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 مقدمة عامة

لقد برزت عدة مفاهيم و دراسات ومقاربات تتعلق بالمدينة إجماال و المجاالت العامة خاصة، من أجل االرتقاء بها وتحسين     

الدراسات المجاالت العمومية أهمية كبيرة و أولوية من أجل تنمية االطارالمعيشي و تحقيق جودة الحياة بها وقد أولت هذه 

 المدينة و تطويرها بمختلف فضاءاتها .

المدينة هي مؤسسة بشرية مهيأة و منظمة بشكل يلبي الحاجيات المختلفة و المتجددة للسكان و بإعتبارها كائن حي و حيوي     

ا الحضري المبني و الغير مبني، فمن ها ، حيث تعرف المدينة بنسيجهيتعين تسييرها لتحقيق االنسجام بين مختلف عناصر

ناعية بين مكونات اإلطار المبني أو ما يعرف بالبنية الفوقية و المتمثلة في السكن، التجهيزات و المرافق العامة و المنشآت الص

مجموع المساحات المخصصة  الميادين و بمكونات المجال العمومي كالساحات العامة ومبني الغير المختلفة و يتمثل االطار 

لتنقل االشخاص و شبكة الطرق بجميع أنواعها و مواقف السيارات و المساحات المائية و المساحات الخضراء و مساحات 

 اللعب المختلفة و مجاالت حرة متبقية فهي عناصر مركبة لإلطار الحضري و تعمل على الربط بين مختلف أجزاء المدينة.

المجاالت العمومية مساحات حرة تتنفس منها المدينة و تلعب دورا مهما في حياة األفراد و المجتمع و تسمح لالنسان  تعتبر    

 من تأدية مختلف نشاطاته اليومية كما توفر الشروط الصحية كالتهوية و االضاءة و التشميس .

لعالقات اإلجتماعية فهي بذلك تحقق الفعالية اإلقتصادية وكون المجاالت العمومية فضاءات للتبادالت اإلقتصادية و إقامة ا    

و االجتماعية و البيئية لما لها من أبعاد متعلقة بالمحافظة على البيئة و المحيط بالوسط الحضري شاملة أيضا معايير متعلقة 

 للمدينة . العمرانية بالناحية الجمالية

و يدفع ذلك الى ضمان أدائها لوظائفها المختلفة  المسبق و التسييرإن وجود مجاالت عمومية وظيفية مرتبطة بالتخطيط     

و تتمثل  الرفع من كفاءة المجال العام فيستلزم ذلك توفير عناصر حضرية مهمة تدخل في تسيير و تنظيم المجاالت العمومية

لمقاعد و االنارة و التجميل و في االثاث الحضري الذي يعتبر من مكونات المجال العمومي و تكمن عمليا في أثاث الراحة كا

أثاث األمان كالحواجز و أثاث التوجيه و االعالم و االرشاد و أثاث النظافة و النقل. حيث تعمل جميع هذه العناصر على زيادة 

مستوى الحيوية و الجاذبية للمجاالت العامة الحضرية، وذلك بإتباع مخططات و تطبيق سياسة تضمن صيانة و حماية هذه 

 .صرالعنا

فعناصر األثاث الحضري تلعب دورا مهما في تكوين المشهد الحضري و تنسيق المجال العام داخل المدن، حيث تلبي     

حاجيات و متطلبات المستعملين و السكان المختلفة من أجل تسهيل استغالل و استعمال المجال العام و توفر لهم الحماية و 

على الصحة النفسية لمستعملي المجاالت العامة. و ال يقتصر دورها على ذلك  االمان و الراحة و الرفاهية مما ينعكس ايجابيا

فقط بل تعد عامال جماليا لصورة المدينة مما يرفع من قيمة جودة الحياة و االطار المعيشي و الفعالية االقتصادية و االجتماعية 

 .و بالتالي تحقيق مبادئ التنمية المستدامةو البيئية للمدينة 

في تسيير المجال العام بتطبيق مخططات و سياسة تأخذ في الحسبان حقيق التنمية المستدامة كنموذج تنموي حضري إن ت    

االثاث الحضري في ذلك خيارا ال بد منه لمسايرة التطورات الجارية على الصعيد العمراني و البيئي لمدن العالم و دور 

بإنشاء مدن تدمج أبعاد و أهداف التنمية المستدامة في مجاالتها  ضرورة حتمية في التخطيط الحضري الحديث و المعاصر

 العامة  من أجل تحسين وجه المدينة و توفير الظروف المعيشية وتحقيق الصورة الجمالية و الفعالية لالطار الحضري . 
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 : اإلشكالية

عرفت المدن الجزائرية نموا حضريا سريعا من خالل التوسع المجالي و الزيادة السكانية حيث شهدت نسبة التحضر     

وحسب الديوان 20001سنة  %60.10 إلى لتصل 1998سنة  %58.30، إلى 1987سنة  %49.70إنطالقا من  تزايدا

انعكس عمليا في النمو الحضري السريع ، %65.942إلى  2008الوطني لالحصائيات فإن نسبة التحضر وصلت سنة 

 .زيادة وتيرة إستهالك المجال الحضري في ظل تزايد متطلبات السكان

متطلبات الكمية، خاصة في مجال السكن و التجهيزات و الركزت على توفير التخطيط الحضري و أدوات التعمير     

هيئة النوعية للمجاالت العمومية و خاصة االثاث الحضري المرافق العامة دون مراعاة المقاييس المتعلقة بالتخطيط و الت

عناصرها و أثر ذلك على  في معظمالذي تم تغييبه تماما. وانعكس ذلك في انتاج مجال حضري يفتقر للمجاالت العمومية 

منظرها العام . و تشوه صورة المدينة و الجوانب الوظيفية للمدينة، و تفكك العالقات االجتماعية و تدهور اإلطار المعيشي 

 .على تراجع فعاليتها االقتصادية مما أثر

في ظل تهميش المجاالت العمومية نسجل غياب األثاث الحضري في أدوات التهيئة و التعمير و هذا ما يفسر عدم وجود     

يها نوعية االطار بعد التدهور الكبير الذي لحق بمكونات المدينة، بما ف، سياسة حضرية لتخطيط و تسيير المجاالت العامة

المبني و غير المبني حاولت إطارات التعمير في السنوات االخيرة معالجة هذه السلبيات من خالل سياسة المشاريع الحضرية 

نتاج أحياء سكنية تراعي المتطلبات الكمية و النوعية وذلك إرتقاء بالمدينة و بجميع مكوناتها من خالل لى اإلإالتي تهدف 

 .االهتمام بتهيئة المساحات الخارجية للنسيج الحضريمن خالل 

 اسريع احضري ام، نمو1984الوالية سنة  كمقركباقي المدن الجزائرية شهدت منذ الترقية االدارية مدينة ام البواقي     

على مقارنة مع باقي الذي يعتبر األ 20083، سنة  %3.51السنوي المتوسط بـ:النمو الحضري نسبيا حيث قدرت نسبة 

الحضري للمدينة على مستوى التخطيط و تهيئة  المجالمدن الوالية. هذه الزيادة نجم عنها ظهور العديد من المشاكل في 

. و هذا ما تأكد عبر أدوات التهيئة و التعمير التي قدرت نسبة اإلطار المبني مبني الالمجال العمراني سواء المبني أو غير 

من المساحة اإلجمالية للمدينة و من خالل  %39.20وقدرت نسبة اإلطار غير المبني بـ:  %60.80بـ: 2008للمدينة سنة 

 ذلك نستنتج أن أدوات التعمير تميزت بعدم التجانس و التناسب بين مكونات المدينة و قلة اإلهتمام الموجه للمجاالت العامة.

مجال ومن الفاعلين العموميين في المدينة و أصحاب القرار و حيث يتوجب على مصالح التعمير و المتخصصين في ال    

عند التخطيط و التعمير عدم تغييب مخططات تسيير المجاالت  المشاريع و المصممين العمرانيين األخذ بعين اإلعتبار

مختلفة و التنسيق فيما العمومية و األثاث الحضري عند دراسة، أو القيام بعمليات التهيئة و التعمير و التدخالت العمرانية ال

 بينهم إليجاد الحلول الممكنة من أجل تحسين المجاالت العمومية بجميع العناصر المكونة لها.

 التساؤل الرئيسي هو : 

                                                           
 جامعة الحاج لخضر/باتنة - 2007د.سفاري ميلود، تقرير بحث نهائي: نمو المدينة الجزائرية و ظاهرة الجريمة . 1

 .91ص:-الديوان الوطني لالحصائيات  2

 .113ص -الديوان الوطني لالحصائيات 3
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 ؟ ما هو دور االثاث الحضري في التسيير المستدام للمجال العمومي في مدينة ام البواقي

 :االسئلة الفرعية 

 العمومية في مدينة ام البواقي ؟ما هو واقع المجاالت  ➢

 ؟ في التسيير المستدام للمجاالت العموميةاالثاث الحضري  كيف يساهم ➢

 ؟ يمكن االرتقاء بجودة المجاالت العمومية و االثاث الحضري و التسيير المستدام لهاكيف  ➢

 ؟ الحضريالمجاالت العمومية و االثاث ب الفاعلين في المجال الحضري لإلهتمامكيف نفعل دور  ➢

 أسباب اختيار الموضوع و مجال الدراسة :

 اسباب اختيار الموضوع: ➢

إختيار موضوع الدراسة يبرر بواقع المجال العمومي بمدينة أم البواقي و الذي يعاني من تدهور و تهميش و إفتقارها 

اإلطار المعيشي و المجال الحضري لعناصرها الحيوية و أثر ذلك سلبيا على تلبية إحتياجات السكان و اإلرتقاء بمستوى 

 للمدينة و حال ذلك دون أداء وظائفها اإلقتصادية و اإلجتماعية و البيئية.

 وقع اإلختيار على مدينة أم البواقي لدراسة موضوع المجال العمومي و األثاث الحضري بسبب :   •

مو العمراني بتلبية حاجيات السكن و وتيرة النمو الديموغرافي التي شهدتها المدينة و الذي أدى الى زيادة الن -1

البناء دون مراعاة الجانب التخطيطي و التسييري لإلطار غير المبني خاصة من الناحية الجمالية والوظيفية 

 للمجال العمومي .

نتيجة إهمالها على الرغم  من أنها تحتل موقعا مهما بالنسيج الحضري، أعطى نظرة سلبية لوجه المدينة عموما  -2

 م ترتقي لتلبية متطلبات و تطلعات السكان مما أدى بهم بالعزوف عنها و عدم إستغاللها .كونها ل

 : الفرضية

 :الفرضية الرئيسية  ➢

 مخططاتمن خالل االطالع على وثائق التعمير لمدينة ام البواقي سواء للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و •

برمجة أو تهيئة  ، إتضح عدم االهتمام بتخطيطراضي ، باالضافة الى المعاينة الميدانية و الخرجات شغل األ

ي المقاييس ن وجدت فأعمال التهيئة لمختلف عناصرها ال تلبإثاث الحضري، و باأل و دعمها المجاالت العمومية

وجود أحياء سكنية عبارة عن مراقد تفتقر  االقتصادية، البيئية والجمالية. وانعكس ذلك في الوظيفية. االجتماعية،

طار المعيشي و جودة الحياة بالمدينة أثر ذلك على نوعية اإل المجاالت الحضرية، مما الى المساحات الخارجية و

 باإلظافة إلى تراجع فعاليتها اإلقتصادية.
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 هداف:األ

لى دور األثاث الحضري في مكوناتها باإلظافة إبالمدينة بجميع عناصرها والتعرف على واقع المجاالت العمومية  -1

 .تسييرها

م البواقي و إبراز دور األثاث الحضري كوسيلة في تسيير و تنظيم أعتبار للمجاالت العمومية في مدينة إعادة اإل -2

محافظة جتماعي و الالمجاالت العمومية وفق مبادئ التنمية المستدامة التي تراعي الفعالية االقتصادية و التضامن اإل

 على البيئة، باإلضافة إلى األبعاد الجمالية للتعمير.

توعية وتحسيس مستخدمي المجال العام وخاصة السكان بأهمية المجاالت العمومية و األثاث الحضري و ضرورة  -3

 طار المعيشي للسكان .إلرتقاء باو المحافضة عليها لإلهتمام بها اإل

بأهمية تخطيط و برمجة المجاالت العمومية و األثاث الحضري في وثائق تأكيد دور كل الفاعلين في المدينة  -4

التعمير سواء المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، أو مخططات شغل األراضي، باإلظافة إلى مشاريع  تهيئة 

 اإلطار المعيشي للسكان.

و تأكيد دور األثاث يهتم بتخطيط و برمجة المجاالت العامة بعناصرها الضرورية نجاز مشروع حضري إ -5

 الحضري في التسيير المستدام للمجاالت العمومية .

 :منهجية البحث

 :المنهج  ➢

 معالجة في تقنيات عدة استعملنا و ، التحليلي الوصفي المنهج على هذه دراستنا في اعتمدنابالنظر إلى موضوع البحث 

 مجموعة من الخطوات التالية:كما إتبعنا  بيانية أشكال و خرائط و صور في تقديمها و البيانات

 إنشاء قاعدة علمية بجمع و اإلطالع على مختلف المراجع و الوثائق لها عالقة بالموضوع . -

 اإلتصال بمختلف المديريات و السلطات المحلية التي لها صلة بمحتوى الموضوع . -

 المعاينة الميدانية للمجاالت العمومية الحضرية للمدينة و مجال الدراسة . -

 عينة . 80النتائج الميدانية لإلستمارة اإلستبيانية حيث تم دراسة  -

 :  ادوات البحث المستعملة ➢

 مخططات التعمير المختلفة: المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخططات شغل األراضي . -

 آلة تصوير . -

 : صعوبات و معوقات البحث

 في : واجهتنا العديد من العوائق خالل عملية البحث و تمثلت

 قدم مخططات التعمير الخاصة بالمدينة . -

 تضارب الكثير من المعطيات و المعلومات على مستوى المديريات  -

 غياب بعض المعطيات في المديريات خاصة شبكات الصرف الصحي للمدينة. -

 مال .و التجاوب من الع الوثائق على الحصول في صعوبة واجهنا أننا إال المصالح من مهم بعدد اإلتصال رغم -

نقص التجاوب من سكان المدينة مع التحقيق الميداني بالالمباالت في مأل اإلستمارة و حتى التعدي الجسدي أثناء  -

 الخرجة الميدانية.
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 بنية البحث :

 مباحث حيث تم التقسيم كالتالي :  6فصول و  3تضمن البحث 

و كيفية تسيير و : بشكل عام هو سند نظري يحتوي على المفاهيم المتعلقة بالمجاالت العمومية الحضرية  الفصل األول

 التخطيط المستدام لها ، وكذلك مفاهيم حول األثاث الحضري و عالقته بالتسيير المستدام للمجال العمومي.

 حيث قسم هذا الفصل إلى :

 و التخطيط المستدام لها . .ووظيفتها مكوناتها مفهومها، العمومية، المجاالت: يحتوي هذا البمحث على  المبحث األول

 .العمومي للمجال المستدام التسيير في ودوره عناصره مفهومه، الحضري، األثاثفي هذا المبحث قدمنا :  المبحث الثاني

: يعتبر عن دراسة تحليلية لمدينة أم البواقي حيث نتعرف فيه على المجال الطبيعي و اإلطار السكاني، النشاط  الفصل الثاني

 اإلقتصادي و تركيبها العمراني .

 حيث تم تقسيمه إلى مبحثين :

ا،و طوبوغرافيتها : دراسة طبيعية لمدينة أم البواقي يمس موقعها و موضعها و إطارها الفيزيائي و المناخ له المبحث األول

 و كذلك الدراسة السكانية لمدينة أم البواقي لنتعرف على التطور السكاني لها و النشاط اإلقتصادي السائد بها. 

تناولت توسعها، تركيبتها العمرانية من سكن و تجهيزات و شبكات تقنية  : دراسة عمرانية لمدينة أم البواقي المبحث الثاني

 مختلفة.

: يضم دراسة تحليلية لمجال الدراسة من أنواع المجاالت العامة المكونة له و عناصر األثاث الحضري  الفصل الثالث

المتواجدة به و تحليل نتائج اإلستمارة اإلستبيانية ، و إقتراح المشروع التنفيذي بهدف التدخل العمراني لمعالجة النقائص و 

 المشاكل التي يعاني منها مجال الدراسة .

 تقسيم كاآلتي :و كان ال

: قمنا بدراسة تحليلة لمجال الدراسة على مستوى اإلطار المبني و غير المبني: المجاالت العمومية و األثاث المبحث األول

 الحضري إلبراز أهم النقائص و المشاكل التي يعاني منها المجال و كذلك تحليل نتائج اإلستمارة .

عامة و تقديم المشروع التنفيذي كتدخل عمراني من أجل تحسين حالة المجال  : قدمنا إقتراحات و توصيات المبحث الثاني

 المعني بالدراسة التحليلة.

 



 

 

لمبحث األول: المجاالت العمومية، ا ❖

 .مفهومها، مكوناتها ووظيفتها

المبحث الثاني: األثاث الحضري،  ❖

مفهومه، عناصره ودوره في التسيير 

 .المستدام للمجال العمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

المجاالت العمومية، واألثاث الحضري وعالقته 

 .بالتسيير المستدام للمجال العومي
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 مقدمة الفصل 

البنية التحتية المتمثلة  تمثل في الكتل العمرانية و البنايات ومطار المبني الاإل البنية الفوقية أوالحضرية تتشكل من  البنية    

طار اإل في الشبكات التقنية من إتصاالت و الكهرباء و الغاز و وشبكة المياه الصالحة للشرب و مياه الصرف الصحي و

حيث كل عنصر متنوعة ر فيزيائية ، الذي يشمل عدة عناص بالفراغ الحضري أو المجال العموميمبني الذي يعَرف الغير 

ووضائفه الخاصة به و قيمة هذا المجال تتمثل في مدى العالقات و االرتباطات المختلفة بين و نشاطاته خصائصه له 

 فراد المجتمع المستخدمين له .أالمكونات المادية له و 

عن ماهيتها و مكانتها  التعرفساسية بالمجاالت العمومية و المفاهيم اال لىإن نتطرق في هذا الفصل ألذلك كان لزاما     

 ثاث الحضري كأداة و أسلوب في تسييرها تسييرا مستداما .نة و نسلط الضؤ عليها و على األفي المدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ول:المبحث األ

 ، مفهومها، مكوناتها ووظيفتهاالمجاالت العمومية

 تمهيد -            

 المجال العمومي الحضري. -1

 تعاريف ومفاهيم. 1-1

 تسيير المجاالت العمومية. 1-2

 التسيير المستدام للمجاالت العمومية. 1-3

 لمحة تاريخية حول تطور المجاالت العمومية الحضرية. 1-4

 أبعاد وديناميكية المجال العام. 1-5

 أهمية المجاالت الحضرية العامة. 1-6

 القيم الجمالية والوظيفية للمجاالت العامة. 1-7

 أنواع ومكونات المجاالت الحضرية العامة. -2

 المجاالت العامة الحضرية.شروط نجاح   -3

 ياجات السكان داخل الفراغ الحضري.تاح -4

 فعالية المجاالت الحضرية ومؤشرات كفاءة االستعمال. -5

 وظائف المجاالت العمومية الحضرية. -6

 الفاعلين في المجاالت العامة. -7

 خالصة. -
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 تمهيد

برزت و  الموضوع هذا قد تعددت الدراسات فيلناصر التكوين الحضري في المدن ،وهم عأإحدى تعتبر المجاالت العمومية 

إنشاء مجاالت عمومية حضرية تتماشى وتتوافق مع  ومفاهيم مختلفة حول ذلك و عمل المختصين على توحيد مفاهيمها 

في جميع عناصر المجال العمومي من طرقات والشوارع المتطلبات اإلقتصادية، اإلجتماعية، األمنية، الوظيفية و الجمالية 

والساحات و المساحات المائية حيث لكل عنصر دور و وظائف متكاملة و متناسقة فيما بينها لتكوين مجال عمومي وظيفي 

 يخدم السكان و مستخدميه .

 المجال العمومي الحضري : -1

 تعاريف و مفاهيم :: 1-1

من الناحية العمرانية هو إطار ثالثي األبعاد له صفة االحتواء، يحوي األشياء واألشخاص  1و الفراغأ المجاليعرف  •

وهو كل فراغ بين المباني في المدينة، كما أن له، صفة التطور بمرور الزمن  .واألنشطة من خالل أبعاده الثالثة

غات غير المبنية الموجودة بين سواء تطور عمراني أو تطور إنساني . ويقصد بالفراغات الحضرية هي تلك الفرا

المباني في المدينة، ولكل فراغ استعمال وشخصية مميزة، فلكل فراغ شكل وحجم وأبعاد ومادة ولون وملمس 

وخواص أخرى وعناصر ذات سمات تالئم الوظيفة التي أعد من أجلها هذا الفراغ، وهذه الفراغات يطلق عليها 

عب، أماكن حيوية عمرانية، أماكن للتجمع، فراغات للجمهور فراغات مساحات خضراء، ممرات للمشاة، أماكن لل

 عامة ومسميات أخرى. 

 فإن المجال العمومي يعرف على أنه : 2السعودية وحسب دليل معالجة وتخطيط الفراغات في المدن •

و يشمل كل ما يحيط بالمباني من ممرات ، و ساحات عامة، و ميادين و مسطحات المدينة ، المباني في  هو كل فراغ بين

مياه و مالعب و حدائق خاصة و عامة ومواقف سيارات وطرق. و الفراغات العمرانية هي الفراغ المحدد بالجدران 

عمراني ايضا بانه إطار ، وغالبا تتركز وظيفتها كأماكن رئيسية مجمعة ألنشطة إجتماعية .و يعرف الفراغ الالمعمارية 

ثالثي االبعاد له صفة االحتواء، يحتوي الناس و االنشطة ووسائل االتصال في مشهد حي متغير طبقا اليقاعات منتظمة 

 . "او غير منتظمة ،ويتطور بمرورالزمن. اما الفراغ الطبيعي فهو المحدد بالبيئة الطبيعية سواء داخل المدينة أو خارجها

 :3حسب بيير شومبار •

المجال العام مازال يرمز إلى عدة معاني و أبعاد، قد تكون في بعض  األحيان متناقضة. ولكي نتمكن من استيعابها، ...» 

ورة، صالونات غيجب علينا ربطها بالسياق الذي تورد فيها،...ولكن بشكل عام قد يشيرالمجال العام إلى أماكن فيزيقية )اآل

                                                           
 الحضرية للفراغات الوظيفية و الجمالية القيم إثراء في الموقع تنسيق عناصر دور: 2015 المعمارية الهندسة في ماجستير ،مذكرة ياسين فؤاد هند 1

 غزة-االسالمية الجامعة.  12 ص.

الرياض، مكتبة الملك فهد -م . من وزارة الشؤن البلدية و القروية 2005هـ/1426دليل معالجة و تخطيط الفراغات في المدن : الطبعة االولى  2
 الوطنية للنشر.

.جامعة  54،تخصص علم االجتماع الحضري : استعمال المجال العام في المدينة الجزائرية .ص 0072-2006دريس نوري .مذكرة ماجستير 3
 .قسنطينة -محمد منتوري
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والشرط األساسي لكي تكون هذه األماكن مجاالت عامة، هو ضرورة خضوع  العامة... (،المقاهي، الشوارع، الساحات 

 « ..األفعال التي تجرى فيها لمبدأ الشفافية و العلنية..

 :1إلى أن المجال العام هو (hannah arondآنا آروند )و تعرفها المفكرة االمريكية  •

يظهر و يستعرض عليها و فيها الفاعلون االجتماعيون أنفسهم و قدراتهم، و  une scèneعبارة عن خشبة مسرح ... »

بالمسارح المفتوحة، التي  ه المجاالت العامةبأي أنها تش. « ...يؤدون عليها و من خاللها أدوارهم حسب موقعهم االجتماعي

 بإمكان أي شخص أن يتفرج على ما يقدم عليها من عروض.

 فإنه يعتبر أن المجال العام :  " Richarde Sannette  تيسان ريتشارد" أما •

(، فهو مكان مفتوح للجميع و un lieu de visibilité socialeهو مكان )للرؤية االجتماعية و الظهور للعامة ...» 

 «يمكن لهم مشاهدة ما يجري عليه من أحداث يومية.

 :2يعرفانه RémyeanJ . جون ريمي و VoyéilianeL . ليليان فويي المجال العام عند •

 .جال عام قوي و مجال اقل قوة منهوفق شكلين مختلفين في التدرج فهناك م .على ضوئهما فقد صاغا لمفهوم المجال العام

المجال المفتوح في جميع األوقات  أي ليس له وقت فتح و إغالق  مثل الساحات العامة و  : ..."هو  المجال العام القوي

الدخول إليها، متاح لجميع الفئات االجتماعية دون تمييز. و يمكن أن تقام فيه أنشطة ليست بالضرورة الشوارع، بحيث يكون 

 محددة، بشرط أن تتوافق مع شروط استعمال المجال التي وضعتها السلطات العامة .

 : ريمي و فويي فهوول حسب قل قوة من المجال األما المجال الثاني و األأ

ي يتمتع بأوقات فتح وإغالق  مع الحفاظ على حرية الدخول إليه ، و النشاطات التي يمكن أن تمارس المجال العام الذ ..."

 و القواعد المنظمة لهذا المجال" فيه، يجب أن تتوافق

من خالل التعاريف المختلفة يتضح أن المجال العمومي هو: فراغ ثالثي األبعاد بين المباني في المدينة و يتميز بصفة 

الزمكانية و يخضع للشفافية و العلنية و أنه مفتوح على جميع الناس و الطبقات اإلجتماعية و ينقسم إلى مجال عمومي و 

 آخر خاص . 

 :3تسيير المجاالت العمومية: 1-2

                                                           
 56نفس المرجع السابق: دريس نوري. ص  1

 56نفس المرجع السابق: دريس نوري. ص  2

جامعة أم البواقي -مذكرة تخرج .ت.ت.ح -مدينة الخروببوكحيل الشريف و درويش عبد الباقي:تسيير و تهيئة المساحات الخارجية في  3

 .10ص./2008
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 التسيير وهذا للسكان الحياة ظروف وتحسين العمومي المجال لوظائف الحسن السير إلى تهدف األعمال من مجموعة هو

مع المشاركة و التنسيق بين مختلف األطراف المتدخلة في  ومالي تقني وتسيير إداري تسيير في تتمثل  مبادئ يتطلب

 تسيير المجال العام الحضري حيث : 

: ويقصد بها مشاركة جميع األطراف المعنية في تسيير المجال من المواطنين إلى المخططين و أصحاب القرار   المشاركة

 . المستفيدين من المشاريع المقامة و المتعاملين اإلقتصاديين ألنها اآللية التي تجعل السياسات و القرارات أكثر فعالية ترضي

: و هم الفاعلون السياسيون و اإلقتصاديون أصحاب المشاريع و المرقين العقاريين و الفاعلون التقنيون من مهندسين  الفاعلون

و عمرانيين و مختصي المناظر و من دون اإلستغناء عن الفاعلين اإلجتماعيين المتمثلين في السكان و اللجان الشعبية و 

 الجمعيات .

تقف على مراقبة و التحكم في عملية التعمير و تسيير المساحات العمومية تحت إطار  : و هي مؤسسات عمرانية الهيئات

 التحسين الحضري و تتمثل في : مديريات التعمير و مديريات التخطيط .

 التسيير  المستدام للمجاالت العمومية ::  1-3

 :1 تعريف التنمية المستدامة: 1-3-1

 قدرة تدمير إلى تؤدي أن دون الحاضر احتياجات تلبية"  :م1987 المستدامة للتنمية العالمية اللجنة تعريف •

 ". الخاصة احتياجاتها تلبية على المقبلة األجيال

 :م1992 جانيرو ريودي - والتنمية للبيئة المتحدة األمم مؤتمر تعريف •

 حياة تعيش أن من المقبلة األجيال تمكن لكي تحسينها أو ، والبيئة الموارد على تحافظ بطريقة اإلقتصادية الموارد إدارة" 

 ". أفضل كريمة

 بمعنى.  القادمة األجيال مصالح يمس أو يضر ال بشكل الحالية األجيال خدمة تكفل التي التنمية"  بأنها تعرف كما -

 ". أحسن أو عليه هي الذي الوضع بنفس القادمة لألجيال اآلن المتوفرة المصادر ترك

 :التالي التعريف في التعريفات هذه تلخيص ويمكن ، المستدامة التنمية تعريف حول اتفاق هناك ليس أنه سبق مما يتضح

 اإلنمائية اإلحتياجات وتحقيق واإلجتماعي اإلقتصادي الرخاء يكفل بشكل المتاحة الطبيعية للموارد الحكيمة اإلدارة هي"

 ". والمقبلة الحالية لألجيال والبيئية

 :العمومية المجاالت تسيير في االستدامة مبادئ تطبيق: 1-3-2

حتى تتوفر المدينة على مجاالت عمومية مستديمة فهذا يعني توفر تخطيط عمراني مستدام و كذلك تنمية عمرانية مستدامة 

على جميع المستويات و مبادئ التنمية المستدامة تطبق مسبقا التي تأخذ في عين اإلعتبار تصميم و تخطيط مجاالت عامة 

 سنحاول تلخيص ذلك في العناصر التالية : 

                                                           
1 development.html-http://amenagementa.blogspot.com/2016/02/Sustainable  16:08على الساعة  16.05.2017/ يوم 

http://amenagementa.blogspot.com/2016/02/Sustainable-development.html%20/%20يوم%2016.05.2017
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 : 1مبادئ التنمية العمرانية المستدامة: 1-3-3

 مستدام :  يهناك العديد من المبادئ العامة التي يمكن من خاللها المساهمة في جعل النشاط العمراني عمل تنمو

توعية المستفيد في تحديد حاجياته و من ثم تحديد الكيفية تحديد حاجيات المستفيد : هذا المبدأ يؤكد على ضرورة  -

 في اإلستجابة لها ، حتى يأتي التخطيط بالشكل الذي يستجيب لهذه الحاجات .

 ممارسا اإلنسان فيه يترك الذي الحيز هو هنا المقصود والفضاء:  الكفاءة في تخطيط و تصميم الفضاء العمراني -

 والمطلوب ، والجمالية والمكانية الوظيفية الحيز هذا بأبعاد اإلنسان ويتأثر معينة لوظيفة مؤديا أو معين نشاط فيه

 قدر اقل باستخدام الوظيفية لمتطلباته وتستجيب منسجمة بيئة للمستفيد نعطي لكي األبعاد هذه مع التعامل حسن هو

 . وصيانتها وتشغيلها لتشييدها الطاقة ومصادر الموارد من ممكن

 يصرف وما وموارد مواد من يستخدم فيما العمراني التأثير من كبيرة مساحة هناك :الطاقة ومصادر الموارد ترشيد -

 حيث المشاريع تكلفة من كبيرة حصة لها اإلنشائية والمواد ، العمرانية المشاريع وصيانة وتشغيل لترشيد طاقة من

 .للمستفيد اقتصادي عائد له فيها الترشيد أن يعني وهذا التكلفة من 70% نسبتها تقدر

 خصائص التخطيط العمراني المستدام : : 1-3-4

 اإلكتفاء الذاتي :  -

إن تحدي معظم المدن اليوم هو تحقيق إكتفائها الذاتي من الغذاء و الماء و المواد األولية و التخلص من الملوثات المختلفة 

و تأمين الحدود الدنيا لهذه المواد نسبة لحجم التجمع  التي تأثر على الحياة داخل المدينة و ذلك من منظور مستدام بتوفير

 السكني .

 : والتوجه االستمرارية -

 لألجيال نترك بحيث األولية والمواد األرض استخدام يتم أن أيإن التخطيطي المستدام يجب أن يراعي مبدأ االستمرارية 

 كل يشمل بل الطبيعية المناطق على فقط يركز ال المستدام التخطيط إن والتطوير، والتشكيل للحركة مجاال المستقبلية

 . المدينة في المتكاملة الحياة وعالقات الوظيفية المجاالت

 : مركزي الغير والتجميع الخطية التجمعات فكرة تشكيل -

 بين مزج وفيها التجمع كثيفة لمدينة صورة ألي والالمركزية والتجميع المزج هي مبادئ ثالث على يعتمد تصور وهو

 الخدمات تقديم من ويمكن للمواصالت االحتياج من يقلل التصور هذا ، المساحات في االقتصاد يتم بحيث والخدمات الوظائف

 .الحضرية الخدمات مجال في العمل شروط تتحسن بحيث مقبولة مساحات على للمواطنين

 : والمساحات لألراضي األمثل االستخدام -

                                                           
-مذكرة نيل شهادة ماستر -عميرات هشام و بن جازية محمد: دور الفضاءات الحضرية العمومية في تحقيق أحياء مستدامة في مدينة سطيف 1

 .8معهد: ت.ت.ح. ص -جامعة أم البواقي- 2014/2015تخصص مدن و مشروع حضري سنة 
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 احتياج عن والناتج لألرض عظمياأل االستخدام يعني والذي المستدام التخطيط من أساسي جزء هو بالمساحات قتصاداإل

 األرض على للمنشآت المناسب غير والتموضع اليوم المدن في والبناء التخطيط إن ، األرض يضر ال بحيث لإلنسان حقيقي

 فراغاتخلق  (..خضراء ،مساحات طرقات) الخارجية بالفراغات فالمساحات .الضروري من كبرأ مساحات حتياجإ الى أدى

 المستدام التخطيط رؤية وتطبيقواألرض،  والجهد والمواد للمال كبيرا هدرا سبب مما األبنية بين فعال بشكل مستخدمة غير

 . المبنية وغير المبنية المساحة بين الرابطة للعالقة األفضل الشكل يعطي ما فقط هو

 التنمية المستدامة و المجال الحضري : : 1-3-5

 طريق عن المحمية والمناطق الساحلية والمناطق الفالحية األراضي على بالمحافظة المدينة توسيع في التحكم الى يهدف

 : يأتي ما ضمان

 .وظيفته لتفعيل وتحديثه العمراني النسيج وتأهيل هيكلة وإعادة الحضرية االختالالت تصحيح -

 .  وترقيتها الخضراء والمساحات والمعماري والتاريخي الثقافي التراث على المحافظة -

 . الحضرية الحركة لتسهيل النقل وسائل وترقية الحضرية التجهيزات وتطوير تدعيم -

 :الحضرية  العمومية تاريخية حول تطور المجاالت لمحة: 1-4

نشأة أولى التجمعات السكانية الحضرية بل ظهورها مرتبط منذ  ،لم تكن المجاالت العمومية الحضرية وليدت العصر الحديث

على وجه االرض ، حيث كان لكل مجتمع لمسته الخاصة حسب عاداته و ثقافته في تخطيط و تصميم هذه المجاالت حيث 

 تميزه عن باقي الحضارات أو المجتمعات األخرى .

 : 1مصر القديمةلالعهد الفرعوني ففي  •

إهتم المصريون القدماء بالمباني العامة أكثر من 

مبانيهم السكنية، وكانت لديهم رغبة في وجود مجال 

عام مغلق للتواجد بداخله، ولقد استخدم الفراعنة 

الفراغات كخلفية لمعابدهم ومقابرهم ولخدمة 

وكانت المفهوم الديني المسيطر في ذلك الوقت، 

البنية األساسية المميزة للفراغات هي المحورية 

والتعامد لتنظيم المجاالت الداخلية والخارجية، وقد 

انعكست المعتقدات الفرعونية القديمة على تصميم 

 الفراغات)المجاالت( العمرانية في مصر القديمة.

 

                                                           
.قسم الهندسة المعمارية.الجامعة  9: استراتيجيات تطوير الفراغات العامة الحضرية. ص2014ماجستيرعماد رياض حرز هللا، مذكرة  1

 غزة.-االسالمية 

 http://kasra.com حتشبسوت معبد ساحة توضح 1 رقم صورة
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 :في المدينة اليونانية القديمةأما  •

اآلغورا اليونانية مثاال  أعتبرت 

ونموذجا، فهي الرابط االساسي 

فالمفهوم للحياة في المدينة اليونانية ،

يتالئم مع احتشاد و تجمع االفراد في 

مكان ما خاصته، فاآلغورا تصبح 

مجال إلستنباط لإللتقاء و فضاءا 

الفكر و الراي العام، اآلغورا كانت 

مجال للحرية ،و لكن ايضا كانت 

مجال لإلقصاء الن األجانب المقيمين 

، فقط المواطنين عنهافهم معزولين 

االصليين من يسمح لهم بالدخول لها 

و انتشرت المسارح التي اعتبرت  .

 امتدادا لهذه المجاالت .

 

راطورية االمبفي عهد  •

 : 1الرومانية

فوروم في الحولت مفهوم اآلغورا الى 

وصف المجال العمومي في المدينة، 

مجاال  حيث حولت روما اآلغورا من

للمواطنين الى مجاال موجها للرفاهية 

الحضرية للسكان،فقد  و النشاطات

حولت ارتباط المجال من مكان للتفاخر 

و التباهي و هيمنة المعابد و الكنائس 

الى مكان يرتبط بالتجمهر :كالسيرك 

،و خشبات المسارح و قاعات الطرب 

 .....الخ 

                                                           
1 Badache Halima- mémoire de magister/2014 :l’espace public entre conception et usage.p17/ Universite 

mohamed khider-biskra, dipartement architecture  . 

 : توضح منظر الفوروم الروماني في الوقت الحالي3صورة 

http://www.archeoroma.beniculturali.it/en/archaeological-
site/roman-forum-and-palatine-hill 

:  اليونانية لآلجورا عام مخطط توضح 2 صورة

http://architecturalmoleskine.blogspot.com/search?q=agora+athens 
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مراكز و االستهالك، مثل كل أحيائنا اإلدارية و الفوروم الروماني يتشارك مع مفاهيمنا للتجهيزات العامة وأماكن الترفيه 

  االعمال .

،االجتماعية و المدنية ( : الفوروم كانت "...أماكن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية19881سنة ) يشالصابليت.محسب 

 اطراف البنايات مباشرة . خارجعالقة وثيقة مفروضة بين المستخدمين بداخل و  وهناكالعشائرية للمدينة ، 

حيث تتمتع بمعالجة ذات أرضية بالبالط .والمساحات و نالحظ ايضا في هذه المرحلة ان الطرق تحتل بعدا و مكانة مهمة 

 آنذاك. دينةخضراء تقريبا غير موجودة في الم

ا العقائدي فتعبر عن الحياة اليومية للمجتمع الذي تغلغل في اإلسالم كدين وعقيدة بمفهومه 2أما المدينة اإلسالمية •

 في كل عناصر حياته المادية والمعنوية.

وتعتبر القصبة التجارية من أهم المالمح 

العمرانية في المدينة اإلسالمية، إال أن 

الميادين العامة بها لم تظهر بنفس أهميتها في 

المدن الغربية، وذلك باستثناء بعض األمثلة. 

