
 

 

 

 

 

 

 

 
 

توّدون ان تعرفوا أكثر او ان حتصلوا على أدوات للتطبيق؟
www.kayamut.org.il :أدخلوا على الّرابط الّتالي

تعريف املكان 
وأصحاب الشأن

تقييم املكان وحتديد 
االشكاليات يف املنطقة

دراسة خيارات توسيع أطر 
املشاركة يف املشروع

انشاء رؤيا للمكان

جتربة قصيرة االمد

تقييم النشاط يف املكان 
وإعادة النظر يف املكان 

ويف األداء

مبادئ »ننشئ مكان«

• املجتمع هو اخلبير - من املهم االصغاء للمجتمع كخطوة اولى وخالل 	
عملية انشاء املكان.

• رؤية وتخطيط مشترك للمكان خللق اشتراك يف احلّيز )تعاون 	
واشتراك يف العمل(.

• أعمال سهلة، سريعة وغير مكلفة!	
• تعّدد التخصصات ووجهات النظر يف دراسة احلّيز والتخطيط .	
• خلق مكان جّيد هو شرط اساسّي الستمرارية العمل من قبل املجتمع.	
• استغالل املكان عن طريق استخدامات مختلفة - على االقل عشر 	

استخدامات للمكان جتعله مكان جّيد.
• تطبيق قواعد العمل العشر من اجل االستدامة يف العملية واملكان.	

مراكز 
االستدامة

»ننشئ مكان«

 ترجمة: 
تسنيم ابورّيا، اجلامعة العبرية يف القدس. 

طارق نّصار.

http://www.kayamut.org.il


  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ما هي سيرورة 
»ننشئ مكان«؟

»ننشئ مكان« عبارة عن عملية تدخل جماهيري يف 
 Project for Public احلّيز العام. طّورت مؤسسة

Spaces - PPS األمريكية هذا النهج ونشرته يف جميع 

أنحاء العالم، وحاليا يف إسرائيل أيضا. »ننشئ مكان« 
هي أداة اجتماعية تهدف الى تعزيز احلضارة، حتسني 

منط احلياة واملواطنة النشطة. هذه الطريقة تسعى الى 
تعزيز اجلّو العام واشراك املجتمع من اجل احلصول 

على مكان حلياة أفضل.

»ننشئ مكان« هي استمرارية عمل املجتمع لتطوير 
مساحة مشتركة يف املنطقة املستهدفة باالستعانة 

بوسائل بسيطة، مرنة وغير مكلفة.

الفرص واملسؤولية التي تنتج عن العملية هم ما يبنيه 
املجتمع ويتشكل من قدراته. يهدف الدليل الى انشاء 
خريطة موجزة لتعزيز عملية انشاء مكان يف املجتمع, 

وبالتالي جعل هذه الطريقة يف متناول ايدي اولئك 
الذين يعملون يف العمل املجتمعي، لكنهم ليسوا خبراء 

يف التخطيط.

حياة عالم واحد
اطار االستدامة احمللية

اطار االستدامة احمللية يقّدم لنا عشر قواعد للعمل حّتى 
نتمكن من العيش مبا يتطابق ويالئم املوارد الطبيعية التي 

منتلكها.

اذا عملنا وفقا للقواعد العشر التالية املعروضة  أدناه، يف 
املنزل، احلي والسلطات احمللية, ميكننا تطوير اسلوب جّيد 

للحياة ومكان افضل للعيش فيه.

ما العالقة بني إنشاء مكان 
وبني االستدامة؟

باإلضافة الى احلاجة لنهج حياة مستدام, تطوير االستدامة 
احمللية ينشئ مكان أفضل للحياة فيه كونه يؤدي الى ازدهار 
املجتمع، البيئة احمليطة واالقتصاد. انشاء مكان يف مساحة 

عاّمة من شانه ان يزيد فرص اللقاءات بني ابناء املكان ويجعل 
هذه املساحة العامة متاحة للجميع، ويجذب املجتمع لقضاء 

أوقات الفراغ فيه.
انشاء مكان بحاجة ملسؤولية جماعية للمكان، وهذا من شأنه 

ان يحّسن من حياتنا املعيشية، يقّوي العالقات املجتمعّية 
وباإلضافة لذلك، ميّكننا من ان ننقل ألبنائنا واحفادنا رفاهّية 

حياتية مشابهة. 

كيف نبدأ 
ومباذا نكمل؟

اختيار املكان باالشتراك مع مجموعة املستفيدين، مجموعة . 1
من املهنيني وأصحاب املصالح.

الّتخطيط مع املشتركني يف املشروع:. 2
مخّطط مفّصل لالحتياجات واالحتماالت التي ميكن للمكان  •

تقدميها للمجتمع. منوذج انشاء مكان يقّدم مجموعة متنوعة 
من االدوات لتحضير مخّطط مشابه.

