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اإلطار العام للدراسة

.إشكالية الدراسة-2.             المقدمة-1

.أهمية الدراسة-4أهداف الدراسة      -3

.منهجية الدراسة-6.      أسئلة الدراسة-5



املقدمة
احملليةالشئونإدارةيفاطننياملو ملشاركةوالبوابةاملدخلهيالسعوديةالعربيةابململكةنشأهتامنذالبلديةاجملالستعد

وسوفالسكان،فاهيةلر وحتقيقا  للوطنخدمة  القراراختاذيفالوطنيةاملشاركةهوالبلديةاجملالسعملركائزومن

املنصةلخالمنوذلكجدةمدينةيفالسكانمشاركةلتفعيلاملستخدمةالسياساتأبرزالبحثيستعرض

املنصةكذلكخاللومنيةوالقرو البلديةالشئونبوزارةالبلديةاجملالسلشئونالعامةاألمانةأنشأهتااليتاإللكرتونية

وتقدميالتواصلسهيلتحنواملوجهةاسرتاتيجياتهضمنجدةحمافظةألمانةالبلدياجمللسأنشأهااليتااللكرتونية

يفاجملتمعيةاملشاركةدورو ألمهيةونظرا  املطلوب،ابلشكلاملدينةوخيدمتطلعاهتممعيتناسبمباللمواطننياخلدمات

اليتاآلليةاستعراضفسيتممهتمهاليتواملستقبليةاحلاليةواملشاريعللخططالقراراختاذعمليةيفاحلضريةالتنمية

اليتواللقاءاتوالزايراتلالعمورشيفمشاركتهمحتفيزخاللمنالبلديالعمليفاملواطننيلتمثيلاجمللسانتهجها

.اجملتمعيةللمشاركةاملوجهةاجمللسومبادراتوالعوائقوالتحدايتاجمللسيعدها



.البحثإشكالية
يف املدينة، ويف هذا البحث سيتم التطرق سكانللان املشاركة اجملتمعية تعترب أحد أهم القضااي يف صياغة السياسات العمرانية نظرا  لدورها اهلام والفعال يف حتديد السياسات املناسبة
افظة جدة  لتلمس احتياجات وإشكاالت ة حممانإىل أبرز التحدايت اليت تواجه اجملالس البلدية حنو تفعيل مشاركة اجملتمع وماهي املبادرات اجملتمعية اليت قام هبا اجمللس البلدي أل

.اجملتمع املتعلقة ابلتنمية احلضرية
.الدراسةأهداف

لشئونالعامةلألمانةرتويناإللكاملوقعيفاجملتمعيةللمشاركةالتفاعليةاملنصةجتربةتقييم
.والقرويةالبلديةالشئونبوزارةالبلديةاجملالس

يفاجملتمعيةشاركةامللتفعيلالبلدياجمللساعتمدهااليتالوسائلأبرزعلىالتعرف
.جدةحمافظة
حمافظةألمانةلديالباجمللسيفاجملتمعيةاملشاركةتواجهاليتالعوائقحتديد
.جدة

ورضىالبلديةاجملالسيفاجملتمعمشاركةتفاصيلومدىمستوىقياس
.السكان

لرريت التعرررف علررى السياسررات ا
يررررررررل ميكررررررررن أن تسرررررررراهم يف تفع
عاجلررررررة  املشرررررراركة اجملتمعيررررررة يف م

ة يف إشررركاالت التنميرررة احلضرررري
جتربررة املرردن الكررربى وابلتحديررد
فظرررة اجمللرررس البلررردي ألمانرررة حما
يررررررررق ويسررررررررعى البحررررررررث إىل حتق
: األهداف الثانوية التالية

اهلدف الرئيسي



الدراسةوأسئلةأمهية

ملنصرررة كيرررك ميكرررن تقيررريم جتربرررة ا-1
يررررررررة يف التفاعليررررررررة للمشرررررررراركة اجملتمع

امررررررة املوقررررررع اإللكرررررررتوين لألمانررررررة الع
ة الشرئون لشئون اجملالس البلدية بوزار 

.البلدية والقروية 
ئل ماهي أبرز السياسات والوسا-2

لتفعيل اليت اعتمدها اجمللس البلدي
.ة جدةاملشاركة اجملتمعية يف حمافظ

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

أسئلة 
الدراسة 

دور تعترررررب هررررذة الدراسررررة توضرررري  لرررر
ة املشرررررررررررراركة اجملتمعيرررررررررررررة يف معاجلررررررررررررر

تعرررف إشرركاالت التنميررة احلضرررية وال
اركة علررى السياسررات املسررتخدمة ملشرر

السرررررركان يف مدينررررررة جرررررردة واليررررررات 
عتمررراد املشررراركة والوسرررائل الررريت   اال

عليهرررررا والتطررررررق أيضرررررا ل جرررررراءات
لتعامرررل التطويريرررة للمشررراركة وكيفيرررة ا

