
 

         

           
Journal Of Al Azhar University Engineering Sector    

        Vol. 11, No. 39, April 2016, 782-789 + 
  

 
 تنمية المناطق المتدهورة عمرانيا بالمشاركة ديمقراطية التنمية

 

 هدى فرج زكي عبد الجواد
االسكندريةجامعة  - كلية الفنون الجميلة -قسم العمارة   

 

 :ملخص البحث
يعتبر التوجه الحالي نحو تنمية وتحسين المناطق العشوائية واالرتقاء بها عمرانياً واقتصادياً واجتماعياً هو المطلب 

وأصبح من المعترف به على نطاق واسع أن مشاركة السكان . الرئيسي في كافة المنتديات العلمية واالجتماعية والحكومية
المشاركة الشعبية كأحد المقومات األساسية لعمليات "وتم تطبيق مفهوم . جل التنمية المستدامة والعادلةأمر أساسي من أ

في العديد من الدول لما له من أهمية تتعلق بإشراك أفراد المجتمعات المحلية في اتخاذ " التحسين والتنمية العمرانية
مشاركة الشعبية في إحداث التنمية المحلية تطبيق عملي لمفهوم العمل ويعتبر إسهام ال. القرارات المتعلقة ببيئتهم المعيشية

الشعبي القائم على الرغبة واالختيار، والذي يمكن من خالله االستفادة من الجهود واإلمكانيات األهلية المادية والبشرية مما 
 .ية التنميةيؤدى إلى تخفيف األعباء على الحكومات باإلضافة إلى تحقيق األهداف الذاتية لعمل

 
ABSTRUCT 
Improving of slums and upgrading them physically, economically and socially is considered 
as the key requirement in all scientific, social and governmental forums. It is widely 
recognized that the participation of the population is essential for the sustainable and 
equitable development. The concept of "public participation as an essential ingredient for 
urban improvement and development" has been applied in many countries because of its 
importance on the involvement of local communities' members in decision-making on their 
living environment. 
The contribution of public participation in making of the local development is a practical 
application of the concept of popular action based on desire and choice, which can benefit 
from human and substantial efforts and potential which will ease the burden on governments 
and also will achieve the immanence goals of development process.  

 
 

 مقدمة
فييه ال تزال الفجوة قائمة بين أجهزة التخطيط االجتماعي واالقتصادي وأجهزة التخطييط العمرانيي فيي الوقيت اليذي تسيعى 

العديد من دول العالم إلى إيجاد هذا الربط والتعاميل بيين الجوانيب المختلفية للتخطييط حتيى تصيبح منياهة التنميية العمرانيية 
تعتبير التنميية  ،وإلى العامة قبيل الخاصية   . . إلى المجتمعات المحتاجة إلى العون والمساندة . . موجهة إلى سواد الشعب 

سئولية مشتركة بين الحكومات المحلية وأفراد المجتمع ، ويقع على المجيال  الشيعبية المحليية المحلية بمعناها الواسع هى م
دور هام فى تحريك فكر المشاركة وتكري  الجهود واإلمكانيات المالية والبشرية المتوفرة لدى المجتمعيات المحليية لخدمية 

 .هذا الفكر

 العالقه بين االنسان و المكان   -1
ي يعيش وسط جماعة له حقوق وعلييه واجبيات، أهيم ميا تسيعى إلييه حقوقيه هيو تلبيية متطلباتيه الحيويية اإلنسان كمخلوق ح

وتيؤار العميارة والعميران وتتيأار  ،بيئية المحيطية والاقافية والعياداتالفسيولوجية والسيكولوجية التي تتفاوت حسب السن وال
در ميا يكيون إنسيان منيتة فعيال يكفيل اسيتمرار العميران بهم أيضا ، وبقيدر ميا يحصيل اإلنسيان عليى متطلباتيه األساسيية بقي

 :والتنمية ، ولقد تم تصنيف هذه المتطلبات كما يلي 
 .المتطلبات الفسيولوجية المتمالة في احتياجات حيوية معيشية  -
 .المتطلبات السيكولوجية المتمالة في احتياجات اجتماعية سواء للفرد أو للجماعة   -



