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 ملخص:
ان مشاركة المواطن في إدارة وتطوير المدن وفي حل الكثير من مشاكلها المحلية مسألة معروفة منذ أمد بعيد بالمدن 

بريطانيا وفرنسا، وهي فكرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية الالمركزية واإلنماء االقتصادي  األوربية خصوصًا بألمانيا،
واالجتماعي والثقافي والتنمية المستدامة.. هذا وقد تبلورت مشاركة المواطن وأخذت الشكل الواضح لها إثر حركات 

احب ذلك من انفجار سكاني بالمدن، الهجرة والتحضر التي تزامنت مع انطالق الثورة الصناعية في أوربا وما ص
 وبصورة فنية علمية قد تكون نالت االستحسان واالهتمام من المسئولين بعد الحرب العالمية الثانية.

وكذلك الهندسة والتخطيط العمراني الذين  لماء االجتماع واإلدارةاول من طالب بتطبيق هذه الفكرة هم بعض من ع
هامًا لإلنماء وركنًا اساسيًا من اركان التنمية المستدامة، وقد عقدوا العديد من الندوات اعتبروا مشاركة المواطن مصدرًا 

والمؤتمرات وعملوا الكثير من األبحاث والدراسات ليخلصوا الى ان إدخال الالمركزية في إدارة المشاريع التنموية هي 
دارة الفنية والمواطن صاحب المصلحة الحقيقية ألي خطوة أساسية تطبيقية ليكون البناء واإلنماء عماًل مشتركًا بين اإل

 مشروع إنمائي.
منها على وجه  والعمرانية ، اإلسكانيةالمشاريع التنموية ادارة قاط الضوء علىهذه الورقة هي محاولة إلس -

 الخصوص وكيفية إدارتها ومدى مشاركة المواطن فيها واألخذ برأيه في الموضوع.
سابقة دراسات و حليلي في كتابة هذه الورقة اعتمادًا على مراجع مهمة لمشاريع تم إتباع المنهج الوصفي الت -

 السياسات االسكانية المتبعة في التطوير العمراني.     أمثلة على و لهذه المشاريع 
 

 .، تطوير عمراني، تخطيط مدنإدارة مشاريعالمشاركة المجتمعية،  الكلمات المفتاحية :
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ABSTRACT 
    

The participation of citizens in the management and development of cities and in solving 

many of their local problems is a long-known issue in European cities, especially 

Germany, Britain and France. It is an idea closely linked to the issue of decentralization, 

economic, social and cultural development and sustainable development. Citizen 

participation crystallized and took its clear form following the migration and urbanization 

movements that coincided with the start of the industrial revolution in Europe and the 

accompanying population explosion in cities, and technically scientific may have received 

the approval and attention of officials after the Second World War. The first to call for the 

implementation of this idea are some of the sociologists and management as well as 

engineering and urban planning, who considered citizen participation as an important 

source of development, and held many seminars and conferences, they have done a lot of 

research and studies to conclude that the introduction of decentralization in the 

management of development projects is an essential step applied to make construction and 

development a joint work between the technical department and the citizen of the real 

interest of any development project. 

- This paper is an attempt to shed light on the management of development 

projects, housing and urban ones in particular and how to manage them and the 

extent of citizen participation in them and take his opinion on the subject. 

- The descriptive analytical approach was followed in writing this paper based on 

important references to previous projects and studies of these projects and 

examples of housing policies in urban development. 
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 تقديم:_ 1
م( بأن المشاركة 1002تختلف اساليب المشاركة الشعبية باختالف اشكال المساهمة التي يقوم بها األفراد. يذكر عثمان غنيم )

 شعبية يمكن ان تحدث بعدة طرق أهمها:ال
وهي مشاركة مختلف فئات الشعب او هيئات وجماعات منتظمة مستهدفة للسلطات الحكومية في كل ما يتعلق  المشاركة المباشرة:

 بالعملية التنموية او في مراحل منها، ويأخذ هذا النوع عدة أشكال:  
 المقابالت واالجتماعات ..الخاألهالي والمجموعات المستهدفة من خالل  استشارة -

 الالمركزية واإلدارية والتي تتمثل في ايجاد مؤسسات وهيئات تخطيط على المستوى المحلي -

 برامج تنمية المجتمع المحلي خصوصًا فيما يتعلق ببرامج االعتماد على النفس كالهيئات التطوعية -

