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كلمة امللتقى

ميثل هذا الدليل الباكورة النظرية واأحد الوثائق الرئي�شية مل�رشوع »تعزيز امل�شاركة الدميقراطية 
لل�شباب« الذي نفذه امللتقى الوطني حلقوق الإن�شان )NFHR( بالتعاون مع موؤ�ش�شة امل�شتقبل 
)FFF( يف )32( اثنني وثالثني مديرية باأربع حمافظات مينية هي )احلديدة، حجة، املحويت، 
رميه( ت�شمن عددًا من الأن�شطة التدريبية والبحثية والتوعوية وجهت ب�شكل مركز على ال�شباب 

يف منطقة تنفيذ امل�رشوع.
ويعترب مو�سوع هذا امل�رشوع من املجالت الهامة لتغطية الحتياج الوا�سح مبا ي�سجع م�ساركة ال�سباب 
يف العملية الدميقراطية وال�سيا�سية على امل�ستويني الوطني واملحلي من حيث النتخابات وامل�ساركة يف 
ال�سباب يف  بل يحفز  امل�رشوع فح�سب  ا�ستهدفها  التي  املناطق  العام، ولي�ض ذلك الحتياج يف  ال�ساأن 

اليمن ككل.
اإذ ترتاوح  بالنخفا�ض  يت�سم  ال�سيا�سية  امل�ساركة  فيما يخ�ض  اليمن  وال�سابات يف  ال�سباب  واقع  ولعل 
ن�سبة امل�ساركة بني )11 %( و )21 %( من اإجمايل قوة امل�ساركة يف العملية ال�سيا�سية الأمر الذي يدعو 
�سيا�سية غري موظفة وغري م�ستفاد من طاقتها يف دعم جهود  اأن غيابهم ميثل قوة  باعتبار  القلق  اإىل 

الإ�سالح والتنمية .
اأنَّ اخل�سائ�ض الإيجابية املالزمة لهم  اإل  وبرغم التحديات وال�سعوبات التي تواجه ال�سباب عمومًا 
من  وبالرغم  فقط-  م�ستهدفني  –لي�سوا  احلياة  جمالت  �ستى  يف  فاعلني  اأ�سا�سيني  �رشكاء  منهم  جتعل 
الأهمية البالغة لكافة املجالت يف تنمية ال�سباب اإل اأن املجال ال�سيا�سي ميثل اأعلى الأولويات املوؤدية 
لفاعلية ال�سباب وزيادة تاأثريهم يف ال�ساأن العام، مبا يخدم م�ساركة خمتلف فئات و�رشائح املجتمع يف 
العملية ال�سيا�سية ويدعم مبداأي امل�ساواة وتكافوؤ الفر�ض، كما اأنَّ متكني ال�سباب يف هذا املجال ي�سعهم 
املنا�سب  واملناخ  واملتطلبات  الحتياجات  بني  الرتابط  فهم  خالل  ومن  التغيري،  حمدثي  مقدمة  يف 
املنبثقة عنهم، ميكننا  الربامج  لل�سباب مع  املوجهة  الربامج  بني  الفجوة  ل�سباب، وفهم  فاعلية  لزيادة 
اأن نفهم الو�سع القائم الذي يعي�سه ال�سباب والبيئة املحيطة بهم والتي تكاد تكون �سلبية متامًا من حيث 
�سيا�سات  اأو ر�سم  يتم متكينهم  لهم ول  تقدمي خدمات حمدودة  يقت�رش على  الأمر  م�ساركتهم، كون 
لتمكينهم مما يجعلهم متاأخرين يف امل�ساركة والتاأثري العام. وبالرغم من اأنَّ متكني ال�سباب ي�سكل اأ�سا�سًا 
مل�ساركتهم ب�سورة عامة اإل اأن الق�سور يف فهم العالقة بني ال�سباب وال�سيا�سة يوؤدي اإىل م�ساكل كثرية 

وكبرية على امل�ستوى الجتماعي والقت�سادي وما يعك�سه ذلك على امل�ستوى ال�سيا�سي.
موؤ�س�سات  وبناء  الدميقراطي،  الإ�سالح  لدعم  جيدة  فر�سة  يعطي  لل�سباب  ال�سيا�سي  التمكني  اإنَّ  اإذ 
اأو نخبة عمل  احلكم الر�سيد، من خالل امل�ساركة وامل�ساءلة ،وكذلك ك�رش احتكار جمموعة �سغرية 
�سيا�سي، بل اإن التمكني ال�سيا�سي لل�سباب يوؤثر على �سناعة القرار، ويوؤدي اإىل التغيري، وعليه فاإنه 

ميثل مطلبًا اأ�سا�سيًا ومهمًا لل�سباب.
ومع انت�سار الدميقراطية والتحولت التي ت�سهدها كثري من البلدان ومنها اليمن، ويف ظل زيادة عدد 
ال�سباب يف املجتمعات التي ترتافق مع ظهور م�ساكل واحتياجات كثرية لل�سباب، جند �سعف احلماية 
حلقوقهم وممار�ستها خا�سة يف املجال ال�سيا�سي واملدين و�سعورهم بخيبة اأمل ب�سبب الختالل يف عدالة 

التمثيل و لعدم اإ�رشاك ال�سباب يف هذا املجال.
لقد اأ�سحت امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب من اأهم امل�سائل املوؤثرة يف التحول الدميقراطي وامل�سار ال�سيا�سي 
يف اأي بلد، وبالتايل يف التمتع باحلقوق، وب�سفة ال�سباب اأع�ساء يف املجتمع ولكونهم يتمتعون بقدرات 
متجددة �ستفيد بالتاأكيد العملية ال�سيا�سية واإن كانت تتطلب �سقاًل واإعادة بلورة تتنا�سب مع البيئة املحيطة 
ومع احتياجاتهم يف هذا املجال ومع متطلبات املمار�سات الدميقراطية مبا فيها العملية ال�سيا�سية، وهذا 
ل ميكن بلورته عمليًا اأو حتقيقه يف الواقع اإل من خالل متكني ال�سباب �سيا�سيًا وهو ما يقدمه هذا الدليل.

وكما هو ملمو�ض فاإن املانحني يعملون مع املنظمات القائمة منذ فرتة يف املدن الرئي�سية الثالث )�سنعاء 
،عدن،وتعز( دون اأي ا�ستهداف ملناطق تعترب حمل احتياج حقيقي، وامللتقى الوطني كاأول منظمة 
يف حمافظة احلديدة ياأتي اأوًل ليغطي احلاجة يف املحافظة واملناطق التي حولها التي تفتقر اإىل خدمات 
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واملجال  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  العاملة  النا�سئة  املنظمات  لي�سع  وثانيًا  املدين،  املجتمع  منظمات 
الجتماعي على الطريق ال�سحيح لتحقيق اأهدافها وحت�سني اأدائها من خالل هذا امل�رشوع الذي �سيمثل 

نقلة نوعية يف عمل املنظمات امل�ستهدفة وتعزيز وجودها.
وهذا ما تنظر اإليه موؤ�س�سة امل�ستقبل )FFF( بعني العتبار وتعمل على مراعاته لتقوية منظمات املجتمع 
املدين ومتكينها وتعزيز دورها كموؤ�س�سات نا�سطة وخ�سو�سًا يف املجال الدميقراطي واحلقوقي وتعزيز 

دور ال�سباب يف عملية الإ�سالح الدميقراطي.
وعلى ذلك فاإن هذا الدليل يكت�سب اأهمية بالغة يف تعزيز فهم وقدرات ال�سباب التي جتعلهم متمكنني يف 

امليدان ال�سيا�سي.

الدميقراطية  املبادئ  اإعمال  اأهمية  واإىل  امل�ساركة  يف  ال�سباب  حق  اإىل  الدليل  هذا  ويرتكز/ي�ستند 
اأفراده جميعًا  يتمتع  الذي  النظام الجتماعي  ال�سباب جزءًا من مكونات  العامة. ولكون  واحلريات 

بحقوق املواطنة ومبداأ امل�ساواة.
التمكني  جمال  يف   )NFHR( الإن�سان  حلقوق  الوطني  للملتقى  الأول  الإ�سدار  الدليل  هذا  ويعترب 

ال�سيا�سي لل�سباب.

الأ�ستاذ/ خالد عاي�ض
رئي�ض امللتقى
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معلومات حول امللتقى الوطني حلقوق الإن�شان

امللتقى الوطني حلقوق الإن�شان هو موؤ�ش�شة اأهلية غري حكومية م�شتقلة غري ربحية، ي�شعى وفقًا 
للمعاهدات واملواثيق الدولية والد�شتور والقوانني املحلية النافذة ،اىل التوعية بحقوق الإن�شان 
واحلريات الدميقراطية وتعزيز دور ال�شباب يف املمار�شة ال�شيا�شية واملدنية والتنمية املجتمعية .

ملاذا يعمل امللتقى يف جمال ال�شباب والإ�شالح الدميقراطي

اإن تركيز امللتقى على ال�سباب وال�سابات ينبع من حقيقة دميوغرافية ت�سري اإىل اإن املجتمع اليمني جمتمع 
�ساب حيث ي�سكل ال�سباب وال�سابات جزءًا كبريًا من �سكانه وحتديدًا الفئة العمرية الواقعة بني ) 15 و 
35 ( �سنة وهذه ال�رشيحة من ال�سباب وال�سابات لديها طاقات متعددة من احلما�ض والقدرة على التعبري 

وبالتايل فان �سنع امل�ستقبل وحتديد معامله ينبع �سمن م�سوؤولية ال�سباب وال�سابات .
كما اإن م�ستقبل عملية الإ�سالح الدميقراطي وال�سيا�سي  يف اليمن يتوقف �سمن عوامل كثرية ياأتي يف 
مقدمتها مدى م�ساركة ال�سباب وال�سابات وتفاعلهم مع ق�سايا الإ�سالح املختلفة ، ومدى تعبري تلك 
ال�سيا�سات الإ�سالحية عن طموحاتهم واآمالهم وت�سديها مل�سكالتهم ، وبالرغم من ذلك فاإن التجربة 
التحول  عملية  يف  وامل�ساهمة  امل�ساركة  عن  لل�سباب  تغييب  فيها  ويظهر  اليمن  يف  حديثة  الدميقراطية 
الدميقراطي، لهذا جاء تنفيذ امل�رشوع ويف منطقة جغرافية بعيدة عن ا�ستهداف املنظمات وهو ما اأولته 
موؤ�س�سة امل�ستقبل اأهميًة وعناية كبريتني من خالل دعمها لتنفيذ هذا امل�رشوع لفئة ال�سباب التي يوليها 

امللتقى حيزا وا�سعا يف كل الربامج التي ينفذها . 

امللتقى الوطني حلقوق الإن�سان
اجلمهورية اليمنية - احلديدة - 

�سارع القد�ض - جوار مدر�سة النجاح
هاتف : 009673250380
فاك�ض : 009673250381

�سندوق بريد : 50035
الربيد اللكرتوين :

   nfhr_national@yahoo.com
  nfhr.national@gmail.com

info@nationalforum-hr.org
املوقع اللكرتوين :

www.nationalforum-hr.org



8
التمكني ال�سيا�سي لل�سباب 
دليل تدريبي

مقدمة الدليل التدريبي

التدريبية والتطبيقات والتمارين  الربامج واملواد  الدليل من  املكونات وهيكلية حمتوى هذا  مت حتديد 
التدريبية  العمل  ور�ض  يف  تقدميها  مت  التي  الدميقراطية  املبادئ  تعليم  جمال  يف  العمل  واأوراق 
الوطني حلقوق  امللتقى  قبل  من  نفذ  الذي  لل�سباب  الدميقراطية  امل�ساركة  تعزيز  والتوعوية مب�رشوع 
الإن�سان وبتمويل من موؤ�س�سة امل�ستقبل والتي يعترب هذا الدليل ثمرة من ثمار النجاح الذي حتقق خالل 

عاميني متتاليني من العمل املتوا�سل .

اأهداف الدليل

بكافة  ال�سيا�سية  املجالت  يف  الفاعلة  الدميقراطية  امل�ساركة  من  ال�سباب  متكني  اإىل  الدليل  هذا  يهدف 
م�ستوياتها، وعلى وجه اخل�سو�ض ي�سعى هذا الدليل اإىل:

- تزويد ال�سباب بالقدرات واملعارف الالزمة ليكونوا �رشكاء فاعلني يف املجال ال�سيا�سي.
- تعزيز م�ساركة ال�سباب وتفعيل دورهم يف ال�ساأن العام.

- خلق مناخ م�ساعد لتكوين اأفكار جديدة وحت�سني امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب.
اإيجابي مع الواقع  اأجل التعامل على نحو  - امل�ساهمة يف تو�سيع اخليارات املتاحة املمكنة لل�سباب من 

ال�سيا�سي القائم وامل�ساركة الدميقراطية.
- امل�ساهمة يف حتويل القيم واملبادئ ال�سيا�سية اإىل �سلوك وممار�سة يومية.

- رفع املهارات ال�سبابية امل�ساعدة لالنخراط يف العملية ال�سيا�سية.
وينبغي على ال�سباب اعتبار هذا الدليل اأو التدريب عليه مبثابة اللبنة الأ�سا�سية واأولوية لالنطالق منها 
التمكني وامل�ساركة واملمار�سة، ف�ساًل عن تو�سيع مداركهم ومهاراتهم يف  اأو�سع يف جمال  اإىل عامل 

املجال ال�سيا�سي ومتكني ال�سباب.

منهجية الدليل

تعتمد منهجية الدليل على اأربعة مكونات رئي�سية يف كل مو�سوع تدريبي: 
1 - برنامج توزيع اجلل�سات والزمن لكل يوم تدريبي.

2 - ورقة/ن�رشة معلوماتية )ملخ�ض معلومات حول املو�سوع التدريبي(. 
3 - ورقة حول: تنفيذ التدريب )خطوات التدريب يف املو�سوع واأهدافه(، التقييم )اأ�سئلة التقييم بعد 

كل ن�ساط معني مبو�سوع التدريب(.
4 - كل مو�سوع تدريبي �سيت�سمن اأي�سًا اأوراق العمل –اأدوات تنفيذ التدريب- التي �ست�ستخدم يف 

تنفيذ كل ن�ساط/مترين.
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الف�شل التمهيدي

التمهيد

اإن هذا الدليل يكت�شب اأهمية بالغة يف تعزيز فهم وقدرات ال�شباب التي جتعلهم متمكنني يف امليدان 
ال�شيا�شي، لذلك فاإن الدليل ي�شاعد يف:

- فهم احلاجات ال�سيا�سية لل�سباب واإ�رشاكهم يف خمتلف الأطر والو�سائل املرتبطة باملجال ال�سيا�سي.
- خلق الإبداع والتجدد للم�ساهمة ب�سكل اأف�سل يف الإطار ال�سيا�سي.

- تطوير طرق ومهارات عملية من اأجل التخطيط وامل�ساركة ال�سيا�سية.

- تو�سيع دائرة املناق�سة يف جمالت اهتمامات ال�سباب املدنية وال�سيا�سية.
- حتديد الفر�ض املتاحة وال�سعوبات والتحديات التي تواجه ال�سباب يف جمال امل�ساركة ال�سيا�سية.

الدميقراطية  املبادئ  اإعمال  اأهمية  واإىل  امل�ساركة  يف  ال�سباب  حق  اإىل  الدليل  هذا  ويرتكز/ي�ستند 
اأفراده جميعًا  يتمتع  الذي  النظام الجتماعي  ال�سباب جزءًا من مكونات  العامة. ولكون  واحلريات 

بحقوق املواطنة ومبداأ امل�ساواة.
التمكني  جمال  يف   )NFHR( الإن�سان  حلقوق  الوطني  للملتقى  الأول  الإ�سدار  الدليل  هذا  ويعترب 

ال�سيا�سي لل�سباب.

ملن هذا الدليل؟

اإن اأول ما يتبادر اإىل اأذهاننا هو ملن هذا الدليل؟:
- هل هو لتمكني املدربني فيما يخ�ض متكني ال�سباب �سيا�سيًا ؟

- اأم و�سع م�ساألة متكني ال�سباب �سيا�سيًا يف مقدمة امل�سائل التي يجب معاجلتها وتناولها؟ 
- اأم اأنه لتمكني ال�سباب؟

وباملح�سلة العامة هوؤلء جميعًا �سوف ي�ستفيدون من هذا الدليل، وهو على وجه اخل�سو�ض موجه 
لل�سباب عرب التدريب، كونه لي�ض كتابًا توعويًا اأو تثقيفيًا بل دلياًل تدريبيًا.

اإذًا فامل�ستفيد املبا�رش منه هم ال�سباب واملدربون، ف�ساًل عن املنظمات ال�سبابية ومنظمات املجتمع املدين 
واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية التي تعمل يف ظل �سيادة القانون واحلكم املوؤ�س�سي. كما ميكن للمعلمني واملعلمات 

لعوا عليه لال�ستفادة منه يف معرفة حقوق ال�سباب يف املجال ال�سيا�سي. يف املدار�ض واجلامعات اأن يطَّ

الإن�شان هو الغاية: ال�سيا�سة 
هي التي تقرر يف كرامة 
الفرد وحريته وم�ساواته 

واإن�سافه.
 

الإن�شان هو امل�شدر: 
الإن�سان هو الذي ي�سع 

القواعد والأ�س�ض التي تنظم 
وتقرر يف م�سريه.
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منهجية بناء الدليل

مت بناء الدليل من منظور مهني »تدريبي« ومنظور مو�شوعي »حقوقي دميقراطي« بحيث ي�شهل 
على اأي مدرب ا�شتخدام الدليل دون الرجوع اإىل اأية مراجع تدريبية اأخرى اإل يف املو�شوعات 
التي تتطلب معلومات اآنية اأو متعلقة باحلالة ال�شيا�شية لل�شباب امل�شتهدفني كون هذا الدليل يوفر 

املعلومة الأ�شا�شية والن�شاط وكيفية التطبيق.
• بني الدليل ب�سكل مرتابط ومت�سل�سل ليكون منا�سبًا لفئة ال�سباب من حيث ا�ستيعاب حمتواه وحمفزًا 
بال�سباب  املرتبطة  والثقافة  الوعي  ببناء  بدءًا  الفكري  البناء  خطوات  وفق  مبني  لأنه  نظرا  لهم، 
والتمكني، ثم التكوين املعريف يف املجال ال�سيا�سي ومكوناته، ثم ال�رشوع يف العمل والتنفيذ، ثم تعزيز 

املهارات والقدرات الالزمة لل�سباب يف امليدان ال�سيا�سي وا�ستمراريتها.
• يعتمد الدليل على اعتبار اأعمار فئة ال�سباب بني )18 - 35( �سنة.

• حددت الفرتة املطلوبة للتدريب با�ستخدام هذا الدليل )30( �ساعة تدريبية موزعة على مو�سوعات 
تدريبية مبعدل 3 جل�سات يوميًا. 

املهارات

ال�شلوكية

املعرفية

ا�شتخراج الأفكار وت�شنيفها 
وحتليلها  للتمكن من تطبيقها 

يف احلياة ال�شيا�شية.

التعرف على املفاهيم 
والأ�ش�س وحتديد 

املرجعية.

اإدراك العالقة بني 
املفهوم والتطبيق.
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اأفكار جيدة للمي�رشين
- على املدرب اأو املتدربني عند الإطالع على هذا الدليل اأن يراعوا البحث عن املعلومات اجلديدة يف 

الوقت الذي يقراأ اأو ي�ستخدم فيه الدليل.
- التفكري يف اأن�سطة ومتارين وتطبيقات مبتكرة مل ترد يف الدليل، اأو ميكن ا�ستقائها على نف�ض منط 

الأن�سطة والتمارين والتطبيقات الواردة فيه.
- اإدراج اأمثلة حية وقريبة على عدد من النماذج الناجحة للتمكني ال�سيا�سي لل�سباب، وربط مو�سوعات 

التدريب بالواقع العملي ما اأمكن.
- باإمكان املدرب م�ستخدم الدليل اأن يقوم برتتيب اجلل�سات اأو املو�سوعات التدريبية كما يريد بحيث 
ميكنه ا�ستخدام مكونات الدليل ب�سورة تتنا�سب مع م�ستوى امل�ساركني. فمثاًل نقل اأي جل�سة من جل�سات 
املهارات بعد اأي جل�سة من اجلل�سات املو�سوعية يف الوحدات الثالث ال�سابقة لوحدة املهارات يف هذا 

الدليل.
- على املدرب اأن يربط بني اجلل�سات التدريبية وبني وحدات الدليل من الناحية املو�سوعية.

- اإجراء تقييم قبلي وبعدي للم�ساركني عرب ا�ستمارات اأو مناق�سات مبا�رشة عند بداية التدريب وعند 
كن التقييم القبلي من حتديد احلاجات التي يتطلع اإليها امل�ساركون من التدريب واملدرب  ّ انتهائه، اإذ ميمُ
واإدارة التدريب، اأما التقييم البعدي فاإنه ي�سري اإىل ما تعلمه امل�ساركون، وت�ساعد املقارنة بني التقييمني 

على حتديد فعالية جل�سات التدريب ومدى تاأثريها.
اإعداد تقرير ختامي حول الدورة التدريبية ت�سلم اإىل اإدارة التدريب.  -

اأ�شاليب التدريب:
ويتم حتديد اأ�سلوب التدريب والن�ساط املنا�سب له بالنظر يف عوامل متعددة، هي:

العوامل التي حتدد اختيار
 اأ�شلوب التدريب

املتدربني

ظروف التدريبمو�شوع التدريب

الأعمار/ اجلن�س/ امل�شتوى 
التعليمي/ خربات املتدربني/ 

 جتارب امل�شاركني وتوقعاتهم؛ 
هل ميثل هذا الأ�شلوب اأف�شل 

طريقة يتعلم بها امل�شاركون هذا 
املو�شوع؟

درا�شة اأهداف 
التدريب والنظر يف 

اأف�شل اأ�شاليب حتقيق 
تلك الأهداف

زمن التدريب ، 
مكان التدريب 
، الت�شهيالت 

واملواد املتاحة 
وعدد املتدربني
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من هو املدرب الناجح ؟

املدرب الناجح 
هو من ي�شاعد 
املتدربني على :

التعبري عن اآرائهم

حتديد الق�شايا 
املتفق عليها

�شياغة نتائج 
بعد اإنتهاء عنا�رش 

العملية التدريبية

اإجناح امل�شارات 
البيداغوجية للعملية 

التدريبية

تنظيم املناق�شات
تقدمي مناذج ت�شاهم 
يف تكوين الآراء 

احلرة

املدرب كموؤطر ناجح

مع  منا�شبة  يراها  التي  التدريب  طريقة  يغري  اأن  الدليل  هذا  على  للم�شتخدم/املدرب  وميكن 
املو�شوع اأو الن�شاط، وقد حتددت طرق التدريب املعتمدة يف الآتي:

 Trainer Presentation )ا�شتعرا�س املدرب )املحا�رشة •
يقوم املدرب �سفويًا بعر�ض معلومات جديدة على املتدربني وقد يكون ا�ستعرا�ض املدرب طوياًل اأو 

ق�سريًا )قام مدربك با�ستعرا�ض �رشيع لكل طريقة من طرق التدريب(.

العيوباملميزات
- الأف�سل لالأعداد الكبرية. 

- اقت�سادية يف الوقت وامل�سادر. 
- منا�سبة ملو�سوع يتعلق بحقائق. 

- منا�سبة مل�ساركني عدميي اخلربة. 
- يوجهها املدرب وتتمركز حوله.

- مملة. 
- جاذبيتها تتوقف متامًا على املدرب. 

- ا�ستيعاب منخف�ض. 
- ل دليل على مدى ال�ستغراق فيها. 
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دليل تدريبي

Group Discussion املناق�شة اجلماعية •
وهي اأن يقود املدرب جمموعة من املتدربني ملناق�سة مو�سوع معني. )مت ا�ستخدام الطريقة يف مناق�سة 

التوقعات اخلا�سة باملتدربني والتفاق على الأهداف التدريبية(.
العيوباملميزات

- ت�سجع التفاعل.
- م�سوقة لبع�ض املدربني.

- تعاون املجموعة.
- تبادل الأفكار بني امل�ساركني.

- العرتاف بخربات امل�ساركني.

- قد توؤدي اإىل خلط )�سياع النقاط الرئي�سية(.
- امل�ساهمة تقت�رش على من يحبون الكالم دون ال�سامتني.

- �سعوبة ال�سيطرة على الوقت.
- �سعبة يف حالة املجموعة الكبرية.
- قد ت�ستويل املجموعة على القياد. 

Reading القراءة •
يتم ا�ستخدام مادة مكتوبة لتقدمي معلومات جديدة اإىل املتدربني. )هذه الطريقة ت�ستخدم يف هذه اللحظة 

لتقدمي معلومات عن طرق التدريب املختلفة(.
العيوباملميزات

- توفر الوقت.
- ات�ساق املعلومات.

- تدعيم للعر�ض ال�سفهي.
- غري مكلفة.

- تنا�سب الإيقاع الفردي.

- مملة.
- ات�ساع مدى قدرة القراءة.

- �سعوبة قيا�ض الفهم.
- حتبط التفاعل.

- م�سيعة للوقت )اإذا اقت�رش الأمر عليها(.

Structured Exercise التمارين •
وفيـها ي�سارك املتدربون يف مترين معني ي�ساعدهم على ممار�سة املهارات اجلديدة. )التمارين التي 

قمت بها من بداية هذا العمل هي متارين حمددة(.
العيوباملميزات

- ا�سرتاك ن�سط.
- ت�ساعد على ال�ستيعاب.

- ت�ستثري التفكري حول التطبيقات.
- تعد ح�سب احتياج اجلمهور.

- تدعم بناء الفريق.

- حتتاج لوقت يف الإعداد.
- ل يتم دائمًا تلقيها على نحو اإيجابي.

- ميكن اأن تكون م�ستهلكة للوقت.
- ت�سبب خلبطة بع�ض املتدربني.

- تطلب تعليمات وا�سحة.

Demonstration البيان العلمي •
وفيه ي�ساهد املتدربون اخلطوات ال�سحيحة ل�ستكمال عمل معني، اأو مثال لالإجناز ال�سحيح له. )مت 

توزيع النموذج اخلا�ض بتحليل الحتياج التدريبي ب�سكل �سحيح(.
العيوباملميزات

- ي�ساعد على الفهم وال�ستيعاب.
- يقدم منوذج للم�ساركني.

- يوجه التطبيقات.

- ملمو�ض )ي�سع اليد على املو�سوع(.
- يثري الهتمام.

- يتطلب مواد خا�سة.
- يتطلب جتهيزات.

امل�ساهدة  امل�ساركني  جميع  مبقدور  يكون  اأن  يجب   -
وال�ستماع.

- يجب اأن يكون دقيقًا.
- تكاليف اإ�سافية.

Case Study درا�شة احلالة •
يتم تقدمي معلومات عن موقف معني اإىل املتدربني، ويتم توجيههم نحو اتخاذ قرار اأو الو�سول اإىل 

حل م�سكلة تتعلق بهذا املوقف. وقد تكون درا�سة احلالة ق�سرية اأو طويلة.
العيوباملميزات

- تتطلب م�ساركة ن�سطة من امل�ساركني.
- ت�ستثري الأداء املطلوب بعد التدريب.

- ميكن مالحظة التعلم احلادث.
- ت�ساعد على ال�ستيعاب.

- يجب اأن تكون املعلومات دقيقة وحديثة.
- ت�ستغرق جزءًا من وقت التدريب.

- امل�ساركون قد ي�ستغرقون اأكرث من الالزم يف حمتوى 
الدرا�سة.



14
التمكني ال�سيا�سي لل�سباب 
دليل تدريبي

Role Play طريقة لعب الأدوار •
هي �سكل من اأ�سكال املحاكاة التي يقوم فيها املتدرب بتاأدية عمل حمدود �سبه حقيقي مطابق لبيئة احلياة 

احلقيقية بدرجة كبرية. واملحاكاة -بكل اأ�سكالها- تعترب نقطة و�سيطة بني املناق�سة واملمار�سة العملية.
اأما طريقة لعب الأدوار فهي عبارة عن تقدمي اأدوار ل�سخ�سيات حقيقية خالل مواقف اأو م�ساكل من 

احلياة لتناولها بالتحليل واتخاذ القرارات املنا�سبة واختيار ال�سلوك الأمثل.
كيف؟

- اخرت ال�سخ�سيات املطلوب توزيعها على الأدوار.
- قم باإثارة حما�ض »املمثلني« و«امل�ساهدين«.

- نفذ التمثيلية.
بغر�ض حتليلها  وال�سلوكيات  والقرارات  املواقف  اجلميع- حول  فيها  -ي�سارك  مناق�سة  باإدارة  قم   -

وتقييمها واقرتاح احللول املثلى.
العيوبمميزاتها

لعالج  مبواقفهم  والإح�سا�ض  الآخرين  اأدوار  تقم�ض   -
امل�ساكل والعقبات.

- التعرف على �سلوكيات الآخرين يف مواقف معينة مبا 
يدعم مهارات العالقات الإن�سانية.

- حتتاج لتوفر درجة معينة من الن�سج يف اجلماعة.
- ت�ستغرق وقتًا طوياًل ن�سبيًا.

Brain Storming الع�شف الذهني •
يطلب املدرب من املتدربني طرح اآرائهم حول مو�سوع معني يف وقت حمدد، ويحثهم على امل�ساركة 
الإيجابية، مبا يوقظ اأذهانهم ويدفعهم اإىل �رشعة التفكري والتعبري والبتكار، وتنق�سم  عملية الع�سف 

الذهني اإىل مرحلتني:
اأ . طرح الأفكار.
ب . نقد الأفكار.

كيف ؟
- تقدمي الآراء ب�رشعة ودون تفكري اأو تقييم، ومبختلف طرق التعبري.

- ت�سجيل الآراء على لوحة كما هي.
- حتليل الأفكار والآراء من خالل املناق�سة.

- ا�ستخال�ض راأي اأو حل اأمثل اأو جديد.
العيوباملميزات
- املرح.

- ترابط املجموعة )دعم العمل اجلماعي(.
- الت�سجيع على التعبري عن الراأي.

- تقبل الآخر.

- النقد الذاتي.
- دعم الثقة بالنف�ض.

- وقت طويل لتو�سيل املعلومة.
- تتطلب حد اأدنى من ن�سج املجموعة.

Small Working Groups  جمموعات العمل ال�شغرية •
اأع�ساء كل جمموعة مبناق�سة  يقوم  اأفراد( حيث   8 اإىل جمموعات �سغرية )5 -  املتدربني  تق�سيم  يتم 
مو�سوع حمدد، ثم تعر�ض كل جمموعة ما تو�سلت اإليه على املجموعة الكبرية، وت�سفر املناق�سة التي 

ي�سارك فيها املدرب عن ا�ستخال�ض حمدد هو يف الأ�سا�ض من اإنتاج املتدربني.
كيف؟

- ق�سم امل�ساركني اإىل جمموعات �سغرية )الطريقة الع�سوائية هي الأف�سل يف معظم احلالت(.
م املو�سوع املطلوب مناق�سته. - قدِّ

- اطلب من كل جمموعة تعيني رئي�ض ومي�رش وم�سجل ومن يعر�ض اإنتاج املجموعة.
- تاأكد من اأن كل جمموعة تفهم املطلوب منها.

- حدد الوقت املتاح لعمل املجموعات ال�سغرية.
- كن قريبًا من املجموعات لالإجابة على ت�ساوؤلتها اإن وجدت.

- يقوم ممثل كل جمموعة بعر�ض ما تو�سلت اإليه على املجموعة الكبرية.
- حتديد جوانب الت�سابه بني املجموعات، ويتم ا�ستخال�ض اإجابة ال�سوؤال اأو حل امل�سكلة... الخ.



15
التمكني ال�سيا�سي لل�سباب 

دليل تدريبي

العيوباملميزات
- فر�ض امل�ساركة اأكرث.

- درجة اأمان قد ل تكون متوفرة يف املجموعة الكبرية.
- تبادل التعلم بني امل�ساركني.

- تبادل اخلربات.
- مهارات اإدارة املجموعات ال�سغرية.

- املناف�سة بني املجموعات.

- ت�ستغرق وقتًا.
- حتتاج قاعات جانبية.

  Video Taped Films  رشائط فيلم الفيديو�
فيديو  فيلم )حتتاج جلهازي  اأو على  فيديو  كا�سيت  اإما على  م�سجلة  متحركة مع �سوت،  هي �سور 

وتلفزيون اأو اآلة عر�ض �سينما و�سا�سة(.
مميزاتها؟

• تثري اهتمام املتدربني.
• تدفعهم اإىل جتربة اأ�سياء جديدة.

• ت�سور ال�سلوكيات.
• ت�سيف مل�سة من احلرفية على تدريبك.

اأربع خطوات:
 .Prepare ___ 1 - قم باإعداد ال�رشيط/الفيلم للعر�ض
 .Provide    _____ 2 - قدم التعليمات للمتدربني

 . Play     ________ 3 - اأعر�ض الفيلم
 .Present    ____ م/خل�ض النقاط الأ�سا�سية 4 - قدِّ



16
التمكني ال�سيا�سي لل�سباب 
دليل تدريبي

اأن�شطة للتعارف
يراعى اأن ت�سمم اأن�سطة التعارف على احليوية وم�ساركة املجموعة، و�سنعر�ض بع�ض مناذج من هذه 

الأن�سطة، ومنها.
الن�شاط  )1(: العمل  اجلماعي

الهدف: معرفة قدرات وخ�سائ�ض اأع�ساء الفريق
خطوات تنفيذ الن�ساط:

يق�سم امل�ساركني اإىل ق�سمني ويتم تكليفهم بتنفيذ عمل اأو ن�ساط حمدد واملجموعة التي تقوم بتنفيذه اأ�رشع 
هي الفائزة، مثاًل.

1 - كل جمموعة ترتب نف�سها ح�سب احلروف الأبجدية.
2 - ح�سب الطول من الأق�رش اإىل الأطول.

3 - ح�سب تاريخ امليالد.
4 - ح�سب العمر.

5 - ح�سب عدد اأفراد الأ�رشة.

ن�شاط )2(: مهارات التحدث
الهدف: زيادة القدرة على التعبري لدى اأع�ساء الفريق

خطوات تنفيذ الن�ساط
اأوراق م�سبقة مثاًل »العالقة بني  1 - يقوم املدرب بتح�سري مو�سوعات م�سبقة مكتوبة على 

الآباء والأبناء، ال�سداقة، م�سكالت ال�سباب، التلفزيون و الف�سائيات«.
2 - يختار كل م�سارك ورقة مكتوب عليها مو�سوع معني.

دون  ثانية   60 ملدة  الورقة  يف  املوجود  املو�سوع  عن  بالتحدث  فرد  كل  يقوم   -  3
تردد. اأو  توقف 

وبهذه الطريقة ميكن اأن حتدث اأ�سياء م�سحكة تثري املرح داخل الفريق.

ن�شاط )3( ت�شجيع اأع�شاء الفريق
الهدف: ت�سجيع اأع�ساء الفريق وزيادة الثقة بالنف�ض لدى الأع�ساء.

خطوات تنفيذ الن�ساط
1 - اجعل اأع�ساء الفريق اأو املجموعة يقفون على �سكل دائرة.

2 - يعطى كل م�سارك ورقة مكتوب عليها ا�سمه.
3 - مترر الورقة على الأع�ساء الآخرين، ويطلب من كل ع�سو كتابة �سيء اإيجابي عن زميله.

4 - تعلق جميع الأوراق وعليها املالحظات الإيجابية على مكان بارز داخل قاعة التدريب.
5 - يتم قراءتها من كل الأع�ساء.

املناق�شة بعد الن�شاط
ميكن للمدرب حتديد الأ�سئلة املنا�سبة بعد الن�ساط الذي يختاره لتوجيهها للم�ساركني مثاًل:

1 - هل لديك اأ�سخا�ض يف حياتك تثق بهم؟ من هم؟ وملاذا تثق بهم؟
2 - هل لك اأ�سدقاء يوفرون الدعم عندما حتتاج اإليه؟

3 - كيف تنظر اإىل اأفراد الفريق يف نهاية الن�ساط؟
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الوحدة األولى
املفاهيم والأبعاد: 

التمكني ال�شيا�شي وال�شباب
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مقدمة:

التمكني  مفاهيم  حول  ال�شباب  امل�شاركني  لدى  الأ�شا�شية  املعرفة  بناء  �شيتم  الوحدة  هذه  يف 
ال�شيا�شي، وال�شباب واأهمية م�شاركتهم يف العملية ال�شيا�شية، ومدى تاأثريها يف م�شاألة التغيري 
وبناء املجتمع الدميقراطي من خالل الثقافة ال�شيا�شية، والتحلي بالقيم الإن�شانية ال�شبابية الراقية 
الجتماعية  الناحية  من  ال�شباب  تواجه  التي  �شواء  والتحديات  امل�شائل  كل  فوق  ت�شمو  والتي 
ي�شع  بالتمكني؟ وكيف  لهم من هم؟ وما عالقتهم  �شتو�شح  الوحدة  هذه  اأن  اأي  ال�شيا�شية،  اأو 
ذلك عليهم م�شئولية امل�شاركة وبالتايل التاأثري واإحداث التغيري والإ�شالح يف املجال ال�شيا�شي. 
اإىل بناء روح  التدريب  الأن�شطة اخلا�شة بكل مو�شوع وطريقة  وتهدف هذه الوحدة من خالل 
التعاون ف�شاًل عن دمج الإبداع واملهارات مع املعرفة يف اإطار العمل اجلماعي، وخلق فر�س 
للحوار ومناق�شة ق�شاياهم ال�شبابية والقيمية وت�شجيعهم على رفع م�شتوى الثقافة ال�شيا�شية لديهم 

واملجتمع الذي يعي�شون فيه.

الأهداف التدريبية:

- حتديد مفهوم واأطر التمكني ال�سيا�سي لل�سباب ومعوقاته.
- ت�سنيف عنا�رش التمكني وامل�ساركة ال�سيا�سية.

- حتديد مفهوم ال�سباب وخ�سائ�سهم.
- تنمية الوعي بالثقافة ال�سيا�سية واأهمية دور ال�سباب فيها.

- ت�سجيع ال�سباب على احلوار والت�سامح مع الآخر.

الربنامج التدريبي:
الأ�شاليب والأن�شطةاملدةاملو�شوعاجلل�شة

الأوىل
15 دتعارف 
ن�ساط: خارطة التمكني135 دالتمكني

ن�ساط: اإن�ساء ملف �سبابي120 دال�سبابالثانية

الثالثة
ن�ساط: ور�سة عمل 105 دالقيم ال�سبابية والثقافة ال�سيا�سية 

10 دتقييم يومي 
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اجلل�شة 1: التمكني  -  الزمن:  )135 د(
الأهداف:

- حتديد ماهية التمكني وامل�ساركة.
- ر�سم خارطة ذهنية وطبيعية للتمكني ال�سيا�سي لل�سباب.

الأدوات واملواد:
- ورقة معلومات للمدرب.

- لوحة ورق قالب + اأقالم كبرية ملونة + اأقالم ر�سا�ض.
- دبابي�ض ملونة مع 5 لوحات قما�سية لر�سم اخلرائط.

- اأقالم خ�سبية للتلوين.
- ل�سق.

خطوات تنفيذ اجلل�شة:
- ابداأ ب�سوؤال جماعي للم�ساركني عن خرباتهم يف املو�سوع »التمكني، التمكني ال�سيا�سي، ال�سباب...

الخ«، اأو �ساعدهم يف طرح النقاط التي تريد معرفة خرباتهم عنها، واأكتب الإجابات يف ورقة كبرية 
-الورقة القالب-. )10 د(

- ارجع اإىل الإجابات وناق�ض معهم النقاط املرتبطة باملو�سوع، واطلب منهم اأن ي�ساعدوك يف عملية 
ا�ستخال�ض اأهم النقاط املعنية واملرتبطة بتمكني ال�سباب �سيا�سيًا، وابداأ بت�سنيفها وحتديدها وكتابتها على 

ورقة اأخرى ب�سكل منظم ووا�سح. )10 د(
التمكني  معوقات  وتق�سيم  وامل�ساركة؟،  التمكني  بني  الفرق  عن  الإجابة  معهم  ابحث  النقا�ض  اأثناء   -

وحتدياته اإىل حماور رئي�سية؟.  )5 د(
- اأ�سف لهم النقاط التي مل يذكروها حتت الت�سنيف املكتوب على الورقة القالب.

- نفذ الن�ساط اخلا�ض بخريطة التمكني كما هو مو�سح يف خطوات الن�ساط. )105 د(
الن�ساط؟  التدريب على هذا  ا�ستفادوا من  ماذا  امل�ساركني  املو�سوع وتلخي�سه، وا�ساأل  بتجميع  قم   -

وكيف وجدوا الن�ساط اخلا�ض باخلريطة، وهل ميكن اأن ي�ستخدموها يف حياتهم؟.)5 د(
- اطلب من اإدارة التدريب اأو املي�رش الحتفاظ بكافة الأوراق ونتائج عمل املجموعات اإما لتنزيلها 
يف التقرير اليومي الذي يعده املي�رش، وتبقى اخلريطة معلقة على اجلدار يف مكان بارز حتى ميكن 

مراجعتها والتعديل عليها ح�سب ما يقت�سيه الأمر يف اجلل�سات التالية.
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ن�شاط 1  : خارطة التمكني    - الزمن )105 د(
الأهداف

1. اإك�ساب امل�ساركني مهارات التفكري الإبداعي.
2. تنمية قدرات امل�ساركني يف اإدارك العالقة بني التمكني وامل�ساركة.

3. ت�سجيع امل�ساركني على التعبري عن اأفكارهم بحرية.

الأدوات:
1. خارطة طبيعية مكربة.

2. ورق قالب )فليب �سارت(.
3. اأقالم كبرية.

4. كروت ملونة.
5. �سمغ.

خطوات تنفيذ الن�شاط:
- ا�ستطلع خربات امل�ساركني حول املو�سوع، ثم اعر�ض لهم خريطة طبيعية لبلدك.

الأمين،  العمود  يف  خريطة«  »عنا�رش  عنوان  و�سع  ن�سفني  طويل  بخط  القالب  الورقة  م  ق�سِّ  -
و«عنا�رش التمكني« يف العمود الأي�رش، ثم اأطلب من امل�ساركني اأن ي�سحذوا اأفكارهم ب�ساأن العنا�رش 
ن خريطة؛ واأكتبها على الورقة يف العمود الأول. ومن بني الأمثلة على عنا�رش اخلريطة:  التي تكوِّ

اجلبال والأنهار والطرق والأ�سجار وال�سحب...الخ.
- ا�ساأل امل�ساركني عن كل امل�سائل والعنا�رش املرتبطة بتمكني ال�سباب وا�ستمر يف ذلك نحو حتديدها 
بالتمكني يف املجال ال�سيا�سي، واأكتبها على العمود الثاين املقابل لالأول يف الورقة، مثل العنا�رش املتعلقة 

بالحتياجات، املعوقات، والأمور القائمة ومراحل التمكني ومفهومه... الخ. )10 د(
- ناق�ض امل�ساركني باملقارنة بني العمودين وكيف ميكن قيا�ض ما يف العمود الأول مع ما ينا�سبه يف 
العمود الثاين، بحيث يتم فرز 3 جوانب اأو اأكرث يف التمكني مثاًل واقع التمكني القائم + الحتياجات 
وال�سيا�سية  الت�رشيعية  النواحي:  من  مثاًل  توؤخذ  اأو  التمكني،  يف  املثايل  الو�سع   + بالتمكني  اخلا�سة 

وال�سباب )10 د(
- ق�سم امل�ساركني بعدها 3 - 4 جمموعات ح�سب اجلوانب التي مت حتديدها، ل تزيد كل منها عن 6 
اأ�سخا�ض مع اعتبار توزيع املوهوبني بالر�سم على املجموعات، واعط كل جمموعة الأدوات الالزمة 
لر�سم اخلارطة املطلوبة، بحيث يتم ا�ستخدام الألوان اخل�سبية والدبابي�ض امللونة املعربة عن مكونات 

اخلريطة. )35 د(
- بعد انتهاء امل�ساركني من ر�سم خرائطهم ا�ستعر�سها مع اجلميع. )10 د(

- اطلب من عدد 3 - 4 م�ساركني من كل جمموعة اأن ي�سجلوا مالحظات النقا�ض ليقوم هوؤلء الثالثة 
بر�سم خارطة موحدة تدمج اخلرائط التي اأعدتها املجموعات يف خريطة واحدة. )25(

- علق اخلريطة الكاملة وناق�سها مع امل�ساركني، واطرح الأ�سئلة الآتية:
العامة وعلى  ال�سيا�سات  يوؤثر على  ال�سباب؟ وكيف  يتعلق بتمكني  فيما  الذي تك�سف عنه اخلرائط  ما 
املجتمع؟ وما هي الأ�رشار من حتول اخلريطة / التمكني عن م�ساره اأو التق�سري فيه؟ حتى ت�سل اإىل 

املجال ال�سيا�سي؟. )15(
بعد عر�ض اخلريطة الكاملة على امل�ساركني ومناق�ستها والتفاق عليها كاأحد خمرجات التدريب مع 

الحتفاظ بالن�سخ الثالث �سمن وثائق التدريب:
- باإمكان املدرب اأن ي�سع ن�رشة - ورقة واحدة - بعنا�رش التمكني ومعوقاته ومراحله، ويوزعها 

على امل�ساركني.
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ورقة معلومات )1(

اأوًل: املفاهيم:
i. التمكني: 

اأن م�سمونه يعتمد على �سقني الأول: حترير/تعزيز الإرادة،  اإل  التمكني مفهوم وا�سع و�سامل  اإن 
والثاين: املمار�سة/امل�ساركة.

