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الرياضيةتخطيط و تصميم المنشآت 



تَّدابريالللتفعياختاذهاستحسنياليتاخلطواتنذإهيما
للمنشآتميناألاجلانبلتعزيزالضروريةباشرةاملريالغوباشرةامل

؟دائمريتغييفظروفوصعبمايلسياقيفذلكوالرايضية،



التخطيط و  رياضيةالمنشآت البرمجة -أ

يار اختمن بني معايري 
:هناكاملواقع

املناطق املعرضة جتنب
احلوادثك-متنوعة ر األخط
-الطرقيةو ة صناعيال

املضرةجتنب العناصر 
ابلصحة 

-ءالكهرابخطوطو كالتلوث -

من تفضيل مواقع ابلقرب
الطرق الرئيسية و طرق

اإلخالء

جتنب املناطق املعرضة
للكوارث الطبيعية 

-بةت و انزقاق الر فيضاانكال–



 2016-2005محلي  تقييم-المرافق العامة  برمجة التخطيط و

:عنانجمذلكو
املرافقةبرجموخطيطلتاحملليالتقييمقراءةمن

يفاملنجزالثاينو12005يفاملنجزالعامة
:يليمايظهر،22011

التعمريواثئقخمططاتيفمفرطةتوقعات
كافيةغريمعاجلةذاتتكونماكثرياالربجمة
معىتماشتقا،حمدودةجد،احملليةاجلماعاتبعضموارد

احلضريةالتهيئةخمططاتتوقعات
أوالعقاراتهاختلقالَّيتابملشاكلواضحبشكلاإلقرارعدم

املرافقتنفيذمأماحقيقيةعقباتتشكلقد  اليتوِملكيتها
األراضيوفرتوفقغالبايتماملرافقمواقعفاختيار.العامة
.عمريالتواثئقيفاحملددةالتوقعاتعنالنظربغض

خارجاألحيانبعضيفاملشاريعاجنازتميكان
التعمريواثئقاتخمططتوقعات

صاملنصو اجلماعيةاملرافقاجنازمعدلضعف
التعمريواثئقيفعليها

تلفخمبنياألحيان،بعضيفمساواة،وجودعدم
وقاية،الرايضاملنشآتتوزيععندالسكانفئات
ملناطقابنياملالحظالتفاوتصعيدعلىسيما

.والقرويةاحلضرية

ديرية التَّْعميرن طرف مم1  .

العامة للجماعات المحليةالمديرية ن طرف م.2



 2016-2005تقييم  محلي  -المرافق العامة برمجة التخطيط و

لخصتتاملرجعي،النظامهذاتوصيات
:يليفيما

يفجمةالرب أدواتعلىالتحسيناتبعضإدخالمتلقد
نمن،2016 :هاضم 

تكيفالعلىقدرةأكثربرجمةهنجضرورة
:الظروفوالسياقاتمع
قاوفاملرافقمواقعحتديدضرورة•

وذلكإكراهاهتا،ولالحتياجات
هاإليالولوجمتطلباتمعمتاشيا

عامةالاملرافقظهورمعدَّلربطعدم•
لوحدهالسكانبعدد

حتسنيوةامليزانيبوضعيةالربجمةربط•
العقاريالضمانعروض

والعامةافقاملر بربجمةاملتعلِ قاملرجعيالنظامتعديل
ع مريالت َّ مديريةطرفمنالعامة،املصلحةذاتاخلاصة

ممَّافأوجب،،2018سنةذلكنظموزاريقرارراصدإ
عنداملذكورياملرجعالنظاممقتضياتتطبيقإلزامأو جبه،
التعمريواثئقإعداد
العمراينطيطابلتخاملعنيةاجلهاتبنيالتنسيقحتسني
ولوطينااملستوىعلىذلكواملتدخلنيالشركاءوكافة
وحملليةاللجماعاتالعامةاملديريةإشراكمتإذ  ،احمللي

املعنيةالوزاراتخمتلف



 2016-2005محلي  تقييم -رياضيةالمنشآت البرمجة التخطيط و

-العامةاملصلحةذاتاخلاصةوالعامةاملرافقربجمةلاملرجعيالنظامإطاريفالرايضيةاملنشآتمواقعاختيارمعايري
2016-

