

 

 

 

 

 

                 

 8056المصدر: بن زخروفة خليفة  سبتمبر                                           
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 المنطقة الفالحية لبلدية تنس                           (35صورة رقم )

 

 

 

 

 

                 

           

 8056خليفة  سبتمبر  المصدر: بن زخروفة                                                   

                               

 

 

 المرسى بلدية حمادي لعين الفالحية المنطقة                     (36صورة رقم )

 

 8056المصدر: بن زخروفة خليفة  جوان                                      
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 :يمثل اهم المنتوجات الفالحية عبر البلديات الساحلية (20رقم ) جدول

 غرس الفواكه الخضروات البقوليات الحبوب البلديات

 8150 110 22250 2400 بني حواء

 22 100 20 530 واد قوسين

 82,50 110 27 1505 تنس

 69 05 19,50 198 سيدي عبدالرحمان

 82,50 110 27 1505 المرسى

 10 1,26 83,50 4450 الظهرة

 84,16 436,26 22427 10588 المجموع

 2013لسنة  المصدر: مصالح الفالحة لوالية الشلف                                         

 

خصدددبة ذات مردوديدددة جيددددة مدددن حيدددث   ب راضددديتمتددداز المنطقدددة السددداحلية لواليدددة الشدددلف 

 البقوليددددددداتكدددددددالحبوب ، ةاالنتدددددددا  ممدددددددا جعلهدددددددا تهدددددددتم بكدددددددل المنتوجدددددددات الزراعيددددددد

مدددن حيدددث الكميدددة  الصددددارة  البقوليددداتويحتدددل انتدددا   .غدددرس الفواكددده و ،والخضدددروات 

انتدددا  الحبدددوب فدددي المرتبدددة الثانيدددة بمنتدددو   يددد تيطدددن ثدددم  22427بحيدددث قددددر االنتدددا  بدددـ 

و تعتبددر بلديددة بنددي  طددن وتبقددى الخضددروات وغددرس الفواكدده بمنتددو  اقددل.10588يقدددر بددـ

 حواء من االكثر اهتمام بالفالحة كونها تمتاز ب راضي خصبة ذات مردودية عالية.
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 متوسط باستثناء مدينة تنسعمراني  تطور 2- 

كلدددم  6, 18يمتدددد النسدددي  العمراندددي لبلدددديات الشدددريط السددداحلي لواليدددة الشدددلف علدددى حدددوالي

واد قوسددددين ،سدددديدي عبددددد الرحمددددان  حددددواء،يتكددددون هددددذا النسددددي  مددددن سددددتة بلددددديات بنددددي 

ذات البندددداء و منهددددا الحديثددددة ومنهددددا  النشدددد ةالمرسددددى و الظهددددرة ومنهددددا القديمددددة  ،تددددنس،

ت مددددوخرا فددددي اطددددار تحسددددين ئتدددددهور و منهددددا قطاعددددات عمرانيددددة انشددددالعشددددوائي و الم

االدارة الحضدددرية و البيئدددة و تعتبدددر مديندددة تدددنس االعدددرق و االكثدددر كثافدددة علدددى مسدددتوى 

 ي للوالية عن باقي البلديات االخرى.لالشريط الساح

ال تقتصددددر االختالفددددات علددددى مسددددتوى الشددددريط السدددداحلي للواليددددة علددددى عدددددد السددددكان و 

و نمدددط البنددداء و  النشددد ةالكثافدددة فقدددط بدددل تشدددمل ايضدددا اختالفدددات فدددي تددداري  و ظدددروف 

بعدددددة  التوسددددع العمرانددددي لبلددددديات الشددددريط السدددداحلي مددددرلك الخصددددائص البيئيددددة .ان كددددذ

   .مراحل ،خالل المرحلة االستعمارية و مرحلة ما بعد االستقالل

 االستعمارية الفترة : االولى المرحلة

 إلدى م 1830 سدنة الجزائدر إلدى دخولده مدن الفرنسدي االسدتعمار فتدرة المرحلدة هدذه تمثدل

 انددالع حدد  يفصدلهما فتدرتين إلدى قسدمناها لهدذا و ، م 1962 سدنة اإلسدتقالل حدين

 : بالتالي و م 1954 سنة الكبرى التحريرية الثورة

 قام و اإلستعمار، قبضة في نفسهامدينة تنس  وجدت ، م 1843 سنة في (1954 –1830)

 " فمدينة ، الساحل بمحاذاة ممتدة هضبة على االستعمارية الحديثة المدينة بت سيس األخير هذا

 ليتم بالخشب منازله بنيت حي عن عبارة الحديثة المدينة أّما األهالي سكنها " القديمة تنس

 مركز " الهضبة على عسكرية ثكنة أّول إنشاء تمّ  و ، الصلبة بالمنازل بعد فيما استبدالها

 الطريق هو و الشلف مدينة و تنس مدينة بين الرابط الطريق إنشاء تمّ  ، " حاليا المدينة

 ترسيمها ذلك بعد ليتم اقتصادي كمنفذ آنذاك المدينة استغلت حيث حاليا - 19 - رقم الوطني

 الفترة هذه في ، م 1854 جوان 17 في " الثالث نابليون" طرف من مرسوم على بناءا كبلدية

 شرق جنوب يقع و " القديمة المدينة" حي : يلي فيما للمدينة العمراني المجال يتجسد كان

 بمحاذاة فيقع الحديثة المدينة وسط حي بينما ، هكتار 44 مساحة تغطي هي و الحديثة المدينة
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 عن عبارة الميناء باتجاه للساحل الشرقية الجهة على واقعة حضرية منطقة هناك و . الساحل

 المعصرة حي من جزء هو و الكرتون حي و تيفالس واد شرق يقع الذي الميناء حي : حيين

 عن عبارة صغيرين حيين أيضا فهناك الميناء باتجاه للساحل الغربية الجهة على أّما حاليا

 باإلضافة عسكرية ثكنة بناء تمّ  الحديثة المدينة غرب بينما. جماعية شبه و جماعية سكنات

 بعض تتخلل مبعثرة فوضوية سكنات هناك.  المسيحية للمقبرة مساحة تخصيص إلى

 .  " القديمة تنس " مدينة وحي الحديثة المدينة وسط حي بين واقعة ، المزارع

 لدم جزائريدة وثدورة عالميدة حدرب مدن المرحلدة هدذه عرفتهدا التدي األحددا  ظدل وفدي

 سياسدة اتسدعت هدذا ،وبمقابدل بهدا التعميدر بحركدة وال بالمديندة الفرنسدية السدلطات تهدتم

 أخدرى مجموعدة بدذلك فظهدرت ، الريفيدة المنداطق لسدكان المحتشددات وإنشداء القمدع

 . الكثيف النسي  ذات والمتداخلة المنظمة غير األحياء من

 بعد فشل فقد طويال يدم لم لكنّه و الحديدية السكة مشروع أقيم م 1954 سنة (1962 –1954)

 بشكل الحديدية السكة جانبي على كانت التي التجمعات زالت بالتالي و ، افتتاحه من سنة

 سياسة الفرنسي اإلستعمار طبق ، الجزائرية الثورة وقيام م 1954 زلزال حدو  بعد . سريع

 بها مرت التي السياسية و األمنية الظروف هذه فمع ، المواطنين تجميع و المحتشدات

 : كمايلي الفترة هذه في تنس مدينة نمو كان الجزائر

 واد غرب يقع الذي اإلستعجال حي مجّمعة ، القديمة األحياء توسع و جديدة أحياء ظهور -

 .حاليا المعصرة حي من جزء الكرتون حي تطور وكذلك ، المدينة وسط حي ، عاللة

بالنسبة لمجمعة المرسى اثناء هذه الفترة لم يكن هناك سوى الحي القديم لمركز المدينة  -

 آنذاك( و الذي كان يعرف 01هك )مخطط شغل االر  رقم  17بمساحة اجمالية قدرت بـ:

اسم حي الموافقية بنونة يحدها من الشمال واد مصطفى من الشرق بقناة لحماية مياه االمطار 

من الغرب البحر االبيض المتوسط و من الجنوب واد المالح .نمط السكن الغالب هو النمط 

الى السكن الهش بالجهة الجنوبية للمجمعة الرئيسية.  باإلضافةذو الطابع االستعماري الفردي 

المجمعة الرئيسية لمدينة المرسى هناك ايضا مجمعتين ثانويتين كانتا موجودتين  افةباإلض



يئـــةالتعميـــر بساحــل شلــف وتأثيــر الوظائـــف على الب        :                                                       الثاني الفصــل  

 

101 
 

خالل الفترة االستعمارية و كل من مجمعة القلتة تقع شرق مجمعة المرسى يحدها من الشمال 

من الشرق شعبة و من  11البحر االبيض المتوسط و من الجنوب الطريق الوطني رقم 

تبر نواة استعمارية يغلب عليها هي االخرى الطابع الفردي و الغرب مخر  ميكانيكي و تع

بمساحة اجمالية  بالفيرمة آنذاكالمجمعة الثانية هي مجمعة عين حمادي و التي كانت تسمى 

 طابع النمط الفردي و السكن الهش .يغلب عليها  هك 25قدرت بـ

في هذه الفترة وجدت مدينة بني حواء نفسها في قبضة االستعمار الفرنسي وكانت النواة  -

االستعمارية االولى في الجهة الغربية للمدينة محصورة بين الشعبة وواد مطراش واالراضي 

الفالحية ذات المردودية العالية ويغلب عليها نمط السكن الفردي ذو الطابع االستعماري 

 .بعض الوحدات السكنية في اقصى الشمال الشرقي للمدينة  باإلضافة الى

 سيادتها وإسترجعت إستقاللها الجزائرية الدولة نالت المرحلة هذه في :(1980 –1962)

 مجال في كبيرة فوضى عرفت اإلستقالل بعد مدنها معظم فإن هذا مقابل لكن السياسية،

 يشغلوا أن إال السكان على كان فما التعمير، بحركة إهتماما أنذاك السلطات تولي ولم السكن

 الفترة هذه خالل المدن الساحلية لوالية الشلف تتسع لم لذا منها، طردو التي المعمرين سكنات

 خص إجتماعي مسكن 210 إنشاء إلى باإلضافة السابقة، األحياء على التوسع وإقتصر كثيرا

 لبعض وتركه المعمر خرو  عقب الذي النزو  ونتيجة الشاطئ، وحي عريض حي به

 . المساكن بين الفارغة .المساحات بإستغالل سابقا المبني المجال تكثيف تم فقد التجهيزات

 1966 و م 1962 ذلك وكان ، المعصرة حي يدعى سكني تجمع إنشاءبالنسبة لمدينة تنس تم  -

 على كانت التي الفوضوية السكنات على القضاء محاولة أخرى جهة من كذلك ، م

 كان و العائالت إسكان إلعادة الغربية الجهة على للمدينة توسع خلق مّما ""OAICمستوى

 ، م 1976 سنة و م 1973 سنة مابين هذا تم و " رقون" دوار و " الشعارير " حي في ذلك

 سيدي حي الغربي الجنوب في الفوضوية السكنات بتجمع ذلك و جديدتين نواتين ظهور كذلك

 للسكن جديدة منطقة بناء مثل " Ferme mumier " ، تم عاللة واد ضفة شرق و ، القادر عبد

 وبعض الكرتون حي جنوب الغربية الجهة في يقع و مسكن 100 حي ، التجهيزات و
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 بالضبط 01 رقم التجزئة حي بناء تم للمدينة الشرقي الشمال جهة أّما. المرافقة التجهيزات

 . عاللة لواد الشرقية الجهة

هك  26حي القرية الفالحية بمساحة اجمالية في الجهة الغربية  المرسىع مدينة كان توس -

يحدها من الشمال واد المالح و من الغرب البحر االبيض المتوسط و من الشرق مخرج 

 باإلضافةيغلب عليها طابع السكن الجماعي و الفردي  maquisميكانيكي و من الجنوب 

 الى التجهيزات.

الى شاليهات  باإلضافةهك  27القلتة في الجهة الغربية بمساحة اجمالية توسع اخر بمجمعة 

 .شلف يغلب عليها السكنات القرميدية

 11كان توسع مدينة بني حواء بجوار النواة القديمة وعلى جانبي الطريق الوطني رقم  -

لجنوب مع سيطرت باتجاه الشريط الساحلي بالشمال ونحوى االراضي الفالحية من جهة ا

  النمط الفردي للسكنات.

 لطبيعة ذلك و الثالثة األلفية بينهما تفصل مرحلتين إلى المرحلة هذه قسمنا :(2014 –1980)

 10 زلزال بعد خاصة البنايات من جديدة أنماط ظهور : بالتالي و رافقتها التي المشاريع

             ، الحضرية السكنية المناطق ظهور فكان ، السكن طلب على الزيادة و 1980 أكتوبر

ZHUN"  " شرق- 11 رقم الوطني الطريق مستوى على األولى منطقتين في التوسع هذا برز 

 مسكن" 455 حي " 11 رقم الوطني الطريق على العسكرية الثكنة غرب الثانية أّما تنس مدينة

 بعض في ذلك وكان ، 1980 أكتوبر 15 زلزال بعد الجاهزة البناءات ظهور كذلك

 بين يقع الذي العذراء حي غربا و ، الكرتون حي و المعصرة حي بين المدينة شرق المناطق

 كريمو شايب محمد حي بين سليمان توايبية حي كذا و الوطني الدرك ثكنة و المدينة وسط حي

 بينما "LOTISEMENT" مناطق أربع في ظهرت ، الفردية للسكنات . النشاطات منطقة و

 : 02 رقم التجزئة -،  حاليا المعصرة حي شمال تقع : الساحل تجزئة : هي و التجزئة بناءات

 المستشفى حي من جزء : 03 رقم التجزئة -،العقارية التعاونيات كذا و محمد بوسلطان حي

 إلى باإلضافة فردية سكنات عن عبارة وهي تنس مدينة شرق أقصى : 04 رقم التجزئة ،حاليا
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 ما يسمى 11 رقم الوطني الطريق طول على التجزئة هذه وتقع ، للمقبرة مساحة تخصيص

 . شرشال بطريق

 السكنات إلى باإلضافة ، التجهيزات حيث من منّظم غير حضري نسيج بها المنطقة هذه

 على يقع م 1982 سنة أنجز جماعي مسكن 200 حي : أحياء عّدة على الموزعة الجماعية

 إلى باإلضافة الميناء حي تحديث كذلك ، للمدينة الشرقية الجهة من شرشال طريق طول

 . الترفيهية ، التعليمية منها التجهيزات بعض إنجاز

 تمّ  فقد مسكن 360 بناء تمّ  فقد الشرقية الجهة من كثافة أكثر التوسع كان المدينة غرب بينما

 إلى باإلضافة سكنية منطقة إنجاز و " La CNEP" ، 1998 سنة جماعي مسكن 68 توزيع

 أنماط عّدة به مستغانم طريق حي كذلك ، الترفيهية و كالرياضية المرافقة التجهيزات بعض

 134 : دفعات على جماعية توزيع سكنات التسعينيات في تمّ  حيث ، الفردية السكنات من

 . تساهمي مسكن 60 ثمّ  ، مسكن100ثمّ  ، مسكن 200 كذلك ، 1992 سنة مسكن

 الخاصة السكن مشاريع إطار في السياسية الظروف مع تماشيا و الثالثة األلفية دخول مع

 من نصيب لها كان تنس مدينة كذلك فإنّ  الوطن واليات جلّ  مّست التي ، الجمهورية برئيس

 البحرية الواجهة تهيئة مع ، تنس لمدينة الشرقية بالجهة الميناء حي تحديث تمّ  بحيث ، ذلك

 الغربية بالجهة أّما الترفيهية و ، كالتعليمية المرافقة التجهيزات بعض إلى إضافة 2002 سنة

 حي كذلك ، 2001 سنة توزيعها تمّ  مسكن 238 بسعة محمد بوريش حي إنجاز تمّ  للمدينة

 على رياضي مركب إنجاز تمّ  ، 2003سنة توزيعها تمّ  ، مسكن 440 ب رباط محمد قوبيلي

                                                                                                                                                                                                                              هكتارات                                                                                                                       6 مساحة

 مياه معالجة محطّة إلى باإلضافة ، للمدينة الغربي الشمال جهة أي الشعارير حي غرب

 الصغيرة األحياء بعض هناك.  التجارية المحالّت و البناءات بعض وجود مع الصرف

 إلى باإلضافة ، الّدوك حي من جزء ، اللوز عين حي هي و الفوضوية البناءات من متشكلة

كل هذه العراقيل لم تحترم مدينة تنس  ماما  2014 سنة  " LSP " تساهمية اجتماعية سكنات

الجزء المهم و محط الدراسة و المجال الساحلي حيث اخذت توسعها العشوائي دون احترام 

 05المؤرخ في  02-02و نخص بالذكر القانون الساحلي هذا المجال رغم وجود قوانين 
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وضعة على . و من اهم المجمعات العمرانية الرئيسية لمدينة تنس المتم 2002فيفري 

 الشريط الساحلي لوالية الشلف :

ساكن  2305ـ ثانوية بتعداد سكاني يقدر ب مجمعة رقون :وهي عبارة عن مجمعة  -

 54,17وتحتل المرتبة الثانية بعد المجمعة الرئيسية لتنس تتربع على مساحة تقدر بـ

 % 7,64هـ بمعدل نمو قدر بـ

في المرتبة الثالثة بعد مجمع رقون تتموضع على  تأتيمجمعة مينيس :مجمعة ثانوية  -

ساكن واغلبهم يمارسون النشاط  250هـ و بتعداد سكاني يقدر بـ  27مساحة تقدر بـ 

 الفالحي التقليدي.

ساكن و اذا ما قورن بالعدد  695عدد سكان مجمعة مينيس كان  1987في سنة  ة:ــمالحظ

السكاني الحالي فنجد هناك انخفاض في العدد و هذا راجع كون انه تم تحويل جماعي لجزء 

 من السكان الى الجهة الشمالية الغربية للمجمعة.

 80اتجه توسع مدينة بني حواء نحوى مركز المدينة باتجاه الشمال نحوى المجال الساحلي  -

الى التجهيزات مع وجود بعض التوسعات في اقصى الجنوب باإلضافة سكن اجتماعي 

 الغربي لمدينة بني حواء.

 بإنجازاتجه التوسع نحوى الجهة الشمالية بالنسبة لمركز المدينة بالنسبة لمدينة المرسى  -

كان هناك توسع . الى التجهيزات باإلضافة (LPAبصيغة الترقوي المدعم ) سكنات تساهمية

 . 11لمجمعة القلتة باالضافة الى الجهة الجنوبية للطريق الوطني رقم في الجهة الجنوبية 

توسع في الجهة الجنوبية  توسع في الجهة الجنوبية لمجمعة عين حمادي سكنات ريفية 

 لمجمعة المساعدية حي زاموز البناء الذاتي.
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 :سيدي عبد الرحمان ةمجمع

 لمجمعة الرئيسية لسيدي عبد الرحمانا               37صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 8056 افريلالمصدر: بن زخروفة خليفة                                                  

 

هـ محصورة بوادين وهي على  84تتربع مجمعة سيدي عبد الرحمان على مساحة قدرها 

كلم   تعتمد في اقتصادها على مدينة تنس  20,38شكل خلي  طول شريطها الساحلي يقدر بـ   

. تنظيم المجال من حيث النسي  كلم 20مستغلة في ذلك قرب المسافة بينهما والمقدرة بـ 

 الحضري يتميز بنوعين من السكن :

 100النوع العوفي او التلقائي الذي يقع بمدخل الجهة الشرقية للمجمعة والذي تمثله حوالي 

تظمة ضف الى ذلك الطرقات و مختلف الشبكات االخرى التي سكن موزعة بطريقة غير من

 .غيرت من صورة النواة االولى للمجمعة

 مالمتموضع بطريقة منتظمة على طول الطريق الوطني رقالنوع الثاني و هو الجزء الشرقي 

 بتوسع شريطي، اال انه فقد بعض االستقامة داخل المجمعة االولى في العهد االستعماري. 11

ساكن والباقي موزع في المناطق المبعثرة و  2501مجمعة سيدي عبد الرحمان تتكون من 

ساكن تتربع على  835من بين هذه المجمعات نجد تاغزولت و الدراملة االولى مكونة من 

 هـ 2,00هـ ومجمعة الدراملة تتربع على مساحة قدرها  13,7مساحة قدرها 



يئـــةالتعميـــر بساحــل شلــف وتأثيــر الوظائـــف على الب        :                                                       الثاني الفصــل  

 

106 
 

  بلديـــة واد قوسيـــن :

 المجمعة الرئيسية لواد قوسين             38: الصورة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 8056المصدر: بن زخروفة خليفة  افريل                                    

 

مجمعة واد قوسين تقع بالجهة الغربية لبلدية بني حواء يحدها من الشمال البحر االبيض 

 الغرب واد قوسين .المتوسط و من الشرق والجنوب االراضي المنحدرة و من 

منعطف للطريق الوطني  ب كبرهـ منحصرة  70,83مجمعة واد قوسين تتربع على مساحة  

الذي يمر بها ،المجمعة الرئيسية تحدها االراضي الفالحية االكثر انتاجية من حيث  11رقم 

 المحصول من الشمال و من الجنوب االراضي الوعرة طبوغرافيا.

كلم  1,5الرئيسية لمجمعة واد قوسين مجمعة صغيرة تبعد عنها بـو توجد شرق المجمعة 

مجمعة واد قوسين تصنف ضمن البلديات الريفية حسب حجمها و طبوغرافية المنطقة و 

نوعية النمط السكني الغالب بها و التي يغلب عليها الطابع الفردي التقليدي نقص التجهيزات 

 .و المرافق العمومية بها الضرورية للحياة 
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تقع خار  المجال الظهرة و بالخصوص المجمعة الرئيسية  ة: فيما يخص بلديمالحظـــة

 الساحلي نجد فقط مجمعتين صغيرتين فقط و هما منطقة الدشرية التي تتربع على مساحة

هـ و توجد بالحدود الفاصل بين والية الشلف ووالية مستغانم ، و دوار تامسيت  5,17

 .هـ 11,20بمساحة قدرها : 
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 :عـــــالتوس قـــــعوائ3-

 األخيدرتين العشدريتين خدالل كبيدرا سدكانيا نمدواالشدريط السداحلي لواليدة الشدلف  عدرف

 خاللدده مددن اسددتنفذت للمجددال كبيددر إسددتهالك إلددى أدى أكبددر عمرانيددا نمددوا ومندده

 .اإلرتفقات مساحات سوى تبق ولم للتعمير القابلة األراضي

 البحدث إلدى بالسدلطات يددفع مدا المتطلبدات مدن لهدا كبيدرة مديندة إلدى المديندة تحدول إن

 العقاريدة المددخرات وإسدتنفاد العمراندي المحديط تشدبع بعدد جديدددة توسدع منداطق عدن

 هدذا أمدام عثدرة حجدرة تقدف عوائدق عددة فهنداك الهدين بداألمر يكدون لدن البحدث هدذا لكدن

 الفالحيددة ،األراضددي الموضددع ،طبيعددة لألراضددي القانونيددة الطبيعددة أبرزهددا التوسددع

  : الساحلي الشريط وكذا

   : الموضع طبيعة 3- 1-

 مدن تسدلم ولدم متضرسدة جبليدة واليدة أنهدا علدىالمنطقدة السداحلية لواليدة الشدلف  تعدرف 

 الشدريط السداحلي موضدع فدإن الموضدع دراسدة فدي جداء فكمدا المديندة، التعريدف هدذا

 خاصدة أيضدا االرتفداع فدي اإلنحددار معده ويبددأ جنوبدا اتجهندا كلمدا اإلرتفداع فدي يبددأ

 مددى بمعرفدة الدراسدة  منطقدة عبدر اإلنحددرات دراسدة لندا ،وتسدمح الظهدرة  جبدل عندد

 الخاصددة الماليددة التكدداليف إبددراز وإلددى ... الطددرق ولشددق للبندداء األر  صددالحية

 صدالح مدن األول :االنحددار درجدة حيدث مدن قسدمين الدىوالتدي يمكدن تقسديمها  .بالتهيئدة

 و ،المددن السداحلية  مدن الحاليدة المبنيدة المسداحة يمثدل والدذي الصدالحية متوسدط إلدى

 جندوب الواقعدة األراضدي أغلبيدة يمثدل والدذي الصدالحية عدديم إلدى قليدل مدن الثداني

 طبيعددة أن يعنددي مدداالشددريط السدداحلي باسددتثناء مدينددة المرسددى الموجددود بالجهددة الشددرقية 

 هدذا نحدو التعميدر توجيده اسدتمرار أمدام عائقدا يقفدان االنحددار درجدة وارتفداع الموضدع

واد عددددالل، واد  ،الددددى االوديددددة و الشددددعاب والتددددي تعيددددق التوسددددع  باإلضددددافة. االتجدددداه

واد قوسدددين وواد بوشدددرال  ، واد القلتدددة بالنسدددبة لبلديدددة المرسدددى ، بوفسوسدددة لبلديدددة تدددنس

و بالنسددددبة لبلديدددددة بنددددي حدددددواء وواد مطدددددراش ،واد دامددددوس  بالنسددددبة لبلديددددة واد قوسدددددين
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بعددددض الخطددددوط الكهربائيددددة ذات الضددددغط المرتفددددع و المتوسددددط كتلددددك المتواجدددددة بمدينددددة 

 سدي عبد الحمان.

