




تعريف عام بالمبادرة

ــن،  ــول التكوي ــدور ح ــية ت ــاور أساس ــة مح ــص يف ثالث ــي تتلخ ــة، والت ــات البيئي ــي للتكوين ــد الوطن ــة للمعه ــام املوكل ــار امله يف إط

ــوي باتجــاه املجتمــع  ــع إجتامعــي و ترب ــة ذات طاب ــر برامــج ومشــاريع بيئي ــد إىل تطوي ــة. يســعى املعه ــة البيئي التحســيس والرتبي

املــدين، تســاهم يف تحســن التســيري البيئــي للمــدن واألحيــاء الســكنية، تعتمــد أساســا عــى اقــرتاح منــوذج جديــد مــن الحدائــق يعــرف 

بإســم »الحدائــق املشــرتكة«.

الحدائــق املشــرتكة تعيــد االعتبــار للمســاحات الجواريــة غــري املهيئــة أواملهملــة متامــا. غالبــا مــا تكــون هــذه املســاحات تابعــة لهيئــة 

معينــة كالبلديــة مثــال، فتوضــع تحــت تــرف ســكان الحــي، يتشــكلون يف جمعيــة أو لجنــة الحــي مــن أجــل املشــاركة يف خلــق 

نشــاط البســتنة. 

الحديقــة املشــرتكة »الزهــور«، ترتبــع عــى مســاحة 300م2، كائنــة بحــي عــدل 116 مســكن، ببومعطــي، بلديــة الحــراش، واليــة 

الجزائــر العاصمــة هــي موضــوع مشــاركتنا يف هــذه الجائــزة. رشعــت رســميا يف النشــاط يــوم 09 أفريــل 2013.  وقــد تــم تســليم 

بطاقــات االشــرتاك مــع املســاحات الزراعيــة للســكان، بعــد تلقيهــم دورة تكوينيــة حــول تقنيــات تســيري الحدائــق املشــرتكة 

وطــرق زراعتهــا وإمضاءهــم عــى القانــون الداخــي لتســيري الحديقــة )ملحــق رقــم 01(.

قبل الرشوع يف إنجاز أول منوذج من الحدائق املشرتكة يف الجزائر، تم تحديد األهداف اآلتية:

• إعادة اإلعتبار للمساحات السكنية الحرة غري املهيئة عن طريق اإلخرضار.	

• ــات 	 ــد عــن االحتقان ــح بعي ــة يف جــو مري ــة والفكري ــة واملهني ــات العمري ــز اللقــاءات بــن مختلــف الفئ تحفي

ــة. االجتامعي

• تعلم تقنيات بسيطة تسمح للفرد بإنتاج الزهور وبعض الخرضوات.	

• السعي إىل تطبيق مامرسات أكرث إحرتاما للبيئة.	

• ــز املنخرطــن يف املــرشوع 	 ــة يف األوســاط الشــعبية وهــذا بتحفي ــة البيئي ــة الرتبي ترفي

ــة ســليمة. عــى مامرســة ســلوكات بيئي

• تحسن نوعية الحياة للمواطن الجزائري. 	
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إذا كنــا نقصــد باآلثــار الصحيــة للمبــادرة، الجانــب العقــي، النفــي و الفكــري، فــال ميكــن التشــكيك يف الوظيفــة 

العالجيــة للحديقــة، فهــي مــكان للراحــة النفســية بامتيــاز. يقــول اللــه تعــاىل يف القــرآن الكريــم، اآليــة 60 مــن 

ســورة النمــل »أمــن خلــق الســموات واألرض وأنــزل لكــم مــن الســاء مــاءا فأنبتنــا بــه حدائــق ذات بهجــة 

مــا كان لكــم أن تنبتــوا شــجرها أإلــه مــع اللــه بــل هــم قــوم يعدلــون«. يف هــذه اآليــة تأكيــد مــن املــوىل عــز 

وجــل عــى أن الحدائــق مصــدر رسور.