مبعنى اأن يتم تعزيز قدرات الفرد وتوظيف هذه القدرات من خالل امل�ساركة، كما ينطوي التمكني 
على اإمكانية التغيري والتاأثري.

الربامج  لو�سع  منه  النطالق  مرجعي   يتم  كاإطار  ا�ستخدامه  يت�سع  مفهوماً   �ساماًل  التمكني   ولكون 
والجتماعية،  ويق�سد  ال�سيا�سية  املجالت  �ستى  ويف  واجلماعية  الفردية  امل�ستويات  على  واخلطط 
بالتمكني اأي�سًا  الطرق والأدوات املتاحة لتنمية الكفاءات واكت�ساب الثقة والقدرة على اأخذ املبادرة. 
 كما   يوؤكد الباحثون على اأنه ن�سق اجتماعي    يهدف اإىل تطوير موؤهالت الأفراد لينه�سوا مب�سوؤولياتهم 
وت�سديد احتياجاتهم وحل   م�سكالتهم،   وتعبئة املوارد ال�رشورية للتحكم يف   م�سائرهم .  ول   ميكن لهذا 
الن�سق اأن   ينجح اإلّ   يف   اإطار منظومة متكاملة،   تت�سافر فيها جهود املجموعة،   ويتحّقق فيها العتماد 

املتبادل والت�سامن بني الأفراد.

ii.متكني ال�شباب:
لقد �ساع م�سطلح التمكني خالل العقدين الأخريين لتدعيم حقوق الفئات امل�ست�سعفة وتعزيز م�ساركتها 
يف املجالت املختلفة، مثل متكني املراأة والتمكني ال�سيا�سي ومتكني ال�سباب. وقد ارتبط التمكني بال�سباب 
نتيجة لل�سعوبات والتحديات التي يواجهها ال�سباب يف جمتمعاتهم وحياتهم مما اأ�سعف دورهم، ومن 
ثم مت ا�ستهدافهم يف الربامج واإ�رشاكهم يف كثري من الأن�سطة املختلفة، ولكن ذلك مل يكن يكفي ليقوم 

ال�سباب بلعب دور رئي�سي يف احلياة العامة مما اأبرز �رشورة يف متكينهم.
وعلى ذلك ميكن تعريف متكني ال�سباب بالآتي: متكني ال�شباب: هو 

الرتقاء بقدرات وفر�ض 
ال�سباب وتو�سيع اخليارات 

واملبادرات من اأجل م�ساركة 
�سبابية فاعلة يف املجالت 

املختلفة.
iii. التمكني ال�شيا�شي:

يق�سد به ممار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية وامل�ساركة يف �سنع القرار ال�سيا�سي ف�ساًل عن التمثيل يف الهيئات 
واملكونات ذات العالقة.

ويق�شد بالتمكني ال�شيا�شي 
لل�شباب: تفعيل وتعزيز 

م�ساركة ال�سباب وم�ساهمتهم 
يف العمليات والقرارات 

والأن�سطة العامة والتاأثري 
فيها.

iv.امل�شاركة:
تعنى امل�ساركة العملية التي يلعب الفرد من خاللها دورًا موؤثرًا من اأجل املجتمع وتكون لديه الفر�سة 
تتم هذه  الو�سائل لإجنازها، وقد  اأف�سل  املجتمع وحتديد  لذلك  العامة  الأهداف  مناق�سة  ي�سهم يف  لأن 

امل�ساركة من خالل اأن�سطة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة.

القرار  ل�سنع  ال�سعب  مكونات  جلميع  احلرة  الإرادية  امل�ساركة  باأنها:  ال�سيا�سية  امل�ساركة  وتعرف 
ال�سيا�سي والتاأثري املبا�رش وغري املبا�رش على عمليات اتخاذ القرار من اأجل امل�سلحة العامة.

الدميقراطية  وتطور  منو  يتوقف  حيث  الدميقراطي  النظام  �سمات  من  �سمة  هي  ال�سيا�سية  وامل�ساركة 
اأنها �سكل من  اإن�سان يف املجتمع، كما  امل�ساركة وجعلها حقوقًا يتمتع بها كل  ات�ساع نطاق  على مدى 
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اأ�سكال التعليم الدميقراطي والتن�سئة ال�سبابية التي يدركون عربها حقوقهم وواجباتهم ال�سيا�سية، وحالة 
الو�سع ال�سيا�سي القائم.

من  متمكن  ال�سباب  يكن  مل  ما  تكون  لن  امل�ساركة  اأن  كما  التمكني،  عمليات  اإحدى  هي  وامل�ساركة 
اأف�سل و�سيلة لتدعيم وتنمية ال�سخ�سية  اأن امل�ساركة هي  اتخاذ القرار وحتديد اخليارات املتاحة. كما 

الدميقراطية ال�سبابية على م�ستوى الفرد اأو اجلماعة اأو موؤ�س�سيًا.
وثيقًا  ارتباطًا  امل�ساركة  وترتبط  احلديث  املفهوم  يف  التمكني  يف  الرئي�سي  الركن  هي  امل�ساركة  اإن 
بينما  احلقوق  من  حق  هي  امل�ساركة  اأن  اعتبار  على  التمكني،   = امل�ساركة  كانت  و�سابقًا  بالتمكني، 

التمكني �رشورة ملمار�سة هذا احلق. 

وتعرف امل�شاركة بالن�شبة 
لل�شباب باأنها: امل�ساهمة 

اليجابية يف �سنع القرارات 
املوؤثرة على نوع وم�ستوى 

وفر�ض احلياة املمكنة لل�سباب 
وجمتمعاتهم يف كافة املجالت 

وعلى كل امل�ستويات.

ثانيًا: املعايري الأ�شا�شية للتمكني:
من ال�سعب ح�رش معايري حمددة لتمكني ال�سباب �سيا�سيًا، ولكن ل بد من و�سع اأهم املعايري التي ينبغي 

اعتبارها يف عملية التمكني ال�سيا�سي، وهي:

ال�سباب �رشيك وفاعل اأ�سا�سي يف العملية ال�سيا�سية وحتديد مالحمها امل�ستقبلية.  -
لل�سباب حقوق يجب اأن ميار�سوها ويتم حمايتها، كما اأن عليهم واجبات ينبغي عليهم اأدائها.  -

التفريق بني التمكني وامل�ساركة باعتبار اأنها من اأولويات متكينه �سيا�سيًا.  -
التزام امل�ساواة بني/جتاه ال�سباب.  -

لل�سباب احلق يف التعبري.  -
التمكني املبكر لل�سباب.  -

اأن ميثل ال�سباب اأنف�سهم.  -
تو�سيع اخليارات وخلق الفر�ض لل�سباب.  -

توفري بيئة داعمة لالرتقاء بروح املبادرة والثقافة الدميقراطية لدى ال�سباب.  -
الت�سامح مع ال�سباب.  -

ثالثًا: املبادئ والقيم.
يعتمد التمكني ب�سكل عام ولل�سباب ب�سكل خا�ض على عدد من املبادئ والقيم التي تتطلب اأن ي�سعها 
ال�سباب ن�سب اأعينهم يف م�سرية متكينهم �سيا�سيًا، ولت�ساهم بتحقيق مهمتهم يف التغيري والتاأثري يف املجال 

ال�سيا�سي، اأهمها:

امل�ساركة.  -
ال�ستقاللية.  -

التدرج وال�سمول.  -
التكامل والكفاءة.  -

النهج العلمي، والوعي.  -
ال�سفافية )امل�ساءلة واملحا�سبة(.  -

الواقعية.  -

رابعًا: اأطر التمكني ال�شيا�شي:
فر�سة  اأخرى  ناحية  من  �سيا�سيًا،  فرد  اأي  لتمكني  وجاهزة  مفتوحة  جمالت  التالية  الأطر  تعترب 
لإحداث التغيري وحتقيق الإ�سالح ال�سيا�سي ال�سامل، وكون ال�سباب ميثلون القوة الأكرب يف التاأثري 
فيمكنهم العمل والتحرك من خاللها لإي�سال �سوتهم للجميع واتخاذ القرارات التي تنا�سبهم وتالئم 

جمتمعاتهم، وهذه الأطر هي:
النتخابات  -

التجمعات واملنظمات والنقابات والهياكل ال�سبابية  -
الأحزاب ال�سيا�سية  -
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الإعالم  -
النظام الربملاين  -

النظام املحلي  -
القانوين  -

الربامج وال�سيا�سات الوطنية.  -

خام�شًا: مراحل التمكني ال�شيا�شي:
الهتمام ال�سيا�سي.  -

املعرفة وتنمية املهارات ال�سيا�سية.  -
امل�ساركة/العمل ال�سيا�سي.  -

املطالب وبناء الروؤية ال�سيا�سية.  -
التاأثري والإ�سالح والتغيري ال�سيا�سي.  -

�شاد�شًا: معوقات التمكني ال�شيا�شي لل�شباب:

نحن 
مواطنون 

ل رعايا

هناك معوقات متعددة مرتبطة باملجالت املختلفة الجتماعية ،وال�سيا�سية ،والقت�سادية ، والثقافية 
والت�رشيعية، وي�سكل الق�سور والعوامل املوجودة يف هذه املجالت �سعوبات تواجه التمكني ال�سيا�سي 
لل�سباب وتوؤثر على م�ساركتهم يف احلياة العامة، منها ما يتعلق بال�سباب اأنف�سهم ومنها ما يتعلق باجلانب 
واخلطط  الربامج  عن  ف�ساًل  بالقانون  مرتبطة  معوقات  اإىل  اإ�سافة  باملجتمع  يتعلق  وما  املوؤ�س�سي 

الوطنية، وميكن هنا ذكر اأهمها:
- �سعف التمتع باحلقوق واأهمها ما يتعلق بالراأي والتعبري عنه.

- البطالة.
- �سعف الثقة بني املوؤ�س�سات ال�سيا�سية وال�سباب، وغياب الت�سامح مع الفئة ال�سبابية.

- ه�سا�سة التن�سئة ال�سيا�سية من حيث التعليم والتن�سئة الدميقراطية وامل�سئولية الجتماعية.
- غياب ال�ستقاللية يف التفكري والقرار فيما يتعلق بال�سباب.

- �سيطرة النخبة وال�سيطرة التقليدية �سواء املجتمعية اأو يف املوؤ�س�سات ال�سيا�سية واحلزبية.
- غياب الت�رشيع املعني ب�سمان حقوق ال�سباب وحتفيزهم على امل�ساركة.

- �سعف الأحزاب ال�سيا�سية و�سعف ا�ستقطابها لل�سباب، اإ�سافة اإىل �سعف دور املوؤ�س�سات   
ال�سبابية املوجودة.

- عدم معرفة احتياجات وم�ساكل ال�سباب.
- اإن ما يجري مع ال�سباب هو ا�ستهدافهم ولي�ض متكينهم.

- وجود فجوة معرفية يف الوعي والثقافة ال�سيا�سية والقانونية لدى ال�سباب واملجتمع لالأ�سباب  
املذكورة، اإ�سافة اإىل تاأثري املنابر الدينية مما يجعل ال�سباب يعزفون عن امل�ساركة يف املجال    

ال�سيا�سي والأمور املرتبطة به.  
- قلة اخليارات والفر�ض املتاحة لل�سباب.

- برامج الإ�ستهداف ل تنمي لديهم الروح وال�سعور بدورهم الهام يف املجالت ال�سيا�سية   
والجتماعية، ول حتفزهم لتويل مراكز �سنع القرار.

- وجود خلل يف التوازن بني الريف واحل�رش.
- �سعف مهارات الت�سال والتوا�سل مع ال�سباب، واخلوف من املالحقات الأمنية.

- �سعف البيئة التعليمية يف ت�سمني برامج التن�سئة ال�سيا�سية.
- وجود فجوة بني التوجه الر�سمي والواقع. تذكر اأن:

متكني ال�سباب يف احلياة 
ال�سيا�سية يعرب عن الوعي 

الدميقراطي والفكر 
احل�ساري قبل اأن يكون اأداة 

للتغيري.
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اجلل�شة  2: ال�شباب  - الزمن )120 د(
الأهداف

اأن يحدد امل�ساركون:
• مفهوم ال�سباب.

• واقع واحتياجات ال�سباب.
• الق�سايا وامل�سكالت ال�سبابية.

• �سمات ال�سباب واأدوارهم يف املجال الجتماعي وال�سيا�سي.
• طموحات ال�سباب واملعيقات وال�سعوبات التي تواجههم.

املواد والأدوات:
- اأقالم 

- ورق قالب. 
- انرتنت + اآلة ن�سخ 

خطوات التنفيذ:
اأ . حتدث مع امل�ساركني وناق�سهم حول ال�سباب وواقعهم يف جمتمعهم وكم ن�سبتهم وامل�ستوى التعليمي 

)من اجلن�سني(، وما الذي يطمحون اإليه عمومًا؟ واأكتب اأهم ما قالوه على الورق القالب. )10 د(
- اعر�ض لهم مفهوم ال�سباب وتعريفاته وفقًا لالأمم املتحدة والإ�سرتاتيجية الوطنية وتعريف ال�سباب 
لدى املنظمات الدولية، ولدى الباحثني، بالإ�سافة اإىل تعريف ال�سباب من منظور ف�سيولوجي... 

الخ. )5 د(
ب . حدد لهم العناوين الرئي�سية التي �ستعمل عليها معهم املتعلقة بال�سباب مثل الحتياجات، الق�سايا 
وامل�ساكل ال�سبابية، �سمات ال�سباب، املعيقات وال�سعوبات والتحديات التي تواجههم، دور ال�سباب يف 

املجال الجتماعي اأو ال�سيا�سي، طموحاتهم ك�سباب، وقم باختيار اأحد التمارين الآتية:

1 -  قناة الأفكار )15 د(:
و�سح للم�ساركني تعليمات ن�ساط قناة الأفكار التي �ستنفذ، وينبغي عليهم الرتكيز عليها وتنفيذها، اطلب 
من امل�ساركني الوقوف يف �سفني متقابلني موزعني بالت�ساوي من اجلن�سني، وو�سح لهم التعليمات 
واعطهم فر�سة لرتتيب اأفكارهم. ثم قم بال�سري يف و�سط القناة بني ال�سفني وعند مرورك بكل �سخ�ض 
قف اأمامه ليقول جملة اأو عبارة حمددة ب�رشط عدم التكرار وكذلك اأن تبداأ مثال بال�سف الأمين ويقوم 
ال�سف الآخر بتدوين ما قاله زمالئهم ومن ثم عند خط العودة يف القناة تتم العملية نف�سها مع ال�سف 
الأي�رش، على اأن تتوىل جمموعة/�سف احلديث عن ال�سباب الذكور والأخرى عن ال�سباب الإناث، 

من حيث النقاط والعناوين املحددة اأعاله.
ميكن اأن يكون احلديث عن نقطة واحدة يف م�سار الجتاهني، وباإمكان املي�رش م�ساعدتك على ذلك.

2 - يد ال�سباب )15 د(: مرفق منوذج مر�سوم لها.
و�سح لهم كيفية العمل على هذا التمرين واتفق معهم بحيث يتم العمل عليه اإما فرديًا اأو يف جمموعات 
�سغرية من اجلن�سني )من 3-4 م�ساركني(، ووفقًا للعناوين اأعاله يف كل اإ�سبع بح�سب اأهمية املو�سوع 

وتتوافق مع اأهمية ا�ستخدام الإ�سبع ) اأنظر ال�سكل يف اخللف (

قيل  ما  ب�سياغة  تقوم   اأن  اطلب من كل جمموعة  ثم  اإىل جمموعتني   امل�ساركني  ق�سم  ذلك  بعد   - 3
اأو يد ال�سباب يف ورقة كبرية يتم عر�سها ومناق�ستها مع جميع امل�ساركني.  من اإجابات قناة الأفكار 

)25 د(
ت . نفذ ن�ساط اإن�ساء ملف �سبابي املو�سح تعليماته يف الورقة اخلا�سة بالن�ساط. )50 د(

ث .يف ختام اجلل�سة تعاون معهم ليلخ�سوا ما جرى يف اجلل�سة التدريبية. )5 د(
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مترين يد ال�شباب:     - )15 د(
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ن�شاط : اإن�شاء ملف �شبابي   - )50 د(

الأهداف:
1 - م�ساعدة امل�ساركني على حتديد واقع ال�سباب.

2 - حتديد متطلبات متكني ال�سباب من العمل يف املجال ال�سيا�سي.

اخلطوات:
- و�سح للم�ساركني اأن هذا الن�ساط يهدف اإىل حتديد حالة ال�سباب ومعرفة واقعهم لنتمكن من 

العمل يف املجال ال�سبابي بناء على معلومات وا�سحة وحمددة.
-  ق�سم امل�ساركني اإىل 3 جمموعات خمتلطة من اجلن�سني لإن�ساء امللف ال�سبابي تتوزع حماوره 
على املجموعات الثالث، واقرتح عليهم اأن يتوزعوا ح�سب املحاور املق�سمة يف ورقة العمل 
ل اأو ي�سيف لالأ�سئلة يف ورقة  اخلا�سة بالن�ساط -الورقة التالية-، وينبغي على املدرب اأن يعدِّ

الن�ساط كلَّما لزم الأمر. مثل:

ما الذي ميكن اأن يحدثوه من تغيري يف جمتمعاتهم ويف الو�شع ال�شيا�شي عامة؟.
ما مدى م�شاركتهم الجتماعية وال�شيا�شية واأ�شبابها؟.

ماهي املعيقات وال�شعوبات التي تواجه ال�شباب يف املجال ال�شيا�شي؟

- من املمكن عند توزيع املجموعات مراعاة تنوع اجلن�ض، وتقارب املنطقة ومراعاة تنوع امل�ستوى 
التعليمي.

- ميكن ال�ستفادة من املعلومات التي عملت عليها املجموعات يف التمرين ال�سابق لإن�ساء امللف ال�سبابي 
يف هذا الن�ساط.

- بالإمكان رفد امللف ال�سبابي مبعلومات ووثائق توؤيد اأقوال املجموعة.
البحث عن  املواد والأدوات الالزمة لعملية  للعمل يف املجموعات وحاول توفري  الفر�سة  - اعطهم 

املعلومات.
- بعد النتهاء من عمل املجموعات، تعر�ض نتائج عملها وتناق�ض مع امل�ساركني، ويتم ت�سويبها.

- يف نهاية التمرين ا�ساأل امل�ساركني:
• هل كان هذا الن�ساط �سهاًل ومفيدًا من الناحية العملية بالن�سبة لهم؟

• هل وجدوا ا�ستفادة علمية جديدة فيه؟ حددها؟
• هل عمل الن�ساط على بلورة الأفكار ب�سورة جماعية مع اعتبار التنوع؟

• هل �ساعدهم على تذكر اأ�سياء حمددة اأو نقاط معينة �سلبية اأو اإيجابية مهمة اأو غري مهمة؟

ثم ا�ساأل من يتطوع للعمل على النتائج م�ساءًا ليقوم ب�سمها يف ملف اأو وثيقة واحدة على ورق قالب 
كبرية تعلق على احلائط، بعد عر�سها واملوافقة عليها.
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ورقة الن�شاط: اإن�شاء ملف �شبابي
عزيزي ال�شاب:

التي  وال�شيا�شية  الجتماعية  بالتغريات  وواقعهم وعالقته  بال�شباب  ومعرفتك  على خربتك  بناء 
حتدث يف جمتمعك، اأرجو تكوين ملف �شبابي عن جمتمعك اأو منطقتك اأو بلدك من خالل الإجابة 

عن الت�شاوؤلت اأدناه ولديك احلرية يف اإ�شافة مكونات جديدة للملف اإن راأيت لذلك اأهمية:

اأوًل: معلومات اأ�شا�شية عن ال�شباب:
• ما هو مفهوم ال�سباب؟ ما هو متو�سط اأعمار ال�سباب يف جمتمعك؟

• اأذكر اأهم خ�سائ�ض و�سمات ال�سباب؟

• اأذكر اأهم احلاجات الأ�سا�سية لل�سباب؟ مع حتديد ال�سيا�سية منها؟

• اأذكر اأهم  م�سكالت/حتديات تواجه ال�سباب؟ مع حتديد ال�سيا�سية منها؟

ثانيًا: معلومات عن ال�شباب وامل�شاركة ال�شيا�شية:
• �سف باخت�سار امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب يف منطقتك/بلدك، وهل هناك عالقة بني امل�سكالت التي 

ذكرتها مب�ستوى امل�ساركة؟

• �سف ما هي اأهمية م�ساركة ال�سباب يف احلياة العامة وال�سيا�سية؟

• كيف جتد م�ساركة ال�سباب من الإناث يف العملية ال�سيا�سية؟

• هل هناك اأي مبادرات اأو هياكل اأو اأن�سطة �سبابية يف منطقتك؟ و�سحها؟ وهل ت�سارك فيها؟

• هل يتم ا�ستغالل ال�سباب يف العملية ال�سيا�سية؟
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ثالثًا: التمكني وال�شباب
• من وجهة نظرك ما هي الأمور والأ�ساليب الالزمة لتمكني ال�سباب �سيا�سيًا؟

• ما هو دور املنظمات غري احلكومية والأحزاب واملوؤ�س�سات الر�سمية يف متكني ال�سباب �سيا�سيًا؟

• كيف ترى اأثر متكني ال�سباب وم�ساركتهم يف احلياة ال�سيا�سية؟

• هل املعلومات متاحة بالن�سبة لل�سباب؟

الدميقراطية  �سلطان  اإىل  والقبيلة  الأ�رشة  �سلطان  من  ال�سباب  نقل  يف  ال�سيا�سي  التمكني  ي�ساعد  • هل 
وروح املوؤ�س�سية؟



30
التمكني ال�سيا�سي لل�سباب 
دليل تدريبي

ورقة معلومات
ال�شباب، خ�شائ�شهم، احتياجاتهم، اأهمية متكينهم

ال�شكان يف املنطقة  ال�شباب ن�شبة تزيد عن ثلث  ي�شكل 
العربية، ون�شبة ترتاوح بني )35-50 %( من ال�شكان 
يف اليمن، وينبغي التعرف على كافة الق�شايا املتعلقة 
باعتبارهم  بهم  املتزايد  الهتمام  ظل  يف  بال�شباب 
املجتمعات  م�شتقبل  تغيري  يف  وفاعل  اأ�شا�شي  �رشيك 
اأي بلد، حتى نتمكن من  العامة ل�شيا�شات  والجتاهات 
معلومات  على  املبنية  واملتطلبات  الحتياجات  حتديد 

وا�شحة ومن ال�شباب اأنف�شهم.

ن�سبة ال�سباب من اإجمايل �سكان الإقليم العربي عام 2005م

ي�شكل ال�شباب ن�شبة 60% 
يف املنطقة العربية، 45% 

من �شكان اليمن كفئة 
عمرية من ال�شباب اجلامعي 

حتى �شن الر�شد. 

امل�سدر: الور�سة العربية 
حول امل�ساركة ال�سيا�سية 

لل�سباب، �سنعاء، 
اأغ�سط�ض.2006م.

اأ . مفهوم ال�شباب:
ب�سكل عام ميثل �سن ال�سباب مرحلة الن�ساط واحليوية من الناحية العملية والفكرية، ول يوجد اتفاق 
اأو  اإذ يتم تعريف ال�سباب بناء على جانب معني من خ�سائ�ض  على تعريف موحد و�سامل لل�سباب، 
�سمات ال�سباب ح�سب واقع ال�سباب يف البلد املعني، وكذلك هناك من يحدد مفهوم ال�سباب على اأ�سا�ض 
الجتاه البيولوجي، اأو الجتاه ال�سيكولوجي، ولكن هناك مفهومان ل بد اأن يوؤخذا يف العتبار وهما:

- تعريف الأمم املتحدة لل�سباب:
هم اأولئك الأ�سخا�ض الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و 24 عامًا. - تعريف الإ�شرتاتيجية 

الوطنية لل�شباب يف دولة 
حق�شتان ال�شبابية:

ال�سباب هم عماد املجتمع/
الأمة، بل هم م�ستقبلها، 
بل هم اأداة التغيري، بل 

هم منوذج تقدم الإن�سان 
وازدهار املجتمع، بل اإنهم 
اأولئك الأ�سخا�ض املوؤثرين 

يف كافة املجالت الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 18-

35 عامًا.

اأي   اإنه مرحلة عمرية و�رشيحة دميغرافية خا�سعة لقوانني التحول الجتماعي   وخ�سو�سيات الواقع 
هذه  اأهم  ال�سباب،  مفهوم  لتحديد  عليها  يتفق  حمددة  معايري  هناك  يكون  اأن  ينبغي  ذلك  مع  املحلي، 

املعايري هي العمر/ال�سن.
ومع اأن ال�سباب ي�سكل �رشيحة جمتمعية وا�سعة يف ظل تفاوت املفاهيم اخلا�سة بتحديد ال�سباب اإل اأنه 

متباين يف الفئات من حيث م�ستوى الإدراك/القدرات وذلك على النحو الآتي:
- فئة ال�سباب املتعلم واملثقف وذي اخلربة، القيادي.

- فئة ال�سباب الواعي ذو اخلربة والتعليم اإل اأنها ل ت�ستخدم قدراتها يف التعامل مع الن�ساطات املختلفة، 
اأو اأن هذه الأن�سطة ل تتوازى مع اإمكانياتها.

ب . اخل�شائ�س العامة لل�شباب:
تعد مرحلة ال�سباب من اأهم مراحل احلياة فخاللها يكت�سب مهاراته الإن�سانية وتكوينه البدين والعقلي 

والجتماعي الالزم لتدبري وتنظيم حياته وعالقاته وحتديد اجتاهاته.
اإن من اأهم ال�سمات الأ�سا�سية لل�سباب هو اأنهم ي�سفون على اأي عملية متعلقة بال�ساأن العام جمموعة من 

اخلربات القيمة ينبغي العتماد عليها ب�سكل فعال واإيجابي.
ولو حتدثنا عن مميزات ال�سباب املرتبطة باملجال ال�سيا�سي ميكن حتديد اأهمها يف الآتي:
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اأن يوؤثر هو على املجتمع  من خالل القيم والثقافة التي  اأو  - ال�ستعداد للتغيري والتاأثري عليه ك�ساب 
يتلقاها اأو يلم�سها يف حميطه.

- الطموح والتطلع للم�ستقبل وامل�ساهمة يف التنمية ال�ساملة.
- حتديد ال�سلوك وامل�سئولية.

- القدرة على اكت�ساب املعلومات واملهارات.
- النفتاح والت�سامح مع الآخر.

- النقد والرف�ض غري املبا�رش لأفكار الكبار.

ت .ق�شايا واحتياجات ال�شباب:
اأهم ما يواجه ال�سباب اليوم هو جتاهل ق�ساياهم واحتياجاتهم من قبل احلكومة واملجتمع، والتي  اإن 
تعود يف الأ�سا�ض اإىل عملية الإق�ساء الجتماعي اإ�سافة اإىل التمييز �سدهم وبينهم من حيث فجوة النوع 

الجتماعي وبحجة عدم اخلربة. 
الحتياجات  يبني  هنا  التو�سيحي  ال�سكل  فاإن  لذلك  احتياجات  تقابلها  وامل�ساكل  الق�سايا  فاإن  وبالطبع 

اخلا�سة بال�سباب ب�سكل عام.

كما ميكن حتديد الحتياجات اخلا�سة بتمكني ال�سباب يف املجال ال�سيا�سي يف الآتي:
- البناء املعريف وتنمية املهارات املهياأة لل�ساأن العام.

- تو�سيع اخليارات واإتاحة فر�سة امل�ساركة.
- تويل مراكز �سنع القرار.

- التعبري عن الراأي.
- احلماية.
- التنظيم.

وغالبًا ما ترتكز اهتمامات ال�شباب يف الآتي:
1 - امل�سكالت ال�سخ�سية.

2 - التعليم والعمل وحتقيق ال�ستقالل املادي عن الأ�رشة.
3 -  الإعداد للزواج وتكوين اأ�رشة.

4 -  اإثبات الذات وحتقيق املكانة الجتماعية املتميزة.
5 -  اإيجاد فل�سفة ومبادئ م�ستقرة للحياة.

6 -  امل�ساركة يف احلياة الجتماعية العامة.
7 - تنمية ال�سعور بالحرتام والتقدير املتبادل مع الآخرين.

ولي�س على �شبيل احل�رش، تتحدد اأهم امل�شكالت ال�شيا�شية لل�شباب يف الأتي:
• ظاهرة التمييز احلزبي يف اأو�ساط ال�سباب.

• ا�ستغالل الأحزاب لطاقات ال�سباب.
• ه�سا�سة دور الربملان يف معاجلة ق�سايا ال�سباب.

• عدم توفر قانون يحمى ال�سباب، و ي�ستجيب لحتياجاتهم.
• �سعف دور املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية يف معاجلة ق�سايا ال�سباب.

• قلة فر�ض تقلد املنا�سب العامة.
• وجود قيود يف جمال حرية الراأي والتعبري.

• �سعف املمار�سات الدميقراطية داخل املوؤ�س�سات واملنظمات والأحزاب ال�سيا�سية.
• حمدودية املبادرات واملوؤ�س�سات ال�سبابية.

• �سعف القيادات ال�سبابية.
• �سعف املمار�سات الدميقراطية يف كافة الأطر وامل�ستويات ال�سيا�سية واملدنية.

• �سعف امل�ساركة ال�سيا�سية.

• احتياجات 
ال�شباب 
الأ�شا�شية

املعرفة 
والتعليم

احلاجات 
القت�سادية

تفعيل دورهم 
يف املجتمع 
وامل�ساركة

احلاجات 
الت�رشيعية 
والرباجمية احلاجات 

ال�سحية 
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اجلل�شة 3 : ور�شة عمل  - )105 د(
القيم ال�شبابية والثقافة ال�شيا�شية 

الأهداف:
1 - مناق�سة املعلومات املتوفرة حول ال�سباب وعملية متكينهم �سيا�سيًا.

2 - و�سع اإطار عام يت�سمن كافة الأو�ساع املعنية بال�سباب، ومتكينهم �سيا�سيًا بناًء على القيم 
ال�سبابية والجتماعية وال�سيا�سية.

املواد والأدوات:
- قاعة النعقاد وترتيبها.

- ن�سخ من الأوراق املقدمة.
- توثيق وكتابة تقرير عن الور�سة.

- ك�سف ح�سور امل�ساركني.

خطوات التنفيذ:
اأدناه  املرفقة  الورقة  بتوزيع  الور�سة  بدء  قبل  ال�سارة  واملمار�سات  الإن�سانية  القيم  مترين  َنفْذ   -

للم�ساركني مع مراعاة اأن يكون العمود الثاين فارغًا. )15 د(
حول  املتوفرة  املعلومات  ومناق�سة  احلوار  هو  الور�سة  هذه  من  الهدف  اأن  للم�ساركني  و�سح   -
ال�سباب وعملية متكينهم �سيا�سيًا، وينبغي اأن ياأخذوا هذه الور�سة على حممل اجلد لو�سع اإطار عام 
والجتماعية  ال�سبابية  القيم  على  بناًء  �سيا�سيًا  متكينهم  واإمكانية  بال�سباب  املعنية  الأو�ساع  بكافة  يلم 

وال�سيا�سية. )5 د(
- يف�سل اأن يجري الإعداد م�سبقًا لالأوراق بحيث ل تزيد كل ورقة عن 3 �سفحات، اإ�سافة ملن ميكن 
�سباب  اأو عدد من  املحلية  املجال�ض  اأو من  النواب  اأع�ساء جمل�ض  الور�سة من  للم�ساركة يف  دعوتهم 
اجلامعة اأو الأكادمييني اأو ال�سخ�سيات الجتماعية اأو منظمات املجتمع املدين اأو الأحزاب ال�سيا�سية، 
ينبغي كتابة تقرير عن  التدريب، كما  الور�سة لال�ستفادة منها يف  وك�سف ح�سور وتوثيق جمريات 

الور�سة ونتائجها.

- يتم توزيع برنامج الور�شة النقا�شية كالآتي:
• تقدمي املدرب اأو الإدارة عن الور�سة واأهدافها وقواعد احلوار والنقا�ض فيها. )5  د(

• تقدمي اأوراق عمل الور�سة -املو�سحة اأدناه- من امل�ساركني املتدربني لكل منها. )10 د(
• نقا�ض عام حول الأوراق املقدمة. )30 د(

الفر�سة  ال�سبابية واإتاحة  الق�سايا  امل�ساركة املدعوون حول  • مناق�سة وم�ساءلة ممثلي اجلهات 
لل�سباب لتمكينهم يف العملية ال�سيا�سية من النواحي املوؤ�س�سية والت�رشيعية والإدارية والجتماعية 

والثقافية. )30 د(
• اختتام الور�سة و�سكر امل�ساركني.

- حماور الأوراق املقرتحة:
تقدم يف الور�سة 3 اأوراق عمل رئي�سية للنقا�ض، هي:

• الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة والقيم ال�سبابية ودورها يف التن�سئة الدميقراطية.
• دور الأحزاب يف تنمية الثقافة ال�سيا�سية لل�سباب.

• دور املوؤ�س�سات ال�سيا�سية وغري احلكومية يف التن�سئة الدميقراطية.
بها  مير  التي  واملرحلة  يتنا�سب  مبا  عنوانها  يعدل  اأو  الأوراق  هذه  حماور  تغيري  يجري  اأن  وميكن 

ال�سباب وجمتمعاتهم من الناحية ال�سيا�سية.
- اجتمع بامل�ساركني واأ�ساأل اإىل اأي مدى كانت الور�سة مفيدة؟ وهل ح�سور �سخ�سيات اأخرى ذات 

عالقة م�ساألة مهمة اأم ل؟ ما الذي تعلمناه اليوم من هذه الور�سة؟ )5 د(
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مترين:  القيم الإن�شانية العامة واملمار�شات ال�شارة  
- )15 د(

1- توزيع مادة الن�ساط التطبيقي
2- اإجراء الن�ساط التطبيقي )10 د(

اأفعال اأو ممار�شات �شارةالقيم الإن�شانية العامة

احلرية- 
للرجال والن�ساء احلق يف اأن يعي�سوا حياتهم واأن يربوا 

اأولدهم وبناتهم بكرامة وفى ماأمن من اجلوع واخلوف 
من العنف اأو القمع اأو الظلم

غياب احلرية يف امل�ساركة ال�سيا�سية

امل�شاواة-
يجب عدم حرمان اأي فرد اأو اأمة من فر�سة ال�ستفادة 

من التمكني.

اإق�ساء فئة معينة من عملية التمكني ال�سيا�سي، الن�ساء 
مثاًل.

الت�شامن-
يجب مواجهة التحديات العاملية على نحو يكفل توزيع 

التكاليف والأعباء ب�سورة عادلة وفقا ملبداأي الإن�ساف 
والعدالة الجتماعية الأ�سا�سيان

توزيع الرثوات ب�سكل غري عادل )ا�ستئثار فئة �سغرية 
من الأفراد على ن�سبة كبرية من املوارد(

الت�سامح-
يجب على الب�رش احرتام بع�سهم البع�ض بكل ما تت�سم به 

معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع يف كافة املجالت.
ال�سخرية من الآخرين املختلفني عنك، مثاًل، �سيا�سيًا

احرتام القانون-
يجب توخي احلذر يف اللتزامات القانونية واحرتام 

قواعدها
املخالفة للقانون باعتبار اأن هذا القانون جائر، مثاًل.

تقا�شم امل�شوؤولية-
يجب اأن تتقا�سم اأمم العامل م�سوؤولية اإدارة التنمية 

القت�سادية والجتماعية على ال�سعيد العاملي 
والت�سدي لالأخطار التي تهدد ال�سالم والأمن الدوليني 
وال�سطالع بهذه امل�سوؤولية على اأ�سا�ض تعدد الأطراف

عدم م�ساركة الدول القت�سادية ذات املوارد الكبرية فى 
التنمية القت�سادية للدول النامية ب�سكل كاف.

3- مناق�سة النتائج )5 د(
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ورقة معلومات 3  : القيم ال�شبابية والثقافة ال�شيا�شية

القيم:
اإن القيم موجودة يف كل املجتمعات ويف كل املذاهب والديانات. ورغم ذلك فهي مو�شوع فيه 
خالف حيث يقول بع�س العلماء اإن القيم مرتبطة بالرتبية حيث من املمكن اأن نربي على القيم يف 
ظروف فيها وحدة ثقافية كبرية، واآخرون يقولون العك�س، اأي اأنَّ الرتبية بعيدة عن القيم حيث 
هناك قيم �شعبة املنال بوا�شطة الرتبية. كما اأن القيم منبثقة اأو متثل جزًء من املبادئ حيث اأن 

القيم مرتبطة تاليًا بال�شلوك والت�رشفات، اأما املبادئ متثل مرجعية لكل �شيء.
القبول  اأحكام  ال�سلوك، حتدد  باأنها عبارة عن ت�سورات تو�سيحية لتوجيه  القيم  البع�ض  وقد عرف 
البناء الجتماعي  التجربة الجتماعية، وهي عن�رش م�سرتك يف تكوين  تنبع من  الرف�ض، وهي  اأو 
جتعل  مت�سابهة  غام�سة  اأو  قاطعًا،  حتديدًا  ال�سلوك  حتدد  وا�سحة  تكون  وقد  الفردية،  وال�سخ�سية 
املوقف ملتب�سًا خمتلطًا. ومن حيث الفل�سفة فاإن القيم تتحدد يف ثالث حماور: يف الهدف الذي ن�شعى اإىل 

حتقيقه، يف الفعل الذي متار�شه، يف الإح�شا�س نحو ما يحيط بالفرد من اأ�شياء.
ومن زاوية اأخرى فاإن القيم الإن�سانية ترفع من م�ستوى الن�سج الفردي والأ�رشي والجتماعي. كما 
اإن�ساين ون�رش ثقافة الت�سامح واحلوار  ت�سكل الإطار الذي ي�سمح بتجاوز اخليارات ال�سلبية نحو خيار 

بني جميع الأطراف املعنية.

الإن�سانية؛  القيم  اأ�سا�سيًا لإر�ساء  الدميقراطية �رشطًا  اجتاه  الأنظمة يف  ي�سكل حتّول  املنطلق،  هذا  من 
اإيجاد  اإىل  بالإ�سافة  والقانون  احلق  ومبادئ  الإن�سان  احرتام  قيم  �سيادة  هنا  بالدميقراطية  واملق�سود 
نظم �سيا�سية تخ�سع ملبادئ املدنية فت�سمن قيمها من حرية وعدالة وم�ساواة وت�سامن وتكافل جماعي.

ولي�ض هناك اأدنى �سك يف اأن ال�سيا�سة تعتمد على قيم خمتلفة اإل اأن واقعها يختلف عن نظرياتها كون 
ال�سعبي ي�سكل  التاأييد  اإىل ك�سب  املنازعات واخلالفات وال�سعي  ال�سيا�سة ت�سري يف طريق وعر ت�سوبه 

مواجهة للطرف ال�سيا�سي الآخر.
ومتثل القيم ال�سبابية جانبًا فاعاًل يف التكوين الجتماعي وتوجيه امل�سار الإن�ساين حيث اأن خ�سائ�ض 
ال�سباب تتحول اإىل �سمات يو�سف بها املجتمع وحتدد قيمه من خالل �سبابه و�سلوكياتهم وت�رشفاتهم 

واأ�سلوب تفكريهم. 
لحرتامها  جهد  من  نبذله  وما  الإن�سانية  واملعايري  الأخالقية  باملبادئ  التزامنا  نظهر  ما  بقدر  اأنه  اأي 
فر�ض  من  ونح�سن  كب�رش  ونرتقي  بنا  الآخرين  ثقة  ن�ستعيد  عندها  وجمتمعاتنا؛  بالدنا  يف  وتطبيقها 

و�رشوط التنمية الإن�سانية.

املبادئ

الت�رشفات 
وال�شلوكيات

القيم

هو  يتغري،  الذي  »املجتمع 
مرنة  روؤية  ميتلك  الذي 
للتغيري من وقت لآخر، ول 
�شك باأن لديه ثقافة ومعايري 
الدميقراطية  للرتبية  وطرق 
ومعايري  ثقافة  عن  تختلف 
جمرد  اإل  يرمي  ل  جمتمع 
عاداته  با�شتدامة  التم�شك 

وخ�شو�شياته« 

دميقراطية   – ديوي  جون 
الرتبية 1916.

الثقافة ال�شيا�شية 
يق�سد بالثقافة ال�سيا�سية جمموعة املعارف والآراء والجتاهات ال�سائدة نحو �سئون ال�سيا�سة واحلكم، 

الدولة وال�سلطة، الولء والنتماء، ال�رشعية وامل�ساركة.
وتعنى اأي�سًا منظومة معتقدات ورموز وقيم حمددة موؤ�س�سية تتحدد مبوجبها عالقة الأطراف ال�سيا�سية 

والأفراد يف املجتمع، وتوؤثر على ال�سلوك ال�سيا�سي العام.
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الثقافة ال�سيا�سية متغرية وهي جزء من الثقافة العامة للمجتمع وتتمحور حول قيم واجتاهات وقناعات 
ذلك املجتمع.

باخت�سار، الثقافة ال�سيا�سية هي: جمموعة الجتاهات واملعتقدات وامل�شاعر التي تعطى نظامًا ومعنى للعملية 
ال�شيا�شية، وتقدم القواعد امل�شتقرة التي حتكم ت�رشفات الأفراد داخل النظام ال�شيا�شي، وبذلك فهي تن�شب على 
الت�رشف  الذي يحدث  الإطار  ال�شيا�شي، والتي حتدد  اأع�شاء املجتمع  يلتزم بها  التي  ال�شيا�شية  املثل واملعايري 

ال�شيا�شي يف نطاقه.
اإنها قد ت�ساهم يف حتديد عنا�رش  ال�سائدة يف حتديد �سكل نظام احلكم، بل  ال�سيا�سية  الثقافة  ت�ساهم  كما 

القيادة ال�سيا�سية، ف�ساًل عن اأنها توؤثر على عالقة الفرد بالعملية ال�سيا�سية.

