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ورقة مسائل حول األماكن العامة

الكلامت الدالة
شامل اجتامعيا، شامل لكال الجنسني، متكامل، منتج، متصل، مستدام بيئيا، قادر عىل مجابهة الكوارث، السالمة الحرضية، تقاسم القيم، 

تخطيط األماكن العامة.

املفاهيم الرئيسة
األماكن العامة – األماكن العامة هي كافة األماكن اململوكة للقطاع العام أو املعّدة لالستخدام العام، واملتاحة للجميع والتي يتم التمتع بها من 

جانب الجميع مجانا ومن دون دافع الربح.
ويشمل ذلك الشوارع واملساحات املفتوحة واملرافق العامة.

املشاعات الحرضية – تم تعريف املشاعات تقليديا بأنها عنارص البيئية – الغابات أو الغالف الجوي أو األنهار أو مصائد األسامك أو أرايض  	•
الرعي – التي يتم تقاسمها، واستخدامها والتمتع بها من جانب الجميع. واليوم، تشمل املشاعات أيضا السلع العامة، مثل األماكن العامة، 

واألسواق، والتعليم العام، والصحة، والبنية التحتية التي تسمح للمجتمع بالعمل.
تخطيط األماكن العامة – تخطيط األماكن العامة يشري إىل العملية التعاونية لتشكيل الفضاء العام من أجل تحقيق أقىص قدر ممكن من  	•
القيمة املشرتكة. ويسهل تخطيط األماكن العامة، الذي هو أكرث من كونه تعزيزا لتصميم حرضي أفضل، إيالء اهتامم خاص بالهويات املادية 

واالجتامعية والثقافية التي تحدد املكان.
القابلية للميش – هي املدى الذي تكون فيه البيئة مواتية لألشخاص الذين يتنقلون عىل األقدام يف منطقة ما. وتشمل العوامل التي تؤثر  	•
عىل القابلية للميش، عىل سبيل املثال ال الحرص: ربط الشوارع؛ ومزيج استخدام األرايض؛ والكثافة السكانية؛ ووجود األشجار والنباتات؛ 

وتكرار األبنية وتنوعها؛ واملداخل وغريها من األحاسيس عىل طول واجهات الشوارع.
املساواة – وتشمل )إعادة( التوزيع املنهجية لفوائد النمو أو التنمية، بحيث تضمن األطر القانونية “فرصا متكافئة” وتقوم املؤسسات بحامية  	•

حقوق الفقراء واألقليات والفئات الضعيفة.

الحقائق واألرقام الرئيسة
برنامج األم��م املتحدة للمستوطنات البرشية،  إدارة  الثالثة والعرشون ملجلس  ال��دورة  2011، وأثناء  العامة. ففي  مثة اهتامم متزايد باألماكن 
كلفت ال��دول األعضاء برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية بتعزيز العمل عىل نطاق شامل للوكالة عىل األماكن العامة، بهدف وضع 
سياسات األماكن العامة وتعزيزها، ونرش املعرفة ومساعدة املدن بصورة مبارشة يف مبادرات األماكن العامة.1 وقد اقرتح الفريق العامل املفتوح 
التابع لألمم املتحدة واملكلف بصياغة أه��داف التنمية املستدامة للفرتة ما بني 2016 - 2030الهدف الحادي عرش وهو “بناء مدن ومستوطنات برشية 
شاملة وآمنة وقادرة عىل مجابهة الكوارث ومستدامة.” ويتمثل أحد األهداف املقرتحة يف “توفري حصول الجميع بحلول 2030 عىل أماكن عامة خرضاء آمنة، 

وشاملة، وميكن الوصول إليها، والسيام بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة”.
إزاء تلك الخلفية، يف عينة عاملية من 120 مدينة، تم تقدير مجموع كافة املناطق الحرضية غري املغطاة بأسطح منيعة بني 30 يف املائة إىل النصف تقريبا.2
من بني املدن ال� 40 التي متت دراستها3، مل تخصص إال 7 منها أكرث من %20 من األرايض للشوارع يف قلب املدينة، وأقل من %10 يف مناطق ضواحيها. 
ويف أوروب��ا وأمريكا الشاملية، لدى مراكز املدن نسبة %25 من األرايض املخصصة للشوارع، يف حني لدى مناطق الضواحي أقل من %15. ويف معظم 
مراكز املدن يف العامل النامي، يتم تخصيص أقل من %15 للشوارع ويزداد الوضع سوءا يف الضواحي واملستوطنات غري النظامية حيث يتم تخصيص أقل 

