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والغاًاث الىبري التي جىاطل مً أحلها الؼبىت  ألاهدافعلى  بىاء
غُت مً أحل اآلاىاػىت، أشػا ت دوز الؼباب في جدلُم  ،ألاماَش وفي ملدمتها جلٍى

خخازث أشػا أن جالمع ألاطئلت الدًملساػُت الدؼازهُت والحيامت الجُدة، ئ
الحازكت ذاث الصلت بالؼباب وخث الفاعلين على ئعادة الىظس على مساحعت 
لىي دوز الؼباب في ئعداد وجىفُر  مىهجُت وئطتراجُجُت إلاػخغاٌ بما ٌعصش ٍو

شباب من مؼسوع " ًأحي وجدبع وجلُُم الظُاطاث العمىمُت، وفي هرا الظُاق
اآلامٌى مً ػسف مفىطُت ألامم اآلاخددة  ."اجل الديمقراطية واملواطنة

الظامُت لحلىق إلاوظان بجىُف مً أحل ئعادة اآلاؼازهت هفلظفت وفىس 
ومىظىمت مبادب وكُم وجلالُد وأخالكباث، غاًاتها الىبري مظاهمت اآلاىاػىاث 

في جدبير الؼأن العمىمي، هما حعل هرا اآلاؼسوع  واآلاىاػىين وال طُما الؼباب
س ألُاث ومىاهج ذاث الصلت "اآلاؼازهت اآلاىا ػىت" وزػا ػبابُا ًلخض ي جؼٍى

اث مخلدمت مً اآلاؼازهت مً خالٌ إلابداع وإلابخباآلاؼازهت  ياز جظمً مظخٍى
مظدىدا على وىهُت وػمىلُت خلىق إلاوظان والخجازب واآلامازطاث الفظلى في 

 .هرا الؼأن دولُا ووػىُا

لساػُت اآلاىاػىت والحيامت وحؼيل اآلارهسة الؼبابُت خٌى جفعُل الدًم
مخسحاث طلظلت و  الؼبابُت الجُدة وزُلت مسحعُت جلخص أهم اآلاؼالب

ت  اآلاىظمت في ئػاز هرا اآلاؼسوع كصد جمىين السأطماٌ البؼسي  الللاءاث الجهٍى
عبر خث مخخلف اآلاخدخلين في الؼأن العام مً اآلاؼازهت اآلاىاػىت  الؼبابي
ت التي ئطخؼاعذ أن ججُب عً ئػيالُت وأشمت عبر جبني اآلابادزاث الخالكالترابي 

وئعادة الثلت اآلافلىدة بين  هفىز الؼباب مً اآلاؼازهت في اآلاإطظاث الحيىمُت
الجازي  عمىميالىلاغ الوئطهاما مً أشػا  في  الؼباب واآلاإطظاث السطمُت،
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خٌى مىطىع "اآلاؼازهت اآلاىاػىت والحيامت الجُدة"، طُما أن اآلاغسب ئعخمد في 
ًجعل  ما همبدأ دطخىزي، وهى  الدًملساػُت اآلاىاػىت والدؼازهُت 3122دطخىز 

ذاث الصلت  الىاحب على الظلؼاث العمىمُت اجخاذ الخدابير اآلاالةمتمً 
في الخىمُت،  مظاهمتهم في جىطُع وحعمُم مؼازهتهم لخدلُم بالؼباب

ت وجِظير ولىحهم  ومظاعدتهم على الاهدماج في الحُاة اليؼُؼت والجمعٍى
اطت والعلم والترفُهلل اللىاهين الخىظُمُت للجماعاث ، هما أن ثلافت والٍس

وهى ألامس الذي هسطه إلاػاز اللاهى�ي  الترابُت جفخذ اآلاجاٌ للمؼازهت اآلاىاػىت
 .للدًملساػُت الدؼازهُت
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بىاءا على إلاخخُاز الري ئجخره اآلاغسب مىد إلاطخلالٌ في ه�� الىظام 
اث العامت الدًملساػي اآلا بني على الخعددًت الحصبُت وطمان الحلىق والحٍس

ت بهدف جىَسع كُم الدًملساػُت  ت إلاداٍز ليافت اآلاىاػىين، وجبني هظام الالمسهٍص
 اآلادلُت وجدلُم الخىمُت اآلاىدمجت

