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تقديم
لطاملا كانت املدن منابع الحضارات، ومنارات املعرفة واإلبداع، ومحّركات التقدم االقتصادي واالجتامعي يف العامل. وال يختلف األمر بالنسبة للمدن 

العربية التي تستضيف أكرث من 58% من مجمل سكان املنطقة. ومع توقّع أن ترتفع هذه النسبة لتصل إىل 75% بحلول عام 2050، فاملسؤولية 

امللقاة عىل عاتق قادة املدن العربية كبرية للتخطيط لنمو حرضي مستدام، والتحرك رسيًعا نحو اعتامد أساليب مبتكرة ملواجهة التحديات التي 

يُتوقّع أن ترافق هذا التوسع الحرضي غري املسبوق.

والنمو الحرضي املستدام والحقيقي هو بالرضورة منو شامل للجميع، يحصل فيه سكان املدينة بكافة فئاتهم وأطيافهم عىل فرص متساوية لالستفادة 

من الخدمات األساسية والولوج إىل املعلومات واملشاركة يف صنع القرارات املحلية. فاإلقصاء بجميع أشكاله وأبعاده من شأنه أن يقّوض قدرات 

البلدان العربية عىل تحقيق تنمية برشية تشمل الجميع وال يستثنى منها أحد، والوفاء بالتزاماتها الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030. وقد 

بات هذا التوجه أكرث إلحاًحا يف املدن العربية التي تحّولت إىل فضاءات مختلطة، تتنّوع فيها الهويات والثقافات واألعراق. 

ومن هنا تأيت أهمية دليل املدن العربية لإلدماج الحرضي، الذي تم إعداده استجابًة لرغبة املدن املنتسبة لـ “تحالف املدن العربية ضد العنرصية 

والتمييز وكراهية األجانب والتعصب” يف إعداد مواد مرجعية مالمئة لظروفها تتناول جوانب محّددة تخص التنمية الحرضية الشاملة للجميع، ومبا 

ينسجم مع هدف التنمية املستدامة الحادي عرش الخاص باملدن، وكذلك مع الخطة الحرضية الجديدة املعتمدة من الجمعية العامة لألمم املتحدة 

عام 2016. 

يُقدم الدليل الذي نضعه بني أيديكم مقرتحات ونصائح عملية قابلة للتطبيق لتعزيز اإلدماج الحرضي انطالقًا من تجارب املدن العربية وخرباتها 

املرتاكمة يف تخطيط وتنفيذ وتقييم برامجها ومشاريعها املحلية؛ حيث أردناه أن يكون دلياًل “من املدن العربية ولها”. ويركّز الدليل عىل أربعة 

موضوعات اعتربتها املدن األعضاء يف التحالف من ضمن أولوياتها، وهي املشاركة العامة، والوصول إىل املعلومات، والرياضة من أجل إدماج الشباب، 

والرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان. 

وإننا إذ نعرب عن امتناننا العميق للمدن العربية التي شاركتنا تجاربها وخرباتها ومعارفها، والتي شّكلت لب هذا املنشور، وعن شكرنا لجميع 

الخرباء والشباب الذين ساهموا يف إعداد الدليل ومراجعته وإثرائه. لنأمل أن يُساهم هذا الدليل، بنهجه التشاريك والتطبيقي، يف دعم مسؤويل املدن 

العربية يف مساعيهم الحثيثة لبناء مدن شاملة للجميع ومستدامة. كام نأمل أن يُلهم املدن العربية، من خالل األفكار التي يقّدمها، عىل توطيد أوارص 

التعاون املستقبيل بينها، وأن يفتح آفاقًا جديدة لتنفيذ مرشوعات مشرتكة. ونحن يف اليونسكو واملركز األورويب للتدريب والبحوث لحقوق اإلنسان 

والدميقراطية بغراتس ملتزمون دوًما مبساندة املدن العربية من خالل إسداء املشورة الفنية وبناء القدرات وإتاحة فرص التشبيك وتبادل الخربات. 

كالوس ستارل

املدير التنفيذي للمركز األورويب للتدريب والبحوث لحقوق اإلنسان 

والدميقراطية بغراتس

ندى الناشف

مساعد املدير العام لليونسكو للعلوم االجتامعية واإلنسانية



املقدمة
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املقدمة3

خلفية إعداد الدليل 
يُشّكل التوّسع الحرضي “أحد أهم عوامل التحّول يف القرن الواحد والعرشين”،1 حيث تستضيف املدن يف الوقت الراهن أكرث من نصف سكان العامل 

وتساهم بنسبة 80% يف االقتصاد العاملي،2 وهذا ما يؤكد عىل أهمية موقعها - اليوم أكرث من أي وقت مىض - كمحور للتقدم االقتصادي واالجتامعي 

والثقايف يف العامل. ويندرج ذلك عىل مختلف مناطق العامل مبا فيها املنطقة العربية، حيث يعيش أكرث من 58% من السكان يف املناطق الحرضية.3  

ويتزايد منو املدن العربية بوترية عالية حيث يُتوقع أن يتضاعف عدد سكانها وأن تصل نسبة التحرض إىل 75% بحلول عام 2050. 4  

يف الوقت نفسه، تشهد املدن العربية تحوالت اجتامعية وتحركات سكانية واسعة النطاق، حيث باتت تستضيف أعداًدا كبرية من الالجئني والنازحني 

داخليًا والعامل املهاجرين، لتتحول إىل فضاءات مختلطة، تتنّوع فيها الهويّات والثقافات واألعراق. ومن هذا الواقع، باتت املسؤولية الواقعة عىل 

عاتق السلطات املحلية العربية أكرب بكثري بخاصة يف كيفية جعل املدن أكرث إدماًجا لكافة فئات السكان، وتوفري  الفرص املتساوية للجميع، وإتاحة 

الحصول عىل الخدمات األساسية واملعلومات واملشاركة الفاعلة يف عملية صنع القرار. ويُرتّب ذلك عىل األطراف الفاعلة باملدن - كموظفي حكومات 

محلية وأعضاء مجالس منتخبة ومنظامت تنموية - االلتزام باعتامد نهج حقوقي محوره اإلنسان، وتطوير وتنفيذ سياسات محلية وخطط متكاملة 

ملكافحة االنقسامات االجتامعية وإدماج جميع السكان يف املسرية التنموية وتعزيز ثقافة املواطنة. ومن األولويات التأكد من حصول املرأة والرجل 

عىل فرص متساوية يف التمثيل والعمل واملشاركة يف مناحي الحياة املختلفة، وإتاحة قنوات رسمية وغري رسمية للشباب للمشاركة بالرأي والتعبري 

عن احتياجاتهم وتطلعاتهم، وكذلك ضامن حق الطفل يف الحامية والنمو يف بيئة صحية ومالمئة وحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل والوصول إىل 

األماكن املختلفة، وحق الالجئني والنازحني يف الحصول عىل مسكن وعمل وحياة كرمية.

واملساءلة   واملساواة،  والعدالة  الشفافية  من  متكاملة  أطر  توافر  إن 

يف  مبارش  بشكل  يُسهم  للمدن،  الجيدة  الحرضية  للحوكمة  كِسامت 

الحكومات  توّجه  األطر  فهذه  املطلوب.  االجتامعي  اإلدماج  تحقيق 

املحلية نحو إتاحة قنوات للتواصل البّناء مع سكان املدينة واالستجابة 

ومؤسسات  الخاص  القطاع  مع  عالقات  شبكة  وإقامة  الحتياجاتهم، 

املجتمع املدين والقطاع األهيل لتوفري الخدمات بفاعلية وكفاءة أكرب، 

وتوظيف تكنولوجيا املعلومات لتعزيز التحّول نحو املدينة الذكية.

إميانًا بالدور املتعاظم للمدن ومحوريته، أطلقت اليونسكو عام 2004 

إنشاء  بهدف  واملستدامة  للجميع  الشاملة  للمدن  الدويل  التحالف 

شبكة من املدن املهتمة بتبادل التجارب والخربات من أجل تحسني 

األجانب.  وكراهية  واإلقصاء  والتمييز  العنرصية  مناهضة  سياسات 

منها  إقليمية  تحالفات  أُنشئت  الدويل،  التحالف  هذا  مظلة  وتحت 

األجانب  وكراهية  والتمييز  العنرصية  ضّد  العربية  املدن  تحالف 

التحالفات خطة عمل من عرش  والتعّصب، وُوِضعت لكّل من هذه 

عىل  العربية  الدول  يف  اإلقليمية  اليونسكو  مكاتب  وتعمل  نقاط.5 

الحرضي  اإلدمــاج  لتحقيق  التحالف  بهذا  األعضاء  املدن  مساندة 

.)A/RES/71/256( 2 1 الأمم المتحدة. 2017. الخطة الحضرية الجديدة. إعالن كيتو بشأن المدن والمستوطنات البشرية المستدامة للجميع. الفقرة
2 البنك الدولي. 2019. التنمية الحضرية. https://www.albankaldawli.org/ar/topic/urbandevelopment/overview. تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2019.

3 البوابة العربية للتنمية. 2019.  
مكانات المتاحة”. ص 16.  نسانية العربية تحت عنوان ”المستويات السكانية وتوجهات المنطقة العربية وسياساتها: التحديات والإ نمائي. 2010. سلسلة الأوراق البحثية لتقرير التنمية الإ 4 برنامج الأمم المتحدة الإ

https://www.eccar.info/en/eccar-toolkit-equality تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2019.

نحن )املدن العربية املوّقعة( نلتزم 
بإعالء الرؤية التي يعتمدها التحالف 

الدويل للمدن املستدامة الشاملة 
للجميع عن طريق تعزيز التعاون الدويل 

بني املدن بغية تدعيم جهود الدعوة 
يف سبيل توطيد التعاون والتضامن 

عىل الصعيد العاملي، وتشجيع التنمية 
الحرضية الشاملة التي تخلو من كافة 

أشكال التمييز.

,,

ضّد ,, العربية  املدن  تحالف  عن  الصادر  تونس  إعالن 
يف  والتعّصب  األجانب  وكراهية  والتمييز  العنرصية 

أبريل/ نيسان 2017

ديموغرافيا-http://www.arabdevelopmentportal.com/ar/indicator/0 تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2019.

5 للتعرف أكثر على تحالف المدن العربية ضّد العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعّصب، وخطة العمل من عشر نقاط، يُرجى مراجعة
 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/coalition-of-cities/arab-states

http://www.arabdevelopmentportal.com/ar/indicator/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-0
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باتت املسؤولية الواقعة عىل عاتق 
السلطات املحلية العربية أكرب بكثري 

لناحية جعل املدن أكرث إدماًجا، وتوفري 
 الفرص املتساوية للجميع، وإتاحة 
الحصول عىل الخدمات األساسية 

واملعلومات واملشاركة يف عملية صنع 
القرار.

,,

,,

مقتطف من كلمة مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم 
يف الدول العربية )القاهرة(، يف افتتاح ورشة عمل 

إعداد دليل املدن العربية لإلدماج الحرضي )عامن، 
مارس/آذار 2019(. 

“ال  ومستدامة  للجميع  شاملة  مدن  لبناء  الالزمة  القدرات  وتطوير 

عىل  العربية  املدن  أكّدت  وقد  الركب”.  خلف  أحد  أي  فيها  يرُتك 

خطة  توجهات  مع  يتناسب  مبا  الحرضي  اإلدماج  بتحقيق  التزامها 

وكذلك  الجديدة،  الحرضية  والخطة   2030 لعام  املستدامة  التنمية 

عزمها العمل بشكل مشرتك وتبادل املامرسات واملعارف والخربات 

الجيدة يف هذا املضامر. 

ضمن هذا اإلطار وبنتيجة ورش العمل التي نظمتها اليونسكو )مكتب 

القاهرة( مبشاركة املدن املنتسبة إىل التحالف العريب، تجلّت الحاجة 

ُمتعلّقة  محددة  قضايا  تتناول  مناسبة  مرجعية  ومواد  أدلّة  إلعداد 

العربية  املدن  دليل  إعداد  فكرة  طُرحت  بالتايل  الحرضي.  باإلدماج 

لإلدماج الحرضي باالستفادة من التجربة الناجحة للتحالف األورويب 

للمدن ملناهضة العنرصية يف تطوير “دليل للمساواة: سياسات املدينة 

ضد العنرصية”،6 مع رضورة مواءمة هذه التجربة لتناسب خصوصية 

املنطقة واحتياجات املدن العربية. وأبدت املدن العربية األعضاء يف 

ليكون  الدليل  هذا  صياغة  يف  فنيًا  للمساهمة  استعدادها  التحالف 

مرجًعا فنيًا “من املدن العربية ولها”.

عن الدليل وأهدافه 
واملسؤولون  العربية  املدن  قادة  بها  ليسرتشد  العملية  والنصائح  األدوات  من  مجموعة  تقديم  إىل  الحرضي  لإلدماج  العربية  املدن  دليل  يهدف 

بالحكومات املحلية يف مسعاهم نحو بناء مدن شاملة للجميع ومستدامة. ويعكس الدليل واقع خربة املدن املشاركة، إذ يتضّمن توثيًقا للمعارف 

الضمنية املرتاكمة لدى املدن من جراء تجاربهم ومامرساتهم. وقد تم تجميع هذه املعارف وتبويبها بشكل مناذج سياساتية تساعد مسؤويل املدن 

عىل تحقيق اآليت:

اكتساب القبول املجتمعي والدعم السيايس من متخذي القرار لتنفيذ السياسات والربامج التي تقرتحها املدينة؛ وذلك من خالل تدعيم األفكار  �

والرؤى املقرتحة بالحقائق واألدلة املناسبة وربطها بااللتزامات واملواثيق الدولية.

تبني نهج متكامل وشامل لتصميم السياسات والربامج وتخطيطها وتنفيذها ثم تقييمها )طبًقا لدورة صنع السياسات( بشكل يضمن حقوق  �

كافة سكان املدينة.

تحقيق التشاركية من خالل إدماج كافة الفئات السكانية يف املدينة وأصحاب املصلحة بشكل فعال وبّناء مبا يضمن نجاح السياسات والربامج  �

واستمراريتها.

تعزيز الرؤية الشمولية والقدرة عىل التنبؤ بالتحديات املتوقعة أثناء تنفيذ السياسات والربامج املختلفة، وذلك من خالل التعرف عىل خربات  �

وتجارب املدن العربية املاُمثلة واألساليب التي تم اتخاذها للتغلب عىل تلك التحديات وضامن التنفيذ الناجح واستمرارية الربامج. 

امتالك أدوات ومناذج عمل لالسرتشاد بها وتطبيقها خالل مراحل العمل املختلفة. �

نسان والديمقراطية بغراتس. 2017. دليل للمساواة: سياسات المدينة ضد العنصرية. 6 التحالف الأوروبي للمدن لمناهضة العنصرية والمركز الأوروبي للتدريب والبحوث لحقوق الإ
 http://www.eccar.info/en/eccar-toolkit-equality
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وال يُقــّدم الدليــل توثيًقــا تفصيليًا للسياســات والربامج التي نّفذتهــا املدن العربية لتعزيز اإلدمــاج الحرضي- فهذه دون شــك عديدة ليك تُحىص 

ضمــن وثيقــة واحدة. مــع ذلك، يتضّمن الدليــل أمثلة مخترصة لبعض تلــك الربامج بهدف إيضاح املقصــد أو بلورة فكرة تــم طرحها، كام نأمل 

أن تُشــّكل هــذه األمثلــة مصدر إلهام يحــث املدن عىل العمــل والتعاون والتشــبيك بينها. كــام تجدر اإلشــارة إىل أن الدليل ال يهــدف لتقديم 

“قوالــب” جاهــزة الصنــع والتطبيــق، وإمنا يقــّدم إرشــادات ونصائح عملية مقرتحــة ميكن أن تســتفيد منها املدن بالشــكل الذي تراه مناســبًا 

وبحســب ظروفها املحليــة يف صنع السياســات املحلية وتنفيذها وتقييمهــا ومتابعتها.

يتنــاول كّل فصــل مــن فصول الدليــل قضية معينة من قضايــا اإلدماج الحرضي التــي تقع ضمن نطاق اختصــاص املدن. وقد تــّم اختيار القضايا 

األربــع التــي يتناولهــا الدليل بناًء عىل نتائــج االجتامعات التي ُعقدت مــع ممثيل املدن العربية املشــاركة ومبا يتالءم مع خطــة العمل من عرش 

نقــاط الخاصــة بالتحالــف العريب، ومــع أولويات برامج عمل املــدن العربية واليونســكو واملركــز األورويب للتدريب والبحوث لحقوق اإلنســان 

بغراتس. والدميقراطية 

وتــم إصدار الدليل كأحد املطبوعات ضمن سلســلة “املدن الشــاملة للجميع واملســتدامة” الصــادرة عن قطاع العلوم االجتامعية واإلنســانية يف 

اليونســكو. كام ســيتم العمل عىل نرشه بشــكل تفاعيل مستقباًل عىل شــبكة اإلنرتنت.

ملن هذا الدليل؟
يستهدف الدليل بشكل رئييس الفئات التالية:

رؤساء البلديات. �

أعضاء مجالس البلدية. �

التنفيذيني العاملني بالبلديات. �

املرشوعات  � وتقييم  ومتابعة  وتنفيذ  بتصميم  املعنية  الجهات 

والربامج املحلية.

]...[ فإن أي تفوق قائم عىل العنرصية 
أو التمييز أو حتى التعصب، هو تفوق 

خاطئ علمًيا وأدبًيا ومشجوب وظامل 
وخطري اجتامعًيا، وسيؤدي إىل عرقلة 

تنمية األفراد والجامعات ]...[.

,,
مقتطف من كلمة معايل أمني عامن، د. يوسف الشواربة، يف ,,

افتتاح ورشة عمل إعداد دليل املدن العربية لإلدماج الحرضي 
)عامن، مارس/آذار 2019(.

بنية الدليل
يتضّمن الدليل الفصول األربعة التالية:

1. املشاركة العامة: 

األساليب واآلليات - الرسمية منها وغري الرسمية - التي تنتهجها املدن لتعزيز املشاركة العامة يف تخطيط املدن وصنع القرار عىل املستوى املحيل.

2. الوصول إىل املعلومات: 

األساليب واآلليات التي تتّبعها املدن لتلبية احتياجات سكان املدينة من املعلومات، مبا يف ذلك توفري املعلومات الكافية والدقيقة وإتاحتها للجمهور 

العام وتحديثها بانتظام.
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التخطيط / التنفيذ / التقييم: إرشادات بشأن “الكيفية” املالمئة لتحقيق الربنامج. وهي مستقاة من تجارب املدن التي شاركت يف 

إعداد الدليل، ومبّوبة بحسب مراحل دورة صنع السياسات بدًءا من التخطيط والتنفيذ وصواًل إىل املتابعة والتقييم. ويتم التعرض 

بالتفصيل للخطوات األساسية ضمن كل مرحلة وتحديد التحديات التي قد تواجهها املدينة وسبل التغلب عليها.

كيفية استخدام الدليل

3. الرياضة من أجل إدماج الشباب: 

املبادرات والربامج القامئة عىل الرياضة والتي تدعمها املدن لتعزيز اإلدماج االجتامعي، وال سيام بالنسبة للشباب.

4. الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان: 

مبادرات وبرامج الرتبية والتدريب التي تنفذها املدن لتحسني الوعي وإرساء ثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان بني موظفي الخدمة املدنية 

والجمهور بوجه عام.

قامئة التدقيق كأداة متابعة مخترصة تساعد املدن عىل تجنب إغفال أي عنرص من عنارص التخطيط والتنفيذ الناجحني.

نصائح ُمقدمة من املدن املشاركة لتحسني وتطوير العمل.

إشارة إىل تَوفُر املزيد من املعلومات ضمن كُتيب “مناذج األداوت التطبيقية”.

أمثلة ملهمة لتجارب ناجحة قامت بها املدن من مرشوعات وبرامج وسياسات متعلقة باملوضوع محل الفصل. 

املواثيق  الواردة ضمن  بالتزامات املدن، وال سيّام تلك  الفصل وعالقته  رشح اإلشكالية والتعرض ألهمية املوضوع محل  األهمية: 

السيايس له. ويتّم  الدعم  الربنامج املطروح ورضورته والحصول عىل  الدولية، والتي ميكن االرتكاز عليها إلقناع املسؤولني بأهمية 

اإلشارة إىل ارتباط املوضوع باملهام الوظيفية األساسية للمدينة.

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية
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منهجية إعداد الدليل
تنظيم ورشتي عمل  األربعة من خالل  الفصول  بلورة محتوى  متّت 

املدن،  لدى  بالتجربة  املرتاكمة  الضمنية  باملعارف  الخروج  بهدف 

والتي ميكن أن تستفيد منها املدن العربية األخرى. شارك يف ورشتي 

العمل ممثلون مرّشحون عن املدن العربية األعضاء يف التحالف مّمن 

يتمتّعون بالخربة العملية واملعرفة يف صنع وتنفيذ السياسات املحلية، 

املنظامت  من  محليون  خرباء  شارك  كام  الدليل.  مبواضيع  ويُلّمون 

لديهم  ممن  املدين  املجتمع  ومنظامت  األكادميية  والهيئات  الدولية 

خربة طويلة بالعمل عىل السياسات الحرضية الشاملة. 

ُعقدت أول ورشة بالقاهرة، مرص يف أكتوبر/ترشين األول 2018 عىل 

مدار ثالثة أيام ونصف حيث متت مناقشة موضوعي املشاركة العامة، 

األردن يف  بعامن،  الثانية  الورشة  ونُظمت  املعلومات.  إىل  والوصول 

مارس/آذار 2019 تحت رعاية معايل أمني عامن عىل مدار ثالثة أيام 

وتناولت موضوعي الرياضة من أجل إدماج الشباب، والرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان. ونظًرا لتناول الورشة الثانية موضوع إدماج الشباب 

بشكل مبارش وبناء عىل توصيات الورشة األوىل، تم تخصيص مساحة ملشاركة الشباب بالورشة الثانية بهدف االستفادة من خرباتهم يف العمل البلدي 

والتطوعي واالستامع إىل آرائهم يف كيفية تطوير أداء املدن والتعّرف عىل رؤيتهم لكيفية الوصول إىل مدينة مستدامة وشاملة للجميع. 

للتدريب  األورويب  واملركز  اليونسكو  أعضاء  بتيسريها  قام  عمل  مجموعات  إىل  املدن  ممثيل  تقسيم  تم  تفاعلية؛ حيث  منهجية  الورشتان  تبنت 

والبحوث لحقوق اإلنسان والدميقراطية وخرباء باإلدماج الحرضي. وتم طرح مجموعة من األسئلة اإلرشادية تناولت الجوانب التالية:

املفهوم والجوانب الحقوقية والحجج والرباهني التي متت االستعانة بها والظروف املواتية للربامج التي تّم تنفيذها. �

تحديد وإرشاك أصحاب املصلحة واملهام العملية األساسية والتواصل مع الجمهور والتحديات التنفيذية التي واجهتها املدن وكيف تم التغلب عليها. �

مؤرشات التقييم التي تم استخدامها وإجراءات املتابعة وعوامل نجاح الربنامج واستمراريته والدروس املستفادة. �

شكلت املعلومات الناتجة عن مجموعات العمل الجزء األكرب من محتوى الدليل. ومتّت صياغة الفصول األربعة من ِقبَل مجموعة من خرباء اإلدماج 

الحرضي )مؤسسة ”تكوين” لتنمية املجتمعات املتكاملة، ومقّرها مرص( الذين شاركوا كذلك بتيسري الورشتني سالفتي الذكر. خضع الدليل ملراجعة 

من قبل ممثيل املدن وكذلك من جانب خرباء إقليميني ودوليني قبل وضعه يف صيغته النهائية من قبل اليونسكو. 

نُبذة عن تحالف املدن العربية ضد العنرصية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب

تم إطالق تحالف املدن العربية ضد العنرصية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب يوم 25 يونيو 2008 مبدينة الدار البيضاء، املغرب؛ بهدف إنشاء 

شبكة للمدن املهتمة بتبادل التجارب من أجل تحسني سياساتها الخاصة مبحاربة العنرصية واإلقصاء وكراهية األجانب والتعصب. يف هذا اإلطار 

نظمت اليونسكو يف العام ذاته وبرشاكة مع بلدية الدار البيضاء اجتامًعا للخرباء وممثيل املدن العربية ومنظامت غري حكومية من املنطقة، تم خالله 

االتفاق عىل خطة عمل مكونة من عرش نقاط تغطي مختلف املجاالت التي هي من اختصاص السلطات البلدية.

ونحن نسعى إىل إقامة مدن 
ومستوطنات برشية بإمكان جميع 

األشخاص فيها التمّتع بحقوق وفرص 
متساوية، إىل جانب حّرياتهم األساسية، 

مسرتشدين مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم 
املتحدة، مبا فيها االحرتام الكامل للقانون 

الدويل.

,,

,, الفقرة 12، الخطة الحرضية الجديدة



8 دليل املدن العربية لإلدماج الحرضي

خطة العمل من عرش نقاط الخاصة بتحالف املدن العربية ضد العنرصية والتمييز وكراهية 
األجانب والتعصب

تعزيز اليقظة ضد العنرصية والتمييز بني الجنسني وكراهية األجانب والتعصب.. 1

وضع سياسات بلدية تأخذ بعني االعتبار محاربة العنرصية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب.. 2

رفع مستوى الوعي لدى السكان وتعزيز مشاركتهم. . 3

تعزيز التعاون بني البلديات والهيئات املهنية.. 4

مساندة ضحايا العنرصية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب.. 5

مساندة الفئات السكانية الهشة التي تقع ضحية العنرصية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب.. 6

مناهضة العنرصية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب عن طريق الرتبية. . 7

تطبيق منصف وتشاريك للسياسات البلدية.. 8

تعزيز الحوار بني الثقافات والتنوع الثقايف واللغوي والتسامح املتبادل.. 9

اعتبار املدينة كفضاء للتعايش والتعاون والتقدم.. 10

SHS/2009/PI/H/1  .2009 .املصدر: اليونسكو

ملاذا اليونسكو واملركز األورويب للتدريب والبحوث لحقوق اإلنسان والدميقراطية؟ 

يعمل قطاع العلوم االجتامعية واإلنسانية يف اليونسكو عىل تعزيز التنمية الحرضية الشاملة والخالية من أي شكل من أشكال التمييز، ويسعى لنرش 

ثقافة اإلدماج والحقوق واملواطنة. وتساند اليونسكو التحالف الدويل للمدن املستدامة الشاملة للجميع والتحالفات اإلقليمية والوطنية السبعة 

التابعة لها )ومنها تحالف املدن العربية ضّد العنرصية والتمييز وكراهية األجانب والتعّصب(. يف حني يُعّد املركز األورويب للتدريب والبحوث لحقوق 

اإلنسان والدميقراطية بيت خربة ومركًزا جامعيًا للتدريب عىل حقوق اإلنسان. وقد تعاونت اليونسكو من خالل مكتبها يف القاهرة مع املركز يف 

تنفيذ عدد من األنشطة املشرتكة لدعم التحالف العريب منذ عام 2017.
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املشاركون يف إعداد الدليل )بالرتتيب األبجدي(:
املدن املنتسبة إىل تحالف املدن العربية ضد العنرصية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب التي شاركت يف 

ورش العمل:

رشم الشيخ، جمهورية مرص العربية �

)مجدي أبو الفتوح، هاين السباعي(

الصويرة، اململكة املَغربّية �

)بوجمعة بومنقار، سعيد بوصيف(

صيدا، الجمهوريّة اللبنانّية �

)محمد البابا(

طنجة، اململكة املَغربّية �

)آسية أجناو(

عامن، اململكة األردنية الهاشمية �

)إعتدال الشواربة، إلهام نواوي، أكرم 
خريسات، رشا الشواربة(

القاهرة، جمهورية مرص العربية �

)خليل شعت، سايل الشواديف، محمد عطية(

نواكشوط، الجمهورية اإلسالمية املوريتانية �

)محمد أحبيبي آج(

اإلسكندرية، جمهورية مرص العربية �

)أحمد صربي املالح، محمد مسعد(

بعلبك، الجمهوريّة اللبنانّية �

)نارص الطفييل، يارس زغيب(

بغداد، جمهورية العراق �

)نريان جعفر(

جبيل، الجمهوريّة اللبنانّية  �

)آية يونس، خالد اللقيس(

الدار البيضاء، اململكة املَغربّية  �

)عبد الجليل أبا زيد(

رأس املنت، الجمهوريّة اللبنانّية �

)رجا أبو رسالن، ندى حالوة(

الرباط، اململكة املَغربّية �

)سعاد الزيدي، فتيحة حساين(
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دينا خليل، كريم إبراهيم، مروة بركات، سلوى سلامن - مؤسسة  �

“تكوين” لتنمية املجتمعات املتكاملة

للعلوم يف  � اإلقليمي  اليونسكو  مكتب   - نصري  البابا، هبة  جنى 

الدول العربية )القاهرة(

مادلينا  � ستارل،  كــالوس  كــنــاودر،  بريناديت  ميري،  إيزابيال 

اإلنسان  لحقوق  والبحوث  للتدريب  األورويب  املركز   - فيفونا 

والدميقراطية بغراتس

آمال دغلس، خبرية التطوير العمراين �

إبراهيم الهبارنة، أمانة عامن الكربى �

جومانا باداد، رشكة “تراث” �

خالد عبد الحليم، الجامعة األمريكية بالقاهرة �

�  – البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  ثيب،  أبو  دميا 

مكتب عاّمن

سابرينا ساليس، مكتب اليونسكو بعامن �

�  – البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  فاروق،  سهى 

املكتب اإلقليمي بالقاهرة

عمر نجايت، مخترب عمران القاهرة للتصميم والدراسات �

نانيس أبو حيانة، أمانة عامن الكربى �

رنا حسونة، هبة أنطون - صيدا �

ملا الزيادات، ليث نصار - عامن �

هدى عبد الستار - اإلسكندرية �

هشام الكوثر - الصويرة �

آية حامد، سلوى سلامن، مروة شيخون - القاهرة �

بريناديتا فياريل، شهد ليث - عامن �

إبراهيم حجازي - مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول  �

العربية )بريوت(

خالد عبد الحليم - الجامعة األمريكية بالقاهرة �

البرشية،  � للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج   - فاروق  سهى 

املكتب اإلقليمي بالقاهرة

دورين دوبوا، سارة جارسيا، ليندا تينيو - اليونسكو )باريس( �

راؤول فالدز كوتريا، كريستينا دروس، كونستانتيوس باجرتس -  �

معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة

نها التني - املعهد العريب إلمناء املدن �

املؤلفون واملستشارون:

الخرباء املشاركون يف ورش العمل:

الشباب املشاركون يف ورش العمل:

املتطوعون يف ورش العمل:

املراجعون:



 املشاركة
العامة
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1. ملاذا املشاركة العامة؟

1.1. إشكالية املشاركة العامة ضمن إطار املدن 

تُشــّكل املشــاركة العامة للســكان يف شــؤون املدينة عامًل متكينيًــا للحكومات املحلية يف اتخاذ القرارات الرشــيدة بشــأن مدنها، ذلــك أنها تتيح  

التعــرف املبــارش وعــن قــرب عىل أولويــات واحتياجات الســكان باختــلف فئاتهــم، واالســتجابة إىل تلك األولويــات واالحتياجــات من خلل 

إجراءات وبرامج ومشــاريع مناســبة. فاملشــاركة العامة تُشــكل فرصة للســتامع إىل وجهات النظر املختلفة، والحصول عىل املعلومات والبيانات 

والخيــارات املمكنــة بطــرق علمية، كام أنها تُســاعد يف الحصول عىل دعم ومســاندة األطراف املعنية، ســواء معنويًا )الدعــم/ الرضا االجتامعي( 

أو ماديًا )املــوارد الفنية واملالية(. 

وعــىل الُرغــم مــن تناول قضيــة املشــاركة العامة يف العديد مــن األبحاث ودورهــا املهم يف خلــق مناخ من الرضــا العام تجاه الخطــط املحلية 

وضــامن االســتمرارية، مــا زالت الُســبل املختلفة لتحقيق تلك املشــاركة عمليًا عىل املســتوى املحيل قيــد البحث واالختبار؛ حيــث تقارب املدن 

مســألة املشــاركة العامة بأشــكال وآليات مختلفة حســب الظروف واإلطار املؤســي لكّل منها. 

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية

مبادئ املشاركة العامة

االلتــزام بــإرشاك ســكان املدينــة وتعزيز مســاهمة أكرب عدد منهــم يف كافة خطــوات دورة 

صنع السياســات.

اإلستجابة بكفاءة ملطالب واحتياجات سكان املدينة.

تثقيــف الجمهــور والرفع من مســتوى معرفتــه بحقوقــه وواجباته، ليك تكون مشــاركته 

وليســت صورية. مجدية 

ضــامن متثيــل عــادل وكفء لكافــة الفئــات املختلفة مــن ســكان املدينة وكذلــك الجهات 

الفاعلــة الغــر حكومية.

1

2

3

4
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2.1. فوائد املشاركة العامة من منظور املدن العربية املشاركة 

رفع مستوى ثقة السكان بالحكومات املحلية وتعزيز الدعم املجتمعي للخطط والربامج املحلية.  �

الشعور باالنتامء واملواطنة نتيجة إرشاك املواطن يف صنع وتنفيذ الخطط والربامج املحلية وبالتايل إمناء الشعور باملسؤولية وما يرتتب عىل  �

ذلك من تحقيق إنتاجية أكرب ودفع للقتصاد املحيل.

تعزيز اللمركزية من خلل متكني املؤسسات املحلية من اتخاذ اإلجراءات اللزمة إلتاحة عملية املشاركة. �

تحسني نوعية الخدمات والربامج املُقدمة وضامن ملءمتها الحتياجات ومتطلبات السكان، ومتكني سكان املدينة من الوصول إليها بشكل أفضل. �

رفع الوعي العام حول وظيفة املؤسسات املحلية وطريقة عملها وحدود وقيود عمل الهيئات املحلية املختلفة. �

تحسني فهم سكان املدينة للقرارات والخطط الواجب اتخاذها من جانب املدينة، ما يؤدي إىل الحصول عىل دعمهم ومساندتهم أثناء التنفيذ.  �

تطوير حلول جديدة ومبتكرة عرب االستفادة من الخربات الفنية املتخصصة لدى بعض السكان والقطاع الخاص واملجتمع املدين. �

التواصل الدائم مع أفراد املجتمع ومعرفة توجهات الرأي العام واختبار مدى الرضا املجتمعي حول خطط وبرامج املدينة. �

متكني السكان من لعب دور املُراقب ملتابعة تنفيذ الخطط املحلية والرجوع إىل الهيئات املحلية ملساءلتها أو تبليغها عن أي تقصر، وذلك نتيجة  �

إتاحة املعلومات وإقامة حوار مستمر مع أفراد املجتمع.

والفئات  � املختلفة  املجتمعات  وبني  داخل  العلقات  وبناء  املناقشات،  يف  املهمشة  الفئات  إرشاك  خلل  من  أكرب،  مجتمعي  متاسك  تحقيق 

االجتامعية )“الرتابط” ورأس املال االجتامعي(.

