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الهدف  :11جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام ،والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع
الغاية  :11.3تعزيز
ّ
البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام ،بحلول عام .2030
المؤشر  :11.3.2نسبة المدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو مباشر في تخطيط المناطق
ّ
ويدار بطريقة ديمقراطية.
الحضرية ،ويعمل بانتظام ُ

المعلومات المؤسسية
المنظمة الراعية:
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

المفاهيم والتعاريف
التعريف:
ظمات المجتمع المدني أن تصنع فرقاً حقيقياً في مجال التنمية الدولية .فهي توّفر الخدمات اإلنمائية واإلغاثة
يمكن لمن ّ
اإلنسانية ،وتبتكر في تقديم الخدمات ،وتبني القدرات المحلية ،وتدعم الفقراء وتُناصر قضاياهم .غير أن الجهود الفردية لهذه
يتعين على منظمات المجتمع
المنظمات ال تكفي إلحداث األثر اإليجابي المرجو من حيث النطاق والحجم واالستدامةّ .

المدني أن تشارك بفعالية أكبر في العمليات الحكومية الرامية إلى صياغة السياسات العامة .وإن تنمية المستوطنات البشرية
المستدامة تستلزم المشاركة النشطة لجميع الجهات المعنية الرئيسية ،مع إيالء اهتمام خاص بالمستفيدين من البرامج اإلنمائية
والفئات الضعيفة .ولذلك ،على الحكومات المحلية والوطنية أن تسعى جاهدة إلى تحقيق ما يلي( :أ) تيسير المشاركة المدنية
للسكان ،وحمايتها من خالل منظمات المجتمع المدني بخلفياتها المحلية والوطنية والدولية المختلفة؛ (ب) تعزيز برامج التثقيف
المتغير الذي يضطلع
والتدريب في مجالي التربية المدنية وحقوق اإلنسان ،لتوعية سكان المناطق الحضرية بحقوقهم والدور
ّ

به كل من النساء والرجال والشابات والشبان في المناطق الحضرية؛ (ج) تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات
للتوصل
المهمشة.
المهمشة اجتماعياً ،وتعزيز عدم التمييز ،والمشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والشباب والشابات والفئات
ّ
ّ
ّ
المؤشر ،تبرز أهمية تعريف المدن ككيانات فريدة من نوعها ،وتحديد ما ُيقصد بالهياكل التي تتيح
إلى رصد كامل لهذا
ّ

مشاركة المجتمع المدني على ٍ
نحو مباشر .في المقابل ،التخطيط الحضري وإدارة المناطق هما مفهومان أكثر وضوحاً ،إذ
عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العقود القليلة الماضية على تطوير هذين المفهومين ،وحرص على
المؤشر التعاريف
تحديدهما بوضوح تام في وثائق الخطة الحضرية .وقد وّفر الخبراء الذين عملوا على وضع منهجية هذا
ّ
المؤشر.
التالية ُليسترشد بها في إعداد
ّ
األساس المنطقي:
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المؤشر مدى استعداد المسؤولين المنتخبين والمديرين والمخططين إلشراك كل من السكان ومنظمات المجتمع
يقيس هذا
ّ
المحرز في هذا الصدد .ويتزايد اعتراف
المدني في تخطيط وإدارة المناطق الحضرية على مختلف المستويات ،و ّ
التقدم ُ
السلطات والحكومات المحلية والمجتمع الدولي بأهمية مشاركة المجتمع المدني والسكان في تعزيز التنمية الحضرية .كما أن
اتباع نهج محوره اإلنسان هو عنصر أساسي في توجيه عمليات التنمية الحضرية بما يتيح تحقيق الملكية المحلية ،وتنفيذ
ّ

مشاريع مجتمعية على مستوى المدينة أو على المستويات المحلية.

