
  

 

  
مشاركة األطفال في : المواطنة ال تعرف عمرا

المجتمع المحلي في بارا مانسا  موازنةالحوكمة و
 البرازیل –

Eliana Guerra 
 

 مدينة يف تشاركية وازنةمب لألطفال جملس تطور كيفية تصف الورقة هذه: ملخص
Barra Mansa  ،م بواسطة فتاة ١٨ و فىت، ١٨ انتخاب مت حيث بالربازيل  أقرا

لسيتصدى  أن لضمان م احمللي ا م الحتياجا لس هذاوحيدد . وأولويا  أن كيف ا
لس موازنةمن  نسبة  إنفاقها يتم) سنويا دوالر ألف ١٢٥( حوايل تساوي اليت احمللي ا

 تضمينهم يتم ، األطفال من أعضاؤه، أن، كذلك، و األطفال ألولويات التصدي يف
 طفل ٦٠٠٠ من أكثريشارك  ،١٩٩٨ عام منذ عام كل. أخرى حكومية أشكال يف
م ويناقشوا األطفال من  أعضاؤه النتخاب واجتماعات مناقشات يف  ويتعلم. أولويا

م متثيلكيفية  املنتخبون األطفال  أولويات يضعوا وأن، دميقراطية هياكل خالل من أقرا
 عملية ضمنيف املدينة  مشروعاتكيفية إقامة  ،ويف مرحلة تالية املتاحة، للموارد وفقا

 مفهوم ترويج العملية هذه استطاعت. بطيئة الغالب ويف معقدة، بريوقراطية حكومية
 لرتويج الربازيل يف بتوسع استخدامها يتم حاليا واليت األطفال لدى التشاركيةاملوازنة 
ا كما.  احلضرية احلكومة يف املواطن تضمني مفهوم ة ابداعات تشجع أ  يف مشا
، هذا أفضل بطريقة معروفا أصبح املثال أن حيث الالتينية أمريكا يف أخرى مدن

 .Barra Mansa يزوروا أصبحوا املواطنني من العديدباإلضافة إىل أن، 

 

٢٠١٢ 

 فاطمة حسن بشیر جمعة: ترجمة
 دبلوم السیاسات العامة وحقو ق الطفل
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 :مقدمة .١

ألف  ١٧٠هي مدينة تضم  Barra Mansaبارا مانسا 
 Rio Deريو دي جانريو مواطن وتقع يف حمافظة

Janeiro  ، على احملور الذي يربط بني أكرب مدينتني يف
 بارا مانسا  مدينة. ريو دي جانريو وساو باولو، ومها ربازيلال

Barra Mansa  ا مدينة هي مدينة صناعية، مثل جار
Volta Redonda  ١٥٠، وتوفر الصناعات حوايل 

هي صناعة باملدينة  والقطاعات الرئيسية. ألف وظيفة
ا الوجتهيز األغذية،  ن والصلبداستخراج املعا ثلثني ويعمل 

ا بسيطة ومتثل مشروعات  صناعيةالعمالة المن  حيث إ
 املناطق حول املدينة مهمة الزراعة واملاشية يفوتعد . صغرية

ا املدينة إلمداد    . ناعات معاجلة الغذاءصلنتاج احلليب و والولتوفري التوظيف يف املساخل ، باحتياجا

تعزيز املواطنة بني  دف، ١٩٩٨شاركية هو مشروع خاص مت إنشاؤه يف عام لتا وازنةإن جملس األطفال ذو امل
جه سنة، مقرتبا  ١٥إىل  ٩األطفال واملراهقني من  جالس احمللية يف للمينة و دالتشاركية للم وازنةاملمن خربة يف 

لس األاينتخب األطفو . الربازيل م  لس احمللي  موازنةصغرية من طفال، والذي يتحكم يف نسبة ل أقرا  اليت توازيا
  . لسولويات ايل حيددها هذا ااستخدامها على األتم ي ألف دوالر  ١٢٥

، ويعد العمدة املدينة حتت مسئولية مباشرة ملكتبتنفيذه جملس قام بن جملس حملي و و مت إنشاء املشروع من خالل قان
أسسة دف إىل ترويج وم يت، والBarra Mansa بارا مانسا ةجملس مدين بلورهاهذا جزءا من خطة عمل أمشل 

مبا يف ذلك املراهقني، لتشجيع تضمينهم املدين واالعرتاف  كافة الفئات العمرية،اليت تشمل  املشاركة الفعالة لألطفال، 
لس يقوم بدعم و  . بدورهم وأمهيتهم كمواطنني وأفراد لس احملليهذا ا للتعليم من خالل مدرسني  سكرتارية ا
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 وازنةمن الكنيسة، ونواب ومستشارين من جملس البالغني ذو امل ، مجاعاتكان احليوابط سمدارس، ور ومديري 
  . التشاركية

واحدة من األدوات الرئيسية ... " ك ١٩٨٨مت النص على جمالس اإلدارة التشاركية يف دستور الربازيل لعام 
لس اإن . "للمشاركة العامة إلعادة توجيه اإلدارة العامة قام حمللي هي عملية تضمني املشاركة العامة يف موازنة ا

التشاركية  وازناتاملأن رى ت،  Barra Mansa بارا مانسا عدد من جمالس املدينة يف الربازيل، اليت، مثل بتطويرها
يتم  موازنةال عام، فإن الم ]لكونها[ ...طريقة ديمقراطية إلدارة االعتمادات العامة "...يتعني أن تكون 

يتم رؤية جمالس املوازنة و . "عامةتتم بطريقة صياغتها بطريقة عامة، لذلك فإن عملية التخطيط يتعين أيضا أن 
  . تحديد ومسايرة أو إنفاذ السياسة العامةلحقيقية ملمارسة املواطنة واملشاركة العامة  محافلالتشاركية ك

لغاية لتنمية األطفال واملراهقني كمواطنني ل اهلامةموعة من القضايا يتيح التصدي املوازنات العامة بطريقة العمل إن 
يؤكد جملس مدينة  . واعني وقادرين على املشاركة يف الشؤون االجتماعية والسياسية واالقتصادية ملدينتهم ودولتهم

Barra Mansa  مواطنني  "احلقوقي لألطفال واملراهقني ك الوضع التشاركية  وازنةجملس األطفال ذو املمن خالل
التشاركية يوضح أيضا أنه من وازنة ن خربة جملس األطفال ذو املإ. األطفال، كما مت النص عليه يف قانون " كاملني

ا فقط  مع األطفالاملمكن تنفيذ إدارة حضرية    . طفاللألبدال من كو

  خلفية .٢

ملدة طويلة يف الربازيل مل يتم أخذ قوة وحساسية وإبداع ومقدرة األطفال والبالغني على املشاركة بفعالية يف العمليات 
مثل، ، اشكال تقليدية من التنظيم االجتماعي والتعبئةكانت هناك ومع ذلك،  . االجتماعية والسياسية مأخذ اجلد

النظام احنسار عقب  تكوينهاعادة إمت  ،)يف اإلضراب والتظاهر األحزاب السياسية، االحتادات، احلق ،التجمعات(
كان من الضروري للغاية العمل على عمليات التنظيم االجتماعي بطريقة داجمة و السلطوي الذي استمر عشرين عاما، 

دف حتقيق إدارة وسياسة عامة أكثر متثيال على كافة شيءأكثر ، وقبل كل  ، بطريقة تضم اجيال متقاطعة، 
  ). حملية، على مستوى الدولة، فيدرالية(األصعدة 
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الرئيس التشكيك يف الربازيل يف احلملة طويلة األجل اليت استهدفت  كافة مدن  مشاركة األطفال واملراهقني عرب جددت
تمعالوع ٢٠٠٩الربازيلي يف عام   يتمتعوا بالوعيأن الشباب كانوا  واضحاأصبح حيث . ي حول دور الشباب يف ا
لقد استخدموا اعالمهم . اخلاصة حول احلقائق السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف دولتهم همءأراوكانت لديهم 

