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 شكر و عرف ان
على عطائه الالمحدود وعلى نعمة التوفيق في طلب   ،هلل الفضل و المنة قبل و بعد كل موجود

 الصالة و السالم على نبينا محمد صلى اهلل عليه و سلم، و على آله و صحبه و من وااله،، و  العلم

 إن من تمام الفضل شكر ذويه

حملو أقدس رسالة في الحياة،    الذين  ىو التقدير و المحبة، إل  أتقدم بأسمى أيات الشكر و اإلمتنان
 إلى الذين مّهدوا لنا طريق العلم و المعرفة،

 .إلى جميع أساتذتنا األف اضل

 و أخص بالتقدير و الشكر:

م  التي ساعدتنا على إختيار هذا الموضوع القيّ "  دوار جميلة"ألستاذة المشرفة الدكتورة  ا
 .وأف ادتنا بتوجيهاتها ونصائحها القيمة طيلة إشرافها على هذه المذكرة  

 وللجنة المناقشة الموقرة التي قبلت تقييمه.

 :ل   وال ننسى جزيل الشكر

 ، األمين العام لوزارة البيئة و الطاق ات المتجددة،كمال الدين بلطرش

نائب مدير للحف اظ على األنظمة البيئية الجبلية و السهبية و الصحراوية و   السيدة:حفيظة لعمش،
 تثمينها،ب  وزارة البيئة،

 أحمد قرابن، مدير البيئة لوالية برج بوعريريج،السيد:  

 السيد: لونيسي رضوان، المكلف باإلعالم و اإلتصال بمديرية البيئة لوالية برج بوعريريج،

 دائرة بوعنداس، سطيف.السيد: بن مراح يونس، رئيس  

 

 الذين أمدونا يد العون في بحثنا هذا.



 

 
 
 

 

 هداءإ
 أهدي هذا العمل المتواضع :

 إلى من ق ال فيهما اهلل تعالى:

 وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا ""

اهلل    حفضه  الوالدة الكريمة رحمها اهلل، و إلى الوالد الكريم  إلى
 ،وأطال في عمره وأمده بالصحة والعافية  

 ،إلى إخواني وأخواتي األعزاء  

 األوالد: وائل عبد الرزاق و يعقوب،إلى  

 هل واألق اربإلى جميع األ

، عبد الوهاب، عبد النور، إلى كل الزمالء واألصدق اء خاصة  
 ، مزعزع موسى.مهدي، اسماعيل

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 مقدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 مقدمة

 

2 
 

، یطور، یبحث جعله الذي الباعثو  الدافع هي كانت، لإلنسان البدائیة الحیاة أن الشك
 كان فبعدما، التعمیرو  السكن مجال خاصة استثناء دون المجاالت كل في یخترعو  یكتشف
 ضمن العیش ضرورة ارتأى ثم، البردو  الحر یقیه بیت بناء حد إلى تطور، الخالء في یعیش

 .واالجتماع البداوة مالمح ظهرت بدأت عندها، اجتماعیة تكتالتو  مجموعات
، المدینة ظهرت أن إلى السكن أنماط تطورت، والتجارة الصناعة تطور مع تماشیا و

نو  حتى، مرافقو  عامة على تجهیزات اهبتوفر البدو عن تمیزت التي األخیرة هذه  كانت ا 
 .بالریف مقارنة جدوى لها لكنها، بسیطة تبدو

 لیعمر، وتوازن إحكام أدقو  حلة أبهى في اإلنسان خلق قد وتعالى سبحانه هلل كان فإذا
 بدأت، البشریة المجتمعات نمو وزیادة اإلنسان تطور مع أنه إال، مناكبها في ویسعى األرض
 على الطبیعة في المتوافرة والموارد البیئة وقدرة للبشر الحیاتیة المتطلبات بین تتزاید الفجوة
، واالیكولوجیة البیئیة المنظومة على المتزاید الضغط عن فضال هذا، المتطلبات هذه تحمل
 االستمراریة ولتوفیر التوازن إلعادة والساعیة باالستدامة المتعلقة األفكار هنا نبعت ومن
 تلبیة في القادمة األجیال حق حفظ مع الحاضر في كریمة بصورة، األرض على للحیاة

 .للحاضر المتاحة الصورة احتیاجاتهم بنفس
 مجتمعهو  نفسه تطویر إلى الدائم سعیهو  لإلنسان المالزم التحضر مسار وفي ودائما

 غیر األشكال على للقضاء الدوليو  المحلي المستوى على مجهودات بذلت، األحسن إلى
 ماو  البناء لمعاییر المطابقة غیر، الفوضویة، الهشة كالسكنات، التعمیرو  البناء في الالئقة
 منظمات سعت حیث، األصعدة جمیع على التنموي المسار تعیق عقبات من عنه انجر
 رهالمظا هذه بمثل للتندید، المتحدة األمم یئةه رأسها على، و حكومیة غیرو  حكومیة دولیة

  .سواء حد على البیئةو  اإلنسان حق في المرتكبة التجاوزاتو 
 المبنى فقط لیس لتشمل وتوسعیها، االستدامة مفاهیم تطویر من البد كان علیه و
 تحقیق تكفل وأسس معاییر وضع الممكن من أصبحو  ،ككل والمدینة البیئة بل، فحسب

 والتسییر التخطیط بقضایا المتنامي االهتمام تعكس هذه المفاهیم جمیعها، االستدامة
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 للموارد واالستغالل األمثل، الطاقة استهالك وخفض، البیئة حمایة ظل في الحضري
 الروابط تقویةو  المتجددة الطاقة مصادر على أكبر نحو على واالعتماد، الطبیعیة

 .الثقافیةو  االقتصادیة، االجتماعیة
 طرقا تعكس كمفاهیم األخضر العمران ...المستدام الحضري التخطیط برز هنا من

 واالقتصادیة البیئیة التحدیات تستحضر، الحضري المجال مع التعامل في جدیدة أسالیبو 
 الجدیدة الحضریة فالمشاریع، العصر هذا في الحیاة مناحي مختلف على بظاللها ألقت التي
، البیئیة التكالیف تقلیل في تساهم متطورة وتقنیات بأسالیب وتشغیلها وتنفیذها تصمیمها سیتم
 .بیئیا ومریحة آمنة مدنا یتیح مما

 :الموضوع ميةھأ
 اإلستراتجیة التحدیات من العدید المدن أنه تواجه في الموضوع میةهأ تتجلى، وعلیه

 نموذج اعتماد أدى فقد، المستدامة التنمیة تدابیر كذاو  الخضراء الشروطو  المعاییر العتماد
 التزاید ذلك في بما، التحدیات هذه وجود إلى البلدان من العدید حالها في على األمور بقاء

 في خاصة الحضري السكاني النمو حاجیات تلبیة في األكبر التحدي یتجلىو ، للسكان الهائل
 األساسیة الخدمات على الحصولو  المیاهو  الطاقةو  النقلو  التحتیة البنیةو  السكن مجال

 العالم مدن في للقلق إثارة أكثر الحالة هذه تكون أن ویمكن، الصحیة الرعایةو  كالتعلیم
 یواجه سكان أن یمكن، ذلك إلى باإلضافة، خطیرة بمعدالت التلوث نسبة تتزاید حیث، الثالث

 مخاطر ذلك من األدهىو  األمراضو  الفیضاناتو  العواصف خطر الهامشیة األراضي
 .المناخیة التغیرات

 التغیرو  الحراري كاالحتباس، خطیرة مناخیةو  جویةو  بیئیة هرظوا ضغوط وتحت
 كان، تفاقمهو  المدن في الصناعیة المنشآت نشاط عن الصادر المستمر التلوثو  المناخي

 الطاقة توفیر على العمل مع، االمنصوح به البیئیة للمقاییس وفقا البنایات تجسید یتم أن البد
 ذات الخضراء المدینة فبرزت، النفایات وتدویر الغازات انبعاثات تقلیلو  الموارد على الحفاظو 

  .العالم دول كل في البناء مسار على البیئیة األصول
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 من البد كان، السلبیة آثارهاو  المناخي التغییر ظاهرة من المتزایدة للمخاوف واستجابة
 أن خصوصا   النظیفة البیئیة الخضراء المدن خیار إلى، الجزائر ومنها العالم دول تتجه أن

 البعد تحقیق إلى تسعى أن البد التي البشریة النشاطات قطاعات احد یعد العمراني القطاع
 إلى والتحول الطبیعیة للموارد األمثل واالستثمار استهالك الطاقة خفض خالل من البیئي

 .البیئة صدیقة المدینةأو  الخضراء المدینة مفهوم إلى وصوال   المتجددة الطاقة مصادر
  :الموضوع اختيار مبررات
 مجال في الحدیثة المواضیع من الخضراء للمدینة موضوع الجائزة الوطنیة یعتبر 

 بعنصر یتفرد المجال، جعلته هذا في البحوثو  الدراسات وقلة والتعمیر التهیئة
 .خبایاه على االطالعو  فیه للبحث التشویق

 تهیئة قانون خالل من بانتهاجها الدولة بدأت التي االستشرافیة التعمیر مقاربة متابعة 
  .المستدامة تنمیتهو  اإلقلیم

 :البحث مشكلة
 بإلغاء العمرانیة التشریعیة السیاسة تحیینو  تحدیث الجزائري المشرع حاول، علیه و

صدارو  سابقة قوانین تعدیلو   .جدیدة تشریعات ا 
جاءت به  ما هوو ،علیه كانت بما مقارنة التطور من نوعا خاللها من المدینة عرفت
 بتهیئة المتعلق 2001 دیسمبر 20 في المؤرخ10/01للقانون  المكملة التشریعیة المنظومة

 إنشاء لشروط المحدد 2002 ماي 08 في المؤرخ 10/10المستدامة كالقانون تنمیتهو  اإلقلیم
 المتعلق 2007 ماي 13 في المؤرخ 10/10 وكذا القانون، تهیئتهاو  الجدیدة المدن

 .الصلة ذات القراراتو  المراسیم عدید إلى باإلضافة، الخضراء بالمساحات
 الدولة علیها نهترا التي المقاربة هي للبیئة الصدیقةأو  الخضراء المدینة فأصبحت

 مستدام حل یصبح األخضر فالتعمیر، المستدامة التنمیة سیاسة تبني ظل في الجزائریة
نشاءو  التهیئة أشغال على فقط یقتصر الو  ،بالدنا في العمرانو  السكن لمشاكل  المباني ا 

 .استهالكها كذلك ترشیدو  الثرواتو  الطبیعیة المواردو  البیئة على الحفاظ بل، المنشآت تشییدو 
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 یستجیب بشكل، الواقع أرض على تجسیدها على العملو  التدابیر هذه لتدعیم و
 بالمساحات المتعلق 10-10 القانون من 32 المادة نصت، التنمیة المستدامة لرهانات
 طریق عن تنظیمها كیفیات ویحدد، الخضراء للمدینة وطنیة جائزة تؤسس أنه على، الخضراء
 للمدینة سنة كل من یوم یخصص أن على للمدینة التوجیهي القانون كما نص، التنظیم
 الجزائر في مدینة وأجمل ألحسن سنویة جائزة استحدثت كما، للمدینة الوطني الیوم یدعى
 سیاسة تنفیذ على الحث خاللها من یمكن والتي للمدینة الخضراء الجمهوریة جائزة تدعى
  .المدینة

 للمدینة الوطني الیوم إحیاء الجمهوریة أثناء رئیس سنویا للمدینة الجمهوریة جائزة یمنح
 .ترشحها قدمت التي للمدن إال تمنح وال، سنة كل من فبرایر 01 یوم المحددة
 :التالي النحو على كونت الدراسة موضوع تحكم التي اإلشكالیة وعلیه

إلى أّي مدى يمكن أن تساهم الجائزة الوطنية للمدينة الحضراء في إرساء العمران 
 خلق تنافسية بين المدن ؟و  المستدام

 :مایلي منها نذكر فرعیة تساؤالت اإلشكالیة هذه عن تتفرع و
 المدني والحس، الوعي درجة رفع الخضراء للمدينة الجمهورية لجائزة يمكن لھ (9

 احترام مع المستدامة العمرانية السياسة إلنجاح شرائح المجتمع مختلف لدى
 البيئي؟ الوسط

 التنمية بين الموجودة العالقة تحقيق الخضراء للمدينة الجمهورية لجائزة يمكن لھ (0
 الجزائر؟ في المستدامة والعمران

 :أهداف الدراسة
 :یلي فیما البحث أهداف حصر یمكن، الدراسة إشكالیة من و
 السكاني والنمو العمراني التوسع ظل في والموارد المساحة ناحیة من الجزائر بلد واقع 

 خاللها تطبیق من یتم مؤشرات إلرساء الجادة المحاولة یستدعي مما، الهائلین
 .الجزائریة المدن في االستدامة
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 عمو  الخضراء العمارة بتكریس یكون الجزائر في البیئیة االستدامة مؤشرات إرساء 
 تحقیق إلى تهدف رئیسیة إستراتجیة ىإل الخضراء للمدينة الجمهورية ائزةج استحداث
 .الجزائریة العمرانیة بالبیئة الحضریة المستدامة التنمیة

  لمواكبة الجزائري المشرع انتهجه الذي، القانوني التشریع في الملحوظ التطور إبراز 
، المستدامة العمرانیة بالتنمیة متعلقة جدیدة قوانین سن   في دولیا الحاصل التطور
 العمرانیة السیاسة زهاتفر  التي النقائص لمسایرة المستوى الداخلي على وكذلك

 .المستدامة إطار التنمیة في المجتمع حاجیات لتلبیة المنتهجة
 :المتبعالمنهج 

 أبعاد بأهم اإللمامو  اإلحاطة قصدو  المطروحة التساؤالتو  اإلشكالیة على اإلجابة بغیة
 تحلیل في یتجلى فاألول، الوصفي المنهجو  التحلیلي المنهج على اعتمدنا، الدراسة مضامینو 

 وصف خالل من الثاني یظهر فیما، الدراسة في المعتمدة القانونیة الموادو  النصوص عدید
، في إطار التنمیة المستدامة التعمیر مجال آثارها علىو  الخضراء لمدینةل الجائزة الوطنیة

 .باإلضافة إلى تكریس الجائزة على أرض الواقع، اجراءات الحصول علیها وصف
 

 فصلینإلى  الموضوع تقسیم ارتأینا، الفرعیة التساؤالتو  اإلشكالیة هذه على لإلجابة
 :أساسین

، الخضراء للمدينة القانوني للجائزة الوظنية النظامإلى  فیه تطرقنا األول الفصل
، الخضراء للمدينة مفهوم الجائزة الوطنية فیه درسنا األول :مبحثين خالل من فیه وفصلنا
 .إجراءات الحصول على الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء الثاني

 تكريس الطبعة األولى للجائزة الوطنية للمدينة على الثاني الفصل انصب حین في
المرحلة  تضمن األول المبحث :كالنحو التالي مبحثین في الخضراء على أرض الواقع

المرحلة التنفيذية  على الثاني المبحث وانصب التحضيرية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء
 .الخضراءللجائزة الوطنية للمدينة 
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 مستقبل نحو بقوة تتوجه الجزائریة المدن بدأت، اإلهمالو  الركود من طویلة سنوات بعد
 إلى حولتهو ، بالجزائر العمراني الوسط الزمت التي القاتمة النمطیة الصورة یطوي، جدید بیئي
 مدمرة سلوكاتو ، أمراضو  نفایاتو  فوضى من الحیاة منغصات كل فیه تجتمع مقرف فضاء

 أدارت التي اإلعمار برامج تقویمو ، الحالي الوضع تغییر إلى الرامیة المساعي كل أجهضت
 الحدیثة للمدینة النابض القلب بمثابة یعد الذي اإلیكولوجي المجال أغفلتو  للجمال ظهرها
 الحیویة من مزیدا الیومیة الحیاة على یضفي تناغمو  تناسق في البیئةو  العمران بین تمزج التي

  .المفید األداءو  الرفاهو 
أطلقت برامج ، و البیئیة بالوسط الحضري قد أدركت الجزائر مدى تفاقم المخاطرو  

الصحي و  تراعي الجانب الجمالي، واعدة لتدارك الوضع من خالل تصامیم هندسیة جدیدة
  اإلنسان.و  عمران صدیق للبیئةو  تؤسس لفضاءات خضراء، و للمدینة
قد یعید االهتمام بالوسط ، تعد جائزة المدینة الخضراء بدایة حقیقیة نحو مستقبل جدیدو 

فوضى و  صحي فظیع بعد أن غرق في النفایاتو  الحضري الذي یعاني من تدهور بیئي
، القرى الجزائریة إلى كتل خرسانیةو  حولت المدنو ، العمران التي أتت على كل شيء جمیل

 االخضرار.و  فیها للجمال أثر ال
 وهذا ما جعلنا نولي اهتماما لهذا الموضوع من خالل معرفة مفهوم الجائزة الوطنیة

باإلضافة إلى اجراءات الحصول على الجائزة الوطنیة  )المبحث األول(للمدینة الخضراء في 
 )المبحث الثاني(.للمدینة الخضراء في 
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 مفهوم الجائزة الوطنية للمدنية الخضراء: األول المبحث
، مستدامةو  لتصبح مدنا خضراء، تطویر المدن في الجزائر تشجیعا على

المدینة االیكولوجیة كلها ، المباني صدیقة البیئة، الخضراء بالعمارةالتي كانت عرفت و 
فهي تصب في ، اختالف تسمیاتها ورغم، أال وهو المدینة الخضراء ، تسمیات لكیان واحد

 .مدلول واحد
كان مفهوم المدینة الخضراء عبارة عن فلسفة بیئیة ، قبل ما یزید عن عشر سنوات

یستحیل تجسیده على ، لى شكل ضرب من ضروب الخیالول بین الدارسین للبیئة عاتتد
التصور یرغبون في العیش المستقل عن أو  حیث كان أنصار هذه الفلسفة، ارض الواقع

  .فوضى المجتمع وضوضاء الشوارع وازدحامها
وقد ارتبطت كلمة المباني الخضراء في فترة الستینات والسبعینات من القرن الماضي 

، االكتفاء الذاتي، بالوالیات المتحدة األمریكیة بعبارات "األرض المحمیةالعشرین( القرن )
هناك من اعتبرها المدینة الحل  لكل سیاسات التعمیر الفاشلة ، و (1)االكتفاء البیئي " وغیرها

كان هدفها ، حیث أن جمیع الدول التي تبنت تشریع المدینة الخضراء، المنتهجة في العالم
ایجاد نظام ، الناتجة عن عدم االستغالل العقالني للموارد الطبیعیةالحد من االختالالت 

تسییر ومراقبة االنبعاثات الغازیة والغازات الكربونیة وغیرها ألجل ، لتدویر النفایات ومعالجتها
 .الحفاظ على البیئة السلیمة والمواطن المعافى والسكن الالئق

لذلك سنتناول في ، نیة للمدینة الخضراءتعتبر المدینة الخضراء أساس قیام الجائزة الوط
 للمدینة الوطنیةجائزة لاتعریف  ثم (كمطلب أولتعریف المدینة الخضراء )، هذا المبحث

 .(كمطلب ثاني) الخضراء
 

 

 

 
                                                             

، متاح على 00: 00، الساعة 00/10/0101احمد الشیمي، مدونة تصمیم المباني المستدامة، اطلع علیه بتاریخ  -1
 sustainable buildingdesigns. blog spot.com.wwwالموقع الشبكي 
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 مدينة الخضراءال تعريف: المطلب األول
وتبیان أهم ، یقودنا حتما إلى معرفة مدلوالتها، لمدنیة الخضراءلتعریف  تحدیدإن  

  .خصائصها والتكریس القانوني لها
 المدينة الخضراء  مدلول: الفرع األول

كما سبقت اإلشارة ویعود ذلك إلى ، للمدینة الخضراء المدلوالتیوجد الكثیر من 
ولعل الكثیر یخلط بین مفهوم المدینة الخضراء ، الخاصة بها التعاریفاختالف المعاني و 

 المفاهیم. المستدامة وغیرها من والمدینة الذكیة
هي ذلك التجمع البشري البالغ الكثافة والذي یتمیز بالتعقید والتنظیم في ، فالمدینة أوال

 وتعتبر مركز، تضم مكونات مادیة وأخرى ال مادیة متالحمتین فیهاآٍن واحد وهي 
 . 1المتعددة والمتنوعة للسكان وقضاء الحاجیات واألغراض لتلبیة المصالح

غرضها تقلیل حجم استهالك ، نشأت المباني الخضراء من أصول ریفیة بسیطة
وبالمقابل السعي إلى ، محافظة على الموارد بمختلف أنواعها، واستغالل الموارد الطبیعیة

التقلیل من النفایات الناتجة من ، نسبة االنبعاثات الغازیة السامة والمضرة بالبیئة ضخف
 الموارد المستعملة والحفاظ على الطاقة. 

حیث ظهرت حركة المباني الخضراء في الوالیات ، 0791وتعود الفكرة إلى عام  
 .المتحدة األمریكیة

تبنتها كثیر من األمم السابقة قبل میالد الثورة ، اءظاهرة المباني الخضر  إن  
الصناعیة بزمن طویل حیث نجد تكامل كبیر بین طبیعة البناء وطبیعة البیئة المحیطة 

على ، ولذلك ذهب معظم المنظرین لضرورة اعتماد نظام البناء األخضر في المدن ،2به
مما یحسن من ، النفسیة في اإلنساناعتبار أنه ینسجم مع البیئة ویبعث السعادة والراحة 

نتاجیته في العمل.   مردودیته وا 
وجود المساحات أو  إن مفهوم المدن الخضراء ال یقتصر فقط على اللون االخضر

بل أنه یتعدى ذلك إلى مجموعة العناصر التي تنسجم مع ، الخضراء كما یعتقد البعض
                                                             

الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، ، 5112والمدینة، طبعة بوجمعة خلف اهلل، العمران   - 1
 . 66ص  5112سنة 

حاجة وافي، مجلة التشریعات التعمیر والبناء، مجلة أكادیمیة دولیة فصلیة محكمة صادرة عن كلیة الحقوق، جامعة  -2
 .011، ص 5109سنة  10تیارت عدد 
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البرد ( وغیرها ، الحر، ازلة ) الصوتكترشید استهالك الطاقة واستخدام المواد الع، البیئة
 : هاعلى أنالمجلس العالمي لألبنية الخضراء من العناصر لذلك جاء تعریف 

إزالووووووة أو  تشووووووغیله إلووووووى تقلیوووووولأو  تشووووووییدهأو  " هووووووو مبنووووووى یووووووؤدي فووووووي تصوووووومیمه
بووووول ویمكنوووووه أن یخلوووووق أثوووووارا ایجابیوووووة علوووووى المنووووواخ والصوووووحة والبیئوووووة ، اآلثوووووار السووووولبیة

 .1مراحل اإلنشاء والتصمیم والتشغیل "خالل ، والطبیعة
 فقد عرفها على النحو التالي: ، المجلس األردني لألبنية الخضراءأما 

یتم فیه استخدام أجهزة ، " إن المبنى األخضر یقوم على مجموعة مواد صدیقة للبیئة
باإلضافة إلى األجهزة التي تعمل على تكرار المیاه من اجل ، ترشید استهالك المیاه

استخدامها في مجاالت أخرى ویستخدم في هذه المواد المحلیة في البناء لتقلیل نسبة 
مثل الطاقة ، االنبعاث الكربوني وكذلك یتم االعتماد في هذه المباني على الطاقة البدیلة

 2الشمسیة وطاقة تسخین األرض من اجل االستفادة منها "
 اء األخضر: وكالة حماية البيئة األمريكية البن في حین عرفت

التي تراعي ، البناء األخضر هو عملیة تطبیق األسالیب واستخدام العملیات
الظروف البیئیة وتحقق اكبر استفادة من الموارد خالل مراحل إنشاء المباني بدءا من 

ویتسع ، الصیانة والترمیم والهدم، تحدید الموقع والتصمیم مرورا بمرحلة البناء والتشغیل
االعتبارات االقتصادیة وتلك التي تتعلق بالمرافق وقدرة تحمل المبنى المصطلح لیشمل 

 3والراحة عند تصمیم المباني كما تتمیز المباني الخضراء باالستدامة واألداء العالي.