من %10 من األرايض للشوارع. وميثل ذلك انعكاسا ألوجه الالمساواة الهائلة يف الكثري من املدن يف العامل النامي.
من 1980–2000، ازداد إجاميل معدالت الجرائم يف العامل بنحو %30 وتشري التقديرات إىل أن ما يقرب من %15 من تلك الجرائم تحتوي عىل عنرص 
يتعلق بتصميم األماكن العامة وإدارتها.4 وقد أدى ذلك إىل منو مجتمعات مغلقة، تعزلها الجدران ومنشآت أمنية متطورة، برزت يف جميع مدن أمريكا الالتينية 

1   قرار برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية رقم 23/4 حول التنمية العمرانية املستدامة من خالل الوصول إىل األماكن العامة

2  انجل، اس. )2012(، كوكب من املدن )ص. 208-212)

3  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )2013( الشوارع بوصفها أماكن عامة ومحفزات لالزدهار الحرضي. نريويب.

4  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، التقرير العاملي للمستوطنات البرشية )2007(، تعزيز السالمة واألمن الحرضيني
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وأفريقيا تقريبا.5
عىل مدى السنوات ال� 30 املاضية، اكتسبت األماكن العامة طابعا تجاريا وتم استبدالها بأبنية خاصة أو شبه عامة. االستغالل التجاري يقسم املجتمع ويف 

نهاية املطاف يفصل الناس إىل طبقات اجتامعية مختلفة.

ملخص املسألة
يتحدد طابع املدينة بشوارعها وأماكنها العامة. فبدءا من الساحات والشوارع إىل حدائق األحياء ومالعب األطفال، تشكل األماكن العامة صورة 
املدينة. وتشكل املصفوفة الرابطة للشوارع واألماكن العامة هيكل املدينة الذي يتوضع عليه كل يشء آخر. وتتخذ األماكن العامة الكثري من 
األشكال املكانية، مبا يف ذلك املتنزهات، والشوارع، واألرصفة، وممرات املشاة التي تحقق الربط، ومالعب الرتفيه، واألسواق، ولكنها أيضا 
تشكل الحد بني املباين أو جوانب الطرقات التي غالبا ما تكون أماكن مهمة لفقراء الحرض ويف الكثري من السياقات الشواطئ هي أماكن عامة 
أيضا. وال يعني ذلك أن جميع األماكن العامة هي “أماكن مفتوحة” – فاملكتبة العامة أو املدرسة أو غريها من املرافق العامة هي أيضا أماكن 
عامة. وتشكل األماكن العامة املحيط ملجموعة متكاملة من األنشطة – كاالحتفاالت الرسمية للمدينة متعددة الثقافات، أو التجارة يف املدينة 
التجارية، أو حركة البضائع واألشخاص، أو توفري البنية التحتية، أو املحيط لحياة املجتمع وسبل معيشة الفقراء الحرض – عىل سبيل املثال، 

الباعة املتجولني أو جامعي النفايات.
األماكن العامة تحقق املساواة. حيثام تكون األماكن العامة غري كافية، أو سيئة التصميم، أو مخصخصة، تصبح املدينة معزولة عىل نحو متزايد. 
إذ ترسم الخطوط عىل أساس الدين أو العرق أو النوع الجنساين أو الوضع االقتصادي ألن الناس ال يلتقون أو يتعرفون عىل بعضهم البعض. 
ومن املمكن أن تكون النتيجة مدينة مستقطبة حيث من املحتمل أن تندلع التوترات االجتامعية وحيث يتم تقييد التنقل االجتامعي والفرص 
االقتصادية.6 ويثري التخطيط والتصميم الكافيني لألماكن العامة مسائل تتعلق بحق الناس يف حرية التعبري الفني، والتجمع السيايس، ومتكني املجتمع 

املدين لالستمتاع واملشاركة والتبادل مع كل منها.

تساعد الشوارع واألماكن العامة التي يتم تصميمها وصيانتها بصورة جيدة عىل خفض معدالت الجرمية والعنف7 وإفساح املجال أمام األنشطة االجتامعية 
والثقافية واالقتصادية الرسمية وغري الرسمية التي تسهم يف تحسني الثقة املتبادلة والسالمة. وميكن لألماكن العامة أن تشكل البيئة للجرمية التي تخلق 
أحياء أقليات حرضية وتقوض الحكم الرشيد. ففي الكثري من البلدات واملدن، ال تتم صيانة بعض األماكن العامة وترتك مهجورة، فتفقد حيويتها وإمكاناتها. 

