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ءاهدا  
وابعثها اليك مع عبير الورد واريج الفل,هذه الكلمات اكتبها اليك بمداد قلبي   

يامن غرست..وفجرت ينابيع االمل ,ياقمرا اضاء ظالم عقلي ...و الياسمين   

ليس تهاونا... ومهما وصفتك فلت استطيع ان اكمل ,حب اهلل في فؤادي   

...امي الحبيبة   

مهما كانت الصعوبات الى من,الى والدي العزيز الذي تعلمت منه الصمود   

هناء الذي لم يبخلعلمني النجاح والصبر الى من سعى وشقى النعم بالراحة وال  

ي في طريق النجاح الذي علمني ان ارتقي سلم الحياةبشيء من اجل دفع  

 بحكمة وصبر الى

 والدي العزيز

ادم,اريناس ,اناهيد,عبد االله ,الى نور حياتي ونبع الصفاء والطهارة الى الكتاكيت سيرين                  

محمد وزوجته ايمان  واخواتي شهرزاد وروفيدةالى اخي الى من التحلو الحياة بدونهم              

اوفي حقهم  الى من ساعدني ووقف الى جانبي مهما تزف الكلمات فلن  

زمالئي و زميالتي  الى كل من جمعتني بهم الدراسة والحياة تاركة في نفسي المحبة والوفاء                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 كلمة شكر
الثبات وامدنا بالقوة والعزم على مواصلة مشوارنا الدراسي و توفيقه لنا في انجاز والحمد هلل عز وجل الذي الهمنا الصبر   

وسالم على,ومن العمل ماترضى ,فنحمدك اللهم  ونشكرك على نعمتك وفضلك ونسالك البر والتقوى ,هذا العمل    

ذ الفاضل لتفضله باالشراف علىنتقدم بجزيل الشكر والتقدير لالستا,حبيبه وخليله االمين عليه ازكى الصالة والسالم    

نسال اهلل ان يجزيه عنا كل خير قبل,هذا البحث وسعة صدره وعلى حرصه ان يكون هذا العمل في صورة كاملة    

التي كان,والنصائح والتوجيهات العظيمة ,وعلى المجهودات التي بذلها من اجلنا ,االشراف على هذا العمل البسيط    

جعل اهلل ذلك في ميزان حسناته يوم الدين نتقدم بجزيل...بع هذا البحث بكل اهتمام يضعها نصب اعيننا وهي تت   

. معهد تسيير التقنيات الحضريةالشكر وخالص االمتنان الى ادارة واساتذة    
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مقدمة عامة -  

من أهم المتطلبات والضروريات الحتمية لضمان العيش الطيب  مشاركة المجتمعيةتعد ال   
جتماعية، البيئية القتصادية، االميادين الحياة منها السياسية، ا ولقد مست مختلف. للمواطن

ل عدة آليات و مبادئ وتدابير داعمة الوذلك من خوكذا ميدان التعمير وتسيير المدينة 
حيث تعتبر المشاركة احدى الوسائل الهادفة الى تحقيق التنمية االقتصادية .لنظامها

رساءرفاه المجتمع ,االجتماعية , الشفافية ,قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة في الفرص  وا 
التي تضمن النزاهة وتعزيز سيادة القانون ورسم الحدود الفاصلة بين المصالح الخاصة 

لمنصب والنفوذ وذلك راجع الى اهمية اتباع المبادئ السليمة للمشاركة والعامة دون استغالل ا
.المجتمعية   

تؤكد التقارير الدولية وغالبية االبحاث العلمية ان المشاركة المجتمعية هي االداة    
فهي تعتبر الوسيلة .الضرورية لتحسين نوعية الحياة ورفع مستوى معيشة االفراد في الدول 

, مواطنين في كل ما يخص شؤون حياتهمتوى المشاركة من جانب الالمثلى لتحسين مس
اضافة الى تعزيز روح الديمقراطية والمساواة في عصر تزداد فيه روح التحدي من جانب 

كما . المواطنين سواء من خالل الممثلين قي لمؤسسات المجتمع المدني اى القطاع الخاص
االدارية  ذلك  وأيضافة السياسية في المجتمع يكمن دور المشاركة المجتمعية في تطوير الثقا

بالفعالية واالستجابة للمواطنين و طموحاتهم وفقا لما تركز عليه المشاركة من مبادئ وذلك 
الالمركزية لتقريب صنع القرار  مبدأكالتشارك في رسم سياسة الدولة وباالعتماد خاصة على 

.من المواطن  

عية في المدن الجزائرية بصفة عامة وفي االحياء ويعد تبني سياسة المشاركة المجتم   
والفساد االداري داخل مؤسسات  البيروقراطيةالسكنية بصفة خاصة امر ضروريا لمواجهة 

ومن هذا المنطلق فان البلديات معنية بتطبيق مبادئ المشاركة وتجسيد مفهوم الحكم ,الدولة 
تحقيق التشاركية وتعزيز الثقة بينها  ذلك من اجل, الراشد نظرا التصالها المباشر بالمواطن

.وبين المواطنين   



 ب  

 

: االشكالية-1  

تشوها وتدهورا على  ية بهاالسكن األحياءتعاني اغلب ,الجزائر مثلها مثل باقي دول العالم    
مستوى المظهر الداخلي والخارجي بسبب السياسة السكنية المنتهجة من طرف الدولة في 

توفير السكن واهتمامها بالجانب الكمي على حساب الجانب النوعي وغياب الوعي الحضري 
 أدتالمصالح المسؤولة بمفهوم المشاركة وغياب التشاور هذه االخيرة  أفرادللمواطن وبعض 

السكنية حيث اصبحت تنعدم فيها شروط الحياة العصرية  األحياء كبير فيتدهور  إلى
.والحضرية   

كباقي المدن مدينة ام البواقي التي تعاني من مشاكل كثيرة  كنموذج لدراستنا اخذنا عينة هي 
عدم , مباني وواجهات لم تكتمل مع زوال طالءها)على مستوى اطارها المبني الجزائرية 
اما ...( ونقص التجهيزات, األرضالبناء واستغالل  معاييرعدم احترام , البناياتتجانس 

 إلى إضافةالحضري  التأثيثاطارها الغير مبني فيعاني من حالة سيئة للطرقات مع انعدام 
وانطالقا من هذه . اللعب مع انتشار االوساخ والفضالت وأماكنغياب المساحات الخضراء 
وجب , السكنية األحياءع وكذا االنعكاسات السلبية التي واجهتها المعطيات على ارض الواق

هذه , علينا وضع جملة من التدخالت من اجل تنمية وتطوير المجال الحضري المدروس
.المشاركة المجتمعية إطارالحضري في  التأهيل إعادةالتدخالت تندرج ضمن عملية   

:التاليوهذا ما جعلنا نضع التساؤل   

السكنية  لألحياء تأهيل إعادة أحسنركة المجتمعية ان تلعب دورا في للمشاكيف يمكن 
 بمدينة ام البواقي؟
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:ةالفرضي  

المطروحة باعتبار ان  لإلشكاليةكحل مؤقت  فرضيةقمنا بوضع  هذا التساؤلعلى  لإلجابة
تقلل ان لم تقضي على التدهور الحاصل على مستوى االحياء السكنية  التأهيلعملية اعادة 

والسكان بالتدخل على المباني والفضاءات ,بمشاركة مختلف الفاعلين من مسيرين ومخططين
فالمشاركة المجتمعية يمكن ان تجعلها اكثر استجابة بشكل اكبر ,والمساحات الفارغة 

  .وظيفية وأكثراكثر راحة ,لمتطلبات السكان ماقد يجعل البيئة امنة

:اهداف الدراسة -2  

ان المشاركة المجتمعية ذات جدوى  التأكيدو ,اعادة النظر في اجراءات التخطيط التقليدية -
.المخططين و المصممين  وأراءاكثر من االقتصار على خبرات   

االحياء السكنية  التأهيلمن مدى تطبيق المشاركة المجتمعية في عمليات اعادة  التأكد-
.الجماعية   

الحضري و مراحلها و دور اهمية المشاركة المجتمعية في  التأهيلدراسة عمليات اعادة -
.هذه العمليات على وجه الخصوص   

السكنية الجماعية و معرفة اسبابها  باألحياءتسليط الضوء على مختلف المشاكل الموجودة -
.و ايجاد حلول للحد منها   

.لوب للتسيير يتناسب مع واقع السكن الجزائري البحث عن اس-  

.ايجاد اسلوب للمشاركة المجتمعية يتناسب مع خصوصيات المواطن الجزائري-  

.الوصول الى توصيات في فائدة السكان و مختلف الجهات المعنية -  

.االرتقاء بحي العربي بن مهيدي-  
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  :اسباب اختيار موضوع الدراسة -3

:باختيار موضوع الدراسة وهي هناك اسباب خاصة   

. التأهيلالمشاركة المجتمعية على اعادة  تأثيرمدى رغبتنا في معرفة -  

  .معرفة االسباب و الدوافع التي ادت الى تدهور المجال الحضري-

.المشاركة المجتمعية  لمبدأالترويج -  

.الحضري في اعطاء حياة جديدة بالنسبة للمدينة  التأهيلالدور الذي يلعبه -  

  .الموضوع من حيث الدراسة وأهميةحداثة -

:سبب اختيار حالة الدراسة -4  

االحياء السكانية الجماعية وفق  تأهيليعود اختيارنا لمدينة ام البواقي كحالة لدراسة اعادة 
:مبادئ المشاركة المجتمعية الى   

وكذلك سهولة االتصال ,الموضوع في المدينة  بأهميةومعرفتنا  اننا من مدينة ام البواقي-
.بالسكان و االدارات   

تدهور االحياء السكنية في المدينة وحاجتها الملحة الى المعالجة العلمية لكشف مسبباتها -
. ثم وضع حلول لها  

:سبب اختيار مجل الدراسة -5  

 لنشأةاان اختيارنا لمجال الدراسة والمتمثل في حي العربي بن مهيدي كونه حي سكني قديم -
 بمحاذاةاظافة لتواجده ,وله موقع استراتيجي هام يمثل المدخل الشمالي الغربي للمدينة 

يخدم  مما يتطلب توفره على معايير االرتقاء بالحياة الحضرية و بالتالي فهوالجامعة 
اضافة الى ذلك يعتبر عينة تعكس الواقع المزري الذي تشهده ,بشكل كبير موضوع الدراسة

 معظم احياء المدينة وهذا من اجل التوصل الى ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها 



 ه  

 

وكوننا ايضا على دراية ان الحي يفتقر تماما .ويوفر متطلبات السكان بشكل افضل الحي
.لمتطلبات الراحة والرفاهية   

:المنهجية المتبعة -6  

يجب علينا اتباع مناهج تناسب بحثنا و تساعده في تحقيق اهدافه من اجل الوصول الى 
اين يتمكن لنا من ,والمنهج المناسب لموضوعنا هو المنهج الوصفي التحليلي .نتائج ناجحة 

:لية حيث تتبع المنهجية المراحل التا,وصف الظاهرة و تحليلها واقتراح الحلول المالئمة   

 المرحلة االولى  المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة 
هذه المرحلة هي مرحلة 

الوصول الى النتائج وبلوغ 
االهداف مع اقتراح حلول 

موضوعية وتوصيات 
 للمشروع المقترح 

يتم فيها تحليل المعطيات و 
استنتاج الخالصات من اجل 

 تطبيقها في المشروع 

يتم من خالل هذه المرحلة 
المعطيات المتمثلة في  جمع

الكتب ,المذكرات ,البحوث 
الزيارات ,مواقع االنترنت ,

زيارة ,ية الميدان
الصور الفوتوغرافية ,االدارات

الجداول و المنحنيات ,  
 

:تقديم مخطط البحث-7  

مع توضيح المراحل ,والذي يهتم بتقديم االشكالية المطروحة في البحث:التمهيديالفصل 

.اإلشكاليةعلى هذه  لإلجابةنفي الفرضية المقدمة  أو لتأكيدالمتبعة والتقنيات المستعملة   

تحليل المفاهيم النظرية  وهو يتناول, األولوالذي يتكون من الفصل :الجزء النظري للبحث

 التأهيل إعادةلمتمثلة في مفهوم المشاركة المجتمعية ومفهوم وا,التي تعتمد عليها الدراسة

.الحضري  

وهو ,اما الجزء التطبيقي من البحث فيتمثل في الفصل الثاني والثالث:الجزء التطبيقي للبحث

:يتناول دراسة حالة مدينة ام البواقي من خالل  

بهدف ,البواقي مآيتناول تحليل وتشخيص المجال السوسيوفيزيائي لمدينة :الفصل الثاني

.التعرف على واقع االحياء السكنية ومكانة المشاركة المجتمعية بها  



 و  

 

 

اعادة التأهيل الحضري لألحياء "هذا الفصل يتناول نقد دراسة سابقة بعنوان  :الفصل الثالث

من خالل " البواقي أممسكن  057السكنية الجماعية وفق مبادئ التنمية المستدامة حالة حي 

نقاط التشابه  إلىالتطرق  إلى  باإلضافة, وأهدافه أهميته,تقديم المشروع المدروس 

كما سنطرق الى مختلف االقتراحات والحلول الضرورية .واالختالف بينه وبين مشروعنا 

.لحل هذه المشكلة  

خاتمة عامة   



األولالفصل 

مقدمة -

�ȑ±Ųالتأهیل إعادة- ţƅ§

-�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§

�ȑ±Ųالتأهیل إعادةالعالقة بین - ţƅ§

řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§Ã

خالصة الفصل-
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:مقدمة الفصل 

�Ɠž�¿ÃŕƊśƊŬ�¹ÃŲ ÃƈǼ�ȘƆŸśś�Ɠśƅ§�Àǽƍŕſƈƅ§�Áƈ�řŷÃƈŠƈ�ȈŰ ſƅ§�§°ƍالتأهیل إعادة

�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�Ã�ȑ±Ų ţƅ§,�ƑƆŷ�ŕƊƈŕƈśƍ§�² Ȟ±Ɗ�« Ɣţإعطاء �§°Ǝƅ�řȄ±¸ Ɗƅ§�ª ŕƈÃƆŸƈƅ§

·�ř أنوقد حرصنا ,الموضوع  Ǽś±ƈ�Ã�řƆƈŕŮ�ȈŰ ſƅ§�§°ƍ�ÁƈŲ �řƈ̄ Ƃƈƅ§�ª ŕƈÃƆŸƈƅ§�ÁÃƄś

�¹ÃŲ ÃƈƅŕǼ�řƂƆŸśƈƅ§�̈ Ɗ§ÃŠƅŕǼ�©±ŮŕǼƈ.

�řǽƊ§±ƈŸƅ§�ªمنه األولجزءال, جزأین إلىقسمنا هذا الفصل  وقد   ƜŦ ś̄ƅ§�¿Ãţ�Àǽƍŕſƈ�¿ÃŕƊś

�¿ƜŦ�ÁƈȆ Ȅ±Ÿśƅ§ŗ�Ã�ª ŕţƆ· Ű ƈƅ§�Ã�Àǽƍŕſƈƅ§�¶ ŸǼ�Àŝ�Áƈ�řƂƆŸśƈƅ§�Àǽƍŕſƈƅ§�Ɠž�ȘƈŸśƅŕǼ

�ȑ±Ųال التأهیلبإعادة ţ,فتناولنامنهالجزء الثانيأماƌǽž�ª ŕţƆ· Ű ƈƅ§�Ã�Àǽƍŕſƈƅ§�¶ ŸǼ

�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅŕǼ�řƂƆŸśƈƅ§.



مفاھیم ومصطلحات األولالفصل 

3

1/�ŗƈƒ®Ɔƃ¦�Ȅ Ȃ°Ŷř:

�Ɠž�̄ذلك " أنهاتعرف المدینة على  ƔƂŸśƅ§�Ã�Àǽ̧ ƊśƅŕǼ�² ƔƈśƔ�ȑ °ƅ§�řžŕŝƄƅ§�źƅŕǼƅ§�ȑ±ŮǼƅ§�ŶƈŠśƅ§

�řǽ̄ŕƈ�ª آن ŕƊÃȞƈ�À̧ ś�ƓƍÃ�̄ ţ§Ã�Ȑ±Ŧ£Ãŕƈ�Ɠž�ÁƔƈţƜśƈ�řǽ̄ŕƈƛ�ŕƈȞ�ŕƈƎƊƔŗŕƎƊ£ تعتبر

�Ã�ª ŕǽŠŕţ�¡ŕŲ ƁÃ�ŢƅŕŰ ƈƅ§�řǽŗƆś�² Ȟ±ƈاألغراض �řƊƔ̄ƈƅ§�ª ƔƂǼ�« Ɣţ�ÁŕȞŬƆƅ�řŷÃƊśƈƅ§

�ƓžŕƂŝƅ§�Ȉŷŕſśƅ§Ã�ƓŷŕƈśŠƛ§�¿ ŕ̄Ǽśƅ§�ŕƎƔž�ÀśƔ�ƓƈÃƔƅ§�ȋŕŮƊƆƅ�ŕţ±Ŭƈ�Ã�ª ŕǽƄƆƈƅ§�±ȄÃ· śƅ

1المجالالمواهب في 

�řǽƊ§±ƈŸƅ§�ŕƎśƔƊŗ�Ŷƈ�ȘŬŕƊśś�« Ɣţ�©ŕǽţƅ§�řǽſǽȞ�ƌǽž�º ŕŰ ś�ȑ °ƅ§�ÁŕȞƈƅ§�Ɠƍ�řƊƔ̄ƈƅŕž�ƓƅŕśƅŕǼÃ

�ȘŬŕƊśś�ŕƈȞ�ƓŷŕƈśŠƛ§�ŕƎŸǼŕ· ÃŕŲ ǽ£�ƓŠÃƅÃȞǽƛ§�Ã�ȑ ŕ̄Ű śƁƛ§�ŕƎŸǼŕ· �Ŷƈ.

¼±Ÿś�ŕƈȞالمدینةŕŲ ǽ£  أنهاعلى"ȈȞ�ȑ±Ų ţ�ŶƈŠś�Ȇ œŗ́ Ã�ƑƆŷ�±žÃśƔ�ƓƊŕȞŬ�ÀŠţ�Ã°

řȄ±§̄¥�řǽŷŕƈśŠ§Ã�řǽ̄ŕŰ śƁ§ÃřǽžŕƂŝÃ,هي تلك التجمعات و�řǽŬ Ɗ̄Ǝƅ§Ã�řǽŲ ŕȄ±ƅ§�ª ƜǽȞŮśƅ§

2العمرانتطور في التعبر عن £�řǽſŬƆſƅ§řǽŠÃƅÃƔ̄Ɣƙ§Ã�ŕƈȞŕƎƊو 

�ƓƊŕȞŬƅ§�ŶƈŠśƅ§ƌŠŕśţǽ�ŕƈÃ�©ŕǽţƅ§�ªفالمدینة هي ذلك ŕƈÃƂƈ�ÁƈřǽŬŕŬƗ§�ª ƊŕȞأم 

.řǽهالترفی

(max soore ±ÃŬ�³ Ƅŕƈ�ŕƎž±ŸǽÃ)

Fondement de le Géo-humaine ƌǼŕśȞ�Ɠž:

"ŕƈ�ŕǼƅŕŻ�±ƂśŬƈ�ŶƈśŠƈ�ŕƎƔž�́ ǽŸǽ�řƆŠƈ�řƊƔ̄ƈƅ§�ƛÃ�řŸſś±ƈ�ƌśžŕŝȞ�Á§�ŕƈȞ�̄ Ÿ̄ƅ§�ÀŦŲ �ÁÃȞǽ

�ȈȞ�̄ ƈśŸǽأو أفراده �řǽƅŕŷ�řŠ± �̄ƑƆŷÃ�Àœ§̄�ȋŕŮƊ�Ɠž�ÃƍÃ�řŷ§±² ƅ§�ƑƆŷ�ÀƎƁ²±�Ɠž�ÀƎƈ̧ Ÿƈ

�ÁƈÀǽ̧ Ɗśƅ§3

�řŸƈŠÃŗ�ĺ�Ȇ ƆŦ.عمران المدینة.Ȑ Ǝ̄ƅ§�±§̄. 66ص.2005عین ملیلة 1

řȄ±œ§² Šƅ§�řȄ±ÃƎƈŠƅ§řǽŗŸŮƅ§�řǽ· §±Ƃƈǽ̄ƅ§.�řǽƈŬ±ƅ§�©̄Ȅ±Šƅ§. 20المؤرخ في 06/06قانون توجیهي للمدینة�ȑ±ſǽž2006 2

�řǼƔƍÃ�ǳ � ŕśſƅ§�̄ ŗŷ–Á§±ƈŸƅ§�řǽž§±żŠ�Ɠž- النهضةدار�ª Ã±Ɣŗ�řǽȃ±Ÿƅ§1980 -35 ص 3
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�ŕƊƍ�Ȑ±Ɗماكس سور قد تطرق  أن�řƊƔ̄ƈƆƅ�ƌſȄ±Ÿś�Ɠžإلى �©±Ȟž�Ȑ±Ŧ£ وهي مصدر قوت  أال

�ÀƆŸƊ�ŕƈȞž�řƊƔ̄ƈƅ§�ÁŕȞŬأن �ª ŕƁ±· ƅ§Ã�ƓƊŕǼƈƅ§�Ƌ̄ÃŬǽ�À̧ Ɗƈ�ƓƊ§±ƈŷ�ȈȞŮ�ª §°�řƊƔ̄ƈƅ§

̈�§ƛ�ÁŕȞŬƅ أن وما نجدهومختلف التجهیزات  ƆŻ§�Ȉŗ�řŷ§±² ƅ§�ƑƆŷ�ÀƎƁ²±�Ɠž�ÁÃ̄ ƈśŸǽ

�ȑ±§̄ƙ§�řǽƅŕƈƅ§�ÀƎśŕŠŕǽśţ§�řǽŗƆśƅ�řƅÃ̄التجارة والعمل  إلى یلجئون  ƅ§�Ȑ ƅ̄.

2-�Ƒšƃ¦�Ȅ Ȃ°ŶřƑƈȜŪƃ¦:

�ÁȞƈǽأن �ƌƊ§�ƑƆŷ�ƓƊȞŬƅ§�Ɠţƅ§�¼±ŸƊ"�řƊƔ̄ƈƅ§�ȈȞŮś�Ɠśƅ§�©§ÃƊƅ§Ã�řǽƆŦƅ§ŕƎƆƈƄōǼ�§±Ã̄ �̈ ŸƆȄÃ

�Ƌ°ƍ�ª فإذا,هاما في بناء المجتمع  ±Ã· ś¡ŕǽţƗ§  أساسعلىƓ· ǽ· Ŧś ات عي مقوممتین یرا

©̄ƔŠƅ§�řǽƊȞŬƅ§�řœƔŗƅ§�±Ű ŕƊŷÃ,�ȈƔȞŮśƅ§�ŕƎƔž�Șž§ÃśƔ�« ƔţǼ�ƌŰ œŕŰ Ŧ�Ŷƈ�ƓţƆƅ�ƓƊ§±ƈŸƅ§

řǽœƔŗƅ§.śŬǽÃ�Ã�řǽśŕǽţƅ§�ÁŕȞŬƅ§�ª ŕŠŕǽśţƛ�¨ ƔŠ�ÀǽƆŬ�ƓţŰ �ȈȞŮǼ�řƊƔ̄ƈƅ§�ª ƈƊ�řǽŷŕƈśŠƛ§

�ŕǽŷŕƈśŠ§Ã�ŕǽƊ§±ƈŷ�Ɠţƅ§�¾ƅŕƎś�±Űوٕاذا, ŕƊŸƅ§�¾Ɔśƅ�ƓƊȞŬƅ§�Ɠţƅ§�̄ Ƃśž§,ŢǼŰ £Ã نقطة سوداء

1".في جبین المدینة

�¿ÃƂƅ§�ÁȞƈǽžأن �©§ÃƊƅ§�Ãƍ�Ɠţƅ§řǽŬŕŬƗ§ صلح الحي صلحت فإذا,للمدینة�ÁÃƄśȄÃ�řƊƔ̄ƈƅ§

�řǽƅŕŷ�řǽŷŕƈśŠ§�ªمجتمع راقي ذو ŕƈÃƂƈافتقر الحي للعناصر المسؤولة عن هذه وٕاذا

ƈƅ§�ª ŕƈÃƂŢǼŰ £¡§̄ÃŬ�©±¤ŗ�řǼŕŝƈǼفي المدینة.

�ƌž±ŷ�ŕƈȞ على انه آخرون"�̄ ŷ̄�ƑƆŷ�ȑÃśţǽ�řǽƊȞŬ�řƂ· Ɗƈ5-3(جاورات م(�« ƔţǼ�©±ÃŕŠƈ

�ÁƔŗ�ƌƊŕȞŬ�̄ ŷ̄�Ã§±śƔ10000 150000 إلى �ÁȞƈƈÃ�řƈŬƊأن �̄ Ȅ² Ɣ2".ینقص عن ذلك أو

�¿ÃƂƅ§�ÁȞƈǽ�¾ƅ°ŗžا أنƜśŦƓţƆƅ�řǽƊȞŬƅ§�řƈŬƊƅ§�¼ختالف عدد المجاورات الموجودة عائد ال

ŕȞŬƅ§�̄ ŷ̄�¹ ŕſś±§�̄ ţ̄ś�Ɠśƅ§�ƓƎž�ƌǽžŠ̄§Ãśƈƅ§�ŕƍ¯̄ ŷ�̈ Ŭţ�ƑƆŷ�ƌƊŕŰ ƂƊ�Ã§�Ɠţƅ§�Ɠž�Á

ƌǽž.

�Á§ÃƊŸǼ�¿ŕƂƈ�ŢƅŕŰ ƅ§�̄ Ǝž"�ÃȞƈ§±§�řȃ±ŠśÃ�ŶƁ§Ãƅ§�ÁƔŗ�ƓƊȞŬƅ§�Ɠţƅ§– 17054العدد-�¶ ŕȄ±ƅ§�©̄Ȅ±Š2015 1

�řǽƊȞŬƅ§�ª §±ÃŕŠƈƅ§Ã�¡ŕǽţƛ§�² Ƅ§±ƈ�Ȍǽ· Ŧś�ȈƔƅ̄�̈ ŕśȞ.�řǽÃ±Ƃƅ§Ã�řǽ̄Ɔŗƅ§�ÁÃ¤Ůƅ§�©±§²Ã.�řŸǼ· ƅ§"1".¶ ŕȄ±ƅ§1426 2
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-Ⅰ-�ŗǻƈ¦°ƆŶƃ¦�©œǻƄƆŶƃ¦:

1-�ŗőƒƌřƃ¦�Ȅ Ȃ°Ŷř:

�ªاإلجراءاتمجموعة أنهاتعرف التهیئة على  ŕǽƆƈŸƅ§�ÃřȄ±§̄ƙ§�¿ŕŠƈƅ§�¿Ãţś�Ɠśƅ§�řǽƊƂśƅ§�Ã

�ƓŸǽŗ· �¿ŕŠƈ�Áƈإلى �¼ Ǝ̄śÃ�ƓœŕȄ² žÃƔŬÃŬ�¿ŕŠƈإلى �¡ŕ· żƅ§�Ȇ œŗ́ Ã�Àǽ̧ Ɗś�Ã�ÁƔŬţś

.العمراني وتجمیله 

 ¦©�ŗŵÂƆŞƆ�Àŵ�̈°œǺŵ"أنهاعلى  فتعرفŗǻƈ¦°ƆŶƃ¦�ŗőƒƌřƃا-2 ¦°Ş¤  تتمثل في أعمالو

�Â�©œƈȜŪƃ¦�Â�©œ¶œŬƈƃ¦�ª ƒš�ÀƆ�ÀœȜŪƃ¦�©œǺƄ¶řƆ�ȖżÂ�ȏ°Ű šƃ¦�¾œŞƆƃ¦�§ ƒř°ř�Â�¿ǻ· ƈř

�ŗšœŪƆ�ƏƄŵ�¾œŮ,التجهیزات  řƙ¦�ȆőœŪÂÂ¿ǻƄſƗ¦".1

�Àǽ̧إرساء إلى§�řŷÃƈŠƈ�Ɠƍ�řǽƊ§±ƈŸƅ§�řœƔƎśƅ§¿ŕƈŷƗ§�řǽƈ§±ƅ إذن Ɗś�ƑƆŷ�ȈƈŸǽ�ÀȞţƈ�Àŗ́ Ɗ

ȈȞ�« Ɣţ�Áƈ�ÁŕȞŬƅ§�ª ŕǽŠŕţ�̈ Ŭţ�ȑ±Ų ţƅ§�¿ŕŠƈƅ§األنشطةřǽŷŕƈśŠƛ§Ã�řǽ̄ŕŰ śƁƛ§...

řȄ±Ų:01صورة رقم ţƅ§�řœƔƎśƅ§�řǽƆƈŷ):jardin des lumières(بوردو فرنسا

́�±§�ŢǼ:المصدر ÃŸǼ.�Á ƈ̄ƅ§�² Ƅ§±ƈƅ�ȑ±Ų ţƅ§�̄ Ɣ̄Šśƅ§.�±ƈ�řƅŕţřƆƔƈ�řƊƔ̄ƈ�² Ȟ.�ȈƔƊƅ�©±Ȟ°ƈ

12ص.2017جامعة ام البواقي.شهادة ماستر  

PIERRE.Merlin-1996 –p35 1
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3-/�ŗǻƈ¦°ƆŶƃ¦�©ƚŤ®řƃ¦:

�řǽƊ§±ƈŸƅ§�ªهي  ŕǽƆƈŸƅ§�řŷÃƈŠƈ,�ÁƔŸƈ�Ɠţ�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�ÁÃƄś�Ɠśƅ§, حتى یتماشى مع

�řǽƅŕśƅ§�řǽƊ§±ƈŸƅ§�ª ŕǽƆƈŸƅ§�ȈƈŮǽÃ�řŝƔ̄ţƅ§�ª ŕǼƆ· śƈƅ§:

Rénovation التجدید–ا

"�ŶǼŕ· ƅ§�±ƔƔżś�ÁÃ̄ �Ȉŝƈś�řǽ̄ŕƈ�řǽƆƈŷ�ȈȞاألساسي�ƓƊ§±ƈŸƅ§�şƔŬƊƅ§�Ɠž�ŕȄ±°Š�§±ƔƔżś�ƓţƆƅ

�Ŷƈ�̄ÃŠÃƈƅ§řǽƊŕȞƈ¥�¡ŕŲ śƁƛ§�̄ ƊŷÃ�řƈǽ̄Ƃƅ§�ª ŕǽŕƊŗƅ§�À̄ƍ�³ إعادة ſƊ�©̄Ɣ̄Š�ª ŕǽŕƊŗ�¡ŕƊŗ

1".الموقع

�ȑ±Ų:02صورة رقم ţƅ§�̄ Ɣ̄Šśƅ§:la rénovation urbaine

google:المصدر images.2020.سبتمبر

Restauration إعادة-ب ŗƄȜǻƌƃ¦

�ª أوتكون شاملة  أن�ÁȞƈǽ�řǽƆƈŷ"هي ŕǽŕƊŗƅ§�§°ȞÃ�řœƔƎśƅ§�ª ŕȞǼŮ�µ ŦśÃ�řǽœ² Šمجموعة  أو

�ÁȞƈǽÃ�ª ŕǽŕƊŗƅ§أن �řǽƆƈŸƅ§�Ƌ°ƍ�ȑ ¤̄śإلى �ª ŕœȄ² ŠśƆƅ�Ɠœ² Šƅ§�À̄Ǝƅ§تغییر خصائص الحي  أو

ţś�¿ƜŦ�Áƈ�ȈȞǼ�ª ŕ· ŕŮƊƅ§�ȈȄÃŕƎŷ§ÃƊ£وٕاعادةŦś�¿ŕƈŸśŬ§�ȈŠ§�Áƈ�ª ŕǽŕƊŗƅ§�µ ǽŰ±Ŧ£".2

�ȑ±ƔƈŸƅ�ÁƔŬŕǽ–�Á§ÃƊŸǼ�¿ŕƂƈ" األنسجةالتدخل في�řƈǽƂƅ§�ƑŲ śƂƈ�Ã�řǽŸƁ§Ãƅ§�©±Ã±Ų ƅ§�ÁƔŗ�řƈǽ̄Ƃƅ§�řǽƊ§±ƈŸƅ§řȄ±ŝƗ§–

413ص.2018جوان   19العدد 1

–�ÁƔŬŕǽ�ȑ±ƔƈŸƅȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ.413ص. 2
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·±½�:03صورة رقم ƅ§�řƆȞǽƍ�©̄ŕŷ§):vieux colombier(ŕŬƊ±ž�³ Ȅ±ŕǼ�Ɠž

́�±§ŢǼ:المصدر ÃŸǼ.ȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ.20178ص  

Restauration ¦ǻƆ°řƃ¿-ج

"�ƑƊŗƈ� ƜŰ śŬŕǼ�ŢƈŬś�Ã�« Ã±Ãƈƅ§�ƓŲ ŕƈƅŕǼ�ř· Ǽś±ƈ�řǽƆƈŷ�Ãƍأو �ƓƊŕǼƈƅ§�Áƈ�řŷÃƈŠƈ

�řȄ±ŕƈŸƈƅ§�řƈǽƂƅ§�ª �řǽƎƔž±ś�Ã�řǽţŕǽŬÃ�řǽƊȞŬ,�Àǽƈ±śƅŕž أهداف§�Ɠž�ŕƎƅƜżśŬƛ�řǽŦȄ±ŕśƅ أو°§

ŕƈ�§±ƔŝȞŦƔſţƆƅ�řƂǽśŸƅ§�řȄ±Ų ţƅ§�ª ƛŕŠƈƅ§�µا�ȈƈŸśŬǽÃ�Ȇ Ɔśƅ§�ÁƈÃ�±ŕǽƎƊƛ§�Áƈ�ŕƎƔƆŷ�ȍ

Á§̄Ɣƈƅ§�Ɠž�©±ŗŦ�̈ Ɔ· śƔ�ŕƈƈ�řǽ̄ƔƆƂś�řǽƆţƈ�¡ŕƊŗ�ª ŕǽƊƂś�Ã�̄ §Ãƈ."1

- Maouia Saidouni: Eléments d'introduction à l'urbanisme, Casbah Editions, Alger 2000,

P128 à P 1301
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�ȑ±Ų:04صورة رقم ţƅ§�Àǽƈ±śƅ§�řǽƆƈŷ:la maison barbel

́�±§ŢǼ:المصدر ÃŸǼ.ȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ.201710ص  

La densification urbaine د-�ȏ°Ű šƃ¦�Ȅ ƒśƂřƃ¦

"�¿ŕŠƈƅ§�¾ƜƎśŬ§�Ɠƍ�Ȇ ƔŝƄśƅ§�řǽƆƈŷ,�©±ŻŕŮƅ§�řǽƊ§±ƈŸƅ§�̈ ÃƔŠƅ§�¿ƜżśŬ§�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã

�ƓƍÃ�ƓƊ§±ƈŸƅ§�şƔŬƊƅ§�ȈŦ§̄�©̄ÃŠÃƈƅ§ŕŲ ǽ£�ȈŦ§̄�Șŗ§Ã· ƅ§�̄ ŷ̄Ã�ƓƊŕǼƈƅ§�řžŕŝȞ�Ɠž�Ŷž±�řǽƆƈŷ

¼��řǽƆƈŸƅ§�Ƌ°ƍ,النسیج العمراني  Ǝ̄śÃإنتاج إلى�ȑ±Ų ţƅ§�¿ŕŠƈƅ§řƂȄ±· Ǽ�ƌƅƜżśŬ§Ã  فعالة

řŷÃƊśƈƅ§�ÁŕȞŬƅ§�ª ŕǼƆ· �řǽŗƆśƅ."1

ȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ.130ص. - Maouia Saidouni  – 1
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ŕŮƅ�Ȇ±05:�¹صورة رقم ƔŝƄśƅ§�řǽƆƈŷ)Arago(في فرنسا

́�±§ŢǼ:المصدر ÃŸǼ.ȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ.20178ص  

Réhabilitation التأهیل إعادة-ه:

�řǽŕƊŗ�Ɠž�ȈŦ"هي  ś̄ƅ§�Ɠž�Ȉŝƈśś�řǽƆƈŷ�ȈȞأو �ȈŠ§�Áƈ�ª ŕǽŕƊŗ�řŷÃƈŠƈŕƎś̄ŕŷ¥ حالتها  إلى

ƜżśŬƛ§�ª¿� األولى §² ƔƎŠś�¿ŕƈŸśŬ§�Ã�řǽƍŕž±ƅ§�ȋÃ±Ů�ÁƔŬţśÃ"1

�ƓƆƔŰ ſś�±Ů�řǼŕŝƈǼ�ÃƍÃ�Ɠƅŕśƅ§�¿Ã̄ Šƅ§�ŶŲ Ãŗ�ŕƊƈƁ�ȘŗŬ�ŕƈƅ�§̄ŕƊśŬ§¹§ÃƊƗ ا�ª ŕǽƆƈŸƅ

řǽƊ§±ƈŸƅ§.