بطرق كانت غري هجومية ويف  ومطالبهم ماوان، وبوسرتات والفتات توضح احتجاجلاخلاص، مثل رسم وجوه باأل
ً من عملية التغيري   . الغالب فكاهية للتعبري عن وعيهم ورغبتهم أن يكونوا جزء

متعبني من العنف ،  يف معركة للوصول إىل جمتمع أفضلخرج األطفال إىل الشارع جنبا إىل جنب مع البالغني 
تمع الربازيل ،ومن وصمات بعينها ،واالقصاء مبجرد انتهاء االحتجاجات ضد الرئيس، مت و ي، الزالت مستمرة يف ا

عالقات عمل  إلنشاءمنذ ذلك احلني، مت القيام مبحاوالت قليلة منعزلة  . إمهال الكثري من طاقة وإبداع األطفال 
  . طفال والبالغنيجديدة قائمة على انشطة حمددة مع األ

التشاركية مت إنشاء مؤسسات وحركات بواسطة أطفال الشوارع وانضم إليها  وازنةقبل إنشاء جملس األطفال ذو امل
م يف اهلروب من هذا املوقف طفال ذو ويستمر جملس األ. أطفال ال يعيشون يف الشارع ولكنهم أرادوا مساعدة أقرا

ة على املستوى التشاركية يف هذا االجتاه، ويساهم بالتحديد يف خلق مؤسسات جديدة وعالقات اجتماعي وازنةامل
  . احمللي

  التشاركية  موازنةنشأة مجلس األطفال ذو ال .٣

طفال عملية مواطنة األبتأسيس " املواطنة ال تعرف عمرًا "بعنوان برنامج حملي لألنشطة قام ، ١٩٩٧يف عام 
لس األ، واملراهقني دف إىل تضمني . التشاركية وازنةطفال ذو املوكان أول رائد  وأنشأ الربنامج سكرتارية لألطفال 

عاما،   ١٣- ٨وسبع فتيات ما بني  مخس فتيانمت اختيار حيث . طفل أو مراهق يف سكرتارية كل جملس حملي
ً على منافسة كان يتعني عليهم فيها أن يكتبوا موضوعا عن   ، وتضمنت "كيف أرى مدينيت" كسكرتارية للطفل، بناء

  : نشطة األخرىاأل
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املمرات املائية ) توليد(محلة توعوية للحفاظ على البيئة وجتديد وهي : Barra Mansa برنامج بارا مانسا -
  . طالب ٧٥٠والغابات الصغرية، وتضمنت حوايل 

دف إىل اعالم األطفال واملراهقني وأسرهم : مسابقة اإليرادات املالية - قوق املستهلك حبهذه املنافسة كانت 
لس احمللي وازنةوأمهية مجع الضرائب مل   . ا

هذا الربنامج قام بتضمني موضوع املالية العامة يف مناهج املدارس احمللية، من : مقدمة للموازنات العامة -
  . الثالثة للتعليم االبتدائي إىل ما فوق ةاملرحل

ذه العالقة بدأت مبشاورات واسعة النطاق ، هالتشاركية من خالل عالقة تقارب وتعاون وازنةبرز جملس األطفال ذو امل
ا  لس االستشاري ملدينة بارا مانسا على مستوى املدينة بأكملها قام  والذي تلقى مساعدة  Barra Mansaا

    UMP-LACمن برنامج األمم املتحدة لإلدارة احلضرية ألمريكا الالتينية والكارييب 

 Inesالعمدة تنتمي و . ومنسق برنامج األمم املتحدة، حينئذ، عمدة املدينةمت تأسيس شراكة رئيسية بني 
Pandeló  املشاورات يف املدينة استهدفت . كانت أول عمدة سيدة يف حمافظة ريو دي جانريو،و حزب العمال، إىل

حدة حمل اهتمام برنامج األمم املت هي من خالل موضوعات واإلدارة واملأسسة يف املدينة اتسياسالتطوير  ،كأولوية،
  . الفقر، والبيئة، واحلكم الرشيد: وهي

 جملس مدينة بارا مانسا كانحيث   ،"احلوكمة التشاركية ومواطنة األطفال"العملية التشاورية على موضوع تركزت 
Barra Mansa  طفال سياسات إبداعية يف جمال حقوق األيطور انشطة قائمة على املشاركة العامة وتنفيذ

تطويره بشكل أفضل معرتفني بأنه جوهري  من املمكنوحددت املشاورات التعليم املدين كموضوع فرعي . والنشء
الشراكة مع برنامج هذا، وقد أدت . إلنتاج مواطنني فاعلني وملتزمني بتطور األشكال الدميقراطية للحكومات احمللية

، مت تنظيم زيارة ١٩٩٨عام يف   . التشاركية وازنةال ذو املتأسيس مفاهيم وإنشاء جملس األطف ىلإاألمم املتحدة 
، سكرتاريات أيضاً لبعض احملليات يف فرنسا واليت أسست،  Barra Mansaتبادلية ملمثلني من بارا مانسا 

  . لألطفال
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ا  هذه الرحلة كانت مبثابة حدث أعادت تعزيز املبادرات اليت كانت تتم بالفعل حتت برنامج روجت و حموري أل
للعمل على قضية  Barra Mansaمصداقية مبادرة بارا مانسا  ازديادهذا ساهم يف و ؛ "املواطنة ال تعرف عمرا"

. ألطفالول جمموعة من اأالتشاركية ومت اختيار  وازنةجملس األطفال ذو املمت افتتاح يف نفس العام، و . املواطنة لألطفال
زب االشرتاكي الربازيلي باحلكم يف جملس مدينة بارا مانسا ومت ، فاز احل٢٠٠٠يف نوفمرب  عقب االنتخابات احملليةو 

لس السابق و .  Roosevelt Brasil Fonsecaتنصيب عمدة جديد هو  على الرغم من العالقة املتوترة بني ا
لس اجلديد، تعهد العمدة اجلديد باالستمرار م التشاركية وتنفيذ املشروعات اليت مل يتم  وازنةع جملس األطفال ذو املوا

  . ٢٠٠٠، ١٩٩٩يف عامي  لاألولويات اليت وضعها األطفا، واليت تندرج ضمن تنفيذها

 التشاركية  موازنةمجالس األطفال ذات ال يالفاعلين المنخرطين ف .٤

معملية املشاورات يف املدينة ساعدت على تضمني الفاعلني  جملس املدينة، : احملوريني يف املدينة يف مناقشة أولويا
لشريكة، واملوظفني واملستشارين من برنامج األمم املتحدة لإلدارة احلضرية ألمريكا ااملنظمات غري احلكومية احمللية و 

  . الالتينية والكارييب

 :ساعدوا على إنفاذ وتطوير اخلربة همالفاعلني احملليني الذين 

 عاما ١٥ – ٩األطفال احملليني الذين ترتاوح أعمارهم بني  –
 . )من خالل مساندة أطفاهلم، وأحيانا مبشاركتهم الفعالة هم شخصيا(اآلباء  –
الس محاية الطفل وجم العمدة، السكرتري احمللي للتعليم، مكتب ،، مبا يف ذلك األعضاء األطفالجملس املدينة -

  . احمللية
  التشاركية  وازنةاألطفال ذو املمنسقني وميسرين من جملس  -
  )لألطفال ةمنظمة غري حكومية حملي(  Encomenمنظمة  -
 Barra Mansa املدارس العامة واخلاصة يف بارا مانسا -
  بطات سكان احلي يف اجلواررا -
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  قادة الكنيسة -

اآلخرين على املشاركة ويقوموا  ايسرين هم أفراد حمليون يشجعو ملاو . إشارة خاصةاملشروع ويستحق ميسري ومنسقي 
م اخلاصة لآلخرين،  األطفال وآبائهم يف األحياء  اخنراطإن . تدريب من منسقي املشروعمن خالل بنقل مهارا