والتحدي املتمثل يف صيانة األماكن العامة هو مسؤولية البلديات ولكن مثة دور أيضا للمواطنني، واملجتمعات، والقطاع الخاص بطبيعة الحال.
ميكن للمدن أن تعالج الالمساواة من خالل توفري أماكن عامة شاملة وآمنة وميكن الوصول إليها. وضامن الكثافة الكافية هو أمر رضوري يف دعم تكوين رأس 
املال االجتامعي. إال أن السلطات املحلية تتجاهل أحيانا استخدام األماكن العامة من جانب الفقراء، عىل الرغم من أن األماكن العامة هي “غرفة املعيشة 
للرجل الفقري” وهي مهمة للرتفيه، والتنمية االجتامعية والثقافية واالقتصادية للفئات الضعيفة.8 فاألماكن العامة بوصفها مصلحة عامة هي املساعد الرئيس 
للوفاء بحقوق اإلنسان، ومتكني املرأة، وتوفري الفرص للشباب. فتحسني الوصول واملشاركة للفئات األكرث ضعفا هو أداة قوية لتحسني اإلنصاف، وتعزيز 
االن��دم��اج، ومكافحة التمييز يف األماكن العامة. وينبغي أن يتم التعويض عن السكن غري الالئق من خالل التوفري السخي ألماكن عامة ذات نوعية جيدة. 
إذ يحسن االستثامر يف الشوارع والبنية التحتية لألماكن العامة اإلنتاجية الحرضية، وسبل املعيشة، ويسمح بوصول أفضل لألسواق والوظائف والخدمات 

العامة، والسيام يف البلدان النامية حيث أكرث من نصف القوة العاملة الحرضية هي غري نظامية.

يعد بعد الخدمة العامة للحفاظ عىل الشوارع واألماكن العامة حيث ميكن للسلطات املحلية العمل جنبا إىل جنب مع املواطنني والقطاع الخاص إلدارة 
املشاعات الحرضية وصيانتها أمرا مهام، عىل سبيل املثال، أحياء تحسني املدينة يف جوهانسبريغ، جنوب أفريقيا. إذ يفشل القطاع الخاص عموما يف 

توفري أماكن عامة ممكنة الوصول وربط حرضي أوسع بحق، ولذلك يعد دور الحكومات املحلية يف الدفاع عن املشاعات وصياتها أمرا بالغ األهمية.
تنتج األماكن العامة قيمة اقتصادية كبرية. إذ مثة أدلة عىل أن األماكن العامة التي يتم تخطيطها وإدارتها بصورة جيدة متتع بتأثري إيجايب عىل سعر العقارات 
السكنية املجاورة. ففي هولندا، رفع منظر الحديقة العامة أسعار املنازل بنسبة %8، وأما يف برلني، زاد القرب من املالعب قيمة األريض بنسبة تصل إىل 
%16. وتشجع األماكن العامة التي تتم إدارتها بصورة جيدة الثقة يف االستثامر، فعىل سبيل املثال، تزيد إي��رادات األع��امل يف موقع عىل الشارع الرئيس 

5  سياسة استخدام األرايض، املجلد 25، العدد 2، نيسان/ أبريل 2008، الصفحات 153–160

6  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2012 تخطيط األماكن العامة ومستقبل املدن

7  راجع ورقة املسائل رقم 2 حول املدن األكرث أمنا.
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يف لندن بنسبة ترتاوح بني %15-5 بعد االستثامر يف مكان عام قريب.9  وميكن اكتساب الزيادة يف قيمة العقار وتقاسمها مبا أنها تساهم يف اإليرادات 
واالستثامرات العامة. ويتطلب تقاسم قيم األرايض أدوات خاصة مثل التقييم أو الرضائب أو إع��ادة تعديل األرض. ومن املمكن أن يساعد الرتكيز عىل 
الشوارع واألماكن العامة بوصفها حاجة تجارية للتجديد الحرضي املدن بوصفها محركات للتنمية االقتصادية واالجتامعية. وال ميكن أن تتم معارضة التجميل، 
ال��ذي يحسن قيم العقارات، والسيام عندما يدخل م��وارد وتجديد وخدمات جديدة إىل املدينة. وم��ع ذل��ك، يعد اعتامد سياسات إع��ادة التوزيع أم��را بالغ 

األهمية إلعادة توجيه املوارد البلدية التي ينتجها التحسني، ولتحسني دعم األماكن العامة وكميتها وتوزيعها يف األحياء األقل حظا.

