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اعتراف بالبلد

تعترف "دائرة التخطيط والصناعة والبيئة" باألصحاب األصليين لهذه األرض وتقدّم 
احترامها إلى شيوخ السكان األصليين السابقين والحاضرين والمقبلين.  

ونسلّم بالثقافة الفريدة لـ"األبوريجينيين )السكان األصليين(" و"شعوب جزر توريس 
سترايت" وبعالقاتهم الروحية مع "المكان" وإسهاماتهم الغنية للمجتمع. إن نيو 
ساوث ويلز هي أرض أبوريجينية، لذا يُشار تحديداً يف هذه الوثيقة إلى الشعوب 

األبوريجينية، بدالً من "شعوب األوطان األولى" أو "شعوب جزر توريس سترايت".   

تنظر الشعوب األبوريجينية نظرة شمولية لألرض والمياه والثقافة ويرونها كيان واحد، 
وليس بمعزل عن بعضها البعض. ويستند "ميثاق المساحات العامة يف نيو ساوث 

ويلز" إلى المبدأ الذي تؤمن به الشعوب األبوريجينية القائل بأنه إذا اعتنينا بـ"البلد"، 
يعتني "البلد" بنا.     

صادر عن "دائرة التخطيط والصناعة والبيئة"

dpie.nsw.gov.au

ميثاق المساحات العامة يف نيو ساوث ويلز

 Destination بإذن من .Noreuil Park, Albury :الصورة على الغالف األمامي
 .Nikita Ridgeway العمل الفني )إلى اليسار( بريشة .NSW

© والية نيو ساوث ويلز بواسطة "دائرة التخطيط والصناعة والبيئة" 2021. يمكن نسخ 
هذه المطبوعة وتوزيعها وعرضها وتحميلها واستخدامها بدون قيود ألي غرض، 

شريطة ذِكر "دائرة التخطيط والصناعة والبيئة" كمرجع. لكن يتعيّن الحصول على 
تصريح إذا كان يُنوى استيفاء رسم من اآلخرين لقاء االطالع على المطبوعة )عدا عن 

سعر الكلفة(، أو شمل المطبوعة يف إعالن أو منتَج مُعدّ للبيع، أو تعديل المطبوعة، 
أو إعادة نشرها على موقع إلكتروني. ويمكن بحرّية توجيه القارئ بواسطة رابط إلى 

المطبوعة على موقع إلكتروني تابع للدائرة.

إخالء من المسؤولية: تستند المعلومات المذكورة يف هذه المطبوعة إلى معارف 
ومفاهيم وقت طباعتها )كانون األول/ديسمبر 2021( وقد ال تكون دقيقة أو سارية 

المفعول أو كاملة. وال تتحمل والية نيو ساوث ويلز )بما فيها "دائرة التخطيط 
والصناعة والبيئة يف نيو ساوث ويلز"( والكاتب والناشر أية مسؤولية، وال يقبلون أية 

تبعة عن دقة أو موثوقية أو صحة أية معلومات يف هذه الوثيقة أو سريان مفعولها 
)بما يف ذلك المواد المقدّمة من أطراف ثالثة(. وعلى القراء االستعالم بصورة شخصية 

عن المعلومات واالعتماد على المشورة الذاتية عند اتخاذ قرارات تتعلق بالمواد 
الواردة يف هذه المطبوعة.    
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Rob Stokes سعادة النائب السيد 
وزير التخطيط والمساحات العامة

وزير النقل والطرق

توطئة
وزارية

بصفتي أول "وزير للمساحات العامة يف نيو ساوث ويلز"، من 
الواضح لي أن المساحة العامة هي شأن يهّم كل فرد. لهذا 

تعطي حكومة نيو ساوث ويلز األولوية لزيادة توفّر مساحات 
عامة تتّسم بالجودة واالخضرار للجميع، ولهذا السبب أعددنا 

"ميثاق المساحات العامة يف نيو ساوث ويلز". 

يشمل الميثاق عشرة مبادئ تحدّد جودة المساحة العامة 
وقد تم تصميمها لزيادة الفائدة االجتماعية والثقافية والبيئية 

واالقتصادية التي توفّرها المساحة العامة. 

وهذا الميثاق هو قيد اإلعداد منذ أكثر من عام ويستند إلى 
مشاركة مستفيضة وواسعة من أفراد المجتمع، وهو بالتالي 
أداة صادرة عن المجتمع، ُصّممت بالتعاون مع مستخدمين 

للمساحات العامة وتعكس مزايا المساحات العامة التي يحبها 
أبناء المجتمعات واألشياء التي أخبرونا أنه يتعيّن تحسينها.   

  يف تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أصدرت حكومة نيو ساوث ويلز 
نتائج استطالع رأي أظهر أن حوالي نصف الذين أجابوا على 

أسئلة االستطالع كانوا يستخدمون المساحات والحدائق العامة 
أكثر من أي وقت مضى.  

ويف الواقع إن حبّنا للمساحات العامة لم يسبق أن كان محور 
اهتمام كما هو عليه اآلن. وليس من المستغرب أن تكون 
الجائحة قد أكّدت على حاجتنا الكامنة لمساحات مأمونة 

ومضيافة؛ ففي ذروة كوفيد-19، اكتشف العديد منا المتعة 
والبهجة اللتان توفرهما المساحات العامة واللتان ربما كانتا 

سابقاً تحصيالً حاصالً يف اعتبارنا. وهذا دليل على مدى حاجتنا 
لهذه المساحات على الصعيد الجسدي والعاطفي والنفساني.

إن الحكومة تستجيب اآلن إلى آراء وتعليقات أبناء المجتمع 
بواسطة هذا الميثاق الجديد، الذي نحدد فيه معايير جودة 

تسهم يف تغيير تفكير الناس تجاه المساحات العامة الممتازة 
ونظرتهم إليها وانخراطهم بها. 

وسوف توّطد هذه المجموعة من المبادئ التوحيدية، التي 
تستند إلى بحوث قائمة على األدلة، إنشاء مساحات عامة عالية 

الجودة واالرتقاء بجودة المساحات العامة القائمة يف مختلف 
أنحاء نيو ساوث ويلز. 

وينبغي أن تعكس جميع مساحاتنا العامة قيم واحتياجات 
وتطلّعات أبناء المجتمعات التي تخدمها، بمن فيهم 

المستضعفين والذين يصعب الوصول إليهم؛ إذ سوف يؤدي 
ضمان تحقيق اإلنصاف والشمولية يف استخدام المساحات 

العامة إلى وجود والية أكثر عدالً. وأنا أعتبر أن إنشاء مساحات 
عامة تتيح التفاعل االجتماعي يف أماكن جميلة هي رؤيا رائعة 

أعتقد أنه بإمكان الجميع المشاركة بها.   

من هنا أشّجع جميع المنظمات التي أنشأت ورعت واستخدمت 
مساحات عامة يف نيو ساوث ويلز على االلتزام بهذا الميثاق. 

لنعمل معاً على تأسيس عُرف جديد للمساحات العامة، 
ولنستخدم هذه المبادئ لتغيير طريقة تفكيرنا حيال 

المساحات العامة التي تتّصف بالجودة ووسائل إنشائها 
لمساعدة أبناء مجتمعات نيو ساوث ويلز على حّب األماكن 

التي يعيشون فيها. 
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بيان
البلد

"البلد" نظرة شمولية للعالم تجّسد البشر وغير البشر وما 
فوق البشر وجميع الشبكات والنظم المعقدة التي تربط فيما 

بينهم. ويُعرف "البلد" بأنه حّي وواعٍ، ويتواصل باستمرار. 
و"البلد" ال تحدّه حدود، أو خطوط على خارطة، أو أطراف 

لموقع. "البلد" يحلّق عالياً يف األجواء، ويغوص بعيداً يف 
المحيط، ويدخل إلى أعماق القشرة األرضية. ويعبّر "البلد" عن 

نفسه ويُفهم بوسائل متنوعة ومتميّزة وفقاً للناس والمكان 
والسياق. ويرتبط "البلد" بالمجموعات الثقافية للشعوب 

األبوريجينية، ويتواجد حيث ال يزال أجدادهم يواصلون 
السير، وحيث توجد األماكن التي ينتمون إليها. ولكنه أكثر 

من ذلك بكثير، إذ يُعرف "البلد" بوسائل حسية وروحية 
وثقافية. قد تشمل النواحي الحسية النباتات والحيوانات 

والجيولوجيا والعناصر والمياه. وتشمل النواحي غير الحسية 
لـ"البلد" وسائل التعبير عن المكان والروح والقصص والهوية 

والممارسات الثقافية والقانون والمعتقدات التقليدية واللغات 
والتقاليد. ويحافظ "البلد" على تماسك جميع هذه المجاالت 

الفردية معاً بتناغم ويخزن المعارف مثل مكتبة أزلية.  

