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 شكر وعرفان

 
لكل من ساىم في إنجاز ىذه الرسالة أتقدم بجزيل الشكر والعرفان بالفضل 

ور عمر الدكتور فريد القيق والدكت /ي الفاضمينمشرفوأخص بالذكر ، المتواضعة
 .من أجل إتمام ىذه الرسالة واإلرشاد بالنصح والتوجيو كل الجيد بذال نيلذعصفور ال

كما أتوجو بالشكر والتقدير لكل من اإلحصائي األستاذ محمد الربعي لمساعدتو 
في المعالجة اإلحصائية لالستبانو، والشكر أيضًا لألستاذة عبير الشرفا رئيس قسم 

 .الصحة النفسية بوزارة التربية والتعميم لمساعدتيا في تفسير نتائج الدراسة

الشكر موصول لكل من الميندس رفيق مكي رئيس بمدية غزة، والميندس ماىر و
سالم مدير دائرة إعداد وتطوير المشاريع في بمدية غزة، والدكتور زياد أبو ىين رئيس 
لجان األحياء في المجمس البمدي، والدكتور محمد الكحموت رئيس لجنة حي الشيخ 

قراض البمدياتالميندس معتز محيسن مدير صندوق ترضوان، و بمحافظات  طوير وا 
ديميم المعمومات الالزمة والدكتور محمد زيارة مدير مركز اليندسة والتخطيط لتق ،غزة

 .لمرسالة

والشكر أيضًا لمدكتور نادر النمرة مشرف الدراسات العميا بكمية اليندسة، ولقسم 
 .اليندسة المعمارية
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 البحث ممخص

في المجتمع ت الح رية، الت طيط التنمكم المستداـ تمعب المش ركة المجتمعية دكران ه م ن في عممية 
حيث تعتبر مف أهـ ركافد عممية الت طيط التنمكم، كهي تمد أ ح ب القرار مف الم ططيف لمتنمية 

كتعتبر كم  بر عف أم ؿ كطمكح ت المجتمع المحمي، ب لمعمكم ت الحقيقية كالكاقية لممش كؿ الح رية، كتع
 . م ـ أم ف لنج ح عممية الت طيط

غزة  مدينةك، كظ ئؼ عممية الت طيط الح رم أهـلمجتمع ت الح رية أحد ؿكم نـكالت طيط الت 
عتبر مف المجمع ت الن مية، كالتي بح جة لتمنية ح رية مستمرة ك مستدامة، ك   ة في ظؿ الكاقع الذم ت
نمية  عبة، كلذلؾ تعتبر الت كاقت  دية كاجتم عيةيشه القط ع مف إغالؽ كح  ر، كظركؼ أمنية كسي سية يع

، تش رؾ فيه ك فة المؤسس ت المجتمعية كالكزارات ان كه ـ ان حيكم ان مك كع لمدينة غزةالمستدامة الح رية 
 .، بك ع  طط لمتنمية الح رية فيهالحككمية كالمؤسس ت الدكلية

ر د دكر المش ركة المجتمعية في عممية التنمية الح رية البحث عمى المنهج العممي في  عتمدكقد ا
، كذلؾ بتجميع المعمكم ت العممية المطمكبة لمدراسة ثـ تحميمه  ب ألس ليب العممية لمك كؿ إلى مدينة غزةفي 

غزة، مف  مدينةالمجتمعية في ة لكاقع المش ركة ممب دئ كقكاعد تعتمد عميه  الدراسة، ثـ يتبع ذلؾ دراسة تحميؿ
 مش ركة لج ف األحي ء في التنمية الح رية المستدامة في منطقة نفكذ البمديةك  الؿ دراسة تجربة بمدية غزة

، كالكقكؼ عمى مدم فع لية هذا المش ركة، كم  هي معكق ت هذا كتسميط ال كء عمى لجنة حي الشيخ ر كاف
في تفعيؿ  كالمش ركة المجتمعية ة كدكلية تتعمؽ بدكر لج ف األحي ءكم  يدرس البحث تج رب إقميمي ،المش ركة

سق ط هذا التج رب عمى كاقع  غزة بغرض االستف دة مف هذا ال برات في  مدينةالتنمية الح رية المستدامة كا 
كذلؾ يركز البحث عمى استق  ء آراء الم ت يف كشرائح م تمفة مف  ،فيه تطكير آلي ت عمؿ لج ف األحي ء 

 .جتمع بهدؼ تقييـ  برة عمؿ لج ف األحي ء في مدينة غزة كتفعيؿ دكره  في التنمية الح رية المستدامةالـ

ر المش ركة المجتمعية البحث إلى مجمكعة مف النت ئج كالتك ي ت أهمه   ركرة تفعيؿ دك  مصك 
ك ع ك، اطؽ الح ريةب لمف االرتق ءكالتي يمكف مف  الله   لتنمية الح رية المستدامة في مدينة غزةفي ا

 . غزةمدينة إط ر نظرم مف شأنه أف يفعؿ دكر مش ركة لج ف األحي ء في التنمية الح رية المستدامة في 
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 الفصل األول

 البحث مقدمة

 :تمييد
لتي تزداد تف قم ن يكم ن غزة، كا ال ي فى عمى أحد حجـ المش كؿ الح رية المكجكدة في قط ع

بعد يكـ، ك   ة في ظؿ الح  ر، كقمة المكارد الم دية، كاالحتالؿ الذم يس هـ بشكؿ كبير في تدمير 
كت ريب التجمع ت الح رية مف  الؿ االجتي ح ت التي يدمر فيه  المن طؽ العمرانية، أك الق ؼ 

مف كجكد تنمية ح رية مستدامة تسعى  ب لط ئرات كالبكارج البحرية، كفي ظؿ كؿ هذا المعكق ت البد
لالرتق ء ب لمن طؽ الح رية مف  الؿ تكفير كتحسيف ال دم ت المقدمة لمسك ف، سكاءن عمى  عيد 

 .البنية التحتية، كالمش ريع العمرانية، ككذلؾ تحسيف الجكانب االجتم عية كاالقت  دية كغيره 

المرحمية المق كدة كالمنظمة عب رة عف مجمكعة مف اإلجراءات "كالت طيط التنمكم  
كالمشركعة التي تنفذ في فترة زمنية معينة كعمى مستكل أك عدة مستكي ت مك نية كبجهد جم عي 

تع كني ج د تست دـ فيه أدكات ككس ئؿ متعددة تحقؽ استغالؿ أشمؿ لممكارد الطبيعية كالبشرية ك فة 
ب في المجتمع، مع تكجيه ك بط كمت بعة كالمت حة كبشكؿ يعمؿ عمى إحداث التغيير المطمكب كالمرغك

بق ئهلهذا التغيير في جكانب الحي ة الم تمفة لمنع حدكث أم أث ر سمبية ن تجة عنه   مف دائرة  كا 
كهذا األهداؼ مجتمعة كغيره  هي أهداؼ الت طيط ، (40، ص2005غنيـ، )  "المرغكب كالمنشكد

كنكعيته  عف م داقية الت طيط، كتمبيةن حقيقةن الح رم، كالذم يعتبر مؤشر حجـ المش ركة المجتمعية 
 .لمتطمب ت السك ف

شراؾ الن س في عممية ات  ذ القرار ك   ة في المش ريع الت طيطية التي تهمهـ يس هـ   كا 
بشكؿ كبير في نج ح هذا المش ريع، كانتم ء المجتمع له ، بؿ كدعمه  م دي ن كمعنكي ن ألنهـ سيعتبركف 

كال ينبغي تج هؿ أهمية األفك ر "أ مف المشركع، كسيشعر كؿ منهـ ب لمسؤكلية أنفسهـ جزءان ال يتجز
كاآلراء التي يحممه  السك ف كت كراتهـ ال   ة حكؿ كيفية االرتق ء ببيئتهـ الح رية كبنيته  العمرانية، 
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م لم  لم  له  مف دكر ايج بي كمهـ في تكسيع األفؽ الفكرية كاإلدراكية كالت كرية لدل الم مـ الح ر
 "يدعـ إمك نية إعط ءا لبدائؿ متنكعة لمع لجة مشكمة ق ئمة، ليتسنى فيم  بعد ا تي ر األف ؿ مف بينه 

 .(109، ص2006المكسكم كيعقكب، )

كتعتبر المش ركة المجتمعية في التنمية الح رية  كرة مف  كر الديمقراطية، كتعبيران عف  
مف المش كؿ كالمعكق ت كت  رب الم  لح بيف المش ركيف  الالمركزية في ات  ذ القرار، كلكنه  ال ت مك

كالجه ت المنفذة لممشركع، لذا البد مف كجكد أسس كمب دئ ت بط هذا العممية كتحدد إلى أم مدم 
ي ؿ دكر المش ركة المجتمعية، كتعدد  كر المش ركة المجتمعية، كأس ليبه ، كمنه  استطالع أراء 

ن ت، أك ب نت  ب مف يمثمهـ لدم المؤسس ت كالكزارات كالجه ت المعنية، الن س مب شرة، أك بتكزيع استبي 
كغيره  مم  سيتـ التطرؽ له البحث ب لتف يؿ، كسيركز البحث عمى دراسة حجـ المش ركة المجتمعية 
في التنمية الح رية المستدامة في مدينة غزة، كسبؿ تعزيزه ، كأهـ المعكق ت التي تكاجهه ، كست تـ 

ك ع آلي ت كسي س ت كا حة  قييـ تجربة لج ف األحي ء مع بمدية غزة، كاالستف دة منه  فيالدراسة بت
 .لتعزيز المش ركة المجتمعية في التنمية الح رية المستدامة في مدينة غزة

، الف ؿ األكؿ يشمؿ مقدمة عف البحث مف (1-1)كيتككف البحث مف سبعة ف كؿ شكؿ رقـ
كمنهجية البحث، كالحدكد الزم نية كالمك نية لمدراسة كالدراس ت حيث األهمية كاألهداؼ كالفر ي ت 

الس بقة، كالف ؿ الث ني ي تص ب لتنمية الح رية المستدامة مف حيث التعريؼ كاألبع د كاألهداؼ 
كاألطراؼ المش ركة في التنمية كالعالقة بيف التنمية الح رية المستدامة كالت طيط التنمكم كمعكق ت 

الث لث يدرس المش ركة المجتمعية مف حيث التعريؼ كاألهمية كاألهداؼ كاألس ليب  التنمية، كالف ؿ
كاألنكاع، ككذلؾ المب دئ كالمعكق ت، كالف ؿ الرابع يتن كؿ تج رب م تمفة لممش ركة المجتمعية عمى 
عمى المستكل المحمي كاإلقميمي كالدكلي، كالف ؿ ال  مس يتن كؿ تجربة لج ف أحي ء بمدية غزة، كيركز 
المش ركة المجتمعية في عمؿ البمدية مف حيث األهمية كاألهداؼ كاألس ليب كالمعكق ت، كالف ؿ 

، كيتن كؿ الطريقة اإلجرائية لمدراسة "دراسة ميدانية" الس دس يسمط ال كء عمى لجنة الشيخ ر كاف 
 م ت به  الدراسة، كنت ئج الدراسة كتفسيراته ، كالف ؿ الس بع يتن كؿ أهـ النت ئج كالتك ي ت التي 

 .كاآللي ت المقترحة لتحديد مج الت كمع يير المش ركة المجتمعية في عمؿ لجنة الحي كالبمدية
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 ىيكمية البحثيوضح ( : 1-1)شكل رقم 

 :أىمية البحث    1-1
التنمية التي تتحدث عف دكر المش ركة المجتمعية في  الدراس ت القميمة تعتبر هذا الدراسة مف

 :كالتي مف  الله  يتكقع الت لي، مدينة غزةفي  مستدامةالح رية اؿ

  مس عدة أ ح ب القرار ك   ة في البمدي ت إلنش ء مش ريع تنمية ح رية مهمة تمبي
 .احتي ج ت الن س مف  الؿ المش ركة المجتمعية المتمثمة في لج ف األحي ء في البمدي ت

 مستدامة في مدينة غزةترسيخ دكر المش ركة المجتمعية في التنمية الح رية اؿ. 
  أف تككف هذا الدراسة دليالن لمبمدي ت لعمؿ لج ف األحي ء، ككذلؾ تعريؼ لج ف األحي ء ب لدكر

 .المنكط بهـ
 :أىداف البحث    1-2

تسعى هذا الدراسة لك ع إط ر نظرم مف شأنه تفعيؿ دكر المش ركة المجتمعية في التنمية  
 : الؿالح رية المستدامة في مدينة غزة مف 

 دراسة كاقع المش ركة المجتمعية في التنمية الح رية المستدامة في مدينة غزة. 
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 مدينة غزة تعريؼ األفراد بأهمية المش ركة المجتمعية في التنمية الح رية المستدامة في. 
  تعريؼ المؤسس ت كالكزارات كالبمدي ت ب لدكر الف عؿ لممش ركة المجتمعية في التنمية الح رية

 .مة في مدينة غزةالمستدا
  تك يح أهمية دكر لج ف األحي ء في التنمية الح رية المستدامة في مدينة غزة، ك   ة بمدية

 .غزة
  ك ع آلي ت كبرامج تعزز كترغب في المش ركة المجتمعية في التنمية الح رية المستدامة في

 .مدينة غزة
 رية المستدامة في مدينة غزةمس عدة أ ح ب القرار في ات  ذ قرارات تس عد في التنمية الحض. 

 :فرضيات البحث    1-3
 تمعب المش ركة المجتمعية دكران ه م ن في التنمية الح رية في المجتمع ت. 
  يكجد تدني في مستكل المش ركة المجتمعية في عممية التنمية الح رية المستدامة في مدينة

 .غزة
 في مدينة غزة، كال تهتـ المؤسس ت  يكجد سمطة مركزية في ات  ذ القرار في التنمية الح رية

 .كالكزارات بإشراؾ الن س في عممية التنمية الح رية
 ال تقـك لج ف األحي ء في البمدي ت ب لمه ـ المطمكبة منه  ب لشكؿ المطمكب. 

 :منيج البحث    1-4
ر د دكر المش ركة المجتمعية في عممية التنمية البحث عمى المنهج العممي في يعتمد 

غزة، كذلؾ بتجميع المعمكم ت العممية المطمكبة لمدراسة ثـ تحميمه  ب ألس ليب  مدينةفي  الح رية
ة لكاقع المش ركة مالعممية لمك كؿ إلى مب دئ كقكاعد تعتمد عميه  الدراسة، ثـ يتبع ذلؾ دراسة تحميؿ

م التنمية مش ركة لج ف األحي ء ؼكغزة، مف  الؿ دراسة تجربة بمدية غزة مف  مدينةالمجتمعية في 
ب ست داـ المنهج الك في الميداني لجمع البي ن ت مف  الح رية المستدامة في منطقة نفكذ البمدية

كم  يدرس  ، كالكقكؼ عمى مدم فع لية هذا المش ركة، كم  هي معكق ت هذا المش ركة،مجتمع الدراسة
سق ط البحث تج رب إقميمية كدكلية تتعمؽ بدكر لج ف األحي ء في تفعيؿ التنمية  الح رية المستدامة كا 
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غزة بغرض االستف دة مف هذا ال برات في تطكير آلي ت عمؿ لج ف  مدينةهذا التج رب عمى كاقع 
كذلؾ يركز البحث عمى استق  ء آراء الم ت يف كشرائح م تمفة مف المجتمع ، كغزة مدينةاألحي ء في 

 .ه  في التنمية الح رية المستدامةبهدؼ تقييـ  برة عمؿ لج ف األحي ء في مدينة غزة كتفعيؿ دكر
كي مص البحث إلى مجمكعة مف النت ئج كالتك ي ت أهمه   ركرة تفعيؿ دكر المش ركة المجتمعية في 

ب لمن طؽ الح رية في  االرتق ءغزة كالتي يمكف مف  الله   مدينةفي  المستداـ كمـالت طيط التف
. مدينةاؿ

 حدود البحث المكانية والزمانية    1-5

 كتسميط ال كء عمى لجنة حي الشيخ ر كاف لحدكد المك نية مدينة غزة ا. 

  (.2012ين ير -2011ابريؿ )  شهكر مف 8الحدكد الزمنية لمدراسة 

 :الدراسات السابقة    1-6
ق ـ الب حث ب إلطالع عمى مجمكعة مف الدراس ت الس بقة كالتي تدرس دكر المش ركة 

كعت الدراس ت عمى المستكل المحمي كاإلقميمي كالدكلي، كهي المجتمعية في التنمية الح رية، كتف
 :ك لت لي

 لمج ف دراسية ح لة" :المحمي المجتمع وتطوير تنمية في المجتمعية المشاركة دور  1-6-1
 "ن بمس مدينة في السكنية األحي ء

سطيف، تعتبر هذا الدراسة مف الدراس ت القميمة التي تن كلت كاقع المش ركة المجتمعية في فؿ
 تك يح إلى الدراسة هذا هدفت، ك(ـ2008)قدكمي كهي عب رة عف رس لة م جستير ق ـ به  الب حث 

 بيف م  العالقة في البحث ككذلؾ، المحمي المجتمع كتطكير تنمية في المجتمعية المش ركة دكر
 عمى ال كء ةالدراس كتمقي، ن بمس مدينة في المحمي المجتمع تنمية في كمستكاه  المجتمعية المش ركة
 كجكده ، حيث، مف ن بمس مدينة في السكنية األحي ء لج ف كهي المجتمعية، المش ركة كس ئؿ إحدل
 .به  المتعمقة كالمش كؿ المعكق ت، أهميته ، دكره ،
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 مدينة في المحمي المجتمع تنمية برامج عمى كالق ئميف المسئكليف تزكيد إلى الدراسة هذا سعتك
 أجؿ مف فيه  المش ركة بأهمية األه لي تكعية إلى ب إل  فة المج ف، هذا عف ك فية بمعمكم ت ن بمس
 الك في المنهج مف كؿ الب حث است دـ األهداؼ هذا كلتحقيؽ ،المحمي المجتمع كتطكير تنمية

 كذلؾ، المعمكم ت مف ث نكية كأ رل أكلية م  در عمى ب العتم د الميداني الك في كالمنهج التحميمي
 أع  ء مع مق بالت إجراء ج نب إلى المحمي المجتمع أفراد مف عينة عمى الدراسة إجراءب الب حث ق ـ

 الع ممة المؤسس ت بعض في المجتمعية البرامج مسئكلي كمع ن بمس مح فظة في السكنية األحي ء لج ف
 .ن بمس مدينة في

 المش ركة نحك سةالدرا عينة أفراد لدل إيج بي كتكجه رغبة كجكد إلى الدراسة نت ئج أش رت كقد
 السكنية األحي ء لج ف بدكر عمـ عمى كهـ المحمي، المجتمع كتطكير تنمية في دكره  كأهمية المجتمعية

 طبيعة يتفهمكف السك ف كأف المحمي المجتمع كتطكير تنمية في المجتمعية المش ركة أدكات مف كأداة
 األس سي الدافع أف النت ئج أظهرت كذلؾ فيه ، كيش رككف السكنية األحي ء لج ف به  تقكـ التي األنشطة

 كتنميته  الحي تية  برتهـ زي دة في رغبتهـ هك السكنية األحي ء لج ف إلى المجتمع أفراد ان م ـ كراء
 ب إل  فة الع مة العالق ت كتنمية ب لنفس الثقة زي دة ثـ كمف الجم عي كالعمؿ االنتم ء كتعزيز كتطكيره 

 مف التطكعي المج ؿ في العمؿ أف إلى النت ئج أش رت كم  ،مفيدة عم ؿأ في الفراغ أكق ت شغؿ إلى
 مت ح االنتس ب ألف كالجنس العمر متغير عمى يعتمد ال المجتمعية البرامج مسئكلي بعض نظر كجهة
 العط ء عمى كالقدرة ب لعمؿ االلتزاـ هك التطكعي العمؿ في األهـ كأف سكاء، حد عمى كاإلن ث لمذككر
. الش  ية تطكير في كالرغبة الستعدادكا كالتعميـ

 لج ف قدرات لتعزيز كذلؾ الحي ألفراد التطكعي العمؿ نط ؽ تكسيع ب ركرة الدراسة كأك ت
 التطكعي العمؿ بأهمية السك ف تكعية  ركرة ككذلؾ كمع لجته ، المشكالت مكاجهة عمى األحي ء
 عمى الدراسة أكدت كم ، السكنية اءاألحي لج ف أنشطة في الف عمة المش ركة عمى ذكيهـ مع كحثهـ
 استفت ئهـ  الؿ مف، أفرادا مط لب عمى كالتعرؼ المجتمع ح ج ت بتفقد المعنية الجه ت تقكـ أف أهمية
 عمى كالعمؿ السكنية، األحي ء لج ف لعمؿ نظ ـ إيج د يتـ كأف لهـ، المقدمة ال دم ت مستكل حكؿ
. بأحي ئهـ المتعمقة المهمة كاإلح  ءات المعمكم تب الرسمية الجه ت قبؿ مف األحي ء لج ف تزكيد
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 المناطق لتنمية الشعبية تفعيل المشاركة في ودورىا مصر في المحمية اإلدارة نظم  1-6-2
 :الحضرية

، (2001عمي، )م ر في المحمية اإلدارة نظـ تع نيه  التي المش كؿ إبراز إلى هدفت هذا الدراسة
 التنمية عممي ت في أدائه  كهبكط ف عميته  تقميؿ إلى أدت تياؿ ق كره  أسب ب أهـ ر د كمح كلة
 التنمية عممية في الشعبية المش ركة تعظيـ عمى التأكيد إلى أي  ن هدفت  كم  العمراف، كشئكف المحمية

 المن طؽ تنمية لعممي ت كالمس عدة العكف يد بتقديـ كذلؾ المحمية اإلدارة قبؿ مف دعمهم   الؿ مف
 .لمدكلة التنمكية لألهداؼ تحقيق ن  المحمية كبيئتهـ المجتمع أفرد بيف التف عؿ لتحقيؽ الح رية

 عمى الم  ية السنكات  الؿ طرأت ككثيرة متت بعة تغييرات هن ؾ أف إلى ك م ت الدراسة
 في المحمية الشعبية المج لس سمط ت تقييد التطكرات تمؾ أهـ مف م ر، في المحمية اإلدارة نظـ

، كنكع ن  كم  الم لية مكارده  تكسيع بشأف المحمي ت عمى مركزية قيكد ككجكد لتنفيذية،ا السمطة مس ئمة
 الحككمة يجعؿ مم  الك في، الن ج لدرجة ت ؿ لـ م ر في المحمية اإلدارة تجربة ف ف ذلؾ كعمى

 ليةالمح القدرات ارتف ع أف الب حث كيرل ك ،شئكنه إدارة في المحمي ت حرية إطالؽ في تتردد المركزية
 مع ب لتكازم أكبر محمية سمط ت كمنحه  الجه ت تمؾ تطكير ح لة في أسرع سيككف شئكنه  إدارة في

 العممي المنهج است داـ عمى كالتدريب التكعية كتكفير الذاتية ب لجهكد الشعبية لممش ركة الفع ؿ دعمهم 
. المحمية كالتنمية كالت طيط اإلدارة في

 ألجهزة كاالقت  دم كاالجتم عي الفني المستكل رفع لعؿ العمؿكأك ت الدراسة ب ركرة 
 أفراد بتحمؿ كذلؾ التنمية، عممية في الشعبية المش ركة دكر تعظيـ عمى العمؿ ككذلؾ المحمية، اإلدارة

 المحمية اإلدارة نظـ  الؿ مف كالتعمير البن ء في المس همة مسئكلية كقط ع ته فئ ته بجميع المجتمع
 كجه ت لتب دؿ الشعبية المج لس في كممثميهـ المكاطنيف بيف دكرية لق ءات تنظيـ طريؽ عف كذلؾ
 استمرارية عمى تعمؿ المق ءات هذا إف لمتنفيذ، ق بمة  طط إلى كتحكيمه  المطمكبة ال دم ت حكؿ النظر
 لأ ر ن حية مف التنفيذية كاألجهزة المكاطنيف كبيف ن حية مف كالجم هير الشعبية القي دات بيف التف عؿ

 .المحمية المشركع ت تنفيذ في اإلسه ـ عمى المكاطنيف يحفز بم 
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  :واشنطن -مثال تاكوماتقييم أثر مجالس األحياء عمى السياسة الحضرية والتنمية،    1-6-3

إلى تقييـ أثر مج لس األحي ء عمى ( Dierwechter,and Coffey ،2010) هدفت هذا الدراسة
نة ت ككم  في كاشنطف في الكالي ت المتحدة األمريكية، كاستعر ت السي سة الح رية كالتنمية في مدم

الدراسة الهدؼ مف إنش ء المج لس األحي ء في ت ككم  كالتي ك ف مف أهمه  تعريؼ السك ف ب لمش كؿ 
التي تكاجه المنطقة، كالمس همة في حؿ هذا المش كؿ، مف  الؿ تحديد أكلكي ت األهداؼ كاألكلكي ت، 

أف مف أهـ معكق ت عمؿ لج ف األحي ء في ت ككم  هي عدـ كجكد عالق ت ايج بية كأظهرت الدراسة 
بيف لج ف األحي ء كالبمدية، العتق د البمدية أف لج ف األحي ء تفقد البمدية قكته  كسيطرته ، كم  أف لج ف 

 ككذلؾ  عؼ مش ركة األه لي في المش ريع التي تشرؼاألحي ء تع ني مف قمة المكارد كالم    ت 
يكجد تحفظ لدل الن س حكؿ أنم ط إنف ؽ كم   عميه  لج ف األحي ء، لعدـ ثقة األه لي بهذا المج ف،

الم    ت الم لية، ككيفية قي س مدل ف عمية هذا المج لس، كالح جة إلى  مؽ مزيد مف التكعية 
  . في المدينةالع مة لممج لس أنفسهـ، كب إل  فة إلى تحسيف العالقة بيف المكظفيف كمج لس األحي ء 

كلقد  م ت الدراسة لمجمكعة مف االقتراح ت لمتغمب عمى المش كؿ التي تكاجه مج لس 
األحي ء في ت ككم  كأهمه ، زي دة الثقة بيف األه لي كمج لس األحي ء كالعمؿ عمى تعزيز دكر المش ركة 

كذلؾ كتحديد مدة كالية المجتمعية في عمؿ المج لس، تعزز مبدأ الديمقراطية كالالمركزية في العمؿ، ك
كك ع أكلكي ت لإلنف ؽ حسب طبيعة المنطقة كالحي، ككذلؾ مت بعة كمراجعة  أع  ء المجمس،

. سجالت االتف ؽ ل م ف الشف فية كالم داقية

كمف الدراس ت الس بقة ظهر لمب حث أهمية المش ركة المجتمعية في تحسيف األك  ع المعيشية 
ك كؿ لتنمية ح رية مستدامة عمى ك فة المستكي ت، كهذا المش ركة لمسك ف، كأف ب لمش ركة يمكف اؿ

له  الكثير مف المميزات كأهمه  الشعكر الحقيقي ب النتم ء لممجتمع كتعزيز الالمركزية في العمؿ، كلج ف 
األحي ء هي  كرة مهمة مف  كر المش ركة المجتمعية في عمؿ البمدي ت، كالبد مف دراسة تقييميه 

كؼ عمى معكق ته  كمش كمه ، كك ع السي س ت كالمع يير التي تكفؿ نج ح المش ركة في لعممه  كالكؽ
 .عممه 
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 :مصطمحات الدراسة   1-7
 :تشمؿ الدراسة عمى مجمكعة مف الم طمح ت كالتي أهمه 

 التنمية الحضرية المستدامة: 
 إلى ئمةاألك  ع الق  مف المجتمع نقؿ هي الش مؿ بمفهكمه  المستدامة الح ريةالتنمية 

جكانبه  ك فة مف ككؿ المجتمع معيشة مستكل لرفع تسعى محددة أهداؼ لتحقيؽ تقدم  أكثر أك  ع
 في المت حة كاإلمك ن ت المكارد ك فة استغالؿ طريؽ عف كذلؾ جم لي ن  كاقت  دي ن  كاجتم عي ن  عمراني ن 

 .(2000عمي، ) الم تمفة البيئ ت في المجتمع احتي ج ت كتمبية مشكالت كحؿ تحقيؽ أهداؼ

 المشاركة المجتمعية : 
المش ركة بمفهكمه  الع ـ تعني اشتراؾ جم هير الن س أك ممثميف عنهـ في الحي ة السي سية 

ا الم مكف تحمؿ معنى سـ األهداؼ الع مة لمدكلة كالمجتمع، كهي بهذركاالقت  دية كاالجتم عية ك
اشتراؾ المجمكع ت كالشرائح السك نية  أم  المش ركة بمفهكمه  التنمكم فيق د به ، الديمقراطية

المستهدفة في تحديد ك ي غة أهداؼ  طة التنمية المكجهة لتحسيف أك  عهـ، ككذلؾ المس همة في 
  (.ـ2005،غنيـ).تنفيذه  كتقييمه 

 المجنة: 
 لمن قشةف جتمعكم األش  ص مف مجمكعة تتككف مف كهي المجتمع ـمتنظ أداكت مف أداة

ا له فالمككني األفراد كنكعية لكظيفته  تبع ن  المج ف ت تمؼ حيث حددةـ كلفترة معيف مك كع
 (.2008قدكمي،)

 لجان األحياء: 
هي حمقة الك ؿ بيف البمدية بطكاقمه  اإلدارية كالمجمس البمدم كبيف السك ف، حيث يقكمكف 

ككذلؾ بحمؿ همـك كمش كؿ المكاطف لمبمدية، كتبنى مش ريع    ة في الحي كعر ه  عمى البمدية، 
 .يحممكف مهمة تك يح  طط كبرامج البمدية كأهدافه  كبرامجه  لمسك ف
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 الحي السكني: 
 لهذا يقدـ فيم  ،مع ن  يرتبطكف المسكف، منف مة أبنية في السك ف مف مجمكعة تجمع مك ف

 (.2008قدكمي،) أسرم كظيفي، عرقي، برب ط أك  دم ت مف التجمع
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 الفصل الثاني

 التنمية الحضرية المستدامة 

:تمييد  

هي مفهـك كاسع  (Sustainable Urban Development) التنمية الح رية المستدامة
كش مؿ يجمع في طي ته العديد مف المع ني التي تهدؼ جميعه  لالرتق ء ب لمجتمع ت الح رية، كك ع 

التنمكية، كتعتبر المش ركة المجتمعية في التنمية ركيزة أس سية مف  المع يير المن سبة لتحقيؽ أهدافها
رك ئز كدع ئـ التنمية الح رية المستدامة، كين قش هذا الف ؿ مفهـك التنمية الح رية المستدامة، 

لعالقة بيف التنمية أبع ده ، كأهدافه ، كاألطراؼ المش ركة في التنمية الح رية المستدامة، ك اك
 .الح رية المستدامة كالت طيط التنمكم، ككذلؾ معكق ت التنمية الح رية كآلي ت مكاجهته 

 :التنمية الحضرية المستدامةتعريف     2-1

  :التنمية كمفيوم شامل: أوالً 

لى في طي ته المستكل المحمى كاإلقميمي كالقكمي، كم  قد ين ب مفهـك النمك إمفهـك التنمية ي ـ 
Growth  عمى النمك التمق ئي الذم يحدث في المجتمع دكف تد ؿ مق كد ين قض التنمية

Development تمؾ العممية التي يمكف  هيالتنمية ، ك التد ؿ المق كد مف ج نب المجتمع كأجهزته
، إلشب عه مف  الله  قي ـ أه لي المجتمع ت ال غيرة مف من قشة ح ج تهـ كرسـ ال طط المشتركة 

 . (2002طيؼ،ؿعبد اؿ) عمى التحرؾ المجتمعي لحؿ المشكالت هذا التعريؼكز كير

العمؿ عمى تحقيؽ زي دة سريعة تراكمية كدائمة عبر فترة مف الزمف، كأنه   عرفت التنمية بأنه ك
هذا المفهـك النمك، ك تحت ج إلى دفعة قكية لكي ي رج المجتمع مف ح لة الرككد كالت مؼ إلى ح لة

، لنمك كعمى التغيير، كالتغيير بدكرا اجتم عي كثق في كم  هك اقت  دم كهك كيفي ككميشتمؿ عمى ام
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تكظيؼ جهكد الكؿ مف أجؿ   لح الكؿ،    ة بتمؾ القط ع ت كالفئ ت االجتم عية التي كهك كذلؾ 
 كفي إط ر ذلؾ يمكف القكؿ بأف التنمية ال تهتـ بج نب كاحد، حرمت في الس بؽ مف فرص النمك كالتقدـ

نم  تشمؿ كؿ جكانب الحي ة كعمى ا تالؼ  فقط ك لج نب االقت  دم أك االجتم عي أك السي سي، كا 
.  (الس بؽ)   كره  كأشك له  فتحدث فيه  تغيرات كيفية ككمية عميقة كش ممة

:  تنمية المجتمع: ثانياً 
نمية أف ت (2002طيؼ،ؿعبد اؿ)كيذكر  لقد تعددت مف هيـ تنمية المجتمع كذلؾ حسب الت  ص

: ي تمؼ مفهكمه  حسب الت  ص كمنه  الت لي المجتمع

 : تنمية المجتمع من وجية نظر العاممين في الخدمة االجتماعية. أ
 االنتق ؿ ب لمجتمع مف ك ع معيف إلى ك ع أف ؿ منه. 
 إت حة الفر ة لممش ركة في عممي ت تنمية المجتمع المت مة بتحديد أهداؼ التنمية. 
 ات الت طيط ب إل  فة إلى المش ركة في عممي ت التنفيذ كالمت بعة كتقديـ ك ع األكلكي ت كعممي

 .المشركع ت
  إحداث تغيير مق كد في األفراد كالجم ع ت كالمجتمع مف  الؿ مت  ص مهني ق در عمى

 .استث رة المكاطنيف لممش ركة االيج بية الفع لة
 ت حة الفر ة لكؿ مكاط  .ف يعمؿ كينتجزي دة ن يب الفرد مف الد ؿ القكمي كا 
 :العاممين في المجال اليندسيتنمية المجتمع من وجية نظر . ب

 االرتق ء ب لمجتمع. 
  العمؿ عمى نشر ال ن ع ت ال غيرة التي يمكف لكؿ مكاطف في المجتمع المحمي االستف دة

 .منه  كم  تزيد مف د مه
 تنمية االنتم ء بيف أفراد المجتمع. 

ش ركة المجتمعية مرتبطة ارتب ط كثيؽ بتحقيؽ األهداؼ أف الـ (2002طيؼ،ؿعبد اؿ)كيذكر 
التنمكية لممجتمع ت، كمش ركة المجتمع البد أف ت بح هدؼ استراتيجي لمم ططيف لمتنمية كذلؾ 

 .بك ع السي س ت الف عمة كالق درة عمى استث رة أفراد المجتمع لممش ركة االيج بية



 15 

ج ت المجتمع كتحقيؽ آم له، كم  أنه  مجتمعية التنمية إنس نية الهدؼ، تسعى إلى إشب ع احتي ك
أم تشمؿ المجتمع بكؿ م  في ب طف األرض مف كنكز كمع دف كمكارد، كم  عمى األرض مف زرع 

كحيكاف كجم د كمي ا، كاالستف دة منه بأق ى قدر مستط ع، كبأقؿ جهد كتكمفة، بم  يؤدم إلى  دمة 
حركة الغرض منه  : تعرؼ تنمية المجتمع بأنه كم  ، اإلنس ف كتحسيف أك  ع حي ته في المجتمع

تحسيف األحكاؿ المعيشية لممجتمع في جممته عمى أس س مف المش ركة اإليج بية لهذا المجتمع، كبن ءن 
عمى مب درة المجتمع أف أمكف ذلؾ، فإذا لـ تظهر المب درة تمق ئي ن، تككف االستع نة ب لكس ئؿ المنهجية 

 . (الس بؽ)  مف استج بة حم سية فع لة لهذا الحركةلبثه  كاستث رته  بطريقة ت

 (الس بؽ)  المؤشرات الخاصة بالتنمية وىي: 
 أف التنمية تعتمد عمى الجهكد الشعبية المحمية. 
 تتطمب الجهد المستمر لتحسيف أك  ع غير مر ى عنه  إلى أك  ع أ رل جيدة التنمية أف. 
 التغيير مف ك ع معيف إلى ك ع أف ؿ. 
 فئ ت كك فة القط ع ت ككؿ المج التاؿجميع االهتم ـ ب. 
  :المستدامة الحضرية التنمية: ثالثاً 

القدرة عمى تمبية ح ج ت سك ف الع لـ الح لييف بدكف إلح ؽ :" تعرؼ االستدامة عمى أنه 
 .(Bruntland،1987" )ال رر بقدرة األجي ؿ المستقبمية عمى تمبية احتي ج ته 

 المستقبؿ بقدرة المس س دكف الح  ر تمبي احتي ج ت التي نميةالت هي: كالتنمية المستدامة 
 ثـ بيئين  مفهكمن  الع ـ إط را في المستدامة التنمية مفهكـ بركيعت، احتي ج تهـ تمبية عمى الق دمة كاألجي ؿ
 : (2009ديب ك مهن ، )  كهي رئيسة مح كر ثالثة يراعي ش مؿ تنمكم مفهكـ إلى تحكؿ
 (.إلنس فا)  االجتم عي المحكر  
 المحكر االقت  دم. 
 البيئي المحكر. 

 غ ي ت ذات إستراتيجية تمثؿ كهي األبع د كمتعددة متشعبة عممية المستدامة الح رية التنميةو
 كسمكؾ كع دات قيـ مف يميزه  م  بكؿ الحي ة جكانب كؿ في بجذكره  ت رب فهي محددة، كأهداؼ
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 تحقيؽ بهدؼ كتقنى عممي كتقدـ سي سية كنظـ كاقت  دية كاجتم عية عمرانية كأك  ع كأس ليب
 مف المجتمع نقؿ هي الش مؿ كبمفهكمه ، أف ؿ ك ع إلى بهـ كالك كؿ لمسك ف الم تمفة المتطمب ت

 المجتمع معيشة مستكل لرفع تسعى محددة أهداؼ لتحقيؽ تقدم ن  أكثر أك  ع إلى األك  ع الق ئمة
 المكارد ك فة استغالؿ طريؽ عف كذلؾ جم لي ن ك ت  دي ن كاؽ كاجتم عي ن  جكانبه عمراني ن  ك فة مف ككؿ

، الم تمفة البيئ ت في المجتمع احتي ج ت كتمبية مشكالت كحؿ تحقيؽ أهداؼ في المت حة كاإلمك ن ت
كزي دة  السك ف، في المطرد التزايد: هم  ه ميف بع مميف المستدامة الح رية التنمية عممية ترتبطك

 الح رية التنمية عممية تعتبر ذلؾ كعمى كالح  رم، الفكرم لمتطكر ع ن تب كاالحتي ج ت المتطمب ت
 كاالقت  دية كاالجتم عية العمرانية الهي كؿ في تحكالت إليج د كالمكجهة الممحة العممية المستدامة هي

الذاتية  كتكفير اإلنت جية الط ق ت إطالؽ مف تمكف قكية كأسس ق عدة إلى تككيف تؤدل بحيث
. (2000عمي،)

كقد ظهرت فكرة التنمية الح رية المستدامة في مؤتمر قمة األرض في ريكدم جينيرك ع ـ 
، كذلؾ في EA21ـ كقد ترجمت في األجندة الح دية كالعشريف التمهيدية المحمية حكؿ الع لـ 1992

كأك ى ب لحؽ في أف يمتمؾ كؿ فرد مس حة  1996الذم عقد في اسطنبكؿ ع ـ  2مؤتمر اله بيت ت
أمثمة ألف ؿ المم رس ت في تطبيؽ  2000برليف  URBAN 21لسكف، كم  عرض مؤتمر م   ة ؿ

التنمية المستدامة في المدف حكؿ الع لـ، كم  ظهر مجددان مفهكـ التنمية العمرانية المستدامة  الؿ 
 (.2009مهن ، ديب ك)  2002 مؤتمر جكه نسبكرغ 

: " نمية الح رية المستدامة كهكالتعريؼ الت لي لمت 21كقد ظهر  الؿ مؤتمر العمراف  
تحسيف نكعية الحي ة في المدينة، كيت مف ذلؾ ف الن عف الج نب العمراني الج نب البيئي، الثق في، 
السي سي، االجتم عي كاالقت  دم، دكف ترؾ أعب ء لألجي ؿ الق دمة، هذا األعب ء هي نتيجة استنزاؼ 

مبدأ الذم يقـك عمى أس س التكازف بيف المكارد كالط قة، المكارد الرئيسية، إف طمكحن  هك التك ؿ إلى اؿ
ككذلؾ المد الت كالم رج ت الم لية، التي تؤدم دكران مهم ن في جميع القرارات المستقبمية لتنمية 

 (. الس بؽ) "المن طؽ الح رية
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 يوضح مقارنة بين التنمية العادية والتنمية المستدامة :(1-2)جدول رقم 
 )م2005، الشؤون البمدية والقرويةوزارة  (: المصدر

 التنمية المستدامة التنمية العادية البيان

تكظيؼ جميع مكارد المجتمع الم دية  ىدفيا
كالطبيعية كالبشرية مف أجؿ زي دة الد ؿ 

كتحسيف الح لة االقت  دية كتحسيف 
 .الرف هية االجتم عية ب الستهالؾ

تمبية ح ج ت الح  ر دكف المس كمة عمى 
 .األجي ؿ الق دمة في تأميف ح ج تهـقدرة 

األبعاد 
 االقتصادية

تغيير أنم ط االستهالؾ بت فيض مستكل  في المق ـ األكؿ زي دة التنمية االقت  دية
استهالؾ الط قة كتحسيف كف ءته  كالحد مف 

 .التف كت في الد ؿ
األبعاد 
 البيئية

حم ية المكارد الطبيعية مف ال غكط البشرية  غير مكجكدة
كمعدالت االستهالؾ المرتفعة في است داـ 
المحفزات كالمعجالت لألنشطة االقت  دية 

 .األكلية
األبعاد 
 التكنولوجية

است داـ تكنكلكجي  متطكرة أنظؼ كأكفأ في  است داـ التكنكلكجي  األكلية لزي دة اإلنت ج
 .استهالؾ الط قة كتقميؿ اإلنبع ث ت

المنشآت  المكارد الطبيعية المت حة، ركائزىا
رؤكس األمكاؿ : االقت  دية، أدكات اإلنت ج

 .كاألسكاؽ كالط قة كالمكاد ال  ـ

كحدة الم ير، االستدامة، الديمقراطية، 
المش ركة المجتمعية، القيـ كالعدالة كالمس كاة 

 .كترشيد السك ف

 :أبعاد التنمية الحضرية المستدامة    2-2
تف عؿ يتسـ ب ل بط  اراألبع د مترابطة كمتدا مة في إطتعد التنمية الح رية المستدامة ثالثية 

ف الن عف بعد رابع مهـ كهك متعمؽ  كالترشيد لممكارد، كهي األبع د البيئية كاالقت  دية كاالجتم عية
 :كهي ك لت لي (2009ديب ك مهن ، )  (1-2) شكؿ رقـ  (جهة ات  ذ القرار)ب لسي س ت البمدية كالمحمية 
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 يوضح أبعاد التنمية الحضرية المستدامة :(1-2)شكل رقم 

 هك االهتم ـ بإدارة الم  در الطبيعية كهك العمكد الفقرم لمتنمية المستدامة، حيث إف  :البعد البيئي
التحرؾ ب كرة رئيسية ترتكز عمى كمية كنكعية الم  در الطبيعية عمى الكرة األر ية، كع مؿ 

رض مع التنمية المستدامة، لذلؾ يجب العمؿ عمى االستنزاؼ البيئي هك احد العكامؿ التي تتع 
دارته  بش  .لفترة أطكؿ ه ؿ ي مف استمرارؾحم ية تمؾ المكارد كا 

 هك حؽ طبيعي في العيش في بيئة نظيفة كسميمة يم رس مف  الله  جميع  :البعد االجتماعي
الجتم عية، األنشطة مع كف لة حقه في ن يب ع دؿ مف الثركات الطبيعية كال دم ت البيئية كا

، ف الن عف االحتي ج ت ..(مأكل، طع ـ، ممبس، هكاء)كيستثمره  بم  ي دـ احتي ج ته األس سية 
 .كدكف تقميؿ فرص األجي ؿ الق دمة...( عمؿ، ترفيه، كقكد) المكممة لرفع مستكل معيشته 

  تنمية كأم كينبع مف أف البيئة هي كي ف اقت  دم متك مؿ ب عتب ره  ق عدة لؿ :البعد االقتصادي
تمكث له  كاستنزاؼ لمكارده  يؤدم في النه ية إلى إ ع ؼ فرص التنمية المستقبمية له ، كمف ثـ 
 .يجب أ ذ المنظكر االقت  دم بعيد المدل لحؿ المشكالت مف أجؿ تكفير الجهد كالم ؿ كالمكارد

 كعبره  بكاسطته  لتيا لمدكلة التنفيذية الذراع الع مة كالمؤسس ت اإلدارات تّمثؿ :البعد المؤسسي 
 كالمن فع ال دم ت الدكلة تكفرككالبيئية،  كاالقت  دية االجتم عية التنمكية سي س ته  ترسـ كتطبؽ

 كرفع لممجتمع ت، المطرد كالترقي التنمية المستدامة، تحقيؽ فإف ثـَ كمف كمكاطنيه ؛ لرع ي ه 
 بكاجب تهـ اللتزامهـ ال  لح اإلط ر ركتكفي اإلنس نية، كتأميف حقكقهـ األفراد حي ة كنكعية مستكل
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داراته  مؤسس ته  نج ح مدل عمى جميعه  كالدكلة، كتتكقؼ المجتمع تج ا  كظ ئفه  أداء في كا 
 .(2009مهن ، ديب ك)  كمهم ته 

 :أىداف التنمية الحضرية المستدامة    2-3
  : إلى Agenda 21 كم  كرد فيتهدؼ التنمية المستدامة  أف (2003، كحسف،عبد السالـ)كيذكر

 تحقيؽ الحي ة ال حية كالمنتجة لإلنس ف. 
 تحقيؽ العدالة االجتم عية كالمس كاة كاالستقرار. 
  تكفير الحؽ لألجي ؿ الق دمة في المكارد الطبيعية كالثركات مف  الؿ ترشيد استغالله  دكف

 .إسراؼ أك تبذير
 رفع المستكل المعيشي لألفراد كالحد مف الفقر. 
 مجتمعية في ك ع السي س ت كمراجعته  ك نع القرارالمش ركة اؿ. 
 التنمية أجؿ مف ع لمية شراكة إق مة . 