اورة واملراكز كان مستحيل، تقريبا، بدون عملهم بال كلل، حيث كانوا  قامة إالفاعلني الرئيسيني املسئولني عن هم ا
موعة من املرشدين است إن. االجتماعات اليت واملتطوعني امللتزمني هي واحدة من التحديات مرار تضامن هذه ا

دورا حموريا يف تضمني وتدريب وحتفيز امليسرين ويف تطوير عالقات قوية ،  وناملنسقولعب . استمرار املشروعتواجه 
  . دل، مع النشء الذين يشاركوا يف املشروعائمة على االحرتام املتبقا

. التشاركية وازنة، لتعزيز عملية تنفيذ جملس األطفال ذو امل Encomenمنظمة غري حكومية كما مت تضمني 
برنامج األمم املتحدة لإلدارة احلضرية ألمريكا الالتينية والكارييب والذي قام بدور تنسيقي  همالفاعلون اخلارجيون و 

ن لعبا دورا يواللذ  COPEVIغري حكومية مكسيكية تدعى ومنظمة  ،واملعهد الربازيلي لإلدارة احمللية، وتشاركي
  . ايإرشاد

 التشاركية موازنةتطور المجالس المحلية لألطفال ذات ال .٥
إلدماج األطفال واملراهقني يف الالزمة التشاركية نقطة حمورية يف حتديد األنشطة  وازنةإعداد جملس األطفال ذو امل يعد

مشاورات املدينة تضمني الفاعلني احملليني وإعداد وتنفيذ جملس األطفال ذو وقد شجعت . عمليات اإلدارة احلضرية
دة لإلدارة حإن الشراكة مع برنامج األمم املت . التشاركية ، وقامت بتعبئة املساندة الفنية واملالية للمشروع وازنةامل

اورة، و بتضمني املدارس، اتاحت إعداد مادة علمية وتوعوية، وقامت احلضرية ألمريكا الالتينية والكارييب  األحياء ا
وقد أنشأ . التشاركية وازنةرابطات سكان احلي، واملؤسسات احمللية األخرى لإلعداد إلطالق جملس األطفال ذو املو 

  . ة حىت اآلن/ ميسر ١٠٠حوايل  تضماملشروع شبكة 
  

. التشاركية قائم على منهج انتخايب تشاركي، منظم من قبل منسقي وميسري املشروع وازنةجملس األطفال ذو املإن 
اورة و  األطفال واملراهقني يف اجتماعاتحيث يشارك  ماألحياء ا األحياء من  ينخرطوا يف مناقشات وينتخبوا نوا
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اورة يستتبعه اجتماع على املستوى احمللي  وهذا. واب املركزنهؤالء النواب يشاركوا يف اجتماعات املركز وينتخبوا . ا
كل األطفال بني األعمار ويستطيع  . عضوا من األطفال ٣٦فىت يصبحوا  ١٨فتاة و  ١٨نواب املركز ينتخب حيث 

ويصوتوا يف االجتماعات ولكن فقط املنتظمني يف الدراسة أن يشاركوا ، ويقوموا بتسمية مرشحني ) عاما ١٥و  ٩(
وأكرب أعوام  ٩األطفال أصغر من وميكن أن يشارك . ألطفالأو أعضاء من اكونوا نواب لي حيق هلم الرتشحهم من 

  .، ولكن ال ميكنهم الرتشح أو التصويتعاما يف العملية ١٥من 
  : كما تم النص عليه في الدليل التدريبي هيالتشاركية   موازنةوغايات مجلس األطفال ذو الإن أهداف 

دف تعزيز منوهم الشخصي وشعورهم باالنتماء تشجيع األطفال واملراهقني للعب   .أ  دور مواطنة فاعل، 
م؛   تمعا

  املساعدة يف خلق منوذج جديد للقيادة من أجل املشاركة والدميقراطية؛  .ب 
ا   .ج    . إلدارة احلضرية واحلوكمةمن أجل اتثمني أو تقييم مسامهات يستطيع املواطنني الصغار أن يقوموا 
ً على آراء باحمللية لألعمال واخلدمات العامة،  وازنةجملس لألطفال لتحديد استخدام نسبة من امل إنشاء  .د  ناء

اورةاألطفال واملراهقني الذين يشاركوا يف اجتماعات    ؛األحياء ا
ترويج ، من خالل إقامة جمالس األطفال، تضمني مدين لألطفال واملراهقني من خالل عملية دميقراطية   .ه 

  . ، واليت تتضمن مناقشات ، انتخاب وحتديد املشكالت واألولويات وتشاركية
  : مع األطفال المنتخبين لتمكنهم من موازنةيتم التصدي لقضايا متعلقة بإدارة ال

  . وارد املالية والفنية واخلامات املتاحةميف املشروعات وفقا للالنظر   .أ 
وضع أولويات لألنشطة أو املشروعات، واليت تتضمن وضع ترتيب العوامل املختلفة مثل احلاجة واألمهية   .ب 

  . واملوارد املتاحة، وتتطلب أيضا احلساسية والقدرة على األخذ يف االعتبار اآلراء املختلفة
 . إقامة املشروعات بطريقة تشاركية، والدفاع عن األفكار ووجهات النظر  .ج 
  . كونوا متحدثني لتوصيل األفكار، والطلبات، واملطالبليعات من األطفال متثيل جممو   .د 
 ). املادي والرمزي(مفهوم قيم األنشطة واملشروعات واملمتلكات العامة إدراك   .ه 
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ورها مث تنفيذها كمشروع أو عمل طفكرة إىل تإدراك مفهوم الذي يستغرقه اكتساب إدراك واقعي للوقت   .و 
 . عام

  و  ،احلواجز واحملددات أمام ختطيط وتنفيذ األعمال العامة حتديد  .ز 
وإطالق  ،ونزع امللكية ،، لفهم املزايداتهااكتساب فهم ملختلف القوانني املتعلقة باإلدارة العامة وتنفيذ  .ح 

  . بطريقة أفضل ،والعقود ،واللوائح التنفيذية ،واحملاسبة ،املوارد
  

من تدريب األعضاء من جزء مهم  –رحالت إىل األحياء األخرى اليت نظمها منسقي املشروع  –زيارات املواطنة تعد 
العامة  وازنةحقيقة أن املشروع خمصص له نسبة صغرية من امل. اكتساب معرفة أفضل للمدينة وتنوعها تتيحاألطفال و 

 .، مؤكدا التضمني املدين لألطفال واملراهقني ذو املوازنة التشاركية س األطفالجملالفعلية يتيح تنفيذ األمور اليت حددها 
، وعلى املركزاالجتماعات على مستوى و احتواء اجلوار، و تدريب امليسرين، و نفس املراحل اليت تتضمن انتاج املواد ، و 

 . ١٩٩٨طفال، وزيارات املواطنة، كل ذلك يتم تكراره كل عام منذ عام يعة أعضاء من األامبو املستوى احمللي، 

 . وار اآلخر، المدينة والعالمججوارنا، ال: اكتشاف آفاق جديدة .٦
اورة األخرى،  م عن األحياء ا ً على خربا ا، وعن بناء ، بطريقة لاألعضاء األطفايستطيع املدينة واملنطقة احمليطة 

ت التالية اليت ذكرها وتوضح املقوال. وحتليل املشكالت احملددة على املستويات اجلغرافية املختلفة، النظر يف أفضل
عندما نذهب إلى "... ؛ ..."عندما نرى األحياء المجاورة األخرى، نشعر بإقصاء أقل": راتأمهية الزيااألطفال 

خالل الزيارة نحن "... ؛ ...األحياء المجاورة األخرى، نستطيع أن نرى أنهم يحتاجون أكثر مما نحتاج نحن
  ". رأينا مدارس بدون خزانات مياه

