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Public Involvement  

Purposes and Benefits of Public Participation 

Public involvement in planning may justified as good management practice, since it 
often presents opportunities to:  

• Identify legal requirements, funding limitations, or other constraints and ensure 

that the plan is compatible with them. 

• Take advantage of technical expertise that may be available in the various publics 

involved.  

•  Identify and clarify positions of different groups and individuals affected by the 

plan.  

•  Identify sensitive issues and ways of preventing or reducing adverse impacts. 

• Overcome conflicts and reach a consensus when there are different points of view 

with respect to plan components, particularly when multiple objectives are 

involved.  

•  Gain support for the project or project implementation.   



 مشاركة الجمهور

 (العامة)أغراض وفوائد مشاركة الجمهور 

 للقيام فرًصا يوفر ما غالبًا ألنه ، جيدة إدارية ممارسة أنه على التخطيط في الجمهور مشاركة اعتبار يمكن

 :يلي بما

 .معها الخطة توافق من ويؤكد األخرى القيود أو التمويل قيود أو القانونية المتطلبات يحدد•

 .المعنية الجماهير مختلف لدى متاحة تكون قد التي الفنية الخبرة من االستفادة•

 .بالخطة المتأثرين واألفراد المجموعات مختلف مواقف وتوضح تحدد•

 .منها الحد أو السلبية اآلثار منع وطرق الحساسة القضايا تحدد•

 فيما مختلفة نظر وجهات وجود عند اآلراء في توافق إلى والتوصل النزاعات على التغلب في تساعد•

 .متعددة بأهداف األمر يتعلق عندما سيما ال ، الخطة بمكونات يتعلق

 المشروع تنفيذ أو للمشروع الدعم على الحصول•



FACTORS THAT CONTRIBUTE TO EFFECTIVE PARTICIPATION  

Many factors should be considered in designing a public participation program, 

monitoring the program, and making a posterior evaluation of its effectiveness.  

The dissemination of information نشر المعلومات 

The interaction of the agency and the public 

The establishment of credibility مصداقية 

The program must conform to legal requirements and must consider available 
personnel and funds.  



 العوامل التي تساهم في المشاركة الفعالة

 تقييم وإجراء ، البرنامج ومراقبة ، العامة المشاركة برنامج تصميم في العوامل من العديد مراعاة يجب

 .لفعاليته نهائي

 نشر المعلومات

المؤسسة مع الجمهور/ تفاعل الوكالة   

 ترسيخ المصداقية

 واألموال الموظفين االعتبار في يأخذ أن ويجب القانونية المتطلبات مع البرنامج يتوافق أن يجب
 .المتاحة



A successful program will usually depend on eight factors 

preplanning  agency policy  resources  Outreach 

effective communication techniques Responsiveness االستجابة 

monitoring and evaluation.  



 يعتمد البرنامج الناجح عادةً على ثمانية عوامل

التخطيط قبل ما مرحلة الوكالة سياسة    التوعية  المصادر 

وتقييم رصد االستجابة االسلوب التواصل الفعال  



1 

• The general characteristics of the community including socioeconomic data 

 الخصائص العامة للمجتمع بما في ذلك البيانات االجتماعية واالقتصادية •

2 

• Local values and concerns relevant to the project, including attitudes about 
the resource under consideration and the agency or firm doing the planning 

القيم واالهتمامات المحلية ذات الصلة بالمشروع ، بما في ذلك المواقف حول المورد المخطط لها •
  والوكالة أو الشركة التي تقوم بالتخطيط

3 

• The history of similar projects, if any, including interest groups or individuals 
involved in these earlier projects or programs 

تاريخ المشاريع المماثلة ، إن وجدت ، بما في ذلك المجموعات المهتمة أو األفراد المشاركين في •
  هذه المشاريع أو البرامج السابقة

4 

• Community experience with citizen participation and community 
cohesiveness 

 خبرة المجتمع بمشاركة المواطنين وتماسك المجتمع•

Preplanning  مرحلة ما قبل التخطيط  



5 

• The political decision-making framework in 
the community  

6 

• Local groups or individuals who are 
interested in or affected by the proposal 



Agency Policy  سياسة الوكالة 

• Agencies should define fully their expectations and procedures for public 

participation.  

 .العامة للمشاركة كامل بشكل وإجراءاتها توقعاتها الوكاالت تحدد أن يجب•

• Policies should be formalized concerning when citizens will be involved, who will 

represent citizens, what channels of communication will be established, and what 

decision-making power citizens will be given.  