بحكــم تجربــة املعهــد الوطنــي للتكوينــات البيئيــة يف تكويــن املعالجــن الصحيــن حــول البســتنة العالجيــة، مل 

يتــم تغييــب هــذا العنــر عنــد إنشــاء الحديقــة املشــرتكة» الزهــور«، حيــث أنهــا صممــت بشــكل مــدروس 

ــع أذواق  ــع جمي ــامىش م ــة، ويت ــن جه ــاميل م ــب الج ــظ الجان ــة ، يحف ــق العام ــي الحدائ ــن باق ــف ع يختل

املشــرتكن، فضمــت جميــع محــاور املزروعــات مــن نباتــات زينــة وأخــرى طبيــة إضافــة للخــرضوات واألشــجار 

املثمــرة. تتوفــر الحديقــة عــى بيــت بالســتييك ومظلــة لإلســرتخاء، إضافــة لغرفــة لحفــظ املعــدات الزراعيــة. 

)ملحــق رقــم 02(

ــة  ــيري الحديق ــة يف تس ــم أخــذ الحيط ــد ت ــدي،  فق ــب الجس ــادرة، الجان ــة للمب ــار الصحي ــا نقصــد باآلث إذا كن

بشــكل يضمــن إنتــاج الخــرضوات والفواكــه بطريقــة بيولوجيــة تحافــظ عــى صحــة املســتهلكن و عــدم تلــوث 

البيئــة باملخصبــات الكيميائيــة.

مــن أجــل ذلــك، تــم اللجــوء إىل غــرس النباتــات الرشيكــة الحاميــة، حيــث أن أغلبهــا ينتمــي إىل زمــرة النباتــات 

العطريــة التــي تســتعمل يف الصيدلــة البرشيــة. أمــا يف العــالج البيولوجــي عنــد النباتــات فهــي تجنــب املــزارع 

اللجــوء للكثــري مــن العالجــات الكيميائيــة إال يف الحــاالت القصــوى.

تم زرع األصناف اآليت ذكرها بن صفوف الخرض يك تخفف من آثار الحرشات عى املغروسات األساسية.

  

تدعيــام لإلجــراء الســابق تــم العمــل عــى زيــادة خصوبــة الرتبــة، ومســاعدة املغروســات عــى مقاومــة األمــراض 

بتزويدهــا مبــواد مغذيــة طبيعيــة. متــت اإلســتعانة بخــرة رشكــة بيوفارفور،املختصــة يف إنتــاج األســمدة الطبيعيــة 

مــن أصــل نبــايت، صلبــة و ســائلة، خاصــة أن الرتبــة املســتعملة عنــد اســتالم املســاحات الزراعيــة مــن طــرف 

املشــرتكن كانــت فاقــدة للــامدة العضويــة.

إســتعامل هــذه املخصبــات الطبيعيــة، كان لــه أثــرا واضحــا عــى صحــة املشــرتكن دون إيــذاء حــرشات الحديقــة 

النافعــة وال تلويــث تربتهــا الزراعيــة. )ملحــق رقــم 03(

تـأثيـرهـاالنبـتـة الحامية

يبعد عدد كبري من الحرشات، ميلك فعل مضاد للبكترييا و الفطرياتالثوم 

يبعد الناموس، الذباب، خنفساء البطاطس، لكنه يجلب النحل وال يتوافق مع الفجلالحبق 

تزيني و يبعد الذبابة البيضاء وبق الكوسةسلبوت 

تبعد عدة حرشات، وتجتذب النحل، ال تتالئم مع البسباسالكزبرة

تبعد العنكبوت و املن األخرض وتجتذب النحلالخزامى 

تزيني و يبعد املن األسود و الرغوث و العنكبوت وفراشة القرنبيط مع النمل والناموسالنعناع

يبعد الكثري من الحرشاتالبصل 

يبعد فراشة ودودة القرنبيط كام يجتذب النحلالصعرت 

تزيني و يبعد الكثري من الحرشات  مثل ديدان الرتبةآذريون الحدائق 

2 آثار تطبيقات المبادرة على الصحة



دخــول الحديقــة املشــرتكة يف اإلنتــاج مــع بدايــة فصــل الصيــف 2013 ، أضــاف 

بعــدا جديــدا للمــرشوع، خاصــة عندمــا تواكــب مــع شــهر رمضــان الــذي غالبــا 

ــث مل يصــدق املشــرتكن يف  ــادة األســعار، حي ــى زي ــار ع ــه التج ــب في مايتكال

الحديقــة أن األصنــاف الصيفيــة املنتجــة محليا)طامطــم، خــس، باذنجــان، 

كــوىس، فلفــل....( كانــت كافيــة لهــم 

ــنة  ــل س ــت قب ــي كان ــرتكة الت ــة املش ــت أن الحديق ــذا أثب ــم. كل ه و لجريانه

مســاحة مهملــة، ميكــن أن تصبــح ركيــزة ال يســتهان بهــا يف التنميــة اإلقتصاديــة 

املحليــة املســتدامة. 