هي التي تعمل على استخدام كفاءة الطاقة والموارد ، األبنیة الخضراءأو  فالمدینة
 البناء والممارسات التشغیلیة التي تقلل إلى حد كبیروتضع في االعتبار التصمیم وطریقة 

                                                             
 .01، ص5109ء األخضر في األردن، المجلس األردني لألبنیة الخضراء، طبعة هال مجلي، دلیلك في البنا - 1
: 00على الساعة  01/10/0101محمد عصفور، رئیس المجلس األردني لألبنیة الخضراء، اطلع علیه بتاریخ  - 2

  www. Jardan.gbc.org .الموقع الشبكي ، متاح على00
أالن میالن، المباني الخضراء المستدامة وكفاءة استخدام المیاه، مجلة بیئة المدن االلكترونیة، العدد العاشر، جانفي  -3

 . 00ص  0100
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وتقیم ، تقضي على أثار البناء السلبیة على البیئة وتحافظ على الصحة العامة لسكانهاأو 
 .1اعتبارا للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة التي تؤدي إلى المعیشة المستدامة

لكونها تخدم ، د األخضرإن المباني الخضراء تعتبر من أهم القطاعات في االقتصا
یكون من اجل إیجاد ، حیث أن اللجوء إلى البناء األخضر، البیئة وتجعلها أكثر استدامة

وهذا من خالل تطبیق االستراتیجیات المؤكدة للتنمیة ، إدارة بیئیة صحیة في البناء
 المستدامة.

، بعد استعراض مجموعة التعاریف األكادیمیة وتعاریف المهندسین والمختصین
تكون أهم ، المباني الخضراء هي مباٍن صدیقة للبیئةأو  یمكننا أن نخلص إلى أن المدن

یرجع إلیها عند كل ، بكل جزئیاتها ومكوناتها، مرحلة فیها اعتماد مقاییس احترام البیئة
حیث یكون الحرص على ، الشغل واالستغاللأو  االنجازأو  مرحلة سواء في التصمیم

الطبیعیة والتقلیل من االنبعاثات الغازیة واستغالل الطاقة المتجددة عدم اإلهدار للموارد 
 وتدویر النفایات.

 خصائص المدنية الخضراء  الفرع الثاني:

بمجموعة من  تنفرد یمكن القول أن المدنیة الخضراء، عالهأ ةریف المذكور اوفقا للتع
تحمله من ایجابیات على نظرا لما ، تدفع الدول إلى تبنیها وتجسیدهاالتي ، الممیزات

وعلى الحفاظ على البیئة من الممارسات ، مردودیته من جهةو  صحة اإلنسان ورفاهیته
 الغیر مشروعة والضارة من جهة أخرى. 
تجدر اإلشارة إلى أن هده األخیرة مستمدة من ، و قبل التعرض إلى هذه الممیزات

 : خمس مبادئمبادئ واستراتیجیات المدینة المستدامة والتي بنیت على 
حیث أن عدم وجود الیقین العلمي ال یعد ذریعة یحتج بها ویجب مبدأ االحتراز:  -أ 

 محتمل.أو  التأهب لمواجهة أي خطر وشیك الوقوع
البیئیة یجب أن تكون متكاملة في جمیع  ومفاده أن المتطلباتمبدأ التكامل:   -ب 

 مجاالت صنع السیاسة.

                                                             
 00/10/0101اطلع علیه بتاریخ  gbc.saoudi.orgتعریف المجلس السعودي لألبنیة الخضراء الموقع الشبكي،  _ 1

 .10: 00على الساعة 
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: حیث أن تكلفة التلوث یجب أن تتحملها الجهة المتسببة في فعادالمبدأ الملوث  -ج 
 ذلك.

مفاده وجوب الحرص والحذر من األنشطة المفترض فیها أن تلحق مبدأ الوقاية:  -د 
 العمراني.أو  ضرر خطیر للرأسمال الطبیعي

 .1الجمهور یجب أن یكون على أوسع نطاقأو  إشراك المواطنة: مبدأ المشارك -ه 

إذن من خالل استعراض هذه المبادئ تظهر العالقة الوطیدة بین التنمیة المستدامة 
حیث تشكل هذه المبادئ األرضیة العامة التي تنطلق من خاللها كل ، والمدنیة الخضراء

لتتمیز المدینة الخضراء بخصائص وممیزات عن باقي البنایات ، أشغال البناء والتشیید
 نذكرها كما یلي: 

 التكلفة: أ ـ 
بالنظر إلى ، قل من تكالیف البنایات العادیةأ، تعتبر تكلفة المباني الخضراء
 الترمیم وغیرها.، الصیانة، األشغال البعدیة بمعنى أشغال التجدید

تساعد على إطالة عمر ، الطبیعیة والصدیقة للبیئةفالمباني الخضراء المبنیة بالمواد 
واالستثمار فیها هو أكثر ربحا من االستثمار في المباني العادیة بعشر ، دورة حیاة المباني

 .2مرات

 الكفاءة ب ـ 
، كفاءة استخدام الطاقة، كفاءة استخدام المیاه، تنقسم الكفاءة إلى ثالث محاور

 وكفاءة استخدام الموارد.

 استخدام المياه:  كفاءة
لذلك الماء المستعمل فیها یكون ، إسرافأو  البناء األخضر ال یعترف بكلمة هدر

میاه األودیة واستخدامها مثال في ، میاه الصرف الصحي، من إعادة تدویر میاه األمطار
 الساحات العمومیة.أو  في تنظیف المراحیضأو  التشیید

                                                             
محمد علي االنباري، التحول نحو المدینة الخضراء، محاضرات ملقاة على طلبة كلیة الهندسة جامعة بابل العراق  _1

 .00ص  5100طبعة 
 .9، ص 056الهیئة العامة للبیئة، مجلة بیئتنا العدد  _2
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 كفاءة استخدام الطاقة: 
طاقة الریاح ، هي الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسیة، دة هناالطاقة المقصو 

الطاقة المائیة وكل ذلك من شأنه تحسین الهواء ، الكهرباءو  المتجددة والتي تستخدم الحرارة
مستغنیة بذلك عن الوقود االحفوري ومضاره التي ال  1وتحقیق النتائج المراد التوصل إلیها

 تحصى.

 كفاءة استخدام الموارد: 
یتم تشیید وبناء العمارة الخضراء من مواد طبیعیة غیر سامة وغیر مكلفة ویمكن أن 

الرمل ، الحجر، الخرسانة الصدیقة للبیئة، الخیزران، المعادن، تكون معاد تدویرها كالقش
 حطام الهدم.، المسبك

 الحفاظ على البنى التحتية:  ـ ج
من شأنه إطالة عمر الموارد العمارة الخضراء مبنیة على مبدأ االستدامة الذي 

وكفاءة هذه المباني في استخدام الطاقة والموارد الطبیعیة ، باستغاللها بشكل عقالني
طالة دورتها الحیاتیة.  تساعد في الحفاظ على البنیة التحتیة وا 

 العائدات االستثمارية المربحة:  د ـ
مرات مقارنة فان االستثمار في المباني الخضراء مربح بعشر ، كما سبق ذكره

وبالنظر ، باالستثمار في البناء العادي وهذا بالنظر أوال إلى المواد المستعملة في البناء
كذلك إلى المواد المستعملة بعد بدایة استهالك المباني والمنشآت من خالل الصیانة 

أكید سوف یكون أغلى من ، كما أن ثمن بیع وحدات المباني الخضراء، والترمیم والتجدید
 وحدات المباني العادیة. بیع

 .التكريس القانوني للمدينة الخضراء في التشريع الجزائري: الفرع الثالث
یغ  توالت التعدیالت على تشریعات التعمیر والبناء منذ االستقالل وذلك بأشكال وص 

تغییر سیاسي تتبعها أو  فكانت كل مرحلة تطور اقتصادي، قانونیة وتنظیمیة مختلفة

                                                             
، مداخلة مقدمة في دورة البحث العلمي بالدول العربیة )الطاقات المتجددة ایجابیات وسلبیات(منال جویدة،  _1

بالمركز الوطني للفلك  50/16/5100إلى  50/10/5100بخصوص الطاقات البدیلة ودورها االیجابي والسلبي في 
 مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة السعودیة. 
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هذا ما سمح بإثراء الترسانة ، التعدیالت واإللغاءات واإلصدارات للقوانینسلسلة من 
 القانونیة للتهیئة والتعمیر بقوانین قاعدیة وأساسیة في المیدان.

  :1هي ولعل أهم القوانین الصادرة
 16المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة األراضي المؤرخ في  15-15القانون 

-10المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم بالقانون  57-71والقانون  0715فبرایر 
12. 

، المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة 51-10كذلك القوانین المكملة للقانون 
المتعلق بنشأة  11-15القانون ، والمتعلق بتهیئة الساحل وتثمینه 15-15منها القانون 

المناطق السیاحیة ومناطق التوسع السیاحي والمتعلق ب 10-10المدن الجدیدة والقانون 
المتعلق  16-16والقانون ، المتعلق بالبیئة والتنمیة المستدامة 01-10وكذلك القانون 

المتعلق بالمساحات الخضراء والقانون  19-16بالقانون التوجیهي للمدینة وكذا القانون 
 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم. 01-15

 المتعلق بتسییر ومراقبة والتخلص من النفایات. 07-10صدور القانون وأیضا تم 
 .ONEDD  تم إنشاء المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة 0110 سنةوفي 

إنشاء ، المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 10-11صدور القانون رقم لك ذك
 الوكالة الوطنیة للنفایات

المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة  10-10 صدور القانون رقمتم 
 المستدامة.

المتعلق بالتنبؤ بالمخاطر الكبرى وتسییر الكوارث  01-10صدور القانون وأیضا 
 في إطار التنمیة المستدامة.

 (.10-10نشاء المرصد الوطني للمدینة )المرسوم التنفیذي باإلضافة إل
-000)المرسوم التنفیذي ANIREFللتوسط وتنظیم العقار  إنشاء الوكالة الوطنیةثم 

10.) 

                                                             
تخطیط مستدام، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، المدن المستدامة والمشروع الحضري نحو فؤاد بن غضبان،  _ 1

  .017، 011، ص 5100
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نشاء لجنة المساعدة على تموضع وترقیة االستثمارات وتنظیم العقار و  ا 
CALPIREF. 

الذي یحدد محتوى وشروط تنفیذ مخطط  000-10صدور المرسوم التنفیذي رقم و 
 تسییر المساحات الخضراء.

خاللها رصد أهم القوانین والمراسیم التنفیذیة بعد هذه اإلطاللة السریعة التي تم من 
نالحظ أن المشرع قد خصص ترسانة ، المتعلقة بالتنمیة الحضریة المستدامة بالجزائر

فهل خص المدینة الخضراء بتشریع ، قانونیة هامة للتنمیة الحضریة والرقي بسیاسة المدینة
ضمن هذه التشریعات التي تعزز التطور الحضري للنسیج العمراني في ظل التنمیة 

 المستدامة أم ال ؟ 
نجد أن المشرع الجزائري لم یعرف المدینة الخضراء ، و من خالل ما تم  ذكره سابقا

ن ما تم  ، و في تشریعات المدینة ) العنصر األول( مني بالمدینة الخضراء في االعتراف الض ا 
 .) العنصر الثاني( تشریعات أخرى

  غياب تعريف المدينة الخضراء في تشريعات المدينة.ـ  10
المالحظ والمتتبع للسیاسة التشریعیة العمرانیة یالحظ أن المشرع الجزائري أشار إلى  

المتعلق  11-15 والقوانین 51-10والمدینة الجدیدة في القانون  1المدینة والحاضرة الكبرى
المتعلق بالمدینة وبالتالي غیاب تام  16-16بنشأة المدن الجدیدة والقانون التوجیهي 

 ومطلق لتعریف المدینة الخضراء.
 المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة 01-10تعريف المدينة في القانون أ ـ 
ویظهر ذلك ، المدنلمحافظة على العقار والبیئة وعصرنة لیعتبر التخطیط وسیلة  

من خالل المتطلبات التي یرمي إلى تحقیقها من ذلك ضرورة تنظیم موقع السكان 
% 60نجد أن  5111والنشاطات في اإلقلیم ألنه من خالل اإلحصاء السكاني لسنة 

                                                             
الجریدة ، یتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم 5101یونیو سنة  57المؤرخ في  15-01القانون  _ 1

 .12ص  ،60، العدد الرسمیة
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% في الهضاب العلیا  51% من التراب الوطني و0یجتمعون في الشمال على مساحة 
 من هذا التوزیع. 1%19لسكان على مساحة % من ا17وفي الجنوب یتمركز 

إن هذا االختالل في التوزیع خلق مشاكل عدیدة في تمركز وتوازن السكان من  -
وهذا ما رتب تكالیف باهظة خاصة بالنظر إلى ، جهة وعراقیل في التنمیة من جهة أخرى

  .ةالزحف العمراني الذي یهدد ویشكل خطر حقیقي على العقارات الفالحیة والزراعی
أصبحت ضرورة وباألخص التي تعاني من هذه ، وبالتالي تفعیل جاذبیة األقالیم 

حیث أفرزت وضعیة معقدة السیما أن نسبة ، المشاكل الناتجة عن النزوح نحو المدن
ضف إلى ذلك توسع النسیج العمراني  ،% من السكان تقیم في مقر الوالیات والبلدیات16

مما أدى إلى تهمیش أحیاء بكاملها وانتشار السكن ، غیر المهیكل والسیئ التجهیز
مع إنشاء سكنات خرقا ، % من حظیرة السكن11العشوائي وبیوت الصفیح التي تشكل 

للتشریع والتنظیم المتعلق بالعمران وهو ما یتمخض عنه في األخیر عجز المدن عن القیام 
 .(2)بمهامها وتطویر الخدمات

على أنها ، رى في المادة الثالثة الفقرة الثانیةالحاضرة الكب 51-10عرف القانون 
( نسمة ولها قابلیة 011.111التجمع الحضري الذي یشمل على األقل ثالثمائة ألف )
 لتطویر وظائف دولیة زیادة على وظیفتها الجهویة والوطنیة.

و في هذا الصدد حدد المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم المخططات التوجیهیة لتهیئة 
وهي عبارة عن حواضر  (3)قسنطینة وعنابة ، وهران، ألربعة الكبرى في الجزائرالمدن ا

على أنها ، وأدرج تعریف للمساحة الحضریة، كبرى وأقطاب جاذبیة في القطر الوطني
 بهدف التحكم في تنمیة حاضرة كبرى وتنظیمها.، اإلقلیم الذي یجب أخذه بعین االعتبار

عرف المدینة في الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة ومیز بین نوعین منها المدینة  كما
نسمة( في حین  011.111الكبیرة والتي تمثل تجمع حضري یشمل على األقل مائة ألف )

                                                             
مخبر ، للمحافظة على العقار والبیئة وعصرنة المدننور الدین یوسفي، المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم وسیلة  _1

الحقوق والحریات في األنظمة المقارنة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة 
 . 002ص

 .006، ص نفسهمرجع النور الدین یوسفي،  _2
 . 050ص ، ، مرجع سابق01/15القانون  _3
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تجمع حضري مبرمج بكامله ، المدینة الجدیدة على أنها، عرف المشرع ضمن هذا القانون
 خالیا السكنات.أو  یةانطالقا من خلأو  في موقع خالي

ف الحاضرة الكبرى قد عر  ، نجد أن المشرع الجزائري، و من خالل هذه التعریفات
الذي تجسد فیه ، ه حدد اإلطار العامن  ألكنه لم یتطرق إلى المدینة الخضراء رغم ، والمدینة

بعة حیث عززها بالمخططات التوجیهیة لتهیئة المدن األر ، المدینة وهو التنمیة المستدامة
 محاور كبرى:  10حیث حدد لكل مخطط ، الكبرى

 / رسم حدود فضاءات المدن الكبرى.0
 / التشخیص القطاعي واإلقلیمي واالجتماعي واالقتصادي.5
 للتدخل.ى / المخطط التوجیهي لتهیئة المدینة الكبیرة والبرنامج األول0
 / آلیات االنجاز والمتابعة.0

جل أمن  21111/0وثائق بیانیة على المقیاس بهذه المحاور األربعة  تو تدعم
 .1إعادة تمثیل فضاءات المدن الكبرى

و یتركز اهتمام الدولة من خالل هذا المخطط على تأهیل وعصرنة الفضاءات 
وبعث مبدأ االستدامة ویكون ذلك عن طریق جعلها مولدا القتصاد عالمي ، الكبرى األربعة

قسنطینة وعنابة مدن كبیرة ، كبیرة دولیة ووهرانعن طریق جعل الجزائر العاصمة مدینة 
 متوسطیة.

 المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها 10-10في القانون ب ـ 
، شأنه في ذلك شأن قانون البیئة، یعتبر هذا القانون من قوانین الجیل الحدیث 

التشریعیة الخاصة قانون الساحل وغیرها لتكمیل المنظومة ، قانون المساحات الخضراء
فرضت على ، ولعلها كانت نتاج ضرورات قصوى، بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة

 المشرع الجزائري أن یتدارك النقص الموجود في القطاعات االستراتیجیة والحساسة.

                                                             
 .001ص  ،سابق مرجع 10-01القانون  _1
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المتعلق إنشاء المدن الجدیدة  5115ماي  11المؤرخ في  11-15إذن القانون 
وخصبة هی أها المشرع لإلعالن عن تشكیل المدن الجدیدة ومن  وتهیئتها هو أرضیة جدیدة

 الذي شر عه فیما بعد. 16-16خاللها تكریس القانون التوجیهي للمدینة 

كل تجمع بشري ذو طابع حضري ينشأ  :هي، المدینة الجدیدة بمفهوم هذا القانون
مركز توازن بمعنى أنها تشكل ، 1عدة أنوية سكنيةأو  في موقع خال يستند إلى نواة

أن یكون أو  یعم ر ألول مر ة، قد ینشأ هذا التجمع في مكاٍن خال، اقتصادي واجتماعي
 مكمل لمناطق سكنیة موجودة من قبل.أو  محاذٍ 

الر امیة ، الذي یندرج ضمن السیاسة الوطنیة، و هذا من اجل تكریس الهدف العام
والمرافق االجتماعیة ، القاعدیة الكبرىوتنمیة المنشآت ، إلى إعادة التوازن للبنیة العمرانیة

التي یحددها المخطط الوطني ، ذات المنفعة الوطنیة المقررة في المخططات القطاعیة
 .2لتهیئة اإلقلیم

یعد قفزة نوعیة في تشریعات سیاسة ، رغم أن قانون نشأة المدن الجدیدة وتهیئتها
ولم  11-15خضراء في القانون األبنیة الأو  إال أن المشرع لم یذكر المدینة، المدینة

وكان تركیزه منصب فقط على كیفیة تخفیف الضغط ، یتطرق إلیها ال صراحة وال ضمنیا  
، ترقیة المناطق الجبلیة والهضاب العلیا والجنوب، على السواحل والحواضر والمدن الكبرى

ل تصحیح التفاوت في الظروف المعیشیة من خالل نشر الخدمات العمومیة ومحاربة ك
دعم األنشطة االقتصادیة بهذه األماكن وضمان توزیعها ، أسباب التهمیش واإلقصاء

 .3وانتشارها وتدعیمها
 
 
 

                                                             
ج  ،المتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها 0110ماي  10المؤرخ في  10-10من قانون  10انظر المادة _1
 .0، ص10عدد ،ر
 99ج ر، عدد  02/05/5110المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة المؤرخ في  51-10من قانون  55المادة _2

 . 50ص 
جمیلة دوار، المدن الجدیدة في التشریع الجزائري، مقالة منشورة في مجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون،  _3

 .557ص  01عدد  5100جوان 
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  10/10في القانون التوجيهي للمدينة ج ـ 
یهدف هذا القانون إلى تحدید األحكام الخاصة والرامیة إلى تعریف عناصر سیاسة 

عداد سیاسة ، 1المستدامةالمدینة في إطار سیاسة تهیئة اإلقلیم وتنمیته  حیث یتم تصمیم وا 
المدینة وفق مسار تشاوري ومنسق ویتم وضعها حیز التنفیذ في إطار الالتمركز 

 والال مركزیة والتسییر الجواري.

كل تجمع حضري ذو  :هاالمدینة على أن  ، عر ف هذا القانون في المادة الثالثة منه
حجم سكاني یتوفر على وظائف إداریة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وحدد إحدى عشر 

مثل ، كما تم تحدید األدوات المرافقة للمدینة، منها التنمیة المستدامة، مبدأ لسیاسة المدینة
المرصد الوطني للمدینة من اجل تحقیق التطور المتكامل الذي یعتمد على مبادئ 

 روع الحضري. المش

فالمدینة المتوسطة تعد أكبر من ، و قد تم تحدید أنواع المدن حسب الكثافة السكانیة
لكن ، الصغیرة بالنظر إلى الكثافة السكانیة وهذه األخیرة اكبر من التجمع الحضري

العمارة الخضراء في القانون أو  یشیر إلى المدینةأو  كالعادة المشرع لم یعرف صراحة
أو  سواء حسب التصنیف السكاني، رغم انه عرف المدینة وحدد أنواعها، لمدینةالتوجیهي ل

 الدولي. أو  الوطني، الجهوي، اإلشعاع المحليأو  حسب الوظائف

 االعتراف الضمني بالمدينة الخضراء في تشريعات أخرىـ  0
لم یعرف صراحة المدینة الخضراء ، رغم أن المشرع الجزائري وكما سبق التطرق إلیه

إال  ، في التشریعات األساسیة لتهیئة اإلقلیم والتنمیة المستدامة وتشریعات المدینة بنوعیها
بالنظر ، أنه أبدى رغبته ولو ضمنیا في تبني تشریع وتجسید المدینة الخضراء في الجزائر

وعلى صحة اإلنسان من جهة ، لما تحمله من ایجابیات في الحفاظ على البیئة من جهة
 .ه ربط بین البیئة والترقیة العقاریة بما یحقق التنمیة المستدامةحیث نجد، أخرى

 

                                                             
، 02ج ر، عدد  05/10/5116المتعلق بالقانون التوجیهي للمدینة المؤرخ في  16-16من القانون  10المادة  _1

 .09ص ، 5116
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 أ ـ االعتراف بها في قانون ترقية الطاقات المتجددة.
تجدر اإلشارة أوال  إلى ، قبل التطرق إلى وجود أثار البناء األخضر في هذا القانون

تتشكل الطاقات » كما یلي:  IEAوكالة الطاقة الدولية تعریف الطاقات المتجددة: تعرف
كأشعة الشمس ، المتجددة من مصادر الطاقة الناتجة عن المسارات الطبيعية التلقائية

 1« والرياح التي تتجدد في الطبيعة بوتيرة أعلى من وتيرة استعمالها

فهي الطاقة المستمدة من الموارد الطبیعیة التي ال تنفذ وهي أنواع طاقة ، و علیه
طاقة الریاح وتختلف اختالفا ، طاقة المد والجزر، شمسیةطاقة ، طاقة مائیة، حراریة

الذي یستخدم في ، الوقود النوويأو  فحم وغاز، جوهریا عن الوقود االحفوري من بترول
 .المفاعالت النوویة

أي غازات أو  CO2كثاني أكسید الكربون ، والطاقة المتجددة ال تنشأ عنها مخلفات 
أو  كما یحدث عند احتراق الوقود االحفوري، الحراريضارة تعمل على زیادة االحتباس 

وتعرف بالكتلة الحیویة  وأهم مصادرها نذكر الطاقات المتجددة التقلیدیة، 2المخلفات الذریة
، طاقة الریاح، الطاقة المائیة، والطاقات المتجددة الجدیدة ومن أنواعها الطاقة الشمسیة

 .3طاقة الحرارة الجوفیة

المتعلق بترقیة  5110أوت  00المؤرخ في  10/17قانون رقم و بالرجوع إلى 
الطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامة وتحدیدا  إلى المادة الثالثة التي تعرف 

الطرق التي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة مجموع ، هاعلى أن  ، الطاقات المتجددة
 ة البناء. بالّلجوء إلى تقنيات هندسة المناخ الحيوي في عملي

نجد هناك میزة  ،من خالل مقتضیات هذا النص وخصائص المدینة الخضراء
حیث تقوم المباني الخضراء  ،مشتركة بینهما وهي الكفاءة في استخدام الطاقة في المباني

                                                             
مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،  –محمد األمین جریو، استغالل الطاقات المتجددة حتمیة ال بد منها _1

 . 21، ص 15كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة  10العدد 
 .10ص  5101أحمد بشیر صبحي، الطاقة المتجددة، مكتبة االلكترونیات والطاقة، طبعة الكترونیة  _2
عدة فروحات الطاقات المتجددة كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، مقالة منشورة في مجلة الباحث، كلیة  _3

 .00عدد  5105العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح 
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تصمیم الباالقتصاد في الطاقة المستخدمة وتقلیل الغازات والتلوث على البیئة بالنظر إلى 
كطاقة  ،یه والذي یمكنها من االستفادة من جمیع الطاقات المتجددةالخاص الذي تقوم عل

 .الطاقة الشمسیة، المیاه، الریاح

على حمایة البیئة   17-10 الفقرة األولى من نفس القانون 15كما نصت المادة  
وتشجیع اللجوء إلى مصادر الطاقة غیر الملوثة وهذا ما یحققه البناء األخضر بوصفه 

لكونه یرتكز على استخدام الموارد المتواجدة في محیط عیش ، بناء ذو بعد مستدام
اإلنسان دون اإلضرار بالبیئة. وعلیه فان المشرع الجزائري ركز  من خالل هذا القانون 

 . 1ى ضرورة تهذیب استغالل الطاقة واستخدام تقنیاتها المتعددة لتشیید البنایاتوحرص عل

إذن من أهم مبادئ وأهداف التنمیة المستدامة تحسین جودة المدن والمستوطنات 
البشریة مع إدراج البعد البیئي لتحقیق جمیع األهداف المرجوة وهذا ما أوصى به مؤتمر 

0775عام  جانیرو بالبرازیل ریو
2.  