 إنشاء شبكات جديدة مُتّكن أصحاب املصلحة املختلفني من العمل مًعا نتيجة بناء علقات أكرث إيجابية تستند إىل معرفة أفضل لألطراف. �

 إنشاء سدود ملواجهة السيول، رشم الشيخ، مرص

 أثناء التخطيط إلنشاء السدود للتصدي ملشكلة السيول، أرشكت مدينة رشم الشيخ البدو للستامع آلرائهم ومقرتحاتهم باعتبارهم الفئة 

األكرث علاًم بطبيعة املنطقة التي يسكنوها، واألكرث امتلكًا للمعارف والخربات التقليدية. وقد تم بالفعل األخذ مبقرتحاتهم املستندة إىل 

التجربة العملية وإدخال تعديلت مهمة يف عملية تصميم السدود. 
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3.1. املشاركة العامة والتزامات املدن العربية 

خطة النقاط العرش لتحالف املدن العربية ضد العنرصية والتمييز 
وكراهية األجانب والتعصب1

االلتزام الثالث: 
رفع مستوى الوعي لدى السكان وتعزيز مشاركتهم

تبني مقاربة تشاركية قصد تطوير آليات بني اإلدارة البلدية والسكان يف 

ما يخص محاربة العنرصية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب.

1   خطة عمل مكونة من عشرة التزامات تغطي مختلف مجالت اختصاص سلطات المدينة مثل التعليم والسكن والتوظيف وغيرها. وّقعت المدن العربية الأعضاء بالتحالف على الخطة وتعهدت بدمجها في 
استراتيجياتها وسياساتها البلدية، وإشراك مختلف الجهات الفاعلة داخل المجتمع المدني في تنفيذها والترويج لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183012_ara     

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

تُعــّد املشــاركة يف اإلدارة املحليــة والحيــاة السياســية مــن أهم املبــادئ التي تدعــم النهج 

التنمــوي القائــم عىل حقوق اإلنســان. 

إما مبارشًة وإما  � لبلده،  العامة  الشؤون  إدارة  املشاركة يف  املادة 21: “لكل شخص حق 
بواسطة ممثلني يُختارون يف حرية”. وتقوم هذه املشاركة عىل ثلثة حقوق: الحق يف التعبر 

)املادة 19(، وحق التجمع السلمي )املادة 20(، وحق تكوين النقابات )املادة 23 )4((. 

خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

ــارش  ــدف الع ــن اله ــدرج ضم ــي املُ ــاج االجتامع ــس اإلدم ــم أس ــد أه ــة أح ــاركة املجتمعي ــد املش تُع

مــن أهــداف التنميــة املُســتدامة املعنــي بـ“الحــد مــن انعــدام املســاواة داخــل البلــدان وفيــام بينهــا”، 

ــة 2-10: ــًدا الغاي وتحدي

الغاية 10-2  متكــني وتعزيــز اإلدمــاج االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس للجميــع، بغــض النظــر عــن 
ــن أو الوضــع االقتصــادي أو غــر  ــة أو األصــل أو الدي ــة أو العــرق أو اإلثني ــس أو اإلعاق الســن أو الجن

ذلــك، بحلــول عــام 2030.

وكذلك يف الهدف الحادي عرش املعني بـ“جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة 

وقادرة عىل الصمود ومستدامة”، وتحديًدا الغاية 3-11:

الغاية 11-3  تعزيــز التوســع الحــري الشــامل للجميــع واملســتدام، والقدرة عــىل تخطيط وإدارة املســتوطنات 
البرشيــة يف جميــع البلــدان عــىل نحــو قائــم عــىل املشــاركة ومتكامــل ومســتدام، بحلول عــام 2030.

اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان 
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الخطة الحرضية الجديدة 

ــا  ــر منه ــة، نذك ــرات مختلف ــة ضمــن فق ــدة 2016 مســألة املشــاركة العام ــة الجدي ــت الخطــة الحري تناول

ــال: عــىل ســبيل املث

ــتوطنات  ــدن واملس ــة يف امل ــة واملالي ــية والقانوني ــية والسياس ــات املؤسس ــز اآللي ــزم بتعزي الفقرة 41: “ونلت
البرشيــة مــن أجــل اعتــامد برامــج موســعة النطــاق، متشــيًا مــع السياســات الوطنيــة، تتيــح للجميــع املشــاركة 

املجديــة يف عمليــات صنــع القــرارات والتخطيــط واملتابعــة ]...[”.

اخلطة
احلضرية
اجلديدة

ُمساهمة املشاركة العامة يف أداء املدينة 
لوظائفها

ــامن  ــىل ض ــل ع ــة كمؤسسة دميقراطية تعم ــة املدين ــز مهم ــة بتعزي ــاركة العام ــط املش ترتب

ــي  ــات املجتمــع وكصانعة للقرارات الرشــيدة الت ــا جميــع فئ عمليــة تشــاركية ُيثــل فيه

تســتجيب الحتياجــات ســكان املدينــة، وأخــًرا كمقدم للخدمات بالرشاكــة مــع جهــات 

ــال.  ــات بالشــكل الكــفء والفّع ــك الخدم ــة إىل تل ــة لضــامن وصــول كل ســكان املدين مختلف

وظائف املدينة الخمس

 وضع واعتامد
القواعد الناظمة

 ترسيخ ومأسسة
 املامرسات
الدميقراطية

 تعهيد الخدمات
العامة

 توفري فرص
 توظيف الخدمة

املدنية
 تزويد

الخدمات
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التقييم التنفيذ التخطيط األهمية

2. التخطيط للمشاركة العامة 

1.2. تحديد أصحاب املصلحة 

تقارب املدن العربية مسألة تحديد أصحاب املصلحة املفرتض إرشاكهم )الجهات أو األشخاص( بطرق مختلفة:

تحديد أصحاب مصلحة مختلفني عرب مراحل دورة صنع السياسة )التخطيط، التنفيذ، املتابعة والتقييم( حسب طبيعة املرحلة ومتطلباتها؛ فقد  �

تتطلب مرحلة التخطيط مثًل إرشاك فنيني ومتخصصني إىل جانب املستفيدين املبارشين؛ أو 

تحديد جميع أصحاب املصلحة مرة واحدة مع بدء التخطيط واستمرار مشاركة املجموعة ذاتها عرب كافة مراحل دورة صنع السياسات؛ أو �

تحديد أصحاب املصلحة يف مرحلتي التخطيط والتقييم، واستثناء مشاركتهم يف مرحلة التنفيذ.  �

ويكن تصنيف أصحاب املصلحة حسب دورهم إىل ثلث مجموعات رئيسية كام يرد يف الجدول أدناه:

ولضــامن فاعليــة املشــاركة العامة، يجــب التأكد مــن إرشاك الفئات املُهمشــة ودفعها للمشــاركة وإبداء الــرأي خلل املراحــل املختلفة لصنع 

الخطــط والربامــج. وقــد اتبعت العديد مــن املدن العربيــة بعض الخطــوات يف هذا الشــأن، منها عىل ســبيل املثال:

وضع إرشادات واضحة للجتامعات التشاورية تتضمن تحديًدا واضًحا للهدف من مشاركتهم واألدوار املتوقعة منهم، وصياغة الرسائل املُراد  �

إيصالها بشكل يتناسب مع ثقافتهم.

ضامن توافر مساحة من األمان والثقة من خلل تجنب سيطرة األطراف األقوى عىل الفئات األخرى؛ خاصًة إذا كان ذلك سيؤثر سلبًا عىل  �

مشاركة آرائهم برصاحة وطأمنينة. 

اختيار األماكن التي تُعقد بها االجتامعات بعناية بحيث تكون سهلة الوصول ومناسبة الحتياجاتهم. عىل سبيل املثال، اختيار األماكن امليّسة  �

لألشخاص ذوي اإلعاقة، استخدام لغة مناسبة ثقافيًا مع الفئات املستهدفة، قُرب األماكن جغرافيًا لضامن مشاركة النساء واألطفال، استخدام 

وسائل عرصية وحديثة للتواصل تتناسب مع فئة الشباب.

تنويع الوسائل املُستخدمة للتواصل معهم مثل وسائل اإلعلم املختلفة، ووسائل التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل االجتامعي، والدعوات الفردية، إلخ. �

املؤثرون يف عملية التنفيذاملشاركون يف التنفيذاملستفيدون املبارشون

املجموعة التي ستتأثر بشكل مبارش 

بالربنامج مثل سكان حي معنّي أو أصحاب 

املحلت يف منطقة التنفيذ.

األطراف التي ستلعب دوًرا مبارًشا يف 

تنفيذ الربنامج، مثل الحكومات املحلية، 

ورشكات املياه والكهرباء.

األطراف املؤثرة يف نتيجة الربنامج مثل 

الوزارات املرُشفة، واإلعلم، واملجتمع 

املدين.

 مراجعة مصفوفة تحليل القوة ألصحاب املصلحة ضمن “مناذج األدوات التطبيقية”.
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تطوير شارع النبي دانيال، اإلسكندرية، مرص

قامت السلطة املحلية بتحديد مجموعة مختلفة من أصحاب املصلحة لكل مرحلة من مراحل مرشوع تطوير شارع النبي دانيال 

باإلسكندرية، كاآليت: 

مرحلة التخطيط:

تم إرشاك املجموعات التي ستلعب دوًرا يف تنفيذ الخطة من املتخصصني واملهنيني يف مجال التطوير الحري واملجاالت األخرى ذات 

الصلة )مثًل مهندسني متخصصني من جامعة اإلسكندرية ومكتبة اإلسكندرية(.

مرحلة التنفيذ:

متت االستعانة مبجموعة أكرب من األشخاص من خلل تضمني املجموعة التي ستتأثر بشكل مبارش من سكان الشارع الذي يتم تطويره 

باإلضافة إىل الباعة واملؤسسات التجارية؛ حيث اهتمت املدينة بالقطاع الخاص باعتباره قطاًعا فاعًل يجب إرشاكه. 

مرحلة التقييم:

ُدعيت مجموعات أوسع من أصحاب املصلحة للمشاركة يف رصد وتقييم املرشوع، مبا يف ذلك منظامت املجتمع املدين التي كانت تراقب 

وتتابع تنفيذ املرشوع.

والنتائج  املشاركة  مستوى  تحديد 

يُجنب  ُمسبًقا  املشاركة  من  املتوقعة 

شعور السكان باإلحباط ويُعّزز الشفافية والثقة 

بني جميع األطراف املعنية.
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الة املشاركة الفعَّ

.)bottom-up مشاركة “تصاعدية” )من األسفل إىل األعىل

هي من مبادئ الحوكمة األساســية وآليــة لتعزيز الديقراطية 

من خــلل إرشاك جميع أطياف املجتمــع يف مراحل التخطيط، 

والتنفيــذ، والتقييــم. تعتمــد املشــاركة الفعالــة عــىل إتاحة 

املعلومــات بشــفافية، والتشــاور، والتفــاوض مــع أصحــاب 

املصلحــة يف مراحل اتخــاذ القــرار املختلفة. 

مقيــاس النجــاح: إىل جانب تحقيق أهــداف الخطة، قياس 

األثــر ومدى تحقيــق التوافق ورضا أصحــاب املصلحة.

املشاركة السلبية

.)top-down مشاركة “تنازلية” )من األعىل إىل األسفل

تهــدف للتعبئة الجامهريــة إلنجاز الربامج املقررة ســلًفا، 

وبالتــايل فإنهــا ال تؤثر بشــكل ملحــوظ يف عمليــة اتخاذ 

القــرارات. ويتــم غالبًــا إرشاك ســكان املدينــة يف مرحلة 

متأخــرة وبعــد اتخــاذ القــرارات عــرب توفــر معلومات 

محــدودة وقيــاس رد الفعل. 

مقيــاس النجاح: مــدى تحقيق األهداف املوضوعة ســلًفا، 

دون األخــذ يف االعتبــار مدى الرضــا العام أو االســتجابة 

الســكان. الحتياجات  الفعلية 

2.2. تحديد نوع املشاركة العامة وأهدافها 

تكمــن أهميــة تحديــد نوع املشــاركة وأهدافهــا يف تجنب عدد من املشــاكل والتحديــات التي غالبًــا ما تواجه الســلطات املحليــة عند تطبيق 

املشــاركة العامــة، وأهّمهــا اختلف التوقعات بني األطراف املشــاركة، ما قــد يؤدي إىل أزمة ثقــة. بالتايل، يُنصح بأن يجيــب القامئون عىل عملية 

املشــاركة عىل األســئلة التالية بطريقة واضحــة ودقيقة متنع وجود تفســرات متناقضة:

ما هي درجة املشاركة املطلوبة؟ �

ما هو الغرض )أو النتيجة املتوقعة( من تنفيذ املشاركة العامة؟ �

من هم أصحاب املصلحة املبارشون وما هو دورهم؟ �

ما هي املعلومات التي يكن مشاركتها مع الجمهور )مثًل ميزانية املرشوع(؟ �

كيف سيتّم التعامل مع نتائج عملية املشاركة العامة، وال سياّم االختلفات يف وجهات النظر؟  �

ويُنصــح مبشــاركة اإلجابات عن األســئلة أعــله مع األطــراف املدعوة للمشــاركة، وذلك لضــامن توحيد الــرؤى والتوقعات بني ســكان املدينة 

والقامئــني عــىل املشــاركة من جهة واملســؤولني املحليني من جهة أخرى، وتجنب اإلحباط والشــعور بعــدم الثقة الذي يكــن أن يعيق محاوالت 

املشاركة. 

مــن األخطاء الشــائعة، عىل ســبيل املثال، أن يخطط املســؤولون لعقد جلســات تشــاورية مع ســكان املدينــة بهدف االســتامع إىل ملحظاتهم 

واقرتاحاتهم دون التقيد باألخذ بها عند التنفيذ، يف حني يعتقد الســكان املشــاركون أنها جلســات استشــارية مبعنى أنه ســتتم االســتجابة تلقائيًا 

إىل مقرتحاتهــم. وغالبًــا ما يؤدي هذا التناقض يف توقعات الطرفني إىل شــعور الســكان باإلحبــاط واهتزاز ثقتهم باملســؤولني. ويكن تدارك هذا 

األمــر عرب توضيح نوع املشــاركة والهدف املتوقع من الجلســات ُمســبًقا. 

وهناك نوعان أساسيان من املشاركة العامة:
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 وضمــن هذيــن النوعــني من املشــاركة هناك مســتويات مختلفة بدًءا مــن مجرد إعلم أصحــاب املصلحة، أو التشــاور معهم، وصــواًل إىل أعىل 

درجــة مــن املشــاركة العامة وهــي اإلنتاج باملشــاركة بــني ســكان املدينــة واإلدارة املحلية للمدينــة. وينتج عن كل مســتوى من مســتويات 

املشــاركة نتيجــة مختلفة من حيث إدماج الســكان يف عملية صنع السياســات. ومــن الخطوات اإليجابيــة اتباع عدد من املدن العربية أســلوب 

اإلنتــاج باملشــاركة؛ مثل إدماج الشــباب يف مرحلة التخطيط يف اإلســكندرية مبرص، ورأس املــن، وصيدا بلبنان، ومشــاركة رشكات القطاع الخاص 

يف الدار البيضــاء باملغرب.

 اإلنتاج 
باملشاركة 

من  ــة  ــ درجـ ــىل  ــ أع

املشاركة،  ــات  درجـ

حيث يتم اتخاذ جميع 

بالتشارك  الــقــرارات 

مراحل  جميع  خلل 

دورة صنع السياسات. 

اإلنتاج  أمثلة  وتشمل 

التصميم  باملشاركة، 

تخطيط  يف  املشرتك 

واملشاركة  الخدمات، 

ويف  الــقــرار  صنع  يف 

ــوارد،  ــ امل تخصيص 

وتقييم  ــم  ــدي ــق وت

الخدمات.

التعاون 

من  ــىل  ــ أع ــة  ــ درجـ

واالسرتضاء  التشاور 

ــث يـــتـــعـــاون  ــيـ حـ

سكان  مع  املسؤولون 

املدينة يف اتخاذ الكثر 

سواء  الــقــرارات  من 

التخطيط  مرحلة  يف 

التقييم،  أو  التنفيذ  أو 

ــح لــســكــان  ــم ــس ويُ

بالتفاوض  املــديــنــة 

والـــنـــقـــاش. ولــكــن 

والــقــرارات  السلطة 

األخرة تبقى يف أيدي 

املسؤولني.

االسرتضاء 

الدرجة  هذه  تعتمد 

ــن املــشــاركــة عىل  م

التشاور بني املسؤولني 

مع  املدينة،  وسكان 

وجود اختلف أسايس 

ــني  ــســؤول امل أن  يف 

القيام  يقررون مسبًقا 

بسيطة  بــتــغــيــرات 

ومحددة بناء عىل آراء 

ومقرتحات املشاركني؛ 

السرتضائهم  وذلــك 

لديهم  شعور  ولخلق 

فّعالة  مشاركتهم  بأن 

ومؤثرة يف القرارات.

التشاور 

يقوم عىل تبادل اآلراء 

بني املسؤولني وسكان 

ــة. ولــضــامن  ــن ــدي امل

يجب  الفرص،  تكافؤ 

مشاركة  من  التأكد 

أكرب عدد من أصحاب 

ــامن  املــصــلــحــة، وض

املشاركة  تكون  أن 

القرار  مؤثرة يف صنع 

إجراًءا  فقط  وليست 

ــدث يف  ــح شــكــلــيًــا ي

من  متأخرة  مراحل 

اتخاذ القرار. ويف هذه 

املشاركة  من  الدرجة 

يقوم املسؤولون بأخذ 

آراء ومقرتحات سكان 

املدينة دون األخذ بها 

بالرورة.

اإلخبار/ اإلعالم 

أقل درجات املشاركة 

صناع  يــقــوم  حيث 

إدارة  يف  السياسات 

سكان  بإعلم  املدينة 

بــالــقــرارات  املدينة 

تعتمد  اتخاذها.  بعد 

ــة الــعــامــة  ــارك ــش امل

عىل  أســـايس  بشكل 

ــات  ــوم ــل ــع ــرش امل نـ

ودون  بــشــفــافــيــة 

بعض  يف  إال  حجب، 

االستثنائية  الحاالت 

ــاء مــراجــعــة  ــرجـ )بـ

ــول إىل  ــوص فــصــل ال

أن  غر  املعلومات(. 

ــرش املــعــلــومــات ال  ن

لتحقيق  كافيًا  يعترب 

مشاركة فعالة.
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3.2. ضامن االستمرارية 

إن توفّر بعض العوامل املساعدة من شأنه أن يضمن استمرارية املشاركة العامة ونجاحها. ومن األمثلة عىل تلك العوامل ما ييل:

عوامل اقتصادية / اجتامعية عوامل سياسية / تقنيةعوامل تنظيمية / ترشيعية

تعريف املشاركة يف القانون بشكل ال  �

يسمح بالتفسرات املتباينة.

تبني سياسات محلية توضح بالتفصيل  �

والجهات  وآلياتها،  املشاركة،  طبيعة 

املساهمة يف ذلك.

وجود مواد يف القانون تحمي موظفي  �

اإلدارة املحلية والبلديات من املساءلة 

وتعديل  السكان  بــإرشاك  قاموا  إذا 

إتاحة  أو  ملقرتحاتهم،  طبقا  الربامج 

بعض املعلومات.

“مأسسة” املشاركة يف األطر التنظيمية  �

ملؤسسات اإلدارة املحلية.

من  � ــؤســســات  وامل ــراد  ــ األف متكني 

الحصول عىل املعلومات اللزمة.

ليس  � واعتبارهم  املدينة  سكان  متكني 

أصحاب  وإمنا  للخدمة  ُمتلقني  فقط 

حق يف اتخاذ قرارات مستنرة.

فاعلية اللمركزية اإلدارية. �

متويل  �  / داعمة  وطنية  برامج  توفّر 

وطني.

توفر البنية التحتية واملوارد الرورية  �

لتنفيذ آليات املشاركة العامة.

وجود مجتمع مدين وفئات مجتمعية  �

نشطة.

املشاركة  � يف  ورغبة  استعداد  وجود 

من املجتمع والقادة املحليني.

االستفادة من هياكل القيادة التقليدية  �

القامئة يف العديد من املدن العربية.

مهمشة  � مجموعات  بوجود  اإلقــرار 

والسعي إلرشاكهم بصورة عادلة.

التعامل مع املعوقات الثقافية التي قد  �

)مثًل  املشاركة  فئات معينة من  متنع 

املرأة(.

حديقة األزهر، القاهرة، مرص

هــدف املرشوع إىل إنشــاء مســاحة عامة خراء عىل مســاحة 30 هكتاًرا يف وســط مدينة القاهــرة، وإعادة إحياء الحي الشــعبي 

امللصــق للحديقــة )الــدرب األحمــر( مــع املحافظة عــىل اإلرث التاريخــي للمنطقــة. نُّفذ املرشوع مــن طرف مؤسســات دولية 

بالتعاون والتنســيق مع محافظــة القاهرة.

واتُبــع منهج املشــاركة الشــعبية، حيث ُعقدت اجتامعات وأُجريت مســوح لتحديــد االحتياجات االجتامعية واالقتصادية مبشــاركة 

الســكان املحليني، ومنظــامت محلية غر حكومية وهيئات تابعــة للمحافظة، وممثلني عن الحي، ورجــال أعامل محليني. وتم إرشاك 

هــذه املجموعــات خلل مراحــل املرشوع كافة والتي شــملت جمــع املعلومــات وتحليلها، وتحديد املشــكلة، والتنفيــذ والصيانة 

واملتابعة وامتدت لتشــمل املشــاركة يف اقرتاح الحلــول وتقييمها واختيــار الحلول املُثىل.



22 دليل املدن العربية لإلدماج الحرضي

التشخيص التشاريك، طنجة، املغرب

اعتمدت مدينة طنجة خلل عملية وضع برنامج عملها نهج التشخيص التشاريك الهادف إىل تحديد معطيات الوضع القائم مبشاركة 

مختلف فئات املجتمع. أرشكت البلدية كل الفاعلني املحليني من السكان، واملؤسسات العمومية واملجتمع املدين من خلل عقد لقاءات 

وورش عمل تشاركية ساهمت يف التعرف بعمق عىل احتياجاتهم ومقرتحاتهم حول موضوعات محددة سلًفا.

R .تحديد الجوانب الحقوقية والتنموية الداعمة للمشاركة العامة

R .تحديد نوع ودرجة املشاركة العامة املرغوبة والتي تناسب األهداف املوضوعة

R  .تحديد الفئات املهمشة

R  .وضع وتنفيذ آليات مناسبة إلرشاك الفئات املهمشة

R .تحديد أصحاب املصلحة

R .وضع وتنفيذ آليات مناسبة إلرشاك أصحاب املصلحة

R .دراسة سبل االستدامة وتحديد الخطوات اللزمة للتقليل من مخاطر عدم االستمرارية

قامئة التدقيق - مرحلة التخطيط 

يجتمع أمني أمانة عامن وجًها لوجه مع سكان املدينة بشكل دوري للستامع إىل مطالبهم واإلجابة عن استفساراتهم، وقد متّت االستجابة 

إىل العديد من طلبات السكان. ويتم بث االجتامعات مبارشة عىل إذاعة الراديو وتسجيلها عرب اإلنرتنت.

 تواصل املسئولني مع السكان، عامن، األردن
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التقييم التنفيذ التخطيط األهمية

3. تنفيذ املشاركة العامة 

1.3. توزيع األدوار 

يعتمــد التنفيــذ الجيــد والكــفء للمشــاركة العامة عــىل توزيع صحيــح وواضح لــألدوار بني أصحــاب املصلحــة املختلفني، كام هــو مقرتح يف 

الجــدول أدناه:

الدور املتوقع خالل مرحلة التنفيذصاحب املصلحة

اإلعلن عن الربامج واملشاريع املحلية. �الجهات الحكومية

التنسيق والتعاون يف توفر املوارد املادية واملالية اللزمة للتنفيذ. �

املشاركة يف اجتامعات مجالس املدينة املحلية واجتامعات اللجان وجلسات االستامع  �القادة املجتمعيون

واملناقشات.

املشاركة يف تنظيم الجلسات النقاشية. �

جذب األطراف املعنية وتقريب وجهات النظر بني السلطات املحلية والسكان. �

نقل آراء السكان إىل السلطات املحلية والتعبر عن االحتياجات املحلية. �املجتمع املدين

تقديم الخربة الفنية )مثًل التدريب، وتبسيط املضمون، وإعداد الدراسات التي يكن  �

استخدامها يف تطوير الربامج املحلية، واملشاركة يف طرح التعديلت القانونية، إلخ(.

إدماج السكان من خلل تشجيعهم عىل املشاركة ولعب دور الوسيط بني السكان والسلطات  �

املحلية.

دراسة ردود أفعال السكان وتقييمهم ملختلف الخدمات، باإلضافة إىل دراسة احتياجات  �القطاع الخاص

السكان.

إنشاء وإدارة البوابات الحكومية اإللكرتونية وغرها من املنصات والوسائل التكنولوجية  �

لتيسر عملية املشاركة ووصول سكان املدينة إىل املعلومات.

 مراجعة مصفوفة تحليل القوة ألصحاب املصلحة ضمن “مناذج األدوات التطبيقية”.
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2.3. اختيار وسائل املشاركة العامة 

يتــم اختيار وســيلة املشــاركة العامة حســب األهداف املرجــوة من املشــاركة، ونوع ودرجة املشــاركة، ومرحلــة دورة صنع السياســات. عىل 

ســبيل املثال، فقد يتّم تفضيل وســائل املشــاركة التي تســمح بالحــوار املعّمق مثل املجموعات النقاشــية املركزة خلل مرحلــة التخطيط، مقابل 

تفضيــل الوســائل الكمية مثل االســتبيانات خلل مرحلة املتابعــة والتقييم. ولكل من تلك الوســائل مزايا وعيوب وعوامل مســاعدة عىل النجاح 

كــام هو مبنّي يف الجــدول أدناه:

نقاط القوة والضعفعوامل النجاح/ نصائح عمليةوصف الوسيلةوسيلة املشاركة

جلسات التشاور 
املجتمعية

)         مراجعة منوذج 

تنظيم جلسات التشاور 

املجتمعية ضمن “مناذج 

األدوات تطبيقية”(

أكدت العديد من املدن العربية 

عىل أهمية جلسات التشاور 

املجتمعية كوسيلة لإلدماج 

واملشاركة العامة. ويختلف تصميم 

هذه الجلسات حسب جدية 

السلطة املنظمة والهدف املرجو.

يف مرحلة التخطيط تهدف جلسات 

التشاور إىل مشاركة املعلومات 

بشفافية وتدوين اقرتاحات سكان 

املدينة. أما يف املراحل التالية، فقد 

تسعى الجهة املنظمة/ السلطة 

املحلية ملشاركة أكرب عدد من 

أصحاب املصلحة وسكان املدينة، 

لتبادل اآلراء واملقرتحات بخصوص 

طُرق تنفيذ املقرتحات املتفق عليها 

ومواجهة التحديات التنفيذية 

وتقييم النتائج.

مشاركة أكرب مجموعة من سكان  �

املدينة وأصحاب املصلحة.

سهولة الوصول إىل مكان انعقاد  �

الجلسات من حيث الوقت 

واملكان.

توضيح واالتفاق عىل تعليامت  �

تنظيم الجلسة، والهدف منها، 

وما إن كانت نتائجها ملزمة.

توفر جو من الثقة ومساحة  �

آمنة للتعبر عن اآلراء املختلفة 

وفرص متساوية للحوار.

نقاط القوة: السامح مبشاركة 
معلومات ومبناقشات أكرث عمًقا 

وتفصيًل. 

نقاط الضعف: صعوبة التحكم 
يف املناقشات التي قد تحيد عن 

موضوع الجلسة األصيل نحو قضايا 

عرضية. 

قد تكون هذه الوسيلة أكرث فائدة 

خلل املراحل األوىل التي تتم فيها 

مناقشة فكرة الربنامج أو املرشوع 

وخطته األولية قبل اعتامدها 

رسميًا.
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نقاط القوة والضعفعوامل النجاح/ نصائح عمليةوصف الوسيلةوسيلة املشاركة

املسوحات 
واالستبيانات

تستخدم املسوحات واالستبيانات 

للحصول عىل كمية أكرب من 

املعلومات التي تستهدف قضايا 

محددة قيد البحث. يتّم إجراء 

املسح بعد تحديد حجم العينة 

التي تسمح بتمثيل املجموعات 

املستهدفة املختلفة و تدريب 

الباحثني امليدانيني عىل كيفية 

استخدام االستبيان.

أن تكون العينة ُممثلة لجميع  �

املجموعات املستهدفة بشكل 

عادل.

أال يكون عدد األسئلة يف  �

االستبيان كبًرا حتى ال يفقد 

املبحوثون االهتامم، وتجنب 

استخدام املصطلحات املعقدة.

تدريب الباحثني امليدانيني عىل  �

كيفية إجراء االستبيان ومراقبة 

جودة عملهم )ضامن عدم ملء 

الباحثني امليدانيني للستبيانات 

بأنفسهم(.

استخدام نظام بسيط ومبارش  �

إلدخال وتنظيم البيانات.

نقاط القوة: يكن الحصول عىل 
معلومات واضحة ودقيقة حول 

املوضوع قيد البحث. 

نقاط الضعف: املعلومات التي 
يتم الحصول عليها هي كّمية وال 

تسمح إلجراء تحليل كيفي. 

قد تكون هذه الوسيلة أكرث فائدة 

خلل مرحلتي الرصد والتقييم.

املجموعات النقاشية 
املُركّزة

تستند املجموعات النقاشية 

املركزة عىل اختيار عدد قليل من 

األشخاص، حوايل 5-10 أفراد، 

ملناقشة موضوع ما من خلل 

طرح املُيّس ملجموعة من األسئلة 

املحددة، ويقوم ُمدّون بتوثيق آراء 

واقرتاحات املشاركني. يكن أن تتم 

دعوة فئات مختلفة للمجموعة 

النقاشية )مثًل ذكور وإناث(، أو 

دعوة فئة واحدة، حسب النهج 

املتبع والثقافة السائدة. 

أن يكون امليّس مدربًا بشكل  �

جيد عىل كيفية طرح األسئلة 

وإدارة النقاش ولديه خربة يف 

إجراء املجموعات النقاشية 

املركزة.

اتخاذ قرار مسبق بشأن ما إذا  �

كانت املجموعة ستكون متنوعة 

أم متجانسة )عىل سبيل املثال، 

قد يؤدي وجود رجال ونساء يف 

نفس املجموعة إىل إجابات أكرث 

عمًقا، ولكن يف أوقات أخرى 

ترفض النساء اإلجابة يف وجود 

الرجال. كذلك األمر بالنسبة 

للمجموعات التي تضّم مديرين 

وموظفني(.

أن يكون النقاش مبنيًا عىل عدد  �

محدود من األسئلة للسامح لكل 

عضو بأخذ وقته يف اإلجابة.

وجود اسرتاتيجية للتعامل مع  �

األعضاء الخجولني الذين ال 

يرغبون يف اإلجابة عىل األسئلة.

نقاط القوة: يسمح بإجراء 
مناقشات عميقة وجمع البيانات 

الكيفية، مع القدرة عىل التحكم يف 

مسار النقاش وإعادة توجيهه إن 

لزم األمر. 

نقاط الضعف: صعوبة إجراء عدد 
كبر من املجموعات بسبب ارتفاع 

التكلفة والوقت الذي تستغرقه، ما 

يحد من عدد املشاركني.

قد تكون هذه الوسيلة أكرث فائدة 

خلل مرحلة تحديد املشكلة 

حيث االحتياج ملعلومات مركزة 

ومتعمقة. 
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نقاط القوة والضعفعوامل النجاح/ نصائح عمليةوصف الوسيلةوسيلة املشاركة

التصميم التشاريك هو منوذج التصميم التشاريك

تصميم وتخطيط حري يؤكد 

عىل إرشاك املجتمع بأكمله يف 

العمليات التصميمية للمرشوعات 

الحرية. يهدف التصميم التشاريك 

إىل تقريب وجهات النظر بني 

املشاركني وتفادي الرصاعات بني 

األطراف املتنازعة. باإلضافة إىل 

ذلك، تتمتع املجموعات املهمشة 

بفرصة املشاركة يف عملية 

التخطيط والتصميم للمرشوعات.

قد يتم استخدام آلية رسم الخرائط 

املجتمعية كواحدة من اقوى 

األدوات البرصية لتحديد أماكن 

عدم املساواة. تقّدم الخرائط 

املجتمعية مجموعة بيانات هائلة 

وواضحة، وتسمح بتمثيل أكرب 

للمجموعات املختلفة.

ضامن متثيل املجموعات  �

املختلفة داخل املجتمع بشكل 

عادل، مع التأكيد عىل املشاركة 

الفعالة للفئات املهمشة. 

أن تكون امليزانية املتاحة  �

للمرشوع الحري قيد البحث 

واضحة ومعروفة للجميع مسبًقا 

لضامن عدم تجاوزها.

إجراء جلسات توعية قبل البدء  �

يف أنشطة التصميم لضامن 

حصول سكان املدينة عىل جميع 

املعلومات اللزمة.

تبني اسرتاتيجية للتعامل مع  �

اختلفات الرأي والرصاعات 

املحتملة بني املجموعات 

املختلفة.

نقاط القوة: يسمح لعدد كبر  �
من أعضاء املجتمع باملشاركة 

وتوضح العلقات االجتامعية 

والعلقات املكانية والجغرافية 

وهذا النهج يضمن أن تعكس 

معظم الخطط االحتياجات 

الفعلية للمجتمع.

نقاط الضعف: معقد يف  �
التنفيذ، ما يتطلب الكثر من 

التنظيم والتفاوض والوقت. كام 

يتطلب األمر قيام املخططني 

بتبسيط العملية إىل حد كبر، 

مبا يف ذلك أساليب ومصطلحات 

التخطيط التي يستخدمونها.

3.3. تحديات التنفيذ 

إقناع الجهات املعارضة 

قــد تتعــّدد الجهــات املعارضــة للربنامج التنموي الــذي ترغب املدينــة يف تنفيــذه، وغالبًا ما تشــمل الفئات التــي يُتوقّع أن تتــرر من تنفيذ 

الربنامــج. عــىل ســبيل املثال، قد يعــارض الباعــة املتجولون أو املنتجــون الزراعيــون أو جمعيــات التجار تغير وجهــة اســتخدام منطقة ما أو 

تحويلهــا إىل منطقــة مشــاة. وأحيانًــا أخرى، تكون املعارضة سياســية بحتــة الختلف أولويــات وأجندات الجهــات الحكومية املتأثــرة، وأحيانًا 

تكــون املعارضــة مــن جانب املوظف العام نفســه ألســباب مختلفــة )عدم الكفــاءة، وضــع وظيفي غر مســتقّر، إلخ(. 
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رشكات التنمية املحلية يف املدن املغربية 

بحكم القانون، عىل رشكات التنمية املحلية، كونها الجهة التي تضطلع بتنفيذ املشاريع املحلية، أن تعقد لقاءات دورية لضامن املشاركة العامة 

عىل صعيد املدينة. ومتلك الجامعة )البلدية( 51% من أسهم تلك الرشكات، ما يضمن التزامها مبعاير الجودة ومحاسبتها يف حال التأخر.