 قد مستكي ت عدا عمى األهداؼ مف العديد بيف التكازف إحداث إلى المستدامة التنمية تحت جك
الكفرة  ذات المن طؽ لبعض االقت  دم التن مي ظؿ في االجتم عية العدالة تتأثر قد حيث تتب يف
قت  دية عمى حس ب منطقة أ رل  عيفة المكارد، كم  أنه قد تتع رض االحتي ج ت المحمية لألفراد اال

مف مسكف ك دم ت كامتداد عمى أرا ي زراعية مع االحتي ج ت القكمية لمحف ظ عمى المكارد األس سية، 
ات  ذ ألكلكي تكا األهداؼكتحقيؽ هذا التكازف يحت ج إلى أجهزة إدارة كهي كؿ تنظيمية تقـك بك ع   ك 

 .(2003،كحسف ،عبد السالـ )لتقديمه  كتقكيمه   كمت بعته  تنفيذه  إدارة عمى كالعمؿ القرارات

إف اإلدارة السميمة الست داـ المكارد مف شأنه  الحف ظ عميه  دكف إهداره  كتكفير البيئة المنتجة 
عمى استدامة التنمية ب لمجتمع كانتش ر الدائمة كسكء اإلدارة لممكارد أك االحتي ج ت مف شأنه  الق  ء 

 فإنه مف األهمية (Agenda 21)البط لة كالفقر كم  يترتب عميه مف أمراض اجتم عية، إال أنه كفق ن ؿ 
بمك ف تفعيؿ دكر األه لي كالمش ركة المجتمعية مع السمط ت الع مة الق ئمة عمى أمكر التنمية ألم 

ادية كاالجتم عية كالثق فية بم  يسمح بمش ركة مجتمعية مجتمع بغرض دفع كتحسيف الحي ة االقتص
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إيج بية كفع لة في ك ع كات  ذ القرارات كمت بعة تنفيذه ، كمف ذلؾ تبرز أهمية دكر المحمي ت 
دارة التنمية العمرانية تحقيق ن لالستدامة، كتتحقؽ الالمركزية  كالمنظم ت غير الحككمية في  نع القرار كا 

منظكمة متك ممة ت مف الثالث أس ليب اإلدارية الس بؽ ذكرهـ كتق س مدل  في اإلدارة مف  الؿ
فع ليته  في مدل قدرة ممثمي المجتمع مف محمي ت كمؤسس ت في إدارة مكاردهـ كالقدرة عمى  ي غة 

 .(الس بؽ)قراراتهـ كمط لبهـ كتأثير ذلؾ عمى السي س ت الع مة لإلدارة المركزية أك العمي  

كؿ في الكقت الح  ر إلى تحقيؽ الالمركزية في اإلدارة العمرانية ب فة    ة، كتسعى معظـ الد 
كقد يرجع هذا االتج ا إلى عدة  غكط مف أهمه  تمؾ ال غكط التي تكاجهه  بعض الدكؿ مف جه ت 
دكلية مف  ندكؽ النقد الدكلي كاألمـ المتحدة الذم يرفض تمكيؿ أم مشركع ت تنمكية إال في إط ر 

 المركزية لإلدارة الح رية االنعك س ت بدراسةكف ءة ع لية مم  ال يتحقؽ في ظؿ المركزية، كإدارة ذات 
 : (الس بؽ) الت لي نجد

 المتكسطة المدف تكاجه التي الح رية المشكالت بك فة اإللم ـ عمى ق درة غير المركزية اإلدارة 
 .المن طؽ بهذا كالمرافؽ ال دم ت في الشديد النقص إلى يؤدم مم  القرل ف الن عف كال غيرة

 التجمع ت  أحج ـ بيف التكازف حس ب عمى الكبرل المدف نمك في المطردة الزي دة إلى ذلؾ يؤدم
. الح رية

 زي دة عمى يشجع االقت  دية كاألنشطة ال دم ت تكفير حيث مف الكبرل ب لمدف االهتم ـ 
 .كال غرل المتكسطة لممدف كاإلهم ؿ المتزايد إليه  الهجرة

 الع مة المرافؽ في اإلهم ؿ كزي دة ال حية البيئة تتكفر ال حيث العشكائية المن طؽ ظهكر 
 .كالتمكث الم مف ت كزي دة ال رؼ ح لة كتدهكر المي ا كنقص

 في م طردة كزي دة تمكث مف يستتبعه كم  اليكمية الرحالت كزي دة المركرية اال تن ق ت 
 .كالط قة الكقكد استهالؾ

 مفرغة حمقة في المشكمة كتدكر المستدامة التنمية عممية عمى سمبية اديةكاقتص اجتم عية أث ر 
 . الح رية االمتدادات مف
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 :المستدامة الحضرية التنمية في المشاركة األطراف    2-4
 في المش ركة األطراؼ نستعرض فيه  المدني المجتمع دكر كتفعيؿ المستدامة التنمية لتحقيؽ كسعين 

 :(2-2)شكؿ رقـ  (2005سيد، هبة كآ ركف، ) منه  كؿ ركدك تنمكيةاؿ عمميةاؿ

 

 يوضح األطراف المشاركة في التنمية الحضرية: ( 2-2)شكل رقم 

 المكارد تكزيع كتكجيه السي سية ب لنكاحي الم تمفة بمستكي ته  الحككمة ت تص :المركزية الحكومة 
 .الم تمفة المج الت في كيةالتنـ المشركع ت لتنفيذ كالالزمة المنظمة العمؿ أطر إعداد مع

 الدستكرم االلتزاـ عميه كيقع ب لسك ف، المب شر االت  ؿ ذا الحككمي المستكل كتمثؿ :المحميات 
    ة جه ت مع كالمش ركة التع كف طريؽ عف أك  الله  مف إم  ب ل دم ت السك ف إمداد ب م ف
 ب إل  فة التمكيمية قدرته   عؼؿ كاإلشراؼ اإلدارة عمى دكره  يقت ر م  كغ لبن  حككمية، كغير
 .لقدرته  المحدة كالمعكق ت المش كؿ مف العديد إلى

 األجهزة تتبع ال التي كاالتح دات الهيئ ت كتشمؿ :الخاص والقطاع الحكومية غير المنظمات 
 الم ؿ كرأس التمكيؿ، كتكفير" تنمكية أهداؼ لتحقيؽ أنشئت كالتي مستكي ته  بم تمؼ الحككمية
 م  كغ لبن  المج الت شتى في كالمت   يف ال براء مف العديد كت ـ ،"الربح كليس ،عكفاؿ كتقديـ
 .كااللتزاـ ب لكف ءة أع  ؤه  يتمتع

 دارته  إنش ئه  يتـ الرسمية غير أك الرسمية المنظم ت مف نكعية كهى :األىمية الجمعيات  قبؿ مف كا 
 ال دم ت كهى غ لبن  كتحسيف كتكفير الم ديةك كاالجتم عية االقت  دية احتي ج تهـ لتمبية المكاطنيف

 لكنه  المحمية لمتنمية الفع لة الت طيطية لممه رات كتفتقر التمكيمية الن حية مف  عيفة تككف م 
 .كامرأة الشب ب احتي ج ت العق ئد، التكظيؼ، ال حة، ك لري  ة، " األنشطة مف كاسع مج ؿ ت ـ



 22 

 تأثيرهـ كمدل أدكارهـ كتتب يف المنت بيف الشعب ممثمي ابه كالمق كد :واألىمية الشعبية القيادات 
 .القي دم العمؿ في ك برته كأسمكبه كش  يته الثق فية الع ك لتنشئة تبعن  ب لمنطقة المكاطنيف عمى

 ال ندكؽ مثؿ محمية ك نت سكاء التنمية لمشركع ت الممكلة الجه ت هي  :المانحة الجيات 
 الجه ت لهذا كيككف ،UNDP اإلنم ئي المتحدة األمـ برن مج مثؿ دكلية أك ،لمتنمية االجتم عي

 .المشركع ت تمؾ لتمكيؿ ك كابط شركط

 :تنمويالعالقة بين التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط ال    2-5
يعتبر الت طيط التنمكم هك الركيزة األس سية التي يقكـ عميه  مفهـك التنمية الح رية 

 .ت ؿ المجتمع ت لتحقيؽ مفهـك لمتنميةلف التنمكم  المستدامة، فبدكف الت طيط

: التنمويالتخطيط تعريف : أوالً 
جهد مكجه كمق كد كمنظـ لتحقيؽ هدؼ أك " الت طيط فف كعمـ كيعرؼ كمفهـك ع ـ عمى أنه 
طريقة تفكير كأسمكب منظـ لتطبيؽ " ، كهك"أهداؼ معينة في فترة زمنية محددة، كبم ؿ كجهد محدديف

ئؿ المعرفية مف أجؿ تكجيه ك بط عممية التغيير الراهنة بق د تحقيؽ أهداؼ كا حة أف ؿ الكس 
 .(40، ص2005غنيـ، )  كمحددة كمتفؽ عميه 

أنه برن مج يظهر إستراتيجية الدكلة عمى المستكل نمكم فقد عرؼ أم  الت طيط كمفهـك ت
جراءات تد مه  إلى ج نب قكل السكؽ مف   نظ ـ االجتم عي، كم  أنهأجؿ دفع كتطكير اؿالكطني، كا 

مجمكعة جهكد كاعية كمستمرة تبذؿ مف قبؿ حككمة م  لزي دة معدالت التقدـ االقت  دم كاالجتم عي، 
، كالتغمب عمى جميع اإلجراءات المؤسسية التي مف شأنه  أف تقؼ ع ئق ن في كجه تحقيؽ هذا الهدؼ

ق كدة كالمنظمة كالمشركعة التي تنفذ في عب رة عف مجمكعة مف اإلجراءات المرحمية الـ" :كيعرؼ بأنه
فترة زمنية معينة كعمى مستكل أك عدة مستكي ت مك نية كبجهد جم عي تع كني ج د تست دـ فيه أدكات 

ككس ئؿ متعددة تحقؽ استغالؿ أشمؿ لممكارد الطبيعية كالبشرية ك فة كالمت حة كبشكؿ يعمؿ عمى 
، مع تكجيه ك بط كمت بعة لهذا التغيير في جكانب إحداث التغيير المطمكب كالمرغكب في المجتمع

بق ئهالحي ة الم تمفة لمنع حدكث أم أث ر سمبية ن تجة عنه   .(الس بؽ)  " مف دائرة المرغكب كالمنشكد كا 
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 :محاور التخطيط التنموي: ثانياً 
 :(2005غنيـ، )  عممية الت طيط التنمكم تشمؿ في جكهره  عددان مف المح كر اله مة منه 

 ف الت طيط أسمكب عممي منظـ لمجمكعة مف اإلجراءات المرحمية المتسمسمةأ. 
  أف عممية الت طيط تسعى لتحقيؽ هدؼ أك مجمكعة مف األهداؼ المتفؽ عميه  مسبق ن. 
  أف عممية الت طيط تسعى إلحداث تغيير دا ؿ المجتمع، أك جكانب منه، كتهتـ كذلؾ ب بط

 .تغييران مرغكب ن  كتكجيه كمت بعة هذا التغيير لكي يبقى
 أف عممية الت طيط قد تقت ر عمى إقميـ أك مستكل مك ني معيف كفي فترة زمنية محددة. 
  قكل يتـ مف  الله استشراؼ المستقبؿ كرسـ  تنبؤأف عممية الت طيط تشمؿ عمى عن ر

 . كرة كا حة له أك لم  سيككف عميه

  :فعاليات التخطيط التنموي: ثالثاً 
ال طكة األكلى عمى طريؽ التنمية، كتتمثؿ فع لي ته  في عدد مف  تشكؿ عممية الت طيط

 :(الس بؽ)ال طكات المتسمسمة كالمترابطة ك لت لي 
  إجراء الدراس ت التف يمية كالمسحية لممكارد الطبيعية كالبشرية المت حة كالك منة كتحديد المش كؿ

 .االقت  دية كاالجتم عية الم تمفة
 بتحكيؿ المشكالت إلى أهداؼ محددة كق بمة لمقي س ككذلؾ رسـ  إعداد اإلط ر الع ـ لم طة

 .السي سة التنمكية بك كح
  تحديد البرن مج كالمش ريع المراد تنفيذه  لتحقيؽ األهداؼ ككذلؾ تحديد الفترة الزمنية الالزمة

 .لذلؾ
 تقدير االحتي ج ت الم لية كر د المكازن ت الالزمة لتنفيذ البرامج كالمش ريع. 
 قراره  بشكؿ رسمي مف قبؿ الدكلة كتحديد هيئ ت الت طيط كالمسئكلة است د ار ق نكف ال طة كا 

 .عف تنفيذه  كمت بعته 
 مراجعة ال طة بشكؿ نه ئي كتف يمي. 
 تنفيذ البرامج كالمش ريع حسب ال طة كبمش ركة المجمكع ت المستهدفة. 
 المنشكدة مت بعة كتقييـ برامج كمش ريع ال طة كبشكؿ ي مف تحقيؽ األهداؼ. 
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  :أىمية التخطيط التنموي وأىدافو: رابعاً 
 :في مجمكعة األهداؼ التي يسعى لتحقيقه  كالتي أهمه  تكمف أهمية الت طيط التنمكم

  المس همة في ك ع الحمكؿ المن سبة كالمك كعية لممشكالت االقت  دية كاالجتم عية
 .كالديمكغرافية كالبيئية

 يعية كالتكظيؼ السميـ لممكارد البشريةاالستغالؿ األمثؿ لممكارد الطب. 
 تحقيؽ معدالت نمك اقت  دم ع لية كتحسيف مستكل المعيشة كنكعية حي ة السك ف. 
  التكزيع الع دؿ لع ئدات النمك االقت  دم كمك سب التنمية طبقي ن كمك ني ن. 
 ع دة تكزيع الد كؿ بيف السك ف كالمف اطؽ تحقيؽ العدالة االجتم عية عف طريؽ تكزيع كا 

 .(2005غنيـ، )  كاألق ليـ بشكؿ مقبكؿ

الت طيط هك مجمكعة مف الكس ئؿ التي أثبتت التج رب المنجزة  الحيته  إال أف عميه  أف ؼ
تمر في امتح ف كالتج رب الجديدة ب ستمرار، كالت طيط هك مسألة مف منهج إال أنه ي عب تكجيه مثؿ 

شؿ كتعثر التنمية في كثير مف البالد الن مية إنم  هذا المنهج الت طيطي دكف هدؼ أك أهداؼ، كلعؿ ؼ
عداد م طط ت اإلنم ء  يرجع في ج نب كبير منه إلى عدـ ك كح الهدؼ أك األهداؼ عند الت ميـ كا 

 .(2006المكسكم كيعقكب، ) االقت  دم كاالجتم عي في هذا البمداف

ه  سكاء في ح لة بعض األسس كالقكاعد التي يجب مراع ت (2006المكسكم كيعقكب، )يذكرك
 :ت ميـ ال طة أك مرحمة تنفيذه  كنذكر منه 

  مكاجهة احتي ج ت سك ف المدينة مف ال دم ت كالمن فع إذ مف ال ركرم جعؿ البيئة الح رية
 .مستعدة بقدر اإلمك ف لمعيشة جم عية مر ية

 الشمكؿ كالمركنة كاالستن د إلى العمـ كال برة كأسس لك ع ال طة. 
 كاقتن عهـ بم  ي طط لهـ( الحي السكني) تمع المحمي تج كب سك ف المج. 
 ـ ال طة إلى مراحؿ ل م ف سالمة التعبئة كتحقيق ن ألهداؼ ال طةمتقس. 
  التنسيؽ كالتدبير لالحتي ج ت التي تسفر عنه  دراس ت الم ت يف كالتي هي  دل ألم ؿ

 .كمتطمب ت أهؿ المدينة لمنهكض بمجتمعهـ الح رم
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 : الحضرية وآليات مواجيتيامية تنالمعوقات     2-6

تكاجه عممية التنمية الح رية لممجتمع ت العديد مف المعكق ت، كالتي البد مف التعرؼ عميه  
 :(2002طيؼ،ؿعبد اؿ) لك ع اآللي ت لمكاجهته  لتحقيؽ األهداؼ التنمكية

  :المجتمع معوقات تنمية: أوالً 
قه  اؿ المق كد به عممية التنمية كطرلمجتتعدد معكق ت تنمية المجتمع كتتشعب حسب طبيعة ا

مف معكق ت التنمية مف  (2002طيؼ،ؿعبد اؿ)كيركز الب حث في هذا المج ؿ عمى م  ذكرا كأس ليبه ، 
 :كجهة نظر الع مميف في ال دمة االجتم عية كالع مميف في المج ؿ الهندسي، كهي ك لت لي

 : الخدمة االجتماعيةالعاممين في معوقات تنمية المجتمع من وجية نظر . أ
  عدـ إت حة الفر ة لممش ركة مف ج نب المستفيديف كعدـ كعي أفراد المجتمع المحمي بأهمية

 .كاالعتم د عمى الذات
 عزلة النظري ت التعميمية عف كاقع المجتمع. 
  ندرة التطكع كعدـ كجكد القي دات الطبيعية المكثكؽ به. 
  غي ب التكجيه السي سي المستقرالسي سية، كب لت لي  األك  ععدـ استقرار. 
 :العاممين في المجال اليندسيمعوقات تنمية المجتمع من وجية نظر . ب

 عدـ كجكد اإلدارة العممية لممشركع ت مم  يعطؿ األداء. 
 قمة الككادر الفنية التي تس عد عمى نج ح برن مج التنمية. 
 عدـ التكازف بيف الهيئ ت كبع ه  لتحقيؽ أهداؼ. 

  :يات مواجية معوقات التنميةآل: انياً ث
في هذا ت تمؼ مكاجهة معكق ت التنمية مف كجهة نظر الت    ت الم تمفة كيركز الب حث 

مف آلي ت مكاجهة معكق ت التنمية مف كجهة نظر الع مميف  (2002طيؼ،ؿعبد اؿ)المج ؿ عمى م  ذكرا 
 :في ال دمة االجتم عية كالع مميف في المج ؿ الهندسي، كهي ك لت لي
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 : العاممين في الخدمة االجتماعيةآليات مواجية معوقات التنمية من وجية نظر . أ
 إشراؾ أفراد المجتمع المحمي في عممي ت الت طيط كالتنفيذ كالمت بعة كالتقييـ. 
 إعداد الدراس ت الك فية لتحديد المشركع ت كأهميته  ب لنسبة لممجتمع. 
 فز المن سبةتشجيع حركة التطكع مف  الؿ ربطه  ب لحكا. 
 ركرة تعريؼ الن س بأهداؼ كطبيعة ال دم ت . 

 :العاممين في المجال اليندسيآليات مواجية معوقات التنمية من وجية نظر . ب
 مع لجة الركتيف الحككمي مف  الؿ اإلدارة العممية كعقد دكرات تدريبية مستمرة لمع مميف. 
 االستف دة مف سمبي ت كمميزات التج رب الس بقة. 
 ير المستش ريف الذيف يس عدكف عمى تحديد األهداؼتكؼ. 

 يوضح المعوقات الشخصية لممارسي التنمية المجتمعية وكيفية مواجيتيا :(2-2)جدول رقم 
 (2002طيف،لعبد ال: )المصدر

نوع      
 المعوقات
 التخصص

 كيفية مواجيتيا المعوقات الشخصية

عدـ إلم ـ المكاطنيف ب لحقكؽ   الخدمة 
 .كالكاجب ت

  النظري ت العممية ت تمؼ عف كاقع
 .المم رسة

  عدـ اإلقب ؿ عمى المش ركة في
 .مشركع ت

  إت حة الفر ة لتعريؼ أفراد المجتمع
 .بحقكقهـ ككاجب تهـ

  إت حة الفر ة لمطالب لربط م  تعممكا
 .ب لكاقع

  ربط المش ركة المجتمعية ببعض الحكافز أك
 .االحتي ج ت الفعمية لمن س

 .إلقب ؿ عمى المش ركةعدـ ا  اليندسة
 ندرة التطكع. 
  عدـ اإلقب ؿ عمى مشركع ت ال ن ع ت

 .ال غيرة

 إحي ء الركح الفكرية. 
 تشجيع كتدعيـ حركة التطكع. 
 تشجيع ال ن ع ت ال غيرة. 
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 :خالصة الفصل

كنتيجة لم  تقدـ مف تعريف ت لمتنمية الح رية المستدامة، فإف معظمه  يرتكز عمى تفعيؿ دكر 
كأف نج ح المجتمعية في العممي ت التنمكية، ألنه  سبب أس سي في تحقيؽ األهداؼ التنمكية، المش ركة 

أك فشؿ ال طط كالمش ريع التنمكية يرجع في كثير مف األحي ف لعدـ مش ركة األه لي في ك ع تمؾ 
سي في ال طط كعدـ إشراكهـ في تحديد احتي ج تهـ كمش كمهـ، كأف المركزية اإلدارية هي السبب الرئي

كك ع القكانيف  هذا ال عؼ، لذا يجب تفعيؿ الالمركزية في العمؿ اإلدارم كفي الت طيط لمتنمية،
كالسي س ت التي ت مف تمؾ المش ركة، كيعتبر العزكؼ عف المش ركة المجتمعية أهـ معكق ت التنمية 

ت ـ المؤسس ت الح رية المستدامة، كتعدد األطراؼ المش ركة في التنمية الح رية المستدامة، ك
كالقي دات الشعبية كغيره ، كال يمكف اقت  ر أطراؼ  الحككمية كاألهمية كاألفراد كالجه ت الم نحة

المش ركة عمى فئة معينة بؿ يجب أف تشمؿ ك فة أفراد المجتمع أك ممثميف عنهـ مف ك فة الجه ت 
 .بشيء مف التف يؿ كالف ؿ الث لث سين قش المش ركة المجتمعية. المعنية كالمن طؽ الح رية
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الفصل الثالث 

المشاركة المجتمعية 

 :تمييد
ركيزة أس سية مف رك ئز تحقيؽ  (Community Participation) تعتبر المش ركة المجتمعية

دل إشراؾ المجتمع األهداؼ التنمكية لممجتمع ت، كتق س مؤشرات نج ح ال طط التنمكية عمى ـ
المحمي في ات  ذ القرار، ألف جميع ال طط كالمش ريع التنمكية تستهدؼ أفراد المجتمع بكؿ شرائحه، 
فأفراد المجتمع إف لـ يشترككا في ك ع ال طط كالبرامج التنمكية سي طدـ الم ططكف بعدـ تج كب 

المجتمع لـ يككنكا شرك ء في تحديد كتف عؿ المجتمع مع هذا المش ريع ألسب ب متعددة، كمنه  أف أفراد 
هذا المش ريع، أك أنه  ال تمبي ح ج تهـ كأكلكي تهـ، ك الؿ هذا الف ؿ سيتـ استعراض مف هيـ كتع رؼ 

المش ركة المجتمعية كسيتـ التركيز عمى الجكانب التنمكية كالت طيطية، ككذلؾ أهمية المش ركة، 
سق ط ذلؾ عمى  دكره  في التنمية الح رية المستدامةكمزاي ه  ك كره ، كمستكي ته ، ككيفية تفعيؿ  كا 

 .بمدية غزة كلجنة حي الشيخ ر كاف مك ع الدراسة

 :تعريف المشاركة المجتمعية    3-1
تتعدد تعريف ت المش ركة بسبب تعدد اتج ه ت العمؿ، كيركز كؿ مف الكت ب كالمفكريف عمى 

ـ، كالتعريف ت الت لية أهدافه كاكيحقؽ ـعممه كازفيه ليعز يعممكفتعريفه  مف كجهة نظر المج ؿ الذم 
 :تسرد بعض المف هيـ بشكؿ ع ـ كنركز عمى المفهـك التنمكم كالت طيطي لممش ركة

 :المشاركة المجتمعية بمفيوميا العام: أوالً 
المش ركة بمفهكمه  الع ـ تعني اشتراؾ جم هير الن س أك ممثميف عنهـ في الحي ة السي سية 

سـ األهداؼ الع مة لمدكلة كالمجتمع، كهي بهذا الم مكف تحمؿ معنى ركاالجتم عية ككاالقت  دية 
 (.93، ص2005غنيـ،)  الديمقراطية
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كالمش ركة هي العممية التي يمعب الفرد مف  الله  دكران في الحي ة السي سية كاالجتم عية لمجتمعيه، 
نج ز هذا كتككف لديه الفر ة ألف يش رؾ في ك ع األهداؼ الع مة، ككذؿ ؾ أف ؿ الكس ئؿ لتحقيؽ كا 

 (.2006رح ؿ،) األهداؼ 

كتعرؼ المش ركة المجتمعية في المغة بأنه  تمؾ العممية التي يقتسـ فيه  المرء مع غيرا لتأدية 
 .(168، ص2005غنيـ،)  عمؿ م 

 كهي اإلسه ـ المنظـ ألكبر قدر ممكف مف شرائح المجتمع الم تمفة في  نع القرارات كالمش ركة
، عمى) في العممي ت المرتبطة ب لتأثير عمى من حي الحي ة الم تمفة بكس ئؿ المش ركة المت حة

 (.2011،الم رم

لألفراد كالجم عة سكاء  اإلسه م ت كالمب درات أنه بيق د ب لمش ركة المجتمعية ب فة ع مة عمى 
ة المكارد البشرية غير المستغمة اجتم عية لتعبئ م دية أك عينية ، كم  يمكف تحديده  أي   بأنه  مسئكلية

لجهكد كمكارد كؿ أطراؼ المجتمع كالتنسيؽ بينه  مف أجؿ تحقيؽ  ككسيمة لمفهـ كالتف عؿ المتب دؿ
 (.2007إبراهيـ،)  المج الت الم تمفة في المجتمع ال  لح الع ـ في

 :المشاركة المجتمعية بمفيوميا التنموي: ثانياً 
اشتراؾ المجمكع ت كالشرائح السك نية : أنه ب (2005غنيـ،)  كمالمش ركة بمفهكمه  التنـكتعرؼ 

المستهدفة في تحديد ك ي غة أهداؼ  طة التنمية المكجهة لتحسيف أك  عهـ، ككذلؾ المس همة في 
تنفيذه  كتقييمه ، كهي بهذا المعني تعني انطالؽ التنمية مف الق عدة ب تج ا رأس الهـر أك تنمية مف 

لى إلغ ء الدكر المتع ظـ لمحككمة كتحسف مف محتكل  طط التنمية كتسهؿ مف كالتي تعمؿ ع ،أسفؿ
 .كتأثيره  تنفيذه  كتفعؿ دكره 

كذلؾ تعتبر المش ركة إحدل الكس ئؿ المهمة لتكريد المب دأة كالتع كف بيف الن س كت مص المجتمع 
المجتمع  أفرادالؿ تحكيؿ مف التبعية بكؿ إشك له  كتعظـ مف فرص نج ح التنمية لتحقيؽ أهدافه ، مف خ
. إلى مس هميف حقيقييف في عممية التنمية بدالن أف يككنكا فقط مجرد منتفعيف منه 
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كيتطمب نج ح المش ركة في تحقيؽ أهدافه  كجكد ال مركزية حقيقية تكزع فيه  السمطة مك ني ن 
الن مي، كعمى الرغـ كمؤسسي ن بشكؿ كا ح كفع ؿ كليس شكمي ن كم  هك ح  ؿ في كثير مف دكؿ الع لـ 

مف الفكائد الكثيرة لممش ركة المجتمعية إال أنه قد يس ء است دامه  مف قبؿ الشعب كالحككمة عمى السكاء 
  ك  ن في المجتمع ت الفسيفس ئية، لذلؾ فإف نج ح  طة التنمية ترتبط بمدل تع طيه  مع األكلكي ت 

بأسمكب ي مف عدـ ح كؿ تن قض كيعمؿ عمى القكمية كاهتم مه  ب ال تالف ت اإلقميمية كالمحمية 
 .(2005غنيـ، ) تحقيؽ التكازف مف  الؿ محتكل كاقعي كحقيقي

كزارة الحكـ ) كج ء في دليؿ اإلجراءات لمت طيط التنمكم االستراتيجي لممدف كالبمدي ت الفمسطينية 

المحمي كالقط ع  تعرؼ المش ركة بأنه االعتم د عمى مش ركة المكاطنيف كالمجتمع (ـ2009المحمي، 
ال  ص كجميع ذكم الشأف في تحديد الق  ي  كاألكلكي ت التنمكية كعممي ت ات  ذ القرار عمى المستكل 

 .المحمي

كيق د ب لمش ركة في التنمية بأنه  كؿ م  يت ؿ ب لمش ركة في ات  ذ القرارات أك تنفيذ البرامج   
أك المش ركة في ال دم ت الع مة أك المش ركة في  كاالستف دة مف ال دم ت التي تقدمه  تنظيم ت التنمية

الحفالت الع مة التي تزيد مف كحدة كتم سؾ المجتمع أك الكعي ب لقيـ التي تسعى تنمية المجتمع إلى 
 (.2006رح ؿ،)تحقيقه  

 ك  ك ن  السك ف مف عريض قط ع كمس همة مش ركة تعنيكالمش ركة بمفهكمه  التنمكم 
عداد ا تي ر في  طأ األقؿ الجم ع ت  يمكف التي التنمية كمش ريع كبرامج سي س ت كمت بعة كتنفيذ كا 

 أك السك ف معيشة مستكي ت لتحسيف منه  يتعمؽ م  ك  ك ن  التنمية أهداؼ تحقيؽ  الله  مف
 . (2004قرارية، ) المستهدفة المجمكع ت

 :المشاركة المجتمعية في التخطيط: ثالثاً 
التش يص، تحديد : ائحه تشترؾ في كؿ مراحؿ دكرة المشركعيعني أف أفراد المجتمع بكؿ شر

المشكالت، ترتيب األكلكي ت، تحديد االحتي ج ت التنمكية، إعداد م طط عميه تقييـ الك ع ب لمش ركة 
 (.، بدكف ت ريخزبكياأل)كتحكيمه  إلى مش ريع ن بعة مف احتي ج ت المجتمع تككف ق بمة لمتنفيذ 
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 ال طط كمت بعة كتنفيذ إعداد عف كالهيئ ت المسئكلة المج ف في السك ف د كؿ إلى كتشير
 يعرؼ م  إلى يؤدم بحيث فعمين  اشتراك  السك ف يككف اشتراؾ أف عمى الم تمفة، كبمستكي ته  التنمكية
 مج ؿ في لمحككمة القي دم الدكر ت فيؼ عمى تركز كالتي ب تج ا القمة، الق عدة مف ال  عدة ب لتنمية
 (.1999،غنيـ)التنمية 

   :نمية الحضرية المستدامةالت بالمشاركة المجتمعية في مجال الباحث بينما يقصد
كالتالحـ مع قكل  في التع كفالكزارات أك البمدي ت أك المؤسس ت المعنية هي الجهكد التي تبذله  
التب دلية كالتي لبن ء جسكر مف العالق ت كالثق ف ت كالمف هيـ المشتركة ك المجتمع كالبيئة المحيطة، كذلؾ

به الكزارات أك البمدي ت أك الذم تقـك  بغرض تفعيؿ الدكرلمنطقة الح رية ب الرتق ء كالنهكض ب  تهتـ
  .المؤسس ت المعنية في التنمية الح رية المستدامة في المجتمع

 : أىمية المشاركة المجتمعية    3-2
ه  النهكض ب لمجتمع كاالرتق ء به، المجتمعية إحدل األدكات التي يمكف مف  الؿ تعد المش ركة

كذلؾ مف  الؿ إسه ـ  كبيئي ن كح ري ن  كاقت  دي ن  عمى تحسيف مستكل حي ة المكاطنيف اجتم عي ن  كالعمؿ
عمى  جهكد التنمية سكاء ب لرأم أك ب لعمؿ أك ب لتمكيؿ ، كحث اآل ريف في المجتمع تطكع ن  أبن ء

كغير ذلؾ مف األمكر  المبذكلة مف ج نب قي دات المجتمعالمش ركة، كعدـ ك ع العراقيؿ أم ـ الجهكد 
إف مش ركة المجتمع المدني تسهـ في التحديد األف ؿ ، التي تؤدل إلى تنمية المجتمع كتحقيؽ أهدافه

 ،لالحتي ج ت كالمط لب كزي دة الكف ءة في التنفيذ، ب إل  فة إلى تعزيز االستدامة كاالنسج ـ االجتم عي
، كم  يعزز التكافؽ المثمر كالحمكؿ ممية الدين ميكية المتكا مة في العمؿية تسمح ب لعف لمش ركة المجتمع

 ، كيسد الفجكات في المع رؼ كالسمطة الق ئمة بيف ال برات التكنكقراطية كالمش ركة المحميةقاالبتك رم
(UN-HABITAT ،2005.) 

لتج كب، كيزيد مف الشف فية كالمش ركة المجتمعية تزيد مف المع رؼ المحمية لممدراء، كيعزز ا
ي  ؼ إلى ذلؾ أف المش ركة في نظـ اإلدارة  ،كمف المس ءلة، التي تعزز بدكره  تقديـ ال دم ت بفع لية

تعمؽ مف إحس س المجتمع المدني ب النتم ء كالممكية حيث ي بحكف  ن ع م  ئرهـ الذاتية 
تطكير إحس س قكم بممكية المدينة  كهكذا فإف إشراؾ المجتمع المحمي ال يؤدم فقط إلى ،كمحدديه 
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فيم  بيف المكاطنيف كلكف يمزمهـ ب   ة عندم  تتغير ظركفهـ االقت  دية أك يجعمه  ممكنة؛ ب م ف 
كلكحظ أف مجمكعة مف التحدي ت ال عبة التي تكاجه الع لـ اليكـ ال  ،التحسيف المستمر بم تمؼ الطرؽ

نم  يستمـز األمر مش ركة أ ح ب الم محة في ذلؾ ألف لديهـ  يمكف أف تحمه  الحككم ت كحده ، كا 
، ف لمش ركة المجتمعية تمثؿ الالمركزية في معمكم ت  ركرية ك برات كات  الت ب لدكائر الرئيسية

العمؿ اإلدارم في المجتمع ت، كهك أس س الحكـ ال  لح كتمكيف الن س، كترجع أهمية الالمركزية في 
 الحككمية المؤسس ت كي عكف راحة كأكثر أف ؿ مج الن  يكفركف فالمحميي اإلدارييف إفاإلدارة إلى 

سه مه الجمهكر لمش ركة أكثر فر  ن  ت مؽ، كت دمهـ الذيف السك ف متن كؿ في مب شرة  ، كتجعؿكا 
-UN) أكبر ف عمية إلى يؤدم الذم األمر المحمية األك  ع مع كتكيف ن  تج كب ن  أكثر المحمية الحككم ت
HABITAT ،2005.) 

 :أىداف المشاركة المجتمعية    3-3
تتعدد أهداؼ المش ركة المجتمعية نظران ألهميته ، كلمدكر الكبير الذم تقكـ فيه، فهي تسعى مف 
 ق الؿ المش ركة لالرتق ء ب لعمؿ مف ك فة جكانبه كتحقيؽ النج ح لمعممية التنمكية، كيذكر غنيـ في كت ب

 :ركة المجتمعية تحقؽ أهدافه  مف  الؿمقدمة في الت طيط التنمكم اإلقميمي أف المش 

 ـ ت كر كا ح كمحدد بطبيعة المش كؿ التي تكاجهه  الجم هير األمر الذم يس عد عمى متقد
 .رسـ األهداؼ كتحديد األكلكي ت بدقة

 تعزز ثقة الجم هير بنفسه  كتؤكد عمى القيـ ال   ة ب حتراـ الجهد الع ـ كالم ؿ الع ـ. 
  مف دكر ال فكة المحمية كتعمؿ عمى إزالة الكثير مف المش كؿ تس هـ المش ركة في الحد

 .االجتم عية الق ئمة البنياالجتم عية كاالقت  دية الن جمة عف طبيعة 
  ت مؽ استعداد نفسي لدل الجم هير بتقبؿ التغيير كالتحديث المنتظر نظران لممش ركة الش  ية

أهمية ذلؾ كأثرا االقت  دم كاالجتم عي أك التمثيمية في إحداث ذلؾ مف ن حية كلكجكد قن عة ب
 .اإليج بي عمى حي ة المجتمع كاألفراد مف ن حية أ رل

  تقمؿ المش ركة المجتمعية مف البيركقراطية اإلدارية كتعزز مف مبدأ التنسيؽ بيف هيأت الت طيط
 .في المستكي ت اإلدارية الم تمفة
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اإلزيكي، بدكف ) مب درة الكطنية لمتنمية البشرية كيذكر دليؿ دعـ قدرات الف عميف المحمييف في إط ر اؿ

أنه يمكف لألهداؼ كاألس ليب كاألدكات كاألنشطة التش ركية أف تسهـ جميع ن في  مؽ عممية  (ت ريخ
التنمية المستدامة تككف ق ئمة عمى مب دئ االلتزاـ بتحقيؽ األهداؼ، ف لمش ركة هي السبيؿ األمثؿ 

 :دامة، حيث أنه  ستؤدم إلىلتحقيؽ مب درات التنمية المست
 رفع حس التممؾ مف ج نب المنتفعيف. 
 زي دة االلتزاـ ب ألهداؼ كالنت ئج. 
 تحقيؽ االستدامة. 
 رفع القدرات كحس المس عدة الذاتية. 
 براـ اتف قي ت التع قد كالشراكة مع ب قي الفرق ء  .إرس ء دع ئـ مؤسس تية كا 
 دعـ الديمقراطية المحمية. 

  : وصورىا مشاركة المجتمعيةال أساليب    3-4
التي  األعم ؿ كتحدد األفراد به  يقكـ التي المس همة أشك ؿ ب  تالؼ المش ركة أس ليب ت تمؼ

المش ركة المب شرة كغير  كأس ليب أهمه  طرؽ المجتمعية بعدة المش ركة تحدث أف كيمكف به  يقكمكف
 :  (اإلزيكي، بدكف ت ريخ) المب شرة، كهي ك لت لي

 

 يوضح أساليب المشاركة المجتمعية :(1-3)رقم شكل 

 كجم ع ت هيئ ت أك الشعب فئ ت م تمؼ مش ركة بأنه  تعريفه  يمكف :المباشرة المشاركة :أوالً 
 هذا منه ، كيأ ذ مراحؿ في أك التنمكية ب لعممية يتعمؽ م  كؿ في الحككمية لمسمط ت مستهدفة منتظمة
 :أهمه  عدة أشك الن  المش ركة مف النكع
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 كالمؤتمرات الع مة ،كالمق بالتاالجتم ع ت   الؿ مف المستهدفة كالمجمكع ت األه لي استش رة. 
 المستكل اإلدارم المحمي عمى ت طيط كهيئ ت مؤسس ت إيج د في تتمثؿ كالتي اإلدارية الالمركزية. 
 لهيئ تكا عمى النفس، االعتم د ببرامج منه  يتعمؽ م  ك  ك ن  المحمي المجتمع تنمية برامج 

 .اإلرش د كمكظفي التطكعية
 الم تمفة اإلعالـ كس ئؿ. 
 معينة ق  ي  أك ق ية حكؿ الع ـ االستفت ء الم تمؼ ك كالدراس ت االستبي ف. 