الرايضةأنواعخمتلفملمارسةاتقاع
ةالبلدياملالعب
ةداخليالاملسابح

العوائقمنخاليةطرقربعالولوجإمكانية
العوائقمنخاليةأماكنلبتفض

راكزاملوالشبابدور(ةالرايضيةاقاجتماعيكزا املر 
احلضريةاألحياءمستوىعلىبهموصىادماج)املسابحوالتسوقمراكزونسائيةال

رضةاملعألراضياواملهجورة،ألراضياعلىتوفريهاميكنالقربمالعب
للساحليةاحملاذالشرائطوللفيضاانت،

-للفيضاناتمعرضة أنجز في منطقة ملعب  –تارودانت مأساة



خالصة-رياضيةالمنشآت البرمجة التخطيط و 

نوعيوتنسيقيهنجاعتماد•

املعماريواقاجتماعياقاندماجتعزيز•

مرونةكثرأختطيطيةةبرجمهنج•

.اكربابهتمامحيظىأنجيبالرايضيةللمنشآتاألميناجلانب•



:عنناجمذلكو
واصاألشخسالمةتوفرالرياضيةالمنشآتالبعض

:منهاالممتلكات،حمايةضمنتال

باتالمتطلمعتتماشىالمواقعاختيار

شآتللمنبالنسبةمعقدومكلفارتقاء

دمالقحالةمنتشكوالتيوالمتواجدة

والتجديدالصيانةفينقص

واجبالالعامةالمعاييراحترامعدم

ةالمفتوحالمبانيفيعادةتطبيقها

بعضفيكلياانعدامهاأوْ لعمومل

الحاالت

التمويلميزانياتقيود

مفروضالالمعاييراحترامعدم

يةالرياضالمنشآتفيخاصةتطبيقها

لوجالومتطلباتمعتماشىتالواقعماتذمنشآت
السالمةمعاييرشروطتستوفيالوليهاإ

المعداتواْلمرافقحيثُ منْ قدمحالةفيمنشآت

السواءعلى

مقاومةمعاييرشروطتستوفيالةقديممنشآت

2002منذلزاميةاإلالزالزلأخطار

منالسالمةمعاييرشروطتستوفيالمنشآت

الحريق

ويذاألشخاصتنقلاتإمكانيفيهاتوفرالمنشآت

التنقلعلىالمحدودةالقدرة

اتممارسشكالأواتتجهيزبهارياضيةمنشآت

معوأالمقررةالممارساتمعتتوافقالرياضية
المتطلبةالمعايير

تسيير المنشآت الرياضية-ب



تسيير المنشآت الرياضية-ب



تسيير المنشآت الرياضية-ب



تسيير المنشآت الرياضية-ب



التنظيميةاألدواتواألنظمة حمليااملتوفرةاملعايري

دلةأ
مهنية

مدققة

كافحةملاألمنيةالقواعديضعالديالعامالنظام
-2014-املباينيفالفزعواحلريقأخطار

مكتبعدهيالذياحلريقمنالسالمةدليل
تخصصاملالدراسات

واحلرائقمكافحةمعايري
منهاالوقاية معايري

املؤسسات
ةاملستقبل
للعموم

اإللزامية

املعايري
العامة

:مثل

دليل
RPS 2000

زلالزقاأضرارمقاومةمعايري
2002منذاإللزامية

ذويخاصابألشاخلاصةالتسهيالتمعايريدليل
اإلعاقة -2003-الولوجياتمعايري

-20032008-البيئيالتأثريدراساتدليل
2009املباينيفالطاقةكفاءةدليل

ةالطوعياملستدامةالتنميةمتطلبات
ةتدرجييبصورةتطويرهايتممعايري

FIFA اميةاإللز اقاحتاديةاملعايري املعايري
التنظيمية املعايري

ةاملتخصص
:مثل

-يسللتقياملغريباملعهد-املغربيةاملهنيةاملعايريمشاريع
صفوفبنياملرور-السقوطمناحلماية:مدرجات

