سياسات تفعيل املشاركة اجملتمعية يف معاجلة إشكاالت التنمية احلضرية
يف املدن السعودية الكربى جتربة اجمللس البلدي ألمانة حمافظة جدة

اسم
الباحث
م .عبدهللا حسني اجلهين

إشراف
د .وليد سعد الزامل
أستاذ مساعد بقسم التخطيط العمراين

خطة الدراسة (العرض)
اإلطار العام للدراسة
 -1المقدمة.
 -3أهداف الدراسة
 -5أسئلة الدراسة.

أدبيات الدراسة
 -1اإلطار الوصفي والنطري.
 -2الدراسات السابقة.
 -3التجارب العالمية والمحلية.
 -4لمحة تاريخية عن المجالس البلدية

التحليل
 -1الدراسة والعينة.
 -2تحليل الدراسة.

نتائج الدراسة
 -1النتائج.
 -2التوصيات.

 - 2إشكالية الدراسة.
 - 4أهمية الدراسة.
 - 6منهجية الدراسة.
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اإلطار العام للدراسة
 -1المقدمة.
 -3أهداف الدراسة
 -5أسئلة الدراسة.

 - 2إشكالية الدراسة.
 - 4أهمية الدراسة.
 - 6منهجية الدراسة.

املقدمة
تعد اجملالس البلدية منذ نشأهتا ابململكة العربية السعودية هي املدخل والبوابة ملشاركة املواطنني يف إدارة الشئون احمللية
ومن ركائز عمل اجملالس البلدية هو املشاركة الوطنية يف اختاذ القرار خدمة للوطن وحتقيقا لرفاهية السكان ،وسوف
يستعرض البحث أبرز السياسات املستخدمة لتفعيل مشاركة السكان يف مدينة جدة وذلك من خالل املنصة
اإللكرتونية اليت أنشأهتا األمانة العامة لشئون اجملالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية ومن خالل كذلك املنصة
االلكرتونية اليت أنشأها اجمللس البلدي ألمانة حمافظة جدة ضمن اسرتاتيجياته املوجهة حنو تسهيل التواصل وتقدمي
اخلدمات للمواطنني مبا يتناسب مع تطلعاهتم وخيدم املدينة ابلشكل املطلوب ،ونظرا ألمهية ودور املشاركة اجملتمعية يف
التنمية احلضرية يف عملية اختاذ القرار للخطط واملشاريع احلالية واملستقبلية اليت هتمهم فسيتم استعراض اآللية اليت
انتهجها اجمللس لتمثيل املواطنني يف العمل البلدي من خالل حتفيز مشاركتهم يف ورش العمل والزايرات واللقاءات اليت
يعدها اجمللس والتحدايت والعوائق ومبادرات اجمللس املوجهة للمشاركة اجملتمعية.

إشكالية البحث.
ان املشاركة اجملتمعية تعترب أحد أهم القضااي يف صياغة السياسات العمرانية نظرا لدورها اهلام والفعال يف حتديد السياسات املناسبة للسكان يف املدينة ،ويف هذا البحث سيتم التطرق
إىل أبرز التحدايت اليت تواجه اجملالس البلدية حنو تفعيل مشاركة اجملتمع وماهي املبادرات اجملتمعية اليت قام هبا اجمللس البلدي ألمانة حمافظة جدة لتلمس احتياجات وإشكاالت

اجملتمع املتعلقة ابلتنمية احلضرية.

أهداف الدراسة.

اهلدف الرئيسي
التعرررف علررى السياسررات الرريت
ميك ر ر ررن أن تس ر ر رراهم يف تفعي ر ر ررل
املش ر رراركة اجملتمعي ر ررة يف معاجل ر ررة
إش رركاالت التنمي ررة احلضر ررية يف
املرردن الكررربى وابلتحديررد جتربررة
اجملل ررس البل رردي ألمان ررة حمافظ ررة
ويسر ر ر ررعى البحر ر ر ررث إىل حتقير ر ر ررق
األهداف الثانوية التالية:

تقييم جتربة املنصة التفاعلية للمشاركة اجملتمعية يف املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة لشئون
اجملالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية.
التعرف على أبرز الوسائل اليت اعتمدها اجمللس البلدي لتفعيل املشاركة اجملتمعية يف
حمافظة جدة.
حتديد العوائق اليت تواجه املشاركة اجملتمعية يف اجمللس البلدي ألمانة حمافظة
جدة.

قياس مستوى ومدى تفاصيل مشاركة اجملتمع يف اجملالس البلدية ورضى
السكان.

أمهية وأسئلة الدراسة
أمهية
الدراسة
تعتر رررب هر ررذة الدراسر ررة توضر رري ل ر ردور
املشر ر ر ر ر رراركة اجملتمعير ر ر ر ر ررة يف معاجل ر ر ر ر ر رة
إشرركاالت التنميررة احلض ررية والتعرررف
علررى السياسررات املسررتخدمة ملشراركة
السر ر رركان يف مدينر ر ررة جر ر رردة والير ر ررات
املشرراركة والوسررائل الرريت االعتمرراد
عليه ر ررا والتط ر رررق أيض ر ررا ل جر ر رراءات
التطويري ررة للمش رراركة وكيفي ررة التعام ررل
والتفاعر ر ر ررل مر ر ر ررع هر ر ر ررذة املشر ر ر رراركات
وتوضي التحدايت

-1كيررك ميك ررن تقيرريم جترب ررة املنص ررة
التفاعلير ر ر ررة للمشر ر ر رراركة اجملتمعير ر ر ررة يف
املوقر ر ررع اإللكر ر رررتوين لألمانر ر ررة العامر ر ررة
لشئون اجملالس البلدية بوزارة الشرئون
البلدية والقروية .
-2ماهي أبرز السياسات والوسائل
اليت اعتمدها اجمللس البلدي لتفعيل
املشاركة اجملتمعية يف حمافظة جدة.

