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المبادئ التوجیھیة لمشاركة المواطنین: مشروع مشترك للسیاسة واإلسكان واإلدارة

فھمنا لمشاركة المواطنین اإلیجابیة

!المعلومات ھي أساس المشاركة! ومن خاللھا تتعرف على الخطط الحالیة في الحّي

كیف یمكن للمواطنین اقتراح المشاركة؟

مكتب مشاركة المواطنین: نقاط االتصال للمواطنین واإلدارة

!مشاركة المواطنین في حّي "میتھ" في برلین. نحن في خدمتك



إفرایمmجوتھ
 مجلس المدینة

 للتطویر وإدارة
المنشآت

شتیفان فون داسیل
عمدة الحّي

حّي "میتھ" في برلین
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،حضرات السیدات والسادة
،سكان حیّنا األعّزاء

 یسعدنا أن نقّدم لكم من خالل ھذا الكتیّب نظرة عامة على جمیع المبادئ التوجیھیة التي تم
.تطویرھا لمشاركة المواطنین في حّي "میتھ"، بما في ذلك مبادئ عملیة المشاركة ذاتھا

 منذ سنوات عدیدة، حدثت تجارب متنّوعة لمشاركة المواطنین، سواًء في نطاق إدارة
.الحّي أم فیما یتعلق باإلجراءات الخاصة بالمنطقة العامة

 وبھذه الطریقة تشّكلت السیاسة واإلدارة والمواطنة في عام 2016، لوضع أساس موثوق
وقوانین واضحة من أجل ثقافة مشاركة

 حیّة وناجحة. وقد تم تطویر المبادئ التوجیھیة في ظل توافق سیاسي كبیر، والذي ینعكس
على قرارات مجلس الحي وإدارتھ. وقد كان تطویر المبادئ التوجیھیة ذاتھا بمثابة

 عملیة مشاركة ُمكثّفة، من العمل في مجموعات العمل، مروًرا بورشة عمل المواطنین،
 وحتى الحوار عبر اإلنترنت. وفي ھذه المرحلة أیًضا، نود أن نعرب عن جزیل شكرنا

 لجمیع المشاركین على تعاونھم الملتزم والبنّاء! لقد وصلنا إلى مناطق جدیدة على مستوى
.برلین، وكنّا دافعًا لتطویر المزید من المبادئ التوجیھیة، حتى على مستوى البالد

 ولمواصلة تطبیق المبادئ التوجیھیة على أرض الواقع، نحن بحاجة إلى كل الدعم. وتعتمد
 المبادئ التوجیھیة، بوصفھا "أداة تعلّم" على تدفق الخبرات الدائم ومواصلة تطّورھا بشكل

مستمر. وقد أعددنا المكتب لیكون البنیة الثابتة لدینا
 لمشاركة المواطنین، والذي یكون متاًحا لك بوصفك شریك حوار مؤھالً. ومع أخذ ذلك

.بعین االعتبار، لنبحث معًا عن أفضل الحلول لحیّنا "میتھ" في برلین

!ونتطلّع ھنا إلى دعمك البنّاء والفعّال

مقدمة

اإلرادة السیاسیة
 بدأت عملیة التوجیھ في ربیع عام 2016 من خالل قرارات مكتب المقاطعة

.واجتماع مجلس المنطقة في حي "میتھ" في برلین

مجموعة العمل تطّور المبادئ التوجیھیة بشكل تجریبي
 یطّور المواطنون من حّي "میتھ" في برلین، الذین تقّدموا للمشاركة، محتوى المبادئ

التوجیھیة بالتعاون مع ممثلي
.أقسام السیاسة واإلدارة. ویدعمھم في أثناء القیام بذلك ُمیّسر العملیات الخارجیة

الرأي العام یُسھم في تنّوع المنظورات
 یشارك جمیع السكان واألطراف الفاعلة المھتمة في العملیة بطرق مختلفة، منھا على

:سبیل المثال ال الحصر
المقابالت الشخصیة مع ُمقدمي المعلومات •

عقد ورشة مفتوحة للمفتوحة •
التعلیق العام على مسّودة المبادئ التوجیھیة من خالل •

mein.berlin.de الحوار عبر اإلنترنت على

إقرار المبادئ التوجیھیة
 بعد مرحلة المشاركة المفتوحة، تمت مناقشة النتائج في مجموعة العمل ودمجھا في
 مسّودة المبادئ التوجیھیة. ثم أقّرت إدارة الحّي ومجلسھ المسّودة النھائیة في صیف