وبالرغم من أن البيئة قد ال تكون بُنيت بالوسيلة المفهومة 
حالياً، فإن الشعوب األبوريجينية صممت دائماً البيئة وأدارتها، 
بالتعاون مع "البلد". والبيئة المبنية هي جزء من "البلد"، لذا 

فإنها تحتاج إلى الرعاية والتصميم. كذلك يتيح ربط المساحات 
العامة بـ"البلد" تجسيد هذه المساحات لروح المكان ألنه يُحتفل 

بالقصة والثقافة والحياة يف تلك المساحات. وحيث أن "البلد" هو 
وسيلة توصيل واحتواء للمعارف، فإنه يستطيع إرشاد الناس إلى 

ما يحتاجه ليكون صحياً، وإلى وسائل تصميمه وإدارته، يشمل 
ذلك داخل المساحات العامة. ويعتبر تواجد "البلد" يف المساحات 

العامة ودوره يف تفعيلها كونها امتداداً لـ"البلد" جزءًا من العناية 
بـ"البلد". وتضمن إتاحة المجال لـ"البلد" بأن يكون المصمم أو 
المخّطِط الرئيسي للمساحات العامة شمل كل كيان يستخدم 

هذه المساحات، وليس فقط البشر، ألن "البلد" بطبيعته شامل. 
ويتحدر "أصحاب معارف البلد" من "البلد" ويعرفونه أحسن 

معرفة. لذا فإن التعاون معهم أمر أساسي لفهم وسائل االرتباط 
بـ"البلد" والعناية به. الجميع مسؤول عن العناية بـ"البلد" ألننا 

جميعاً نسكن ونتعلم ونعمل ونلعب يف "البلد". 

نتقدّم بالشكر من "الشيوخ" األبوريجينيين و"أصحاب المعارف" 
واألقارب وأفراد العائالت الذين شاركونا بسخاء بمعارفهم 

وبوسائل االرتباط بـ"البلد". ونتوجه بالشكر إلى "البلد" لتقديمه 
هذه الكلمات والمفاهيم.  

Danièle Hromek الدكتورة

 Budawang امرأة من سلسلة جبال Hromek الدكتورة
من قبيلة Yuin، تعمل مصممة وباحثة ثقافية وتلحظ وسائل 

"تأصيل" البيئة المبنية عن طريق إنشاء مساحات تؤثّر جوهرياً 
على حقوق الشعوب األبوريجينية وثقافتهم ضمن المؤسسات.  

Barangaroo محميّة
 Alison Page and Nikolas :تصوير
Lachajczak

4



متنزّهات غرب سدني. 
 بإذن من

 Greater Sydney
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مقدِّمة
المساحات العامة هي األماكن التي تُمارس فيها الحياة 

العامة.

المساحة العامة هي المكان الذي يوجّه ويشكّل 
التجارب التي نعيشها يف البلدات والمدن واألماكن التي 

نعمل فيها ونزورها، وهي األماكن الُمفعمة بالحيوية 
والنشاط التي نتصل فيها باآلخرين ونتواصل فيها معهم 

ونتقاسمها وإياهم. والمساحة العامة تبدأ يف اللحظة التي 
تغادر فيها باب منزلك وهي صلة الوصل بأماكن العمل 
والترفيه وحياتك العامة والشخصية على السواء؛ وهي 

تشمل الشوارع التي نمشي فيها أو نركب فيها الدراجات 
الهوائية، وهي أسواق البالزا التي نلتقي فيها باآلخرين، 

والمكتبات التي ننهل منها العلم، وقاعات المجتمع التي 
نلتقي فيها، والحدائق العامة ومالعب األطفال والمالعب 
الرياضية حيث نروّح عن أنفسنا أو نمارس الرياضة. إنها 
توفّر ثروة من الفوائد االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

والبيئية الضرورية لصحة أبناء المجتمعات وعافيتهم 
ورخائهم.  

والناس هم العنصر األهم يف المساحات العامة، ووسائل 
استخدامهم لها تُحولها إلى أماكن بنّاءة تزخر بالتجارب 

المشتركة والذكريات الجماعية والهويات متعددة 
المشارب. وعندما يشعر الناس بارتباطهم بالمساحة 
العامة، يزيد احتمال اعتبارهم المساحة العامة جزءًا 
منهم واحتمال استخدامهم لها والعناية بها كما يزيد 

إحساسهم باالنتماء إلى مجتمعهم.

والمساحات العامة هي جميع األماكن التي يملكها العموم أو 
المخصصة لالستخدام العام والستمتاع الجميع بها مجاناً وبدون 

استهداف للربح، وتشمل ما يلي: 
 المساحات العامة المفتوحة

الحدائق العامة والجنائن ومالعب األطفال والشواطئ العامة 
وضفاف األنهار والمناطق المطلة على المياه والمالعب العشبية 

والمالعب المرصوفة الخارجية واألحراج المتوفرة للعموم

 المرافق العامة
تشمل المكتبات العامة والمتاحف والمعارض والمراكز 

المدنية/المجتمعية وساحات العروض )شوغراوند( 
والمرافق الرياضية العامة المسقوفة 

 الشوارع
تشمل الشوارع والجادّات والطرقات العريضة المشّجرة 

وميادين وبالزا التسوّق واألرصفة وممرّات المشاة 
واألزقّةّ ومسارات الدراجات الهوائية  

وجودة المساحة العامة هي بأهمية توفّرها تماماً، حيث أن 
الجودة تشيع شعوراً لدى الناس باألمان والترحاب واالنتماء. وما 
يدّل على جودة المساحة العامة ليس فقط شكلها الخارجي – أي 
تصميمها وحسن صيانتها ومالءمتها لبيئتها – بل أيضاً النشاطات 

التي توفّرها ومغزى هذه النشاطات. ويمكن تقييم المساحة 
العامة باإلجابة عن األسئلة التالية:     

هل بوسعي الوصول إليها؟  	 
هل بوسعي اللعب والمشاركة فيها؟	 
هل بوسعي البقاء فيها؟	 
هل بوسعي التواصل مع اآلخرين فيها؟	  Darling Harbour ،مهرجان الجالية اليونانية يف سدني

 Placemaking NSW بإذن من
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الغرض من الميثاق 
لقد أعدّت "دائرة التخطيط والصناعة والبيئة يف نيو ساوث ويلز" 

"ميثاق المساحات العامة يف نيو ساوث ويلز" لدعم كل فرد 
يف نيو ساوث ويلز على استخدام مساحات عامة عالية الجودة 

واالستمتاع والمشاركة بالحياة العامة. ويحدّد الميثاق 10 مبادئ 
للمساحة العامة المتميّزة بالجودة تختزل وتمثّل البحوث 
القائمة على أدلة وأفضل الممارسات وحصيلة المشاورات 

مع الشعوب األبوريجينية وأبناء المجتمعات وممثلين 
لحكومة الوالية والبلديات وقطاعات العمل والمصالح التجارية 

والقطاعات الثقافية وشريحة متنوعة من خبراء المساحات 
العامة.   