 أك دكافع معينة جه ت مف كبتكميؼ معينكف، أش  ص بكاسطة تحدث :المباشرة غير المشاركة :ثانياً  
 .جمس البمدممثؿ لج ف األحي ء في بمدية غزة كالـ ذاتية

 لهذا االهتم ـ نتيجة كك ف كالحككم ت، الدكؿ قبؿ مف كبير ب هتم ـ حظيت المجتمعية المش ركة إف
 عف له تمييزنا أعمى إلى أسفؿ مف ب لت طيط يعرؼ م  أك ب لمش ركة الت طيط مفهكـ ظهكر الزائد

 الفع لي ت عمى جدنا يركب بشكؿ يعتمد المجتمعية المش ركة مفهكـ تحقيؽ إف، مش ركة بدكف الت طيط
  إلى التسمية هذا في السبب التغيير كيعكد كسط ء ب سـ تعرؼ التي كالجمعي ت األهميةمجتمعية اؿ

 أي ن  التي كهي فيه، تعيش الذم لممجتمع كبير حد إلى الممثمة هي كالجمعي ت الفع لي ت هذا اعتب ر
 مف بعفم يجب أف كالتغيير الت طيط أف الق ئمة الفكرة كيدعـ يؤكد م  كهذا فيه التغيير إحداث بدكر تقكـ

 يككف م  فهك أشبه الت طيط فريؽ دكر عف أم  ذاتية كالتغيير الت طيط عممية تككف أف أم المجتمع
  .المس عد الع مؿ بدكر

 :أنواع المشاركة المجتمعية ومستوياتيا    3-5
لبسيط مركران ب لعممي ت المشتركة مف التش كر ا: تتعدد المش ركة كتتنكع في مستكي ته  كدرج ته 

 (.اإلزيكي، بدكف ت ريخ) ج نب المنتفعيف أنفسهـ ل نع القرار، كك كالن إلى اإلرادة الذاتية مف

كهن ؾ العديد مف األشك ؿ الم تمفة التي يمكف أف تتحقؽ عف طريقه  : أنواع المشاركة المجتمعية: أوالً 
 :المش ركة ب لنسبة لممجمكع ت
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 يوضح أنواع المشاركة المجتمعية :(2-3)شكل رقم 

 ذلؾ بجمع أفراد ، كيمكف تمثيؿ  ال يشترؾ األش  ص في عممية  نع القرار: المشاركة الشكمية
 .الحي لعرض ت طيط منطقة معينة أك فتح ش رع معيف في نط ؽ البمدية

 عطاء المعمومات لتي يطرحه  يش رؾ الن س مف  الؿ اإلج بة عمى األسئمة ا :المشاركة في جمع وا 
، كع دة م  يتـ است داـ االستم رات كاالستبي ن ت أك ؿ عمى المعمكم تآ ركف يرغبكف في الح ك
 .، مثؿ حممة ترقيـ المب ني التي ق مت به  بمدية غزةغيره  مف األس ليب التقميدية

 أ ح ب كيستمع ب ألمكر التي تهمهـ يش رؾ الن س مف  الؿ استش راتهـ : المشاركة بالتشاور
القرار القتراح تهـ كت كراتهـ كمش كمهـ كيبنكف عميه  العمؿ، كيمكف تمثيؿ ذلؾ ب لمق ءات التي تقـك 

 .به  البمدية مع السك ف لالستم ع لمسك ف
 يش رؾ الن س مف  الؿ اإلمداد ببعض المكاد ك ألسمنت، أك : المشاركة ببعض الموارد المحمية

لمكارد الم دية، كفي هذا الح لة، تنتهي المش ركة ب نته ء ب ليد الع ممة، أك ب لم ؿ، أك غيره  مف ا
 .الحكافز

 يش رؾ السك ف مف  الؿ تشكيؿ مجمكع ت لمدعـ مف أجؿ تحقيؽ مشركع م ،  :المشاركة الوظيفية
مثؿ مش ركة األه لي في تنفيذ  غير أنهـ لـ يدمجكا منذ البداية كلـ يتد مكا سكل مف مرحمة التنفيذ

 .م س عد  الله  السك ف في تنظيؼ المدينةحممة غزة أجمؿ الت
 يش رؾ الن س في التش يص كالتحميؿ المذاف يؤدي ف إلى ت طيط العمؿ : المشاركة التفاعمية

ة ككذا الحف ظ مكب لت لي يككف لهـ الن يب األكبر في  م ف االستثم رات المكجهة لمعممية التنمك
 طة اإلستراتيجية التنمكية لبمدية غزة ، مثؿ المش ركة في ك ع اؿعمى الهي كؿ كالمم رس ت

 .ـ2012-2015
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 يش رؾ السك ف مف  الؿ األ ذ بزم ـ المب درة، بدالن مف االعتم د عمى الدعـ : التعبئة الذاتية
ال  رجي عمم ن أف العممية التش ركية ال تمغي الدعـ ال  رجي مف قبيؿ الدعـ الم لي التكميمي أك 

 .قبكف كيفية استعم ؿ هذا المكاردالتقني، إال أنهـ يتحكمكف كيرا

ال يكجد منهج كاحد يمكف إتب عه بشكؿ ع ـ لتنظيـ عممية المش ركة، الطريقة التي يتـ به  تنظيـ 
المش ركة تعتمد عمى الكثير مف المتغيرات كالعكامؿ التي ي عب ح ره ، إال أف هن ؾ مجمكعة مف 

 (:الس بؽ) تند إلى مجمكعة مف القيـ، أهمه  الشركط كالرك ئز التي تبنى عميه  المش ركة، حيث تس
 قدرة األفراد كالمجمكع ت عمى التغيير. 
  يج د الحمكؿ له  كالعمؿ عمى قدرة األفراد كالمجمكع ت عمى التعرؼ عمى المش كؿ التي تكاجههـ كا 

 .تطبيؽ الحمكؿ
 عف نط ؽ  قدرة السك ف عمى العمؿ سكي ن كب كرة فع لة مف أجؿ تغيير األك  ع التي قد ت رج

 .سيطرتهـ الش  ية كأفراد
  قدرة األفراد مف  الؿ التغيير اإليج بي ألم عن ر مف حي تهـ عمى االستف دة مف التغيير كب لت لي

 .تحسيف مستكل حي تهـ ب كرة شمكلية
 تعزيز مش ركة ك فة أفراد المجتمع كاستف دتهـ مف المجهكد التنمكم المبذكؿ. 
 تغيير كالتطكيررغبة األفراد كالمؤسس ت في اؿ. 

 (3-3)لمش ركة كم  في الشكؿ رقـ كيمكف تمثيؿ مستكي ت ا :مستويات المشاركة المجتمعية: ثانياً 
بعدة مستكي ت، أدن ه  العمؿ بطريقة محددة سمف ن مف اآل ريف، كالمستكل الث ني استش رة المستفيديف في 

 .الت طيط كالتنفيذ كالمت بعة كالمسؤكلية تحديد أكلكي تهـ، المستكل الث لث السك ف هـ أ حب القرار في

  في ثالث محاور أبعاد المشاركة المجتمعية (2002طيؼ، ؿعبد اؿ)حدد : 
 مثؿ المجمس البمدم في بمدية غزة :المشاركة في اتخاذ القرارات 
 حممة غزة أجمؿ"مثؿ مش ركة األه لي في تنظيؼ الشكارع : المشاركة في األنشطة" 
 مثؿ المش ركة في ك ع ال طة اإلستراتيجية التنمكية لبمدية غزة  :ميةالمشاركة في قيم التن

 .ـ2012-2015
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 يوضح مستويات المشاركة المجتمعية(: 3-3)الشكل رقم 

 (، بدون تاريخاإلزيكي ): المصدر

 :مبادئ وشروط المشاركة المجتمعية    3-6
دئ كالشركط، التي ت مف العمؿ لتحقيؽ أهداؼ المش ركة المجتمعية البد مف تحديد جممة مف المب 

 :(1-3)جدكؿ  به ، كتحقيؽ النت ئج ب لشكؿ المر ي، كهي ك لت لي

 يوضح المبادئ التي تعتمد عمييا المشاركة وشروطيا(: 1-3)جدول رقم 
  (، بدون تاريخاإلزيكي ) :المصدر

 شروط المشاركة المبادئ التي تعتمد عمييا المشاركة
 جميع المعنييفالتكا ؿ الحر بيف  التواصل

الجنس، السف، )التمثيمية الديمقراطية لجميع الفئ ت المعنية  احترام الرأي اآلخر
 ...(العرؽ

 (التش يص الت طيط)فرص متكازية لمجميع في م تمؼ مراحؿ  االلتزام
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 مش ركة الجميع في ات  ذ القرار المستويات المتقاسمة
 مس همة الجميع حسب اإلمك ني ت التضامن

  عاون في إطار المساواةالت
  العمل الجماعي

  التشاور

 :معوقات المشاركة المجتمعية    3-7
إف المش ركة ال تكلد في أم مجتمع مهم  ك نت طبيعته أك حجمه إال في  ح لة تكفر العكامؿ التي 

 تس عد في نشأة المش ركة المجتمعية كتطكره ، إال أف هذا الظركؼ ت تمؼ ب  تالؼ الدكؿ، حتى
 :(2004قرارية،)  مف حدكد الدكلة، كبشكؿ ع ـ يمكف ح ر معكق ت عممية الت طيط فيم  يمي

  ،ال عؼ في حيز السمط ت المسئكلة مف حيث إيم نه  ب ركرة المش ركة في عممية الت طيط
 .كتعتبر مؤشر إيم ف الجه ت العمي  الرسمية في المجتمع هك الع مؿ األهـ ل مؽ كتطكر المش ركة

 درة عمى التعبير كحرية الرأم لجميع أفراد المجتمع بشكؿ ك ؼ بغض النظر عف مستكي تهـ عدـ الؽ
 .االقت  دية كاالجتم عية

  عدـ إت حة الفر ة الك فية لممس همة في إحدل مراحؿ العمؿ المجتمعي، كذلؾ بسبب محدكدية
 .الد ؿ االقت  دم

 مجتمع التنمكم كالع مميف فيه  مف الفجكة الكاسعة المكجكدة بيف أ ح ب القرار في مؤسس ت اؿ
 .ج نب، كقمة اهتم ـ السي س ت التنمكية بك فة أشك له  بم  ء الغ لبية العظمى مف السك ف

  غي ب سي س ت التحفيز كالتشجيع في الدكلة، كهذا بدكرا ال يشجع السك ف عمى المش ركة في قرارات
ستم لة السك ف في المس همة في عممية كسي س ت التنمية لذلؾ ينبغي العمؿ عمى تكفير الحكافز ال

 .إعداد كمت بعة ال طط التنمكية
  عدـ معرفة الع مميف لحدكد مش ركتهـ كفهمهـ لممشكمة كمتطمب ته  كظركفه ، حيث أف المش ركة

 .الكاسعة قد تقؼ ح ئالن دكف ذلؾ كتعيؽ ات  ذ القرار
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 :خالصة الفصل

م في تحقيؽ األهداؼ التنمكية لممجتمع ت يرل الب حث أف المش ركة المجتمعية سبب رئيس
كالبمدي ت كالمؤسس ت، كهي تحقؽ الالمركزية في العمؿ اإلدارم، مم  يزيد مف الكف ءة في األداء، كيزيد 
مف انتم ء المجتمع لم طط التنمكية كحر ه عمى تنفيذه  ألنه أ بح جزءان منه ، كي بح الت طيط مف 

في عممية الت طيط، كاإليم ف بدكر المش ركة المجتمعية كتبنيه   األسفؿ لألعمى، كيعزز ثقة الجمهكر
كسي سة في الت طيط كك ع مع يير لمت بعته  ي مف تنفيذه  ب لشكؿ األمثؿ، كتتعدد  كر كمستكي ت 

كأنكاع المش ركة كيمكف تحديده  بن ءن عمى طبيعة العمؿ، كأ ذ األفراد كالسك ف لزم ـ المب درة يعتبر 
مش ركة المجتمعية، كالتي البد مف العمؿ لمك كؿ لمثؿ هذا المستكل مف المش ركة، كم  أرقى أنكاع اؿ

 .أنكعه يجب العمؿ عمى التعرؼ عمى معيق ت المش ركة المجتمعية لتجنبه  
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 الفصل الرابع
 المحمي واإلقميمي والدولي تجارب مختمفة لممشاركة المجتمعية عمى المستوى

 (58ص – 41ص) 
رب المحمية التجا    4-1

لمبمدية  التنمكية اإلستراتيجيةتجربة بمدية غزة في المش ركة المجتمعية بك ع ال طة   4-1-1

 التجارب اإلقميمية    4-2
 .الش ممة الح رية التنمية في قن  مح فظة تجربة  4-2-1
 .التنمية الح رية كتحدي ت العشكائي ت في مح فظة الق هرة  4-2-2
 .سيف األحي ء السكنية ب لمش ركة الشعبيةتطكير كتح  4-2-3

 التجارب الدولية    4-3
  كاشنطف -تقييـ أثر مج لس األحي ء عمى السي سة الح رية كالتنمية، مث ؿ ت ككم   4-3-1
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الفصل الرابع 
: تجارب مختمفة لممشاركة المجتمعية عمى المستوى المحمي واإلقميمي والدولي

 :تمييد

مكعة مف التج رب المحمية كاإلقميمية كالدكلية لممش ركة المجتمعية في يعرض هذا الف ؿ مج
التنمية الح رية المستدامة، لالستف دة مف هذا التج رب كدراسة أهـ نق ط القكة كنق ط ال عؼ به ، 

 .ليعزز الجزء العممي مف هذا الدراسة

 :التجارب المحمية    4-1
 التنموية اإلستراتيجيةمعية بوضع الخطة تجربة بمدية غزة في المشاركة المجت  4-1-1

  :( Strategic Development Planning) (2015-2012)سنوات  4لمدة  لمبمدية

ق مت كزارة الحكـ المحمي بإ دار دليؿ الت طيط التنمكم االستراتيجي لممدف كالبمدي ت 
قت  دي ن كاجتم عي ن كثق في ن ، كأداة تس عد الهيئ ت المحمية لمنهكض بمدنه  كبمداته  ا2009الفمسطينية 

إف تبنى فكر ككبيئي ن رغـ كؿ المتغيرات كالتحدي ت المحيطة ك مف إمك ني ته  كمكارده  المت حة، 
الت طيط التنمكم االستراتيجي ب لمش ركة مف شأنه أف يس هـ بدفع عجمة التنمية كبتعزيز مب دئ الحكـ 

اطف الفمسطيني كهك االرتق ء ب لمجتمع كنكعية حي ة المككاإلدارة الرشيدة في مدنن  كبمداتن  كب لت لي 
قراض الهدؼ المنشكد،  كيشرؼ عمى ك ع ال طط التنمكية اإلستراتيجية لمبمدي ت  ندكؽ تطكير كا 

البمدي ت، ككذلؾ تـ تعييف مك تب استش رية لمس عدة البمدي ت في ك ع  ططه  اإلستراتيجية، كبمدية 
 .في هذا المشركعغزة إحدل البمدي ت المستهدفة 

االستش رم المس عد لبمدية غزة ( CEP)الهندسة كالت طيط  مركزمدير ( 2012زي رة، ) كيذكر
 مف عدد مف البمدي ت األ رل بك ع ال طة اإلستراتيجية التنمكية، أف أهـ م  يميز هذا ال طة هي 

يه بمش ركة المجتمع المحمي، المش ركة المجتمعية الكاسعة، حيث تقـك البمدية بتنفيذ م  يتـ التكافؽ عؿ
 .كيعتبر هذا الت طيط مف أسفؿ إلى أعمى، كهك يمثؿ الالمركزية في العمؿ اإلدارم
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كي يؼ أنه تـ مكاجهة العديد مف ال عكب ت أثن ء العمؿ بهذا المشركع كمنه  أف ثق فة 
فك ر كالبرامج، المش ركة تحت ج لتعزيز في المجتمع، حيث لـ يعت د الن س عمى المش ركة في ك ع األ

كأف بعض اإلدارييف في البمدية ك ف مع ر  ن لهذا الفكرة في البداية، اعتق دان منه أف المجتمع ليس لديه 
القدرة عمى المس عدة في ك ع األفك ر كالبرامج كأنه غير مطمع ب لشكؿ الك في عمى المش كؿ المكجكدة 

ءات المجتمعية ا تمفت ال كرة عند الكثيريف، في المجتمع كعمى إمك ني ت البمدية، كلكف  الؿ المق 
حيث أف المجتمع به أن س مت   كف، كأ ح ب  برات كتج رب، ككذلؾ أ ح ب قرار، كأنه 

دكف المش ركة المجتمعية ك ف كبب لمش ركة المجتمعية يسهؿ عمى البمدية تنفيذ مش ريعه  كبرامجه ، 
 .ؿ غ لب ن ال ينفذ م  يراا الن سئكالمس

 
 تظير جانب من الورشة األولى لممناقشة الخطة اإلستراتيجية (:1-4) مصورة رق

 (الموقع االلكتروني لبمدية غزة: ) المصدر

 ويذكر أنو تنوعت المجان المشتركة في إعداد الخطة وىي كالتالي :

 :كهي ك لت لي (ثالث لج ف) عمى مستكل البمدية المج ف / أوالً 
 (أعمى لجنة) مككنة مف أع  ء المجمس البمدم : اإلستراتيجي لجنة الت طيط التنمكم. 
  كت ـ أع  ء المجمس البمدم كالمكظفيف: مالمؤسس البن ءلجنة. 
 أشرؼ عمى الت طيط دا ؿ البمدية كتتككف مف فريؽ العمؿ الذم : لجنة الت طيط األس سي

 .كممثميف عف المجتمع ك براء (المكظفيف)
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 .كيتـ فرزهـ لمعمؿ كرئ سة المج ف الت   ية: حميلجنة ممثمي المؤسس ت كالمجتمع الـ /ثانياً 
كت ـ الم  تير كش  ي ت اعتب رية كأش  ص ع دييف، كيتـ تكزيعهـ عمى : لجنة المجتمع /ثالثاً 

 .المج ف الت   ية، كتشمؿ كذلؾ ممثميف عف الشب ب كالنس ء
 تمفة كتقـك كؿ في القط ع ت الـ( لج ف ت   ية 7) :عمى مستكل العمؿ الت   يالمج ف  /رابعاً 

 :لجنة بدراسة مج ؿ معيف، كتحديد أكلكي ته كك ع ال طة المن سبة كهي ك لت لي
 لجنة الت طيط كالتنظيـ 
 لجنة ال دم ت االجتم عية 
 لجنة االقت  د المحمي 
 لجنة البيئة كال حة الع مة 
 لجنة ال دم ت كالبنية التحتية 
 دارة الككارث  لجنة األمف كا 
 لجنة الثق فة كالري  ة 

 تـ عقد كرشتي عمؿ لمجنة أ ح ب العالقة كممثمي المجتمع، ككذلؾ تـ عقد لق ءيف  :طريقة العمل
لعرض آلية العمؿ  لق ءات ك ع ال طة اإلستراتيجية التنمكية لمبمديةمجتمعييف احدهم  في بداية 

 . تكطرح رؤية المج ف كالبمدية لممن قشة، كاآل ر في نه ية المشركع لعرض النت ئج كالتك ي 
 تـ ك ع  طة لتقييـ الك ع الح لي لمبمدية كالمدينة، كتحديد أهـ الق  ي  لمن قشته ، كمف  :النتيجة

ثـ تحديد األهداؼ لهذا الق  ي ، كالمش ريع التي تحقؽ هذا األهداؼ، كالك كؿ ل طة لمتنفيذ 
لمش ركة في ك ع كالمراقبة كالتعديؿ، كتـ التكقيع عمى ال طة مف قبؿ ممثمي المجتمع ككؿ الفئ ت ا

 (.كثيقة ال طة)ال طة، كسميت 
 مؤشرات النجاح لمخطة: 

 تككف كحدة الت طيط االستراتيجي دا ؿ البمدية لمت بعة سير كتنفيذ ال طة. 
 تككيف لجنة مف ممثمي المجتمع تت بع سير كتنفيذ ال طة مع البمدية. 
غزة أف ال طة تعتمد أس س ن عمى  مدير دائرة إعداد كتطكير المش ريع في بمدية( 2012س لـ،) كيذكر 

 :المش ركة المجتمعية مف جميع الجه ت كتشمؿ
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  (بجميع فئ ته) مؤسس ت مجتمع مدني 
 مؤسس ت حككمية. 
 لج ف أحي ء. 
 القط ع ال  ص. 
 براء كفنييف . 
 ش  ي ت اعتب رية. 

ة، كي يؼ أنه تـ تحميؿ أ ح ب العالقة في هذا ال طة ال تي ر المؤسس ت كالهيئ ت المش رؾ
كتـ دعكتهـ بشكؿ رسمي لممش ركة، كفي نه ية المشركع استط عت البمدية أف ت ع  مف  طته  

اإلستراتيجية مش ريع تمثؿ تطمع ت المجتمع كأم له ب إل  فة مف االستف دة مف ال برات ال  رجية لتقييـ 
لبمدية حققت استف دة الك ع الح لي، كيقيـ س لـ التجربة بأنه  تجربة فريدة مف نكعه ، كيؤكد عمى أف ا

 .كبيرة مف هذا التجربة  كمف المش ركة المجتمعية الكاسعة كستسعى لتكراره  في مش ريع أ رل

قراض البمدي ت (2012محيسف،)كيذكر  غزة  أف البمدي ت في قط ع  -مدير  ندكؽ تطكير كا 
راتيجي لممدف غزة لـ تكف تعمؿ  مف  طة إستراتيجية مسبقة، كج ء دليؿ الت طيط التنمكم االست

كالبمدي ت الفمسطينية، لي ع سي سة كا حة لمعمؿ، كهك  طكة أكلى لالرتق ء ب لعمؿ في البمدي ت 
الفمسطينية، كي يؼ أف المش ركة المجتمعية في ك ع ال طة يعزز مف ثقة المكاطنيف في البمدية 

ف ؿ،    ة أف البمدي ت في كأدائه ، كيس عد البمدية في ات  ذ القرارات المن سبة، كالك كؿ لمحمكؿ األ
القط ع تع ني مف أزمة م لية  عبة، كح  ر كقمة مكارد، ف لمكاطنيف هـ األقدر عمى تحديد 

احتي ج تهـ، كيس عدكا البمدية في التكظيؼ األمثؿ لمكارده ، كيكفر الجهد كالكقت، ككذلؾ ي مف 
لمش ريع، ف لمش ركة تؤدل إلى مح فظة المكاطنيف عمى المش ريع إلحس سهـ بدكرهـ في انج ز هذا ا

ت طيط أف ؿ ق در عمى اإلج بة عمى ح ج ت المجتمع، كتعزز العالقة بيف البمدية كالسك ف، كتس عد 
 .البمدية في تقديـ  دم ته ، كتعتبر التجربة في بمدية غزة مف أنجح التج رب في المرحمة األكلى

طة اإلستراتيجية لبمدية غزة كيرل الب حث أف تجربة المش ركة المجتمعية في ك ع الخ
بأنه  مميزة، كأهـ م  يميزه  أنه  شممت كؿ شرائح المجتمع سكاء عمى المستكل ( 2012-2015)
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الرسمي مف كزارات كمؤسس ت المجتمع، كالش  ي ت االعتب رية كال براء كاألفراد، كيعتبر إشراؾ لج ف 
ب عمى البمدية تقييـ هذا التجربة، كاالستف دة األحي ء في ك ع ال طة اإلستراتيجية تعزيزان لعممه ، كيج

مف نق ط القكة كأهمه  استعداد الكثير مف أفراد المجتمع لممش ركة، كاالستف دة أي  ن مف  برات 
المجتمع، ككذلؾ بجب العمؿ عمى تالشي نق ط ال عؼ كأهمه  عدـ استعداد بعض األفراد الع مميف في 

يبية تركز عمى أهمية المش ركة كأس ليبه ، كم  يجب العمؿ عمى البمدية لممش ركة مف  الؿ دكرات تدر
تشجيع مش ركة المجتمع كالتكا ؿ المستمر مع مؤسس ت المجتمع المدني، كدراسة أسب ب عزكؼ 

 .بعض المؤسس ت كاألفراد عف المش ركة، لتجنبه  في المستقبؿ

 :التجارب اإلقميمية    4-2
 :الشاممة الحضرية التنمية في قنا محافظة تجربة  4-2-1

أف  (2005سيد، هبة كآ ركف، ) تذكر دراسة تجربة مح فظة قن  في التنمية الح رية المستدامة 
 لممح فظة الكمية المس حة تبمغك، (1-4)شكؿ  ال عيد الم رم جنكب مدف  مف تقع  قن  مدينة

 .نسمة فمميك 2.8 عدد سك نه  كيبمغ ،2 كـ 1740 منه  المأهكلة كالمس حة 2 كـ 10798

 كتتكفر بمح فظة قن  الكثير مف المقكم ت األس سية غير المستغمة كالالزمة لمتنمية االقت  دية
كاالجتم عية مف ثركات تعدينية كح  الت زراعية كأرا ى ق بمة لالست الح الزراعي كاألم كف 

كالبط لة كالت مؼ كالمكارد البشرية، إال أنه  تعتبر مف أفقر مح فظ ت  عيد م ر تع نى مف  السي حية
كالتع ب كاألمية كارتف ع معدؿ الجرائـ، كان ف ض مستكل الد ؿ كالمعيشة، كتدنى المستكل  كالقبمية

كاالجتم عي كالسي سي إلى درجة انعداـ الكعي بتمؾ المج الت، كانعداـ انتم ء المكاطنيف  الثق في كالبيئي
عداـ ركح المب درة في المش ركة الشعبية اتج ا أم السمبية كالتكاكؿ كاالنطكائية كاف لمدينتهـ، كانتش ر

األفراد أف مسئكلية تكفير ال دم ت األس سية أك إحداث أم نكع مف التطكير أك  أهداؼ أيم نن  كيقينن  مف
مف أهـ  مكالسم ت المميزة لممجتمع القن ئ لذلؾ ك نت هذا العكامؿ، التنمية تقع ك ممة عمى الحككمة

 .تنمية المستدامةالمعكق ت األس سية لؿ
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 يوضح موقع محافظة قنا(: 1-4)شكل رقم 

 www.moheet.com: المصدر

 :المشاكل التي تعاني منيا مدينة قنا: أوالً 

 الم تمفة المج الت ك فة في المش كؿ مف العديد مف الم  ية العقكد طكاؿ قن  مدينة ع نت
: ك آلتي إيج زه  مكفم كالتي..( البيئية االقت  دية، العمرانية، االجتم عية،)

 والبصرية العمرانية المشاكل: 
 مته لكة أس سية بنية. 
 كالشكارع األر فة بطكؿ به ، كالتعدي ت الم مف ت كتراكـ كرداءته ، الشكارع  يؽ. 
 األ رل في كنق ه  المن طؽ بعض في اإل  ءة انعداـ. 
 ال  راء المس ح ت كانعداـ الح رم التنسيؽ كانعداـ المي ديف رداءة. 
 واالقتصادية االجتماعية والمعوقات المشاكل: 

 المعيشة مستكل األمية، كتدنى انتش ركالجريمة، ك البط لة معدالت تزايد . 
 السك ف عمى كالع بية القبمية سيطرة. 
 األفراد لدل االنتم ء كالفني، ك عؼ كالثق في كاالجتم عي السي سي الكعي قمة. 
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 الزراعي المج ؿ في رمستغمة، كتدهك غير تعدينية ثركات كجكد . 
 البيئية المشاكل: 

المن سب  السي حي ب لجذب تحظى ال المدينة جعؿ مم  البيئة كتدهكر النظ فة كيتمثؿ في انعداـ
 ف ؿ السي حي الجذب ذلؾ فقداف عمى كس عد منه  السي حية الفرعكنية ب لقرب دندرة منطقة كجكد رغـ
. قن  مح فظة عف األق ر مدينة

 :تيجية التنمية الشاممة لمحافظة قنا وأىدافياإسترا: ثانياً 
دارية لج ف بتشكيؿ المح فظةق مت   المج الت جميع عف ك ممة بي ن ت بق عدة تزكيدهـ عممية كا 

 :كشممت عدة مح كر كهيالراهف  الك ع لدراسة كاألنشطة

 جديدة  نعم   كا   فة الحديثة ال ن عية المن طؽ  الؿ مف :االقتصادية التنمية /األول المحور
 .االقت  دم المستكل لرفع جديدة لالستثم ر فرص ك مؽ ال ن عة ق عدة تكسيع بهدؼ

 أرا ى  كاست الح المتن ق ة الزراعية الرقعة تنمية  الؿ مف :الزراعية التنمية /الثاني المحور
 .جديدة  حراكية

 به   تز ر التي ةالرائع األثرية العن  ر استثم ر  الؿ مف :السياحية التنمية/الثالث المحور
 .األثرية المن طؽ تطكير مقدمته في المن طؽ المح فظة، ك ع ت طيط لالهتم ـ بكؿ

 كهدفت لرفع المستكل المعيشة لمسك ف، كرفع الكعي الثق في : التنمية االجتماعية/ المحور الرابع
 .اتكاالجتم عي  كالبيئي لمسك ف، لم  لذلؾ مف تأثيرات إيج بية عمى االرتق ء ب لسمككي

 :آليات تفعيل إستراتيجية التنمية والتطوير: ثالثاً 
 الشعبية المج لس س همت كقد الذاتية، الشراكة كالجهكد عمى تعتمد مكازية برامج ك ع تـ
: النحك الت لي عمى ممكنة فترة أقؿ في األهداؼ التنمكية كلتحقيؽ تقنينه ، في ب رز بدكر كالمحمية
 ية في مع يشة تجربة مدينة اإلسكندرية في التطكيراالستف دة مف ذكم ال برة القي د. 
 المشكالت حؿ عةلسرالمق بالت  عمى كاالعتم د البريدية المك تب ت مبدأ إلغ ء. 
 المسئكليف ح كر في مشكالتهـ كحؿ المكاطنيف لمق بمة مفتكحة أسبكعية لق ءات تنظيـ. 
 بتنفيذ بعض األعم ؿ كالبدء ،التنمكية األهداؼ تحقيؽ في كالجدية الم داقية تأكيد. 
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 الحككمة في كالمسئكليف اله مة المجتمع أطراؼ مع العالق ت استثم ر . 
 كالمت بعة كالمش ركة كاالجتم عية كالتع كف كالثق فية البيئية التكعية في المرأة دكر تفعيؿ.  
 عمى تعزيز العالقة بيف فئ ت المجتمع كالحككمة العمؿ. 
 كدفع الرسـك المستحقة  التبرع ت  الؿ مف الشعبية في التمكيؿ المش ركة. 
 المت حة المحمية المكارد لك فة استغالؿ أق ى تحقيؽ . 
 :اإلنجازات والمالمح البارزة لعممية تنمية وتطوير مدينة قنا: رابعاً 

تجديد ش مؿ لمبنية التحتية األس سية عمى مستكل المدينة بأكممه ، كر ؼ  االنج زات شممت
زالة التعدي ت ؿكده ف الشكارع، كعـ زالة القم مة كتجميؿ الشكارع، ككذلؾ تنظيـ  ي نة لبع ه ، كا  ، كا 

نش ء كرف زالة العشكائي ت، كتطكير جميع المي ديف كتجميمه ، كـ 3يش النيؿ بطكؿ حركة المركر، كا  ، كا 
نش ء العديد مف المش ريع ال حية كالتعميميةتطكير المكاقع السي حية ب لمدينةككذلؾ   .(2-4) كرة  ، كا 

  
 المسجد كالس حة بعد إزالة اإلشغ الت ك مه  حديقة     

 (بعد التطكير. ) كبيرة تجممه  األشج ر كالن فكرة     
مسجد سيدم القن ئي كالس حة التي تتقدمه  كالتي ك نت 

 (قبؿ التطكير. )تستغؿ كسكؽ لمدكاب كالب عة المتجكليف

 بأسموب المشاركة قبل وبعد التطويري مدينة قنا فوضح مثال لالنجازات ت(: 2-4)صورة رقم 

 (م2005سيد، وحسن،:) المصدر

 :معوقات التنمية الشاممة بمدينة قنا: خامساً 
تعددت المعكق ت في عممية التنمية الش ممة في مدينة قن  كنركز عمى المش ركة المجتمعية 

 :ل دمة أهداؼ الدراسة
 المحمية المج لس في ال  كص كجه كعمى اإلدارية كالبيركقراطية القرارات مركزية. 
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 التطكير عممية مفردات مف تعكؽ اجتم عية قبمي ت كجكد. 
 يم نن  إنطكائية كانعداـ ركح المب درة السمبية كالتكاكؿ كاال انعداـ انتم ء المكاطنيف لمدينتهـ، كانتش ر

 األفراد أف مسئكلية تكفير ال دم ت األس سية كيقينن  مف
 :تجربةنتائج ال: سادساً 

 م ت تجربة مح فظة قن  في التنمية الح رية إلى عدد مف النت ئج كالتي تركز عمى أهمية 
 :المش ركة المجتمعية في التنمية، كهي ك لت لي

 في األطراؼ المش ركة دكر كتعظيـ لتفعيؿ أسمكب كالمؤسسية كالتنظيمية البشرية القدرات بن ء يمثؿ 
 .المكارد لمتنمية أغنى تمثؿ التي البشرية مكارداؿ مف كلالستف دة التنمكية العممية

 لمعمؿ كتطكعهـ األه لي مش ركة كزي دة كالتطكير التجديد حركة مع الت ـ التج كب. 
 دراكهـ القبمية تع ب تهـ عف األه لي ت مى  .الش ممة لمتنمية معكؽ أهـ أنه كا 
 نيفالمكاط لدل االجتم عية السمككي ت في ممحكظ ايج بي كتحكؿ ت ـ تغير. 
 الشعبية كالمحمية المج لس انت  ب ت في الترشيح عمى اإلقب ؿ زي دة" السي سي الكعي مستكل ارتف ع "

 .كاالجتم عي كالبيئي
 قن  لمح فظة النتس بهـ ب لف ر كشعكرهـ األه لي انتم ء زي دة.  

: توصيات التجربة: سابعاً 

 : م ت التجربة لمجمكعة مف التك ي ت أهمه  
 ه ـ لتكفير م در ككسيمة الش ممة كالتنمية االرتق ء عممي ت في الشعبية المش ركة ردك عمى التأكيد 

 مف تبدأ أف التنمية حيث االنتم ء ركح كزي دة العممية، هذا نج ح ل م ف التمكيؿ م  در مف
 .إليه كتنتهي المجتمع

 حة لتكزيعكا تف يمية آلية كجكد  ركرة مع التنمية عممية أطراؼ شراكة أهمية عمى التأكيد  
 .المش ركة أسمكب لتنظيـ مقننة تشريع ت كجكد ككذلؾ المه ـ،

 كالتطكير االرتق ء مشركع ت ببعض لمقي ـ األعم ؿ كرج ؿ ال  ص القط ع تشجيع. 
 في تحفيز دكرهـ كتفعيؿ التنمية عممية أهداؼ فهـ عمى المحمية القي دات مف الكف ءات تدريب 

 .المش ركة عمى المجتمع
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 لك ع  عمؿ فريؽ تشكؿ حتى المتميزة الكف ءات ت ـ دائمة استش رية هيئة ؿتشكي حتمية
 .األداء حسف كمراقبة كالمت بعة التنفيذ عمى كاإلشراؼ الم طط ت

 . التنمية الحضرية وتحديات العشوائيات في محافظة القاىرة  4-2-2
 "منشأة ن  ر –المع رة  –كالدة عرب كعزبة اؿ" تطبيؽ منهجية التنمية ب لمش ركة لتطكير العشكائي ت في "

بدأ الت طيط ب لمش ركة في منشأة ن  ر كعرب كعزبة الكالدة كالمع رة مف  الؿ مح فظة 
 الق هرة، المنطقة الغربية كالجنكبية كجمعية الرع ية المتك ممة المركزية كالكك لة األلم نية لمتع كف الفني

 (.2011،المكقع اإللكتركني لمح فظة الق هرة)

 :(2-4)شكل رقم  ات العملخطو

 
 "دور األىالي في مراحل العمل في المشروع" يوضح خطوات العمل بالمشروع (: 2-4)شكل رقم 

 (الباحث) المصدر

 .عمل مسح عمراني لممناطق بمشاركة األىالي:أوالً 

اءة ق ـ بعض شب ب كفتي ت الحي بعد تدريبهـ كمنحهـ دكرات تدريبية في قر :قراءة الخرائط: ثانياً 
  .ال رائط ككيفية التع مؿ معه 

بعد جمع المعمكم ت كالمسح الميداني كتكقيعه عمى  :لقاءات مع أىالي المناطق لعرض المشاكل/ ثالثاً 
 رائط مس حية تـ عمؿ لق ءات لكؿ منطقة عمى حدة بمش ركة األه لي كالتنفيذييف كأع  ء المجمس 

ع كمسحه عمى الطبيعة، مف  الؿ ندكات المحمي كبعض القي دات كذلؾ لعرض م  قدـ تـ رؼ
 (.4-4)ك( 3-4) كرة رقـ لمن قشته  كاجتم ع ت تـ عرض المش كؿ المكجكدة ب لمنطقة 
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 لقاءات مع المواطنات لقراءة الخرائط ومناقشتياتوضح ال(: 3-4) رقم صورة

 (2011،لقاىرةاإللكتروني لمحافظة ا الموقع) :المصدر 

 
 لقاءات مع المواطنين في منشأة ناصر وعرب وعزبة الوالدة والمعصرة لقراءة الخرائط ومناقشتيا(: 4-4)صورة 

 (2011،اإللكتروني لمحافظة القاىرة الموقع): المصدر

كبعد تكرار المق ءات كالندكات كبعد السم ع إلى الرؤل كأحالـ األه لي  :ةوضع الحمول المناسب/ رابعاً 
بأنفسهـ الذيف ق مكا بك ع الحمكؿ المن سبة لهذا المشكمة ككيفية عالجه  كالتغمب عميه  مف كجهة نظرهـ 
ارة كغ لب  م  تتكاءـ مع ظركؼ كطبيعة المنطقة، كاشترؾ كؿ مف األه لي كالمسئكليف كاالستش رييف في زم

 .لممنطقة لمتأكد مف هذا الحمكؿ عمراني ن 

كبعد ذلؾ تـ إطالع األه لي عمى النت ئج كاعتم د الم طط ت التف يمية :اعتماد المخططات/ خامساً 
 .ب لمش ركة

منطقة عمرانية ح رية  ة أ بحت المنطقةالم طط ت التي تـ إعداده  ب لمش رؾ تنفيذبعد  :النتيجة
المش ركة التي تمت مف قبؿ اإلدارة المحمية كالمجتمع المدني ق ـ مشركع كبن ء عمى عممية الت طيط ب

 .التنمية الح رية ب لمش ركة عدة مشركع ت لتمبي االحتي ج ت الم تمفة لممجتمع

http://www.cairo.gov.eg/
http://www.cairo.gov.eg/
http://www.cairo.gov.eg/
http://www.cairo.gov.eg/
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ك ف مف أهـ التك ي ت لمتع مؿ مع ظ هرة العشكائي ت  ركرة إيج د آلي ت قكية لتفعيؿ : التوصيات
مشكالت كاألكلكي ت، بؿ أي  ن المش ركة في اقتراح الحمكؿ كالمشركع ت المش ركة ليس فقط في تحديد اؿ

 .الالزمة، كذلؾ لتحقيؽ استمرارية كاستدامة المشركع ت التنمكية

دراسة تحميمية لتحسين حي  :تطوير وتحسين األحياء السكنية بالمشاركة الشعبية  4-2-3
.الناصرية بمدينة أسوان

تـ حي ء السكنية ب لمش ركة الشعبية ج ء في دراسة تطكير كتحسيف األ
ـ ب لتع كف بيف الهيئة الع مة لمت طيط  1986االنته ء مف م طط التنمية العمرانية لمدينة أسكاف ع ـ 

كتـ مف  الؿ الم طط إعداد مشركع إرش دم لمتطكير  الفني،العمراني كالكك لة األلم نية لمتع كف 
تك ح أنم ط العمراف ( 5-4)كال كرة رقـ  األه لي في منطقة الن  رية الح رم يستعيف بمش ركة

 .بحي الن  رية كالتي تظهر ح جته  لترميـ ك ي نة

  

 
 بحي الناصرية العمران أنماط توضح (:5-4)رقم  صور

 (2007محمد، أحمد، : )المصدر

 :خطوات العمل: أوالً 
الك ع المتدهكر لممرافؽ كال دم ت الع مة،  ق ـ السك ف بمجهكداتهـ الذاتية بمح كلة إ الح

مك نية مس همتهـ في ذلؾ  .ب إل  فة إلى الرغبة الشديدة كالممحة لمسك ف لتطكير المكقع كا 
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 :أىداف المشروع: ثانياً 
 ب لمنطقة المعيشة مستكل تحسيف 

 إمداد المنطقة ب لبنية األس سية ال ركرية 

 لى أهمية المش ركة الشعبيةكتشجيع قدرات المس همة الذاتية كالتأكيد ع. 

 :آلية المشاركة المجتمعية: ثالثاً 
أعم ؿ الحفر لتجهيزات  :ب لعم لة في المه ـ المطمكبة كالتي تمثمت في  ش رؾ السك ف

التك يالت ال حية، حيث تبدأ بتحديد عرض الحفر المطمكب كطريقة الحفر سكاء ك نت يدكية أك 
ب لحفر أم ـ بيته، ككذلؾ إيج د إدارة ذاتية مسئكلة عف  ب ست داـ المعدات كيقـك كؿ   حب بيت

ف يككف هن ؾ مجمس إدارة ممثميف أله لي الحي مف هذا اإلدارة يتـ انت  ب رئيس أمكا مة البرن مج ب
اإلدارة كن ئبه كأع  ء مجمس اإلدارة الذم يتفرع إلى لج ف مت   ة تقكـ بعمؿ االت  الت بيف 

.  األه لي كبيف إدارة المشركع

: انجازات المشروع: رابعاً 

 المستقبمي لمتكسع الطرؽ الرئيسية بعض تحديد. 

 المنطقة ك   ة لسي رات الطكارئ إلى المدا ؿ تحسيف.  