ال���ش���وارع واألم���اك���ن ال��ع��ام��ة ب��وص��ف��ه��ا م��ح��رك��ات للتنمية االق��ت��ص��ادي��ة. ت����ؤدي األم���اك���ن ال��ع��ام��ة ال��ج��ي��دة دورا ح��اس��ام يف اج���ت���ذاب االس���ت���ث���امرات، 
واالستخدامات، واألنشطة، وبالتايل تعزيز السالمة؛ وزي��ادة قيم األرايض، وتوليد اإلي��رادات البلدية؛ وتوفري فرص التفاعل االقتصادي، وتعزيز 
فرص كسب العيش. إذ تحدث مصفوفة الربط الجيدة لألماكن العامة تأثريا عىل اإلنتاجية االقتصادية مبا أنها تحسن كفاءة سلسلة التوريد، 
وتخفف من تكاليف اإلنتاج، وتشجع حركة السلع واألشخاص. فاألماكن العامة توفر فوائد مهمة لجميع أشكال األعامل، النظامية وغري النظامية 
عىل حد س��واء. وعىل وجه الخصوص، تقدم األماكن العامة حيث ميكن القيام باألعامل غري النظامية لسكان الحرض األكرث فقرا فرصا مثينة 
لكسب الرزق. وتتسم األماكن العامة املشرتكة باألهمية، عىل سبيل املثال، غالبا ما يتقاسم الباعة الجوالون املكان مع غريهم من املستخدمني 

الذين يتخذون مواقع لهم يف املكان العام.10 ولحيوية األماكن العامة عالقة مبارشة مع الكثافة الحرضية، وكذلك تعدد االستخدام واملزيج االجتامعي.
العاملني  وب��ني  املختلفة،  واالجتامعية  الثقافية  البيئات  املناخية، ويف  املناطق  ع��ر  العامة  األم��اك��ن  اخ��ت��الف��ات كبرية يف  السياق مهم. مث��ة 
املتقدم والنامي، ويف األجزاء النظامية وغري النظامية من املدينة، وكذلك االستخدام املرن للمكان من جانب مجموعات مختلفة من الناس 

عر الزمن. إذ يخلق ذلك أمناطا وحجام مختلفني لألماكن العامة كام هو مبني يف الصورة أدناه.11

9  التقرير العاملي لرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية حول املستوطنات البرشية: تخطيط املدن املستدامة )2009)

10  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2009 تخطيط املدن املستدامة: التقرير العاملي حول املستوطنات البرشية، ص. 148-149

11  عرض برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية لتوسعات املدن

كتل داخل املدينة
أماكن عامة: 39%

برج يف الحديقة العامة
أماكن عامة: 13%

مستوطنة غري نظامية
أماكن عامة: 12%

منطقة سكنية
أماكن عامة: 11%
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الثقايف بني مجموعة  والتعبري  االقتصادي  والتبادل  للتفاعل االجتامعي  الوظائف  العامة بوصفها مناطق متعددة  األماكن  ينظر إىل  أن  يتعني 
متنوعة من األشخاص وينبغي أن يتم تصميمها وإدارتها لضامن التنمية البرشية، وبناء مجتمعات سلمية ودميقراطية، وتعزيز التنوع الثقايف.

