
لــيـــاقـــة خــاصــة بالــخــدمـــة الــمــدنــيــــة اإلقــلــيـــمــــيـــةبـــطــاقـــــة إلـــــتـــزام    

 ، تــدعـــم تــجــربــة 20/03.  ر. الــقــانـــون لمع أهــدافإقليــم إيـــمــيــلــيــا رومــانــيـــا ، مــطــابــقــة 

ـاون الــــودي مــع الــــدولــــة اإليـــطــالــيـــا قــصــد الــتــعــ  الــخــدمـــــة الــمدنـــيـــــة اإلقـــلــــيـــمـــيـــة

و الــمــؤســـســــات الــــوطــنـــيــــة الــمــخــتــصــة  ، آــمــا تــنــظــم فــرص الــمــســاهــمــة فــي 

يـــبــات الــقــواعــد الــوطنيــة ــمـــاعيــــة الــــمـــحــلــــيـــة  إنــدمــاجــا مــع تــــرتــالــحــيــاة اإلجــت

 بــعــيــن أخــدا  ، الــجـــاري بــهـــا الــعــمــل فــيــمــا يــتــعــلــق بالـــخــدمـــــة الــمــدنــيـــة الـــوطــنــيـــة

الــتــي و جــانــب  اإلقــتــراحــات الـــمــوجــهــة الــى الــمــواطــنــيــن األـا   خــصــوص ، اإلعــتــبــار

بــط اإلجــتـــمـــاعـــيـــة ـرواتــعــتــبــر فــرصــة مــفــيــدة لــتــدعــيـــم إنــدمــاجــهــم ، لــتـــنــمــيـــة الــ

.لـــثــقـــافـــيـــةســـلــم و الــمــعــايــشــة الــمــدنــيـــة بــيــن الــشــعــوب و الــفــوارق اوســيــلــة لــلــ وآــذا   

 لــمــؤســســــات اا   آــذ و  بـــةــ الــمــدن مــة بــالــخـــدـف  الــمــكــلــــلـــيـــمـــي اإلقـجـــهــاز الــإن  

:اإلقـــلـــيـــمـــيــــة  الــمــدنـــيـــة  بالــخــدمـــة  الــخــاصــة   الــبــرامــج  فــي  تــشــارك الــتــي  

تــطــبــيــق الــقــانــــون الــذ ي مــن مـــزايــاه يــة  عــمــلــ فـــي  أن يـــشــارآــون  بـــهــم عــلــى عــلم -

  وذلــك  بـــوســائـــل ســــلـــمـــيـــة و بـــدون ســــالح ، ــم وطـــنــــهلــدفـــاع عــن  لــ الــشــبــاب تــشــجــيــع 

دة إجــتــمــــاعيـــــا ، أنـــشــــطـــة تــعــاونـــيــــة  و  خــدمــات مــفــــيـــعــن طــريـــق 

 ؛  ســواء فــي الــمــجــال الــمــحــلــي او الــدولــــيالــخــالفـــات ، ـيـــريــتــــغــ/رةإدا

 علــى   فــظ و تــحــام  تـــدعـــ الــروابــط الــتي ــقــويـــة  تــ و  إنــهــا خــدمــات مــوجــهــة لــبــنــاء  

 ، تــوســـع  الــمــدنـــي ، تــجــعــل الــعــالقــات حــيــويــة داخــل الــمــجــمــوعــة إلــتــحــام الــمــجــتــمــع

  األآــثــر ضــعــفــــا  األشــخــاص لــصــالـــح دائــرة الـــمــســاهــمــة فــي الــحـيـــاة اإلجــتــماعــيـــة 

و الــتــشــجــيــع  ، اإلنــدمــاج ، ضـــامـــن   الــتــعــمــلـــيـــات ــة   وذلــك بــواســـطـ ،  أمــــل خــيــبـــة و

المــكــتــســبــات الــثــقــافــيــة و الــبــيــئــيـــة إنـــهــا أهــداف تــســعــى إلــى تــدعــيـــم . المــشـــارآــة 

مــشــارآــة   بــواســطــة اظــنــيــن مــومـن الــ شـــبـــكــــة إلـــى  إنــشـــاء   تــســعـــى للــجـــمــاعــة ، آــمــا 

ـــة فـــي مــجــال الــحــيــاة الــجــمــاعــيـــة ومــع المــؤســســـات الــمــحــلــيــة ، لــيــاألشــخــاص الــفــعــ