  ت ميـ م طط  لم رؼ يتن سب مع طبيعة المكقع ، كق ـ السك ف ب لمس عدة في أعم ؿ الحفر
بمعدات الحفر كتكفير العم لة كك ع المكاسير تحت إشراؼ مت   يف ، كم  تـ إمداد األه لي 

كقد تـ تك يؿ شبكة مي ا ، لظركؼ المكقع الجبمية المت   ة لمكاجهة بعض المش كؿ نظران 
 المن زؿ إلى م سكرة المي ا الرئيسية كبن ء محطة رفع لممي ا ت خ المي ا إلى  زاف شرؽ الن  رية

   به نظ ـ لجمع القم مة، كلقد اقتراح لحؿ مشكمة الت مص مف القم مة ك   ة أف الحي ال يكجد
 .اعتمد هذا النظ ـ عمى التغطية الذاتية لمتك ليؼ كال ي نة عف طريؽ الجمعي ت

   تـ بن ء مركز لم دم ت كك ف لممش ركة دكر كبير في اإلعداد لعممية البن ء عف طريؽ إزالة الردـ
ـ إشراؾ التالميذ في أعم ؿ كالقي ـ بإعم ؿ التسكية لممكقع، كلقد تـ تكسيع كتطكير لممدارس كلقد ت
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اإل الح كالتي شممت النظ فة كده ن ت الف كؿ كا  الح المق عد، ككذلؾ بن ء كا  الح مب ني 
 .الجمعي ت األهمية مف  الؿ الدعـ الم دم كالمعنكم

 :التجارب الدولية    4-3
  .شنطنوا -تقييم أثر مجالس األحياء عمى السياسة الحضرية والتنمية، مثال تاكوما  4-3-1

في الشم ؿ الغربي لمكالي ت المتحدة، بمغ  كالية كاشنطففي  مح فظة بيرسفي  ت ككم تقع مدينة 
، كتعد ث لث أكبر مدينة في الكالية، كاعتمد ـ2009ألؼ نسمة ع ـ  200ليعدد سك ف المدينة حكا

 .(Dierwechter Coffey ،2010 ) ـ1992نظ ـ ت ككم  في مجمس الحي في ع ـ 

  :(3-4)شكل  اليدف من إنشاء مجالس األحياء في تاكوما: أوالً 

  عمى المش كؿ التي تكاجه من طقهـالسك ف تعرؼ. 
 إلدارة المدينة ب  كص الق  ي  التي تكاجه م تمؼ األحي ءالمشكرة  السك ف تقديـ. 
 العمؿ مع المدينة في الحمكؿ الممكنة. 

 
 يوضح اليدف من إنشاء مجالس األحياء في تاكوما(: 3-4)شكل رقم 

مف  1000االجتم ع ت التي ش رؾ فيه  حكالي  تككنت مج لي األحي ء في ت ككم  مف سمسمة
 :السك ف تجمعكا لمن قشة

 تي ج ت كرغب ت م تمؼ المج التاح. 

 تك يح الرؤل الفردية لألحي ء. 

 تحديد أكلكي ت األهداؼ الالزمة لتحقيؽ تمؾ الرؤل. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
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كنت ئج هذا االجتم ع ت إقرار نظ ـ مج لس أحي ء ت ككم ، كتعتبر هذا المج لس غير حككمية، 
كيرفع الممثميف تق رير  كيح ر في اجتم ع ت المج لس ممثميف عف الحككمة لمتأكد مف كجكد تكا ؿ،

. لمحككمة، كتقـك الحككمة بعقد اجتم ع ت لمن قشة ق  ي  المدينة كتق سـ المعمكم ت

لقد أنشأت ثم نية مج لس في مدينة ت ككم ، يغطي كؿ منه  مس حة مف المدينة بشكؿ غير 
س الثم نية يتككف متج نس تقريب  مف الن حيتيف االجتم عية كاالقت  دية، كأنشأت هيئة لمت بعة المج ؿ

تتألؼ مف ثالثة ممثميف مف كؿ مجمس، كقد تـ تشكيؿ هذا الهيئة لمت دم لمق  ي   ع كان  24مف 
. التي تترتب عميه  آث ر عمى مستكل المدينة، كلمتكا ؿ مع مجمس المدينة

  :معوقات العمل: ثانياً 
دية في ذلؾ ـ ب لرفض مف قبؿ رئيس بؿ1980قكبمت فكرة إنش ء مج لس حي ت ككم  ع ـ 

ـ ظمت 1992الكقت، كك ف يعتقد أف مج لس األحي ء تسمب البمدية قكته ، كعندم  اعتمد النظ ـ ع ـ 
الشككؾ ق ئمة كتع ممكا بعه  بحذر، لذلؾ ك ف مف ال عب إق مة عالقة عمؿ إيج بية بيف مجمس 

 .في السنكات األ يرة  فت حدة التكترات كتحسنت العالق ت كالمدينة، 

خصصات المالية لمجالس أحياء في مجموعة متنوعة من الطرق تمثل مشاريع صغيرة تنفق الم
: نسبيا محددة مثل

  ،الخ،...تجميؿ الحي، كمنع الجريمة، كر يؼ الشكارع 
 كتشجيع األفك ر التحسينية لمحي 
  التقدـ لمنح تطكير األحي ء 

 :وتخصيص الموارد بطريقة مختمفة في مجالس األحياء حسب
 قة كمتطمب ته طبيعة المنط 
 مستكاه  االقت  دم 
  كث فته  السك نية 

تع ني مج لس أحي ء ت ككم  مف مجمكعة مف المش كؿ تجعمه  غير ق درة عمى أداء المه ـ 
المككمة إليه  ب لكف ءة المطمكبة، كتتمثؿ في عدـ العدالة في تكزيع المكاد كالم    ت عمى لج ف 
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لمش ريع التي تشرؼ عميه  لج ف األحي ء، لعدـ ثقة األه لي األحي ء ككذلؾ  عؼ مش ركة األه لي في ا
يكجد تحفظ لدل الن س حكؿ أنم ط إنف ؽ الم    ت الم لية، ككيفية قي س مدل كم   بهذا المج ف،

ف عمية هذا المج لس، كالح جة إلى  مؽ مزيد مف التكعية الع مة لممج لس أنفسهـ، كب إل  فة إلى 
  . ف كمج لس األحي ء في المدينةتحسيف العالقة بيف المكظفي

 :اآلليات التي ولقد اقترحت لمتغمب عمى المشاكل التي تواجو مجالس األحياء في تاكوما: ثالثاً 

 
 يوضح اآلليات المقترحة لمتغمب عمى المشاكل في مجالس األحياء في تاكوما(: 4-4)شكل رقم 

 عممه لفترات طكيمة يفقد مف  حتى ال يستمر المجمس في :تحديد مدة والية أعضاء المجمس
 . الله  همته، كي عؼ ثقة الن س به ، ككذلؾ ي عؼ دكر الن س في المش ركة

 كك ع أكلكي ت لإلنف ؽ حسب طبيعة المنطقة  :تخصيص الموارد من قبل المجالس المحمية
 .كالحي، ككذلؾ مت بعة كمراجعة سجالت االتف ؽ ل م ف الشف فية كالم داقية

 كيتعمؽ بأمريف األكؿ يتعمؽ ب ألبع د المك نية لممن طؽ مجمس كالث ني  :المجمس تحديد حجم مناطق
يتعمؽ بعدد السك ف في كؿ منطقة، حيث يكجد مج لس أحي ء بعدد سك ف قميؿ أك مس حة سكنية 

 .قميمة فت بح م    ت المج لس غير متك فئة

 تزاؿ ع ئق   طيرا أم ـ التحرؾ مسألة العدالة في تكزيع المكارد ال  :تخصيص الموارد من المدينة
إع دة التكزيع، كمي ت متس كية مف يعطى لكؿ مجمس بغض النظر عف ك نحك الف  ء السي سي

 .لسك فؿال   ئص االجتم عية كاالقت  دية أك الحجـ الفعمي 
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 :خالصة الفصل
، ي مص هذا الف ؿ إلى أف المش ركة المجتمعية كسيمة أس سية في تحقيؽ األهداؼ التنمكية
كأف المش ركة له  العديد مف المميزات فهي تعزز ثقة المكاطف بمؤسسة  نع القرار كيزيد انتم ئه 

لمش ريعه ، كهي تعتبر كسيمة لممح فظة عمى هذا المش ريع ألف المكاطنيف ي بحكف شرك ء في ات  ذ 
ككذلؾ يجب لمؤسس ت ك   ة ال دم تية منه ، تعميـ تجربة المش ركة في ك فة ا يجبالقرار، لذا 

ك ع األسس كالمع يير التي ت مف عممية المش ركة في ات  ذ القرار، كاالستف دة مف التج رب الس بقة 
كتقييمه ، كأف المش ركة البد أف ترتقي لت ؿ لمستكل التنفيذ كات  ذ القرار، كتعتبر المش ركة المجتمعية 

دة، كيرل الب حث أنه  ستنعكس بشكؿ في ك ع ال طة اإلستراتيجية التنمكية لبمدية غزة، تجربة رائ
ايج بي عمى عمؿ بمدية غزة في المستقبؿ لم  كجد به  مف مميزات ك ف أهمه  ك ع  طة إستراتيجية 

تنمكية ن بعة مف المجتمع، كأف المجتمع به الكثير مف ال براء كأ ح ب الرأم الذيف يمكف لمبمدية 
 .االستف دة منهـ في المستقبؿ
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 خامسالفصل ال

 تجربة لجان األحياء في بمدية غزة 

 :تمييد
ت المش ركة المجتمعية لدل بمدية غزة، حيث تعتبر حمقة تعتبر لج ف األحي ء إحدل أدكا

البمدية كالمكاطف، كين ط به  العمؿ عمى حمؿ همـك الن س لمبمدية، ككذلؾ إي  ؿ رس لة  الك ؿ بيف
البمدية لمن س، كبمدية غزة تعتبر أكبر بمدي ت القط ع مف حيث النفكذ كعدد السك ف كالمرافؽ الع مة، 

بمدية إال مف  الؿ مش ركة مجتمعية ف عمة تستطيع مف  الله  تحقيؽ تنمية لذلؾ ال يتك مؿ دكر اؿ
 .ح رية مستدامة

 .مدينة غزةتعريف     5-1
تعتبر مدينة غزة أكبر المدف الفمسطينية كالمقر المؤقت 

بعد سنكات طكيمة مف االحتالؿ  ،لمسمطة الكطنية الفمسطينية
الت ري ية ، بدأت اإلسرائيمي حرمت فيه  مدينة غزة مف هكيته  

المدينة تستعيد م  يه  المجيد ، فمقد أثبتت األبح ث الت ري ية 
.  كالكت ب ت القديمة بأف غزة تعد مف أقدـ مدف الع لـ

، 31ك ط عرض  34تقػع مدينػة غػزة عػمى  ػط طكؿ 
كيبمغ عدد  متر مربع، 55,806,796كتبمغ مس حة مدينة غزة 

 زعة عمى أحي ء مدينة غزةنسمة، مك 448,426السك ف حكالي 
الدرج، الشيخ ر كاف، مدينة العكدة، الرم ؿ الشم لي،   :كهي

اجديدة، البمدة القديمة، الشيخ عجميف، ، ال برة، الن ر، التف ح
، م يـ الش طئ، كالتركم ف ، " تؿ اإلسالـ" الزيتكف، تؿ الهكا 

كنظران لمكقعه  الجغرافي ، ج مع ت 10يكجد في مدينة غزة ك
 يوضح حدود فمسطين(:  1-5) شكل رقم ء جنكب ن ك البحر ريد بيف آسي  كأفريقي  ، كبيف ال حراالؼ

(2009مركز اإلحصاء الفمسطيني،: )المصدر  
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، فإف مدينة غزة ك نت كم  زالت تعتبر أر  ن   بة كمك ن ن ينشدا المس فركف بران ك المتكسط شم الن 
ك نت غزة دائم ن مك ن ن تج ري ن غني ن ، كذلؾ ك ف سبب ن ك في ن لتع قب احتالؿ المدينة مف قبؿ جيكش  ،بحران 

.   (2009،المكقع اإللكتركني لبمدية غزة) مر الت ريخكثيرة عمى 

 عدد السكان  الحي 
 41,349 الدرج

 38,285 الشيخ ر كاف 
 2,890 مدينة العكدة

 29,622 الرم ؿ الشم لي 
 28,354 ال برة 
 44,534 الن ر
 28,041 التف ح
 45,316 اجديدة

 13,688 البمدة القديمة 
 12,408 الشيخ عجميف 

يتكفالز  60,419 
 8,844 تؿ الهكل 

 34.000 م يـ الش طئ 
 40,107 التركم ف
   448,426 اإلجمالي

يوضح أحياء مدينة غزة  (:1-5)جدول رقم 
 وعدد السكان

الموقع اإللكتروني لبمدية : ) المصدر
 (2009غزة،

 يوضح مدينة غزة وأحياء مدينة غزة(:  2-5) شكل رقم 
 (2012وني لوزارة الحكم المحمي،الموقع اإللكتر: )المصدر

 :بمدية غزةتعريف     5-2
 : البمدية نشــأة: أوالً 

 م طفي/ الح ج غزة مدينة في بمدم مجمس رئيس أكؿ كك ف ،1893 ع ـ غزة بمدية أنشئت
 غزة مدينة عمى كتكالت، الشكا سعيد/ السيد العثم ني العهد في المجمس رئ سة تكلى مف كآ ر العممي
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 البريط ني االنتداب بفترة كمركران  1893 سنة في العثم نية الدكلة عهد في بدأت بمدية مج لس عدة
 كبعكدة ،1994-1967 اإلسرائيمي االحتالؿ بعدا كمف لمقط ع الم رية اإلدارة ثـ1948-1918بينم 

 الشكا، سعدم عكف/ السيد كمؼ ، غزة ت ريخ في مرة كألكؿ 1994 ع ـ الفمسطينية الكطنية السمطة
 عكف/ السيد فق ـ ، الع جمة المدينة كمتطمب ت الع مة كالم محة يتن سب لممدينة بمدم مجمس شكيؿبت
 .(2009،المكقع اإللكتركني لبمدية غزة)  26/7/1994 بت ريخ المجمس بتشكيؿ الشكا

    :رسالة البمدية :ثانياً 
 تطكير  الؿ مف مدينتهـ في لمكاطنيه  المعيشية الحي ة مستكل رفع إلى غزة بمدية تسعى

 الرقى إلى سك فاؿ كبتع كف البمدية كتسعى كم ، كالثق فية كاالجتم عية كاالقت  دية ال دم تية النكاحي
لى كجميمة، نظيفة بيئة كتكفيرالمدينة  بمستكل  في العممي التطكر كمكاكبة الح  رية القيـ تأ يؿ كا 
 محميةاؿ ك   ة ع مةاؿ مؤسس تكاؿ اطنيفمك مع عالق ت بن ء ، كم  تسعى البمدية إلىالمي ديف م تمؼ

 ب حتراـ ، كاإليم فكفع ؿ كفؤ ديمقراطي كبنهج كاحتراـ، بنزاهة نش ط ت البمدية كمم رسة ع لمية،اؿك
المكقع ) كاإلبداع العط ء عمى تشجع التي العمؿ أجكاء كتكفير قدراتهـ، كبتطكير الع مميف األفراد

 .(2009، اإللكتركني لبمدية غزة

 :البمدية أىداف: ثالثاً 
 أف ؿ حي تية  دم ت تكفير   
 العمؿ إدارة في الشعبية المش ركة تشجيع . 
 كالبيئة الع مة ال حة لمكا يع أهمية إعط ء مع القرار ات  ذ . 
 ككف ءته البمدم الجه ز قدرة رفع عمى العمؿ، كالكظيفي كاالستقرار لمعمؿ  حي جك  مؽ. 
 عمؿ فرص  مؽ في المس عدة، كمكالتطكير التنمكية المشركع ت تشجيع .  
 الجه ت مع العالق ت كتكثيؼ الحككمية المؤسس ت مع كتك مؿ تع كف آلية  مؽ عمى العمؿ 

 .(2009 ،المكقع اإللكتركني لبمدية غزة) المدينة لمش ريع كالم لية الفنية المس عدات لتكفير ال  رجية

 :البمدية سياسة: رابعاً 
 ال دم ت تكزيع في كالمس كاة العدالة. 
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 األه لي مع العالقة كتطكير الشعبية المش ركة تشجيع . 
 المجتهد مك فأة مع البمدية أجهزة في لمع مميف األداء كتقييـ المسئكليف مح سبة سي سة إتب ع 

 .كالترقية التعييف عند الفرص تك فؤ، كالمق ر كمح سبة
 كالري  ية كاالجتم عية الثق فية المج الت ك فة في لمجمهكر  دم ت تقديـ  . 
 كالت ري ي كالثق في الح  رم ط بعه  عمى كالحف ظ القديمة المدينة تطكير . 
 دارية تنظيمية بعالق ت االحتف ظ مع كالم لية اإلدارية البمدية استقاللية  الجه ت مع كمنتجة عممية كا 

 (2009،المكقع اإللكتركني لبمدية غزة) كالشعبية الرسمية

  : لممدينة غزة بمدية ىاتقدم التي الخدمات: خامساً 
 كالتي غزة مدينة في لممكاطنيف األس سية ال دم ت لتك يؿ جهده  ق  رل غزة بمدية تبذؿ

غالؽ ح  ر مف غزة قط ع به  يمر التي الراهنة الظركؼ ظؿ في  عكبة تزداد  المع بر، لجميع كا 
  دم ت مف البمدية مهتقد م  بعض عمى ال كء نسمط كهن  مستمر، بشكؿ الكهرب ئي التي ر كانقط ع
 .(2009، المكقع اإللكتركني لبمدية غزة)الم تمفة  كمراكزه  إداراته   الؿ مف كلممدينة لممكاطف

 الشكارع في كالمن هؿ الم  في كتنظيؼ ب ي نة الطكارئ فرؽ تقكـ: غزة بمدية في الطوارئ فرق 
زالة ذاإلنق  بأعم ؿ الشبكة، كالقي ـ في تطرأ قد انسدادات أية كمع لجة  الككارث ح كؿ عند الردـ كا 

 .المدني الدف ع فرؽ مع كب لتع كف كالطرق ت المب ني عمى ال هيكنية كاالعتداءات
 مف كاألتربة البن ء كم مف ت ال مبة النف ي ت بجمع البمدية تقكـ: الصمبة النفايات وترحيل جمع 

 إدارة ذلؾ كيتكلى لمبمدية، الت بع اتالنف م مكب إلى كترحيمه  الع مة الحدائؽ كم مف ت المدينة شكارع
 .البمدية في كالبيئة ال حة

 ال حي الكعي رفع بهدؼ الجم هيرم كاإلرش د التكعية بأعم ؿ البمدية تقكـ: الجماىيرية التوعية 
 لديهـ، السمبية السمككي ت كتعديؿ بيئتهـ مع التف عؿ في كمس عدتهـ غزة، مدينة لسك ف كالبيئي
 .ب لمدينة لمنهكض معهـ كالعمؿ

 الشرب مي ا لمراقبة تفقدية جكالت بعمؿ في البمدية الكق ئية ال حة قسـ يقكـ: الشرب مياه معالجة 
 كسي رات التحمية محط ت كمت بعة تمكث، أم مف   لية لممكاطنيف ال حية المي ا ك كؿ ل م ف
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جراء ،" المفمترة" المي ا تكزيع كمحالت  منزكعة لممي ا ئيةكالكيمي  البكتريكلكجية الفحك  ت كا 
 .المطمكبة لممكا ف ت كمط بقته  ال حية سالمته  مف لمتأكد المحط ت هذا في األمالح

 م تمؼ في كالقكارض الحشرات لمك فحة مكثفة بحمالت البمدية تقكـ: والبعوض القوارض مكافحة 
 الن جمة يفب لمكاطف ال   ة المش كؿ مف العديد كبمع لجة انتش ره ، مف لمحد غزة مدينة من طؽ
 . القكارض عمى ب لق  ء كالكفيمة المكاطنيف عمى السمكـ كتكزيع  حية مك را كجكد عف

 زالة الع مة كالمي ديف األسكاؽ تنظيـ في كبيرة جهكدان  البمدية تبذؿ: والمرور السير حركة تنظيم  كا 
 التي الرئيسية رعالشكا بتنظيـ كتقكـ كيسر، بحرية المكاطنيف حركة إع قة شأنه  مف التي التعدي ت

 في    ة كالمركر السير حركة كتسهيؿ االزدح ـ ت فيؼ أجؿ مف ذلؾ كثيفة، مركرية حركة تشهد
 شرطة مقدمته  كفي المعنية الجه ت مع كب لتع كف من سبة، مركرية بدائؿ إيج د كاألعي د المن سب ت
 عمى مركرية ده ن ت بعمؿ لديه  المركر قسـ  الؿ مف البمدية تقكـ المركر، كم  كشرطة البمدي ت
 كمركر المكاطنيف حركة لتسهيؿ ، المدينة شكارع في مركرية إش رات كتركيب ، كاألر فة الطرؽ

 .الشكارع هذا في المركب ت
 الترابية الشكارع تسكية عمى الطرؽ إدارة  الؿ مف غزة بمدية تعمؿ: الطرق وصيانة وتعبيد شق 

 الشكارع تبميط أعم ؿ إلى ب إل  فة المدينة، شكارع عمى تطرأ التي اإلسفمتية الحفر ك ي نة
 .بسهكلة عبره  التحرؾ مف المكاطنكف ليتمكف المعطكبة القطع ك ي نة

 مستمرة ب كرة المدينة كتجميؿ بتنظيؼ غزة بمدية تقكـ: المدينة وتجميل تنظيف. 
 ب ب فتح  الؿ مف مدينةاؿ في األسكاؽ بتمزيـ سنكم بشكؿ البمدية تقكـ :األسواق وتنظيف تمزيم 

 .دائمة ب كرة األسكاؽ ب إل  فة لتنظيؼ الف ئزيف، عمى كترسيته  العط ءات
 إدارة  الؿ مف ب لغ ن  اهتم م ن  غزة مدينة أحي ء بمديةاؿ تكلي: التطوعي والعمل األحياء لجان 

 ةمديف في األحي ء لج ف دكر تفعيؿ عينه  ن ب اإلدارة ك عت حيث ب لبمدية، الع مة العالق ت
 األهداؼ مف جممة كك ع معه  كاله دؼ الفع ؿ التكا ؿ  الؿ مف النكاحي جميع مف غزة

رش دم تربكم دكر له  يككف بحيث ، المج ف هذا مع المشترؾ لمتع كف الرئيسية  .الحي في كا 
 الغذائية المكاد كم  درة األسكاؽ، كمراقبة التفتيشية الجكالت بعمؿ تقكـ: الغذائية المواد مراقبة 

 . أ ح به  كم  لفة ، ال الحية منتهية أك الت لفة أك ف سدةاؿ
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   كالتفتيش ، الق نكنية الشئكف" الم تمفة أقس مه   الؿ مف البمدية تقكـ: العشوائي البناء إيقاف 
زالته العشكائي البن ء بإيق ؼ" البمدية كشرطة كالتنظيـ كالمت بعة يق ؼ كا   الم  لفة المب ني بن ء كا 
 . المدينة في العمراني الكاقع كعمى المكاطنيف عمى ل طكرته  نظران  البن ء فكقكاني لألنظمة

 كالشكارع المنتزه تك الحدائؽ، بتزكيد البمدية مشتؿ يقكـ: والشوارع المنتزىات وتخضير تشجير 
 .عميه  جم لية لمسة كا  ف ء كالتزييف لمتشجير الالزمة كالزهكر ب ألشت ؿ

 به ، المتعمقة ال ي نة أعم ؿ البمدية في الكهرب ء إدارة تكلىت: رعالشوا في اإلنارة فوانيس تركيب 
 .غزة كهرب ء تكزيع شركة مع ب لتع كف ، اإلن رة ك طكط الككابؿ كتمديد األعمدة كتركيب

 :الييكمية اإلدارية في البمدية  5-2-1

 عة عشر أرب يمثؿ المجمس البمدم رأس الهـر في بمدية غزة، حيث يتككف مف: المجمس البمدي
كي ـ فيه ش  ي ت اعتب رية، كأس تذة  يحممكف شه دات في ت    ت م تمفة،، ع كان 

، كيعقد المجمس اجتم ع ته مرتيف كهك  كرة مف  كر المش ركة المجتمعية،  ج مع ت، ك براء
رات أسبكعي ن، ين قش ق  ي  المكاطنيف كالمدينة، كاألمكر اإلدارية اله مة في البمدية، كيت ذ فيه  القرا

 طط كانج زات البمدية، كك ع السي س ت كآلي ت المت بعة، كمح سبة الجه ز  المن سبة، كيت بع
 (.2010بمدية غزة،)  التنفيذم في البمدية عمى أدائه

 
  الييكمية اإلدارية في بمدية غزةيوضح :  (3-5)شكل رقم 

(، بتصرف2011أبو ىين،)  
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 كيقـك  البمدم كاألقس ـ كالدكائر الفنية في البمدية، المجمسبيف كيمثؿ حمقة الك ؿ  :رئيس البمدية
أبك ) بمت بعة قرارات المجمس البمدم، كاألمكر اإلدارية، كيعتبر رئيس البمدية أحد أع  ء المجمس البمدم 

 (.2011هيف،
 (.الس بؽ)   تتعدد دكائر كأقس ـ البمدية كمنه : األقسام والدوائر المختمفة 

 التطكيراإلدارة الع مة لمهندسة ك 
 اإلدارة الع مة لمت طيط كالتنظيـ 
 اإلدارة الع مة لممراكز الثق فية 
 اإلدارة الع مة المي ا كال رؼ ال حي 
 اإلدارة الع مة  حة كبيئة 
 إدارة الح سكب 
 الم لية 
 العالق ت الع مة 

 :المشاركة المجتمعية في عمل البمدية  5-2-2
 :(الس بؽ)  زة، كهي ك لت ليكتتعدد  كر المش ركة المجتمعية في عمؿ بمدية غ

 
 يوضح صور المشاركة المجتمعية في عمل البمدية(: 4-5)شكل رقم 

 كيعتبر المجمس البمدم هك الرقيب كالمقيـ ألداء كعمؿ البمدية، كيس عد البمدية في  :المجمس البمدي
 .م لحمه الع لقة عمى المجمس البمدك ع ال طط كالبرامج كتحديد السي س ت، كيتـ عرض المش كؿ 

 كهـ حمقة الك ؿ بيف البمدية بطكاقمه  اإلدارية كالمجمس البمدم كبيف السك ف، حيث  :لجان األحياء
يقكمكف بحمؿ همـك كمش كؿ المكاطف لمبمدية، كتبنى مش ريع    ة في الحي كعر ه  عمى 

 .البمدية، كهـ كذلؾ يك حكف لمن س  طط كبرامج البمدية كأهدافه  كبرامجه 
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 جدول يوضح لجان األحياء التابعة لبمدية غزة وعدد أعضائيا :(2-5) جدول رقم
 (2011،بمدية غزة: ) المصدر

 عدد األعضاء اسم لجنة الحي م
 ع ك 11 لجنة حي منطقة الشيخ ر كاف  .1
 ع ك 13 لجنة حي الرم ؿ الشم لي   .2
 ع ك 13 لجنة حي الدرج  .3
 ع ك 11 لجنة حي منطقة الش طئ الجنكبي  .4
 أع  ء 9 نطقة الش طئ الشم لي كحي الن ر الغربيلجنة حي ـ  .5
 ع ك 13 لجنة حي منطقة التف ح الغربي  .6
 أع  ء 10 لجنة حي التف ح الشرقي  .7
 ع ك 13 لجنة حي منطقة تؿ الهكل  .8
 ع ك 13 لجنة حي منطقة ال برة  .9

 أع  ء 8 (شرؽ الشج عية) لجنة حي منطقة التكفيؽ   .10
 أع  ء 8 (ج عيةالش) لجنة حي منطقة حي اجديدة   .11
 أع  ء 7 (الشج عية) لجنة حي التركم ف   .12
 ع ك 13 لجنة حي الزيتكف   .13
 ع ك 13 (البق رة س بق ن ) لجنة حي المن رة   .14

 كهي مش ركة أفراد المجتمع البمدية في تحديد مش كؿ األحي ء، كترتيب أكلكي ته   :المشاركة العامة
حيث تقـك البمدية بتبني هذا  الع مة أك االستبي ن ت، كالمس عدة ف ألحي ء كالمجتمع طريؽ المق ءات

 .األفك ر كالعمؿ به 

المشاركة المجتمعية في عمل لجان األحياء بأنيا المجتمعية  بينما يقصد الباحث بالمشاركة
  : والمجتمع وتتمثل في اآلتي لجان األحياء  المتبادلة بين

  دراسة  مس عدة لج ف األحي ء في  الؿ كذلؾ مف المجتمع المحمىتنمية في  األفرادمش ركة
 .ح ريةكمكاجهه الظكاهر كالمش كؿ اؿالحي  احتي ج ت

 تنفيذ برامج كمشركع ت ت دـ المجتمع المحمى أفراد الحي في مش ركة . 
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 الدعـ الم لي، كذلؾ مف  الؿ التبرع ت الم دية كالعينيةالمدني  ت المجتمعامنظـ تقديـ. 
 لتنمكيةلتنفيذ برامجه  ا البمدي ت ممس عدة منظم ت المجتمع المدف. 
 مك ني ت منظم ت المجتمع المدني ل دمه  .الحي است داـ مكارد كا 
 التع مؿ بشكؿ ايج بي مع البمدية كم  تقدمه مف  دم ت، كالمح فظة عمى تمؾ المش ريع. 

إف المش ركة المجتمعية  ركرية جدان : في عمل البمدياتأىداف المشاركة المجتمعية   5-2-3
في تحقيؽ األهداؼ كال طط التنمكية في المجتمع ت  

الح رية، ك   ةن في ظؿ قمة اإلمك ني ت كالمكارد المت حة كظركؼ الح  ر االقت  دم كقمة الدعـ 
الم لي ك لكاقع الذم يعيشه قط ع غزة كبمدية غزة، كبدكف المش ركة لف ت ؿ البمدي ت أك الكزارات أك 

ال تكتفي  المجتمعية مش ركةكاؿ ف االرتق ء كالتميز في تنمية المجتمع،المؤسس ت إلى م  ت بكا إليه ـ
كالعمؿ  كلكنه  تتعدل ذلؾ إلى  ي غة الفكر كتشكيؿ الثق فة المجتمعيةب لرأم فقط المس همة  في

 :مف هذا األهداؼكيرل الب حث أف تنمية ح رية مستدامة  يمكف أف تسمح بتحقيؽ التيكاالنتم ء 

 تمع في تحسيف ظركفهـ الح رية سكاء مف الن حية االجتم عية أك االقت  دية أك أفراد المج فعيؿت
 .البيئية أك الح رية

 المش ريع التنمكيةعمى تحسيف جكدة  البمدية تحمؿ مسئكلية مس عدة . 
  اإلنج زات كالنج ح ت ، كتقدير حجـالبمديةع نى منه  تتفهـ المجتمع لممش كؿ كالمعكق ت التي . 
 المجتمع كمف ثـ تتكفر كتنمية  دمة  فيالمنكط به   اـتؤدل المه بمديةبأف اؿ  مؽ شعكر ع ـ

 . دم ته  في الدف ع عف انج زات البمدية كتفهـ مستكلالرغبة 
 سكاء ك ف مف األفراد أك مف مؤسس ت المجتمع   كرا الم تمفة في بمديةالم دم لؿـ كفير الدعت

 .مف الم  لفيف ، كالمس عدة في جب ية مستحق ت البمديةالمدني
 إ الح كتطكير البمدية مف  الؿ المس عدة في تحديد احتي ج ت البمدية الم دية أك المعنكية. 
 تحقيؽ التغيير المتجه نحك التنمية.  
 بيف البمدية كالمجتمع المحمي كالتك مؿ ركح التع كف تنمية. 
  الحيعممية تطكير  فيزي دة مش ركة المؤسس ت األهمية كاألفراد . 
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 الت طيط كاإلدارة  فيؽ نظ ـ الالمركزية تطبي. 
 ألداء لجنة الحي كالبمدية لتطكير أداءه  التقكيـ المستمر.  
 إبراز أهمية العمؿ الجم عي لدل أطراؼ المش ركة. 

 :لجان األحياء    5-3
تعتبر لج ف األحي ء الداعـ كم  ذكر س بق ن هي حمقة الك ؿ بيف البمدية بطكاقمه  اإلدارية كبيف 

ي  له  لمن س، كحمؿ همكـ المكاطف كتبنيه  أم ـ البمدية، اؿ سك ف، كين ط بهـ تبني أفك ر البمدية، كا 
 .كمت بعة تنفيذ المش ريع ال   ة ب لحي، ككذلؾ تقديـ المقترح ت التطكيرية ال   ة ب لحي

ممحؽ )  ـ1997نظ ـ بشأف  الحي ت لج ف األحي ء في مح فظ ت غزة سنة  تـ إ دار
كزارة ) ـ 2008ـ، كأعيد تفعيمه في ع ـ 1934لسنة  1د اإلطالع عمى ق نكف البمدي ت رقـ ، بع(3رقـ

 .(2008الحكـ المحمي،

 :أىداف لجان األحياء  5-3-1
ـ، أهداؼ لج ف األحي ء 1997حدد نظ ـ  الحي ت لج ف األحي ء في مح فظ ت غزة سنة 

 :(2008الحكـ المحمي،كزارة )  كهي ك لت لي

 حي ء إلي تسهيؿ عممية التنسيؽ مع البمدية التي يقع فيه  الحي دكف المس س تسعى لج ف األ
 .ب الحي ت كا ت    ت البمدية

 تمثؿ سك ف الحي أم ـ البمدية كالجه ت الرسمية األ رل. 
  يج د الحمكؿ المن سبة لممش كؿ التي قد تعترض سك ف تقديـ ال دم ت كالمس عدات لسك ف الحي كا 

 .الحي

 
 يوضح طريقة ايصال طمبات المجتمع عن طريق لجان األحياء لمبمدية( : 5-5)شكل رقم 
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  البحث في مش كؿ المكا الت كاألسكاؽ الدا مية في الحي كتقديـ االقتراح ت الالزمة لمبمدية التي
 .يقع فيه  الحي

 إذا م  تبيف لمجنة أنه مف المرغكب فيه إنف ؽ م ركف ت إ  فية عمى األشغ ؿ الع مة كالمكا الت 
كالمتنزه ت يقت ي عميه  في هذا الح لة تقديـ تف  يؿ تمؾ األشغ ؿ مع مقدر النفق ت المطمكبة 

 .إلى البمدية
  مش كؿ المي ا  –ك حة ع مة  –نظ فة ) ك ع ال طط كالدراس ت المتعمقة بتطكير الحي مف– 

 .كرفعه  لمبمدية لمع لجته  حسب ال الحي ت( إلخ....كالمج رم –كالكهرب ء 

 : صالحيات لجان األحياء  5-3-2
كزارة )  تم رس لج ف األحي ء المه ـ كال الحي ت الت لية حسب نظ ـ  الحي ت لج ف األحي ء

 :(2008الحكـ المحمي،

  ك ع ال طط كالدراس ت ال   ة بتطكير الحي كعر ه  عمى البمدية لتنفيذه. 
 ي ت كالجه ت األ رل كتمكينهـ تعمؿ المج ف كب لكس ئؿ المت حة له  عمى تسهيؿ مهمة مكظفي البمد

 .مف تأدية كاجب تهـ
 سك ف الحي كب لتنسيؽ مع البمدية كالجه ت األ رل ن سبة القتراح ت كشك كمإيج د الحمكؿ الـ. 
  يجكز لمجنة المحمية إذا م  تبيف له  أف مف المرغكب فيه إنف ؽ م ركف ت إ  فية عمى األشغ ؿ

يق ي عميه  حينئذ أف تقدـ تف  يؿ تمؾ األشغ ؿ مع  الع مة كالمكا الت كالمتنزه ت في عممه 
تقدير النفق ت ال ركرية له  عمى البمدية في المنطقة التي يقع فيه  الحي كيجكز لكزير الحكـ 

 .المحمي  رؼ هذا الم ركف ت بعد النظر فيه  مف قبؿ المجمس البمدم
  أهدافه تمثؿ المجنة سك ف الحي أم ـ الجه ت البمدية الرسمية كفي حدكد. 
 تعمؿ المجنة عمى تسهيؿ مهمة البمدية كمكظفه  في تأدية كاجب تهـ. 
  جمع التبرع ت كالهب ت كالمس عدات مف سك ف الحي أك مف ال  رج لممس همة في تطكير الحي

يداعه  في  ندكؽ البمدية ل  لح لجنة الحي  .كب لتنسيؽ مع الجه ت الم ت ة كا 
  المج ف مف  الحي ت البمدية ككزارة الحكـ المحميسمطة المراقبة كاإلشراؼ عمى أعم ؿ. 
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 :ىيكمية لجان األحياء  5-3-3
أف لجنة الحي تتألؼ مف عدد  (2008الحكـ المحمي،كزارة )  نظ ـ  الحي ت لج ف األحي ءيذكر 

مف األع  ء يتـ انت  بهـ مب شرة مف قبؿ سك ف الحي كفي ح لة تعذر ذلؾ يتـ تعيينهـ بقرار مف كزير 
المحمي بشرط أال يزيد عددهـ عف ثالثة عشر ع كان، كتنت ب المجنة مف بيف أع  ئه  رئيس ن  الحكـ

 .له  كن ئب ن لمرئيس كأمين ن لمسر، ك بعض لج ف األحي ء ت يؼ أمين ن لم ندكؽ

 
 يوضح الييكمية اإلدارية لمجان األحياء :(6-5)شكل رقم 

 :ألحياء أىمية المشاركة المجتمعية في عمل لجان ا  5-3-4
  :  اآلتي إلىفي عمؿ لج ف األحي ء  أهمية المش ركة المجتمعية ترجع
  تس هـ المش ركة المجتمعية في التحديد األف ؿ لالحتي ج ت كالمط لب كزي دة الكف ءة في

 .التنفيذ
 برامج كمش ريع التنمية الح ريةإنج ح  فيإيج بية  تس هـ المش ركة المجتمعية مس همة. 
 تإشب ع الح ج ت كحؿ المشكال في ة المجتمعيةتس هـ المش رؾ. 
  التع كف كالتك مؿ بيف الكحدات الم تمفةتحيؽ .  
 تكفر إحس س قكل ب النتم ء . 
   التنمكية لمبمدي ت كالكزارات كالمؤسس ت  هداؼاألتس عد عمى تحقيؽ.  
   األداء فيتحقؽ الجكدة . 
 تنمى لدل األفراد ركح العط ء كحب العمؿ التطكعي. 
 ادة الشف فية كالمس ءلةزم. 
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 :لجنة حي الشيخ رضوان كحالة دراسية – مدينة غزةواقع لجان األحياء في     5-4
تع ني لج ف أحي ء بمدية غزة مف كاقع  عب نظران لظركؼ الح  ر التي أثرت عمى ك فة 

راء لمبنية ال دم ت كالمرافؽ في المدينة، كانعكس ذلؾ عمى كثرة المش كؿ في ك فة األحي ء مف اهت
 .التحتية، كتعطؿ م   ت المي ا، كغيره ، فكقع عمى ك هؿ هذا المج ف  غط كبير مف أفراد المجتمع

بمدية غزة إف لج ف األحي ء تعمؿ في ظركؼ  عبة، ف لبمدية تع ني رئيس ( 2012مكي،) كيقكؿ 
 فض النظر عغمف قمة المكارد كالح  ر كظرؼ اقت  دم  عب، كالمكاطف يريد تمبية احتي ج ته ب

المعكق ت، كي يؼ أنه يكجد ق كر في عمؿ لج ف األحي ء فهي تحمؿ همـك المكاطف لمبمدية فقط كال  
تنقؿ ظركؼ البمدية كرؤيته  لمن س، كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف البمدية تعمؿ عمى تعزيز دكر لج ف 

ؾ التع كف مع المج ف لحؿ األحي ء مف  الؿ اعتم د المش ريع التي تقدمه  المج ف قدر المستط ع، ككذؿ
 .مش كؿ األحي ء كالمكاطنيف

كي يؼ ق ئالن إف البمدية تطمب مف لج ف األحي ء التكا ؿ مع المكاطنيف بك فة الكس ئؿ كعقد 
اجتم ع ت كلق ءات مع المكاطنيف، كأف رئيسي البمدية كممثميف عف الدكائر الفنية في البمدية يقكمكف 

طؽ كاالستم ع لهمـك المكاطنيف، كتك يح رؤية البمدية كمكاقفه  مف هذا بزي رة لج ف األحي ء في المن 
المش كؿ، كيقكؿ أف المكاطنيف يجب عميهـ مش ركة البمدية في تحمؿ المسؤكلي ت، كالعمؿ سكي ن لالرتق ء 

 .ب إلحي ء كالمدينة

 : حي الشيخ رضوان نبذة تعريفية عن :أوالً 
ع دة إسك ف تـ إق مة مشركع الشيخ ر كاف في شم ؿ ا لمدينة مف أجؿ تفريغ معسكر الش طئ كا 

الالجئيف الذيف هدمت بيكتهـ بكاسطة سمط ت االحتالؿ اإلسرائيمي كذلؾ ب لمرحمة األكلى، أم  في 
المرحمة الث نية فمف يريد االنتق ؿ إلى الشيخ ر كاف مف سك ف معسكر الش طئ، عميه أف يقـك بهدـ 

نه ء ق يتهـ كالجئيف ، بيته ، ليتسمـ بدال منه، كك ف يؽ  د مف هذا المشركع إع دة تكطيف الالجئيف كا 
 .(2010بمدية غزة،) كلكف هذا المح كلة ب ءت ب لفشؿ 
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 مخطط حدود عمل لجنة الشيخ رضوان يوضح :(7-5)شكل رقم 

 (الباحث بتصرف: ) المصدر

فمـ يقبؿ عميه عمى عدة مراحؿ ،  1973كبدأ العمؿ في مشركع الشيخ ر كاف في بداية ع ـ 
السك ف في بداية األمر، عمى اعتب ر أف هذا العممية ت ر بق يتهـ كالجئيف، إال أنه نتيجة لمتزايد 
السك ني كبق ء المنزؿ الذم استممه رب األسرة في سنكات ال مسين ت كم  هك، في حيف ك ف يتج كز 

فك ف مف ال عب العيش في  دان عدد أفراد األسرة في بعض المن زؿ المككنة مف غرفتيف نحك عشريف فر
كفي بداية األمر رف ت ، إلى السكف في مشركع الشيخ ر كافهذا المس كف، كمف هن  ك ف االنتق ؿ 

-1975بمدية غزا تقديـ ال دم ت لمسك ف القالئؿ الذيف سكنكا المشركع، إال أنه في مرحمة الحقة 
يمي ببن ء البيكت، كك ف كؿ بيت يتككف كق مت سمط ت االحتالؿ اإلسرائ( أ)أقيـ المشركع رقـ  1976

مف غرفتيف كمطبخ كحم ـ  غير، ثـ عدلت سمط ت االحتالؿ اإلسرائيمي سي سته  كاتبعت  طة ابف 
بيتؾ بنفسؾ، ف كتفت بتقديـ األرض، كيقكـ رب البيت ب لبن ء كفق ن لم  يريد هك، فك ف يعطى لرب الع ئمة 

 1978ع ـ ( أ)كقد انتهى مشركع الشيخ ر كاف  ، ته عميهإلق مة بي( متران مربع ن  250)ربع دكنـ 
 .(الس بؽ)  ركزي ن كمدرسة كمسجدان كمستك ف ن كحدة سكنية كسكق ن ـ 1000كي ـ نحك 
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كهك امتداد إلى الشرؽ كالشم ؿ ( ب)بدأ العمؿ في مشركع الشيخ ر كاف  1978كفي أكتكبر 
كؿ منه  ربع دكنـ، تعطى لع ئمتيف كبذلؾ  قطعة أرض، مس حة 1100مف المشركع الس بؽ، فتـ تكزيع 
كيعتبر هذا المشركع امتدادان ل  حية الن ر كالرم ؿ  ،ع ئمة 2200يككف المشركع ك في ن الستيع ب 

كب لذات في الن حية كفي أكا ر الثم نين ت كأكائؿ التسعين ت، اكتمؿ مشركع الشيخ ر كاف  ،الشم لي
سكنيه تسير ب نتظ ـ، في ش رع  الح  مؼ الحد الشم لي كم  أقيـ مشركع بن ء عم رات ، الشرقية

دكنـ  700كقد ك مت مس حته ح لي ن إلى  ،لممدينة، كغطى العمراف معظـ حي الن ر كالرم ؿ الشم لي
بقرار الح لية تـ تشكيؿ لجنة بمدية حي الشيخ ر كاف ، كنسمة 38,285 حكاليكعدد سك نه ح لي ن  -

 .(الس بؽ)  ـ2008في شهر م يك دم لبمدية غزة مف المجمس البؿ

 :م2009لجنة حي الشيخ رضوان منذ  فعاليات: ثانياً 
، نذكر 2008ق مت لجنة حي الشيخ ر كاف الح لية ب لعديد مف اإلنج زات منذ تكليه  في ع ـ 

 :(2011الكحمكت،) منه  

  مج ني بتنظيـ يـك طبيق مت لجنة حي الشيخ ر كاف. 
 قة مدير التربية كالتعميـ بزي رة ميدانية تفقدية لمج ف امتح ن ت ق مت لجنة حي الشيخ ر كاف برؼ

 .منطقةاؿفي  الث نكية الع مة
 م الشيخ ر كاف بهدؼ تنسيؽ الجهكدزي رة مركز شرطة ح. 
 لب ئعيفؿهدؼ االطالع كالتفقد كاالستم ع زي رة سكؽ الحي ب.  
  في الحي 8زي رة بئر مي ا.  
  أطراؼ البركة بشجر الجكافة التش كر المستمر مع البمدية لزرع. 
 التكا ؿ مع البمدية ألجؿ تك يؿ  ط مج رم مسجد سعيد  ي ـ بشبكة البمدية. 
  محالت السكؽ مف قبؿ الب ئعيف لمبمدية كاالتف ؽ مع البمدية عمى  إيج رتسهيؿ تسديد

 %.50 إلى  كم ت عمى المتأ رات ك مت 
 ية كالمجنة لدفع فكاتير المي ا بعد ك ع تكجيه السك ف المستمر لالستف دة مف   كم ت البمد

 . تـ المجنة عمى الف تكرة 
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  المش ركة في الجن زات كبيكت العزاء لمشهداء كمؤازرة أهؿ الحي أثن ء حرب الفرق ف
2008/2009. 