 

(ديمقراطية التنمية) تنمية المناطق المتدهورة عمرانيا بالمشاركة   

 للفرد و الجماعه ةالمتطلبات السيكولوجي  -2
إن الخصوصييية مطلييب واحتييياي طبيعييي يمكيين اإلنسييان ميين تحديييد وتنميييم معامالتييه االجتماعييية بمييا  :الخصوصييية  -2-1

 .والعقيدة الدينية خصوصية لألسرة يتوافق مع نوع النشاط الذي يمارسه ، وتتطلب األوضاع االجتماعية
هم المتطلبات البشرية ، وقد أصبح على المعماري توفير وسائلها الحالية تعد الحاجة الملحة لالتصال من أ :االتصال  -2-2

والمستقبلية على المستوى العمراني والمعماري  مع إلتقياء النيا  عليى مسيتوى األفيراد أو الجماعيات ، مين أمياكن خاصية 
ا لليدور المنشيود ميع تيوفير للحركة والمرور والتجمع والجلو  في حيزات لها صفة االستطالة أو التمركز أو اإلشيعاع تبعي

وهناك اتصال تعبيري إيحيائي بيين المبنيى . إضاءة مناسبة كميا ونوعيا ومعالجات صوتية لتقوية الصوت ومنع الضوضاء 
 . ومستعمليه يوصل لهم بصدق رسائل تعارف وتواصل 

م بوجيود شيم ميا ييربطهم ، تسبب الحاجة لالتصال بين األفراد نشيوء عالقيات اجتماعيية توحيد إحساسيه:الصداقات   -2-3
وتتكون الصداقات في حالة التوافيق فيي االهتماميات أو الاقافيات أو الهواييات أو المهين عين طرييق االتصيال فيي الحييزات 

 . المختلفة
مين مفياتيح االسيتدامة فيي الميدن ألنيه يوجيه اسيتامارات ( الملكيية) فرص الحصول على األصول  تشجيع:الملـكـيـة  -2-4

تنمية دون إهدار ويدعم وضع الفقراء بوجود بداية واضحة تمكنهم من أن يصبحوا أعضاء منتجيين فيي المجتميع األغنياء لل
 الحضري 

إن أمان الحيازة وتوجيه المستوطنات الجديدة من أجل منع مهور األحياء العشوائية فيي المسيتقبل يحيد مين :األمــان  -2-5
تم التخلص من مصدر رئيسيي لعيدم األميان اجتماعييا واقتصياديا وسياسييا عدم التكافؤ في الحصول على األصول ، وبهذا ي

 . بالنسبة لألسر والمجتمعات 
حتياي األفراد والجماعات إلى اإلحسا  باالنتساب أو ملكية منطقة خاصة من خيالل تيوفير مسياحة اابتية ا :االنتماء  -2-6

 .محدودة يمكن للفرد أو الجماعة التحكم فيها وفقا لرغباتهم 
دون أن ( الغير محددين سابقا) مشروعات اإلسكان التي تقيمها الحكومة تسلم ألصحابها :تحقيق الذات وحق التعبير  -2-7

يكون لهم دور حتى في تشطيبها وتكون النتيجة أن يعيد السكان طالء بل وتعيديل مسياكنهم ، فالنيا  ال يحتياجون فقيط إليى 
 0.وحدات سكنية بل إلى إسكان أفضل

إن اإلنسان بطبعة مخلوق إجتماعي يشترك بعيدة عالقيات إجتماعيية ميع العدييد مين األفيراد ، ويحيب أن  :المشاركة  -2-8
 .يشارك في تخطيط وتنمية حياتة والبيئة حوله بحيزاتها الداخلية والخارجية تحقيقاً لذاته وإحتياجاته 

 

 

 

 

 

 

 

