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لمحة عن المعهد الديمقراطي الوطني

املعهد الدميقراطي الوطني منظمة غري ربحية، غري حزبية وغري حكومية تلبي تطلعات الشعوب من كافة أقطار العامل بالعيش يف مجتمعات دميقراطية، 

، بالتعاون مع رشكائه املحليني، عىل دعم وتعزيز املؤسسات 1983تعرتف بحقوق اإلنسان األساسية، وترّوج لها. عمل املعهد، منذ تأسيسه يف العام 

واملامرسات الدميقراطية، من خالل تعزيز األحزاب السياسية، واملنظامت املدنية، والربملانات، وصون االنتخابات، وتشجيع املشاركة املدنية، فضالً عن االنفتاح 

 برنامجاً عرب العامل، يف مختلف املناطق الجغرافية، ملساعدتهم عىل 120واملساءلة يف الحكم. عمل املعهد الدميقراطي الوطني مع شباب من خالل أكرث من 

أداء دور أكرث نشاطاً يف بناء مجتمعات دميقراطية متينة وحيوية. 

عرفان وتقدير

توىل كتابة هذا التقرير راين كينان، مبساعدٍة من رايتشل إ. ميمز وماكاال فورسرت. كام يوّد املعهد الدميقراطي الوطني التقّدم بالشكر من املساهمني التايل 

ذكرهم: آرون أزلتون، بريجيتا أوهلسون، وسيف أشياغبور. فضالً عن ذلك، يُعرب املعهد عن شكره ملكاتبه يف غواتيامال، ولبنان، ومقدونيا الشاملية، وأوكرانيا، 

عىل تعاونها يف العمل عىل دراسات الحالة الواردة يف هذا التقرير. 

تيرّّس إصدار هذا العمل بفضل منحة من املؤسسة الوطنية للدميقراطية )نيد(. 
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مقّدمة

يرفض الناشطون الشباب يف عرصنا هذا األحزاب السياسية بوترية مخيفة. 

فهي، بنظرهم، كياناٌت نخبويٌة وبعيدٌة عنهم كل البعد، خيّبت أملهم 

وزرعت فيهم اإلحباط. يف املقابل، وجد هؤالء الشباب يف منّصات وسائل 

التواصل االجتامعي متنّفساً لهم، منحهم القّوة التي كانوا يبحثون عنها، 

والفسحة الالزمة لتطوير عالمتهم املتميّزة والتواصل مع حلفائهم. فتمّكنوا 

من مامرسة العمل السيايس بشكل مبارش ومستقل، من خالل تنظيم 

الحركات االجتامعية عىل سبيل املثال. يسمح هذا النوع من التنظيم 

للناشطني بالضغط مبارشًة من أجل إحداث التغيري، وتجّنب »تسديد 

مستحقات« لألحزاب، كام تجري العادة عند االنضامم إىل األحزاب 

السياسية. من هنا، ملالقاة الشباب حيث يكونون، عىل األحزاب تعديل 

تصّوراتها واسرتاتيجياتها الخاصة بإرشاك الشباب، بحيث تعيد بناء الثقة مع 

الناشطني الشباب وتساهم يف متكينهم. 

أكان األمر يتعلّق باألحزاب السياسية التي قادها شباب والتي ُولدت من 

رحم التظاهرات ضد »النفايات« يف لبنان، أم الطالب الناشطني يف أمريكا 

الالتينية الذين نظموا أنفسهم دعامً للفئات املجتمعية املعرّضة للتهميش 

يف تشييل وغواتيامال، أم املؤثّرين عىل وسائل التواصل االجتامعي يف إسبانيا 

وإيرلندا الذين غرّيوا شكل املناظرات حول السياسات، أم الشباب النيجريي 

الذي أقدم عىل فضح السياسيني والتشهري بهم بغية خفض سّن أهلية 

الرتّشح للمناصب االنتخابية، كان الناشطون الشباب، من مختلف الهويات 

، يعيدون كتابة قواعد العمل السيايس 1والخلفيات يف شتى أنحاء العامل

الناشط. 

يشري مصطلح الشباب إىل األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 1  سنة، من خلفيات وهويات متنوعة، مبن فيهم عىل سبيل املثال ال الحرص النساء الشابات، والشباب ذوو 30 و18 

اإلعاقة، والشباب من مجتمع امليم عني، وغريها من املجموعات املستبعدة عن السياسة بسبب هويتها، أو خلفيتها، أو مدى وصولها إىل الفرص. 

إذاً، يرفض الناشطون الشباب اليوم املؤسسات التقليدية، كاألحزاب 

السياسية، مفّضلني مزاولة العمل السيايس بشكل مستقل ومبارش من خالل 

حشد قواهم ضمن حركات شبابية. وقد منحتهم وسائل التواصل االجتامعي 

القدرة عىل القيام بذلك، خاصًة وأنها تتيح لألشخاص إنشاء عالمتهم املتميّزة 

الخاصة، والتواصل مع مجموعات وأفراد يتشاطرون الرؤى الفكرية نفسها، 

عن طريق استخدام هاتف واالتصال باإلنرتنت ليس إال. فأصبح القادة 

الشباب يضغطون عىل املرّشعني لسّن قوانني معيّنة، ويطلقون حمالت 

توعوية حول قضايا أساسية، ويبنون ائتالفات ملنارصة حقوق مجتمعاتهم 

املحلية. 

صحيٌح أّن هذا املستوى الجديد من املشاركة السياسية أمٌر مشّجع وواعد، 

إال أنه يرتافق مع عدة تحديات. فاالبتعاد عن األحزاب السياسية له مثن. 

بالفعل، ما زالت األحزاب هي املكّون العميل األسايس يف معظم األنظمة 

الدميقراطية. فهي تحّدد أصول املنافسة عىل السلطة وتريس أسس طريقة 

عمل الحكومة. من هنا، فإّن انسحاب الشباب من العمل الحزيب يهّدد 

بإقصائهم عن املساحات التي تُتّخذ فيها القرارات الهامة. كام يخلّف هذا 

األمر، بدوره، تأثرياً سلبياً عىل األحزاب، خاصًة وأنه يضيّق قاعدة منارصيها 

ويحرص عدد األشخاص املوهوبني الذين ميكن أن يصبحوا قادة املستقبل. 

 بهدف األداة التوجيهية إلرشاك الشبابمن هذا املنطلق، صيغت هذه 

إيجاد إطار موّجه لألحزاب السياسية حول أفضل املامرسات يف مجال إرشاك 

الشباب بشكل فعال. يتألّف هذا اإلطار من أربعة مبادئ أساسية، هي: 

 التواصل مع الشباب أينام يكونون. املشاركة يف مساحات :التواصل

مالمئة للشباب، أكان ذلك حضورياً أم إلكرتونياً، لفهم ما هي 

العوامل التي تؤثّر عىل مواقفهم وآرائهم يف السياسة. 

 بناء هياكل داخلية تتيح للشباب من هويات متنّوعة أداء :البناء

دور بارز يف الحزب. دعم أجنحة الشباب، مبا يف ذلك دعم الشباب 

يف عمليات صنع القرار، وتعيينهم يف مراكز قيادية. 

 خدمة املواطنني الشباب من خالل السياسات واملنابر :الخدمة

العامة التي تعالج همومهم وشواغلهم، وإرشاكهم يف وضع رؤية 

للدميقراطية وملستقبل بالدهم.

 اإلثبات أّن الشباب ليسوا مجرّد مصدر مثني لألصوات :التوجيه

االنتخابية. مساعدة الناشطني الشباب عىل تنظيم عملهم الناشط، 

ووضع خطة لتطوير مسريتهم السياسية بشكل يرتكز عىل نقاط 

قوتهم، ويعّزز مهاراتهم إىل أقىص حد، ويساهم يف تحقيق 

أهدافهم. 
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 التي أطلقها املعهد مبادرة »ردم الهوة«تندرج هذه األداة ضمن إطار 

الدميقراطي الوطني والتي تهدف إىل فهم العالقة بني شباب املجتمع 

املدين واألحزاب السياسية بشكل أفضل، وإعادة املياه إىل مجاريها. تسعى 

هذه املبادرة إىل نسج وتعزيز رشاكات شمولية وعادلة بني الشباب، من 

هويات وخلفيات متنّوعة، واألحزاب السياسية؛ وهي رشاكات ال بّد منها 

لتحقيق التغيري السيايس املرجّو واعتامد معايري جديدة للمشاركة. لكّن 

هذا األمر يتطلّب فهم شواغل الشباب املرشوعة بشأن املشاركة يف األحزاب 

واملؤسسات، والربط بني مختلف الطرق التي يتطلّع عربها الشباب إىل 

تنظيم أنفسهم سياسياً من جهة، ووالية األحزاب واملؤسسات من جهة 

أخرى. 

