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ونواليكالمجتمعأفرادمساعدةأنهاعلىالمجتمعيةالمشاركةتعريفيمكن

المجتمعيةبالمشاركةيقصدوبالمثل،.الحكوميةبالقراراتوتأثيرًا،دراية،أكثر

.يةالمحلأوالسياسيةالشؤونفيمشاركتهالتعزيزالمجتمعاتمساعدة

.التقريرهذامحورهماالنوعينوكال
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أنثحياألخيرين،العقدينمدارعلىتحوالًالمجتمعيةالمشاركةشهدتوقد

يةالمحلالحكوماتوقراراتإجراءاتفهمجعلتالحديثةاالتصاالتتقنيات

تكارالبكانخاص،وبشكل.مضىوقتأيمنسهولةأكثرفيها،والمشاركة

يفالحكوماتدفعفيالكبيراألثرالمحمولةالهواتفوانتشاراإلنترنت

أفرادمعاراألفكلتبادلمستحدثةطرقوابتكارتبنيإلىالعالمأنحاءمختلف

.المجتمع

إضفاء)التخصيصعالمفيثورةتشهدالخاصالقطاعخدماتأنورغم

نأإالالجديدة،التقنياتهذهبفضلالشاملوالتوطين(المحليالطابع

نلك.التحولحجممعبالمقارنةمحدودةتزالالالحكوميالقطاعاستجابة

حتأصبفالحكومات:التغييرإلىطريقهفييبدوالوضعهذافإنحال،بأي

حولكزةالمرتوالفكرالمشورةهيئاتإنشاءمنبدءًااالبتكار،معاآلنتتكيف

.(Tinder)"تندر"تطبيقمثلالتقنيةالتطبيقاتمحاكاةوحتىالمدن

كلوتعتبر.مختلفةبلدانمنحالةدراسة٣بالتفصيلالتقريرهذاويتناول

المشاركةلمفهومتناولهاحيثمننوعهامنفريدةحالةدراسة

أوالمحليالمستوىعلىبالنجاحالحاالتهذهتكللتحيثالمجتمعية،

تخداماسعلىالضوءتسلطاآليسلنديةالحالةدراسةأنحينففي.العالمي

عبةفاللالمجتمع،أفرادتفضيالتعنوآراءأفكارلتجميعمبتكرةمنصة

Participation)المجتمعيةالمشاركةلتشجيعالفنلندية Board Game)تؤكد

ذلك،علىعالوة.السياساتوضعفيالحكومةموظفيمشاركةأهمية

األعمالقطاعاتمعالمشاركةكيفيةملبورنلجنةحالةدراسةتتناول

لحلوتطويرسبيلفيالربحيةغيروالمؤسساتاألكاديميةواألوساط

فضلأوحلولسياساتووضعالمدينة،فيالعيشسبللتحسينمبتكرة

.الحكوماتتواجهالتيللتحديات

لتعزيزجديدةبأفكارتزويدهمعبرالقادةإلهامإلىالتقريرهذاويسعى

ومدنهمبلدانهمفيالمجتمعيةوالمشاركةالمجتمعيةالمشاركة

.ومناطقهم
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كةالمشارمنأيسلندافيالمجتمعأفراديتمكن

لخالمنالسياساتاقتراحطريقعنالرأيوإبداء

Betterمنصة Reykjavik،مفتوحةمنصةوهي

من%56منأكثريستخدمهااإلنترنتعبرالمصدر

ةقائمإعدادويتم.ريكيافيكبمدينةالمقيمين

منأعضاءبواسطةاألوليةبالمقترحاتمختصرة

أجلمننشرهايتمأنقبلالمدينةمجلس

وتم.2010فيالمشروعبدأ.عليهاالعامالتصويت

787منأكثرعلىدوالرمليون17.5حواليإنفاق

بدءمنذالمجتمعأفرادمنمقترحةسياسة

.الموقعإطالق
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 Better"المنصة اآليسلندية الخاصة بحشد المصادر الجماعية 1.