ــادرة  ــة املشــرتكة »الزهــور«، عــى إطــالق مب ــل إنجــاز الحديق اعتمــد يف متوي

وبعــض  وعموميــة  خاصــة  مؤسســات  عــدة  بــن  االقتصــادي  التضامــن 

املتطوعــن. تنوعــت املســاهامت مــن كل طــرف بــن املاليــة واملاديــة، حســب 

ــة.  ــكل مؤسس ــاري ل ــاط التج ــة النش طبيع

كان الهــدف هــو توعيــة مــع إرشاك املتعاملــن االقتصاديــن يف النهــوض بالحيــاة 

املدنيــة التــي أضحــت تــؤرق الســكان، وأنســتهم الحفــاظ عــن مصــدر حياتهــم 

ــا  الرئيــي، أال وهــو بيئتهــم يف ظــل االهتــامم املفــرط مبــا تعرضــه التكنولوجي

الحديثــة. )ملحــق رقــم 04(

ــل أســامء كل  ــة تحم ــل الحديق ــهارية يف مدخ ــة إش ــق الفت ــم تعلي ــل ت باملقاب

ــن.  ــن اإلقتصادي املمول

ــس  ــادة نف ــن يف إع ــن الراغب ــن الزائري ــري م ــاه الكث ــت انتب ــة جلب هــذه الالفت

ــن  ــتفادة م ــل اإلس ــن أج ــات م ــن املؤسس ــا عناوي ــوا من ــث طلب ــة، حي التجرب

ــا. خدماته

 عــدم تخلــف هــذه الــرشكات يف قبــول دعــم النمــوذج األول للحديقة املشــرتكة 

مجانــا، فتــح لهــا املجــال لبيــع نفــس الخدمــات يف مشــاريع مامثلة.

ــر التجربــة، جعلــت مــن هــذه األخــرية تهتــم  رغبــة بعــض البلديــات يف تكري

وتعيــد اإلعتبــار ملهــن شــهدت تراجعــا واضحــا يف الســنن األخــرية، مثــل مهنــة 

تقنــي يف تصميــم و تهيئــة املســاحات الخــرضاء، و الهندســة الفالحيــة. 

قطــاع البيئــة أيضــا اهتــم بهــذه املهــن، وفتــح أبــواب التوظيــف بشــكل كبــري 

عــر دور البيئــة املنتــرشة يف القطــر الوطنــي،  وهــذا ال لــيء إال إليجــاد 

ــن املشــاريع.  ــوع م ــوادر لتأطــري هــذا الن الك

3آثار تطبيقات المبادرة على النمو االقتصادي



4 آثار تطبيقات المبادرة على حماية الموارد الطبيعية من اإلستنزاف و التلوث

كنــا قــد ذكرنــا يف فقــرات ســابقة أن طبيعــة الرتبــة عنــد اســتالم املســاحات الزراعيــة بحديقــة الزهــور كانــت ذات بنيــة جافــة، فاقــدة للــامدة العضويــة وبالتــايل 

فقــرية.

ــم اللجــوء إىل خدمــات مزرعــة  ــة، ت ــال2014 مــع ضــامن حيويتهــا البيولوجي ــع ب ــة ملوســمي الشــتاء والربي ــة و قدرتهــا اإلنتاجي ــة الرتب مــن أجــل تحســن بني

املدرســة العليــا للعلــوم الفالحيــة القريبــة مــن موقــع املــرشوع، أيــن تــم تزويدنــا مبزيــج مــن روث األبقــار والتــن. قــام املشــرتكن بفرشــه فــوق مســاحاتهم، 

ومــع دخــول موســم الشــتاء ونــزول األمطــار، بــدأ التــن يف التحلــل و انخفضــت درجــة حــرارة الــروث، فتدخــل املشــرتكن لقلــب الرتبــة مــع العمــل 

عــى اإلدخــال املتجانــس للــروث و التــن بــن أجــزاء الرتبــة.