تقرتن ممار�شة احلقوق 
ال�شيا�شية بتنمية الثقافة 

الدميقراطية

اإن الثقافة ال�سيا�سية تتغري بناء على عوامل عدة من بينها: مدى ومعدل التغري يف البنية القت�شادية والجتماعية 
وال�شيا�شية، ودرجة اهتمام النخبة احلاكمة بق�شية التغري الثقايف، وحجم الهتمام الذي توليه وتخ�ش�شه الدولة 
لإحداث هذا التغيري يف ثقافة املجتمع، ومدى ر�شوخ هذه القيم يف نفو�س الأفراد، ونوعية وم�شتوى التعليم يف 

املجتمع.
ال�سيا�سة ل تكت�سي طابعًا ثقافيًا اجتماعيًا  لل�سباب يف  التي حتول دون م�ساركة فاعلة  العوائق  اإن  كما 

فقط، بل طابعًا ثقافيًا �سيا�سيًا.
اإن الوعي ب�رشورة احلوار العام بخ�سو�ض امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب يعترب مدخاًل اأ�سا�سيًا لتكري�ض 
ثقافة امل�ساركة ول ينف�سل عن املطالبة بال�سمانات القانونية والتعبئة ب�ساأنهم. وميكن العمل عليه يف 
التقاء الأفراد  التجمع واجلمعيات وال�سحافة والنوادي وغريها من جمالت  اأماكن  كل الأماكن يف 

واجلماعات.

اإن العمل على دعم امل�ساركة 
ال�سيا�سية لل�سباب يتطلب وعي 

بعوائق امل�ساركة واأدوات 
التمكني، والدفاع عن اأهمية 

امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب.

التن�شئة الدميقراطية وال�شيا�شية 
الأ�رشة  بوا�سطة  به  والإميان  دميقراطي  و�سلوك  قيم  بتعلم  وال�سيا�سية  الدميقراطية  التن�سئة  ْعنى  تمُ
واملدر�سة والإعالم واملوؤ�س�سات الأخرى  من خالل التثقيف والتن�سئة الجتماعية دميقراطيًا، ولي�ض 
الأمر ب�سيطًا بل هناك حاجة اإىل التغيري يف املنظومة ال�سيا�سية والهياكل املرتبطة بالتحول الدميقراطي، 

وهنا ميكن اأن يتحول النظام ال�سيا�سي من نظام ديكتاتوري اإىل نظام دميقراطي.
والتن�سئة ال�سيا�سية تعمل على ت�سكيل �سخ�سية و�سلوك ال�سباب، و�سلوكهم الجتماعي، وكذلك على 
عما  ف�ساًل  ال�سبابية،  والقيم  التوجهات  مع  منا�سبتها  مدى  ودرا�سة  للمجتمع  ال�سيا�سية  الثقافة  معرفة 
تقدمه لل�سباب من قدرة على اختيار الجتاه ال�سيا�سي وحتديد الهوية ال�سيا�سية، بل اإنها ت�ساعده على 

التعبري عن الذات.
وتتنوع الأدوات التي تلعب دورًا يف التن�سئة ال�سيا�سية لل�سباب منها الأ�رشة واملجتمع والإعالم وكذا 

التوجه العام يف التعليم، اإ�سافة اإىل الدور املهم الذي تلعبه املنابر الثقافية والدينية.
ومن خالل طبيعة هذه التن�سئة التي تقوم على العالقة بني ال�سباب واملوؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية 
ال�سباب والكبار يف  الثقة بني  يتم اعتماد حالة  لل�سباب،  ال�سيا�سية  الثقافة  تن�سئة  بناًء على نوع وكيفية 

العملية ال�سيا�سية وبالتايل تلبية حاجاتهم وترك املجال لهم واإتاحة الفر�ض لإثبات قدرتهم.

دور الأحزاب يف تنمية الثقافة ال�شيا�شية
وتلعب الأحزاب دورًا كبريًا يف الثقافة والتن�سئة ال�سيا�سية للمواطنني من خالل الربامج التي تنفذها 
هذه  توجهات  مع  تتفق  معينة  �سيا�سية  وجهة  يف  لتوجيههم  تغر�سها  التي  ال�سيا�سية  واملعتقدات  والقيم 
املتمثلة  ال�سيا�سية  الثقافة  تنمية  عملية  يف  مزدوج  بدور  تقوم  الأحزاب  اأن  من  وبالرغم  الأحزاب، 
يف دعم الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة وخلق ثقافة �سيا�سية جديدة، اإل اأن ال�سباب ل يتجاوبون يف الغالب 
مع هذه الربامج اإل اإن كانت تتنا�سب مع احتياجاتهم وتفكريهم والتطور العام الذي يجرى يف نف�ض 

الفرتة.

دور الإعالم يف تنمية الثقافة ال�شيا�شية 
توؤدى هذه الو�سائل من �سحف وجمالت واإذاعة وتليفزيون دورًا هامًا يف بناء الثقافة ال�سيا�سية، اإذ 
اأو  ايجابية  املعلومات  اأكانت  �سواء  وتقييمه  ال�سيا�سي  النظام  وحالة  ال�سيا�سية  باملعلومات  الفرد  تزود 

�سلبية فيما يتعلق باحلالة ال�سيا�سية، كما ت�ساهم يف تكوين وتر�سيخ القيم ال�سيا�سية.
هذه  وتقوم  وا�سع  نطاق  على  واخلا�سة  الر�سمية  الإعالمية  الو�سائل  تنت�رش  املتقدمة  املجتمعات  وفى 
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مطالب  عن  املعلومات  ونقل  واملوؤ�س�سات،  النخبة  و�سيا�سات  قرارات  عن  املعلومات  بنقل  الو�سائل 
وردود فعل النا�ض اإىل النخبة وهذا التدفق امل�ستمر للمعلومات من اأعلى اإىل اأ�سفل والعك�ض من �ساأنه 

العمل على تاأكيد قيم الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة.

يف  لت�سهم  اجلماهريي  الت�سال  و�سائل  تطوير  اإىل  النامية  الدول  يف  ال�سيا�سية  القيادات  عمدت  وقد 
ت�سكيل الثقافة ال�سيا�سية اجلديدة غري اأنه توجد جمموعة من العوامل كالأمية وتدهور م�ستويات املعي�سة 
الق�سوى من  الريف حتول دون حتقيق ال�ستفادة  التنمية وعزلة  والفقر واملر�ض وق�سور خدمات 

هذه الو�سائل.
اإىل  ال�سباب من خالل و�سائل الإعالم ل تدخل  تبنى يف عقول  التي  ال�سيا�سية  الثقافة  فاإن  ومع ذلك 
عقولهم وتبقى كما هي بل اإن ال�سباب يعملون على حتريكها وحتليلها ويتحدد قبولهم لها ما اإذا كانت 
املوؤكدة  املعلومات احلقيقية  يقدم الإعالم  اأن  الأمر  يقت�سي  تتنا�سب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، وهنا 

حتى يقرر ال�سباب م�سار م�ستقبلهم.
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الوحدة الثانية
التكوين ال�شيا�شي: 

احلقوق والواجبات ال�شيا�شية
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مقدمة:

هذه الوحدة هي املكون الثاين يف هذا الدليل لبناء القدرات ال�شبابية يف املجال ال�شيا�شي من حيث 
متكينهم معرفيًا كونها تاأخذ البعد الآخر من عملية التمكني ال�شيا�شي فالوحدة الأوىل هي للجانب 
ال�شبابي ب�شكل اأ�شا�شي اأما هذه الوحدة فهي  للجانب ال�شيا�شي. ومبعنى اأو�شح فاإن هذه الوحدة 
التدريبية ت�شعى اإىل خلق فهم متبادل لآراء امل�شاركني فيما يتعلق بالتكوين املعريف ال�شيا�شي 

وبلورة اجلوانب املت�شورة للحقوق والواجبات ال�شيا�شية.
لل�سباب  الفر�سة  �ستتيح  والتي  للم�ساركني  تفاعلية  تدريبية  عملية  التدريبية  الوحدة  هذه  وتت�سمن 
متميزة  جتربة  �سيعي�سون  اأنهم  يعني  مما  البلد،  يف  القائم  والتكوين  ال�سيا�سي  املجال  داخل  لالندماج 

وبالتايل تغطية الف�ساء املعريف املرتبط باملجال ال�سيا�سي.
وعلى املدرب اأن ي�ستعد جيدًا باملعلومات الواقعية والقوانني الالزمة لال�ستعانة بها يف التدريب على 

املو�سوعات التي ت�سمنتها هذه الوحدة التدريبية.

الأهداف التدريبية:
- بناء قدرات ال�سباب حول �سور ومظاهر العملية ال�سيا�سية.

- حتديد اإطار النظام ال�سيا�سي والقانوين واملوؤ�س�سي الذي ين�سط  فيه ال�سباب.
- حتديد املتطلبات ال�رشورية لتمكني ال�سباب يف املجال ال�سيا�سي.

الربنامج الزمني:
الأ�شاليب والأن�شطةاملدةاملو�شوعاجلل�شة

الأوىل

5 دملخ�ض تقرير اليوم الأول 
- عن الدميقراطية
- عن احلكم اجليد

- عن املواطنة  
- ن�ساط:  ا�رشح موقفك.105  د

- النظام ال�سيا�سي والقانوين الثانية
- ن�ساط: اإعداد جدارية متكني ال�سباب 150 دواملوؤ�س�سي ومتكني ال�سباب

يف النظام القائم.

الثالثة

احلقوق والواجبات   -
ال�سيا�سية لل�سباب

ال�سيا�سات املعنية   -
بال�سباب

- ن�ساط: التعرف على احلقوق 100 د
والواجبات

10 د تقييم يومي 
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اجلل�شة 1 
الدميقراطية، احلكم اجليد، املواطنة )105 د(

الأهداف: 
1 - اأن يتعرف امل�ساركون على الدميقراطية، احلكم اجليد، املواطنة.

يف  دورهم  لتعزيز  بها  القيام  ال�سباب  على  ينبغي  التي  الأدوار  امل�ساركون  يذكر  اأن   -  2
الدميقراطية. العملية 

3 - متكني امل�ساركني من الربط بني الدميقراطية واحلكم اجليد.

املواد والأدوات:
- ن�سخ من الأوراق الالزمة للتمرين والن�ساط اخلا�ض بهذه اجلل�سة.

- ورق قالب واأقالم ملونة.
- عر�ض بوربوينت لأهم النقاط املتعلقة باملو�سوعات الثالثة.

اخلطوات:
- ابداأ ب�شوؤال امل�شاركني:

منار�ض  اأن  املهم  هل  الدميقراطي؟  النظام  يتطلبه  الذي  وما  الدميقراطي؟  النظام  عن  نعرف  ماذا   
يقوله  ما  واكتب  مربرًا،  اإجابة  كل  من  واطلب  دميقراطي؟.  مناخ  يف  نعي�ض  اأن  اأو  الدميقراطية 

امل�ساركون على الورق القالب. )10 د(
- ابداأ بعر�ض مفهوم الدميقراطية وعنا�رشها من خالل النقا�ض وعر�ض الإجابة ال�سحيحة بعد كل 
نقطة. ثم ا�ساأل ما الذي يجب على ال�سباب القيام به لتعزيز دورهم يف العملية الدميقراطية وما الذي 

ينبغي حتقيقه من خالل القيام بذلك؟  )10 د(
- اربط مو�سوع الدميقراطية باحلكم اجليد، وا�ساأل عن مفهومه ومتطلباته؟ واعر�ض للم�ساركني 

الإجابة ال�سحيحة للنقاط املتعلقة باملو�سوع. )10 د(
- انتقل اإىل املواطنة، وابداأ بتمرين حول معنى املواطنة املرفق، وا�ساأل هل ممار�سة ال�سباب ال�سيا�سية 

من حيث احلقوق والواجبات تعرب عن املواطنة املت�ساوية.)15 د(
- قم بتوزيع املجموعات لتنفيذ الن�ساط املعنون بـ«ا�رشح موقفك«.)50 د(

اجليد،  احلكم  »الدميقراطية،  اجلل�سة  هذه  يف  امل�ستهدفة  املو�سوعات  فهم  اجلميع  اأن  من  تاأكد   -
املواطنة«. )5 د(

- خل�ض للم�ساركني املو�سوعات الثالثة يف ختام اجلل�سة. )5 د(
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ن�شاط : ا�رشح موقفك؟    - )50 د(

الأهداف:
ال�سيا�سية  الثقافة  مراجعة  على  والتحفيز  املعرفية  القدرة  بناء  كيفية  يف  كبرية  اأهمية  الن�ساط  لهذا 
ال�سيا�سة  والثقافة  املعرفة  اأهمية  امل�ساركني  يدرك  اأن  اىل  ا�سا�سية  ب�سورة  ويهدف  والدميقراطية. 

والدميقراطية يف متكني ال�سباب �سيا�سيا.

الأدوات:
- ن�رشة احلالت.

خطوات التنفيذ:
- ق�سم امل�ساركني اإىل عدد من املجموعات بالت�ساوي ل تزيد كل منها عن 3 اأ�سخا�ض، ول تقل عن 

�سخ�سني، على اأن تت�سمن كل جمموعة من اجلن�سني. )5 د(
- وزع الن�رشات اخلا�سة باحلالت لكل جمموعة ن�رشة من احلالت املذكورة اأدناه.

- و�سح جيدًا للم�ساركني التعليمات اخلا�سة بالن�ساط وهدفه. )5 د(
- تقوم كل جمموعة باإعداد �سيغة لتقدمي �رشح اأو عر�ض عن احلالة اخلا�سة بها بالطريقة التي تراها 

املجموعة منا�سبة لعر�ض احلالة اخلا�سة بها. )10 د(
بقية  ويقوم  والتنفيذ.  التوزيع  اآلية  حتديد  يف  عددها  ح�سب  للمجموعة  اأو  للمدرب  مرتوك  الأمر   -

امل�ساركني بال�ستماع وتدوين مالحظاتهم عما قدم من كل جمموعة.
اأو  قالوه،  عما  املالحظات  لهم  تقدم  بحيث  كاملة  املجموعات  عرو�ض  تقدمي  بعد  النقا�ض  يتم  اأن   -

بالمكان اأن يجري النقا�ض بعد كل جمموعة. )20 د(

ن�رشة احلالت
ا�رشح موقفك يف احلالت الآتية:

ا�رشح لزمالئك ما هو املوقف ال�سيا�سي الآن يف البلد؟ وملاذا؟
و�سح ملاذا اأنت مقتنع بالدميقراطية كخيار مهم يف النظام ال�سيا�سي؟

بني كيف تتحقق املواطنة من حيث احلقوق والواجبات؟
و�سح دور ال�سباب يف عملية ال�سالح ال�سيا�سي والتغيري؟

ا�رشح ما الذي ميكن اأن يفعله متكني ال�سباب �سيا�سيًا بتح�سني حالة املجتمع؟
بني اأن التمييز بني اجلن�سني ل يحقق املواطنة املت�ساوية؟

كيف يتحقق احلكم اجليد على ال�سعيد العملي؟
اأ�سف من عندك اأ�سئلة....

- بعد انتهاء الن�شاط )10 د( يقوم املدرب ب�شوؤال امل�شاركني عن:
للحالت؟  الالزمة  الأفكار  ايجاد  يف  �سعوبة  هناك  وهل  الن�ساط؟  اأداء  يف  �سعوبة  هناك  كان  هل 

اأو�سعوبة يف ال�سياغة اأو يف العر�ض؟
هل توقعتم مثل هذه املالحظات من زمالئكم امل�ساركني؟

هل كان من ال�سهل التو�سل اىل اإجماع حول احلالت املحددة؟
الق�سايا  حول  املعرفة  لمتالك  ال�سيا�سة  اأو  للدميقراطية  ممار�سني  الأ�سخا�ض  يكون  اأن  يجب  هل 

املطروحة؟
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مترين حول معنى املواطنة ) 15 د (

يقوم املدرب بقراءة ال�شيناريو: 
اأنت ت�شري يف و�شط املدينة.  متر من اأمامك �شيدة متقدمة يف ال�شن ثم تقع على م�شافة بع�س 

الأمتار منك. ماذا تفعل؟
اأ - تتجاوزها -مدعيًا اأنك مل تراها.   

ب - تطمئن عليها وت�ساألها عن حالتها.
ميكنك يف هذه املرحلة اإما اأن تبقي جميع امل�ساركني يف اللعبة اأو تطلب من كل من اأعطى الإجابة )اأ( اأن 

يخرج من اللعبة اأو اجللو�ض يف مكان اآخر / اأما من اأعطى الإجابة )ب( ف�سيتابع اللعبة.

�شاألت ال�شيدة: هل اأنت بخري؟ -غري اأنها مل تكن ت�شتطيع الوقوف ل�شدة الأمل-. ماذا تفعل؟
اأ - تعطيها يدك وتعر�ض عليها امل�ساعدة.  

ب - قول لل�سيدة: اأنك كنت تود م�ساعدتها ولكنك تعاين من اآلم يف ظهرك؛ ثم تتابع �سريك على اأمل 
اأن يقوم مب�ساعدتها �سخ�ض اآخر.

)اأ( يبقى، )ب( يخرج من اللعبة

ت�شتطيع املراأة اجللو�س لكن من الوا�شح اأنها تتاأمل. ت�شك يف اأنها تعاين من التواء اأو ك�رش يف 
كاحلها؛  ت�شكرك من كل قلبها على م�شاعدتك لها. ثم ماذا تفعل؟

اأ - تعرب لها عن خماوفك ب�ساأن حالتها وتعر�ض اأن تنقلها اإىل طوارئ اأحد امل�ست�سفيات القريبة لكي يقوم 
الطبيب بالك�سف على و�سعها   

ب - تقبل �سكرها وتتابع طريقك حملاًل اأنك على الأقل مل ترتكها ممدة على الطريق. األي�ض كذلك؟
)اأ( يبقى، )ب( يخرج من اللعبة

تتوقف �شيارة اأجرة بهدف اإي�شالك مع ال�شيدة اإىل امل�شت�شفى. ي�شاألك ال�شائق: هل اأنت م�شتعجل؟؛ 
ماذا تفعل؟

اأ - تطلب منه النطالق ب�رشعة ق�سوى وعدم التوقف عند اإ�سارات ال�سري ب�سبب احلالة الطارئة.
ب - تطلب منه اإي�سالك اإىل امل�ست�سفى وفق معايري ال�رشعة املحددة واللتزام بالقوانني.

)ب( يبقى، )اأ( يخرج من اللعبة

انه  ال�شتقبال  عاملة  قبل  من  اإعالمك  يتم  امل�شت�شفى.  اإىل  ل�شطحابها  بامتنان  ال�شيدة  ت�شكرك 
عليك النتظار ملدة �شاعتني ليتم فح�شها ب�شبب عدد املر�شى املوجودين. ت�شكرك ال�شيدة على 

اهتمامك وتن�شحك بالذهاب لأنها �شتنتظر لوحدها. ماذا تفعل؟
اأ - توافق وتذهب. لديك الكثري من املواعيد.  

ب - ت�ساألها اإذا كان لديها اأي �سديق اأو قريب تود الت�سال به، ثم تذهب.   
ت - تنتظر مع ال�سيدة العجوز حتى يتم فح�سها لتاأخذها اإىل بيتها.    

)اأ ( و )ب(- اإىل اخلارج / ت: يتابع اللعبة

ن�شائح للمدرب 
1 - يقوم املدرب بقراءة ال�سيناريو رقم 1. على املتدربني اأن يقرروا ما الذي �سيح�سل  يف نهاية كل 

مرحلة من خالل الت�سويت، املناق�سة اأو اأي طريقة يجدونها منا�سبة.
اأحد حتى  اللعبة، هل بقي  اللعبة/يتابع  اتباع نظام خارج  امل�ساركني. يف حال  ناق�ض اختيارات   - 2

نهاية اللعبة؟
وا�ستيعابهم  فهمهم  تاأكد من  اللعبة.  نهاية  »اأف�سل مواطن« حتى  كان  امل�ساركني من  مع  ناق�ض   -  3
لكلمة »مواطن«، اطلب منهم تربير اإجاباتهم. )ما الذي يجعلكم تعتربون هوؤلء امل�ساركني مواطنني 
الأمور  هذه  كل  اإن  الآخرين...(.  بو�سع  والهتمام  الكرتاث  بوقتهم،  الت�سحية  مثاًل  اأف�سل: 
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هي على عالقة وثيقة باملواطنة -كيف ت�ساهم يف املجتمع الذي تعي�ض فيه-. يف النهاية، نحن جميعًا 
مواطنني ولكن هل نحن جميعًا »مواطنني جيدين«.

4 - اطلب من امل�ساركني كتابة جواب على ال�سوؤال التايل: هل يقومون باأي عمل/اأعمال، بنظرهم، 
يجعلهم مواطنني جيدين اأو �سيئني )good or bad citizen(؟

5 - قم بطرح ال�سوؤال التايل على امل�ساركني: هل من املهم اأن نكون مواطنني جيدين؟ اأين اخلطاأ يف 
اأن نعي�ض حياتنا اخلا�سة من دون اأن نزعج اأحدًا اأو يزعجنا اأحد؟
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ورقة معلومات
الدميقراطية

ال�شعب. ويف  الدميقراطية هي كلمة يونانية مكونة من �شقني )دميو- قراطيو�س( وتعني حكم 
النظم الدميقراطية يكون ال�شعب هو �شاحب ال�شلطة ال�شيادية على ال�شلطة الت�رشيعية )الربملان( 

والتنفيذية )احلكومة(.
ال�سيا�سية والدميقراطية، بالإ�سافة اإىل كونها نظام حكم ميكن  وهي و�سيلة لتحقيق احلرية وامل�ساواة 
اأن يكون ملكيًا اأو جمهوريًا؛ اإل اأنها ل تكون م�رشوعة اإل اإذا كانت وليدة اإرادة الأمة. وتعبري حكم 

عرب عنه بح�سب الدميقراطيات املطبقة: ال�سعب قد يمُ
الدميقراطية املبا�رشة

- الدميقراطية النيابية اأو التمثيلية
- الدميقراطية �سبه املبا�رشة

يكفل  الدميقراطي  النظام   -
ال�شيا�شية  حقوقه  لالإن�شان 
والقت�شادية  والجتماعية 
ب�شكل  لي�س  لكن  والثقافية 
من  اجلاد  بالعمل  بل  تلقائي 
ومبا  احلقوق  هذه  اأ�شحاب 
النظام  به  ويدعم  يكفله 

الدميقراطي.

وتتميز النظم الدميقراطية بعدد من املقومات اأهمها:
- التعددية، ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية.

- حرية الإعالم وتعدده.
- ا�ستقالل الق�ساء.

- الالمركزية.
- البناء املوؤ�س�سي و�سيادة القانون.

- حماية حقوق وحريات الإن�سان.
- ا�ستقاللية وحرية املجتمع املدين.

- امل�ساركة.

اأهم املبادئ 
الدميقراطية

امل�شاركة

حرية الختيار 
والتعبري

امل�شاءلة 
واملحا�شبة 

امل�شاواة وعدم 
التمييز

ال�شفافية 

؟

؟

؟
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احلكم اجليد

كافة  على  ال�شوؤون  لإدارة  والإدارية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  ال�شلطة  ممار�شة  به  ويق�شد 
امل�شتويات. وي�شم الآليات والعمليات واملوؤ�ش�شات التي ميكن لالأفراد واجلماعات من خاللها 

التعبري عن م�شاحلهم، وممار�شة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم وت�شوية خالفاتهم.
ويعنى اأي�سًا الو�سيلة التي تتم بها ممار�سة ال�سلطة يف اإدارة املوؤ�س�سات ال�سيا�سية واملوارد القت�سادية 

والجتماعية الالزمة. وهو اأحد متطلبات النظام الدميقراطي.
»ي�شري مفهوم احلكم اإىل وكما جاء يف تعريف برنامج اإدارة احلكم يف الدول العربية التابع للربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة:

ممار�شة ال�شلطة ال�شيا�شية 
والقت�شادية والإدارية 

لإدارة �شوؤون بلد ما على 
جميع امل�شتويات، وي�شمل 

احلكم الر�شيد الدولة 
واملجتمع املدين والقطاع 
اخلا�س، كما يعنى باآثار 
التنمية طويلة الأمد على 

اأجيال متعددة. وتتمثل اأبعاد 
احلكم الر�شيد يف العنا�رش 

املحددة له«

وعليه فاإن تعريف وعنا�رش احلكم الر�سيد تف�سي  اإىل:
• تخفي�ض الف�ساد.

• و�سع اآراء الأقلية يف العتبار.
• �سماع اأ�سوات الفئات امله�سمة يف املجتمع عند اتخاذ القرارات. 

• �سيادة القانون.

احلكم 
الر�شيد

العدالة
وال�شمولية

امل�شاركة
�شيادة 
القانون

الروؤية 
ال�شرتاتيجية

ال�شفافية

ال�شتجابة
املحا�شبة

بناء
 التوافق 
العام  

الكفاءة 
الفاعلية

املبادئ الع�رشة لد�شتور احلرية واحلكم ال�شالح يف البلدان العربية
اإن واجب الدفاع عن املبادئ الع�رشة لد�ستور احلرية واحلكم ال�سالح يتجلى من خالل الدفاع

 عن:
هو  ال�شيا�شي  الإ�شالح 
لتحقيق  الرئي�شي  املدخل 

ال�شتقرار يف املجتمع

• حترير الد�ستور من كل القيود.
• نظام التعددية احلزبية.

• الربط بني ال�سلطة وامل�سوؤولية والف�سل بني رمز ال�سيادة و�سلطة احلكم.
• الأخذ مببداأ عدم تاأبيد ال�سلطة املنتخبة.

• ت�سكيل هيئة حمايدة م�ستقلة ت�رشف على النتخابات.
• �سبط حالة الطوارئ.

• الأخذ بنظام املحكمة الد�ستورية العليا.
• مبداأ ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية وا�ستقالل الق�ساة.

• التن�سي�ض على جميع احلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.
• اإقرار مبداأ حق الأفراد يف التعوي�ض عن الأ�رشار التي ت�سيبهم.
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املواطنة

املواطنة هي ظاهرة مركبة حمورها الفرد كونه ع�شو م�شارك يف اجلماعة الوطنية ويف الدولة.
املواطنة هي ع�سوية الفرد التامة وامل�سئولة يف الدولة وينتج عن هذه الع�سوية جمموعة من العالقات 

املتبادلة بني الطرفني ن�سميها احلقوق والواجبات.
وت�سري دائرة املعارف الربيطانية اإىل  اأن " املواطنة هي   عالقة بني فرد ودولة كما   يحددها قانون تلك 

الدولة ،  ومبا تت�سمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق يف   تلك الدولة  ".
وقد تبلور مفهوم املواطنة يف   جمال التفكري ال�سيا�سي   والقانوين   والجتماعي   احلديث واملعا�رش الذي  
 ميّثل الإطار املرجعي   للدولة الوطنية كما برزت يف   املجتمعات الغربية احلديثة، حيث تكون العالقة 

ت�ساركيه متبادلة ولي�ست تبعية.
وقد عرفت املواطنة من منظورات خمتلفة كم�سطلح هام غريَّ كثري من املفاهيم املرتبطة به، والتي 

نوردها فيما ياأتي:
• املواطنة الجتماعية: املطالبة باأكرث من العرتاف باحلقوق ال�سيا�سية لأنها لي�ست �سوى جزء من 
وعملهم  حياتهم  ظروف  املواطنني  حقوق  ت�سمل  اأن  ب�رشورة  املفكرون  اأولئك  نادى  لذا  احلقوق، 

بهدف ن�سوء »دولة العناية والرفاهية«، بالإ�سافة اإىل احلقوق ال�سيا�سية.
اأو هيئة تنظيمية  • املواطنة املتعددة: ي�سمح هذا املفهوم لالأفراد بان يكونوا مواطنني لأكرث من دولة 

يف اآن واحد.
• املواطنة الدميقراطية: هي الرابط املدين بني اأفراد ينتمون اإىل ثقافات متعددة.

يبداأ غر�س قيم املواطنة من 
تتزامن  جدًا  مبكرة  مرحلة 
الدميقراطية  التن�شئة  مع 
اجتماعية  م�شئولية  وتوجب 
من  الفرد  حياة  مراحل  عرب 
التعليم  مرحلة  اإىل  الطفولة 

مب�شتوياته املختلفة.
دللت 
املواطنة

احلقوق 
والواجبات 

القانونية
النتماء 
والهوية

احلرية 
وامل�شئولية

احلياة 
ال�شيا�شية 

والعامة

وتاأتي املواطنة مبعنى  ›‹ الع�سوية الكاملة يف   املجتمع ‹‹  وبالتايل ت�سبح   ذات م�ستويات ثالثة :  
ــ   مدنية :  وت�سمل احلقوق واحلريات العامة .

ــ   و�سيا�سية :  وتت�سمن خمتلف اأوجه امل�ساركة ال�سيا�سية .
ــ   واجتماعية :  وحتتوي   على حق الفرد يف   الرفاهية القت�سادية والجتماعية والأمن.

  
ومن هذه الوجهة   يتحدث الدار�سون عن التن�سئة والثقافة ال�سيا�سية،   والبع�ض الآخر عن الرتبية على 

املواطنة وعن الثقافة املدنية،   وبالتايل فاإن ثقافة املواطنة  تتاأثر بعدد من العوامل اأهمها :
اأ (  الرتبية الأ�رشية :  والتي   تعّلم الفرد طريقة اتخاذ القرار وامل�ساركة يف   �سنعه ويف   م�ستوى ال�سلوك 

ال�سيا�سي    اأو الهوية الفكرية واحلزبية .
بناء على م�سلمة  العام  بال�ساأن  املواطنة وامل�ساركة والهتمام  ثقافة  ب (  املدر�سة :  ودورها يف   تر�سيخ 

مفادها : اأن جودة امل�ستوى التعليمي   ي�ساهم يف   رفع م�ستوى العناية بال�ساأن العام وامل�ساركة .
ج (  التن�سئة الجتماعية :  واملتمثلة يف دور البيئة املحيطة وتاأثريها من حيث القيم   الأمر الذي يوؤدي  اإىل 

تعّلم �سلوكيات ومواقف حمددة فيما   يتعلق بقيم الت�سامح والعنف وامل�ساركة .
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اجلل�شة  2
النظام القائم ومتكني ال�شباب   -  )150 د(

 
الأهداف:

1 - اأن يحدد امل�شاركون موقع ال�شباب يف النظام القائم يف البلد من حيث:
اأ - البنية الت�رشيعية.

ب - الإطار ال�سيا�سي.

ت - الو�سع ال�سيا�سي.
ث - املتغريات.

2 - اأن يحدد امل�شاركون �شمات النظام الدميقراطي الأمثل من منظورهم ك�شباب.

املواد والأدوات:
- الن�سخ املطلوبة من اأوراق التمارين والأن�سطة املرفقة.

- ن�سخ من الد�ستور وقانون الأحزاب وقانون املنظمات وا�سرتاتيجية ال�سباب، واأي معلومات 
مهمة حول النظام القائم وال�سباب.

-  5 لوحات قما�سية.
- اأوراق طباعة واأقالم خط.

- اأوراق قالب واأقالم ملونة.
- ل�سق و�سمغ.

- دبابي�ض.

اخلطوات:
- ابداأ بتو�سيح مدخل عن مو�سوع اجلل�سة التدريبية واأهميته يف نقل امل�ساركني اإىل جو ومناخ النظام 

ال�سيا�سي القائم. )5 د(
- وزع عليهم ورقة التمرين املرفق اخلا�ض بالدولة القوية والدولة ال�سعيفة. )15 د(

وكيف  القائم  ال�سيا�سي  النظام  يف  ك�سباب  موقعنا  حتديد  عند  نقف  اأن  معنى  لهم  وا�رشح  ناق�ض   -
النظام  لتقييم وحتليل  التو�سيحي  ال�سكل  التحديد؟ واعر�ض لهم  �سنفعل ذلك، وعلى ماذا يعتمد هذا 

القائم. )10 د(
- نفذ ن�ساط بناء دولة القانون �ستجد مرفق مكون من �سفحتني: ر�سم املبنى + ورقة اأثاث املبنى، قم 

بن�سخها وتوزيعها على املجموعات املوزعة. وتاأكد من اأن اجلميع ا�ستفاد من الن�ساط. )30 د(
- ا�ستقطع مع امل�ساركني وقتًا لـ )5 د( للراحة اأو لإجراء مترين اإحمائي مع املي�رش.

- ناق�ض مع امل�ساركني ما هو الو�سع احلايل للبلد؟، ما هي القوانني التي تغطي امل�ساركة ال�سيا�سية؟، 
ما هي القوانني والوثائق املعنية بالتمكني ال�سيا�سي لل�سباب؟، ما هي املوؤ�س�سات التي تعنى باملمار�سة 
ال�سيا�سية ومتكني ال�سباب؟، ما هو الدور الجتماعي وغري احلكومي الداعم لتمكني ال�سباب يف املجال 
اأهمها  ال�سيا�سي؟... الخ. واأكتب اأهم النقاط التي �ستثار يف النقا�ض على ورقة قالب. وركز على 

املرتبطة �سمن ورقة املعلومات. )15 د(
- نفذ معهم ن�ساط اجلدارية. )70 د(.
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مترين الدولة القوية والدولة ال�شعيفة - )15 د(

1 - يطلب من امل�ساركني اإعطاء اإجابتني ت�سف حالة ال�سباب يف دولة قوية / دولة �سعيفة. 
2 - توزيع ق�سا�ستي ورق على كل م�سارك.

3 - ي�سع كل م�سارك اإجابته يف اخلانة املنا�سبة ويعلقها بدبو�ض.

4 - يقوم املدرب بقراءة الأجوبة ويتم التعليق عليها ومناق�ستها.

دولة �شعيفةدولة قوية

التعددية احلزبية.

العملية الدميقراطية النتخابية.

النقا�ض البناء بني الطوائف واملذاهب املختلفة.

�سيطرة احلزب الواحد على احلكم.

تزوير النتخابات.

القتتال الداخلي والفتنة الطائفية اأو املذهبية.
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ن�شاط 
جدارية عن النظام ال�شيا�شي القائم   - )70 د(

- و�شح للم�شاركني باأن هذه اجلدارية اأداة مهمة واأ�شلوب متميز يف العمل ال�شبابي وخلق الوعي 
ال�شيا�شي لدى ال�شباب وتذكري الآخرين مب�شئولياتهم يف الإ�شالح والتغيري ال�شيا�شي ويف �شلوكهم 
ال�شيا�شي، وباأنها �شتعد وتعلق خالل فرتة التدريب وتراجع وتعدل حتى اآخر يوم يف التدريب 
اأو يف منطقته.  وبالإمكان ن�شخ عدد منها لكل �شخ�س يرغب يف ن�رشها بحائط ما يف حميطه 
الوثائق  التدريب. و�شتوفر لهم كافة  التالية يف هذا  الوثائق  و�شتكون مرجعية تفاعلية لإعداد 

املطلوبة لإعدادها.

اإر�شادات:
- ينبغي اأن تعد اجلدارية بجدية ووفقًا ملعلومات دقيقة وم�ستندة ولي�ست افرتا�سية.

- اأن تكون اجلدارية ملفتة لالنتباه لكل من مير بجوارها.
- اأن يكون �سكلها واألوانها مريحة، وملهمة.
- اأن حتتوي على معلومات وا�سحة للغاية.

اأو حتى يف  ال�سيا�سي  اأو  القانوين  باملجال  �سواء  املجموعة  باأي �سخ�ض من خارج  ال�ستعانة  - ميكن 
ت�سميم اجلداريات لديه خربة يف ذلك.

الإجراءات:
- ي�رشح املدرب للم�ساركني التعليمات اخلا�سة بالتنفيذ.

املرفق  ال�سكل  القائم، ح�سب  النظام  بتحليل  اخلا�سة  املو�سوعات  على  املجموعات  توزيع  اقرتح   -
لتحليل النظام اأو وفقًا لالآتي:

• البنية الت�رشيعية التي حتكم النظام ال�سيا�سي القائم. وحمدداته.   
• الإطار ال�سيا�سي القائم من كافة النواحي املوؤ�س�سية ونظام احلكم.   

• ال�ستقرار ال�سيا�سي من حيث الن�ساط والفاعلية والوظائف واحلريات والإعالم.   
• املتغريات املوؤثرة على املجال ال�سيا�سي )الثقافة، امل�ساركة(.   

كل  يف  ال�سباب  هم  اأين  وهي:  بال�سباب،  املعنية  الرئي�سية  النقطة  املو�سوعات  هذه  تت�سمن  اأن  على 
ذلك؟.

- تختار كل جمموعة من بينها �سخ�سًا يكون ممثلها ولديه خربة ما اأمكن يف عمل وت�سميم اجلداريات، 
ومن املمكن اأن تنتج كل جمموعة جدارية -يحتفظ بها- ولكن ينبغي اأن ت�سم كلها يف جدارية واحدة 

كاإنتاج جماعي.
- ا�ستعن باملخطط املرفق يف تو�سيح املو�سوع والن�ساط.

- عند نهاية الن�ساط ا�ساأل امل�ساركني:
اأين وجدوا ال�سباب يف النظام القائم؟

هل النظام القائم منا�سب لتمكني ال�سباب �سيا�سيًا؟
هل ميكن اإحداث تغيري واإ�سالح على م�ستويات املجال ال�سيا�سي من قبل ال�سباب؟

هل كان هذا الن�ساط �سعبًا، ومدى �سهولة التقييم والتحليل؟
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�شكل تو�شيحي للن�شاط  لتحليل وتقييم النظام القائم

النظام 
القائم

الإطار 
ال�شيا�شي

البنية 
الت�رشيعية

املتغريات 
ال�شيا�شية

الو�شع 
ال�شيا�شي
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ن�شاط
احلقوق  ملمار�شة  ال�شامن  الإطار  القانون،  دولة 

ال�شيا�شية )30 د(

- �رشح وتوزيع مادة الن�شاط التطبيقي. )5 دقائق(

يف الإطار احلايل جمموعة من العناوين التي ت�سري اإىل دولة القانون مبا هي دولة القانون واملواطنة 
واملوؤ�س�سات الد�ستورية، ال�سامنة ملمار�سة احلقوق ال�سيا�سية.

• حق امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة من خالل  • �سمانات املحاكمة العادلة 

• ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية   انتخابات نزيهة ودورية  

• حرية التنظيمات املهنية والنقابية

• احلق يف حرية التجمع ال�سلمي  • م�ساركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية  

• امل�سـاواة بني اجلن�سني  • اختيـار حكام جيدين   • عدم الإفالت من العقاب 

• التحرر من اجلهل  • د�ستور احلقوق واحلريات وف�سل ال�سلطات    

• دور الأحزاب يف تنمية الثقافة ال�سيا�سية   • احلق يف حرية التعبري    

• حق الأقليات يف ممار�سة �سعائرها الدينية وا�ستعمال لغتها والتعبري عن ثقافتها اخلا�سة  

• حماربة الف�ساد    • حرية الفكر  • حق ال�سباب يف امل�ساركة ال�سيا�سية  

• احلق يف تكوين اجلمعيات   • التحرر من الفقر   

• وجود معار�سة لها فر�سة التاأثري على القرار ال�سيا�سي
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- اإجراء الن�شاط التطبيقي )15 دقائق(

بعد قراءة العناوين املوجودة يف الإطار ال�سابق، املطلوب تاأثيث املبنى التايل بالعناوين ال�سابقة )البناء 
الدميقراطي ودولة القانون(

ال�شقف

ال�رشفات

الأعمدة

القاعدة

- ت�سري قاعدة الر�سم اإىل فكرة اأ�س�ض دولة القانون.
- ت�سري اأعمدة البناء اإىل فكرة الآليات الدائمة ملمار�سة احلياة الدميقراطية.

- ت�سري ال�رشفات اإىل مظاهر ومكا�سب احلياة الدميقراطية.
- ي�سري ال�سقف اإىل املكانة التي يحتلها البلد كبلد دميقراطي.
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- مناق�شة النتائج )10 د(
يلي  فيما  نتيجة خمتلفة.  لكل متدرب احل�سول على  التمرين حيث ميكن  نتائج هذا  تتنوع  مالحظة: 

ت�سور لأف�سل اإجابة ممكنة

القاعدة:
• حق امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة من خالل انتخابات نزيهة ودورية

• احلق يف حرية التجمع ال�سلمي
• احلق يف حرية التعبري

• حرية الفكر
• احلق يف تكوين اجلمعيات

اأعمدة البناء:
• �سمانات املحاكمة العادلة

• حرية التنظيمات املهنية والنقابية
• ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية

• د�ستور احلقوق واحلريات وف�سل ال�سلطات
• وجود معار�سة لها فر�سة التاأثري على القرار ال�سيا�سي

ال�رشفات:
• م�ساركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية

• دور الأحزاب يف تنمية الثقافة ال�سيا�سية

ال�شقف:
• عدم الإفالت من العقاب

• اختيـار حكام جيدين
• التحرر من اجلهل

• حق الأقليات يف ممار�سة �سعائرها الدينية وا�ستعمال لغتها والتعبري عن ثقافتها اخلا�سة
• حق ال�سباب يف امل�ساركة

• حماربة الف�ساد
• التحرر من الفقر

• امل�سـاواة بني اجلن�سني
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ورقة معلومات
النظام ال�شيا�شي والقانوين واملوؤ�ش�شي ومتكني ال�شباب

ل يوجد نظام �شيا�شي واحد 
العامل،  دول  لكل  �شالح 

هناك:
جتارب الدول وال�سعوب، 
تتنوع يف م�ساراتها اخلا�سة 
من اأجل اإقرار الدميقراطية 

وبناء دولة القانون 
واملوؤ�س�سات الد�ستورية.

 

متعة التعرف على
احلقوق ال�شيا�شية

لي�ست العملية ال�سيا�سية عملية 
اإطالع م�ستتة ومعزولة بل 

هي: 
 • م�سل�سل معريف متوا�سل 

احللقات.
• التعرف على حق، يقود 

اإىل اكت�ساف حق اآخر.
• معرفة طرق التعبري، 

تقود اإىل التفكري يف و�سائل 
ممار�سة احلق يف تكوين 

اجلمعيات والن�سمام اإليها 
وتنظيم التجمع ال�سلمي 

وامل�ساركة يف احلياة العامة 
والن�سمام اإىل التنظيمات 

ال�سيا�سية.

اأي دولة، خا�شة من الناحية ال�شيا�شية  يعود حتديد �شكل ونوع وطبيعة حالة النظام القائم يف 
الجتماعية  الفئات  باأو�شاع  اأي�شًا  ترتبط  التي  الت�رشيعية،  البنية  م�شمون  اإىل  واملوؤ�ش�شية 
البنية  وحالة  التدخالت  ب�شبب  مل�شمونها  مغايرًا  يبدو  الواقع  يف  انعكا�شها  اأن  غري  املختلفة، 

الجتماعية والثقافية والتاأثريات الأخرى.
وميثل الد�ستور اأ�سمى الت�رشيعات الوطنية الذي تعتمد عليه القوانني واللوائح املنظمة لكافة الأمور يف 
الدولة، ولكن ينبغي التاأكد من موائمة القوانني الناظمة مع الد�ستور من الناحية ال�سيا�سية ومبا ي�سمن 
متكني جميع الفئات يف املجتمع من حقوقها ،وامل�ساركة يف ال�ساأن العام اأهمها الن�ساء وال�سباب، بحيث 
ل يكون هناك اإفراغ مل�سامني الد�ستور من الناحية احلقوقية ،اأو ال�سيا�سية، اأو حقوق تلك الفئات يف 

القوانني الناظمة لها، اأو تنتق�ض، اأو تقيد ما جاء يف الد�ستور.
مع الأخذ بعني العتبار اأن ال�سباب لهم نف�ض احلقوق ال�سيا�سية مثلهم مثل غريهم متى بلغوا ال�سن القانونية 
وينبغي متكينهم قبل هذا ال�سن، من حيث بناء املهارات، واملعارفن،والثقافة العامة ،وال�سيا�سية خا�سة، 

مع �رشورة متكينهم من احلقوق التي لهم قبل ال�سن القانوين مثل حرية الراأي والتعبري.
وينبغي اأن يقوم النظام ال�سيا�سي يف اأي دولة دميقراطية على احلقوق واحلريات ال�سيا�سية والتعددية 
بكافة اأ�سكالها وحقوق الفرد يف امل�ساركة يف ال�ساأن العام،واعتناق الآراء والأفكار، والن�سمام اإىل 
النقابات والتنظيمات املدنية وال�سيا�سية، وينبغي اأن ت�سمن الت�رشيعات حقوق ال�سباب ال�سيا�سية وتكفل 
جمالت  كافة  يف  واإ�رشاكهم  بال�سباب  املعنية  وال�سيا�سات  الربامج  الدولة  ت�سع  واأن  منها،  متكينهم 

العملية ال�سيا�سية ومراكز قراراتها.

