المساحات العامة الممتازة
أداة تقييم للمساحات العامة والحياة العامة

كيفية استخدام أداة التقييم

يمكن أن تساعدك هذه األداة على تقييم

الخطوات

1اقرأ جميع صفحات أداة التقييم لفهم

المساحة العامة

جودة المساحة العامة هي بأهمية تو ّفر

ما يعمل بشكل جيد وما يمكن تحسينه في

الخطوات .على هذه الصفحة ارسم صورة

التقييم إلى بحوث ومنهجيات معروفة عالمياً

سجل عدد األشخاص الذين يستخدمونها.
ّ

بحد ذاته ،فالجودة تشيع شعور الناس
المساحة
ّ
ّ
يدل على جودة
باألمان والترحاب والوجود .وما

وعلى الصفحتين الثالثة والرابعة اكتب

تصميمها وحسن صيانتها ومالءمتها لبيئتها –
بل أيضاً النشاطات التي تو ّفرها وأهمية هذه

المساحة العامة في منطقتك .وتستند أداة
من إعداد  Gehlو

( Project for Public Spacesمشروع

المساحات العامة) إلى جانب مصادر أخرى.

وسوف تساهم نتائج تقييمكم المستكملة
بتزويد أدلة شخصية منكم على ما يعمل
بشكل جيد وبالتحسينات المطلوبة في

المستقبل للمساحة العامة .ويمكن أن

ُيستخدم هذا للمساعدة على التخطيط

لألماكن العامة وتحديد حجم المشاريع ووضع

الخالصات بها ،وتقديم المنح أو تغيير الوثائق
الخاصة بالمساحة العامة مع مرور الوقت

عن طريق استطالع اآلراء قبل إجراء تغييرات

وبعدها .مالحظة :نتائج التقييم هي الستخدام

فريق المشروع ولن تحصل عليها حكومة نيو
ساوث ويلز.

راجع Great Public Spaces Guide

(دليل المساحات العامة الممتازة) و

( NSW Public Spaces Charterميثاق

المساحات العامة في نيو ساوث ويلز) لالستزادة

في فهم ما يسهم في وجود مساحات عامة ممتازة.

وصفية للمساحة ،وعلى الصفحة الثانية
تقييمك.

تعرف جيدا ً على المساحة وراقب بيئتها
ّ 2
ّ
وتنقل فيها واختبرها.
3خذ صورا ً فوتوغرافية لمالحظاتك ،على
سبيل المثال النشاطات القائمة فيها
المبنية والطبيعية.
ومزاياها
ّ

4امأل وسيلة التقييم على عدة مراحل ،على
سبيل المثال في أوقات مختلفة من الليل

والنهار واألسبوع والسنة ،وفي أحوال
جوية (طقس) مختلفة.

بناء على مالحظاتك الشخصية،
5امأل التقييم
ً
علماً أنه ليس من المقصود استخدامه
الستطالع رأي اآلخرين.

ولخصها في
6ح ّلل نتائج تقييمك المكتملة
ّ
تقرير .يمكن أن تسهم النتائج في إجراء

تغييرات لتحسين نوعية المساحة العامة

أو تقييم مدى نجاح تغيير ما.

المساحة العامة ليس فقط شكلها الخارجي – أي

النشاطات للمجتمع.

تشمل المساحات العامة:

المساحات المفتوحة

تتضمن األماكن المخصصة للنشاطات الرياضية

والترفيه والتر ّيض على السواء ،بما فيها الحدائق

العامة والجنائن ومالعب األطفال والشواطئ

العامة وضفاف األنهار والمناطق المطلة على

المياه والمالعب العشبية والمالعب المرصوفة
الخارجية والغابات المتوفرة للعموم.
المرافق العامة

تشمل المكتبات العامة والمتاحف والمعارض

والمراكز المدنية/المجتمعية وساحات العروض

(شوغراوند) والمرافق الرياضية العامة المسقوفة.

الشوارع

والجادات والطرقات العريضة
تشمل الشوارع
ّ

وممرات
التسوق واألرصفة
المشجرة وميادين وبالزا
ّ
ّ
ّ
المشاة واألز ّق ّة ومسالك الدراجات الهوائية.

ارسم الصورة الوصفية هنا

ارسم خارطة بسيطة للمساحة العامة التي يتم
بين في الرسم استخدام الناس لها،
تقييمهاّ .
واألماكن التي يجلسون أو يقفون فيها وطريق
دخولهم إليها وخروجهم منها .يمكن أن تساعد
هذه الخارطة أيضاً على تحديد المساحة المتعلقة
باللمحة المأخوذة عن الناس على الصفحة  .2كما
يمكنك استخدام هذه المساحة ألخذ مالحظات أو
التقاط صور إضافية إذا كنت تقوم برسمها رقمياً
(إلكترونياً).
عند استخدام  PDFرقمي مع ،Adobe Acrobat
استخدم "القلم" ( )Pencilو"أداة كتابة النصوص"
( )Text toolمن "شريط مهام التعليقات"
(.)Comment taskbar

