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املقدمة
ٓؿَس املػطب ميص عقْز صبنْعة٘ مةً التشةْالت اسغاغةٔ٘ع ّتعتةدل
عنلٔ٘ التشْل الةسميقطاطٕ أبطظٍةاع ّالطكٔةعٗ اسغاغةٔ٘ للتطةْض عبةْ بيةاٛ
صبتنع سساثٕ متقسو .غرل أٌ ظباح ٍصِ العنلٔة٘ ٓتطلةب بيةا ٛصبتنةع مةسىٕ
فاعل ّمػؤّلع قازض علة ٙاملؿةاضك٘ يف إعةساز ّتتبةع ّتقٔةٔه الػٔاغةات
العنْمٔ٘ع غةْا ٛيف بعةسٍا الةْطو أّ الذلابةٕع ّتقتهةٕ عنلٔةات البيةاٛ
ٍياع ّدْز معآرل أغاغٔ٘ للتساّل ّالؿفافٔ٘ ّاملؿاضك٘ .تعتدل غي٘ 0222

مطسل٘ مفكلٔ٘ يف قرلّضٗ التشْل اليت ٓعطفَا اجملتنع املػطبةٕع سٔةح
إقطاض صبنْع٘ مً اإلقالسات السغتْضٓ٘ع اليت غةاٍن يف تععٓةع أزّاض
اجملتنع املسىٕ كفاعل أغاغٕ يف بلْضٗ الػٔاغاتع كنةا ضكةع السغةتْض يف
الفكل اسّل عل ٙأٌ السميقطاطٔ٘ املْاطي٘ ّالتؿاضكٔ٘ع ٍٕ أسس اسغةؼ
الطٜٔػٔ٘ لليظاو السغتْضٖ املػطبٕ.
إٌ مؿاضك٘ املْاطيني مبدتلف فٝةاتَه تعتةدل مػةأل٘ سازلة٘ يف تععٓةع
اغتسام٘ السميقطاطٔ٘ ّتطْٓط طبتلف أؾةكاشلاع ّّفةق ٍةصا امليطةق ٓكةيف
الؿباب كف ٘ٝادتناعٔ٘ فاعل٘ يف اجملتنعع مما ٓدلظ أٍنٔ٘ إػباز آلٔات عنلٔ٘
إلؾطاكَه يف طبتلف عنلٔات قياع٘ القةطاضع ّأٓهةا مةً خةالل اشلٔٝةات
االغتؿةةاضٓ٘ غةةْا ٛالْطئةة٘ أّ احمللٔةة٘ع سٔةةح ميكييةةا اعتبةةاض ٍةةصِ اشلٔٝةةات
مطسل٘ أّلٔة٘ مةً املؿةاضك٘ املْاطية٘ للؿةبابع ّمتكٔةيَه مةً إبةسا ٛالةطأٖ
ّنبط مٔكاىٔعمات التسبرل العنْمٕع ما غٔنيشَه الفطق٘ للنؿةاضك٘ يف
طبتلف مػتْٓات قياع٘ القطاض.
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ّعلُٔ ففَه املؿاضك٘ املْاطي٘ للؿباب ٓتعلق أغاغاع مبيطق اسبقةْ
ّاسبطٓات لةٔؼ فقةط يف بعةسٍا احمللةٕع بةل أٓهةا يف مةس ٚاىػةذامَا مةع
املْاثٔق ّالقْاىني السّلٍّٔ٘ .كةصا تظَةط أٍنٔة٘ نةبط املطدعٔةات السّلٔة٘
ّالْطئ٘ للنؿاضك٘ املْاطي٘ ملا تعطُٔ مةً أٍنٔة٘ ملؿةاضك٘ الؿةبابع لةصلك
ػبةةب أٌ ىعةةطن بةةأٌ الؿةةباب ْٓدةةس يف خهةةه التشةةْالت الةةيت ٓؿةةَسٍا
اجملتنةةع املػطبةةٕع ٍّةةصا ٓعةةو بةةأٌ تععٓةةع مْقعةةُ يف اسبٔةةاٗ العامةة٘ع ٓعتةةدل
نطّضٗ ملش٘ تػاعس عل ٙبيا ٛصبتنع زميقطاطٕع فإؾطاكَه ٓععظ االلتعاو
حبقْ اإلىػاٌع بل إٌ فطم مؿةاضكتَه يف عنلٔة٘ اربةاش القةطاضع عامةل
أغاغةةٕ يف تطةةْٓط البٔٝةة٘ االقتكةةازٓ٘ ّاالدتناعٔةة٘ ّالػٔاغةةٔ٘ ّالجقافٔةة٘
للنذتنعع ّالْغةٔل٘ اسكجةط فعالٔة٘ لةتنكني الؿةباب مةً مماضغة٘ مْاطيةُ
مػؤّل٘.
ٓظَةةط إشٌ بةةأٌ التشةةسٓات الةةيت تْادةةُ بيةةا ٛاملؿةةطّع الةةسميقطاطٕ
الْطوع ّذبقٔق اسٍسان املطدْٗ مً شلك ّفق ما ذبسٓسِ يف السغتْض
املػطبةةٕع ٍةةٕ الهةةطّضٗ امللشةة٘ ملالٛمةة٘ البئةة٘ السميػطافٔةة٘ ّاالدتناعٔةة٘
للؿباب املػطبةٕع مةع اإلمكاىٔةات الةيت ٓتةْفط علَٔةاع ّشلةك عةدل تععٓةع
مْقعُ يف طبتلف اشلٔٝات ّاملؤغػات الْطئ٘ ّاحمللٔ٘ع ّيف إعةساز ّتيفٔةص
ّتقٔٔه الػٔاغات العنْمٔ٘ ضبلٔاً ّدَْٓا ّّطئا.
ّبيا ٛعل ٙما غبق فإٌ ازبنعٔات أقبش الٔةْو ؾةطٓكا أغاغةٔا يف
القةةطاض العنةةْمٕع ّمةةً الهةةطّضٖ أٌ تةةتنكً مةةً معطفةة٘ طبتلةةف آلٔةةات
السميقطاطٔةة٘ التؿةةاضكٔ٘ع الىتةةعاع املؿةةاضك٘ عةةً ططٓةةق االغبةةطاط الفعلةةٕ
للؿباب يف طبتلف ٍصِ العنلٔاتع ّالعنل بؿكل علنٕ ّمعطيف لٔةتنكً
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الؿباب مً املؿاضك٘ يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ .إش غيشاّل مً خةالل
ٍصِ السضاغ٘ املٔساىٔ٘ العنل عل ٙفَه السٓيامٔات الةيت تػةاٍه يف تؿةكٔل
اشلٔٝةةات االغتؿةةاضٓ٘ مبسٓيةة٘ غةةالع ليةةتنكً مةةً ذبسٓةةس ضٍاىةةات مؿةةاضك٘
الؿةةباب يف ٍاتةةُ اشلٔٝةةاتع ّكٔفٔةة٘ تةةأثرل بطىةةامر العنةةل ازبنةةاعٕ علةةٙ
ّنعٔ٘ الؿباب ّمْقعةُ باملسٓية٘ع مةع ذبسٓةس امليطةق املَةٔنً علة ٙعنلٔة٘
تؿكٔل اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ع ّالتياقهات اليت ميكً مالسظتَا بني
اشبطةةاب الطزلةةٕ ّاإلدةةطاٛات املتدةةصٗع مةةً خةةالل مماضغةةات الفةةاعلني
احمللةةٔنيع يف إطةةاض ميكييةةا مةةً ذبلٔةةل طبتلةةف التْدَةةات املطتبطةة٘ بعنلٔةة٘
املؿاضك٘ املْاطي٘ع ّاىعكاؽ شلك عل ٙاملناضغةات االدتناعٔة٘ للؿةباب.
سٌ القٔن٘ العلنٔ٘ للنناضغات املطتبط٘ بَصِ العنلٔ٘ع متيشيا فطق٘ إلىتاز
مقاضبات معطفٔ٘ تػاعسىا مةً أدةل إعةساز مقذلسةات ّتكةْضات لةتنكني
الؿباب مً املؿاضك٘ املْاطي٘ عل ٙاملػتْ ٚاحمللٕع ّضقس مجٔةع أؾةكال
التشةةْل الةةيت تعطفَةةا ٍةةصِ العنلٔةة٘ع ّفَةةه التياقهةةات اشباقةة٘ بَةةا كنةةا
ٓتكْضٍا قياع القةطاض الػٔاغةٕ احمللةٕع ّكنةا ٓتكةْضٍا الؿةباب مبسٓية٘
غةةالع ّبالتةةالٕ عبةةً ٍيةةا بكةةسز مػةةاٛل٘ صبنةةْع املناضغةةات ّالتنةةجالت
ّاملْاقةةف مةةً املؿةةاضك٘ املْاطيةة٘ع ّضبطَةةا بالقهةةآا الطاٍيةة٘ الةةيت تعطفَةةا
مسٓي٘ غالع ّشلك مً خةالل طةطح الػةؤال التةالٕ :كٔةف ميكةً إؾةطا
الؿباب يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘؟
تطتبط ٍصِ السضاغ٘ مبؿاضك٘ الؿباب يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ جبناعة٘
غةةالع ّعالقةة٘ شلةةك مبةةْقعَه نةةنً ٍةةصِ اشلٔٝةةاتع غةةْا ٛمةةً سٔةةح
املؿاضك٘ يف إعساز بطامر التينٔ٘ احمللٔ٘ع أّ ّدْزٍه ننً مكْىات ٍٔٝة٘
7
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املػاّاٗ ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘ اليْعع ّاللذاٌ التؿاّضٓ٘ عل ٙمػةتْٚ
املقاطعات اشبنؼ املكْى٘ زبناع٘ غال.
غةةْن عبةةطم علةة ٙاشبةةطّز بتْقةةٔات ّخالقةةات غةةتنكييا يف
املػتقبل مً إعساز مصكطٗ تطافعٔ٘ لتععٓع املؿاضك٘ يف ٍةصِ اشلٔٝةات سػةب
ما غتدلظِ اليتاٜرع يف غبٔل بلْغ غآ٘ قكْ ٚتتنجل يف االضتقا ٛباملؿاضك٘
املْاطي٘ للؿباب عل ٙمػتْ ٚمسٓي٘ غةالّ .مةً أدةل بلةْغ ٍةصا املبتػةٙع
غْن ىعنل مً خالل ٍصِ السضاغ٘ع عل ٙاإلداب٘ عً اسغٝل٘ اآلتٔ٘:
 مإٍ أؾكال مؿاضك٘ الؿةباب يف ٍٔٝةات السميقطاطٔة٘ التؿةاضكٔ٘
عل ٙاملػتْ ٚاحمللٕ ملسٓي٘ غال؟
 إشا كاىةة مؿةةاضك٘ املةةْاطيني ضكيةةا أغاغةةٔا يف إعةةساز الةةدلامر
التينْٓ٘ احمللٔ٘ع فنا ٍْ مْقع الؿباب ننً ٍصِ الدلامر؟ ٍّل
تته اغتؿاضتَه أثيا ٛعنلٔ٘ إعةساز التؿةدٔل التؿةاضكٕ كبةاقٕ
الفاعلني؟
ٍ ل ٓػاٍه الؿباب يف تععٓع آلٔات املػاٛل٘ ّالتدطٔط احمللٕ؟
 كٔف ميكً ذبقٔةق املؿةاضك٘ املسىٔة٘ للؿةباب مةً خةالل اشلٔٝةات
االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ جبناع٘ غال؟
 أٍسان السضاغ٘:
غْن ىعنل عل ٙاإلداب٘ عً ٍصِ اسغٝل٘ بَسن:
 إعةةةساز تقطٓةةةط تؿدٔكةةةٕ سةةةْل مؿةةةاضك٘ الؿةةةباب يف اشلٔٝةةةات
االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ جبناع٘ غالع مً ظآّ٘ فشةل مةس ٚاعتنةاز
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ٍةةصِ اشلٔٝةةات علةة ٙمقاضبةة٘ تؿةةاضكٔ٘ ّاغةةذلاتٔذٔات تهةةع يف
اعتباضاتَا قهآا الؿباب ننً طبتلف القهآا احمللٔ٘.
 ذبسٓس املفةأٍه ّاسغةؼ اليظطٓة٘ املطتبطة٘ بتلٔةات السميقطاطٔة٘
التؿاضكٔ٘ عل ٙاملػتْ ٚاحمللٕ.
 ضباّل٘ بيا ٛمنْشز ذبلٔلٕ ٓطبط بني املؿاضك٘ املْاطية٘ ّاآللٔةات
احمللٔةة٘ للسميقطاطٔةة٘ التؿةةاضكٔ٘ع مةةا مةةً ؾةةأىُ أٌ ٓكؿةةف عةةً
امليطةةق الةةصٖ ؼبكةةه اآللٔةةات التيظٔنٔ ة٘ للةةَٔٝات االغتؿةةاضٓ٘
احمللٔ٘.
 طبطدات السضاغ٘:
 إىتاز تْقٔات ّخالقات متكييا مةً إعةساز مةصكطٗ تطافعٔة٘ع
مً أدل تععٓع مؿاضك٘ الؿباب علة ٙاملػةتْ ٚاحمللةٕ زبناعة٘
غال.
 عقس لقاٛات ّّضؾات عنةل لفاٜةسٗ ؾةباب مسٓية٘ غةال قكةس
إعساز مصكطٗ تطافعٔ٘ع تتهنً تكْضاتَه عً آلٔات إؾطاكَه
يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘.
 املػةاٍن٘ يف اليقةاف العنةْمٕ ّالةسٓيامٔات احمللٔة٘ ّالْطئة٘ع
سْل قهآا الؿباب ّالتينٔ٘ املػتسام٘.
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منهجية البحث وتقنياته
ٓتنٔع الفعل البؿطٖ بطبٔعتُ املعقسٗ غْا ٛعل ٙاملػتْ ٚالػٔاغةٕ أّ
االدتناعٕع ٍّصا مةا ٓةسفع الباسةح إس اغةتدساو ميةاٍر ّآلٔةات عنةل
طبتلف٘ ّمتعسزٗ لتشقٔق السق٘ ّاملالٛمة٘ .فةامليَر ططٓقة٘ للبشةح تػةاعسىا
عل ٙاإلملاو باملْنْعع ّفَنُ ّتفػرلِ يف غٔاقُ االدتناعٕ ّالتاضؽبٕ.
اىػةةذاما مةةع طبٔعةة٘ املْنةةْع الةةصٖ قةةسمياِع ّغةةؤال االىطةةال
ّاإلؾكالٔ٘ املططّس٘ع غيعنل عل ٙاغتدطاز معطٔات شات طابع كٔفٕع
اغتيازا إس زضاغ٘ اسبال٘ع سٔح تتنٔع ٍةصِ الططٓقة٘ باملطّىة٘ ّالعنةقع ممةا
غٔنكييا مً تعسٓل ّتيقٔح خط٘ البشح ّفق الظطّن اليت تعذلنيا أثيةاٛ
العنل املٔساىٕ .إش غيعنل عل ٙتفػةرل أؾةكال املؿةاضك٘ املسىٔة٘ للؿةبابع
ّفَه الكٔفٔ٘ اليت تؿتػل بَا اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔة٘ ّامليطةق املَةٔنً
الصٖ ٓؿكل ضٍاىات املؿاضك٘ع عدل ذبلٔل العالق٘ بني املؿةاضك٘ املْاطية٘ع
ّآلٔات السميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘ ّمس ٚاىعكاؽ شلك عل ٙالؿباب .
ّمً أدل اغتدطاز املعطٔات املٔساىٔة٘ ّذبلٔلةَاع اعتنةسىا التقئةات
التالٔ٘:
 املقابالت :إٌ السضاغ٘ اليت ىؿتػل علَٔا شات طبٔع٘ كٔفٔة٘ع ّبيةاٛ
علٔةةُ عنليةةا بسآةة٘ علةة ٙإدةةطا ٛمقةةابالت غةةرل مْدَةة٘ مةةع الؿةةباب
ّبعةةض الفةةاعلني لتشسٓةةس التكةةْض العةةاو ّمػةةاض البشةةحع ّشلةةك
بؿةةكل أّلةةٕ لتْدَٔيةةا يف عنلٔةة٘ البشةةحع ّقةةس كةةاٌ الػةةط

ميَةةا

ذبسٓس مكْىات ٍٔ ٘ٝاملػاّاٗ ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘ اليْع ّاللذاٌ
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التؿاّضٓ٘ احمللٔ٘ع مةً أدةل نةبط أكجةط جملةال السضاغة٘ع ّتْدََٔةا
بؿكل ٓيػذه مع املعطٔات اليت غتْفطٍا ليا املؤغػةات ّاسفةطازع
لبيا ٛاملْنْع بؿكل ميػذه مع اليكْم القاىْىٔ٘.
 ذبلٔل الْثةاٜق :تةْفط الْثةاٜق مكةسضا ٍامةا للنعلْمةات ّالبٔاىةات
السالة٘ علةة ٙاسفةةطاز ّازبناعةةاتع سٔةح تعتةةدل تقئةة٘ أغاغةةٔ٘ لفَةةه
اشبطابات املؤغِّػ٘ للنناضغات االدتناعٔ٘ ّالػٔاغةٔ٘ع إش اعتنةسىا
يف ٍصا املػتْ ٚعلّ ٙثٔق٘ بطىامر عنل مجاع٘ غال ()PACع مً
أدل ذبلٔل املؿاضٓع املدلصب٘ ّذبسٓس مْقةع الؿةباب يف ٍةصِ الةدلامر.
كنا اعتنسىا عل ٙالْثاٜق امليؿْضٗ يف املْقع الطزلٕ زبناعة٘ غةالع
اليت تطتبط بالتؿاّض العنْمٕ ّعنل ٍٔ ٘ٝاملػاّاٗ ّتكافؤ الفطمع
ّأٓهةةا علةة ٙالْثةةاٜق املتةةْفطٗ عةةً اللذةةاٌ التؿةةاّضٓ٘ ّاشبنةةٔؼ
التؿاّضٖ بػال .سٔح مكيتيا ٍصِ الْثاٜق مً االطالع عل ٙصبنْع٘
مةً املعطٔةات ّذبلٔلةَا ّتكةئفَاع مةً أدةل اغةتدطاز التْدَةةات
العامةة٘ للعنةةل التؿةةاّضٖ بػةةال ّضٍاىةةات الفةةاعلنيع لفَةةه كٔفٔةة٘
تأثرلٍا عل ٙمؿاضك٘ الؿباب.
 اجملنْعةةات البؤضٓةة٘ :قنيةةا بتيظةةٔه أضبةةع صبنْعةةات بؤضٓةة٘ ىكةةف
مْدَ٘ بسلٔل ىكف مْدُع مع ممجلني عً اللذاٌ التؿاّضٓ٘ احمللٔة٘
ّعً ميظنات اجملتنع املسىٕع ّشلك مً أدل ذبسٓس مْقةع الؿةباب
ننً اشلٔٝات احمللٔ٘ للتؿاّضع ّذبلٔل ّنعٔتَه ّفةق احملةاّض الةيت
ذبسٓسٍا لكةل صبنْعة٘ بؤضٓةّ٘ .قةس مكيتيةا ٍةصِ العنلٔة٘ مةً فةتح
سْاضات مع بعةض الفةاعلني املؤغػةاتٔني ّمكْىةات اجملتنةع املةسىٕ
ϭϭ
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احمللٕع لطقس أمناط التشْل اليت عطفتَا املؿاضك٘ املْاطية٘ باملسٓية٘ع
ّإس أٖ سس غاٍه تأغٔؼ ٍصِ اشلٔٝات يف ذبػني مؿاضك٘ الؿباب.
سٔح زلش ليا اجملنْعات البؤضٓ٘ بالتفاعل املباؾط مع الفةاعلنيع
مما مكييا مً تفػرل مْاقفَه دبةاِ مؿةاضك٘ الؿةبابع ّذبسٓةس آلٔةات
عنلٔ٘ لتطْٓطٍا.
ّيف ىفةةؼ الػةةٔا فةةإٌ ٍاتةةُ اجملنْعةةات البؤضٓةة٘ الةةيت اعتنةةسىاٍاع
تتؿةةكل مةةً ضؤغةةا ٛمجعٔةةات ّؾةةباب ميدةةططني يف ازبنعٔةةاتع
ّأعها ٛاللذاٌ التؿاّضّٓ٘ .تعس اجملنْعات البؤضٓ٘ ططٓقة٘ ميَذٔة٘
مةةً طةةط اسغةةلْب الكٔفةةٕ يف البشةةح العلنةةٕع تػةةتدسو بَةةسن
مجع معلْمةات كٔفٔة٘ سةْل مْنةْع ضبةسز مةً صبنْعة٘ ادتناعٔة٘
شات ىْعٔ٘ ضبسزٗع ّشات اٍتنامةات مؿةذلك٘ع يف أفةق التْقةل إس
صبنْع٘ مً التكْضات ّاإلزضاكات أّ ضباّلة٘ اإلدابة٘ عةً ّنةعٔ٘
معٔية٘ع ّيف زضاغةتيا سةاّل املؿةةاضكٌْ ّاملؿةاضكات تػةلٔط الهةةْٛ
عل ٙأغباب نعف متجٔلٔ٘ الؿباب زاخل اشلٔات االغتؿاضٓ٘ ّطط
ذبػني ٍاتُ الْنعٔ٘.
ٍكصا ٓتهح أٌ اغتعنال ٍصِ التقئاتع غةٔنكييا مةً ذبسٓةس مْقةع
الؿباب يف خاضط٘ املؿاضك٘ احمللٔ٘ع ّاغةتدطاز معطٔةات طبتلفة٘ عةدل كةل
تقئ٘ع ثه العنل عل ٙضبط ٍصِ املعطٔات ببعهَاع ّذبسٓس التٔنةات الةيت
متكييا مةً ذبلٔةل مؿةاضك٘ الؿةباب يف اشلٔٝةات االغتؿةاضٓ٘ احمللٔة٘ جبناعة٘
غالٍ .صا اسمط غٔنكييا أٓها مً الكؿف عً التياقهات اسغاغةٔ٘ الةيت
تعطفَا ٍصِ العنلٔ٘ع ّالتْدَات الةيت ٓتهةنيَا بطىةامر عنةل ازبناعة٘ع
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مشاركة الشباب في الهيئات االستشارية المحلية بمدينة سال
مؿاضك٘ الؿباب يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ مبسٓي٘ غال