ويعود السبب إلى البيوت السكنية التي 

انتشرت على حساب الساحات العامة نتيجة 

للمرونة في التشريعات البنائية المتبعة في 

المدن اإلسالمية التي شكلت األساس في 

م يمنع ظهور ساحة تشكيل المدينة وهذا ل

عامة مرتبطة بالمسجد، حيث يحتل المسجد 

مركز المدينة في منتصف القصبة وتتبعه 

المدارس اإلسالمية، كما تتركز حوله محالت مرتبطة باقتصاد هذه المدينة، ومن القصبة التجارية الرئيسية للمدينة تتفرع 

لهدوء والسكينة والظالل و الراحة النفسية واالرتباطات الشوارع والطرقات التي تتجمع حولها األحياء السكنية حيث ا

األسرية. وارتبطت المجاالت العامة في المدينة االسالمية والعربية بالمرافق العامة في المدينة مثل المساجد والمدارس 

 والخانات.

 

                                                           
1 Sablet, M. . (1988). Des espaces urbains agréables à vivre: Places, rues, squares et jardins. Paris: Editions du 

Moniteu 

 االسالمية الجامعة.المعمارية الهندسة قسم. 10ص. الحضرية العامة الفراغات تطوير استراتيجيات: 2014ماجستير مذكرة هللا، حرز رياض عماد   2

 .غزة-

 http://www.shammil.comتبين ساحة جامع الفنا بمراكش 4صورة رقم 
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 :  1المجال العام في العصور الوسطى •

بعد سقوط االمبراطورية الرومانية ، 

صادف ذلك تزايد و صعود الالأمن في 

،حيث الحظ السكان ذلك في المدينة 

الوسط الحضري.و قد أصبح المجال 

العام يميل الى االندثارفي الوسط 

العمراني شيئا فشيئا.و حتى في مبادئ 

ة الحضرية أصبح غائبا التنظيم للتركيب

، ومنه فان مدينة العصور الوسطى لم 

تكن منظمة و لم تعتمد على تصميم 

 معين ،بل توسعت بشكل عشوائي .

ولى المجاالت العامة لمدن العصور أإن 

ماكن أالوسطى ولدت تدريجيا مع 

ى المجاالت في تركيب المجال العام و لو تعتبر االسواق او ممرات الضيقة المتاخمة للمنازلالالعبور و التنقل خاصة على 

ه المدن الجانب االقتصادي و تعزيز التعمير للمدن هذويات لحيث كان من او بالمركز، قد كانت تتموقع في الوسط الحضري

  . بمحاذاة السوق أالحديثة و المدن العسكرية التي تنش

 المجال العام في عصر النهضة : •

ظهور حركة و مسار بتميزت هذه الفترة 

و فني جديد خالل القرن نهضوي ثقافي 

حيث  ميالدي االرابع عشر و الخامس عشر

دى الى ظهور مفهوم و بروز نظرة أ

عمرانية جديدة تمثلت في القباب و 

لتماثيل و االشكال المنحوتات االثرية و ا

الهندسية و االعمدة في واجهة البنايات . هي 

اهم النقاط الرئيسية التي ميزت التركيبة 

 . العمرانية الجديدة للمجال العام

تمثل المجال العام في عصر النهضة اساسا 

الساحات و الحدائق الخلفية للمباني، و في 

                                                           
  14نفس المرجع السابق ص  1

 : بالتشيك لساحة بمدينة براغ 5صورة
http://www.almrsal.com/post/177250/prague-2 

 /http://alborz.irib.ir/documents/584894 لساحة الفاتيكان بايطاليا 6 صورة
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هيكلتها، فلم تعد فقط مجرد فضاءات خدماتية تمألها االسواق بل اصبحت الساحات العامة. التي تم إعادة تهيئتها و 

 لمسات جمالية عليها .في إضفاء حيث ابدعوا  الحرفييننا بلمسات فنية من طرف الفنيين واطارعمراني جد منظم و مزي

 ام .و من هذه الفترة نالحظ انه وجدت ارادة قوية في تنشيط القيمة الفنية و الجمالية للمجال الع

  : 1المجال العام في المرحلة الكالسيكية  •

ولى الحدائق و المنتزهات أإن 

القرن الحضرية ظهرت بفرنسا خالل 

السادس عشر، و لقد شكلت  فضاءات 

إجتماعية جديدة و أماكن إللتقاء 

. حيث اخذت هذه الحدائق  السكان

بالتوسع و االنتشار بشكل كبير بدمجها 

و تطبيقها في االنشاءات العمرانية و 

الثامن المنتزهات في المدن في القرن 

 عشر .

ان تشييد اماكن النزهة و الشوارع و 

 .1700منعدمة قبل سنة قيمت في المجال العام كانت شبه أحيث هذه المنتزهات التي  ،الحدائق تزامن مع توسع المدن

شهدت أوروبا خالل هذه الحقبة تضاعفا كبيرا لعدد المنتزهات العمومية القائمة على مساحات خضراء واسعة بها أشجار 

 في خطوط مستقيمة باشكال بسيطة .مغروسة 

ضاء االمثل للتظاهرات خال ل القرن السابع عشر شهدت البناءات العمرانية ظهور ما يعرف بالساحات الملكية و لقد شكلت الف

 التي تبرز قوة الدولة فكانت تقام بها العروض العسكرية المختلفة.

 :2المجال العام في القرن التاسع عشر  •

م تحوال في الثورة الصناعية الذي انعكس ذلك على إيجاد تقنيات جديدة في البناء و تطوير اإلقتصاد و 19شهد القرن 

  الصناعة .

هوسمان  جورجهذا فإن  وءالى تجديد تركيب الصورة الحضرية و المجال العام للمدن، و على ضكل هذه التحوالت أدت 

و كان  الطرقات تخطيطلولوية ، حيث أعطى األ تهيئة المجال العموميكان له الفضل في إيجاد مفهوم و نظرة حديثة في 

                                                           
1   Badache Halima- mémoire de magister/2014 :l’espace public entre conception et usage.p19/ 
Universite mohamed khider-biskra, dipartement architecture   

2 SAMALI Mohamed: les espaces publics en tant que lieux de manifistation des faits urbains-2008/mémoire de 
magister-p50. Universite mentouri constantine. 

-http://monipag.com/pauline-rodrigo 16مدينة لندن خالل القرن  7صورة 
ducroux 
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و تموضع البنايات و العمارات وفق تصميم الشوارع السكن في المرحلة الثانية، وكان المجال العام ساعد و حدد كيفية توزيع 

 وعلى طول المحاور الجديدة .

المتمثل في : المدن الحدائقية المجسدة من طرف في تخطيطي المدن و هو بروزمفهوم جديد 19ما ميز في نهاية القرن 

( .حيث طرح مفهوم في هذه النظرية يقترح فيه  howard ebenezerصاحب النظرية البريطاني هاوارد إبينيزار) 

 و أعطى أهمية كبيرة للمجال العمومي و خاصة المساحات الخضراء.تخطيط لمدن ذات حجم معين و كثافة سكان محددة 

 : 1عشرينالمجال العام في القرن ال •

و وضع مفاهيم اكثر فأكثر لمعرفة نظرا لتطور المقاربات المنجزة حول تهيئة المدينة، زاد العمرانيين من محاولة دراسة 

 هذه المجاالت التي تركب المدينة وانقسمت هذه المرحلة لعدة فترات :

 : 1960/1970سنوات 

شهدت هذه السنوات اهتماما كبيرا من اجل تهيئة المجال العام. حيث انتشار السيارات خلق  واقعا بان الشارع اصبح لقد 

الطرق سيارات تتحكم و تفرض مساحات داخل المدن مخصصة لتنقلها والمتمثلة في أكثر خطورة . و نتيجة لذلك اصبحت ال

 و الطرق السريعة الحضرية .السريعة 

 (C.I.A.Mالدولي الرابع للهندسة المعمارية المعاصرة )ل هذه الفترة عقد العمرانيون ذوي التوجه المعاصر الملتقى خال

(، Corbusier، حيث حمل و تبنى أفكار لوكوربيزييه )1943الذي إنبثق عنه ميثاق اثينا الذي نشر سنة ، 1933في سنة 

الرئيسية تقسيم المناطق و المجال الحضري الى أربع مناطق مستقلة عن بعضها البعض حسب الوظائف االربعة اين اخذ مبدأ 

 و الترفيه –الحركة و السير  –العمل  –: السكن 

 :1970/1980ابتداءا من سنوات   •

ولية و طار المعيشي من بين أهم القيم األصبح اإلأ

هيكلة المجاالت الحضرية من بين  عادةإكذلك 

هداف التي سعت إليها اإلرادة السياسية. التي األ

حملت معها سياسة تثمين التراث العمراني 

  للمجاالت العمومية بمراكز المدن القديمة.

ماكن أالمجاالت العمومية الحديثة قد ركزت على 

من جهة  طار الحضريالترفيه و الراحة داخل اإل

في  ضفت هيئة جديدةأومنه فإن المدينة  و الحفاظ عليه من جهة اخرى . ،و كذلك فتح التواصل مع التراث الطبيعي لتثمينه

 و ترفيهي. كثر إجتماعيأتركيبها العمراني ليصبح مجاال 

                                                           
1 Badache Halima- mémoire de magister/2014 :l’espace public entre conception et usage.p20/ 

Universite mohamed khider-biskra, dipartement architecture   

مدينة باريس وشكل المجال العمومي  8تبين صورة 

http://www.caradisiac.com/Ville-de-Paris 
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 :1المجال العامو ديناميكية بعاد أ: 1-5

يمكن للمجاالت العامة في المدينة المعاصرة أن تحوي وتساهم في تشكيل مجموعة من األبعاد المادية واالجتماعية وذلك 

ا بعاد في كونهحيث تختلف هذه األ « 2espace public’l vivre et créer» في كتاب عنوانه: حسب ما قدمه الباحثين 

المجال العام  ديناميكية عديدة خاصة في إستجابة تحديات بينها يخلق لنا في ما والتكاملمجاالت مادية و أخرى غير مادية 

 : في عناصر عديدةالوظيفة و االستعمال و يمكن تلخيصها كالشكل،الحضري لتطلعات السكان: 

مفهوم المجال العمومي كمجال للحوار السياسي الذي يخاطب المقاربات المجالية للتخطيط الحضري : السياسيالبعد  -1

مقارنة مع مسارات التخطيط. خاصة على مستوى الهيكلة بين التصميم التقني و مسار التشاور وإشراك الفاعلين، 

 هذا النوع من المجال يتميز بطابعه الالمادي و خصوصية المكان .

مورفولوجية معينة في تركيبته و يتميز بخصائصه المجالية في  يأخذ المجال العام :و المعماري الشكل العمراني -2

، فيمكن أن يكون على شكل ) شبكة من الشوارع، توزيع العناصر العمرانية و المادية للمجال العام داخل المدينة 

أن تاخذ الساحات أشكاال مختلفة مربعة ائق عامة...(، كما يمكن ساحات واسعة و ضيقة، مساحات خضراء، حد

أن تكون مهيئة ألداء وظائف و استقبال أنشطة  و مهيئة وفق معايير تقنية و جمالية، أو مستطيلة و حتى مثلثية. و

 جماعية و فردية.

،أي أن المجال ن األخرىإن كل مدينة ، وكل جزء منها، له مجاال عاما يختلف عن مجاالت المد :السياق الحضري -3

يستمدها من السياق االجتماعي و الثقافي و العمراني الذي يوجد فيه. و لكن يساهم   une identitéالعام له هوية

هو اآلخر في تشكيل و بناء هذه الهوية، وذلك من خالل طريقة تصميمه و استعماله و امتالكه من طرف الفاعلين 

 .ي صورتها لدى سكان المدينةا و فاالجتماعيين في المدينة. و لهذا نجد المجاالت العامة تختلف في شكلها و تاريخه

يرى مؤلفو الكتاب، أن المجاالت العامة الحديثة تلعب أدوارا و تواجهها تحديات و رهانات  :المجال العام رهانات -4

متعددة ومهمة، تختلف من مدينة إلى أخرى حسب طبيعتها و خصائصها. وتصبح هذه األدوار و التحديات، أكثر 

، نظرا لما تواجهه من عوائق قد métropolitainesي المدن الميتروبوليتانية أهمية و صعوبة في اآلن نفسه، ف

 تحول دون أداءها بشكل سليم. ومن أهم هذه التحديات و األدوار نذكر:

 : ضمان الحركية •

إن تميز اإلنسان الحضري المعاصر، بالحركية واالنتقال المكثف، و تنوع وسائل النقل التي يستخدمها في المدينة المعاصرة، 

يجعل الحاجة إلى مجاالت عامة تستطيع أن تضمن هذه الحركية السلسة، في تزايد مع تزايد حجم المدينة عمرانيا و ديمغرافيا؛ 

أحادية الشكل، ال تراعي في إنجازها و تصميمها للمجاالت العامة، الخصوصيات  إذ ال يمكن تصور سياسة عمرانية

السوسيوأنثروبولوجية و الجغرافية للمدينة. و لعل هذا، يمثل إحدى أكبر التحديات التي تواجه المدن المعاصرة و السياسات 

                                                           
.جامعة  59،تخصص علم االجتماع الحضري : استعمال المجال العام في المدينة الجزائرية .ص 2007-2006دريس نوري .مذكرة ماجستير 1

 قسنطينة-محمد منتوري

2 vivre et créer l’espace public: MICHEL BASSAND, ANNE COMPAGNON, DOMINIQUE JOYE, VéRONIQUE STEIN-

2001,presses polytechniques et universitaires romandes.CH-1015 Lausanne. 
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ت العامة التي تتوفر عليها، خاصة في المراكز لذلك وجب عليها تنويع وسائل النقل فيها بما يتالءم و المجاال ،الحضرية فيها

 الحضرية القديمة، التي صممت في فترة سابقة لتستعمل فيها وسائل نقل غير التي نعرفها اآلن.

 : ستخدام العاماإلستعمال و اإل •

يختلف من مجال ن المجاالت العامة وجدت لتستعمل من طرف عامة الناس، و للمنفعة العامة. و نالحظ أن هذا االستعمال إ

إلى آخر)استعمال تجاري، ثقافي، ترفيهي، حركي...(، ومن موسم إلى آخر، ومن طبقة اجتماعية إلى أخرى. ويالحظ أنها 

 كثيرا ما تتحول إلى مسارح لالحتفال و التظاهرات الدينية، الثقافية، السياسية،...

 : المعاشرة االجتماعية •

مة، و االستعمال العام الذي يميزها، يؤدي إلى تحولها لفضاء للمعاشرة االجتماعية) إن الحركية التي تضمنها المجاالت العا

ظهور شبكات من العالقات االجتماعية، التعارف المتبادل بين األشخاص...(. وتمتازالمعاشرة االجتماعية في المجال العام 

 بالسيولة و العفوية.

الجماعات االجتماعية لعالقات التضامن االجتماعي، وتناسق مختلف  و المعاشرة االجتماعية بهذا المعنى، هي التي تؤسس

 و هذا ما يزيد من أهميتها و الحاجة إليها .  في المدينة

تأخذ المعاشرة االجتماعية عدة أشكال في الحياة اليومية: االلتقاء المباشر، تبادل التحية، طلب معلومات أو مساعدة... وهذه 

حوار و نقاش و تبادل الحديث بين األفراد، ولذلك يمكن اعتبارها نقطة بداية لعالقة اجتماعية السلوكات تؤدي إلى خلق 

جديدة، ولكن ال يجب النظر إلى هذه األشكال من المعاشرة منفردة) أي كل واحدة مستقلة عن األخرى(، بل يجب النظر إليها 

لذي تشكله. و بالرغم من أنها تبدوا سطحية، مؤقتة، ظرفية في سياق عام لكي نتمكن من اكتشاف النسيج االجتماعي المعتبر ا

 .للمواطنين وعابرة، إال أنها مصدر مهم لخلق عالقات التضامن و أشكال المشاركة االجتماعية و السياسية

 : الهوية •

ستعمال العام و و كذلك الطرق و اإل شكال العمرانية للمجاالت العامة في مدينة ما،" األيقصد مؤلفو الكتاب بالهوية هو

حضرية، المعاشرة االجتماعية " هي من يؤدي إلى تشكيل هوية و صورة المدينة و سكانها، لذلك تسعى المجتمعات المحلية ال

كلما اشترك سكان مدينة ما في هوية واحدة، كلما ، تميزها عن غيرها، وتجعلها مستقطبة وجذابة إلى تشكيل هوية خاصة بها

 أفضل، و كانت عالقتهم بالمدينة و استعمالهم لها أكثر إيجابية. كان التناغم االجتماعي

 : األجواء •

تنتج األجواء المميزة للمجاالت العامة، من تفاعل العناصر و األبعاد التي سبق اإلشارة إليها، ولكن مع أخذها ضمن بعدين 

 أساسيين هما:

العامة استعماال مكثفا؛ و يالحظ أنها تختلف : و يتضمن ساعات الذروة التي تعرف فيها المجاالت  الزمانية ➢

 من وقت إلى آخر، ويمكن أن نذكر منها: نهايات األسبوع، الليل، مختلف فصول السنة...

 .يتضمن جميع العناصر التي يمكن رؤيتها و سماعها في المجال العام)أصوات، معالم ، ...( البعد الحسي : ➢
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 : البعد الوظيفي -5

لى تأثير مجموعة العوامل التي صمم من أجلها المجال الحضري، فوظيفة المجال العام تتجلى وفق إإن مفهوم الوظيفة يشير 

 من طرف السلطات المسؤولة عن ذلك.طريقة و منهجية التخطيط المقترحة 

المواطن، ة من طرف و كذلك حسب آراء و تصورات الستخدمين، هذه االخيرة تعتبر وسيلة و شكل من أشكال المراقب

 ة كل هذه العمليات تؤدي الى خلق مجال عام وظيفي . ونتيج

عناصر أساسية هي: ) البعد السياسي،  3من خالل العنصر السابق يمكن أن نحدد بأن للمجال العام عدة أبعاد متمثلة في     

لوظيفة و كيفية و البعد اإلجتماعي و البعد العمراني (. كما أن للمجال العام ديناميكية خاصة تحدد عن طريق: الشكل، ا

 إستعمال المجال . حيث إتضح أن هناك رهانات تواجه المجاالت العامة عليها تجاوزها من أجل تأدية و ظائفها بشكل سليم.

 : 1أهمية المجاالت الحضرية العامة : 1-6

المجاالت العامة نافذة على حياة المدينة حيث تضم كم هائل من األنشطة و الحركة و أعداد كبيرة من سكان المدينة  تمثل

وتكمن أهمية المجاالت العامة في انعكاساتها االيجابية على حياة االفراد والبيئة العمرانية بالنظر لوظائفها المتعددة التي 

أماكن للراحة والهدوء النفسي لسكان المدن، تحفز العالقات الجوارية واالجتماعية بين تعتبر من صميم المنفعة العامة فهي 

السكان مما يقوي شعورهم باالنتماء واأللفة لمناطق إقامتهم، وحيث تعمل على ترقية أذواق المواطنين وحسهم المدني 

من هنا تتمثل أهمية المجاالت العامة في عدة  سات جمالية على البيئة الحضرية .وثقافتهم البيئية واالجتماعية، وتضفي لم

 جوانب:

 تطويروتنظيم عالقة الناس مع المجال والمحيط بحيث يؤثركل منهما على اآلخر، •

 الحضري مهم في عملية التصميم والتطوير. والمجال العام

المختلفة التي توفير الراحة لمستخدمي المجال، وتلبية احتياجاتهم وربطهم بمجتمعاتهم من خالل الوظائف  •

 يقدمها المجال العام .

البيئة الفيزيائية المتوفرة في المجال نفسه تؤثر على سلوك وتصرفات األشخاص ألن، التصرفات البشرية  •

 ظرفية وهي جزء ال يتجزأ من المحتوى االجتماعي والثقافي والحسي .

اجتماعي والعكس  المجتمع، حيث يصعب وجود مجال حضري من غير محتوىبربط المجال الحضري  •

 صحيح وكذلك يقوم المجتمع بتطوير وتشكيل المجاالت الحضرية بمختلف الوسائل والطرق.

 

                                                           
 الحضرية للفراغات الوظيفية و الجمالية القيم إثراء في الموقع تنسيق عناصر دور: 2015 المعمارية الهندسة في ماجستير ،مذكرة ياسين فؤاد هند 1

 غزة-االسالمية الجامعة. 13 ص.
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 للمجاالت العامة :  القيم الجمالية و الوظيفية : 1-7

المدينة ال تتكون من كتل من المباني مقامة على األرض بشكل ما فحسب ولكنها أيضا مجموعة من الفراغات  و المجاالت 

كل مجال  له أهميته ووظيفته الخاصة به، وتتكون المجاالت العمرانية من مجموعة من العناصر المختلفة فتتخلل المباني، 

لحذر والدقة عند وضع هذه العناصر وعند تحديد أشكالها وعالقتها من طرف والتي تعطيها طابعها وشخصيتها، لذا يجب ا

العمرانيين و المهيئين، حتى يتماشى ذلك مع الطابع المطلوب للمجال، كما تتأثر عملية التشكيل الجمالي للمجاالت بمجموعة 

هناك تجانس وتوازن بين العناصر من العوامل البيئية التي قد تجعلها جميلة ومتناسقة أوغيرذلك، لذلك يجب أن يكون 

واالهتمام  المعمارية )المباني( والعناصر الطبيعية داخل المجاالت العمرانية، إلى جانب مراعاة العوامل االنسانية،

 بتوفيرالبيئة المناسبة لحياة اإلنسان ورغباته.

 : مرورالمشاة رع والمساحات المفتوحةقوم بها الشواتالتي  تلك يجب فصل الوظائف عن بعضها المجاالتوعند تخطيط هذه ا

 وفي نفس الوقت النواحي الجمالية. . مكان لعب األطفال - التسوق – ومكان وقوفها - سيرالسيارات –

الشوارع والساحات العامة والحدائق والميادين هي أمكنة يمارس فيها الناس نشاطاتهم، وتحتاج إلى تجهيزها باألثاث 

والنافورات، ولوح اإلعالنات، واإلشارات  للترويح عن المواطنين وتشمل، المقاعد، الحضري في إطار تصميم كلي

ق، وصناديق البريد، وأجهزة ائالضوئية، وحواجز المشاة، واألكشاك، وسالت المهمالت، ومظالت السيارات، وحنفيات الحر

 اإلضاءة وغيرها.

احتياجات الفرد سواء كان ماشيا أو راكبا، ويمكن أن  تناسب وظيفيةفيحتاج الناس إلى مقاعد وأمكنة للجلوس، وإضاءة 

تشكل لوحة اإلعالنات شكال جذابا بالنسبة للمباني، التي توضع أو تعلق عليها، كما يحتاج المواطن إلى نوافير للشرب، 

ة من المطر وحواجز لمنع تعدي السيارات، وأماكن لحفظ الزهور، وأكشاك لبيع الجرائد والمجالت، ومظالت سيارات للوقاي

 الشمس وغيرها. وحرارة

 أنواع و مكونات المجاالت العامة الحضرية: : -2

مدلوليتها على جميع العناصر المكونة للفراغات و  تضفيطار الحضري، حيث المجاالت العامة داخل اإل تتعدد وتتنوع

 :مثل مباني العموميةالمجاالت مثل مساحات مائية و مساحات خضراء، مساحات مغروسة بالنباتات. كذلك يمكن إضافة ال

 البلدية و المسجد، المدرسة، و المركز التجاري....الخ. كعنصر آخر من المجاالت العامة .

 : ية في ما يلي مومالمجاالت الع تتمثل

 :les voies ( la voirie  (الطرق: 2-1 -

  :la rue 1قيالطرتعريف 2-1-1 ➢

                                                           
1 Badache Halima- mémoire de magister/2014 :l’espace public entre conception et usage.p25/ 

Universite mohamed khider-biskra, dipartement architecture   
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، تعتبرالطريق عنصر مهما في جميع الثقافات الحضرية منذ القدم »،  20101( ارلينبيير.م( و)رنسواشويي.فحسب )

 «.فهي تمثل مناظر المدينة و تلعب أدوارا مختلفة 

الطريق هي مجال للحركة والسفر، هي قناة للتنقل الى مكان ما أو هدف ما من نقطة ":  22006جون مارك.بيس، وحسب.

 التنقل او النقطة االصل للحركة 

البنايات التي ، و لها عالقات مباشرة مع ةالطريق هي عنصر و مكون أساسي للمدن،فهي الشكل االكثر وضوحا ومرئي

  االت العبور و التنقل في اإلطارالحضري .تحدها عبر الواجهات المبنية التي تحدد مناطق  و مج

و معنى طريق مهم أو/ و رئيسي سواء كان لمدينة أو قرية أو حتى حي، فهو يعرف غالبا بمجموعة مختلطة من اإلستعماالت 

) حتى و لو كانت تجارية (،و مشاركة مع مختلف االستخدامات الحضرية المختلفة ) حتى و لو ان بعض الطرق تقصي 

 قل فيها كالحافالت و السيارات (.انواع التنبعض 

  :  la ruelleالزقاق أو األزقة : 2-1-2 ➢

هي اقل عرضا من الطريق، ضيقة وصغيرة 

 الحجم، أبعادها تخدم فئة من السكان.

و مداخل بين الكتل  تعتبر االزقة منافذ للعبور

العمرانية و البنايات حيث تخدم شريحة من 

السكان، حيث تلعب دورا مهما في توزيع البنية 

و كذلك تهيئتها تحتاج الى نقاط معينة  ،العمرانية

كوجود فراغات و مساحات غير مستغلة بين 

، حيث تنقل السيارة فيه يعتبر محدودا و المباني 

هذه االخيرة اس منعدما أحيانا الن في االس

مهمتها االساسية تخدم المشاة و سكان الحي، او 

يمكن استغاللها في التجارة و كذلك للعب و مكان 

 للتعارف و التواصل.

 

                                                           
1 Pierre Merlin, Françoise Choay. Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement,3eme edition.2010 octobre-

presses universitaire de France.1988 

2 Jean-Marc Besse :L'espace public: espace politique et paysage familier- 2006. 

ألحد االزقة بمدينة شفشاون  9صورة 

 https://twitter.com/AhmDreams/mediaالمغربية
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  :avenue’lالنهج : 2-1-3 ➢

" النهج هو طريق  قاموس الروسحسب 

حضري واسع غالبا يكون على استقامة 

مباشرة و بجوانبه اشجار و مباني لهيئات 

  رسمية ".

 (رنسوافشويي.)و  (ارلينبيير.م)حسب 

ن توجه المفهوم المعاصر للنهج إ:  2010

الذي يدل على أنه  19ظهر في القرن 

المثال: فارساي التي كانت بها حركة العربات، و االحتفاالت إحياًء للعهد الكالسيكي على سبيل » طريق حضري واسع 

في باريس خلق هوسمان نظام كلي من النٌهج في محيط قصر االليزي الذي أخذ في االنتشار «. العسكرية و المهرجانات....

 في مختلف بلدان العالم .

 : le boulevard الجادة: 2-1-4 ➢

القاموس الفرنسي الروس هو " طريق أو حسب 

، أنشأ في المدن  للتواصل الحضريإتجاه عريض 

 ليعوض الحواجز العالية قديما .

و يكون مغروسا باألشجار على جانبي الطريق أو 

 باألزهار.

 

 

 :  le passageالممر: 2-1-5 ➢

" التي تعني العبور passusهي كلمة التينية "باسوس" 

 و المرور على مسار أو مجال.

حيث يعتبر الممر مثل طريق صغيرة في حي اوعدة 

سكنات ويمكن ان تكون مغطاة او مفتوحة،  و تشتهر بها 

 مثال. المدن االسالمية خاصة، كالقصبة 

تكمن وظيفتها في إختصار الطريق، وخدمة أو حماية و 

تسهيل حركة المشاة بصورة افضل. من داخل والى خارج 

 من بعضها. القريبةالكتل العمرانية 

-https://www.expedia.ie/Champsتبين نهج االيليزي بباريس 10صورة 

Elysees 

 bouleverad peripherieتبين شارع يحيط بمركز مدينة باريس  11صورة 

http://www.destination360.com/europe/france/paris 

تبين ممر بمدينة كاربونتراس  12صورة

 http://villedecarpentras.skyrock.comبفرنسا



 

 

 حضرية واألثاث الحضريالفصل األول                                                                              مفاهيم عامة حول المجاالت العمومية ال

 

25 

 تصنيف الطرق الحضرية حسب الوظيفة:: 2-1-6 ➢

 تصنف الطرق الحضرية حسب الوظيفة إلى : 

  الطرق االولية أو الرئيسية : ➢

تهيكل المجال الحضري للمدينة و تكون و هي الطرق التي 

الشوارع الرئيسية للحركة و التنقل داخل المدينة عادة ما تستوعب 

  واسعة نسبيا.حركة مرورية عالية و بأبعاد 

 

 

 

 الثانوية:الطرق  ➢

التي تتفرع من الطرق األولية و تحول إتجاه  الطرقو هي 

الحركة الى داخل المناطق الحضرية و توزع الحركة المرورية 

 من الطرق األولية نحو الطرق الثالثية .

 

 

 

 

   الطرق الثالثية: ➢

يمكن تسميتها بطرق التوزيع فهي تربط الطرق 

و السكنات و الجزيرات و  الثانوية باالحياء

 التحصيصات ببعضها البعض .

 

 

 

 

لمدينة  أولية ية اوتوضح طرق رئيس 13صورة 

 مونوفري بفرنسا

 تبين طريق ثانوي داخل المدينة 14صورة 

 داخل الجزيرات ةتبين طرق ثالثي 15صورة 
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 : 1االرصفة و مسارات الراجلين: 2-1-7

يحتل الرصيف أهمية بالغة كعنصر 

عمراني في المدن ويعتبر جزء مكمالً 

، حيث هاداخلبللطرق والشوارع 

ينظم حركة المشاة ويوفر لهم الحماية 

الالزمة من أخطار المركبات ويشكل 

الرابط المهم بين الطريق والمباني 

المطلة عليه ، ولقد أخذت األرصفة 

هتمام المخططين والمعماريين إ

هندسين وذلك بتطويرها ووضع والم

المواصفات الهندسية لها لتحسين 

مظهرها وتوفير عنصري الراحة واألمان بها 

واستخدام المواد المالئمة لتشييدها وال شك أن تحسين بيئة المشي يتطلب إيجاد أرصفة أكثر أماناً ومالئمة للتنقل بين المتاجر 

ً للمارة بحيث يحسن من مظهر الحي والمدينة وعبور الطرق والتقاطعات ، وبالتالي يكون الرص يف مريحا وآمناً وجذابا

بشكل عام ويشجع المشاة على استخدامه والشعور بالراحة واألمان ، وأن يكون خالياً من العوائق لتلبية العديد من االحتياجات 

  لمختلف فئات المجتمع وخصوصاً المعوقين .

  :les carrefours 2الطرقات  ملتقى: 2-1-8

ملتقى الطرق هو عبارة عن مجال تواصل في شكل 

عقدة ، وهو مكان أوسع نسبيا من تقاطع عادي أين 

تلتقي فيه عدة طرق أو مسارات و بإتجاهات 

متعاكسة و مختلفة و في التقاطعات التي تمتاز 

بكثافة مروروية عالية تكون الحركة موجهة عبر 

 نقطة دوران بوسط التقاطع 

 

 مواقف السيارات:: 2-1-9

                                                           
 ص "ب"-2005-وزارة الشؤن البلدية و القروية-الطبعة األولى – والشوارع بالطرق والجزر األرصفة تصميم دليل 1

2 Vocabulaire français de l’Art urbain-p64/ Certu – 2010-4e trimestre  

تبين مسار و ممرات المشاة  16صورة 

http://www.gamah.be/documentation/conseils-accessibles 

تبين نقطة دوران اللتقاء طرق و مسارات مختلفة  17صورة 

 اإلتجاهات 
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التركيبات الحضرية القديمة ليومنا ة .تحتل السيارات اليوم في مدننا مساحات مهمة و ثمينة سواء كانت متحركة أو متوقف 

الحديثة التي تأخذ في ابعاد تخطيطها، الدمج الوظيفي هذا تعاني من أجل توفير أماكن مخصصة لركن السيارة. على عكس 

 للمواقف في التصميم الحضري الذي أصبح امرا حتميا بانتشار السيارة .و تقدم هذه المجاالت ايضا عدة خدمات اخرى .

ينة، كانت تعتبر مواقف السيارات أماكن مخصصة لركن السيارة سواء أمام المنزل أو مكان العمل و كذلك التسوق داخل المد

 . ( parckingعامة او خاصة )الحضيرة ،

فقي ، ومع تطور التكنولوجيا و الصناعة أخذت المواقف أبعادا مهمة في أ: عمودي. مائل و المواقفأنواع من  3و تعرف 

 .آليةمواقف تحت البنايات و مواقف رض و مواقف ذات طوابق و المناطق الحضرية فأصبح هناك مواقف فوق سطح األ

 

 : les places publiques 1ت العامةالساحا: 2-2

تعتبر الساحات حالة خاصة في المجال العام حيث 

تستمد الساحات ماهيتها و عالقتها بالنسيج 

الحضري ليس فقط من خالل أبعادها او تكويناتها 

في المخطط، بل حسب عالقتها بالمجاالت العامة 

و غالبا ما  بها.المجاورة لها والبنايات المحيطة 

 تكون بمركز المدينة.

الساحات مثل باقي المجاالت العامة هي مكان 

إجتماعي بالدرجة األولى، و معروفة عند الناس هي 

 أن يكون ساحة. داخل المدينة يمكنكل مكان فارغ 

                                                           
1 Livre de Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire-2005/louxembourg; Les espaces publics et 

collectifs(analyse et réflexions)-p8. 

العمودي على قف السيارات وم 20صورة 

 الرصيف
https://www.raisethehammer.org 

 بالنسبة للطريق موقف السيارات الجانبي19صورة 

http://omondouvelo.com/pdu/comptagevelo_
07.html 

توضح التوقف المائل للسيارات  18صورة 

https://www.lyonmag.com/tags/57
4/stationnement 

 بها المقامة النشاطات مختلف تبين بايطاليا نافونا بياتسا 21ة صور

http://turismoroma.it/lang/ar/luoghi 
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و لها عدة وظائف الساحات في عدة أشكال يمكن تحديد 

يمكن تأديتها، و تكتسب الساحات أشكالها من خالل 

تموقعها و تموضعها وسط البنايات و كذلك حسب 

التكوين المجالي و العمراني المنتمية اليه فتأخذ شكل 

 .و مربعأو مثلث أ مستطيل أو دائري

و لها عدة وظائف تختلف باختالف الزمان و الفصول 

حيث تستقبل مختلف النشاطات الثقافية ، و االقتصادية و 

 االحتفاالت التجارية و حتى للحركة .و 

و دور السنما و مراكز تجارية الستقبال وفي أغلب االحوال تكون بجوار مباني رسمية كالبلديات و الكنائس و المساجد 

 مختلف  نشاطاتها .

 و تتميز الساحات بـ: 

مميزة بين المجال الخاص وجود عالقات  ▪

 و المجال العام .

انفتاحه استمرارية المجال و درجة  ▪

 للمناطق المجاورة .

نوعية االرضية ودرجة معالجتها  ▪

 الجمالية.

 تميزها بالمظهر المسرحي . ▪

هذه العناصر تسمح بتعدد االستخدامات والوظائف 

المختلفة، و كذلك تسمح للسكان بممارسة و اسقاط 

نشاطاتهم و أفكارهم الثقافية في مجالهم العام دون 

قيود، فالساحة قبل كل شيئ هي مكان لاللتقاء و 

التعارف ، فهي تساهم في تطوير و تحسين الحياة 

 االجتماعية للمدينة.

 

 

 

 : ساحة الدوما بميالنو امام الكنيسة الكاتدرائية 22صورة
thttps://news.travelerpedia.net/wp 

لساحة تقسيم باسطنبول تركيا  23صورة 
http://www.apartdaireler.com/hakkimizda.html 

 الساحة الدائرية

ساحة موريس ؤدان بالجزائر العاصمة 24صورة
http://forum.dzfoot.com/topic/12285 

 لمثلثيةالساحة ا

https://news.travelerpedia.net/wp
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 :la cour publiqueالفناء العام : 2-3

( : cahors-ortis ) جاءت من الكلمة الالتينية 

"هي زاوية مغلقة بين أربعة مباني يتخللها فراغ 

دائري. و هي مجال  رباعي الشكل أو مستطيل او

مكشوف و غير مغطى، محاطة بجدران و واجهات 

البنايات، وجزء من السكنات، و المباني الرسمية 

االدارية كالمحاكم و المجالس الحكومية خاصة و 

المدارس وعادة ما تكون موجهة الستقبال نشاطات 

 .. )قاموس الروس(هذه االدارات" أفراد و تجمعات

 

و االرض المستوية أالمتنزه : 2-4

esplanade’l: 

رمز تي ت( الspinare) ايقصد به إيطاليةهي كلمة 

 ". aplanir"  لى أرض مستوية إ

حسب قاموس روبرت : "هي أرض مهيئة امام  

بناية أو منزل من أجل تسهيل سيولة حركة السير 

و تكون ذات ارضية على في أرجاء محيط المبنى، 

من اجل السير  علو صغير محدود نسبيا و مهيئ

 عليه و إستكشاف المحيط ".

رض المستوية : هي عادة ساحة واسعة مغطاة األ

مرتبطة بمبنى كبير أو بناية رسمية . غالبا ما تكون 

 نباتات من أجل تحسين و تنظيم المجال و متدرجة على طول الممر .بشجيرات و 

 : le marchéالسوق : 2-5

سواق مكانا ذات داللة اجتماعية بوظيفة تعتبر األ

إقتصادية .فهي مكان عام يتم التجمع فيه بشكل دوري 

و فترة معينة من االسبوع من طرف التجارو الباعة و 

تبين االرض المستوية وتقام بها مختلف  26صورة 

-http://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/nouvelleالنشاطات
esplanade / 

-http://www.villeالحد االسواق االوروبية 27صورة 
gardanne.fr/spip.php?page 

 تبادل و االطفال آباء التقاء تبين لمدرسة عام فناء توضح 25صورة

  http://www.ladepeche.frالتحية
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 .1و تقديم مختلف الخدمات ذات االستعمال الدائم المشترين لبيع مختلف سلع التسوق

معات الحضرية. سواء تتميز يالتبادالت التجارية التي تكون فقط في حسب ماكس ويبر يقول "...الحديث عن المدن، أو التج

مناسبات معينة ، بل يجب أن تكون منتظمة وتشكل وسيلة و تركيبة أساسية في وجود الناس . بكالم آخر هي تتميز بتواجد 

 2السوق ".