.عام 2017

تطبیق المبادئ التوجیھیة على أرض الواقع
 لتطبیق المبادئ التوجیھیة على أرض الواقع، تم إنشاء مكتب مشاركة المواطنین عند
 تنسیق التخطیط ذي التوجیھ االجتماعي في الحّي. إنھ نقطة االتصال المركزیة لجمیع

 الشؤون المتعلقة بموضوع مشاركة المواطنین في حّي "میتھ"، سواًء للمواطنة أم
اإلدارة

 المبادئ التوجیھیة لمشاركة المواطنین: مشروع مشترك
للسیاسة واإلسكان واإلدارة
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 فھمنا لمشاركة المواطنین
اإلیجابیة

التوقیت المبّكر
 یتم اإلبالغ مبكًرا بالمشاریع
 المخطط لھا وعملیات ُصنع

القرار المرتبطة بھا
."في حّي "میتھ

الوضوح بشأن العملیة
 في البدایة، یتم اإلفصاح علنًا

 عن األھداف المرجّوة
 ومجاالت التصمیم والشروط

.العامة وحدود المشاركة

تنّوع وجھات النظر
 تُجمع وجھات النظر والتجارب

 المختلفة لألشخاص في حّي
"میتھ" في برلین

في عملیات المشاركة
 وتُناقَش بطریقة موّجھة نحو

.الحل

التوثیق
 یتم توثیق نتائج المشاركة

ونشرھا على الفور. كما یتم
اإلفصاح بشفافیة عن

.الخطوة التالیة الُمخطط لھا

الموارد
 تأخذ میزانیة حّي "میتھ"
 الموارد البشریة والمالیة

والزمنیة لعملیة المشاركة
.بعین االعتبار

اإلفصاح عن النتائج
 تبدأ المشاركة في وقت

 ال یزال بھ مجال ملموس
.لُصنع القرار

تفعیل جمیع
الفئات السكانیة

 یجب أن تتمكن جمیع
 الفئات السكانیة من

 المشاركة بفعّالیة: یُمثل
 الخطاب الموّجھ

للمجموعات الُمستھدفة
 وأنماط المشاركة المالئمة

.أھمیة في ھذا الشأن

الحوار البنّاء
 تتطلب المشاركة

 اإلیجابیة أن تكون جمیع
 األطراف مستعدة
للحوار. اإلنصاف

 واالحترام لھما أھمیة
 كبیرة! ویكون التوافق
ھو محور المناقشات

.الجدلیّة

االلتزام
والُمحاسبة

یستخدم ُصناع القرار
نتائج المشاركة بالتزام

 كأساس للقرار. إذا لم یتم
تطبیق النتائج، یتم
توضیح األسباب

مات ھي أساس المشاركة! ومن خاللھا تتعرف على الخطط الحالیة
!في الحّي

 باالستعانة بقائمة مشاریعنا، یمكنك معرفة المعلومات عن المشروع المسؤولة عنھ إدارة الحّي. وتقرر إدارة الحّي مرة
كل عام، ویُنشر ذلك على صفحة اإلنترنت

.الخاصة بمكتب مشاركة المواطنین وفي المواقع الُمخصصة بحّي "میتھ"، مثل مراكز الحّي ودور البلدیة

tinyurl.com/vorhabenliste :یمكنك االّطالع على قائمة بالمشاریع على
<< QR أو یمكنك إجراء مسح ضوئّي لرمز االستجابة السریعة

. mein.Berlin.de یتم باستمرار تحدیث قائمة المشاریع رقمیًا على منصة المشاركة على مستوى برلین

وتظھر المشاریع التالیة في قائمة مشاریع
:"حّي "میتھ

تطویر األھداف العامة للمقاطعة (مثل تطویر •
(نموذج

(مخططات التطویر (مثل مخطط تطویر المكتبة •

(مشروع البناء العام (مثل تصمیم المساحات الخضراء •

المشاریع التي تتضمن مشاركة شعبیة مطلوبة قانونًا (مثل •
(إجراءات خطة التنمیة

تخطیط/افتتاح أو إغالق المرافق العامة •
(مثل مرافق األطفال والشباب)

(مشاریع المرور (مثل إجراءات تخفیف حركة المرور •

(مشروع للمشاركة المالیة (مثل صنادیق تمویل المقاطعة •

شراء األراضي العامة وبیعھا وإعادة تخصیصھا •
متٍر مربع 500 <

تعیین المسؤولین عن المنطقة/ترتیبات المنطقة (مثل •
(إدارة المكان

 ستجد في قائمة المشاریع إرشاد حول ما إذا كانت مشاركة المواطنین أمر ُمخطط لھ أم ال. في حالة عدم التخطیط
لمشاركة المواطنین في المشروع، فیمكن للمواطنین