 في قانون تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها ب ـ
المتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها  16-19یعتبر القانون 

من القوانین الهامة في ترسانة التشریعات العمرانیة والمقصود  5119ماي  00المؤرخ في 
األخضر داخل الوسط العمراني وكذا بالمساحات الخضراء هي المناطق المكسوة بالغطاء 

بحیث یكون قسط منها مكسو ، خارجهاأو  هي الفضاءات الموجودة داخل المدینة
 بالنباتات.

فان العالقة بین المساحات الخضراء والمناطق العمرانیة هي عالقة وطیدة  ،وعلیه
ال أصبحت جرد، ومتجذرة اء فال نستطیع تخیل مناطق عمرانیة دون مساحات خضراء وا 

وبالتالي تكون عامل سلبي في التأثیر على ، العملأو  قاحلة ال تبعث على السكن
نتاجیة الفرد.   مردودیته وا 

                                                             
 . 016حاجة وافي، المداخلة السابقة، ص  _1

_2) Rudolf Florance et Kosman Julie، le développement durable entre programme d’actions 

et application، Ecologie et politique presses de sciences ,2004 n°29 p39. 
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تشیر األبحاث العلمیة إلى أن كل منطقة سكنیة مربوطة بحزام من األشجار بعرض 
درجات  0إلى  5كلم یمكن أن یساعد في تخفیض درجة الحرارة في تلك المنطقة من  10

الغطاء األخضر في أو  مما یبرز أهمیة الدور الذي یقوم به الغطاء النباتي، مئویة
مرغوب فیها اللحجب المناظر غیر أو  تخطیط المدن وبالخصوص في العمارة المنظربة

 0وكسر حدة وصالبة المرفق من خالل نص المادة الثانیة الفقرة ، 1بالستائر النباتیة
ترقیة وتوسیع المساحات الخضراء بالنسبة على التوالي:  ،اللتان نصت 2والفقرة 

لزامیة إدراج المساحات الخضراء في كل مشروع بناء تتكفل به في ، للمساحات المبنیة وا 
 .2الدراسات الحضریة والمعماریة العمومیة والخاصة

نجد أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة توسیع ، في قراءة سریعة لهاتین الفقرتین
الخضراء في اإلطار المبني والمنشآت العقاریة المبنیة للحفاظ على البعد نطاق المساحات 

كما ، الجمالي للمدینة وتكریس المشهد العمراني المقبول والقضاء على التلوث البصري
 .یسمیه علماء االجتماع المختصین في میدان العمران

جهة أخرى  من، هذا من جهة، والمقصود به السكنات الفوضویة القصدیریة والهشة 
بأن تتكفل به الدراسات ، ضراء في كل مشروع أصبح ضرورة وحتمیةخإدراج المساحات ال

ن تخضع إلى أو ، عمومیةأو  كأن تكون مكاتب دراسات خاصة، الحضریة والمعماریة
عمومیین وهذا بالنظر إلى أو  دراسة وتقییم من قبل مهندسین معماریین ومدنیین خواص

ث التغییر واإلبقاء على المساحات الخضراء في المناطق الدور االیجابي في إحدا
 الحضریة لتحقیق التنمیة المستدامة.

                                                             
الشیخ بوسماحة، البیئة والترقیة العقاریة، مقالة منشورة في مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح  _1

 . 10، ص 50ورقلة عدد

، 00، عدد 0، ج 5119ماي 00المتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها المؤرخ في  19/16القانون  _2
 . 19ص 
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ه ترفض كل ن  أعلى ، وقد جاء في نص المادة السادس عشر من نفس القانون
إذا أدى انجاز أو ، إذا لم یكن اإلبقاء على المساحات الخضراء مضمونا، رخصة للبناء

 .1النباتيالمشروع إلى تدمیر الغطاء 

الذي یعتبر استثناء وارد على الحق في البناء والذي ، و بالنظر لهذا النص القانوني
هو من الحقوق التبعیة في الملكیة ) حق مادي وهو حق التصرف في الملكیة ( حیث 

إذا لم یحترم الشروط المفروضة ضمن مقاییس التعمیر والبناء ، یمنع المالك من البناء
وهذا لما لها من أثار هامة في التخفیف من أثار التغییر ، الخضراءوهي ترك المسافة 

 .المناخي والتخفیف من تلوث الهواء

حیث أكد  على ضرورة  ،من نفس القانون 50ذهب إلیه نص المادة  الطرحونفس  
الحفاظ على التنوع البیولوجي عن طریق وضع بیوت الحمام واألوكار المنجزة والموجهة 

وهو مبدأ من مبادئ التنمیة ، داخل المساحات الخضراء الحضریةلحمایة الطیور 
 .المستدامة التي تستمد منها العمارة الخضراء أهدافها

نجد أن المشرع نص  آنفاالمذكور  16-19من القانون رقم  05بالرجوع للمادة 
تحدد ، تؤسس جائزة وطنیة للمدنیة الخضراء صراحة على المدنیة الخضراء بقوله "

 010 -17وبالفعل قد صدر المرسوم رقم ، تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم " كیفیات
كیفیات منح الجائزة الوطنیة للمدنیة و  الذي حدد تنظیم 5117مارس  01المؤرخ في 
 الخضراء 

 المتعلق بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء  071-10المرسوم  ج ـ
الممثل العام للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والحامل أكد هذا المرسوم الذي یعتبر 

للواء النظام العام العمراني والذي یرجع إلیه في حالة غیاب مخططات التعمیر التنظیمیة 
بأي شكل من األشكال ، في حال مساس البناء، على حاالت عدم منح رخصة البناء

اتخاذ التدابیر الضروریة أن یمنح الرخصة بشرط ، أو حجمهأو  البیئیة بسبب موقعه
 لحمایة البیئة.

                                                             
 .17، ص المرجع السابق، 19/16القانون  _1
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التهیئات بفعل أو  ذا كانت البناءاتإ" : منه على انه 12جاء في نص المادة 
یمكن رفض ، موضوعها ومآلها وحجمها من طبیعتها تكون لها عواقب ضارة بالبیئة

ة منحها شریطة تطبیق التدابیر التي أصبحت ضروریة لحمایأو  التجزئةأو  رخصة البناء
بنصها على:  1من ذات المرسوم 01البیئة...." وهذا إضافة إلى ما جاءت به المادة 

یمكن رفض البناء إذا كانت المساحات الخضراء الموجودة تمثل أهمیة أكیدة ولم یتم 
یمكن منح ، إذا كان انجاز المشروع ینجر عنه هدم عدد كبیر من األشجارأو ، ضمانها

یئة مساحات خضراء بالتناسب مع أهمیة وطبیعة رخصة البناء شریطة إنشاء وته
 المشروع.

المدینة الخضراء من قبل  مفهوم بعد التطرق إلى اإلشارات واإلحاالت الضمنیة إلى
مفهوم یمكن أن نقول بأنه أصبح لزام ا على المشرع العمراني تبني وانتهاج تجربة ، المشرع

التكفل باإلطار العمراني وترقیة  ألنها نموذج ناجح في، المدینة الخضراء في الجزائر
االطار البیئي باحترامها لكل أبعاده من استغالل للطاقات و  السكن بجمیع أنماطه

عادة تدویر النفایات وكفاءة استهالك الطاقة والمیاه، المتجددة كما أنها تساهم في بناء ، وا 
ات الفالحیة االقتصاد األخضر الذي یبنى على أساس قاعدي وهو حفظ األوعیة والعقار 

نكون ، وبالحفاظ على هذه األخیرة من التعدي والهضم العمراني، والزراعیة كقاعدة أولى
 .قد أمنا بنیة تحتیة كبیرة لبناء اقتصاد أخضر مستدام

  الخضراء للمدينة الوطنيةجائزة لاتعريف : الثاني المطلب
لجائزة ل االصطالحيو  اللغوي تعریفالإلى  أوال سوف نتطرقالمطلب في هذا 

 .ثانیا ثم خصائصها ثالثاالقانوني  هاتكریس، الوطنیة للمدنیة الخضراء

                                                             
، المتعلق بتحدید القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، ج 0770ماي  51المؤرخ في  092-70المرسوم التنفیذي  _1

 .720ص ، 0770،  51ر، عدد 
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أوال حیث تم تكریسها ، تعتبر جائزة الجمهوریة للمدینة الخضراء مكسب مهم للمدینة
010-17المرسوم التنفیذي  ثم، المذكور آنفا 16-19من القانون 05بموجب المادة 

1 ،
 .ا ومنحهانبین كیفیة تنظیمه الذي من خالله

 االصطالحي للجائزة الوطنية للمدنية الخضراءو  الفرع األول: التعريف اللغوي
كما تدل ، المكافأة، أو تعرف على أنها العطیةو  جمعها جوائز: التعريف الغوي -0

 .2على الشربة الواحدة من الماء

قام به  االثنان معا تمنح مقابل عملأو  عینیةأو  الجائزة على أنها منحة مادیةفتعرف  -
في أو  وقد تمنح نتیجة التفوق العلمي، مجموعة من األشخاص في شتى المجاالتأو  فرد

كالمدالیات والكؤوس. المسابقات الریاضیة  
المتعلق بتسییر  16-19القانون من  05بالرجوع للمادة  :التعريف االصطالحي -0

 المرسومفعال صدر و ، أحالت على التنظیموالتي  المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها
كیفیات منح و  المتعلق بتنظیمو  5117مارس  01المؤرخ في  010-17 التنفیذي رقم

الوطنیة  وفي غیاب التعریف االصطالحي للجائزة، الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء
"مكافأة مالية تمنح من طرف رئيس  حاولنا اقتراح التعریف التالي:، للمدینة الخضراء
 01أثناء إحياء اليوم الوطني للشجرة المحدد يوم ، يا لمدينة واحدةالجمهورية سنو 

تعتمد على نوعية  التيو  في حفل يرأسه الوزير المكلف بالبيئة، أكتوبر من كل سنة
  ". التزيين النباتي والتهيئة بشكل عام

المساحات الخضراء و  والجائزة الوطنیة للمدنیة الخضراء هي نتاج تمازج بین العمران
منشأة أو  وضرورة إدخال عنصر االخضرار على كل مساحة مبنیة سواء كانت سكنیة

تجاریة وهذا راجع لما في االخضرار من فوائد كالقضاء على التلوث البصري أو  صناعیة
في المباني وكسر حدة الخرسانة والمساهمة في إفراز األكسجین وتحدید االنبعاثات الغازیة 

المردودیة من خالل و  وكذا رفع اإلنتاج، CO2سید الكربون والتقلیل من مضار ثاني أك

                                                             
یحدد تنظیم وكیفیات منح الجائزة الوطنیة للمدینة  5117مارس  01المؤرخ في  010-17المرسوم التنفیذي  -1

  ,5117، 06الخضراء ج ر العدد 
 .000، ص 0100المعجم الجامع، دون طبعة، ایوان للنشر والتوزیع، مصر، مروان عطیة،  - 2
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ساكن على حد أو  مساهمة العنصر األخضر في رفع معنویات المواطن سواء كان عامل
  .سواء

و لعل إدراج جائزة الجمهوریة للمدینة الخضراء ضمن مسار الفعالیات الخاصة بالمدن 
 دافعا في یوم ما إلى تكریس مبادئ االستدامة ومقومات البنایات الصدیقة للبیئةسوف یكون 

العمارة الخضراء في ذهنیة المواطن من جهة وجعلها ضرورة مفروضة على الحكومة أو 
 .لتبنیها في السیاسات العمرانیة القادمة من جهة أخرى وهذا هو المأمول

 .لوطنية للمدنية الخضراءالتكريس القانوني للجائزة ا: الفرع الثاني
 المرسومو  16-19القانون  فيإن األساس القانوني للجائزة الوطنیة للمدنیة یكمن في 

في النظام نوعیة هذا المرسوم قفزة  یعتبرحیث ، المذكورین آنفا 010-17 رقم التنفیذي
 .العمراني الجزائري

 52من هذا المرسوم الیوم المحدد لمنح هذه الجائزة وهو یوم  15حددت المادة  لقدو 
 أكتوبر والمصادف للیوم الوطني للشجرة من كل سنة.

و لعل  اختیار هذا التاریخ بالتحدید والمصادف للیوم الوطني للشجرة إنما هو دعوة من 
ئة وصیانتها بدمجها في المشرع لربط العمران بالبیئة من خالل ضرورة الحفاظ على البی

وتكثیف حمالت التشجیر والمساحات الخضراء واألربطة الخضراء ، الحیاة الیومیة للمواطن
في مناطق الجنوب لمنح زحف الر مال نحو التل وغرس الهضبات والتالل وغیرها وهذا ك له 

  .بهدف الحفاظ على الصحة العمومیة والبیئة معا  
 خصائص الجائزة الوطنية للمدنية الخضراء : الثالثالفرع 

تتمیز الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء بعدة خصائص تمیزها عن باقي الجوائز 
 : ویمكن إیجاز هذه الخصائص في ما یلي األخرى الوطنیة

  الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء هي مكافأة مالیة تمنح ألحسن مدینة وفقا
 لمعاییر محددة سلفا.

 ائزة سنویة تمنح مرة في السنة بمناسبة إحیاء الیوم الوطني للشجرة هي ج
 أكتوبر من كل سنة في حفل یرأسه الوزیر المكلف بالبیئة 52الموافق لیوم 
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  الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء تعتمد على نوعیة التزیین النباتي والتهیئة
 من خالل:، بشكل عام

 16-19من القانون  10المادة حسب نص ، تنوع المساحات الخضراء -
الجانب الجمالي ، و صیانتهاو  المذكور آنفا، 5119ماي  00المؤرخ في 

توفیر مخطط تسییر هذه ، و عدد المساحات الخضراء المصنفة، و للمدینة
 المساحات.

 استعمال النباتات التي تتأقلم مع خصوصیات كل منطقة جغرافیة. -

 یئة.مدى تطبیق تقنیات الغرس التي تحترم الب -

 مدينة الخضراءلل المطلب الثالث: أهمية الجائزة الوطنية
للجائزة الوطنیة للمدنیة الخضراء أهداف كثیرة تصب كلها في تعزیز وتكریس العمران 

 : ویمكن تحدید هذه األهداف في، المستدام

 تعزیز تنمیة المدن بما یستجیب ألهداف التنمیة المستدامة،  
  حث القائمین على المدن على إحداث تغییرات تجعل المدن أكثر رفقا بالبیئة

 ،صون التراث الثقافي مع الحرص على
  شراكهم بشكل فعال تنمیة المدن من أجل نشر الوعي البیئي لدى المواطنین وا 

 .في جهود التنمیة
یز المدن األهمیة من وضع یوم وطني للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء تكمن في تحفو 

 لتحسین الفضاءات والمساحات الخضراء.
وأعلنت وزیرة البیئة والطاقات المتجددة أن الوزارة تولي أهمیة كبیرة للمحیط البیئي 

السیما الجمعیات الناشطة في هذا المجال وكذا ، والتحسین الحضري بالتنسیق مع الشركاء
فادة من خبرته وتوفیر كل اآللیات إشراك كل فعالیات المجتمع المدني والقطاع الخاص واالست

التي تسمح للوصول إلى بیئة نظیفة وراقیة لتجسید برنامج رئیس الجمهوریة الذي یرتكز على 
كاشفة على المشاورات والتنسیق الذي یتم بین المسؤولین في الوزارات ، التنمیة المستدامة

لمعیشي للمواطن ووضعه المعنیة والوال ة على المستوى المحلي من أجل تحسین المستوى ا
 من كل ما یهدده من مخاطر تعرضه ألمراض خطیرة. في محیط نقي خال
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وهذا بفضل المشاریع التي تنجزها الدولة ، وذلك بالقضاء على النفایات بمختلف أنواعها
على غرار دار البیئة التي سیكون لها دور فع ال في الحفاظ على المساحات الخضراء 

ن جهود كبیرة تبذل مع السلطات العمومیة وأ، تحت تصرف المواطن والفضاءات التي تكون
 .لتأمین حیاة المواطن وخلق بیئة نظیفة

عادة  وزارةوأكدت  البیئة على أهمیة المرافقة والمتابعة للمشاریع خاصة ما تعلق بجمع وا 
النفایات واالعتماد على الفرز االنتقائي واختیار األماكن المالئمة لذلك ملحة على  رسكلة

لتكشف عن ، ضرورة انجاز المشاریع بطریقة تشاوریة في ظل الدیموقراطیة التشاركیة
 .1لكل السلطات لالنخراط في التنمیة، مساعي وزارة الداخلیة في تنظیم عمل جواري تكویني
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 جراءات الحصول على الجائزة الوطنية للمدينة الخضراءا: الثاني المبحث
 ئیةإجرا ة مراحلالبد أن تمر بعد، ئزة الوطنیة للمدینة الخضراءاعلى الج إّن الحصول

تقییم و  () مطلب ثانيدراسة العروض ، )مطلب أول (اإلعالن عن المسابقة ، المتمثلة فيو 
 (. ) مطلب ثالثالعروض 

 اإلعالن عن المسابقة ل:واأل  المطلب
، فإن ه یجب على اإلدارة المعنیة، حتى كانت في إطار محدودو  قبل إجراء أي منافسة

ذلك بغرض إعالم المتنافسین المهتمین بطبیعة و  بطریقة دقیقة، دفتر الشروط إعداد
.عن الشروط العامة الواجب اتباعها، و المنافسة

حیث تقوم السلطة اإلداریة التي ترید التعاقد تحدید احتیاجاتها وشروطها في وثائق 
 : التي عرفت كما یلي، خاصة نموذجیة تسمى بدفاتر الشروط

، تبین فیها التزامات أطراف العقد، ائق التي تحررها جهة اإلدارة منفردةمجموعة الوث»
وتكون من ثم أساسا للتعاقد بین هذه ، الفنیةأو  اإلداریةأو  سواء االلتزامات المالیة

  1«األطراف.

وثیقة رسمیة تضعها اإلدارة  أنه: ،وعرف الدكتور عمار بوضیاف دفتر الشروط 
المنفردة وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف المتعاقدة بإرادتها 

 وكیفیة اختیار المتعاقد معها.، وشروط المشاركة فیها، جوانبها

، تستغل خبرتها الداخلیة المؤهلة مسابقةواإلدارة حین تتولى إعداد دفتر الشروط في كل 
 (2) «.یحقق األهداف المسطرة وطأجل الوصول إلى إعداد دفتر شر كل إطاراتها من  تصخرو 

فقد عرف األستاذ حسن عبد اهلل حسن دفاتر الشروط على ، أما في القانون المقارن
الكراسة التي تضعها اللجنة المختصة والتي تتضمن الشروط العامة والشروط الخاصة » :هاأن  

زیادة على الشروط والمواصفات الفنیة المتمثلة في قوائم األعمال المراد ، هالمراد إبرام، للعقد

                                                             
 .00، ص0110رمضان، القیود الواردة على إبرام العقود اإلداریة، مجلة العلوم القانونیة، العدد الثاني، سنة  محمد -1
 .000، ص0100دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة، 1طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،  -2
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زیادة على بیان الحقوق وااللتزامات التي ترتبها على ، األصناف المراد توریدهاأو  إنجازها
 .«طرفي العقد

عبارة عن وثائق تتضمن »  :بأنها، رحمه اهلل، محمد الصغیر بعليأ. د ، فهاكما عر  
اعد واألحكام التي تضعها اإلدارة مسبقا بإرادتها المنفردة بمالها من امتیازات مجموعة من القو 
حتى تنطبق على عقودها اإلداریة بصفة عامة مراعاة لمقتضیات المصلحة ، السلطة العامة

 1«العامة.