ل دوري خالل االسبوع قد يكون السوق هو مجال و مكان عام يجتمع فيه الباعة و المشترين لغرض البيع و الشراء بشك

. ويأخذ عدة تسميات حسب البلدان)في دول المشرق "البازار" وفي شمال افريقيا طريقأو  مفتوح أو مغطى ويشغل ساحة

  و الدول االسالمية  "السوق".( 

 :  la promenade publiqueالممشى العام: 2-6

هو مجال عام أحيانا يكون بغطاء نباتي على شكل 

( بمدخل ضيق ال يسمح quinconcesخماسيات ) 

بدخول السيارات اليه . و تكون عملية تهيئته مميزة 

عملية  تكونعن باقي المجاالت العامة حيث يجب ان 

يتوافق مع االسترخاء و الراحة النفسية تهيئته بمنظور 

  االجتماعي .و التنزه و التعارف 

القليم حسب دليل وزارة الداخلية و تهيئة ا

 عبارة عن :للوكسمبورغ فإن الممشى هو

..." قلب المدن يمكن ان تربط مباشرة مع الطبيعة 

بيئية كبيرة و على عبر الممرات الطبيعية الواقعة بجنب المجاري المائية بوسط المدن، حيث توفر الممرات الطبيعية قيمة 

تعمل على  . وهي مجاالت تشارك وو العائالتأفراد الهوائية مع األنفسية مستعمليها، سواء كانو مشاة او على الدراجات 

 تطوير الحياة االجتماعية الحضرية للسكان .

  :  placettelaالساحة الصغيرة : 2-7

                                                           
1 Badache Halima- mémoire de magister/2014 :l’espace public entre conception et usage.p28/ Universite 

mohamed khider-biskra, dipartement architecture . 

2 Livre de Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire-2005/louxembourg; Les espaces publics et 
collectifs(analyse et réflexions)-p8. 

توضح الممشى بالوسط الحضري  28صورة
http://www.millenaire3.com/agenda/promenade-urbaine 



 

 

 حضرية واألثاث الحضريالفصل األول                                                                              مفاهيم عامة حول المجاالت العمومية ال

 

31 

تنشأ الساحات الصغيرة بوسط مساحة فارغة 

واقعة بين عدة مباني و ذلك جراء تموضع الكتل 

العمرانية من حولها و تكون شبه منغلقة و تأخذ 

عدة أشكال مربعة أو مستطيلة في العموم، هذا 

بتوسع و ممارسة التجارة، اللعب  التكوين يسمح

و الراحة، أو االنتظار أمام تجهيز عمومي. تواجد 

االكشاك تماثيل للزينة .نافورة مائية، أشجار ، 

مقاعد للجلوس و حتى موقف الحافالت كمكمل 

 لتهيئة هذا المجال العام .

 

 المساحات الخضراء:: 2-8

راجع الى و ذلك المعاصر تعتبر المساحات الخضراء داخل المدن الحديثة من أساسيات التخطيط و التصميم الحضري 

الترفيه و حدائق عامة وظائفها و دورها المهم داخل االطار الحضري و خارجه ، تستعمل هذه المساحات كأماكن للراحة و 

 و عدة مجاالت متخصصة و مجهزة بتجهيزات تظفي الطابع الجمالي و الدور الصحي للمجال العام .

 تي :كاآلأنواع هذه المساحات نلخصها 

 :  1les jardins publiquesالعامةالحدائق : 2-8-1 •

، هو مجال و ساحة خضراء غالبا ما يكون مسيجا، مفتوح للعامة و السكان م 19القرن هوم الحديقة العامة ظهر في ن مفإ

 ....الخناء صغير، تركيبات مختلفة ، ساحة اللعب، عين للشرب، حوض مائي صغير.بو تكون أحيانا مزينة بـ: 

حسب فرنسوا شويي و بيير مارلين: 

" أن الحديقة العامة مساحة حضرية 

خضراء مسيجة غالبا بالنباتات و 

االشجار. تحمي حركة المشاة عموما 

. ذات مدخل حر و مفتوح ، مصممة 

كونها تجهيز عمومي و يتم تسييرها 

 وفق ذلك " .

وفي تقديم آخر لتعريفها حسب وزارة 

تهيئة االقليم للكسمبورغ فان الحديقة 

                                                           
1 Badache Halima- mémoire de magister/2014 :l’espace public entre conception et usage.p28/ 

Universite mohamed khider-biskra, departement d’architecture . 

للساحة الصغيرة بمدينة سيوتا الفرنسية  29صورة 

http://3niveau.blogspot.com/2011/06/karte 

توضح أحد الحدائق العامة بمدينة ميتز الفرنسية   30صورة

http://metz.fr/pages/parcs_jardins/parcs_jardins.php 
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الحديقة العامة الحضرية تصمم الستغاللها من طرف السكان المحليين لالستجمام و ممارسة مختلف النشاطات  العامة هي :

 بها كالرياضة و اللعب خاصة من طرف السكان المجاورين لها .

ى أثاث خاص كالمقاعد و االشجار و الشجيرات و مجهزة بساحة اللعب موجهة لالطفال . حيث تعتمد في تصميمها عل

فالوسط الطبيعي يكمل المجاالت السكنية عبر مفهوم يتجاوب الحتياجات خاصة لألحياء وكذلك بعناية خاصة للحفاظ على 

 النباتات و العشب الطبيعي الهش .

 :   1le parc urbainالحضيرة الحضرية : 2-8-2 ➢

 .هي حديقة عامة واسعة و تكون مغروسة باالشجار و عموما على أبعاد كبيرة 

مساحة خضراء عامة تكون في المقام االول مغروسة شرط ان يقدمانها على أنها : "... شويي و فرنسوا مارلين حسب بيير

 ."تكون بأبعاد كبيرة 

من خالل التعريفين السابقين فإن الحضيرة الحضرية هي عبارة عن مساحة واسعة مغروسة باالشجار و ذي أبعاد كبيرة 

 اسع . مما يسمح بالتنزه و القيام بنشاطات مختلفة على نطاق و

 :  le square الميدان )الساحة المربعة(: 2-8-3 ➢

، والحقا قدم في  17و يعني )مربع( استعمل في لندن خالل القرن حسب العديد من الباحثين فأصل الكلمة هو انجليزي 

 . 18فرنسا تحت نفس االسم في عهد االمبراطورية الثانية خالل القرن 

                                                           
1 Badache Halima- mémoire de magister/2014 :l’espace public entre conception et usage.p28/ 

Universite mohamed khider-biskra, departement d’architecture . 

 نيويورك بمدينة بارك سونتر الحضرية الحضيرة توضح 31 الصورة
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  .هي ساحة صغيرة مربعة الشكل تأخذ في تصميمها حديقة عامة مركزية ، تكون محاطة بمباني أو مفتوحة في مجال حر

 حديقة صغيرة عادة مسيجة و مهيئة ". حسب قاموس روبرت : " السكوار هي

   

 : 1 مساحات اللعب: 2-8-4 ➢

إن وظعية و تجهيزهذه المجاالت و المساحات تعتمد على 

المستخدمين لها و خصائص مميزة و ذلك حسب نوعية 

 الفئة العمرية الموجهة لها صغار او شباب رياضيين .

فهي تحتاج الى دراسة مسبقة لنوعية المواد ومعايير 

وسائل الحماية و االمن ،  وغالبا خاصة لوسائل اللعب و 

ما تكون االرضية من الرمل الرطب .المتصاص صدمات 

 و سقوط االشخاص  .

فهي تركز على الحياة العامة و االجتماعية و نتيجة ذلك  

المجاورة فإن تصميمها يجب ان يتماشى مع المساحات الخضراء الكبيرة أو المناطق الصغيرة المرتبطة مباشرة مع السكنات 

 سبة لالطفال و الشباب .نلها ، كونها تعتبر منطقة استكشاف و تنقل بال

                                                           
1 Livre de Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire-2005/luxembourg; Les espaces 

publics et collectifs(analyse et réflexions)-p7. 

 الجزائر العاصمة بالقصبة سعيد بور ساحة او ميدان توضح  32 صورة

http://algeroisementvotre.free.fr/site1000/alger01 

 تبين مساحة اللعب لالطفال امام المسكن ومراقبة من طرف االباء 33صورة 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/14/1352936 
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هي  : الغابات الحضرية: 2-8-5

المقصد االول لسكان الحضر و المدينة 

، لكسر الروتين و البحث عن الراحة 

الصحية و تعتبر وحدة النفسية و 

خضراء كبيرة من االشجار و ومختلف 

النباتات و حتى الحيوانات البرية 

نجدها بالمركز او على أطراف المدينة 

و هي مهمة في تحسين االطار البيئي 

للمدينة و تعد مقصد السكان لمزاولة 

 نشاطات رياضية و ترفيهية.

 

 الحيوانات : و حدائق التسلية :2-8-6

عبارة عن مساحات واسعة ذات الغطاء 

النباتي الكثيف نجد بها  الطرق و 

الممرات و المسالك الغابية و ذلك 

للتجوال فيها و مسيجة على طول 

المساحة وكذلك تحوي تجهيزات 

مختلفة كاالكشاك و المقاهي و المطاعم 

للكبار  و وسائل الترفيه عبو مناطق الل

و الصغار و تعمل على تربية 

الحيوانات البرية المختلفة ليتسنى 

.و للزوار مشاهدتها و التعرف عليها 

  .في البحث العلمي للمدارس تكمن أهميتها كثيرا

 وظائف المساحات الخضراء:: 2-8-7

مجرد تزيين و إنما وجودها يميز درجة الراحة و تجدر االشارة الى ان المساحات الخضراء ليست فقط   وظيفة جمالية :

 جودة الحياة ، حيث ال يجب اعتبارها ملحقا أو مكمال ، بل هي تجهيز عمراني و اجتماعي تحتاج لتسيير و االدارة .

 وظيفة إجتماعية :

العب األطفال و بالحدائق المنزلية والعامة,مما يؤدي إلى تستخدم المسطحات الخضراء كأماكن للجلوس في م  -

 ترابط أفراد العائلة والمجتمع.

 http://alilmiya.net/portal5توضح غابة بوشاوي بالجزائر العاصمة 34صورة 

 العاصمة الجزائر عكنون لبن التسلية و الحيوانات لحديقة 35صورة
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تساعد الخضرة الدائمة للمسطح على إدخال السرور والبهجة في النفس خاصة في المنتجعات الصحية وحول  -

 المستشفيات والمنشآت التعليمية.

 وظيفة إقتصادية :

 حالة وجود مسطح أخضر جيد. ترفع القيمة االقتصادية للمكان في -

 .يمكن استغاللها بممارسة مختلف النشاطات االقتصادية  -

 تعمل على تقليص تكاليف التهوية و التسخين . -

 تعمل على خفض تكاليف انشاء البنية التحتية الخاصة لصرف مياه االمطار . -

 دور المساحات الخضراء:: 2-8-8

 مناخي : اليكولوجي و اإلدور ال

 و الملوثات الهوائية.تثبيت الغبار  -

 .امتصاص االبخرة و الغازات في الجو كغاز الكربون -

 .تعديل و تنظيم درجة الحرارة و الرطوبة  -

 الحفاظ على التنوع و التوازن االيكولوجي . -

 معماري : العمراني و الدور ال

 الحماية ضد الضجيج و امتصاص ترددات الصوت . -

 للتقليل من خطر الفيضانات .امتصاص مياه االمطار  -

 تساعد على قراءة المجال . -

 تزيد من زينة و جمالية الوسط الحضري . -

 :دور الصحي و النفسي ال

 كثيراً ما يتم استغالل هذه المساحات كأماكن للعب والترفيه عن النفس وإنشاء الحدائق.  -

 واالطمئنان.توفر منظراً جميالً يريح األعين، كما تبعث رؤيتها على الراحة  -

 تأثر ايجابيا في تعديل نفسية االفراد و المزاج السيء من ساعات العمل الطويلة و الروتين . -
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 المساحات المائية : :  2-9 ➢

 نساناإلهي مسطحات مائية تكون من صنع 

او طبيعية  حواض المائية و االعين كالنافورات و األ

ر و الوديان و المجاري المائية التي اكضفاف االنه

تخترق المجال الحضري ، حيث تعتبر مكونا أساسيا 

في التركيبة الحضرية للمدينة ، لما توفره هذه 

المجاالت من نوعية و جودة الحياة خاصة لما تكون 

 مهيئة و منظمة.

خفف هي باالضافة كونها عنصر جمالي فهي عنصر وظيفي حيث تو، فيها تضيف ناحية جمالية للمكانكما أن حركة المياه 

 حدى وسائل الراحة النفسية .إ، و من شدة الحرارة و تلطيف الجو

اطات و حيث ينعكس ذلك على منظر المدينة و المجال العام بشكل خاص و السكان الذين يمارسون فيها مختلف النش

 الرياضات و الراحة:  كالصيد و التنزه مع افراد العائلة ....الخ .

 :  1شروط نجاح المجاالت العامة الحضرية: -3

 شروط يجب توفرها في البيئة الحضرية لضمان نجاحها و هي :  ستةلقد و ضع كيفن لينش في كتابه صورة المدينة 

 : حيث يقصد بها توافق طبيعة المكان مع إحتياجات ووظائف أفراد المجتمع . الحيوية ➢

 و الوقت بما يضمن تنظيمه .: االحساس بالمجال و المكان و ربطهما مع الزمان  االحساس ➢

 : مالئمة المجال و شكله لتصرفات المستخدمين و سعته الستقبال الوافدين اليه . المالئمة ➢

: إمكانية الوصول الى كل ما يحتاجه االنسان و متوفر بالمجال كالخدمات و المعلومات و  سهولة الوصولية ➢

 غيرها .

السيطرة على حركة الناس بداخل  لي القدرة على الوصول الى المجال و انشطته من خالأ:  السيطرة ➢

 المجال العام .

تشكيل المجال العام و ان حدث  : من الصعب الوصول الى هذا الهدف عند جتماعياإن يكون أالقدرة على  ➢

فعندما يصبح المستخدمين يشعرون بأن المجال يوفر فهذا يعني ان المجال يعتبر ناجحا في تأدية وظيفته، 

لهم فرصة الجلوس مع أفراد المجتمع و االصدقاء سيشعرون بالراحة ، مما يعزز إحساسهم بانتمائهم 

 للمجتمع .

مقياس فهي لى توفير الراحة لمستعملي المجاالت العمومية إن جميع الشروط التي وضعها كيفن لينش تهدف أمن المالحظ 

 في ذلك. ، لذلك يتجلى التركيز في التصميم و التخطيط الحضري من إشراك السكان و المواطنينلنجاح المجال

                                                           
غزة -الجامعة االسالمية -، مذكرة ماجستير في الهندسة المعمارية14ص عماد رياض حرز هللا :استراتيجيات تطوير الفراغات العامة الحضرية. 1

2014 

تبين استغالل حوض مائي للعب و الراحة   36صورة 

http://amenagementa.blogspot.com/2016/06/design.html 
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 إحتياجات السكان داخل الفراغ الحضري :: -4

فلكل مجتمع  نظرة حياة وعادات و تقاليد، و عمومي مختلفة، و خاصة ان ربطناها بالمجتمعات ان حاجة السكان للمجال ال

المجال العام الخاص به ، لكن هناك بيريد ممارسة أفكاره  .ثقافة معينة ومستوى اجتماعي مختلف عن باقي المجتمعات

 . التقاليداالختالف في الفكر واحتياجات ومسلمات انسانية تتشارك فيها جميع المجتمعات مهما ما كان 

و للوصول الى هذه االحتياجات على المجال العام أن يكون مصمما بأهداف تربط المجتمع مع المكان لخلق العالقات 

االجتماعية و الخلط بين شرائح و جميع الفئات و الطبقات لتوفير عامل الراحة في نفوس مستعملي هذه المجاالت و من 

 ت نذكر : بين هذه االحتياجا

: من اهم اساسيات تصميم المجال العام هو توفير الراحة و االنتماء، بحيث يستطعون قضاء أطول فترة  الراحة ✓

ممكنة فيه ، و تمتثل هذه الراحة للجانب الصحي و البيئي و االجتماعي و هي عوامل تضمن جلب الناس الى 

 المجال .

: الراحة النفسية تساعد على االسترخاء ، مما يجعالن المستخدم في حالة نفسية و عقلية االسترخاء و االستجمام  ✓

هادئة و راضية بمحيطها ، وذلك يتحقق بتوفير األجواء و العناصر المناسبة كاألشجار و المياه دون التأثير على 

 .عناصر و معطيات التصميم 

المحيطة بالمجال العام و التنوع في المشهد تدفع المستخدم : التنوع و االختالف في البيئة الحضرية  االكتشاف ✓

للفضول مما ينمي عنده عنصر استكشاف المحيط ، و تساعد حركة المجال و إدارته على تسهيل ذلك للمستخدم 

 و تنمي له عدم الشعور بالخطر في المجال الذي هو به .

: إن المجاالت العامة هي التي توفر التواصل بين البشر سواء كان مباشرا أو غير االرتباط الفعال بالمجال  ✓

و ذلك عن طريق التجربة المباشرة و االحتكاك الدائم بالمجال من طرف مباشر بحيث يتفاعلون مع المحيط ، 

 السكان، مما يخلق هذا الراحة و الرضا . 

 : 1ستعمالءة االفعالية المجاالت الحضرية و مؤشرات كفا: -5

                                                           
،  2015، مذكرة ماجستير  21ص-هند فؤاد ياسين : دور عناصر تنسيق الموقع في إثراء القيم الجمالية و الوظيفية للفراغات الحضرية  1

 قسم الهندسة المعمارية.-الجامعة االسالمية غزة 
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 وظائف المجاالت العمومية الحضرية : : -6 ➢

يؤدي المجال العمومي عدة وظائف تختلف حسب خصائص محيطها المبني و الهدف الذي صمم من أجله و طبيعة 

  يلي  :مستخدميه و تتلخص فيما 

 الشرح وظائف المجال

 عالقات خلق و االراء تبادل و لاللتقاء مكانا العمومي المجال كون ذلك و الوظائف أهم من الوظيفة هذه تتمثل وظيفة إجتماعية

 . االنسانية باالنشطة مرتبطة تكون قد و.الحضري المجتمع أفراد بين إجتماعية

 مختلف بين تكامل و تنسيق وفق وذلك بينها فيما مرتبطة عامة مجاالت عدة من متكاملة عمرانية وحدة المدينة تعتبر وظيفة تخطيطية

 . منظمة حضرية بيئة خلق الى الوصول أجل من التخطيط وظيفة تكمن هنا و مجال كل دور

وظيفة تجارية و 

 إقتصادية

 و التجار طرف من االقتصادية و التجارية االنشطة خالل من ذلك و هام اقتصاديا تأثيرا الحرة العمرانية للمساحات

 جذب على تعمل التاريخية االماكن لبعض يمكن كما ، التجاري للغرض االشهارية الالفتات وحتى المتجولين، الباعة

 .االماكن لهذه السياح و الزوار

وظيفة بيئية  و 

 صحية

 على تعمل حضرية بيئة فتوفير ، المجتمعات في الحياة بأساليب مرتبطة منها النفسية خاصة الصحية المشاكل نأ وجد

 العمرانية فالمجاالت بيئيا ما. أالمدن تخطيط عند ضرورة و حتميا أمرا أصبح للمواطنين الصحي المستوى تحسين

 نسبة و الضوضاء من تقلل النها أشجار و نباتية عناصر تحوي كانت إن خاصة هاما بيئيا دورا تؤدي المفتوحة

 . الغبار و التلوث

فعالية المجال

ل التنوع في استغال
المجال العام

المرونة في 
التصميم لمختلف 

النشاطات 

قدرة المجال على 
استقطاب الوافدين 
الطول فترة زمنية 

ممكنة

قدرة المجال على 
خلق عالقات 

اجتماعية 

كفاءة االستعمال 

وجود نشاط 
إنساني بالمجال 

تنوع االنشطة 
بالمجال 

توفر وزيادة 
الكفاءة في تلبية 
ةالمتطلبات االنساني

مالئمة المجال 
النشطة 

المستعملين

: يبين عناصر فعالية  1شكل رقم 

 المجال و مؤشرات كفاءة اإلستعمال 

 إنجاز الطالبمعالجة + 
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 مجموعة خالل من ذلك و السابقة الزمنية للمراحل معنى و رمز و تاريخية داللة له المدينة من عمومي مجال الي وظيفة تاريخية

 . بالمكان للسكان اجتماعيا ترابطا و انتماءا ذلك يعطي مما. الشواهد من

 و المجتمعات ثقافة تقاليد و عادات عن فيه يعبر الذي االول المكان كانت ما دائما العامة المجاالت و المدن نشأة منذ وظيفة ثقافية

 .بها الموسمية التظاهرات و االنشطة ممارسة و عاداتهم و الثقافي موروثهم عن بالتعبير ذلك

 الحركة و بالتنقل لنا تسمح العناصر هذه كل ، الخ... الساحات. الميادين. المشاة ممرات ، الرصيف االزقة، ، الطرق وظيفة الحركة

 . اليومية الحياة تطلبه ما كل و اليومية الحاجات قضاء لغرض الحضري االطار داخل

 الكهرباء و االتصال كشبكات التحتية بالبنية المتعلقة و التقنية الشبكات مختلف بتمرير العمومية المجاالت لنا تسمح وظيفة تقنية

 .الخ.......الصحية الصرف مجاري و الماء و الغاز و

 

  

 :1الفاعلين في المجاالت العامة : -7 ➢

أفرادا أو  سواء كانوا التدخل على المجاالت العامة الحضرية يحتاج تدخل العديد من الفاعلين بمختلف المستويات، 

 جماعات و يكون تأثيرهم مباشر أو غير مباشر على المجال العام .

، نقسم اربعة أنواع من المتدخلين و الفاعلين في الميدان و هم : السياسيين،االقتصاديين، فيما يخص المجاالت العامة   »

 المهنيين، و المستعملين. السكان و المواطنين .

 الفاعلين السياسيين : .1

و يراقبون ، يساندون أو يعارضون قرارات الفاعلين االقتصاديين. و تنتمي ضمن السلطات و يؤثرون 

الوزارة، الوالية و البلدية ( و يتمثل دورها في إتخاذ القرارات المهمة كالجماعات المحلية للبلدية اوالوطنية )

 .على نوعية االطار المعيشي للسكانمستقبل المجال العام و حتى التأثير حول النها قد تكون سلبية او أيجابية 

 الفاعلين االقتصاديين : .2

يلعبون دورا مهما و أساسيا في ديناميكية المجال العام ، و يتمثلون أساسا في المرقون العقاريين و المقاولين و 

 المستثمرين .

 الفاعلين المهنيين :  .3

                                                           
1 Badache Halima :l’espace public entre conception et usage,2014 page29  

 : يبين مختلف وظائف المجال العام  1جدول رقم 

 معالجة الطالب
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و هم خبراء التعمير على جميع المستويات ،و يلعبون دورا استراتيجيا بالنسبة للفاعلين اآلخرين النهم المتحدث 

 الوحيد الرسمي بالنسبة لهم. و يمكن تمييز ثالث فاعلين مهنيين  : 

o : العمرانيين 

و  مجال عملهم يتمثل في في التخطيط و تنظيم و تهيئة المدينة و المجال العام و الخاص

ذلك عن طريق الوثائق العمرانية و المخططات و الخرائط ، و كذلك يهتمون بالجانب 

 القانوني للمجاالت الحضرية .

o : المهندسين 

المهندسين المعماريين هم أكثر شعبية في هذا المجال و يختصون كثيرا حول تنظيم 

اص أو لمؤسسة االطار المبني من الجانب الهندسي و الشكل العام للمبنى  سواء كان خ

 إجتماعية أو حكومية .

o : البيئيين 

يهتمون بالجانب البيئي للمحيط الحضري وكذلك بتقييم و تثمين الجانب الطبيعي في 

الوسط العمراني و تأثيرالعنصر النباتي حول صورة المدينة و جمالها و جودة االطار 

 المعيشي للسكان و إرتباطهم بالمساحات الخضراء .

 اطنين والمستعملين :السكان و المو .4

و هم من أهم الفاعلين في المجال العام كونهم وسيلة و أداة لقياس نجاح و معرفة ان المجال العام قد حقق 

االهداف التي من أجلها خلق أو فشل في ذلك ، كما يمثلون الفارق في نوعية الحياة بين المجالو المجال 

 اآلخر .

 خالصة :

الحضارات  من المدن و هاتاريخية حول تطورال الناحية من للمجاالت العامةمفاهيم عامة  تم دراسة هذا المبحث من خالل

العالقات االجتماعية و و مكوناتها وكيف تساهم في تطوير المختلفة لها  وظائفكذلك تطرقنا إلى الالقديمة الى المعاصرة. 

 تعامل معها .كيفية الو نتماء المواطنين و السكان لمجاالتهم العامة المختلفة، إ

مع إظهار دور الفاعلين كذلك تكلمنا عن كيفية تسيير المجاالت العامة وفق مبادئ التنمية المستدامة و التخطيط المستدام لها 

فيها من أجل تحقيق مجاالت عامة ذات كفاءة و فعالية في إستعمالها، بحيث تلبي إحتياجات المستخدمين و السكان و توفر 

 لهم إطار معيشي جيد و حسن . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : الثاني المبحث

 للمجال المستدام التسيير في وعالقته الحضري ثاثاأل

 .العمومي

 تمهيد  -

 مفهوم األثاث الحضري. -1

 نظرة تاريخية حول تطور مفهوم األثاث الحضري . -2

 مكونات األثاث الحضري. -3

دور عناصر األثاث الحضري في تكوين اإلنطباع  -4

 الذهني للمجاالت العمومية.

 الحضري.معايير التقييم األساسية لعناصر األثاث  -5

 دور األثاث الحضري  -6

 العوامل المتحكمة في إختيار األثاث الحضري. -7

 خالصة  -

 خاتمة الفصل -
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 تمهيد 

يتسم االثاث الحضري بتداخل وظائفه مع مكونات ووظائف المجال العمومي كونه من العناصر االساسية في تركيب و تنظيم 

، وكذلك و توفير الراحة للمواطنين و السكان  و خاصة من الناحية الجمالية للبيئة الحضريةالمجاالت العامة داخل المدن 

ألن المحافظة  الفكري ،يتداخل مع مجاالت عدة كالفن و التصميم و النحت و يشير أيضا لمستوى ثقافة المجتمع و وعيه 

م و االعتناء باالثاث الحضري في مدننا ، أمرا حتميا عليها و صيانتها و مراقبتها، تسييرها أمرا ليس بالهين و صار االهتما

 وواجبا من الناحيتين التقنية و الوظيفية .

  ثاث الحضري : مفهوم األ -1

 يعتبر األثاث الحضري مرادفا لكلمة أثاث فضاء الشارع أو أثاث الشارع .

 يعرفه العديد من الكاتبين و الباحثين على أنه :

العامة أو الخاصة ، المثبتة في المجال العام و ترتبط بأداء وظيفة ما ، أو خدمة معينة موجهة "مجموع االشياء و االجهزة 

 1لتلبية حاجيات المجتمع و السكان "

 :  2يعرفها كيفن لينتش

الخفيفة كل ما يمكن إضافته للفراغ لتكميله مثل التماثيل التذكارية واألعمال النحتية والنافورات والمقاعد والتغطيات ....» 

واألسوار والساللم وعالمات اإلرشاد والنباتات وكل مايمكن إضافته داخل المجال تعتبر من المكونات المادية للمجال وهذه 

 .« العناصر تقوم بدور جمالي أو وظيفي كما تعطى مقياس إنساني للمجال وتساعد على تكوين الصورة الذهنية للمجال

" عناصر األثاث في فضاء الشارع من مكمالت الفضاء الحضري المهمة سواء  أشار إلى أن:  wors kettوورس كيت 

 منها كالمساطب واالكشاك أو الطبيعية كالنباتات والمياه". المادية

أن جمال المدن  يذكر أن االثاث الحضري أنه من بين العناصر المتحكمة في جمال المدن : .." الدكتور عالء شاهينأما 

أساسية أهمها عناصر التأثيث للشارع والتي قسمها إلى نوعين أساسيين هما :   )عناصر طبيعية وعناصر تتحكم فيه عناصر 

صناعية( وركزت الدراسة على ثالثة عناصر للتأثيث وهي األعمال الفنية في المناطق المفتوحة وأسبلة المياه ومواقف 

 الحافالت ".

 يعها يتفق على أن مفهوم األثاث الحضري وعناصره تتمثل في :  من خالل التعريفات السابقة يتضح جليا لنا أن جم

األثاث الحضري يشمل مجموع العناصر التي تشارك و تساهم في تجهيز المجال العام : كالمقاعد و الكراسي، النافورات أو 

حافالت ، اللوحات االعالنية ماكن العامة(، المراحيض العامة، غرف الهواتف، مواقف الاألسبلة المائية ) األعين المائية باأل

رفاهية و توفيرالراحة و الخدمات جميع هذه العناصر تتشارك في ف ة،االنارة العامة ، لعب االطفال.و االشهارية و االرشادي

المختلفة التي تقدمها من أجل تلبية حاجيات السكان عامة و المستعملين خاصة. و زيادة جمالية البيئة الحضرية و تحسين 

 العامة للمدينة  و كذلك توافق و إنسجام النسيج الحضري . الصورة

                                                           
1 Annie Boyer, Élisabeth Rojat-Lefebvre, Aménager les espaces publics. Le mobilier urbain, Paris, éd. 

du Moniteur 327 p 

2 Kevin Lynch –“Site Planning”.Cambridge The M.I.T.1971.p (17) 
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 :1نظرة تاريخية حول تطور مفهوم األثاث الحضري  -2

م، و قد كانت في الخصوص مدونة و منسقةمن خالل أعمال و تخطيط  19األجهزة الخفيفة للطرقات تطورت في القرن 

الشمعدانات، مصابيح الشوارع ، األكشاك، حواجز األشجار جورج هوسمان لشوارع باريس، وقد تجلى ذلك في ) المباول ، 

 مخارج المترو ....( دون إستخدام مصطلح " أثاث الشارع".

األسلوب قد إستوحى من النبات، مع تفوق الحديد المعمول أو الحديد المصبوب ، المناسب للنسخ الطبيعي ، اللون األخضر 

هومها ، حيث كان األثاث األخضر أو النباتي منسق مع الجادات المزروعة وحد أثاث المدينة و رسخ أهمية الحدائق في مف

 التي تشق المدينة .

ظهورها كشف عن أول ردة فعل أمام التراكم المختلط و المتنوع 1960عبارة " أثاث الشوارع " برزت إبتداءا من سنة 

المجاالت العامة منذ ذلك الحين ، أصبح هذا  للبنايات و اإلنشاءات العمرانية و كذلك العناصر و األجهزة الوظيفية في

بين عناصر التأثيث و المجال العام. الذي أدى إلى ظهور سوق خاصة بهذه العناصر  الكاملة المصطلح يبين إرادة التوافق

 و المواد المنسقة للمجاالت .

صدار مراسيم و قوانين من طرف إنها والدة أولى خطوط أثاث الشوارع و تصميمه ، كما أنها تعتبر المرة االولى في إ

 السلطات المحلية تخص أثاث الشوارع تنص على تجهيز الشوارع بها و المحافظة عليها و صيانتها و دراسة أبعادها التقنية.

غياب سياسة منسقة ، و تعدد صناع القرار أدى ذلك إلى ظهور تعقيدات غير مرئية في تخطيط  المجاالت العامة و التهيئة 

. اليوم المطورين في هذا المجال يحاولوا أن يخفوا األشياء لخلق المجاالت العامة .هذه المحولة المستحسنة ، التي الحضرية 

تريد أن تجمع بين اإلنعكاس األولي و النظرة الشاملة للمشكل، ال ينبغي أن تخفي أهمية تصميم دفاتر شروط خاصة باألثاث 

 . الحضري من طرف المصممين لها عند التصنيع

عبارة "األثاث الحضري" خاضعة اليوم إلى جدال ألن العبارة تستخدم قياسا لوصف األشياء الخفيفة و المنقولة و لكن ليس 

 المحمولة حسب بيير مارلين و فرونسواز شويي . لهذا السبب فضلوا إطالق عليها مصطلح "المكونات الحضرية".

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mobilier urbain Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilier_urbain?oldid=130194841 
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 لمجاالت العامة :التسيير المستدام لو دورها في مكونات األثاث الحضري  -3 ➢

يعتبر تجهيز المجاالت العامة بعناصر األثاث الحضري محورا أساسيا في المجاالت حيث ال تقل أهمية تخطيطها عن أهمية 

تخطيط المجاالت العامة في حد ذاتها ، إذ يتيح ذلك إستدراك العيوب التخطيطية و يحقق العديد من المزايا في المجاالت 

و يقصد بعناصر األثاث  امة الجيدة ، كما أن في إهمالها أثرا عكسيا على المجاالت العامة مهما بلغ تخطيطها من جودة .الع

الحضري  كل ما هو موجود بالمجال العام من أشجار، نبات ، تماثيل ، أحواض للمياه أو نافورات ، مقاعد ، أعمدة إنارة ، 

رها من العناصر التي يمكن استخدامها داخل المجال العام ، و تستخدم هذه العناصر عالمات إرشادية و صناديق البريد و غي

 لتأدية دور وظيفي أو جمالي للمجال ، و يمكن تقسيم هذه العناصر إلى :

 : 1التنسيق الطيعية ) العناصر النباتية كأثاث (عناصر: 3-1

 

ام إلى جانب دورها البيئي في تلطيف و هي كعنصر من عناصر التأثيث تلعب دورا هاما في رفع الكفاءة الوظيفية للمجال الع

الجو و تقليل التلوث ، و يتمثل ذلك في توفير الظالل لممرات الحركة في المجال العام ، و المظهر الجميل ألماكن األنشطة 

، و العمل كعالمات بصرية لتوجيه الحركة في الممرات إضافة إلى تقليل اإلبهار ، و توفير حواجز بصرية للفصل بين 

 النباتية المستخدمةو تتمثل هذه العناصرائف و األنشطة المختلفة و توفير الخصوصية ، إضافة إلى العمل كعنصر جذب الوظ

 :  المجاالت في

: و تنقسم إلى أشجار دائمة الخضرة و أخرى متساقطة األوراق ، تعطي اإلحساس بالتغير  األشجار و النخيل: 3-1-1

ويتراوح ارتفاعها ما بين  للمجال العام عبر الزمن ، و تمتاز بكبر حجمها و قوة نموها ، فتعمل كمحدد للمجاالت العامة.

ر في الشجيرات المتوسطة ، وفي الشجيرات مت 4إلى  2.5متر في الشجيرات المنخفضة و يبلغ المدى ما بين  1.5-2.5

 متر وقد يزيد. 4.5الكبيرة يصل ارتفاعها إلى 

                                                           
 الحضرية للفراغات الوظيفية و الجمالية القيم إثراء في الموقع تنسيق عناصر دور: 2015 المعمارية الهندسة في ماجستير ،مذكرة ياسين فؤاد هند 1

 غزة-االسالمية الجامعة.  54 ص.

 تكوين ممرات وتوجيه حركة المشاة في دورها و النباتية العناصر مختلف توضح 37 صورة
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: و هي مزروعات أقل نموا من األشجار ، و تستخدم كحوائط و أسوار و كمحددات جيدة للحركة ، الشجيرات : 3-1-2

 كما أنها تساهم في الربط البصري بين األشجار و النباتات العشبية.

و هي نباتات ال تقوى  :و المدادات تسلقات الم: 3-1-3

سيقانها على النمو رأسيا ، و إنما تتسلق بطرق مختلفة 

على العناصر الصناعية مثل البوابات و االسوار و 

االعمدة، كما قد تستخدم في تكسية الحوائط أو للزراعة 

  على المنحدرات لزيادة العنصر األخضر .

  

هي  : النباتات العشبية  و العشب الطبيعي: 3-1-4

نباتات تحتاج إلى عناية كبيرة ، و تستخدم في مجاميع 

لتعطي منظرا جماليا ، و تمتاز باستعمالها في المجاالت 

  العامة الضيقة و أركان الزوايا للفراغات العمرانية .

: وهي نباتات حولية في الورود و الزهور: 3-1-5

الغالب ، و محددة بموسم معين ، و هي تضفي البهجة 

و الحيوية للمجال العام من خالل تعدد أنواعها و 

عناية  ألوانها و روائحها العطرية ، و لكنها تحتاج إلى

االستعمال.خاصة و حماية من سوء 

  

 : كأثاث شجاراألشبكات : 3-1-6

عادة ما تتم زراعة األشجار في البيئات العمرانية في أماكن خاصة بها، على األرصفة ولتفادي انتشار الطمي من هذه 

 األماكن يتم اللجوء إلى شبكات األشجار و يجب أن يتوفر بها التالي : 

 نفاذية مياه الري و الهواء .تسمح بمرور و   -

 تسمح بزيادة سمك جذع األشجار .  -

 .بالتمدد الطبيعي لجذور األشجارتسمح   -

 تظفي طابع األناقة و الجمال و الجاذبية.  -

 و عادة ما تصنع شبكات األشجار من الخرسانة سابقة التجهيز، أحجار الكوارتز الشفافة / الجرانيت أو الحديد .

 المتسلقة على أعمدة حديديةتبين النباتات  38صورة 

 

 تبين مجموعة من الورود و األزهار لتزيين المجال  39صورة 
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 شجار و الزهور :أحواض األ: 3-1-7

تعتبر أحواض الزهور من أهم العناصر المكملة لتأثيث المجال العام و يمكن أن تأخذ أشكاال كثيرة و يستخدم الطوب غالبا 

المطلوبة سواء كانت حجر أو رخام أو جرانيت أو من الخرسانة مسبقة الصنع في شكل في بنائها  ثم تضاف لها الكسوة 

محدد ، و يمكن استعمال هذه األحواض في الجلوس ، لذلك يفضل أن تكون حافتها عريضة بما يسمح للمشاة بالجلوس عليها 

و من الممكن وضع بعض األشجار سم حتى ال تختنق جذور النباتات ،  50، و يجب أال يقل ارتفاع أحواض الزهور عن 

صغيرة الحجم بها، و تتميز هذه الوحدات بسهولة نقلها و التغيير في أماكنها ، و يمكن االستعانة بها كفواصل بين ممرين 

 للمشاة أو الفصل بين منطقة المشاة و مناطق الجلوس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أثاث التجميل : 3-2

تعتبر و هي لخدمة المشاة و الزوار خالل تجوالهم في المدينة بحيث تكون في متناولهم ، و  نافورات الشرب :: 3-2-1

 عنصرا جماليا و وظيفيا.

 : المنحوتات و النصب التذكارية : 3-2-2

توضح شبكات االشجار  40صورة 

https://www.facebook.com/amenagementa/photos 

 

 تبين نوعين من أحواض األشجار 41صورة 

http://www.sitinao.com/project/jardinieres-gelise  
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تعتبر أحد المعالم التي يتميز المجال العام بها ، فهي تعبر عن شيء ما قد يكون دينيا أو لشخص ما أو تجريديا يعبر عن 

 و هي عنصر جمالي و ذات أشكال مختلفة .فكرة معينة تخص المنطقة التي سيوضع فيها ، 

و يجب مراعاة حجم الكتلة و قياسها بحيث ال تكون عائقا للمشاة و السيارات و كذلك المواد و األلوان المستخدمة و قوة 

نصب تحملها و مقاومتها ، و يجب االهتمام باإلضاءة الليلية و مكان التوجيه و طريقة وضعها ، و توضع هذه المنحوتات و ال

التذكارية على جوانب الطرق أو في ساحات معينة بحيث ال تشكل عائقا بصريا لحركة المشاة أو اآلليات و بما يتوافق 

 بصريا مع المباني المحيطة .

