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  ):صحة تعليم ترفيه ثقافة(الخدمات والتجهيزات العامة 

  .نوعية الحياة والنتاج المعماري
  
  
  

البلدات واألحياء والتجمعات العمرانية هي أجسام حيوية ذات بنية متكاملة توفر األطر لحيـاة              
متجانسة، تضم إلى جانب وظائف السكن والعمل، ذات الطابع الخاص، الخـدمات الترفيهيـة              

 ،التي تشكل التجهيـزات العامـة       …قافية واإلجتماعية والتعليمية والرياضية والصحية الخ     والث
  .حيث يتشارك في إستخدامها قاطنو األحياء والبلدات

  
والبلدة ليـست  . هذه الخدمات الجماعية ليست بالكماليات، بل جزءا عضويا من التكوين المدني       

مجاال شامال يوفر جميع المقومات لتكامـل       إليواء وعمل األفراد والجماعات فحسب، بل هي        
  .الحياة والتفاعل اإلجتماعي

  
إنعكس التفاوت التاريخي المزمن بين حيوية نشاط القطاع الخاص وإنكفاء القطاع العـام فـي               
الميدان العمراني في لبنان على التكوين المديني، مع تراكم رتيب للوظائف الخاصـة للـسكن               

إنحصار الخدمات العامة إلـى األساسـية منهـا، خاصـة التعلـيم             والعمل القابلة لإلستثمار و   
والصحة، حيث بادر القطاع الخاص في توفير القسم األكبر منها القابلة لإلستثمار أيضا، مـع               

  . شبه فقدان للخدمات العامة اإلجتماعية والثقافية والترفيهية
  
  

ي الدرجة األولى، إذ أنه يـؤثر       إن التكامل الوظيفي لألحياء والبلدات هو ذات بعد إجتماعي ف         
مباشرة على إنشراح ورفاهية حياة األفراد واألسر، ينَمي التفاعل اإلجتمـاعي ويـساهم فـي               

وذلك بإيجاد في متناول المرء، إلى جانب السكن ومكان         . توازن الحياة اإلجتماعية للمجموعات   
ميـع فئـات األعمـار      العمل التي يوفرهما لنفسه، مجمل الوظائف والنـشاطات اليوميـة لج          

وإن كانت هناك حقوق للمواطن في السكن والعمـل فلـه           . واألوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية  
مع العلم أن توازن النمـو المـديني        . حقوق متساوية في الخدمات الثقافية والترفيهية والصحية      

ـ                 ن ذات تأثير مباشر على الثروة الوطنية؛ فتطور العمران يشكل مع مرور الـزمن جـزء م
اإلرث الوطني ويؤثر مباشرة على ظروف إنتاج المجتمعـات، علـى حيويتهـا وتطلعاتهـا               

  .المستقبلية
  

من الناحية التنظيمية تشكل الخدمات العامة بحكم طبيعتها مراكز تمايز وإستقطاب ضمن نسيج             
  :يتبلور هذا التمايز. الجوار المديني

ة إلى جانب وظائف الـسكن  إذ أنها وظائف عامة تستخدمها المجموع   : في الوظيفة  -
والعمل الخاصة الطاغية التي تشكل الجوار، والتي توفر التكامل الوظيفي والتنوع           

  .الضروري لحيوية المجال المديني
وما ينتج عنها في الشكل من تمايز في األحجام والمجاالت والفسحات، يساهم في              -

ن الحيز العـام حيـث      تشكيل بنية الجوار المديني وتنظيمها في هرمية متكاملة بي        



  ٢

النشاطات العامة والتي قد تشكل محاور تأليفية بحكم وظيفتها الجامعة، والنشاطات           
  .الخاصة التي تتمحور حولها

في العالقة الناتجة عن الوظيفة والشكل، والتي تغنيها بميزة الرمزية، فتساهم فـي              -
  .إضفاء هوية مميزة للمكان، مثيرة لشعور الجماعة باإلنتماء