وئطدىادا على ئلتزام اآلاملىت اآلاغسبُت أمام اآلاىظىمت الدولُت باخترام وافت 
خلىق إلاوظان اآلادهُت والظُاطُت  ظعى لظماناآلاىازُم الدولُت التي ح

 وإلاكخصادًت وإلاحخماعُت والثلافُت وال طُما م�ها:

 إلاعالن العالمي لحلىق إلاوظان؛

 ئجفاكُت اللظاء على حمُع أػياٌ الخمُيز طد اآلاسأة

 ئجفاكُت مىاهظت حمُع أػياٌ الخمُيز العىصسي؛

 لثلافي؛إلاعالن العالمي بؼأن الخعدد اللغىي والخىىع ا

وئختراما للمبادب الدطخىزٍت الجدًدة التي ججعل مً اآلاىاػً اآلاغسبي 
مت وجدلُم مدىز ول الجهىد  وإلاصالخاث الظاعُت ئلى جىفير الحُاة الىٍس

ت اآلاغسبُت عبر ألُاث  ص الؼابع الخعددي للهٍى ت واآلاظخدامت وحعٍص الخىمُت البؼٍس
وهرا مياهت الؼباب في الىزُلت  الدًملساػُت الدؼازهُت ومبادب الحيامت الجُدة

 .الدطخىزٍت

ما ذاث وجفعُال للملخظُاث اللاهىهُت اآلاخعللت بالجماعاث الترابُت وال طُ
 الصلت باآلاؼازهت اآلاىاػىت.

س الىػىُت التي جصدزها هُئاث الحيامت، اآلاإطظاث  وئوسجاما مع الخلاٍز
دها ئلى أخظً اآلاساجب الدطخىزٍت وفعالُاث اآلاجخمع اآلادوي الهادفت ئلى السقي ببال 

 الدولُت خلىكُا وئكخصادًا وال طُما:

ت س الخمظُيُت للخىمُت البؼٍس  ؛جلٍس
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س اآلاجلع الىػني لحلىق إلاوظان؛  جلاٍز

س اآلاجلع الاكخصادي وإلاحخماعي والبُئي  ؛جلاٍز

س اآلاىدوبُت الظامُت للخخؼُؽ  ؛جلاٍز

 ؛3141 – 3126الىػىُت اآلاىدمجت للؼباب  إلاطتراجُجُت

 وخلىق إلاوظان. الدًملساػُتت العمل الىػىُت في مجاٌ خؼ

 املنطلقات واملرجعية:

 طياأوال: الشرط الديمقر 

ًأحي الؼسغ الدًملساػي ليي ٌؼيل مسخلت مهمت مً الؼسوغ الالشمت 
لخدخل الجماعاث الترابُت في مُدان الخىمُت، وجخجلى فاةدة الؼسغ الدًملساػي 

بصفت أطاطُت مً اآلافهىم العام للدًملساػُت. هره الدؼازوي في وىهه ًىبثم 
ججاهلها أو غع الؼسف عنها في  ًألاخيرة جخجلى فاةد�ها في وىنها عظُمت ال ًمى

خُاة أي مجخمع مً اآلاجخمعاث، وجخلخص هره الفاةدة في وىن الدًملساػُت 
هي الىطُلت اآلاثلى إلدزان أفظل الحلٌى للمؼاول العامت ألًت حماعت جسبؼها 

ت في السأي والىلد والىلاغ م صالح مؼترهت وذلً بما جخظمىه مجالظها مً خٍس
 والخعبير وجبادٌ وحهاث الىظس بما ٌظمذ جمُيز الصالح عً الؼالح.

ئن الدًملساػُت الدؼازهُت، جخؼلب ئػسان أبىاء الجماعت أو إلاكلُم أو 
ًإدي لِع  الجهت ئػساوا خلُلُا في حظُير ػإونهم اآلادلُت بىفظهم ألامس الري

فلؽ ئلى الىؼف عً أفظل وطاةل إلادازة والخىفُر مدلُا وئهما هرلً ئلى 
اث الخؼىز الاكخصادي داخل حماعتهم خصىصا وأنهم ٌعدون  جبُان مظخٍى
أصحاب اللساز النهاتي في هرا اآلاُدان. لهرا ًأحي الؼسغ الدًملساػي لِؼيل 