 

 أثاث الراحة :: 3-3

 :  1مقاعد الجلوس: 3-3-1

عادة في المناطق المفتوحة المخصصة للمشاة و الحدائق العامة ، و ال يجب توفرها في األماكن التجارية المزدحمة و تتوافر 

أو تلك المعرضة للتلوث السمعي أو الجوي ، و كما هو الحال في أماكن اإليواء الخاصة بالمشاة نجد أن هناك نوعين من 

 المقاعد :

عبارة عن عارضة بسيطة يمكن للمرء الجلوس عليها لدقائق معدودة و يكون : مخصص للفترات القصيرة و هي  األول

 م  1.5م الى 2سم . و طولها بين  50سم و ارتفاعها حوالي  30عرضها حوالي 

متر  3متر إلى  1: مخصص للفترات الطويلة و يجب أن تكون مزودة بمسند للظهر و عادة ما يتراوح طولها ما بين  الثاني

سم ، وتثبت من خالل أعمدة حديدية و يتكون جسم المقعد من  40سم و ارتفاعها عن األرض  80ويبلغ ارتفاعها الكلي 

 طول المقعد . xسم  75، هذا و يشغل المقعد حيز مقداره  سم و تثبت على هيكل صلب x 5سم  3ألواح خشبية مقطعها 

 : 2ختيار أماكن الجلوسإ -

يتم اختيار أماكن الجلوس في المجال العام تبعا لعوامل وظيفية كثيرة ، فالحماية المناخية ضرورة إلمكانية استخدامها حيث 

لنفسية فإنه من أسباب الراحة حماية المقاعد بواسطة يتم تظليلها و تجنيبها لتيارات الهواء غير المرغوبة ، و من الناحية ا

 أحد عناصر المجال العام ، مثل وجود حائط أو شجرة خلفها مما يوفر نوعا من األمان لمستعمليها .

                                                           
مقال بجريدة عين الشمس للمهندسين، -جامعة الزقازيق -منهج لتقييم األداء الوظيفي لعناصر تنسيق الموقع- د.إبراهيم شرف الدين 1

 6ص/2003سبتمير

 الحضرية للفراغات الوظيفية و الجمالية القيم إثراء في الموقع تنسيق عناصر دور: 2015 المعمارية الهندسة في ماجستير ،مذكرة ياسين فؤاد هند 2

 غزة-االسالمية الجامعة.  61 ص.

 تبين عين الفوارة و قوس النصر وتمثال األمير عبد القادر  42صورة 
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كما أن لها دورا اجتماعيا في تنمية العالقات بين السكان و إتاحة الفرصة لمجموعة من األشخاص بالحديث و التواصل 

 بوضع المقاعد متقابلة أو متعامدة ، أما وضعها متوازية فهي تسبب نوعا من العزلة و الخصوصية.االجتماعي 

بالبراغي أو مغروسة و أخرى مثبتة نواع من المقاعد فهناك المدمجة في المجال، و أخرى مثبتة باالرضية أحيث توجد عدة 

  كما في الشكل االتي : و أخرى موضوعة بشكل عادي بالجدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المظالت ::3-3-2

مدمج في كرسي 

 المجال

 كرسي موضوع بشكل عادي كرسي مثبت

مثبت على مستوى 

 الحائط

مثبت في االرضية  مغروس باالرضية

 بالبراغي

 يمثل مختلف أنواع الكراسي الموجودة بالمجال العام وكيفية تموضعها  2شكل

تبين  43صورة 

مختلف الكراسي و 

 المقاعد بالمجال العام 
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تستخدم للوقاية من العوامل الجوية سواء أشعة الشمس أو المطر ، و هي إما أن تكون طبيعية من خالل األشجار ذات الفروع 

ة أو نالعديد من المواد وفقا للحاجة و الشكل المطلوب ، فهي إما أن تكون من الخرساالطويلة ، أو صناعية تستخدم فيها 

 .األخشاب أو من البالستيك ، كما يمكن االستعانة بالنباتات المتسلقة ، و تتواجد في أماكن المشاة و أماكن الجلوس 

 الساعات العامة :: 3-3-3

يعتبر وجودها أحد المعالم التي تميز المدينة أو 

المنطقة ، كما أنها تساعد الناس على معرفة 

الوقت في المكان المتواجدين فيه خاصة عند 

قدوم الزوار أو السياح لمنطقة معينة يختلف 

وقتها عن تلك التي قدموا منها ، و قد تتواجد مثل 

عات في األحياء و المجاالت العامة هذه السا

واألسواق، و من الممكن أن نجد هذه الساعات 

بأحجام كبيرة أعلى المباني المحيطة ببعض 

 المجاالت العامة المهمة .

 

 

 

 أثاث االنارة و االضاءة :: 3-4

اإلضاءة هي إحدى وسائل التشكيل الفني في المجال العام باإلضافة إلى وسائل التشكيل األخرى من لون و مادة ... الخ ، و 

و السيما إن تم تصميمها بعناية  المجال المختلفةتمثل وحدات اإلضاءة الليلية امتدادا ألنشطة المجال العام و إبراز عناصر 

اإلضاءة للسيارات و اإلضاءة للمشاة و إضاءة  مجاالت العامة حسب الوظيفة ، فهناك، و تختلف طبيعة اإلضاءة في ال

 جمالية توجه لعناصر المجال االخرى كالتماثيل و البنايات .

 حيث تستخدم االنارة الخارجية في االغراض التالية :

 شبكة اإلضاءة للشوارع و المجاالت العامة. •

 مواقف المركبات . •

 خل البنايات و الساللم .أماكن المشاة و مدا •

 تونس -لساعة شارع الحبيب بورقيبة  45صورة 

http://www.moheet.com/2015/08/31 

 توضح عنصر تظليل مصنوع من البالستيك  44صورة 



 

 

 حضرية واألثاث الحضريالفصل األول                                                                              مفاهيم عامة حول المجاالت العمومية ال

 

50 

 االستخدامات المعمارية خاصة البراز الواجهات. •

 استخدامات األثاث الحضري االخرى . •

 ( أعمدة االنارة: )  عناصر اإلضاءة بالنسبة للمشاة: 3-4-1

 :ممرات المشاة •

في األرضيات متر تقريبا ، و قد تكون مثبتة  3.00و هي غالبا ما تكون ذات ارتفاع منخفض نسبيا يصل إلى 

و كذلك يجب مراعاة تساوي شدة اإلضاءة على األسطح األفقية ، ويعد هذا أحد  للتوجيه و إضفاء مظهر جمالي.

 أهم المعايير الحاكمة في توزيع تلك األعمدة .

 : ممرات الساللم •

كون وحدات اإلضاءة في حالة وجود انحدارات في األرضية يجب االهتمام بإنارتها ليال منعا للحوادث ، و يحبذ أن ت

 مثبتة في جوانب الساللم .

 إضاءة النباتات و القطع النحتية :  •

( و يثبت في قائم حديدي يمكن غرسه تحت أو أمام الجزء المراد Spotو قد يستخدم لذلك الكاشف الكهربائي) 

 إضاءته.

 

 إنارة الساحات :: 3-4-2

و هي تلك المناطق التي يراد إضاءتها إضاءة وفيرة  

، ويتم ذلك من خالل مجموعة من الكشافات التي 

متر و تثبت في حوائط المباني  12توضع على ارتفاع 

ة لها نفس المحددة لتلك الساحات أو توضع على أعمد

 متر ( . 12االرتفاع ) 

 بن تأثير االنارة على انطباع العام للمشهد الليلي يت 46صورة 

تبين إضاءة الليلية لساحة بحيث جميع أبعاد  47صورة

 الساحة مضاءة.
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 إنارة الطــــرق:: 3-4-3

الطاقة هو لمبات يعد البعد االقتصادي من أهم المعايير المتحكمة في اختيار نوع اإلضاءة و أكثر األنواع وفرة في استخدام 

الصوديوم ذات الضغط المنخفض ، بينما تمثل لمبات الصوديوم ذات الضغط العالي أفضل لمبات اإلضاءة ) و لكنها غير 

اقتصادية من حيث استهالك الطاقة ( ، و نفضل النوع األخير في االستخدام في المناطق ذات الطبيعة الخاصة كالمناطق 

متر و تستخدم  12إلى  10، و يتراوح ارتفاع أعمدة إنارة الطرق ما بين ة ) مركز المدينة (مناطق المركزيالتاريخية أو ال

، و يستخدم النوع اآلخر) متر 12و التي ال يزيد عرضها عن  متر في الطرق المحاطة بالمباني 10األعمدة التي ارتفاعها 

المرتفعة تؤدي إلى زيادة المسافات البينية فيما  ، كما أن األعمدةمتر 12في الطرق التي يزيد عرضها متر (  12ارتفاع 

 8أو  6أو  5، و فيما يتعلق بالشوارع الداخلية فيمكن أن يبلغ ارتفاع األعمدة و ما يقلل عدد األعمدة المستخدمةبينها و ه

 أمتار و عادة ما تصنع أعمدة اإلنارة من الحديد المطلي بمادة مضادة للصدأ .

 عالي : كاشف اإلضاءة ال: 3-4-4

تستخدم هذه الكاشفات في إضاءة المناطق شديدة 

و  االتساع كالمناطق المجمعة لمواقف السيارات

و ذلك لقلة تكلفتها مقارنة بأعمدة اإلنارة  محطات السفر

متر أو  30العادية ، و عادة ما يبلغ ارتفاع السارية 

 6أكثر و تصنع من الحديد الصلب المجلفن و تحمل 

 كشافات . 8أو 

 

https://twitter.com/hashtag/turismo_arabo 

 تبين أبعاد األعمدة بالنسبة للمقياس اإلنساني 48صورة 

تبين كاشف إنارة  49صورة 

 بمواقف السيارات
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 نارة الزينة )الديكور( و انارة البنايات المعلمية:إ: 3-4-5

و الشوارع و في االعياد السنوية من أجل الزينة و الجانب الجمالي  تستعمل عادة هذه االنارة لتزيين االشجار بالطرقات

( من أجل إظهار واجهات المباني spotأو سبوت)) led (هو وظيفتها الرئيسية ، و كذلك تستخدم االضاءة التجميلية الالد

 ليال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األداء الوظيفي لإلنارة في المجال العام :إعتبارات  -3-4-6

التركيز على األماكن التي يتغير فيها منسوب األرضية في حالة وجود ساللم و منحدرات ، و كذلك عند تغير اتجاه  •

 الطريق أو وجود منحنى في الطريق .

 أثناء سيرهم .تنوع ألوان و أنواع مصادر اإلضاءة يعطي حيوية للمجال العام و ال تسبب ملال للمشاة  •

البد أن تتناسب المسافات بين أعمدة اإلنارة مع ارتفاعاتها بحيث تزيد المسافة كلما ارتفع مستوى اإلضاءة حتى ال  •

 متر . 3.6تتسبب في عدم الراحة للمشاة ، لذا يراعى أن ال تزيد ارتفاع اإلضاءة المخصصة للمشاة عن 

ل العام فال يلقى مصدر إضاءة الضوء إلى أسفل فقط فيجعل لون يجب التركيز على إضاءة الحوائط المحددة للمجا •

 األرضيات قاتما مما يسبب ضيقا للمشاة .

أن تتناسب قوة اإلضاءة مع الغرض الذي يهدف المصمم إلبرازه مع مراعاة أن تكون شدة اإلضاءة غير مبهرة  •

 للعين.

 :  1سن استخدام فيها المصابيح المالئمة للمجالالجدول التالي يبين المناطق و نوع المجاالت العامة التي يستح •

                                                           
1 Association francaise de l’eclairage public .documents-p18 ‘’eclairage public vous avez des 

questions’’. 

 توضحان إنارة التزيين و إضاءة المبنى  50صورة 
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 من خالل معطيات الجدول يتبين أن مصابيح الالد هي األكثر صالحية في معظم المجاالت الخارجية العامة.  •

 

تضييع و تسريف في  -

 .الطاقة و الضوء 

إزعاج الجيران و السكان  -

 .بالضوء

 كفاءة ضعيفة . -

المصباح مكشوف  -

معرض لخطر العوامل 

 الجوية و الكسر.

االضاءة موجهة للسماء  -

 عوض االرضية .

استغالل جيد لالضاءة  -

. 

 المصباح محمي . -

احترام خصوصية  -

 الجيران .

توفير إضاءة جيدة  -

 للمشاة.

 

 

 

 اضاءة جيدة إضاءة سيئة إضاءة سيئة جدا

 يبين نوع المصابيح المستخدمة و كفاءة كل نوع في توفير االضاءة الجيدة 3شكل 

 يوضح نوع المصابيح و مالئمتها بالمجال العام  2جدول 
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 أثاث الحماية و االمان :: 3-5

 الحواجز المخصصة للمشاة : : 3-5-1

يتم استخدام حواجز المشاة لفصل حركة المشاة عن حركة االليات أو لتحديد نقاط محددة لتقاطع مسارات المشاة و مسارات 

، كما تستخدم لحماية المشاة من التعرض لمناطق تتسم بالخطورة كحواف المرتفعات ، و يمكن تصنيع تلك  الحركة اآللية

الحواجز من أكثر من مادة كجذوع األشجار ، األلمنيوم ، أسياج الحديد ، و تعد المواسير الصلب من أكثر المواد شيوعا في 

المالئمة للبيئة العمرانية المحيطة و هو ما يجعلها دائمة االحتياج تصنيع تلك الحواجز ، و عادة ما يتم طالئها باأللوان 

للصيانة ) بصفة سنوية ( ، و نظرا لخطورة مناطق عبور المشاة ) نقاط تقاطع الحركة اآللية مع حركة المشاة ( يجب وضع 

 .ون مثبتة أو قابلة للنقل و الفصلكحيث ت متر قبل نقطة التقاطع بالمسافة نفسها بعد نقطة التقاطع . 50حواجز المشاة لمسافة 

 يوضح الجدول االتي نوع الحاجز و وظيفة كل نوع :

 نوع الحماية نوع تجهيز الحماية

 حماية مجاالت و ممرات المشاة الحدود

 األعمدة

حماية األشخاص المعرضين للسقوط من األماكن  حواجز

 العالية أو ذات علو مرتفع
 الصور

 

 

 

 ابعاد لبعض أنواع الحواجز :بين مختلف األي شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: إذا كان العمود بعرض أو مثال

سم  75سم فعلوه يكون  12بقطر 

 فكلما زاد عرض العمود قل الطول 

 

وضح األبعاد الدنيا و ي 4شكل 

 .القصوى لعمود الحماية

 يبين وظيفة كل نوع من الحواجز. 3جدول  

 معالجة الطالب 
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 تية :دة المخروطية كما توضحه الصور اآلعمز و األعمدة و الحواجك عدة أنواع من أثاث الحماية كاألو هنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحواجز المخصصة للسيارات :: 3-5-2

و نلجأ غالبا إلى هذه الحواجز عند الحاجة إلى منع السيارات 

من اختراق منطقة معينة بسبب تحويلها إلى منطقة مخصصة 

للمشاة أو بغرض تنظيم دخول السيارات إلى المنطقة ، و 

فاع العوائق المخصصة بصفة عامة غالبا ما يكون ارت

 للسيارات غير كبير حتى ال يعيق الرؤية .

 

 

 تبين أثاث الحماية متمثل في أعمدة و أعمدة أسطوانية  52صورة 

 تبين أبعاد و مقاييس تموضع الحاجز بالرصيف  51صورة 

األسطوانية للحماية من حركة رقم تبين أعمدة  53صورة رقم 

 السيارات
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 :ـــــــــوارصاأل: 3-5-3

يمكن وصف األسوار على أنها تتشكل من عدة أجزاء 

صغيرة يمكنها أن تعطي أشكال تصميمية كثيرة و 

متعددة ويعتمد تحديد شكل السور على الدرجة 

المطلوبة من حيث األمان و القوة و الشفافية في 

الرؤية و أيضا التكلفة ، و يمكن استخدام األسوار 

 النحداراتالمرتفعات و اللحماية من السقوط عند 

أو لتحديد المناطق خاصة عند واجهات البحر. 

المفتوحة و المناطق الخضراء كما يمكن استخدامها 

كدعامات للنباتات المتسلقة ، هذا و يفضل استخدام 

المواد المحلية في عمل األسوار و التي يمكن 

 لخ .الخرسانة و الطوب و األحجار ... ا ،صناعتها من الخشب و األشجار ، الحديد 

 أثاث النقل :: 3-6

  مواقف الحافالت :: 3-6-1

 يوجد منها نوعين :

 األول : و هو خاص باالنتظار السريع و ال يحتوي على أماكن للجلوس و يخصص كمحطات للحافالت. •

الثاني : و هو مخصص لالنتظار لفترات طويلة و يجب ان يكون به أماكن مخصصة للجلوس ، و يستخدم عادة  •

الجلوس المخصصة للمشاة و الحدائق العامة ، و عادة ما يتم تنصيب محطات الحافالت من قبل شركات في مناطق 

 الدعاية و اإلعالن و دون تكلفة على سلطات البلدية.

م في الطول، مصنوعة من الزجاج والخرسانة أو 5إلى  2م في العرض، و 1.5و  0.8أبعادها تتراوح بين  •

 الخشب.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 55صورة 

مواقف توضح 

االنتظار واحدة 

و  للترامواي

خرى األ

 للحافالت

تبين صور من الحديد يمثل حاجز لحماية االشخاص  54صورة رقم 

 من السقوط بالواجهة البحرية
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 التالية تبين مختلف أبعاد هذه المواقف و كيفية تموضعها في الرصيف : 1الصور

 

 

 

                                                           
1 Jean -pierre gyéjacquot : guide de bon pratiques-mobilier urbain/p117-118. Edition du moniteur. 

 تبين تموضع موقف الحافالت بالنسبة للرصيف  56صورة 

 تبين موقف للترامواي 57صورة 
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 مواقف الدراجات: : 3-6-2

تستعمل من طرف سائقي الدراجات تتسع العديد من الدراجات لها 

سم,  250سم, الطول  85خصوصيات تقنية و تتمثل في االرتفاع 

 سم  . 60العرض 

 

 

 

 

 

 ) لوح المعلومات(:  وقفــمدة التــأع: 3-6-3

تستعمل هذه االعمدة عند مواقف الحافالت و تكمن وظيفتها في اظهار خطوط 

النقل و المحطات القادمة و كذلك توفر خدمات أخرى كالتعريف بالمدينة و 

 المناطق السياحية بها و أسماء نقاط التوقف .

 م 2.30الى  1.50بين يبلغ طولها  •

 تستعمل من الحديد او االلمنيوم . •

 

 

 

 تبين أبعاد موقف الحافالت و مقاييس تموضعه بالرصيف  58صورة

 تبين موقف الدراجات  59صورة 

تبين أعمدة التوقف لموقف  60صورة رقم 

 الحافالت



 

 

 حضرية واألثاث الحضريالفصل األول                                                                              مفاهيم عامة حول المجاالت العمومية ال

 

59 

 : أثاث النظافة: 3-7

 ة : ــض العامـراحيـالم: 3-7-1

تعتبر المراحيض العامة من أهم إشتراطات المشاة 

داخل المدن اليوم، خاصة كبار السن و ذوي 

االحتياجات الخاصة و من يعانون من أمراض 

غيابها يخلق عدة مشاكل صحية و كذلك الكلى، الن 

بيئية كالتلوث البيئي و الرائحة الكريهة بالجو و 

 مظاهر تمس باالطار المعيشي .

واستعملت الول مرة في االماكن العامة سنة 

 م بفرنسا.1980

المناطق التي تشهد تدفق لحركة و يفضل وضعها في 

المشاة العالية كالحدائق و الساحات العامة و 

م 150م الى 300من  تتموضع محطات النقل،الشوارع و

 .1دقائق 10مشي تقدر زمنيا بـ:أو لمسافة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Les toilettes publique : un droit a mieux amenager (droits social, n-1,2009.pp.103-110). 

تبين مرحاض حديث موجه لألشخاص  61صورة 

 العاديين و ذوي اإلحتياجات الخاصة

 

تبين  62صورة 

أبعاد المراحيض 

العامة من الداخل 

لألشخاص 

العاديين و ذوي 

اإلحتياجات 

 الخاصة



 

 

 حضرية واألثاث الحضريالفصل األول                                                                              مفاهيم عامة حول المجاالت العمومية ال

 

60 

 ة : ــاويات القمامــح: 3-7-2

هي مفرغات عمومية يتم توزيعها في المجال العام بشكل مدروس ، لتشجيع مستخدمي المجاالت العامة الحضرية للمحافظة 

على النظافة و عدم إلقاء المخلفات على األرصفة أو المناطق الخضراء هذه الحاويات تستعمل الستقبال القمامة المنزلية قبل 

جمعها من طرف شاحنات الجمع،ويجب أن تتوفر في هذه الحاويات كل الشروط الالزمة من مقاومة لالحتراق والصدأ 

 ،وذلك للمحافظة على مدة صالحيتها و صيانتها.

و من األفضل و من دافع نشر أحد مبادئ االستدامة و هو إعادة التدوير ، أن يتم استخدام صناديق قمامة مصنفة حسب نوع 

النفايات ) ورقية ، معدنية ، بقايا طعام ... الخ ( ، وتكون ذات تصميم متميز و ألوان جذابة تشجع الناس السيما األطفال 

 على استخدامها .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الت :ــة المهمــسل: 3-7-3

علب تثبت على الجدران و أخرى توضع باالرض أو تثبت بعمود لتكون في متناول المارة، ويتوجب أن تكون في مناطق 

 (.cendrier. وعادة ما تكون مجهزة بمطفأة السجائر )واضحة و ذات ألوان متميزة لتسهيل استعمالها

 

تبين  64صورة 

سلة مهمالت و 

أبعاد تموضعها 

في الرصيف و 

المسافة الفاصلة 

بين واجهة 

 المبنى.

تيبن أبعاد حاوية قمامة على مستوى حي سكني  63صورة 

http://pdf.directindustry.com/pdf/weber-gmbh 
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إن توزيع هذه السالل داخل النسيج الحضري يكون مدروسا حيث يتم وضعها إلستقبال المخلفات الخفيفة للمشاة و المارة و 

 حتى تكزن وظيفية يجب مراعاة بعض االمور مثل :

 ان تكون مصنوعة من مواد مقاومة للعوامل الجوية و الصدأ. •

 .بعيدة عن البنايات و خاصة التي واجهاتها من الخشب لتجنب الحرائق  ونأت تك •

 أن تكون في مكان واضح و ال تعيق حركة المشاة و خاصة ذوي االحتياجات الخاصة . •

ان توضع في أماكن تقاطعات الممرات المشاة مع الطرق، مواقف الحافالت واالنتظار. مناطق تشهد حركة مشاة  •

 جيدة،و خاصة بالقرب من المطاعم و المقاهي و محالت االكل الخفيف .

  

 ال :ـــاث االتصــأث: 3-8

 الهــــــــــــــــاتف :غــــــــــــرف : 3-8-1

يجب أن توضع غرف الهاتف في جانب ممر المشاة المجاور للمباني و قد تلحق بمكاتب البريد أو محطات األتوبيس ، كما 

متر ، وفي  2.5سم كما يبلغ ارتفاعها  90يجب أن ال تعوق اتجاهات حركة المشاة ، و يبلغ أدنى عرض لغرفة الهاتف 

 ة يجب أن ال تقل المسافة بين أي غرفتين متجاورتين عن متر واحد .حالة تجمع أكثر من غرف

 صنــاديـق البـريــد:: 3-8-2

 هناك نوعين من صناديق البريد هما :

 األول : صندوق بريد معلق على حائط و يفضل هذا النوع في ممرات المشاة الضيقة و في األماكن محدودة المساحة .

بذاتها و يفضل استخدام هذا النوع في المدن لما لها من نسب تتوافق مع األبعاد اإلنسانية ، و الثاني : صناديق بريد قائمة 

 الشكل األسطواني منها هو أكثر األشكال جماال .

و بصفة عامة ينطبق على توزيع أماكن صناديق البريد ما ينطبق على غرف الهاتف مع المالحظة أن المسافة ما بين حد 

 سم . 50ي ) الرصيف ( و صندوق البريد تكون مسار المشاة الخارج

 

 تبين مختلف أبعاد سلة مهمالت الموضوعة أو المثبتة على عمود . 65صورة 

. http://www.ab4-signalisation.com/pdf/corbeille_poubelles_de_proprete.pdf 
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 أثاث االعالم و التوجيه :: 3-9

المجال العام ، و هي من و تشكل تأثيرا بصريا هاما في 

العناصر التي تتطلب الدراسة في اختيار شكلها و 

موضعها لتوفير الوضوح و التأثير اإليجابي لوظيفتها ، 

و ال تكون العالمات لإلرشاد فقط و لكن ممكن أن 

تضفي شخصية و طابع مميز على المجال العام من 

خالل توحيد ألوانها و تصاميمها أو إعطائها تصميما 

 .بتكرام

 :اللوحات االشهارية: 3-9-1 ➢

االلكترونية  اتالشاشتتمثل في الفتات الشوارع و 

اإلعالنات فهي تتواجد علي مستوي مفترق  اتولوح

و  الطرقات وعلي طول الطريق داخل و خارج المدينة

مثبتة الشوارع الرئيسية للمدينة وتكون على أعمدة أو 

 على جدران البنايات.

و ترتبط اللوحات االشهارية بعدة مقاييس و اشتراطات 

 عند تثبيتها من أهم هذه االشتراطات :

 م. 3.5أن ال يقل طول ارتفاع العمود عن  •

 .أن ال تتجاوز أبعاد اللوحة حدود الرصيف الى الطريق  •

 .ان ال تعيق حركة المشاة و ال تشكل اي خطر عليهم  •

 أن ال تحجب الرؤية على السائقين . •

 مربع  م2ان تكون مساحة اللوحة ال تزيد عن  •

 و تختلف هذه االشتراطات حسب مكان تواجد اللوحات االشهارية : حي ، شارع، طريق ، ساحة مركز تجاري ..... الخ 

 تبين غرفة الهاتف و صندوق بريد بلمسة إنجليزية . 66صورة 

https://www.google.dz/search?q=les+cabine+telephonique 

 تبين أبعاد اللوحة اإلشهارية 67صورة 
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 الالفتات المرورية :: 3-9-2 ➢

 هناك نوعين من الالفتات الخاصة بالمرور و هما : 

 : الفتات دائمة و هي تلك التي توضح للسائقين االتجاهات و األماكن . ىاألول

الثانية : الفتات مؤقتة و هي تلك التي تستخدم في ظروف خاصة مثال عند القيام بأشغال الصيانة 

 أو عند عدم وجود أماكن في مواقف السيارات .

داخلية و في حالة عدم هذا و يمكن إضاءة الالفتات إضاءة خارجية مسلطة عليها أو إضاءة 

تواجد إضاءة يستخدم طالء مشع عاكس للضؤ، و يصنع حامل الالفتة واإلطار الخاص بها من 

الحديد ، و الجزء المخصص للمعلومات من األلمنيوم أو الطالء العاكس في حالة اإلضاءة 

 الخارجية ، و من البالستيك في حالة اإلضاءة الداخلية .

 

 

 الفتات أسماء الشوارع :: 3-9-3 ➢

من أهم عناصر اإلدراك للبيئات العمرانية فهي تعطي اإلحساس بنوع من األلفة ما و الساحات تعد الفتات أسماء الشوارع  

و تطلى بلونين متضادين كأن تكون الخلفية بيضاء و الكتابة  الحديد بين اإلنسان و المكان ، و هي تصنع من األلمنيوم أو

 . باألسود

 :الحضري  حافالت النقلالفتات محطات : 3-9-4 ➢

من خالل إظهار أرقام  النقل الحضريالهدف األساسي من هذا العنصر هو المساعدة على تحديد االتجاهات لمستخدمي  

و كذلك إعالم سائقي السيارات بعد االنتظار في هذه األماكن ، و عادة ما الحافالت الخطوط و كذلك تحديد أماكن وقوف 

 .الصلبالحديد  من  عمودتثبت على و متر و تصنع من األلمنيوم  4إلى  2.1سم و ارتفاعها ما بين  45يكون عرضها 

 الفتات المعلومات :: 3-9-5 ➢

و تعرض خرائط المدن أو أجزاء منها مع تحديد موقع الالفتة على  

مساعدة على تحديد األماكن للالخريطة و إظهار المعلومات األساسية 

مواد الخشب و االتجاهات و المسارات المختلفة ، و عادة ما تصنع من 

مع تحديد تجويف توضع به الخرائط و تغطى  او الحديد و حتى الرخام

مايتها من ظروف الطقس المختلفة ، وتحدد المسافة ما بين بالزجاج لح

متر و ارتفاع  1.1الحد السفلي للخريطة و مستوى ممر المشاة بــ 

سم و ال يزيد  50سم و ال يقل العرض عن  75الخريطة في حدود 

 متر . 3عن 

 

 

 تبين مختلف إشارات المرور  68صورة

 تبين الفتة إعالم و المعلومات. 69صورة 
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 االشهارية و االعالم وعالمات التوجيه و االرشاد ما يلي :و يراعى في تصميم الالفتات  -

البد أن تتميز العالمات و الالفتات بالوضوح في حروف الكتابة و استخدام اللغات و اإلشارات السائدة و المعروفة  •

 في المدينة ، مع عدم وجود عوائق بصرية أمامها.

 دم تشتيت االنتباه و تشويه المجاالت العامة .يراعى تجميع الالفتات في أماكن موحدة بقدر اإلمكان لع •

يفضل تثبيت لوحات الدعاية و اإلرشاد بحوامل بسيطة سواء بتثبيتها في الحوائط أو في األرضيات و استخدام  •

 المواد الخفيفة في تصنيعها مع مراعاة اتجاه الرياح لتفادي سقوطها .

ال تخرج عن نطاقها و البد من دراستها بعناية للفت  يفضل تخصيص أماكن الدعاية و اإلعالن في لوحات محددة •

 أنظار المشاة في المجاالت العامة للحركة و الحدائق العامة و الميادين .

 : أثاث الخدمات : 3-10

 االكشاك :: 3-10-1 ➢

أو كمكاتب لموظفي الحراسة الخاصة بمناطق مواقف التذاكر و الجرائد و الهدايا تستخدم األكشاك كمنافذ صغيرة لبيع 

تساهم في . ووعادة ما تصنع من الزجاج أو البالستيك مع بعض حواجز الشمس العرضية المثبتة في األسطح، السيارات 

مجملها في  تحسين مظهر الطريق و ابرازها كعنصر جذاب إذا أحسن تصميمها و إصالحها بإستمرار و يدخل في ذلك 

 .يار المواد و االلوان المستعملة حسن إخت

 الصرافات االلية :: 3-10-2 ➢

و يقصد بها آالت الصراف اآللي و عادة ما تتواجد بالقرب من مراكز البريد و البنوك لخدمة المواطنين و المارة و الزوار 

 من خارج المدينة للتسهيل عليهم في حصول االموال للتسوق و التجوال .

  

 

 

 

 تبين كشك بوسط باريس و صراف آلي بالجزائر العاصمة  70صورة 
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 دور عناصر األثاث الحضري في تكوين االنطباع الذهني للمجاالت العامة : - 4

( إلى خمسة عناصر للصورة الذهنية للبيئة العمرانية و هي ) المسارات ، المناطق المتجانسة عمرانيا ،  Lynchأشار ) 

، تتركز فيها داخل النسيج الحضريالحدود ، عالمات الموقع ، نقاط التجمع ( و قد نظر إلى المجاالت العامة كنقاط تجمع 

 نة .األنشطة ، و تساعد على تنظيم التشكيل العمراني للمدي

و البد عند معالجة العناصر البصرية المؤثرة في اإلدراك الذهني للمدينة ، اعتبار كل عنصر ذا صلة كبيرة و متكاملة مع 

العناصر األخرى ، فالمجاالت العامة و مكوناتها هي أحد عناصر الصورة الذهنية للمدينة و تلعب دورا هاما في تكوين 

الحضري كأحد مكوناتها تؤدي دورا وظيفيا و جماليا بالمجال العام ، و تعطي مقياسا االنطباع الذهني ، و عناصر األثاث 

 .إنسانيا و هي تكمل الصورة الذهنية للمجال العام

لعناصر األثاث الحضري دورا هاما في وضوح اإلدراك البصري و تكوين الصورة الذهنية للمكان و يتضح ذلك من خالل 

 :نواحي سنحاول ذكرهاعدة 

 ية الجمالية :الناح •

تتجلى الناحية الجمالية من خالل تنسيق و تنظيم و تصميم العناصر الالزمة بما يتناسب مع مكان كل منها ، و ما يالئم 

الطابع العمراني للمنطقة المحددة ، لكي تكون هذه العناصر عناصر جذب بصري و ذات مظهر جمالي ، و يتحقق ذلك من 

 : خالل

وني الذي يكون لبعضها مع بعض لتحقيق االنسجام التام بينها ، و التكامل ال الحضري االثاثربط ألوان عناصر  -

 هذه العناصر .لالمظهر الجمالي 

، أي الهدف منها تحقيق الجانب الجمالي مثل ) العناصر  تتوفر بها وظائف متعددةتصميم العناصر التي من شأنها  -

الجانب الرمزي أو التاريخي  أن تحقق كما يمكنون عنصرا جماليا المائية أو النصب التذكارية ... الخ ( و التي تك

. 

 االهتمام بتناسق اللوحات و اإلعالنات من حيث موقعها و ألوانها و انسجامها مع المحيط . -

 مع الطابع العام للمكان . االثاثتحقيق الوحدة البصرية و تناسق التصاميم لعناصر  -

جمال المجاالت العامة نظرا لما تحققه من مظهر جمالي و بصري و راحة زراعة األشجار التي تعتبر أهم عوامل  -

 نفسية للناس وحماية البيئة من التلوث الهوائي و الصوتي .

 الناحية الوظيفية و السالمة العامة : •

 االثاث الحضري.االهتمام بنوعية المواد التي تصنع منها عناصر  -

ل المجاالت العامة عن أماكن مرور المركبات و اآلليات لتحقيق االهتمام بتوفير األسوار و الحواجز التي تفص -

 السالمة العامة لمستخدمي المجال العام و ذلك لضمان عدم اختالط حركة سيرهم بالمركبات .

 االهتمام بشكل و تصميم أماكن جلوس مريحة و تدعم العالقات االجتماعية و التواصل االجتماعي . -

توفير الراحة و اإلرشاد للناس عبر توفير عناصر معينة ، مثل العالمات اإلرشادية  شأنهمن التأثيث الذي توفير  -

  و الالفتات

 االهتمام بنوعية اإلضاءة المالئمة للمجال العام . -

و من الجدير ذكره أن من أهم األسباب التي تؤدي إلى عدم وضوح اإلدراك البصري للمجال العام عدم وجود  -

، مما يجعل هذه المؤسسات  من الفاعلين في تسيير المجال العام البلدية و غيرهان بيشامل و و تواصل  تخطيط 

 تضع خدماتها بشكل غير منظم و من غير تنسيق مسبق فيما بينها .

 :معايير التقييم األساسية لعناصر األثاث الحضري - 5

تلخيص المعايير األساسية التي تتم على أساسها من خالل دراسة عناصر التأثيث المختلفة التي تم التطرق اليها  تحديد و 

 عملية التقييم و فيما يلي حصر لهذه المعايير كالتالي :
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 إضفاء طابع جمالي . -

 التأكيد على القيام بدور في التوعية الثقافية لدى العامة . -

 التكامل الفعال لألثاث الحضري مع باقي عناصر المجال العام لرسم صورة بصرية متناسقة . -

 المالئمة الوظيفية . -

 ئم مع ظروف المناخ .الالتكيف و الت -

 المساعدة على اإلدراك البصري . -

 التواجد في األماكن و المناطق الصحيحة . -

 دور االثاث الحضري :  -6

 الدور الرئيسي هو تسهيل الحياة للمواطنين و مستعملي المجال العام  -
 تساهم في تطوير و تحسين االطار الحضري و صورة المدينة  -
 االثاث الحضري يساهم في تسيير المجال العام و توفير الراحة العامة للمجال  -
 يتشارك االثاث الحضري العادات الثقافية الفردية و الجماعية للمجتمع و لسكان المدينة . -

 :  1االثاث الحضري العوامل المتحكمة في إختيار -7

 و ترتبط باالثاث الحضري أو حسب نوعية المستخدم له :  حسب الوظيفة : -

: و ذلك حسب الوظيفة الموجهة لالثاث عبر العديد من الوظائف المختلفة  كأثاث الراحة أو الزينة أو  مرتبطة باالثاث
 االتصال و التوجيه ...الخ.

الفئة الموجهة الستعماله أطفال أو كبار السن و ذوي حسب : على االثاث الحضري أن يكون عملي  مرتبطة بالمستخدم
 االحتياجات الخاصة .

 الناحية االقتصادية :  -

يعتبر من أهم العوامل المتحكمة في اختيار نوعية االثاث الحضري و المواد المستعملة في ذلك و الزمن الذي يتطلب 
 للتقليل من مصاريف ادارتها و اصالحها .لصيانتها و العناية بها و ذلك لضمان عملها الطول فترة ممكنة و 

 الناحية التقنية :  -

وتكون هذه المرحلة عند االنتهاء من تهيئة المجال و لضمان ذلك على البعد الزمنى البعيد ، يجب ان تكون عناصر االثاث 
م فيها و أبعادها هي الحضري بخصائص و تقنيات فنية معينة كنوعية المواد المستعملة و لونها و جودتها و أخطاء التصمي

 من تأخذ بعين االعتبار في إختيار االثاث االنسب لالستعمال .