 وسائل اإلعالم المختلفة -

    .[6]لعامة حول قضية او قضايا معينة االستبيانات المختلفة واالستفتاءات ا -

  .]6[وتحدث بواسطة أشخاص معينون وبتكليف من جهات معينة او بدوافع ذاتية  المشاركة غير المباشرة:
باهتمام كبير من ِقبل الحكومات والدول وكان نتيجة لهذا االهتمام ظهور مفهوم )التخطيط بالمشاركة( فقد حظيت المشاركة الشعبية 

 .[6]( تمييزًا له عن التخطيط بدون مشاركة Down-Top Planningُيعرف بالتخطيط من أسفل الى اعلى )او ما 

أداة فاعلة فى تحقيق عمليات التنمية الحضرية المستدامة، وقد ة او نظرية المشاركة المجتمعية في اإلدارة والتخطيط عتبر فكر ت
حيث تم تطبيق هذا الفكر بانجلترا ونشستر مدينة ستانمور ب اسة مجاورةعدة تجارب دولية وعربية مثال: در اتضح ذلك من خالل 

؛ كما تم تطبيق هذه الفكرة بعدة مدن وبلديات عربية كدبي من خالل تعزيز دور المجتمع كطرف فعال فى عمليات التنمية العمرانية
ملية التنموية وتحسين بيئته العمرانية وفقًا فى إدارة وتنظيم الع وباألردن وسوريا، ومن خالل هذه التجارب يتضح دور المواطن

  .[8]المستدام  العمرانى بذلك تكون خطوة جادة تجاه تحقيق ادارة وتطوير التخطيط الحتياجاته ومتطلباته،

 إشكالية البحث:_ 2
يوم ال يمكن إشكالية البحث تكمن في عدم إدراك غالبية صانعي القرار أن المشكالت التنموية في )اإلدارة والتطوير( ال

حلها من طرف الخبراء والعلماء او المسئولين عنها فقط، وان الحل األنجع يكمن في إشراك المواطن نفسه ألنه صاحب 
المصلحة الحقيقية واألعلم باحتياجاته. كما تتسع دائرة اإلشكالية في عدم وضوح دور هذا المواطن قانونًا من ناحية 

 ينته وما يتعلق بإدارة شئونه العامة وتقديم الخدمات؛ فهو الزال يبحث عن دورمشاركته في بناء مجتمعه وتطوير مد
 فاعل له كشريك في تنفيذ خطط التنمية جنبًا الى جنب مع الدولة الراعية والمجتمع المدني.   

 أهمية البحث: _3
واطن على المشاركة في اتخاذ تأتي أهمية الدراسة ومثل هذا البحث كونه يركز على موضوع هام جدًا وهو واقع قدرة الم

 القرارات من أجل تحقيق اهداف مؤسسة او إدارة مشروع.
موضوع البحث يدفع بالمواطن وُيشعره بأهمية رأيه في قرارات تخص مجتمعه وتمس حاجاته ومستقبل أبناؤه؛ كذلك مثل 

 الصحيحة والقرارات الالزمة.هذا البحث يساهم بتزويد المسئولين بمعلومات أساسية تعينهم على اختيار البدائل 
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 أهداف البحث: _4
 يهدف البحث الى فهم المشاركة المجتمعية من خالل دور المواطن في اتخاذ القرار في إدارة وتطوير المشاريع، كذلك:

 إثراء البحث العلمي في هذا الجانب اإلداري الفني 
 رارتاكتشاف واقع المشاركة المجتمعية والعوامل المؤثرة في اتخاذ الق 
  التعرف على نجاحات المشاركة الشعبية في إدارة المشاريع وتطوير العمران 

 تحديد المفاهيم: _5
 سنعرض باختصار تعريف ومفاهيم عناصر البحث حتى تتضح الصورة المقصودة من الموضوع:

 :مفهوم المشاركة
 في اللغة إشراكًا في األمر، صار في األمر شريكًا فيه. 

 زام الشخصي ألعضاء الجماعة داخل المنظمة، ومستوى المشاركة نسبي لدرجة الترابط الوجداني.المشاركة هي االلت
 المشاركة ايضًا هي اشراك العاملين واألفراد في االدارة التي يعملون بها مما يخلق مشاركة ونفسية جيدة. 