والتفاعررررررررل مررررررررع هررررررررذة املشرررررررراركات 
وتوضي  التحدايت

أمهية 
الدراسة



الدراسةمنهجية

منهجية الدراسة

المنهج 
يالتحليل

المنهج 
النظري

المنهج 
الوصفي



الدراسةمنهجية

المنهج النظري
استعراض للتجارب العالمية للمشاركة

االجتماعية

استعراض للتجارب المحلية للمشاركة
االجتماعية

المنهج الوصفي
.تعريف المشاركة المجتمعية

أصل نشأة المشاركة المجتمعية في التخطيط
.ومعوقاتها

.أهمية المشاركة المجتمعية وأنواعها

بهاأهداف المشاركة المجتمعية ومنهجياتها وأسالي

مفهوم المنصة االلكترونية ودورها في عملية 
.المشاركة المجتمعية

المنهج التحليلي
عيةالمجتمالمشاركةتفعيلتجربةتحليل
الحضريةالتنميةإشكاالتمعالجةفي

منجدةمحافظةألمانةالبلديبالمجلس
عضبوتوضيحااللكترونيةالمنصاتخالل

فيساهمتالتيوالمبادراتاألساليب
المجلسواجهتالتيوالتحدياتذلك

.والتوصياتبالنتائجللخروج
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أدبيات الدراسة



الدراسةأدبيات
مفهوم المنصة 

االلكترونية

المنصةةةة االلكترونيةةةة فةةةي علةةة  •

الحاسةةب ايلةةي هةةي الموقةة  أو 

يةات البيئة الذي تعمل فية  البرمج

وتتكةةةون مةةةن عةةةدد مةةةن أنظمةةةة 

ى التشةةليل أو متصةةفح ويكةةون لةةد

منصات الحوسةبة عةدة موةتويات

.لنظام

أهداف المشاركة 
المجتمعية

.تزايد تماسك المجتم  المحلي.1

زيادة قدرة المجتم  وإكواب  .2

انمهارات جديدة لتفعيل دور االنو

نمو شخصية المجتم  من خالل .3

.التجارب التي لها تأثير مباشر 

مواهمة االفراد تدع  ترابط .4

.المجتم  

.مواهمة االفراد تعد تمكينا له .5

أهمية المشاركة 
المجتمعية

ن هي الوسيلة الفاعلةة لتمكةي•

المجتمةة  مةةن أن يكةةون لةة  دور 

قيةةةادي نحةةةو النمةةةو والت ةةةدم   

حيةةأ أنهةةا توةةاه  فةةي دعةة  

ز األفراد في المجتمة   والتعزية

من التنمية المجتمعية

نشأة المشاركة في 
التخطيط

تةةةةةة  إقةةةةةةرار المشةةةةةةاركة •

المجتمعيةةةةة فةةةةي ال ةةةةانون 

البريطاني وضمن مةواد  عةام 

م  ثةة  انتشةةرت الفكةةرة   1891

فةةي العديةةد مةةن دول العةةال  

قةةات وتةة  تفعيلهةةا لتعزيةةز العال

.االجتماعية بين الوكان

تعريف المشاركة 
المجتمعية

بمفهومهةةةةةا العةةةةةام تعنةةةةةي •

مشةةاركة جمةةاهير النةةا  أو 

ممثلةةةين عةةةنه  فةةةي الحيةةةاة 

الوياسةةةةةةية واالقتصةةةةةةادية 

واالجتماعيةةة ورسةة  األهةةداف 

.للدولة والمجتم 

ةأنواع املشاركة اجملتمعي

ئة املشاركة ابلتعب
الذاتية يةاملشاركة التفاعل يةاملشاركة الوظيف د املشاركة ابملوار  وراملشاركة ابلتشا املشاركة ابملعلومات ةاملشاركة الشكلي

ةأساليب املشاركة اجملتمعي

رةاملشاركة غري املباش املشاركة املباشر



(اجملتمعيةاملشاركةيفالعامليةالتجارب)الدراسةأدبيات

ات معظةة  أو جميةة  البلةةديات بهةةا مركةةز واحةةد علةةى األقةةل لخدمةةة المةةواطنين وت ةدي  جميةةة  الخةةةدم-

.اإلداريةةة للمةةواطنين 

:  هنالك نوعان للمشاركة العامة في الدنمارك وف ا للتشريعات-

ات مشاركة مجتمعية تعطي الحةةق للمةةواطنين أن يكونةةوا ممثلةةين فةةي مجلةةس عةةةدد مةةةن مسسوةةة-1

.الخةةدمات البلديةةة

فةةي مشاركة عامة التي تتخطى فية  معظة  البلةةديات االلتزامةةات فيمةةا يتعلةةق بمشةةاركة المةةواطنين-2

.الشةسون البلديةة

تنظي  مشةاركة أكثر من ثلثي المجالس البلدية قامت بوض  استراتيجيات ديم راطية فعلية واضحة لتعزيز و-

.  المواطنين

:قامت البلديات باتخاذ بعض المبادرات لتفعيل المشاركة المجتمعية ومنها-

ع ةةد االجتماعةةةات فةةةي مواقةةة  مختلفةةةة فةةةي البلديةةةات مةةةن أجةةةل خلةةةق الشةةعور باالنتمةةا  فةةي جميةة  -1

.المناطق المحلية للبلدية

.المحليةةإنشةا  لجةان محليةة لتمثيل المواطنين بهدف زيادة الحوار بين المواطنين في مختلف المنةاطق-2