جدير بالذكر أّن املوارد املستخدمة يف هذه األداة ترتكز عىل البحث الذي 

أُجري ضمن إطار مبادرة »ردم الهوة«. وقد أمثر ذلك عن تقرير تضّمن عدة 

توصيات، لفتت إىل األدوار البالغة األهمية التي يجب أن يؤديها مختلف 

أصحاب املصلحة لتعزيز الروابط بني الشباب واألحزاب السياسية. ومن أهّم 

هذه التوصيات: 

: التوصيات األساسية للعاملني يف مجال الدميقراطية والحوكمة
التشجيع عىل التعاون بني األجيال، وتوطيد عالقات متينة قامئة عىل 	 

التوجيه والتحالف بني أعضاء املنظامت األكرب واألصغر سناً، مع التنبّه 

بشكل خاص إىل النساء الشابات والشباب ذوي اإلعاقة؛

توفري سبل ملشاركة رشائح متنّوعة من السكان، والتشجيع عىل دمج 	 

تكّتالت شبابية، أو الشباب يف عمليات صنع القرار من خالل إنشاء 

تطبيق آليات شاملة للشباب يف املجالس الترشيعية عىل املستويات 

املحلية أو اإلقليمية أو الوطنية. 

: التوصيات األساسية للشباب
تحديد فرص تعاون مع األحزاب السياسية، ال تقترص فقط عىل األنشطة 	 

الحزبية التقليدية، ومعرفة كيفية »متتني مشاركتهم«، بدءاً بفهم أفضل 

للمداخل املتوفرة إىل العمل السيايس؛ 

تعميق االلتزام بالشمولية من خالل اعتامد نهج يُحدث تغيرياً يف 	 

املفاهيم الجنسانية، والتعاون مع منظامت متثّل رشائح املجتمع املدين 

التي تواجه تحّديات إضافية تعرقل مشاركتها يف السياسة.

: التوصيات األساسية لألحزاب السياسية
مالقاة الشباب حيث يكونون، ومن خالل أساليب التواصل التي 	 

يفّضلونها، عن طريق إرشاكهم يف فريق اإلعالم واالتصاالت ضمن 

الحزب، وتزويدهم بسلطة اتّخاذ القرارات املتعلقة بطريقة العمل 

وإعداد املحتوى. 

التوصيات األساسية للمنظامت العاملة مع األحزاب 

: السياسية والشباب
توفري فرص للشباب، مبن فيهم النساء الشابات والشباب من مختلف 	 

الهويات والخلفيات، للتواصل مع أعضاء األحزاب من خالل تنظيم 

اجتامعات عامة ومؤمترات تضّم الشباب، يف أماكن مبقدورهم الوصول 

إليها بسهولة؛ 

تجاوز العالقات بني األحزاب السياسية والشباب التي تقوم عىل اعتامد 	 

إجراءات شكلية ال أكرث مع الشباب، أو تستغلهم. 

ميكن االطالع عىل التوصيات كاملًة يف تقرير »ردم الهّوة«. 
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السياق

تزداد شكوك الشباب باألحزاب السياسية يوماً بعد يوم، إال أّن هذا األمر 

 فام كان منهم إال أّن 2مل يخّفف من إقبالهم عىل املشاركة السياسية.

أعادوا توجيه جهودهم نحو املامرسات غري الرسمية، أو الخارجة عن إطار 

املؤسسات، كتنظيم أنفسهم ضمن حركات شبابية. فضالً عن ذلك، بدأ 

الشباب بدخول معرتك االنتخابات كمرّشحني مستقلني، أو دعموا هذا النوع 

من املرّشحني بشكل جامعي. وقد تعّزز هذا االنتقال باتّجاه العمل الناشط 

غري الرسمي بفضل الدور املتزايد لوسائل التواصل االجتامعي، أكان ذلك يف 

3السياسة أم يف معظم الجوانب املتعلقة بحياة الشباب.

تقرير »ردم الهوة«، ص. 2  7-12 .
3 “The importance of youth participation in formal political processes,” sections on Formal and Informal participation, The ACE Electoral 

Knowledge Network, https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt10/yt210/the-importance-of-youth-participation-in-formal

مّكنت وسائل التواصل االجتامعي الناشطني الشباب من املشاركة يف العمل 

السيايس الناشط دومنا حاجة إىل االنخراط يف هياكل سياسية رسمية، 

كاألحزاب مثالً. فطّور القادة الشباب عالمات متميّزة خاصة بهم، من خالل 

نرش محتوى خاص بهم عىل اإلنرتنت، كفيديوهات عىل يوتيوب وتيكتوك، 

والتعبري عن آرائهم بشأن قضايا حساسة من خالل املدّونات اإللكرتونية، 

واملشاركة يف حوار عىل تويرت أو فايسبوك. فساهم هذا األمر يف توسيع 

4دائرة األفراد الذين يتمتعون بتأثري ملحوظ عىل النقاش السيايس.

4 “Digital civic engagement by young people,” pg. 12, UNICEF Office of Global Insight and Policy, February 2020, https://www.unicef.org/
sites/default/files/2020-07/Digital-civic-engagement-by-young-people-2020_4.pdf. See also: South, Joseph. “Civic engagement goes 
viral when young voices turn to social media,” Philanthropy for Active Civic Engagement (PACE) / Medium, July 20, 2018,  
https://medium.com/office-of-citizen/civic-engagement-goes-viral-when-young-voices-turn-tosocial-media-ea57ed0c5d65

باإلضافة إىل ذلك، مّكنت وسائل التواصل االجتامعي الناشطني الشباب من 

التواصل مع مجموعات أو أشخاص يشاطرونهم طريقة التفكري نفسها، 

بشكل ما كان ليحدث عىل اإلطالق قبل عقد من الزمن. فشّكلت القدرة 

عىل بناء ائتالف عىل الشبكة اإللكرتونية أداًة أساسيًة ملعظم املبادرات 

املتعلقة بتنظيم الجهود والتحرّكات. كام أثّر هذا األمر أيضاً عىل نظرة 

الشباب إىل السياسة، حيث أدى بهم إىل الرتكيز عىل قضايا عاملية بدرجة 

أكرب، مثل العدالة االجتامعية، والشمولية، واملساءلة، عوضاً عن االنخراط يف 

املناقشات األيديولوجية التقليدية. 

مع أّن وسائل التواصل االجتامعي ساهمت يف متكني العديد من الحركات 

االجتامعية الشبابية، لكن ما زالت هناك حدود ملحوظة تصّعب تحقيق 

إنجازات كبرية بدون األحزاب السياسية. فام زالت األحزاب هي املكّون 

األسايس يف معظم األنظمة الدميقراطية. ومع أنه مبقدور الحركات الخارجة 

عن نطاق األحزاب أن تؤثّر عىل الرأي العام، أو تنرش التوعية بني الرشكاء 

األساسيني، أو تضغط عىل املرّشعني، لكن، يف نهاية األمر، يعود للمسؤولني 

املنتَخبني القرار النهايئ بشأن أي ترشيع ميكن أن يصبح قانوناً، وكيف يتّم 

تطبيق القوانني، وما هي أولويات الحكم. وبالتايل، ال بّد من التأثري عىل 

هؤالء املسؤولني. فحتى حمالت التأثري األكرث تنظيامً تتنافس عىل استقطاب 

انتباه املسؤولني املنتَخبني، أكان ذلك من خالل جامعات الضغط، أم أصحاب 

املصالح التجارية، أم قادة األحزاب املؤثّرين. لذا، تُعترب قدرة الشباب عىل 

املشاركة يف األحزاب السياسية، أو االنتساب إليها كأعضاء مؤثّرين، رضورة 

لتحقيق التغيري الهادف عىل املدى الطويل. 

من املشاكل التي تواجه األحزاب السياسية أيضاً مشكلة انعدام الثقة. 

فيجب أن تتمّكن األحزاب من جذب ناخبني ومؤيدين ينتمون إىل مجموعة 

واسعة من املكّونات، إذا كان لها أن تحرز النجاح، خاصًة وأّن دعم حلقة 

نخبوية ضيّقة لن يكون كافياً للفوز باالنتخابات. من هنا، عىل األحزاب أن 

تفّكر يف كيفية تحقيق النمّو عىل املدى الطويل. وبالتايل، من املستحسن 

أن تفهم االتّجاهات الدميوغرافية األوسع، وكيف سينمو الجمهور االنتخايب 

مع الوقت. كام عليها أن تعمل عىل إعداد قادة املستقبل، مع تعّمد الرتكيز 

عىل دعم الشباب أصحاب الخلفيات واملهارات املتنّوعة، بغية التأقلم مع 

الديناميات السياسية التي ال تنفّك تتغرّي؛ ومن هؤالء، النساء الشابات، 

والشباب ذوو اإلعاقة، واملجموعات األخرى التي لطاملا كانت مستبعدة عن 

األحزاب السياسية والعملية السياسية الرسمية. 