  كرشة عمؿ مع البمدية لمن قشة تطكير محطة مع لجة مي ا ال رؼ ال حي في المش ركة في
 .عجميفالشيخ منطقة 

 كا  الحالمستمر مع أقس ـ ال ي نة كالطكارئ لتسميؾ من هؿ ك  طكط المج رم  التكا ؿ 
 .المي ا المنزلية إمداد أن بيب

 التد ؿ لمع لجة كحؿ مش كؿ لممكاطنيف مع البمدية. 
 مت بعة ر ؼ الطرؽ في الحي. 
 تنظيـ المب ني. 
 بن ء مسجد الشهيد سعيد  ي ـ. 
 حؿ جزئي لمش كؿ المي ا. 

  
سوق  لجنة الحي زيارة 5-1) :)صورة رقم 

. لبائعينلالحي بيدف االطالع والتفقد واالستماع 
 (لجنة حي الشيخ رضوان: ) المصدر

بئر ل لجنة الحي زيارة  5-2) :)صورة رقم 
. في الحي 8مياه 

 (لجنة حي الشيخ رضوان: ) المصدر

 :العقبات التي تواجو لجنة الحي: ثالثاً 
 ديد مف المش كؿ التي تعيؽ عممه ، كهي حسب المجنة ك لت ليتكاجه لجنة حي الشيخ ر كاف الع

 :(2011الكحمكت،)
 عدـ كجكد مقر مالئـ. 
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 في البمدية عدـ كجكد تف عؿ ك في مف قبؿ بعض الطكاقـ الفنية. 
 محدكدية قدرات البمدية    ة في ظركؼ الح  ر. 
  (.أبك العبد) استشه د ع ك المجنة األخ شعالف عبد السالـ 
  كف كالفهـ الك في مف قبؿ شرطة البمدي تعدـ التع. 
 عدـ تفهـ المكاطنيف لمدكر لجنة الحي. 

 : م2011رضوان لمعام ة حي الشيخ خطة لجن: رابعاً 
ـ  كتنكعت أهدافه ، كهي ك لت لي 2011ق مت لجنة حي الشيخ ر كاف بإعداد  طة تنفيذية لمع ـ 

 :(2011الكحمكت،) 

  ش رع فمسطيف مف ش رع العيكف حتى الش رع الث لث مع العمؿ كالتكا ؿ مع البمدية لتطكير
 .تطكير جزيرة ش رع الجسر

 العمؿ عمى تطكير ش رع اليرمكؾ بيف تق طعه مع العيكف حتى الش رع الث لث. 
 العمؿ عمى تطكير الش رع الكسطي مف تق طع السكؽ حتى ش رع الن ر. 
 العمؿ عمى تطكير حم م ت السكؽ كفتحه  لالست داـ الع ـ. 
 كك ع ( المي ا الع دمة كالنظ فة-المي ا -الطرؽ )مؿ مقترح يت مف ح ر مش كؿ الحي ع

 .حمكؿ له  كت كر آلف ؽ تطكيرية جديدة
 تشجير كبستنة بعض المربع ت السكنية. 
 لق ء بيف رئيس البمدية كمكاطني الحي. 
 تشجير الشكارع الرئيسية. 
  يج د البديؿ 8بئر  إغالؽالعمؿ مع البمدية عمى  .كا 
 جتم ع ت شهرية لمجنةا. 
  اإل الحتكا ؿ اكبر مع الشرطة كلج ف. 
 زي رات دكرية لمسكؽ كلج ف االمتح ن ت كمراكز تحفيظ القرآف. 
 يـك طبي عقد. 
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 :خالصة الفصل

أنه يكجد ه مش كاسع لممش ركة المجتمعية في عمؿ البمدي ت، كاف المش ركة كيرل الب حث 
أهمه  المجمس البمدم كلج ف األحي ء كالتي تبمغ عدده  أربعة المجتمعية في بمدية غزة تتعدد  كره  ك

عشر لجنة حي ب إل  فة لممش ركة الع مة في عمؿ البمدية مثؿ المش ركة في ك ع ال طة 
، كلج ف األحي ء تمثؿ الحمقة األقرب لممكاطف كين ط به  2015-2012اإلستراتيجية التنمكية لمبمدية 

لؾ إي  ؿ رس لة البمدية لمن س، كأف الق نكف المنظـ لمج ف األحي ء حمؿ همـك المكاطف لمبمدية، ككذ
يك ح أهميه  ك الحيته  ككيفية تنظيـ العالقة بيف البمدية كلج ف األحي ء، كتعتبر المرجع األس سي 

لجنة حي الشيخ ر كاف تعمؿ في ظركؼ  عبة ك   ة في ظؿ قمة المكارد ك لعمؿ لج ف األحي ء،
له  يتشعب أحي ن ن ألمكر ليست مف ا ت   ه  كعمؿ أي ـ طبية كمت بعة مراكز كاإلمك ني ت، كأف عـ

يجب عمى بمدية غزة  م ظؿ قمة المكارد كاإلمك ني ت، ك، كهذا يثقؿ ك هؿ المجنة ك   ة ؼ...التحفيظ
عط ئه   الحي ت من سبة، ك يجب عمى اإلدارات الفنية دا ؿ البمدية  كم إيج د مقرات دائمة لمجنة، كا 

 .مع لجنة الحي ل دمة المكاطنيف ه تع كفيزداد أف 
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 سادسالفصل ال

 دراسية ميدانية  –لجنة الشيخ رضوان

 : تمييد

يتن كؿ هذا الف ؿ ك ف ن مف الن لإلجراءات التي اتبعه  الب حث في تنفيذ الدراسة، كمف ذلؾ 
عداد أداة الدراسةتعريؼ منهج الدراسة، كك ؼ مجتمع الدر ، (االستب نة) اسة، كتحديد عينة الدراسة، كا 

كالتأكد مف  دقه  كثب ته ، كبي ف إجراءات الدراسة، كاألس ليب اإلح  ئية التي است دمت في مع لجة 
  .ككم  كيعرض نت ئج الدراسة كتفسيراته   النت ئج،

 :الطريقة اإلجرائية لمدراسة    6-1
:  منيج الدراسة  6-1-1

ست دـ الب حث في هذا الدراسة المنهج الك في الميداني لجمع البي ن ت مف مجتمع الدراسة ا
كالتعرؼ عمى دكر المش ركة المجتمعية في التنمية الح رية المستدامة في مدينة غزة مف كجهة نظر 

أهداؼ   أفراد المجتمع المحمي كدكر لج ف األحي ء السكنية لممش ركة المجتمعية كهذا األسمكب ين سب
 .البحث الكارد في الف ؿ األكؿ مف هذا البحث

:  مجتمع الدراسة  6-1-2

 2011يتككف مجتمع الدراسة مف جميع سك ف منطقة حي الشيخ ر كاف بمدينة غزة لمع ـ  
، كسبب ا تي ر هذا المنطقة يرجع إلى كبر مس حته  ككث فته  (نسمة  38,285)كالب لغ عددهـ 

المرافؽ الع مة به  مف مستشفي ت كأسكاؽ كمدارس، كجمعي ت، كتنكع أفراده   السك نية الكبيرة، ككثرة
 .بيف الالجئيف كالمكاطنيف
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 مدينة غزة توضح موقع حي الشيخ رضوان موضع الدراسة: (6-1)شكل رقم 
 (2009،الموقع اإللكتروني لبمدية غزة): المصدر

 :عينة الدراسة   6-1-3

دينة غزة لمع ـ سك ف منطقة حي الشيخ ر كاف بـ مف( 102)تككنت عينة الدراسة مف 
، تـ ا تي رهـ ب لطريقة العشكائية حيث تنكعت عينة الدراسة حسب النكع كالمؤهؿ العممي كالمهنة 2011

 : مكالعمر كنكع العمؿ التطكعي ك لت ؿ

 ( .6-1)جدكؿ رقـ % 33.33كنسبة اإلن ث % 66.67حيث بمغت نسبة الذككر  :حسب النوع 

 حسب النوعيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة : (1-6)م جدول رق
 %النسبة المئوية العددالنوع 
 66.67 68 ذكر
 33.33 34 أنثى

 100 102 المجمكع
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 (31.37)، كنسبة المدرسييف %(2.94)حيث بمغت نسبة األمييف : حسب المؤىل العممي% ،
%( 4.90)، كنسبة الدراس ت العمي  %(47.06)بة البك لكريكس ، كنس%(13.73)كنسبة الدبمـك 
 (.6-2)جدكؿ رقـ 

 حسب المؤىل العممييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة : (2-6)جدول رقم 
 %النسبة المئوية العدد المؤىل العممي

 2.94 3 أمي
 31.37 32 مدرسي
 13.73 14 دبموم

 47.06 48 بكالوريوس
 4.90 5 دراسات عميا
 100 102 المجموع
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 (  4.90)، كنسبة المهنييف %( 42.16)حيث بمغت نسبة الع طميف عف العمؿ : حسب المينة% ،
 (.6-3)جدكؿ رقـ %( 20.59)، كنسبة العمؿ ال  ص %(  32.35)كنسبة المكظفيف 

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المينة (: 3-6)جدول رقم 
 %النسبة المئوية العدد مينةال

 42.16 43 ال يعمؿ
 4.90 5 مهني
 32.35 33 مكظؼ

 20.59 21 عمؿ   ص
 100.00 102 المجمكع

 

 30-21، كنسبة األفراد مف %( 29.41) سنة 20 أقؿ مفحيث بمغت نسبة األفراد : حسب العمر 
 40، كنسبة األفراد األكثر مف %(  13.73)سنة  40-31مف ، كنسبة األفراد %(  38.24)سنة 
 (.6-4)جدكؿ رقـ %( 18.63)سنة 

 حسب العمريوضح توزيع أفراد عينة الدراسة  (4-6)جدول رقم 
 %النسبة المئوية العدد العمر
 29.41 30 20أقؿ مف 

 38.24 39 30-21مف 
 13.73 14 40-31مف 

 18.63 19 40أكثر مف 
 100.00 102 المجمكع
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 (68.63)لمم رسيف لمعمؿ التطكعي حيث بمغت نسبة أفراد العينة ا: حسب العمل التطوعي% ،
 (.5-6)جدكؿ 

 حسب ممارسة العمل التطوعييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة   :(5-6)جدول رقم 
 %النسبة المئوية العدد ممارسة العمل التطوعي

 68.63 70 نعـ
 31.37 32 ال

 100.00 102 المجمكع
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 حيث تنكعت مج الت العمؿ التطكعي لدل مم رسي حيث بمغت نسبة أفراد : حسب مجاالت التطوع
كفي المج ؿ االجتم عي  ،( %30.00)العينة المم رسيف لمعمؿ التطكعي في المج ؿ البيئي

 .(%28.57)كفي المج ؿ الثق في  ، (%17.14)كفي المج ؿ ال حي  %(52.86)

 حسب مجاالت التطوعيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة   :(6-6)جدول رقم 
 %النسبة المئوية العدد مجاالت التطوع

 30.00 21 بيئي
 52.86 37 اجتم عي
 17.14 12  حي
 28.57 20 ثق في
 100.00 70 المجمكع

 

 

 
: الدراسة وات أد  6-1-4

لمتعرؼ عمى دكر  ب لمك كع   المتعمقة البي ن ت لجمع لمدراسة داةألبتطكير استب نه  الب حث ق ـ
مف كجهة نظر أفراد المجتمع كذلؾ المش ركة المجتمعية في التنمية الح رية المستدامة في مدينة غزة 

ابقة ال   ة بمك كع الدراسة المحمي كدكر لج ف األحي ء السكنية بعد اإلطالع عمى الدراس ت الس
 .الذم يك ح االستب نة في  كرته  النه ئية (1ممحؽ رقـ انظر ) : مف  االستب نةكتككنت 
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 المقدمة: 
عمى مجمكعة مف العن  ر التي تحدد هدؼ الدراسة كنكع البي ن ت  االستب نةشممت مقدمة 

ة إلى فقرة تشجيع المبحكثيف إلى كالمعمكم ت التي يكد الب حث جمعه  مف أفراد عينة الدراسة، إ  ؼ
اإلج بة بمك كعية ك راحة عمى فقراته ، كطمأنة المبحكثيف عمى سرية المعمكم ت، كأف م  سيرد مف 

 .إج ب ت سيككف مك ع احتراـ كتقدير، كأنه  لف تست دـ إال ألغراض البحث العممي فقط

 القسم األول: 
 مت في كمتغيرات في البحث كهذا المتغيرات كالتي د( المتغيرات الديمغرافية) معمكم ت ع مة 

هي متغير الجنس، كالمؤهؿ العممي، كالمهنة، كالعمر، كمم رسة أم نكع مف أنكاع العمؿ التطكعي، 
 .كالمج ؿ الذم تتطكع فيه

 القسم الثاني: 

 .فقرات تتعمؽ بمدل إدراؾ عينة الدراسة لمفهـك المش ركة المجتمعية 10كيتككف مف 

 القسم الثالث: 
 .فقرات تتعمؽ بدكر لجنة الحي ال   ة ب لمنطقة مك ع الدراسة 7كيتككف مف 

 القسم الرابع: 

 .بأهمية لجنة الحي ال   ة ب لمنطقة مك ع الدراسة فقرات تتعمؽ 10كيتككف مف 

: األداةصدق   6-1-5
في  كرته  األكلية عمى مجمكعة مف أس تذة ج معييف مف المت   يف ممف األداة تـ عرض  

لكف في الج مع ت الفمسطينية في مح فظ ت غزة، حيث ق مكا بإبداء آرائهـ كمالحظ تهـ حكؿ يعـ
، ككذلؾ ك كح  ي غ ته  االستب نةمج الت ، كمدل انتم ء الفقرات إلى األداةمن سبة فقرات 

( 1)كالممحؽ رقـ  المغكية، كفي  كء تمؾ اآلراء تـ استبع د بعض الفقرات كتعديؿ بع ه  اآل ر
 . في  كرته  النه ئية االستب نةيك ح 
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: الدراسة إجراءات تطبيق أدوات  6-1-6

 إعداد األداة ب كرته  النه ئية. 

 تحديد أفراد عينة الدراسة. 

  االستب نةتكزيع. 

 عف أحد فقراته  اإلج بةالتي لـ يتـ ستب ن ت استبع د اال ثـمف أفراد العينة،  االستب نة تجميع 
 .أك لـ يتـ استرج عه 

  كمع لجته  الدراسة، كم  تـ تكزيع البي ن ت حسب األ كؿ  استب ن تترقيـ كترميز تـ
 .لمح كؿ عمى نت ئج الدراسة (SPSS)إح  ئي ن مف  الؿ البرن مج اإلح  ئي 

: اإلحصائية المستخدمة في الدراسة المعالجات 6-1-7

  است داـ البرن مج اإلح  ئي(SPSS) Stochastic Package for       Social Science ،
 . لتحميؿ البي ن ت كمع لجته 

 است داـ المع لج ت اإلح  ئية الت لية لتحميؿ نت ئج الدراسة الميدانية: 
o  والمتوسطات الحسابيةالنسب المئوية. 

o  اختبار ت(T. test ) :  لبي ف داللة الفركؽ بيف متكسط ت عينتيف مستقمتيف 

o  تحميل التباين األحادي(One Way ANOVA:)  ف داللة الفركؽ بيف متكسط ت لبي
 .ثالث عين ت فأكثر

 

د  ؿ ترميز تـ  2 بشدة، غير مكافؽ1)ال م سي  ليكرت مقي س حسب اآللي، الح سب إلى البي ن ت كا 
 الحدكد) ال م سي ليكرت فترة مقي س طكؿ كلتحديد ،(بشدة مكافؽ 5 مكافؽ، 4 مح يد، 3 مكافؽ، غير
 فترات عدد عمى تقسيمه ثـ ،(4=1-5)المدل  ابػػػػػحس تـ الدراسة، مح كر في المست دـ (كالعمي  الدني 

 أقؿ إلى القيمة هذا إ  فة تـ ذلؾ ، بعد(0.8=4/5)أم الفقرة طكؿ عمى لمح كؿ ال مسة المقي س
 .كهكذا األكلى لمفترة األعمى الحد لتحديد كذلؾ ( ال حيح الكاحد كهي) المقي س في قيمة
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 :رىانتائج الدراسة وتفسي    6-2
عر  ن لنت ئج الدراسة كتفسيره ، كذلؾ مف  الؿ اإلج بة عف  لجزء مف الدراسةيت مف هذا ا 

التي تـ التك ؿ إليه  مف  الؿ تحميؿ فقراته ، بهدؼ  االستب نةأسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نت ئج 
، كقد تـ إجراء  دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزةالتعرؼ عمى 

المع لج ت اإلح  ئية لمبي ن ت المتجمعة مف استب نه الدراسة ب ست داـ برن مج الرـز اإلح  ئية 
، لمح كؿ عمى نت ئج الدراسة التي سيتـ عر ه  كتحميمه  في هذا (SPSS)لمدراس ت االجتم عية 

 :الف ؿ كسيتـ التحميؿ كالتقييـ عمى النحك الت لي

o االستب نة نت ئج بعرض كذلؾ المحمي لمجتمعا أفراد نظر كجهة مف. 
o المق بالت  الؿ مف السكنية األحي ء لج ف أع  ء نظر كجهة مف. 
o المق بالت  الؿ مف المدينة مؤسس ت بعض في المجتمعية البرامج مسئكلي نظر كجهة مف. 

  الدراسةاإلجببة عن السؤال األول من أسئلة: 
درجة إدراك مفيوم المشاركة المجتمعية  ما ":  السؤال األول من أسئمة الدراسة عمىينص 

 ؟  لدى عينة الدراسة
ق ـ الب حث ب ست داـ التكرارات كالمتكسط ت كالنسب المئكية،   كلإلج بة عف هذا التس ؤؿ

: ك ح ذلؾم (7-6)كالجدكؿ الت لي 

 مفيومفقرة من فقرات  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكليوضح : (7-6)الجدول 
(  102=ن )المجتمعية وكذلك ترتيبيا في المجال  المشاركة

الفقرة 
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 10 36.47 0.916 1.824 186أرل أف المش ركة المجتمعية م يعة لمكقت  .1
جه ت أرم أف المش ركة المجتمعية غير مهمة ط لم  أف اؿ .2

الحككمية تقـك بكاجبه  
216 2.118 0.968 42.35 9 

أرل أف المش ركة المجتمعية تمقى االستحس ف كالتقدير مف قبؿ  .3
أفراد المجتمع 

360 3.529 1.096 70.59 3 
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 8 52.94 0.971 2.647 270 .عمؿ لديهـ ليس يم رسه  أش  ص المجتمعية المش ركة أف أرل .4
كثرة  حيث مف المم رسة بة ع المجتمعية المش ركة أف أرل .5

 .متطمب ته 
287 2.814 1.012 56.27 6 

 الكج هة اآلف لكسب تم رس المجتمعية المش ركة أف أرل .6
 .االجتم عية

327 3.206 0.926 64.12 4 

 7 54.12 1.040 2.706 276مش كؿ لمم رسيه   تسبب المجتمعية المش ركة أف أرل .7
 5 61.76 1.091 3.088 315 .التطكعي عمؿفي اؿ المبذكؿ ب لكقت أحؽ أسرتي أف أرل .8
 عمى الكطف مف حقكؽ حؽ هي المجتمعية المش ركة أف أرل .9

 .أبن ئه
407 3.990 0.906 79.80 1 

 الحي ة مج الت في ك فة مطمكبة المجتمعية المش ركة أف أرل .10
 .كالمجتمع

405 3.971 1.038 79.41 2 

  59.78 3.749 29.892 3049 الدرجة الكمية لممش ركة المجتمعية

 

: أن يتضح من الجدول السابق
  فقرتين في المجال كانتأعمى: 



 89 

o  احتمت "  أبن ئه عمى الكطف حقكؽ مف حؽ هي المجتمعية المش ركة أف أرل "كالتي ن ت عمى(  9)الفقرة
%(. 79.80)المرتبة األكلى بكزف نسبي قدرا 

o كالمجتمع الحي ة مج الت ك فة في مطمكبة المجتمعية المش ركة أف أرل "كالتي ن ت عمى( 10)لفقرة ا". "
 %(.79.41)بكزف نسبي قدرا  الث نيةاحتمت المرتبة 

 ةالنتيجة ترجع أف الشعب الفمسطيني لديه انتم ء لمكطف كيشعر بمسؤكليب حث أف هذا كيرل اؿ
ظركؼ  عبة نتيجة لكجكد اتج هه، كيؤمف ب لتك فؿ االجتم عي حيث يمر الشعب الفمسطيني ب

ير البيكت كهذا م  الحظن ا مف  الؿ Lاالحتالؿ اإلسرائيمي الذم يؤدم إلى استشه د األفراد كتد
كلقد  رب سك ف قط ع  الت  مف كالمش ركة المجتمعية كالتك فؿ االجتم عي أف يتج كز هذا المحف،

ث ق ـ االحتالؿ بتدمير عشرات بؿ ـ، حي2008غزة أركع األمثمة أثن ء حرب الفرق ف عمى غزة في ع ـ 
المس عدة في األسر التي دمرت بيكتهـ، ك إيكاءمئ ت المن زؿ كتشريد المئ ت مف األه لي، فق ـ السك ف ب

قؿ الم  بيف كالدف ع المدني، كق ـ العديد مف األفراد ب لعمؿ كالمش ركة في فالق ؼ كالدم ر،  إزالة أث ر
حيث ك نت مراكز إيكاء فق مكا بتكفير طع ـ كشراب كمالبس  في تمؾ الفترة في المدارس التطكعي

 .لمن زحيف مف بيكتهـ 

  تكان المجال فيفقرتين أدنى :
o  الحككمية تقـك بكاجبه  الجه ت أفأف المش ركة المجتمعية غير مهمة ط لم   أرم "كالتي ن ت عمى(  2)الفقرة 

%(. 42.35)بكزف نسبي قدرا  الت سعةاحتمت المرتبة " 
o بكزف  األ يرةاحتمت المرتبة "  أف المش ركة المجتمعية م يعة لمكقت أرل "كالتي ن ت عمى(  1)رة الفؽ

 %(.36.47)نسبي قدرا 

كيرل الب حث أف هذا النتيجة منطقية ب لنظر لنتيجة نسبة المش ركة المجتمعية كالتي بمغت نسبته  
يم نه بأهميته  كتنكع مج الت التطكع التي ش ركت ب%(69) المج ؿ بيئي، )ه  عينة الدراسة ، كا 

، اعتب ر المش ركة المجتمعية جزء أس سي مف حي ة عينة الدراسة، كأف (اجتم عي،  حي، ثق في
المش ركة المجتمعية  ركرية حتى في ظؿ قي ـ الحككم ت بكاجبه ، حيث تعتبر داعـ لدكر الحككمة 

ث أف إيم ف أف المجتمع ت ال ترتقي إال كتح كؿ االرتق ء كتحسيف مف مستكل ال دم ت التي تقدمه ، حي
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في تك مؿ دكر األفراد مع الحككمة، كمف الش هد عمى ذلؾ مش ركة ك فة أفراد المجتمع كعمى ك فة 
حيث ق ـ األفراد بتنظيؼ الشكارع، كتجميع القم مة، كزرع ( غزة أجمؿ) المستكي ت ب لمش ركة في حممة 

 .األشج ر، كده ف كتبييض األر فة كالجدراف

 اإلجببة عن السؤال الثبني من أسئلة الدراسة :

درجة إدراك عينة الدراسة ألىمية لجنة  ما " :السؤال الثاني من أسئمة الدراسة عمىينص 
 موضع الدراسة ؟ الحي الخاصة بالمنطقة

ق ـ الب حث ب ست داـ التكرارات كالمتكسط ت كالنسب المئكية،  كلإلج بة عف هذا التس ؤؿ
: ك ح ذلؾم( 8-6)م كالجدكؿ الت ؿ

أىمية لجنة الحي التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات :(8-6)جدول 
(  102=ن )وكذلك ترتيبيا في المجال الخاصة بالمنطقة 

 الفقرة
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 احتي ج ت تحديد تسهـ في كسيمة لسكنيةا األحي ء لج ف .1
 .المجتمع

331 3.245 1.285 64.90 4 

 6 64.71 1.179 3.235 330 .تنمكية لتحقيؽ أهداؼ كسيمة السكنية األحي ء لج ف .2

 7 57.45 1.059 2.873 293 .برامجه  لتنفيذ البشرية كمفة المكارد تقمؿ السكنية األحي ء لج ف .3

 8 55.49 1.177 2.775 283ف  كرية كغير ف عمة لج   السكنية األحي ء لج ف .4

 كبرامج البمدي ت كف ءة كف عمية مف تزيد السكنية األحي ء لج ف .5
 .الم تمفة المؤسس ت

353 3.461 1.200 69.22 1 

تقدـ  التي لممؤسس ت دائرة العمؿ تكسع السكنية األحي ء لج ف .6
. المجتمعي التطكير برامج

348 3.412 1.146 68.24 2 

 8 55.49 1.080 2.775 283( كا ح غير)غمكض  فيه السكنية األحي ء لج ف عمؿ .7

 5 64.90 1.222 3.245 331 .بأهداؼ حزبية مرتبط السكنية األحي ء لج ف عمؿ .8

 المش ركة مف أداكت كأداة السكنية األحي ء لج ف في سأش رؾ .9
 .لي الفر ة سنحت لك المجتمعية

346 3.392 1.268 67.84 3 

  63.14 5.429 28.412 2898 لية لمجنة الحي الخاصة بالمنطقةالدرجة الك
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: أن يتضح من الجدول السابق

  فقرتين في المجال كانتأعمى :
o  الم تمفة المؤسس ت كبرامج البمدي ت كف عمية كف ءة مف تزيد السكنية األحي ء لج ف "كالتي ن ت عمى(  5)الفقرة 

%(. 69.22)رتبة األكلى بكزف نسبي قدرا احتمت الـ" 
o التطكير برامج تقدـ التي لممؤسس ت العمؿ دائرة تكسع السكنية األحي ء لج ف "ن ت عمى كالتي( 6)لفقرة ا 

 %(.68.24)بكزف نسبي قدرا  الث نيةاحتمت المرتبة "  المجتمعي

 كف ءة مف تزيدسبؽ يت ح أف المكاطف يدرؾ أهمية لج ف األحي ء السكنية حيث  كمف  الؿ م 
، كتعتبر لج ف األحي ء حمقة ك ؿ بيف البمدية كالمكاطف كم  الم تمفة المؤسس ت كبرامج البمدي ت كف عمية

لتحقؽ دكر هذا المج ف، كتقديـ الدعـ الم دم كالمعنكم له   أدركته  عينة البحث، كب لت لي يجب تعزيز
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أف ؿ النت ئج لالرتق ء ب لحي، كألف أع  ء هذا المج ف جزء أس سي مف الحي كب لت لي فهي تعيش 
نفس المش كؿ كاالحتي ج ت كتتحسسه ، كتح كؿ نقمه  لممؤسس ت المعنية بكؿ شف فية ك دؽ، كتستطيع 

 .ه ترتيب األكلكي ت حسب م  تراا من سب ن كب لت لي يشعر المكاطف بأهميته  كفع ليت

  تكان المجال فيفقرتين أدنى :
o  األ يرةاحتمت المرتبة "  لج ف  كرية كغير ف عمة السكنية األحي ء لج ف "كالتي ن ت عمى(  4)الفقرة 

%(. 55.49)بكزف نسبي قدرا 
o احتمت المرتبة " (كا ح غير) غمكض فيه السكنية األحي ء لج ف عمؿ "ن ت عمى كالتي( 7)لفقرة ا

%(. 55.49)درا بكزف نسبي ؽ األ يرة

كهذا النتيجة تؤكد النت ئج الس بقة كتعززه  حيث أف المكاطف يرل أنه  ليست لج ف  كرية كب لت لي 
هي لج ف ف عمة كيممس دكره  مف  الؿ م  تقدمه مف  دم ت كبرامج لتنمية الحي، كأف ح كؿ هذا 

ا أدل إلى كثرة المش كؿ، كالتي الفقرة عمى هذا النسبة يمكف إرج عه  إلى الكث فة السك نية الع لية مـ
كاالجتم عي المتدني  بأكؿ، كم  أف المستكل االقت  دم ي عب عمى لج ف األحي ء مت بعته  كحمه  أكالن 

 .لهذا الفئة يؤدل لكجكد مش كؿ أسرية تعيؽ اهتم ـ المكاطف في المش كؿ المجتمعية

 اإلجببة عن السؤال الثبلث من أسئلة الدراسة :

وجد فروق ذات داللة إحصائية عند ي ىل ":  الث مف أسئمة الدراسة عمىالسؤاؿ الثينص 
دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة في  α ≤ 0.05مستوى داللة 

 (ذكر، أنثى)الجنس غزة تعزى لمتغير 

 (9-6)لي الت كالجدكؿ "  T. test" ا تب رب ست داـ كلإلج بة عف هذا السؤاؿ ق ـ الب حث 
 :يك ح ذلؾ
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 الجنستعزى لمتغير  في مفيوم المشاركة لممقياس" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة  :(9-6)جدول 
( ذكور، إناث)

االنحراف المتوسط  العدد الجنس المجاالت
المعياري 

مستوى الداللة  قيمة الداللة "ت"قيمة 

مفيوم : المجال األول
المشاركة المجتمعية 

 4.494 35.456 68 ذكر
1.124 0.263 

غير دالة 
 5.008 34.353 34 أنثى إح  ئي ن 

أىمية لجنة : المجال الثاني
 الحي الخاصة بالمنطقة

 6.354 28.838 68 ذكر
0.035 0.972 

غير دالة 
 5.163 28.794 34 أنثى إح  ئي ن 

1000.051.98

1000.012.62

: أن يتضح من الجدول السابق

كجكد فركؽ عدـ كهذا يدؿ عمى ، المجالين الجدكلية في" ت"مف قيمة  اقؿالمحسكبة " ت"قيمة 
هـك المش ركة المجتمعية ، مم  يؤكد أف مؼ(ذككر، إن ث)لمتغير الجنس تعزل ذات داللة إح  ئية 

كا ح لدل هذا الفئة مف المجتمع بغض النظر عف الجنس، حيث أف المرأة له  دكره  في تنمية 
المجتمع كاالرتق ء ب ل دم ت التي تقدـ لممكاطف فهي تش رؾ في األعم ؿ التطكعية مف  الؿ المس همة 

دعـ األسر الفقيرة، كتعزز أ  لة في الجمعي ت التع كنية، كالمش ريع ال غيرة كالتي مف  الله  ت
المجتمع مف  الؿ قي مه  ب لمح فظة عمى التراث الفمسطيني كمم رسة بعض األعم ؿ الفكلكمكرية مثؿ 
التطريز كأعم ؿ النسيج، كأف هن ؾ مالمسة لدكر المجنة بغض النظر عف الجنس ، ألف هذا المج ف 

 .  مرأةتقدـ  دم ته  لجميع فئ ت المجتمع سكاء الرجؿ أك اؿ

 اإلجببة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة :

وجد فروق ذات داللة إحصائية عند ي ىل " :السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمىينص 
في مجاالت المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في  α ≤ 0.05مستوى داللة 

 (ذكر، أنثى)الجنس مدينة غزة تعزى لمتغير 
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يك ح  (10-6) كالجدكؿ الت لي"  T. test" ا تب رب ست داـ بة عف هذا السؤاؿ ق ـ الب حث كلإلج 
 :ذلؾ

 (ذكور، إناث) الجنستعزى لمتغير  في مجاالت المشاركة لممقياس" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة  :(10-6)جدول 

االنحراف المتوسط  العدد الجنس المجاالت
مستوى الداللة  قيمة الداللة "ت"قيمة المعياري 

 المجال الخدماتي
 1.261 1.56 25 ذكر

2.318 0.025 
 0.05دالة عند 

 0.834 0.8 20 أنثى 

 المجال الصحي
 1.400 1.72 25 ذكر

2.014 0.052 
غير دالة 
 0.858 1 20 أنثى إح  ئي ن 

 المجال االقتصادي
 1.155 1.8 25 ذكر

 0.05دالة عند  0.013 2.603
 0.999 0.95 20 أنثى

 المجال البيئي
 1.513 2.04 25 ذكر

 0.01دالة عند  0.009 2.750
 0.605 1.05 20 أنثى

 المجال االجتماعي
 1.241 2.04 25 ذكر

 0.01دالة عند  0.003 3.131
 1.050 0.95 20 أنثى

 المجال الدعوي
 1.514 1.72 25 ذكر

1.951 0.058 
غير دالة 
 0.725 1 20 أنثى إح  ئي ن 

 المجال التعميمي الثقافي
 1.470 2.92 25 ذكر

1.445 0.156 
غير دالة 
 1.089 2.35 20 أنثى إح  ئي ن 

430.052.02

430.012.70

: أن تضح من الجدول السابقي

المج ؿ ال حي كالدعكم كالتعميمي  الجدكلية في" ت"مف قيمة  اقؿالمحسكبة " ت"قيمة 
 . (ذككر، إن ث)لمتغير الجنس تعزل كجكد فركؽ ذات داللة إح  ئية عدـ كهذا يدؿ عمى الثق في،

عكم كالتعميمي كهذا النتيجة تعكس أهمية اهتم م ت الذككر كاإلن ث في المج ؿ ال حي كالد
الثق في لك فة أفراد عينة الدراسة بغض النظر عف الجنس، مم  يستعدل إلى لفت انتب ا هذا المج ف 
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لتركيز  دم ته  كبرامجه  عمى هذا المج الت لم  له  مف دكر في تنمية كارتق ء المجتمع، ف ل دم ت 
 . ك فة أفراد المجتمعالتي تقدـ في مج ؿ ال حة كالتعميـ كالثق فة كالدعكة تمتد لتشمؿ 

المجال  الجدكلية في" ت"مف قيمة  أكبر المحسكبة" ت"أف قيمة  الس بؽيت ح مف الجدكؿ 

لمتغير تعزل كهذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إح  ئية ، الخدماتي واالقتصادي والبيئي واالجتماعي
المج الت األربعة الس بقة هي كهذا يؤكد أف كلقد ك نت الفركؽ ل  لح الذككر،  (ذككر، إن ث)الجنس 

مف اهتم م ت الذككر حيث يعتبر الرجؿ أكثر احتك ؾ كمالمسة لم دم ت بحكـ  ركجه ، كهك رب 
األسرة كهك المعيؿ األكؿ فب لت لي يهتـ ب الرتق ء بمج ؿ ال دم ت كاالقت  د كالبيئة كالمج ؿ االجتم عي، 

 .كالمش ركة في المن سب تكمش ركته أكبر في هذا المج ؿ حيث رحالت الترفيه 

 اإلجببة عن السؤال اخلبمس من أسئلة الدراسة :

وجد فروق ذات داللة إحصائية عند ي ىل ":  السؤاؿ ال  مس مف أسئمة الدراسة عمىينص 
في دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة  α ≤ 0.05مستوى داللة 

 (أمي، مدرسي، دبموم، بكالوريوس، دراسات عميا)لميغزة تعزى لمتغير المؤىل الع
 . One Way ANOVAاست داـ أسمكب تحميؿ التب يف األح دمكلإلج بة عف هذا السؤاؿ ق ـ الب حث ب

ومستوى الداللة " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة  :(11-6)جدول 
 في دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة المؤىل العمميتعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 "ف"قيمة  متوسط المربعات الحرية

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

مفيوم : المجال األول
 المشاركة المجتمعية

 15.472 4 61.890 بيف المجمكع ت

0.699 
 

0.594 
 

غير دالة 
 ان إح  ئي

 

 22.127 97 2146.316 دا ؿ المجمكع ت

  101 2208.206 المجمكع

أىمية لجنة : المجال الثاني
 الحي الخاصة بالمنطقة

 14.911 4 59.646 بيف المجمكع ت

0.410 
 

0.801 
 

غير دالة 
 إح  ئي ن 

 

 36.342 97 3525.178 دا ؿ المجمكع ت

  101 3584.824 المجمكع

 3.51 ( = 0.01)كعند مستكل داللة ( 4،101)ية عند درجة حرية الجدكؿ ؼ

  2.46( = 0.05)كعند مستكل داللة  (4،101)الجدكلية عند درجة حرية  ؼ
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: أن يتضح من الجدول السابق

، أم المج ليففي ( 0.05)الجدكلية عند مستكل داللة " ؼ"مف قيمة  أقؿالمحسكبة " ؼ"قيمة 
 .المؤهؿ العمميإح  ئية تعزل لمتغير  كجد فركؽ ذات داللةال تأنه 

ف مك كع الدراسة كهي ال دم ت كالمش ركة المجتمعية كالتي تقدمه  المج ف مك كع يهتـ به أل
ك فة أفراد المجتمع الفمسطيني كيالمس  ميـ احتي ج ت المجتمع بغض النظر عف المؤهؿ العممي 

 .كالمستكل الثق في

 الدراسة اإلجببة عن السؤال السبدس من أسئلة :

وجد فروق ذات داللة إحصائية عند ي ىل ":  السؤاؿ الس دس مف أسئمة الدراسة عمىينص 
في دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة  α ≤ 0.05مستوى داللة 

 (ال يعمل، ميني، موظف، عمل خاص)غزة تعزى لمتغير المؤىل المينة

  One Way ANOVA        است داـ أسمكب تحميؿ التب يف األح دمق ـ الب حث بكلإلج بة عف هذا السؤاؿ 

ومستوى الداللة " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة  :(12-6)جدول 
 في دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة المينةتعزى لمتغير 

مجموع  التباينمصدر  المجاالت
 المربعات

درجات 
 "ف"قيمة  متوسط المربعات الحرية

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

مفيوم : المجال األول
 المشاركة المجتمعية

 10.471 3 31.412 بيف المجمكع ت

0.471 0.703 
غير دالة 
 إح  ئي ن 

 22.212 98 2176.794 دا ؿ المجمكع ت

  101 2208.206 المجمكع

أىمية لجنة : مجال الثانيال
 الحي الخاصة بالمنطقة

 11.540 3 34.619 بيف المجمكع ت

0.319 0.812 
غير دالة 
 إح  ئي ن 

 36.227 98 3550.205 دا ؿ المجمكع ت

  101 3584.824 المجمكع

 3.98 ( = 0.01)كعند مستكل داللة ( 3،101)الجدكلية عند درجة حرية  ؼ
  2.70( = 0.05)كعند مستكل داللة  (3،101)حرية  الجدكلية عند درجة ؼ
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: أن يتضح من الجدول السابق

، أم المج ليففي ( 0.05)الجدكلية عند مستكل داللة " ؼ"مف قيمة  أقؿالمحسكبة " ؼ"قيمة 
 .المهنةكجد فركؽ ذات داللة إح  ئية تعزل لمتغير ال تأنه 

ية كالتي تقدمه  المج ف مك كع يهتـ به ف مك كع الدراسة كهي ال دم ت كالمش ركة المجتمعأل
 .ك فة أفراد المجتمع الفمسطيني كيالمس  ميـ احتي ج ت المجتمع بغض النظر عف متغير المهنة

  الدراسةاإلجببة عن السؤال السببع من أسئلة :

وجد فروق ذات داللة إحصائية عند ي ىل ":  السؤاؿ الس بع مف أسئمة الدراسة عمىينص 
في دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة  α ≤ 0.05مستوى داللة 

 (41، أكثر من 40-31، من 30-21، من 20أقل من )غزة تعزى لمتغير العمر

  One Way ANOVA        است داـ أسمكب تحميؿ التب يف األح دمكلإلج بة عف هذا السؤاؿ ق ـ الب حث ب

ومستوى الداللة " ف"ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة مصدر التباين : (13-6)جدول 
 في دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة العمرتعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 متوسط المربعات الحرية

 "ف"قيمة 
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

مفيوم : ولالمجال األ
 المشاركة المجتمعية

 10.911 3 32.733 بيف المجمكع ت

0.492 
 

0.689 
 

غير دالة 
 إح  ئي ن 

 

 22.199 98 2175.473 دا ؿ المجمكع ت

  101 2208.206 المجمكع

أىمية لجنة : المجال الثاني
 الحي الخاصة بالمنطقة

 18.789 3 56.368 بيف المجمكع ت

0.522 
 

0.668 
 

الة غير د
 إح  ئي ن 

 

 36.005 98 3528.455 دا ؿ المجمكع ت

  101 3584.824 المجمكع

 3.98 ( = 0.01)كعند مستكل داللة ( 3،101)الجدكلية عند درجة حرية  ؼ

  2.70( = 0.05)كعند مستكل داللة  (3،101)الجدكلية عند درجة حرية  ؼ
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: أن يتضح من الجدول السابق