تشكل األم��اك��ن ال��ع��ام��ة أم���را ب��ال��غ األه��م��ي��ة للتنمية امل��س��ت��دام��ة. إذ ت���ؤدي األم��اك��ن ال��ع��ام��ة املخططة وامل��ص��م��م��ة ب��ص��ورة ك��اف��ي��ة دورا أس��اس��ي��ا يف 
الكربون من خالل امتصاص  انبعاث  التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه. وبإمكان األماكن املفتوحة الخرضاء أن تقلل من  إسرتاتيجيات 
الكربون من الغالف الجوي. وميكن أن يؤدي تحسني بنسبة %10 يف جودة امليش عىل الشارع إىل خفض 15 كغم من انبعاث ثاين أكسيد 
الكربون لكل أرسة سنويا إذ يقل االعتامد عىل السيارات.12 ومن املمكن أن تعمل املساحات الخرضاء مبثابة نظام مستدام للترصيف، وملطفا لحرارة 
الشمس، ومصدرا ملمرات التريد، وملجأ من الرياح وموطنا للحياة الرية. وتستخدم الكثري من حكومات املدن التخطيط والتصميم لتحفيز تجديد املناطق 
الحرضية، وإنشاء أماكن عامة شاملة من الناحيتني االجتامعية والثقافية، وتعزيز تخضري املدينة. وتقوم الحكومات املحلية والوطنية بوضع السياسات التي 
تشجع املناطق املدمجة واملالمئة للعيش، بأماكن عامة كافية تسهل النقل العام، وتشجع عىل امليش وركوب الدراجات الهوائية، وبالتايل خفض انبعاث 
الخاصة، مثل األش��خ��اص من ذوي  بالفئات ذات االحتياجات  ت��ويل االه��ت��امم  إذ  للمدينة،  بيئيا  الوحيد املستدام  الشكل  الكربون. فاملدينة املدمجة هي 
اإلعاقة. وقد أظهرت الدراسات أنه قد تم ربط التفاعل مع الطبيعة، من خالل األماكن العامة الخرضاء، بالصحة العامة والعقلية.13 وتويص منظمة الصحة 
العاملية كحد أدىن ب� 9 أمتار مربعة من املساحات الخرضاء لكل فرد وأن يعيش جميع السكان عىل بعد 15 دقيقة سريا عىل األقدام إىل مساحة خرضاء. 
وتشري دراسات أخرى إىل أنه لخدمات النظم البيئية الحرضية مثل الحد من تلوث الهواء والتريد يف املناطق الحرضية منافع صحية عىل املدى الطويل.14

تعزيز األطر القانونية لحامية األماكن العامة. أدت األطر القانونية الضعيفة املقرتنة بسوء السياسات واإلرادة السياسة الضعيفة إىل االستيالء عىل األرايض 
العامة، وكسب الفوائد من جانب الجهات الخاصة والنزاع بني املجتمعات والحكومة عىل استخدام األماكن العامة. فكلام تواصل التوسع الحرضي، يتم 
إنشاء نسب قليلة من األماكن العامة وتأمينها. وميثل دور الترشيع والتنظيم والتنفيذ آلية أساسية لتأمني توفر األماكن العامة وحيويتها وفائدتها عىل املدى 
ل��إدارة الجيدة وكذلك الحامية لألماكن العامة. ومن الناحية  الطويل. والسياسة الواضحة، التي تقر بالقدرة عىل إنفاذ القوانني واألنظمة، هي أمر حيوي 

املثالية، ينبغي أن يكون ألنظمة التخطيط الحرضي متطلب كفاية األماكن العامة كجزء من الخطط املحلية والبلدية.

تعزيز امل��ع��ارف واألدوات وامل��ق��ارب��ات ألماكن عامة قابلة للحياة عىل مستوى امل��دن. ك��ان االه��ت��امم بعدد األم��اك��ن العامة وتوزيعها وسهولة ال��وص��ول إليها 
وجودتها يف امل��دن مجزأ، والسيام انعدام البيانات املقارنة. وع��ىل الرغم من أن امل��دن تقيس النسبة املئوية للمساحات املفتوحة، ليس مثة أدوات أو 
مؤرشات لتقييم إما كمية األماكن العامة أو نوعيتها. ومثة دور أسايس لألوساط األكادميية والبحثية يف تطوير تلك األدوات واملؤرشات لذلك ولجلبه إىل 

الواجهة.

العامة واملشاركة فيها خطوة أوىل نحو متكني املجتمع امل��دين.  الوصول إىل األماكن  إذ يعد  التشاركية.  للمقاربات  العامة املجال جيدا  تفسح األماكن 
الفردية واملتباينة إىل  يتم تحويل املصالح  ف��رص مثالية إلرشاك جميع امل��واط��ن��ني، وض��امن أن  بها ه��ي  العامة وحاميتها وإدارت��ه��ا والتمتع  فإنشاء األم��اك��ن 
مامرسات تعاونية.15 فقد حفز السعي وراء أدوات املشاركة يف تأمني أماكن عامة واملحافظة عليها مفهوم تخطيط األماكن العامة الذي يلهم الناس إلعادة 
تصور األماكن العامة وإعادة ابتكارها وتحسني أحيائهم. إذ متكن األماكن العامة السكان من مواصلة املشاركة واملطالبة بحقوقهم يف املدينة. ويعني ذلك 
االحرتام والحامية لعدد من الحقوق والحريات، مثل الحق يف حرية التعبري والتجمع، والحق يف املعلومات، والتشاور، واملشاركة يف عمليات صنع القرار. 
وينبغي عىل املدينة الجيدة تعزيز التالحم االجتامعي وبناء رأس املال االجتامعي، وإرشاك املجتمع يف تصميم األماكن العامة وإدارتها وصيانتها. وتشكل 
والفنيني  املعامريني  واملهندسني  الطبيعية،  املشاهد  يف  واملختصني  للمخططني  فرصة  العامة  لألماكن  والتشاركية  االختصاصات  متعددة  املقاربات 