-3كيك ميكن قياس مستوى ومدى
تفاصيل مشاركة اجملتمع يف اجملالس
البلدية ورضى السكان.

أسئلة
الدراسة

منهجية الدراسة

المنهج
الوصفي

المنهج
النظري

المنهج
التحليلي

منهجية الدراسة

منهجية الدراسة

المنهج النظري

المنهج الوصفي

استعراض للتجارب العالمية للمشاركة
االجتماعية

تعريف المشاركة المجتمعية.
أصل نشأة المشاركة المجتمعية في التخطيط
ومعوقاتها.

استعراض للتجارب المحلية للمشاركة
االجتماعية

أهمية المشاركة المجتمعية وأنواعها.
أهداف المشاركة المجتمعية ومنهجياتها وأساليبها
مفهوم المنصة االلكترونية ودورها في عملية
المشاركة المجتمعية.

المنهج التحليلي
تحليل تجربة تفعيل المشاركة المجتمعية
في معالجة إشكاالت التنمية الحضرية
بالمجلس البلدي ألمانة محافظة جدة من
خالل المنصات االلكترونية وتوضيح بعض
األساليب والمبادرات التي ساهمت في
ذلك والتحديات التي واجهت المجلس
للخروج بالنتائج والتوصيات .
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أدبيات الدراسة

أدبيات الدراسة
أهمية المشاركة
المجتمعية

أهداف المشاركة
المجتمعية

نشأة المشاركة في
التخطيط

تعريف المشاركة
المجتمعية

إقةةةةةةرار المشةةةةةةاركة

•هي الوسيلة الفاعلةة لتمكةين

.1تزايد تماسك المجتم المحلي .

أو

المجتمعيةةةةة فةةةةي ال ةةةةانون

المجتم ة مةةن أن يكةةون ل ة دور

فةةةي الحيةةةاة

البريطاني وضمن مةواد عةام

قيةةةادي نحةةةو النمةةةو والت ةةةدم

الوياسةةةةةةية واالقتصةةةةةةادية

انتشةةرت الفكةةرة

فةةي دعةة

•بمفهومهةةةةةا العةةةةةام تعنةةةةةي

مشةةاركة جمةةاهير النةةا
ممثلةةةين عةةةنه

واالجتماعيةةة ورسة

األهةةداف

للدولة والمجتم .

•تةةةةةة

1891م ثةة

األفراد في المجتمة

فةةي العديةةد مةةن دول العةةال
وت ة

حيةةأ أنهةةا توةةاه

تفعيلهةةا لتعزيةةز العالقةةات

والتعزيةز

من التنمية المجتمعية

االجتماعية بين الوكان.

.2زيادة قدرة المجتم وإكواب
مهارات جديدة لتفعيل دور االنوان

مفهوم المنصة
االلكترونية

•المنصةةةة االلكترونيةةةة فةةةي علةةة

الحاسةةب ايلةةي هةةي الموقةة أو
البيئة الذي تعمل فية

.3نمو شخصية المجتم من خالل

وتتكةةةون مةةةن عةةةدد مةةةن أنظمةةةة

التجارب التي لها تأثير مباشر .

التشةةليل أو متصةةفح ويكةةون لةةدى

.4مواهمة االفراد تدع

ترابط

منصات الحوسةبة عةدة موةتويات
لنظام.

المجتم .
.5مواهمة االفراد تعد تمكينا له .

أنواع املشاركة اجملتمعية
املشاركة الشكلية

املشاركة ابملعلومات

املشاركة ابلتشاور

املشاركة ابملوارد

املشاركة الوظيفية

أساليب املشاركة اجملتمعية
املشاركة املباشر

البرمجيةات

املشاركة غري املباشرة

املشاركة التفاعلية

املشاركة ابلتعبئة
الذاتية

أدبيات الدراسة (التجارب العاملية يف املشاركة اجملتمعية)
المشاركة المجتمعية العامة على الموتوى
المحلي في الدنمارك

 -معظةة

أو جميةة البلةةديات بهةةا مركةةز واحةةد علةةى األقةةل لخدمةةة المةةواطنين وت ةدي

جميةةة الخةةةدمات

اإلداريةةة للمةةواطنين .
 -هنالك نوعان للمشاركة العامة في الدنمارك وف ا للتشريعات:

خالصة التجربة

 -1مشاركة مجتمعية تعطي الحةةق للمةةواطنين أن يكونةةوا ممثلةةين فةةي مجلةةس عةةةدد مةةةن مسسوةةةات
الخةةدمات البلديةةة.
 -2مشاركة عامة التي تتخطى فية معظة

البلةةديات االلتزامةةات فيمةةا يتعلةةق بمشةةاركة المةةواطنين فةةي

الشةسون البلديةة.
أسباب وجود مشاركة عامةة فاعلةة فةي الةدنمارك يعةود الةى

 -أكثر من ثلثي المجالس البلدية قامت بوض استراتيجيات ديم راطية فعلية واضحة لتعزيز وتنظي

عدة عوامل أهمها هو (وجود الموةا لة اإليجابيةة والتةي تنةتج

المواطنين.