وتستند مبادئ الميثاق إلى قناعة بعدم وجود مقاربة واحدة 
يمكن اعتمادها لجميع المساحات العامة، إذ لكل مساحة 

عامة تاريخ وتراث وسياق فريد يميّزها وتدعمها االحتياجات 
واالستعماالت المختلفة لمجتمع معيّن. كما توجد اختالفات 

كبيرة ومهمة لناحية طبيعة األرض والمناخ والمرافق والكثافة 
السكانية والديمغرافيات االجتماعية والثقافية يف أنحاء منطقة 

سدني الكبرى واألقاليم واألرياف يف نيو ساوث ويلز. تؤثر جميع 
هذه العوامل على األماكن التي يستخدم فيها الناس المساحة 

العامة ووسائل استخدامهم لها وأولويات أبناء مجتمعهم. 
وبالتالي ال توجد مجموعة قواعد تحدد أماكن تطبيق الميثاق 

ووسائل تطبيقه فيها – فقد ينطبق على إدارة متنزّه وطني 
أو إقليمي، كما يمكن أن ينطبق على تصميم حديقة صغيرة 

جديدة. 

,Wagga Beach 
Wagga Wagga

 Wagga Wagga بإذن من
City Council
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المبادئ العشرة
يحدّد الميثاق 10 مبادئ للمساحة العامة المتميزة بالجودة، دعماً لجميع األشخاص الذين يؤيدون وجود المساحات العامة يف 

نيو ساوث ويلز، أو يقدمون المشورة أو يتخذون القرارات بشأنها، أو القائمين على التخطيط لها أو تصميمها أو إدارتها أو تفعيل 
استخدامها.   

ميثاق المساحات 
العامة يف نيو 
يلز  ساوث و

الصحة والنشاط 

مناطق مفتوحة 
ومضيافة

التركيز على المجتمع

الثقافة واالبتكار

الطابع المحلي والهوية 
المحلية

تصميم مناسب للمكان 

السالمة واألمان

المصالح التجارية 
والنشاطات االقتصادية 

المحلية

اإلدارة الجيدة 

االخضرار المتجدّد
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القيَم
يستند الميثاق أيضاً إلى القيم األساسية التالية التي تتجلّى يف جميع المبادئ، وبالتالي ينبغي دائماً لحظ تلك 

القيم عند تطبيق المبادئ.  

االرتباط بالبلد

تتواجد جميع المساحات العامة يف نيو ساوث ويلز على أرض 
"البلد"، الذي يعتبر أساس هوية كل أبوريجيني وحّسه باالنتماء، 

والمكان الذي تتحدر منه اللغات والثقافات األبوريجينية التي 
تحدّد العائالت وصالت القرابة والمجتمعات. وأبناء الشعوب 

األبوريجينية هم المالكون األصليون لجميع المساحات العامة 
يف نيو ساوث ويلز، لذا يمكن أن يساعد االعتراف بالشعوب 
األبوريجينية وبمعارفهم الثقافية وتقديرها عند التخطيط 

للمساحة العامة وإدارتها وتفعيل استخدامها على تعزيز الروابط 
بـ"البلد" وتمتينها وعلى بلسمة الجراح ورأب الصدع للشعوب 

األبوريجينية وغير اإلبوريجينية على السواء. 

Destination NSW بإذن من

العدل واالندماج االجتماعي

المساحة العامة هي ملك ألبناء المجتمع وينبغي أن تدعم مجتمعاً 
يشارك ويترعرع فيه كل فرد ويحقق طاقاته الكاملة. ويعتبر شمل 

الجميع يف استخدام المساحات العامة ويف عمليات التخطيط لها 
وتصميمها وإدارتها وتفعيلها أمر جوهري لتكوين مساحات عامة 

عادلة وضمان حصول جميع الناس على الفوائد التي توفّرها.  

Adam Hollingworth بإذن من

مشاركة أبناء المجتمع

إن شمل أبناء المجتمع كمشتركين فاعلين يف عمليات صنع القرارات عند 
التخطيط للمساحة العامة وتصميمها وإدارتها وتفعيل استخدامها يساعد على 

ضمان تمثيلها لقيمهم واحتياجاتهم وتطلّعاتهم. وتساعد العمليات القائمة على 
المشاركة والتعاون والتصميم المشترك يف مشاريع المساحات العامة على 

بناء الثقة، التي تزيد الحقاً استخدام الناس للمساحة وارتباطهم بها. كما يؤدي 
الحرص على مشاركة أبناء المجتمعات المستضعفة والتي يصعب الوصول 

إليها يف هذه العمليات إلى إنشاء مساحات عامة أكثر ترحاباً وشمالً للجميع.  

Kids on Q, Campbelltown
Campbelltown City Council بإذن من
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من ينبغي أن يستخدم الميثاق
يمكن استخدام الميثاق من جانب أية منظمة أو صاحب مهنة مكلّف يف التخطيط لمساحة عامة أو تصميمها أو تجهيزها 

أو إدارتها أو تقييمها. ويساعد التوقيع على االلتزام بـ"ميثاق المساحات العامة يف نيو ساوث ويلز" منظمتك على 
توفير أو مناصرة وجود مساحات عامة أفضل؛ كما يتيح لمنظمتك االنخراط يف مجتمع المنظمات الملتزمة بالميثاق، 
والحصول على دعم فردي من الدائرة وعلى فرص ترويجية والمشاركة بالبيانات والمعلومات. وتوجد أدناه أمثلة عن 

الوسائل التي يمكن بواسطتها استخدام الميثاق. 

بوسع أفراد المجتمع استخدام 
المبادئ العشرة لفهم قيمة 

المساحة العامة الجيدة وفوائدها. 
ويساعد الميثاق أفراد المجتمع على 

االشتراك يف الحوار حول الوسائل 
التي ينبغي بواسطتها التخطيط 

للمساحات العامة وتصميمها 
وإدارتها وتفعيل استخدامها. 

بوسع مدراء المساحات العامة 
االسترشاد بالمبادئ العشرة إلعداد 

خطط إدارية وسياسات وبرامج 
تستجيب إلى احتياجات مستخدمي 

المساحات العامة. 

بوسع المسؤولين عن التخطيط 
اإلستراتيجي والقانوني تطبيق 
المبادئ العشرة عند وضعهم 

اقتراحات التخطيط وإعدادهم أدوات 
التخطيط والخطط المحلية للضواحي 

أو البلديات أو األقاليم أو المناطق. 

بوسع واضعي السياسات العامة 
إدراج المبادئ العشرة يف السياسات 
والنصائح التي تسترشد بها حكومة 

نيو ساوث ويلز ومجالسها البلدية 
عند تحديد أولوياتها االستثمارية.  

ية والغرف  بوسع المصالح التجار
ية المحلية استخدام المبادئ  التجار
العشرة لفهم وسائل االستفادة من 
المساحات العامة ألعمالها التجارية 

ومناصرة المساحات العامة يف 
مناطقها. 

بوسع أصحاب مهن البناء 
والتطوير كالمهندسين المعماريين 

والمختصين بالتراث والتشجير 
استخدام المبادئ العشرة عند 

تصميم المساحة العامة وتجهيزها 
لالستخدام.  

بوسع هيئات القطاعات الصناعية 
استخدام المبادئ العشرة إلرشاد 
ودعم أعضائها الذين يشتركون يف 

أعمال التخطيط للمساحة العامة أو 
تصميمها أو تجهيزها لالستخدام أو 

إدارتها أو تقييمها. 

بوسع متعهدي البناء استخدام 
المبادئ العشرة للتخطيط لوجود 

مساحات عامة جيدة ضمن 
مشاريعهم البنائية.   

 لكي تصبح من الموقّعين
 الملتزمين بالميثاق، سّجل

 اهتمامك عبر البريد اإللكتروني التالي  
Public.Space@planning.nsw.gov.au
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استخدام الميثاق
لقد أعددنا الميثاق لدعم مناصري المساحات العامة يف نيو 

ساوث ويلز والذين يقدمون المشورة أو يأخذون القرارات بشأنها 
أو يخططون إلنشائها ويصممونها ويديرونها ويضعونها قيد 

االستخدام. 

والنيّة من الميثاق هي استخدامه إلى جانب اإلستراتيجيات 
والسياسات الحكومية وغير الحكومية األخرى إلنشاء أماكن 

مميزة يتمكن فيها الناس من استخدام أنواع مختلفة من 
المساحات العامة بسهولة لالستمتاع باألماكن الخارجية أو 

التواصل مع اآلخرين أو لمجرد االستراحة. 