واملصممني للتعبري عن أدوارهم بصورة كاملة.

ميكن أن يتم تحويل املطالبات املتنافسة عىل توافر األماكن العامة متعددة االستخدامات، بني عىل سبيل املثال الباعة الجوالني، واملشاة والسيارات، إىل 
عنارص استباقية تضمن أن يكون املشهد الحرضي انعكاسا ملجتمعاتنا املعقدة وتواريخنا وتنوعنا الثقايف. إذ تعكس األماكن العامة االختالفات يف الطبقة 
والنوع الجنساين والسن والعرق يف كيفية استخدام الناس للشوارع واألماكن العامة. وقد يتم إقصاء بعض الفئات مثل النساء أو األطفال أو املهاجرين 
غري الرشعيني أو الفقراء من األماكن العامة بسبب العنف أو السيطرة عليها. ومبا أن األماكن العامة هي أماكن العيش املشرتك والتسامح، ولكن أيضا 

االختالفات والنزاع يف االستخدام مع مرور الزمن، يتطلب ذلك يف بعض األحيان التوسط ووضع آليات لفض النزاعات لتسوية الخالفات.
ينبغي أن تضمن السياسات واإلسرتاتيجيات عىل مستوى املدينة تخطيط األماكن العامة وتصميمها وإدارتها عىل شتى املستويات. إذ ميثل ضامن توزيع 

12  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، بيان سياسة التوسع الحرضي لالزدهار، الدورة الخامسة والعرشون ملجلس اإلدارة.

13  املكفيست، يت اتش.، وفراكياس، ام.، وغودنيس، جاي.، وغونريالب، يب.، املحررون )2013( تقييم عاملي “التوسع الحرضي، والتنوع البيولوجي، وخدمات النظم البيئية: التحديات 

والفرص” ص 199

14  املرجع نفسه

15  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )آذار/ نيسان 2015(، تقرير الدورة السابعة للمنتدى الحرضي العاملي: املساواة الحرضية يف التنمية – مدن من أجل الحياة
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األماكن العامة عىل نطاق املدن وسيلة للحكومات للحد من الالمساواة وإعادة توزيع الفوائد. وتتمثل فائدة إعداد إسرتاتيجية/ سياسة عىل نطاق املدينة يف 
حامية شبكة من األماكن العامة ذات الجودة العالية وإنشائها. فمن دون إسرتاتيجية/ سياسة واضحة، من الصعب عىل الحكومات املحلية تحديد أولويات 
امل��وارد وإنفاقها وتخطيطها، وتبيان قيمة األماكن العامة، والتخفيف من اآلث��ار السلبية للتدخالت ذات املواقع املحددة )عىل سبيل املثال، التحسني(. 
ولذلك يعد إطار السياسة اإلسرتاتيجي القوي بدعم من التصميم الحرضي أمرا أساسيا. واملثري للدهشة أنه ليس كل الخطط الحرضية تحتوي عىل إرشادات 

كافية من أجل إنشاء األماكن العامة وتخطيطها وتصميمها.

مثة منوذج جديد يتطور إلنشاء األماكن العامة أو حاميتها. واملكونات التمكينية لجدول األعامل الحرضي الجديد هي القواعد والترشيعات إلنشاء األماكن 
لتقاسم  لتوفري أماكن عامة ذات كمية كافية ونوعية جيدة، والتمويل واالقتصاد الحرضيني  إليها، والتخطيط والتصميم الحرضيني  العامة وحامية الوصول 

القيم، وتعزيز التنمية االقتصادية املحلية، وتوفري فرص العمل، واجتذاب االستثامرات.16