عنهةةا ث ةةة متبادلةةة بةةين المةةواطن والبلديةةة وث افةةة وت اليةةد
المجتم بجانب الجهود التي تبذلها البلةديات لحةأ المةواطنين
على المشاركة فجمي البلديات بهةا مراكةز معلومةات ومراكةز
للخةةدمات اإلداريةةة لتوجية المةةواطنين وارشةةاده ) وممةةا ذكةةر
يتضةةح لنةةا بةةأن البلةةديات فةةي الةةدنمارك مفتوحةةة للمشةةاركة
المجتمعية وتتمت بشفافية في تزويد المعلومات للمواطنين.

مشةاركة

 قامت البلديات باتخاذ بعض المبادرات لتفعيل المشاركة المجتمعية ومنها: -1ع ةةد االجتماعةةةات فةةةي مواقةةة مختلفةةةة فةةةي البلديةةةات مةةةن أجةةةل خلةةةق الشةةعور باالنتمةةا فةةي جمية
المناطق المحلية للبلدية.
 -2إنشةا لجةان محليةة لتمثيل المواطنين بهدف زيادة الحوار بين المواطنين في مختلف المنةاطق المحليةة.

أدبيات الدراسة (التجارب احمللية يف املشاركة اجملتمعية)
المشاركة المجتمعية
في صناعة ال رار في
المملكة

تعزيز المشاركة
المجتمعية لتح يق
التنمية الموتدامة

المشاركة المجتمعية
في المجلس البلدي
بالرياض

.
•تطبيةةق مفهةةوم المشةةاركة المجتمعيةةة

في المملكة عن طريق التالي :
•تةة

انشةةا دليةةل ارشةةادي السةةتخدام

أدوات المشاركة المجتمعيةة االلكترونيةة
في الجهات الحكومية.
•اخذ في االعتبار قيةا

رضةا الموةتفيد

عبةةةر االسةةةتطالعات الدوريةةةة للجهةةةات

الحكومية وذلك لرف

اإلنتاجيةة والكفةا ة

في ال طاع العام.
•وصةةلت المملكةةة حاليةةاا الةةى المرتبةةة 39
عالمياا .

• قامت وزارة الشئون البلدية وال روية بإطالق خدمة قي
مدينتك على بوابة المجتم البلدي
•تطبيق جمي مفاهي

االستدامة والمشاركة المجتمعية

في عملية التحضر.
•تعزيز دور المشاركة المجتمعية ومشاركة أصحاب العالقة
• تطوير عالقات الشراكة بين الوزارة ومختلف شرائح
المجتم .
• المشاركة في تحديد أولويات تطوير المرافق والخدمات

المجتمعية لتح يق التواصل الفعال
والمباشر م المواطنين .
•برنامج أصدقا المجلس البلدي المكون
من  12متطوع في كل دائرة بلدية

ي ومون بمواعدة المجلس في استالم
طلبات وم ترحات وآرا األهالي .
•تمكين المواطنين من المشاركة في

في كل مدينة.
• المشاركة المجتمعية في تحديد الصعوبات والمشكالت
التي تواج حياة الوكان.
•استخالص نتائج ت يي

•مراجعة ايليات الخاصة بالمشاركة

المجالس البلدية للخدمات البلدية

من خالل ال نوات الخاصة بها

االجتماعات م إدارات األمانة .
•ال يام بالجوالت الميدانية لتعزيز مفهوم
المشاركة المجتمعية

أدبيات الدراسة (حملة عامة عن اجملالس البلدية يف اململكة العربية السعودية)

نظمت أول انتخابات بلدية في مدينة الرياض عام 1384هة ومارست المجالس البلدية مهامها عام 1426هة بموجب قرار مجلس الوزرا الموقر رق
 1424/8/17هة بتوسي مشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية عن طريق االنتخاب ث

 224بتاريخ

صدرت الالئحة التنفيذية للمجالس البلدية بال رار الوزاري

 66866وتاريخ 1426/11/12هة ترتبط المجالس البلدية تنظيمياا بوزير الشئون البلدية وال روية وتعتبر المجالس البلدية شخصية اعتبارية ذات است الل مالي

نشأة المجالس
البلدية في المملكة
العربية الوعودية

واداري

 إقرار الخدمات والمشاري البلدية وفق احتياجات المواطنين والخطط الم ررة. -متابعة المشاري وموتوى ت دي

الخدمات البلدية.

 يع د المجلس اجتماعا اعتياديا مرة من كل شهر. -ت دي

 ممارسة الدور الرقابي على أدا البلديات. يناقش المجلس كل ما يرف ل من أعمال اللجان وتوصياتها. -يناقش المجلس كل ما يرف ل من أعمال اللجان وتوصياتها.

الم ترحات والتوصيات في جوانب أخرى مثل االشتراطات واألنظمة والرسوم البلدية.

مهام المجالس
البلدية

 اعتماد قرارات الجلوات في محضر ويرف من قبل رئيس المجلس لمعالي وزير الشسن البلدية وال روية وتبلغ قرارات المجلس ألمانة جدة -قرارات المجلس الصادرة وف ا ألحكام المجالس البلدية ملزمة للبلدية في حدود صالحياتها.