، أم المج ليففي ( 0.05)الجدكلية عند مستكل داللة " ؼ"مف قيمة  أقؿالمحسكبة " ؼ"قيمة 
 .العمركجد فركؽ ذات داللة إح  ئية تعزل لمتغير ال تأنه 

ف مك كع الدراسة كهي ال دم ت كالمش ركة المجتمعية كالتي تقدمه  المج ف مك كع يهتـ به أل
 .تمع بغض النظر عف متغير العمرك فة أفراد المجتمع الفمسطيني كيالمس  ميـ احتي ج ت المج

 اإلجببة عن السؤال الثبمن من أسئلة الدراسة :

درجة معرفة عينة الدراسة بمجنة الحي  ما ":  السؤاؿ الث مف مف أسئمة الدراسة عمىينص 
 موضع الدراسة ؟ الخاصة بالمنطقة

 الت ليكؿ الجدق ـ الب حث ب ست داـ التكرارات كالنسب المئكية، ك كلإلج بة عف هذا التس ؤؿ
: ك ح ذلؾم( 6-14)

 حسب معرفتيم بمجنة الحييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة (: 14-6)جدول
 النسبة المئوية العدد معرفة أفراد العينة بمجنة الحي

 55.88 57 نعـ

 44.12 45 ال

 100 102 المجموع
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: أن يتضح من الجدول السابق

مف عينة الدراسة سمعت عف لجنة الحي ال   ة ب لمنطقة، كأف نسبة %( 55.88)نسبة 
لـ تسمع عف لجنة الحي، كتعتبر هذا النسبة كبيرة، كيفسر الب حث هذا النتيجة بأف منطقة %( 44.12)

منطقة كبيرة جغرافي  كعدد السك ف كبير فب لت لي ال تستطيع لجنة الحي ( حي الشيخ ر كاف) الدراسة 
كؿ األفراد، كأف انشغ ؿ بعض األه لي ب لمش كؿ اليكمية كظركؼ الح  ر يجعمهـ غير الك كؿ ؿ

مت بعيف لم  يدكر في المنطقة كلعمؿ المجنة، كهذا يتطمب مف لجنة الحي المزيد مف العمؿ، كتعريؼ 
، الن س ب لمجنة مف  الؿ نشرات تعريفية، كالنزكؿ لمميداف، كعقد اجتم ع ت مع المكاطنيف بشكؿ دكرم

 .كتكزيع اهتم مهـ عمى ك فة التجمع ت السكنية في المنطقة

كيقكؿ الكحمكت رئيس لجنة حي الشيخ ر كاف إف المجنة تقكـ بعمؿ لق ءات مع المكاطنيف في 
من طؽ تجمعهـ مثؿ المس جد، كلقد ق ـ الب حث بح كر اجتم ع لجنة حي الشيخ ر كاف مع سك ف 

رفيؽ مكي، كاستمعت المجنة كالبمدية .لى رأسه رئيس البمدية ـالمنطقة في كجكد كفد مف بمدية غزة كع
مح ر االجتم ع، ك الؿ زي رة . لمش كؿ المكاطنيف كم  ق مت المجنة ب نج زا  الؿ الفترات الس بقة

م  هي الكس ئؿ " كسؤاؿ المجنة ( ق 1432رم  ف  20)ميدانية الجتم ع لجنة حي الشيخ ر كاف في 
ق لت المجنة إف كجكدن  في الميداف كنحف جزء مف " عرفة مش كؿ المكاطنيف؟المتبعة مف لجنة الحي لـ

كاستفسر الب حث هؿ يكجد مكقع الكتركني لمجنة، هؿ " أفراد الحي نسمع لمش كمهـ كهمكمهـ كنتبن ه 
يكجد  ندكؽ شك كم كاقتراح لممكاطنيف؟؟ هؿ ق مت لجنة الحي بعمؿ نشرة تعريفية ب لجنة ت ـ كس ئؿ 

ب لمجنة؟؟؟ كمف  الؿ اإلج ب ت ات ح لمب حث كجكد ق كر في الج نب اإلعالمي لمجنة، االت  ؿ 
كهذا يرجع لكبر المنطقة مك ع الدراسة كقمت إمك ني ت المجنة الم دية كالفنية، كب لت لي هذا يتطمب مف 

كء له  عند البمدية مزيدان مف الدعـ الم دم كالمعنكم لمجنة، كتكفير مقرات له  يستطيع المكاطف المج
 .كجكد المش كؿ
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توضح لقاء لجنة الحي ورئيس البمدية مع  :(1-6)صورة رقم 

 2010ابريل -المواطنين 
 ) 2009لبمدية غزة، يالموقع االلكترون( :المصدر

توضح زيارة رئيس البمدية غزة لمنطقة  :(2-6)صورة رقم 
 2010ابريل  -حي الشيخ رضوان

 )2009لبمدية غزة، يالموقع االلكترون( :المصدر

 اإلجببة عن السؤال التبسع من أسئلة الدراسة :

ما ىي المجاالت التي تعمل بيا لجنة الحي  " :السؤاؿ الت سع مف أسئمة الدراسة عمىينص 
عند الذين أجابوا بنعم عمى السؤال السابق، وما ىي المجاالت المتوقعة منيا عند الذين أجابوا بال 

 عمى السؤال السابق ؟

رقـ  ةالت ليكؿ اق ـ الب حث ب ست داـ التكرارات كالنسب المئكية، كالجد إلج بة عف هذا التس ؤؿكؿ
: ك ح ذلؾت (21-6)إلى  (6-15)

 .حسب إدراكيم لعمل لجنة الحي في المجال الخدماتييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة (: 15-6)جدول رقم

المجال الخدماتي 
 اإلجابة بال اإلجابة بنعم

كرار الت
النسبة  

 التكرار %المئوية 
النسبة  

 %المئوية 
 37.8 17 38.6 22تطكير البنية التحتية لمحي  .1
 33.3 15 33.3 19إنش ء حدائؽ في الحي  .2
 13.3 6 21.1 12انش ء مدارس  .3
 37.8 17 47.4 27التنسيؽ بيف المكاطنيف كالمؤسس ت الم تمفة  .4
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 .حسب إدراكيم لعمل لجنة الحي في المجال الصحيالدراسة  يوضح توزيع أفراد عينة :(16-6)رقم  جدول

المجال الصحي 
 اإلجابة بال اإلجابة بنعم

 % التكرار %التكرار 
 0.0 0 0.0 0أي ـ طبية  .1
 20.0 9 36.8 21تكفير أدكية مج نية  .2
 37.8 17 21.1 12حمالت تكعية  .3
 60.0 27 54.4 31عمؿ ت فيض لدل ال يدلي ت كالعي دات  .4

 

 .حسب إدراكيم لعمل لجنة الحي في المجال االقتصادييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة  :(17-6)رقم  لجدو

 المجال االقتصادي
 اإلجابة بال اإلجابة بنعم

 % التكرار %التكرار 
  22.2 10 17.5 10تكفير مس عدات 
  0.0 0 0.0 0تكفير فرص عمؿ 
  48.9 22 57.9 33جمب دعـ لممش ريع 
 42.2 19 40.4 23ة في المش ريع ال غيرة المس عد 

 

 .حسب إدراكيم لعمل لجنة الحي في المجال البيئييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة  :(18-6)جدول رقم 

 المجال البيئي
 اإلجابة بال اإلجابة بنعم

 % التكرار %التكرار 
 20.0 9 19.3 11زرع أشج ر  .1
 31.1 14 24.6 14تزيف الحي  .2
 0.0 0 0.0 0م تنظيؼ الح .3
 35.6 16 54.4 31تكعية في مج ؿ البيئة  .4

 

 .حسب إدراكيم لعمل لجنة الحي في المجال االجتماعييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة : (19-6)جدول

 المجال االجتماعي
 اإلجابة بال اإلجابة بنعم

 % التكرار %التكرار 
 37.8 17 47.4 27زي رات اله لي الحي  .1
 53.3 24 64.9 37المن سب ت  المش ركة في .2
 33.3 15 33.3 19انش ء نكادم اجتم عية  .3
 0.0 0 0.0 0رحالت ترفيهية  .4
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 .حسب إدراكيم لعمل لجنة الحي في المجال الدعوييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة : (20-6)جدول

 المجال الدعوي
 اإلجابة بال اإلجابة بنعم

 % التكرار %التكرار 
 48.9 22 68.4 39ـ تحفيظ قرآف كرم .1
 46.7 21 57.9 33دركس دينية  .2
 24.4 11 26.3 15مجالت دعكية  .3
 35.6 16 47.4 27حمالت دعكية  .4

 .حسب إدراكيم لعمل لجنة الحي في المجال التعميمي الثقافييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة : (21-6)جدول

 المجال التعميمي الثقافي
 اإلجابة بال اإلجابة بنعم

 % التكرار %كرار الت
 0.0 0 0.0 0دركس تقكية  .1
 46.7 21 56.1 32مس بق ت كدكرات ثق فية  .2
 40.0 18 61.4 35انش ء كحدات تعميمية  .3
 22.2 10 40.4 23تكريـ المتفكقيف  .4

: أن( 6-21)إلى ( 6-15)ة ول السابقايتضح من الجد
يسمعكا عف المجنة، مع كجكد الدراسة الذيف لـ أفراد عينة عمؿ لجنة الحي يتن سب مع تكقع ت 

ا تالؼ بسيط في النسبة إال أنه يظهر أف المجنة تعمؿ بشكؿ مك كعي مدركس، كتمبي رغب ت 
 .ترتيب أكلكي ت أفراد المجتمع كاحتي ج ت المجتمع، كأف ترتيب أكلكي ته  يشبه

 من أسئلة الدراسة اإلجببة عن السؤال العبشر :

ىل يرى أفراد عينة الدراسة الذين لم يسمعوا  ": عمى ة السؤاؿ الع شر مف أسئمة الدراسينص 
 ؟"عن لجنة الحي أىمية لوجودىا

 الت ليكؿ ق ـ الب حث ب ست داـ التكرارات كالنسب المئكية، كالجد كلإلج بة عف هذا التس ؤؿ
 :ك ح ذلؾم( 6-22)
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 ية لوجودىايوضح توزيع أفراد عينة الذين لم يسمعوا عن لجنة الحي أىم: (22-6)جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 73.33 33 نعـ
 26.67 12 ال

 100.00 45 المجمكع

 

: أن يتضح من الجدول السابق

 ركرة لكجكد لجنة حي    ة ب لمنطقة، كأف نسبة  يركفمف عينة الدراسة %( 73.33)نسبة 
النت ئج ترجع إلى أف المنطقة التي تـ  أف هذا سر الب حث ركرة لكجكده ، كيؼ ال يركف%( 26.67)

ليف لتك يؿ همكمهـ كإلى كسيط بينهـ كبيف المسئ ا تي ره  هي منطقة شعبية يحت ج أفراده  دائم ن 
كمش كمهـ كطمكح تهـ، كم  أف كثرة المش كؿ في هذا المنطقة تجعؿ مف األفراد بح جة دائمة إلى مف 

 .ر هذا ال دم ت كحمه يس ندهـ كيس عدهـ في تطكم

 من أسئلة الدراسة اإلجببة عن السؤال احلبدي عشر :

ىل تتوجو إلى لجنة الحي إذا ما  ":  السؤاؿ الح دم عشر مف أسئمة الدراسة عمىينص 
 ؟"واجيتك مشكمة

 الت ليكؿ ق ـ الب حث ب ست داـ التكرارات كالنسب المئكية، كالجد كلإلج بة عف هذا التس ؤؿ
: ك ح ذلؾم
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 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب إمكانية توجييم إلى لجنة الحي إذا ما واجيتيم مشاكل :(23-6)دول رقم ج

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 62.75 64 نعـ
 37.25 38 ال

 100.00 102 المجموع

 

: أن يتضح من الجدول السابق

دراسة يرغبكف في التكجه لمجنة الحي إذا م  كاجهتهـ مشكمة، كأف مف عينة اؿ%( 62.75)نسبة 
مشكمة، كهذا يؤكد النتيجة الس بقة مم   لمجنة الحي إذا م  كاجهتهـ يرف كف التكجه%( 37.25)نسبة 

يستدعي مجهكدان م  عف ن مف لجنة الحي كأف تكثؼ مف جهكده  كبرامجه  كاالستم ع إلى همكـ األفراد 
 .ــ أم ـ مسؤكلي تهكمش كمهـ كي عه

 من أسئلة الدراسة اإلجببة عن السؤال الثبني عشر :

في أي نوع من المشاكل تتوجو لمجنة  ":  السؤاؿ الث ني عشر مف أسئمة الدراسة عمىينص 
 ؟"الحي

 الت ليكؿ ق ـ الب حث ب ست داـ التكرارات كالنسب المئكية، كالجد كلإلج بة عف هذا التس ؤؿ
: ك ح ذلؾم (6-24)
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 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوعية المشاكل التي تجعميم يتوجيون لمجنة الحي :(24-6)دول رقم ج

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 19.61 20 ش  ية
 15.69 16 مس عدات
 48.04 49  دم ت
 16.67 17 غير ذلؾ
 100.00 102 المجموع

 

 

: أن ل السابقيتضح من الجدو

مف عينة الدراسة يتكجهكف لمجنة الحي في المج ؿ ال دم تي، كأف نسبة %( 48.04)نسبة 
مف عينة الدراسة %( 15.69)يتكجهكف لمجنة في مج ؿ المش كؿ الش  ية، كأف نسبة %( 19.61)

ل دم تي كهذا يؤكد أف دكر لجنة الحي البد أف يركز عمى المج ؿ ا ؿ المس عدات،يتكجهكف له  في مج 
بشكؿ كبير، كأف المش كؿ الش  ية له  لج ف أ رل مثؿ رابطة عمم ء فمسطيف كلج ف اإل الح 

ركا كالجمعي ت جتم عية كاألنكاال فكم ت ر المنطقة، ككذلؾ المس عدات هي مف اهتم م ت كزارة الشؤك
 .التع كنية كالمؤسس ت األهمية
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 ةمن أسئلة الدراس اإلجببة عن السؤال الثبلث عشر :

ىل تعتقد أن لجنة الحي تواجو  ":  السؤاؿ الث لث عشر مف أسئمة الدراسة عمىينص 
 ؟"صعوبات

 الت ليكؿ ق ـ الب حث ب ست داـ التكرارات كالنسب المئكية، كالجد كلإلج بة عف هذا التس ؤؿ
 :ك ح ذلؾم( 6-25)

 الحي تواجو صعوبات يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اعتقادىم أن لجنة: (25-6)جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 83.33 85 نعـ
 16.67 17 ال

 100.00 102 المجموع

 

: أن يتضح من الجدول السابق

مف عينة الدراسة تعتقد أف لجنة الحي تكاجه  عكب ت، كأف نسبة %( 83.33)نسبة 
لجنة الحي ال تكاجه  عكب ت، كهذا يعكس إدراؾ عينة الدراسة  مف عينة الدراسة تعتقد أف%( 16.67)

لم عكب ت كالمعيق ت التي تكاجه لجنة الحي نظران لكثرة المش كؿ كقمة المكارد كاإلمك ن ت مم  يعيؽ 
 .عمؿ هذا المج ف
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 من أسئلة الدراسة اإلجببة عن السؤال الرابع عشر :

ما ىي الصعوبات التي تواجو لجنة  ":  السؤاؿ الرابع عشر مف أسئمة الدراسة عمىينص 
 ؟"الحي

 الت ليكؿ ق ـ الب حث ب ست داـ التكرارات كالنسب المئكية، كالجد كلإلج بة عف هذا التس ؤؿ
: ك ح ذلؾم( 6-26)

 يوضح الصعوبات التي تواجو لجنة الحي من وجية نظر أفراد عينة الدراسة :(26-6)جدول رقم 

 %التكرار  اإلجابة
 40.00 34  له  المجتمع ؿكتقب تع كف .1
 52.94 45 ليس لديه  سمطة تنفيذية .2
 35.29 30 دكره  ك كح عدـ .3
 36.47 31 جكانب اقت  دية .4

 

: أن يتضح من الجدول السابق

  كانت المجالفي  فقرتينأعمى :
o  ألكلى بكزف نسبي قدرا احتمت المرتبة ا" ليس لديه  سمطة تنفيذية "كالتي ن ت عمى( 2)الفقرة

(52.94 .)%
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o  بكزف نسبي قدرا  ث نيةاحتمت المرتبة اؿ"  له  المجتمع كتقبؿ تع كف "كالتي ن ت عمى( 1)الفقرة
(40.00)%. 

عمى المرتبة األكلى يؤكد أنه البد مف دعـ لجنة الحي ( 2)كيرل الب حث أف ح كؿ الفقرة 
ف عمية، كأف م  تقكـ به لجنة الحي هك جهد كبير  كبشكؿ يجعؿ له  قكة تنفيذية كب لت لي ت بح أكثر

في ظؿ عدـ كجكد سمطة تنفيذية له ، كتعتمد لجنة الحي في حؿ مش كمه  عمى التكا ؿ المب شر 
مع أ ح ب القرار كالتكاجد بشكؿ مكثؼ في الميداف كبحجـ العالق ت التي يتمتع به  أفراد المجنة، 

نية يؤكد أف تع كف كتقبؿ المجتمع لمجنة الحي يجعه  أكثر عمى المرتبة الث ( 1)كأف ح كؿ الفقرة 
 .كف ءة في حؿ المش كؿ كتج كز العقب ت

  
توضح زيارة ميدانية لمجنة الحي بصحبة  :(3-6)صورة رقم 

 -رئيس البمدية غزة لمعاينة مشكمة بركة الشيخ رضوان
 2010يوليو 

 (2010مجمة ىنا غزة،: )المصدر

زيارة ميدانية لرئيس البمدية توضح  :(4-6)صورة رقم 
 2010يوليو  -واستجابتو الستفسارات ومشاكل المواطنين

 (2010مجمة ىنا غزة،: )المصدر

 كانت المجالفي  فقرتين دنىأ :
o  بكزف نسبي قدرا  ث لثةاحتمت المرتبة اؿ"  اقت  دية جكانب "كالتي ن ت عمى (4)الفقرة

(36.47)%. 

o بكزف نسبي قدرا  لرابعة كاأل يرةاحتمت المرتبة ا"  دكره   كحك عدـ "كالتي ن ت عمى( 3) الفقرة
(35.29)%. 
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تك ح أف أفراد عينة الدراسة ال ( 4)كيرل الب حث أف النسبة التي ح مت عميه  الفقرة 
أف ميزانية لجنة الحي ال  (2011الكحمكت،) يعتبركف الجكانب االقت  دية معيق ن لعمؿ المجنة، كيقكؿ 

سنكي ن في أحسف أحكاله ، كهذا ال يكفي لعمؿ أم نش ط، كيرل الب حث أف عمى ( ؿشيؾ 2000)تتج كز 
البمدية زي دة ميزانية لجنة الحي، كأف تسعى المجنة لتكفير دعـ م لي لتج كز مش كؿ الحي التي ال 

 .تستطيع البمدية تغطيته 

  حيال وجية نظر أفراداقتراحات تطوير لجنة الحي من: 

ما ىي اقتراحاتك التطويرية " م ينص ذاسة ب إلج بة عف السؤاؿ المفتكح كاؿق ـ أفراد عينة الدر
 :، كفيم  يمي أهـ االقتراح ت"ألداء لجنة الحي؟ 

  تعزيز المش ركة المجتمعية بإشراؾ أفراد الحي في تحديد احتي ج تهـ كالمس همة في ك ع مقترح ت
 .في التنفيذ، ك   ة فئة الشب ب ةالحؿ ككذلؾ المش رؾ

 ف فية في ا تي ر أع  ء لجنة الحي عمى أس س االنت  ب، حيث يعتقد العديد مف أفراد الحي الش
أف أع  ء لجنة الحي تـ ا تي رهـ عمى أسس حزبية، مم  يقمؿ مف تج كب المكاطنيف مع المجنة، 

 .عمى أسس الت   ية كالكف ءة كالمهنيةكأف يتـ ا تي رهـ 

 كاطنيف، لالستم ع لممكاطنيف كمن قشة مش كمهـ كأفك رهـ عقد اجتم ع ت دكرية لمجنة الحي مع الـ
 .كاقتراح تهـ، كرؤيتهـ التنمكية

 إعداد  طة عمؿ كا حة لمجنة كعر ه  عمى المكاطنيف. 

 إعداد ق عدة بي ن ت لمسك ف كالمس كف في الحي. 

  ا، ، كتك يح أهدافه  كرؤيته( طة إعالمية)ك ع إستراتيجية كا حة لتعريؼ الن س بمجنة الحي
ك طة عممه ، ككيفية تكا ؿ السك ف معه ، كاالستف دة مف التكنكلكجي  كمكاقع التكا ؿ االجتم عي 

 .كغيره ( FACEBOOK)مثؿ 

 زي دة التكا ؿ مع البمدي ت كالكزارات كالمؤسس ت لممس همة في  دمة كتطكير كتنمية الحي. 

 حة لممت بعة كالتقييـ ركرة دعـ الحككمة كالبمدية لمجنة الحي، كك ع مع يير كأسس كا . 

  دعـ أه لي المنطقة لمجنة الحي كتسهيؿ مه مه. 
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كيرل الب حث أف عدد كبير مف أفراد الحي لديهـ أفك ر بن ءة لتطكير أداء المجنة، كيقترح أفراد 
المجتمع زي دة تفعيؿ دكر المش ركة المجتمعية في عممه  ك   ة فئة الشب ب، كأف عرض  طط 

المكاطنيف يعزز مف م داقية المجنة كيزيد مف تع كف أفراد الحي معه ، كأنه يجب كبرامج المجنة عمى 
عمى بمدية غزة ا تي ر أع  ء المجنة عمى أسس الشف فية كاالنت  ب، كذلؾ ألف غ لبية أفراد الحي ال 

ل الدعـ يعرؼ المع يير التي تـ ا تي ر أع  ء المجنة بن ءن عميه ، كأف أفراد الحي ترل أف المجنة ال تمؽ
الك في مف الحككمة لذا يجب زي دة دعـ الحككمة لمج ف األحي ء، كيرل الب حث أف مش ركة األه لي في 

 .المجنة سيقمؿ ال غط عمى المجنة كسيزيد مف ت  مف أفراد الحي معه 

  أعضاء المجنة وجية نظر منالصعوبات التي تواجيو لجنة الحي: 

، كلقد (  2ممحؽ رقـ " ) نمكذج مكحد" جنة الحي ق ـ الب حث بإجراء مق بالت مع أع  ء ؿ
 :حدد أع  ء لجنة الحي أهـ ال عكب ت التي تكاجههـ ب لت لي

  ال يكجد مقر دائـ لمجنة يستطيع المكاطف التكجه له عند مكاجهة أم مشكمة، كيككف مك ف
 .لالجتم ع ت الدكرية لمجنة

    ة في الحيال يكجد ميزانية ك فية لمجنة تمكنه  مف عمؿ أنشطة . 

  الح  ر اإلسرائيمي لقط ع غزة، مم  تسبب في قمة المكاد، كشح المكاد مم  أع ؽ عممية التطكير
 .في الحي

  ،ال  ئقة الم لية التي تع ني منه  البمدية بسبب الح  ر كت مؼ المكاطنيف عف التزام تهـ لمبمدية
 .ل   ة ب لتطكيرمم  تسبب في تف قـ المش كؿ كتأ ر حمه ، كتقميص الميزاني ت ا

كيرل الب حث أف لجنة الحي تعمؿ في ظركؼ  عبة، تحت ج دعـ مف البمدية كالحككمة، كأف عدـ 
كجد مقر دائـ كمعرؼ له  ي عؼ مف تف عؿ المكاطنيف معه ، كب لت لي سيتكجه المكاطنيف مب شرة عمى 

  ت المجنة لتستطيع أداء البمدية مم  سيزيد ال غط عمى البمدية، كأنه يجب عمى البمدية زي دة م ص
مه مه  ب لشكؿ المطمكب كالتف عؿ المب شر مف األمكر الط رئة في الحي، كأف أفراد المجنة مقدريف لحجـ 

ال  ئقة التي تمر به  البمدية، كلكف المجنة تكاجه انتق د شديد مف المكاطنيف كهذا ي عهـ مك ع 
 .ستقؿ المش ركةإحراج، كب لت لي سيقمؿ مف لق ءاتهـ مف المكاطنيف ك
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  المجنةنظر أعضاء اقتراحات تطوير لجنة الحي من قبل: 

مق بالت مع أع  ء دة تف عؿ مع المجتمع مف  الؿ كيقترح أفراد لجنة الحي لتطكير أدائهـ كزي 
 :ب لت لي( 2ممحؽ رقـ " )نمكذج مكحد" لجنة الحي 

 لجمهكرإيج د مقر دائـ لمجنة الحي مجهز بك فة اإلمك ني ت، الستقب ؿ ا. 

 عط ئه   الحي ت تنفيذية، تعزز مف ثقة المكاطنيف لمجنة  .تعزيز دكر لجنة الحي كا 

   زي دة الدعـ الم لي لمجنة الحي كتكفير ميزانية تن سب احتي ج ت المنطقة، لتقـك المجنة بعممه
 .بكف ءة

 تسهيالت، زي دة التع كف بيف البمدية كلجنة الحي، مف  الؿ إعط ء المجنة بعض ال الحي ت كاؿ
يتكجه   حب المشكمة لمجنة الحي، كتقـك لجنة الحي بتبني " ككذلؾ العمؿ ب لترتيب اإلدارم 

 ".المشكمة كمت بعة حمه  مع البمدية كالمؤسس ت المعنية

  التطكيرية لحي الشيخ ر كاف اإلستراتيجيةعقد كرشة عمؿ مع البمدية لمن قشة ال طة . 

 (2011الكحمكت،)  ت الشيخ ر كافمش ريع مقترحة لتطكير مربع  إعداد 
 

كيرل الب حث أف لجنة الحي ال تطمب الكثير لتطكير أدائه ، ف لمقر  ركرم كه ـ، كيقكؿ المهندس 
، أف بعض لج ف األحي ء ق مت ب ستئج ر مقرات له ، (2012مكي،) رفيؽ مكي  في مق بمة أجريت معه

لتق ير في هذا الج نب لمجنة الحي، كأنه يجب كأف البمدية ق مت بدفع المب لغ المطمكبة، لذا يعزل ا
عمى البمدية كالمجمس البمدم اإليع ز لك فة دكائر كمكظفي البمدية تسهيؿ مه ـ أع  ء المجنة، كالتع كف 

 .معهـ بشكؿ إيج بي كبن ء، كأف زي دة الم    ت الم لية لمجنة أمر  ركرم كه ـ
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أبك ) بو ىين رئيس لجان األحياء في بمدية غزةوفي مقابمة أجراىا الباحث مع الدكتور زياد أ

 :قام الباحث بطرح عدد من األسئمة وىي كالتالي (2011هيف،

 ما ىي الدوافع وراء إنشاء لجان األحياء؟: السؤال األول 

في  نظ ـ بشأف  الحي ت لج ف األحي ءـ 1997لقد أ درت كزارة الحكـ المحمي في ع ـ 
ات كزارة الحكـ المحمي كظؿ هذا النظ ـ غير مفعؿ، كتـ تفعيؿ هذا قط ع غزة، أثن ء تكلى   ئب عريؽ

 .ـ، كتعمؿ ج ف األحي ء عمى تبنى مش كؿ المكاطنيف كهمكمهـ كمت بعته 2008الق نكف ع ـ 

 كيف يتم اختيار أعضاء لجان األحياء؟: السؤال الثاني 

 ع كان نه من سب ن ليككف يتـ ا تي ر لج ف األحي ء ب لرجكع لألحي ء حيث يقكمكا بترشيح مف يرك
كحسب الق نكف يتـ انت  بهـ، كلكف ل عكبة إجراء االنت  ب ت في ظؿ الك ع السي سي في المجنة، 

الفمسطيني كاالنقس ـ تـ الطمب مف الكجه ء في المن طؽ بترشيح مف يركنه من سب ن، كهذا ك ع استثن ئي 
 .تطيع أف يعيف لج ف أحي ء منت بةك   ة أف المجمس البمدم مجمس غير منت ب كب لت لي ال يس

 كيف يتم التعامل مع طمبات لجان األحياء؟: السؤال الثالث 

تقـك لج ف األحي ء برفع الشك كم كالمقترح ت لرئيس لج ف األحي ء، كيقـك رئيس لج ف األحي ء 
في    صب فته التنفيذية كيقـك بتحكيمه  لجه ت اال ت بدراسة المكا يع، كيتـ رفعه  لرئيس البمدية

البمدية، كفي ح ؿ عدـ استج بة رئيس البمدية يتـ عرض المك كع عمى المجمس البمدم لين قش 
 .المك كع كيف ؿ فيه

 كيف يتم تقييم عمل لجان األحياء؟: السؤال الرابع 

يتـ تقييـ عمؿ لجنة الحي بمدل مس همته  في حؿ الق  ي  التي تتبن ه ، كفي ح ؿ عدـ 
 .أك استبداؿ األع  ء غير الف عميف ف عميته  يتـ استبداله 

 ىل يطمب المجمس البمدي من لجان األحياء عقد اجتماعات دورية مع األىالي : السؤال الخامس
 لسماع مشاكميم واقتراحاتيم؟
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ال يطمب المجمس البمدم عقد اجتم ع ت دكرية مع المكاطنيف كلكف يتـ تقدير ذلؾ حسب 
 .الح جة

 ب وراء عدم معرفة كثير من الناس عن لجنة الحي؟ما ىي األسبا: السؤال السادس 

 :يرجع عدـ معرفة الن س بمجنة الحي لسببيف

عدـ اهتم ـ الكثير مف الن س ب لمجنة، أك نظران النشغ لهـ كعدـ تعر هـ مش كؿ تستمـز البحث  :أوالً 
 .عف مف يس عدهـ كمجنة الحي

 .ع تسكيؽ نفسه  لممكاطنيفيكجد ق كر في عمؿ بعض لج ف األحي ء، فال تستطي :ثانياً 

كتح كؿ البمدية مس عدة المج ف مف  الؿ مجمة هن  غزة كالتي ت در عف البمدية ككذلؾ المق ءات في 
 .التمفزيكف كالراديك كالمق ءات مع الن س في أم كف تجمعهـ مثؿ النكادم كالمس جد

 
خالل عمل تسييالت في دفع فواتير  توضح إحدى طرق دعم وتعريف الناس بمجان األحياء من( 5-6)صورة رقم 

 المياه بواسطة لجان األحياء 
 بمدية غزة –2009نوفمبر -مجمة ىنا غزة العدد الثامن/ المصدر
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 ىل يوجد اىتمام من البمدية ممثمة بالمجمس البمدي بدور لجنة الحي؟: السؤال السابع 

تسبب به الح  ر مف قمة المكاد  يكجد اهتم ـ كلكنه غير ك في نظران لكثرة أعب ء البمدية كم 
كاإلمك ني ت ككثرة المش كؿ، كيقكؿ أبك هيف إف كثرة األعب ء تجعمني غير مت بع ن بشكؿ ك في لمج ف 

 .األحي ء

 بدائرة في البمدية؟ اىل يمكن االستغناء عن لجنة الحي واستبدالو: السؤال الثامن 

الك ؿ بيف المكاطف كالبمدية، كهي ت فؼ  إف لج ف األحي ء تقكـ بدك كبير في المجتمع فهي حمقة
كب لت لي ال يمكف  عف المكاطنيف أعب ء المت بعة مع البمدية، كنطمح لدكر أكبر كف عؿ لمج ف األحي ء،

  .االستغن ء عنه 
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 الفصل السابع

 واآلليات المقترحة النتائج والتوصيات
 (128ص – 115ص) 
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 الفصل السابع

 النتائج والتوصيات 

  :النتائج    7-1

عه  عمى أفراد حي الشيخ مف  الؿ الدراسة التي أق ـ به  الب حث، كنت ئج االستبي ن ت التي تـ تكزم
 :الدراسة لمجمكعة مف النت ئج أهمه  ت مصر كاف، ككذلؾ مف  الؿ المق بالت، 

  أف نسبة كجكد ه مش كاسع لتطبيؽ مبدأ المش ركة المجتمعية كتفعيؿ لج ف األحي ء حيث
 .مف عينة الدراسة م رست العمؿ التطكعي% 68.63

 د عينة الدراسة، كأف المج ؿ االجتم عي ح ؿ عمى أنه يكجد تنكع في مج الت العمؿ التطكعي عف
، %28.57، كيميه المج ؿ الثق في بقيمة %30، كيميه المج ؿ البيئي بنسبة %52.86أعمى نسبة 

 %.17.14كيميه المج ؿ ال حي بقيمة 
  يعتبر أفراد عينة الدراسة أف المش ركة المجتمعية حؽ مف حقكؽ الكطف عمى أبن ئه، كلقد ح مت

 .، كهذا يدلؿ عمى إدراؾ عينة الدراسة ألهمية المش ركة المجتمعية%79.80رة عمى نسبة هذا الفؽ
  أف أفراد عينة الدراسة يركف أف المش ركة المجتمعية مطمكبة في ك فة مج الت الحي ة كالمجتمع

 %.79.41كح مت هذا الفقرة عمى نسبة 
  تزيد مف كف ءة كفع لية البمدي ت كبرامج كأف أفراد عينة الدراسة يعتقدكف أف لج ف األحي ء السكنية

 %.69.22المؤسس ت الم تمفة، كح مت هذا الفقرة عمى نسبة 
  كأف عمؿ لج ف األحي ء يكسع مف دائرة العمؿ لممؤسس ت التي تقدـ برامج التطكير المجتمعي، كلقد

 %.68.24ح مت هذا الفقرة عمى نسبة 
 كالعمر كالمهنة (ذككر أك إن ث) غير الجنس أنه ال يكجد فركؽ ذات داللة إح  ئية تعزم لمت ،

 .حكؿ دكر المش ركة المجتمعية في التنمية الح رية المستدامة عند عينة الدراسة
  مف عينة الدراسة لـ تسمع عف لجنة الحي، كهي نسبة كبيرة نسبي ن % 44.12كأف نسبة. 
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 سمعكا عف المجنة، مع كجكد أف عمؿ لجنة الحي يتن سب مع تكقع ت أفراد عينة الدراسة الذيف لـ م
ا تالؼ بسيط في النسبة إال أنه يظهر أف المجنة عمؿ بشكؿ مك كعي مدركس، كتمبي رغب ت 

 .كاحتي ج ت المجتمع، كأف ترتيب أكلكي ته  يشبه ترتيب أكلكي ت األفراد
  رة مت بعة مراكز التحفيظ، كعمؿ أي ـ طبية، كزي ) أنه يكجد تشعب كبير في عمؿ لجنة الحي مثؿ

 .، لذا يجب تحديد عممه  بشكؿ أكثر تحديدان ....(لج ف االمتح ن ت،
  مف عينة الدراسة سيتكجهكف لمجنة الحي إذا م  كاجهتهـ مشكمة، كهذا يتطمب % 62.75أف نسبة

 .جهكد م  عفة مف المجنة
  أف عينة الدراسة ترل أف لجنة الحي يجب أف تركز عممه  في المج ؿ ال دم تي حيث ح ؿ عمى

، كالج نب الم دم 19.61، بينم  الج نب األمكر الش  ية ح ؿ عمى نسبة %48.04بة نس
 %.15.69كالمس عدات ح ؿ عمى نسبة 

  مف عينة الدراسة تعتقد أف لجنة الحي تكاجه  عكب ت، كهذا يعكس إدراؾ % 83.33أف نسبة
 .أفراد العينة لمعيق ت عمؿ المجنة

 ة تنفيذية لمجنة الحي هك مف أكبر المعيق ت لعممه  حيث أف عينة الدراسة تعتقد أف عدـ كجكد سمط
 .،%40، يميه عدـ تقبؿ المجتمع لدكره  كبنسبة %52.94ح ؿ عمى نسبة

 عدـ كجكد مقر لمجنة الحي يعيؽ عمؿ المجنة. 
  أف الم    ت الم لية لمجنة الحي قميمة جدان كهذا يقمؿ مف فع ليته. 
 جنة الحي مم  ي ع أع  ء المجنة كالبمدية في مك ع هجـك لمبمدية كؿ الم لية المكارد كف ية  عؼ

مف المكاطنيف في المق ءات كالمش رك ت المجتمعية كيقمؿ مف م داقية المجنة، لعدـ تنفيذهـ ك فة 
 .متطمب ت كاحتي ج ت المكاطنيف

 في تفعيؿ المش ركة المجتمعية في عمؿ لجنة الحي مف تبذؿ التي لمجهكد ك فية مت بعة كجكد عدـ 
 . قبؿ البمدية

 أنه ال يكجد اجتم ع ت دكرية لمجنة الحي مع رئيس لج ف األحي ء. 
 أنه ال يكجد لق ءات منتظمة مع أفراد المجتمع بشكؿ دكرم. 
 أف لج ف البمدية كدكائره  ال تتف عؿ ب لشكؿ الك في مع المجنة. 
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 يكجد ق كر في الج نب اإلعالمي لعمؿ لجنة الحي. 
 رش ت عمؿ لتطكير أداء أفراد لج ف األحي ءال تقـك البمدية بعمؿ ك. 
  أف البمدية ك عت المش ركة المجتمعية هدؼ أس سي في عممه  كلكف لـ ت ع السي س ت الك فية

 .لمتطبيؽ
  (.ك لمجنة اإلعالمية، كلجنة الطرؽ كلجنة المي ا،) ال يكجد لج ف فرعية دا ؿ لجنة الحي...... 
  عبة كهذا مف دافع حبهـ كانتم ئهـ لممجتمع كرغبتهـ أف أع  ء لجنة الحي يعممكف في ظركؼ 

 .في  دمة المجتمع
 أف لجنة حي الشيخ ر كاف تقـك بعممه  عف طريؽ عالق ته  الش  ية. 
  عؼ في ثق فة المش ركة لدل أفراد المجتمع، حيث لـ يعت د أفراد المجتمع عمى المش ركة، كهذا 

يشرؼ عمى العمؿ ال دم تي فترة احتالله لقط ع غزة، يرجع إلى أثر االحتالؿ اإلسرائيمي الذم ك ف 
كهذا الثق فة تحت ج إلى بذؿ جهد كبير لمتغيير كتبدأ مف المن هج الدراسية كالبرامج التدريبية 

 .كالعممية
  أف البمدية كلجنة الحي لـ تبذؿ الجهد الك في لمك كؿ لمعظـ أفراد المجتمع، كهذا يتطمب مف لجنة

 .لي ت كبرامج كا حة لتفعيؿ دكر المش ركة في عمؿ المجنة كالبمديةالحي كالبمدية ك ع آ
 حداثة تجربة المش ركة في العمؿ اإلدارم في البمدية كلجنة الحي. 
  عؼ الثقة بيف أفراد المجتمع كأع  ء لجنة الحي، كذلؾ يرجع لعدـ معرفتهـ بكيفية تعييف 

 .ةأع  ء لجنة الحي، كالتي ك ف مف المفترض أف تككف منت ب
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 التوصيات  7-2

يرل الب حث أف عممية تطكير عمؿ لجنة الحي هي عممية متك ممة تشترؾ به  مجمكعة مف العكامؿ، 
 :كيمكف تقسيمه  عمى النحك الت لي

  تتعمق بالحكومةجوانب: 

o  العمؿ عمى نشر ثق فة المش ركة المجتمعية عند المكاطنيف، كتك يح أهميته  كدكره  كالفكائد
 .د عمى المكاطنيف مف المش ركةالتي تعك

o المش ركة المجتمعية كسي سة ع مة في ك فة المش ريع تبني. 

o  المن هجتربية أفراد المجتمع عمى العمؿ التطكعي كالمش ركة المجتمعية مف  الؿ. 

o  ك ع القكانيف التي ت مف العمؿ ب لمش ركة المجتمعية كا تي ر لج ف األحي ء عمى أسس
 .االنت  ب

o (.تكزيع المسؤكلي ت كالمه ـ)الالمركزية في الهيئ ت المحمية  زي دة درجة 

o تعزيز مؤسسة المش ركة المجتمعية. 

o  تحفيز الهيئ ت المحمية لمشراكة مع القط عيف ال  ص كالع ـ كمؤسس ت المجتمع المدني مف
 .أجؿ تنمية مستدامة

o  المجتمعيةتقييـ عمؿ البمدية كلجنة الحي بمدل تف عمه  مع المكاطنيف كالمش ركة. 

o المجتمعية ب ستراتيجي ت كأدكات المش ركة  تزكيد كا عي السي س ت كالمجمكع ت. 

