
 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة: ١١لهدف ا

توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجميع ويمكن  :٧-١١ غايةال
 ٠٢٠٢الوصول إليها، وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام 

لجميع، ل متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن التي تمثل فضاء مفتوحا لالستخدام العام :١-٧-١١المؤشر 
 بحسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 األمم المتحدة(برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 :التعريف

  
 .لالستخدام العام للجميع ا  فضاء مفتوح تمثّلالتي  سكنية في المدنالمنطقة ال حصةمتوسط 

  
ف "المنطقة ال ير ي وغيرها من األسطح غبأنها المنطقة المتالصقة التي تشغلها المبان في المدن" سكنيةتُعرَّ

ج لريفية الواقعة خار، باستثناء المناطق اق الحضرية الشاغرة داخلها وحولهاالمناط ، بما في ذلكالمكشوفة
ل دارية التي تشميعرف "سكان" المدينة بأنها مجموع السكان في مجموعة الدوائر اإل الحضرية.لّرقعة نطاق ا

 " لتلك "المدينة" في السنة التي يتم فيها أخذ القياسات.سكنية"المنطقة ال
  

 لمنطقي:األساس ا
  

 نالمدن التي تعمل على تحسي يوفر هذا المؤشر معلومات حول عدد المناطق العامة المفتوحة في المدينة.
تعزز التماسك المجتمعي والهوية المدنية ونوعية و، واستدامة استخدام الفضاء العام، بما في ذلك الشوارع

فقط إلى تحسين نوعية الحياة: فهو أيض ا خطوة إن الوصول إلى األماكن العامة المفتوحة ال يؤدي  الحياة.
 أولى نحو التمكين المدني وإمكانية أكبر للوصول إلى المساحات المؤسسية والسياسية.

  
تعمل المدن بطريقة فعالة ومنصفة ومستدامة فقط عندما تعمل األماكن الخاصة والعامة في عالقة تكافلية 

يجب تأمينها ووضعها قبل التحضر لضمان التوسع الحضري ، في الظروف المثلى لتعزيز بعضها البعض.
، هناك حاجة إلى مراجعة وتوسيع نسبة المساحة العامة في المدن لجعلها أكثر كفاءة في المدن القائمةو المنظم.

ا واستدامة. التحضر السريع غير المتحكم فيه يخلق أنماط من شأن  وهناك حاجة لها بكميات كافية. وازدهار 
تشهد العديد من المدن في الدول و ير منظمة ذات حصص منخفضة بشكل خطير في األماكن العامة.تسوية غ

ا في المساحة العامة. ا كبير  ا انخفاض   المتقدمة أيض 



  
 ،الفضاء الجغرافي للمدن هي تنظم شبكة الطرق هي النسيج المتكامل الذي يربط المدن ببعضها البعض.

 ية محلية.ويدمجها كسوق عمل وكأماكن سياس
  

تتطلب المدن التي يمكن السير فيها والمرور العابر شبكة مترابطة للغاية من المسارات والشوارع حول الكتل 
توفر شبكة متواصلة من المسارات والشوارع التي توفر العديد من المسارات إلى و الصغيرة القابلة لالختراق.

هذا له آثار واضحة في جعل المدن  متنوعة وممتعة.، رحالت المشي وركوب الدراجات الوجهات العديد من
 أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

  
ولها آثار إيجابية في مختلف أهداف  11أخرى للهدف  غاياتالكافية في المدن في تحقيق  تساهم األماكن العامة
 والتبادل البشري.شبكات لملحوظة من الترابط االجتماعي ووتزيد األماكن العامة ا التنمية المستدامة.

  
 المفاهيم:

  
 كنيةسلتحديد المنطقة ال تعتمد طريقة تقدير مساحة الفضاء العام على ثالث خطوات: أ( التحليل المكاني

 ج( تقدير المساحة الكلية المخصصة للشوارع. ؛قدير إجمالي الحيز العام المفتوحب( ت ؛للمدينة
  
 تحديد المنطقة المبنية للتجمعات الحضرية وحساب المساحة الكلية .سكنيةل المكاني لتحديد المنطقة الالتحلي ا.