خاصة مبدأ المساواة في معاملة ، احتراما للمبادئ األساسیة التي تحكم المسابقاتو  
تتجسد في االعالن عن ، مبادئ أخرى، و للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراءالمترشحین 

 قبل التطرق إلى مضمون االعالن، و الستقطاب أكبر عدد ممكن من المنافسین، المسابقة
 كذا تمییزه عن مبدأ العالنیة.، و البد من وضع تعریف له، كیفیة االعالن عنهو  تاریخهو 

 ه عن مبدأ العالنيةتمييز و  اإلعالن تعريف :األول الفرع

 تعريف اإلعالن: أوال

مسابقة الجائزة الوطنیة للمدینة  مجال في لإلعالن تعریفا الجزائري المشرع یضع لم
نما، و الخضراء  في، و نشره وسائل، آجال، بیانات من له المنظمة القواعد بوضع اكتفى ا 

 الفقه. أورده الذي للتعریف سنلجأ التشریعي التعریف غیاب

 اإلدارة جهة على یقع إلتزام هو: " اإلعالن أن الفقه من األول اإلتجاه یرى حیث 
 ، 2 القانون مصدره اآلخر هو المترشحین قبل من العطاء تقدیم أن، و القانون مصدره

  بالعطاء التقدم یكون، و إیجابا یعد اإلدارة إعالن أن: "الثاني اإلتجاه یرى حین في 
 أحد طرف من أوال یصدر ما هو اإلیجاب بأن هذا موقفهم یبررون، و قبوال

                                                             
 .00، ص0110، الجزائرم للنشر والتوزیع، عنابة، دار العلو دون طبعة، محمد الصغیر بعلي، العقود اإلداریة،  -1

 الطبعةأإلداري(،  العقد إبرام على السابقة اإلجراءات )اإلداري العقد الحمادي، ضمانات المالك عبد جعفر مال اهلل - 2
 .88 ، صفحة0101مصر، الجدیدة، اإلسكندریة،  الجامعة دار، الثانیة
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 ینطبق ما هو، و المتعاقدین أحد من ثانیا یصدر الذي القبول عكس على، المتعاقدین
 .1بالعطاء التقدمو  المسابقة عن اإلعالن على

  أكثر ال للتعاقد دعوة فقط عن المسابقة هو اإلعالن فیرى أن، 2الثالث اإلتجاه أما ،
 یعتبر ما هو بعرضه المترشح تقدم إنما، إیجابا یكون أن الیمكن اإلعالن أن ذلك

 إرساء قرار صدرو  المتعاقدة المصلحة قبل من الموافقة عرضه تلقى ما فإذا، إیجابا
 المقررة لإلجراءات وفقا العقد إبرام ومنه، القبول أمام نكون هنا لصالحهالمسابقة 

 .بالتعاقد وعدا یعتبر ال اإلعالن أن كما، قانونا
 المصلحة خالله من تقوم إجراء»: بأنه اإلعالن تعریف یمكن، علیه بناءا و
 بهدف، قانونا المقررة واإلجراءات للشروط وفقا، معها للتعاقد دعوة بتوجیه المتعاقدة

تاحةو  المتنافسین من ممكن عدد أكبر جذب  طالما جدیة عروض لتقدیم لهم الفرصة ا 
، الحرة المنافسة مبدأ تكریس من شأنه بما، عنها المعلن المشاركة شروط فیهم توافرت
 3.»اإلداریة المعامالت من النوع هذا نجاعةو  فعالیة تحقیق ومنه

 :العالنية مبدأ عن اإلعالن تمييز: ثانيا

نو  اإلعالنو  العالنیة مبدأ بین الخلط یقع ما كثیرا  أن   حیث، وثیق بینهما اإلرتباط كان ا 
 أهم بین من واحدا یعد اإلعالن كون، الجزء عنه ینبثق الذي الكل العالنیة یمثل مبدأ

 .العالنیة لمبدأ المكرسة اإلجراءات

 یتعین حیث، المسابقات إبرام عملیة علیها تقوم التي، المبادئ أهم من یعد العالنیة فمبدأ
 من یستثنى، المسابقة مراحل جمیع في -مبدأ العالنیة -به االلتزام المتعاقدة المصلحة على
  ما یلي: نیةالعال مبدأ تكریس مظاهر ومن، 4السریة تتطلب التي األمور بعض ذلك

                                                             
 الجامعة دار، طبعة اإلسالمي، دون الفقه في العامة وأحكامها المناقصاتعثمان،  محمد أحمد الحكیم عبد - 1

 .81  ، ص0110، ، مصرالجدیدة، اإلسكندریة
 .00 ، صفحة0110الجدیدة، اإلسكندریة،  الجامعة دار، طبعة اإلداریة، دون الحلو، العقود راغب ماجد - 2
مبدأ المنافسة(، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة باجي  ، )اإلعالن عن الصفقة العمومیة كآلیة لتكریسغنیة عباس -3

 .00، ص 0100، جوان 00، العدد -عنابة-مختار
 .10، ص 0100، من النظام الداخلي الخاص بلجنة تحكیم جائزة المدینة الخضراء، 01المادة  - 4
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 ، المسابقة عن اإلعالن -
 الوثائقو  الشروط دفتر على الحصول من المترشحین بتمكین المتعاقدة المصلحة التزام -

 .1 بالمسابقة المتعلقة المعلوماتو 
 .تقوم عليها المسابقةالتي  األساسية بالمبادئ اإلعالن عالقة ي:الثان الفرع

 .اإلجراءات وشفافیة، المترشحین بین المساواةو  المشاركة حریة في المتمثلة و

 المترشحين: بين المساواةو  المشاركة في المسابقة حرية :أوال

 :2یلي ما خالل من جلیا یظهر، المبدأین بین الحاصل التداخلو  الوثیق إن  اإلرتباط

 .التنافس بین المدن الجزائریة باب فتح هوو  المشاركة حریة ضمان -
 ذلك بمعاملتهم على قدم المساواة في تقدیم عروضهمو  عدم التمییز غیر المشروع بینهم -

 .3فتح باب التنافس الحرو 
یعد أحد أهم االجراءات ، بالنظر إلى الهدف المتوخى منهو  و یمكن القول أن  االعالن

مبدأ المساواة بین ، و الوطنیة للمدینة الخضراءالمكرسة لمبدأ حریة المشاركة في المسابقة 
 المترشحین.

 اإلجراءات شفافية مبدأ: انياث
  تبادلو  الحوار، المصارحة، الوضوح، اإلعالن على تدلو  السریة نقیض الشفافیة تعتبر
 لذلك، المسابقات إبرام ومنه العمومي التصرف تخلیق في تساهم أنها حیث، المعلومات

 إبرام عملیة علیها تقوم التي األساسیة المبادئ أحد الشفافیة الجزائري جعل المنظم
 المسابقات.

                                                             
، 0110مارس سنة  01الموافق  0011ربیع األول عام  01مؤرخ في  010-10مرسوم تنفیذي رقم من ال 11المادة  - 1

 .0، ص0110، 00، الجریدة الرسمیة، العدد یحدد تنظیم وكیفیات منح الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء
 .0، المرجع نفسه، ص 11المادة  - 2
، (مانيالع والقانون التونسي القانون بین مقارنة دراسة ) اإلداریة للعقود القانوني الرحبي، النظام سالم بن صالح - 3

، 0101/0100، المنار، تونس سیاسیة، جامعة العلومو  الحقوق عام، كلیة قانون دكتوراه، تخصص شهادة لنیل أطروحة
 .01ص 
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نما، و المسابقة إبرام مرحلة على فقط یقتصر المبدأ هذا أن یعني ال أن ذلك إال   یمتد ا 
 من یستتبعها ماو  لها التحضیر من بدءا،  مسابقةبال المراحل الخاصة كافة لیشمل تطبیقة

نو  المسابقة فتنفیذ، حیز التنفیذ وضعها إلى وصوال، إجراءات  خضعت ال مبدئیا كان ا 
 تستجیب التي القواعد لبعض التنفیذ مرحلة إخضاع من یمنع ال هذا أن   إال  ، للشفافیة

 .اإلقتضاء عند الشفافیة لمستلزمات
 هذه كانت إذا أنه القول یمكن، بالشفافیة المسابقة عن اإلعالن لعالقة بالنسبة أما
، ذلك لتحقیق المثلى الوسیلة هو فاإلعالن، المصارحةو  تفید الوضوح -الشفافیة-ة األخیر 
 المتعاقدة المصلحة تنوي التي مسابقةبال تتعلق من معلومات تظهره بما، اإلعالن فعملیة

 فاإلعالن، العمومي الطلب على الشفاف إضفاء الطابع في كبیر بشكل تساهم، جراؤهاإ
 یساهم بل، بها التقیدو  المتعاقدة إحترامها المصلحة على إجرائیة شكلیة مجرد فقط لیس

 من بقواعده المساسأو  لإلعالن تجاهل فكل لذلك، الشفافیة تكریس في اإلعالمي بطابعه
 .الشفافیة قواعد لخرق محال ال یؤدي، المتعاقدة المصلحة طرف

 اجراءات مبدأ العالنية: الفرع الثالث
 أوال: االعالن

الغایة من و  سوف تقوم بشغل عام -وزارة البیئة-بالعالنیة معرفة الكافة بان الدولةیقصد 
 بشكل سري. ةداریاإل المعاملةذلك أن ال یكون ابرام 

 1مضمون االعالن -9
ن جملة المعلومات التي یجب أن تذیعها االدارة التي تمك  ، یقصد بمضمون االعالن

هذه المعلومات ال تشكل كل ما یجب معرفته ، و المخاطبین بإجراءات المسابقة العلم بها
ن ما تشكل الحد األدنى لتكوین فكرة عامةو  المراد إبرامه التصرفحول  ولیة من االدارة أ، ا 

 مكان التسلیم لهذه العروض.و  مواعید تسلیم العروض، و التصرف محل، و المتعاقدة

ى علم المتنافسین التي یجب أن تصل إل، یمثل البیانات الجوهریة، هذا الحد األدنىو  
لذلك فإن  المشرع ینص على وجوب أن یتضمنها اإلعالن مع ترك سلطة ، المحتملین

 تقدیریة لإلدارة في إضافة ما تشاء إلیها.

                                                             
 .0، السابق ذكره، ص 010-10من المرسوم التنفیذي  0فقرة  1انظر المادة  - 1
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 البیانات التالیة: لىو یجب أن یحتوي االعالن ع

 ، كیفیة طلب العروض -
 ، الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء _ موضوع العملیة _ -
 ، الطاقات المتجددةو  ة البیئةمراسلة وزار  -
 ، نسخة من التعلیمة -
 ، -السند القانوني للمسابقة –المراجع  -
 ، مكان إیداعهاو  مدة تحضیر العروض -
 ، فترة سحب قسیمة التسجیل -
 تحدید یوم تسلیم الجوائز. -
 الهدف من اإلعالن -0

 یهدف اإلعالن المسبق عن المسابقة إلى إعالم "عموم" من یعنیهم األمر بموضوع
على أن یكون ذلك ضمن مهلة زمنیة كافیة تمكنهم من ، تاریخ إجرائهاو  شروطهاو  المسابقة

 بالمسابقة.  التفاصیل المتعلقةو  االطالع على الشروط
الفرصة أمامهم لتحضیر ما یلزم من و تكون المهلة الزمنیة كافیة أیضا إلتاحة 

 ة.األعمال المطلوبة لقبول المشاركة في المسابقو  المستندات
مراعاة و  بدایة لتأمین، المطلوبو  كما أن  اإلعالن عن المسابقة هو الشرط الضروري

فعنصر المنافسة بین الراغبین في المشاركة ، المبادئ األخرى التي تقوم علیها المسابقة
بدون علم جمیع من تتوفر فیهم ، و بالمسابقة ال یقوم أصال إذا كانت المسابقة تتم في الخفاء

 .1تكون لدیهم الرغبة في ذلك، و كة فیهاشروط المشار 

 

 

 

 
                                                             

الدراسات المالیة والمحاسبیة واالداریة، جامعة سید أحمد لكصاصي، )مبدأ العالنیة في الصفقات العمومیة(، مجلة  - 1
 .011، ص 0100، جوان 0أدرار، العدد 
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 تاريخ اإلعالنو  كيفية: ثانيا

فإن  المسابقة یجب أن تستجیب ، أمام أهمیة األموال التي تنفق من میزانیة الدولة
یجب أن تتضمن تكافؤ الفرص بین الجمیع إزاء الخدمة و  المتطلبات الوطنیةو  للضرورات

 .1حسن استعمال المال العامو  المتنافسینذلك من خالل ضمان شفافیة و  العامة

اختیار اآلجال بدقة مما یمكنها من اختیار  المنظمة للمسابقة،یتعین على المصلحة 
في هذا الصدد یمكنها منح المهلة الكافیة لإلجراءات االداریة ، و ( مشاركین1أفضل ثالثة )

 تقییم العروض جمیعا.و  مما یسمح لها بمقارنة

حیث تتم بمراسلة ، بلغة أجنبیة على األقلو  المسابقة باللغة العربیةیحرر اإلعالن عن 
إلى جمیع الوالیات قصد المشاركة في المسابقة الخاصة  -وزارة البیئة - من الجهة المتعاقدة
 البلدیات  -حتى یصل إلى علم المعنیین بها، بشتى الطرق المتاحة لها، بالمدینة الخضراء

 .2-ع القطر الوطنيالمهتمة بالمسابقة عبر ربو 

فإن  االعالن عن المسابقة یحیل إلى دفتر الشروط التي تعده اإلدارة بخصوص ، لذا
طارها الزمانيو  الذي یحتوي على طبیعة العملیةو  موضوع المسابقة من بین ذلك معاییر ، و ا 

 أسلوب التقییم، و زمانهو  مكان فتح األظرفة، و االعالن عن مواعید تقدیم العروض، التقییم
 اختیار الفائزین الثالثة.و 

 العروض دراسة: المطلب الثاني
 دراستها.و  كیفیة تقدیم العروض وفحصها نتناول في هذا المطلب

 تقديم العروض: الفرع األول

لدى جهة االدارة ، تتاح فرصة أمام المتنافسین في ایداع عروضهم، في هذه المرحلة
 التنظیم أن یكون االیداع في مكان واحدأوجب ، كحمایة للمنافسة بین العارضینو  المختصة

                                                             
 .010سید أحمد لكصاصي، المرجع السابق، ص  - 1
 ، یحد د نظام المسابقة الوطنیة 0101یولیو سنة  0الموافق  0010شعبان عام  00من القرار المؤرخ في  10المادة  - 2
للمدینة الخضراء، وكیفیات الترشح وكذا الشروط والمعاییر التقنیة للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، وطبیعتها و محتواها،  

 .00، ص 0101، 00الجریدة الرسمیة، العدد
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عدم جواز و  إلى إحاطة مضمون العروض بالسریة باإلضافة، في مجال زمني موحدو 
 حتى المیعاد المحدد للتقییم.، االطالع علیها من قبل الغیر

التي و  1ترفق ملفات الترشح بقسیمة التسجیل الموجودة لدى مدیریات البیئة الوالئیة حیث
 :یلي تتضمن ما

، -En qualité de-بصفة، االسمو  اللقب، ممثلة بو، الوالیة، )البلدیة( المرشحة المدینة
أرشح المدینة) البلدیة( ، العنوان، البرید االلكتروني، الهاتف النقال، الفاكس، الهاتف الثابت

، الموافقة علیهو  تمت قراءته، إلى مسابقة الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء طبعة.....
على  0100مارس  00إلى  0نظام المسابقة من و  یتم سحب قسیمة التسجیلو ،الموقع

 مستوى مدیریة البیئة للوالیة.

 جوان بمقر وزارة البیئة 00إلى  10تودع ملفات الترشح في الفترة الممتدة ما بین 
 .2الطاقات المتجددة و 

الطاقات و  البیئةیترتب على إیداع ملف الترشح تسلیم وصل من طرف ممثل وزارة 
 .3المتجددة 

 فحص الملفات: الفرع الثاني

تضمینها كافة ، و بعد تقدیم الملفات من طرف المشاركین وفق الشروط المعلنة سابقا
بفحص دقیق لجمیع الملفات ، تقوم المصلحة المنظمة، البیانات التي یتطلبها قانون المسابقة

 مطابقته للشروط المعلن عنها.من أجل التأكد من ، المقدمة كل ملف على حدا

التصرف في حدودها تحقیقا و  یجب مراعاتها، منه فهي مقیدة بجملة من القیودو  
، الذي كر سه تنظیم المسابقة، تحقیقا لمبدأ الشفافیةو  تحقیقا لهذا الغرض، و للمصلحة العامة

                                                             
 .00، ص 0101یولیو سنة  0الموافق  0010شعبان عام  00من القرار المؤرخ في  11المادة  - 1
، یعدل ویتمم القرار 0100فبرایر سنة  0الموافق  0001من القرار المؤرخ في أول جمادي الثانیة عام  0انظر المادة  - 2

، یحد د نظام المسابقة الوطنیة للمدینة الخضراء، وكیفیات 0101یولیو سنة  0الموافق  0010شعبان عام  00المؤرخ في 
، 00ینة الخضراء، وطبیعتها ومحتواها، الجریدة الرسمیة، العددالترشح وكذا الشروط والمعاییر التقنیة للجائزة الوطنیة للمد

 .00، ص 0100
 .00، السابق ذكره، ص 0101یولیو سنة  0الموافق  0010شعبان عام  00من القرار المؤرخ في  0فقرة  1المادة  - 3
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م للجائزة تقییمها إلى لجنة التحكیو  تحلیلهاو  فقد أسند هذا التنظیم مهمة فحص الملفات
 :1التي تتكون منو  الوطنیة للمدینة الخضراء

 ، رئیسا، ممثل الوزیر المكلف بالبیئة

 ، وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، الدولة ممثل وزیر- 

 ، المالیة ممثل وزیر - 

 ، المكلف بالفالحة ممثل الوزیر - 

 ، المكلف بالغابات ممثل الوزیر - 

 ، المكلف باألشغال العمومیة ممثل الوزیر - 

 ، المكلف بالثقافة ممثل الوزیر - 

 ، المكلف باالتصال ممثل الوزیر - 

 ، المكلف بالبحث العلمي ممثل الوزیر - 

 ، المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزیر - 

 ، ممثل المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة- 

 ، البیولوجیة ممثل المركز الوطني لتنمیة الموارد- 

 ، ( عن المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات0ممثلین )- 

 .( عن جمعیتین وطنیتین لحمایة البیئة0ممثلین )- 

( سنوات قابلة 1یعین أعضاء لجنة التحكیم بقرار من الوزیر المكلف بالبیئة لمدة ثالث )و 
مهامهم حسب األشكال بناء على اقتراح من السلطة التي ینتمون إلیها. وتنهى ، للتجدید
 2.نفسها

                                                             
 .0، السابق ذكره، ص 010-10من المرسوم التنفیذي  0المادة  - 1
 .0جع، ص من نفس المر  0المادة  - 2
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 :1من بین المهام الموكلة للجنة التحكیم ما یليو  

 ، اقتراح المعاییر الخاصة باالنتقاء -

 ، المعاییر المطلوبةو  دراسة الترشیحات للتأكد من مطابقتها مع الشروط- 

 ، انتقاء الترشیحات- 

 .القیام بتصنیف الترشیحات- 

تحكیم جائزة المدینة الخضراء تقوم بمهام أخرى حسب تنظیم فإن  لجنة ، إضافة إلى ذلك
 ( نذكرها كما یلي:0) قانونها الداخلي في القسم الثاني منه في مادته الثانیة

 تطویر استمارة تسجیل للمرشحین. -
 التحقق من معاییر تقییم الطلبات.و  اقتراح -
 فحص ترتیب الطلبات. -
 تنظیم زیارات میدانیة عند الضرورة. -
 االتصال حول الموضوع.و  اإلعالمو  المشاركة في حمالت التوعیة -
 إعداد رسائل توعیة. -

 2على الوثائق التالیة: عند الفحص یجب أن یحتوي ملف الترشحو لهذا 

 ، كذا الجانب الجمالي للمدینةو  صیانتهاو  نوعیتهاو  تنوع المساحات الخضراء -
 : عرض المدينة

 عدد سكان المدینة -
 للمدینة مع االشارة للمساحات الخضراءالمخطط العام  -
 االیكولوجیة للتراث النباتيو  الخصائص الفیزیائیة -
 عرض المساحات الخضراء المقدمة للمسابقة؛ -

                                                             
 .0، السابق ذكره، ص 010-10من المرسوم التنفیذي  0المادة  - 1
لكترونیة -2  .A3یتم تسلیم الخرائط والمخططات بصیغة ، یجب تقدیم الملفات بنسخ ورقیة وا 
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من القانون  00تنوع المساحات الخضراء )أصناف المساحات الخضراء وفقا للمادة  -
 لخضراءالمتعلق بتسییر المساحات ا 0110مایو  01المؤرخ بتاریخ  10-10رقم 
 تنمیتها(؛و  حمایتهاو 
 مساحة المساحات الخضراء حسب الصنف؛ -
 خرائط المساحات الخضراء. -
 كثافة الغطاء النباتي) النسبة بالنسبة إلى المساحة الكلیة للمدینة(؛ -
 ساكن(؛ /0نسبة المساحات الخضراء )م -
 عدد المساحات الخضراء المصنفة؛ -
 نسخة من قرارات التصنیف للمساحات الخضراء؛ -
 نسخة من مخطط تسییر)إن وجدت( للمساحات الخضراء المصنفة ؛ -
 التجمیل؛و  التهیئةو  تدابیر المحافظة -
 صور)مؤرخة( من المساحات الخضراء؛ -
اللیل( مع و  )عدة لقطات: في النهار دقائق 01إلى  0فیدیو حدیث للسنة الجاریة من  -

 تسلیط الضوء على المساحات الخضراء للمدینة المرشحة؛
 إجراءات أخرى للمساحات الخضراء. أو وثائق -

 تقييم العروض: الثالثالمطلب 
تقوم لجنة التحكیم بإقصاء الترشیحات غیر المطابقة لمحتوى دفتر  في هذه المرحلة

الزیارة ، و یبنى التقییم على ملف الترشح: حیث، طبقا الحكام هذه المسابقة المعدالشروط 
 : 1عدة مراحلهذا حسب سلم تحدده لجنة التحكیم. یتم التقییم على ، و المیدانیة

 مرحلة االنتقاء األولي على أساس الملفات المودعة: ولالفرع األ 

ثم ، أحسنهم عطاءو  اختیار أفضل العارضینو  یتم تقییم الملفات، في هذه المرحلة
المنصوص علیها ، الالزمةالتي لم تتحصل على العالمة الدنیا ، ترتیبهم مع إقصاء العروض

 في دفتر الشروط.

                                                             
 .0100من نظام المسابقة، للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء،  01المادة  - 1
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 تقوم المنافسة على الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء على نوعیة الزخرفة الزهریةحیث 
تطبیق التقنیات و  كما تأخذ بعین االعتبار استخدام النباتات المكی فة لمنطقتنا، التهیئة العامةو 

  .1التي تحترم البیئة

 : یلي على ما ترتكزهذه األخیرة 

 ساحات الخضراء في الوسط الحضري؛متوزیع الو  إدماج -
 تنوع المساحات الخضراء؛ -
 تهیئة المناظر الطبیعیة؛و  جودة -
 ، الزهور المتكی فة مع الوسط ال سیما األنواع المحلیةو  اختیار أنواع النباتات -
 ، كل صنفو  نسبة المساحات الخضراء لكل فردو  مساحة -
 ، مخطط تسییر المساحات الخضراء المصنفة إعداد -
ما إلى و  وجود داخل المدینة الخضراء أماكن لرمي النفایات: صنادیق الفرز االنتقائي -

 ، ذلك
االشارات في المدینة و  الالفتاتو  جودة المرافق المخصصة للجلوس في الشوارع -

 ، الخضراء
 ، استخدام الطاقة المتجددة لإلضاءة في المدینة الخضراء -
 خاصة لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصةو  وجود المسالك داخل المدینة الخضراء -

 ، حظائر للسیاراتو 
 ، استخدام تقنیات قلیلة االستهالك للماء في سقي المساحات الخضراء -
 ، طبیعة سیاج المساحات الخضراء: سیاج أخضر مع درجة من االنفتاح -
 ، المدینة الخضراء تحسیسیة بیئیة للطفل داخلو  وجود فضاءات تربویة -
المراقبة التساهمیة التي تدخل في إطار تحسین المستوى المعیشي و  أعمال التثمین -

 تهی ئة المساحات الخضراءو  الجمعیات لتنمیةو  مساهمة المجتمع المدنيو  للمواطن
 .2ترقیة المدینة الخضراءو 

 
                                                             

 00، ، السابق ذكره، ص 0101یولیو سنة  0الموافق  0010شعبان عام  00من القرار المؤرخ في  0المادة  - 1
 ، السابق ذكره.0100فبرایر سنة  0الموافق  0001من القرار المؤرخ في أول جمادي الثانیة عام  0انظر المادة  - 2
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 مرحلة االنتقاء النهائي بعد الزيارة الميدانية. : الفرع الثاني

تتم الزیارة المیدانیة على مستوى المدن التي تم  اختیارها مسبقا من ، هذه المرحلة في
 ت في التقییم على المعدللالمدن المختارة مسبقا هي التي تحص، و قبل أعضاء لجنة التحكیم

 أكثر.أو 

 تتم الزیارة على مرحلتین:و 

أعضاء لجنة تبادل اآلراء بین و  : عرض للطریقة المنتهجةعلى مستوى البلدية -0
تقني من البلدیة. یمكن استعمال الملف كدلیل خالل و  منتخب محليو  التحكیم

 المناقشة.
كما یجب ، : یتم تنظیم زیارة للمساحات المختارة لتعزیز الطریقة المتبعةفي الميدان -0

 .1قبل وصول لجنة التحكیم، المسار بوضوحو  تعیین المساحات
 قرار منح الجائزة: الفرع الثالث

ذلك من خالل انعقاد ، و لجنة التحكیم باختیار الفائزین الثالثة بعد الزیارة المیدانیة تقوم
حیث تتخذ قراراتها باألغلبیة البسیطة ، الطاقات المتجددةو  اجتماعاتها في مقر وزارة البیئة

 .2في حالة تعادل األصوات یكون تصویت الرئیس حاسما، و لألعضاء الحاضرین

یترتب على ، و القرارات التي تصدر من لجنة التحكیم غیر قابلة للتحفظ فإن   ،ومنه
 .3المرشحین للمسابقة قبول نظامها

 

 

 

 

                                                             
 .10من نظام المسابقة للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، السابق ذكره، ص 00المادة  - 1
 من النظام الداخلي للجنة التحكیم، المتعلقة بالجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء. 00لمادة ا - 2
 .10، من النظام الداخلي للجنة التحكیم، السالف ذكره، ص 00المادة  - 3
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 خالصة 

 الموارد عمر إطالة شأنه من الذي، االستدامة مبدأ على مبنیة الخضراء العمارةإن  
 تساعد، الطبیعیة والموارد الطاقة استخدام في المباني هذه وكفاءة، عقالني بشكل باستغاللها

طالة التحتیة البنیة على الحفاظ في  .الحیاتیة دورتها وا 

 إلى أشار الجزائري المشرع أن یالحظ، بالجزائر العمرانیة التشریعیة للسیاسة المتتبعو 
 المتعلق 10-10القانون و  01-10القانون  في الجدیدة المدینةو  الكبرى المدینة والحاضرة

 ومطلق تام غیاب وبالتالي، بالمدینة المتعلق 10-10القانون التوجیهي و  الجدیدة المدن بنشأة
 .الخضراء المدینة لتعریف

 وتنمیتها وحمایتها الخضراء المساحات بتسییر المتعلق 20-20 القانون يعتبر و
الذي نص ، العمرانیة التشریعات ترسانة في الهامة القوانین من 0110 ماي 13 في المؤرخ

یأتي  تطبیق هذه المادة، و على تأسیس جائزة وطنیة للمدینة الخضراء، منه 10في المادة 
 عن طریق التنظیم.