  
ب تنظيم الخدمات العامة بشكل عضوي ضمن مجال الجوار وكـل خلـل فـي التـوازن                 غيا

الوظيفي في البنية المدينية سوف يحمل أعباء مضاعفة ويخلق معضالت مستعصية يـصعب             
تقويمها في المستقبل؛ ليس أقلها تأثيرها على التنقل، وكلنا نتلمس يوميا مضاعفة زحمة السير              

اف من المدارس في مدننا بسبب عشوائية عالقتها مـع منـاطق            في ساعات اإلقدام واإلنصر   
  .إستقطاب تالمذتها

  
مع إنحصار الخدمات العامة في بلداتنا تقلص الحيز العام المنظم لبنية الجوار المديني، وكـاد               

وبدورها قضمت الطرقات   . ينحصر في معظم األحيان في الطرقات وبعض الفضالت العقارية        
 القائمة مجاالتها وفق مقاييس إنسانية متواضعة، حيـث طغـت عليهـا             حتى ساحات البلدات،  

مقاييس متطلبات التنقل الحديثة؛ وأضحت معظم بلداتنا من دون بنية تنظيمية وما ينتج عنهـا               
من معضالت بيئية وجمالية وفقدان للشخصية والهوية والترابط اإلجتمـاعي ضـمن الجـوار            

متدادها على طول الطرقات التي أضحت المنظمة الوحيـدة         المديني، وكادت بلداتنا تتشابه في إ     
  .لإلمتداد العمراني

  
  

  :هنا ال بد من تحديد للخدمات العامة في القطاعات المختلفة
المدارس في جميع مراحلها بما فيها المدارس المهنية، فروع الجامعات          : في التعليم  -

  .باإلضافة إلى مرافق التعليم المستدام لجميع األعمار
  .المراكز الثقافية، المكتبات، المعارض، المتاحف والمسارح:  الثقافةفي -
  .وتشمل مراكز اإلرشاد والتأهيل: الخدمات اإلجتماعية -
  .المستشفيات، المستوصفات ومراكز التأهيل: في الصحة -
الحدائق العامة والفسحات، المالعب لجميع فئات األعمار، المراكـز         : في الترفيه  -

  .العامةالرياضية، والمسابح 
  

تجدر اإلشارة أن نسبة توفير الخدمات العامة ذات عالقة مباشرة مـع رفاهيـة المجتمعـات،                
ومدى ممارسة الديموقراطية في التعاطي بالشأن العام من خالل خلق فرص متساوية لجميـع              

  .شرائح المجتمع
  

ارات منتجـة،   لقد إستأثر القطاع الخاص في لبنان في توفير معظم الخدمات وحولها إلى إستثم            
خاصة في القطاعات التعليمية والصحية والترفيهية، وبالطبع مع التطور الحـالي لألوضـاع             
اإلجتماعية وتقلص الطبقة المتوسطة، تم توجيه هذه الخدمات أكثـر فـأكثر نحـو الطبقـات                

كما وفر عـدد مـن الجمعيـات األهليـة          . الميسورة القادرة على تحمل أعباء اإلستفادة منها      
ماعية بعض الخدمات في القطاعات األساسية مثل التعليم والصحة، وأقامت اإلرساليات           واإلجت

فأقتصر دور القطاع العام في الخدمات الموجهة إلى الطبقة         . والسفارات معظم المراكز الثقافية   



  ٣

ذات الدخل المحدود وما دون، في قطاعات التعليم والصحة، مع تدني مستوى هذه الخـدمات               
  .باإلجمال

  
ا التقسيم الطبقي في توفير الخدمات العامة ونوعيتها يساهم بشكل مباشر على تعزيز الفرز              هذ

اإلجتماعي، وهذا ما يتناقض مع جوهر مفهوم الصفة العامة لهذه الخدمات، من دون إغفال أو               
  .تهميش أهمية التكامل بين القطاعات العامة والخاصة في توفير هذه الخدمات