  تتعمق بالبمديةجوانب: 

o  التدريب الك في لمع مميف في البمدية كلجنة الحي عمى المش ركة المجتمعية. 
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o كالمنظم ت التي  ألفرادتككف مهمته  تطكير استراتيجي ت لدعـ كمس ندة ا في البمديةإدارة  نش ءإ
 .البمدية كلجنة الحي ب لمجتمع المحميتعمؿ عمى ربط 

o   تشجيع المكاطنيف عمى المش ركة المجتمعية كر د مك فئ ت م لية أك عينية لممش ركيف بأفك ر
 .كاقتراح ت بن ءة

o   إيم ف كاهتم ـ البمدية كلجنة الحي ب ركرة المش ركة المجتمعية في عممه. 

o لحي البد أف يككف ب النت  ب، كأف يككف تمثيؿ حقيقي لجميع سك ف المنطقة، ا تي ر لجنة ا
 .كيقترح الب حث أف يتـ تقسيـ الحي لمربع ت كأف ي رج عف كؿ مرة ممثؿ ب النت  ب

o  (شهرم، أك ربع سنكم) عقد اجتم ع ت لرئيس لج ف األحي ء مع لجن ف األحي ء بشكؿ دكرم ،
ؿ المجنة، كيقيمه ، كيقدـ المالحظ ت كيتبنى أفك رهـ يت بع فيه  رئيس لج ف األحي ء عـ

 .كمش ريعهـ مش كمهـ كيككف حمقة الك ؿ بيف المجمس البمدم كلجنة الحي

o ركرة تكفير مقر دائـ لمجنة الحي، مجهز ب ألث ث المطمكب، كيككف عنكاف كا ح لممكاطنيف . 

o ـ بشكؿ مب شر بحؿ بعض تكفير دعـ م دم ك في كمستمر لمجنة الحي لتغطي نفق ته ، كتس ا
 .المش كؿ الط رئ، دكف الرجكع بكؿ  غيرة ككبيرة لمبمدية

o   تسميط ال كء عمى لجنة الحي كانج زاته  كالتعريؼ به  مف  الؿ نشرات البمدية، كمكقعه
 .االلكتركني

o   التنسيؽ مع الجه ت اإلعالمية الم تمفة، مثؿ الف  ئي ت لتتحدث عف لج ف األحي ء كانج زاته
 .اكمه كمش

o  عط ئه  بعض تفعيؿ كتعزيز دكر لجنة الحي كمك نته  مف  الؿ المزيد مف التسهيالت كا 
 .ال الحي ت التنفيذية
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  تتعمق بمجنة الحيجوانب: 

o  ـ، كالذم ينص عمى أف 1997العمؿ ب لهيكمية اإلدارية المقررة حسب ق نكف لج ف األحي ء لع ـ
 ...(، كأع  ءكأميف سرئيس لمجنة، كن ئب رئيس، ر) يككف لمجنة الحي 

o  المجنة اإلعالمية، لجنة األسكاؽ، لجنة ) ج ف فرعية دا ؿ لجنة الحي نفسه  ؿ ركرة عمؿ
حسب ح جة ( ، لجنة التطكير كغيره  ، لجنة الشكارعةالمي ا كال رؼ ال حي، لجنة البيئي

 .المنطقة

 
 يوضح ىيكمية المجان الفرعية المقترحة لمجنة الحي( 1-7)شكل رقم 

o عيؿ المش ركة المجتمعية دا ؿ لجنة الحي مف  الؿ مش ركة األه لي في المج ف الفرعية تؼ
كأع  ء ف عميف، كهذا يزيد مف انتم ئهـ لمش ريع لجنة الحي، كي بحكا عمى اطالع مب شر 

مك ني ته  ك الحي ته   .لعمؿ المجنة كمش كمه  كا 

o فية التكا ؿ معه ، كتسميط ال كء أف تقـك المجنة اإلعالمية بتعريؼ الن س بمجنة الحي ككي
عمى انج زاته ، مثؿ عمؿ نشرات تعريفية، أك مجالت دكرية أك  فحة عمى مكقع التكا ؿ 

 .، كتنسيؽ المق ءات بيف السك ف كلجنة الحي(FACEBOOK)االجتم عي 

o  إشراؾ األه لي بك ع  طة المجنة أك عر ه  عميهـ لمن قشته  كالمس عدة بتحديد احتي ج تهـ
 .لكي تهـ التطكيرية كالتنمكيةكأك

o  ركرة إشراؾ األه لي في عممية التنفيذ مثؿ تنظيؼ الشكارع، زرع األشج ر، تبييض الجدراف 
 .كغيره ، مم  يشعرهـ ب النتم ء لهذا المش ريع

o إع دة بن ء جسكر الثقة بيف لجنة الحي كاأله لي كتكزيع اهتم مهـ عمى ك فة الفئ ت. 
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o يز اهتم مه  عمى المج الت ال دم تية، كأم  المج الت االقت  دية فهي أف تقـك لجنة الحي بترؾ
مف دكر كزارة الشؤكف االجتم عية كالجمعي ت التع كنية، كالمج الت الدعكية فهي مف دكر 

 .الدع ة كالمس جد

o زي دة التكا ؿ مع البمدي ت كالكزارات كالمؤسس ت لممس همة في  دمة كتطكير كتنمية الحي. 

في عمل لجنة  مجاالت ومعايير المشاركة المجتمعيةليات المقترحة لتحديد اآل    7-3
 :لموصول لمتنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزة الحي والبمدية

ق ـ الب حث بك ع مج الت كمع يير المش ركة المجتمعية في عمؿ لجنة الحي كالبمدية ب الستف دة 
المجتمع ال  رجي كاالستف دة مف مؤسس ت البيئة، كالتي  مف دراسة بعنكاف دكر المش ركة المجتمعية في

سق طه  عمى عمؿ لجنة الحي ( 2007ابراهيـ،)  ق ـ بإعداده  اإلدارة المركزية لمتدريب ب إلسكندرية كا 
 .كالبمدية

 المجتمعية ، كهى لمع يير المش ركة تحديد  مسة مج التيتـ  :معايير المشاركة :  
  .(أفراد أك مؤسس ت)أفراد المجتمع الشراكة مع  :المجال األول  (1
 .المجتمع  دمة :المجال الثاني  (2
  .تعبئة مكارد المجتمع المحمى :الثالثالمجال  (3
 .العمؿ التطكعي :الرابعالمجال  (4
 .ب لمجتمعالعالق ت الع مة كاالت  ؿ  :الخامسالمجال  (5
 لس بقة كهى مجمكعة مف المع يير لكؿ مج ؿ مف المج الت ا يتـ تحديد: مجاالت المشاركة

 : الت لي عمى النحك
 .(أفراد أو مؤسسات)أفراد المجتمع الشراكة مع : المجال األول  (1

 سه مهـ   نع القرارتحديد احتي ج ت المنطقة ك فراد المجتمع المحميمش ركة أ :المعيار األول كا 
 . كتنفيذ برامجه  الم تمفة عمؿ لجنة الحي كممثؿ عف البمدية رسـ رؤية مؿ ؼبشكؿ فع 

 لجنة الحي كالبمديةتيسير سبؿ ات  ؿ أفراد المجتمع ب :لمعيار الثانيا. 
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  الدكر الذم تقكـ به البمدية مف مش ريع ك طط كم  ب ألفراد الحياإلعالـ الك في  :الثالثالمعيار
 .تكاجهه مف مش كؿ

 ططر أفراد المجتمع عف أرائهـ فيم  تقدمه البمدية مف  دم ت كمش ريع كتعبي: المعيار الرابع .  
 ألداء البمدية في انج ز مه مه  ك ططته  تحسيف المش ركة المجتمعية  :الخامس المعيار

 .كمش ريعه 
  .خدمة المجتمع: المجال الثاني (2

 كك ع  طط  لجنة الحي كالبمدية قبؿ مفكالحي احتي ج ت المجتمع  دراسة: المعي ر األكؿ
 .المش ركة المجتمعية

  م تمفةتقديـ  دم ت كأنشطة  البمدية فيكارد است داـ مب ني كـ:الث نيالمعي ر. 
 المجتمع المحمى متنفيذ برامج كمشركع ت ؼ في أفراد المجتمعمش ركة :الث لث المعي ر. 

 .تعبئة موارد المجتمع :الثالث المجال (3
  المجتمع لتنفيذ برامجه   مالمت حة ؼ لممكارد لجنة الحي كالبمديةاست داـ  :األكؿالمعي ر

 .التنمكية
 لمجنة الحي المحمى كالشرك ت كرج ؿ األعم ؿ الدعـ الم دم  تقديـ المجتمع :الث نيي ر المع

 .كمش ريعه  التنمكية
 .العمل التطوعي :الرابعالمجال  (4

  تنفيذ برامج تركيج العمؿ التطكعي :األكؿالمعي ر. 
  بمديةاؿ مشركع ت فيكجكد برامج لتأهيؿ المتطكعيف لممش ركة  :الث نيالمعي ر. 
 لتنمكية التي تقدمه  البمديةلدعـ األنشطة ا أفراد المجتمع آلي ت لتنظيـ تكافر :الث لثار المعي. 

 .بالمجتمعالعالقات العامة واالتصال  :الخامس المجال (5
  جراءات تشجع التكا ؿ بيفاستراتيجي ت لجنة الحي كالبمدية  تبنى :المعي ر األكؿ جميع الع مميف  كا 

 . استمرارا فيه  كت مف
 المجتمع مب لقط ع ت الم تمفة ؼ بشكؿ دكرم ب الت  ؿ لبمديةقي ـ ا: ار الث نيالمعي. 
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  استراتيجي ت كت كغ إجراءات تشجع كت مف  لجنة الحي كالبمدية تبنى: المعي ر الث لث
 .أدائه مؼ التكا ؿ مع كس ئؿ اإلعالـ بم  يحقؽ الشف فية

بمدية كلجنة الحي في تحقيؽ أهدافه ، كيعتقد الب حث أف العمؿ  مف مج الت كمع يير سيس عد اؿ
 .كتقييـ أدائه  كفؽ رؤية كا حة، كسيس عده  في تطكير أدائه  كاالرتق ء ب لمجتمع

 
 
 

 تمت بحمد اهلل



 125 

 

 المراجع
 :المراجع العربية: أوالً 

 UN-HABITAT :يؿ ، الدكرة العشريف، ابرتقرير حول إشراك المجتمع المدني في تحسين أسموب اإلدارة المحمية
 .ـ2005

 البرن مج  ، تفعيل دور المشاركة المجتمعية في المجتمع الخارجي واالستفادة من مؤسسات البيئة، :إبراهيـ، ت مر
 .2007التدريبي لأل   ئييف االجتم عييف مع المجتمع ال  رجي، اإلدارة المركزية لمتدريب ب إلسكندرية، 

 مديرية الدراس ت كالتطكير، ـمـط وأثـرىـا عمى التنميـة الـمحمـيةاإلدارة الحضـرية في مديـنـة الس: أبك عنزة، رزاف ،
 .بدكف ت ريخ

 كزارة إعداد التراب  -دعم قدرات الفاعمين المحميين في إطار المبادرة الوطنية لمتنمية البشرية: أزبكي، سميم ف
 .المممكة المغربية، بدكف ت ريخ -الكطني كالم ء كالبيئة

 بمدية غزة 2010يكليك  – العدد الحادي عشر مجمة ىنا غزة :بمدية غزة ، .
 العدد الث لث، ج معة بيرزيت، ككزارة دور المرأة في التنمية، سمسمة التخطيط من أجل التنمية: الحكراني، عبد اهلل ،

. بدكف ت ريخ، الت طيط كالتع كف الكلي
 المجمد االجتم عية، ممعمـك2002،  ،سعوديةال العربية المممكة في الشاممة العمرانية التنمية أبعاد:   لد ،العنقرم 

. ـ1989الككيت،  الث لث، العدد عشر، الس بع
 المجمد الهندسية لمعمـك دمشؽ ج معة مجمةالمستدامة،  التنمية أجل من التخطيطسميم ف، ، ريدة ك مهن  ،ديب 

 .ـ2009كالعشركف، العدد األكؿ،  ال  مس
 (.غير منشكر) 2006، مؤسسة الحي ة لإلغ ثة كالتنمية، طينالشباب والعمل التطوعي في فمس :رح ؿ، عمر 
 سمسمة الت طيط مف أجؿ التنمية، العدد الث لث، ج معة بيرزيت، الممف التنموي لمنساء الفمسطينيات :سعيد، ن در ،

. بدكف ت ريخ ،ككزارة الت طيط كالتع كف الكلي
 رس لة م جستير، ج معة النج ح الفقراء ألحياء ضريالح التطوير في السياسية االجتماعية األبعاد: سالمة، جه د ،

 .ـ2010الكطنية، 
 مصر الحضرية بجميورية لممستقرات المستدامة التنمية تحقيق في الحكومية السياسات دور: سم حة، أحمد 

 لتطكيركا لإلسك ف الع مة المؤسسة"، "الح رية المستقرات في التك ليؼ من ف ة البن ء كأنم ط نظـ " ، ندكةالعربية
. ـ2005األردف،  ، عم ف ، الح رم

 ،الثكرة : ، المؤتمر المعم رم الدكلي ال  مسمالمح وأنماط التنمية المستدامة لممدن المصرية سيد، هبة كآ ركف
 .ـ2005الرقمية كتأثيره  عمى العم رة كالعمراف، ج معة أسيكط،

 ـ1998معي الحديث، اإلسكندرية،، المكتب الج السكان والتنمية القضايا والمشكالت: شفيؽ، محمد .



 126 

 أك ديمية الس دات لمعمـك الالمركزية المجتمعية مدخل التمكين والتنمية المحمية المستدامة، : الطك ي، س مي
 ـ2008اإلدارية، 

 في ترسيخ أركان التنمية  القرار اتخاذ ولدعم الحضرية لإلدارة الالمركزية تأثير، غ دة ،عمر كحسف، عبد السالـ
تحسيف الظركؼ المعيشية مف  الؿ التنمية : المؤتمر العربي اإلقميمي، المستدامة لممناطق المستيدفة الحضرية

 .2003الح رية المستدامة، الق هرة، 
 ـ2002، المكتبة الج معية، اإلسكندرية،أساليب التخطيط لمتنمية: عبد المطيؼ، رش د .
 سمسمة الت طيط مف أجؿ التنمية، العدد الث لث، ميةمدخل شامل لتحميل مسألة المرأة والتن: عبيدات ، لمي ء ،

. ج معة بيرزيت، ككزارة الت طيط كالتع كف الكلي، بدكف ت ريخ
 المؤتمر الهندسي الث ني، الج معة دور المشاركة المجتمعية في إعادة إعمار غزة :لين  ،الم رم ك مي ،عمى ،

 .ـ2011اإلسالمية غزة، 
 كتنمية ت طيط ، ندكةالشعبية المشاركة تفعيل في ودورىا مصر في محمياتال نظم: عمى، ع  ـ كس لـ، أحمد 

،  المدف، إلنم ء العربي المعهد المحمي، التمكيؿ م  در  .2001ال رطـك
 المؤتمر المعم رم الدكلي الرابع العم رة كالعمراف األبعاد التنموية لمتشريعات العمرانية في مصر: عمى، ع  ـ ،

 .2000الثة، عمى مش رؼ األلفية الث
 المؤتمر العربي مصر في المستدامة التنمية الحضرية عممية في العمرانية التشريعات دور: عمى، ع  ـ ،

 .ـ  2000، الهيئة الع مة لمت طيط العمراني، الق هرة"التكازف البيئي كالتنمية الح رية المستدامة"اإلقميمي 
 الحضرية المناطق لتنمية الشعبية تفعيل المشاركة في اودوره مصر في المحمية اإلدارة نظم: عمي، ع  ـ الديف ،

 المدينة، في اجتم عية عدالة لتحقيؽ محكراف الجيدة الح رية اإلدارة / الحي زة ت ميف اإلقميمي، العربي المؤتمر
 .ـ2001 الق هرة، العمراني، لمت طيط الهيئة الع مة

  رس لة م جستير، ج معة :لممدينة العمراني التخطيط لىع طوباس وانعكاسيا مدينة تنمية إستراتيجية: عكدا، مه 
 .2008الكطنية،  النج ح

 دار  ف ء لمنشر التنمية المستديمة فمسفتيا وأساليب تخطيطيا وأدوات قياسيا: غنيـ، عثم ف ك زنط، م جد ،
. ـ2007كالتكزيع، عم ف، الطبعة األكلى 

 ـ2005ر  ف ء لمنشر كالتكزيع، عم ف، الطبعة الث نية ، دامقدمة في التخطيط التنموي اإلقميمي: غنيـ، عثم ف .
 حالة دراسية لمجان األحياء السكنية : دور المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع المحمي: قدكمي، من ؿ

 .2008الكطنية،  النج ح ، رس لة م جستير، ج معةفي مدينة نابمس
 رس لة م جستير، شعبية في التخطيط العمراني في الضفة الغربيةآليات تفعيل الوعي والمشاركة ال: قرارية، من ؿ ،

 .2004الكطنية،  النج ح ج معة
 العدد الث لث، ج معة بيرزيت، ككزارة مشاركة المرأة في التنمية، سمسمة التخطيط من أجل التنمية: القزاز، هديؿ ،

 .الت طيط كالتع كف الكلي، بدكف ت ريخ
 لمنشر، الطبعة  العممي المكتب:اإلسكندرية ،المجتمع تنمية مجال في جتماعيةاال الخدمة: محمد ،الفت ح عبد

 .ـ1996الث نية، 



 127 

 دراسة تحميمية لتحسين حي الناصرية بمدينة  :تطوير وتحسين األحياء السكنية بالمشاركة الشعبية: محمد، أحمد
. ـ2007اض، ، مركز الممؼ فهد الثق في الرم3، ندكة اإلسك ف أسوان كمثال، ندوة اإلسكان

 ترجمة به ء ش هيف، الدار الدكلية لالستثم رات الثق فة، مبادئ التنمية المستدامة: دكجالس.مكسشيت، ؼ ،
. ـ2000ـ م ر،الطبعة األكلى 1998

 التخطيط والتصميم الحضري دراسة نظرية تطبيقية حول المشاكل الحضرية: المكسكم، ه شـ ك يعقكب، حيدر ،
. ـ2006ع، األردف، الطبعة األكلى دار الح مد لمنشر كالتكزم

 2020-2010، كزارة الت طيط، قط ع التنمية العمرانية تقرير حول المخطط القطاعي :كزارة الت طيط. 
 2008، كزارة الت طيط، 2010-2009خطة التنمية الفمسطينية : كزارة الت طيط. 
 2009 ديات الفمسطينيةدليل التخطيط التنموي اإلستراتيجي لممدن والبل :كزارة الحكـ المحمي ،SDIP. 

http://www.mdlf.org.ps/aindex.php 
  ،كزارة الحكـ المحمي، 1997نظام بشأن صالحيات لجان األحياء في محافظات غزة  كزارة الحكـ المحمي ،

 .ـ1997
 المممكة  ، كزارة الشؤكف البمدية كالقركية،مية المستدامة في التخطيطدليل تفعيل التن :كزارة الشؤكف البمدية كالقركية

 .ـ2005العربية السعكدية، 

 :المراجع األجنبية: ثانياً 

 A GUIDE FOR DEVELOPING NEIGHBOURHOOD PLANS, City of Winnipeg 
Planning, Property & Development Department 2002. 

 Bruntland, Gro Herlem. Report ““World Commission on Environmental 
Development”, United Nations World Commission on Environment and Development 
1987 

 Community Participation in Solid Waste Management, Factors Favouring the 
Sustainability of Community Participation, A Literature Review, UWEP Occasional 
Paper, (2000) 

 Dierwechter, Yonn & Coffey, Brian, Assessing the effects of neighborhood 
councils on urban policy and development: The example of Tacoma, Washington, 
The University of Washington Tacoma, The Social Science Journal 47 (2010). 

 M. P. Amado, m & others, Public Participation in Sustainable Urban Planning, 
World Academy of Science, Engineering and Technology 53, (2009). 

 Mahadevia, Darshini: sustainable Urban Development in India: An Inclusive 
Perspective, Development in Practice, Volume 11, Numbers (2001) 

http://www.mdlf.org.ps/aindex.php


 128 

 Nour, Ayman: Challenges and Advantages of Community Participation as an 
Approach for Sustainable Urban Development in Egypt, Journal of Sustainable 
Development, (2011). 

 Swyngedouw, Erik & others: Neoliberal Urbanization in Europe: Large-Scale Urban 
Development Projects and the New Urban Policy, urban development projects (UDPs) 
in twelve European Union countries, (2002). 

 :المواقع اإللكترونية: ثالثاً 

 ـ14/1/2012 - 2012 بمدية غزة :المكقع اإللكتركني ( www.mogaza.org)   
 ـ14/1/2012 -2012 كزارة الحكـ المحمي :المكقع اإللكتركني. (www.molg.ps) 
 قراض البمدي ت: المكقع اإللكتركني  ) www.mdlf.org.ps .)ـ10/1/2012  - 2012  ندكؽ تطكير كا 
 ـ 5/3/2011  - 2011مح فظة الق هرة: ركنيالمكقع اإللكت(www.cairo.gov.eg) 
 ـ 1/2/2012 –2012( المحيط)شبكة اإلعالـ العربية : المكقع اإللكتركني(www.moheet.com) 
 ـ 4/2/2012 – 2012لفمسطينيالجه ز المركزم لإلح  ء ا: المكقع اإللكتركني(www.pcbs.gov.ps ) 

 :المقابالت:رابعاً 

 13/8/2011، عضو المجمس البمدي ورئيس لجان األحياء في المجمس البمدي: أبك هيف، زي د. 
 مدير مكتب اليندسة والتخطيط االستشاري المساعد لبمدية غزة ضمن عدد من البمديات األخرى : زي رة، محمد

 .2/1/2012، اتيجية التنمويةبوضع الخطة اإلستر
 10/8/2011: رئيس لجنة حي الشيخ رضوان :الكحمكت، محمد. 
 قراض البمديات: ، معتزمحيسف  .9/1/2012غزة،  -مدير صندوق تطوير وا 
 10/1/2012: رئيس لجنة حي الشيخ رضوان: الكحمكت، محمد. 
 ـ10/1/2012، رئيس بمدية غزة: مكي، رفيؽ. 
 9/1/2012، عداد وتطوير المشاريع في بمدية غزةمدير دائرة إ: م هر، س لـ. 

http://www.mogaza.org/
http://www.molg.ps/
http://www.molg.ps/
http://www.mdlf.org.ps/
http://www.cairo.gov.eg/
http://www.cairo.gov.eg/
http://www.moheet.com/
http://www.moheet.com/


 129 

 

 المالحق
 (114ص – 129ص) 
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 (.نموذج للمقابلة) يوضح االستبيان الموجه ألعضاء لجنة الحي (: 2)ملحق رقم 

 .يوضح النظام الخاص بشأن صالحيات لجان األحياء(: 3)ملحق رقم 

   .يوضح نموذج من تواصل األهالي بشكل مباشر مع البلدية(: 4)حق رقم مل

 .يوضح نموذج من طلبات لجان األحياء للبلدية(: 5)ملحق رقم  

 .هانأسماء محكمي اإلستب(: 6)ملحق رقم 
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. يوضح االستبيان الموجه ألفراد المجتمع(: 1)تابع ملحق رقم 
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 (.نموذج للمقابلة) يوضح االستبيان الموجه ألعضاء لجنة الحي (: 2)ملحق رقم 
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(. نموذج للمقابلة) يوضح االستبيان الموجه ألعضاء لجنة الحي (: 2)تابع ملحق رقم 
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 ( 3) ممحق رقم 

 يوضح النظام الخاص بشأن صالحيات لجان األحياء
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 ( 3)تابع ممحق رقم 
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 ( 3) تابع ممحق رقم 
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 (3) تابع ممحق رقم 
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 ( 3)ممحق رقم تابع 
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 يوضح نموذج من تواصل األىالي بشكل مباشر مع البمدية  
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 يوضح نموذج من طمبات لجان األحياء لمبمدية
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The Role of Community Participation in Sustainable Urban Development 

in Gaza City 

(As a case study : The experience of neighborhood committees in the municipality of Gaza) 

 

Abstract 

     Community participation has a prominent role in the sustainable development planning 

process in the urban communities, it is considered the most important tributary for the 

developmental planning process and it provides the decision makers who are planning for 

the development with the real information for the urban problems. It also expresses the 

hopes and ambitions of the local community, and it is considered as a safety valve for the 

planning process. The developmental planning for the urban communities is considered one 

of the most important jobs for the urban planning, and strip is considered from the 

developing societies which need an urban, continuous and sustainable development; 

especially in the situation of Gaza Strip which is under the siege and under difficult 

security, political, social and economic circumstances. Therefore; the sustainable urban 

development for Gaza Strip is considered an important and vital topic in which all the 

community institutions, governments, ministries and international institutions participate in 

making urban developmental plans for it. 

              The research depends on the scientific method in monitoring the role of 

community participation in Gaza by collecting the scientific information needed for the 

study, then analyzing it by using scientific methods to achieve principles and rules that the 

study depends on. After that, it is followed by analytic study for the reality of community 

participation in Gaza through the study of the experience of neighborhood committees in 

the municipality of Gaza in a sustainable urban development in the municipality influence 

area and to highlight the neighborhood committee of El Sheikh Radwan, and to see the 

effectiveness of this participation and its constraints. Furthermore, the research studies 

regional and international experiences related to the role of neighborhood committees and 

community participation in activating the sustainable urban development and dropping 

these experiences on the situation of Gaza to benefit from these experiences to develop 

methods of neighborhood committees on it. Besides that, the research focuses on surveying 

the professionals' views and other different slices of the society in order to evaluate the 

experience of neighborhood committees in Gaza, and to activate its role in the sustainable 

urban development. 

                 The research achieves some results and recommendations such as: activating the 

role of community participation in the sustainable urban development in Gaza to improve 

the urban areas in Gaza Strip and to put a theoretical participation in the sustainable urban 

development in Gaza city. 
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1   Introduction: 

              It is no secret the scale of urban problems that are found in Gaza city, which are 

increased daily especially under the siege, the lack of material resources and the occupation 

who mainly contributes on destroying and damaging the urban communities. Under all of 

these constraints, there must be a sustainable urban development seeks to improve the 

urban areas through providing and enhancing the services for people in both infrastructure 

and construction projects and improving the social and economical sides and others. 

             The developmental planning is " a group of legal, intended and organized interim 

procedures that is implemented in a specific time and on many levels with a collective 

collaborative effort that uses many tools and methods to achieve a more comprehensive use 

for all natural and human resources in a way that makes the needed and desirable change in 

the society with directing, controlling and following up this change in different aspects of 

life to prevent any negative sides resulting from it and keeping it under the desirable 

circle." ( Ghoneim,2005,p.40). 

              The community participation in urban development is considered a form of 

democracy that expresses decentralization in making decisions but not without problems, 

constraints and conflict of interests between the participants and the implementers of the 

project. So, there must be principles control this process and specify the extent of the role 

of the community participation, the multiplicity of community participation image and its 

methods such as: surveying peoples' opinions directly, distributing questionnaires or 

electing their representatives for institutions and ministries. In addition, the research will 

focus on the study of the scale of community participation in a sustainable urban 

development in Gaza city ways to enhance it and the most important constraints that will 

face it. The study will concluded the evaluation of the experience of neighborhood 

committees in the municipality of Gaza and to benefit from it in putting clear policies and 

procedures to improve the community participation in a sustainable urban development in 

Gaza City. 

1-1  The Importance of the Research: This study is considered one of the fewest studies 

that explains the role of community participation in a sustainable urban development in 

Gaza Strip, so the following is expected: 

 Help the decision makers; especially in municipalities, to construct an important urban 

developmental projects that meet peoples' needs through community participation 

represented in neighborhood committees in municipalities. 

 Establish the role of community participation in a sustainable urban development in 

Gaza. 

 This study can be a clue for municipalities for the work of neighborhood committees, 

and to familiarize the neighborhood committees with its role. 

1-2 The Research objectives: This study seeks to put a theoretical framework that can 

activate the role of community participation in a sustainable urban development in Gaza 

Strip through: 

 Studying the reality of community participation in a sustainable urban development in 

Gaza. 
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 Familiarizing individuals with the importance of community participation in  a 

sustainable urban development in Gaza. 

 Familiarizing institutions, ministries and municipalities with the effective role of 

community participation in a sustainable urban development in Gaza. 

 Explaining the importance of the role of the neighborhood committees in a sustainable 

urban development in Gaza, especially in Gaza municipality. 

 Putting procedures and projects for enhancing the community participation in a 

sustainable urban development in Gaza. 

 Helping the decision makers in making decisions that help in a sustainable urban 

development in Gaza. 

1-3 The Research Hypotheses:  

 Community participation has a major role in urban development in communities. 

 There is a declining in the level of community participation in  a sustainable urban 

development in Gaza. 

 There is a centralized authority in making decisions in urban development in Gaza, and 

institutions don't care about involving people in the urban development process. 

 The neighborhood committees don't implement its responsibilities in municipalities 

appropriately.  

1-4 The Research Method: 

           The research depends on the scientific method in monitoring the role of urban 

development process in Gaza, through collecting scientific information needed for the 

study and analyzing it by using scientific tools to achieve principles and roles that the study 

depends on. After that, it is followed by analytic study for the reality of neighborhood 

committees participation in Gaza through the experience of neighborhood committees 

participation in a sustainable urban development in Gaza municipality's influence. The 

research focuses on surveying professionals' views and other slices in society aiming at 

evaluating the work experience of the neighborhood committees in Gaza and activating its 

role in a sustainable urban development. 

1-5  The Study Terms: 

 Sustainable Urban Development: Sustainable urban development on its 

comprehensive concept is transferring the society from the status situations to a more 

modern situations to achieve specific goals aiming at raising the living standards for the 

society from all sides: architecturally, socially, economically and aesthetically through 

exploiting all the available resources in achieving goals, solving problems and meeting 

peoples' needs in different environments. ( Ali,2000). 

 Community Participation: Participation on its general concept means that people or 

their representatives share on the political, social and economical life and draw the 

general goals for the country and the society, so it includes the meaning of democracy. 

On the other hand, participation on its developmental process means that the targeted 

groups and population slices share on specifying aims for the development plan that is 

directed to improve their situations and contributing on implementing and evaluating it 

as well. (Ghoneim, 2005). 
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 Committee: A tool that is used to organize the society, and it is a group of people meet 

for deciding a specific topic for a period of time. Committees are different according to 

its task and its individuals. ( Kadomi,2008). 

 Residential neighborhood: A place where a group of people live in separating 

buildings and they tied together by the services provided to this group or by ethnic, job 

or family bond. 

2. The Experience of Neighborhood Committees in Gaza Municipality 

              Neighborhood committees are considered a tool of community participation in 

Gaza municipality. It is considered as a link between the municipality and the citizen. Its 

role is to carry people's concerns to municipality and to deliver municipality's message to 

people Gaza municipality is considered the largest municipality in Gaza Strip according to 

its influence population and public utilities, so the role of municipality integrated only by 

an effective community participation that can achieve a sustainable urban development. 

figure (2-1) show Gaza map 

Source (www.molg.ps  (  

Neighborhood Population 

Al Daraj 41,349 

 El Sheikh Redwan 38,285 

Al Awda Country 2,890 

The North Remal 29,622 

Al Sabra 28,354 

Al Tofah 28,041 

Ijdaida 45,316 

The Old Town 13,688 

El Sheikh Ijleen 12,408 

Al Zaytoon 60,419 

Tal Al Hawa 8,844 

Beach Camp 34,000 

Al Tourikman 40,107 

Total 448,426 

Neighborhood Population 

Table(2-1) shows Gaza neighborhood and its 

population. 

Source ( Website for Gaza municipality, 2009). 

 

          Gaza municipality was constructed in 1893 to raise the standard living for its 

citizens. The municipality encourages community participation in the work as one of its 

goals. It provides services for the country such as: the cleanness of streets and 

neighborhoods, maintenance of networks, deporting solid wastes, public awareness, 

treatment of drinking water, control of rodents and mosquitoes, organizing the traffics, 

maintenance of roads, stopping the random constructions, planting streets and parks and 

installing lanterns. 

http://www.molg.ps/
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2-1  Community Participation in Municipality work: 

        Community participation in the work of Gaza municipality has different images in 

spite of the reservation on its levels and events( Abu Hein, 2011). 

 Municipal Council: it is considered the censor and evaluator of the municipality 

performance. It helps the municipality to put plans and programs and specify policies. 

All the outstanding problems are shown to the municipal council to solve them. It 

consists of considerable characters, professors and experts in different fields, and they 

are chosen whether by election or nomination. 

 Neighborhood committees: the link between the municipality, municipal council and 

people. They carry the concerns and problems of the individual to the municipality. 

Also, they adopt specific projects in the neighborhood and show them to the 

municipality. Additionally, they explain to people the plans and the projects of the 

municipality and its goals and programs. 

 General Participation: Individuals share the municipality on specifying the 

neighborhood problems, the municipality on its turn considers these ideas.  

         On the other hand, the researcher means by community participation in the 

work of neighborhood committees: that it is a reciprocal participation between the 

neighborhood committees and society which is represented in the following: 

 Individuals sharing on the development of the local community through helping the 

neighborhood committees in studying the neighborhood needs and facing the urban 

problems and phenomena, and sharing on implementing projects. 

 The civilian society organization help municipalities to implement their developmental 

programs. 

 Using the resources of the civilian society organization to serve the neighborhood. 

 Dealing positively with the municipality and its services. 

2-2   The Goals of Community Participation in the Municipalities' work: 

              Community participation is very important in achieving goals and developmental 

plans in urban communities, especially in the situation of lacking the available resources 

and the economical siege and lacking of financial support as the circumstances of Gaza 

Strip and Gaza Municipality. Without sharing, municipalities, ministries and institutions 

will not achieve excellence in developing societies. Sharing opinions is not enough in 

community participation but it goes far away to the formulation of thoughts and shaping the 

community culture and working on it to achieve a sustainable urban development. The 

researcher lists some of these goals as the following: 

 Activating community individuals for enhancing their urban circumstances whether 

socially, economically, environmental or urban. 

 Being responsible to help municipality to promote the quality of developmental 

projects. 

 Community understanding for the problems and constraints that municipality suffers 

from, and appreciating the achievements. 
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 Creating general feeling that the municipality does its role in serving and developing 

the society, then having the desire to defend the municipality's achievements and 

understanding its level. 

 Providing the material support for the municipality in different shapes whether from 

individuals or from civilian community organization, and helping on collecting the dues 

of the municipality from offenders. 

 Reforming and developing the municipality through specifying its material or spiritual 

needs. 

 Achieving the change directed to the development. 

 Developing the cooperation spirit between the municipality and the local community. 

 Raising the participation of civil institutions and individuals in the neighborhood 

development process. 

 Implementing the decentralization system in management and planning. 

 The continuous evaluation to the performance of the neighborhood committee and 

municipality to develop its performance. 

 Highlighting the importance of cooperative work for the participant. 

2-3   Neighborhood Committees:  

There was a system that has been issued regarding the power of neighborhood 

committees in Gaza Government in 1997 ( Appendix 3) after reviewing the municipal law 

number 1 for the year 1934, and it is reactivated in 2008.( Ministry of Local Government, 

2008). 

2-3-1  Aims of Neighborhood Committees:  

                    The power system for the neighborhood committees in Gaza governorate 

specifies the aims of neighborhood committees in 1997 as the following: 

Neighborhood committees seek to facilitate the coordination process with the municipality 

of the neighborhood without coming across the powers of the municipality. 

 It represents the neighborhood people and other official areas. 

 Providing services for the neighborhood people and finding suitable solutions for the 

problems facing the neighborhood people. 

 Searching on the transportation problems and internal markets in the neighborhood and 

providing the municipality with needed suggestions. 

 Putting plans and studies related to the neighborhood development.  

2-3-2 The Powers of Neighborhood Committees: 

                    The neighborhood committees are acting the following powers according to its 

authority( Ministry of Local Government, 2008). 

 Putting plans and studies that are specified on developing the neighborhood and 

showing them to the municipality for implementing them. 

 Facilitating the task of the municipalities' employees and other areas and promoting 

them to do their duties. 
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 Finding suitable solutions for the suggestions and complaints of the neighborhood 

people with a coordination with the municipality. 

 The committee represents the neighborhood people in front of the official municipal 

areas in the framework of its goals. 

 The committee facilitates the municipality's job and its employee in doing their tasks. 

 Collecting gifts, donations and aids from neighborhood people to develop the 

neighborhood. 

 The observation authority and supervising the works of the committees are considered 

from the municipalities' and the ministry of local government's powers. 

2-2-4  The Structure of the Neighborhood committees: 

                 The powers system for the neighborhood committees (Ministry of Local 

Government,2008) mentions that the neighborhood committee consists of members elected 

directly by the neighborhood people, but if this is not possible they are assigned by the 

decision from the minister of local government with a condition that their number mustn't 

be over than 13 members. The committee elects its director, the deputy and the secretary 

from its members. 

2-2-5 The Importance of  Community Participation in the Work of Neighborhood 

Committees: 

Community participation in the work of the neighborhood committees is important 

because of the following: 

 Community participation contributes on a better specification for the needs and 

demands and increasing the qualification in implementation. 

 Community participation contributes positively in succeeding the projects and programs 

of urban development. 

 Community participation contributes on solving problems. 

 Seeking cooperation between different units. 

 Providing a great sense of membership. 

 Helping to achieve the developmental goals for municipalities, ministries and 

institutions. 

 Seeking quality in performance. 

 Increasing the spirit of donation and the love of voluntary work for individuals. 

 Increasing liability. 

3 The Reality of Neighborhood Committees in Gaza- As a Case Study: El Sheikh 

Radwan Neighborhood Committee. 

The neighborhood committees in Gaza municipality suffer from  a difficult reality 

because of the siege that affects the services in the country. This is reflected by many 

problems in all neighborhoods from damaging the infrastructure, so there is a big pressure 

on these committees from individuals. 

The director of Gaza municipality (Miki,2012) said that the neighborhood 

committees work in difficult circumstances. The municipality suffers from the lack of 
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sources, siege and a difficult economical situation, the individual wants his needs without 

looking for difficulties. He adds that there is a failure in the work of neighborhood 

committees; it just carries the complaints of citizens to the municipality but it doesn’t carry 

the municipality's situations to people. And in spite of this situation, the municipality is 

enhancing the role of neighborhood committees through crediting the projects provided by 

committees, and the cooperation with the committees to solve the problems of 

neighborhoods and citizens. 

Additionally, he said that the municipality asks the neighborhood committees to 

communicate with people by all means and hold meetings with people and the director of 

the municipality. Furthermore, representatives of the technical units in the municipality 

have to visit the neighborhood committees in areas and listen to the complaints of people. 

Besides that, they clarify the vision of the municipality. He said also that people have to 

share the municipality in holding responsibilities, and working together to develop the 

country and the neighborhood. 

El Sheikh Radwan Neighborhood area is located in Gaza city, is about 700,000 m2, it’s 

population  around 38.285 persons, the El Sheikh Radwan Neighborhood committee 

formed in 2008 decision from the Municipal Council .  

 

Figure (2-2): shows the boundaries outline of the work of El Sheikh Radwan Committee 

El Sheikh Radwan neighborhood Committees' Goals:  

The director of El Sheikh Radwan neighborhood committee ( Al Kahlout,2011)- 

mentions that there are many gaols for the neighborhood committee as the following: 

 Representing the neighborhood people in front of the municipality and official areas. 

 Searching on the problems of transportation and internal markets and providing the 

municipality with suitable suggestions. 

 Putting plans and studies related to neighborhood development. 

 Finding suitable solutions for peoples' suggestions and complaints in coordination with 

the municipality. 

 Facilitating the task of municipality and its employees in doing their jobs. 

Obstacles Facing the Neighborhood committee: 
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                     El Sheikh Radwan neighborhood committee faces many problems which 

affect its work ( Al Kahlout,2011) such as: the absence of a permanent place, the lack of 

interaction between some technical staffs in the municipality, the limited capacities of the 

municipality especially under the siege, the martyrdom of one members of the 

municipality, the lack of cooperation and understanding from municipalities' policies, the 

lack of logistics tools( computer, printer, hospitality) and the lack of people's understanding 

for the role of neighborhood community. 

4   El Sheikh Radwan Committee – Field Case Study 

            This chapter contains a detailed description for the procedures the researcher has 

followed up in achieving this study such as: determining the study method,  describing the 

population study, describing the study sample, preparing the study tool ( the questionnaire) 

and determining its reliability and validity, determining study procedures, determining the 

statistical techniques used in resolving the results and listing the study results and its 

explanation.  

4-1 Procedural Method of the Study: 

4-1-1 The Study Method: The researcher uses the descriptive approach for collecting data 

from the community and recognizing the role of community  participation in sustainable 

urban development in Gaza City according to the view of the local and the role of 

neighborhood committees in community participation as well. Therefore, the approach used 

in this study is very suitable for the goals of the research that are mentioned in the first 

chapter of the research.  

4-1-2 The Population Study: The population study consists of all the residents of El 

Sheikh Radwan neighborhood in Gaza City. The population of this region is about 38,285 

people in 2011. This region is chosen because it is a large area, it has a huge number of 

population and it has a large number of public associations such as: schools, markets, 

hospitals, institutions and the variety of its people from citizens and refugees. 

 

Form (4-1) Gaza City, Sheikh Radwan Neighborhood area, population study. 

(Source: Gaza Municipality Website, 2009) 

4-1-3 The Study Sample: the study sample consists of 102 people from El sheikh Radwan 

neighborhood area in Gaza City in 2011 and they are chosen randomly. The study sample is 

varied from all sides: gender, qualification, career, age and the kind of voluntary work. 
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Regarding Gender: The percentage of males is about 66.67% and the females one is 

33.33%.  

Table(4-1) number of people per percent in the kind section. 

Per % No. Gender 

66.67% 68 Males 

33.33% 34 Females 

100 102 Total 

Regarding Qualification: The rate of the illiterate people is about 2.94%, the rate of 

teachers is 31.37%, the rate of diploma holders is 13.73%, the rate of bachelor degree 

holders is 47.06% and the rate of higher studies is 4.90%. 

Table (4-2) dividing people in segment according to their study background. 

Per % No. Study Bck. 

2.94 3 Illiterate 

31.37 32 Teachers 

13.73 14 Diploma 

47.06 48 Bachelor 

4.90 5 High studies 

100 102 Total 

Regarding Career: The rate of unemployed is about 42.16%, professionals' rate is 4.90%, 

employed rate 32.35%, and private business 20.59%.    

 Table (4-3) Dividing segment sample according to job. 

Percentage No. Job 

42.16 43 Unemployed 

4.90 5 Professional 

32.35 33 Employed 

20.59 21 Private Business 

100.00 102 Total: 

Regarding Age: The rate of people under the age of 20 years is 29.41%, people between 21-30 

are 38.24%, people between 31-40 are 13.73% and people over than 40 years are 18.63%.  

Table (4-4) dividing segment according to age. 

Per % No Age 

29.41 30 Less than 20 

38.24 39 21 - 30 

13.73 14 31 - 40 

18.63 19 Over 40 
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100.00 102 Total 

Regarding Voluntary Work: The rate of the participants in the voluntary work is about 

68.63%. 

Table (4-5) dividing segment upon voluntary work. 

Per % No. Vol. Work 

68.63 70 Yes 

31.37 32 No 

100.00 102 Total 

Regarding Fields of Voluntary Work: The fields of voluntary work varied for the 

participants. The rate of the participants in the environmental field is 30.00%, the 

participants' rate in the social field 52.86%, the health field 17.14% and the cultural field 28.57%.  

Table (4-6) dividing segment according to voluntary work specializations. 

Per % No. Vo.Spe. 

30.00 21 Enviro. 

52.86 37 Social 

17.14 12 Health 

28.57 20 Cultural 

100.00 70 Total 

4-1-4 The Tools of the Study: 

             The researcher prepares a questionnaire as a tool for the study for collecting data 

regarding the main topic in order to recognize the role of community participation in 

sustainable urban development in Gaza City according to the view of the individuals of the 

local community and the role of neighborhood committees after reviewing the previous 

studies that are related to this study. The questionnaire ( see Appendix No. 1 that shows the 

questionnaire on its final image) is consisted of the following:     

 

Introduction: 

The introduction has included many items that determine the goals of the study and the 

kind of  data and information gathered by the researcher from the study sample. Also, 

encouraging the study sample to answer the questions objectively and frankly. In addition 

to that, making the study sample feels relax and comfort that the information will be a 

secret and their opinions will be respected, and their answers will be used for nothing but 

for the purpose of scientific research only.  

 The First Section: 

General information (demographic variable), that entered the research as variables such as: 

gender, qualification, career, age, voluntary work and its fields. 

 The Second Section: 
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Consists of 10 paragraphs related to the study sample realization about the role of 

community participation. 

 The Third Section: 

Consists of 7 paragraphs related to the role of neighborhood committee in the population 

study area. 

 The Fourth Section: 

Consists of 10 paragraphs related to the importance of the neighborhood committee in the 

population study area. 

4-1-5 The Tool's Validity: 

The tool has been showed to a group of university specialized professors who work in the 

Palestinian universities in Gaza Governorates. They explain their opinions and observations 

about the appropriateness of the tool, the paragraphs' belongings to the questionnaire's 

fields and the clarity of its language. So according to these views, some paragraphs has 

been deleted and some of them has been edited. ( Appendix No. 1 shows the questionnaire 

on its final image.). 