تحاول األحزاب السياسية عادًة إرشاك الشباب بطريقتني: فإما تساعدهم 

عىل تطوير مهاراتهم القيادية من خالل التدريب، وإما تعّزز مشاركتهم 

يف الهياكل الرسمية التقليدية، كأجنحة الشباب يف األحزاب. ورغم ارتكاز 

هذه الجهود عىل حسن النية، إال أنها فشلت غالباً يف تحقيق آمال الشباب 

باملشاركة يف العمل السيايس. يف الواقع، أثبتت األدلة أّن األجنحة الشبابية 

ميكن أن تزّود الشباب، فعالً، بتجارب تكوينية يف مجال السياسة، لكن فقط 

إذا نجح الحزب يف توفري البيئة املؤاتية، وإذا متّكن الشباب من مختلف 

https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt10/yt210/the-importance-of-youth-participation-in-formal
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-07/Digital-civic-engagement-by-young-people-2020_4.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-07/Digital-civic-engagement-by-young-people-2020_4.pdf
https://medium.com/office-of-citizen/civic-engagement-goes-viral-when-young-voices-turn-tosocial-media-ea57ed0c5d65
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 يف العادة، 5الهويات والخلفيات من الحصول عىل فرصة لتطوير قدراتهم.

يغلب عىل األجنحة الشبابية يف األحزاب أبناء األعضاء البارزين، كام تفتقر 

هذه األجنحة إىل املوارد والتأثري املطلوب ضمن الحزب، وتقّدم التدريب 

إىل املجموعة الضيّقة نفسها من الناشطني الحزبيني الشباب الذين يقومون 

بتجميع الشهادات واالعتامدات ليس إال. 

5 “Raising their voices: How effective are pro-youth laws and policies?” NDI, March 25, 2019, https://www.ndi.org/publications/raising-
their-voices-how-effective-are-pro-youth-laws-and-policies.

من هنا، ميكن القول إّن هذه الجهود تستثني معظم الشباب الذين 

ال ميلكون »واسطة« سياسية، خاصًة أولئك الذين تكون لديهم بدايات 

واحتياجات مختلفة، باختالف هويتهم، أو موقعهم، أو خرباتهم، أو أي 

ظروف أخرى. يؤدي انعدام الشمولية هذا إىل فقدان الثقة باألحزاب 

السياسية بشكل عام، حيث يعتربها معظم الشباب مجرّد أدوات بيد نخبٍة 

سياسية، ترفض التغيري الهادف أو اإلصالحات السياسية. ويزداد الطني 

بلًة خاصًة وأّن األشخاص ما دون سّن الثالثني- مبن فيهم النساء الشابات 

والشباب من الهويات املختلفة- يشّكلون نصف سّكان العامل تقريباً. 

عند التفكري يف مشاركة الشباب يف العمل السيايس، من الرضوري التمييز 

بني مختلف الطرق املتوفرة إلرشاكهم يف هذه العملية. صحيٌح أّن هناك 

تفاصيل معيّنة تختلف بني دولة وأخرى، لكن ميكن تجزيء عالقة الشباب 

باألحزاب إىل ثالث فئات، كاآليت: 

يكون الشباب منتسبني إىل أحزاب سياسية أو مهتمني باالنضامم إىل . 1

حزب تربطهم به معارف حالية )كأن يكون أهلهم أعضاء فيه(؛ 

يشارك الشباب يف النشاط السيايس من خالل هياكل رسمية غري 2. 

األحزاب السياسية، كمنظامت املنارصة املرتكزة عىل قضية معيّنة، 

أو مجموعات الرتكيز املؤلّفة من رشيحة انتخابية معيّنة، كمنظامت 

املجتمع املدين التي تركّز عىل الشباب؛ 

يشارك الشباب يف أنشطة سياسية غري رسمية كالتظاهرات أو الحركات 3. 

االحتجاجية عرب اإلنرتنت، لكنهم رافضون للمؤسسات السياسية الرسمية 

أو منفصلون عنها. 

من األخطاء الشائعة التي ترتكبها األحزاب السياسية، عدم التمييز بني 

هذه الفروقات عند محاولة التواصل مع الشباب. يف العادة، ترُشك األحزاب 

الشباب بثالث طرق، هي:

. يشمل ذلك العمل كموظفني من التطّوع/ العمل من أجل الحزب1. 

الرتبة الدنيا عىل الحمالت االنتخابية، أو يف تنفيذ األنشطة الحزبية، 

كمزاولة األعامل الرتيبة، مثل توزيع النرشات، والطواف من باب إىل 

باب، وتنظيم الشؤون اإلدارية للموظفني، من دون أي قدرة عىل 

الوصول إىل املناصب القيادية، أو الحصول عىل ضامنات بالتقّدم يف 

املسرية املهنية. 

تخّصص األحزاب موارد متواضعة لدعم أنشطة جناح أجنحة الشباب. 2. 

الشباب. 

تنظّم األحزاب تدريباً عىل املهارات السياسية، التدريب عىل املهارات. 3. 

كالتحّدث أمام جمهور وإدارة الحمالت االنتخابية. 

https://www.ndi.org/publications/raising-their-voices-how-effective-are-pro-youth-laws-and-policies
https://www.ndi.org/publications/raising-their-voices-how-effective-are-pro-youth-laws-and-policies
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مع أّن هذه الجهود قد تكون مرتكزًة عىل حسن نية، إال أنها تفشل غالباً يف 

الوصول إىل شباب غري أولئك الناشطني يف الحزب، أو الذين ميلكون واسطة 

قوية تربطهم بالحزب. كام أّن شغل مركز متدنٍّ يف الحمالت، من دون 

وجود مسار تقّدم واضح، يساهم يف نشوء عالقات من جانب واحد مع 

الناشطني الشباب، مام يولّد لديهم مشاعر حقد وغضب. يندرج هذا األمر 

ضمن خانة اإلجراءات الشكلية، أي »عندما مُينح الشباب، ظاهرياً فقط، 

صوتاً، لكن يف الواقع ال يكون لديهم خيار كبري، هذا إن كان لديهم أي خيار 

عىل اإلطالق، يف طريقة مشاركتهم. إذاً تحدث املشاركة لغرض املشاركة 

ليس إال، أو كفرصة اللتقاط صورة شكلية. أما عىل أرض الواقع، فيفتقر 

املشاركون الشباب إىل املعارف والقدرات، ونادراً ما يكلّفهم نظراؤهم بأي 

6مهّمة«.

6 Roger Hart, “Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship,” Innocenti Essay, no. 4, (Florence: International Child Development 
Centre, 1992), http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf; Image: “Roger Hart Ladder, Young People’s 
Participation,” IREX, 2022 ويام/رايأ 17 يف عقوملا ةرايز تّمت, https://www.irex.org/sites/default/files/inline-images/roger-hart-ladder-young-
peoples-participation-1392.png

يركّز هذا الدليل، بشكل أسايس، عىل املجموعة الثالثة، أي الشباب 

املنخرطني يف األنشطة السياسية غري الرسمية، والرافضني للمؤسسات 

السياسية الرسمية أو املنفصلني عنها. ومع أّن االقرتاحات الواردة ميكن 

أن تكون مفيدًة للشباب يف أي مجموعة، إال أّن هذا الدليل يركّز عىل 

مساعدة األحزاب يف إرشاك الشباب الناشطني سياسياً بشكل أفضل، خاصًة 

أولئك املشّككني يف األحزاب. جديٌر بالذكر أّن هذا العمل قد أبرص النور 

ضمن إطار مبادرة »ردم الهوة«، بغية مساعدة األحزاب يف التغلّب عىل 

هذه التحديات والعمل من أجل إعادة بناء الثقة، ونسج عالقات دامئة مع 

الناشطني الشباب. 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/inline-images/roger-hart-ladder-young-peoples-participation-1392.png
https://www.irex.org/sites/default/files/inline-images/roger-hart-ladder-young-peoples-participation-1392.png
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 التواصل- .1 القسم 

مالقاة الشباب حيث يكونون

للتواصل مع الشباب بطريقة هادفة، عىل األحزاب مالقاتهم حيث يكونون. 