 :لتفاعل بين االنسان و المكانا -3

بين االنسان و البيئه مراحل التفاعل  -3-1

 العمرانيه

 لدراسه العالقه بين االنسان و المكان يجب ان

سيه تتم بين نضع فى االعتبار ثالث مراحل اسا

 :،وهىاالنسان و البيئه

هذه العمليات الاالث ذات ترتيب متسلسل فاالنسان حين يواجه بيئه جديدة فإن اول رد فعل نحوها هو محاوله ادراكها 
ا و تكوين معلومات وهذه الصورة التى تتكون فى عقل االنسان تؤدى الى تأاره بها مما يوليه االحسا  والتعرف عليه

بالبيئه المحيطة سواء بالتآلف او بالنفور وبناء على الخطوتين السابقتين تبدأ المرحله الاالاه وهى التعامل مع هذه البيئه 
  .فيتعامل معها مؤارا و متأارا

  :يق الراحة وتحسن الظروف المعيشية للسكان وكذلك االمن واالمان متطلبات لتحق -3-2

 .ان تكون المناطق السكنية بعيدة عن مناطق الضوضاء -1
 البد من توجيه المناطق السكنية لتستفيد من الرياح المحببة والشم : التوجيه -2

 التفاعل بين االنسان و البيئه العمرانيه

 االدراك التأثر االدارة

يوضح المراحل االساسيه للتفاعل بين االنسان و البيئه المحيطة( 1)رقم  ديجرام   

تجربة الجمعية المصرية لعمارة األرض (  1)شكل رقم
لدى أطفال المنطقة، الوعى المعمارى   فى تنمية

وتعميق الروابط بينهم وبين بيئتهم من خالل برنامج 

الدرب االحمر-المعمارى الصغير  



 

(ديمقراطية التنمية) تنمية المناطق المتدهورة عمرانيا بالمشاركة   

 .حماية المساكن من تااير االمطار -3

 .ى خصوصيةالبد ان تحقق المبانى السكنية اعل: الخصوصية -4

 سواء انشائيا او ضد االخطار مال الحريق والسرعة : االمن واالمان -5

                                             ما يسمى بمعدل التزاحم وهو نصيب كل فرد من المساحة المخصصة  -6
 .الكهرباء  وباقل تكاليف –المياه  -الصرف الصحى: المرافق -7

 .ية واالضاءة الطبيعيةحيث التهوية الطبيع: التهوية -8
 المشاركة -4 
يون االجتماعيون نصب اعينهم اهميه ئتعتبر المشاركة حجر الزاويه فى بناء طريقه تنميم المجتمع ، و لذا يضع االخصا 

هذا المبدأ فى ممارستهم المهنة و يستخدمون اساليبهم الفنيه ، الستاارة اهالى المجتمع حتى يشاركون بفاعليه فى امور 
  .معهممجت

 : و المشاركة مفهوم الشراكة -4-1
يختلط بعدة مفاهيم أخرى لها عالقة إن مفهوم الشراكة 
يتضمن عالقة  كة هو مفهوم تنمويابه، ومفهوم الشر

تكامل بين قدرات وإمكانات طرفين أو أكار، تتجه 
لتحقيق أهداف محددة، وفي إطار من المساواة بين 

ة التي يتمتع بها كل األطراف، لتعميم المزايا النسبي
طرف، وتوزيع األدوار وتحمل المسئوليات بقدر كبير 

فهى أحد المقومات األساسية  اما المشاركة .من الشفافية
دعوة لبعض  والتي تقوم عليها تنمية المجتمع المحلية 

األطراف المعنية بالتنمية من المستفيدين للقيام بأدوار 
لقرار وذلك بناءا جزئية ومحددة فى عملية صنع وإتخاذ ا
  .على مبادرة من طرف اساسى وقوى 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

فقد مهر مفهوم المشاركة الشعبية فى مصر خالل فتررة السرتينات وشراع إسرتخدام هرذا اإلصرطالح فرى المجراالت السياسرية 
عبية ترااير واضرح واالدارية ، بينما مل بعيدا عن اإللتحام بالمجاالت التنموية حتى وقت قريب حيث لرم يكرن للمشراركة الشر