في مُدان خصىصا  ُتفاق جدخل الجماعاث الترابإلاػاز الؼامل وال�ظ�ي آل 
أحي هرا اآلاعؼى في ظل كصىز الدًملساػُت الخمثُلُت   الخىمُت اآلادلُت، ٍو
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 :على املسحوى الوطني ثانيا : الحجارب الدولية واملمارسات الفضلى

الخجازب الدولُت في ئػسان الؼباب ب والاطخئىاض اطخدظازال ػً أن 
دًملساػُت الدؼازهُت ٌعخبر في جدبير الؼأن العام وجدلُم الحيامت اآلادلُت وال

د اللساز العمىمي،  وفي هرا إلاػاز ًمىً مً ألاهمُت بميان مً أحل ججٍى
ت  هُاول خاصت بالؼباب  أخدزذإلاػازة ئلى أن بعع الدٌو ووخداتها الالمسهٍص

ت ػبابُت أو  ئما في ػيل مجالع وػىُت أو مجالع مدلُت أو لجً ئطدؼاٍز
الهدف منها ئدماج الؼباب في اجخاذ  بُت...بسآلااهاث ػبابُت أو مىخدًاث ػبا

 اللسازاث التي تهم اآلاجخمع.

في  وأحتهدث هما أن بعع الجماعاث الترابُت ببالدها زغم كلتها أبدعذ
هرا الؼأن ووطعذ ألُاث غير جلً اآلاىصىص عليها كاهىهُا إلػسان الؼباب في 

 وجلُُم الظُاطاث العمىمُت وجىفُر بلىزة

 كامل بين الديمقراطية الحمثيلية والديمقراطية الخشاركيةثحقيق الحثالثا: 

للد أبسشث الخجازب الظابلت أن الدًملساػُت الحلُلت والفعلُت هي التي 
ال جيبني فلط على ػسعُت صىادًم إلاكتراع و�الخالي إلاهفساد بخدبير الؼأن العام 

ىاث مؼسوعُت ئػسان اآلاىاػهي جلً التي جيبني ئطافت ئلى طبم على بل 
في هرا الصدد وجصداد أهمُت  ،اللساز العمىمي اجخاذواآلاىاػىاث في مظازاث 

مؼازهت الؼباب عىدما وظخدظس الترهُبت الظياهُت للمجخمع اآلاغسبي خُث 
دت الاحخماعُت الىبيرة هرا باإلطافت ئلى أن اهم اآلاؼاول  ٌؼيل الؼباب الؼٍس

 اآلاؼسخت في اآلاجخمع جمع بؼيل هبير الؼباب.

 : املشاركة كمرثكز أساس ي في الحدبير العمومي املعاصر. رابعا

ىؼللاجه ألاولى في صلب مدبير العمىمي باآلاغسب ًجد أطظه و ن جأهُل الخئ
، و ببالدها في الخؼب اآلالىُت باعخبازها مسحعُت أطاطُت ليل ئصالحالدطخىز و

ي بهرا جظمً الدطخىز الجدًد العدًد مً اآلالخظُاث و ألاطع الدطخىزٍت الت
مىاطبت  3122مً ػأنها دعم خيامت الخدبير العمىمي، هما ٌعخبر دطخىز 
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هما  ن في الحُاة الظُاطُت باآلاغسبليدة لخددًد اخخُازاث مخخلف الفاعحدً
 ٌعخ�ر مبدأ اآلاؼازهت مً ألاطع واآلاسجىصاث ألاطاطُت ألي جدبير عمىمي معاصس.

لى جلً ألاهماط الُىم لم حعد ملخصسة ع اآلالازبتهرا الخدٌى فسطه وىن 
الخللُدًت في إلادازة والخدبير التي واهذ جىظس الى العالكت بين اآلاىاػً والدولت 
هظسة عمىدًت، بل ان هره العالكت باجذ الُىم جدىمها مخغيراث حدًدة جسهص 
على اآلاىاػً لِع فلؽ همفعٌى به في مظلظل الظُاطاث التي جخخرها 

ٌ الىظس الُه هؼٍسً في اػاز هظام الدولت، واهما هرلً هفاعل فيها، مً خال
الدًملساػُت الدؼازهُت الري ًىفل له ذلً، بغع الىظس عً حيظه أو طىه أو 

 اهخماةه الدًني أو العسقي أو الازني..