Reykjavik :" أكثر من نصف المقيمين بالمدينة يقودون عملية

وضع السياسات

Betterمنصةفيالمشتركينأهليةعدمأوأهليةتحددعواملتوجدوال Reykjavikمعالربطأنكما

المنصةفياالشتراكتسجيلإمكانيةللمستخدمينتتيحاالجتماعيالتواصلوسائلحسابات

فإنذلك،جانبإلى.(Twitter)تويترأو(Facebook)فيسبوكعلىفعالٍشخصيملفببيانات

مكنياللكن.للتسجيلالحاجةدونوالمشاركةاالطالعأجلمنللجميعمتاحاإللكترونيالموقع

عملالالجاريالمشروعاتأواألفكاريخصفيمااإلداراتمعالتعاونالمسجلينغيرللمستخدمين

األكثررنامجالبعبرالتصويتفيالمشاركةوتتطلب.للتواصلمعلوماتلديهمليستألنهمعليها،

My"تخصيصًا Neighbourhood"نمتأكيدعلىالحصولالمستخدمينعلىيجبحيثأكثر؛شروطًا

.آيسلندافيللناخبينالقوميالسجل

Better Reykjavikلغ عدد مستخدمي منصة ب

. في السابق والوقت الحالي، وهذا أكثر من نصف تعداد سكان المدينة
ومنذ إطالق هذه المنصة، تم وضع سياسات تتضمن تنفيذ رحالت أكثر 

.ألطفال المدارس وتوفير دعم أفضل للمشردين

:مستخدم أكثر من16،000فحتى يومنا هذا، أرسل أكثر من 

نقطة لصالح وضد هذه األفكار، كما تمت مراجعة أكثر من 12،000و
.2011فكرة بصفة رسمية منذ عام 1،000

فكرة ذات أولوية بواسطة مجلس مدينة ريكيافيك ويتم 15-10ويتم حاليًا النظر في حوالي 
.التصويت عليها كل شهر

+ 70,000

مستخدم

+ 5,800

فكرة
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Your"موقعإطالقوتم Priorities"،مؤسسةتصميممناإلنترنتعبرمنصةوهو"Citizens

Foundation"،اتإستراتيجيوضعأجلمنجهودهاتكرسربحيةغيرمؤسسةوهياآليسلندية

عبرلمنتدىافيمناقشتهاتتمسياساتاقتراحلهمتتيحبحيثالمجتمع،أفرادلمشاركةرقمية

ثمها،ضدأولصالحهاالتصويتويجريللنقاش،المقترحةالسياساتهذهوتخضع.اإلنترنت

األفرادبإمكاناإللكترونية،المنصةوباستخدام.المدينةمجلسمستشاريإلىإرسالهايتم

تُسمىمتنوعةفرعيةمنتدياتتتضمنتشاركيةويبصفحاتإنشاءوالحكوماتوالمجموعات

رحاتمقتبشأنوالنقاشأفكاراقتراحيمكنأنهالمنصةفيالفريدةالميزاتومن."مجتمعات"

