
الموارد في ترابطدليل 
المناطق الحضرية

(:6)الوحدة رقم 

والتشارك  مول  التخطيط الش
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موليةالمدن الش. 1
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سية أصبحت قضية عدم المساواة من القضايا الرئي*

.المستحدثة في المجتمعات الحضرية

أمين  يتسبب في صعوبة تاالستبعاد والتهميش * 

الوظائف وإلى األراضيلمهمشةالفئات اوصول 

.والحقوق االجتماعية والسياسية

ل فرد كلهي المكان الذي يكون فيه موليةالمدينة الش* 

ة المشاركعلى مكانية إللقدرة واامن افراد المجتمع 

سياسية الكاملة في الفرص االجتماعية واالقتصادية وال
(UN Habitat 2001)التي تقدمها المدن 

:اإلندماج المكاني

ألراضيوصول لالتأمين 
كافة الخدمات واإلسكان و

باسعار معقولة

: اإلندماج االقتصادي

عضمان الفرص للجمي

:اإلندماج اإلجتماعي

اد األفرظروف تحسين
كالنساء )والجماعات 

ة في للمشارك( والفتيات
المجتمع

موليةتعريف المدن الش
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ن موليةالمدن الش ن الجنسي  والمساواة بي 

التهميش وعديد من التحديات مثل عدم المساواة لال تزال غالبية النساء في المستوطنات الحضرية تواجه ا* 

. واالستبعاد من صنع القرار والحياة العامة والعنف وما إلى ذلك

5و 11نيالربط بين الهدف)موليةمسبقا لمدن مستدامة وشويعتبر تعميم المساواة بين الجنسين شرطا َ أساسياَ * 
(.من أهداف التنمية المستدامة

ي المدن الش* 
ن
ن ف ن الجنسي  ي موليةبناء المساواة بي 

:يعنن

ي الحياة المجتمعية والحياة العامة-1
ن
.تعزيز مشاركة المرأة ف

ي عمليات صنع القرار و وضع السياسات-2
ن
اك المرأة ف .إشر

3- 
 
.خلق بيئات اجتماعية ومادية ومؤسسية أكثر أمانا

© International Water Management Institute (IWMI)
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ف المفتاح االرئيسي لتحقيق هد* 

واجهةهو مموليةالمدن الش

بطريقة ماجمشكلة عدم اإلد

.متعددة األبعاد ومتكاملة

بشكلوصنع القرار طالتخطي* 

في صميم المدينة تشاركي هو 
.الشمولية

:من أهداف التنميه المستدامة11.3الهدف * 

، يجب تعزيز التحضر 2030بحلول عام "
والمستدام والقدرة على التخطيط موليالش

واإلدارة التشاركية والمتكاملة والمستدامة 
".للمستوطنات البشرية في جميع البلدان

وأهداف التنمية المستدامةموليةالمدن الش
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التخطيط التشارك  . 2
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؟ ما هو التخطيط التشارك 

ومن خالل . العملية التي يشارك فيها جميع أصحاب المصالح المتضررين من خطة حضرية ما في تطويرها"

في عملية التخطيط والتأثير على صنع القرار ووضع الخطة فاعليةالعملية التشاركية يمكن أن يشاركوا ب

«وتنفيذها
(UN Habitat  ،2016)

© Urban Catalyst Studio © Jörn Gertenbach / Urban Catalyst Studio
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  التخطيط التشارك  
ن
أصحاب المصلحة ف

خبراء في 
تحديد المشاكل 
واإلحتياجات

خبراء في 
التخطيط 
الحضري 
ةوالحلول التقني

مواطنون متخصصون

الحكومة 
المحلية

المنظمات 
غير الحكومية

ومنظمات 
المجتمع 

المحلي

المواطنين
القطاع 
الخاص

الجهات 
االكاديمية

مجموعات أصحاب المصالح
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طرق وأدوات التخطيط التشارك  

أدوات نموذجية نوع المشاركة

اجتماعات التشاور العامة، وإعالم الجمهور من خالل وسائل اإلعالم 
...والملصقات والنشرات ( االجتماعية)

تبادل المعلومات

تخطيطالمستقبل، /قاعة المدينة، ورش عمل لتوضيح الرؤيةاجتماعات في 
لعملا

الحوار العام والمناقشة

محددة الموضوع بواسطة رسم الخرائط المجتمعية، المقابالت، المناقشات
في الحيتجولالمجموعات، وال

وتقييم تحديد خصائص األحياء السكنية
االحتياجات

الخبرات الملموسة-نمذجةالتصور والاللجان االستشارية،  االنخراط والتفاوض

التشاركية، االستفتاء، واإلدارة المشتركةياتناالميز صنع القرار المشترك

الرصد والتقييم التشارکي التقييم والمساءلة
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الخالصة. 3
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تحديات التخطيط التشارك  : الخالصة

© SDI South African Alliance

البيئة السياسية والقانونية تقيد المشاركة العامة* 

تتطلب عمليات المشاركة موارد مالية وبشرية* 

تعبئة ودعم المواطنين وأصحاب المصلحة* 

التوفيق بين المواقف المتباينة* 

قد يفتقر المخططون إلى مهارات االعتدال وإدارة النزاعات* 

المشاركين المعنيينرهاق إ* 
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مزايا التخطيط التشارك  : الخالصة

:نتائج أفضل# 

ي االحتياجات الحقيقية *  ن واهتماماتهم وتطلعاتهم يساعد عىل إيجاد حلول شاملة تلن  إن دمج مالحظات المواطني 
.للمجتمع

.تنوع القيم وتمكن المجتمعات المحلية* 

.ضمان أهمية وفعالية الخطط* 

.إن تعبئة و دعم القطاع الخاص يساعد عىل جدوى المشاري    ع* 

ي#  ي التخطيط الحضن
ن
ة الفنية ف .ومن خالل التعاون مع الجامعات، يتم دمج الخث 

عية والشفافية#  .زيادة الشر

ن أصحاب المصالح#  اتيجية، ودعم المشاري    ع العامة بي  .بناء الثقة، والتحالفات االسثر