من خالل المساهمة فى تقرديم الخردمات أوعرالي المشركالت الترى تعرانى منهرا المجتمعرات المحليرة ، حيرث تسراهم المشراركة  
 .التنمية التى تتوالها الدولة  الشعبية فى تخفيف العبء وخفض تكاليف

 : المشاركة المجتمعية
 المحلية المواد وباستعمال بنفسها مسكنها ببناء العائلة تقوم حيث واضحا شكال يأخذ الريف في المشاركة أسلوب يزال ال

 وبالذات أخرى صورا المشاركة أسلوب فيأخذ المدن في أما .مؤجرة عمالة باستخدام أو الذاتية بالجهود ذلك ويتم المتاحة،

 المسكن على الحصول لسبي في الخاصة مواردها على المناطق هذه في األسر تعتمد حيث العشوائي، اإلسكان مناطق في

  .أسرة كل لمروف تبعا ويتطور المسكن ويمتد وسيط بدون المؤجرة العمالة وباستخدام التقليدية البناء مواد وباستعمال
 

،  "التعبئة"ليست مال " المشاركة"كما أن 
فمفهوم المشاركة يتجاوز طلب دعم 
المجتمع ألحد مشروعات التنمية الذي تم 

ئولين أو المنممات غير تحديده من قبل المس
الحكومية أو الخبراء،  فهذا النوع من 
المشاركة لن يامر النتائة المرجوة على 
المدى البعيد وذلك ألن القرارات يتم 

  .اتخاذها خاري المجتمع
 في (المحليات( المحلية الجهات دور ويبرز

 الجهود وتنميم بتوجيه وذلك المشاركة تقنين

 إطارها في ووضعها لألفراد الذاتية

 المحليات بين المسئولية توزيع مع الصحيح

 ودعم المحلية البيئة تحسين بهدف واألفراد
 .واإلقليمية المحلية التنمية وبرامة خطط

 إلى المحليات تقدمها التي المساعدات وتأخذ

 التنمية عمليات لدعم المجموعات أو األفراد
 المساعدات منها مختلفة صورا العمرانية
 :يلي كما والتنميمية الفنيةو المالية

ضح نقاط التجاذب االساسيه فى تقويه يو( 2)رقم  ديجرام

 الشراكة

مكتبه االسكندريه  –يوضح مشاركة الشباب فى مشروع بيت العيله ( 3)كل رقم ش

الباحث       -   2002    
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صور مساعدات المحليات لالفراد فى مشروعات التنميهيوضح (  3) رقم ديجرام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هناك مستويات مختلفه من المشاركة تتراوح بين عمليه التشاور البسيطة الى صنع القرار بصورة مشتركة الى االدارة 
لدرجة الفرعيه لمشاركة اصحاب الشأن من خالل عمليه تفاوضيه ،ويعنى ذلك الذاتيه من جانب المنتفعين انفسهم وتتحدد ا

 .وضع المنتفعين فى قلب العمليه التنمويه التى سيعدونها وفقا لعمليات التعلم التى يكتسبونها و احتياجاتهم الخاصه 
 

  :دور المشاركة فى التنميه 
ه تنميه اكار عدال تمكن اصحاب الشأن المحرومين من تتم عمليه االشراك هذه من اجل اتاحة الفرصه لوضع عملي

 زيادة مستوى معارفهم و تأايراتهم وسيطرتهم على طرق معيشتهم بما فى ذلك من مبادرات   التنميه   التى تؤار فيهم 