  
اع الخاص في الخدمات دفع الدولة إلى مساعدة هذه القطاعات المخصصة           إن اإلتكال على القط   

للشرائح اإلجتماعية المتواضعة، مثل المدارس المجانية، واإلسـتعانة بخـدمات المستـشفيات            
وقد يستحق القيام بدراسة جدوى توكيل هذه الخـدمات للقطـاع الخـاص       . الخاصة لالستشفاء 

والمثل األفجع في توكيل الخـدمات      .  من قبل القطاع العام    بالمقارنة مع كلفة إنشائها وتشغيلها    
العامة إلى القطاع الخاص، ال بل تحويلها إلى مصدر تمويل للدولة، هو ما يحصل في تحويل                
الشواطئ اللبنانية إلى إستثمارات خاصة لترفيه الطبقة الميسورة وحجزها تدريجا عن متنـاول             

واجهة البحرية األطول بالنسبة إلى مساحته على طـول         فلبنان الذي يتمتع بال   . المواطنين عامة 
محيط البحر المتوسط، يفتقر مواطنوه إلى مسابح عامة منظمة، وأصبح معظم المواطنين كأنهم             

مع العلم أن   . في بلد داخلي يفصله عن الشاطئ حزام من أماكن ترفيهية مخصصة لطبقة معينة            
جزءا أساسيا وطبيعيا من الخدمات الترفيهيـة       المسابح العامة تشكل في بلد ساحلي مثل لبنان         

  .العامة
  
  

  تنظيم الخدمات العامة
  

. يتطلب التنظيم الفعال والناجع للخدمات العامة وجود هيكلية تنظيمية متكاملة ومنسقة في البالد            
حيث تقوم الوزارات واإلدارات المختصة بتنظيم القطاعات ضمن نطاق صالحية كل منهـا،             

ايير لتحديد الحاجة، ومن ثم تنظيم الخدمات في أنحاء البالد إنطالقا من هذه             وذلك بوضع المع  
  .المعايير، باإلضافة إلى صياغة المقاييس للتحكم في النوعية

  
كما أنه ثمة حاجة إلى مجلس مركزي للتخطيط واإلنماء يضع التوجهـات اإلنمائيـة العامـة                

بين القطاعات ويزودها بالمعطيات التوثيقية     للمناطق مترجما السياسات اإلنمائية للدولة، ينسق       
  .واإلحصائية األساسية

  
ومن ثم يتم تحديد هذه الخدمات ضمن التصاميم التوجيهيـة الخاصـة لكـل منطقـة، وفقـا                  

  ).المجالس البلدية(للتوجيهات القطاعية واإلنمائية، وبالتنسيق مع السلطات المحلية المنتخبة 
  

 األساسية والتوجيهات اإلنمائية يتم توزيع الخدمات العامـة،         في ظل غياب المعايير التنظيمية    
عوضا عن تنظيمها، وذلك بطريقة غير مطابقة للحاجة الحقيقية في معظم األحيان، خاضـعة              

باإلضافة إلى تنوع وتشابك الجهات المقـررة       . إلعتبارات غير تنظيمية ولضغوطات الفعاليات    
فبالنسبة للمدارس مـثال، هنـاك وزارة       . فيما بينها للخدمات العامة ومن دون التنسيق إجماال       

التربية، وزارة التعليم المهني، ومجلس اإلنماء واإلعمار باإلضافة إلى مجلس الجنوب للمناطق            
  .ضمن نطاقها، جميعها تخطط للمدارس



  ٤

  
يقوم المركز التربوي للبحوث واإلنماء ضمن وزارة التربية بـالتوثيق واإلحـصاء والتحليـل              

وقـد صـدر    .  المعايير لتحديد الحاجة وتنظيم المدارس الرسمية في أنحاء البالد         ووضع بعض 
تحديد معايير ومقاييس أبنيـة المـدارس       " في   ١١/١١/١٩٩٩ تاريخ   ١٦٢٠مؤخرا المرسوم   