كما يمكن ألبناء المجتمع استخدام الميثاق لفهم معنى المساحة 
العامة المتميزة بالجودة وما تنطوي عليه مشاركتهم يف وضع 

القرارات المتعلقة بوسائل التخطيط للمساحة العامة وتصميمها 
وإدارتها وتفعيل استخدامها. 

دليل أصحاب المهن
يدعم دليل أصحاب المهن المرفق بالميثاق تطبيق المبادئ 

العشرة. وقد أعددنا هذا الدليل لمساعدة أصحاب المهن على 
فهم الميثاق والوسائل التي يمكنهم بواسطتها إدراجه يف أعمالهم. 

كذلك يشرح الدليل المبادئ العشرة والوسائل التي تمكّن 
أصحاب المهن تطبيق هذه المبادئ عند تخطيطهم للمساحات 

العامة وتصميمها وإدارتها وتفعيل استخدامها.  

يف كّل من المبادئ العشرة، يساعد الدليل على:

شرح المبادئ	 
وصف ما يبدو عليه المبدأ على أرض الواقع	 
تقديم نصائح ألصحاب المهن تدعم وسائل التقيد بالمبدأ 	 

أثناء التخطيط للمساحة العامة وتصميمها وإدارتها وتفعيل 
استخدامها

توفير أمثلة ذات صلة	 
توفير روابط إلكترونية إلى سياسات أو خطط ذات صلة 	 

وداعمة

حزمة أدوات إنشاء مساحات عامة ممتازة
إلى جانب الميثاق ودليل أصحاب المهن هناك أيضاً حزمة أدوات  

Great Public Spaces Toolkit توفر دراسات عينية معّمقة 
وموارد مّجانية تدعم البلديات ووكاالت الوالية والقطاعات 

الصناعية وأفراد المجتمع. تشمل حزمة األدوات "دليل 
المساحات العامة الممتازة" و"أداة تقييم المساحة العامة 
والحياة العامة"، المتوفرَين ألي شخص يريد فهم حسنات 

المساحة العامة ومجاالت تحسينها بصورة أفضل.   

انضّم إلى قائمة الموقّعين الملتزمين بالميثاق
بالرغم من أننا أعددنا الميثاق الستخدامه من جانب أي فرد له 

عالقة بالتخطيط لمساحة عامة أو تصميمها أو تجهيزها أو إدارتها، 
فإن "دائرة التخطيط والصناعة والبيئة" تشّجع المنظمات وأصحاب 

المهن على االنضمام إلى قائمة الموقّعين الملتزمين بالميثاق. 
يبيّن توقيع أي منظمة أو فرد على "ميثاق المساحات العامة 

يف نيو ساوث ويلز" التزاماً بإدراج المبادئ العشرة يف التخطيط 
للمساحات العامة أو تصميمها أو إدارتها أو تفعيلها لالستخدام.    

ويتم دعم الموقّعين الملتزمين بالميثاق بالنصائح واإلرشادات 
من جانب طاقم مشروع "المساحات العامة يف نيو ساوث 

ويلز" فيما يتعلق بوسائل إعداد خطة عمل لتطبيق الميثاق يف 
منظماتهم أو مهنهم. كذلك يتمكن الموقّعون من المشاركة 

بمعلومات مجتمع المنظمات الملتزمة بالميثاق، المتوفرة كل 
ثالثة أشهر. ويركز مجتمع المنظمات الملتزمة بالميثاق على 
بناء قدرات الموقّعين للتمكّن من تطبيق الميثاق، عن طريق 

وضعهم على اتصال بخبراء يف المساحات العامة وتوفير الفرص 
لهم لتبادل المعلومات والبيانات والترويج لمشاريع المساحات 

العامة الخاصة بهم أو أعمالهم المهنية.  

يمكن تسجيل اهتمام منظمتكم يف التوقيع على االلتزام 
 بالميثاق عبر البريد اإللكتروني التالي

PublicSpace@planning.nsw.gov.au

وبالرغم من عدم نيّة الدائرة على إخضاع الميثاق 
للمراجعة بصورة منتظمة، فإننا قد نعمل على 

تحديثه كما يلزم حرصاً على مواكبة الممارسات 
المعاصرة والبحوث الناشئة. 

Unity Place, Burwood
Burwood Council بإذن من

https://www.dpie.nsw.gov.au/premiers-priorities/great-public-spaces/festival-of-place/great-public-spaces-toolkit
mailto:PublicSpace%40planning.nsw.gov.au%20?subject=


المبادئ العشرة 

 Stirling Brown, Mavis Feirer,
 Queenie Walker, Janelle
 Brown and Robyn Bancroft
in Market Square, Grafton

 Nikolas و Alison Page :تصوير
Lachajczak
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المبدأ األول 

مناطق مفتوحة ومضيافة
بوسع الجميع استخدام المساحة العامة والشعور فيها بالترحاب واالحترام واالنتماء. 

ينبغي أن تكون المساحات العام شاملة لجميع الناس، بغض 
النظر عن جنسهم وسنّهم وميولهم الجنسية وعرقهم وإثنيتهم 

ودينهم وخلفيتهم الثقافية ووضعهم االجتماعي واالقتصادي 
وقدراتهم و/أو قيمهم الشخصية، وأن تتاح لهم المشاركة 

بإنصاف يف الفوائد االجتماعية والثقافية والبيئية واالقتصادية 
للمساحات العامة.

ولكي تكون المساحة العامة حاضنة، يجب أن تكون متيّسرة 
ومنفتحة من الناحية الثقافية والمكانية واالجتماعية، وأن يحّس 

أفراد المجتمع بأنها كذلك. وينبغي أن تكون أماكن يشعر فيها 
الجميع باألمان والترحاب والقدرة على االشتراك يف الحياة العامة. 
وينبغي أن توفر أنواعاً مختلفة من االستعماالت ونشاطات جيدة 

التصميم ومجانية بغض النظر عن دخل روّادها أو قدراتهم 
أو أماكن سكنهم. وينبغي أن تتوفر يف مرافقها مقاعد وأماكن 

مظللة وَسقيفات ومرافق استراحة بعد رحلة طويلة ومراحيض 
ومساحات لعب يمكن للجميع استخدامها والتمتع بها.   

ويُعتبر التصميم المكاني للمساحة ووسائل الوصول إليها 
والتنقل فيها ومن مساحة عامة إلى مساحة عامة أموراً بغاية 

األهمية، وبالتالي ينبغي تصميمها وصيانتها بصورة تضمن 
سهولة استخدام مرافقها إلى أعلى درجة ممكنة بحيث يتمكن 

الناس من جميع األعمار ومختلف القدرات اإلدراكية أو الحسية أو 

البدنية أو النمائية من استخدامها باحترام وسهولة. وينبغي أن 
تتواجد فيها مداخل ومخارج واضحة المعالم، وطرقات مفتوحة 

ومرئية، وإشارات مرورية واضحة للتنقل فيها. وينبغي أن تتناغم 
طبيعتها جيداً مع استعماالت األرض المحيطة بها وخيارات 

المواصالت العامة وأن يسهل السير أو ركوب الدراجات فيها.  

ويمكن أن تتميز بعض المساحات العامة بأغراض ووظائف 
خاصة بها، مما قد يمنع تيّسرها لجميع االحتياجات. لكن 

التخطيط لربط المساحات العامة ببعضها البعض ولتوفيرها 
للجميع دون استثناء يمكن أن يخلق شبكة من المساحات 

العامة أكثر ترابطاً تعمل معاً وتدعم إحداها األخرى. 

هذا ويتطلّب إنشاء مساحات عامة مفتوحة ومضيافة مشاركة 
مبكرة ومتواصلة مع أبناء المجتمع بغّض النظر عن وسائل 

التخطيط لها وتصميمها وإدارتها وتفعيل استخدامها. ويمكن 
أن يساعد شمل أبناء المجتمع من مختلف المشارب، 

كالشعوب األبوريجينية والشبيبة وذوي اإلعاقة وفاقدي المأوى 
والمتحدرين من خلفيات ثقافية ولغوية مختلفة، على إنشاء 

مساحات عامة منفتحة ومتيّسرة ومضيافة بشكل أكبر للجميع. 
لذا من األهمية بمكان وضع إستراتيجيات مشاركة بهذه 

اإلجراءات ألفراد المجتمع وممثلي هيئاته الذين شعروا دائماً 
بإقصائهم عنها.            