تتم مشاركة المجتمع من خالل احتواء منطقة المشروع 

على مشروعات صغيرة أو أنشطة اجتماعية أو اقتصادية 

فكلما تعددت وتنوعت , رانية أو أعمال أخرى أو عم

فرص نجاح  تقطاب الجهات المختلفة كلما زادتفرص اس

 : المشروع على المستوى التنفيذي

  فالجهات االستثمارية من بنوك وشركات تجارية

يثير اهتماماتهم وجود ، الخ.... وعقارية ومستثمرين

مشروعات تحقق الربح المالي مما يشجعها على 

 .رؤوس أموالهاتوظيف 

  والجهات التي ليس لها صفة الربح من مراكز بحث

برامج  –دينية  –صحية  –علمي أو جمعيات خيرية 

هيئات منظمات عالمية سيثير  –معونة أجنبية 

اهتمامها وجود مشروعات تتمشى مع اهتماماتها 

 .الخاصة لتحقيق العائد االجتماعي الذي ترغب به

 هيئه العامهال -من الحكومه فى تطوير العشوائيات يوضح الدور المتوقع( 5)رقم  ديجرام

 9-9002للتخطيط العمرانى 

 

 مساعدات المحليات لالفراد فى مشروعات التنميه

 مساعدات ماليه مساعدات فنيه مساعدات تنظيميه

 قروض طويله االمد

ص عملايجاد فر  

توفير تصميمات مناسبه 

 للمساكن

 توفير مواد البناء

توفير اطقم مدربه من 

القوى العامله لمساعدة 

 االهالى

تسهيل الحصول على 

 تراخيص

 تقسيم االراضى

انشاء الجمعيات 

 التعاونيه لالسكان

  معنى الشراكة فى التنميه ( 4)رقم  ديجرام
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 تمامها المشروعات التي تحل مشاكل القاعدة العريضة من المواطنين أو المشروعات والجهات الحكومية سياير اه
 .التي تساعد على تنشيط الحركة االقتصادية وعجلة اإلنتاي

  والمجتمع ياير اهتمامه األعمال واألنشطة التي تعود بالفائدة عليه كإصالح مسكنه أو إقامة مشروعات تجارية أو
وبغية تحصيل تنمية حقيقية يشارك فيها الجميع يجب أن يراعى في المشروعات أو ،عيةالمساهمة باألنشطة االجتما

 .األعمال التي تستهدف مساهمة الفرد أو مجموعة من المجتمع بأن ال تحتاي لرؤو  أموال كبيرة 
المشاركة للمواطنين تزيد اقه المجتمع فى نفسه من خالل الممارسه ،حيث تقيم عمليه المشاركة اهميه المشاركة -4-2

 .القدرة على التضامن و تزيد من ربح التعاون فى المجتمع  نتيجةنفسها 

االحسا  بالمسئوليه الناتة عن تلك المشاركة ،حيث تعطى المشاركة نوع من االهميه النهم سوف يشاركون فى  -
 .لقراراتخاذ ا

 .تعطيهم صورة واضحة للحكم على االشياء( الفقراء) ان المشاركه للجماعات ذوى الدخل المنخفض  -

ان مشاركة المواطنين لم تعد تقتصر على الصفوة من اهل المجتمع و لكنها اصبحت حقا لالفراد جميعا لكى  -
 .يعبروا عن احتياجاتهم الحقيقيه

 اهداف المشاركة الشعبيه -4-3
العمل الجماعى يوفر لالنسان مناخ مالئم يشبع فيه حاجاته النفسيه كالحاجة لالمان وزيادة الاقه  :سيهاهداف نف -

 .واالعتزاز بالنف  مما يزيد من فرص التطلع الى حياه افضل
توجيه انمار المصممين و المخططين الى ما قد يكون غير واضحا لديهم نتيجة لالختالفات  :اهداف وظيفيه  -

 الجتماعيه للمستخدمين ويجعل المشاريع اكار استجابه الحتياجات االسر و الجماعاتالبيئيه و ا

تعمل المشاركة الشعبيه على ضبط تكلفه المشروعات وتدريب افراد المجتمع على عمليات   :اقتصاديهاهداف  -
 الصيانه ،كما يخلق مؤسسات اقتصاديه صغيرة مصاحبه للمشروع ويؤدى الى رفع المستوى المعيشي

 .للمستفيدين
تعمل المشاركة الشعبيه  :اهداف اجتماعيه -

على خلق مروف اجتماعيه مناسبه من 
خالل العمل الجماعى و مناقشه تفاصيل 
التخطيط و التصميم واتخاذ القرارات ااناء 