َ  عندما احلضرية وطبيعة التحدي الذي مثله األشكال املختلفة للفقر يف األحياء مع درجة املشكالت درجة مع هنا تواج
اورة األكثر فقرا يف بارا  حساس من العجز أو الضعف، والذي األطفال أحيانا بإيشعر ، Barra Mansa مانساا

م مبقدرة اجلماعات الصغرية  : بقوهلا عن إحساسهاطفلة عربت وقد . على حتديد احللوليتم التغلب عليه بسرعة بإميا
... خالل الزيارات إلى األحياء المجاورة األخرى، شعرنا أحيانا بالعجز قليال، ونحن نفكر أنه ليس هناك حال"

أن يروا لقدرة هم انت لديكا  األطفال": ، أنذكرت والدة طفل من األعضاءو . "ولكن حينئذ أدركنا أننا نحن الحل
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الواقع األكثر قسوة لبعض األحياء المجاورة األخرى والتي جعلتهم يدركون أن حيهم به العديد  من الجوانب 
  ". اإليجابية وأن األمر ليس سيئا إل هذه الدرجة

األطفال أكثر قدرة على حتديد األولويات يف نصيب جملس األطفال ذو كان نتيجة للمناقشات اليت تلت الزيارات ،  و 
  . احمللية وازنةمن املالتشاركية  وازنةامل

 الزيارات التبادلية بني األعضاء األطفال واألطفال من الدول األخرى يف أمريكا الالتينية أعطتهم رؤية أوسع للعامل
الزيارات التبادلية بعض األطفال على وعي بأمهية تعلم لغات وجعلت . وللعالقات بني الدول والثقافات املختلفة

حيث علق أحد . يد، االسبانية، على الرغم من أن اللغة مل تكن حاجزا مهما خالل الزيارات التبادليةبالتحد : أخرى
   ".اللغة ليست مشكلة عندما نتشارك نفس الهدف"... : ، قائالاألطفال األعضاء

قضايا أخرى هامة كان . التعليم، الصحة، الثقافة والرتفيهالعديد من املشروعات اليت أختارها األطفال ركزت على 
يضا، أموضوع البيئة مت إثارته، . ميكن التصدي هلا هي حقوق املواطنني واالتاحة إىل البنية التحتية واخلدمات العامة

  . الذا ا، أظهر أيضا اهتمام  Fonescaحيث إن األطفال أظهروا وعيا كبريا بالقضايا البيئية، والعمدة 

  النتائج واالنجازات  .٧
موظفي جملس املدينة وممثلي ، قام بتضمني  Pandeloالعمدةقامت طفال يف اإلدارة احمللية، بأمهية مشاركة األاقتناعا 

املنظمات االجتماعية يف املدينة البتكار االسرتاتيجيات ووضع التدابري يف موضعها جلعل هذ املشاركة حقيقة واقعة ، 
كل عام أكثر حيث حيضر  . نتائج اجيابيةالتشاركية  وازنةذو امل األطفالجملس وحقق . العمدة يف هذا العمل تواستمر 

مواطنة  ليقوموا بدوراملشاركني مت إعدادهم و . االجتماعات، وثالث جمالس كان قد مت إنشاؤهامن النشء  ٦٠٠٠من 
. قافية يف املدينةثكان احلي، ويف االحتفاالت الابط س، ورو فاعل، على سبيل املثال، يف اجتماعات ملستشاري املدينة

نحن ال نستطيع أن نتخيل أن البالغين فقط لهم رأي في إدارة ": ويف واحدة من كلمات عضو من األطفال
  ". المدينة
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  األطفال مواطنون   ): ١(شكل رقم 
  األطفال مواطنون 

  ال جيب أن تكون كبريا لتكون  مواطنا
  احلجم ليس مهما

  مع مشاركة األطفال 
  النموآخذ يف  مانسا بارا
  

  احلايل والتقدم
  بيئةال جنبا إىل جنب مع

  ال جيب أن تكون كبريا لتكون  مواطنا
  .أيضا أناس األطفال هم

  
  يف غاية األمهيةالناس و 

  مدينة أفضلبناء  يف
  مدننا واحلفاظ على التقدم يف

  .فضليكون لدينا األ دعونا
  

  مدننامشاكل جنعل 
  مكان آخرإىل " تنتقل"

  مواطننيأطفال و ودعونا 
  .مكانا أفضل كونتل مانسا بارانساعد 

  
  .مانسا بارا ياحت
  
  )سنوات ١٠، دوترا سوارس سيرجيوأوغوستو (

  ي
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يف تطوير أنشطتهم بدرجة أكرب يف هذا االجتاه، من خالل املشاركة يف مناقشات حول تضمني قضايا العديد رغب 
  . هذه العملية على طفل من األطفالانعكاسات ) ١(ويوضح الشكل رقم . املواطنة يف املناهج الدراسية

ا أداة هامة للمواطنني للتحكم يف ورصد اإلدارة العامة هذا، التأكيد، كان احلال . أثبتت خربات املوازنة التشاركية أ
قبل ذلك، كان العمدة "... :ا قائلنيحيث إن األطفال يؤكدو  Barra Mansaمع جملس األطفال يف بارا مانسا 

اآلن نحن نريد أن نعرف أين يذهب ... واطنين قبول ذلكيقرر كيفية انفاق أموال المدينة وكان يتعين على الم
التشاركية،  موازنةذو الفي مجلس األطفال "... ؛..."نحن تعلمنا المواطنة من خالل الممارسة".. ؛ ..."المال

  ...". نحن تعلمنا كيف يتم إنفاق المال من مجلس المدينة، وقبل ذلك لم نكن نعرف
"... : يدعمه املشاركني أنفسهمال كامال، ولكن ميثل جهد مجاعي، التشاركية ليس عم وازنةطفال ذو املإن جملس األ

تتم بطريقة كل مرحلة "... ؛ ..."بطريقة متدرجة كل عامالتشاركية تم تحسينه  موازنةمجلس األطفال ذو ال
، فإن قضية سابق للمشروع على سبيل املثال، وفقا ملنسق...". غير مجدي شيءديمقراطية للغاية ونحن نغير أي 

فريق عمل  لمن قب اعقب اقرتاحه ا، مت تضمينهلجملس األطفا يفل متكافئ لألوالد والبنات يالنوع، واليت أدت إىل متث
  . مم املتحدة لإلدارة احلضرية ألمريكا الالتينية والكارييببرنامج األ

خاصة املقاعد والكراسي (ات وجتهيزات املدارس مبا يف ذلك اصالح –اختيار العديد من املشروعات كل عام، ويتم  
اصالحات يف و ملناطق قليلة الدخل، ايف أمان أفضل ومالعب جمهزة وكذلك توفري وسائل طفال، اليت جيلس عليها األ

افتتاح املشروعات املمولة من لدى ألعضاء من األطفال بفخر كبري اوحيظى . البالوعات واملصارف وزرع األشجار
لس األطفال ذو امل وازنةامل  هذه املشروعات يعد على الرغم من أن االستثمار اإلمجايل يفو . التشاركية وازنةاملخصصة 

 ً . ذات أمهية يف السياق االجتماعي ،إىل حد ما ،املشروعاتفقد أصبحت تلك  احمللية اإلمجالية وازنةبامل صغريا مقارنة
نحن اعتدنا أن " : ةوال اجلوية، مت إنشاؤه يف املدرسة احملليرياضي جديد يصلح لكافة األحهذه هي حالة مسطح ف

نؤدي دروس التربية البدنية على األرض وعندما تمطر كان يتعين على المعلم أن يضع كل التالميذ في دائرة في 
قيادات مت تقدير وتكرمي املنحدر اجلديد فرقا كبريا يف الرتبية البدنية يف املدرسة، و وأحدث  ".زاوية تكون أقل وحال