مقرتحات املدن العربية للتعامل مع الجهات املعارضة للربنامج املحيل:

الشفافية التامة والوضوح وإتاحة املعلومات. �

إعلم الجمهور قبل البدء بتنفيذ الخطة وليس بعده. �

إرشاك الجهات الفاعلة وباألخص املعارضة يف جلسات التشاور واستطلع آرائهم وعرض التحديات املحتملة. �

مراعاة استخدام كلامت مثل “ُمقرتح” و”مسودة” وغرها من الكلامت التي تساعد عىل تجنب شعور األشخاص بأنه تم البت يف األمر وأن  �

مشاركتهم صورية فقط.

عدم إعطاء أي وعود ما مل يتم التأكد من قابلية تنفيذها. �

استخدام املواقع اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتامعي الستطلع اآلراء حول الخطط والربامج املُقرتحة ومعرفة توجهات الرأي العام. كام  �

يكن استخدام هذه املعلومات كامدة إلقناع الجهات املعارضة، وكذلك تربير اللجوء لبعض الخطوات والسياسات.

تكوين لجنة من األشخاص املؤثرين أو ذوي الثقل والقبول املجتمعي )مثًل القيادات املجتمعية أو مخاتر األحياء( للستفادة من خرباتهم من  �

ناحية، ولتويل مهمة إقناع األطراف املعارضة من ناحية أخرى.

تبني سياسات تعويضية مثل إنشاء صناديق لتعويض املتّررين أو الفئات غر املستفيدة. �

اعتامد آليات للتعامل مع اعرتاضات سكان املدينة، مثل وجود نظام واضح للعرائض والتظلّم. �

بالرغــم مــن فاعليــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي يف العديد مــن املــدن العربيــة يف تحقيــق التواصل بني 

الحكومــات املحليــة واملواطنــني، يُنصح باالنتبــاه للنقــاط التالية:

عدم متّكن الجميع من استخدام الوسائل اإللكرتونية، ما قد يعني تهميش بعض الفئات املجتمعية )مثًل الفئات األكرث فقًرا(. �

إمكانية فقدان املعلومات اإللكرتونية التي ال يتم تفريغها وأرشفتها مام يعوق عملية املساءلة الحًقا )مثًل ينصح بأرشفة شكاوى  �

ومقرتحات السكان(.

بعض املواقع مثل فيسبوك يسمح بتعديل ما تم نرشه بالفعل؛ لذا يُفضل توثيق املعلومات فور نرشها لتليف التعرض لتعديلت  �

غر موثقة.
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جذب الجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة واألطراف املعنية

أحيانًا تكون األطراف املعنية بشكل مبارش والتي من املهم إرشاكها وضامن رضاها )مثل التجار والسيّاح والنقابات الزراعية والصيادين، إلخ( غر 

مهتمة أو غر راغبة يف املشاركة، بالتايل ال بد من اتخاذ إجراءات لجذبها. يف ما ييل بعض السبل الناجحة التي استخدمتها املدن العربية إلرشاك 

الجهات الفاعلة:

تسليط الضوء عىل فرص التمويل املتاحة للمشاريع.  �

تشكيل لجنة للربنامج تتكون من القيادات املجتمعية القادرة عىل التأثر وجذب الجهات املعنية. �

إرشاك الجهات البحثية/ األكاديية املعنية لصياغة أهداف وعوائد املرشوع بشكل ُمدعم باألدلة ويتم تقديه يف شكل جذاب. �

القيام بتشخيص الوضع القائم )مع إرشاك الجميع( قبل البدء بالتخطيط.  �

نرش املشاريع بصيغة “مقرتحات” إلبداء الرأي خلل فرتة زمنية محددة )مثًل من خلل وسائل التواصل االجتامعي ومواقع اإلنرتنت(. �

االستفادة من املعارف التقليدية وخربات املجتمعات املحلية )كجهات فاعلة(. �

إنشاء لجان دامئة للفئات املهمشة مسؤولة عن ضامن تكافؤ الفرص لتقديم التوصيات )مثًل لجنة تكافؤ الفرص املتاحة للمرأة؛ لجنة دامئة  �

للشباب(.

استخدام الفراغات العامة كاألماكن التاريخية والثقافية لعقد جلسات املشاركة العامة واالجتامعات ملا لتلك األماكن من تأثر إيجايب يف تحقيق  �

اإلدماج االجتامعي والتخفيف من حدة الرصاعات ورفع حس االنتامء.

استخدام أدوات فنية إبداعية لتبسيط املعلومة وجذب أصحاب املصلحة. �

إرشاك متطوعني يف الخطط املحلية، رأس املنت، لبنان 

تعتمد بلدية رأس املن عىل إرشاك مجموعة من املتطوعني يف تنفيذ العديد من برامجها مثل مهرجانات الرتويج لحامية البيئة، ما يسمح 

مبشاركة أكرب للمجتمعات املحلية.
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  اســتفادت مدينة رأس املــن بلبنان من مــواد يف القانون 

تنــص عىل أن قــرارات املجالس املحلية تبقــى صالحة ملدة 

10 ســنوات )أي تتخطى مــدة املجلس البلدي( ما يســاعد 

عــىل اســتمرارية السياســات املحليــة مبــا يف ذلــك نُظُــم 

املشــاركة العامة.

لجأت مدينة رشم الشــيخ مبرص إىل إنشــاء اتحاد الشــاغلني 

والــذي مبوجبه يلتزم شــاغيل العقارات باملســاهمة املالية 

إلجــراء أعــامل الصيانــة وغرهــا مــن األمور التــي يتفق 

االتحاد. أعضــاء  عليها 

غياب البيئة الداعمة

الحكومات املحلية املتغرية

يف كثــر من األحيــان يقوم موظفــو اإلدارة املحليــة للمدينة بتبني 

نظــام للمشــاركة العامة، ولكن حــني انتهاء مــدة الحكومة املحلية 

وإجــراء انتخابات جديــدة، تأيت حكومة محلية جديــدة قد ال تلتزم 

بالــرورة بالنظــام القديم. يكــن معالجة هذا التحــدي من خلل 

الســعي إلدراج مواد مســاعدة عىل اســتمرارية السياســات املحلية 

املتخــذة ضمن القوانــني ذات العلقة.

ضعف اإلمكانيات املالية ومحدودية املوارد 

تعــاين العديــد مــن الســلطات املحلية من ضعــف املــوارد املالية. 

ملعالجــة هــذا التحــّدي، تلجــأ البلديــات إىل التعاون مــع املجتمع 

املــدين واملتطّوعني واالعتامد عىل وســائل غر مكلفة مثل جلســات 

التشاور. 

    قامئة التدقيق – مرحلة التنفيذ 

R  .متثيل متوازن لجميع فئات املجتمع وجذب األطراف املعنية

R .إرشاك املجتمع املدين والقطاع الخاص

R  .تحديد سبل إقناع الجهات املعارضة

R .اختيار وسيلة املشاركة األنسب لطبيعة الربنامج

R .مراعاة توازنات القوى عند دعوة األطراف املختلفة للجلسات النقاشية بحيث ال يطغى طرٌف عىل طرٍف آخر

R  عقد جميع االجتامعات والجلسات النقاشية يف أماكن ملمئة ومؤهلة إلرشاك الفئات الضعيفة مثل األشخاص ذوي االحتياجات

الخاصة والنساء والشباب.

R .توفر موارد مالية كافية من خلل إقامة رشاكات متنوعة
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املشاركة العامة31

األسئلة األساسيةاملؤرش

تنوع اآلراء وااللتزام باملشاركة املجتمعية 
املتكاملة يف تخطيط وتنفيذ وتقييم 

املشاريع املختلفة يف املدينة دون إقصاء 
ألي فئة سكانية

هــل تــم التأكد من تكامــل عملية التشــاور قبل تنفيــذ املرشوع ومشــاركة جميع  �

الســكان بها بشــكل عادل؟

هل هناك اسرتاتيجية لضامن متثيل جميع الفئات املجتمعية بعملية التشاور؟ �

هل هناك أدوات قانونية تؤكد عدم اإلقصاء؟ �

هل تم تثقيف الفئات املهّمشة ورفع مستوى معرفتها بحّقها باملشاركة؟ �

هل متت االســتجابة لآلراء واملقرتحات التي طرحها الســكان خلل عملية التشــاور،  �

وهل تّم تضمينها يف املقــرتح النهايئ للمرشوع؟

هل ُحّددت مدة زمنية إلجراء التغيرات يف املشاريع بناًء عىل نتائج التشاور؟ �آلية املشاركة وتأثريها عىل التنفيذ 

مــا هي آلية املشــاركة؟ هل هنــاك أدوات واضحة وملمئة للمشــاركة وللتأثر عىل  �

املشاريع؟

هل كانت املعلومات عن املرشوع متوفرة للجميع بصورة واضحة؟ �توفري املعلومات الالزمة 

كيف تم اإلعلن عن املرشوع؟  �

هل تّم توفر املعلومات عن املشاريع وعن خطة العمل ضمن مهلة كافية؟ �

مــا هــي األدوات التكنولوجية التي تم اســتخدامها إليصال املعلومــات؟ هل كانت  �

املعنية؟ الفئات  مناســبة لجميع 

هل تم إعلم السكان مبا تم تضمينه من بني آرائهم ومقرتحاتهم؟ �

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية

4. تقييم املشاركة العامة 

تعــاين املجموعات املُهمشــة )مبا يف ذلك النســاء والشــباب وذوو االحتياجــات الخاصة، إلخ( من ضعف إمكانات املشــاركة ومــن فقدان الثقة يف 

ظــّل احتــكار األطــراف األقوى باملجتمع مســاحة املشــاركة املتاحة؛ لذا من املهــم اعتامد مؤرشات للتقييــم تعكس إىل أي مــدى متّكنت الفئات 

املهمشــة من املشــاركة الفّعالة والتعبر عن آرائها بشــكل نشط.

 مراجعة ُسبل التقييم ضمن “مناذج األدوات التطبيقية”.



 الوصول
 إلـى
 املعلومات
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الوصول إىل املعلومات34

1. ملاذا الوصول إىل املعلومات؟

1.1. إشكالية الوصول إىل املعلومات 
الوصــول إىل املعلومــات أداة أساســية مــن أدوات اإلدمــاج الحــري ورشط مســبق للمشــاركة العامــة املســتنرية واملواطنــة؛ كــا أنــه يُســهم يف 

تفعيــل مبــادئ الحوكمــة الجيــدة وعــى رأســها الشــفافية واملســاءلة. وتبّنــت معظــم الــدول العربيــة قوانــن وسياســات وطنيــة لتنظيــم وترشيــع 

قضايــا املعلومــات كالوصــول إىل املعلومــات، والخصوصيــة، وحايــة املعلومــات الرسيــة واألمنيــة، وتوثيــق املعلومــات، وحقــوق امللكيــة الفكريــة، 

باإلضافــة إىل تنظيــم ســبل التعامــل مــع الوثائــق الحكوميــة، والبنيــة التحتيــة الوطنيــة للمعلومــات، وتدفــق املعلومــات عــى املســتوى املحــي، 

والرتويــج الســتخدام املعلومــات )راجــع امللحــق(.

ــا مــا يُفتقــر لتوجيهــات أو لوائــح تنفيذيــة تُفــرس هــذه القوانــن والسياســات وتضــع لهــا آليــات للتنفيــذ، مــا قــد  وعــى الرغــم مــن ذلــك، غالبً

يدفــع ســلطات املدينــة إىل اتخــاذ إجــراءات غــري رضوريــة تعــوق وصــول الســكان إىل املعلومــات، مثــل اللجــوء إىل عــدم  اإلفصــاح عــن املعلومــات 

املســموح بإتاحتهــا ألســباب مختلفــة مثــل الخــوف مــن العقوبــة أو توقيــع جــزاء عــى املوظفــن املدنيــن. كــا تســاهم البريوقراطيــة التــي تتســم 

ــا  ــن الســلطات وبعضه ــة والســكان ولكــن ب ــن الســلطات املحلي ــادل املعلومــات، ليــس فقــط ب ــد إتاحــة وتب ــة بتقيي ــا بعــض النظــم اإلداري به

البعــض كذلــك، مــا يُســهم يف نــرش ثقافــة إداريــة تتســم بالرسيــة والتكتــم وعــدم الثقــة يف كيفيــة اســتخدام طالــب املعلومــة لهــا.

ــّدم هــذا الفصــل توجيهــات ونصائــح عمليــة حــول تخطيــط وتنفيــذ وتقييــم سياســات وبرامــج الوصــول إىل املعلومــات  ضمــن هــذا اإلطــار، يُق

يف املدينــة. ويــرشح الفصــل - باالســتناد إىل تجــارب املــدن العربيــة - كيفيــة تحقيــق نظــم معلوماتيــة محليــة شــاملة للجميــع، وذلــك مــن خــال 

االســتفادة مــن البنيــة التحتيــة الوطنيــة للمعلومــات، وبالتنســيق والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة وغــري الحكوميــة املعنيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، 

ــة،  ــات املفيــدة لصانعــي القــرار، ومخططــي التنمي ــاكل الازمــة لنــرش املعلومــات والبيان ــر النظــم والهي ــّدم الفصــل بعــض االقرتاحــات لتطوي يُق

واملديريــن التنفيذيــن، واإلداريــن، والباحثــن، والســكان بشــكل عــام؛ لــي يتمكنــوا مــن املشــاركة واملســاهمة يف تحقيــق أهــداف التنميــة الوطنيــة.

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية

إنشاء  يُستحسن  الكبرية  املــدن  يف 

لتسهيل  حي  كل  يف  معلومات  مركز 

وصول املواطنن للمعلومة.
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فوائد الوصول إىل املعلوماتمراحل دورة صنع السياسات

تحديــد االحتياجــات املُلِحــة باملجتمــع بشــكل دقيــق والوقــوف عــى الحجــم  �مرحلة التخطيط

الحقيقــي للمشــكلة وبالتــايل التأكــد مــن جــدوى التدخــل املقــرتح.

تعزيــز الكفــاءة والجــودة، مــن خــال ضــان تصميــم برامــج مبنيــة عــى األدلّة  �

)مثــًا أعــداد الفئــة املســتهدفة كالاجئــن أو الشــباب مبنطقــة ســكنية معينــة، 

أو أعــداد العاطلــن عــن العمــل، إلــخ(، وتوظيــف أمثــل للمــوارد املتاحــة.

ــاء  � ــًا إخ ــدل )مث ــرية للج ــج املث ــأن الربام ــكان بش ــال الس ــار ردود أفع اختب

وإعــادة توطــن ســكان املناطــق غــري الرســمية(، مــا ُيّكــن املســئولن والجهات 

املحليــة مــن تجنــب املعارضــة الحًقــا بــل ويتيــح للســكان فرصــة املشــاركة. 

ــن  � ــج املتوقعــة م ــد النتائ ــات يف تحدي ــة، إذ تســاعد املعلوم ــة والواقعي الدق

الربنامــج بشــكل دقيــق وواقعــي بــداًل مــن اعتــاد نتائــج طموحــة ال يكــن 

تحقيقهــا، مــا قــد يــؤدي الحًقــا إىل إحبــاط الــرأي العــام.

تجنــب تكاليــف وجهــود إعــادة جمــع وإنتــاج املعلومــات، حيــث إن  �مرحلة التنفيذ 

ــد  ــا – ق ــت إتاحته ــات املوجــودة مــن جــراء برامــج ســابقة - إن متّ املعلوم

ــدة.  ــج جدي ــذ برام ــة لتنفي ــدة وكافي ــون مفي تك

التغذيــة الراجعــة، إذ تُتــاح الفرصــة أمــام املجتمعــات املحليــة للتعبــري عــن  �

ــة،  ــة للسياس ــة واالقتصادي ــار االجتاعي ــن اآلث ــر ع ــف املبك ــا والكش آرائه

ــة. ــت أم إيجابي ســلبية كان

تحســن مســتوى التنفيــذ مــن خــال تعزيــز فــرص التشــبيك والتعــاون، حيــث  �

إن املعلومــات املتاحــة قــد تكشــف عــن جهــات لديهــا ســابق خــربة أو شــبكة 

مــن أصحــاب املصالــح املُفيــدة أو مــوارد مــن شــأنها تســهيل تنفيــذ الربنامــج. 

الرقابــة واملُســاءلة املســتمرتان طــوال مرحلــة التنفيــذ للتأكــد مــن ســري الخطة  �

يف املســار املُخطــط لهــا وتذليــل أي عقبــات قــد تعرقــل تنفيــذ الربنامــج.

تحسن دقة وقيمة التغذية الراجعة من املعنين واملتأثرين بالربنامج. �مرحلة التقييم واملتابعة

ــذ عــى تحســن أو تراجــع  � ــري الربنامــج املنّف ــق ملــدى تأث ــم دقي إجــراء تقيي

األهــداف التنمويــة املحليــة، مــا يســاهم يف اتخــاذ قــرارات رشــيدة بشــأن 

اســتمرار العمــل مــع تطويــره أو وقفــه والتوجــه نحــو برامــج أخــرى.

2.1. فوائد الوصول إىل املعلومات من منظور املدن العربية املشاركة 

ترى املدن العربية املشاركة أن الوصول السهل والكامل إىل املعلومات يُساهم يف تحسن عملية صنع السياسات املحلية بكافة مراحلها، انطاقًا من 

التخطيط، ثّم التنفيذ ووصواًل إىل التقييم، كا هو مبّن يف الجدول التايل:
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فوائد الوصول إىل املعلومات كا تراها املدن العربية

تعزيز الثقة بني 
املسؤولني واملواطنني 

وتحسني شعبية 
السلطات املحلية 
والحصول عىل رضا 

املواطنني

تعزيز املشاركة والعملية الديقراطية 

الحد من الشائعات وتفادي االحتقان الذي قد يُعطل عملية 

اتخاذ القرار وتنفيذ املشاريع التنموية

تشجيع الباحثن عى إنتاج أبحاث ودراسات جيدة

تيسري االستفادة من الخدمات املحلية واملشاركة يف القرارات 

املحلية

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

تعزيز الشفافية والتصدي للفساد

متكن املواطنن من معرفة حقوقهم وواجباتهم وفتح قنوات 

التواصل مع املسؤولن

ضان الرقابة املستمرة واملساءلة

متكن اتخاذ قرارات حكيمة والوصول ملوارد أكرث، ورفع كفاءة 

اإلدارة املحلية
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3.1. الوصول إىل املعلومات والتزامات املدن العربية 

خطة النقاط العرش لتحالف املدن العربية ضد العنرصية والتمييز 
وكراهية األجانب والتعصب1

ينص االلتزام الثالث ضمن خطة النقاط العرش لتحالف املدن العربية ضد العنرصية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب عى تعزيز مشاركة 

السكان. ومن بن رشوط تحقيق املشاركة الفاعلة واملستنرية للسكان حصولهم عى املعلومات املنشورة بشفافية.

االلتزام الثالث: 
رفع مستوى الوعي لدى السكان وتعزيز مشاركتهم

االلتزام الثامن: 
من أجل تطبيق ُمنصف وتشاريك للسياسات البلدية

تبني مقاربة تشاركية قصد تطوير آليات بن اإلدارة البلدية والسكان يف 

ما يخص محاربة العنرصية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب.

تشجيع سياسات اإلدماج ومحاربة التمييز يف مجال السكن والولوج إىل 

الخدمات الصحية والخدمات االجتاعية يف إطار الصاحيات البلدية للمدينة.

كا نّص االلتزام الثامن من الخطة عى محاربة التمييز يف الولوج إىل الخدمات والذي يتحقق بحصول الجميع عى املعلومات بشكل حر ومتكافئ.

1   خطة عمل مكونة من عشرة التزامات تغطي مختلف مجالت اختصاص سلطات المدينة مثل التعليم والسكن والتوظيف وغيرها. وّقعت المدن العربية الأعضاء بالتحالف على الخطة وتعهدت بدمجها في 
استراتيجياتها وسياساتها البلدية، وإشراك مختلف الجهات الفاعلة داخل المجتمع المدني في تنفيذها والترويج لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183012_ara     

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

اعتناق اآلراء  يته يف  الرأي والتعبري، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ ية  التمتُّع بحرِّ املادة 19: “لكلِّ شخص حقُّ 
يها ونقلها إىل اآلخرين، بأيَّة وسيلة ودومنا اعتبار للحدود.”  دون مضايقة، ويف التاس األنباء واألفكار وتلقِّ

اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان 
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خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

يُشــّكل الوصــول إىل املعلومــات موضوًعــا تقاطعيًــا يصــّب يف صالــح أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة 

عــرش. يف حــن يشــري الهــدف الســادس عــرش املعنــي بـــ” الســام والعــدل واملؤسســات القويــة” إىل:

الغاية 16-10 “كفالــة وصــول الجمهــور إىل املعلومــات وحايــة الحريــات األساســية، وفًقــا للترشيعــات 
الوطنيــة واالتفاقــات الدوليــة.”

الخطة الحرضية الجديدة 

يُشــّكل الوصــول إىل املعلومــات موضوًعــا تقاطعيًــا يصــّب يف صالــح مختلــف االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن 

الخطــة الحريــة الجديــدة. ومنهــا عــى ســبيل املثــال:

الفقرة 92: “وسنشــجع اعتــاد نُُهــج تشــاركية مراعيــة لاعتبــارات العمريــة والجنســانية يف جميــع مراحــل 
السياســات العامــة وعمليــات التخطيــط الحــري وتخطيــط األرايض ]...[ مبــا يف ذلــك مــن خال آليــات ومنابر 

دامئــة ذات قاعدة عريضة وموارد جيدة للتعاون والتشاور مفتوحة أمـام الجميــع، باســتخدام تكنولوجيــا 

املعلومــات واالتصــاالت وحلــول البيانــات امليــرسة”. 

الفقرة 160: “وســنعمل عــى تشــجيع إنشــاء وتعزيــز وتحســن منابــر بيانــات تشــاركية مفتوحــة وســهلة 
ــاءة والشــفافية ]...[”. ــن والكف ــط واإلدارة الحري ــة التخطي ــادة فعالي االســتخدام ]...[ بهــدف زي

اخلطة
احلضرية
اجلديدة

ُمساهمة الوصول إىل املعلومات يف أداء املدينة 
لوظائفها 

يقــع الوصــول إىل املعلومــات ضمــن مهــام املدينــة وعملهــا كمؤسسة دميقراطية )مــن خــال 

توفــري املعلومــات بشــكل شــفاف(، وكصانعة للقواعد الناظمة )مــن خــال تقديــم ضانــات 

لحايــة األشــخاص(، وكذلــك كمزودة للخدمات )تحســن الوصــول إىل الخدمــات مــن خــال 

إتاحــة املعلومــات(. 

وظائف املدينة الخمس

 وضع واعتامد
القواعد الناظمة

 ترسيخ ومأسسة
 املامرسات
الدميقراطية

 تعهيد الخدمات
العامة

 توفري فرص
 توظيف الخدمة

املدنية
 تزويد

الخدمات
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1.2. فهم اإلطار الترشيعي الذي يحكم الوصول إىل املعلومات 

يتضّمــن اإلطــار الوطنــي الناظــم لحــق الوصــول إىل املعلومــات، الــذي تعمــل مــن خالــه الســلطات املحليــة، مجموعــة مــن القوانــن والترشيعــات 

والسياســات العامــة التــي تحــّدد أنــواع املعلومــات التــي يكــن إتاحتهــا، وكيفيــة اإلتاحــة، وملــن تجــب اإلتاحــة. وال بــّد للســلطات املحليــة أن 

تلتــزم بهــذا اإلطــار كــا تقــع عــى عاتقهــا مســؤولية تنفيــذ مــا جــاء فيــه. ولــذا، فــإن عليهــا التأكــد مــن فهــم نصوصــه بشــكل واضــح وصحيــح 

ثــم التوعيــة بــه لتعظيــم االســتفادة مــن كافــة الفــرص واإلمكانــات التــي يتيحهــا، ويف الوقــت نفســه تفــادي الـــتأويات والتفســريات الشــخصية 

التــي قــد تــؤدي إىل حجــب املعلومــات خوفًــا مــن املســاءلة. 

املامرسات الجيدة يف اإلطار التنظيمي والترشيعي للوصول إىل املعلومات 

وجود إطار تنظيمي واضح وشامل يحدد األنواع املختلفة من البيانات ومستويات الوصول إليها )مثًا عامة، ُمصنفة، متاحة عند  �

الطلب، متوفرة ملجموعات محددة مثل الصحفين والباحثن، واملعلومات املتاحة للرشاء(.

إدراج الوصول إىل املعلومات كرشط أسايس يف جميع مراحل دورة صنع السياسات العامة: التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم. �

دمج حق الوصول إىل املعلومات يف الترشيعات الوطنية وتحديد رشوط اإلتاحة ونوع املعلومات املمكن إتاحتها، عى أن تُصاغ  �

الرشوط بطريقة واضحة ورصيحة متنع تعدد التفسريات. 

وضع بروتوكول واضح وموثق لطلب البيانات ونرشها، مبا يف ذلك قامئة مرجعية لتوضيح العملية وتقليص املجال أمام التأويات  �

والتفسريات الفردية ملوظفي الخدمة املدنية وبالتايل تسهيل عملية املساءلة. 

زيادة أنواع املعلومات املُصنفة كمعلومات عامة والتي يكن الحصول عليها مجانًا. �

حاية املوظفن املحلين من املساءلة ومن توقيع عقوبات مجحفة بحقهم بسبب نرشهم املعلومات يف حال اتباعهم القواعد  �

القانونية.

2. التخطيط لربامج الوصول إىل املعلومات

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية
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2.2. تحديد األهداف والفئات املستفيدة 

إن تحديــد األهــداف املرجــوة مــن إتاحــة املعلومــات والفئــات املســتفيدة منهــا، وتقييــم االحتياجــات القامئــة واملســتقبلية للســكان ومســتوى 

ــر الخطــوات الاحقــة )التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم(.  اســتفادة الســكان مــن املعلومــات املتاحــة، خطــوة أساســية مــن شــأنها أن توّجــه وتؤطّ

وتتضّمــن األهــداف التــي يكــن أن تســعى إليهــا املــدن مــن خــال سياســات وبرامــج الوصــول إىل املعلومــات األمثلــة التاليــة: 

3.2. تحديد املعلومات املراد إتاحتها ومستوى اإلتاحة 

ــات حســب  ــف املعلوم ــن تصني ــد مســتوى اإلتاحــة. ويك ــا وتحدي ــراد إتاحته ــات امل ــف املعلوم ــد وتصني ــط تحدي ــة التخطي ــّم خــال مرحل يت

مســتوى اإلتاحــة إىل ثاثــة أنــواع، املعلومــات العامــة التــي تصــل إىل الدائــرة األوســع مــن األشــخاص، واملعلومــات املُقيّــدة التــي تُتــاح لرشيحــة 

أضيــق مــن النــاس، واملعلومــات الرسيــة املتاحــة فقــط للمســؤولن.

الجوانب العملية التي يُنصح بأخذها باالعتبارالفئة املستهدفة الهدف املرجو

اإلعالم عن الخدمات املحلية املتاحة وتيسري 
االستفادة منها.

استخدام الوسائط املُتعّددة لضان وصول املعلومات كافة السكان

لكافة الفئات السكانية )مثًا األشخاص ذوي اإلعاقة، 

األُمين، كبار السن، إلخ(.

تحسني عملية تعهيد الخدمات العامة 
ملتعاقدين خارجيني.

الشفافية وتكافؤ الفرص وااللتزام بالقواعد الناظمة.القطاع الخاص

اللغة، املكان، الخصوصية الثقافية، التكلفة، إلخ.الاجئوندمج الالجئني ضمن مجتمع املدينة.

التوعية بالحقوق والواجبات وتحفيز املشاركة 
النشطة للسكان.

وضوح الرسائل املوّجهة وتقبّلها من جانب كافة كافة السكان

الفئات السكانية.

متكني النساء وتعزيز مشاركتهن يف الحياة 
العامة.

مراعاة الفوارق بن النساء والرجال )مثًا الفروق النساء

يف االحتياجات إىل املعلومات، نوع املعلومات وُسبل 

اإلتاحة(.

اعتاد أساليب تواصل جاذبة للشباب، استخدام لغة الشباب متكني وتعزيز مشاركة الشباب يف املجتمع.

مناسبة ومامئة.
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 معلومات
رسية

 معلومات
عامة

 معلومات
مقّيدة

معلومات شديدة الحساسية أو الخصوصية ال تصل إليها سوى مجموعة 

محّددة وبطلب ترصيح من الجهة املسؤولة عن إدارة هذه املعلومات. 

مثال: معلومات أمنية

 معلومات متاحة لعامة الناس وال تقيّد الوصول إليها واستخدامها 

أية قوانن محلية أو وطنية أو دولية. 

مثال: تعداد السكان، إحصائيات اقتصادية، معلومات 
علمية، إلخ

معلومات يجب حايتها العتبارات امللكية الفكرية أو الخصوصية، ويقترص 

الوصول إليها عى فئات محّددة مثل املوظفن الحكومين أو من خال تقديم 

طلب يرشح األسباب املوجبة للحصول عى املعلومة. 

مثال: املرتّبات، العقود املؤسسية، إلخ

وتختلف أنواع املعلومات املتعلقة بالسياسات املحلية والتي تتيحها املدن، منها عى سبيل املثال:

املعلومات املؤسسية: كتلك التي توضح األهداف واملبادئ التي تقوم عليها البلدية وقراراتها وسياساتها العامة )ويكن أن توصف بالوثائق  �
التعريفية للبلدية(، وتُصنف عادة كمعلومات عامة وغالبًا ما تُتاح مجانًا من خال املوقع اإللكرتوين للمدينة أو مكتبتها. كذلك ما تُنتجه بعض 

البلديات من دراسات وأبحاث خاصة بالوضع املحي والتي قد تُستخدم يف التخطيط للمرشوعات ويف تصميم الخطط الجديدة. لكن إذا أتاحت 

البلدية هذه الدراسات للباحثن فقط، إما مجانًا أو مقابل قيمة مالية؛ فإنها تُصنف كمعلومات “مقيدة” متاحة لفئة معينة يف هذه الحالة. 

أما بالنسبة للوثائق الخاصة مبشاريع البلدية وميزانياتها، فبعض املدن العربية قد تصنفها كمعلومات مقيدة تُتاح فقط للمؤسسات الحكومية 

األخرى أو لفئات محددة )أو تُتاح أساء املرشوعات فقط كمعلومات عامة دون اإلعان عن تفاصيل التنفيذ وامليزانيات(، يف حن يُنصح باعتبارها 

معلومات عامة يكن إتاحتها بشكل شفاف؛ ملا لها من عائد إيجايب عند تصميم خطط ماثلة مستقبًا، وكذلك مواجهة سبل الفساد املختلفة. 

املعلومات املُتعلقة باالستثامرات واملناقصات: وتُصنف غالبًا كمعلومات عامة ويُفضل أن تُنرش من خال وسائل مختلفة )مثل املواقع  �
اإللكرتونية، والوثائق املطبوعة التي يكن الحصول عليها من أماكن مختلفة( إلتاحة فرص التقديم ألكرب عدد من املهتمن. ويُنصح كذلك بنرش 

املعلومات الخاصة بنتائج املناقصات وتفاصيل املرشوعات بشكل علني سواء عى املوقع اإللكرتوين أو مواقع التواصل االجتاعي واإلعام 

تأكيًدا ملبدأ الشفافية وتعزيز ثقة السكان. 

املعلومات الخاصة بالخدمات: وتُصنف كمعلومات عامة تُقدمها الحكومات املحلية حول خدماتها وتكلفة الحصول عليها، ويُفضل أن تُتاح  �
بوسائل تُسّهل عى كافة السكان مبختلف فئاتهم وجنسياتهم الوصول لتفاصيل كل خدمة )مثل خطوات التقديم واألوراق املطلوبة، والفرتة 

الزمنية الازمة(.
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املعلومة  طالب  يقوم  مبوريتانيا  نواكشوط  مدينة  يف   

بتقديم طلب إىل “مكتب خدمة املواطن”، ويتم الرد عى 

الطلب خال 48 ساعة.

4.2. تحديد أصحاب املصلحة 

إىل  الوصــول  يف  املصلحــة  وصاحبــة  املعنيــة  الجهــات  تتعــّدد 

تتضّمــن: حيــث  املعلومــات، 

إنتاج  � عن  املسؤولة  املحلية  واإلدارات  الوطنية  املؤسسات 

وإدارة املعلومات. 

املكاتب االستشارية املكلفة بجمع البيانات وإجراء الدراسات. �

الوصول إىل  � الداعمة لحق  املانحة  الدولية والجهات  املنظات 

املعلومات.

الداعمة  � تلك  سيّا  وال  أنواعها  بكافة  املدين  املجتمع  منظات 

لحق الوصول إىل املعلومات.

ــات جمــع  ــّهل عملي إن إرشاك أصحــاب املصلحــة مــن شــأنه أن يُس

املعلومــات ونرشهــا )مبــا يف ذلــك تبســيط املعلومــة وترجمتهــا إن 

لــزم األمــر(؛ كــا يكــن االعتــاد عــى مصــادر املعلومــات املفتوحــة 

ومنهــا خرائــط الخدمــات وتطبيقــات الهاتــف الجــوال التــي تتيــح 

إيصــال معلومــات مختلفــة واإلبــاغ عــن أعطــال املرافــق وغريهــا 

مــن األمــور الطارئــة.

 مراجعة مصفوفة تحليل القوة ألصحاب املصلحة ضمن “مناذج األدوات التطبيقية”.

املجتمع  باالستعانة مبؤسسات  يُنصح 

لتسهيل  الــخــاص  والقطاع  ــدين  امل

وصول ذوي االحتياجات الخاصة وغري املتحدثن 

باللغة العربية إىل املعلومات، من خال تطوير 

وسائل تكنولوجية مبتكرة مثل القارئ اإللكرتوين 

للمكفوفن واملرتجم اإللكرتوين لألجانب. 

املعلومــات  وتبــادل  مشــاركة  إن 

بــن املؤسســات الحكوميــة الوطنيــة 

والســلطات املحليــة يســهم يف رفــع كفــاءة 

املُقدمــة عــى مســتوى  الخدمــات  وجــودة 

ــي  ــات الت ــال، البيان ــبيل املث ــى س ــة. ع املدين

الوحــدات  أنــواع  عــن  الســلطات  تجمعهــا 

ــات  ــد معلوم ــة، تُع ــة معين ــكنية يف منطق الس

ــاء  ــة للكهرب ــرشكات الوطني ــدة لل ــة ومفي مهم

والغــاز الطبيعــي.
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5.2. املأسسة وضامن االستمرارية 

ــا للمــدن مــا مل تتــّم مأسســة العمليــة وتخصيــص مــوارد  إن االســتمرارية يف جمــع ونــرش وتحديــث املعلومــات أمــر أســايس وقــد يُشــّكل تحديً

برشيــة وماديــة ثابتــة لهــا. ومــن الخطــوات املســاعدة عــى املأسســة وضــع إطــار ناظــم وواضــح لعمليــة الوصــول إىل املعلومــات ويتــم اعتــاده 

وتعميمــه )عــى ســبيل املثــال، التــزام املدينــة قانونـًـا بإتاحــة معلومــات حــول ميزانيــة برامجهــا(. وقــد تلجــأ بعــض املــدن )ال ســيّا الكبــرية منهــا( 

إلنشــاء مركــز متخّصــص للمعلومــات داخــل املدينــة تــوكل إليــه مهــام جمــع ونــرش املعلومــات.