 .[11]ايضًا هي اشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات االدارية 
تمعية هدف ووسيلة في آن واحد فهي هدف ألن الحياة الديمقراطية السليمة ترتكز على اشتراك المواطن والمشاركة المج

في مسئوليات التفكير والعمل من أجل المجتمع، ووسيلة حيث يتذوق الناس مجاالت المشاركة وأهميتها فيمارسون 
ة ضرورة لتمكين فئات المجتمع من اتخاذ القرارات تعتبر المشارك ؛ لذاصبح جزءا من ثقافتهم وسلوكهمطرقها وأساليبها فت

التي تؤثر في حياتهم وتنمية قدراتهم على االختيار السليم والمناسب للمصلحة العامة واختيار التكنولوجيا المناسبة التي 
 [1].  تحقق األهداف المشتركة من خالل االستخدام األمثل للموراد المتاح

 النشاطات وتنفيذ صنع القرارات في المستهدفة والمجموعات السكان مساهمة أنها على التنمية في المشاركة وتعرف
 .[9]المجتمع  تنظيم ممارسة في الزاوية حجر هي .فالمشاركة المستويات جميع وفي التنموية

 عتبرت نوعية حياتهم، وتحسين مشكالتهم، وحل السكان، حاجات تلبية وأن وهدفها، التنمية محور هو وبما أن اإلنسان
 المحلية، األهداف وضع المحليين في السكان مشاركة الضروري  من فإنه ذلك ولتحقيق الشاملة، التنمية أهداف من

 .[3]المحلية ومساندتها للمشروعات الدعم توفير أجل من أولوياتهم، وتحديد

 اتخاذ القرار: مفهوم
ه، وتقرر األمر بمعنى ثبت وأستقر، والقرار ما جاء في اللغة " قر" بمعنى سكن واطمئن، وقرر األمر رضى عنه وأمضا

    .[2,4]أنتهى اليــــه األمر. واتخاذ القرار هو عملية وأسلوب االختيار من بين مجموعة البدائل المتاحة لتحقيق هدف معين

 اإلدارة: مفهوم
فها ون ما هو على أنِّها: "تحديد ما هو مطلوب عمله من العاملين بشكل صحيح، ثمِّ ا  (Taylor)يعرِِّ لتأكُّد من أنِّهم ُيؤدِّ

ة بتصميمب  (Weihrich & Koontz)هاوصفوقد ؛ مطلوب منهم بأفضل الطرق، وأقلِّ التكاليف"  أنِّها: "العمليِّة الخاصِّ
أنِّ اإلدارة هي:   (Holt)يرى و  ؛اءة؛ وذلك إلنجاز أهداف ُمختارة"بكف كفريق وصيانة بيئة ُمعيَّنة يعمل فيها األفراد معاً 
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ية، والماليِّة، والمعلومات في بيئة "العمليِّ  ة الُمتعلِِّقة بالتخطيط، والتظيم، والقيادة، والرقابة لكل ِّ من الموارد البشريِّة، والمادِّ
 .]7,9[ ."تنظيميِّة ُمعيَّنة

الة، وذات كفاءة؛ لتحقالمفاهيم و من خالل  يق التعاريف السابقة يمكن القول بأنِّ اإلدارة هي: تنفيذ األعمال بوسيلة فعِّ
نها عمليِّات  األهداف التي تسعى إليها الُمنظِّمة، وذلك عن طريق االستخدام األمثل للموارد الُمتاحة كلِّها، والتي تتضمِّ

 .]3,6[ التخطيط، والتنسيق، والتوجيه، والرقابة، والتنظيم، والقيادة

 تجارب عالمية: _6
ً وأوربياً, التجارب العالمية  نناقش هنا مختارات من بعض لتنمية المشاركة المجتمعية بات عمليات مدتاع والتيعربيا

 . مللبيئة العمرانية الخاصة به التخطيطكطرف فعال في عمليات  المشاركةبالمجتمع  افراد تمكينالعمرانية من خالل 

 ًا:ــــعربي
ة واستثنائية، وان ما تعتبر حالة التطوير الحضري في كل من األردن والعقبة وكذلك ببلدية دبي باإلمارات العربية ممتاز 

 حصل بمدينة حلب القديمة للمحافظة عليها أظهر كيف لمفهوم المشاركة ان يكون مطبقًا رغم كل الصعوبات والعراقيل:
 

 مثــــال مدينة "العقبة" : -في المشاركة الشعبية بالتخطيط تجربة األردن 
م على ان اإلنسان هو هدف عمليات 1791لسنة  68بدايًة ينص الدستور األردني صراحًة وبمواد قانون التخطيط رقم 

