
الة لقد تمكنا من صياغة هذا الدليل بفضل الدعم السخي المقدم من الشعب األمريكي من خالل الوك
ئة تقع فحوى هذه الدالئل تحت مسؤولية وزارة الشؤون المحلية و البي). USAID(األمريكية للتعاون الدولي 

.و هي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة األمريكية للتعاون الدولي أو الحكومة األمريكية

)  التالمصب العشوائي للفض(تحويل النقاط السوداء 
إلى حديقة 
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مراحل إنجاز المشروع

العناية تشريك سكان الحي مقترحات ورشة لمناقشة
و تصورات السكان

التعرف األطراف المتدخلة
في البيئة

النقاط جرد
السوداء

المرحلة
1

التدخل 
بانتظام قبول األشغال يذتجسيم طريقة التنف ةالجمعيات المتدخلإنتقاء

في البيئة ةزيارة ميداني المرحلة
2

Ø
جميع إستدعاء

األطراف المتدخلة
إعداد كراس الشروط 

ألشغال التهيئة رأي المواطنينإستجواب إعداد بطاقة 
كشف

المرحلة
3

Ø Ø
عرض على مجلس 

البلدي للمصادقة
إلختيارإستشارةورشة 

مناطق التدخل
ترتيب

االشكاليات 
المرحلة

4

Ø Ø Ø نتائج االستشارةعرض
المصادقة 
على نتائج 

الكشف

المرحلة
5

تشخيص
مفصل للنقاط 

السوداء

إختيار
منطقة 
التدخل

تصميم 
حسب المشروع

خصوصية 
المنطقة

إنجاز 
المشروع

المتابعة 
والتقييم
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مفصل للنقاط السوداءتشخيص1)

النقاط السوداءجرد

زيارة ميدانية

إعداد بطاقة كشف

االشكاليات ترتيب

المصادقة على نتائج 
الكشف

السكنية عن طريق مواقعباالحياءكشف النقاط السوداء 
...)موقع البلدية (التواصل االجتماعي 

مثال من تدوينة قامت بنشرها إحدى البلديات على موقع
)فيسبوك(التواصل االجتماعي 
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مفصل للنقاط السوداءتشخيص1)

النقاط السوداءجرد

زيارة ميدانية

بطاقة كشفإعداد 

االشكالياتترتيب 

المصادقة على نتائج 
الكشف

زيارات ميدانية لتشخيص حالة النقاط السوداء

...)الموقع،(إعداد بطاقات كشف تتضمن 
Fiche de renseignement 

ترتيب أولويات التدخل من خالل نوعية 
...المشكل، أقدمية المكان،

لضمان نجاح المصادقة على نتائج الكشف
المشروع

المجلس البلدي

وفريق تدعيم
البلدية 



5

المنطقة السوداء المالئمةإختيار 2)

التعرف على األطراف 
المتدخلة في البيئة

الجمعيات إختيار
المتدخلة في البيئة

رأيإستجواب
المواطنين

رإلختياإستشارةورشة 
مناطق التدخل

نتائج االستشارةعرض

فريق تدعيم 
البلدية و 

الجمعيات

ANPE, direction de l’environnement…

تقديم االضافةلضمانالجمعيات المناسبةإختيار
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المنطقة السوداء المالئمةإختيار 2)

ديةمواقع التواصل االجتماعي موقع البل

نقاط السوداء تعتزم بلدیة قبلي في إطار برنامج تدعیم تحویل ال
یة إلى حدائق جمیلة من خالل تشریك المواطنین كمرحلة أول

في استبیان یشمل تحدید أولویات التدخل

:استبيانالمواطنين عن طريقإستشارة

تشريك جمعيات في تنفيذ االستبيان

التعرف على األطراف 
المتدخلة في البيئة

الجمعيات إختيار
المتدخلة في البيئة

المواطنينرأيإستجواب

رإلختياإستشارةورشة 
مناطق التدخل

نتائج االستشارةعرض
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المنطقة السوداء المالئمةإختيار 2)

إنجاز ورشة تحديد األولويات حسب أولوية التدخل

على األطراف التعرف 
في البيئةالمتدخلة 

الجمعيات إختيار
المتدخلة في البيئة

رأيإستجواب
المواطنين

رإلختياإستشارةورشة 
مناطق التدخل

نتائج االستشارةعرض
ر لضمان حسن سيمع الجمعيات وأطراف المتداخلة في البيئة 

الورشة وتقديم االضافة
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تصميم مكان التدخل حسب خصوصية المنطقة  3)

ورشة لمناقشة
مقترحات و تصورات 

السكان

يذتجسيم طريقة التنف

إعداد كراس الشروط 
ألشغال التهيئة

عرض على مجلس 
البلدي للمصادقة

مع الجمعيات ورشة لجمع مقترحات و تصورات السكان
والمواطنين أو األجواروأطراف المتداخلة في البيئة

D 3إنجاز المشروع بتقنیة ثالثي األبعاد 

Animateur de 
l’atelier 

Designer 

Participants 
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تصميم مكان التدخل حسب خصوصية المنطقة  3)

ورشة لمناقشة
مقترحات و تصورات 

السكان

يذتجسيم طريقة التنف

إعداد كراس الشروط 
ألشغال التهيئة

عرض على مجلس 
البلدي للمصادقة

تصميم الحديقة من قبل الخبير
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تصميم مكان التدخل حسب خصوصية المنطقة  3)

يحدد فيها شروط إعداد كراس الشروط 
التهيئةأشغال 

ورشة لمناقشة
مقترحات و تصورات

السكان

طريقة تجسيم 
التنفيذ

إعداد كراس 
ألشغال الشروط 

التهيئة

عرض على مجلس 
البلدي للمصادقة

)البلدية(طريقة مباشرة•

...)،جمعية شركة خاصة(استعانة •

شراكة بين البلدية والمواطنين•
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إنجاز المشروع 4)

تشريك سكان الحي

اإلنجاز

جميع األطرافإستدعاء
المتدخلة

في تشريك المواطنين والجمعيات وكامل األطراف المتداخلة•
تهيئة المنطقة السوداء

ضمان حسن تعامل المواطنين مع المكان من خالل تبنيهم•
للمشروع

المشروعديمومةضمان 
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أمثلة عن تحويل مناطق سوداء إلى مناطق 
خضراء
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مارس بافتتاح المنطقة الخضراء الجديدة المنصورة بعد انتهاء االشغال 10قامت بلدية قبلي صباح األحد 
كانت مصب عشوائي للفضالت و تم تحويلها لمساحة خضراء من قبل البلدية و التي انطلقت االشغال حيث

يوم15فيها منذ 

نقطة سوداء تتحول إلى حديقة بحي المنصورة:قبلي

قبل
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مارس بافتتاح المنطقة الخضراء الجديدة المنصورة بعد 10قامت بلدية قبلي صباح األحد 
كانت مصب عشوائي للفضالت و تم تحويلها لمساحة خضراء من قبل انتهاء االشغال حيث

يوم15البلدية و التي انطلقت االشغال فيها منذ 

قبلي نقطة سوداء تتحول إلى حديقة بحي المنصورة:

بعد
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وقع نشر قصة النجاح من قبل موقع السفارة وثم قام السفير األمريكي بزيارتها
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تحويل منطقة سوداء إلى مسلك صحي: الشبيكة 

بعدقبل
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