ّتةةةأثرل شلةةةك علةةة ٙالؿةةةبابع إش أىيةةةا ٍيةةةا بكةةةسز زضاغةةة٘ كٔفٔةةة٘ ذبقٔةةةق
السميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘ ّفق مبسأ القطب؛ أٖ أىيا عباّل البشح عً التةأثرل
املتبازل بني املتػرلات املسىٔ٘ ّالػٔاغةٔ٘ ّاالدتناعٔة٘ع املػةاٍن٘ يف متكةني
الؿةةباب مةةً املؿةةاضك٘ املْاطيةةّ٘ .بالتةةالٕ غةةيعنل علةة ٙزضاغةة٘ ضٍاىةةات
مؿةةاضك٘ الؿةةباب يف اشلٔٝةةات االغتؿةةاضٓ٘ احمللٔةة٘ع ّإعةةازٗ بيةةا ٛالْاقةةع
االدتنةةاعٕ علةة ٙنةْ ٛاملعطٔةةات الةةيت غةةيذنعَا مةةً مٔةةساٌ السضاغةة٘ع
ليةتنكً يف اسخةرل مةةً الكؿةف عةةً امليطةق الةساخلٕ الةةصٖ ؼبةط الفعةةل
العنْمٕ احمللٕع ّمس ٚتأثرل شلك عل ٙاملؿاضك٘ املسىٔ٘ للؿباب.

ϭϯ
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آليات احلكامة احملمية ورهانات املشاركة املواطنة
ؾَس العامل يف العقْز اسخرلٗ ذبْالت ادتناعٔ٘ ّغٔاغ٘ ّاقتكازٓ٘
كةةدلٚع سٔةةح تػةةرلت ميظْمةة٘ اإلىتةةازع ّمَةةطت طبةةاطط متعةةسزٗ تَةةسز
متاغك اجملتنعع مما بطظ معُ أظم٘ السميقطاطٔ٘ التنجٔلٔة٘ الةيت مل تعةس قةازضٗ
عل ٙسل املؿاكل املتعسزٗ اليت ٓعطفَا اجملتنع اسبسٓح.
فطنة ة ٍةةةصِ التشةةةسٓات أغةةةٝل٘ مَنةةة٘ عةةةً كٔفٔةةة٘ إزاضٗ املةةةسٌ
ّازبناعةةات الذلابٔةة٘ع فقةةس أقةةبش ٍةةصِ اسخةةرلٗ صبةةاال ٓتهةةنً معظةةه
قهآا اجملتنعع لٔةتندض عةً ٍةصا الْنةعع بةطّظ الالمطكعٓة٘ ّاسبكامة٘
كعنلٔات ذبْل أغاغٔ٘ تععظ اليذاع٘ ّالفعالٔة٘ يف عنلٔة٘ التةسبرل الذلابةٕ.
مما فط

تطْٓط آلٔات د سٓةسٗ تْاكةب عنلٔة٘ التشةْل ٍاتةُ ّتعةعظ تطةْض

اجملتنعع ّيف ٍصا الػٔا ع أقبش السميقطاطٔ٘ التؿةاضكٔ٘ تفةط

ىفػةَا

كنشسز ادتناعٕ ّغٔاغٕ ٓععظ تْادس طبتلف الفاعلني يف أماكً القطاضع
ّٓهنً اغتنطاض مؿاضك٘ املْاطيني خاضز فذلٗ االىتدابات.

أّال  -اسبكام٘ احمللٔ٘ كإطاض لتطْٓط املؿاضك٘
اسبكامةة٘ ٍةةٕ عنلٔةة٘ ذبةةْل يف الػٔاغةةات العامةة٘ ّالذلابٔةة٘ع ّذبقٔةةق
تػٔرل أّ تسبرل أظبةع للقهةآا الػٔاغةٔ٘ ّاالقتكةازٓ٘ ّاالدتناعٔة٘ع ّٓةته
شلك عدل متكني ازبناعات الذلابٔ٘ مةً قةالسٔات شاتٔة٘ للتػةٔرلع ّمتكةني
طبتلف الفاعلني مً الْقْل إس مطاكع القطاضع فاسبكام٘ تعتنس مبسأ تعسز
ϭϱ
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الفةةاعلنيع ّتفةةْٓض االختكاقةةات للذناعةةات الذلابٔةة٘ لتشقٔةةق عنةةل
القطب .
ال ميكً أٌ ىهنً سكام٘ دٔسٗ زٌّ اعتناز مبسأ التفةْٓضع سٔةح
ٓةةؤزٖ ٍةةصا اسخةةرل إس تعةةسز الفةةاعلني ّذبسٓةةس املػةةؤّلٔات ّالهةةْابط
املتعلق٘ بااللتعاماتع ّمطاقب٘ تيفٔصٍاع كنا ميكً مً تكشٔح االعبطافات
أّ االختالالتع فاسبكام٘ تتذاّظ العالق٘ ىاخب/ميتدةب الةيت تعتنةسٍا
السميقطاطٔ٘ التنجٔلٔ٘ع إس عالقات تعاقسٓ٘ بني فةاعلنيّ .ميكةً القةْل ٍيةا
بأىَةا إعةةازٗ ٍٔكلة٘ للػةةلط٘ علةة ٙاملػةتْ ٚالذلابةةٕع أّ مبعية ٙآخةةط؛ ٍةةٕ
عنلٔ٘ أفقٔ٘ ميكً مً خالشلا ذبقٔق صبنْع٘ مً العنلٔات اشباق٘ بالتسبرل
الذلابةةٕع مةةا ٓػةةةاٍه يف ذبقٔةةق التينٔةة٘ ّالسميقطاطٔةةة٘ ّمؿةةاضك٘ ّاغةةةع٘
للنْاطيني يف ارباش القطاض ّتسبرل مجاعتَه .
تعتدل الالمطكعٓة٘ العنلٔة٘ اسغاغةٔ٘ يف اجملتنعةات املعاقةطٗع ّالةيت
عنل عل ٙالتأغٔؼ للتشْل عبْ اسبكام٘ التسضػبٔ٘ للقهآا احمللٔة٘ع سٌ
ٍٔني٘ السّلة٘ املطكعٓة٘ لةعمً طْٓةل زاخةل اجملتنعةاتع غةاٍن يف غةْٛ
التسبرل ملعظه قطاعات اجملتنعع سٔةح تَةٔنً البرلّقطاطٔة٘ علة ٙاملػةتْٚ
اإلزاضٖ .أمةةةا علةةة ٙاملػةةةتْ ٚاالقتكةةةازٖ فَيةةةا ٍٔنيةةة٘ لػةةةْ ٛالتةةةسبرل
ّالتدلف االقتكازٖع ىتر عيَا بئ٘ غٔاغٔ٘ تتنٔع بػلط٘ فطزٓ٘ ّباىعةساو
املؿاضك٘ الػٔاغٔ٘ع فالبئ٘ الػٔاغٔ٘ املػلقة٘ ال تػةنح باملؿةاضك٘ع كنةا أٌ
السّلةةة٘ املطكعٓةةة٘ تيةةةتر مطكعٓةةة٘ اقتكةةةازٓ٘ع تةةةتشكه يف املةةةْاضز يف كافةةة٘
اجملاالتع إناف٘ إس تػذٔل متطكع للقطاض زاخل السّل٘ ٍّٔاكلَاع ّعةسو
مؿاضك٘ اليدب احمللٔة٘ يف تكةْض ّبلةْضٗ غٔاغةات التينٔة٘ ّالسميقطاطٔة٘ع
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ٍّصا مً ؾأىُ أٌ ٓيتر الجيا ٜ٘ٔمطكعٍ/امـع اليت أقةبش منطةا للتينٔة٘
عيْاىَا مَْض تفاّت كبرل بةني امليةاطقع ّتينٔة٘ مةسٌ علة ٙسػةاب مةسٌ
أخطّ .ٚقس أزٍ ٚةصا الْنةع إس مَةْض إؾةكاالت اقتكةازٓ٘ ّادتناعٔة٘
كبرلٗ متعلق٘ باسبٔاٗ الْٔمٔ٘ للنْاطينيع مما ٓيذه عيُ عسو ّدْز سكام٘ع
ّبالتةةالٕ فتشقٔةةق الالمطكعٓةة٘ ٓػةةاٍه بؿةةكل مباؾةةط يف ذبقٔةةق اسبكامةة٘.
ّتظَةةط الالمطكعٓةة٘ ٍيةةا كعنلٔةة٘ سلْلٔةة٘ تَةةسن إس إعةةازٗ ٍٔكلةة٘ السّلةة٘
ّآلٔات تػٔرلٍا ّأؾكال مْادَتَا للقهآا الكدل ٚيف اجملتنعع مما ٓقتهٕ
ذبْال غٔاغٔا ّقاىْىٔا ٓته مبْدبةُ ىقةل قةالسٔات طبتلفة٘ مةً السّلة٘ إس
ازبناعات الذلابٔ٘.
تاضؽبٔا ادبَ العسٓس مً السّل الكياعٔ٘ ّالسميقطاطٔ٘ عبْ االىتقةال
مةةً اليظةةاو املطكةةعٖ إس الالمطكةةعٖع ٍّةةصا مةةا زفةةع املػةةطب يف العقةةْز
اسخرلٗ إس تبو ازبَْٓ٘ املتقسم٘ع ّميح ازبَات ّازبناعات صبنْع٘ مةً
االختكاقات الصاتٔ٘ ّامليقْل٘ع مً أدل خلق بئات دسٓسٗ تعنةل علةٙ
زعه التينٔ٘ احمللٔ٘ ّذبقٔق التةْاظٌ بةني طبتلةف ازبناعةات الذلابٔةّ٘ .علٔةُ
فإٌ ذبةسٓح ٍٔاكةل السّلة٘ ٓعتةدل مةسخال أغاغةٔا لةتنكني طبتلةف الفٝةات
االدتناعٔ٘ مً املؿاضك٘ يف قةياع٘ القةطاض احمللةٕع فازبناعة٘ الذلابٔة٘ ٍةٕ
االىتقال مً ٍٔني٘ التسبرل املطكعٖ إس ذبقٔق اسبكام٘ احمللٔ٘ع اليت تيعكؼ
عل ٙمػتْ ٚالتكامل بني طبتلف مكْىات السّل٘ع عدل طبتلف املؤغػةات
ّاآللٔات اليت تعتنسٍا ازبناعات الذلابٔ٘ الْٔوّ .بالتةالٕ فاسبكامة٘ احمللٔة٘
تتأغؼ علة :ٙاملؿةاضك٘ املْاطية٘ع الؿةطاكات بةني طبتلةف الفةاعلني علةٙ
املػتْ ٚاحمللٕع زعه الكفاٛات ّاليدب احمللٔ٘ع ّنناٌ مكازض متعةسزٗ
ϭϳ
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للنعلْماتع ّّدةْز مؤغػةات ضباغةب٘ ّمػةاٛل٘ع ٍّةٕ العياقةط الةيت
تععظ زّض املْاطيني يف تسبرل ؾؤّىَه.
ميكييا القةْل بيةا ٛعلةٍ ٙةصِ املعطٔةاتع أٌ الالمطكعٓة٘ الةيت ٓتبياٍةا
املػطب الْٔوع مةً ؾةأىَا إعةازٗ اليظةط يف زّض السّلة٘ يف اجملتنةعع ّخلةق
غبب ضبلٔ٘ قةازضٗ علة ٙاملػةاٍن٘ يف تػةٔرل ّتينٔة٘ ازبناعةات الذلابٔة٘ عةدل
زعه السميقطاطٔة٘ احمللٔة٘ع ّإػبةاز آلٔةات قاىْىٔة٘ ّغٔاغةٔ٘ تػةاٍه يف ىقةل
الكالسٔات ّاالختكاقاتع ّما ٓقتهُٔ شلك مً خلق مؤغػات ضبلٔ٘
تقةْو بتيفٔةةص ٍةةصِ اسزّاضع سٔةح أقةةبح شلةةك مطلبةا غٔاغةةٔا ملشةةا بػٔةة٘
دبةةاّظ مؿةةاكل غةةْ ٛالتةةسبرل الةةيت تعةةاىٕ ميَةةا ازبناعةةات الذلابٔةة٘ الٔةةْو.
ّلتشقٔق اليذاع٘ ّالفعالٔ٘ املطلْب٘ٓ .ظَط ازبسّل التالٕع منْشدا ملدكا
لعنلٔ٘ التشْل الؿامل اليت ميكً ذبقٔقَا باملْاظاٗ مع السّل املعاقطٗ :
منْشز عنلٔ٘ التشْل الؿامل٘ للسّل٘ املعاقطٗ
اسبكام٘ احمللٔ٘

التينٔ٘ احمللٔ٘

ذبسٓح السّل٘

السميقطاطٔ٘ احمللٔ٘

املؿاضك٘ املْغع٘

تْفرل اشبسمات

إقالح ؾامل

تفْٓض قالسٔات

لفٝات اجملتنع

ازبناعٔ٘ ّتقلٔل

لليظاو اإلزاضٖع

مْغع٘

(الؿبابع

الفقط ّاشلؿاؾ٘ع

ّزعه ىظاو

للنؤغػات

اليػاٛع العنالع

ّذبقٔق التناغك

اإلزاضٗ احمللٔ٘.

احمللٔ٘ع ّممجلٕ

املْمفنيع

االدتناعٕ.

الػكاٌع ّاشلٔٝات
االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘.

املقاّالت .)...

ّعلٔةةُ فةةإٌ التكامةةل بةةني طبتلةةف ٍةةصِ املكْىةةاتع غٔػةةاٍه بؿةةكل
مباؾط يف زعه آلٔات املؿاضك٘ املْاطي٘ علة ٙاملػةتْ ٚالذلابةٕع ّيف ذبقٔةق
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التينٔ٘ احمللٔ٘ ّالسميقطاطٔة٘ع علة ٙاعتبةاض أٌ تقْٓة٘ زّض املؤغػةات احمللٔة٘
غٔنكً املْاطيني مً التْادس يف املؤغػات التنجٔلٔ٘ ّاالغتؿاضٓ٘ع ّشلك
حبػب ؾكل املؿاضك٘ع ّأٓها سػب طبٔع٘ الفٝات االدتناعٔ٘ كالؿباب
ّاليػةةاّ ٛاجملنْعةةات املَئةة٘ع ّاسطفةةال ّاسؾةةدام يف ّنةةعٔ٘ إعاقةة٘
ّغرلٍا .كنا غٔػاٍه التفاعل اإلػبابٕ بني ٍصِ املؤغػات يف إظباظ بطامر
تينْٓ٘ع ّمتكني املْاطيني مً املؿاضك٘ يف ّنع تكْض للػٔاغات احمللٔة٘ع
اليت تَه معٔؿَه الْٔمٕ بؿكل مباؾط.