، والذي ال يشمل المعـايير التنظيميـة المحـددة لحاجـة            "الرسمية في التعليم ما قبل الجامعي     
  .ة بالنسبة للسكان وتوزيعهم ومدى نطاق استقطاب كل مرحلةالمدارس في مراحلها المختلف

  
غياب هذه المعايير تشكك في علمية ومصداقية الدراسات مثل مشروع تجميع المدارس، حيث             
أنشئ بموجبه مدارس في مناطق تفتقر إلى التالميذ بينما أهملت مناطق أخرى بحاجـة ملحـة              

بية وللتعلـيم المهنـي، أجهـض مـشروع         كما أن وجود وزارتين، للتر    . إلى مدارس رسمية  
المدارس الثانوية الشاملة المستجيبة لألوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية في لبنان، والذي إقترحه           

  .مركز التربوي للبحوث واإلنماء في مطلع التسعينات
  

بالنسبة لقطاع الصحة، تم وضع دراسة مستفيضة بمبادرة من منظمة الصحة العالميـة سـنة               
، حاولت تحديد األطر لتنظيم قطاع الـصحة        "الرعاية الصحية في لبنان   "ت عنوان   ، تح ١٩٨٥

وتقـوم مديريـة الـشؤون      . ووضع مؤشرات المعايير لحاجات الخدمات الصحية في لبنـان        
أما الخدمات الثقافية والترفيهية    . اإلجتماعية بتنظيم مراكز للخدمات اإلجتماعية في أنحاء البالد       

تنظيمية، مما يجعل وجود هذه الخدمات نتيجة تشابك ظروف وأوضاع          فال تخضع ألي معايير     
  .محلية

  
فعلى سبيل المثال ال يوجد هناك معايير للمساحات الخضراء أو المالعب العامة بالنسبة إلـى               

المعيار الوحيد هـو مـا   . مجاالت الجوار المديني أو الكثافات السكانية أو المساحات العمرانية  
لعشرين بالمائة من المساحات المقتطعة في عمليات الفرز والضم بعد حسم           يتبقى من الخمسة وا   

  .مساحات الطرق، ويتم توزيع ما تبقى على مزاج الجهة القائمة بعملية الفرز والضم
  

إن وضع معايير تحدد حاجات ونوعية الخدمات العامة المفروض توفيرهـا فـي أي عمليـة                
ى محدودية اإلمكانيات ولتخفيف عبء الخـدمات       ونظرا إل . تنظيمية هو حاجة ملحة ال محال     

 planification comprehensive et)العامة، فمن الضروري التنظيم الشامل والنـاجع لهـا     
efficace)              بالتنسيق بين جميع القطاعات المعنية مع األخذ بعين اإلعتبار التكامل اإليجابي مـع 

  .هليةالقطاع الخاص في وجهيه اإلستثمارات والجمعيات األ
  

إن التنظيم الشامل ممكن باإلضفاء على هذه الخدمات أبعادا تجعلها تخدم نشاطات رديفة مكملة              
فالمدارس مثال باإلضافة إلى وظيفة التعليم لمرحلـة        . لوظيفتها األساسية ضمن إطار تواجدها    

إذ . دهامعينة تحمل أبعادا كمركز ثقافي وإجتماعي ورياضي أو التعليم المستدام في نطاق تواج            
أن إستخدام المدرسة للتعليم فقط ضمن المناهج التعليمية الرسمية قد يحصر إستغالل األمـاكن              
لست ساعات يوميا وذلك لمائة وثمانين يوما في السنة فقط، مما يجعل نسبة إستعمال المكـان                

 فإضافة خدمات رديفة للمكان ترفع نسبة إستثماره مما يحسن        .  من طاقة مجال إستخدامه    ٢٥%
الجدوى اإلقتصادية للخدمة، ويفسح المجال لتوفير خدمات رديفة ضمن منطقة إستقطابها مـن             