Réaumur(�ÁŕƈŬÃ§�¬±ÃŠ�¿ŕƈŷ§�Áƈ�ŕŬƊ±ž�³(شارع تأهیلاعادة :06صورة رقم Ȅ±ŕǼ�Ɠž

́�±§ŢǼ:المصدر ÃŸǼ.ȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ.201710ص  

�ÁƔŬŕǽ�ȑ±ƔƈŸƅ–ȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ.413ص. 1
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ŗǻƈ¦°ƆŶƃ¦�©œǻƄƆŶƄƃ�ƑƄƒŮ:01الجدول رقم  Žř�¾Â®Ş

مجال التدخل  �řǽƊ§±ƈŸƅ§�ª ŕǽƆƈŸƅ§

الحي  أوتحسین صورة المبنى -

-�ƓƊŕǼƈƅ§�² ƔƎŠśأو ¡ŕǽţƗ§�ª §² ƔƎŠśƅŕǼ

řȄ±Ű Ÿƅ§�řȄ±Ã±Ų ƅ§تماشى مع الوظائف التي ت

الجدیدة للحي

§�řǽśţśƅالمبنىتأهیل-

-�Ã�řǽŦȄ±ŕśƅ§�±Ű ŕƊŸƅ§�ƑƆŷ�ȍŕſţƅ§�řǽƊſƅ§

للمبنى

التأهیل إعادة

-�řƈǽ̄Ƃƅ§�ª ŕǽŕƊŗƅ§�À̄ƍ

-�©̄Ɣ̄Š�ª ŕǽŕƊŗ�̄ ƔƔŮś

-�©±ÃŰ �ÁƔŬţś¡ŕǽţƗ§وٕاطار�ŕƎŗ�́ ǽŸƅ§

§Àǽ̄Ƃƅ§�şƔŬƊƅ§�Ŷƈ�ȘŬŕƊśƅمبدأمراعاة -

التجدید

-�² ƔƎŠś¡ŕǽţƗ§�ª §² ƔƎŠśƅ§�Ȇ ƆśŦƈǼ�řŰ ƁŕƊƅ§

�řǼȄ±Ɓ�ªإنشاء- §² ƔƎŠś

·±½� إعادة- ƅ§�řƆȞǽƍ

§�řƆȞǽƎƅ إعادة

-�ÀƅŕŸƈƅ§Ã�ƓƊŕǼƈƅ§řȄ±ŝƗ§�řǽŦȄ±ŕśƅ§�řƈǽƂƅ§�ª §°

-�±ŕǽƎƊƛ§�ƑƆŷ�¾ŮÃś�ŕƎśƅŕţ�Ɠśƅ§�ƓƊŕǼƈƅ§

-�řȄ±Ű ŷÃ�řŝƔ̄ţ�¡ŕƊŗ�̄ §Ãƈ�¿ŕƈŸśŬ§

-ſţƅ§ƓŠ±ŕŦƅ§�±Ǝ̧ ƈƅ§Ã�ÀŕŸƅ§�ȈȞŮƅ§�ƑƆŷ�Ȏ

-�řǽƅŕŷ�ª §±ŕƎƈÃ�©±ŗŦ�̈ Ɔ· śś�ª ŕǽƊƂś�¿ŕƈŸśŬ§

�Àǽƈ±śƅ§

الجیوب الشاغرة - �ȑ±Ų ţƅ§�Ȇ ƔŝƄśƅ§

·řǼƅŕ:المصدر  ƅ§�² ŕŠƊ§.2020
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Ⅱ-التأهیل�ȏ°Ű šƃ¦:

1-�ŗǻƄƆŵ�Ȅ Ȃ°Ŷřالتأهیل إعادة:�řǽƆƈŷ�¼±Ÿśالتأهیل إعادة�ƑƆŷ�ȑ±Ų ţƅ§تحسین "أنها

�ƓƊŕŸś�Ɠśƅ§Ã�ȑ±Ų ţƅ§�̄ Ɣ̄ŠśƆƅ�řŸŲ ŕŦƅ§�řƂ· ƊƈƆƅ�ȑ±Ų ţƅ§�şƔŬƊƆƅ�ƓƊ§±ƈŸƅ§�ȐÃśŬƈƅ§�Ŷž±Ã

�ª ŕƈ̄ Ŧƅ§�Ã�řǽśţśƅ§�řǽƊŗƅ§�ȐÃśŬƈ�Ɠž�µ ƂƊƅ§�¶ ǽÃŸś�Ã�ŕƍ±Ű ŕƊŷ�¶ ŸǼ�Ɠž�Ȇ Ɔś�Áƈ

�¶ ŸǼƅ�Ɠœ² Š�À̄ƍ�¿ƜŦ�Áƈ�řţÃśſƈƅ§�ª §¡ŕŲ ſƅ§�Ã�řǽŷŕƈśŠƛ§řǽƊŗƗ§إنشاء أو المتهرئة

řǽƊŗ£ŕƎƊŕȞƈ.°ƍ�̄ ŸǽÃ أكثراألسلوبا�řǽƊȞŬƅ§�ª §̄ţÃƅ§�ȐÃśŬƈ�Ŷž±ƅ�ŕƈ§̄ŦśŬ§�Șœ§±· ƅ§

�ª ŕǽŗŕŠƔƛ§�řŠƔśƊ�ŕƎśƔŷÃƊÃřǽśƕ§�¾ƜƎśŬƛ§�Ã�řǽƊȞŬ�ª §̄ţÃ�Áŷ�řŠśŕƊƅ§�Ȇ ƆƄƅ§�Áƈ�ȈƔƆƂśƅŕȞ

�řǽŷŕƈśŠƛ§�ȌǼ§Ã±ƅ§�ƑƆŷ�ŗ̌,البناء وٕاعادةوالهدم  žŕţƈƅ§Ã,�± Ƃ̄Ǽ�ÀœŕƂƅ§�ƓŷŕƈśŠƛ§�ȈȞǽƎƅ§Ã

ÁŕȞƈƙ§,�©̄ƈƅ§�±Ű ƁÃřƊ±ŕƂƈ�řǽƊƈ² ƅ§ إعادة أسلوبمع �±ȄÃ· śƅ§,�ȌƈƊƅ§�ƑƆŷ�ȎžŕţǽÃ

�řǽŰ ŦŮƅ§Ã�ÀœŕƂƅ§�ȑ±Ų ţƅ§ 1."الممیزة

ŕƊƊȞƈǽ�¾ƅ°ȃÃ التأهیل إعادة أنالقولÁƔŬţśƅ§�řƅÃŕţƈ�Ãƍ�ȑ±Ų ţƅ§�±ȄÃ· ś�Ã¡ŕǽţƗ§

�µ œŕƂƊ�Ã�ȈƄŕŮƈ�Áƈ�ƓƊŕŸś�Ɠśƅ§�Ã�řƄƅŕƎśƈƅ§�À̄Ǝƅ§�Ɠž�řƆŝƈśƈ�ª ŕǽƆƈŷ�©̄ŷ�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã

.البناء وٕاعادة

�ȑ±Ų:سعد هللا جبور  ţƅ§�̄ Ɣ̄Šśƅ§¨ ÃƆŬōȞ لمعالجة مشاكل مراكز المدن.�Á±̄ƛ§�Ɠž�řƈǽ̄Ƃƅ§�¾§±Ȟ�řƊƔ̄ƈ�řƅŕţ.�ȘŮƈ̄ �řƆŠƈ

�ÁÃ±ŮŸƅ§Ã�« ƅŕŝƅ§�̄ ƆŠƈƅ§�řǽŬ Ɗ̄Ǝƅ§�ÀÃƆŸƆƅ. 10ص2007العدد الثاني 1
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:œǻšƕ¦�ŗǻƈȜŪƃ¦:�ƓƆƔ�ŕƈǽž�Ȉţ§±ƈƅ§�Ƌ°ƍ�ȈȞŮśś تأهیل إعادةمراحل  أهم-2

�ȏ°Ű-ا šƃ¦�́ ǻŤŬřƃ¦:�¿ÃƂƅ§�ŕƊƊȞƈǽأن "�ȑÃƁ�µ ǽŦŮś�² ŕŠƊ§�ȈŠ§�Áƈ, البد من توفر

�řǽƅŕśƅ§�ª ŕǽ· Ÿƈƅ§:�řǽž§±ŻÃƈǽ̄ƅ§,�řǽŷŕƈśŠƛ§�řǽž§±ŻÃś±ŕƄƅ§,�řǽ̄ŕŰ śƁƛ§,�ŕƍ±ƔŻÃ�řȄ±ŕƂŸƅ§,هذه 

¸±©�§�ÁŕȞŬƅأكثرالمرحلة تدفعنا  Ɗ�ÀƎſƅ و�Ƌ°ƍ�ƓƆƈŸśŬƈ¡ŕǽţƗ§�řǽƈƍŕŬśƅ§�½±· ƅ§�ȘƆ· Ɗƈ�Áƈ

�ÁƔŬإغفالدون  Ɗ̄ƎƈƆƅ�řǽƊƂśƅ§�©±ŗŦƅ§"1

Ÿƈ�©̄ŷ�±žÃś�̈ ŠƔ�ȑ±Ų ţƅ§�µ ǽŦŮśƅ§�řǽƆƈŷ�Ɠž لومات متمثلة في تحدید المساحات

,ª ŕǽ· Ÿƈƅ§�ŕƎƊƈ�±Ȟ°Ɗ�řƁ̄�ȈȞǼ�ƌŰ œŕŰ ŦÃ�¿ŕŠƈƅ§�řž±Ÿƈƅ�řƈ² Ɯƅ§�Ȍœ§±Ŧƅ§ƈǽ̄ƅ§ و�řǽž§±Ż

,ƓţƆƅ�řǽƊŕȞŬƅ§�řžŕŝƄƅ§, الطرقات,�ȈƂƊƅ§�řȞ±ţ...

¼��Ɠž�ȈŝƈśƔ�ȑ±ŕƂŸƅ§�ȘƔƂţśƅ§�§°ƍ�Áƈ إن:¦�ȏ°œƀŶƃ¦�Ȗƒƀšřƃ-ب Ǝ̄ƅ§"�ȈȞ�ƑƆŷ�¿ÃŰ ţƅ§

�Áŷ�řǽ̄ŷŕƂƅ§�ª ŕƈÃƆŸƈƅ§ƓƊŗƈƅ§�ȈżŮ�§°ȞÃ�±ŕƂŸƅ§�řǽŸŲ Ã."2

�Ɠž�ÁƔƆŝƈśƈƅ§�řǽž§±ŻÃś±Ƅƅ§Ã�řǽž§±żƈǽ̄ÃƔŬÃŬƅ§�ª ŕǽ· Ÿƈƅ§�ȈȞ�řž±Ÿƈ�Áƈ�ȘƔƂţśƅ§�§°ƍ�ŕƊƊȞƈǽ

�̄ ţ§Ãƅ§�ÁȞŬƈƅ§�Ɠž�ÁŕȞŬƅ§�̄ ŷ̄řžŕŲ ƙŕǼ المبني  اإلطارتحدید  إلى...

ƒƆŶřƃ¦�ȖőœśÂ:�¾ƅ°Ã�řƈƎƈ�̄°�-ج Š�±ƔƈŸśƅ§�ȘœŕŝÃƌƊƗ"�̄ ƈśŸƈ�řœƔƎś�Ȍ· Ŧƈ�̄ÃŠÃ�Áƈ�̄ ŗƛ

�řǽƊ· Ãƅ§�Ã�řǽƆţƈƅ§�ª ŕ· ƆŬƅ§�¼±· �Áƈ,�¡ŕƊŗƅ§�Ã�řœƔƎśƅ§�ª ŕǽƆƈŷ�ȈȞ�Ƌ±Ã̄ ŗ�Șž§±Ɣ�ȑ °ƅ§Ã

�řǽƅŕśƅ§�ȘœŕŝÃƅ§�ÁƈŲتأهیلوٕاعادة śȄÃ:

ŗƄƆœŬƃ¦�ŗƀǻśÂƃ¦:�Ƌ°ƔſƊś�Ȉţ§±ƈÃ�Ɠţƅ§�řœƔƎś�ª ŕǽŠƔś§±śŬƛ�̄ ţ̄ƈƅ§�ȋŕŮƊƅ§�Ȍ· Ŧƈ�ÃƍÃ

,�řƆŝŕƈƈƅ§�¹Ã±Ůƈƅ§�ř· Ȅ±Ŧ�ÀŲ ǽÃ�řƂǽŝÃ�ÀŲ ǽ�ŕƈȞ�ª §±ŕǽśŦƛ§�ª §±Ȅ±ŗś�Ã�Ɠţƅ§�řǽƈƊś�©±¸ Ɗƅ

�ª §°�ª ŕ· ŕŮƊƆƅřǽÃƅÃƗ§�Ã�řŠƈ±ŗƈƅ§�ŶȄ±ŕŮƈƅ§�Ã�ª ƜŦ ś̄ƅ§�̄ Ɣ̄ţś�« Ɣţ�Áƈ�řǽƆţ±ƈƅ§�Ã

�řǽƆƈŷ�ȈƄƅ�ª §±Ɣ̄Ƃśƅ§.

Réhabilitation de quartier .guide du professionnel. CITA/document de travail/mai2013.p3 1

�ŶŠ±ƈƅ§�³ ſƊȘŗŕŬƅ§.4ص    Réhabilitation de quartier 2
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ŗǻƈƀřƃ¦�©œ¶¶ŤƆƃ¦:�°ƔſƊśƅȑ£العلى سلسة من المخططات  زمشروع یجب االرتكا�řǽƊƂś

�̈ ŠȄÃ�ƓţƆƅ�řƆƈŕŮƅ§�©±¸ Ɗƅ§�ȘƂţśś�ŕƎƅƜŦ�Áƈ�Ɠśƅ§Ãأن �ƑƆŷ�ÀŲ ǽاألقل �řǽƅŕśƅ§�ȘœŕŝÃƅ§

:�Ɠţƅ§�̄ Ɣ̄ţś�ř· Ȅ±Ŧ,�ȈżŮ�ř· Ȅ±ŦƓŲ §±Ɨ§,�ř· Ȅ±Ŧ±ŕ· ŦƗ§,�ª ŕȞǼŮƅ§�ř· Ȅ±Ŧ,�ř· Ȅ±Ŧ

1"...الطرقات 

ŕǽţƗ§�řȄ±Ų¡تأهیل إعادةمشروع :�ŗƀż¦ÂƆƃ¦�ŗǻƄƆŵŗȜ°œŬƆƃ¦Â-د ţƅ§�ª ŕŸƈŠƈƅ§�Ãهو �©±ŕǼŷ

Ȟ�řŠƅŕŸƈÃ�ƓţƆƅ�Àœ§̄ƅ§�¿Ãţśƅ§�ȈŠ§�Áƈ�ƌǽƈƈŰ ƈ�Ãƈ· �ƑƆŷ�řǽŷŕƈśŠƛ§�ƌƆƄŕŮƈ�Ȉ

�řȄ±Ų ţƅ§ÃřžŕŲ ƙŕǼ إلى �ÁŕȞŬƅ§�řŮǽŸƈ�ÁƔŬţśاك إعطاء أو�řǽȞǽƈŕƊƔ̄�±ŗ�©ŕǽţƆƅ

řǽ̄ŕŰ śƁƛ§."2

�ȏ°Űالتأهیل إعادة وأهدافدوافع  -3 šƃ¦:

ŷ�ȑ±Ų̄©�التأهیللمشروع  إن ţƅ§أهمها أهداف�¡ŕƂś±ƛ§�řƅÃŕţƈ�Ãƍ¡ŕǽţƗŕǼ المتدهورة وذلك

�©̄ŷ�ȘƔƂţśŗأهمها أهداف:

»�ŶŬÃśƅ§�Áŷللفضاءاتاستعمال أحسنإیجاد- ţǼƅ§�ȈŗƁ�©̄ÃŠÃƈƅ§.

.§�Ƌ°ƍ�ÁŕȞŬƅ�řƂœƛ�©ŕǽţ¡ŕǽţƗ إعطاء-

�Ɠśƅ§�řȄ±Ųإیجاد- ţƅ§�ª ƛŕŠƈƅ§�ƑƆŷ�² ƔȞ±śƅŕǼ�¾ƅ°Ã�řƊƔ̄ƈƅ§�ª ƛŕŠƈ�Ȇ ƆśŦƈ�ÁƔŗ�Á² §Ãśƅ§

.لتدهورتعاني من ا

Ȉŝƈ§�ȈȞŮǼ�ª إعادة- ƛŕŠƈƅ§�¿ƜżśŬ§.

ŕƎƅƜżśŬƛ�ƓƊ§±ƈŸƅ§�¿ŕŠƈƅ§�ÁƈŲاألراضياستعادة - �řǽƊŗƈ�±Ɣżƅ§.

-řǽƊȞŬƅ§�řǽœƔŗƅ§�ƌžÃ±¸ �ÁƔŬţśÃ�ƓƊȞŬƅ§�̄ ƔŰ ±ƅ§�ȐÃśŬƈ�ÁƔŬţś.

Réhabilitation de quartier 1 5ص.ȘŗŕŬمرجع

�ŶŠ±ƈȘŗŕŬ.5ص Réhabilitation de quartier 2



مفاھیم ومصطلحات األولالفصل 

14

-©ŕŮƈƅ§�řȞ±ţ�Áŷ�ª ŕǼȞ±ƈƅ§�řȞ±ţ�¿² ŷÃ�ª §±ŕǽŬƅ§�Ȇ Ɓ§ÃƈÃ�řȞ±ţƅ§�řƈÃ̧ Ɗƈ�Ɠž�ÀȞţśƅ§.

�ȘŗŬ�ŕƈƈ�µ ƆŦśŬƊأن �řǽƆƈŷالتأهیل إعادة�Ŷž̄ ƅ�§̄Š�řƈƎƈ�ȑ±Ų ţƅ§¡ŕǽţƗ§ للتطور من

.خالل تحسین الفضاءات المتاحة بها

-�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦: Ⅲ

1-�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦�¿ÂƌŽƆ:

�ƑƆŷ�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�¼±ŸśŕƎƊ£"Ȑ ţ̄¥ƈǽ̄ƅ§�ȈƔŸſś�ª §Ã̄ £�©§̄£Ã�ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�řǽ· §±Ƃ

·ţ�Ɠ±�اإلسهام�Áƈ�ÁȞƈǽŕƎƅƜŦللتغییر §±Ƃƈǽ̄�ŶƈśŠƈ�¡ŕƊŗ�Ɠž¿ ŕ̄ŷÃ, تدار فیها الشؤون

�řǽƊŕŬƊƙ§�řƈ§±Ƅƅ§�À§±śţ§�³أجلهمالعامة من خالل الناس ومن  ŕŬ£�ƑƆŷřǽ· §±Ƃƈǽ̄ƅ§Ã والعدل

�¾Ȅ±ţś�ÀśƔ�řȞ±ŕŮƈƅŕǼÃ�ÁƔƊ· §Ãƈƅ§�ŶǽƈŠ�ÁƔŗ�©§ÃŕŬƈƅ§Ã�ƓŷŕƈśŠƛ§�Àƈƍ�ÁƔƊ· §Ãƈƅ§�ª ŕƁŕ· Ã

řȄ±ŮǼƅ§�řǽƈƊśƅ§�ªلإلسهام ŕǽ̄ţś�řƎŠ§Ãƈ�Ɠž."1

�¿ÃƂƅ§�ŕƊƊȞƈǽأن �±ŗśŸś�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§أداة �Ɠž�±ƔƔżśƅ§�Ã�řǽ· §±Ƃƈǽ̄ƅ§�ťƔŬ±śƅ�řƅŕŸž

�řȄ±ţƅŕǼ�²,المجتمع  ƔƈśȄÃ�řǽ· §±Ƃƈǽ̄ƅ§�ȏ ŕ̄Ǽƈ�ƑƆŷ�ÀÃƂǽ�ŶƈśŠƈ�¡ŕƊŗ�ŕƎƅƜŦ�Áƈ�ÁȞƈǽž

�ŶǽƈŠ�ÁƔŗ�©§ÃŕŬƈƅ§Ãالذلو  §�řƈ§±ȞÁŕŬƊƙاحترامأساسوالعدالة من اجل المواطنین على 

�řȄ±ŮǼƅ§�řǽƈƊśƅ§�ª ŕǽ̄ţś�ȈȞ�řƎŠ§Ãƈ�Ɠž�řƈƍŕŬƈƆƅ�ÁƔƊ· §Ãƈƅ§.

 أو§�ÀƎŸǽƈŠ�ÁŕȞŬƅإشراك"أنهاعلى  آخرمن طرف ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦�©ż°ŵوقد -

�̄ Ɣ̄ţś�¾ƅ°�Ɠž�ŕƈǼ�řǽŷŕƈśŠƛ§�Ã�řǽ̄ŕŰ śƁƛ§Ã�řǽŬŕǽŬƅ§�©ŕǽţƅ§�Ɠž�ÀƎŲ ŸǼالعامة  األهداف

Áƈ�ŕƈ̄هي بذلك و ,للدولة  Ƃśƈ�ȐÃśŬƈ�Ȉŝƈś�řǽ· §±Ƃƈǽ̄ƅ§,�Ȍǽ· Ŧśƅ§�Ɠž�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§Ã

�Áŷ�řƅÃ¤Ŭƈƅ§�ª إلىتشیر  ŕœƔƎƅ§Ã�ÁŕŠƆƅ§�Ɠž�ÁŕȞŬƅ§�¿ÃŦ¯إعداد �Ȍ· Ŧƅ§�řŸǼŕśƈÃ�°ƔſƊśÃ

�řſƆśŦƈƅ§�ŕƎśŕǽÃśŬƈǼÃ�řǽÃƈƊśƅ§, أنعلى �ÁÃȞǽإشراك�ÁŕȞŬƅ§ŕƄ§±Ů¥�ȑ ¤̄Ɣ�« ƔţǼ�ŕǽƆŸžما إلى

�±Ŭŕǽƌǽ̄Ȅ².�¿Ãţ�řŬ§±¯�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§.�©±Ż�¹ ŕ· Ɓ�Ɠž�ȑ±ŕżƈ�řǽ̄Ɔŗ�řƅŕţ)Ɠƅŕŷ�ÀÃƆŗ̄�řŠ± �̄ȈƔƊƅ�« ţǼ.( 2012.16ص. 1
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�Áƈ�©̄ŷŕŰ ƅ§�řǽƈƊśƅŕǼ�¼±Ÿǽ�ȑ ŕ̄ǽƂƅ§�±Ã̄ ƅ§�Ȇ ƔſŦś�ƑƆŷ�² Ƅś±ś�Ɠśƅ§Ã�řƈƂƅ§�ƋŕŠśŕǼ�©̄ŷŕƂƅ§

řǽƈƊśƅ§�¿ŕŠƈ�Ɠž�řƈÃȞţƆƅ."1

�¿ÃƂƅ§�ŕƊƊȞƈǽ�« Ɣţأن �Ɠž�ŕŷÃ· �ÁƔƊ· §Ãƈƅ§�řƈƍŕŬƈ�řǽƆƈŷ�Ɠƍ�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§¿ŕƈŷ£

�řǽƈƊśƅ§,�¡§ÃŬȑ£±ƅŕǼ أو �ȈƈŸƅŕǼأو �¾ƅ°�±ƔŻÃ�ȈȄÃƈśƅŕǼ, إنبل �±ŗśŸś�řȞ±ŕŮƈƅ§³ ŕŬţ¥ الناس

ƜȞŮƈǼ�řǽƆţƈƅ§�ÀƎś,�ª ƜȞŮƈƅ§�Ƌ°ƍ�Ȉţƅ�ÀƎśŗŕŠśŬ§�¹ÃƊÃ.

-�řƈŕƎƅ§�ª §±Ɣżśƅ§�ȌǼś±ś�³ ŕƊƅ§�řƈƍŕŬƈ�řǽƈśţǼ�ª ŕŸƈśŠƈƅŕǼ�řƂƆŸśƈƅ§ŕƎƔž ع�ÁȄÃƄś�ȘȄ±· �Á

�ª ŕƈǽ̧ Ɗś�ȘƔƂţś�ƑƆŷ�ȈƈŸśأهداف řȞ±śŮƈÀǽ̧ ƊśÃتهممجتمعا�±ŗśŸśÃ�Ɠž�ÁŕȞŬƅ§�řȞ±ŕŮƈ

řǽƈƍ£§�ªذات  اتإحداث التغیر  §±ŕǼśŷƛ§�¶ ŸǼ�Ƒƅ¥�±¸ ƊƅŕǼřƈŕƎƅ.

1-řǽƈƍ£řǽ· §±Ƃƈǽ̄ƅ§�ȘƔƂţśƅ�ÀƎśȞ±ŕŮƈÃ�ÁŕȞŬƅ§.

2-�ȑ ¤̄Ɣ�řƈƍŕŬƈƅ§�̈ ŕǽŻإلى �ȈƄŕŮƈƅ§Ã�řǽŗƆŬƅ§.

�ȑاإلنسانمساهمة -3 ¤̄ś�ƌśŕǽţ�ƌǽŠÃś�Ɠžإحساسه إلىƓŰ ŦŮƅ§�ƌƊŕǽȞǼ.

4-�ÁÃƊ· §Ãƈƅ§�ÀÃƂǽ�Ɠśƅ§�ª §±Ɣżśƅ§ذات  تكون أنفسهمřǽƈƍ£ من التغیرات المفروضة علیهم.

5-�ȑ ¤̄ś�řȞ±ŕŮƈƅ§إلى �Ȉţª ƜȞŮƈƅ§±ŕǼśŷŕǼ�ÁŕȞŬƅ§¨ ŕţŰ £�řţƆŰ ƈƅ§řƂǽƂţƅ§  وهم

�ÁÃ±ŸŮǽ�ÁƔ°ƅ§ǼŠ§Ãś�Ɠśƅ§�ȈƄŕŮƈƅŕمهه .  

6-ÁŕȞŬƅ§�ƑƆŷ�±ƔƔżśƅ§� ŕŠƊÃ�±§±ƈśŬ§�ÁƈŲ ś�řȞ±ŕŮƈƅ§و فرضه�ȈŮž�Ƒƅ§�ȑ ¤̄Ɣجهود ال

ª ƜȞŮƈƅ§�Ȉţƅ.

2-�œƈƈȜƆǻÂأن �¬¦Âƈ�̈ ®ŵ�Ƒż�ŗȜ°œŬƆƃ¦�®®šƈœƌƆƋ¢:

-ª ŕŠŕǽśţƛ§�Ã�̈ ƅŕ· ƈƅ§�̄ Ɣ̄ţś�Ɠž�řȞ±ŕŮƈƅ§.

-�ÀǽƂś�şƈ§±ŗƆƅ�Ȍǽ· Ŧśƅ§�Ɠž�řȞ±ŕŮƈƅ§, مواجهةأسالیباقتراح.

�ÁƔ· ŬƆž�řŸƈŕŠ�řƆŠƈ« ŕţǼƘƅ الجزء االول ,2015ینایر ,العدد الثامن ,و الدراسات 1
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-ŕƍ°ƔſƊś�ƑƆŷ�řǼŕƁ±ƅ§�Ã�ŕƎśŸǼŕśƈ�Ã�şƈ§±ŗƅ§�Ã�Ȍ· Ŧƅ§�°ƔſƊś�Ɠž�řȞ±ŕŮƈƅ§.

-©°ſƊƈƅ§�şƈ§±ŗƅ§�Ã�Ȍ· Ŧƅ§�Áƈ�©̄ŕſśŬƛ§�Ɠž�řȞ±ŕŮƈƅ§."1

3-ŗǻƆƋ¢�ŗŞœšƃ¦�Â�ŗǻȜ°œŬřƃ¦œƌƒƃ¤:

�řǽȞ±ŕŮśƅ§�řǽƆƈŷ�ȈƔŸſś�̄ÃƂǽإلى ŷŕŬǽÃ�ƌśŕǼŻ±Ã�ƌśŕǽŠŕţÃ�ŶƈśŠƈƅ§�ÀƎž�řǽƆƈŷ�Ɠž�¾ƅ°�̄

řȄ±ŮǼƅ§�řǽƈƊśƅ§,�ÁÃȞǽƅاإلنسان�±§±Ƃƅ§�ŶƊŰ �řǽƆƈŷ�Áƈ�§¡² Š, األفرادمما یولد دافعا عند جمع 

�Ɠƍ�Ŷž§Ã̄ ƅ§�Ƌ°ƍÃ�ŶȄ±ŕŮƈƅ§�°ƔſƊś�Ɠž�řǽȞ±ŕŮśƅ§�ÀÃƎſƈ�ƓƊŗśƅ:

·�Ɠž�Șţƅ§�ÀƎƅ�ÁƔƊ أنحیث :¢ŗǻſƚŤدوافع *ا  §Ãƈƅ§ř· ŕţƙ§�řƁƜŷ�ŕƎƅ�Ɠśƅ§�Ȍ· ŦƅŕǼ

ÀƎśŕƈŕƈśƍŕǼ,�řǽ· §±Ƃƈǽ̄ƅ§�ª ŕŸƈśŠƈƅ§�Ɠž�¾ƅ°Ã.

·�ŗǻƈÂƈœſ�Ŵż¦Â®:�ÁƔƅÃƈƈƅ§�Áƈ�řǼÃƆ*ب  ƈ�řǽƆƈŷ�řǽȞ±ŕŮśƅ§واألطراف �şƈŕƊ±ŗ�ȑ§�Ɠž�řǽƊŸƈƅ§

�ȑÃƈƊś.

ŕſȞÃ�©̄ÃŠ�Áƈ�̄¡©�,رأیهمالمجال للجمهور في اخذ إفساحالن :®ŗǻƀǻŕ¶ř�ŗǻƄƆŵ�Ŵż¦Â*ج  Ȅ² Ɣ

�řžŕȞ�ŕƎƆţ§±ƈ�Ɠž�ŶȄ±ŕŮƈƅ§,�ÀǽƈŰ śƅ§�Áƈ�§¡§̄śŗ§¡ŕƎśƊ§Ãا �řƊŕǽŰ ƅ§Ã�°ƔſƊśƅŕǼ, فالقرارات التي

�ª ŕŸƁÃś�Ŷƈ�řǽŮŕƈśƈ�ÁÃƄś�°Ŧ¤ś2."الجمهور وأراء

:¦�ŗǻȜ°œŬřƃ¦�ŗǻƄƆŶƃ¦�ÀƆ�̈ÂŞ°Ɔƃ األهداف-4

�Áƈ�̄ Ɣ̄Ÿƅ§�ª Ɓ±· ś« ŕţǼƗ§ أهداف إلى �řǽȞ±ŕŮśƅ§,�Ɠž�ª ±ÃƆŗś�« ƔţřŸȃ±£�ƓƍÃ�ȋŕƂƊ:

-ŶȄ±ŕŮƈƅ§�řſƆƄś�Ɠž�řȞ±ŕŮƈƅ§.

-ŶȄ±ŕŮƈƅ§�řǽƆŷŕž�±ȄÃ· ś.

-ŕ̄ſśŬƛ§�ÀŠţ�Ȇ ƔŝƄś�Ã�©̄ŕȄ²ة.  

�±Ŭŕǽƌǽ̄Ȅ².ȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ.1 .17ص

جامعة .رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التخطیط و البیئة .التشاركیة في اعادة التأھیل الحضري للمناطق التاریخیة .عال قاسم الزحیلي 
10ص.دمشق

2
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-�ŶǽƈŠ�±Ã̄ �ÁƔȞƈś1 األطراف

:¦�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃأسالیب-5

األعمالوتحدید  األفراد§ƜśŦŕǼ�řȞ±ŕŮƈƅ§¿ŕȞŮ£�ŕƎŗ�ÀÃƂǽ�Ɠśƅ§�řƈƍŕŬƈƅ¼�أسالیبوتختلف 

�ÁȞƈǽÃ�ŕƎŗ�ÁÃƈÃƂǽ�Ɠśƅ§أن �½±· �©̄ŸǼ�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�« ţ̄śأهمهاوأسالیب:

:§ŮŕǼƈ�±Ɣżƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ±©�*ب  :ŮŕǼƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ±©�ا*

�Áƈ�Ȇأشخاصتحدث بواسطة " ƔƆƄśȃÃ�ÁÃƊƔŸƈ

řǽś§°�Ŷž§Ã̄ أوجهات معینة  ŗ,

�Áƈ�±ƔŗȞ�ÀŕƈśƍŕǼ�ª إن  Ɣ̧ ţ�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§

�Àŕƈśƍƛ§�§°Ǝƅ�ƌŠśś�ª ƊŕȞÃ�ª ŕƈÃȞţƅ§Ã�¿Ã̄ ƅ§�ȈŗƁ

ŕƈ�Ã§�řȞ±ŕŮƈƅŕǼ�Ȍǽ· Ŧśƅ§�ÀÃƎſƈ�±ÃƎ̧ �̄œ§² ƅ§�¼±Ÿǽ

�Áƈ�Ȍǽ· ŦśƅŕǼȈſŬ£ أعلى إلى �Ȍǽ· Ŧśƅ§�Áŷ�ƌƅ�§² Ɣƈś

�řȞ±ŕŮƈƅ§�ÁÃ̄.

ȈȞŮǼ�̄ إن ƈśŸǽ�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�ÀÃƎſƈ�ȘƔƂţś

�̄ÃŸǽÃ�ª ŕǽŸƈŠƅ§�Ã�řǽŗŸŮƅ§�ª ŕǽƅŕŸſƅ§�ƑƆŷ�§̄Š�±ƔŗȞ

�řǽƈŬśƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�̈ ŗŬƅ§إلى řǽƆƍƗ§�ÀŬŕǼ�¼±Ÿś�Ɠśƅ§

�Ƌ°ƍ�±ŕǼśŷ§Ã�±ƔƔżśƅ§�¡ŕ· ŬÃª ŕǽƅŕŸſƅ§�ª ŕǽŸƈŠƅ§�Ã

�ƌǽž�́ إلىهي الممثلة  ǽŸś�ȑ °ƅ§�ŶƈśŠƈƆƅ�±ƔŗȞ�̄ ţ

ŕŲو هي  ǽ£ أحداثالتي تقوم بدور�§°ƍÃ�ƌǽž�±ƔƔżśƅ§

�Ã�Ȍǽ· Ŧśƅ§�řǽƆƈŷ�Á§̄Ȟ¤ś�Ɠśƅ§�©±Ȟſƅ§�Àŷ Ɣ̄�Ã�̄ Ȟ¤Ɣ

�řǽƆƈŸƅ§�ÁÃƄś�ȑ£�ŶƈśŠƈƅ§�Áƈ�ŶǼśƔ أنالتغییر یجب 

�ÃƎž�Ȍǽ· Ŧśƅ§�ȘȄ±ž�±Ã̄ �Áŕž�řǽś§°ƌǼŮ£ما�ÁÃȞǽ

2"بدور العامل المساعد

"�ŕƎſȄ±Ÿś�ÁȞƈǽŕƎƊōǼ�Ȇ ƆśŦƈ�řȞ±ŕŮƈ

جماعات  أوهیئات  أوفئات الشعب 

�řž̄منتظمة ƎśŬƈ�řǽƈÃȞţƅ§�ª ŕ· ƆŬƆƅ

ȈȞ�Ɠžما�ȘƆŸśƔřǽƆƈŸƅŕǼ�řǽÃƈƊśƅ§

�ŕƎƊƈ�Ȉţ§±ƈ�ȑ£,°ŦōǽÃ هذا النوع من

�řȞ±ŕŮƈƅ§ƛŕȞŮ£  أهمهاعدة:

والمجموعات  األهالياستشارة -

المستهدفة من خالل االجتماعات 

�ª ƜǼŕƂƈƅ§‘�řƈŕŸƅŕǼ�ª §±ƈś¤ƈƅ§.

-�řȄ² Ȟ±ƈƜƅ§řȄ±§̄ƙ§ والتي تتمثل في

·�ƑƆŷ�Ȍǽإیجاد Ŧś�ª ŕœƔƍÃ�ª ŕŬŬ¤ƈ

�ȐÃśŬƈƅ§�ȑ±§̄ƙ§المحلي.

.المختلفة اإلعالموسائل -

-řſƆśŦƈƅ§�ª ŕŬ§± ƅ̄§Ã�ÁŕǽŗśŬƛ§.

-�řǽŲ Ɓ�¿Ãţ�ÀŕŸƅ§�¡ŕśſśŬƛ§أو 

ƌƊƔŸƈ�ŕǽŕŲ Ɓ"3

§�ȆśƆǻ:02جدول رقم  ƒƃœŪ¢�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦

10ص .مرجع سابق .عال قاسم الزحیلي 
1

178ص .2001عمان .دار الصفاء للنشر و التوزیع.التخطیط اسس و مبادئ .غنیم عثمان 
2

3
178ص .المرجع السابق .غنیم عثمان 
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§ŕƊŗƅ�§̄Š�řƈƎƈ�©±ŮŕǼƈ�±Ɣżƅ§�Ã�©±ŮŕǼƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ¡� أن�Ȑ±Ɗ أعالهمن خالل الجدول المبین 

ÃƈƊƅ§Ã�±Ã· śƅ§�ȘƔƂţśƅ�ÁƜƈŕƄśƈ�ŕƈƎž�ŶƈśŠƈƅ§.

6-©œǻŪœŪ¢�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦:

�Áƈ�řŷÃƈŠƈ�ƑƆŷ�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�² Ƅś±śª ŕǽŬŕŬƗ§أهمها:�řǽƊƜƂŸƅ§,�ȐÃśţƈƅ§

·Ɠƅŕśƅ§�ÃţƊƅ§�ƑƆŷ�ȘƔŗ,التنفیذ العلمي ,والمضمون  śƆƅ�řǽƆŗŕƂƅ§:1

4-Ȗƒŕ¶řƄƃ�ŗǻƄŕœƀƃ¦ التنفیذ العملي-3 2-�Â�ȎÂřšƆƃ¦

المضمون 

1-ŗǻƈƚƀŶƃ¦

�ȑ±Ã±Ų ƅ§�Áƈأن 

ȈŗŕƁ�¬°ÃƈƊ�ȑ£�ÁÃȞǽ

�Ãƍ�§°ƍÃ�ȘƔŗ· śƆƅ

�±ŕǽŸƈƅ§±ƔŦƗ§.�³ ǽƅÃ

�Àǽƍŕſƈƅ§�Áƈ�ȑ£�©± Ƃ̄Ǽ

�§°ƍ�ȘƔƂţśƅ�řƈœŕƂƅ§

�ÀŻ±�±ŕǽŸƈƅ§هذا  أن

من ,النموذج المقترح 

اجل ذلك اقترح 

ÁŕǼÃƆŬ£ من البدائل

القائل المبدأاألول

وصف نموذج  إذاانه 

العمل برمته فان ذلك 

Ɔŷ�̄ ŷŕŬǽ�±Ů�Ƒ

�Àǽƍŕſƈƅ§�̄ ƔţÃśÃ

المساهمة القائمة ف

المساهمة  إن

�řƅÃ¤Ŭƈ�řǽŸƈśŠƈƅ§

§�řǽŠƔś§±śŬإیجادعن 

�ȈȞž�řǽƆƈŸƅ§�°ƔſƊśƅ§

عمل في المساهمة 

�̈ ŠƔ�řǽŸƈśŠƈƅ§أن 

یخاطب هذا الجانب 

من المساهمة وقد 

نتج عن هذا مجموعة 

�©̄ ţ̄ƈƅ§�Àǽƍŕſƈƅ§�Áƈ

·ƓŸƈśŠƈ�±ȄÃ أولها ś

,�¶ ǽÃſś�Àŝ�ÁƈÃ

�ƓŬŕǽŬ مفهوم  نالو

مجتمع غیر انه  إدارة

�̄ ţ§�©± Ƃ̄ƈǼ�³ ǽƅأن 

یتعامل من المعوقات 

تحلیل المساهمة  إن

�̈ Ɔ· śƔ�řǽŸƈśŠƈƅ§

القدرة على وضع 

�ÁƈŲ �řǽƆƈŸƅ§إطار 

·±�řƂȄأوسع Ǽ

�řǽƂ· Ɗƈ�Ã�řȞŬŕƈśƈ

,�±ȄÃ· śƅ§�řǽƆƈŸž

�ȈȞŮǼ�řƆƈŕƄśƈ�ŢǼŰ ś

�řœƔŗƅ§�Ŷƈ�±ƔŗȞ

�¾ƅ°ƅ�řǽ̄ŕƈƅ§©±ƔŦƗŕž

تعتبر عامال مهما 

�ƑƆŷ�±ƔŗȞتأثیروله 

�řƈƍŕŬƈƅ§�řǽƆƈŷ

�Ɠž�¾ƅ°ƅ�řǽŸƈśŠƈƅ§

�řǽƊŗƅ§�ÁƔŗŕƈ�ȘȄ±ſśƅ§

 فاألولى§�Ȍǽţƈƅو 

�§̄Š�ȑ±Ã±Ų ƅ§�Áƈ

�ȈƈŸƅ§�ÁÃȞǽ أن

الناجح معلنا من 

�řȄ±¸ Ɗƅ§�řǽţŕƊƅ§

�řǽţŕƊƅ§�Áƈ�ŕƂǽƁ̄Ã

řǽƈǽ̄ŕƄƗ§ وممیزا

�řƈţƅÃ�řǼƔȞ±śŗ

řȞŬŕƈśƈÃ�řǽƂ· Ɗƈ.