 (6-4)شكل رقم  عمليه التنفيذ

تقويه روح الجماعه  :اهداف سياسيه -
والتصدى لقضايا تهم المجتمع المحلى 

 .عليم و الصحة و االمن و غيرهاكالت
مبادىء المشاركة وأسس الشراكة وكيفية -4-4

 : تطبيقهما
للمشرراركة مبررادغ الغرررض منهررا هررو إتاحررة مسررتويات 
أكبررر لمشرراركة المررواطنين لتكررون لهررم بعررض السرريطرة 
 ىعلى عمليرة التنميرة أو تردعيم السريطرة الجماعيرة علر

مجموعررة عمليررة التنميررة ، وتتضررمن مبررادغ المشرراركة 
 :من األنشطة هي 

 الباحث-يوضح اسس و مبادئ المشاركة(  6)رقم  ديجرام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فى ندوة  المجموعات احدى  يوضح (4)شكل رقم 

 للمشاركة فى التنميهالشعبيه  للتدريب على المشاركة
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 .يوضح  مشاركة االفراد فى تنظيم شؤونهم الحياتيه( 7)ديجرام رقم 

 تطور الشراكة من التشخيص الى الحلقات الدراسيه فخطة العمل الى المتابعه و التقييم
 UNDP ,1002المم المتحدة منشورات ا: المصدر

 

تطبيق فكرالشراكة فإنه البد من تيوفر العدييد مين األسيس التيي تسيهم فيي وجيود شيراكة فعالية بيين الدولية والقطياع أما ل
الخاص وفئات المجتمع والتي تؤدى إلى تحقييق هيدف معيين هيو ملييء الفيرات النياتج عين تقليص دور الدولية فيي تقيديم 

 .الخدمات الالزمة للمجتمع 
 :  تطبيق فكر الشراكة أسس
 .الاقة المتبادلة بين الحكومة المركزية والمحلية من جهة وبين كافة الشركاء من جهة أخرى  -1

الحوار الذى هرو وسريلة التفراهم وهرو أيضرا البنيرة األساسرية للشرراكة كمرا يرؤدى إلرى التعررف الكامرل علرى اإلمكانرات  -2
 .المتاحة لكل طرف من األطراف المعنية 

الالمركزيررة عررن طريررق تفررويض السررلطة وإتاحررة قرردر اكبررر مررن المرونررة بهرردف تمكررين السررلطات المحليررة مررن وكرذلك  -3
 .ممارسة سلطاتها وذلك لتقريب المسافة بين مستويات إتخاذ القرار والقاعدة الشعبية 

علرى صرنع وإتخراذ اإلعالم الذى يلعب دورا هاما في عملية الشراكة بإعتباره يساهم بشكل أساسى في الحروار المرؤار  -4
 .القرار

 : وسائل المشاركة   -4-5
يقصد بوسائل المشاركة مجموعة من األدوات والتقنيات التي يتم وضعها بغرض تحقيق مسرتويات أفضرل مرن مشراركة     

 أفراد المجتمع في مشروعات التنمية ، وفى الوقت الحالي تلقى المشراركة قبروال عامرا بإعتبارهرا مكرون  هرام  مرن مكونرات
عنرردما يررتم إبررالا السرركان بمررا سرروف يحرردث ،إمررا " مشرراركة سررلبية"برررامة التطرروير الناجحررة ، ويمكررن أن تكررون المشرراركة 

التعبئة الذاتية فهي التي يقوم فيها السكان بالعمل سويا من أجل إخرراي أفكرارهم إلرى حيرز التطبيرق دون اإلسرتعانة بجهرات "
 :ما يلي خارجية ، ومن مميزات وجود وسائل للمشاركة 

 تفهم المخططون للقيم والمعلومات والخبرات المحلية . 

  دعم المجتمع ألهداف المشروع ومساهمته في عملية التنفيذ. 