التنمية، واحترام كرامته هي ما ترتكز عليه فلسفة التخطيط، وان الموازنة بين المصلحة الفردية والمصلحة المجتمعية 
م بإعداد 1791؛ هذا وقد بدأ المجلس القومي للتخطيط عام [8,9]العامة ضرورية بحيث ال يغلب أحدها على اآلخر 

م تهدف الى تفعيل مشاركة السكان في خطط التنمية، وقد ُسِجل ذلك كأول خطة تعتمد 1791-91تنموية ثالثية خطة 
فكرة المشاركة الشعبية؛ وقد تم إعداد العديد من الخطط للمدن والقرى األردنية بعد الموافقة عليها من المجالس العليا 

 [.7]بوزارة البلديات
جدًا تحول الى محل اهتمام على مستوى القطر األردني، فكان لها الدعم المؤسسي والفني  تتمتع مدينة العقبة بموقع هام

م صارت العقبة محافظة مما شجع على افتتاح 1771واالقتصادي في بداية التكوين من الحكومة والدول المانحة. عام 
، إال ان الهيكل اإلداري فيها محدد المزيد من اإلدارات الحكومية بها، وكذلك المزيد من المؤسسات ومراكز الخدمات

بشكل واضح، وبحكم صالحياتها اإلدارية وضعت السلطة المحلية باإلقليم خطة استراتيجية وهيكلية مفصلة تقوم من 
خاللها بتسيير كافة أعمال االقليم الواسع النطاق، إال ان نقص الموارد المالية والدعم قلص من قدرتها على تخطيط 

 [.6]ع اإلنمائية والتنموية الكبيرة وتنفيذ المشاري
المنظمات األهلية ايضًا ورغم المحاوالت لضمان المزيد من المشاركة إال انها ضعيفة بسبب الميزانيات المحدودة، وبذلك 
فقد تم تشكيل لجان تنسيق من السكان المحليين لبحث احتياجات المجتمع المحلي للمدينة وتوضيح كافة اهتمامات 

البهم، وعقدوا العديد من ورشات العمل للربط بين كافة األطراف المعنية بالمدينة واإلقليم ومن ثم تحديد السكان ومط
 .       [6]المشاريع المطلوبة ومراقبتها باإلضافة الى الدراسات الميدانية وتحديد األخطار البيئية
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 : التطوير المؤسسي ببلدية دبيتجربة 

م بهدف دعم وتطوير البلدية من خالل اإلصالح المؤسسي 1768واألمم المتحدة منذ العام بدأ التعاون بين بلدية دبي 
 والعمل على بناء القدرات، فتم العمل بمشاريع مختلفة في التخطيط والمسح والعطاءات وحماية البيئة. 

ادة فعالية األداء والخدمات الهدف هو تأكيد االعتماد على الذات لدى بلدية دبي بتبسيط الهيكل التنظيمي والوظائف وزي
ومن خالل زيادة الوعي العام وتأمين مشاركة الجمهور الفعالة، عالوة على المنظمات الغير حكومية، التدريب على 
العمل وعقد المؤتمرات وعمل الجوالت الميدانية؛ فكانت نتائج الخطة المرسومة متوافقة مع األهداف فتحسنت ظروف 

 .[8]لخدمات العامة التي قامت بها البلديةالمعيشة من خالل تطوير ا
مقارنًة بالتجربة السابقة )محافظة العقبة( نكتشف انه ربما صغر المنطقة وحداثتها مع ارتفاع الدخل العام للدولة وتوفر 

تقدم الدعم المالي قد ساهم كثيرًا في تسريع هذا التطور اإلنمائي ونجاح الدولة عامة في مسايرة النمو االقتصادي وال
 التكنولوجي، بذلك ورغم نجاح التجربة إال انها تظل حالة خاصة وفريدة.          