ربیع األول عام  01مؤرخ في ، 010-10و بالفعل صدر المرسوم التنفیذي رقم 
كیفیات منح الجائزة الوطنیة للمدینة و  یحدد تنظیم، 01110مارس سنة  01الموافق  0011

التي دفعت بعجلة تكریسها في طبعتها ، رارات المرتبطة بهباإلضافة إلى الق، الخضراء
  التوجه نحو العمران المستدام.، و 0100 سنة، األولى

 

  

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 الفصل الثاني

لجائزة الوطنية  لتكريس الطبعة األولى  
 على أرض الواقع للمدينة الخضراء

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 للمدينة الخضراء على أرض الواقع  ةكريس الطبعة األولى للجائزة الوطنيت ...... الفصل الثاني

 

45 
 

قامت وزارة البیئة و الطاقات المتجددة )وزارة البیئة حالیا( بتكریس هذه الجائزة على  لقد
أرض الواقع، و هو ما یتم تناوله، من خالل المرحلة التحضیریة لتسلیم الجائزة الوطنیة 

)مبحث أول(، و المرحلة التنفیذیة لتسلیم الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء  للمدینة الخضراء
 ثاني(.)مبحث 
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 .لجائزة الوطنية للمدينة الخضراءلتسليم االمرحلة التحضيرية : المبحث األول
في تجسید ، للمدینة الخضراء، ألزم المشرع الجزائري في تنظیم مسابقة رئیس الجمهوریة

في ، المتمثلة، و بإعداد قواعد إجرائیة، تحقیق المساواة بین العارضین، و نجاعة العروض
االطار اإلعالمي للجائزة الوطنیة : التي من خاللها نتطرق إلى، و المرحلة التحضیریة للجائزة

، تلقي العروض من المدن المشاركة )المطلب الثاني(، للمدینة الخضراء )المطلب األول(
 انتقاء المدن المستوفاة لدفتر الشروط )المطلب الثالث(.

 الوطنية للمدينة الخضراءاالطار اإلعالمي للجائزة : المطلب األول
توجها نحو ، مسابقة الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء في طبعتها األولى، شهدت تنظیم

في ، یظهر هذا جلیا، و مبدأ حریة الوصول للطلبات، ذلك من خالل، و تكریس مبدأ المنافسة
لمعنیة التعلیق في األماكن ا، و التي تتم عادة في الصحف، االعتماد على وسائل االشهار

 إلضفاء الشفافیة على العمل اإلداري.، بإتباع وسائل مكتوبة أخرى، أو بالمسابقة
هو التعامل عن طریق الوسائل ، أهم ما یزید من تكریس هذا المبدأ، و لعل
 .1لكن في إطار محدود، و االلكترونیة

                                                             
مدیریة البیئة، االطار المحدود: یتمثل في المراسالت التي تتم بین وزارة البیئة، والوالیات عبر القطر الوطني، وبین  - 1

 وبلدیات الوالیة.
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وثائق ، تضع المصلحة المكلفة بتنظیم مسابقة الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، حیث
 على، مدیریة البیئةو  المتمثلة في الوالیة، تحت تصرف الجهات المعنیة، الدعوة للمنافسة
عن طریق ، الذي یمك نهم من الرد  بذات الطریقة، و بالطریقة االلكترونیة، المستوى الوطني
 .شبكة األنترنت

هو مصدر ، و في مجال المسابقات الوطنیة، و هذا یعتبر مكسبا لإلدارة الجزائریة
 الفعال.و  السریع، جدید للتعامل اإلداري
 فاطمة الزهراء زرواتي اسة الوزیرةبرئ ،الطاقات المتجددةو  البیئة وزیرةولقد اعلنت 

عن ارساء "جائزة رئیس الجمهوریة ، بقسنطینة 0100مارس  00یوم الثالثاء ، آنذاك
اكتوبر  00بأن  نهائي هذه المسابقة "سینظم یوم ، أوضحت الوزیرة، و للمدینة الخضراء"

 .0100المقبل لسنة 
المتمثلة في: المرحلة و  ،تسبق مرحلة االعالن عن المسابقة، إال  أن  هناك مرحلة

، تحتاج إلى غالف مالي، تحضیر الغالف المالي. حیث أن  هذه المسابقةو  االعدادیة
 .1تدفعه اإلدارة المعنیة بالمسابقة

 الفرع األول: الجانب المالي للمسابقة
هو اتباع جملة االجراءات التحضیریة ، فإن  أول خطوة ینبغي القیام بها، و لذا

أو  سواء كان على المستوى الوطني، توفیر الجانب المالي للمسابقةبغرض ، الالزمة
، على حساب االعتماد المالي للدولة )أوال(، الوعاء المالي یتم رصده أحیانا، و المحلي

 یحسب في میزانیة اإلدارة المعنیة )ثانیا(.و  یقید، أحیانا أخرىو 
 المسابقة عن طريق ميزانية الدولةأوال: تمويل 

عدم ، من خصائص المال العام، و ماال عاما، ذ أي مسابقة على العمومیتطلب تنفی
تخصیص المال العام للنفع ، و في غیر الغرض المخصص من أجله، جواز التصرف فیه

ترصد الدولة ، في مجال النفقات العمومیة، و بالفعلأو  یكون بمقتضى القانون، العام
كأن ، لتنفیذ المشاریع ذات النفع العام تخصصها، مبالغ مالیة بموجب میزانیة الدولة، عادة

بالتنسیق بین ، یتم اعداد ملف كامل، ففي هذه الحالة، یتعلق األمر بإنجاز إقامة جامعیة

                                                             
 اإلدارة المعنیة، هي وزارة البیئة. - 1
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مصالح أخرى ذات ، و مصالح وزارة المالیة، و البحث العلميو  مصالح وزارة التعلیم العالي
 من أجل الحصول على االعتماد المالي.، العالقة

صار ، تنظیم المسابقةو  المبلغ المخصص إلنجاز، لمصالح المختصةو إذا رصدت ا
  .1صفة اآلمر بالصرف فیما یخص هذه المسابقة، للوالي المختص إقلیمیا

 أن تالئم بین اعتبارین هامین:، بالتالي على االدارةو  
اعداد ، الثاني، و ضمن خطة الدولة العامة، هو ورود المشروع المراد تنفیذه، األول

من ، یكون متناسقا مع مقدار ما خصص له، مواصفات المشروع على نحو فني جدید
 .2كنفقات یتطلبها تنفیذه، مال عام

أن تقوم بمباشرة اجراءات تسجیل ، یتعین على المصلحة المنظمة، و من أجل ذلك
 لدى الجهات االداریة المختصة.، مشروع المسابقة
البد من المصلحة ، بصورة سلیمة، لكي یجري تنفیذ مشروع المسابقة، و علیه
، كافي، من وجود إعتماد مالي، أن تتأكد، قبل أن تباشر إجراءات تنظیمها، المنظمة لها

، هو عبارة عن تخصیص محدد في المیزانیة، ذلك أن  هذا االعتماد، لتغطیة نفقات تنفیذها
من ، لق به تنفیذهتحت المحور الذي یتع، مدرج في االنفاق، و محدد بدقة، و معلوم المقدار

 محاور المیزانیة.
في حدود ، تصدره الجهة االداریة المختصة، و هو عبارة عن إذن بالصرف المالي

، من إجراءات تنظیم المسابقة، حیث أن ه ال یجوز مباشرة أي  إجراء، صالحیاتها القانونیة
 صة.االداریة المختو  من الجهات المالیة، إال  بعد الحصول على إذن مسبق بذلك

 3المؤسسةأو  ثانيا: تمويل المسابقة عن طريق ميزانية القطاع
جملة من ، تخصص لتحقیق، میزانیة سنویة، یرصد لكل قطاع من قطاعات الدولة

لكل قطاع میزانیته ، و للجامعةو  للبلدیة، و فللوالیة میزانیة، األهداف المسطرة لكل قطاع
 السنویة.

                                                             
عبد الفتاح صبري أبو اللیل، أسالیب التعاقد اإلداري بین النظریة والتطبیق، دون طبعة، دار الكتاب الحدیث،  - 1

 .000، ص 0000مصر، 
 .000عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  - 2
 .001المرجع نفسه، ص  - 3
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إال  ، فإن ها ال تعلن عنها، فكریةأو  مسابقة علمیة، فالجامعة مثال: إن أرادت تنظیم
 .-المسابقة-مخصص لها، و مدرج في المیزانیة، إذا كانت تحت یدها غالف مالي

صار الرئیس اإلداري مخوال ، میزانیة قطاع ما، و إذا اعتمدت الجهات المختصة
مدیر ، أو البلديرئیس المجلس الشعبي أو  والي الوالیة، من ذلك، و للتوقیع على المشروع

 .. إلخ..الجامعة
-، اعتمد على التمویل األول، فإن  المشرع الجزائري، و من خالل ما تم  ذكره آنفا

بمصاریف تنظیم ، حیث أن ه: " یتم التكفل -تمویل المسابقة عن طریق میزانیة الدولة
الدولة بعنوان:  في إطار میزانیة، مبلغ مكافأة الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، و المسابقة

لسنة  -لهذه الطبعة ، . حیث خصصت1االعتمادات الممنوحة للوزیر المكلف بالبیئة
 2كما یأتي:، جوائز تشجیعیة، و مكافأة مالیة -0100
 ( 01.111.111الجائزة األولى: عشرة مالیین دینار جزائري .)دج 
 الجائزة الثانیة: جائزة تشجیعیة. 
 الجائزة الثالثة: جائزة تشجیعیة. 

، بعد حصولها على الرخصة، -وزارة البیئة  –تقوم المصلحة المنظمة للمسابقة 
 التي هي مقبلة علیها.، دفتر شروط المسابقة، بإعداد

 حول نقطتین أساسیتین:، تتمحور عموما، أحكام قانونیة، و لدفتر الشروط
 من طرف ، حسب الحاجة، یحی ن دوریا، أن  دفتر الشروط الخاص بالمسابقة

تنفذ و  تنظم، التي تتولى بیان الشروط التي من خاللها ،3لجنة التحكیم
 اجراءات المسابقة.

 بیاناته تندمج فیها ، و مكون للمسابقةو  هي عنصر منشئ، أن  دفاتر الشروط
یتعین على ، ذلك على أساس أن ه، حتى تصبح جزءا منها، بعد تنفیذها

على المشاركین في هذه أن تفرض ، -لجنة التحكیم  -واضعي هذا الدفتر
التي ، و تنفیذ المسابقةو  على اعداد، جمیع البیانات التي تساعدهم، المسابقة

                                                             
 .10، السابق ذكره، ص 010-10، من المرسوم التنفیذي 10انظر المادة  - 1
 .00، مرجع السابق، ص 0101یولیو سنة  10شعبان، الموافق لو  00، من القرار المؤرخ في 10المادة  - 2
 .10، ص 0100، من القانون الداخلي للجنة تحكیم، جائزة المدینة الخضراء، 10انظر المادة  - 3
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 -منهاإلى ضمان الوصول إلى األهداف المرجوة ، من شأنها أن تؤدي
 .-المسابقة 

 مرحلة اإلعالن.: الفرع الثاني
هو ، و بأول إجراء ،لمسابقة الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، المنظمة تتقید المصلحة

 األساسیة في عملیة تنظیم المسابقة.، و الذي یعتبر المرحلة األولى، اإلعالن
تنظیم المسابقة الوطنیة للمدینة ، ذلك بنشر إعالن، و حیث یتم اللجوء إلى اإلشهار

 عن طریق الملصقات التي تتضمن مایلي:، الخضراء
 األساس القانوني للمسابقة.أو  السند 
 عن ، الطاقات المتجددةو  المتضمن مایلي: " تعلن وزارة البیئة، موضوع اإلعالن

قصد ، 0100لسنة ، لمنح الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، إجراء مسابقة وطنیة
في الوسط ، تنوع أصناف النباتات، و التشجیع على ترقیة المساحات الخضراء

 الحضري.
 قیمتها.و  طبیعة الجائزة 
 المهتمة بالمسابقة.، هم بلدیات الوالیات جمیعاو  ،الفئة الموجهة لها اإلعالن 
 .تاریخ فترة سحب قسیمة التسجیل 
 .فترة إیداع ملفات الترشح 
 .تحدید یوم تسلیم الجوائز 

من إعطاء ، في كل إعالن، من خالل فرضه لهذه البیانات، و بالتالي كفل المشرع
، موضوع المسابقة، و نیةهذا بإطالعهم على الجهة المع، و فرصة للمتنافسین في المشاركة

 الوثائق المطلوبة.و  آجالهاو  مجال المشاركة
من خالل تحریره باللغة ، -0100لسنة  -و لقد تم  اإلعالن عن هذه الطبعة

، اإلذاعة الوطنیةو  في النشرة الرسمیة، هي الفرنسیةو  بلغة أجنبیة واحدة، و العربیة
 باإلضافة إلى الجرائد الیومیة.

 الثاني: تلقي العروض من المدن المشاركة. المطلب
)الفرع  المكانيو  مرتبط باإلطار الزماني، إن  تلقي العروض من المدن المشاركة

 بملف الترشح )الفرع الثاني(.، و األول(
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 المكاني لتلقي العروضو  الفرع األول: اإلطار الزماني
الجائزة الوطنیة للمدینة في مسابقة ، المهتمة بالمشاركة، إن  المدن الجزائریة

لدى مدیریة البیئة على ، نظام المسابقة اكذ، و 1یقومون بسحب قسیمة التسجیل، الخضراء
 00إلى  10في الفترة الممتدة من ، هذا وفقا لآلجال المعلن عنها، و مستوى كل والیة

التي ، مفتوحة لجمیع المدن الجزائریة، و حیث أن المشاركة تكون مجانیة، 0100جوان 
الجائزة الوطنیة للمدینة ، معاییر االنتقاء المقترحة من لجنة التحكیمو  تستوفي شروط

 الخضراء.
ذلك من خالل إیداع ، و خالل المدة التي حددها التنظیم، و ینبغي تقدیم العروض

بمقر الوزارة ، 0100سبتمبر  00أوت إلى  10ما بین ، ملفات الترشح في الفترة الممتدة
 .-الطاقات المتجددةو  وزارة البیئة -2المكلفة بالبیئة 

تقدیم و  من أجل تحضیر، متى صادف آخر یوم، و لقد نص  التنظیم على أن ه
تحرم و  حتى ال ینقطع اآلجال، ألول یوم عمل موالي، مد د األجل، العروض عطلة رسمیة

، هو بذلك حرص على عد اآلجال كاملة غیر منقوصة، و مجموعة من المدن في المشاركة
 اما لحقوق المترشحین.إحتر 

، والیة 10ملف لو  000تلقت ، الخاصة بهذه المسابقة، و یذكر أن  لجنة التحكیم
، جیجل، المدیة، باتنة، زي وزویت، عین الدفلى، البویرة، سعیدة، رك) معس المتمثلة في:

، غردایة، أدرار، بشار، تیسمسیلت، برج بوعریریج، غلیزان، تیارت، بومرداس، الجزائر
، النعامة، قالمة، األغواط، مستغانم، الطارف، میلة، الشلف، سطیف، البلیدة، عنابة

من أبرز المدن ، و الوادي(، أم لبواقي، المسیلة، ورقلة، تبسة، تیبازة، البیض، تلمسان
 المدیة.و  تلمسان، سطیف، -0100 –في هذه الطبعة ، المشاركة
 
 
 

                                                             
، السابق ذكره، ص 0101یولیو سنة  10ه، الموافق لو 0010شعبان  00من القرار المؤرخ في  10لمادة انظر ا - 1
00. 
 .00المرجع نفسه، ص  - 2
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 1ملف الترشح: الفرع الثاني
لكترونیةو  في نسخ ورقیة، قد مت المدن ملفاتها، في هذه الطبعة كذلك تم  تسلیم ، و ا 

 كان مضمون الملف كما یلي:، و A3بصیغة ، المخططاتو  الخرائط
 .بطاقة تعریفیة لكل بلدیة من البلدیات المشاركة في المسابقة 
 .عرض عن المساحات الخضراء 
 بادرت بها كل  التي، التزیین باألزهارو  التجمیل، التهیئة، أعمال المحافظة

 المجتمع المدني في المدینة.، أو مدینة
 إستعمال المیاه، في إطار تحسین المدینة )النظافة، لبیئةأعمال صدیقة ل ،

 التي كانت مدعمة بصور.، و الطاقات المتجددة(
 فیدیوهات مؤرخة حدیثا.و  صور 

 00و أوت 10في الفترة الممتدة ما بین ، بإیداع ملفاتهم، المدن المشاركة و التزمت
 .2سبتمبر

من طرف ممثل الوزارة المكلفة ، تسلیم وصل، یترتب عنه، إیداع الملفات، و بالتالي
 .3بالبیئة

 لدفتر الشروط. ةالمطلب الثالث: إنتقاء المدن المستوفا
بعد إنتهاء المدة ، مرحلة أخرى، الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء مسابقةتدخل 

اختیار ، و هي دراسة الملفات، و ملفات المشاركینأو  العروض لتقدیم، المحددة في اإلعالن
منها ما هو ، 4معاییر خاصةو  على شروط التي تعتمد، و لدفتر الشروط ةالمدن المستوفا

 ما هو موضوعي )الفرع الثاني( كما یلي:، و شكلي )الفرع األول(
 
 

                                                             
 .0، من نظام المسابقة، السابق ذكره، ص 01انظر المادة  - 1
 10ه، الموافق لو  0001ام لقد تم  تغییر تاریخ إیداع ملفات الترشح، في القرار المؤرخ في أول جمادي الثانیة ع - 2

 .-جوان-یونیو 00إلى  10، المرجع السابق، في مادته الثانیة، من 0100فبرایر سنة 
 .00، السابق ذكره، ص 0101یولیو سنة  10ه، الموافق لو 0010شعبان  00من القرار المؤرخ في  11المادة  - 3
 .10 ، السابق ذكره، ص010-10من المرسوم التنفیذي  10المادة  - 4
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 الفرع األول: الشروط الشكلية
، قبل إیداع الملف، التي تقوم بها المدن المشاركة، هي مجموعة من اإلجراءات المسبقةو 
 : تتمثل على وجه الخصوص فیما یليو 

، استمارة التسجیل: هي عبارة عن وثیقة تتضمن مجموعة من البیانات الخاصة .0
إلى مسابقة الجائزة الوطنیة للمدینة ، )البلدیات( 1بالمدن التي ترید أن تقدم ترشحها

المتواجدة على مستوى ، و الوزارة المكلفة بالبیئةالمقدمة من طرف ، و الخضراء
 مدیریة البیئة.

أوت إلى  10هي محددة من ، و هي الفترة الزمنیة التي ال یجوز تجاوزها: و اآلجال .0
 سبتمبر. 00

وزارة البیئة  –الطاقات المتجددة و  هي وزارة البیئة، و تلقي الملفاتبالجهة المختصة  .1
 حالیا.