املقاعد

اليتةالطوعياملهنيةاملعايري
اتطبيقهتوجبأنميكن

التنظيميةاملعايري
ةتقنيالاملعايري

المعايير-المنشآت الرياضية تسيير



 العامةالمعايير -المنشآت الرياضية تسيير

و السالمةالتدابري والرتيبات املعمول هبا فيما يتعلق ابحلرائق 

الطرق اليت تستخدمها الوقاية املدنية توفري 

املؤمنو مداخل مصممة وفقا ملتطلبات الولوج توفري ممرات 

معدات اطفاء حرائق و اإلشارات توفري 



األشخاص ذوي حتركتسهيل
القدرة احملدودة على احلركة

متطلبات التنمية المستدامة-المنشآت الرياضيةتسيير

ئة عن صعوبة تلبية احتياجات متعددة انش
تنوع متطلبات التنمية املستدامة و

. بينهاالتفاعالت القائمة 

حيةالصاملتطلبات 

التلوثالوقاية من

النظافةتوفري 

السهلالولوج

الضرورياألمن يئة لبااحملافظة على 

الكافيةلتهويةا

ة املناسباإلضاءة
الراحة الصوتية يةراحة اإلانرة اقاصطناع

تاختيار املواد و املعدا



رايضيةاملنشآت الاقاحتياجات الناشئة عن تنوع مراعاةصعوبة 
البعضاملختلفة بعضها عن  املساحة

طبيعة النشاطاألهداف ةنوعية امللكي

االحتياجات التنظيمية والتقنية -المنشآت الرياضيةتسيير

اقامكانيات

تنتجالَّيت و يما بينها  املتداِخلة فاقاحتياجاتِ مجيعتلبيةِ يف صعوبة
املتعددة اقاستخدامات و الوظائفظهور املنشآت عن  

لتعقيدنظراستمراراباملتغريةاقاحتياجاتِ مجيعتلبيةِ يفصعوبة
ضيةالرايللمنشآتاملستقبليالتغيريوالتوسعتوقع



املهنيةاملعايريكاقاحتاديةاملعايريتطبيقلضبطالضروريةدواتاألإىلاللجوءعدم
وغريهمصصنيمتخومهندسنيمعمارينيمهندسنيمناملهنينيتساعداليتاملختصة

.اقاحتاديةاملعايريتطبيقضبطعلى

االحتياجات التنظيمية والتقنية -المنشآت الرياضيةتسيير

.التقنيةاجلوانبمجيعتعاجلقااملوجودةاملهنيةاملعايري

احملليالسياقمعتكييفهادونةالعاملياملهنيةاملعايرياستعمال



خالصة-المعايير-تسيير المنشآت الرياضية 

:يتطلب اتباع هنج متسق  تسيري املنشآت الرايضيةإن حتسني 
A systemic approach

حتدايتمنادراستهمتتاليتللمشاكلالشموليةالنظرةعلىيعتمدهنجألنه•
يفاملختلفةرالعناصوالسياقمراعاةمعأمنية،كذاوتقنيةواقتصاديةوبيئية

.بعضهانيبتفاعالهتاوعالقاهتاواملشاكلتلكفيهتواجدتالذيالنظام

لضمانالضعفنقاطتقليلاىليهدفمستداممشروعمعيتكيفهنجألنه•
منألشخاصواواملمتلكاتالبيئةسالمةواقاقتصاديوالصحيوالبيئياألمن

.واحملتملةاملختلفةاملخاطر



خالصة-المعايير-تسيير المنشآت الرياضية 

اجلزريةأوحفيزيةالتالوسائلشىتابستعمالاملعايريلتطبيقأمهيةإعطاءضرورة•

مننوعكلمعتتعاملإقليميةتقنيةومراجعأدلةالفاعلةللجهاتتوفريضرورة•
اعاةمر تعقيدمنتقليصأجلمنذلكوفرديبشكلالرايضيةاملنشآت

سيماوقارايضيةالاملنشآتمشاريعمعاملتوافقةوالتقنيةالتنظيميةاقاحتياجات
نفسناملسريو مشاركةومرافقةعلىاخلارجيوناملتدخلونمساعدةوألمنيةا