لُإطع آلالازبت حدًدة في ادازة  3122حاء دطخىز وعلى هرا ألاطاس 
ت الظابلت للدولت والتي واهذ  وجدبير الؼأن العام، ملازبت جخجاوش اآلاىاهج الخدبيًر
حعخمد على مىؼم العمل مً أحل )مىؼم اآلالازبت العمىدًت = مً فىق الى 

 -أطفل( بدٌ مىؼم العمل مع ومً أحل )مىؼم اآلالازبت ألافلُت = جفاعلُت 
 ازهُت(.حؼ

 3122: دسحور خامسا

ئمياهُت مؼازهت الؼباب في الحُاة الظُاطُت  3122للد أجاح دطخىز 
ت الترابُت خصىصا، خُث ئخخلذ فيها الدًملساػُت الدؼازهُت عمىما والظُاط

أن الدًملساػُت الدؼازهُت أصبدذ حظخمد  وكظاًا الؼباب مياهت أطاطُت
الري طؼس عدة ملخظُاث حؼازهُت،  ، هرا ألاخير 3122مؼسوعُتها مً دطخىز 

التي جىؼلم مً أٌو ما حاء في دًباحت الدطخىز، التي أػازث ئلى أن اآلاؼازهت 
حؼيل أٌو مسجىص إلكامت مإطظاث الدٌو الحدًثت للدولت الدًملساػُت التي 
ٌظىدها الحم واللاهىن، زم بعدها مسجىص الخعددًت هخاصُت مميزة وطامىت 

ُليهما مسجىص الحيامت الجُدة التي ال ًمىً جصىزها لجىهس هره اآلاؼازهت، ف
 بدوزها بدون مؼازهت.

وطع إلاػاز العام للدًملساػُت الدؼازهُت هرا باإلطافت ئال أن الدطخىز 
في بعديها الىػني والترابي، مً خالٌ ئعؼاء اآلاجخمع اآلادوي دوز أطاس ي في ئعداد 



99 

ع لدي اآلاإطظاث اآلاىخخبت والظلؼاث  العمىمُت وهرا في جفعُلها كسازاث ومؼاَز
يا أطاطُا على مظخىي اآلابادزة واآلالخمع 23وجلُُمها ) الفصل  (، وحعله ػٍس
عي ) الفصل  ( وعلى مظخىي جفعُل الظُاطاث العمىمُت ) الفصل  25الدؼَس

(، فظال عً خث الظلؼاث العمىمُت على ئػساك الفاعلين إلاحخماعُين في  26
والخأهُد ( 24الفصل ُلها وجىفُرها وجلُُمها )ئعداد الظُاطاث العمىمُت وجفع

على أن الخىظُم الترابي والجهىي "ًإمً مؼازهت الظيان اآلاعىُين في جدبير 
ت اآلاىدمجت واآلاظخدامت"  ػإونهم والسفع مً مظاهمتهم في الخىمُت البؼٍس

( وعبر خث مجالع الجهاث والجماعاث الترابُت على وطع ألُاث  247الفصل )
للحىاز والدؼاوز لخِظير مظاهمت اآلاىاػىاث واآلاىاػىين والجمعُاث في حؼازهُت 

ل  اآلاىاػىين والجمعُاث جلدًم ئعداد بسامج الخىمُت وجدبعها" وهرا جخٍى
العساةع الهدف منها مؼالبت اآلاجالع الجماعُت بادزاج هلؼت جدخل في 

 (. 241ئخخصاصاجه طمً حدٌو أعماله) الفصل 

فلد أوول الدطخىز للظلؼاث العمىمُت الؼباب، أما فُما ًخعلم بلظاًا 
مهمت جىطُع وحعمُم مؼازهتهم في الخىمُت الخىمُت الاكخصادًت وإلاحخماعُت 

على إلاهدماج في الحُاة ( ومظاعدتهم  44والظُاطُت والثلافُت ) الفصل 
ت وجلدًم اآلاظاعدة ألولئً الرًً حعترطهم صعىبت في  اليؼُؼت والجمعٍى

أو الاحخماعي أو اآلانهي باإلطافت الى جِظير ولىحهم للثلافت الخىُف اآلادزس ي 
اطت وألاوؼؼت الترفيهُت هفع الفصل ) والعلم والخىىىلىحُا، والفً والٍس