تسهم مشاركة المجتمع المدني والمشاركة العامة في إرساء عالقة إيجابية بين الحكومة ومواطني ٍ
بلد ما من خالل التواصل

الفعال وتسوية النزاعات بطريقة تشاركية .وإن اتخاذ ق اررات التخطيط الحضري من دون تشاور غالباً ما يحول دون تحقيق
ّ

النتائج المرجوة ،ويرتّب أثا اًر سلبي ًة على المجتمع ناجمة عن عدم الكفاءة في تخصيص الموارد واستخدامها .والحرص على
األخذ بطائفة واسعة من اآلراء من شأنه مساعدة صانعي القرار على فهم طبيعة المشاكل القائمة بين البيئات الحضرية
السُبل المحتملة لحّلها.
المختلفة ،وأوجه الترابط بينها ،و ُ

تمّثل التنمية الحضرية انعكاساً لأليديولوجية والمؤسسات الوطنية .تستلزم المشاركة العامة تحقيق توافق واسع النطاق في
اآلراء ،وهو ما يسهم في تعزيز التفاعل السياسي بين المواطنين والحكومة بدرجة كبيرة ،وإضفاء شرعية أكبر على عملية
عادة ما تكتسب الخطط المقترحة فعالية أكبر إذا ما استندت إلى تأييد ائتالف
التخطيط ،كما على الخ ّ
طة المعتمدة نفسها .و ً

واسع من الداعمين وتعاونهم على تنفيذها.

يعبر عن احت ارم فعلي آلراء المشاركين واحتياجاتهم
إن إشراك المواطنين والمجتمع المدني في إدارة وحوكمة المناطق الحضرية ّ
وتطّلعاتهم وأمالكهم .وقد يسهم ذلك أيضاً في تعزيز اندفاعهم في مجال المواطنة والسياسة ،وتأثيرهم في التخطيط الحضري

والحياة العامة .كما أن أخذ المطالبات واآلراء المتضاربة في االعتبار يسهم في استقطاب ثق ًة وتأييداً أكبر من قبل المواطنين،
ويحدث أث اًر إيجابياً أوسع نطاقاً على بناء مجتمع نشط ومنصف وشامل للجميع ،وتهيئة بيئات حضرية أكثر شموالً واستدامة.
المفاهيم:
يتطّلب العديد من أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمناطق الحضرية رصداً عالمياً يتخ ّذ "المدينة" كوحدة تحليل .ولرصد
تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحضرية على وجه الخصوص ،ال ّبد من االتفاق على تعريف عالمي مشترك لمفهوم

"المدينة" .ويساعد هذا التعريف في رصد التقدم المحرز في تحقيق األهداف الحضرية المكانية بضمان توحيد المجاالت
المدروسة وسهولة استنساخها .كما أنه يضيف وضوحاً إلى المنهجيات والنهج المتّبعة في جمع البيانات الالزمة للمؤشرات
الخاصة باألراضي والمناطق الريفية .بالتعاون مع جامعة نيويورك ومركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة ،اعتمد
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية تعريفين لمفهوم "المدينة".
 )aتعريف المدينة وفقاً لنطاقها الحضري (المساحة المفتوحة المبنية والحضرية)  -جامعة نيويورك:
ُيعرَّف النطاق الحضري على أنه المساحة اإلجمالية التي تشغلها المنطقة السكنية المبنية والمساحة الحضرية المفتوحة.

وتُعرَّف المنطقة السكنية المبنية على أنها المنطقة المتالصقة التي تشغلها المباني وغيرها من األسطح غير المكشوفة،
باستثناء المساحات الحضرية المفتوحة ،العامة والخاصة على السواء ،واألراضي الخالية.
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تُستخدم الصور الساتلية الندسات لتحديد بيكسالت المناطق السكنية وتصنيفها إلى  3أنواع ،وفقاً لحصة كثافة السكنية
معين:1
للمنطقة المبنية
ّ
(التحضر) في دائرة تبلغ  1كم 2من مبنى ّ
•

المنطقة السكنية المبنية :بيكسالت المساحة السكنية حيث نسبة الكثافة المبنية في دائرة مسافة المشي تفوق 50

في المائة.
•

المنطقة السكنية المبنية في الضواحي :بيكسل المساحة السكنية حيث نسبة الكثافة المبنية في دائرة مسافة المشي
المقسمة ،سواء كانت خالية بالكامل أم ال.
تتراوح بين  25و 50في المائة .وهي تشمل أيضا األراضي
ّ

•

تقل
المناطق السكنية الريفية المبنية :بيكسل المساحة السكنية حيث نسبة الكثافة المبنية في دائرة مسافة المشي ّ

•

وتصنف المناطق الحضرية المفتوحة (التي تشير أساساً إلى المناطق غير المبنية بما في ذلك المساحات الريفية
ّ

مقسمة.
عن  25في المائة ،وهي غير مبنية على أرض ّ

المفتوحة ،والغابات ،وحقول المحاصيل ،والمتنزهات ،والمناطق الحضرية غير المبنية ،واألراضي المطهرة) حسب

ثالث فئات:
•

تشمل المساحات الهامشية المفتوحة جميع بيكسالت المساحات المفتوحة التي تقع ضمن  100متر من بيكسالت
المناطق الحضرية أو الضواحي.