، قوائم الجرد التي يتم إنشاؤها محلي ا لتحديد األماكن خرائط استخدام األراضييمكن إتمام  مربعة(. )كيلومترات
 إن أمكن بالعمل الميداني. ،العامة

  
وحساب إجمالي المساحات العامة المفتوحة داخل خريطة  حساب المساحة الكلية للمساحة العامة المفتوحة. ب.

جرد المساحات العامة المفتوحة رقمي ا وناقال  باستخدام  حدود المدينة المحددة على أساس المساحة المبنية.
لى إجمالي مساحة البناء في عإجمالي المساحة العامة المفتوحة  يُقسم للسماح بحساب األسطح. GISبرنامج 

 ى نسبة األراضي المخصصة لألماكن العامة.المدينة للحصول عل
  
يتم حساب إجمالي المساحة المخصصة للشوارع على أساس أساليب  تقدير األراضي المخصصة للشوارع. ج.

 ، وذلكميع الهكتارات التي تشكل المدينةهكتارات من قائمة كاملة من ج 11أخذ العينات مع عينة عشوائية من 
 بنية أعاله.باستخدام تعريف المنطقة الم

  
 التعليقات والقيود:

  
تختلف المدن بشكل كبير من حيث الحجم والتاريخ وأنماط التنمية والتصاميم واألشكال ومواقف المواطنين 

إن قياس المساحة العامة للمدينة ليس سوى جزء واحد من قياس ما إذا كان السكان  تجاه األماكن العامة.
 يستفيدون فعال  من المساحة.

  
إلى جانب بعض التوصيات المتعلقة بالفرص  7-11 غايةلرصد ال ويرد أدناه ثغرات في البيانات المتاحة حاليا  

ا.كمؤشر جديد ومبتكر القادمة لسد هذه الفجوات. ن المدن يد مال يوجد في العد ، قد يكون توافر البيانات نادر 
ذل الجهود لتوسيع توافر البيانات في العالم ينبغي بلذا  ، أو لديها حصر غير محدث.جرد بالمناطق العامة

أدوات وبرامج ومبادئ توجيهية لمساعدة المدن في  للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجطور  النامي.



تفتقر بعض مدن العالم النامي إلى الفضاء العام الرسمي  قياس وتوسيع مدى توافر األماكن العامة في المدن.
م ، ورسة مثل استخدام صور القمر الصناعييمكن لألدوات المبتكر ظ عليه عالنية.المعترف به والمحاف

 الخرائط على أساس المجتمع أن تدعم تحديد المساحة المفتوحة في االستخدام العام.
  

، لكنه ال يلتقط نوعية المساحة التي قد وحة في االستخدام العام في المدنيحدد المؤشر مقدار المساحة المفت
اع ذلكوم استخدامها بشكل سليم.تعوق  لسماح ، للالستخدام العام مكفول وهو شرط موجود ا، ، فإن شرط ا مفتوح 

 لسلطات المدينة وغيرها من الجهات المعنية بزيادة تحسين جودتها وزيادة استخدامها.
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ا نفس النقاط.تكرارها، عند التياإلحداثيات  تسلسل يعتمد أخذ العينات على  ، تحدد دائم 

  
، ويحدها متوسطات جميع من كتل المدينة المحاطة بالشوارعيتم تعريف المناطق المحلية على أنها مجموعة 

 إذا تم بناء أكثر من نصف الكتلة. سكنيةتعتبر الكتل  هكتار. 11الكتل التي تتقاطع مع دائرة عشوائية 
  

 ارعارع في المنطقة كنسبة من مساحة المنطقة في الشوارع والشوثم يتم حساب حصة األرض في الشو
 .ومجموع البناء الكلي

  
ثم يتم حساب حصة األرض التي تحتل الشوارع في المنطقة كنسبة من مساحة المنطقة التي تحتلها الشوارع 

 والشوارع ومنطقة البناء الكلي في المنطقة.
  