 : لألراضي الخاصة العقارية الملكية سيطرة - 3- 2

 ملكيدة ذات األراضدي جدل أن نجدد ومنطقتهدا للمديندة العقاريدة الخريطدة إلدى بدالنظر

 أسدعار إرتفداع بسدبب مجاليدا المديندة توسدع مدن تصدعب القانونيدة الوضدعية هدذه خاصدة

 العقداري التوجيدة قدانون صددور بعدد السدوق لنظدام خاضدعة أصدبحت التدي األراضدي،

 أقدر والدذي العقداري التوجيده والمتضدمن 1990  ندوفمبر 18 فدي والمدور  90- 25رقدم

 مدا للشدريط  العمراندي المحديط داخدل األراضدي ملكيدة تختلدف . الخاصدة الملكيدة حدق

 هدو المحديط هدذا خدار  األراضدي يميدز مدا ولكدن ، عمومييدة وملكيدة خاصدة ملكيدة بدين

 إلدى البلديدة وسدط منهدا الواقعدة خاصدة األراضدي معظدم علدى الخدواص ملكيدة سديطرة

 .جنوبها

 نجدد ،إذ األراضدي هدذه إسدتغالل إمكانيدة مدن تصدعب (خاصدة ملكيدة ) الميدزة هدذه

 األراضددي أصددحاب تعددويض العقددار، تحريددر مددن المشددكل نفددس أمددام دائمددا أنفسددنا

 .كبيرين وتكاليف وقتا يتطلب ما وهذا الملكية وتحويل

 : لألراضي الفالحية الطبيعة 3- 3-

 هدذا فالحيدة أراضدي حسداب علدى تطورهدا مراحدل مختلدف عبدر المديندة زحفدت لطالمدا

 المندداطق هددذه سددكان فمعظددم التريددف أثددار جميددع محددو يمكندده لددم العمرانددي الزحددف

 عدددم بعددد صددغيرة مسدداحات فددي حتددى ولددو الفالحيددة نشدداطاتهم يمارسددون الزالددوا

 وهددي تتددوزع علددى طددول الشددريط السدداحلي المندداطق، هددذه فددي التهيئددة عمليددات إسددتكمال

كالتدددالي  : الجهدددة الغربيدددة لديندددة المرسدددى و هدددي ذات مردوديدددة متوسدددطة و فدددي للواليدددة 

بحيدددث تعتبدددر الجهدددة الشدددمالية و الجنوبيدددة لبلديدددة بندددي حدددواء و بلديدددة واد قوسدددين ....الددد  

خصددب مددن اجددود و اهددك  549,08والمقدددر مسدداحتها بددـ تلددك المتواجدددة ببلديددة بنددي حددواء 

 .االراضي و ذات مردودية عالية
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تتددوزع حسددب الطبيعددة القانونيددة  واسددعة مسدداحة علددى فتتربددع الغابددات أراضددي أمددا

 هددذه وتبقددى.هددك14685,86هددك وغابددة خاصددة : 55744,14كمددايلي غابددة تابعددة للدولددة 

 .بها الفالحية المصالح تمسك ظل في المنال صعبة أيضا األراضي

 :يـــالساحل طـــالشري 3- 4-

 السدداحلي الشددريط بضددم للمدينددة متددنفس إيجدداد سددابقا المحليددة السددلطات حاولددت لقددد

ن السدداحلية المددد توسددع فددي وإسددتغالله العمرانددي المحدديط إلددى الثالددث الكلمتددر بمنطقددة

 بإسددتعمال الدراسددة إعددداد تددم وقددد ،وخاصددة مدينددة تددنس ،بنددي حددواء و مدينددة المرسددى 

 سدياحي طدابع ذات معظمهدا كاندت والتدي للتحهيدزات وآخدر للسدكن المسداحة مدن جدزء

 .البحر على المطل المنطقة موقع بحكم

 غايدة إلدى شداطئ تيغدزة شدرقا مدن يمتدد متطداول شدريط شدكل علدى الموقدع هدذا ويظهدر

 المددردود محدوديددة لكددن فالحددي طددابع ذو األصددل فددي وهددو شدداطئ الدشددرية غربددا

 رؤيدة يعطدي جديدد مسدتقبلي توسدع كمشدروعه وتقدر منده تسدتفيد السدلطات جعدل وضدعفه

 5 فددي ور مددوال 02 – 02  السددواحل حمايددة قددانون بصدددور لكددن ، للمدينددة جديدددة

 وكيفيددة السدداحلية المنطقددة تعريددف عددن اللددبس ليددزيح جدداء والددذي،  2002 فيفددري

 األراضدي هدذه ضدمن تقدع المنطقدة هدذه أن يتبدين المختلفدة مدواده تفحدص وبعدد حمايتهدا،

 400 بعدد علدى إال تجهيدزات أو ثقيلدة بنداءات أي إنشداء يجدب فدال بهدا، البنداء المحضدور

 الطريدق إرتفداق إليهدا أضدفنا مدا إذا المشدروع هدذا مسداحة أن يعندي مدا السداحل مدن متدرا

 غيدر تصدبح السداحل خدط يدوازي بشدكل بهدا المدارين الحديديدة والسدكة 11 رقدم الدوطني

و و بالخصددوص بمنطقددة تددنس  .ألجلدده برمجددت الددذي مثددل مشددروع لتددوطين صددالحة

 الرحمان. بني حواء و سيدي عبد

 الدذي واإلهمدال التعميدر شدبح مدن السدواحل لحمايدة جداء وإن التشدريع هدذا فدإن لدذا 

 بدذلك وإعتبارهدا المسداحة هدذه إسدتغالل أمدام عائقدا وقدف قدد يكدون طدويال منده عدانى

 . وتثمينها عليها المحافظة يجب (ZET) سياحي توسع منطقة
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 :المجال الساحليى ــان علـــنسالت االـــات و تدخـــات النشاطـــانعكاس4-

 الوحدددات أكثددر مددن دراسددتنا منطقددة لسدداحل المحايدددة الكثبددان تعتبددر             

 فهدي القددم مندذ والمتندوع المكثدف البشدري اإلسدتغالل إلدى تتعدر  التدي المورفولوجيدة

 الوضددعية هددذه نالحددظ .الدد ...المنددازل الطرقددات، الفنددادق المطدداعم، لتوضددع محددل

 كاندت التدي الرمليدة الكثبدان إسدتغالل خدالل مدنالشدلف  شدواطئى مسدتوى علدى بوضدو 

 أنندا كمدا ، المحدالت و المطداعم و الفديالت إنجداز فدي مسداحاتها أسدتعملت ثدم مشدجرة

 الرمليدة للكثبدان الكلدي اإلنعددام نصدادف أيدن شداطئ تدنس  مسدتوى علدى كدذلك نجددها

 تتعددر  يجعلهددا الددذي الشدديء السدداحلي، للخددط والمتقددارب القددديم اإلسددتغالل بسددبب

 .البحري الغمر لخطر بإستمرار

للشااريط  الااديناميكي التااوازن إسااتمرارية ضاامان فااي للكثبااان الرمليااة دور كبياار   

 كمااا ثابتةةة ليسة  و بطبيعتهااا ديناميكيةة كثباناا اعتبارهاا علااى السااحلي لوالياة الشاالف

 : أنها في الساحلية الكثبان أهمية تكمن و الكثير، يظن

 خددالل األمددوا  طددرف مددن يجنددد أن يمكددن الددذي الترسدديبات مددن مخددزون تمثددل -

 المهدمدة للقدوة صدادا حداجز دور تلعدب التدي برمالهدا الشداطئ تغدذي فهدي ، العواصدف

 .لألموا 

 .الداخلية األراضي نحو الريا  عمل بفعل الرمال تنقل تمنع -

 .العذبة للمياه السطحية الطبقات في البحر مياه تسرب ضد حاجزا تشكل -

 . بحري زحف حدو  حالة في المنبسطة األراضي تحمي -

 األخيدرة هدذه مرامدل شدكل فدي باسدتغاللها الجزائدر فدي السداحلية الكثبدان تعدرف كدذلك

 الغابدات، محافظدة) المدديريات مدن مجموعدة بمسداهمة السدلطات جاهددت لطالمدا التدي

 اإلخددالل بعدددم واإللتددزام العمليددة هددذه تنظدديم فددي(العموميددة، األشددغال البيئددة مفتشددية
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 غيدر بطدرق الرمدل يسدتغل الحاضدر الوقدت فدي مدازال إذ بالفشدل بداءت أنهدا إال بالوسدط

  .شرعية

  :قالطر حــفت بــبسب وازنــالت اللــبإخ دــتهدي  1-4- 

 تهديددا المتقدمدة الكثبدان علدى بالضدبط و الكثبداني الشدريط علدى جديددة طدرق فدتح يشدكل

 و ، الثابتاة الرماال تحريا  إعاادة نتائجده مدن تكدون قدد الدذي الطبيعدي توازنهدا بدإختالل

 الداخلية. األراضي نحو زحفها بالتالي

  :مـــمنظ رـــغي يـــعمران عـــوست2-4-

 المسدتقرة الطرفيدة الكثبدان عبدر مسدالك أو طدرق فدتح علدى اإلنسدان تددخل يقتصدر لدم

 و صدناعية ، سدكنية منشدتت ببنداء قدام بدل ، الطبيعاي النبااتي غطائهاا بفضدل سدابقا،

 . ترفيهية

 نظرندا وجهدة مدن لكدن و ،منطقدة رقدون  حدي بمحداذاة الواقعدة البنداءات تلدك عنهدا كمثدال

 وراء المتواجدد بالضدبط و الكثبداني الشدريط طدول علدى تدم الدذي التوسدع أخطرهدا فدإن

 الدذي م 800 شدريط ضدمن يددخل التوسدع هدذا أن و علمدا عدالل بلديدة تدنس  واد مصدب

 .اختراقه من الساحل حماية قانون حسب يمنع

 الشدريط مدن بدالقرب مباشدرة واقعدة (ZET) السدياحي التوسدع منداطق وجدود إلدى إضدافة 

 التدي  التكويندات هدذه علدى خطدرا يشدكل مدا هدذا و ‘ جددا مسدتقر إلدى المصدنف الكثبداني

 األراضدي أو السدهل نحدو الرمدال زحدف ضدد الوقائيدة وظيفتهدا فقددان إلدى حتمدا سدتوول

  .الداخلية

 :الكثباني الشريط على الزراعية األراضي استصالح أثر3-4-

 المفدرط اسدتغالله فبعدد ، تعسدفية بطريقدة الكثبداني الشدريط اقتحدام علدى اإلنسدان أقددم

 فاستصددلحها حسداب علددى تقدمده سددياحية واصدل و سدكنية منشدتت لعدددة اقامتده و لرمالده

 مسددتقرة و جدددا مسددتقرة بددين مصددنفة كثبانددا األصددل فددي كانددت زراعيددة أراضددي عددة

 الغطداء تقهقدر هدو الجويدة الصدور وضدحته كمدا الزراعدي االسدتغالل هدذا عدن كنتيجدة
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 نعتباره الاذي و حديثاة زراعياة قطاع عادة إرماال أخارى جهاة مان و جهاة مان النبااتي

  Remobilisation des sables  لالرما تحريك إعادة على دليال

 الجويااة الصااور لكثاارة نظاارا و الكثباااني الشااريط كاماال مساات التااي الحالااة هااذه مثاال

  خريطة في لإلرمال المتعرضة المناطق تمثيل إرتأينا لها الممثلة

 :النباتي الغطاء تدهور4-4-

 مؤشةةرا  أحااد اعتباااره علااى هامااا عااامال بحثنااا فااي النباااتي الغطاااء دراسااة اعتبرنااا

 الكثبااني للحبال المغطياة النباتاات هاذه أن اعتباار علاى ، السااحلي الوساط فاي التةدهور

 تطااور لمعرفااة المعتماادة وساايلتنا كاناات و .الرمااال تثبياات علااى قااادرة بجااذور تتميااز

 مان معطياات إلاى إضاافة وثاائق علاى تعتماد الكثبانياة الكتلاة طاول علاى النبااتي الغطااء

  .الغابات مصالح

 :نذكر للكثبان الحماية دور تومن التي النباتية األنواع أهم من

 Chêne kérmèsالقرمزي  البلوط

 Pin maritimeالبحري  الصنوبر

 أخرى أنواع إلى ضافةإ Chêne liège  الفلين

 التغطيدة مدس الدذي السدلبي التحدول الحظندا الجويدة الصدور بتحليدل و الفتدرة هدذه خدالل

 بالتشدجير عوضدت التدي لألحدراش مرعبدا اختفداء سدجلنا أنده نقدول أن فيكفدي ، النباتيدة

 التالية: لألسباب النباتي الغطاء تراجع نعزو و القرمزي الفلين مساحة تقلصت و

 أنددواع خلددق أو الزراعيددة الطددرق تطددوير بهدددف كددان والددذي األراضددي إستصددال -

 ضدعيفة تبقدى الحمايدة هدذه أن إال نشدير لكنندا ، للتربدة أفضدل حمايدة تدومن جديددة نباتيدة

 ماسديودي وهدذا ، شدجرة النبتدة فيهدا تصدبح التدي الفتدرة طدول مهدددة التربدة تجعدل و

 .الريحية التعرية ت ثير تحت للرمال زحف إلى حتما
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 و التلدو  دورا اإلنسدان لعدب فقدد الكثبدان و الشدواطئ علدى السدلبي التددخل إلدى إضدافة

السداحل  فدي دراسدته نتدائ  نلخدص الدذي و الصدناعي و الزراعدي النشداط عدن النداجم

 :كالتالي الشلفي 

 الصدناعية الفضدالت رمدي بسدبب التلدو  إلدى شدلفيال للسدهل السدطحية الميداه تتعدر 

 مدن بعيددة فهدي  الكثبانيدة للكتلدة الحدرة الجوفيدة الطبقدة ميداه أمدا ، األسدمدة اسدتعمال أو

 . الشرب لحاجيات خوف دون تستعمل أن يمكن انه نشير البحر و  بمياه تختلط أن

نتددددائ  التحضددددر علددددى السددددواحل بصددددفة عامددددة وعلددددى الشددددريط السدددداحلي لواليددددة بعددددض  

 الشلف خاصة:

تطددددور وسددددائل الترفيدددده جعلددددت االنسددددان يسددددتهلك الفضدددداء السدددداحلي دون الوقددددوف  امددددام 

فتددددخل االنسدددان غيدددر العقالندددي و غيدددر المراقدددب علدددى حوصدددلة مدددا اسدددتهلكه و مدددا تركددده 

ت سددكنية ،صدددناعية ، ترفيهيددة ،فدددتح الطددرق والمسدددالك تعلددى هددذا المجدددال  قددام ببنددداء منشدد

،اقامدددة منددداطق للتوسدددع السدددياحي ....(ممدددا جعدددل المجدددال السددداحلي يفقدددد توازنددده الطبيعدددي 

 :عديدة تمثلت فيو نتجت عنه ت ثيرات 

   وسط الطبيعي:تدمير ال - 1

هدددي مدددن بدددين اغندددى االنظمدددة البيئيدددة علدددى كوكدددب االر  لهدددا واجهدددة  المنددداطق السددداحلية

امطدددار  بحريدددة و االخدددرى بريدددة ،تمتددداز بتندددوع بيولدددوجي عدددالي منددداطق مناخيدددة رطبدددة،

معتبددددرة ، تيددددارات بحريددددة ...الدددد  هددددذا التميددددز جعلهددددا موضددددع لتثبيددددت عدددددة شددددركات 

السدددتخرا  . هدددذا مدددواد متنوعدددة سدددواء خاصدددة بالزراعدددة ، التجهيدددز و ا ال نتدددا  صدددناعية 

التطدددور الصدددناعي علدددى مسدددتوى هدددذه المنددداطق الحساسدددة دمدددرت فدددي كثيدددر مدددن االحيدددان 

 :في كلتا المجالين البحري و البري البيئة الساحلية 

  :التعدي على المجال البحري للساحل –أ       

واحدددة مددن االثددار التددي يددنجم عنهددا القضدداء الدددائم علددى المنطقددة البحريددة السدداحلية ، هددذا 

مسدددداحات علددددى مسددددتوى االر  عددددن الوضددددع هددددو نتيجددددة التددددي تددددم تصددددميمها لتوسدددديع 
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طريدددق بنددداء السددددود استصدددال  االراضدددي الدددذي يخددددم جدددل االنشدددطة االقتصدددادية السدددكنية 

لشدددواطئ هدددذه العمليدددات تدددودي بددددورها الدددى ،السدددياحية و النشددداط الميندددائي علدددى مسدددتوى ا

 السدددواحل ، تراجدددع خدددط السددداحل، انكمددداش الموائدددل الطبيعيدددة ، انقدددرا  الحيواندددات تتكدددل

اكثددددر عدوانيددددة بكثيددددر مددددن التلددددو  العرضددددي كوندددده  هددددذا االنتهدددداك للبيئددددة السدددداحلية هددددو

 تدمير ال رجعة فيه.

   :اتالف الوسط البري للساحل - ب    

الددددمار يمدددس كدددل مدددن االراضدددي الرطبدددة ، الكثبدددان الرمليدددة و االراضدددي هدددذا الندددوع مدددن  

البدددور ، الغابدددات و تعتبدددر المنددداطق الرطبدددة مدددن بدددين االغندددى و االكثدددر حساسدددية .تالشدددي 

عددددن طريددددق التعميددددر وفددددتح الطرقددددات .اتددددالف المسدددداحات الغابيددددة عددددن الكثبددددان الرمليددددة 

ت. وكددددل هددددذا لتنددددوع الحرائددددق العفويددددة او امددددا عددددن طريددددق امددددر مددددن طددددرف السددددلطا

او المسددداس بهدددذا  تددد ثيرالبيولدددوجي و الطبيعدددي هدددو مدددوطن لتكددداثر الكائندددات الحيدددة و اي 

النظدددام يعندددي القضددداء علدددى هدددذه الكائندددات و احددددا  خلدددل فدددي المنظومدددة البيئيدددة بطبيعدددة 

 الحال.

 :ي عالطبي التأثر المجارتفاع درجة  -2

علدددى المجدددال الطبيعدددي مدددن خدددالل التددددخالت البشدددرية و خاصدددة فدددي  تددد ثيرهنددداك ايضدددا 

المصدددددبات ...( ال تعددددديش  السددددداحلية سدددددواء الشدددددواطئ او فاألوسددددداطالعقدددددود االخيدددددرة ،

منفصدددلة عدددن بعضدددها الدددبعض و لكدددن بتواصدددل مسدددتمر عدددن طريدددق الديناميكيدددة المائيدددة 

شددداريع السدددياحية المدددوانئ ،السدددكن و الموالهوائيدددة مو مدددا يدددنجم عدددن االنسدددان مدددن اقامدددة 

 خلل في المنظومة البيئية و بالتالي ارتفاع درجة ت ثيرها.

 :  تغير في المظاهر الطبيعية - 3

عااادم مدددن اهدددم نتدددائ  التحضدددر هنددداك تغيدددر فدددي المظددداهر الطبيعيدددة بكدددل اشدددكالها فهنددداك 

نتيجدددة التوسدددع العشدددوائي و عددددم احتدددرام قدددانون انساااجام باااين المنااااطض الشااابه حضااارية 

كالثبددددان  مظااااالر الساااااحليةالمجموعااااات الرئيسااااية للتقهقاااار السدددداحل ،ضددددف الددددى ذلددددك 



يئـــةالتعميـــر بساحــل شلــف وتأثيــر الوظائـــف على الب        :                                                       الثاني الفصــل  

 

121 
 

الرمليددددة ،تراجددددع خددددط السدددداحل، تراجددددع المسدددداحات الغابيددددة و اتددددالف المندددداطق االثريددددة 

بسدددددبب المجمعدددددات الرئيسدددددية كالتوسدددددع العمراندددددي العشدددددوائي غيدددددر الموجددددده ،انتشدددددار 

 ات الفردية التي تستهلك مساحات كبيرة من الساحل.السكن

 : التوترا  االقتصادية واالجتماعية - 4

فددددي غالددددب االحيددددان اذ نجددددد  السددددوحلة هددددي زعزعددددة اسددددتقرار المجتمعددددات ،            

احدددد العوامدددل الرئيسدددية فدددي دعدددم التدددوترات  هدددو  التحضدددر انالكثيدددر مدددن الدددنظم السددداحلية 

االقتصدددادية و االجتماعيدددة و ال سددديما تلدددك الناجمدددة عدددن االنشدددطة السدددياحية واالقتصدددادية 

زوال بعاااااا منهاااااا و السدددددكنية .هدددددذا التشدددددابك بدددددين مختلدددددف هدددددذه االنشدددددطة ادى الدددددى 

ان ارتفددداع منهدددا ضدددف الدددى ذلدددك خلدددق تدددوتر اخدددر حدددول االسدددكان  كاألنشاااطة التقليدياااة

و  ضاااكط كبيااار علاااى الساااكنة السدددوحلة علدددى المنطقدددة السددداحلية خلقدددت هدددي االخدددرى درجددد

تعتبدددر االراضدددي الزراعيدددة ذات المردوديدددة العاليدددة هدددي الخاسدددر االكبدددر باعتبارهدددا جدددزء 

مدددددن المضددددداربة كدددددون التوسدددددعات العمرانيدددددة الحديثدددددة تدددددتم علدددددى حسدددددابها ،و المنطقدددددة 

ق للصدددراع بدددين السدددكان المحليدددين و السددداحلية هدددي مكدددان للراحدددة و االسدددتجمام جعلهدددا سدددو

 االجانب حول السكن.

  تدابير وقائية و احكام تشريعية و تنظيمية: – 5

 فدي الدولدة تددخالت تسدهيل أجدل مدن قانونيدا إطدارا وضدع الجزائدر فدي العموميدة السدلطات حاولدت

 وكددذا المدينددة لوجدده العددام بددالمظهر الوثيقددة وصددلته اللمجددا هددذا لحساسددية نظددرا العمددران مجددال

 عمرانيددة مخططددات وجددود المدددن وتطددوير نمددو شددروط أهددم فمددن .للمددواطن يالمعيشدد بددالواقع

تحمددي المجدداالت السدداحلية و  علميددة أسددس علددى يقددوم عمرانددي فكددر إلددى تسددتند ومنسددجمة متكاملددة

 .ة و تاريخية و االراضي الفالحيالمناطق االثرية التي لها ميزة ثقافي
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  :توضيحي إلشكالية التحضر على الشريط الساحلي لوالية الشلف ملخص -

 

 ال ـــاالشك          اب                                                             ـــاالسب

 

 

 

 

    

 ؟          

 

 

 النتائــــج                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 المجال البحري                              منطقة التداخل                        المجال البري

 

 

 

 النمو الديمغرافي-

 ةــالوظيفة السكني-

 ةـالوظيفة السياحي-

 الوظيفة الصناعية المينائية-

 

 السكن والتجهيزات الحضرية-

 اقامة مشاريع صناعية-

 تجهيزات مينائية ورياضية-

 تجهيزات سياحية-

 اقامة حاجز الصد على الساحل-

 

 اتالف الوسط الطبيعي-

 ارتفاع درجة تأثر المجال-

 تقهقر المظاهر الطبيعية-

 التوترات االقتصادية واالجتماعية-

تدابير وقائية و احكام تنظيمية و -

 تشريعية 

 

محاولة تطوير تنمية الساحل من -

 طرف االنسان
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 :ةـــــخالص

يعددددرف سدددداحل شددددلف ديناميكيددددة متوسددددطة تجسدددددها وظددددائف مسدددديطرة سددددكنية              

وشددددبكة عمرانيددددة فددددي توسددددع مسددددتمر عبددددر  ،سددددياحية ،مينائيددددة وصددددناعية بدرجددددة اقددددل.

مسددديطرة علدددى وحددددة سدددكنية   81055الشدددريط السددداحلي للواليدددة بحيدددث تضدددم اكثدددر مدددن 

الطبيعيددددة التددددي  فاإلمكانيدددداتالشددددلف  لواليددددةكامددددل الشددددبكة الحضددددرية للجهددددة الشددددمالية 

يتميددددز بهددددا هددددذا المجددددال فددددي الميدددددان الفالحددددي والسددددياحي جعلددددت سدددداحل الشددددلف يتجدددده 

عدددن مديندددة تدددنس نحدددوى االقددداليم المتوسدددطة التعميدددر وهدددذا بصدددفة عامدددة واذا مدددا تحددددثنا 

 ي تصنف ضمن المدن االكثر تعميرا.فه

هددذا التطددور فدددي الشددبكة العمرانيددة كاندددت لدده عوائدددق ونتددائ  علددى المجدددال السدداحلي فنجدددد 

عوائدددق التوسدددع الشدددريط السددداحلي ،االراضدددي الفالحيدددة والغابدددات ،االنحدددارات فدددي مقدمدددة 

الدددددى الوديدددددان والخطدددددوط  باإلضدددددافةوجبدددددال الظهدددددرة و اصدددددحاب الملكيدددددات الخاصدددددة 

ميكيددددة التعميريددددة المتسددددارعة انعكاسددددات تميددددز هددددذه الديناالكهربائيددددة. كمددددا و اصددددبحت 

 تددددد ثر درجدددددة ارتفددددداع ، تتكدددددل االراضدددددي الزراعيددددة،الطبيعددددي الوسدددددط إتالفكددددد سددددلبية 

 ،استهالك المجال الساحلي، باإلضافة الى التلو  البيئي. المجال

فدددي ظدددل هدددذه المعطيدددات الحاليدددة اصدددبح المجدددال السددداحلي يتطلدددب اهتمدددام كبيدددر اكثدددر مدددن 

بعدددين االعتبدددار التوازندددات بدددين المدددوارد المتدددوفرة واالحتياجدددات اي وقدددت مضدددى ،االخدددذ 

فدددي الخطدددط المسدددتقبلية ،مدددع ادرا  البعدددد البيئدددي فدددي كدددل برندددام  تنمدددوي وهدددذا للحدددد مدددن 

 ت المتفاقمة وتحقيق تطور اكثر ديمومة و اندما .التدهورا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثالثالفصل   
 

 البيئة والساحل في االطار القانوني واالداري
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 تمهيـــد:

 التوو  السوو دا  العشوو ي   نسوو  مووي دون ال يفوو  والنووزو   الجزائوو  فوو  السووني   النموو  إن

 إلوو  ذلوو  وأدى الموو ن علوو  ومسووتم ا ق يووي ضووا ي شوون  التسووعاني  فوو  الجزائوو  عيشووت ي

 الو ن  واليوي  مختلو  عبو  العمو ان شو ت  التو  القي   او  وغاو  الف ضو ي  الباو   ا تشوي 

 .السيحلا  النب ى الم ن ف  خيص 

 اسووتعمي  تح يوو  لضوو و    ظوو ا الوو نن  البعوو  يتجيذر ووي روويلتعما  المتعلقوو  التوو ارا  أن كمووي

 المتعلقوو  القوو ا ا  أن إلوو  روويلنظ  المحلوو  والبعوو  متجي سوو   ك حوو   للووب د العووي  المجووي 

و ذلوو   .المحلوو  التوو ا  مسووت ى علوو  ال اقوو  أ ض علوو  للت باوو  ن يق ووي تعوو   روويلتعما 

 .2008ج يلا   20رتي يخ  15/08م  خ   قي  ن م يرق  البنييي  واتمي  ا جيزتي 

 والنثاو   الضوخم  اال جويزا  خو   مو  ذلو  ويظ و  كباو ا  وتقو مي ت و  ا شو   الماو ان ف واا

والشون   الخضو ا  المسويحي  وعلو  واألث يو  الجمالو  المنوين  علو  ت او  أن كويد  التو 

 القي   او  غاو  البنوي ا  رسوب  علا وي ناو  إ  وي  قو   رويألح ى أو الحو  أو للم ينو  المعموي  

 والمسووي  اإلخوو    تاجوو  إال الاوو   المحوويك  أمووي  تثووي  التوو  النزاعووي  والف ضوو ي    ومووي

 ...والتعما  البني  رمقيياس

السوووويحلا  و موووو ى  الفصوووو  الوووو  رعوووول المفوووويتا  المتعلقوووو  ريلبا وووو توووواا وعلاووووت سوووونت    فوووو  

علووو  مسوووت ى اقلوووا  رلووو يي  الشووو ي  السووويحل  ل اليووو   التعماووو الت ا ووو  ت ج وووي  رعووول ادوا  

 الشل .
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 لواليــة الشلف:  حــدود المنطقــة الساحليــة -1

كل  م  ح ود والي  تابيز  ش قي 130المن ق  السيحلا  ل الي  الشل  تمت  عل  مسيف  ق ار             

ال  غيي  والي  مستاي   غ ري  و ت  تض  ست  رل يي  ل ي واج   رح ي  و كمي  ص علات مخ   

 و ت  كيلتيل : 2014ت ا   السيح  ل الي  لسن  

كل  و ت  مح ود  عل  مسيف  20,25حل  ر ي يبلغ ن   الش ي  السي بلديـــة بنــي حـــواء: -

 م  الج   الا را  لشينئ تااز   100م  الشينئ الش ق  و عل  مسيف    50

كل  مح ود   14,95رـتمت  تاه االخا   عل  ن   ش ي  سيحل  يق    بلديـــة واد قوسيـــن: -

  عل  مست ى شينئ 70   و عل  مسيف  15م  الج   الش قا  رشينئ دوما  عل  مسيف  

 ر شاي .