اإن النظام ال�شيا�شي يف اجلمهورية اليمنية يقوم على التعددية ال�شيا�شية واحلزبية ويكفل 
يتعلق  فيما  حتى  بينهم  الفر�س  تكافوؤ  وي�شمن  لالأفراد/املواطنني،  ال�شيا�شية  احلقوق 

بال�شباب، حيث تن�س مواد الد�شتور اليمني التالية، على:
بهدف  ال�سيا�سية واحلزبية وذلك  التـعددية  على  للجمهورية  ال�سيا�سي  النظام  يقوم   :)5( مادة 
التنظيمات  بتكوين  اخلا�سة  والإجراءات  الأحكام  القانون  وينظم  �سلميًا،  ال�سلطة  تداول 
والأحزاب ال�سيا�سية وممار�سة الن�ساط ال�سيا�سي ول يجوز ت�سخري الوظيفة العامة اأو املال العام 

مل�سلحة خا�سة بحزب اأو تنظيم �سيا�سي معـيـن.
الدولة تكافوؤ الفر�ض جلميع املواطنني �سيا�سيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا وثقافيًا  )24(: تكفل  مادة 

وت�سدر القوانني لتحقـيـق ذلـك.
املادة )30(: حتمى الدولة الأمومة والطفولة وترعى الن�ضء وال�سباب.

مادة )42(: لكل مواطن حق الإ�سهام يف احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية 
وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الراأي بالقول والكتابة والت�سوير يف حـدود القانـون.

مادة )58(: للمواطنني يف عموم اجلمهورية -مبا ل يتعار�ض مع ن�سو�ض الد�ستور- احلق يف 
تنظيم اأنف�سهم �سيـا�سيًا ومهنيًا ونقابيًا واحلق فـي تكوين املنظمـات العلميـة والثقافية والجتماعية 
والحتادات الوطنيـة مبا يخدم اأهداف الد�ستور-وت�سمن الدولة هذا احلق، كما تتخذ جـميع 
للموؤ�س�سات  كافة احلريات  املواطنني من ممار�سته، وت�سمن  التي متكن  ال�رشورية  الو�سائل 

واملنظمات ال�سيا�سيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والجتماعيـة.

و يرتبط التطور الدميقراطي وال�سيا�سي بعنا�رش الإطار ال�سيا�سي التي تتمثل يف:
-  روؤية مراكز القرار القيادي يف الدولة لدور املواطن.

- مدى توافر احلرية للتنظيمات احلزبية وال�سعبية واملجال�ض النيابية املنتخبة.
- طبيعة النظام الإعالمي.

- و�سوح ال�سيا�سات العامة املوائمة لحتياجات املواطنني.
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اإطار د�ستوري وموؤ�س�سي  اإىل وجود  ال�سيا�سي والدميقراطي  التطور  الغربية يرجع  املجتمعات  ففي 
وحرية  ال�سيا�سية،  واجلماعات  احلزبي،  والتعدد  الدورية،  والنتخابات  الد�ستور  وفاعل:  مالئم 
ال�سحافة، والربملان، واأجهزة احلكم املحلي... الخ.. اأما يف الدول النامية ب�سفة عامة، فاإنها تعاين 
من اأزمات دميقراطية تعود جزئيًا اإىل ما يعرتى البناء ال�سيا�سي من ت�سوهات وق�سور، فبع�ض الدول 
لي�ض بها د�ستور وبع�سها الآخر لي�ض بها جمال�ض نيابية، واإن وجدت فهي �سكلية وتتفاوت هذه الدول 
بني الأخذ باحلزب الواحد والتعددية احلزبية اأو عدم الأخذ بالنظام احلزبي من اأ�سا�سه. هذا امل�ستوى 
ال�سعيف يف الإطار املوؤ�س�سي ال�سيا�سي يقابله تغريات اقت�سادية واجتماعية، ولعل هذه الفجوة بينهما 
هي امل�سدر الأ�سا�سي لعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي الذي تعانى منه كثري من الدول النامية. الأمر الذي 
يجعل �سكل النظام ال�سيا�سي يف الدول النامية من حيث �سكل نظام احلكم وطبيعته وحدود العالقة بني 

الدين والدولة من امل�سائل التي مل حت�سم بعد ول تزال مثار خالف و�رشاع.
ثقافة  توائمه  الفردي  فاحلكم  عليه.  تغذيه وحتافظ  �سيا�سية  ثقافة  اإىل وجود  �سيا�سي  نظام  اأي  يحتاج 
�سيا�سية تتمحور عنا�رشها يف اخلوف من ال�سلطة والإذعان لها، و�سعف امليل اإىل امل�ساركة، وفتور 
الدميقراطي  احلكم  اأما  املعار�سة.  لظهور  الفر�ض  اإتاحة  وعدم  الإن�سان،  وذاتية  بكرامة  الإميان 
فيتطلب ثقافة توؤمن بحقوق الإن�سان، وتقتنع ب�رشورة حمايته وكرامته يف مواجهة اأي اعتداء على 
على  واحلفاظ  النظام  ل�ستمرار  ي�سرتط  كما  نف�سها،  ال�سلطة  قبل  من  كان  لو  حتى  احلريات،  هذه 
فكرة  لتقبل  الإن�سان  يعد  وثقايف  اجتماعي  مناخ  ظل  يف  بالآخرين  بالثقة  متبادل  �سعور  توافر  بقائه 
وجود الراأي والراأي الآخر، وي�سمح بوجود قدر كبري من املعار�سة يف اإطار قواعد واأطر �سيا�سية 

مو�سوعة بدقة لكي تنظم العالقة بني اأفراد املجتمع ال�سيا�سي.
اأي اأن كل ثقافة �سيا�سية عليها اأن حتدد النطاق العام املعقول للعمل ال�سيا�سي واحلدود امل�رشوعة بني 
احلياة العامة واحلياة اخلا�سة. ويت�سمن هذا النطاق حتديد قواعد قانونية لالأفراد امل�سموح لهم بامل�ساركة 
يف العملية ال�سيا�سية ووظائف املوؤ�س�سات ال�سيا�سية كل على حده. كما تفر�ض الثقافة ال�سيا�سية معرفة 
بالإ�سافة  العائلي.  والو�سع  الجتماعية  واملكانة  واجلن�ض  ال�سن  مثل  النظام  هذا  امل�ساركة يف  حدود 
اإىل اأن بع�ض الثقافات ال�سيا�سية حتر�ض على حتديد الأبنية والوظائف ال�سيا�سية يف الدولة، وكذلك 
وحتدد  النظام،  تدعم  قد  ال�سيا�سية  فالثقافة  الدولة.  حتددها  التي  الأهداف  بتحقيق  املنوطة  الأجهزة 
اأطره، وتغذيه باملعلومات امل�ستمدة من واقع البيئة وخ�سو�سيتها، وحتافظ عليه وت�سمن بقاءه، اأو 
الثقافة  يعتمد على  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  اأن  القول  لذلك ميكن  �سكله وطبيعته.  تعدل من  اأو  تغريه  قد 

ال�سيا�سية ال�سائدة.

اأكد على الآتي:
تتاأثر م�ساركة ال�سباب 

يف احلياة ال�سيا�سية العامة 
بتغريات متعددة اأهمها 

املوؤثرات ال�سيا�سية التي 
يتعر�ض لها، وخ�سائ�ض 

اخللفية الجتماعية، ومدى 
توفر وفاعلية القنوات 

املوؤ�س�سية للتعبري والعمل 
ال�سيا�سي، وغريها من 

املحددات.
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تعريف النظام :

اإن تعبري النظام يف املجال ال�شيا�شي  ي�شري اإىل مفهومني يف وقت واحد: الأول هيكل اأو بنية ت�شمل 
عدد من التكوينات والأطراف متار�س اأدوارا اأو وظائف حمددة، والثاين يق�شد به  التفاعالت اأو 
العالقات التي حتدث بني اأطراف اأو وحدات هذا النظام من ناحية، وبينه وبني النظم الأخرى يف 

املجتمع من ناحية ثانية.

ن�رشة م�شتخل�شة من جتربة ا�شتبيان اأجري مع ال�شباب اليمني

تعددت وجهات نظر ال�سباب يف تقييمهم للعملية ال�سيا�سية يف اليمن، هذه الآراء مت دجمها يف 
فقرة واحدة فظهر �سياقها بال�سياغة التالية:

 
»ي�سعب تقييم العملية ال�سيا�سية يف اليمن لعدم وجود نظام �سيا�سي �سليم اأ�ساًل وهو يتعار�ض 
مع املتغريات املحلية والدولية ويعاين من �سعف البنية ال�سيا�سية التي توؤدي اإىل الت�سييق الأكرث 
بتوازن  ومر  1990م  العام  يف  التعددية  باإعالن  جيدًا  بداأً  الذي  املتاح  الدميقراطية  لهام�ض 
2004م ازدادت  1994م واأ�سبحت دميقراطية جوفاء حتى العام  وحراك �سيا�سي حتى عام 
بعدها �سوًءا على حرية الراأي والتعبري، وعاد احلراك يف ن�ساط وتناف�ض الأحزاب ال�سيا�سية 
الذي يقوم قبل  2006م، وهذا احلراك  �سبتمرب  انتخابات  باإجراء  اليمن  املقعد الأول يف  على 
الأحزاب  حماولت  خالل  من  ببطء  الدميقراطية  العملية  �سري  يمُ بعدها  ويتال�سى  النتخابات 
العملية  القائمة عليها، وبناًء عليه فاإن  ال�سيا�سية برغم الإجراءات والقيود  العملية  للتفاعل مع 
التطبيق،  دون  الكالم  مرحلة  الأوىل،  مراحلها  يف  زالت  ل  عام  ب�سكل  اليمن  يف  ال�سيا�سية 
الفاعلني  تفاعل وم�ساركة  ينق�سها  املجتمع،  القائمني عليها ول تخدم  تخدم  �سيئة  فاإنها  وعمليًا 
الآخرين يف املجتمع، اإن العملية ال�سيا�سية غام�سة يف م�سارها تنتهك احلقوق واحلريات العامة 
على  تقوم  ل  منظمة  غري  ارجتالية  عملية  وهي  للقوانني،  التطبيق  وجتمد  الآخرين  وحقوق 
ال�سفافية والتخطيط للم�ستقبل الأ�سلح لليمن وبالتايل لن تكون هناك دميقراطية -ل �سكلية ول 
حقيقية- ما مل يكن هناك جمال متاح للعمل ال�سيا�سي وتكري�ض للمواطنة وتكافوؤ الفر�ض لنا نحن 

ال�سباب اليمني«.

– الغارتي– 2008م  –مراد  الدميقراطي  والتحول  ال�سباب  حول  عمل  ورقة  من  ماأخوذ   •
جتميع لآراء ال�سباب حول العملية ال�سيا�سية وال�سباب يف اليمن.
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اجلل�شة 3
احلقوق ال�شيا�شية لل�شباب ومقومات متكينهم  - )100  د(

الأهداف:
1 - اأن يتعرف امل�ساركون على احلقوق ال�سيا�سية لل�سباب.

2 - اأن يحدد امل�ساركون واجباتهم وم�سئولياتهم جتاه احلقوق ال�سيا�سية لل�سباب.

املواد والأدوات:
- ن�سخ من التمرين وال�ستبيان على عدد امل�ساركني.

- ن�سخ من ن�رشات ن�ساط التعرف على احلقوق.
- ورق قالب واأقالم.

اخلطوات:
- ا�ساأل امل�ساركني ما هي احلقوق ال�سيا�سية لل�سباب؟، ا�ستقبل اإجاباتهم، ودونها على الورق القالب، 
ثم ا�ساألهم هل تختلف احلقوق ال�سيا�سية عامة عن احلقوق ال�سيا�سية لل�سباب؟ ثم ا�ساألهم ما هي الواجبات 

ال�سيا�سية؟ وكيف تتكامل احلقوق مع الواجبات؟  )10 د(
اطلب  ا�ستعادته،  وقبل  امل�ساركني،  لكل  املرفق  لل�سباب  ال�سيا�سية  احلقوق  اأهمية  التمرين:  وزع   -
من كل منهم اأن يذكر اإجابة واحدة عن �سوؤال واحد، واكتبها على ورقة كبرية، ثم اعر�ض عليهم 

الإجابات �سمن ورقة املعلومات اخلا�سة بهذا املو�سوع واأكد على اإجاباتهم. )15 د(
- نفذ الن�ساط اخلا�ض بالتعرف على احلقوق املرفق اأدناه. )40  د(

- اربط مو�سوع احلقوق مبو�سوع ال�سيا�سات املعنية بال�سباب يف البلد، وناق�سها معهم من حيث: هل 
لدينا �سيا�سات لتمكني ال�سباب؟ ومن ثم حدد �سيا�سات التمكني ال�سيا�سي؟ كيف يتم اإعداد هذه ال�سيا�سات؟ 
اأهم النقاط املرتبطة بهذه  اإعداد هذه ال�سيا�سات؟، ثم اعر�ض عليهم  ما الذي تت�سمنه؟ وماذا يتطلب 

الأ�سئلة من واقع ورقة املعلومات اخلا�سة باملو�سوع. )10 د(
- وزع للم�ساركني ال�ستبيان املرفق، واطلب الإجابة عليه. وعند ا�ستعادة الورقة ناق�ض معهم اأهم ما 

اأثار انتباههم وهم يكتبون الإجابات. )15 د(
- ثم خل�ض واختتم اجلل�سة وا�ساأل: ما اأهم ما �سد انتباههم يف هذه اجلل�سة؟ وما الذي ا�ستفادوا منها؟ 
�سيا�سات  اأجل و�سع  �سيفعلونه من  الذي  ال�سيا�سية بحرية؟ وما  اأن ميار�سوا حقوقهم  لهم  وهل ميكن 

معنية بال�سباب يف بلدهم؟. )10 د(



58
التمكني ال�سيا�سي لل�سباب 
دليل تدريبي

مترين: اأهمية احلقوق ال�شيا�شية لل�شباب   -  )15 د( 

اأعزائي امل�شاركني:
• تت�سمن اجلداول الآتية جمموعة من الأ�سئلة، املطلوب الإجابة عنها من خالل جمل خمت�رشة من 

�سطرين اإىل ثالثة اأ�سطر:

ملاذا تعترب احلقوق ال�شيا�شية مهمة بالن�شبة لل�شباب؟

.......................................................  •

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
.........................................................

ما فوائد احلقوق ال�شيا�شية بالن�شبة لل�شباب؟

.......................................................  •

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
.........................................................

كيف ميكن اأن نحافظ على احلقوق ال�شيا�شية؟

.......................................................  •

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
..........................................................

- ينبغي كتابة النتائج على اللوحة الورقية.
- تتم الإجابة واملناق�سة لإجابات امل�ساركني يف الزمن املحدد للتمرين.
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ن�شاط
التعرف على احلقوق   - )40 د(

- و�شح للم�شاركني اأن هذا الن�شاط من اأهم الأن�شطة التي يرتكز عليها متكينهم يف املجال ال�شيا�شي 
والتي تتحقق بها امل�شاركة ال�شيا�شية لل�شباب كما اأنه يعنى مبعرفة حقوقهم وواجباتهم ال�شيا�شية 

وينبغي اأن يركزوا جيدًا على خطوات هذا الن�شاط.

- ابداأ بتو�شيح خطوات الن�شاط كالتايل:
�ستوزع على كل واحد ق�سا�سة اإما اأن يكون فيها احلق اأو املعنى الذي يقابل احلق اأو النتهاك الذي 
يتعر�ض له احلق، بحيث يكون التوافق لكل جمموعة ب�سكل اأفقي،وبالن�سبة للمدرب عليه ال�ستعانة 

بامل�سمون من اجلدول املرفق لق�سه وتوزيعه على امل�ساركني ع�سوائيًا.
- على كل م�سارك اأن يبحث عن زميله الآخر الذي يتنا�سب مع ما هو مكتوب يف ورقته كما و�سحنا 

يف اخلطوة الأوىل. بحيث تكون هناك حركة بحث داخل القاعة. )10 د(
- عند التقائهم مع بع�سهم �ستتكون جمموعة من 3 اأ�سخا�ض �ستقوم كل جمموعة منها ببلورة واإعداد 
�سيغة ت�رشح فيها هذا احلق وكل ما يتعلق به وكل ما يعرفوه عن هذا احلق، اإ�سافة اإىل حتديد الواجب 

الذي يقابل هذا احلق، اأي: ما الواجب الذي يقع علينا للحفاظ على هذا احلق؟. )15 د(
الت�سحيح لكل جمموعة  اأو  اأكرث  النتائج ويقوم املدرب بالتو�سيح  - �ستقوم املجموعات بعر�ض هذه 

على حده. )10 د(
ينبغي اأن تكون اإجابات امل�ساركني تتجه / تن�ض على الواجب من خالل ذكر اأمور تعرب عن املعرفة 

اأو املمار�سات املختلفة املحققة للحفاظ على احلق.
- عند النتهاء من الن�ساط اأعطهم الفر�سة للحديث عما �سعروا به، وتاأكد من الآتي: )5 د(

• تاأكد من اأنهم فهموا حقوقهم؟
• واأن الن�ساط كان مالئمًا و�سهاًل؟

• واإىل اأي مدى كانوا يعرفون حقوقهم ال�سيا�سية؟
• وكيف �سي�ستفيدون مما تعرفوا عليه من حقوق وواجبات؟

• هل وجدوا فرقًا بني الواقع الذي يعي�سون فيه وما تعلموه يف احلقوق ال�سيا�سية؟
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جدول خا�س بالن�شاط
التعرف على احلقوق

ن�رشة عمل املجموعات
النتهاكالواجباملعنىاحلق

حق الراأي اعتناق الآراء 
امل�سايقة ....ال�سيا�سي

قمع امل�سريات....التظاهر والتنظيمالتجمع ال�سلمي

تكوين اجلمعيات والنقابات 
والن�سمام اإليها

تاأ�سي�ض املنظمات 
حجب منح ....وع�سويتها

الرتخي�ض

ممار�سة الن�ساط ت�سكيل الأحزاب ال�سيا�سية
فر�ض قيود على ....ال�سيا�سي

الأحزاب ون�ساطها

اإدارة ال�سئون العامة
امل�ساركة يف 

�سياغة ال�سيا�سات 
العامة

الإق�ساء والتهمي�ض....

امل�ساركة �سنع النتخابات
التزوير....القرار

تويل مراكز �سنع تقلد الوظائف العامة
التمييز....القرار

قمع احلريات املدنية....القول والكتابة حرية الراأي والتعبري

عدم امل�ساواة....�سيادة القانونحماية القانون

• ينبغي الرتكيز على اأن كل حق �سيا�سي تقابله واجبات على �سعيد املعرفة واملمار�سة امل�سئولة، ويف 
اجلدول اأعاله ينبغي حتديدها عند تنفيذ الن�ساط.
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ا�شتبيان من اأجل بناء ال�شيا�شات املعنية بال�شباب  )15 د(
الأ�شئلة يف ورقة م�شتقلة  يتم و�شع  بال�شباب،  ال�شيا�شات املعنية  بناء  اأجل  هذا ال�شتبيان من 
بدون هذه املقدمة و يوزع لهم ويقوم املدرب با�شتعادة ال�شتبيان من امل�شاركني بعد الإجابة 
عليه،ثم ي�شاألهم عند النتهاء من ال�شتبيان هل كنتم دائمًا يف حالة ا�شتعداد للتعبري عما يدور يف 

عقولكم من اأفكار حول ق�شاياكم ال�شيا�شية وما هي روؤيتكم للتمكني يف املجال ال�شيا�شي؟
تنفيذه  من  وم�سئولية  عنه  احلديث  من  وم�سئولية  �سنحققه  وكيف  نريد  ما  نعي  اأن  ينبغي  اأنه  مبعنى 

وحمايته... الخ.
 

-1  كيف ينظر ال�شباب اإىل نف�شه وق�شاياه؟
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

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

-2 كيف يفكر الربملان واملجال�س املحلية والأحزاب واملنظمات يف ق�شايا ال�شباب؟
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

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

-3  ما هي روؤية الدولة جتاه ق�شايا ال�شباب؟
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

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

-4 ما هو دور املجتمعات يف تفعيل ق�شايا ال�شباب؟
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

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

بعد اأن ينتهوا من الإجابة عن هذا ال�ستبيان �سع النتائج مكتوبة اأمامهم واأدر�سها وقارن بينها حتى 
تتو�سل يف النهاية اإىل اأولويات اأف�سل �سيا�سة مقرتحة لل�سباب.
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ورقة معلومات
احلقوق ال�شيا�شية لل�شباب ومقومات متكينهم 

احلقوق والواجبات ال�شيا�شية لل�شباب

اإن اأهم ما يجب اأن يتعرف عليه ال�شباب لتمكينهم يف املجال ال�شيا�شي هي حقوقهم ال�شيا�شية، 
والتي كفلتها لهم املواثيق الدولية خا�شة ما جاء يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، 

والتي ينبغي اأن تكفلها لهم ت�رشيعاتهم الوطنية.

فوائد التعرف على احلقوق ال�شيا�شية

• يقوي ال�سخ�سية الإن�سانية مبا هي �سخ�سية املواطن الفاعل املتفاعل مع ق�سايا جمتمعه.
• ي�ساعد على اإزالة كل طابع حمرم اأو نظرة م�سبقة ب�سعوبة اقتحام ال�سيا�سة.

• يبلور احل�ض النقدي اإزاء الأ�سياء التي تبدو م�سلمة اأو ي�سعب فهمها.
• ي�سهل النخراط يف حتولت املجتمع والدولة مبا هي حتولت العامل.

• مينح فر�سة التوا�سل مع اآراء واأفكار وحتاليل اأخرى.
• يطور التفكري الإن�ساين بخ�سو�ض تعامله مع احلدث ال�سيا�سي اليومي مبا هو حدث طارئ 

اأو معزول اإىل م�ستوى فهم العوامل والعنا�رش املحيطة به.

اأبعاد احلقوق ال�شيا�شية
• بعد فل�سفي: احلقوق ال�سيا�سية مرتبطة باملحيط الذي يقرر يف م�سري الفرد كمواطن.

• بعد تاريخي: احلقوق ال�سيا�سية نتاج للنزاعات الب�رشية الطويلة والكفاح الإن�ساين املرير �سد الظلم 
واحلكم امل�ستبد والراأي الواحد.

و�سلطة  املواطن  بني  واملحكوم،  احلاكم  بني  العالقات  بناء  تعيد  ال�سيا�سية  احلقوق  جمتمعي:  بعد   •
الدولة، وتعيد العتبار للفئات الأكرث ت�رشرًا وللم�ست�سعفني وملعذبي الأر�ض.

وباإقرار  الإن�سان،  حلقوق  الدويل  القانون  ب�سمانات  تتمتع  حقوق  ال�سيا�سية  احلقوق  قانوين:  بعد   •
الد�ساتري والن�ض ال�رشيح للقوانني الوطنية.

مميزات احلقوق ال�شيا�شية:
- احلقوق ال�سيا�سية منظومة متكاملة.

• عدم قابليتها للتجزئة: فلي�ست هناك اأف�سلية يف احلقوق بل تكامل.
• عدم قابليتها للت�رشف: ل تقبل النتقائية.

• كونية: �ساحلة لكل الب�رش اأينما وجدوا بغ�ض النظر عن اجلن�ض اأو اللون اأو اللغة اأو الدين اأو الأ�سل 
الجتماعي اأو املعتقد الفكري.

• احلقوق ال�شيا�شية: 
هي ملك للفرد.

وبالتايل عليه واجب املحافظة 
عليها من خالل ممار�ستها 
حتى ل ت�سيع، وحتى ل 

ي�ستفيد من �سياعها من ا�ستفاد 
من غيابها لقرون طويلة.
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احلقوق ال�شيا�شية لل�شباب:
متثل احلقوق ال�سيا�سية يف املواثيق الدولية اإطارًا مرجعيًا جلميع الب�رش، وف�ساًل عن ذلك فاإن ال�سباب 
يحتاجون اإىل تعزيز حقوقهم خا�سة ال�سيا�سية، وذلك يف �سوء العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية، يفرت�ض اأن تكون حقوق ال�سباب �ساملة الآتي:
• احلق يف اعتناق الآراء دون م�سايقة.

• احلق يف التجمع ال�سلمي.
• احلق يف تكوين اجلمعيات والنقابات والن�سمام اإليها.

• احلق يف ت�سكيل الأحزاب ال�سيا�سية وممار�سة الن�ساط ال�سيا�سي.
• احلق يف حماية الأ�رشة واملجتمع والدولة.

• احلق يف امل�ساركة يف اإدارة ال�سئون العامة.
• احلق يف النتخابات )ينتخب ويرت�سح(.

• احلق يف تقلد الوظائف العامة.
• احلق يف حرية الراأي والتعبري عنه.

• احلق يف التمتع بحماية القانون.

مقومات التمكني ال�شيا�شي لل�شباب يف املجتمع الدميقراطي
اإن من اأهم مقومات املجتمع الدميقراطي هي اأن ت�سود فيه قيم الدميقراطية واملواطنة وحقوق الإن�سان 

املتمثلة بـ:
• احرتام حرية وحقوق الآخرين.

• ال�ستقرار ال�سيا�سي.
• العدالة، وامل�ساواة.

• حكم القانون.
• حماية حرية الراأي.

• احرتام كرامة الأفراد.

اإن الدفاع عن اأحقية م�شاركة 
ال�شيا�شية  ال�شباب يف احلياة 
�رشط من ال�رشوط الأ�شا�شية 

لقيام جمتمع دميقراطي.

تتجلى مقومات متكني ال�سباب يف املجال ال�سيا�سي يف ممار�سة احلقوق وم�سئولية القيام بالواجبات، اإذ 
اأن احلقوق ال�سيا�سية هي اأرقى ثمار العمل الإن�ساين الطويل، والواجبات هي اأ�سمى الآليات للحفاظ 
عليها، وبالتايل تتحقق املكت�سبات ال�سيا�سية لل�سباب نتيجة امل�سئولية الفردية وامل�سرتكة التي تنمي العمل 

ال�سيا�سي يف املجتمع الدميقراطي وتقوي ال�سالح العام.
وتتكامل احلقوق مع الواجبات نحو:

• املجتمع.

• الأ�رشة.
• التعلم والتكوين.

• امل�ساركة يف النتخابات.
• احرتام القانون.

• خدمة املجتمع والوطن.
• احلفاظ على ال�ستقرار الجتماعي.

• العمل واجلدية.

بالواجبات  احلقوق  ترتبط 
يف جميع الأن�شطة ال�شيا�شية 
انف�شام  ل  وثيقًا  ارتباطًا 

بينهما.
اأ�شمى  عن  تعرب  احلقوق 
تعك�س  والواجبات  القيم 

اأرقى �شمانات حتققها.
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كيف يتحقق التمكني ال�شيا�شي لل�شباب؟
يتحقق ذلك من خالل عدد من الأمور، اأهمها:

• بناء الوعي والثقافة ال�سيا�سية من وقت مبكر.
• تنمية القدرات الفردية الالزمة للتفاعل ال�سيا�سي.

• الت�سويت يف جميع النتخابات.
• الرت�سح جلميع الهيئات التمثيلية املنتخبة املحلية والوطنية.

• الن�سمام وتكوين اأية منظمات وجمعيات غري حكومية تهتم باحلياة العامة.
• حق تقلد املنا�سب العامة وتويل مراكز �سنع القرار وتاأدية جميع املهام املت�سلة بها.

• امل�ساركة يف �سياغة �سيا�سة احلكومة ويف تنفيذها.
• التمتع بحرية الراأي والتعبري عنه ب�ستى الطرق والو�سائل القانونية.

املظاهر التي حتقق التمكني ال�شيا�شي لل�شباب يف املجتمع الدميقراطي تتجلى يف:
جمتمع  يف  التعاي�ض  عن  تعبريًا  ذلك  ميثل  حيث  مب�سوؤولية  ال�سيا�سية  احلقوق  ممار�سة   •

دميقراطي.
التزاماته  ومراعاة  الآخرين؛  حقوق  تقدير  �رشورة  ال�سيا�سية  احلقوق  ممار�سة  تفر�ض   •

جتاه املجتمع.
• يرتبط التمتع باحلقوق ال�سيا�سية باحرتام حقوق الإن�سان و�سيادة القانون واإقرار الدميقراطية.

• ل ميكن لالأفراد اأن يحققوا حريتهم وحقوقهم ال�سيا�سية بدون الدفاع عنها.
• تقرتن ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية بتنمية الثقافة الدميقراطية.

• اإن ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية ت�ساهم يف توفري املناخ الداعم وال�سامن لال�ستفادة من احلريات 
املرتبطة بها.

• ترتبط احلقوق والواجبات ال�سيا�سية، ارتباطًا وثيقًا بجميع الأن�سطة الإن�سانية والجتماعية، 
وبقدر ما تتعزز احلرية ال�سيا�سية بقدر ما ترت�سخ ثقافة امل�سئولية.

• من واجبات الفرد معار�سة كل املمار�سات والأفعال املتعار�سة مع القيم الدميقراطية.
• ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية تتطلب قناعات، ومهارات فردية لتحقيق التمكني الكامل.

• من املهم جدًا المتناع عن املمار�سات والأفعال التي تخل بالقيم الدميقراطية حتى واإن كانت 
هذه الأفعال واملمار�سات ت�سكل جزءًا من حقوقنا ال�سيا�سية.

• كل حق �سيا�سي اأ�سا�ض تقابله واجبات على �سعيد املعرفة واملمار�سة امل�سئولة.

مقرتحات من �شاأنها اأن ت�شاهم يف ت�شجيع ال�شباب على امل�شاركة يف العمل ال�شيا�شي وهي:
1 - حتديد عدد مقاعد ال�سباب قانونيًا يف الربملان.

2 - اإطالق حرية العمل ال�سيا�سي لفئة ال�سباب.
3 - ت�سجيع الطلبة يف اجلامعات على تاأ�سي�ض نوادي تهتم بعلم ال�سيا�سة وبالعمل ال�سيا�سي.

4 - تدري�ض حقوق الإن�سان واحلريات العامة لي�ض يف اجلامعات فح�سب بل حتى يف املدار�ض الثانوية.
من  يح�ض  الثانوية  املدار�ض  م�ستوى  وعلى  اجلامعات  م�ستوى  على  م�سغرة  برملانات  تاأ�سي�ض   -  5
مهارات  على  يتدربون  ثم  ومن  ولل�سعب  لل�سباب  وممثلني  وقادة  نوابًا  بالفعل  اأنهم  ال�سباب  خاللها 

العمل يف ال�ساأن العام.
6 - تخ�سي�ض برامج اإعالمية يطرح فيها ال�سباب م�سكالتهم وهمومهم واملعوقات التي تقف اأمامهم 

يف املجال ال�سيا�سي، بح�سور ال�سباب واملهتمني بق�سايا ال�سباب.
لهم  الفر�سة  تتيح  وبق�ساياهم  بال�سباب  خا�سة  وحما�رشات  تدريبية  ودورات  ندوات  تنظيم   -  7

للتعبري عن اآرائهم وان�سغالتهم وطموحاتهم.
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ال�شيا�شات املعنية بال�شباب:
بالرغم من وجود ا�سرتاتيجيات معنية بال�سباب والطفولة يف كثري من البلدان العربية اإل اأنها تقت�رش 
على اإ�رشاك ال�سباب والأطفال يف الربامج التعليمية والرتبوية كما اأنها حتدد اأعمار خمتلفة ل�سن الطفولة 
وال�سباب واأي�سًا ل تاأخذ م�ساألة امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب ب�سكل كايف وكامل بل ل تاأخذ بعني العتبار 
التمكني ال�سيا�سي لل�سباب، وبالتايل كان ل بد من ظهور مطالب بتطوير اأو خلق �سيا�سات ت�سري نحو 

التقنني تعنى بتمكني ال�سباب وت�سمى �سيا�سات التمكني.
املفاهيم والتفا�سيل ال�رشورية حول دعم وت�سجيع  اإن م�سامني ال�سرتاتيجيات والربامج تخلو من 
ن�ساطاتهم ول حتتوي على م�سامني لأن�سطة توعوية  ال�سيا�سية وتعزيز  العملية  ال�سباب يف  م�ساركة 
يف جمال الدميقراطية، بل اإنها تركز على احلقوق ال�سحية والريا�سية والرتفيهية ورعاية الأطفال، 

وهي بعيدة يف م�سمونها عن عنوانها.

اإن و�شع �شيا�شيات التمكني املعنية بال�شباب ي�شعنا اأمام ت�شاوؤل ماذا نريد من ال�شباب وماذا يريد 
منا ال�شباب؟ وهو ما ينبغي الإجابة عليه من خالل ال�شتبيان يف الن�شاط اخلا�س بهذه اجلل�شة.

القيادية  املراكز  يف  ال�سباب  و�سع  يعني  التمكني  �سيا�سات  اأهداف  �سمن  اإجرائيًا  ال�سباب  متكني  اإن 
املوؤ�س�سات  التمثيل يف هذه  اأن يكون لهم ن�سيبًاً مكافئًا يف  اأو  الدولة واأحزابها، وجمعياتها  ملوؤ�س�سات 

بالتنا�سب مع اأعدادهم وخ�سائ�سهم.
وحتى منكن ال�سباب من العمل اأو ال�سرتاك يف موؤ�س�سات �سنع القرار، اأو يف التمثيل احلزبي، اأو 
النيابي، اأو منكنهم من اأداء اأدوارهم، فاإن ذلك يتطلب يف البداية و�سع مفهوم ل�سيا�سات متكني ال�سباب 
متكينهم  وا�سرتاتيجيات  اأولويات  وحتديد  واحتياجاتهم،  ال�سباب  بق�سايا  تعنى  ال�سيا�سات  هذه  كون 
والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأ�سعدة  على  منها  يعانون  التي  امل�سكالت  ت�سخي�ض  من خالل 

والثقافية.

الدميقراطية  لالأنظمة  يت�شنى 
اأن ت�شع اآليات اأو ممار�شات 

متكن ال�شباب من خاللها

وميكن اأن يتم العمل على �سيا�سات التمكني ال�سبابي على امل�ستوى املوؤ�س�سي من خالل لقاءات وحتليالت 
معمقة مع جمموعات خمتلفة منها:

• اأع�ساء الربملان املعنيني بق�ساياال�سباب.
• العاملني يف موؤ�س�سات الدولة املعنية بال�سباب.

• منظمات املجتمع املدين ذات الهتمام بق�سايا ال�سباب.
• بيوت اخلربة ال�سبابية املعنية بتخطيط �سيا�سات ال�سباب.

بحيث تعمل كل جمموعة على ق�شية اأو مو�شوع �شبابي معني )وهنا ينبغي على القائم بهذه املهمة 
اأن يقوم باإعداد ن�س مقرتح لكل ق�شية اأو مو�شوع �شبابي( ثم يتم تبادل الق�شايا واملو�شوعات 

بني املجموعات وبع�شها البع�س.

تتعلق  التي  امل�سائل  من  كبريًا  عددًا  ال�سبابي  التمكني  �سيا�سات  تت�سمن  اأن  يفرت�ض  اآخر  جانب  من 
بال�سباب، مثاًل:

دور  عليها  التي  ال�سيا�سية  واجلمعيات  الأحزاب  برامج  يف  لل�سباب  رئي�سية  �سيا�سات  تبني   •
مبا�رش يف الرتويج ل�سيا�سات ال�سباب.

البيئة  وتوفري  ال�سباب،  متكني  مبفهوم  الأخذ  دون  لل�سباب  قومية  �سيا�سات  لأي  جناح  ل   •
ال�سيا�سية الداعمة حلرية ال�سباب، واحرتام اأفكارهم.

• اأن يكون الهتمام بال�سباب وق�ساياهم يف �سلب املبادئ الد�ستورية.
• اإدراك واقع ال�سباب هو ال�سبيل ل�سياغة اأي �سيا�سات خا�سة بال�سباب.

• اعتبار ال�سباب فئة موجودة يف كافة القطاعات ولي�ض يف قطاع واحد بل لي�ست كتلة توجه 
لها �سيا�سات واحدة.

واقت�سادية،  �سيا�سية،  اأخطار  بني  ما  �سبابها  تواجه  التي  الأخطار  واأولويات  طبيعة  حتدد   •
واجتماعية، وثقافية.

• دور الدولة يف حماية ال�سباب وقراءة اأفكارهم واحتياجاتهم حتى ل تكون هناك فجوة بني 
ال�سيا�سات وتطبيقها.

من  و�سيا�ساتها  براجمها  �سمن  ال�سباب  متكني  مفهوم  تدرج  اأن  الدولة  موؤ�س�سات  مطالبة   •
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خالل م�ساركة ال�سباب يف ر�سم وو�سع �سيا�سات وبرامج عمل هذه املوؤ�س�سات، مبا يوؤدى 
اإىل بناء الثقة يف ال�سباب.

• على الدولة واملوؤ�س�سات ذات العالقة توفري البيئة ال�سيا�سية الداعمة حلرية ال�سباب، وعدم 
م�سادرة اأفكارهم، وتنمية مناخ احلوار والإقناع املتبادل، واأن يكون لهم احلق يف تطوير 

هذه البيئة ال�سيا�سية.

لكي يتم اإعداد هذه ال�شيا�شات ينبغي توفري الآتي:
- اإعداد قاعدة بيانات اأولية �ساملة عن ال�سباب لو�سع خريطة اإح�سائية عن ال�سباب.

- درا�سة املوؤ�س�سات واملنظمات العاملة يف جمال خدمة وتثقيف ال�سباب كالإعالم واملوؤ�س�سات 
بها  ال�سباب  عالقة  وطبيعة  حالة  ملعرفة  والأندية،  واملنظمات  والدينية  والثقافية  التعليمية 

والتزامهم جتاه ال�سباب.
- حل م�ساكل ال�سباب وتلبية احتياجاته حتى تكون م�ساركة ال�سباب فاعلة.

- تنمية وعي ال�سباب بالق�سايا العامة.
- اإبداء الرغبة والتعبري عن �رشورة امل�ساركة الفاعلة من ال�سباب واملواطنني.

- ت�سجيع ال�سباب على امل�ساركة وتقدمي �سلوك حمفز لهم، وتوفري �سبل امل�ساركة.
- القتناع من جميع الأطراف باأهمية دور ال�سباب.

- حت�سني دور الأحزاب وموؤ�س�سات املجتمع املدين ل�ستيعاب ال�سباب وتدريبهم على التعامل 
مع الق�سايا ال�سيا�سية والجتماعية.

- توفري املرجعية املتعددة لل�سباب ملناق�سة وجهات نظرهم.
- اإدماج ال�سباب يف �سناعة هذه ال�سيا�سات وعر�ض ق�ساياهم.
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الوحدة الثالثة
ال�رشوع يف العمل:

اآليات التمكني ال�شيا�شي
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مقدمة:

يف هذه الوحدة املعنية باآليات التمكني ال�شيا�شي واملق�شود بالآليات هنا الأطر املرتبطة باحلقوق 
ال�شمان  باأن  العلم  مع  احلقوق،  تلك  ممار�شة  يف  ال�رشوع  من  ال�شباب  متكن  التي  ال�شيا�شية 
العدالة وامل�شاواة يف احلماية  القانونية و�شمان  الرئي�شي يف ممار�شتها هو احلق يف احلماية 
واملمار�شة. وبالطبع هذا احلق الت�رشيعي يجب اأن يغطي كل احلقوق ال�شيا�شية، لذلك �شوف 
ظل  ال�شباب- يف  خاللها  من  وي�شارك  يعمل  اأن  ينبغي  التي  ال�شيا�شية  الأطر  الوحدة  هذه  تقدم 
ال�شيا�شي  التمكني  م�شاألة  رئي�شيًا يف  جزءًا  متثل  وهي  وامل�شاواة-  والعدالة  القانونية  احلماية 
لل�شباب، اإذ �شيتم التطرق اإىل احلقوق ال�شيا�شية الأ�شا�شية باعتبارها جمالت للتمكني ال�شيا�شي، 

واملكونة من ثالثة حماور رئي�شية كما هو مو�شح يف الربنامج التدريبي.

الأهداف:
- تعزيز الأدوار وال�سرتاتيجيات يف املجال ال�سيا�سي من خالل جمالت التمكني ال�سيا�سي لل�سباب.

- حتديد اآليات التمكني ال�سيا�سي لل�سباب.
- ت�سجيع ال�سباب لالنخراط يف املجالت ال�سيا�سية.

- خلق اأفكار جديدة للتعاطي مع الأطر املعنية باجلانب ال�سيا�سي.

الربنامج الزمني:
الأ�شاليب والأن�شطةاملدةاملو�شوعاجلل�شة

الأوىل

5  دملخ�ض تقرير اليوم الأول 
امل�ساركة يف ال�ساأن العام:

- ن�ساط:  ا�رشح موقفك.120 د- النتخابات، النظام املحلي والربملاين

الثانية

التجمع والتنظيم:
- التجمع ال�سلمي

- تكوين اجلمعيات والنقابات 
- الأحزاب وممار�سة الن�ساط ال�سيا�سي.

150  د
- ن�ساط: 

مظاهرة �سلمية

الثالثة

حرية الراأي والتعبري:
- حرية الراأي والتفكري 

- الإعالم ومتكني ال�سباب
120  د

- ن�ساط:
 الراأي املقنع

10 د تقييم يومي 
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اجلل�شة 1
امل�شاركة يف ال�شاأن العام  -  )120 د(

الأهداف:
1 - يو�سح امل�ساركون املق�سود بامل�ساركة يف ال�ساأن العام.

2 - اأن يتعرف امل�ساركون على واجبات وم�سئوليات ال�سباب جتاه حق امل�ساركة يف ال�ساأن العام.

املواد والأدوات:
- ن�سخ من التمرين املرفق ح�سب عدد امل�ساركني.

- خيوط من ال�سوف.
- لوحات ورق مقوى.

- ل�سق.
- اأقالم ملونة وورق قالب.

اخلطوات:
- ابداأ بربط مو�سوع حق امل�ساركة يف ال�ساأن العام مع مو�سوع نظام احلكم، وحتدث عن النتخابات 

العامة واختالفها من بلد لآخر ونوعيتها ح�سب النظام القائم. )5 د(
- اأ�ساأل امل�ساركني عن: اأي ال�سفات يريد اأن يراها الناخبون يف قادتهم؟ هل يف�سلون القائد من نخبة  
املفكرين اأم قائد يج�سد هموم املواطن العادي؟ وملاذا؟ وما الفرق والتاأثري بني وجود ال�سباب و الكبار 
يف النظامني الربملاين واملحلي؟ وهل �سارك اأحد من امل�ساركني يف اأي عملية انتخابية اأو يف مراحلها. 

واأكتب الإجابات على ورقة قالب. )10 د(
- نفذ التمرين حول النتخابات. )20 د(

ال�ساأن العام، ومن ثم  ال�سباب جتاه حق امل�ساركة يف  ا�ساأل امل�ساركني: ما هي واجبات وم�سئولية   -
ركز على اأهمية النتخابات يف كافة مناحي احلياة العامة حتى يكون هناك تدوير للم�سئوليات وتغيري 

م�ستمر ل�سمان احلقوق ومكافحة الف�ساد... الخ. )5 د(
- ناق�ض امل�ساركني: ما الذي جنري ب�ساأنه النتخابات؟، واأكتب الإجابات، �سيظهر لديك انتخابات 
عما  التحدث  منهم  واأطلب  النتخابات،  فيها  املقنن  والهيئات  املحلية  واملجال�ض  والرئا�سة  الربملان 

يعرفونه عن النظام الربملاين واملحلي ب�سكل عام مع الإفادة عن حالة النظامني يف البلد. )10 د(
- نفذ ن�ساط اإقامة الروابط. )50  د(

- اأطلب من امل�ساركني اأن يجددوا اأو يعدلوا اأو ي�سيفوا على اجلدارية التي مت اإعدادها �سابقًا حول نظام 
النتخابات والنظامني الربملاين واملحلي. )15 د(

- خل�ض لهم ما جرى يف التدريب وا�ساألهم عن مدى ا�ستفادتهم من اجلل�سة وهل كانت الأن�سطة منا�سبة 
وثبتت املعلومات لديهم. )5 د(
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مترين:
حول النتخابات   )20 د(

• قررت احلكومة املحلية موؤخرًا تاأ�سي�ض جمل�ض لتمكني ال�سباب �سيا�سيًا يعنى باإي�سال �سوت ال�سباب 
والتعبري عن اآرائهم ومطالبهم بحرية.