•

تتكون المساحة المفتوحة الملتقطة بصور السواتل من كافة مجموعات المساحات المفتوحة التي تحيطها بالكامل
ّ

بيكسالت المناطق والضواحي الحضرية السكنية المبنية وبيكسالت المساحة الهامشية المفتوحة المحيطة بها ،والتي

•

تقل مساحتها عن  200هكتار.
ّ
تتكون المساحات الريفية المفتوحة من إجمالي المساحات المفتوحة غير الهامشية أو المساحات المفتوحة التي تم
التقاطها.

تتكون المساحة الحضرية المفتوحة المشمولة في الدراسة من مجموع المساحة الهامشية المفتوحة والمساحة المفتوحة الملتقطة.
ّ

بعبارة أخرى ،يشمل النطاق الحضري جميع المباني ومناطق المساحات المفتوحة الصغيرة ( <200هكتار) التي تحيط بها
المباني والمساحات الهامشية المفتوحة التي تقع على بعد  100متر من المناطق الحضرية والضواحي.
التحضر المتّبعة من المفوضية األوروبية
 )bتعريف المدينة وفقاً لمنهجية درجة
ّ

مقياس درجة التحضر هو تصنيف يشير إلى طابع المنطقة المدروسة .واستناداً إلى حصة السكان المحليين المقيمين في
تصنف الوحدات اإلدارية المحلية ضمن ثالثة أنواع من المناطق :مناطق بكثافة سكانية
ثالثة أنواع مختلفة من المجموعاتّ ،

منخفضة (المناطق الريفية)؛ مناطق بكثافة سكانية متوسطة (المدن والضواحي/المنطقة الحضرية الصغيرة) ،ومناطق بكثافة

سك انية عالية (المدن/المنطقة الحضرية الكبيرة) .ويتبع هذا التصنيف آلية من مرحلتين.

 1تتكون صور الندسات من عدة نطاقات طيفية ميكن استخدامها لتحديد األسطح غري املكشوفة املقابلة للمناطق املبنية بشكل تقرييب ،مما يتيح تصنيفها ضمن ثالث فئات بواسطة
خوارزميات بدرجة عالية من الدقة يضعها املختصون.
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تصنف بيكسالت المساحات البالغة  1كم 2في واحدة من المجموعات الثالث التالية ،وفقاً لكثافتها وعدد
في المرحلة األولىّ ،

سكانها:
•

المراكز أو المجموعات السكنية الحضرية العالية الكثافة :بيكسالت متجاورة لمساحة كيلومتر مربع واحد بكثافة
سكانية ال تقل عن  1 500نسمة في الكيلومتر المربع ،وبعدد سكان يبلغ  50 000نسمة ٍ
كحد أدنى؛
ّ

•

تقل عن 300
المجموعات السكنية الحضرية :بيكسالت متجاورة لمساحة كيلومتر مربع واحد بكثافة سكانية ال ّ
نسمة في الكيلومتر المربع ،وبعدد سكان يبلغ  5000نسمة ٍ
كحد أدنى؛

•

البيكسالت الريفية :بيكسالت المجموعات السكنية الخارجية ذات الكثافة السكانية العالية والمجموعات السكنية
الحضرية.

تصنف الوحدات اإلدارية المحلية ضمن واحد من ثالثة أنواع مجاالت:
في المرحلة الثانيةّ ،
•

يقل عن  50في المائة من سكانها في
منطقة مكتظة بالسكان (أو مدينة أو منطقة حضرية كبيرة) :يعيش ما ال ّ

يقل عن
مجموعات سكنية عالية الكثافة .ولكل من هذه المجموعات السكنية العالية الكثافة ،ينبغي أن يقيم ما ال ّ

 75في المائة من سكانها في وحدات إدارية محلية مكتظة .ومن شأن ذلك أن يضمن تمثيل كل المجموعات
أقل من
السكنية العالية الكثافة ممّثلة بوحدة إدارية محلية مكتظة واحدة على
األقل ،وإن كانت هذه المجموعة تمّثل ّ
ّ