كل  و ت   30,59:المن ق  السيحلا  لبل ي  تنس تمت  عل  مسيف  تق   رـ: بلديـــة تنــــس -

  و الجز  الثي   عل  مست ى شينئ واد القص  20ع  مسيف   2محص    رشينئ تنس 

   30عل  مسيف  

كل  و  20,38  تق   رـ:: الش ي  السيحل  للبل ي  يمت  عل  مسيفبلدية سيدي عبد الرحمان -

ت  مح ود  م  الج   الش قا    مييناس و م  الا   س  ف ي   الشينئ يق  عل  مسيف  

   للج   الا را  للبل ي  و ف  خل  الشينئ  ج  واد زر ج.15تق   رـ

ل   يق   ــ  تمت  عل  ش ي  سيحــالمن ق  السيحلا  لبل ي  الم س بلديــة المرســى: -

و القلت   1وعل  مسيف  قص ى را  ال اج   البح ي  و شين   القلت  غ      كل  32,86رـ:

  20و ت  مح ود  م  الا   رشينئ تيغزول  رمسيف  سيحلا  تق   رـ:  50رقام   2غ   

 و م  الا   ف   مح ود  ر ا  الميغ و.

كل  و ت  ملت ي   10,02الش ي  السيحل  للبل ي  يمت  عل  مسيف  تق   رـ: بلديــة الظهـــرة: -

 .  150عل  مسيف  م  الشينئ تق   رـ: 2و دش ي   1را  شين   دش ي 
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 :و االقليمية المخططات المحلية للتهيئة والتعمير - 2

 فعاليتها فمدى لذلك ، المجال على للتدخل الوحيد الوسيلة هي والتعمير التهيئة أدوات تبقى        

 هو العنصر هذا دراسة من فالهدف ولذا  1المرجوة األهداف تحقيق تضمن التي هي بالمجال

 حل على مقدرتها ومستوى المخططات هذه بها خرجت التي التوجهات و االقتراحات معرفة

 .مستقبال تفاديها وإمكانية النقائص تشخيص وبالتالي العمرانية، للمراكز الحضري النمو إشكال

  PAC :الشاطـــئ تهيئـــة مخطط -1   

 PDAU. والتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط - 2  

 . POS  األراضي شغل مخطط -  3 

فووويلتخ ا  يعووو   علووو  أ وووت ىعلووو  ي ووو   إلووو  وضووو  رووو امت اقتصووويدي  تحووو د فووو   فوووس ال قووو  

تم يوووو  البوووو امت ريإلضوووويف  األتوووو ا  التوووو  يتوووو خ  تحقاق ووووي وتع وووو  تصوووو  ا لمختلوووو  م احوووو  

إلووووو   تح يووووو  رناووووو  ال ا وووووي  واألج وووووز  الممنووووو  إ شوووووي تي عنووووو  االقتضوووووي  لتحقاووووو  أتووووو ا  

فوووو  الب ايوووو  لوووو  ينوووو  أ  تفناوووو  فوووو  التخ ووووا  لتوووو خ  ال ولوووو  موووو  أجوووو  م اقبوووو    2المخ وووو ى

التخ وووا   –المبووويد ا  الخيصووو  فووو  مجوووي  البنوووي  أو ت جاوووت الت سووو  العم ا ووو  ألن تووواه الفنووو   

ظ وووو   رشوووون  عووووي  رعوووو  ظ وووو   التج روووو  االشووووت اكا  وتزايوووو  دو  ال ولوووو  فوووو  تنظووووا  حاووووي   –

المجتمووو  و غبووو  السووول ي  العم ماووو  فووو  التنسوووا  روووا  األعموووي  اإلدا يووو  فووو  مختلووو  األ شووو   

االقتصووويدي  واالجتميعاووو  وفووو  أتووو ا  محووو د  وت ج وووي  معانووو   والوووتحن  فووو  المجوووي  مووو  أجووو  

ضووو   يفتووو ض وجووو د سووون  أو إنوووي  قوووي     تعتمووو  علاوووت السووول ي  تنظوووا  وت جاوووت الت سووو  الح

العم ماوووو  فوووو  توووو خ ت ي علوووو  المسووووت ى العقووووي   وعلوووو  مسووووت ى التخ ووووا  الحضوووو   وتوووو  

إنوووي  يسووومف ل وووي فووو  ال اقووو  عبووو  قوووي  ن التعماووو  رووويلت ف  علووو  ال سووويئ  القي   اووو  علووو  الووو غ  

يال  المنيفاوووو  لسايسوووو  التعماوووو . أ  ووووي غاوووو  كيفاوووو  ل حوووو تي للووووتمن  موووو  اسووووتبعيد كوووو  االسووووتعم

                                                           
1   LACAZE  J ., P., 1995  introduction a la planification urbaine –imprécis d ‘urbanisme a la française –Presses de l’école des     

     Ponts et chaussées –.page 297. 
2 le nouveau petit larousse, paris 1969. 
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ويعوووو   التخ ووووا  الحضوووو   علوووو  أ ووووت ىتوووو خ  اإلدا   روووو دوا  من جاوووو  ووثوووويئ  م جعاوووو  

الم ينوووو . لتنظوووا  اسووووتعمي  المجووووي  وتقنووووا  أو تح يووو  توووواا االسووووتعمي  لنوووو  من قووو  موووو  منووووين  

أجزائ وووي وا سوووجي  أن اف وووي وريلتووويل  حسووو .  وظافووو  لنووو  من وووي قصووو  تحقاووو  تنيمووو  وتخصووواص

 3تنظام ي وتعما تيى

 األ اضوو  السووتا   أسيسووا  وأدا  الحضوو   للتخ ووا  قي   اووي إنووي ا التعماوو  وثوويئ  تعتبوو 

 م احوو  ثوو   تعوو   فوويلجزائ  .والبعاوو  الق يوو  الموو ى علوو  اسووتعميل ي حسوو  وضوومين

 :التعما  مخ  ي  ف  أسيسا 

 .سن ا  5 عل  تق يبي تمت  :القصا   الم حل  -  1

 .سنوات 10 إل  سن ا  5 م  تمت  :المت س   الم حل  -  2

 .سنة 25 إلى تمتد :الطويلة المرحلة -  3

  PACمخطط تهيئـــة الشاطـــئ: -1  - 2

 02-02م  القي  ن  ق   26ان مخ   ت ا   الشينئ ت  اح ى ادوا  الت خ  وتساا  السيح  )الميد  

االستعمي   الا  ي    ال  (متعل  رحميي  السيح  وتثمانتوال 2002فب اي  سن   05المؤ خ ف  

وكال  ت  ي  مسع  من مت ف   المست ا  للث وا  السيحلا  والحفيظ عل  الق  ا  اال تيجا  للبا  

 منظ   التنما  المست ام .

است اتاجاي  وننا  تاا المخ   م جت لتحقا  مشي ي  حقاقا  الت  تسمف رصايغ  وتنفاا سايسي  و

المتعلق  ريلحفيظ وت ا   الشينئ ويح د  ظي  ت ا   وتساا  السيح  الا  يشم  مجم  الت ارا  

 02-02المح د  ع  ن ي  الق ا ا  واال ظم  السي ي  المفع   وتل  المقت ح  رعن ان القي  ن  ق  

 لن  مق مي  السيح .

 
                                                           
3 RAHMANI Ahmed., 1990 : les limites des prérogatives des communes en matière de planification urbaine, publie par le 

centre de documentation et de recherches administratives, école nationale d’administration, p14.  
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 : قانون حماية و تثمين  الساحل فـــــتعري – 1 -1

 و   السيح  لت ا   ال نن  الب  يمت مخ   ضم  السيح  تثما  و حميي  قي  ن أد ج           

 السيحلا  للم ا د المست ي  و العق    االستعمي  ضمين و حميي  إل  ي    الا  و المحما  المنين 

 م  حمييت ي إل  ي م  الا  و   السيحلا  النثبين عل  خيص  العقي   للت خ  است اتاجا  ك ض  :

 المحماي  تاه حميي  مخ  ي  رإع اد ذل    األ اض  تثبا  ف  دو تي ضمين و الت ت  

 .الما وس 

 : القانون مبادئ - 2 -1

  : التيلا  المبيدئ تح  2002 فاف   05 ف  المؤ خ 02 -02القي  ن  وض 

 ريلتنسوا  و اإلقلوا  لت ا و  ونناو  سايسو  ضوم  السويح  فو  التنماو  أعموي  جماو  تو  ج 

 .المعنا  الج ي  جما  م 

  الم اكوز ت سو  علو  ت جاوت تسو   أن التعماو  أدوا  إعو اد إنوي  فو  ال ولو  علو  يجو 

 .البح   الشينئ و السيح  ع  رعا   منين   ح  الحض ي 

  رشو ن   اقتصويد   حو  علو  رشوالت ذلو  و السويح  علو  األ شو   ت و ي  فو  اإللتوزا 

 .البح   ال س  ت ت   ف  يسب  أال

 : القانون بنود -3 -1  

 .البحث في حاجتنا تقتضيه ما حسب البنود بعض نسرد

    السيحل  الش ي  عل  الم ج د  السني ا  للمجمعي  العم ا   للمحا  ال  ل  الت س  يمن 

 الش ي  م    800 ع  تزي  لمسيف  الع ض  الت س  أيضي و   ك  03 عل  تزي  مسيف  عل 

 .السيحل 

    المسيف  كي   إذا إال السيحل  الش ي  عل  متجيو ي  سنناا  مجمعا  ف  الت س  يمن 

 . ك  05 األق  عل  ران مي
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    الشو ي  حو ود ضوم  للشوينئ الم ازيو  الج يو   المسويل  ال و   شوبني  إ جويز يمنو 

 مو  العلاوي األجوزا  و السويحلا  النثبي او  األشو ن  و ال ملاو  النثبوين علو  ذلو  و   800

 . السبيح  ش انئ

    كو  03 عو  تزيو  مسويف  علو  للشوينئ الم ازيو  للعبوو   نو   إ جويز كوال  يمنو 

 .البح  مايه إلا ي تص   ق   أق  م  ارت ا ا

  إلقيمو  رضو و   مبو    كي و  إذا إال الو د  و الم امو  أو الحو اجز رإقيمو  يو خص ال 

 .البح  شينئ عل  التم ق  تقتض    عم ما  خ م  رممي س  تتص  منشآ 

    األشوو ن  و السووبيح  شوو انئ ألعلوو  ال باعاوو  لألجووزا  شووا  كوو  للتنظووا  يخضوو 

 .  300 لمسيف  البني  يمن  حاث ال ملا  
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  PDAUوالتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط -2  - 2

 أدا  أ ت عل   والتعما  للت ا   الت جا   المخ   يع   التعما  رما ان المتعلق  الق ا ا  خ   م 

 للتنما  العي  التنظا  تخ ا  إل  ت    وثاق  ت  آخ  رمعن  الحض   والتساا  المجيل  للتخ ا 

 : ر    ال  المعنا   البل يي  أو للبل ي  العم ا ا  للت ا   األسيسا  الت جا ي  ويح د العم ا ا 

  العيم  الت ج ي  م  ا   قي المعنا  البل يي  أو البل ي  مجي  لت ا   األسيسا  الت ج ي  تح ي 

 .التنما  مخ  ي  عل  واعتميدا اإلقلاما  الت ا   تق م ي أدوا  الت 

  للم ا د واألمث  العق    االستا   إل  وي    ي لمجا استعمي  عقلن  ش ون يح د 

 .االقتصيدي 

  العم ا   النسات عل  الت خ  ومنين  األ اض  شا  مخ  ي  إ جيز آجي  يح د. 

  الق ي  الم ى عل  للتعما  قيرل  ق يعي  معم    ق يعي  إل  المعن  ي لمجا يقس    

 .للتعما  قيرل  غا  وأخ ى التعما  وق يعي  مستقبلا  والمت س        

 والتي يخ  الثقيف  والت ا  ال باعا  األوسين البا    عل  الحفيظ. 

 الف حا  النشيني  عل  الحفيظ. 

  الحسيس  والمحا ي  والمنيظ  كيلم اق  خيص  حميي  تت ل  الت  المنين  تح ي. 

 وق اع ه التعما  ت قعي  يح د. 

 يمن  الت  المنين  تح ي  عل  تقتص  ال والتعما  للت ا   الت جا   المخ   أت ا  أن   حظ

 .حمييت ي ال اج  المنين  تح ي  إل  أيضي ي    ر  العم ا    النسات يقتضات مي حس  تعما تي

 ف  الت خ  أعمي  لن  الم جعا  ال ثاق  أ ت ف  والتعما  للت ا   الت جا   المخ   أتما  تظ  

 .لت المع   للج   حت  البل ي  إقلا  ف  المت اج   ال ا ي  لن  ملزمي يعتب  علات المصيدق  ورع  العقي 
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 :األراضي لـــشغ طــمخط -3  -2

 م  المش ع إلا ي يلج  الت  والتعما  للت ا   المحلا  المخ  ي  م  األ اض  شا  مخ   يعتب 

 .والتعما  للت ا   الت جا   المخ   ف  الم س م  التعما  لت ج ي  التخ ا  أج 

 األ اض  استخ ا  ق اع  ريلتفصا  يح د الا  المخ   أ ت األ اض  عل  شا  مخ   ويع  

 .علا ي والبني 

 ي    ال :

  حقووو   المعناووو   الق يعوووي  أو للق ووويع ريلنسوووب  الحضووو   الشووون  مفصووول  رصوووف  تح يووو 

 األ اض . واستعمي  البني 

  مو  الم رو  رويلمت  عن وي المعبو  البنوي  فو  ر وي المسوم   الو  اي و القصو ى النماو  تعاوا 

 البنييووي  أ مووين األحجووي   و موو  المنعوو  روويلمت  أو البنووي  خووي ج المبناوو  األ ضووا 

 استعميالت ي. و ر ي المسم  

  للبنييي . الخي ج  المظ   يضب 

  للمنشووآ  المخصصوو  والم اقوو  الخضوو ا  والمسوويحي  العم ماوو  المسوويحي  تح يوو 

 الم و . ن   مازا  و تخ ا ي  وكاا العيم  المصلح  ذا  والمنشآ  العم ما 

  اال تفيقي . تح ي 

  حمييت وي ال اجو  المنوين  و الم اقو  و التاكي يو  النصو  و الشو ا ع و األحاوي  تح يو 

 إص ح ي. و تج ي تي و

  حمييت ي و وقييت ي ال اج  الف حا  األ اض  م اق  تعاا. 

 األ ضا . الق   خصيئص راين 

 المبوي   م قو  ر وي  و يتصو  وموي العم ماو  ال و   إلو  ريلنسوب  المبوي   م قو  راوين 

 الفيصل . الح ود إل  ريلنسب 

  الخي ج . المظ   و المبي   ا تفيع تح ي 

 الماي  . و الفي غ  المسيحي  أو الساي ا  م ق  راين 

  الشووبني  و ال وو   وتح يوو  وم قع ووي العم ماوو  والتج اووزا  المنشووآ   وو ع تح يوو 

  ال ول . تتحمل ي الت  المختلف 
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 :بساحل الشلفكم  3توضيحات حول مجال التعمير داخل منطقة التوسع   3-

و المتعلووو  رحمييووو    2002فب ايووو   05الموووؤ خ فووو   02-02رعووو  االنووو ع علووو  القوووي  ن         

منوووت   يووو  تقووو ي  ت ضووواف للمجوووي  المعمووو  للمجمعوووي  التووو   12السووويح  وال سوووامي المووويد  تثموووا  

 .ك  03المن ق  غا  قيرل  للتعما  ا  داخ  ف  تق  

 ي ضف ن   المجي  العم ا   للمجمعي  الت  تق  عل  ن   الش ي  السيحل  ل الي  الشل  . (21)ج و   ق  

 (كم)طول المجال المعمر  اتــــالمجمع اتـــــالبلدي

 1,56 (ACL) الرئيسية المجمعة - بنـــي  حــــواء
 1,04 (ACL) الرئيسية المجمعة - واد قوسين

 
 تنـــــس 

 5,61 (ACL)المجمعة الرئيسية  -
 1,20 (AS) رغون -

 1,32 (AS) مينيس -

 2,10 (ACL) الرئيسية المجمعة - المرســـــى

 2,20 (AS)القلتـــة  -

 1,11 (AS)حمادي  -
    Hameau -   المساعدية  0,50 

 1,25 (ACL)الرئيسية  المجمعة - سيدي عبد الرحمان

 hameau 0,4الدشرية  - الظهـــــــرة

دوار تاميست -  0,27 

 (: GROUPEMENT T.A.D - CONSULT – LEM)مكتب الدراسات 2014  الشلف لوالية الساحل تهيئة مخططالمصدر: 

 

 

موو  خوو   الجوو و  تعتبوو  توونس المجمعوو  ال ئاسووا  ال حاوو   التوو  تجوويوز ر ووي التعماوو  ر ووي من قوو  

 كل   5,61كل  ووص  ال    3

 .كم 05مجمعتين متقاربتين اقل من  خطر االلتحام بين -  1

منوووت  12حسووو  القوووي  ن السووويل  الووواك  المتعلووو  رحمييووو  السووويح  و ريلخصووو   المووويد             

 ك   05 ان المسيف  را  مجمعتا  عل  الش ي  السيحل  تن ن عل  االق 
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 الشل . المتقي ر  عل  الش ي  السيحل  ل الي  العم ا ا  ( ي ضف المسيف  را  المجمعي  22ج و   ق  )

المسافـــــة  المجمعات                 البلديات
 المفصولة )كم(

 5,24 (ACL)قوسين واد (ACL) حواء بني واد قوسين -بني حواء
 3,66 (AS)بوشرال  (ACL) قوسين واد واد قوسيــــن

 1,26 (AS) رغون (ACL) تنــــــس تنــــــس

 0,98 (AS) مينيس (AS) رغون تنــــــس

 10,8 (ACL) الرحمان عبد سيدي (AS) مينيس سيدي عبد الرحمان –تنس 

 12,2 (AS)عين حمادي  (ACL) الرحمان عبد سيدي المرسى–سيدي عبد الرحمان 

 4,75 (ACL) المرســـــى (AS) حمادي عين المرســـــى

 3,88 (ACL)   المساعدية (ACL) المرســـــى المرســـــى

 2 (AS)  القلتـــــة (ACL)   المساعدية المرســــى

 3,26 دوار تاميست (AS)  القلتـــــة الظهـــــرة –المرســى 

 3,89 (AS)دشريــــة  تاميست دوار الظهـــــرة
 2014  الشلف لوالية الساحل تهيئة مخطط: المصدر                                                                            

 

المتعلووو  رحمييووو  و تثموووا    2002فب ايووو   05الموووؤ خ فووو   02-02رعووو  االنووو ع علووو  القوووي  ن 

منوووت   يووو  تقووو ي  ت ضووواف للمجوووي  المعمووو  للمجمعوووي  التووو  تقووو  فووو   12السووويح  وال سوووامي المووويد  

   300المن ق  غا  قيرل  للتعما  ا  داخ  مجي   

 (ZNA)م  300يمثل مساحة المجال المعمر داخل منطقة  :(23جدول رقم )

مساحة المجال غير قابل  البل يي 
 ²(كلمZNAللتعمير)

المعمر   مساحة المجال
 ²(كلمZNAداخل منطقة )

% 

 3,78 0,20 5,28 بنـــي  حــــواء

 11,55 0,42 3,67 واد قوسين

 31,19 2,16 6,94 تنــــــس

 6,53 0,43 6,67 سيدي عبد الرحمان

 10,32 0,82 8,01 المرســـــى

 1,57 0,03 1,9 الظهـــــرة

 4102  الشلف لوالية الساحل تهيئة مخطط :المصدر                                                                 
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ورعوووو  االنوووو ع علوووو  مخ وووو  ت ا وووو      (23( و)22)موووو  خوووو   الجوووو ولا  اعوووو ه  قوووو            

فوووو  نوووو   وحسوووو  المعيينوووو  الما ا اوووو  وجوووو  ي رنووووي ا   2014السوووويح  ل اليوووو  الشوووول  لسوووون  

تووونس  تق يبوووي رجووو  البلووو يي  السووويحلا  (  300اال جووويز تقووو  داخووو  المجوووي  غاوووـ  قيرووو  للتعماوووـ  )

وريلخصووو   تعتبووو  رل يووو  يووو  الم سووو  رل واد ق سوووا    سوووا   عبووو  ال حموووين و  رنووو  حووو ا   

      روووــــوووـ  قـوووـرمسيح ( 300  )ـوووـ  أ  داخووو  من قــوووـي للمجوووي  السيحلـــوووـتووونس االكثووو  است  ك

ان تنووويط خ ووو  التحوووي  روووا  مجمعتوووا    ضووو  الووو  ذلووو  % 31,19 روووـ ورنسوووب  م  يووو  ²كلووو  2,16

(Conurbation Risque De) .كمي ت  الحي  را  مجمع  تنس و مجمع  مييناس   

 39 : ص     ق 

                                                     

 2014 سن  مخ   ت ا   السيح  ل الي  الشل  المصدر:                                                              

 

 

 

 

 

          

 

 

 2014مخ   ت ا   السيح  ل الي  الشل  سن   المصدر:                                                        
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 40: ص     ق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 اكت ر   ر  زخ وف  خلاف   المصدر:                                                      

 41: ص     ق 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2014 اكت ر  تي يخ التقين الص                             خلاف  ر  زخ وف  : المصدر                  

 ةـم بمجمعة القلت 300بناءات فوضوية تقع داخل مجال 
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 :رــــــوالتعمي ةـــــالتھيئ أدوات ھاتـــتوج – 4

 فعيلات وي فمو ى  لوال  المجوي  علو  للتو خ  ال حاو  ال سوال  تو  والتعماو  الت ا و  أدوا  تبقو 

 العنصو  تواا د اسو  مو  فيل و   ولواا 4. الم جو   األتو ا  تحقاو  تضوم  التو  تو  ريلمجوي 

 مقو  ت ي ومسوت ى المخ  وي  تواه ر وي خ جو  التو  الت ج وي  و االقت احوي   مع فو  تو 

 وإمني او  النقويئص تشوخاص وريلتويل  العم ا او   للم اكوز الحضو   النمو  إشوني  حو  علو 

 .مستقب  تفيدي ي

 PDAU :  رـــوالتعمي ةـــللتهيئ التوجيهية  اتــــللمخطط ةــبالنسب  –1 4-

 ج  ت  وال الش ي  السيحل  ل الي  الشل   لبل يي   والتعما  للت ا  ي  المخ    أوضح

 التق ي ا  وف  المستقبلا  الم ن ت س  منين والت  اعا   م اجعت ي  5. 1995 سن  يعلا  المصيدق 

 الا را  والجن را  الجن را  الج    ح  الت س  ف  المنين  تاه  وتمثل  ر ي  قيم الت  والت قعي 

 الت ح  تجن  ض و   عل  ي المخ     تاه ص وق    الثي  ي  التجمعي   م  م اقب والشميلا  و

 مخ  ي  تخصاص ن ي  ع  ر ي السنين رتثبا  االتتمي  وض و   التجمعي  تاه را  العم ا  

 .التجمعي  سنين وتخ   االستخ امي  فا ي تتنيم  األ ض شا 

 أولو  فقو  لبلو يت  رنو  حو ا  وواد ق سوا  والتعماو  للت ا و  التو جا   للمخ و  ريلنسوب  وأموي

 لتعوا  شو قي و غ روي   شوميال ت سوعت محويو  ر مجوو  خو   مو  البل يو  لمقو  كباو ا اتتميموي

 علو   وص كموي   . المن قو  ر واه والمنحو   المتضو   الم ضو  نباعو  رسوب  جن روي الت سو 

.امووي فامووي يخووص موو ى ت افقووت موو  قووي  ن  التعماوو  موو  الف حاوو  األ اضوو  حمييوو  ضوو و  

تنوووويط مشووووي ي  مب مجوووو  ضووووم   ال ت جوووو السوووويح  فوووويلمخ   التوووو جا   لبل يوووو  رنوووو  حوووو ا  

التووو  تتنووويف  مووو  القوووي  ن  عنوووس رل يووو  واد ق سوووا   18-15المن قووو  الممن عووو  وال سوووامي المووو اد 

 جوو  المجمعوو  ال ئاسووا  لوو اد ق سووا  و  رحاووثر ووي ت ج ووي  المخ وو  و مووي يوونص علاووت القووي  ن  

الج وووو  الشوووو قا  من ووووي تنوووويط ر مجوووو  لت ا وووو  االنووووي  المبنوووو  و  فووووس الشووووائ للمجمعوووو  الثي  يوووو  

                                                           
4 LACAZE Jean., Paul., 1995 : introduction a la planification urbaine ,imprécis d ‘urbanisme a la française , presses de 

l’école des ponts et chaussées , .page 297. 

  5 - المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير لبلديات اقليم منطقة الدراسة لوالية الشلف.  
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ضووووم  المجووووي  و الج وووو  الشوووو قا  من ووووي تنوووويط ر مجوووو  لت ا وووو  االنووووي  المبنوووو  و  فووووس   دوماووووت

 المجي  السيحل .دون م اعي   (  300-800للمجمع  الثي  ي  دوما   ضم  المجي  ) الش  

وعلووو  مسوووت ى المخ ووو  التووو جا   الوووا  يضووو  رل يووو  تووونس و رل يووو  سوووا   عبووو  ال حموووين  غووو  -

حمييووو  وتثموووا  المتعلووو  ر 2002فب ايووو    05الموووؤ خ فووو   02-02م اجعتوووت رعووو  صووو و  القوووي  ن 

  300نيع  ال اقعوووو  ضووووم  المجووووي  من قوووو  النشووووين الصوووو مثوووو السوووويح  فقوووو  ر مجوووو  مشووووي ي  

ضووو  الووو  ذلووو  الت ا ووو  المب مجووو  للمجمعووو  ال ئاسوووا  لبل يووو  تووونس وتووو  متنيفاووو  لموووي جوووي  روووت 

عوووو   مشووووي ي  ضووووم  شووووم    اخ سووووت ى رل يوووو  سووووا   عبوووو  ال حمووووين فوووويلتالقووووي  ن. وعلوووو  م

 ووواك  من وووي المن قووو  الصووونيعا  التووو  تت رووو   (  300-800)المن قووو  الممن عووو  للمجوووي  السووويحل  

و توووواا للج وووو  الا راوووو  للمجمعوووو  الثي  يوووو  لل  املوووو  و توووو  مل ثوووو   6تنتووووي ا  10علوووو  مسوووويح  

للسوووويح  ضوووو  الوووو  ذلوووو  تنوووويط اقتوووو ا  لمجموووو  سوووونن   حوووو ى الشوووو   و الج وووو  الجن راوووو  

 للمجمع  ال ئاسا  لسا   عب  ال حمين.

توووو  االخوووو  تموووو  امووووي فامووووي يخووووص المخ وووو  التوووو جا   للت ا وووو  و التعماوووو  لبل يوووو  الم سوووو  -

قوووي  ن اال ا وووت تووو  اقتووو ا  من قتوووا  للنشووويني  ضوووم  المجوووي  السووويحل  م اجعتوووت رعووو  صووو و  ال

و 7تووو   4,5روووـاالولووو  رووويلجن   الشووو ق  للمجمعووو  ال ئاسوووا  لبل يووو  الم سووو  علووو  مسووويح  تقووو   

تووو  وكووو  من موووي مل ثووو  للسووويح  ضووو  الووو  ذلووو  التنووويث  المبووو مت  7,52الثي اووو  علووو  مسووويح  

 المجمع  ال ئاسا  لبل ي  الم س . للنسات الحض   المقت   م  ن   المخ   داخ 

اموووي ريلنسوووب  للمخ ووو  التووو جا   للت ا ووو  والتعماووو  لبل يووو  الظ ووو   فلووواس تنووويط تعووو   او تووو اخ  -

سوووو ى رعوووول البنووووي ا  الف ضوووو ي  فوووو  كوووو  موووو  دوا  تيماسوووو  و  ضووووم  المجووووي  السوووويحل .

