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 صاتملخ

  املواطىية شاركةثجارب امل : ر زيتون اصف مدوي
 
 في الجسائر: هل هي مؤش

 
عات ر لتطل

 ين؟املواطى

 
 
جىُُفها مع الظُاكاث الاحخماعُت مظاهس املىهجُاث "الدؼازهُت" و  دامخطخا طسق  ل امللاًٌحل

هره الخجازب مً  اطخيخاحهاالدزوض التي ًمىً و  عً العبر ٌهما ًدظاء في الجصائس،واملؤطظاجُت 

لذ فيهااملخخلفت التي الاحخماعُت الخللائي في البِئاث ومظازاث اهدؼازها  مىر حظعُيُاث اللسن  طب 

ً زئِظي ًىؼف هرا امللاٌ عً وحىداملاض ي.  ؿعىبت  عً جفعُل هره الخجازب وهما:اججين ن هأثٍس

املبادزاث الدؼازهُت، وأدواز هبح املىهجُاث  الري جىص ي بهالفاعل الاحخماعي الجماعي  جحدًد

ت"  الىازد في هرا امللاٌ ظلط الخحلُل ٌ  .ىن املحلُ ىن املؤطظاجُ الفاعلىن  ًلىم بهااملحلُت التي "العفٍى

كدزاث املجخمعاث الظابلت التي أمىً جىثُلها والتي جظهس الضىء على الخجازب الدؼازهُت أًضا 

 .املحلُت الظىىُت على جىفُر ممازطت حدًدة للمىاطىت

ت - املؼازهت الكلمات املفتاحية: ع الحضٍس  عاث الظىىُتامالج - الفاعلىن الاحخماعُىن  - املؼاَز

 .املىاطىت -

والبحث عن  إعادة التوزيعبين اهتظار  : الالتزام من أجل البيئة :رواجعية ءىاح

 الاعتراف

بين املىحىدة في العالكت  طىين مً خالٌ البحثااملى لدي لزاام الاكُم مً  هماذج امللاٌ ٌعالج

اللُم وإلاًدًىلىحُاث على  جأثيراتهاو اكخـادًت لألفساد -الظىطُىذاث الـبغت الظسوف املىضىعُت 

خف  هرا الاطهام ًىاضلىن مً أحلهاالتي  جأثير الظسوف الاحخماعُت ومساجب جحلُل بؼيل دكُم، ، ٍو

م املؼازهت املىاطىُت مً حهت، واملحُط البُئي مً حهت أخسي.  ُ ن هره   الفاعلين ضمنها على ك جبي 

والتي ججعل مً املخغير  ،الدزاطت أن  إلاطلاطاث ذاث الطبُعت الحخمُت التي ًفسضها الاججاه الىضعي

ن املحس   ااعخبازه ال ًمىًاكخـادي مؤػسا في حغُير الزاام الفاعلين اججاه البِئت الطبُعُت، -الظىطُى

 املحىزي للفعل املىاطني.

 الجصائس العاؿمت. - الاًدًىلىحُاث - الفاعلىن   -الالزاام  -البِئتالكلمات املفتاحية: 
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 املالحدائق  : ، رجاء بن سويحعثماوي-بوعش، مريم جبرى -ماويطفتيحة 
 
مة اس  تق

السهور  حديقةحالة  .الحضري الجواري  في التسيير عن املشاركة بديال بوصفها

 في الجسائر العاصمة ببومعطي

ً ٌ حظخدعي ممازطت  التيمً الحدائم  اهىعباعخبازها  متخلاط  الحدًلت املبالخحلُل  امللاٌ دىاو

ت التي جسسخ لثلافت ل مجاال تجىاٍزالهره الفضاءاث مثل جسي في  تحؼازهُ غسض اللُم الحضاٍز

 إهخاجع مثل هره املمازطاث على . حشج  داخل ألاحُاء الظىىُتالخعاٌؽ وإػسان املىاطً في الحُاة 

  ،الؼعىز باالهخماء والساحت الىفظُت
 
 بحثا عًػس هجاح للدظُير الحضسي الجىازي ل مؤ هما حؼي

 "الصهىز "طمح الخجظُد الفعلي لحدًلت  للد طاز املعِش ي للمىاطً داخل الحي الظىني.جحظين إلا 