 وازنةحدث آخر مهم قام به جملس األطفال ذو امل. اثنني من األعضاء من األطفال الذين ينتظموا يف هذه املدرسة
، حيث Barra Mansa بارا مانسا الذي يقع يف واحد من األحياء املركزية يف Pombal  التشاركية هو إنارة نفق
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، لتضمني جراحات األسنان    Mangueiraاألطفال يف األمسيات، وكذلك جتديد العيادة الصحية يف حي يلعب
األطفال واملراهقني املتضمنني وأخذ  . طفال فخورين بهكان أحد املشروعات اليت كان األعضاء من األوهذا  احلديثة، 

  . يةالتشاركية مشاركتهم جبدية ومبسئول وازنةيف جملس األطفال ذو امل
  

 ١٥،  Wanessa da Silvaوتسرد . لبداية ، مشروع جديافيما يتعلق ببعض األطفال ، مل تكن العملية يف 
بدأت أشارك في المجلس ألنني فكرت أنها لعبة، ": التشاركية  وازنةطفال ذو املعاما، كيف اخنرطت يف جملس األ

اليوم مجيع ". لن أنسى أبدا هذا المشروع. أن أحب اللعبة جدا لدرجة أنني سألعبها للنهايةولكنني انتهيت 
ا وعي ب ىاألطفال عل نحن نتعامل مع مدينة، لذا يتوجب علينا أن ... إنها مسئولية... ليست لعبة ".. : ـأ

  . "نأخذها بجدية
وع تضع األطفال يف راحة بصورة أكرب وتشجعهم أن العالقة اجليدة بني موظفي جملس املدينة ومنسقي وميسري املشر 

مناذج هامة . لقد أظهروا عالمات تبين دورا أكثر فاعلية يف املدرسة ويف املنزل. يتحدثوا حبرية ويشاركوا يف األنشطة
تضمن إنشاء مجاعات جديدة ، مبا التشاركية واليت ت وازنةجملس األطفال ذو املها ح الديناميكية اجلديدة اليت اطلقتوض

  : يف ذلك
اورة، حيضروا بانتظام اجتماعات بألطفال ، مصطحااثنان أعضاء من  - ني مبمثلني عن رابطة سكان احلي ا

وميثلوا . الشئون السياسية للمدينةويظهروا اهتمام خاص ب Barra Mansa بارا مانسااعضاء مدينة 
  . املدينةاخلاص بالتشريع والسياسات  يف جزء) ضمنوهم(ؤالء األعضاء، الذين أعضاء ظل هل

لطلب اجتماع مع العمدة قاعة املدينة طفال، مت تسميتهم من قبل زمالءهم، ذهبوا إىل ثالث أعضاء من األ -
 وازنةسؤال حول موقف جملس املدينة اجلديد جتاه جملس األطفال ذو امللل،  Mr Fonescaاجلديد 
  . التشاركية

اورة، موضحني وعيهم بإمكانية وجود نوع  روابطشاركوا يف بعض األعضاء من األطفال  - سكان األحياء ا
ذ وازنةذو امل األطفالخمتلف من املشاركة عن الذي اقرتحه جملس    . االتشاركية، واعرتف البالغون 
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ا من قبل عضو من األطفال، انشات رابط -  Novaحي ة سكان حي صغرية جمموعة أخرى، متت قياد
Esperanca   وهي األوىل من نوعها يف الربازيل ؛ و  

اور ملعاونة جملس اإلدارةعضو  - هذا أدى إىل إنشاء . من األطفال مت دعوته من قبل رابطة سكان حيه ا
تمع احمللي، والذي حاليا مت مأله من قبل عضو من وظيفة سكرتري األ ولويات، املسئول عن إدارة اسعاف ا

هذا الطفل ذو الثالثة عشر عاما ينظم استخدام اإلسعاف طبقا ألولويات وقدرة املؤسسة ، هو . األطفال
  يدرك أن هذا اعرتاف بقدرته ومسئوليته وتفانيه 

ا صغريةهذه  لس األطفال ذو وتشري إىل ، ولكنها مهمة األفعال ، على الرغم من أ اآلثار املباشرة وغري املباشرة 
  . التشاركية على املدى الطويل وازنةامل

التشاركية ، بالتحديد،  وازنةاألطفال الذين شاركوا يف جملس األطفال ذو امل تطورنتائج أخرى هامة مت مالحظتها يف 
  : أولئك الذين كانوا أعضاء من األطفال

o م اخلاصة  التدريس يبدأ. للميزانيات العامة وأمهيتها املشاركني فهم مث بعد  –أمواهلم الشخصية  –مبيزانيا
لس األ موازنةذلك يتم النظر يف  تمع احمللي وبعد ذلك النصيب املخصص  طفال ذو األسرة، وموازنة ا

مطابقة االحتياجات مع املوارد يات، هذا يساعد يف تعليم األطفال كيف يضعوا األولو . التشاركية وازنةامل
نظور، وأن ماألطفال ان يروا األشياء يف ويتعلم . املتاحة ودراسة احملددات الفنية للقيام مبشروعات وأنشطة

  عن أفكار ومقرتحات؛أن يدافعوا يزنوا األوجه املختلفة للنقاش، و 
o االدارة احلضرية ، وقيمة ودور الضرائب يف مليات عمن األطفال للمؤسسات العامة و لألعضاء  تعمقالفهم امل

  املالية احمللية؛
o   اورة، املنطقة احمللية، املركز، (ادراك املستويات اجلغرافية املختلفة والعالقات االجتماعية األسر، األحياء ا

األخرى، الربازيل ، احملليات، مدينة ريو دي جانريو، واملدن ، املناطق الريفيةاملنطقة احلضرية الرئيسيةاملدينة ، 
  ؛)والدول األخرى

o  فهم أفضل لالختالفات االقتصادية االجتماعية يف احملليات، مبا يف ذلك التفاوتات املتعلقة بإتاحة البنية
  التحتية واخلدمات؛
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o موضوعات متعلقة بالتصويت، سن املسئولية اجلنائية،  حولقضايا املواطنة من خالل املناقشات ب معرفة أوسع
  ن األطفال؛ و قان
o موعةعيم الثقة الشخصية لألطفال، باالعرتاف دت يشكل . بقدرة كل طفل، والوعد باالحرتام املتبادل يف ا

لس املختلفة، بصرف  أو اخللفية  النظر عن العرق، اجلنس، و العمر،االعرتاف بقيمة آراء وأفكار أعضاء ا
  . جتماعي وإنساين جوهرياالقتصادية االجتماعية االقتصادية االجتماعية، حق ا

o اور، (لنواب األطفال عملية االقرتاع ل تاحلي ا خربة متثل ) مع احمللي، األعضاء من األطفالاملركز، نواب ا
وميسري  ،مديري املدارسو لألطفال واملراهقني الذين يشاركوا، وأيضا املدرسني، . تعليم جوهرية للمواطنة
عضاء بقيمة الثقة اليت مت وضعها فيهم النواب املنتخبون واألويعرتف . التشاركية وازنةجملس األطفال ذو امل

م أكثر مسئولية؛ م وبالنتيجة يشعروا أ   و  بواسطة أقرا
o مفهوم أن كل فرد عليه دور وأن دور  بتحسني وتطوير املنطقة احلضرية و لتزام المناحي أخرى هامة تتضمن ا

  . كل فرد مهم
املراهقني و الطبيعة االجيابية للتفاعل والعالقات اجلديدة بني األطفال ، تعد اء من األطفال ، عند العمل مع األعض

. واضحة) وابط احلياآلباء، وقادة ر و موظفي جملس املدينة، و مديري املدارس، و مبا يف ذلك املدرسني، (والبالغني 
من حيث  التشاركية وازنةجملس األطفال ذو املألطفال املنخرطني يف اسلوكيات والحظ املدرسون تغريات جوهرية يف 

عضاء األطفال السابقني يستمروا يف حضور جو الصداقة  كان واضحا من خالل حقيقة أن األ. تطورهم الشخصي
 وازنةغالبية األطفال يف جملس األطفال ذو املويشعر . التشاركية وازنةاجتماعات وأنشطة جملس األطفال ذو امل