   و الـــدولــيــــة ؛  األروبـــيــــة  ،  الوطــنــيـــة 

 الــشــبـــاب تــقــتــرح  عــلـــى أن الـــخــدمـــة الــمــدنــيــــة اإلقـــلـــيــمــة    يــــــعـــتـــــبـــرون  ـ 1 

  يــثصــة ، حــخــافــتــرة و لــو أنــهــا    ، ســنــة مــن عــمــرهــماإلســتــفــادة مــن طــاقــتــهم  خــالل 

 الــشــعــور  بــدايـــة    وــن الـــرشــد اإلنــتــقــال مــن ســن الـمراهــقــة إلــى س   مــرحــلــــة نـــهـــا أ



هــذه    حــتـــى  تـــتـــــم   الــجـهــود  بـــدل بـــ تــــلــتــزم  الـــمــؤســـســـات  آــمــا ، بــالــمــســؤولــيـــة  

ا يــتــطــلــب مــنــه  حــول مــ ، إذ مــن الــالزم إعــداد الــشــبـــاب ــدون  غـــمـــض  بــ  األعـــمــــال 

الــقــــيـــام بـــه  و  آــذا  الـــفــوائـــد الــتي  يــمـــكــنـــه اإلســتــفــادة مـــنهــــا   خـــالل  فــتـــرة الــــخـــدمـــة 

      الالزمــــة مــع إتـــاحـــة  أحــــســـن    الـظــروف   ،   الــمـــؤســــســــة  إلــــى  جــانـــب الـــمــدنــيــــة 

   فـــــرصــــة اإلخـــتـــيـــار ؛ مــن  تــقـــديـــر   ـــه  مـكــنــالـــتــي تـــ

ض  مــســـبــقــــا تــفــتـــرأن الــخــدمــــة  الــمــدنــيــــة  اإلقــلـــيـــمـــيــة    يـــؤآــــــــــــدون ـ   2

و    ـنــــدريــب أشــخــاص مــقـــتـــ إلـــى جــان "الــتـــعلـــم عـــمـــــال"ـعــمــل  ــة لــلــــلـــآـــوســـي

ــهم إلــــى الــشــبــاب  ، عــن طــريـــق الــعــمــــل ــــتبــوســعـــهـــم  تــلــقـــيــن خــبـــراتــهــم و تــجــربـ

مــقــدريـــن ألــى   تــجــــربـــة مـــو قــدراتــهــم  أــثــنــاء  عــلــي نــالــمــشـــتــــرك  ، الــذي يــســاعــد

 .إمــــكــانـــيـــاتهـــم الــشـــخــصـــيـــة  أقــصــــى حـــد

   لكــونــهــمبــحــقـــوق  الــمــتــطــوعــيــنيـــــعـــتـــرفـــــون   ـ  3

  ، الــمــؤســـســـة فــقــط الــبــرنــامــج   ولــيــــس لــمــصــالــحألجــــل أهــــداف مـــهــتــمــيـــن   -

  ،أنـــشـــطــة  و أشــغــال الــبــرنـــامـــج  مـــراحـــل  مــــشـــارآــــيـــــن فـــي مــخــتــلـــف  -

ـال مـــرة  األنـــشـــطـــة  و أألعــــمـ   اإلنــتــقــاديــــة   و الــعــمــل عــلى بــرمــجــة  مــراجــعةالــ

 ،أخـــرى   

مــتــفــق عــلــــيـــهـــا مــن طـــرف األشــخــاص  اآلخـــــريـــن  مــهــتــمـــيـــن داخـــل أنـــشـــطـــة  -

   ،       الــمــشـــارآــة فــي الــبــرنــامــج  و ـمؤســــســـــةلــالــتــابــعــيـــن لـ

 و بــوســـعـــهــم      خــبــرة  لــهــم  أشـــخــاص   جــنـــبـــا إلـــى جــنـــب مــعيــعــمــلــون  -

بــإمــكــانــهــم  آــمــا   .تــلــقــيــنــهــم الــعــمـــل الـــذيـــن يــقــومــون بـــه و إرشـــادهـــم  

الــوضــوحيــة و الــثــبــات  مــن   الــبـــدايــــة   ـاق مــع الــؤســســـة  داخــل نـطـ الــمــقــارنـــة 