 الثاني: الشروط الموضوعية الفرع
هي ، و ملف المشاركة في المسابقة، هي تلك الشروط التي یجب أن یتضمنهاو 

، القرارات المرتبطة به، و المذكور آنفا، 010-10شروط نص  علیها المرسوم التنفیذي رقم 
 التي تتمثل في:

 2البلدية المشاركة:أو  أوال: البطاقة التعريفية للمدينة
 یتم تحدید ما یلي:، النقطةفي هذه و 
 الغربو  الشرق، الجنوب، أي ما یحدها من الشمال، موقع المدینة الجغرافي ،

 باإلضافة إلى ارتفاعها على مستوى سطح البحر.
 0100أوت  10بتاریخ ، عدد سكانها، 0كلم تحدید مساحتها بو. 
 التربة الموجودة انواع ، متوسط تساقط األمطار سنویا، و المناخ الذي یسود المدینة

 على مستوى المدینة المشاركة.
 ذلك من خالل تحدید نسبة األراضي ، و شغل األراضي على مستوى البلدیة

 الزراعیة.و  العمرانیة
                                                             

 .10ص  السابق الدكر، ،010-10من المرسوم التنفیذي  11المادة  - 1
 .10، من نظام المسابقة، السابق ذكره، ص 01انظر المادة  - 2
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 الخصائص الفیزیائیة، و المخطط العام للمدینة الذي یوضح النسیج األخضر لها 
لغطاء النباتي تنوع او  أهمیة، ذلك من خالل تبیان، و البیئیة للتراث النباتيو 

شجیرات تستعمل في تهیئة و  من أشجار، للمساحات الخضراء في البلدیة
من خالل 1 00-10وفق ما نص  علیه المرسوم التنفیذي ، المساحات الخضراء
 الجدولین التالیین:

                                                             
 القائمة یحدد، 0110سنة  فبرایر 0 الموافق 0011 عام صفر 00 في المورخ 00-10 رقم التنفیذي المرسوم - 1

 .0110الصف،  أشجارو  الحضریة لألشجار االسمیة

 الصف وأشجار الحضریة لالشجار االسمیة القائمة
 االسم العلمي االسم المحلي الرقم
 Alnus glutinosa المغث 10

 Catalpa bignonoides كتبلة 10

 Ceratonia siliqua الخروب 11

 Cupressus semperurens االخضرار الدائم السرو 10

 Cupressus anzomca الفضة سرو 10

 Cupressus italica إیطالیا سرو 10

 Ecalyptus ficyfolia األوكالیبتوس 10

 Fraxinus exelsior لدردارا 10

 Gleditschia triacanthos غالدیشیة 10

 Grevillia robusta جرافیلیا 01

 Magnolia grandiflora كبیرة أزهار ذات مغنولیة 00

 Melia azedarach األزدرخت 00

 Morus alba األبیض التوت 01

 Platanus occidentalis الغربي الدلب 00

 Populus alba األبیض الحور 00
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 Tipa tipuana تیبا 01

 Ph.nix canariensis الكناري نخیل 00

 Waschingtonia filifera الواشنطونیا نخیل 00

 Cocos nucifera ( النرجیل) الهند جوز خیل 00

( نشم) میس 00  
Celtis australis 

 
 الشجیرات

 االسم العلمي االسم المحلي الرقم
 Albizzia Julibrissin  اكاسیا 10

 Dracaena Draco  تنینیة 10

 Sophora Japonica  صفیراء 11

 Ficus Retusa  البنغال تین 10

 Laburnum Anagyroides  ( وزال) االبنوس) 10

 Lagerstroemia Indica  (لیلج) لیلك) 10

 Nerium Oleander  الدفلى 10

 Prunus Pissardii  الخوث 10

 Populus nigra األسود الحور 00

 Pinus pinea الثمري الصنوبر 00

 )Robinia )pseudo-acacia (الكاذبة األكاسیا) المسكة 00

 Salix alba األبیض الصفصاف 00

  Acaranda mimosifolia المیموزا بأوراق الجكارندا 01

 Tamanx gallica (األثل) الطرفاء 00

 Taxodium distachum السرو 00



 للمدينة الخضراء على أرض الواقع  ةكريس الطبعة األولى للجائزة الوطنيت ...... الفصل الثاني

 

56 
 

 Cercis Siliquastrum  (الزمزریق) رجوان) 10

 Schinus Molle  (المالطي) المستحي الفلفل 01

 Ligustrum Japonica  الرباط جنبة 00

الكاذب الزیزفون 00  
 Eleagnus Angustifolia 

العشب ، األزهارو  الورود، نباتات الحوافو  النباتات العطریة، الواحفةأو  النباتات المتسلقة 
 1تربة البلدیة.و  ما یمی زها من خالل تأقلمها مع مناخو  الطبیعي

 10في المادة ، حسب ما جاء به المشرع الجزائري: عرض المساحات الخضراء -ثانيا
التي ، و المتعلق بالمساحات الخضراء، و 0110ماي  01المؤرخ في  10-10من القانون 

جزئیا ، أو المغطاة كلیاو  جزء من المناطق الحضریة غیر المبنیة، أو عر فها بأن ها: مناطق
في مفهوم القانون ، مناطق یراد بناؤها، أو الموجودة داخل مناطق حضریةو  بالنباتات

 التعمیر. و  المتعلق بالتهیئة 01-00
 المحددة الخضراء المناطق أنواع في ننظر أن البد المناطق هذه لتعریف تعرضنا وبعد
 : یلي ماك، آنفا الوارد القانون من 10 المادة نص في

 بیئیة أنظمة عدة، أو نظاما تبرز نسبیا متسعة منطقة كل: العامة الحدائق ،
 اإلنسان طرف من احتاللهاأو  الستغاللها نتیجة لها الحاصل التغییر یكون ما وغالبا
 والمواطن األرضیة التشكیالت ومواقع والنباتات الحیوانات أصناف فیها وتمثل، طفیفا

 بها توجدأو ، والترفیهیة والتثقیفیة العلمیة الناحیة من خاصة أهمیة بها المتواجدة السكنیة
  2فائقة. جمالیة قیمة تاذ طبیعیة مناظرا

 على تحتوي والتي، الحضریة المناطق في التوقفأو ، للراحة أماكن إذن العامة فالحدائق
، المغروسة الصغیرة الحدائق أیضا الصنف هذا ویضم، ارشجاو  مزهرة نباتیة معاتجت

 مكان بأنها العمومیة الساحة وتعرف، المشجرة العمومیة الصغیرة والساحات الساحات وكذا
 باإلضافة، مائیة حواضأأو  تماثیل، تذكاریة نصب به تقام يبالمبان محاط مكشوف عام

                                                             
 .10من نظام المسابقة، السابق ذكره، ص  01المادة  - 1
 المرغني بسمة، المنتزهات الحضریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تونس، السنة الجامعیة  - 2
 .01، ص 0110-0110 
 .10، السابق ذكره، ص 10-10من القانون  11ف 10انظر المادة  - 
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 الخضراء والمسطحات كالورود للتزیین أخرى وعناصر، الحواف على األشجار بعض إلى
 . 1التجمیل بغرض
 : 2یلي ما تضم المتخصصة الحدائق فإن، العامة الحدائق غرار وعلى

 المحافظة لغرض الحیة النباتات من وثائقیة مجموعة تضم مؤسسة: النباتية الحدائق -
 . والتعلیم والعرض العلمي والبحث علیها

 . التزییني النباتي الطابع علیه یغلب أمهی فضاء: التزيينية الحدائق -
  .إقامیة بمجموعة وملحقة والجمال للراحة مهیأة حدیقة: اإلقامية الحديقة -
 وحدائق المستشفیات وحدائق األحیاء حدائق مجموعة تمثل :الجماعية الحديقة -

 . الفنادق وحدائق الصناعیة الوحدات
 . فردي بمسكن ملحقة حدیقة: الخاصة الحدائق -
 وترفیهیة سیاحیة أهمیة تمثل غابیة منطقة من جزءأو  منطقة: الحضرية الغابة -

 فیها بما مشجرة حضریة منطقة كل وكذا، األشجار من ومجموعات المشاجر على تحتوي
 .3الخضراء األحزمة

 المحددة الخضراء المساحات من تتكون: للمدينة والمجاورة الحضرية الحضائر 
 على تحتوي أن ویمكنها، والترفیه للراحة فضاء تشكل والتي االقتضاء عند والمسیجة
 مسطحات على تحتوي أن یمكن كما، واإلطعام والریاضة والتسلیة واللعب للراحة تجهیزات

  .4للدراجات ومسالك للتنزه ومسالك مائیة

                                                             
1
- Récamier Juliette,L’aménagement des espaces verts,éditions le moniteur paris 1992,  

 Page 412.  

  سنة فبرایر 0 الموافق 0011 عام صفر 00 في المورخ 00-10 رقم التنفیذي من المرسوم 10انظر المادة  - 
 .10، ص 0110الصف،  أشجارو  الحضریة لألشجار االسمیة القائمة ، یحدد0110 

 . 10، السابق ذكره، ص 10-10رقم  من القانون 10ف  10المادة  - 2
 .10، المرجع السابق ذكره، ص 10-10رقم  من القانون 10ف  10المادة  - 3

- Récamier Juliette,Op cit, page 413. 
 .10، السابق ذكره، ص 10ف  10المادة  - 4
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 طول على الموجودة المشجرة التشكیالت كل على تحتوي التي :المشجرة الصفوف 
 المناطق في الواقعة أجزائها في األخرى الطرق أنواع وباقي السریعة والطرق الطرق

 .1للمدینة والمجاورة الحضریة
  الخضراء المساحات تصنيف -ثالثا

  تسییر یهدف الذكر السالف 10-10 القانون من 10 المادة لنص تطبیقا
 : یأتي ما إلى المستدامة التنمیة إطار في وتثمینها وحمایتها الخضراء المساحات

 الحضري المعیشي اإلطار تحسین.  
 الموجودة الحضریة المساحات نوعیة وتحسین صیانة . 
 نوع كل من الخضراء المساحات إنشاء ترقیة.  
 المبنیة للمساحات بالنسبة الخضراء المساحات توسیع ترقیة . 
 : يتیأ فیما الخضراء المساحات تسییر أدوات وتتمثل

 یصرح إداریا عقدا الخضراء المساحات تصنیف یعتبر: الخضراء المساحات تصنيف -0
 حسب ملكیتها نظام، أو القانونیة طبیعتها تكن مهما المعنیة الخضراء المساحة أن بموجبه
المذكورة ، و المحددة األصناف من صنف في وتدرج، خضراء مساحة القانون هذا أحكام
 : مرحلتین على الخضراء المساحة تصنیف ویتم، 2آنفا

 : یلى ما تحدید فیها یتم: 3الدراسة مرحلة -أ
 الخضراء للمساحة الطبیعیة الخاصیة . 
 الخضراء للمساحة اإلیكولوجیة الخاصیة.  
 الخضراء المساحة لتهیئة العام المخطط . 
 : يتیأ ما الخصوص على التصنیف دراسة تبرز أن ویجب
 الحضري المعیشي اإلطار لنوعیة بالنسبة المعنیة الخضراء المساحة أهمیة . 
 كبیر خطر حالة في المعنیة الخضراء المساحة استعمال . 

                                                             
 .0ص ، السابق ذكره، 00-10 رقم التنفیذي المرسومانظر ملحق  - 1
 .10، السابق ذكره، ص 10-10رقم  من القانون 10انظر المادة  - 2
 .10، 10، ص السابق، المرجع 10-10رقم  ، من القانون0، 0، 0انظر المواد  - 3
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 أمنها وسائلو  تدابیر اتخاذ مع المعنیة الخضراء المساحة على الزوار تردد 
 . وصیانتها

 توجب التي تلك سیما ال المعنیة الخضراء المساحات لمكونات الخاصة القیمة 
 . حمایتها

 المساحة مكونات له تتعرض الذي االصطناعىأو  الطبیعى التدهور خطر تقییم 
 . الخضراء

 يتیأ ما تبرز والتي المعنیة الخضراء المساحة نباتات مجموع شامل جرد : 
 المعنیة الخضراء المساحة داخل الموجودة النباتیة األنواع . 
 فیها المغروسة النباتات أنواع تبرز التي الخضراء المساحة خریطة . 
 شبكة وكذا، المحتملة التنقل وطرق الممرات تبرز التي الخضراء المساحة خریطة 

 . الموجودة الماء مسطحاتأو  األحواض االقتضاء وعند، السقي بماء التزود
 بدراسة تكلف الخضراء للمساحات مشتركة وزاریة لجنة تؤسس: 1التصريح مرحلة -ب
بداء، الخضراء المساحات تصنیفت ملفا رسال، المقترح التصنیف في الرأي وا   مشاریع وا 

 المساحات بتصنیف التصریح تتولى التي، المعنیة السلطات إلى لسلطتها التابعة التصنیف
 :2یأتي كما الخضراء

 ذات الحضائر باستثناء الوالي من قرار بموجب: للمدينة والمجاورة الحضرية الحضائر -
 التوالي على المكلفین الوزراء بین مشترك قرار بموجب بتصنیفها یصرح التي الوطني البعد

 بتسییر المكلفة السلطة التصنیف قرار یحدد الحالة هذه وفي، والفالحة والبیئة بالداخلیة
  .المعنیة الحظیرة

 من قرار وبموجب، البلدي الشعبي المجلس رئیس من قرار بموجب: العامة الحدائق -
 . الوالیة مقر بالمدینة الواقعة العامة للحدائق بالنسبة الوالي

 من، أو المعنیة المتخصصة الحدائق أنشأت التي السلطة من: المتخصصة الحدائق -
 . هاتسییر  إلیها أسند التي السلطة

                                                             
 .10، ص السابقالمرجع ، 10-10رقم  ، من القانون01انظر المادة  - 1
 .10، ص نفس القانونمن  ،00انظر المادة  - 2
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 بموجب المعني البلدي الشعبي المجلس رئیس من: اإلقاميةأو  /و الجماعية الحدائق -
 الجماعیة السكنیة التجمعاتأو  األحیاءأو  للسكنات معماریة دراسات على اعتمادا، عقد
  .الجماعیة نصفأو 
 صراحة محددة هي كما الخضراء المساحات وحدود اإلشارات تشكل: الخاصة الحدائق -
 . الخاصة الحدائق تصنیف عقد البناء رخصة في
 . بالغابات المكلف الوزیر من قرار بموجب: الحضرية الغابات -
 في موجودة كانت إذا بالغابات المكلف الوزیر من قرار بموجب: المشجرة الصفوف -

 في كانت إذا البلدي يبالشع المجلس رئیس من قرار وبموجب، بعد معمرة غیر مناطق
 . تعمیرها تم مناطق

 من تتكون، متمیزة عملیة هو، التسییر: الخضراء المساحات تسيير مخططات -0
 القوى استخدام طریق عن األهداف وتحقیق لتحدید تنجز، والرقابة والتوجیه التخطیط
 األهداف إلى الوصول قصد المختلفة الجهود تنسیق فهو، أخرى وموارد البشریة

 .10-10 القانون من 00 المادة علیه نصت ما وهو، تحقیقها المراد والمخططات
 التسيير تدابير مجموعة على يحتوي تقني ملف، الخضراء المساحات تسيير مخطط

 المعنية الخضراء المساحة لحماية الخاصة التعليمات جميع وكذا، االستعمالو  والصيانة
 . استدامتها ضمان قصد عليها والمحافظة

 علیه والمصادقة إعداده وكیفیات الخضراء المساحات تسییر مخطط محتوى یحدد
 (. التنظیم طریق عن الخضراء المساحة إلیه المنتمي الصنف حسب وتنفیذه

 حدد الذي 01101 ماي 10 في المؤرح000/ 10 التنفیذي المرسوم صدر وبالفعل
، تنفیذه، و علیه والمصادقة، إعداده وكیفیات، الخضراء المساحات رییتس مخطط محتوى
 المذكورة الخضراء المساحات أصناف لجمیع تحدد أنه على منه 11 المادة نصت حیث
  :يتبأ كما رییتس مخططات آنفا

 القانونیة وطبیعتها المعنیة الخضراء المساحة تعیین . 

                                                             
، الذي 0110مایو سنة  10الموافق لو  0011جمادى األولى عام  10، المؤرخ في 000-10المرسوم التنفیذي  - 1

، 01یحدد محتوى مخطط تسییر المساحات الخضراء، وكیفیات إعداده والمصادقة علیه، وتنفیذه، الجریدة الرسمیة رقم:
0110 . 
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 المعنیة الخضراء للمساحة والبیولوجیة المادیة الوضعیة . 
 وأعماها المطلوبة الصیانة تدابیر . 
 والمتوسط القصیر المدیین على التدخل برنامج . 
 االقتضاء عند الخضراء للمساحة خریطة وضع.  

 بعد تنقیحها لیعاد، سنوات خمس لمدة الخضراء المساحات رییتس مخططات اعداد یتم
 . المدة هذه انقضاء

 المساحات الخضراء للمدن المشاركة: عرض رابعا
مختلف األصناف من ، المساحة اإلجمالیة لها )هكتار(، تبیان، من خالل و ذلك

المتعلق بتسییر  7770ماي  31المؤرخ في  70-70المنصوص علیها في القانون 
مع تعیین المساحات ، موزعة عبر مختلف مناطق البلدیة، حات الخضراء وحمایتهااالمس

اییر العالمیة لنصیب الفرد من نجد تباین في المع حیث، الخضراء المرشحة للمسابقة
 لتحدید نصیب الفرد.، مما یدل أن  لكل بلد ظروف خاصة، المناطق الخضراء

هو المعدل ،  و 1من المناطق الخضراء كحد أدنى، / للفرد 2م 01لكن یمكن اعتماد 
هو المعیار األول لتحدید و  ،(OMS) المنصوص علیه من طرف منظمة الصحة العالمیة 

للوصول ، تسعى للعمل على زیادة هذا المعدل، و الخضراء في المدن مساحة المناطق
 لنصیب الفرد من المناطق الخضراء.، لمعدالت أعلى تضاهي الدول المتقدمة

 هو مؤشر بسیطو  2، راء من المدينةضنسبة المناطق الخفهو ، أما المعیار الثاني
نجد ، و مساحة المدینةمن  %02و % 92عادة ما یكون بین ، الحد األدنى لهو  ،مفهومو 

من  %90تشكل نسبة المساحات الخضراء أكثر من  -0100طبعة  -على سبیل المثال
في حین یبلغ نصیب الفرد أكثر من ، عبر مختلف مناطق بلدیة سطیف، المساحة المبنیة

أصناف ونسب ، الذي یبین، هذا ما سنوضحه من خالل الجدول التالي، و 0م 01
 :3بلدیة سطیفالمساحات الخضراء في 

                                                             
ط المسطحات الخضراء الترفیهیة العامة) مدینة الخرطوم دراسة عائشة عبد الل ه، الطاهر عبد الل ه، معاییر تخطی- 1

، ص 0100/0100حالة(، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العمارة والتخطیط، جامعة السودان، السنة الجامعیة، 
00. 
 .00المرجع نفسه، ص  - 2
 .0، ص 0100سطیف، طبعة ملف الترشح الخاص، بمسابقة الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، لمدینة  - 3
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 ویةئالم النسبة اإلجمالية )هكتار( المساحة العدد الصنف
 3..1 30.71 73 یرة حضریةظح
 1.73 .0..31 73 یرة مجاورة للمدینةظح

 ...7 7...33 .7 حدائق عمومیة
 1..7 .77.1 .7 حدائق صغیرة مغروسة

 1..7 77..77 .7 الساحات الصغیرة العمومیة المشجرة
 0..7 77.037 37 حدائق تزیینیة
 02.21 و07بو مقدرة على االقل  / حدائق جماعیة
 / / .3 النقط الدائریة

 / / 37777 أشجار التصنیف
 / ..1.7 31 حضریة والمجاورة للمدینةغابات 

  .101.30 / المجموع
 1من طرف البلدية التجميلو  التهيئةو  : أعمال المحافظةخامسا

كل االمكانیات البشریة یتطلب ، الخضراء ودیمومتهاالحفاظ على المساحات قصد 
للحفاظ على هذه المكاسب من التلف  -المدینة المشاركة  -من طرف البلدیة والمادیة

 وفق تنظیم، على هذه العملیاتمصلحة مختصة تشرف البد من حیث ، وحمایتها وتنمیتها
یبینان االمكانیات ، 2التالیانالجدوالن ، و البلدیةمقرها على مستوى  یكون، و تخطیط محكمو 

كمثال میداني الخاص ، و كنموذج، للمصلحة المختصة لمدینة سطیف، البشریة والمادیة
 بالطبعة األولى للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء.

  
 االمكانيات البشرية للمصلحة

 العدد االختصاص الصنف 
 
 

 73 النبات یكولوجیاا البیئةو  قسم النظافة مفتش
 73 انتاج نباتي

                                                             
 .10، من نظام المسابقة، السابق ذكره، ص 00 وف 01انظر المادة  - 1
 .00ملف الترشح الخاص، بمسابقة الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، لمدینة سطیف، المرجع السابق، ص  - 2
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 73 امراض االنظمة البیئیة البیئةو  النظافةو  مفتش رئیسي للنقاوة التأطیر
 73 فیزیولوجیا النبات البیئةو  النظافةو  مفتش للنقاوة

 73 ایكولوجیا البیئةو  النظافةو  مراقب رئیسي للنقاوة
 .7 المجموع

 
 
 
 عوانأ

 التنفیذ

 .7 )بستاني مؤهل( 73عامل مهني من الصنف 
 .1 )بستاني صیانة( 77عامل مهني من الصنف 

 307 عامل متعهد المهام
 77 حارس

 .7 عون رئیسي للنقاوة والنظافة والبیئة
 .3 النقاوة والعمومیةو  عون والنظافة

 71 شبكة اجتماعیة
 71 تمهین

 700 المجموع
 

 االمكانيات المادية للمصلحة
 العدد النوع التعيين
 K66 71وناكوم س شاحنة

 K66 73وناكوم س لتر 0777شاحنة صهریج 
 70 لتر 1777 صهریج
 Cirta sam 70 جرار

 GOLDONI KIBOTA 77 جرار حجم صغیر
 77 لتر pulvérisateur 177 آلة رش المبیدات
 77 لتر pulvérisateur 777 آلة رش المبیدات

Charrue à soc / 71 
Tendeuse à gazon Auto porté 77 
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Tendeuse à gazon Tractée 30 
Tronçonneuses à bois Oléo mac/still 73 
Pompe à eaux Honda 70 
Scarificateur  77 
Aérateur de gazon / 01 
Rotovateur  07 
Faucheuse  06 
Broyeur de feuilles  01 
Broyeur de branche  01 

 : و من مهام المصلحة مایلي
 المحافظة مجال-9

 قطع و  غرس األشجار، ذلك من خالل، و حمایة المساحات الخضراءو  صیانة
 ، اآلیلة للسقوطو  األشجار المی تة

 مكافحة االمراض والطفیلیات النباتیة بالطرق الكیمیائیة والمیكانیكیة ، 
 عبر ، الشجیراتو  األعمال المتعلقة بغرس األشجار، في مجال التشجیر

 ، المدینةأحیاء و  مختلف شوارع
 على مستوى مشتلة البلدیة.، إنتاج النباتات التزیینیة 

 مجال تهيئة المساحات الخضراء -0
، للمواطنین اوفتحه، الغاباتو  وضع مخطط إلعادة تهیئة الحدائق، و ذلك من خالل

 وممارسة مختلف الریاضات.، كفضاء للراحة واالستجمام
 1لبيئةلاألعمال الصديقة  :سادسا
 في: األعمال الصدیقة بالبیئةتتمثل  

                                                             
 .11(، من نظام المسابقة، المرجع السابق، ص 01، 0، 0، 0ف )  00المادة  - 1
، السابق ذكره، 0100فبرایر سنة  0الموافق  0001، من القرار المؤرخ في أول جمادي الثانیة عام 10انظر المادة  - 

 .00ص 



 للمدينة الخضراء على أرض الواقع  ةكريس الطبعة األولى للجائزة الوطنيت ...... الفصل الثاني

 

65 
 

 تعزیز الموارد ، و ذلك لضمان جودة المیاه الصالحة للشرب، و اقتصاد المیاهو  تسییر
 المائیة من خالل أسالیب ) جمع میاه األمطار_ استخدام میاه الصرف الصحي

 استخدام أسالیب لتخفیظ استهالك المیاه.، و اعادة تدویرها (و 
 الستعمالها كأسمدة عضویة، ة تدویرهالعمل على خفض النفایات واعادا. 
 من خالل ادخال أنواع نباتیة جددیدة، تشجیع وزیادة التنوع البیولوجي. 
 للتحول ، واالنتقال الطاقوي في مجال االنارة العمومیة، استعمال الطاقات المتجددة

 باستخدام مصادر الطاقة المتجددة ، من مدینة مستهلكة للطاقة إلى منتجة للطاقة
 الطاقة المائیة(.، طاقة الریاح، )الطاقة الشمسیة

 1للمساحة الخضراءوثائق واجراءات أخرى تروج : سابعا
على  لتسییر المساحات الخضراء، وذلك من خالل اعداد كل الوثائق التقنیة الالزمة

وثائق ، و التسییر الحضريو  كخلق مكتب دراسات للمساحات الخضراء، مستوى البلدیة
تحتوي على جمیع المعطیات الخاصة بالمساحات الخضراء عبر تراب البلدیة ، تخطیطیة

 .عها في مجال توسیع وتهیئة وحمایة المساحات الخضراءاتبإة الواجب سوالسیا
التي تدخل في إطار تحسین المستوى ، المراقبة التساهميةو  أعمال التثمين: ثامنا

تهی ئة المساحات و  لتنمیة، الجمعیاتو  مساهمة المجتمع المدني، و المعیشي للمواطن
 2.ترقیة المدینة الخضراءو  الخضراء

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .11، من نظام المسابقة، المرجع السابق، ص 00ف  01المادة  - 1
 .11، المرجع نفسه، ص 00ف  00المادة  - 2
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 المرحلة التنفيذية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء: الثانيالمبحث 
)كمطلب  لجنة تحكیم الطبعة األولى، إلىسوف نتطرق ، من خالل هذا المبحث

 )كمطلب ثالث(.قرار لجنة التحكیم )كمطلب ثاني( ثم  مداولة لجنة التحكیم ( ثمأول
 -0292 -لجنة التحكيم الطبعة األولى: المطلب األول

 ثم إلى تنظیم عملها.، سنتطرق أوال إلى تشكیلها، لدراسة لجنة التحكیم الطبعة االولى 
 تشكيل لجنة التحكيم: الفرع األول
الذین ، من مجموعة من الموظفین، لجنة تحكیم جائزة المدینة الخضراء، تتكون

، على وجه الخصوص، و التي لها عالقة بالبیئة، ینتمون إلى مختلف القطاعات الوزاریة
 إضافة إلى بعض الممثلین عن المجتمع المدني، الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء

 التنمیة المستدامة.و  المؤسسات التي تنشط في مجال البیئةو 
لمدة ثالث ، من الوزیر المكلف بالبیئةبقرار ، ن أعضاء لجنة التحكیمیعی  ، حیث أن ه

وتنهى مهامهم ، بناء على اقتراح من السلطة التي ینتمون إلیها، ( سنوات قابلة للتجدید1)
 .1حسب األشكال نفسها

في طبعتها  للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراءلجنة التحكیم و بالفعل تم  تعیین، 
أبریل سنة  00الموافق لو  0010شعبان عام  10بموجب قرار مؤرخ في ، االولى
_، وذلك تطبیقا  0100أبریل  00، وتم  تنصیبها في الیوم الموالي _ الخمیس 01002

ربیع األول  01المؤرخ في  010-10من المرسوم التنفیذي رقم:  0و 0ألحكام المادتین 
، الذي یحدد تنظیم وكیفیات منح الجائزة 0110مارس سنة  01الموافق لو  0011عام 

الوطنیة للمدینة الخضراء، في لجنة التحكیم للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، والمتكونة 
 من:

                                                             
 .10، السابق ذكره، ص 010-10، من المرسوم التنفیذي 10المادة  أنظر - 1
، یتضمن تعیین أعضاء لجنة التحكیم، 0100أبریل سنة  00الموافق لو  0010شعبان عام  10قرار المؤرخ في ال - 2

 .00، ص 0100، 10للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، الجریدة الرسمیة، العدد 
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 ، رئیسا، ممثل الوزیر المكلف بالبیئة-
 ، وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، ممثل وزیر الدولة- 
 ، ممثل وزیر المالیة- 
 ، بالفالحةممثل الوزیر المكلف - 
 ، ممثل الوزیر المكلف بالغابات- 
 ، ممثل الوزیر المكلف باألشغال العمومیة- 
 ، ممثل الوزیر المكلف بالثقافة- 

 ، ممثل الوزیر المكلف باالتصال- 
 ، ممثل الوزیر المكلف بالبحث العلمي- 

 ، ممثل الوزیر المكلف بالسكن والعمران- 
 ، والتنمیة المستدامةممثل المرصد الوطني للبیئة - 
 ، ممثل المركز الوطني لتنمیة الموارد البیولوجیة- 
 .، ( عن المدرسة الوطنیة العلیا للهندسة المعماریة0ممثلین )- 
 .ممثل الجمعیة الوطنیة العلمیة للشباب " إكتشاف الطبیعة " )الجزائر(- 
 .الیخضور لحمایة البیئة )البلیدة(ممثل جمعیة -

 تنظيم لجنة التحكيم الثاني: الفرع
 نجد أن هذه االخیرة تتشكل من: ، بالرجوع الى النظام الداخلي

 مانة اللجنةأ. 
 رئیس اللجنة. 
 عضاء اللجنةأ. 