مناخاللهمنيتمكنونكبيرةلمجموعاتمنصةيعدفهوالتطبيق،هذالمطوريووفقًا.أخرى

األكثررالنظوجهاتعلىاالطالعالمستخدمينوبإمكان.أفكارهموتنظيمآرائهموتوحيدالنقاش

.المطروحةالموضوعاتبشأنشيوعًا

محددةأقسامتوجدالمنصة،وداخل

األجل،طويلةالمشروعاتلدراسة

لها،مثلًاآيسلندا،فيالتعليمفسياسة

وتتضمنالموقععلىخاصةمساحة

توكان.المستخدمينمنمنتظمةمشاركة

حكومةأيسياسةفيهاتكونمرةأولهذه

مشاركةلعمليةخاضعةآيسلنداداخل

فيبالنجاحالعمليةهذهوتكللت.مجتمعية

.التعليمسياسةنشرتمعندما2018عام

،مشابهةسياسةعلىالعملحاليًاويتم

هاسياستصياغةعلىالمدينةتعملحيث

أفرادمنوتطلباألولىالديمقراطية

أنبشأفكارهمبإرسالالمشاركةالمجتمع

تحديدأو/ووتحسينهااإلجراءاتتطوير

.الديمقراطيةأهدافأولويات

ماتالحكوعلىيجبكانالتيالتحدياتومن

أفرادمشاركةضمانهوعليهاالتغلب

قويةدبتقاليآيسلنداتتمتعحيثالمجتمع،

اإلنترنتعبرالديمقراطيةالمشاركةفي

يفاإلنترنتاستخداممستوياتوبأعلى

األسرمن%96فحوالياألوروبي؛االتحاددول

النطاقإنترنتيستخدموناأليسلندية

من%81كان2013عاموبنهايةالعريض،

مواقعمستخدميمنالمجتمعافراد

التيالدولولكن.اإللكترونيةالحكومة

وأالرقميةالثقافةنسبةفيهاتنخفض

المشاركةعلىالناخبينإقبالينخفض

تشهدلنأنهاالمرجحمنبهاالسياسية

.النجاحهذامثل
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ةثقلرفعالكثيرفعلالبرنامجعلىوكان

بعدنالمنتخبيبالسياسيينالمجتمعأفراد

البنوكتعثرتحيث،2008عامالماليةاألزمة

للقطاعالمملوكةالكبرىالثالثةاأليسلندية

الذيالعاموفي.العامنهايةفيالخاص

لمارهجيراألسبقالوزراءرئيساعترفيليه،

لحزبللجدلمثيرةتبرعاتبقبولهآرده

ليةمامؤسساتمناأليسلندياالستقالل

اضطرابإلىأدىمما2006عامكبرى

.الدولةأرجاءهزسياسي

قبلاألسبوعفيالمنصةإطالقتمّ

علىوتبناها،2010عامفيالبلديةانتخابات

Theحزبالفور Best Party،غيرحزبوهو

سياسيةأجندةبدونيعملكانسياسي

نظامالفساديعتبرونهكانواماعلىاعتراضًا

.السياسي

اديةحيطبيعةذااإللكترونيالموقعويعتبر

Theحزبلكنحزبية،غير Best Partyفي

إمكانياتهيرىمنأولكانآيسلندا

Theحزبفازوعندما.المحتملة Best Party

تحالففيودخلاألصواتمن%36بحوالي

أصبحتاالجتماعي،الديمقراطيالحزبمع

Betterمنصة Reykjavikفيجوهريةأداة

.االئتالفسياسةتحديد

مهاراتالمنتخبوناألعضاءطوروحيث

ةونوعيجودةتحسنتللنظام،استخدامهم

ميتفكان.الجماهيرلطلباتاستجاباتهم

مسؤولةغيرأوغامضةإجاباتأيرفض

أنكمااإلنترنت،عبرالمجتمعبواسطة

المستخدمةالكلماتعددتحديدعملية

تاإلجاباتكونأنضمانفيساعدلإلجابة

.الوقتنفسفيوموجزةواضحة

بناهوتتواسعة،بشعبيةالبرنامجويتمتع

تمالمثال،سبيلفعلى.اآلنأخرىدول

تَستخدموالتيRahvakoguمنصةإطالق

ونيا،إستفيالمصدرمفتوحالبرنامجنفس

سياساتسبعاعتمادخاللهامنتمحيث

أكثرعقوباتفرضذلكفيبمامقترحة،

لتقبالتيالسياسيةالرموزعلىصرامة

حدالتقليلإلىباإلضافةمحظورة،تبرعات

المشاركةنسبمنالمطلوباألدنى

وتجدر.جديدةسياسيةأحزابلتأسيس

نطاقعلىاستخداماتإلىأيضًااإلشارة

المتحدة،المملكةفيللتقنياتأضيق

ولودالمتحدة،الوالياتفيكاروليناونورث

.البلقان

أنفكرةاأليسلنديونالساسةويرفض

فيالفريدةالسماتإلىيرجعالبرنامجنجاح

همأنرغماآليسلندية،السياسيةالثقافة

ونتكربماالمشاركةمنصاتأنإلىينوهون

.الصغيرةالدولفينجاحًاأكثر
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:  لتشجيع المشاركة المجتمعيةاللعبة الفنلندية 2.

