
 
 
 

 
 

 

 2102فبراير  22اليوم األول 

 في المدننوعية الحياة تحسين الجلسة األولى: المؤشرات الحضرية لصنع القرار و

0099-09009 

 

للمؤشرات  معمقتطور هذه الجلسة فهما عاما مشتركا حول المؤشرات وتقوم بتحليل  

الحضرية وكيفية تصميمها وتطبيقها. الجلسة هي جلسة تمهيدية تعريفية وتبحث في مفهوم 

 في التعريف. نا فيه، وما تقدمه لنا، وما تساعدهالمؤشرات، ما الذي تعني

 

( مع األمم المتحدة-هابيتات )الموائل-يو إنمنظمة يوضح الجزء الثاني من الجلسة خبرات  

بيانات كانية، كيفية إعداد وتنظيم البنية التحتية ومنهجية جمع واسترجاع مؤشرات حضرية وإس

حول  معمقومراقبة اإلسكان والعشوائيات. وفي نهاية الجلسة، سوف يتكون لدى المشاركين فهم 

والتي سوف  مؤشر DNA"ا معرفة أساسية حول "شيفرة والمؤشرات وسوف يكونون قد طور

 اس ظاهرة محددة أو مخرجات تطوير.تمكنهم من تصميم مؤشر معين لقي

 

 استراحة الجلسة لتناول القهوة والوجبات الخفيفة

01:01- 00:11 

 

 : المؤشرات واألرقام لمراقبة السياسات الحضرية وأداء المدن2الجلسة 

00:11-02:21 

 

من  وفرة غزيرةمع المؤشرات الحضرية وتزويد  تعتمد هذه الجلسة على الخبرة الدولية 

س جوانب معينة في التطوير التوضيحات والتفسيرات للمنظومات المختلفة من المؤشرات لقيا

 ISO) 02079، ومبادرة األيزو (GCIF)مثل مرافق مؤشرات المدينة العالمية ، الحضري

حول تطور األطفال في المدن، ومؤشر سيمينز للمدن  UKIDيوكيد ، ومؤشر (37120

الحضرية في االتحاد األوروبي. توضح الجلسة معنى هذه  الخضراء، ومنظمة المراجعة

المؤشرات واألرقام وتعطي أدلة على السياسات القائمة وراء هذه المقاييس. وفي نهاية الجلسة، 

من المعلومات حول الخبرات العملية  قاعدة عريضةسوف يكتسب المشاركون منظومة ذات 

 وانعكاساتها وآثارها المترتبة عليها.

 

 

 احة الجلسة لتناول القهوة والوجبات الخفيفةاستر

02:21-00:11 

 

 

 

 حاالت الدراسة : عروض0الجلسة 

00:11- 02:11 



 
 
 

 
 

 

تعرض هذه الجلسة حالة دراسة توضح أداء المدن الذي يقاس من خالل منظومة من  

بعضها في الجلسات السابقة. تركز الجلسة على المدن التي تعرض  ناالمؤشرات، والتي أوضح

في الوقت الذي تبين فيه أيضا أمثلة عملية ، ت لتخطيط المدن واإلدارة الحضريةأهمية المعلوما

مثل التطور والنمو االقتصادي، النقل العام، التنشيط واإلنعاش  ،حول كيفية تناول قضايا بنجاح

لحضرية )بيئة المدن(، واستراتيجيات التخطيط الحضري. كما ستعرض الحضري، إدارة البيئة ا

الجلسة أيضا وتوضح طرقا وأفكارا واستراتيجيات مستخدمة من قبل المدن المختلفة لتحقيق نوعية 

حياة محسنة ومستوى عاٍل من رضا المقيمين فيها. لهذا، فإن حاالت الجلسات واألمثلة المعروضة 

 .دينة قرطبة في البرازيل وروتردام في هولندافيها سوف تكون مستقاة م

 

 نهاية اليوم األول
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 0الجلسة 

0:11-01:01 

 

 الذي طورته منظمة يو إن هابيتات (CPI)تركز هذه الجلسة على مؤشر ازدهار المدن  

مع نشر  7907( مدينة في العالم. أطلق مؤشر ازدهار المدن سنة 29وطبقته على تحليل لسبعين )