 Destination NSW بإذن من .Prince Alfred Square, Parramatta
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المبدأ الثاني

التركيز على المجتمع
المساحة العامة تقرّب الناس من بعضهم البعض وتبني مجتمعات قوية ومتآلفة وقادرة على التكيّف. 

المساحات العامة هي أماكن لقاء وتجّمع نتخالط فيها اجتماعياً 
مع األصدقاء واألحباء وتتيح لنا التواصل اجتماعياً مع اآلخرين 

الذي يعتبر أمراً أساسياً لصحة ورفاهية الفرد والمجتمع. 

وتكتسب المساحة العامة أهمية ألنها يمكن أن تقرّبنا من أناس 
ال نعرفهم، وأن تجعلنا نشارك يف استخدام المساحة والتجارب 

مع أشخاص مختلفين عنا، مما يولّد الشعور بالتفاهم المتبادل 
والتعاطف والثقة، الذي يعزّز مع مرور الوقت مفهوم الرأسمال 

االجتماعي ألفراد المجتمعات. ويمثّل الرأسمال االجتماعي 
أساس تناغم المجتمعات وقدرتها على التكيف، إذ يتيح إنشاء 

العالقات وشبكات الدعم التي تحتاجها لتحّمل التغيّرات 
االقتصادية واالجتماعية األوسع نطاقاً والتكيّف معها.     

وينبغي أن تشمل المحّصالت الرئيسية عند التخطيط لمساحة 
عامة وتصميمها وإدارتها وتفعيل استخدامها السبل التي تسهّل 

التواصل االجتماعي الرسمي وغير الرسمي والوسائل التي 
تعزز أواصر الترابط االجتماعي بين مختلف الناس والمجتمعات 

الثقافية والفئات العمرية والمجموعات الدينية والعائالت 

واألصدقاء. كذلك يجب أن تكون المساحات العامة أماكن تروّج 
لإلنصاف واالنتماء والعدالة االجتماعية والديمقراطية، كما 

ينبغي أن تتيح حرية التعبير والعمل الجماعي والحوار العام 
والفرص للناس من جميع الخلفيات للمشاركة بالحياة المدنية.  

وعندما تكون إدارة المساحات العامة بأيدي أفراد المجتمع 
ومبنية على أساس راسخ من المشاركة الشمولية والعادلة 

والتعاون واإلعداد المشترك، فمن األرجح أن تفي برغبات أبناء 
مجتمعاتها وتطلّعاتهم وتقاليدهم واحتياجاتهم. ويساعد إشراك 

أفراد المجتمع، بمن فيهم المتحدرين من خلفيات متنوعة 
وغير الممثَّلين بصورة كافية فيه والذين يصعب الوصول إليهم، 

يف القرارات المتعلقة بالتخطيط للمساحة العامة وتصميمها 
وإدارتها وتفعيل استخدامها، يساعد على بناء الثقة ويؤدي إلى 

إحساس باالنتماء إلى المكان واالرتباط به.    

Kerrabee Soundshell, Moama
Murray River Council/Rebecca Pilgrim بإذن من
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المبدأ الثالث 

الثقافة واالبتكار
توفّر المساحات العامة منبراً للتعبير الثقايف واإلبداعي مما يجعلها أماكن أكثر إشراقاً ودينامية وتحفيزاً للفكر.    

وتتواجد جميع المساحات العامة على أرض "البلد"، الراسخ 
بالمعرفة والذكريات التي تعتبر منطلقاً للَحظ ثقافة المكان. 

ولطالما استخدمت الشعوب األبوريجينية االحتفاالت والطقوس 
وسرد القصص للتالزم مع روح المكان وتفعيل الذكريات 

واالرتباط بـ"البلد".

ومن المهم أن تتمكن الشعوب األبوريجينية من 
استخدام المساحات العامة لممارسة الشعائر 

الثقافية، التي تشمل أية ممارسة تربطهم بثقافتهم 
و"بلدهم" ومفاهيم "الحلم" التراثية لديهم. وقد 

تنطوي الشعائر الثقافية على نشاطات العناية 
بـ"البلد" وال تنحصر بالشعائر التقليدية.

وباإلصغاء إلى الشعوب األبوريجينية ومشاركتهم 
قصص "البلد"، نستطيع جميعاً تحسين فهمنا 

للمكان ولبعضنا البعض وارتباطنا بالمكان وببعضنا 
البعض. وعندما تصبح المساحات العامة مواقع تعبّر 
عن حقيقة تاريخنا وآثار االستيطان، فإنها تصبح أيضاً 

أماكن مصالحة وبلسمة جراح.      

إن الثقافة واإلبداع أداتان قويتان بيد أبناء المجتمعات 
لوصف هويتها وتطلّعاتها للمستقبل الذي تريده بصورة 

إيجابية، كما تقرّب الفنون والثقافة الناس من بعضهم البعض 
وتتيح لهم المشاركة بتجارب تبني مجتمعات وطيدة. وتعتبر 

األماكن التي تقدّم نشاطات ثقافية وإبداعية غنية ومشوّقة 
أماكن أفضل للعيش وأكثر تميّزاً، وتستقطب على األرجح الناس 

للعيش والعمل وتمضية أوقاتهم فيها.  

ويمكن أن تضّم المساحة العامة فنوناً وموسيقى وآداباً وأفالماً 
وعروضاً يف الرقص والغناء ونشاطات ثقافية واحتفاالت شعبية 

تستهدف مجتمعاتها بصورة خاصة. ويشجع دعم الفرص المحلية 
للتعبير الثقايف واإلبداعي يف المساحات العامة على المزيد من 

التنوع واإلنصاف يف المشاركة للمتفرجين والفنانين على السواء.   

ويوفّر غنى التنوع الثقايف يف نيو ساوث ويلز طاقة مشوّقة 
لمساحاتنا العامة، مما يجعلها أماكن للتواصل الثقايف وتبادل 

المعارف. ويمكن أن تعكس البرامج واالحتفاالت كالحفالت 
الموسيقية والمهرجانات وسرد القصص والشعائر المحفوظات 

التاريخية والثقافات والتقاليد المحلية، كما يمكن أن تعزز االنتماء 
االجتماعي والحوار عبر الثقافات بين أبناء المجتمعات المختلفة. 

ويمكن أن توفر المساحات العامة كالمكتبات والحدائق العامة 
واألزقة وأسواق البالزا مساحات قابلة للتكييف وغير رسمية 

تدعم إبراز األعمال اإلبداعية العفوية والمؤقتة والدائمة وتقييمها 
واالطالع عليها بشكل أوسع. وتعتبر المساحات المتواجدة 

حول المرافق العامة وبينها، كالمكتبات والمتاحف والمعارض 
ومراكز المجتمع، أماكن جيدة جداً للتخطيط إلقامة مشاريع 

ونشاطات إبداعية وثقافية فيها. ويمكن أن تستفيد المقاربات 
المكانية التي تنطوي على مشاركة الفنانين المحليين ومنظمات 

الفنون اإلبداعية المحلية من الهوية الفريدة للمنطقة المحلية 
والمجتمع المحلي لتفعيل استخدام المساحات العامة.    

Manning Regional Art Gallery, Taree
MidCoast Council بإذن من
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المبدأ الرابع

الطابع المحلّي والهوية المحلّية 
تعكس المساحة المحلية هويتنا وقصصنا وتواريخنا المتنوعة.  

تتضمن المساحة العامة حقبات تراثية بنائية وطبيعية تعود 
ألجيال عديدة وتوفر للمجتمعات حساً بطابع محلي ومكاني 

وبالهوية المحلية. وقد يكون هذا التراث محسوساً أو غير 
محسوس، وجزءًا ال يتجزأ من مباني المنطقة وطبيعة أرضها أو 

حيّاً من خالل القصص والذكريات والتواريخ الشفوية. 

