دليل المساحات العامة الممتازة
دليل المساحات العامة الممتازة

تعني المساحات العامة مساحاتنا المفتوحة ومرافقنا العامة وشوارعنا .إنها أماكن تملكها الحكومة أو تُ ستخدم لعامة الناس،
ومتاحة للجميع ويستمتع بها الجميع مجان ًا ،وهي القلب النابض لمجتمعاتنا .يحدد هذا الدليل مفهوم المساحة العامة ويسعى

لمساعدة المجتمعات وقطاعات العمل والبلديات وحكومة الوالية على اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإنشاء مساحات عامة ممتازة.

تعريف المكان

األماكن هي مساحات يضفي عليها الناس أهمية.

والمكان هو أكثر من مجرد موقعه الجغرافي .إنه

مزيج فريد من الشكل الخارجي والنشاطات التي
تحصل فيه وحس االرتباط به ،أي شعور الناس
تجاهه .وتوفر األماكن الممتازة فرصاً متنوعة
للتواصل االجتماعي ولها طابعها المميز ،وهي

مضيافة وحاضنة وجميلة.

الثقافة األبوريجينية والمكان

يتواجد جميع المساحات العامة في نيو ساوث

ويلز على أراضي “البلد” ،والبلد هو نواة هويات

مكونات
ما هي
ّ
المساحة العامة
الممتازة؟
المساحات العامة

الممتازة هي مزيج فريد

الموقع

قرب المساحة
وحجمها

من العناصر التالية:

الغرض

الهوية
والطابع

العديد من الشعوب األبوريجينية وشعورهم

باالنتماء .من هنا فإن اإلقرار بالمعارف الثقافية

األبوريجينية وتقديرها في التخطيط للمساحة
العامة ،وإدارتها ووضعها قيد العمل يمكن

أن يساعد على تمتين الصلة بالثقافة والهوية
األبوريجينية وعلى لئم الجراح.

حس بالمكان
خلق
ّ

تتطلب البيئات الحضرية تخطيطاً وتصميماً واعياً

تميز أماكنها بطابعها
وإدارة حكيمة لضمان
ّ
ومجتمعاتها الخاصة .وتلعب جودة تصميم المباني

والبنية التحتية والمساحات العامة والتخطيط لها
دورا ً هاماً في التأثير اإليجابي على الهوية المحلية
ورسم مرحلة من مراحل حياتنا العامة .كذلك فإن

إدارة المكان وبرمجته والنشاطات الفنية والثقافية
والموسيقى الحية والعروض التي تقام فيه تُعتبر
أمورا ً أساسية لتفعيل المساحات العامة وتحتاج
إلى لحظها في المراحل المبكرة للتصميم.

الحياة العامة

الحياة العامة هي النشاطات االجتماعية التي

تحصل في المساحة العامة .إنها تتمثّل في الترابط

بين الجيران وأفراد العائلة واألصدقاء والمجتمع

ككل مما يشيع البهجة ويعطي معنى أكبر للحياة.

والمساحات العامة هي األماكن التي نتواصل فيها

مع بعضنا البعض على مدار أيام السنة ،وهي التي
تسهم في سعادتنا وصحتنا وعافيتنا ،وفي التأقلم
البيئي واالزدهار االقتصادي المحلي.
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المكان

المبنية
المزايات
ّ
والطبيعية

االرتباط
بالمكان

النشاطات وأهمية
المساحة
للسكان

تقييم جودة المساحة العامة

يمكن أن تساعدك األسئلة األربعة التالية على تقييم جودة المساحة العامة

والحياة العامة ،كما يمكن أن تساعدك على تحديد ما إذا كان المكان يؤدي
الغرض جيدا ً ومجاالت التحسين الممكنة.