تساعدنا أن نكون مسئولين بصفة أكبر ليس فقط في المدرسة "... ن املشاركة يف املشروع التشاركية يشعروا أ
او ". ولكن في المنزل أيضا   . هذا ال جيعلهم أقل مشاركة يف اللعب أو يعطيهم أي رغبة أقل يف فعل أشياء يتمتعون 

بصفة وثيقة أكثر يف التغيريات االجيابية يف األطفال يتم إبرازها باستمرار من قبل اآلباء، خاصة أولئك املنخرطني 
  . كميسرين أو ببساطة كمواطنني يشاركوا بانتظام يف بعض األنشطةالتجربة  
م حياولوا أن يتجنبوا ايتعلق بعبء األنشطة اإلضافية، يقول فيما  املدرسة ولكن  لغياب مناملشاركون الصغار أ

اليت االجتماعات و . التشاركية مع نشاط املدرسة وازنةيتفهمون عندما يتضارب نشاط جملس األطفال ذو امل مدرسيهم
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لس األطفال  عقدت اخنراطهم يف جملس األطفال ذو ومل يؤثر أيام السبت،  تعقد التشاركية وازنةذو امل كل أسبوعني 
م بصفة عامة حتسناولكن التشاركية بالسلب على أداءهم املدرسي؛  وازنةامل   . يف احلقيقة ، شهدت درجا

فقد حظي . التشاركية، العكس أيضا صحيح وازنةملشاركة يف جملس األطفال ذو املعلى ا بينما يشجع اآلباء أطفاهلم
  . مواطنني أكثر نشاطابعض منهم وأصبح  التشاركية باهتمام اآلباء، وازنةجملس األطفال ذو امل

إطالق االجتماعات واملشروعات، وحىت يف تسمية احتفاليات بعض األطفال استطاعوا اقناع آبائهم للمشاركة يف 
اورةابالغني و لوانتخاب النواب ا لقد شاركت في البداية في نشاط " :أم ذكرت. ألعضاء يف أحياءهم ومراكزهم ا

غالبية . التشاركية مع أبنتي وقمت بحضور بعض االجتماعات في قاعة المدينة موازنةمجلس األطفال ذو ال
في نهاية األمر،  ا، حيث، أنهالذهاب إلى قاعة المدينة ولكنهم يستطيعوا أنهم يستطيعوا ااألفراد ال يدركو 

التشاركية  موازنةذو ال موازنةالمشاركة في أنشطة مجلس األطفال ذو الإن . المواطنين العاديين أيضا تخص
   ."جعلني أكثر وعيا ودراية بمشكالت المدينة

 . التشاركية موازنةلمشاورات المدينة ومجلس األطفال ذو الآثار أوسع  .٨
إن حتقيق االنتقال من خربات األطفال واملراهقني يف االحتجاج إىل مشاركتهم يف مشروعات ملموسة قائمة على 

فقد سامهت باإلضافة إىل ذلك، . Barra Mansa جملس مدينة بارا مانسااملواطنة الفاعلة كان حتدي كبري واجهه 
ولكن االنشطة املتبادلة اليت مت تنفيذها ضمن إطار عمل مشاورات املدينة ليس فقط يف زيادة الشفافية وتقنني املشروع 

توسيع العمليات التشاركية وإعادة حتديد مفهوم  عربتقدم النقاش حول مواطنة وحقوق األطفال والنشء، يف أيضا 
التشاركية ميثل جتربة  وازنةاملذو يف السياق الربازيلي، احلايل، جملس األطفال  . احلوكمة احمللية من خالل مشاركة النشء

  . بداعية يف جمال احلقوق، املواطنة، وخلق منوذج جديد للتعليم املدينإ
ثقافة الفيما يتعلق بربازيل لإلدارة احمللية احلاجة إىل حتليل التغريات اليت أجنزها املشروع التقرير النهائي ملعهد الويربز 

  . مصلحة استمرار وتدعيم املشروعيف واليت تصب السياسية احمللية، 
سامهت يف ؛ "مدرسة حقيقية للمواطنة"التشاركية  وازنةموظفي املعهد الربازيلي لإلدارة احمللية جملس األطفال ذو امل يعترب

تمع بصفة عامة لس األطفال ذو امل. التضمني املدين لألسر، املدرسني، وا التشاركية مت  وازنةالطبيعة اإلبداعية 
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ا عندما  من قبل " احملليات الصديقة للطفل"حصول جملس مدينة بارا مانسا على جائزة  أدت إىلاالعرتاف 
Abrinq   ١٩٩٩يف عام .  

  

املؤمتر الدويل للحوكمة التشاركية ومواطنة "  Barra Mansa استضافت بارا مانسا، ٢٠٠٠يف إبريل عام 
وكان واضحا من هذا املؤمتر أن املوضوع حظى . دول من أمريكا الالتينية ٥ممثلي من حمليات ر وحضر املؤمت ؛"األطفال

  : من ذلكفيما أبعد وبدأ أن جيذب االهتمام على النطاق احمللي،  ،بأمهية وشرعية
  : عليه التأكيدالتشاركية يتعين  موازنةاآلثار التالية للنهج الذي تبناه مجلس األطفال ذو ال

 التشاركية ، من خالل فتح وازنةطفال ذو اململواطنني البالغني املنخرطني يف جملس األمن اناء بنية تدعيمية ب -
إمكانية لألنشطة ذات الصلة يف جمال حقوق املواطن واإلدارة احلضرية التشاركية أبعد من جمال جملس 

  التشاركية احلايل؛ وازنةاألطفال ذو امل
ليتضمن اآلباء واملعلمني، املواطنني احملليني وموظفي جملس املدينة، والرتكيز على إعادة هيكلة التعليم املدين  -

ع يااليرادات والنفقات احمللية، دور جملس املدينة والتشر  تزامات، الضرائب، لاالقوق و احلموضوعات مثل 
  احمللي؛

م مباشرة؛ كافة  ألطفال يف تعريفااالعرتاف بأمهية وقيمة  -   السياسات احمللية، ليس فقط تلك اليت تتعلق 
  تضمني قضايا املوازنات العامة يف مناهج التعليم االبتدائي من الصف الثالث إىل ما فوق،  -
 وازنةجملس الشباب التشاركية كنتيجة ملشاركة األطفال واملراهقني يف جملس األطفال ذو امل موازنةانفاذ  -

  التشاركية؛ و 
  . خرى يف الربازيل وأمريكا الالتينيةمن قبل حمليات أ Barra Mansaالوعي واالهتمام بتجربة بارا مانسا  -

 المشكالت، التحديات، والفرص .٩
  : الصعوبات الرئيسية التي وجدت أثناء سير المشروع هي
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مل يكن التشاركية  وازنةذو امل القانون احمللي الذي من خاله مت إنشاء جملس األطفال. عملية مأسسة التجربة -
لذلك كان التحدي هو ضمان استمراره بدون توفيق . متكامال بدرجة كافية لضمان االستمرارية واالستدامة

  . قام بتطويرهاالتعليمية اليت واملنهجية الطرق  وأأهدافه األصلية 
املشاركني فيما بعض استقبال بعض التغذية الرجعية السلبية، وإن كانت صحيحة، اليت نشأت من احباط  -

أو إنفاذ بعض املشروعات املطروحة من قبل األعضاء من  لدراسةاألول، العملية البطيئة جدا : يتعلق جبانبني
ً األطفال؛ وثانيا،  حي السيئة من املمكن أن ابعض النشء فكروا أن هذه املن. األداء املدرسي األكثر سوء

تمع املعارضني للمشروع أن حياولوا  م جتعل بعض أعضاء ا   . من احلق املشاركةحرما
 وازنةذو امل نواب اجلوار واملراكز جعلت من الصعب جعلهم على علم بأنشطة جملس األطفال تشتت -