قام المجلس البلدي ألمانة محافظة جدة بوض

رؤيةةةة للمجةلةةس ليكون مجلس نموذجي يمكن سكان مدينة جدة من تح يق تطلعاته

بتح يق أفضل الخدمات لوكان مدينة جدة بأفضل الممارسات العالمية من خالل تمثيل احتياجاته
م أصحاب العالقة والتي اعتبرها المجلس هي رسالت األساسية

نحو حياة أفضل

بآليات تواصل فعالة وموتمرة وبنا الشراكات الفعالة

المجلس البلدي
ألمانة محافظة
جدة
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التحليل
حتليل سياسات تفعيل املشاركة اجملتمعية يف
معاجلة إشكاالت التنمية احلضرية يف اجمللس
البلدي جبدة

التحليل
املنصة اإللكرتونية لألمانة العامة لشئون اجملالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية
سعيا من وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة يف األمانة العامة لشئون اجملالس البلدية حنو توسيع نطاق مشاركة املواطنني يف عملية اختاذ القرار وضمان

الم دمة

كفاءة األداء البلدي يف اجملالس البلدية وممارسة املهام املناطة هبا مبوجب نظام اجملالس البلدية انشاء املنصة االلكرتونية.

متاشيا مع مشروع رؤية اململكة العربية السعودية 2030م وبرانمج التحول الوطين 2020م حنو بناء قاعدة فعالة للعمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ واملتابعة

الهدف

وتقدمي الدعم واملساندة للمجالس البلدية ومساعدهتا على القيام أبداء مهامها وتوفري كافة السبل اليت تساعدها يف ممارسة اختصاصها وفق األنظمة واللوائ
إبستخدام التقنيات احلديثة.
قامت األمانة العامة لشئون اجملالس البلدية بتطوير نطام معلومات موحد وبوابة الكرتونية متطورة (املنصة االلكرتونية) وتفعيلها لتكون مبثابة نقطة التواصل بني الوزارة

المنصة

واجملالس البلدية وحتقق التواصل الفعال مع املواطنني عن طريق تقدمي الطلبات واملقرتحات والشكاوي للمجلس واالستعالم عن اإلجراءات اليت اختاذها.

التحليل
الصفحة الرئيسية للمنصة اإللكرتونية لألمانة العامة لشئون اجملالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية
مكونات الصفحة الرئيوية للمنصة
اإللكترونية للزوار

أخبار اجملالس البلدية.

بياانت اجملالس البلدية.
نشرة اجملالس البلدية.
اللقاءات العامة مع املواطنني.
أنشطة ومنجزات وآخر الفعاليات.
خارطة اجملالس البلدية.
إقرتاحات وشكاوي املواطنني.
أنظمة ولوائ وتعليمات.
إحصائيات وقرارات.

التحليل
مكوانت نظام املعلومات اإللكرتوين لألمانة العامة لشئون اجملالس البلدية
• شر ررئون أعضر ر رراء اجملل ررس

• متابعة شئون اجملالس
البلدية

• اخلدمات اإللكرتونية
للمواطنني
تق رردمي طلب ررات
االعتذارات
وموض رروعات
للمج رل ررس

اإلقر ررتاحر ر ررات
والشكاوي ومتابعة
القرارات

متابعة اعمال
اجمللس

إدخال وامتتة
معلومات اجمللس

• املعلومات االدارية
للمجالس البلدية

األنظمة التفاعلية للمنصة االلكرتونية لنظام معلومات اجملالس البلدية

التحليل
الصفحة الرئيسية ملكوانت املنصة االلكرتونية للمستخدمني (الدخول الرمسي لألعضاء  ،وأماانت اجملالس )
الصفحة الرئيوية لموتخدمي
المنصة اإللكترونية

دورات عمل اجمللس.
اجمللس (اجتماعات وقرارات.)..

نشاطات اجمللس.
املواطنون.
مراسالت اجمللس.

املوقع.
التقارير
األدلة التنظيمية واإلجرائية.

التحليل
صفحة نظام متابعة شؤون اجملالس البلدية
الصفحة الرئيوية لموتخدمي
المنصة اإللكترونية

االجتماعات.
القرارات.

اللجان الداخلية.
التظلمات واالعرتاضات.
اقرتاحات األعضاء.

االجتماعات الطارئة.
أعضاء اجمللس.
االعتذارات لألعضاء

التحليل
نظام املعلومات اإلدارية للمجالس البلدية.
آلية عمل نظام المعلومات اإلدارية
للمجالس على المنصة

ميكررن أمنرراء اجملررالس مررن القيررام بكافررة األعمررال
اإلدارية اخلاصة ابجمللس البلدي لكل منطقة
وذل ررك م ررن خ ررالل جتهي ررز ج ررداول أعم ررال
االجتماعر ر ررات وإمكانير ر ررة ارسر ر ررال دعر ر رروات

الكرتوني ررة ألعض رراء اجملل ررس تتض ررمن موع ررد
ومواض ر رريع االجتماع ر ررات وم ر ررن ادخ ر ررال
حماضر ررر االجتماعر ررات والق ر ررارات وحضر ررور

واعتررذارات األعضرراء وعرررض األخبررار عل رى
املنصة االلكرتونية .