رموز يمكن استخدامها:
تجمع
مكان
ّ

شخص

مسلك

مبنى/بناء

موقع يحظى باهتمام

مساحة مفتوحة/عشب

N

شجرة
شمال
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منطقة تابعة
لبلدية

معلومات عامة

اسمك

ما نوع هذه المساحة؟

الموقع

مساحة مفتوحة
مرفق عام

الطقس

شارع

التاريخ

اسم المشروع ومرحلته

ص ْ
ِ
ف المساحة

الوقت

لمحة عن الناس

(=  5أشخاص)

سجل عدد األشخاص
ّ

دون العمر التقريبي
استخدم هذه الجدول لحساب عدد األشخاص الذين يستخدمون المساحة خالل خمس دقائقّ .
دون عدد جميع األشخاص معاً تحت عمود "الجميع"( .احسب
للمستخدمين .إذا شئت اذكر جنس األشخاص ،أو ّ

اضرب األعداد

عدد الذين يسيرون عبر المكان أو يبقون فيه .يمكنك استخدام الصورة الوصفية للمساحة الموجودة على الصفحة
حيز أصغر حجماً على تحديد مساحة يحصل
 1كي تحدد المكان الذي تحسب فيه عدد األشخاص ،إذ قد يساعد ّ

اإلجمالية بـ12
للحصول على

فيها ازدحام .ال تُضاعف عدد الناس.
ّ
يتنقلون في المكان
أشخاص

ّ
يتنقل على كرسي عجالت أو على دراجة هوائية
على سبيل المثال ،شخص يسير أو
السن
ّ

العدد

رجال

المجموع كل ساعة

العدد

نساء

معدل المستخدمين
بالساعة.

أو

المجموع كل ساعة

5-0

العدد

الجميع

المجموع كل ساعة

11-6
17-12
24-18
34-25
44-35
54-45
64-55
+65
أشخاص يبقون في المكان

على سبيل المثال شخص يجلس أو يقف أو يضطجع
السن
ّ

العدد

رجال

المجموع كل ساعة

العدد

نساء

أو
المجموع كل ساعة

5-0

11-6
17-12
24-18
34-25
44-35
54-45
64-55
+65
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العدد

الجميع

المجموع كل ساعة

ماذا يفعل الناس؟

ارسم إشارة √ في المربع المناسب
يتواجدون ضمن مجموعة
لوحدهم

ما يمكنك سماعه؟

ص ّنف األصوات إذا كانت إيجابية بحرف  Pأو
سلبية بحرف  Nبحسب تجربتك .واكتب N/A

إذا لم تكن هناك أصوات سلبية أو إيجابية.

يسيرون

العصافير/الحيوانات البرية

يسيرون مع حيوان أليف

األشجار/االخضرار

يركبون دراجة هوائية

الناس يتحادثون/يتخالطون اجتماعياً

يستخدمون زالجة ( )skateboardأو
سكوتر كهربائي

عزف الموسيقي وممارسة الفنون اإلبداعية

يجرون عربة أطفال
ّ

األماكن المبنية

يستخدمون أداة ّ
تنقل

االضوضاء الصناعية (مراوح /مضخاّت)

يستريحون/يجلسون

الريح

يستخدمون كومبيوتر لوحي أو الهاتف
يقرأون
يمارسون التمثيل أو الغناء أو يعزفون
الموسيقى
يتر ّيضون أو يمارسون لعبة رياضية
خالفه:

ما هي المميزات التي تالحظها؟

اارسم إشارة √ في المربع المناسب
أثاث /مقاعد

محالت/مقهى/كشك متنقل
سوق/كشك ثابت

يقدره أبناء المجتمع
أو فريدة؟ ما الذي
ّ
بخصوص هذه المساحة؟



مسرح/مساحة للمناسبات
بناء مظ ّلل



مبنى مجتمعي

مساحة للعب األطفال

متدنية

ما الذي يجعل هذه المساحة العامة مميزة



مراحيض/منتفعات
ماء للشرب

فنون عامة أو مجتمعية

برنامج تربوي/مساحة تربوية

مساحة/غرفة لقاءات

مواصالت عامة متعددة

مكتب ترحيب/أكشاك معلومات





من هي الجهة التي يمكن أن تساعد على









مالحظات أو أفكار أخرى ،على سبيل المثال
دون مالحظتك المتعلقة بأية تحسينات
ّ

حديثة

ملعب عشبي أو مرصوف

ّ
تدل إلى الطرقات
إشارات





كيف تصف الجودة اإلجمالية لهذه المساحة
عالية



الهيئات المجتمعية/المدارس)

أسئلة ومالحظات

متوسطة



تحقيق هذه األفكار؟ (المصالح التجارية/

خالفه:

العامة؟





حركة المرور

يتخالطون اجتماعياً

على المدى البعيد والدائم

أفكار لتحسين المساحة

على المدى القريب والمتوسط وبتكاليف
متدنية



عناصر تراثية

أشجار/نباتات
شاطئ/ساحل

ِبرك وأحواض/نهر/ماء

حيوانات ونباتات برية
خالفه:
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N/A