للمعلومات،  صحيح  تصنيف  لضان 

من  مشرتكة  لجنة  بإنشاء  يُنصح 

ملراجعة  املدين  واملجتمع  والسكان  املسؤولن 

الوسائل  وتحديد  وتصنيفها،  املعلومات،  أنواع 

املُثى لنرشها.

قامئة التدقيق - مرحلة التخطيط 

R  تحديد الجوانب الحقوقية والتنموية التي من املتوقّع أن يخدمها برنامج الوصول إىل املعلومات، وتوظيف هذا األمر يف الدعوة

للربنامج وتأمن الدعم السيايس له.

R .اإلحاطة باإلطار الترشيعي الذي يحكم الوصول إىل املعلومات والتأكد من عدم وجود موانع لتنفيذ الربنامج

R  .تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس تخص الوصول إىل املعلومات، وتوضيح الفئات السكانية املستفيدة

R .تصنيف املعلومات املراد إتاحتها وتحديد مستوى اإلتاحة

R .تحديد وإرشاك أصحاب املصلحة

R .تحليل التحديات التي يكن أن تعرقل الوصول إىل املعلومات بشكل مستمّر وتحديد سبل التصدي لها
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األطراف املشاركة يف جمع املعلومات األطراف املسؤولة عن جمع املعلومات

املنظات غري الحكومية واملجتمع املدين �

الجهات املانحة، التي غالبًا ما تكون ملزمة بتقديم تقارير عن  �

أنشطتها والتي قد تقوم أيًضا بجمع بيانات ميدانية بالتنسيق 

مع الجهات الحكومية

أو  � تقارير  بتقديم  ما يكون ملزًما  الذي غالبًا  الخاص،  القطاع 

معلومات عن األنشطة التي يقوم بها للجهات الحكومية

الباحثون �

مراكز املعلومات �

هيئات الحكومة املحلية �

الهيئات اإلحصائية �

املراكز البحثية �

1.3. جمع املعلومات 

تقع مسؤولية جمع املعلومات املزمع إتاحتها للسكان عى عاتق املؤسسات الحكومية والسلطات املحلية بشكل أسايس. ويف بعض األحيان تتم 

االستعانة بجهات غري حكومية، أو متطّوعن، أو رشكاء التنمية املحلية يف عملية جمع املعلومات، خاصة عند الحاجة لجمع البيانات عن طريق 

األبحاث امليدانية التي توثق الواقع )مثل توثيق حالة البنية التحتية يف منطقة ما(، أو للحصول عى البيانات مبارشة من سكان املدينة )مثًا عن 

طريق االستبيانات(. 

3. تنفيذ برامج الوصول إىل املعلومات

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية

إدراكًا للدور الذي يكن أن يلعبه املجتمع املدين والقطاع الخاص يف سّد الفجوات املعلوماتية، تتعاون مدينتا رأس املنت وصيدا بلبنان مع 

منظات املجتمع املدين خاصة يف مرحلة جمع املعلومات. أما مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة باملغرب، فتستعن برشكات التنمية 

املحلية )رشكات مساهمة خاصة وحكومية( يف جمع املعلومات ومعالجتها.
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العيوباملميزاتوسيلة نرش املعلومات

النرشات اإلخبارية الدورية 
يف وسائل اإلعالم

الوصول لعدد كبري من السكان، خصوًصا 

عند االستعانة بوسائل مختلفة مثل 

التلفزيون واإلذاعة. 

ارتفاع تكلفة اإلعانات التلفزيونية. �

وســيلة غــري تفاعليــة ال تعطــي للســكان فرصــة طــرح  �

األســئلة أو طلــب التوضيحــات واالستفســارات.

الوصول لعدد كبري من السكان، خصوًصا اللوحات اإلعالنية

إذا وضعت يف الطرق الرئيسية واملناطق 

الحيوية.

ارتفاع تكلفتها املادية.  �

الرســائل  � يف  لاسرتســال  املتاحــة  املســاحة  ضيــق 

مشــاركتها. املــراد  واملعلومــات 

ال تتناسب مع من ال يجيد القراءة.  �

للســكان فرصــة طــرح  � تعطــي  تفاعليــة وال  غــري 

ــب التوضيحــات واالستفســارات، كــا  األســئلة أو طل

أنهــا تســاهم يف “التلــّوث البــرصي” للمدينــة.

2.3. معالجة املعلومات ونرشها 

قــد تحتــاج البلديــات إىل معالجــة املعلومــات قبــل نرشهــا أو مشــاركتها مــع املؤسســات األخــرى، يف 

هــذه الحالــة يُنصــح بتبســيط املعلومــات قبــل عرضهــا مــن خــال اســتخدام لغــة يســهل فهمهــا مــن 

ِقبَــل العامــة باختــاف ثقافاتهــم وجنســياتهم. إن اختيــار لغــة دقيقــة ومصطلحــات ســهلة وشــائعة 

االســتخدام مــن شــأنه أن يضمــن توظيــف املســتخدمن للمعلومــات املتاحــة بشــكل صحيــح وينــع 

أي ســوء فهــم للمعلومــات. وجديــر بالذكــر أن املــدن العربيــة - يف محاولــة ملواكبــة التطــور الحــادث 

ــا(  ــا إلكرتونيً ــة معالجته ــا إىل شــكل رقمــي إلمكاني ــة” املعلومــات )أي تحويله - تتجــه نحــو “رقمن

ــب  ــث تكــّون ذاكــرة املؤسســة، إىل جان ــة بحي ــات الرقمي ــا يف قواعــد للمعلومــات والبيان وتضمينه

تســجيل املعلومــات وحفظهــا يف أرشــيف أو يف املكتبــات املؤسســية/ الوطنيــة.

وهناك طريقتان رئيسيتان لنرش املعلومات: 

النرش االستباقي: تبادر السلطات املحلية بنرش املعلومات للجميع ودون طلب من خال استخدام وسائل مختلفة، كا هو مبّن يف الجدول أ. 
أدناه. ومن املهم اختيار الوسيلة التي تراعي احتياجات الفئات املختلفة من السكان وقدراتهم املتباينة عى الوصول للمعلومات، ومنها عى 

سبيل املثال ضعف القدرة عى استخدام الوسائل اإللكرتونية أو إجادة اللغة التي يتّم نرش املعلومات بها )يف حالة الاجئن مثًا(. ويُفّضل 

املتعلّقة  للمعلومات  بالنسبة  خصوًصا  إليها،  السكان  من  عدد  أكرب  وصول  لضان  واحد  آٍن  يف  املعلومات  لنرش  وسيلة  من  أكرث  استخدام 

بالخدمات املحلية والتي تهّم جميع السكان. وقد قامت بعض املدن العربية بتطويع الوسائل اإللكرتونية لتسهيل وصول طالب املعلومة لها 

مثل مراكز الخدمة املتطورة؛ حيث يستطيع طالب املعلومة الحصول عليها وطباعتها من خال توفري شاشة ملسية )touchscreen( بأماكن 

مختلفة، ويُفضل إتاحة املعلومات الخاصة بالخدمات أيًضا أو من خال أكشاك املعلومات داخل مقّر البلدية أو يف األماكن العامة، أو من 

خال “مراكز الشباك الواحد” حيث يستطيع السكان الحصول عى كل املعلومات والناذج الورقية من مكان واحد، هذا باإلضافة إىل املواقع 

والبوابات اإللكرتونية واملنشورات املؤسسية. 

ارتفع عدد مستخدمي 
اإلنرتنت عامليا مبتوسط 
10% سنويًا بني عامي 

2005 و2019.

تصالت تحاد الدولي للإ المصدر: الإ
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العيوباملميزاتوسيلة نرش املعلومات

االجتامعات اإلخبارية 
املحلية

ضان التفاعل املبارش مع املسؤولن 

وطرح األسئلة، وخلق شعور إيجايب لدى 

السكان باهتام املسؤولن بقضاياهم.

صعوبة الوصول إىل كل سكان املدينة بكل املناطق.  �

ــل اتســاع  � ــة مث ــات اللوجســتية املطلوب ــد الرتتيب تعقي

ــوت،  ــزة الص ــات وأجه ــزه بامليكرفون ــكان، وتجهي امل

إلــخ.

سهولة الحصول عى املعلومات األساسية املواقع اإللكرتونية

وتحميل الناذج املطلوبة دون الحاجة 

للتنّقل.

ال تتناســب مــع مــن ال يجيــدون القــراءة أو ال يتلكون  �

أجهــزة اتصــال إلكرتونية.

تتيــح فرصــة محــدودة لطــرح األســئلة أو طلــب  �

ــاك توجــه لتضمــن  التوضيحــات واالستفســارات )هن

 live املبــارشة  للدردشــة  آليــة  اإللكــرتوين  املوقــع 

 .)chat

مواقع/ برامج التواصل 
االجتامعي 

)مثل فيسبوك وواتس آب(

الوصول لعدد أكرب من السكان خصوًصا 

الشباب، وسهولة الحصول عى املعلومات 

األساسية وتحميل الناذج املطلوبة دون 

الحاجة للتنّقل، مع إمكانية التواصل 

والتفاعل إلكرتونيًا.

ال  � أو  القــراءة  يجيــدون  ال  مــن  مــع  تتناســب  ال 

يتلكــون أجهــزة اتصــال إلكرتونيــة أو ال يســتخدمون 

مواقــع التواصــل االجتاعــي.

تسهل عى السكان الحصول عى كل مراكز الشباك الواحد

املعلومات والناذج املطلوبة بخطوة 

واحدة، وهي مفيدة خصوًصا ملن ال 

يستطيعون القراءة أو ال يتلكون أجهزة 

اتصال إلكرتونية.

تتطلب من الشخص الذهاب بنفسه إىل املركز.  �

تُسهل عى السكان الحصول عى كل أكشاك املعلومات

املعلومات واالستفسارات، خصوًصا ملن ال 

يستطيعون القراءة أو ال يتلكون أجهزة 

اتصال إلكرتونية.

ــك  � ــه إىل كش ــاب بنفس ــخص الذه ــن الش ــب م تتطل

املعلومــات، ويف بعــض األحيــان قــد يضطــر الشــخص 

النــاذج  للتنّقــل إىل مــكان آخــر للحصــول عــى 

املطلوبــة.
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معايري جودة عملية تقديم طلبات الحصول عى املعلومات

أن يكون منوذج طلب املعلومات بسيطًا وواضًحا بحيث يستطيع أي شخص أن يستكمله. �

أن تكون إجراءات تقديم الطلب واضحة ومعروفة للسكان. �

أن تكون تكلفة تقديم الطلب ُميرّسة، لتحقيق املساواة بن السكان يف حق الوصول إىل املعلومات. �

أن يتم الرد عى مقدم الطلب يف مدة قصرية.  �

أن يصاحب أي رفض لطلب الحصول عى املعلومات توضيح ألسباب الرفض والساح ملقدم الطلب بتقديم التظلم.  �

أن تكون معايري رفض الطلبات واضحة ومفصلة مبا ينع التأويات أو التفسريات الشخصية من جانب املوظف املسؤول. �

أن يتم تشكيل لجنة التخاذ قرارات املوافقة أو رفض الطلبات؛ لتفادي استحواذ أو تعنت شخص واحد ضد القرار. �

%58.5%44.2

معدل استخدام اإلنرتنت بالدول العربية لعام 2019 طبًقا للنوع اإلجتاعي

تصالت تحاد الدولي للإ المصدر: الإ

إعطاء املعلومات بناًء عىل طلب:  تستجيب السلطات املحلية إىل طلبات السكان للحصول عى املعلومات املقيدة. يف هذه الحالة، تذهب ب. 
الطلبات إىل اإلدارة املعنية يف البلدية التي تأخذ قراًرا باملوافقة عليها أو رفضها بناًء عى معايري محددة مسبًقا، ويتّم تبليغ مقدم الطلب بالرد 

يف فرتة زمنية محددة. وهناك معايري لجودة عملية تقديم طلبات الحصول عى املعلومات ينصح بااللتزام بها كا هو مبّن يف اإلطار أدناه. 

 وفرت مدينة رشم الشيخ شاشة ملسية يف مقر مجلس املدينة؛ ليتوجه إليها طالب املعلومة دون الحاجة إىل املرور بأية إجراءات روتينية 

للحصول عى املعلومة. ويتم العمل عى توفري أكشاك للمعلومات عى مستوى املدينة لخدمة قطاع أكرب من السكان.
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 أُطلق عام 2015 الشباك اإللكرتوين لطلب وثائق الحالة املدنية مبدينة الدار البيضاء باملغرب بأقل التكاليف ويف أقل وقت ممكن، وذلك 

ضمن إطار االتفاقية املربمة بن وزاريت الداخلية والصناعة والتجارة واالستثار واالقتصاد الرقمي، وبريد املغرب.

3.3. التحديات التنفيذية 

تتنــوع التحديــات التــي تواجههــا الســلطات املحليــة لضــان عمليــة الوصــول إىل املعلومــات، وتتضّمــن تحديــات متعلقــة بالبنيــة التحتيــة، وأخــرى 

متعلقــة باإلطــار القانــوين، أو األدوات واملــوارد املتاحــة، أو غريهــا مــن التحديــات كــا هــو موضــح يف الجــدول أدنــاه. 

الحلول كام تراها املدن العربية التحديات التي تواجه املدن العربية

القامئة  الوطنية  القانونية  األطــر  من  اإلمكان  قدر  االستفادة 

واالستعانة، عند االضطرار، مبا تنص عليه املنظات الدولية لتوضيح 

أي لبس أو غموض مبواد القانون.

سيّا  )ال  وحساس  نسبيًا  ناشئ  موضوع  املعلومات  إىل  الوصول 

بالنسبة لبعض أنواع املعلومات(. 

أن ينص القانون عى ميزانية محددة لنرش املعلومات املحلية، ويف 

حالة عدم وجود موارد يكن االستفادة من وسائل النرش غري املكلفة 

مثل شبكات التواصل االجتاعي، وتعزيز وتوسيع شبكة الرشاكات 

مع الجهات غري الحكومية والقطاع الخاص. 

مختلفة  سبل  لتوفري  الازمة  والبرشية  املالية  املوارد  كفاية  عدم 

املعلومات  وإتاحة  ومعالجتها ونرشها،  املعلومات  لجمع  ومتقّدمة 

بلغات متعددة بحيث تتمّكن كّل الفئات من الوصول إليها )وال سيّا 

الاجئن واألجانب(.

االستفادة من الربامج والتطبيقات املجانية أو ذات التكلفة القليلة 

والتي تتيح للُمستخدم تعديلها وتطويعها حسب احتياجاته.

التحتية  البنية  إنشاء  تتيح  التي  التكنولوجية  املهارات  توفر  عدم 

للمعلومات الرقمية وإدارتها بشكل مستمر.

تشكيل  يُفضل  املوظفن،  يحمي  واضح  قانون  وجود  عدم  حالة  يف 

لجنة مختصة بإدارة نرش املعلومات بحيث تتحّمل مسئولية اتخاذ 

القرارات بشكل جاعي.

خوف املوظفن من التعرض للمساءلة عند إتاحة املعلومات.
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خمس طرق الستفادة البلديات من شبكات التواصل االجتامعي

إخبار السكان عن األزمات أو أي اضطرابات يف الخدمات. 1

نرش أي تحديثات عن الخدمات املقّدمة. 2

 نرش سبل وخطوات الحصول عى املعلومات من قبل السكان. 3

الرتويج لنجاحات املرشوعات املنفذة من قبل املدينة. 4

معرفة طبيعة املعلومات التي يحتاجها السكان وتقييمهم لسهولة الوصول إىل املعلومات . 5

العيوب األساسية

ال تصل لجميع فئات السكان ممن ال يتلكون أجهزة إلكرتونية أو ال يجيدون القراءة أو ال يستخدمون شبكات التواصل االجتاعي �

ال تتيح الفرصة بالرورة للنقاش الحي بن املسؤول واملواطن �

الحلول كام تراها املدن العربية التحديات التي تواجه املدن العربية

االلتزام بإتاحة املعلومات الحساسة من خال القنوات الرسمية 

مع صياغتها بشكل دقيق وواضح لتجنب سوء فهمها، وااللتزام 

بالشفافية والتعهد مبعالجة أي لبس قد ينشأ لدى السكان أو 

تصحيح املعلومة إذا ورد بها أي خطأ.

سوء استخدام املعلومات التي تّم نرشها )مثاًل من قبل 
الصحافة أو الجهات املعارضة( وما ينتج عن ذلك من سخط 

السكان.

قامئة التدقيق – مرحلة التنفيذ

R .جمع املعلومات املقّرر إتاحتها والتأكد من صّحتها وجودتها، مع االستعانة بالجهات املختلفة حسب الحاجة

R  .معالجة املعلومات وتبسيطها إن أمكن

R  .)تحديد وسائل نرش املعلومة )حسب نوع املعلومة والهدف من إتاحتها والفئة السكانية املستهدفة

R .توسيع شبكة الرشاكات لسد أي فجوة تنفيذية

R .توفري املوارد املالية والتكنولوجية والبرشية الازمة لإلتاحة الجيدة للمعلومات ومبا يضمن االستمرارية

R .تدارك احتاالت سوء استخدام املعلومات قبل نرشها
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ــة عــى املعرفــة حســب جــودة املعلومــات نفســها مــن حيــث  تتحــدد جــودة نظــام الوصــول إىل املعلومــات ومســتوى تحقيــق اإلتاحــة املبني

املاءمــة والدقــة والتناســق والتحديــث. ويتطلــب تحقيــق جــودة املعلومــات وجــود رغبــة سياســية يف تعزيــز جهــود جمــع وتحديــث املعلومــات 

والبيانــات وإصدارهــا بشــكل دوري خــال فــرتات زمنيــة محــددة. ويوضــح الجــدول أدنــاه املعايــري األساســية لتقييــم جــودة املعلومــات.

4. تقييم برامج الوصول إىل املعلومات

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية

معايري جودة املعلومات

مبعنــى أال تُنــرش بشــكل جــزيئ أو منقــوص، كأن تُنــرش معلومــات عــن أنشــطة مــرشوع تنمــوي محــي مــا دون ذكــر كاملة

نتائــج املــرشوع.

ــة سهلة االستخدام ــداول يف هيئ ــرش الج ــّم ن ــهولة، كأن يت ــتخدامها بس ــن اس ــخص م ــن الش ــكل يّك ــات يف ش ــاح املعلوم أي أن تُت

“excel” وليــس “pdf” يف حالــة البيانــات اإلحصائيــة، كــا هــو متبــع مــن قبــل بعــض املنظــات الدوليــة والجهــات 

ــّم تبســيط املصطلحــات ليفهمهــا معظــم الســكان. ــة، وأن يت ــة عــى مواقعهــم اإللكرتوني اإلحصائي

أي أن تُتــاح املعلومــات باســتخدام منــوذج موّحــد يعتمــد نفــس الشــكل والخصائــص يف كل مــرة يك يتمكــن الشــخص متناسقة

مــن معالجــة هــذه املعلومــات واملقارنــة بينهــا عــرب الســنوات.

أي أن تكون املعلومات صحيحة ومبنية عى منهجية بحثية صالحة.دقيقة

أي أن تُحــّدث املعلومــات بشــكل دوري ثــم تُنــرش مبــارشة بعــد جمعهــا قبــل أن تنتهــي “صاحيتهــا” وتصبــح غــري محّدثة

مفيــدة، عــى أن يتــم توضيــح التاريــخ التــي ُجمعــت فيــه.

تتبــع مدينــة عــان وســيلة للتقييــم تســّمى “املُشــرتي املتخفــي” حيــث يذهــب مســؤول جــودة املعلومــات إىل مراكــز املعلومــات 

ــا ليختــرب جــودة وكفــاءة عمليــة إعطــاء املعلومــات للســكان ويراقــب ردود أفعــال مقدمــي الطلبــات وســاع شــكواهم.  متخفيً
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األسئلة األساسيةاملؤرش

مؤرش 1: متّتع موظفي البلدية بحرية 
وإمكانية توفري املعلومات والبيانات

هل ملوظفي البلدية الحرية يف مشاركة املعلومات والبيانات؟  �

هل تم االعتاد عى نص قانون محي أو دويل ملارسة حق املوظف يف إتاحة املعلومة؟ �

هل متت مارسة سلطة حجب املعلومات عى أسس فردية من قبل أي موظف؟ �

مؤرش 2: توفر القوانني التي تسمح 
للسلطات املحلية بنرش املعلومات مبا 

يتفق مع احتياجات السكان

هل يتمتّع كّل السكان بحرية طلب املعلومات )باستثناء املعلومات الرسية(؟  �

هل هناك تعريف محّدد )غري قابل للتأويل أو تضارب التفسريات( للمعلومات الرسية  �

املمنوع تداولها ألسباب أمنية؟ 

البيانات  � املعلومات/  بتوفري  املحلية  للسلطات  وتسمح  تلزم  بالقانون  مواد  تتوافر  هل 

بشفافية وخال فرتة زمنية محددة؟

مؤرش3: املساواة بني السكان يف الوصول 
إىل املعلومات

مكانتهم  � عن  النظر  بغض  متساٍو  بشكل  كافة  للمواطنن  املعلومات  توفري  يتم  هل 

االجتاعية، ودون متييز عى أساس العرق، أو النوع االجتاعي، أو الدين أو غري ذلك؟

هل تم استخدام وسائل متنوعة لنرش املعلومة وبالتايل ضان وصولها لكافة فئات املجتمع؟  �

هل هناك أي فئة مل تتمكن من الوصول إىل املعلومة أو واجهت تحديًا يف طلب الوصول إليها؟ �

مؤرش 4: نرش املعلومات قبل بدء تنفيذ 
املرشوعات التنموية بوقت كاٍف

تنفيذ املرشوع كرشط أسايس من رشوط مشاركة  � بدء  املعلومات قبل  أُدرج نرش  هل 

الجهات املُنفذة؟ 

هل ُوضعت خطة زمنية للمعلومات الواجب إتاحتها وأُعلمت الجهات املنفذة بها؟ �

التصاريح  � واستُخرجت  خالها  من  املعلومات  نرش  سيتم  التي  الوسائل  ُحّددت  هل 

واملوافقات الازمة لذلك؟

مؤرش 5: استخدام األدوات التكنولوجية 
ملعالجة املعلومات ونرشها

هل لدى السلطات املحلية املوارد البرشية والفنية الازمة إلدارة األدوات التكنولوجية  �

املستخدمة يف معالجة ونرش املعلومات؟ 

لتحقيق  � املطلوبة  البرشية  املوارد  احتياجات  االعتبار  يف  املحلية  السلطات  أخذت  هل 

االستخدام الفاعل لألدوات التكنولوجية املختلفة؟

املؤرش 6: الوصول إىل املجتمعات 
الفقرية واملهمشة

ما هي تكلفة الوصول إىل املعلومات عى السكان؟ �

هل يتعذر عى الفقراء الوصول إىل املعلومات بسبب التكلفة؟  �

هل هناك بديل للوسائل اإللكرتونية التي ليست بالرورة متاحة للجميع؟ �

 مراجعة ُسبل التقييم ضمن “مناذج األدوات التطبيقية”.

كا يكن االسرتشاد ببعض املؤرشات إلجراء عملية التقييم كالتايل:



الوصول إىل املعلومات54

مرص: ظهر حق الوصول إىل املعلومات ألول مرة يف دستور 2012 )املادة 47(. وقد أطلقت منظات املجتمع املدين عام 2012 مبادرة تحت  �
عنوان “مرشوع حرية تداول املعلومات” والتي سعت إىل تقديم عدد من التوصيات إلعادة صياغة القانون وباألخص تعريف املعلومات التي 

متس “األمن القومي”. وتم إلغاء القيود التي تحد من نرش املعلومات بشكل كبري يف الدستور املرصي لعام 2014. 2    

لبنان: صدر عام 2017 قانون الوصول إىل املعلومات يف لبنان وصاحبه قانون ال يقل عنه أهمية؛ وهو قانون حاية كاشفي الفساد. وينص  �
القانون عى أنه “يحق لكل شخص، طبيعي أو معنوي، الوصول إىل املعلومات واملستندات املوجودة لدى اإلدارة واالطاع عليها، وفقا ألحكام 

هذا القانون، مع مراعاة عدم اإلساءة يف استعال الحق”.3

الحق يف  � املستثناة من  املعلومات  املعلومات، ويضم مواد تحدد  الحصول عى  املعتمد عام 2018 حق  القانون رقم 31.13  املغرب: ينظم 
الوصول إليها وتدابري النرش االستباقي وغريها من املواد. وقد فرض القانون عقوبة عى من ينرش معلومة مغلوطة أو يُحّرف فيها بغرض 

اإلرضار بالصالح العام.4 

تونس: أصدرت تونس قانونا يتعلق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة عام 2016، ويرسي القانون عى عدد من الكيانات الحكومية وغري الحكومية  �
التي تتضمن الجاعات املحلية واملنظات والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي.5 وقدمت تونس منوذًجا للمشاركة يف صياغة 

قانون إلتاحة املعلومات وضان حق السكان يف الوصول إىل املعلومات مبشاركة فرع منظمة “املادة 19” يف تونس، وهي منظمة بريطانية 

لحقوق اإلنسان وتعمل بشكل أسايس عى تعزيز مبادئ حرية التعبري، والشفافية، والوصول إىل املعلومات.

الحق يف  � أردين  النافذة، لكل  الترشيعات  أنه “مع مراعاة أحكام  املعلومات لسنة 2007 عى  الحصول عى  قانون ضان حق  األردن: نص 
الحصول عى املعلومات التي يطلبها وفًقا ألحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مرشوعة أو سبب مرشوع”.6

موريتانيا: ضمن فعاليات “اسرتاتيجية وطنيــة لعرصنة اإلدارة وتقنيات اإلعام واالتصال 2012-2016” تم تقديم مرشوع ينص عى حق  �
املواطن املوريتاين يف الوصول إىل املعلومات.7

5. ملحق: أمثلة ألطر قانونية وترشيعية حول 
الوصول إىل املعلومات يف بعض الدول العربية

  www.tadamun.co/the-right-to-information-ar/#.XdrMunduKdI.2 تضامن. 2014. حق الوصول إلى المعلومات في الدستور المصري

  http://transparency-lebanon.org/Modules/PressRoom/News/UploadFile/4811_Ar_20,01,YYAti-law.pdf :3 للطلع على النص الكامل لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان، انظر

  http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/31.13_2.pdf :4 للطلع على النص الكامل لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب، انظر

  http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/026/Ta2016221.pdf:5 للطلع على النص الكامل لقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس، انظر

6 للطلع على النص الكامل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن، انظر:

http://www.jmm.jo/تشريعات-و-مواثيق-شرف/تشريعات/قانون-ضمان-حق-الحصول-على-المعلومات

http://www.tic.gov.mr/IMG/pdf/_-2.pdf  :7 للطلع على النص الكامل لمشروع القانون التوجيهي للمجتمع الموريتاني للمعلومات، انظر

http://transparency-lebanon.org/Modules/PressRoom/News/UploadFile/4811_Ar_20%2C01%2CYYAti-law.pdf
http://transparency-lebanon.org/Modules/PressRoom/News/UploadFile/4811_Ar_20%2C01%2CYYAti-law.pdf
http://www.jmm.jo/%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AB%25D9%258A%25D9%2582-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2581/%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA/%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B6%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AD%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA
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الرياضة من أجل إدماج الشباب57

1. ملاذا الرياضة من أجل إدماج الشباب؟ 

1.1 إشكالية إدماج الشباب يف املدن من خالل الرياضة 

ُيثــل الشــباب نســبة كبــرة مــن تعــداد الســكان يف الــدول العربيــة، حيــث إن 60% مــن ُمجمــل الســكان هــم دون 30 ســنة مــن العمــر.1 ويُشــّكل 

ــم  ــايل يجــب أن يُنظــر له ــر، وبالت ــة يف التأث ــكار والرغب ــدرة عــى االبت ــة ويتلكــون الق ــاة العام ــة يف الحي ــة ســكانية نشــطة وفاعل الشــباب فئ

كــركاء أساســيني يف صناعــة الخطــط املحليــة وتنفيذهــا وتحقيــق التنميــة املســتدامة.

يُشــّكل إدمــاج الشــباب إدماًجــا حقيقيًــا يف الحيــاة الحرضيــة تحديًــا كبــًرا ألغلــب املــدن يف 

العــامل، وال ســيّام بالنســبة للمــدن العربيــة. ومــن أهــم جوانــب هــذا التحــدي، القــدرة املحــدودة 

للمؤسســات املحليــة عــى اســتيعاب طاقــات الشــباب وإتاحــة مســاحات آمنــة تتيــح لهــم املشــاركة 

الفعالــة يف مدنهــم، باإلضافــة إىل تطويــر خطــاب يتــاءم مــع اهتامماتهــم ويُقــّدر دورهــم وأهميــة 

ــة يف التواصــل اإليجــايب مــع الشــباب ويف  ــة صعوب ــا مــا تجــد الحكومــات املحلي إســهاماتهم. فغالبً

تصميــم برامــج تتيــح لهــم االنخــراط يف مجتمعاتهــم؛ خاصــة مــع تعــدد احتياجاتهــم كونهــم مــن 

ــة ومــا يصاحبهــا مــن  ــة واالجتامعي ــات التــي تعــاين تبعــات تدهــور األوضــاع االقتصادي أكــر الفئ

ضعــف يف فــرص التعليــم والتطــور والعمــل، وازديــاد التهميــش وعــدم املســاواة.

تُعتــر الرياضــة واحــدة مــن األدوات املُفّضلــة لــدى الحكومــات املحليــة إلدمــاج الشــباب واألطفــال. وتســتفيض األدبيــات يف رشح أهميــة النشــاط 

الريــايض كمدخــل لتحقيــق اإلدمــاج االجتامعــي، حيــث يُتيــح النشــاط الريــايض املجــال لتوعيــة الشــباب بشــأن أمــور مختلفــة تخــص التعليــم 

والصحــة وســوق العمــل، كــام يعطــي الشــباب صوتًــا ومســاحة للمشــاركة الفعالــة. والرياضــة حــق أســايس أقرتــه األمــم املتحــدة، كــام أقرتــه 

دول عربيــة عديــدة يف دســاترها وقوانينهــا مثــل املغــرب والعــراق؛ إيانًــا منهــا بإســهام الرياضــة يف تحقيــق التنميــة وبدورهــا يف جعــل املــدن 

ــوغ األهــداف املنشــودة يف مجــاالت  ــات ويف بل ــراد واملجتمع ــرأة والشــباب واألف ــر شــمواًل ومســاهمتها يف متكــني امل ــة أك ــات املحلي واملجتمع

الصحــة والتعليــم واالندمــاج االجتامعــي.

غــر أن تحقيــق اإلدمــاج مــن خــال الرياضــة ليــس باألمــر الســهل أو التلقــايئ. حيــث إن خطــط وبرامــج الرتبيــة البدنيــة والرياضيــة – مــا مل يتــم 

تخطيطهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا بالشــكل املائــم – قــد تعيــد إنتــاج أمنــاط اإلقصــاء واالســتبعاد االجتامعــي. ومــن مامــح هــذه اإلشــكالية، عــى 

ــة  ــة بالقــدرة اإلنفاقي ــة( مقارن ــايض واألدوات الرياضي ــزي الري ــة )كأســعار ال ــارشة للمشــاركة الرياضي ــال، ارتفــاع التكاليــف غــر املب ســبيل املث

للفئــات املهمشــة واألكــر فقــًرا، وصعوبــة الوصــول إىل األماكــن املخصصــة لألنشــطة الرياضيــة، وعــدم مراعــاة التــوازن بــني الجنســني يف الوصــول 

إىل الخدمــات الرياضيــة املُقدمــة، وعــدم توفــر امليزانيــة العامــة الرضوريــة للتوســع يف املشــاريع الرياضيــة وتوفــر اإلدارة الكــفء واملســتمرة 

ملراكــز خدمــات الرتبيــة الرياضيــة والبدنيــة.

1 البوابة العربية للتنمية. 2018. المنطقة العربية: ملخص عن عام 2017. 
    http://www.arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/936.the_arab_region_2017_in_review.pdf  تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2019.

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية

نسبة الشباب تحت 30 سنة 
بالدول العربية، عام 2017

المصدر: البوابة العربية للتنمية
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2.1 فوائد الرياضة من أجل إدماج الشباب من منظور املدن العربية املشاركة 

الحد من التعصب والعنرصية والكراهية والعنف من خال دمج الشباب ومنهم املُهمشون والاجئون وذوو اإلعاقة، وخلق مساحة مشرتكة  �

بينهم للتفاعل االجتامعي والصداقة ويشعرون فيها باألمان واملساواة دون متييز. 

تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات من خال تشجيع املشاركة املتوازنة وإعطاء فرص متساوية للجميع.  �

الحد من ظواهر التطرف والعنف وإدمان املخدرات وغرها من السلوكيات التي متثل خطورة عى املجتمع وأفراده من خال إرشاك الشباب  �

يف أنشطة رياضية تتخللها حمات توعوية.

تحسني مستويات التعليم، حيث إن التامرين البدنية لديها القدرة عى تنشيط الصحة العقلية اإليجابية والتطور اإلدرايك وبناء الشخصية.  �

بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس وتحقيق الذات، باإلضافة إىل أن تعلم القيم الرئيسية املتجّسدة يف الرياضة، مثل روح العمل كفريق،  �

واللعب النظيف، واحرتام القواعد، والتعاون، واالنضباط، والتسامح من شأنها تحفيز التامسك االجتامعي.

رفع مستوى صحة وإنتاجية الشباب من خال غرس أساليب الحياة الصحية لديهم وتشجيعهم عى النشاط الحريك والذهني.  �

فوائد صحية بدنية ونفسية وذهنية.

تنمية املهارات الحياتية والقيم السلوكية لألفراد والجامعات.

اإلدماج االجتامعي لكافة أطياف املجتمع وخاصة املهمشني واملحرومني من الحقوق.

3.1 الرياضة من أجل إدماج الشباب والتزامات املدن العربية 

خطة النقاط العرش لتحالف املدن العربية ضد العنرصية والتمييز 
وكراهية األجانب والتعصب2

االلتزام السادس:
مساندة الفئات السكانية الهشة التي تقع ضحية 

العنرصية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب

ــة  ــات املعرضــة لحــاالت الهشاشــة اإلضافي ــة خاصــة للفئ يجــب إعطــاء أهمي

ــة  ــز، خاص ــن التميي ــاين م ــي تع ــة الت ــكانية الضعيف ــات الس ــط املجموع وس

واملهاجريــن  الخاصــة،  االحتياجــات  وذوي  والشــيوخ،  والنســاء  األطفــال 

والنازحــني والاجئــني، إلــخ.