التحليل
صفحة نظام شؤون أعضاء اجملالس البلدية.
آلية عمل نظام شئون أعضا المجالس
على المنصة

ميكر ررن رؤسر رراء اجملر ررالس واألعضر رراء مر ررن القير ررام
أبعماهلم ومهامهم اليومية املتمثلة يف إعتماد
االجتماعررات االعتياديررة أو الطارئررة وتقرردمي
االعتذارات واعتمادها من الرئيس.

اعتماد عرض أخبار اجمللس.
تلقرري الرردعوات لالجتماعررات وإمكانيررة التعليررق
علر ر ررى احملاضر ر ررر واالطر ر ررالع علر ر ررى ق ر ر ررارات

وأنشر ر ررطة اجمللر ر ررس وتبر ر ررادل الرسر ر ررائل بر ر ررني
األعضاء ذاهتم داخل اجمللس أو مع الوزارة.

التحليل
صفحة نظام اخلدمات االلكرتونية للمواطنني
نظرا للدور الرئيسي واهلام لعالقة املواطن ابجمللس البلدي والذي اعتربته األمانة العامة لشئون اجملالس البلدية أوىل اهتماماهتا عند تصميم
املنصة اإللكرتونية ،والذي متثل إبنشاء صفحة خاصة مبشاركة املواطنني حبيث يتمكن املواطن من املتابعة واالطالع مجيع أعمال اجملالس البلدية

الخدمات االلكترونية الم دمة للمواطنين
على المنصة االلكترونية

االطالع على
االخبار
والنشاطات

االطالع على
الل ا ات
والفعاليات

االطالع على
اإلنجازات وال رارات
واالحصائيات

ت دي

شكوى

أو م ترح

متابعة اإلجرا ات
على الطلب
الم دم

مراجعة الشكوى
والم ترح باالس
او برق الطلب

ارسال رسالة
smsمن النظام
بما ت على
الطلب

المواف ة على
الطلب من قبل
المجلس

معالجة الطلب من
قبل أمانة المجلس
واالفادة

التحليل
اتبع صفحة نظام اخلدمات االلكرتونية للمواطنني
الصفحة الرئيوية لنظام الخدمات الرئيوية
للمواطنين على المنصة اإللكترونية

اللقاءات العامة مع املواطنني.

اقرتاحات املواطنني
شكاوى املواطنني.

التحليل
اتبع صفحة نظام اخلدمات االلكرتونية للمواطنني (اللقاءات العامة للمواطنني واملواعيد والدعوات)
الصفحة الرئيوية لنظام الخدمات الرئيوية
للمواطنين على المنصة اإللكترونية

اللقاءات العامة مع املواطنني.

استعراض للقاءات.
مواعيد وأماكن اللقاءات.

التحليل
اتبع صفحة نظام اخلدمات االلكرتونية للمواطنني (مناذج املقرتحات والشكاوى املقدمة)
الصفحة الرئيوية لنظام الخدمات الرئيوية
للمواطنين على المنصة اإللكترونية

اقرتاحات املواطنني.

شكاوى املواطنني.

التحليل
املنصة اإللكرتونية للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة
انطالقا من سعي اجمللس لتحقيق أفضل اخلدمات لسكان مدينة جدة وتفعيل املشاركة اجملتمعية أبفضل املمارسات العاملية فقد
وإنشاء منصة الكرتونية جديدة للمجلس لتمثيل إحتياجات املواطنني آبليات تواصل فعالة ومستمرة

أقسام املنصة االلكرتونية للمجلس البلدي جبدة

واجهة الزوار

واجهة أعضاء اجمللس

تطبيق اجلوال

تطوير

التحليل
املنصة اإللكرتونية للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة
مميزات املنصة االلكرتونية للمجلس البلدي جبدة
منصة نموذجيةة تمكةن سةكان جةدة مةن التعةرف علةى الخةدمات اإللكترونيةة
للمجلس والحصول عليها بشكل ميور
تمكةةن أعضةةا

المجلةةس مةةن إدارة األنشةةطة الداخليةةة للجةةان والتواصةةل م ة

المواطنين بوهولة وإدارة االجتماعات والت ارير
توفر ألمانة المجلس الةتحك

الكامةل فةي المحتةوى المعةروض وكةذلك إدارة

االجتماعات
إمكانية التصويت على بعض الم ترحات والمواضي المعروضة على الموقة
من قبل زوار الموق
تطبيق الجوال للمواطنين يمكنه

مةن اإلطةالع علةى أخبةار المجلةس بشةكل

أكثر فعالية ومشاركة الشكاوى والم ترحات.

التحليل
اتبع املنصة اإللكرتونية للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة (عن اجمللس)
صفحة المجلس على المنصة اإللكترونية
للمجلس البلدي ألمانة محافظة جدة

بياانت اجمللس
دورات اجمللس.

نظام اجملالس البلدية.
الالئحة التنفيذية.

التحليل
اتبع املنصة اإللكرتونية للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة (تقدمي استبيان)
صفحة االستبيان على المنصة اإللكترونية
للمجلس البلدي ألمانة محافظة جدة

تقييم خدمات األمانة  /البلدية بشكل عام.
أسلوب تقدمي اخلدمة للمراجعني.