تى محلية حعن طريق أخذ عينات أكثر  الشوارع في مدينة معينةنصيب األرض في ثم يتم حساب متوسط 
ح من الممكن ، يصبالقاعدة باستخدام هذه يتغير التباين بين أسهم األراضي في الشوارع دون قيمة متفق عليها.

 الحصول على قيمة متوسطة موثوق بها من الناحية اإلحصائية.
  

 احة مفتوحة لالستخدام العام )٪(حصة المساحة المبنية في المدينة التي تكون مس
= )إجمالي مساحة المساحات العامة المفتوحة + مجموع مساحة األراضي المخصصة للشوارع( / )إجمالي 

 مساحة البناء في التجمعات الحضرية(
  
 تفصيل:ال
  

 حسب الموقع )داخل المدن(ب التفصيل
 ، أخضر(سهل الوصولصفات الفضاء العام المفتوح )آمن، شامل، حسب ب التفصيل -
استخدام البيانات النوعية الموسومة باألماكن العامة سيكون من الممكن تقسيم المعلومات حسب مساحة  -

 المنطقة المبنية وهي مساحة مفتوحة آمنة لالستخدام العام.
 حصة المساحة المبنية هي مساحة خضراء مفتوحة لالستخدام العام -



، وال سيما إليها عالميا في االستخدام العامة مفتوحة يمكن الوصول حصة المساحة المبنية هي مساح -
 .عاقةاإل ذوي لألشخاص

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

من المتوقع أن تقدم جميع الدول تقارير كاملة عن هذا المؤشر بشكل أكثر اتساق ا بعد تنفيذ العديد من 
 اقصةنفي معظم الحاالت، ستكون القيم ال حيث سيتم تقديم الدليل واألدوات المنهجية.ورش العمل الفنية 

، وألن الوكاالت اإلحصائية الوطنية ستقوم باإلبالغ ومع ذلك متاحة لتعكس عدم قياس مؤشر المدينة.
على المستوى الوطني على مر  ناقصةألرقام الوطنية من عينة من المدن، فإننا نتوقع قلة القيم العن ا

 ستستمد األرقام العالمية من التقديرات المبلغ عنها على المستوى الوطني. السنين.
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

ن ، ناهيك عاري لكيفية قياس المساحات العامةتفتقر معظم المدن إلى بروتوكول واضح أو دليل معي
ون ، يمكن أن يكي الفضاء العام )على سبيل المثالد أو فهم للوكاالت العامة المشاركة فوجود قائمة جر

على جرد أفضل للمساحة  Googleقد تحتوي خرائط  للمدن منتزهات مملوكة للمدن وحدائق وطنية(.
لق خ ومن المتوقع أن تؤدي هذه االختالفات في المعرفة والفهم إلى العامة بالمدينة من المدينة نفسها.

 بعض التناقضات في إعداد التقارير.
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

األدوات  سيتم تطوير ستستمد التقديرات اإلقليمية والعالمية من األرقام الوطنية بمستوى تصنيف مناسب.
سيتم نشر نظم ضمان الجودة على  المتخصصة واالتفاق عليها مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.

األدوات والتحليل وإعداد التقارير على المستوى اإلقليمي والعالمي لضمان أن تكون المعايير موحدة استخدام 
 وأن يتم تطبيق التعاريف بشكل شامل.

  
 مصادر التناقضات:

  
اسية ، ولكن هناك بعض المبادئ األسعالم بأكمله من مدن مختلفة تحدياسيكون تطبيق المنهجية المقترحة على ال

ية ، من المناطق الطبيعالمساحات نطاقيمكن للمدن جرد  أن تستخدمها المدن لقياس المساحة العامة. التي يمكن
تُعّد  ،على سبيل المثال، في بعض المدن التي تملكها الجهات الحكومية المختلفة. الصغيرة األحياء حدائق إلى

وات وسيعمل الفريق على دليل وأد ترفيه.متاحة للجمهور تديرها حديقة المدينة وقسم الالمساحات من الالمقابر 
منهجية أساسية تمكن الوكاالت اإلحصائية الوطنية من تطبيق هذه األساليب بمعيار وتحديد وجمع معلومات 

 عن جرد المساحات التي سيتم استخدامها لإلبالغ عن هذا المؤشر لجميع المدن.
  