   . التشاركية
لب التحديات األخرى اليت تتطوتتضمن . التحدي الرئيسي، حاليا، يكمن يف توسيع وتدعيم تنسيق املشروع -

   : فريق تنسيق مشروع فاعل ومتحفز
لس مآزرا احلايل، الذي يبدو  Barra Mansaالتفاوض على الشراكة مع جملس مدينة بارا مانسا إعادة  -

  . ، على الرغم من أنه قد بدأه عمدة من حزب سياسي خمتلفالتشاركية وازنةذو امل األطفال
عضاء األتشكيل روابط أقوى مع إدارات جملس املدينة املسئولة عن تنفيذ املشروعات اليت وافق عليها  -

اتصال مباشر أكرب بني جملس األطفال والسكرتري احمللي للثقافة، ميكن أن يتم على سبيل املثال، . األطفال
السكرتري ميكن أيضا أن يشارك يف و . األعضاء األطفالإلنشاء وترويج األنشطة الثقافية مع والرياضة والرتفيه، 

 Barraطفال واملراهقني يف بارا مانسا توسيع مشاركة األدف إىل انتاج أدوات االتصال واملعلومات، برؤية 
Mansa.  

، انتاج أدوات التعبئة واملعلومات لتصل إىل التشاركية وازنةذو امل جملس األطفال بالتشارك مع املشاركني يف -
دف تشجيع اجلوار وممثلي املراكز ليصبحوا منخرطني يف املشروع   . مجهور أوسع، 

بعض وميكن تضمني . التشاركية للشباب والبالغني وازنةمع جمالس املالتشاركية  وازنةذو املربط جملس األطفال  -
الس أو  خاللمن  والعمليف أجندات النقاش األعضاء األطفال املوضوعات واملشروعات اليت طورها  هذه ا
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للشاب والبالغ التشاركية  وازنةهذا سيتطلب تفاعل اكرب بني جمالس امل. سكرتارية جملس املدينةخالل من 
  . وجملس املدينة

من احملليات األخرى واملنظمات  التشاركية وازنةبشأن جملس األطفال ذو املإدارة الطلب املتزايد للمعلومات  -
ولتيسري   احمللية عملية منهجية أكثر ملساندة االسرتاتيجيةوجود التحدي سيشجع االستجابة هلذا . الدولية
املهارات واخلربة الضرورية األعضاء األطفال و التشاركية  وازنةذو املميسري جملس األطفال ولدى . توسعها

  . لتقدمي النصح حول مشروعات املواطنة يف مواقع أخرى
 كانت توسيع الشراكة القائمة وإقامة شراكات جديدة ، واليت العمل حنو استدامة وتدعيم األنشطة من خالل -

هذا مل يتم حتقيقه مع جملس و . التشاركية وازنةذو امل طة مع جملس األطفالنشأساسا متوخاة ملشروعات وأ
  . األطفال، تاركا فجوة يف هذه املنطقة

ضمان مشاورات منهجية خارجية، أكثر، لتمكني فريق تنسيق املشروع من متابعة تطور وتدعيم التجربة،  -
عادة حتديد العملية إهذا من املمكن ان يتضمن . ه وترصد تطور األطفال الذين يشاركوابأدوات تن وإلنتاج

لس األطفال    . دف تضمني دور وسيط خارجيالتشاركية  وازنةذو املالتشاركية التشاورية 
وأسرهم، وحول واقع النظام التعليمي  األعضاء والنواب من األطفالحبث حمدد حول مواصفات تنفيذ  -

  . ل املنطقة للبحث يف أسباب تسرب األطفال من املدرسةألطفا
م للمشاركةعن القيام بدراسة  - دف التحقق من أسبا  . واملنافع الرئيسية اليت انتجوها ميسري جملس األطفال 
على وتقوية دور ميسري جملس األطفال والتماس تضمينهم بطريقة أفضل يف جلنة اإلدارة ؛ وتقوية  يبالتدر  -

  . وتوسيع فريق تنسيق املشروع
وكذلك التشاركية  وازنةطفال ذو امليف جملس األ Encomenتدعيم دور املنظمة غري احلكومية احمللية  -

  . ربطها مبجالس محاية الطفل احمللية
أن العالقات بني  التشاركية وازنةذو امل أظهر جملس األطفال. األعضاء والنواب األطفالشطة متابعة ورصد أن -

املدرسني ومديري املدارس ومستشاري ونواب الطفل كلها تعاين من تغريات جوهرية مربرا احلاجة لتحليل هذه 
  . العالقات



Page 20 of 23 
 

  األعضاء األطفالاالستثمار يف تدريب  -
  . لكي ميكنهم أن يشاركوا بطرق جديدة األعضاء السابقنياحلفاظ على االتصال مع  -
من قبل طرحها دراسة إنشاء شراكة مع املنظمات العامة واخلاصة، قائمة على موضوعات، بالفعل، مت  -

  ). البيئة، التعليم، الصحة، الثقافة، الرياضة والرتفيه( األعضاء األطفال
لألطفال واملراهقني والبالغني من خالل رفع الوعي وتضمني روح املشروع واملشاركة الكاملة يتم احلفاظ على  -

  . الفاعلني املختلفني

  : التشاركية هي موازنةفرص محورية لمجلس األطفال ذو ال

هذا من . أوسع بني برنامج األمم املتحدة لإلدارة احلضرية ألمريكا الالتينية والكارييب اتفاقاكتشاف إمكانية  -
، لتحديد ووضع خريطة  Abrinqبصفة خاصة، مع اليونيسيف ومؤسسة املمكن أن يتضمن التعاون، 

إنشاء جمموعة ميكن أن يؤدي ذلك إىل . املختلفة اليت متت يف الربازيل يف جمال مواطنة األطفالللتجارب 
ج عمل وشبكة مركزة للمحليات للعمل على احلوكمة التشاركية ومواطنة األطفال، مس توحاة وقائمة على 

  . دعم خارجي سيكون ضروريا من أجل هذا. Barra Mansaا بارا مانس
وتدعيم  التشاركية وازنةذو امل لتدعيم خربة جملس األطفال أخرى اتفاقيات تعاوناكتشاف احتماليات  -

ة(على سبيل املثال، ميكن تشكيل شراكة مع اليونسكو . تروجيها ) إما يف أغلب براجمها أو يف الربامج املشا
  . ى خربة املشروعدف البناء عل

  . األخرى من الربازيل وأمريكا الالتينية ، لتدعيم ومساندة مبادرات املواطنةتضمني املنظمات غري احلكومية  -
، وكذلك، جملس الشباب ذو التشاركية وازنةذو امل النظر يف موارد التمويل األخرى الستمرار جملس األطفال -

لس املدينة تنكمش باستمرار، و . التشاركية  وازنةامل كافة   ال ميكن تنفيذيف الوقت احلاضر، املوارد املالية 
  . األطفال كأولوية ميكن تنفيذها األعضاءاألنشطة واملشروعات اليت وضعها 

اركية وجملس التش وازنةاألطفال ذو املربط هذا مع جملس و النظر يف احتمالية التوسيع لتضمني القضايا البيئية،  -
  . التشاركية وازنةالشاب ذو امل
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تعزيز النقاش حول حقوق األطفال، املواطنة، ومشاركة األطفال والبالغني يف اإلدارة احلضرية القائمة على  -
  . Barra Mansaة بارا مانسا خرب 

استشراف كيفية  حملاولةيف امليزانيات احمللية يف ضوء اخلربات يف احملليات األخرى، النهج التشاركي تقييم أمهية  -
، اإلدارة التشاركية، واحلوكمة التشاركية ميكن تضمينها ، وكيفية تعزيز فهم الفاعلني وازنةالتخطيط ، املتضمني 

تحليل متعمق أكثر، ملفاهيم ومستويات الفاعلني القيام ب وكذلك من الضروري. املختلفني هلذه العمليات
دف تدعيم اخلربة واستبقاء روحها األصليةة احملليةاركة يف ترتيبات اإلدار املختلفة للمش  ، .  