وضوح إجراءات تقدمي اخلدمات.
البيئة.
األسواق واملطاعم.
الشوارع
احلدائق واملنتزهات وأماكن الرتفيه.

التحليل
اتبع املنصة اإللكرتونية للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة (اخلدمات االلكرتونية للمواطنني)
صفحة الخدمات االلكترونية على المنصة
اإللكترونية للمجلس البلدي ألمانة محافظة جدة

االقرتاحات والشكاوي.
التطوع ابجمللس.

التحليل
اتبع املنصة اإللكرتونية للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة (اخلدمات االلكرتونية للمواطنني (الشكاوى ،املقرتحات))
صفحة الشكاوى والم ترحات على المنصة
اإللكترونية للمجلس البلدي ألمانة محافظة جدة

شكوى.
مقرتح.

البياانت األساسية ملقدم الطلب.
بياانت املوقع.

التحليل
تطبيق اهلاتك اجلوال للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة

التحليل
تطبيق اهلاتك اجلوال للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة

صفحة تطبيق الهاتف
الجوال

التحليل
تطبيق اهلاتك اجلوال للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة (التطوع)

صفحة تطبيق الهاتف
الجوال

التحليل
تفعيل املشاركة اجملتمعية من خالل مشاركة املواطنني يف اللقاءات الدورية وورش العمل والزايرات امليدانية اخلاصة ابجمللس.
قام اجمللس البلدي ومن خالل االسرتاتيجيات اليت وضعها لتحقيق األهداف بتنظيم مشاركة املواطنني من خالل تنظيم اللقاءات الدورية
وجدولتها بشكل شهري مع اإلعالن عنها عن طريق الصحك وعن طريق نظام الرسائل ال )( SMSوعن طريق املنصة االلكرتونية
للمجلس وحتديد مواقع خمتلفة لالجتماع ابملواطنني جلذب أكرب عدد منهم للمشاركة.

صورة توضر زايرة اجمللر ررس ألحد املشاريع
أثناء التنفيذ مبرافقة عدد من املواطنني

صورة توض زايرة اجمللس ألحد االحياء

صورة توض أحد لقاءات املواطنني

التحليل
التحدايت والعوائق اليت تواجه املشاركة اجملتمعية يف اجمللس وآليات صياغة احللول عن طريق االتفاقيات واملبادرات.
من التحدايت والعوائق اليت واجهت أعمال اجمللس هو استغراق وقت طويل يف حل املشاكل احلضرية بسبب اإلجراءات التنظيمية
واإلدارية مع بعض اجلهات وبناء علية عمل جمموعة من املبادرات واالتفاقيات .

االتفاقيات واملبادرات اليت قام هبا اجمللس البلدي جبدة
االتفاقيات مع
مذكرة التفاهم
مذكرة تفاهم مع مذكرة تفاهم مع
مذكرة التفاهم
بعض فرق
مع الغرفة
مجعية مراكز
مجعية نفع
مع شركة املياة
التطوع املعتمدة
التجارية
االحياء
اخلريية
الوطنية جبدة
يف املدينة
الصناعية

التحليل
اتبع التحدايت والعوائق اليت تواجه املشاركة اجملتمعية يف اجمللس وآليات صياغة احللول عن طريق االتفاقيات واملبادرات.

املبادرات اليت قام هبا األعضاء يف اجمللس

مقرتح تطبيق
جدة أحلى
للمسامهة يف
حتسني املشهد
احلضري

ومبادرة انشاء
مبادرة شباب
خطة عمل
أربعة الوان مبادرة شجرة للفرق التطوعية
لعرابت البيع لكل طالب داخل االحياء
ابلدوائر
املتنقلة
االنتخابية

مبادرة توسيع
مبادرة زراعة
مبادرة فريق
مبادرة كيك
دائرة احلياة
شواطئ وجزر
مسؤوليتنا
نكون قدوة
لذوي اإلعاقة
مدينة جدة

التحليل
اتبع أمثلة عن االتفاقيات واملبادرات وتفعيلها.

الشكل يوض

مبادرة شباب أربعة ألوان

الشكل يوض مبادرة شجرة لكل طالب

شكل يوض مبادرة توسيع دائرة احلياة لذوي االعاقة

مبادرة وضع احللول للقضااي احلضرية بعقد ورشة عمل مع سكان أحياء مدينة جدة وعمد االحياء هبدف املشاركة أبرائهم وأفكارهم
ومقرتحاهتم حول ما يتعلق ابملخطط احمللي ألنظمة وضوابط البناء

التحليل
اآلليات املتبعة لقياس رأي املواطنني يف العمل البلدي
استبيان قياس رأي املواطنني يف اخلدمات البلدية على موقع
األمانة العامة لشئون اجملالس البلدية

صفحة التصويت إلستطالع الرأي العام على اطالق البوابة
اجلديدة للمجلس
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نتائج الدراسة
 -1النتائج.
 -2التوصيات.

النتائج
يف ضوء التحليل والتقييم الذي يف الدراسة ميكن اخلروج مبجموعة من النتائج حول سياسات تفعيل املشاركة اجملتمعية يف معاجلة إشكاالت التنمية احلضرية يف املدن
السعودية الكربى جتربة اجمللس البلدي ألمانة حمافظة جدة أمهها:

أوال :نتائج سياسات تفعيل املشاركة اجملتمعية بوجه عام.
 .1املشاركة اجملتمعية يف أساسها هي مطلب ديين حث عليه ديننا احلنيك ومطلوبة يف كافة جماالت احلياة واجملتمع ،جبانب أهنا حق من حقوق الوطن على أبنائه وجمتمعه.