المشاركة المجتمعية العامة على الموتوى 
المحلي في الدنمارك

أسباب وجود مشاركة عامةة فاعلةة فةي الةدنمارك يعةود الةى 

وجود الموةا لة اإليجابيةة والتةي تنةتج)عدة عوامل أهمها هو 

ليةةد عنهةةا ث ةةة متبادلةةة بةةين المةةواطن والبلديةةة  وث افةةة وت ا

اطنين المجتم  بجانب الجهود التي تبذلها البلةديات لحةأ المةو

ز على المشاركة  فجمي  البلديات بهةا مراكةز معلومةات ومراكة

وممةةا ذكةةر ( للخةةدمات اإلداريةةة لتوجيةة  المةةواطنين وارشةةاده 

ة يتضةةح لنةةا بةةأن البلةةديات فةةي الةةدنمارك مفتوحةةة للمشةةارك

.مواطنينالمجتمعية وتتمت  بشفافية في تزويد المعلومات لل

خالصة التجربة



(اجملتمعيةاملشاركةيفاحملليةالتجارب)الدراسةأدبيات

مراجعة ايليات الخاصة بالمشاركة •

ال المجتمعية لتح يق التواصل الفع

.والمباشر م  المواطنين 

ون برنامج أصدقا  المجلس البلدي المك•

متطوع في كل دائرة بلدية 12من 

م ي ومون بمواعدة المجلس في استال

.طلبات وم ترحات وآرا  األهالي 

تمكين المواطنين من المشاركة في•

.االجتماعات م  إدارات األمانة 

مفهوم ال يام بالجوالت الميدانية لتعزيز•

المشاركة المجتمعية

ي  قامت وزارة الشئون البلدية وال روية بإطالق خدمة ق•

مدينتك على بوابة المجتم  البلدي

عية تطبيق جمي  مفاهي  االستدامة والمشاركة المجتم•

.في عملية التحضر

قةتعزيز دور المشاركة المجتمعية ومشاركة أصحاب العال•

تطوير عالقات الشراكة بين الوزارة ومختلف شرائح •

.المجتم 

ات المشاركة في تحديد أولويات تطوير المرافق والخدم•

.في كل مدينة

الت المشاركة المجتمعية في تحديد الصعوبات والمشك•

.التي تواج  حياة الوكان

ت البلدية استخالص نتائج ت يي  المجالس البلدية للخدما•

من خالل ال نوات الخاصة بها 

.

تطبيةةق مفهةةوم المشةةاركة المجتمعيةةة•

:في المملكة عن طريق التالي 

تةة  انشةةا  دليةةل ارشةةادي السةةتخدام •

يةة أدوات المشاركة المجتمعيةة االلكترون

.في الجهات الحكومية

يد اخذ في االعتبار قيةا  رضةا الموةتف•

عبةةةر االسةةةتطالعات الدوريةةةة للجهةةةات 

ا ة الحكومية وذلك لرف  اإلنتاجيةة والكفة

. في ال طاع العام

39وصةةلت المملكةةة حاليةةاا الةةى المرتبةةة •

.عالمياا 

تعزيز المشاركة 
المجتمعية لتح يق
التنمية الموتدامة

المشاركة المجتمعية
في المجلس البلدي 

بالرياض 

المشاركة المجتمعية
في صناعة ال رار في

المملكة



(السعوديةالعربيةاململكةيفالبلديةاجملالسعنعامةحملة)الدراسةأدبيات

بتاريخ 224هة بموجب قرار مجلس الوزرا  الموقر رق  1426هة ومارست المجالس البلدية مهامها عام 1384نظمت أول انتخابات بلدية في مدينة الرياض عام 

رار الوزاري هة بتوسي  مشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية عن طريق االنتخاب ث  صدرت الالئحة التنفيذية للمجالس البلدية بال 1424/8/17

ة ذات است الل مالي هة   ترتبط المجالس البلدية تنظيمياا بوزير الشئون البلدية وال روية وتعتبر المجالس البلدية شخصية اعتباري1426/11/12وتاريخ 66866

واداري

.ممارسة الدور الرقابي على أدا  البلديات-.                     إقرار الخدمات والمشاري  البلدية وفق احتياجات المواطنين والخطط الم ررة-

.اتهايناقش المجلس كل ما يرف  ل  من أعمال اللجان وتوصي-.                                                              متابعة المشاري  وموتوى ت دي  الخدمات البلدية-

.ايناقش المجلس كل ما يرف  ل  من أعمال اللجان وتوصياته-.                                                                 يع د المجلس اجتماعا اعتياديا مرة من كل شهر-

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

اعتماد قرارات الجلوات في محضر ويرف  من قبل رئيس المجلس لمعالي وزير الشسن البلدية وال روية وتبلغ قرارات المجلس ألمانة جدة-

.ملزمة للبلدية في حدود صالحياتهاالبلديةقرارات المجلس الصادرة وف ا ألحكام المجالس -

أفضلةحيانحوتطلعاته تح يقمنجدةمدينةسكانيمكننموذجيمجلسليكونللمجةلةةسرؤيةةةةبوض جدةمحافظةألمانةالبلديالمجلسقام

الفعالةشراكاتالوبنا وموتمرةفعالةتواصلبآلياتاحتياجاته تمثيلخاللمنالعالميةالممارساتبأفضلجدةمدينةلوكانالخدماتأفضلبتح يق