 .تيغزول 

 

 

                                                           
 6  - المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية تنس لسنة  4112   

  7 - المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية المرسى لسنة  4112    
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 POSمخططات شغل االراضي  - 2 4-

مووو  قوووي  ن حمييووو   ف نووويتلبل يووو  رنووو  حووو ا  فووو  ت 01ريلنسوووب  لمخ ووو  شوووا  اال ض  قووو   -

 م كوووز  8توو  2,36مسوون  علووو  مسوويح   189السوويح  اذ  جوو  ا وووت قوو  روو مت مشووو وع ا جوويز 

لل ييضوووو      توووو    قيعوووو 0,7علوووو  مسوووويح   إكميلاووووت توووو    0,7للتنوووو ي  الم نوووو  رمسوووويح  

 م  س  ارت ائا  ض  ال  ذل  من ق   شيني  المل ث  للسيح .

 فق  ر مت المشي ي  التيلا : 02مخ   شا  اال ض  ق   -

   ت س  عم د  ت 11,36تج ي  النسات الق ي  رمسيح. 

   ت  1,32سن   ص  جميع  ف  ن   اال جيز المسيح.  

   ت  0,8تج ي  ح  البني  الجيتز المسيح.  

   ت  0,4من ق  السن  الف د  المسيح. 

 ت  1,96المسيح   تجزئ  ف  ن   اال جيز. 

لقوووي  ن السووويح  وال سوووامي المووويد   قووو  كووو  تووواه المشوووي ي  ت جووو  ضوووم  المن قووو  الممن عووو  

 منت 18

منووووت توووو  االخوووو ى فوووو   أالمن قوووو   01فمخ وووو  شووووا  اال ض  قوووو    بلديةةةةة واد قوسةةةةين -

  :9 تنيقل م  القي  ن و تاا  ظ ا للمشي ي  المب مج   اك  من ي

  132  ت   1,65مسن  رمسيح  ق  تي. 

 ت  0,27اقسي  المسيح    06ارت ائا  رـ.  

  ت  0,2قيع  ع ج رمسيح  ق  تي. 

  منز ثقيف    دا  الشبي  ض  ال  ذل  م كز للنشيني. 

مووو  المخ ووو   جووو  علووو  مسوووت ى تووواه المن قووو  ت ا ووو  شووويمل  لل  قوووي  و تووو خ   بالمن قووو  

 .عل  مست ى االني  المبن  لبل ي  واد ق سا 

                                                           
 . 2009لبلدية بني حواء لسنة   02و  01مخطط شغل االرض رقم   8 

 .2009واد قوسين لسنة لبلدية   01مخطط شغل االرض رقم   9 
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: تنووويط مخ ووو  شوووا  اال ض تووو  فووو  نووو   اال جووويز الوووا  يضووو  تجزئووو  سوووايحا  مالحظةةةة

 رمن ق  دوما .

توو  االخوو ى فمخ وو  شووا  اال ض لوو  يتوو ط توو  االخوو  المجووي  السوويحل    ســةةـبلديةةة تن -

:مخ ووو  شوووا   10   و ذلووو  رب مجووو  عووو   مشوووي ي  ضووومن ي  ووواك  من وووي300وخيصووو  من قووو  

 يقت  : 1اال ض  ق  

   ت  7,2تج ازا  رمسيح.  

  مسن  ف د  300مش وع. 

   وح   سننا  1450تج ي. 

 يب مت المشي ي  التيلا : 02امي فامي يخص مخ   شا  اال ض  ق  

    دا  1500    دا  الشوووووووبي  رمسووووووويح  600ارت ائاووووووو    قيعووووووو  عووووووو ج رمسووووووويح  قووووووو  تي 

  و قيعووووو  متعووووو د  5375    تج اوووووزا  سوووووايحا  رمسووووويح  1700الحضوووووي   علووووو  مسووووويح  

 الخ مي .

مخ ووو  شوووا  اال ض لبل يووو  سوووا   عبووو  ال حموووين يقتووو   ث ثووو   :بلديةةةة سةةةيد عبةةةد الرحمةةةان -

  لألنفوووي    ح يقووو  25800مووو ا   و ث ثووو  اكميلاوووي   مووو  م حووو  رمسووويح  اجميلاووو  قووو  تي 

   و كووووو  تووووواه المشوووووي ي  المب مجووووو  مووووو  نووووو   2000و دا  الشوووووبي  رمسووووويح  قووووو  تي 

 18موو  التعماوو  و خيصوو  الموويد   قوو  (300 -800)المخ وو  تقوو  ضووم  المن قوو  الممن عوو  

 .م  قي  ن السيح   

 فتنو ن 1995 سون  علا وي المصويد  والتعماو  للت ا و  الت جا او  المخ  وي  يخوص فاموي أموي -

 ل ووي وج وو  التوو  الموو ن إلاووت وصوول  رمووي مقي  وو  ت ج يت ووي حاووث موو  صوويلح  غاوو  الاوو  

 تعو  لو  ال  اسوي  تواه فوإن األمناو  األزمو  وافقو  المخ  وي  تواه إ جويز سون  أن فبيعتبوي 

 فقوو   قوو  المخ  ووي  توواه تنوو ن المت قوو  غاوو  الموو ن  موو  فبسووب  .من ووي الم جوو   النتوويئت

 جو ى قو  تنو ن المخ  وي  ر واه ن يو  مو ى علو  للتعماو  الم ج و  فيأل اضو  مصو اقات ي 

                                                           
 .2008لسنة   تنسلبلدية   02و  01مخطط شغل االرض رقم   10 
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 تواه لتبقو  الت سو   مشون  مو  تعوي   المو ن تواه معظو  والاو  . مت سو  مو ى علو  إسوت  ك ي

 . الج ي   المع اي  وف  م اجعت ي ا تظي  ف  المخ  ي 

 كي و  والوا  البلو يي  روا  موي والتعماو  للت ا و  التو جا   المخ و  فوإن أخاو   وكم حلو  -

 الحضو   النمو  إشوني  حو  فو  أرو ا تسويت  ولو    تزيلو   تيئجوت جوي   ورنوي   جاو   أت افوت

 منفو د عوز  عو  عبوي   فني و  المو ن تواه روا  الع قو  أسوس ت ضوف ولو    ي  السويحل للشو

 قوي  ن  صو و  رعو  صو د   قو  المخ و  تواا ت ج وي  أن تو ت  ا األمو  زاد وموي .رل يو  لنو 

 السويحل  الشو ي  نو   علو  ت سو  من قو  ر مجو  تو  أن رعو  السويح  رحمييو  الخوي  02-02

 . ل الي  الشل 

 اسوتق ا  سو ى ينو  لو  البلو يي  روا  موي والتعماو  للت ا و  التو جا   فويلمخ   تواا إلو  ضو 

 رل يو  كو  رمشويك  اإلتتموي  خ لوت مو  تو    1998 لسون  والسون  للسونين العوي  اإلحصوي  لنتويئت

 إال المخ و  ل واا ينتو  فلو  ألجل وي وضو  التو  لألغو اض منيفاو   تيئجوت فني و  حو ى  علو 

 الج ووي  كوو  و فوول تحفظووي  عوو   علاووت سووجل  رعوو مي األد اج  فوو  محف ظووي ينوو ن أن

 . مص اقاتت لع   علات المصيدق  المعنا 

 :الساحل بحماية الخاص 02-02وضعية الشريط الساحلي الشلفي بعد صدور القانون -5

 :كمييل  التجيوزا  تاه أت   لخص

 نو ل  ت سو  وكواا م 800 شو ي  ضوم  السويحلا  النثبوين علو  ع ضو  عم ا و  ت سو  -

 . السيح  حميي  لقي  ن وفقي يمن  الا  ك  3 ش ي  ضم 

خ ووو  التنتووو  العم ا ووو   روووا  المجمعووو  ال ئاسوووا  لم ينووو  تووونس و المجمعووو  الثي  يووو  ل قووو ن  -

(risque de conurbation). 

الممتو   مو  رنو  حو ا  واد  المن قو  فو  خيصو  م 800 لشو ي  المخت قو  ال و   شوبني  -

 .ق سا  تنس  سا   عب  ال حمين و الم س 

 .ال باعا  التا ا  ت ما  رع  ال اخلا  األ اض   ح  زحف ي و ال مي  اخت ا  -
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 موقف السلطات من التجاوزات على الساحل : -6

و أن السووول ي   فضووو    ؤكووو  أن التجووويوزا  علووو  الشووو ي  السووويحل  مسوووتم   إلووو  ي منوووي تووواا 

واالمووو  الوووا  زاد مووو  ال وووا  رلووو  تووو  كووو ن رعووول الملفوووي  الخيضوووع  لقوووي  ن  اال ت ووويطتووواا 

 .المتعلووو  ريلبووو  فووو  م يرقووو  البنييوووي  واتموووي  ا جيزتوووي  2008ج يلاووو   20التسووو ي  الموووؤ خ فووو  

 .وت  ف  ا تظي  است   العق در ا  مقب     و الم ج د  ضم  المجي  السيحل  حظا 

 المختصو  القضويئا  السول ي  سونت ي التو  الجزائاو  األحنوي  رعول  قو   األسوي  تواا علو  و

 . السيحل  الش ي  عل  وج دتي ين ب  الت  المخيلفي  لبعل
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 ريلسيح : خيص  جزائا  أحني  و مخيلفي 

 أخرى تدابير الغرامة بالحبس العقوبة المخالفة

 صنيع   شين إقيم 

 السيح  عل  ج ي 

 إل  دج 100.000 أش   3

 دج 300.000

 اآلال  مصيد   -

 األج ز  و

 إل  األميك  إعيد  -

 تنفاا و األصل  حيلت

 الت ا   أشاي 

 م  م اد إستخ اج

 المجيو   العنيص 

 النثبين و للشينئ

 ين ن عن مي السيحلا 

 م  دا ال س ر  ت از  ي

 إل  دج 200.000 سن  2 إل  أش   6

 دج 2000.000

 اآلال  مصيد   -

 األج ز  و

 إل  األميك  إعيد  -

 تنفاا و األصل  حيلت

 الت ا   أشاي 

 المنين  إل  ال خ  

 تن ن حاث الشين ا 

 الشين   الخ  و الت ر 

 م  دي  و تشا 

 إل  دج 100.000 سن  1 إل  أش   3

 دج 500.000

 اآلال  مصيد   -

 األج ز  و

 إل  األميك  إعيد  -

 تنفاا و األصل  حيلت

 الت ا   أشاي 

 المنشآ  و البني ا 

 المسيحي  و ال    و

 الت فا ا 

 إل  دج 500.000 سن  2 إل  سن  1

 دج 1000.000

 اآلال  مصيد   -

 األج ز  و

 إل  األميك  إعيد  -

 تنفاا و األصل  حيلت

 الت ا   أشاي 

 2013 لسنة الشلفلوالية  البيئة مديرية :المصدر                                                       

 المصوووويدق    أن إال لحمييتووووت قووووي  ن وضوووو  موووو  الوووو غ  علوووو  و   للسوووويح  ال ضووووعا  توووواه أمووووي 

 فوووو  و أ ووووت حووووا  فوووو    ر ا وووو  رخ وووو ا  يسووووا  التعماوووو  و للت ا وووو  التوووو جا   المخ وووو  علوووو 

 س يع  ر تا   البش ي  االست اتاجاي  تسا  المعيكس االتجيه

 خصيئصووت حوو دت ي التوو    السوويحل  ل اليوو  الشوول الشوو ي   إمني اووي  عوو  ذكوو ه سووب  ممووي

يجوو  علوو  المصوويلف المعناوو     التق قوو  مظوويت  موو  د سوونيه مووي علوو  اعتموويدا وال باعاوو  

 التو  للمنوين  خيصو  للسويح  أفضو  حمييو  يوؤم  الت باو  الصوي   ل واا القوي  ن وذلو  حتو 

 . ريستق ا تي تحتفظ ميزال 
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 :)التهيئة و للوقاية مخطط(القانون  صدور بعد الساحل على نحافظ كيف -7 

 مو  كنو ع للت ا و  أخو ى مخ  وي  إ جويز ي نوأث المخ و  تواا إد اج الضو و   مو  ر أينوي و

 التو  و   واالقتصويدي   االجتميعاو  أرعيدتوي ضوم  السويحلا  تو ت   االوسوين لظويت   الحصو 

 ذلو  و الو نن   و الج و     المحلو  الث ثو  المسوت يي  علو  مبناوي تصو  تي ينو ن أن يجو 

 سايسو  وضو  ت فوت تنفاوا  تو جا   مخ و  إ جويز تو ف ي علماو  راي وي  قيعو   ضوب  ر و  

 .السيح  ت ا   إعيد  و المحيفظ  تقناي  ف  ريلتحن  وذل    السيح  ث وا  لتساا 
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 : ةـــخالص

 األتماو  مو  مسوتحق ي ر خوا المسوت ام  وريلتنماو  البا و  رحمييو  المتعلقو  المسويئ  سوتنت   تو 

 علاوت  عمو  أن رو  فقو  ذلو   تمنو  أن تنوي يعنو  ال واألمو  واحو   كو  مو  الاو   تقتضوا ي التو 

 والعنييو  ريالتتموي  م تب وي أصوبف مسوتقبلني أن القو   .المبيلاو  روي  مو  ولواس وعزيمو  رقو  

 . األشني  مختلف  العت ا ا  الا   المتع ض  را تني عل  للحفيظ سن لا مي الاي 

 فتنو ن 1995  سون  علا وي المصويد  والتعماو  للت ا و  الت جا او  المخ  وي  يخوص فاموي أموي

 ل ووي وج وو  التوو  الموو ن إلاووت وصوول  رمووي مقي  وو  ت ج يت ووي حاووث موو  صوويلح  غاوو  الاوو  

)االسو اع فو  تشواا  رنوي ا   األمناو  األزمو  وافقو  المخ  وي  تواه إ جويز سون  أن فبيعتبوي 

داخووووو  المجمعوووووي  العم ا اووووو  فووووو  غاوووووي  ال ولووووو   و تسووووو يت ي فووووو  انوووووي  ر  يقووووو  ف ضووووو ي  

 النتوويئت تعوو  لوو  ال  اسووي  توواه فووإن( البوو  فوو  م يرقوو  البنييووي  واتمووي  ا جيزتووي  15/08قووي  ن

 مصو اقات ي  فقو   قو  المخ  وي  تواه تنو ن المت قو  غاو  المو ن  مو  فبسوب  .من وي الم جو  

 اسوت  ك ي جو ى قو  تنو ن المخ  وي  ر واه ن يو  مو ى علو  للتعماو  الم ج و  فيأل اضو 

 توواه لتبقوو  الت سوو   مشوون  موو  تعووي   الموو ن توواه معظوو  والاوو  . مت سوو  موو ى علوو 

  .الج ي   المع اي  وف  م اجعت ي ا تظي  ف  المخ  ي 

 ال  تيئج وي أن إال ومفاو   رنوي   تنو ن تسو  تي التو  األتو ا  أن  غو  األدوا  ف واه لوال 

 والتعماو  للت ا و  تو جا   مخ و  وضو  فو  التفناو  يجو  وعلاو  من وي  م جو  تو  موي تعنوس

البلووو يي  السووويحلا  رنووو  حووو ا   واد ق سوووا    سوووا  عبووو  ال حموووين   تووونس   مووو  كووو  يموووس

 دقاوو  وتشووخاص القوويئ  لل ضوو  جاوو  إسووتق ا  أسووي  علوو  يقوو   . الم سوو  و الظ وو  

 الع قووي  توونظ  رنتوويئت الخوو وج ينوو ن النتوويئت توواه ضوو   وعلوو  والمووؤت   لإلمني اووي 

 . اإلقلا  ت ازن وتحفظ وت ن تي
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   :دـــــــتمهي

 ألن منطقر  أي فر  السراءي  الجرب  عوامر  أهر  مر  والنظءفر  النقرء  يعتبر            

 الواقر  إلر  سرنتط   مرء يير  وفر  .رايتر  فار  يجر  الربي المكرءن عر  داحمرء يبحر  السرءح 

 التر  المشرءل  أهر  و شري  واءلصوروا الشر يل السرءيي  والير  تعاشر  الربي البائر 

 يصيفهرء التر  لآلثرءر تقاامنرء خرل  مر  لير  وهربا . اهرء البائار  المنظومر  منهرء تعرءي 

 عيرر  الت لارر  وسررات  محاطرر  عيرر و مصتيرر  النشررءاءم الممءرسرر   البشرر ي الت لرر  

 ، البائر  تهر د التر  المشرءل  ألبر  اءعتبرءر  أشركءل  ومصتير  ومورءدر  التيرو  مشرك 

 ار ورهء والتر  مسرءيتهء ت اجر  إلر  أدم والتر  الغءاار  الثر و  تهر د التر  والمشرءل 

 .البائ  النظءم اختل  إل  تؤدي

 ترر ا  وال لءيرر  يارر  والمحاطررءم البحررءر تيررو  ظررءه   قرر م مرر  الرر    وعيرر 

 مر  اويير  ولفتر   ظير  فقر  ، اإليسرءيا  الحضرءر  خيفتهرء التر  لينفءيرءم العرءم المسرتود 

 عير  وقر رتهء اتسرءعهء احكر  وذلر  البائر ، وتوازيهرء الطباعر  انقءحهرء محتفظر  الر م 

 أو البر  فر  سروا  اإليسرءن يشرءا تطرور أن إال . وإضرعءفهء اهرء تيقر  التر  المرواد تفتار 

 أيرر   المتجرر د  وايبءترر  المت ايرر   يءجاترر  تيبارر ل مرروارد  واسررتغل  ، البحرر  فرر 

ت لابتر  و يعتبر  التيرو  اير  االيعكءسرءم السريبا  و  مر  و ار  التروازن هربا فر  اخرتلال

 . ال حاسا  النءجم  ع  التحض  اءلش يل السءيي  لوالي  الشي 
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 مفهـــوم التلـــــوث: - 1

ان االرض ل  ي ثهء م  االج اد ،وايمء استع يءهء م  االيفءد ،فاجب المحءفظ  عياهء و "

 -1992شعار قمة مؤمتر االرض  -           القءدم  سيام  و معءفء ."  لألجاء اعءدتهء 

 واح   أشكءل  اك  التيو  مشك  م  تعءي  الت  الوا  واليءم اا  م  الشي  والي  تع 

 وصح  المعاش  المحال عي  مح قء خط ا تشك  الوضعا  هب  احا  أصبح  ، لبا  

 1المواا .

 الوفءم وف  األرضا  الك   مكويءم ف  أو الكاف  الكم  التغا  أي  عي  التيو  ويع ف

 تص  ماك واءم أو مواد أيهء عي  الميوثءم وتع ف . البائا  ليعنءص  الفا يءحا  و الكاماءحا 

  ا  أو مبءش   اط يق  موءدر  سلم  ته ر أو ليصط  اإليسءن وتع ض البائا  اءلنظ 

 . مبءش  

 المرء  أيظمر  فر  خير  أي " أير  عير  التيرو  عر ف م 1976 سرتولهول  مرؤتم  ويسرب

 الحار  الكءحنرءم عير  مبءشر   ار  أو مبءشر  اشرك  يرؤث  الغربا  أو الت ار  و والهروا 

 لر  " م 1993 لسرن   الر ول  البنر  ويسرب . " اإلقتورءدي  اءلممتيكرءم ضر را وييحر 

 المرء  أو الهروا  إلر    يبر  مرءد  إضرءف  إلر  المسرتص م  التكنولوجارءم يتاجر  يرؤدي مرء

 وعر م لصواصرهء وفقر ايهء المرواد يوعار  عيرر  يررؤث  لمرر  اشرك  األرض  رلف أو

 عر  عبرءر  هرو التيرو  أن القرو  يمكر  التع يفرءم هرب  ومر  . " اسرتص امهء ملحمر 

 أو اإلزعرء  و لإليسرءن فاهرء المسرتح ث  التغار ام عر  النءتجر  البائر  فر  القءحمر  الحءلر 

 . البائا  اءأليظم  اإلخل  ا ي  ع  أو مبءش   اط يق  الوفء  ويت  األم اض

 م  فاهء امء البائ  عنءص  جما  ف  يؤث  مء ل  هو<<  تيو   لكيم  الح ي  التع ي  أمء

 و لءلهوا  الحا   ا  الطباعا  العنءص  ت لاب  ف  يؤث  مء ولبل  وإيسءن وياوان يبءم

 >> . و ا هء والمء  الت ا 

                                                           
 1 أحمد ملحة ، 5222 الرهانات البيئية في الجزائر ، مطبعة النجاح- الجزائر  ، ص 52   .
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 : ةــالبيئ نوع حسب أنواع دةــع وثــوللتل - 2

 مررواد عيرر  محتويررء الهرروا  فاهررء يكررون الترر  الحءلرر  هررو :واءــــاله وثــــتل - 1- 2

 اباعارر  إلرر  تيوثر  مورءدر وتنقسر  اإليسرءن لوررح  اءلنسرب  ضرءر  تعتبر  ات لار ام

 اإليسررءن أيشرط  يتاجر  ولرربا البر الا  أو الح احر  عرر  النءتجر  األت ار  و لءلغرءزام

 يتاجر  األمر اض مر  الكثار  ويسربب المر ن فر  اكثر   النرو  هربا يحر   يار  المصتيفر 

 مورر رهء والترر  النفطارر  المررواد ايترر ا  عرر  النءتجرر  تيرر  خءصرر  الميوثرر  الغررءزام

 . الونءع  النشءا ال حاس 

 ويسررب ، الهرروا  تيويرر  فرر  لبارر  اشررك  أيواعهررء اررءختلف النقرر  وسررءح  وتسررءه 

 32 المرءد  البائر  احمءير  والمتعير  1983 / 02 / 05المرؤر  فر   03/ 83   رقر  القرءيون

 ، الوريب  الجسرامءم ليغرءزام أو إفر از لر  " أير  عير  الجروي التيرو  يعر ف منر  

 السركءن تر ع  أن شرنيهء مر  التر  الجروي المحرال فر  رواحر  ذام أو والسرءم  السرءحي 

 الفلير  اإليتررء  أو اءلنبءتررءم تضرر ر أو العرءم األمر  و اءلوررح  الضرر ر وتعر ض

  ."2المواق  اطءا  أو واآلثءر النبءتءم عي  اءلحفءظ الغباحا  والمنتجءم

 وسر ع  لرءلح ار  معانر  منءخار  شر وا يسرب الجرو فر  الميوثرءم ت لار  ويصتير 

 والمتعيقرر  والمررنصف  الم تفرر  الجرروي الضررغل لترر  ي لرر  ولرربل  ال يررء 

 المحيا . اءلطبو  افا 

 

 

 

 

 

                                                           
  2 القانون رقم   92 /22 المؤرخ في 22 / 25 / 3892 والمتعلق بحماية البيئة المادة:  25 
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 .(:ت لابــــ  الهــــوا  الجــــءف24ج و  رق  )

 النسب  الكتيا  % النسب  الحجما  % المكويءم 

 N 87 ,01 75,35االزوم 

 O₂ 20,15 23,14   االلسجا 

 Ar 00,93 1,28االر ون  

 CO₂ 00,032 00,046ثءي  السا  الك اون 

 Ne 1 ,8 .ˉ 10³ 1 ,25 .ˉ 10³الناون  

 He ⁴ˉ 10. 5,24 ⁵ˉ 10. 7,24هاياوم  

 CH₄ ⁴ˉ 10. 1,4 ⁵ˉ 10. 7,75الماثءن  

 Kr ⁴ˉ 10. 1,4 ⁴ˉ 10. 3,3  ل يبتون

 NO₂ ⁵ˉ 10. 5 ⁵ˉ 10. 7,6  ا وتولسا  االزوم

 2013لسن   المو ر: م ي ي  البائ  لوالي  الشي                                             

 توجرر  األسءسررا  الهروا  مكويررءم أن جياررء يتضرر  الجرر و  هرربا معطاررءم خررل  فمر 

 مثر  المصتيفر  المورءدر عير  النءجمر  الغرءزام أن  ار  ، الطباعر  فر  ثءاتر  انسرب

 إلرر  يرؤدي ممررء النسرب هررب  إخرتل  إلرر  تررؤدي و ا هررء الغءاررءم وي احرر  المورءي 

 الهوا  إفسءد
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 الفءســــــ  و (: مقءريــــــ  اا  الهـــــوا  النقــــ 25ج و  رق  )

 الهــــواء الفاســــد الهـــواء النظيــــف اســــم المركــــب

 جزء في المليون  2-02, 0 جزء في المليون 0,01-001, 0 الكبريت أكسيد ثاني

 جزء في المليون  350-300 جزء في المليون 330-310 الكربون أكسيد ثاني

 جزء في المليون  200-5 جزء في المليون   1اقل من الكربون اكسيد أول

 جزء في المليون 5 ,0-01, 0 جزء في المليون 1 ,0-001, 0 النيتروجين أكسيد

 جزء في المليون  20-1 جزء في المليون   1 الهيدروكربونات

 جزء في المليون  700-70 ³م/ملغ 20 – 10 الجزيئات

 2013لسن   المو ر: م ي ي  البائ  لوالي  الشي                                                                     

 . النقي والهواء الملوث الهواء تراكيز مستوى يتضح الجدول هذا معطيات خالل من

 ممرء المارء  يوعار  إفسرءد أو تير  إير ا  المرءح  ارءلتيو  يقور   :المــــء  وثــــتل -2- 1

 مر  يقير  ممرء ارنخ   أو اوررور  اإليكولرروج  يظءمهررء فر  خير  ير و  إلرر  يرؤدي

 36 المرءد  البائر  لحمءير  الج احر ي القرءيون ويسرب الطباعر  دورهرء أدا  عير  قر رتهء

 تحدثــ  الميــ   بمميــتا  مضــ  تغيــ  كــ  " أيرر  عيرر  المررءح  التيررو  يعرر ف منرر 

 صــ لح  الميــ    جعــ  ممــ  مب شــ   غيــ  أو مب شــ   بصــف  البشــ    النشــ ت  

 " الع دي لإلستعم ل

 فتيوثهء الحا  الكءحنءم لتغبي  األسءس  المو ر ه  الت ا  أن امء  :التربـــة تلـــوث -3- 1

 فاهء   يب  مواد إدخء  ع  عبءر  هو الت ا  وتقهق  ، تواج هء يه د يقاقا  لءرث  يعتب 

 إستص ام ع  ذل  وينت  . ليت ا  الحاوي  الكاماءحا  أو الفا يءحا  ليصواا تغا ام ف  يسبب

 عءد  الت  والنفءيءم الموءي  ومصيفءم الحاوايا  و اإليسءيا  والفضلم واألسم   المبا ام

 تصيف  مء ل  ه  النفءيءم و الهوا  ف  مبءش   ي قهء أو اباعا  يف  ف  مبءش   رماهء يت  مء

 منقو  ش   ل  عءم  اوف  أو منتو  أو مءد  ول  ، االستعمء  أو التحوي  أو اإليتء  عميا 

  .  صءيب  عيا  يتصي  أو يهم 
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 : إل  تونا  النفءيءم يسب اباعتهء و درج  خطورتهء يمك  العموم وعي 

 األشاء  اباع  يا  م  اوضو  الج اح ي المش   يما  وهنء : تبيعته  بحسب نف      1- 

  : إمء النفءيءم وجع 

 ، مو رهء لءن مهمء ومصيفءم اقءيء األسءس ف  ه  فءلنفءيءم : مهمال  أو فضال  -ا 

 ومصيفءم اقءيء أو مبءش   ا  أو المبءش  االستهلك فضلم فه  . ت لابءتهء لءي  ولافمء

 مت ول  أشاء  شك  ف  تظه  وق  . االستعمء  ومصيفءم اقءيء أو التحوي  أو اإليتء  عميا 

 ع  عبءر  السءييا  المنءا  تكون مء و ءلبء .منهء االستفءد  دون مهجور  أو ومهمي 

 م  الكثا  أن لمء ، أصحءاهء عنهء يتصي  الت  استهللا  ومصيفءم اءلبقءيء ميائ  فضء ام

 . السواي  ق   مهجور  أمءل  ف  تكون مء العموما  الم اا 

 ال جءم   اانهء فامء متمءسك  النفءيءم هب  ج يئءم تكون فق  : الس ئل  و الصلب  النف     -ب 

   قهء يتاج  السف  ويطءم المهمي  والهاءل  لءلح ي  المعءدن اقءيء أمثيتهء وم  ، تنمو

 والحض ي الوح  الو ف ماء  ع  يءتج  الغءلب ف  فه  السءحي  النفءيءم أمء ...وتوءدمهء

 النءتج  الفليا  النشءاءم ويفءيءم ، أيواعهء امصتي  وال يوم الونءعا  السواح  ،مصيفءم

 . وال ي ال راع  أل  اض الكامءوي  المبا ام استص ام ع 

 الح ل  إلعءق  وساي  النفءيءم اع  تكون ق  : للمع لج  والق بل  المض  ق  النف     -ج 

 ف  لوجودهء ليض ر جءلب  وساي  تكون ق  الحءل  هب  وف  ، البح ي  لألياء  العءدي 

 النفءيءم تي  ه  ليمعءلج  القءاي  النفءيءم أمء . ويموهء األياء  هب  تح ك وأمءل  مسءيءم

 البح ي الوسل م  وإزالتهء استص اجهء اع  تثمانهء ا ي  ع  التحوي  أو للست جء  القءاي 

 اا  اوضو  الج اح ي المش   يما  لبل  وهنء :خطورته  درج  بحسب النف     2- .