ثاىٔا  -مػأل٘ الؿباب ّاملؿاضك٘ املْاطي٘
تتأغؼ املؿاضك٘ املْاطية٘ علة ٙضكٔةعتني :أّشلةا املْاطية٘ إنةاف٘ إس
الفعةةلع ففكةةطٗ املْاطيةة٘ حبةةس شاتَةةا تبيةة ٙعلةة ٙفكةةطٗ ادتناعٔةة٘ ّقاىْىٔةة٘
ّغٔاغٔ٘ع غاٍن يف تطْض اجملتنع ّتقْٓ٘ السّل٘ ّالطقٕ بَاع عً ططٓق
الفعلع ّذبسٓسا الفعل "املْاطياتٕ"ع الصٖ ٓععظ زمقطط٘ السّل٘ ّؾفافٔتَا
ّتطْضٍاع ّشلك بإؾةطا املةْاطيني بةاسبكه عةدل اختٔةاض ىةْابَهع ّأٓهةا
عدل االغبطاط ّتفعٔل آلٔات املؿاضك٘ املْاظٓ٘ شله يف اربةاش القةطاض ّنةناٌ
سقْقَه ّانطالعَه بَصِ الْادبات.
ٓقةةْو اليظةةاو السغةةتْضٖ ّالػٔاغةةٕ املػطبةةٕ علةة ٙمبةةسأ السميقطاطٔةة٘
املْاطيةة٘ ّالتؿةةاضكٔ٘ع مبْدةةب الفقةةطٗ الجاىٔةة٘ مةةً الفكةةل الجةةاىٕ لسغةةتْض
0222ع الةةصٖ أعطةة ٙللنؿةةاضك٘ املسىٔةة٘ مكاىةة٘ متقسمةة٘ع ّٓعتةةدل الؿةةباب
سلق٘ مَن٘ يف تععٓع آلٔات املؿاضك٘ املْاطي٘ع باعتباضٍه الف ٘ٝاالدتناعٔة٘
اسكجط زٓيامٔ٘ ّاليت تسفع بالتػٔرل.
ϭϵ
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فتنكني الؿباب مً املؿاضك٘ املْاطي٘ ال ٓطتبط فقط باملػتْٓات الةيت
ذبسٓسٍا يف التؿةطٓعات الْطئة٘ع ّإمنةا ػبةس أغػةُ أٓهةا يف املطدعٔةات
السّلٔ٘ اشباق٘ بالؿبابع سٔح ضكعت اإلعالىات ّاملْاثٔق السّلٔ٘ علةٙ
مكاىةة٘ ّأٍنٔةة٘ الؿةةبابع بْقةةفَه الفٝةة٘ االدتناعٔةة٘ اسكجةةط سْٔٓةة٘ يف
اجملتنعع ّاحملسز الطٜٔػٕ ملػتقبل الؿةعْب ّاسمةه .لةصلك التأكٔةس مةً
خةةالل ٍةصِ التؿةةطٓعات ّاليكةةْم علةة ٙمتةةتعَه حبقةةْقَه كاملةة٘ بػةةض
اليظط عً اىتناَٜه العطقٕ أّ االدتنةاعٕ أّ الجقةايفع قكةس تععٓةع ثقةتَه
بأىفػَه ّفتح اآلفا شله بادبةاِ ظٓةازٗ قةسضاتَه ّفطقةَه علة ٙالكةعٔس
االقتكازٖ ّاالدتناعٕ ّالجقايف ّالػٔاغٕع يف إطاض التعاقس االدتناعٕ
الصٖ ٓةطبط املةْاطً بالسّلة٘ علة ٙأغةاؽ قاعةسٗ اسبقةْ ّالْادبةات .إش
غةةاٍن الةةتػرلات الكةةدل ٚالةةيت ٓؿةةَسٍا العةةامل يف العقةةْز اسخةةرلٗع يف
تطكٔةةع اشبطةةاب الطزلةةٕ العةةاملٕ علةة ٙقهةةآا الؿةةبابع ّنةةطّضٗ اىتةةاز
غٔاغةةات اإلزمةةاز االقتكةةازٖ ّاالدتنةةاعٕ شلةةصِ الفٝةةاتع ممةةا أعطةةٙ
الفطق٘ لتطْٓط ّإعساز تؿطٓعات ّمْاثٔق ّمؤمتطات ّاتفاقٔاتع ّغرلٍةا
مةةً اليكةةْم امللعمةة٘ ّغةةرل امللعمةة٘ للةةسّل ّاسفةةطاز ّازبناعةةاتع ىظةةطا
لألٍنٔ٘ اليت ذبظ ٙبَا ف ٘ٝالؿباب يف ميظْم٘ اسمه املتشةسٗع ّقةس تبية
ازبنعٔ٘ العام٘ ّسسٍا ما ال ٓقةل عةً  22تكةئفات طبتلفة٘ مةً القةطاضات
املتعلق٘ حبقْ الؿباب ّّادباتَه.
لقس ّنع التؿطٓعات السّلٔ٘ سبقْ اإلىػاٌ اإلطاض العاو سبقْ
الؿةةباب ّّادبةةاتَهع ّّنةةع أٓهةةا اشبطةةْط العامةة٘ الةةيت ػبةةب علةةٙ
السّل مطاعاتَا عيس قٔاغ٘ تؿطٓعاتَا ّغٔاغةاتَاع خاقة٘ مةا دةاٛت بةُ
االغذلاتٔذٔ٘ العاملٔ٘ للؿباب املعلً عيَا غةي٘  0222بالعاقةن٘ الػةيػالٔ٘
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زكةةاضع ّكةةصا إعةةالٌ بةةطاغ غةةي٘  2665لةةتنكني الؿةةباب مةةً املؿةةاضك٘ يف
التينٔ٘ البؿطٓ٘ع باإلناف٘ إس إعالٌ لؿةبْى٘ بؿةأٌ الؿةباب غةي٘ 2665ع
ّاملْاثٔق السّلٔ٘ الػابق٘ شلا مجل الْثٔق٘ السّلٔة٘ املتعلقة٘ بةاسبق يف التينٔة٘
الكازضٗ عً اسمه املتشسٗ غةي٘ 2653ع ّكةصلك خطة٘ التينٔة٘ املػةتسام٘
 0202اليت تتهنً صبنْع٘ مً املؤؾةطات الةيت تَةسن إس ذبقٔةق التينٔة٘
املػتسام٘ ّاملػاّاٗ بني ازبنٔع.
اىػةةذاما مةةع ٍةةصِ املطدعٔةةات السّلٔةة٘ اشباقةة٘ باملؿةةاضك٘ املْاطيةة٘ع
ٓؤغؼ السغتْض املػطبٕ جملنْع٘ مً اسبقْ املسىٔ٘ ّالػٔاغٔ٘ع ّاسبقةْ
االقتكةازٓ٘ ّاالدتناعٔةة٘ ّالجقافٔةة٘ع سٔةةح ىةةل علةة ٙمقتهةةٔات خاقةة٘
بالسميقطاطٔةة٘ التؿةةاضكٔ٘ ّاملْاطيةة٘ع كنةةا أعطةة ٙإمكاىٔةة٘ للنذتنةةع املةةسىٕ
لتقٔةةةٔه ّتيفٔةةةص الػٔاغةةةات العنْمٔةةةّ٘ .لتشقٔةةةق السميقطاطٔةةة٘ املْاطيةةة٘
ّالتؿاضكٔ٘ أكس السغتْض املػطبٕ يف الفكل  2عل ٙأٌ ىظاو اسبكه باملػطب
ىظاو ملكٔ٘ زغتْضٓ٘ع زميقطاطٔ٘ بطملاىٔ٘ ّادتناعّٔ٘ .أٌ اليظاو السغتْضٖ
للننلكةةة٘ ٓقةةةْو علةةة ٙأغةةةاؽ فكةةةل الػةةةلطع ّتْاظىَةةةا ّتعاّىَةةةاع
ّالسميقطاطٔ٘ املْاطي٘ ّالتؿاضكٔ٘ع ّعلة ٙمبةاز اسبكامة٘ ازبٔةسٗع ّضبةط
املػةةؤّلٔ٘ باحملاغةةب٘ .أمةةا يف الفكةةل  206فقةةس أكةةس علةة ٙنةةطّضٗ إسةةساخ
آلٔات تؿاضكٔ٘ للشْاض ّالتؿاّض عل ٙاملػتْ ٚالذلابٕع فكلنا كاى ٍةصِ
اآللٔات ميفتش٘ كلنا متكةً املْاطيةٌْ مةً املؿةاضك٘ع سٌ اسبةْاض مػةاس٘
ّاغع٘ متكً طبتلف مكْىات اجملتنع مً املؿاضك٘ع ّمتكييا مً تْطٔس الجق٘
ّاملكساقٔ٘ بني طبتلف الفاعلني .
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ّلتيعٓل املقتهٔات السغتْضٓ٘ عل ٙأض



الْاقعع فقس سسز القاىٌْ

التيظٔنةةٕ ضقةةه  220-21املتعلةةق بازبناعةةاتع آلٔةةات املؿةةاضك٘ املْاطيةة٘
لتٔػرل مػاٍن٘ املْاطيني ّاملْاطيةات ّازبنعٔةات يف إعةساز بةطامر التينٔة٘
ّتتبعَاع كنةا أكةس علة ٙنةطّضٗ إسةساخ ٍٔٝة٘ املػةاّاٗ ّتكةافؤ الفةطم
ّمقاضبةة٘ اليةةْعع ّأعطةة ٙسةةق املؿةةاضك٘ عةةدل تقةةسٓه العةةطاٜض مةةً طةةطن
املْاطيني ّاملْاطيات ّازبنعٔات ّسسز ؾطّطَا ّكٔفٔة٘ إٓةساعَاع لةصلك
فإٌ ازبناعةات الذلابٔة٘ ملعمة٘ بإىتةاز بةطامر تيػةذه مةع زغةتْض 0222ع
ٍّيا دبسض اإلؾاضٗ إس ازبناعات باعتباضٍا أقػط ّسسٗ تطابٔ٘ فَٕ تؿكل
اشلْٓ٘ االدتناعٔ٘ ّالجقافٔ٘ للنْاطينيع ّبالتةالٕ فنةً اسدةسض أٌ تكةٌْ
امليطلق لتيعٓل آلٔات املؿاضك٘ ّفةق ميطةق القةطبع ّكةصلك العنةل علةٙ
إىتةةاز ّغةةاٜل عنلٔةة٘ لةةتنكني الؿةةباب مةةً املؿةةاضك٘ بؿةةكل تةةسضػبٕ مةةً
املػةةتْٓات احمللٔةة٘ ثةةه ازبَْٓةة٘ ثةةه الْطئةة٘ع فنػةةأل٘ املؿةةاضك٘ املْاطيةة٘ ال
ربل ازبناعات الذلابٔ٘ ّاجملالؼ امليتدب٘ فقطع ّإمنا الػةلطات العنْمٔة٘
ّميظنات اجملتنع املسىٕ.
كنا أغةؼ زغةتْض  0222سبقةْ الؿةباب مةً خةالل الفكةل 00ع
الصٖ ّنع السّل٘ أماو التعامات ّانةش٘ ذبتةاز إس متابعة٘ ّتقٔةٔهع مةً
ططن مجعٔات اجملتنع املسىٕ اليت تؿتػل عل ٙقهآا الؿبابع فقةس أكةس
ٍةصا الفكةةل علةة ٙنةةطّضٗ تْغةٔع ّتعنةةٔه مؿةةاضك٘ الؿةةبابع يف التينٔةة٘
االدتناعٔ٘ ّاالقتكازٓ٘ ّالجقافٔة٘ ّالػٔاغةٔ٘ للةبالزع ّمػةاعستَه علةٙ
االىسماز يف اسبٔاٗ العام٘ع كنا أكس عل ٙنطّضٗ مػةاعسٗ الؿةباب الةصًٓ
تْادََه قعْب٘ يف التكٔةف املسضغةٕ أّ االدتنةاعٕ أّ املَةوع ّتٔػةرل
ّلْدَه إس الجقاف٘ ّالتكيْلْدٔا ّالفً ّالطٓان٘ع ّاسىؿةط٘ الذلفَٔٔة٘ع
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كنةةا ىةةل علةة ٙنةةطّضٗ إسةةساخ صبلةةؼ اغتؿةةاضٖ للؿةةباب ّالعنةةل
ازبنعةةْٖ مةةً أدةةل ذبقٔةةق ٍةةصِ اسٍةةسانّٓ .ؿةةكل ٍةةصا اإلقةةطاض مةةسخال
أغاغٔا الغبطاط الؿباب يف اسبٔاٗ العام٘ع غرل أىيا ٍيا ىطكةع علة ٙنةطّضٗ
اعتناز مبسأ القطب كأغاؽ لتيعٓل عنلٔ٘ املؿةاضك٘ع عةدل طبتلةف اآللٔةات
التؿاضكٔ٘ اليت تهبط زٓيامٔ٘ إىتاز بطامر التينٔ٘.
لكةةً ضغةةه كةةل ٍةةصِ املكاغةةب السغةةتْضٓ٘ ّالقاىْىٔةة٘ غةةْا ٛعلةةٙ
املػتْ ٚالْطو أّ السّلٕع تظل ٍيةا قةعْب٘ يف املؿةاضك٘ع إش ٓالسة
نعف عل ٙمػةتْ ٚاالغبةطاط املةسىٕ ّالػٔاغةٕ للؿةبابع ّأٓهةا علةٙ
مػتْ ٚاملؿاضك٘ يف االىتداباتع ٍّصا ٓدلظ ّدْز بعض املناضغات الةيت
تعطقل آلٔات املؿاضك٘ عل ٙاملػتْ ٚاملؤغػاتٕع فاإلطةاضات ّالتيظٔنةات
الػٔاغٔ٘ مل تعس تلعب زّضٍا فٔنا ٓطتبط بإؾطا الؿةباب ّتةأطرل اجملتنةع
ّتكًْٓ أفطازِع مما ٓدلظ أٍنٔ٘ اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ كتلٔة٘ أغاغةٔ٘ع
لبيا ٛتعاقس دسٓس مييح اسفةطاز اسبةق يف التػةٔرل ّاملػةاٛل٘ ّالتقٔةٔهع لكةً
ٍصا ال ٓعو أبسا أٌ اآللٔات اسخط ٚاشباق٘ بالسميقطاطٔ٘ التنجٔلٔ٘ مل تعس
قةةاسب٘ع ّإمنةةا عنلٔةة٘ املؿةةاضك٘ املْاطيةة٘ ال ػبةةب أٌ تقتكةةط فقةةط علةةٙ
االىتداباتع بل ػبب أٌ ٓته العنل عل ٙمتسٓس ظمً املؿاضك٘ لٔؿنل طٔل٘
فذلٗ عنل اجمللؼ ازبناعٕ.
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ثالجا  -التنٔٔع بني السميقطاطٔ٘ التنجٔلٔ٘ ّالسميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘
تعتدل السميقطاطٔ٘ التنجٔلٔ٘ تطْضا تاضؽبٔا للسميقطاطٔ٘ املباؾطٗع ّالةيت
كاى تتأغؼ عل ٙسكه الؿعب ليفػُ بيفػُع أمةا السميقطاطٔة٘ التنجٔلٔة٘
أّ الئابٔ٘ فتتأغؼ عل ٙمؿاضك٘ املْاطيني يف اختٔاض أّ اىتداب ممجلةَٔه أّ
مً ٓيْب عيَهع لٔؿةطع القةْاىني يف اشلٔٝةات التنجٔلٔة٘ إمةا علة ٙاملػةتْٚ
الْطو (الدلملاٌ) أّ عل ٙاملػتْ ٚالذلابٕ (صبالؼ ازبَات ّالعنةاالت أّ
اسقالٔه ّازبناعات) ّٓعنل عل ٙتيفٔةصٍاع ّتقةْو السميقطاطٔة٘ التنجٔلٔة٘
عل ٙعيكطًٓ أغاغٔني ال ميكً الفكل بٔيَنا ٍّنا:
 مؿاضك٘ املْاطيني يف االىتدابات .
 متجٔل املْاطيني .
ّمةةع تطةةْض املناضغةة٘ السميقطاطٔةة٘ علةة ٙمػةةتْ ٚالعةةاملع ىتذةة
عالقةةات ٍؿةةة٘ بةةني املةةةْاطيني ّممجلةةةَٔهع فةةةاملْاطيٌْ ال ٓفةةةذل

فةةةَٔه

بالهطّضٗ القسضٗ عل ٙفَه االختٔاضات الػٔاغٔ٘ ّاالقتكةازٓ٘ ّالجقافٔة٘ع
خكْقةةا يف اجملتنعةةات الةةيت تعةةاىٕ مةةً مؿةةاكل اسمٔةة٘ ّالفقةةطع ّعلةةٙ
ازباىب اآلخطع فاليْاب أّ ممجلةْ الؿةعب ٓػٔةب عةيَه اإلزضا بأبعةاز أٌ
ميجل الؿعب ّؽبهع زبناعات نػط أخط ٚمتلك القسضٗ عل ٙالتأثرل أكجط
مً الؿعبع ّبالتالٕ ٓظَةط اشبلةل ّاشلةْٗ يف ٍةصِ العالقة٘ع ّٓيةتر عيَةا
ععّن املْاطيني عل ٙاملؿاضك٘ الػٔاغٔ٘ ّاختٔاضات غٔاغٔ٘ع ال تتناؾةٙ
بالهطّضٗ مع ما ٓفطنُ الكاحل العاو للنذتنع.
سػب الفٔلػْن اسمطٓكٕ دٌْ زٓةْٖ  فالسميقطاطٔة٘ التؿةاضكٔ٘ع
لٔػة صبةةطز دبطٓةةس ضٓانةةٕع بةةل ٍةةٕ دبطبةة٘ سٔةة٘ ٓعٔؿةةَا اسفةةطاز زاخةةل
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اجملتنعع ّبَصا فأماو الهعف الصٖ ىةتر عةً تطبٔةق السميقطاطٔة٘ التنجٔلٔة٘
أبسع اجملتنعات ؾكل آخط مً السميقطاطٔ٘ ٍّٕ السميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘ع
اليت ال تقْو باسغاؽ علة ٙإلػةاّ ٛدةْز السميقطاطٔة٘ التنجٔلٔة٘ع بةل إىَةا
تيتر تكامال معَةاع سٔةح تتذػةس يف صبنْعة٘ مةً اإلدةطاٛات ّالْغةاٜل
القاىْىٔ٘ الكفٔل٘ بهناٌ إؾةطا ّتْغةٔع زاٜةطٗ املتةسخلني يف اربةاش القةطاض
العنْمٕع مً أدةل نةناٌ سكامة٘ دٔةسٗ ّمتكةني طبتلةف الفةاعلني مةً
ارباش القطاض بؿةكل مؿةذل ع علة ٙاعتبةاض أٌ السميقطاطٔة٘ التؿةاضكٔ٘ تقةْو
عل ٙعيكطًٓ:
ّ دْز مؤغػات ميتدب٘ متجل ّتيْب عً املةْاطيني يف ؾةكل ٍٔٝة٘
تؿطٓعٔ٘ مجةل الدلملةاٌع أّ تيفٔصٓة٘ يف ؾةكل اسبكْمة٘ع أّ صبةالؼ
ضبلٔ٘ ميتدب٘ لتسبرل الؿأٌ الذلابٕ احمللٕ .
 إدطاٛات قاىْىٔ٘ تهنً اغتنطاضٓ٘ مؿاضك٘ املْاطيني خاضز العمً
االىتدابٕع تأخص أؾكاال متعسزٗ إما صبالػا ٍّٔٝات للتؿاّض تهه
أفطاز ٍّٔٝات مسىٔ٘ع أّ يف ؾكل آلٔات كالعطاٜض ّامللتنػات .
ّبالتةةالٕ فالسميقطاطٔةة٘ التؿةةاضكٔ٘ مل تةةأتٕ لتشةةل ضبةةل السميقطاطٔةة٘
التنجٔلٔة٘ أّ إللػاَٜةةاع ّإمنةةا لتععٓعٍةا ّتقْٓتَةةا مةةً خةالل دبةةاّظ الةةيقل
اسباقل عل ٙمػتْ ٚتْغٔع زاٜطٗ املؿاضك٘ع ّتقلٔل اشلْٗ بني امليتدبني
ّاملةةْاطيني ّإػبةةاز مػةةاسات أّغةةع للنؿةةاضك٘ .سٔةةح ٓظَةةط بةةأٌ ىظةةاو
السميقطاطٔةة٘ التنجٔلٔةة٘ ٓطتكةةع باسغةةاؽع علةة ٙاىتدةةاب ممجلةةٕ الؿةةعب يف
الدلملاٌ أّ اجملالؼ التساّلٔ٘ للذناعات الذلابٔ٘ع عً ططٓق االقةذلاع العةاو
بكْضٗ مباؾطٗ باليػب٘ للذَات ّازبناعاتع ّغرل مباؾطٗ باليػب٘ جملالؼ
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العناالت ّاسقالٔهع غرل أىُ ال ميكةً للنةْاطيني التةسخل يف مػةاض اربةاش
القطاض خالل املسٗ الفاقل٘ بني عنلٔيت االىتداب.
أمةةا السميقطاطٔةة٘ التؿةةاضكٔ٘ فتنةةيح آلٔةةات متعةةسزٗ ّمتيْعةة٘ ّتتػةةه
باللْٔى٘ع لتنيح املْاطيني الفطق٘ للتسخل يف عنلٔات إعساز ّتتبع ّتقٔٔه
الػٔاغات احمللٔ٘ع غْا ٛكاٌ شلك بؿكل فطزٖ أّ مً خالل ازبنعٔات.