األساسية رسالت هيالمجلساعتبرهاوالتيالعالقةأصحابم 

نشأة المجالس 
كة البلدية في الممل

العربية الوعودية

مهام المجالس 
البلدية

المجلس البلدي 
ألمانة محافظة 

جدة
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التحليل

تمعية يف حتليل سياسات تفعيل املشاركة اجمل
جمللس معاجلة إشكاالت التنمية احلضرية يف ا

البلدي جبدة



التحليل
املنصة اإللكرتونية لألمانة العامة لشئون اجملالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية

الم دمة

وضمانالقراراختاذعمليةيفاملواطننيمشاركةنطاقتوسيعحنوالبلديةاجملالسلشئونالعامةاألمانةيفممثلةوالقرويةالبلديةالشئونوزارةمنسعيا  

.ونيةااللكرت املنصةانشاء البلديةاجملالسنظاممبوجبهبااملناطةاملهاموممارسةالبلديةاجملالسيفالبلدياألداءكفاءة

الهدف

واملتابعةيذوالتنفللتخطيطمبتكرةأساليبوفقللعملفعالةقاعدةبناءحنوم2020الوطينالتحولوبرانمجم2030السعوديةالعربيةاململكةرؤيةمشروعمعمتاشيا  

واللوائ األنظمةوفقهااختصاصممارسةيفتساعدهااليتالسبلكافةوتوفريمهامهاأبداءالقيامعلىومساعدهتاالبلديةللمجالسواملساندةالدعموتقدمي

.احلديثةالتقنياتإبستخدام

المنصة

الوزارةبنيالتواصلنقطةمبثابةونلتكوتفعيلها(االلكرتونيةاملنصة)متطورةالكرتونيةوبوابةموحدمعلوماتنطامبتطويرالبلديةاجملالسلشئونالعامةاألمانةقامت

.اختاذها اليتراءاتاإلجعنواالستعالمللمجلسوالشكاويواملقرتحاتالطلباتتقدميطريقعناملواطننيمعالفعالالتواصلوحتققالبلديةواجملالس



التحليل

مكونات الصفحة الرئيوية للمنصة 
اإللكترونية للزوار

.البلديةاجملالسأخبار

.البلديةاجملالسبياانت
.البلديةاجملالسنشرة

.املواطننيمعالعامةاللقاءات

.الفعالياتوآخرومنجزاتأنشطة

.البلديةاجملالسخارطة
.املواطننيوشكاويإقرتاحات

.وتعليماتولوائ أنظمة

.وقراراتإحصائيات

اإللكرتونية لألمانة العامة لشئون اجملالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقرويةللمنصةالصفحة الرئيسية 



التحليل
مكوانت نظام املعلومات اإللكرتوين لألمانة العامة لشئون اجملالس البلدية

متابعة شئون اجملالس•
البلدية

املعلومات االدارية •
للمجالس البلدية

اخلدمات اإللكرتونية •شررررئون أعضرررررراء اجمللرررس•
للمواطنني

اإلقررررتاحررررررات
عة والشكاوي ومتاب
القرارات

تقررردمي طلبرررات
االعتذارات 
وموضررروعات  
للمجررلرررس 

متابعة اعمال   
اجمللس

إدخال وامتتة 
معلومات اجمللس

األنظمة التفاعلية للمنصة االلكرتونية لنظام معلومات اجملالس البلدية



التحليل

الصفحة الرئيوية لموتخدمي
المنصة اإللكترونية 

.اجمللسعملدورات

.(..وقراراتاجتماعات)اجمللس
.اجمللسنشاطات

.املواطنون

.اجمللسمراسالت

.املوقع

التقارير

.واإلجرائيةالتنظيميةاألدلة

(الدخول الرمسي لألعضاء ، وأماانت اجملالس )الصفحة الرئيسية ملكوانت املنصة االلكرتونية للمستخدمني 



التحليل

الصفحة الرئيوية لموتخدمي 
المنصة اإللكترونية 

.االجتماعات

.القرارات
.الداخليةاللجان

.واالعرتاضاتالتظلمات

.األعضاءاقرتاحات

.الطارئةاالجتماعات
.اجمللسأعضاء

لألعضاءاالعتذارات

صفحة نظام متابعة شؤون اجملالس البلدية



التحليل

آلية عمل نظام المعلومات اإلدارية
للمجالس على المنصة 

عمررال ميكررن أمنرراء اجملررالس مررن القيررام بكافررة األ
ل منطقة اإلدارية اخلاصة ابجمللس البلدي لك

وذلررررك مررررن خررررالل جتهيررررز جررررداول أعمررررال 
االجتماعررررررات وإمكانيررررررة ارسررررررال دعرررررروات 

وعرررد الكرتونيرررة ألعضررراء اجمللرررس تتضرررمن م
ومواضرررررريع االجتماعررررررات ومررررررن   ادخررررررال 
حماضررررر االجتماعررررات والقرررررارات وحضررررور 
ى  واعتررذارات األعضرراء وعرررض األخبررار علرر

.املنصة االلكرتونية 

.نظام املعلومات اإلدارية للمجالس البلدية



التحليل

آلية عمل نظام شئون أعضا  المجالس 
على المنصة 

ميكررررن رؤسرررراء اجملررررالس واألعضرررراء مررررن القيررررام
إعتمادأبعماهلم ومهامهم اليومية املتمثلة يف