• يوجد 4 فرق �سبابية و يطلب من كل فرقة اختيار ممثل عنها:
هذه الفرق: املنظمات اأو الهياكل ال�سبابية واملجال�ض املحلية والإعالم واجلامعات. 

• يرجى الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

• كيف �شتتم العملية النتخابية؟

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................
....................................

• كيف �شي�شاهم جمل�س ال�شباب يف اإثراء احلياة ال�شيا�شية؟

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................
....................................

• ما هي املقرتحات التي �شيقدمها جمل�س ال�شباب للحكومة والأطراف الأخرى؟

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................
....................................
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ن�شاط
اإقامة الروابط    )60  د(

يهدف هذا الن�شاط اإىل تقييم العالقة بني الأطراف املعنية يف املجتمع الدميقراطي املثايل، وفهم 
الروابط التي جتمع بني احلقوق وامل�شئوليات. 

الإجراءات:
- ا�رشح للم�ساركني اأن هذا الن�ساط الغر�ض منه هو ر�سم خمطط ملختلف العالقة القائمة بني الأطراف 

املعنية بالنظام الدميقراطي.
- وزع امل�ساركني اإىل اأربع جمموعات مت�ساوية من اأجل تاأدية دور اأربعة لعبني وهم »احلكومة، 

املواطنني/ال�سباب، الربملان، املجل�ض املحلي«. )5 د(
- �سلم لكل جمموعة ورقة ر�سم كبرية احلجم واأقالم واأعط )10 د( لإجراء ع�سف ذهني حول الدور 
الذي متثله كل جمموعة وو�سع اأكرث من خم�سة اأدوار اأو وظائف من كل لعب/جمموعة، يكتبونها 

على الورقة الكبرية.
- اجمع املجموعات الأربع لتبادل الآراء حول الوظائف التي يوؤديها كل لعب وا�سمح لهم بالتعبري 
عن كل ما لديهم من اآراء، واأي�سًا ا�سمح بتعديل اللوائح اخلا�سة بوظائف الالعبني. وتاأكد من اإقرار 

كل جمموعة لوظائفها بعد التعديل. )10 د(
- اف�سل املجموعات جمددًا واأطلب من كل منها اأن حتدد مطالبها من الالعبني الآخرين واأن ت�سعها 

حتت عنوان مطالب متفرقة يف الورقة بلون خمتلف. )10 د(
- قبل انتهاء الوقت اأطلب من كل جمموعة حتديد اأكرث من 6 مطالب اأهمية يف القائمة، و�سلمهم الال�سق 

وخيوط ال�سوف لتمثيل هذه املطالب.
الر�سم  ب�سكل مربع )كما يف  اأوراقها  اأن ت�سع  املجموعات  بدقة، واأطلب من  اللعبة  - ا�رشح قواعد 

البياين( واأطلب منهم اأن تتمركز كل جمموعة يف الزاوية املخ�س�سة لها بفا�سل مرت فيما بينها.
- تبداأ الآن جولة احلوار والتفاو�ض، خ�س�ض )5  د( لكل جولة واأطلب منهم اأنه كلما يتم املوافقة على 

مطلب ما يتم ربط خيط امل�سئولية بل�سق �رشيط ال�سوف بني الورقتني.
- يف نهاية الن�ساط �ستظهر �سبكة معقدة بني الالعبني. اأطلب من امل�ساركني النظر اإليها مليًا والتفكري يف 

معناها الأخري، عليك هنا ا�ستخال�ض النتائج من الأ�سئلة الآتية: )5 د(

• هل كان من ال�سعب التفكري يف وظائف اأي من الأطراف يف جمتمع دميقراطي؟
• هل برزت اأي خالفات بني املجموعات حول املطالب وهل جرى الت�سويت على الوظائف 

املحددة وهل توزعت امل�سئوليات لدى الالعب؟
• ملاذا مت رف�ض اأو قبول عرو�ض الالعبني الآخرين وهل �سبب اأو �سي�سبب اأي م�ساكل؟

• هل برزت م�سئوليات حتملتها املجموعة مل ترغب يف حتملها �سابقًا؟
من  وم�سئوليات  وممار�ساته  الدميقراطي  املجتمع  حول  الن�ساط؟  هذا  من  ا�ستفادو  الذي  ما   •

ننتخبهم، وامل�ساركة يف �سنع القرار.
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قواعد الن�شاط:
- اأن يدور احلوار من منظور �سبابي ويف�سل اأن يتعلق بتمكني ال�سباب �سيا�سيًا اأو ال�سيا�سات املعنية 

بتمكني ال�سباب.
- اأن يجري احلوار بني فرق الالعبني بحيث يدور احلوار بني كل جمموعة واأخرى كالتايل:

• �سباب وحكومة، �سباب وبرملان، �سباب وجمال�ض حملية،... وهكذا بالن�سبة للبقية، على 
اأنه عندما يتم احلوار بني فريقني يف نف�ض الوقت يتحاور الفريقان الآخران.

• تقرر الفرق بنف�سها من يبداأ الن�ساط ثم تكمل تباعًا.
• ينبغي اأن تكون املطالب وا�سحة وخمت�رشة، واأن يكون اأ�سحابها على معرفة بكل ما يتعلق 

حولها من معلومات.
• على الأ�سخا�ض اأن يقرروا ما اإذا كان املطلب عادًل واإمكانية القيام به.

• اإذا رف�ست اإحدى املجموعات مطلبًا يو�سع خيط ال�سوف جانبًا.
• امل�سافة بني كل لعب واآخر هي مرت واحد فقط.

ال�شباب

برملان

جمال�س
حملية

احلكومة
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ورقة معلومات : امل�شاركة يف ال�شاأن العام
حق امل�شاركة يف ال�شاأن العام... حق ال�شباب، يف:

• التعبري احلر عن اإرادته بخ�سو�ض اختيار من �سيتوىل حكم بلده.
امل�ساواة  قدم  العام وعلى  بالقرتاع  انتخابات جترى دوريًا  بوا�سطة  نتخب،  ويمُ ينتخب  • اأن 

بني الناخبني وبالت�سويت ال�رشي.
• اأن ي�سارك يف اإدارة ال�سوؤون العامة بوا�سطة املمثلني الذين يتم اختيارهم بحرية.

• اأن يتاح له فر�سة تويل مراكز �سنع القرار.
• تقلد الوظائف العامة يف بلده.

ن ال�شباب من: حق امل�شاركة يف ال�شاأن العام ميكِّ
• الدفاع عن الأفكار والربامج الرامية اإىل تطوير الدميقراطية وحت�سني م�ساركة ال�سباب.

• تكري�ض املواطنة وتقوية امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب.
• التعرف املبا�رش على ق�سايا واحتياجات وتطلعات ال�سباب.

احلريات  مبمار�سة  املتعلقة  املكت�سبات  بخ�سو�ض  املحرز  التقدم  م�ستوى  تقييم   •
ال�سيا�سية.  واحلقوق 

وي�شع على عاتق الأفراد واجلماعات مبا فيهم ال�شباب واجب وم�شئولية:
• الت�سجيل يف اللوائح النتخابية بالن�سبة للناخب - جداول الناخبني-.

• الت�سجيل بالن�سبة للناخب املر�سح.
• تتبع ور�سد التدابري املتخذة لتثقيف الناخبني �سد النتهاكات.

• تتبع املعلومات اخلا�سة املقدمة للناخبني بخ�سو�ض يوم الت�سويت.
• تتبع التدابري املتخذة لت�سجيع الناخبني على الت�سويت.

• تتبع دور و�سائل الإعالم يف النتخابات.
• تتبع مدى احرتام الإدارة للحقوق واحلريات الأ�سا�سية.

النتخابات:
رئا�سية  اأنظمة خمتلطة  واأي�سًا  برملانية  واأخرى  رئا�سية  اأنظمة حكم  بني  احلكم  اأنظمة  اختالف  رغم 
برملانية كنظام احلكم يف اليمن؛ وبالرغم من التفاوت والختالفات بني الأنظمة ال�سيا�سية عرب العامل، 

اإل القوانني الدولية والت�رشيعات الوطنية اأقرت جملة مبادئ ومعايري من بينها:
ممثلني  بوا�سطة  واإما  مبا�رشة  اإما  لبلده  العامة  ال�سوؤون  اإدارة  يف  فرد  لكل  امل�ساركة  حق   -

يختارون بحرية.
- �رشورة اإجراء انتخابات حرة ونزيهة من حيث �سالمتها و�سماناتها القانونية.

جاء يف قرار للجمعية العامة 
لالأمم املتحدة:

»النتخابات الدورية 
والنزيهة، عن�رش 

�رشوري، ل غنى عنه يف 
اجلهود املتوا�سلة املبذولة 

حلماية حقوق وم�سالح 
املحكومني؛ اإن التجربة 

العملية تثبت اأن حق كل 
فرد يف ال�سرتاك يف حكم 

بلده، عامل حا�سم، يف متتع 
اجلميع فعليًا مبجموعة وا�سعة 
التنوع من احلقوق ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية 
والثقافية« 

-النتخابات العامة:
واأية  املحلية  واملجال�ض  النواب  جمل�ض  يف  ممثليه  وانتخاب  الرئي�ض  انتخاب  يف  حقه  ال�سعب  ممار�سة 

انتخابات عامة اأخرى  بطريقة حرة مبا�رشة و�رشية ومت�ساوية.

النتخابات الرئا�شية: 
ممار�سة ال�سعب حقه يف انتخاب رئي�ض اجلمهورية بطريقة حرة مبا�رشة و�رشية ومت�ساوية.

النتخابات النيابية:
ممار�سة ال�سعب حقه يف انتخاب ممثليه يف جمل�ض النواب بطريقة حرة مبا�رشة و�رشية ومت�ساوية. 

النتخابات املحلية:
للمديريات  املحلية  واملجال�ض  للمحافظات  املحلية  املجال�ض  يف  ممثليه  انتخاب  يف  حقه  ال�سعب  ممار�سة 

بطريقة حرة مبا�رشة و�رشية ومت�ساوية.
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حق امل�شاركة يف اإدارة ال�شوؤون العامة بوا�شطة انتخابات نزيهة يعني، حق الفرد كمواطن يف:
- التعبري احلر عن اإرادته بخ�سو�ض اختيار من �سيتوىل حكم بلده.

نتخب، بوا�سطة انتخابات جتري دوريًا بالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني  - اأن ينتخب ويمُ
الناخبني وبالت�سويت ال�رشي.

- اأن ي�سارك يف اإدارة ال�سوؤون العامة بوا�سطة املمثلني الذين يتم اختيارهم بحرية.
- اأن يتحمل تقلد الوظائف العامة يف بلده.

اإن زيادة م�ساركة ال�سباب يف احلياة العامة يعترب عن�رشًا حا�سمًا يف جناح كل برامج العملية ال�سيا�سية، 
كما اإن ملمار�سة هذا الن�ساط دورًا كبريًا لل�سباب يف الإ�سالح والتغيري ال�سيا�سي واإدارة ال�سئون العامة 
يف البلد لكون ال�سباب هم القوى الأكرث عددًا وتاأثريًا، والأمر الأهم هو الدعم والت�سجيع الذي ينبغي 
اأن يالقيه ال�سباب من جمتمعهم، فقد قال اأحد الأمريكيني عندما �سئل من انتخبت، فقال: باراك اأوباما، 
ملاذا؟ قال لأن هذه املرحلة هي لل�سباب ولي�ست لنا، وابني اأراد اختيار اأوباما فكان عليَّ واجب دعم 
هذا اخليار لأن املنتفع من هذه املرحلة هو ابني وقد اختار. اإذن فهذا هو التمكني بعينه وامل�ساركة يف 

�سنع القرار العام.

فوائد النتخابات:
- متكني املواطنني من تقرير م�سريهم باأنف�سهم.

- م�ساركة املواطنني يف احلياة ال�سيا�سية و�سنع القرار.
- تعزيز البناء الدميقراطي للنظام ال�سيا�سي وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

حكم  مبداأ  اإىل  ال�ستناد  خالل  من  احلكم  موؤ�س�سات  وعمل  القرارات  اتخاذ  عملية  تنظيم   -
القانون، فال�سلطة مقيدة بقانون م�سبق يحرتمه احلكام واملحكومون على قدم امل�ساواة.

- تنظيم عالقة موؤ�س�سات احلكم باملواطنني على اأ�سا�ض رابطة املواطنة.
- النتخابات هي اآلية لت�سوية ال�رشاعات ال�سيا�سية يف الدولة احلديثة بطرق �سلمية.

اأو جتديد �رشعية احلكومة  املنتخبة  للحكومة  �سعبية  توفري �رشعية  بوظيفة  تقوم  النتخابات   -
القائمة، فعن طريق النتخابات الدميقراطية ي�سل اإىل مواقع �سنع القرار اأولئك الذين يحظون 

بقبول الناخبني.
تقومي  النتخابات من خالل  وم�ساءلتهم وقت  احلكام  ملحا�سبة  كو�سيلة  النتخابات  �ستخدم  تمُ  -
برامج املتناف�سني قبل النتخابات، اأو عن طريق مكافاأة، اأو معاقبة، ال�سيا�سيني اإذا ما اأرادوا 

الرت�سح للمرة الثانية.
- تقوم النتخابات بدور تثقيفي عام، فهي ت�سهم  يف تثقيف املواطنني بامل�سائل املت�سلة بالعمل 
واإعالن  اإذاعة  خالل  من  وذلك  النتخابات،  عملية  واأثناء  قبل  ال�سيا�سية  وال�سوؤون  العام 

الربامج املختلفة للمر�سحني والأحزاب، ومواد الدعاية النتخابية خالل فرتة النتخابات.

يراها  اأن  يريد  �شفات  اأي   -
هل  قادتهم؟  يف  الناخبون 
نخبة   من  القائد  يف�شلون 
يج�شد  قائد  اأم  املفكرين 

هموم املواطن العادي. 
النظام الربملاين:

يجب اأن ي�سهم النظام الربملاين فيما يتعلق بال�سباب واحلياة ال�سيا�سية بالآتي:
- �سن الت�رشيعات لزيادة م�ساركة ال�سباب يف احلياة ال�سيا�سية مع الهتمام مبتابعة تنفيذ القانون 

من خالل القائمني على و�سعه.
- تطوير الت�رشيعات والقوانني واملمار�سات الوطنية التي ت�ساعد على اإعطاء دور اأكرب لل�سباب 

لكي ي�سهم يف حت�سني عملية التنمية.
- العمل على تقوية العالقات بني ال�سباب والربملان عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطالب 
وال�سباب اإىل الربملان ملتابعة العملية الت�رشيعية، والرتقاء مبمثليهم، والتو�سع يف ن�رش برامج 

برملان ال�سباب، وتدريب ال�سباب على العمل الربملاين.
الأحزاب  مر�سحي  عدد  زيادة  خالل  من  النتخابية  العملية  يف  ال�سباب  م�ساركة  دعم   -

واجلمعيات ال�سيا�سية من ال�سباب يف النتخابات العامة واملحلية.
التنمية واأعمالها  ال�سباب يف الدميقراطية وحت�سني مناخ  - م�سوؤولية العمل على تعزيز دور 
ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  حتكم  والتي  الربملان،  عن  ت�سدر  التي  القوانني  خالل  من  الواقع  يف 

والقانونية و الق�سائية.
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وظائف الربملان:
 • اإقرار املر�سحني ملن�سب رئا�سة الدولة.

• �سنع واإقرار ال�سيا�سية العامة.
• الوظيفة املالية.

• الو�ساطة بني املواطنني واأجهزة الدولة.
• الوظيفة الت�رشيعية.

• التاأثري يف الراأي العام.
• الوظيفة الرقابية.

خ�شائ�س الربملان وهي:
ميثل قاعدة للنظام الدميقراطي.   

هيئة متثل املواطنني يف احلكم.   
ات�ساع القاعدة ال�سعبية للربملان.   
و�سع الربملان يف نظام احلكم.   

النظام املحلي:
الإدارية  النظم   من  نوعان  وهناك  الالمركزية  تطبيق  يف  الأ�سا�ض  هو  املحلية  املجال�ض  نظام  يعترب 
وال�سيا�سية، وتكمن اأهمية نظام املجال�ض املحلية عرب النتخابات يف عدد من الأمور التي تعترب اأي�سًا 
للم�ساركة  اأي�سًا  فر�سة  وهي  ال�سيا�سية،  احلقوق  من  ال�سباب  لتمكني  بالن�سبة  الأهمية  بالغة  ميزات 

وبالتايل التاأثري والتغيري، اأهمها:

الغر�س  يتحقق  اأن  ميكن  ل 
ما  املحلية  الإدارة  من 
دميقراطيًا  نظامًا  يكن  مل 
للمواطنني  الفر�شة  يتيح 
للم�شاركة احلقيقية يف اإدارة 
املحلية  العامة  املرافق 
املحلية  اخلدمات  وت�شيري 
ور�شم ال�شيا�شات التي تكفل 
املجتمع  م�شاكل  مواجهة 

املحلى

- تعطي ال�رشعية على امل�ستوى املجتمعي.
- توفر امل�ساركة الأو�سع نطاقًا وعددًا.ف�ساًل عن امل�ساواة بني الناخبني.

- حرية الختيار للمثلني املبا�رشين.
- املراقبة واملتابعة املبا�رشة.

- ظهور قيادات حملية �سبابية.
- حتد من �سيطرة الكبار وتعطي فر�سة لل�سباب.

- احلفاظ على الن�سيج املجتمعي. 
- حتدد الحتياجات املجتمعية واخلدمية املحلية.

- تخفف من الحتقان ال�سيا�سي واملجتمعي.
- ت�سهل عملية التمكني ال�سيا�سي لل�سباب. اأهم  من  املحلي  النظام 

ال�شباب  لتمكني  املتطلبات 
التمثيل يف املجال ال�شيا�شي اأو من حيث  ال�سيا�سي �سواء من حيث الإجراءات )النتخابات(  الطابع  النظام املحلي  وياأخذ 

)الأحزاب ال�سيا�سية( بالرغم من اأن الوظائف اخلا�سة بالنظام املحلي هي عمومًا وظائف تنموية تعرب 
عن الدميقراطية الإدارية. وعليه ميكن حتديد الأهمية ال�سيا�سية للنظام املحلي يف اأنها تعزيز الأ�س�ض 
الدميقراطية مبا يف ذلك تعزيز ال�سفافية واحلكم اجليد، ف�ساًل عن اأنها توؤ�س�ض لثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية.
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اجلل�شة 2 : التجمع والتنظيم   - )150 د(
الأهداف:

1 - اأن يحدد امل�ساركون املق�سود باحلق يف التجمع والتنظيم.
2 - اأن يذكر امل�ساركون احلقوق التي تن�سوي حتت حق التجمع والتنظيم.

املواد والأدوات:
- الحتياجات املحددة يف ن�ساط التجمع ال�سلمي.

- اأوراق قالب و اأقالم.
- ن�سخ من ن�ساط التجمع ال�سلمي ومترين التجمع ال�سلمي بعدد امل�ساركني.

اخلطوات:
املعلومات  لهم  واأعر�ض  ال�سيا�سية،  وامل�ساركة  ال�سلمي  التجمع  جمال  يف  خرباتهم  با�ستدعاء  ابداأ   -

الرئي�سية حول احلق يف التجمع ال�سلمي. )10 د( 
- اطرح عليهم الأ�سئلة الآتية:

1 - ماذا نق�سد باحلق يف التجمع والتنظيم؟.
2 - ما احلقوق التي تن�سوي حتت هذا احلق؟.

- نفذ معهم مترين التخطيط للتجمع ال�شلمي. )15 د(
- ناق�ض وقدم للم�ساركني عر�سًا مب�سطًا حول احلق يف تكوين اجلمعيات والنقابات والن�سمام 

اإليها. )10 د(
- نفذ مع امل�ساركني مترين امل�ساركة ال�سبابية. )20 د(

مع  ال�سيا�سية  الأحزاب  يف  امل�ساركة  عن  ال�سباب  عزوف  اأ�سباب  امل�ساركني  مع  ناق�ض   -
عر�ض بوربوينت حول النقاط املتعلقة بالأحزاب من حيث فوائدها يف املجتمع الدميقراطي  

ووظائفها. )10 د(
- نفذ ن�ساط ال�سباب والأحزاب ال�سيا�سية. )20  د(

موجودة  اأحزاب  بثالثة  خا�سة  برامج  جلب  املدرب  على  ينبغي  الن�ساط  بهذا  يتعلق  )فيما 
على ال�ساحة يف حالة مت درا�سة هذه الربامج اخلا�سة بالأحزاب من حيث مدى قوة ال�سباب 

وم�ساركتهم فيها(.
- نفذ ن�ساط مظاهرة �سلمية، بعد مناق�سة الأ�س�ض ال�سليمة لكيفية عمل مظاهرة �سلمية واإعطاء 

مثال ناجح ملظاهرة �سلمية �سابقة. )60  د( 
- خل�ض ما جرى يف اجلل�سة التدريبية . )5 د(
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مترين:
التخطيط للتجمع ال�شلمي    )15 د(

• قررت بلدية املدينة مبنا�سبة يوم ال�سباب العاملي، تنظيم جتمع يف و�سط املدينة احتفاء بذلك؛ وعليه 
طلبت البلدية من النوادي واجلامعات واملوؤ�س�سات ال�سبابية املوجودة باملدينة اأن تقدم مقرتحات حتى 

تتمكن من تنظيم احتفال يليق بال�سباب.

• يرجى الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

• ما هي اخلطوات الأولية التي يجب التفكري فيها؟

• التاريخ: ..................................................

• املكان: ...................................................
• اليوم: ...................................................

• �سباحًا اأو م�ساء..............................................

• ما هي املقرتحات التي تتعلق بالتنظيم والتي ميكن العمل بها حتى يكون التجمع  ناجحًا؟

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
..........................................................

• ما هي الأن�شطة التي ميكن اقرتاحها من اأجل اأن يكون التجمع ناجحًا؟

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
..........................................................

• هل هناك مقرتحات اأخرى ميكن تقدميها؟
مثاًل: هل هناك دور للموؤ�ش�شات والأطر ال�شيا�شية الر�شمية وغري الر�شمية يف هذا التجمع؟

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
.........................
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ن�شاط: امل�شاركة ال�شبابية  -  )20 د(
الهدف: 

- تعزيز دور ال�سباب يف التجمعات املحلية  

خطوات التنفيذ:
1 - توزيع امل�ساركني اإىل جمموعات ح�سب مناطقهم اجلغرافية، اأو ح�سب ت�سنيفهم اجلمعي 

من اأحزاب اأو منظمات �سبابية اأو ن�سائية اأو غري حكومية... الخ
2 - يطلب من كل جمموعة كتابة امل�سكالت التي تعاين منها اأحزابهم ومنظماتهم وجمتمعاتهم 

املحلية جتاه ال�سباب يف املجال ال�سيا�سي.
3 - يقوم امل�ساركون بو�سع مبادرات طوعية حلل امل�سكالت التي تواجه منظماتهم املحلية.

4 - يقوم امل�ساركون بو�سع برنامج اأو خطة عمل لتنفيذ مبادراتهم الطوعية.
5 - تقدم كل جمموعة نتائج عملها ويتم مناق�ستها جماعيا .

اأفكارهم وبلورتها وفقا  6 - ا�ساأل امل�ساركني عن مدى فاعلية ومو�سوعية الن�ساط يف حتفيز 
للواقع ال�سبابي وعالقته باملوؤ�س�سات ال�سيا�سية.

ن�شاط:
ال�شباب و الأحزاب ال�شيا�شية  -  )20 د(

الهدف: 
- تعزيز التفكري ال�سيا�سي لدى ال�سباب.

خطوات التنفيذ:
- توزيع امل�ساركني اإىل 3 جمموعات من اجلن�سني مع �سمان التنوع اجلغرايف وال�سيا�سي.

- وزع للمجموعات برنامج ومعلومات عن حزب من الأحزاب املحلية لكل جمموعة.
امل�ساركة  حيث  من  فيه  الق�سور  نواحي  وحتدد  الربنامج  تقراأ  اأن  جمموعة  كل  من  اطلب   -
الربنامج  هذا  مثل  لتطوير  ت�سوراتها  املجموعة  وت�سع  ووثائقه،  احلزب  هياكل  يف  ال�سبابية 

احلزبي.
- ناق�ض النتائج معهم وا�ساألهم عن اأ�سباب �سعف امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب يف الأطر احلزبية 
ومدى الق�سور الذي جنده يف الربامج والوثائق احلزبية الأ�سا�سية وهياكلها مبا يتعلق بتفعيل 

امل�ساركة ال�سبابية.
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ن�شاط:
مظاهرة �شلمية   )60 د(

60 دقيقةالزمن الكامل

يهدف هذا التمرين اإىل ت�سليط ال�سوء على احلق يف التجمع ال�سلمي مع عدم الهدف من التمرين
امل�سا�ض بالأمن العام و�سالمة املواطنني.

• اأوراق واأقالم.املواد املطلوبة لكل فريق حترير
• األواح كرتون بي�ساء ذات حجم كبري.

• تخيل نف�سك م�سئوًل عن تنظيم مظاهرة �سلمية.تعليمات عامة
• لقد مت الإعالن عن مراجعة برملانية لرفع �سن النتخاب من 18 �سنة 

اإىل 21 �سنة. 
• اأنت ت�سكن يف مدينة خارج مقر الربملان.

• ميكن للمظاهرة ال�سلمية اأن ت�سمل اأكرث من ر�سالة كما ميكنها اأن تر�سل 
اإىل اأكرث من جهة.

اخلطوة الأوىل )5 د(- تعريف باجلو 
العام

• يتم تعريف امل�ساركني بالهدف من ممار�سة هذا التمرين.
• يق�سم امل�ساركني اإىل جمموعتي عمل.

اخلطوة الثانية )5 د(-�رشح اأ�س�ض 
املظاهرات ال�سلمية واأمثلة ناجحة

• يتم مناق�سة الأ�س�ض ال�سليمة لكيفية عمل مظاهرة �سلمية.
• يتم مناق�سة مثال ناجح ملظاهرة �سلمية.

اخلطوة الثالثة )20 د(-ت�سميم التجمع 
ال�سلمي

• يبداأ كل فريق عمل يف اختيار الفكرة الرئي�سية املراد اإي�سالها-اختيار 
الأفكار الفرعية- اختيار اجلمهور– اختيار نوعية املواد امل�ساعدة 

امل�ستخدمة.
• يتم توزيع الأدوار على امل�ساركني وتنفيذها داخل التدريب.

• يتم ت�سميم الر�سائل الأ�سا�سية على األواح الكرتون البي�ساء الكبرية.

اخلطوة الرابعة )20 د(-تنفيذ التجمع 
ال�سلمي

• يتم تنفيذ املظاهرة واإلقاء اخلطب وعمل امل�سرية املطلوبة.

اخلطوة اخلام�سة )10 د(-النتائج 
والتقييم

يتم مناق�سة النقاط التالية:
• كيف نظمت جمموعات العمل؟ وكيف اتخذت القرارات حول كيفية 

العمل والق�س�ض التي �سيعملون على تغطيتها؟ هل �سعر اجلميع باأنهم 
م�ساركون؟.

• كيف اختار امل�ساركون املوا�سيع التي عملوا عليها؟.
• ماذا تعنى حرية الفكر بالن�سبة للتجمع ال�سلمي؟ وهل هناك تعار�ض بني 

حق ممار�سة التجمع ال�سلمي وبني الأمن وال�سلم العام؟.
•كيف مت تنظيم التجمع ال�سلمي؟ وهل كان ناجحًا؟.
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ورقة معلومات 
التجمع والتنظيم

التجمع ال�شلمي:
ال�سيا�سية  احلقوق  اأحد  وهو  الدميقراطي؛  املجتمع  مظاهر  من  قوي  مظهر  ال�سلمي  التجمع  يف  احلق 
ويرتبط ببقية احلقوق ال�سيا�سية ارتباطًا وثيقًا كاحلق يف حرية التعبري واحلق يف النتماء اإىل اجلمعيات، 

وحق امل�ساركة يف اإدارة ال�ساأن العام.

ي�شم احلق يف التجمع 
ال�شلمي م�شامني خمتلفة 
ملمار�شة ح�شارية واحدة

اأقرته  كما  به؛  معرتفًا  حقًا  باعتباره  ال�سلمي،  التجمع  يف  احلق  الإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  اأقر 
احلق  ممار�سة  على  قيودًا  تو�سع  اأن  يجوز  ول  العامل،  يف  البلدان  معظم  يف  الوطنية  الت�رشيعات 
ملجتمع  بالن�سبة  منها  بد  ل  تدابري  تعترب  والتي  للقانون  طبقًا  تفر�ض  التي  تلك  اإل  ال�سلمي  التجمع  يف 

دميقراطي.
وقد تطور احلق يف التجمع ال�سلمي لي�سبح من اآليات التعبري احلر يف املجتمع الدميقراطي اأو يف جمتمع 

ينتقل اإىل الدميقراطية.

وعليه فاحلق يف حرية التجمع يعني:
- حق جمموعة اأفراد يف التجمع �سلميًا للتعبري عن راأي اأو موقف عالنية، مبكان ما، حول 

ق�سية تهم حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية.
- القيام مبمار�سة احلق يف نطاق القانون.

حيث  من  الدميقراطي  املجتمع  وبقيم  الآخرين  وحقوق  بحريات  تخل  ل  مبمار�سة  القيام   -
�سالمته العامة واأمنه ونظامه العام واآدابه العامة.

ملاذا احلق يف التجمع ال�شلمي:
التمتع  اإىل  �سعيهم  ومن  اخلوف،  من  والتحرر  القول  بحرية  فيه  يتمتعون  عامل  اإىل  النا�ض  حلاجة 
بحقوقهم يف ظل حماية النظام القانوين، حتى ل ي�سطروا اإىل التمرد كاأ�سلوب غري ح�ساري وخارج 
اأي بلد ل يعرتف بحقوق  اآرائهم ومواقفهم واإراداتهم، كما يقع يف  للتعبري عن  كل قواعد قانونية، 

الإن�سان.

ل لنا:  اإن احلق يف التجمع ال�شلمي يخوَِّ
• املمار�سة املبا�رشة للحق يف اإبداء الآراء والتعبري عنها كحق من احلقوق ال�سيا�سية.

• التوا�سل فيما بينهم حول ق�سايا واأو�ساع ت�سكل همًا اأو ان�سغاًل م�سرتكًا.
• الدفاع عن الأفكار يف ف�ساء عمومي.

• التوا�سل مع اجلمهور الذي ت�ستغل جماعة منظمة ما، معه، حول حقوقه وحرياته.
• التوا�سل مع الراأي العام حول ق�سايا تخ�ض حقوق الإن�سان والدفاع عن قيم املواطنة.

• اإمكانية خماطبة احلكومات حول اأو�ساع اأو ممار�سات ت�سيء اإىل قيم املواطنة اأو حق من 
حقوق الإن�سان.

ي�شكل احلق يف التجمع اإطارًا اإن�شانيًا �شلميًا لل�شغط والتغيري كما يلي :
- يجتمع النا�ض �سلميًا يف مكان عمومي يف اأوقات خمتلفة حول ق�سايا خمتلفة.

- تتنوع التجمعات ال�سلمية بح�سب اجلهات املنظمة واملوا�سيع التي يتجمع النا�ض من اأجلها.
- ي�سرتك النا�ض يف �سيغة واحدة هي التوقف ملدة زمنية حمددة من اأجل تبليغ ر�سالة.
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خا�شيات م�شرتكة 
للتجمع مهما اختلف زمانه 

ومنظموه

مبكان 
له دللة تبليغ علني�شلمي

ر�شالة

مناذج لق�شايا يتجمع النا�س من اأجلهااأماكن عمومية اعتاد النا�س اأن يتجمعوا فيها

جامعة.
مقر اإدارة حكومية.

برملان.
�ساحة و�سط البلد.

حديقة.
اأمام نقابة.

اأمام موؤ�س�سة اإعالمية.
اأمام مقر جمعية حقوقية.

اأمام مقر تابع لالأمم املتحدة.

اأمام اأي مقر له رمزية.

ت�سامن مع �سحايا ا�سطهاد فكري.
ت�سامن مع ن�ساء �سحايا التمييز.

ت�سامن مع اأطفال �سحايا �سوء معاملة.
ت�سامن مع �سجناء حمرومني من حقوقهم.

دعم حركة �سلم وطنية اأو دولية.
دعم حرية ال�سحافة.

مطالبة بنزاهة انتخابات.
مطالبة احلكومة بالن�سمام اإىل اتفاقية دولية حتظى 

باعرتاف عاملي وا�سع.
احتجاج على خروقات ج�سيمة مت�ض الكرامة الإن�سانية، 

كالتعذيب مثاًل.
احتجاج على خروقات م�ست حقوقًا ثقافية اأو اجتماعية 

لأقلية ما.

يطرح التجمع ال�شلمي جمموعة من الأ�شئلة من بينها: 
- ملاذا يتجمع النا�ض �سلميًا؟

- ملاذا يختار النا�ض اأن يتجمعوا �سلميًا مبكان عمومي؟
- كيف ميكن ا�ستثمار فر�سة التجمع ال�سلمي لالإعالم اأو لتبليغ ر�سائل يف جمتمع دميقراطي؟

- كيف ميكن احلفاظ على التجمع ال�سلمي كمكت�سب بو�سفه ممار�سة ح�سارية؟
وبقيم  الآخرين  وحريات  بحقوق  امل�سا�ض  بدون  ال�سلمي  التجمع  ممار�سة  ميكن  كيف   -

الدميقراطي؟ املجتمع 
- كيف يظهر التجمع ال�سلمي كوجه من اأوجه ممار�سة املواطنة؟

من اأمثلة التجمعات امل�رشوعة:
• املطالبة باحرتام حرية التعبري وحرية ال�سحافة.

• الحتجاج على اإانتهاكات حقوق فئات معينة.
• املطالبة باحرتام القانون.

• املطالبة بتعديل اأو ت�رشيع اأو اإجراءات معينة.
• الت�سامن مع �سحايا الراأي.

•  ح�سور احلمالت الإنتخابية ومعرفة راأى املر�سحني.
• املطالبة بحماية حقوق اأو اأفراد اأو جماعات م�سطهدة.
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ممار�شات م�شئولة ت�شاعد على جناح التجمع ال�شلمي
• اتخاذ قرار تنظيم جتمع �سلمي داخل املكتب امل�سئول للجمعية اأو للجهة الراغبة يف تنظيمه.

• حتديد الهدف الداعي اإىل تنظيم التجمع ال�سلمي.
• حتديد التاريخ واملكان املنا�سبني.

• اإخبار ال�سلطات بقرار تنظيم التجمع، اأو طلب الرتخي�ض بتنظيمه.
• تكليف فريق خا�ض بالتنظيم الإداري والفني للتجمع )جتهيز مكان التجمع، احلر�ض على ال�رشوط 

الأمنية، وال�سالمة العامة وا�ستقبال امل�ساركني(.
• تكليف فريق خا�ض باإجراء الت�سالت مع اأع�ساء اجلمعية واأ�سدقائها والراغبني يف امل�ساركة يف 

التجمع وو�سائل الإعالم.
• تكليف فريق خا�ض بت�سيري التجمع من حيث افتتاحه واإلقاء الكلمات والإعالن عن اختتامه.

• حتديد ال�سخ�ض املكلف بو�سفه الناطق الر�سمي با�سم التجمع اأمام و�سائل الإعالم وال�سلطات.
• اإخبار اجلمهور احلا�رش عند افتتاح التجمع بالغر�ض من تنظيمه وطبيعته.

• حتديد فريق خا�ض بالإعالن عن ال�سعارات التي تن�سجم مع طبيعة التجمع.

احلق يف تكوين اجلمعيات و الن�شمام اإليها
يعني احلق يف تكوين اجلمعيات

• حق الفرد يف ال�سرتاك مع اأفراد اآخرين يف تكوين جمعية اأو الن�سمام اإىل جمعية موجودة.
ن من التعبري عن الإرادة  • وجود ف�ساء قائم على حرية التعبري ومتحرر من اخلوف، ميكِّ
للدفاع عن قيم املواطنة والدميقراطية يف جمتمع دميقراطي  اجلماعية ملجموعة من الأفراد، 

اأو يف �سعيهم من اأجله.
• قيام حركة ت�ستهدف بناء عمل جديد اأو تقوية عمل جمعي جديد موجود اأ�ساًل

اإن احلق يف تكوين اجلمعيات و الن�شمام اإليها يخول لالأفراد:
• مبادرة تكوين جمعية اأو تعزيز جمعية قائمة.

• الدفاع عن اأفكار اأو برامج يف اإطار منظم.
• التوجه اإىل جمهور وخماطبته حول ق�سية اأو حق اأو مو�سوع يتعلق باملواطنة.

• تكوين راأي مف�سل حول ق�سية من ق�سايا احلقوق الإن�سانية اأو املواطنة.
• خماطبة الراأي العام للتعريف بالق�سية اأو احلق الذي تعمل على اأ�سا�سه اجلمعية.

• تقدمي خدمة معرفية اأو مادية لفئة من اجلمهور ح�سب املجال الذي تعمل فيه اجلمعية.
• ن�رش ثقافة حقوق الإن�سان والدفاع عن قيم املواطنة.

• التوجه اإىل احلكومة مبقرتحات لتح�سني ال�رشوط والأو�ساع الكفيلة بالتمتع باحلقوق 
الإن�سانية.
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املنظمات )املجتمع املدين(:
عد واحدة من مظاهر الدميقراطية واحلداثة، واملجتمع املدين ميثل مدر�سة  اإن املجتمع املدين يف اليمن يمُ
يقوي  الذي  الو�سيط  مبثابة  اأنه  ومبا  الإن�سان،  حقوق  وثقافة  الدميقراطية  املمار�سة  وتعليم  للتعلم 
وال�سيا�سي واحلقوق  املدين  التثقيف  رياديًا يف  دورًا  يقدم  فاإنه  الدولة،  ماأ�س�سة  ويقوي  املجتمع  دور 
م�سار  ودفع  واملجتمع،  الدولة  عالقات  وينظم  املختلفة،  املجالت  يف  الإ�سالح  نحو  واملمار�سات 

التحول الدميقراطي. 
ال�سبابية يف الأحزاب  املبادرات  لل�سباب ويف ق�سور دور  جند �سعف يف دور املجتمع املدين املوجه 
ال�سيا�سية وكذلك قلة املبادرات واملنظمات ال�سبابية ون�ساطاتها ون�رش املعرفة بوجودها لت�سجيع ال�سباب.

تتطلب الدميقراطية اأن يكون هناك فاعلية للمجتمع املدين يف العملية ال�سيا�سية وكذلك اإ�رشاك كافة فئات 
الأن�سطة  اأو غري احلكومي وترتبط  ال�سعيد احلكومي  ال�سيا�سية على  الأن�سطة والفعاليات  املجتمع يف 
من  الكثري  اأن  اإىل  ي�سري  الواقع  اأن  وطاملا  وتنموي،  اجتماعي  منظور  من  املدين  بالعمل  ال�سيا�سية 
ال�سباب اليمني ل ينتمي اإىل الأحزاب اأو املنظمات برغم وجود رغبة اأو ميول نحو هذه املمار�سات 
الدميقراطية، فمن الطبيعي اأن يكون هناك �سعف مل�ساركة ال�سباب يف الفعاليات ال�سيا�سية نظرًا لعدم 
اآراء عدد من  الإعالم، وغلب على  يتابعونها يف  كانوا  واإن  الأن�سطة  بتلك  متكينهم وعدم معرفتهم 
ال�سباب اأن الفعاليات ال�سيا�سية تتمثل يف امل�ساركة بالعملية النتخابية التي ي�سارك فيها الغالبية العظمى 
من ال�سباب يف ال�سن القانونية باعتبارها حق من حقوق الإن�سان لكنها لي�ست ذات نتيجة حتقق رغباتهم 

فهم يرون اأن النتيجة نف�سها يف كل الأحوال.
ومع ذلك هناك فر�ض لزيادة الن�سبة املوجودة اأو امل�ساركة يف تلك الفعاليات بت�سجيع ال�سباب ودعمهم 
ال�سعيد  على  �سواًء  واملمار�سة  التثقيف  يف  ال�سباب  اإىل  ال�سباب  من  م�ساهماتهم  حت�سني  على  والعمل 

احلزبي اأو املدين اأو ال�سبابي يف كل م�ستويات التعليم اجلامعي.
اإن ال�سباب الذين ميار�سون اأن�سطة حزبية اأو طالبية منظمة اأو مع املجتمع املدين يكون لديهم القدرة 
والتغيري  للتطوير  املهارات  لديهم  يكون  وبالتايل  ومعرفتها  لفهمها  وقابلية  املوا�سيع  ا�ستيعاب  على 
من  بالتكون  تبداأ   والتي  العامة  احلياة  يف  دورهم  لتفعيل  ومعايري  طرق  ابتكار  خالل  من  والتاأثري 
التن�سئة الجتماعية ثم يف تنمية الوعي والثقافة والتعليم، وبعدها يف احلياة اجلامعية والتمتع باحلقوق 

وهنا يبداأ التاأثري ثم املمار�سة املدنية وال�ستقاللية ال�سخ�سية وهنا يبداأ التغيري. 
اإن تلم�ض و�سع ال�سباب وواقعهم اأمر �رشوري لتحديد احتياجاتهم وق�ساياهم وتنويع الأطر املنا�سبة 
لكن  العام،  ال�سيا�سية وال�ساأن  فاعلني يف احلياة  لتح�سني ممار�ستهم حلقوقهم وحرياتهم ولكي يكونوا 

الو�سع القائم عك�ض ذلك.

واحلريات  احلقوق  تقمع  الدولة  لأن  اليمن  يف  حقيقية  دميقراطية  هناك  »لي�شت  باأنه  القول  اإن 
وت�شتخدم القوانني والنا�س والإمكانيات خلدمة م�شاحلها ال�شيا�شية والقت�شادية.. الخ، وباأنه 
اأو  الدميقراطية  حالة  وحت�شني  تطوير  وراء  دافعًا  لتكون  دورها  تفعيل  الأحزاب  على  ينبغي 
انتقالها«، اإن ذلك القول ميثل تراجعًا وترددًا وخوفًا ي�سعر به املجتمع واأفراده، يجعل من الأطراف 
املعنية حتدد دميقراطيتها ال�سلبية يف الربامج وال�سيا�سات لتكون اأداة لت�سييق هام�ض الدميقراطية املتاح، 
فالدميقراطية احلقيقية هي احلراك الفاعل واملمار�سة للحقوق وامل�ساركة من كافة فئات املجتمع من اأجل 
التغيري باأ�ساليب دميقراطية على امل�ستوى الوا�سع، اإن احلل لي�ض يف  تغيري الربامج بل يف تغيري الثقافة 

ال�سائدة وبالتايل التغيري يف املواقف واملمار�سات.

وظائف املجتمع املدين
• حتقيق النظام والن�سباط يف املجتمع.

• حتقيق الدميقراطية.
• التن�سئة الجتماعية وال�سيا�سية.

• الوفاء باحلاجات وحماية احلقوق.
• الو�ساطة والتوفيق.

• التعبري وامل�ساركة الفردية واجلماعية.
• ملء الفراغ يف حالة غياب الدولة اأو ان�سحابها.