  الجانب الجمالي : -

و يرتبط بالمكان و البيئة المحيطة باالثاث الحضري حيث يجب ان يكون االثاث الحضري مدمج و يتماشى مع المحيط و 
 تتماشى مع هوية البيئة المتواجدة فيها .ذلك ليظفي لمسة جمالية للبيئة من خالل لون و مواد االثاث 

 خالصة

تشكل عناصر التأثيث الحضري جزءا من العناصر المهمة في البيئة العمرانية حيث تتميز جميع عناصرها بصغر حجمها 

أين تكمن أهميتها الوظيفية و  ،و موزعة على كامل النسيج الحضريو مقاسها مقارنة بالبيئة الحضرية لكنها تكون متواجدة 

، و عليه فإن عناصر األثاث الحضري تعتبر من مكمالت المجاالت العامة الحضرية و هدفها توفير البصرية المؤثرة جدا 

الراحة للمواطنين و مستعملي المجال و تفاعلها مع بعضها و تكامل الوظائف فيما بينها يشكل نظاما متكامال مهما في تحقيق 

 .و االنسجام في البيئة العمرانية   التوافق

                                                           
1 Cours"mobilier urbain" Master architecture - Enseignante Mme GOUIZI Yamina -Département d'Architecture 

BISKRA. 
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 الفصل  خاتمة

و تسييرها المستدام وأحد أبرز عناصر  و أنواعها بعد التطرق في هذا الفصل إلى العناصر المدروسة المجاالت الحضرية

 الذي حاولنا تقديم نظرة شاملة عليه يمكن أن نستخلص ما يلي : مكونات المجال العمومي المتمثل في األثاث الحضري 

 تطورت المجاالت العمومية تاريخيا منذ أول ظهرو للمدن عبر التاريخ و هي في تطور مستمر ليومنا . •

إختلفت المفاهيم و المسميات بين الفضاءات الخارجية و الفراغات الخارجية و المجاالت العامة إال أنها إتفقت  •

ها على أن المجال دوما يعبر عن المجال الذي يسمح باإلنتقال و الحركة و التعبير عن ثقافة المجتمعات و جميع

 تكوين عالقات إجتماعية .

يوفر المجال العام الشروط الصحية و تحسين مستوى الحياة و جودتها داخل المدن للسكان من أجل الرحة و  •

 خدمة جميع فئات المجتمع

و المساحات الخضراء و الشوارع بجميع عمومية الحضرية في الساحات العامة و الطرقات تتمثل المجاالت ال •

 مكوناتها من األرصفة إلى مواقف السيارات و مساحات اللعب .

يعتبر التسيير المستدام و التخطيط المستدام للجال العمومي ضرورة قصوى تأخذ في الحسبان عند تصميم  •

ذلك إال بتطبيق اهداف التنمية المستدامة و مبادئها اإلقتصادية و اإلجتماعية و المجاالت العامة و ال يتحقق 

 البيئية .

كما أن تطور مفهوم األثاث الحضري تاريخيا جاء وليد تطور المجال العمومي الذي أصبح في الحقبة األخيرة  •

 يحتاج إلى عناصر ومكونات أساسية من أجل تسييره و ضمان وظائفه .

 وظائف و أهمية كبيرة في تكوين المجال العمومي. لألثاث الحضري •

تضمن عناصر األثاث الحضري التسيير المستدام للمجال العمومي إن طبقت عليها هي أيضا مبادئ التنمية  •

 المستدامة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

الدراسة الطبيعية و السكانية و العمرانية لمدينة ام 

 البواقي
 

 المبحث األول : الدراسة الطبيعية و السكانية

 لمدينة أم البواقي .

المبحث الثاني : الدراسة العمرانية لمدينة أم 

 البواقي.
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 مقدمة الفصل 

من أجل معرفة خصائص المدينة و دراستها دراسة طبيعية  عبر مبحثين االولجاء هذا الفصل لتسليط الضوء على المدينة 

 اختيار منطقة الدراسة ومعرفة الظروف التي أحاطت بتواجدهللتسهيل علينا في إو سكانية و المبحث الثاني دراسة عمرانية 

 .ثاث الحضريالمجال العام وتسييره المستدام عبر االلتجسيد فكرة مجال الدراسة  وبالتالي اختيار

مدينة ام البواقي هي واحدة من بين المدن الجزائرية التي شهدت وال تزال تشهد العديد من التطورات والتحوالت في مجالها 

ذلك من حيث موضعها المتميز أو من حيث موروثها العمراني ك و، هو حداثة نشأتها  ما جعلها تتميز عن غيرهاو الحضري 

خاصة االستعماري بوسط المدينة الذي أصبح يشكل اهتمام كبير لدى مصالح التعمير و المسؤولين على معالجة المشاكل 

يتطلب القيام بدراسة مسبقة لنتعرف على اإلمكانيات المتاحة و ذلك  بهالمختلفة على مستواه خاصة وضعية المجاالت العامة 

 حياؤها من جهة أخرى وهذا من خالل القيام بالدراسة التحليلية لمجمل لمدينةمن جهة وتشخيص المشاكل التي تعاني منها أ

وخاصة مركز  في الفصل الموالي مرّكزين بذلك على الجانب العمراني لنتمكن من تشخيص مشاكل األحياء في المدينة

 .المدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المبحث األول:

 الدراسة الطبيعية و السكانية لمدينة أم البواقي 

 تمهيد  -

 لمحة تاريخية عن مدينة أم البواقي . -1

 أوال : الدراسة الطبيعية.

 : الموقع الجغرافي.1-1

 : الموقع الفلكي.1-2

 : الموقع اإلداري .1-3

 : المدينة.1-4

 : دراسة الموضع .1-5

 : دراسة التضاريس.1-6

 الطبوغرافية .: الدراسة 1-7

 : المناخ.1-8

 : الشبكة الهيدروغرافية .1-9

 : الدراسة الجيوتقنية.1-10

 ثانيا: الدراسة السكانية .

 : مراحل النمو السكاني .2-1

 : التركيب العمري للسكان .2-2

 ثالثا: الخصائص اإلقتصادية للسكان 

 : التركيب اإلقتصادي .3-1

 : التركيب الوظيفي.3-2

 خالصة -
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 :تمهيد 

و سنتطرق في مدينة ام البواقي من بين المدن الموروثة عن االستعمار الفرنسي كمعظم المدن الجزائرية حديثة النشأة ان 

هذا المبحث الى الدراسة الطبيعية لها و السكانية و ذلك عن طريق مختلف العناصر الطبيعية للمدينة و لمعرفة أهمية الموقع 

التي ساعدت على تثبيت السكان بها حيث دائما ما تكون الطبيعية هي المتحكمة في التطور المجالي و العمراني للمدينة لذلك 

 سندرس في هذا المبحث المجال الطبيعي للمدينة .

لمدينة خاصة منذ سننتقل لدراسة سكانية للمدينة من خالل معرفة تطور التركيبة البشرية و أنشطتهم االقتصادية  لو بعد ذلك 

 م التي كانت السبب الرئيسي في تطوير التركيبة السكانية للمدينة . 1984الى  1974الترقية االدارية سنة 

 :لمحة تاريخية عن المدينة: -1

 800إلى ما قبل التاريخ و الدليل على ذلك المناطق األثرية التي تعود إلى  ريق تمتد جذورهلمدينة أم البواقي تاريخ ع    

 Tragenجان اسنة قبل الميالد أين عاش اإلنسان أساسا على الصيد ، عرفت المدينة بعدها االستيطان الروماني في عهد تر

لة في أروقة مدفونة على مستوى مركز و ذلك خالل القرنين األول و الثاني ميالدي حيث نجد اآلثار الشاهدة على ذلك متمث

المدينة كما تظهر أيضا بقايا هذه الحقبة في كل من سيقوس ، عين مليلة ، قصر الصبيحي ، عين الزيتون ، الضلعة ، 

بوغرارة السعودي . لعبت إبان هذا العهد دور القيادة بحكم موقعها المتوسط لمنطقة الشرق و المتكونة من تمقاد ، سيقوس 

 ست) تبسة حاليا ( تحت اسم ماكوماداس.و تيفا

أما بالنسبة إلسم أم البواقي فيعود إلى الحقبة العربيـة البربرية و حسب بعض الكتابات فإن هذا اإلسم جاء نسبة إلى الكاهنة  

ن تبقوا ، التي تركت أوالدها في هذا المكان عندما ذهبت لقتال المسلمين عند وادي مسكيانة و من هنا جاءت تسمية أم الذي

 من هذا اشتق اسم المدينة أم البواقي.  

و  1895و ذلك في مارس من سنة  Carnot villeو أطلق عليها اسم  1842دخل االستعمار الفرنسي إلى المدينة سنة   

جويلية من نفس السنة  13في  Canrobertنظرا لوجود قرية بضواحي العاصمة تحمل نفس االسم استبدلت تسميتها ب 

إلى جنرال فرنسي مشهور يدعى : ماريشال ، و عرفت هذه الفترة استحواذا للمعمرين الفرنسيين على جل أراضي نسبة 

 المنطقة ، ليطرد بعدها األهالي أصحاب األرض.

 12من خالل إنشاء أول هيئة إدارية بها ـ بلدية ـ ثم ضمت إليها  1880أخذت مدينة أم البواقي أول طابع إداري لها سنة    

و   Canrobertلتتوسع مهامها ، في الفترة االستعمارية استعادت تسميتها بدال من  1882ار و فروع إدارية سنة دو

و عرفت  1967أصبحت تسير من طرف هيئة تمثيلية خاصة بها ثم تحولت إلى بلدية جزائرية بكامل الصالحيات سنة 

 تنصيب أول مجلس شعبي بلدي.

شهدت تحوالت هامة إثر التقسيم اإلداري الذي ترقت بفضله إلى مركز للوالية ، فلعبت دورا هاما  1974و في سنة   

بالنسبة للوالية و للمنطقة ككل حيث دعمت بعدة مشاريع من طرف الدولة سعيا من هذه األخيرة للنهوض بالمجال الحضري 

 لمدينة أم البواقي.

يل على الحدود اإلدارية لها حيث قلصت من الجهة الجنوبية الشرقية بعد اانفصال والية أجري آخر تعد 1984في سنة   

خنشلة و كذا قلصت حدودوها من الشمال و أنشأت بلدية عين الديس و من الجنوب لصالح عين الزيتون و هي على هذا 

خير امتيازات جديدة مما يلزمها بالقيام بلدية ، حيث منح هذا التقسيم األ 29دائرة و  12الحال إلى يومنا هذا متكونة من 

 بوظائف حضرية لتلبية حاجيات الوالية.
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 الدراســــة الطبيعيـــــة: -أوال 

 : الموقع الجغرافي: 1-1

حيث تعد ملتقى  تقع مدينة أم البواقي في مركز الوالية ، تتوسط عين البيضاء و عين مليلة ، و تعد من أهم بلديات الوالية

 الرابط بين خنشلة و قالمة . 32الرابط بين تبسة و قسنطينة و الطريق الوطني رقم  10الطريق الوطني رقم 

 :الموقع الفلكي: 1-2

 28.65ل خط اإلستواء ، و بين خطي طول درجة شما 19.30درجة و  35.52تنحصر بين دائرتي عرض لفلكي موقعها ا

كلم و  27,20كلم و عين البيضاء ب  24,9غرينتش ، تبعد عن بلدية عين فكرون ب درجة شرق خط  7.06 درجة و

 كلم . 26,7قصر الصبيحي ب 

 :الموقع اإلداري: -1-3

 التطور اإلداري:

 12 إليها ضمت ثم ـ بلدية ـ بها إدارية هيئة أول إنشاء خالل من 1880 سنة لها إداري طابع أول البواقي أم مدينة أخذت

 و  Canrobert من بدال تسميتها استعادت االستعمارية الفترة بعد ، مهامها لتتوسع 1882 سنة إدارية فروع و دوار

 عرفت و 1967 سنة الصالحيات بكامل جزائرية بلدية إلى تحولت ثم بها خاصة تمثيلية هيئة طرف من تسير أصبحت

 .بلدي شعبي مجلس أول تنصيب

 بالنسبة هاما دورا فلعبت ، للوالية مركز إلى بفضله ترقت الذي اإلداري التقسيم إثر هامة تحوالت شهدت 1974 سنة في و

 لمدينة الحضري بالمجال للنهوض األخيرة هذه من سعيا الدولة طرف من مشاريع بعدة دعمت حيث ككل للمنطقة و للوالية

 .البواقي أم

 والية انفصال بعد الشرقية الجنوبية الجهة من قلصت حيث لها اإلدارية الحدود على تعديل آخر أجري 1984 سنة في  

 هذا على هي و الزيتون عين لصالح الجنوب من و الديس عين بلدية أنشأت و الشمال من حدودوها قلصت كذا و خنشلة

 بالقيام يلزمها مما جديدة امتيازات األخير التقسيم هذا منح حيث ، بلدية 29 و دائرة 12 من متكونة هذا يومنا إلى الحال

 .الوالية حاجيات لتلبية حضرية بوظائف

و تقع في الجهة الشمالية الشرقية من الهضاب العليا، تتربع على  1974أت والية أم البواقي إثر التقسيم اإلداري لسنة  أنش

 119نسمة، بكثافة سكانية قدرها  738618بـ :  31/12/2016، قدر عدد سكانها إلى غاية 2كلم 6187,56مساحة 

  بلدية. 29دائرة و 12. تتكون من 2ن/كلم

 واليـات و يحدهـا مـن : 07حيــث أنهـا تتوســط 

 الجنوب والية خنشلة. •

 الجنوب الغربي والية باتنة. •

 الشمال الغربي والية ميلة. •

 الشمال والية قسنطينة. •

 الشمال الشرقي واليتي قالمة  وسوق أهراس. •

 الجنوب الشرقي والية تبسة. •

 :المدينــــة: 1-4

 1362، تتربع على مساحة  ووسط والية أم البواقي مدينة أم البواقي هي مقر البلدية و الدائرة و الوالية ، تقع شمال البلدية

، يتراوح ارتفاعها ب:  2016نسمة حسب إحصائيات  79852، و بلغ عدد سكانها  كم مربع13.62ما يعادل  هكتار

 ها :م على مستوى سطح البحر ، تحد900
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 .10ـ قرية سيدي ارغيس و توزلين من الغرب على محور الطريق الوطني رقم 

 .32ـ بئر خشبة من الشرق على طول الطريق رقم 

 .32ـ قرية عباس لغرور من الجنوب على محور الطريق الوطني رقم 

 ـ أما من الجهة الشمالية فيحدها جبل سيدي ارغيس.

 دراســــة الموضع: : 1-5

أن دراسة الموضع تسمح بالكشف عن المؤهالت و العوائق الموجودة فيه كما يعد عامال أساسيا في تحديد شكل النمو  

 العمراني و الوظيفة التي قامت من أجلها المدينة.

منطقة عبور و همزة فهي تعتبر م ، 1635عند أقدام جبل سيدي ارغيس الذي يقدر ارتفاعه ب  تتموضع مدينة أم البواقي  

مدن الشرق الذي يسمح لها بالربط بين واليات الشمال و الجنوب و توسط تتميز بوصل بين مختلف المناطق. كما انها 

 الشرق و الغرب .

 

 

 

 المجاورة الواليات لباقي بالنسبة البواقي أم موقع مثلت 1خريطة رقم  

 البواقي في الشمال الشرقي للجزائرتبين الموقع  اإلداري لوالية أم  2خريطة رقم 
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 دراســــة التضاريس : : 1-6

، بين سلسلة جبال الجهة الشمالية لقالمة و منطقة جبال األوراس من  الشرقيةأم البواقي في منطقة الهضاب العليا  مدينةتقع 

 سهول عن عبارة هي% 63,85 حوالي أن نجد و متميزة مناخية و جيولوجية خصائص للمنطقة أعطى ما هو و الجنوب.

 .  للزراعة صالحة غير أراضي هي% 18,9 و

 .ل سيدي ارغيس أقدام جب على طولبصفة عامة مدينة أم البواقي موجهة من الشمال إلى الجنوب 

 للمدينة:  الدراســـة الطبوغرافيــــة: 1-7

إن لطبوغرافية األرض تأثيرا كبيرا على تموضع المباني و التجهيزات ، إذا تعتبر عامال محددا التجاه التعمير و تكاليف    

 اإلنجازات العمرانية ، و نبين أربعة فئات و هي كالتالي :

% ، تتميز بسهولة مد 78,61%( : و هي النسبة الغالبة على أرضية المدينة بنسبة تقدر ب 4ـ  0 الفئة األولى ) •

 الشبكات بأقل التكاليف لشبكة الطرق ، الصرف الصحي ، المياه ...

% و يظهر خاصة في شمال المنطقة عند أقدام جبل سيدي 8,30%( : تشكل هذه الفئة حوالي 8ـ  4الفئة الثانية )  •

 في الجنوب الغربي ، و هي فئة مالئمة للبناء و التعمير و مد الشبكات التقنية دون تكاليف باهظة .ارغيس و 

% ، توجد في الجهة الشمالية و الجنوبية الغربية ، تتميز بأنها 5,63%( : و تمثل حوالي 12ـ  8الفئة الثالثة )  •

نشآت الكبرى ، كما أن مد الشبكات التقنية فيها صالحة للبناء و التعمير لكن بشروط خاصة بالنسبة للميادين و الم

 يتطلب تكاليف باهظة.

% ، و هي فئة غير 7,46%( : و تنتشر هذه الفئة في الجهة الشمالية و تمثل حوالي 12الفئة الرابعة ) أكبر من  •

 صالحة للتعمير في معظمها نظرا النحدارها الشديد .

 المناخ :: 1-8

تحضى بأهمية كبرى في تموضع مختلف التجهيزات و السكنات باإلضافة إلى المساحات إن دراسة العوامل المناخية 

 الخضراء بالخصوص .

 تبين الموقع اإلداري لمدينة أم البواقي بالنسبة للوالية  3خريطة رقم 
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  .تتميز بلدية أم البواقي بمناخ قاري شبه جاف بارد وممطر شتاء جاف وحار صيفا

 :التساقط: 1-8-1

من أفريل إلى ° 40إلى ° 20مـا بين  مم. بينما يتراوح معدل الحرارة 400إلى  200يبلغ معدل التساقط السنوي مـا بين 

يوما في السنة،  50إلى  30من أكتوبر إلى مارس. كما تهب رياح من نوع سيروكو بمعدل ° 25إلى ° 5سبتمبر، و ما بين 

       يوما في السنة. 37و تقدر عدد أيام الجليد بـ 

 و هي رياح باردة و متغيرة السرعةلي غربي ، رياح ذات اتجاه شمالي و شما في الشتاء تعرف المنطقة نوعين من الرياح:

  خصوصا في األشهر: جويلية ، أوت ، سبتمبر. يوم في السنة 35 في الصيف رياح جافة من نوع السيروكو بمعدلو 

 المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمير أوت جويلية جوان  ماي أفريل مارس فيفري جانفي الشهر 

كمية ال

بالملم 

سنة ل

2016 

17.1 5.8 28 38 36 4.8 0.0 1.2 18.7 3.5 30 12 195.60 

  

 

للمدينة، حيث المجموع ل الجدول نالحظ أن كمية التساقط لمدينة أم البواقي ضعيفة و هذا ما يعكس الظروف المناخية خالمن 

و ماي و أقلها شهدتها المدينة شهر أفريل  ملم 38بـ: ملم في السنة، وكانت أكبر كمية تساقط 200ـ:السنوي لم يتجاوز ال

 ملم . كما أن شهر جويلية لم يسجل أي تساقط .1.2كان في أوت بكمية قدرت بـ: 

 :الحـرارة: 1-8-2

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر اوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي االشهر

درجات الحرارة 

 2(/القصوى)الدنيا+

2016 

 11 17.8 26.2 27.6 32.4 34.3 23.1 26.2 22.6 16.2 15.5 14.8 القصوى

 2- 6.0 12.6 13.8 16.4 16.9 15.2 10.9 9.1 3.7 3.0 1.8 الدنيا

 

 

بينما  34,30ºنالحظ من خالل الجدول الممثل أن درجة الحرارة القصوى تبلغ ذروتها في شهر جويلية حيث قدرت ب: 

 و هو ما يترجم الظروف المناخية للمنطقة. º -2بلغت درجة الحرارة الدنيا ذروتها في شهر ديسمبر،حيث قدرت بـ:

 :الرطوبة : 1-8-3

وكذلك الرياح  تساقطتعتبر الرطوبة عنصر مهم في المناخ تزيد نسبتها في الشتاء و عن باقي الفصول و هذا راجع إلى ال

ح الجنوبية الجافة الشمالية الغربية و تنخفض في فصل الصيف و هذا راجع إلى قيم الحرارة المرتفعة و كذلك اإلى الريا

 .السيروكو

 

 

بمدينة ام البواقي  2016لكمية التساقط لسنة  4جدول رقم 

 2016 المصدر : مصلحة االرصاد الجوية ام البواقي

 2016سنة يبين الحرارة لمدينة أم البواقي  5جدول رقم 

 المصدر : مصلحة األرصاد الجوية ألم البواقي
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 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي الشهر

نسبة 

 الرطوبة

2016 

74 70 66 63 58 47 39 49 64 70 70 80 

 

 

من خالل الجدول يتبين لنا أن معدالت الرطوبة تشهد إرتفاعا في أشهر فصل الشتاء عكس أشهر فصل الصيف الذي يشهد 

 إنخفاض في معدالتها بسسب قلة األمطار و التساقط عموما.

 الشبكة الهيدروغرافية :: 1-9

و غير جارية خاصة في فصل الصيف و الربيع و متمثلة في شعاب  ومنعدمة تعتبر الشبكة الهيدروغرافية بالمدينة قليلة

مؤقت الجريان الذي يمتد من وسط الجبل الى المنطقة العمرانية للمدينة  واد قويدر كذلك اصلها من جبل سيدي رغيس و

متمركزة في كذلك تتميز بوجود السبخات و االحواض المائية ال حيث تم تهيأته لتجنب فيضانه خاصة في فصل الشتاء .

 جنوب المدينة كقرعة قليف و الطارف .

 و عليه تتميز المدينة بوجود المياه الجوفية التي يتم استغاللها عن طريق آبار التنقيب لتغذية المدينة بالمياه .

 :الدراسة الجيوتقنية: 1-10

 الجيوتقني التحليل أن إذ للتعمير، الصالحة المنطقة اختبار لغرض للبناءات التربة تحمل قوة تحديد في عام متغير تعتبر

 البناء، لنمط الالزمة اإلجراءات اتخاذ ثم من و للصخور، الفيزيائي التركيب و الجيولوجية الطبيعة على أساسا يعتمد لألرض

 : مايلي يظهر البواقي أم لمدينة الجيوتقنية خريطةال في المحددة المناطق خالل من و

 %(12 ـ 0)  بين ما انحداراتها تتراوح الجنوب، و الشرق في جلها تتوزع السائدة، هي و: للبناء الصالحة المناطق

 .البنايات مختلف لتحمل قابلة أراضي هي و صخرية، كتل حصى، حجارة، طمي، طين، من تناوبالب مكونة صخورها

%( 12 ـ 4)  بين ما انحداراتها تتراوح الجنوب، و الشرق في جلها تتوزع السائدة، وهي: البناء صالحية المتوسطة المناطق

 تفرض و تكاليف تتطلب أنها إال البنايات تتحمل أراضي هي و ، البحري الكلس و الكريستالي الكلس من مشكلة صخورها

 : منها للتدخل طرق عدة

 .الشبكات مد تسهيل قصد السطح تسوية •

 تعميق أعمدة األساسات. •

 مشكلة للتعمير، الصالحة باألراضي محيطة وهي الجنوبية، الجهة في المساحات هذه تنتشر: البناء صالحية الضعيفة المناطق

 .عليها للتدخل باهظة تكاليف تتطلب الطين، و الطمي من

 الممتدة المساحات و ارغيس سيدي جبل كتل في المتمثلة و بالشمال المتواجدة المساحات تغطي: للبناء صالحة الغير المناطق

 و ، الشمال في قوي انحدار و ، الغرب في جدا ضعيف بانحدار المناطق هذه تتميز و ، الغربية الجهة في طولي شكل على

 .المحاجر طريق عن الحصى باستغالل أخرى ألغراض المناطق هذه استغالل يمكن و ، البحري الكلس من مكونة تكويناتها

 2016يبين الرطوبة بمدينة ام البواقي سنة  6جدول رقم 

 البواقي.المصدر : مصلحة األرصاد الجوية أم 
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الدراسة الطبيعية لمدينة أم البواقي يتضح لنا أن مدينة أم البواقي تحتل مكانة إستراتيجية ضمن إقليمها الجغرافي من خالل    

إذ تعتبر همزة وصل بين مدن الشرق الجزائري، و تتوفر على وفرة األراضي الصالحة للتعمير و ذات طبوغرافية متوسطة 

 راني مستقبال دون مواجهة مشاكل التوسع المتعلقة بطبيعة التضاريس.الذي يساهم في إمكانية التطور المجالي و العم

المشكلة التي تواجه مدينة أم البواقي هي طبيعة الظروف المناخية خاصة كمية التساقط الذي يؤثر على رطوبة الجو بالمدينة 

قلة مصادر المياه للتتغذى منها و كذلك إرتفاع معدالت الحرارة االلذان يشكالن عامال في نقص الشبكة الهيدروغرافية و 

 المدينة ألنها حاليا تعتمد بنسبة كبيرة على سد الداليا بـمنطقة سوق أهراس و في القريب سد بني هارون بميلة.

 الدراســـة السكانيـــة: -ثانيا 

سعها ، كما يمكن تعد الدراسة السكانية من أهم الدراسات الحضرية التي نستطيع من خاللها قياس مدى تطور المدن و تو

تحديد و تقدير احتياجات و متطلبات السكان الحالية و المستقبلية ، و مدينة أم البواقي كغيرها من المدن الصغيرة التي 

 .1974توسعت بعامل أساسي الذي يمثل النمو الديمغرافي و خاصة بعد الترقية اإلدارية في سنة 

 مراحـل النمو السكاني :: 2-1

 لقد مر النمو السكاني لمدينة أم البواقي بعدة مراحل : 

 : 1954المرحلـــة األولى : قبل  •

مرات حيث وصل إلى  05ساكن ، ثم تضاعف بحوالي  57ب  1881كان عدد سكان المنطقة ضئيال ، حيث قدر سنة 

سكان بمعدالت أقل من % ، و بعد هذه الفترة استمرت وتيرة نمو ال8,87بمعدل سنوي قدره  1901ساكن سنة  312

، و من بين  1954نسمة في سنة  2381% حتى بلغ عدد السكان 5.44% إلى 2,43األولى ، حيث تراوحت ما بين 

العوامل المؤثرة على النمو السكاني في هذه الفترة هي السياسة االستعمارية القمعية ، باإلضافة إلى الحروب و الثورات 

 و انتشار عدة أمراض و أوبئة.التي قامت ضد اإلحتالل الفرنسي 

 لجيوتقنية األراضي بمدينة أم البواقي  4خريطة رقم 
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 : 1966ـ  1954المرحلــة الثانيـــــة :  •

بمعدل نمو سنوي قدره  1966نسمة سنة  8989إلى  1954نسمة سنة  2381في هذه الفترة ارتفع عدد السكان من 

% ، و يرجع هذا التزايد السكاني الواضح إلى النزوح و الهجرة باتجاه المدينة من طرف سكان األرياف المحيطة 11,70

 تنصيبها كبلدية كاملة الصالحيات.بها ، و خاصة بعد خروج المستعمر و توفير ظروف المعيشة و 

 : 1977ـ  1966المرحلــة الثالثـــة :  •

بمعدل نمو سنوي قدره  1977نسمة سنة  25600إلى  1966نسمة سنة  8989في هذه المرحلة تزايد عدد السكان من 

اإلدارية التي استفادت  % ، حيث تميزت هذه الفترة باالستقالل و الدخول في مرحلة البناء و التشييد و خاصة الترقية8,22

 مما ساهم في ارتفاع نسبة الهجرة. 1974منها المدينة إلى مركز الوالية سنة 

 : 1987ـ  1977المرحلـــة الرابعــة :  •

بمعدل نمو سنوي  1987نسمة سنة  44199إلى  1977نسمة سنة  25600خالل هذه الفترة ارتفع عدد السكان من 

ملحوظة إلى استفادة المدينة من المخططات و البرامج التنموية الوطنية من خالل % ، و ترجع هذه الزيادة ال10,99

االستثمارات و المشاريع االقتصادية و المرافق و التجهيزات الجديدة ، مما أدى إلى خلق مناصب شغل و ظروف معيشية 

 حسنة و بالتالي  أصبحت منطقة مستقطبة لألفراد.

 : 1999ـ  1987المرحلــة الخامســة :  •

بمعدل نمو سنوي  1999نسمة سنة  58699إلى  1987نسمة سنة  44199تميزت هذه المرحلة بارتفاع عدد السكان من 

% ، و يسجل انخفاض في معدل التمو السنوي للسكان مقارنة بالمراحل السابقة نظرا لتغير الظروف االقتصادية 3,54قدره 

فوذ باإلضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة و زيادة النزوح الريفي إلى للمدينة من خالل توفير مناصب الشغل ألصحاب الن

 المدينة من طرف المناطق المجاورة.

 : 2010ـ  1999المرحلـة السادســـة :  •

نسمة  حسب إحصائيات  69373و وصل إلى  1999نسمة سنة  58699% حيث كان 1,86ارتفع عدد السكان بنسبة 

رفت تزايد ملحوظ و هذا نظرا للهجرة السكانية من المناطق المجاورة و البحث عن . و المالحظ أن هذه الفترة ع2010

 الحماية و العمل خاصة لتوفير المنطقة على قطاعات ديناميكية تجارية و خدماتية و إدارية في الجهة الشرقية.

 2016-2010المرحلة االخيرة :  •

 79852الى  2016و ليرتفع سنة  72119بما يقدر بـ:  2011نسمة الى سنة  69373ارتفع عدد السكان المدينة من 

 ساعدت السكان على الهجرة اليها .و هذه الزيادة راجعة الى توفير البرامج السكنية التي استفادت منها المدينة التي نسمة 

 لي : التا في الشكلو عليه يمكن تدوين هذه المراحل 
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 ساكن و ذلك لألسباب التالية: 54252 استوعبت مدينة أم البواقي حوالي 1974منذ الترقية االدارية سنة 

 ـ اعتبارها القطب اإلداري األول في الوالية. 

 ـ توفرها على مختلف مميزات الحياة الحضرية من سكن و مرافق و خدمات. 

 ـ لم تعرف مشاكل أو ضغوطات في التسيير المحلي. 

و لكن مع مرور الوقت أصبحت تعرف عدم كفاية ، بل و شبه عجز في تلبية االحتياجات مما خلق مشكلة اآلداء و سوء 

 التسيير.

 :للسكان التركيب العمري: 2-2

التركيب العمري يعد من أهم العناصر التي ترتكز عليها الدراسة السكانية ، حيث يتم من خالله تحديد الفئات العمرية و إن 

عدد األفراد في كل فئة و تمثيلها في هرم سكاني و ذلك قصد معرفة الخصائص االقتصادية للسكان باإلضافة متابعة 

 خالل الهرم السكاني لمدينة أم البواقي نالحظ مايلي: احتياجاتهم المستقبلية و التي خطط لها ، و من

نسمة ، و هو ما يعادل  23632سنة و يقدر عددهم  20يرتكز على قاعدة كبيرة تشغل األفراد الذين يقل عمرهم عن  

 % من إجمالي السكان.50,23

حياة االقتصادية بالمدينة ، حيث قدر عند الفئة العمرية الوسطى يضيق تدريجيا ، و هي الفئات النشيطة و المتحملة لعبئ ال

 % من إجمالي السكان.45,55نسمة بنسبة  21431عددهم ب 

 .السكان من إجمالي عدد 4.21درت ب بنسبة %سنة ، حيث ق 65يأخذ الهرم شكل حاد في األعلى لفئة المسنين األكبر من 
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عدد السكان 2381 8989 25600 44199 58689 67201 69373 72119 79852

2016الى غاية 1954تطور عدد السكان لمدينة ام البواقي من سنة : 5شكل رقم 

 .2016الب سنة المصدر : مديرية التخطيط و البرمجة و الميزانية + معالجة الط
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 الخصائص اإلقتصادية للسكان :  -ثالثا 

 : التركيب اإلقتصادي:3-1

تعد دراسة التركيب اإلقتصادي للسكان على جانب كبير من األهمية و ذلك لكونه يعد نتاجا لمستوى الظروف المعيشية في 

البيئة الحضرية من جهة، و عامال رئيسيا في نمو المدينة و تطور مجالها الحضري من جهة أخرى، و يؤثر ذلك على 

 العامة في المدينة .  مشاريع التنمية اإل قتصادية وإنشاء مجال الخدمات

 يتوزع عدد سكان مدينة أم البواقي حسب التركيب اإلقتصادي كما يلي : 

مدينة أم 

 البواقي

إجمالي عدد 

السكان سنة 

2016 

 عدد البطالين و الباحثين عن الشغل  عدد المشتغلين 

 النسبة العدد النسبة العدد

79852 31824 39.85 48028 60.15 

 

 

(سنة حيث بلغ عددهم 15-64: و هم مجموعة األفراد في سن العمل و الذين تتراوح أعمارهم ما بين ) السكان النشطون

 نسمة و ينقسمون إلى : 31824إلى  2016في سنة 

 2008: يبين التركيب العمري للسكان لمدينة أم البواقي سنة  6شكل رقم 

 المصدر: مديرية التخطيط و البرمجة و متابعة الميزانية

المصدر : مديرية  2016للتركيب اإلقتصادي لسكان مدينة أم البواقي سنة  7جدول رقم 

 التخطيط ، البرمجة و متابعة الميزانية .

 ال
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 22416و يقدر عددهم بـ: : و هم األفراد الذين يشتغلون فعال و يساهمون في اإلنتاج  السكان النشطون فعال •

 .و المشتغلينمن إجمالي النشطين  % 70.44نسمة بنسبة 

سنة  48028و هم األفراد القادرين على العمل و المتعطلين و الباحثين عنه ، حيث بلغ عددهم  :البطالين  •

 من السكان . % 60.15بنسبة  2016

 و هي الفئة القادرة على العمل و غير الراغبة فيه و تمثل الطلبة و ربات المنزل . :عاملة الالقوى غير  •

سنة باإلضافة  17و هم األفراد غير القادرين عن العمل و هم من عمر األقل من  :السكان الخارجون عن العمل  •

 سنة . 65إلى الشيوخ فوق 

 التركيب الوظيفي : : 3-2

 يقصد به تصنيف مختلف الوظائف التي يمارسها أفراد المدينة ضمن قطاعات النشاط و يكون التصنيف كالتالي : 

 .% 29.88بنسبة قدرت بـ:  9509ذا القطاع نحو: : بلغ عدد النشيطين في ه قطاع الفالحة •

: و قد شكل أكبر نسبة من حيث المشتغلين و النشطين بالمدينة حيث بلغ عددهم  قطاع الخدمات و التجارة •

 .%38.88نسمة حيث قدرت نسبتهم بـ:  12373حوالي:

أي بتعداد وصل : ، %21.92: وصلت نسبة المشتغلين بهذا القطاع إلى: قطاع األشغال العمومية و البناء •

 نسمة . 6975

 فرد  2965، بتعداد وصل إلى: %9.32و تعتبر الفئة األقل نسبة و ذلك بنسبة قدرت بـ: :الصناعة  •

ي أدى إلى تركز معظم لتجارة خاصة بعد الترقية اإلدارية الذلقد شهدت مدينة أم البواقي تطورا كبيرا في قطاع الخدمات و ا

و كذلك الحال لقطاع األشغال العمومية و البناء بسبب إستفادتها من المخططات و البرامج التنموية  المنشآت اإلدارية بالمدينة

للمدينة مؤخرا خاصة في مجال السكن .بالمقابل تراجع قطاع الفالحة بعد ما كانت المدينة عبارة عن منطقة فالحية بالدرجة 

 .األولى 

 

 

 

 

 

;  الفالحـــــــــــــة
29,88

;  الصناعـــــــــــة
9,32

البناء واألشغال 
21,92; العمومية

;  التجارة والخدمات
38,88

ط يبين تقسيم النسبة حسب قطاع النشا7شكل رقم 
2016لمدينة أم البواقي سنة 

المصدر : األرقام مديرية التخطيط و البرمجة و متابعة الميزانية + 

 الشكل من إنجاز الطالب 
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 خالصة 

 من خالل دراستنا لهذا الفصل و المتضمن للخصائص الطبيعية لمجال الدراسة تبين لنا ما يلي: 

طريقين هامين ، باإلضافة إلى أنها نقطة وصل بين مختلف إن موقع المدينة يعد موقع استراتيجيا حيث تعد نقطة تقاطع بين  -

المناطق المحيطة بها )الواليات ، البلديات( مما يساهم في خلق ديناميكية و حيوية داخل المدينة و خاصة من الجانب 

 االقتصادي .

بغض النظر عن بعض  بالنسبة لموضع المدينة فيتميز عموما بانحدار ضعيف ، و أرضية صالحة للتعمير في معظمها ، -

العوائق كجبل سيدي رغيس من الجهة الشمالية و الخط الكهربائي من الجهة الجنوبية ، و هو ما يساعد على التوسع العمراني 

 أو الصناعي و خاصة من الجهتين الشرقية و الغربية و مد الشبكات بأقل التكاليف .

دا تواجد شعبتين صغيرتين واحدة في الجهة الشرقية للمركز و األخرى أما بالنسبة للشبكة المائية فهي تكاد تنعدم ، ما ع -

 .كذلك واد قويدر في الجهة الغربية و بالتالي فهي تساعد على عملية الصرف

التي  1974نموا ديموغرافيا سريع خاصة بعد الترقية العقارية سنة  أما من الناحية السكانية فقد شهدت مدينة أم البواقي -

 .نسمة 54252إستقطبت نسمة سكانية قدرها

ر الظروف بتوفكذلك بعد أن أصبحت قطبا إداريا ساعد على توفير مناصب شغل الذي ساعد على زيادة الهجرة إليها  -

 الصناعة وخاصة على صعيد اإلدارة  . اإلقتصادية الجيدة للسكان من خدمات إجتماعية و صحية و في
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 تمهيد

والكشف عن أهم التحوالت المجالية الحاصلة  االطارالمبني والغير مبنيالعمراني للمدينة بين مجال لل يتضمن المبحث دراسة

به ومراحل تطوره العمراني إضافة إلي خطة المدينة والمحاور المهيكلة لها وتقسيمها إلي قطاعات عمرانية وبالتالي تحليل 

مساكن ومرافق وتجهيزات وباقي نتائج تفاعل السكان مع المجال الذي يشغلونه من ناحية العمران وتقسيمها بما فيه من 

والوقوف عند حالة المحيط العمراني من حيث التركيبة  ،المنشآت العمرانية كإنجاز الطرق ومختلف الشبكات األخرى

 . لى الشبكات التقنية المختلفة بالمدينةلنصل في األخير إلي تسليط الضوء ع ،المورفولوجية ومدى انسجامه

 مدينة:مراحل التطور العمراني لل -1 •

توسع مختلف األنسجة الحضرية للمدينة وهذا يوضح بدقة  إتجاهات إن دراسة التطور العمراني له دور فعال في إبراز كيفية

 والعوامل المتحكمة في التوسع العمراني:جميع الفترات التى مرت بها المنطقة منذ نشأتها 

 :مرت مدينة أم البواقي في تطورها العمراني بعدة مراحل  •

 :1920إلى  1898من  المرحلة األولى : 

االستعماري الذي يخص  النسيجتميزت هذه المرحلة بتطور عشوائي للمدينة ، كما أن النمط السائد الخاص بالعمران هو  

إقامة المعمرين الفرنسيين ، و بمقابل ذلك النمط التقليدي و يخص التركز الخاص بإقامة الجزائريين و هنا تظهر أول نواة 

المزود بالمرافق التالية  1902، حيث تم اإلنتهاء من بناء المركز االستعماري سنة  10للمدينة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 

 650ابتدائيتين ، كنيسة ، محطة السكة الحديدية ، نافورة متوسطة المركز ، حيث كان يضم المركز حوالي  : مدرستين

هكتار باإلضافة إلى توفر التجمع على مركز إداري و هذا من أجل أغراض أمنية و عسكرية  34ساكن و تقدر المساحة ب: 

 ، و كانت المساكن من الحجارة و السقف من القرميد.