كد  الظابم(، هما أهد على ئخدار مجلع ئطدؼازي للؼباب والعمل الجمعىي 
   .اآلاخعلم بهره اآلاإطظت 51.26زكم صادق البرآلاان مإخسا على  كاهىن 

 : الجماعات الترابية كئطار مؤسساجي لحفعيل الديمقراطية الخشاركيةدساسا

ت طسوزة ًلخظيها احظاع اليؼاغ إلادازي  ت إلاداٍز وأصبدذ الالمسهٍص
ت ئلى وخداث  ع بعع ألاوؼؼت إلاداٍز وجىىعه، وعلُه فلد جم هلل أو حعٍى

 الترابُت. جسابُت وجخخلف حظمُتها مً بلد ئلى أخس، وحعسف في اآلاغسب بالجماعاث
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ومع مسوز الىكذ أصبدذ هره الىخداث جخمخع بالىثير مً الصالخُاث 
وأطىدث لها مهمت جدلُم الخىمُت الترابُت، والتي حعخبر حصءا مىمال للخىمُت 

 الىػىُت الؼاملت. 

ولللُام بهره اآلاهام سخسث الدولت لهره الىُاهاث الترابُت اآلاىازد 
هام، ئلى أن أصبدذ عبازة عً هُئاث وإلامياهُاث الالشمت لخدلُم هره اآلا

ت والاطخلالٌ اآلاالي.   جسابُت مظخللت جخمخع بالشخصُت اآلاعىٍى

ت  ت المسهٍص ئال أهه ال ًمىً فلؽ اعخباز الجماعاث الترابُت مإطظاث ئداٍز
ت لخخىلى  جىلل لها طلؽ واخخصاصاث، وجىفس لها الىطاةل اآلاالُت والبؼٍس

رلً أن حعخمد على دًملساػُت حؼازهُت مظإولُت الخىمُت بل ًجب عليها ه
ت على الصعُد الترابي،  ت لالمسهٍص مخفخدت لخىفُر الاخخُازاث والخىحهاث الخىمٍى

ت جخىكف بالدزحت ألاولى على ألاطاض الدًملساػي.  مما ًىضح على أن الالمسهٍص

حعخبر الدًمىكساػُت الدؼازهُت مً آلالُاث الهامت والجدًدة التي ًخم مً 
ت العملُت ، فيحمعُاث اآلاجخمع اآلادويمان مؼازهت خاللها ط وجدبير  الخىمٍى

وهي ػيل مً أػياٌ السكابت الؼعبُت واآلاجخمعُت على  الؼأن العام الترابي،
م ، ومدخال أطاطُا لخدلُم الحيامت في جدبير الؼأن العاأداء الجماعاث الترابُت

ُت للجماعاث وهى اآلاعؼى الري أطظه الدطخىز وهسطخه اللىاهين الخىظُم
خجلى في اآلاىؼللاث الخالُت.  الترابُت ٍو

ع  : دطترة مظاهمت اآلاجخمع اآلادوي في ئعداد كسازاث ومؼاَز اآلاىؼلم ألاٌو
 لدي اآلاإطظاث اآلاىخخبت والظلؼاث العمىمُت، وهرا في جفعُلها وجلُُمها.

اآلاىؼلم الثاوي: ئكساز ئمياهُت مظاهمت اآلاىاػىاث واآلاىاػىين في جلدًم 
ع وجلدًم عساةع مىحهت للظلؼاث العمىمُت.ملخمظ  اث في مجاٌ الدؼَس

اآلاىؼلم الثالث: ئكساز هظام للحيامت مبني على ػبىت مً اآلاإطظاث 
الىػىُت، هدفها خلم فظاءاث حدًدة للدًملساػُت الدؼازهُت وجلُُم حىدة 

 وػفافُت ومظإولُت اآلاسافم العمىمُت.
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الترابي بخأمين مؼازهت الظيان اآلاىؼلم السابع: ئلصام الخىظُم الجهىي و 
ت اآلاىدمجت  اآلاعىُين في جدبير ػإونهم والسفع مً مظاهمتهم في الخىمُت البؼٍس

 واآلاظخدامت.