 50في المائة من سكان الوحدة اإلدارية المعنية؛
•

منطقة متوسطة الكثافة (أو المدن والضواحي أو منطقة حضرية صغيرة) :يعيش أقلّ من  50في المائة من السكان
أقل من  50في المائة في مجموعات سكنية عالية الكثافة؛
في المساحة الريفية التي تغطيها البيكسالت ،و ّ

•

منطقة بكثافة سكانية منخفضة (أو منطقة ريفية) :يعيش أكثر من  50في المائة من السكان في المساحة الريفية

التي تغطيها البيكسالت.
مفاهيم أخرى:
وتشجع مشاركة المجتمع المدني الذي يمّثل شريحة واسعة من المجتمع بما يضمن تمثيل
المشاركة الديمقراطية :تتيح الهياكل
ّ

ٍ
متساو لجميع أفراد المجتمع الذين يتمتعون بحقوق متساوية في المشاركة والتصويت.

وتشجع المجتمع المدني على المشاركة المباشرة النشطة في عملية صنع القرار ،من دون
المشاركة المباشرة :تتيح الهياكل
ّ
وسطاء ،وفي كل مرحلة من مراحل تخطيط وإدارة المناطق الحضرية.

وتشجع المجتمع المدني على المشاركة في كل مرحلة من مراحل تخطيط وإدارة المناطق
المشاركة المنتظمة :تتيح الهياكل
ّ
ألقل.
الحضرية ،وكل ستة أشهر على ا ّ
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عادة صوتاً متساوياً في عمليات الحوكمة .وتشمل هذه الفئات ،على سبيل
المهمشة :فئات السكان التي ال تُعطى
الفئات
ً
ّ

المثال ال الحصر ،النساء ،والشباب والشابات ،والمجتمعات المحلية المنخفضة الدخل ،واألقليات اإلثنية ،واألقليات الدينية،

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية ،والمهاجرين.
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والمسنين ،واألقليات من حيث
ّ
الهياكل :أي هيكل رسمي يتيح مشاركة المجتمع المدني .ويمكن أن يشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،التشريعات
الوطنية أو المحلية ،والسياسات ،واجتماعات مجالس المدن ،والمواقع الشبكية ،واالنتخابات ،وصناديق االقتراحات ،وعمليات
الطعون ،وفترة اإلشعار بمقترحات التخطيط ،وما إلى ذلك.
المجتمع المدني :يجمع المجتمع المدني بين المنظمات غير الحكومية ،ومجموعات المجتمع المحلي ،ومنظمات المجتمعات
المحلية ،ومجموعات التمثيل اإلقليمية ،والنقابات ،ومعاهد البحوث ،ومراكز الفكر ،والهيئات المهنية ،والمجموعات الرياضية
والثقافية غير الربحية ،وأي من المجموعات األخرى التي تعبر عن مصالح وإ اردة األعضاء والمجتمع األوسع.
إدارة المناطق الحضرية :المسؤولون ،بمن فيهم المسؤولون المنتخبون والموظفون العموميون ،المعنيون بإدارة المدن في جميع
القطاعات ،مثل الطرق ،والمياه ،والصرف الصحي ،والطاقة ،و المساحات العامة ،وملكية األراضي ،وما إلى ذلك.
اتخاذ القرارات المتعّلقة بميزانية المناطق الحضرية :عملية تخصيص األموال الالزمة لمختلف قطاعات إدارة المناطق
الحضرية ،بما في ذلك الطرق ،والمياه ،والمرافق الصحية ،والطاقة ،والمساحات العامة ،وملكية األراضي وما إلى ذلك.
التخطيط الحضري ،بما في ذلك التصميم واالتفاقات :العملية التقنية والسياسية التي تتعلق بتنمية األراضي واستخدامها،
المحدد للمساحة العامة،
وكيفية استخدام البيئة الطبيعية ،وما إلى ذلك .ويغطي مفهوم "التصميم" عملية التصميم الشامل و ّ