ميةتقنيات األلعاب التحفيزية لفهم اإلجراءات الحكو

أفرادمشاركة"عنعمدةأييتحدثعندما

:أمرانعادةيبرزالمختلفة،المدنفي"المجتمع

نطاقعلىنشرهاإلىونحتاججيد،شيءأنها

رادأفلمشاركةالدقيقالمعنىتحديدولكن.واسع

موظفيبواسطةإدارتهايجبوكيف-المجتمع

وبةصعأكثريكونأنيمكن-المسؤولينالمدينة

.عليهيبدومما

نالمسؤولوتوصلواضحًا،المفهومذلكولجعل

.تكرمبحلإلىفنلنداعاصمةهلسنكيمدينةفي

هيالمدينةقادةلهاتوصلالتيالفكرةكانت

غيرةصفِرقتلعبهاأنيمكنلوحيةلعبةتصميم

وخالل.األماميةالخطوطوموظفيالمديرينمن

وسائلمنعددعلىالمشاركونيتعرّفاللعب،

منبدءًاعملهمفيالمجتمعأفرادإشراك

وحتىالتركيزومجموعاتالعامةاالجتماعات

.الميزانيةوضعفيالمشاركة

أو"المشاركةلعبة"تسمىاللعبةهذه

"Participation Game"،الماضي،العاممداروعلى

الموظفينمن2،000منأكثرلعبهافيشارك

قربيلمابالمدينةاإلداراتجميعمنهلسنكيفي

يفوالرفاهيةالثقافةإلدارةفوفقًا.مرة250من

بينمذهالًحدثًااللعبةهذهكانتهلسنكي،

اللغةتجنبفيتساعدألنهانظرًاالموظفين

يةالمجتمعالمشاركةوتتناولالمعقدةالصعبة

.بسهولةاستيعابهيمكنهمواقعيمنظورمن

عنيتصعبةعبارةالمجتمعأفرادمشاركةوتعتبر

.مختلفينألشخاصبالنسبةمختلفةأمورًا

أفرادكإشراالعبارةتعنيربماللبعض،فبالنسبة

قدبينماوالخطط،اإلجراءاتتصميمفيالمجتمع

اتللمالحظاالستجابةآلخرينبالنسبةتعني

وهذان.اإللكترونيالبريدعبرالمرسلةوالتعليقات

فياختالفإلىيشيرانالمختلفانالمعنيان

هوممفتناولفيالطريقتينهاتينبينالطموح

.المجتمعأفرادمشاركة



7

الحكومةتكليفمعاللعبةإطالقجاء

مجلسجعلبهدفهلسنكيفيالمحلية

.األفرادلمطالباستجابةأكثرالمدينة

اتصالحيمنحتمالماضي،يونيومنوبدءًا

ليين،المحالسياسيينللقادةأكثروسلطات

.فابافوريجانالمدينةعمدةفيهمبمن

إداراتمنفرديةإدارة30منأكثروأصبحت

وازداد.فقطأربعةفيمندمجةاآلنالمدينة

أفرادإشراكعلىحاليًابشدةالتركيز

هناومنالقرارات؛صناعةفيالمجتمع

.اللوحيةاللعبةهذهفكرةجاءت

كةحرمنجزءًاهلسنكيمدينةتجربةوتُعد

لتطبيقالحكومةوخارجداخلنطاقًاأوسع

في"التحفيزيةاأللعابتقنيات"مفهوم

،الخدماتوتقديمالعمل،فِرقتدريببرامج

كرةفأنإلىاإلشارةوتجدر.الكثيرذلكوغير

وزيفمنعلىتركزاللوحيةلعبةاستخدام

هيكلتوفيرهوهدفهاولكنيخسر،ومن

يتعاونونبحيثالعملفريقالجتماع