المرافق العامة الممتازة

تشمل المرافق العامة المكتبات العامة والمتاحف والمعارض والمراكز المدنية والمجتمعية وساحات العروض (شوغراوند)

والمرافق الرياضية العامة المسقوفة .وكونها بنية تحتية اجتماعية ،تسهم هذه المساحات العامة في تحديد هوية المجتمع واندماج
أبنائه وتالحمهم .ويوثر توافر خدمات عالية الجودة ومجانية تأثير ًا مباشر ًا على رفاهية المواطنين االجتماعية واالقتصادية.

تشمل األفكار والفرص التي تساعد على إنشاء مرافق عامة ممتازة:
هل أستطيع الوصول إلى
هناك؟

–يستطيع الناس من جميع القدرات
الوصول إلى المرافق

–ترابطها باألماكن المجاورة وسهولة
الوصول إليها سيرا ً على األقدام أو
بالدراجات الهوائية أو المواصالت
العامة
–وجود الفتات واضحة ومنصوبة
في أماكن رئيسية تدل على موقع
المساحة

هل أستطيع اللعب
والمشاركة فيها؟

ّ
محطة للمعلومات وتبادل األفكار
–
–نشاطات فنية وثقافية حيوية

–مرافق لبرامج تربوية متنوعة

–فرص إلقامة المناسبات والمعارض
والنشاطات الرياضية
–مساحات مفتوحة يمكن اللعب أو
ممارسات النشاطات اإلبداعية أو
االستمتاع بالهدوء فيها

–وقوعها في قلب األحياء

–بقاؤها مفتوحة لساعات عمل إضافية
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هل أستطيع البقاء فيها؟
–مضيافة ،شاملة للجميع ،ومأمونة
وكأنها “غرف جلوس” مجتمعية
–يتوافر فيها الواي فاي وإمكانية
استخدام أجهزة الكمبيوتر

–تتوافر فيها الخدمات والمواد التربوية
للجميع دون استثناء
–إنها مكان للتجمع والتواصل أو
لممارسة الهوايات الفردية

–تتيح المشاركة في النشاطات مع
اآلخرين أو العمل أو الدراسة

هل أستطيع التواصل مع
اآلخرين فيها؟

–تو ّفر المشاركة مع أفراد المجتمع
على اإلنترنت وشخصياً
–تو ّفر جوا ً إيجابياً ومرِحاً

–تتيح االطالع على القصص المحلية
والتاريخية والثقافية المعاصرة

–تتيح االشتراك في النشاطات وشبكات
التواصل
–تتيح المشاركة في المعارف
والمهارات

–تتيح الوصول إلى المساحات المجتمعية
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المساحات المفتوحة الممتازة

المساحات العامة المفتوحة والنوعية تسهم بوجود أحياء جيدة للعيش ومستدامة وصحية .وتشمل المساحات العامة المفتوحة
الحدائق العامة والجنائن ومساحات اللعب والشواطئ العامة وضفاف األنهار والسواحل واألحراج المفتوحة للعموم والمالعب

الخارجية والمالعب المرصوفة .وتوفر هذه المساحات لنا أماكن للتمرين واللعب والراحة والمشاركة في النشاطات االجتماعية
التكيف.
وتسهم في وجود مجتمعات سعيدة وتتمتع بالصحة والقدرة على
ّ

تشمل األفكار والفرص التي تساعد على إنشاء مرافق عامة ممتازة:
هل أستطيع الوصول إلى
هناك؟

–يستطيع الناس الوصول إلى المكان
والتنقل فيه بسهولة

–يبعد مسافة قصيرة سيرا ً على األقدام
عن المنازل وأماكن العمل
–له مداخل متعددة

–قريب من المواصالت العامة

–يستطيع الناس الوصول إليه سيرا ً أو
على الدراجات الهوائية
–تتواجد شبكة أرصفة يسهل على
الجميع استعمالها