  ،  حــســـب  دورهــم داخــل الــمــؤســــســــة

 ،مــراجــعــة و مــقــارنـــة الــبـــرنـــامـــج  لـــا لــلـــتــكـــويــــن ، فــتــرات  ــم ـهلـــصـــالحـتــنــظــم   -

  .بــقــة مــنــطــقــيا ة  و مــطــ بــطــريــقــة واضــحــــة قـــتــرحمــ

 :  مـــن  الــشـــبـــاب يـــــرجــــــون ـ  4

  واجــب الــتـعــــلم ،تــــقـــبـــل  -

 ،  تــحــمل أهــداف الــبــرنــامــج  -



 إلــيــهــا اإلشــــارة    الـــتــي تــمــت  و   الــمــشــارآــة الــفــعــلــيــة فــي  أنــشــطــة الــمـــؤســـســـة -

 ـــدنـــيـــــة ،ضـــمـــن  بــرنــامــج  الــخـدمـــــة  الـــم

  الــتــعــود  عــلــي الــمــقــارنـــة بــكــل ثــقــة  مــع األشــــخــاص الــعــامــلــيـــن بالـــمـــؤســــســــة -

تــجــربــــة من خــالل الــتــفاعل مــع اآلخــريـــن و آــذا مـــن خـــالل الــبــرنــامج ،   الـــإآــتــســاب  -

 .كــنــه صــقــل   طــاقــتــه ، قــدراتــه ، ذآـــائــــه ، تـــجــاوبــه  و رقـــة شـــعـــوره حــيث يــمــ

 تــقــديــر مــهـــاراتـــه الــشــخــصــيـــة  ،  آــفــاءاتــــه و خــبـــراتـــه الــمــكــتــســبــة -

   ؛ـرنــامــج و تــحــســيــنــــهبـــدل الــمــجــهــود لــتــنــمـــيـــة الــبـ -

 إلــى شــبــكــة أشــخــاص ، ســواءا عــلــى الــصــعـــيـــد ــمــوا  ــضــيــن  أن ـــونــتــزمــــــــلـــي ـ  5

 يــقــاســــون نــفــــس و اعــــــد و الــقــعــلــى نــفــسقـــون ـــ يــوافالــوطــنــي أو الــدولــي ، حــيـــت

ـقــــارنــة و م مــســتــعــدون للــأهـــداف مــوحـــدة ، آــمــا أنـــهــم  تــحــقـــيــق  قــصد اآلراء ، 

 يــريــــد لــوطـــن  و لـــ  يــقــدم خــدمـــة  مــن  مــع روح مـــراجــــعـــة الــتــجــارب و الــنــتــائــج

. ســـنــــا ــم   أصــغــرهـم  ـم أشــغــالـــه مــع مـــن  هــــــتــقــــســــي  

 مــصــلحـة  "بـــكــونـــهــاالــخــدمــــة الــمـــدنــيـــة    ألجـــل نــفـــــس الــراي   يــتــقــاســمـــون ـ  6

أثــنــاء    دور ــب صــاح ونــه الــشــخــص طــوال حــيـــاتـــه  ،  ســواء  آـــ تـــعـــم   "ةعــمـــومي

إنــهــا خــدمــــة للــصــالح  . الـــتــجــربـــة  أو آــونــه مــســتــفــيذ  مــن تـــكــويــــن وطـــنـــي خــاص 

يمـــكن تــســـجيــلــهــا ضــمــن الــحــقــائـــق الــتــي تــكـــون   الــتــي  مــبــادئ الــجــمــعــيـــة الــ

مــكن تــعــمــيـــمــهــا و تــنــشــيــطــهــا داخــل ــلــتي مــن الــم ا  و "لـــعـــمـــومــيـــة الــمــصــلــحــة ا"

 لــلــوصــول إلــى هــذا الــهــدف ، إن  . الــجـــمــاعــة الــمــحــلــيــةالــتــراب الــوطــنــي و لــصــالـــح 

    ـن ـــيــل لــجـــقــامــت بــتــشــك ، 2003 لــســنــة 20 لــقــانــون اإلقــلــيــمــيتــبــعــا   لــاإلقــلـــيــــم ، 

ــل  الــــذي يــشــمـ  "الــتــنــســيــق اإلقــلــيــمــي لــمــؤســـســـات  الــخــدمـــة الــــمـــدنــيـــــة" 