ويُعتبر "البلد" أساس هوية المكان. وينبغي أن تعكس المساحة 
العامة إقراراً باللغات األبوريجينية واألسماء األبوريجينية 

لألماكن والمحفوظات التاريخية األبوريجنيية. وينبغي أن تتوفر 
يف المساحة العامة مجاالت لممارسة الثقافات األبوريجينة 

والمشاركة بها، إذ يساعد ذلك على شعور الناس بصلة أقوى 
بـ"البلد" والمكان. وللمساحات العامة، كالحدائق العامة 

والمكتبات والمراكز االجتماعية وأسواق البالزا والمالعب 
الرياضية، قيمة جمالية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو روحية 

تُغني حياتنا وتجعلنا نشعر بارتباط وثيق بمجتمعنا وبيئتنا.   

وينبغي أن تتم إدارة وصيانة الطابع التراثي للمساحات العامة 
وجودته بصورة دقيقة، من أجل الترويج للهوية المحلية ونقلها 
إلى األجيال المقبلة. وينبغي أن تراعي المساحات العامة تاريخ 

الموقع وتراثه والمجتمعات التي تسكن وكانت تسكن فيه، 

خاصةً يف مشاريع البناء المدنية الجديدة وإعادة بناء المواقع 
التي كانت معمورة سابقاً. ويمكن أن توفّر إعادة االستخدام 

التكيّفية للمباني التراثية، كالقاعات البلدية ومحطات اإلطفاء 
والمستشفيات، مساحات عامة جديدة ومشوّقة واستعماالت 

تستند إلى تاريخ أبناء المجتمعات وارتباطهم بتلك األماكن.   .   

ويمكن أن يؤدي دعم الفنانين والمبدعين المحليين للتعاون يف 
العمل مع المجتمعات إلى تقديم فنون شعبية وبرامج مبتكرة 

إلنشاء األماكن تعكس المكان وتحتفي بالقصص والثقافات 
والمحفوظات التاريخية المحلية.   

وأفراد المجتمعات هم أفضل خبراء لإلقرار بالطابع المحلي 
والهوية المحلية للمكان وتقديرهما وينبغي إشراكهم باكراً 

يف عملية التخطيط للمساحة العامة وتصميمها وتفعيل 
استخدامها. ويضمن إشراك أفراد المجتمع على نحو هادف 

وفعال تمثيل مختلف الهويات والثقافات والمحفوظات 
التاريخية يف الطابع الخاص بالمساحة العامة ويجعل الجميع 

يشعر بحّس أقوى بالفخر واالنتماء. 

Line of Lode Miners Memorial, Broken Hill
Destination NSW بإذن من

16



المبدأ الخامس

االخضرار والقدرة على التكيّف
تربطنا المساحة العامة بالطبيعة وتحّسن التنوّع البيولوجي وتبني قدرة المجتمعات على التكيّف المناخي. 

تدعم المساحات العامة التعاقب الطبيعي للدورات البيئية، 
عن طريق وصل األنظمة والشبكات إإليكولوجية للمساحات 

الخضراء ومجاري المياه واألحراج والمناطق المجاورة لضفاف 
األنهار وممرات األحياء البرية ببعضها البعض. وتعتمد األحياء 

البرية على المساحة العامة لتوفير الطعام والملجأ لها، وينبغي 
لحظ ضروراتها واحتياجاتها وحمايتها، كما ينبغي إعطاء األولوية 

لألشجار والنباتات البلدية يف المساحة العامة ألنها توفر 
للحيوانات بيئتها الطبيعية، وهي أكثر مالءمة ألحوال المناخ 

األسترالي والتربة األسترالية. 

ومن خالل احترام معارف األبوريجينيين وممارساتهم اإلدارية 
يف العناية بالمساحات العامة وتقدير هذه المعارف واالسترشاد 

بها، يمكن أن نساعد يف دعم سالمة "البلد" وعافيته. ويمكن 
أيضاً أن يساعد التخطيط للمساحة العامة وتصميمها وإدارتها 

وتفعيل استخدامها يف جعلها مواقع توعية بشأن العناية 
بسالمة "البلد" وعافيته ودوره يف دعم التنوع األحيائي والنظم 

اإليكولوجية األوسع نطاقاً.  

وينبغي أن تكون المساحة العامة جزءًا ال يتجزأ من البنية 
التحتية المشّجرة والمعشوشبة لضمان اإلنصاف يف حصول 

المجتمعات يف المدن والمناطق على الفوائد االجتماعية 
والبيئية واالقتصادية للمساحة الخضراء الجيدة. والبنية التحتية 

المشّجرة والمعشوشبة عبارة عن شبكة المساحات الخضراء 

والنظم الطبيعية والنظم شبه الطبيعية التي تدعم استدامة 
المجتمعات. وهي تشمل مجاري المياه واألحراج وظالل 

األشجار وأسطح األراضي الخضراء والحدائق العامة والمساحات 
العامة الخضراء المخططة والمصممة والمدارة بصورة 

إستراتيجية لدعم جودة الحياة يف البيئة المدنية. 

ويمكن أن تسهم المساحة العامة التي تضم بنية تحتية مشجرة 
ومعشوشبة جيدة وتشمل غطاء مظلالً من األشجار يف زيادة 
نسبة إزالة الكربون وتخزينه على المدي البعيد، وأن تلّطف 

حرارة المدن وتخفف الموجات الحرارية فيها، كما تحّسن نوعية 
الهواء والمياه، وتزيد من الظالل الطبيعية ومن إمكانية المشي 

يف األحياء، كما تخفض الضوضاء واحتمال حصول الفيضانات 
وتدفّق مياه المجاري. 

ومن خالل التحلّي بالوعي عند تخطيط المساحات العامة 
وتصميمها، يمكن تعزيز قدرة المجتمعات يف المدن والمناطق 

على التكيّف المناخي. يشمل ذلك استخدام مواد مستدامة 
وإنشاء جدران وأسطح معشوشبة، وتوفير مساحات خضراء 

لمنع نشوب الحرائق بين البيئات الطبيعية والمبنية ومناطق 
تخفض من تأثير الفيضانات يف األماكن المعرضة للفيضانات. 

ويضمن التخطيط لمرافق مجتمعية قابلة للتكيّف واالستخدام 
كمساحات لجوء ونقاط توزيع، يضمن توفير بنية تحتية مهمة 

أثناء األزمات والكوارث.            

 Destination NSW بإذن من Great River Walk, Penrith
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المبدأ السادس

الصحة والنشاط
تتيح المساحة العامة للجميع االشتراك بنشاطات تساعد على تحسين الصحة والعافية. 

تلعب المساحة العامة دوراً حاسماً يف بناء مجتمعات مستدامة 
وصحية من خالل دعم التواصل والترابط االجتماعي وتوفير 

فرص للعب واالستجمام بصورة فعلية، وبيئات مشجرة 
ومعشوشبة وطبيعية، وتوفّر مأكوالت محلية وصحية، ووجود 

طرقات مأمونة للمشي وركوب الدراجات. 

والمساحة العامة جيدة التصميم والمترابطة والحاضنة للجميع 
تتيح لكل فرد ممارسة المشي والتمارين والنشاطات البدنية يف 

حياته اليومية، وتساعد على منع األمراض المزمنة كالسرطان 
وأمراض القلب والسكري واالكتئاب. ويمكن أن تحسن زيادة 

توفر المساحات العامة المفتوحة وتوزيعها العادل فرص 
االستجمام اإليجابي والسلبي، كممارسة المشي والركض 

وركوب الدراجات الهوائية وممارسة أنواع الرياضة الجماعية 
والقيام بنزهات البيكنيك واللعب. 

وعند توفير مساحات معتدلة الحرارة وخضراء للناس، وبالتالي 
أماكن طبيعية لهم، كالدروب الطبيعية واألنهار والمماشي 
الساحلية واألحراج، تحّسن هذه المساحات  إلى حد كبير 

صحتنا العقلية وتخفض من االكتئاب والقلق والضغط النفسي 
وتحسن الذاكرة والتركيز. كما أن وجود هذه المساحات يشجع 

ويدعم التواصل والترابط االجتماعي المهم لعافيتنا االجتماعية، 
ويمكن أن يساعد على خفض العزلة االجتماعية والوحدة. 