 :1953إلى  1921ـــة الثانيــــة : المرحل

 سكاني تجمع بظهور ذلك و الشرقية الناحية من العمراني التوسع اتجاه كان ظهر النسيج الفوضوي حيث المرحلة هذه في

 موقعها كان التي الشمالية الدشرة ظهرت الفترة نفس في و الجنوبية بالدشرة يسمى كان و الفوضوية القصديرية للمساكن

 . وفوق النواة اإلستعمارية العسكري المركز جنوب

 :  1974إلى  1954المرحلــة الثالثــة : 

 و قسنطينة باتجاه الشرق نحو حاليا 10 رقم الوطني الطريق طول على تطور البواقي أم مدينة عرفت المرحلة هذه في

 للتقسيم تبعا والية إلى البواقي أم ترقية تم و الجنوب نحو العمراني التطور اتجه ،كما ارغيس سيدي بجبل الشمال نحو تحديدا

  .نسمة 15128 ب السكان عدد قدر و هكتار 79 ب المرحلة هذه في مساحتها بلغت حيث ، 1974 سنة اإلداري

 : 1987إلى  1975المرحلــة الرابعــة : 

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

 االستثمارية البرامج هذه إثر على و ،(  1984 ـ 1980)  األول الخماسي المخطط و(  1977 ـ 1974)  الثاني الرباعي

 الجديدة الحضرية السكنية المنطقة يشكالن اللذان المكي حيحي حي و النصر حي:  منها نذكر و كليا جديدة أحياء ظهور تم

 (ZHUN  )، المدينة داخل الجماعية السكنية المناطق من كبيرة مساحة يشكل الذي العيد بو بن مصطفى حي إلى باإلضافة 

 المساحة أصبحت المرحلة هذه خالل و.  الشرق نحو 10 رقم الوطني الطريق امتداد على المدينة توسع إلى أدى هذا كل و ،

 .نسمة 34257:  ب سكانها عدد قدر و هكتار 217:  ب تقدر المبنية

 : 2000إلى  1988المرحلة الخامسة : من 
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تبين تطور المجال العمراني لمدينة أم البواقي  61صور

 explorer beta  planetالمصدر: 

 طول على ممتدا للمدينة العمراني التوسع ظلظهر في هذه الفترة النسيج الحديث الذي يعتمد على مخططات التعمير، و 

 ارتفع حيث السكان لعدد واضح بارتفاع تميزت الفترة هذه أن كما ، الغربية و الشرقية الجهتين من 10 رقم الوطني الطريق

 . 1990 سنة نسمة 47046 إلى 1988 سنة في نسمة 34257 من

 ، 1األمل ، الحديقة ، النسيم:  منها نذكر التي و الجديدة التحصيصات من بالكثير الفترة هذه في المدينة استفادت كما   

 أصبحت حيث ، للمدينة العمراني النمو في ساهمت التجمعات هذه كل و. الحرية ، البستان ، االستقالل ، اآلفاق ، 2االمل

 سجلت كما ، نسمة 47046: ب عدده قدر و 1998 سنة المدينة سكان عدد زاد كما هكتار 217 ب تقدر المبنية المساحة

 البرامج تطبيق مع الزيادة هذه تزامنت حيث ، ساكن 53894: ب قدرت و  2000 سنة السكان لعدد معتبرة زيادة

 التحصيصات في هذا يتجلى و للمدينة السكني القطاع تخص التي و(  1999 ـ 1990)  السنوية المخططات و االستثمارية

 اإلبراهيمي البشير ،  حمزة ، 2+1 السعادة ، عداد ، عافري ، الحراكتة ملكة ، السعيد بوعزيز ، الشروق ، النصر: التالية

 هذا و الجامعي المركز قرب أخرى تحصيصات و لخضر محمد حي تحصيصات إلى باإلضافة ، 2+1 تاكوفت ، الهالل ،

 . 10 رقم الوطني الطريق بمحاذاة

 :2016الى  2000المرحلة السادسة من 

بالمدينة من السياسة السكنية خاصة الجماعية و بدأت المدينة في التوسع جنوبا بانشاء هياكل االهتمام زاد في هذه المرحلة 

   قاعدية و مدارس و معاهد التكوين و تحويل مراكز االدارات الى المنطقة الجنوبية للمدينة من أجل استقبال مشاريع سكنية 

و بعد استنفاذ االراضي ، كان و توجههم الى هذه المنطقة التي حتما ستعمل على زيادة السكالقطب العمراني ماكوماداس، 

 .و وجود عائق السكة الحديدية أخذت المدينة بالتوسع نحو االطراف الشرقية الجنوبية و الغربية للمدينة 

 توضح مراحل التطور العمراني للمدينة . 5الخريطة رقم 

حيث تبين مراحل التوسع العمراني  2016الى غاية  1984في ما يلي صور باالقمار الصناعية لتطور المدينة من سنة 

 : لمدينة ام البواقي 
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تبين مراحل التطور العمراني لمدينة أم البواقي 5خريطة رقم   
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 مبني للمدينة :الغير دراسة االطار المبني و  -2

 االطار المبنــي :: 2-1 •

 

 

 السـكـن :: 2-1-1

السكن هو الوظيفة األساسية للمجال الحضري بشكل عام ويعتبر أهم المالمح الرئيسية في مرفولوجية المدينة بالرغم من أن 

مجال الدراسة يحتوى على العديد من التجهيزات اإلدارية السامية والنشاطات التجارية المختلفة إال أن الوظيفة السكنية تؤكد 

 سكن. 18733: ـب 2016بمدينة أم البواقي حسب إحصائيات  الحضيرة السكنية تلغوجودها حيث ب

 

المساحة 
ةاالجمالية للمدين

2016هكتار سنة 1362

التجهيزات السكن 

االطار المبني  
60.80%

هكتار828

المجال الحضري 
هـ1362مساحته 

االطار الغير المبني 
هـ534

30.20%

المواقف مساحات اللعب

المساحات الخضراء الطرقات الساحات العامة المساحات المائية

هـ 828اإلطارالمبني
%60.80

التجهيزات السكن

 عناصر اإلطار المبني و غير المبني المصدر : إنجاز الطالب  8 يوضح الشكل

 المصدر:  إنجاز الطالب 
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 أنواع السكن : 2-1-1-1

 كـن الفردي:ـالس -

 :و ذلك بسبب الساسة العقارية من طرف الدولة  حيث ميزنا % ،58,01السائد في المدينة بنسبة  النوع و هو

و التي تتمثل في البنايات ذات  اإلستعمار: رغم التشوهات التي طرأت على التشكيل العمراني عند دخول النمط التقليدي

 جال الدراسة. النمط األوروبي و شق طرق جديدة ، لكن رغم هذا يبقى المنزل التقليدي بهندسته مازال يؤكد وجوده في م

 المبادئ األساسية في البيت التقليدي: يعتمد على:          

 الحرمة. •

 التركيبة االنطوائية. •

 االنفتاح نحو الداخل )وسط الدار(. •

و تتوفر المدينة على هذا النمط من البناء ، و الذي يتركز بكثرة في المنطقة الشمالية و مركز المدينة و هي مساكن       

الجزائريين التي يعود تاريخها إلى الفترة االستعمارية ، مبنية بمواد بناء تقليدية و تتميز بأسقف من القرميد ، عدد الطوابق 

 ا يميزها وجود فناء داخل المدينة.، كم R+1و  RDCيتراوح بين 

عند دخول المعمر إلى المدينة لم يكن له مجال بناء مساكنه فيها ، و نظرا لتوفر  النمط األوروبي )النواة االستعمارية(:

المنطقة على األراضي الفالحية مما ساعد على تركز المعمرين في المنطقة حيث تم تعيين أول مركز للمدينة و الممثل بهيئة 

 لبناء في:إدارية عسكرية و بعض مساكن المعمرين ، و تمثلت المبادئ األساسية لهذا ا

 االنفتاح على الخارج. •

 .انفراد المساكن  •

 .10و بالتالي هي مجموعة السكنات التي تتواجد على مستوى مركز المدينة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 

و هي السكنات المتشكلة بدراسة من طرف المصالح العمرانية المختصة ، أما  النمط الحديث و المتمثل في التحصيصات :

اء المستعملة فهي من الخرسانة المسلحة و حجر الربط ، و هي تمثل بنايات حديثة على ثالث مستويات و ممكن مواد البن

 أكثر ، أما الحالة الفيزيائية لهذه السكنات فهي حسنة.

 السكن الجماعي :  -

ضمن سياسة الدولة نحو التوجه إلى سياسة  1975و قد دخل هذا النوع من السكن خالل سنة  العمارة )الجماعي(: •

عبارة عن مساكن متعددة الطوابق ، لها مدخل مشترك ، ذات جدران  هي و المناطق السكنية الحضرية الجديدة

اكن ، و يتراوح ارتفاع % من إجمالي المس38,22مبنية باإلسمنت ، يتواجد عبر مناطق مختلفة من المدينة بنسبة 

 خاصة في الجهة الجنوبية و الشمالية و الشرقية. R+5و  R+4العمارات بين 

 السكن النصف جماعي:  -

النصف جماعي: هي مباني ذات طابقين ، كل مسكن فيها له مدخل خاص ، و هو متواجد بنسبة ضعيفة جدا  •

 %( بالجهة الجنوبية.3,77)

 لكل نوع : 2016لسنة  الجدول التالي يبين عدد السكنات 

 المجموع سكن نصف جماعي سكن فردي سكنات جماعية نوع السكن

 18733 749.32 10865.14 7118.54 عدد السكنات

 100 4 58 38 %النسبة 

السكنية لمدينة أم البواقي  يبين نوع الحضيرة  8جدول رقم 

 + معالجة الطالب  2016المصدر : مونوغرافيا 
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 حيث اعتمدنا على التصنيف على ثالث معايير و ذلك بعد الخرجة الميدانية : : الحالة الفيزيائية للمساكن: 2-1-1-2

 تاريخ االنشاء : -

أين استقبلت مدينة ام البواقي نظام التحصيصات و كذلك  1975السكنات في الحالة الجيدة يعود تاريخ انشائها منذ سنة 

، و الرديئة تتمثل السكنات القليدية القديمة منذ الجذور االولى لالستعمار  les zhunالمناطق السكنية الحضرية الجديدية 

 .بالجهة الشمالية و مركز المدينة و النواة االستعمارية م .و تتمركز أغلبها 1905و 1884سنوات 

 مواد البناء : -

السكنات الجيدة و المتوسطة عادة ما تكون مواد البناء فيها من االسمنت و الطوب اما الرديئة فمواد البناء بها تعتبر بدائية 

 كالحجر و الطين و سقفها من القرميد .

 نظمة البناء : أ -

و المتوسطة إعتمدت على نظام بناء حديث كاالعمدة و االساسات و السطح اما القديمة فقد اعتمدت على  أنظمة البناء الجيدة

 و السقف المائل من القرميد دون اساسات و أعمدة المبنى . الحاملة الجدران

 بينت النتائج كالتالي:قد و 

% من اجمالي مساكن المدينة و المتمثلة تقريبا في التحصيصات و  58.2 ـ:ر بدمساكن في حالة جيدة تق -

 الفيالت و العمارات.

ر على مستوى % من اجمالي مساكن المدينة وهي تنتش 36.37مساكن في حالة متوسطة : تمثل نسبة  -

 أطراف مركز المدينة.

موقع متمركزة بصورة معتبرة % من إجمالي المساكن والتي تت 5.53مساكن في حالة رديئة : تقدر بنسبة  -

 في مركز المدينة.
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 :   تالتـجهيـزا: 2-1-2 •

 تنقسم التجهيزات لمدينة أم البواقي كالتالي :

 العدد نوع التجهيزات

 

 

 التجهيزات التعليمية

 

 22 االبتدائي

 13 المتوسط

 8 الثانوي

 5 التكوين المهني

 1 التعليم العالي

 

 

 

 

 التجهيزات الصحية

 المساحة اسم المصلحة 

 

 مستشفيات

محمد 

 بوضياف

 م7425

 م16116 ابن سيناء

 

 

 العيادات

عيادة حي 

 النصر

 م4481

عيادة 

 سوناتيبا

 م2642

عيادة 

 ماكوماداس

 م2245

 م6363 عيادة الوالدة 

 
 
 

 : التجهيزات التجارية -
و ما يميز المدينة مؤخرا انتشار  2016محل تجاري أواخر سنة  3530بلغ عدد المحالت التجارية بالمدينة حوالي 

 .من نوع المغازات المحالت التجارية للمواد الغذائية 
 

تجارة  حرف صناعة النوع
بالجملة مواد 

 غذائية

تجارة 
بالتجزئة 
 مواد غذائية

 تجارة
 غير غذائية

تصدير و  خدمات
 استيراد

 المجموع

 3526 192 632 579 1221 140 14 748 العدد

 
 
 
 

 :في تتمثل العام للقطاع تابعة وهي هكتار 16.17 ـ:ب مساحتها تقدر  : الكبرىالتجهيزات التجارية  -

 2016يبين التجهيزات الصحية و التعليمية بالمدينة لسنة  9جدول رقم 

 المصدر: مديرية التربية و التعليم + معالجة الطالب 

 2016يبين مختلف التجهيزات التجارية لمدينة أم البواقي لسنة  10جدول رقم 

 المصدر : مديرية التخطيط و البرمجة و متابعة الميزانية.
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 المساحة العدد نوع التجهيزات

 م مربع 10.000 1 المذبح البلدي

 م مربع 10.000 1 السوق ااألسبوعي

 متر مربع 6500 1 السوق المغطاة اليومية
 م مربع 62100 1 سوق المواشي

 م مربع10407 2 وحدة توزيع نفطال

 م مربع snta 1 1800شركة التبغ و الكبريت 

 م مربع 2000 1 ديوان الحبوب

 م مربع 5800 1 وحدة إنتاج البيض لإلستهالك

 
 
 

 التجهيزات اإلدارية: -
تعد من أهم المرافق المهيكلة لمجال مدينة ، كما تشتمل هذه الوظائف على عدد كبير من التجهيزات اإلدارية و الخدمات ، و 

هكتار  32,34تلعب دورا في الهيكلة الحضرية و تنظيم العالقات داخل و خارج المدينة ، تقدر مساحة هذه التجهيزات ب 

ر % من إجمالي المساحة المخصصة للتجهيزات ، و تتركز خاصة جنوب المدينة )الحي اإلداري( الذي يعتب9,98أي بنسبة 

 . 10ى الطريق الوطني رقم مركز آخر للمدينة. و بوسط المدينة على مستو

 

 :التجهيزات الثقافية  -

 هذه المرافق ذات أهمية كبيرة نتيجة الدور الذي تلعبه في رفع المستوى الثقافي للسكان حيث تتوفر

 مدينة أم البواقي على :  

 دار الثقافة  -1

 مسرح على الهواء الطلق -2

 العلميمركز للترفيه  -3

 متحف المجاهد -4

 و مبيت الشباب  دار الشباب -5

 قاعة العرض -6

 مركب ثقافي إسالمي  -7

 المكتبة البلدية  -8

بالرغم من وجود بعض المرافق الثقافية اال أن المدينة تعاني من نقص كبير سواء من حيث العدد أو  مستوى التسيير حيث 

 المرافق الموجودة ال تلبي حاجيات السكان و الزائرين .

 

 و الشعائرية :التجهيزات الدينية  -

   :هذه المرافق ذات أهمية كبيرة حيث تتمثل في دور العبادة و المقابر و تحتوي مدينة أم البواقي على

 .منها في طور االنجاز 02 ا ،مسجد 13 -

 مركب اسالمي عقبة بن نافع  -

 مقابر . 3تحوي على  -

 مقبرة الشهداء . -

 مقبرة مسيحية و يهودية . -

 نية .مدرسة قرآ -

 

 

 التجهيزات الرياضية و الترفيهية : -

 من أجل توفير راحة ورفاهية سكانها باعتبارها أماكن اللعب و ممارسة مختلفام البواقي  هذه المرافق ضرورية في مدينة

 في :وتوجد منشأت رياضية وترفيهية تختلف من حيث الدور و المساحة و تتمثل  النشطات الرياضية والترفيهية.

يبين التجهيزات الكبرى لمدينة أم البواقي  11جدول رقم 

 المصدر : وثائق البلدية + معالجة الطالب 
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ملعب  التجهيزات

SOM 

قاعة 

OMS 

 مسبح نصف اولمبي ساحة اللعب مركب رياضي ملعب بلدي

 1 17 1 1 1 1 عددها

 

 

 

 التجهيزات السياحية :  -

 في المدينة و الموضحة في الجدول التالي:و تشمل الفنادق المتواجدة 

 إسم الفندق

 1فندق مجيدس 

 2فندق مجيدس 

 فندق السندباد

 فندق الشرفاء

 فندق ماكوماداس

 

 

 

 وكاالت . 7السياحية و عددها باالضافة الى الوكالت 

 

 التجهيزات الصناعية : -

يساهم الوجود الصناعي في تنمية المنطقة التي يتواجد بها من مختلف النواحي ، و يتمثل النشاط الصناعي بمدينة أم البواقي 

 التي تضم أهم المنشآت التالية: هكتار 104.91في المنطقة الصناعية و التي تقدر مساحتها بـ: 

هكتار ، و هي  6,01، تتربع على مساحة عقارية قدرها  BATICIMالمؤسسة الوطنية للصناعات المعدنية  •

 مؤسسة عمومية ذات أسهم مختصة في صناعة الهياكل المعدنية و األعمدة الكهربائية.

 هكتار ، و هي تضم مجموعة من الوحدات 3,8مؤسسة الحصى و الرمل ، تتربع على مساحة عقارية قدرها  •

 موزعة على تراب الوالية.

هكتار ، و هي مؤسسة فرعية لمطاحن سيدي  7,41وحدة رياض لمدينة أم البواقي ، تقدر مساحتها العقارية ب  •

 ارغيس تختص في صناعة مادة الدقيق و السميد و القمح الصلب.

ئية ، و هي شركة شركة ذات مسؤولية محدودة "سوبال ـ ماكس" المختصة في تصفيح و تركيب األجهزة الكهربا •

 ذات صيغة قانونية خاصة.

 شركة ذات مسؤولية محدودة " الكاهنة " و هي شركة ذات صيغة قانونية خاصة. •

 

م البواقي ظهر لنا جليا عدة مالحظات حول عدد بعض التجهيزات حيث أخالل تطرقنا في تحليل التجهيزات لمدينة      

 هناك ما فيه وفرة و هناك المنعدمة كا يوجد نقص في بعضها اآلخر حيث : 

وفرة على مستوى التجهيزات التعليمية في الطور االبتدائي خاصة ، و لكن تعاني المدينة من نقص فادح في نجد  •

 عدد المتوسطات و الثانويات .

 3كذلك ما يخص الجهيزات الصحية نالحظ نقص في العيادات نظرا لحجم المدينة و زيادة السكان المعتبرة، فـ: •

 عيادات لم تعد تستوعب الضغط المتزايد عليها في السنوات االخيرة .

 ب .كما الحظنا إنعدام تام للمراكز التجارية و أماكن الترفيه و التسلية و مرافق النشاطات الموجهة للشبا •

بصفة أهلها بأن تكون  كونها عاصمة الوالية ما يميز مدينة ام البواقي هو وفرة التجهيزات االدارية و الخدماتية •

 .مختلفة و مختلف البنوك المالية و إدارات خدماتية لما تحوي من مديريات قطب إداري للوالية بامتياز 

 

 

 2016يبين التجهيزات الرياضية بمدينة أم البواقي لسنة  12جدول رقم 

 ألمالبواقي. 2016، المصدر مووغرافيا 

لمختلف التجهيزات السياحية بمدينة ام البواقي  13جدول رقم 

 مدينة أم البواقي 2016المصدر : مونوغرافيا 
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 مبني : الطار غير إلا: 2-2 •

 
 ) المجال العمومي ( مكونات االطار الغير مبني :: 2-2-1 •

 

 
 شبكة الطرق الحضرية بالمدينة : : 2-2-1-1

بين مختلف أجزائها فهي مقاطع للطرق الوطنية الطرق جزء مهم من الشبكات داخل المدن و العنصر الهام للربط تشكل  

يث قدر طول الشبكة ح.و الوالئية التي تخترق المدينة من طرق أولية و ثانوية و ثالثية في داخل المجال العمراني للمدينة 

 : شبكة الطرق بالمدينة  و مخطط الصورة التالية تبين هيكلة كم 115.16للمدينة بـ:

 الطرق االولية : -

الطرقات الرئيسية التي تعتبر من المحاور األساسية المهيكلة للمدينة ، تتميز بارتفاع حجم الكثافة المرورية بها و التي و هي 

تتمتع كل المحاور األولية بمدينة  سيارة/الساعة خاصة عند ساعات الذروة الصباحية و المسائية ، 1550-450تتراوح بين 

)الطريق  1954ولة فقارعات الطرق معبدة بشكل جيد خاصة طريق أول نوفمبر أم البواقي بدرجة من التهيئة جد مقب

( الذي يعرف عمليات تجديد مستمرة لطبقات اإلسفلت المكونة له و يزيد عرضها في بعض األحيان عن 10الوطني رقم 

، الطريق المؤدي  ، طريق نهج هواري بومدين 1955أوت  20 الطريق المؤدي إلى خنشلة و نذكر منها ما يلي: متر  15

 .إلى عين ببوش ، الطريق االجتنابي 

  الطرق الثانوية:  -

                                                           
 عمل ميداني للطالب 1

المساحة االجمالية 
هـ1362للمدينة 

االطار المبني 
هـ 828

60.80%

االطار الغير 
هـ534مبني 

30.20%

مساحة 
االطار الغير 

534مبني 
هـ

الطرقات

المساحات 
الخضراء

مساحات 
اللعب

مواقف 
السيارات

الساحات 
العامة

المساحات 
المائية
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دورها يتمثل في توزيع و تسهيل  متوسطة وهي الطرق التي تربط بين الطرق األولية و بين أحياء المدينة و هي في حالة 

طريق ، طريق الملعب زرداني حسونة، طريق عباد عالوة و نذكر منها :التنقالت وربط مختلف األحياء بالطرقات األولية 

، فهي تمتاز بحركة مرورية ذات كثافة متوسطة و هي األخرى تتموقع على جانبيها مختلف  ماي 19طريق ،جويلية 5

 التجهيزات العمومية كمقر البلدية ، دار الثقافة، المستشفى و الحي االداري .

 الطرق الثالثية : -

يج الحضري و المؤدية إلى السكنات الجماعية والمباني الفردية. كما أن مجموع هذه وهي الطرق الداخلية الرابطة بين النس

الطرق تسمح بحركة مرور منتظمة ودينامكية مجالية على مستوى تراب المدينة وتتراوح حالة هذه الطرق بين المتوسط 

 الرديئة ماعدا بعض القطاعات التي تشهد مشاريع جديدة .و

 أبعاد الطرقات :  -

تتميز شبكة الطرقات لمدينة ام البواقي بأبعاد مختلفة لكن ما يميزها هو اتساعها في بعض المحاور خاصة الطرق الحديثة 

 النشأة و تكون ضيقة عند مركز المدينة القديم و فيما يلي جدول يوضح أبعاد و طول الطرق حسب التصنيف : 

 أبعاد شبكة الطرق بالمدينة 

 المساحة العرض الطول

نوع 

 الطريق

 هكتار29.942 م 18الى  10من  كم 27.22 طريق أولي

 هكتار20.547 م 12الى  8من  كم 22.83 طريق ثانوي

 هكتار39.066 م 7الى  5من  كم 65.11 طريق ثالثي

 هكتار 89.55  كم 115.16 المجموع

 

 

 

 لمدينة ام البواقي :نقاط التقاطع : 2-2-1-2

 

أدى الى تكوين شبكة طرق مهمة الذي ساعد في ربط أجزاء المدينة و عناصرها توسع المجالي لمدينة أم البواقي الان 

تعمل على سير حركة النقل بالمدينة و فيما يلي مخطط يوضح تقاطع و نقاط دوران المختلفة ، مما سمح ببروز عدة نقاط 

 أهم نقاط التقاطع و نقاط الدوران بالمدينة 

 المساحات الخضراء : : 2-2-1-3

تحوي مدينة ام البواقي على مساحات خضراء معتبرة و لكن مهملة من طرف السلطات لتثمينها و تحويلها الى مصدر 

بالنواة االستعمارية و حديقة االستقالل المتواجدة على مستوى الحي االداري  و حديقة  اقتصادي و تتمثل هذ المساحات في

، للمدينة . كذلك غابة أشجار الزيتون ص جزء منها كحضيرة حضرية بالجهة الغربية الشماليةكذلك غابة حضرية حيث خص

كما تتميز بعض طرق المدينة بوجود أشجار التصفيف على جوانب الطرقات و عدد قليل جدا من القطع المزروعة في 

 .المدينة 

 الجدول االتي انواع المساحات الخضراء بالمدينة : و يوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يبين أبعاد و قياسات شبكة الطرق لمدينة أم البواقي.  14جدول رقم

 2017المصدر: عمل ميداني و إنجاز الطالب.سنة 
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 المساحاتنوع 

 

 مالحظات

 

 المنتزهات الحضرية

يوجد بالمدينة متنزه حضري واحد و يسمى بـ: الحضيرة الحضرية الصنوبر و تقدر مساحتها 
و مقاعد و طرق لحركة  تحوي على مساحات اللعب و أكشاك  هكتار و 18.743 حوالي :
 .المشاة 

 

 الغابات

 36.700و تقدرمساحتها مجتمعة بـ:يوجد بالمدينة غابات حضرية مهمة و عددها أربعة 
 و هي معرضة لالهمال و يوجد بها مالعب كرة قدم موجهة للشباب . هكتار

 

 الحدائق العامة

ذات  اإلسقالل مبني للمدينة فهناك حديقةالغير يلة جدا بالنسبة لمساحة االطار و هي قل
م مربع و الثانية 25160و تقدر مساحتها بـ: عتبرة على المستوى الحي االداري مساحة م

و قدرت مساحتها ساحة الشهيد بلعقون مصباح و تسمى  على مستوى النواة االستعمارية 
 .م مربع 2284بـ: 

 

 أشجار التصفيف

و هي موزعة على كامل مجال المدينة و لكن أهم الطرق المعروفة باالشجار المصفوفة هي 
  وطريق حي حيحي المكي . مركز المدينة الوالي و كذلكطريق المؤدي الى اقامة 

 

 القطع المزروعة

و هي منتشرة بالمدينة و لكن عددها قليل جدا و ال تحظى بأي نوع من االهتمام و المتابعة 
 لحمايتها من طرف البلدية .

 
 
 
 الساحات العامة :: 2-2-1-4

،حيث تقع الساحة االولى بحي حيحي فقط اتساح 3 ال تتوفر المدينة على ساحات عامة كثيرة فعلى مستوى المدينة هناك
لبواقي و الثالثة تابعة لمبنى البلدية المكي و الثانية على مستوى المدينة الجديدة ماكوماداس بمحاذاة مقر االذاعة لمدينة ام ا

 :  هذه الساحات والجدول االتي يبين ابعادواسمها ينار 
 

 المساحة بالمتر مربع اسم الساحة

  3882.11 ساحة الشهيد أحمد زبانة

  7701.60 ساحة الشهداء

  1631 ساحة ينار

 
 
 
 المساحات المائية:: 2-2-1-5

و تعتبر هذه المساحات بالمدينة منعدمة تماما و إن وجدت فهي تقتصر على نقطة دوران بمدخل القطب العمراني ماكوماداس 
 بها ألعاب مائية و عاطلة طيلة السنة .

 :  المواقف: 2-2-1-6
 في خاصة السيارات لمواقف إفتقارها الحظنا أنه إال النشأة حديثة فيها الطرق شبكة تعد البواقي أم مدينة أن من الرغم على 

 و مهيئة غير هي و الجماعية السكنات مستوى على فقط يقتصر تواجدها فإن األحياء، مستوى على كذلك و المدينة مركز
 . األطفال سالمة على خاصة األمن و السالمة لشروط تفتقر و رديئة حالتها

 :  اللعب ساحاتم: 2-2-1-7
 معايير على تتوفر ال و تهيئتها درجة نقص و لقلتها ذلك و تماما السكان إحتياجات يلبي ال بالمدينة الساحات هذه تواجد إن
 القطب مستوى على تتواجد فهي الساحات هذه وجدت إن و األطفال شريحة خاصة اللعب بأماكن المتعلقة  السالمة شروط و

 . قليل عددها و ماكوماداس العمراني
 
 
 
 

: يبين نوع المساحات الخضراء بالمدينة 15جدول رقم 

 2017للطالب.لسنة المصدر : خرجة ميدانية 

يبين المساحات العامة لمدينة أم البواقي سنة  16جدول رقم 

 المصدر: خرجة ميدانية للطالب 2017
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 الشبكات التقنية :: 2-2-1-8

 شبكــة المياه:  -1 •

متر مكعب توزع بشبكة المياه الصالحة للشرب التي يبلغ  10,600للشرب: تقدر طاقة التخزين بالمدينة ب المياه الصالحــة 

يقدر عدد المساكن  ، ملم ، تتميز بانحدار من الشمال نحو الجنوب300ملم و 110كلم بقطر يتراوح بين  52,26طولها 

% أي أن المدينة في هذا المجال 98إيصال وصلت إلى كن بنسبة س 15.596الموصولة بشبكة المياه الصالحة للشرب ب 

 لها إنجاز هام.

 شبكــة الصرف الصحي: -2 •

تضم مياه االستعمال اليومي المنزلي أو الصناعي و كذا مياه األمطار ، و تصرف هذه المياه باتجاه الجنوب خارج المنطقة 

و  250كلم و يتراوح قطرها بين  226.5كة طولها % بشب98العمرانية. تبلغ نسبة تغطية المدينة بشبكة الصرف الصحي 

ملم. هذه التغطية الجيدة تعود إلى أثر الموضع على الشبكة ، حيث أنه ذو انحدار يساعد على مد الشبكة و جريان  600

 المياه.

 شبكـــة الكهربـــاء:   -3 •

وحدة توليد الكهرباء بعين البيضاء.  كيلوفولط ، و هو آت من 220تمول المدينة بخط رئيسي يمر جنوبها ذو ضغط مرتفع

باستثناء المساكن الجديدة أو التي في طور  21536 المشتركين بلغ% ، و عدد 98وصلت نسبة تغطية المدينة بالكهرباء 

 االنجاز.

 شبكــــة الغــــاز:  -4  •

 ، و هي تمس جل أحياء المدينة.2016سنة  19200بالغاز  للمشتركينبلغت النسبة االجمالية 

 شبكـــة الهاتــف:  -5  •

 تم تحويل النظام المعمول به إلى النظام الرقمي و يشهد هذا المجال زيادة عدد الخطوط الهاتفية ، و نسبة التغطية وصلت 

 . 97%إلى  حسب إتصاالت الجزائر 2016سنة 

 

 خالصة 

 1974خاصة منذ الترقية اإلدارية لها سنة المجالي  و توسعها في هذا المبحث تعرفنا على مراحل تطور مدينة أم البواقي

 كمقر والية بحيث الحظنا أن التوسع زاد بعد هذه الترقية .

نستنتج أن النمط السكني السائد في المدينة هو النمط الفردي، و أن أعلب حالتها الفيزيائية جيدة .و تتمتع بوفرة كبيرة في  

المدينة ، لكنها تعاني نقص كبير في العدد و توزيع التجهيزات التعليمية  التجهيزات اإلدارية التي تخدم السكان و حتى خارج

و الترفيهية الرياضية ، و إنعدام المساحات المائية و ندرة الساحات العامة و مواقف السيارات و هو ما ينعكس التهميش 

 الكبير للمجال العمومي بالمدينة

مما يسمح بالتنقل داخل جميع المجال العمراني بالمدينة و حالتها من جيدة أما بالنسبة لشبكة الطرق فهي تتميز بهيكلة جيدة 

 إلى متوسطة فقط الطرق الثالثية على مستوى بعض األحياء فهي رديئة .

كما أن المدينة تتميز بدرجة جيدة من حيث الربط بالشبكات التقنية المختلفة خاصة شبكة المياه الصالحة للشرب و شبكة 

 .الهاتف و الغاز
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 خاتمة الفصل

يتعلق بالوضعية الراهنة للمجال العمراني لمدينة  الفصل و الذي معالجتنا لمختلف عناصر هذا من خالل 

 أم البواقي نستخلص ما يلي :

بعد تحليلنا لمختلف الوظائف و االستخدامات الموجودة بمدينة أم البواقي ، نستنتج أن هناك مجموعة من  

تركز حيث تتوفر المدينة على  في نموها العمراني و انعكست على تنظيم و هيكلة مجالها،الوظائف أثرت 

التي تساهم في تلبية حاجيات سكانها و سكان المناطق المحيط بها ) البلديات،  اإلداراتمن الخدمات و  كبير

 الواليات (،  

النفوذ الوظيفي بها في مختلف  مجال ،و نلمس ذلك من خالل تأثيرأوهاو هنا نلمس القوة الجاذبة إلي 

( حيث تستقطب المدينة عددا ً كبيراً من األفراد مما الخدمات اإلدارية –المجاالت و خاصة منها )التعليم 

 يساهم في ديناميكية مجالها و حركيته.

( عبر مختلف المراحل الزمنية، األولى منها )قبل 10نمت المدينة على امتداد الطريق الوطني رقم ) -

 ( شهدت نموا سريعا. 1974( كان فيها النمو بطيء و األخيرة ) بعد 1974

يتميز موضع مدينة أم البواقي و موقعها الجغرافي ضمن إقليمها موقعا إستراتيجي مهم الذي جعلها نقطة  -

 عبور و ملتقى في الجهة الشمالية الشرقية .

 إلدارة الذي ينعكس كونها مدينة إدارية .النشاط اإلقتصادي السائد بالمدينة هو قطاع الخدمات و ا -

على الرغم من أن التكوين المجالي و العمراني للمدينة حديث إال أنها تعاني في تخطيط و تسيير مجالها  -

 الحضري و نقص كبير في مكونات المجال العمومي من مختلف عناصره .

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الثالث الفصل

إقتراحات التدخل على  و الدراسة لمجال تحليلية دراسة

المجال العمومي لتسييره وفقا لمبادئ التنمية 

 المستدامة بواسطة األثاث الحضري
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 مقدمة الفصل

 األول المبحث يتضمن, مبحثين إلى الفصل قسم حيث ،الحي اإلداريمجال الدراسة ل تحليلية دراسة إجراءب الفصل يهتم

الوضع الراهن و التعرف على اإلمكانيات العرانية لمجال الدراسة و بالتالي  تشخيص أجل من للمجال تحليلية دراسة

 السكنات نوعية حيث منالتعرف على نقاط القوة و نقاط الضعف لمكونات المجال و يركز التحليل على اإلطار المبني 

 .ختلف التجهيزات كون مجال الدراسة عبارة عن حي إداري و م , الفيزيائية حالتها,

وذلك لمعرفة واقع المجاالت العامة ومدى خدمتها ووظيفتها و إستجابتها للسكان و اإلطار غير المبني  ركزنا على و

بتحليل معمق لعناصر االثاث الحضري لجميع عناصره و  الوافدين إلى المجال كونه حي إداري .ولذلك قمنا بقراءة تحليلية

مبادئ التنمية المستدامة عليها و هل  إسقاطة قابلي مدىالفيزيائية و  حالتها أنواعها في مجال الدراسة من أجل تشخيص

 .تستوفي الشروط التقنية في تصميمها 

بالمجال و بناءا على نتائج التحليل يتم إعداد بطاقة تحصيلية و تحديد مبادئ التدخل إلعداد مشروع يتضمن اإلرتقاء 

 اسب إلمكانية تسييرالمجال العمومي في إطار التنمية المستدامة.العمومي بجميع مكوناته و دعمه باألثاث الحضري المن

تم اإلعتماد على إستمارة في إقتراحات التدخل على آراء و إقتراحات مستخدمي المجال من أجل إشراكهم كطرف فاعل 

 و الحكم الراشد . في تهيئة المجاالت العمومية لإلستجابة للمتطلبات الحقيقية للسكان و ذلك في إطار العمران التشاركي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول 

 تحليل مجال الدراسة "الحي اإلداري"

 تمهيد . -

 معايير تحديد مجال الدراسة "الحي اإلداري" -1

 الموقع بالنسبة للمدينة و المساحة . -2

 تحديد مجال الدراسة . -3

 الخصائص الطبيعية . -4

 : الموضع.4-1

 : الدراسة السكانية.4-2

 الدراسة العمرانية . -5

 : المحيط المجاور.5-1

 النفوذية و الموصولية.: 5-2

 : مخطط التجزئة .5-3

 إستخدامات األرض.: 5-4

 اإلطار المبني و غير المبني . -6

 : اإلطار المبني .6-1

 : السكن 6-1-1

 : التجهيزات.6-1-2

 : أنواع التجهيزات .6-1-2-1

 : عالقة السكن و التجهيزات بشبكة الطرق.6-1-3

 : اإلطار غير المبني .7-2

 . : الطرقات7-2-1

 : تصنيف الطرقات .7-2-2

 : الحالة الفيزيائية للطرقات .7-2-3

 : نقاط التقاطع .7-2-4

 : مواقف السيارات.7-2-5

 : الرصيف .7-2-6

 : المساحات الخضراء .7-3

 : أماكن و مساحات اللعب .7-4

 : الساحات العامة.7-5

 : شبكة صرف المياه.7-6

 : تسيير النفايات في مجال الدراسة.7-7

 األثاث الحضري . -7

 حوصلة حول مجال الدراسة . -8

 خالصة . -
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 تمهيد 

أجل الوقوقف على ن مجال الدراسة من الجانب العمراني و الطبيعي و السكاني مل يةدراسة تحليللسنتطرق في هذا المبحث 

المبني و اإلطار غير المبني المتمثل بالمجال العمومي مختلف النقائص خاصة في الجانب العمراني أين ركزنا على اإلطار 

 للمنطقة و خاصة االثاث الحضري .

 معايير تحديد مجال الدراسة ) الحي اإلداري(:  -1

 . 2004و تم تدشينه سنة  2001حديث النشأة شرع في إنجازه سنة حي  (1

 يظم معظم التجهيزات و الخدمات اإلدارية  (2

 من داخل و خارج المدينة .لسكان إستقطاب ل و نقطة جذب، منطقة إستراتيجية  (3

اإلطار غير المبني )المجال العمومي ( منخفضة مقارنة مع أهمية المجال و مكانته اإلدارية مقارنة  مساحة نسبة (4

 مع المساحة اإلجمالية لمنطقة الدراسة .