ضابعا  -آلٔات السميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘ عل ٙمػتْ ٚازبناعات
تعتةةدل السميقطاطٔةة٘ التؿةةاضكٔ٘ فعةةال تؿةةاضكٔا صبالٔةةا ٓقتهةةٕ تعةةسز
الفةةاعلني لتشقٔةةق التينٔةة٘ احمللٔةة٘ع ّشلةةك عةةدل إدةةطاٛات ّآلٔةةات تهةةنً
مؿاضك٘ متيْع٘ للفٝات االدتناعٔ٘ اليت تقطً تةطاب ازبناعة٘ إمةا بؿةكل
مباؾةةط أّ غةةرل مباؾةةطّ .مةةً ؾةةأٌ تععٓةةع السميقطاطٔةة٘ التؿةةاضكٔ٘ ضبلٔةةا أٌ
ٓػاٍه يف بيا ٛالجق٘ بني املْاطيني ّطبتلف مؤغػات السّلة٘ع علة ٙاعتبةاض
أٌ اجملال الذلابٕ للذناع٘ ٍْ الْسسٗ اسغاغٔ٘ لتشقٔةق املؿةاضك٘ الفاعلة٘
ّفةةةق مبةةةسأ القةةةطبع سٔةةةح تتؿةةةكل خاللةةةُ اشلْٓةةة٘ ازبناعٔةةة٘ لألفةةةطاز
ّازبناعاتع ّبالتالٕ فتععٓع آلٔات اسبةْاض ّالتؿةاّض ضبلٔةا ٓعتةدل الطكٔةعٗ
اسغاغٔ٘ الغتنطاض السميقطاطٔ٘ احمللٔ٘ .
ّقس ؾَست املؿاضك٘ املْاطي٘ صبنْع٘ مةً التطةْضات عةدل مػةاضات
التشْل السميقطاطٕ الصٖ ٓعطفُ املػطبع ّمً خالل شلك اىتةاز آلٔةات
متعسزٗ لتشقٔق ٍصِ املؿاضك٘ عدل مػتْٓات عنل ازبناعةات الذلابٔة٘ع ممةا
أعط ٙالفطقة٘ زبنعٔةات اجملتنةع املةسىٕ ّاملةْاطيني يف املؿةاضك٘ يف إعةساز
الدلامر ا لتينْٓ٘ع ّعلٔةُ ميكةً اعتبةاض املؿةاضك٘ املْاطية٘ إطةاضا مؤغػةاتٔا
ٓتشقق مً خاللُ اغبطاط املْاطيني يف تسبرل الؿأٌ العاوٍ .صا اسمط ٓقتهٕ
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التعاٌّ املؿذل بني اجملالؼ امليتدب٘ ّمجعٔةات اجملتنةع املةسىٕ عةدل آلٔةات
التؿاّض ّاسبْاضع ّالةيت متكةيَه مةً ذبسٓةس تكةْض مؿةذل لعنلٔة٘ اىتةاز
القةةطاض الػٔاغةةٕ ّتةةسبرل القهةةآا احمللٔةة٘ع سٔةةح تةةته ٍةةصِ العنلٔةة٘ عةةدل
املػةةةةتْٓات الذلابٔةةةة٘ للنؿةةةةاضك٘ع ّعلٔةةةةُ ّسػةةةةب القةةةةاىٌْ التيظٔنةةةةٕ
للذناعات الذلابٔ٘ فإٌ املؿاضك٘ املْاطية٘ يف تةسبرل القهةآا احمللٔة٘ع تعتنةس
ثالخ آلٔات أغاغٔ٘ ذبسٓةسٍا يف البةاب اشبةامؼ مةً القةاىٌْ ضقةه -21

:220
 .1بطىامر العنل ازبناعٕ
تيل املازٗ  45مً الفكل اسّل مً الباب الجاىٕ للقاىٌْ التيظٔنةٕ
 220-21املتعلق بازبناعاتع عل ٙأٌ تهع ازبناع٘ ذب إؾةطان ضٜةٔؼ
صبلػَا بطىامر عنل ازبناع٘ ّتعنل عل ٙتتبعُ ّذبٔٔيُ ّتقٔٔنُع اىطالقةا
مةةً الػةةي٘ اسّس الىتدةةاب اجمللةةؼع سٔةةح ٓعتةةدل ٍةةصا الدلىةةامر طبططةةا
اغذلاتٔذٔا للتينٔ٘ احمللٔ٘ع ٓهه صبنْع٘ مً الدلامر ّاملؿاضٓع الةيت غةٔته
تيفٔصٍا طٔل٘ غ غيْات مً اىتساب اجمللؼع عل ٙأٌ ٓته التدطٔط شلصا
الدلىامر ّفق مقاضب٘ تؿاضكٔ٘ع بيا ٛعل ٙاملازٗ  226مً القاىٌْ التيظٔنٕ
ضقه 220-21ع اليت ىك عل ٙنطّضٗ إسساخ آلٔات تؿةاضكٔ٘ للشةْاض
ّالتؿةةاّض لتٔػةةرل مػةةاٍن٘ املْاطيةةات ّاملةةْاطيني ّازبنعٔةةاتع يف إعةةساز
بطامر العنل ّتتبعَا طبقا للكٔفٔات احملسزٗ يف اليظاو الةساخلٕ للذناعة٘.
ّتَسن ٍصِ العنلٔ٘ إس متكني الػكاٌ مً املؿةاضك٘ يف عنلٔة٘ التؿةدٔل
التؿاضكٕ الصٖ ٓعتدل عنلٔ٘ أغاغٔ٘ ليذاح بطىامر العنل ازبناعٕ.
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ٓقع بطىامر العنل ازبناعٕ يف عنق عنلٔة٘ التدطةٔط االغةذلاتٔذٕ
لعنل ازبناعات الذلابٔ٘ع سٔح تعنل طبتلف املؿاضٓع املدلصب٘ بؿكل عةاو
عل ٙخلق تينٔ٘ مػةتسام٘ علة ٙاملػةتْ ٚالذلابةٕع ٍّةْ اغةذلاتٔذٔ٘ تقةْو
أغاغا عل ٙتيظٔه تطاب ازبناع٘ع ّذبسٓس صبال سبٔاٗ أفهةل للنةْاطينيع
كنا ٓيبو عل ٙاالىسماز ّالتؿاض ع ّالعنل عل ٙتأٍٔةل البئةات التشتٔة٘
للنذال ّخلق فطم الؿػل للنْاطينيع ّتطْٓط اشبةسمات ّاملؤغػةات.
ّٓقتهٕ شلك صبنْع٘ مً عنلٔات التدطٔط االغتؿطافٔ٘ع اليت تعتدل آلٔ٘
سبقٔق التينٔ٘ عل ٙاملػةتْ ٚالذلابةٕع مةع اسبةطم علة ٙذبقٔةق التناغةك
ّاالىةسماز االدتنةةاعٕع مةةً خةالل تعةةسز املقاضبةةات بةني مةةا ٍةةْ غٔاغةةٕ
ّاقتكازٖ ّادتناعٕ ّثقايفع مع نطّضٗ مطاعةاٗ أّلْٓةات اجملةال الةصٖ
ٓقاو فُٔ ٍصا املؿطّعع ّنطّضٗ تعسز الفةاعلني .سٔةح أٌ بطىةامر العنةل
ازبنةاعٕ ٓقتهةٕ تةسخل مؤغػةات السّلة٘ͬ ّاجملةالؼ امليتدبة٘ ͬ القطةاع
اشبةةامͬ اجملتنةةع املةةسىٕع ّغرلٍةةا مةةً التيظٔنةةات احمللٔةة٘ع إش أٌ إؾةةطا
مجٔع الفاعلني يف اجملال الذلابةٕع مةً ؾةأىُ أٌ ٓقةْٖ مةً فاعلٔة٘ بطىةامر
العنل ازبناعٕ ّٓػَل عنلٔ٘ تيفٔصِ.
ّلتشقٔق اغتسام٘ أٖ بطىامر عنلع فَيا نطّضٗ لعنلٔ٘ تؿدٔل
ّاقع اجملال الذلابٕ الصٖ غةٔقاو فٔةُ ٍةصا الدلىةامرع ّالْقةْن عيةس ىقةاط
الهةةعف ّىق ةاط القةةْٗ ّالفةةطم املتاسةة٘ ّاملدةةاطط الةةيت ميكةةً أٌ تَةةسز
املؿةةطّعع تقتهةةٕ ٍةةصِ العنلٔةة٘ ضؤٓةة٘ اغتؿةةطافٔ٘ للنػةةتقبلع ّذبسٓةةس
اشبٔاضات اليت تةتالٛو مةع خكْقةٔ٘ اجملةالع ّالعنةل علة ٙتعبٝة٘ املةْاضز
ّالؿةةطكاٛع علةة ٙاعتبةةاض أٌ ذبقٔةةق اسٍةةسان املطدةةْٗ تتطلةةب حبجةا علنٔةا
زقٔقا للنذال الذلابٕع ّزضاغة٘ دةسّ ٚلدلىةامر العنةل يف ٍةصا الةذلابع
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كنا ٓقتهةٕ أٓهةا اعتنةاز آلٔةات للشةْاض ّالتؿةاّض بةني طبتلةف الفةاعلني
ّمتكني كل الفٝات مً املؿاضك٘.
 ٍ٘ٝٔ .2املػاّاٗ ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘ اليْع
ىك ة املةةازٗ  202مةةً القةةاىٌْ التيظٔنةةٕ  220-21علةة ٙنةةطّضٗ
إسساخ ٍٔ ٘ٝاغتؿاضٓ٘ بؿطاك٘ مع فعالٔات اجملتنع املسىٕع ربتل بسضاغ٘
القهةآا املتعلقة٘ بتفعٔةةل مبةاز املػةةاّاٗ ّتكةافؤ الفةةطم ّمقاضبة٘ اليةةْع.
تعنةةل ٍةةصِ اشلٔٝةة٘ علةة ٙزضاغةة٘ القهةةآا املتعلقةة٘ باإلزمةةاز االدتنةةاعٕ
ّاالقتكازٖ لليػاّ ٛاسطفال ّالؿةباب ّاسؾةدام يف ّنةعٔ٘ إعاقة٘ع
اعتنازا عل ٙمقاضب٘ سقْقٔ٘ قاٜن٘ عل ٙالتنٔٔع اإلػبابٕ.
تتكٌٍْٔ٘ٝاملػاّاّٗتكافؤ الفطمّمقاضب٘اليْعمًؾدكةٔات
تيتنٕإس مجعٔاتضبلّٔ٘فعالٔاتمةًاجملتنةعاملةسىٕ ٓقذلسَةهضٜةٔؼ
صبلؼازبناع٘͘فإشاكاٌأعهاٍ ٛصِاشلٔ٘ٝمقذلسنيمًططنالطٜٔؼع
فٔذةب إشٌ اسخةص بعةني االعتبةاضع أٌ إسةساثَا ػبةب أٌ ٓكةٌْ ّفةق 
مقاضب٘تؿاضكّٔ٘بتؿاّضّبؿطاك٘ مع مكْىاتاجملتنعاملسىٕ.
ٓتهةةةح مةةةً خةةةالل اليكةةةْم القاىْىٔةةة٘ الةةةيت اعتنةةةسٍا القةةةاىٌْ
التيظٔنٕع املتعلق بازبناعات عل ٙأٌ ٍصِ اشلٔٝة٘ شات طةابع اغتؿةاضٖع
أٖ أىَا ال تلعو بالهطّضٗ ازبناعةاتع ٍّةصا ؼبٔليةا علة ٙأٌ ّدةْز إضازٗ
غٔاغٔ٘ لس ٚاجملالؼ امليتدب٘ مػأل٘ مَن٘ إلسساخ ّتفعٔل ٍةصِ اشلٔٝةات.
ّبالتةةالٕ متكةةني املْاطيةةات ّاملةةْاطيني ّازبنعٔةةات مةةً املؿةةاضك٘ يف إبةةساٛ
اآلضا ٛاالغتؿاضٓ٘ سْل القهآا املدتلفة٘ الةيت تَةه معٔؿةَه الٔةْمٕع إش
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تعتدل عنلٔ٘ التؿاّض ّاسبْاض ميطلقا مَنا لتشقٔق السميقطاطٔ٘ احمللٔ٘ع عةدل
إعطا ٛالفطق٘ ملدتلف مكْىةات اليػةٔر ازبنعةْٖ احمللةٕع للنؿةاضك٘ يف
ٍصِ اشلٔٝات بيا ٛعل ٙمػتْ ٚاغبطاطَه يف صباشله الذلابّّٕ .فق املػةاطط
املعتنةةسٗ ّالقةةْاىني الساخلٔةة٘ للذناعةةات فةةإٌ عنلٔةة٘ املؿةةاضك٘ يف ٍٔٝةة٘
املػاّاٗ ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘ اليْع متط عةدل صبنْعة٘ مةً املطاسةل الةيت
مً ؾأىَا نناٌاختٔاضدٔسّزقٔقسعهاَٜاع ّتقْوازبناعاتبعقةس
لقةاٛات ضبلٔة٘ مةع مجعٔةات اجملتنةع املةسىٕ للتْاقةل ّاسبةْاض ّلْنةع
التكْضات اشباق٘ خبلق اشلّٔ ٘ٝأؾةكال مؿةاضك٘ طبتلةف الفةاعلني فَٔةاع
ّميَذٔ٘ االؾتػال ّاسٍسان املطدْٗ.
 .3تقسٓه العطاٜض إلزضاز ىقط٘ يف دسّل أعنال اجمللؼ ازبناعٕ
كاٌ املْاطيٌْ غابقا ٓلذةؤٌّ إس الؿةكآات أّ االستذادةات عيةس
ططح قهٔ٘ تَه تسبرل الؿأٌ احمللٕع أمةا الٔةْو ّسػةب الفكةل  206مةً
السغةةةتْض أقةةةبح للنةةةْاطيني ّاملْاطيةةةات ّازبنعٔةةةات اسبةةةق يف تقةةةسٓه
العطاٜض عل ٙمػتْ ٚازبناعةات الذلابٔة٘ع بػةط

املطالبة٘ بةإزضاز ىقطة٘

تسخل يف اختكاقُ ننً دسّل أعنالُع ّقةس متة تطمجة٘ ٍةصا الةيل
السغةةتْضٖ يف القةةْاىني التيظٔنٔةة٘ للذناعةةات الذلابٔةة٘ مةةً أدةةل نةةناٌ
مؿاضك٘ الػكاٌ يف تةسبرل ؾةؤّىَه ّذبسٓةس اآللٔةات القاىْىٔة٘ الةيت تةؤطط
ٍةةصا اسبةةقع حبٔةةح ٓكةةٌْ مْنةةْع العطٓهةة٘ شّ قةةل٘ بعنةةل ازبناعةة٘
ّاختكاقاتَا.
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ميكةةةً تقةةةسٓه العةةةطاٜض إلزضاز ىقطةةة٘ يف دةةةسّل أعنةةةال اجملةةةالؼ
ازبناعٔ٘ع سٔح سةسز القةاىٌْ التيظٔنةٕ للذناعةات مةً املةازٗ  202إس
 202ؾطّط تقسٓه العطاٜض مً قبل املْاطيةات ّاملةْاطيني ّازبنعٔةاتع
ٓكٌْ اشلسن ميَا مطالب٘ اجمللؼ بإزضاز ىقط٘ تسخل يف قالسٔاتُ نةنً
دسّل أعنالُع ّسسز كٔفٔ٘ إٓةساعَا لةس ٚاجملةالؼ امليتدبة٘ع كنةا أسةال
عل ٙإقساض ىل تيظٔنةٕ لتشسٓةس ؾةكل العطٓهة٘ ّالْغةاٜل املجبتة٘ الةيت
غٔته إضفاقَا بَا سػب اسبالّ٘ .باليػب٘ للذناعات فقس ذبسٓس شلةك يف
املطغْو ضقه  06236120بتاضٓذ  3أكتْبط  0223بتشسٓس ؾةكل العطٓهة٘
املْزع٘ لس ٚضٜٔؼ صبلؼ ازبناع٘ع ّالْثاٜق املجبت٘ اليت ٓتعني إضفاقَا بَا.
ميكةةً تعطٓةةف العطٓهةة٘ إدطأٜةةا بأىَةةا كةةل ضبةةطض ٓطالةةب مبْدبةةُ
املْاطيات ّاملْاطيٌْ ّازبنعٔات صبلةؼ ازبناعة٘ بةإزضاز ىقطة٘ تةسخل يف
قةةالسٔاتُ نةةنً دةةسّل أعنال ةُع ّٓكةةٌْ شل ةا ّكٔةةل ٓعٔيةةُ املْاطيةةات
ّاملْاطيةةٌْ لتتبةةع مػةةططٗ تقةةسٓه العطٓهةة٘ع علةة ٙأٌ تةةْزع لةةس ٚضٜةةٔؼ
صبلةةؼ ازبناعةة٘ع حبٔةةح تتهةةنً تةةاضٓذ التقةةسٓه ّاملْنةةْعع ّاسغةةباب
الساعٔة٘ إس تقةةسميَا ّاسٍةةسان املطدةةْٗ ميَةةاع ّيف سالةة٘ كاىة العطٓهةة٘
مقسم٘ مً طةطن املْاطيةات ّاملةْاطيني ػبةب أٌ تكةٌْ متهةني٘ البٔاىةات
الؿدكةةٔ٘ ّتْقٔعةةات مقةةسمٕ العطٓهةة٘ع كنةةا ػبةةب أٌ تطفةةق بيػةةذ مةةً
البطةاٜق الْطئةة٘ للتعطٓةف اشباقةة٘ بَةهّ .إشا كاىة العطٓهة٘ مقسمةة٘ مةةً
ططن مجعٔ٘ع ػبب أٌ تطفق بيػد٘ مً الْقل اليَا ٕٜاملػله للذنعٔ٘ع
ّالفطّع ّاملؤغػات التابع٘ شلا عيس االقتهاٛع أّ ّثٔق٘ تجب أٌ ازبنعٔة٘
مؤغػ٘ بكف٘ قاىْىٔ٘ع ّىػد٘ مً القةاىٌْ اسغاغةٕ للذنعٔة٘ع ّّثٔقة٘
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تجب الكةالسٔات املدْلة٘ للؿةدل الةصٖ ٓتةْس تقةسٓه العطٓهة٘ باغةه
ازبنعٔ٘.
ّعلٔةةُ فاملطاغةةٔه الةةيت إقةةساضٍا ذبةةسز الؿةةطّط ّاملػةةاططع الةةيت
ػبةةب اتباعَةةا لكةةٕ ٓةةتالٛو مْنةةْع العطٓهةة٘ مةةع صبةةال تةةسخل ازبناعةة٘
ّاختكاقةةةَاع سٔةةةح إٌ مػةةةتْٓات التةةةسخل ربتلةةةف سػةةةب طبٔعةةة٘
االختكاقات غْا ٛكاى شاتٔة٘ أّ ميقْلة٘ أّ مؿةذلك٘ع ّبالتةالٕ فقهةٔ٘
العطٓه٘ ػبب أٌ تيسضز يف اختكام ازبناع٘ع ّعلٍ ٙصا اسغاؽ ػبسض
باملْاطيني ّاملْاطيات ّازبنعٔاتع معطفة٘ ٍةصِ االختكاقةات مةً أدةل
ذبسٓس القهآا املطاز الذلافع بؿأىَا.
ميكييا القْل يف آخةط ٍةصا احملةْضع بةأٌ إؾةطا املْاطيةات ّاملةْاطيني
ّاجملتنع املسىٕ يف الؿأٌ احمللٕع ٓتأغؼ بالسضدة٘ اسّس علة ٙالتؿةاّضع
ّشلك مً خالل اغتؿةاضتَه ّاالغةتناع آلضاَٜةه بؿةأٌ القهةآا اشباقة٘
بتسبرل سٔاتَه الْٔمٔ٘ زاخل تطاب ازبناع٘ع ّٓته شلك عدل تيظٔه لقاٛات
تؿةةاّضٓ٘ طبككةة٘ شلةصا الػةةط ع أّ عةةً ططٓةةق اسبةةْاض مةةً خةةالل عقةةس
لقاٛات زّضٓ٘ مع الػاكي٘ ّالتيظٔنات املسىٔ٘ع لتبازل ّدَات اليظط بؿأٌ
اسبلْل املنكي٘ للنؿاكل شات اسّلْٓ٘ باليػب٘ للذناع٘.
كنا ميكً عقس ؾطاك٘ مع التيظٔنات املسىٔة٘ احمللٔة٘ع مةً أدةل اربةاش
القطاض بؿكل مؿذل ّبذلتٔبات ّانش٘ علة ٙمػةتْ ٚذبنةل املػةؤّلٔات
ّتْظٓع اسزّاض أثيا ٛتيفٔص تلةك القةطاضات املتفةق علَٔةا .غةرل أىيةا يف ٍةصِ
السضاغة٘ غةةيكطظ باسغةةاؽ علةةٍٝٔ ٙةات التؿةةاّض احمللٔةة٘ ّمةةس ٚإؾةةطاكَا
للؿبابع ضغه أىُ كةاٌ لعامةا علٔيةا عةط
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عل ٙاملػتْ ٚازبنةاعٕ ملعطفتَةاع فكةل آلٔة٘ لْسةسٍا ذبتةاز صبنْعة٘ مةً
السضاغات ّالعنل الكجرل لفَنَاع لةصلك يف احملةاّض القازمة٘ غةيطكع علةٙ
طبتلةةف اآللٔةةات التؿةةاّضٓ٘ مبسٓيةة٘ غةةال ّمةةس ٚإؾةةطاكَا للؿةةبابع مةةع
اغتشهاض تطْض الكرلّضٗ العمئ٘ للتؿاّض باملسٓي٘ .
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دينامية العمن التشاوري مبدينة سال
ٓقتهٕ تسبرل الؿأٌ العنْمٕ الذلابٕ العنل ّفق ميَذٔ٘ التؿاّضع
ىظطا سٍنٔتُ اإلغذلاتٔذٔ٘ يف تْغٔع زاٜطٗ املؿاضكني ّاملتسخلني
ّاملػاٍنني يف ارباش القطاض عل ٙاملػتْ ٚاحمللٕع غْا ٛأكاٌ ٍصا التؿاّض
مؤغػاتٔا ميكْقا علُٔ يف السغتْض ّالقْاىني التيظٔنٔ٘ للذناعات
الذلابٔ٘ع أّ مماضغ٘ متساّل٘ بػض اليظط عً التيكٔل القاىْىٕ علَٔا.
ّلعل اللذاٌ التؿاّضٓ٘ مبقاطعات غال تعس منْشدا سغلْب التؿاّض
العنْمٕ احمللٕع الصٖ غبق ّدْز االعذلان أّ التأغٔؼ السغتْضٖ
آللٔات التؿاّض العنْمٕع عل ٙمػتْ ٚازبناعات الذلابٔ٘ ّكصلك علٙ
املػتْ ٚالْطو.