 1أمانة لجنة التحكيم: أوال
 وزارة البیئة -من قبل الوزارة المسؤولة عن البیئة، أمانة هیئة التحكیم یتم توفیر

في مجال ، التي تقوم بدو كبیر في تقدیم خدمات، و ) وزارة البیئة حالیا ( الطاقات المتجدةو 
 .األعمال المكتبیة

 بشكل خاص عن: ةمسؤول يوه
                                                             

 .10لقانون الداخلي، للجنة تحكیم جائزة المدینة الخضراء، السابق ذكره، ص ، من ا10أنظر المادة  - 1
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رسال الدعوات إلى أعضاء لجنة التحكیم ؛ -  إنشاء وا 
 والتأكد من المواعید التنظیمیة.، التأكد من إعداد الوثائق التي ستقدم إلى لجنة التحكیم -
والنهوض ، وتوزیع التقاریر والوثائق التي من المحتمل أن تسهم في إثراء التفكیرجمع  -

 بعمل لجنة التحكیم ؛
 ضمان الحفاظ على محفوظات الهیئة. -
دق علیها من لجنة التحكیم وموقعة من رئیسها ورفعها اإعداد محاضر الجلسات مص -

 إلى أعضائها.
  1ثانيا: رئيس لجنة التحكيم

 ویكلف على الخصوص بما یأتي:، جتماعات لجنة التحكیما یدیر الرئیس
 على و  السهر على تطبیق األحكام التنظیمیة التي تخضع لها مداوالت لجنة التحكیم

 ، تطبیق النظام الداخلي
 عند ، أن ال یمثلهم، و السهر على مشاركة أعضاء اللجنة شخصیا في االجتماعات

 ، قانونا إال  المستخلفون المعی نون لذلك، االقتضاء
 انضباط االجتماعاتو  ضمان حسن سیر المناقشات ، 
 السهر على تمكین جمیع أعضاء لجنة التحكیم على التعبیر على آرائهم ، 
 تحدید جدول أعمال اللجنة ، 
 التقاریر التي و  كل اآلراء، و إمضاء كل المقررات الصادرة عن لجنة التحكیم

 .صادقت علیها
 الداخلیة.ضمان تطبیق واحترام اللوائح  -
 التأكد من قبول ملفات الطلبات. -
یوم ا من تاریخ  00قبل ، التوقیع على الدعوات والتأكد من إرسالها إلى األعضاء -

 مع جدول أعمال الملفات المقبلة؛، االجتماع
 قیادة المناقشات وتنسیق عمل لجنة التحكیم. -
 .ضمان إحالة محاضر المداوالت -
 

                                                             
 .10، من القانون الداخلي، للجنة تحكیم جائزة المدینة الخضراء، السابق ذكره، ص 10أنظر المادة  - 1
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 ثالثا: األعضاء
لذلك یتعین ، اختیار المدینة الفائزة بالمسابقةدور فعال في ، لجنة التحكیم ألعضاء
 علیهم ما یلي:

 حضور كل جلسات اللجنة.
ال یمكن أن ینوب عنهم إال  ، و المشاركة شخصیا في اجتماعات هذه األخیرة

 . 1مستخلفوهم
إن ، الرئیسیجب على العضو إبالغ ، في حالة الغیاب عن أحد اجتماعات لجنة التحكیم

  .2عند استالم الدعوة، أمكن
، لعضو عن اجتماعات هیئة التحكیملفي حالة التغیب ثالث مرات متتالیة غیر مبررة و 

  .3یقوم الرئیس بإبالغ سلطته اإلشرافیة لطلب استبداله للمدة المتبقیة من التفویض
 المطلب الثاني: مداوالت لجنة التحكيم:

ثم نتناول السر المهني ، عمل اللجنة أثناء مداوالتها سیر نتناول في هذا المطلب
 .وواجب التحفظ ألعضائها

 اللجنة سير عمل :الفرع األول 
تعقد حیث ، 4بدعوة من رئیسها كلما دعت الحاجة، تجتمع لجنة التحكیم 

 )وزارة البیئة حالیا(. في مقر وزارة البیئة والطاقات المتجددة، هااجتماعات
 .5لهیئة التحكیم استدعاء أي شخص یحتمل أن یقوم بتنویرها في عملها یمكن

 غیر أن ه.، تبرمج الملفات في جدول األعمال بحسب ترتیب وصولها
 كل المسائل التي لها عالقة بصالحیات اللجنة.، تسجل في جدول األعمال

ألة طلب تسجیل مس، فإن ه یمكن لكل عضو في لجنة التحكیم، و زیادة على الرئیس
 ما في جدول األعمال.

                                                             
 10، من القانون الداخلي للجنة تحكیم جائزة المدینة الخضراء، السابق ذكره، ص 10المادة  - 1
 .10، المرجع نفسه، ص 10لمادة ا - 2
 .10، المرجع نفسه، ص 10المادة  - 3
 .10ص  المرجع السابق، ، من القانون الداخلي للجنة تحكیم جائزة المدینة الخضراء،01المادة  - 4
 .10، من القانون الداخلي، السابق ذكره، ص 00المادة  - 5
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 تتولى ما یلي:

 .ملفات المشاركینتقترح أي تدبیر من شأنه تحسین ظروف مراقبة  -

 نة التحكیمتقترح النظام الداخلي النموذجي الذي یحكم عمل لج
 ال تصح اجتماعات اللجنة إال بحضور األغلبیة المطلقة ألعضائها.

یجتمع رئیس اللجنة من جدید ، لم یكتمل النصاب بالنسبة لجدول أعمال معین و إذا
تصبح المداوالت بعد ، و حول نفس جدول األعمال، ( أیام الموالیة0في غضون الثمانیة )

 مهما یكن عدد األعضاء الحاضرین.، و استدعاء جدید بدون شرط النصاب
 ي.أعضاء اللجنة إجتماعاتهم بصوت تداولو  یحضر الرئیس

یكون للرئیس حق تنظیم تدخالت اللجنة في مجال مناقشة األعمال المدرجة حیث 
خلي لعمل اللجنة، ثم في جدول األعمال، وتكون األولویة للتدخالت المتعلقة بالنظام الدا

داول بشأنها ومن ثم المصادقة على القرار المتعلق بكل التي تم التاالقتراحات  صیاغةیتم 
أعضاء اللجنة، تعتبر ، وعند التوافق في دراسة الملفات بین التصویت بعد عملیة ملف

 المداولة قد تمت.
في حالة ، و لألعضاء الحاضرین، تعتمد نتیجة عملیة التصویت باألغلبیة البسیطة

حسب الترتیب ، یجب تسجیل المداوالت، 1تعادل األصوات یكون تصویت الرئیس حاسما
یجب أن توضع فیه تفاصیل و  ،من رئیس اللجنة، مؤشر علیهو  في سجل مرقم، منيالز 

 عملیات التصویت.
 موقعة من جمیع األعضاء الحاضرین في الجلسة، و یجب أن تكون كل مداولة

 یذكر السبب الذي منعهم من اإلمضاء.، في غیاب ذلكو 
 فور انتهاء الجلسة.، تعتبر اآلراء مصادقا علیها

 ورقة حضور یذكر فیها األسماء، الحاضرین في جلسات اللجنةیمضي كل 
 الصفات.و 

 
 

                                                             
 .10القانون الداخلي، السابق ذكره، ص  ، من00المادة  - 1
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  1واجب التحفظ و  الفرع الثاني: السر المهني
الذي ، یسجل في سجل المداوالت، و بمحضر یعتبر هو األصل، تتوج كل جلسة

التحفضات ، و نتائج التصویتو  القرارات المعللة، یحتوي من ضمن ما یجب أن یحتویه
 طلب عضو في اللجنة تسجیله.، كل رأيو  ،المعبر عنها

الغائبین بدون و  الغائبین بعذرو  كما یجب أن یذكر في المحضر أسماء الحاضرین
 عذر.

مستخرج ، حیث یمضي رئیس اللجنة، ترسل نسخة من المحاضر إلى كل األعضاء
 یذكر فیه تحفظات اللجنة إن وجدت.، محضر اإلجتماع

وجمیع اآلراء ، التي ترسل إلى هیئة التحكیم، جمیع التقاریر والمستنداتحیث 
حیث یلزم ، تظل خاضعة لختم السریة، والمقترحات التي یبدیها األعضاء بعد المداولة

بالحفاظ على ، بأي صفة كانت، كل شخص یحضر جلسات اللجنة، و أعضاء اللجنة
 السر المهني.

إفشاء ، حوالال یمكن بأي  حال من األو  و یلزم أعضاء اللجنة بواجب التحفظ.
 بصفتهم هذه.، المعلومات التي یطلعون علیها

 .قرار لجنة التحكيم: المطلب الثالث
 قرار لجنة التحكيم:

التي تصدر عن هیئة إداریة ، كباقي القرارات اإلداریة، یعتبر قرار لجنة التحكیم
، لذلك فإن  لجنة تحكیم الجائزة الوطنیة للمدینة 2التي یكون لها سندها القانوني، و مختصة

الخضراء، التي تتولى تقییم المدن المشاركة في المسابقة، بناءا على االجراءات المتبعة، 
 .3التي جاء بها التنظیم، والتي تبنى على ملف الترشح، والزیارة المیدانیة

                                                             
 .10، ص ن القانون الداخلي، السابق ذكرهم، 01المادة  - 1
بوحمیدة عطاء اهلل، النصوص القانونیة من اإلعداد إلى التنفیذ، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن  - 2

 .001، ص 0110عكنون، الجزائر، 
 .11، ص 0100ذكره،  السابقابقة، ، من قانون المس01انظر المادة  - 3
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اء اللجنة، والذي ویكون االنتقاء النهائي بعدها مباشرة، عن طریق مداولة ألعض
 ، متى تم  المصادقة علیه.1یفرغ في شكل قرار، وهذا األخیر یعتبر مشروع قرار

و لدراسة هذا القرار، سنتطرق إلى مضمونه ) كفرع أول (، وتنفیذه أي تسلیم الجائزة 
 ) كفرع ثاني (.

 الفرع األول: مضمون القرار 
بصفة عامة، لیس هناك نموذج موحد للقرارات اإلداریة، وقد تقدم مقررات لتوحید 

 ، والشكل العام للقرار یكون على الشكل التالي:2الوثائق اإلداریة المستعملة
 .)الدمغة ) االدارة المانحة للقرار 
 موضوعه(.، تاریخه، العنوان ) نوع النص 
 ى المختص إلى المقتضیات، مرتبة األسانید: بدءا بذكر الرئیس اإلداري األعل

 بحسب قوتها وزمنها(.
 :عبارة الربط 

 المواد ) عادة ما تكتب باألحرف لقلتها (
 المادة األولى:..............................................
 المادة الثانیة:..............................................

 مكان وتاریخ التحریر
 اإلمضاء: الرئیس اإلداري األعلى أو من فو ضه.

 و بالتالي فإن  قرار لجنة التحكیم، یتضمن مایلي:
 _ الجهة المانحة للقرار: وزارة البیئة والطاقات المتجددة _ وزارة البیئة حالیا_

 _ تاریخ القرار، 
 _ المدن الثالثة الفائزة، 

و تجدر  تنصیب لجنة التحكیم،، المعین في قرار 3و یتم امضاؤه من طرف الرئیس
 ، اإلداریة أو القضائیة.1اإلشارة، أن  قرار اللجنة غیر قابل ألي طرق الطعن

                                                             
 .000سابق، ص المرجع البوحمیدة عطاء اهلل،  - 1
 .001، 000المرجع نفسه، ص،  - 2
 .10، السابق ذكره، ص 010-10، من المرسوم التنفیذي رقم 10انظر المادة  - 3
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 الفرع الثاني: تسليم الجائزة
، قرار لجنة التحكیم، القاضي بتحدید المدن الفائزة، ثم  مراسلتهم كتابیا، بعد صدور

خالله تسلیم الجائزة لممثلي المدن تقوم الوزارة المكلفة بالبیئة، بتنظیم حفل، تقوم من 
 الفائزة.

و بالرجوع للمسابقة في طبعتها األولى، نجد أن  وزارة البیئة والطاقات المتجددة، 
، حیث 2، بإحیاء حفل تسلیم جائزة المدینة الخضراء0100أكتوبر  00قامت بتاریخ 

دت الجائزة مالیین دینار، في حین عا01عادت المرتبة األولى لمدینة سطیف، بقیمة 
 الثانیة إلى تلمسان والثالثة إلى مدینة المدیة.

و تزامنا مع االحتفال بالیوم الوطني للشجرة، وعشیة االحتفاء بالیوم العالمي للمدن، 
وبحضور وزراء مختلف القطاعات، ووالي الجزائر، وممثلي الهیئات والمنظمات الوطنیة، 

ن في میدان البیئة والتنمیة المستدامة، وفي سیاق وبالمناسبة تم  في هذا اللقاء، تكریم باحثی
التكریمات، تم  تسلیم جائزة المواطنة للمدینة الخضراء، لجمعیة أمیدول لوالیة غردایة، عن 
قصر تافیالت، في حین عادت جائزة لجنة التحكیم لوالیة أدرار، وتم  تكریم أیضا أعضاء 

  لجنة التحكیم.
 

                                                                                                                                                                                         
 .11، ص 0100، من نظام المسابقة، السابق ذكره، 00انظر المادة  - 1
  .10، السابق ذكره، ص 010-10، من المرسوم التنفیذي رقم 10 انظر المادة - 2
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 خالصة 
 المشرع قبل من جریئة خطوة هو، الخضراء للمدینة الوطنیة الجائزة تكریس إن
 إلى والبیئة بالمدینة والس یر القطاع لتحسین، المبذولة الجهود تثمن، الجزائري العمراني
 المستوى خالله تحسین ومن المستدام العمران وتحقیق، العالم في المتقدمة الدول مصاف
 وبؤر مصادر مختلف تجنیبه خالل من، للمواطن والتعمیر التهیئة ومستوى المعیشي
 للطاقة وكذا، أنواعها اختالف على الطبیعیة للموارد الصارخ والهدر، والنفایات التلوث

 .فیها البیولوجي التنوع وحمایة علیها وتنمیتها المحافظة خالل من وللبیئة، والكهرباء
 الدول حذو لتحذو الجزائر أمام والمجال بابال مستقبال یفتح الجائزة هذه تكریس إن
مقوماتها  كل على ألنها تتوفر للبیئة والصدیقة الخضراء المدینة لتبني والعالمیة العربیة

 وتصمیم بدراسة جدیرة محلیة وخبرات وكفاءات طبیعیة وموارد شمسیة طاقة وركائزها من
 سنویا اهتتكبد التي والتكالیف النفقات من الكثیر الدولة على یوفر مم ا، الخضراء المدن
 .الدولة میزانیة أرهقت التي، الترقیع وسیاسة التجدید، الترمیم، التسییر سوء جراء

 المستدامة الخضراء المباني فكرة لترقیة الوقت حان قد أن ه القول هنا یمكن من و
 التنمیة تحقیق على والعمل، البیئیة االستدامة یخدم عمراني نمط باعتبارها مباشرة بصفة

 المجال هذا في الرائدة الدول ومهارات تجارب باعتماد هذاو البشري للمجتمع المستدامة
 ضرورة ومع والبروتوكوالت واالتفاقیات والتكنولوجي العلمي والتبادل، التعاون إطار في

 .للبیئة الصدیقة الخضراء العمارة بفوائد البیئي اإلعالم طریق عن، المدني المجتمع إشراك
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 من التي والهندسیة التشریعیة، السیاسیة المناهج فطور والتمدن الحضارة اإلنسان اختار
 جدیدة أسالیب وانتهج، والتعمیر التهیئة، اإلنشاء، العمران في اإلبداع على مساعدته شأنها
 فضاءا   مهمال، تطوره مراحل أثناء، ارتكبها التي التجاوزات على للقضاء، والبناء التصمیم في

 معالجة كیفیة، بذلك مراجعا، األو ل ومأواه األصلي منشأه والطبیعة البیئة هو ومرجعي مهما
 للموارد الالعقالني واالستغالل، والحروب الصناعیة الثورة مخلفات عن الناجمة اآلثار

، مستدام إطار في للبیئة صدیقة سیاسات تبني بضرورة المطاف آخر في مقتنعا، والثروات
 المباني تتكف له ما وهذا، القادمة لألجیال أفضل حیاة وتعزیز الموجود على المحافظة حیث

 الغازات إنتاج وتقلیل النفایات تدویر، الطاقة استهالك في الترشید على تقوم التي، الخضراء
 .السامة

 نظرا  ، الجزائریة البناء تشریعات قاموس في، مباشرة بصفة یرد لم الذي المعنى هذا
 عنه انجر   ما وهو، والجودة النوعیة حساب على، السكن أزمة على بالقضاء المشرع النشغال

 المقابل وفي، للدولة المتواصلة والمساعي المبذولة الجهود رغم هذه األزمة على القضاء عدم
 من سواء فادحة خسائر الدولة خزینة كبدت التي، والطاقات الطبیعیة للموارد الكبیر اإلهدار

عادة اإلصالح جهة منأو  واإلنشاء البناء جهة  العمراني النسیج لضعف نظرا، التعمیر وا 
 .الجزائري

 كانت بل، الخضراء المدینة یعر ف لم الجزائري العمراني المشرع أن إلى اإلشارة وتجدر
 الخاصة التشریعات بعض مقوماتها وركائزها في ألحد واستعماالت محتشمة إشارات هناك

 الخضراء المدینة سیاسة تبنى أن ه غیر، المتجددة الطاقات وترقیة الخضراء كالمساحات
 البد وحتمیة ضرورة اهاعتبرو  للمدینة الخضراءالجمهوریة  لجائزة تكریسه في صریحة بصورة
 مالهاإل وكذا، والطاقات الموارد استغالل في اإلسراف منها كثیرة عوامل إلى بالنظر، منها

 .الجو  أو  البحرأو  البر في سواء حقیقة جبرها یصعب أضرار خلق الذي للبیئة المتزاید
 ضرورة ظل وفي للدولة الكبیر السكاني للنمو ونتیجة الراهنة هذه الظروف ظل وفي
 بحیث، عقالني جد بشكل ماهوتسیر جدیدة عمرانیة مدن استحداثو  البیئة على المحافظة
 تدخالتها على في العمومیة علیه السلطات تعتمد قانوني إطارأو  سند وجود یفترض
 قانون عبر الواقع لها في یسمح إطار وهو، الحضري التخطیط مستوى وعلى البیئي المستوى
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، األسباب لهذه، المستدام التعمیر لسیاسة المنافیة االستعماالت كل استبعاد من التعمیر
 :مایلي أهمها لعل النتائج من مجموعة إلى الدراسة هذه توصلت

إن ما هو دعوة من ، المصادف للیوم الوطني للشجرة، أكتوبر 00إن  إختیار یوم 
 تكثیف حمالت التشجیر.من خالل ، لربط العمران بالبیئة، المشرع

في إطار التنمیة ، هتمام بالعمل البیئيهي مصدر تشجیع لإل، أن  الجائزة الوطنیة
 المستدامة.