2  خطة عمل مكونة من عشرة التزامات تغطي مختلف مجالت اختصاص سلطات المدينة مثل التعليم والسكن والتوظيف وغيرها. وقعت المدن العربية الأعضاء بالتحالف على الخطة وتعهدت بدمجها في 
استراتيجياتها وسياساتها البلدية، وإشراك مختلف الجهات الفاعلة داخل المجتمع المدني في تنفيذها والترويج لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183012_ara
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االلتزام الثامن:
من أجل تطبيق منصف وتشاريك للسياسات البلدية

تشــجيع سياســات اإلدمــاج ومحاربــة التمييــز يف مجــال الســكن والولــوج 

ــة  ــات البلدي ــة يف إطــار الصاحي ــة والخدمــات االجتامعي إىل الخدمــات الصحي

ــة. للمدين

خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

تُعــد برامــج الرياضــة مــن أجــل اإلدمــاج أداة وثيقــة الصلــة بالعديــد مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 

وأهمهــا الهــدف الثالــث املرتبــط بـ“ضــامن متتــع الجميــع بأمنــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة يف جميــع 

األعــامر” حيــث تُعــد الرياضــة والنشــاط البــدين ركًنــا أساســيًا يف الحيــاة الصحيــة؛ وكذلــك الهــدف الرابــع 

ــاة  ــدى الحي ــم م ــرص التعل ــز ف ــع وتعزي ــد املنصــف والشــامل للجمي ــم الجي ــط بـ“ضــامن التعلي املرتب

للجميــع”، حيــث تســاهم الرياضــة يف تحقيــق التعليــم الجيــد، كــام يكــن اســتخدامها يف تعليــم وتربيــة 

ــج  ــاهم الرام ــة. وتس ــلوكيات اإليجابي ــارات والس ــم وامله ــى القي ــي ع ــكل عم ــباب بش ــشء والش الن

الرياضيــة بشــكل مبــارش يف تحقيــق األهــداف 5 و10 الخاصــة بتقليــل أوجــه عــدم املســاواة ســواء بــني 

الجنســني أو بــني فئــات املجتمــع بشــكل عــام. 

وترتبــط برامــج الرياضــة مــن أجــل إدمــاج الشــباب بالهــدف 16 املخصــص لتشــجيع إقامــة مجتمعــات 

مســاملة ال يُهّمــش فيهــا أحــد، حيــث تلعــب الرياضــة دوًرا كبــًرا يف ترســيخ التعايــش الســلمي والتقــارب 

بــني الجامعــات وقيــم االحتــكام للقانــون واملؤسســات يف فــض الخافــات. كــام أنهــا أداة مــوىص بهــا يف 

ــار الحــروب والنزاعــات املســلحة والعنيفــة حيــث يكــن أن تســهم يف إعــادة  حــاالت التعــايف مــن آث

اللُحمــة وبنــاء الثقــة بــني مختلــف األطــراف.

الخطة الحرضية الجديدة 

تؤكّــد الخطــة الحرضيــة الجديــدة يف عــدد مــن موادهــا عــى أهميــة توفــر مســاحات عامــة خــرضاء وآمنــة 

بحيــث تكــون متعــددة األغــراض تتيــح التفاعــل االجتامعــي وتُشــّجع عــى التواصــل واإلدمــاج االجتامعــي.

ــون  ــث تك ــع ]...[، بحي ــة للجمي ــة ومتاح ــة آمن ــاحات عام ــة مس ــجيع إقام ــزم بتش ــرة 37: “ونلت الفق

مســاحات متعــددة األغــراض تصلــح للتفاعــل االجتامعــي وتتســم بالشــمول، وتراعــي صحــة اإلنســان 

ورفاهــه، وتتيــح التبــادل االقتصــادي والتعبــر الثقــايف والحــوار بــني مجموعــة متنوعــة مــن الشــعوب 

ــاملة  ــلمية وش ــات س ــاء مجتمع ــة وبن ــة البري ــة التنمي ــدارة لكفال ــة وم ــون مصمم ــات، وتك والثقاف

ــي.” ــاج االجتامع ــل واإلدم ــش والتواص ــجيع التعاي ــن تش ــاركية، فضــًا ع ــع وتش للجمي

اخلطة
احلضرية
اجلديدة
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امليثاق األوليمبي 

ــة مامرســة  ــرد بإمكاني ــع كل ف ــدأ 4: “مامرســة الرياضــة حــق لإلنســان، ويجــب أن يتمت املب

الرياضــة، دون متييــز مــن أي نــوع ويف إطــار الــروح األوملبيــة، والتــي تتطلــب وجــود تفاهــم 

ــاخ مــن الصداقــة والتضامــن واللعــب العــادل”. ــادل يف من متب

امليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة 

املادة 1.1: “إن لكل إنسان حًقا أساسيًا يف مامرسة الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة دون  �
التعرض للتمييز عى أساس االنتامء اإلثني أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو 

غر السيايس أو األصل الوطني أو االجتامعي أو اعتبارات امللكية أو عى أي أساس آخر”.

املادة 3.1: “يجب أن تتوافر لكل إنسان وال سيام األطفال قبل سن التعليم، وكذلك النساء  �
والفتيات واملتقدمون يف السن واملعاقون والسكان األصليون فرص جامعة ومكيفة وآمنة 

للمشاركة يف أنشطة الرتبية البدنية”.

املادة 6.1: “يجب أن تتوافر لكل إنسان إمكانية الوصول يف مجال الرتبية البدنية والنشاط  �
البدين والرياضة إىل مستوى األداء الذي يتناسب مع قدراته واهتامماته”. 

إىل  � والسام  التنمية  لخدمة  الرياضة  تسخر  مبادرات  تهدف  أن  “ينبغي   :1.11 املادة 
القضاء عى الفقر، وتدعيم الديقراطية، وحقوق اإلنسان، واألمن وثقافة السام والاعنف 

بني  واملساواة  االجتامعي  والدمج  التمييز  وعدم  والتسامح  النزاعات  وتسوية  والحوار 

الجنسني وسيادة حكم القانون”.

ُمساهمة الرياضة من أجل إدماج الشباب يف 
أداء املدينة لوظائفها 

ترتبــط الرياضــة مــن أجــل إدمــاج الشــباب مبهــام املدينــة كمؤسســة دميقراطيــة تعمــل عــى 

ــة، وأخــًرا  ــااًل، وكمقدمــة للخدمــات الرياضي ــًا عــاداًل وفّع ــة الشــباب متثي ضــامن متثيــل فئ

ــامن  ــيني لض ــراء الهندس ــركات والخ ــة لل ــات العام ــد الخدم ــن تعهي ــؤولة ع ــة مس كجه

ــة املُقدمــة.  كفــاءة الخدمــات الرياضي

وظائف املدينة الخمس

 وضع واعتامد
القواعد الناظمة

 ترسيخ ومأسسة
 املامرسات
الدميقراطية

 تعهيد الخدمات
العامة

 توفري فرص
 توظيف الخدمة

املدنية
 تزويد

الخدمات
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التحديات: 

عدم توافر األرض والتمويل الازمني. �

اإلجراءات البروقراطية املستهلكة للوقت واملعقدة، والتي تستلزم تغيرات يف التريع لضامن ال مركزية وفاعلية أداء البلديات.  �

التغلب عىل التحديات: 

اللجوء إىل البطريركية املارونية بصفتها أكر مالك لألرايض باملدينة وإقناعها بالترع بأرض للمروع. �

اللجوء لرجال األعامل واملستثمرين وإقناعهم بفكرة املروع والحصول عى التمويل الازم. �

إنشاء ناٍد للجمباز مدر للربح داخل القرية لتوفر التمويل ألنشطة أخرى مجانية ومتاحة للجميع. �

مناقشة التغيرات التريعية والسياسية املطلوبة مع “لجنة رؤساء البلديات اللبنانية”، والتوجه من خال اللجنة للرملان وأعضائه  �

املتعاونني للضغط من أجل إقرار قوانني لتسهيل العمل وتعزيز الامركزية والحكم البلدي.

املأسسة: 

متّت من خال تأسيس جمعية “أحى جبيل” ككيان هجني بني القطاعني العام والخاص لتكون القائم عى املروع بهدف تحقيق  �

املصداقية والكفاءة واالستمرارية. 

قرية ميشال سليامن ومجمع كارلوس سليم الرياضيني، جبيل، لبنان

إن االعتامد عى تطوع الشباب يف 

تخطيط وتنفيذ وتقييم مشاريع 

الرياضة يدعم الغاية الرئيسية إذ يسمح بإدماج 

عدد أكر من الشباب، كام يسهم يف االستفادة 

من طاقاتهم وأفكارهم االبتكارية، وكذلك توفر 

موارد برية أكر لتنفيذ املهام املطلوبة.
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والرياضة هي أيضا من العنارص 
التمكينية املهمة للتنمية املستدامة. 
ونعرتف باملساهمة املتعاظمة التي 

تضطلع بها الرياضة يف تحقيق التنمية 
والسالم بالنظر إىل دورها يف تشجيع 

التسامح واالحرتام ومساهمتها يف متكني 
املرأة والشباب واألفراد واملجتمعات 

ويف بلوغ األهداف املنشودة يف مجاالت 
الصحة والتعليم واالندماج االجتامعي.

,,

,, الفقرة 37، قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 
رقم 1/70 “تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030”
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2.2  تحليل قابلية التفعيل 

تعتــر املــدن العربيــة أن توافــر الــروط املواتيــة التاليــة هــو أمــر رضوري للتمّكــن مــن إعــامل الخطــط والرامــج الخاصــة بالرياضــة مــن أجــل 

إدمــاج الشــباب: 

املحليني  � واملوظفني  املخططني  وعي  يتطلّب  والذي  االجتامعي،  واإلدماج  املساواة  سياسات  لتعزيز  واملقصود  الواعي  االسرتاتيجي  التوجه 

ومقدمي الخدمة عى كل املستويات بأهمية هذا الهدف وآليات تنفيذه وضامنه لكافة سكان املدينة. 

الدعم السيايس ورعاية الجهات السياسية العليا باملدينة للرنامج.  �

2. التخطيط لربامج الرياضة من أجل إدماج الشباب

1.2. تحديد األهداف التفصيلية 

تُســاعد هــذه الخطــوة عــى توضيــح الرؤيــة واســتخدام لغــة مامئــة يف التعريــف بفكــرة املــروع وصياغــة خطتــه، مــا يُســهم يف جمــع الدعــم 

والتأييــد للمــروع مــن الجهــات املحليــة والوطنيــة والدوليــة املُختلفــة، وخاصــة الجهــات املانحــة، حيــث يكتســب املــروع أهميــة أكــر كونــه 

يدعــم ويعــزز التوجهــات التنمويــة االســرتاتيجية القامئــة.

تتضّمن األهداف التي يكن أن تسعى إليها املدن من خال برامج ومشاريع الرياضة من أجل اإلدماج األمثلة التالية: 

إدماج الشباب من كافة األطياف واألديان واألعراق والتوجهات السياسية والسامح لهم باملشاركة وإبداء الرأي كركاء فاعلني يف املشاريع  �

وليس فقط كفئة مستهدفة أو مستفيدة.

الوصول الجغرايف لكافة املناطق وخاصة األحياء املهمشة واملحرومة.  �

إدماج الفئات املهمشة من ذوي االحتياجات الخاصة والنازحني واملهاجرين والاجئني.  �

الحد من الفجوة الجندرية وتعزيز املساواة بني الرجال والنساء والفتية والفتيات. �

ضامن حق الحامية واألمان الجسدي ونبذ التطرف والشغب. �

بأنشطة  � التوحد(  يعانون من  الذين  الشباب  )مثل  املستبعدة  الفئات  إدماج  السلوكية من خال  القيم  التامسك االجتامعي وتعزيز  تحقيق 

رياضية تساهم يف تغير سلوك املجتمع تجاه هذه الفئات.

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية
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3.2 تقييم حالة إدماج الشباب يف برامج الرياضة 

لضــامن تحقيــق الرامــج الرياضيــة أهدافهــا املرجــوة لجهــة إرشاك الشــباب ودمجهــم باملجتمــع، يُنصــح خــال مرحلــة التخطيــط بتقييــم الوضــع 

القائــم عــن طريــق اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة عــى ســبيل املثــال: 

إىل أي مدى يتمتع الشباب بحقوقهم يف الحياة االقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية والسياسية؟ �

هل هناك منصة للشباب ملشاركة مقرتحاتهم ملواجهة قضايا معينة مبجتمعاتهم؟ هل هناك قناة اتصال بينهم وبني املسؤولني باملدينة؟ �

هل الوضع يسمح بإقامة برامج رياضية شاملة للجميع أم أن هناك توترات اجتامعية قد تزيد من تعقيد الوضع؟ �

هل هناك أنشطة رياضية بعينها يكن أن تزيد/ تخفف من التوترات االجتامعية؟ �

هل هناك شباب غر منخرطني باملجتمع وملاذا؟ كيف يكن إدماجهم؟ �

من هم القادة الذين لديهم قبول لدى الشباب والقادرون عى التواؤم مع املجموعات املختلفة؟ �

ما هي احتياجات املدينة أو املجتمع املحي ملروعات مامثلة؟  �

ما هي الرياضات املفضلة للشباب و/ أو التي يحبذون مامرستها؟ كيف وأين يتم لعبها؟ هل تساهم يف تعزيز االندماج واملساواة؟ هل من  �

قصص نجاح يف هذا املضامر؟ 

ما هي الُسبل لجذب الشباب للمشاركة يف املروعات الرياضية؟ ما هي أعداد الشباب يف النطاق املستهدف؟ �

هل العرق أو الطبقة االجتامعية يحدد نوع الرياضة التي يتم لعبها؟ �

ما هي اإلعاقات املوجودة؟ كيف يرى املجتمع األشخاص ذوي اإلعاقة وإىل أي مدى يتم تقبلهم باملجتمع؟  �

كيف يرى املجتمع الاجئني؟ هل يتم اعتبارهم أقل شأنًا أم أنهم مقبولون باملجتمع؟ �

هل هناك تحديات متعلقة بالنوع االجتامعي يجب اعتبارها عند التخطيط للمروع؟ هل من املقبول للفتيان والفتيات مامرسة الرياضة مًعا؟ �

ماذا كانت نتائج التجارب السابقة واملروعات املامثلة وما هي الدروس املستفادة منها يف معرفة العواقب والتحديات والفرص املتوقعة؟ �

التريعات والقوانني التي تضمن حقوق األقليات أو عى األقل عدم وجود قوانني متييزية تعرقل تحقيق اإلدماج واملساواة بني الفئات املختلفة.    �

اإلجراءات القامئة، واألطر القانونية واملؤسسية التي تنظم عمل املروعات الرياضية تحديًدا. �

األرايض واملنشآت املادية القابلة لاستخدام الريايض من أجل اإلدماج، وتبعيتها للبلدية أو ملؤسسات أخرى، وصاحيتها إلقامة املروع. أو  �

وجود اآللية واملوارد املالية الازمة لتوفر األرايض واملنشآت املطلوبة وتجهيزها إن مل تكن متوفرة. 

القدرات املؤسسية والبرية لدى الجهات املحلية لتخطيط وتنفيذ هذه الرامج وإدارتها بالراكة مع األطراف املحلية املختلفة ويف إطار  �

زمني مائم. 

اهتامم القطاع الخاص يف املدينة مبروعات الرياضة واستعداده للمساهمة يف تفعيلها.  �
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4.2 تحديد أصحاب املصلحة والتخطيط إلرشاكهم 

فوائد إرشاك أصحاب املصلحة حسب تجارب املدن العربية:

استغال جميع املوارد واإلمكانات املتاحة لشبكة أصحاب املصلحة من كل األطراف، وخاصة حني ال تتوافر املوارد الكافية يف البلديات إلقامة  �

املروعات الرياضية املكلفة. 

االستفادة من الخرات واملعارف الفنية املتنوعة واملساهمة يف جمع املعلومات والتخطيط بشكل فّعال وتشاريك.  �

تحديد الرياضات ذات الشعبية بني الشباب املستهدف كرط أسايس يف نجاح استقطابهم للمروع. �

تعزيز التشاركية كقيمة أساسية من قيم املواطنة وإحساس املجتمع مبلكية املروع واالستفادة من طاقات الشباب والناشطني باملجتمع األهي  �

لخدمة أهداف املروع. 

مراكز الُقرب الرياضية، الرباط، املغرب

أنشئت يف مدينة الرباط، كام يف عدد من املدن يف املغرب، مراكز رياضية اجتامعية للقرب بالراكة بني السلطات املحلية وجهات 

حكومية وغر حكومية. 

تحديد املشكلة:  

اعتبار الرياضة يف الوعي العام كنشاط ترفيهي مقترص عى املقتدرين ماديًا.  �

ارتفاع تكلفة مامرسة الرياضة.  �

بُعد املراكز الرياضية عن األحياء الفقرة. �

أهداف املرشوع: 

إحداث تغير يف الثقافة القامئة وتعزيز فكرة الرياضة كحق للجميع دون متييز.  �

إنشاء مراكز رياضية قريبة من املناطق الفقرة واملهمشة لتسهيل وصول كافة الشباب إليها.  �

تثمني طاقات الشباب وتطوير مهاراتهم ومواهبهم الرياضية.  �

الظروف املواتية: 

إقرار الدستور املغريب الرياضة كحق لإلنسان.  �

الدعم الوطني لسياسة الُقرب. �

حامس العاملني بالبلديات لتحقيق اإلدماج االجتامعي. �

توافر العقارات )تحٍد تم التغلب عليه يف بعض املدن باستغال املباين القامئة(. �
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األدوار املحتملة بحسب املدن العربية كيفية التواصل بحسب املدن العربية  أصحاب املصلحة بحسب املدن العربية

القانونيــة  � اإلجــراءات  تســهيل 

الازمــة.  واملوافقــات 

تخصيــص مســاحات عامــة غــر مســتغلة  �

إلقامــة الرامــج الرياضيــة عليهــا.

املشاركة يف فرق العمل املُشكلة. �

املُكاتبات واالجتامعات الرسمية.  �

حكوميــة  � فعاليــات  خــال  التواجــد 

مــع  العاقــات  مــن  واالســتفادة 

وجمــع  الفكــرة  لطــرح  املوظفــني 

والتعــاون. والدعــم  التأييــد 

الجهات الحكومية )مثًا وزارات الرياضة، 

الشباب، التضامن االجتامعي، التعليم، 

الصحة(.

ــف  � ــل تكالي ــازم مث ــل ال ــر التموي توف

للماعــب  الدوريــة  والصيانــة  اإلدارة 

واملنشــآت.

دعــم إقامــة مســابقات أوملبيــة ودوريــة  �

بــني املــدن.

بــرصي  � وتوثيــق  الكرتونيــة  عــروض 

يتعــدى  ال  قصــر  فيديــو  )صــور، 

ــة( تُلقــي الضــوء عــى الجــدوى  الدقيق

االقتصاديــة واملنافــع التــي ســتعود عــى 

املجتمــع والســلطات املحليــة وامليزانيــة 

لتجــارب  نجــاح  وقصــص  التقديريــة 

و  أرقــام  إضافــة  يُستحســن  مامثلــة. 

إلكرتونيــة معلومــات إحصائيــة كلــام 

أمكــن. 

القطاع الخاص )يُنصح بالتوجه إىل برامج 

املسؤولية املجتمعية للركات(.

املســاهمة يف جمــع املعلومــات الازمــة  �

وإجــراء االســتبيانات واملســح امليــداين.

فتــح قنــوات التواصــل واكتســاب الثقــة  �

بــني البلديــة واملجتمعــات املحليــة.

الوصول إىل فئة الشباب وجذبها. �

املرونــة واالبتــكار يف التواصــل بالطــرق  �

املامئــة لــكل فئــة يف إطــار تحكمــه 

ــة.  ــة املتبادل الثق

موافقــات كتابيــة مــن شــأنها تيســر  �

عقبــات  أيــة  وتذليــل  العمــل  مهــام 

. محتملــة

الجامعات واملدارس واالتحادات واألندية 

الرياضية والكشفية والقطاع األهي 

)القادة املجتمعيون، الشباب، إلخ(.

تدريــب القــادة الرياضيــني عــى املعايــر  �

والقيــم االجتامعيــة وبالتــايل تصميــم 

تحقيــق  إىل  تهــدف  رياضيــة  برامــج 

التامســك االجتامعــي.

إقنــاع الساســة وصنــاع القــرار بأهميــة  �

العمــل عــى الرامــج املُقرتحــة.

توفر الدعم الفني واملايل الازم. �

التواصــل الكتــايب مبهنيــة مــن خــال  �

املشــاريع  ملقرتحــات  جيــدة  صياغــة 

بأهــداف  وربطهــا  املنطقيــة  واألطــر 

التنميــة املســتدامة واملواثيــق الدوليــة.

املجتمع الدويل والجهات املانحة التنموية.

مراجعة مصفوفة تحليل القوة ألصحاب املصلحة ضمن "مناذج األدوات التطبيقية". 
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نسبة األفراد الذين ميارسون الرياضة يف بعض الدول العربية لعام 2018
طبًقا للفئة العمرية

األردناإلماراتتونسالسعوديةقطرلبنانمرص

المصدر: جامعة نورثويسترن في قطر، تم الدخول للموقع بتاريخ ديسمبر 2019.
لمزيد من المعلومات حول المنهجية، يُرجى الرجوع إلى

http://www.mideastmedia.org/survey/2018/methodology/ 

18 - 24 سنة

25 - 34 سنة

45 سنة وما فوق

35 - 45 سنة

%31%72%85%81%73%85%46

%28%66%82%78%59%86%41

%12%60%83%72%60%80%29

%10%42%65%60%35%74%16
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5.2. تصميم الربامج/ املرشوعات ورسم الخطة لتنفيذها 

تشكيل فريق العمل، عى أن يضم خرات متنوعة من التخصصات الفنية املختلفة. بالنسبة للرامج الرياضية، يكن مشاركة خبر هنديس  �
مختص بإقامة املنشآت الرياضية وخبر ريايض مختص باملسائل الفنية الرياضية، وخبر اقتصادي وتربوي لتوفر الخرة الفنية يف تصميم برامج 

رياضية قامئة عى اإلدماج االجتامعي وتكون ذات كلفة منخفضة. 

تحديد آلية لتلقي الشكاوى واملقرتحات واإلباغ عن أية حاالت تعٍد عى بعض الفئات املهمشة أو املستبعدة أثناء انخراطها يف الرامج  �
الرياضية. 

والرتبوي  � االجتامعي  املجال  يف  املختصني  الفنيني  بالخراء  االستعانة  خال  من  االجتامعي  اإلدماج  نهج  تتبنى  رياضية  برامج  تصميم 
والريايض، والعمل معا لتصميم برامج تهدف إىل الحفاظ عى النسيج املجتمعي ونر مبادئ اإلخاء واملساواة والتعايش وغرها من املفاهيم.

فكرة املبادرة: 

إنشاء فرق كرة السلة يف املدارس مفتوحة لكافة الطاب بالرتكيز عى اإلدماج كهدف اجتامعي عوًضا عن املهارة الفنية ومعاير  �

البطوالت الرياضية.

التحديات: 

صعوبة الحصول عى املوافقات اإلدارية.  �

عدم االعرتاف بفرق األمل الرياضية املدرسية كفرق رسمية.  �

التغلب عىل التحديات: 

تم استخدام مفهوم “النادي املكون” املنصوص عليه يف القوانني الرياضية باملغرب )وهو مفهوم يتمتع باملرونة الكافية( وتم اعتبار  �

فرق األمل نوادي مكونة تابعة للمدارس. 

اللجوء للجامعة الرياضية واملخول لها قانونًا تشكيل فرق رسمية بعد تقييم أداء الاعبني واختيار النابغني منهم. �

املأسسة: 

متت من خال توقيع اتفاقية ملدة 3 سنوات بني الركاء الحكوميني ونادي األمل عى املستوى املحي تنص عى االستفادة من  �

ماعب املدارس وُمدريس الرتبية الرياضية لتشكيل فرق من الطاب مفتوحة للجميع.

ِفرق األمل الرياضية املدرسية، الصويرة، املغرب
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6.2. املأسسة وضامن االستمرارية طبًقا لتجارب املدن العربية 

إنشاء جهاز ملراقبة تنفيذ املروع وضامن اإلدارة الجيدة له ومعالجة التهديدات التي قد تعوق تنفيذه أو استمرارية عمله. �

إقامة لجنة محلية تضم موظفني من البلدية وممثلني عن املجتمع املحي لضامن املحافظة عى املنشآت الرياضية وعدم تخريبها.  �

العمل بنظام املكافآت املادية، وفرض رسوم ولو رمزية لدخول املنشآت الرياضية أو نظر بعض الخدمات املقدمة. �

تنويع مصادر التمويل بني املؤسسات الحكومية من جهة )خاصة لتوفر رواتب فريق العمل واملدربني( واملؤسسات الخاصة واملانحة من جهة  �

أخرى )خاصة لتمويل التكاليف االستثنائية أو ذات الطبيعة املؤقتة(. 

العمل عى توطيد االنتامء وتعزيز شعور املستخدمني بامللكية للحفاظ عى املنشآت ومكافحة سوء االستخدام. �

مشاركة املجتمع املحي يف التنفيذ ما يضمن تعاونهم يف استمرارية واستدامة الرنامج وإيجاد سبل إبداعية الستغال املوارد املحلية بالشكل  �

األمثل.

نسبة األفراد الذين ميارسون الرياضة يف بعض الدول العربية لعام 2018
طبًقا للنوع اإلجتامعي ) الفئة العمرية 18 - 34 سنة (

األردناإلماراتتونسالسعوديةقطرلبنانمرص

المصدر: جامعة نورثويسترن في قطر، تم الدخول للموقع بتاريخ ديسمبر 2019.
لمزيد من المعلومات حول المنهجية، يُرجى الرجوع إلى

http://www.mideastmedia.org/survey/2018/methodology/ إناث

ذكور

%44%81%82%83%78%90%50

%15%58%84%75%52%81%35
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7.2 تحديات التخطيط وُسبل مواجهتها

مقرتحات ونصائح املدن العربية ملواجهة التحديات تحديات التخطيط بحسب تجارب املدن العربية

ــات/  ــة املتاحــة للبلدي ــوارد املالي ــة امل محدودي

التكلفــة العاليــة لهــذا النــوع مــن الرامــج ملــا 

ــة وأراٍض. ــى مادي ــه مــن بن يتطلّب

استغال فائض امليزانية )إذا كان نظام الحكم املحي يسمح بذلك(.  �

استقطاب رؤوس األموال من أصحاب األعامل املؤمنني بفكرة املروع.  �

ــة حــول  � ــل انتفاعــه مبســاحات إعاني ــح املجــال الســتثامر القطــاع الخــاص مقاب فت

ــة.  ــد املســؤولية االجتامعي ــب تحــت بن ــن الرضائ ــاء م منشــآت املــروع أو اإلعف

غيــاب الــروط املواتيــة لضــامن التخطيــط 

الجيــد/ عــدم القــدرة عــى التحكــم يف العديــد 

مــن العوامــل السياســية واالقتصاديــة/ قلــة 

الخــرات الازمــة للتخطيــط االســرتاتيجي يف 

ــات. ــض البلدي بع

ــن  � ــي م ــات الت ــراء الدراس ــة إلج ــز بحثي ــارية أو مراك ــب استش ــع مكات ــاون م التع

ــة. ــوارد املطلوب ــت وامل ــر الوق ــروع وتقدي ــه امل ــأنها توجي ش

ــة  � ــة املختلفــة واالســتفادة مــن الخــرات العربي ــادل التجــارب بــني املــدن العربي تب

ــة. ــة مــن خــال املشــاركة يف الشــبكات والتحالفــات القامئــة ذات العاق والدولي

إرشاك الجهات املانحة )إن وجدت( يف رسم وتصميم الخطط والرامج.   �

إلقامــة  املتاحــة  الحرضيــة  األرايض  نــدرة 

املروعــات الرياضيــة يف أغلــب املــدن/ األرايض 

ــدم  ــة/ ع ــة لســلطة البلدي ــر تابع املوجــودة غ

ــتهدفة  ــات املس ــن الفئ ــة م ــود أراٍض قريب وج

ــون  ــا تك ــا م ــي غالب ــة والت ــق املهمش يف املناط

تكلفــة  ارتفــاع  ومضغوطــة/  متكدســة 

ــرة يف  ــة والفق ــات الهش ــى الفئ ــات ع املواص

حالــة املراكــز الرياضيــة خــارج املدينــة.

ــدي  � ــاك تح ــل هن ــة )يظ ــراف املدين ــة يف أط ــات الرياضي ــب واملروع ــة املاع إقام

ــة(.  ــات املامئ ــر املواص توف

التوجه لجهات متتلك أرايض باملدينة وإقناعها باملروع.  �

ــق  � ــدارس أو حدائ ــب امل ــتغال ماع ــال: اس ــل. مث ــة بالفع ــآت قامئ ــتغال منش اس

ملحقــة بهيئــات حكوميــة أو جمعيــات أهليــة أو مراكــز الشــباب أو إعــادة تأهيــل 

منشــآت لهــذا الغــرض.

إقامــة اتفاقيــة تعــاون مــع النــوادي الخاصــة لفتــح أبوابهــا للعامــة يف حــدود أوقــات  �

أو رشوط متفــق عليهــا مــع البلديــة مقابــل نفــع يعــود للنــادي.

الرياضيــة  الرامــج  بأهميــة  الوعــي  ضعــف 

وبالتــايل  االجتامعــي  اإلدمــاج  تحقيــق  يف 

ضعــف الرغبــة يف االنضــامم لهــا أو ضعــف 

ــة بالخطــط  الدعــم الســيايس لتضمينهــا كأولوي

االســرتاتيجية.

ربــط أهــداف الرامــج باألهــداف واملواثيــق التنمويــة الدوليــة والوعــود السياســية  �

والخطــط القوميــة واملحليــة. 

إعــداد مــواد إعاميــة ووســائط متعــددة تتنــاول أهــداف الرامــج الرياضيــة  �

ــا عــى املســتويني االجتامعــي والصحــي، بشــكل  ــع منه ــد املتوق ــة والعائ االجتامعي

ــلس. ــيط وس ــرص وبس مخت

ــادة الوعــي  � ــة لزي ــني ذوي مصداقي ــني ورياضي ــني وفنان ــادة مجتمعي التعــاون مــع ق

ــات املجتمــع. وجــذب مختلــف فئ

بناء رشاكات مع جهات ذات ثقل باملجتمع لتوفر التمويل واالحتياجات املادية الازمة. �
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مقرتحات ونصائح املدن العربية ملواجهة التحديات تحديات التخطيط بحسب تجارب املدن العربية

ــع يف  �ضامن الفاعلية واالستمرارية. ــاهم الجمي ــث يس ــي بحي ــكل حقيق ــراف بش ــع األط ــط إلرشاك جمي التخطي

مختلــف مراحــل العمــل، وخاصــة املجتمــع املحــي والشــباب املســتهدف باملــروع.

ــود  � ــايف وج ــروع، وت ــل امل ــة مراح ــازم لكاف ــل ال ــد التموي ــات لرص ــر آلي تطوي

ــا.  ــل لتنفيذه ــر التموي ــة ال يتوفّ ــن الخط ــزاء م أج

ــامن  � ــؤوليتها لض ــت مس ــه تح ــة وإدراج ــج قامئ ــات وبرام ــروع مبؤسس ــط امل رب

ــه. ــتمرار دعم ــذه واس تنفي

االعتــامد عــى قاعــدة متطوعــني مــن الشــباب واعتبارهــم جــزًءا ُمهــاًم مــن فريــق  �

العمــل منــذ البدايــة.

الهدف: 

تحقيق رغبة الشباب يف مامرسة الرياضة عى البحر عر إقامة ممىش ريايض عى الكورنيش البحري باملدينة. �

إدماج ذوي االحتياجات الخاصة من خال تأهيل املمىش لهم.  �

التحديات: 

محدودية املوارد البرية اإلدارية والفنية إلبداء النصح خال عملية تصميم وتنفيذ املبادرة. �

غياب ثقافة الصيانة الدورية الوقائية حيث تتم الصيانة فقط عند التلف. �

عدم ماءمة التصميم األسايس مع احتياجات التنفيذ واالستخدام )مثًا رصف املمىش الريايض باألسفلت(. �

التغلب عىل التحديات: 

توافر الدعم السيايس من محافظ اإلسكندرية. �

اإلعان املُسبق عن الفكرة لدراسة ردود أفعال السكان وتفاعلهم مع املروع. �

التسويق للمبادرة عن طريق وضع الفتات وإعانات عى طول املمىش. �

التعاقد مع املكتب الفني الهنديس للمحافظة وتحديد مدة التنفيذ. �

املمىش الريايض، اإلسكندرية، مرص
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قامئة التدقيق - مرحلة التخطيط 

R .تحديد الجوانب الحقوقية والتنموية املرتبطة بالرنامج

R  .تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس تخص إدماج الشباب

R  تحليل وتقييم البيئة املواتية للمروع وقابلية التنفيذ )توفّر األرايض واملنشآت، الدعم السيايس، القبول املجتمعي، القدرات

املؤسسية، املوارد البرية، إلخ(.

R .تحليل وتقييم حالة إدماج الشباب يف املجتمع ومن ثَمَّ يف الرامج الرياضية

R  .)تحديد ورصد امليزانية املطلوبة والحصول عى الدعم الازم )دعم سيايس؛ مادي؛ مايل

R  .التفاوض مع كل األطراف املؤثرة يف مسار الرنامج

R .تحديد وتعريف أصحاب املصلحة وأدوارهم

R .وضع آليات من شأنها ضامن املحافظة عى املنشآت الرياضية واستمرارية الرامج التي تقّدمها

تحديد املشكلة: 

ارتفاع تكلفة النوادي الرياضية الخاصة وبالتايل استبعاد أبناء الطبقات األفقر يف املدينة.  �

تحتوي صيدا عى أحد أكر مخيامت الاجئني )فلسطينيني وسوريني( بلبنان وال توجد خدمات كافية إلدماجهم.  �

أهداف املرشوع: 

إتاحة مامرسة الرياضة لكل الطبقات. �

جمع الشباب اللبنانيني وأقرانهم السوريني والفلسطينيني مًعا يف نشاط واحد من أجل خلق بيئة للتعايش ومحاربة التعصب.  �

الظروف املواتية: 

حامس قيادات بلدية صيدا ألهداف املروع وقدرتهم عى الحصول عى الدعم السيايس والرتويج للمروع. �

توفّر األرض والتمويل من قبل رجال أعامل لبنانيني. �

ضامن إرشاك وإعطاء دور كبر للجمعيات األهلية منذ بداية الفكرة.  �

املدينة الرياضية، صيدا، لبنان
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يجب موامئة اللغة املستخدمة وسبل 

التواصل والتفاعل مع أصحاب 

املصلحة حسب موقعهم، واهتامماتهم، وآليات 

عملهم، وطبيعة تأثرهم عى املروع. 

املبادرة:  

الشبابية  � “الشبكة  قامت جمعية  وسورية(،  وفلسطني  )لبنان  مختلفة  من جنسيات  املدينة  شباب  بني  التوتّر  ازدياد حدة  ظّل  يف 

اللبنانية” بالتعاون مع بلدية بعلبك بتأسيس 14 فريق ريايض شعبي مختلط بني الجنسيات لتعميم ثقافة التسامح من خال الرياضة.