أّال  -اللذاٌ التؿاّضٓ٘ باملقاطعات
اىطلق عنل اللذاٌ التؿاّضٓ٘ مبسٓي٘ غال غيْات  2666-2664عدل
صبنْع٘ مً سلقات اليقاف ّاسبْاض لتشسٓس آلٔات العنلع ّقس بسأ
العنل املٔساىٕ للذاٌ التؿاّض جبناع٘ تابطٓك

قبل اعتناز ىظاو ّسسٗ

املسٓي٘ غي٘ 0220ع سٔح كاى اللذي٘ التؿاّضٓ٘ لتابطٓك تهه صبنْع٘
مً الفعالٔات ازبنعْٓ٘ بالتعاٌّ مع ميظن٘ اىسا مػطبع ّميظن٘
HANDICAP INTENATIONALع ّقس اغتنطت مطسل٘ التعاٌّ
ٍاتُ بني غييت  2666و0223ع إش كاٌ العنل اسغاغٕ ٍْ ٍٔكل٘
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ّإعساز آلٔات التؿاّض عدل االىتقال مً اللذي٘ التقئ٘ إس اللذي٘ التؿاّضٓ٘
لتابطٓك ّإعساز املٔجا التؿاّضٖ.
لكً يف املقابل فإٌ ٍصِ التذطب٘ مل ذب باالٍتناو الكايف مً قبل
امليتدبنيع غرل أٌ االٍتناو بالعنل التؿاّضٖ غٔظَط بؿكل تسضػبٕ
خكْقا بني غييت 0222ّ 0221ع إثط اىطال صبنْع٘ مً الدلامر
االدتناعٔ٘ للسّل٘ع املتنجل٘ يف بطىامر مسٌ بسٌّ قفٔحع ّاملبازضٗ
الْطئ٘ للتينٔ٘ البؿطٓ٘ع غرل أٌ ٍصا االٍتناو مل ٓكل إس مػتْٚ
الؿطاك٘ بني السّل٘ ّاجملتنع املسىٕع كنا أىُ مل ٓعط مػاس٘ أكدل للذي٘
التؿاّضع ست ٙتكبح فاعال يف قيع القطاض احمللٕ.
اغتنطت التذطب٘ بَصا املػتْ ٚمً التفاعل إس سسّز غي٘ 0222

مع قسّض السغتْضع الصٖ ىل يف فكلُ اسّل عل ٙأٌ السميقطاطٔ٘
املْاطي٘ ّالتؿاضكٔ٘ إسس ٚأغؼ اليظاو السغتْضٖع ٍّصا ما تأكٔسِ يف
الفكْل 206ّ 22 ّ21ّ 20ع كنا أٌ التفاعل الصٖ أبساِ املؿطعع
ٓيػذه بؿكل مباؾط مع دبطب٘ زباٌ التؿاّض احمللٕ مبسٓي٘ غال حبػب
املؿاضكنيع خكْقا ّأٌ التذطب٘ مت مْاكبتَا مً قبل فعالٔات غٔاغٔ٘
ّسعبٔ٘ع اقذلس يف مصكطتَا لتعسٓل السغتْض غي٘ 0222ع التيكٔل
عل ٙآلٔات السميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘ ّالعنل التؿاّضٖع لتتععظ اليكْم
القاىْىٔ٘ بالقْاىني التيظٔنٔ٘ للذناعات الذلابٔ٘ع خكْقا املتعلق٘ بؿطّط
ّكٔفٔات تقسٓه ملتنػات التؿطٓع ّالعطاٜض للػلطات العنْمٔ٘ع
ٍّكصا أقبح الفاعل الذلابٕ امليتدب ملعماٌ بالعنل ّفق قاعسٗ التؿاّض.
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إٌ مجاع٘ غال مً بني ازبناعات اليت ربهع ليظاو ّسسٗ املسٓي٘ع
ّتتكٌْ مً مخؼ مقاطعات (املطٓػ٘  -بطاى٘  -تابطٓك

-

اسكني -العٔآسٗ)ع تيظه بأسكاو خاق٘ ّاضزٗ يف القاىٌْ التيظٔنٕ
للذناعات ضقه 220621ع ٍّصا اسخرل ىل ننً مقتهٔاتُ علٙ
إسساخ ٍٔ ٘ٝاملػاّاٗ ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘ اليْعع لكً اليل مل ٓيظه
آلٔ٘ "اللذاٌ التؿاّضٓ٘"ع ّتفعٔال للنقتهٔات القاىْىٔ٘ أسسث

مجاع٘

غال ٍٔ ٘ٝاملػاّاٗ ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘ اليْعع لكً ضغه شلك مل تقه
علَٔا كنناضغ٘ غابق٘ لليكْم

حبل اللذاٌ التؿاّضٓ٘ع ّسافظ

القاىْىٔ٘ع ّما ٓفػط شلك ٍْ إسساثَا للذاٌ تؿاّضٓ٘ بباقٕ املقاطعاتع
عل ٙغطاض اللذي٘ التؿاّضٓ٘ ملقاطع٘ تابطٓك .
لقس

إسساخ زباٌ التؿاّض عل ٙمػتْ ٚاملقاطعات اسخطٚع

بعسما ذبٔني "املٔجا التؿاّضٖ" غي٘ 0223ع كيل ٓؤغؼ ّٓيظه عنل
اللذاٌ التؿاّضٓ٘ للنقاطعاتع ّمعُ مت
غ

ٍٔكل٘ اللذاٌ التؿاّضٓ٘ إس

صبنْعات عنلع كل صبنْع٘ تؿتػل عل ٙصباالت معٔي٘ (املطأٗ

ّالطفْل٘ ّالؿباب ّالبٔ ... ٘ٝإخل)ع ّلكل صبنْع٘ عنل ميؿط أّ ميؿط٘
ّىاٜب٘ أّ ىاٜب عل ٙالتْالٕع قكس نناٌ مقاضب٘ اليْعع ّٓػَط علٙ
إزاضٗ أىؿطتَا ّتسبرلٍا ّتيػٔق أؾػاشلاع زبي٘ خاق٘ تػن" ٙزبي٘ القٔازٗ"
تهه  22عهْاع ٓذلأغَا ضٜٔؼ(ٗ) املقاطع٘ إس داىب عهًْٓ مً
صبلؼ املقاطع٘ع ّميؿطٕ ّميؿطات صبنْعات العنل الػ ّىْابَهع
عل ٙأٌ ٓقتكط االغبطاط يف ٍصِ اللذاٌ التؿاّضٓ٘ فقطع عل ٙازبنعٔات
اليت تيؿط يف اجملال الذلابٕ للنقاطع٘.
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ّٓظَط الؿكل التالٕ منْشدا شلٔكل٘ اللذي٘ التؿاّضٓ٘ لتابطٓك :

كنا السظياع ٓظَط الؿكل الػابق ٍٔكل٘ اللذي٘ التؿاّضٓ٘
لتابطٓك ع باعتباضٍا اللذي٘ اسقسو ّاسكجط تيظٔنا مقاضى٘ باللذاٌ
اسخطٚع غرل أىُ ٓتهح ّدْز تبآً يف الطؤ ٚسْل ميَذٔ٘ االؾتػال
زاخل اللذاٌ التؿاّضٓ٘ع فاليػٔر ازبنعْٖ ٓط ٚبأٌ زّضِ ٍْ اقذلاح
بطامر عنل تينْٓ٘ عل ٙصبلؼ املقاطع٘ع ّأخص القطاض يف تيعٓلُ بؿكل
مؿذل ّتتبعُ ّتقٔٔنُع بٔس أٌ صبلؼ املقاطع٘ ٓط ٚبأٌ اللذاٌ التؿاّضٓ٘
ّصبنْعات العنل ٍٕ فقط آلٔ٘ مً اآللٔات اليت ميكً مً خالشلاع تيعٓل
ّتيفٔص بطىامر العنل الصٖ ٓته إقطاضِ عل ٙمػتْ ٚصبلؼ املقاطع٘ع ٍصا
التبآً يف ّدَات اليظط أز ٚإس تصبصب يف أىؿط٘ اللذاٌ التؿاّضٓ٘ع
ّدبنٔس زّضٍا؛ بل إىُ يف سبظات معٔي٘ أقبش

ٍيا مْادَ٘ بني

الططفنيع لعل مً مظاٍطٍا :اإلقكا ٛمً ٍٔ ٘ٝاملػاّاٗ ّتكافؤ الفطم
ّمقاضب٘ اليْعع ّاإلقكا ٛمً املؿاضك٘ يف امللتق ٙالْطو للتؿاّض امليظه
مً قبل مجاع٘ غالع ّإقساض بالغ تيسٓسٖ مً قبل أعها ٛاللذاٌٍ .صِ
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الْنعٔ٘ ربتلف مً مقاطع٘ إس أخطٚع ّشلك ضادع باسغاؽ إس
التكْضات املدتلف٘ سزّاض اللذاٌع ّملفَْو التؿاّض بكف٘ عام٘.

ثاىٔا  -اجمللؼ اإلقلٔنٕ للؿباب
تأغؼ اجمللؼ اإلقلٔنٕ للؿباب بػال ْٓو  02فدلآط 0220ع
كفها ٛللسميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘ع بَسن" :خلق إطاض للذلافع مً أدل
قهآا الؿباب"ع ّقس تأغؼ مببازضٗ مً ازبنعٔ٘ املػطبٔ٘ لذلبٔ٘ الؿبٔب٘
بؿطاك٘ مع بطىامر غيسع ّالدلىامر التؿاّضٖ املػطبع سٔح اىطلق
اجمللؼ مً ثالث٘ مطتكعات:
-

خلق إطاض للتؿاّض بني الؿباب .

-

الذلافع عل ٙقهآا الؿباب .

-

التكًْٓ ّالتأٍٔل .

ّٓػع ٙاجمللؼ إس تقْٓ٘ قسضات الؿباب امليتنني لُع لتنكٔيَه مً
املؿاضك٘ الفاعل٘ع ّظٓازٗ تأثرلٍه كقازٗ ؾبابع ّقس تل ٙتأغٔؼ اجمللؼ
اإلقلٔنٕ للؿباب بػال صبنْع٘ مً اإلدطاٛاتع مً أدل تقسٓه التكْض
العاو لعنل اجمللؼ كإطاض للنطافع٘ مً أدل قهآا الؿبابع ّاىتداب
زبي٘ القٔازٗ مً خالل تْظٓع اسعها ٛسػب املقاطعات الىتداب
ممجلَٔهع ّيف  26ماٖ  0220اغتكنال ٍٔكل٘ اجمللؼع سٔح اىتدب
ميػق ّميػق٘ اجمللؼ ّاملقطضٌّ ّميػقْ اللذاٌع كنا ّنع اشبطْط
العطٓه٘ لدلىامر العنل عل ٙالؿكل التالٕ:
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 الذلافع عل ٙاسبق يف الْقْل إس املعلْم٘ سْل اجملالؼ امليتدبةّ٘املكاحل اشباضدٔ٘ ملا ربطز بُ مً قطاضات .
 الذلافةةع سةةْل العهةةْٓ٘ زاخةةل زبيةة٘ املػةةاّاٗ ّتكةةافؤ الفةةطمباجمللؼ ازبناعٕ ملسٓي٘ غال .
-

قةةٔاغ٘ مةةصكطٗ تطافعٔةة٘ لتنجٔلٔةة٘ اجمللةةؼ بةةاجمللؼ االغتؿةةاضٖ
للؿباب ّالعنل ازبنعْٖ .

 غلػل٘ مً السضاغات املْنْعاتٔ٘ باملقاطعات ستٓ ٙةتنكً مةًنبط سادٔات ّخطٓط٘ الؿباب باملسٓي٘ .
-

تيػةةٔق الػٔاغةةةات العامةةة٘ املْدَةة٘ للؿةةةباب مبؿةةةاضك٘ طبتلةةةف
الفاعلني .

كاى الفكطٗ اسغاغٔ٘ لتأغٔؼ صبلؼ ؾبابٕ بػالع إتاس٘ الفطق٘
شلصِ الف ٘ٝللنؿاضك٘ يف تتبع الؿأٌ احمللٕ ّاالطالع عل ٙآلٔات عنل
اشلٔٝات امليتدب٘ع ّنبط اآللٔات اليت تتبعَا يف تسبرل ّتػٔرل اسبٔاٗ الْٔمٔ٘
للنْاطينيّ .اشلسن مً إسساثُ متجل بؿكل أغاغٕ يف خلق قٔازات ؾبابٔ٘
مؤٍل٘ ّعل ٙزضد٘ عالٔ٘ مً السضآ٘ بعنل اجملالؼ احمللٔ٘ع إناف٘ إس
تعطٓف الؿباب بالعنلٔ٘ االىتدابٔ٘ ّمبفأٍه املْاطي٘ ّاملؿاضك٘
السميقطاطٔ٘ع ّمتكني الؿباب مً امتال اشبدلٗ يف القٔازٗ اإلػبابٔ٘ع
ّميشَه الفطق٘ ملناضغ٘ أزّاض قٔازٓ٘ ضبلٔاع مع تععٓع االىتنا ٛللذناع٘
عً ططٓق تقْٓ٘ العالق٘ بني ف ٘ٝالؿباب ّاجملتنعع ّكسا تفعٔل زّض
الؿابات يف اجملتنع احمللٕع ثه الذلكٔع عل ٙالذلافع عل ٙقهآا الؿباب
كأسس الطكاٜع اسغاغٔ٘ يف عنل اجمللؼ.
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ّكاٌ اجمللؼ اإلقلٔنٕ للؿباب مكْىا مً ف ٘ٝالؿباب الصًٓ تذلاّح
أعناضٍه مً  25إس  02غي٘ع ّالصًٓ اىتدابَه عدل صبنْعات مً كل
مقاطع٘ع ّكاى تتْظع اسزّاض زاخل اجمللؼ كالتالٕ:
ميػق(ٗ) ّىاٜبُ أّ ىاٜبتُع ّمقطض(ٗ)ع تْكل إلَٔه بعض املَاو
ّاملػؤّلٔات اسخط ٚاملتفق علَٔا مً ططن اسعهاّ .ٛقس كاٌ العنل
عل ٙاجملالؼ احمللٔ٘ للؿباب مطلبا مْنْعٔا ٓقْٖ سهْض البعس الؿبابٕ
يف الػٔاغ٘ احمللٔ٘ع ّميكً مً التنْقع اإلػبابٕ شلصِ الف٘ٝع كنا ٓذل
تكْضات قشٔش٘ عً طبٔع٘ تعامل طبتلف الفاعلنيع خاق٘ ازبنعٔات
ّالػلطات احمللٔ٘ مع الؿبابّ .كاٌ مػاس٘ مَن٘ لتطْٓط املؿاضك٘
السميقطاطٔ٘ عل ٙاملػتْ ٚاحمللٕع ّزعه قسضات ازبنعٔات ّامليظنات
الؿبابٔ٘ عل ٙاملػاٍن٘ الفاعل٘ يف التينٔ٘ احمللٔ٘ ّتسبرل الؿأٌ العاوع عدل
تعبّ ٘ٝتأطرل ّتأٍٔل عسز مً امليظنات ّازبنعٔات ّالفعالٔات الؿبابٔ٘
ّالفاعلني احمللٔنيع ّخاق٘ امليتدبني ازبناعٔني.
لقس كاٌ اجمللؼ اإلقلٔنٕ للؿباب دبطب٘ مَن٘ تععظ التفاعل
اإلػبابٕ مع اجملالؼ امليتدب٘ ّطبتلف الفاعلنيع غرل أٌ ٍصِ التذطب٘ الفتٔ٘
مل تكنس لْق طْٓلع بػبب صبنْع٘ مً العْامل سػب املػتذْبنيع
أٍنَا الفطاغ القاىْىٕ عل ٙمػتْ ٚإسساخ ٍصِ اجملالؼ ضبلٔاع إناف٘ إس
نعف التْاقل بني اشلٔاكل املؤغػ٘ع ٍّٔني٘ امليطق التنْٓلٕع سٔح
كاٌ عنل ٍصا اجمللؼ ضٍٔيا بالتنْٓل اليت كاى تتلقاِ ازبنعٔ٘ املؿطف٘
علُٔ مً امليظنات املاعب٘ع زٌّ أٌ ىػفل التػرلات اليت عطفتَا البٔ٘ٝ
اسباني٘ للنذلؼع مما أغفط عً دبٔنس عنلُ بؿكل تسضػبٕ.
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ثالجا  ٍ٘ٝٔ -املػاّاٗ ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘ اليْع بػال
قاو صبلؼ مجاع٘ غال بتأغٔؼ "ٍٔ ٘ٝاملػاّاٗ ّتكافؤ الفطم
ّمقاضب٘ اليْع"ع تطبٔقا ملقتهٔات الفكلني  206ّ 26مً السغتْض املػطبٕ
لػي٘ 0222ع ّكصا القاىٌْ التيظٔنٕ  220-21املتعلق بازبناعات املازتني
202ّ 226ع سٔح ىك ٍصِ التؿطٓعات عل ٙإسساخ آلٔات تؿاضكٔ٘
للشْاض ّالتؿاّضع ٍّٔ ٘ٝتعكف عل ٙتطبٔق مباز املػاّاٗ ّتكافؤ
الفطم ّمقاضب٘ اليْعع طبقا ملقتهٔات اليظاو الساخلٕ جمللؼ ازبناع٘ يف
بابُ الػابع املْاز مً  54إس  .225بيا ٛعل ٙالقطاض الصٖ اربصِ املكتب
املػرل للنذلؼ ازبناعٕ بتاضٓذ  23ماضؽ 0224ع سٔح عقس اجمللؼ
لقاٛات مع الفاعلني احمللٔني ّمجعٔات اجملتنع املسىٕ اليؿٔط٘ بذلاب
ازبناع٘ع مً أدل التْاقل بؿأٌ ؾطّط االلتشا باشلّٔ .٘ٝعطف ٍصِ
اللقاٛات اغبطاطا مً قبل صبنْع٘ مً الفاعلنيع ّّفق شلك

إعساز

الٜش٘ اسؾدام املؤٍلني لعهْٓ٘ اشلٔ٘ٝع اليت ّافق علَٔا الطٜٔؼ
ّقاز علَٔا اجمللؼ ازبناعٕع إش تكلف الػٔس ضٜٔؼ اجمللؼ ازبناعٕ
بطٜاغ٘ زبي٘ املػاّاٗ ّتكافؤ الفطم بػال.
ٍصا ّتأغػ