 ، المواطنين سيمثل ومن ، المواطنين مشاركة بموعد يتعلق فيما السياسات على الرسمي الطابع إضفاء يجب•

 .المواطنون سيعطيها التي القرار صنع سلطة هي وما ، إنشاؤها سيتم التي االتصال قنوات هي وما

• Public attitudes about the planning agency itself may influence acceptance of the 

planning process and the project.  

 .والمشروع التخطيط عملية قبول على تؤثر قد نفسها التخطيط وكالة من العامة المواقف•



Two measures that can help to instill  public confidence in the agency are:  

 :هما الوكالة في الجمهور ثقة بث على تساعد أن يمكن التي اإلجراءات من نوعان هناك

(1) a statement of the goals for involvement of citizens in a consistent, valid, and 

equitable manner and  

 وعادلة وصالحة متسقة بطريقة المواطنين إشراك أهداف بيان

(2) a clear description of the decision-making process, including timely citizen 

participation. In this context, the term "citizen" applies to both interested individuals 

and representatives of organizations. 

 ينطبق ، السياق هذا في .المناسب الوقت في المواطنين مشاركة ذلك في بما ، القرار صنع لعملية واضح وصف

 .المنظمات وممثلي المهتمين األفراد من كل على "المواطن" مصطلح



Guidelines for Consensus Building in a Working Group 

 المبادئ التوجيهية لبناء اإلجماع في مجموعة عمل 

 

• Take time in the beginning of the group's life for members to meet other 

members as colleagues, rather than as antagonists across a negotiating 

table.  

 كونهم من بدالً  ، كزمالء آخرين بأعضاء األعضاء يلتقي حتى المجموعة حياة بداية في وقتًا خصص•

 .المفاوضات طاولة عبر خصوًما

• This may require field trips, guest speakers, or other common activities 

where resource issues are looked at in general.  

 يتم حيث األخرى المشتركة األنشطة أو ، الضيوف المتحدثين أو ، ميدانية رحالت هذا يتطلب قد•

 .عام بشكل الموارد مشكالت في النظر



• Have each member write a short statement of what they wish to achieve 

through the group's work, then discuss these expectations in an information 

sharing meeting.  

 هذه مناقشة ثم المجموعة، عمل خالل من تحقيقه يريد عما قصير بيان كتابة عضو كل من اطلب•

 .المعلومات لتبادل اجتماع في التوقعات

• Ensure that each member understands the group's final terms of reference, 

and the kinds of results consistent with those terms.  

 تلك مع المتوافقة النتائج وأنواع للمجموعة، النهائية االختصاصات يفهم عضو كل أن من تأكد•

 .االختصاصات

• Before trying to address issues, make sure that there is a clear and 

satisfactory statement of what the issues are.  

 .القضايا لماهية ومرض   واضح بيان وجود من تأكد ، المشكالت معالجة محاولة قبل•



• When proposals for a decision are being made, seek a number of options, rather 

than trying to draft a single statement.  

 .واحد بيان صياغة محاولة من بدالً  ، الخيارات من عدد عن ابحث ، قرار التخاذ مقترحات تقديم عند•

• The options must embody the differing viewpoints of participants. They can then 

be examined by everyone for pros and cons.  

 لمعرفة الجميع قبل من فحصها يمكن ثم .للمشاركين المختلفة النظر وجهات الخيارات تجسد أن يجب•

 .والسلبيات اإليجابيات

• When different viewpoints and options are presented, take the time to hear 

each participant, without judging or condemning the proposal at first hearing. 

Most communication gaps begin with problems in listening, and unwillingness to 

let a speaker make his point.  

 أو االقتراح على الحكم دون ، مشارك كل لسماع وقتًا خصص ، مختلفة وخيارات نظر وجهات تقديم عند•

 السماح في الرغبة وعدم ، االستماع في بمشاكل االتصال فجوات معظم تبدأ .األولى الجلسة في إدانته

 .نظره وجهة بتوضيح للمتحدث



• Everyone must be willing to reopen issues of concerns already decided, if a new 

compromise changes the way a member perceives the balance of interests taking 

shape. Tolerance for this review must be balanced by a respect for the group's work by 

each member. 

 غيرت إذا بالفعل، فيها البت تم التي االهتمام ذات القضايا فتح إلعادة استعداد على الجميع يكون أن يجب•

 من المراجعة لهذه التسامح بين الموازنة يجب .المصالح توازن إلى العضو بها ينظر التي الطريقة جديدة تسوية

 عضو كل قبل من المجموعة عمل احترام خالل

• Consensus cannot survive if any members of the group are working to a hidden 

agenda or manipulative strategy. Concerns have to be explicit and all cards must be 

placed on the table.  