 مصادر البيانات

  



 وصف:ال
  

ملكية ك)المصادر المفتوحة( والوثائق القانونية التي تحدد األراضي المملوكة  الصناعيةعبر األقمار الصور 
 ة للبيانات.ائط المجتمعية هي المصادر الرئيسعامة والخر

  
صور القمر الصناعي: استخدام الطبقات الحالية لصور األقمار الصناعية  لتقدير المساحة الكلية للمنطقة المبنية.

والتصوير الجيولوجي األمريكي / صور ناسا  Google Earthالتي تتراوح من المصادر المفتوحة مثل 
ا.  ألحدث سنة متاحة. تحليل الصور يجب الندسات إلى مجموعات بيانات غطاء األرض أكثر تطورا  وضوح 

  
يمكن الحصول على المعلومات من الوثائق القانونية التي تحدد  مخزون الفضاء العام المفتوح. للحصول على

وفي بعض الحاالت التي تكون فيها  األراضي المملوكة ملكية عامة وخطط استخدام األراضي المحددة جيدا .
ن في المدينة المخبري، يمكن أن تكون المصادر المفتوحة وات ناقصة أو غير مكتملة أو قديمةهذه المعلوم

ا.داد اعترافها كمصدر معلومات صحيح، والتي يزوالخرائط المجتمعية  ، بديال  صالح 
  

ور األقمار ال يمكن الحصول على حصة األرض في المساحات المفتوحة العامة مباشرة من استخدام ص
توحة عن طريق االستشعار عن ، ألنه ال يمكن تحديد ملكية أو استخدام المساحات المفالصناعية عالية الدقة

ا إلى بيانات وصفية إضافية تساعد على وصف أنماط استخدام األراضي في  بعد. ولكن هناك حاجة أيض 
 اإلعدادات المحلية لرسم خريطة لألرض لالستخدام العام وغير العام.

  
 جمع:العملية 

  
ز على المستوى القطري إلى تقديم حوافمن المتوقع أن تؤدي االستثمارات في تحسين جمع البيانات ورصدها 

، كما تتيح المزيد من الفرص للتواصل مع أصحاب مراقبة األماكن العامة في المدن للحكومات لتحسين
المصلحة المتعددين في جمع البيانات وتحليلها وفي تحقيق فهم أفضل نقاط القوة والضعف في سياسات 

ضمن ذلك تحسن البيانات القابلة للمقارنة دولي ا للرصد العالمي وسي وممارسات إدارة الفضاء العامة الحالية.
، سيتم استخدام مخططات التثقيف المناسبة عند االقتضاءو بمرور الوقت من حيث جودة التقارير وتوقيتها.

وسيشمل ذلك تقديم الطعام إلجراء  للسكان في مرحلة حساب التقديرات اإلقليمية والعالمية لهذا المؤشر.
 ت حيث تختلف تعريفات المساحات العامة.تعديال

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال

 األمم المتحدة لبرنامج المدنشكل جزءا  من مبادرة ازدهار مدينة ت 011بيانات هذا المؤشر متاحة بالفعل لـ 
حة ألكثر متا، ومن المتوقع أن تكون البيانات رةوتنضم المزيد من المدن إلى هذه المباد .للمستوطنات البشرية

 جهود، وبالتالي المزيد من ال0ويصنف المؤشر على أنه المستوى  .0112مدينة بحلول نهاية عام  011من 
تحسين المنهجية وتقديم الدعم الفني إلى الوكاالت اإلحصائية الوطنية لبناء القدرة على لفي السنة األولى ستُبذل 
 واإلبالغ عنه. وتحليله هذا المؤشر جمع
  