 اءلوسل وإض ارهء سماتهء درج  معاءر إل  اءعتمءد وذل  ، الصط   و ا  الصط   النفءيءم

 :يج  وعيا  البح ي
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 وتض  البح ي الوسل عي  تؤث  الت  السءم  المواد ذام النفءيءم ه  : الخط   النف      -ا 

 مستقبيا  أو آيا  الصطور  هب  لءي  سوا  ، عءم  صح  ، ياوايءم ، يبءتءم م  امكويءتهء

 : ف  الصووا وج  عي  الصط   النفءيءم وتتمث 

 . التيقءح  البواءن أو للشتعء  القءاي  الويب  الونءعا  النفءيءم - 

 . لءلمح وقءم الغءزي  واإلف ازام لليفجءر القءاي  المواد -

 . التسمم  أو الكاماءح  التيو  خط  تحم  الت  المواد -

 شءاههء. ومء النووي  المنشآم م  تو ر الت  اإلشعءعا  النفءيءم -

  والمصءا . العلجا  لءلنفءيءم صيب  أو لءي  سءحي  الصءص  النفءيءم -

 الفليا  األراض  يبءتءم عل  ج ا  والبحءر الوديءن ف  تو ف الت  ال راعا  النفءيءم -

 . ليسواي  المجءور 

 لءلفضلم واست جءعهء معءلجتهء يمك  خطور  أق  النفءيءم ه : الخط   غي  النف     -ب 

 فه  . السواي  عي  الم المت  الطعءم واقءيء االستهلك ع  النءتج  األوسء  و ، الاوما 

 .العموما  الم اا  ف  جمعهء يمك  فضلم

 ضفءف عي  أو البح  ف  صبهء قب  ومعءلجتهء النفءيءم اجم  الج اح ي المش   اهت  وق 

 السواي  ضفءف عي  الواقع  السكنا  المجمعءم تتوف  أن يجب أي  عي  يص إذ السواي ،

 صبهء قب  لمعءلجتهء الق ر  الماء  لتوفا  محط  عي  يسم  أل  مءح  سكءيهء ع د يفو  والت 

 . وتثمان  السءي  احمءي  البح  المتعي  ف 

 التلوث على مستوى البلد    الس حلي  : - 2

 يؤدي الونءع ، و ال راع  لينشءا ت ل  م  يوحب  مء و السءي  عي  البش ي الت ل  إن

 قب  معءلج   ا  تكون مء  ءلبء الت  و مصتيف  اباع  ذام ميوث  فضلم رم  إل 

 الجوفا  ليماء  ضصمء خ ايء الكثبءي  والش يل السه  فا  امء سءي  الشي  يشك  يا .رماهء
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 التيو  مشءل  هبا الش يل  يءلاء ويواج .والنوعا  الكما  يا  م  األهما  م  لهء والت 

 و الميوي  ارتفء  المواد، ت لا  ارتفء  ،ايواعهءفضلم من لا  اك  ) أشكءل  امصتي 

 الطبق  و السطحا  ليطبق  السط  ماء  اتيو  األم  ويتعي  (الكاماءح  التغاا 

 ال  تيو  الهوا . اءإلضءف ،الجوفا 

 يمث  اه  النقءا ل م  النفءيءم عي  مستو  الش يل السءيي  لوالي   الشي  (:26ج و  رق  )

 اباع  النفءيءم ع د النفءيءم النفءيءم امءل  رم  البي يءم

 مين ء بني حواء - بني حـــواء

 ش تئ تيغت  -

 الش تئ الم كتي -

 

03 

 

 حض ي

 

 الم كتي الش تئ - واد قوسين

 ش تئ دومي  -

 حض ي 03

الش ت الم كتي الن تج عن  - تنس

 واد عالل و واد بوفوس 

 ش تئ واد القصب -

على  نف     المذبح  مب ش   -

 الش تئ

نف     الثكن  العسك    بج نب  -

 المذبح 

 مسكن 360نف      -

نف     حي الشع ر   و حي  -

 رقون

 نف     مصنع المعلب   -

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 صن عي

 

 

 

 

 

 

 حض ي

 حض ي 01 ش تئ ت غتولت - سيدي عبد ال حم ن

 حض ي 01 ش تئ القلت   الم سى

 / / / الظه  

 التحقاءقءم الما ايا   + 2013لسن   المو ر: م ي ي  البائ  لوالي  الشي                                           
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يقط  ل م  النفءيءم النءتج  ع  الماء  المستعمي  ف  منطق   19م  خل  الج و  يج  هنءك 

ال راس  عيمء ان ا يبهء توب اط يق  مبءش   او  ا  مبءش   ف  ل  م  واد اوفسوس  و 

تعتب  االلث  تءثا ا عي   واد عل  ا ون وجود اي محط  ليتوفا  اءلنسب  لبي ي  تنس والت  

عي  مستو  المانء  و الشواائ واالودي  المجءور  اءلنسب  لبي ي  ان  يوا  ت م   السءي 

 لهء الت  توب مبءش   ف  البح  و يفس الحء  اءلنسب  ليبي يءم االخ  .

  ليسكءن  عب  البي يءم السءييا  لوالي  الشي . السءحي (: تطور يج  الفضلم 27)ج و  رق  

 (Ve) البي يءم

(l/hab/j                                ) 

 سكءن ع د

1998 

 الفضلم

 /يوم(3)م

 ع د سكءن

2008 

 الفضلم

 /يوم(3)م

 تق ي ام

2013 

 الفضلم

 /يوم(3)م

 1103,85 22997 1000,94 35803 845,32 17602 48 وا ــــان  ي

 269,07 7081 245,21 3503 206,72 5439 38  ـــواد قوسا

 1371,23 36085 1347,44 30503 1304,61 35333 38 ســــــتن

 114,74 4781 104,37 5353 87,12 3335 24 س عب  ال يمءن

 183,10 11444 172,91 10807 155,61 9726 16   ـــــالم س

 608,97 25374 571,24 23802 510,81 21284 24   ــــــالظه

 معءلج  شصوا – 2013لسن   البائ  لوالي  الشي  المو ر: م ي ي                             
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 معطاءم:

  % 80: يسب  الماء  المستعمي  المط وي  -

 الاوم/سءل  /لما  الماء  الفعيا  اءلماء  الوءلح  ليش      البي يءم

 60 ان  يوا 

 40 واد قوسا 

 40 تنس

 30 س عب  ال يمءن

 20 الم س  

 30 الظه  

 لما  الماء  الفعيا  اءلماء  الوءلح  ليش   * يج  الفضلم = يسب  الماء  المستعمي  المط وي 

 

 

 

 

 

 

 

 

( والتمثا  الباءي  الموض  اعل  تعتب  اي ي  تنس م  اا  البي يءم 27م  خل  الج و  رق  )

يوم( يسب /3)م1371,23 :احج  ق ر اـ ليماء  القبر السءييا  لوالي  الشي  االلث  ايتء  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

بني حواء واد قوسين تنس س عبد 
الرحمان

المرسى  الظهرة

والية تطور حجم المياه القذرة على مستوى البليات الساحلية ل
الشلف

(يوم/3م)الفضالت 
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يوم( ث  تءت  اع هء اي ي  /3)م1304,61احوال   1998اع مء لءن ف  سن   2013تق ي ام سن  

لتءت    2013يوم( يسب تق ي ام سن  /3)م1103,85ان  يوا  احج  ليفضلم ق ر اـ

 .البي يءم االخ   ا رج  اضع  مقءري  م  اي ي  تنس
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 :ال ئيسي   يــــــوث البحــــ در التلــــمص - 3

 البح   : التج ر  عن الن جم التلوث -1 - 3

 الملير  عر  النءجمر  تير  وأخط هرء يجمرء التيرو  يرءالم ألبر  أصربح  لقر             

 م لر  تحتر  البحر  عبر  ال ولار  التجرءر  أن الاروم الواضر  مر  أصرب  فيقر  . البح ير 

 تر ور الربي ال حاسر  المحرور وأيهرء ، الح يثر  ال ولار  التجءرير  المعرءملم فر  الور ار 

 يشرءا إلر  والمنتجرءم السري  تر ف  فر  الهءحير  ال يرءد  أدم فقر  . ال ولار  العلقرءم عيار 

 اإليترء  فرءح  لتور ي  ج ير   أسروا  عر  لهرء تبحر  الر و  جعر  ، مكثر  تجرءري

 البحر  أمرءل  اسرتص امهء ويبقر  إلر  إيتءجهرء مروا  مر  البحر  عبر  يقيهرء ثر  ومر  ، فاهرء

 العرءلم  النقر  مر %  20 أن إذ ، هرءم ومواصرلم عبرور ا ير  المتوسرل االارا 

 سرنويء تعبر  وات ولار  تجءرير  يءقير  ألفر  يروال  وأن ماءهر ، ممر ام عبر  يرت  ليبتر و 

 ، ال ولار  التجرءر  تطرور فر  سرببء ير ا  ال و البحر  الر و  لرءن مصتير   قءصر   ماءهر 

 عير  خطر ا يشرك  أصرب  اإليسرءي  النشرءا فرنن المتعر د  منءفعر  مر  وارءل    أير   ار 

 اعر  مر  البح ير  األيارء  زوا  إلر  األيارءن اعر  فر  أد  إذ ، البح ير  األواسرل

 أخطر  أن إلر  التقرءري  وتفار  . ماءهر  فر  دوريرء تقر  التر  الحرواد  يتاجر  المنرءا 

 البح ير  الملير  افعر  السرف  ارا  البحر ي التورءدم عر  النءجمر  تير  التيرو  يرءالم

 البيرر ان مرر  ولرراس ليسررف  مجهرر  ال البيرر ان مرر  تعتبرر  ال الج احرر  أن مرر  فبررءل   

 ي لر  أن مر  وارءل    ، ت اير  فر  الج احر  عير  تحمر  التر  السرف  أن ر ر  الشرءين 

 مجررء  فرر  واررءألخص اتسررع  قرر  األخارر   اآلويرر  فرر  المنتجررءم اعرر  شررح 

 مجءالترر  ترر خ  مبءشرر   مسررتورد ايرر  رحاسررا  واوررور  تبقرر  ءيهررأ المح وقررءم ، إال

 .والوانارر  األجنبارر  البح يرر  السررف  ومئررءم السرري  مرر  األانررءن مليررا  يوماررء البح يرر 

 التف ير  ، الشرح  عميار  فر  لبار ا دورا الج اح ير  المروايئ تيعرب المجرء  هربا وفر 

 هر  التيرو  يسررب وازديرءد ايتشرءر خطرور  مضرءعف  مر  ي ير  ومرء البضرءح  . ويقر 

 وفرور أير  إذ . ضررءر  مررواد إلرر  وتحوييهررء ، النفءيررءم ال سررتعء  البحرر  ماررء  قءايار 

 قر  و . واالمتر اد الفروري االيتشرءر فر  تبر أ البح ير  ال يير  أثنرء  السرف  مر  تسر اهء
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 سر ع  ، المرو  اتجرء  ، ال يرء  سر ع  ، الحر ار  درجر  مثر  الجوير  العوامر  تسرءع 

 اباعارر  تغارر ام إلرر  ليرر  ذلرر  لاررؤدي ، ايتشررءرهء فرر  البح يرر  التاررءرام واتجررء 

 فر  اخرتلالم تحر   واربل  التغاار  فر  خواصر  فتبر أ . المارء  يوعار  ولاماءحار  فر 

 أو مكويءتهررء اعرر  اختفررء  إلرر  اءإلضررءف  ، البح يرر  لألواسررل الطباعارر  التوازيررءم

 خواصهء. عي  التنثا 

 :طــللنف  يــالبح  ــالنق عن مــالن ج وثـالتل – 2 - 3

 الشر   اسرتعمءال، وألث هرء الطءقر  مورءدر أفضر  هربا يومنرء وإلر  الرنفل يعر           

 أن إذ ، تر اوال األلثر  العءلمار  المنتجرءم مق مر  فر  يرنت  دولارء سروقء منر  جعر  الربي

 فر  النفطر  النرءت  مجمرو  مر    66 %إلر  تور  تكرءد البحر  عبر  المنقولر  الرنفل لمار 

 مصرءا  تبقر  ذلر  ومر  المتوسرل األارا  البحر  عبر  تمر    35 %يسرب  منهرء العرءل 

 أن يسرتطا  أير  احار  ، البح ير  البائر  عير  يقاقارء  ير اته تمثر  اسرتص ام  وسرو  يقير 

 الوقر  فر  أصربح  ولقر  معر ود  دقرءح  خرل  ارءلكايومت ام تقرءس مسرءفءم إلر  ينتشر 

 مر  ذلر  فر  لمرء ، والصطر   الهءمر  المشركلم مر  ارءلنفل البحرءر تيرو  ظرءه   الحرءل 

 المتعرءميا  مورءل  وعير  ، يفسرهء البح ير  البائر  عير  ضرءر  وترنثا ام ايعكءسرءم

 افعر  الرنفل يرءقلم مصيفرءم عر  النءتجر  التيرو  يسرب  تمثر  المثرء  سربا  فاهرء. وعير 

 أي ، المتوسرل األارا  ليبحر  الميوثر  المرواد مجمرو  مر   20 %والتف ير  الحرواد 

 .العرءل  مقربوفءم رار  مقر ار يعنر  ممرء الرنفل، مر  سرنويء ار  الر  مءحر  ثمرءيو يقرءر  مرء

 فهرر  ، البح يرر  البائرر  عيرر  اررءلنفل التيررو  يصيفهررء الترر  الضررءر  التررنثا ام وتتنررو 

 التر  لتير  صرحا  أضر ارا تصير  أيهرء لمرء ، المءحار  األيارء  ، السرمكا  الثر و  توراب

 وأصرحء اءلوراءدي   تيحر  التر  لتير  اقتورءدي  أضر ار ولربل  ، اإليسرءن توراب

 المتسرر ا   الررنفل ابقرر  منرر  فرر  التسرر اءم هررب  خطرر  ويكمرر  ... السرراءيا  الفنررءد 

 أن لمرء البح ير . الحارء  السرتم ار الرلزم الجروي البحر ي التبرءد  ذلر  عير  اإلاقرء 

 دو  أوفر  الج احر  فر  السرواي  عر ض عير  المقءمر  البت ولار  الورنءعا  ليمنشرآم

 إلر  الر و  تيجرن مرء فكثار ا . تيويثهرء فر  لبار  األثر  المتوسرل األارا  البحر  يروض
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 ومر  وشرحن  لنقير  سرهالت  ، والمروايئ السرواي  اجءيرب البتر و  تك ير  مورءي  إقءمر 

 العرءدي يشرءاهء أثنرء  البت ولار  الورنءعا  المنشرآم تقر ف لربل  وتبعرء . تور ي   تر 

 دون األيروا  أ يرب فر  البحر  مبءشر   فر  وال واسرب المصيفرءم مر  األانرءن يومارء

 . معءلجتهء

 خرل  مر  الرنفل مصرءا  مر  البح ير  البائر  يمءير  إلر  الر ول  المجتمر  سرع  ولقر 

 البحر ي التيرو  ظرءه   مر  الحر  الر و  خللهرء مر  يءولر  دولار ، اتفءقارءم عر   إار ام

النءقيرر   يءدثرر  لءيرر  ولقرر  . الررنفل تسرر   افعرر  الترر  وقعرر  الكرروار  لحجرر  يظرر ا

(Torrey Canyon)  التيرو  مشركي  وأاعرءد لحجر  العرءل  الربي يبر  الصطر  يرءقوس امثءار 

  .النفل تس   ع  النءجم  المتع د  الصسءح  ولتي  ، اءلنفل البح ي

 ءيهرأ إال ، هءمر  اح ير  يرواد  وماءههرء سرواييهء تعر ف لر  الج احر  أن مر  وارءل   

 تسروي  فر  تكمر  صرءدراتهء مر %  80يروال  وأن السرامء ، عنهرء معر   فر  لاسر 

 عشر   أن 2001 لسرن  اإلقيرا  وتهائر  اائر  وزار  تق ير  يشرا  ذلر  مر  المح وقرءم و

 سنويء. الج اح ي  البح ي  الماء  إل  تتس   المح وقءم م  ا  آالف

 : يي  فامء اعضهء تيصاص يمك  خطا   ج  اائا  تنثا ام النفط  وليتيو 

  البح    : األحي ء على التأثي   -ٲ

 ، البحرر  سررط  مرر  سرنتمت ام اعرر  عيرر  النبءتارر  لررءلعوال  المءحارر  الطءفاررءم تعرا 

 ت لار ا تواجر  أليهرء يظر ا ، مصرءا  إلر  الحار  الكءحنرءم هرب  تتعر ض أن ويفتر ض

 يموهرء يقرص إلر  ترؤدي لهرء سرءم  م لبرءم تعتبر  والتر  البت ولار  ال يروم مر  عءلارء

 لر ور  األسءسر  المور ر النبءتار  تشرك  العوالر  تير  أن واءلمرء . تكءث هرء وتعطار 

 أضر ار إلر  إلحرء  يرؤدي السرءم  الم لبرءم  افعر  تضر رهء فرنن البحر ، فر  الحارء 

 .الغ ا  ا ور  جسام 
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 43 : رق  صور                                                         42صور  رق  : 

Herbier à Posidonie océanique et une espèce rare 

 

 

 

 

  2014مصطل تهائ  السءي  لوالي  الشي  سن   المو ر:                            

 :البح    الطيور على التأثي  -ب 

 ليطاررور المت ايرر  االيصفررءض فرر  أسءسرر  دور ليررنفل أن الما ايارر  ال راسررءم ألرر م

 لي يرروم تتعرر ض البح يرر  الطاررور مرر  اآلالف مئررءم أن القررو  ويمكرر  ، البح يرر 

 لإلصرءا  يتعر ض النرورس ارءح  مثر  البح ير  الطارور يجر  أن سرنويء  لربا البت ولار 

 فهر  ، المرء  سرط  عير  وقتهرء معظر  تقضر  الطارور فهرب  عءلار  امعر الم والهرلك

 أليهرء ، البائر  توازيهرء السرءييا  المنرءا  سرافق  عياهرء والقضرء  .تطار  ممرء ألثر  تسرب 

 .ال اح   البح ي  األياء  افت اس عي  تعم 

 44صور  رق  :

 

 

 

 

 3505المو ر: مصطل تهائ  السءي  لوالي  الشي  سن                              
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 : السمكي  الث و  على التأثي  -ج 

 دخر  مور ر اءعتبءرهرء التجءرير  أهماتهرء تكمر  هنرء ومر  لبار  ،  باحار  قامر  لألسرمءك

 تجنررب لألسررمءك يمكرر  المفتويرر  البحررءر وفرر  .السررءييا  الرر و  مرر  ليكثارر  معتبرر 

        المغيقر  شرب  أو المغيقر  البحرءر وفر  أير   ار  تمروم، مرء ويرءدرا الميوثر  المنرءا 

 أثر  أن اءلربل  والجر ي  .مبءشر   ليتيرو  مع ضر  فهر  (المتوسرل األارا  لرءلبح  )

 ، ي وثر  مر  سرنوام أراعر  أو ثلثر  اعر  األسرمءك مورءي  عير  يظهر  ارءلنفل التيرو 

 عير  ترنثا   جر ا  مر  الميوثر  اءلمنطقر  السرمك  المصر ون فر  ايصفرءض صرور  فر 

 التيرو  مكرءن جر ته الاءفعر  األسرمءك أن احار  ، األسرمءك وي قرءم واويضرءم الغر ا 

 . ل زقه  هءمء مو را الواءدي  يفق  ممء

 : الع م  ب لصح  اإلض ار -د 

 أياءيرء المروم إلر  تور  قر  خطار  ، أمر اض ظهرور الم ضرا  الحرءالم اعر  سرجي 

 خرءر  تفر ز لويهرء الغربا ، أو المرء  مر  سروا  الكا وسرا  لمرءد  األافرء  اارتل  عنر 

 ارر ا  لإلصررءا  لبارر   يسررب  إلرر  األسررمءك مسررتهيك  يتعرر ض وقرر  .ارربل  الجسرر 

 مكويررءم إليرر   لبارر   لج عررءم اإليسررءن جسرر  تعر ض عرر  ينررت  وقرر  ، السر اءن

 اعر  إلر  ترؤدي قر  ، الجسرما  الصليرء فر  الروراث  الت لارب فر  تغار ام إلر  الرنفل

 والوسررل البحرر ي البائرر  اررءلتوازن اإلخررل  عيرر  الررنفل لقرر ر  ويتاجرر  . التشرروهءم

 اعر  تحمر  التر  والسرف  النرءقلم مر ور منر  إلر  الر و  اعر  عمر م فقر  ، الطباعر 

 مرر  المتصررب وإيطءلاررء ف يسررء اررا  المشررت ك الثنررءح  القرر ار ومنهررء ، الصطرر    المرواد

 التر  النرءقلم و السرف  مر ور وإيطءلارء ف يسرء اموجبر  منعترء فقر 1993 سرن  ا فهمرء

 الف يسرا  لورسراكء ج ي تر  ارا  الواقر  ( اويفسر  ) مضرا  فر  خطر   مرواد تحمر 

 .لي  12 ع ض  يبي  والبي اإليطءلا  وس ديناء

 الوقءحار  اإلجر ا ام اعر  اتصرءذ إلر  الر و  عمر م الصطرور  هرب  مر  الحر  واغر ض

 األمر  ا اير  فر  ارتكر م ، ال ولار  االتفءقارءم إارءر فر  المتصرب  تير  إلر  اءإلضرءف 

 يرءقلم انرء  معرءيا  تشر ي  تر  لمرء ، اإلاحرءر عير  قر رتهء وم اقبر  ، السرف  أمر  عير 
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 إل امارر  واشررت اا ، عءلارر  تقنارر  جرر  واشرر وا الحمولرر  يجرر  مرر  لءلحرر  ، الررنفل

 أيشرنم الغر ض لهربا . وال ارءن البحرءر  (double coque)مرر دو   اغرلف تجها اهرء

 مر  الع ير  ايشرء  خرل  مر  عمير  و 1983 سرن  اءلسروي  العءلمار  البح ير  الجءمعر 

 التقنارر  والم اقبرر  ال قءارر  وسررءح  وتشرر ي  تكثارر  إلرر  اءإلضررءف  ، التكوينارر  الرر ورام

 النرءج  التيرو  عر  المسرؤولا  تح ير  فر  الحقاقر  اإلشركء  يكمر  األخار  وفر  ليسرف 

 المرءلكا  عير  التعر ف إمكءيار  مر   وفر  ، المسرؤولا  تح ير  فر  البح ير  الملير  عر 

 الر و  مر  ألصرحءاهء مير  هر  السرف  هر   مر %60 أن إذ . الميوثر  ليسرف  الحقاقارا 

 ، الفقار   الر و  جنسراءم لهرء تمرن  وضر يبا  جم لار  ولتسرهالم أيهر   إال الغنار ،

 . لءرث  أي  يوو  عن  االتهءم أصءا  لهء لتوج 

 . مع لج  دون البح  في المقذوف  المخلف   بفع  التلوث - 3 - 3

 وسرءح  فر  لبار ا را وتطرو اإليسرءن يارء  فر  هءمرء ايقلارء الورنءعا  الثرور  أير ث  لقر  

 الورنءعا  األيشرط  وتوسرع  المورءي  إيتءجار  ت اير م لربل  ويتاجر  . العرا  وال اير 

 المسرمو  الحر ود المقبوفر  الورنءعا  المصيفرءم وتجرءوزم ، معر   اإليبعءثرءم فرءرتف 

 التيرو  يسرب زادم السرءييا  المر ن فر  السركءن وتم لر  العمر ان توسر  ومر  . لهرء

 القمءمرر  وتيرر  المن لارر  النفءيررءم تبقرر  ذلرر  ومرر  الميوثرر  الوررنءعا  األيشررط  افعرر 

 اورف  والبحر  السرواي  تيوير  فر  أسءسراء عرءمل معءلجر  دون البحرءر فر  المقبوفر 

 .عءم 

 الصن عي : المخلف   عن الن جم التلوث - 4 - 3

 عير  المتوسرل األارا  البحر  مارء  عير  أج ير  التر  واالختبرءرام الفحوصرءم دلر 

 البحر  مارء  ت لابرءم تغار  إثر  عير  ، الورنءعا  األيشرط  افعر  التيرو  معر الم ارتفرء 

 ، الورنءع  اإليسرءن يشرءا افعر  مبءشر    ار  أو مبءشر   اط يقر  يءالتهرء تغار  يتاجر 

 الطباعارر  للسررتعمءالم عرر  ي يرر  مررء اررنن صررليا  أقرر  البحرر  ماررء  توررب  احارر 

 ار  210276عر  ي ير  مرء ارنن (Green Peace)منظمر   أشرءرم وقر  لهرء المصوور 
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دو   ارر ف مرر  ،المتوســط البحرر  ماررء  فرر  سررنويء تقرربف الوررنءعا  المصيفررءم مرر 

 3معءلج   ا  % 85   منهء المتوسل األاا  البح  يوض

 ق يرب وقر  وإلر  ايتهرء  إلر  األسرءس فر  يعرود الج احر  فر  البائار  المشرءل  تفرءق  إن