تأمني األماكن العامة يف التوسعات املخططة للمدن، والبناء يف األرايض ضمن املناطق املبنية يف املدن ورفع مستوى األحياء الفقرية كجزء من جدول 
أعامل التنمية يف املناطق الحرضية. ففي الكثري من املدن، يتم إنشاء نسب منخفضة من األماكن العامة وتأمينها. ويف املناطق املطورة عىل نحو نظامي، 
من الرضوري حامية األماكن العامة القامئة وتحسينها لزيادة األمن وتحسني اإلدارة والتخطيط، وزيادة الوصول؛ وميكن ملعايري التخطيط حامية األماكن العامة 
من التنمية ودعم اإلنشاء التدريجي ألماكن عامة جديدة، كام يف هونغ كونغ، حيث يسمح للمطورين الذين يقومون بإنشاء متنزهات عامة صغرية جديدة 
عىل موقع محدود بزيادة املساحة املبنية يف املقابل. ويف املستوطنات غري النظامية من املمكن لنهج تشاريك لرفع مستوى األحياء الفقرية تحديد األماكن 
حيث ميكن للتدخل الذي يقوده املجتمع تحسني املرافق والخدمات من دون عمليات تهجري كرى، عىل سبيل املثال، نهج الدولية لسكان الكوخ إلعادة 
تأسيس املنازل يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، حيث يؤدي رصف ممرات املشاة وطرق الوصول وتحسني الرصف الصحي وتوفري أماكن اللعب إىل تعزيز 

جودة الحياة. ويف التوسعات الحرضية املخططة من املمكن إنجاز مخصصات أكرث سخاء من خالل ضامن تخصيص أماكن عامة مناسبة ثقافيا ومناخيا.
التنمية الحرضية التي تقودها األماكن العامة. عندما يركز التخطيط عىل توفري إمدادات كافية من األماكن العامة املتصلة بهدف دعم الكثافة الكافية، من 
املمكن امليض قدما يف البنية التحتية، وتقسيم األرايض، والتنمية بطريقة أكرث كفاءة واستدامة. وميكن لألماكن العامة قيادة التنمية الحرضية من خالل 
ضامن أال يتم السامح بالبناء إال إذا كانت األماكن العامة منظمة قبل التنمية. وتحتاج تلك الصلة بني األماكن العامة والتنمية الحرضية إىل أن يتم فهمها يف 
كل سياق وإطار قانوين من أجل منع إنشاء أماكن عامة غري مدارة و/أو عيوب شائعة يف الكثري من املدن. ويف العقود األخرية عىل وجه الخصوص، وضعت 

الكثري من املدن األماكن العامة يف صميم التنمية الحرضية، عىل سبيل املثال بوغوتا يف كولومبيا.

هدف األماكن العامة. يعرض برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية مجموعة من األهداف بالنسبة ملساحة األرض املخصصة للشوارع واألماكن العامة 
يف املناطق الحرضية لضامن أساس كاف للمدينة. والهدف املقرتح لألماكن العامة الذي يجري اقرتاحه هو أنه ينبغي أن يتم تخصيص 17%45 من األرايض 
للشوارع واألماكن العامة. وميكن أن يتم تقسيم ذلك إىل %30 للشوارع واألرصفة و%15 لألماكن العامة، واملساحات الخرضاء واملرافق العامة.18 والهدف 
100 تقاطع يف الكيلومرت املربع  ال��واح��د.19 وعند املستوى األمثل املكون من  120-80 تقاطعا لكل يف الكيلومرت املربع  بالنسبة لربط الشوارع هو بني 
الواحد بحيث يكون متوسط عرض كل شارع هو 15 مرتا،20 ستحتل الشوارع يف املدينة حوايل %28 من إجاميل املساحة. كام ينبغي أن يستكمل ذلك 

بهدف نوعي لتقييم إمكانية الوصول، واالستخدام والسالمة، من بني أمور أخرى.

الدوافع الرئيسة للعمل
عىل مستوى املناطق واملدن، تحتاج اإلسرتاتيجيات عىل مستوى املدينة إىل الرتكيز ليس عىل األماكن واملساحات فحسب، وإمنا أيضا   1.

عىل الشكل، والوظيفة والتواصل بني املدينة ككل.
ينبغي عىل السلطات املحلية أن تكون قادرة عىل تصميم شبكة لألماكن العامة كجزء من خططها اإلمنائية.  2.

وعىل مستوى األحياء، ينبغي للتصميم الحرضي العمل مع املجتمعات املحلية لتعزيز االندماج االجتامعي واالحتفاء بالتعددية الثقافية   3.
ومتكني سبل املعيشة يف املناطق الحرضية، وبالتايل خلق مساحات غنية وتنبض بالحياة يف املشاعات الحرضية.