 ل الزمنية:السالس



  
 السلسلة الزمنية المتاحة تعمل على مستوى المدينة وعلى المستوى الوطني لبلدان مختارة

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
، مما يسمح بثالث نقاط إبالغ حتى عام سنوات 5على فترات منتظمة مدتها  يمكن تكرار رصد المؤشر

. وسيتيح الرصد على فترات زمنية مدتها خمس سنوات للمدن تحديد ما إذا كانت حصص المساحة 0101
ان اشتقاق حصة سك ، فضال  عنفي المناطق المبنية تتزايد بشكل ملحوظ مع مرور الوقتالعامة المفتوحة 

 ث المساحة العامة المفتوحة أقل من الحد األدنى المقبول.الذين يعيشون في المدن حي في العالمالحضر 
  

 إصدار البيانات:
  

 أبريل.، في شهر نيسان/ كل خمس سنوات
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 سم:اال
  

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
  
 وصف:ال
  

 إعداد التقارير العالمية التي ستتبع جهود العمل قيادة للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجوسيتولى 
كاء والشر كما وسيقود المباشر مع الوكاالت اإلحصائية الوطنية من أجل اإلبالغ على المستويات الوطنية.

، جهود بناء القدرات الوطنية لرصد هذا المؤشر اللجان الخاصة واإلقليمية األخرى، بما في ذلك اآلخرون
 واإلبالغ عنه.

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
http://unhabitat.org/urban-knowledge/global-urban-observatory-guo/ 



  
 المراجع:

  
Axon Johnson Foundation, Public Spaces and Place making, Future of Places, 

http://futureofplaces.com/ 

UN-Habitat (2013) Streets as Public Spaces and Drivers of Urban Prosperity, Nairobi 

UN-Habitat (2014) Methodology for Measuring Street Connectivity Index 

UN-Habitat (2015) Spatial Capital of Saudi Arabian Cities, Street Connectivity as part of 

City Prosperity Initiative 

 صلةالمؤشرات ذات ال 

  
 داخل األسر وتلوث الهواء المحيطإلى تلوث الهواء  المنسوبمعدل الوفيات : 0-9-1
  
 خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة آمنة فيدوننسبة السكان الذين يست: 2-1-1
  
فق ا، بما في ذلك مرخدمات الصرف الصحياإلدارة السليمة ل منفيدون نسبة السكان الذين يست: 2-0-1

 غسل اليدين بالماء والصابون
  
 بطريقة آمنةالمعالجة  الصحي نسبة مياه الصرف: 2-0-1
  
 الكهرباء ستفيدون من خدماتنسبة السكان الذين ي: 7-1-1
  

11.1.1: 
 قالئأو سكن غير  عشوائيةتوطنات مسالذين يعيشون في أحياء فقيرة أو  يينسكان الحضرالنسبة 

  
 حسب الجنس والسن واألشخاص ذويب، المناسبة وسائل النقل العام تتوافر لهمنسبة السكان الذين : 11-0-1

 اإلعاقة
  

 نسبة معدل استهالك األراضي إلى معدل النمو السكاني: 11-0-1
  

 111111الكوارث لكل  سببمن تضرروا مباشرة بالمفقودين والمتوفين و األشخاصعدد : 11-5-1
 شخص ]أ[

  
جموع ا  على نحو كاف،من منهائي هاتفريغويجري بانتظام تُجمع التي  للمدننسبة النفايات الصلبة : 11-2-1

  النفايات الصلبة للمدن، بحسب المدينة
  

والجسيمات من الفئة  0.5الجسيمات من الفئة لمستويات الجسيمات الدقيقة ) السنويالمتوسط : 11-2-0
 (حسب السكان في المدن )المرجح( 11
  



 ووضع األشخاص ذوي اإلعاقة،الجنس و ،بحسب العمر ضحايا التحرش البدني أو الجنسي نسبة: 11-7-0
 خالل االثني عشر شهرا  السابقة، ومكان حدوثه

  
15.1.0: 

رضي والمياه العذبة التي تغطيها المناطق المحمية ، حسب نوع نسبة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي األ
 النظام اإليكولوجي

  
  

 