وفًقا لالستنتاجات من املخّطط الذي مّت حتضيره ميكننا  •
توسيع دائرة املشتركني، ضّم ناشطني ُجُدد للمشروع وتشكيل 

مجموعة رائدة لتبّني املشروع.
خلق رؤية متفائلة للمكان: . 3
التشاور مع مخّططي املشروع واختيار خّطة بديلة له. •
اعالم جميع املشتركني يف املشروع عن اخلّطة البديلة  •

ملخّطط املشروع.
حتديد مقاييس النجاح. •
تنفيذ املخّطط يف املوقع املستهدف مع ابناء املجتمع . 4

واملشتركني فيه.
االحتفال مع املشاركني يف العمل بعد االنتهاء من تنفيذ . 5

املشروع.
استمرارية العمل – مواصلة تطوير املكان: فحص مدى . 6

استخدام املكان من قبل مقيميه وتنفيذ حتسينات وتطويرات 
للمكان، وفحص امكانية استغالله الستخدامات اخرى.

ماذا جتدون يف املوقع االلكتروني؟
بطاقات لقيادة عملية التخطيط االّولي للمكان. •
لعبة تصميم املكان والبحث عن املستخدمني. •
أداة لتخطيط وكشف النشاطات القائمة يف املكان  •

املستهدف.
تخطيط مسار عملية انشاء مكان مجتمعي. •
دليل مفّصل ومواد عن خلفّية عمل مركز  •

االبحاث يف اجلامعة العبرية يف القدس.

كيف نقوم بتحديد املكان؟

جمع االحتياجات املتنوعة من اكبر عدد من الفئة املستهدفة, 
هذه هي خطوة اساسية يف عملية انشاء مكان ناجح.

هناك طرق متنوعة وعديدة للتخطيط يف مكان محّدد، ميكن 
ان جندهم يف موقع االستدامة احمللي  على الّرابط الّتالي: 

.www.kayamut.org.il

هنالك طرق وأدوات مختلفة متّكننا من اشراك أكبر عدد 
ممكن من املجتمع يف عملية انشاء املكان.

تساؤالت واجابات

هل نحن ملزمون ان يكون لدينا ميزانية من اجل انشاء 
مشروع يف املكان؟

ليس بالضرورة، التغييرات يف البنى التحتّية حتتاج الى 
ميزانيات مادّية ضخمة, ولكن احداث تغييرات على نطاق 
صغير وضّيق ميكنهم ان يعتمدوا على نشاطات مجتمعّية، 

موارد وتبّرعات قادمة منهم. يف بعض االحيان ملثل هذه 
النشاطات واملشاريع يكفي احلّد االدنى من امليزانّيات.

هل هناك حاجة للتنسيق واشراك السلطات احمللية من اجل 
القيام بـ »انشاء مكان مجتمعّي«؟ 

عملية »انشاء مكان« هي عملية جماهيرية تخّص السكان 
احملليني ومن اجل اجناحها نحن بحاجة إلشراك كل من 

يتواجد يف املكان. اذا كانت السلطة احمللية هي املسؤولة عن 
هذا املكان فعليها ان تكون جزء من املشروع، يف حال لم تكن 

كذلك, يفّضل اشراكها ولكن ليس بالضرورة.

هل يجب على مخططي املشروع تبنيه؟
ال، هذا عمل من شانه ان يضّم ابناء املجتمع كُكل. يف هذه 
العملية علينا ان نتشاور معهم, نصغي ونختار مًعا احللول 

والتغييرات الني سيتم القيام بها.

املُلك العام )فراغات عامة/ مساحات عامة(

امللك العام يف احلي هو احليز العام الذي هو ُملك جلميع 
السكان وليس ُملكاً خاّصاً ألحد، هذه االماكن من شأنها ان 

تضيف السعادة والراحة حلياتنا وجعلها حياة افضل. »ننشئ 
مكان« هي وسيلة بسيطة لتصميم احلّيز العام اذ انه يأتي 
كتلبية الحتياجات املجتمع احمللّي. هذا املشروع من شانه 

ان يزيد من فرص اللقاءات يف املجتمع ويحّسن منط احلياة 
احلالي ويجعل من احلّي مكان افضل للحياة فيه.

ما العمل؟

ميكنك ايجاد موارد وأدوات اضافية لتعزيز 
عملّية »ننشئ مكان مجتمعي« يف موقع املركز 

لالستدامة احمللية يف الرابط التالي:
www.kayamut.org.il

احلفاظ على املياه

احملافظة على البيئة

املجتمع - التراث والثقافة

االقتصاد احمللّي واالستهالك

الصحة والسعادة

طاقة 

اعادة تدوير

النقل املستدام

املواد والبناء

التعليم من اجل 
االستدامة

http://www.kayamut.org.il
http://www.kayamut.org.il