فضالً عن مفهومي تقسيم المناطق واستخدام األراضي .وتشير االتفاقات إلى العقود المبرمة أو الترتيبات المتّخذة مع مختلف
المجموعات بشأن المسائل المتعّلقة بأراضيها ،مثل جماعات السكان األصليين ،والبيئات الطبيعية المحمية ،وما إلى ذلك.
التعليقات والقيود:
المؤش ر مدى توافر الهياكل التي تتيح مشاركة المجتمع المدني في تخطيط وإدارة المناطق الحضرية ،وهو ما يعكس
يقيس
ّ
طلعين مهمة التقييم من شأنه أن يفسح
المقيمين الم ّ
توافر الهياكل التي تسمح بمشاركة المواطنين وإدالئهم بأصواتهم .إن توّلي ّ
تحيزات والتباينات خالل المراحل التجريبية التي خلُصت إلى أن االختالفات الهامشية
تحيزات .وقد ُد ِرست هذه ال ّ
المجال أمام ال ّ

ٍ
بشكل عام ،ال تعكس التقييمات التي يجريها المقِّيمون دائماً صورة دقيقة عن فعالية هذه الهياكل أو
ليست بالحجم المتوّقع.
إمكانية الوصول إليها في مجملها .ولكنها تعطي فكرة محلية عن وجهة نظر هؤالء المقّيِمون بالنسبة لشمولية الهياكل ومدى
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التغيرات التي تط أر على البيانات المتعلقة باالختالفات بين
انفتاحها على مشاركة المواطنين والمجتمع المدني .كذلك ،تُدرس ّ
المدن وداخل البلدان مع مرور الوقت ،وهو ما يوّفر فهماً أفضل لمصادر االختالفات واالتساق الداخلي.

يضم نسيج المجتمع المدني طائفة واسعة من الجهات الفاعلة ،مثل المجتمعات المدنية التي يديرها أفراد ،والجماعات األهلية،
كثير ،وتحديداً بين الفئات المتنوعة المذكورة أعاله ،في ما
ومجموعات المناصرة ،والشركات والمؤسسات .كما تختلف اآلراء اً
يختص بجدوى مشاركة المجتمع المدني وأهميتها ،وحجم المشاركة التي تتيحها الهياكل المختلفة على المستوى الحضري.
وأخيرا ،تنطوي مشاركة المجتمع المدني في تخطيط وإدارة المناطق الحضرية على مسارات وأهداف متداخلة ،فضالً عن مزيج
من العناصر المخطط لها وغير المتوقعة .إن السعي إلى إرساء إطار قياس واضح يهدف إلى إيضاح هذه النظريات
التوصل
والمسارات المختلفة ،ليس لفرض ضوابط صارمة ،بل لمساعدة مديري المناطق الحضرية والمجتمعات المحلية في
ّ
إلى فهم أفضل لما يحاولون إنجازه ،وكيفية تحقيق األهداف المرجوة.

المنهجية
طريقة االحتساب:
لقياس وجود هياكل تتيح المشاركة المباشرة للمجتمع المدني في تخطيط وإدارة المناطق الحضرية على مستوى المدن ،يستند
المعنيون إلى نهج يقوم على بطاقات األداء وينفذه خمسة ( )5خبراء محليين من الحكومات واألوساط األكاديمية والمجتمع
المدني والمنظمات الدولية .ولهذه الغايةُ ،يسترشد بتوجيهات المراصد الحضرية الموجودة في العديد من المدن لتحديد واختيار
خبراء التقييم المحليين الخمسة .في التدريبات التجريبية ،تضطلع المراصد الحضرية بتنسيق التقييمات بوصفها الجهات

المزودة للبيانات على مستوى المدن ،واألطراف القادرة على تنسيق التقييمات ،والتحّقق من اتساقها ،وضمان اختيار مراجع
ّ
محلية مالئمة لتوجيه خبراء التقييم في اتخاذ الق اررات ووضع النقاط.
ُيستخدم استبيان بمقياس ليكرت من  4نقاط (أعارض بشدة ،وأعارض ،وأوافق ،وأوافق بشدة) لقياس واختبار وجود هياكل

تتيح مشاركة المجتمع المدني في تخطي ط وإدارة المناطق الحضرية .وقد اتفق الخبراء على دراسة هذه الهياكل من خالل

تم تقييمها خالل التجارب على النحو التالي:
أربعة عناصر أساسية ّ
هل توجد هياكل تتيح مشاركة المجتمع المدني في تخطيط المناطق الحضرية على نحو مباشر ،بما في ذلك
-1
وضع التصاميم وعقد االتفاقات ،وتعمل بانتظام ،وتُدار بطريقة ديمقراطية.
-2

هل توجد هياكل تتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو مباشر في صنع الق اررات المتعّلقة بإعداد الميزانيات،
وتعمل بانتظام ،وتُدار بطريقة ديمقراطية.