• توفري اخلدمات وم�ساعدة املحتاجني.
• حتقيق التكافل الجتماعي والتنمية ال�ساملة.
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الأحزاب
اإن احلزب ال�سيا�سي هو موؤ�س�سة �سيا�سية قائمة على اأ�س�ض دميقراطية ومبادئ واأهداف حمددة توافق 
عليها جماعة معينة يعمل على تقدمي برامج لإدارة �سئون الدولة، وبالتايل ال�سعي للو�سول ايل ال�سلطة 

اأو امل�ساركة فيها من اأجل تنفيذ هذه الربامج.
مادة )2(: من قانون 

الأحزاب اليمني
احلزب ال�سيا�سي هو كل 

جماعة مينية منظمة على 
اأ�سا�ض مبادئ واأهداف 
م�سرتكة وفقًا لل�رشعية 

الد�ستورية ومتار�ض 
ن�ساطها بالو�سائل ال�سيا�سية 

والدميقراطية بـهدف تداول 
ال�سلطة �سلميًا اأو امل�ساركة فيها

يف نظام التعدد احلزبي يكون لقوى احلداثة والذي يق�شد به هنا ال�شباب يكون لهم تاأثريًا مبا�رشًا 
على النخب ال�شيا�شية خا�شة نخب الأحزاب �شواء احلاكمة اأو املعار�شة.

- جت�سد مبادرات وبرامج الأحزاب بتنظيم لقاءات وجتمعات ومنتديات عمومية، املثال احلي 
عن ممار�سة احلق يف التجمع ال�سلمي.

تفعيل  عن  حيًا  تعبريًا  النزيهة،  الدورية  النتخابات  يف  ال�سيا�سية  الأحزاب  م�ساركة  متثل   -
احلق يف اإدارة ال�ساأن العام.

- ي�سكل عمل الأحزاب ال�سيا�سية و�سعيها للم�ساركة يف ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية، عاماًل 
ل غنى عنه بالن�سبة للمجتمع الدميقراطي.

• ي�سكل حق املواطنني يف تاأ�سي�ض الأحزاب واملنظمات ال�سيا�سية والنخراط يف اأن�سطتها اأحد جتليات 
املجتمعات الدميقراطية اأو املجتمعات التي تنتقل اإىل الدميقراطية.

• ل يت�سور وجود اأحزاب �سيا�سية يف جمتمعات ي�سود فيها نظام احلزب الواحد.
• ميثل وجود اأحزاب �سيا�سية نا�سطة، ومتفاعلة مع اجلمهور، من خالل براجمها، ممار�سة متقدمة 

للحق يف التعبري.

يتم الن�شمام اإىل الأحزاب لعدة اعتبارات اأهمها:

املبادئ

ال�شيا�شات

الأ�شخا�س

الأن�شطة

وظائف الأحزاب:
1 - اإدارة ال�رشاع ال�سيا�سي.
2 - �سمان احلريات العامة.

3 - تو�سيع قاعدة امل�ساركة ال�سيا�سية وت�سكيل الراأي العام.
4 - التحديث والتنمية ال�سيا�سية.

5 - التن�سئة ال�سيا�سية.
6 - �سمان الرقابة ال�سعبية.

7 - �سمان النتقال ال�سلمي ال�سلطة.
8 - توفري ال�رشعية ال�سيا�سية كجزء من النظام.

9 - التكامل على امل�ستوى الوطني.

من بني اأ�شباب عزوف ال�شباب عن امل�شاركة ال�شيا�شية احلزبية ما يلي: 
1 - غياب الدميقراطية داخل الأحزاب. 

2 - غياب حرية تعبري للمن�سويني يف هذه الأحزاب.
3 - هيمنة العالقات الأ�رشية والعائلية داخل الأحزاب واجلمعيات.

4 - مت�سك »زعماء الأحزاب« بالقيادة ب�سكل بريوقراطي وغري دميقراطي.
ال�سيا�سية، ملا يرونه واقعًا ملمو�سًا من  العملية  ال�سباب بعدم جدوى النخراط يف  اأغلبية  اقتناع   - 5

ممار�سات غري م�سئولة، وانتهازية مف�سوحة لبع�ض الزعماء واملنا�سلني.
6 - غياب برامج حزبية وا�سحة املعامل ومتميزة تختلف من حزب لآخر.

7 - عدم منح ال�سباب الفر�سة داخل الأحزاب ال�سيا�سية للرت�سح لالنتخابات الت�رشيعية واجلماعية.
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باحلزب  ال�شباب  لدى  قناعة  تتوافر  اأن  يجب  ال�شيا�شية  الأحزاب  يف  ال�شباب  اأجل متكني  ومن 
انطالقًا من الأ�شباب املذكورة اأعاله، ف�شاًل عن:

- اأن يكون اخلطاب ال�سيا�سي دميقراطيًا يف تلك الأحزاب.
- اأن تكون البنى التنظيمية موؤ�س�سية واملمار�سات دميقراطية يف �سئون الأحزاب الداخلية.

- اأن يكون هناك تواجد لل�سباب يف الهيئات الداخلية للحزب.
- اأن يكون ال�سباب من �سمن مر�سحي تلك الأحزاب يف النتخابات.

- اأن يقوم احلزب فعليًا باأدوار تنويرية يف اأو�ساط ال�سباب.
- اأن يهتم احلزب بال�سباب واأن تكون برامج وخطط ال�سباب من اأولويات احلزب.

- اأن ي�ساهم ال�سباب يف اتخاذ القرار.

عالقة التجمع ال�شلمي بباقي احلقوق ال�شيا�شية
• توجد عالقة وثيقة بني حق التجمع ال�سلمي وباقي احلقوق ال�سيا�سية.

ال�سيا�سية من خالل عدة  احلقوق  وباقي  ال�سلمي  التجمع  احلق يف  بني  العالقة  اأوجه  • تتجلى 
م�ستويات:

احلق يف حرية الفكر
• ميثل التجمع ال�سلمي ف�ساءًا جيدًا للتعبري والدفاع عن اأفكار ودعوات ال�سلم واحرتام حقوق 

الإن�سان والت�سامن مع ال�سحايا.
احلقد  اإىل  الرامية  والدعوات  الأفكار  وا�ستنكار  للتنديد  مهمة  منا�سبة  ال�سلمي  التجمع  ي�سكل   •

والإق�ساء والكراهية والإرهاب.
• ي�سكل التجمع ال�سلمي فر�سة للتعريف ب�سحايا ا�سطهاد حرية الراأي.

والتعبري عن  الفكر  لتعزيز احلق يف  مفتوحة  املنظم وامل�سئول فر�سة  ال�سلمي  التجمع  • ي�سكل 
الآراء.

احلق يف حرية التعبري عن الأفكار ال�سيا�سية بوا�سطة الإعالم
• متثل اأحداث ووقائع التجمع ال�سلمي مادة خربية جيدة بالن�سبة لو�سائل الإعالم.

• تواكب و�سائل الإعالم التجمعات ال�سلمية الناجحة، كما ميكن اأن جتعل من اأحداثها فر�سة 
حلوارات عمومية لحقة.

• تتمكن التجمعات ال�سلمية الناجحة من حيث اأفكارها ور�سائلها، من اأن تكون مو�سوع تتبع 
من و�سائل الإعالم خارج البالد.

• متثل التجمعات ال�سلمية حلظة من حلظات احلوار الدميقراطي داخل البلد.

احلق يف تكوين اجلمعيات
اأفكارها  • ت�سكل منا�سبة تنظيم التجمعات ال�سلمية فر�سة جيدة للجمعيات من اأجل الدفاع عن 

وتبليغ ر�سائلها.
• ت�سكل منا�سبة تنظيم التجمعات ال�سلمية اإمكانية حقيقية لتوا�سل اجلمعيات مع جمهورها الذي 

تتوجه اإليه.
• ت�سكل منا�سبة تنظيم التجمعات ال�سلمية منا�سبة ميدانية لختبار قدرات اجلمعيات على التنظيم 

والت�سيري والتاأطري.
اختيار  وعلى  التوا�سلية  قدراتها  تطوير  على  اجلمعيات  الناجحة  ال�سلمية  التجمعات  ت�سجع   •
موا�سيع جديدة للتفاعل مع الراأي العام واجلمهور الذي تتوجه اإليه، كما تعزز من م�سداقية 

اجلمعية ومكانتها.

حق امل�شاركة يف اإدارة ال�شوؤون العامة
• ت�سكل التجمعات ال�سلمية اآلية من الآليات املهمة للتوا�سل مبنا�سبة النتخابات.

مبنا�سبة  البلد  داخل  وا�سع  نطاق  على  ال�سلمية  التجمعات  تنظيم  يف  باحلق  الدولة  اعرتاف  ميثل   •
النتخابات، مظهر من املظاهر القوية حلماية احلريات واحلقوق ال�سيا�سية.

املر�سحني  بني  ما  الأو�ساع  وتقييم  ال�سيا�سية  الأفكار  لتداول  فر�سة  ال�سلمية  التجمعات  متثل   •
واجلمهور امل�سارك.

• ت�ساهم التجمعات ال�سلمية الناجحة مبنا�سبة النتخابات يف تكري�ض احلق يف التجمع ال�سلمي كمكت�سب.
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اجلل�شة 3
حرية الراأي والتعبري   -  )120 د(

الأهداف:
1 - يتعرف امل�ساركون على مفهوم حرية الراأي والتعبري.

2 -  اأن يذكر امل�ساركون احلقوق املرتبطة بحق حرية الراأي والتعبري.
3 -  اأن يدرك امل�ساركون خطورة غياب حرية التعبري.

4 -  اأن يذكر امل�ساركون دور ال�سباب يف تعزيز حرية التعبري.

املواد والأدوات:
- اأوراق قالب و اأوراق عادية.

- اأقالم ملونة واأقالم عادية.

اخلطوات:
- اأدر نقا�سًا حول مفهوم حرية الراأي والتعبري واحلقوق املرتبطة بها- قيمة حرية الراأي والتعبري يف 
املجتمع الدميقراطي-خطورة غياب حرية التعبري-دور و�سائل الإعالم يف حرية التعبري- هل هناك 

عالقة بني التمكني ال�سيا�سي لل�سباب وحرية الراأي اأم اأنه حق ينبغي ممار�سته فقط؟. )15 د( 
- نفذ ن�ساط حدد موقفك. )25  د(

جمال  يف  الإعالم  ودور  والتعبري؟  الراأي  حرية  تر�سيخ  يف  الإعالم  دور  عن  امل�ساركني  ناق�ض   -
التمكني ال�سيا�سي لل�سباب؟ و ما هو واجب احرتام الراأي املخالف واملرتتب عن احلق يف حرية التعبري 

عن الأفكار؟. وما هي عالقة حرية الراأي ال�سيا�سي بباقي احلقوق ال�سيا�سية. )15  د(
- نفذ ن�ساط الراأي املقنع. )60  د(

- خل�ض مع امل�ساركني وقائع هذه اجلل�سة واأهم ما تعلموه من هذا احلق. )5 د(
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ن�شاط:
حدد موقفك    )25 د(

باإل�شاق ورقتني  املدرب  يقوم  التمرين  هذا  يف 
التدريب يف اجتاهني متقابلني  اأر�شية مكان  يف 
»غري  والأخرى  »موافق«  اأحداها  على  يكتب 

موافق«، 
�سفني  يف  الوقوف  امل�ساركني  من  املدرب  يطلب 
متقابلني متوازيني-كما هو مو�سح بالر�سم املقابل-

يقوم املدرب ب�رشح تعليمات التمرين.
يبداأ املدرب بقراءة العبارات املكتوبة اأدناه، عبارة 
واحدة يف كل مرة ويطلب اإليهم اأن يحددوا موقفهم 
الذي  باجلانب  والوقوف  العبارة  عليه  ن�ست  مما 
موافق«،  اأو«غري  »موافق«  عند  به  مقتنعني  هم 
ما  اخلط  على  اأخرى  مواقف  اتخاذ  وباإمكانهم 
املنت�سف  يف  اأو  ما«  حد  »اإىل  مثاًل  اخليارين  بني 

»حمايد«... الخ.
يناق�ض املدرب عددًا من امل�ساركني ملاذا اختاروا الوقوف يف تلك النقاط –كاًل ح�سب نقطة وقوفه-، 
وبالتايل على املدرب اأن يدير حوارًا بني هذه النقاط. ورمبا يقتنع اأحدهم براأي الطرف الآخر ويغري 
األ يرتك الأمر دون  ل�سوؤال املدرب ملن غري موقعه، على املدرب  اأهمية  مكانه/موقفه، تتكون هنا 

�سبط الوقت وتلخي�ض وجهات النظر واإبداء راأيه مع الأ�سباب.

ن�رشة املواقف

- املمار�سة الدميقراطية هي واجب على كل مواطن.
- يجب اأن تركز الدول على تاأمني م�ستوى معي�سي جيد للمواطنني قبل اأن تقلق على 

حقوق املواطنني املدنية وال�سيا�سية.
- اأن متلك �سقفًا يحميك اأهم بكثري من التمكن من قول ما تريد.

- نثق بال�سيا�سيني ال�سباب لكننا ل نثق بال�سيا�سيني الكبار.
- نحن نختار ممثلينا يف الربملان اعتبارًا لنفوذهم ولي�ض لعالقتهم باملجتمع.

- النتخابات م�سئولية دميقراطية.
- نلتزم بالقانون ونطبقه حتى واإن كان جائرًا.

- اأ�سف من عندك...

بعد النتهاء من التمرين على املدرب اأن ي�شاأل:
- ما الذي ا�ستفادوا من هذا التمرين؟

- كيف وجدوا التمرين من حيث مالئمته و�سهولته؟
- هل تتغري القناعات عند النا�ض واجتاهاتهم؟ ملاذا؟

- اأ�سف من عندك...

فق
موا

فق
موا

ري 
غ
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ن�شاط: الراأي املقنع   )60  د(

1 - �رشح وتوزيع تعليمات الن�شاط )5 دقائق(
• تو�سع اإ�سارة »موافق« و »غري موافق« وتل�سقان على جانبي جدار طويل يف القاعة.

• يو�سع كر�سيان يف و�سط الغرفة.

2 - اإجراء الن�شاط 
اأ - قوة الإقناع-  15 د

• يختار املي�رش اأحد الن�شو�س التالية للنقا�س
يجب اأن تكون قواعد وقيود حرية التعبري والتجمع ال�سلمي م�رشعة قانونًا.

يجب اأن يكون هناك حمكمة خا�سة باحلريات ال�سحفية.
يجب اأن تفر�ض قيود قانونية واإدارية على حرية الراأي والتجمع ال�سلمي.

لل�سحفيني حرية الراأي والتعبري دون قيود اأو �سوابط.
يجب و�سع عقوبات قانونية على حرية الفكر.

يجب اأن يكون تعدد الإعالم  اأحد احلريات املفتوحة لكي تقول ال�سعوب واحلكومات واملعار�سة ما تريده.
اجلانب  اختيار  امل�ساركني  من  يطلب  يعار�سونه.  قد  اأو  عليهم  طرح  ما  علي  احل�سور  يوافق  • قد 

»موافق« اأو«غري موافق« ويرتب امل�ساركون ب�سورة تقديرية ح�سب �سدة درجة موافقتهم.
الكر�سيني  معار�سة( على  والأكرث  موافقة  )الأكرث  القاعة  اأطراف  الواقعني يف  الأ�سخا�ض  • يجل�ض 

وي�سطف امل�ساركون حول من يوؤيدونه اأو يتخذون موقعًا يف الو�سط اإذا مل يقرروا بعد.
دون  الن�ض  على  معار�سته  اأو  موافقته  اأ�سباب  لعر�ض  دقيقة  اجلال�سني  ال�سخ�سني  من  كل  مينح   •

مقاطعة اأو م�ساعدة من اأحد.
ب�سكل  املتحدثني  اأحد  وراء  ال�سطفاف  الو�سط-  يف  -الذين  وا�سحًا  موقفا  يتخذوا  مل  ممن  يطلب   •

نهائي بناء على ما �سمعوه.
• متنح املجموعتني 5 دقائق بحيث حت�رش كل جمموعة احلجج الداعمة ملوقفها وتختار متحدثًا خمتلفًا 

عن ال�سخ�ض اجلال�ض على الكر�سي للتحدث با�سمها.
• يجل�ض املتحدثون اجلدد على الكرا�سي مع وجود موؤيديهما خلفهما ويعطى كل منهما 5 دقائق لتقدمي 

احلجج. ميكن لأي من املوؤيدين النتقال اإىل املجموعة الأخرى اإذا ما اقتنع بالراأي الآخر.

ب - اإعداد ال�شيغة النهائية- 25 د
• يقوم املي�رش الآن بعقد جل�سة للجنة املعنية لو�سع ال�سيغة النهائية حيث يتم اختيار 3 من كل طرف 
من امل�ساركون ويتخيلون اأنف�سهم اأنهم اأع�ساء يف اللجنة. �ستكتب الأغلبية العددية �سيغة القرار ولبد 
من خروج اجلميع من هذه اجلل�سة بنتيجة نهائية تر�سى الأطراف املوالني واملعار�سني للقرار بحيث 

يكون القرار متوافقًا مع موؤيديه بالإ�سافة اإىل ن�سف عدد معار�سيه.
الأخرى ملعرفة مطالبهم واأوجه اعرتا�سهم.ميكن  املجموعة  اإىل  اأن توفد �سخ�سني  • لكل جمموعة 
ال�سيغة  بتمرير  اإقناعه  حتى  اأو  املجموعتني  اأفراد  اأحد  وا�ستمالة  لإقناع  جانبية  مناق�سات  تدار  اأن 

النهائية واملوافقة عليها.

ت - الت�شويت-  5 د
• يقوم املي�رش باإعالن ال�سيغة النهائية واإجراء عملية الت�سويت عليها اأمام اجلميع وح�رش الأ�سوات 

املوالية واملعار�سة لها.

3 - مناق�شة النتائج  10  د
• احلقوق وامل�سوؤوليات املرتبطة بالدميقراطية وحرية الراأي والتعبري والتجمع ال�سلمي يف هذا 

• احلق يف  • النقا�ض الدميقراطي ولي�ست الق�سايا املثارة؟   املو�سوع؟ 
حرية الراأي والتعبري وحرية التجمع ال�سلمي؟  • امل�ساركة يف العملية الدميقراطية؟ 
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ورقة معلومات
حرية الراأي والتعبري

ترتكز حرية التعبري على:
• مراقبة ال�سلطات ونقدها.

• حرية التعبري ال�سيا�سي.
• وجود �سحافة حرة متعددة.

حرية التعبري �رشط اأ�سا�سي من �رشوط املجتمع الدميقراطي:
• تعد حرية التعبري ركيزة من الركائز الأ�سا�سية للمجتمع الدميقراطي.

• ترتبط حرية التعبري باحلق يف حرية الراأي ال�سيا�سي، ارتباطًا وثيقًا، لتعلقها باعتناق الأفكار 
والتما�ض املعلومات وتلقيها ونقلها.

• تعترب ال�سحافة من اأعرق و�سائل نقل الأفكار واملعلومات ال�سيا�سية على نطاق �سعبي وا�سع.
• متثل ال�سحافة املكتوبة مرجعًا موؤ�س�سًا ملو�سوع التوا�سل العمومي.

• تطورت و�سائل التعبري العمومية على نطاق وا�سع لت�سمل و�سائل الإعالم ال�سمعي الب�رشي.
• ت�سكل و�سائل الإعالم، يف اأعرق الدميقراطيات، ويف املجتمعات التي تنتقل اإىل الدميقراطية 

الف�ساء احلر لتداول الآراء والأفكار واملعلومات ال�سيا�سية.
كبري  اأثر  وذات  قوية  عالقة  وتداولها  املعلومات  ونقل  الأفكار  اإنتاج  بني  العالقة  ت�سبح   •

بالن�سبة للمجتمع وملوؤ�س�ساته. ولذلك و�سف الإعالم بال�سلطة الرابعة.

اأ�شئلة هامة:
• ما قيمة حرية التعبري يف املجتمع الدميقراطي؟

• اأين تكمن خطورة غياب حرية التعبري؟
• ما هو الدور التي تلعبه و�سائل الإعالم بالن�سبة للحق يف حرية التعبري عن الأفكار ال�سيا�سية؟

اإجابات هامة:
املعلومات  يقدم  من  ،ودور  العام«  دور»احلار�ض  بها؛  املنوط  احليوي  الدور  ال�سحافة  »تلعب   -

والأفكار التي تهم الراأي العام«.
- »حرية التعبري ل تنف�سل عن احلق يف ا�ستعمال كل و�سيلة يراها الفرد منا�سبة لن�رش اأفكار يرغب يف 

اإي�سالها اإىل اأكرب عدد ممكن من الأ�سخا�ض«
- »حرية التعبري هي اإحدى الركائز الأ�سا�سية ملجتمع دميقراطي، اإنها متثل يف الوقت ذاته ال�رشوط 

الأ�سا�سية لتقدمه و�رشوط ازدهار كل فرد من اأفراده«
- »حرية التعبري ت�رشب بجذورها يف عمق املوؤ�س�سات الدميقراطية القدمية، لأنه حيثما غاب النقا�ض 
ال�سيا�سي احلر، فاإنه لن تقوم قائمة للرتبية العمومية التي تكت�سي اأهمية جوهرية بالن�سبة لل�سري العادي 

لعملية تدبري ال�سوؤون العامة«

وعليه فاحلق يف حرية التعبري يعني:
اعتناق  يف  وكذا  الآخرين،  اإىل  ونقلها  وتلقيها  والأخبار  واملعلومات  الأنباء  طلب  يف  الإن�سان  حق 
الآراء والتعبري عنها �سواء كانت على �سكل مكتوب اأو مطبوع اأو يف �سكل فني اأو باأية و�سيلة اأخرى 

يختارها.
يفر�ض القانون الدويل على الإن�سان عند ممار�سته للحق يف حرية التعبري بوا�سطة الإعالم واجبات.

ين�ض هذا القانون على جواز اإخ�ساع هذه احلرية لبع�ض القيود التي تكون حمددة بن�ض القانون.
اإن القيود ال�رشورية التي يحددها القانون تاأتي ل�سمان احرتام حقوق الآخرين اأو �سمعتهم وحلماية 

الأمن القومي والنظام العام اأو ال�سحة العامة اأو الآداب العامة.
ميكن الوقوف على الأ�سكال وال�سور التي حتددها القيود من خالل التعر�ض للواجبات.
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حرية الفكر
• تكوين واعتناق راأي والتعبري عنه عالنية.

• الدفاع عن الأفكار والقيم املكر�سة للحقوق الإن�سانية.
• الدفاع عن املواطنة.

• مطالبة الدولة بالعرتاف باحلقوق واحلريات.
• مناق�سة الآراء واملذاهب ال�سيا�سية والفكرية املخالفة.

وتعمل حرية الفكر على:
• ت�ساعد حرية الفكر الإعالم على تطوير الثقافة الدميقراطية مبا هي ثقافة قائمة على التنوع 

والختالف.
• متد حرية الفكر و�سائل الإعالم بالأفكار التي متثل قيم املجتمع الدميقراطي من حيث احلرية 

وامل�ساواة والعدل.
اختالف  على  لل�سعوب  املتنوعة  التجارب  اإبراز  على  الإعالم  و�سائل  الفكر  حرية  ت�ساعد   •

اأنظمتها ال�سيا�سية ودياناتها وقاراتها.

الإعالم والتمكني:
يعترب الإعالم احلر وامل�ستقل واحدًا من الدعائم الأ�سا�سية يف م�سار التمكني ال�سيا�سي الناجح لل�سباب 
تعزيز  على  ويعمل  وتطلعاتهم،  وق�ساياهم  ال�سباب  اآراء  عن  للتعبري  جيدة  فر�سة  يوفر  اأنه  حيث 
الأدوات  من  اأي�سًا  وهو  العامة،  لتثقيف  الهامة  والو�سيلة  وال�سيا�سية  الدميقراطية  والرقابة  ال�سفافية 

املعنية باملعلومة وتق�سيها بالبحث عنها وتقدميها لالآخرين.

ل لل�شباب: اإن احلق يف حرية التعبري عن الأفكار ال�شيا�شية بوا�شطة الإعالم يخوِّ
• طلب الأنباء واملعلومات وتلقيها ونقلها اإىل الآخرين.

• التكوين والتعبري عن الأفكار والدفاع عنها.
• املناق�سة والتحليل والتعقيب على الأفكار والآراء الأخرى.

• حتليل الأحداث والوقائع واإبداء الآراء ب�ساأنها.
• ن�رش الثقافة احلقوقية والدميقراطية وال�سيا�سية والقيم املرتبطة بها.

• الدفاع عن حقوق ال�سباب وق�ساياهم واحتياجاتهم.
• امل�ساهمة يف تعزيز الثقافة املدنية وال�سيا�سية كثقافة تعددية.

دور الإعالم يف التمكني ال�شيا�شي لل�شباب
ينبغي على الإعالم ممار�سة دوره الفاعل يف متكني ال�سباب �سيا�سيًا من خالل التثقيف ال�سيا�سي والدفاع 
عن حقوق ال�سباب ال�سيا�سية، وكذلك ف�سح اأي خمالفات اأو ق�سور يتعلق بحقوق ال�سباب يف املجال 

ال�سيا�سي، ف�ساًل عن واجبات اأخرى اأهمها:

• يتعني على الإعالم جمع املعلومات اخلا�سة بق�سايا ال�سباب، ون�رش تلك املعلومات على اأن 
يراعى معايري ال�سدق والدقة والعدل واملو�سوعية.

�سيا�ستها  �رشح  يف  املحلية  واملجال�ض  والربملان  احلكومة  ي�ساعد  اأن  الإعالم  على  يتعني   •
وقراراتها اخلا�سة بال�سباب.

والربملان  احلكومة  و�سيا�سات  ال�سباب  عن  برامج  لبث  حيًا  وقتًا  الإعالم  يخ�س�ض  اأن   •
واملوؤ�س�سات الأخرى مثل الأحزاب واملنظمات.

• اأن ي�ساعد يف �سمان و�رشعة ن�رش املعلومات حول املناق�سات اخلا�سة بال�سباب لدى احلكومة 
واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية الأخرى.

اأو �سبكة النرتنت لالت�سال اللكرتوين املبا�رش  التلفزيون  اأو  • توفري خدمات عرب ال�سحف 
ال�سباب  وخا�سة  هوؤلء  اإطالع  اإمكانية  لإتاحة  وغريهم  وال�سحفيني  وال�سباب  املواطنني  مع 

على جميع الوثائق وامل�سائل املتعلقة بال�سباب.
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اأ�شئلة حول حرية التعبري بوا�شطة الإعالم:
- ما هو واجب احرتام الكرامة الإن�سانية واملرتتب عن احلق يف حرية التعبري بوا�سطة الإعالم؟

- ما هو واجب احرتام امل�ساواة واملرتتب عن احلق يف حرية التعبري عن الأفكار بوا�سطة الإعالم؟
- ما هو واجب احرتام احلقيقة واملرتتب عن احلق يف حرية التعبري عن الأفكار بوا�سطة الإعالم؟

بوا�سطة  الأفكار  عن  التعبري  حرية  يف  احلق  عن  واملرتتب  اخلرب  م�سدر  احرتام  واجب  هو  ما   -
الإعالم؟

الن�شب اخلا�شة مب�شتوى الهتمام مبتابعة الأخبار والق�شايا ال�شيا�شية:
- 1 % ميثل �رشيحة روؤ�ساء الأحزاب وكبار ال�سيا�سيني فهم املهتمون ب�سكل مبا�رش يف اأمور ال�سيا�سة.
- 9 % املهتمون ب�سكل غري مبا�رش وهم ال�رشيحة التي تدور حول الأحزاب ومنهم احتادات ونقابات 
اأعمالهم  اإ�سرتاتيجية  على  توؤثر  ورمبا  مت�سهم  ال�سيا�سية  املو�سوعات  اأن  حيث  �رشكات  ومديرو 

ومواردهم املالية والقت�سادية.
- 15 % هوؤلء ال�رشيحة من النا�ض الذين يرغبون بزيادة معلوماتهم حول الق�سايا ال�سيا�سية العامة، 
لذا تراهم يقروؤون عناوين الأخبار يف ال�سحف واملجالت ويكتفون بها اإل اإذا كانت هناك موا�سيع 

ت�ستهويهم  فيقروؤونها مف�سلة.
- 75 % من النا�ض وهوؤلء �رشيحة كبرية ل ت�ستهويهم ال�سيا�سة وتراهم يغريون قناة التلفزيون عندما 
ي�ساهدون برناجمًا �سيا�سيًا فيها. لكنهم يقومون بذلك عادة بعد  10 اأو 20 اأو 30 ثانية كحد اأق�سى ورمبا 
دقيقة. فهنا يجب اأن يتحدث ال�سيا�سي على �سا�سة التلفزيون خالل هذه الفرتة باأهم ما حتتوي ر�سالته 

من م�سمون.

مثلث  بياين يو�شح ن�شبة اهتمام النا�س  بال�شيا�شة

% 1
% 9
% 15

% 75
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الوحدة الرابعة
املهارات والأدوات
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مقدمة:

مثلما جند �رشورة للتكامل بني احلقوق والواجبات ال�شيا�شية، ل بد اأن جند تكاماًل بني املعرفة 
واملهارات، وذلك التكامل ل يقت�رش بالن�شبة للتمكني ال�شيا�شي لل�شباب على هاذين اجلانبني بل 
يتطلب جانبني اآخرين هما ال�شلوكيات واملناخ/البيئة املحيطة اليجابية املانحة للفر�س ال�شبابية.

لذلك �سوف تت�سمن هذه الوحدة املو�سوعات التدريبية لعدد من املهارات الأ�سا�سية الالزمة لتعزيز 
الأدوار ال�سبابية يف امليدان ال�سيا�سي.

الأهداف:
- تطوير املهارات املعززة للتمكني ال�سيا�سي لل�سباب.

- تنمية روح امل�ساركة والعمل اجلماعي ال�سبابي.
- تر�سيخ �سلوكيات جتمع بني املعرفة واملهارة يف املمار�سة ال�سيا�سية.

اجلدول الزمني:
الأ�شاليب والأن�شطةاملدةاملو�شوعاجلل�شة

الأوىل

5  دملخ�ض تقرير اليوم ال�سابق

- مهارات واأدوات التمكني ال�سيا�سي الذاتي 
120 دلل�سباب )تخطيط احلمالت واملنا�رشة(

- ن�ساط: 
حمالت �سبابية

- مهارات واأدوات التمكني ال�سيا�سي الذاتي الثانية
150  دلل�سباب )القيادة، الت�سال(

- ن�ساط:
بناء اإ�سرتاتيجية ات�سال 

الثالثة

- مهارات واأدوات التمكني ال�سيا�سي الذاتي 
لل�سباب )اإدارة ال�رشاع، الت�سبيك وبناء 

120  دالتحالفات(
- ن�ساط: 

�سبكة حقوق ال�سباب ال�سيا�سية

10 د تقييم يومي 
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اجلل�شة 1
التخطيط و احلمالت   -  )120 د(

الأهداف:
1 - اأن يحدد امل�ساركون مفهوم التخطيط - احلمالت.

2 - اأن يو�سح امل�ساركون كيف ميكن ا�ستخدام احلمالت والتخطيط كاأدوات لتعزيز التمكني 
ال�سيا�سي لل�سباب.

املواد والأدوات:
- اأوراق واأقالم.

- األواح كرتون بي�ساء ذات حجم كبري.
- منوذجي التخطيط وخطة احلملة.

خطوات التنفيذ:
- و�سح للم�ساركني باأنه حتى يتمكنوا جيدا يف املجال ال�سيا�سي فاإن ذلك يتطلب اأن يتمتعوا مبهارات 

وقدرات، اأذكرها وهي العناوين املوجودة يف هذه الوحدة.
ابداأ مبهارات التخطيط واحلمالت كون التخطيط للحمالت جزءًا هامًا من التخطيط ب�سكل عام،   -

ويعر�ض عليهم ما يتعلق بتخطيط احلمالت. )10 د( 
- نفذ ن�ساط احلمالت ال�سبابية. )95  د(

- يف نهاية اجلل�سة ناق�ض امل�ساركني ووجه الأ�سئلة التالية:  )5  د(
ما مدى مالئمة الن�ساط للمو�سوعات التي مت اختيارها؟

هل وجدوا �سعوبة يف اأي خطوة اأو مرحلة من مراحل العمل؟
هل ميكن اأن ت�ساعد احلمالت والتخطيط كاأدوات لتعزيز التمكني ال�سيا�سي لل�سباب؟

هل ميكن للحمالت اأن حتدث تغيريًا يف �سياق امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب؟
- خل�ض مع امل�ساركني ما جرى يف هذه اجلل�سة. )5 د(
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ن�شاط : حمالت �شبابية   )95  د(
يهدف هذا الن�شاط اإىل متكني ال�شباب من التخطيط والتطبيق حلملة ما. لي�شاعدهم يف التخطيط 
ب�شكل عام لأي عمل �شيقومون به ويف نف�س الوقت تنفيذ حمالت ك�شب التاأييد، كما اأن هذا الن�شاط 
ي�شاعد على تعزيز العمل اجلماعي واحلوار بني ال�شباب، اإ�شافة اإىل اأنه مو�شوعيًا �شيتخ�ش�س 

بال�شباب والعملية ال�شيا�شية.

تعليمات الن�شاط:
على املجموعات: 

وزع امل�ساركني اإىل 3 جمموعات كما هو مبني اأدناه. بحيث تقوم كل جمموعة بالآتي:
- التخطيط وتنفيذ الن�ساط ب�سورة واقعية.

-حتديد املو�سوع اأو املر�سح حلملتها.
- اإعداد خطة احلملة، وكل ما يرتبط بها من �سعارات وكلمات وبرنامج و�سوابط...الخ.

- �سوف ت�ستخدم املوارد والإمكانيات املتاحة.

تق�شيم املجموعات:
- املجموعة الأوىل:

حملة انتخابية لدعم مر�سح من ال�سباب للربملان اأو املجل�ض املحلي.
- املجموعة الثانية:

حملة مطلبية بت�رشيع معني اأو تعديله مثل ال�سيا�سات املعنية بال�سباب.
- املجموعة الثالثة:

حملة ملنا�رشة ق�سية معينة مثل ق�سية العنف �سد املراأة.

ينبغي على املدرب:
- اأن يوزع املجموعات قدر الإمكان بالت�ساوي عددًا وكذلك توزيع امل�ساركات على املجموعات.

- يقرتح اأن يكون من مر�سحي املجموعة الأوىل فتاة.
- توفري الأدوات الالزمة للمجموعات.

- حتديد الأهداف وعر�ض التعليمات والزمن بدقة.
- الت�سويب اإذا كان هناك اأخطاء اأو جتاوز اأو ق�سور يف العملية اأو تفا�سيلها.

- اأن يوزع عليهم النموذج املرفق لال�ستعانة به، واإعطاء جمال لأي اإ�سافة اأو تعديل عليه.

- يتم املناق�شة مع امل�شاركني عند نهاية الن�شاط:
كيف نظمت جمموعات العمل؟ وكيف اتخذت القرارات حول كيفية العمل وامل�سائل التي �سيعملون 

على تغطيتها؟ هل �سعر اجلميع باأنهم م�ساركون؟
كيف اختار امل�ساركون املوا�سيع التي عملوا عليها؟

هل ا�ستفادوا من الن�ساط؟ وماذا ا�ستفادوا؟

10 دالإعداد للن�ساط وتوزيع املجموعات
10 دالتخطيط للحملة 

10 داإعداد خطة احلملة 
30  داإعداد اأدوات احلملة 

30 دالتنفيذ 
5  داملناق�سة 
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تابع الن�شاط
منوذج اأويل خلطة تنفيذ حملة 

املعلومات الأ�شا�شية:

املو�شوع:                                             املكان:                 الفرتة:
الإطار اجلغرايف:

امل�شاندين:

مالحظاتاملواردامل�شتهدفنيامل�شئول التاريخاليومالن�شاطم

اأي اإ�شافات اأو بيانات اأخرى �رشورية:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
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منوذج اإعداد ر�شائل احلملة:

هدف الدعوة
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

الن�ساط /  الأن�سطة 
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

الإجراءات- اخلطوات التنفيذية-
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

اجلمهور امل�ستهدف
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

حمتوى الر�سالة
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
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ورقة معلومات

التخطيط واحلمالت
التخطيط:

عملية تنبوؤ بامل�ستقبل يف �سوء املتغريات امل�ستقبلية ولذلك فهو عملية �ساملة ممتدة زمنيًا وعمليًا.

وهو:
ــ عملية حتديد الواقع والأهداف التي ن�سعى اإىل حتقيقها والو�سائل امل�ستخدمة لتحقيقها.

ــ عملية حتديد الحتياجات والعمل على اأف�سل الطرق لتلبية الحتياجات.
ــ عملية جتعلك تفكر بامل�ستقبل وكيفية التعامل معه.

ماذا نعني بالتخطيط حلملة ما؟
هي عملية اإعداد منهجي واأ�سلوب يهدف اإىل  درا�سة وحتديد الإمكانيات واملوارد املتاحة وموائمتها مع 

ما نريد حتقيقه لو�سع اأف�سل ال�سبل والبدائل التي حتقق الأهداف املرجوة.
يعد التخطيط للمنا�رشة اأمرًا اأ�سا�سيًا يف فعالية ال�سرتاتيجيات والتاأثري. ولكن اإذا مت التخطيط باأ�سلوب 

قائم على امل�ساركة ميكن كذلك اأن ي�سبح ن�ساطًا للتعليم والتنظيم وزيادة الوعي ال�سيا�سي.

ما هي احلملة؟
هي جمموع الربامج والأن�سطة والفعاليات التي يقوم بها الأفراد اأو املوؤ�س�سات يف فرتة زمنية حمددة 

يف نطاق وا�سع لتحقيق اأهداف حمددة.

قد تكون احلمالت لأغرا�س خمتلفة مثل:
- حملة انتخابية.

- حملة مطلبية بت�رشيع معني اأو تعديله.
- حملة ملنا�رشة ق�سية معينة.

مكونات خطة احلملة 
- البيانات الالزمة لالإعداد للحملة: الإطار اجلغرايف، امل�ساندون، املتطوعون.

- حتديد اأهداف احلملة.
- حتديد املجموعة امل�ستهدفة.

- و�سع وتطوير ر�سائل احلملة.
- اختيار الو�سائل والأ�ساليب. 

- العمل الإعالمي.
- حتديد املوارد املتوفرة وكيفية ال�ستفادة منها.

- توزيع الأدوار وامل�سئوليات.
- الربنامج الزمني.

- حتديد املعايري وال�سوابط اخلا�سة باحلملة: القانونية والأخالقية.
- �سياغة اخلطة.

- تنفيذ احلملة.
- التقييم.

ينبغي الرتكيز على اأن هناك فرق بني احلملة و التثقيف اأو التوعية.
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اجلل�شة 2
القيادة والت�شال   -     )120 د(

الأهداف:
1 - اأن يتعرف امل�ساركون على مفهوم القيادة-الت�سال.

2 - اأن مييز امل�ساركون بني القائد واملدير.
3 - اأن يو�سح امل�ساركون اأهمية مهارة القيادة بالن�سبة للتمكني ال�سيا�سي لل�سباب.

املواد والأدوات:
- ن�سخ من ن�ساط ا�سرتاتيجية الت�سال، و اثنني من التمارين يختارهما املدرب.

اخلطوات:
الفرق بني  اإىل  امل�ساركني  القيادة؟ متو�ساًل مع  ال�سوؤال: ماذا نعرف عن  للم�ساركني  - وجه 

القائد واملدير . )5 د(
اإىل  امل�ساركني  مع  متو�ساًل  الت�سال؟  نعرف عن  وماذا  التايل:  ال�سوؤال  للم�ساركني  - وجه 

معنى الت�سال ال�سرتاتيجي؟ )5 د(
- وزع لهم مترين �سفات القائد اجليد. وناق�ض النتائج مع امل�ساركني. )20 د(

- وزع لهم مترين اخترب قدراتك على الت�سال الفعال وناق�ض النتائج مع امل�ساركني.)20 د(
القرار،  التاأثري على �سناع  اأو  للو�سول  الت�سال  اأهم طرق  ما هي  امل�ساركني  ناق�ض مع   -

وا�رشح لهم الطرق املوجودة يف اآخر ورقة املعلومات. )10 د( 
- و�سح للم�ساركني معنى الت�سال ال�سرتاتيجي وكيف ميكن بناء اإ�سرتاتيجية ات�سال خا�سة 

يف املجال ال�سيا�سي لل�سباب. )10 د( 
- نفذ مع امل�ساركني ن�ساط اإعداد اإ�سرتاتيجية ات�سال. )40 د( 

وملاذا  لل�سباب،  ال�سيا�سي  للتمكني  بالن�سبة  القيادة  مهارة  اأهمية  هي  ما  امل�ساركني  مع  ناق�ض   -
ترتبط كثريًا م�ساألة الت�سال ال�سرتاتيجي مبهارة القائد وبال�سباب خا�سة يف املجال ال�سيا�سي؟ 

واأكتب اأهم الإجابات على الورق القالب. )5 د(
- خل�ض ما جاء يف اجلل�سة التدريبية. وا�ساأل عن مدى فائدتها بالن�سبة للم�ساركني. )5 د(
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ن�شاط
بناء اإ�شرتاتيجية ات�شال   )40 د(

يهدف هذا التمرين اإىل تطوير مهارة الت�شال الإ�شرتاتيجي من خالل بناء معلوماتي يو�شل اإىل 
النظر لالأمور من زاوية اأو�شع. وهذا املنهج يعمل على تنمية ال�شورة الت�شالية لدى ال�شباب يف 

املجال ال�شيا�شي  بطريقة دبلوما�شية.

الإجراءات:
بالعنا�رش  ت�ستعني  و�سوف  لها،  املختارة  التالية  املوا�سيع  على  توزيعها  بعد  املجموعات  �ستعمل   -

املكتوبة اأ�سفل هذه الورقة املكونة لعنا�رش ا�سرتاتيجية الت�سال.
- �ستقوم كل جمموعة باإعداد ا�سرتاتيجية ات�سال يف املجال املحدد لها من اأجل التمكني ال�سيا�سي لل�سباب 

ووفقًا للمعلومات الأ�سا�سية التي لديها يف الواقع.

املجموعات:
الأوىل:

- الت�سال الثقايف- مثاًل - مع الإعالم.

الثانية: 
- الت�سال ال�سيا�سي- مثاًل - مع الأحزاب.

الثالثة:
- الت�سال العام - مثاًل - مع املجال�ض املحلية اأو مع �سناع القرار.

العنا�رش الرئي�شية ل�شرتاتيجية الت�شال 
اأ - ال�سياق

ب - العتبارات ال�سرتاتيجية 
ت - الأهداف

ث - املجموعات امل�ستهدفة
ج - الر�سائل

ح - التكتيكات والأدوات
خ - التقييم
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متارين 
اأ ( �شفات القائد اجليد   )20 د(

اأنا وتراها اجلماعة ك�شفات و�شمات  اأراها  التي  ال�شفات  التمرين �شيتم حتديد ونقا�س  يف هذا 
مهمة لقائد جماعة.

اأمامك ثالث ع�رشة عبارة حول �سلوك و�سفات القائد يف املجموعة، وعليك تدريجها ح�سب اأهميتها 
1 والتي تليها من حيث  اأهمية ترقم برقم  1-12، بحيث اأن اجلملة التي تعرب عن ال�سفة الأكرث  من 

الأهمية برقم 2 وهكذا حتى رقم 13.
ففي املرحلة الأوىل التدرج �سخ�سي وبعدئذ �سمن جمموعة �سغرية ويف النهاية �سمن اإطار جماعي 

وح�سب توجيهات املدرب.

