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  المرشح شفیق تـــــومي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 :السكن
  .السكن االجتماعي هو سكن مخصص للفئات االجتماعية المتوسطة أو ما يعرف بالطبقة الوسطى

يقرض علينا أن ننفتح كثيرا على هذه , و بالتالي, يجب أن تحتل قضية السكن في بالدنا موقعا متقدما قي قائمة األولويات االجتماعية و االقتصادية
و ميكانزماتها و  األولوية عبر إعادة النظر في سياسة اإلسكان الحالية التي مر عليها مجموعة من التطورات و المتغيرات و هي ال تزال محتفظة بآليات

بحيث أصبحت الحاجة االجتماعية تتطلب سياسة إسكانية ناجعة تؤدي إلى تمكين المواطنين خاصة الفئات االجتماعية ذوي , بمفاهيمها و معاييرها
ما هو الشكل , اؤل التاليو هنا علينا أن نطرح التس, و في األوقات المناسبة, الدخل المحدود من امتالك السكن الالئق بالمجان أو بتكلفة معقولة

 األمثل للتدخل في سبيل تحقيق السكن لكل فئة مستحقة؟ ربما علينا في البداية أن نوضح األسباب التي تجعل قضية السكن تحتل تلك المكانة
  :و هي تكمن في سببين رئيسيين هما, المتقدمة في البالد

 ,مستقر من جهة محدودية دخل المواطنين و هذا بسبب البطالة و العمل الغير - 1

  .و في إمكانية ان تصبح هذه اإلشكالية نقطة انطالق العديد من المظاهرات و عدم االستقرار االجتماعي و السياسي من جهة ثانية - 2

مة التي ال و بتمويل منها و يوجه فقط للفئات االجتماعية المعوزة والمحرو ) ديوان التسيير العقاري(ينجز السكن العمومي اإليجاري من قبل الدولة 
  .تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير الئقة أو ال تتوفر على أدنى شروط النظافة 

   : ال يمكن لشخص أن يطلب منحه سكنا عمومي إيجاراي إذا كان
  

  :عدم االستفادة
  يملك ملكية تامة عقارا ذا استعمال سكني  -1
  يملك قطعة أرض صالحة للبناء -2
  اقتناؤه في إطار البيع باإليجار من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم استفاد -3
  .استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي -4

 :االستفادة

  سنوات على األقل ببلدية إقامته االعتيادية) 5(يقيم منذ  أكثر من خمس  -1
 )دج 24.000(له العائلي الشهري أربعة وعشرين ألف دينار وال يتجاوز دخ -2
 .سنة على األقل عند تاريخ إيداع طلبه) 18(سنه إحدى وعشرين  -3
 سنة 50إلى  سنة 18إعطاء األولوية في السكن من سن  -4

 :لجنة التوزيع
  األمين العام للوالية -1
   رئيس الدائرة -2
 لس الشعبي الوالئي لمجرئيس ا -3
  المكلف بالسكن المدير الوالئي -4
  المدير الوالئي المكلف بالشؤون االجتماعية -5
  مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري -6
 مدير الصندوق الوطني للسكن -7
  ممثلين عن جمعيات األحياء -8

 

  :توفير السكن الوظيفي لكل مستخدمي اإلدارة و أعوان الدولة
  

 عمال الوالية -1
 عمال الدائرة -2



 عمال البلدية -3
 القطاعات الوزارية على مستوى الوالياتعمل  -4
 أعوان الدرك الوطني -5
 أعوان األمن الوطني  -6
 أعوان الجمارك -7
 أعوان الحماية المدنية -8

  

  HLM : توفير السكن ذو اإليجار المتوسط
  

  .الذي ينجز من طرف الدولة و يلحق بالبلديات و يوزع على العائالت بدون دخل 
  

ة حاليا بهدف القضاء على أزمة السكن و بناء و حدات سكنية آخرة في القرى و المداشر حسب الطبيعة و التركيبة هذا زيادة على كل الصيغ المتواجد
  . السوسيولوجية لكل منطقة

  

كة شرا يتم انجاز هذا البرنامج من طرف كل الشركات الوطنية العمومية و الخاصة كل في مجال االختصاص و إضافة إلى شركات آخرة أجنبية بعد عقد 
  .وحدة سكنية في السنة 500.000الهدف األساس من هذا البرنامج هو إمكانية انجاز ما يقارب . انجاز مع شركات جزائرية خاصة أو عمومية