اآلاىؼلم الخامع: وطع مجالع الجهاث والجماعاث الترابُت ألاخسي 
للُاث حؼازهُت للحىاز والدؼاوز وجِظير مظاهمت اآلاىاػىاث واآلاىاػىين 

اث الترابُت على صعُد  والجمعُاث في ئعداد بسامج الخىمُت وجدبعها في اآلاظخٍى
اث الجماعاث الترابُت.  مخخلف مظخٍى

 مقترحات لحفعيل أمثل مشاركة الشباب في ثدبير الشأن العام الترابي:

ومً خالٌ مخسحاث  ،التي جم ذهسها ئلى اآلاىؼللاث واآلاسحعُت اطدىادا
غ هلترح ع لُىم هره اآلالترخاث كصد طمان الللاءاث التي هظمتها أشػا أماَش

 بهدف اآلاظاهمت فيمؼازهت فاعلت وخلُلت للؼباب في جدبير الؼأن اآلادلي 
د اللساز العمىمي  .ججٍى

  ئخدار هُئاث والُاث خاصت بالؼباب لدي مجالع الجماعاث الترابُت
ت في هُاول  ت خظىز هر الفئت العمٍس اتها الثالر كصد جلٍى بمظخٍى

 ؛اللساز اجخاذوأحهصة 
 ت لدي العمىمُت الىػىُت؛  ئخدار ألُاث وهُئاث حؼاوزٍت وئطدؼاٍز
 ت ألاخسي اآلاىصىص عليها كاهىهُائدماج ا  ؛لؼباب في ألالُاث إلاطدؼاٍز
 ومخؼؼاث  ئػسان الؼباب في مظازاث ئعداد بسامج الخىمُت الجماعُت

ت  .الخىمُت الجهٍى
ث الترابُت لسؤطاء ومجالع الجماعائلى إلاخخصاصاث الراجُت  وباالطدىاد

مً أحل طمان خظىز اآلاؼلب الؼبابي في بسامج الجماعاث الترابُت هلترح ما 
 ًلي:

 اث في جفعُل جىفير الؼغل للؼباب  ؛ئعؼاء ألاولٍى
  ؛الؼباب خاصت لدؼغُل بسامجئخدار 
  ٌعملىن  وال ئخدار بسامج خاصت بالؼباب الري ال ًخابع الدزاطت

ً  ؛ولِظىا باآلادزطت وال ًخابعىن أي جيٍى
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  ،؛مجاالث حدًدة للؼغلو خلم فسص حدًدة 
 ؛الخمىين الاكخصادي للؼباب 
 ؛خلم ألُاث اآلاىاهبت 
 ؛حشجُع الدؼغُل الراحي ودعم خلم اآلالاوالث الؼبابُت ومىاهبتها 
 ؛جىُُف العسض مع الحاحُاث في ئػاز عدالت مجالُت 
 ىاث اآلاهىُت حظخجُب لحاحُاث الجهت  ؛حُل حدًد مً الخيٍى
  ت الىفاًاث ًجلٍى ع العسض في مجاٌ الخيٍى  ؛وجىَى
 ىاث  ؛ئػسان اآلالاوالث في بسامج ومظامين الخيٍى
  خلم مظالً حدًدة بالجامعت حظخجُب لحاحُاث طىق الؼغل

ل مً الجهت  ؛بالجهت بخمٍى
 ؛اطخدظاز الؼباب في البرامج الثلافُت والترازُت 
 ت البيُاث الثلافُت عمىما وخصىصا اآلاىحهت للؼباب  ؛جلٍى
 ؛اب في الظُاطاث الثلافُتسان الؼبئػ 
 الجهىي مً اآلادلي و  حشجُع ودعم الباخثين الؼباب لالهخمام بالترار

 ؛خالٌ جلدًم مىذ
  ص إلانفخاح عل� الثلافاث ألاحى�ُت في خلم صُغ لخبادٌ الخجازب وحعٍص

 ؛ئػاز الخعاون الدولي
 ؛إلاطساع في خلم الهُئت اآلاخعللت بالؼباب 
 وػباب  الخاصت الاخخُاحاثوي ئعؼاء أهمُت هبري للؼباب مً ذ

 ؛العالم اللسوي
  الخىصُص في دفتر الخدمالث الخاصت بالخدبير اآلافىض للخدماث

ت خاصت بالؼباب ت جدفيًز  ؛العمىمُت ئعخماد عسوض زمٍص
 الاهخمام بمساهص الخخُُم وإلاصؼُاف الخاصت بالؼباب. 
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