قررردمي االجتماعرررات االعتياديرررة أو الطارئرررة وت
. االعتذارات واعتمادها من الرئيس

.اعتماد عرض أخبار اجمللس
تعليررق تلقرري الرردعوات لالجتماعررات وإمكانيررة ال

علررررررى احملاضررررررر واالطررررررالع علررررررى قرررررررارات 
وأنشررررررطة اجمللرررررررس وتبررررررادل الرسرررررررائل برررررررني

.زارةاألعضاء ذاهتم داخل اجمللس أو مع الو 

.صفحة نظام شؤون أعضاء اجملالس البلدية



التحليل
صفحة نظام اخلدمات االلكرتونية للمواطنني

تصميمعنداهتماماهتاأوىلةالبلدياجملالسلشئونالعامةاألمانةاعتربتهوالذيالبلديابجمللساملواطنلعالقةواهلامالرئيسيللدورنظرا  
البلديةاجملالسأعمالمجيععواالطالاملتابعةمناملواطنيتمكنحبيثاملواطننيمبشاركةخاصةصفحةإبنشاءمتثلوالذياإللكرتونية،املنصة

الخدمات االلكترونية الم دمة للمواطنين 

على المنصة االلكترونية

معالجة الطلب من 
قبل أمانة المجلس

واالفادة

المواف ة على 
الطلب من قبل
المجلس 

ارسال رسالة 
sms من النظام

بما ت  على 
الطلب

مراجعة الشكوى 
والم ترح باالس 
او برق  الطلب

متابعة اإلجرا ات 
على الطلب 

الم دم

ت دي  شكوى

أو م ترح

االطالع على 
اإلنجازات وال رارات

واالحصائيات

االطالع على 
الل ا ات 
والفعاليات

االطالع على 
االخبار 

والنشاطات



التحليل

ية الصفحة الرئيوية لنظام الخدمات الرئيو
للمواطنين على المنصة اإللكترونية 

.املواطننيمعالعامةاللقاءات

املواطننياقرتاحات
.املواطننيشكاوى

اتبع صفحة نظام اخلدمات االلكرتونية للمواطنني



التحليل

ية الصفحة الرئيوية لنظام الخدمات الرئيو
للمواطنين على المنصة اإللكترونية 

.املواطننيمعالعامةاللقاءات

.للقاءاتاستعراض
.اللقاءاتوأماكنمواعيد

(اللقاءات العامة للمواطنني واملواعيد والدعوات)اتبع صفحة نظام اخلدمات االلكرتونية للمواطنني 



التحليل

ية الصفحة الرئيوية لنظام الخدمات الرئيو
للمواطنين على المنصة اإللكترونية 

.املواطننياقرتاحات

.املواطننيشكاوى

(مناذج املقرتحات والشكاوى املقدمة)اتبع صفحة نظام اخلدمات االلكرتونية للمواطنني 



التحليل

املنصة اإللكرتونية للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة 

تطوير فقدالعامليةاملمارساتأبفضلاجملتمعيةاملشاركةوتفعيلجدةمدينةلسكاناخلدماتأفضللتحقيقاجمللسسعيمنانطالقا  
ومستمرةفعالةتواصلآبلياتاملواطننيإحتياجاتلتمثيلللمجلسجديدةالكرتونيةمنصةوإنشاء

تطبيق اجلوال واجهة أعضاء اجمللس  الزوارواجهة

أقسام املنصة االلكرتونية للمجلس البلدي جبدة



التحليل

املنصة اإللكرتونية للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة 

جبدةلديالبجلسمميزات املنصة االلكرتونية للم
اإللكترونيةةالخةدماتعلةىالتعةرفمةنجةدةسةكانمكةنتةنموذجيةنصةم

ميوربشكلعليهاوالحصولللمجلس

مةة والتواصةةلللجةةانالداخليةةةاألنشةةطةإدارةمةةنالمجلةةسأعضةةا مكةةنت

وإدارة االجتماعات والت اريربوهولةالمواطنين

إدارةوكةذلكالمعةروضالمحتةوىفةيالكامةلالةتحك ألمانة المجلسوفرت

االجتماعات

لموقة  إمكانية  التصويت  على بعض الم ترحات والمواضي  المعروضة على ا

من قبل زوار الموق 

كل علةى أخبةار المجلةس بشةاإلطةالعتطبيق الجوال للمواطنين يمكنه  مةن 

.أكثر فعالية  ومشاركة الشكاوى والم ترحات



التحليل

بياانت اجمللس 

. دورات اجمللس

.نظام اجملالس البلدية

.  الالئحة التنفيذية

( عن اجمللس)اتبع املنصة اإللكرتونية للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة 

صفحة المجلس على المنصة اإللكترونية 
للمجلس البلدي ألمانة محافظة جدة 



التحليل

.عامالبلدية بشكل/ تقييم خدمات األمانة 

. أسلوب تقدمي اخلدمة للمراجعني

.وضوح إجراءات تقدمي اخلدمات

.  البيئة

.األسواق واملطاعم

الشوارع

.احلدائق واملنتزهات وأماكن الرتفيه

(تقدمي استبيان)اتبع املنصة اإللكرتونية للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة 