 .تالعب استراتيجية أو خفية أجندة على يعملون المجموعة أعضاء من أي كان إذا اإلجماع يستمر أن يمكن ال•

 الطاولة على البطاقات جميع وضع ويجب صريحة المخاوف تكون أن يجب

Sometimes, compromise is not acceptable to one or more of the participants in a working 

group.  

 .في بعض األحيان، ال يُقبل الحل الوسط ألحد المشاركين أو أكثر في مجموعة العمل•



A Typology of How People Participate in Planning 

  تصنيف لكيفية مشاركة الناس في التخطيط

 

1. Passive participation  

People participate by being told what is going to happen or has already 

happened. It is a unilateral announcement by an administration or project 

management without any listening to people's responses. The information being 

shared belongs only to external professionals. 

  

 أو إدارة قبل من واحد جانب من إعالن إنه .بالفعل حدث أو سيحدث بما إخبارهم خالل من الناس يشارك

 المهنيين فقط تخص مشاركتها تتم التي المعلومات .الناس ردود إلى االستماع دون مشروع إدارة

 .الخارجيين



2. Participation in information giving   

People participate by answering preset questions posed by extractive 

researchers using questionnaire surveys or similar approaches. People do not 

have the opportunity to influence proceedings, as the findings of the research 

are neither shared nor checked for accuracy. 

 

 االستقصائيون الباحثون يطرحها التي مسبقًا المحددة األسئلة على اإلجابة خالل من األشخاص يشارك

 ، اإلجراءات على للتأثير الفرصة لألشخاص تتاح ال .المشابهة المناهج أو االستبيان استبيانات باستخدام

 دقتها من التحقق أو البحث نتائج مشاركة يتم ال حيث



3. Participation by consulting   

People participated by being consulted, and external agents listen to views. 

These external agents define both problems and solutions, and may modify 

these in the light of people's responses. Such a consultative process does not 

concede any share in decision making. Professionals are under no obligation to 

take on board people's views. 

 

 الخارجية العوامل هذه تحدد .اآلراء إلى الخارجيون الوكالء ويستمع استشارتهم، خالل من الناس شارك

 تعطي ال التشاورية العملية هذه مثل .الناس استجابات ضوء في تعديلها ويمكن والحلول، المشاكل من كال

 الناس آراء بتبني المحترفون يلتزم ال .القرار صنع في الحق



4. Participation by material incentives   

People participate by providing resources, for example labor, in return for 

food, cash, or other material incentives. Much on-farm research falls in this 

category, as farmers provide the fields but are not involved in the 

experimentation or the process of learning. It is very common to see this 

called participation, yet people have no stake in prolonging activities when the 

incentives end 

 

 الحوافز أو النقد أو الغذاء مقابل ، العمالة المثال سبيل على ، الموارد توفير خالل من الناس يشارك

 الحقول المزارعون يوفر حيث لشخص، مملوكة المزرعة في البحوث من الكثير مثال .األخرى المادية

 ليس ذلك ومع ، المشاركة هذه رؤية جًدا الشائع من .التعلم عملية أو التجريب في يشاركون ال ولكنهم

 الحوافز تنتهي عندما األنشطة إطالة في مصلحة للناس



5. Functional participation   

People participate by forming groups to meet predetermined objectives related 

to the project, which can involve the development or promotion of externally 

initiated social organization. Such involvement does not tend to be at early stages 

of project cycles or planning, but rather after major decisions have been made. 

These institutions tend to be dependent on external initiators and facilitators but 

may become self-dependent.  

 

 أن يمكن والتي ، بالمشروع المتعلقة سلفًا المحددة األهداف لتلبية مجموعات تشكيل خالل من الناس يشارك

 تكون أن إلى المشاركة هذه مثل تميل ال .خارجيًا بدأ الذي االجتماعي التنظيم تعزيز أو تطوير على تنطوي

 هذه تميل .الرئيسية القرارات اتخاذ بعد ولكن ، التخطيط أو المشروع دورات من األولى المراحل في

 الذات على معتمدة تصبح قد ولكنها الخارجيين والميسرين المبادرين على االعتماد إلى المؤسسات



6. Interactive participation   

People participate in joint analysis, which leads to action plans and the formation 

of new local institutions or the strengthening of existing ones. It tends to involve 

interdisciplinary methodologies that seek multiple perspectives and make use of 

systematic learning processes. The groups take control over local decisions, and 

so people have a stake in maintaining structures or practices. 