4-1-6 Procedures of Implementing the Study Tools: 

 Preparing the tool on its final image. 

 Specifying the study sample. 

 Distributing the questionnaire. 

 Collecting the questionnaire from the study sample and throwing the non answered 

questionnaire. 

 Numbering the study questionnaires, distributing data, and processing it statistically 

through the statistical program (SPSS) for getting the study results. 

4-1-7 Statistical Treatments Used in the Study: 

 Using the statistical program (SPSS) for Stochastic Package for Social Science, to 

analyze and treat date. 

 Using the following statistical treatment to analyze the study results: 

o Percentages and averages  

o T. Test: to clarify the divergence clues between the average of two  different 

samples. 

o One Way ANOVA: to clarify the divergence clues in the average of three samples 

or more. 

The data has been encoded and inputted  to the computer according to the Likert scale ( 1 

strongly disagree, 2 disagree, 3 neutral, 4 agree, 5 strongly agree). To specify the 

measurement of the likert scale( minimum and high frameworks) used in the study the 

range was calculated as the following ( 5-1=4), then divided it into the number of the five 

measurement periods to get the period's length ( 4/5=0.8), after that, the result is added to 

the less range in the scale ( which is one) to determine highest level of the first level and so 

on. 

4-2 The Results of the study and its Explanations: 
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This section includes the results of the study and its explanations through answering the 

questions of the study and listing the main results of the questionnaire through analyzing its 

points in order to recognize the role of community participation in a sustainable urban 

development in Gaza City. Statistical treatment is implemented for the collected data from 

the questionnaire of the study using the (SPSS), to have the results of the study which will 

be listed and analyzed in this chapter. The analysis and evaluation will be as the following: 

 According to the view of the individuals of the local community through listing the 

results of the questionnaire. 

 According to the view of the members of the neighborhood committees through meetings. 

 According to the view of the leaders of community programs in some institutions in the 

city through meetings. 

  

 Answering the first question of the study: The first question of this study is: What is 

the degree of realizing the concept of community participation from the study sample's 

point of view? 

Table (4-7) shows the frequencies, averages, standard deviations and the relative weight for 

each point of community participation concept, and their arrangements in the domain 

(n=102).     

 Item Responses Average 
Standarized 

Deviation 

Relative 

weight 
Rank 

1. community Participation is waste of time… 186 1.824 0.916 36.47 10 

2. community participation is not important as the 

government is acting its duties. 
216 2.118 0.968 42.35 9 

3. community participation meets the individuals' respect. 360 3.529 1.096 70.59 3 

4. community  participation is performed by unemployed 

people. 
270 2.647 0.971 52.94 8 

5.community participation is difficult to be achieved as it 

needs so much needs. 
287 2.814 1.012 56.27 6 

6. community participation is performed for the sake of 

social prestige. 
327 3.206 0.926 64.12 4 

7. community participation causes problems to its 

participants. 
276 2.706 1.040 54.12 7 

8. I do believe that my family deserves my time rather 

than acting the voluntary work. 
315 3.088 1.091 61.76 5 

9. I do believe that community participation is the country's 

right for its people. 
407 3.990 0.906 79.80 1 

10. community participation is needed in everyday life and 

in the different aspects of life… 
405 3.971 1.038 79.41 2 

Total Degrees for community participation 3049 29.892 3.749 59.78  
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The previous table shows: 

The highest two points of the domain are in: 

*Point 9 which says that" community participation is the country's right on its people", has 

got the first by a relative weight ( 79.80%). 

Point 10 which says that " community participation is needed in everyday life and in 

different aspects of life…", has got the second by a relative weight (79.41%). 

The researcher believes that this result is appeared because that the Palestinians have a 

belongings to its country, and have a responsibility toward it.  They do believe in social 

interdependence as they under a difficult situation because of the occupation that kill 

people and destroy houses. That what was observed during community participation and 

social interdependence to pass these trials. The people of Gaza Strip shows that they are the 

best example of " Al Forqan" war on Gaza in 2008. The occupation destroys hundreds of 

houses and expels hundreds of citizens. Therefore; people helped families that their houses 

were destroyed and helped in demolishing the prints of bombing and participating in 

carrying injuries . Many people were acting voluntary work in schools as they become 

shelters for people on that period.  

The two minimum points in the domain are in:  

 Point 2 which says that " community participation is not important as the government is 

acting its duties", has got the ninth by a relative weight (42.35%). 

 Point 1 which says that" community participation is a waste of time", has got the last 

rank by a relative weight (36.47%).  

The  researcher believes that this result is logical ,which has a rate of 69%, through looking 

to the result of the rate of community participation and his belief of its importance and the 

various voluntary fields that the study sample shares in (environmental, social, cultural and 

health fields). In addition, community participation is part and parcel for the life of the 

study sample. Furthermore, it is very important even if the government is acting its role as 

it is considered as a supporter for the government's role and as it seeks to improve the 

services that it provides. Also, the communities will not be improved unless the role of the 

government and the individuals' role completed each other. An example of this situation is 

that all the individuals in community are sharing in the campaign of ( Gaza is more 

beautiful), since the individuals cleaned the streets, collecting rubbish, planting trees and 

whitening walls. 

 Answering the Second Question of the study: The second question of the study is: " 

What is the degree of realizing the importance of the neighborhood committee in the 

population study from the point of view of the study sample? 
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Table ( 4-8) shows : frequencies, standard deviations and the related weight for each point of 

the importance of the neighborhood committee in the region and their arrangements in the 

domain ( n=102). 

 point Responses Average 
Standard 

Deviation 

Related 

Weight 

The 

rank 

10. Neighborhood committee is a tool that is 

contributing in specifying the communities' needs. 
331 3.245 1.285 64.90 4 

11. Neighborhood committees are tools to achieve 

developmental goals. 
330 3.235 1.179 64.71 6 

12. Neighborhood committees reduces the value of human 

resources to implement their projects. 
293 2.873 1.059 57.45 7 

13. Neighborhood committees are not active committees. 283 2.775 1.177 55.49 8 

14. Neighborhood committees increase the effectiveness of 

the municipalities and the projects of different institutions. 
353 3.461 1.200 69.22 1 

15. Neighborhood committees increases expand the work 

circle for institutions that present programs of community 

development. 

348 3.412 1.146 68.24 2 

The neighborhood committees' work is vague. 283 2.775 1.080 55.49 8 

16. The work of neighborhood committees is connected to 

the goals of parties. 
331 3.245 1.222 64.90 5 

17. I will participate in the work of neighborhood 

committees as a tool of community participation if it is 

possible. 

346 3.392 1.268 67.84 3 

The total degree for the neighborhood committee in the 

region. 
2898 28.412 5.429 63.14  

The previous table shows the following: 

The highest two points in the domain are: 

*Point 5 which says that " neighborhood committees increase the effectiveness of the 

municipalities and the institutions that present different programs", has got the first rank by 

a related weight (69.22%). 

*Point 6 which says that " neighborhood committees expand the work circle for institutions 

that provide community development programs", has got the second rank by a related 

weight (68.24%). 

It is concluded from the previous data that the individual realizes the importance of the 

neighborhood committees that increase the effectiveness of the municipalities. The 

neighborhood committees are considered the link between the municipality and the 

individual. As a result, it is a must to promote the role of these committees and provide it 

with support to achieve the best results to develop the neighborhood. The members of the 

neighborhood are part and parcel of the neighborhood, so they live the same problems and 

needs, try to transform them to the related institutions honestly and prioritize things 

according to their suitable views so the individual feels its importance. 

The two minimum points in the domain are: 

*Point 4 that says" neighborhood committees are not active", has got the last rank by a 

related weight (55.49%). 
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*Point 7 that says " the neighborhood committees' work is vague", has got the last rank by a 

related weight (55.49%). 

This result affirms the previous ones as the citizen believe that the neighborhood 

committees are active through its services and programs for the neighborhood. This point 

has got such rate because of the big number of population that increases problems which is 

difficult to solve by neighborhood committees. In addition to this, the lowest degree of 

social and economical level lead to a more family problems that hinder the individual's 

interest in community problems.  

 

 

 Answering the Third question of the Study: 

The third question of this study is : " Are there any differences of statistical clues in the 

level of α ≤ 0.05 due to the sex variable( male, female) in the role of community 

participation in a sustainable urban development in Gaza City. 

Table (4-9): shows averages, standard deviations and T value in the measurement in 

community concept due to the sex variable ( males, females). 

Fields sex 
Numbe

r 
Average 

Standard 

Deviations 
T value 

The Clue's 

Value 

The Clue's 

Level 

The First Field: 

Community 

Participation 

concept 

Male 68 35.456 4.494 

1.124 0.263 

Hasn't 

statistical 

clues Female 34 34.353 5.008 

The Second Field: The 

Importance of 

Neighborhood 

Committee in the 

Region 

male 68 28.838 6.354 

0.035 0.972 

Hasn't 

statistical 

clues female 34 28.794 5.163 

T value in the degree of (100) and in the clue's level (0.05) =1.98 

T value in the degree of (100) and in the clue's level (0.01) =2.62 

The previous table shows : 

The calculated "T" value is less than the " T" value in the two domains. This indicates that 

there isn't any differences of statistical clues due to sex variable (males, females). This 

affirms that the concept of community participation is clear to this sample of community 

regardless the sex as woman has its role in developing the community and services 

provided to people. She shares in voluntary works through co operational institutions and 

the small projects that support the poor families. In addition to this, it promotes 

community's authenticity by taking care of the Palestinian heritage and practicing the 

folklore such as embroidery. There is a real feeling for the role of the committee regardless 

sex because these committees provides its services to all people whether men or women.  

 Answering the fourth question of the Study: The fourth question of the study is: " 

Are there any differences of statistical clues in the level of α≤ 0.05 due to the sex 

variable (male, female) in the fields of community participation in a sustainable urban 

development in Gaza City?  
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Table (4-10): shows averages, standard deviations and "T" value of the measurement in the 

fields of participation due to sex variable (males, females).  

Fields Sex 
Numbe

r 
Average 

Standard 

Deviations 

"T" 

value 

The Clue's 

Value 

The Clue's 

Level 

Service Field 

Male 25 1.56 1.261 

2.318 0.025 

Has a clue 

in 0.05 

 
Female 20 0.8 0.834 

Health Field 
Male 25 1.72 1.400 

2.014 0.052 

Hasn't 

statistical 

clues Female 20 1 0.858 

Economical Field 
Male 25 1.8 1.155 

2.603 0.013 
Has a clue 

in 0.05 Female 20 0.95 0.999 

Environmental Field 
Male 25 2.04 1.513 

2.750 0.009 
Has a clue 

in 0.01 Female 20 1.05 0.605 

Social Field 
Male 25 2.04 1.241 

3.131 0.003 
Has a clue 

in 0.01 Female 20 0.95 1.050 

Advocacy field 
Male 25 1.72 1.514 

1.951 0.058 

Hasn't 

statistical 

clues Female 20 1 0.725 

Educational and 

Cultural Field 

Male 25 2.92 1.470 
1.445 0.156 

Hasn't 

statistical 

clues Female 20 2.35 1.089 

"T" value in the table in the degree of (43) in the clue's level (0.05) = 2.02 

"T" value in the table in the degree of (43) in the clue's level (0.01) = 2.70 

The previous table shows: 

The calculated "T" value is less than the "T" value in the table in the health, advocacy , 

educational and cultural fields. This indicates that there aren't any differences of statistical 

clues due to sex variable (males, females). 

This result reflects the interests of males and females in the health, advocacy, educational 

and cultural fields regardless sex. As a result, it is a must for these committees to focus its 

services in these fields for its main role in developing the community as the services in 

these fields includes all people. 

In addition, the previous table shows that the calculated "T" value is more than the "T" 

value in the table in the service, economical, environmental and social fields. This indicates 

that there are differences of statistical clues due to sex variable ( males, females) and these 

differences are in favor of males. This indicates that the previous four fields are the males' 

interests as the man contacts a lot to the services because of his release and he is the head of 

the family. As a result, he takes care of service, economical, environmental and social 

fields, and his sharing in the social field is the biggest because of participating in 

entertainment picnics and certain occasions. 
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 Answering the Fifth Question of the study: The fifth question of the study is: "Are 

there any differences of statistical clues in the level of α≥0.05 due to the qualification ( 

illiterate, teacher, diploma holder, bachelor, high studies) variable in the role of 

community participation in a sustainable urban development in Gaza City? 

 

Table (4-11): shows the source of variable, squares totals, --------degree, squares averages, "F" 

value and the clue's level due to the qualification variable in the role of community 

participation in a sustainable urban development. 

Fields Source of Variable 
Squares 

Total 

------ 

Degree 
Squares 

Averages 

"F" 

Value 

The 

clue's 

Value 

The Level's 

Value 

The First Field: 

Community 

Participation Concept 

Between groups 61.890 4 15.472 
0.699 

 

0.594 

 

Hasn't 

statistical 

clues  

In groups 2146.316 97 22.127 

total 2208.206 101  

Second Field: The 

importance of 

Neighborhood 

Committee in the 

region. 

Between groups 59.646 4 14.911 

0.410 

 

0.801 

 

Hasn't 

statistical 

clues  

In groups 3525.178 97 36.342 

total 3584.824 101  

"F" value in the table in the -----------degree(101,4) and the clue's level (0.01) =3.51 

"F" value in the table in the -----------degree(101,4) and the clue's level (0.05) =2.46 

The previous table shows: 

The calculated "F" value is less than the "F" value in the table, so there aren't any statistical 

clues due to the qualification variable, as the study topic- which is services and community 

participation provided by committees- is a topic that all Palestinian people are interested in 

regardless qualification and cultural level. 

 Answering  the sixth question in the study: The sixth question is: "Are there any 

differences of statistical clues in the level of α≤0.05 due to career ( unemployed, 

professional, employed, private business)  in the role of community participation in a 

sustainable urban development in Gaza City? 

The researcher has used the One Way ANOVA to answer this question. 

Table (4-12) shows the source of variable, squares totals, --------degree, squares averages, "F" 

value and the clue's level due to the career variable in the role of community participation in a 

sustainable urban development. 

Fields Source of Variable 
Squares 

Total 

------ 

Degree 
Squares 

Averages 

"F" 

Value 

The 

clue's 

Value 

The Level's 

Value 

The First Field: 

Community 

Participation Concept 

Between groups 31.412 3 10.471 

0.471 0.703 

Hasn't 

statistical 

clues  

In groups 2176.794 98 22.212 

total 2208.206 101  

Second Field: The 

importance of 

Neighborhood 

Between groups 34.619 3 11.540 
0.319 0.812 Hasn't 

statistical In groups 3550.205 98 36.227 
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Fields Source of Variable 
Squares 

Total 

------ 

Degree 
Squares 

Averages 

"F" 

Value 

The 

clue's 

Value 

The Level's 

Value 

Committee in the region. total 3584.824 101  clues  

"F" value in the table in the -----------degree(101,3) and the clue's level (0.01) =3.98 

"F" value in the table in the -----------degree(101,3) and the clue's level (0.05) =2.70 

The previous table shows: 

The calculated "F" value is less than the "F" value in the table in the clue's level (0.05) in 

the two fields, so there aren't any statistical clues due to the career variable. as the study 

topic- which is services and community participation provided by committees- is a topic 

that all Palestinian people are interested in regardless the career variable. 

 Answering the seventh question of the study: The seventh question is: " Are there 

any differences of statistical clues in the level of α≤0.05 due to age (less than 20, 

between 21-30, between 31-40, more than 41)  in the role of community participation in 

a sustainable urban development in Gaza City? 

The researcher has used the One Way ANOVA to answer this question. 

Table (4-13) shows the source of variable, squares totals, --------degree, squares averages, "F" 

value and the clue's level due to the age variable in the role of community participation in a 

sustainable urban development. 

Fields Source of Variable 
Squares 

Total 

------ 

Degree 
Squares 

Averages 

"F" 

Value 

The 

clue's 

Value 

The Level's 

Value 

The First Field: 

Community 

Participation Concept 

Between groups 32.733 3 10.911 
0.492 

 

0.689 

 

Hasn't 

statistical 

clues  

In groups 2175.473 98 22.199 

total 2208.206 101  

Second Field: The 

importance of 

Neighborhood 

Committee in the 

region. 

Between groups 56.368 3 18.789 

0.522 

 

0.668 

 

Hasn't 

statistical 

clues  

In groups 3528.455 98 36.005 

total 3584.824 101  

"F" value in the table in the -----------degree(101,3) and the clue's level (0.01) =3.98 

"F" value in the table in the -----------degree(101,3) and the clue's level (0.05) =2.70 

The previous table shows: 

The calculated "F" value is less than the "F" value in the table in the clue's level (0.05) in 

the two fields, so there aren't any statistical clues due to the age variable. as the study topic- 

which is services and community participation provided by committees- is a topic that all 

Palestinian people are interested in regardless the age variable. 

 Answering the eighth question of the study: The eighth question is: "What is the 

recognizing level of the study sample of the neighborhood committee in the 

population committee? 

 



 20 

Table (4-14): shows the study sample distributing according to their knowledge of neighborhood committee : 

knowledge of neighborhood committee : number The Rate 

Yes 57 55.88 

No 45 44.12 

Total 102 100 

The previous table shows: 

           There is about (55.88%) of the study sample hears about the neighborhood 

committee in the region whereas there is about (44.12%) doesn't hear about it and it is 

considered a huge rate. The researcher explains this result that the study population ( El 

Sheikh Radwan) is a huge area and the population number is very big also so the 

neighborhood committee can't reach all people in the region. In addition to that, people are 

busy in the everyday problems and the siege circumstances in which they don't know ever 

thing in the region and the work of the committee. As a result, this needs more efforts to be 

exerted from the neighborhood committee to familiarize people with the committee through 

brochures, being in the field, holding meetings regularly and distributing their interests to 

all people in the region. 

The director of El Sheikh Radwan neighborhood committee- says that the 

committee holds meetings with people in mosques. The researcher attended the meeting of 

the El Sheikh Radwan neighborhood committee with people in the presence of a delegation 

of Gaza municipality headed by municipality's director the Eng. Rafeeq Miki. Both the 

committee and the municipality listened to the peoples' problems and the committee's 

achievements during the last period. 

Through a visiting to the neighborhood committee meeting in (20 of Ramadan 1432), the 

committee has been asked "what are the procedures you followed to realize people's 

problems?" the committee said: "we are in the field and listen to people's problems." The 

researcher has asked about if there is a website for the committee? Is there a box for 

people's problems and suggestions? Does the committee make brochures for the committee 

include ways of communication with it?. Through the presented answers the researcher 

found that there is a failure in the media committee because of the large region of the study 

and the lack of the committee's technical and material possibilities. As a result, the 

municipality has to provide the committee with more support and provide it with permanent 

places.     
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Picture (4-1) shows the committee's and the 

municipality's meeting with people- April 2010. 

Source:( Website of Gaza Municipality, 2009) 

Picture (4-2): shows the director of Gaza 

municipality's visit to El Sheikh Radwan 

neighborhood- April 2010. 

Source: (Website of Gaza Municipality, 2009)  

 Answering the ninth question: The ninth question of the study is: " What are the field 

that the neighborhood committee work in for those people who says yes in the last 

question? And what are the expected fields for its work for those who says no in the last 

question? 

Table (4-15): shows the study sample distributing according to their knowledge of the 

neighborhood committee's work in the social field. 

Social Field 

"Yes" answers "No" answers 

Frequencies 
 The Rate 

% 
Frequencies 

 The Rate 

% 

5. Developing the infrastructure of the 

neighborhood 
22 38.6 17 37.8 

6. Establishing parks in the neighborhood  19 33.3 15 33.3 

7. Establishing schools 12 21.1 6 13.3 

8. Coordinating between the neighborhood and 

the committee. 
27 47.4 17 37.8 

 

Table (4-16): shows the study sample distributing according to their knowledge of the 

neighborhood committee's work in the health field. 

Health Field 
"Yes" answers "No" answers 

Frequencies % Frequencies % 

5. Medical Days 0 0.0 0 0.0 

6. Providing medicine for free 21 36.8 9 20.0 

7. Awarness campaigns 12 21.1 17 37.8 

8. Making reduction in clinics and pharmacies 31 54.4 27 60.0 
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Table (4-17): shows the study sample distributing according to their knowledge of the 

neighborhood committee's work in the economical field. 

Economical Field 
"Yes" answers "No" answers 

Frequencies % Frequencies % 

 Providing aids 10 17.5 10 22.2 

 Providing work 0 0.0 0 0.0 

 Providing support for projects 33 57.9 22 48.9 

 Helping in small projects 23 40.4 19 42.2 

Table (4-18): shows the study sample distributing according to their knowledge of the 

neighborhood committee's work in the environmental field.  

Environmental Field 
"Yes" answers "No" answers 

Frequencies % Frequencies % 

5. Planting trees 11 19.3 9 20.0 

6. Decorating the neighborhood 14 24.6 14 31.1 

7. Cleaning the neighborhood 0 0.0 0 0.0 

8. awarness in the environmental feild 31 54.4 16 35.6 

Table (4-19): shows the study sample distributing according to their knowledge of the 

neighborhood committee's work in the social field.  

Social Field 
"Yes" answers "No" answers 

Frequencies % Frequencies % 

5. Making visits for the people in the 

neighborhood 
27 47.4 17 37.8 

6. Participating in certain occasions 37 64.9 24 53.3 

7. Establishing social clubs 19 33.3 15 33.3 

8. Making an entertaining picnics 0 0.0 0 0.0 

Table (4-20): shows the study sample distributing according to their knowledge of the 

neighborhood committee's work in the advocacy field.   

Advocacy Field 
"Yes" answers "No" answers 

Frequencies % Frequencies % 

5. Memorizing the Holy Quran 39 68.4 22 48.9 

6. Religious lessons 33 57.9 21 46.7 

7. Advocacy magazines 15 26.3 11 24.4 

8. Advocacy campaigns 27 47.4 16 35.6 
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Table (4-21): shows the study sample distributing according to their knowledge of the 

neighborhood committee's work in the educational and cultural fields.   

Educational and Cultural Fields 
"Yes" answers "No" answers 

Frequencies % Frequencies % 

5. Strngthening lessons 0 0.0 0 0.0 

6. Cultural competitions 32 56.1 21 46.7 

7. Establishing educational units 35 61.4 18 40.0 

8. Honoring excellent students 23 40.4 10 22.2 

The previous tables from (4-15) to (4-21)indicate that: the neighborhood committee's work 

fits with people's expectations who don't hear about the committee, with a simple difference 

in the rate. Also, they show that the committee work objectively, meets the needs of 

community and its priorities seems people's ones. 

 Answering the tenth question of the study: the tenth question of the study: " Do the 

people of the study sample who don't hear about the neighborhood committee believe 

on its importance? 

Table (4-22): shows the distributing of the study sample who don't hear about the 

neighborhood committee. 

The answer number The rate 

yes 33 73.33 

no 12 26.67 

Total 45 100.00 

The previous table shows: there are 73.33% of the study sample believe on the importance 

of the neighborhood committee in the region. There are about 26.67% don't believe on it. 

The researcher explains that these results are true since the chosen area is popular and it 

needs a mediator between people and the leaders to convey their problems and ambitions. 

Also, the problems of this area make people  in a need to support and help them in 

developing these services. 

 Answering the eleventh question of the study: The eleventh question of the study is: 

"Do you go to the neighborhood committee if you have any problem?  

Table (4-23): shows the study sample distributing according to the possibility of going to the 

neighborhood committee if they face any problems. 

Answer Number The Rate 

Yes 64 62.75 

No 38 37.25 

Total 102 100.00 
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The previous table shows that: there are 62.75% from the study sample interested in 

going to the neighborhood committee if they face problems, and there are 37.25% refuse to 

go to the neighborhood committee if they face problems. This affirms the last result in 

which there is a need for more efforts from the neighborhood committee. 

 Answering the twelfth question: 

The twelfth question of the study is: " In what kind of problems do you go to the 

neighborhood committee? 

 Table (4-24): shows the study sample distributing according to the kind of problems 

making them go to the neighborhood committee. 

Answer Number The Rate 

Personal 20 19.61 

Aids 16 15.69 

Services 49 48.04 

Others 17 16.67 

Total 102 100.00 

The previous table shows: there are 48.04% from the study sample go to the neighborhood 

committee due to the service field, 19.61% go due to the personal problems field, and 

15.69% go due to the aids field. This affirms that the neighborhood committee must 

concentrate more on the service field and there are other committees for personal problems- 

the association of Palestinian scholars and reform committees- ,and for aids- ministry of 

social affairs, UNRWA, cooperative institutions and civil foundations. 

 Answering the thirteenth question of the study: The thirteenth question is: " Do you 

think that the neighborhood committee faces problems?". 

  Table(4-25): shows the study sample distributing according to their belief that the 

neighborhood committee faces problems. 

Answer Number The Rate 

Yes 85 83.33 

No 17 16.67 

Total 102 100.00 

The previous table shows: there are 83.33% from the study sample believe that the 

neighborhood committee faces problems, and 16.67% believe that it doesn't face any 

problem. This indicates that the study sample realizes difficulties and constraints that face 

the neighborhood committee because of the huge number of the problems and the lack of 

resources that hinder the work of these committees. 

 Answering the fourteenth question of the study: The fourteenth question is: " What 

are the difficulties that face the neighborhood committee?".  
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Table (4-26): shows the difficulties that face the neighborhood committee according to the 

study sample point of view. 

Answer Frequency % 

5. Being accepted by the community  34 40.00 

6. Doesn't have an executive authority  45 52.94 

7. It's role is vague  30 35.29 

8. Economical sides 31 36.47 

 

The previous table shows: 

The highest two points in the domain are: 

*Point 2 which says "it doesn't have an executive authority", has got the first rank by a 

related weight 52.94%. 

*Point 1 which says " being accepted by the community", has got the second rank by a 

related weight 40.00% 

The researcher believe that it is a must to support the neighborhood committee by having 

an executive power, and the work of neighborhood committee in the absence of the 

executive authority is a big effort. The neighborhood committee depends on the direct 

contact in solving the problems with decision makers and being always in the field. 

Whereas, the point 2 has got the second rank affirms that the acceptance of the 

neighborhood community from the community makes it more active in solving problems 

and hindering constraints.  

The two minimum points in the domain are: 

*Point 4 that says: " Economical areas", has got the third rank by a related weight 36.47%. 

*Point3 that says" its role is vague", has got the fourth and the last rank by a related weight 

35.29%. 

The researcher believe that the rate of point 4 explains that the study sample doesn't 

consider the economical areas as constraints to the committee's work. Dr. Al Kahlout says( 

Al Kahlout,2011) that the budget of the committee is about 2000 NIS annually on better 

circumstances. This is not enough for acting any activity, so the municipality has to 

increase the committee's budget and to seek ways to provide a financial support for 

hindering the problems of the neighborhood. 

Suggestions for developing the neighborhood committee from its people's point of 

view:  

The study sample answered the open question which is: "what are your developmental 

suggestions for the performance of neighborhood committee?" the following are the most 

important suggestions: 
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 promoting community participation by involving people in the neighborhood in 

specifying their needs , putting suggestions and sharing in implementation especially 

the youths. 

 reliability in choosing the members of the neighborhood committee according to 

election. Many people think that the members of the committee is chosen according to 

parties which deactivate people's response with the committee. They must be chosen 

according to their qualifications and profession. 

 holding regular meetings with people to listen to their problems and suggestions. 

 preparing a clear work plan and presenting  it to people. 

 *establishing database for population and houses in the neighborhood. 

 making a clear strategy to familiarize people with the neighborhood committee ( a 

media plan), clarifying its goals, its visions, its work plan, how to contact with people 

and benefit from social contact websites such as FACEBOOK and others. 

 increasing communication with municipalities, ministries and institutions that are 

contributing in serving and developing the neighborhood. 

 the importance of the government's and the municipality's  supporting to the 

neighborhood committee and having clear  basis for evaluation.  

 people's support to the neighborhood committee and facilitating its tasks. 

           The researcher believes that there are many people in the neighborhood have good 

opinions to develop the committee's performance. The people suggest increasing the 

activation of the role of community participation especially the youths. In addition to that, 

showing the people the plans and the programs of the committee promotes the committee's 

credibility. Gaza municipality has to choose the members of the committee according to 

election since most people don't know the standards of choosing the members. 

Furthermore, the people think that the government doesn't provide the committee with 

enough support so the government must increase the support for the committee. In addition, 

the researcher think that people's participation in the committee will decrease the pressure 

on it and increase the cooperation of people with it. 

 

Difficulties face the neighborhood committee from its members' point of view: 

The researcher has some meetings with the members of the neighborhood committee 

(unified form) (Appendix 2) to specify the most important difficulties that face them: 

 There isn't a permanent place for the committee to go to it when the individual faces 

some problems. 

 There isn't enough budget for the committee for acting some activities in the 

neighborhood. 

 The Israeli siege imposed on Gaza Strip, which causes many problems such as: the lack 

of resources which hinder the development process in the neighborhood. 

 The financial difficulty that faces the municipality due to the siege and the failure of 

citizens to do their duties for the municipality, which cause many problems and reduce 

the budgets of development. 
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The researcher believe that the neighborhood committee work in a difficult situation 

that needs a support from the municipality and from the government as well. Besides that, 

the absence of the permanent place for the committee weaknesses the individuals' 

interaction with it, so they will go to directly to the municipality and this will increase the 

pressure on the municipality. In addition, the municipality has to increase the budgets of the 

committee to perform its duties appropriately and interact directly with the urgent 

situations. Furthermore, the committee's members are aware of the scale of difficulty that 

the municipality faces and the committee is being criticized by the people, so this will 

decrease the meetings with people and the participation will be reduced as well. 

Suggestions of developing the neighborhood committee from its members point of 

view: 

The members of neighborhood committee suggest developing their performance and 

interaction with the community through meetings with some members of the neighborhood 

committee " unified form" ( Appendix 2) as the following: 

 Having a permanent place for the committee equipped with all things to receive people. 

 Promoting the role of neighborhood committee and giving it executive powers that 

makes people trust it. 

 Increasing the financial support for the neighborhood committee and providing it with a 

suitable budget fits with the region's needs. 

 Increasing cooperation between the municipality and the committee through giving the 

committee some powers and facilitations and working by the administrative 

arrangement" the one who faces problem go to the committee first, then the committee 

adopt the problem and solve it with the municipality and institutions.  

 Holding workshops with the municipality to discuss the developmental strategic plan 

for El Sheikh Radwan committee neighborhood . 

 Preparing suggested projects for developing El Sheikh Radwan Squares.(Al 

Kahlout,2011). 

           The researcher believe that the neighborhood committee doesn't have much thing to 

develop its work as the place is important. The Eng. Rafeeq Miki explained in a meeting 

with him( Miki,2012) that some neighborhood committees hire places for them and the 

municipality pays the needed money. As a result, the failure of this area is due to the 

neighborhood committee. The municipality  and the municipal council have to facilitate the 

work of the committee's members and cooperate with them positively. 

The director of the neighborhood committees in Gaza municipality-( Abo Hein, 

2011) mentions that the motives of establishing the neighborhood committees. The 

neighborhood committees introduce problems and suggestions to the director of the 

neighborhood committees. On his turn, the director of the committees study these issues 

and introduces them to the director of the municipality and then transforming them to the 

competent authorities in the municipality. In the case of the lack of response from the 

director of the municipality, the issue is presented to the municipal council to discuss it. 

The municipality evaluates the work of the committee in solving the adopted cases and if it 

is not active, it will be replaced by another one or replace the non efficient members. 
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He adds that the municipal council doesn't demand from the neighborhood 

committee to hold a regular meetings with the people but this done if it is needed. Abu 

Heain explains that the people's lack of knowledge about the neighborhood committee 

because that many people don't care about it, or because they are busy. The failure in the 

work of some committees also doesn't help in familiarizing people with it. 

The municipality helps committees through Gaza is Here magazine that published 

by the municipality, through meetings in TV and radios, and through meetings with people 

in clubs and mosques.. 

 
Picture (4-5) describes one of the ways to support and inform people of the 

neighborhood committees work through the facilities in the payment of water bills by 

neighborhood committees 

Source / Hona Gaza Magazine, Eighth issue - November 2009 - Municipality of Gaza. 

 

Abu Hein(Abu Hein,2011) mentions that there the municipal council and the 

municipality take care of the neighborhood committee but it isn't enough because the lots of 

work of the municipality and the causes of the siege from lack of sources and lots of 

problems. He adds  "the many work make me not following up regularly the committees' 

work". Also, he says that it is not possible to delete the committee or replace it by a unit in 

the municipality because they have a big role in the community as they are the link between 

the people and the municipality and it reduces from people the task of continuing the work 

with the municipality   

5  Results and Recommendations 

5-1 Results: The study reaches a group of results through the researcher's study and the 

results of the questionnaires distributed to El Sheikh Radwan neighborhood people, and 

through meetings as well. The most important results are: 

 There is a big space to implement community participation and activate the 

neighborhood committees. There are about 68.63% from the study sample exercise 

voluntary work. 

 There are different fields of voluntary work in the study sample. The social field has got 

the highest rate 52.86%, then the environmental field 30%, then the cultural field 

28.57% and finally the health field 17.14%. 
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 The study sample considers community participation as the country's right. This has got 

79.80% and this indicates that the study sample realizes the importance of community 

participation. 

 The study sample realizes that community participation is needed in all fields of life 

and society. This has got 79.41%. 

 The study sample realizes that the neighborhood committees increase the quality and 

effectiveness of municipalities and other institutions programs, this has got 69.22%. 

 The work of neighborhood committees expands the institutions' work that provide the 

projects of community development. This has got 68.24%. 

 There is no difference of statistical significance due to sex variable( males or females), 

age or career about the role of community participation in sustainable urban 

development for the study sample. 

 There are about 44.12% from the study sample doesn't hear about the neighborhood 

committee. This is a huge rate. 

 The work of neighborhood committee fits with the expectations of the study sample 

who doesn't hear about the committee, with a simple difference in the rate, but it shows 

that the work of the committee is studied objectively and it meets the interests and 

needs of the society, and its prioritizations seem the individuals' ones. 

 There is enormous divergence in the work of neighborhood committee such as (keeping 

eye on memorization's canters, making medical days and visiting exams committees), 

so its work must be specified accurately.  

 There are 62.75% from the study sample will go to the neighborhood committee if they 

faces any problem. This wants a great effort from the committee. 

 *The study sample suggest that the neighborhood committee must concentrate on the 

service field in its work, this has got 48.04%, while the personal field has got 19.61%, 

the material area and aids has got 15.69%. 

 There are 83.33% from the study sample think that the neighborhood committee faces 

difficulties, therefore this reflects that the study sample realizes the constraints of the 

committee's work. 

 The study sample believes that the absence of the executive authority for the 

neighborhood committee is the biggest constraints for its work, this has got 

52.94%,followed by society's lack of interests to its role on average 40%. 

 The absence of permanent place for the committee hinders its work. 

 The financial allocations for the neighborhood committee is very little and this 

decreases its effectiveness. 

 The weakness of financial adequacy resources for the municipality and for the 

neighborhood committee. This puts the members of the municipality and committee in 

an attack position from people through community participations and meetings. Also, 

this reduces the committee's credibility because they don’t implement people's demands 

and needs. 
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 There isn't enough observation for the exerted efforts needed for activating community 

participation in the work of neighborhood committee by the municipality. 

 There aren't continuous meetings for the neighborhood committee with the director of 

neighborhood committees. 

 There aren't continuous meetings with people regularly. 

 The municipality's committees don't interact sufficiently with the committee. 

 There is a failure in the media for the work of neighborhood committee. 

 The municipality doesn’t make workshops to improve the performance of people of the 

of neighborhood committee. 

 The municipality makes community participation as a main goal in its work, but it 

doesn't put enough policies for implementation. 

 There aren’t minor committees in the of neighborhood committee. Such as (media 

committee, street committee, water committee,….). 

 The neighborhood committee's members work in difficult circumstances as they love 

their society and their desire to serve society. 

 El sheikh Radwan of neighborhood committee dose its work through its personal 

relationships. 

 There is a weakness in participation culture for people. The people aren’t used to 

participation because of the occupation who supervised the service work in the period 

of the occupation to Gaza strip. This culture needs more efforts to be exerted for change 

and it begins from curricula and other traing and practical programs. 

 The municipality and the of neighborhood committee didn’t exert enough effort to 

reach most people of the society. This demands from the municipality and the of 

neighborhood committee to put clear procedures and programs to activate the role of 

participation in the work of committee and municipality. 

 The modernity of Participation experience in the administrative work in the 

municipality and the of neighborhood committee. 

 The lack of trust between individuals and members of neighborhood committee because 

of their lack of knowledge about assigning the members of neighborhood committee 

which is supposed to be elected.  

5-2 Recommendations 

The researcher believes that the development of neighborhood committee's work is an 

integrated process that many factors involved on it. These factors can be divided as the 

following: 

5-2-1  Aspects Relating to Government: 

 Publishing the culture of community participation between people and clarifying its 

importance its role and its benefits. 

 Adopting community participation as a general policy in all projects. 

 Education people on the voluntary work and community participation through curricula. 

 Putting legislations that ensure the work of community participation and choosing 

neighborhood committees according to elections. 
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 Increasing the degree of decentralization in local commissions. (distributing 

responsibilities and tasks). 

 Promoting the institutions of community participation. 

 Stimulating the local commissions to partner with the public and private sector and with 

the civilian society institutions in the sake of a sustainable development. 

 Evaluating the work of municipality and the neighborhood committee according to its 

interaction with people and community participation. 

 Providing policy makers and other community groups with the tools and strategies of 

participation. 

5-2-2  Aspects Relating to Municipality 

 Training the workers in the municipality and the neighborhood committee well for 

community participation. 

 Establishing administration in the municipality to develop strategies for supporting 

people and organizations who link the municipality and the neighborhood committee 

with the local community. 

 Encouraging people on community participation and monitoring financial rewards for 

participants with positive suggestions and ideas. 

 The municipalities and the neighborhood committees interest in community 

participation through their work. 

 Choosing the neighborhood committee must be though elections, and it must be a real 

representative for all people in the region. The researcher suggests that the 

neighborhood can be divided into squares and every line there will be a representative 

through elections. 

 Holding meetings for the director of the neighborhood committees with the committees 

regularly (monthly or quarterly), in which the director of neighborhood committees 

keeping eye on the work of committee, evaluating them, presenting notes, adopting 

their ideas and their projects and being a link between the municipal council and the 

neighborhood committee. 

 Establishing a permanent place for the neighborhood committee equipped with needed 

furniture and having a clear address for people. 

 Providing continuous supporting for the neighborhood committee to cover its expenses 

and solving some urgent problems without going back to the municipality. 

 Highlighting the achievements of the neighborhood committee and introducing them 

through the entries of the municipality and its website. 

 Coordinating with the media to talk about the achievements of neighborhood 

committees and its problems. 

 Promoting the role of neighborhood committee through more facilities and giving it 

some executive powers. 

5-2-3  Aspects Relating to Neighborhood Committee: 

 Working through the established administrative structure according to the law of the 

neighborhood committee in 1997 which says that the neighborhood committee must 

have (a committee director, a deputy for the directors, secretary, members, ….). 

 Having minor committees working in the neighborhood committee itself, (media 

committee, market committee- water and sanitation committee, environment 

committee, streets committee, development committee, and others) according the 

region's need. 
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 Activating community participation in the neighborhood community through people's 

participation in minor committees as an effective members, and this increases their 

belonging to the projects of the neighborhood committee and to have a direct view for 

the work of the committee and its problems, power and potentials. 

 Media committee has to introduce the neighborhood committee to people and how to 

contact with it, to highlight its achievements such as making brochures or periodicals or 

a page on the social network sit (FACEBOOK), and to coordinate meetings between 

people and the neighborhood committee. 

 Involving people on putting the committee's plan, showing it to them, and helping them 

to specify their urban and developmental priorities.   

 Involving  people in the process of implementations such as cleanness of street, 

planting streets and whiteness walls and others which make them feels with belongings 

to these projects. 

 Rebuilding trust bridges between the neighborhood committee and people and 

distributing their interests to all categories. 

 The neighborhood committee focuses its interests on services fields. 

 Increasing communication with municipalities, ministries and institution to serve, 

develop and improve the neighborhood. 

5-3  Suggested Procedures to Specify the Fields and the Standards of Community 

Participation in the Work of Neighborhood Committee and Municipality: 

The researcher puts some fields and standards for the community participation in 

the work of neighborhood committee and municipality through getting benefit from a study 

entitled by "The Role of Community Participation in the Outside Community and Getting 

Benefit from Environment Institutions," which was prepared by the centralization 

administration for training in Alexandria (Ibrahim,2007) and dropping it at the work of 

neighborhood committee. 

Standards of Participation: 

There are five fields for community participation standards. They are as the following: 

1) The First Field: Partnership with people. (Individuals or Institutions).  

 The first standard: involving the individuals of local community to share in specifying 

the needs of the region and making decisions and contributing effectively in drawing a 

vision for the work of the neighborhood committee as a representative for the 

municipality and implementing their different programs.  

 The Second Standard: Facilitating the ways of communications between the people 

and the neighborhood committee from one hand and the municipality form the other 

hand. 

 The Third Standard: Informing the people of the neighborhood with the role of the 

municipality form making projects and plans and informing them with its problems. 

 The Fourth Standard: The people can express their opinions about the services and 

the projects of the municipality. 

 The Fifth Standard: Improving community participation fot the municipality's 

performance in doing its tasks, plans and projects. 
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2) The Second Field: Serving the society: 

 The First Standard: The needs of society and neighborhood must be studied by the 

neighborhood committee and the municipality, and to put plans for community 

participation. 

 The Second Standard: Using the buildings and the materials of the municipality in 

providing service and other activities. 

 The Third Standard: Involving individuals in implementing projects and programs in 

the local community. 

3) The Third Field: Mobilizing Community's materials: 

 The First Standard: The neighborhood committee and the municipality have to use 

the available resources in the society to implement their developmental programs. 

 The Second Standard: Providing the material supporting for the neighborhood 

committee and its developmental projects from the local community, companies and 

businessmen. 

4) The fourth field: Voluntary work: 

 The First Standard: Implementing promotion projects for the voluntary work. 

 The Second Standard: Having programs to rehabilitate volunteers to participate in the 

projects of the municipality. 

 The Third Standard: Having procedures to organize people for supporting the 

developmental activities provided by the municipality. 

5) The Fifth Field: Public Relation and Contacting with Society: 

 The First Standard: The neighborhood committee and the municipality have to adopt 

strategies and procedures that encourage communication between their workers. 

 The Second Standard: The municipality has to communicate regularly with different 

sectors in society. 

 The Third Standard: The neighborhood committee and the municipality have to adopt 

procedures that encourage communication with the media to achieve credibility on its 

work. 

The researcher believes that working according to field and standards will help the 

municipality and the neighborhood committee to achieve its goals, evaluate its performance 

according to a clear vision and help them in developing its performance and improving 

society.  

 