ة صفحة االستبيان على المنصة اإللكتروني
للمجلس البلدي ألمانة محافظة جدة 



التحليل

.االقرتاحات والشكاوي

. التطوع ابجمللس

(اخلدمات االلكرتونية للمواطنني)اتبع املنصة اإللكرتونية للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة 

صفحة الخدمات االلكترونية على المنصة 
جدة اإللكترونية للمجلس البلدي ألمانة محافظة



التحليل

.شكوى

.مقرتح

.البياانت األساسية ملقدم الطلب

. بياانت املوقع

صفحة الشكاوى والم ترحات على المنصة 
جدة اإللكترونية للمجلس البلدي ألمانة محافظة

((الشكاوى، املقرتحات)اخلدمات االلكرتونية للمواطنني )اتبع املنصة اإللكرتونية للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة 



التحليل

تطبيق اهلاتك اجلوال للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة 



التحليل

تطبيق اهلاتك اجلوال للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة 
ف 

ات
ه
ال

ق 
بي

ط
 ت

ة
ح

ف
ص

ل
وا

ج
ال



التحليل

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

ات
ه
ال

ق 
بي

ط
 ت

ة
ح

ف
ص

ل
وا

ج
ال



التحليل
.تفعيل املشاركة اجملتمعية من خالل مشاركة املواطنني يف اللقاءات الدورية وورش العمل والزايرات امليدانية اخلاصة ابجمللس

الدوريةاللقاءاتظيمتنخاللمناملواطننيمشاركةبتنظيماألهدافلتحقيقوضعهااليتاالسرتاتيجياتخاللومنالبلدياجمللسقام
)الالرسائلنظامطريقوعنالصحكطريقعنعنهااإلعالنمعشهريبشكلوجدولتها SMS)االلكرتونيةاملنصةطريقوعن
.للمشاركةمنهمعددأكربجلذبابملواطننيلالجتماعخمتلفةمواقعوحتديدللمجلس

وضر  زايرة اجمللررررس ألحد املشاريع          صورة توض  زايرة اجمللس ألحد االحياء             صورة توض  أحد لقاءات املواطنني تصورة
أثناء التنفيذ مبرافقة عدد من املواطنني



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

التنظيميةجراءاتاإلبسبباحلضريةاملشاكلحليفطويلوقتاستغراقهواجمللسأعمالواجهتاليتوالعوائقالتحدايتمن
.واالتفاقياتاملبادراتمنجمموعةعمل عليةوبناء  اجلهاتبعضمعواإلدارية

االتفاقيات واملبادرات اليت قام هبا اجمللس البلدي جبدة

ع االتفاقيات م
بعض فرق 
مدة التطوع املعت
يف املدينة

ع مذكرة تفاهم م
مجعية مراكز 
االحياء

ع مذكرة تفاهم م
مجعية نفع 
اخلريية

م مذكرة التفاه
مع الغرفة 
التجارية 
الصناعية  

هم مذكرة التفا
اة مع شركة املي
دةالوطنية جب



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

املبادرات اليت قام هبا األعضاء يف اجمللس

يع مبادرة توس
دائرة احلياة
ةلذوي اإلعاق

ق مبادرة فري
مسؤوليتنا

مبادرة زراعة
شواطئ وجزر
مدينة جدة

مبادرة كيك
نكون قدوة

ومبادرة انشاء 
خطة عمل 
عية للفرق التطو 

داخل االحياء 
ابلدوائر 
االنتخابية

مبادرة شجرة
لكل طالب

مبادرة شباب
أربعة الوان 
يع لعرابت الب
املتنقلة

ق مقرتح تطبي
جدة أحلى 
للمسامهة يف 
د حتسني املشه
احلضري



التحليل
.اتبع أمثلة عن االتفاقيات واملبادرات وتفعيلها

ذوي االعاقةادرة توسيع دائرة احلياة لمبالشكل يوض   مبادرة شباب  أربعة ألوان                            الشكل يوض  مبادرة شجرة  لكل طالب                     شكل يوض 

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



التحليل

اآلليات املتبعة لقياس رأي املواطنني يف العمل البلدي

البوابة الرأي العام على اطالقإلستطالعصفحة التصويت 
اجلديدة للمجلس  

على موقع استبيان قياس رأي املواطنني يف اخلدمات البلدية
األمانة العامة لشئون اجملالس البلدية
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نتائج الدراسة

.النتائج-1

.التوصيات-2



النتائج
املدنيفاحلضريةالتنميةكاالتإشمعاجلةيفاجملتمعيةاملشاركةتفعيلسياساتحولالنتائجمنمبجموعةاخلروجميكنالدراسةيف الذيوالتقييمالتحليلضوءيف

:أمههاجدةحمافظةألمانةالبلدياجمللسجتربةالكربىالسعودية

.عامبوجهاجملتمعيةاملشاركةتفعيلسياساتنتائج:أوال  
.وجمتمعهأبنائهعلىالوطنحقوقمنحقأهناجبانبواجملتمع،احلياةجماالتكافةيفومطلوبةاحلنيكدينناعليهحثديينمطلبهيأساسهايفاجملتمعيةاملشاركة.1
يستندوالذيوالعطاءواالحرتاماملساواةمقيعلىوتعتمدالعامالصاحلأوالنفعلتحقيقتتوجهأكثرأوطرفنيبنيعالقةتطويرهواجملتمعيةاملشاركةلعمليةاألمسىاهلدفان.2