.اقتراح ذلك
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كیف یمكن للمواطنین اقتراح المشاركة؟

 في معظم الحاالت، تقترح اإلدارة عملیة المشاركة. ولكن یمكن للمواطنین أنفسھم اقتراح مشاركتھم. من ناحیة،
 بخصوص المشاریع الموجودة بالفعل في قائمة المشاریع، ولكن لم یتم التخطیط للمشاركة بھا بعد (الحالة أ).

ومن ناحیة أخرى، بخصوص المواضیع التي تعتبر ضمن مسؤولیة إدارة الحّي، ولكنھا لم
.(تصبح من مشاریع الحّي بعد (الحالة ب

الحالة أ - اقتراح المشاركة في مشروع مكتب الحّي

 في ھذه الحالة، تُتیح المبادئ التوجیھیة سبًال مختلفة لتشجیع المشاركة. وللقیام بذلك، یمكنك إما االتصال
 مباشرةً بمكتب مشاركة المواطنین أو إرسال اقتراحك إلى منسق المقاطعة المسؤول. ویمكنك أیًضا االتصال
 بالقسم اإلداري المسؤول عن الحّي مباشرةً. یُرجى من األطفال والشباب التوّجھ إلى مكتب األطفال والشباب

 بحّي "میتھ". فضالً عن ذلك، یمكنك االتصال بمجلس الحّي مباشرةً، مثالً في وقت الحوار مع السكان، أو
 من خالل أعضاء مجلس الحّي مباشرةً. في ھذه الحالة، یقّدم لك مجلس الحّي المشورة ویناشد مكتب الحّي،

.والذي سیقرر ما إذا كنت ستشارك أم ال

الحالة ب - الشروع في المشاركة في المواضیع التي لم تصبح من مشاریع الحّي بعد

 للقیام بذلك، یجب على المواطنین تقدیم ما یسمى "بمقترح المشروع" إلى مجلس حّي "میتھ". ویجب أن
 یحتوي المقترح على وصف مختصر للمشروع الُمخطط لھ واسمھ وخلفیتھ وضروراتھ وأھدافھ والموقع

الجغرافي في الحّي
 والسكان المحتمل تأثرھم بھ. وسیقّدم مجلس الحّي مشورتھ بخصوص المقترح في إحدى جلساتھ القادمة مع

 توجیھ مناشدة إلى مكتب الحّي، إذا كان من الممكن إجراء المشاركة. وھو الذي یقرر إذا كانت المشاركة
.ستتم أم ال

لدّي فكرة
لمشروع

ومشاركة لیسا
.في قائمة المشاریع

أقدم اقتراًحا بالمشاركة
في مشروع

من قائمة المشاریع

اقتراح بالمشاركة

اإلدارة
مكتب مشاركة المواطنین •

تنسیق المقاطعة •
 مراكز تنسیق مشاركة •

األطفال والشباب

مجلس الحيّ
ساعة حوار السّكان •

أعضاء مجلس الحّي •

مجلس الحّي
 مشورة بخصوص مقترح •

المشروع
 تقدیم مناشدة إلى مكتب •

الحيّ

مكتب الحّي
للتحقق مما إذا كانت المشاركة ممكنة

نعم

ال

!ستتم المشاركة

!لن تتم المشاركة

إمكانیة أخرى
طلب المشاركة مع التوقیعات المؤیدة (500 للمقاطعة

(و1000 للحّي
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 لتطبیق المبادئ التوجیھیة بشكل عملي، تم إنشاء مكتب مشاركة المواطنین في مكتب حّي "میتھ".
وھو یعمل كنقطة االتصال المركزیة من أجل مشاركة المواطنین والموظفین من اإلدارة

 لجمیع الشؤون المتعلقة بموضوع المشاركة كما یدعم اإلدارة في عملیة تنظیم وتنفیذ إجراء
 .المشاركة، ویساعد المواطنین إذا رغبوا في بدء المشاركة

 ویدعمھ مزّود خدمات خارجي في عملھ. ویظل مسؤول االتصال للمكاتب المتخصصة مسؤوالً
عن الجزء اإلداري الداخلي بشكل أساسي، ویجیب عن األسئلة حول