منويتعلمونجديدة،أفكارإلىللوصول

Hellonشركةعملتوقد.البعضبعضهم

علىهلسنكيمدينةفيللتصميمات

فيالخاصةوأجزائهااللعبةلوحةتصميم

من100حواليمعتعاونيةتصميمعملية

إصداراتاختبرواالذيالمدينةموظفي

اراإلصدإلىالوصولقبلاللعبةمنعديدة

.لهاالنهائي

إلى7منفِرقتتجمعاللعبة،فيوللمشاركة

من)السميكةاللعبةلوحةحولشخصًا30

أوراقمعهموتكون(الكَنفاسقماش

وبمساعدة.وأقالمالصقةمالحظات

موظفًايكونماعادة-مدرَّبمشرف

تختار-المشاركينيعرفالبالمدينة

عليهايعملونهامةقضيةالمجموعة

اآلراءمنالمزيدجمعإلىويحتاجون

تلكبشأنالمجتمعأفرادمنوالمُدخالت

عبراللعبةتنتقلذلك،وبعد.القضية

الحوارهومنهاالهدفالمراحلمنسلسلة

.المشاركةأهميةمدىبشأن

ديمتقيتمتقريبًا،اللعبةمنتصفوفي

كلوعلى.بطاقة200منمكونةمجموعة

استُخدمتللمشاركةأداةطبعتبطاقة

بيلسعلىالماضي،فيهلسنكيمدينةفي

فيللمقيميناجتماعاتتنظيمالمثال

بياناتمجموعاتفتحأوالمدينة،مجلس

السماحأوالجمهور،الستخدامالمدينة

.نةللمديمملوكةأماكنباستخدامللجمهور

تُحددثنائية،مجموعاتفيالعملوأثناء

استخدموهاالتياألدواتالمجموعة

لكوت.اللوحةعلىالبطاقاتتلكويضعون

تعزيزخاللمنكثيرًاتساعدالبطاقات

عنواقعيةبأمثلةوالنقاشاتالمحادثات

مةمنظاللعبةهذهوتعتبر.المشاركةأدوات

نالخجوليالمشاركينمنحتىأفكارلجمع

اإلحساسمنيعززمماالهادئين،أو

.لنهايةافيالمشتركةوالملكيةبالمسؤولية
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يةالحالالجهودفيتحسينهيمكنهمالذيماالمجموعةتُحدداللعبة،فيالحقةمرحلةوفي

يدةجدطرقلتحديدالبطاقاتمجموعاتيتفقدونوبعدها،.المشاركةفرصلتعزيزالمبذولة

علىبينالالعيشجعوهذا.ونصفساعةحواليبالكاملاللعبةمراحلإنجازويستغرق.لتجربتها

مشاركةالعمليةتقدماللعبةفهذه.للمشاركةالعمليللتطبيقطريقةأفضلإلىالتوصل

ماحقيقلتتنفيذهيجبفرديإجراءمجردتكونأنمنبدالًالفريقأفرادبينجماعيةكمسؤولية

.مطلوبهو

إلىندافنلفيالبلدياتهيئةوتخطط.اللعبةهذهاألخرىالمدنموظفويستخدمقدوقريبًا،

أيضًا،لمالعافيمدينةأليبالنسبةمجانًامتاحةواللعبة.حجمًاأصغرلمدنمتاحةاللعبةجعل

عبةاللسياقألنآخرنظامأيحسبتعديلأيدونهيكماتقليدهاببساطةيمكنالولكن

.تحديدًاهلسنكيلمدينةمخصص
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:  لجنة ملبورن في أستراليا3.