 الموقع بالنسبة للمدينة والمساحة: -2

ينة أم البواقي حيث تتوسط المنطقة أربع مخططات لشغل األراضي و هي يقع مجال الدراسة ) الحي اإلداري ( في وسط مد

 ( و يقطعه في المنتصف طريقين رئيسيين المتمثالن في : K،H،C1،Fعلى التوالي : ) 

 الطريق الرئيسي نهج هواري بومدين . -
 . 32الطريق الوطني المؤدي نحو خنشلة رقم  -

 هكتار 18 قدرها مساحة مجال الدراسة على يتربـع -

 تحديد مجال الدراسة :   -3

حيث إستفادت مدينة أم البواقي من عمليات التهيئة و التدخل فيها على إنشاء و بناء  2001تم إنشاء منطقة الدراسة سنة 

هياكل إدارية جديدة خاصة بعد الترقية اإلدارية للمدينة كمصاف لعاصمة الوالية .حيث تم تجسيد الحي اإلداري الذي هو 

م الذي يعد حي إداري جديد تتركز به معظم المديريات و اإلدارات و معظم 2004الى غاية  2001تنا في الفترة محل دراس

 التجهيزات التي تخدم سكان المنطقة و المدينة ككل و حتى خارج المدينة .

 تتمثل حدود المنطقة في : 

 الثقافة نوار بوبكر، مستشفى محمد بوضياف و فندق السندباد . ارمن الشمال: د -
 ، مدرسة إبتدائية.سكن نصف جماعي ، و السوق  66من الجنوب :  -

 سكن و حي الشيشان . 1500من الشرق : حي  -

 من الغرب : مسرح الهواء الطلق ، و مكتبة عمومية . -

 الخصائص الطبيعية: -4

 الموضع: : 4-1

 المنطقة تعتبر العموم على و ،%  1.77 ب الميل يقدر حيث االنحدار، قليلة إلى منبسطة أرضية على الدراسة منطقة تقع

 ساعد على إختيار هذه المنطقة لبناء الحي اإلداري بها . الذي الشيء للتعمير، قابلة متجانسة طبوغرافية ذات

 الدراسة السكانية : : 4-2

فإن عدد السكان لمجال الدراسة يقدر فرد في المسكن فرد في المسكن  6حسب المعامل الوطني لشغل المسكن و المقدر بـ:

 بـ:

 نسمة. 192و بالتالي يقدر عدد السكان بـ: فردي سكن 32عدد السكنات الفردية في مجال الدراسة هو :  -

 . نسمة 1260سكن جماعي و عليه عدد السكان يقدر بـ:  210عدد السكنات الجماعية هو  -

 نسمة. 1452وبالتالي إجمالي عدد السكان بالحي اإلداري يقدربـ:  -
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 الدراسة العمرانية :  -5

 المحيط المجاور : : 5-1

نظرا لتموقع مجال الدراسة اإلستراتيجي بوسط المدينة فهو يحاط بمجموعة من مختلف التجهيزات سواء إدارية أو صحية 

 المخطط رقم  يوضح المحيط المجاور للحي اإلداري.أو سياحية و حتى الثقافية و كذلك السكنات الجماعية و الفردية 

  : النفوذية و الموصولية: 5-2

 تعتمد وهي المنطقة في األفراد تنقل سهولة و الحركة في سيولة يفسر ما ذلك و جيدة و عالية بنفوذية الدراسة منطقة تتمتع

 الوصول يمكن المدروسة المنطقة أجزاء جميع أن يعني ،هذا آخر طريق إلى الطرق كل تؤدي بحيث, الطرق هيكلة على

 . إليها

 : مخطط التجزئة : 5-3

من خالل مخطط التجزئة لمجال الدراسة يتبين لنا أن المجال يتشكل من قطع منتظمة التقسيم و متجانسة مع بعضها عن 

 .121طريق شبكة الطرق لمجال الدراسة و هو موضح في الصفحة 

 إستخدامات األرض : : 5-4

 ستخدامات األرض بالحي اإلداري إلى عدة إستخدامات بين كتنقسم  إ
 السكن الفردي و الجماعي . -
 التجهيزات اإلدارية و الخدماتية. -
 الحديقة العمومية "اإلستقالل" -
 المركب اإلسالمي . -
 محطة النقل للمسافرين . -
 الطرقات . -

 
المساحة اإلجمالية لمجال الدراسة حوالي ، و السكن بالنسبة من %34.86حيث شغلت التجهيزات نسبة قدرت حوالي 

، و محطة %12.20،و المركب اإلسالمي %13.50، و قدر إستخدام الحديقة بـ: %19.83، بينما شبكة الطرق 9.61%

 ، حيث لم تأخذ الفراغات غير المبنية بعين اإلعتبار.%10الحافالت 
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 اإلطار المبني و اإلطار غير المبني : -6

أما  ،% 63.11 بنسبة قدرت بـ: هكتار  11.36تنقسم مساحة الحي اإلداري بوجود مجاالت مبنية و التي تقدر مساحتها بـ: 

 .% 36.88هكتار أي بنسبة: 6.64المجال غير المبني قدر بمساحة: 

 : المبني اإلطار: 6-1

 و بولعيد بن مصطفى لحي الجماعية السكنات من جزء الدراسة منطقة في السكن من نوعين يوجد:  السكن: 6-1-1

 : كالتالي دراستهما سنوضح و فردية سكنات

 : الجماعية السكنات -

 محل 38 حوالي على تحتوي و ساكن 1260 حوالي بها يقطن و سكن 210:بـ عددالسكنات الجماعية،قدر السكن ةمنطقـ في

 السكنات أن العلم مع ، بومدين هواري نهج للطريق مقابلتين مداخل 3 ذي بعمارتين المحالت هذه تتركز حيث تجاري

   F4,F5 نوع من العمارات هذه في الموجودة

 . F3 نوع من بها السكنات نوع السكنية،و المنطقة داخل تتموقع ، مدخلين ذات عمارات 5 -

 .F4 نوع من سكنات بها واحد مدخل ذات عمارتين 2 -

التي  الواجهات الفيزيائية جيدة إلى متوسطة خاصةحالتها  حيث .مربع متر 3753:بـ الجماعية السكنات مساحة تقدر أن كما

 .العقارية للترقية الوطني الديوان طرف من 2016 صيف في لها الخارجي الدهانب أعيد طالئها

 

 

 

 

 

 

 

تبين واجهة العمارة بمنطقة السكن  72و  71صور 

 الجماعي المصدر:  إلتقاط الطالب
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 تبين مخطط ألبعاد العمارات المختلفة حسب عدد المداخل: على التوالي  74و  73و  72 الصور -

 السكنات الفردية :    -

سكن فردي ذات طوابق أرضية باإلضافة الى طابق و طابقين و تتوفر على  32فيما يخص السكنات الفردية فهناك 

 هكتار. 1.3 الفردي بمنطقة الدراسة بـ:السكن مختلف المحالت التجارية . وقد قدرت مساحة 

 

 OPGIالمصدر : ديوان الترقية العقارية
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جيدة نظرا لحداثة نشأتها و إعتمادها على الهندسة المعمارية ال تعتبر حالتها الفيزيائية بين المتوسطة و جميع هذه السكنات

 ن واجهة السكنات بطالء و دهان يقاوم الظروف المناخية لمدينة أم البواقي .الحديثة و تحسي

 التجهيزات : : 6-1-2

،  هكتار 6.276على مساحة قدرها الدراسة يعتبر حي إداري فإن التجهيزات المتواجدة به إدارية و تتربع  مجال أن بما

حيث هذه التجهيزات تعتبر كافية و تلبي جميع المتطلبات اإلدارية و الخدماتية للسكان بتوفر البنوك و وكاالت التـأمين و 

 تالتجهيزا، باإلضافة إلى النوعية أو الكمية الناحية من سواء الضرورية االحتياجات تلبية إلى ترقى الخدمات المختلفة التي

 فنجدها متواجدة على مستوى المحيط المجاور للحي اإلداري . الضرورية الجوارية

 أنواع التجهيزات بمنطقة الدراسة:: 6-1-2-1

 التجهيزات نوع التجهيزات

الريفية،البنك الوطني الجزائري،الصندوق الوطني  التنميةو  بنك التنمية المحلية، بنك الفالحة تجهيزات إقتصادية

 ، الشركة الوطنية للتأمين.والتقنية المعمارية الهندسة شركة للتأمين عن البطالة،

لمختلف التجهيزات لمجال الدراسة المصدر: إلتقاط الطالب  81، 80، 79، 78، 77صور

 2017ماي

 تبين الحالة الفيزيائية للسكنات الفردية بمجال الدراسة بين الجيدة و المتوسطة  76و 75صور
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مديرية الشباب و الرياضة، مديرية البرمجة و الدائرة ، البلدية ، مديرية األشغال العمومية،  تجهيزات إدارية

الصحة و السكان ، مديرية الري ، مديرية النقل ، مديرية مسح التخطيط والميزانية، مديرية 

 األراضي، مديرية المجاهدين، مديرية الحماية المدنية

، وكالة متعامل الهاتف أوريدو.مكتب مركز البريد و المواصالت ، وكالة إتصاالت الجزائر تجهيزات خدماتية

 urbacoالدراسات المعمارية و العمرانية 

 ة الدراسة قالمحالت التجارية متواجدة بمنطأنواع  جميع  تجاريةتجهيزات 

 متمثلة في قاعة رياضة كمال األجسام و اللياقة البدنية تجهيزات رياضية

 المركب اإلسالمي عقبة بن نافع  تجهيزات دينية

 مخبر التحليل الصيدالني ، صيدلية  تجهيزات صحية

 الترفيه العلمي. متحف المجاهد ، مركز تجهيزات ثقافية 

 

 

 عالقة السكن و التجهيزات بشبكة الطرق : : 6-1-3

و ذلك تتمتع منطقة الدراسة بشبكة طرق جيدة و متواصلة و متصلة مباشرة مع مقر السكن و مكان التجهيزات بالمنطقة 

لسهولة الوصولية و النفاذية بالدخول إلى المنطقة و مجال الدراسة و الخروج منها و اإلنتقال من نقطة إلى نقطة أخرى من 

 دون مواجهة مشكل اإلزدحام و وتعطل في حركة المرور في وقت زمني قصير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  2017يبين أنواع التجهيزات المختلفة بمجال الدراسة ماي  17جدول رقم 

 المصدر: إنجاز الطالب







 

 

 

123 

 ثاث الحضري الفصل الثالث: دراسة تحليلية لمجال الدراسة واقتراحات التدخل على المجال العمومي لتسييره وفقا لمبادئ التنمية المستدامة بواسطة األ

 (:العمومي المجال: )  المبني غير اإلطار: 6-2

نظرا لدوره الوظيفي و الصحي  المدينة، في األحياء داخل الحياة إطار و جودة لتقييم أساسيا عنصرا موميالع المجال عتبري

 و الجمالي 

 :  الطرقات: 6-2-1

 ثالثية و ثانوية إلى أولية طرق من اإلتصال و التصنيف حيث من مختلة هيراركية ذات طرقات شبكة الدراسة مجال يشهد

 إزدحاما األوقات بعض في يسبب الذي الثالثي بالطريق مباشرة األولي الطريق ربط نالحظ النقاط بعض مستوى فعلى

 و بومدين هواري نهج خاصة عالية و كثيفة مرور حركة الثانوية و األولية الطرق تشهد حيث الذروة، أوقات عند خاصة

 . الوالية نحو الثانوي الطريق كذلك و خنشلة نحو 32 الوطني الطريق

 تصنيف الطرقات: : 6-2-2

م، و  973.6الطرق األولية: تتمثل في نهج هواري بومدين و الطريق الوطني المؤدي نحو خنشلة وبلغ طولها  -

 . %24.53تمثل نسبة 

م، 997.85الطرق الثانوية: و تتمثل في شارع الشهيد عباد عالوة و الطريق المؤدي إلى الوالية و قدر طولها بـ: -

 .% 25.14وتمثل 

الطرق الثالثية : و هي تقع داخل المنطقة السكنية الجماعية و السكنات الفردية بمحاذاة حديقة اإلستقالل و بلغ  -

 .% 50.33نسبة في شبكة الطرق بالنسبة لمجال الدراسة وتقدر بـ: متر . وهي تمثل أكبر 1998.28طولها : 

  .الحالة الفيزيائية للطرقات :: 6-2-3

إن الحالة الفيزيائية للطرقات تختلف درجة تهيئتها من طريق إلى آخر بالنسبة للطرق األولية خاصة نهج هواري بومدين 

 متوسط الحالة .فهو في حالة جيدة أما الطريق الوطني نحو خنشلة فهو 

عشوائية للحفر من  تدخلأما بالنسبة للطرق الثانوية فهي متوسطة إلى سيئة في بعض النقاط التي شهدت مؤخرا عمليات 

 طرف مصالح البلدية .

أما الطرق الثالثية فإن حالتها تختلف من منطقة السكن الفردي التي تعتبر حالتها جيدة أما على مستوى منطقة السكن الجماعي 

جدا و أصبحت عبئا على قانطي هذه المنطقة، خاصة في فصل الشتاء، حيث أنها لم تستفد من تهيئة فهي في حالة سيئة 

 م ليومنا هذا . و الصور التالية توضح الحالة الفيزيائية للطرق بمجال الدراسة:1986مجالها منذ نشأتها سنة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

لحالة طريق أولي نهج هواري بومدين إلتقاط  83 صورة

 الطالب

حالة طريق ثالثي في منطقة السكن الجماعي،  82صورة 

 الطالب إلتقاط

 ،الفردي السكن منطقة في ثالثي طريق لحالة 84صورة

 الطالب إلتقاط

 الطالب إلتقاط ،أولي نحو خنشلة طريق لحالة 85 صورة
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 نقاط التقاطع :: 6-2-4

نظرا لموقع مجال الدراسة الذي يقطعه الطريق 

و الطريق الرئيسي  32الوطني نحو خنشلة رقم 

نهج هوراي بومدين نتج عنه ملتقى طرق مهم 

جدا ، الذي يشهد عادة حركة مرورية كثيفة 

إزدحام كبير في حركة الشيء الذي يؤدي إلى 

 المرور و خاصة عند اوقات الذروة .

 

 

 مواقف السيارات : :6-2-5

إشتراطات  حسب ينجز أن يجب للسيارات موقف

 تهيئة الى إضافة ،مدروس بشكل المخارج و المداخل إنجاز يتم أن و مناسب مكان فـي يكون بحيث ،و مقاييس متفق عليها

 بتوفير السالمة و األمن.  الكيفية و الكمية حيث من لتوفير الشروط جيدة

عليه من خالل خرجتنا الميدانية لمجال الدراسة الحظنا غياب تام لمواقف السيارات على مستوى منطقة السكن الفردي، و و

لم نجد فيها أي إشتراطات و مقاييس موقف السيارات فهي تكاد ماعي فهي متوفرة و لكن ال تلبي وفي منطقة السكن الج

وغير مهيئة و العمارات  مداخل عند أو األرصفة حواف على التوقف الى بالسكان أدى ما حدودها من األرضية هذا تزول

 ال مخارج و تشكل خطرا على حياة األطفال .تكاثر القمامة بها، ولم تحدد لها مداخل و

 الطريق و هذا  يعرقل حركة المرور .و في غياب المواقف تحولت الطرقات إلى أماكن لتوقف المركبات على جانبي 

 قف السيارات بمجال الدراسة: وحيث تبين الصور التالية حالة م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرئيسي  و الطريق 32تبين نقطة التقاطع بين الطريق الوطني  86صورة 

 2017هواري بومدين، المصدر: إلتقط الطالب ماي 

تبين توقف المركبات على طول الطريق و حالة موقف السيارات بالسكن الجماعي المصدر:  90، 89، 88، 87صور

 2017إلتقاط الطالب ماي 
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 الرصيف : : 6-2-6

يشهد الرصيف في مجال الدراسة حالة تهيئة رديئة وغير مدروسة تماما و ذلك ما إلتمسناه من الزيارة الميدانية ، من أهم 

المالحظات التي وقفنا عليها هي توزيع مختلف العناصر كأعمدة اإلنارة و اللوحات اإلشهارية في الرصيف بشكل عشوائي 

رصيف و توزيع هذه العناصر الذي يعيق كثيرا و بدرجة أولى حركة المشاة و تؤثر دون األخذ في اإلعتبار مقاييس وأبعاد ال

على عامل التلوث البصري للمشاة ، أيضا نقص في تهيئة الرصيف من خالل بروز العديد من الحشائش حتى زالت حدود 

 . يعرقل حركة الراجلينالرصيف الذي  عرضالرصيف و إنتشار الحفر الذي يشكل خطرا على المارة و األطفال و تغير في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المساحات الخضراء : : 6-3

ما الحظناه في منطقة الدراسة هو غياب تام للمساحات الخضراء على مستوى منطقة السكن الفردي،و بمنطقة السكن 

عدة بغض فالمساحات الخضراء تعاني نقائص الجماعي فهي تعتبر قليلة جدا و غير مهيئة و توزيع غير منتظم لألشجار، 
و لكن مهملة لعدم المتابعة في مراقبتها و  بلدية(ت المحلية )الالخفيفة التي قامت بها السلطا التدخالتعن بعض  النظر

 تنظيفها خاصة على مستوى القطع المزروعة بمستوى نهج هواري بومدين، وال تعبر حالتها عن مساحة خضراء،و كذلك
 نالحظ بعض تدخالت السكان في إنشاء منطقة مغروسة بمدخل العمارة و تكون مسيجة بصورة مشوهة للمنظر. 

ا يميز مجال الدراسة هو وجود حديقة عامة و لكنها تعاني من إنتشار الفضالت واألوساخ بها و بمحيطها المجاور الذي م
يعرف نقص فادح في تهيئة األرصفة المحيطة لها، كذلك على مستوى مداخل الحديقة التي ال تعكس تماما كونها حديقة 

 عمومية.كما تبينه الصور اآلتية :

 

 

 

 

 

 تبين حالة الرصيف و توزيع العناصر الذي يعيق حركة المشاة وإنتشار الحفر 94، 93، 92،  91صور
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نسجل على مستوى مجال الدراسة غياب تام لمساحات اللعب و الحظنا ذلك من خالل   أماكن و مساحات اللعب :: 6-4
إستغالل األطفال لمواقف السيارات و مناطق تنتشر بها القمامة من أجل الترفيه و اللعب، معاينة الميدانية و كذلك من خالل ال

في توفير أماكن اللعب لألطفال  يذكر من قبل الجماعات المحلية سواء في السابق أو حالياال يوجد أي عمل أو مجهود كما 

 على الرغم من أن تركيبة الفضاءات الخارجية بها مساحات قادرة على إستقبال و تخصيص مساحات اللعب.
 

 

 

 

 

 

 الساحات العامة : : 6-5

تعتبر الساحات العامة مكانا لإللتقاء و الراحة في 

األحياء السكنية ، لكن ما توقفنا عليه هو غيابها تماما 

في مجال الدراسة ، كون أن السلطات المحلية إتخذت 

من موقف السيارات التابع للبلدية كساحة عامة و لكن 

هذه األخيرة ال يمكن أن ترتقي لمفهوم الساحة العامة 

 ساحات العمومية .الخاصة بالاإلشتراطات  لعدم توفر

 

، توضح إنتشارالنفايات بداخل ومحيط الحديقة و حالة المساحات الخضراء بمنطقة السكن 100، 99، 98، 97، 96، 95صور 

 الجماعي المصدر : إلتقاط الطالب

 الطالب.تبين مكان لعب األطفال نظرا لغياب أماكن مخصصة للعب المصدر : إلتقاط  102و  101صور

لساحة ينار أمام مقر البلدية لمدينة أم البواقي وهي تفتقر  103صورة 

 2017لعناصر الساحة العمومية. إلتقاط الطالب ماي 
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البالوعات ينة الميدانية تبين لنا أن شبكة صرف المياه لألمطار تعاني من إنسداد امعلمن خالل اشبكة صرف المياه  : 6-6

الذي يسبب مشاكل في تسيير مياه اب كلي لعمليات الصيانة من قبل السلطات المحلية لغيبالتراب و النفايات المختلفة 

األمطار على مستوى الحي الذي يسبب خطر الفيضان خاصة في فصل الشتاء و األمطار الفجائية في فصل الصيف ، كما 

 أنها غير كافية 

 تسيير النفايات في مجال الدراسة : :6-7

إنتشار كبير للنفايات و الفضالت و األوساخ المختلفة في الحي خاصة منطقة السكن الجماعي التي  تعاني منطقة الدراسة من

 من تدهور كبير في حالة الفضاءات الخارجية الذي يطرح إشكالية سؤ تسيير النفايات في هذه المنطقة .تعاني 

ع واحد لتجميع النفايات في نقطة مبنية من وهذا راجع إلى إنعدام و نقص في تغطية الحي بالحاويات للجمع حيث خصص موق

الطوبباإلضافة إلى العمليات البدائية في التخلص من النفايات عن طريق عملية الحرق الذي يؤدي إلى تطايرهذه النفايات في 

 الهواء و المحيط المجاور للنفاية.

الغياب التام لحاويات القمامة و عمليات التخلص من النفايات البدائية و إنعدام سالت المهمالت و أماكن مخصصة لرمي 

يشكل خطرا على صحة السكان و النفايات كلها عوامل ساعدت على التدهور البيئي للفضاءات الخارجية للحي الذي أصبح 

نمية المستدامة من باالخص األطفال، الذي يطرح إشكاال كبيرا في عملية تسيير النفايات بالحي التي تعكس تماما مبادئ الت

 الجانب البيئي و اإليكولوجي للحي.

تبين إنسداد البالوعات وعدم القيام بوظيفتها الذي يشكل خطر تجمع المياه و عدم تصريفها  106،  105، 104صور

 2017المصدر:.إلتقاط الطالب ماي 

النفايات الذي يشكل خطرا على األطفال. تبين الحالة البيئية للحي و إتشار الفضالت و  109، 108، 107صور

 2017المصدر إلتقاط الطالب ماي 
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 األثاث الحضري : -7

الحظنا غياب تام لإلنارة العمومية  على الرغم من أن مجال الدراسة من خالل المعاينة لمجال الدراسة  :أثاث اإلنارة : 7-1

 ردية و الجماعية كما توضحه الصورالتالية: يتواجد به حي إداري إستراتيجي للمدينة وخاصة في المنطقتين السكنيتين الف

 

كذلك الحظنا غياب اإلنارة على مستوى مدخل و محيط الحديقة العمومية، المستثنى من هذه الحالة هو نهج هواري بومدين 

 الذي يتمتع بإنارة جيدة و لكن دون تطبيق لمعايير اإلستدامة من الناحية اإلقتصادية و تأتي المالحظات كالتالي: 

التي تعتبر حالتها الفيزيائية جيدة مع إضاءة جيدة ذات اللون : تم رصد أعمدة إنارة خاصة بالطرق اآللية  -

األصفرلمصابيح الصوديوم ذات الظغط العالي الذي يستهلك طاقة كبيرة و توفر الناحية الوظيفية و كذلك الجمالية 

 بها  .

متر و عرض  12إلى  10من حيث التوزيع فهي مطابقة للمقاييس المتفق عليها حيث إرتفاع األعمدة يتراوح بين  -

 أمتار  10الطريق هو 

 كذلك تموضعها في الرصيف ال يعيق حركة الراجلين . -

: تعتبر حالتها الفيزيائة متدهورة و إضائتها ضعيفة جدا و تعيق حركة الراجلين  أعمدة اإلنارة الخاصة بالمشاة -

ة بشكل عشوائي و حيث تم وضعها في منتصف الرصيف ، من حيث التوزيع فهي غير محترمة للمعايير و موزع

 غير وظيفية في بعض النقاط .

 

 

 

 2017ر: إلتقاط الطالب ماي تبين إنعدام اإلنارة داخل الحي الفردي و الجماعي، المصد 111، 110صور

تبين اإلضاءة بنهج هواري بودين و الصورة الثانية حالة أعمدة اإلنارة الخاصة بالمشاة  113، 112صور 

 .2017المصدر إلتقاط الطالب ماي 
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 أثاث التوجيه و اإلعالم:: 7-2

-م3.30الميدانية تباين و إختالف في قياس بعض هذه الالفتات)من : أظهرت نتائج المعاينة  الالفتات اإلشهارية واإلعالم

متر مربع مهما كان عرض  4م( و كلها ال تتماشى مع المقاييس و اإلشتراطات المتفق عليها حيث ال تزيد مساحتها عن 2.50

 الطريق،  باالضافة إلى أنها غير مرئية بالليل .

وجودها إال أنها تعاني بدرجة كبيرة من اإلهمال و الصيانة فمعظمها مهترئة  : على الرغم من اللوحات اإلرشادية و التوجيه

 باإلضافة أنها غير مرئية بالليل . ا لم يكن مدروسا كما تبينه الصورو منكسرة ، و أماكن وضعه

في المدينة إال أن إشارات المرور طرق أهم ملتقى ال العديد من : على الرغم من كون مجال الدراسة يحوي المرورإشارات 

الضوئية منعدمة إال على مستوى ملتقى الطريق بالقرب من مستشفى محمد بوضياف و الحي اإلداري و حالتها رديئة و ال 

وإشارات المرور العادية ال تستوفي المقاييس و  طرف المواطنين .تؤدي وظيفتها في أغلب األحيان . لتعرضها للكسر من 

م الذي يعيق و  1.75م و المتواجدة بمجال الدراسة قدر إرتفاعهابـ: 2.10أقل علو لها هو  حيثعليها  المنصوصالمعايير 

 يشكل خطرا على المارة.

 

 أثاث الراحة :: 7-3

يقتصر تواجدها على مستوى نهج هواري 

و تتمثل في مقاعد الجلوس و هي غير بومدين 

مقاعد فقط في مجال  3كافية تماما حيث نجد 

الدراسة و هذا المعدل ال يتماشى تماما مع 

ت و المقاييس حيث يتوجب توفير إشتراطا

متر و ذلك  100متر إلى  50مقعد جلوس كل 

من أجل توفير راحة كبار السن و ذوي 

اإلحتياجات الخاصة . كما أن المتواجدة 

 معرضة للتلوث السمعي و أشعة الشمس .

 

 

 2017تبين حالة أثاث التوجيه و اإلعالم،  المصدر: إلتقاط الطالب ماي  116، 115، 114صور

تبين سؤ التوزيع لقاعد الجلوس و هي معرضة ألشعة الشمس  117صورة 

 2017دون تظليل . المصدر: إلتقاط الطالب ماي 
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 أثاث النظافة : : 7-4

على الرغم من حيوية مجال الدراسة و دينامكيته سواء 

لقاطني المجال أو الزائرين له إال أنه تبين وجود ضعيف 

 لسالل القمامة و حاويات القمامة حيث : 

: على الرغم من مساحة مجال الدراسة  سالل القمامة

المعتبرة إال أنه سجلنا وجود عدد قليل جدا من سالل القمامة 

، و هي ال تتماشى تماما مع مبادئ التنمية المستدامة من 

ناحية التصميم وال الناحية البيئية ، حيث إعتمدت البلدية 

اك إلى صنع السالل و حاويات صغيرة مصنوعة من شب

 : التالية هو مبين في الصور النوافذ كما

 

: من خالل خرجتنا الميدانية الحظنا ندرة في حاويات القمامة و إن وجدت فهي ال تؤدي وظيفتها الذي يؤدي  حاويات القمامة

إلى إنتشار و تتطاير المخلفات في المجال، و تعاني أيضا من تصرفات المواطنين بحرق النفايات بداخلها مؤديا بإطالق دخان 

 سام و ملوث للهواء في المنطقة 

كذلك نالحظ غياب تام للمراحيض العمومية الذي أدى ببعض المارة و تحتم عليهم القيام بتصرفات و قضاء حاجتهم في المجال 

 العمومي الذي أدى إلى إنتشار روائح كريهة و أضرار مختلفة .

على الرغم من أن مجال الدراسة يحوي محطة للمسافرين التي تشهد نقص فادح في مبادئ تهيئة تتعلق  أثاث النقل :: 7-5

في بعض النقاط و تعاني حالة من الرداءة لعدم صيانتها و بمحطة مسافرين فمواقف الحافالت وجودها ضعيف جدا و منعدم 

تعرضها للتخريب من طرف مستعمليها. والحظنا غياب تام للوحات إعالم الخاصة بخطوط النقل و نقاط توقف أو توجه 

 الحافالت .

إستخدام شبابيك النوافذ في صنع حاويات القمامة  118صورة 

 التنمية المستدامة في تسيير جمع النفاياتالذي يعكس تماما مبادئ 

 2017تبين حالة سلة مهمالت و حرق حاوية القمامة من طرف سكان الحي. المصدر إلتقاط الطالب ماي  120، 119صور

 2017تبين حالة مواقف الحافالت وهي قليلة جدا في مجال الدراسة. إلتقاط الطالب ماي  122، 121صور
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: و تقتصر على الساعة المتواجدة على مستوى نقطة الدوران في مجال الدراسة و التي تعاني هي أيضا  أثاث التجميل: 7-6

 .من عدم الصيانة و النظافة حيث تعتبر كنقطة لرمي النفايات 

 

إال أنها تشهد عجزا فادحا في مجال الدراسة فما بالك باألثاثات  على الرغم من أن العناصر السالفة الذكر تعتبر من األساسيات

األخرى التي تعتبر من الكماليات كصناديق البريد و غرف الهاتف و العناصر الفنية والنصب التذكارية و اإلنارة التجميلية 

 النباتات و الزهور.للمباني كما أن الحظنا الغياب المطلق ألثاث الحماية كالحواجز وأعمدة الحماية و أحواض 

و بصورة عامة فإنه يمكن القول أن البيئة الحضرية لمجال الدراسة أنها بيئة تحقق أدنى درجات التهيئة و التنظيم و التوافق 

 عامة الخارجية الفضاءاتو اإلنسجام كونها بيئة تفتقر و بصورة كبيرة أدنى مستويات مبادئ األستدامة في تسيير و تخطيط 

 الذي يعتبر مكمال أساسيا في صورة و جودة الحياة و وظيفية المجاالت العامة . خاصة الحضري األثاث و

 مجال الدراسة : حوصلة حول : -8 •

 على ضؤ تحليلي مجال الدراسة و الخرجة الميدانية و حسب آراء المواطنين يمكن حوصلة نتائج تحليل مجال الدراسة كالتالي:

 نقطة إستراتيجية لجذب السكان . تشكل وهي حيوية، منطقة "الحي اإلداري"مجال الدراسة  منطقة تعتبر -

  على أثرت التي المشاكل من العديد من تعاني ولكنها ،اإلدارية بالدرجة األولى الوظيفة بين ما المنطقة وظائف تتعدد -

 .وظيفتها

عدم اإلهتمام بجودة الحياة للمجاالت  عدم التوازن بين اإلطار المبني و اإلطار غير المبني في المجال ، الذي يعكس -

 العامة في مجال الدراسة

 غياب بعض مكونات المجال العام كالساحات و أماكن اللعب و المساحات الخضراء . -

 إنتشار األوساخ و تدهور المحيط البيئي للمجال الذي يدل على وجود مشكل في تسيير النفايات بمنطقة الدراسة -

 ريبا في جميع محيط مجال الدراسة .غياب اإلنارة العمومية تق -

 عالمات : حاويات القمامة وسلة المهمالت، أثاث النقل،ومنها األثاث الحضري عناصر من العديد إلى المجال يفتقر -

 والنفسية الجسدية احةرال توفير في اإلنسانية االحتياجات يحقق ال ألن غيابها الالفتات إلى إضافة المرور،و إشارات 

 لسكان الحي و الوافدين إلى الحي اإلداري عموما. والبصرية

 وظيفة يحقق بما عنصر لكل الوظيفية المتطلبات وفق سةراد إعادة إلى بحاجة االثاث الحضري عناصر توزيع -

 المجال العام للحي اإلداري.

ا على سالمة تدهور الحالة الفيزيائية لمكونات الرصيف على مستوى جميع أنحاء الدراسة و أصبح يشكل ذلك خطر -

 المشاة.

 وجود فضاءات فارغة يمكن إستغاللها في خلق فضاءات وظيفية كأماكن اللعب و المساحات الخضراء . -

 

 2017المصدر : إلتقاط الطالب ماي  .تبين ساعة الشارع و تعرضها لإلهمال فأصبحت مكانا لرمي المخلفات 124، 123صور
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 خالصة:

إنطالقا من الدراسة التحليلية لمجال الدراسة و كذلك اإلستماع إلى آراء السكان و اإلعتماد على نتائج اإلستمارة اإلستبيانية 

و المشاكل المتعلقة بتسيير المجال العمومي و كذلك النقائص المطروحة على مستوى الحي اإلداريفقد تم إستخالص مختلف 

هذا بتحديد مؤهالت المجال و اإلمكانيات المختلفة التي يتركز عليها مجال الدراسة لإلرتقاء بجودة الحياة فيه واإلطار 

 المعيشي مستقبال. 

ة، إن المنطقة تعاني الكثير من المشاكل في مختلف أنواع مكونات المجال العام حيث أثبتت الدراسة التحليلية لمجال الدراس

لها ، نقص في تهيئة فضاءات اللعب و المساحات الخضراء و تدهور مكونات الرصيف و غياب صيانة و تنوع األثاث 

ة حاجيات المواطنين الحضري الذي أفقدى المجال تهيئة مجالية مريحة للسكان، الذي نجم عنه عجز و قصور في تلبي

 وسكان المنطقة من خالل الفضاءات الخارجية الغير وظيفية و المحدودة.

ومن خالل ذلك تبين أن منطقة الدراسة بحاجة إلى عملية تدخل على مستويات مختلفة من أجل إعادة إحياءها و إخراجها من 

 للسكان. الوضعية التي آلت لها و خلق مجاالت عمومية تلبي الحاجيات المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 المشروع التنفيذي 

 تمهيد  -

 إجابيات و سلبيات مجال الدراسة . -1

 : البطاقة التحصيلية . 1-2

 : أهم المبادئ المستعملة في المشروع لمجال الدراسة.1-3

 : المبادئ و الحلول المطبقة على اإلطار المبني.1-3-1

 : المبادئ و الحلول المطبقة على اإلطار غير المبني .1-3-2

 : إقتراحات الصيانة و التسيير .1-4

 : توصيات عامة .1-4-1

 أهداف المشروع . -2

 إقتراحات و آراء السكان . -3

 : تحليل نتائج اإلستمارة .3-1

 العينة اإلستبيانية .: آراء و إقتراحات  3-2

 خالصة النتائج المتحصل عليها في التحقيق الميداني . -4

 مخطط المبادئ للتدخل على المجال الدراسي. -5

 خالصة. -

 خاتمة الفصل. -
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 تمهيد :

يتضمن المبحث دراسة تقييمية للوضع الراهن لمجال الدراسة في ما يخص واقع المجال العمومي و األثاث الحضري وذلك 

من خالل إظهار إجابيات و سلبيات مجال الدراسة )نقاط القوة ، و نقاط الضعف(، و التي يعتمد عليها في تحديد مبادئ 

ل و يستجيب لمتطلبات اإلستدامة اإلقتصادية و البيئية و اإلجتماعية من التدخالت و إعداد مشروع لإلرتقاء بنوعية المجا

 .خالل .دور األثاث الحضري في التسيير المستدام للمجال العمومي 

 إجابيات و سلبيات مجال الدراسة :: -1

 زها في الجدول التالي:نبرجابيات و سلبيات المجال التي ية توقفنا على إيبعد الدراسة التحليل -

  اإليجابيات السلبيات

نسبة مساحة المجال العمومي منخفضة مقارنة مع المساحة اإلجمالية  -

 لمجال الدراسة .

إنتشار النفايات الحضرية مما إنعكس سلبا على البيئة و المحيط و  -

 الصحة العمومية خاصة في األحياء السكنية الجماعية 

 نقص و سؤ تهيئة الحديقة العامة  -

المسافرين غير مناسب )غير وظيفي( و عدم مكان تموقع محطة  -

تهيئتها تسبب في مصادر تلوث متنوعة وتسببت في إختناق حركة 

المرور على مستوى الطريقين نهج هواري بومدين و الطريق المؤدي 

 لمقرالوالية

إنعدام مواقف السيارات أدى بتوقف المركبات على طول الطرقات مما  -

 ية تسبب في عرقلة الحركة الميكانيك

 غياب ممرات المشاة في الطرق الرئيسية و الثانوية -

طرق رئيسية ذات ابعاد هامة لكن نقص التهيئة تسبب في إزدحام  -

 حركة المرور 

 مساحات خارجية و فضاءات اللعب غير مهيئة . -

 إنسداد بالوعات صرف مياه األمطار الذي يسبب فيضان المياه . -

 

موقعه اإلستراتيجي كونه  -

للسكان من داخل نقطة جذب 

 و خارج المدينة.

تركزعدد وفير من  -

التجهيزات بمجال الدراسة 

 بسبب كونه حي إداري .

 بنفاذية الدراسة مجال يتمتع -

 إلى الوصول سهولة و جيدة

 .داخله مختلفة نقاط

 و يثمن عامة حديقة وجود -

 و المجال جودة من يرفع

 إلتقاء و للراحة فضاء يوفر

 .السكان

 شبكة الطرق تخدم -

التجهيزات و السكن بصورة 

 جيدة )سهولة الوصول(.

الحالة الفيزيائية لواجهات  -

المباني و التجهيزات في 

 حالة جيدة .

 

 

 المجال العمومي

األثاث  أثاث اإلنارة  غياب اإلنارة بنسبة كبيرة في الحي اإلداري. -

 الحضري

أثاث   غياب و نقص في عدد حاويات القمامة و سالت المهمالت . -

 النظافة

 أثاث النقل  إفتقار الحي اإلداري لمواقف الحافالت وتدهور حالتها لعدم الصيانة. -
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أثاث   نقص في توفر مقاعد الجلوس و الراحة . -

 الراحة

 

 الالفتات اإلشهارية غير وظيفية و ال تحترم القياسات التقنية -

غياب الصيانة لالفتات التوجيه أدى إلى جعلها غير مرئية و غير  -

 وظيفية 

 غياب مسالك الخاصة بممرات المشاة -

 غياب اإلشارات الضؤية على مستوى ملتقيات الطرق. -

أثاث  

اإلعالم 

 والتوجيه

 

 

 

 التحصيلية البطاقة: 1-2

أهم النقائص على من خالل النقائص و المشاكل التي لخصناها في الجدول قمنا بإنجاز بطاقة تحصيلية نبرز من خاللها 

 مستوى الحي اإلداري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يبين إجابيات و سلبيات مجال الدراسة  18جدول رقم 

 المصدر : إنجاز الطالب
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 الدراسة: لمجالالمشروع  في المستعملة المبادئ أهم :1-3

 اإلطار المبني : المطبقة على  المبادئ و الحلول: 1-3-1

معظم سكنات مجال الدراسة في حالة جيدة فهو عبارة عن منطقة للسكن الفردي و الثانية منطقة للسكن  السكن : -

 الجماعي و هي في حالة جيد و مقبولة ، مما جعلنا نتدخل عليها بشكل سطحي خاصة منطقة السكن الجماعي .