 إجراءات المشاركة المستمرة ویحافظ على قائمة مشاریع الحّي. أما الجزء الداخلي، فیتحمل
 مسؤولیتھ شریك الحوار الخاص باألشخاص الراغبین في المشاركة أو یرغبون في التواصل مع

 األشخاص الفعّالین وأصحاب المبادرات في مقاطعتھم. وھو ینظم التدریب االرتقائي والمتقّدم
.لمكتب مشاركة المواطنین وینظم اجتماعات المجلس االستشاري للمشاركة في الحّي

 ویشّكل كال الجزأین المكتب، ویحدث تبادل مستمر مع المكاتب ونقاط االتصال في األحیاء األخرى
   .باإلضافة إلى نقطة االتصال المركزیة على مستوى الوالیة

 وتساعد المعرفة المكتسبة من عملیة مشاركة المواطنین على التحسین المستمر وزیادة تطویر
.مشاركة المواطنین في حّي "میتھ" في برلین

 تعلیقاتك مطلوبة أیًضا: یُرجى التوجھ بإرشاداتك أو اقتراحاتك حول موضوع مشاركة المواطنین
.إلى مجلس مشاركة المواطنین

!مشاركة المواطنین في حّي "میتھ" في برلین. نحن في خدمتك

مكتب مشاركة المواطنین
(اإلدارة الداخلیة)

buergerbeteiligung@ba-mitte.berlin.de :البرید اإللكتروني
(الھاتف: 42393 9018 (030

مكتب مشاركة المواطنین
(اإلدارة الخارجیة)

beteiligung-mitte@list-gmbh.de :البرید اإللكتروني
(الھاتف: 60 55 60 460 (030

مكتب األطفال والشباب في حّي "میتھ" في برلین
kjbm@ba-mitte.berlin.de :البرید اإللكتروني

(الھاتف: 10 844 283 (030

مركز تنسیق شؤون األطفال
"والشباب في حّي "میتھ

jb@moabiter-ratschlag.de :البرید اإللكتروني
(الھاتف: 19 812 390 (030

تنسیق المقاطعة بحّي "میتھ" في برلین

تنسیق المقاطعة في حّي المنتزه
stk-parkviertel@berlin.de :البرید اإللكتروني

الھاتف: 5106 4500 (030) / 406 3751 0172

تنسیق المقاطعة بشارع أوسلور
stk-osloer-strasse@berlin.de :البرید اإللكتروني

ھاتف: 9329 3810 (030) / 864 7924 0162

تنسیق المقاطعة بشارع برونین الجنوبي
stk-brunnenstrasse-sued@berlin.de :البرید اإللكتروني

الھاتف: 5520 3060 (030) / 8409 1808 0151

تنسیق المقاطعة في حّي الحكومة
stk-regierungsviertel@berlin.de :البرید اإللكتروني

الھاتف: 9144 2380 (030) / 6538 4769 0176

تنسیق مقاطعة موابیت الشرقیة
stk-moabit-ost@berlin.de :البرید اإللكتروني

الھاتف: 1215 3908 (030) / 8651 4344 0176

تنسیق المقاطعة بمركز ویدنج
stk-wedding-zentrum@berlin.de :البرید اإللكتروني

الھاتف: 7308 4597 (030) / 9086 8560 0176

تنسیق المقاطعة بشارع برونین الشمالي
stk-brunnenstrasse-nord@berlin.de :البرید اإللكتروني

الھاتف: 3791 4438 (030) / 8197 8052 0157

تنسیق المقاطعة في میدان ألكزاندر
stk-alexanderplatz@berlin.de :البرید اإللكتروني

الھاتف: 913 2380 (030) / 3554 2188 0176

تنسیق مقاطعة حدیقة الحیوان الجنوبیة
stk-tiergarten-sued@berlin.de :البرید اإللكتروني
الھاتف: 10 8492 5876 (030) / 071 3345 0162

تنسیق مقاطعة موابیت الغربیة
: stk-moabit-west@berlin.deالبرید اإللكتروني 

الھاتف: 0176 7649 7885 / (030) 3908 1215 

إدارة السكن في حّي "میتھ" في برلین

https://www.quartiersmanagement-berlin.de/
quartiere.html
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Büro für
Bürgerbeteiligung
Mitte von Berlin

شبكاتpالتواصلpاالجتماعي
mittemachen
mittemachen
mitte_machen
Büro für Bürgerbeteiligung

الموقعpاإللكتروني
www.mittemachen-berlin.de

"اندمج معنا في حّي "میتھ