   .البائا  األاعءد عي  االقتوءدي  المعطاءم الصووا عي   يب  تنموي  ساءسءم

 الورنءع  أن فر    الورنءع ، التيرو  امضرءعفءم األسرءس فر  م تبطر  يرءد  اائار 

 أ يرب وفر  أير  إال ويجمهرء، تنوعهرء يار  مر  ميحوظر  تنمار  الاروم تعر ف الج اح ير 

 لررءن الرربي الجرروه ي والسررؤا  .االهتمءمررءم البائارر  عرر  اعارر   تسررا  لءيرر  األيرروا 

 الم تبطر  وااليشرغءالم االقتورءدي  التنمار  ارا  التوفار  يمكر  لار  :هرو يطر   داحمرء

 ؟ البائ  احمءي 

 اير ان ضرم  ليسركءن تم لر ا األلثر  السرواي  ارا  مر  فاعتبر  الج احر ي السرءي  أمرء

 المنرءا  فر  يعاشرون الج احر  سركءن ثيثر  أن احار  .المتوسرل األارا  البحر  يروض

 مسررءي  مرر  % 55 تتجررءوز ال السررءييا  المنررءا  مسررءي  أن يررا  فرر  السررءييا ،

 الرربي ، السرءيي  اءلشرر يل توجر  الوررنءعا  المشرءري  أهرر  وأن . اإلجمءلار  الج احر 

 العشر ام وعير  ، ( وسركاك   أرزيرو ) صرنءعاتا  منطقترا  وأهر  ألبر  عير  يحتروي

 إلر  البح ير  إضرءف  ليملير  مروايئ أو ات ولار  مروايئ سروا  ، المهمر  المروايئ مر 

 األيروا  أ يرب وفر  تقربف الورنءعا  المنشرآم هرب  ولر  .السرءييا  صرنءعا  الم لبرءم

 . البح  ف  معءلج  دون ءتهيفءيء

وامرررء عيررر  مسرررتو  منطقررر  ال راسررر  فرررل توجررر  ويررر ام صرررنءعا  لبررر   اررر  هنرررءك ويررر   

 ، واع  الوي ام ه  ف  اور االيجءزالمش واءم الغءزي  إليتء صنءعا  

 

 

                                                           
3 Mohamed Kahloula., 1995 : la protection juridique du milieu marin en droit algérien et la nécessite d'une 
coopération inter maghrébine , revue juridique environnement , France , n01, p 06 . 
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 تيو  يءت  ع  صنءع  المش واءم الغءزي                        45صور  رق :

 

 

 

 

 

 2014خياف  ا  زخ وف   المو ر:                                          

 أسـب به  تح ير  ثر  تشخيصـه  السرءييا ، اءلمنرءا  لألخطرءر الحقاقر  التقر ي  غيـ ب إن

 اقر ر أهماتهرء اقر ر العم ايار  المنرءا  هرب  مر  جعر  ،تصـنيفه  اءلترءل  و نت ئجهـ  و

  .ل  المع ض  الصط  يج 

 آثرءر وتحر   ، البحر  مارء  تيرو  فر  ترؤث  التر  الورنءعءم أهر  أن إلر  اإلشرءر  وتجر ر

 : ه  البح ي  اءألياء  م م  

م  مصيفءم  عنهء ينج  ومء ال حب  ، الكءديوم ، ال ي  ، لءلناك  : المعدني  الصف ئح صن ع  -ا 

 و الج اح  ،ت لاء م  ل  ف  العءلم  اإليتء  يو  يحو من  المنجم  االستص ا  يمث  إذ

 ال حب  أن فا  ش  ال ممء فني  ، المتوسل البح  عي  تط  ال و  هب  أن اعتبءر إسبءياء وعي 

 .اإليكولوج  وتوازي  البح  عي  خط ا مو را تشك  السءم  المعءدن م  و ا  

 ت داد واسببهء الح يث  الحاء  ف  ليونءع  ض وري عنو  فه  : الصن عي  الت و  -ب 

 الوسل عي  يؤث  استعمءلهء م  االيتهء  اع  قبفهء أن  ا  . الموايئ داخ  التجءري  الح ل 

 البح  داخ  البائ  اءلتوازن إختلالم ويح   البح ي

 أيضء ه  تقبف ، السءحي  ال يوم م  ليتصيص  ءلبء تستعم  الت  : الكيمي ئي  المطه ا  -   

 رسكيتهء. دون
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 يفءيءتهء م  يو ف مء أن إذ ، البح  ماء  لتيو  لبا ا مو را وتشك  : الكيمي ئي  األسمد  -د 

 إل  الشمس ضو  دخو  يعو  ممء ، الطحءلب يمو لثءف  إل  يؤدي البح  ف  معءلج  دون

 .الضوح  الت لاب عميا  قاءم واءلتءل  ، البحءر أعمء 

 :الفالحي  المخلف   عن الن جم التلوث - 5 - 3

 ال راعرر  أل رر اض اسررتص امهء فرر  توسرر  يررؤدي إذ : الحشــ    المبيــدا  -1 - 5 - 3

 مهمرء عنور ا األسرم   تعتبر  . البحر  مارء  إلر  منهرء لبار  جر   تسر   إلر  والنظءفر 

 وعنءصرر  عضرروي  مررواد عيرر  اليتواحهررء وهرربا ال راعرر  اإليتررء  زيررءد  فرر  وفعررءال

 أن  ارر  . ألبرر  فعءلارر  يعطاهررء ممررء المع يارر  الت ارر  عنءصرر  إلرر  تضررءف  باحارر 

 عير  سريبء يرؤث  ومف ار  عشرواحا  لبار   اكمار  العنءصر  أو األسرم   هرب  اسرتعمء 

 مارء  ضرم  يميهرء ا ير  عر  إمرء المارء  تيوير  ا ير  عر  وهربا ، ال راعار  الت ار 

 . الجوفا  الماء  إل  الت ا  مسءمءم عب  يفوذهء أو السطحا  الماء  إل  الفاضءيءم

 :التءل  الج و  ف  ممثي  يج هء المستعمي  الكاماءحا  األسم   أه  وع 

  2008  لسن  الشي  اوالي  ال راع  ف  المستعمي  األسم   أه  مباعءم :( 28 )رق  ج و  .

 يو  األسم  

 

 الكما )قنطءر(

TSP Super phosphates 2189.50 

Urée 46% 3686.50 

P-K020.25 53073.50 

NPK(15*3)sulfata de potasse 756453 

NPK(15*3Chlorure de potasse 205797 

Sulfate d’Ammoniac 21% 56888.60 

 1078088.10 المجمو 

 2014لسن     لوالي  الشي  الفليا  الموءل  :المو ر                                                            

 لسن  قنطءر 1078088.10   ق ر امجمو  لألسم   الكبا   المباعءم لما  الج و  يمث 

 الماء  عي  التنثا  شني  م  وهبا ال راع  عميا  ف  لهء الكبا  االستعمء  يعن  وهبا 2008
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 إل  يفتق  الج اح ي الفل  أن خءص  ال راعا  الت ا  وعي  مبءش  اشك  والجوفا  السطحا 

 الفلي . المجء  ف  والتكوي  والمع ف  الصب  

 المنتلي : النف     عن الن جم التلوث - 6 - 3

 تجءوز دول  سكءن أن إذ ، مت اي  ديمغ اف  ايفجءر المتوسل األاا  البح  دو  تع ف

 مياون  570ع  ي ي  مء إل 2025ي ود ف  يو  أن الصب ا  ويتوق  ، يءلاء يسم  مياون370

 تنثا ام ل  التم ل  هبا أن  ا  4السواي  عي  منتش ي  سكءي  ج  فنن الغءلب وف  يسم ،

 .تيوثهء يسب ف  ت ي  أن ءيهشن م  البح ي ، البائ  عي  سيبا 

 ع  النءجم  والمصيفءم البقءيء قبف يتاج  يكون المن لا  النفءيءم ع  النءج  فءلتيو 

 ينظفوا عن مء أو ألل السكءن يحض  عن مء الوح ، والو ف الاوما  المن لا  النشءاءم

 الماء  م  انفءيتهء ليهء يق  ل  إن ، المتوسل األاا  البح  دو  م  الكثا  وتيق  .ااوتء

 عي  ءتهموبء تكون مء  ءلبء أي  إذ .معءلج  دون البح  ف  اإليسءن وفضلم المستعمي 

 البكتا يء فتمتص . البح  ف  ماءههء اوب تنته  الت  الوديءن ف  أو ، الشواائ م  الق  

 وماءههء ه  وتوب  ، ل يه  رواح  منهء فتتوءع  ، األلسجا  النفءيءم تي  ف  توج  الت 

 .البح ي الوسل عي  خط ا

 أن إل  تشا  الوح  وزار  ع  الوءدر  فءألرقءم ال اخي ، المستو  وعي  الج اح  ف  أمء

 شواائ لتحت  % 50 انسب  البكت يولوج  التيو  يا  م  الو ار  تحت  العءصم  شواائ

 فر  لير  ،وهربا% 53   تقر ر تيرو  لنسرب  تسرجايهء خرل  مر  الثءيار  الم تبر  سركاك  

 تعقارر ا األمرر  مرر  وي يرر  .الشررنن هرربا فرر  المصتورر  ليجهررءم ما ايارر  م اقبرر   اررء 

 ، األزمر  ير   مر  هربا يومنرء إلر  متواصري  الزالر  التر  الفوضروي البنرء  تجرءوزام

 فعءلار  ار ون تبقر  لكر  العم ايار  التهائر  ترنظ  قءيويار  ت سرءي  وجرود مر  الر    عير 

 لهء الوءرم التنفاب  اء  ف 

                                                           
4 LAURENT LUCCHINI., le dispositif juridique international mis en place dans la méditerranée pour lutter contre 
la pollution marine , rapport sur la protection du milieu marin , aspect juridiques , association campus mare , 
édition l'harmattan , France , p 66 
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 اءلصوروا الشرواائ اعر  مسرتو  عير  الج احر  فر  الورح  وزار  سرجي  ولقر 

 ال مر  لر ا  المورطءفا ، اعر  أصرءا  التر  األمر اض اعر  ايتشرءر العءصرم  فر 

 التر  التحءلار  ألر م إذ ، األير  وسرالن العطرس الجي ير ، الحكر  ، االختنرء  ، الحبابر 

 هءترر  وقررو  فرر  تسرربب  سررءم  مررواد وجررود الشررواائ ماررء  اعرر  عيرر  أج يرر 

 مارء  افعر  الج ير   اءلظرءه   لراس الشرواائ تيرو  فرنن المصتورا  وار أي . اإلصرءاءم

 لبار  اشرك  األخار   السرنوام فر  ارتفعر  التيرو  درجر  أن  ار  ، الورح  الور ف

 مقءار  ، السرءييا  اءلمنرءا  توجر  التر  السركءيا  الكثءفر  ارتفرء  إلر  ارءلنظ  وهربا ،

 المر ن أ يرب منهرء تعرءي  التر  الورح  الور ف لمشركي  عءجر  ير  إيجرءد فر  الت اخر 

 الورريب  النفءيررءم ويجرر  المن لارر  النفءيررءم مرر  المنتجرر  الكمارر  وتسررتم  السررءييا 

 الواير  الاروم فر  سرءل  لر  مر  المنتجر  الكمار  إلر  ارءلنظ  ، االرتفرء  فر  الحضر ي 

 األلثر  المر ن فر  لير  01 ايرو  يمكنهرء ولكر  ، لير  0,75 إلر  ءتهمعر ال تور  التر 

 .ووه ان العءصم  لءلج اح  سكءيا  لثءف 

 :ومنهء سءحي  أو صيب  يض ي  يفءيءم إمء تكون ق  العموم عي  المن لا  والنفءيءم

 .الجمءعا  أو الف دي  المن لا  القمءمءم -

 .المن ل  الو ف قنوام ف  الموجه  التنظا  ع  النءجم  السءحي  المواد -

 الرتعف  أو التشر ي  افعر  أو المن لر  الورح  الور ف عر  النءجمر  السرءحي  النفءيرءم -

 .العل  وم ال  والعاءدام المستشفاءم ا ف م  ت م  الت 

 . العموما  والمباا  المسءلخ ت ماهء الت  النفءيءم -

 البحر  داخر  الورح  الور ف مارء  ولربا المسرتعمي  المن لار  المارء  صر ف مصرءا  إن

 مر  والوريب  منهرء السرءحي  المصيفرءم يسرب  ت اير  إلر  ارءلنظ  وذلر  مسرتم ، ارتفرء  فر 

 قبر  المارء  تطهار  محطرءم إيشرء  لتعمرا  الوقر  يرءن قر  أير  ويعتقر  . السركءن ت اير 

 واربل  .القرءذورام لهتر  مسرتودعء أصرربح  الترر  ، والبحرءر المورءرف فر  صر فهء

 األياررء  و والموررطءفا  السررواي  سرركءن عيرر  خطرر ا تشررك  النفءيررءم هءترر  ضرري 
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 ليشر   البحر  مارء  عير  تعتمر  التر  الر و  عر  فضرل ، البحر  فر  تعرا  التر  الطباعار 

 اسرتص امهء أو ، يءلارء والج احر  السرعودي  الع اار  أو لءلكوير  وتحيايهرء تقطا هرء اعر 

 تعاشرهء أصربح  التر  الجفرءف موجر  مر  خءصر  ، والسرق  الفلير  الر ي مجرء  فر 

 . مؤخ ا الج اح 

 المن لا  النفءيءم مكويءم يصص أمء، ألخ   منطق  م  المن لا  المصيفءم ت لاب ويصتي 

 صنءعا  اقءيء ، مع يا  مواد ، عضوي  مواد م  تتكون األيوا  أ يب ف  فه  الج اح  ف 

 ،اقءيء التغيا  ومواد األورا  ،اقءيء ال جء  اقءيء ، البلستاكا  البقءيء ، النسا  لونءع 

 وسموم عءلا  خطور  ذام مواد وليهء ، ال صءا ، الكءديوم ، ال حب  السامء المعءدن

 ءريلمجا م  شبك  ا ي  ع   ءلبء الج اح  ف  المن لا  المصيفءم ص ف ويت . 5م تفع 

 .البح  ف  األياءن م  لثا  ف  معءلج  دون تط  

 اشبكءم السكنا  التجمعءم اع  ارتبءا وع م ، الوح  الو ف شبكءم يقص ويعتب 

 ف  ءتهموبء تنته  الت  الوديءن ف  أو ، مبءش   البح  ف  لو فهء سببء العءم  ءريلمجا

 مكءن وز تتجء ضءر  آثءر الاوم تعءي  ءاه الم تبط  ءريهواأل البحءر فنن لبل  ويتاج  . البحءر

 السامء الج اح  ف  المعنا  الجهءم عم م المضءر هءت  م  التصفا  واغ ض . وقوعهء

 تحءو  ، المنءقش  قا  هو البي الم ين  قءيون مش و  اقت ا  إل  اإلقيا  ائ تهو البائ  وزار 

 معءيا  وف  اءلعم ان خءا تش ي  اوض  ، الم ن عم ان ضبل إعءد  خلل  م 

 . ء لمجا هبا ف  تعءيا  البي الت هور م  عمومء البائ  تحم  ومواصفءم

 

 

 

 

                                                           
5 ministère de l'aménagement du territoire et de l’environnement, juillet 2001 , manuel d'information sur la 
gestion des déchets solides urbains, , Algérie, p 33 . 
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 2008(:لما  الماء  القبر  المط وي  عب  اي يءم الش يل السءيي  لسن  29ج و  رق  )

عدد السكان  البلديــــات

 الحضر نسمة

كمية المياه القذرة 

 يوم(/)لالمطروحة

 عدد سكان الريف

 نسمة

كمية المياه القذرة 

 يوم(/المطروحة)ل

 905O 912240 11710 786912 بني حــــواء

 303340,8 4514 177206,4 1758 واد قوسيــــن 

 00 00 437270,4 4338 سيدي عبد الرحمان

 193804,8 2884 3277814,4 32518 تنــــــــس

 25737,6 383 1083700,8 10751 المرســـى

 734361,6 10928 1287921,6 12777 الظهـــرة

 525532419 30419 838225919 71186 المجمـــوع

 الطءلب  معءلج  + لوالي  الشي  البائ  م ي ي  :المو ر                                                     

 المع   يسب تق ر ليش   الوءلح  الماء  م  لبا   لماءم يستهيكون الحض  سكءن أن وامء

 المستهيك  الماء  م %  56 يط   ف د ل  فنن الوانا  المعءيا  ويسب يوم/ 180  الوان 

 71186   يق ر الحض  سكءن ع د أن وامء قبر  ماء  ع  عبءر  ه  ف د/يوم/  100.8 أي

 الت  القبر  الماء  يج  فنن اءلش يل السءيي  ليوالي   2008لسن   السكءن ع د يسب يسم 

  6يوم/ 7175548.8 .    يق ر الحض  السكءن م  الع د هبا يط يهء

 الت  ال يفا  البي يءم خءص  التحض  مع   فاهء يق  الت  البي يءم ف  الكما  هب  تق  يا  ف 

 يسب تق ر احا  . الحض ي  اءلبي يءم مقءري  ليش   الوءلح  الماء  م  أق  لماءم تستهي 

 الماء  م  لما  يط   أي  أي يوم/  120  ال يف  الف د يستهيكهء الت  الكما  الوان  المع  

 فنن السن  لنفس يسم  35503  يق ر ال ي  سكءن ع د أن وامء يوم،/  67.2 ق رهء القبر 

 خءص  ذل  اقي  الص مءم ويفس  ،7يوم/  2044156.8   تق ر المط وي  القبر  الماء  لما 

 الجبيا  اءلمنءا  اءألخص و ليش   الوءلح  اءلماء  الت وي  قنوام

                                                           
 6  مجموع سكان الحضر = كمية المياه القذرة الحضرية المطروحة ×180×0.56 .

 7 كمية المياه القذرة الريفية = مجموع عدد سكان الريف×120×  0.56 (على المستوى الوطني + والية الشلف(
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أي   السن /ا  115606.4  سءي  الشي   مستو  عي  المط وي  النفءيءم لما  ق رم

 لءي  اع مء ، 2007 لسن  يسم  633478 ق ره  سكءن لع د وهبا الاوم/ ا  3167.38 امع  

 559896 ق ر  سكءن لع د الاوم/ ا  833.38 امع   0338لسن  السكءن تع اد يسب تق ر

  . يسم 

 المف ت البح ي الصيد بفع  التلوث - 7 - 3

 اي 1988 سن  وف  أي  إذ . فعءال  باحاء ومو را ، هءمء اقتوءديء موردا البح ي الوا  يعتب 

 الوزن م  % 71 منهء ا  مياون 98 يقءر  مء األسمءك م  العءلم  البح ي الوا  مص ون

 ارتف  ق  و .8الونءع  النشءا ف  استعم  % 29  و اآلدم  للستهلك موج  اإلجمءل 

 الم تب  الج اح  تحت  38,2 %إل  1988 إل  1979  م  العءلم  البح ي الوا  مع  

 ا  113.000   يق ر السنوي وإيتءجهء ا  500.000يق ر سمك  امص ون عءلماء عش ون

 ،أي ا  مياون 12 صا هء يواي  مع   يتجءوز البي الاءاءن ع  ابل  اعا   وه ، 9سنويء

 األسمءك اا  وم  .سنويء ا  مياون 10   روساء تياهء ، العءلم  مجمو  م  %12,1انسب 

 وتج ر...( السءلمون ، الم لون ، السءردي  ، الطون سم  الج اح ي  ف  صا ا األلث 

 ، السمكا  اءلث و  العءل  ف  المنءا  أ ن  م  ه  المتوسل البح  منطق  أن إل  اإلشءر 

 المع يا  اءألمل  الغنا  البءرد  المءحا  التاءرام يسب  ارتفء  إل  ذل  ف  السبب وي ج 

 األعمء  قي  إل  اءإلضءف  ، لألسمءك األسءس  المغبي يعتب  البي البح  عي  إليتء  اللزم 

 .المنطق  هب  ف 

 السمكا  اءلث و  منءاقهء  ن  ور   المتوسل األاا  ليبح  الجنواا  الضف  دو  أن  ا 

 الضف  لتبق  ، ه يل يبق  الث و  لهب  استغللهء فنن ليوا  الفنا  اإلمكءياءم ولقي  فني 

 األم  المنءا ، هب  ف  البح ي الوا  انعمء  تقوم العءلا  الفنا  اإلمكءياءم ذام األخ  

 الوضعا  خطور  م  ي ي  ومء. خطا  اشك  المنءا  لهت  السمك  المص ون يه د البي

 م  ممك  وزن ألث  لوا  المتفج ام لءستعمء  دولاء، مح م  صا  ووسءح  ا   استعمء 
                                                           
8 ministère de l'environnement , 1990   état de l'environnement , rapport sur la protection de l'environnement 
en France  , p 25 . 
 

  9 وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية5225،  قطاع الصيد البحري في الجزائر ) الحاضر و المستقبل ( ، مطبعة النعمان،الجزائر  ص 58 
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 المص ون وعي  األواسل لهب  الطباع  التوازن عي  سيب  اشك  يؤث  البي الش   ، السم 

 . المنءا  هب  ف  السمك 

 .الث نو   التلوث مص در - 4

 األلبر  النوراب تمثر  شر يهء السرءا  البح ير  البائر  تيرو  مورءدر أن مر  ارءل   

 األسربء  لاسر  ءيهرأ إال ، ءتهرامكويء واإلضر ار البح ير  األواسرل تيوير  فر  واألهر 

 خطار  أثر  لهرء أخر   أسربء  فهنرءك . األواسرل هرب  يهر د الربي ليصطر  المؤدير  الويار  

 منهرء الربع  يتنرءو  ، السرءاق  اءلمورءدر مقءرير  أقر  ا رجر  ولكر  البحر  عير  لربل 

 الورنءع  افعر  التيرو  ، البحر  فر  النفءيرءم  مر  افعر  البحر ي التيرو  فر  وتتمثر 

 تطهار  افعر  والتيرو ) الشرواائ وتع ير  ال مرء  سر ق  افعر  التيرو  ، االسرتص اجا 

 .عقلي ال  ا  الساءي  االستغل  افع   التيو  وأخا ا  الموايئ

 .البح  في النف     وإغ اق غم  عن الن جم التلوث  - 1 - 4

 أعءل  ف  الملي  ي ي  لمب أ االستنءد إل  منهء المتق م  السامء ، ال و  م  الكثا  تيجن

 ا ي  ع  البح  تيو  ويعتب  . المنءا  هب  ف  الضءر  النفءيءم و م  إل  ا  البحءر

 أل  خمسمءح  م  ألث  أن إل  اإليوءحاءم تفا  إذ ، التيو  موءدر أخط  م  اإل  ا 

 البت ولا  المواد ع  زيءد  ، سن  ل  البح  ف  إ  اق  يت  وسءم خطا  لامءوي م لب

 تهءومشتقء

 والمواد للنف     العمدي التخلص" :اني  واإل  ا  الغم  ا ي  ع  التيو  ويع ف

 الصن عي  والت كيب   واألرصف  والط ئ ا  السفن ت ف من البح  في ب ميه  األخ ى

 ، السءم  ءتهيفءيء م  ليتصيص الط يق  هب  إل  تعم  الت  ال و  وتيجن"10مع لجته  بدون

 البح ي  اءساألو انن زاعم  " والتشتيت التفتيت " فك   إل  والمحاطءم البحءر ف  اغم هء

 وف  .ءاه تقبف الت  النفءيءم م  لما  أي  وتشتا  تفتا  خلل  م  يمك  لءفاء اتسءعء متسع 

 لي  02 اعم البح   سط  تح  يمت  أيءااب خل انيشء  مؤخ ا ف يسء قءم  يفس  الساء 

                                                           
10 ministère de l’environnement  , p 20  . 
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 البح  ف  النفءيءم اع  تو ي  إل  خلل  م   فته (Manch) عميا  تج ا  اغ ض

 هبا عي  المطي  ال و  من  يبرم البي الش   ، إ  اقهء ا ي  ع  المتوسل األاا 

 لشسءع  ، النظ ي  النءيا  م  واساط  هان  النفءيءم إل  ا  الط يق  هب  لءي  وإذا.11البح 

 إل  اءلنظ  خطا   ءيهفن ، األرضا  الك   مجمو  م   % 80تمث  ءيهأ إذ والمحاطءم البحءر

 .مستم  ت اي  ف  ه  الت  المغمور  النفءيءم لما 

 سءرع  ، جمعء  اإليسءيا  وعي  فا  الموجود  واألياء  البح  عي  التو ف هبا ولصطور 

 : أهمهء اءإل  ا  البح ي ليتيو  خللهء م  تو م اتفءقاءم ع   إا ام إل  ال و 

 ءتهوا وتولوال 1976 لعءم التيو  م  المتوسل األاا  البح  لحمءي  "ا شيوي " اتفءقا  -

 تو ي  ع  النءشئ التيو  م  المتوسل البح  احمءي  الصءا األو  السامء الصمس 

 ....1976 سن  المب م والطءح ام السف  م  النفءيءم

 ووعاء 1972  لعءم األخ   والمواد النفءيءم ان  ا  البح ي التيو  من  اشنن "لن ن" اتفءقا 

 اءدر إ  ا  أو صب أي وتجنابهء البح ي  البائ  عي  الحفءظ انهما  الج اح ي المش   م 

 . النفءيءم إ  ا  منع  الت  ال ولا  االتفءقاءم أ يب عي  الموءدق  إل 

 :اإلستخ اجي  البح    الصن ع  بفع  الن جم التلوث - 2 - 4

 لتشغا  اءقتا  أه  اءعتبءرهمء الطباع  الغءز وإل  ومشتقءت  البت و  إل  المءس  الحءج  أدم

 ليتق م لءن ولق  . الاءاس  ع   أخ   منءا  ف  واستكشءفهمء البح  إل  الونءع  النشءا

 منءا  إل  والتنقاب الحف  عمياءم امت م إذ ، الطمو  هبا تحقا  ف  الكبا  األث  العيم 

 اع  ف  وج م الت  الهءم  االيتاءاءم إل  اءلنظ  النفل استغل  توس  ولق  .  البح  داخ 

 ، احا  البت ولا  اءلمواد البح  ماء  تيو  ايتمء  م  زاد البي األم  ، البح ي   المنءا 

 شمء  دو  م  البت و  لضخ معتب   ي ل  المتوسل األاا  البح  يوض منطق  تع ف

 .األيءااب عب  الغ اا  ال و  إل  ولاباء الج اح  م  خءص  إف يقاء

                                                           
 11 د. عبد السالم علي زين العابدين وعرفات محمد بن عبد المرتضي،3885 التلوث ثمن للمدنية ، الطبعة األولى ، المكتبة األكاديمية ، القاهرة ،

  يليها وما 252 ص
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 األيءااب وم  الطباع  والغءز البت و  ع  التنقاب عن  البح  ف  الونءعا  األيشط  تق  وال

 البائ  عي  مض   تنثا ام لهء أخ   استغل  أوج  لتشم  األيشط  هب  تمت  ا  ، فقل لنقي 

 :ومنهء البح ي 

 النفطا  المواد تحم  الت  العملق  النفل يءملم لص م  البح ي  المحطءم إيشء  - 

 . البح  داخ  التص ي  مستودعءم إقءم  -

 .البح  قء  وسل األخ   المعءدن م  و ا همء والقو ي  لءل صءا المعءدن استص ا  -

 . الكه اءحا  الطءق  تولا  ف  االيح اري والما  والتاءرام والج ر الم  ي ل  استص ام -

 لءالستغل  متع د  أل  اض والمستص م  البح  قء  ف  المثبت  االصطنءعا  الج ر إقءم  -

 .اإلذاع  الب  أو الوان  ال فء  أو الطباعا  الث و 

 :البح  لق ع الصن عي االستغالل في المتفج ا  إستخدام - 3 - 4

 استغل  ، االصطنءعا  الج ر وتثبا  ، التنقاب ف  متفج   لمءد  ال ينءما  استص ام إن

 ل  قت  إل  اءإلضءف .البح  لقء  الجاولوج  البنء  عي  يؤث  أن شني  م  ... المعءدن

 وافع  أي   ا .قوي  الشحنءم لءي  إذا خءص  االيفجءر، محال داخ  المتواج   األسمءك

 ال ينءما  عي  للستغنء  يتاج  الصط  مع   ق  فق  الح يث  العيما  االلتشءفءم

 . الشواتئ وتع    ال م ل س ق  بفع  التلوث - 4 - 4 

 تصتف  إذ البحءر، تيو  ف  مبءش  اشك  تسءه  الت  األسبء  م  الشواائ رمء  س ق  تع 

 منهء متع د  أ  اض ف  الستعمءلهء مش وع   ا  واط يق  سنويء ال مء  م  األانءن آالف

 ... الساءيا  المنشآم إقءم  والتعما ، البنء 

 االستفحء  ف  ه  الت  الظءه   هب  م  تعءي  الج اح ي  الشواائ أ يب أن القو  ويمك 

 أص رم اإلاءر هبا وف  . الشواائ لهب  الجمءلا  القام  ايصفءض إل  أد  ممء المستم ،

 مث  ف  متورا ل  ي  ف  ال دعا  الت ااا  التصءذ الوال  ليسءد  تعيامءم المعنا  السيطءم
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،لون هب  المءد  تتما  اجود  عءلا  و خءص  ف  مجء  البنء  ولويظ  هب   الج اح  هب 

 الظءه   امنطق  ال راس  عي  مستو  شءائ القيت  و ه  ظءه   ق يم .

