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البحــث عن مفهوم عمــلى للمشــاركة

ما هى المشاركة؟•
ما الذى تهدف إليه؟•
من هم المستهدفين بالمشاركة؟•
لماذا يجب أن نشارك؟•
المشاركة فى ماذا؟•
من هم المشاركين؟•



المشــــاركــة

1 لماذا؟

الفوائد•

المخاطر•

مصالحال•

المحفزات•



2هابيتات 

1996، أسطنبول

مشاركه المجتمع كسياسه للتمكين•

مصدر للسلطه والقوةكمشاركة المجتمع •

مشاركه المجتمع هى مشاركه العامة•

كنظام حكممشاركه المجتمع •

مشاركه المجتمع هى االداره الذاتيه للمجتمع•

1هابيتات 

1976،فان كوفر

(كحل لكل المشاكل)مشاركه المجتمع •

للتأييدمشاركة المجتمع كسياسه•

مبدأ جون تيرنر في حرية البناء•

االمداد + ة سترداد التكلفالمشاركه المجتمع •

البشريةالمواردب

رفع كفاءة المشروعات•

يا  عالمالمشاركة تطور مفهوم 



وتدوينهاتشاوراتإجراء -1

ترتيب حلقات للتشاور تكون -2

منظمة ومجمعة من خالل الجمعيات 

والمقابالت العامة

مع مسوحات ميدانيهاجراء-3

أرباب البيوت

المشاركة المباشرة -4

المشــــــــاركة

مكمن القوة

هدف 

لعملية 

التخطيط



المشــــــــاركة

المراحلجميعفى كاملةمشاركه-1

المشاركه فى إتخاذ القرارات-2

مسؤليات وسلطات محددة-3

نماذج لالدارة الذاتية-4

مكمن القوة

وسيلة 

للتخطيط



إجراء مقابالت وتدوينها-1

عمل مقابالت منظمه -2

ومجمعه من خالل الجمعيات 

والمقابالت العامة

عمل مسوحات ميدانيه-3

المشاركة المباشرة -4

المشـــــاركة

:يمكن ترجمتها بعده طرق

زيارات ومسوحات ميدانيه 

استبيانات

شاوراتتإجراء مناقشات و

عمالة

اتخاذ قرارات

السلطه

االداره الذاتية

مكمن القوة

هدف لخطط 

العمل

وسيلة 

لتحقيق 

الخطط



المجـــــــتمع

2؟المجتمعافراد



المجتمع

مجموعه من االفراد-

واألعرافالقيم -

مصالح عامة-

تجانس اجتماعى-

الجماعية-

التكافل والتماسك-

جغرافيهحدودتجمعهم -



المجتمع

،ارتبادل االفك،تعبئة القدرات

، عرض وجهات النظر

المشاركه

المجهوداتناتج 

يةالجمــاع

مفهوم المجتمعالمشــاركة

مصالح متقاربة

عضوىتماسك

مصالح متباعدة

فردية–تنوع
مقابل



الجهات المشاركة والمعنيين

3االهداف والمحفزات؟





مــداد بالمــرافقاإل

؟أهداف من

تقارب

تباعد
مستويات 

مختلفه من 

التعارض

واالجماع



االمداد بالمرافق

عمليهالالمشتركــة فى الجهات

الحكومة•

ةيلحكوماالوكاالت•

الجمعيات االهليه•

الحكوميهغير المنظمات •

سكان الموقع•

المهنيين•

الجهات المانحة•

االحزاب السياسية•

القطاع الخاص•

المقاولون•

تقارب

تباعــــد

1



المسئوليات/ الجهات المشاركة

الجمعيات 

االهلية

المنظمات 

لغير 

حكومية

األفــرادالحكومة

4 المؤسسى طار إلكل جهة واإدراك دور 

؟؟للعمل



الحكومة
عىسلطه اتخاد القرار التشريذىسلطه اتخاد القرار التنفي

الممثلون والنواب 

السياسيون  الجهاز هيكل تشكيل

الحكومى

المجتمع المدنى

ممثلى الجمعيات

االهلية

ممثلى المنظمات 

حكوميةالغير 

منظمات المجتمع 

المدنى

ه الجهات السياسي

والدينية

افراد المجتمع



دولةال

المدنىالمجتمع

منظمات  مثالية تعتمد على 

الموضوعية 

منظمات تركز على صالح مواطن 

(الحقوق و االمتيازات)