أهداف املرشوع: 

نر ثقافة التسامح بني الشباب مبختلف فئاتهم. �

واملبادرة  � النزاعات،  حل  مثل  موضوعات  عى  التدريب  خال  من  واملدنية  الحياتية  مهاراتهم  ورفع  اجتامعيًا  الشباب  تثقيف 

الفردية، والريادة، والتوعية بالقانون البلدي، إلخ.

إتاحة الفرصة لشباب املدينة إلدارة االنشطة العامة واملشاركة يف األعامل التطوعية املشرتكة.  �

الظروف املواتية: 

دعم وزير الشباب والرياضة. �

إدارة إحدى جمعيات املجتمع املدين للفرق الرياضية. �

تأمني زّي موحد لهذه الفرق يشعرهم بروح االنتامء. �

إبراز الشباب يف اإلعام كناشطني يف مجتمعاتهم يقومون بتنفيذ أعامل تطوعية مشرتكة. �

توافر منح جامعية لبعض األبطال الرياضيني املشاركني. �

الِفرَق الرياضية الشعبية املختلطة، بعلبك، لبنان
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3. تنفيذ برامج الرياضة من أجل إدماج الشباب

1.3 وسائل التنفيذ

نقاط القوةالوسيلة

برامج دورية باملراكز االجتامعية والرياضية 

ــة  ــادات واألندي ــباب واالتح ــز الش ــًا: مراك مث

وماعــب  االجتامعيــة  واملراكــز  الرياضيــة 

واملــدارس. الجامعــات 

اســرتاتيجية طويلــة األمــد إلرشاك الشــباب )وال ســيام املهمشــون منهــم( مــن  �

خــال إقامــة أنشــطة رياضيــة دوريــة بأماكــن ثابتــة مثــل مراكــز الشــباب واختيــار 

ــايف.  ــي والثق ــياقهم االجتامع ــم وس ــم اهتامماته ــي تائ ــطة الت األنش

ــم للمشــاركة يف  � ــن خــال إتاحــة املســاحة له ــج الشــباب م ــم اســتفادة ودم تعظي

عمليــة اختيــار وتصميــم وتنفيــذ الرامــج الرياضيــة بالتعــاون مــع مجالــس إدارات 

هــذه املراكــز.

ــات  ــع بالفراغ ــة للجمي ــة متاح ــطة رياضي أنش

ــة العام

مثًا: فراغات غر مستغلة، حدائق مهملة.

ــج  � ــة برام ــن إلقام ــص أماك ــة تخصي ــدرة األرايض وصعوب ــدي ن ــى تح ــب ع التغل

ــة. رياضي

السامح لجميع الفئات والطبقات باملشاركة يف األنشطة. �

فعاليات رياضية توعوية موسمية 

الدراجــات  ركــوب  جــري،  ماراثــون  مثــًا: 

أو غرهــا  الشــواطئ،  أو مبــوازاة  بالشــوارع 

ــا مــا يتــّم  مــن الفعاليــات الرياضيــة التــي غالبً

تنظيمهــا احتفــااًل مبناســبات محــّددة.

التوعية بقضايا اجتامعية مختلفة مثل التعايش وبناء السام واملساواة. �

ــع  � ــرتكة م ــة مش ــم قضي ــد لدع ــكان واح ــع يف م ــات املجتم ــة إلرشاك كل فئ فرص

محدوديــة حــدوث أي مخاطــر مثــل التمييــز أو التنمــر أو االســتبعاد.

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية



76 دليل املدن العربية لإلدماج الحرضي

3.3 التواصل مع الجمهور وضامن 
مشاركة الشباب 

مــن املهــّم وضــع خطــة إعاميــة لإلعــان عــن الرنامــج والتواصــل 

مــع الفئــات املســتهدفة والجمهــور بشــكل عــام للتوعيــة بأهــداف 

الرنامــج وملشــاركتهم النتائــج املحققــة، وتشــجيعهم عى االســتفادة 

مــن الخدمــات املقدمــة والحفــاظ عــى اهتاممهــم وحشــد تأييدهــم 

مبــا يضمــن اســتمرارية السياســات والرامــج املُقامــة. ويتــم التواصــل 

مــن خــال اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعــي، والافتــات 

ــق  ــودة يف املناط ــك املوج ــى تل ــز ع ــع الرتكي ــوارع م ــة بالش العام

ــداث  ــن إح ــم م ــو. بالرغ ــون والرادي ــف والتلفزي ــة، والصح املهمش

التوعيــة الازمــة، فقــد يواجــه الشــباب تحديــات أمــام مشــاركتهم 

ــرتح يف  ــو مق ــام ه ــا ك ــّدي له ــن التص ــّد م ــة ال ب ــج الرياضي بالرام

الجــدول التــايل. 

2.3 البنى املادية والكوادر البرشية املؤّهلة 

ــع  ــة، م ــزة واألدوات الرياضي ــة واملعــدات واألجه ــة التحتي ــا للمــروع، كاملنشــآت والبني ــم تخصيصه ــي يت ــة الت ــى املادي ــواءم البن يجــب أن تت

ــة للوصــول إىل الفضــاء الريــايض  ــة وطريقــة آمن ــّم توفــر مســاحة مناســبة إلقامــة األنشــطة الرياضي ــات املســتهدفة، بحيــث يت احتياجــات الفئ

وضــامن معايــر األمــن والســامة. بهــذه الطريقــة، يشــعر الشــباب - وخاصــة الاجئــني والفتيــات منهــم - باألمــان لعــدم تعرضهــم للمخاطــر 

الجســدية )لتهالــك األجهــزة الرياضيــة أو خطــورة األلعــاب التــي تتــم مامرســتها(، واملخاطــر املعنويــة )مثــل التنمــر مــن ِقبــل بعــض األفــراد(. 

كام يجب ضامن توافر كوادر برية تتمتع بالخرة الفنية واملعرفية الازمة من خال الخطوات التالية:

توفر مدربني رياضيني عى علم بقضايا الشباب وصحتهم النفسية والجسدية، وبأهمية إدماجهم يف املجتمع وسبل تحقيق ذلك، باإلضافة إىل  �

كيفية تصميم وتطويع النشاط الريايض بحيث يغرس لدى الشباب قيم املشاركة اإليجابية والقيادة واملسؤولية االجتامعية وغرها من القيم 

التي تعمل عى إدماجهم مجتمعيًا.

تأهيل موظفي الخدمة املدنية لإلرشاف عى هذا النوع من الرامج الرياضية الهادفة إلدماج الشباب، وإدارتها بشكل كفء ومتابعة تنفيذها  �

وتصحيح مسارها إن لزم األمر أثناء التنفيذ.

تدريب فريق العمل القائم عى تنفيذ الرنامج عى عدد من املهارات واملعارف الفنية التي تدعم تحقيق التأثر املرجو منها )عى سبيل املثال  �

يجب أن يتم تدريب فريق العمل عى موضوعات مثل إدماج الشباب، والرتبية البدنية، والنوع االجتامعي، وحقوق اإلنسان(.

تدريب فريق العمل القائم عى تنفيذ الرنامج وموظفي الخدمة املدنية، وكذلك الفئة املستهدفة عى مهارات إدارة األزمات من خال توفر  �

تدريب عى اإلسعافات األولية األساسية واملرونة يف إدارة األزمات وغرها من املوضوعات.

يف إطار الحوكمة الجيدة ال يُنظر 

إىل الجهة الحكومية باعتبارها 

املسؤولة الوحيدة عن التنفيذ وإمّنا يُنظر إىل 

املوارد املخصصة والخطوات املتخذة من قبل 

جميع األطراف، وإىل إرشاك أصحاب املصلحة 

من القطاعني الخاص واألهي.
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الُسبل املقرتحة للتغلب عىل العوائقالعوائق املحتملة أمام مشاركة الشباب

ــل أو  ــة أو العم ــباب بالدراس ــغال الش انش

أي نشــاط لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية 

ــك(.  ــا إىل ذل ــذاء وم ــكن والغ )الس

الزمني  � جدولهم  حسب  األنشطة  لتنسيق  املروع  بداية  يف  الشباب  مع  التشاور 

والتزاماتهم وأوقات فراغهم.

أو  � حظًا  األقل  لألفراد  األساسية  االحتياجات  تلبي  التي  املنظامت  مع  إقامة رشاكات 

النازحني وضامن حصول الشباب عى معلومات حول أماكن  مقدمي الخدمات.

عائــق اللغــة وغرهــا مــن حواجــز االتصال؛ 

ــم األم  ــباب لغته ــدث الش ــد يتح ــث ق حي

ــون  ــد ال يُلّم ــني أو ق ــة الاجئ ــط يف حال فق

بالقــراءة والكتابــة يف حالــة املترسبــني مــن 

التعليــم.

توفر التدريب للموظفني واملدربني يف مجال التواصل بني الثقافات واستخدام املرتجمني  �

الشفويني.

التأكد من وجود موظفني ومدربني ضمن فريق العمل يتحدثون لغة الشباب )خاصة  �

وإن كان من بينهم الجئون(.

استامرات  � )مثل  املكتوبة  املواد  استخدام  وتجنب  املرسومة  األشكال  عى  االعتامد 

املوافقة( يف املناطق الفقرة نظًرا الحتامل ارتفاع نسب األمية بها. 

مواقــف املوظفــني أو املدربــني الســلبية 

تجــاه الشــباب.

بناء قدرات املدربني عى املهارات الحياتية واملفاهيم التنموية وحقوق اإلنسان وكيفية  �

استخدام الرياضة كأداة لدمج الشباب وتحقيق التامسك االجتامعي.

اختيار أنشطة يكن تكييفها بسهولة لتتاءم مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. �صعوبة الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة.

تعيق  � قد  التي  البيئية  الحواجز  من  والحد  إليها  الوصول  يكن  التي  املواقع  اختيار 

الوصول إليها. 

بالرامــج  الفتيــات  مشــاركة  معارضــة 

ــات  ــل األهــل أو الفتي الرياضيــة )مــن ِقب

ــرض  ــن التع ــوف م ــبب الخ ــهن( بس أنفس

التحــرش. أو  للتنّمــر 

دعوة األهايل للمشاركة يف التدريب ومراقبته أحيانًا وحضور فعاليات الرنامج )توزيع  �

دعوات رسمية مكتوبة لعاملها النفيس اإليجايب(.

الرياضة عى الصحة  � تنظيم جلسات تثقيفية لألهايل )واملجتمع األوسع( حول منافع 

البدنية والعقلية للفتيات، وكذلك مشاركة جميع الجوانب الخاصة بالرنامج واالستامع 

إىل شكوكهم وتطمينهم.

توفر مساحة آمنة للفتيات وتوفر مرافق منفصلة مثل غرف تغير املابس والحاممات  �

وغرها.

إن لزم األمر، توفر أوقات منفصلة لألنشطة الرياضية لإلناث والذكور ومدربات إناث  �

والسامح للفتيات باللعب مبابس ُمريحة أو مامئة ثقافيًا.
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مقرتحات ونصائح املدن العربية ملواجهة التحديات تحديات التنفيذ بحسب تجارب املدن العربية

فهم املؤسسات القامئة وكيفية إدارة التعاون بينها.  �

تحديــد املســؤوليات بشــكل واضــح ضمــن خطــة العمــل، ثــم اعتــامد املرونــة يف  �

توزيــع املهــام خــال التنفيــذ. 

إبقــاء كل األطــراف عــى اطــاع بتطــورات التنفيــذ ومشــاركة املعلومــات  �

والتحديــات بصفــة دوريــة والتأكــد مــن موافقتهــم عــى عمليــة التنفيــذ.

توقيــع مذكــرة تفاهــم أو اتفاقيــة مشــرتكة وتحديــد الجهــة املحليــة املنــوط بهــا  �

التنفيــذ وتحديــد أدوار كل جهــة بشــكل واضــح ودقيــق وُمفّصــل.

ــم  � ــل أن يت ــار، مث ــادل األخب اســتخدام وســائل ّمبتكــرة للتواصــل والتفاعــل وتب

ــن كل  ــني ع ــم ممثل ــس آب" تض ــل "وات ــق املوباي ــى تطبي ــة ع ــاء مجموع إنش

ــن. ــام أمك ــة كأعضــاء لتســهيل التواصــل كُل ــات املعني الجه

ــات  ــني املؤسس ــل ب ــرق العم ــرؤى وط ــاف ال اخت

الرنامــج،  يف  املتشــاركة  املختلفــة  والجهــات 

ــي تســتهلك  ــة الت وضعــف التنســيق، والبروقراطي

وقتًــا ومــوارد.

4.3 تحديات التنفيذ 

الهدف:

للبلدة  � الحمى”  “ُحامة  ليكونوا  قدراتهم  وبناء  املنت،  رأس  يف  والثقايف  الطبيعي  الرتاث  عى  الحفاظ  مسؤولية  يف  الشباب  إرشاك 

ويصبحوا مرشدين محليني ومدربني عى الريّاضات املتنوعة يف قلب الحمى. 

رفع الوعي البيئي لدى الشباب من خال إقامة أنشطة رياضية باألماكن الطبيعية العامة مثل رياضة امليش يف الطبيعة، وركوب  �

الدراجات الهوائية والنارية، وتسلق الصخور.

الظروف املواتية:

توفّر الدعم السيايس للمروع. �

مساندة ومشاركة الجمعيات األهلية يف تنفيذ املروع. �

توافر أراٍض طبيعية مفتوحة إلقامة أنشطة املروع بها. �

 حامة الحمى، رأس املنت، لبنان
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مقرتحات ونصائح املدن العربية ملواجهة التحديات تحديات التنفيذ بحسب تجارب املدن العربية

زيــادة مــوارد البلديــات والجهــات املحليــة مــن خــال إقامــة رشاكات مــع جهــات  �

متويليــة متنوعــة مثــل الجهــات املانحــة الدوليــة واإلقليميــة والقطــاع الخــاص.

تصميم برامج لبناء قدرات الجهات املحلية.  �

تعزيز سياسات الامركزية ومنارصة التغرات التريعية الازمة لذلك. �

اعتــامد التفكــر االبتــكاري مــن خــال إعــادة توظيــف املــوارد املحليــة املتاحــة  �

ــل  ــف العم ــايل وتوظي ــم امل ــب الدع ــي إىل جان ــم العين ــن الدع ــتفادة م واالس

ــات.  ــة املروع ــي لخدم التطوع

عــدم توافــر مــوارد وقــدرات مؤسســية كافيــة عــى 

املســتوى املحــي وغــر خاضعــة للمســتوى املركزي، 

ــني  ــات ب ــج واملروع ــة الرام ــرصاع عــى ملكي وال

املختصــة  الوطنيــة  والجهــات  املحليــة  الجهــات 

بالرياضــة والشــباب )خاصــة يف حالــة التنــازع عــى 

ــة األرايض(. ملكي

وجــود متابعــة ومســاءلة دوريــة تحــث األطــراف عــى االلتــزام بالدقــة  �

املهــام. تنفيــذ  يف  واملصداقيــة 

تقييــم التقــّدم املحــرز بشــكل دوري وليــس يف نهايــة املــروع فقــط مــن خــال  �

ــث  ــم تحدي ــع األطــراف الريكــة ويت ــة يحرضهــا جمي ــد اجتامعــات دوري عق

الوضــع الحــايل ومتابعــة املســؤوليات. 

املرونــة والقــدرة عــى االســتجابة للمتغــرات ووجــود آليــة متفــق عليهــا  �

لتعديــل الخطــة إن لــزم األمــر.

عــدم االلتــزام باملــدى الزمنــي للخطــة )خاصــة 

مــن جانــب املكاتــب الهندســية(/ بــطء االســتجابة 

ــا.  ــل معه ــن التعام ــايض ع ــتجدات أو التغ للمس

اللجــوء لوســائل مبتكــرة للوصــول للجمهــور وجــذب اهتاممهــم )مثــال: إقامــة  �

فعاليــات عامــة واالســتعانة بشــخصيات عامــة راعيــة وتضمــني الرامــج الرياضية 

فقــرات فنيــة وترفيهيــة(.

إعطاء املنتفعني وسيلة للتعبر عن آرائهم والتأثر عى املروع ليائم احتياجاتهم.  �

التشــاركية يف صنــع القــرار وإحســاس الجمهــور مبلكيــة املــروع رشط أســايس  �

الســتمرار اهتاممهــم. 

ــول  ــدم الوص ــاركة/ ع ــن املش ــور ع ــزوف الجمه ع

ــتهدفة.  ــات املس للفئ
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فرصة أم تحٍد؟ 

تلجــأ بعــض الحكومــات املحليــة إىل إقامــة مؤسســات خــارج الهيــكل الحكومــي لتيســر العمــل، وهــي مؤسســات تقــع مــا بــني القطاعــني العــام 

والخــاص و/ أو األهــي مثــل جمعيــات أو رشكات مملوكــة للبلديــة بجميــع أو بعــض أســهمها. 

ملاذا مُتثل هذه املامرسة فرصة؟

يشــكو أغلــب املســؤولني واملوظفــني يف املــدن والبلديــات مــن األوجــه الســلبية للبروقراطيــة والتــي تؤثــر عــى كفــاءة إدارة الرامــج مثــل صعوبــة 

الحصــول عــى إحصــاءات محدثــة وإجــراء املســوحات الخاصــة بتحديــد االحتياجــات، وبــطء الحصــول عــى املوافقــات والتصاريــح الازمــة للمبــارشة 

ــذا تلجــأ البلديــات لتأســيس كيانــات مســتقلة ال تلتــزم بالــرضورة بــروط وإجــراءات البروقراطيــة الحكوميــة،  ــال. ل باملشــاريع - عــى ســبيل املث

وتعترهــا فرصــة لألســباب اآلتيــة:

تسهيل العمل خال جميع مراحل التنفيذ.. 1

تحقيق الكفاءة وتقصر املدة الزمنية للتنفيذ.. 2

التمتع مبرونة أكر يف تنفيذ التشاركية والتعاون مع القطاعني الخاص واألهي.  . 3

وملاذا مُتّثل تحديًا؟

للبروقراطيــة جوانــب إيجابيــة ال يجــب تجاهلهــا والرتكيــز فقــط عــى الجوانــب الســلبية. وبالتــايل فــإن الســعي لتخطــي البروقراطيــة مــن خــال 

إقامــة مؤسســات خــارج الهيــكل الحكومــي قــد تــؤدي إىل الســلبيات التاليــة:

غياب ضامنات الرقابة عى أوجه رصف األموال واملوارد العامة، وكذلك عى قانونية اإلجراءات. . 1

عدم التوافق مع أهداف وتصورات الدولة التنموية. حيث إنه من األمثل أن تصب جميع املروعات العامة يف خدمة خطة التنمية االقتصادية . 2

واالجتامعية العامة للدولة وأهدافها االسرتاتيجية.

إهدار فرصة إصاح وإعادة صياغة القوانني واللوائح التي تنظم العمل الحكومي بحيث يتم معالجة عيوبها بشكل جذري ودائم بداًل من . 3

االلتفاف عليها مؤقتًا يف بعض املروعات الناجحة.

الهدف:

إنشاء مراكز رياضية يف مختلف مناطق املدينة بحيث تكون متاحة لكل من يرغب يف مامرسة الرياضة بشكل مجاين.  �

الظروف املواتية:

الدعم السيايس والفني واملايل للمراكز. �

الرياضية  � املابس  توفر  وكذلك  واإلداريني  املدربني  أجور  وتغطية  املراكز  إلنشاء  الازمة  املالية  للموارد  املحلية  السلطات  توفر 

واملعدات التدريبية، باإلضافة إىل متابعة إدارة الرامج كاملة.

متتّع املدربني بالخرة الفنية الكافية للتعامل مع مختلف الفئات كالاجئني واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وغرهم. �

مراكز الواعدين، عامن، األردن
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املالعب الخامسية، بغداد، العراق

الهدف:  

توفر ملعب خاميس ضمن كل منطقة سكنية ببغداد لخدمة املناطق املسكونة من قبل األشخاص ذوي الدخل املحدود ودمج الشباب 

من خال إتاحة متنفس لهم وذلك طبقا للخطة املحلية )املادة رقم 515(.

التحديات: 

إيجاد األرايض املناسبة إلقامة املروع الريايض. �

ضعف املهارات الفنية واملوارد املالية لتخطيط وتنفيذ وتقييم املروع.  �

التغلب عىل التحديات: 

وضعت أمانة بغداد ضوابط تسمح باستغال األرايض الحكومية الفارغة إلنشاء املاعب الخامسية )استغال مؤقت(. �

تتضّمن الضوابط رشوطًا فنية بسيطة تسمح بإقامة هذه املاعب بُكلفة وموارد معقولة ومبا يضمن تحقيق األهداف املرجوة. �

R  تدريب املدربني عى ُسبل تحقيق اإلدماج االجتامعي من خال األنشطة الرياضية املُنفذة، ورفع مستوى معرفتهم ملوضوعات

مثل النوع االجتامعي، واملساواة، والتامسك االجتامعي.

R .إرشاك الشباب أثناء تنفيذ الرامج الرياضية وإعطاؤهم املساحة املناسبة إلبداء الرأي واالضطاع ببعض املهام التنفيذية

R  إتاحة فرص تطوعية للشباب خاصة الاجئني من املهتمني يف تصميم وتنفيذ الرامج الرياضية من خال توظيف مهاراتهم

ومواهبهم )القيادة، التميز يف لعبة معينة، التواصل مع أقرانهم( مبا يخدم الرنامج.

R  تنفيذ أنشطة رياضية جامعية تسمح مبشاركة الجميع بحيث يتضمن الفريق الواحد مختلف الفئات باملجتمع بهدف تعزيز

حس التسامح وتقبّل اآلخر ونبذ اإلقصاء.

R  االستفادة من الرامج الرياضية لرفع وعي الشباب بشأن قضايا اجتامعية واقتصادية محددة )مثًا الصحة، والتعليم، واحتياجات

سوق العمل، إلخ( وترسيخ القيم لديهم )املساواة وتقبل اآلخر، والنوع االجتامعي، إلخ(.

قامئة التدقيق - مرحلة التنفيذ 
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الرياضة من أجل إدماج الشباب83

األسئلة األساسية مؤرشات نجاح برامج الرياضة من أجل إدماج الشباب 

الفئــات  � ســيام  وال  املســتهدفة  للفئــات  الوصــول  تــّم  هــل 

باملجتمــع؟ املهمشــة 

هــل تــم إرشاك الشــباب يف كل خطــوة مــن خطــوات الرنامــج  �

الريــايض؟

هــل ُوضعــت آليــة لضــامن أخــذ آراء واقرتاحــات الشــباب  �

بجديــة؟ وهــل تــّم األخــذ بتلــك اآلراء - كلــام أمكــن - يف 

التنفيذيــة؟ الخطــط 

ــكل  � ــم( بش ــوع فئاته ــم )بتن ــع أقرانه ــباب م ــل الش ــل يتفاع ه

ــايب؟ إيج

مــا هــي اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا لضــامن مشــاركة الفتيات  �

والنســاء يف الرامــج الرياضيــة؟ وهــل أّدت إىل النتائــج املرجوة؟

ــة الشــباب وخاصــة  ــق هــدف اإلدمــاج لفئ إدمــاج الشــباب: تحقي

املهمشــني منهــم لضــامن عــدم إعــادة إنتــاج صــور عــدم املســاواة.

هــل تضّمــن تصميــم الرامــج الرياضيــة التوعيــة باألهــداف  �

التامســك  تحقيــق  مــن  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  التنمويــة 

االجتامعــي واملســاواة للجميــع واحــرتام حقــوق املهمشــني 

القيــادة  مهــارات  تعلّــم  إىل  باإلضافــة  واملــرأة،  والاجئــني 

والحــوار والتعــاون والعمــل ضمــن فريــق، إلــخ؟ 

هــل اكتســب الشــباب مهــارات تســاعدهم عــى املشــاركة  �

للتفاعــل مــع قضايــاه؟ هــل  باملجتمــع ولعــب دور فاعــل 

ســاهمت الرامــج الرياضيــة املنجــزة يف تطويــر وتحســني صحــة 

املشــاركني العقليــة والبدنيــة؟

تحقيــق األهــداف التنمويــة االجتامعيــة واالقتصاديــة: ترســيخ 

ــارات. ــاء امله ــم وبن القي

4. تقييم برامج الرياضة من أجل إدماج الشباب

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية
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األسئلة األساسية مؤرشات نجاح برامج الرياضة من أجل إدماج الشباب 

)املســؤولني  � باملجتمــع  األساســية  الجهــات  إقنــاع  تــم  هــل 

ــة وضــع اإلدمــاج االجتامعــي  ــخ( بأهمي الحكوميــني، القــادة، إل

ــم؟  ــة أولوياته ــى قامئ ع

هــل تــّم تغــر الوعــي والســلوك تجــاه الرياضــة كوســيلة  �

لإلدمــاج؟

يتــم  � ولفوائــده؟ وهــل  للمــروع  اســتمرارية  هــل هنــاك 

الرياضيــة بحالــة جيــدة؟ املرافــق  الحفــاظ عــى 

املأسســة واالســتمرارية: إرســاء مثــال يُحتــذى بــه والتأســيس 

لتوجــه مؤســيس يدعــم اإلدمــاج يف كافــة الخطــط والرامــج.

مراجعة ُسبل التقييم ضمن “مناذج األدوات التطبيقية”.

يُنصح أثناء عملية التقييم بالرتكيز 

عى قياس النتائج املتعلقة بأهداف 

اإلدماج االجتامعي للرامج الرياضية وليس 

عى النتائج املتعلقة بالنشاط الريايض حرًصا 

كام هو شائع.



 الرتبية عىل
 املواطنة
 وحقوق
اإلنسان
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الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان87

1. ملاذا الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان؟

1.1. إشكالية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان 

ــم  ــى حقوقه ــا ع ــن خالله ــخاص م ــرف األش ــة، يتع ــاركية وتفاعلي ــتمرة، تش ــم مس ــة تعل ــي عملي ــان ه ــوق اإلنس ــة وحق ــى املواطن ــة ع الرتبي

وواجباتهــم تجــاه أنفســهم واآلخريــن. كــا أنهــا تُرّســخ لديهــم مبــادئ التســامح والتعايــش واملســاواة، وتســاهم يف تغيــر مواقفهــم وســلوكياتهم، 

وترفــع مــن قدرتهــم عــى التعامــل بإيجابيــة مــع التحديــات الحياتيــة التــي قــد يتعرضــون لهــا، مبــا يف ذلــك التمييــز واإلقصــاء. 

يتــّم التثقيــف عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان مــن خــالل التعليــم الرســمي وغــر الرســمي/ غــر املــدريس. وتلعــب املــدن دوًرا مكّمــاًل لــدور 

ــات  ــة تواجــه تحدي ــدن العربي ــاه(. إال أن امل ــة )انظــر القســم 3.1 أدن ــق الدولي ــه الوثائ ــدت عــى أهميت ــذي أكّ ــدارس يف هــذا املضــار، وال امل

متناميــة يف عملهــا عــى ترســيخ املواطنــة وحقــوق اإلنســان ألســباب مختلفــة وبخاصــة يف ظــل تصاعــد النزاعــات يف املنطقــة ومــا نتــج عنهــا مــن 

ارتفــاع يف أعــداد الالجئــن واملرّشديــن داخليًــا، ومــع تفــّي ظواهــر اإلرهــاب. هــذا باإلضافــة إىل وجــود إشــكاليات أخــرى مثــل غيــاب التطبيــق 

الفعــي ألحــكام املواثيــق الدوليــة والقوانــن املحليــة، واملعوقــات االقتصاديــة التــي تحــّد مــن قــدرة الســلطات املحليــة عــى الوفــاء باحتياجــات 

املواطنــن وتنفيــذ برامــج للرتبيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان، وكذلــك ضعــف البنيــة الثقافيــة واالجتاعيــة والقــدرة عــى التوفيــق بــن 

املبــادئ واملفاهيــم العامليــة مــن جهــة، واملوروثــات الثقافيــة واالجتاعيــة املحليــة مــن جهــة ثانيــة.

ــاج  ــادئ اإلدم ــيخ مب ــًا لرتس ــاًل مه ــان مدخ ــوق اإلنس ــة وحق ــى املواطن ــكان ع ــة والس ــلطات املحلي ــي الس ــف موظف ــعي إىل تثقي ــكل الس يُّش

الحــري. فــإن فهــم حقــوق اإلنســان ومبادئهــا وإجراءاتهــا مــن شــأنه أن ُيّكــن الســلطات املحليــة مــن إقامــة سياســات وبرامــج ترتكــز عــى 

العــدل واملســاواة والحايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز، مبــا يف ذلــك املســاواة بــن النســاء والرجــال؛ كــا مــن شــأنه أن يعــّزز مشــاركة الســكان 

الفاعلــة واإليجابيــة يف اتخــاذ القــرارات وتعاونهــم مــع الســلطات املحليــة يف مســاعيها التنمويــة. لذلــك يحتــاج كل فــرد، رجــاًل كان أو امــرأة، 

وشــابًا كان أو طفــاًل، إىل أن يعــرف حقوقــه كإنســان وأن يفهــم حــدود تلــك الحقــوق ومــا يرتتّــب عليهــا مــن واجبــات.

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية

اهتامم دويل بالرتبية عىل حقوق اإلنسان 
بدأ االهتام الدويل بالرتبية عى حقوق اإلنسان مبوجب إعالن املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان عام 1993، الذي اعترب أن الرتبية عى 

والتسامح  املتبادل  التفاهم  ولرتسيخ  املحلية  املجتمعات  بن  ومنسجمة  مستقرة  عالقات  وتحقيق  لتعزيز  “رضورة  اإلنسان  حقوق 

والسالم”. كا جاء يف قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 184/49 لعام 1994 الخاص بعقد األمم املتحدة للتثقيف يف مجال حقوق 

اإلنسان أن “التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان ينبغي أن ينطوي عى أكرث من مجرد تقديم املعلومات وأن يكون عملية شاملة تستمر 

الناس بجميع مستويات منوهم وبكل طبقاتهم االجتاعية احرتام كرامة اآلخرين ووسائل وطرق كفالة هذا  مدى الحياة بها يتعلم 

االحرتام يف كّل املجتمعات”.
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تستهدف برامج الرتبية عى املواطنة وحقوق اإلنسان املعرفة واملواقف واملهارات، وصواًل إىل أكرث املراحل نُضًجا وهي مرحلة ترجمة 

املعرفة واملواقف واملهارات إىل سلوك تتم مارسته بصفة يومية. 

ــع  ــراد املجتم ــى كل أف ــا. ع ــة إعاله ــي بكيفي ــا والوع ــان مبعرفته ــوق اإلنس ــادئ حق ــر مب ــدأ تجذي يب

)مــن موظفــي الخدمــة املدنيــة والشــباب والنســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن( 

أن يكونــوا عــى درايــة كاملــة بحقوقهــم وواجباتهــم تجــاه مجتمعاتهــم كــا أقرتهــا القوانــن املحليــة 

ــة.  واملواثيــق الدولي

ترُتجــم املعرفــة بعــد اكتالهــا يف شــكل مواقــف يتــم تبنيهــا مــن جانــب كل فــرد وتعمــل عــى تعزيــز 

مبــادئ حقــوق اإلنســان واملواطنــة وترفــض املواقف الســلبية. 

املعرفة

املواقف

2.1. فوائد الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان من منظور املدن 
العربية املشاركة

توطيد الثقة بني السكان والسلطات املحلية: يتّم ذلك عن طريق تحديد حقوق وواجبات الطرفن، ما يحفظ للسكان حقوقهم املتنوعة  �
ويوجب عليهم مسؤوليات تجاه مدينتهم، فتقوم العالقة بن الطرفن عى أساس الحقوق والواجبات والثقة املتبادلة.

تعزيز مبدأ املسؤولية املشرتكة: يتّم ذلك عن طريق تحديد مختلف األطراف الفاعلة واملمكنة ملبادئ املواطنة وحقوق اإلنسان، والتي  �
النهج  إن  إلخ.  الخاص،  والقطاع  املحلية،  الهيئات  باملجتمع مثل  فاعلة  أنفسهم جهات أخرى  املحلية والسكان  الحكومة  تتضّمن إىل جانب 

الحقوقي يؤكد عى أهمية املسؤولية الفردية ويحث كل فرد عى االلتزام مبسؤولياته أمام مجتمعه. 

تعزيز التعاون بني السكان والسلطات املحلية: يتّم ذلك عن طريق تغير سلوكيات املواطنن لتصبح أكرث إيجابية وتعاونية مع السلطات  �
املحلية، باإلضافة إىل إقامة مجتمع واٍع ومسؤول يتمتع أفراده بكافة حقوقهم ويلتزمون بالواجبات التي ترتتب عن صفة املواطنة، ما يسهم 

يف تحقيق النتائج املرجوة للخطط التنموية املُقرة.

رفع الرضا العام عن أداء السلطات املحلية: إن إتاحة قنوات دامئة للحوار مع السكان تُساهم يف تحديد مجموعة الحقوق التي تُعد أولوية  �
من وجهة نظرهم وتُسّهل عمل السلطات املحلية عى تحقيقها وفًقا للموارد املالية والفنية املتاحة.

بناء قدرات وكفاءات موظّفي السلطات املحلية: تتخذ الحكومات املحلية سياسات مختلفة وتنّفذ خططًا وبرامج متعلقة بالصحة والسكن  �
والتعليم وغرها من املجاالت )راجع امللحق 5.أ(. ويعتمد نجاح هذه األعال بشكل كبر ومبارش عى مدى إدراك موظفي املدينة ملبادئ 

حقوق اإلنسان وقدرتهم عى إعالها، ما يربز أهمية برامج الرتبية عى حقوق اإلنسان املوجهة إىل موظفي السلطات املحلية وسكان املدن 

عى حّد سواء.

تحقيق تقدم عىل مستوى املؤرشات العاملية: إن ضان متتع املواطنن بحقوقهم هو مؤرش إنجاز للمدينة يحّسن من صورتها وُيّكنها من  �
املنافسة عامليًا.



الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان89

يكتســب األفــراد عــدًدا مــن املهــارات التــي تســاعدهم عــى حــل النزاعــات القامئــة عــى الكراهيــة 

والتمييــز والعنرصيــة والتعصــب وتحقيــق اإلخــاء اإلنســاين والســالم املجتمعــي.

ــكل  ــتها بش ــم مارس ــلوكيات تت ــارات إىل س ــف وامله ــة واملواق ــول املعرف ــة تتح ــذه املرحل يف ه

ــوق اإلنســان. ــة وحق ــايئ وترســخ املواطن ــي وتلق يوم

املهارات

السلوك

االلتزام السابع:

مناهضة العنرصية والتمييز وكراهية األجانب 

والتعصب عن طريق الرتبية

األجانــب  وكراهيــة  والتمييــز  للعنرصيــة  املناهضــة  اإلجــراءات  تعزيــز 

ــع  ــن جمي ــتفادة م ــا واالس ــوج إليه ــة الول ــة وإمكاني ــر الرتبي ــب بتوف والتعص

ــوار  ــم والح ــادل والتفاه ــامح املتب ــز التس ــم وتعزي ــوض بتعلي ــكالها، والنه أش

ــات. ــن الثقاف ب

3.1. الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان والتزامات املدن العربية

خطة النقاط العرش لتحالف املدن العربية ضد العنرصية والتمييز 
وكراهية األجانب والتعصب1

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

الديباجة: “فإن الجمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عى أنه املستوى املشرتك 
الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة يف املجتمع، واضعن عى 

الدوام هذا اإلعالن نصب أعينهم، إىل توطيد احرتام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والرتبية 

واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعاملية، لضان االعرتاف بها ومراعاتها بصورة عاملية فعالة بن الدول 

األعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.”

اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان 

1   خطة عمل مكونة من عشرة التزامات تغطي مختلف مجاالت اختصاص سلطات المدينة مثل التعليم والسكن والتوظيف وغيرها. وقّعت المدن العربية األعضاء بالتحالف العربي على الخطة وتعهدت بدمجها في 
استراتيجياتها وسياساتها البلدية، وإشراك مختلف الجهات الفاعلة داخل المجتمع المدني في تنفيذها والترويج لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183012_ara. 
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خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

تســتهدف معظــم أهــداف خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 إعــال حقــوق اإلنســان، كالقضــاء عــى 

الفقــر والجــوع، وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن، والحــق يف بيئــة صحيــة، والحــق يف الســكن، إلــخ.

الهدف 4 التعليم الجيد: الغاية 4-7 “ضــان أن يكتســب جميــع املتعلّمــن املعــارف واملهــارات 
الالزمــة لدعــم التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك بجملــة مــن الســبل مــن بينهــا التعليــم لتحقيــق التنميــة 

املســتدامة واتبــاع أســاليب العيــش املســتدامة، وحقــوق اإلنســان، واملســاواة بــن الجنســن، والرتويــج 

لثقافــة الســالم ونبــذ العنــف واملواطنــة العامليــة وتقديــر التنــوع الثقــايف وتقديــر مســاهمة الثقافــة يف 

التنميــة املســتدامة، بحلــول عــام 2030.”

الخطة الحرضية الجديدة 

ــاء  ــات األساسـية، وتيســر التعــــايش وإنه ــع حقوق اإلنسان والحري ــا نلتزم بإعال جمي فقرة 26: “]...[ ك
جميــع أشــــكال التمييــــز والعنــــف، والتمكــن لجميــع األفــــراد واملجتمعــات املحليــة، مع إتاحة الفرصة لهــا 

للمشـاركة مشـاركة تامـة ومجديــة. ونلتـزم كـذلك بتعزيـز الثقافـة واحتــــرام التنــــوع واملســاواة باعتبارهــا 

عناصــــر رئيســــية يف إضــفاء الطــابع اإلنســاين علــى مــــدننا ومستوطناتنا البرشية.”

فقرة 155: “وســــنعزز مبــــادرات تنميــــة القــــدرات مــــن أجــــل تفعيــــل وتعزيــــز مهــــارات وقــدرات 
النســــاء والفتيــــات واألطفــــال والشــــباب وكبار الســــن واألشــــخاص ذوي اإلعاقــة والشــــعوب األصــلية 

واملجتمعــات املحليــة، فضاًل عن األشخاص الذين يعيشون أوضـاعا هشـة، بهــدف تشـكيل عمليـات الحوكمــة 

واملشــاركة يف الحــوار، وتعزيز وحايــة حقوق اإلنسان ومكافحة التمييـز، بهــدف ضـان مشاركتهم الفعالة يف 

ــة وتطوير األرايض.” ــة بالتنمية الحري ــاذ القرارات املتعلق اتخ

إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان 
حقوق اإلنسان

)قرار الجمعية العامة 137/66 عام 2011( 

ــام األول  ــؤولة يف املق ــة مس ــة املختص ــلطات الحكومي ــاء الس ــب االقتض ــدول وحس ــون ال املادة 7 )1(:  “تك
عــن تعزيــز التثقيــف والتدريــب يف ميــدان حقــوق اإلنســان وكفالتهــا وتطويرهــا وتنفيذهــا بــروح مــن 

ــاج واملســؤولية.” املشــاركة واإلدم

اخلطة
احلضرية
اجلديدة
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ُمساهمة الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان 
يف أداء املدينة لوظائفها 

تقــع الرتبيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان ضمــن مهــام املدينــة وعملهــا كمؤسسة 

دميقراطية تعمــل عــى ضــان التمثيــل املتكافــئ لــكل فئــات املجتمــع وكصانعــة لقواعــد 
ــة.  ــكان املدين ــية لس ــوق األساس ــة الحق ــن مجموع ــة تضم ناظم

وظائف املدينة الخمس

 وضع واعتامد
القواعد الناظمة

 ترسيخ ومأسسة
 املامرسات
الدميقراطية

 تعهيد الخدمات
العامة

 توفري فرص
 توظيف الخدمة

املدنية
 تزويد

الخدمات

ــة والقضــاة  ــة املدني ــي الخدم ــة وموظف ــة املختصــة، ملســؤويل الدول ــدول، وحســب االقتضــاء الســلطات الحكومي ــل ال ــي أن تكف املادة 7 )4(:  “ينبغ
ــون اإلنســاين  ــدان القان ــد االقتضــاء يف مي ــدان حقــوق اإلنســان، وعن ــم يف مي ــون واألفــراد العســكرين التدريــب املالئ واملوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القان

الــدويل والقانــون الجنــايئ الــدويل، وأن تعــزز التدريــب املناســب يف ميــدان حقــوق اإلنســان للمدرســن واملدربــن وغرهــم مــن املربــن والعاملــن يف 

ــة.” القطــاع الخــاص الذيــن يترصفــون باســم الدول

الهدف: 
ــات  ــات األزم ــرّصف يف أوق ــن الت ــزة للســكان وضــان حس ــة متمي ــق خدم ــا لتحقي ــر أدائه ــة وتطوي ــة البلدي ــدرات رشط ــاء ق  بن

ــوق اإلنســان.  ــا يحمــي حق ــوارث مب والك

عوامل النجاح: 
الدعــم الســيايس للربنامــج التدريبــي والــذي متثــل يف حضــور رئيــس البلديــة بشــخصه إىل الــدورات، باإلضافــة إىل التشــجيع املعنــوي 

للمشــاركن مــن خــالل توزيــع شــهادات تقديريــة. 

تدريب رشطة البلدية عىل إدارة الكوارث مع احرتام حقوق اإلنسان، 
رأس املنت، لبنان
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التقييم التنفيذ التخطيط األهمية

2. التخطيط لربامج الرتبية عىل املواطنة وحقوق 
اإلنسان

1.2. إعداد دراسة تشخيصية للوضع القائم 

يُنصح بتشخيص الوضع القائم من حيث مستوى اإلدراك العام ملبادئ املواطنة وحقوق اإلنسان وتطبيقها واملوارد املتاحة واالحتياجات املطلوبة 

مبا يخدم تصميم برامج وخطط مستقبلية فعالة، مع الرتكيز عى النقاط اآلتية:

املنظور املحي تجاه املواطنة وحقوق اإلنسان والظروف القامئة التي يكن أن تعيق تنفيذ الربنامج والوصول إىل املستوى املناسب يف الرتبية  �

عى املواطنة وحقوق اإلنسان.

تحديد احتياجات ومتطلبات املجتمع املحي للمعرفة الخاصة باملواطنة وحقوق اإلنسان. �

استعراض املشاريع والربامج السابقة وتحليل مدى نجاحها يف نرش الوعي وإرساء املبادئ األساسية للمواطنة وحقوق اإلنسان. �

مراجعة النصوص القانونية والصكوك العاملية لتحديد األوجه الحقوقية املراد ترسيخها.  �

تقييم مدى توافر املوارد البرشية واملالية الالزمة لتنفيذ الربنامج. �

تحديد أوجه التطوير والتدخل املناسبة ومدى تقبلها من جانب السكان. �

حملة للتوعية بالحق يف املياه، نواكشوط، موريتانيا

تحديد املشكلة: نقص مياه الرشب يف األحياء العشوائية التي تسكنها الطبقات الفقرة واملهمشة. 

هدف الحملة: التوعية بالحق يف املياه وتحقيق املساواة الطبقية يف الوصول إىل مياه الرشب.

الرشوط املواتية: توافر البنى األساسية والتمويل الالزمن.

الرشكاء: لعبت املدينة دوًرا أساسيًا يف التمويل واإلرشاف والدراسة الفنية لالحتياجات بالتعاون مع الجهة املانحة والجمعيات األهلية.
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2.2. تحديد األهداف  

يتم تحديد أهداف املرشوع أو الربنامج بناء عى الدراسة التشخيصية، ويراعى أن تكون محددة ومفصلة وأن توّضح النتائج املرجو الوصول إليها. 

ومن املمكن استخدام األسئلة اإلرشادية التالية لتحديد أهداف الربنامج: 

ما هي جوانب املواطنة و/ أو حقوق اإلنسان التي سيتّم الرتكيز عليها وملاذا هذه الجوانب بالتحديد؟ كيف يُساهم املرشوع يف تحقيق أهداف  �

التنمية املستدامة وإرساء مبادئ حقوق اإلنسان؟

ما هي املقاربة التي سيتم تبنيها؟ وما هي الخطة الزمنية والنطاق الجغرايف؟ �

ما هي الفوائد العائدة من املرشوع؟ ومن هي الفئة املستهدفة؟  �

ومن ضمن أهداف برامج الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان اآليت:

أن يصبح املشاركون أكرث وعيًا بحقوقهم وواجباتهم. �

أن يكتسب املشاركون الثقة للتعبر عن آرائهم يف املجتمع واملطالبة بحقوقهم. �

أن يرتفع وعي املشاركن حول حقوق الفئات األخرى والتحديات التي تواجهها هذه الفئات )مثاًل قد يهدف النشاط إىل زيادة وعي الرجال  �

بحقوق املرأة(. 

  إذاعة “هوا عامن”، عامن، األردن

الهدف: 
مشاركة السكان يف إدارة املدينة من خالل طرح األفكار ومناقشتها مبارشة مع صانع القرار واملسؤولن املحلين. �

التثقيف حول القضايا الخاصة بالشأن العّاين والتوعية بالخدمات واألنشطة املتاحة.  �

التعرف عى مطالب السكان، والرد عى تساؤالتهم واستفساراتهم بشكل مبارش. �

الرشوط املواتية: 
تبعية اإلذاعة ألمانة عان الكربى.  �

مشاركة أمن عّان مرة شهريًا، ومدراء املناطق مرة أسبوعيًا، يف لقاءات إذاعية يتّم خاللها التفاعل املبارش مع السكان واالستاع  �

إىل مطالبهم واحتياجاتهم عى الهواء. وقد نتج عن تلك اللقاءات تنفيذ العديد من مطالب السكان.
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حمالت توعوية بحقوق اإلنسان، بغداد، العراق

الفئة املستهدفة: النازحون واألرامل واأليتام من جراء الحرب.

الهدف: رفع الوعي وجمع التربعات من خالل تنظيم فعاليات توعوية )مثاًل االحتفال بيوم السالم، تنظيم ماراثون للتوعية بحقوق 
اإلنسان، دعوة الشباب للرسم عى الجدران اإلسمنتية املوضوعة للحاية كرسالة لحق العيش يف سالم، إلخ(.

الرشكاء: املنظات غر الحكومية.

3.2. تحديد أصحاب املصلحة واألطراف املعنية  

املستفيدون املبارشون: املجموعة املستفيدة بشكل مبارش من الربنامج )قد يكون الجمهور العام أو فئة ُسكانية ُمحّددة كالنساء أو الشباب  �
أو املهاجرين أو األطفال أو األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إلخ.(. 

املشاركون يف التنفيذ: األطراف التي ستلعب دوًرا مبارًشا يف تنفيذ الربنامج، كالجهات الوطنية )مثاًل املرصد الوطني لحقوق الطفل، وزارات  �
األرسة، الرتبية، العدل، العمل، الشباب والرياضة(، واملدارس، والجمعيات الحقوقية واملحامون )جمعيات تختص بالدفاع عن حقوق املرأة أو 

الطفل( والبلديات املجاورة )يف حال تنفيذ املرشوع من قبل تجّمع من البلديات مثاًل(. 

املؤثرون يف عملية التنفيذ: األطراف التي يكن أن تؤثر يف نتيجة الربنامج مثل الوزارات املرشفة، واإلعالم، واملجتمع املدين. �

 ُمراجعة مصفوفة تحليل القوة ألصحاب املصلحة ضمن “مناذج األدوات التطبيقية”

نصائح عملية من ممثي املدن العربية لتعزيز استدامة برامج الرتبية عى املواطنة 

وحقوق اإلنسان

توزيع املهام بشكل واضح بن البلدية واألطراف األخرى املشاركة يف التنفيذ.	 

إلزام كّل متدّرب من موظفي البلدية بنقل املعرفة التي اكتسبها من التدريب من خالل تنفيذ دورات ماثلة لتدريب زمالئه 	 

أو مشاركة املواد التدريبية.

توثيق الربامج مثاًل عرب إعداد أدلة تدريبية أو منشورات مخترصة مكتوبة من واقع الدورات التي تنفذها البلدية.	 

إخضاع موظفي البلدية لدورات تدريب املدربن بشكل دوري.	 
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4.2. تحديد مكونات الربنامج  

تختلف برامج الرتبية عى املواطنة وحقوق اإلنسان يف مكّوناتها 

التي قد تتضمن واحًدا أو أكرث من املكونات التالية:

حمالت منارصة تستهدف الجمهور العام أو تُركّز عى حقوق  �

فئات معينة.

مكون بحثي للتعّرف عى حال منطقة أو فئة سكانية ما )مثاًل  �

حقوق املقيمن يف املدينة من غر املواطنن أو املقيمن بشكل 

غر رسمي(.

تطوير مناهج دراسية عن املواطنة وحقوق اإلنسان أو تكييف/ تطويع مناهج قامئة لتناسب السياق املحي. �

مأسسة مناهج الرتبية عى املواطنة وحقوق اإلنسان يف املدارس واملؤسسات التعليمية بصفة عامة. �

أنشطة تدريبية تستهدف املعلمن والعاملن يف مجال الرتبية والتعليم بصفة عامة عى مبادئ املواطنة وحقوق اإلنسان وعى كيفية الرتبية  �

عى هذه املبادئ.

أنشطة للكبار أو الصغار )خاصة من الفئات املهمشة( باستخدام مناهج الرتبية عى املواطنة وحقوق اإلنسان. �

5.2. املأسسة وضامن االستمرارية  

ــة ومــن  ــة تضــّم خــرباء مــن البلدي ــا تشــكيل لجن ــد تأخــذ أشــكااًل متعــددة منه ــة وحقــوق اإلنســان ق ــة للمواطن إن مأسســة الربامــج التثقيفي

خارجهــا ملتابعــة تلــك الربامــج ومراقبتهــا للتأكــد مــن كفــاءة وكفايــة األنشــطة املُخططــة ومراعاتهــا لألبعــاد الحقوقيــة. ولتحقيــق االســتمرارية، 

ــداد حمــالت  ــة إىل إع ــدين، باإلضاف ــع امل ــي املجتم ــة، واملعلمــن، وممث ــي املدين ــب موظف ــا بتدري ــرًصا خاًص ــج عن ــك تضمــن الربام يُنصــح كذل

ــة. ــة والتعليمي ــع املؤسســات املحلي ــة ملنــارصة تلــك الربامــج يف جمي إعالمي

مبادرات لتمكني املرأة وتأمني مساحات آمنة لألطفال وإدماج ذوي اإلعاقة، 
صيدا، لبنان

األهداف: تعزيز املواطنة وبناء الثقة مع البلدية والتعريف بحقوق املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

إرشاك أصحاب املصلحة: أقيمت ورش عمل ولقاءات بالبلدية والنوادي الرياضية والجمعيات األهلية إلرشاك جميع املعنين يف 
تصميم املبادرات. 

رشوط النجاح: اقتناع السلطة املحلية ودعم الجهات الدولية املانحة )وفّرت الجهة املمولة منًحا للجمعيات األهلية لتنفيذ 
املرشوعات(.

برنامــج  أو  مبــرشوع  البــدء  قبــل 

جديــد يُنصــح أواًل بتوعيــة موظفــي 

ــة  ــة بأهمي ــات املعني ــة والجه ــة املحلي الحكوم

التــي يســعى  املــرشوع واألوجــه الحقوقيــة 

ــة.  ــه للعام ــل التوج ــا قب إلعاله



الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان97

مأسسة برامج املواطنة وحقوق اإلنسان يف البلدليات 
واملؤسسات التعليمية، وضامن استمراريتها

تخطيط حمالت منارصة لتبني الربامج يف جميع املؤسسات 

املحلية والتعليمية

إدماج صانعي القرار يف األنشطة املختلفة وإبراز أهمية 

ونجاحات الربامج

تضمن الربامج عنرًصا خاًصا بتدريب موظفي املدينة، 

واملعلمن، وممثي املجتمع املدين

إعداد خطة عالقات عامة وحملة إعالمية موّجهة تنرش 

أهداف ونتائج الربامج

     قامئة التدقيق – مرحلة التخطيط 

R .اإلحاطة بالوضع القائم بشكل دقيق من خالل إجراء دراسة تشخيصية

R .تحديد الجوانب الحقوقية والتنموية التي سيتّم الرتكيز عليها ضمن برامج الرتبية عى املواطنة وحقوق اإلنسان

R .تحديد الفئات املستهدفة وأصحاب املصلحة

R .تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس

R .تحديد املكونات التي سيتضّمنها الربنامج التثقيفي ووسيلة التنفيذ املُثى

R .اتخاذ إجراءات لضان استدامة واستمرارية الربنامج، وال سيا حمالت املنارصة وتدريب موظفي الخدمة املدنية



98 دليل املدن العربية لإلدماج الحرضي

©
 M

yv
is

ua
ls/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان99

التقييم التنفيذ التخطيط األهمية

3. تنفيذ برامج الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان

1.3. وسائل التنفيذ 

ــف نجــاح برامــج التثقيــف عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان عــى اختيــار الوســيلة املناســبة لتنفيــذ الربنامــج حســب الفئــات املســتهدفة  يتوقّ

واملــوارد التمويليــة املتاحــة للمدينــة. كــا يُنصــح باتبــاع طــرق غــر تقليديــة للتعليــم وعــدم االكتفــاء باملناهــج التعليميــة املدرســية يف هــذا 

الشــأن. تتنــوع وســائل تنفيــذ الربامــج التثقيفيــة لتشــمل اآليت، عــى ســبيل املثــال ال الحــرص:

الفئة املستهدفةالوصفالوسيلة

تنفيذ أنشطة تتبع طرق التعلم التفاعي )مثاًل أنشطة فنية؛ ترفيهية؛  �التعليم التفاعيل

رياضية؛ نوادي الرتبية عى املواطنة؛ إلخ( بالنوادي االجتاعية 

واملراكز الشبابية. 

تطوير مناهج بسيطة ومبتكرة لتعليم حقوق اإلنسان باملدارس.  �

عمل السلطات املحلية عى إنتاج دليل للفئات املهمشة من واقع ما تم  �

تنفيذه من أنشطة.2

الفئات املهمشة مثل املرأة 

والشباب واألطفال وسكان 

املناطق العشوائية أو الفقرة.

حمالت التوعية 
واملنارصة

استخدام وسائل اإلعالم والتواصل املختلفة للتوعية عى قضايا محددة. �

تسليط الضوء عى أهم املرشوعات التي يتم تنفيذها وأهدافها  �

والعائد منها وبالتايل الحصول عى التأييد املجتمعي العام. 

جميع فئات املجتمع.

وسائل التكنولوجيا 
الحديثة

أداة منخفضة التكلفة يكن االستفادة منها لتنفيذ الربامج طويلة  �

األمد )حيث يستلزم ترسيخ مبادئ املواطنة وحقوق اإلنسان لدى 

املواطنن وتحويل معارفهم ومهاراتهم بهذا الشأن إىل مارسة يومية 

وقتًا طوياًل(. 

استخدام خاصية التعليم عن بُعد MOOC لتطبيق دورات تدريبية  �

مختلفة أو املكتبة االفرتاضية إلتاحة محتوى معريف رقمي حول 

مفاهيم وحقوق وواجبات املواطنن أو وسائل التواصل االجتاعي 

إلحداث التوعية املنشودة. 

جميع فئات املجتمع ممن 

لديهم القدرة عى االتصال 

باإلنرتنت.

2  مثل دليل تسيير نوادي التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان الذي أصدرته وزارة التربية بتونس )أنظر https://bit.ly/2MndXYw( . تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2019.
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الفئة املستهدفةالوصفالوسيلة

دورات تدريب 
املدربني

أولوية تدريب املوظفن املدنين يف مجال املواطنة وحقوق اإلنسان  �

من خالل إعداد دورات تدريبية بشكل دوري تتناول مفاهيم 

ومبادئ حقوق اإلنسان وسبل إنفاذ القوانن املحلية وااللتزام مبا جاء 

يف املواثيق الدولية يف هذا املضار.

إعطاء أهمية لنقل املعرفة املكتسبة إىل زمالء العمل والفئات  �

املستهدفة من املواطنن من خالل تنفيذ برامج تدريبية من واقع ما 

تم التدرب عليه.

العاملون بالسلطات املحلية 

للمدينة.

تنظيم لقاءات حوارية مع الجهات املستهدفة إلطالعهم عى خطوات  �املنتديات الحوارية

تنفيذ مشاريع الرتبية عى املواطنة وحقوق اإلنسان وإرشاكهم فيها 

كلا اقتىض األمر.

تقييم مدى رضاء الجهات املستهدفة عن املشاريع واقرتاحات  �

التطوير. 

جميع فئات املجتمع وباألخص 

األقل متثياًل مثل الشباب 

واملرأة واألشخاص ذوي 

اإلعاقة.

مجلس بلدي أطفال عاّمن، األردن

الهدف: 
ــا  تثقيــف األطفــال والشــباب عــى املواطنــة باســتخدام ســبل تعليــم غــر تقليديــة، وتدريبهــم عــى كيفيــة مارســة املواطنــة عمليً

مــن خــالل املشــاركة يف تخطيــط املدينــة وحــل مشــاكلها لجعلهــم قــادة التغيــر يف املســتقبل.

عوامل النجاح: 
مأسسة املجلس داخل أمانة عان الكربى. �

إدارة األطفال والشباب للمجلس واعتاد آلية االنتخاب الختيار أعضائه ومارستهم لحق صنع القرارات يف األمور التي تعنيهم  �

عى مستوى املدينة.

توفر بيئة داعمة وحاضنة للمبادرات التي يطلقها أعضاء املجلس. �

ــوق  ــة وحق ــى املواطن ــة ع ــطة الرتبي ــة أنش ــة إلقام ــدى البلدي ــن ل ــر أماك ــدم تواف ــال ع يف ح

اإلنســان، يُنصــح باســتغالل املبــاين األثريــة الفارغــة أو املكتبــات العامــة، مــا يســاهم يف الوقــت 

نفســه  يف إعــادة إحيــاء تلــك األماكــن.
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2.3. تحديات التنفيذ

الحلول املقرتحة من جانب املدن العربيةالتحدي

ضعف القدرات املعرفية والفنية 
ملوظفي املدينة.

حيــث أن تأهيــل املوظفــن أســاس لضــان التنفيــذ الجيــد واملســتمر، يُنصــح بتطويــر خطــة  �

ــة  ــة تضمــن حصــول املوظفــن )الجــدد والقدامــى( عــى دورات تدريبي ــة/ تدريبي تعليمي

تؤهلهــم ملارســة وترســيخ مبــادئ املواطنــة وحقــوق اإلنســان باملجتمــع. 

وجود معارضة لبعض األنشطة 
وعدم تقبل بعض الرسائل املوجهة. 

ــد  � ــد توضــح األهــداف األساســية للمــرشوع والفوائ ــم وكســب تأيي ــم حمــالت دع تصمي

املتوقّعــة منــه باســتخدام لغة بســيطة وســهلة تناســب الجهــة املعارضــة )مثــاًل الفيديوهات 

القصــرة أفضــل وســيلة لتمريــر الرســائل الخاصــة بالحقــوق(.

إقامــة حــوارات مجتمعيــة بشــكل دائــم ومشــاركة كافــة املعلومــات بشــفافية كاملــة قبــل  �

الــرشوع يف التنفيــذ.

ترّدد الفئة املستهدفة من املشاركة 
يف ورش العمل، خاصة تلك التي 

تتناول موضوعات حساسة.

ــّم  � ــراث، ت ــن يف امل ــاء وحقه ــة النس ــاًل يف حال ــاركن )مث ــة للمش ــات تطميني ــر ضان توف

حظــر التصويــر خــالل الــورش وُمنــع تبــادل املعلومــات حــول املشــاركات مــع أيــة جهــة، 

وأُعطيــت املشــاركات معلومــات حــول املدربــن وخربتهــم الفنيــة يف املجــال قبــل الورشــة(.

تصميــم وتنفيــذ الربامــج باســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة أو غرهــا مــن الوســائل  �ضعف التمويل.

ــائل إىل  ــي هــو األفضــل إليصــال الرس ــوين واإلذاع ــث التلفزي ــاًل الب ــة )مث منخفضــة الُكلف

أكــرب عــدد ممكــن مــن النــاس، وبالنســبة لبعــض املــدن قــد تتــاح هــذه الفرصــة مجانـًـا أو 

بتكلفــة منخفضــة باســتخدام القنــوات الوطنيــة أو املحليــة، وأحيانًــا يكــون هنــاك تعــاون 

بــن البلديــات لتبــادل اإلعالنــات(.

إقامة رشاكات مع القطاع الخاص واملنظات الدولية للمساهمة يف متويل املرشوعات املختلفة. �

يتطلب تغيري املفاهيم والسلوكيات 
وقًتا طوياًل واستمرارية يف الجهود.

تصميــم املرشوعــات ضمــن إطــار زمنــي طويــل األجــل وتقســيمها إىل مراحــل بحيــث يتــم  �

ــال  ــد االنتق ــة عن ــات الالزم ــالت واملراجع ــراء التعدي ــة وإج ــد كل مرحل ــاس األداء بع قي

للمرحلــة التاليــة. 

تضمن كل املرشوعات حمالت إعالمية وتوعوية.  �

أحيانـًـا قــد تكــون املعارضــة وتقديــم 

ــل نجــاح! إذ يعكــس  الشــكاوى دلي

وســلوك  مواقــف  يف  تغيــرًا  التــرصّف  هــذا 

الســكان نحــو املزيــد مــن اإلدراك واملطالبــة 

بحقوقهــم.
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     قامئة التدقيق – مرحلة التنفيذ 

R .تحديد وسيلة التنفيذ املالمئة لتحقيق األهداف املرجوة

R  .توفر املوارد املالية واملادية والبرشية الالزمة

R .تدريب موظفي السلطة املحلية عى قضايا املواطنة وحقوق اإلنسان

R .استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة يف التوعية مبفاهيم املواطنة وحقوق اإلنسان

ومــوارد  وقتًــا  التقييــم  يتطلــب 

ــق  ــا يتعلّ ــيّا عندم ــاءات، ال س وكف

عــى  الرتبيــة  برامــج  نجــاح  بقيــاس  األمــر 

ــب  ــة وحقــوق اإلنســان. ويُنصــح بتدري املواطن

موظفــي البلديــة عــى مهــارات تقييــم التغــّر يف 

املعــارف واملواقــف واملهــارات والســلوك.

 املجلس املحيل للطفل، الصويرة، املغرب

األهداف:  
توفر فضاء مالئم ملشاركة األطفال يف صياغة وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات املحلية. �

 تربية األطفال عى الديقراطية واملواطنة وحقوق اإلنسان. �

إرساء ثقافة الحوار املبني عى االختالف. �

تربية األطفال عى ربط املسؤولية باملحاسبة. �

إكساب األطفال مهارات قيادية. �

تشجيع األطفال عى العطاء والتنافس. �

عوامل النجاح: 
التفاعل اإليجايب واملبادرة الداعمة للمجتمع املدين املهتم بالطفولة عى وجه الخصوص. �

مشاركة املؤسسات التعليمية العامة والخاصة والبعثات األجنبية. �
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التقييم التنفيذ التخطيط األهمية

مناذج قياس نجاح برامج الرتبية عى املواطنة وحقوق اإلنسان عى مستوى األفراد

4. تقييم برامج الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان

 مراجعة ُسبل التقييم ضمن “مناذج األدوات التطبيقية”.

هل اختلفت نسبة معرفة السكان مببادئ املواطنة وحقوق اإلنسان عن ما قبل تنفيذ الربامج؟ �

هل اكتسب السكان معلومات وافية عن مصادر وصكوك حقوق اإلنسان؟ �

هل يربط السكان هذه املعرفة بحياتهم اليومية؟ �

 هل اكتسب السكان املهارات الالزمة إلعال مبادئ املواطنة وحقوق اإلنسان؟  �

 هل أصبح السكان عى دراية واستعداد لنرش ما تعلموه بن أفراد مجتمعاتهم؟ �

هل تحولت املعرفة واملواقف واملهارات إىل سلوك ملموس يف الحياة اليومية لسكان املدينة؟ �

هل أثّر السكان إيجابيًا عى مجتمع املدينة لناحية جعله أكرث إدماًجا؟ �

املبادئ يف  � اإلنسان وترويجهم إلعال هذه  املواطنة وحقوق  ملبادئ  السكان  تبني  ما مدى 

البيئات املحيطة بهم؟

هل يرفض سكان املدينة أي مارسات متييزية تحدث يف مجتمعاتهم؟ �

هل يبادر السكان إىل تقديم شكاوى بشأن املارسات اإلقصائية التي يشاهدونها؟ �

هل ارتفعت نسبة املشاركة الفعالة والتطوع يف قضايا املجتمع؟ �

املعرفة

املواقف

املهارات

السلوك
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أمثلة لبعض الحقوق التي ميكن للمدن التثقيف حولها واملوارد املعرفية املتاحةأ. 

تتنوع الحقوق التي يكن للمدن إقامة برامج تثقيفية حولها والتي تُساهم بشكل مبارش وغر مبارش يف تحقيق اإلدماج الحري وما يشمله 

من عدل ومساواة وتضامن. من هذه الحقوق:

الحق يف الصحة �

الحقوق اإلنسانية للمرأة �

الحق يف التعليم �

الحقوق اإلنسانية للطفل �

الحق يف العمل �

الحق يف حرية التعبر �

الديقراطية �

الحق يف اللجوء �

وتتوّفر موارد معرفية عديدة يف هذا املجال، نذكر منها مختارات عىل سبيل املثال ال الحرص:

“فهم حقوق اإلنسان: دليل عن تعلم حقوق اإلنسان”، الصادر عام 2014 عن املركز األورويب للتدريب واألبحاث يف مجال حقوق اإلنسان  �

والديقراطية ومركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان:

http://www.etc-graz.eu/handbuch-menschenrechte-verstehen/

“كل البرش ... كتاب مدريس يف الرتبية عى حقوق اإلنسان” الصادر عن اليونسكو: �

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114788_ara. 

“أسس تعليم املواطنة العاملية” الصادر عام 2017 عن اليونسكو: �

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248232.

“محو األمية اإلعالمية واملعلوماتية: تعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة التطرف” الصادر عام 2016 عن اليونسكو: �

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246371. 

5. املالحق

http://www.etc-graz.eu/handbuch-menschenrechte-verstehen/ 
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بعض األمثلة ملواثيق واتفاقيات دولية ذات الصلة مبوضوعات حقوق اإلنسانب. 

أواًل مواثيق واتفاقيات األمم املتحدة

 	.A/CONF.211/8 ،الوثيقة الختامية ملؤمتر ديربان االستعرايض، 2009، األمم املتحدة

املادة 107:

“يــشجع الــدول علــى تطــوير القــدرة الوطنيــة علــى التثقيــف يف مجال حقوق اإلنسان، والقيام باألنشطة التدريبية واإلعالمية، من خالل 

الوطنيـة لحقوق اإلنسان واملنظات غر الحكومية وغرها مـن أصـحاب املصلحة املعنين مـن أجـل مكافحـة العنرصية  إرشاك املؤسسات 

والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وفًقا لخطة عمـل برنامج العمل العاملي للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان.”

 	.A/RES/60/1 الوثيقة الختامية ملؤمتر القمة العاملي لعام 2005، األمم املتحدة

الفقرة 131:

“ونعرب عن تأييدنا للنـهوض بـالتثقيف والتثقـف يف مجال حقـوق اإلنـسان علـى جميع األصعدة مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ الربنامج العاملي 

للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان، حـسب االقتضاء، ونشجع جميع الدول عى اتخاذ مبادرات يف هذا الصدد.”

الربنامج العاملي للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان الجاري منذ عام 2005، األمم املتحدة A/RES/66/137.)راجع امللحق ت أدناه(.	 

إعالن وبرنامج املؤمتر العاملي ملكافحة العنرصية والتمييـز العنـرصي وكـره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 2003.	 

اإلعالن، الفقرة 95:

“]...[ ونؤكد كذلك أن هذا التعليم )يف مجال حقوق اإلنسان( عامل حاسم يف تعزيز ونرش وحاية القيم الديقراطية للعدالة واإلنصاف التي تُعد 

أساسية ملنع ومكافحة انتشار العنرصية، والتمييزالعنرصي، وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب.” 

اإلعالن، الفقرة 97: “نؤكد عى الصالت القامئة بن الحق يف التعليم والكفاح ضد العنرصية، والتمييز العنرصي، وكره األجانب، وما يتصل بذلك 
من تعصب، والدور الجوهري للتعليم، مبا يف ذلك التعليم يف مجال حقوق اإلنسان، والتعليم الذي يهتم بالتنوع الثقايف ويحرتمه، وبخاصة لدى 

األطفال والشبيبة، يف منع واستئصال جميع أشكال التعصب والتمييز.”

برنامج العمل، الفقرة 129:

“ يحث الدول عى إدخال بندي مكافحة التمييز ومكافحة العنرصية، وتعزيزها بحسب االقتضاء، يف برامج حقوق اإلنسان التي تشكل جزًءا 

من املناهج املدرسية، ووضع وتحسن املواد التعليمية ذات الصلة، مبا فيها كتب تدريس التاريخ وغره، وضان التدريب الفعال والحفز املناسب 

لجميع املدرسن بهدف  تكوين مواقف وأمناط سلوك لديهم تستند إىل مبادئ عدم التمييز واالحرتام املتبادل والتسامح.”

برنامج العمل، الفقرة 139: “يحث الدول عى توفر أو تعزيز التدريب للموظفن القامئن عى إنفاذ القوانن، وموظفي الهجرة وغرهم من 
املوظفن املعنين، عى منع االتجار باألشخاص. ]...[.”