  . دون أعباء إضافية، كما أنها تعزز التفاعل اإلجتماعي للجوار مع المدرسة
  



  ٥

إن تفرد كل قطاع في تنظيم الخدمات العامة التابعة له، باإلضافة إلى األعباء المضاعفة، تخلق               
 سلبية مثل ما حصل في موضوع المدارس الثانويـة الـشاملة، أو تحديـد               تناقضات وحواجز 

لمناطق تربوية من قبل المركز التربوي للبحوث واإلنماء وتحديد لمناطق صـحية مـن قبـل                
وزارة الصحة من دون التنسيق فيما بينهما، ومن دون اإلستناد على أسس تنظيميـة شـاملة،                

إلعتبار المناطق اإلداريـة المـشرفة مبـدئيا علـى     وفي معظم األحيان من دون األخذ بعين ا     
  . إستعمال هذه الخدمات

  
  

  توفير الخدمات العامة
  

يعتبر توفير الخدمات العامة كعبء غير منتج في معظم األحيان، وإستنزاف مستمر إلمكانيات             
دمات بإستراتيجية تطبيقية نابعـة     ولهذا السبب يجب أن يقترن تنظيم هذه الخ       . الدولة المحدودة 

من التوجيهات اإلنمائية الشاملة للمناطق، على أن تكون هذه اإلسـتراتيجية التطبيقيـة مرنـة               
متشعبة وليست مركزية وفوقية، وذلك بمشاركة مسؤولية اإلدارات المحليـة فـي المنـاطق              

مة المتوفرة له وتعزيز    مباشرة في توفير الخدمات، بغية تفعيل ملزومية المجتمع للخدمات العا         
  .مشاركته في تأمين هذه الخدمات واإلشراف على نوعيتها وفعالية إستخدامها

  
التكامل بين القطاعين العام والخاص مطلوب من دون أن ينتج عنه تقـسيم طبقـي فـي أداء                  

وقد ساهم مجهود األهالي في توفير الخدمات في مناطقهم مثل مكتبة بعقلين، المكتبة             . الخدمات
العامة اليتيمة في لبنان، والتي تم تجهيزها من قبل مؤسسات أهلية محليـة وضـعتها تحـت                 

كما قدم األهالي في بلدة في منطقة حاصبيا، ال يوجد فيها بناء مدرسي،             . تصرف القطاع العام  
  .غرف من منازلهم كصفوف لمدرسة رسمية

  
األهـالي ومـن تبرعـات      وكذلك تم بناء المستشفى الحكومي في جديدة مرجعيون بمبـادرة           

، وقُدم إلى وزارة الصحة العامة ليتم تجهيزه وتشغيله، فبقي المستـشفى            ١٩٦٠المغتربين سنة   
يعمل كمستوصف عادي خالل عشر سنين إلى أن تم تأهيله وتجهيـزه كمستـشفى بواسـطة                

  .مجلس الجنوب
  

عيـات األهليـة    فعوض أن تكون العالقة بين الجهات المختلفة المعنيـة، أي األهـالي، والجم            
واإلدارة المحلية واإلدارات والوزارات المركزية إستنسابية، فمـن األجـدى أن تـنظم هـذه               
اإلمكانيات، المحدودة كل بمفردها، لإلستفادة  القصوى والناجعة مـن تكافؤهـا ومـضاعفتها              

  .بتضافرها مع بعضها البعض
  

 المديني، عالقة المـستفيد األول،      إن تنمية عالقة المجتمع بالخدمات العامة المتوفرة في جواره        
باإلضافة إلى عالقة إحساس المشارك بالملكية كعنصر مكون للمجتمع األهلي للجوار، أساسية            
لترقية وضعية الخدمات العامة، من وضعية العبء وما يضطر المرء اللجوء إليه لمحدوديـة              