حول ازدهار المدن وتناقش  . في البداية، تطور الجلسة فهما عاما7900-7907تقرير مدن العالم 

 أبعادا تشتمل على مؤشرات االزدهار، وتكشف عن نتائج الدراسات المسحية العالمية التي حددت

ازدهار المدن في المجموعة بناء عليها  هذه األبعاد الخمسة الهامة التي قاست منظمة يوإن هابيتات

والتشريعات الحضرية،  ( الحوكمة7( االستدامة البيئية، )0األولى من المدن حول العالم، مثل )

( المساواة واالندماج االجتماعي. 6( نوعية الحياة، و )5( تطوير البنية التحتية، )4( اإلنتاجية، )0)

مقاييس بإدراج الحوكمة  6إلى  5سوف تعرض الجلسة مؤشر ازدهار المدن الذي يضم 

ي مفهوم ازدهار والتشريعات الحضرية كمؤشرات وقياسات إضافية. تطور الجلسة فهما معمقا ف

ورخاء المدن مما يساعد المشاركين على فهم الطرق للتمعن في ازدهار المدن الذي يتخطى 

المقياس العام المبني على النمو االقتصادي. وفي نهاية الجلسة، سوف يكتسب المشاركون فهما 

 أفضل لتعريف ازدهار ورخاء المدن ومنظومة المؤشرات حول المعنى، كما تم عمل تحليل

 إضافي لوصف كل مؤشر يشتمل على مقياس.

 

 استراحة الجلسة:

 تناول القهوة والوجبات الخفيفة.

01:01-00:11 

 2الجلسة 

00:11-02:21 

على نتائج وانعكاسات آثار سياسات تلك النتائج. ستزود الجلسة  سوف تركز هذه الجلسة 

أدلة مأخوذة من مؤشرات األداء لمؤشر ازدهار المدن مثل، نوعية الحياة، والمساحات )الفراغات( 

العامة، ترابط الشوارع، وتطرح للنقاش قضايا ذات صلة بالتخطيط المكاني، واستراتيجيات 



 
 
 

 
 

 

ئج من أبحاث مؤشر ازدهار المدن من كل من كولومبيا تطوير المدن. سوف يتم عرض نتا

والمكسيك، كما ستعرض قضايا ذات صلة بالمدن السعودية، وعكسها على هذه النتائج فيما يتعلق 

عند انتهاء  .مستقبل المدن السعودية بالموقف والوضع الراهن في المدن المشاركة في برنامج

وعالقته بتحليل  عرفة محسنة حول التطبيق العمليالجلسة، سوف يكون المشاركون قد اكتسبوا م

سيكتسب المشاركون فهما أوسع لديمومة مؤشر ازدهار المدن السياسة الحضرية وتقييم األداء. كما 

 ومتطلبات البيانات للمدن السعودية المشاركة في برنامج مستقبل المدن السعودية. 

 

 استراحة الجلسة لتناول القهوة والوجبات الخفيفة

02:21-00:11 

 

 0الجلسة 

00:11-02:11 

تزود هذه الجلسة انعكاسا حول التحديات الحضرية للمدن السعودية. وهي أوال تقدم عرضا  

لتطوير منظومة من  راهنةحول التحديات الحضرية في المملكة العربية السعودية والجهود ال

ناول الجلسة تحديات جمع لقياس السياسات ومخرجاتها في المدن المختلفة. سوف تت المؤشرات

البيانات، وتكون هناك بيئة تفاعلية لمداوالت مع المشاركين حول األبعاد المختلفة لمؤشر ازدهار 

المدن في البالد. وسوف تختتم الجلسة بتقييم شفوي موجز ومناقشات حول الطريق إلى األمام 

ة محسنة حول التحديات والمستقبل. وفي نهاية الجلسة، سيكون المشاركون قد اكتسبوا معرف

الحضرية التي تواجه مدن المملكة العربية السعودية، وطوروا فهما واسعا حول متطلبات لتطوير 

 وتطبيق مؤشر ازدهار المدن في المدن السعودية المشاركة في برنامج مستقبل المدن السعودية.

 
 
 
 
 
 