.املشرتكةاألهدافوحتقيقاملردودلزايدةوفنيةوماديةبشريةإمكانياتطرفكليقدمحبيقالتكامل،على
.احلضريةتنميةالإشكاالتمعاجلةيفتنمويةأهدافحتقيقاىلللوصولاجملتمعاحتياجاتحتديديفأساسيةوسيلةحاليا  تعترباجملتمعيةاملشاركة.3

.والقرويةالبلديةالشئونبوزارةالبلديةالساجمللشئونالعامةلألمانةاإللكرتويناملوقعيفاجملتمعيةللمشاركةالتفاعليةاملنصةجتربةتقييمنتائج:اثنيا  
احلياتيةابلقضاايواخلدماتالربامجوربطهوفعالياتاجملتمعأفرادوكافةالبلديةاجملالسبنياملنظمةالعالقةاستمرارتعززألهناقصوىأمهيةذاتالبلديالعمليفاملشاركةتعتري.1

أتيتقداملشاركةعمليةأناىلابإلضافةويرة،وتطاجملتمعحتسنييفالفعالةواملسامهةلالندماجواستعدادهماجملتمعأفرادرغبةذاتهالوقتيفتعكسواليتاحملليللمجتمعواليومية
.اجملتمعأفرادلدىالوعينتيجةأيضا  أتيتوقدالقرارمتخذيأوالبلديةاجملالسمنمببادرة

أنوجيبالقراراختاذمليةعيفللمجلساملساعدةالطرقأحدوهياحللولإلجيادأداةأووهدفأسلوبأوعمليةأبهناتعرفالبلديةاجملالسيفاجملتمعيةاملشاركةمفهوم.2
واختاذواالجتماعيةخلدماتيةاالسياساتووضعاملشاريعوختطيطالعامالتخطيطألغراضاستخدامهاوميكناجملتمعمنمعينةشرحيةعلىتقتصروالومستمرةشفافةتكون

بشأهناالقرارات



النتائج

.فقطالبلدياجلهازعلىالرقايبالبلديةاجملالسبدوراجملتمعمعرفةبعدمتتعلقالبلديةاجملالسيفاجملتمعيةاملشاركةتواجهاليتاملشكالتأكثران.3
العلموعدماملشاركةاخلدميةاجلهاتو البلديةاجملالسمعالتعاملوصعوبةاجملتمعيةاملشاركةأبمهيةالدرايةعدميفتتمثلاجملتمعافرادمشاركةدونحتولاليتاألسبابان.4

.خالهلامنالتطوعميكناليتابجلهات
.املسؤولةاحلكوميةواجلهاتاجمللسبنيابلتعاونالعملعالقاتوتنظيماجملتمعتوعيةجماالتيفمعهماملسؤولةاجلهاتتعاونيفيرغبونالبلدياجمللسأعضاءان.5
.ذاهتااجملالسمعالتنسيقاللخمنالبلديةاجملالسأبعمالمرتبطةمتنوعةخدماتتقدمياىلوهتدفاجملتمعيةاملشاركةوتطويرتنميةيفتشاركااللكرتونيةاملنصةان.6
حقوقبعضتوفريعلىوتعملشاكل،واملاالحتياجاتهذةبعضتلبيةيفاملساعدة ومناحلقيقيةوالسكاناجملتمعاحتياجاتمعرفةيفيتمثلااللكرتونيةاملنصةدوران.7

.البلديةاجملالسمناملطلوبةاالفرادومصاحل
.البلديةالساجمللدىالفئاتجبميعاحتياجاهتمومتثيلاحلضريةالقضاايحللاملشاركةعلىوالسكانواجملتمعاالفرادتشجعااللكرتونيةاملنصةان.8
ومتكنالسكانمنواملقرتحاتكلاملشا بعضحليفتساهماليةعلىتشتملوالقرويةالبلديةالشئونلوزارةااللكرتونيةاملنصةعلىاجملتمعيةاملشاركةإجيابياتاهمان.9

عدمحاليفالناشئالفراغسديفوتساعدحلهايفوتساهماملشاكلأبرزعلىوالتعرفاجملتمعومساعدةللمشاركة،جيدةفرصةوتوفراجملتمعفئاتجلميعمنهااالستفادة
.البلديةواجملالساجملتمعبنيةالعالقبناءتعزيزيفتساهموكذلكللسكان،اخلدماتتوفرييفوتساعدواملقرتحاتالشكاوىالستقبالالبلديةاجملالسيفتفاعلوجود
الختاذاملعامالتلسريمعتمدو واض وهيكلالكافيةالسرعةتوفروعدماإلجراءاتاستكمالبوقتتتعلقااللكرتونيةاملنصةعلىاجملتمعيةاملشاركةمعوقاتاهممنان.10

.سريعبشكلاملشكالتحليفالقرارات



النتائج

.ة جدةنتائج التعرف على أبرز الوسائل اليت اعتمدها اجمللس البلدي لتفعيل املشاركة اجملتمعية يف حمافظ: اثلثا  
د اجملتمع وسكان مدينة جذب أفراان املنصة االلكرتونية اجلديدة للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة   تصميمها أبسلوب فعال يساهم يف تفعيل املشاركة اجملتمعية و . 1