�شمن تدرج �شخ�شي�شلوك و�شفاتم
جماعياملجموعة

القائد ذو مظهر خارجي اأنيق.1

القائد �سادق وم�ستقيم2

القائد يعرف نف�سه كاإن�سان.3

القائد �ساحب نكتة لطيفة و مرح.4

القائد لعب ريا�سي5

القائد ذو قدرة فنية عالية. 6

القائد يجيد اخلطابة7

القائد ذو �سوت عذب ويجيد الغناء.8

القائد مت�سامح مع اأع�ساء جمموعته9

القائد ي�سدد ويبالغ يف تنفيذ العمليات10

القائد �ساحب ذكاء عاٍل جدًا.11

القائد ل ي�سدد يف تطبيق التعليمات.12

للقائد �سيارة حديثة.13
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ب ( عن القيادة  - )10  د(
هل اأنت قائد؟ 

�شتكت�شف ذلك من خالل اإجابتك بكل �شدق عن الأ�شئلة التالية:

1( هل ت�ستخدم �سالحياتك وتطبق �سلطتك؟
2( هل ي�سعر اأفرادك بالأمن والقوة اإىل جانبك؟

3( هل تتميز باحليوية والن�ساط  الدائمني والت�سحية الكبرية واملواهب املميزة؟
4( هل تتميز باحل�سور يف كل زمان ومكان؟

5( ما هي قيمة اخلدمة الجتماعية عندك؟ وهل تعرف ما هي حاجات النا�ض من حولك؟
6( هل لديك القدرة على الرتكيز الذهني؟

7( هل لديك القدرة على حل امل�سكالت واتخاذ القرارات؟
8( هل لديك ثقافة عامة؟

9( اأيهما اأوىل عندك: ك�سب القلوب اأم ك�سب املواقف؟
10( هل تعرتف باخلطاأ وتراجع ق�سورك الذاتي دائمًا؟

اأن  نابليون  باإمكان  اإن   "
نهاية  اإىل  معه  ياأخذنا 

العامل." 
– اأحد جنوده - 
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ت ( اخترب قدرتك على الت�شال الفعال-)20 د(

�شع عالمة )X( اأمام الدرجة املنا�شبة. درجة5  تعني اأنك اأقرب ما تكون اإىل احلد الأعلى واأبعد 
احلد  بعدًا عن  واأكرث  الأدنى  احلد  اإىل  قربًا  اأ�شد  اأنك  تعني  الأدنى ودرجة1   احلد  تكون من  ما 

الأعلى.

احلد الأعلىالدرجةاحلد الأدنى
12345

اأ�سعر بال�سيق اأحيانًا عندما يعار�ض 
�سخ�ض راأيي.

اأتقبل معار�سة راأيي ب�سدر 
رحب.

اأمت�سك براأيي اأحيانًا بعناد خوفًا اأن 
اأبدو �سعيفًا.

ل اأمت�سك براأيي عندما اأقتنع 
ب�سواب الراأي الآخر؟.

اإن موقفي ال�سخ�سي من مو�سوع 
احلوار ل يتاأثر كثريًا مبا يقوله 

الآخرون خا�سة واأن هناك 
الكثريين الذين يتحدثون حبًا يف 

احلديث.

انتبه برتكيز �سديد لكافة الأفراد عند 
احلوار وا�ستوعب موقف كل منهم 

بدقة مهما كان موقفي ال�سخ�سي من 
مو�سوع احلوار.

اأ�سعر ب�سيق �سديد عندما ت�سل 
الغالبية يف اجلماعة اإىل راأي 

خمالف لراأيي واأعترب اأنني اأخفقت 
يف اإقناع الآخرين بالراأي الذي 

اأتبناه.

اأتقبل القرار الذي ت�سل اإليه الغالبية 
يف اجلماعة عن طيب خاطر حتى 

ولو كان راأيًا خمتلفًا مع ذلك 
القرار.

اأكرر نف�ض الكالم الذي اأقوله اأحيانًا 
كلما �سنحت يل فر�سة الكالم.

اأنا حري�ض األ اأكرر نف�ض الكالم 
الذي اأقوله اأثناء احلوار حتى لو 

�سنحت يل فر�سة احلديث.
اأ�سعر باخلجل من نف�سي اإن كانت 

وجهة نظري غري �سليمة.
اإذا اقتنعت بوجهة النظر املعار�سة 

لراأيي اأعرتف بخطئي ب�سهولة.
ل اأكرتث كثريًا بالأبعاد اجلديدة 

التي تذكر اأثناء احلوار لأن هذا من 
�ساأنه التو�سع يف املو�سوع حمور 
احلوار وبالتايل �سعوبة اخلروج 

بنتيجة.

اأن�ست برتكيز �سديد للراأي املخالف 
لراأيي لأ�ستوعب ما ينطوي عليه 
من حقائق قد تكون غائبة عني.

اأ�سعر بالقلق ال�سديد عندما تزداد 
حدة اخلالف يف اجلماعة.

اأوؤمن باأن اخلالف يف الراأي ل 
يف�سد للود ق�سية، خا�سة واأن 

اخلالف يف الراأي ما هو اإل اإثراء 
للمو�سوع حمور النقا�ض.

ل ميكن ترك الفر�سة لكل فرد 
لإبداء راأيه اإذ اإنه كثريًا ما تتكرر 
نف�ض الآراء وتكون النتيجة  هي 

م�سيعة للوقت.

اأ�سعى لإتاحة الفر�سة لكل فرد يف 
اجلماعة كي يعرب عن راأيه حتى 

اأ�ستوعب كافة احلقائق والآراء يف 
مو�سوع النقا�ض.

اأعتقد اأن الراأي الفردي اأكرث فعالية 
على الأرجح من راأي اجلماعة.

اأعتقد اأن راأي اجلماعة دائمًا اأف�سل 
من راأي الفرد.

ل اأعباأ كثريًا بذوات الأفراد 
الآخرين اأو اأحا�سي�سهم طاملا اأن 
الراأي الذي اأتبناه مو�سوعي.

اأحتا�سى التعر�ض لذوات الأفراد 
الآخرين اأو جرح اإح�سا�ض اأي 

منهم يف النقا�ض.
هناك العديد من الأ�سباب 

املو�سوعية وال�سخ�سية التي ل 
جتعلني حماورًا ناجحًا.

اأعترب نف�سي حماورًا ومناق�سًا 
ناجحًا.

كلما حققت ن�شبة اأعلى من الدرجات يف التمرين ال�شابق كلما كانت قوتك الت�شالية رائعة.
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ث ( الت�شالت ال�شخ�شية بني النا�س-)20 د(
�شع عالمة  )X( يف اإحدى اخلانات الثالثة ح�شب اأجابتك على ال�شوؤال:

اأحيانًانادرًادائمًاالعبارةم

هل تخرج كلماتك على نحو ما تود يف حمادثتك؟.1
عندما يوجه اإليك �سوؤال غري وا�سح هل ت�ساأل �ساحبه اأن ي�رشح ما يعنيه؟.2
عندما حتاول �رشح �سيء ما هل يتجه م�ستمعوك اإىل تلقينك بكلمات تقولها؟.3

ت�رشح 4 ن  اأ دون  تقوله  ن  اأ حتاول  ما  يعرف  ن  اأ حتدثه  فيمن  تفرت�ض  هل 
تعنيه؟.  ما  له 

هل ت�ساأل غريك عن �سعوره اإزاء النقطة التي رمبا تكون اأنت م�سدر اإبرازها؟.5
هل جتد �سعوبة يف التحدث اإىل الآخرين؟.6
هل جتد من ال�سعب اأن تعرب عن اآرائك اإذا كانت تختلف عن اآراء من حولك؟.7
هل حتاول اأن ت�سع نف�سك مو�سع من حتادثه؟. 8
يف �سياق املحادثة هل حتاول اأن تتكلم اأكرث من ال�سخ�ض الآخر؟.9

هل تدرك اأثر نغمة �سوتك على الآخرين؟. 10

اأو زيادة 11 لالآخرين  اإيذاء  اأن يف جتنبها   التي تعرف  الأ�سياء  تتجنب قول  هل 
بلة؟. الطني 

هل جتد �سعوبة يف تقبل النقد البناء من الغري؟.12
عندما يوؤذي اأحدهم �سعورك هل تناق�ض معه ذلك؟.13
هل تعتذر ملن اآذيته؟.14
هل يزعجك كثريًا اأن يختلف معك  اأحد؟. 15
هل جتد من ال�سعوبة اأن تفكر بو�سوح عندما يغ�سبك اأحد؟.16
هل تتحا�سى اخلالف مع الآخرين خ�سية غ�سبهم؟.17
عندما تن�ساأ م�سكلة بينك وبني �سخ�ض اآخر هل ت�ستطيع مناق�ستها دون اأن تغ�سب؟. 18
هل اأنت را�ٍض عن طريقتك يف ت�سوية خالفك مع الآخرين؟.19
هل تبقى عاب�سًا متجهمًا فرتة طويلة اإذا اأثارك اأحد؟.20
هل ت�سعر باحلرج ال�سديد عندما ميدحك اأحد؟.21
هل ميكنك عمومًا الوثوق بالآخرين؟.22
هل جتد �سعوبة يف جماملة الآخرين ومدحهم؟.23
هل ت�سعى اإىل اإخفاء اأخطائك عن الآخرين؟.24
هل ت�ساعد الآخرين على فهمك باأن تو�سح ما تفكر وت�سعر وتعتقد؟.25
هل جتد من  ال�سعب اأن تاأمتن الآخرين؟.26
هل حتاول تغيري املو�سوع عندما تتناول املناق�سة م�ساعرك؟.27
يف �سياق املحادثة هل ترتك حمدثك ينهي كالمه قبل اأن ترد على ما يقول؟.28
هل تكون مركزًا لنتباهك اأثناء حمادثتك الآخرين؟.29

هل حتاول دائمًا ال�ستمرار يف ال�ستماع  للو�سول اإىل املعنى املق�سود يف كالم 30
�سخ�ض ما؟.

هل يبدو على الآخرين اأنهم ي�سغون اإليك عندما تتكلم؟.31
يف �سياق املناق�سة هل ي�سعب عليك اأن ترى الأمور من وجهة نظر الآخر؟.32
هل تدعي اأنك ت�ستمع اإىل الآخرين بينما اأنت من�رشف عنهم يف واقع الأمر؟.33

ت�سعر 34 وما  ال�سخ�ض  يقوله  ما  بني  الفرق  اإدراك  ت�ستطيع  هل  حمادثتك  خالل 
فعاًل؟ به 

هل ت�ستطيع واأنت تتكلم اإدراك ردود اأفعال الآخرين؟. 35
هل ت�سعر اأن الآخرين يتمنون لو كنت من طراز اآخر من النا�ض؟.36
هل يفهم الآخرون م�ساعرك؟.37
هل يلمح الآخرون اأنك واثقًا من �سواب راأيك؟.38
هل تت�سايق من العرتاف بخطئك عندما تدرك اأنك اأخطاأت؟.39
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ورقة معلومات
القيادة والت�شال 

القيادة بعبارة مب�شطة هي )عملية التاأثري يف النا�س وتوجيههم لإجناز الهدف(.
ت�ساعد يف خدمة  امل�سوؤوليات واملهمات ووظائف  لي�ست فردًا ولكنها جمموعة من  القيادة  باخت�سار: 

من ي�شنع القائد هو اجلماعة التي ينتمي اإليها القائد.
اجلماعة التي ينتمي اإليها

اإذًا  فهي  م�سرتكة.  اأهداف  لتحقيق  �سلوكهم  وتوجيه  الآخرين  على  التاأثري  على  القدرة  هي  القيادة: 
م�سوؤولية جتاه املجموعة للو�سول اإىل الأهداف املر�سومة.

 وهي عملية تهدف اإىل التاأثري على �سلوك الأفراد وتن�سيق جهودهم لتحقيق اأهداف معينة.

تعريف القائد:  هو ال�سخ�ض الذي ي�ستخدم نفوذه وقدراته ليوؤثر على �سلوك وتوجهات الأفراد من 
حوله لإجناز اأهداف حمددة.

- بيرت دروكر:     »التعريف 
الوحيد للقائد: �سخ�ض له 

اأتباع«
- جون ماك�شويل:      

»القيادة هي التاأثري، ل اأكرث 
ول اأقل«

- وارن بين�س:          
»القيادة تت�سمن معرفة 
النف�ض واإي�سال الروؤية 

لالآخرين، وبناء الثقة مع 
الزمالء واتخاذ الإجراءات 

الفعالة لإبراز الطاقات 
القيادية الكامنة«.

اأهمية القيادة:
1 - اأنها حلقة الو�سول بني املجموعة  وبني خطط املجموعة وت�سوراتها امل�ستقبلية.

2 - اأنها البوتقة التي تن�سهر داخلها كافة املفاهيم وال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات.
3 - تدعيم القوى الإيجابية يف الهياكل ال�سبابية وتقلي�ض اجلوانب ال�سلبية قدر الإمكان.

4 - ال�سيطرة على م�سكالت العمل ال�سيا�سي وحلها، وح�سم اخلالفات والرتجيح بني الآراء.
5 - تنمية وتدريب ورعاية الأفراد باعتبارهم اأهم مورد، كما اأن الأفراد يتخذون من القائد 

قدوة لهم.
6 - مواكبة املتغريات املحيطة وتوظيفها خلدمة املجموعة ال�سبابية.

7 - ت�سهل حتقيق الأهداف املر�سومة للمجموعة.

عنا�رش القيادة 

التاأثري
ال�شلطة القانونية

القدرة
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اأنواع القيادة:
ميكن هنا حتديد ع�رشة اأنواع من القيادة كما وردت يف كتابات و اأبحاث العديد من الباحثني.

1 - القيادة الإدارية.
2 - القيادة الدميقراطية.

3 - القيادة العقائدية )الأيديولوجية(. وهي القيادة التي تتحكم بها الأفكار واملعتقدات.
4 - القيادة الدكتاتورية -احلكم الفردي-.

5 - القيادة البريوقراطية: تعتمد هذه القيادة على اللوائح والقوانني امللزمة للجميع.
6 -  القيادة الروحية: وهذا النوع من القيادة يعتمد على �سحر معني )الكاريزما( لدى القادة 

الروحيني.
اجلماعات  املجتمع وعالقته مع  �سيا�سة  ي�سنع  الذي  هو  ال�سيا�سي  القائد  ال�سيا�سية:  القيادة   -  7
باألوان  يتلون  ما  غالبًا  وهو  وامل�ساومات،  احلوار  يجيد  مفاو�ض  ال�سيا�سي  والقائد  الأخرى، 

الواقع، وعالقته بالآخرين يتحكم بها قانون املنفعة ومبداأ امل�سلحة.
8 - القيادة الرمزية: وهنا يلعب القائد دور املثل الأعلى للجماعة التي يقوم بتمثيلها.

9 - القيادة الأبوية: تعترب القيادة الأبوية يف حميط الأ�رشة اأول نوعيات القيادة التي يتعرف 
عليها الطفل يف حياته.

10 - القيادة اخلبرية:  يكون القائد هنا ال�سخ�ض الأكرث خربة يف جماله.

من نحتاج من هوؤلء القادة؟
• قائد يقود اجلماعة ومن معه بكفاءة وفاعلية.

• قائد ي�سارك الآخرين وميثلهم جميعهم.
• يتناق�ض مع اأفراد اجلماعة التي معه وي�سنعون القرار بالأغلبية.

• يعطي ال�سعور للجميع اأن كل فرد منهم �ساهم يف الو�سول اإىل القرار، واأنه اأحد �سانعيه.
ن منهم اأ�رشة واحدة. • ي�ستطيع اتخاذ قرار جماعي يربط اأفراد اجلماعة معًا »قائد وجماعة« ويكوِّ اأعجب  مل  اإذا  ديغول:  قال 

النا�س ف�شاأغادر البالد.

واجبات القيادة:
1 - حتويل اأهداف املجموعة اإىل نتائج واإجنازات.

2 - حتفيز الأفراد ودفعهم لتحقيق اأهداف منظمتهم واأهدافهم ال�سخ�سية.
3 - قابلية التعامل مع املتغريات واملوؤثرات ذات امل�سا�ض املبا�رش وغري املبا�رش باملنظمة والأفراد.

4 - ا�ست�رشاف امل�ستقبل والتخطيط له فيما يتعلق باملوؤ�س�سة واأهدافها وخططها واأفرادها.
5 - اإعداد جيل جديد من قادة امل�ستقبل.

6 - اجلراأة والتحدي لتبني الأفكار والأ�ساليب والتغيريات التي ت�سب يف �سالح املنظمة.
7 - اإ�ساعة ثقافة احلوار وتقبل الآخر.

اكت�شاف العنا�رش القيادية واإعداد القادة:
متر هذه العملية ب�ست مراحل اأ�سا�سية هي:

• مرحلة البحث: حتديد جمموعة من الأ�سخا�ض ودرا�سة واقعهم من كافة النواحي.
تكون  بحيث  ال�سابقة،  املرحلة  يف  املختارة  املجموعة  ومتحي�ض  اختبار  وهي  التجريب:  مرحلة   •
حتت املراقبة واملالحظة من خالل املمار�سات اليومية واملواقف املختلفة ومن خالل اختبار القدرات 

الإن�سانية والذهنية والفنية لديهم.
• مرحلة التقييم: تقيم فيها املجموعة بناًء على معايري حمددة �سلفًا، حيث يكت�سف فيها جوانب الق�سور 

والتميز والتفاوت يف القدرات.
حتدد  عليه  وبناًء  ال�سخ�سيات،  يف  وال�سعف  الق�سور  جوانب  �سبق  مما  يت�سح  التاأهيل:  مرحلة   •
التدريبية ح�سب ما تقت�سيه احلاجة العملية ويختار لهذه الربامج املدربون ذوي اخلربة  الحتياجات 

والتجربة والإبداع.
امل�ستوى  متفاوتة  قيادية  مواقع  يف  منهم  جمموعة  يختار  والتاأهيل  التدريب  بعد  التكليف:  مرحلة   •

والأهمية لفرتات معينة لن�سع اجلميع على حمك التجربة.
املعامل  تت�سح  والتجربة  املمار�سة  حيث  من  فر�ستها  العنا�رش  هذه  تاأخذ  اأن  بعد  التمكني:  مرحلة   •

الأ�سا�سية لل�سخ�سية القيادية لكل واحد منهم ثم تفو�ض لهم املهام ح�سب قابليتهم لها ومنا�سبتها لهم.
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•  اأنواع النا�س من حيث ال�شلطة والتاأثري:
1 - لي�ض لديه �سلطة ول تاأثري»تابع«.

2 - لديه �سلطة ولي�ض لديه تاأثري»املن�سب«.
3 - لي�ض لديه �سلطة ولديه تاأثري»قائد غري ر�سمي«.

4 - لديه �سلطة وتاأثري»القائد الإداري«.

الت�شال ال�شرتاتيجي
معنى الت�شال:

عملية م�سرتكة ذات غر�ض حمدد تتم بني �سخ�ض اأو موؤ�س�سة واآخر اأو جمموعة  هدفها نقل معلومات 
اأو ر�سالة.

مهارات الت�شال هي 
مهارات مكت�شبة ولي�شت 

موروثة

ويركز الت�سال ال�سرتاتيجي على املفهوم الوا�سع وما يود ال�سباب حتقيقه من اأجل التغيري.
الطريق  اإىل  للو�سول  حماولة  يف  ممكنة،  زاوية  باأو�سع  الت�سال  قنوات  خمتلف  اإىل  النظر  اإن 
ال�سحيح للتاأثري-من خالل املعلومات- على ال�سيا�سات واملمار�سات ولفت النتباه با�ستخدام الأدوات 
الداخلية واخلارجية،  ال�سالت  امل�سلحة ويحافظ على  اأ�سحاب  ي�رشك كل  اإنه  املنا�سبة.  والأ�ساليب 
بغر�ض اجتذاب حلفاء حمتملني اأو ا�ستخدام اجلماعات اأو املوؤ�س�سات التي قد تفيد يف التعريف مبو�سوعنا 

اأو مطالبنا ونتائجه وتطبيقه.

الت�شال ال�شرتاتيجي:
- يخلق امل�ساركة.

- يجعل ق�ساياكم مفهومة وي�رشك اأ�سحاب امل�سلحة اأي�سًا.
- يحدث فرقًا.

- يجعلنا نفكر بطريقة ا�سرتاتيجية.
- ي�ساعد على حت�سني نوعية احلياة ال�سيا�سية لل�سباب.

اإىل  ال�سحيحة  باملعلومات  ت�سلوا  اأن  فعليكم  فرقًا،  حتدث  اأن  لق�ساياكم  تريدون  كنتم  اإن   •
املق�سودين بها وفى الوقت ال�سحيح.

قادرين  تكونوا  اأن  فيجب  مواطنيكم  اأو  معا�رشيكم  توؤاثرون على  اأن  تريدون  كنتم  • اإن 
اجليد. الت�سال  على 

وعقد  الأو�سع  �سياقها  فى  الأمور  وروؤية  التحليل  على  ال�سرتاتيجي  التفكري  يعتمد   •
الق�سية  اأن حتققه  يحتمل  ما  الزمن وروؤية  ا�ستباق  يعنى حماولة  بينها. وهو  فيما  ال�سالت 

امل�ستقبل. املبادرة فى  اأو 
والتفكري ال�سرتاتيجي لالت�سال يف املجال ال�سيا�سي يتطلب منك اأمورًا كثرية منها قراءة كيف 

يتعامل الطرف الآخر مع ال�سباب وحتليل كل ما يتعلق به من برامج واأقوال...الخ.

مهارات الت�شال يف القيادة:
يدور  مبا  واإعالمهم  لالآخرين  الإ�سغاء  يعد  حيث  الإن�سات،  الت�سال:  مهارات  اأهم  من   •

اأف�سل الطرق لإغالق فجوة اللتزام وجلعلهم ي�سعرون بالنتماء.
• قواعد لالت�شال الناجح للقائد 

 
تدرج حتت الكلمة الإجنليزية )Human Touch( اأي اللم�سة الإن�سانية على النحو التايل:

H: Hear him  ا�ستمع اإليه1
 U: Understand his احرتم �سعوره2

feeling
M: Motivate his desireحرك رغبتة3
A: Appreciate his effortقدر جمهوده4
N: News himمده بالأخبار5

T: Train Himدربه6
O: Open his eyesاأر�سده7
 U: Understand hisتفهم تفرده8

uniqueness
C: Contact Himات�سل به9

H: Honor Himاأكرمه10
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وقد خل�س هارولد ل�شويل عملية الت�شال  باأ�شئلته امل�شهورة وهي:

Whoمن
Says what  يقول ماذا

In which channelباأية و�سيلة
To whomملن

With what effectوباأي تاأثري
                                      

ومن املعلوم اأنه يف عملية التوا�شل لت�شل الر�شالة دائمًا كما يريد مر�شلها بل اأنها قد تتعر�س 
اأو  احلذف  اإىل  الر�شالة  تتعر�س  حيث   املر�شل  يريده  عما  بطرقة خمتلفة  فت�شل  ت�شوي�س  اإىل 

الإ�شافة غري املق�شودة.

اأنواع الت�شال:
يتحدد نوع الت�سال بناء على: عدد الأ�سخا�ض الذين ي�سرتكون فيه، والعالقة بني هوؤلء الأ�سخا�ض، 

والو�سيلة امل�ستخدمة، و�رشعة التجاوب.
• الت�سال الذاتي.

• الت�سال ال�سخ�سي.
• الت�سال العام.

• الت�سال اجلماهريي.
• الت�سال الثقايف.

• الت�سال ال�سيا�سي.

مهارات الت�شال
• مهارات التحدث: وهو الهتمام مبحتوى احلديث وم�سمونه ومراعاة الفروق الفردية بني 

الأفراد واختيار الوقت املنا�سب للحديث ومعرفة اأثره على الآخرين.
وجتنب  الدقيقة  املو�سوعية  الإدارية  الكتابة  على  العاملني  تدريب  وهي  الكتابة:  مهارات   •
الأخطاء الهجائية والإمالئية، وهذا يتطلب تطوير التفكري وزيادة ح�سيلة معلومات العاملني 

اللغوية وترقية اأ�سلوبهم يف الكتابة.
• مهارة القراءة: وهي زيادة �رشعة الفرد يف القراءة وفهمه ملا يقراأ.

• مهارة الإن�شات: اختيار العامل ما يهمه من معلومات وبيانات مما ي�سل اإىل �سمعه.
• مهارة التفكري: وهي �سابقة اأو مالزمة اأو لحقة لعملية الت�سال.

• تطوير نظم حفظ املعلومات: يجب اأن يتوافر يف اأي نظام حلفظ املعلومات والبيانات ال�سهولة 
اأمن  لعملية احلفظ وحتقيق  املطلوبة  امل�ساحة  املال واجلهد والقت�ساد يف  والب�ساطة والوفر يف 

واأمان امل�ستندات والأوراق والأ�رشطة املت�سمنة لهذه املعلومات والبيانات.
• الجتاه نحو دميقراطية القيادة: وتعني �سورى وم�ساركة من جانب العاملني وتعرف على 
م�ستوى  واأي�رش، ووجود  واأ�سدق،  اأن�سط  ات�سالت  اأي�سًا  تعني  واآرائهم. - وهي  اأفكارهم 

منخف�ض جدًا من الإ�ساعات.
• تدعيم الثقة بني العاملني: وذلك يوؤدي اإىل تي�سري الت�سالت وتقليل وقت الت�سالت. ويف 
ظل انعدام الثقة بني العاملني بع�سهم ببع�ض وبني العاملني واأفراد اجلمهور يكون هناك دائمًا 

ات�ساًل مكتوبًا مب�ستند لإثبات اأن هناك ات�ساًل قد مت ولإثبات مو�سوع الت�سال.
• تخلي العاملني عن الجتاهات ال�شالبة: اإذا �سادت الجتاهات املوجبة املن�ساأة �سادت الجتاهات 

املوجبة نحو املعاملة مع اجلمهور ومع العاملني بع�سهم بع�سًا.
• توعية العاملني بالفروق الفردية بني الأفراد.

• تخلي�ض العاملني من النقد وامل�سكالت النف�سية حتى ل تكون معوقًا لالت�سال اجليد.
لتقليل  وذلك  واملعلومات  احلقائق  من  قدر  باأكرب  الر�سمية  غري  الت�سالت  �سبكة  تدعيم   •

ال�سائعات التي تزدهر يف ظل نق�ض املعلومات.
الت�سال  اإداري معني  م�ستوى  العاملون يف  يتمكن  الأفقية وذلك حتى  الت�سالت  • تن�سيط 
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التنظيم  مركزية  ت�سببها  التي  امل�سكالت  من  يقلل  فهو  الإدارات  خمتلف  يف  البع�ض  ببع�سهم 
املن�ساأة  اإدارات  بني  التعاون  ل�سمان  وكذلك  واجلهد  الوقت  يف  الزيادة  حيث  من  لالت�سال 
ومعرفة العاملني باملن�ساأة بالعمل الذي يقوم به زمالوؤهم يف الإدارات الأخرى ولكن ينبغي 
للمروؤو�ض اأن يح�سل على اإذن رئي�سه قبل الت�سال بالإدارات الأخرى كما يجب اأن يخطره 

بنتائج هذه الت�سالت الأفقية التي هو طرفًا فيها.
املدخل  هو  التقومي  وهذا  الت�سال  اأهداف  حتقيق  من  للتاأكد  وذلك  الت�سال:  نتائج  تقييم   •

لتطوير وحت�سني الت�سالت م�ستقباًل.

مكونات عملية الت�شال:

 

ر�شالة

م�شتقبلمر�شل

و�شيلة

تغذية 
مرتدة

و�شط

الو�شول اإىل �شناع القرار: 
• ورقة موجزة تلخ�ض املو�سوع ونتائجه.

• اللقاءات املبا�رشة )وجهًا لوجه(.
• عرب و�سائل الإعالم.

• عرب احلمالت.
• من خالل �سبكات املعرفة.
• من خالل اجلمهور العام.



112
التمكني ال�سيا�سي لل�سباب 
دليل تدريبي

اجلل�شة 3
اإدارة ال�رشاع، الت�شبيك  -  )150 د(

الأهداف:
1 - يحدد امل�ساركون مفهوم كاًل من اإدارة ال�رشاع، والت�سبيك.

2 -  يحدد امل�ساركون الفرق بني ال�سبكات والتحالفات.
3 -  تنمية قدرة امل�ساركني على تكييف طرق واأ�ساليب اإدارة ال�رشاع وفقًا لواقعهم ال�سيا�سي. اإذا اتفق اثنان يف كل �شيء 

فال داعي لوجود اأحدهما
املواد والأدوات:

- كرة خيط �سوف.
- مق�ض.

- ورق قالب واأقالم.

اخلطوات:
- ابداأ بالتعريف بعنوان ومو�سوع اجلل�سة واأ�رش اإىل اأنها تت�سمن اآخر مو�سوعني يف املهارات 
املهارات  بهذه  تتعلق  اأو�سع  بدورات  امل�ساركة  يف  ال�ستمرار  امل�ساركني  على  ينبغي  واأنه 
وغريها، وو�سح باأن اإدارة ال�رشاع يف املجال ال�سيا�سي تتطلب جهدًا فكريًا ومعلومات حتى 
نتمكن من اإدارته مبا يحقق مكا�سب �سيا�سية لل�سباب وحتى ل تنعك�ض اأي اإدارة لل�رشاع �سلبيًا 

على ما نبتغيه، 
وتعنى بال�رشاع هنا ال�رشاع ال�سيا�سي ال�سلمي نحو نتائج ايجابية مل�سلحة ال�سباب، وباإمكانكم 
قراءة ما كتب من معلومات عنه يف هذا الدليل بالإ�سافة اإىل معلومات وجتارب اأخرى من 

خارج الدليل.
اأما بالن�سبة لل�سبكات فهي من اأهم التكوينات املطلوبة يف اأي جمال لتحقيق التاأثري والفاعلية على 
ذو  �رشوري  مطلب  ال�سيا�سي  املجال  يف  لل�سباب  بالن�سبة  وهي  اأقوى،  وب�سكل  اأو�سع  نطاق 

اأهمية للو�سول اإىل متكني فعال لل�سباب يف املجال ال�سيا�سي. )5 د(
- نفذ مترين »ا�سطفوا« كما هو مو�سح يف تعليمات التمرين. )15 د(

ال�رشاع والفرق بني  اإدارة  التدريبية حول  املادة  ما جاء يف  اأهم  امل�ساركني  - اعر�ض على 
ال�سبكات والتحالفات.. الخ. )10( 

- نفذ معهم مترين »�سبكة ال�سيا�سة« كما جاء يف تعليماته. )25(
- ناق�ض امل�ساركني حول كيفية اإن�ساء �سبكة وتنظيمها والتخطيط لها. )5 د(

- نفذ معهم ن�ساط »�سبكة ال�سباب للحقوق ال�سيا�سية«. )85 د(
قد يتطلب منك هذا الن�ساط ال�ستمرار لوقت زائد عن املعيار املحدد للجل�سة التدريبية فال باأ�ض اإذا 
وافق امل�ساركون على ذلك، ولكن من املمكن ا�ستكمال جزء من الن�ساط يف �سباح اليوم التايل 

فقد ي�ستطيع امل�ساركون اإعداد عمل املجموعات ب�سورة اأف�سل. 
- خل�ض ما جرى يف اجلل�سة التدريبية هذه . )5 د (
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مترين: ا�شطفوا   -  )15 د(

هذا التمرين برغم ب�ساطته اإل اأنه يعلم ال�سباب حتمل امل�سئولية �سمن املجموعة، وكذلك بناء تنظيمي 
بح�سب املجال والأهداف برغم ت�سابهها واختالفها من �سخ�ض لآخر.

- توزيع الوقت: 10 د للتنفيذ + 5 د  لال�ستخال�ض.

التعليمات:
من  الطول  بح�سب  مثاًل:  »طابور«،  ال�سطفاف  منهم  اأطلب  ثم  تقف،  اأن  املجموعة  من  اأطلب   -

الأق�رش اإىل الأطول، اأو بح�سب العمر اأو بح�سب عدد الإخوة اأو قيا�ض القدم.
- اأطلع املجموعة اأن هذا التمرين مينع الكالم ولكن ي�سمح بالتوا�سل من خالل الإ�سارات ولغة اجل�سد.

- بعد اأن ي�سطفوا يف كل مرة حتقق من اأن الرتتيب �سحيح.

ال�شتخال�س:
- ما هي امل�ساكل التي واجهت اأفراد املجموعة اأثناء تنظيم اأنف�سهم؟

- ما الذي اأبطاأ عمل املجموعة؟
- هل برزت حاجة اإىل وجود تنظيم معني اأو قائد ما؟ ما الذي جرى؟

- هل تعاون اجلميع؟ وهل كان هناك اأي توزيع للم�سئوليات اأو م�سكالت وكيف مت حلها؟
- كيف ميكن اأن يحل اأفراد املجموعة  امل�سكلة يف املرات القادمة؟
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مترين: �شبكة ال�شيا�شة     )25 د(

الهدف من الن�شاط: 
فهم تاأثريات الرتابط بني متكني ال�سباب واملجال ال�سيا�سي من اأجل الإ�سالح والتغيري.

- �سيقوم امل�ساركون يف هذا الن�ساط بع�سف ذهني حول ال�سالت املوجودة واملطلوبة للتمكني 
يف املجال ال�سيا�سي لل�سباب، وهم ي�ستك�سفون الرتابط القائم بني ال�سباب وال�سيا�سة واجلوانب 
والنتائج  ال�سيا�سي  الو�سع  �سبابي على  ن�ساط  املحتم لأي  التاأثري  �سيالحظون مدى  الأخرى، 

املرتتبة عنه.

املواد املطلوبة:
- كرة من ال�سوف.

- مق�ض.

التعليمات:
- اأطلب من امل�ساركني اأن يجل�سوا يف حلقة.

- و�سح لهم اأنه ينبغي اأن يبنوا منوذجًا ل�سبكة التمكني ال�سيا�سي لل�سباب.
مثل  ال�سبكة  هذه  بناء  يتطلبه  عما  تعرب  كلمة  وقل  ال�سوف  كرة  خيط  بطرف  اأم�سك  الن�ساط،  نفذ   -
»مواطن«، واأرم بكرة ال�سوف اإىل �سخ�ض اآخر يف احللقة، على ال�سخ�ض الذي ي�ستلم كرة ال�سوف 
اأن مي�سك اخليط ويرمي الكرة ل�سخ�ض اآخر دون اأن يقطعه ويقول كلمة »م�ساركة«، وعلى الثالث 
اأن يقول مثاًل »جمل�ض حملي« والرابع »برملان« واخلام�ض »�سنع القرار« وبعده »موؤ�س�سات الدولة 
تر�سيح،  كـ  ال�سيا�سية  احلقوق  �سمن  كلمات  ا�ستخدام  اأي�سًا  وميكن  »القانون«،  وبعده  ال�سيا�سية« 
تر�سح، انتخابات مظاهرة، حزب، تقلد الوظائف العامة، دميقراطية، حكم جيد، حقوق �سيا�سية، 
اأو  حركة  �سيا�سي،  نا�سط  انتخاب،  �سيا�سية،  حملة  والراأي  والتعبري  التفكري  حرية  �سيا�سية،  اإرادة 

منظمة اأو جماعة، م�ساءلة اأو حما�سبة.. الخ، ولكن يف�سل اأن تتم ب�سكل مت�سل�سل.
- بعد بناء ال�سبكة من جميع امل�ساركني، خذ مق�ض واطلب من امل�ساركني اأن يعطوا اأمثلة عما ي�رش 
ب�سبكة التمكني ال�سيا�سي لل�سباب هذه، مثل �سيطرة الكبار على املجال ال�سيا�سي اأو الف�ساد ال�سيا�سي، اأو 
التزوير اأو امل�سالح اأو القيود القانونية اأو...الخ. ويف كل مرة يقول م�سارك �سيئًا م�رشًا اقطع اخليط 
انتهاء كل امل�ساركني من قول ذلك واإمنا يقدر املدرب ذلك عندما  من عنده. لي�ض بال�رشورة حتى 

يرى انهيار ال�سبكة يف اأي وقت.

ال�شتخال�س:
- ا�ساأل امل�ساركني حول ما �سعروا به اإزاء تدمري ال�سبكة ب�سكل عام اأو تدريجي؟ ثم انتقل اإىل 

طرح م�سائل اأخرى:
- هل كان من ال�سهل قول كلمات اأو عبارات يف خمتلف اجلوانب املعنية بالتمكني ال�سيا�سي، 

واإىل اأي مدى ميلك امل�ساركون اإملامًا بامل�سطلحات والأمور ال�سيا�سية؟.
- على عاتق من يقع متكني ال�سباب �سيا�سيًا؟.

- بالتايل كيف ميكن �سنع القرار عن كيفية ا�ستعمال وممار�سة املجال ال�سيا�سي؟.
اأو اأ�رشار من اأجل الإ�سالح والتغيري؟ وهل هناك حق للعبث  - هل ميكن ارتكاب �سلبيات 

مب�سالح واأمور النا�ض ال�سيا�سية كيفما يراها النخبة؟.
وقد  لأفكارهم واجتاهاتهم  وفقًا  تت�سكل  ال�سيا�سيني  بيد  لعبة  ال�سيا�سية  العملية  اأن  من  بالرغم   -

تكون مربرة فهل يجب علينا احرتام اأفعالهم واإن كانت من وجهة نظرهم مربرة؟.
ال�سيا�سية،  بقية احلقوق  ال�سيا�سية، كل حق مرتبط بغريه من  باحلقوق  يتعلق  فيما  - معلومة 
�سواء  ت�سل�سل  �سمن  و�سعه  ميكن  ال�سيا�سي  املجال  يف  احلقوق  ترابط  اأن  القول  ميكننا  ولكن 

عموديًا اأو اأفقيًا ولكن القرار الأخري يف هذا املو�سوع هو بيد ال�سباب كمجموعة.
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ن�شاط
�شبكة ال�شباب للحقوق ال�شيا�شية   )85 د(

- الهدف من هذا الن�شاط هو حتفيز امل�شاركني ال�شباب على موا�شلة العمل بعد التدريب.
 لو اأردنا اأن نن�سئ �سبكة �سبابية معنية باحلقوق ال�سيا�سية ت�ساعد على متكني ال�سباب يف امليدان ال�سيا�سي، 

تقوم ال�سبكة لكونهم �سباب ومن اأجل ال�سباب.

املجموعات:
الأوىل: اجلانب التنظيمي والإداري لل�سبكة مبا فيها الع�سوية و�رشوطها، وتوزيع املهام والأدوار، 
اأو  اأو هياكل  اأفراد  ال�سبكة من �سم  لهم يف هذه  املفيد  �سيقررون ما هو  امل�ساركني  اأن  افرتا�ض  على 

اأحزاب... الخ.
الثانية: املهام واأهداف وا�ستمرارية ال�سبكة مبا فيها القيم والغر�ض والروؤية والر�سالة.

الثالثة: اأداء ال�سبكة واأن�سطتها وعملها. مبا فيها خطة العمل والعوامل املوؤدية اإىل جناح ال�سبكة.

التعليمات:
املجال  يف  ومتكينهم  دعمهم  اأجل  من  �سبابية  ل�سبكة  اأويل  ت�سور  و�سع  هو  الن�ساط  هذا  يف  املطلوب 

ال�سيا�سي، على امل�ستوى الوطني.
- �ستقوم املجموعات بالعمل كل على حده.  )20 د(

- �سيتم عر�ض نتائج املجموعات كل على حده ومناق�ستها.  )15 د(
- �سيقوم املدرب مع امل�ساركني جميعًا مبراجعة نتائج املجموعات واإجراء الربط بينها واإي�ساح 

التداخل و النواق�ض املطلوبة لكل منها.  )10 د(
- �ستعود املجموعات للتعديل وال�سياغة النهائية.  )20 د( 

- بعد ذلك �سيتم مناق�سة وعر�ض النتائج.   )20 د(

ال�شتخال�س:
- ما هي امل�ساكل التي واجهت اأفراد املجموعة اأثناء تنظيم اأنف�سهم؟

- ما الذي اأبطاأ عمل املجموعة؟
- هل برزت حاجة اإىل وجود تنظيم معني اأو قائد ما؟ ما الذي جرى؟

- هل تعاون اجلميع؟ وهل كان هناك اأي توزيع للم�سئوليات اأو م�سكالت وكيف مت حلها؟
- كيف ميكن اأن يحل اأفراد املجموعة  امل�سكلة يف املرات القادمة؟
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ورقة معلومات
اإدارة ال�رشاع، ال�رشاكة والت�شبيك

اإدارة ال�رشاع
مع اأنه يتعذر جتنب اخلالف عادة، لأن اأهداف وقيم واحتياجات اجلماعات والأفراد ل تتوافق دائمًا  
فقد يكون اخلالف �سمة من �سمات التنظيم ال�سليم وقد يكون التفاق التلقائي على كل �سيء �سمة غري 
املهام والق�سايا �سواء  اأن يكون هناك خالفات يف الآراء حول  الطبيعي  للقوى ومن  طبيعية ومهينة 
ال�سبابية اأو ال�سيا�سية، ويف هذه احلالة ل يجب كبت هذه اخلالفات، بل يجب اإظهارها لأن ذلك يعترب 

الطريقة الوحيدة التي ميكن بها ك�سف نقاط اخلالف وت�سويتها.

نفاذ  على  تنطوي  التي  والآراء  املعدلة  اأو  اجلديدة  الآراء  -اأي  اخلاّلق  باخلالف  ي�سمى  ما  وهناك 
النظر  وجهات  بحث  اإعادة  يف  ال�سرتاك  طريق  عن  خلقها  ميكن  التي  واحللول  واملناهج  الب�سرية 
املختلفة اإذا ما مت هذا على مبداأ التبادل املو�سوعي والعقالين للمعلومات والآراء.  وي�سبح اخلالف 
اأنه  على  اخلالف  معاملة  متت  ما  اإذا  اأو  ال�سخ�سية  اخلالفات  على  قام  اإذا  لالنعكا�سات  منتجًا  خالفًا 
ماأزق م�سني ي�ستوجب �رشعة التخل�ض منه اأكرث من اعتباره م�سكلة تتطلب اإيجاد خمرج لها. اإن حل 

اخلالفات يتعلق باخلالفات بني اجلماعات اأو الأفراد. ل  التي  تلك  �شيئة  لعبة  هي 
يفوز فيها اأحد. 

حل اخلالفات بني اجلماعات مثل ايطايل
هناك ثالثة طرق رئي�سية حلل اخلالفات بني اجلماعات هي: التعاي�ض ال�سلمي والت�سوية وحل امل�سكالت.

التعاي�س ال�شلمي
الهدف من التعاي�ض ال�سلمي هو تهدئة اخلالفات والتاأكيد على موا�سع التفاق فيتم ت�سجيع النا�ض على 
العي�ض يف �سالم بحيث يتوفر يف هذه احلالة تبادل املعلومات والت�سالت وكذا تبادل الآراء ويتنقل 
الأفراد بحرية بني اجلماعات وبني بع�سها البع�ض( التنقل مثاًل بني املركز الرئي�سي والفروع املختلفة. 
وهنا يكون احتمال اخلطر وهو اأن اخلالفات احلقيقية قد تختفي للحظة يف جو من الهدوء ال�سطحي ول 

تلبث اأن تطفو على ال�سطح فيما بعد.

الت�شوية
هذه  يف  الأطراف  من  طرف  اأي  يخ�رش  ول  يفوز  ل  بامل�ساومات،  اأو  بالتفاو�ض  اخلالف  حل  يتم 
اأنه  اأ�سا�سها، وال�سمة املميزة لهذا الأ�سلوب هي  احلالة، لأن فكرة جتزئة اخلالف فكرة ت�ساوؤمية يف 
اأما اخلالفات  ت�سوى اخلالفات  التي  فالتفاقات هي وحدها  اإجابة مف�سلة  اأو  اإجابة �سحيحة  ل توجد 

احلقيقية فال ميكن حلها.

حل امل�شكالت
املختلفة وهي عن طريق  النظر  ت�سوية وجهات  اأف�سل من  للم�سكلة  هناك حماولة لإيجاد حل حقيقي 
حلول  اإيجاد  اأو  خللق  اخلالف  حالت  با�ستخدام  ذلك  ويتم  اخلالق«  »اخلالف  الوا�سح  التناق�ض 

مبتكرة.