ال��ق��وان��ني واألن��ظ��م��ة إىل أن يتم استعراضها، وإق��ام��ة نظم متكينية إلن��ش��اء األم��اك��ن العامة وإحيائها وإدارت��ه��ا وصيانتها، مب��ا يف ذلك  تحتاج   4.
العمليات التشاركية لتحديد استخدامها وإدارة الوصول إىل األماكن العامة.

تقاسم قيم األرايض وأدوات إعادة تعديل األرايض التي سوف يتم اعتامدها وتعزيزها عىل نطاق واسع حتى تحصل البلديات عىل القيم   5.
الخاصة التي يتم توليدها من األماكن العامة األفضل للمحافظة عىل االستثامر يف األماكن العامة.

16  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 2013. الشوارع بوصفها أماكن عامة ومحفزات لالزدهار الحرضي. نريويب.

17  تم تحديدها من جانب تلك التي تحقق كثافة تبلغ 150 نسمة يف الهكتار الواحد، وهو الحد األدىن لنظام النقل العام القابل للتطبيق.

18  املرجع نفسه.

http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/StreetPatterns.pdf  19

20  الحد األدىن ألحد مسارب مرور السيارات يف كل اتجاه، وموقف للسيارات عىل جانب الطريق، والزراعة واألرصفة
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يحتاج االستثامر يف األماكن العامة إىل أن يتم تسخريه بوصفه محفزا للتنمية االقتصادية واالجتامعية، مع األخذ يف الحسبان الروابط بني   6.
املناطق الحرضية والريفية.

البنية التحتية. وتحتاج املشاريع  كلام توسعت امل��دن، يتعني أن يتم تأمني األرايض الرضورية للشوارع واألماكن العامة وكذلك شبكات   7.
الحرضية إىل ضامن كفاية األماكن العامة يف التوسعات املخططة للمدن، وعمليات بناء األرايض يف املناطق املبنية واملشاريع التشاركية 

لرفع مستوى األحياء الفقرية. ومتثل أدوات متكني إنشاء أماكن عامة من األرايض ذات امللكية الخاصة أهمية بالغة.
مناقشة بشأن األهداف واملؤرشات واملبادئ حول قياس توزيع األماكن العامة وكميتها وجودتها وسهولة الوصول إليها.  8.

الربامج واملشاريع

الرنامج العاملي لرنامج األم��م املتحدة للمستوطنات البرشية املعني باألماكن العامة - يعمل عىل األماكن العامة، ويضع مقاربات األماكن 
http:// - العامة ويعززها، وينسق الرشكاء، وينرش املعرفة، ويساعد املدن مبارشة يف وضع إسرتاتيجيات لألماكن العامة عىل مستوى املدن

www.urbangateway.org/publicspace

الشبكة العاملية لرنامج األم��م املتحدة للمستوطنات البرشية املعنية مبخترات التخطيط والتصميم العمرانيني - يقدم خدمات للحكومات 
التخطيط املكاين، والترشيع،  للتنمية الحرضية تركز عىل مجاالت املعرفة:  الوطنية واإلقليمية واملحلية حول وضع مقاربة متكاملة وشمولية 

http://unhabitat.org/urban-themes/planning-and-design .واإلدارة واالقتصاد والتمويل
الشبكة العاملية لرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية املعنية باملدن األكرث أمنا - هي منتدى دويل للمدن والجهات املعنية يف املناطق 

/http://unhabitat.org/global-network-on-safer-cities - الحرضية يسعى ملنع الجرمية وتحسني السالمة الحرضية يف املدن
منتدى مستقبل األماكن – هو تعاون بني برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ومؤسسة آكسون جونسون ومرشوع األماكن العامة وذلك 
http://futureofplaces.com/about-future-of- - بهدف الدعوة إىل أهمية األماكن العامة وتخطيط املباين العامة يف تخطيط املدن

/places

تم إعداد أوراق املسائل لرنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األمم املتحدة لرنامج األمم املتحدة الثالث 
للمستوطنات البرشية، وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد للمناطق 

الحرضية.
متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من 26 إىل 29 أيار/ مايو 2015.

 ،)CBD( متت قيادة ورقة املسائل الحالية من جانب برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية مبساهامت من اتفاقية التنوع البيولوجي
وهيئة األمم املتحدة للمرأة.