يشمل ذلك نسج عالقات عىل مستوى شخيص، وفهم مواقف الشباب 

تجاه السياسة، ووجهات نظرهم االجتامعية والثقافية، ومواقفهم تجاه 

املجتمع بشكل عام. فيُعّد هذا األمر بالغ األهمية بالنسبة إىل األحزاب 

بغية تسهيل التواصل الهادف ونسج رشاكات عىل املدى الطويل. باإلضافة 

إىل ذلك، تُعّد هويات الشباب املختلفة- التي ميكن أن تكون سبباً يف 

إقصائهم عن املشاركة عىل مختلف مستويات املجتمع- عامالً مساهامً يف 

تشكيل مواقفهم السياسية. ولعّل الدافع األبرز لرفض الناشطني الشباب 

الواسع لألحزاب السياسية هو النظرة القائلة إّن األحزاب تتجاهل مصالح 

معظم الشباب- خاصًة احتياجات النساء الشابات، والشباب ذوي الهويات 

املتنّوعة- عىل حساب حفنة صغرية من الشباب املنتقني بعناية، الذين 

ميلكون صالت بشخصيات رفيعة الشأن. 

لتغيري هذه النظرة، عىل األحزاب إثبات التزامها الواضح بتوفري بيئة مناسبة، 

تساعد عىل دمج الشباب ومتكينهم بشكل أفضل، خاصًة أولئك الذين 

ميثّلون الرشائح السكانية املتنّوعة. وبالتحديد، يجب أن تثبت األحزاب 

للناشطني الشباب أنها تعطي األولوية- أكان ذلك ضمن الحزب أم يف 

املجتمع- لتحسني املساواة بني الجنسني؛ ومن جملة ذلك الشباب من 

املجتمعات املهّمشة نتيجة وضعهم االجتامعي واالقتصادي. كام يجدر بها 

أن تثبت أنها تدعم الشباب املستبعدين بسبب هويتهم الجندرية وميولهم 

الجنسية، وأن توجد سبالً للتواصل مع األقليات اإلثنية أو مجموعات 

السكان األصليني. 

يشري ركن التواصل أيضاً إىل طريقة تواصل الشباب مع اآلخرين، من خالل 

فهم أكرث أدوات االتصال واملنصات اإلعالمية شيوعاً. فال يخفى عىل أحد 

أّن الناشطني الشباب يستخدمون تكنولوجيا االتصاالت الجديدة للدعوة 

إىل إجراء اإلصالحات وتنظيم الحركات يف عدة دول. فكانت النتيجة أن 

ساهمت هذه القدرة عىل التواصل مع مجتمعات محلية متنّوعة، عرب 

العامل، يف متكني الشباب الناشطني اجتامعياً، كام ساعدتهم عىل تنظيم 

أنفسهم دومنا حاجة إىل املؤسسات السياسية الرسمية. 

ميكن أن تتواصل األحزاب مع مجموعات متنّوعة عىل املنصات الرقمية، 

من خالل إعداد املحتوى املناسب، أو تنظيم أنشطة تكّمل جهود الناشطني 

الشباب، وتعكس رغبة األحزاب يف العمل بالرشاكة مع مجموعات مختلفة 

وأفراد متنّوعني. 

صحيٌح أّن لكل دولة ديناميتها االجتامعية والثقافية الخاصة، لكن هناك 

بعض االتجاهات العاملية العامة يف ما يتعلق بوجهات نظر الشباب. 

مثالً، تُعترب املساواة بني الجنسني ودعم املجتمعات املهّمشة من املبادئ 

املنترشة عىل نطاق واسع يف مختلف أنحاء العامل. وقد استخدم الناشطون 

الشباب تكنولوجيا اتصال جديدة للفت املزيد من االنتباه إىل هذه القضايا، 

واملدافعة عن إجراء إصالحات يف العديد من الدول. 

 أمثلًة عن األدوات التي ميكن استخدامها للتواصل بشكل 1يقّدم امللحق 

أفضل مع الشباب، ومالقاتهم حيث يكونون. 
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 »جوفنتودس« يف غواتيامال دراسة حالة:

، أجرى املعهد الدميقراطي الوطني دراسة حالة للتمعن يف وجهات نظر الشباب الناشط سياسياً يف غواتيامال. اعتمدت الدراسة 2020عام 

 مقابلة مع مجموعة متنّوعة من الناشطني الشباب، من مجموعات طالبية، ومنظامت مجتمع مدين، 20منهجيًة نوعيًة، قامت عىل إجراء 

وأشخاص من خلفيات إثنية مختلفة.

من النقاط األساسية التي أسفرت عنها الدراسة مبدأ »جوفنتودس«. تعني هذه الكلمة باإلسبانية »الشباب« بالجمع، وهي تشري إىل تنّوع 

التجارب التي تتكّون منها هويات الشباب. كام ترشح الدراسة: »يُعرّب القادة الشباب الناشطون يف األحزاب السياسية، والحركات الطالبية، 

واملنظامت املدنية واالجتامعية، بشكل متواصل، عن تصّورهم الخاّص للشباب، وهو مفهوم يخترص تنّوع املسارات الحياتية، والظروف، والفرص، 

واملناطق الجغرافية، وبشكل خاص الجندر، واإلثنية، والوضع االجتامعي واالقتصادي.« ال يُقصد بذلك تكوين هوية واحدة للشباب، بل إيجاد 

قضية مشرتكة ضّد نظام سيايس حايل يعتربه الشباب »مرتكزاً عىل الكبار«، ذكورياً، أبيض وإمربيالياً. 

سلّطت دراسة الحالة الضوء عىل عدة تحديات أساسية تواجه الشباب الغواتياميل، وهي: 

: ال تسند العديد من األحزاب أدواراً مهّمة إىل الشباب ضمن الحزب، ونادراً ما تسّمي األحزاب أهمية مشاركة الشباب كجهات فاعلة سياسية	 

مرّشحني شباباً عىل قوامئها لنيل املقاعد التي ميكن الفوز بها. 

: ال يتمتع الشباب بقدرة كبرية عىل صنع القرار، هذا إذا سُمح لهم باملشاركة يف مثل سيطرة الراشدين األكرب سناً عىل عملية صنع القرار	 

هذه العملية يف املقام األول. ينطبق هذا األمر حتى يف أجنحة الشباب واألنشطة التي تركّز عىل الشباب. مثالً، يجب أن يوافق قادة الحزب 

األكرب سناً عادًة عىل كافة املراسالت والبيانات مسبقاً. 

: ال تنظر األحزاب إىل الشباب كفئة سياسية قامئة بذاتها، بالطريقة نفسها التي تتناول الفئات األخرى عدم اعتبار »الشباب« كهوية سياسية	 

املقّسمة بحسب الجندر، أو اإلثنية، أو الوضع االجتامعي- االقتصادي. 

أظهرت الدراسة أيضاً كيف تبّدلت نظرة الشباب يف غواتيامال إىل السياسة باملقارنة مع األجيال السابقة. ففي املايض، كانت األيديولوجيات تتّبع 

املشهد التقليدي االجتامعي-االقتصادي املمتّد من اليسار إىل اليمني. وبالتايل، كانت السياسة مؤطرة حول رضورة الوصول إىل العدالة االجتامعية 

واالقتصادية أو استدامة الحريات الفردية. أما الحوار السيايس الجديد، فريتكز أكرث عىل الشفافية، واملساءلة، واملامرسات الدميقراطية. يف هذا 

اإلطار، يعطي القادة الشباب األولوية لقضايا املساواة بني الجنسني، وشمولية الشعوب املهّمشة، واإلثنية، واألصلية، واالعرتاف بالتنّوع وبحقوق 

اإلنسان الخاصة مبجتمع امليم عني. 

تعكس حالة غواتيامال ما يجري مع الحركات الشبابية يف مختلف أنحاء العامل. فمشاركة الشباب اليوم أكرث ارتكازاً عىل الوصول إىل صناع القرار 

والتأثري عليهم بشأن القضايا التي تهّمهم. لذا، عىل األحزاب أن تعرتف أنه، بهدف مالقاة الشباب، ال يكفي اعتامد موقف أيديولوجي، تعترب أنه 

مناسب الحتياجاتهم، وال تطبيق سياسات عامة تجاههم، أو منحهم مناصب شكلية. عوضاً عن ذلك، عىل األحزاب أن تراعي مبادئ الشمولية 

والشفافية واملساءلة يف عملياتها الداخلية.
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 مع الشباب بشكل هادف، عىل األحزاب مراعاة النقاط السبع التالية: للتواصل

 شباب اليوم خالقون.الشباب خالقون:

ميكن للناشطني الشباب التعبري عن أنفسهم بوترية غري مسبوقة، من خالل البث الحي عىل فايسبوك، والفيديوهات املسجلة عىل يوتيوب أو 
تيكتوك، والتحاور مع خرباء معروفني ووسائل إعالمية بارزة عىل تويرت. 