هيئات المشورة والفكر المرتكزة حول المدينة

نملبورمقرهاربحيةغيرمنظمةهيملبورنلجنة

لحشد1985فياللجنةتأسيستم.أستراليافي

والمنظماتاألكاديميةواألوساطالشركاتجهود

والتعاوناألنشطةمشاركةأجلمنالربحيةغير

الحكومة،إلىالسياسيةالمشورةوتقديم

.مختلفةمؤسسة150منأكثرعضويتهاويشغل

مكانةعلىالحفاظفياللجنةهدفويتمثل

التيالمدنأفضلمنواحدةباعتبارهاملبورن

عنعبارةوهيالعالم،فيالعيشسبلتوفر

أومصالحمجموعةأيتمثلالمستقلةمنظمة

تحديإلىتسعىلكنهابعينها،سياسيةجهة

ستمرارلالمبتكرةأفكاروتقديمالتقليديةاألفكار

عالميةوجهةباعتبارهاالمدينةتحسينفي

للعيشسبلأفضلوتوفراقتصاديًامزدهرة

ونمكإدارةمجلسقِبلمناللجنةوتُدار.لألفراد

فيالعامفيمراتستيجتمعونعضوًا14من

ينبللتفاعلمحايدةمساحةلتوفيرمحايدمكان

.اختالفهمعلىالمعنييناألطراف

ط،ضغمنظمةكونهاإلىأقرببطريقةتعملفهيوالفكر،للمشورةهيئةتَعتبراللجنةأنورغم

قطاعاتكلمنبأعضاءاالستعانةخاللمنالمحليةالسياساتبكلملمةتكونألنوتسعى

جنةفاللالضغط،وجماعاتمنظماتمنغيرهاومثلولذا،.االقتصاديةاالجتماعيةوالفئاتالوظائف

دعمالوجهودالفعالياتتنظيمخاللمنالمدينةمستقبلتحسيننحوالطموحةبأجندتهاتدفع

دولأونمدوفي.النطاقواسعةشبكتهاعلىكثيرًاوتعتمدالتدريبية،العملورشوعقدوالمناصرة،

سمجلوأيالمعلميننقابةمثلمتعددة،مجموعاتبواسطةملبورنلجنةعملإنجازيتمربماأخرى،

تلكمنتتضملبورنمدينةأنإلىاإلشارةوتجدر.الرسميةشبهالمنظماتشبكاتمنوغيرهمانقابي

كثيرةةمختلفمنظماتلديهاألنأقوىتأثيرتحقيقعلىقادرةملبورنلجنةلكنأيضًا،األخرىالموارد

لعملياالجانبوينقصهاللغاية،وسطيًاموقفًاتتبعفأجندتهااآلخر،الجانبوعلى.لهاتابعةجدًا

نظرًارًاتأثيأكثرسياسيجماعيتوافقإلىالتوصلصعوبةبسببذلكأنالمرجحومنالتجريبي،

ماانوعًجديدةفكرةحولجماعيتوافقإلىالتوصليتمعندماولكن.بهاالعضويةقاعدةالتساع

هاوعرضالفكرةالختباراألعمالحاضنةبدورتقومأناللجنةفبإمكانتنجح،حتىدعمإلىوتحتاج

.الرئيسيةالمعنيةالجهاتمنغيرهامعوالنقاشللتحليل
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:فئاتثالثفيملبورنلجنةأعمالنتائجتُصنَّف

وتأسيسالخاص،القطاعمعالتعاون

وترتكزالحكومة؛سياسةووضعالمؤسسات،

:رئيسيةمحاورأربعةعلىأعمالهاموضوعات

ينوتحسالتحتيةوالبنيةالمستقبلاقتصاد

.المعيشةسُبلوتحسينالحضريةالمناطق

فيملبورنلجنةوإسهاماتمُدخالتوتستند

راتخبإلىالقضاياومناصرةودعمالسياسةمجال

مختلفمنوالواسعةالشاملةاللجنةأعضاء

الصغيرةوالمؤسساتالكبرىالشركات

وإداراتاألكاديميةوالمؤسساتوالمتوسطة

فيالربحية،غيروالمنظماتالمحليةالحكومة

.الكبرىملبورنمنطقةنطاق

نفيذوتتطويرأعمالفيفعاالً رئيسيًامساهًما-تزالوال-كانتاللجنةأنإلىاإلشارةوتجدر

صوتخصيدوكالندز،تطويرإعادةمثلالسنوات،مرعلىالكبرىالمدينةمشروعاتمنالعديد

BioMelbourneمؤسسةخاللمنالطبيةالتقنياتوتطويرملبورن،مطار Network،ومشروعي

Western BypassوCityLink.الممارساتأفضلمبادئاللجنةحددتجدًا،قصيرةفترةومنذ

Infrastructureمؤسسةتبنتهاوالتيالتحتية،البنيةألولوياتمستقلةلهيئة Victoria.