·�ƓƆţƈƅ§�ŶƈśŠƈƅ§�±ȄÃ.قدومي منال - śÃ�řǽƈƊś�Ɠž�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�±Ã̄.�řƊƔ̄ƈ�Ɠž�řǽƊȞŬƅ§�¡ŕǽţƛ§�ÁŕŠƅ�řŬ§± �̄řƅŕţ

.31- 30ص .)2005رسالة ماجستیر (نابلس  1
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�řǽŸƈśŠƈƅ§¨ ÃƆŬƗ§Ã

 إلىالثاني یتطلع 

حالة دراسات موثقة 

�ȑÃśţǽ�̄ ƔŠ�ȈȞŮǼ

�řǽŸƈśŠƈ�řƈƍŕŬƈ

�±Ű ƊŸȞƓŬŕŬ£.

řǽŬŕŬƗ§ التي تنشا

�Ã�řȄ±¸ Ɗƅ§�Áƈ

�̄ÃŸǽ�̈ ŗŬƅ§Ã�ȘƔŗ· śƅ§

انه ال احد من  إلى

�ȈƈŕȞ�Àǽƍŕſƈƅ§�Ƌ°ƍ

�ȌǼś±ś�Àƅألنهالنفسه 

�ȌǽţƈƅŕǼŶŬÃƗ§.

�řǽƊŗƅ§�ƑƆŷ�±Ű śƂś

�řǽ̄ŕƈƅ§ŕƈ£ مفهوم

�À̄ŦśŬǽ�ƌƊŕž�Ȍǽţƈƅ§

.لوصف حالة اشمل

¦�ȆśƆǻ©œǻŪœŪ¢�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ:03جدول رقم 

�Ƌ°ƍ�±ŗśŸśª ŕǽŬŕŬƗ§�Ɠž�̄ ŷŕŬś�ŕƎƊÃȞ�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƆƅ�ȑ±Ƃſƅ§�̄ÃƈŸƅ§أن �ȈƈŸƅ§�ÁÃȞǽ

�ȈƄƅ�řǽŲ ±ƈÃ�řǽŗŕŠƔ§�řŠƔśƊ�Ƒƅ§�řǽŕƎƊƅ§�Ɠž�ȑ ¤̄Ɣ�ȈƈŕƄśƈ�Ã�À̧ Ɗƈاألطراف řǽƊŸƈƅ§.

7-�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦�©œǺƄ¶řƆÂ�¥®œǺƆ:

1"-�̄ ŸǼƅ§�ƑƆŷ�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�±Ű śƂś�ƛاألفقي �ȑ£ŕƎƊ£ أناستنحصر بین�řŸǽŗ· �Áƈ

�Ɠž�ªوٕانما,واحدة  ŕƈ̧ Ɗƈƅ§�Ã�ª ŕŬŬ¤ƈƅ§�Ã�ª ŕœƔƎƅ§�Ã�ÁŕȞŬƅ§�ÁƔŗ�ȑ£�ƓŬ§±ƅ§�̄ ŸǼƅ§�ȈƈŮś

�ª ŕǽÃśŬƈƅ§řȄ±§̄ƙ§المختلفة.

2-�̄ Ɣ̄ţś�Ã�ª §±§±Ƃƅ§�°ŕŦś§ª ŕǽÃƅÃƗ§�̈ ŠƔ�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�řǽƆƈŷ�Ɠžأن �ȌƂž�ƌƅÃ§² ś�ƛ

�ŕƍ ±̄ſƈǼ�řǽƈÃȞţƅ§�ª ŕƎŠƅ§,إشراكالبد من وٕانما�Ɠž�řſƆśŦƈƅ§�řǽŗŸŮƅ§�ª ŕŬŬ¤ƈƅ§�Ã�ª ŕœƔƎƅ§

�ŕƍ±ƔŻ�ÁÃ̄یتم الذلك حتى  �ª ŕœſƅ§�Ƌ°ƍ�ŢƅŕŰ ƈ�À̄ŦƔ�ȘȄ±· �Ɠž�řǽƈƊśƅ§�ƌǽŠÃś.

�Ã�ÁƔƔƆţƈƅ§�ÁŕȞŬƅ§�ª أنیجب -3 ŕǼŻ±�Ã�ª ŕŠŕţ�řǽƈƊśƅ§�Ã�Ȍǽ· Ŧśƅ§�ª ŕǽƆƈŷ�³ ȞŸś

�ƑƊŸƈǼ�řž̄ ƎśŬƈƅ§�řŷÃƈŠƈƅ§أن �řǽŸƁ§Ã�ª ŕǽƆƈŸƅ§�ÁÃƄśřǽƆƍ£Ãوال یجب�řǽÃƈƊś�¬°ŕƈƊ�ȘƔŗ· ś

�©̄±ÃśŬƈŸ̄ǼƗ§ŕƎŸǽÃ· ś�ŕƈǼÀ¡ƜśƔواألوضاع�řǽ̄ŕŰ śƁƛ§,�řǽŷŕƈśŠƛ§,�řǽŬŕǽŬƅ§,�řǽžŕƂŝƅ§

1".السائدة

�ŶƈśŠƈƅ§�Àǽ̧.مصطفىخاطر احمد  Ɗś�řƂȄ±·.�ƓŸƈŕŠƅ§�̈ śȞƈƅ§.19868ص 1
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©œǺƄ¶řƆ�ȆśƆřř�œƌƈƆ�ȉœƀƈ�̈ ®ŵ�Ƒż�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦:

"-�řǽƈƊśÃ�Àŷ¯³ ŕŬţƙ§řǽƅÃ¤Ŭƈƅ§�Ȉƈţś�ƑƆŷ�ª §̄ŕǽƂƅ§�ŶǽŠŮś�Ã�řǽƅÃ¤ŬƈƅŕǼ.

-�Ã�řǽƈÃȞţƅ§�̄ÃƎŠƅ§�Ȇ Ɣ̧ ÃśřǽƆƍƗ§řǽŸƈśŠƈƅ§�ª ŕŠŕǽśţƛ§�řƆŗŕƂƈƅ�řǽƆŷŕſǼ.

-�řǽƈƊśª ŕǽƅƕ§�¿ƜŦ�Áƈ�ÁƔƊ· §Ãƈƅ§�Áƈ�řȞ±ŕŮƈƅ§�ȘƔƂţśƅ�řǼŬŕƊƈƅ§©² ƎŠƗ§�řǽƈÃȞţƅ§

řǽƆƍƗ§Ã.

-± ŕ̄Ȟ�±ƔžÃśŶƈśŠƈƅ§�řǽƈƊś�ª ŕǽƆƈŷ�Ɠž�řȞ±ŕŮƈƆƅ�ª §±ŕƎƈƅ§�ȑÃ°�ÁƔȃ± ƈ̄ƅ§�ÁƔƆƈŕŸƅ§�Áƈ."1

-Áƈ�̄±ž�ȈȞ�±ÃŸŮ°ƍ�Ƒƅ¥�ƌœŕƈśƊŕǼ�ŶƈśŠƈƅ§�̄ §±ž£ŶƈśŠƈƅ§�§�ª ƜȞŮƈÃ�¼Ã±¸ �¾ƅŕƊƍ�ÁōǼÃ

ƌǽž�̄±ž�ȈȞ�ÁƔȃÃ�ƌƊƔŗ�řƅ̄ŕǼśƈ�ª ŕƁƜŷÃ�řȞ±śŮƈ�ŢƅŕŰ ƈÃ.

-�ȘƔƂţś�Ƒƅ¥�¼ Ǝ̄Ɣ��ƓƆţƈƅ§�ŶƈśŠƈƅ§�̄ §±ž£�ÁƔŗ�ƓŷÃ· �ÁÃŕŸśأهداف �ŢƅŕŰ ƈ��Áƈ�řȞ±śŮƈ

ÀƎƅ�řǽŬŕŬƗ§�ª ŕŠŕǽśţƛ§Ã.

-ª §°ƅ§�ƑƆŷ�̄ ŕƈśŷƛ§�Áƈ�ÁȞƈś�řǽƆţƈ�ª §±ŗŦÃ�¼±ŕŸƈ.

-�ƓƆţƈƅ§�ŶƈśŠƈƅ§�̄ §±ž£�ª ŕƁŕ· �řœŗŸś�ƑƆŷ�©± ŕ̄ƁÃ�řƅŕŸž�řǽŸƈśŠƈ�ª ŕƈǽ̧ ƊśÃ�ª ŕŬŬ¤ƈ

.وتطلعاتهم أهدافهموتمثیل 

-�ª ŕƁƜŷÃ�řȄ² Ȟ±ƈ�ƛ�À̧ Ɗřǽ· §±Ƃƈǽ̄�řǽƈƊśƅ§�şƈ§±ŗ�Ɠž�řǽƆţƈƅ§�ª §± ŕ̄Ǽƈƅ§�Àŷ ś̄Ã�ŶŠŮś

ŕƎƆţ§±ƈ�řžŕȞǼ�řƆƈŕŮƅ§�řǽŸƈśŠƈƅ§."2

�ȈȞ�Ɠž�ÁŕȞŬƅ§�řȞ±ŕŮƈ�¡§±Ã�ƓŸŬƅ§�Ãƍ�ª ŕǼƆ· śƈƅ§�Ã�ȏ ŕ̄Ǽƈƅ§�Ƌ°ƍ�Áƈ�¼ Ǝ̄ƅ§�±ŗśŸǽ

�±Ű ƊŸƅ§�Ãƍ�ƌƊÃȞ�řǽ· ǽ· Ŧśƅ§�ª ŕǽƆƈŸƅ§ƓŬŕŬƗ§ والمهم,ǼƆ· śƈƅ§�Ƌ°ƍ�¿Ã¤ś�« Ɣţ إلىات 

69ص .ȘŗŕŬالمرجع ال.احمد مصطفى خاطر  1

�±Ŭŕǽƌǽ̄Ȅ².ȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ. 21ص. 2
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śƅ§�Ã�ÀţƜśƅ§Ų�¼ Ǝ̄ś�ŕƈȞ�ÁŕȞŬƅ§Ã�řǽƈÃȞţƅ§�ª ŕƎŠƅ§�ÁƔŗ�ÁƈŕŕŲ ǽ£ إلى ŮśŶǽŠ�ª §± ŕ̄Ǽƈƅ§

�řǽś§°ƅ§�řƈǽƂƅŕǼ�±ÃŸŮƅ§�ÁƔŬţś�Ã�řǽŗŸŮƅ§.

8-�ŗǻ¶ǻ¶Ťřƃ¦�ŗǻƄƆŶƃ¦�Ƒż�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦�°Â®:

"-�ÀŬ±�Ɠž�̄ ŷŕŬǽ�Ƌ±Ã̄ ŗ�§°ƍ�Ã�ÁŕȞŬƅ§�©ŕǽţ�ƌŠ§Ãś�Ɠśƅ§�ª ƜȞŮƈƅ§�Ã�ª ŕǼÃŸŰ ƅ§�̄ Ɣ̄ţś

�Ã�ª ŕǼÃŸŰ ƅ§�řŠƅŕŸƈƅ�ª ŕŬŕǽŬƅ§ª ƜȞŮƈƅ§.

-�©̄ŕȄ²ƌŠÃ£ التعاون و�ÁƔŗ�ȘƔŬƊśƅ§األطراف �řǽ· ǽ· Ŧśƅ§�řǽƆƈŸƅŕǼ�ȌǼś±ś�Ɠśƅ§.

-�řȄ±Ã±Ų ƅ§�ª §Ã· Ŧƅ§�¿ŕƈŸśŬ§�Ã�¡ ŗ̄ƅ�řƈ² Ɯƅ§�Ȇ ƔƅŕƄśƅ§�¶ ſŦ�Ɠž�ÀƍŕŬśالخطة  إلعداد

�řǽÃƈƊśƅ§.

-řƊÃŕŸśƈ�řƅÃ¤Ŭƈ�řǽŰ ŦŮ�ȘƆŦÃ�³ ſƊƅ§�ƑƆŷ�̄ ŕƈśŷƛ§�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�² ² Ÿś.

-�Ã�řǽŷŕƈśŠƛ§�řǽƂǼ· ƅ§�½±§Ãſƅ§�ȈƔƆƂś�ƑƆŷ�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�ȈƈŸśřǽ̄ŕŰ śƁƛ§Ã.

-�ŶƈśŠƈƅŕǼ�řǽ· §±Ƃƈǽ̄ƅ§�ÀÃƎſƈ�Àǽŷ ś̄�Ɠž�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�̄ ŷŕŬś.

-ŕǼ�Àśś�Ɠśƅ§�ª §±§±Ƃƅ§�¿ÃŗƁ�ŕƎƊŷ�¹ ŕž̄ ƅ§�Ã�ŕƍ°ƔſƊś�ƑƆŷ�ȈƈŸƅ§�Ã�řȞ±ŕŮƈƅ.

-Ɣżśƅ§�ȈŗƂśƅ�ŕǽŬſƊ�ÁŕȞŬƅ§�řœƔƎś ذلكالعمل على الحد من المعوقات التي تحول غیر و ر.  

-�ȑ ¤̄Ɣ�ŕƈƈ�řǽÃƈƊśƅ§�ª ŕŬŕǽŬƅ§�Ã�ª §±§±Ƃƅ§�̈ ȄÃŰ ś�řǽƆƈŷ�² Ȅ² Ÿś1".أكثرمتطورة  آراء إلى

¦�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦�Ƒż�̈°ś£Ɔƃالعوامل-9

"-�řȄ±ţȑ£±ƅ§ŕƈ�ŕŰ ÃŰ ŦÃ�ª ƛŕŠƈƅ§�řžŕȞǼ�±ƔȞſśƅ§�Ã�±ƔŗŸśƅ§Ã�ȈœŕŬƈƅŕǼ�ŕƎƊƈ�ȘƆŸśƔ

řǽÃƈƊśƅ§.

-�Ȑ ƈ̄Áŕƈǽ¥  و�řƅÃ¤Ŭƈƅ§�ª ŕ· ƆŬƅ§�Àŕƈśƍ§řǽƈƍōǼ�řǽƈƊśƅ§�Ã�Ȍǽ· Ŧśƅ§�řǽƆƈŷ�Ɠž�řȞ±ŕŮƈƅ§�̄Ã̄±

�±Ŭŕǽƌǽ̄Ȅ².�ȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ..20ص. 1
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-�ª ŕƎŠƅ§�ÁƔȃÃ�ª ŕŬŬ¤ƈƅ§�Ƌ°ƍ�Áƈ�ÁƔŸſśƊƈƅ§�ÁŕȞŬƅ§�ÁƔŗ�řţÃśſƈ�¿ŕŰ ś§�ª §ÃƊƁ�±ƔžÃś

.آخرالمسؤولة من جانب 

-�řǼŬƊ�ª Ƃś±§�ŕƈƆȞž�ŶƈśŠƈƅ§�ÁŕȞŬ�ÁƔŗ�ƓŬŕǽŬƅ§�Ã�ƓŷŕƈśŠƛ§�Ã�ƓžŕƂŝƅ§�ƓŷÃƅ§�±ŕŮśƊ§

�ªأكثرمجاالت  إلىالوعي وامتدت  ƊŕȞřǽƈƍ£�řȞ±ŕŮƈƅ§�řǽƆƈŷ±ŝƄ£±ŗƄ§Ã�řǽƆŷŕž.

-�řŬŕǽŬ�Ã�řǽŷŕƈśŠƛ§�řǽƈƊśƅ§�řǽÃƈƊśƅ§�řŬŕǽŬƅ§�ª ƈśƍ§�ŕƈƆȞž�ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�řŸǼśƈƅ§�řǽ̄ŕŰ śƁƛ§

řǽƈƊśƅ§Ã�Ȍǽ· Ŧśƅ§�ŕǽŕŲ Ɓ�Ɠž�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�řǼŬƊ�̄ §̄² ś�ŶƈśŠƈƅ§�ª ŕŠŕǽśţŕǼ"1

10-�ŗǻȜ°œŬřƃ¦�©œǺƄ¶řƆ�Â�ȉÂ°Ŭ:

�Ɠž�ª إن ŕǼƆ· śƈƅ§�Ã�ȋÃ±Ůƅ§�Áƈ�řŷÃƈŠƈ�ȘƔƂţś�̈ ŠÃśŬǽ�řȞ±ŕŮƈƅ§�ƑƆŷ�ÁŕȞŬƅ§�©± Ɓ̄�² Ȅ² Ÿś

�řǽ· ǽ· Ŧśƅ§�ª ŕǽÃśŬƈƅ§�Ȇ ƆśŦƈ¡§̄śŗ§�řƅÃ̄ ƅ§�ȐÃśŬƈǼ�§¡ŕƎśƊ§Ã�¹±ŕŮƅ§�³ ŕǽƂƈ�Áƈأو ÀǽƆƁƙ§

,�Ɠž�Ȉŝƈśś�ȋÃ±Ůƅ§�Ƌ°ƍÃ:

·ŗǻƆǻ- ا   ƈř�̈ ®ŵœſ:�řŠŕţǼ�ŶƈśŠƈƅ§�ÁÃȞǽ�« Ɣţإلى ª ŕŬŬ¤ƈ�Áƈ�Ȇ ƅ¤ƈ�Ɠƈǽ̧ Ɗś�ȈȞǽƍ أو 

�ª ŕǼŕƂƊ,�ȈƁ§�ȐÃ̄ Š�ª §°�řǽȞ±ŕŮśƅ§�řǽƆƈŸƅ§�ÁÃƄś�řƆȞǽƎƅ§�Ƌ°ƍ�ÁÃ̄ �Áƈ�Ã,للتالعب وعرضه

�Àƒƈ¶¦ÂƆƄƃ�Ƒř¦¯�¿Ȝš:�±§±Ƃƅ§�ŶƊŰ-ب   �řǽƆƈŷ�Ɠž�Àƍ±Ã̄ �ȈƔŸſśŗ�¾ƅ°Ã, مبدأوهو�Ŷƈ�Șž§Ãśƈ

�Ɠ· §±Ƃƈǽ̄ƅ§�ÀȞţƅ§,�³ ƄŕŸǽÃ£̄ŗƈ�±§±Ƃƅ§�ŶƊŰ �Ɠž�řȄ² Ȟ±ƈƅ§,�ȈȞŮǼ�ȈƈŸƅ§�Áƈ�³ ŕƊƅ§�ÁȞƈǽ�ŕƈƈ

�Ŷƈ�Șž§Ãśƈالتي ینشدونها األهداف.

�ȈƈŕŮ�Șž̄حیث :�ŗƃœŶż�©œƆÂƄŶƆ�ŗȜǺŬ- ج   ś�ÁƔƈŕś�ȑ±Ã±Ų ƅ§�Áƈ�ƌƊ§�ȋÃ±Ůƈ�±ƔŻ

³,للمعلومات  ǽŬōśÃ�ª §±ŗŦƅ§Ã�ª ŕƈÃƆŸƈƅ§�¿ ŕ̄Ǽśƅ�ª ŕȞǼŮ,�Áƈ�řǽƊżƅ§�řȞǼŮƅ§�Ƌ°ƍ�̈ ŕǽŻ�Ɠſž

Ż�Áƈ�ÁÃȞǽ�řƅŕŸſƅ§�ª ŕƈÃƆŸƈƅ§řȞ±ŕŮƈƅ§�ƑƆŷ�³ ŕƊƅ§�« ţ�ȑ Š̄ƈƅ§�±Ɣ.

µ.خاطر احمد مصطفى  �ȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ79 1
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�Ȇالتأكدفي  أهمیتهوتكمن :دعم فني وتقني-د   ƆśŦƈǼÃ�³ ŕƊƆƅ�řƆƈŕƄƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�Áƈ

�řȄ±Ȟſƅ§�ÀƎśŕƎŠÃś,řǽƆţƈƅ§�ª ŕŸƈśŠƈƅ§�Ɠž�¹ÃŲ Ãƈƅ§�§°ƍ�±Ǝ̧ ǽÃţǼ�ÁÃƄś�Ɠśƅ§ اجة الى دعم

±ŗƄ§�ȈȞŮǼ�ƓƊƂśÃ�ƓƊž."1

11-�ŗȜ°œŬƆƃ¦�©œſÂŶƆŗǻŶƆřŞƆƃ¦:

"*�« Ɣţ�Áƈ�řƅÃ¤Ŭƈƅ§�ª ŕ· ƆŬƅ§�² Ɣţ�Ɠž�Ȇ ŸŲ ƅ§ŕƎƊŕƈǽ¥�řǽƆƈŷ�Ɠž�řȞ±ŕŮƈƅ§�©±Ã±Ų Ǽ

řǽƈƊśƅ§Ã�Ȍǽ· Ŧśƅ§.

*�Áŷ�±¸ Ɗƅ§�¶ żǼ�¼ŕȞ�ȈȞŮǼ�ŶƈśŠƈƅ§�̄ §±ž£�ŶǽƈŠƅ�ȑ£±ƅ§�řȄ±ţÃ�±ƔŗŸśƅ§�ƑƆŷ�©± Ƃ̄ƅ§�À̄ŷ

řǽŷŕƈśŠƛ§Ã�řǽ̄ŕŰ śƁƛ§�ÀƎśŕǽÃśŬƈ.

*�řǽžŕƄƅ§�řŰ ±ſƅ§�řţŕś¥�À̄ŷřƈƍŕŬƈƅ�̈ ŗŬǼ�¾ƅ°Ã�ƓŸƈśŠƈƅ§�ȈƈŸƅ§�Ȉţ§±ƈ�Ȑ ţ̄¥�Ɠž

ȑ ŕ̄Ű śƁƛ§�½ŕ· Ɗƅ§�řǽ̄Ã̄ ţƈ.

*§�ª ŕŬŬ¤ƈ�Ɠž�±§±Ƃƅ§�̈ ŕţŰ £�ÁƔŗ�řŸŬ§Ãƅ§�©ÃŠſƅ§�ÁƔƆƈŕŸƅ§Ã�řǽÃƈƊśƅ§�ŶƈśŠƈƅŕƎƔž جهةمن

�řƎŠ�Áƈ�ÁŕȞŬƅ§�Ã�Ȑ±Ŧ£.

. *řƅÃ̄ ƅ§�Áƈ�ŶǽŠŮśƅ§Ã�² Ɣſţśƅ§�ª ŕŬŕǽŬ�̈ ŕǽŻ

*�̄ Ã̄ ţƅ�ÁƔƆƈŕŸƅ§�řž±Ÿƈ�À̄ŷÀƎśȞ±ŕŮƈ  فهمهمو�Ã�řȞ±ŕŮƈƆƅƎśŕǼƆ· śƈ2"ا وظروفها

�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƆƅ�řƈŕƎƅ§�ȏ ŕ̄Ǽƈƅ§�Áƈ�ÀŻ±ƅ§�ƑƆŷŕƎśƔƈƍ£Ã إال �ŕƎŸƊƈś�ȈƔƁ§±ŷ�ŕƎž̄ ŕŰ ǽ�ƌƊ§

�ȘƔƂţś�Áƈأهدافها �¿ƜŦ�Áƈ�ŕƂǼŕŬ�ŕƊ±Ȟ°�ŕƈȞ,عدم وجودƈŸƅ§�Ɠž�řƈƍŕŬƈƆƅ�řǽžŕƄƅ§�µ ±ſƅ§ ل

řƅÃ¤Ŭƈƅ§�ª,المجتمعي  ŕƎŠƅ§Ã�ÁŕȞŬƅ§�ÁƔŗ�ȘŬŕƊśƅ§�À̄ŷÃ.

12-11ص .مرجع سابق .عال قاسم الزحیلي 
1
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12-ȉœƆƈ¢�½°œŬƆƃ¦�ŴƆřŞƆƃœǺ�œƌřſƚŵÂ�ŗǻȜ°œŬřƃ¦:

�Ȇ ƆśŦśȋŕƈƊ£�řƅÃ̄ �Áƈ�ª ŕŸƈśŠƈƅ§�Ɠž�řǽȞ±ŕŮśƅ§�ȘƔŗ· ś�Ȑ±ŦƗ�ƓŷŕƈśŠ§�ȌŬÃ�ÁƈÃ±Ŧƕ

�Ȇ إال, ƔƊŰ ś�ÁȞƈƈƅ§�Áƈ�ƌƊ§ȋŕƈƊ£�řǽȞ±ŕŮśƅ§إلى :  

ŗǻÂŽŵ�ŗǻȜ°œŬř:ƓŠ±ŕŦ�Àŷ-ا �̄ÁÃ̄ �řǽŷÃ· �řǽȞ±ŕŮś.

¸�ŗǻȜ°œŬř-ب œƈſƗœǺ:Ű̄ ƈƅ§�řǽƈŬ±ƅ§�ª §±§±Ƃƅ§�¿ƜŦ�Áƈ�ª ŕœƔƎƅ§�ȈŗƁ�Áƈ�ŕƎƔƆŷ�½

řǽƈÃȞţƅ§.

�ŗǻȜ°œŬř°œǺŞƗœǺ:�řǽȞ±ŕŮśřǽƈ§²-ج ƅ¥, درجات ادنيوتمثل ,وهي نوع من التالعب

řǽȞ±ŕŮśƅ§."1

�¿ÃƂƅ§�ŕƊƊȞƈǽ�« Ɣţأن �ȌƈƊƅ§¿ÃƗ§�řǽÃſŸƅ§�řǽȞ±ŕŮśƅ§�ÃƍÃ,�̈ ±Ɓ§�̄ ŸǽȋŕƈƊƗ§لألسلوب

�řǽȞ±ŕŮśƅ§�Ɠž�Ɠƅŕŝƈƅ§, تمثل العمل الطوعي و المستقل لفئات المجتمع المختلفة أنهاحیث

,�řǽŠ±ŕŦ�ȐÃƁ�ȈŦ ś̄�ÁÃ̄ �ÀƎƆƄŕŮƈ�řŠƅŕŸƈ�ÁƔȞ±ŕŮƈƆƅ�Ţǽśś�řƂȄ±· Ǽ�ŕƎśƆȞǽƍ�À̧ ś�« ƔţǼأو 

�řǽƈÃȞţ�ª ŕœƔƍ,�řǽȞ±ŕŮśƅ§�ÃƍÃ�ƓƊŕŝƅ§�ȌƈƊƅ§�±ŗśŸǽ�ŕƈƊƔŗ¹ ŕƊƁƙŕǼ,�Ã�ŶœŕŮƅ§�Ã�̄ÃŠÃƈƅ§�ȌƈƊƅ§

�řǽƈŕƊƅ§�¿Ã̄ ƅ§�ª ŕŸƈśŠƈ,ƈÃȞţƆƅ�ÁÃȞǽ�« Ɣţ أوة �ÁÃƄśÃ�ȑ² Ȟ±ƈƅ§�±Ã̄ ƅ§�řǽƈŬ±ƅ§�ª ŕœƔƎƅ§

�řǽƆȞŮ�řǽȞ±ŕŮśƅ§إما,حد ما  إلى�řǽȞ±ŕŮśƅ§�ÃƍÃ�« ƅŕŝƅ§�ȌƈƊƅ§±ŕǼŠƙŕǼ,فانه ال�§±ƔŝȞ�Ȇ ƆśŦƔ

ƓƊŕŝƅ§�ȌƈƊƅ§�Áŷ,�©±ƔżŰ ƅ§�ŶȄ±ŕŮƈƅ§�Ɠž�řŰ ŕŦÃ.إال �ÁȞƈǽ�ƌƊ§أن �ƑƆŷ�řǽŬȞŷ�şœŕśƊ�̈ ŗŬǽ

�ȈȄÃ· ƅ§�Ȑ ƈ̄ƅ§,ƌŸƈśŠƈƅ�řȄ±ŮǼƅ§�řǽƈƊśƅ§�Ɠž�řȞ±ŕŮƈƅ§�Ɠž�ƌƈŕƈśƍ§Ã�±ÃƎƈŠƅ§�řǽƅŕŸž�¿¤ŕŲ śȞ.

.13ص.مرجع سابق .عال قاسم الزحیلي 
1
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13-¾œȜŬ¢�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦:

:المجتمع المحلي أفراداجتماعات عامة مع -ا

�řŰ Ű Ŧƈ�řƁƜƈŷ�ª ŕŷŕƁ¿ŕǼƂśŬƛ�̄ ƂŸś�« Ɣţ�ƓƆţƈƅ§�ŶƈśŠƈƅ§�̄ §±ž£�Áƈ�±ƔŗȞ�̄ ŷ̄

مع المسؤولین في شتى المجاالت في المجتمع المحلي لیتسنى للحضور من اجتماعات

ƌśȞ±ŕŮƈÃ�ƌǽ£±ŗ�Ɠƅ̄Ɣƅ�ÁƔƔƆţƈƅ§�ÁŕȞŬƅ§.

ȏ®Ƅŕƃ¦�²- ب ƄŞƆƃ¦:

�ÀśƔ�³ھ ƆŠƈ�ÃƌǼŕŦśƊ§Ǽ�ÀÃƂǽƅ�ƌƊƔƔŸś�Ã£ŕƎƈƅŕřǽ̄ƆŗƆƅ�řǽ°ƔſƊśƅ§Ã�řǽ· ǽ· Ŧśƅ§�À�ÁŕȞŬƆƅ�ÁȞƈǽÃ��

�ƌǽž�ŢǽŮ±śƅ§�ÁƔƔƆţƈƅ§§ÃƊÃȞǽƅȑ Ɔ̄ŗ�³ ƆŠƈ�¡ŕŲ ŷ£.

¦�ÀœŞƃ œǻšƕ-ج :

¼�ƓƆţƈƅ§�ŶƈśŠƈƅ§�Áƈ�ÁŕŠƅ�ȑھ Ǝ̄ś�řƈŕŸƅ§�©ŕǽţƅ§�ȌǽŮƊś�Ƒƅ¥©̄ŕŸśŬ§Ã المواطنین إلى حقل

�ȈƔŸſś�©̄ŕŷ¥�Ƒƅǔ§Ã��řǽŗŕŠƔƙ§�řȞ±ŕŮƈƅ§Ã�ÀŕŸƅ§�ȈƈŸƅ§ وتحفیز ,والتعاضدم التعاون مفهو

�ȈƈŸƅ§�ÁŕŠƅ�Ɠž�Ɠţƅ§�¡ŕƊŗ£�¾§±Ů¥�¿ƜŦ�Áƈ�řǽŷÃ· śƅ§�¿ŕƈŷƗ§�±ȄÃ· śÃ�řǽś§°ƅ§�ª §± ŕ̄Ǽƈƅ§

�Ã�¿ŕŸſƅ§�ƓŷŕƈŠƅ§ÀƎſȄ±Ÿś قدراتهم إلىřǽƂǽƂţƅ§ÀƎŗƅŕ· ƈƅ�řǼŕŠśŬƛ§ÃřȞ±śŮƈƅ§�řǽśŕǽţƅ§.

:¦ŗǻƄšƆƃ اإلذاعة-د

řǽƆţƈƅ§�ª ŕǽœ±ƈƅ§�¾ƅ°ȞÃ�řǽƆţƈƅ§�ÃƔ̄§±ƅ§�ª §ÃƊƁ.

:�ȎÂœȜŬصندوق اقتراحات و- ه

ª §±ŕŬƈƅ§�Áƈ�̄ Ɣ̄Ÿƅ§�Ɠž�ÁƔƊ· §Ãƈƅ§�ȑ£±�³ ȞŸśÃ�řǽ̄Ɔŗƅ§�¡§̄Ɨ�ÀǽƔƂś�©§̄£.1

�řǽ̄Ȅ² �±Ŭŕǽ.�ȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ.1 .21ص
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�ȏ°Űالتأهیل إعادة¦�ŗǻƄƆŵ�Ƒż�ÀœȜŪƃإشراك-14 šƃ¦:

ª لألهداف§�ƓƆŸſƅ§�ȘƔƂţśƅ إن" :اإلشراك-ا ŕŬŕǽŬƅ§�Ã,�̄ ƈśŸǽ�ª ŕƈ² ƔƊŕȞǽƈƆƅ�¿ŕŸſƅ§�±ƔŬƅ§�Ã

�řǽƊŕȞŬƅ§�ª ŕŷÃƈŠƈƅ§�ȈƄƅ�řǽƂǽƂţƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�Ȑ ƈ̄Ã�řŠ± �̄ƑƆŷ, أهمومن �ȘƔƂţśƅ�±Ű ŕƊŸƅ§

ƍ�řƈ§̄śŬƈ�řǽƈƊśي ±§±Ƃƅ§�°Ŧ§�Ɠž�ÁŕȞŬƆƅ�řŲ Ȅ±Ÿƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§."1

�řǽƆƈŷ�±ŗśŸśȈƔƍōś¡ŕǽţƗ§�©̄ƂŸƈ�řǽƆƈŷ�řǽƊ§±ƈŸƅ§�ª ŕŻ§±ſƅ§�Ã,�ŕƎƊÃȞ�̈ ŗŬǼ�ȌƂž�³ ǽƅ

�řǽƊ§±ƈŷ�ª ƛŕŠƈ�Ŷƈ�řƆŦ§̄śƈ�©̄ Ÿ̄śƈ�Ȉţ§±ƈ�ÁƈŲ śś�Ȑ±Ŧ£‘�ÁƈŲ śś�řǽƆƈŷ�ŕƎƊÃȞ�̈ ŗŬǼÃ�Ȉŗ

·�Ƌ°ƍ�¿ƜŦ�Áƈ�ŕƎƂǽƂţśƅ�Ţƈ أطراف ś�ŕž§̄ƍ£Ã�ª ŕŸƆ· śÃ�ª ŕƈŕƈśƍ§�Ã�¡§±£Ã�ŕƈǽƁ�Ȉƈţś�©̄ŷ

�řǽƆƈŸƅ§.�řȄ±¸ Ɗƅ§�ŶŠ§±ƈƅ§�À̄Ƃśأطرا śƅ�řǽƆƔƆţś�řǽƆƈŸƅ§�Ƌ°ƍ�Àǽ̧ Ɗ,�ƓȞ±ŕŮśƅ§�ȈƈŸƅ§�ÁÃȞǽ�« Ɣţ

�ȈƔƍōś�ȈœŕŬƈ�Ɠž¡ŕǽţƗ§�Áƈ�̄ ŷ̄�¿ƜŦ�Áƈ�řǽƊ§±ƈŸƅ§�ª ŕŻ§±ſƅ§�Ãاألطراف �ȈƄƅ�ÁÃȞǽ�Ɠśƅ§

�ÀƍÃ�řǽƆƈŸƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�̄ ţ̄ƈ�±Ã̄ �ŕƎƊƈ: السلطات,�ƓƊƂśƅ§�ȘȄ±ſƅ§, العمالء و المنظمات

�řǽŷŕƈśŠƛ§, المواطنون و المستخدمون للحیز العمراني.