ا أفراد المجتمع األهلـي     إمكانياته، إلى وضعية الخدمة المرغوبة، يتواصل ويتفاعل من خالله        
  .للجوار المديني
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إن شرذمة اإلمكانيات المحدودة المتوفرة سببه تدني مستوى الخدمات العامة، خاصة المدارس،            
فهناك مدارس رسمية يتراكم التالميـذ فـي        . نتيجة الهدر وعدم فعالية إستعمال هذه الخدمات      

يـدة يتـزاحم فيهـا المعلمـون       صفوفها لضيق مساحاتها وبالمقابل هناك مدارس رسـمية عد        
  .والموظفون مع ندرة للتالميذ

  
فعالية اإلستعمال ورفع مستوى إدارة الخدمات العامة وبالتالي رفع مستوى أداءها ضـروري             

  .لتبرير جدوى توفير هذه الخدمات
  

ال بد من اإلشارة إلى أن غياب السياسات العقارية يضاعف من صـعوبة تـوفير الخـدمات                 
  .داخل المدن حيث أسعار األراضي مرتفعة والمضاربة العقارية على اشدهاالعامة، خاصة 

  
إن ربط الخدمات العامة بجوارها المديني يفرض تحميل القسم األكبر من أعباء هذه الخـدمات         
على الجوار الذي تخدمه، مما يتطلب وضع األطر القانونية بإتجاه هذا الهدف تكون مرادفـة               

وهذا يسمح بتخطي مفاعيل إرتفاع أسعار األراضـي        . لخدمات العامة للمعايير المحددة لحاجة ا   
  .في توفير الخدمات داخل المدن

  
  

  الناتج المعماري
  

البعد اإلجتماعي والميزة الرمزية الكامنة في الخدمات العامة تضفي عليهـا أبعـادا تتخطـى               
  .المعماريوظيفة إستخدام المكان إلى القيمة المعنوية التي يجب أن يجسدها الناتج 

  
  :تتبلور نوعية العمارة في الخدمات العامة في اإلتجاهات الثالثة التالية

تحسين مستوى العالقات في أداء الوظيفة وإغناؤها من خالل ترجمة أهداف مـا              -
  .وراء العالقات الوظيفية اإلستخدامية الصرفة

رقيـة  تفاعلها ضمن إطار الجوار المديني كمركز إستقطاب لخدمة المجموعة، وت          -
  .محيطها البيئي

  .تمايزها كداللة مما يساهم في تعزيز اإلحساس باإلنتماء والهوية -
  

لقد ساهم في تدني مستوى الخدمات العامة إجماال، والنفور العـام منهـا، إعتبارهـا مجـرد                 
  .مستوعبات لوظائف إستخدامية بحتة إنطالقا من اعتبارات اقتصادية سطحية

  
إن .  في محيطنا العمراني وفي نوعية العمران في البالد إجماال         هناك تدن مزمن تفشى تدريجيا    

المشاريع العامة، التي تشكل الجزء األهم منها الخدمات والتجهيزات العامـة، مؤهلـة ال بـل      
فاألسلوب األكثر فعالية في تحسين     . مدعوة أن تكون القدوة في ترقي نوعية العمارة في البالد         

  .الجهة المشرفة والقادرة والتي تتمثل باإلدارة العامةاألداء هو المثال الذي تقدمه 
  

يكون تحسين النوعية في جميع مراحل المشروع، إبتداءا من البرمجة إلى التـصميم وتبنـي               
المعايير والمقاييس المالئمة، إلى المواصفات فالتنفيذ، كل هذا يضع المثل لمنهجية العمل فـي              
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 فتصبح نوعية العمارة ورقي البيئة جزءا عـضويا         ميدان العمران يقتدي بها القطاع الخاص،     
  .من وظائف وأهداف الخدمات العامة

  
وإذا أردنا أن يبقى تطور العمارة في البالد قدما مع التطور السريع لفن العمارة في العالم، في                 
تنوعه المذهل وتفاعله الغني مع مجتمعاته، فمن الضروري تجديد الفكر المعماري في لبنـان،              