 تزويد الشباب باملساحة الالزمة للتعبري عن أفكارهم الخالقة. األحزابعىل 

 الشباب موجودون عىل الشاشة اإللكترونية بصورة مستمرة.استخدام اإلنترنت:

 من متابعة الدورات األكادميية، إىل التواصل مع الزمالء، فإنجاز املعامالت املرصفية عىل اإلنرتنت، والتخطيط لألنشطة االجتامعية، ينطوي 
كل جانب من جوانب حياة الشباب عىل عنرص رقمي. ينطبق هذا األمر بشكل خاص عىل حياتهم االجتامعية ومشاركتهم السياسية. لكن 
ما زالت هناك بعض التحديات عىل صعيد املساواة يف الوصول إىل اإلنرتنت، زد عىل أن النساء الشابات يواجهن املزيد من التحديات أمام 

نشاطهن السيايس أو التعبري عن آرائهن عىل اإلنرتنت. 

 حضور ثابت عىل اإلنرتنت، وإنتاج محتوى يومي بانتظام، مع رضورة االعرتاف بانعدام املساواة يف الوصول إىل اإلنرتنت. لألحزابيجب أن يكون 

 بإمكان اإلعالم الجديد جذب انتباه الشباب أكثر مما يفعل اإلعالم التقليدي. اإلعالم الجديد:

يشمل ذلك التدوينات التي تُنرش عىل وسائل التواصل االجتامعي من قبل وسائل اإلعالم الرئيسية، ومؤسسات سياسية مثل األحزاب 
السياسية ومنظامت املجتمع املدين، وأصوات مستقلة مثل الخرباء حول مواضيع معيّنة، واملدّونني، والصحافيني املستقلني. 

 التنسيق بني اسرتاتيجيات االتصال عىل الوسائل اإلعالمية التقليدية ووسائل التواصل االجتامعي.األحزابعىل 

 ألسماء الشخصيات الالمعة ثقلها. األسماء مهمة:

يتأثر الشباب مبجموعة متنوعة من األصوات التي متلك خلفيات، وخربات، وتجارب، ووجهات نظر مختلفة. وبالتايل، فإّن مصداقية الشخص 
الذي ينقل الرسالة تخلّف تأثرياً كبرياً عىل مصداقية الرسالة نفسها. 

 االستعانة مبجموعة متنّوعة من األشخاص املوثوقني واملؤثرين يف مجال املحتوى اإللكرتوين، واملناسبات العامة، واملنشورات الحزبية. األحزابعىل 

 يُعتبر شباب اليوم ملتزم سياسياً. أهمية االلتزام:

يشمل ذلك املشاركة يف تنظيم وحضور تظاهرات، أو التزامات أكرث رسمية، كاالنضامم إىل إحدى منظامت املجتمع املدين. 

 بناء تحالفات اسرتاتيجية مع منظامت مجتمع مدين، وإثبات وجودها يف أنشطة سياسية بارزة. األحزابعىل 

 يتمتع الشباب بوعي اجتماعي.أهمية الوعي:

يهتّم الشباب جداً بقضايا املساواة والعدالة االجتامعية، كدعم قضية املساواة بني الجنسني، ودمج األقليات واملجموعات املهّمشة، وحقوق 
مجتمع امليم عني.

 إثبات التزامها باملبادئ األخالقية والسياسات العامة. األحزاب عىل 

 يتواصل شباب اليوم مع بعضهم خارج نطاق حدود الدولة الطابع العابر للحدود الوطنية:

الواحدة.

القادة الشباب بارعون بشكل خاص يف معرفة كيفية إطالق قضية مشرتكة بني مجموعات مختلفة من الناخبني. ميكن لهذا األمر أن يساعد 
األحزاب عىل االتصال بناخبني جدد لطاملا كانوا منفصلني عنهم بسبب صعوبات جغرافية أو اجتامعية-اقتصادية. 

 إثبات انفتاحها عىل التواصل مع جامهري جدد. األحزابعىل 
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. البناء- 2 القسم 

إنشاء أحزاب مرتكزة عىل الشباب

يجب أن تكيّف األحزاب هياكلها وعملياتها ومؤسساتها الداخلية، أو تقوم 

بإصالحها، ملنح الشباب فرصة املساهمة بشكل هادف يف الحزب. يشمل 

هذا األمر تطوير أحزاب جديدة مرتكزة عىل الشباب، وإصالح الهياكل 

البائدة يف األحزاب الحالية. يف هذا اإلطار، ملساعدة األحزاب وأعضائها 

عىل إنشاء أحزاب أكرث نزاهًة، أعّد املعهد الدميقراطي الوطني تقييامً ذاتياً 

«. فوزوا بالنزاهة: كيفية كسب ثقة املواطن باألحزاب السياسيةبعنوان »

من خالل هذا التقييم الذايت، مبا يتضّمنه من موارد توجيهية وأوراق عمل، 

ميكن ألعضاء األحزاب تقييم إجراءات حزبهم الداخلية ومامرساته حول 

قضايا ذات صلة بالنزاهة، فتحديد اإلصالحات الداخلية املطلوبة، وترتيبها 

بحسب األولوية، والتخطيط لها. 

 أحزاب مرتكزة عىل الشباب من خالل اتّباع النقاط الخمس التالية:7بناءميكن لألحزاب 

القوانين الداخلية
تحديث أو تعديل النظام األسايس للحزب لضامن مقاعد للشباب عىل قوائم املرّشحني، ويف مراكز القيادة الداخلية، واملناصب 

القيادية الهامة يف اللجان. 

ضامن تطبيق هذه األنظمة األساسية بشكل مناسب. 

الوحدات
إنشاء ودعم جناح للشباب ووحدات أخرى تركّز عىل الشباب. 

ميكن أن يتضّمن هذا األمر أيضاً إنشاء لجان فرعية يف وحدات أخرى تتمتع بنفوذ واسع. مثالً، ميكن أن تتضّمن اللجنة املسؤولة عن 
صياغة برنامج الحزب لجنًة فرعيًة تركّز عىل الشباب.

التأثير 
التأكّد من أّن األدوار املسندة إىل الشباب هي أدوار مؤثّرة عىل هوية الحزب، وعمليات صنع القرار، وصنع السياسات.

تجّنب اإلجراءات الشكلية. فمن األخطاء الشائعة التي ترتكبها األحزاب، منح الشباب أدوار رمزية أو القيام بذلك من باب الواجب 
فقط، ودون أن يكون له تأثري فعيل عىل األرض.

القيادة 
منح القادة الشباب فرصاً ليكونوا وجه الحزب يف وسائل اإلعالم التقليدية، كام يف الربامج الحوارية، أو املؤمترات الصحفية، أو 

األنشطة التي تحّفز عىل املشاركة عىل وسائل التواصل االجتامعي. 

السامح للناشطني بقيادة املبادرات الترشيعية، وحمالت االستقطاب، وأنشطة جمع التربعات، ووظائف أساسية أخرى. 

التطوير
تنظيم جلسات تدريبية ملساعدة الناشطني الشباب عىل اكتساب مهارات مهمة وفهم كيفية تطبيقها. 

إعداد ودعم برنامج توجيهي لربط الناشطني الشباب بقادة الحزب املخرضمني.

7 “Importance of youth participation,” sections on Youth and Political Parties (subsections “Political Parties’ Codes of Conduct,” “Youth 
Party Wings,” and “Candidates and Recruitment”) and Meaningful Youth Participation Approaches (subsection “Viewing young people 
through different lenses”). ًاضيأ عجار : “Engaging Young People in Open Government,” OECD Communication Guide, pg. 12, [ Insert date 
published or last accessed ], https://www.oecd.org/mena/governance/Young-people-in-OG.pdf.

https://www.oecd.org/mena/governance/Young-people-in-OG.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/WinWithIntegrity_ARABIC.pdf
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باإلضافة إىل ذلك، تُظهر أمثلة من البلدان اإلسكندنافية أّن املنظامت القوية 

املرتكزة عىل أجنحة الشباب ميكن أن تؤدي إىل ارتفاع معّدل الشباب 

الناجحني يف االنتخابات. فيُعترب جناح الشباب طريقة مؤسساتية معتمدة 

للوصول إىل الحكم. ومع أّن هذه املنظامت ال تنجح دوماً، ومع أّن إضفاء 

الطابع املؤسسايت عليها أمر صعب، إال أنها طريقة مجدية ومثبتة لتنظيم 

الشباب وإرشاكهم. كام يقّدم جناح الشباب فرصًة للتثقيف السيايس، حتى 

وإن قّرر األعضاء عدم مواصلة العمل مع األحزاب السياسية يف ما بعد. 