řǽƈÃȞţƅ§�ª(في  األطرافتتمثل هذه :¦�ŗȜ°œŬƆƃ أطراف- ب ŕƎŠƅ§Ã�řƈŕŸƅ§�ª ŕ· ƆŬ,�ȘȄ±ſƅ§

·�ÁÃƔŷŕƈśŠƛ§�¡ƜȞÃƅ§,�ÁÃƊ,التقني ŕƂƅ§�ÁŕȞŬƅ§(,�Ȍȃ±ś�řȞ±ŕŮƈƅŕž�ÀƎśŕţÃƈ· �ȘƔƂţś�ȈŠ§�ÁƈÃ

�ÁƔŗ�řƈœ§̄�řſŰ Ǽ¡§̄ŗ¥ تحضیر القرار,االقتراحات,�Ã�ª §±ŕǽśŦƛ§�řƈŠ±śالن , األهداف

�ÁƔŗ�ȘƔŬƊśƅ§األطراف �ř· Ȅ±Ů�©±ƈŝƈ�şœŕśƊÃ�¾±śŮƈ�ȈƈŸǼ�ŢƈŬǽ�©±ÃȞ°ƈƅ§أن �̄ ţ§Ã�ȈȞ�ÀÃƂǽ

Ȟ�±Ã̄األخرمنهم بدوره مع احترام دور �ÁÃȞǽ�« Ɣţ�ȈƈŸƅ§�Ɠž�řƄ§±Ůƅ§Ãطرف  لƓśƗŕȞ:

*�ŗǻƆÂȜšƃ¦�©œƌŞƃ¦�Â�ŗƆœŶƃ¦�©œ¶ƄŪƃ¦:

�şȄÃ±śƅŕǼ�řǽƈÃȞţƅ§�ª ŕƎŠƅ§�řƈƎƈ�ÁƈƄś,�řǽƆƈŷ�ÁŕƈŲ Ãالتأهیل إعادةŕƎƆƈƄōǼ , ولها دور

�ŶƈśŠƈƅ§�ª ŕŷŕ· Ɓ�ƓƁŕǼÃ�ÁƔƊ· §Ãƈƅ§�řȞ±ŕŮƈ�Ɠž�ȑÃƔţ,�ÁȞƈǽأن �Àŕŷ�ȈȞŮǼ�ÁƔƊ· §Ãƈƅ§�Ȉŝƈś

,�ŕƎţŕŠƊ�řǽƆŗŕƁ�řŬ§± Ã̄�řǽƆƈŸƆƅ�řſƆśŦƈƅ§�Ȉţ§±ƈƅ§�Àŷ �̄Áŷ�řƅÃ¤Ŭƈ�ƓƎž, ولهاŕŲ ǽ£  دور في

·�ƓƊƂśƅ§�ȘȄ±ſƅ§�Ŷƈ�ŕاألكثرالحوار إنشاء ŕǼŲ Ɗ§Ã�řǽŸƁ§Ã,Ɗ�ÀǽƔƂś�ƑƆŷ�ÁȄ± ŕ̄Ɓ�ÀƎƆŸŠƔ�ŕƈƈ�şœŕś

¶�23المادة  ±ƛ§�řƈƁ�±ƈś¤ƈ�ª ŕǽŰ Ãś�Áƈ,�Ã±ƔƊŕŠƔ̄ÃȄ±1992 1
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�řǽƆƈŸƆƅ�řſƆśŦƈƅ§�Ȉţ§±ƈƅ§, أولففي�Áŷ�©±ŕǼŷ�ÀƎƈŕƎƈ�ÁÃƄś�ŕƎƊƈ�řƆţ±ƈالتوجیهات  إعطاء

�řŸǼśƈƅ§�řǽŬŕǽŬƅ§�řǽŠƎƊƈƅ§�Ŷƈ�řǼŬŕƊśƈ�ÁÃƄśƅ�řƈŕŸƅ§,األوليهذا القرار  إن �ƌǽƆŷ�řƂž§Ãƈƅ§�Àśś

¹ ŕƈŠƙŕǼ�ƓƊƂśƅ§�ȘȄ±ſƅ§�Ŷƈ,�ÁȞƈƈƅ§�ÁƈÃأن ȈƔƆţś�řƆţ±ƈ�Áƈ�¡ŕƎśƊƛ§�̄ ŸǼ�ƌƆƔ̄Ÿś�ÀśƔ  الواقع

,�ŶȄ±ŕŮƈƅ§�̄ ƎŸś�Ɠž�ȑÃƔţ�±Ã̄ �ŕƎƅ�ª ŕ· ƆŬƅŕž, ولهاŕŲ ǽ£�ÀǽƔƂśƅ§�řƆţ±ƈ�Ɠž�±Ã̄

*�Ƒƈƀřƃ¦�ȖȂ°Žƃ¦:

�řƈŕŸƅ§�ª ŕ· ƆŬƅ§�ȈŗƁ�Áƈ�ƓƊƂśƅ§�ȘȄ±ſƅ§�̄ ţ̄ǽالخبراء الفنیین الخارجیین  أو,�ȘȄ±ſƅ§�§°ƍ�Ȇ ƆȞǽÃ

ŕƎƆƈƄōǼ�řǽƊƂś�řǽƆƈŷ�Ɠƍالتأهیل إعادة�řǽƆƈŷ أنحیث ,التأهیل إعادة�řǽƆƈŷ�ȘƔŬƊś�Ãبإدارة

�Áƈ�ŕſƅ¤ƈ�ÁÃȞǽ أنŗŦƅ§�Áƈ�¿ŕŷ�ȐÃśŬƈ,�ÁȞƈǽ�ƓƊƂśƅ§�ȘȄ±ſƅŕž±©� إلىوتحتاج ,معقدة 

�ÁƔ· · ŦƈÃ�ÁƔȄ±ŕƈŸƈ, أنولكن یجب �ȑÃţǽŕŲ ǽ£�ª ŕŰ ŕŰ śŦƛ§�ƓƁŕǼ�Áƈ�ÁƔŬ Ɗ̄Ǝƈ, وخبراء

�ȘƔŬƊśƅ§�Àǽŷ...,جغرافیین ,محامین ,خبراء اقتصا ,في علم االجتماع  ś̄�ȈŠ§�Áƈ�¾ƅ°Ã

�ÁƔŗ�ȑ±Ã±Ų ƅ§�ŶǽƈŠوتحسین الحوار , األطراف,�řſƆśŦƈƅ§�±¸ Ɗƅ§�ª ŕƎŠÃ�řȃ±ŕƂƈÃ, واالستفادة

�©̄ŷ�ª ŕǽÃśŬƈ�ƑƆŷ�řţŕśƈƅ§�ª §± Ƃ̄ƅ§�Áƈ.�Ŷƈ�±ŮŕǼƈ�ȈŰ §Ãś�ƑƆŷ�ÁÃȞǽŬ�ƓƊƂśƅ§�ȘȄ±ſƅŕž

.£�Ȑ±Ŧومع العمالء االجتماعیین و المواطنین من جهة ,السلطات العامة من جهة 

*�ÀÂƒŵœƆřŞƙ¦�  ƚȜÂƃ¦:

ȑ£Ŧƅ§�ª ŕȞ±Ůƅ§�řŰ ŕ,�řǽƊ̄ƈƅ§�ª ŕƈ̧ Ɗƈƅ§�Ã�ª ŕŸƈśŠƈƅ§,�řǽţȃ±�±Ɣżƅ§�ª ŕƈ̧ Ɗƈƅ§, المعاهد و

�řŰ ŕŦƅ§�Ã�řƈŕŸƅ§�řǽƈǽƆŸśƅ§�Ã�řǽžŕƂŝƅ§�² Ƅ§±ƈƅ§...,�Ã�µ ǽŦŮśƅ§�řƆţ±ƈ�Ɠž�ÀƎƆƈŷ�¿ŕŠƈ�ÁÃȞǽ

�¹Ã±ŮƈƅŕǼ�ÀŕŸƅ§�Ȇ Ȅ±Ÿśƅ§,�ÀƎśŕŸƁÃś�¶ ±ŷ�¿ƜŦ�Áƈ�Àƍ±Ã̄ �ÁÃȞǽÃوأهدافهم �Ã�ÀƎśŕŠŕǽśţ§Ã

ȄÃ�ƓƁŕǼ�ŶƈÃ�ÀƎŸƈ�½ŕſśƛ§�Àś¡ŕŲ,التعبیر عن اهتماماتهم  ŷ£�řǽƆƈŸƅ§,أن �řƈƎƈ�ÀƎśȞ±ŕŮƈ

ŕŲ ǽ£�řǽƆŸſƅ§�řƆţ±ƈƅ§�Ɠž)ȘƔŗ· śƅ§�řƆţ±ƈ ( إنتاجفي�ȈƈţśÃ¡ŕǼŷ£�ŶȄ±ŕŮƈƅ§,�ÀƎƊƔŗ�ȘƔŬƊśƅ§Ã

�řƈŕŸƅ§�ª ŕ· ƆŬƅ§�ÁƔȃÃ)من خالل ورشات العمل التي تتبناها(
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�řǽƆƈŷ©̄ŕŷ¥�ȈƔƍōśƅ§��©̄ƂŸƈ�řǽƆƈŷ

ŕŲ ǽ£��̈ ŠƔÁ£��ƑƊŗśÃ�ȘŬƊś

بهذه الدراسة  األوائلفهم المعنیون 

�ÀƒƒƈŽƃ¦�  ¦°ŕŤƃ¦�Â�Ƒƈ®Ɔƃ¦�ŴƆřŞƆƃ¦�ÀƒŕœƆ�ȖƒŪƈřƃœǺ�Ƒőœƌƈƃ¦�°¦°‘ من خالل

�řǽƆƈŸƅ§�Ȉţ§±ƈ�Ȇ ƆśŦƈ�Ɠž, فیتم عندها

±§Ãţƅ§�Áŷ�řŠśŕƊ�řǽƆŸž�řŻŕǽŰ

§ƓȞ±ŕŮśƅ§�ȈƈŸƅیوضح العالقة بین مختلف الفاعلین في 

�řŝƜŝ�ª ŕſǽƊŰ ś�ª ţś�ÀƎŠƈ̄ �ÁȞƈǽ

�£�ȑƗ��ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�̄±žÁحیث البد

�ȌǽŬǼśƆƅÃقمنا بوضع الجدول  أكثر

المجتمع المدني

�Ƒƈ¦°ƆŶƃ¦�±ƒšƄƃ�ÀÂƆ®ŤřŪƆƃ¦�Â�ÀÂƈ¶œƀƃ¦�ÀœȜŪƃ¦:

�řǽƆƈŸƅ§�Ȉţ§±ƈ�ȈȞ�Ɠž�Àŕƍ�±Ã̄ �ÀƎƅ��ŕƂǼŕŬ�ŕƊ±Ů§�ŕƈȞÁ£��řǽƆƈŷ

�Ã�řǽƊƂśƅ§�řž±Ÿƈƅ§�ŕƎƔžřȄ±§̄ƙ§��§±ƔŗȞ�§² Ɣţ��ŕƎƊƄƅÃŕŲ ǽ£

�řŬ§± Ɔ̄ƅ�řŸŲ ŕŦƅ§�řƂ· Ɗƈƅ§�ÁŕȞŬ�Ŷƈ�řȞ±ŕŮƈƅŕǼ, فهم المعنیون

�ÀƒƒƈŽƃ¦�  ¦°ŕŤƃ¦�Â�Ƒƈ®Ɔƃ¦�ŴƆřŞƆƃ¦�ÀƒŕœƆ�ȖƒŪƈřƃœǺ�Ƒőœƌƈƃ¦�°¦°

�±§±Ƃƅ§�řżǽŰ �̄ Ɣ̄ţś,االجتماعات ,التحلیل  أسلوب...�řǽƆƈŸƅ§�Ȉţ§±ƈ�Ȇ ƆśŦƈ�Ɠž

řǽŠƔś§±śŬ¥��±§Ãţƅ§�Áŷ�řŠśŕƊ�řǽƆŸž�řŻŕǽŰوضع وتعدیل 

ÀƁ±�ȈȞŮ01: یوضح العالقة بین مختلف الفاعلین في

�ª ŕŷÃƈŠƈ�ȌǽŬǼśƅÃ¼§±· Ɨ§��řǽƆƈŸƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�řǽƊŸƈƅ§��řŝƜŝ�ª ŕſǽƊŰ ś�ª ţś�ÀƎŠƈ̄ �ÁȞƈǽ

حیث البد)و المجتمع المدني ,خاص القطاع ال

�« Ɯŝƅ§�ª ŕſǽƊŰ śƅ§�Ƌ°ƍ�Áƈ�̄ ţ§Ã�ª ţś�¬± Ɗ̄Ɣ,أكثر أو .�ȌǽŬǼśƆƅÃ

الفریق التقني 

العمالء 

االجتماعیون

السطات

الحكومیة

األولالفصل 

*�Ƒƈ¦°ƆŶƃ¦�±ƒšƄƃ�ÀÂƆ®ŤřŪƆƃ¦�Â�ÀÂƈ¶œƀƃ¦�ÀœȜŪƃ¦

�řǽƆƈŸƅ§�Ȉţ§±ƈ�ȈȞ�Ɠž�Àŕƍ�±Ã̄ �ÀƎƅ

�Ã�řǽƊƂśƅ§�řž±Ÿƈƅ§�ŕƎƔž وتأخذ,

�řŬ§± Ɔ̄ƅ�řŸŲ ŕŦƅ§�řƂ· Ɗƈƅ§�ÁŕȞŬ�Ŷƈ�řȞ±ŕŮƈƅŕǼ

*ƀƃ¦�̄ Ť¦�¿řȂÂ�ÀƒƒƈŽƃ¦�  ¦°ŕŤƃ¦�Â�Ƒƈ®Ɔƃ¦�ŴƆřŞƆƃ¦�ÀƒŕœƆ�ȖƒŪƈřƃœǺ�Ƒőœƌƈƃ¦�°¦°

�±§±Ƃƅ§�řżǽŰ �̄ Ɣ̄ţś

�µ ǽŦŮś� وضع وتعدیل

ÀƁ±�ȈȞŮ

�ª ŕŷÃƈŠƈ�ȌǽŬǼśƅÃ

القطاع ال,الدولة (وهي ,

�« Ɯŝƅ§�ª ŕſǽƊŰ śƅ§�Ƌ°ƍ�Áƈ�̄ ţ§Ã�ª ţś�¬± Ɗ̄Ɣ

:التالي

الحكومیة
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Ã̄±�:04جدول رقم �Ȉŝƈǽأطراف řȞ±ŕŮƈƅ§

و طرح اقتراحاتهم رأیهمإبداء المجتمع المدني-

řǽƊŸƈƅ§�ª ŕƎŠƆƅ�ÀƎśŕţ§±śƁ§�±· Ã�ÁŕȞŬƅ§�ȈƔŝƈś. العمالء االجتماعیون -

řǽƈÃȞţƅ§�ª- .القرارات إصدار ŕ· ƆŬƅ§

.تجسیدها على ارض الواقع,حلول إیجاد,انجاز العمل التقني  -�ȘȄ±ſƅ§ƓƊƂśƅ§

:¦œǻƈƀř½¦°ŬƗ©�-ج

̄� إطارو الجماعات في تحسین  األفراد�řȞ±ŕŮƈ إن Ɣ̄Š�¬ƜŸȞ�ÀƎśŕǽţ,©§̄ōȞÃلإلدماج

°ŕſȞ�Ã¡©�أشخاص إلىتحتاج §�řǽƆƈŷ�Áŕž�¾ƅ°�ȘƔƂţśƅÃ¾§±Ůƙ,ماعي النفسي و االجت

,�ƑƆŷ�ÁÃƆƈŸǽإیجاد�Ã�ÀœƜƈ�Àǽ̧ Ɗś¨ ƔƅŕŬ£�řǽƊƂś,�řǽƅŕśƅ§�½±· ƅ§�ª ŕǽƊƂśƅ§�Ƌ°ƍ�ÁƔŗ�ÁƈÃ:

*�ŗǻ®ÂƆŶƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦:

�ŶƈŠ�řƅÃŕţƈÃ�ÀƎƊƈ�̈ ±Ƃśƅ§�Ã�ÁŕȞŬƅ§�Ŷƈ�±ŮŕǼƈƅ§�¿ŕŰ śƛ§�ƑƆŷ�řǽ̄ÃƈŸƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�̄ ƈśŸś

�ȘȄ±· �Áŷ�¾ƅ°�Ã�ª ŕǽ· Ÿƈƅ§�Áƈ�ÁȞƈƈ�± Ɓ̄�±ŗƄ§:

-řǽƊŕǽŗśŬƛ§�©±ŕƈśŬƛ§.

.رالحوا-  

.عرض مجسم نموذجي-

�Áƈ�¼ÃŦś�ÁÃ̄,جمع المعلومات أثناءالمواطن  إزعاجمع مراعاة عدم  �řƂǽƂţƅŕǼ�Ɠƅ̄Ɣ�ƓƄƅ

.األسئلة

*�ŗȜ°œŬƆƃ¦ŗǻƀżƕ¦:

�ÁÃ̄ �ÀƎśŮǽŕŸƈǼ�ÁŕȞŬƅ§�ÀƎž�ƓƊ§±ƈŸƅ§�¿Ãŕţǽ�ŕƊƍأن §Ã±ŸŮǽ�ȘȄ±· �Áŷ�¾ƅ°Ã�ƌǼ:
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�Ã�¿Ã§̄Šƅ§�¿ŕƈŸśŬŕǼ�¾ƅ°Ãª:المالحظة المنظمة - ŕǽœŕŰ ţƙ§�ŕƎƂǽƁ̄ś�Ã

-�ŗ̌ ţƜƈƅ§�řǽÃſŸƅ§:�řƊƔŸƈ�řƆȞǽƍ�ÁÃ̄ �Àśś)�ÁŕȞŬƅ§�ª §̄ŕŷ�ŗ̌ ţƜƈ, الواجهات,ȋŕƈƊ£

�ƓƊŕǼƈƅ§(...

�ȏ°Űالتأهیل إعادة�ŴȂ°œŬƆ�Ƒż�ŗǻȜ°œŬřƃ¦�ŗǻƆƋأ-15 šƃ¦:

�̄ Ÿ̄śś¨ ŕǼŬƗ§�ŶȄ±ŕŮƈ�Ɠž�ª ŕŸƈśŠƈƅ§�ÁƈŲ ś�Ã�řǽȞ±ŕŮśƅ§�ƓƊŗś�Ɠŷ ś̄Ŭś�Ɠśƅ§التأهیل إعادة

�ŕƎƊƈ�ȋŕƂƊƅ§�Áƈ�řŷÃƈŠƈ: ±Ȅ±Ƃś�±· ǽÃ�ȑ±Ų ţƅ§

�ŕƈ�Ɠţ�ÁƈŲان  �́ ǽŸǽ�ȑ °ƅ§�ŶƈśŠƈƅ§, یدرك اقل تفاصیل هذا الحي,�ȘȄ±ſƅ§�Áƈ�±ŗƄ§�ȈȞŮǼ

�ƓƁŕǼÃ�ƓƊƂśƅ§األطراف ŕţƅ§�Ɠž�řǽƊŸƈƅ§�řǽŬ§± ƅ̄§�řƅ, إدراجهولذا فان�¼±· ȞƓŬŕŬ£ مشارك

�řǽƊŕȞƈƅ§�ƌś±ŗŦÃ�ƌś̄ŷŕŬƈ�Áƈ�©̄ŕſśŬƛ§�Ã�¹Ã±Ůƈƅ§�Ɠž,�̄ Ɣ̄ţśƅ�§̄ŷŕŬƈ�Ɯƈŕŷ�ÁÃƈǽřǽƅ¥

,التأهیل ŕŠƊƅ§�µ ±ž�©̄ŕȄ²Ã.

*�ƓƆţƈƅ§�ŶƈśŠƈƅ§�Ȑ ƅ̄�řȄ±ŮǼ�ª ŕƁŕ· �̄ÃŠÃ�Ȇ ŮƄś�řǽȞ±ŕŮśƅ§,�̄ ŷŕŬśƅ�ŕƍ±ŕƈŝśŬ§�ÁȞƈǽ�« ƔţǼ

�řǽƆƈŷ�Ɠžالتأهیل إعادة,ŶȄ±ŕŮƈƅ§�Ƌ°Ǝƅ�řŸſś±ƈƅ§�Ȇ ƔƅŕƄśƅ§�¶ ſŦ�Ɠž�ÀƍŕŬś�¾ƅ°ȃÃ.

مع م ءلول تتالţ�ȘƔƂţśƅ�ŕƈŕƍ�ŕƎŠÃƈ�ÁÃȞǽ,التأهیل إعادة§�řǽƆƈŷ�Ɠž�ŶƈśŠƈƅإشراك إن*

¹Ã±Ůƈƅ§�řƈ§̄śŬ§�ƑƆŷ�̄,حاجات المستخدمین  ŷŕŬǽ�ŕƈƈ.

*�ŶƈśŠƈƅ§�ȈŗƁ�Áƈ�« ţ̄ś�̄ Ɓ�Ɠśƅ§�ª §²ÃŕŠśƅ§�̈ ƊŠś�ƑƆŷ��řǽȞ±ŕŮśƅ§�£̄ŗƈ�̄ ŕƈśŷ§�̄ ŷŕŬǽ

�¹Ã±Ůƈƅ§�°ƔſƊś�Áƈ�¡ŕƎśƊƛ§�̄ ŸǼ�¾ƅ°Ã��À§̄ŦśŬƛ§�Ȉţ§±ƈ�Ɠž�ƓƊ̄ƈƅ§,�ŶƈśŠƈƅ§�ª ŕǼŻ±ž

ÁŕȞƈƅ§�řƈœƜƈÃ�̄ Ɓ�ƌśŕŠŕǽśţƛª °Ŧ£±ŕǼśŷƛ§�ÁƔŸǼ�¿ƜŦ�Áƈ�°ƔſƊśƅ§Ã�ÀǽƈŰ śƅ§�Ȉţ§±ƈ�Ɠž

��řȞ±ŕŮƈƅ§وٕابداءȑ£±ƅ§�řžŕȞ�¹Ã±Ůƈƅ§�Ȉţ§±ƈ�Ɠž,�¶ ±Ÿśƅ§�Áƈ�¹Ã±Ůƈƅ§�Ɠƈţǽ�ŕƈƈ©¡ŕŬƚƅ

.واالستخدام الغیر مالئم 
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¼�ÁŕǽţƗ§,�ŕǽţفي اغلب * Ǝ̄śŬǽ�¹Ã±Ůƈƅ§�ÁÃȞǽ�ŕƈ̄ ƊŷÃمأهوال�ÁŕȞŬƅŕǼ,�ȑ±Ã±Ų ƅ§�Áƈ�ƌƊŕž

�ƓƊƂśƅ§�ȘȄ±ſƅ§�Ã�ÁƔƊ· ŕƂƅ§�ÁƔŗ�ƓȞ±ŕŮśƅ§�³ ţƅ§�Ã�ÁÃŕŸśƅ§�Ã±�« ŗ,�ȈȞŮǼ��¹±Ůƈƅ§�©±śž�¿ƜŦ

  .عام

*�ƑƆŷ�ŶȄ±ŕŮƈƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�řǽȞ±ŕŮśƅ§�̄ ŷŕŬś¨ ŕŬƄ¥المجتمع المحلي العدید من المهارات

ŸǼŕśƈƅ�řǼŬŕƊƈƅ§�©±ŗŦƅ§�Àƍ Ɗ̄ŷ��ÁÃȞǽ�ŕƈƈ�Àǽƈ±śƅ§�ª ŕǽƊƂśŗ�řƂƆŸśƈƅ§�řƈƈ±ƈƅ§�ƓƊŕǼƈƅ§�řƊŕǽŰ Ã�ř

�ȑ±Ã̄ �ȈȞŮǼ1

  .41ص  .ȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ,عال قاسم الزحیلي1
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:خالصة الفصل 

�ŕƊƁ±· ś�ŕƈ�¿ƜŦ�Áƈƌǽƅ¥�ŕƂǼŕŬÁƈÃ�ÀǽƍŕſƈȆ Ȅ±ŕŸś�Áŷ�řȄ±¸ Ɗ�ª ŕƈÃƆŸƈ�Ãالتأهیل إعادة

�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�Ã�ȑ±Ų ţƅ§,أما�©±ŮŕǼƈ�řſŰ Ǽأو �©±ŮŕǼƈ�±ƔŻȎţƜƊ التأهیل إعادة أن

�ȑ±Ų ţƅ§في تحسین له دور�řȄ±Ų ţƅ§�©ŕǽţƅ§مستو  أعلى إلى�Ȑ�řǽŷÃƊ�ÁŕƈŲ ƅ©ŕǽţƆƅ�©̄ƔŠ

,�şƈ̄ Ã¡ŕǽţƗ§لمهمشةŕƍ±ȄÃ· ś�Ã.

�ȑ±Ųالتأهیل إعادة أنلنا یتراءمما ţƅ§ قد �ÁÃȞǽأكثر�řǽƅŕŸž�Ã�řǽŸƁ§Ãإذا ƈ�ÁƈŲ �ÁŕȞȏ ŕ̄Ǽ

řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§إلىتهدف التي �řǽƅŕƈŠƅ§�©±ÃŰ ƅ§�ÁƔŬţś�³ ǽƅ�Ã�Á· §Ãƈƅ§�©ŕǽţǼ�¡ŕƂś±ƛ§

ȌƂž.



 

الثاني الفصل
.مقدمة -  

  .تقديم مدينة ام البواقي-

  .الدراسة الطبيعية-

  .الدراسة السكنية والتجهيزات-

  .تقديم مجال الدراسة-

  .تحليلة لمجال الدراسةدراسة -

.خالصة-  
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 :مقدمة
لما لها من أهمية  ،وهي مركزها أم البواقي والية تعتبر مدينة ام البواقي من أهم مدن    

 .تعود نشأتها إلى العهد الروماني الجغرافيفي مجالها الحضري  برىك
التحليلية للمجال العمراني للمدينة تساعد في معرفتها وتحديد العوامل المؤثرة  فالدراسة     

 .بالتركيز على دورها في توفير السكنوذلك  لحضريافي تكوين نسيجها 

إن االطار الطبيعي لمدينة أم البواقي له تأثير مباشر على طبيعة االستيطان البشري في    
 .تنفرد بميزات عمرانية ونشاطات خاصة بها هذا ما جعل المنطقة لتنميةاالمنطقة وكذا وتيرة 

فالدراسة التحليلية للمدينة هي التي تقودنا راسة الخصائص الطبيعية للمدينة ،بد سنقوم ولهذا  
مخطط استعمال المن خالل  المؤثرة في عملية التهيئة وذلك الى تحديد ومعرفة العوامل
 الحضريةات يالمعطجميع الى دراسة وتحليل   سنتطرق كما.التوجيهي للتهيئة و التعمير
االطار الغير (الواجهات)ويكون ذلك على مستوى االطار المبنيالمتعلقة بمنطقة الدراسة ،

حيث ان الهدف االساسي من هذا التحليل . (ات الخارجية و الشبكات المختلفةالفضاء)مبني 
من كافة  ول اليها  مجال الدراسة ،التي يؤ هو إعطاء صورة واضحة عن الوضعية والحالة 

الموجودة باستعمال مختلف الوسائل و  الثغراتالتعرف على أسباب لك زيائية وكذيالجوانب الف
 .المطروحـة فيهول المناسبة لمعالجة االختالالت من اجل الخروج بالحل

يـم و تنظ تأهيلهابهـدف إعـادة  كما سنقوم بتخصيص حي العربي بن مهيدي كمنطقة دراسة  
مجالـها الحيوي و تهيئتها و تحسينها الحضري مع التركيز أكثر على تلبية مختلف احتياجات 

 .هذا المجالر أسباب تدهو  علىالتعرف   و السكان
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Ⅰ- تقديم عام لمدينة ام البواقي: 

 :لمحة تاريخية -1
يدل على هذه  الميالدسنة قبل  0888أم البواقي بعمق تاريخها الذي يعود إلى  والية تعتز  

بمناطق عين " الحلوزنيات"و " الرماديات"المكتشفة عبر تراب الوالية ومنها  االثار الحقبة
تبسة أصبحت أم " البونيقيون" احتلعندما . الزيتون، سوق نعمان والضلعة وقصر الصبيحي

خالل . يقينالبواقي مسلكا مهما في مسار قوافل التجارة، كما ربطت عالقات تجارية مع البون
الذي ضمها إلى " تراجان"القرن االول ميالدي؛ شهدت أم البواقي الغزو الروماني على يد 

 " .تمقاد"و" تيفاست"قطاع 

وعرفت  وقاديوفاال،وتحولت إلى مطمورة قمح ألوروبا وشيد بها الرومان مدنا مثل سيقوس 
 .باسم ماكوماداس في هذه الفترة

أشد " البربر"الذي قاومهم "الونداليون "م احتلها 393م و038في الفترة الممتدة بين سنتي 
بعد هذه الفترة شهدت التواجد البيزنطي الذي وضعت له  ،مقاومة إلى غاية استرجاع حريتهم

ثم " حسان بن النعمان"الفتوحات االسالمية نهاية مع مطلع القرن السابع ميالدي على يد 
ضنا بأنهم غزاة وبعدما أيقنوا "الكاهنة "لفاتحين بقيادة ا"البربر"قاوم ،"عقبة بن نافع الفهريي"

الهدف الذي جاء الفاتحين من أجله اعتنقوا االسالم وتعلموا العربية ،توالت على أم البواقي 
  ".الموحدين" و" الهاللين الفاطميين" مثل اإلسالميةالعديد من الخالفات 

 خامس عشر ،عرفت أم البواقي ركوداإلى الجزائر خالل القرن ال" العثمانيين"عند دخول 
عندما ،"نمامشةال"و"السقنية"،"الحراكتة"أهمها  القبائل ومنوعاش سكانها تحت نظام االعراش و 

خاصة ،قاوم سكان أم البواقي ضد هذا الوجود  ،سقطت الجزائر تحت نير االحتالل الفرنسي
و شهدت العديد من  لألسلحةكما شكلت معبرا أساسيا " االوراس"النتمائها إلى منطقة 

 29911جويلية  3المعارك و الثورات إلى غاية االستقالل الوطني في 
                                                             

 لمحة تاريخية عن الوالية والمطبوعات من دار الشباب لوالية ام البواقي  1
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تمثل قلعة قاديوفاال بقصر :01صورة رقم 

 الصبيحي

 

تمثل االحتالل الفرنسي أسفل  :10صورة رقم 

 جبل سيدي رغيس بام البواقي

 1591تمثل مدينة ام البواقي سنة :11الصورة رقم 
 

 

تمثل احد اثار الحضارة :10صورة رقم 
 الرومانية 

 

تمثل ام البواقي في فترة : 17صورة رقم   
 الوندال
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 :الموقع -2
فبعد المدينة عن باقي  تعتبر مواقع المدن من إحدى العناصر المتحكمة في نشأتها وتطورها،

له دور هام في حياة  النقل والمواصالت محاور كز الخدمات وخطوط النقل أوالمدن ومرا
 .وعالقته بالمناطق المحيطة به ويقصد بالموقع مكان وجود المدينة لمدن واستقرار السكان،

  : الوالية-*
يبلغ ارتفاعها على سطح  تقع في الجهة الشمالية الشرقية من الهضاب العليا الجزائرية، حيث

تكون من ،²مكل 9200،3بـ  م، وتتربع على مساحة تقدر2888إلى  088البحر مابين 
 :واليات وهي موضحة 7 وتجاورها ،بلدية10دائرة و21
  .من الجنوب والية خنشلة -
 .من الجنوب الغربي والية باتنة -
 .من الشمال الغربي والية ميلة -
 .من الشمال والية قسنطينة -
 .ي قالمة وسوق أهراسمن الشمال الشرقي واليت -
       .من الجنوب الشرقي والية تبسة -
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          والية ام البواقيموقع :11الخريطة رقم 

 
 المصدر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 :البلدية*
 ، وتضم ²كلم 432.31 والية أم البواقي تتربع على مساحة قدرهاتقع البلدية في شمال 

، (عباس لغرور –بئر خشبة  –سيدي ارغيس  –توزلين )المركز وأربع تجمعات ثانوية 
 :البلديات التالية  وتحدها

 .عين الديس وعين ببوش من الشمال -
 .بريش و فكيرينة من الشرق -
 .عين الزيتون من الجنوب -
 1عين فكرون و بوغرارة السعودي من الغرب -
 
 
 
 

                                                             

 معالجة الطالب+ 1880والتعميرالتوجيهي للتهيئة المخطط 
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 يموقع بلدية ام البواق:12يطة رقم الخر 

 
 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير :المصدر 

 :المدينة *

، تتربع على مساحة  مدينة أم البواقي هي مقر البلدية و الدائرة و الوالية ، تقع شمال البلدية
م على 008: يتراوح ارتفاعها ب نسمة 08000، و بلغ عدد سكانها هكتار 2330.2

من الغرب على محور الطريق  تزولينقرية سيدي ارغيس و مستوى سطح البحر، تحدها 
  .28الوطني رقم 

  .31بة من الشرق على طول الطريق رقم ـ بئر خش

 .31ـ قرية عباس لغرور من الجنوب على محور الطريق الوطني رقم 

 .ـ أما من الجهة الشمالية فيحدها جبل سيدي ارغيس 
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 صورة جوية لمدينة ام البواقي: 12صورة رقم 

 
                                                       google earth  المصدر   

   :العمراني لتطورمراحل ا -3
مرت مدينة أم البواقي في تطورها العمراني بعدة مراحل و فترات أدت إلى تغيير وتيرة نمو 

 .المدينة و زيادة توسع المجال

 مرحلة ما قبل الترقية االدارية: األولىالمرحلة  *

للمدينة كما أن النمط السائد الخاص بالعمران هو النمط تميزت هذه المرحلة بتطور عشوائي 

االستعماري الذي يخص إقامة المعمرين الفرنسيين و بمقابل ذلك النمط التقليدي و يخص 

نة بمحاذاة الطريق الوطني رقم التركز الخاص بإقامة الجزائريين و هنا تظهر أول نواة للمدي

،حيث كان يضم المركز  2981عماري سنة ، حيث تم االنتهاء من بناء المركز االست28

هكتار، و كانت المساكن من الحجارة و  30: ساكن و تقدر المساحة ب 938حوالي 

 .السقف من القرميد
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  1791مرحلــة الترقيـــة االدارية سنـة : المرحلـــة الثانيــــة *

تجاه عين و هذا نحو الشرق با 28عرفت المدينة توسعات على طول الطريق الوطني رقم 

. البيضاء ، و تحديدا نحو الشمال باتجاه جبل سيدي ارغيس و بعض التطور نحو الجنوب 

تم ترقية المدينة كمقر للوالية تبعا للتقسيم االداري و بلغت مساحتها في  2900و في سنة 

 نسمة 23219هكتار و عدد سكانها  09هذه الفترة 

  1791االدارية ما بعد الترقـيــة : المرحلــة الثالثــة * 

بعد ارتقاء مدينة أم البواقي إلى مقر عاصمة الوالية ، حيث تزامنت هذه الفترة مع ظهور عدة 

) و المخطط الخماسي االول (  2900ـ  2900) استثمارات منها المخطط الرباعي الثاني 

و على إثر هذه البرامج االستثمارية تم ظهور أحياء جديدة كليا و نذكر  (،  2900ـ  2908

 ( المنطقة السكنية الحضرية الجديدة يشكالنحي النصر و حي حيحي المكي اللذان : منها 

ZHUN  ) العيد الذي يشكل مساحة كبيرة من المناطق إلى حي مصطفى بن بو  باإلضافة

الطريق  ل هذا أدى إلى توسع المدينة على امتدادالسكنية الجماعية داخل المدينة ، و ك

 120:لة أصبحت المساحة المبنية تقدر بخالل هذه المرحو . نحو الشرق 28الوطني رقم 

 .نسمة 30130: عدد سكانها ب  قدرو  هكتار
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 1771بعـــــد :المرحلــة الرابعــة *

من الجهتين الشرقية  28 ظل التوسع العمراني للمدينة ممتدا على طول الطريق الوطني رقم 

 30130و الغربية، كما أن هذه الفترة تميزت بارتفاع واضح لعدد السكان  حيث ارتفع من 

 .  2998نسمة سنة 00809إلى  2900نسمة في سنة 

: كما استفادت المدينة في هذه الفترة بالكثير من التحصيصات الجديدة و التي نذكر منها  

و كل هذه . ، االستقالل ، البستان ، الحرية اآلفاق،  األمل ، 2النسيم ، الحديقة ، االمل

التجمعات ساهمت في النمو العمراني للمدينة ، حيث أصبحت المساحة المبنية تقدر ب 

كما  نسمة ، 00809: و قدر عدده ب 2990هكتار كما زاد عدد سكان المدينة سنة  120

ساكن ، حيث تزامنت  33090: و قدرت ب 1882سجلت زيادة معتبرة لعدد السكان سنة 

و التي (  2999ـ  2998) هذه الزيادة مع تطبيق البرامج االستثمارية و المخططات السنوية

وق ، شر النصر، ال: التحصيصات التالية تخص القطاع السكني للمدينة و يتجلى هذا في

، حمزة ، البشير  2+1الحراكتة ، عافري ، عداد ، السعادة  بوعزيز السعيد ، ملكة

، باإلضافة إلى تحصيصات حي محمد لخضر و  1+2االبراهيمي ، الهالل ، تاكوفت 

 .28تحصيصات أخرى قرب المركز الجامعي و هذا بمحاذاة الطريق الوطني رقم 
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 2111ما بعد : المرحلة الخامسة*

طرق و إنشاء سكنات جديدة مد شبكة الأوحي إداري جديد، و  تزامنت باالهتمام بإنشاء مركز 

 1مراكز متنوعة و تدعيم التجهيزات التعليمية و الرياضية و الصحية و إنجاز

 مراحل التطور العمراني لمدينة ام البواقي:82مخطط رقم 

 
 معالجة الطالبة+المصدر المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

 :البواقي  أمموضع مدينة -1
 2 :الطبوغرافيا*ا

العمرانية ، إذ تعتبر عامال  إن لطبوغرافية األرض تأثير كبير على تموضع المباني والمنشآت
 : فئات وهي كاآلتي0يحدد اتجاه التعمير وتكاليف اإلنجازات العمرانية ، تبين لنا 

، تتميز %00.92بـ  في الخريطة بنسبة تقدر وهي الفئة السائدة %)1-1)الفئة األولى - 
 .الطرق، الصرف الصحي، المياه بسهولة مد الشبكات بأقل التكاليف كشبكة

                                                             
 مديرية التخطيط الم البواقي  1

 8112.مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  2
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وتظهر خاصة في شمال المنطقة % 0.38حوالي  شكل هذه الفئة (%8-1)الفئة الثانية - 
وهذه الفئة مالئمة للبناء والتعمير ومد  ، عند أقدام جبل سيدي رغيس وفي الجنوب الغربي

 .الشبكات التقنية دون تكاليف باهظة
من الخريطة وتنتشر في الجهة % 3،93وتمثل حوالي  ( % 12-8)الثالثة الفئة - 

 والجنوبية الغربية ، تتميز بأنها صالحة للبناء والتعمير لكن بشروط خاصة بالنسبة الشمالية
 . كما أن مد الشبكات التقنية فيها يتطلب تكاليف باهظة للميادين والمنشآت الكبرى،

تنتشر هذه الفئة في الجهة الشمالية وتمثل حوالي و  ( %12 أكبر من)الفئة الرابعة - 
 . صالحة للتعمير في معظمها نظرا لتضاريسها الشديدة وهي فئة غير% 0،09

 خريطة االنحدارات لمدينة ام البواقي: 13الخريطة رقم 

 
 المصدر المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

 1:لجيوتقنيةا*ب
تعتبر الجيوتقنية متغير هام في تحديد قوة تحمل التراب لغرض اختيار منطقة صالحة 

على الطبيعة الجيولوجية و التراكيب  أساسايعتمد  لألرضالتحليل الجيوتقني  أن إذللتعمير 

                                                             
 .8112.مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير   1
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الالزمة لنمط البناء ومن خالل المناطق المحددة  اإلجراءاتللصخور ومن ثم اتخاذ  ةالفيزيائي
تتشكل من تناوب طين  األرضطبقة  أنالبواقي يظهر  أمجيوتقنية لمدينة في الخريطة ال

 .قابلة لتحمل مختلف البنايات العمودية وغيرها أراضيوهي ...كتل صخرية ،طمي ،
 

 البواقي  أمالجيوتقنية لبلدية :11خريطة                       

 
 لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالمصدر ا                                 

 1:مخطط المدينة -5
مخططات  أشكال( 83)البواقي ثالثة  أموتعرف مدينة ،هو النمط الهندسي لشوارع المدينة 

 :وهي 
يتميز بزوايا قائمة ناتجة عن ،،سهل التخطيط ،الرقعة الشطرنجية  أو :المخطط الشطرنجي-ا

يتجسد في النواة ،( مستطيل ،مربع )التقاطع العمودي للطرقات وشكل هندسي منتظم 
  . التحصيصات  أو القديماالستعمارية 

 

                                                             
 841ص0001جويلية . قاموس العمران الطبعة الثانية 1
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هو ناتج عن حلقات التوسع العمراني وهو الذي يحيط بالنواة :المخطط النصف دائري-ب

 .القديمة 

  
مثل الخطة التي عرفتها مدينة ام ،طول الطريق  ىينشأ علهو الذي :المخطط الطولي -ج

 .28البواقي في بداية تطورها على طول الطريق الوطني رقم 
 

 
 :البواقي  أمات الموجودة في مدينة عاالرتفا-6

 ،( الغابات،جبل سيدي رغيس )البواقي عدة عوائق منها العوائق الطبيعية  أمتشهد مدينة 
 ....(والمنطقة الصناعية المقابر)متمثلة في أخرىعوائق  إلى باإلضافة
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 العوائق وموقعها بالمدينة أهميوضح :83جدول رقم

 المالحظات امكانية التعمير الجهة العائق
تعمير غير  الشمالية  الجبال

 ممكن 
 جبل سيدي رغيس

الغابات الموجودة داخل 
 النسيج الحضري

غابة الزيتون  تعمير ممكن  الوسطى الغربية
 ه388مساحتها 

تعمير غير  الشمالية الشرقية منطقة النشاطات
 ممكن 

 ه103مساحتها 

تعمير غير  الجنوبية  خط كهربائي عالي التوتر
 ممكن 

خط مكشوف يشكل 
 خطر امني

تعمير غير  الجنوبية  السكة الحديدية
 ممكن 

 كلم31بطول 

 

Ⅱ- تالتجهيزاالدراسة السكنية و: 
 : الدراسة السكنية -1

السامية و النشاطات  اإلداريةبالرغم من أن المدينة تحتوي على العديد من التجهيزات  

 أن الوظيفة السكنية تؤكد وجودها، و للحضيرة السكنية بالمدينة  إالالتجارية المختلفة ، 

 .تمميزات قسمت حسب تعاقب عدة فترا

 :و يندرج ضمنه %  30.82المدينة بنسبة هو النمط السائد في و : السكن الفردي-ا 

مازال يؤكد المنزل التقليدي وجوده في مجال الدراسة رغم التشوهات التي : النمط التقليدي*