.إخللالحتياجات،الرؤية



رين بضرورة إشراك املدب
ريسيت باملعنيني مستقبال

يةهذه املرافق الرايض

مرحلة خطواتمجيعضبط وتنفيذ صعوبة
يف ني، عند املعنيوعيوجود التخطيط لعدم 

بعض احلاقات، 

ةجمبر 
اقاحتياجات

املشروعدراسة جدوى 
The feasibility 

study  يةامليزانواقع
الزميناجلدول 

دراسةهنج حبتمية 
جدوى املشروع منذ 

ء مرحلة الربجمة أوَّقاا بد 

استعمالبضرورة
وأدوات التَّخطيط 

ذوي املهارات إشراك 
املناسبة 

المنهجية -المنشآت الرياضية تسيير

مرحلة التخطيط



األهدافدواتاألاتالخطو

عامبوجهوواضحبشكلدبحدت

يفالمستخدمينواحتياجاتتوقعات

والقصيرالمدىعلىالمستقبل

الطويل

االحتياجاتبرامج
واحتياجاتتوقعاتتلبية

المستقبلفيالمستخدمين

الميزانيةمااحترالميزانيةالميزانيةإنجاز

التقيّد باإلطار الزمنيالزمنيالجدولالزمني البرنامجإنجاز

الدراساتإنجازإلىالحاجةتدعو

التشاورمرحلةإطالققبلاألولية

المعماري

المشروعجدوىدراسة

القرارلدعمأداة
مراحل عملية تطوير مشروعضبط

المنهجية -المنشآت الرياضيةتسيير



المنهجية -المنشآت الرياضية تسيير

املشروعهنج دراسة جدوى 

-ةالتربفحص -الجيوتقنيةدراسات ال

الطوبوغرافيةللدراسات

الدراسات األولية

التقنيةأو/والفنيةلخبرتهم

البيئياألثرتقييمات

عقد اجتماعات تنسيق

خرىتحسين نتائج مرحلة التخطيط و نتائج المراحل المستقبلية األ

القرارلدعم وسائل 

شراك المدبرين المعنيين مستقبالا

ر هذه المرافق الرياضيةيسيتب



راحل مكل خالل  للمشروع هنج تقييما عدم 
لةالفاعاجلهات طرف من ه عملية تطوير 

منذ عدم ضبط، يف بعض احلاقات، مراحل إع داد املشروع
راحل مرحلة اإلجناز إىل مرحلة التشغيل مع أن كل هذه امل

.أساسية و تتفاعل مع بعضها البعض

اعداد الدراساتمرحلة
تنفيد اقاشغال مرحلة

لاقاستغالمرحلة 

 المنهجية -تسيير المنشآت الرياضية



ة اليت ختصاهلندسية التقنيوفري الواثئق ت
و اقبة للمكلفني مبر الرايضيةاملنشآت 

صون املنشآت الرايضية

املرافقمراقبةةأدلتطبيقوتطوير
لسياقاتلوفقاا وهاعاأنو حبسبالرايضية

كلفني لفائدة امل،ةمج تدريبياتنفيذ بر 
رافق مراقبة املابلصيانة، و اليت ختص

سالمتها الرايضية و

 المنهجية -تسيير المنشآت الرياضية

اقاستغالل مرحلة 



 خالصة -المنهجية-تسيير المنشآت الرياضية

القراردعمأدواتاستخداممثللياتاآلحتسني•

تبعيالنهج،منأساسيجزءهوإَّنَّاومستقلة،مبرحلةليسالذيالتقييمعمل•
.املراحلعمجيتوثيقضبطيكرسإذاملشروعتنفيذسريوتريةابستمرار



خالصة  خالصة-تسيير المنشآت الرياضية

ملنشآت ااحلديثة بشكل عام و املرافق العامةبناءتسيري
السيكي عدم اعتماد هنج كبشكل خاص يستوجب الرايضية

من إذوره، ظهر جوانب قصتتبدأالذي عير اشاملتسيرييف 
:اعتماد هنج متسق، يرتكز علىاألفضل 

دخلنيترقية خربة خمتلف املت
Upgrade the experience 
of various interveners

مشوليةهنج ذي نظرة 
اونية شراكة تعضمن إطارنف ذ ي  

partnership

تشاركيهنج 
اقاهتماماتيف مركز يضع املستعمل 

Participatory approach



ة لكن مثل تلك املرافق الرايضي
عوابت احلديثة يف الغالب ما تواجه ص

خمتلفةو احتياجات معاصرة 

كبريات المرافق الرياضية الحديثة هي مرافق

سب رياضية مشعة ورمزية للغاية ومبتكرة، تتنا

مع طموحات المدن التي ترغب في التنافس مع 
.  بعضها البعض 

تصميم المنشآت الرياضية  الحديثة -ج

نةإشعاع المنشآت الرياضية الحديثة داخل المدي

دية اقتصاحتدايت 

ة حتدايت بيئي

تقنيةحتدايت 

ةأمنيحتدايت 



 المنشآت الرياضية الحديثة

التقنيةو قتصاديةو االمواجهة التحديات البيئية 

ARENA"ملعبأناملؤكدمن AMAZÔNIA"جوهرةيعتربابلربازيل"نوسما"يف
قاواجلمهورعندبعيوالدولةملوازنةابلنسبةللغايةمكلفلكونهانتقادحمليفولكنهمعمارية،