اشلّٔ ٘ٝفق الؿطّط ّاملعآرل امليكْم علَٔا يف

اليظاو الساخلٕ للذناع٘ع غرل أىَا ال تتْفط عل ٙقاىٌْ زاخلٕ خام بَا
لتيظٔه العالقات بني طبتلف املتسخلنيع الغٔنا أٌ ضٜٔؼ ازبناع٘ ٍْ
الصٖ ٓطأؽ أؾػال اشلّٔ .٘ٝتيتظه ٍٔ ٘ٝاملػاّاٗ ّتكافؤ الفطم بػال ّفق
صبنْعات فْ٘ٓٝع كنا ٍْ مبني يف ازبسّل التالٕ:
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العسز
20
20
20
20
22
24
24
20

الف٘ٝ
اسؾدام شّّ االستٔادات اشباق٘
اسطفال
املػيٌْ
اليػا( ٛالسفاع عً سقْ املطأٗ)
املكاى٘ ّالػنع٘ زاخل اجملتنع احمللٕ

التيْع املَو
قف٘ ازبنعٔات احمللٔ٘
اشبدلٗ يف صبال اليْع االدتناعٕ

إٌ اختٔاض أعهاٍٝٔ ٛة٘ املػةاّاٗ ّتكةافؤ الفةطم ّمقاضبة٘ اليةْع قةس
ضكع باسغاؽ عل ٙاملكاى٘ ّالػةنع٘ زاخةل اجملتنةعع ّسةسزت ازبناعة٘
أزّاض اشلٔ ٘ٝيف متكني الفٝات االدتناعٔ٘ املتيْع٘ مً الفطم الكافٔ٘ع
للدلّظ االدتناعٕ ّاملؿاضك٘ احمللٔ٘ ّإزمادَا زاخل الػٔاغات الذلابٔ٘
للنذلؼع ّٓظَط شلك يف التقػٔه الف ْٖٝالصٖ ضأٓيةاِع كنةا أٌ إؾةطان
ضٜٔؼ ازبناع٘ عل ٙاشلٔ ٘ٝدعل ميَا دعٛا مً ٍٔكل ازبناعة٘ع ٍّةصا مةا
ميكً أٌ ٓيتر عيُ ٍٔني٘ البعس الػٔاغٕ عل ٙآضا ٛاشلٔ٘ٝع كنا أىيةا مل ظبةس
ف ٘ٝالؿباب ممجل٘ زاخل اشلٔ٘ٝع عل ٙاعتباض أىَا ممجل٘ دَْٓةاع غةرل أٌ ٍةصا
اسمط ٓعتدل حبق تياقها قاضخاع عل ٙاعتباض أٌ عنلٔة٘ املؿةاضك٘ الؿةبابٔ٘
تقتهةةٕ أّال املؿةةاضك٘ يف الْسةةسٗ الذلابٔةة٘ اسقةةطبع ّبالتةةالٕ كةةاٌ مةةً
اسدسض ّدْز ف ٘ٝالؿباب ممجل٘ أّ إسساخ صبنْعات عنل مْنةْعاتٔ٘ع
عْ

امليطق الف ْٖٝالصٖ اعتنستُ ازبناع٘ يف تقػٔنَا.
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كةةاٌ مةةً املنكةةً أٌ ظبةةس تفػةةرلات أكجةةط شلةةصِ املػةةأل٘ مةةً خةةالل

التْاقل مع ازبناع٘ غرل أىَا اضتأت عسو التفاعل مع مطاغةالتيا املتكةطضٗ
ّاالغتناضات اليت أضغلياٍاع للْقْن علة ٙعنةل ٍٔٝة٘ املػةاّاٗ ّتكةافؤ
الفطمع فاكتفٔيا ٍيا بالْثاٜق املعطّن٘ عدل البْاب٘ الطقنٔ٘ للذناع٘.
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رهانات مشاركة الشباب باهليئات احملمية لمتشاور
مبدينة سال
أّال -ضبسّزٓ٘ عنل اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ ٍّٔني٘ امليطق
الػٔاغٕ
إٌ تأغٔؼ ٍٔ ٘ٝاملػاّاٗ ّتكافؤ الفطم جبناع٘ غالع مل ؼبذلو
الكجرل مً الؿطّط ّاملػاطط املْنْعٔ٘ اشباق٘ بةتأغٔػَاع إناف٘ إس أٌ
تؿكٔلَا سػب املػتذْبني كاٌ مبشسزات غرل مْنْعٔ٘ ّغرل قاىْىٔ٘ع
ّال تكب يف مكلش٘ ّدٍْط العنل التؿاّضٖع كنا كاٌ التأغٔؼ
خبلفٔات غٔاغٔ٘ ّبطاغناتٔ٘ نٔق٘ .فالفطاغ الصٖ أىتذُ القاىٌْ التيظٔنٕ
املتعلق بازبناعات ّالصٖ مل ٓيل عل ٙالؿكلٔات ّاإلدطاٛات ّال
الؿطّط اليت عل ٙصبلؼ ازبناع٘ أٌ ٓتبعَا أثيا ٛإسساخ اشلٔ٘ٝع مكتفٔا
باليل عل ٙأٌ اليظاو الساخلٕ للنذلؼ ؼبسز كٔفٔ٘ تألٔف ّتػٔرل
اشلٔ٘ٝع ٍّصا اليظاو ٓته إقطاضِ عل ٙمػتْ ٚصبلؼ ازبناع٘.
سػب املػتذْبني فإٌ ٍصا اسمط فتح الباب أماو ضٜٔؼ اجمللؼ بأٌ
ٓؤلف ٍّٔ ٘ٝفق مقاضب٘ سعبٔ٘ غٔاغٔ٘ع ّمبعآرل غرل مْنْعٔ٘ ّبكٔفٔ٘
اىتقاٜ٘ٔع ّمل ٓعط الفطق٘ سعها ٛاللذاٌ التؿاّضٓ٘ للنقاطعات
لالىهناو إلَٔاع خاق٘ أٌ الطٍاٌ مً ٍصِ اشلٔ ٘ٝمل ٓكً تفعٔلَا كتلٔ٘
مً آلٔات السميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘ ّآلٔ٘ تسبرلٓ٘ تهنً اسبكام٘ ازبٔسٗ؛ بل
كاٌ الطٍاٌ مطتبطا بػٔا مطسلٕع ٓتنجل يف ذبٔني بطىامر عنل ازبناع٘
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ّأخص اسبذٔ٘ الؿكلٔ٘ للدلىامر قبل ّنعُ لس ٚمكاحل الػلطات

العنْمٔ٘ عل ٙمػتْ ٚالعنالّ٘ .ما ٓجرل التػاؤل ٍْ أٌ ىل القاىٌْ
التيظٔنٕ للذناع٘ع ال ٓعطٕ إمكاىٔات لليػٔر ازبنعْٖ أّ املْاطيني
ملػاٛل٘ ضٜٔؼ صبلؼ ازبناع٘ع عً املعآرل املعتنسٗ يف تؿكٔل ّاختٔاض
أعها ٍ٘ٝٔ ٛاملػاّاٗ ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘ اليْعع ٍّصا ما ٓعو
نطّضٗ تعسٓل اليل القاىْىٕع ّإزضاز املعآرل ّالؿطّط اليت ػبب
إتباعَا يف مطسل٘ إسساخ اشلٔ.٘ٝ
ّبؿكل عاو ميكً تفػرل أغباب الْنعٔ٘ اسبالٔ٘ اليت ٓعطفَا
التؿاّض عل ٙمػتْ ٚمجاع٘ غال كالتالٕ:
 املػتْ ٚاسّل :قكْض عل ٙمػتْ ٚاليل القاىْىٕع ٓقابلُ
تطْض عل ٙمػتْ ٚاملناضغ٘ ّمطالبات بتقْٓ٘ زّض ازبنعٔات
ّأعها ٛاللذاٌ التؿاّضٓ٘ للنقاطعاتع ملػاٛل٘ ضٜٔؼ ازبناع٘
يف معآرل اىتقا ٛأعها ٍ٘ٝٔ ٛاملػاّاٗ ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘
اليْع.
 املػتْ ٚالجاىٕ :غلب٘ اشلادؼ الػٔاغٕ/االىتدابٕع الصٖ
ميكً مالمػتُ عيس ازباىبنيع إش أٌ اللذاٌ تطفض االغبطاط يف
اسىؿط٘ اليت تهعَا املقاطعاتع تفازٓا أٌ تلعب زّض التعب٘ٝ
زبَ٘ غٔاغٔ٘ معٔي٘ع تؿطن عل ٙتسبرل املسٓي٘ع يف املقابل ٓعتدل
ضفض االغبطاط يف تيعٓل ٍصِ اسىؿط٘ ىْعا مً املعاضن٘
الػٔاغٔ٘ع اليت تػع ٙإس تبدٔؼ دَْز اجمللؼ ّإنعان
أزّاضِ أماو الػاكي٘.
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ّبالطغه مً شلكع ىط ٚأٌ ٍيا تطاكنا ّزٓيامٔ٘ عل ٙمػتْٚ
مجاع٘ غالع ػبػساٌ تفعٔل مباز السميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘ اليت تتأغؼ
عل ٙإؾطا ّتْغٔع زاٜطٗ املتسخلني يف قيع القطاض الذلابٕع غْا ٛعلٙ
مػتْ ٚاملقاطعات عدل إؾطا اللذاٌ التؿاّضٓ٘ع كنناضغ٘ غابق٘
للقاىٌْ

االستفام بَا ّتععٓعٍا بتيظٔه لقاٛات ؾَطٓ٘ "اشبنٔؼ

التؿاّضٖ" ذبتهيَا ازبناع٘ع ّتياقـ فَٔا قهآا متعسزٗ مطتبط٘ بتسبرل
املسٓي٘ تكٌْ مفتْس٘ أماو ازبنٔعع ّعل ٙمػتْ ٚازبناع٘ بإسساخ ٍٔ٘ٝ
املػاّاٗ ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘ اليْع كتلٔ٘ قاىْىٔ٘ للتؿاّض العنْمٕ
احمللٕ .كنا تظل زٓيامٔ٘ التياظع اليت تعطفَا اللذاٌ التؿاّضٓ٘ أّ ازبنعٔات
سْل التنجٔلٔ٘ يف اشلٔ ٘ٝمػأل٘ إػبابٔ٘ لتطْٓط آلٔات املؿاضك٘ مً دَ٘ع
ّإػباز غبل لتسبرل االختالن سْل القهآا الؿاٜك٘ مً دَ٘ أخط.ٚ

ثاىٔا  -اغبطاط الؿباب يف آلٔات التؿاّض احمللٕ
إٌ الْاقع الصٖ ٓعٔؿُ التؿاّض العنْمٕ عل ٙمػتْ ٚمسٓي٘ غالع
اىعكؼ غلبا عل ٙإمكاىٔ٘ اغبطاط الؿباب يف اآللٔات التؿاّضٓ٘ احمللٔ٘ع
فبالطغه مً تْفط البئ٘ املؤغػاتٔ٘ املتنجل٘ يف اللذاٌ التؿاّضٓ٘
للنقاطعات ٍّٔ ٘ٝاملػاّاٗ ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘ اليْع ّتيظٔه
"اشبنٔؼ التؿاّضٖ"ع إال أٌ تفاعل الؿباب زاخل ٍصِ اشلٔٝات
ّتْادسٍه فَٔا نعٔف دساع ّميعسو يف ساالت معٔي٘.
إٌ الفعل املْاطياتٕ سػب املػتذْبنيع ال ميكً ضبطُ فقط بف٘ٝ
ادتناعٔ٘ أّ عنطٓ٘ أّ ىْعٔ٘ زٌّ غرلٍا مً الفٝاتع بل ٓطتبط أّال
ّأخرلا بإضازٗ ّضغب٘ الفطز يف املؿاضك٘ع لكً املالس بأىُ يف غالب
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اسسٔاٌ ما ٓيظط إس الؿباب كف ٘ٝتفتقط للددلٗ ّالكفاٗٛع علنا أىَا يف
ىفؼ الْق

تظل أٍه ف ٘ٝيف معازل٘ التػٔرل ّالتأثرل يف ارباش القطاض علٙ

املػتْ ٚالذلابٕع شلصا ّدب أٌ متيح شلا الفطق٘ لكً ّفق قْاعس ّقْٔز
تتنجل أغاغا يف إؾطا أقشاب القطاضع فالؿباب ال ميلكٌْ ننً
إطاضٍه املؤغػاتٕ مفاتٔح ارباش القطاضع ٍّصا ما ميكً التعبرل عيُ خبلل
الْمٔف٘ املؤغػاتٔ٘ للذنعٔاتع ٍّٔني٘ ميطق الْقآ٘ علٍ ٙصِ الف٘ٝ
زٌّ فتح اجملال أمامَهع مً أدل أخص املبازضٗ ّاالغبطاط يف اسبٔاٗ
ازبنعْٓ٘ع ّبالتالٕ أخص مػاس٘ كافٔ٘ للتطْض قكس املؿاضك٘ يف تسبرل
الؿأٌ العنْمٕ ّاالغبطاط يف ٍٔٝات التؿاّض.
ّباليػب٘ سبهْض الؿباب ننً اللذاٌ التؿاّضٓ٘ع ظبس أىُ سهْض
مَه إشا ما قْضٌ بباقٕ اشلٔٝاتع سٔح أٌ ٍيا صبنْع٘ عنل خاق٘
بالؿبابع كنا أٌ ٍيا صبنْع٘ مً الؿباب يف صبنْعات العنل اسخط.ٚ
ّكصلك ىػذل ىػب٘ مَن٘ يف زبي٘ قٔازٗ اللذي٘ التؿاّضٓ٘ ملقاطع٘
تابطٓك اليت تهه  22عهْاع مخػ٘ ميَه ؾبابع اثياٌ ميَه ممجلني
عً صبنْع٘ عنل الؿبابع ٍّكصا فْنعٔ٘ مؿاضك٘ ٍصِ الف ٘ٝربتلف مً
زبي٘ تؿاّضٓ٘ إس أخط ٚسػب زضد٘ االغبطاطع ّطبٔع٘ عنل ازبنعٔات
اليت تؿكل اشلٔكل التيظٔنٕ شلاع لكً ضغه ّدْز بعض الؿباب يف
اللذاٌ التؿاّضٓ٘ع تظل مؿاضكتَه نعٔف٘ بؿكل عاو.
إٌ ما ٓفػط ٍصا الهعفع لٔؼ فقط الْنعٔ٘ اليت تعٔؿَا اللذاٌ
التؿاّضٓ٘ للنقاطعات ّإمنا ّاقع العنل ازبنعْٖ ككل يف مسٓي٘ غالع إش
أٌ نعف التكًْٓ ّغٔاب السعه املازٖ ٓؿكالٌ إكطاٍات مْنْعٔ٘ع
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ذبْل زٌّ خلق بئ٘ اغتقطاب زاخل ازبنعٔاتع ميكيَا أٌ ذبتهً
الؿباب ّتؤططٍه يف العنل ازبنعْٖع باإلناف٘ إس ضبسّزٓ٘ اغتقطاب
ازبنعٔات للؿبابع ّغٔاب الجق٘ يف اشلٔٝات املؤغػاتٔ٘ ّازبنعْٓ٘
باشبكْمع سٔح تفهل ف ٘ٝكبرلٗ ميَه العنل خاضز القْاعس التيظٔنٔ٘
ّالقاىْىٔ٘ع عدل إسساخ صبنْعات تيػٔقٔ٘ لألعنال التطْعٔ٘ يف اسسٔاٛ
أّ يف ّغاٜط التْاقل االدتناعٕع إما عطنٔا أّ بتيػٔق مػبق.

ثالجا ٍٔ -ني٘ مٔكاىٔعو غلط٘ الطٜٔؼ زاخل التيظٔنات املسىٔ٘
مً خالل اليقاف يف اجملنْعات البؤضٓ٘ع تبني ّدْز نعف لسٚ
املؿاضكني يف اإلملاو بعنل اشلٔٝات احمللٔ٘ للتؿاّضع ّبالعنل التؿاّضٖ
عل ٙمجٔع املػتْٓاتع أماو ٍصا املعط ٙاضتأ ٚفطٓق البشح أٌ ؼباّل
فَه الػبب الصٖ أز ٚإس ٍصا الْنعع فكاٌ اليقاف ميكبا عل ٙذبسٓس
اسغباب املْنْعٔ٘ املطتبط٘ بالبٔ٘ٝع اليت ذبتض الؿباب ّالؿابات
ّبالتشسٓس ازبنعٔات امليدططني فَٔا .إناف٘ إس اشبْ

يف اسغباب

الصاتٔ٘ املتنجل٘ يف اإلكطاٍات اليت ذبس مً تطْٓط قسضاتَه املعطفٔ٘ اشباق٘
بتسبرل الؿأٌ احمللّٕ .مبا أٌ أغلب الؿباب املؿاضكني يف اجملنْعات البؤضٓ٘
ميدططني يف التيظٔنات ازبنعْٓ٘ع كاٌ مً الهطّضٖ اغتشهاض اليقاف
سْل العْامل الصاتٔ٘ اليت قس تكٌْ مػاٍن٘ يف نعف املؿاضك٘ع
ّاملطتبط٘ أغاغا بطبٔع٘ الػلط٘ زاخل ازبنعٍّٔ٘ .صا ما زفعيا إس ططح
فطنٔ٘ ٍٔني٘ مٔكاىٔعو غلط٘ الطٜٔؼ عل ٙالتيظٔنات املسىٔ٘ع سٔح ظبس
أىَا مً بني اسغباب اليت أزت إس غٔاب املعطف٘ بْدْز ٍٔٝات التؿاّض
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العنْمٕ عل ٙمػتْ ٚاملقاطعات ٍّٔ ٘ٝاملػاّاٗ ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘

اليْع عل ٙمػتْ ٚازبناع٘.
كاٌ ٍيا تبآً يف اآلضا ٛبني اسبانطًٓع إشا ما كاٌ الطٜٔؼ ٍْ مً
ؼبسز ممجل ازبنعٔ٘ يف أٖ لقاٛع ّلٔؼ قطاضا مؿذلكا ملكتب ازبنعٔ٘ع ٍّيا
مَط بأٌ معآرل اختٔاض ممجل ازبنعٔ٘ ربتلف سػب العالق٘ مع الطٜٔؼ
ّأعها ٛاملكتبع إما بؿكل مْنْعٕ أّ ؾدكٕع لكً مازاو أٌ القطاض
فطزٖ مطتبط بالطٜٔؼع فال ميكً اسبسٓح عً معآرل مْنْعٔ٘ع إش أٌ
املؤؾطات املْنْعٔ٘ تقْو ّفق ؾدكٔ٘ الطٜٔؼّ .مً مظاٍط ٍصِ
املؤؾطات ظبس:
 االختٔاض ٓقْو ّفق تقسٓط الطٜٔؼ الٍتنامات الؿاب أّ الؿاب٘الصٖ غٔقع علُٔ(ٍا) االختٔاض.
 االختٔاض ٓكٌْ قٔاغا عل ٙقسضات الؿباب مً ّدَ٘ ىظط الطٜٔؼ. اختٔاض مبو عل ٙاعتباضات أخط ٚمجل القطب ازبػطايف أّ عالقاتالؿدكٔ٘.
باإلناف٘ إس شلكع ظبس أٌ ٍيا مظاٍط أخط ٚتطتبط بػٔاب
أخالقٔات العنل ازبناعٕ مجل استكاض املعلْم٘ع اإلقكا ٛمً أخص
املبازضٗع قنع قسضات الؿباب بْنعَه يف ٍٔاكل تيظٔنٔ٘ ال تتالٛو مع
قسضاتَه ّمَاضاتَه سػب الْقف الصٖ قسمُ املػتذْبٌْ.
ىعتقس معُ أٌ ٍصا الْنع ال ميكً تػٔرلِ إال بتبو مباز اسبكام٘
ّالؿفافٔ٘ع ّّنع آلٔات لتأغٔؼ السميقطاطٔ٘ الساخلٔ٘ع عدل اعتناز
ىكْم تيظٔنٔ٘ تبني كٔفٔ٘ اىتساب أعها ٛازبنعٔ٘ للقاٛاتع مجل لقاٛات
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اللذاٌ التؿاّضٓ٘ع اغتيازا عل ٙمعآرل الكفاّ ٗٛاملعطف٘ ّالقسضٗ علٙ
اغتٔعاب اإلؾكالٔات املطتبط٘ بتسبرل الؿأٌ احمللٍّٕ .يا ٓتبني بأٌ نعف
مؿاضك٘ الؿباب لٔؼ ىادبا فقط عً التنٔٔع املبو عل ٙالػً الصٖ تقْو بُ
الفٝات املَٔني٘ عل ٙالقطاض الػٔاغٕ ازبناعٕع ّإمنا ٍيا عْامل شاتٔ٘
خاق٘ ببئ٘ التيظٔنات املسىٔ٘ع ال ربتلف بؿكل كبرل عً البئ٘ التيظٔنٔ٘
لباقٕ اشلٔٝات.