 :تقييم المشاركة العامه -4-6
بل . آخذة في االنتشار في كاير من الدول وخاصة المتقدمة  فكرة جيدةلقد أصبحت فكرة المشاركة العامة في تسير المدينة 

السياسيين المهتمين بتخطيط وتسير المدينة، ونمرا لكون استخدامات األرض تؤار ، ا أصبحت توجه أعمال الخبراءإنه
 . على كل أعضاء المجتمع بدرجات متفاوتة فقد وجدت الفكرة تجاوبا متزايدا من قبل عامة النا 

نخراط الفعلي للمجموعات والمنممات المهتمة إن تشكيل األهداف العامة وإيجاد الوسائل الفعالة للتسيير يحتاي إلى اال
بالتسيير إلجراء المناقشات واالستشارات للوصول إلى أفضل أسلوب لعرض األمر على أفراد المجتمع حيث أن بعض 

لهذا قد يلجأ الفرد . األهداف قد تكون غامضة على الكاير
أحيانا لبعض المنممات للمشاركة في المناقشات نيابة عنه 

 .ائهاكأحد أعض
 : تتلخص مشاركة االهالى فى الجوانب االتيه

المشاركة فى التخطيط للبرامج و اقتراح اساليب  -

 .مواجهتها 

المشاركة فى تنفيذ الخطط و البرامج و متابعتها  -

      .تقويمهاو 
 

                                                                    يوضح كيفيه زيادة المشاركة( 8)ديجرام رقم 
 UNDP ،2001منشورات االمم المتحدة : المصدر
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 معوقات المشاركة -4-7
 عدم توفير الوقت و الطاقه و المال خاصه من جهة الطبقه العامله -

 عدم توفير المعرفه بوميفه المنممات الفضل القيادات -

 فرص المشاركة ال تكون واضحة و ملموسه بشكل كافى يسهل ادراكه للجميع -

 فاعليه االجهزة التى تتم من خاللها المشاركة عدم -

تشكك سكان المجتمع المحلى فى المومفين الحكوميين العتماد االهتمام عليهم فى تقديم الخدمات و من ام ال  -
 .يكون التطوع عن اقتناع

  
 النتائج
بعدم االنتماء فالبد نقص الوعى الاقافى الشديد بين المواطنين باختالف شرائحهم االجتماعية نتيجة شعور عام  -1

تنميم االستفادة من الموارد المجتمعية من خالل التدريب لتنمية المهارات وتنمية القدرات المؤسسية وذلك من 
 .و حلها  لتمكينهم من تحديد مشكالت البيئة العمرانية وتقييمها

لمجتمعيه فى جميع مراحل البد من تعزيز دور وسائل االعالم فى التعريف بأهميه المشاركة و دور المشاركة ا -2
 .مشروعات التنميه و بناء الاقه و دعم االرتباط بين االنسان و بيئته المحيطة 

 .زيادة نشاط الجمعيات االهلية ، ودورها فى توعية المجتمعات التى تتواجد فيها  -3

ة الجانب استامار القططاع الخاص المكانيات تلك المناطق خاصه ان هذه المناطق تتميز بإمكانيه زياد  -4
 .االقتصادى من خالل الصناعات الحرفيه 

وتوفير مصادر  يجب زيادة االعتمادات المالية لإلدارات المحلية حتى تتمكن من القيام بجميع خططها العمرانية -5
 :دائمة لصيانة  المناطق التى يتم تطويرها واالرتقاء بها وذلك من خالل االتى 

 (العوائد و القروض) الحكومه المركزيه 

 (القروض و المنح)المنممات الدوليه 

 (اما بالمساعدة الذاتيه او التعاون او التمويل المباشر)القطاع الخاص و االفراد 
تنمية وتعزيز قدرة المجتمع باستمرار لكى يحسن قدرته على حل اهمية عمل برامة متخصصة ومتكاملة ل -6

ادة من مهارات المجتمع في تنميم األعمال الخاصة االستف والمشكالت وبخاصة التي تواجه بيئته العمرانية، فهي 
 .ببيئته العمرانية للتوصل إلى األهداف المراد تحقيقها
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