بعــد هــذه العمليــة، تــم التنويــع يف املحاصيــل الزراعيــة الشــتوية )كرنــب، فــول، جلبانــة، جــزر، خس...الــخ( وهــذا تجنبــا ألحاديــة املحاصيــل 

التــي قــد تنهــك الرتبــة )ملحــق رقــم 05(.

ــة  ــار موفــق حــال دون اللجــوء إىل املــواد الكيميائي ــات كان اختي ــادة مناعــة النبات ــة لزي ــات الطبيعي اللجــوء إىل اســتعامل املخصب

وبالتــايل تلويــث الرتبــة ونقــص القيمــة الغذائيــة للخــرضوات املنتجــة.

طريقــة زراعيــة قدميــة، تــم اســتحداثها يف حديقــة الزهــور، والتــي تتمثــل يف تهيئــة املســاحات الزراعيــة الفرديــة مبربعــات 

متســاوية املقاييــس تحتــوي عــى تربــة خصبــة تســتغل لزراعــة جميــع أنــواع النباتــات )ملحق رقــم06(.

 فوائد الزراعة أو البستنة يف املربعات الزراعية تتلخص يف ما يي: 

تتأقلم مع املساحات الصغرية.

تسمح بإنتاج كميات قليلة ومتنوعة لكن كافية من الخرضوات و الزهور.

تقلل عمليات العناية )اقتالع األعشاب غري املرغوب فيها و تقليب الرتبة(.

إيكولوجيــة بامتيــاز. تحــرتم البيئــة بفضــل تربتهــا الخصبــة و التنــوع البيولوجــي الــذي 

تحتضنــه مــن نباتــات و حــرشات نافعــة.  

ــع دون  ــراف املرب ــكل أط ــول ل ــة الوص ــع إمكاني ــة م ــات الراح ــى درج ــر أق توف

ــر. ــأمل يف الظه ــعور ب الش

ــق  ــى للمســاحة مــن خــالل خل ــا تعطــي معن ــة للمــكان ألنه تضفــي قيمــة جاملي

ــات. ــن النبات ــزة م ــا لتشــكيلة ممي ممــرات واحتضانه

ــاء  ــود امل ــث أن رك ــري ، حي ــاء ال ــة م ــامء، ســمح بتحســن نوعي ــن لل وجــود خزان

ــه  و  ــة حرارت ــزان درج ــاهم يف ات ــور يس ــن الصنب ــه م ــد خروج ــزان بع ــل الخ داخ

تبخــر الكلــور، مــام يحافــظ ال شــك عــى أجهــزة النمــو و التنفــس للنباتــات و حيــاة 

ــرتجاع  ــزة الس ــب أجه ــار تركي ــة، يف انتظ ــاد الحديق ــي ترت ــرشات الت ــات و الح الحيوان

ــاه األمطــار.  مي

ــايل مــن  أخــريا نشــري إىل أن املســاحة املخصصــة للحديقــة املشــرتكة انقضــت بشــكل خي

زحــف اإلســمنت ألنهــا كانــت مخصصــة لبنــاء عــامرة، لــوال تراجــع املســؤولن يف آخــر لحظــة 

لعــدم توفــر الــرشوط التقنيــة الســتكامل مــرشوع البنــاء. 



5 آثار تطبيقات المبادرة على الكفاءة االقتصادية ومكافحة الفقر وتأمين الدخل

لضــامن نجــاح هــذا املــرشوع وإضافــة للجانــب التنفيــذي الخــاص باإلنجــاز. تــم إخضــاع 

املشــرتكن إىل برنامــج تكوينــي قبــل تســليمهم مســاحاتهم الزراعيــة.

كان الهــدف مــن التكويــن هــو تنميــة مهــارات املشــرتكن وتعليمهــم تقنيــات بســيطة يف إنتــاج 

ورعايــة النباتات،ومتكينهــم مــن تشــتيل بعــض الخــرضوات داخــل البيــت البالســتييك.

ــارات  ــك امله ــرتكن بتل ــتعن املش ــو أن يس ــك، وه ــن ذل ــد م ــح إىل أبع ــن نطم ــة نح يف الحقيق

املامرســة داخــل الحديقــة لتوظيفهــا مــن أجــل تغيــري واجهــات شــققهم، و نقصــد بذلــك تجنيــب 

رشفاتهــم التحــول إىل  أماكــن لتخزيــن الخــردوات، وذلــك بتشــكيل آنيــات تزيينيــة توضــع عــى 

الرشفــات. 