 
 : مدينة حلب القديمة _ سورياتجربة 

م تم بناء أحياء سكنية جديدة حول مدينة حلب القديمة فانتقل اليها غالب سكان المدينة القديمة؛ وبإنشاء 1711منذ 
بها تدهورت حالتها اإلنشائية وهي مدينة تاريخية أثرية مهمة توشك ان تتهدم؛  اً الطريق الجديد ايضًا والذي كان مار 

؛ [6]وحيث ان البلدية حينها ال تمتلك الموارد المالية الكافية للصيانة فلم تبذل الجهد لتحسين الوضع المعيشي لساكنيها
اطقها وأحيائها ضمن إطار تخطيطي بمرور الوقت ولخطورة األمر تم وضع خطة لوقف تدهور المدينة بتحديد بعض من

 شامل لتنفيذ أهداف محددة لالرتقاء بمستوى الخدمات الخاصة والعامة باعتماد أفضل أنظمة بناء وتخطيط.
تم إنشاء لجان محلية تكونت من خالل البلدية والجمعيات األهلية للتشاور واقتراح اإلجراءات الالزمة والكفيلة بالمحافظة 

المتبقي خصوصًا وأن منظمة اليونسكو قامت بتصنيفها ضمن مواقع التراث العالمي، وتبرعت لها على هيكل المدينة 
الحكومة األلمانية مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي برعاية مشروع الحفاظ على هذه المدينة التراثية 

 العالمية من خالل برنامج للمشاركة الشعبية.
ئية وخطة العناية بالهياكل االساسية والفنية والنقل ضمن خريطة الستخدام االراضي بطريقة تم وضع الخطة اإلنما

جديدة؛ فتم تحديد اراضي لألنشطة االقتصادية وتغيير الوضع االجتماعي لألفضل، باإلضافة الى رسم حدود المناطق 
حتية، كما قدموا إعانات مادية لبقية السكان من السياحية، وقد تم انجاز نسبة كبيرة للهياكل األساسية من كهرباء وُبنية ت

 [.7,8]ذوي الدخل المحدود للعناية بمنازلهم واالهتمام بها وترقيمها 
 السياسة اإلسكانية والتطوير العمراني في ليبيا:

كانت الفترة م ليس واضحًا وال مستقرًا، حيث 1787الوضع التنموي في ليبيا من الناحية اإلسكانية والعمرانية ومنذ العام 
األولى من السبعينات مرحلة استكمال لسياسة اسكانية موضوعة من ِقبل وزارة اإلسكان بالمملكة تهدف الى التوطين 
واستقرار المواطنين بمناطقهم خصوصًا بالجهات الزراعية لما لهم من دور في توفير المنتوج الزراعي ودعم للصناعات 
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م لوضع 1781ية حينها مع أكبر المكاتب الهندسية )دوكسيادس( اليونانية في الغذائية. لقد تعاقدت المملكة الليب
الدراسات الالزمة لخلق قاعدة رئيسية لما تحتاجه البلد عامة من اسكان وسياسة اسكانية لما هو متوقع من زيادات 

طرابلس وبنغازي( وقدوم الوافدين بالسكان نظرًا لزيادة نسبة المواليد، وكذلك الهجرات الداخلية في اتجاه المدن الكبيرة )
للعمل بعد طفرة البترول من عرب وأجانب، وبذلك كان الطلب على السكن والسكن الوظيفي في تزايد مستمر مما احدث 
طفرة في مشاريع االسكان العام غيرت الوضع والخريطة االسكانية في ليبيا خالل عقد السبعينات وبداية الثمانينات. 

 111111العجز التراكمي في المساكن بليبيا الى قرابة أكثر من  [11]حيث ُتقدر الدراسات االسكانية اليوم تغير الوضع
وحدة سكنية نتيجة عدم وضع استراتيجيات اسكانية، مع غياب رأي المواطن في هذه القرارات نظرًا لطبيعة اإلدارة 

 المركزية القائمة.
زء من االحتياجات في مجال السكن ولكن هذا قد توقف بصدور كانت هناك مساهمة من القطاع الخاص في توفير ج

م؛ ونظرًا لغياب دور القطاع الخاص في حل المشاكل القائمة وتجريم اصحاب رؤوس 1769لسنة  1القانون رقم 
األموال من مقاولين وُمالك شركات البناء فإن المشكلة ظلت في تزايد مع توقف التوسع بالمخططات العمرانية للمدن 

ما ساهم في رفع اسعار قطع األراضي الصالحة للبناء والزحف على األراضي الزراعية، وظل الحال على ما هو عليه م
 م واستمرت الوضعية الى اللحظة لعدم االستقرار السياسي بالبالد.            1111الى انبالج الثورة في 

 ًا:ـــأوربي
 Stanmore Neighborhood –Winchester. UK تراإنجل –مدينة ونش ستر  –تخطيط مجاورة ستا نمور 