الحوارتدعموالتيوالفعاليات،األحداثمنالعديدتنظيمملبونللجنةاألساسيةاألعمالومن

بيلسفيالمؤثرينالمجتمعوأفراداألعمالروادوكبارالحكوميةالجهاتبينفيماوالتواصل

هذهمنروالكثي.ملبورنمستقبللنجاحإستراتيجياتوضعفيتساهمالتياألفكاراستقاء

ومن.جديدةسياسيةحلولإلىوالتوصلللتناقشمعًاالمعنيينالشركاءيجمعالفعاليات

فيوآخرينالعاموالقطاعاألكاديميةواألوساطالشركاتمنالمعنيةاألطرافدعوةخالل

بينطالروابوتعزيزاالجتماعيةالمسؤوليةعلىالضوءتسليطيتممشتركة،واحدةاجتماعات

.المدينةفي(االجتماعيالمالرأس)ككلالمجتمعأفراد

رفيتضاف.اللجنةجانبمنومناصرتهاالقضايادعمجهودأيضًاالمحوريةالجوانبومن

لجعسبيلفيالحكومةسياسةودراسةوالنقاشالحوارلتشجيعمعًااللجنةأعضاء

لبشكالحاليالوقتفيالغدتحدياتمواجهةمنوالتمكّنبلأفضل،مكانًاالمدينة

بيرةكمجموعةتأسيسخاللمنالحكومةسياساتتطويرعلىوالعملومبادِر،استباقي

القضاياعمدفياللجنةمبادئوتتضمن.الحقائقإلىوالمستندةبالثقةالجديرةاألبحاثمن

:يليماومناصرتها

.ةالرسيماللجنةنظرووجهاتآراءوصياغةالقضايالبحثاألعضاءمعاللجنةأمانةتعمل▪

.المصالحفيتضاربأيعنالبعدكلبعيدةاللجنةأمانةتكونأنبالطبعومتوقع

كلنعبالنيابةمهمةقضاياتناقشاللجنةولكنبعينهم،أفرادقضايامناصرةأودعمعدم▪

.ملبورنلمدينةالعامللصالحاللجنةأعضاء
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Future)"المستقبلعلىالتركيزمجموعة"األخرىالرئيسيةالبرامجومن Focus Group)،والتي

أجلمننومتعاونيوملتزمينمُتمكّنينقادةليصبحواالواعدينالمدينةقادةتدريبفيتساعد

دعمأناللجنةوترى.أيضًاللمدينةمستدامإيجابيتأثيرتحقيقعلىقادرينليكونواملبورن،مدينة

حيثنمالعالممستوىعلىالتنافسيةملبورنمكانةعلىللحفاظأساسيأمرالقويةالقيادة

.واالبتكارالتطور

.الحاليالوقتحتىخريج400منأكثرخريجيهعددوبلغشهرًا،15مدارعلىالبرنامجتنفيذويتم

فيلبورنمفيالمنتخبينالواعدينللقادةفريدةفرصة"المستقبلعلىالتركيزمجموعة"وتُعد

معنيةالواألطرافالمجتمعأفرادمعوالتواصلالمدينةوأوضاعألحوالأفضلفهمتطويرسبيل

هذهأنكماالقيادية،قدراتهمتعزيزإلىباإلضافةوهذاورقيّها،تطورهافيوالمساهمةبها

ومشروعاتسياساتفيومستدامةفعالةمساهماتلتنفيذمذهلةفرصةتقدمالمجموعة

جلسةينظمأنهإلىاإلشارةوتجدرعامًا،20منأكثراآلنالبرنامجعلىمضىوقد.المدينة

.لوجهوجهًاالمباشرالتوجيهعنفضالًمسائية،عملورشة15وتوجيهية،

معمتوافقةهاأنلضمانالمدينة،فيالتحتيةالبنيةتطويرأعمالفيبكثافةاللجنةتنخرطوأخيرًا،

منصةهاباعتبارالمدينةتحسينسبيلفيممكنةدرجةألقصىمستدامةوأنهاالتوجّهاتأحدث

.االبتكارتدعم



ADDRESS

602 Pinnacle Building, 

Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1,

Dubai, United Arab Emirates

Email: info@iag.sg
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