 تأصیل مبادئ أسالیب الحوكمة البیئیة األصیلة.
وهذا ما یؤثر سلبا على ، الخضراء المدن بنظام في العمل، متأخرة كثیرا الجزائر أن  
 .الدول األخرىفي مصاف ، تقدمهاو  نمو ها

 المقابل في مدن به عشرة تبني ما الدولة على توفر، للبیئة الصدیقة المدینة میزانیة إن
 ناجحة استثماریة مشاریع وهي، العربیة الدول في الخضراء األبنیة مجالس تصریحات حسب
 .المدینة وجودة العمرانیة القیمة حیث من وكذا الربحیة القیمة حیث من

، العمراني والتوسع البیئة وقضایا بمواضیع تعنى التي، الجزائر في قانونیةوجود ترسانة 
 .المستدامة التنمیة إطار في

 التضحیة یجعل مما، مستقبلیة أهداف االهتمام وتحقیق إلى المستدامة التنمیة تضطلع
 .والتضحیات القیود بعض یستوجب أمر، الغد مصالح أجل من، الیوم بمكاسب
 أن لها یمكن ال، اهأبعاد بكل المستدامة للتنمیة تجسیدا تعتبرا التي، العمرانیة التنمیة إن
 البحث أجل من، الواقع أرض على القانونیة للنصوص الفعلي التطبیقأو  باإلنزال إال تتحقق
 .ملموس كواقع الخضراء العمارة مفهوم عن

 في البیئة حمایة مسیرة في عمالقة خطوة الخضراء الجمهوریة للمدینة جائزة تعد
 في واألخذ التخطیط بضرورة، الوصیة الهیئات وعي على داللة من لها لما الجزائر؛ نظرا

 .المستدام التعمیر خطة لتحقیق الزمنیة الحدودو  اإلمكانیات االعتبار عین
 في خاصة منها البد ضرورة أصبح الجزائر في الخضراء للمدینة التنظیر إن، علیه و

 اعتماد إلى ندعو لذلك، االستدامة معاییر وفق، المدینة سیاسة بتكریس االهتمام تزاید ظل
 :التالي النحو على صیاغتها یمكن التي هذه االقتراحات بعض
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 وضع أثناء في بالبیئة المتعلقة المواضیع إدراج ضرورة یقتضي، المستدام _ التخطیط
 االجتماعیة الدراسات مع تكاملها وضرورة مبكرة مرحلة التخطیطیة وفي السیاسات

 .واالقتصادیة
 .االستدامة بمفاهیم العمراني والتخطیط البناء وقوانین تشریعات دمج _ ضرورة

 صلب في المستدامة والمجتمعات المستدامة مفهوم التنمیة دمج على العمل _
 .الشاملة التخطیطیة العمرانیة

، المجتمع أفراد بین عمرانیة ثقافة نشر أجل من تحسیسیة بحمالت القیام _ ضرورة
 ظل في العمراني والتخطیط التهیئة قواعد لضمان، تكفي ال اهوحد القانونیة الحمایة أن ذلك
 .مستدامة تنمیة

 رئیس قبل من، عنها المعلن الخضراء الجمهوریة للمدینة جائزة جعل _ ضرورة
 اإلرادة عن قوي وتعبیر، الوطنیة للتنمیة الشاملة اإلستراتیجیة في أساسي محور، الجمهوریة
 .ومحیطها بالبیئة عالقة له ما بكل العنایة في، الدولة تحدو التي السیاسیة
 في الخضراء المدینة حقیقة یكرس لم الجزائري العمراني المشرع ومادام األخیر في و
عالنها بها للتصریح األوان آن ،العمرانیة تشریعاته  التشریعي النظام وتكریسها ضمن وا 
 .المستدام التعمیر مجال في طویلة أشواط قطع لتسهل المدینة لسیاسة
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Liste des communes qui ont participé au  concours du prix national de la 

ville verte 2018 
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N°  WILAYAS N°  Communes  

1 MASCARA 

1 MASCARA 

2 SEHAILIA 

3 SIDI KADA 

4 NESMET 

5 ZELAMTA 

6 ELH'CHEM 

7 EL HUSSEIN 

8 EL KITNA 

9 BOUHENIFIA 

10 AIN FARES 

11 ALMAMOUNIA 

12 FRAGUIG 

13 EL GHOMRI 

14 GHOUROUS 

15 EL BENIAN 

16 EL ALALMIA 

17 OUGAZ 

18 RASS AIN AMIROUCHE 

19 CHORFA 

20 EL KART 

21 AIN FARAH 

22 EL BORDJ 

23 AIN FEKAN 

24 EL GHRISS 

25 MATMOUR 

26 MOUASSA 

27 MAKDHA 

28 SIDI BOUSSAED 

29 MAKTA 

30 SIDI ABD ELMOUMEN 

31 GUERDJOUM 

32 FROHA 

33 TIZI 

34 ZAHANA 

35 AOUF 

36 SIG 

37 CHEDJRADJA 

38 BOUHENI 

39 AIN FORS 

40 MOHAMMADIA 

2 SAIDA 

1 MAAMOURA 

2 AIN SOLTANE 

3 HASSASNA 

4 SAIDA 

5 AIN SKHOUNA 

6 SAIDATIRCINE 

7 SIDI AMAR 

8 YOUB 

9 OULED BRAHIM 

10 AIN LHDJER 

3 BOUIRA 

1 BOUIRA 

2 SOUR EL GHOZLANE 

3 BECHLOUL 

4 EL HACHIMIA 

5 KADIRIA 

6 TAGHZOUT 
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N°  WILAYAS N°  Communes  

7 AIN BESSAM 

8 AIT LAAZIZ 

9 EL MOKRANI 

4 AIN DEFLA 

1 AIN DEFLA 

2 BEN ALLAL 

3 OUED DJEMAA 

4 MILIANA 

5 BIR OUED KHALIFA 

6 BOUMEDFAA 

5 TIZI OUZOU 

1 TIZI GHENIF 

2 TIZI RACHED 

3 YAKOUREN 

4 IFIGHA 

5 AZAZGA 

6 BATNA 

1 BATNA 

2 EL MAADHER 

3 AIN TOUTA 

4 TIMGAD 

7 MEDEA 

1 MEDEA 

2 MEZGHENA 

3 BERROUAGHIA 

4 ELOUMARIA 

8 JIJEL 

1 JIJEL 

2 TAHIR 

3 DJEMAA BENI H'BIBI 

4 ERRAGUENE SOUICI 

9 ALGER 

1 ZERALDA 

2 AIN TAYA 

3 ALGER CENTRE 

10 BOUMERDES 

1 DJINET 

2 BOUDOUAOU 

3 BOUMERDES 

11 TIARET 

1 RAHOUIA 

2 MEDRISSA 

3 AIN DZARIT 

12 RELIZANE 

1 RELIZANE 

2 OUARIZANE 

3 AMMI MOUSSA 

13 BORJ BOU ARRERIDJ 

1 BORJ BOU ARRERIDJ 

2 BORDJ GHADIR 

3 RAS EL OUED 

14 TISSEMSILT 
1 BORDJ EL AMIR 

2 TISSEMSILT 

15 BECHAR 
1 ABADIA 

2 MERIDJA 

16 ADRAR 
1 ADRAR 

2 AOUGROUT 

17 GHARDAIA 
1 SEBSEB 

2 TAFILALET 

18 ANNABA 
1 CHETTAIBI 

2 ANNABA 

19 BLIDA 
1 BOUFARIK 

2 BLIDA 
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N°  WILAYAS N°  Communes  

20 SETIF 
1 SETIF 

2 HAMMAM SOHKNA 

21 CHLEF 
1 CHLEF 

2 AIN MERENE 

22 MILA 
1 MILA 

2 OUED ATHMANIA 

23 ELTAREF 1 EL KALA 

24 MOSTAGANEM 1 MOSTAGANEM 

25 LAGHOUAT 1 LAGHOUAT 

26 GUELMA 1 GUELMA 

27 NAAMA 1 DJENIN BOUREGZ 

28 TLEMCEN 1 TLEMCEN 

29 EL BAYADH 1 BOUSEMGHOUN 

30 TIPAZA 1 HADJOUT 

31 TEBESSA 1 TEBESSA 

32 OUARGLA 1 HASSI MESSAOUD 

33 M'SILA 1 AIN EL HADJEL 

34 OUM EL BOUAGHI 1 OUM EL BOUAGHI 

35 EL OUED  1 GUEMAR 
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 أوال: النصوص التشريعية:
I. :القوانين 

، 00/00/0110المتعلق بتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة المؤرخ في  10/01قانون  .0
 .00عدد ، الجریدة الرسمیة

المتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة  0110ماي  10المؤرخ في  10/10قانون  .0
 .0110، 10عدد، الجریدة الرسمیة، وتهیئتها

، 00/11/0110المؤرخ في  المتعلق بالقانون التوجیهي للمدینة 10/10القانون  .1
 .00ص ، 0110، 00عدد ، الجریدة الرسمیة

 ماي 01 الموافق 0000ربیع األول عام  00 مؤرخ في، 10/10 رقم القانون .0
الجریدة الرسمیة ، المتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها، 0110
 .0110، 10العدد 

یتضمن المصادقة على المخطط  0101یونیو سنة  00المؤرخ في  01/10القانون  .0
 .0101، 00العدد ، الجریدة الرسمیة، الوطني لتهیئة اإلقلیم

II. :المراسيم التنفيذية 
المتعلق بتحدید القواعد ، 0000ماي  00المؤرخ في  00/000 المرسوم التنفیذي .0

 .0000،  00عدد ، الجریدة الرسمیة، العامة للتهیئة والتعمیر والبناء
 01الموافق  0011ربیع األول عام  01مؤرخ في  010-10المرسوم تنفیذي رقم  .0

، یحدد تنظیم وكیفیات منح الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، 0110مارس سنة 
 .0110 مارس 00المؤرخ في ، 00العدد ، الرسمیة الجریدة

فبرایر  0الموافق  0011صفر عام  00المورخ في  00-10المرسوم التنفیذي رقم  .1
 .0110، أشجار الصفو  یحدد القائمة االسمیة لألشجار الحضریة، 0110سنة 

الموافق لو  0011جمادى األولى عام  10المؤرخ في ، 000-10المرسوم التنفیذي  .0
، الذي یحدد محتوى مخطط تسییر المساحات الخضراء، 0110مایو سنة  10
 .0110، 00عدد ، الجریدة الرسمیة، تنفیذه، و المصادقة علیهو  كیفیات إعدادهو 
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III. :القرارات 
یحد د نظام ، 0101یولیو سنة  0الموافق  0010شعبان عام  00القرار المؤرخ في  .0

المعاییر التقنیة و  كذا الشروطو  كیفیات الترشح، و للمدینة الخضراء المسابقة الوطنیة
، 00العدد، الجریدة الرسمیة، محتواهاو  طبیعتها، و للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء

0101. 
، 0100فبرایر سنة  0الموافق  0001القرار المؤرخ في أول جمادي الثانیة عام  .0

، 0101یولیو سنة  0الموافق  0010شعبان عام  00یتمم القرار المؤرخ في و  یعدل
 كذا الشروطو  كیفیات الترشح، و للمدینة الخضراء یحد د نظام المسابقة الوطنیة

الجریدة ، محتواهاو  طبیعتها، و التقنیة للجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء المعاییرو 
 .0100، 00العدد، الرسمیة

IV. :النظام الداخلي 
 .0100، المتعلقة بالجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، النظام الداخلي للجنة التحكیم .0

 ب ــتــالكثانيا: 

I. :الكتب باللغة العربية 
دون ، التطبیقو  أسالیب التعاقد اإلداري بین النظریة، عبد الفتاح صبري أبو اللیل .0

 .0000، مصر، دار الكتاب الحدیث، طبعة
دار الهدى للطباعة والنشر ، 0110طبعة ، العمران والمدينة، بوجمعة خلف اهلل .0

 . 0110سنة ، الجزائر، عین ملیلة، والتوزیع
، عنابة، للنشر والتوزیعدار العلوم ، دون طبعة، العقود اإلداریة، محمد الصغیر بعلي .1

 .0110، الجزائر
، اإلسالمي الفقه في أحكامهاو  العامة المناقصات، عثمان محمد أحمد الحكیم عبد .0

 .0110، مصر، اإلسكندریة، الجدیدة الجامعة دار، طبعة دون
دیوان ، دون طبعة، النصوص القانونیة من اإلعداد إلى التنفیذ، بوحمیدة عطاء اهلل .0

 .0110، الجزائر، بن عكنون، الجامعیةالمطبوعات 
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، اإلسكندریة، الجدیدة الجامعة دار، طبعة دون، اإلداریة العقود، الحلو راغب ماجد .0
 .0110، مصر

 على السابقة اإلجراءات اإلداري) العقد ضمانات، الحمادي المالك عبد جعفر اهلل مال .0
، مصر، اإلسكندریة، الجدیدة الجامعة دار، الثانیة الطبعة، إلداري(االعقد  إبرام

0101. 

دار جسور للنشر ، الطبعة الثالثة، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، عمار بوضیاف .0
 .0100سنة، الجزائر، والتوزیع

الطبعة ، المشروع الحضري نحو تخطیط مستدامو  المدن المستدامة، فؤاد بن غضبان .0
 . 0100، التوزیعو  دار صفاء للنشر، األولى

طبعة ، مكتبة االلكترونیات والطاقة، الطاقة المتجددة، صبحيأحمد بشیر  .01
 .0100الكترونیة 

 المجالت:
العدد ، مجلة العلوم القانونیة، القیود الواردة على إبرام العقود اإلداریة، محمد رمضان .0

 .0110سنة ، الثاني
 .0101یونیو ، الكویت، 000مجلة بیئتنا العدد ، الهيئة العامة للبيئة .0
، (الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر)عدة فروحات  .1

، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، مقالة منشورة في مجلة الباحث
 .0100، 00عدد ، جامعة قاصدي مرباح

المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم وسيلة للمحافظة على العقار )، نور الدین یوسفي .0
، قسم الحقوق، مخبر الحقوق والحریات في األنظمة المقارنة، (والبيئة وعصرنة المدن

 .0101، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
مقالة منشورة في مجلة التواصل ، (المدن الجديدة في التشريع الجزائري)، جمیلة دوار .0

 .0100جوان ، 10عدد ، في االقتصاد واإلدارة والقانون
مجلة بیئة ، (المباني الخضراء المستدامة وكفاءة استخدام المياه)، أالن میالن .0

 . 0100جانفي ، العدد العاشر، المدن االلكترونیة
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مجلة أكادیمیة دولیة فصلیة محكمة ، (مجلة التشريعات التعمير والبناء)، حاجة وافي .0
 .0100سنة ، 10جامعة تیارت عدد ، صادرة عن كلیة الحقوق

المجلس األردني لألبنیة ، (دليلك في البناء األخضر في األردن)، هال مجلي .0
 .0100طبعة ، الخضراء

مجلة البحوث  –(استغالل الطاقات المتجددة حتمية ال بد منها)، محمد األمین جریو .0
جامعة ، والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق  11العدد ، والدراسات القانونیة والسیاسیة

 . 0100، (10)البلیدة
، (اإلعالن عن الصفقة العمومية كآلية لتكريس مبدأ المنافسة)، غنیة عباس .01

 .0100جوان ، 00العدد ، -عنابة-جامعة باجي مختار، مجلة العلوم اإلنسانیة
مقالة منشورة في مجلة العلوم ، (البيئة والترقية العقارية)، الشیخ بوسماحة .00

 .01عدد، مرباح ورقلةجامعة قاصدي ، اإلنسانیة واالجتماعیة

مجلة الدراسات ، (مبدأ العالنية في الصفقات العمومية)، سید أحمد لكصاصي .00
 .0100جوان ، 0العدد ، جامعة أدرار، االداریةو  المحاسبیةو  المالیة

، لمدینة سطیف، بمسابقة الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء، ملف الترشح الخاص .01
 .0100 األولى، طبعةال

II. والرسائل الجامعية مذكرات:  
 األطروحات: -أ 

 القانون بین مقارنة دراسة ) اإلداریة للعقود القانوني النظام، الرحبي سالم بن صالح .0
 كلیة، عام قانون تخصص، دكتوراه شهادةلنیل  أطروحة، ( العماني والقانون التونسي
 .0101/0100، تونس، المنار جامعة، سیاسیة العلومو  الحقوق

 :الماجيستيررسائل  -ب
 كلیة الحقوق، ماجستیر لنیل شهادة مذكرة، المنتزهات الحضریة، المرغني بسمة .0

 .0110-0110 السنة الجامعیة، تونس، العلوم السیاسیةو 
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معاییر تخطیط المسطحات الخضراء الترفیهیة ، الطاهر عبد الل ه، عائشة عبد الل ه .0
 كلیة العمارة، شهادة الماجستیرمذكرة لنیل ، حالة ( ) مدینة الخرطوم دراسة العامة

 .0100/0100، السنة الجامعیة، السودان جامعة، التخطیطو 
III. المقاالت: 

مداخلة مقدمة في دورة البحث ، (الطاقات المتجددة ايجابيات وسلبيات)، منال جویدة .0
العلمي بالدول العربیة بخصوص الطاقات البدیلة ودورها االیجابي والسلبي في 

بالمركز الوطني للفلك مدینة الملك عبد العزیز  00/10/0101إلى  00/11/0101
 للعلوم والتقنیة السعودیة. 

 :المحاضرات
محاضرات ملقاة على طلبة ، التحول نحو المدينة الخضراء، محمد علي االنباري .0

 .0100كلیة الهندسة جامعة بابل العراق طبعة 
 مواقعال

اطلع علیه بتاریخ ، مدونة تصميم المباني المستدامة، احمد الشیمي .0
 .sustainable buildingdesigns ,الموقع الشبكي، 00: 00الساعة ، 00/10/0101

blog spot.com  
اطلع علیه ، الموقع الشبكيرئيس المجلس األردني لألبنية الخضراء ، محمد عصفور .0

  www.jordan.gbc.o rg 25: 00على الساعة  01/10/0101بتاریخ 
اطلع  gbc.saoudi.org، الموقع الشبكيتعريف المجلس السعودي لألبنية الخضراء  .1

 .10: 00على الساعة  00/10/0101علیه بتاریخ 
مقال منشور ، تعلن عن جائزة الجمهورية للمدينة الخضراء زرواطي، علجیة عیش .0

اطلع علیه یوم  www.Ettahrir online.comجریدة التحریر الموقع الشبكي 
 .10: 00علي الساعة  0101_10_01

 المعاجم
 .0100، مصر، التوزیعو  ایوان للنشر، دون طبعة، المعجم الجامع، مروان عطیة .0

 



 قائمة المراجع
 

 
 

 :األجنبيةالكتب باللغة 
1. Récamier Juliette,L’aménagement des espaces verts,éditions le moniteur 

paris 1992.  

2. Rudolf Florance et Kosman Julie، le développement durable entre 

programme d’actions et application، Ecologie et politique presses de 

sciences , n°29, 2004. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 فهرس المحتويات 
 الصفحة العنوان

  الشكر
 10 مقدمة

 الفصل األول
 النظام القانوني للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء

 
 10 مفهوم الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء: المبحث األول

 01 مدينة الخضراءال تعريفالمطلب األول: 
 01 المدینة الخضراء مدلولالفرع األول: 
 00 خصائص المدنیة الخضراءالفرع الثاني: 
 00 . التكریس القانوني للمدینة الخضراء في التشریع الجزائريالفرع الثالث: 

 00 الخضراء للمدينة الوطنيةجائزة لاتعريف المطلب الثاني: 
 00 الوطنیة للمدنیة الخضراء التعریف اللغوي و االصطالحي للجائزةالفرع األول: 
 00 التكریس القانوني للجائزة الوطنیة للمدنیة الخضراءالفرع الثاني: 

 00 خصائص الجائزة الوطنیة للمدنیة الخضراء الثالث: الفرع
 00  مدينة الخضراءلل أهمية الجائزة الوطنية المطلب الثالث:

 11 الوطنية للمدينة الخضراءإجراءات الحصول على الجائزة المبحث الثاني: 
 11 اإلعالن عن المسابقةالمطلب األول: 
 10 و تمییزه عن مبدأ العالنیة اإلعالن تعریفالفرع األول: 
 11   التي تقوم علیها المسابقة األساسیة بالمبادئ اإلعالن عالقة الفرع الثاني:
 10 اجراءات مبدأ العالنیةالفرع الثالث: 

 10 العروض دراسةالمطلب الثاني: 
 10  تقدیم العروضالفرع األول: 
 10 فحص الملفاتالفرع الثاني: 

 01 تقييم العروضالمطلب الثالث: 



 

 
 

 01 مرحلة االنتقاء األولي على أساس الملفات المودعةالفرع األول: 
 00 مرحلة االنتقاء النهائي بعد الزیارة المیدانیةالفرع الثاني: 
 00 منح الجائزةقرار الفرع الثالث: 

 01 خالصة الفصل األول
 الفصل الثاني

 تكريس الطبعة األولى للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء على أرض الواقع
 00 .للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء المرحلة التحضيرية: المبحث األّول
 00  االطار اإلعالمي للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء: المطلب االول
 00 الجانب المالي للمسابقةالفرع األول : 
 01 مرحلة اإلعالن.الفرع الثاني: 

 01 تلقي العروض من المدن المشاركةالمطلب الثاني :  
 00 اإلطار الزماني و المكاني لتلقي العروضالفرع األول : 
 00 ملف الترشحالفرع الثاني : 

 00 المدن المستوفات لدفتر الشروط إنتقاءالمطلب الثالث : 
 01  الشروط الشكلية: الفرع االول

 01 الشروط الموضوعيةالفرع الثاني : 
 00 .المرحلة التنفيذية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراءالمبحث الثاني: 

 00 -0292 -لجنة التحكيم الطبعة األولىالمطلب األول: : 
 00 التحكیمتشكیل لجنة الفرع األول: 
 00 تنظیم لجنة التحكیمالفرع الثاني: 

 00 مداوالت لجنة التحكيمالمطلب الثاني: 
 00 سیر عمل اللجنةالفرع األول: 
 00 السر المهني و واجب التحفظ الفرع الثاني:

 00 قرار لجنة التحكيمالمطلب الثالث: 
 00 مضمون القرارالفرع األول: 
 01 الجائزةتسلیم الفرع الثاني: 



 

 
 

 00 خالصة الفصل الثاني 
 00 خاتمة

 00 المالحق
 00 فهرس المحتويات

  ملخص



 

 

 :الملخص
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 التقنیة الطبیعیة، واالستدامة الموارد استدامة بین ما تجمع وهي المدن، في والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة
 الجزائرین المشرع للعمارة الخضراء، حاول نماذج انتهجت والتي العالم بلدان غرار وعلى واالجتماعیة، واالقتصادیة

 والعمران، البیئة بین دمج الذي المستدامة، التنمیة إطار في البیئة بحمایة المتعلق 11-01القانون  خالل ومن
 تحقیق إلى خاللها من یسعى التي اآللیات وضع من،  به المرتبطة والقوانین 00-01والتعمیر  االتهیئة وقانون
 .البیئي الوسط مجال في المستدامة التنمیة

 تبني ظل في الجزائریة الدولة علیها نهترا التي المقاربة للبیئة،  الصدیقة أو الخضراء المدینة فأصبحت
 المشرع قبل من جریئة خطوة وه الخضراء للمدینة الوطنیة الجائزة تكریس علیه، فإن   المستدامة، و التنمیة سیاسة

 في المتقدمة الدول مصاف إلى والبیئة بالمدینة والس یر القطاع،  لتحسین المبذولة الجهود تثمن الجزائري العمراني
 .المستدام العمران وتحقیق العالم،

 مع العمران تمازج إرساء في الخضراء للمدینة الجمهوریة جائزة دور ستعالج  هذه الدراسة فإنوعلیه، 
،  العالم دول عدید في ناجحة تعمیریة مقاربة أصبحت التي الخضراء المدینة سیاسة إلنتهاج الخضراء، المساحات

 .التعمیر تشریعات ضمن إدراجها المشرع على یجب التي و
 للمدینة الوطنیة الجائزة الخضراء، للمدینة الوطني الیوم المستدام، التعمیر الخضراء، المدینة :المفتاحية الكلمات
 .الخضراء

 

Résumé:  

Le développement urbain durable est devenu l'expression d'un état d'équilibre et de la 

reformulation des déterminants et des objectifs environnementaux, économiques, sociaux et 

politiques dans les villes, et il combine la durabilité des ressources naturelles, la durabilité 

technique, économique et sociale, et similaire aux pays du monde qui ont adopté des modèles 

d'architecture verte. Par la loi 10-03 relative à la protection de l'environnement dans le cadre 

du développement durable, qui a fusionné entre l'environnement et l'urbanisation, la loi de 

développement urbain 90-29 et les lois y relatives, de la mise en place de mécanismes par 

lesquels elle cherche à réaliser un développement durable dans le domaine de 

l'environnement. 

La ville verte, ou respectueuse de l'environnement, est devenue la démarche sur laquelle 

l'Etat algérien parie dans le cadre de l'adoption d'une politique de développement durable, et 

en conséquence, la dédicace du Prix National de la Ville Verte est une démarche audacieuse 

du législateur urbain algérien qui apprécie les efforts consentis pour améliorer le secteur, et la 

ville et l'environnement sont dans les rangs des pays développés Dans le monde et parvenir à 

une urbanisation durable. 

Par conséquent, cette étude portera sur le rôle du Prix de la République pour la ville 

verte dans l'établissement d'un mélange de construction avec des espaces verts, pour 

poursuivre la politique de la ville verte, qui est devenue une approche de reconstruction 

réussie dans de nombreux pays du monde, et que le législateur doit inclure dans la législation 

de reconstruction. 

 

Mots clés: ville verte, construction durable, journée nationale de la ville verte, prix 

national de la ville verte. 

 