بالرغــم مــن أن التجربــة فتيــة، إال أنهــا أثبتــت يف وقــت قصــري أن الحدائــق املشــرتكة بإمكانهــا 

إعطــاء القــدرة للطبقــات األكــرث هشاشــة ملقاومــة األزمــة اإلجتامعيــة و اإلقتصاديــة ومكافحــة 

الفقــر.

ــض  ــد بع ــت عن ــه، عادل ــرضوات و الفواك ــض الخ ــراد األرس ببع ــرتكة، أف ــة املش ــداد الحديق إم

ــنة. ــن الس ــرش م ــث ع ــهر الثال ــدود الش ــل املح ــالت ذوي الدخ العائ

عــى هــذا األســاس، الحضنــا أن بعــض العائــالت اســتمتعت بهــذه النتائــج واستحســنتها إىل درجــة 

أنهــا أصبحــت تخطــط كيــف ستســتغل بشــكل أنجــع مســاحاتها مــن أجــل زيــادة املحصــول.

غطــى إنتــاج الحديقــة بشــكل رســمي احتياجــات 12 عائلــة، مكونــة عــى األقــل مــن 03 أفــراد، 

وعــى األكــرث مــن 06 أفــراد. إضافــة إىل الجــريان اللذيــن كانــوا يرتــادون عــى الحديقة ويشــاركون 

يف العمــل فيهــا )ملحــق رقــم 07(.

كل هــذه النتائــج تــم طرحهــا مــن طــرف معهدنــا و قطــاع البيئــة عــى أصحــاب القــرار، ســواءا 

ــة.  ــال البيئ ــطة يف مج ــات الناش ــة و الجمعي ــات املحلي ــن الجامع ــن أو م ــوا والة ، أو منتدب كان

يعمــل حاليــا عــى إنجــاز مــرشوع حديقــة مشــرتكة يف واليــة الطــارف بالــرشق الجزائــري و آخــر 

يف بلديــة الحــراش. 

يتــم التفكــري بجديــة يف تعميــم وبشــكل رســمي هــذا النــوع مــن الحدائــق عــر القطــر الوطنــي 

داخــل برامــج الســكنات الجديــدة. 



ــى  ــا ع ــد يف إدارته ــة دون أطــر مؤسســية تعتم ــه ال وجــود ألي دول ــن أن ــا م ــا من وعي

العنــر البــرشي الكــفء و املســؤول الــذي يضمــن التنميــة املســتدامة يف جميــع 

ــا.  ــى إنجازه ــرشف ع ــا و ي ــي يقرتحه ــة الت ــاريع التنموي املش

ــة  ــة البرشي ــد يف التنمي ــور« بع ــرتكة »الزه ــة املش ــا أن للحديق ــغ إذا قلن ــا ال نبال فإنن

لجميــع األفــراد التــي ترتادهــا، حيــث أن حرصنــا  عــى نــرش التوعيــة ومبــادئ املواطنــة 

ــة يف  ــات العمري ــن كل الفئ ــرتكن م ــى املش ــا ع ــي نقرتحه ــج الت ــة يف الرام اإليكولوجي

إطــار برنامــج  املتابعــة و التقييــم الــذي الزلنــا نديــره، يضمــن إســتدامة النتائــج التــي 

ــا يف تحقيقهــا داخــل الحديقــة املشــرتكة و املذكــورة ســالفا، ســواءا عــى الجانــب  بدأن

ــي.  ــي أو اإلجتامع ــادي، الصح اإلقتص

لهــذا الشــأن، تــم الرتكيــز عــى التكفــل بتدريــب األطفــال عــى املهــارات الزراعيــة مــع 

ــاره  ــار، باعتب ــؤاليئ الصغ ــر له ــن مبك ــن تكوي ــة تضم ــة البيئي ــاطات يف الرتبي إدراج نش

ــم 08(. ــا )ملحــق رق ــاتنا و ثرواته ــة مســتقبل مؤسس ــان لحامي صــامم األم

ــده  ــم تأكي ــتدامة ت ــري و اإلس ــداث التغي ــة إلح ــات الزراعي ــتنة و العملي ــتغالل البس اس