، تم اختيارها لتكون جزء من أحد مشاريع التنمية العمرانية المعتمدة أفضل مثال مجاورة بمدينة ونش ستر بإنجلتراتعتبر 
 على فكرة المشاركة المجتمعية في تحسين البيئة العمرانية؛ الهدف الرئيسي للمشروع هو تحقيق التنمية العمرانية

 ثالث محاور رئيسية :المستدامة من خالل المشاركة الشعبية في مراحل التخطيط العمراني، وقد تم العمل من خالل 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ( مراحل العمل في المشاركة الشعبية بالتخطيط العمراني1شكل )

     http://omranet.com/vb/attachment.php?attachmentid=407&d=1224748362     المصدر:

 

 وضع المخططات النهائية التحليل جمع المعلومات

 (الوسيطة )السكان والمنظمات
تنظيم المناقشات السكانية والبرامج، 

ويكون الهدف هو أهمية التوصل 
إلى أفكار جديدة للتنمية من خالل 

 السكان أنفسهم.
 

تعرف التنمية وال عمليةتركز على 
ية لكل موقع التنم احتياجاتعلى 

لدى  تهاومدى قابلي والتكاليف،
مع استمرار عمليات  السكان

النقاش واقتراح الحلول بين السكان 
 .الوسيطةوالمنظمة 

وضع المخططات النهائية بناء 
على نتائج المناقشات في المراحل 

السابقة من خالل مجموعة من 
 المصممين العمرانيين والمعماريين

الوسيطة مع استمرار دور المنظمة 
 .في المتابعة

http://omranet.com/vb/attachment.php?attachmentid=407&d=1224748362
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وهى بداية جمع المعلومات وتهدف إلى رسم متطلبات  المرحلة األولى:

وطموحات السكان لبيئتهم العمرانية، وذلك بدخولهم كطرف فعال في عملية 
يط والتصميم العمراني وقد تم التنمية العمرانية؛ وبالتحديد في عمليات التخط

تصميم جدول لتحديد سلبيات وإيجابيات المعيشة في المدينة بهدف مناقشتها، 
لتخطيط وكيفية ا ،ومن ثم التشجيع على التفكير في إيجاد حلول لهذه القضايا

 يشمل رسم األفكار على المساقط.لوضع الحلول والمقترحات و 

متابعة السكان في وضع  معالمعلومات االستمرار في جمع  :المرحلة الثانية
رص تنمية فاجزاء: ) 3مالحظاتهم بعد ان تم تصميم جداول تحتوي على 

 التعرفتم (، و سكنية عمرانية جديدة / تحسينات عامة بيئيًا / تشكيل مجاورة
على احتياجات السكان وبلورة مجموعة الحلول عن طريق حلقات نقاش 

 والسكان.الوسيطة  متواصلة بين المخططين والمنظمات

 

ا تشكيل المعلومات التي تم جمعه
 ةفي المرحلتين السابقتين في صور 

عرض لمناقشة المالحظات 
وتصحيح األخطاء، وقد أشار 

هذا السكان إلى مدى إعجابهم ب
تم و  ،األسلوب لعملية التنمية

 ،وبناء على اقتراحاتهم ومتطلباتهمسكان التعرف على القضايا التي تم معالجتها ووضع الحلول لها وفقا الحتياجات ال
 .الطرق ومسارات المشاةو خدمات الموقع و األماكن المفتوحة و اإلسكان  ومن القضايا التي تم التركيز عليها

  

العمرانية بناء على نتائج المناقشات في المراحل ودراسات تحسين البيئة  وضع المخططات النهائيةهي  الثالثة:المرحلة 
 .[1]خالل مجموعة من المصممين العمرانيين والمعماريين مع استمرار دور المنظمة الوسيطة في المتابعة السابقة من

تطبيق فكر التمكين المستدام عمليًا لتنمية البيئة العمرانية كمدخل لتحقيق التنمية من خالل التجربة السابقة يتضح 
 التالية: التمكين بإتباع خطواتالحضرية المستدامة وذلك 

 البدء ومنح السلطة:  -1
تمثلت في إقامة حلقة نقاش مع أفراد المجتمع المراد تنميته، وتم وضع خطة التنمية للمجتمع لمعالجة سلبيات بيئتهم 

 العمرانية، باإلضافة إلى جمع المعلومات عن متطلبات وطموحات السكان لبيئتهم العمرانية. 
 تنظيم المجتمع:  -2