ضابعا  -نعف التكًْٓ ّضبسّزٓ٘ املَاضات
ٓؿكل نعف التكًْٓ الصٖ ؼبْل زٌّ مؿاضك٘ الؿباب يف عنلٔات
التؿاّض العنْمٕ ضبلٔاع سذط العآّ٘ يف مس ٚقسضتَه عل ٙاالغبطاطع
كنا أٌ ضبسّزٓ٘ املعطف٘ بتلٔات السميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘ ّأزّاض اشلٔٝات
االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ ّاليكْم القاىْىٔ٘ املؤططٗ تؿكل عاٜقا أماو ٍصِ
العنلٔ٘.
لكً ٍصا الْنع ىتٔذ٘ ىػق مً املناضغات اليت ٓعٔؿَا اجملتنع
املسىٕ احمللٕع ففٕ اجملنْع٘ البؤضٓ٘ املدكك٘ للذاٌ التؿاّضٓ٘ قطح
املؿاضكٌْ بأٌ ازبنعٔات شات العهْٓ٘ يف اللذاٌع ال تفَه السّض
اسغاغٕ الصٖ ػبب أٌ تلعبُ زاخلَاع املتنجل أغاغا يف الذلافع علٙ
قهآا الؿأٌ احمللٕ ّقهآا الػاكي٘ احمللٔ٘ زاخل اللذاٌ التؿاّضٓ٘ ّأماو
اشلٔٝات امليتدب٘ع شلصا فنً البسَٕٓ أٌ ازبنعٔ٘ الفاقسٗ للنعطف٘ ّالتكًْٓ
يف ٍصا اجملال ّاليت ال تػتطٔع اغتٔعاب ضبٔطَاع ال ميكيَا بالهطّضٗ أٌ
تيقل معطف٘ مَن٘ بَصا الؿكل إس الؿباب امليدططني بَا .باإلناف٘ إس
شلك فإٌ ٍيا مؤغػات غرل مػؤّل٘ مسىٔا عل ٙاستهاٌ ّتأطرل
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ّتكًْٓ الؿباب ّالؿابات يف مْانٔع املؿاضك٘ املسىٔ٘ع ّتقْٓ٘ قسضاتَه
يف الذلافع ّالتؿاّض العنْمٕع فنقاطع٘ أسكني اليت تهه ىػب٘ مَن٘ مً

الػاكي٘ تقسض مبا ٓقطب  022ألف ىػن٘ع ال تتْفط إال عل ٙزاض ؾباب
ّاسسٗع علنا أىَا ضبتكطٗ مً قبل مجعٔات ضبػْب٘ عل ٙاشلٔٝات
امليتدب٘ع سػب تكطٓح أسس املؿاضكني مً مقاطع٘ اسكنيع ثه إٌ
نعف بئات االغتقبال ال تػاعس الؿباب ّالؿابات عل ٙزخْل غناض
العنل ازبنعْٖ ّاملسىٕع بل إٌ ٍصا اجملال ال ٓجرل اٍتنامَه ست.ٙ
ّعلُٔ فإٌ ٍصِ اسغباب تعذل

غبل إزماز الؿباب ّالؿابات يف

العنل املسىٕ بؿكل عاو ّالتؿاّضٖ بؿكل خامع ففٕ مل نعف
التْاقل بني ازبنعٔات ّالؿبٔبات اسبعبٔ٘ اليت ػبب أٌ تؤطط الؿبابع
ّتفتح اجملال للعنل املسىٕ ّاالىؿػال بَنْو الؿأٌ احمللٕع غٔكعب
مػتقبال أٌ ظبس غبب ضبلٔ٘ قازضٗ عل ٙتسبرل الؿأٌ احمللٕع ّشات مػتْٚ
معطيف ّدبطب٘ مسىٔ٘ ّغٔاغٔ٘ع قازضٗ عل ٙالتفاعل مع ٍصا اليْع مً
القهآا.

خامػا  -ضؤٓ٘ الؿباب شلٔٝات التؿاّض احمللٕ
سػب املؿاضكني ّاملؿاضكات يف اجملنْعات البؤضٓ٘ع فإٌ اللذاٌ
التؿاّضٓ٘ ال تيسضز ننً اللذاٌ امليكْم علَٔا يف القْاىني التيظٔنٔ٘
للذناعات الذلابٔ٘ ّال يف السغتْضع ٍٕ زباٌ

تأغٔػَا غعٔا مً

ازبناع٘ ّالفاعلني املسىٔني الغتنطاض العنل التؿاّضٖ الصٖ اىطلق قبل
زغتْض 0222ع ّكصلك لكٌْ غال تتكٌْ مً مقاطعات كاى

قبل

تْسٔس ازبناع٘ مجاعات مػتقل٘ بصاتَاع ّطبعا لكل ٍصِ اسسٔاٛ
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خكْقٔات ّسادٔات معٔي٘ ربتلف عً بعهَا البعضع إال أٌ ٍصِ
اللذاٌ ٓػٔب عيَا الؿبابع ٍّْ ما ٓتكطؽ كصلك عل ٙمػتْ ٚمجاع٘
غالع سٌ القاىٌْ ال ٓيل عل ٙشلك إال عل ٙمػتْ ٚازبَ٘ع فالقاىٌْ
التيظٔنٕ ٓ 222-21يل عل ٙإسساخ ٍٔ ٘ٝتعي ٙبقهآا الؿباب علٙ
املػتْ ٚازبَْٖع ٍّصا فُٔ خط ملبسأ االىكان الذلابٕ ّإقكا ٛلف٘ٝ
عطٓه٘ مً الؿباب للْلْز شلصا اليْع مً اشلٔٝاتع ثه إٌ قهآا الؿباب
ٍٕ بالتشسٓس قهآا القطب (زّض الؿباب  -زّض الجقاف٘  -مالعب
القطب  -فهاٛات الذلفُٔ)...ع كنا أٌ عالق٘ الؿباب باللذاٌ التؿاّضٓ٘
عل ٙمػتْ ٚاملقاطعاتع تطتبط بطؤٓتَه ّمتجالتَه للعنل املسىٕ
ّالػٔاغٕ عل ٙاملػتْ ٚاحمللٕع ٍّصا ما زفعَه إس االغبطاط يف
التيظٔنات املسىٔ٘ ّالػٔاغٔ٘ املدتلف٘.
بٔس أٌ ما الذلكٔع علُٔ مً قبل الؿباب سْل أغباب أّ اكطاٍات
اغبطاطَه يف العنل التؿاّضٖع لٔؼ يف مس ٚإقباشله عل ٙالعنل
ازبنعْٖ أّ الػٔاغٕع ّاملؿاكل املطتبط٘ بُ مً غٔاب البئات القازضٗ
عل ٙتأطرل الؿبابع ّغٔاب السعه املازٖ أّ الطغب٘ ّاالٍتناوع بل
الذلكٔع عل ٙاإلدطاٛات ّالتسابرل ّالؿطّط اليت ّقفٍْا بالتعذٔعٓ٘ع
للتفاعل مع ٍصا ىْع مً اآللٔات اليت تؿكل يف ىظطٍهع ّغٔل٘ أخطٚ
مً ّغاٜل التعبرل عً مطالبَهع ّمً بني ٍصِ املطبات ظبس التْقٔعات
املطلْب٘ لقبْل عطٓه٘ تقسو إس الػلطات احمللٔ٘ع ّالؿطّط الْادب٘ يف
املْقعني  ...إخلع إش أٌ الؿطّط املصكْضٗ ال ذبفعٍه بتاتا عل ٙالتفاعل
معَا ّتفعٔلَا كشق مقٔس بيل القاىٌْ.
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كنا أٌ مؿاضك٘ الؿباب يف اشلٔٝات التؿاّضٓ٘ع ال ػبب أٌ تظل

ضٍٔي٘ مبذنْعات العنل أّ الفٝات الػْغْٔ -مَئ٘ املطتبط٘ بؿكل
مباؾط بقهآا الؿبابع ّإمنا ٍيا نطّضٗ لْدْزٍه يف طبتلف مكْىات
العنل التؿاّضٖع سٔح ميكً للؿباب أٌ ٓػاٍه بأفكاض ّآضا ٛاغتؿاضٓ٘
مطتبط٘ باليْع االدتناعٕع بالفٝات املَئ٘ع أّ اسؾدام يف ّنعٔ٘
إعاق٘ع أّ ضعآ٘ اسطفال ّاملػيني إس غرلٍا مً املْانٔعّ .دبسض اإلؾاضٗ
ٍيا إس أٌ العنل التؿاّضٖع ميكيُ أٌ ٓكٌْ مسخال مَنا لتنكني الؿباب
مً تطْٓط مَاضاتَهع يف التْاقل ّاسبْاض ّإبسا ٛالطأٖع لٔتنكيْا مً
ققلَا ّٓكْىْا مسبطًٓ للؿأٌ احمللٕ مػتقبال.
إٌ اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ لٔػ

صبطز فها ٛللتؿاّضع ّآلٔ٘

ممكي٘ ٓعدل مً خالشلا الؿباب عً مطالبَهع بل ٍٕ فها ٛللتعله
ّالتكًْٓ ّذبقٔق الصات لؿطؼب٘ مَن٘ مً الؿباب الطامح لكيع مػاض
ىهالٕع ّٓط ٚالبعض ميَه أٌ االغبطاط يف ٍصِ اللذاٌع تتْٓر ملػاض مً
العنل زاخل ازبنعٔات اليت ٓيدططٌْ فَٔاع ّمظَط مً مظاٍط التطْض
الصاتٕ يف التعاطٕ مع قهآا الؿأٌ احمللٕع ّمً ٍصا امليطلق ميكً أٌ
غبلق تلك ازباشبٔ٘ شلصا العنل كْادب متلُٔ مباز املْاطي٘ع فشٔينا ىهع
الؿباب يف املػؤّلٔ٘ فإىيا ىؿذعَه عل ٙاإلقساو ّاالستكا بَصِ
املبازضٗع أّ عل ٙاسقل فَه مٔكاىٔعمات ٍصا العنل.
ّقكس الْقْل إس ٍصِ الػآ٘ع فعل ٙالفاعلٔني املسىٔني ّالػٔاغٔني
إبساع تكْضات تْاكب اٍتنامات الؿباب الْٔوع يف بعسٍا االقتكازٖ
ّاالدتناعٕ ّالجقايف ّالفو ّالتكيْلْدٕع عدل خلق البئات اسغاغٔ٘
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للؿباب مً أدل املؿاضك٘ ّإىتاز مبازضاتَه اشباق٘ع ّّنع بطامر عنل
ٓػاٍه الؿباب يف إعسازٍا ّتتبعَا بؿكل تؿاضكٕع ّكصلك عدل تػٔرل
اشبطاب املْدُ للؿبابع املبو عل ٙذبنٔلَه املػؤّلٔ٘ الكامل٘ يف
تقاعػَه عً أزا ٛزّضٍه املسىٕع بل ػبب أٌ ٓقْو اشبطاب عل ٙذبفٔع
ضّح املبازضٗ املْاطي٘ لسَٓهع ّاغتجناض قسضاتَه اإلبساعٔ٘ شبلق أؾكال
دسٓسٗ مً املؿاضك٘ املسىٔ٘ع قكس التفاعل مع آلٔات التؿاّض العنْمٕ
ّالسميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘.
ال ميكً شلصِ العنلٔ٘ أٌ تته يف مل العنل املؤغػاتٕ املبو علٙ
تيظٔه ٍٔكلٕ برلّقطاطٕ غرل قازض عل ٙالتْاقل مع الؿبابع ّلعل أبطظ
التذاضب املسىٔ٘ اليت كاى مسخال ملؿاضك٘ الؿباب مً أدل خلق فهاٛ
لليقاف ّالتشاّض ّالتؿاّض سْل القهآا احمللٔ٘ع صبالؼ الؿباب اليت
تعتدل دبطب٘ فطٓسٗ أططت العسٓس ميَه يف ٍصا اجملالع ّأبسع

أؾكاال

متعسزٗ مً املؿاضك٘ الستهاٌ الؿباب ّالؿاباتع كنا كاى

ميك٘

ػبتنع فَٔا املػؤّل امليتدب ضفق٘ الؿبابع لتساضؽ قهآا الؿأٌ العاو
احمللٕ مً ّدَات ىظط متعسزٗع ّقس تطك

ٍصِ التذطب٘ أثطا إػبابٔاع

ٓتنجل يف ّقْل صبنْع٘ مً أعهاٍ ٛصِ اجملالؼ إس مياقب القطاض
ّاملػؤّلٔ٘ احمللٔ٘ ّميَه مً خلق مبازضاتُ اشباق٘.
إٌ مؿاضك٘ الؿباب يف اسبٔاٗ العام٘ نطّضٗ ستنٔ٘ إٌ عل ٙمػتْٚ
احمللٕ أّ الْطوع فبالطغه مً ّعٕ الؿباب بَصِ الهطّضٗع إال أٌ
ّدْزٍه نعٔف يف الفهاٛات املتاس٘ للتؿاّضع ّشلك ما ٓفتح الباب
ٍصِ الْنعٔ٘ع فاملالسظات اليت

للتػاؤل عً اسغباب اليت أىتذ
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غذلَا املؿاضكٌْ يف اجملنْعات البؤضٓ٘ع ضقست الهعف اسباقل علٙ
مػتْ ٚتْاقل اشلٔٝات التؿاّضٓ٘ احمللٔ٘ ّاجملالؼ امليتدب٘ مع الؿبابع

كنا أٌ التنٔٔع القاٜه عل ٙأغاؽ الػً ّإقكا ٛالؿباب حبذ٘ نعف
التكًْٓ ّاملَئ٘ع ٓعتدل سادعا زاٜنا ٓيبػٕ كػطِ لتشقٔق املػاّاٗ الكامل٘
يف املؿاضك٘ع مً سٔح الػً ّمً سٔح اليْع االدتناعٕ.

غازغا  -مساخل لتقْٓ٘ سهْض الؿباب يف العنل التؿاّضٖ
عدل املؿاضكٌْ ّاملؿاضكات يف اجملنْعات البؤضٓ٘ عً بعض
املقذلسات ّاسبلْل املنكي٘ع لتسعٔه سهْض الؿباب عل ٙمػتْٚ
التؿاّض العنْمٕ يف مجاع٘ غالع سٔح

الذلكٔع عل ٙصبنْع٘ مً

املساخل أبطظٍا:
 املسخل املؤغػاتٕ :إسساخ ٍٔ ٘ٝللتؿاّض تعي ٙبقهآا الؿبابع
سٌ اجملال مفتْح أماو ازبناع٘ إٌ أضازت شلكع فالقاىٌْ ؼبح
ازبناعات عل ٙإسساخ آلٔات تؿاضكٔ٘ للشْاض ّالتؿاّض ٍّٔ٘ٝ
املػاّاٗ ّتكافؤ الفطمع لكيُ مل ؼبسز ؾكلَا أّ مْنْعَا بل
تط اجملال مفتْسا إٌ تْفطت الؿطّط إلسساثَاّ .اسبال أٌ كل
الؿطّط ّاضزٗ إلسساخ ٍٔ ٘ٝخاق٘ بالؿباب عل ٙمػتْ ٚمجاع٘
غالع أّ خلق صبنْع٘ عنل خاق٘ بالؿباب زاخل ٍٔ ٘ٝاملػاّاٗ
ّتكافؤ الفطم ّمقاضب٘ اليْع بػالع ّشلك اغتيازا إس اشبنٔؼ
التؿاّضٖ الصٖ

إسساثُ كتلٔ٘ تؿاّضٓ٘ع ضغه أىُ مل ٓطز يف

القاىٌْ التيظٔنٕ ضقه ّ 220-21إمنا ٍْ ادتَاز مً ازبناع٘ع
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ّبالتالٕ ٓبق ٙالباب مفتْسا شبلق أٖ ؾكل تؿاّضٖ تسعْ لُ
الهطّضٗ.
 التؿدٔل الؿنْلٕ :نطّضٗ العنل عل ٙتؿدٔل ّنعٔ٘
الؿباب ّآلٔات إؾطاكَه يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ع ّالعنل
عل ٙخلق آلٔات للتْاقل بني ازبناع٘ ّاشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ مً
دَ٘ع ّبني الؿباب ّازبنعٔات مً دَ٘ أخط .ٚسٔح غتنكً ٍصِ
العنلٔ٘ مً ذبسٓس اسغؼ ّاسؾكال اليت ميكً اعتنازٍاع لتنكني
الؿباب مً االغبطاط يف عنلٔات التؿاّض ّإعساز الدلامر احمللٔ٘ع
ّدباّظ اليفْض الصٖ تعطفُ ٍاتُ العنلٔ٘.
 املسخل التشػٔػٕ -التكْٓو :مً خالل االؾتػال مع ازبنعٔات
يف اللذاٌ التؿاّضٓ٘ عل ٙفَه ّاغتٔعاب زّض الفعل التؿاّضٖع
ّتْسٔس املفأٍه ّالتعطٓف بأزّاض ازبنعٔات زاخل اللذاٌع ّالطفع
مً الْعٕ بأٍنٔ٘ الذلافع كتلٔ٘ للتعبرل عً سادٔات ّمطالب
الػاكي٘ع ّننً غرلّضٗ ٍصا العنلع ٍيا نطّضٗ مليح الؿباب
ّالؿابات أزّاضا طالٜعٔ٘ ّمْاكبتَه يف العنل لهناٌ اغتنطاضٓتُع
مع اسبطم عل ٙإعساز بطامر تكْٓئ٘ ّلقاٛات سْاض مػتنطٗع
لتكػرل اسبْادع بني الؿباب ّالفعل العنْمٕ عل ٙاملػتْ ٚاحمللٕ
مبسٓي٘ غال.
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اخلالةة
تعكؼ السٓيامٔ٘ املسىٔ٘ مبسٓي٘ غالع التْدَات اليت عطفتَا عنلٔات
التؿةةاّض ّاملؿةةاضك٘ املْاطيةة٘ عةةدل الةةعمً .فالؿةةكل الةةصٖ أقةةبش علٔةةُ
طبتلف اشلٔٝات الْٔو ٍْ ىتاز للكرلّضٗ التاضؽبٔ٘ للنسٓي٘ ككلع سٔح إٌ
زضاغةة٘ مؿةةاضك٘ الؿةةباب يف اسبٔةةاٗ العامةة٘ع ّكةةل مةةا ٓطافقَةةا مةةً تطةةْض
ّتياقض عل ٙمػتْ ٚاملناضغ٘ ّاشبطاب تتطلب ميا اغتشهاض اإلطاضات
ّاليكةةْم القاىْىٔةة٘ ّضبطَةةا بةةالْاقعع ّبأمنةةاط املؿةةاضك٘ علةة ٙاملػةةتْٚ
احمللٕع ّاليت مً ؾأىَا أٌ تؤثط عل ٙطبتلف عنلٔات التؿاّضع مً أدةل
نةبط اسغةؼ الةيت ميكةً االضتكةةاظ علَٔةا لبيةا ٛآلٔةات بسٓلة٘ع أّ تطةةْٓط
اآللٔات املْدْزٗ سالٔا عل ٙمػتْ ٚاشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘.
لقس ساّليا مً خالل البشح الصٖ قنيا بُ اإلداب٘ عل ٙإؾةكالٔتياع
املتعلق٘ بفَه عنلٔ٘ املؿاضك٘ املْاطي٘ للؿةباب ّكٔفٔة٘ ذبقٔقَةا مةً خةالل
اشلٔٝةةات االغتؿةةاضٓ٘ احمللٔةة٘ع ّعالقتَةةا مبدتلةةف الةةسٓيامٔات املسىٔةة٘ الةةيت
تعطفَةةا املسٓيةةّ٘ .ضكعىةةا علةة ٙالكٔفٔةة٘ الةةيت ميكةةً أٌ تؿةةكل بَةةا آلٔةةات
السميقطاطٔةة٘ التؿةةاضكٔ٘ علةة ٙاملػةةتْ ٚاحمللةةٕع ضٍاىةةا الغبةةطاط الؿةةباب يف
طبتلف أؾكال التؿاّض ّاسبْاض.
لقةةةس مكيتيةةةا اشبلفٔةةة٘ اليظطٓةةة٘ للبشةةةح مةةةً التأغةةةٔؼ للنيطلقةةةات
ّاملطدعٔةات الةةيت تػةةنح ليةا بتشقٔةةق ٍةةسفياع ّفَةه آلٔةةات املؿةةاضك٘ مةةً
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خالل ّدَةات ىظةط متعةسزٗع تبشةح عةً العالقةات بةني اسبكامة٘ احمللٔة٘
ّالسميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘ع ّزّض ٍاتُ العنلٔ٘ يف إؾطا طبتلةف الفةاعلني يف
ارباش القطاض العنْمٕ احمللٕع ّفق ىػق مبو ٓطبط ٍاتُ السٓيامٔ٘ بالعالقة٘
بةةني الؿةةباب ّالعنةةل التؿةةاّضٖ احمللةةٕع ّٓػتشهةةط طبتلةةف املةةتػرلات
ّاسبعاز اليت ذبكه عنلٔات املؿاضك٘ املْاطي٘ للؿباب.
ّقس خلكيا مً خالل طبتلف املطاسل اليت قنيا بَاع إس أٌ اغبفا
متجٔلٔ٘ الؿباب يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ ّطبتلف آلٔات التؿاّض مبسٓي٘ غالع
ٍٕ ىتاز للتنٔٔع القاٜه عل ٙالػًع سٔح ٓته ضبط الؿباب فقط بقهآا
التؿػٔل ّإىؿا ٛاملطافق الطٓانٔ٘ ّالػْغْٔ -ثقافٔ٘ كنا السظياِ يف
بطىامر العنل ازبناعٕع مَنلني بصلك بعس املؿاضك٘ يف التؿاّض مً أدل
ارباش القطاضع فهعف مؿاضك٘ الؿباب لٔؼ ىتٔذ٘ للبطال٘ أّ نعف بئات
االغتقبال فقطع ضغه أىَا ميكً أٌ تكٌْ عْامل مَن٘ يف ٍصا الكسزع
غرل أىَا لٔػ