 مجءور  إل  البع  شج  البي الش   ، تع يتهء إل  الشواائ رمء  س ق  ظءه   أدم وق 

 م  ق يب  المتك ر التع ي افع  سواي ال أصبح  فق  . محاطهء م  اءلق   والبنء  السواي 

 لهء تع  ل  البنءحا  المنشآم هب  أن إذ ، اءلصط  ينبر أصب  البي الش   ، السكنا  المبءي 

 .الصط  إل  سءلنتهء يع ض ق  ممء الشتء ، فو  أثنء  المتلام  األموا  أمءم اباعا  يمءي 

 :تأهيله  وإع د  الموانئ تطهي  عن الن جم التلوث - 5 - 4

 ماءههء، تح  المت سب  واألويء  الطم  م  عءلا  يسب الج اح ي  الموايئ أ يبا  تع ف

 م  الكثا  أصبح  فق  . فاهء البح ي  الملي  ي ل  م  وقيي  الاوم  يشءاهء عطي 

 تقوم ج ي  م  يشءاهء ولبع  . الموايئ اع  ف  ال سو عي  قءدر   ا  والنءقلم البواخ 

 يعتب  المثء  سبا  فعي  ءاه المت سب  والنفءيءم األويء  هءت  ان   المتصوو  الش لءم

 . األويء  م  عءلا  يسب ذام الميوث  الموايئ اا  صغ همء م  و ان  يوا  ر   تنس مانء 

 البواخ  عي  صعب  ، مت اص  ابق  فكوي  المت سب  األويء  هب  افع  يشءا  ايصف  إذ

 .لبا   احمول  المشحوي  تي  السامء ال سو م  إلا  القءدم 

 والمواد األويء  مصيفءم وض  مكءن هو الموايئ هب  تطها  ج ا  الكبا  اإلشكء  ويبق 

 إل  ال و  اع  تيجن لبل  ولح  ، التنقا  عميا  موضو  المانء  م  تن   الت  الميوث 

 عي  المض   آثءرهء لهء أخ   ا يق  وه  األرض، اءا  ف  دفنهء أو وتص ينهء استص اجهء

 تقءم ءيهأ إل  اءإلضءف  ، الموايئ تطها  عميا  تتطيبهء الت  البءهض  ليتكءلا  ويظ ا ،البائ 

 السهي  الحيو  اع  إل  ال و  تيجء فق  . المتصوو  العءلما  اءلش لءم اءالستعءي 

 مسءفءم عي  التنقا  عميا  م  المستص ج  والنفءيءم األويء  وإ  ا   م  ف  والمتمثي 

 .البح  داخ  اعا  
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 .المف ت السي حي االستغالل عن الن جم التلوث - 6 - 4

 499 يوال  ءاه توج  لي ، 1200 يتجءوز سءيي  ش يل عي  الج اح ي  السواي  تمت 

 داخ  هءم است اتاج  ساءي  موق  تحت  ابل  وه  .سءييا  والي  14 عي  موزع  شءائ،

 إذ االصطاءف، موس  ف  السءييا  الم ن لثءف  وتت اي  . المتوسل األاا  البح  يوض

 أمءل  احج  ، الوا  وخءر  داخ  م  ال وار عياهء فاتواف  . ليموطءفا  قبي  توب 

 ت ا  الساءيا  المشءري  تك  ل  02-02 رق  قءيون ص ور فقب  االصطاءف وإقءمءم ، التصاا 

 والبنء ام المنشآم وإقءم  ، المصامءم فكءي  . التواا  عمياءم وض  ف  البائا  المؤش ام

 الطءا  تغاا  إل  أدم ، السءيي  الش يل عي  عشواحا  اط يق  تنج  واأللشءك ،

 الشي  لم ين  السءيي  الش يل ع  يقء  الش   ويفس .السواي  لهب  والساءي  االيكولوج 

 الوان  المستو  عي  هءمء ساءياء مكءيء الوالي  ا  تحت  ، لي  129 مسءف  عي  يمت  البي

 ءيهأ  ا  والبءق  منهء ممنو .ليسبءي  شءائ مفتو  26 منهء شءائ 31 ا  ، والمتوسط 

 ، الفوضوي  البنء ام يتاج  الساءي  اءاعهء عي  يؤث  البي العشواح  االستغل  تعءي 

 المنءا  ف  السوا  لتم ل  ويتاج ،  ا  م خص  ا  أ يبهء المض   الونءعا  النشءاءم

 . الفوو  اءق  ع  مع الت  وت تف  ، التيو  يسب ت داد االصطاءف موس  ف  الساءيا 

 اي   ا  . النسب هب  ارتفء  م  النظءف  ويقص والسوا  ليموطءفا  اللمبءال  يءل  وت ي 

-02 .رق  لقءيون وتطباقء الوضعا  اصطور  الشي  لوالي  المحيا  السيطءم م  ووعاء

 العشواح  الساءي  االستغل  ظءه   م  ليح  والحا  ق ارام ع   الشنن هبا ف  ص ر02

 ليت ا  خطا   اي القءم إل  الج اح ي السءي  عي  الساءيا  ليمنشآم المف ا الت اي  أد 

 المسءل  يت  ا  ، السءييا  شي  ام ين  والمطءع  الفنءد  مبءش   اط يق  مس  الت  لتي 

 عي  اويي  لايومت ام لع   الممت   ليبح  الغ اا  الواجه  عي  المطي  ليسءي  ءور لمجا

 البنءيءم هب  م  الكثا  تض رم وق  . الساءي  اءاعهء الم ين  سواي  أفق  ممء ، الشءائ

 المسي  اإلسمن  م  األانءن آالف تحم  هنءك تستط  ل  الت  الت ا  إي القءم يتاج  اش  

 يا  م  البنء  مقءياس ايت ام ع م إل  اءإلضءف  ، الوالي  سواي  عي  المبنا  البنء  ومواد
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 فق الشي   م ين  سواي  فا  تعا  أصبح  البي الكءرث  ليوض  ويتاج  . الطواا  ع د

 . المتض ر  المنءا  ف  البنء  رخص اتجما  ق ارا الوالي  وال  السا  اتصب

 ل  ءيهلكو الساءي  يشءاهء ت اي  إل  اءلنظ  خطا ا اائاء وضعء تعءي  الج اح  لءي  وإذا

 اضفتا  المتوسل األاا  البح  يوض دو  أ يب فنن ، البائا  المتطيبءم الغءلب ف  ت ا 

 فاهء الساءي  تع  الت  تي  السامء ، ألب  وا رجءم اإلشكء  يفس تعءي  والجنواا  الشمءلا 

 وت لاء ف يسء ، وإسبءياء إيطءلاء ، الجنواا  الضف  ف  والمغ   لتويس هءمء اقتوءديء موردا

 التيو  خطور  م  ليح  مشت ل  متوسطا  ساءس  تبن  م  الا  لبا .الشمءلا  الضف  ف 

 البح ي  البائ  عي  خطور  الساءي  النشءا تنثا  وي داد الساءيا  النشءاءم هب  ع  النءج 

 : منهء اعتبءرام ع   إل  اءلنظ 

 يجع  البي الش   ، السواي  ضفءف عي  تقءم الساءيا  التنما  مصططءم أ يب أن -

  اء  ف  خءص  ، اإلستعءاا  ءتهق ر أياءيء يتجءوز السءييا  الم ن عي  لبا  الضغل

 .والسوا  الموطءفا  الستقبء  واضح  إست اتاجا 

 لثا   يءالم وف   ا م ، السواي  عي  المقءم  الساءيا  ليمنشآم العم ايا  التهائ  أن-

 مستم  صصب إل  الهءدح  المنءا  اع  يول  إذ . لهء الجمءل  والوج  المحي  الطءا 

 اا  المنءوشءم اع  يشو  إل  أد  ممء . عياهء سيب  اشك  أث  ، االستجمءم فت ام خل 

 .والسوا  السكءن

 الساءي  النشءا ومصيفءم النفءيءم جع  ، األياءن اع  ف  ءاه اء أو التقنا  المنشآم يقص-

 .ليمحال تيوثء ابل  مسبب  ، سءاق  معءلج  دون ل  المؤي   ءريهاأل أو البح  ف  مبءش   تقبف

 النفءيءم معءلج  امحطءم األمءل  ائ ته االعتبءر اعا  تؤخب أن المف وض م  أي  ال    عي 

 .القبر  والماء 

 المسي  واإلسمن  البنء  عمياءم جع  ، ليشواائ المتءخم  ليمنءا  المستثم ي  تفضا -

 ي ل  ول م الت  الط قءم إيشء  ع  يءها  ، مسءيتهء م  وتقيص ، الشواائ رمء  تغ و

 ليموطءفا  م ي  جو لصي  ال يءضا  النشءاءم ابع  ائتهءتهو ، المنءا  هءت  ف  لبا  
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 م  الكثا  فق م الساءي  االستثمءر تشجا  افع  . تهمع ال ارتفء  إل  أد  ، والسوا 

 منشآم إل  ويول  هءت  صفتهء السءييا  ليمنءا  المتءخم  الفلي  الطءا  ذام األراض 

 :.ساومهن والس يساجهء تغاا  إل  ذل  فند  اإليكولوج  ءيهتواز عي  أث  ممء ، ساءيا 

  ر ع  الت هور البائ  اسءي  الشي واع  الو
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 3505المو ر: ا  زخ وف   خياف   التوا  
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 51: رق  صور  50: رق  صور 

 

 

 

 

 

 53: رق  صور  52: رق  صور 

 

 

 

 

 

 وضعا  اث  المف    عي  اراض  فليا  اءلق   م  مف   مءيناس.

 55: رق  صور  54: رق  صور 

 

 

   

  

 

 يفءيءم اجءيب شءائ واد قوسا  دون م اقب                    الويب     ت هور شءائ دوما  اسبب النفءيءم

 2014المو ر: ا  زخ وف   خياف   التوا  
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 08: رق  صور                                                                     56  : رق  صور          

  

 

 

 

  

 ت هور اائ  يءت  ع  م مي  سا ي م وان                         ت هور اائ  اشءائ سا ي عب  ال يمءن

 59: رق  صور         58: رق  صور        

 

 تيــــو  عيــ  مستــــو  واد قوساــــــ                                         

 

 

 60: رق  صور 

 

 

 2014المو ر: ا  زخ وف   خياف   التوا                                    
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 مش ك  النظ م البيئي الغ بي: - 5

 و المشرءل  مر  الع ير  إلر  اءلشر يل السرءيي  لوالير  الشري   الغءاار  الثر و  تتعر ض

 عر  يرءت  اباعر  يكرون مرء فمنهرء ، ودورهرء أهماتهرء مر  التقيار  عير  تعمر  األخطرءر

 خءصر  الحر ار  درجرءم وإرتفرء  الطويير  الجفرءف فتر   : مثر  سرءح   منءخار  ظر وف

 مروارد إسرتغل  خرل  مر  اإليسرءن تر خ  يتاجر  مرء يكرون ومنهرء . الورا  فور  فر 

 سرن  لر  تيرته  التر  الح احر  : ذلر  عر  النءتجر  المشرءل  وأهر  عشرواح  اشرك  الغءار 

 والحشءح  األشجءر م  لبا   مسءيءم

ــــ : - 1 - 5 أخضررر  لكررر  لهرررء  ال تقتوررر  الغءارررءم عيررر  لويهرررء  طرررء  شءسررر  الح ائــــــ

الت ارررر   مغرررر   اقتوررررءدي وصررررنءع  ارررر  واسررررتجمءم  أيضررررء ، لمررررء أيهررررء تمنرررر  ترررر هور

لمرررء  تحررر  مررر  ظرررءه    المارررء ، وتحرررءفا عيررر  اسرررتق ار الجبرررء ،وتآليهرررء، تحمررر  ينرررءاا  

يمءيررر  الحاوايرررءم مررر  االيقررر اض  االيتبرررءس الحررر اري العرررءلم  ، و تسرررءه  أيضرررء فررر  

لمررء أيهررء رحرر  األرض فهرر  تمررتص ثررءي  ألسررا    ،  يارر  تعتبرر  الغءارر  محمارر  اباعارر 

 الك اون  و تنت  األلسجا  ممء يسءع  عي  التصفا  م  التيو .

 61صورة رقم:

 

 

 

 

 

 2014المو ر: ا  زخ وف  خياف  جوييا                                     
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تشررا  إلرر  الترر هور المسررتم  فرر   وعيرر  الرر    مرر  أهمارر  الغءاررءم، فمررء زالرر  التقررءري 

هررررب  المسررررءي  الشءسررررع ، و ذلرررر  مرررر  خررررل  الح احرررر  الترررر  اءترررر  تتعرررر ض لهررررء هررررب  

 أيحرررررررررررررررررررررء  العرررررررررررررررررررررءل .جماررررررررررررررررررررر   المسرررررررررررررررررررررءي  الصضررررررررررررررررررررر ا  فررررررررررررررررررررر 

 فح يرر  الغءارر  عبررءر  عرر  ايترر ا   ارر  مسرراط  عيارر ، يسررتجاب اح يرر  ليبائرر  ويسررتهي 

األورا ، الثمررررءر، األعشررررء ش وقرررر  تنشررررب الح احرررر  يتاجرررر  أسرررربء   الوقررررود الطباعرررر 

اسرربب عوامرر  اشرر ي  ش وهررب  الح احرر  مرر  الممكرر  أن تحررو   ءارر  خضرر ا   اباعارر  أو

  مررر  ال مرررءد ش وخسرررءح  هرررب  الح احررر  تكرررون  ضرررون سرررءعءم إلررر  لومررر م دهررر   فررر 

 .ف  الحاوايءم أو النبءتءم  ا  قياي  سوا 

 والغءار  عءمر  اورف  وتوازير  الغرءا  البائر  النظرءم يهر د خطر  ألبر  الح احر  تعر 

 .ليوالي  اإلقيام  اإلقتوءد عي  المشك  هبا تنثا  ع  يءها  ، خءص  اوف 

 2013( يمث  تطور الح اح  عي  مستو  الش يل السءيي  ليوالي  يت  سن  30ج و  رق  :)

  ـــ  المح وقـــالمسءي  ــــ د الح احـع ءمـــــالبي ي

 س  ار ه 

 00 73 100 36 ــوا ــان  يــ

 00 42 130 30 واد قوساــــ  

 55 80 1057 30 سا ي عب  ال يمءن

 00 98 294 27 ــــســـتنــــ

 55 55 383 05 ـ ــالم ســ

 55 50 272 09 ــ  ـــالظهـ

 00 343 2536 142 ـــوعالمجمــ

  2013المو ر: محءفظ  الغءاءم لوالي  الشي                                                      

ي يقء   142مء ق ر  : 2013/  2012 الفت   خل  اءلش يل السءيي  ليوالي  الح اح  ع د اي 

 ف  والسبب ار 343هكتءر و  2536لمء يبان  الج و  اعل  وايغ  المسءي  المح وق  اـ: 
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 يشو  آخ   جه  وم  جه  م  الوا  فو  ف  خءص  الح ار  درجءم إرتفء  ذل 

 ( مفتعي  ي اح )أخ   جه  م  اإليسءن وت خ  المجءور  الواليءم اغءاءم ي اح 

 ل  ور   اءلوالي  الغءاا  الث و  ته د الت  الصطا   المشءل  م  الح اح  تعتب  العموم وعي 

 الغءاءم محءفظ  اءلبل  ويصص المعنا  أو المصتو  الموءل  ا ف م  المببول  الجهود

 ليم اقب  وم ال  أا ا  إيشء  خل  م  وهبا الفلي  وموءل  الم يا  الحمءي  وموءل 

 إرتفء  أن إال المح وق  و المتيف  المنءا  تشجا  وإعءد  الغءاا  المجموعءم داخ  ومسءل 

 والبي اءلش يل السءيي  ليوالي  الغءا  النظءم يه د أن شني  م  آلخ   سن  م  الح اح  ع د

 .الساءيا  المقءص  أه  أي  يعتب 

 م  توف   لمء االقتوءدي  الموءدر أه  م  الحاوايا  الث و  أن ر   :يــــــال ع -5-2 

 شأنه من 12الجءح  لءل ع  منتظم  و ا  عشواحا  اط   تواج هء أن إال متنوع  منتوجءم

 مستواها على يتواجد الشريط الساحلي لوالية الشلفو الغابي البيئي المجال على سلبا يؤثر أن

 الرؤوس من العدد وهذا. 2007 لسنة رأس 165350ب عددها قدر والتي مهمة حيوانية ثروة

 .والماعز  واألنعام األبقار : هي أصناف ثالثة على موزع

 :االخطءر الطبيعية - 6

:يكون ف  المنءا  االلث  ايح ار او درج  الما  تكون لبا   و  انهي ر الت ب  - 1 - 6

تمس االراض  ذام الطباع  الكيسا  او تي  المكوي  م  صفءح  الوصور الب لءيا  

م وان وعي  مستو  راس وتنتش  هب  الظءه   امنطق  الظه   واءلق   م مي  سا ي 

 تنس

 

 

 

                                                           
  12 الرعي الجءئر: يقصد به رعي الحيوان للنباتات إلى درجة تضعف النبات بحيث يصعب نموه من جديد فيموت . 
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 ايهاءر الت ا  عي  مستو  واد تء  ول                       62صور  رق :

 

 

   

                            

             2014 يوفمب المو ر: ا  زخ وف   خياف                             

الت  اهء ايح ار ش ي  و :تح   عي  مستو  المنءا  الطانا   انتالق االرضي  - 2 - 6

مسك  اجءيب 238يج  هء عي  مستو  واد العا ان و عي  مستو  مجمع  الشعءري  ي  

مجمع  سا ي عب  القءدر جنو      المجمع  ال حاسا  لبي ي   11الط ي  الوان  رق  

 تنس والج   الش ق  عي  او  واد اويعقو .

  اي ال  الت ا  اواد العا ان                   63: رق  صور 

 

 

 

 

 

 2014 يوفمب المو ر: ا  زخ وف   خياف                    
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 الفي ض ن   - 3 - 6

 تور ي  شربك  ايعر ام لربا و الطباعار  العوامر  فرءن السرءييا  السرهو  ارءق  مثر   -

 فاضررءن تك اريرر  مرر  يعرءي  الشرريف  عير  مسررتو  الشر يل السرءيي  السره  جعر  المارء 

 معتبر   خسرءح  األيارءن اعر  فر  الفاضرءيءم هرب  تكبر  و تصت قهرء التر  األودير  أهر 

 الما ايار  المنءقشرءم لنرء ألر م و ..ال راعار  األراضر  عير  و المنشرآم السركءن، فر 

 تنتهر  و ليمارء  السر ي  اءلورعود تبر أ تك ارير  ظرءه   هرو الرواد فاضرءن أن السركءن مر 

 أن يجر  ، الوالير  فر  التعمار  ترءريخ اتتبر  و ار  المحاطر  لألراضر  الكير  ارءلغم 

 النمررو افعرر  و ثرر  ، المانررء  و البحرر  عيرر  المطيرر  الم تفعررءم فرر  لءيرر  الب ايرر 

 م 10 مـن أقـ   الضرعاف  انرتفءعءتهرء المتمار   السرهو  يحرو التوسر  اتجر  الر يمو  اف 

 مر  و ، الظهر   جبر  مر  النءاعر  األودير  فاضرءيءم إلر  مر   لر  فر  المع ضر  و ، 

 مرر  ليحرر  و واد اوشررءم ...( –واد تررء  وم  –عررل   واد -اوفسوسرر  واد ) أمثيتهررء

 تحوير  أو األودير  تقنرا  و الج يرءن عير  السراط   فكر   جرء م األودير  هرب  فاضرءيءم

وتوررن  هررب  المنطقرر  مرر  يارر  درجرر  الصطررور  الرر  المنطقرر  الثءيارر  و الثءلثرر   .مج اهررء

فاضررررءيءم  2001احارررر  ع فرررر  اي يرررر  تررررنس و اءلصورررروا المجمعرررر  الق يمرررر  فرررر  سررررن  

عنافررر  ادم الررر  خسرررءح  مءديررر  واشررر ي ش فررر  يرررا  عيررر  مسرررتو  اي يررر  الم سررر  شررره  واد 

السرررريب  عيرررر  السرررركءن ،  لررررءن لهررررء االثرررر فاضررررءيءم عنافرررر   2007الصمرررراس  فرررر  يرررروفمب  

يفررررس الحررررء  اءلنسررررب  لررررواد تررررء  وم ابي يرررر  سررررا ي عبرررر  ال يمررررءن شرررره  هررررو االخرررر  

 فاضءيءم قوي  ادم ال  خسءح  جسام  لوي  يم  اوسل الم ين .
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  وث:ــــ  التلــــول لمواجهـــحل - 7

تعدد لقد كان للتركز السكاني على مستوى المجال الساحلي انعكاسات جسيمة من حيث 

الغازية (وعدم معالجتها ، السائلة  مظاهر التلوث  من خالل الحجم الكبير للنفايات ) الصلبة،

بالطرق المثلى ادى الى تدهور االوساط الطبيعية و على الصحة العامة للسكان و لتحسين  

 الوضع تم اقتراح استراتيجيات ووضع حلول عامة للحد من تفاقم الظاهرة:

: بما ان النفايات تعتبر المصدر االول بالمجاالت االكثر القاء للنفاياتاالهتمام  -

للتلوث فمن الضروري التحكم في معالجتها و اختيار احسن الطرق للتخلص منها ، 

لكن هذه التدخالت يجب ان تراعي الجانب الكمي و النوعي و التوزيع الجغرافي 

 لهذه النفايات,

الحس والوعي لدى السكان و المسؤولين توى ان ارتفاع مس : رفع مستوى الوعي -

واقناعهم بضرورة الحفاظ على الوسط و تطويره يعتبر الحجر االساس لنجاح اي 

خطة تنموية وبالتالي فان نشر الوعي بين السكان خطوة ضرورية ،خاصة مع 

ارتفاع نسبة االمية وقلة الصرامة في معاقبة الملوثين و المخالفين . يمكن ان تعتمد 

ط التوعية على ادخال مواضيع خاصة بحماية البيئة في البرامج التربوية تكون خط

متعلقة بمفاهيم عامة كالتعريف بخصائص الوسط الذي يعيش فيه و التعريف 

 بالنصوص القانونية الوطنية لحماية البيئة 

يكون ذلك بدعم الجمعيات ذات  : تشجيع الحركة الجمعوية و اشراك البحث العلمي -

االيكولوجي و اعطائها حرية المبادرة و اشراكها في مجال البحث عن احسن  الطابع

الباحثين الجامعيين في معالجة المشاكل البيئية العالقة  إلشراكهذه االضافة  الحلول،

عن طريق توجيه مشاريع بحث تمكن من تطوير مناهج جديدة احسن تالءما مع 

 مع االطار العملي بكل سهولة  الخصائص المحلية و تكين اطارات متخصصة تندمج

النظر في المخططات  بإعادة: يكون ذلك  تبني البعد البيئي في مجال التخطيط -

( و مشاريع POS(و مخطط شغل االراضي )PDAUالتوجيهية  للتهيئة و التعمير )

( او مشاريع خاصة ...الخمن حيث احترامها للمقاييس البيئية ZETالتوسيع السياحي )
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من مدى فائدة المشروع على السكان  للتأكدكاسات السلبية و االيجابية لدراسة االنع

   او رفضه او اعادة اجراء تعديالت فيه.والوسط و منه تتم اما الموافقة عليه 

 النفايات: لتسيير المنظم التشريع في البحرية طاساألو حماية -     

 المنزلية اإلستخدامات و الصناعية العمليات عن الناجمة الفضالت و النفايات أصبحت

 تلقى التي النفايات تقدر إذ ، الساحلية الدول مختلف في كبيرة مشكلة تمثل ، متزايدة بكميات

 هي والفضالت النفايات هذه كانت وإذا .األطنان بماليين سنويا معالجة دون البحار في

 أجل من تشريعات بوضع بادرت الساحلية الدول فإن ، البحرية البيئة حماية لموضوع النقيض

 . البحار إلى ابهتسر من الحد

لذلك كان لزاما على كل مخطط دراسة البيئة الطبيعية إلقليم الدراسة والمجتمعات  - 

الطبيعية له ، بإعتبار هذا التخطيط مفهوم لرؤية واعية تعمل على ضبط كل أنواع الخطط 

وخصوصا أن كل تحديات  . التي تستهدف الموارد البيئية بما يحقق لها التوازن واألمن

            العصر تتركز على البيئة السليمة فقد وجب وضع تخطيط سياحي بيئي سليم يتبنى

 شعار>> السياحــــة حمايــــة البيئــــة << .
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  :ـــــخالص

 والربي البائر  التيرو  مشرك  أخط هرء ع ير   الشر يل السرءيي  ليوالير  مشرءل  يعر ف

 الترنثا  أو البائر  الجءيرب م اعرء  وعر م سرو  التسراا  إلر  األولر  اءل رجر  سربب  يعرود

 السركءن لر   البائر  الروع   ارء  أخر   جهرر  ومرر  ، مر  جهر  هربا البائرر     عير 

 الممار  الشر   وهرو . ليتيرو  الحسءسر  البير يءم أو اءلمنرءا  يقطنرون الربي  وخءصر 

 الماررء  مرر  اررءلق   توجرر  والفليارر   الحضرر ي  الميوثررءم أيرروا  جرر  احارر  اءلواليرر 

 والرربي اءلشرر يل السررءيي  ليواليرر  األوديرر  أهرر  أيرر  عررل  و اوفسوسرر   واد خءصرر 