ة مجتمعية تعمل على تنسيق أعمال التنمية والتطوير مع السكان أنفسهم وكيفية توجيههم وقد تمثلت في تشكيل منظم
 ح وذلك من خالل: اوتدريبهم بطريقة فعالة في عمليات التخطيط الحضري بنج
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تصميم جدول لتحديد إيجابيات وسلبيات البيئة العمرانية ومناقشتها مع السكان ومن ثم التشجيع على   1-1

 ي إيجاد حلول للسلبيات.كيفية التفكير ف
 تم تنسيق الجدول وتصميمه بطريقة تساعد أعضاء المنظمة على التعرف على احتياجات السكان.  1-1
عمل أعضاء المنظمة على تشكيل المعلومات التي تم جمعها في المرحلة السابقة في صورة عرض  1-3

 لمناقشة المالحظات واالقتراحات. 
نظمات الوسيطة في ضمان نجاح مجهودات المجتمع من خالل عمليات التنظيم ويتضح من هذه المرحلة أهمية دور الم

  .والتنسيق والتوجيه التي يقوم بها أعضاء المنظمة
 : (االستمرارية) تواصل تنمية المجتمع -3

 يم الحلول مرة أخرى في صورة عرض وفقا الحتياجات المجتمع وبناء علىيتم التعرف على نقاط القصور ومعالجتها وتق
المنظمات  انية باستمرار مع توجيه وإشرافاقتراحاتهم، ومن ذلك يمكن للمجتمع أن يعالج سلبيات بيئته العمر 

 . [1]الوسيطة

 :نتائج ال _7
بعد جمع البيانات، ومن خالل الطرح النظري واألمثلة المختارة على المشاركات المجتمعية في اإلدارة والتطوير العمراني 

الى أجوبة للتساؤالت المطروحة والحصول على نتائج داعمة العتماد مبدأ المشاركة كالنقاط  وتحليلها، تم التوصل
 التالية:
 إن المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار تشكل وسيلة مهمة نحو انجاح أي مشروع جديد او تطوير قديم. -
 وجهد أقل.المشاركة المجتمعية تضمن التأييد الشعبي للمشاريع ومراحل تنفيذها في وقت  -
 تساعد في تحقيق اإلبداع التصميمي والتخطيطي وكذلك اإلداري. -
اتضح ان التجارب بالمدن المذكورة قد أعطت نقاط قوة للمشاركين في اتخاذ القرارات التي توطد العالقة بينهم  -

حقق االبتكار وبين مدينتهم، وفرصة الختيار البدائل الممكنة وتقديم األفكار والحلول للمشاكل البارزة مما ي
 هويتهم ويبرز نظرتهم وتطلعهم الى المستقبل.   ما ُيثبتبتطوير حياتهم وتطبيق 

لقد تبين ان للمشاركة في اتخاذ القرار دور في تعزيز قدرات الموظفين والمهندسين باإلدارة المحلية من خالل  -
ية المهارات وإحداث التغيير فرصة المشاركة الفعلية وإنتاج افكار جديدة؛ كما ان للمشاركة دور في تنم

 والتطوير باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالعمل فيكون الناتج أكثر دقة وأكثر قربًا من المواطنين.  
 بالمشاركة يتحقق التوظيف األقل للموارد الطبيعية والمالية. -

 ات:ــالتوصي_ 8
       مكننا وضع مجموع التوصيات التاليـــــــــــة: وتجاربه مع تلخيص النتائج، يُ  بعد االنتهاء من عرض الموضوع

  ضرورة تطوير الكادر الوظيفي بالسلطة المحلية بحيث يكون قادر على استيعاب فكرة المشاركة المجتمعية
 وتطبيقها بالصورة العلمية الصحيحة.
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  ،وفي كل ما يخص مصلحة العمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة الشعبية في المشاريع التنموية

 المواطن في حدود منطقته اإلدارية.
  إعطاء المزيد من الصالحيات اإلدارية والقانونية للبلديات والمجالس المحلية فيما يخص الجانب الخدمي

 للمواطن والتخلص من المركزية في اتخاذ القرارات بذلك.
 اريع التنموية والتطوير العمراني.وجوب التنسيق بين الجهات المشرفة والمسئولة على تنفيذ المش 
   .توفير الدعم المالي المناسب لتمكين الجهات المسئولة من تنفيذ المشاريع على الوجه المطلوب 
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