 منوذجاً عن دليل تقييمي يساعد يف تحديد ما إذا كان 2يتضّمن امللحق 

هياكل حزب معنّي مراعية الحتياجات الشباب« أم ال. 

- حزب سبعة يف دروس يف التوجيهدراسة حالة: 
لبنان

، وهو يشّكل مثاالً فريداً من نوعه عن كيفية إنشاء حزب يجمع بني حيوية الشباب وخربة املتخصصني 2016تأّسس حزب سبعة يف لبنان عام 

األكرب سناً. سبعة هو حزب سيايس ُولد من رحم »التظاهرات ضد النفايات« يف لبنان. وكانت هذه التظاهرات الجامعية قد اندلعت رداً عىل 

األزمات االقتصادية املتواصلة، وارتفاع معّدل البطالة، واملشاكل املتعلقة بالبنى التحتية والرصف الصحي.

يف الواقع، انبثقت مجموعة من األحزاب »املعارضة« من رحم التظاهرات، فسعت إىل تطوير هياكل أكرث رسمية لتمثيل مطالب الشعب. 

هذه األحزاب هي مؤسسات جديدة، تطعن يف الهياكل الحزبية اللبنانية التقليدية التي تسيطر عليها النخب الرثية والزعامء الدينيون ملختلف 

الطوائف املتنافسة. سبعة هو أحد هذه األحزاب. إنه حزب يقوده شباب، ويهدف إىل االبتعاد عن املعايري الطائفية التقليدية التي ترتكز عليها 

السياسة اللبنانية. 

مع أّن سبعة واجه تحّديات كبرية عىل صعيد الحفاظ عىل الزخم املطلوب، وفشل يف إحراز نجاح دائم يف االنتخابات، لكن هناك ثالثة عنارص 

ميكن لألحزاب األخرى أن تتعلّم منها: 

: نظّم سبعة هياكله الداخلية كمنّصة تشاركية ال وفق الطريقة الهرمية التقليدية التي تعتمدها األحزاب صنع القرارات بطريقة تشاركية	 

السياسية. فعوضاً عن تعيني قائد للحزب، تّم تشكيل لجنة من أعضاء املجلس التنفيذي الشباب واملخرضمني، معتمدًة عملية تشاركية 

يف صنع القرارات. جدير بالذكر أّن الحزب قد تشّكل بتأثري من حركات الناشطني التي اجتاحت الشوارع خالل التظاهرات املنّددة بأزمة 

النفايات. آنذاك، شارك جيل الشباب والجيل األكرب سناً، عىل اختالف انتامءاتهم الطائفية، يف منتديات عامة مفتوحة، ملناقشة املستقبل 

السيايس واالقتصادي للبالد. 

: أتاح أعضاء سبعة األكرب سناً للناشطني الشباب قيادة عملية صنع القرارات، واملناظرات، والتوّجه العام للحزب، مع التعاون بني األجيال	 

توفري توجيهات بناًء عىل تجاربهم وخرباتهم املهنية. فأّمن الناشطون الشباب للحزب الطاقة والحيوية، يف حني منحه األعضاء األكرب سناً 

املصداقية واملرشوعية يف أوساط القادة الوطنيني والدوليني. 

: عىل غرار بقية األحزاب املعارضة، هدف سبعة إىل إنشاء نظام يتجاوز النظام السيايس الطائفي، ويتحّرر من دمج األعضاء بشكل تقاطعي	 

مايض البالد الطائفي. فضّم أعضاء من كافة الطوائف، وأخذ آراءهم يف االعتبار بغية متثيل »جبهة موّحدة« ضد النخب الطائفية القدمية. 

 حزب مرتكز عىل الشباب، من خالل اعتامد عمليات شمولية وأعضاء ملتزمني بالحزب عىل بناءيشّكل سبعة مثاالً فريداً من نوعه حول كيفية 

اختالف األجيال. وهو يشّكل أيضاً مثاالً عىل كيفية دمج الشباب الناشط سياسياً، خاصًة املشّكك يف مؤسسات سياسية كاألحزاب السياسية، يف 

هياكل سياسية رسمية.
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. الخدمة- 3 القسم 

السياسات والبرامج الحزبية المرتكزة عىل الشباب

تثبت السياسات والربامج الحزبية التي تعالج الشواغل الرئيسية للشباب التزام الحزب بخدمة مصالح الشباب عىل أفضل نحو. من هنا، لفهم أولويات 

الشباب بأفضل طريقة، ووضع حلول واقعية وهادفة مرتكزة عىل السياسات، ميكن لألحزاب أن تعتمد عمليًة شموليًة لصياغة السياسات بشكٍل يعطي 

الناشطني الشباب فرصة التعبري عن آرائهم وتويل زمام املبادرات. 

باع النقاط الخمس التالية:لخدمة
ّ
 الشباب على أفضل نحو من خالل السياسات العامة، على األحزاب ات

االستطالعات

لعّل أفضل طريقة لفهم أكرث ما يهّم الشباب هو سؤالهم عن ذلك بكل بساطة. 

من الطرق الشائعة للقيام بذلك، إجراء األبحاث التقليدية حول الرأي العام، كاالستطالعات ومجموعات الرتكيز، واملسوح اإللكرتونية عىل 
صفحات وسائل التواصل االجتامعي الخاصة باألحزاب، واالستبيانات البسيطة التي ميكن توزيعها خالل املناسبات العامة. 

ميكن القيام بذلك بالرشاكة مع منظامت املجتمع املدين الحليفة.

اإلشراك

إرشاك الناشطني الشباب يف عملية إعداد الربنامج الحزيب.

جعلهم جزءاً من الفريق. تشجيعهم عىل تقلّد أدوار بارزة يف مجال صنع القرار يف إطار عملية صنع السياسات. 

السامح لهم بإبداء رأيهم عند تحديد األولويات، واقرتاح الحلول، ولدى اختيار أفضل طريقة للتعبري عن آرائهم.

مساهمة منتظمة

طلب مساهمة منتظمة من منظامت املجتمع املدين والناشطني الشباب يف مختلف مراحل عملية وضع السياسات. 

عند إعداد مقرتحات السياسات، منح القادة الشباب فرصة تقديم املالحظات االرتجاعية.

أخذ املالحظات االرتجاعية يف االعتبار وإثبات أنكم سمعتم ما قالوه.

مجموعة متنوعة من األصوات

منح الشباب من مختلف الهويات والخلفيات فرص التواصل مع أعضاء األحزاب بشأن السياسات ذات األولوية. 

 إعطاء األولوية للمجموعات املهّمشة واملمثلة متثيالً ناقصاً. من األمثلة عىل ذلك عقد اللقاءات العامة واملؤمترات التي تضّم شباباً يف أماكن 
ميكنهم الوصول إليها بسهولة. 

التعبير

منح القادة الشباب فرصة أن يكونوا واجهة الربنامج الحزيب. 

من األمثلة عىل ذلك، بّث اللقاءات الحزبية عىل اإلنرتنت، تسجيل فيديوهات، املشاركة يف برامج حوارية تلفزيونية، ومناسبات عامة كبرية. 
سينمي هذا األمر إحساس الشباب بتويل زمام األمور واالستثامر يف الحزب، ويجعل الحزب قريباً منهم من خالل اعتامد رؤية شاملة للبالد 

مبنية عىل روح شبابية. 



15 مبادئ وممارسات لألحزاب السياسية في مجال إشراك الشباب 

 أمثلًة عن األدوات التي ميكن استخدامها لخدمة الشباب بشكل أفضل. 4يقّدم امللحق 

 حزب الخرض إعداد الشباب لربنامج: دراسة حالة
النيوزيالندي

 من حزب الِقيَم السابق، وتطّور 1990كان حزب الخرض يف أوتياروا، نيوزيلندا، أول حزب بيئي عىل املستوى الوطني يف العامل. انبثق عام 

، يحتّل حزب الخرض مرتبة ثالث أكرب حزب يف البالد بشكل عام، 2008للضغط باتّجاه اعتامد سياسات تقدمية ودميقراطية تشاركية. منذ العام 

، انضّم إىل االئتالف الحاكم. تُركّز برامج حزب الخرض عىل قضايا مثل 2017% من األصوات خالل تلك الفرتة. عام 8.44مستحوذاً عىل ما معّدله 

العدالة البيئية، واالجتامعية، والعدالة الخاصة بالسّكان األصليني. يندرج محور الرتكيز هذا ضمن إطار اسرتاتيجية الحزب األوسع مبنح األولوية 

للشباب والجامعات املهّمشة بصفتهم قاعدة ناخبيه األساسية. 