جهات تعمل بمبدأ بمبدأ الضغط-1

والتأييد للوصول الى الفاعلية   

جهات إتصال_ جهات وسيطة 

الجهات–منظمات التى تسعى لحقوق االنسان : مثال

التى تعمل لصالح البيئه 

الجمعيات االهلية التى تخدم أفراد-3

لها نفس المبادئ والمصالح واالعمال   
معتمدة على المواطنين

الجمعيات االهليه التى نهدف الى جمع : مثال

–جمعيات التى تساعد فى االسكان–القمامه 

مجالس المياه

جهات أو افراد تعمل على حمايه -2

مصالح  الجمعيات االهليه من 

المجتمع والسياسة المحيطة

جهات ممثله للشعب–جهات إتصال 

جماعة حماية أطفال الشوارع–برامج سياسية : مثال

جهات تمنح الدعم وخدما ت محددة -4

لفئات معينه

جهات إتصال–جهات وسيطة 

-اإلناث–جماعة حمايه الصحة : مثال

أطفال الشوارع

اتجاه مبني على 

حقوق االنشان

اتجاه مبنى على 

–احتياجات االنسان 

الرفاهيه االجتماعيه



المحفـــزات

االقليم الجغرافى

الثقه و االخالص

طار المؤسسياإل

نماذج للتمويل 

الذاتى ىاالجتماع/السياسىالقطاع

المذهب الفكرى

الهيكل

القاعدة

االنتخابية

النتائج/المحصلة 



المنظمات

غير 

حكوميةال

الحكومة 

المحلية

الجمعيات

االهلية

األهالى



التغيــــرات فى العالقـــات 



:فى عملية المشاركة، ما هو دور كل من

المهــني؟/ الفنى 

المالك؟/ موظف البلدية 

كل جهة من الجهات االجتماعية التالية؟



المناهج ووسيلة 

االتصال

المعلومات العامة والفنية / الحوار-6





خطط العمل الفورى



المجاالت/ الجهات المشاركة

أين ومتى تتم المشاركة؟ -6



الجهات المشاركة 



المشاركة ودورة المشروع

التنفيذ التخطيط 

االعداد 

الصيانة التصميم



الجهات المشاركة  والمجاالت



انماط المشاركة

الجزء الثانى

امثلة لاليضاح من دول مختلفة



مستويات 

مختلفة

انماط مختلفة من 

المشاركة

مستوى المدينة•

تخصيص موارد واستثمارات•

مستوى المجاورة السكنية•

التخطيط لمنطقة معينة•

التخطيط الموجه للعمل•

نطاقات مختلفة للمشاركة



هولندا, أرنثيم

ريو دى جانيرو، البرازيل

هولندا, روتردام

البرازيل, سانتو أندرى

البرازيل, بورتو أليجرى

البرازيل, ساو باولو

هولندا, روتردام

أنداهرا برادريش

ة تخطيط استراتيجى على مستوى المدين

المشروعات االستراتيجية

ة تخطيط استراتيجى على مستوى المدين

ميزانية البلدية

التخطيط لمنطقة معينة

خطط عمل لمواجهة الفقر

تجميل المجاورة السكنية

اسكان بالجهود الذاتية

دراسات الحالة



مشاركة المعلومات

الوضع القانونى

القيادة

دعم الحكومة

تعبئة الموارد

اتخاذ القرار

التنظيم

التعريف الواضح 

للمشكلة

ند العناصر االساسية التى يتم أخذها فى االعتبار ع

تنظيم مشاركة المواطنين



الخالصة

إلى أين نريد أن نذهب؟ -8