  

 :تطور السياسات اإلسكانية
للسكان من الدول المجاورة، والهجرات الداخلية   إن معدالت الزيادة الطبيعية للسكان في الجزائر باإلضافة إلى الزيادة المتأتية من الهجرات القّسريه

والبيئية , واالجتماعية, وما يترتب عليها من تفاعالت تنعكس أثارها على مسيرة التنمية المستدامة بعناصرها االقتصادية, من الريف إلى المدن الرئيسية
تنفيذ السياسات بهدف توفير السكن المالئم الستيعاب األعداد  تؤدي إلى التفات الحكومة إلى ضرورة التطوير في السياسات اإلسكانية واليات

  .المتزايدة من السكان بما يضمن الحياة الكريمة لكافة شرائح المجتمع
وسعيا منا في تمكين الفئة المستهدفة في المجتمع من . إنشاء مؤسسة اإلسكان بهدف توفير السكن المالئم لذوي الدخل المحدود والمتدني -1

  .مسكن مالئم  الحصول على
إنشاء دائرة التطوير الحضري لتنفيذ مشاريع التطوير الحضري وتحسين المدن بمساحات للراحة و مساحات خضراء و مناطق ترفيه و كذا  -2

المناطق المتدنية الخدمات والعشوائيات من مساكن قصديرية و بناءات فوضوية أين تكثر اآلفات االجتماعية من استهالك للمخدرات و 
  . ارة وهذا  بهدف تزويدها بكافة خدمات البنية التحتية والفوقية والبنية االجتماعية وإعادة تنظيمها وتحسن البناءالدع

  .إنشاء صناديق اإلسكان العسكري والتربية والتعليم -3
  .توسيع نشاط الجمعيات التعاونية اإلسكانية -4

 

يجب ع العمراني وتعدد الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع السكنية وغياب التنسيق بينها لتوجيه قطاع اإلسكان ومعالجة االختالل في القطاع نتيجة التوس
وتبني بديل القطاع , وتحسين كفاءة سوق األراضي, وضع اإلستراتيجية الوطنية لإلسكان بهدف توفير المساكن الكافية لذوي الدخل المحدود والمتدني

  .ي و توفير المحيط  المعيشي الالئق بالمواطنين باعتبارهم بشرالخاص الموجه وتنمية برامج االستثمار اإلسكان
  

وتوجهات الرامية إلى تعزيز النمو المستدام فقد يتم تنفيذ , انسجاما مع اإلستراتيجية الوطنية لإلسكان لتطوير أداء قطاع اإلسكان والتمويل اإلسكاني
  . مشروع إعادة هيكلة قطاع اإلسكان وضمن اإلطار العام لمحتواة سياسات القطاع والتي تضمنت برنامج إلصالح القطاع الحضري

  

  :ياسات اإلسكانية وعالقتها مع مبادئ التنمية المستدامة الس
ير على إن التنمية المستدامة بمفهومها الشامل ترتبط في تحسين نوعية الحياة لتكون ذات معنى لكافة شرائح المجتمع في الوقت الحاضر دون التأث

ها االجتماعية وعلية سوف نتجه في وضع السياسات إلي التركيز على التنمية البشرية بإبعاد. مقدرة األجيال الالحقة في تلبية احتياجاتها في المستقبل
مما يتطلب التكامل في التخطيط والتنفيذ لألنشطة على كل المستويات , والبيئية إلى جانب االقتصادية لتحقيق تنمية إنسانية مستدامة بمفهومها الشامل

الحكم السليم من  يث ينطلقح, متكاملة تستند إلى مبادئ الحكم السليماالقتصادية واالجتماعية والبيئية كمنظومة عمل واحدة تعمل ضمن إدارة 
تحدد فيها اعتبار المدن أنظمة متكاملة يتم من خاللها صنع القرار بأسلوب تشاركي على كافة المستويات ضمن رؤيا إستراتيجية تجمع كافة الشركاء وت

