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  20-19:األخطار الحضریة والنقل والحركیة                                                     الموسم 

  یسوالتقی اإلستراتیجیةالتشریع : األولى ماستر                                                   مقیاس: السنة

  

  النموذجیة ـة االمتحانجوبأ

  

  )ن3 :( األول  جوابال -
 .المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل والمتمم 29-90القانون  -أ -
 .المتعلق بتسویة البنایات و مطابقتھا 15-08القانون  -
-    
  )ن4 : (الثاني جوابال -
 .مثل إھمال بعض العناصر األساسیة أو الفرعیة في التخطیط -
وإعطاء  الوقت ) مھمال(وجب عدم إھمال أي عنصر قد یؤثر ولو كان بسیطا من أجل معالجتھا  -

وبالتالي الدخول في مغامرة قد تكون لھا انعكاسات (الالزم للتخطیط حتى نتفادى عنصر المفاجأة 
 ).رغوبةم غیر 

استقرار الوضع والعودة إلى إلى حین  ةوفق الظرف المؤقتوفي حالة حدوثھا وجب التعامل معھا  -
  .المرسومة مع تحسین مسارھا ما أمكن اإلستراتیجیة

  
  )ن3(:الثالث الجواب

بیقھ أو إلغاؤه إذا ثبت عدم ھا یتم تطدلفترة زمنیة وبع) تطبیقھ عدم (تجمید القانون ھو عدم العمل بھ  -
 .هجدوا

  .)یصبح ملغي أي ال یطبّق( عدم العمل بھ مطلقا: إلغاء القانون -

تھدید (حالة الطوارئ الظروف السیاسیة غیر المستقرة كیتم فیھا تجمید القانون  من بین الحاالت التي  -
، قد یستدعي األمر توقیف العمل ) مالیة(في حالة أزمة اقتصادیة أو ،  )أمني داخلي أو خارجي



بتسویة المتعلق  08/15ببعض القوانین لفترة زمنیة حتى تستقر األوضاع ، وھو ما حدث مع القانون 
  .البنایات وإتمام مطابقتھا

  
  )ن6(  : الرابع الجواب

  .ثالث مشاكل من مشاكل التشریع العمراني في الجزائر  -
  .أغلب القوانین ال تتماشى مع التطور والتغیر الحاصل..-1

  .بسبب اختالف البیئة والمجتمعمؤكد تماما  یعات أغلبھا غربیة ، لذا فإن فشلھامصدر التشر.-2      

  )ناتج عن الترجمة(بعض المواد أو الفقرات بین اللغة العربیة والفرنسیة  اختالف-3
  

ظروف السیاسیة ، والتي ال تتالءم مع ال) فرنسا تحدیدا(مصدر التشریع الجزائري جاءت من الغرب  -
، وأن تطبیقھا یؤدي إلى نتائج غیر مرغوبة في االقتصاد االجتماعیة واالقتصادیة و الثقافیة لبالدنا 

اللغة ، الدین ، العادات (الھویة الوطنیة المساس بعناصر قافة والعمران وغیرھا من المیادین مثل ثوال
، وبالتالي قد تندثر تدریجیا وتصبح ممسوخة غیر واضحة المعالم أو بحیث تصبح ...) والتقالید 

 .من دون ھویة تابعة للغرباألجیال القادمة 
وأن تكون   مثال  السابقة عند إصدار التشریع العمراني العوامل یمكن تجاوز ھذه المشكلة بمراعاة -

الختالف الخصوصیات بین المناطق الساحلیة والھضاب العلیا والصحراء لینة بحیث أنھا تختلف 
، وأن تأخذ بعین االعتبار جمیع األخطار المحتملة )...، المناخ ، العادات والتقالید المجتمع ، الطبیعة(
 .عند إصدارھا) و اقتصادیة أو بشریة وغیرھاطبیعیة كانت أ(
  

  )ن4(   :السؤال الخامس
حسب رأیي یساھم التقییس مع غیره من العناصر في تحسین صورة المدینة من خالل اختیار  -

إال أنھا اقتصادیة نظرا ) اإلنجاز(مواصفات مواد البناء بعنایة، وعلى الرغم من تكالیفھا المرتفعة 
الكھرباء والماء  تكالیف الصیانة والتسییر واستھالك وانخفاض ، االفتراضي لھاللعمر لمتانتھا و

وضعف ) عزل حراري وصوتي (ة محاسنھا البیئی، باإلضافة إلى السیما إذا كانت مباني ذكیة
   .احتمالیة تعرضھا لألخطار 

  

  

  

                               