وينبغي توفير مزيج متوازن من المساحات المريحة 
والهادئة التي تضم أماكن للجلوس والراحة باإلضافة 

إلى مساحة للنشاطات األعلى شدة كاأللعاب 
الرياضية والترفيهية، وتخصيص استعماالت 

مناسبة لمختلف المساحات.    

وتشّجع المساحات العامة المأمونة وجيدة 
الترابط وعالية الجودة مستخدميها على 

ممارسة المشي وركوب الدراجات الهوائية. 
ويسهم وجود أرصفة عريضة متجاورة 

وأشجار وارفة ودروب مظللة وحواجز بين 
حركة مرور السيارات والناس واإلنارة 

جيدة التصميم والمعابر المتعددة 

وانخفاض السرعات المرورية، يمكن أن يسهم جميعها يف 
زيادة القدرة على المشي يف المساحة العامة. ويمكن أن 

يساعد التركيز على التنقل وحركة المرور عند تخطيط الشوارع 
وتصميمها وإدارتها على ضمان دعم هاتين الوظيفتين. وينبغي 

اعتبار بيئة الشوارع كأماكن لجذب الناس للزيارة والمكوث، 
وليس فقط أماكن للتنقل عبرها، كما ينبغي أن تُسهم يف إنشاء 

شبكة المساحات العامة ضمن منطقة معينة، يتمكن فيها 
الناس من العيش حياة صحية ومنتجة، ولقاء بعضهم البعض 

والتواصل والقيام بنشاطاتهم اليومية.   

هذا وتلعب نوعية المساحة العامة دوراً هاماً يف صقل النمو 
الجسدي واإلداركي واالجتماعي لألطفال، لذا ينبغي دائماً 

لحظ احتياجاتهم عالوةً على احتياجات عائالتهم. ويسهّل دعم 
الشمولية يف إجراءات إنشاء المساحات العامات توفير مجموعة 

واسعة من النشاطات والسلوكيات الصحية التي تتيح للمزيد 
من الناس االستفادة بشكل متساو من المنافع الصحية التي 

تقدّمها هذه المساحات.  

 Sydney Olympic Park
Sydney Olympic Park Authority/Fiora Sacco بإذن من
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المبدأ السابع

 المصالح التجارية
والنشاطات االقتصادية المحلية

تعزّز المساحة العامة وجود نشاطات اقتصادية محلية دينامية ومراكز مدنية وبلدية مفعمة بالحيوية.      

تدعم شبكة المساحات العامة وجود شوارع 
رئيسية ومطاعم ومقاه خارجية ومقاصد 
سياحية شعبية، عالوةً على توفير فرص 

تجارية سهلة التأسيس، كمحالت التسوّق 
وعربات المأكوالت والعروض الحية. 

وترتبط الطريقة التي نقدّر فيها قيمة 
المباني واألماكن ارتباطاً وثيقاً بتجارب 

الناس يف تلك األماكن وبما إذا كانت تتضمن 
مساحات تلبّي احتياجاتهم، إذ تستقطب 

المناطق التي تضم أماكن عامة عالية 
الجودة وجيدة التصميم واإلدارة السكان 

والزبائن والموظفين والخدمات، مما 
يجذب بدوره المصالح التجارية واالستثمار. 

ولتوفير تجربة عالية الجودة، ينبغي أن 
تكون المساحة العامة مستوحاة من رؤيا 
ثاقبة وأن تشمل نشاطات متنوّعة لجذب 

مجموعات مختلفة من الناس والتحفيز على 
تشكيل صلة بينهم وبين المكان. 

ويمكن أن تكّمل المساحات والنشاطات 
التجارية ذات الملكية الخاصة المساحات 

العامة وتساعد على تفعيل استخدامها، لكن 
هذا ال ينبغي أن يخّل بوظيفتها األساسية 

المتمثلة بتقديم منفعة عامة. ويمكن 
أن تخلق الواجهات وزوايا المباني والمنصات المالئمة للبيئة 
نشاطاً اقتصادياً وحيوية لجذب الناس إلى منطقة ما، يف حين 
أن المساحة العامة تستقطب مجموعات متنوعة من الناس 
وتربطهم بأسواق البيع بالمفرق وبالمصالح التجارية. ويزيد 
احتمال ازدهار المراكز البلدية ومناطق البيع بالمفرق التي 
تدعهما مساحات عامة جيدة تتيح للناس الجلوس والراحة 

والتواصل مع بعضهم البعض.    

ويمكن أن يخلق استخدام الشوارع كمساحات عامة مناطق 
أكثر حيوية ودينامية للبيع بالمفرق والضيافة. ويمكن أن يبث 

تفعيل استخدام الشوارع واألزقة ببرامج وتصاميم مبتكرة 

للمكان الروح والطاقة يف المساحة العامة إذ تحيل األماكن 
المجاورة لها إلى أماكن مقصودة وتحفز على االبتكار وتحّسن 

قيمة األرض والمباني.   

ويعتبر تفعيل استخدام المساحات العامة كالحدائق وأسواق 
البالزا والمكتبات والمتاحف ومراكز المجتمع بأمان وترحاب 

بعد مغيب الشمس أمر حاسم لممارسة المزيد من النشاطات 
االقتصادية الليلية المختلفة والحيوية. ويمكن أن يساعد فهم 

وتيرة وأنماط استخدام المساحة العامة يف مختلف أوقات اليوم 
على وضع مقاربة إستراتيجية تعتمد على المكان لبرمجة 

نشاطات المساحة العامة وتفعيل استخدامها بصورة تدعم 
االقتصاد المحلي يف جميع األوقات.      

Destination NSW بإذن من  .Blak Markets, La Perouse
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المبدأ الثامن

السالمة واألمان  
يشعر كل فرد باألمان عند استخدام المساحة العامة يف جميع أوقات اليوم. 

تؤثر االنطباعات الشخصية المتعلقة باألمان على الوصول إلى 
األماكن العامة واستخدامها. ويزداد الشعور باألمان يف المساحة 

العامة عندما تكون مستخدمة بشكل جيد وحاضنة للجميع، 
وجيدة اإلنارة ويتواصل فيها الناس مع بعضهم البعض. 

وينبغي أن تشجع على تواجد مزيج متنوع من المستخدمين 
من مختلف األجيال والثقافات، وأن تعتبر األطفال مستخدمين 

فعليين للمساحة. وينبغي تفعيلها باستعماالت متنوعة يف 
جميع أوقات اليوم مع وجود أنوار مخصصة للناس ليالً، خاصةً 

بمحاذاة مسارات المشاة والدراجات الهوائية. 

ويمكن أن يساعد شمل إستراتيجيات لمنع الجريمة، مثل 
مبادئ "منع الجريمة عبر التصميم البيئي"، عند التخطيط 

للمساحة العامة وتصميمها على خفض الجريمة والسلوكيات 
المعادية للمجتمع، وجعل هذه األماكن والمساحات أكثر 

أماناً، مما يمكن أن يحسن بدوره العافية البدنية والعقلية 
واالجتماعية ألفراد المجتمع. لكن من المهم أن ال تجرّد 

إستراتيجيات ومقاربات تصميم المساحات العامة وإدارتها 
هذه المساحات من تمايزها كمرافق عامة أو تتسبّب بإقصاء 

المجموعات المهّمشة.  

وتُعتبر مراجعات تقييم المخاطر وشؤون السالمة أدوات 
قيّمة لفهم ما إذا كانت هناك مشاكل تتعلق بالسالمة يف 

المساحة العامة وتحديد اإلجراءات التي يمكن وضعها موضع 
التنفيذ لمعالجة هذه المشاكل. ولذلك من المهم استشارة 

الناس من مختلف الفئات، بمن فيهم النساء والمستضعفين 
أوالمهّمشين، لفهم تجاربهم حيال الوصول إلى المساحات 

العامة واستخدامها وانطباعاتهم بشأن سالمتها. 