والتشريعية لتعمل معا ضمن إطار مؤسسي , ئيةوالبي, واالقتصادية, واالجتماعية, احتياجات التنمية خاصة وان قضايا المدن أصبحت تشمل القضايا الفنية



من هنا  يجب أن تنشأ العالقة بين مفهوم الحكم السليم والتنمية المستدامة لضمان تحويل النمو . يتناسب مع ظروف المجتمع المحلي والوطني
  .االقتصادي إلى تنمية مستدامة في كافة المجاالت
فان التحدي األساسي في , حاجة أساسية لإلنسان واحد المعايير الرئيسية في تحسين نوعية الحياةفي مجال السياسات اإلسكانية حيث اإلسكان 

عار السياسات اإلسكانية في األردن هو سد الحاجة السكنية والمواءمة مع معدالت الزيادة في النمو السكاني من خالل توفير المسكن الصحي بأس
توزيع السكاني واإلسكاني المتوازن مع متطلبات وال ,نحو مزيد من تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر الحضري تتناسب مع اإلمكانيات المادية للمواطنين

  . التنمية
بما يتوافق مع النمو االقتصادي واالجتماعي والبيئي في  مواجهة هذا التحدي يتركز عمل المؤسسة على مساري السياسات اإلسكانية واإلنتاج اإلسكاني

  .  إلنتاج السكني خاصة وان سعر الوحدة السكنية يشكل ثمانية أضعاف  الدخل السنوي لألسرةظل ارتفاع تكاليف ا
و مشروع إعادة هيكلة قطاع اإلسكان تقوم المؤسسة بدور الممكن , في مجال السياسات اإلسكانية استنادا إلى مبادئ اإلستراتيجية الوطنية لإلسكان

تسعى المؤسسة إلى تحفيز . لتقييم الدوري للقطاع ودراسة الخلل واقتراح السياسة اإلسكانية المالئمةا, لكافة الجهات العاملة في قطاع اإلسكان
وتبسيط اإلجراءات أمامه وتمكينه من تعميم خدماته ضمن التوجهات , وتفعيل دورة االستثماري في مجال خدمة ذوي الدخل المحدودالقطاع الخاص 

كما تعمل على تنفيذ برنامج للقروض الصغيرة بهدف تعزيز القدرة اإلنتاجية للمستفيدين من مشاريع . العام الهادفة إلى تخفيف األعباء عن القطاع
تنفيذ برنامج دعم التمويل اإلسكاني بهدف تمكين الموظفين من ذوي الدخول . عمالً بالتوجهات الوطنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة المؤسسة

. تحفيز القطاع المصرفي اإلسكاني على خلق بيئة تنافسية في تقديم الخدمات التمويلية لغايات السكن .كن المالئمالمحدودة من الحصول على المس
  .تعزيز دور البلديات في عمليات التنظيم وتخفيض العجز في قسائم األراضي الصغيرة والموجهة للفئات المستهدفة

 :مبررات إنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات
فقد اعتمدت ذا للتوجيهات والرؤية في تعزيز برامج التنمية المستدامة والمشاريع الوطنية التي تنعكس نتائجها مباشرة على مستوى معيشة المواطنين، تنفي

تؤكد أدائها كما , حيث تؤكد رؤيتها بتأمين مسكن لكل أسرة جزائرية ضمن بيئة مناسبة, خطط على توفير مشاريع سكنية موجهة لموظفي القطاع العام
  .لرسالتها في تمكين المواطنين من ذوي الدخول المحدودة للحصول على مسكن مناسب

  :وعلية فإن مبررات إنشاء المدن السكنية متكاملة الخدمات هي كما يلي 
مما ينعكس ايجابيا سد الحاجة السكنية بكفاءة وفاعلية من خالل اإلنتاج السكني بكميات كبيرة على مساحات واسعة بتكاليف إنتاج اقل  .1

بذلك تمثل المدن السكنية احد الحلول لمشكلة ذوي الدخل . على سعر البيع ليتناسب مع القدرات المالية للمواطنين ورغبتهم في الدفع
  . المحدود في حال أن تم تطويرها وباتت ال تحصر السكن بفئة معينة

  