الخروج من األنماط المستهلكة المفرغة من أي محتوى حقيقي والتي ما زلنا نكررهـا،              وذلك ب 
فالمنشآت العامة مؤهلة أن تلعب دور      . وتبني منهجية جديدة بناءة وخالقة للتعاطي مع العمارة       

الرائد في النوعية، والمولد للتجديد وللتغيير في فن العمارة، إذ أنها متحررة من اإلعتبـارات               
  .مارية الضيقة الطاغية على القطاع الخاصاإلستث

  
التجديد في الفكر المعماري هو أن نتخطى األطر المألوفة ونسعى إلى مشاركة األجيال الجديدة              

مما يفسح المجال باإلضافة إلى اكتشاف وإبـراز        . من خالل مسابقات معمارية لكل منشأ عام      
ويجب أن  . معماري، الشبه مفقود في بالدنا    قدرات جديدة، إلى تنمية نهج اإلبتكار في التفكير ال        

ال ننسى إن معظم المعماريين البارزين عالميا ظهروا من خالل المسابقات المعمارية، كما أن              
  .معظم المنشآت المميزة كانت نتيجتها

  
  
  

  المعماري ديران هارماندايان
 ٢٠٠٠ / ٦ / ٢٧بيروت في 
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Fiche de groupe de travail 
 ATELIER B3 
 

Intégration des politiques sectorielles dans l’acte d’aménagement 
 
GROUPE DE TRAVAIL n°3 

EQUIPEMENTS (SANTE, EDUCATION, CULTURE…) : BESOINS ET 
QUALITE ARCHITECTURALE 

 
Animateur du groupe de travail : 
 
Rapporteur : 
 

Problématique :………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

 
INTERVENTION (20minutes) 
Equipements (santé, éducation, culture, loisir…) : besoins et qualité architecturale. 
 
THEMES A ABORDER (dans l’ordre) 
 
1 –(30 minutes) analyse critique. 
• Le rôle des équipements (santé, éducation, culture, loisir) dans l’équilibre 

des agglomérations, au-delà de leurs besoins fonctionnels et utilitaires 
inhérents : 

-équilibre spatial, leur impact sur la structuration des agglomérations 
urbaines. 
-harmonie sociale 
-équilibre dans les communications (circulation) en relation avec la 
planification des équipements. 

• Les difficultés et contraintes dans la provision des équipements : 
-est-ce nécessairement un fardeau à la charge publique ? 
-l’impact de la prééminence du marché foncier sur les difficultés de 
provision des équipements. 
-l’impact des lois actuelles de «zoning» sur la possibilité de provision 
des équipements.  
-La relation entre la faisabilité de provision des équipements et leur 
qualité, l’efficacité de leur utilisation et leur gestion.   

• Les équipements constituent de par leur nature des repères dans les 
agglomérations, d’où l’importance de leur qualité architecturale faisant partie 
intrinsèque du besoin pour ces équipements. 

-la qualité architecturale des équipements comme génératrice de l’amélioration de 
la qualité de l’architecture environnante. 
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2 –(30 minutes) propositions. 
• Peut-on instituer un droit des agglomérations aux équipements, en partant 

de l’établissement de critères de base définissant les besoins ? 
• Peut-on conditionner le développement urbain à la provision planifiée 

d’équipements et par conséquent établir des règles indirectes limitant 
l’expansion urbaine incontrôlée ? 

• Comment établir et organiser une complémentarité entre les secteurs public 
et privé dans la provision d’équipements ? 

• La nécessité d’une coordination entre les différents secteurs publics à 
travers une planification compréhensive des équipements et l’organisation de 
l’implémentation aux différentes échelles des autorités locale et centrale. 

• Quels genres de réglementations peuvent contrôler la qualité architecturale 
des équipements ?  
 
3 –(30 minutes) recommandations du groupe de travail. 