-3

هل توجد هياكل تتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو مباشر في تقييم أداء إدارة المناطق الحضرية وإبداء
التعليقات ،وتعمل بانتظام ،وتُدار بطريقة ديمقراطية؟

-4

تعزز هذه الهياكل مشاركة النساء والشباب والشابات و/أو الفئات المهمشة األخرى؟
هل ّ
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المخصصة لكل سؤال وفق مقياس ليكرت على النحو التالي:
يسجل خبراء التقييم النقاط
ّ
ّ
بشدة
بشدة - 2 ،أعارض - 3 ،أوافق - 4 ،أوافق ّ
 - 1أعارض ّ

بشدة
أعارض ّ

األسئلة

( )1

أعارض

أوافق

( )2

( )3

بشدة
أوافق ّ

( )4

هل توجد هياكل تتيح مشاركة المجتمع المدني في تخطيط
المناطق الحضرية على نحو مباشر ،بما في ذلك وضع
التصاميم وعقد االتفاقات ،وتعمل بانتظام ،وتُدار بطريقة
ديمقراطية.
هل توجد هياكل تتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو مباشر
في صنع الق اررات المتعّلقة بإعداد ميزانية المناطق الحضرية،
وتعمل بانتظام ،وتُدار بطريقة ديمقراطية؟
هل توجد هياكل تتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو مباشر
في تقييم أداء إدارة المناطق الحضرية وإبداء التعليقات الالزمة،
وتعمل بانتظام ،وتُدار بطريقة ديمقراطية؟
تعزز هذه الهياكل مشاركة النساء والشباب والشابات و/أو
هل ّ
الفئات المهمشة األخرى؟

ُيستخدم مقياس ليكرت إلعطاء النقاط وفق اإلرشادات التالية:
أعارض بشدة :ال توجد هياكل قائمة أو متاحة لمشاركة المجتمع المدني على نحو مباشر ،وتعمل بانتظام ،وتُدار
بطريقة ديمقراطية.
أعارض :توجد هياكل تتيح مشاركة للمجتمع المدني ،لكنها مباشرة وتعمل بانتظام ،وتُدار بطريقة ديمقراطية بشكل
جزئي فقط؛ أو أنها تستوفي معيا اًر واحد فقط من المعايير ،أي على نحو مباشر ،أو تعمل بانتظام ،أو تُدار بطريقة
ديمقراطية.
أوافق :توجد هياكل تتيح مشاركة المجتمع المدني و/أو تشجعها على نحو مباشر و/أو تعمل بانتظام و/أو تُدار
بطريقة ديمقراطية ،ولكنها ال تجمع بين هذه المعايير الثالثة معاً.
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بشدة :توجد هياكل تتيح مشاركة المجتمع المدني وتشجعها على نحو مباشر ،وتعمل بانتظام ،وتُدار بطريقة
أوافق ّ
ديمقراطية.
المبين في الجدول أعاله من قبل خبير تقييم واحد ،ثم يحسب متوسط
تقيم كل فئة من هذه الفئات الخمس ( )5على النحو ّ
ّ

المقيمين لحساب النتيجة النهائية المسجّلة
الدرجات اإلجمالية التي يضعها .بعدها ُيحتسب متوسط النقاط الممنوحة من جميع ّ

لكل مدينة.

لتحديد نسبة المدن التي لديها هياكل تتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو مباشر في تخطيط المناطق الحضرية ،ويعمل
المؤشر هي نسبة المدن التي
حدد نقطة  2.5كنقطة وسط على مقياس ليكرت .وقيمة
ّ
ويدار بطريقة ديمقراطية ،تُ ّ
بانتظام ُ
سجل مجموع نقاط يفوق نقطة الوسط.
تُ ّ
سجلت مجموع
وفي
المحصلة ،إذا كان لدينا في بلد ّ
معين العدد  Nمن المدن المشمولة في التقييم ،و  nهو عدد المدن التي ّ
ّ
نقاط يفوق نقطة الوسط ،تُتحسب قيمة المؤشر كالتالي:

(يعبر عنها كنسبة مئوية)
𝐍 = 𝐫𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐝𝐧𝐈 𝐟𝐨 𝐞𝐮𝐥𝐚𝐕  /قيمة المؤشر ّ
𝐧

وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن تحديد عدد المدن التي يشملها التقييم باتّباع نهج العينة الوطنية من المدن .ويساعد هذا النهج
عينة من المدن وفقاً لمنهجيات إحصائية علمية سليمة ،تستند إلى عدد من معايير أو الخصائص المرتبطة بالمدن
في تحديد ّ

معين ،وجغرافيته ،وحجمه ،وتاريخه،
عينة تمّثل إقليم بلد ّ
المدروسة ،وتعكس السياقات الخاصة للبلدان .ويكفل ذلك اختيار ّ

وما إلى ذلك.
التفصيل:

التصنيف المحتمل:
•

حسب خصائص المدينة

•

حسب انتظام المشاركة

•

حسب طبيعة الهياكل القائمة وتصنيفها

معالجة القيم الناقصة:
المؤشر القائم على خصائص المدن بعد سنتين أو أربع
يتوّقع من البلدان المعنية تقديم تقارير كاملة وأكثر اتساقاً بشأن
ّ
سنوات من العام .2015
المجاميع اإلقليمية:
يترأس برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية جهود الرصد واإلبالغ على الصعيد العالمي ،بدع ٍم من شركاء آخرين
ولجان إقليمية .وتُقارن جميع التقديرات اإلقليمية بغية التحّقق من صحة المعلومات بدعم من المنظمات اإلحصائية الوطنية.

آخر حتديث :تشرين الثاين /نوفمرب

2018

مصادر التباين:
ال تتوفر معلومات.
المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني:
ال تتوفر معلومات.
ضمان الجودة:
ال تتوفر معلومات.

مصادر البيانات
عمليات اختيار المصادر وجمع البيانات:
المقيمون على دراسة الهياكل على مستوى المدن ،استناداً إلى البيانات المجمعة بشأن المتوسطات الوطنية ،ومن خالل
يعمل ّ
النظم اإلحصائية الوطنية المحلية التي تشكلها وترأسها الوكاالت اإلحصائية الوطنية.

تواّفر البيانات
الوصف:
المكونات في بعض البلدان/أو المدن :في منطقة أفريقيا :مصر (القاهرة) ،وموريتانيا (تيفراغ -
تتوافر بيانات عن بعض
ّ
زينا) ،وموزامبيق (ماتوال) ،والسنغال (داكار) ،والمغرب (الدار البيضاء) ،وتنزانيا ،وناميبيا ،ومالوي.
في المنطقة األوروبية :إسبانيا (برشلونة) ،المملكة المتحدة (مجلس مدينة ستانفورد) ،فرنسا (بلدية بلين) ،بلجيكا (بروكسل)،
برلين (ألمانيا) ،نانتير (فرنسا) ،أيرلندا ،أيسلندا.
معينة في الب ارزيل وكولومبيا.
في أمريكا الالتينية ،تتوافر بيانات عن مدن ّ

عدة) ،والسويد،
وتشمل البلدان األخرى التي تعمل على توفير بيانات بشأن المدن الهند (بنغالور) ،وجنوب أفريقيا (مدن ّ
والمملكة المتحدة (مدن مختارة) ،وكينيا ( 5مقاطعات مختارة).

الجدول الزمني
جمع البيانات:
يمكن رصد المؤشر على فترات متكررة ومنتظمة مدتها أربع ( )4سنوات ،وهو ما يسمح بتسجيل أربع ( )4نقاط إبالغ حتى
العام .2030

آخر حتديث :تشرين الثاين /نوفمرب

2018

المزودة للبيانات
الجهات
ّ
الوكاالت الوطنية لإلحصاء.

الجهات المجمعة للبيانات
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
يدعم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية والشركاء اآلخرون مختلف العناصر (النظم ،وتطوير األدوات ،وتعزيز
القدرات ،وما إلى ذلك) الالزمة إلبالغ هذا المؤشر.

المراجع
المراجع
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية تخطيط المدن المستدامة :التقرير العالمي عن المستوطنات البشرية لعام .2009
الصفحات .109-93
Ziari Keramat Allah, Nikpay Vahid, Hosseini Ali. Measuring The Level Of Public Participation
In Urban Management Based On The Urban Good Governing Pattern: A Case Study Of
Spring 2013, Volume 32, Number 141; .Yasouj
69 To 86

مؤشرات ذات صلة اعتبا اًر من فبراير 2020
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