نبي ثانيا في مجال اإلسكان وتمكينه من المشاركة في عملية التنمية االقتصادية تفعيل الدور االستثماري للقطاع الخاص الوطني خاصة و األج .2
أيضا تساهم فكرة المدن السكنية في تطوير . واالجتماعية حيث التعاون يقوم بين مستثمري اإلسكان في القطاع الخاص ومؤسسة اإلسكان

تشكيل ائتالفات فيما بينهم ومع القطاع العام إلنتاج مساكن لكافة  العالقات التشاركية بين المستثمرين في القطاع الخاص حيث تشجع على
 .شرائح المجتمع دون إلغاء الطلب على المساكن خارج إطار المدن السكنية

 

والتخفيف من السكن  ,التوزيع العادل للكثافة السكانية, نواه جذب عمرانية تساهم في توجيه االمتداد العمرانيتشكل المدن السكنية  .3
 .والتوازن في االنتشار اإلسكاني وترشيد اإلنفاق والضغط على خدمات البنية التحتية, العشوائي

 

, تحقيق هوية تنافسية للمدينة ذات خصائص عمرانية تسويقية تساعد على توفير صورة ذهنية ترتبط بالعناصر الجمالية مثل المسحات الخضراء .4
  .والساحات الفضائية

  

 :وعالقتها مع سياسات التخطيط الحضريشاء المدن السكنية إن
خلق التعايش تعتبر المدينة حياة اإلنسان في انسجامها وأسلوب تنظيمها باالستخدام األمثل للموارد المتوفرة بما يضمن حق العيش الكريم لكل مواطن و 

من االستقرار مما ينعكس على التطوير في مفهوم المدن وما يتطلبه من بين السكان في المدينة السكنية نفسها ومع المجتمع المحيط بها بشكل يض
  :ولتحقيق ذلك نعتمد آلية إنشاء المدن السكنية بما يتوافق مع متطلبات ومعايير التخطيط الحضري كما يلي. تطوير وتنويع في األنماط المعمارية

  
  

   



  :الخصائص السكانية والطبيعية للمدينة موقع المشروع
من ابرز عناصر قرار اختيار مواقع مشاريع المدن السكنية حيث التزايد % 2.3تعتبر الحاجة السكنية والناتجة عن الزيادة في معدالت النمو السكاني  

درة المق, مستوى دخل األسرة, ونسبة إشغال المساكن, عدد المساكنأيضا . في عدد السكان يؤثر على حجم الطلب والعرض اإلسكاني في السوق
اتجاهات النمو العمراني , أيضا يؤخذ في االعتبار مساحة المدينة المستهدفة للمشروع السكني. المالية والرغبة في الدفع وأيضا متوسط حجم األسرة

عمراني والقرب من أيضا المحيط ال. وأحكام التنظيم والبناء, فئات التنظيم, وأسعار األراضي, مواقع األراضي المتوفرة والمساحات, ومخزون األراضي
  . الشبكات العامة للخدمات

, تفعيل سياسة االنتشار في تنفيذ المدن السكنية لتشمل كافة البلديات بهدف تطوير كافة الواليات لتكون عامل جذب سكاني ومراكز عمل .1
 . وزيع السكاني بين المدنوبهدف تحقيق التوازن في الت, وبهدف تخفيف الضغط السكاني والخدماتي على المراكز الحضرية الرئيسية

دعم البرامج الموجهة لخدمة ذوي الدخل المحدود والمتدني خاصة فيما يتعلق بتنظيم األراضي السكنية وتوفير فئات التنظيم ذات  .2
المخطط واتجاهات النمو العمراني ضمن  المساحات الصغيرة من خالل تضمينها في المشروع الستعماالت األراضي استنادا لحاجة المدينة

 .الهيكلي لكل مدينة
  
 

تنظيم الجهود لمختلف الجهات العاملة في النشاط اإلسكاني وتفعيل التنسيق فيما بينها للتخطيط المستقبلي لقطاع اإلسكان من خالل  .3
 .برمجة النمو العمراني ضمن خطط زمنية شاملة

 

ية بناء القدرات المؤسسية لتحسين أداء كافة الشركاء من خالل توفير البيئة المؤسسية المناسبة لاللتزام في التطبيق العملي لمبادئ التنم .4
 . والقوى البشرية, والتنظيمي, يتم بناء القدرات على ثالث مستويات وهي المستوى المؤسسي. المستدامة

  
 