• Quels moyens pour l’établissement des critères de besoin des équipements 
d’une façon coordonnée entre les différents secteurs publics ? 

• Quels moyens pour l’établissement de normes contrôlant la qualité des 
équipements ? 

• Quels moyens pour une planification compréhensive des équipements en 
relation avec les schémas directeurs ? 

• Quelles réglementations pour l’imposition de certains équipements dans les 
projets des ensembles ou lotissements dépassant certaine échelle ? 

• L’imposition du système de concours d’architecture dans la conception des 
projets d’équipements publics peut-elle améliorer la qualité architecturale ? 
Quelles autres mesures peuvent être envisagées ? 

 
 
 
Préparé par D.Harmandayan 
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ATELIER B – GROUPE 3 
 

  
  .الخدمات والتجهيزات العامة، نوعية الحياة والنتاج المعماري

  المقترحات
  
  

 إعداد الوزارات واإلدارات المختصة معايير لتحديد الحاجة للخدمات العامة متوافقـة            .١
" مجلس مركزي للتخطيط  "ق، وذلك بالتنسيق فيما بينها من خالل        مع متطلبات وواقع المناط   

ومن ثـم تنظـيم     . يضع التوجهات اإلنمائية العامة للمناطق مترجما سياسة الدولة اإلنمائية        
  .الخدمات العامة في أنحاء البالد إستنادا على هذه المعايير

  
قـا مـن معـايير       وضع تشريع يؤمن للجوار المديني حقوقا في الخدمات العامة إنطال          .٢

الحاجة للخدمات العامة، مع إلزامية مشاركة المجتمع األهلي في توفير جزء مـن أعبـاء               
  .توفير هذه الخدمات في جوارهم المديني، وتفعيل إلتزامهم بهذه الخدمات

 
 وضع مقاييس للخدمات العامة للتحكم في النوعية، مـن قبـل الـوزارات واإلدارات               .٣

  .المختصة
 

ية اإلمكانيات ولتخفيف عبء هذه الخدمات، من الضروري أن يكون          نظرا إلى محدود   .٤
 ، مع رفع الجـدوى  (planification comprehensive et efficace)تنظيمها شامال وناجعا 

اإلقتصادية لتوفير هذه الخدمات من خالل التنوع الوظيفي للخدمات المتـوفرة، تحـسين             
  . أداءهافعالية إستعماالتها، رقي نوعيتها ورفع مستوى

 
إلزام كافة المشاريع التنظيمية، من مخططات توجيهية أو مخططات فـرز خاصـة أو               .٥

عامة، أو مشاريع تتخطى حجما معينا، لحظ مواقع للخدمات وللتجهيزات العامة متوافقـة             
  .مع المعايير الموضوعة

 
ك مـن   تشجيع إستخدام األبنية التراثية، المطلوب المحافظة عليها، للخدمات العامة وذل          .٦

  .القطاعين العام والخاص
 

للخدمات العامة قيمة معنوية بسبب البعد االجتماعي والميزة الرمزية الكامنة فيها، مما             .٧
حيث يكون تحسين النوعية في     . يضفي عليها دور الرائد والقدوة في ترقي نوعية العمارة        

لمالئمـة إلـى    جميع مراحل المشروع، ابتداء من البرمجة إلى التصميم وتبني المعـايير ا           
تضع المثل لمنهجية العمل في ميدان العمارة يقتـدي بهـا القطـاع             . المواصفات فالتنفيذ 

  .الخاص، فتصبح نوعية العمارة ورقي البيئة جزءا عضويا من وظائفها وأهدافها
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ضرورة تجديد الفكر المعماري وتبني منهجية المسابقات المعمارية لكل منـشأ عـام،              .٨
 مما يفسح المجال إلكتشاف أو إبراز قدرات جديدة، وتنمية نهـج            خاصة الخدمات العامة،  

  .اإلبتكار في التفكير المعماري
 

  
 