  

 تعزيز أو جديدة محلية مؤسسات وتشكيل عمل خطط إلى يؤدي مما ، المشترك التحليل في الناس يشارك

 وتستفيد متعددة نظر وجهات عن تبحث التخصصات متعددة منهجيات إشراك إلى يميل .القائمة المؤسسات

 في مصلحة للناس يكون وبالتالي ، المحلية القرارات على المجموعات تسيطر .المنهجية التعلم عمليات من

 .الممارسات أو الهياكل على الحفاظ



Brief Explanation of Public Participation Techniques – Community in 

General 

المجتمع بشكل عام -شرح موجز لتقنيات المشاركة العامة   

1. Business meetings/luncheons   

Presentations to business groups, such as chambers of commerce, development 

groups, and other local business associations. Timing needs to be such that it is 

convenient to fit into their typical agendas or readily accommodate their schedule 

(e.g., brown bag lunch at key employers) 

 

 المحلية األعمال وجمعيات التطوير، ومجموعات التجارة، غرف مثل األعمال، لمجموعات تقديمية عروض

 الزمني جدولهم يالئم أو النموذجية أعمالهم جداول مع يتناسب بحيث مناسبًا التوقيت يكون أن يجب .األخرى

 بسهولة



2. Neighborhood meetings  

It is ideal when agencies can meet the public on their turf. Presentations 

should be made to organized groups at their normal meeting location on 

their normal meeting date. This can substantially increase participation 

among community groups. If properly timed, key input can be obtained on 

problem definition, alternatives, and other study milestones. 

 

 التقديمية العروض تقديم يجب .أرضها على الجمهور مقابلة من الوكاالت تتمكن عندما مثالي

 يزيد أن يمكن هذا .العادي اجتماعها تاريخ في الطبيعي اجتماعها مكان في المنظمة للمجموعات

 صحيح، بشكل المناسب الوقت تحديد تم إذا .المجتمع مجموعات بين المشاركة من كبير بشكل

 .الدراسة ومعالم والبدائل المشكلة تعريف في الرئيسية المدخالت على الحصول يمكن



3. Focus groups  

The term "focus group" is used in a variety of ways, from a rigorously 

selected panel of participants that is used to react to specific concepts or 

situations to a less formal assembling of a cross-section of stakeholders to 

provide input on key issues or decisions. Normally, focus groups are used 

only at strategic points in the study. They are not advisory committees. 

 

 المشاركين من بعناية مختارة مجموعة من بدًءا ، طرق بعدة "التركيز مجموعة" مصطلح يُستخدم

 لتقديم المصلحة أصحاب من رسمية أقل اجتماع إلى معينة مواقف أو مفاهيم مع للتفاعل تُستخدم

 النقاط في فقط التركيز مجموعات استخدام يتم ، عادة .قرارات أو الرئيسية القضايا بشأن مدخالت

 .استشارية لجان ليسوا هم .الدراسة في االستراتيجية



4. Citizen advisory committees  

Citizen advisory committees (CACs) are often used, but may not be the best way 

to obtain citizen input. An existing CAC may be appropriate where it adequately 

represents the area being studied. A new CAC may be appropriate where the 

area is more focused. In either case, the expectations of CAC members must be 

fully understood. Agencies should determine how they expect to handle CAC 

recommendations. Balanced membership of the CAC is critical if its 

recommendations are to be seriously considered.  

 على للحصول طريقة أفضل تكون ال قد ولكن ((CACs للمواطنين االستشارية اللجان استخدام يتم ما غالبًا

  تكون قد .الدراسة محل المنطقة كاف   بشكل تمثل حيث مناسبة الحالية CAC  تكون قد .المواطنين مساهمات

CAC  أعضاء توقعات فهم يجب ، الحالتين كلتا في .تركيًزا أكثر المنطقة تكون حيث مناسبة الجديدة CAC 

  في المتوازنة العضوية تعد CAC .  توصيات مع التعامل تتوقع كيف الوكاالت تحدد أن يجب .كامل بشكل

 CAC بجدية توصياتها في النظر سيتم كان إذا األهمية بالغ أمًرا. 



5. Workshops   

This is a traditional and much-used technique. Keys to success include 

holding workshops at convenient times and locations, putting substantive 

issues on the agenda, and designing mechanisms so that all individuals 

can provide input (verbal or written). Workshops provide a mechanism for 

obtaining community input on a full range of topics 

 ومواقع أوقات في عمل ورش عقد النجاح مفاتيح تشمل .بكثرة ومستخدمة تقليدية تقنية هذه

 لجميع يمكن بحيث اآلليات وتصميم ، األعمال جدول على الجوهرية القضايا ووضع ، مناسبة

 المجتمع مساهمة على للحصول آلية العمل ورش توفر .(مكتوبة أو شفهية) مدخالت تقديم األفراد

 المواضيع من كاملة مجموعة في