لتمكني الشباب ضمن الحزب، دمج حزب الخرض جناح الشباب يف أبرز عمليات صنع القرار. عىل سبيل املثال، يتمتّع الشباب يف الحزب بسلطة 

كبرية يف مجال تعديل الربنامج الحزيب. فنصف أعضاء اللجان الدامئة املعنيّة باملجاالت السياساتية، وهي الجهة املسؤولة عن صياغة الربنامج 

الحزيب، هم من الشباب. ساهمت هذه املامرسة، بشكل ملحوظ، يف تسليط الضوء عىل نقاط قوة الحزب، كحزب يضع الشباب يف صلب تركيزه. 

كام تتّم استشارة الشباب بشكل مبارش يف شؤون الحمالت واملبادرات التي تستهدف الشباب. فضالً عن ذلك، ميكن لشباب حزب الخرض مخاطبة 

املؤمتر الحزيب كل سنة، عىل نحو يضمن أن يراعي الحزب أصواتهم وآراءهم. 

يتجىل محور الرتكيز هذا عملياً خارج نطاق الحزب أيضاً، حيث يدافع الحزب عن دمج الشباب بدرجة أكرب ومتكينهم يف الحكومة. يشمل ذلك 

املطالبة بأن يشرتط قانون الحكومات املحلية عىل البلديات متويل مجالس شبابية، واالستعانة مبنارصين من األطفال والشباب. نتيجًة لذلك، 

ساهم متكني الشباب يف نهضة قادة شباب، ومنهم كثريون شغلوا منصب رئاسة الوزراء.

 الشباب يف املجتمع املحيل. فمن خالل إعطائهم سلطات واسعة خدمةإّن تشديد حزب الخرض عىل متكني الشباب يوّضح كيف ميكن لألحزاب 

لتطوير برنامج الحزب واملطالبة بتمويل مجالس شبابية، أثبت الحزب أنه يعطي األولوية لتبديد شواغلهم. باإلضافة إىل ذلك، إّن متكني حزب 

 حزب مرتكز عىل الشباب، تكون فيه هياكل الشباب قوية ومتينة.بناءالخرض لجناح الشباب هو مثاال آخر عىل كيفية 



16 مبادئ وممارسات لألحزاب السياسية في مجال إشراك الشباب 

. التوجيه- 4 القسم 

دعم الناشطين الشباب في عملية التخطيط 

الوظيفي وتطوير القدرات القيادية

ميكن لألحزاب أن تبني أوارص عالقات متينة مع القادة الشباب الناشئني، 

من خالل االستثامر يف الناشطني الشباب. عىل سبيل املثال، ميكنها 

مساعدتهم يف بناء مسرية مهنية، ترتكز قدر اإلمكان عىل مهاراتهم، 

وتساعدهم عىل تحقيق أهدافهم الشخصية. يساهم هذا األمر أيضاً يف 

تطوير مجموعة من قادة شباب، يتمتعون مبجموعة متنّوعة من املهارات 

التي ميكن أن يستفيد منها الحزب عند تنفيذ أنواع مختلفة من األنشطة. 

كام ميّكن هذا األمر الحزب من االستعانة مبجموعة أوسع من الشباب، 

وعدم االكتفاء بالعدد القليل منهم الذين يرتبطون بشخصيات تقليدية 

مؤثّرة. فضالً عن ذلك، سيكون مبقدور الحزب تحسني كفاءته وفعاليته من 

خالل مواءمة الوظائف الحزبية مع مهارات أعضائه. 

من األخطاء الشائعة التي ترتكبها األحزاب السياسية هي تزويد األشخاص 

بتدريب لتحسني مهاراتهم، بحيث يكون هذا التدريب مكافأًة عىل والئهم 

السيايس، بدل أن يكون دافعها الرئييس هو تطوير املهارات القيادية أو 

بناء الحزب. يؤدي هذا األمر إىل تكّون مجموعة صغرية من الناشطني، ذوي 

الصالت الوثيقة بأشخاص نافذين، الذين يجّمعون شهادات ومهارات ال 

تتواءم مع أي من احتياجات الحزب، وغالباً ما تكون فائضة عن الحاجة. 

لكن، ميكن لألحزاب تصويب هذا األمر من خالل تخصيص الوقت الالزم 

للجلوس مع الناشطني الشباب، ودعمهم يف تطوير قدراتهم القيادية، عرب 

مساعدتهم عىل صياغة خططهم الخاصة. 

 الناشطني الشباب، ومتكينهم من التخطيط ملسريتهم املهنية، من خالل اتّباع النقاط الخمس التالية: توجيهميكن أن تساعد األحزاب يف 

األهداف 

تحديد أهداف الناشطني. 

توضيح األهداف املتعلقة 
باملسرية السياسية.

فهم الخيارات 

فهم الجهات الفاعلة 
املختلفة الناشطة يف املجال 

السيايس. 

فهم املهارات السياسية 
املفيدة. 

التحديد 

تقييم مهاراتهم الشخصية 
ومواهبهم الخاصة. 

مواءمة املهارات مع املنصب 
املناسب. 

إعداد خطة 

القيام بتخطيط وظيفي 
لتحقيق األهداف املرجوة. 

 تحديد أهداف قصرية 
- سنتان(، متوسطة  1)
 سنوات(، وطويلة األمد 5)
 سنوات(.10)

التشجيع 

تقديم دعم مستمر. 

مساعدة الناشط عىل القيام 
بالخطوة األوىل. 

 أمثلًة عن األدوات التي ميكن للحزب استخدامها للتعاون مع أعضائه الشباب، ومساعدتهم يف عملية التخطيط الوظيفي.4تقّدم النامذج يف امللحق 
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« حالة حملة االحتفاء والتشهري »دراسة حالة:
»لسنا صغاراً عىل الرتّشح« يف نيجرييا

 مثاالً عىل طريقة تنظيم 2018 و2016 يف نيجرييا التي أُطلقت بني )NotTooYoungtoRun(#تقّدم حملة #لسنا صغاراً عىل الرتّشح 

، لتحظى (YIAGA Africa)، عىل يد املبادرة الشبابية للمنارصة والنمّو والتقّدم- أفريقيا 2016الحركات االجتامعية. أُطلقت هذه الحملة، عام 

. وقد نجحت يف الضغط عىل صّناع القوانني لتعديل (NDI) واملعهد الدميقراطي الوطني (YDI)الحقاً بدعم إضايف من مبادرة تطوير الصغار 

 25 إىل 30الدستور، بهدف خفض سّن األهلية للمناصب االنتخابية الرئيسية. نتيجًة لذلك، تّم تخفيض الحّد األدىن للرتّشح ملجلس النواب من 

31 سنة. كام تّم إقرار التعديالت بنجاح يف 35 إىل 40 سنة، وملقعد الرئاسة من 30 إىل 35سنة، ولعضوية مجلس الشيوخ ومركز الحاكم من  

، يف خطوٍة يُشار إليها يف التاريخ النيجريي »بالزلزال الشبايب«. 2018أيار/مايو 

كانت هذه الحملة فريدًة من نوعها بفضل ثالث مامرسات محّددة: 

 جمعية شبابية ومنظمة مجتمع مدين، فضالً 100: نجح منظّمو الحملة يف تشكيل ائتالف واسع من حواىل التنظيم بشكل شمويل وتعاوين	 

عن تحالفات مع نقابات عاملية، ورابطات مهنية، ومجموعات مجتمعية، وقادة دينيني. ولعّل األجزاء األساسية التي ساهمت يف نجاح الحملة، 

كانت اعتامد هيكل تنظيمي المركزي. فمع أّن منظمي الحملة تولوا القيادة بشكل عام، وساعدوا يف إيصال املوارد واللوازم، إال أنهم أّمنوا 

املرونة الالزمة ملجموعة متنّوعة من الفرق والناشطني لتطبيق مهاراتهم بالطريقة التي يفّضلونها، والتأقلم مع تغرّي الديناميات السياسية يف 

مواقع مختلفة، فوَر حدوثها. 

: تواصل االئتالف مع أبرز صّناع القرار بطريقة أّمنت فسحًة للتفاوض البناء، وآلية للمساءلة. شمل التواصل املنتظم مع املؤسسات السياسية	 

ذلك اعتامد تكتيكات مثل زيارة صّناع القوانني للمدافعة عن القضية، ونرش »مؤثّرين« أو أفراد عىل درجة عالية من املصداقية، كالزعامء 

الدينيني أو الخرباء، أو تنظيم تظاهرات سلمية، ولقاءات عامة مع أعضاء املجالس املحلية. منحت هذه األنشطة صّناع القوانني فرصة اإلصغاء 

إىل االئتالف، وطرح األسئلة، والتعرّف أكرث عىل القضية املطروحة. كام مّكنت االئتالف من دفع صناع القوانني إىل تقديم وعود عىل العلن، 

وتحميلهم مسؤولية عدم اإليفاء بها. 