إعالن وبرنامج عمل فيينا، املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان، 1993 	 

الفقرة 33:

“يؤكد املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان من جديد أن الواجب يحتم عى الدول، كا هو منصوص عليه يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسـان ويف 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية ويف غرها من صكوك حقوق اإلنسان الدولية، أن تضمن أن يكون التعليم 

مستهدفًا اإلنسان والحريات األساسية ويؤكد املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان أهمية إدراج موضوع حقوق اإلنسان يف برامـج التعليـم ويطلب إىل 

الدول القيام بذلك. وينبغي للتعليم أن يعزز التفاهم والتسـامح والسـالم والعالقـات الوديـة بن األمم وكافـة املجموعات العرقية أو الدينية 

وأن يشـجع عى تنمية أنشـطة األمم املتحدة يف تدشن هذه األهداف. ولذلك يؤدي التعليم يف مجال حقوق اإلنسـان ونرش املعلومات املناسبة، 

النظرية منها والعملية عى السواء، دوًرا هاًما يف تعزيز واحرتام حقوق اإلنسان فيا يتعلق بجميع األفراد، بال متييز من أي نوع والتمييز عى 
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أسـاس العرق، أو الجنس، أو اللغـة أو الدين، وينبغي إدراج ذلك يف السياسـات التعليمية عى كال املسـتوين الوطني والـدويل. ]...[.”

الفقرة 78:

عالقات  وإقامة  لتشـجيع  أموًرا جوهرية  اإلنسـان  مجال حقوق  يف  العام  واإلعالم  والتدريب  التعليم  اإلنسـان  لحقوق  العاملي  املؤمتر  “يعترب 

مستقرة ومنسجمة فيا بن املجتمعات املحلية ولتوطيد التفاهم والتسامح والسلم.” 

الفقرة 82:

متزايد  تعزز حدوث وعي  أن  الحكومية،  واملنظات غر  الوطنية  واملؤسسـات  الدولية  الحكومية  املنظات  للحكومات، مبسـاعدة  وينبغي   “

بحقوق اإلنسان والتسامح املتبادل. ]...[.”

 	.A/RES/2200 )XXI( العهـد الـدويل الخـاص بالحقوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية، 1966، األمم املتحدة

 	.A/RES/61/106 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2006، األمم املتحدة

املادة 8 إذكاء الوعي:

“1. تتعهد الدول األطراف باعتاد تدابر فورية وفعالة ومالمئة من أجل: )أ( إذكاء الوعي يف املجتمـع بأسـره بـشأن األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مبا 

يف ذلـك عى مستوى األرسة، وتعزيز احرتام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم؛ )ب( مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز واملارسات 

الضارة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا فيها تلك القامئة عى الجنس والسن، يف جميع مجاالت الحياة؛ )ج( تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات 

 )i( بدء ومتابعة تنظيم حمالت فعالة للتوعية العامة تهدف إىل )األشخاص ذوي اإلعاقة. 2. وتشمل التدابر الرامية إىل تحقيق ذلك ما يي: )أ

تعزيز تقبل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ )ii(  نرش تصورات إيجابية عن األشخاص ذوي اإلعاقة، ووعي اجتاعي أعمق بهم؛ )iii(  تشجيع 

االعرتاف مبهارات وكفاءات وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة، وإسهاماتهم يف مكان العمل وسوق العمل؛ )ب( تعزيز تبني موقف يتسم باحرتام 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف جميع مستويات نظام التعليم، مبا يف ذلك لدى جميع األطفال منذ حداثة سنهم؛ )ج( تشجيع جميع أجهزة 

وسائل اإلعالم عى عرض صورة لألشخاص ذوي اإلعاقة تتفق والغرض من هذه االتفاقية؛ )د( تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية باألشخاص 

ذوي اإلعاقة وحقوقهم.”

 	.A/RES/45/158 االتفاقية الدولية لحاية حقوق جميع العال املهاجرين وأفراد أرسهم، 1990، األمم املتحدة

 	.A/RES/39/46 اتفاقية مناهضة التعـذيب وغره من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 1984، األمم املتحدة

املـادة 10:

“تضمن كل دولة إدراج التعليم واالعالم فيا يتعلق بحظر التعذيب عى الوجه الكامل يف برامج تدريب املوظفن املكلفن بإنفاذ القوانن سواء 

أكانوا من املدنين أو العسكرين، والعاملن يف ميدان الطب ، واملوظفن العمومين أو غرهم ممن تكون لهم عالقة باحتجاز أي فرد معرض ألى 

شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.”

 	.A/RES/34/180 اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 1979، األمم املتحدة

االتفاقية الدوليـة للقضاء عى جميع أشكال التمييز العنرصي، 1965.	 

املادة 7:

“تـتعهد الـدول األطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ال سيا يف ميادين التعلـيم والرتبية والثقافة واإلعالم بغية مكافحة النعرات املؤدية إىل 

التمييز العنرصي وتعزيـز التفاهم والتسامح والصداقة بن األمم والجاعات العرقية أو اإلثنية األخرى، وكذلك لنرش مقاصد ومبادئ ميثاق األمم 

املتحدة، واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وإعالن األمم املتحدة للقضاء عى جميع أشكال التمييز العنرصي، وهذه االتفاقية.”

 	. A/RES/44/25 اتفاقية حقـوق الطفل، 1989، األمم املتحدة
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ثانًيا مواثيق واتفاقيات إقليمية

امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 1981.	 

امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، 2004.	 

اإلطار العريب للطفولة، جامعة الدول العربية،2001.	 

ميثاق حقوق الطفل العريب 1984.	 
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مواد إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان، األمم املتحدة، A/RES/66/137ت. 

املادة 1

لكل فرد حق االطالع عى املعلومات املتعلقة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وطلب هذه املعلومات وتلقيها وينبغي أن تُتاح له . 1

فرصة التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان.

التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان أساسيان لتعزيز احرتام جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة ومراعاتها عى . 2

الصعيد العاملي، وفًقا ملبادئ عاملية حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة.

يُتيح التمتع الفعي بجميع حقوق اإلنسان، وال سيا الحق يف التعليم والحصول عى املعلومات، إمكانية االستفادة من التثقيف والتدريب يف . 3

ميدان حقوق اإلنسان.

املادة 2

يشمل التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان جميع األنشطة التثقيفية والتدريبية واإلعالمية وأنشطة التوعية والتعلم الرامية إىل تعزيز . 1

احرتام جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ومراعاتها عى الصعيد العاملي، ومن ثَمَّ اإلسهام يف أمور منها منع انتهاك وامتهان حقوق 

اإلنسان بتزويد األشخاص باملعارف واملهارات فيا يتعلق بحقوق اإلنسان وتعزيز فهمهم له، أو تطوير مواقفهم وسلوكهم إزائها لتمكينهم 

من اإلسهام يف إرساء ثقافة عاملية قوامها مراعاة حقوق اإلنسان والرتويج لها.

يتضمن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان ما يي:. 2

)أ( التثقيف بشأن حقوق اإلنسان مبا يشمل إتاحة معرفة معاير حقوق اإلنسان ومبادئها والقيم التي تدعمها وآليات حايتها وفهمها.

)ب( التثقيف عن طريق حقوق اإلنسان مبا يشمل التعلم والتعليم عى نحو يكفل فيه احرتام حقوق املربن واملتعلمن عى حد سواء.

)ج( التثقيف من أجل حقوق اإلنسان مبا يشمل متكن األشخاص من التمتع بحقوقهم ومارستها ومن احرتام حقوق الغر ومؤازرتها.

املادة 3

التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان عملية تستمر مدى الحياة يستفيد منها الناس عى اختالف أعارهم.. 1

التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان عملية تشمل جميع رشائح املجمتع، عى املستويات كافة، مبا فيها التعليم ما قبل املدريس والتعليم . 2

االبتدايئ والثانوي والعايل، تراعى فيها حرية التعليم، حسب االقتضاء، وجميع أشكال التعليم والتدريب والتعلم يف اإلطار العام أو الخاص، 

النظامي أو غر النظامي أو غر الرسمي. وها يشمالن أموًرا منها التدريب املهني، وال سيا تدريب املدربن واملدرسن وموظفي الدولة، 

والتعليم املستمر والتثقيف الشعبي وأنشطة اإلعالم والتوعية.

ينبغي أن تستخدم يف التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان لغات وأساليب مالمئة للفئات املستهدفة، مع مراعاة احتياجاتها وظروفها . 3

الخاصة.

املادة 4

الصلة  العاملي لحقوق اإلنسان واملعاهدات والصكوك ذات  التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان إىل مبادئ اإلعالن  ينبغي أن يستند 

باملوضوع من أجل تحقيق ما يي:

الدويل  الصعيد  األساسية عى  والحريات  اإلنسان  لحاية حقوق  املتاحة  والضانات  اإلنسان  لحقوق  العاملية  واملبادئ  باملعاير  التوعية  )أ( 

واإلقليمي والوطني وفهمها وقبولها.

)ب( إرساء ثقافة عاملية قوامها مراعاة حقوق اإلنسان يدرك فيها كل فرد حقوقه ومسؤولياته تجاه حقوق الغر، وتعزيز مناء الفرد كعضو 

مسؤول يف مجتمع حر تعددي شامل للجميع يسوده السالم.

)ج( السعي إىل إعال جميع حقوق اإلنسان عى نحو فّعال وتعزيز التسامح وعدم التمييز واملساواة.

)د( كفالة تكافؤ الفرص للجميع عن طريق إتاحة التثقيف والتدريب الجيدين يف ميدان حقوق اإلنسان دون أي متييز.

)ه( اإلسهام يف منع انتهاك وامتهان حقوق اإلنسان ويف مكافحة جميع أشكال التمييز والعنرصية والقولبة النمطية والتحريض عى الكراهية 

واملواقف الضارة وأشكال التحيز التي تدعمها واستئصالها.
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املادة 5

ينبغي أن يستند التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان، سواء وفرتهما جهات فاعلة يف القطاع العام أو الخاص، إىل مبادئ املساواة، . 1

وبخاصة املساواة بن الفتيات والفتيان وبن النساء والرجال، وكرامة اإلنسان واإلدماج وعدم التمييز.

ينبغي أن يكون التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان ميرسين ومتاحن لجميع األشخاص، وينبغي أن يراعيا التحديات والحواجز الخاصة . 2

التي يواجهها األشخاص الذين يعيشون أوضاًعا هشة ويعانون من الحرمان وبعض الفئات، مبا يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة، واحتياجاتهم 

وتوقعاتهم، من أجل تعزيز قدراتهم وتحقيق التنمية البرشية واإلسهام يف القضاء عى أسباب اإلقصاء أو التهميش ومتكن كل فرد من مارسة 

جميع حقوقه.

ينبغي أن يشمل التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان مختلف الحضارات واألديان والثقافات والتقاليد الخاصة بشتى البلدان عى . 3

النحو الذي يجسده الطابع العاملي لحقوق اإلنسان، وأن يعمال عى إثرائها وأن يستمدا منها اإللهام.

ينبغي أن يراعي التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان مختلف الظروف االقتصادية واالجتاعية والثقافية وأن يعززا يف الوقت ذاته . 4

املبادرات املحلية لتشجيع تبني الهدف املشرتك املتمثل يف إعال جميع حقوق اإلنسان للناس كافة.

املادة 6

التكنولوجيا الجديدة للمعلومات واالتصاالت ومن وسائط . 1 بالتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان من  النهوض  ينبغي االستفادة يف 

اإلعالم واالستعانة بها يف تعزيز جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

ينبغي تشجيع الفنون كأداة من أدوات التدريب والتوعية يف ميدان حقوق اإلنسان.. 2

املادة 7

تكون الدول وحسب االقتضاء السلطات الحكومية املختصة مسؤولة يف املقام األول عن تعزيز التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان . 1

وكفالتها وتطويرها وتنفيذها بروح من املشاركة واإلدماج واملسؤولية.

ينبغي أن تهيئ الدول بيئة آمنة متكن املجمتع املدين والقطاع الخاص والجهات املعنية األخرى من املشاركة يف التثقيف والتدريب يف ميدان . 2

حقوق اإلنسان وتكفل فيها الحاية الكاملة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع، مبن فيهم املشاركون يف العملية.

ينبغي أن تتخذ الدول خطوات منفردة وعن طريق املساعدة والتعاون عى الصعيد الدويل، لتضمن بأقىص حد تسمح به املوارد املتوفرة لديها . 3

النهوض بالتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان بالوسائل املناسبة عى نحو تدريجي، مبا فيها اتخاذ تدابر واعتاد سياسات ترشيعية 

وإدارية.

ينبغي أن تكفل الدول، وحسب االقتضاء السلطات الحكومية املختصة، ملسؤويل الدولة وموظفي الخدمة املدنية والقضاة واملوظفن املكلفن . 4

بإنفاذ القانون واألفراد العسكرين التدريب املالئم يف ميدان حقوق اإلنسان، وعند االقتضاء يف ميدان القانون اإلنساين الدويل والقانون الجنايئ 

الدويل، وأن تعزز التدريب املناسب يف ميدان حقوق اإلنسان للمدرسن واملدربن وغرهم من املُربن والعاملون يف القطاع الخاص الذين 

يترصفون باسم الدولة.

املادة 8

ينبغي أن تضع الدول اسرتاتيجيات وسياسات، وعند االقتضاء خطط عمل وبرامج، للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان أو تشجع 1. 

وضعها عى املستوى املناسب، بوسائل من قبيل إدراجها يف املناهج الدراسية والتدريبية. وينبغي لها عند القيام بذلك أن تأخذ يف الحسبان 

الربنامج العاملي للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان واالحتياجات واألولويات الوطنية واملحلية الخاصة.

ينبغي إرشاك جميع الجهات املعنية، مبا يف ذلك القطاع الخاص واملجمتع املدين واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، يف وضع هذه االسرتاتيجيات 2. 

وخطط العمل والسياسات والربامج وتنفيذها وتقييمها ومتابعتها، باللجوء عند االقتضاء إىل تعزيز املبادرات التي تشارك فيها جهات معنية 

متعددة.

املادة 9

ينبغي أن تشجع الدول إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة لحقوق اإلنسان وتطويرها وتعزيزها، وفًقا للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات 
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الوطنية لتعزيز وحاية حقوق اإلنسان )مبادئ باريس(، مع التسليم بأن املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يكن أن تضطلع بدور مهم، مبا يف 

ذلك االضطالع بدور تنسيقي عند االقتضاء، يف تعزيز التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان بوسائل منها توعية الجهات الفاعلة املعنية يف 

القطاعن العام والخاص وحشدها.

املادة 10

تضطلع مختلف الجهات الفاعلة يف املجمتع، مبا يشمل جهات منها املؤسسات التعليمية ووسائط اإلعالم واألرس واملجمتعات املحلية ومؤسسات . 1

املجمتع املدين، مبا فيها املنظات غر الحكومية واملدافعون عن حقوق اإلنسان والقطاع الخاص، بدور مهم يف تشجيع التثقيف والتدريب يف 

ميدان حقوق اإلنسان وإتاحتها.

تُشجع مؤسسات املجمتع املدين والقطاع الخاص وغرها من الجهات املعنية عى كفالة إتاحة التثقيف والتدريب املالمئن يف ميدان حقوق . 2

اإلنسان ملوظفيها والعاملن فيها.

املادة 11

ينبغي أن تُتيح األمم املتحدة واملنظات الدولية واإلقليمية التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان ملوظفيها املدنين وأفرادها العسكرين 

وأفراد الرشطة العاملن يف إطار والياتها.

املادة 12

ينبغي أن يدعم التعاون الدويل عى جميع املستويات الجهود الوطنية، مبا فيها عند االقتضاء الجهود املبذولة عى الصعيد املحي، وأن يعززها . 1

من أجل كفالة التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان.

يكن أن تُسهم الجهود التكميلية واملُنسقة عى الصعيد الدويل واإلقليمي والوطني واملحي يف النهوض بالتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق . 2

اإلنسان عى نحو أكرث فعالية.

ينبغي تشجيع التربع للمشاريع واملبادرات املتعلقة بالتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان.. 3

املادة 13

ينبغي أن تراعي اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان يف عملها، يف إطار والية كل منها، التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان.. 1

تشجع الدول عى أن تُدرج، عند االقتضاء، معلومات عن التدابر التي اتخذتها بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان يف تقاريرها . 2

املقدمة إىل آليات حقوق اإلنسان املعنية.

املادة 14

ينبغي أن تتخذ الدول التدابر املناسبة لضان تنفيذ هذا اإلعالن ومتابعته عى نحو فعال وأن تتيح املوارد الالزمة لذلك.
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1. تحليل القوة ألصحاب املصلحة

مصفوفة تحليل القوة ألصحاب املصلحة 

تساعد مصفوفة تحليل القوة ألصحاب املصلحة عىل تحديد مدى سلطة وتأثري صاحب املصلحة عىل تحقيق املرشوع. وغالباً ما يتم استخدامها خالل 

مرحلة التخطيط، ولكن قد يستلزم األمر استخدامها كذلك خالل مرحلتي التنفيذ والتقييم. تساعد املصفوفة عىل اإلجابة عن األسئلة التالية: َمن 

الطرف املعني الذي ينبغي أخذه بالحسبان؟ ما مدى قوة تأثريه عىل املرشوع؟ ما هي أفضل اسرتاتيجية إلدارة طرف محدد؟ وتحدد املصفوفة أربعة 

أنواع من أصحاب املصلحة – جهات كانوا أم أفراًدا - الذين ينبغي أخذهم باالعتبار: 1( الذين يتمتعون بنفوذ رسمي يخولهم اتخاذ القرار؛ و2( 

الذين يتمتعون بنفوذ يُتيح لهم منع اتخاذ القرار؛ و3( الذين يتأثرون بقرار معني؛ و4( الذين ميتلكون معلومات أو خربات ذات صلة.

تحدد املصفوفة بعدين )سهمني(: األول هو مستوى السلطة، ويعكس قدرة صاحب املصلحة عىل وقف املرشوع يف حالة عدم رضاهم؛ والثاين هو 

مستوى املصلحة، ويعكس قدرة صاحب املصلحة عىل التأثري يف اتجاه املرشوع وإحداث تغيريات عليه. مثاًل إذا كان مستويا السلطة والتأثري عىل حد 

سواء منخفضني، ميكن االكتفاء برصد ومراقبة صاحب املصلحة بانتظام؛ أما إذا كان كالهام عاٍل، فيجب التأكد من وجود عالقات طيبة والحفاظ عىل 

تواصل ثابت وراسخ مع صاحب املصلحة لضامن إمتام املرشوع.

منخفض

قوي

ضعيف

مستوى 
السلطة

مرتفع مستوى املصلحة

العبون ذوو قوة
اإلبقاء عىل عالقات طيبة / الحفاظ عىل 

رضاهم

العبون ذوو دور ثانوي
الرصد واملراقبة

العبون رئيسيون
بناء عالقة قوية / اإلدارة عن قرب

مدافعون
إبقاؤهم عىل إطالع باملعلومات
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خطوات تحديد أصحاب املصلحة

التأكد من عدم إهامل أي  � يتأثروا به، مع  بالربنامج/ املرشوع، أو  الذين ميكن أن يؤثروا  إجراء عصف ذهني لتحديد املجموعات واألفراد 

مجموعة أو فرد.

إىل  � ينتمون  ال  أفراد  مجرد  يكونوا  أو  العقار  ماليك  اتحاد  مثل  ُمنظمة  مجموعات  إىل  البعض  ينتمي  قد  املجموعات؛  متاسك  مدى  تحديد 

مجموعات منظمة.

تقييم مدى متاسك كل مجموعة من أصحاب املصلحة، ومدى اشرتاكهم يف نفس اآلراء واالهتاممات، أم أن هناك انقسامات أو تباينات بينهم.  �

مالحظة نوع التأثري الذي ميلكه أصحاب املصلحة عىل املرشوع، ومدى اعتامد تنفيذ املرشوع عىل التعاون مع مجموعة محلية أو كيان حكومي.  �

عىل سبيل املثال، قد تتمتع جهة ما بسلطة إصدار الرتاخيص أو بسلطة تنظيمية. 

تحديد املصالح الخاصة بكل مجموعة أو فرد، مثل العائد/ التأثري االقتصادي، منظومة القيم، ملكية األفراد، إلخ. �

تحديد تأثري املرشوع عىل كل فرد كلام كان ذلك ممكًنا. �

فاعلة  � وضع خطة  املساعدة عىل  األفكار  وتوليد  االفرتاضات  الختبار  املصلحة  أصحاب  من  عينة  مع  املقابالت  من  مجموعة  بإجراء  يُنصح 

للمشاركة العامة.

صاحب املصلحة
)مؤسسة أو فرد(

مستوى التامسك 
)مجموعة منظمة أو 

غري منظمة(

نوع التأثري )سيايس، 
تنظيمي، مؤسيس، 

مايل، تنفيذي، 
قانوين...(

املصالح )اقتصادية، 
سياسية...(

تأثري املرشوع عىل 
صاحب املصلحة 
)قوي، متوسط، 

ضعيف(

ملعلومات أكرث اتبع الرابط: 
http://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/migrated/pmb/cadr/toolkit/upload/stakeholder.pdf

https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/migrated/pmb/cadr/toolkit/upload/stakeholder.pdf
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الوصف الجلسةمدة الجلسة

افتتاح االجتامع وعرض 60 دقيقة
تعريفي عن الربنامج املقرتح

يقوم أحد املسئولني باملدينة أو القامئني عىل الربنامج املُقرتح بالتعريف بأهم 

القضايا واآلليات التي يتناولها الربنامج.

بالجلسة أسئلة وأجوبة30 دقيقة عرضه  تم  ما  حول  األسئلة  لطرح  املشاركني  أمام  املجال  يفتح 

االفتتاحية. يجب االنتباه أن تهدف األسئلة إىل توضيح أية جوانب غامضة مام 

تم عرضه وأال تتناول آراء أو مقرتحات حول الربنامج والتي سيتم مناقشتها 

بالجلسة الالحقة.

تقسيم املشاركني إىل 10 دقائق
مجموعات عمل نقاشية

التخصص  حسب  املشاركني  تقسيم  ميكن  املُقرتح،  الربنامج  طبيعة  حسب 

املختصة  املتنوعة  للفئات  ُممثلة  مجموعة  كل  تكون  بحيث  أو  والخلفية 

بالربنامج. يُفضل أن تتكون كل مجموعة من عدد صغري من املشاركني )5-3 

أفراد( للحصول عىل مناقشات فنية ُمعمقة.

مناقشات ضمن مجموعات 90 دقيقة
العمل

تقوم كل مجموعة مبناقشة ما تم عرضه بالجلسة االفتتاحية من حيث جوانب 

االتفاق واالختالف، والتحديات والتخوفات املرتقبة، ومقرتحات التطوير.

اسرتاحة20 دقيقة

وتطرح عروض مجموعات العمل60 دقيقة مناقشتها  متّت  التي  النقاط  أبرز  عن  ملخًصا  مجموعة  كل  تعرض 

أسئلة واقرتاحات للمسئولني.

يقوم املسئولون بالتعليق عىل عروض مجموعات العمل والرد عىل األسئلة نقاش وحوار مفتوح60 دقيقة

واملقرتحات املطروحة.

تلخيص أهم ما متت مناقشته واإلجراءات التى سيتخذها أصحاب القرار بناًء جلسة ختامية20 دقيقة

عىل هذا االجتامع.

2. منوذج تنظيم جلسات التشاور املجتمعية
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يعتمد نجاح االجتامعات التشاورية املفتوحة عىل أربع قواعد: 

أن يحرض االجتامع األشخاص املعنيون فقط. �

أن يتم تجميع املعلومات وتدوينها بحيث يتم تسجيل كل األفكار واالقرتاحات. �

عندما ينتهي االجتامع ال مجال ملناقشات جانبية أو أفكار جديدة. �

يتم اختيار موعد الجلسة ليناسب أصحاب املشاغل والعاملني. �

من الرضوري التأكد من:

تقسيم املشاركني إىل مجموعات أو مجموعة واحدة كبرية تجلس بشكل دائري حيث يرى الجميع بعضهم البعض. �

أن يتحدث املشاركون بالدور. �

توفري األدوات الالزمة )ورق، أقالم، طاوالت، إلخ( لكتابة أهم األفكار واالقرتاحات. �

مشاركة الجميع وعدم تهميش أحد. �

أن يكون هناك توازن يف التمثيل. �

ملزيد من املعلومات حول الوسائل التشاركية، يرجى اإلطالع عىل الروابط التالية:

دليل كيفية إدارة لقاء مفتوح، �
https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/201609//How-to-run-an-Open-Space-event.pdf 

أدوات املشاركة الصادر عن جامعة األمم املتحدة، �
 http://archive.unu.edu/hq/library/Collection/PDF_files/CRIS/PMT.pdf

أفكار للتشاور املجتمعي، �
http://www.activedemocracy.net/articles/principles_procedures_final.pdf

دليل املشاركة املجتمعية عرب اإلنرتنت، �
 https://opus.lib.uts.edu.au/html/1045395774//page.html#tk9_1

 

دليل املشاركة املجتمعية، �
https://www.murrindindi.vic.gov.au/files/assets/public/documents/governance/community-engagement-toolkit.doc

https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/How-to-run-an-Open-Space-event.pdf
https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/How-to-run-an-Open-Space-event.pdf
http://archive.unu.edu/hq/library/Collection/PDF_files/CRIS/PMT.pdf
http://archive.unu.edu/hq/library/Collection/PDF_files/CRIS/PMT.pdf
http://www.activedemocracy.net/articles/principles_procedures_final.pdf
http://www.activedemocracy.net/articles/principles_procedures_final.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/html/10453/95774/page.html#tk9_1
https://opus.lib.uts.edu.au/html/10453/95774/page.html#tk9_1
https://www.murrindindi.vic.gov.au/files/assets/public/documents/governance/community-engagement-toolkit.doc
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3. ُسبل التقييم

خطوات املتابعة والتقييم 

الخطوة 1: 

تضمني مؤرشات كمية وكيفية لـ “إطار العمل املنطقي” )Logframe( تتبع قاعدة“SMART”  مبعنى أن تكون محددة، وقابلة للقياس، وميكن  �

تحقيقها، وواقعية، ومرتبطة بجدول زمني محدد. 

كذلك ال بُد من وضع سبل قياس املؤرشات والتي تتضّمن املجموعات البؤرية، وإجراء استبيانات أو استطالعات رأي، وإجراء دراسة تشخيصية  �

ملقارنة الوضع الحايل مع الوضع السابق. 

الخطوة 2: 

تحديد البيانات الالزمة للتقييم وكيفية الحصول عليها )مثاًل من خالل املشاركني، وموظفي املرشوع، واملراقبني الخارجيني مثل املجتمع املدين(. �

الخطوة 3: 

تحديد وتصميم أدوات جمع البيانات )مثاًل: دليل املقابالت واملناقشات الجامعية، مناذج املقابالت، مناذج التقييم الرسيعة(. يجب تصميم  �

األسئلة يف هذه األدوات بناًء عىل الجوانب املراد تقييمها.

الخطوة 4: 

جمع البيانات وتسجيلها يف قاعدة بيانات، وتحليلها. �

الخطوة 5: 

إنتاج تقرير تقييمي مفصل يعرض اإلطار املنطقي بقياس جميع املعايري، ويُسلط الضوء أيًضا عىل إنجازات املرشوع، والتحديات، والنجاحات،  �

واإلخفاقات، ومجاالت التحسني والدروس املستفادة.

الجهات املنوط بها إجراء التقييم

التعاقد مع خبري تقييم خارجي أو رشكة تقييم  �

)اإليجابيات: الخربة، الرأي املحايد. السلبيات: ارتفاع الكلفة(.

االعتامد عىل موظفي املرشوع الذين لديهم خربة سابقة يف التقييم  �

)اإليجابيات: انخفاض الكلفة، اإلملام بتفاصيل املرشوع. السلبيات: االنحياز للمرشوع(.

التعاون مع املنظامت غري الحكومية املحلية ملراقبة املرشوع  �

)اإليجابيات: انخفاض الكلفة، الرأي املحايد. السلبيات: قد ال تتوافر الخربة الكافية يف التقييم(.
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مؤرشات النجاح

أسئلة عامة حول نجاح املرشوع أو الربنامج

هل تم الوصول إىل الجمهور املستهدف املُعلن؟ �

هل تم تنفيذ األنشطة املخطط لها؟ �

هل كان املكان الذي متت به األنشطة متاًحا للجمهور املستهدف )عىل سبيل املثال، إذا كان النشاط يستهدف ذوي االحتياجات الخاصة، هل  �

متت إقامته يف مكان مؤهل لهم(؟

هل كانت ردود أفعال املشاركني حول األنشطة إيجابية؟ �

هل أشار املشاركون إىل أنهم اكتسبوا معارف أو مهارات جديدة عن املوضوع املطروح؟ �

مؤرشات نجاح مرحلة التخطيط

أسئلة توجيهيةاملؤرش

مؤرش1

الفهم الجيد للواقع 
املحيل

هل قُمت بدراسة درجة وعي املستفيدين من املرشوع؟ �

هل درست الرشوط األساسية إلقامة املرشوع ومدى تقبل األطراف املختلفة له؟ �

هل أنت عىل دراية كاملة بحاجات ومتطلبات املستفيدين من املرشوع، وخصوًصا املجموعات املهمشة؟ �

هل قيمت درجة وعي وأهلية القامئني عىل املرشوع؟ �

هل قمت بدراسة وافية لتكاليف املرشوع مبا يف ذلك التكاليف غري املبارشة؟ �

هل تتضمن الخطة املعلومات التالية: �

جهة التنسيق و/ أو هيئة التنفيذ جزء من الحكومة/ املستقلة	 

تفاصيل التأسيس والتشغيل	 

الوظائف والكوادر املطلوبة	 

األنشطة التي سيتم تنفيذها )االجتامعات، ورش العمل، وما إىل ذلك( 	 

رصد املوارد املادية والبرشية املتاحة؟	 

مؤرش 2

إرشاك أصحاب 
املصلحة

هل قمت بتقديم الرباهني والحجج الستقطاب املستفيدين من املرشوع واملشاركني؟ �

هل قمت بالتوعية بأهمية املرشوع؟ �

هل قمت بجمع آراء عينة من املستفيدين من املرشوع )من خالل االستبيانات، حلقات نقاشات، أو غريها(  �

برشط أن متثل العينة كل املجموعات املستهدفة وخصوًصا املهمشة؟ وهل تعرف رشوط إجراء الدراسة من 

موافقات أمنية وغريها؟

هل قمت بإرشاك الشباب والجمعيات األهلية وغريهم من األفراد واملؤسسات الفاعلة يف املجتمع؟ �
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مؤرشات نجاح مرحلة التنفيذ

مؤرشات نجاح مرحلة التقييم

أسئلة توجيهيةاملؤرش

مؤرش1

تحقيق نتائج إيجابية 
عىل املدى القصري

هل يُحقق املرشوع أو الربنامج النتائج املرجوة عىل املدى القصري؟ �

هل تجري دراسات تقييم عىل املدى القصري؟ �

هل يتطور املرشوع أو الربنامج خالل التنفيذ؟ �

مؤرش 2

االلتزام بخطة العمل

إىل أي مدى يجري تنفيذ الربنامج أو املرشوع عىل النحو املصمم؟ �

ما هي العواقب التي ظهرت أثناء التنفيذ؟ هل كان هناك اختالف بني الوعود املقدمة يف الخطة والتنفيذ؟ �

هل تم إخطار املستهدفني من املرشوع أو الربنامج بالتغيريات خالل التنفيذ؟ �

مؤرش 3 

إرشاك أصحاب 
املصلحة

هل تم إرشاك أصحاب املصالح خالل عملية التنفيذ، وخصوًصا الفئات املهمشة؟ �

هل قام أعضاء من املجتمع املحيل بالتطوع والتعاون مع الجهات املنظمة؟ �

أسئلة توجيهيةاملؤرش

مؤرش1

كفاءة عملية التقييم

هل يُقدم التقييم معلومات مُيكن استخدامها يف تطوير برامج أخرى؟ �

هل هناك فرصة للتغيري أو التطوير يف املستقبل؟ وما هي العواقب؟ �

هل مُيكن القيام بخطوات التقييم باستخدام املوارد املتاحة داخل املؤسسة؟ �

هل تبحث من خالل التقييم عن حقيقة تأثري املرشوع؟ �

هل املعلومات التي تم استخالصها من التقييم موثوقة وصالحة؟ �

مؤرش 2

إدماج وتنوع 
املشاركني

هل هناك تنوع وشمول يف املشاركة مبا يحقق مشاركة متساوية؟ �

هل يوجد أفضلية أو متييز بني املشاركني عىل أساس الجنس أو اللون أو الدين أو غري ذلك؟ �

هل هناك متثيل ملختلف الفئات املستهدفة يف املرشوع؟ �

هل يعطي القامئون عىل املرشوع فرصة للمشاركني النتقاد املرشوع أو الربنامج بحرية؟ �



دليل المدن العربية لإلدماج الحضري

ــة  ــا متســارًعا، حيــث باتــت تســتضيف أكــر مــن نصــف ســكان املنطقــة. وتحّولــت معظــم املــدن العربي ــة توســًعا حرضيً تشــهد املــدن العربي

بِفعــل عوامــل مختلفــة إىل فضــاءات مختلطــة، تتنــّوع فيهــا الهويـّـات والثقافــات واألعــراق. وميكــن لهــذه التحــوالت أن تســهم يف تحقيــق الرخــاء 

ــرص  ــري  الف ــأنها توف ــن ش ــة م ــري دامج ــات وتداب ــق سياس ــان، وتطبي ــوره اإلنس ــا مح ــا حقوقيً ــدن نهًج ــؤويل امل ــامد مس ــرشط اعت ــي ب االجتامع

املتســاوية لجميــع الســكان.

عــىل هــذه الخلفيــة، يــأيت دليــل املــدن العربيــة لإلدمــاج الحــرضي ليُقــدم مجموعــة مــن األدوات والنصائــح العمليــة ليسرتشــد بهــا قــادة املــدن 

ــل مــن خــربات وتجــارب املــدن  ــق الدلي ــة مــدن شــاملة ومســتدامة. ينطل ــة يف مســعاهم نحــو إقام ــات املحلي ــة واملســؤولون بالحكوم العربي

املنتســبة لتحالــف املــدن العربيــة ضــّد العنرصيــة والتمييــز وكراهيــة األجانــب والتعّصــب يف تخطيــط وتنفيــذ وتقييــم برامــج ومشــاريع تُعــزز 

ــز الدليــل عــىل أربعــة موضوعــات اعتربتهــا املــدن األعضــاء يف التحالــف مــن ضمــن  اإلدمــاج الحــرضي وتتصــدى لإلقصــاء بأشــكاله كافــة. ويركّ

أولوياتهــا، وهــي: املشــاركة العامــة، والوصــول إىل املعلومــات، والرياضــة مــن أجــل إدمــاج الشــباب، والرتبيــة عــىل املواطنــة وحقــوق اإلنســان. 

يشــّكل الدليــل مرجًعــا فنيًــا “مــن املــدن العربيــة ولهــا”. واألمــل أن يُســاهم بنهجــه التشــاريك والتطبيقــي يف إقامــة مــدن عربيــة شــاملة للجميــع 

مبــا يتناســب مــع توجهــات خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 والخطــة الحرضيــة الجديــدة.

تعزيز اإلدماج الحرضي من خالل املشاركة العامة، والوصول إىل املعلومات، والرياضة، والرتبية عىل املواطنة 
وحقوق اإلنسان
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