ــة  ــة البهج ــواج إذاع ــى أم ــام 2006، ع ــة يف ع ــة البرشي ــن يف التنمي ــرف مدرب ــن ط م

الجزائريــة، حيــث رصحــوا مبــا يــي: إذا علمنــا أبناءنــا كيــف نــزرع حتــى نحصــد فهــذا 

يعطيهــم فكــرة عــن إســرتاتيجية الــذكاء والبقــاء، كيــف نتعــب حتــى نصــل. هــذا هــو 

ــم. ــون املســؤولية مبكــرا يف حياته ــف يتحمل ــم كي ــا، نعلمه ــم إذ أنن امله

إن إحيــاء روح املســؤولية لــدى الطفــل التعنــي بالــرضورة حرمانــه مــن مامرســة طفولتــه 

ــد،  ــؤول الغ ــل ومس ــن رج ــرتاتيجية يف تكوي ــة اس ــي إضاف ــدر ماه ــي، بق ــكل طبيع بش

الــذي قــد يتقلــد مراكــز بــارزة يف وطنــه، فيجــد نفســه يواجــه مشــاكل جديــة فيســتطيع 

حينئــذ التعامــل معهــا بحجــم القيمــة الحقيقيــة للمنصــب الــذي يشــغله.

6 آثار تطبيقات المبادرة على األطر المؤسسية



هــذا املــرشوع مل يكــن وليــد الصدفــة، و مل يــأيت تقليــدا ملــا أنجــز مــن طــرف 

املؤسســات العامليــة الناشــطة يف مجــال املشــاريع البيئيــة املعتمــدة عــى 

العامــل األخــرض إلحــداث التنميــة املســتدامة الحواريــة، وإمنــا ســبقته دراســة 

ــة  إجتامعي

ــعبية  ــاط الش ــلبية يف األوس ــلوكات الس ــى الس ــوء ع ــلطت الض ــة، س و ثقافي

الجزائريــة، دون تغييــب التقصــري الناتــج عــن االســتقالة املعنويــة لبعــض 

ــات  ــن قطاع ــة أو م ــات املحلي ــن الجامع ــوا م ــواءا كان ــن س ــؤولن املحلي املس

ــرى.    أخ

هــذه الدراســة تؤكــد أن التدهــور الحــايل الــذي تشــهده املســاحات الخــرضاء، 

وتحولهــا يف أغلــب األحيــان إىل أماكــن تنتــرش فيهــا القاممــة أو البنــاءات 

ــن، يلجــأون ملامرســة شــتى الســلوكات  ــة التابعــة لتجــار غــري رشعي الخردواتي

ــث  ــر يف بع ــع إىل التأخ ــع، يرج ــاالة الجمي ــدم مب ــل ع ــلبية يف ظ ــة الس البيئي

7 المجاالت التي قد تفيد فيها نتائج الدراسة واستخالصاتها العامة

ــة، عــر كل النقــاط الســكنية  ــات العمري ــكل الفئ ــة، ب ــك انتشــار ظاهــرة التجمعــات البرشي كذل

ويف كل الفــرتات الزمنيــة، ال ميكــن أن تكــون ظاهــرة صحيــة أو حضاريــة تبعــث داخــل مجتمعنــا 

ــذي يســود يف األوســاط  ــري ال ــئ بالفــراغ الكب ــاح، بقــدر ماهــي مــؤرش خطــري ينب الشــعور باإلرتي

الشــعبية والــذي ليــس بالــرضورة نتــاج البطالــة وغيــاب فــرص الشــغل، وإمنــا هــي عــادة ســيئة 

اكتســبها الصغــري و الكبــري خرجــت أو تــكاد تخــرج عــن ســيطرة الجميــع.

هــذه العــادة الســيئة، أفــرزت عــددا كبــريا مــن الســلوكات الســلبية، بعيــدة كل البعــد عــن املبــادئ 

ــدف يف  ــطري ه ــى تس ــدرة ع ــدم الق ــخصية وع ــع يف الش ــة، كالتمي ــة و الديني ــة العاملي األخالقي

الحيــاة، أو القيــام مببــادرات جامعيــة لتغيــري الواقــع الــذي يعيشــون فيــه، وكأنهــم غــري معنيــن 

ــة  تضيــع القضيــة األساســية. بالتغيــري بــل يخوضــون يف نقاشــات بيزنطي

و إن وجــدت بعــض املبــادرات فقــد تكــون ظرفيــة مــام يجعلهــا فاقــدة للجــدوى ألنهــا ال تضمــن 

االســتدامة. 