التشاركية كمشروع إبداعي، الحاضر  موازنةاألطفال ذو الس مجل: تعليقات استنتاجية  .١٠
 . والمستقبل

إن دور جملس املدينة يف ترويج وتشجيع املشاركة العامة للبالغني والنشء كان عامال حموريا يف عملية جملس األطفال 
العامة للمجتمع احمللي حموريا للمشروع، والذي ختطيطه  وازنةيعد اجلزء أو النصيب من امل. التشاركية وازنةذو امل

  . وختصيصه يتطلب موافقة من مستشاري املدينة 

نفذت . تنمية وجناح املشروع كان أيضا جوهريا يف Barra Mansaبارا مانسا  إن االلتزام الشخصي لعمديت
اجلمعيات األهلية ومستشارين تابعني لربنامج األمم املتحدة لإلدارة احلضرية ألمريكا الالتينية والكارييب تقييما كان 

م الالحقة كانت ذو مساعدة كبريةكما كانت التشاركية   وازنةذو املمهما إلنفاذ جملس األطفال  باإلضافة إىل . مشور
ا خمتلف الشركاء ، فإن تنوع الشراكة وجناح التجربة قد فتحا احتماليات التفاق اخلامات وامل وارد البشرية اليت ساهم 
  . تعاوين أوسع

و املعهد الربازيلي لإلدارة احمللية كان مفيدا   Encomenإن مشاركة مؤسسات التعليم والبحث ، بصفة خاصة 
إن الدعم التعليمي  . التشاركية أكثر منهجية وازنةطفال ذو املللمشروع خاصة لتنفيذ البحث وجعل عملية جملس األ

لعبت  و . كان حموريا وأدى إىل مساندة أكرب للمشاركني ولتنمية األدوات للمعلومات والتدريبواملنهجي  
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Encomen لس األطفال ذو امل التشاركية ورصد منو األطفال  وازنةدورا هاما يف انتاج كافة املواد التعليمية 
  . واملراهقني املنخرطني يف املشروع

التشاركية بني احلكومة احمللية والفاعلني غري احلكوميني  وازنةإن الشراكة اليت بنيت حول جملس األطفال ذو امل
اليت ساعدت يف تدعيم أدت إىل ارتفاع التبادالت اهلامة ) متعددة اجلنسيات-الدولية –الربازيلية (والوكاالت اخلارجية 

  . املشروع

الربازيلي لإلدارة احمللية كان جوهريا، كان هناك احتياج  واملعهد  Encomenل  األويلعلى الرغم من أن االسهام 
  . كبري إىل مساندة أكثر فاعلية ومتاسكا لضمان استمرار ومأسسة املشروع من قبل جملس املدينة اجلديد

إنه  جلنة إدارة املشروع  مع جنب كجمعية أهلية حملية جنبا إىل  Encomenالذي كانت تلعبه  دورال يبدو أن ال
يف  Encomenإن دور  .٢٠٠على الرغم من أنه كان هلا مدخالت يف إعداد وتسيري مؤمتر عام كان مدعوما، 

األطفال واملراهقني يف املدينة التشاركية حيتاج إىل دعم، نظرا لسجلها للعمل  مع  وازنةدة جملس األطفال ذو املمسان
اوفهمها  التشاركية  وازنةجملس األطفال ذو امل  Ecomenتعترب . التشاركية وازنةلنهج جملس األطفال ذو امل واستيعا

  . جتربة استثنائية، موضحة اهتمامها باالستمرار يف املشاركة يف املشروع

مة لتوسيع املشاركة يف السياسات العامة وإدارة األطفال جمالس محاية الطفل احمللي تستمر يف النشوء كآليات ها
بىن جملس . إذا ما أمكن إقناعهم أن يتبنوا دورا أكثر فاعلية ضمن جلنة إدارة املشروعوميكن تدعيم دورهم . والنشء

جه اخلاص يف  وازنةاألطفال ذو امل الس وسعى إىل إنشاء إطاره وأدواته التعليمية و التشاركية على جتارب هذه ا
Barra Mansa .بارا مانسا يتعني التشديد إن خربة Barra Mansa  مل تكن قائمة على منوذج مت جلبه من

وتضمني شاركة العامة اجحة واليت تضع املمكان آلخر، ولكن على العكس من ذلك، على تبادل فاعل للتجارب الن
   . والنشء يف اإلدارة احلضرية كأولويةاألطفال 

أدى إىل تغيري العمدة وكنتيجة، التغيري يف موظفي جملس املدينة، فإن ،  ٢٠٠١عقب انتخابات جملس املدينة يف عام 
لس األطفال ذو املاحلاجة إىل  مع و . جديد شاء اتفاق تعاونالتشاركية وإن وازنةإعادة بناء الشراكة اليت مت انشاؤها 
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جملس األطفال  اتفاق التعاون القائم عليهاألخذ يف االعتبار التغريات احلديثة يف إطار جملس املدينة ، من احملتمل أن 
عقد العديد  خالهلا، دخل املشروع يف مرحلة انتقالية مت ٢٠٠١مارس ويف . لتشاركية سيتم إعادة هيكلتها وازنةذو امل

لس األطفال ذو امل معاملشروع من اجتماعات     . وممثلي جملس املدينة ذوو الصلةالتشاركية  وازنةاملنسقني السابقني 

فاعلني اآلخرين املنخرطني يف للمشروع وبالالسابقة أصبحوا على معرفة وثيقة باخلربة إن موظفي جملس املدينة اجلديد 
خالل عملية إعادة تكيف  ،الفاعلني احمللينيوأصبح العديد من . العملية، مبا يف ذلك البعض الذين اخنرطوا حديثا

  .وشددوا على أمهية هذا املشروع الرائدالتشاركية  وازنةعلى معرفة ب وقاموا بتقييم جملس األطفال ذو املجملس املدينة، 

 وافق و اركية التش وازنةقراره باستمرار جملس األطفال ذو امل،  Barra Mansaالعمدة احلايل ل  Fonsecaواكد 
لایر  ١٨٠،٠٠٠ التشاركية واليت تبلغ حوايل وازنةجملس األطفال ذو امل موازنةان يساهم جملس املدينة ب، جزء من 

التشاركية وعرب عن  وازنةلس األطفال ذو املاملالءمات لتغيريات أو يتعني القيام ببعض ا هومع ذلك، يعتقد أن. برازيلي
  . توسيع شروط مشاورات املدينة لتضمني القضايا البيئيةاهتمامه ب

 وازنةالتشاركية وجملس الشباب ذو امل وازنةالبيئة، يتم ربطها مبجلس األطفال ذو املقضية إن توسيع الشراكة لتضمني 
تم عندما ي طرحهاالتشاركية من خالل مشروعات ومبادرات تعمل مع األطفال، املراهقني والشباب ، يتعني أيضا 

  . على اتفاق التعاون اجلديدالتفاوض 

بدون  التساؤل حول و . نظرا لطبيعته االبداعية، بالتأكيد مشروع املستقبلالتشاركية،  وازنةوميثل جملس األطفال ذو امل
ن التشاركية توضح أنه م وازنةدور ووظيفة الفاعلني واملؤسسات يف إدارة وتنمية املدينة فإن خربة جملس األطفال ذو امل

املمكن تضمني مشاركة األطفال واملراهقني يف عملية اإلدارة العامة وأن النشء يستطيعوا وجيب أن يلعبوا دورا فاعال يف 
ا يف  وازنةنتائج جملس األطفال ذو امل. اإلدارة احلضرية التشاركية توضح أن أمهية وقيمة مشاركة األطفال مت االعرتاف 
  ". المواطنة حقا ال تعرف عمرا" أن اليت توضح  Barra Mansa العامة احمللية يف حتديد األعمال