 لمصتيرر  موررب يعتبرر  األخارر  وهرربا . اإلقتوررءدي  النشررءاءم جرر  يولرر  تت لرر 

 عنر  إيعكرس والربي معءلجر  دون مبءشر   البحر  يحرو ار ور  يوجههرء والربي الميوثرءم

 اءلوالي  الساءيا  التنما  عي  السيب  اإليعكءس واءلتءل  الشواائ م  الع ي  تيو 

 ازداد إذ ، البح ير  البائر  احمءير  والر ول  الروان  االهتمرءم الاروم الواضر  مر  ارءم

 امكءفحر  المتعيقر  واأليكرءم والقروايا  التشر يعءم خرل  مر  يظهر  لبار  اشرك  وأصرب 

 لرءن واأليكرءم والقروايا  التشر يعءم هرب  تطبار  ولكر  . فار  والرتحك  البحر ي التيرو 

 ترر تبل مصتيفرر  ومتغارر ام ، إج احارر  وضررواال اقتوررءدي  العتبررءرام يصضرر  داحمررء

 ، التنمارر  وأهرر اف ، المحيارر  والعررءدام اإلداريرر  واإلجرر ا ام االجتمءعارر  اررءلظ وف

ليمورءدر  المسرت ام  التنمار  قضرا  ا ير  هنرء ومر  . المءلار  الظر وف عير  عرلو 

 فر  القءدمر  األجارء  يظروظ عير  ويفءظرء ، الحءلار  لألجارء  خ مر  البح ير  والثر وام

 جعر  عير  ليعمر  يرودي لربا . البائر  الجءيرب فاهرء ي اعر  التر  التنمار  وهر  ، العرا 

 ايرو  أن  ار  . تتورءرعءن أن مر  ار ال تتكرءملن والتنمار  البح ير  البائر  يمءير  قضراتء

 تبنرر  أجرر  مرر  ومؤسسررءتا  وساءسررا  قءيويارر  أسررس وضرر  إلرر  يحتررء  الهرر ف هرربا

 . المقءص  هب  لتحقا  وانا  است اتاجا 
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 ةــــــــــالعام الخاتمــــــــــة 

 تحقيي  أجي  مي  الحسوسي  بفضيوااتهو النهيو  الجزائي  فيي  تحيول  اليي  الوقي  في 

 السيهبي   الجبليي   المنيوط  نحيو األنظيو  توجيي  ل لفي  ط مي  عي  المسيتيمم  التنميي 

 الفضييواا  هييي  أيييي إليي  التطيي   جهتنييو ميي  يوللنييو لقييي لالسييويلي   الصييح الم 

 إني  .البشي   اإلسيتالل  ميييا  في  هومي  مكوني  تحتي  الوقي  نفي  في  التي  ل الحسوسي  

 المجييولي  بييي  العلقييو  تبييو   عليي  قييوئ  معقييي نظييو  مشييك  الييي  السييويل المجييو  

 غيي  ل ممينه  غيي  بشي   تييل  أل  يسيو  مجعلي  اليي  الشيي  القيو    ل البحي  

 مفي   هشيو مجيوا الييو  مشيك  اليي  الشيلف  السيوي  ممييز ميو بولضيب  لهيو .عقلني 

 .بش م  ل طبيعي  متنوع  عوام  تظوف  ع  نوتج  اإلضط ابو  م  جمل 

علييي    جييي  السيييويل   التعييي   بهيييي  الشيييلف  للسيييوي    اسيييتنو جيييوا  لقيييي

(Littoralisation )   فصييو  أ بعيي  شييمل  يييي  ل مييو ميييع انعكوسييوتهو عليي  البي يي 

 .المجو  هيا لصوصيو  أه  استخ اج يوللنو منهو ك  ف  مختلف 

سيم  لنيو بيولتط   الي  بعيف المفيوهي   قيونون  إطيو  في  شيلف ال السيوي  لضي  تي  بيامي 

المتعلقيييي   بولسييييوي  لالبي يييي  السييييويلي   لمييييو ميييييع تطبييييي  ا لا  التهي يييي  لالتعمييييي  عليييي  

 ييييي  مييي  صيييولح  غيييي مسيييتوع اقليييي  بلييييمو  الي اسييي  لوامييي  الشيييل   لالتييي  اصيييبح  

 هيييي  تكيييو  المتوقييي  غيييي هيييو  نميييو فبسيييب    الميييي  إليييي  لصيييل  بميييو مقو نييي  توجهوتهيييو

 بهيييي  طومييي  مييييع علييي  للتعميييي  الموجهييي  فوأل اضييي  مصيييياقيتهو  فقيييي  قيييي المخططيييو 

 الميييي  هيييي  معظييي  لالييييو . متوسييي  مييييع علييي  اسيييتهلكهو جييي ع قيييي تكيييو  المخططيييو 

 للتهي يييي  تييييوجيه  مخطيييي  لضيييي  فيييي  التفكييييي  مجيييي  التوسيييي  لعلييييي  مشييييك  ميييي  تعييييون 

 للوضيي  جيييي إسييتق اا أسييو  عليي  مقييو   السييويلي  البليييمو  ميي  كييل مميي  لالتعمييي 

 العلقيييو  تييينظ  بنتيييوئ  خييي لجلل لالميييتهل  لإلمكونييييو   قيييي  لتشيييخي  القيييوئ 

 .اإلقلي  توا   لتحفظ لتوطيهو

ميي  ممتييو  بهييو  التيي  الطبيعييي  الخصييوئ  أهيي  ب صييي ثيي  انتقلنييو اليي  فصيي  ثييون 

  شيييبك  الطييي    ل الشيييبك  الهيي لغ افيييي  ل كميييو تط قنيييو  النبيييوت  غطيييوا   تضيييو م 
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ايييييي العواميييي  المسييييوعي  عليييي  التحضيييي  بولشيييي م  السييييويل  لواميييي  الشييييل  ل هييييو اليييي  

بنييي  ييييواا  علييي  جييي  البلييييمو  السيييويلي  النميييو السيييكون  اليييي  ممتيييو  بيييوتي   متوسيييط  

التييييي  اذا ميييييو اسيييييت ني  مجمعييييي  تييييين  ل الم سييييي   لا  قوسيييييي   سييييييي  عبيييييي ال يميييييو  

تسيييتهلل الحصييي  الكبيييي   مييي  الشييي م  السيييويل  ل هييييا ميييو تفسييي   نسيييب  التحضييي  التييي  

فهيييي  تضييييوه  المجمعييييو  ال ئيسييييي  الكبيييي ع   % 82,11اليييي   2008لصييييل  بهييييو سيييين  

ل  تشيييك  بليمييي  الظهييي   مييي  الشييي م  السيييويل  للوامييي  سيييوع بييييلا  توميسييي  لبولمقوبييي  ا

   . لا  توغزلل  

 م  السيييويل  ل فييي  الفصييي  ال ولييي  يوللنيييو ابييي ا  العوامييي  المسيييوعي  علييي  التحضييي  بولشييي

 سيييكني  مسييييط   لظيييوئ  تجسييييهو متوسيييط   منوميكيييي  لوامييي  الشيييل  فوجيييينو  معييي   

 عبيييي  مسييييتم  توسيييي  فيييي  عم انييييي  لشييييبك . اقيييي  بي جيييي  لصيييينوعي   مينوئييييي   سيييييويي 

 7057لسيييين   سييييكني  ليييييي   71052 ميييي  اك يييي  تضيييي  بحييييي  للواميييي  السييييويل  الشيييي م 

 فوإلمكونيييييو  الشييييل  لواميييي  الشييييمولي  للجهيييي  الحضيييي م  الشييييبك  كوميييي  عليييي  مسيييييط  

 سيييوي  جعلييي  لالسييييوي  الفليييي  الميييييا  فييي  المجيييو  هييييا بهيييو متمييييز التييي  الطبيعيييي 

 عييي  تحييييثنو ميييو لاذا عومييي  بصيييف  لهييييا التعميييي  المتوسيييط  ااقيييولي  نحيييوع متجييي  الشيييل 

 التعمي مييي  اليمنوميكيييي لكيييو  لهيييي   .تعميييي ا ااك ييي  الميييي  ضيييم  تصييين  فهييي  تييين  ميمنييي 

 الز اعييييي   اا اضيييي  تآكيييي  الطبيعيييي   الوسيييي  كيييي تل   سييييلبي  انعكوسييييو  المتسييييو ع 

 .البي ييي  التليييو  الييي  بوإلضيييوف  السيييويل   المجيييو   اسيييتهل  المجيييو  تييي ث    جييي  ا تفيييو 

لفيي  االييي  تط قنييو اليي  ايييي المشييوك  التيي  تعييون  منهييو جيي  السييواي  الجزائ ميي   لهييو 

 الجونييي  م اعيييو  لعيييي  التسييييي  سيييوا إلييي  األللييي  بولي جييي  سيييبب  معيييو  لاليييي  التليييو 

 البي ييي  اليييوع  غييييو  ألييي ع جهييي  لمييي    جهييي  مييي  هييييا  البي ييي  علييي  التييي ثي  أل البي ييي 

 لهييييو.  للتلييييو  الحسوسيييي  البليييييمو  أل بولمنييييوط  مقطنييييو  اليييييم  للوصيييي  السييييكو  ليييييع

 بيييولق   توجيييي  لالفلييييي  الحضييي م  الملوثيييو  أنيييوا  جييي  بحيييي  بولوامييي  الممييييز الشييي ا

 للوامييي  السيييويل  بولشييي م  األل مييي  أهييي  أييييي  بوفسوسييي  ل عيييل  لا  لوصييي  المييييو  مييي 

 .اإلقتصو م  النشوطو  ج  يول  تت كز لالي 



 الخالصــــة العامــــــة
 

193 
 

 غن  هو مو بقي  هشمجو    ع  عبو   أن  الشلف  السوي  ع  نقول  أ  ممكننو مو لألي ا

 متعي   اضط ابو  ل مشوك  مف   مو بقي  القو    ل البح   المجولي  إل  ب نتموئ  لمميز

 اإللمو  مصع  بحي  متشوبك  مستقبلي  أبعو  لهو بش م   ل طبيعي  متنوع  عوام  ع  نوتج 

 مختل  عل  ل السويل  الطبيع المجو   عل  التع   ض ل   عل  لنتكي نبق  لبيلل .بهو

 تستوج  .لمكلف  ضخم  سويلي  للط  مشو م  ف  الخو  قب  في  القوئم  العلقو 

 .مضبوط  مسقبلبي  لط  بوض  تسم  نوجع  يلو ال   الوصو  أج  م  إتبوعهو
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I - باللغة العربيـــة : 

 بــــالكت: 1

 ص.022ديوان المطبوعات الجامعية  ، " في الجزائر العمرانية   التحضر والتهيئة "  2000 ،بشيرالتجاني  -   

      · ديوان المطبوعات ،  "الجغرافيا الحضرية  "   1989، حليمي القادر عبد ترجمة ارنيـــق وــبوج  نــجاكلي -   

 صفحة   444  الجامعية      

    788/ 784 ص لبنان – ،بيروت العربية النهضة دار ، " التنمية و  البيئة جغرافية"  ، وآخرون  إبراهيم يحي -    

 .02 ص ، الجزائر -النجاح مطبعة ،  " الجزائر في البيئية الرهانات"  2000  ،  أحمدملحة  -    

   المكتبة  ، األولى الطبعة ،"  للمدنية ثمن التلوث  " 7990 ، محمد وعرفات السالم عبد العابدين زين علي -    

 .صفحة 303  ، القاهرة ، األكاديمية       

   " اإلقليمي نفوذها و  الشلف  ببلدية  العمومية التجهيزات " 0222 ،.محمد غربي -جمال نسالي -    

 .  العمرانية التهيئة و الجغرافيا في تخرج مذكرة      

 "،دار قانة للنشر    الرقابة االدارية على اشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري"  2011عايدة ،  -    

 ص. 212-الجزائر –والتجليد  باتنة        

 .صفحة 770 ، العمرانية والتهيئة التجهيز وزارة  ،" غدا الجزائر" -    

 :ماجيستير مذكـــرات- 2

 

،مذكرة لنيل شهادة  "ساحل وهران وانعكاساته على البيئةالتوسع العمراني في "  0227 ،غضباني طارق  -

 .الماجيستير بجامعة وهران

مذكرة لنيل شهادة  "،االخطار الساحلية في خليج عنابة اسباب و نتائج " 2007، حسن جابر طروب -

 الماجيستير بجامعة قسنطينة .   

مذكرة   "،الجزائري و انعكاسات التهيئة ،حالة ساحل سكيكدةتطور الساحل  " 2006نجوى سماعيلي،  -

 .لنيل شهادة الماجيستير بجامعة قسنطينة

مذكرة ، "اشكالية التوسع العمراني بمدين جيجل و حتمية اعادة الى التوابع " 0222  ، بوشفرة حسينة -

 لنيل شهادة الماجيستير بجامعة  قسنطينة.
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"،  و الممارسات في البناء ومختلف الرخص بمدينة قسنطينة المخالفات"   2009بن حمادة عيسى،  -

 .  ص 122قسنطينة  بجامعةالماجيستير في التهيئة العمرانية  شهادة لنيل مذكرة

 مذكـــرات تخـــرج: - 3

، مذكرة "التوسع العمراني وانعكاساته على البيئة حالة مدينة  ارزيو " 7998 ،و ابراهيمي    حمومي -

  دولة في التهيئة العمرانية بجامعة وهران. لنيل شهادة مهندس

 تخرج مذكرة ، "وآفاق واقع جيجل مدينة في العمراني التوسع " 0220 ، حنان وسيساوي عتاب مرياي -

 بجامعة  قسنطينة.  العمرانية التهيئةفي  لنيل شهادة مهندس دولة

 مذكرة ، " اإلقليمي نفوذها و الشلف ببلدية العمومية التجهيزات"   0222 محمد، غربي -جمال نسالي -

  بجامعة وهران . العمرانية التهيئة و الجغرافيا فيلنيل شهادة مهندس دولة  تخرج

 " المجال على وتأثيرها  الشلف بوالية والتنقالت النقل تطور "  0224، علي  شنوي   الحاج شريف -

 .بجامعة وهران   العمرانية التهيئة و الجغرافيا فيلنيل شهادة مهندس دولة  تخرج مذكرة

 تأثيره و الشلفي  الساحل تنظيم في 11 رقم الوطني الطريق دور "  0224 ،معمر يوسف يونسي حباس -

  العمرانية التهيئة و الجغرافيا فيلنيل شهادة مهندس  دولة  تخرج مذكرة "  الوظيفية التحوالت على

 .بجامعة وهران 

لنيل شهادة  تخرج مذكرة،" وظيفيا و مجاليا  تنس  مدينة تكوين على الساحل تأثير "  2014 عبلة ، عمار -

 .بجامعة وهران  العمرانية التهيئة و الجغرافيا فيمهندس دولة 

 :  التــــــــالمج   - 4

 

المجال و –مداخالت الملتقى الوطني " السكن الالشرعي ، حالة مدين المسيلة "  2002خلف هللا بوجمعة ، -

 . 287جامعة وهران  ص  2002افريل  15 – 14السكان 

 الذي يحدد شروط حماية وتثمين الساحل.  2002فبراير  05المؤرخ في  02-02القانون رقم  -

 المداخالت  والملتقيات : -  5

للتنمية العمرانية المستدامة للمدينة الجزائرية ،رؤية ميدانية  كالية 15/08بوشلوش عبد الغني  " القانون  -

حول اشكاالت العقار  الحضري   بين االمل و التطبيق "مداخلة غير منشورة مقدمة في الملتقى الوطني

 .2013فيفري   17-18واثرها على التنمية في الجزائر جامعة بسكرة يومي 

 مقدمة منشورة غير مداخلةدوار جميلة ،" البنايات المعنية بتحقيق المطابقة في قانون التعمير الجزائري "  -

 يومي بسكرة جامعة الجزائر في التنمية على واثرها الحضري  العقار اشكاالت حول  الوطني الملتقى في

 .0273  فيفري 78-74



 قائمـــــة المراجــــع
 

196 
 

 ودورها في الحفاظ على البيئة و الحد من البناء الفوضوي "القبلية عبد هللا لعويجي ، "الرقابة العمرانية  -

 في التنمية على واثرها الحضري  العقار اشكاالت حول  الوطني الملتقى في مقدمة منشورة غير مداخلة

 .0273  فيفري 74-78 يومي بسكرة جامعة الجزائر

 النصوص التشريعية: -  6

،المتضمن التهيئة والتعمير ،الجريدة الرسمية  العدد  1990ديسمبر   01المؤرخ في    29/90  رقم القانون -

 .1990ديسمبر   02الصادرة في    52

الجريدة  ، تهيئة االقليم  و تنميته المستدامة،المتضمن  2001ديسمبر   12المؤرخ في    20/01 رقمالقانون  -

 .2001ديسمبر    15الصادرة في     77الرسمية  العدد

،المتضمن مطابقة البنايات واتمام انجازها ، الجريدة  2008جويلية  20المؤرخ في     15/08القانون رقم -

 .2001  اوت  03الصادرة في     10الرسمية  العدد

الذي يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي  1991ماي  28المؤرخ في  177/91المرسوم التنفيذي رقم  -

 01الصادرة في  26للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به ـ للجريدة الرسمية العدد 

 . 1991جوان 

يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر واحداث  17/09/1994مؤرخ في   297-94مرسوم تنفيذي رقم  -

 .1994لسنة   53مخططات استعجالية لذلك ،صادر في الجريدة الرسمية رقم 

 

 :التقــــاريــــر    - 7

 

 .2013لسنة  الشلف  الية  و مجال  تهيئة  مخطط  -

 .  2014مخطط تهيئة الساحل لوالية الشلف لسنة  -

 0228سيدي عبد الرحمان لسنة  + تنس والتعمير لبلد يتي المخطط التوجيهي للتهيئة  -

 2010واد قوسين   + بني حواء  التعمير لبلديتي و  للتهيئة  التوجيهي المخطط  -

 0228  المرسى لبلدية  التعمير  و للتهيئة   التوجيهي المخطط  -

 0228المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية الظهرة  -

  ( SDAT2025)  السياحية للتهيئة  التوجيهي   المخطط -
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II – :باللغة الفرنسية 

: OUVRAGES  

- CABANE  C., et al ., 1998 : « Géographie humaine des littoraux maritimes » , paris , édition sedes ,   

    471 p. 

- ALBERTO  Z., 1984 : « Introduction à l’urbanisme opérationnel et à la composition urbaine »,  

   vol 2.3  (opu). 

- PELLETIER  J., DEFANTE  CH.,  1994 : « ville et urbanisme dans le monde », masson,      

- LECLAIRE  L., 1972 : « la sédimentation holocène sur le versant méridional du bassin algero-   

   Baléares », p66. 

- LACAZE  J P., 1995 : « Introduction a la planification urbaine » ,imprécis d ‘urbanisme  a la  

   française, presses de l’école des ponts et chaussées, Page 297. 

-MOHAMED  K ., 1995 : « la protection juridique du milieu marin en droit algérien et la nécessite    

  d'une  coopération inter maghrébine » , revue juridique environnement , france  

-MERLIN   P ., 1996 : « environnement et urbanisme  durable »,  puf   

- MERLIN  P.,1988 : « dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement » ,  puf  

-BELKHATIR   A ., 1999 : « villes et territoires en Algérie », revue méditerranée, tome 91 n°    

  littoralisation et disparités spatiales machrek maghreb . 

-BOUTIBA  Z., et al., 1996 : «  la pollution menace sur le peuplement marin en méditerranée » ,    

  communication au 3eme colloque , climat et environnement, université d’Oran .   

-BRUN  B., 2000 : « impact de l’homme sur les milieux naturels », perceptions et mesures, édition de  

   bergier Châteauneuf, grasse, 199 p. 

-DAGORNE  A., et al., 1998 : « le système littoral mar. Alpin » , entre aménagement et ménagement de 

l’environnement, le écodéveloppement soutenable, nice 06 et son environnement, publie par la 

direction départementale de l’équipement Alpes-Maritimes. 

-DATAR ., 1993 : « l’aménagement du littoral » , édition la documentation française, 109 p. 

-DAUVIN  J-C., et al ., 2002 : « gestion intégrée des zones côtières » ,outils et perspectives pour la  

  préservation du patrimoine naturel, paris, édition sedes, 347 p. 
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-FERNAND  V., 2005 : « marais et estuaires du littoral français », paris édition belin,355 p. 

-GAMBLIN  A., et al., 2002 : « les littoraux espaces de vies », paris, édition sedes. 

-GHODBANI  T.,  2005 : « les impacts de l’exploitation du sable dunaire » , terga plage, littoral ouest 

d’Algérie, bulletin de l’association de géographie et de l’aménagement du territoire, fascicule  n° 11, 

oran, édition dar el gharb,pp 19-27   

-GHODBANI T., 2005 : « rechgoun, un espace a protéger sur le littoral ouest de l’algerie », revue 

méditerranée, les grands sites naturels des aires métropolitaines  méditerranéennes, n° 3.4,pp 87 94 

-MARCADON  J., et al ., 1999 : « l’espace littoral, approche de géographie humaine », presses  

  universitaires de rennes, 214 p. 

-MIOSSEC  A., 1990 : «  aménagement ou occupation de l’espace littoral » , forces et faiblesses de la  

protection de l’environnement, les cahiers nantais n° 30-40, pp 189-112 

-MIOSSEC  A., 1998 : «  les littoraux entre nature et aménagement », paris, édition sedes, 191 p. 

-MIOSSEC  A., 2005 : «  les littoraux face au développement durable », revue historiens et  

  géographes, paris, publiée par l’aphg, n° 387, pp 181-188  

-PASKOFF  R., 1999 : « les littoraux, impact des aménagements sur leur évolution », paris, deuxième 

édition, masson, 255 p. 

-RAHMANI  C., 1982 : «  la croissance urbaine », tome 1, alger, opu, 315 p. 

-TAHRAOUI  F., 2008 : «  le littoral algérien, une zone inégalement  protégée », le cas de la région    

  d’oran, bulletin de l’association de géographie et de l’aménagement du territoire, fascicule  

  n° 13, alger, édition sned,  

- BAUDOUIN   TH ., COLLIN   M., 1991: «  Villes portuaires et nouveaux enjeux internationaux », 

Caen, paradigme. 

-LARID  M., 2002 : « recul des plages en algerie , problèmes et perspectives, communication présentée 

au colloque international », érosion littorale en  méditerranée occidentale , dynamique, diagnostic et 

remèdes tanger (maroc), 19-20 septembre 2002, (non publiée) 

- LARID  M., problèmes et perspectives de la formation en gestion intégrée des zones côtières en 

algerie  a travers l’expérience de l’ismal, institut des sciences de la mer et de l’aménagement du 

littoral, sidi fredj. 
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 :صـــــملخ

متفلاتررر  الها  ررر  االاررر  لرررلجز     14 اضررر    محررر ال الحلرررلج  كررريمز  الشررر ال اللرررلجزا ال  ا ررر     

 . الخ.لهاء من ج ث الحللج  ، الت ك  اللكلنا االهظل ف اللل  ة ..البح ا  

 ت خرر  لرر  لرر لج   م حرر  لحررل  لررلجز   ا منطقرر تشرركب لررلل   التررااجرر ه هررلو الهالاررل  االارر  الشررزف  

ا تتررررهل   ز رررر  مررررن مرررروهم  ا امكلن ررررل  ا مقهمررررل    ارررر ة ا متنه رررر  لررررا مقرررر مت ل الحرررروهم  

ال حررررلا ا ررررلل  الررررت لررررا شررررهااي  لارررر   ضرررر ا كزرررر    130اقررررل     زررررت امترررر اللررررلجب ، الطب ع رررر  

زارررللة  زرررت قلررر  االمزررر    لاخرررب الهالاررر  رررن فصرررب االمزررر   الحطرررب  زرررت البحررر  اللزلرررز  ال بز ررر  الترررا ت

تشرررك مت  النبلت ررر  لان ان ننلررررت الحررروهم  البشررر ا    رررر  مزررر  ت ك هررررل ا   زرررف انها ررررالغرررللا لح ت

محرررل  عز رررل لرررا ل  ررر  اللرررهجز     ترررنل الترررا تضرررله  ل مرررل  ررر ا م انرررمقل نررر  مرررل االمرررلل   الكبررر ه ، 

ب تلرررت ز  الح رررلا اللرررلجزا مرررن ج رررث التعح ررر  ا انتشرررل  اللررركن الفررر ل  لان م ا رررل  مرررلنهن اللرررلج

الرررت ةمةررر   هامرررب    لررر   تتح رررب لرررا النحررره   ا رررل زرررت الشررر ال اللرررلجزا  كلنااللرررهرررلا الت كررر  ، 

كرررلن ل رررل  نررر  مشرررلكب ل   ررر   االخ ررر  ن ررر هرررلا .الررر احغ الا ، الهظ فررر  اللررركن   االهظ فررر  اللررر لج   

الحب ررر ا  الفمج ررر ،  لزحنطقررر  خلفررر  لرررا م رررلا الصررر   الصرررحا ،لللنظرررلل الب  رررا  التررررة   الحبلشررر  

ا ا اظ رر   ز ررل لررا التزرره  لح تزررف انها رر  الررل  مررل شررهاا  ل نله رر   ررن تعرر   النشررلا اللرر لج

 م ا ررلة ا رر ل التلرر    لررهء إلررت األالررت للل   رر  لرربب  اعررهل االررل الغللررل  لزتزررف نت  رر  الممبررلالة. 

 لررر ه الب  رررا الررره ا   رررل  أخررر ه   ررر  امرررن ،   ررر  مرررن هرررلا  الب  ررر   زرررت التررررة   أا الب  رررا ال لنررر 

  لزتزه . الحللل  لللحنلاق اقطنهن اللان اخلف  اللكلن

  ـــــالب   ه  ،ـــــالتز التعح ــ  ،  ،ـب، التحضـالللج :ةــاحيــات المفتـــالكلم
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Résumé 

 

La bande côtière du littoral algérien, en tant que territoire limité de par sa superficie se 

compose de quatorze wilayas côtières, différentes les unes des autres ;  front de mer,  

superficie, longueur de la bande côtière,  concentration de la population et des activités 

économiques. 

La wilaya de chlef est l’une de ces wilayas qui forme une région côtière et touristique 

importante  aux vues de ces potentialités qu’elles recèlent  en premier lieu ses potentialités 

naturelles.  La longueur de sa bande côtière  s’étend sur environ cent trente kilomètres et qui 

forme des plages d’une rare beauté, ainsi, la zone montagneuse qui sépare l’intérieur de la 

wilaya et la zone  littorale, son espace forestier avec une variété végétale,  sans oublier ses 

potentialités humaines, malgré sa  faible concentration de la population, mis à part la ville de 

Ténès qui concentre un nombre plus ou moins important de population et  d’activités 

économiques. Cette dernière qui a connu c’est dernières décennies une urbanisation accélérée  

sans le respect des règles  en vigueur d’urbanisme.  Cette situation  a généré des problèmes 

environnementaux qui sont à l’origine du déséquilibre du système écologique et 

environnemental de la région, particulièrement à  l’utilisation de réseau d’assainissement, des 

insecticides agricoles, feux de forêt et des activités touristiques,  à cause de la non 

responsabilité de la population et la non-respect des règles environnementales.  

Les mots clés : 

Littoral, Urbanisation, Urbanisme, Pollution, Environnement.  
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