مدينة على هذا النمط من البناء طرأت على التشكيل العمراني عند دخول المعمر و تتوفر ال
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الذي يتركز بكثرة في المنطقة الشمالية و مركز المدينة و هي مساكن الجزائريين التي يعود ،و 

تاريخها إلى الفترة االستعمارية مبنية بمواد بناء تقليدية و تتميز بأسقف من القرميد ، عدد 

 .كما يميزها وجود فناء داخل المدينة R+1،RDC الطوابق يتراوح بين

 تقليديسكن بنمط : 13صورة رقم

 

 1818المصدر التقاط الطالبة اوت 

 :(النواة االستعمارية) روبيو األ النمط *

عسكرية و تم تعيين أول مركز للمدينة عند دخول المعمر إلى المدينة الممثل بهيئة إدارية 

 :لهذا البناء في  األساسيةتمثلت المبادئ بعض مساكن المعمرين ، و 

 .االنفتاح على الخارج-

  (فيال) المساكنانفراد -

و بالتالي هي مجموعة السكنات التي تتواجد على مستوى مركز المدينة بمحاذاة الطريق 

 . 28الوطني رقم 
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): Les lotissements( السكنات المنتظمة-ب  

و هي تمثل بنايات  مواد البناء المستعملة فهي من الخرسانة المسلحة و حجر الربط ، 

حديثة على ثالث مستويات و هي السكنات المتشكلة بدراسة من طرف المصالح العمرانية 

 .المختصة أما الحالة الفيزيائية لهذه السكنات فهي حسنة

 :البنايات المجددة*

من إجمالي % 30.11يتواجد عبر مناطق مختلفة من المدينة بنسبة ( الجماعي)العمارة  

     عبارة عن مساكن متعددة الطوابق ، لها  مدخل مشترك يتراوح ارتفاعها بين المساكن و هي

.R+4وR+5 

 سكن بنمط جماعي: 11صورة رقم

 

 1818المصدر التقاط الطالبة اوت 

 .تتميز بهندسة معمارية راقية ومظهر خارجي متناسق و جذاب (:الفردي)الفيال *
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كل مسكن فيها له مدخل خاص ، و هو  هي مباني ذات طابقين ، :النصف جماعي*
 .بالجهة الجنوبية%3.00متواجد بنسبة ضعيفة جدا 

 سكن بنمط نصف جماعي:15صورة رقم 

 

 1818المصدر التقاط الطالبة اوت 

 التوزيع العام للمساكن حسب النوع: 89جدول رقم 

 اإلجماليالعدد  الفردي النصف جماعي جماعي

 للمساكن

  العدد %  العدد %  العدد %

33.38     9003  0.2 388  01.09 3009 21011 

 مديرية التخطيط والتهيئة االقليمية:المصدر 
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 :الحالة اإلنشائية للمساكن -ج

المدينة وهي مساكن  استنادا على التحقيق الميداني والمالحظة وجدنا ثالثة حاالت لمساكن

ما نسبته  ومساكن في حالة متوسطة تشكل %30.1وتشكل ما نسبته  جيدةفي حالة 

 ولقد اعتمدنا في تصنيفها% 2.03ومساكن في حالة رديئة تشكل ما نسبته % 00.30

  : أهمها على عدة معايير 

 .المواد المستعملة في البناء* 

 .اإلنشاء تاريخ* 

 .نمط ونوعية المساكن ومظهرها الخارجي* 

  :مادة بناء المساكن-د

من إجمالي مساكن %09.99البحث الميداني والمالحظة تبين أنما نسبته من خالل نتائج 

بمادة الطوب والنسبة المتبقية هي  مبنية% 00.01ي مبنية بمادة اإلسمنت وهالمدينة 

 %0.29بـ المساكن المبنية بمادة الحجر والمقدرة

 : 1التجهيزات-2

مدينة أم البواقي عموما تشهد استقطابا معتبرا للسكان يوميا ، و ذلك لتوفرها على عدد من  

 .التجهيزات

 

                                                             
 مديرية البرمجة والمتابعة  1
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 :التجهيزات التعليمية-ا

تلميذ  موزعون  0099مؤسسة تضم  12تتواجد بمدينة أم البواقي : المستوى االبتدائي*

 38لذي يقدر ب قسم و هو أكبر من المعدل الوطني ا/تلميذ 30حجرة بمعدل  100على 

تلميذ في القسم ، أي إن المدينة تعاني من نقص في التجهيزات التعليمية الخاصة بالمستوى 

 .االبتدائي

 

 1818المصدر التقاط الطالبة اوت 

طالب ، و يبلغ عدد  3203متوسطات تضم  80يمتلك المجال : المستوى المتوسط*

و هذا ما يترجم النقص الفادح في  قسم ،/تلميذ 02قسم أي بمعدل  213االقسام 

 المتوسطات

طالب يتوزعون على  3003تتوفر مدينة أم البواقي على ثانويات تضم : المستوى الثانوي*

 قسم/تلميذ 02حجرة بمعدل   91
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 1818المصدر التقاط الطالبة اوت 

الذي يوجد بالمدينة قطب جامعي هام و هو جامعة العربي بن مهيدي ، : التعليم العالي*

 .يستقبل الطلبة من مختلف واليات  الشرق

 : التجهزات الصحية-ب

 التجهيزات الصحية بالمدينة : 80رقم  جدول

 المرافق  االسم

 محمد بوضياف 

 ابن سينا

 مستشفى

 عيادة النصر 

 عيادة سوناتيبا

 عيادة متعددة الخدمات

 عيادة والدة محمد عميرات 
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 االقليميةالمصدر مديرية التخطيط والتهيئة 

 

 1818المصدر التقاط الطالبة اوت 

 9.90هكتار أي بنسبة 31.30تقدر مساحة هذه التجهيزات ب : اإلداريةلتجهيزات ا-ج

 .جمالي المساحة المخصصة للتجهيزاتمن إ%

           

 1818المصدر التقاط الطالبة اوت 

 :التجهيزات الثقافية-د 

  إلى عدد هام من الجمعيات و هي باإلضافةدار الثقافة  تتمثل التجهيزات الثقافية في 

 .جمعية للفن و الثقافة 12ـ 



دراسة تحليلية لمجال الدراسة                                                    انيالثالفصل   
 

 55 

  .جمعيات للطفولة و الشباب 9ـ  

 .جمعية للعلوم و التقنيات و جمعية لحماية البيئة 29 

 .مكتبة للمطالعة 

 :التجهيزات الرياضية -ه

حتها ، و هي تتمثل في توجد بالمدينة عدة منشآت رياضية تختلف من حيث دورها و مسا

  .ملعب لكرة السلة ، فضاءات للعب ، مسبح: ملعب زرداني و مركب رياضي يحتوي على 

 :مل الفنادق المتواجدة في المدينةو تش: التجهيزات السياحية-و

 .نجوم 0فندق الشرفاء-

 .نجوم 0 2فندق مجيد -

 .غير مصنف 1فندق مجيد -

  .فندق السندباد غير مصنف-

 .ماكوماداس غير مصنففندق  -
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 1:الشبكات التقنية-3

 :شبكة الطرق -ا

بالمدينة ،تتميز بارتفاع حجم الكثافة المرورية  األوليةهي كل المحاور :األوليةالطرق  *

الذي يعرف عمليات تجديد مستمرة لطبقات االسفلت المكونة  28خاصة الطريق الوطني رقم 

 .رمت23عن  األحيانله ويزيد عرضها في بعض 

 

 1818المصدر التقاط الطالبة اوت 

السيئة تقريبا في الطرق الثانوية كالطريق المؤدي الى الجامعة، شارع : الطرق الثانوية*

الخ حيث تعاني من قلة الصيانة من تعبيد سيئ لقارعات الطرق بها كما ...زرداني حسونة 

إلى جانب نقص في بالوعات المياه و التي  في حالة سيئة ، األرصفةأن جزء كبير من 

 .الطريق خاصة في فترة تساقط االمطار استغاللتسبب ركود مستمر للمياه و صعوبة في 

                                                             
 8112ة والتعميرالمخطط التوجيهي للتهيئ 1
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 1818المصدر التقاط الطالبة اوت 

بأحياء مدينة أم البواقي سواء كانت أحياء  الثالثيةتتدهور وضعية الطرق : الثالثيةالطرق *

وال توجد أي مالمح للطريق فهي   األحياءالسكنات الجماعية أو السكنات الفردية بل في 

لى برك مائية عبارة عن مسالك ترابية ال يمكن التمييز فيها بين الرصيف والقارعة تتحول ا

 .الحظناه على مستوى حي السعادةفي الشتاء وهذا ما 

 

 1818مصدر التقاط الطالبة اوت ال

   :الشبكات التقنية-1 

وتقدم وتطور  اإلنسانللمياه أهمية في حياة : شبكة المياه الصالحة للشرب بالمدينة -ا

وضعية المياه في مدينة أم البواقي حيث  إلىلذلك نحاول، التطرق  اإلنسانيةالمجتمعات 
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من الشبكة ذات قنوات قديمة و % 38من الشبكة في حالة جيدة و% 08يوجد حاليا حوالي 

 .تتركز خاصة في النواة القديمة للمدينة

شبكة الصرف الصحي بالمدينة بعد أن  إنشاءبرزت حتمية : شبكة الصرف الصحي-ب

تتناسب و حجم  إلى مقر والية حيث بادرت الجهات المسؤولة بانجاز شبكة 2900ترقت في 

وما يطرحه سكان المدينة من مياه مستعملة حيث  األمطارما تستقبله المدينة من المياه 

 .الخريطة تبين شبكة الصرف الصحي بمختلف أحياء المدينة

عرف قطاع الكهرباء بمدينة أم البواقي تطور مشهود خالل السنوات : شبكة الكهرباء-ج

ن ي النموهذه النسبة المرتفعة في مجال  90%بلغت نسبة التغطية بالمدينة حوالي  إذ األخيرة

 .حيث مختلف أحياء المدينة مزودة بالكهرباء

تعتبر شبكة الغاز الطبيعي من الشبكات الجديدة نوعا ما بالمدينة : شبكة الغاز الطبيعي-د 

و قد تم توصيل هذه الشبكة  ،اذ شرع في عملية تزويد السكان بالغاز منذ أواخر الثمانينات

وتقدر نسبة التغطية في مدينة . التي هي في طور االنجاز األحياءلكل أحياء المدينة ما عدا 

حسب المعلومات المقدمة من المؤسسة ،لغاية  وهي نسبة جد مرتفعة  %90أم البواقي بـ 

من حيث توغل شبكة  األولىالوطنية للكهرباء والغاز بالمدينة حيث المدينة تأتي في المراتب 

 .الغاز بأحيائها على المستوى الوطني
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Ⅲ-دراسة حي لعربي بن مهيدي: 

 : سبب اختيار مجال الدراسة -1

 : إلىيعود سبب اختيارنا لحي العربي بن مهيدي كمنطقة تدخل 

وغربا جامعة ،28حيث يحده جنوبا الطريق الوطني رقم،الموقع االستراتيجي لمنطقة الدراسة -
  .العربي بن مهيدي مما يجعله ذو ديناميكية وحركية

.شروط الحياة ألبسطتدهور الحالة العمرانية للحي وافتقاره -

  .الفضاءات العمومية افتقار الحي الماكن اللعب و-

  .توفر الحي على مساحات شاغرة كبيرة-

 :لمحة تاريخية عن حي العربي بن مهيدي -2

بعد استقالل الجزائر و بالتحديد في فترة  ما إلىحي العربي بن مهيدي  نشأةيعود تاريخ 
الدشرة اين )الفوضوية المنتشرة في المدينة  األحياءالتخلص من  إطارجاء  أين، الثمانينات

فترات  83على أنشأتماعية توي الحي على سكنات جويح ،(تسمى حاليا بحي التقوفت
 :تاريخية وهي كالتالي 

 إنشاءتم ( 2900-2908) األولط االقتصادي الخماسي التخطي إطارفي : األولىالفترة *
 من ابتداءحيث تم منحها لالستعمال  2900بتاريخ سبتمبر  f3مسكن بغرفتين فئة  388
  2993.-21-82تاريخ 

  f3مسكن بغرفتين  188 إنشاءتم  2992ماي : الفترة الثانية*
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مسكن بغرفتين  218حيث يتكون من ،مسكن  238 إنشاءتم  188مارس : الفترة الثالثة*
 f2. 1مسكن بغرفة واحدة فئة  38و  f3فئة 

 :دراسة تحليلة لحي العربي بن مهيدي -3

 :الدراسة الطبيعية -ا

 :الموقع -1

  :يحده،البواقي  هيدي في الشمال الغربي لمدينة أميقع حي العربي بن م

  .1رقم االجتنابيالسفوح الجبلية سيدي ارغيس والطريق : شمالمن ال

  .28الطريق الوطني رقم : جنوبالمن 

 .شبئر التر " "حي محمد لخضر"لفردية السكنات ا: شرقمن ال

 .يجامعة العربي بن مهيد: غربمن ال

                                                             
 .ام البواقي.الديوان الوطني للتسيير والترقية العقارية   1
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مدينة ام البواقيوقع مجال الدراسة بالنسبة لميمثل :  12رقم مخطط

 

 معالجة الطالبة+لمصدر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 :المساحة -2

الغير مبني المتمثل في  اإلطارهكتار وتشمل  11الدراسة على مساحة قدرها  يتربع مجال
بالمئة من المساحة الكلية  91.9الفضاءات العمومية و المساحات الحرة واقدر مساحتها ب 

المبني والمتمثل في البنايات و التجهيزات وتقدر نسبة المساحة المبنية  اإلطار أيضاوتشمل ،
 .حة الكليةبالمئة من المسا0.0ب 
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 دائرة نسبية تمثل نسبة المساحة المبنية والغير مبنية: 12الشكل رقم 

 
 انجاز الطالبة باالعتماد على نتائج التحقيق الميداني:المصدر 

 بالمئة 91.9الغير مبني  اإلطاراكبر نسبة تمثل  أننالحظ  أعالهمن خالل الشكل المبين 

وذلك الن الحي يحتوي على العديد من المساحات الشاغرة استغلها السكان في رمي النفايات 

  .اإلجماليةبالمئة فقط من المساحة 0.0المبني نسبة  اإلطاربينما يحتل 

 :المبني والغير مبني لمجال الدراسة  اإلطار يمثل: 13رقم  مخطط

 
 معالجة الطالبة+للتهيئة والتعمير مصدر المخطط التوجيهي ال

 

 

7 .4 % 

92.6 

االطار 
 المبني

االطار الغير 
 مبني 
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 :الموضع -3 

ويعتبر عنصر فعال للدراسة العمرانية ،التي يقوم عليها الحي  األرضيةيقصد بالموضع 
وذلك باختيار نمط ،لمؤهالت و العوائق الموجدة فيهاحيث يسمح لنا بالكشف عن ا،الحضرية 

 .تسمح به الشروط الطبيعية والبشرية للموضع معين من المشاريع حسب ما

: العربي بن مهيدي يتموضع عند قدم جبل سيدي ارغيس وعند تقاطع محوري الطريقينحي 
 .يوالطريق الثانو  28يق الوطني رقم الطر 

 تمثل صورة جوية لمجال الدراسة:16صورة رقم 

 
 معالجة الطالبة+ GOOGLE EARTHمصدرال

 :الطبوغرافيا -ا

 مع وجود ميول سني من (% 0/0)حي العربي بن مهيدي ما بين يترواح انحدار 

 – .الشمال إلى الجنوب

 .محفزة للتعمير -

 إمكانية مد الشبكات المختلفة على طول مساحة الحي .
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 لمجال الدراسة المخطط الطبوغرافي :11مخطط

 
 معالجة الطالبة+للتهيئة والتعمير مصدر المخطط التوجيهي ال

 :جيوتقنية المنطقة -ب

التحاليل  أن إذ،قوة تحمل التربة لغرض اختبار المنطقة الصالحة للتعمير تحدد الجيوتقنية
ومن ،على الطبيعة الجيولوجية والتركيب الفيزيائي للصخور أساساالجيوتقنية لألرض تعتمد 

للحي طبقة  أنيظهر  ،البواقي أمخالل المناطق المحددة في الخريطة الجيوتقنية لمدينة 
حصى وكتل صخرية وهي ،حجارة ،طمي ،تناوب طين  ارض تتشكل من صخور مكونة من

 .قابلة لتحمل مختلف البنايات الصالحة للتعمير أراضي
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 مخطط الجيوتقنية لمجال الدراسة:  15مخطط رقم

 
 معالجة الطالبة+للتهيئة والتعمير مصدر المخطط التوجيهي ال

 :الدراسة السكانية لمجال الدراسة -ب

 :الكثافة السكانية -1

(  ons) لإلحصاءنسمة حسب الديوان الوطني  0989قدر عدد سكان مجال الدراسة ب 
حيث تمثلت ،بالمئة  189.03حيث قدرت الكثافة السكانية الخام للحي ب  1880لسنة 

بالمئة  13سنة نسبة  33 -20ومن ،بالمئة  02سنة بنسبة 20 -89الفئة العمرية مابين 
سنة  98هي فئة اكبر من  األخيرةبالمئة و الفئة  29سنة بنسبة  98 -33وتليها الفئة من 

 .بالمئة 23 بنسبة 
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 دائرة نسبية تمثل نسب الفئات العمرية:  13الشكل رقم

 
 :معدل شغل المسكن -2

رفاهية نوعية المسكن  إلبرازعدد المساكن وذلك / يساوي عدد السكان : األرضمعدل شغل 
  .9في الحي هو  األرضمعدل شغل  حيث،السكن أزمةوالمعبر عن حجم 

 : الدراسة االجتماعية والثقافية -3

من خالل هذه الدراسة نستطيع معرفة ثقافة سكان المنطقة وذلك يكون من خالل ما تعكسه 
يمكن مالحظته في منطقة الدراسة  وهذا ما ،هذه الثقافة على الفضاءات الخارجية والداخلية

  .من تغيير النوافذ والشرفات

 :العوامل االجتماعية  تأثير-1

الوافدين من خارج  أواالجتماعية في الحي  مما يهدد امن سكان المنطقة  اآلفاتانتشار 
 ...البطالة وعدم توفر التجهيزات الترفيهية ،نسبة الشباب المرتفعة  إلىالحي وهذا راجع 

 

 

 

41% 

15% 

25% 

15% 
 سنة18-06من 

 سنة35-18من

 سنة60-35من

 سنة60اكبر من 
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 :لجنة الحي -5

المشاريع حيث  إنجاح إلىوالضرورية الهادفة  األساسيةالمواطنين من بين العمليات  إشراك
في العمليات  أساسيسبب فشل المشاريع هو عدم اتخاذ العنصر البشري كعنصر  إن

  .العمرانية الن مستقبل مدننا يكمن في مستقبل مجتمعنا

 الحي ال أنفتبين لنا من خاللها  األسئلةالمعاينة الميدانية قمنا بطرح مجموعة من  أثناء
فيما يخص المشاركة الفعلية  أمايعكس الظروف السيئة للحي  لجنة وهو ما توجد به

 إيجادان سكان الحي كانت لهم رغبة شديدة في المشاركة من اجل فقدا تبين  للمواطنين 
حلول في تسيير الحي وهذا يؤكد الدور المهم والضروري للعنصر البشري في نجاح أي 

  .مشروع

 :الدراسة العمرانية للمجال -ج

 :المبني  اإلطار-1

المبني عن كل الكتل والهياكل المبنية داخل المجال العمراني بغض النظر عن  اإلطاريعبر 
 .طبيعتها ووظيفتها 

 نمط السكن -ا

السكن الفردي حيث توجد السكن الجماعي و :عين من المساكن يحتوي مجال الدراسة على نو 
 :من السكنات  أنواع 83

جدران  الشقق ذاتدة الطوابق تضم مجموعة من دعبارة عن بناية متعهو :النمط الجماعي 
 مسكن أي ما138عمارة تحتوي على 30يقدر عددها ب ،لها مدخل مشترك إسمنتية وأسقف

هذا  أنيدل على  وهي اكبر نسبة ما،مساكن الحي  إجماليبالمئة من  33.1يعادل نسبة 
 .النمط هو المسيطر على الحظيرة السكنية بالحي
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 األلمنيومبجدرانها الخشبية وتوتفذ من  تتميز،هي عبارة عن مساكن جماعية :زالنمط الجاه-
مسكن 388عمارة تحتوي على  30يقدر عددها ب،حد ما إلىتعتبر هذه المساكن مؤقتة ،
 .مساكن الحي إجماليبالمئة من 03.9أي بنسبة ،

من  بأسقفتتميز ،طابقين  أوهي عبارة عن مساكن ذات طابق ارضي :النمط الفردي 
المساكن من هذا  يقدر عدد،على محالت تجارية األرضيالخرسانة المسلحة يحتوي طابقها 

 .بالمئة  2.18مساكن بنسبة  80النمط ب 

 الهكتار/مسكن  33 لعربي بن مهيدي بقدرت الكثافة السكنية لحي ا

 السكنات في مجال الدراسة أنماطمخطط : 16مخطط رقم 

 
 معالجة الطالبة+التوجيهي للتهيئة والتعمير المصدر المخطط 

 

 

 

 

 



دراسة تحليلية لمجال الدراسة                                                    انيالثالفصل   
 

 69 

 يوضح نسبة انماط السكن في الحي:11السكن في الحي                    الشكل رقم  أنماطيوضح : 18جدول رقم

. 

 نتائج التحقيق الميدانيانجاز الطالبة باالعتماد على :المصدر 

 (سكن فردي،سكن جماعي )السكن في مجال الدراسة  أنماطتوضح : 19ورة رقم ص

          
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 

 :حالة المباني-ب

بنايات في حالة جيدة : توجد ثالث حاالت للمباني بحي العربي بن مهيدي تتمثل في 
 : إلىوهذا راجع ،بنايات في حالة متوسطة وبنايات في حالة سيئة ،

  .البنايات المتواجدة بالحي إنشاءتاريخ -

 .....(خشب ،قصدير ،خرسانة مسلحة )نوعية المواد المستخدمة في البناء -

 .المظهر العام للبناية -
  .اإلسكانمدة -

53.2% 
45.6% 

1.20% 

 جماعي

 الجاهز

3e trim. 

 النمط العدد %النسبة 

 جماعي 338 33.1

 الجاهز 388 03.9

 فردي 80 8.10
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 مخطط حالة المباني في مجال الدراسة: 70مخطط رقم 

 
 معالجة الطالبة+المصدر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 دائرة نسبية تمثل نسبة حالة البنايات:15الشكل رقم            يوضح حالة المباني في مجال الدراسة:70الجدول رقم 

 
 باالعتماد على نتائج التحقيق الميدانيانجاز الطالبة :المصدر 

 :نالحظ مايلي  أعالهمن خالل الشكل والجدول المبينين 

المئة اغلبها تتمثل في نمط ب 91سيئة بنسبة حالة بناية في  24يحتوي مجال الدراسة على 

وهي متمثلة  المئةب 21بناية في حالة متوسطة أي بنسبة  33في حين توجد ،زالسكن الجاه

بالنسبة للمباني التي في حالة جيدة فهي تتمثل في البنايات الفردية  أما،في السكن الجماعي 

 .بالمئة  11بنسبة 

 :تعاني من عدة مشاكل منها  أنهاحيث الحظنا من خالل المعاينة الميدانية 

 .الواجهات في حالة سيئة-

 .الحالة المزرية للملكيات المشتركة -

10% 

40% 

 جيدة  50%

 متوسطة

 سيئة

حالة 
 المباني

 جيدة متوسطة سيئة

 10 33 24 العدد

 النسبة
 

91 21 11 
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  .اجهات المبانيتغيير في و-

 .تدهور شبه تام للحي وغياب الراحة ووسائل الترفيه للسكان -

  .التعدي على الملكية العمومية-

 :المباني ونوعية  ارتفاع -ج

 F3ذات النمط الجماعي من نوع  من خالل المعاينة الميدانية استنتجنا ان معظم السكنات

 .بالمئة43جد بنسبة وي F2بالمئة بينما النمط الثاني 77بنسبة 

 دائرة نسبية تمثل نوعية المسكن:70الشكل رقم

 

 انجاز الطالبة باالعتماد على نتائج التحقيق الميداني:المصدر 

السكنية للمحيط العمراني حيث  األنماطهو مؤشر للتعبير على مستوى المعيشة لتصنيف 

 :يبين الجدول التالي عدد غرف السكنات و ارتفاع البنايات 

 وارتفاعها يمثل عدد العمارات في الحي: 11جدول رقم 

 اإلجمالي دالعد نمط السكنات عدد العمارات عدد الغرف ارتفاع البنايات
 للعمارات

R+3 F3 18 01 السكن الجاهز 
R+4 F3 23  سكن اجتماعي

82 
R+4 F3+F2 80 81سكن اجتماعي 

 التحقيق الميدانيانجاز الطالبة باالعتماد على نتائج :المصدر 

77% 

23% 

 F3سكن 

 F2سكن 
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 مخطط االرتفاعات ونوعية المساكن:70مخطط رقم 

 

 معالجة الطالبة+المصدر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 

 في مجال الدراسة ارتفاع البناياتتوضح  : 80رقمة صور

     

 1818المصدر التقاط الطالبة اوت 
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 :حالة المباني بحي العربي بن مهيدي -د

  الواجهات*

الواجهات هي المرآة العاكسة لتخطيط البنيات الذي يراعي الظروف  أنمن المعروف 
 اإلنشاءاالجتماعية المناخية وتشكل صورته من خالل اللون الملمس اختالف مواد وطرق 

من خالل قراءتنا للواجهات العمرانية بحي العربي بن مهيدي وجدنا انه للسكان .والتفصيل 
على  أجريتلمظهر الخارجي للعمارات وهذا من خالل التغيرات التي دور في تنقي وتدهور ا

واجهات العمارات تذكر منها تركيبي واقي حديدي كل حسب ذوقه مما جعل شرفات 
 هر الخارجي و جعله مظهر من مظاهرمختلفة ما شوه المظ بألوانالعمارات لكل ساكن 

 .التدهور

 مجال الدراسةتوضح حالة واجهات المباني في :17صورة رقم 

      
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 

  المدخل*

يمثل المدخل أهم العناصر المعمارية في تشكيل الواجهة وذلك لوقوعه في محور الواجهة 
تعاني مداخل  حيث. والذي يحدد بدوره تنظيم عناصر الواجهة من مختلف المستويات،

نظرا للمواد المصنوعة  األبوابالمباني بالحي من تدهور كبير يتجلى ذلك في تآكل وصدا 
نالحظ ظهور  كما. إلى المداخل المؤديتشهد مع تدني و تدهور الرصيف الرئيسي . بها

بدرجات متفاوتة و كذا تغير ألوان البنيات نتيجة لقدم  راتالعماارن تشققات على مستوى جد
 .طالءها وتقشرها
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 تمثل حالة مداخل البنايات بمجال الدراسة:21صورة رقم 

 
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 

  :التهوية*

 يعتمد في دراسة التهوية على االنفتاح الكبير للحي ويقصد به البعد الكبير ما بين العمارات،
المدينة، بل ال يوجد  أحياءوله جانب ايجابي من حيث التهوية، فهي كبيرة مقارنة مع باقي 

 .حي في المدينة بهذا االنفتاح

 توضح انفتاح الحي:  21رقمصورة 

    
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 

 :التجهيزات المرافقة للسكن -1

الحي يحتوي على عدد قليل من التجهيزات  أنمن خالل المعاينة الميدانية تمكنا من استنتاج 
المناطق المجاورة لتبية  إلىاالنتقال  إلىتلبي حاجيات السكان مما يدفعهم  مما يجعلها ال

 .حاجياتهم
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 :هكتار وتتمثل في  0تتربع التجهيزات على مساحة مقدرة ب

  .تتمثل في الحماية المدنية: أمنيةتجهيزات -

 ومحافظة الغاباتمتمثلة في مديرية البيئة و مديرية الفالحة : إداريةتجهيزات -

وجامعة  احمد متوسطة جبايلي ،المدرسة االبتدائية بغو بوبكر متمثلة في: تحهيزات تعليمية-
  .العربي بن مهيدي

التجارة الجوارية بالحي تتمركز في الطابق  إناتضح لنا من خالل المعاينة : التجارة الجوارية
ظ نقص كبير في المحالت ححيث نال،للسكنات الفردية بجانب الطريق الثانوي  األرضي

 .محل38ب  أساساتجارية والتي تقدر ال

انه يتميز بوجود  إذيتميز الحي بعدم وجود فضاءات عمومية : الفضاءات العمومية 
 .التي تعاني التهميش األطفاللعب  وكذلك مساحات مهيأة فضاءات شاغرة وغير

 مخطط التجهيزات لمجال الدراسة:  17مخطط رقم

 
 معالجة الطالبة+المصدر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
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 تمثل مختلف التجهيزات الموجودة في مجال الدراسة : 22رقم  صور

 نوع التجهيز الصورة

 

 :أمنيةتجهيزات -
 الحماية المدنية -  

 
 

 
 

 

 :إداريةتجهيزات  -
 محافظة الغابات -
 
 
 
 
 
 
 مديرية الفالحة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مديرية البيئة -
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 :هيزات تعليميةجت -
 متوسطة جبايلي احمد -
 
 
 
 
 
 
 
 المدرسة االبتدائية بغو بوبكر-
 

 

 

 التجارة الجوارية

 انجاز الطالبة باالعتماد على نتائج التحقيق الميداني:المصدر 

 :الغير مبني  اإلطار-2

الخارجية لها دور أساسي وفعال في هيكلة الفضاء الخارجي وتمديد الهيرالكية  الفضاءات إن
الحضرية به وهي تلعب دور في تقييم جودة ونوعية إطار الحياة داخل الحي باعتباره فضاء 

أنها مبهمة وغير  إالاجتماعي للتجمع وااللتقاء بالرغم من توفر مساحات شاغرة واسعة 
 .وظيفية
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 : أنسب المعاينة الميدانية تبين لنا ح-

 .الفضاءات الخارجية غير كافية لتلبية حاجيا السكان *

 .عدم وظيفة الفضاءات الخارجية بالمنطقة نتيجة الفتقادها لعنصر التهيئة*

 توضح عدم تهيئة واستغالل الفضاءات الخارجية: 23 صورة رقم

 
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 

 :الشبكات -ا

، وتختلف حالتها من ثالثيةتشمل منطقة الدارسة على طرق أولية،ثانوية، :شبكة الطرق 
ها ومدى تحقيقها للوصولية كثافة حركة المرور و وظيفت طريق إلى آخر وتصنف على أساس

  .خارج المجال الحضريداخل و 

  :األوليالطريق *

حيث يقدر عرضه بـ  28يوجد في الحي طريق أولي واحد ويتمثل في الطريق الوطني رقم 
متر يمر بمنطقة الدراسة من الجهة الجنوبية ويشهد على حركة مرورية كثيفة في كل  20

 .انه  يعتبر البوابة الغربية للمدينة إالاالتجاهات 
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 في مجال الدراسة األوليتوضح الطريق : 21صورة رقم 

 
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 

  :الطريق الثانوي* 

متر، حيث يشهد حركة  0عرضها  المساكن و المحالت التجارية يقدرهو المؤدي إلى 
 .مرورية كثيفة خاصة جنب مدخل الجامعة وأيضا وجود حافالت وسيارات  للنقل الحضري

 توضح الطريق الثانوي في مجال الدراسة: 25صورة رقم 

 
 2121التقاط الطالبة اوت  المصدر
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  :الثالثيةالطرق *

تشهد حركة مرورية ضعيفة، غير مهيئة مع تلف وانسداد جزء كبير من شبكة الصرف 
وممرات الراجلين مع عدم تهيئتها  األرصفةوتصريف المياه إضافة إلى نقص كبير في 

لضمان الحركة والتنقل وهذا باعتبار أن  األساسيةوتبليطها والتي تعتبر من بين العناصر 
الرصيف جزء يكمل قارعة الطريق وتأمين سالمة الراجلين حيث يعاني من انعدام الصيانة 

 الستعمالمن بين أهم عناصر الطريق المخصص  األخروالنظافة، أما ممر الراجلين فهو 
 .التي تشهد غياب كامل بالحي األشخاصمن قبل 

 في مجال الدراسة الثالثيةرق حالة الط: 26صورة رقم

      
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 
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 مخطط الطرقات لمجال الدراسة: 11مخطط رقم

 

 معالجة الطالبة+المصدر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 :سهولة الوصول *

حيث ، األفرادالرئيسية التي تقوم بجذب و استقطاب  األسبابتعتبر سهولة الوصول من 
 : األربعةيتميز مجال الدراسة بوصولية كبيرة من الجهات 

 .28الطريق الوطني رقم :مدخل من الطريق الرئيسي -

  .مدخل من الطريق االجتنابي-

 .مدخل من الطريق الثانوي حي محمد لخضر-
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 مخطط الوصولية لمجال الدراسة:22مخطط رقم 

 
 معالجة الطالبة+والتعمير المصدر المخطط التوجيهي للتهيئة 

 :مواقف السيارات -ب

 إلىاللجوء  إلىمما دفع السكان  ،بصفة عامة األحياءغياب مواقف السيارات على مستوى 
 أنكما  األمني ومشكل التوقف الفوضو  إلى باإلضافة ،لركن سياراتهم األرصفةاستعمال 

التغطية، هذا ما جعل حالة معظم المواقف في المنطقة غير مؤهلة خاصة من ناحية 
  .والمداخل األرصفةعند  ونأصحاب السيارات يتوقف

يتم  األخيرةارسة المنطقة وجدنا أن بعض السكان يمتلكون شاحنات ثقيلة، هذه د و من خالل
 األحمالإحضارها إلى الحي وحتى المبيت به التي لها تأثير على الشوارع والساحات من 

 .الثقيلة لهذه الشاحنات إضافة إلى التلوث البيئي الناتج عن ذلك
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 دائرة نسبية تمثل وجود مواقف السيارات في مجال الدراسة:  19الشكل رقم

 
 انجاز الطالبة باالعتماد على نتائج التحقيق الميداني:المصدر 

الحي يعاني من نقص كبير في مواقف السيارات  أننالحظ  أعالهمن خالل الشكل المبين 
 .بالتوقف العشوائي للسيارات أدىما بالمئة وهذا 09.0بنسبة 

 توضح حالة مواقف السيارات في مجال الدراسة: 29صور رقم 

         
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 

 

 

23.53% 

76.47% 

 موجودة 

 غير موجودة 
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 إلى أدىمن خالل المعاينة الميدانية تبين وجود نسبي لممرات الراجلين مما : األرصفة-ج
بسبب عدم التدخل عليها مما يؤذي حركة  األخرىعدم التفريق بينها وبين المساحات 

 .الراجلين خاصة في فصل الشتاء 

 في الحي األرصفةدائرة نسبية تمثل نسبة وجود :18شكل رقم 

 
 باالعتماد على نتائج التحقيق الميدانيانجاز الطالبة :المصدر 

 :في مجال الدراسة  األرصفةحالة :28صورة رقم 

 
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 

 

 

 

35% 

64.26% 
 موجودة

 غير موجودة
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 :يةالشبكات التقن-د

  : شبكة الصرف الصحي-1

ورغم الطبيعة الطبوغرافية المساعدة على ،ر كامل الحي عبتمتد شبكة الصرف الصحي 
أن شبكة الصرف الصحي تعاني من مشكل انسداد  إالتصريف جيد للمياه المستعملة 

 .البالوعات يعود ال سيما إلى قدم قنوات الصرف الصحي وغياب كلي لعمليات الصيانة

 مخطط شبكة الصرف الصحي لمجال الدراسة: 12مخطط رقم

 
 معالجة الطالبة+هي للتهيئة والتعمير المصدر المخطط التوجي
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 و انسداد البالوعات الصحي حالة قنوات الصرفتوضح  ورص:  27صورة رقم

    

 
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 

بعد الزيارة الميدانية للحي تبين لنا أن معظم بالوعات  : حالة البالوعات بالمنطقة السكنية-
صرف المياه تعاني من التلف و االنسداد بسبب عدم قيام مصالح البلدية بعمليات الصيانة 

 .أعالهتمثله الصور المبينة كما 

 :شبكة الكهرباء -2

هناك مشاكل  أن إالالحي  أنحاءالتغطية شاملة لكل  أنمن  تأكدنابعد المعاينة الميدانية 
  .اإلنارةعلى مستوى 
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 تغطية شاملة للحي : شبكة الغاز-3

للراحة  أماكنيوجد به  انه ال إالرغم االنفتاح الكبير للحي :الراحة وااللتقاء  أماكن-ه
  .مثل حواف الطرقات والمقاهي أخرى أماكناختيار  إلىوااللتقاء مما دفع السكان 

 وأماكنالحي يفتقر تماما للساحات العمومية  إنحيث تبين لنا من خالل المعاينة الميدانية 
 .االلتقاء كل هذا ينعكس سلبا على مختلف العالقات والروابط االجتماعية لسكان الحي 

 في مجال الدراسة الراحة أماكنتوضح غياب : 31صورة رقم

      
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 

إضافة إلى  لألطفالوالتي تتمثل أساسا في مساحات اللعب المخصصة :  فضاءات اللعب-و
بعد المعاينة الميدانية تبين أن الحي يفتقد إلى هذه المساحات بشكل . أماكن الترفيه للكبار

كبير والموجودة منها في حالة جد سيئة ، وهذا راجع لغياب عنصر التهيئة و الصيانة 
المخصصة  األماكنو  األروقةو  األرصفةفرصة اللعب في  ألطفاللالدورية مما يتيح 

 .السيارات كما تبينه الصورلتوقف 
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 في مجال الدراسة األطفاللعب  أماكنتوضح انعدام : 31صور رقم 

       

 
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 

 المساحات الخضراء-ز

باستثناء بعض االجتهادات الفردية ،المساحات الخضراء على مستوى الحي شبه منعدمة 
هي عبارة عن و  ،الخاصة لتهيئة المساحات التابعة للسكن و المتواجدة بجانب العمارات

محاوالت فاشلة من طرف السكان لخلق مساحات خضراء و بالرغم من وجود مساحات حرة 
 .ارغة غير مستغلة كما تبينه الصورف
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 لمجال الدراسةمخطط المساحات الخضراء :  13مخطط رقم

 
 معالجة الطالبة+المصدر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 توضح المساحات الخضراء في مجال الدراسة:32صور رقم 

       

 
 2121المصدر التقاط الطالبة اوت 
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 النفايات الصلبة -ح

تعاني منطقة الدراسة من انتشار فوضوي للقمامة وهذا بسبب نقص حاويات الجمع 
 .لجمع النفايات بطريقة منظمة  أماكنوتخصيص 

في  إليهاعدم اللجوء  أكدسوء توضع الحاويات وبعدها عن المساكن بمنطقة الدراسة  أنكما 
 .األحياناغلب 

 مخطط النفايات لمجال الدراسة: 11مخطط رقم 

 
 معالجة الطالبة+المصدر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
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 في مجال الدراسة توضح انتشار النفايات:  33 صورة رقم

    
 1818المصدر التقاط الطالبة اوت 

 :الحضري  التأثيث-ط

  .انعدام الحدائق العامة-

  .العمومية شبه منعدمة اإلنارة-

 .انعدام مقاعد الراحة-

 .انعدام اللوحات االشهارية-

 .نقص في حاويات القمامة-
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 :خالصة 

حي تحليل  باإلضافةالبواقي  أملمدينة  التحليليةالدراسة  إلىمن خالل هذا الفصل تطرقنا    
النقائص الموجودة  أهم وأيضا،حيث قمنا باستخراج مختلف المشاكل  ،العربي بن مهيدي

فبالرغم ، األجيالعلى مستوى الحي وذلك من اجل الخروج بالحلول الالزمة التي تخدم كل 
 باإلضافةتهيئة مجالية و  إلىمن المشاكل المطروحة التي يعاني منها الحي نظرا الفتقاره 

 ...(انعدام مواقف السيارات ،غياب المساحات الخضراء )سوء التسيير التي تكمن في  إلى
  .تسير بطريقة عقالنية أنانه يحتل موقع هام يسمح بارتقاء الحياة داخله شرط  إال

 أنالمشاركة المجتمعية ودور المجتمع يجب  إن إلىذكرنا سابقا  فقد توصلنا من خالل ما  
غياب  إلىولكن المشكل الحقيقي يعود ،الحضري  التأهيل إعادةيكون مفعل في عملية 

مثل حي العربي  األحياءالرقابة والجهات المسيرة التي تلعب دورا هاما في تحسين وضعية 
 ...اقتصادية ،عدة مشاكل اجتماعية  تعاني األحياءبن مهيدي مما يجعل هذه 

 



ثالفصل الثال  

.مقدمة -

-² Â°®Ɔƃ¦�̧Â°ŬƆƃ¦�¿ǻ®ƀř.