 .2ان اهلدف األمسى لعملية املشاركة اجملتمعية هو تطوير عالقة بني طرفني أو أكثر تتوجه لتحقيق النفع أو الصاحل العام وتعتمد على قيم املساواة واالحرتام والعطاء والذي يستند
على التكامل ،حبيق يقدم كل طرف إمكانيات بشرية ومادية وفنية لزايدة املردود وحتقيق األهداف املشرتكة.
 .3املشاركة اجملتمعية تعترب حاليا وسيلة أساسية يف حتديد احتياجات اجملتمع للوصول اىل حتقيق أهداف تنموية يف معاجلة إشكاالت التنمية احلضرية.

اثنيا :نتائج تقييم جتربة املنصة التفاعلية للمشاركة اجملتمعية يف املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة لشئون اجملالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية.
 .1تعتري املشاركة يف العمل البلدي ذات أمهية قصوى ألهنا تعزز استمرار العالقة املنظمة بني اجملالس البلدية وكافة أفراد اجملتمع وفعالياته وربط الربامج واخلدمات ابلقضااي احلياتية
واليومية للمجتمع احمللي واليت تعكس يف الوقت ذاته رغبة أفراد اجملتمع واستعدادهم لالندماج واملسامهة الفعالة يف حتسني اجملتمع وتطويرة ،ابإلضافة اىل أن عملية املشاركة قد أتيت
مببادرة من اجملالس البلدية أو متخذي القرار وقد أتيت أيضا نتيجة الوعي لدى أفراد اجملتمع.
 .2مفهوم املشاركة اجملتمعية يف اجملالس البلدية تعرف أبهنا عملية أو أسلوب وهدف أو أداة إلجياد احللول وهي أحد الطرق املساعدة للمجلس يف عملية اختاذ القرار وجيب أن
تكون شفافة ومستمرة وال تقتصر على شرحية معينة من اجملتمع وميكن استخدامها ألغراض التخطيط العام وختطيط املشاريع ووضع السياسات اخلدماتية واالجتماعية واختاذ
القرارات بشأهنا

النتائج
 .3ان أكثر املشكالت اليت تواجه املشاركة اجملتمعية يف اجملالس البلدية تتعلق بعدم معرفة اجملتمع بدور اجملالس البلدية الرقايب على اجلهاز البلدي فقط.
 .4ان األسباب اليت حتول دون مشاركة افراد اجملتمع تتمثل يف عدم الدراية أبمهية املشاركة اجملتمعية وصعوبة التعامل مع اجملالس البلدية واجلهات اخلدمية املشاركة وعدم العلم
ابجلهات اليت ميكن التطوع من خالهلا.

 .5ان أعضاء اجمللس البلدي يرغبون يف تعاون اجلهات املسؤولة معهم يف جماالت توعية اجملتمع وتنظيم عالقات العمل ابلتعاون بني اجمللس واجلهات احلكومية املسؤولة.
 .6ان املنصة االلكرتونية تشارك يف تنمية وتطوير املشاركة اجملتمعية وهتدف اىل تقدمي خدمات متنوعة مرتبطة أبعمال اجملالس البلدية من خالل التنسيق مع اجملالس ذاهتا.
 .7ان دور املنصة االلكرتونية يتمثل يف معرفة احتياجات اجملتمع والسكان احلقيقية ومن املساعدة يف تلبية بعض هذة االحتياجات واملشاكل ،وتعمل على توفري بعض حقوق
ومصاحل االفراد املطلوبة من اجملالس البلدية.
 .8ان املنصة االلكرتونية تشجع االفراد واجملتمع والسكان على املشاركة حلل القضااي احلضرية ومتثيل احتياجاهتم جبميع الفئات لدى اجملالس البلدية.
 .9ان اهم إجيابيات املشاركة اجملتمعية على املنصة االلكرتونية لوزارة الشئون البلدية والقروية تشتمل على الية تساهم يف حل بعض املشاكل واملقرتحات من السكان ومتكن
االستفادة منها جلميع فئات اجملتمع وتوفر فرصة جيدة للمشاركة ،ومساعدة اجملتمع والتعرف على أبرز املشاكل وتساهم يف حلها وتساعد يف سد الفراغ الناشئ يف حال عدم
وجود تفاعل يف اجملالس البلدية الستقبال الشكاوى واملقرتحات وتساعد يف توفري اخلدمات للسكان ،وكذلك تساهم يف تعزيز بناء العالقة بني اجملتمع واجملالس البلدية.
 .10ان من اهم معوقات املشاركة اجملتمعية على املنصة االلكرتونية تتعلق بوقت استكمال اإلجراءات وعدم توفر السرعة الكافية وهيكل واض ومعتمد لسري املعامالت الختاذ
القرارات يف حل املشكالت بشكل سريع.