اسبادع اسغاغٕع فقس اتهح مً خالل طبتلف

اجملنْعات البؤضٓ٘ ّاملقابالتع بأٌ ٍيا ٍٔني٘ مليطق اسكدل غيا أقسض
عل ٙإظباظ املَاوع أٖ أٌ الؿباب ٓفتقسٌّ للكفاّ ٗٛالتذطب٘ع لكً كٔف
ميكً للؿباب تطْٓط دبطبتَه ّمَاضاتَه مً غرل أٌ ٓته إؾطاكَهع علٙ
اسقل يف عنلٔ٘ التؿاّض.
كنا أىيا ال ميكً أٌ ىػفل مػأل٘ مَن٘ يف ٍصا الكسزع ّاليت تعتدل
أٓها سادعا أماو مؿاضك٘ الؿباب؛ ٍّٕ نعف التكًْٓ املسىٕ
ّالػٔاغٕ لس ٚف ٘ٝمَن٘ ميَهع ّبالتالٕ ففَه الؿباب للقْاىني ّاآللٔات
اليت ذبقق املؿاضك٘ ٓؿكل أٓها سادعا أماو إؾطاكَهع فال ميكييا فقط
60

مشاركة الشباب في الهيئات االستشارية المحلية بمدينة سال
مؿاضك٘ الؿباب يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ مبسٓي٘ غال

الذلكٔع عل ٙالتنٔٔع الصٖ تقْو بُ الفٝات املَٔني٘ عل ٙالقطاض العنْمٕع
زٌّ أٌ ىػتشهط البعس املْنْعٕ املطتبط مبس ٚقابلٔ٘ الؿباب
للنؿاضك٘ع فَصِ اسخرلٗ لٔػ

عطٔ٘ ٓيتظطٍا الؿباب مً الفاعلني

الطزلٔني ّغرل الطزلٔنيع ّإمنا سق مً املفطّ

أٌ ٓتػلح الؿباب

باملعطف٘ الىتعاعُ.
فنيطق االىتظاضٓ٘ لس ٚالبعض مً الؿباب ٓعٔق أٓها عنلٔ٘
املؿاضك٘ع لسا ففقساٌ الجق٘ يف املؤغػات ال ٓدلض التقاعؼ عً املؿاضك٘ع
فَٕ عنلٔ٘ دٍْطٓ٘ يف ذبقٔق التينٔ٘ احمللٔ٘ع ّاليذاع٘ عل ٙمػتْٚ
التسبرل احمللٕع ثه إٌ اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ ضكٔعٗ أغاغٔ٘ لتطْٓط
التينٔ٘ ّذبقٔق اسبكام٘ احمللٔ٘ ّالسميقطاطٔ٘ع ّبالتالٕ تتهح الهطّضٗ
إلػباز آلٔات للتْاقل بني اجملالؼ امليتدب٘ ّاللذاٌ املػؤّل٘ عً اشلٔٝات
االغتؿاضٓ٘ع مً أدل تعطٓف الؿباب بَصِ اشلٔٝاتع ّإػباز آلٔات أكجط
لْٔى٘ متكً ازبنٔع مً املؿاضك٘.
لقس متكيا خالل مػاض البشح مةً إبةطاظ امليطةق املةتشكه يف اشلٔٝةات
االغتؿةةاضٓ٘ احمللٔةة٘ع ّطبتلةةف الطٍاىةةات لةةس ٚالفةةاعلني احمللةةٔنيع ّأٓهةةا
التياقهات اليت ٓيطةْٖ علَٔةا التةسبرل العنةْمٕ لعنلٔة٘ التؿةاّضّ .بةصلك
ٓتهح أٌ مؿاضك٘ الؿةباب يف اسبٔةاٗ العامة٘ أّ يف آلٔةات التؿةاّض ّاسبةْاض
ضبلٔا ال ميكً أٌ تتشقق فقط باليْآا ّالْعْزع ّإمنا باإلضازٗ الفعلٔ٘ لةسٚ
طبتلف املتسخلني.
أمةةا علةة ٙمػةةتْ ٚاشلٔٝةةات االغتؿةةاضٓ٘ فٔبةةسّ أٌ ٍيةةا نةةطّضٗ
إلسساخ ٍٔ ٘ٝاغتؿاضٓ٘ خاق٘ بالؿةباب علة ٙاملػةتْ ٚاحمللةٕع أّ إعةازٗ
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إسٔا ٛاجمللؼ احمللٕ للؿةباب بتعةاٌّ مةع ازبناعة٘ مةً أدةل إعطةا ٛىفةؼ
دسٓس للفعل التؿاضكٕ مبسٓي٘ غةالّ .ىكةٌْ بةصلك قةس أدبيةا علة ٙغةؤال
االىطال الصٖ سسزىاِ يف بسآ٘ البشحع غرل أٌ اغبطاطيا يف عنلٔ٘ البشح
ٍاتُ عةدل طبتلةف مطاسلةَاع دعليةا ىكةطسو بْاقةع أكجةط تعقٔةسا ّٓتهةنً
مةةتػرلات كةةجرلٗ ال ميكةةً مياقؿةةتَا بتفاقةةٔلَا يف ٍةةصا البشةةحع إش تفةةط
علٔيا إىتاز أحباخ أخط ٚأسلل ّأز ع لفَه طبتلف اآللٔات اليت تةتشكه
يف عنلٔ٘ املؿاضك٘ع ّكٔفٔة٘ خهةْعَا لػةلط٘ الفةاعلني احمللةٔني ّتكٔٔفَةا
سػب املكاحل اليت ٓطّىَا مياغب٘.
إٌ اشلٔٝةةات االغتؿةةاضٓ٘ احمللٔةة٘ مةةإٍ إال دةةع ٛبػةةٔط مةةً عنلٔةةات
متيْعةة٘ع ميكةةً العنةةل علَٔةةا لتشقٔ ةق االغبةةطاط الفعلةةٕ للؿةةباب علةةٙ
املػتْ ٚاحمللٕع فقس اتهح دلٔا بأٌ الفاعلني الػٔاغةٔني ال ميلكةٌْ ضؤٓة٘
ّانةةش٘ ذبةةسز أؾةةكال املؿةةاضك٘ املْاطيةة٘ للؿةةبابع ّتعنةةل علةة ٙتطةةْٓط
آلٔات السميقطاطٔ٘ التؿاضكٔ٘ع سٔح ٓته التعامل مع مػأل٘ املؿاضك٘ مبيطق
مياغباتٕع يف سني أىَا عنلٔ٘ مػتنطٗ يف املكاٌ ّالةعمًع كنةا أٌ اعتنةاز
ميطق ىظاو اسعٔاٌ يف اختٔاض أعها ٛزبي٘ املػاّاٗ ّتكافؤ الفطم باملسٓية٘
ال ميكيُ أٌ ٓكٌْ سال لتشقٔق املؿاضك٘ع بل عل ٙالعكؼ مً ؾةأٌ شلةك
أٌ ٓكةةٌْ عاٜقةةا أمةةاو مؿةةاضك٘ فٝةةات أخةةطٚع ّبالتةةالٕ ىعٔةةس إىتةةاز ىفةةؼ
املناضغةةةات الةةةيت ربهةةةع شلةةةا آلٔة ةات السميقطاطٔةةة٘ التنجٔلٔةةة٘ املعتنةةةسٗ يف
االىتدابةةاتع ّالةةيت ؼبكنَةةا بةةسّضٍا ميطةةق اسعٔةةاٌ .مةةا غةةٔذلتب عيةةُ
صبنْع٘ مً االختالالت الْمٔفٔ٘ اليت غتؤثط عل ٙاملسٓي٘ ككل.
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التْقٔات:
بيةةا ٛعلةة ٙاشلةةسن مةةً السضاغةة٘ ّالةةصٖ ٓقهةةٕ بهةةطّضٗ تؿةةدٔل
ّنعٔ٘ مؿاضك٘ الؿباب إلػباز آلٔةات للذلافةعع مةً أدةل تععٓةع مؿةاضك٘
الؿةةباب يف اشلٔٝةةات االغتؿةةاضٓ٘ احمللٔةة٘ بػةةالع مةةً خةةالل املياقؿةةات يف
اجملنْعات البؤضٓ٘ مع الؿباب ّالفاعلني يف اللذاٌ التؿاّضٓ٘ع مت بلْضٗ
بعض التْقٔات اليت تعتدل مطسل٘ أّلٔ٘ يف أفق العنل عل ٙإعساز مةصكطٗ
ؾبابٔ٘ أكجط سلْالع ّميكييا سكط أٍه التْقٔات يف اليقاط التالٔ٘:
 إعةةازٗ اليظةةط يف عنلٔةة٘ تيعٓةةل اليكةةْم القاىْىٔةة٘ املطتبطةة٘ بتلٔةةات
التؿاّض ّاسبْاض عل ٙاملػتْ ٚاحمللةٕع ّالعنةل علة ٙإىتةاز أؾةكال
دسٓسٗ تهنً مؿاضك٘ أّغع للؿباب.
 نطّضٗ تعب ٘ٝطبتلةف الفةاعلني الػٔاغةٔني ّاملؤغػةاتٔني ّاملةسىٔنيع
مً أدل العنل عل ٙتأغٔؼ ٍٔ ٘ٝاغتؿاضٓ٘ ضبلٔ٘ لقهةآا الؿةبابع
أّ صبةةالؼ للؿةةباب علةة ٙمػةةتْ ٚاملقاطعةة٘ تتياغةةب مةةع القةةاىٌْ
التيظٔنةةٕ للذناعةةاتع لتفةةطظ ٍٔٝةة٘ ضبلٔةة٘ للؿةةباب علةة ٙمػةةتْٚ
ازبناع٘ ككل.
 العنل عل ٙتطْٓط اآللٔات التْاقلٔ٘ بني اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔة٘
ّاجملالؼ امليتدب٘ مع الؿبابع شبلق مػاسات للشْاض ّتبازل اآلضاٛ
سْل القهآا احمللٔ٘.
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 تعب ٘ٝمجعٔات اجملتنع املسىٕ اليت تؿتػل عل ٙقهآا الؿةبابع مةً
أدل إعساز بطامر تكْٓئ٘ ّذبػٔػٔ٘ لفاٜسٗ الؿةبابع يف أفةق تقْٓة٘
قسضاتَه فٔنا ؽبل العنل االغتؿاضٖ احمللٕ.
 تؿةذٔع الؿةةباب علةة ٙاملؿةةاضك٘ يف السٓيامٔةة٘ احمللٔةة٘ الةةيت تَةسن إس
الذلافع عل ٙقهآا الؿباب.
 تيظةةٔه لقةةاٛات ّىةةسّات ّميةةامطات بةةني مجعٔةةات اجملتنةةع املةةسىٕ
ّالفةةاعلني الػٔاغةةٔنيع بَةةسن تععٓةةع اسبةةْاض ّإعةةازٗ بيةةا ٛالجقةة٘ بةةني
املؤغػات ّالؿباب.
 العنل عل ٙتععٓع الْعٕ اجملتنعةٕ بقهةآا املْاطية٘ ّاسبقةْ املسىٔة٘
ّالػٔاغٔ٘ع باعتباضٍا مسخال مَنا لطْٓط املؿاضك٘ الفعلٔ٘ للؿباب.
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املالحق
زلٔل اجملنْعات البؤضٓ٘ :خاق٘ بأعها ٛاللذاٌ التؿاّضٓ٘
باملقاطعات اشبنؼ
احملْض اسّل :عنل اللذاٌ التؿاّضٓ٘
 62مةةإٍ مكْىةةات اللذةةاٌ التؿةةاّضٓ٘ بكةةل مقاطعةة٘؟ ّكٔةةف متةة
ٍٔكلتَا؟
 60مإٍ املقاضبات اليت تعتنسٍا اللذاٌ التؿاّضٓ٘ يف عنلَا طٔلة٘ مةسٗ
اؾتػاشلا؟
 60مإٍ أٍه الدلامر ّاملْانٔع اليت تؿةتػل علَٔةا اللذةاٌ التؿةاّضٓ٘
باملقاطعات اشبنؼ؟
 61كٔةةف ٓةةته إؾةةطا الؿةةباب أّ ازبنعٔةةات الؿةةبابٔ٘ يف عنةةل اللذةةاٌ
التؿاّضٓ٘؟
 62مةةإٍ أٍةةه التقةةاضٓط ّالتْقةةٔات الةةيت قةةسمتَا كةةل زبيةة٘ علةة ٙسةةسٗ
للنذلؼ ازبناعٕ؟

احملْض الجاىٕ :ضٍاىات إؾطا الؿباب
ٍ 62ل قنته بإعساز أٖ آضا ٛاغتؿاضٓ٘ تَه ف ٘ٝالؿباب؟
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ٍ 60ل ٓته اغتؿاضٗ الؿباب سْل قهآاٍه أثيا ٛعنلٔ٘ اإلعساز لةرضاٛ
االغتؿاضٓ٘ اشباق٘ باجمللؼ ازبناعٕ؟
 60مةةإٍ العْاٜةةق ّاإلكطاٍةةات املْنةةْعٔ٘ الةةيت ذبةةْل زٌّ مؿةةاضك٘
ىػب٘ مَن٘ مً الؿباب يف عنل اللذاٌ التؿاّضٓ٘؟
 61يف ىظةةطكه كٔةةف ميكةةً دبةةاّظ ٍةةصِ العْاٜةةق ّتطةةْٓط مقاضبةةات أكجةةط
ظباع٘ لٔتنكً الؿباب مً املؿاضك٘ يف طبتلف عنلٔات التؿاّض علٙ
مػتْ ٚمجاع٘ غال؟
 62كٔةةف ميكةةً تعبٝةة٘ الؿةةباب للنؿةةاضك٘ طبتلةةف اآللٔةةات التؿةةاّضٓ٘
جبناع٘ غال؟

زلٔل اجملنْعات البؤضٓ٘ :خام بالؿباب
احملةةةْض اسّل :تؿةةةدٔل تكةةةْضات الؿةةةباب عةةةً اشلٔٝةةةات
االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ بػال
 63يف ىظةةةطكه مةةةا ٍةةةٕ اسزّاض اسغاغةةةٔ٘ الةةةيت تقةةةْو بَةةةا اشلٔٝةةةات
االغتؿاضٓ٘؟
ٍ 64ل تعتقسٌّ بأٌ اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ بػال تعنل علة ٙتععٓةع
املؿاضك٘ الؿبابٔ٘؟
 65يف ىظةةطكه ٍةةل ٓةةته اغتؿةةاضٗ الؿةةباب سةةْل قهةةآاٍه أثيةةا ٛعنلٔةة٘
اإلعساز لألضا ٛاالغتؿةاضٓ٘ اشباقة٘ بةاجمللؼ ازبنةاعٕ؟ (إشا ؾةاض
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أٖ ؾةةاب ٗ/يف إسةةسٍ ٚاتةةُ العنلٔةةات ميكيةةُ أٌ ؼبةةسثيا ع ةً ٍةةصِ
التذطب٘؟)
ٍ 66ل تعتقسٌّ بأٌ الططٓق٘ اليت تعنل بَةا اشلٔٝةات االغتؿةاضٓ٘ بػةال
ميكيَا تػَٔل عنلٔ٘ املؿاضك٘؟

احملْض الجاىٕ :ضٍاىات إؾطا الؿباب
 63كٔف ميكً تفػرل التنجٔلٔ٘ امليدفه٘ للؿباب يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘
احمللٔ٘؟
 64كٔف ميكييا أٌ ىعنل عل ٙتععٓع مؿاضك٘ الؿباب يف ٍصِ اشلٔٝات؟
 65يف ىظطكه مإٍ اإلدطاٛات اليت ميكً للفاعلني الػٔاغٔني ّاملسىٔني
القٔاو بَا لتنكني الؿباب مً املؿاضك٘؟
66

مإٍ اآللٔات البسٓل٘ الةيت ميكيَةا أٌ ربلةق فطقة٘ إلؾةطا الؿةباب
عل ٙاملػتْ ٚاحمللٕ؟

 622كٔف ميكً تعب ٘ٝالؿباب للنؿاضك٘ املؤغػاتٔ٘؟
 622يف ىظط مإٍ التذاضب اليادش٘ اليت ميكً الطدةْع إلَٔةا إلؾةطا
الؿباب يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘؟

69

المالحق

مؿاضك٘ الؿباب يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ مبسٓي٘ غال
مؿاضك٘ الؿباب يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ مبسٓي٘ غال

ةور اجملموعات البؤرية
ةور اجملموعات البؤرية
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مؿاضك٘ الؿباب يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ مبسٓي٘ غال
مشاركة الشباب في الهيئات االستشارية المحلية بمدينة سال
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المالحق

مؿاضك٘ الؿباب يف اشلٔٝات االغتؿاضٓ٘ احمللٔ٘ مبسٓي٘ غال
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