ومن األهمية بمكان للشعوب والمجتمعات األبوريجينية 
الشعور باألمان من النواحي الثقافية والبدنية والروحية عند 

استخدامهم للمساحات العامة. لذا فإن شمل المجتمعات 
األبوريجينية يف جميع مراحل إنشاء المساحات العامة وإدارتها 

المتواصلة، أمر رئيسي إلنشاء أماكن آمنة ثقافياً وصيانتها. 

Inner West Fest - Baludarri
Inner West Council/Daniel Kukec بإذن من
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المبدأ التاسع 

تصميم خاص للناس
تتميز المساحة العامة بالمرونة وتستجيب لبيئتها تلبيةً الحتياجات أبناء مجتمعها.  

يمكن أن تؤثر وسيلة تصميم المساحة العامة بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة على طريقة استخدامها وهوية مستخدميها. وينبغي 

أن توفر المساحة العامة مساحة مفتوحة ومرافق متعددة 
األغراض ومترابطة ومرنة بما يكفي لدعم مجموعة واسعة من 
االستعماالت والنشاطات والتجارب طوال النهار والليل. وينبغي 

أن تستجيب إلى بيئتها وإلى تعددية مستخدميها بشملها مبادئ 
تصميم جامعة تتيح لكل فرد التمتع بها بغض النظر عن عمره 

وطاقته وقدرته على االنتقال والحركة. 

ويمكن أن تساعد المساحة العامة المتواجدة إلى جانب 
مؤسسات أخرى، كالمرافق التعليمية والصحية والثقافية 

والمساحات العامة األخرى، على خلق حّس مكاني ومجتمعي. 
على سبيل المثال، يمكن أن يساعد إنشاء المكتبات ضمن 

المراكز المجتمعية أو المساحة العامة بقرب المدارس 
على تنوّع استعماالت تلك المساحات وتحقيق اإلنصاف يف 

استخدامها. ويؤدي تخطيط المساحة العامة للدورة الحياتية 
الكاملة للمشروع، بدءًا من الفكرة والتصميم واإلعداد وصوالً 

إلى التنفيذ إلى إنشاء مساحات عامة أكثر نجاحاً.   

وتعتبر كل مساحة عامة فريدة من نوعها وتتميز بسياقها 
ومجتمعها وبيئتها المحددة والخاصة. وبالتالي ينبغي أن تكون 

وافية للغرض ومصممة بشكل يلحظ طريقة استخدامها وهوية 

مستخدميها. وينبغي أن تكون قابلة للتكيّف مع االستعماالت 
والمتطلبات المتغيرة، وأن تشجع على التواصل الرسمي وغير 

الرسمي وأن توفر للناس مستويات مختلفة من المشاركة 
بشكل ال يحتّم عليهم التفاعل مع المساحة باألسلوب ذاته. 

وينبغي أن تشمل المساحة العامة استعماالت تكميلية كلما 
أمكن ذلك وأن تكون على ارتباط جيد بالمناطق المحيطة بها 

لتوفير تجربة أغنى لمستخدميها.  

ومن المهم وجود ترابط بين المساحة العامة والطوابق األرضية 
للمباني ووسائل تدعم كل منها لألخرى. لذلك يشجع التخطيط 
لمساحات أرضية تدعم الشوارع واألزقة والمساحات المفتوحة 
المجاورة وتصميمها وتفعيل استخدامها على خلق حياة عامة 
حيوية ويوفّر شبكة متواصلة من السبل والتجارب التي تسهّل 

على الناس التنقل بطريقة أسهل وأكثر أماناً. 

وينبغي إشراك "حاملي المعارف األبوريجينية" والمنظمات 
والمجتمعات األبوريجينية يف المرحلة المبكرة من عملية 

التصميم للمساحة العامة حرصاً على لحظ معارفهم المتعلقة 
بـ"البلد". قد يشمل ذلك تحديد القصص والحكايات المرتبطة 

بالمكان والتي يمكن االسترشاد بها يف عملية تصميم المكان، أو 
معرفة ما إذا كانت هناك سبل أو طرقات تراثية يمكن ان توجه 

انتقال الناس يف أنحاء المساحة العامة وعبرها.  

Leagues Club Park, Gosford
Hunter & Central Coast Development Corporation بإذن من
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المبدأ العاشر

اإلدارة الجيدة 
تؤدي المساحة العامة التي تحظى بإشراف إداري جيد وعناية جيدة وظائفها بشكل أفضل وتشجع الناس على 

استخدامها والعناية بها.   

تتطلب جميع المساحات العامة نوعاً من اإلدارة كي تتمكن من 
مواصلة تأدية أدوارها المختلفة وتوفير بيئة مأمونة ومضيافة. 

وغالباً ما يكون هناك أصحاب شأن متعددون ومختلفون يمكن أن 
يؤثر انخراطهم بالمساحة العامة ونشاطاتهم فيها وعالقتهم بها على 
جودة تلك المساحة وعلى تحديد الذين لديهم تحفّظات واحتياجات 

شخصية متعلقة بوسائل صيانة المساحة. وتدعم اتفاقيات إدارة 
وحوكمة المساحات العامة واإلستراتيجيات وأطر العمل التي تحدد 
األدوار والمسؤوليات، تدعم التعاون وتلحظ نماذج تمويل مستدام 

توفّر محّصالت أفضل تتعلق بجودة هذه المساحات.  

وينبغي أن يتم اإلشراف على المساحة العامة بطريقة تشجع 
المستخدمين وتراعي حرية استخدامها. لذا ينبغي أن ال تقيّد 

قواعد استخدام المساحة العامة سوى النشاطات والسلوكيات 
التي تعتبر غير مأمونة وينبغي أن تستهدف مجموعات 

المستخدمين الذين تم إقصاؤهم يف الحقبات السابقة من 
المساحات العامة، بمن فيهم الشبيبة والشعوب األبوريجينية 

وفاقدي المأوى.  

وعند تصميم المساحات العامة ينبغي لحظ استدامتها 
المادية ووسائل خفض تكاليف تشغيلها وصيانتها على 

المدى البعيد. ويمكن أن يحسن وجود بُنية تحتية 
وأنظمة وتقنيات ذكية وسائل مراقبة المساحة 

العامة وإدارتها. وينبغي القيام بأعمال التنظيف 
والصيانة والتصليحات الخاصة بالمساحة العامة 

ومرافقها وفقاً لمستويات استخدامها حفاظاً على 
استمرارية وجود بيئة مضيافة للجميع. 

ويعتبر أبناء الشعوب األبوريجينية خبراء يف 
ممارسة إدارة األرض والحرص على سالمة 
الـ"البلد" وعافيته. وينبغي أن يحظى تقدير 

المعارف الثقافية األبوريجينية واحترامها باألولوية يف 
إدارة المساحة العامة، إذ أن ذلك يضمن أيضاً احترام 

األهمية الثقافية لألماكن وحمايتها، ويتيح المجال 
لممارسة الشعائر الثقافية فيها.  

كذلك يمكن أن يساعد وجود تصميم قابل للتكيّف يسترشد 
بأبناء المجتمع، وإجراءات شاملة للجميع تعمل على النهوض 

بالقدرات على إعداد نماذج أكثر فعالية ودينامية تشجع 

على العناية بالمساحة العامة. وعند تقاسم الصالحيات 
والمسؤوليات المتعلقة بإدارة المساحات العامة مع أبناء 

المجتمع، يشعر الناس بإسهام أكبر وتزيد رغبتهم يف صيانة 
تلك المساحات وبرمجتها وتجميلها ومناصرتها. ويمكن أن 
تقدّم الهيئات التطوعية، مثل الكشافة أو المدارس المحلية 

أو األندية الرياضية وأندية اإلنقاذ من الغرق على الشواطئ أو 
جماعات رعاية األحراج أو شبكات المواطنين العلمية، يمكن أن 
تقدّم مساعدة مجتمعية قيّمة على إدارة المساحات العامة.      

 Royal Botanic Gardens Sydney’s Aboriginal Education &
 Engagement Manager Renee Cawthorne
Royal Botanic Gardens and Domain Trust بإذن من
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