حل اخلالفات بني الأفراد
قد يكون حل اخلالفات بني الأفراد اأكرث �سعوبة من حل اخلالفات بني اجلماعات. �سواء كان اخلالف 

يتم عن عداء وا�سح اأو دهاء متخٍف اأو ينطوي هذا اخلالف على اآراء �سخ�سية قوية.

ومع ذلك يقول جيم�س ويري و لوي�س بارني�س:
»اإن القدرة على حل اخلالف بطريقة بناءة متثل حتديًا كبريًا للنجاح الإداري. وتزداد حدة اخلالفات 
اخلالفات  من  اأي�سًا  ن�سيبها  لها  املوؤ�س�سات  وكل  املوؤ�س�سة  داخل  اخلالفات  حدة  بتزايد  الأفراد  بني 
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الب�سيطة التي ت�ساعف امل�ساكل الرئي�سية، من هنا تكون م�سكلة املدير هي العتماد على الختالف يف 
اآراء الأفراد دون اأن يجعله يعر�ض الأداء الكلي والتطور للخطر«.

ويوا�سل ويري و بارنيي�ض القول »اإن اخلالف بني الأ�سخا�ض مثل اخلالف بني اجلماعات -هو حقيقة 
تنظيمية ل هي جيدة ول هي �سيئة-. قد تكون مدمرة وقد تقوم بدور بناء.« »فامل�سكالت تن�ساأ اإذ ما 
مت قمع اخلالف القائم بطريقة م�سطنعة اأو اإذا زادت حدته على قدرة اخل�سوم اأو تدخل طرف ثالث 

-مبثابة الو�سيط-«.
تاركًا الطرف  الطرفني  اأحد  ان�سحاب  قد يكون  الأفراد  بالن�سبة للخالف بني  الفعل  اأن  اإىل  بالإ�سافة 
الآخر وحده يف ال�ساحة. هذا هو املوقف التقليدي القائم على مبداأ املك�سب واخل�سارة. اأما اإذا مت حل 
لفرد  واحدة  نظر  وجهة  ميثل  احلل  هذا  كان  اإذا  لها  الأمثل  احلل  هو  ذلك  يكون  فال  بالقوة  امل�سكلة 
واحد ويتجاهل وجهات النظر الأخرى املخالفة والتي قام -يف احلقيقة- باإبادتها اإبادة تامة. فالفائز قد 
يكون منت�رشًا واخلا�رش قد يكون مظلومًا ويف هذه احلالة يكون مدفوعًاً للقتال مرة اأخرى يف يوم من 

الأيام. وقد يكون هناك هدنة للخالف ولكن ل تكون له نهاية.

وهناك طريقة اأخرى لتهدئة اخلالفات والتظاهر باأن اخلالف مل يعد قائمًا بالرغم من اأنه مل تبذل اأي 
حماولة ملعاجلة جذور اخلالف. وهذا الأ�سلوب اأي�سًا اأ�سلوب غري مر�ٍض لأنه من املحتمل اأن تظهر 

امل�سكلة من جديد وت�ستاأنف املرحلة اأي�سًا من جديد.

وهناك طريقة اأخرى حلل اخلالف وهي امل�ساومة للتو�سل لت�سوية اخلالف. وهذا معناه اأن الطرفني 
يكونان م�ستعدين لأن يك�سبا اأو يخ�رشا بع�ض النقاط كما اأن الهدف هو الو�سول حلل ير�سى الطرفني. 
ومع ذلك فاإن امل�ساومة تت�سمن كل اأنواع احليل التكتيكية امل�سادة وغالبًا ما يكون الطرفان اأكرث تلهفًا 

للو�سول لت�سويات يقبلونها اأكرث من تلهفهم اإىل الو�سول حلل �سليم.
ومع ذلك فقد حدد كاًل من ويري و بارنيي�ض طريقتني لإدارة اخلالف بني الأ�سخا�ض هما ال�سيطرة 

واملواجهة البناءة.

ال�شيطرة
ت�سمل ال�سيطرة منع التفاعل اأو بناء اأ�سكال التفاعل وتقليل اأو تغيري ال�سغوط اخلارجية.

ومنع التفاعل ا�سرتاتيجية ت�ستخدم عندما ت�ستد النفعالت. حيث تتم ال�سيطرة على اخلالف بالف�سل 
اخلالفات  لتهدئة  املعنيني  لالأ�سخا�ض  الفر�سة  لنعطي  اخلالفات  وجود  من  الرغم  على  طرفيه  بني 
والتفكري يف حلها بطريقة بناءة. وقد تكون هذه الطريقة و�سيلة موؤقتة وتكون املواجهة املحتملة اأكرث 

تفجريًا للخالف.
الطرفني. ويف هذه احلالة  الف�سل بني  اإن مل ميكننا  التفاعل  اأ�سكال  بناء  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  وميكن 
اأو  الطرفني  بني  املعلومات  تو�سيل  مع اخلالف عن طريق  للتعامل  الأ�سا�سية  اللوائح  تطوير  ميكن 
التعامل مع امل�ساكل القائمة. وقد تكون هذه ال�سرتاتيجية و�سيلة موؤقتة اأي�سًا اإذا مت كبت الآراء املختلفة 

بدًل من التوفيق بينها.

اأما عن ال�ست�سارات ال�سخ�سية فهي عبارة عن ا�سرتاتيجية ل تركز على اخلالف نف�سه بل تركز على 
التوترات احلبي�سة وت�سجيعهما على  تفاعل الطرفني، وهذه ال�سرتاتيجية تف�سح املجال لهما لإخراج 
اإيجاد طرق جديدة لت�سوية النزاع ولكنها ل تركز على الطبيعة الأ�سا�سية للخالف وهي العالقة بني 

الطرفني، لذلك فاإن املواجهة البناءة تقدم الأمل الأف�سل لتوفري احلل الأبدي للخالف.

 املواجهة البناءة 
املواجهة البناءة اأ�سلوب للتقريب بني طريف اخلالف وغالبًا ما تتم بوجود طرف ثالث يكون دوره هو 

خلق مناخ من التفاهم والتعاون بينهما.
عملية  وهو  منهما.  لكل  املختلفة  النظر  وجهات  على  للتعرف  الطرفني  اأي�سًا  ي�ساعد  الأ�سلوب  وهذا 
لتطوير التفاهم امل�سرتك بينهما بهدف الو�سول حلل ير�سي الطرفني فتتم مواجهة امل�ساكل على اأ�سا�ض 
التحليل امل�سرتك لهذه امل�ساكل مب�ساعدة طرف ثالث وحتليل احلقائق املتعلقة باملوقف والت�رشف الفعلي 
وت�رشفات  باأحداث  بربطها  حتليلها  اأي�سًا  ويتم  وحتليلها  النظر  وجهات  عن  التعبري  ويتم  للطرفني. 

معينة ولي�ض عن طريق ربطها بال�ستنتاجات اأو بدار�سة الدوافع.
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الطرف  العملية وهو دور �سعب، وم�سوؤولية هذا  فله دور رئي�سي يف هذه  الثالث  الطرف  اأما عن 
هي �رشورة التو�سل لتفاق حول القواعد الأ�سا�سية للمناق�سات التي تهدف لإظهار احلقائق وتقليل 
ال�سلوك العدواين. ومن واجبه اأي�سًا مراقبة طرق التعبري عن وجهات النظر ال�سلبية اأثناء املناق�سات 
للطرفني،  مر�سي  حلل  للو�سول  ودوافعها  اأ�سبابها  وحتديد  امل�ساكل  حتديد  على  الطرفني  وت�سجيع 
كذلك فاإن من واجب الطرف الثالث عدم التحيز لأي طرف من طريف اخلالف. واأخريًا يجب على 

الطرف الثالث تبني اأ�سلوب ال�ست�سارة ال�سخ�سية.

اخلالف يف حد ذاته كما اأو�سحنا ل ميكن اإنكاره فاخلالف م�ساحب للتقدم والتغيري، وما ي�ستحق اأن 
العملي  اأن احلل  بناءة، ولي�ض هناك من �سك يف  ا�ستخدام اخلالف بطريقة  ف�سلنا يف  ناأ�سف عليه هو 

للم�ساكل واملواجهة البناءة لها ي�ساعد على حل اخلالفات وفتح قنوات للمناق�سة وال�سلوك التعاوين.

ومنذ عدة �سنوات كتبت ماري باركر فوليت، وهي واحدة من الكّتاب الرواد يف الإدارة، كتبت �سيئًا 
عن اإدارة اخلالفات والذي ت�سدق �سحته الآن كما كانت يف ذلك الوقت، وقد قالت فوليت:

اأو  ال�سيطرة  طريق  عن  ولي�ض  بالتكامل  حلها  مت  اإذا  العامة  الق�سية  يف  اخلالفات  ت�ساهم  اأن  »ميكن 
الت�سوية«.
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ال�رشاكة والت�شبيك

ال�رشاكة
• هي:

اإطار عمل اختياري يت�سمن عالقة تكامل بني قدرات واإمكانات طرفني اأو اأكرث يقوم على التخطيط 
م�سرتكة  اأهداف  لتحقيق  القدرات  وبناء  الطاقات  وتعبئة  والتوا�سل  الت�سال  يحقق  منظم  لتعاون 

وم�سالح عامة ت�سب يف خدمة وتنمية املجتمع و�سبابه.
•  تتطلب ال�رشاكة توافر روؤية وا�سحة لدور ال�رشاكة ولالأهداف مع ت�سور اأ�سا�سي لالأولويات، ما 

من �ساأنه حتقيق الفاعلية والكفاءة والقت�سادية.
 

اأهمية وجود �رشاكة
مقومات  كل  وتوفري  ال�سباب  حقوق  وتثبيت  لدعم  حمددة  روؤية  لبلورة  والطاقات  اجلهود  جتميع 
ال�سبابية  واملوؤ�س�سات  ال�سباب  لعمل  وا�سحة  جماعية  ا�سرتاتيجية  وبناء  ال�سيا�سية،  احلياة  واأ�سا�سيات 

وال�سيا�سية.
والتعامل  ال�سيا�سية،  احلياة  مناحي  كل  يف  واملعقدة  واملتنوعة  املتجددة  واملعوقات  امل�ساكل  مواجهة 
معها يف ظل الإمكانات املتاحة التي ت�ستدعي تكاتف جهود جميع الأطراف، فبدون تعزيز ال�رشاكة 

والتن�سيق والتعاون فلن يتمكن ال�سباب من النجاح يف عمليات التاأثري والتغيري والتطوير.
وجود تعاون وتن�سيق يف التخطيط يوؤدي اإىل ت�سافر اجلهود يف التنفيذ وحتقيق الر�سا العام للنتائج 

املتحققة.

اأهداف ال�رشاكة:
- تبادل املعلومات واخلربات والتجارب.

- اإيجاد قنوات اأكرث واأف�سل لالت�سال.
- ت�سميم وتنفيذ برامج م�سرتكة يف جمال عمل ال�سبكة.

- اإعداد و�سياغة الربامج واخلطط املعنية بتمكني ال�سباب.
- ت�سهيل م�ساركة ال�سباب يف كافة الأن�سطة والفعاليات ذات العالقة باملجال ال�سيا�سي.

- اإبراز القيادات ال�سبابية القادرة على التاأثري يف العملية ال�سيا�سية.

متطلبات ال�رشاكة:
- و�سوح وتكاملية الأهداف.

- امل�ساواة وا�ستبعاد الهيمنة وتنامي الثقة بني الأطراف.
- وجود لئحة متفق عليها لت�سيري الأعمال وتكون مرجعية يف حالة اخلالف.

- ال�سفافية واملحا�سبة من كل الإطراف.
- اعتماد احلوار وقبول الآخر وامل�ساركة واللتزام باحلقوق وممار�سة الدميقراطية.

- ثقافة التخطيط ال�سرتاتيجي والربامج.
- اإر�ساء قيم امل�سئولية )ا�ست�سعار اأهمية املو�سوع واحلر�ض على جناحه(.

- حتديد الهيكل ال�سليم لإدارة التحالف.
- ا�ستخدام اآلية ات�سال فعالة.

- حتديد موؤ�رشات اأداء واأدوات قيا�ض وا�سحة وتقومي م�ستمر.
- حتديد ال�سالحيات، �سمان �سالمة و�رشعة اتخاذ القرار.

- حتديد الأدوار وتكاملها.
- ا�ستطالع اآراء امل�ستفيدين واإ�رشاكهم واإعطائهم الدور وك�سب ثقتهم ودعمهم. 

- التطبيق الواعي.
- حتليل املخاطر واأنواعها وم�ستوياتها على جميع الأبعاد لتجنب فر�ض الف�سل.

- و�سع اآليات التعامل معها.
- ا�ستخدام مبادئ الإدارة العلمية، ل�سمان اتخاذ الإجراء ال�سليم.
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الت�شبيك
هو اإقامة عالقات بني فاعلني م�ستقلني اأو موؤ�س�سات، تتفاعل فيما بينها على نحو دائم.

اأهمية الت�شبيك:
تو�سيع قاعدة اجلمهور واملوؤيدين

ما هي ال�شبكة؟
• ميكن لل�سبكات على اأية حال اأن تطّور م�سريتها اخلا�سة وت�سبح موؤ�س�سة بحد ذاتها.

اإذ اأن تاأ�سي�ض هياكل جديدة قد يوؤدي بها اإىل التناف�ض والتداخل  • يف اأكرث احلالت يجب تفادي هذا 
مع املوؤ�س�سات احلالية.

• يجب على ال�سبكة األ ت�سيطر على عمل وهوية الأع�ساء بل اأن ت�سيف قيمة اإىل جهودهم امل�سرتكة 
يف نف�ض املجال.

– مثال على ذلك: من حيث بناء القدرات وتبادل اخلربات واملوؤازرة امل�سرتكة واحلمالت العاّمة.
• تتفاوت ال�سبكات يف ت�سكيلها وا�ستمراريتها.

فوائد ال�شبكة: 
• خلق منرب م�سرتك من حيث العمل واملوؤازرة.

• ح�سد وجمع املوارد.
• امتداد وتاأثري اأكرب.

• منع التداخل/الن�ساطات املت�ساربة.
• زيادة كفاءة الأع�ساء عن طريق امل�ساركة باملعرفة واملهارات واخلربات واملواد.

• اإف�ساح املجال للبحث والنتباه اإىل ت�سّورات وطرق ومنهجيات جديدة.
• حماية جمموعات الأع�ساء والأفراد من ال�ستغالل.

 
التحديات يف ال�شبكة:

• �رشاع على ال�سلطة بني الأع�ساء، على �سبيل املثال: املوارد، التاأثري، احلّق بتعريف ال�سبكة.
• عدد كبري من الأع�ساء يوؤدي خطر اأكرب لعدم الو�سول اإىل قرارات م�سرتكة.

• التعزيز املوؤ�س�سي، ليتم التفاق يوجد هناك خطر الكثري من الت�سويات، ميكن لهدف الن�سجام اأن 
يعيق اجلهود التي تهدف نحو الإبداع.

اخلا�سة  القرارات  اتخاذ  يف  و�سفافية  لل�سبكة،  وا�سح  تركيب  هناك  يكن  مل  اإذا  تن�سيق،  م�ساكل   •
بالن�ساطات وتخ�سي�ض الأموال، من املمكن فقدان زخم وثقة الأع�ساء واجلهات ذات العالقة.

• ت�ستلزم قدرة عالية للع�سو، وتنظيم ذاتي، وكفاءة، تكون ال�سبكة جيدة مبقدار جودة اأع�سائها =< 
�ض م�ستمر لالأع�ساء. تدريب متخ�سّ

يجب اأن تاأخذ ال�شبكات ما يلي بعني العتبار عند تاأ�شي�شها: 
- الغاية الروؤى والقيم والأهداف امل�سرتكة.

- قواعد الع�سوية.
- تنظيم وهيئات ال�سبكة.
- و�سع د�ستور ال�سبكة.

- الهوية القانونية.

مراحل اإعداد ال�شبكة:
- مرحلة الإعداد.
- مرحلة الإن�ساء. 
- مرحلة التفعيل. 

- مرحلة تطوير ال�سبكة.
- مرحلة الأن�سطة التي حتافظ على ا�ستمرارية ال�سبكة.
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عملية التخطيط لل�شبكة

القيم والغر�ض

الإ�سرتاتيجية

خطة العمل

الكثري  اأنه يوفر  ال�شيا�شي وخا�شة بالن�شبة لل�شباب، جند  الت�شبيك يف املجال  ما الذي يفيد فيه 
من املوارد وتتكاتف اجلهود، والغاية هي ال�شغط اأكرث لتحقيق هدف معني وتو�شيع النت�شار 

والتاأثري. ف�شاًل عن اأنه ي�شاعد على:
- الظهور على الأجندة ال�سيا�سية.

- اإظهار ق�سيتك يف املداولت املتعلقة بال�سيا�سات ال�سبابية واإ�سفاء امل�سداقية عليها.
- اإطالع النا�ض على الق�سايا التي تعمل عليها ال�سبكة واحللول املقرتحة.

- ا�ستقطاب حلفاء ومنا�رشين.
- ت�سجع التفكري يف الق�سايا العامة وال�سبابية الكبرية. 

ت�شاهم يف:
• تغيري الجتاهات وال�سلوكيات العامة لل�سباب.

• التاأثري على �سناع القرار وزعماء وقادة الراأي والفكر، ودعم �سنع القرار؛  من خالل 
تي�سري الإجماع فيما بني الفئات املختلفة من الفاعلني.

• �سياغة ال�سيا�سات والربامج وتوجهات املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة.
• ت�ستقطب  املوارد اأكرث.

اإجراءات  ا�ستخدام  خالل  من  املتنوعني؛   الفاعلني  بني  للمعلومات  الفعال  التداول  �سمان   •
وقنوات الت�سال املالئمة.

• تي�سري احلوار وتبادل الأفكار بني واملوؤ�س�سات واجلماعات والأفراد.

معنى التحالفات
اأهداف  لتحقيق  طوعية  ب�سورة  �سويًا  العمل  قرروا  الذين  والأفراد  املنظمات  من  جتمع   -

م�سرتكة اأو حلل م�سكل ما.
- يت�سمن هذا التحالف تعبئة املوارد والقدرات امل�سرتكة لدعم موقف ال�سبكة وزيادة تاأثريها 

اخلارجي بهدف حتقيق م�سالح واأهداف م�سرتكة مع احلفاظ على ا�ستقاللية كل ع�سو فيها.
- ميكن للتحالفات والئتالفات اأن تعزز منا�رشة التمكني ال�سيا�سي لل�سباب تعزيزًا قويًا وذلك 
عن طريق اجلمع بني قوة وموارد املجموعات املتنوعة بغية اإيجاد قوة تعمل على التغيري ولكن 

ي�سعب تكوين مثل هذه التحالفات والئتالفات وا�ستثمارها.
- التحالفات التي جتمع بني اأع�سائها عالقات ذات طبيعة ق�سرية املدى وتركز يف الغالب على 
تتطلب  التحالفات ل  فاإن  الزمن والأهداف،  نتيجة كونها حمدودة من حيث  بعينها.  اأهداف 

الكثري من اجلهد من قبل اأع�سائها.
- ال�سبكات متيل لأن تكون احتادات تتمتع بحرية ن�سبية ومرونة جتمع بني النا�ض واملجموعات 

فيها اهتمامات اأو م�سالح م�سرتكة، يتبادلون فيها املعلومات والأفكار.
ال�رشاكة من اأجل دعم م�شاركة ال�شباب

والثقافية يف   ال�سيا�سية والجتماعية  ال�سباب يف   احلياة  م�ساركة  لت�سجيع  الرئي�سية  ال�سرتاتيجية  تتمثل 
 تعزيز اأ�سكال ال�رشاكة بني خمتلف ال�رشائح والقطاعات والتي   تتما�سى مع مبداأ اعتبار حياة ال�سباب 

ب�سكل �سمويل   ل ب�سكل جزئي .
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تتطلب اأ�سكال ال�رشاكة املو�سعة اإدماج املنظمات الدولية   غري احلكومية وهيئاتها الوطنية املعنية ب�سوؤون 
ال�سباب،   واملنظمات العاملة يف   جمال ال�سباب،   ووكالت ال�سباب الوطنية،   وجمال�ض ال�سباب الوطنية،  
داخل  ال�سباب  الدينية،   وجمموعات  واملجموعات  ال�سيا�سية  لالأحزاب  التابعة  ال�سبابية   والتنظيمات 

املجتمعات املحلية،   وجمموعات التعبئة ون�رش الوعي   التي   تعنى بق�سايا ال�سباب العامة اأو اخلا�سة .
ميكن اأن تعمل �سبكات ال�سباب وروابطها كاآليات متينة لتعبئة ال�سباب ب�ساأن الق�سايا التي   تواجههم . 
 وميكن للتحالف مع هذه ال�سبكات اأن   مينح فر�سة دمج روؤى ال�سباب يف   خمتلف اجلوانب التي   تت�سل 
باحلياة ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية .  ويعمل ال�ستثمار يف   بناء قدرات ال�سباب القيادية على ت�سهيل 
ارتباط ال�سبكات ال�سبابية باملنظمات   غري احلكومية واجلمعيات الن�سائية واحلكومات ووكالت الأمم 

املتحدة وو�سائط الإعالم واملجال�ض الوطنية الدينية وتنظيمات اأخرى .   
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الوحدة الخامسة
امل�شتقبل والتمكني
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مقدمة:

توفري  يف  تقدمنا  يقا�س  »ل 
من  اإىل  الرخاء  من  مزيد 

ميلكون الكثري،
ملن  يكفي  ما  تاأمني  يف  بل 

ميلكون القليل«  
فرانكلني روزفلت

لو اأخذنا هذه العبارة من منظور �سبابي �سيا�سي لوجدنا اأنها تتطابق مع الواقع ال�سيا�سي الذي يعي�سه 
القرار  اإىل من ميلكون  تقدمنا ك�سباب يف ظل منح فر�ض مطولة  نقي�ض  اأن  اليوم فال ميكن  ال�سباب 

ال�سيا�سي بكل م�ستوياته واأطره، لكن ميكننا اأن نقي�سه اإذا متكنا نحن ال�سباب من �سنع القرار.
ومن جانب اآخر فاإن امل�ستقبل لي�ض قدرًا حمتمًا بق�ساء وقدر بل اأنه من �سنع الإن�سان، ويكمن التحدي 
احلقيقي الذي يواجهه ال�سباب يف قدرتهم على بناء م�ستقبل يعك�ض تطلعاتهم واأهدافهم ولرمبا اأن ذلك 

�سيكون اأكرث �سعوبة عليهم يف املجال ال�سيا�سي.
و ل غرابة اأن جند اأن كل مرحلة من املراحل التي منر بها هي املرحلة الأوىل، ون�سفها بالقول اأنها 
اللبنة الأ�سا�سية يف كذا وكذا، وذلك لكوننا نتخطى هذه املراحل يف اأزمنة متباعدة، هذا من ناحية ومن 
ناحية اأخرى فاإن املجال ال�سيا�سي ي�سعرنا دائمًا باأنه يعيدنا اإىل البداية ولكن بطريق اأو يف اإطار خمتلف 

عن ال�سابق واإن اأرتبط به.
الأمر الذي يدفعنا للقول اإن التوا�سل يف العمل ال�سبابي يف امليدان ال�سيا�سي والتوا�سل اأفقيًا بني ال�سباب 

�سيجعل من هذا العامل بيئة جيدة لال�ستقرار ال�سيا�سي.
بالوحدة  لل�سباب  ال�سيا�سي  التمكني  حول  التدريبي  الدليل  من  الوحدة  هذه  ن�سمي  اأن  ميكننا  ل  لذلك 
الأخرية، كما ل ميكن ت�سميتها بالأوىل، لكننا �سنعتربها قاعدة اأ�سبحت موجودة ننطلق منها لن�سنع 

م�ستقبلنا ال�سيا�سي باأنف�سنا نحن ال�سباب لنتمكن من التغيري ل لنتمكن من علم ال�سيا�سة وح�سب.

الأهداف:
- ت�سجيع ال�سباب على ال�ستمرارية يف الن�ساط بعد التدريب.

- حتديد اإطار عمل م�ستقبلي لل�سباب.
- تقييم العملية التدريبية كاملة.

اجلدول الزمني:
الأ�شاليب والأن�شطةاملدةاملو�شوع

عرو�ض ومناق�سة نتائج 
املجموعات املتبقية من 

اليوم ال�سابق.

جمموعات العمل45  د

- م�ستقبل التمكني ال�سيا�سي 
لل�سباب.

- حلقة نقا�ض60  د

-ن�ساط عملي "جمموعات"105  د- �سياغة وثيقة �سبابية.
التقييم النهائي )كتابة 

و�سفهيًا(
30  د 
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اجلل�شة 1
م�شتقبل التمكني ال�شيا�شي لل�شباب  -  )60 د(

حلقة نقا�س - حوار مفتوح
الأهداف

1 -  تهيئة امل�ساركني للقيام بواجباتهم نحو تعزيز التمكني ال�سيا�سي لل�سباب.
2 -  تطوير مهارات امل�ساركني على اإدارة النقا�ض.

التنفيذ والتعليمات
- يعقد امل�ساركون من ال�سباب مع مدربهم ومع م�سئول الإعالم يف املوؤ�س�سة التي تدير هذا التدريب 
حلقة نقا�ض اأو حوار مفتوح حول م�ستقبل التمكني ال�سيا�سي لل�سباب. وميكن للم�ساركني اقرتاح دعوة 

اأو ح�سور ممثلني �سباب عن املوؤ�س�سات والهياكل الر�سمية وغري احلكومية واملدنية.
- يدار النقا�ض من قبل اأحد امل�ساركني ذوي القدرة على ذلك اأو من املدرب اأو من م�سئول الإعالم.

- قد يرغب اأحد ال�سباب اأو امل�سئول الإعالمي يف عر�ض ملخ�ض عن الواقع ال�سيا�سي ال�سابق خالل 
مراحل حتول معينة على املدى القريب �سابقًا ودور ال�سباب فيها و�سوًل اإىل الواقع ال�سيا�سي احلايل.

- ينبغي اأن تكون اجلل�سة موثقة، بالإ�سافة اإىل كتابة مبا�رشة لأهم النقاط التي طرحت ل�ستخدامها من 
قبل امل�ساركني يف الوثيقة التي �سيعملون عليها تاليًا ف�ساًل عن اأهم البنود والتو�سيات املطروحة يف حال 

كان هناك م�ساركني من ال�سيوف.

خذ  بل  القادة  تنتظر  »ل 
اإىل  �شخ�س  من  املبادرة 

اآخر«. 
الأم تريزا

- يتم طرح الأ�شئلة التالية لفتح املناق�شة:
• ما الذي اأ�سبح يوؤمن به امل�ساركون بعد هذا التدريب؟

و�سلوكهم  حياتهم  على  تعلموه  ما  �سيعك�سون  وهل  التدريب،  هذا  انتهاء  بعد  �سيفعلون  ماذا   •
وتاأثريهم على ال�سباب من حولهم؟

ال�سيا�سي؟  املجال  يف  لل�سباب  الفاعلة  وامل�ساركة  التمكني  وا�ستمرارية  �سمان  ميكن  كيف   •
فالفر�سة متاحة الآن. اإنه الوقت املنا�سب للتفكري يف امل�ستقبل الذي قد يعي�سون فيه والتاأثري فيه 

)مهند�سو امل�ستقبل(.
• كيف ميكن اإ�رشاك ال�سباب الآخرين ومتكينهم �سيا�سيًا؟

هي  وما  املثايل؟  الو�سع  هو  وما  �سبابي،  منظور  من  القائم  ال�سيا�سي  الو�سع  نرى  كيف   •
توقعاتنا للمرحلة القادمة؟ وبالتايل هل ميكن النتقال فعليًا والو�سول لتحقيق توقعاتنا؟

• ما هي الطرق و الو�سائل والأدوات الالزمة لهذا النتقال؟
• هل لدينا خيارات وبدائل م�ستقبلية؟

- ينبغي اأي�سًا الإ�سارة اإىل مفهوم التغيري اأو التغري ال�سيا�سي من وجهة نظر ال�سباب، كما ينبغي التفكري 
يف املتغريات والتغريات والتطورات العاملية املوؤثرة على النهج ال�سيا�سي يف بلدنا؟

- يف نهاية احلوار اأطلب من مقرر اجلل�سة اأن يقراأ عليهم امللخ�ض ملا جاء يف نقا�ساتهم، ووزع ن�سخًا 
منه على امل�ساركني ل�ستخدامه يف اجلل�سة التالية.
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اجلل�شة 2
�شياغة وثيقة ال�شباب وال�شيا�شة  -  )105 د(

الهدف:
تهدف هذه الوثيقة اإىل:

1 - خلق روؤية وا�سحة وملزمة لتفعيل م�ساركة ال�سباب يف احلياة العامة.
2 - تطوير مرجعية تنويرية مل�ساعدة ال�سباب يف تعزيز م�ساركاتهم يف املجال ال�سيا�سي.

التعليمات:
اإىل عدد من املجموعات، ح�سب ما يتفق عليه مع املدرب من توزيع مكونات  امل�ساركني  - يوزع 

البيان التاأ�سي�سي.
- و�سح للم�ساركني اأن يعتربوا اأنف�سهم ك�سباب يف طور الإعداد لتنظيم اأنف�سهم مثاًل: حزب �سبابي اأو 
جماعة اأو حركة �سيا�سية، وينبغي اأن يكون لهم بيان تاأ�سي�سي؛ وهو وثيقة ت�رشح ما يوؤمنون به وما 
يعدون بالقيام به، و�سيكون هذا البيان التاأ�سي�سي بالذات حول التمكني ال�سيا�سي لل�سباب، ويجب اأن 
�سفحات  امل�ساركون،  يختاره  الذي  بالأ�سلوب  تقدميه  وميكن  كلمة،   1000 نحو  من  البيان  يتكون 
اأن يفكروا من اأجل اإعداد هذا البيان يف الأمور  اأو جملة، ويجب  األنت  اأو على  اأو كرا�ض  اأو كتيب 

الآتية:
ما هي مبادوؤنا؟ وملاذا نوؤمن بها؟

ما هي اأهدافنا؟
ما هي اآلياتنا لك�سب تاأييد املجتمع وال�سباب؟

ما هو غطاوؤنا القانوين؟
ما هو برناجمنا ال�سيا�سي؟

وبرناجمنا الزمني؟
ما هي ا�سرتاتيجيتنا ال�سيا�سية العليا؟ وكيف ميكن تفعيل وتدوير الهيكلية الأ�سا�سية الداخلية؟

ما هي اأولوياتنا يف الدفاع عن احلقوق ال�سيا�سية لل�سباب وممار�سة العمل ال�سيا�سي مع ال�سباب، 
ولدعوة ال�سباب اإىل امل�ساركة ال�سبابية؟

ما هي الأ�ساليب التي تتبعها الأحزاب الأخرى ومدى جدواها؟ 
ما هي الأ�ساليب التي تنفع مع الثقافة القائمة وتطويرها؟

ما هي املخاطر التي ينبغي اأن نحمي ال�سباب منها؟
هل �ستكون حركتنا ال�سيا�سية اآلية مفيدة يف جمتمع ال�سباب؟

ما هو دور الإعالم وكيف �سيكون اإطارنا الإعالمي يف ظل احلركة؟

- فهم ال�سلة املبا�رشة بني ال�سباب وال�سيا�سة.
- �رشورة التغيري اأو التطوير.

- ما هي حاجة ال�سباب اإىل فهم التاأثري ال�سيا�سي مل�ساركتهم؟
- ينبغي اأن ينظروا اإىل الأمر من منظور اأنهم خارج اإطار احلركة وكيف �سيكون الأمر من منظورهم 

وهم يف قمة احلركة ال�سيا�سية؟
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مقولت هامة:

- كل اإعالن هو اإعالن جيد.

- من يوؤمن بقدرته ميلك القدرة. 

- ل يعني الهدف من اأجل بلوغه 
واإمنا كنقطة ي�شار اإليها.

- الثقافة هي ما يبقى عند املرء 
عندما ين�شى كل �شيء.

- اإننا نوؤمن باحللول ال�شيا�شية لأننا 
نوؤمن بقدرة ال�شباب على التغيري.

- �شيعلمك العمل كيف تنجزه.

- عندما تفكر يف ال�شيا�شة فكر يف 
توجيه قدرك.
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ورقة معلومات: عن ال�شتمرارية 

عوامل �رشورية ت�شمن ا�شتمرارية التمكني ال�شيا�شي لل�شباب:
• اإ�سالح الإطار الت�رشيعي ملعاجلة م�ساكل ال�سباب، ومراجعة املفاهيم املتعلقة بال�سباب �سواء 

املتعلقة بهم مبا�رشة اأو املتعلقة بهم �سيا�سيًا، لتعزيز الثقة بهم.
لتمكني  اخلا�ض  والقطاع  واملنظمات  الدولة  موؤ�س�سات  مثل  املوؤثرة  الأطراف  دور  • تعزيز 

ودعم م�ساركة ال�سباب.
التغيري  على  وقدرتهم  �سيا�سيًا،  ال�سباب  متكني  باأهمية  العام  الوعي  م�ستوى  ارتفاع   •

والإ�سالح.
• ال�سعور لدى ال�سباب باأن م�ساركتهم يف احلياة ال�سيا�سية واجب.

• الإميان بجدوى امل�ساركة وفاعليتها.
• تقوية قناعة الإدارة ال�سيا�سية باأهمية متكني وم�ساركة ال�سباب.

• و�سوح وجدية ال�سيا�سات العامة املعلنة.
• وجود ت�رشيعات تكفل متكني ال�سباب �سيا�سيًا.

• وجود برامج ت�ساهم يف متكني ال�سباب �سيا�سيًا من املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية.
• الالمركزية يف القرار.

• اإتاحة الفر�ض لل�سباب يف مواقع �سنع القرار ال�سيا�سي.
• زيادة فاعلية املنظمات واملوؤ�س�سات مبختلف اأنواعها يف عملية التن�سئة الدميقراطية وال�سيا�سية.

بحيادية ومو�سوعية،  الق�سايا  املعلومات ون�رش  الإعالم والت�سال يف توفري  • تعزيز دور 
واإف�ساح املجال لكافة الآراء للتعبري عنها بحرية.

• حماربة الف�ساد ال�سيا�سي.
• تنفيذ حمالت توعية �سيا�سية من ال�سباب واإىل ال�سباب واملجتمع واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية.

• حتديد اآليات موؤ�س�سية لإدماج جهود ال�سباب يف   ال�سيا�سات والربامج  ) مبا يف   ذلك التخطيط،  
ال�سباب  قدرات  بناء  اإىل  الهادفة  ال�ستثمارات  مع   والتنفيذ،   واملراقبة،   والتقييم (  باملوازاة 
واإك�سابهم املهارات القيادية من اأجل دفعهم اإىل ن�رش الوعي   ب�ساأن حقوقهم وق�ساياهم ال�سيا�سية.
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التقييم 

منوذج ا�شتمارة تقييم الدورة التدريبية
الدورة التدريبية حول التمكني ال�سيا�سي لل�سباب )من... اإىل...( – مدينة .....

ا�سم امل�سارك/امل�ساركة )اختياري(: ......................................... 
الأعزاء امل�ساركني وامل�ساركات: من خالل م�ساركتكم يف هذا الدورة التدريبية، نرجو منكم و�سع 

عالمة   اأمام الإجابة التي تختارونها.

علمًا باأن الرقم 1 =  ممتاز،  2 = جيد ، 3 = متو�شط ، 4 = �شعيف ، 5 = غري منا�شب

i. بيئة التدريب:
12345املو�شوع

جتهيزات مكان التدريب.
اجلدول الزمني للدورة.

خدمات التغذية.

ii. املحتوى التدريبي:
12345املو�شوع

حمتوى التدريب ومالءمته خلربات و احتياجات 
امل�ساركني.

الأ�ساليب التي اتبعت يف التدريب. 
م�ستوى امل�ساركة يف الأن�سطة.  

م�ستوى امل�ساركة يف النقا�ض.

1( ماذا اكت�شبت من هذه الدورة؟
...............................................................
...............................................................
...............................................................

2( ما الذي �شتطبقه يف حميطك/بلدك مما تعلمته؟ وكيف؟
...............................................................
...............................................................
...............................................................

3( ما هي نقاط القوة يف هذا التدريب؟
..............................................................
...............................................................
...............................................................

4( ما هي نقاط ال�شعف يف املحتوى التدريبي؟
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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5( ما هي املو�شوعات التي مل يتم التطرق اإليها يف هذا التدريب اأو التي مل تنل القدر الكايف 
من التناول؟

..............................................................

...............................................................

...............................................................

6( ما هي مقرتحاتكم لتح�شني الأن�شطة التدريبية امل�شتقبلية؟
..............................................................
...............................................................
...............................................................

iii. اأ�شاليب التدريب:
12345املو�شوع

املناق�سة اجلماعية.
املحا�رشة.

لعب الأدوار.
الأن�سطة الرئي�سية.
التمارين الق�سرية.

الع�سف الذهني.
عمل املجموعات.

العر�ض التو�سيحي.
التطبيقات العملية.

الور�ض وحلقات النقا�ض.

.................................................... اإ�سافية:  تعليقات 

...............................................................

...............................................................
..........................................................

iv.املدربون:
- املدرب/ .......................

12345املو�شوع
ا�ستعداد املدرب.

متكن املدرب من املوا�سيع التدريبية.
تعاون وا�ستعداد املدرب لالإجابة عن اأي �سوؤال.

اهتمام املدرب باآراء امل�ساركني جميعًا.
اأ�سلوب املدرب يف التدريب.

تفاعل املدرب مع امل�ساركني.

اأخرى: .................................................... اإ�سافات 

...............................................................

...............................................................
..........................................................
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امل�شاركون:
12345املو�شوع

قدرات امل�ساركني.
تفاعلهم مع املوا�سيع التدريبية.

تعاون وتفاعل امل�ساركني.
اهتمام امل�ساركني بالتدريب.

م�ساركتهم مع املدرب.
مدى متكنهم من ال�ستفادة من التدريب يف احلياة 

العملية.

تعليقات اأخرى:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

v. يف اعتقادك ما هو الأمر الأقل اأهمية بالتدريب يف هذا املجال؟
...............................................................
...............................................................
...............................................................

vi. يف اعتقادك ما هو الأمر الأكرث اأهمية بالتدريب يف هذا املجال؟
...............................................................
...............................................................
...............................................................

امل�شاركة يف  ت�شتلزم  التي  املجالت  ما هي  ال�شباب،  واحتياجات  متطلبات  vii. ح�شب 
تدريبات مماثلة يف امل�شتقبل؟

...............................................................

...............................................................
...............................................................

viii. اأي اإ�شافات اأو تعليقات اأو مالحظات اأو اقرتاحات اأخرى:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
.......................  .......................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
..............................................  ................
...............................................................
...............................................................



133
التمكني ال�سيا�سي لل�سباب 

دليل تدريبي

دليل التمكني ال�شيا�شي لل�شباب
ا�شتمارة تقييم الدليل التدريبي

الأعزاء والعزيزات ال�شباب: بعد قراءتكم لهذا الدليل، وانطالقًا من خربتكم كاأفراد اأو موؤ�ش�شات، 
اأو  -كليًا  ال�شتمارة  هذه  بتعبئة  التكرم  منكم  نرجو  تعليقات  اأو  مالحظات  اأي  وجود  حالة  ويف 
جزئيًا- اخلا�شة بتقييم الدليل، بهدف امل�شاهمة يف تو�شيع اآفاق العمل والتطوير يف جمال التمكني 

ال�شيا�شي لل�شباب. واإر�شال ال�شتمارة اإىل عنوان

امللتقى الوطني حلقوق الإن�شان
اجلمهورية اليمنية - احلديدة - �شارع القد�س - جوار 

مدر�شة النجاح
هاتف : 009673250380
فاك�س : 009673250381

�شندوق بريد : 50035

الربيد اللكرتوين :
   nfhr_national@yahoo.com

nfhr.national@gmail.com
info@nationalforum-hr.org

املوقع اللكرتوين :
www.nationalforum-hr.org

_____________________________
ال�سم: ..........................................................
_____________________________

املوؤ�س�سة/ اجلهة التي تعمل بها وعنوانها: .....................................

...............................................................
........................

_____________________________
1( يرجى ذكر خربتك اأو خربات موؤ�س�ستك يف جمال التدريب حول التمكني ال�سيا�سي لل�سباب؟

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
_____________________________

2(  بناء على اإطالعك على الدليل و/اأو ا�ستعماله، هل حقق هذا الدليل التدريبي اأهدافه؟
نعم                ل  
و�سح اإىل اأي مدى؟

...............................................................
.......................................................

_____________________________
3( براأيك:

- هل قّدم الدليل منوذجًا عمليًا للتدريب؟                            نعم               ل  
- هل املادة التدريبية يف الدليل �سهلة ال�ستعمال؟                نعم               ل  
- هل ا�ستخدم الدليل مفاهيم مو�سحة وب�سيطة؟                   نعم               ل  
- هل ا�ستخدم الدليل اأن�سطة ومتارين منا�سبة للمحتوى؟     نعم               ل  
- هل ا�ستخدم الدليل اأن�سطة ومتارين منا�سبة لل�سباب؟        نعم               ل  

_____________________________
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للمتابعة، ما هي براأيك  امل�ساركون روؤيتهم  اأن ي�سع  العمل الأخرية  الدليل �سمن ور�سة  4( اقرتح 
اأف�سل طريقة للمتابعة؟

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
...............................................................

5( هل تنوي ا�ستخدام الدليل لتدريب ال�سباب اأو يف موؤ�س�ستك اأو يف حياتك ال�سيا�سية؟ كيف؟ يرجى 
تو�سيح ذلك بدقة؟

...............................................................

...............................................................

...............................................................
...............................................

_____________________________
6( يرجى، و�سف اأبرز الإيجابيات واأهم النواق�ض يف الدليل من خالل خربتك وجتربتك العملية؟
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...............................................
_____________________________

7( براأيك كيف ميكن تطوير هذا الدليل؟ )يف حال كان لديك مقرتحات يرجى تقدمي اقرتاحني على 
الأقل(

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................. ..................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
....................................
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قائمة املراجع

- العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
________________________________

- دليل اجتاهات للرتبية على حقوق الإن�سان لل�سباب، من�سورات املجل�ض الأوروبي، 2001م.
________________________________

- �سل�سلة تدريب على املدافعة، رابطة تعليم حقوق الإن�سان.
________________________________

- امللتقى الوطني حلقوق الإن�سان ، احلقيبة التدريبية، دورات تدريب املدربني واملر�سحني، م�رشوع تعزيز 
امل�ساركة الدميقراطية لل�سباب، 2010 . 

________________________________
التون�سي-.  للنموذج  �سو�سيولوجية  -مقاربة  املواطنـة  قيم  على  والتن�سئة  ال�سباب  د.املنجي   الزيدي/   -

________________________________
ال�سيا�سية، مركز  ال�سباب  �سالم، د.هالة م�سطفى، د.ال�سيد عليوه ود.منى حممود، مو�سوعة  - د.اإيهاب 

الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية.
________________________________

- امللتقى الوطني حلقوق الإن�سان، مواد تدريبية 2010م.
________________________________

- م�رشوع الإعالن العربي لتمكني ال�سباب، جامعة الدول العربية 2006م.
________________________________
- م�رشوع دليل امل�رشع العربي لتمكني ال�سباب –الن�سخة املنقحة 2006م،الحتاد الك�سفي للربملانيني العرب.

________________________________
- دليل تدريب ال�سباب حول املواطنة امل�سوؤولة، ري�سب اأكت 2009م، القاهرة.

________________________________
�سنعاء. 2007م،  يناير  باليمن،  الدميقراطي  التحول  عملية  يف  ال�سباب  دور  الغارتي،  اأ.مراد   -

________________________________
- د.فوؤاد ال�سالحي، العوملة وال�سباب يف املجتمع اليمني، درا�سة حتليلية ميدانية، يونيو 2006م، �سنعاء.

________________________________
-  دليل امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب 2008م، مركز عدالة لدرا�سات حقوق الإن�سان.

________________________________
- د.عادل مدين، دليل تدريب املدربني 2001م. 

________________________________
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