الىاكع ببلدًت ) بىمعطيبالظىني الخابع لىوالت عدٌ بالحي لحدًلت املؼزرهت ألاولى باعخبازها همىذحا ل

طيان الحي حعبئت  فيفي املظاهمت  الخجازببئظهاز مدي هجاعت هره  -(الجصائس العاؿمتبالحساغ، 

 ً
ُ
 .فضاءاجهوجمل

متالحدائ الكلمات املفتاحية:  - الدظُير الحضسي  - الدظُير الجىازي  - املؼازهت - م املخلاط 

 .املعِش ي ىمطال

 :العاصمة ة الساحات العامة بالجسائر هيئفي ت ةالتشاركي املقاربة دهيا شرفاوي:

 ألازمة الاقتصادية ظلبديل في 

ر هدُجت جبى  الجصائس حالت مدًىت حؼهد  ة مً الخغي  ت طمىحت تهدف إلى يها ال مظخمس  طزراجُجُت جىمٍى

املخمثلت في عالُاث الاحخماعُت ث مجمىعت مً الف، وفي هرا الظُاق بادز 0909جحدًثها بحلٌى عام 

ياملهىدطين املحمع مً الظيان والفىاهين و  تعماٍز س ئعادة تهُئت ب ن وطالب الهىدطت املعماٍز وجطٍى

،  العمساويبذ هره املبادزة اهخمام الباحثين في املجاٌ للد حل .تىًهره املدحدي الظاحاث العامت في إ

سإذ 
 
بدبعاث ألاشمت  حظاءلىا عً طبُعت هره املؼازهت املىاطىُت والتي حسث ضمً ظسف مخأث

 حعمُمها هره املبادزة وإمياهُاث  مً حىيهاالتي ًمىً  العائداث حظاءلىا أًضا عًهما الاكخـادًت، 

طاحت بً بىلعُد في  في إعادة تهُئتهرا امللاٌ مىضىع مؼازهت املىاطىين  ًبرشلدؼمل أماهً ألاخسي. 

ذ  في ذلً على تعخمد الباحثوح، الجصائس العاؿمت دًً، همامع ملابالث أحٍس  ح فاعلين مخعد 
 
ط ظل

  ها.وآفاكت دؼازهُامللازبت الالضىء على مصاًا وكُىد 
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 -ت دؼازهُاللازبت امل - الخخطُط الحضسي  - العامت فضاءاثال - املىاطىت الكلمات املفتاحية:

 .كخـادًتالاشمت ألا 

مشاريع التىمية في  شاركةامل محك  التووس ي و املجتمع املدوي  :كحلون  حاثم

افقالضغط والتو الحضرية: التعبئة   و

ل
 
 الفعل املحلي والدوز الري جلعبه ميىهاث املجخمع املدوي في ؿىع اللسازالىزكت البحثُت  جحل

د والحىهمت إلاكلُميو بين املحلي املىحىد الخفاعل  ٌعخبر ػياليإ طسحضمً  للد  .هظام عمل معل 

حىاز أثسث الؼازهت و مً املفي بسوش أػياٌ  الث التي ػهدتها املدن الخىوظُت إبان الثىزةالخحى  طاهمذ 

ُت والسهاهاث الظُاطُت اجهما أفسشث الظُاكاث املؤطظ ،حىهمت الخىمُت املحلُتأوظاق في جىحُه 

دوائس خطاب حدًدة طاهمذ في بسوش أهماط مغاًسة للخعبئت املجخمعُت. وفي خضم الخالفاث التي كد 

ت التي كد جدعمها أطساف  جيؼأ بين الفاعلين، جخجلى الخحالفاث والخىافلاث حٌى املظائل الخىمٍى

ظُت وان للمجخمع املدوي فيها دوزا ماهحت حظاهم بدوزها في جىحُه ؿىع اللساز مً خالٌ طُاكاث جىاف

 هاما. أما على املظخىي املحلي، فلد جبلى هره الظُاكاث أحُاها دون دعم طُاس ي مخين.

جىوع. - ألاكلمت - الحىهمت - الخىمُت املحلُت - املجخمع املدويالكلمات املفتاحية: 





 

 

 

 