-» ƚřŤƙ¦�ȉœƀƈÂ�§°œƀřƃ¦�ȉœƀƈ.

.المشروع المقترح-

.اهم مشاكل مجال الدراسة -

.اقتراحات وحلول -

.خالصة-
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:مقدمة الفصل

�¼Ã±¸ ƅ§�ƛÃƅ�ƌǼ�ÀÃƂƊŬ�ŕƊȞ�ŕƈƅ�̈ ±Ɓ£�ƌƊ§�Ȑ±Ɗ�©±Ȟ°ƈ�Áƈ�¹Ã±Ůƈ�Àǽ̄Ƃśŗ�ȈŰ ſƅ§�§°ƍ�Ɠž�ÀÃƂƊŬ

�Ã£�ŕƎƔž�ŕƊȞ±śŮ§Ã�ŕƍ±· ŕŮśƊ�Ɠśƅ§�ȋŕƂƊƅ§�ŢŲ ÃƊŬÃ��µ ŕŦ�ȈȞŮǼ�ŕƊ̄ƜǼÃ�ȈȞȞ�ÀƅŕŸƅ§�ŕƎŗ�±ƈǽ�Ɠśƅ§

µ ŕŦƅ§�ŕƊŷÃ±Ůƈ�Ɠž�ŕƍ°ſƊƊŬ�ŕƊȞ�Ɠśƅ§.ŮśƊ�ƛÃ�ŕƊŝţǼ�Ɠž�ŕƊ̄Ɣſś�ƛ�ŕƍ§±Ɗ�Ɠśƅ§�ȋŕƂƊƅ§�§°ȞÃ�Ȉŗ�ŕƍ±· ŕ

ȈȞȞ�¹Ã±Ůƈƅ§�̈ ƔŸś�̄ Ɓ.�ÁȞƊ�ÀƅÃ�§̄Š�©̄Ɣſƈ�³ Ã± ƈ̄ƅ§�¹Ã±Ůƈƅ§�Ɠž�ŕƍ§±Ɗ�Ɠśƅ§�ȋŕƂƊƅ§�ŕŲ ǽ£Ã

�ŕƊŷÃ±Ůƈ�Ɠž�ȋŕƂƊ� ŕŲ ǽŐŗ�ÀÃƂƊŬ�ŕƈȞ��µ ŕŦƅ§�ŕƊŷÃ±Ůƈƅ�řžŕŲ ¥�Ɠ· Ÿǽ�̄ Ɓ�ŕƈ�ÃƍÃ�ŕƍ°ſƊƊŬ

.الخاص لم یتطرق لها المشروع المدروس

±� إلىحیث سنتطرق  ƅ̄§�¿ŕŠƈ�ŕƎƊƈ�ƓƊŕŸǽ�ƓƊƅ§�ȈƄŕŮƈƅ§�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�řŬ§المبني والغیر  اإلطار

±§�řŬ,مبني  ƅ̄§�řƂ· Ɗƈ�řǽƁ±ś�¼ Ǝ̄ŗإلعطاء تأهیلهاوٕاعادة �©ŕǽţƅŕǼ�¡ŕƂś±ƛŕǼ�ȘƔƆƔ�ŕƎŠÃ�Ɠţƅ§

ƌƊŕȞŬƅ�řǽŷŕƈśŠƛ§, التأهیل إلعادةوضعنا مشروع منطقي�ª ŕţ§±śƁ§Ã�¿ÃƆţ�ÁƈŲ śŗ�ȑ±Ų ţƅ§أكثر

�řǽƅŕŸžÃ�řǽŸƁ§Ã,�ȈŦ ś̄ƅŕǼ�ÀÃƂƊŬ�« Ɣţƅ§�ȈȞ�ƑƆŷŠ�Ã�ȈƄŕŮƈƅ§�Ƌ°Ǝŗ�ř· Ǽś±ƈƅ§�̈ Ɗ§Ã¨ ŕǼŬƗ§ التي

�ƑƆŷ�ȈŦ,العامة للتدخل  لألهداف�ŕƊ̄Ɣ̄ţś�ÁŕȞاألساسوعلى هذا ,نجمت عنها  ś̄ƅ§�ŶŲ Ãƈ�§°ȞÃ

�řǽƅŕśƅ§�ª ŕǽÃśŬƈƅ§: التدخل على المجال المبني,�½±· ƅ§�řȞǼŮ�ƑƆŷ...śƅ�ª ŕţ§±śƁ§�ŕƊŸŲ Ã�ŕƈȞ�ȈȄÃƈ

ŬśƆƅ�ªالتأهیل إعادةمشروع  ŕţ§±śƁ§�Ã�ȑ±Ų ţƅ§řƊŕǽŰ ƅ§�Ã�±ƔƔ.
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1-�² Â°®Ɔƃ¦�̧Â°ŬƆƃ¦�¿ǻ®ƀř:

�ÃƍÃ�Àŕŷ�ȈȞŮǼ�³ Ã± ƈ̄ƅ§�¹Ã±Ůƈƅ§�Àǽ̄Ƃśŗ�ƛÃ£�ÀÃƂƊŬ:ȈƔƊƅ�řƆƈȞƈ�©±Ȟ°ƈشهادة�řǽƆȞ�Ɠž�±śŬŕƈƅ§

�řŬعلوم األرض وا Ɗ̄Ǝƅ�řȄ±ŕƈŸƈƅ§- تهیئة:تخصص�Áƈ��řƊƔ̄ƈƅ§�ŶȄ±ŕŮƈÃبن :الطالبین  إعداد

�°ŕśŬƗ§�¼§±Ů§�ª ţśÃ�řƈǽƆţ�̈ §±ŠƈÃ�±ŕ»ƈŷ�ÀÃţ ţ̄:ÁƔŬŕǽ�¹ ŕǼÃƁ.

:تحت عنوان 

�ŗƆǻ®ƀƃ¦�ŗǻƈȜŪƃ¦� œǻšƖƃ�ȏ°Űھإعادة التأ" šƃ¦�Ȇƒ)ŗǻŵœƆŞƃ¦(�ŗƆ¦®řŪƆƃ¦�ŗǻƆƈřƃ¦�¥®œǺƆ�ȖżÂ

�Ƒš�ŗƃœš�ŗȂ°Ű šƃ¦750ÀȜŪƆ

"مدینة أم البواقي

�̄ÃŠÃ�Áŷ�ª ſŮȞ�řŬ±ŕƈƈƅ§�Á£�ƑƆŷ�ª ² Ȟ±�řŬ§± ƅ̄§�ŶƁ§Ãƅ§Ã�řƎŠ�Áƈ�Ȍ· Ŧƈƅ§�ŕǽ§ÃƊ�ÁƔŗ�ȑÃƔƊŗ�ȈƆŦ

�ª ŕǽƅ¢�ª §±ŕŠƈ�À̄ŷ��°ƔſƊśƅ§�̄ ŸǼ�©±Ã±Ų ƅŕǼ�Ƌ̄ŠƊ�ƛ�ƌ· ǽ· Ŧś�ÀśƔ�ŕƈ�Á£�ȑ£��Ȑ±Ŧ£�řƎŠ�Áƈ�́ ŕŸƈƅ§

ÃƔŬÃŬƅ§Ã�řǽ̄ŕŰ śƁƛ§�řǽȞƈŕƊƔ̄Ɔƅ�©̄ƈśŸƈƅ§�Ȍǽ· Ŧśƅ§-�À̄ŷÃ�řǽƊ§±ƈŸƅ§�řŬŕǽŬƅ§�¶ ÃƈŻ�řŠƔśƊ�řǽƅŕŠƈ

±ƔƈŸśƅ§�©±§̄¥�ȈŦ ś̄�řǽƅŕŸž.

�² Ȟ±�± Ɓ̄Ã�Ɠśƅ§�řǼŸŰ ƅ§�řǽ̄ŕŰ śƁƛ§�¼Ã±¸ ƅ§�§°ȞÃ�řƂƊŕŦƅ§�ÁȞŬƅ§�řƈ² £�Á£�řǽƅŕȞŮ¥�ƑƆŷ�« ţǼƅ§�§°ƍ

��ÁȞŬƈƅ§�±ƔžÃś�ȈŠ£�Áƈ�řȄ±ŮǼƅ§Ã�řǽ̄ŕƈƅ§�ŕƎśŕǽƊŕȞƈ¥�ȈȞ�±ŦŬś�ŕƍƜŸŠ��řȄ±œ§² Šƅ§�řƅÃ̄ ƅ§�ŕƎŗ�ª ±ƈ

ƓŷŕƈśŠƛ§�ÁȞŬƅ§�řŬŕǽŬ�ŕƎƈƍ£�řŷÃƊśƈ�ª ŕŬŕǽŬ�¾ƅ°ƅ�ª ŠƎśƊ§Ã.�§°ƍ�ȘƂţś�§°¥�ŕƈŷ�±¸ Ɗƅ§�¶ żǼÃ

ƈƅ§�Áƈ�±ƔŝƄƅ§�Áƈ¤ś�ƛ�řǽƊȞŬ�¡ŕǽţ£Ã�ƋÃŮƈ�ƓƊ§±ƈŷ�¬ÃśƊƈ�Ɠƍ�ƌśŗƂŷ�Ɠśƅ§�řŠƔśƊƅ§�ÁŐž��ƛ�À£�ƑŸŬ

Șž±ƈƅ§�řœƔƎś�̈ ŕǽŻÃ�ÁȞŬƈƅ§�ȈŦ§̄�řǽƍŕž±ƅ§�±ƔƔŕŸƈ�̈ ŕǽżƅ�§±¸ Ɗ���řǽƊŕŬƊƙ§�©ŕǽţƅ§�ȋÃ±Ů.
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�¶ ŸǼ�řŮŕŮƍÃ�©ŕǽţƅ§�±ŕ· ¥�±Ãƍ ś̄�Ɠž�řƆŝƈśƈƅ§Ã�řǽƊȞŬƅ§�¡ŕǽţƗ§�řǽŸŲ Ã�ƑƆŷ�³ ȞŸƊ§�ŕƈ�ÃƍÃ

�±ŕ· ¥�±ƔžÃś�ȈŠ£�Áƈ�©±Ã±Ų ƅ§�Áƈ�±ŝƄ£�ŕƎśƔŸŲ Ã�ȈƔƍōśÃ�Àŕƈśƍƛ§�©±Ȟž�ª ţǼŰ £�̄ Ƃž��ª ŕƊȞŬƅ§

À§̄śŬƈƅ§�ȑ±Ų ţƅ§�ȈƔƍōśƅ§�řǽƆƈŷ�̈ ÃŠÃÃ��ÀœƜƈ�©ŕǽţ.

�Áƈ�řȄ±œ§² Šƅ§�Á ƈ̄ƅ§�ƓƁŕǼ�Ȉŝƈ�ŕƎƆŝƈ�ƌŬȞŸś�ŕƈƅ�řŬ§± ƅ̄§�Ƌ̄Ǝƅ�ŕţ±Ŭƈ�ª ƊŕȞ�ƓƁ§Ãŗƅ§�À£�řƊƔ̄ƈ

ŕǽţƗ§�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�řŰ ŕŦ�řǽƊ§±ƈŸƅ§�ȈƄŕŮƈƅ§�ÁƔŗƊŕŠƅ§�¿ŕȞ�Ɠž�¾ƅ°Ã�řǽŷŕƈŠƅ§�řǽƊȞŬƅ§�¡) المبني

�řǽœŕȄ²)والغیر مبني Ɣſƅ§�řƅŕţƅ§�Ƒƅ¥�řžŕŲ ƙŕǼ��ƓƊŕǼƈƅ§�ª ŕƎŠ§Ãƅ�řǼŬƊƅŕǼ�ª ŕƍÃŮś�Áƈ�ƌ̧ ţƜƊ�ŕƈÃ

�ƋÃŮǽ�ŕƈƈ�ª ŕƎŠ§Ãƅ§�ƑƆŷ�©±ŸƂƈƅ§�ª ŕǽœ§ÃƎƅ§�±ŕŮśƊ§���ª ŕƂƂŮśƅ§���¡Ɯ· ƅ§�¨ ŕǽŻ�¾ƅ°ȞÃ�řœƔŬƅ§

±Ɣżś�¾ƅ°Ȟ�ª §±ŕƈŸƆƅ�ƓŠ±ŕŦƅ§�±Ǝ̧ ƈƅ§�ƓƊŗƈ�±Ɣżƅ§�̈ ƊŕŠƅ§�Ã£��ÀƅƜŬƅ§�Ɠž�©¡ŕŲ ƙ§�̈ ŕǽŻ��°ž§ÃƊƅ§

)řǽƈÃƈŸƅ§�ª §¡ŕŲ ſƅ§(�Ɠž�¨ ŕǽŻ�Áƈ�ŕƎŗţŕŰ ǽ�ŕƈÃ�řœƔƎśƅ§�À§̄ŸƊ§Ã�¨ ŕǽŻ�Áƈ�ƌ̧ ţƜƊ�ŕƈÃ

³(التجهیزات من تأثیث  ÃƆŠƆƅ�ÁƄŕƈ£���¿ŕſ· Ƙƅ�ª ŕţŕŬƈ���ƓŬ§±Ȟ(�ª ŕƁ±· Ɔƅ�řœƔŬƅ§�řƅŕţƅ§�¾ƅ°ȞÃ

�Ƒƅ¥�řžŕŲ ƙŕǼ��ª §±ŕǽŬƅ§�Ȇ ƁÃś�ÁƄŕƈ£Ã�ÁŕȞŬƅ§�¼±· �Áƈ�řǽŠ±ŕŦƅ§�ª ŕţŕŬƈƅ§�ƑƆŷ�°§ÃţśŬƛ§

¡§±Ų Ŧƅ§�ª ŕţŕŬƈƅ§�́ ǽƈƎśÃ.

�ƓƅŕśƅŕȞ�« ţǼƅ§�¿¤ŕŬś�ÁŕȞÃ:

��ŗƆ¦®řŪƆƃ¦�ŗǻƆƈřƃœǺ�Ƒſ¦Âŕƃ¦�¿¢�ŗƈƒ®Ɔ�Ƒż�ȏ°Ű šƃ¦�ȆƒƋŋřƃ¦�ŗǻƄƆŵ�ŗſƚŵ�ƑƋ�œƆ

�řǽ· ǽ· Ŧśƅ§Ã�řǽƊÃƊŕƂƅ§�řƊŕŬ±śƅ§�Ɠž�ȈƄŕŮƈƅ§�ƑƆŷ�ŕƎƆƈŠƈ�Ɠž�ª ² Ȟ±�ª ŕǽŲ ±ž�¹ÃƈŠƈ�ŶŲ Ã�ÀśÃ

ÁƔƊƄŕŬƅ§�¾§±Ů¥�À̄ŷ�§°ȞÃ.
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�¹Ã±Ůƈƅ§�ȈŰ ž�Ƒƅ§�ƌƊƈÃ�řƊƔ̄ƈƅ§�Àǽ̄Ƃś�Ƒƅ¥�« ţǼƅ§�½±· ś�ȑ±¸ Ɗƅ§Ã�ȑ Ɣ̄Ǝƈśƅ§�ȈŰ ſƅ§�Áƈ�ȈȞ�̄ ŸǼ

:حیث تم التطرق إلى 

-�ÁŕŮǽŮƅ§�Ɠţ��ŕƎƊƈ�ƓƊŕŸǽ�Ɠśƅ§�ȈƄŕŮƈƅ§)750ÁȞŬƈ(

-¹Ã±ŮƈƆƅ�řǽŬŕŬƗ§�ȏ ŕ̄Ǽƈƅ§

-�ȑ±Ų ţƅ§�ȈƔƍōśƅ§�©̄ŕŷ¥�ȏ ŕ̄Ǽƈ

-ƍōśƅ§�©̄ŕŷ¥�¹Ã±Ůƈ�ª ŕǽŠƔś§±śŬ¥�ȑ±Ų ţƅ§�ȈƔ

-�¹Ã±ŮƈƆƅ�£̄ŗƈ�Ȍ· Ŧƈ�ŶŲ Ã

أنواع التدخالت المقترحة في المشروع لمنطقة الدراسة سواء على اإلطار المبني أو غیر المبني-

2-�̧ Â°ŬƆƃ¦�°œǻřŤ¦�§ ŕŪ:

�̈ ŕǼŬ£�©̄Ÿƅ�¹Ã±Ůƈƅ§�§°Ǝŗ�ŕƊƈŕƈśƍ§�̄ÃŸǽ:

-�¿Ã̄ �ƓƁŕǼ�Ȉŝƈ�ƌƆŝƈ�Á· Ãƅ§�ŕƎŗ�±ƈǽ�Ɠśƅ§�¼Ã±¸ Ɔƅ�µ ŕŦƅ§�ŕƊŷÃ±Ůƈ�² ŕŠƊ§�Áŷ�ŕƊ² Šŷالعالم 

-ŕƊŝţǼ�¹ÃŲ Ãƈ�ÃƍÃ�ȑ±Ų ţƅ§�ȈƔƍōśƅŕǼ�¹ÃŲ Ãƈƅ§�Àŕƈśƍ§

-�řƊƔŸƅŕž��ª ſƆśŦ§�Ãƅ�ƌƊŷ�şœŕśƊƅ§�¨ ±Ƃǽ�ŕƈ�ÃƍÃ�ŕƊśŬ§± �̄řƂ· Ɗƈ�ƓƍÃ�ƓƁ§Ãŗƅ§�À£�řƊƔ̄ƈƅ�ƌśŬ§±¯

Ã�řǽŸǽŗ· ƅ§�¼Ã±¸ ƅ§Ã�©̄ţ§Ã�̈ ŬƊŗ�ÃƅÃ�řȃ±ŕƂśƈ�şœŕśƊƅ§�ÁÃƄśŬ�ƓƅŕśƅŕǼÃ��©̄ţ§Ã�řǽŬŕǽŬƅ§Ã�řǽƅŕŠƈƅ§

ƈ�ȘƆ· ƊƊŬ�ŕƊƊ£�ŕŰ ÃŰ Ŧ�řƊƔŸƈ�ŕƊŷÃ±Ůƈƅ�ƓŗȄ±Ƃś�ÃȄ±ŕƊƔŬƅ�¿ÃŰ ÃƆƅ�¹Ã±Ůƈƅ§�§°ƍ�ª ŕǽ· Ÿƈ�Á

.الخاص

3-�§°œƀřƃ¦�ȉœƀƈ:
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�Ɠž�ȈŰ ŕţƅ§�±Ãƍ ś̄ƅ§�ȈŰ £�ȈƔƆţś�Ɠž�¨ ±ŕƂśƅ§�ŕŲ ǽ£�¹Ã±Ůƈƅ§�§°Ǝƅ�ŕƊ±ŕǽśŦ§�¨ ŕǼŬ£�ÁƔŗ�Áƈ

�ÃƍÃ�³ Ã± ƈ̄ƅ§�Ɠţƅ§�ÁƔŗ�±ƔŗƄƅ§�ƌǼŕŮśƅ§��² ƔƎŠśƅ§�Áŷ�ƌƊŷ�ÁŕȞŬƙŕǼ�ȋ±ſƈƅ§�Àŕƈśƍƛ§�ÃƍÃ�¡ŕǽţƗ§

�Ɠȃ±Ÿƅ§�Ɠţ�Ɠţ�ÃƍÃ�³ Ã± ƈ̄ƅ§�¹Ã±Ůƈƅ§�Ɠž�Ɠţƅ§�ÁƔȃÃ�ȑ Ɣ̄Ǝƈ�Áŗ750�ÃƍÃ�ÁŕŮǽŮƅ§�Ã£�ÁȞŬ

şƎƊƈƅ§Ã�½±· ƅ§�³ ſƊ�ŶǼśƊ�ŕƊƆŸŠƔ�ŕƈ.

�řȞ±ŕŮƈƅ§�ª ŕǽŬŕŬ£�Áƈ�ÃƍÃ�³ Ã± ƈ̄ƅ§�¹Ã±Ůƈƅ§�Ɠž�ÁŕȞŬƅ§�©±ŕŮśŬ§�©±Ã±Ų �Ƒƅ¥�©±ŕŮƙ§�Àś

řǽŸƈśŠƈƅ§

¡§ÃŬƅ§�̄ ţ�ƑƆŷ�ƓƊŗƈ�±Ɣżƅ§Ã�ƓƊŗƈƅ§�±ŕ· ƙ§�Áƈ�ƜȞ�ȈƈŮś�ª ƜŦ ś̄ƅ§

4-�» ƚřŤƙ¦�ȉœƀƈ:

�Ƒƅ¥�©±ŕŮƙŕǼ�ȌƂž�ƑſśƄ§Ã�¾ƅ°�ÀśƔ�Ȇ ƔȞ�ÁƔŗƔ�Àƅ�ƌƊ£�ƛ¥�ÁŕȞŬƅ§�©±ŕŮśŬ§�Ƒƅ¥�¹Ã±Ůƈƅ§�©±ŕŮ¥�ÀŻ±

ƛ¥�³ ǽƅ�ƓƆȞŮ�±ƈƗ§�ÁōȞÃ��¡ŕǽţ£�ÁŕŠƅ�ȈƔȞŮś.�Ƒƅ¥�½±· śƅ§� Ÿ̄Ǽ�ª ƈś�©±ŕŮƙ§�Á£�Ƒśţ�Ȉŗ

.مختلف التدخالت

�ÁÃƄś�ƓƅŕśƅŕǼÃ�ÁÃȞǽ�Á£�̈ ŠƔ�ŕƈ�ÃƍÃ�ȈŦ ś̄Ã�řœƔƎś�ȑ£�³ ŕŬ£�ÁŕŬƊƙ§�Á£�Ȑ±Ɗ�ŕƊŷÃ±Ůƈ�Ɠž

�Ƌ±Ȟ°�ŕƈƈ�ȘƆ· Ɗś�řƁ̄�±ŝƄ£�ª §Ã̄ £�¿ƜŦ�Áƈ�§°ƍÃ�¹Ã±Ůƈƅ§�½Ɯ· Ɗ§�ȈŗƁ�Ƒśţ�řƆŸſƈ�©±ŕŮśŬƛ§

�¼±· �Áƈ�ª ƜŦ ś̄ƅ§�Ȉţ§±ƈ�ȈƄƅ�řǽƊ¢�řŸǼŕśƈ�Ŷƈ�ƑƆŷ£�ª ŕǽÃśŬƈ�Ƒƅ¥�Ƌ²ÃŕŠśśÃ�³ Ã± ƈ̄ƅ§�¹Ã±Ůƈƅ§

ÁŕȞŬƅ§ .أ�ƓŬŕŬ£�ÃƍÃ�řǼƁ§±ƈƅ§Ã�řƊŕǽŰ ƅ§�Ƒƅ¥�¹Ã±Ůƈƅ§�ÀǽƆŬś�Ƒƅ¥�Ȍǽ· Ŧśƅ§�Áƈ�ÀƎś±ŕŮśŬ§�ÁÃƄś�ȑ

.§řƈÃȞţƅفي 
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�Áƈ��©±Ã±Ų ƅ§�ƌǽŲ śƂś�ŕƈ�¨ Ŭţ�ȑ±Ã̄ �ȈȞŮǼ�Àśś�řǽŬǽŬţśƅ§�ÀŕǽƗ§Ã�ª ƜǼŕƂƈƅ§Ã�ª §±ŕƈśŬƛ§

řǽžŕſŮƅ§�ÁƈŲ ǽ�ŕƈ�ÃƍÃ��±ƈśŬƈ�ȈȞŮǼ�ÁŕȞŬƅ§�¾§±Ů¥�¿ƜŦ.

ƅ§�řǽƈƊśƅ§�ȏ ŕ̄Ǽƈ�ƑƆŷ�² ƔȞ±śƅ§�ƌƂǼŕŬȞ�¹Ã±Ůƈƅ§�ȈŸŠƔ�̄ Ů§±ƅ§�ÀȞţƅ§�ȏ ŕ̄Ǽƈ�ŕƈƊÃ̄ �ȌƂž�řƈ§̄śŬƈ

�¹Ã±Ůƈƅ§�Á£�Ȑ±ƊÃ�ŕƊŷÃ±Ůƈ�Ɠž�ƌţ±śƂƊ�ŕƈ�ÃƍÃ��ÁŕȞŬƅ§�ª ŕǼƆ· śƈ�©±Ã±Ų ƅŕǼ�ƓŗƆƔ�ƛ�ƌƊƗ��Ã±�ƜǼ

ƌǽƅ¥�±Ƃśſǽ�³ Ã± ƈ̄ƅ§.

:المشروع المقترح 

�ŕƊƈƁ�§°Ǝƅ�ȈƈŕȞ�ȈȞŮǼ�¹Ã±Ůƈƅ§�°ƔſƊśŗ�ŕƊƅ�ŢƈŬś�Àƅ�̄األوضاع إن- ƜǼƅ§�ŕƎŗ�±ƈś�Ɠśƅ§�řǽƅŕţƅ§

�©±ŕƈśŬ§�ŶȄ²ÃśŗřǽƅÃ£�± Ɓ̄�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�ÀÃƎſƈ�̈ Ȅ±ƂśƅÁŕȞƈƙ§.

�¿ƜŦ�ÁƈÃ�ȘŗŬ�ŕƈƈ�ŕƁƜ· Ɗ§¡ŕſŲ ¥�ȏ ŕ̄Ǽƈ�ȈƔŸſśÃřƈÃȞţƅ§�ƓƆƔ�ŕƈ�Ȑ±Ɗ:

ƒȜ̄°�-ا řƃ¦¿ƋŋǺŶƃ¦�Ƒš�ȎÂřŪƆ�ƏƄŵ�̈ ®ÂŞÂƆƃ¦�ȆƂœŬƆƃ¦�ȏ®ƒƌƆ�Àŕ�Ƒȁ°:

:المبني  اإلطار-1

-�ƓţƓȃ±Ÿƅ§�ȈƄŕŮƈ�©̄ŷ�Áƈ�ƓƊŕŸǽ�ȑ Ɣ̄Ǝƈ�ÁŗŕƎƈƍ£:

تدهور الوضع الخارجي للعمارات الموجودة في الحي وذلك نتیجة التدخالت و التغیرات التي -

ª Ȅ±Š£�Áƈ�±Ȟ°Ɗ�ÁŕȞŬƅ§�¼±· �Áƈ�ª ŕƎŠ§Ãƅ§�ƑƆŷ�ŕƎƊƔŗ:řǽœ§ÃƎƅ§�ª ŕſǽȞƈƅ§�̈ ƔȞ±ś,�ƓƁ§Ãƅ§�̈ ƔȞ±ś

�ȑ Ɣ̄̄ţƅ§, تغییر واجهات النوافذ,�ª ŕž±Ůƅ§�ȘƆŻ,�ª §±Ɣżśƅ§�Ƌ°ƍ�ȈȞتشوه المظهر الخارجي  إلى أدت

وجعله متدهور 

-�Ɠž�ȈŝƈśƔ�±ƔŗȞ�±Ãƍ ś̄�Áƈ�ª ŕǽŕƊŗƅ§�ȈŦ§̄ƈ�ƓƊŕŸśȈƄōś األبوابوصدا�¶ ŸǼ�ƓžÃ�ÀƅƜŬƅ§�§°ȞÃ

�̄ÃŠÃ�À̄ŷ�ª ŕǽŕƊŗƅ§¨ §ÃŗƗ§
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:الغیر مبني  اإلطار-2

.معظم الطرقات الموجودة في الحي في حالة متدهورة- :الطرقات -ا

-ÁƔƆŠ§±ƅ§�ª §±ƈƈ�̈ ŕǽŻ.

-�̈ ŕǽŻª ŕŷÃƅŕǼƅ§ª ŕǽŕſƊƅŕǼ�©̄Ã̄ Ŭƈ�ƓƎž�ª Š̄Ã�¿ŕţ�ƓžÃ.

-�̈ ŕǽŻ©±ŕƊƙ§řǽƈÃƈŸƅ§.

œǻŪƃ¦�Ȅ°¦©�- ب ſ¦ÂƆ:�ŕƈƈ�Ɠţƅ§�Ɠž�ª §±ŕǽŬƅ§�Ȇ Ɓ§Ãƈ�̈ ŕǽŻȐ مداخل العمارات أمامالى التوقف ̄£

�Ɠž�ª ŕǽŕſƊƅ§�ÀƄ§±śÃŕƎƊƄŕƈ£.

 �األماكن -ج ¦°Ű Ťƃ¦�©œšœŪƆƃ¦Â�ŗǻƆÂƆŶƃ¦:

-ƅ§�¾ŕƊƍ±Ɣżƅ§�řǽƈÃƈŸƅ§�ª §¡ŕŲ ſƅ§�Áƈ�̄ Ɣ̄Ÿ مهیئة

-�̈ ŕǽŻتأثیثالƓţƅŕǼ�ȑ±Ų ţƅ§.

.الراحة وااللتقاءأماكنانعدام -

ªأماكنعدم وجود - ŕƁ±· ƅ§�¼§Ãţ�ƑƆŷ�ÁÃŬƆŠƔ�ÁŕȞŬƅ§�ȈŸŠ�ŕƈƈ�³ ÃƆŠƆƅ.

-�řǽƊȞŬƅ§�řſǽ̧ Ãƅ§�Ȉŝƈ�Ȇ œŗ́ Ãƅ§�ÁƔŗ�Á² §Ãś�¾ŕƊƍ�³ ǽƅřſǽ̧ Ãƅ§Ã�ª §¡ŕŲ ſƅ§�́ ǽƈƎś�̈ ŗŬǼ�řǽƎƔž±śƅ§

¡§±Ų Ŧƅ§�ª ŕţŕŬƈƅ§Ã�řǽƈÃƈŸƅ§.

-�ȈŸŠÃ�¡§±Ų Ŧƅ§�ª ŕţŕŬƈƅ§�̈ ŕǽŻÁƄŕƈƗ§ أماكنالمخصصة لها�¬ŕŠ ƅ̄§�Ȉŝƈ�ª ŕƊ§ÃƔţƅ§�řǽȃ±śƅ

بجانب العمارات

-�̄ÃŠÃƅ�¾ƅ°Ã�©±ŻŕŮ�ª ŕţŕŬƈ�ŕƎ· ŬÃśś�ª ŕǽŕƊŗ�Áŷ�©±ŕǼŷ�Ɠţƅ§ª ƅ¡ŕŲ žƔƎƈ�±ƔŻœ�©±ƔŗȞ�řǼŬƊŗ�ř

.
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§��Ɗǻż°řƃ¦Â-د ŶƄƃ¦�©œšœŪƆ:

-�̈ Ÿƅ�ÁƄŕƈƛ�ƓƆȞ�̈ ŕǽŻ¿ŕſ· Ɨ§ األطفالمما جعل±· ŦƆƅ�ÀƎŲ ±Ÿǽ�ŕƈƈ�ª ŕƁ±· ƅ§�Ɠž�ÁÃŗŸƆƔ.

:المجال البیئي - ه

-ª ŕǽŕſƊƅ§�Ɠƈ±ƅ�řŰ Ű Ŧƈƅ§�ÁƄŕƈƛ�±ŕƂśžƛ§�řŠƔśƊ�¾ƅ°Ã�ƓţƅŕǼ�ª ŕǽŕſƊƆƅ�Ɠœ§ÃŮŸƅ§�±ŕŮśƊƛ§.

-ª ŕǽŕſƊƅ§�Ɠƈ±�ª ŕǽÃŕţƅ�Àŕś�ƌǼŮ�̈ ŕǽŻ.

-ª ŕǽŕſƊƅ§�̈ ŗŬǼ�řƎȄ±Ƅƅ§�Ţœ§Ã±ƅ§�±ŕŮśƊ§.

:¦�ŗǻƈƀřƃ¦�©œȜǺŬƃ-و

-�ª ŕȞǼŮƅ§�ȈȞ�ƑƆŷ�Ɠţƅ§�±žÃśƔتعاني العدید من المشاكل أنها إال:

-�̈ ±Ůƅ§�Ƌŕǽƈال �Áŷ�©² Šŕŷ�řǽ̄Ɔŗƅ§�ȈŸŠ�ŕƈƈ�řǽƊƂśƅ§�ª ŕſŰ §Ãƈƅ§�Ȉƈţśŕ̄ŠƔ¥حلول لها.

-�Ƌŕǽƈ�ª §ÃƊƁÃ�ƓţŰ ƅ§�¼±Ű ƅ§�ª §ÃƊƁ�À̄Ɓ±ŕ· ƈƗ§.

-�ȋÃƂŬ�̄ Ɗŷ�Ƌŕǽƈƅ§�ÀƄ§±ś�ȈŸŠƔ�ŕƈƈ�ª ŕŷÃƅŕǼƅ§�̄ §̄ŬƊ§±ŕ· ƈƗ§.

:تدهور الحي ¢œǺŪ§- ب

�ŕƊŠśƊśŬ§�řŬ§± ƅ̄§�¿ŕŠƈ�ȈƔƆţśÃ�řǽƊ§̄Ɣƈƅ§�řƊƔŕŸƈƅ§�¿ƜŦ�Áƈأهم ¨ ŕǼŬƗ§ تدهور  إلى أدتالتي

:ŕǽţƅ§�ȋÃ±Ů�ȌŬǼ§�ŕƎƊƈ�±Ȟ°Ɗ©� إلىو افتقاره الحي

-�ƓţƆƅ�Ɠœ§ÃŮŷ�ÀǽƈŰ śÃ�Ȍǽ· Ŧśƅ§�À§̄ŸƊ§: الحي ال أنحیث�řƈ² Ɯƅ§�ȋÃ±Ůƅ§�ȌŬǼ§�ƑƆŷ�±žÃśƔ

�řǽƈÃƈŸƅ§�ª,مثل المساحات الخضراء  §¡ŕŲ ſƅ§,�ª §±ŕǽŬƅ§�Ȇ Ɓ§Ãƈ,التأثیث�ȑ±Ų ţƅ§.

-�ȋÃ±ŮƆƅ�ÁŕȞŬƅ§�À§±śţ§�À̄ŷ�¾ƅ°Ã�ª ŕƎŠ§Ãƅ§�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�ȈŦ ś̄ƅ§�Àś�« Ɣţ�Àƍ Ã̄Ƃŷ�Ɠž�©̄ÃŠÃƈƅ§

�ŕƈƈȐواألبواببتغییر النوافذ  ª إلى ̄£ ŕǽŕƊŗƆƅ�ƓŠ±ŕŦƅ§�±¸ Ɗƈƅ§�ƌǽÃŮś.
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¹عدم - ŕǼś¥�À̄ŷÃ�řœƔƎśƅ§�ª ŕǽƆƈŷ�Ɠž�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�řŬŕǽŬ¾§±Ů¥�±ŗśŸǽ�ȑ °ƅ§�Á· §Ãƈƅ§

.للمجال§�ȈƈŸśŬƈƅ§�ƌƊÃȞ¿ÃƗ األهمالعنصر 

-¨ ŕǽŻ§�Ȑ ƅ̄�ƓŷÃƅ§�ŕƈƈ�ÁŕȞŬƅȐ ¶� إلى ̄£ ŸǼ�±ÃƎ̧ª ŕǽȞÃƆŬƅ§�±ŕŮśƊ§�Ɠž�řƆŝƈśƈƅ§�řǽŗƆŬƅ§

�řǽŷŕƈśŠƛ§,�ª اآلفات ŕǽŕſƊƆƅ�Ɠœ§ÃŮŸƅ§�Ɠƈ±ƅ§,�ª ŕǽŕƊŗƅ§�Á§± Š̄�« ÃƆś...

-��̈ ŕǽŻř· ŮƊƗ§řǽƊȞŬƅ§�řſǽ̧ ÃƆƅ�řƆƈȞƈƅ§�Ȇ œŗ́ Ãƅ§�Ã.

-�řœƔƎśƅ§�̈ ŕǽżƅ�řŠƔśƊ�řžÃŮȞƈ�ª ŕţŕŬƈ�̄ÃŠÃ�Áƈ�ÀŻ±ƅŕǼ�ƓţƅŕǼ�řǽŠ±ŕŦƅ§�ª §¡ŕŲ ſƆƅ�ƓƆƄƅ§�̈ ŕǽżƅ§

ŕǽſǽ̧وٕاهمالها Ã.

�řƊƔ̄ƈƆƅ�ƓƎƔŠÃśƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�±Ǝ̧شئتأن- �ȈŗƁ��ª ŕƊȞŬƅ§06/06في الجزائر.

-�̄ÃŸś�« Ɣţ�ª ŕǽŕƊŗƅ§�À̄ƁŕƎśōŮƊ إلى ¿ƜƂśŬƛ§�̄ ŸǼ�ŕƈ�©±śž.

:المشروع  أهداف-د

·ȈȞȞ�řƊƔ̄ƈƅ§�Ŷƈ�řƂإدماج- Ɗƈƅ§.

-¡ŕǽţ¥ وٕاعطائهاالمنطقةÁŕȞŬƆƅ�řǼ°ŕŠ�řƂ· Ɗƈ�ÁÃƄśƅ�řǽȞǽƈŕƊƔ̄.

-řƂ· Ɗƈƅ§�Àǽ̧ Ɗś.

-řƂ· ƊƈƅŕǼ�Ɠſǽ̧ Ã�¹ÃƊś�ȘƆŦ.

-�ȘƆŦÁƄŕƈ£ŶƈśŠƈƅ§�ª ŕœž�ŶǽƈŠƅ�řǼ· ƂśŬƈ�řƂ· Ɗƈƅ§�ÁÃƄś�Ƒśţ�řǽƎƔž±ś.

-©̄Ɣ̄Š�řǽÃƔţ�ª §¡ŕŲ ž�ȘƆŦ.