.احملليةاقاحتياجاتمعيتوافق



لندن فيلوبارك

 المنشآت الرياضية الحديثة

مواجهة التحديات البيئية

طبيعي٪100هتويةنظام

نوافذزاجنابفضلالطاقةاقتصادحتقيق
السطحعلىزجاجية

املتجددةاملواداستعمال

استغالهلاإعادةواألمطارمياهمجع



 المنشآت الرياضية الحديثة

متعددة األغراضالمنشآت و بروز المواجهة التحديات االقتصادية

ملعب كرة السلة في أولمبياد لندن 

والرحيلسهلةفضاءاتخلقجلأمنكلياأوجزئيااللفكقابلةرايضيةمنشآت
اقاستغاللإلعادةوللتعديلقابلة



 المنشآت الرياضية الحديثة

مواجهة التحديات التقنية

.للزقازلةضاداملالبناايتبناءمعايريحسببكنيدينةمبالوطينامللعببين
.الفوقاذمنطن110000حتم لقوةمعيتناقضاخلفيفهوزنف

الملعب الوطني بكين في بكين 



 المنشآت الرياضية الحديثة

مواجهة التحديات التقنية

« SUPRASTADIO يةزاو بتوفرييسمحموجةشكلعلتامدرجنظام:«
امللعبصوتياتحتسنيوللعرضمبتكرة

انطالقااآلينقتالو يف،املباشرالبثسهلينظاماملثال،سبيلعلى:الرقميةالثورة
قاعيبجهازتخدامسابمهمةملباراةني،حقيقينيتفرجمبمملوءةالعامليفعبمالعدةمن

.،اهلولوغرام



 المنشآت الرياضية الحديثة

قتصاديةاالمواجهة التحديات 

»رايل مدريدسانتياغو«جتديدمشروع 

يفمبافاخرفندقوللتسوقمركزخلق
سنيتحللعب،املعلىمطلةغرفمنذلك

امليزانية

كربأاشعاعجلأمنابتكاريغطاءتوفري

ياللوسع،أقاستعمالمتحركسقفتوفري
الطقسأحوالكانتمهماووهنارا



ةالرياضيالمنشآتأمنتسييرتمي

أجلنمالثالثيّةاألبعادنظاماستعمالب

آنيكلبشالمستعملينتدفقفيالتحكم

منكبيربشكليقللعشبطويرت

هاليتعرضالتياإلصاباتخطرعوامل

الالعبونحياناأ

 المنشآت الرياضية الحديثة

مواجهة التحديات األمنية



مشعةماريةمعكشعاراتبناءهاواحلديثةالرايضيةاملنشآتتصميمخيصفيماأما
معماريةندسةهعنالبحثابلتأكيديتطلبذلكفكلللغاية،رمزيةواملدينةداخل

وصعوابتملواجهةتوظفمبتكرةإنشائيةهندسةمنيستفيدأنهكمامتميزة،
.أمنيةذاكوتقنيةواقتصاديةوبيئيةحتدايتمنخمتلفةمعاصرةاحتياجات

 خالصة -المنشآت الرياضية الحديثة



الخاتمة

:يتطلبمنه،اقاميناجلانبسيماقاالرايضية،املنشآتتسيريحتسنيإن
ضيةالراياملنشآتبرجمةوالتخطيطمرحلةخاللاألمينللجانبأكثربدرجةمعاجلة
متسقنهجاتباعA systemic approach
ميةكونوعيةمؤشراتذاتمعايريعلىتستندمتخصصةمراجععلىيستندمشويل•
اخلرباتحتسنيوالتشاركواملشاركةعلىقائمو•
كاملنهجيةواألدواتتعزيز:
مراقبةةأدلتطبيقوتطويرواملشروعتقييمهنجاعتمادواملشروعجدوىدراسةإىلاللجوء•

.ذلكإىلوما،الرايضيةاملرافق
.احملليالسياقمعمالءمتهاوالعاملياملستوىعلىاملهنيةاملعايريحتسني•
أداةأيضااولكنية،التقنواقاقتصاديةوالبيئيةالقضاايمعللتعاملأداةنهألاقابتكارتشجيع

.الرايضيةللمنشآتاقاميناجلانبلتحسني