و اإلنارة  بأبواب رقمية القول أن أهم عملية نطبقها على اإلطار المبني هي عملية إصالح مداخل العماراتو يمكن 

 الدخلية لها مع تنويع في ألوان واجهات المباني لكسر و تفادي التكرار و الملل اللونيلها .

 سان" الجديد .-أم إلى النظام الرقمي " الذي يشوه المباني تغيير نظام الهوائيات المقعرة القديم -

 و تفادي اإلخالل بقواعد التعمير .تكثيف الرقابة على البنايات من أجل صيانتها  -

 .الحي داخل منها تقليلالو الحرارة امتصاص ىعل تساعد التي األلوان اختيار -

طابع يقتصر التدخل على تحسين الواجهات لها بإستخدام واجهات من الزجاج و األلمنيوم إلضفاء  :التجهيزات -

 أكثر جمالية و مقاومة للظروف المناخية .

 المبني :غير اإلطار المطبقة على  المبادئ و الحلول: 1-3-2

 الفضاءات الخارجية : -1

 إعطاء الفضاء الحضري اشكال هندسية متنوعة. -

 التدرج في هيراركية المجاالت العامة : ساحات عامة ، أماكن اللعب اماكن النزهة.....إلخ. -

 خاصية فضاء مركزي معرف بنصب تذكاري . منح المنطقة -

 إدماج و تخطيط فضاءات بتصاميم  تتماشى مع ذوي اإلحتياجات الخاصة . -

 مساحات عامة و أماكن اإللتقاء و مساحات اللعب لألطفال . فضاءات و خلق -

 شبكة الطرق : -2

 لتجنب مشكل اإلزدحام و تقسيمه بحاجز أخضر . trémieهيكلة نهج هواري بومدين بخلق نفق صغير  -

 التدخل على الطرق الثالثية بشكل مباشر بإعادة طبقة اإلسفلت . -

 .اتالتقاطع عند الضوئية المرور اشارات وضعبالنسبة للطرق األولية و الثانوية  -

 .إعادة رسم خطوط التقسيم البيضاء للطريق و إبراز ممرات المشاة  -

 خلق مواقف سيارات بالمنطقة خاصة أمام التجهيزات العمومية و السكن الجماعي. -

 الحضري النقل لحافالت خاصة مواقف ريتوف -

 األرصفة :    -3

 الدراسة بالبالط .إعادة تهيئة االرصفة في جميع مجال  -

 وضع ممرات خاصة بذوي اإلحتياجات الخاصة و الدراجات الهوائية. -

  توحيد المناسيب في عرض و إرتفاع الرصيف . -

 المساحات الخضراء : -4

 تشكيل مساحات بالعشب الطبيعي  -

 و حركة المشاة . تشكيل حواجز خضراء بين طرق الحركة الميكانيكية -

ميع األرصفة لتوفير الظل مع حسن إختيار نوع األشجار ذات التفرعات غرس أشجار التصفيف على طول و ج -

 الواسعة و دائمة اإلخضرار .

 خلق مساحات خضراء للتقليل من الفضاءات الحرة بين المباني غير الوظيفية . -

 : النفايات بالمجالتسيير  -5

، بأخرى حديثة تكون موضوعة  االسمنت و باألجور المصنوعة القمامة رمي كنأما هدمب جمعالتطوير طرق  -

 تحت األرضية و تحمل بشاحنة خاصة لها .

 وضع حاويات صغيرة تعمل بمبدأ التنمية المستدامة في الفرز باأللوان المخصصة لنوع القمامة -

 نشر سالت المهمالت في جميع نقاط المنطقة و بوفرة في التوزيع . -

 الجمع حتى يكون هناك تكامل في نظام الجمع.لرمي القمامة و  محددة و متقاربةتخصيص أوقات  -
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 .  المحيط نظافة ثقافة نشر أجل من للسكان توعوية بحمالت المبادرة -

 جبي وبالتالي بعضها انسداد إلى أدى مما انةيالص في نقص تعاني فهي األمطار فيتصر لفتحات بالنسبة أما -

 اهيم فيتصر فتحات انجاز رييمعا االعتبار نيبع األخذ مع ةيالصح سييالمقا تحترم رييللتس دةيجد اتيتقن وضع

الفيضان وركود المياه بالطرق أو  خطر نتفادى حتى منها المصنوعة البناء مواد كذا و القنوات قطر سواء األمطار

 المواقف الخاصة بالسيارت على مستوى السكن الجماعي و الفردي

 األثاث الحضري :  -6

 مدروسة كنأما في و التاثيثات بمختلف تزويده يجب لذا الحضري التأثيث مكوناتفي جميع  نقص كبير الدراسة مجال يشهد

 مراعاة مع التأثيثات بمختلف تزويده اقترحنا لذا ، النشاط مضمونة و مؤمنة حالة في و مالئمة تكون و السكان حاجيات تلبي

 و دراسة توزيعه في المجال المجال العمومي في جيد محيط خلق في يساهم الذي والجمالو أشكالها  منها المصنوعة المواد

، و تحترم المقاييس التقنية في و تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في تسييره باإلعتماد على الطاقة الشمسية في اإلنارة مثال

 :  منها ركنذ و التصميم

، ألعاب األطفال أثاث النظافة ، أثاث النقل ، أثاث األمان و الراحة ، أثاث التجميل ، أثاث اإلتصال و اإلعالم أثاث اإلنارة ،  

 ، تزويد المجال باألكشاك . فوهات المائية الخاصة بالحرائق خاصة بالقرب من العمارات .

 إقتراحات التسيير و الصيانة : : 1-4

بعد عملية إنجاز المشروع و ضمان فعاليته و تجنب تدهور حالته من جديد يجب وضع خطة شاملة لتسييره لذا سنقدم 

 إقتراحات و توصيات تتعلق بكيفية تسيير و صيانة مكونات المجال العام بعد تنفيذ المشروع : 

ام بالتنسيق بين الجميع المسؤولين و أوال يجب أن تكون هناك إرادة سياسية و شعبوية  لتحقيق تسيير المجال الع -

 السكان  بالمشاركة في المحافضة على المجاالت العامة .

الرئيسيين من  المستفيدين انهم باعتبارو توعيتهم   الحضري العمومي فضائهم اتجاه بالمسؤولية السكان تحسيس -

 المحافظة على مجاالتهم و التدخل من أجل التحسين العمراني .

 لحي و من األفضل تكون مكونة من أصحاب أهل اإلختصاص في مجال الهندسة و العمران .تكوين لجان ا -

أن تتحمل السلطات المحلية مسؤولية متابعة و دوريات الصيانة للمجال وفق رزنامة زمنية محددة و يتحمل  -

 المواطنين مسؤلية المحافظة على المجال .

أن تضع اللجان الحي أوقات معينة و محددة خالل الشهر من اجل القيام بحمالت النضافة و غرس االشجار و  -

 النباتات 

المشاريع المتعلقة بمتابعة صيانة المجاالت العامة خاصة عند الصيانة و تشكيل صندوق خاص من أجل تمويل  -

ع يتحمل مسؤوليته إتجاه المحيط المعيشي الذي ينتمي من أعباءه لغرس ثقافة اإلنتماء و الجمي % 25يتحمل السكان 

 إليه.

 تبليغ السلطات المحلية مباشرة إذا حدث خلل ما في مكونات المجال العام من طرف السكان . -

 توصيات عامة :: 1-4-1

و إتجاههم الثقافي  للمنطقة ةالمناسب مرتبطا بالخصائص العمومي الفضاء نوع على االتفاق تمي أن األولى ةياألولو -

 و اإلجتماعي

الخضراء و  بالمساحات تعلقي مايف وخاصة ةيالعموم للفضاءات السكان اجاتيباحت المتعلقة رييالمعا ثيتحد جبي -

 أماكن اللعب االطفال مع األخذ باإلعتبار أعمار أغلبيتهم .

 بعضها عن ومختلفة زةيمتم تكون أن األفضل من لذلك هايلمستخدم التنوع ةيالعموم الفضاءات توفر أن بد ال -

 ....إلخ في الوظيفة كساحة عامة و حديقة عمومية و مساحة مائية البعض
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 مراعاة جبي، كما لألطفال ةيوالحما األمن تضمن قةيبطر تنجز أن جبي الفضاءات هذه األطفال، لعب مساحات -

 ةيوالذهن ةيالجسد األطفال اجاتيالحت ذيوالتنف ميالتصم أثناء السالمة عامل

 : في والمتمثلة ر،ييالتس في أكبر ةيفعال لضمان ةيالضرور والوسائل اتياإلمكان ريتوف -

 كل قبل من ةيالقانون النصوص رامواحت ع،يالمشار إنجاز في نيالمتدخل مختلف نيب العالقة حيتوض:  ةيالقانون -

 .ةيالعموم والمصالح تااإلدار مايس الو  رافاألط

 المجاالت العامة. هذه انةيوص إلنجاز المالي الغالف ريوتوف ئات،ياله لمختلف المالي التوازن عن البحث:  ةيالمال -

 و ذلك بتأهيل إطارات مختصة في المجال العمومي بتسييره :  ةيالبشر -

وحقهم في  هايف لعبونيو عملونيو شونيعي التي ةيالمبن ةيالبن ميتصم فيرأيهم  عن الناس عبري أن إلى الحاجة -

 المشاركة .

 :المشروع أهداف:  -2

 دعم مجال الدراسة و تنميته في إطار مبادئ التنمية المستدامة . -1

 اإلرتقاء بجودة الحياة في الحي اإلداري من خالل : -2

 تهيئة أماكن إلتقاء السكان يسهل الوصول إليها من طرف الجميع و تساعد على التواصل بين األجيال  -

 التلوث و اإلزعاج )السمعي والبصري،الهوائئ(.تقليص مصادر  -

 الفصل بين المجاالت الجماعية و الخاصة. -

 تحسين اإلطار المعيشي بتقليص من المخاطر الحضرية . -

 الخلط الحضري ) الوظيفي و الغجتماعي( -

 الخضراء و األوساط الطبيعية و التنوع البيئي .اإلهتمام بالمساحات  -3

 لصرف مياه األمطار .التسيير المدمج و األحسن  -4

 الفعالية اإلقتصادية باإلعتماد على الطاقات المتجددة . -5

 إلعادة تدويرها .محاولة التقليص في النفايات من المصدر و تشجيع عملية فرز النفايات  -6

 النقل و التوقف وذلك من خالل :  -7

 اإلعتماد على وسائل النقل الجماعي . -

 المواقف الجماعية . -

 ات في المجال العمومي تفادي توقف المركب -

 دعم المجال العمومي بعناصر األثاث الحضري من أجل التسيير المستدام له. -8

 الحكم الراشد بإدماج السكان كطرف فاعل في مشاريع تهيئة اإلطار المعيشي. -9

 إقتراحات و آراء السكان:: -3

و مدى ن طريق معرفة آراء السكان فيه من اجل معرفة الواقع الحقيقي و المعاش للمجاالت العمومية يكون ذلك إال ع

معرفتهم و تعاملهم مع المجاالت العمومية الحضرية المحيطة بهم .                                                               

خالل عينة نهدف من خالل هذا التحقيق الميداني إلى قراءة رؤية سكان الحي اإلداري للمجاالت العمومية الحضرية من 

 إستبيانية.

 تحليل نتائج اإلستمارة اإلستبيانية : : 3-1

و ال يفرق بين مكونات بالمئة من السكان ال يعرف معنى المجال العمومي و االثاث الحضري  70لقد بينت النتائج أن 

 المجاالت العامة .
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 : ما رأيكم في حالة السكنات داخل المنطقة السكنية؟7السؤال رقم

 : يمثل حالة السكنات. 19 جدول

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 71.42 50 جيدة

 22.85 16 متوسطة

 5.71 04 رديئة

 % 100 80 المجموع

 

( 80 من 50) العينة أفراد أغلبية أن بحكم هذا و جيدة السكنية المنطقة داخل السكنات حالة أن لنا يتضح: الجدول خالل من

 المبني اإلطار شملت التي و المحلية السلطات بها قامت التي التحسين عملية يفسر ما هذا ،% 71.42 بنسبة جيدة أنها أثبتوا

 (.الواجهات طالء)

  احتياجاتكم؟ لتلبية كافية السكنية المنطقة مستوى على الخارجية الفضاءات تهيئة هل: 8رقم السؤال

 : يمثل نسبة تهيئة الفضاءات الخارجية20جدول 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 14.28 20 نعم

 85.71 60 ال

 % 100 80 المجموع

 

 60 أن بحكم هذا و السكان حاجيات لتلبية كافية خارجية فضاءات لتهيئة تفتقد السكنية المنطقة أن لنا يتضح: الجدول خالل من

 حاجياتهم تلبي أنها قالو العينة أفرادمن  20 أن حين في ،% 85.71 بنسبة وهذا حاجياتهم، تلبي ال أنها بينوا العينة أفراد من

 %. 14.28 بنسبة هذا و

 . خارجية فضاءات لتهيئة السكنية المنطقة افتقاد يفسر ما هذا

 

حالة جيدة

متوسطة

رديئة

14%

86%

نعم

ال
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 معبدة؟ الطرق هل: 9رقم السؤال

 يبين حالة الطرق. 21جدول رقم : 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 52.85 43 نعم

 47.84 37 ال

 % 100 80 المجموع

 

 من 43 أن حيث السكنية المنطقة في المعبدة الغير و المعبدة الطرق يخص فيما تقارب هناك أن لنا يتضح: الجدول خالل من

 في معبدة غير طرق وجود يفسر ما هذا العكس، بينوا 37 حين في%  52.85 بنسبة معبدة، الطرق أن بينوا العينة أفراد

 (.اإلسفلتقدم طبقات والحفر  كانتشار) المنطقة

 ؟منطقتكم السكنية في السيارات مواقف حالة في رأيك ما: 30رقم السؤال

 يبين حالة مواقف السيارات 22جدول رقم : 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 10 8 مهيئة

 50 40 غير مهيئة

 15 12 كافية

 25 20 غير كافية

 % 100 80 المجموع

 

 : إليها المتوصل للنتائج األولية القراءة و: الجدول خالل من

 بنسبة هذا و مهيئة غير السكنية المنطقة مستوى على السيارات مواقف أن بينوا( فرد 40) المستجوبين األفراد أغلبية أن تجد -

50. % 

 %. 15 بنسبة هذا و كافية أنها على نصوا فرد 12 ان كما -

 للسيارات العشوائي الركن يفسر ما هذا للمواقف، شاملة تهيئة إلى بحاجة لكنها و موجودة السيارات مواقف أن على يدل هذا و

 .و أمام مداخل العمارات المنطقة في السكان قبل من

 

52%
48%

نعم 

ال

مهيئة

غير مهيئة

كافية

غير كافية
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 السكنية؟ المنطقة في الخضراء ساحاتمال م في حالةرأيك ما: 13رقم السؤال

النسبة  التكرار االحتماالت

% 

 8.75 7 موجودة

موجودة و غير 

 كافية

12 15 

 51.25 41 غير موجودة

 6.25 5 مهيئة

 18.75 15 غير مهيئة

 100 80 المجموع

 ساحات الخضراء.م: يبين حالة ال 23جدول رقم 

بنسبـة  ، حيث أجابمن خالل التحليل و القراءة األولية للجدول يتضح لنا أن المنطقة السكنية ال تتوفر بها مساحات خضـراء  

 .% 18.75غير موجودة مع غياب عنصر التهيئة و هذا بنسبة  51.25بموجودة و  8.75%

هذا ما يفسر أن المنطقة السكنية بحاجة إلى تهيئة وخلق مساحات خضراء و كذا تسيير محكم للمساحات الخضراء المهملة  -

أقيمـت بإعتبارها كفضاء للتجمع و  من قبل السلطات المحلية على مستوى المنطقة، بغية إعطائها الوظيفـة التي من أجلها

               االلتقاء.

 لألطفال؟ مخصصة للعب مساحات توجد هل:  11مرق السؤال

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 12.5 10 نعم

 87.5 70 ال

 % 100 80 المجموع

 : يبين نسبة تواجد مساحات اللعب.24جدول رقم 

%.  87.5 بنسبة هذا و األطفـال لفئة المخصصة اللعب لمساحات كلي غياب و انعدام وبوضوح لنا يتضح: الجدول خالل من

وهذا مجعل األغلبية منهم يجيبون بأن الشوارع و  بتوفير مساحات اللعب لألطفال . السكنية المنطقة حاجة يفسر ما هذا و

 الطرقات و مدخل العمارة هي البديل عن ذلك .

 

موجودة موجودة و غير كافية غير موجودة مهيئة غير مهيئة

نعم ال
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 ؟: الساحات العامة 18رقم السؤال

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 0 0 موجودة

 14.28 15 موجودة وغير مهيئة

 85.71 65 غير موجودة

 % 100 80 المجموع

 يبين نسبة غياب الساحات العامة. 25جدول رقم :

 لمثل ماسة بحاجة فالمنطقة بالتالي و االلتقاء، و للراحة المخصصة لألماكن تفتقر المنطقة أن لنا يتضح: الجدول خالل من

 في تكوين الروابط اإلجتماعية . أساسية كعناصر األماكن هذه

 : هل تتم على مستوى الحي عمليات غرس األشجار و النظافة؟14سؤال رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 06.25 5 نعم

 93.75 75 ال

 % 100 80 المجموع

السكان في حمالت : يبين مشاركة  26جدول رقم 

 النظافة

 % 93.75جائت نتائج تحليل الجدول ما كان متوقع و يعكس حالة المنطقة من تدهور كبير لمستوى نظافة الحي حيث أن 

، و ترى نسبة كبيرة من العينة أن كال من السلطات و السكان بينوا أن ال تتم عمليات و حمالت للنظافة و غرس األشجار بالحي

 سؤولية هذه الوضعية.خاصة يتحملون م

موجودة غير موجودة موجودة و غير مهيئة

نعم ال
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 : ما رأيك في اإلنارة العمومية بحيك : 27سؤال رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 83.75 67 منعدمة

 16.25 13 موجودة

 % 100 80 المجموع

 : يبين نسبة تواجد اإلنارة العمومية . 27جدول 

عبروا عن إستياءهم من ذلك خاصة من الناحية األمنية عبرت الفئة الغالبة من العينة أن اإلنارة العمومية منعدمة و 

 لسياراتهم بالليل .

 آراء و إقتراحات العينة اإلستبيانية فيم يخص اإلرتقاء بالمجاالت العمومية الحضرية : : 3-2

لم تجب معظم العينة على السؤال المتعلق باإلقتراحات و اآلراء و يفسر ذلك كون األغلبية ال يعرفون معنى المجال 

 العمومي و ال نوع األثاث الحضري و تتمثل إقتراحات السكان في : 

 اهم .اكدوا جميعا على ضرورة القيام بتوعية المواطنين و إشراكهم في تهيئة مجالت العمومية بمنطقة سكن -

 أن تقوم السلطات المحلية في تكثيف عمليات جمع و نقل القمامة و توفير الحاويات . -

 توفير أماكن اللعب لألطفال بالقرب من العمارات . -

 تهيئة مواقف السيارات و توفير اإلنارة العمومية خاصة بمنطقة السكن الجماعي . -

 توفير و تهيئة مساحات خضراء و غرس االشجار . -

 النتائج المتحصل عليها في هذا التحقيق الميداني :  خالصة: -4

 ليس هناك مفهوم واضح لدى السكان فيم يخص المجاالت العمومية الحضرية . -

 يجد السكان صعوبة في توقف بسياراتهم في المنطقة لقلة و إنعدام التهيئة لألماكن المخصصة لذلك . -

 ال يلبي إحتياجات السكان . إنعدام في اماكن اإللتقاء و جودة المساحات الخضراء -

 غياب تام و نقص كبير في عناصر و مكونات االثاث الحضري المختلفة . -

 غياب و تهميش في تفعيل دور السكان في عمليات التهيئة و ذلك لغياب لجنة الحي . -

جار هناك رغبة من سكان الحي اإلداري في ترقية مجالهم عن طريق المساهمة في حمالت النظافة و غرس األش -

 و المحافظة عليها.

 : : مخطط المبادئ للتدخل على مجال الدراسة-5

حاولنا في مخطط المبادئ تلخيص التدخالت على مجال الدراسة من أجل  ترقية و تحسين المستوى المعيشي و جودة إطار 

 الحياة بالحي اإلداري .

 

 

منعدمة موجودة
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 :  خالصة

من خالل النقائص و المشاكل التي يعاني منها مجال الدراسة كان هدفنا التدخل على المجال بمشروع تنفيذي هدفه اإلرتقاء 

لمنطقة الدراسة وفق مبادئ التنية المستامة و دعمه بأثاث حضري كوسيلة من  و تحسين اإلطار المعيشي بالمجال العمومي

وكذلك اإلعتماد بإشراك المواطنين و السكان كونهم المستفيد المباشرمن عملية التدخل العمراني وسائل التسيير المستدام للمجال 

 لراشد في التسيير الحضري المعاصر .على مجال الدراسة و ذلك في إطار العمران التشاركي و من أساسيات الحكم ا

 و للسكان المعيشي االطار تحسين شأنها من التيالصيانة و التسيير  فيكما طرحنا  مجموعة من االقتراحات من الحلول 

 , البيئية و االجتماعية االقتصادية االعتبارات كل فيها تراعى للتجسيد وقابلة للواقع قريبة االقتراحات هذه تكون وان ترقيته

 نوعية فيو بهذا نكون قد أعطينا نظرة شاملة  الخارجي العموميالمجال  بالدرجة األولى على االقتراحات هاته كانت حيث

و تصحيح المسار العمراني في التسيير المستدام للمجاالت  من تدهور، للمجاالت العامة  التي آلت إليها العمراني المنتوج

 العامة .
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 خاتمة الفصل 

المجال العمومي و األثاث  منها عانيي التي شيالتهم قةيحق لنا نيتب اإلداري للحي ةيصيوالتشخ ةيليالتحل الدراسة  خالل من

 التي مكانته ورغملحي اإلداري ل الهام جيياتراإلست الموقع فرغم ر،ييالتس ةيناح من أو ئةيالته ةيناح من سواء الحضري

منها،  ةيئيب خاصة لمكونات مجاله العمومي اتيمستو عدة على ومشاكل كبير نقصيشهد  أنه إالفي مدينة أم البواقي  شهدهاي

 عيجم تمس التي، التدخل اتيعمل إلى بحاجة المجال هذا أن عنيي مما لسكانل مقابلتناو الملحوظ التدهور خالل من ذلك ظهريو

 للمشاكل كحلول تعد والتي ةيالنظر اتيوالتوصاإلقتراحات  من جملة إعطاء الفصل هذا في حاولنا فقد لذلك ات،يالمستو هذه

 التكامل لخلق نةيالمد في وٕادماجه رهيتطو أجل من . الحي بهذا الفضاءات الحرة الغير وظيفية و المهمشة منها تعاني التي

تطبيق مفاهيم و مبادئ اإلستدامة للمجاالت  هايف تراعى قةيبطر وهذا مالئمة، ةيحضر ئةيب نيوتكو نييالحضر والتجانس

 المجاالت . لهذه المثلى ئةيوالته السكان اتيحاج لبيي الذيالعامة من تسيير و تنظيم 
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 خاتمة 

 

 الخاتمة العامة

 العالقات وتبادل لاللتقاء أماكن فهي والتزال، المدينة سكان حياة في رئيسيا دورا الحضرية العمومية المجاالت لعبت

 تشهد المجاالت هذه أن إال المدينة، لرقي العاكسة المرآة فهي البيئية والنوعية االقتصادية والتبادالت والتنقالت االجتماعية

 سبق مما وانطالقاأم البواقي،  مدينة ومنها الجزائرية المدن فيمن جانب التسيير و التخطيط  كبير ونقص اهمال تهميش،

 حيثدور األثاث الحضري في التسيير المستدام للمجال العمومي" حالة مدينة أم البواقي " بعنوان دراستنا موضوع اخترنا

 التي والوسائل الطرق واقتراح الحضرية العمومية المجاالت منها تعاني التي المشاكل معرفة حول الموضوع هذا يتمحور

عن طريق عناصر و مكونات  المستدامة التنمية إطار في بتسييرها المجاالت بهذه واالرتقاء المشاكل هذه حل من تمكننا

 االثاث الحضري.

االثاث الحضري، حيث  عناصر على كبيرة بدرجة يعتمد العمرانية البيئة في واالنسجام التوافق تحقيق أن يفترض البحث

الحضري و ليس  الفضاء أساسيات من تعتبر والصناعية الطبيعية بنوعيها األثاث الحضري عناصر الى أن أكدنا في البحث

 مع وأن تكامل وظائفها فيما بينها و تفاعلها فضاء الشارع لمستعملي الراحة توفير من مكمالته كما هو معترف به وهدفها

 . العمرانية البيئة في واالنسجام تحقيق التوافق في مهًما متكامال نظاًما يشكل بعضها

 أن لنا توضح حيث الحضرية العمومية المجاالت تقييم بهدفأم البواقي  مدينةفي  الحضرية العمومية المجاالت بتحليل قمنا

 البرمجة، في لها كبير اهمال و نقص من تعاني اللعب، مساحات خضراء، مساحات ، ساحات طرق، من المجاالت هذه

 المجال العام للمدينة. أنتجت التي العمرانية السياسات مختلف في وذلك بها واالهتمام والتسيير التخطيط

كما قمنا بتحليل مجال الدراسة "الحي اإلداري" و الذي ركزنا في تحليلنا على المجال العمومي به و بالخصوص عناصر 

 يمكن فانه عامة ورةوبصمن جميع المكونات و العناصر، االثاث الحضري الذي يعاني من تدهور و نقص كبير بالمجال 

 المجال العام التأثيث عناصر الى تفتقر بيئة كونها واالنسجام التوافق من درجة أدنى فيها تحقق بيئة الحي اإلداري نأ القول

 . ووظيفية بصرية أهميةمن  لهالما  الحضري

 العمومية للمجاالت الحالي الواقع بتغيير نقوم امبواستطه اللذان و مشروع تنفيذي االقتراحات من مجموعة بطرح قمنا ولذلك

 الحضرية العمومية المجاالت من تجعل أن يمكن والتي بواسطة عناصراألثاث الحضري بها واالرتقاء وتهيئتها الحضرية

 .الحضري العمومي المجال لسكان خدمة وأفضل وظيفيةو  مستدامة
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 17........................................................................................................................................16 مدينة لندن خالل القرن : 07صورة رقم 

 18..................................................................................................مدينة باريس و شكل المجال العمومي.........................:  08صورة رقم 

 23....................................................................................................ألحد األزقة بمدينة شفشاون ..................................:  09صورة رقم 

 24....................................................................................................اإلليزي بباريس............................................: نهج  10صورة رقم 

 24....................................................................................................................شارع يحيط بمركز مدينة باريس..............: 11صورة رقم 

 24..........................................................................................................تبين ممر كاربونتراس ..................................... 12صورة رقم 

 25..................................................................................................................توضح طريق أولي في مدينة مونوفري بفرنسا 13صورة رقم 

 25..............................................................................................................بالمدينة...........................تبين طريق ثانوي :  14صورة رقم 

 25..................................................................................................................طرق ثالثية داخل الجزيرات....................:  15صورة رقم 

 26.......................................................................................................................................تبين مصير وممرات المشاة:  16 صورة رقم

 26..........................................................................................تبين نقطة دوران اللتقاء طرق و مسرات مختلفة االتجاهات.....:  17 صورة رقم 

 27............................................................................................تبين توقف المائل للسيارات............................................: 18صورة رقم 

 27.......................................................................................................موقف جانبي بالنسبة للطريق .............................:  19صورة رقم 

 27.....................................................................................................................موقف سيارات مائل على الرصيف........:  20صورة رقم 

 27.....................................................................................................بياسا نافونا تبين مختلف النشاطات المقامة بها ..........:  21صورة رقم 

 28.......................................................................................................ساحة الدوما بميالنو أمام ساحة الكنيسة الكاتدرائية...:   22ورة رقم ص

 28.........................................................................................................................مول تركيا.............ساحة تقسيم بإسطن:   23صورة رقم

 28...........................................................................................................................ساحة موريس ؤدان بالجزائر ........:   24صورة رقم 

 29......................................................................................................................................توضح فناء عام لمدرسة ....:  25صورة رقم 

 29............................................................................................تبين االرض المستوية و تقام بها مختلف النشاطات..............:  26صورة رقم 



 
 

 29..........................................................................................................................أحد األسواق االوروبية..................:  27صورة رقم 

 30................ ...............................................................................................توضح ممشى بالوسط الحضري................:   28صورة رقم 

 31........................................................................................................................ساحة صغيرة بمدينة سيوتا بفرنسا .......: 29صورة رقم 

 31.....................................................................................................توضح أحد الحدائق العامة بمدينة ميتز بفرنسا............:  30صورة رقم 

 32.............................................................................................................الحضيرة الحضرية بمدينة نيويورك...............:  31صورة رقم  

  33.................................................................................................توضح ميدان أو ساحة بور سعيد بالجزائر العاصمة ....... : 32صورة رقم  

 33.......................................................................................................................................تبين مساحة اللعب ............: 33صورة رقم 

 34...................................................................................................................توضح غابة بوشاوي بالجزائر العاصمة ....:  34صورة رقم 

 34................................................................................................................حديقة الحيوانات و التسلية ببن عكنون...........: 35صورة رقم 

 36.........................................................................................................................تبين حوض مائي ..........................:  36صورة رقم 

 44....................................................................................................في تكوين ممرات المشاة...تبين مختلف العناصر النباتية :  37صورة رقم 

 45...................................................................................................................تبين النباتات المتسلقة باألاعمدة الحديدية ....:  38صورة رقم 

 45..................................................................................................................تبين مجموعة من الورود لتزيين المجال......:  39صورة رقم 

 46.........................................................................................................................................توضح شبكات األشجار...:  40صورة رقم 

 46.............................................................................................................................صورة تبين أحواض االشجار ......:  41صورة رقم 

 47.............................................................................................و قوس النصر ... و تمثال االمير عبد القادر وارةفتبين عين ال:  42صورة رقم 

 48........................................................................................................و المقاعد بالمجال العام..........تبين مختلف الكراسي : 43صورة رقم 

 49.....................................................................................................................توضح عنصر التظليل .......................:  44صورة رقم 

 49.....................................................................................................................تونس...... –لساعة شارع الحبيب بورقيبة : 45صورة رقم 

 50................................................................................................................تبين اإلنارة عآل إنطباع العام لمشهد الليلي......: 46صورة رقم 

 50..........................................................................................................................................تبين إضاءة الليلية لساحة :  47صورة رقم 

 51.......................................................................................................................تبين أبعاد األعمدة ............................: 48صورة رقم 

 51.........................................................................................................................تبين كاشف إنارة بمواقف السيارات....:  49صورة رقم 

 52......................................................................................................توضحان إنارة التزيين و إضاءة المبنى .... 50صورة :  50صورة رقم 

 55........................................................................................................تبين أبعاد و مقاييس تموضع الحاجز بالرصيف ....... :51صورة رقم 

 55..................................................................................................تبين أثاث الحماية متمثل في أعمدة و أعمدة أسطوانية ..... : 52صورة رقم 

 55.................................................................................................أعمدة األسطوانية للحماية من حركة السيارات..........تبين : 53صورة رقم 



 
 

 56....................................................................تبين صور من الحديد يمثل حاجز لحماية االشخاص من السقوط بالواجهة البحرية :  54صورة رقم 

 56..........................................................................................توضح مواقف االنتظار واحدة للترامواي و األخرى للحافالت....: 55صورة رقم 

 57......................................................................................................نسبة للرصيف.........تبين تموضع موقف الحافالت بال:  56صورة رقم 

 57........................................................................................................................تبين موقف للترامواي.......................: 57صورة رقم 

 58.................................................................................................تبين أبعاد موقف الحافالت و مقاييس تموضعه بالرصيف..:  58صورة رقم 

 58....... ................................................................................................الدراجات......................................تبين موقف  : 59صورة رقم 

 58...........................................................................................................تبين أعمدة التوقف لموقف الحافالت...................: 60صورة رقم 

 59...........................................................................تبين مرحاض حديث موجه لألشخاص العاديين و ذوي اإلحتياجات الخاصة.:  61صورة رقم 

 59..........................................................يض العامة من الداخل لألشخاص العاديين و ذوي اإلحتياجات الخاصة...تبين أبعاد المراح : 62صورة رقم 

 60................................................................................تيبن أبعاد حاوية قمامة على مستوى حي سكني................................: 63صورة رقم 

 60.............................................................تبين سلة مهمالت و أبعاد تموضعها في الرصيف و المسافة الفاصلة بين واجهة المبنى..:  64صورة رقم 

 61......................................................................................مهمالت الموضوعة أو المثبتة على عمود....تبين مختلف أبعاد سلة :  65صورة رقم 

 62.....................................................................................تبين غرفة الهاتف و صندوق بريد بلمسة إنجليزية .......................: 66صورة رقم 

 62............................................................................................تبين أبعاد اللوحة اإلشهارية...........................................:  67صورة رقم 

 63....................................................................................................تبين مختلف إشارات المرور...................................: 68صورة رقم 

 63.........................................................................................................تبين الفتة إعالم و المعلومات.............................: 69صورة رقم 

 64................................................................................................تبين كشك بوسط باريس و صراف آلي بالجزائر العاصمة...: 70صورة رقم 

 116.......................................................................................تبين واجهة العمارة بمنطقة السكن الجماعي....................: 72و  71صورة رقم 

 118................................................................................المداخل..تبين مخطط ألبعاد العمارات المختلفة حسب عدد : 74و  73و  72صورة رقم 

 119...............................................................تبين الحالة الفيزيائية للسكنات الفردية بمجال الدراسة بين الجيدة و المتوسطة...: 76و  75صورة رقم 

 119............................................................................: لمختلف التجهيزات لمجال الدراسة.......................81، 80، 79، 78، 77 :ورة رقمص

 123............................................................................: تبين الصور حالة الفيزيائية للطرق بمجال الدراسة.........85، 84، 83،  82م :صورة رق

 124.....................................................................و الطريق الرئيسي هواري بومدين.. 32: تبين نقطة التقاطع بين الطريق الوطني 86 :صورة رقم

 124.............................: تبين توقف المركبات على طول الطريق و حالة موقف السيارات بالسكن الجماعي...................90، 89، 88، 87 :صورة رقم

 126..................................................: تبين حالة الرصيف و توزيع العناصر الذي يعيق حركة المشاة وإنتشار الحفر.94، 93، 92،  91صورة رقم : 

: توضح إنتشارالنفايات بداخل ومحيط الحديقة و حالة المساحات الخضراء بمنطقة السكن 100، 99، 98، 97، 96، 95: صورة رقم

 128...................................................................................................................................................................الجماعي...............

 128..................................................................................تبين مكان لعب األطفال نظرا لغياب أماكن مخصصة للعب..: 102، 101م :صورة رق



 
 

 128...............................................................: لساحة ينار أمام مقر البلدية لمدينة أم البواقي وهي تفتقر لعناصر الساحة العمومية...103 صورة رقم

 130........................................فها : تبين إنسداد البالوعات وعدم القيام بوظيفتها الذي يشكل خطر تجمع المياه و عدم تصري106، 105، 104صورة رقم

 130...............................تبين الحالة البيئية للحي و إتشار الفضالت و النفايات الذي يشكل خطرا على األطفال............: 109،  108، 107صورة رقم : 

 131..............................................................................................و الجماعي.. تبين إنعدام اإلنارة داخل الحي الفردي:  111، 110صورة رقم 

 131.................................................: تبين اإلضاءة بنهج هواري بودين و الصورة الثانية حالة أعمدة اإلنارة الخاصة بالمشاة.. 113، 112صورة رقم 

 132..............................................................................................: تبين حالة أثاث التوجيه و اإلعالم............ 116، 115، 114صورة رقم : 

 132.........................................................................اعد الجلوس و هي معرضة ألشعة الشمس دون تظليل..: تبين سؤ التوزيع لق117صورة رقم : 

 133....................: إستخدام شبابيك النوافذ في صنع حاويات القمامة الذي يعكس تماما مبادئ التنمية المستدامة في تسيير جمع النفايات......118صورة رقم 

 133...................................................................: تبين حالة سلة مهمالت و حرق حاوية القمامة من طرف سكان الحي.....120، 119صورة رقم : 

 133.......................................................................: تبين حالة مواقف الحافالت وهي قليلة جدا في مجال الدراسة.......... 122، 121صورة رقم : 

 134.................................................................: تبين ساعة الشارع و تعرضها لإلهمال فأصبحت مكانا لرمي المخلفات....124، 123صورة رقم : 
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 39................................................................................ ......................... يبين مختلف الوظائف للمجال العام ....................: 01جدول رقم 

 53........................................................................................................يوضح نوع المصابيح و مالئمتها للمجال العام.......... : 2الجدول رقم 

 54..................................................................................................................................يبين نوع كل من الحواجز .......:  03جدول رقم 

 75.................................................................................................................لمدينة أم البواقي .... 2016كمية التساقط لسنة :  04جدول رقم 

 75.....................................................................................................................: يبين الحرارة لمدينة أم البواقي ................. 5جدول رقم 

 76....................................................................................................................... 2016: يبين الرطوبة لمدينة أم البواقي سنة  6جدول رقم 
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 89...............................................................................................................: يبين نوع الحضيرة السكنية لمدينة ام البواقي ...... 8جدول رقم 

 93..................................................................................................الصحية لمدينة أم البواقي .. : يبين نوع التجهيزات التعليمية و 9جدول رقم 

 93.........................................................................................................................: مختلف التجهيزات التجارية ............ 10جدول ررقم 

 94..............................................................................................................يبين  التجهيزات الكبرى لمدينة ام البواقي .......... 11جدول رقم 

 95..................................................................................................................: يبين التجهيزات الرياضية لمدينة أم البواقي ...12جدول رقم 
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 120.....................................................................................................................: يبين نوع التجهيزات بمجال الدراسة ...... 17جدول رقم 

 138.......................................................................................................................: إجابيات و سلبيات مجال الدراسة .........18جدول رقم 

 143...................................................................................................يمثل حالة السكنات...............................................: 19جدول رقم 

 143..................................................................................................: تين حالة تهيئة الفضاءات الخارجية............................20جدول رقم 
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 145........................................................................................................................اللعب.........يبين نسبة تواجد مساحات : 24جدول رقم 

 146............................................................................................................: يبين نسبة تواجد الساحات العامة.....................25جدول رقم 
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