مــشــارآــة لــتــنــمــيــة ات هــيــئــــيــة و آــذا  شــبــه عــمـومـيـة ـ خــصـوصطــةجــمــعــيـــات مــخــتــلـ

  . الــخــدمــة الــمدنــيـــة آــرامــة مــشــروع  قــدرة و  ، ـعــرفــة مــ

إلقــلــيــمــيــة الـــخــدمــة الــمــدنــيــة االــتــجــربــة الــخــاصــة ب  بــإنـــعــاشيــقــومـون   ـ  7

الـــقـــاصــريــن إقــتــراحــهـــا لـدى الــمــواطــنــون األجـــانــب و آــذا  للــراشــديـــن ، الــمــســنـــيــن و بـــ

الــتــي يـــســـعــى تــحــقـــيـــفـــهـــا ســواء بــيـــن ـملــيــة اإلنـــدمـــاج هـــدف مــوحــد لــدعـــم عـــــب،

األجــيـــال ، أو بــيــن ) عــلــى صــعيــد اإلقــلــيــم ، الــعــمـــالت و الــمــقــاطــعــات(ســســات ؤالــمـ



إن الــخــدمــة  .  و جــمــاعــتــهــم الــمــحــلــيــةالشــبــاب اإليــطــالــي و األجــنــبــي ، األشــخــاص

دة لــصــالــح ــ الـــمــســاع    يــد  الــمدنــيـــة مــشــروع مــطــلــق داخــل الــجــمــاعــات الــتي تــمــد

مــوارد يــات و لــلــ حــتى يــســوي نــظــرة مــوحــدة لـــلــحــاجــالــشــبــاب اإليــطــالــي و األجـنــبــي

تــطــور ظــاهــرة تــحــمل الــمــســؤولــيــة الــمــوجــودة فــوق الــتــراب الــوطــني ، مــع إســـتــدراج 

ـم  األجــانـــب لــكــونــهـن إنــهـــا مــرحــلــة لــتــقــديــر الــشــبــا.  الــعــمل ألجــل الــعــدلالـــوطــنــيـــة  و

ة  و  الــتــوعـــيـــة  ، الــوســـاطـــة الـــثــقــافــيـــمـــد   يــد الــمــســاعـــدة ، ــات   أبــطــال داخــل عــملــيــ

؛عــمـــوم لــح الــ لــصــ آــذا    و  هـــمـانـــدـلــنــتــميـــن لــنــفــس بـالــمـح األثــخـــاص ـالـالــلــغــويــة لــص  

، " ــســلــمالــحــق فــي ال"لــتــأســيــس خــدمــة مــدنـــيــة مــوجــهــة لــتــدعـــيــم  ونــون ــايـــتــعـ ـ  8

شــبــاب الــخــدمــة  نــشــأت عــن تــجــربــة الــتى "  مــســيــرة ألجــل الــســلــم" آــنــتــيــجــة   

 ألجــل الــتــعــاون  بــيــن الــشــعــوب و  و الـــتــضــامــن ، ألجــل الــعــدل و  وذلــك الــمــدنــيــة ،

ذلــك ، إنــهــا تــجــربــة نــاتــجــة عــن إخــتــيــارات واســعــة  و خــبــــرات   فــضــال عــن .الــتــســامــح 

بـــنــاء مـــســـتــقــبــل مــفــعــم بالــســلم داخــل ــــي   فــ تــســاهــم حــيــث ن  آــل عــنــف  خــالـــيـــة مـــ

إنـــهــا الــمــواطــنــة الــتي تــجــمــع . ــانـــيـــا   و  بـــاقــي أنــحــاء الــعــالم إقــلــيــم إيــمــيــلــيــا روم

 ، تــلــزم   أبــعــاد شــخــصــيــة   و جــماعية بــيــن تــحــمل الــمــســؤولــيــة  و الــواجــب الــعــمــومــــي

.و تـــكــويـــنـــــي إجــمــالــي و تــهــــدف  إلـــى بـــعد تـــربـــوي    

............................الــــتــاريــــخ  

                                                                       المـسؤول عن مصلحـة البـرمجـة وتنمية نظام
لــقــانوني للمؤسسة                 الممثل ااإلنعلش اإلجتماعي ،                     . الخـدمات اإلجتماعية   

________________                                                القطاع الثالث ، الخدمـة الندنية  

  --------------------------------------------                                                                            

 

 