.جدة وذلك من خالل تسهيل الية املشاركة على صفحات املنصة أبسلوب متدرج يف ادخال املعلومات املطلوبة
.ان تطبيق اهلاتك اجلوال للمجلس البلدي ألمانة حمافظة جدة يوفر الفعالية الكاملة حلل املشكالت واملقرحات وايصاهلا أبيسر الطرق. 2
الفرق التطوعية وتشكل ردية أوان إمكانية التطوع يف اعمال اجمللس عرب تطبيق اهلاتك اجلوال يعترب وسيلة فاعلة ومشجعة ومتكن من االستفادة من أعمال التطوع الف. 3

.منوذج يزيد من فعالية اعمال اجمللس وخصوصا  األعمال امليدانية للمشكالت احلضرية ورفع التقارير واملتابعة يف حلها

.نتائج قياس مستوى ومدى تفاصيل مشاركة اجملتمع يف اجملالس البلدية ورضى السكان: رابعا  
ورضى السكان عن اجملالس توىهنالك اهتمام من األمانة العامة لشئون اجملالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية واجمللس البلدي ألمانة حمافظة جدة لقياس مس. 1

.البلدية عن طريق االستبيان املتوفر على املنصة االلكرتونية للوزارة واستفتاءات الرأي على املنصة اخلاصة مبجلس بلدي جدة
ثر مشولية، مع املتابعة يف اركة بشكل أكإن نتائج االستبياانت واستفتاءات الرأي تتطلب املتابعة والنشر وتوفري النتائج لكي ميكن قياسها ويتم من خالهلا حتفيز املش. 2

.     تطوير اإلجراءات واألنظمة من خمرجات االستبيان واستفتاءات الرأي



التوصيات

:بعد االطالع على نتائج الدراسة ميكن اخلروج ابلتوصيات التالية
.العمل على توعية اجملتمع أبمهية املشاركة اجملتمعية وحثهم عل املشاركة الفعالة يف اختاذ القرارات مع اجملالس البلدية. 1
لوصول للحلول املناسبة لتعاون لاتباع التدرج الفعلي ملستوايت املشاركة اجملتمعية املتمثلة يف توفري املعلومات الصحيحة ومن   االستشارة واشراك اجملتمع   ا. 2

.ل شكاالت ومن   التمكني يف طرح األراء
وضع احللول املمكنة مهة يف ضرورة استقطاب ذوي الكفاءات والقدرات من اجملتمع ودعوهتم حلضور االجتماعات وورش العمل ابجملالس البلدية لالستفادة منهم ابملسا. 3

.حلل إشكاالت التنمية احلضرية
دفها تنمية اختاذ القرار بشكل ارات هتفعيل مبدأ املشاركة اجملتمعية يف اختاذ القرارات واالستفتاء وطرح املواضيع عن طريق املنصات االلكرتونية وإاتحة جمموعة من اخلي. 4

.مشرتك وتعزز الرغبة احلقيقية يف املشاركة
حاهتم يف املشاريع التنموية قرت أمهية الرتويج عن إمكانيات املنصة االلكرتونية ابإلعالن عنها يف وسائل االعالم املتاحة لتسليط الضوء على ضرورة مشاركة املواطنني مب. 5

.وابداء مالحظاهتم لتعزيز ثقتهم بكفاءة اجملالس يف حل املشاكل اليت تواجههم يف املدينة
ا على اخلدمات واالعمال ى أتثريهتوجيه الصفحات الرئيسية للمنصات االلكرتونية لتوضي  اجنازات مهام اجملالس البلدية ابلعرض املباشر لقرارات اجملالس اهلامة ومد. 6

.  البلدية بشكل عام



التوصيات

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

تمع إلهناء نزاعات الرأي يف صناعة وافراد اجملإزالة كافة العوائق والعقبات اليت تعرتض طريق املشاركة اجملتمعية وتوفري قاعدة مشرتكة يتم االتفاق عليها بني اجمللس البلدي. 8
.القرارات

الس البلدية لتطوير اليات جملاأمهية االنتقال من النظام املركزي يف اجلهات واملؤسسات احلكومية اىل النظام الالمركزي لفت  اجملال للمشاركة اجملتمعية وتضامنها مع. 9
.التعاون والشراكة ومن  صالحية اطالع املشاركني على اخر املستجدات واإلجراءات اليت متت على طلباهتم أوال أبول لتنشيط العمل اجلماعي

.حلضريستواها اابتكار وسائل حديثة عن طريق املنصات االلكرتونية والتطبيقات هدفها اقناع املواطنني يف املسامهة يف تنمية املدينة والرفع من م. 10
.ليعمل تقييم إلجيابيات وعوائق املشاركة اجملتمعية يف اجملالس البلدية هدفها املسامهة يف رفع كفاءة املشاركة والتطوير املستقب. 11
.دينةأمهية توسيع نطاق العمل التطوعي عرب املنصات االلكرتونية لتعزيز قدرات اجملالس البلدية يف معاجلة املشكالت احلضرية يف امل. 12



شـكــراً لطيب استماعـكــم