هل أستطيع اللعب
والمشاركة فيها؟

ومتيسرة
–وجود نشاطات متعددة
ّ
الكلفة

–وجود مساحات لعب لجميع األعمار
والقدرات والخلفيات

هل أستطيع البقاء فيها؟
–وجود أماكن ممتعة للجلوس في
الشمس أو الظل

–وجود أشجار ونباتات للظل والراحة

–يمنح المكان شعورا ً باألمان لي ً
ال نهارا ً

–وجود مساحات للراحة أو االسترخاء

–وجود بيئة مستدامة ونظيفة وصحية

–وجود أماكن للتجمعات واألندية
المجتمعية

–وجود مراحيض ومرافق لتغيير
المالبس للعامة والمعاقين

–وجود مساحات ومرافق للمناسبات

–وجود مرافق رياضية وترفيهية للصحة
والرفاهية
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–وجود أماكن تحمي من عوامل الطقس

هل أستطيع التواصل مع
اآلخرين فيها؟

–يشجع المكان على التواصل االجتماعي
اإليجابي
–يشجع على اهتمام المجتمع به
والترابط مع “البلد”

–وجود أماكن للتجمعات االجتماعية مع
فرص للتسلية واالحتفال
–المكان نابض بالحياة ويشيع شعورا ً
بالترحاب

–وجود فنون عامة وأشياء تراثية وذات
طابع محلي
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شوارع ممتازة

ّ
واألزق ّة ومسالك الدراجات
وممرات المشاة
التسوق واألرصفة
والجادات والطرقات العريضة المشجرة وميادين وبالزا
الشوارع
ّ
ّ
ّ

الهوائية هي وسائل الترابط في بلداتنا ومدننا .وفي مناطقنا الحضرية ،توفر تلك المرافق أماكن عامة يمكن للسكان السير وركوب
ً
ّ
وفضال عن ذلك تشيع الشوارع النابضة
وتوفر أماكن أفضل للعيش.
دراجاتهم واالختالط االجتماعي فيها وتضفي حيوية على األحياء
بالحياة حس ًا اجتماعي ًا إيجابي ًا وتفضي إلى تعزيز المحصالت االقتصادية والثقافية والبيئية.

تشمل األفكار والفرص التي تساعد على إنشاء شوارع ممتازة:
هل أستطيع الوصول إلى
هناك؟

–وجود مستويات وسرعات مرورية
مناسبة
–وجود خيارات في المواصالت
–وجود أرصفة واسعة يمكن للجميع
استخدامها
–وجود نقاط عبور مأمونة ومزودة
بإشارات سمعية للمكفوفين
–عدم انتشار المعوقات والفوضى
–وجود وسائل والفتات واضحة
للطرقات
–وجود حماية للناس من السيارات

هل أستطيع اللعب
والمشاركة فيها؟

–وجود مساحات عامة متنوعة على
امتداد الشارع

–وجود أماكن للعب ومناطق مشتركة
فيها
–وجود نشاطات تفاعلية وبنية تحتية
للمكان
–وجود أماكن لالسترخاء والراحة

–وجود برامج ومناسبات وأشياء يمكن
القيام بها بصورة منتظمة
–تسهم الشوارع في االقتصاد الليلي
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هل أستطيع البقاء فيها؟

هل أستطيع التواصل مع
اآلخرين فيها؟

–وجود مساحة انتظار لزبائن المصالح
التجارية أو لتناول الطعام في الخارج

–وجود فنون عامة وموسيقى وعروض
نابضة بالحياة

–الشوارع مأمونة ونظيفة وجيدة اإلنارة

محبب وأصيل
–وجود طابع محلي
ّ
وتنوع في
–وجود أماكن ذات أهمية
ُّ
الحياة العامة

–وجود أشجار ونباتات للظل

–وجود أرصفة واسعة تعطي طابعاً
محلياً للشوارع

–موجودات الشوارع ذات نوعية جيدة
تنوع المصالح التجارية والخدمات
– ّ
القريبة

–وجود أزهار ونباتات ملونة

–وجود ما يزيد عن  10أشياء تستدعي
مشاهدتها وممارستها واالنخراط بها
التطوعية
–وجود دليل على األعمال
ّ
ألبناء المجتمع
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