-Ƃ· ƊƈƅŕǼ�©̄ÃŠÃƈƅ§�ª ŕƁ±· ƅ§�ȈȞ�řœƔƎśة.  

·ȈȞȞ�řƊƔ̄ƈƅ§�§°ȞÃ�¹Ã±Ůƈƅ§�řƂ إعطاء - Ɗƈƅ�řǽÃƔţ.
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-ÁŕȞŬƆƅ�ƓŸǽŗ· �³ ſƊśƈ�Ã�ƌǽž±śƅ§�Ã�¡ŕƂśƅƜƅ�ª §¡ŕŲ ž�ȘƆŦ.

-�̈ ŕŸƅ§�řŰ ŕŦ�ª §² ƔƎŠśƅ§�Áƈ�µ œŕƂƊƅ§�řǽ· żś¿ŕſ· Ɨ§.

-�ª ƜŦ ś̄ƅ§�ȈȞ�Ɠž�ÁŕȞŬƅ§�řȞ±ŕŮƈ�ȈƔŸſś�©±Ã±Ų°ŦƗ§Ãبرأیهم.

:للمشروع ¦œǺƆƃ¦ŗǻŪœŪƕ®¥�- ه

1-�¥®œǺƆ�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦:

.یردون عملهالمجتمع حول ما أفرادضرورة وجود هدف محدد مشترك من قبل -

-řǽƈƍ£�¼ Ǝ̄ś�Ɠśƅ§�řǽŸƈśŠƈƅ§�řǽƈƊśƅ§�şƈ§±ŗ�Ȍǽ· Ŧś�Ɠž�řƈƎƈƅ§�ª §±§±Ƃƅ§�¶ ŸǼ�°ŕŦś§تحدید  إلى

.من  خالل الموارد المتاحة األهداف إلىللوصول وأسالیبطرق 

-�§°ƍ�ÁÃȞǽ�Á§Ã�ª §°ƅ§�ƑƆŷ�̄ ŕƈśŷƛ§�ŶǽŠŮś المجتمع  أفرادهو التزام وتعهد لكل فرد من المبدأ

ƌƁÃƂţ�Áƈ�ȘţÃ�ƓƆţƈƅ§.

-�Ã�©̄ ţ̄ƈ�Ã§�ř· ǽŬǼ�ª ƊŕȞ�ŕƈƎƈ�ÀƎśŕƈƍŕŬƈǼ�Ȇ Ȅ±ŸśƅŕǼ�ŶƈśŠƈƅ§�Áƈ�ÁƔŷÃ· śƈƅ§�ª §± ŕ̄Ǽƈ�±Ɣ̄Ƃś

řſƆśŦƈƅ§�řǽÃƊŸƈƅ§Ã�řǽ̄ŕƈƅ§�² ž§Ãţƅ§�±ƔžÃś.

2-ǺƆالتأهیل إعادةدئ ا�ȏ°Ű šƃ¦:

.ماالاستع£Ɣţ�Ɠţƅ§�ƌƆŸŠÃ�ȋŕŮƊÃ�řǽȞ±ţÃ�řǽÃ±ŝƄ إعطاء -

-�Á² §Ãś�ȘƆŦ�řǽƈÃƈŸƅ§�ª §¡ŕŲ ſƅ§�řœƔƎś�ȘȄ±· �Áŷ�¾ƅ°Ã�řǽƎƔž±śƅ§�Ã�řǽƊȞŬƅ§�Ȇ œŗ́ Ãƅ§�ŶǽƈŠ�ÁƔŗ

řȄ±Ã±Ų ƅ§�ª §² ƔƎŠśƅŕǼ�ŕƍ Ȅ̄Ã² ś�Ã�¡§±Ų Ŧƅ§�ª ŕţŕŬƈƅ§Ã.

-�² ŕŠƊ§�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã�ÁŕȞŬƅ§�ÁƔŗ�řǽŷŕƈśŠƛ§�ª ŕƁƜŸƅ§�řǽÃƂśÁƄŕƈ£الجلوس و االلتقاء.

-�ÁŕȞŬƅ§�řǽŷÃś©±Ã±Ų Ǽ�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§أهم وٕابراز ŕƎśŕǽŗŕŠƔ§.
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ŕżŰ±لألطفالتوفیر مساحات اللعب - ƅ§�Ã�±ŕǼƄƆƅ�ƌǽž±śƅ§�ª ŕţŕŬƈ�Ã.

-�¿ƜŦ�Áƈ�ŕƎƂǽƂţś�řƅÃŕţƈÃ�ÁŕȞŬƅ§�ª ƛŕżŮƊ§�řž±Ÿƈ�ȈŠ§�Áƈ�Ɠţƅ§�ÁŕŠƅ�ȈƔŸſśدور  إعطاء

Ɠţƅ§�ƑƆŷ�ȍŕſţƅ§�ȈŠ§�Áƈ�ÁŕȞŬƆƅ.

-�ª §±ƈƈƅ§�̄ ȄÃ² ś©±ŕƊƙŕǼřǽƈÃƈŸƅ§.

3-�̧ Â°ŬƆ�©œǻŞƒř¦°řŪ �ȏ°Űالتأهیل إعادة¦ šƃ¦:

-řƊƔ̄ƈƅŕǼ�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�ÁƔŬţś.

-řǽžŕƂŝƅ§�Ã�řǽ̄ŕŰ śƁƛ§�řǽŗ°ŕŠƅ§�² Ȅ² Ÿś.

-�ȑ±Ų ţ�̈ · ƂȞ�Ɠţƅ§�±Ã̄ �ȈƔŸſś.

.تثمین النسیج العمراني للمدینة-

-�řǽƈƊś¡§±Ų Ŧƅ§�ª ƛŕŠƈƅ§.

�ƌǽž±śƆƅ�ªإحداث- §¡ŕŲ ž

-�Ã�ȌǼŲřƈ§̄śŬƈƅ§�řȄ±Ų ţƅ§�řǽƈƊśƅ§�ƌǽŠÃś.

-�ŶȄ±ŕŮƈ�Ɠž�ÁŕȞŬƅ§�ȋ§±ŦƊ§�ŶǽŠŮśȈƔƍōśƅ§�Ɠž�řǽţ§±śƁ§�©ÃƁ�Ƌ±ŕǼśŷŕǼ�řƈ§̄śŬƈƅ§�řǽƈƊśƅ§�Ã�ȑ±Ų ţƅ§

řƈŕŷ�řſŰ Ǽ�řƊƔ̄ƈƅ§�Ã�řŰ ŕŦ�řſŰ Ǽ�Ɠţƅ§�ÁÃ¤Ů�±Ɣŗ̄ś.

:اقتراحات وحلول -و

1-�ȆȂÂƆřƃ�¬¦°řſ¦�̧Â°ŬƆƃ¦:

-µ §ÃŦƅ§�ÁȄ±ƈŝŬƈƅ§.

-ÁȞŬƅ§�Áƈ�ÁƔ̄ƔſśŬƈƅ§.
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-±ƔƈŸśƅ§Ã�¡ŕƊŗƅ§�řȄ±Ɣ̄ƈ.

-řǽƆţƈƅ§�ª ŕŷŕƈŠƅ§.

-řǽƈÃƈŸƅ§�řƊȄ² Ŧƅ§.

-ȋŕǽśţƛ§Ã�±ƔžÃśƆƅ�ƓƊ· Ãƅ§�½Ã̄ ƊŰ ƅ§.

-�ȑ±ŕƂŸƅ§�±ƔƔŬśƅ§�Ã�řǽƁ±śƅ§�Á§ÃƔ̄.

.المختلفة اإلدارات -
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�ŗƀȂ°¶ƃ�ƑƄƒŮ:11جدول رقم  Žř�¾Â®Ş¸Â°ŬƆƃ¦�ȆȂÂƆř

�̄ ƔſśŬƈƅ§�řȞ±ŕŮƈ §�řǽ̄Ɔŗƅ اإلدارات �řȄ±Ɣ̄ƈ¡ŕƊŗ£

والتعمیر 

�řǽƁ±śƅ§�Á§ÃƔ̄

�ȑ±ŕƂŸƅ§�±ƔƔŬśƅ§Ã

*�ÁŕȞŬƅ§:

-�ȈȄÃƈś�Ɠž�ÁÃƈƍŕŬǽ

المتعلقة بتعدیل األشغال

الواجهات 

-�Áƈ�ÁƔ̄ƔſśŬƈƅ§�ÁŕȞŬƅ§

�řƆŷ�ŶƂǽ�řŰ ŕŦ�Șœ§̄ţ

وتسییر إنشاءعاتقهم 

�Șœ§̄ţƅ§�Ƌ°ƍ

و  واألكشاكالخدمات *

تمنح :المحالت الجدیدة

řǽÃƅÃ£�ŕƎŗ�¹ ŕſśƊƛ§�Șţƅ§

مع االلتزام ,للخواص 

�Ȍǽţƈ�±ƔƔŬśÃ�řœƔƎśŗ

�¶ ǽſŦśƅ§�ȈŗŕƂƈ�ŕƎ· ŕŮƊ

�ƓŗȄ±Ų ƅ§�ÀŬ±ƅ§�Ɠž

لسنتین 

*�ª §±ŕǽŬƅ§�Ȇ Ɓ§Ãƈ:

�Ƒ· ŸśřǽÃƅÃ£�Șţ

االنتفاع بها لمتعاملین 

خواص مع تحدید السعر 

المدفوع من طرف األدنى

.المستعمل 

ȄÃƈś�ª §² ƔƎŠśƅ§�Ȉ

المقترحة من 

قبل القطاعات 

ŕƎƅ�řŸǼŕśƅ§

-�ȈȄÃƈśŗ�ȈſƄśś

الدهن  أعمال

�ȈȞÃ,للعمارات 

التاثیثات 

�řƈ² Ɯƅ§�řǽƊ§±ƈŸƅ§

للتهیئة المقترحة 

تسییر -

المساحات 

�̄ ŸǼ�řǽŠ±ŕŦƅ§

االنجاز

-�řǽƆƈŷ�ȈȄÃƈś

تهیئة 

الفضاءات 

�řǽŠ±ŕŦƅ§

تتحمل تكالیف -

�řǽƆƈŷ�ȈȄÃƈś

التدخل على 

العمارات 

�řƊŕǽŰ Ãاإلطار 

�ƌśſŰ,المبني  Ǽ

الهیئة المسیرة 

�ª ŕƊȞŬƆƅ

�řǽŷŕƈŠƅ§
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2-�©œǻœƈŕƃ¦�ȎÂřŪƆ�ƏƄŵ�ȆŤ®řƃ¦:

:المبني  اإلطار¦�ȎÂřŪƆ�ƏƄŵ�©œš¦°řſ-ا

�ÁƔƊ§ÃƁ�ŶŲ إزالة ÃÃ�ª ŕƎŠ§Ãƅ§�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�©̄ÃŠÃƈƅ§�ª ŕƍÃŮśƅ§�řǽŷ ±̄�ÁƔ°ƅ§�ÁŕȞŬƆƅ§ÃƈŕƁ

ÀƎśŕƊȞŬ�Ɠž�±ƔƔżśƅŕǼ.

  .راتاطالء العم إعادة -

.جدیدة للعماراتأبوابوضع -

-�řǽ¤±ƅ§�ŶƊƈǽ�¬ŕŠ² �¿ŕƈŸśŬ§إلى °ž§ÃƊƅ§�ȘƆŻ�̈ ƊŠśƅ�ȈŦ§̄ƅ§.

-ÁƔƊ§ÃƂƅ§�Ȇ ƅŕŦƔ�Áƈ�ȈƄƅ�řǽƅŕƈ�řƈ§±Ż�¶ ±ž.

-ƅ�ª §² Ɣſţś�Àǽ̄ƂśÁƔƊ§ÃƂƅ§�Ȇ ƅŕŦ�Áƈ�Áŷ�źƆŗƔ�Áƈ�ȈƄ.

توضح واجهات عمارات مقترحة :34صورة رقم
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�ŗƈœǻŮ- ب ƃ¦Â�°ƒƒŪřƃ¦�©œš¦°řſ¦:

-řǽŗŸŮƅ§�ª §± ŕ̄Ǽƈƅ§�Àŷ Ã̄�ŶǽŠŮś.

-�Ȇ Ɣ̧ Ãś�ƑƆŷ�ÀƎŗȄ± ś̄Ã�ŶȄ±ŕŮƈƅ§�Ɠž�řȞ±ŕŮƈƅ§�ƑƆŷ�̈ ŕǼŮƅ§�ŶǽŠŮśÀƎśŕǽƊŕȞƈ¥�řǽ̄ŕƈƅ§Ã�řȄ±Ȟſƅ§

,�ŶƈśŠƈƅ§�ȈȄÃţśÃ�řǽś§°ƅ§�řƈǽƂƅŕǼ�±ÃŸŮƅ§�řǽƈƊśÃ��ƓŷŕƈśŠƛ§�Ȇ ƔƄśƅ§�ȘƆŦƔ�ŕƈƈمجتمع  إلى

.ابتكاراأكثر

-ƆƈŸśŬƈ�ÀƎƊÃȞ�ÁŕȞŬƅ§�řȞ±ŕŮƈ�ÁŕƈŲ �Áƈ�̄ ŗƛ�©±Ȟſƅ§�Áƈ�ŕƁƜ· Ɗ§�Ȉţ§±ƈƅ§�ȈȞ�Ɠž�¿ŕŠƈƅ§�Ɠ

�² إلى ŕŠƊƛ§�Ɠž�¡§ÃŬ�řǽƆŸſƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§أوالتنفیذ  أو řŸǼŕśƈƅ§.

-�ƓƊŗś�ƑƆŷ�ÁƔƔƊ̄ƈƅ§�ÁƔƆŷŕſƅ§�ŶǽŠŮś�Ɠž�ÀƍŕŬǽ�¹Ã±Ůƈƅ§�§°ƍ�ȈŸŠª ŕǽƅ¢�řǽ· §±Ƃƈǽ̄ƅ§

řǽƈÃƈŸƅ§�ŶȄ±ŕŮƈƅŕǼ�ȘƆŸśƈƅ§�±§±Ƃƅ§�ŶƊŰ �Ɠž�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�Ã�řǽȞ±ŕŮśƅ§.

-Ɗ�Ã�ÁŕȞŬƅ§�ÁƔŗ�ȘƔŬƊśƅ§�ƑƆŷ�̄ ƈśŸǽ�ȑ °ƅ§�¾±śŮƈƅ§�ȌƈƊƅ§�Ãƍ�ÀœƜƈƅ§�Ã�±ŕśŦƈƅ§�±ƔƔŬśƅ§�Ȍƈ

ţ̄§Ã�Á§�Ɠž�µ §ÃŦƅ§�ÁƔƆƈŕŸśƈƅ§Ã�řǽƈÃƈŸƅ§�ª ŕŬŬ¤ƈƅ§�Ã�řǽƆţƈƅ§�ª ŕŷŕƈŠƅ§.

-�ÁŕȞŬƅ§�ƑƆŷ�±ƔŗȞ�ȈȞŮǼ�̄ ŕƈśŷƛ§,�ƌƅ�ÀƎƈ�¼±· �Àƍ±ŕǼśŷŕǼřǽ̄Ã�̄±ƈ�¿ŕŠƈ�Ɠž�©±ƔŗȞ�řǽƅŕŸžÃ

.التسییر

-�ÁŕȞŬƅ§�ÁƔŗ�ȌǽŬÃƅ§�±Ã̄ �̈ ŸƆś�Á§�̈ ŠƔ�« ƔţǼ�ƓţƆƅ�řƊŠƅ�ÁƔƔŸś, واللجنة المشرفة على

�řǼƁ§±ƈƅ§�řƊŠƅÃ�řƊŕǽŰ ƅ§Ã�±ƔƔŬśƅ§, األدوار أنحیث řǽŬŕŬƗ§ للجنة الحي هي:

*ƅ§�ƌǽŠÃśÃ�řǽŷÃśȌǽţƈƅ§�ƑƆŷ�ŗ̌ žŕţƈƅ§�©±Ã±Ų Ǽ�ÁŕȞŬ.

·řǽŷÃاإلشراف* śƅ§�ª Ɯƈţƅ§�ƑƆŷ.

*ŷ̄ŕŬƈƅ§�Ã�ª §² Ɣſţśƅ§�Àǽ̄ƂśÁŕȞŬƅ§�¼±· �Áƈ�©± ŕ̄Ǽƈ�ȈƄƅ�řǽ̄ŕƈƅ§�ª §.
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*�řſŰ Ǽ�ȈŦ ś̄ƅŕǼ�ÀŕǽƂƅ§Ã�ȈƆŦƅ§�ŶƁ§ÃƈÃ�±Ãƍ ś̄ƅ§�±ƍŗ́ ƈ�µ ǽŦŮśÃ�ª §±Ɣżśƅ§�řǼƁ§±ƈ�ƑƆŷ�±ƎŬƅ§

ÁŕȞŬƅ§�¼±· �Áƈ�ƌƊŕȞƈ�Ã�ȈƆŦƅ§�¹ÃƊ�ƑƆŷ�źǽƆŗśƅ§�̄ ŸǼ�¾ƅ°Ã�řȄ±Ãž.

:الغیر مبني  اإلطاراقتراحات التدخل على  -ج

1-�©œȜǺŬƃ¦�ƏƄŵ�ȆŤ®řƃ¦:

*�ȖȂ°¶ƃ¦األولي :  

±§řǽƅÃƗ§�řŬتتمثل الطرق  ƅ̄§�¿ŕŠƈ�Ȍȃ±ś�Ɠśƅ§�½±· ƅ§�Ã�řǽŬǽœ±ƅ§�¹±§ÃŮƅ§�Ɠž�ÀÃƈŸƅ§�ƑƆŷ

¡ŕǽţƗŕǼإصالحیجب  إذ,وفي الغالب نجد هذه الطرق في حالة جیدة ,لها  المجاورة�¶ ŸǼ

�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�©̄ÃŠÃƈƅ§�ª ŕƂƂŮśƅ§األرصفة�½±· ƅ§�¾Ɔśƅ�řƆƈȞƈƅ§.

·±ȘȄأرصفةتشجیر - ƅ§.

-�ŶŲ ÃřȄ±ŕƎŮ§�ª ŕţÃƅ.

-�¡Ɯ· �Ã�Ȇ Ɣ̧ Ɗśƅ§�ª ŕǽƆƈŷ�¿ƜŦ�Áƈ�řȄ±Ã̄ �řſŰ Ǽ�ª ŕƁ±· ƅ§�řƊŕǽŰřſŰ ±Ɨ§.

ȖȂ°¶Ƅƃ�ŗš°řƀƆ�ŗőƒƌř�ŠŰ:35صورة رقم  Âř
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*�ŗǻÂƈœśƃ¦�¼°¶ƃ¦:

�Ɠž�řƆŝƈśƈƅ§�ª ƜŦ ś̄ƅ§�¶ ŸǼ�±śƂƊ�¾ƅ°ƅ�µ œŕƂƊ�©̄ŷ�Áƈ�řǽÃƊŕŝƅ§�½±· ƅ§�ƓƊŕŸś:

-�̄ ƔŠ�¹ÃƊ�±ŕǽśŦ§�Ŷƈ�řǽÃƊŕŝƅ§�½±· ƅ§�̄ ƔŗŸśللزفت وتجنب الردیئة.

řƈ̧األرصفةتهیئة - śƊƈ�řſŰ Ǽ�ŕƎśƊŕǽŰ Ã�ŕƎ· ǽƆŗśŗ�¾ƅ°Ã.

:¦ŗǻśƚśƃالطرق *

من مشاكل عدیدة التي تعبر عن حالتها السیئة ولذلك نقترح الحلول §řǽŝƜŝƅتعاني الطرق 

řǽƅŕśƅ§:

-�½±· ƅ§�ȈȞ�̄ ƔŗŸśřǽŝƜŝƅ§ª ž² Ɔƅ�©̄ƔŠ�řǽŷÃƊ�±ŕǼśŷƛ§�ÁƔŸǼ�°Ŧ§�Ŷƈ.

řȄ±Ã̄األرصفةتهیئة - �řſŰ Ǽ�řƊŕǽŰ ƅ§�řǽƆƈŸǼ�ÀŕǽƂƅ§�©±Ã±Ų �Ŷƈ.

ªإنشاء- ŕŷÃƅŕǼƅ§�ȈƔ̄Ÿś�Ã.

.§řǽƈÃƈŸƅلإلنارةأعمدةوضع -

مثال عن تهیئة رصیف:36صورة رقم 
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2-�ŗǻƈƀřƃ¦�©œȜǺŬƃ¦�ƏƄŵ�ȆŤ®řƃ¦:

ŬƄƃ�ŗšƃœŮ°§�-ا- ƃ¦�ƉœǻƆƃ¦�ŗȜǺŬ:

·�řžŕȞ�Ɠ إن żś�̈ ±ŮƆƅ�řţƅŕŰ ƅ§�Ƌŕǽƈƅ§�řȞǼŮ¡ŕţƊ£�řǼŬƊŗ�Ɠţƅ§100�řœƈƅŕǼ, لكن تعني من

�Ã�µ œŕƂƊƅ§�¶ ŸǼإصالحهالذلك نقترح  األعطاب©±ƈśŬƈƅ§�ŕƎśƊŕǽŰ �Ã.

�ƑšŮ- ب ƃ¦�» °Ů ƃ¦�ŗȜǺŬ:

�řŬ§± ƅ̄§�¿ŕŠƈ�řžŕȞ�Ɠ· żś�ƓţŰ ƅ§�¼±Ű ƅ§�řȞǼŮ,�¶ ŸǼ�ŕƊƆŠŬ�řǽƊ§̄Ɣƈƅ§�řƊƔŕŸƈƅ§�¿ƜŦ�Áƈ

:یلي المشاكل لذلك نقترح ما

-ª §ÃƊƂƅ§�ŢǽƆŰ ś.

-Ǽƅ§�ŢǽƆŰ śŕƎſǽ̧ ƊśÃ�©̄Ã̄ Ŭƈƅ§�ª ŕŷÃƅŕ.

.تجدید قنوات الصرف الصحي-

ª إعادة- §̄§̄ŬƊƛ§�ȑ ŕ̄ſśƅ�ª §ÃƊƂƅ§�±· Ɓ�Ɠž�±¸ Ɗƅ§.

:œȁ°ƌƂƃ¦�ŗȜǺŬ �-ج

-§�¿ƜŦ�ÁƈƄŕŮƈ�©̄ŷ�ŕƊ̧ ţƛ�ƓƊ§̄Ɣƈƅ§�ȘƔƂţśƅل ŕƈ�±śƂƊ�¾ƅ°ƅ�¡ŕȃ±ƎƄƅ§�řȞǼŮ�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ

:یلي 

Ɠţƅ§�Ɠž�©̄ÃŠÃƈƅ§�±Ãŕţƈƅ§�Ȇاإلنارةأعمدةوضع - ƆśŦƈǼ.

-Ɨ§�ŢǽƆŰ ś�Ã�řȞǼŮƅ§�Ƌ°Ǝƅ�řƈœ§̄ƅ§�řƊŕǽŰ ƅ§ŕƎŗ�̈ ŕ· ŷ.

�ȈŦ§̄�řǽƊƔȄ²أعمدةوضع - ś�³ ǽƊ§Ãž�Ã¹±§ÃŮƅ§.
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مقترحة¦ŗǻƆÂƆŶƃاإلنارةأعمدةتوضح مثال عن :37صورة رقم 

:œźƃ¦�ŗȜǺŬ±-د

ŕƈƅ§�Ƌ°Ǝŗ�̄Ã²̄© ال ƈ�Ɠţƅ§�ȈȞ�Áƛ�² ŕżƅ§�řȞǼŮ�Ɠž�µ ƂƊ�̄ ŠÃƔ.

2-�  ¦°Ű Ťƃ¦�©œšœŪƆƃ¦�Â�ŗǻŞ°œŤƃ¦�©¦ œŰ Žƃ¦�ŗőƒƌř: وذلك من خالل:

-ŕƎƅ�±ƈśŬƈƅ§�ƓƂŬƅ§�ƑƆŷ�µ ±ţƅ§�Ã�ƓŸǽŗ· ƅ§�̈ ŮŸƅŕǼ�ª ŕţŕŬƈ�ȈƔȞŮś.

-�ÁƔȄ² śƅ§�¿ŕƈŸśŬ§¨ ŕŮŷƗŕǼ�ÀŕŸƅ§�±Ǝ̧ ƈƆƅ�řǽƅŕƈŠ�řżǽŰ Ǽ�ŶŲ Ã�Ã�±ŕǼżƅ§�Áƈ�ȈƔƆƂśƅ§�¼ Ǝ̄ŗ.

-¡§±Ų Ŧƅ§�ª ŕţŕŬƈƅ§�³ ±Ż�Ɠž�ŶǽÃƊśƅ§.

.مساحات خضراء على حواف العماراتإنشاء-

.¥�ŶƊƈƅ�¾ǽŗŕǼŮǼ�ŕƎśƔŕƈţ�ÃŕƎžƜśاألرصفةفي  دائمة الخضرة أشجارغرس -

·řƂتتأقلماألشجارتكون  أنیجب - ƊƈƆƅ�řǽŦŕƊƈƅ§�¼Ã±¸ ƅ§�Ŷƈ.

¸�Ɠž�Ȉاألشجارغرس - ƅ§�±ƔžÃś�ȈŠ§�Áƈ�ƓŲ ±Ÿƅ§�ÃƈƊƅŕǼ�² Ɣƈśś�Ɠśƅ§ÁƄŕƈ£الجلوس.

-�Ƌ°ƍ�ƑƆŷ�ȍŕſţƆƅ�Ɠţƅ§�řƊŠƅ�Ȇ ƔƆƄś±ŕŠŮƗ§و االعتناء بها.



الفصل الثالث                                                                         المشروع التفیذي

113

-�ȑ ś̄Ÿǽ�Áƈ�ȈȞ�ƑƆŷ�ª ŕǼÃƂŷ�¶ ±žÃ�ª ŕţŕŬƈƅ§�Ƌ°ƍ�ƑƆŷ�ȍŕſţƅ§�©±Ã±Ų Ǽ�ÁŕȞŬƅ§�řǽŷÃś

.علیها

توضح مثال عن تهیئة الفضاءات و المساحات الخضراء:38صورة رقم 

§��Ɗǻż°řƃ¦Âأماكنإنشاء-3 ŶƄƃ¦:

-�ŕƂǼŕŬ�±Ȟ°�ŕƈȞأن �Áƈ�ƓƊŕŸś�řŬ§± ƅ̄§�řƂ· ƊƈƌǼŮ�À§̄ŸƊ§�¾ƅ°ƅÃ�ƌǽž±śƅ§�Ã�̈ ŸƆƅ§�ÁƄŕƈƛ�ƓƆȞ

�ÁȞƈǽŕ̄ŠƔ¥�ƓƆƔŕƈ� §±śƁŕǼ�¾ƅ°Ã�ŕƎƅ�¿ÃƆţ:

.عماراتهمأماماألطفالمخصصة للعب آماكنإنشاء-

ƛ�̄ األلعابوضع مختلف - §ÃƈǼ�ÁÃƄś�Á§�ƑƆŷ�µ ±ţƅ§�Ã�řţŰ Ǽ�±¸ ś¿ŕſ· Ɨ§و البیئة.

�Ȇأماكنإنشاء- ƆśŦƈǼ�ŕƍ Ȅ̄Ã² ś�Ã�¡ŕƂśƅƛ§�Ã�³ ÃƆŠƆƅ« ŕŝƗ§.



الفصل الثالث                                                                         المشروع التفیذي

114

األطفاللعب  أماكنمقترحةتوضح مثال عن تهیئة:39صورة رقم 

�ȏ°Űالتأثیث-4 šƃ¦:

�ƓžÃ�ªالتأثیثیخلو الحي من  ŕŝƔŝŕśƅ§�Ȇ ƆśŦƈǼ�Ƌ̄ȄÃ² ś�̈ ŠƔ�§°ƅ�ȑ±Ų ţƅ§أماكن�řǽŗƆśƅ�řŬÃ± ƈ̄

�Ȉŝƈ�ÁŕȞŬƅ§�ª ŕǽŠŕţ: الكراسي,�řƈŕƈƂƅ§�ª ŕǽÃŕţ,�řȄ±ŕƎŮƛ§�ª ŕţÃƆƅ§,الحافالت انتظارأماكن

...

5-�©¦°œǻŪƃ¦�Ȅ ſ¦ÂƆ:

ƛ�ª §±ŕǽŬƅ§�Ȇ Ɓ§Ãƈ�ÁŕȞŬƅ§�řǽ· żś�ƓŗƆś,�±Ƃśſś�ŕƈȞإنشاءالتهیئة لهذا نقترح  إلى�ª §±ŕǽŬ�Ȇ Ɓ§Ãƈ

�©̄Ɣ̄Š�Ŷƈ��ŕƎƔƆŷ�µ ÃŰ Ɗƈƅ§�±ƔƔŕŸƈƅ§�ȘžÃ�¾ƅ°Ã�Ɠţƅ§�Ɠž�̄ÃŠÃƈƅ§�² ŠŸƅ§�¾±§̄śƅتهیئة  إعادة

�řƂǼŕŬƅ§�Ȇ Ɓ§Ãƈƅ§.

�ŗőƒƌřƃ�ŗš°řƀƆ�©¦°œǻŪƃ¦�Ȅتوضح:40صورة رقم ſ¦ÂƆ
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:درجة النظافة -

�ÁŕȞŬƅ§�ƓŷÃ�̈ ŕǽżƅ�¾ƅ°�Ã�řƈŕƈƂƆƅ�Ɠœ§ÃŮŸƅ§�±ŕŮśƊƛ§�Áƈ�řŬ§± ƅ̄§�řƂ· Ɗƈ�ƓƊŕŸśأوال �̈ ŕǽŻ�Ã

�ŕƈƈ�ŕǽƊŕŝ�řƅÃ¤Ŭƈƅ§�ª ŕƎŠƅ§�Ã�ŢƅŕŰ ƈƅ§Ȑ تشوه المظهر العام للحي ولذلك نقترح مایلي  إلى ̄£

:للحد من هذه الظاهرة 

-�Ȇ ƆśŦƈ�ƑŷÃ�³ Ã± ƈ̄�ȈȞŮǼ�řƈŕƈƂƆƅ�ª ŕǽÃŕţ�ŶŲ Ã¡ŕţƊ£الحي.

ª أوقاتاحترام - ŕǽŕſƊƅ§�Ɠƈ±.

řƈ̧ إلىنقل القمامات الموجودة - śƊƈ�Ã�řȄ±Ã̄ �řſŰ Ǽ�řǽƈÃƈŸƅ§�řŻ±ſƈƅ§.

řǽƅ² إعادة- Ɗƈƅ§�ª ŕǽŕſƊƅ§�ŶƈŠ�Àǽ̧ Ɗś.

.النظر في طرق الجمع إعادة-

-�ÃƂśƓţƅ§�Ȇ Ɣ̧ Ɗśƅ�řŰ Ű Ŧƈƅ§�ȈœŕŬÃƅ§�řǽ.

·ŗǻƃ±ƈƆƃ¦�©œǻœŽƈƃ¦�ŴƆŞ�¿ǻ:41صورة رقم ƈř�¬¦°řſ¦�ŠŰ Âř
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-�ŗǻŽǻƂƃ�¬°řƀƆ�«¯ÂƆƈ½¦°Ŭ¤المواطن:

-�řƎŠÃ�Áƈ�řƂǼŕŬƅ§�řŬ§± ƅ̄§�̄ ƂƊ�Ã�řţ±śƂƈƅ§�řǽŬ§± ƅ̄§�řƅŕţƅ§�¶ ±ŷ�̄ ŸǼƊ�řǽȞ±ŕŮśƅ§�±¸ŢǼŰ £

ÁŕȞƈƙŕǼ�řţ±śƂƈƅ§�řǽŬ§± ƅ̄§�řƅŕţƅŕǼ�řŰ ŕŦƅ§�şœŕśƊƅ§�Áƈ�řŷÃƈŠƈ�µ ƜŦśŬ§.

ƓŷÃƅ§�©̄ŕȄ²التأهیل إعادةمشروع  إن- �ƑƆŷ�̄ ŷŕŬǽ�ƌƊŕž�řǽŸƈśŠƈ�±¸ Ɗ�řƎŠÃ�Áƈ�ȑ±Ų ţƅ§

·�Ɠśƅ§�řƂوٕاحساس Ɗƈƅ§�ƋŕŠś�řǽƅÃ¤ŬƈƅŕǼ�ƓƆţƈƅ§�ŶƈśŠƈƅ§ƓƈśƊƔإلیها.-�řǼŬŕƊƈ�ª ŕǽƊƂś�À§̄ŦśŬ§

�Ɠž�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�ȈƔŸſśƅتأهیل إعادة�ª ŕŮ±Ã�Ã§�©±ŕŮśŬƛŕǼ�ÀŕǽƂƅ§�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã�řƂ· Ɗƈƅ§

...

-�Ȇ ƔƊŰ ś�ÁȞƈǽ�¹ األطرافÃ±Ůƈƅ§�Ɠž�řǽƊŸƈƅ§أطراف إلى �řǽƈÃȞţ,�ÁŕȞŬ, الفاعلین

...االقتصادیین

�Ȉţ§±ƈ�řžŕȞ�Ɠž�ŕȞ±ŕŮƈ�ƓƆţƈƅ§�ŶƈśŠƈƅ§�ÁÃȞǽ أنخالل مناقشة مراحل المشروع یجب من -

·ƅ§�řƆţ±ƈ�Áƈŕƈ�°ƔſƊśŗ�§¡ŕƎśƊ§Ã�Ȍابتداء,المشروع  Ŧƅ§�ȈƔ̄Ÿś�Ȉţ§±ƈǼ�§±Ã±ƈÃ�Ȍǽ· Ŧśƅ§�Ã�ÀǽƈŰ ś تم

تنفیذه من المشروع 

:§řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅمبدأمراحل المشروع اعتمادا على 

�řǽƆƈŷ�ÁƈŲ عدد إلىللوصول - �řǽȞ±ŕŮśƆƅ�ª ŕǽÃśŬƈƅ§�Áƈالتأهیل إعادة�řŠ± �̄ §±śƁ§�ÁȞƈǽ

�Ȉţ§±ƈ�©̄ŷ�¿ƜŦ�Áƈ�řǽȞ±ŕŮśƅ§:
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ÀƁ±�ȈȞŮ09:یوضح مراحل المشروع المقترح

:مرحلة التحلیل-

�ȈŗƁ�Áƈ�¹ Ɯ· ƛ§�¿ƜŦ�Áƈ�řŬÃ± ƈ̄ƅ§�řƂ· Ɗƈƅ§�̄ Ɣ̄ţśÃ�ª ŕƊŕǽŗƅ§�ŶƈŠ�řƆţ±ƈƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�ÀśƔاألطراف 

�̄ Ɣ̄ţśÃ�řǽƊŸƈƅ§من خالل األهداف:

*ª ŕƊŕǽŗƅ§�ŶƈŠ:

�ŶƈśŠƈƅ§�ª ƜȞŮƈ�̄ Ɣ̄ţśÃ�ª ŕƊŕǽŗƅ§�ŶƈŠ�ª ŕǽƆƈŸǼ�ÁŕȞŬƅ§�¾±ŕŮǽ,�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã�ª ŕƊŕǽŗśŬƛ§

ÁŕȞŬƅ§�̄ÃƎŠ�Àŷ ŗ̄�ƓƊƂśƅ§�ȘȄ±ſƅ§�ÀƍŕŬǽ�« Ɣţ.