ــدول  ــه ال ــعى إلي ــا تس ــع م ــق م ــر تتف ــرتكة يف الجزائ ــق املش ــرشوع الحدائ ــث م ــع بع إن دواف

املتطــورة مــن خــالل هــذا النــوع مــن املشــاريع مــن حيــث إدخــال املتعــة للنفــوس كونهــا مطلــب 

إنســاين بحــت ، إال أنهــا تختلــف معهــم مــن حيــث األولويــة وترتيــب األهــداف، حيــث أنهــا نبعــت 

مــن وعينــا بهــذه الظاهــرة التــي تنخــر مجتمعنــا و مــن إمياننــا بــرضورة خلــق محــاور جواريــة 

جديــدة )الحدائــق املشــرتكة(، ترســل طاقــات إيجابيــة تدفــع باألوســاط الشــعبية لإللتفــاف حولهــا، 

ــأن يســرتجع دوره  ــرد ب ــادات الســيئة تســمح للف ــة للع ــاءة بديل ــكار بن ــع بأف ــق يف املجتم لتنطل

ــزة و  ــة الع ــة، مرتب ــة مرموق ــه إىل مرتب ــي بوطن ــته و يرتق ــار معيش ــن إط ــن م ــي ليحس الحقيق

الكرامــة.  

ــدة  ــة جدي ــق إداري ــاج وثائ ــي، يعتمــد عــى إنت ــر جهــاز إداري وتقن ــة اإلنجــاز تطوي رافــق عملي

ــة باتجــاه املشــرتكن كالنظــام الداخــي و التعهــدات مــع برامــج تكويني
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ملاذا تم إختيار موقع بومعطي الكائن بأقدم األحياء الشعبية بالجزائر العاصمة إلنجاز أول حديقة مشرتكة؟

مــن البدايــة كنــا نعــرف أنــه بالرغــم مــن أن هــذا النــوع مــن املشــاريع أصبــح حاجــة إجتامعيــة للمســاهمة يف مقاومــة ماســميناه 

بالعــادات الســيئة، فــال بــد أن نعــرتف أيضــا أن املظهــر اإلجتامعــي الســائد حاليــا يف أوســاطنا الشــعبية يفــرض علينــا الرتيــث واإلحتيــاط 

يف تجربتنــا األوىل.

ــاء  ــرشة يف األحي ــن بعــض املامرســات املنت ــر ســعيا لتأمــن املــرشوع م ــة يف الجزائ ــاء الراقي ــع يف أحــد األحي ــار موق ــا يف اختي فكرن

الشــعبية. مل يــرق لنــا اإلســتمرار يف الفكــرة ألنهــا مل تكــن لتحقــق العدالــة اإلجتامعيــة، و اللتغطــي اإلشــكالية التــي طرحناهــا وقــد 

كنــا ســنبتعد عــن هدفنــا.

يف النهاية وقع اختيارنا عى مشاريع وكالة عدل وبالضبط عى موقع بومعطي ببلدية الحراش. كانت املررات كاآليت:

العينة املختارة )املوقع( تنتمي لحي شعبي يغطي كل السلوكات السلبية التي طرحناها يف اإلشكالية.

املوقع حديث البناء مل يتم تشويه واجهة عامراته. محاط بسياج و مجهز بأبواب تزيد من درجة تأمينه.

وجود مسري للموقع مع حارسين زاد من درجة تأمينه. 

حداثة املوقع، وفرحة السكان بشققهم الجديدة أفرزت لديهم رغبة للمساهمة يف املحافظة عى حيهم.  

 يحتــوي املوقــع عــى 04 عــامرات فقــط مــام يخفــف مــن الضغــط البــرشي عــى املــرشوع  و يســهل مــن عمليــة املتابعــة 

امليدانيــة مــع اســتخالص النتائــج وذلــك قبــل توســيع التجربــة.