ال أستطيع اإلجابة/ال ينطبق

1

يرجى ملء تقييمك أدناه

ال أوافق بتاتاً

2

ال أوافق

3

لست متأكدا ً

المجاب عنها في كل من المواضيع األربعة.
اقسم المجموع الكلي على عدد األسئلة ُ
ْ
ً
مقارنة بالمواضيع األخرى.
يعطي المجموع المتوسط لكل موضوع لمحة عامة عن أدائه (مستواه)

هل أستطيع الوصول إلى هناك؟

املجموع

يجد الناس سهولة وانشراح في

هل أستطيع البقاء؟
في الشمس

بواسطة شبكة من الطرق والشوارع
والمواصالت العامة والالفتات.

توجد مجموعة أماكن مريحة

يسهل على الناس الوصول إلى

للجلوس أو البقاء أو االستراحة

المساحة العامة من مداخل

وتتوافر منتفعات

متعددة

بوسع الناس من جميع األعمار

ّ
التنقل بسهولة وراحة في
والقدرات

توجد أشجار ونباتات ومساحات

يتمتع المشاة باألمان من خطر

على المساحة العامة

الهوائية

تشيع المساحة العامة شعورا ً

عشبية كافية تضفي ظالالً وراحة

أرجاء المساحة

المركبات بما فيها الدراجات

باألمان خالل النهار

يتمتع راكبو الدراجات الهوائية

باألمان من خطر المركبات األخرى

تشيع المساحة العامة شعورا ً

المجموع المتوسط

باألمان خالل الليل

المجموع الكلي ÷ عدد األسئلة
المجاب عنها
ُ

هل أستطيع اللعب
والمشاركة؟
يوجد عدد من األشياء التي يمكنك

القيام بها في المساحة العامة تشمل

املجموع

بوسع الناس الجلوس في الظل أو

الوصول إلى المساحة العامة

المساحة العامة مضاءة لي ً
ال

املجموع

وتوجد طرقات مفتوحة ومرئية
جيدا ً

المساحة العامة نظيفة ومصانة
جيدا ً

التمارين والترفيه واأللعاب واللعب
و/أو فرص للتع ّلم

تشجع المساحة العامة على التواصل
االجتماعي اإليجابي أو التجارب

الفردية اإليجابية كالتحادث العابر أو
المخطط له مع اآلخرين

بوسع جميع الناس من جميع

األعمار والقدرات استخدام المساحة

وتتوفر لهم المرافق التي يحتاجونها
للبقاء ،مثل وجود مرافق لنهاية
رحلة أو ماء للشرب

توجد أماكن أو معالِم متعددة

للجلوس واللعب واالستمتاع والراحة

توجد نشاطات اجتماعية أو ثقافية

مناسبة للمساحة كممارسة نشاطات

أو حضور مناسبات مبرمجة
المجموع المتوسط

المجموع الكلي ÷ عدد األسئلة
المجاب عنها
ُ

4

أوافق

أحجام المباني المحيطة ال تطغى
على المساحة العامة مما يسمح

للناس بالشعور بالراحة فيها

المساحة العامة جيدة التصميم
وجذابة وتتضمن مناظر جميلة

5

أوافق جدا ً

هل استطيع أن أتواصل مع اآلخرين؟
يستخدم الناس من مختلف

األعمار واألجناس والثقافات

والخلفيات اإلثنية المساحة العامة
جو ونشاطات مثيرة
يوجد ّ
لالهتمام ،على سبيل المثال

متفرجون ونشاطات فنية وثقافية

بوسعك التعرف على الناس

واالختالط االجتماعي ،وتشيع

المساحة العامة شعورا ً إيجابياً

توجد محالت أو مقاه أو خدمات

مجتمعية أو نشاطات اقتصادية
على مسافة قريبة

بوسع الناس التواصل مع بعضهم
البعض في أماكن تجارية وغير
تجارية على السواء

توجد قصص محلية ذات أهمية

(السكان األوائل ،قصص تاريخية

وثقافية) يتم سردها واالحتفال
بها في المساحة العامة

توجد أعمال فنية أو تراثية أو

مبان عامة تعكس الطابع الفريد
للمنطقة المحلية

توجد شواهد على األعمال

التطوعية أو أعمال العناية

المجتمعية و/أو تحظي المساحة

العامة بشغف المجتمع ويتم

توجد مرافق تقي من الرياح
والشمس والمطر

العناية بوظائفها جيدا ً

تُقام نشاطات ثقافية أو فنية أو

موسيقية فيها
تبعدك المساحة العامة عن

الضوضاء وتحميك من الغبار أو

الروائح الكريهة أو التلوث
المجموع المتوسط

المجموع الكلي ÷ عدد األسئلة
المجاب عنها
ُ
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تشيع المساحة العامة في نفسك

شعورا ً بالترحاب وشعورا ً باالنتماء

وتشجعك على العودة إليها
المجموع المتوسط

المجموع الكلي ÷ عدد األسئلة
المجاب عنها
ُ

املجموع