النتائج
اثلثا :نتائج التعرف على أبرز الوسائل اليت اعتمدها اجمللس البلدي لتفعيل املشاركة اجملتمعية يف حمافظة جدة.
 .1ان املنصة االلكرتونية اجلديدة للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة تصميمها أبسلوب فعال يساهم يف تفعيل املشاركة اجملتمعية وجذب أفراد اجملتمع وسكان مدينة
جدة وذلك من خالل تسهيل الية املشاركة على صفحات املنصة أبسلوب متدرج يف ادخال املعلومات املطلوبة.
 .2ان تطبيق اهلاتك اجلوال للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة يوفر الفعالية الكاملة حلل املشكالت واملقرحات وايصاهلا أبيسر الطرق.

 .3ان إمكانية التطوع يف اعمال اجمللس عرب تطبيق اهلاتك اجلوال يعترب وسيلة فاعلة ومشجعة ومتكن من االستفادة من أعمال التطوع الفردية أو الفرق التطوعية وتشكل
منوذج يزيد من فعالية اعمال اجمللس وخصوصا األعمال امليدانية للمشكالت احلضرية ورفع التقارير واملتابعة يف حلها.

رابعا :نتائج قياس مستوى ومدى تفاصيل مشاركة اجملتمع يف اجملالس البلدية ورضى السكان.
 .1هنالك اهتمام من األمانة العامة لشئون اجملالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية واجمللس البلدي ألمانة حمافظة جدة لقياس مستوى ورضى السكان عن اجملالس
البلدية عن طريق االستبيان املتوفر على املنصة االلكرتونية للوزارة واستفتاءات الرأي على املنصة اخلاصة مبجلس بلدي جدة.
 .2إن نتائج االستبياانت واستفتاءات الرأي تتطلب املتابعة والنشر وتوفري النتائج لكي ميكن قياسها ويتم من خالهلا حتفيز املشاركة بشكل أكثر مشولية ،مع املتابعة يف
تطوير اإلجراءات واألنظمة من خمرجات االستبيان واستفتاءات الرأي.

التوصيات
بعد االطالع على نتائج الدراسة ميكن اخلروج ابلتوصيات التالية:
 .1العمل على توعية اجملتمع أبمهية املشاركة اجملتمعية وحثهم عل املشاركة الفعالة يف اختاذ القرارات مع اجملالس البلدية.

 .2اتباع التدرج الفعلي ملستوايت املشاركة اجملتمعية املتمثلة يف توفري املعلومات الصحيحة ومن االستشارة واشراك اجملتمع التعاون للوصول للحلول املناسبة
ل شكاالت ومن التمكني يف طرح األراء.
 .3ضرورة استقطاب ذوي الكفاءات والقدرات من اجملتمع ودعوهتم حلضور االجتماعات وورش العمل ابجملالس البلدية لالستفادة منهم ابملسامهة يف وضع احللول املمكنة

حلل إشكاالت التنمية احلضرية.
 .4تفعيل مبدأ املشاركة اجملتمعية يف اختاذ القرارات واالستفتاء وطرح املواضيع عن طريق املنصات االلكرتونية وإاتحة جمموعة من اخليارات هدفها تنمية اختاذ القرار بشكل
مشرتك وتعزز الرغبة احلقيقية يف املشاركة.
 .5أمهية الرتويج عن إمكانيات املنصة االلكرتونية ابإلعالن عنها يف وسائل االعالم املتاحة لتسليط الضوء على ضرورة مشاركة املواطنني مبقرتحاهتم يف املشاريع التنموية
وابداء مالحظاهتم لتعزيز ثقتهم بكفاءة اجملالس يف حل املشاكل اليت تواجههم يف املدينة.
 .6توجيه الصفحات الرئيسية للمنصات االلكرتونية لتوضي اجنازات مهام اجملالس البلدية ابلعرض املباشر لقرارات اجملالس اهلامة ومدى أتثريها على اخلدمات واالعمال
البلدية بشكل عام.

التوصيات
 .7إعالن األهداف احلقيقية للمشاركة اجملتمعية يف اجملالس البلدية لكي تكون املخرجات ذات مصداقية وتساهم يف حل املشكالت احلضرية واختاذ القرارات الفاعلة
والصحيحة جتاهها.

 .8إزالة كافة العوائق والعقبات اليت تعرتض طريق املشاركة اجملتمعية وتوفري قاعدة مشرتكة يتم االتفاق عليها بني اجمللس البلدي وافراد اجملتمع إلهناء نزاعات الرأي يف صناعة
القرارات.
 .9أمهية االنتقال من النظام املركزي يف اجلهات واملؤسسات احلكومية اىل النظام الالمركزي لفت اجملال للمشاركة اجملتمعية وتضامنها مع اجملالس البلدية لتطوير اليات

التعاون والشراكة ومن صالحية اطالع املشاركني على اخر املستجدات واإلجراءات اليت متت على طلباهتم أوال أبول لتنشيط العمل اجلماعي.
 .10ابتكار وسائل حديثة عن طريق املنصات االلكرتونية والتطبيقات هدفها اقناع املواطنني يف املسامهة يف تنمية املدينة والرفع من مستواها احلضري.
 .11عمل تقييم إلجيابيات وعوائق املشاركة اجملتمعية يف اجملالس البلدية هدفها املسامهة يف رفع كفاءة املشاركة والتطوير املستقبلي.

 .12أمهية توسيع نطاق العمل التطوعي عرب املنصات االلكرتونية لتعزيز قدرات اجملالس البلدية يف معاجلة املشكالت احلضرية يف املدينة.

شـكــراً لطيب استماعـكــم