*�Ã�řƆȞŮƈƅ§�̄ Ɣ̄ţśª ŕǽƊŕȞƈƙ§وتحلیلها:

التحلیل

التصمیم

التنفیذ
الصیانة 
والمتابعة
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�řǼƅŕ· ƈřƂ· Ɗƈƅ§�ÁƔŬţśŗ�ÁŕȞŬƅ§,�¿ƜŦ�Áƈ�ÀƎƆŗƁ�Áƈ�Àśś�ª §± ŕ̄ǼƈǼ�¾ƅ°�ƑƆŠśȄÃª ŕǽƊƂś�ř· ǽŬǼ

řǽÃſŷÃ

:اقتراح حلول*

�±ŮŕǼƈ�ȈȞŮǼ�řƆţ±ƈƅ§�Ƌ°ƍ�Áŷ�±ƔŗŸśƅ§�ÀśƔ,řǽƆƈŷ�¿ÃƆţƅ§�ÁÃƄś�« Ɣţ�Àǽƈ±śŗ�ª §± ŕ̄Ǽƈ�ȈȞŮ�ƑƆŷ

¹±ŕŮƅ§�ÁŕȞŬ�ȈŗƁ�Áƈ�ƓƊŕǼƈƅ§�¶ ŸǼ

-¿ǻƆŮ řƃ¦�ŗƄš°Ɔ:

�řǽƆƈŸƅ�ŕŸǼś�ª ŕţ±śƂƈÃ�Ȉƈŷ�ª ŕ· · Ŧƈ�ŶŲ ÃÃ�Ȍǽ· Ŧśƅ§�Ã�ȘƔŝÃśƅ§�ª ŕǽƆƈŷ�řƆţ±ƈƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�Àśś

:من خالل مقترحات الحلولالتأهیل إعادة

�ª ŕţ±śƂƈ�Àǽ̄Ƃśŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Ɠž�ƓƆţƈƅ§�ŶƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈ,�řȄ±Ã̄ ƅ§�ª ŕŷŕƈśŠƛ§�¿ƜŦ�Áƈ, ومن خالل

�¿ ŕ̄ǼśÃ�©±ƔżŰ ƅ§�ȈƈŸƅ§�ª ŕŮ±Ãاآلراء �řƈÃȞţƅ§�ƓƆŝƈƈÃ�ÁƔƔŰ ŕŰ śŦƛ§�Ã�ÁŕȞŬƅ§�ÁƔŗ

:مرحلة التنفیذ-

�řƆţ±ƈƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�Ɠţƅ§�ÁŕȞŬ�řȞ±ŕŮƈ,�ȈŗƁ�Áƈ�ŕƎƈǽ̧ Ɗś�ÀśƔ�Ɠśƅ§�ª ŕŷŕƈśŠƛ§�±ÃŲ ţ�¿ƜŦ�Áƈ

řƈÃȞţƅ§�ƓƆŝƈƈ,ƓţƅŕǼ�ÁÃƊ· Ƃǽ�ÁƔ°ƅ§�ÁƔƊŕƊſƅ§�±Ã̄ �±Ǝ̧ ǽŬ�« Ɣţ,�ÀƎśŕŬƈƅ�ŶŲ Ãŗ�ÁÃ̄ ŷŕŬǽŬ�ŕƈȞ

©±ƔżŰ ƅ§�±Ãƍ² ƅ§�Șœ§̄ţÃ�řƈŕŸƅ§�ª ŕţŕŬƅ§�ƓžÃ�Ɠţƅ§�Șž§±ƈ�¶ ŸǼ�ƑƆŷ�řǽƊſƅ§,�Ȉţ§±ƈ�« ŗ�ÀśƔ�ŕƈȞ

¶��ȈœŕŬÃالعمل عبر ŸǼاإلعالم  

-ŗŶǺœřƆƃ¦Â�ŗƈœǻŮ ƃ¦:

�ȈƈŕȞǼ�řǽƈÃȞţƅ§�Ã�řǽƈŬ±ƅ§�ª ŕƎŠƅ§�ÀÃƂś¿ŕƈŷ£�řƊŕǽŰ ƅ§�řƆţ±ƈ,�©̄ÃŠÃƈƅ§�ª §±ŗŦƅ§�±ŕƈŝśŬŕǼ�¾ƅ°Ã

,�řǽƆƈŷ�Áƈ�ȈŸſƅ§�̄Ã̄±�ƑƆŷ�¿ÃŰ ţƅ§�ÀśƔ�ŕƈȞÀǽƈ±śƅ§ إجراءاتواتخاذ�řƊŕǽŰ ƅ§.
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Ű±� أنفي هذا النموذج المقترح حرصنا على * ƊŸƅ§�ÁÃȞǽحیث ,هو المجتمع المحلي األساسي

±©��ƌƊƈتبدأ ŕ̄Ǽƈƅ§,�Ŷž§̄ƅ§�Ãƍ�ÁÃȞǽÃ�¹األساسيÃ±Ůƈƅ§�ȘƔŗ· śƅ,�ƑƆŷÃ�ƌśÃƁ�Ȑ ƈ̄�ƑƆŷ�ȈƔƅ̄�ÁÃȞǽƅ

�řǽƅŕŸƅ§�ƌśžŕƂŝ�Ȑ ƈ̄.
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:خالصة 

�Áƈ�řŷÃƈŠƈ�ÁƈŲ śś�řƆŰ Ãţ�Àǽ̄Ƃś�ŕƊƔƆŷ�̈ ŠÃ�ȈŰ ſƅ§�§°ƍ�¿ƜŦ�Áƈª ŗ́ ţƜƈƅ§�řǽ̄ƂƊƅ§

�ȈƈŠƈ�µ ǽŦƆśƅ�¹ÃŲ Ãƈƅ§�̈ Ɗ§ÃŠ�¶ ŸǼƅ�řǽţǽŲ Ãśƅ§±ŕȞžƗ§ الواردة في الدراسة

±�التأهیل إعادةحاولنا في تناولنا لموضوع  Ɓ̄�řǽŸƁ§Ãƅ§�Ã�řǽŷÃŲ Ãƈƅ§�ȑ±ţś�ȑ±Ų ţƅ§ÁŕȞƈƙ§

,�řƊƔ̄ƈǼ�ȑ Ɣ̄Ǝƈ�Áŗ�Ɠȃ±Ÿƅ§�Ɠţƅ�řǽƊȞŬƅ§�řƂ· ƊƈƅŕǼ�řƂƆŸśƈƅ§�ª ŕǽ· Ÿƈƅ§�ŶǽƈŠ�Áƈ�ŕƁƜ· Ɗ§البواقي  أم

Ãƍ±�حیث ś̄ƅ§�řǽŸŲ Ã�ȈƔƆţś�Ã�±ƔŬſś�Àś, اقتراح حلول لهذه المنطقة التي حرصنا على  إلىوصوال

̄� أن ƔŬŠśƆƅ�řƆŗŕƁÃ�ŶƁ§ÃƆƅ�řǼȄ±Ɓ�ÁÃƄś,�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�ª ŕţ§±śƁƛ§�Ƌ°ƍ�ª ƊŕȞ�« Ɣţالمبني و  اإلطار

المجال الخارجي 

§±ƈŸƅ§�¬ÃśƊƈƅ§�řǽŷÃƊ�Ɠž�±¸ Ɗƅ§�̈ ŕǼ�ŕƊţśž�̄ Ɓ�ÁÃȞƊ�¹ÃŲ Ãƈƅ§�§°Ǝƅ�ŕƊƅÃŕƊśŗ ني الحالي,�ƋŕǼśƊƛ§�ª ſƅÃ

Ãƍ± إلىضرورة العودة  إلى ś̄ƅ§�ª ŕǽŸŲ Ã�ŢǽţŰ śƅ�¡§±Ãƅ§.





ةالخاتمة العام

122

:خاتمة عامة

�Ɠśƅ§�±ŕȞžƗ§�ȈƈŠƈ�ÁƈŲ śś�řƆŰ Ãţ�Àǽ̄Ƃś�ŕƊƅÃŕţ�ȑ±Ų ţƅ§�ȈƔƍōśƅ§�©̄ŕŷ¥�¹ÃŲ Ãƈƅ�ŕƊƅÃŕƊśŗ

�ŕƎƊŕȞƈŐŗ�Ɠśƅ§�ȈƔƅŕţśƅ§�Ã�ª,تلخص جوانب الموضوع ŕǽ· Ÿƈƅ§�ȈƄƅ�řƆƈŕŮ�řƆŰ Ãţƅ§�ÁÃƄś�Á£�ƑƆŷ

« ţǼƅ§�řǽƅŕȞŮŐŗ�Ã±· ƈƅ§�ƓŬǽœ±ƅ§�¿§¤Ŭƅ§�ƑƆŷ�řǼŕŠƙ§, وهو�ÀȜƆǻ�Ȅ ƒȜ�À¢�ŗǻŶƆřŞƆƃ¦�ŗȜ°œŬƆƄƃ

�Ƒſ¦Âŕƃ¦�¿¢�ŗƈƒ®ƆǺ�ŗǻƈȜŪƃ¦� œǻšƖƃ�ȆƒƋŋř�̈تلعب ®œŵ¤�ÀŪš¢�Ƒż�¦°Â®

�ÁŕȞƈƙ§�± Ɓ̄�řǽŸƁ§Ãƅ§Ã�řǽŷÃŲ Ãƈƅ§�ȑ±ţś�ȑ±Ų ţƅ§�ȈƔƍōśƅ§�©̄ŕŷ¥�¹ÃŲ Ãƈƅ�ŕƊƁ±· ś�Ɠž�ŕƊƅÃŕţ, رغم

�řŰ ŕŦ�̄ ƜǼƅ§Ã�řƈŕŷ�ÀƅŕŸƅ§�ŕƎŗ�±ƈǽ�Ɠśƅ§�řǼŸŰ ƅ§�¼Ã±¸ ƅ§,�řƂƆŸśƈƅ§�ª ŕǽ· Ÿƈƅ§�ŶƈŠ�Áƈ�ŕƁƜ· Ɗ§

ƊƔ̄ƈǼ�řŬ§± ƅ̄§�¿ŕŠƈǼ� §±śƁ§�Ƒƅ¥�ƛÃŰ Ã�ŕƎƔž�±Ãƍ ś̄ƅ§�řǽŸŲ Ã�±ƔŬſśÃ�ȈƔƆţś�Àŝ�« Ɣţ�ƓƁ§Ãŗƅ§�À£�ř

�ª,الحلول لها §±ŕǼśŷƛ§�ȈȞ�ŕƎƔž�Ƒŷ§±ś�̄ ƔŬŠśƆƅ�řƆŗŕƁÃ�ŶƁ§Ãƅ§�Áƈ�řǼȄ±Ɓ�ÁÃƄś�Á£�ƑƆŷ�ŕƊŰ ±ţ�Ɠśƅ§Ã

řǽ̄ŕŰ śƁƛ§,řǽŷŕƈśŠƛ§,řǽœƔŗƅ§.

śś�Ɠśƅ§�« ţǼƆƅ�řǽŬŕŬƗ§�řȄ±¸ Ɗƅ§�Àǽƍŕſƈƅ§�ȈƔƆţś�Ƒƅ¥�ŕƊƁ±· ś�« Ɣţ�ȑ±Ų ţƅ§�ȈƔƍōśƅ§�©̄ŕŷŐŗ�ȘƆŸ,

�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�£̄ŗƈ�ÃƍÃ�ȏ ŕ̄Ǽƈƅ§�Àƍ£�̄ ţ§�Ƒƅ¥�½±· śƅ§Ã, حیث حرصنا على إعطاء معلومات

�Ƒƅ¥�řȄ±Ų,شاملة للموضوع  ţƅ§�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�¡ŕƂś±§�Ɠž�ÀƍŕŬǽ�ȑ±Ų ţƅ§�ȈƔƍōśƅ§�©̄ŕŷ¥�Á£�ŕƊŠśƊśŬ§�ŕƈƈ

�©ŕǽţƆƅ�©̄ƔŠ�řǽŷÃƊ�ÁŕƈŲ ƅ�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ£,ƈƅ§�¡ŕǽţƗ§�şƈ̄ Ã�ŕƍ±ȄÃ· śÃ�řƈŮƎ,�ȈƔƍōśƅ§�©̄ŕŷ¥�Á£�ŕƈȞ

�Ƒƅ¥�¼ Ǝ̄ś�Ɠśƅ§�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�ȏ ŕ̄Ǽƈ�ÁƈŲ �ÁŕȞ�§°¥�řǽƅŕŸžÃ�řǽŸƁ§Ã�±ŝƄ£�ÁÃȞǽ�ȑ±Ų ţƅ§

�ȌƂž�¡ŕǽţƘƅ�řǽƅŕƈŠƅ§�©±ÃŰ ƅ§�ÁƔŬţś�³ ǽƅÃ�ÁŕȞŬƅ§�©ŕǽţǼ�¡ŕƂś±ƛ§.�řǽƆƔƆţśƅ§�řŬ§± ƅ̄§�Ƒƅ¥�ŕƊƁ±· ś�ŕƈȞ

ƅ§�Ɠţ�ȈƔƆţś�Ƒƅ¥�řžŕŲ ƙŕǼ�ƓƁ§Ãŗƅ§�À£�řƊƔ̄ƈƅ�ȑ Ɣ̄Ǝƈ�Áŗ�Ɠȃ±Ÿ,�ȈƄŕŮƈƅ§�Ȇ ƆśŦƈ�¬§±ŦśŬŕǼ�ŕƊƈƁ�« Ɣţ

�¡ŕǽţƗ§�±Ãƍ ś̄�±ƍŗ́ ƈ�Ƒƅ¥�řǽ̄¤ƈƅ§�̈ ŕǼŬƗ§Ã�©̄ÃŠÃƈƅ§�µ œŕƂƊƅ§�Àƍ§Ã,�řȞ±ŕŮƈƅ§�Á£�Ƒƅ¥�ŕƊƆŰ Ãś�« Ɣţ

�ŶȄ±ŕŮƈƅ§�ŶǽƈŠ�Ɠž�ȈŸſƈ�ÁÃȞǽ�Á£�̈ ŠƔ�ŶƈśŠƈƅ§�±Ã̄Ã�řǽŸƈśŠƈƅ§.

�ŕƂǼŕŬ�ŕƍŕƊ±Ȟ°�Ɠśƅ§�¼Ã±¸ ƅ§�̈ ŗŬǼ�±śƂƈ�¹Ã±Ůƈ�² ŕŠƊ§�ƑƆŷ�ŕƊś± Ɓ̄�À̄Ÿƅ�§±¸ ƊÃ, قمنا بنقد دراسة

�ƌǼ�ÀÃƂƊŬ�ŕƊȞ�ŕƈƅ�̈ ±Ɓ§�ÁÃƄśÃ�ŕƊƔƆŷ�ȈƎŬśƅ�řƂǼŕŬ,�ƌǽž�ŕƊƁ±· śإلى �ŕƊƂſś§�ŕƈ�ŕƎƊƈ�řſƆśŦƈ�ȋŕƂƊ�©̄ŷ
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·±�ŕƊƁ,معها ومنها ما اختلفنا فیها  ś�ŕƈȞإلى ¿ŕŠƈ�ŕƎƊƈ�ƓƊŕŸǽ�Ɠśƅ§�ȈƄŕŮƈƅ§�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�řŬ§± ƅ̄§

̄�أكثرجملة من االقتراحات والحلول  إعطاءوحرصنا على ,المبني والغیر مبني اإلطار ŬŠśÃ�řǽŸƁ§Ã

řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�ȏ أهم ŕ̄Ǽƈ.

�ƑƆŷ�¼ÃƁÃƅ§�Áƈ�̄اإللمامومن اجل  ŗƛ�¹ÃŲ ÃƈƅŕǼ�řƂƆŸśƈƅ§�̈ Ɗ§ÃŠƅ§�ȈȞǼ¨ ŕǼŬƗ§�řǽŸŲ Ãƅ�řƂǽƂţƅ§

:والمتمثلة فيإلیهااجعة وفقا للنتائج المتوصل التدهور ومنه اقتراح الحلول الن

-�ÁȞƈǽ�ȑ °ƅ§�¿ŕŸſƅ§�±Ã̄ ƅ§�řž±Ÿƈأن �¾ƆƎśŬƈƅ§�Ƌ±ŕǼśŷŕǼ�ÁƄŕŬƅ§�ƌǼŸƆƔ¿ÃƗ§�ȑ±Ų ţƅ§�¡ŕŲ ſƆƅ, من

řǽƊȞŬƅ§�ƌśƂ· Ɗƈƅ�řȄ±Ų ţƅ§�řǽƊŗƅ§�ƑƆŷ�ƌş́ žŕţƈ�¿ƜŦ,�ÁȞƈǽ�ƌƊ§�Áŕǽŗś�Àś�ŕƈȞأن �řǽƅŕƈŠ�Ɠž�ŕǼƆŬ�±ŝ¤Ɣ

¿ƜŦ�Áƈ�řƂ· ƊƈƆƅ�ȑ±Ų ţƅ§�±Ǝ̧ ƈƅ§ŕƎƆŦ§̄�ŕƎȄ±ŠƔ�Ɠśƅ§�řǽœ§ÃŮŸƅ§�ª §±Ɣżśƅ§.

-ƛ�©̄ÃŠÃƈƅ§�ÁƔƊ§ÃƂƅ§�Ã�řǽƊȞŬƅ§�Ș· ŕƊƈƅ§�¾Ɔś�ƑƆŷ�ȈŦ ś̄ƅ§�§°ȞÃ�ȈȄÃƈśƅ§�Ɠž�řŸǼśƈƅ§�½±· ƅ§�Áŕǽ· żś

řǽƊȞŬƅ§�ŶȄ±ŕŮƈƅ§�ŕƎŗ�±ƈś�Ɠśƅ§�Ȉţ§±ƈƅ§�ȈȞ,�ŕƈȞŕƎƊ£ اإلجراءاتال تخدم ذلك النوع من�©̄ŕŸǼ�řƂƆŸśƈƅ§

�ȑ±Ų ţƅ§�ȈƔƍōśƅ§.

·�řǽƊȞŬƅ§�řƂإلیهاالمتوصل النتائج  إن- Ɗƈƅ§�ȈƔƆţś�¿ƜŦ�Áƈª śŗŝ£�ƑƆŷ�ȈŰ ŕţ�±ƔŗȞ�±Ãƍ ś̄�̄ÃŠÃ

�ȐÃśŬƈإلى أساساوهذت راجع ,المبني والغیر مبني  اإلطار �̈ ŕǽŻřǽŠƔś§±śŬ¥�ÀÃƂś�řƈȞţƈŕŬŕŬ£

�ÁƔƆŦ ś̄ƈƅ§�Ȇ ƆśŦƈ�ÁƔŗ�ȈƈŕƄśƅ§Ã�ÀŕŠŬƊ§�ȘƆŦ�©±Ã±Ų �ƑƆŷ,�ÁƔƊ§ÃƂƆƅ�ƓƆŸſƅ§�ȘƔŗ· śƅ§�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã

řǽƅŕţƅ§�ª ƛÃţśƅ§Ã�ª ŕǽ· Ÿƈƅ§�Ŷƈ�ƑŮŕƈśś�©̄Ɣ̄Š�řȄ±ƔƔŬś�½±· �±ƔžÃś�ƑƆŷ�©± ŕ̄Ƃƅ§�ª §¡ŕſƄƅ§�̄ ƔƊŠś�Ŷƈ.

�ŕƊƆŰ Ã�« ţǼƅ§�Ɠž�řŸǼśƈƅ§�řŠƎƊƈƆƅ�ŕƂžÃإلى ª ŕǼŝ¥�̄ Ȟ¤ś�Ɠśƅ§�« ţǼƅ§�řǽŲ ±žا أن�řȞ±ŕŮƈƅ

�Ȉţƅ§�̄ Ÿś�řǽŸƈśŠƈƅ§ȈŝƈƗ§ اإلطارواألنسب لتحسین �Ɠž�ƓŮǽŸƈƅ§¡ŕǽţƗ§�¹ÃŠ±ƅŕǼ�¾ƅ°Ã�řǽƊȞŬƅ§

�Áƈ�½Ɯ· Ɗƛ§�£̄ŗƈ�ƑƆŷ�̄ ƈśŸǽÃ�ÁŕȞŬƅ§�ª ŕŸƆ· ś�řƈŠ±śƅ�¼ Ǝ̄Ɣ�ƓƆƈŷ�£̄ŗƈȞ�řǽƊŗƈƅ§�ŕƎŰ œŕŰ Ŧƅ

�̄ ƈśŸǽÃ�ÁŕȞŬƅ§�ª ŕǼŻ±ŕŲ ǽ£ أرائهمدمج  على�ŢǽţŰ śÃ¡ŕ· ŦƗ§řƂǼŕŬƅ§.



ȖšƚƆƃ¦�ŗƆőœſ

ƓƈƆŸƅ§�« ţǼƅ§Ã�ƓƅŕŸƅ§�ÀǽƆŸśƅ§�©±§²Ã

ƓƁÃŗƅ§�À§�ȑ Ɣ̄Ǝƈ�Áŗ�Ɠȃ±Ÿƅ§�řŸƈŕŠ



řȄ±Ų ţƅ§�ª ŕǽƊƂśƅ§�±ƔƔŬś�̄ ƎŸƈ

ª šǺ�̈°œƆřŪ¦

�řǽŸƈŕŠƅ§�řŬ§± ƅ̄§�±ŕ· §�Ɠž�ȈŦ ś̄�©±ŕƈśŬƛ§�Ƌ°ƍ,�řǽ̄Šŗ�ŕƍ¤Ɔƈ�ÀȞƊƈ�¡ŕŠ±ƅ§řǼŕŠƙ§Ã  على

ŕƂǼŬƈ�§±ȞŮÃ�řƁ̄ŗاألسئلة

.ȞŮ�Ã�řǼŬŕƊƈƅ§�řƊŕŦƅ§�Ɠž±§�)×(من فضلك ضع عالمة 

أنثى°Ȟ±:أنت -)1

سنة  60-41من سنة      40–19من سنة18من أقل: رالعم-)2

سنة60كثر من ا

3(-�½¦ÂřŪƆ�ƑƆǻƄŶřƃ¦:��������ƓŸƈŕŠ��������ȑÃƊŕŝ����������ȌŬÃśƈ����������Ƒœ§̄śŗ¥

¡ƓŮƛ��������ƓƊƎƈ�ÁȄÃƄś

�ÀȜŪƃ¦�̧Âƈ:ƓŷŕƈŠ������������ƓŷŕƈŠ�Ȇما-)4 Ű Ɗ���������Ȑ ±̄ž

5(-�ÀȜŪƃ¦�ŗǻŵÂƈ�ƑƋ�œƆ:       ملك¡§±Ȟ

6(-�Ƒšƃ¦�Əƃ¤�Ȇƀƈřƃ¦�Ȇŕſ�¿ƂœƈȜŪ�°ƀƆ�ÂƋ�œƆ:řƊƔ̄ƈƅ§�Ɠž�ÁȞŬ�����������ƓſȄ±�ÁȞŬ

7(-¿ȜƈȜŪƆ�Ƒż�®¦°żƕ¦�®®ŵ�ÂƋ�œƆ: أفراد           أكثر من 8-5       أفراد  5أقل من

  أفراد 8

8(-½ƈȜŪƆ�Ƒż�©¦°ƒƒźřŕ�©Ɔſ�ȆƋ:نعم             ال

-©¦°ƒźřƃ¦�Ɖ̄ Ƌ�ȆśƆřř�œƆǻż�¿Ŷƈ�ÀœȜ�¦¯¤:�ª ŕţśž�ȘƆŻ)إضافة فتحات جدیدة          )نافدة

¼±Ů�ȘƆŻ��������������ª ŕśŗƊ�³ ±Ż���������ȑ Ɣ̄̄ţ�ƓƁ§Ã�̈ ƔȞ±ś

�Ȑ±Ŧ£..............................................................................



9(-°ƒźřƃ¦�¦¯Ƌ�  ¦°Ş¤�Ƒƃ¤�½řŶż®�Ƒřƃ¦�§œǺŪƕ¦�ƑƋ�œƆ:

¹حت ŕŬśƜƅ���������ª Ɣŗƅ§�ȈŦ§̄ŗ�ŕƈ�Á§±ƔŠƅ§Ã�©±ŕƈƅ§�Ȑ±Ɣ�ƛ�Ƒ���������řǽƊƈ£�̈ ŕǼŬ£

Ȇ ƔȞƈ�̈ ƔȞ±ś�řŸŮ£�¿ÃŦ ŗ̄� ŕƈŬƅ§�Ã£�ȈƔƆƂśƆƅ�����������©ÃŦƙ§�̄ ţ£�¬§Ã² ƅ�ȘƔŲ ƅ§

الشمس      

�Ȑ±Ŧ§...............................................

10(-°ƒƒźř�ȏŋǺ�¿ƀř�¿ƃ�¦¯¤:سببما ال:

±ƔƔżśƅ§�Ƒƅ¥�řŠŕţǼ�ª Ŭƅ�¾ƊƗ�����������ÁƔƊ§ÃƂƅ§�À§±śţ§�����������řǽ̄ŕƈƅ§�ª ŕǽƊŕȞƈƙ§�µ ƂƊ

11(-ȆƆŶƃ¦�Əƃ¤�§Ƌ¯ř�Ȅ ƒȜ:ÁƔƈ̄ Ƃƅ§�ƑƆŷ�ƓŮƈ����������řƆžŕţ�����������©±ŕǽŬǼ

أماكن مخصصة للراحة :ما هي األماكن التي تجتمع فیها لاللتقاء مع أصدقائك -)12

مقهى         وااللتقاء          الرصیف

�Ȑ±Ŧ£.................................................................................

13(-�Ƒšƃ¦�œƌƈƆ�ƏƈœŶǻ�Ƒřƃ¦�ȆƂœŬƆƃ¦�ƑƋ�œƆ:          الطرق ردیئة          األرصفة ردیئة

��������řžŗ́و  ءالمساحات الخضرا Ɗƅ§�µ ƂƊ���������©̄ÃŠÃƈ�±ƔŻ�řǽƈÃƈŸƅ§�©±ŕƊƙ§ الیوجد

األمن      

�Ȑ±Ŧ£..................................

14(-��½ǻƒš�Ƒż�ŗŮ ſœƈƃ¦�©¦±ƒƌŞřƃ¦�ƑƋ�œƆ:����������řǽƈǽƆŸś���������řǽƎƔž±ś�řǽŲ ŕȄ±

�������řǽžŕƂŝřȄ±ŕŠś����řȄ±§̄¥�����������řǽţŰ

�Ȑ±Ŧ£..........................................................................

:ŗǺŪœƈƆƃ¦�ŗƈœŤƃ¦�Ƒż)×(ضع عالمة )15



  ال  نعماألسئلة

هل توجد لجنة للحى

ŕǽƅŕţ�řƊŠƆƅ§�Ƌ°ƍ�ȌŮƊś�Ȉƍ

§ÀƄśŕŠŕǽśţ§�řǽŗƆśƅ�řǽžŕȞ�ÀȞǽţ�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�řǽŠ±ŕŦƅهل تهیئة الفضاءات

هل الطرق معبدة

©±ŕǽŬ�ÀȞǽ̄ƅ��Ȉƍ

ÀȞǽţ�Ɠž�řǽžŕȞ�±ƔŠŮśƅ§�řǽƆƈŷ�Ȉƍ

األسئلة

الحالةهل هي

غیر موجودة

موجودة

سیئةمتوسطةجیدة

ما هي حالة أماكن االلتقاء في الحي

هل توجد مساحات للعب مخصصة 

لألطفال

ª §±ŕǽŬƆƅ�Ȇ ƁÃƈ�ÀȞǽţ�Ɠž�̄ ŠÃƔ�Ȉƍ

�Ɠž�¡§±Ų Ŧƅ§�ª ŕţŕŬƈƅ§�Ɠž�ÀȞǽ£±�ŕƈ

ÀȞǽţ

�ȑ±Ų ţƅ§�« ŕŝƗ§�řƅŕţ�Ɠž�ÀȞǽ£±�ŕƈ

Ɠž�Ȉŝƈśƈƅ§�ÀȞǽţ�Ɠž:

لوحات ,اإلنارة,المقاعد,الفتات(

�řǽƊƜŷ¥.�řƈŕƈƂƅ§�Ƒƈ±�ª ŕǽÃŕţ(...



16(-�  ¦®ŕƗ�œƌš°řƀř�Ƒřƃ¦�ŗȜ°œŬƆƃ¦�̧ Âƈ�œƆ�Ƒšƃ¦�ŗőƒƌř�Ƒż�¿Ȝő¦°¢:�Ã�ȑ£±ƅŕǼ�řȞ±ŕŮƈƅ§

² ŕŠƊƛ§�Ɠž�řȞ±ŕŮƈƅ§��������ȌƂž� §±śƁƛ§ȈȄÃƈśƅ§�Ɠž�řȞ±ŕŮƈƅ§

17(�¿Ȝǻšƃ�ŗȂ°Â°Ű �œƌƈÂ°ř�Ƒřƃ¦�ŗȂ°Ű šƃ¦�©ƚŤ®řƃ¦�¿Ȝǻ¢°�Ƒż�ƑƋ�œƆ:

������ª ŕƁ±· ƅ§�̄ ƔŗŸś��������ª §±ŕƈŸƅ§�¡Ɯ· ��������¡§±Ų Ŧ�ª ŕţŕŬƈ�řƂǽ̄ţ�řœƔƎś تجسید

�řœƔƎś���������̈ ŸƆƅ§�ª ŕţŕŬƈ�řœƔƎś��������ª ŕȞǼŮƅ§�Ȇ ƆśŦƈ�řƊŕǽŰ ���������řǽƈÃƈŸƅ§�©±ŕƊƙ§

���������ÁƔƆŠ§±ƅ§�ª §±ƈƈ�řœƔƎś���������ª §±ŕǽŬƅ§�Ȇ Ɓ§Ãƈ

�Ȑ±Ŧ£..............................................

ƜȄ² Š�§±ȞŮÃ



المصادر 

والمراجع



:المصادر و المراجع 

:الكتب *

�řƆƔƆƈ�ÁƔŷ�Ȑ.العمران و المدینة.خلف هللا بوجمعة - Ǝ̄ƅ§�±§̄2005

-�řǼƔƍÃ�ǳ � ŕśſƅ§�̄ ŗŷ.�Á ƈ̄ƅ§�řǽž§±żŠ�Ɠž.�řǽȃ±Ÿƅ§�řŲ ƎƊƅ§�±§̄. 1980بیروت

-�Áŕƈŝŷ�ÀǽƊŻ.�ȏ ŕ̄ǼƈÃ�³ Ŭ§�Ȍǽ· Ŧśƅ§.�ŶȄ²Ãśƅ§Ã�±ŮƊƆƅ�¡ŕſŰ ƅ§�±§̄. 2001عمان

*�©¦°Ȝ̄ Ɔƃ¦:

-´ ÃŸǼ�ŢǼ§±.�Á ƈ̄ƅ§�² Ƅ§±ƈƅ�ȑ±Ų ţƅ§�̄ Ɣ̄Šśƅ§.�©̄ŕƎŮ�ȈƔƊƅ�©±Ȟ°ƈ�řƆƔƈ�řƊƔ̄ƈ�² Ȟ±ƈ�řƅŕţ

Ɠƈǽ̄ŕƄ§�±śŬŕƈ.2017.جامعة ام البواقي

·řǽŦȄ±ŕśƅ§�Ș..عالء قاسم الزحیلي - ŕƊƈƆƅ�ȑ±Ų ţƅ§�ȈƔƍŕśƅ§�©̄ŕŷ§�Ɠž�řǽȞ±ŕŮśƅ§. رسالة

�řœƔŗƅ§�Ã�Ȍǽ· Ŧśƅ§�Ɠž�±ƔśŬŠŕƈ�©̄ŕƎŮ�ȈƔƊƅ�řƈ̄ Ƃƈ

·ƈƅ§�±Ã̄�ƓƆţƈƅ§�ŶƈśŠƈƅ§�±ȄÃ.قدومي منال - śÃ�řǽƈƊś�Ɠž�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮ. حالة دراسة

�³ ƆŗŕƊ�řƊƔ̄ƈ�Ɠž�řǽƊȞŬƅ§�¡ŕǽţƛ§�ÁŕŠƅ) 2005رسالة ماجستیر(

-�řǽ̄Ȅ² �±Ŭŕǽ.�řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§�¿Ãţ�řŬ§±¯.�©² Ż�¹ ŕ· Ɓ�Ɠž�ȑ±ŕżƈ�řǽ̄Ɔŗ�řƅŕţ)�ȈƔƊƅ�« ţǼ

)2012درجة دبلوم عالي 



:المقاالت *

�ŶƈśŠƈƅ§�Àǽ̧.خاطر احمد مصطفى - Ɗś�řƂȄ±· �Á§ÃƊŸǼ�¿ŕƂƈ.�ƓŸƈŕŠƅ§�̈ śȞƈƅ§198

�Á.سعد هللا جبور - ƈ̄ƅ§�² Ƅ§±ƈ�ȈƄŕŮƈ�řŠƅŕŸƈƅ�̈ ÃƆŬŕȞ�ȑ±Ų ţƅ§�̄ Ɣ̄Šśƅ§�Á§ÃƊŸǼ�¿ŕƂƈ. حالة

�Á±̄ƛ§�Ɠž�řƈǽ̄Ƃƅ§�¾§±Ȟ�řƊƔ̄ƈ.�řǽŬ Ɗ̄Ǝƅ§�ÀÃƆŸƆƅ�ȘŮƈ̄ �řƆŠƈ. المجلد الثالث والعشرون العدد

2007الثاني 

�Á§ÃƊŸǼ�¿ŕƂƈÃȞƈ§².فهد صالح - §�řȃ±ŠśÃ�ŶƁ§Ãƅ§�ÁƔŗ�ƓƊȞŬƅ§�Ɠţƅ§.17054العدد.�©̄Ȅ±Š

�¶ ŕȄ±ƅ§2015

-�ÁƔŬŕǽ�ȑ±ƔƈŸƅ.�řǽŸƁ§Ãƅ§�©±Ã±Ų ƅ§�ÁƔŗ�řƈǽ̄Ƃƅ§�řǽƊ§±ƈŸƅ§�řŠŬƊƛ§�Ɠž�ȈŦ ś̄ƅ§�Á§ÃƊŸǼ�¿ŕƂƈ

�řȄ±ŝƛ§�řƈǽƂƅ§�ƑŲ śƂƈÃ.جوان19العدد

-�ª ŕŬ§± ƅ̄§Ã�« ŕţǼƜƅ�ÁƔ· ŬƆž�řŸƈŕŠ�řƆŠƈ. ولالجزء اال2015ینایر .العدد الثامن

*�ȖőœśÂƃ¦:

-�řƊƔ̄ƈƆƅ�ƓƎƔŠÃśƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�řǽƈŬ±ƅ§�©̄Ȅ±Šƅ§06/06 20/02/2006المؤرخ في

¶�±23�Ã±ƔƊŕŠƔ̄ÃȄالمادة - ±ƛ§�řƈƁ�±ƈś¤ƈ�ª ŕǽŰ Ãś�Áƈ1992

-�±ƔƈŸśƅ§Ã�řœƔƎśƆƅ�ƓƎƔŠÃśƅ§�Ȍ· Ŧƈƅ§

-�řǽƊȞŬƅ§�ª §±ÃŕŠƈƅ§�Ã�¡ŕǽţƛ§² Ƅ§±ƈ�Ȍǽ· Ŧś�ȈƔƅ̄.�řǽÃ±Ƃƅ§�Ã�řǽ̄Ɔŗƅ§�ÁÃ¤Ůƅ§�©±§²Ã

řŸǼ· ƅ§.1�¶ ŕȄ±ƅ§1426

-řǽƆȄÃŠ�řǽƊŕŝƅ§�řŸǼ· ƅ§�Á§±ƈŸƅ§�³ ÃƈŕƁ1996



:لمصالح ا*

*�ŗǻŪƈ°Žƃ¦�ŗźƄƃœǺ�ŴŞ¦°Ɔƃ¦:

-řƊƔ· ƊŬƁ�řǽƛÃƅ�¡ŕŰ ţƜƅ�ƓƊ· Ãƅ§�Á§ÃƔ̄ƅ§

-řȄ±ŕƂƂŸƅ§�řǽƁ±śƅ§Ã�±ƔƔŬśƆƅ�ƓƊ· Ãƅ§�Á§ÃƔ̄ƅ§.ام البواقي

-�ƓƁ§Ãŗƅ§�À§�řǽ̄Ɔŗƅ�řǽƊƂśƅ§�řţƆŰ ƈƅ§

-�Àƛ�řŸǼŕśƈƅ§Ã�řŠƈ±ŗƅ§�řȄ±Ɣ̄ƈƓƁ§Ãŗƅ§

-�ƓƁ§Ãŗƅ§�Àƛ�±ƔƈŸśƅ§Ã�¡ŕƊŗƅ§�řȄ±Ɣ̄ƈ

-ƓƁ§Ãŗƅ§�À§�řǽƛÃƅ�řœƔŗƅ§�řȄ±Ɣ̄ƈ

-�ƓƁ§Ãŗƅ§�Àƛ�řǽƈÃƈŸƅ§�ª §² ƔƎŠśƅ§�řȄ±Ɣ̄ƈ

-ƓƁ§Ãŗƅ§�Àƛ�Ȍǽ· Ŧśƅ§�řȄ±Ɣ̄ƈ

- Maouia Saidouni: Eléments d'introduction à l'urbanisme, Casbah

Editions, Alger 2000,

-Pierre merlin 1996

-rehabilitation de quartier .guide du professionnel CITA/document de

travail .mai 2013



ارســـــــالفھ



ارســـــــالفھ

  الفهرس العام

�ȏ®ƒƌƆřƃ¦�ȆŮ Žƃ¦.......................................................................

 أ ......................................................................... مقدمة عامة -

1-ŗǻƃœȜŬƗ¦ ........................................................................ ب 

-�ŗǻŰ °Žƃ¦ ............................................................................ ج 

 ج....................................................................أهداف الدراسة-2

3-ŗŪ¦°®ƃ¦�̧ÂŰ ÂƆ�°œǻřŤ¤�§œǺŪ¢ .................................................... د 

4-�ŗŪ¦°®ƃ¦�ŗƃœš�°œǻřŤ¤�§œǺŪ¢ ...................................................... د 

5-ŗŪ¦°®ƃ¦�¾œŞƆ�°œǻřŤ¤�§ ŕŪ ........................................................ د 
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:ملخص

�ŕƎƆƔŸſś�ª ŕǽƅ¢�ȈƔƆţś�Ã�řǽȞ±ŕŮśƅ§�řŬ§± �̄« ţǼƅ§�¿ÃŕƊśƔ,�ȈƔƍōśƅ§�©̄ŕŷ¥�ŶȄ±ŕŮƈ�Ɠž�řŰ ŕŦ

�¡ŕǽţƘƅřǽƊȞŬƅ§�©̄ŕŷ¥�ÀÃƎſƈ�¾§±¯ǔ§Ã�ȈƔƆţśŗ�¾ƅ°Ã��řǽƂǽŗ· śƅ§Ã�řȄ±¸ Ɗƅ§�řŬ§± ƅ̄§�Áƈ�ȈȞ�Ɠž��

ƅ§�ÀÃƎſƈÃ�ȑ±Ų ţƅ§�ȈƔƍōśƅ§řȞ±ŕŮƈ,�¼ Ǝ̄ś��ŕƈƎŲ ŸǼŗ�ÁƔƈÃƎſƈƅ§�ÁƔ°ƍ�ȋŕǼś±§�ȈƔƆţśÃ

ƅ§�řǽƍŕƈ�ÀƎž�Ƒƅ¥�řŬ§± ƅ̄§řȞ±ŕŮƈŗŬƊ�« Ɣ̄ţ�şƎƊƈȞǽا،�« Ɣţ�řǽƆƈŸƅ§Ã�řȄ±¸ Ɗƅ§�řŬ§± ƅ̄§�ª ±Ǝ̧ £

�ÀÃƎſƈ�řǽŰ ÃŰ ŦÃ��ȈƔƍōśƅ§�©̄ŕŷ¥�ŶȄ±ŕŮƈ�Ɠž�ƓȞ±ŕŮśƅ§�şƎƊƅ§�¹ ŕǼś§�řǽƈƍ£Ȟ±ŕŮƈƅ§ ة في هذه

ƓŗŕŠƔ¥�ȈȞŮǼ�ÁƔƊ· §Ãƈƅ§�ÁƔƈŲ ś�Ƒƅ¥�̄ÃƂś�řǽŕƎƊƅ§�Ɠž�ŕƎƊ£�ƛ¥��ŕƍ±ƔŻ�Áŷ�ŶȄ±ŕŮƈƅ§. وتبین

·�ŶȄ±ŕŮƈƅ§�ƑƆŷ�ȈƈŕȞ�ȈȞŮǼ�ÁƔƊ في الوقت §Ãƈƅ§Ã�ŶƈśŠƈƅ§�ȑ£±�©±· ǽŬƅ�̄ÃŠÃ�ƛ�ƌƊ£�ƌŬſƊ

§�±· �Áƈ�©̄ÃŮƊƈƅ§�¼§̄ƍƗ§�¹ÃƊśśÃ��řǽƊ§±ƈŸƅ§�řǽÃƈƊśƅ§řȞ±ŕŮƈƅśÃ�řƅŕţ�ȈƄƅ�ŕŸǼśµ ŦƆ�¾ƅ°Ȟ

̄�§ƅضرورة  ŕƈśŷ§Ã�ȈƔŸſśřȞ±ŕŮƈŶȄ±ŕŮƈƅ§�Ƌ°ƍ�°ƔſƊśƅ�řǽŠƎƊƈȞ.�řƈƍŕŬƈ�« ţǼƅ§�§°ƍ�̄ Ÿǽ�§°ƅ

�©̄ŕſśŬƜƅ�řǽƈƆŷ�ȈƔƍōś�©̄ŕŷ¥�Ɠž�ƓȞ±ŕŮśƅ§�şƎƊƅ§�ÁƈřǽƊȞŬƅ§�¡ŕǽţƛ§.

ŗǻšœřŽƆƃ¦�©œƆƄƂƃ¦:�řǽƆƈŷالتأهیل إعادة-řǽŸƈśŠƈƅ§�řȞ±ŕŮƈƅ§-¡ŕǽţƗ§řǽƊȞŬƅ§-

řȄ±Ų ţƅ§�řœƔƎśƅ§-التدهور-ȑ Ɣ̄Ǝƈ�Áŗ�Ɠȃ±Ÿƅ§�Ɠţ.