إلغــاء إنجــاز العــامرة رقــم 05، شــجعنا عــى إقــرتاح صــورة بديلــة لإلســمنت الــذي مل يكــن ليزيــد مــن جــامل التجمــع 

الســكاين بالقــدر الــذي أضافتــه الحديقــة املشــرتكة الزهــور.  

 القطعة املختارة للمرشوع مسطحة وتقريبا شاغرة، خفضت التكاليف و سهلت من عمليات اإلنجاز.

بعض النباتات املغروسة مببادرة من السكان كانت مؤرش إجتامعي مشجع لعرض املرشوع عى القاطنن فيه.

يبقى هذا رأينا ومساهمتنا من خالل اختصاصنا و موقعنا كوننا ننتمي لقطاع حساس يهتم بالبيئة. 

ــة تهــدف  ــول تجديدي ــه أن يتحمــل قســطه مــن املســؤولية مــع قطاعــات أخــرى تقــرتح بدورهــا حل هــذا القطــاع علي

ــاة املواطــن )ملحــق رقــم 09(. ــة حي ــا للنهــوض بنوعي جميعه



ــارة عــن صــور وفيديوهــات حيــة عــن كل مراحــل اإلنجــاز و ســري النشــاطات داخــل   كل امللحقــات املشــار إليهــا يف نــص املبــادرة، مــن 01 إىل 09, عب

ــادرة. ــادرة.  هــذه امللحقــات موجــودة يف القــرص املضغــوط املرافــق لنــص املب الحديقــة املشــرتكة »الزهــور« و هــي تغطــي كل عنــارص املب

قامئة امللحقات املوجودة يف القرص املضغوط 

ملحق  رقم 01: تعريف عام باملبادرة.

ملحق  رقم 02 و 03 : آثار تطبيقات املبادرة عى الصحة.

ملحق  رقم 04: آثار تطبيقات املبادرة عى النمو االقتصادي.

ملحق  رقم 05 و 06: آثار تطبيقات املبادرة عى حامية املوارد الطبيعية من اإلستنزاف و التلوث.

ملحق  رقم 07: آثار تطبيقات املبادرة عى الكفاءة االقتصادية ومكافحة الفقر وتأمن الدخل.

ملحق  رقم 08: آثار تطبيقات املبادرة عى األطر املؤسسية.

ملحق  رقم 09: مزايا أخرى ذات صبغة خاصة.  

باإلضافة لكل ذلك، ندعوكم ملراجعة ملحق املستندات و اإلحصاءات. هذا األخري يحتوي عى ملفن أساسين:

امللــف األول : يضــم مســتندات مرئيــة، حيــث فيــه ريبورتاجــات تلفزيونيــة ملــرشوع الحديقــة املشــرتكة، قــام بإنجازهــام قســم األخبــار للقنــاة التلفزيونيــة 

الجزائريــة الرســمية، مــع صــور لزيــارة معــايل وزيــرة تهيئــة اإلقليــم و البيئــة الســيدة دليلــة بوجمعــة و وايل واليــة الجزائــر العاصمــة الســيد عبــد القــادر 

زوخ. 

امللــف الثــاين  : يضــم إحصــاءات و مســتندات مقــروءة )تصميــم الحديقــة – البطاقــة التقنيــة للــدورة التكوينيــة - نــص الــدورة التدريبيــة للمشــرتكن 

يف الحديقــة - إعــالن فتــح اإلشــرتاك – بطاقــات اإلشــرتاك- قامئــة املشــرتكين– النظــام الداخــي للحديقــة – تعهــد املنخــرط يف الحديقــة املشــرتكة - قامئــة 

أعضــاء لجنــة املتابعــة و التقييــم - قامئــة املمولــن اإلقتصاديــن للمــرشوع – قامئــة املســتخدمن يف املعهــد الوطنــي الحاملــن لشــهادة الهندســة الفالحيــة و 

البســتنة التزيينيــة - نســخ مــن مراســالت بعــض الــرشكاء اإلقتصاديــن – بطاقــة تقنيــة لغــرس املســاحة الزراعيــة بطريقــة إيكولوجيــة(.

إضافــة لنــص املبــادرة ، يحتــوي القــرص املضغــوط عــى نســخ إلكرتونيــة لــكل هــذه املســتندات و الوثائــق. كــام حرصنــا عــى إرفــاق امللــف بنســخ ورقيــة 

مــن نفــس الوثائــق.
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