: تّم إطالق حملة مبتكرة عىل وسائل التواصل االجتامعي لدعم جهود املنارصة، لعّل أبرزها خريطة »االحتفاء والتشهري« التي اإلعالم املبتكر	 

انترشت عىل مختلف وسائل التواصل االجتامعي، مثل فايسبوك وتويرت. بفضل هذه الخريطة، ترتّبت عواقب عىل معاريض مسوّدة القانون. 

فقد أقدم االئتالف عىل »التشهري« بهم يف األوساط العامة، بسبب معارضتهم. لكنه كافأ املنارصين أيضاً من خالل االحتفاء بهم كحلفاء. 

 الناشطني الشباب نحو املسرية املهنية التي تناسبهم. فيُظهر أّن هناك توجيهتشّكل حملة »لسنا صغاراً عىل الرتّشح« مثاالً مفيداً يرشح كيف ميكن 

عدة سبٍل للمشاركة السياسية، ال تقترص عىل املؤسسات الرسمية فقط. بالفعل، تُظهر الطبيعة الالمركزية أّن هناك طرقاً متّكن الشباب من تويل 

زمام املبادرة، وتحديد كيفية مشاركتهم بأنفسهم. كام أظهرت الحملة أنه بوسع أعضاء املؤسسات السياسية التقليدية أداء دور إيجايب يف دعم 

الشباب، وأنه ميكن تطبيق مهارات محّددة متعلقة بوسائل التواصل االجتامعي عىل الحركة بشكل أوسع. 
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 التواصل:1الملحق 

:أ1النموذج 
 

 تقييم الشباب من عموم السكان

التغيريات النسبة 

كيف تغرّيت هذه النسب عىل مدى السنوات العرش األخرية؟  سنة؟30 و18ما هي نسبة السّكان الذين ترتاوح أعامرهم بني نسبة إجاميل السكان
والسنوات العرشين األخرية؟ والثالثني؟

التوزيع بحسب نوع 
الجنس

ما هي نسبة اإلناث من إجاميل السّكان الشباب؟ والذكور؟ وغري 
ثنائيي الجنس؟

كيف تغرّيت هذه النسب عىل مدى السنوات العرش األخرية؟ 
والسنوات العرشين األخرية؟ والثالثني؟

ما هي الرتكيبة اإلثنية لشباب البالد؟ ما هي املجموعات الرتكيبة اإلثنية
املتنّوعة؟ ما هي نسبة كل مجموعة من إجاميل السّكان الشباب؟

كيف تغرّيت هذه النسب عىل مدى السنوات العرش األخرية؟ 
والسنوات العرشين األخرية؟ والثالثني؟

ما هي نسبة الشباب الحزبيني الذين يحملون شهادًة ثانويًة؟ املستوى التعليمي
إجازة بكالوريوس؟ درجة تخّرج؟ مل يتابعوا تعلياًم رسمياً؟

كيف تغرّيت هذه النسب عىل مدى السنوات العرش األخرية؟ 
والسنوات العرشين األخرية؟ والثالثني؟

كيف يتوزّع السّكان الشباب بني املناطق؟ ما هي نسبة الشباب املوقع الجغرايف
يف املناطق الحرضية؟ يف األرياف؟ يف املدن الصغرية؟ يف الضواحي 

القريبة/ الضواحي األبعد؟

كيف تغرّيت هذه النسب عىل مدى السنوات العرش األخرية؟ 
والسنوات العرشين األخرية؟ والثالثني؟

الوضع االجتامعي- 
االقتصادي

ما هي نسبة الشباب الكائن عند الثلث السفيل عىل صعيد 
الدخل االقتصادي؟ الثلث األوسط؟ الثلث األعىل؟ 

كيف تغرّيت هذه النسب عىل مدى السنوات العرش األخرية؟ 
والسنوات العرشين األخرية؟ والثالثني؟
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ب1النموذج 

 

 وصول الشباب إىل الفضاء الرقمي:

التغيريات النسبة 

ما هي نسبة الشباب الذين النشاط عىل اإلنرتنت
يقضون أكرث من ساعتني يومياً 

عىل اإلنرتنت؟

ما هي نسبة الشباب الذين 
يشاركون يف أنشطٍة سياسية 

عىل اإلنرتنت؟

كم ساعة يتّم تخصيصها شهرياً 
ملامرسة نشاط سيايس عىل 

اإلنرتنت؟

ما هي أكرث أنواع األنشطة 
شيوعاً؟ أهي الحمالت 

االنتخابية؟ التظاهرات؟ 
املدافعة عن قضايا معيّنة إلخ.؟

ما هي نسبة الشباب الذين إمكانية الوصول
يستطيعون الوصول إىل 

اإلنرتنت؟ 

هل هناك مجموعات أو فئات 
دميوغرافية محّددة ليس لديها 
نفس القدرة عىل الوصول إىل 

املوارد عىل اإلنرتنت؟ ملاذا؟

هل ميلك الشباب املعّدات 
الالزمة )هواتف ذكية( وهل 

خضعوا للتدريب الالزم 
للمشاركة بشكل فعال؟

هل هناك موارد تؤّمنها 
الحكومة أو منظامت غري 

حكومية ملساعدة املجموعات 
التي تواجه صعوبًة يف الوصول 

إىل اإلنرتنت؟

ما هي املنّصات املفّضلة لدى املنّصات املفّضلة
الشباب بشكل عام؟

كيف تتوزّع هذه الخيارات 
بحسب كل مجموعة؟

أي منّصة هي األكرث استخداماً 
ملامرسة األنشطة السياسية؟

ما هي أكرث أنواع األنشطة 
شيوعاً عىل كل منّصة؟

النموذج 

 

 انضمام الشباب إىل األحزاب- تقييم التنّوع:ج1

التغيريات النسبة 

كيف تغرّي هذا األمر أو تطّور يف السنوات األخرية؟ خالل السنوات ما هي نسبة أعضاء األحزاب دون الثالثني؟مجموع األعضاء
الخمس األخرية؟ العرش؟ العرشين؟

ما هي نسبة األعضاء الشباب الذين لديهم صلة قرابة مع عضو أكرب التوارث
سناً يف الحزب؟

كيف تغرّي هذا األمر أو تطّور يف السنوات األخرية؟ خالل السنوات 
الخمس األخرية؟ العرش؟ العرشين؟

ما هي نسبة اإلناث من إجاميل األعضاء الشباب؟ والذكور؟ وغري النوع االجتامعي
ثنائيي الجنس؟

كيف تغرّي هذا األمر أو تطّور يف السنوات األخرية؟ خالل السنوات 
الخمس األخرية؟ العرش؟ العرشين؟

ما هي الفئات اإلثنية املمثّلة بني شباب البالد؟ ما هي نسبة كل الخلفية اإلثنية
مجموعة من إجاميل الشباب؟

كيف تغرّي هذا األمر أو تطّور يف السنوات األخرية؟ خالل السنوات 
الخمس األخرية؟ العرش؟ العرشين؟

الوضع االجتامعي 
االقتصادي

ما هي نسبة األعضاء الشباب القادمني من الثلث السفيل عىل 
صعيد الدخل االقتصادي؟ الثلث األوسط؟ الثلث األعىل؟

كيف تغرّي هذا األمر أو تطّور يف السنوات األخرية؟ خالل السنوات 
الخمس األخرية؟ العرش؟ العرشين؟

ما هي نسبة الشباب الحزبيني الذين يحملون شهادًة ثانويًة؟ إجازة املستوى التعليمي
بكالوريوس؟ درجة تخّرج؟ مل يتابعوا تعلياًم رسمياً؟

كيف تغرّي هذا األمر أو تطّور يف السنوات األخرية؟ خالل السنوات 
الخمس األخرية؟ العرش؟ العرشين؟

ما هي املناطق املمثّلة بني األعضاء الشباب؟ ما نسبة الشباب املوقع الجغرايف
القادمني من املناطق الحرضية؟ األرياف؟ املدن الصغرية؟ الضواحي؟

كيف تغرّي هذا األمر أو تطّور يف السنوات األخرية؟ خالل السنوات 
الخمس األخرية؟ العرش؟ العرشين؟
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 مشاركة الشباب- تقييم طرق تواصل الحزب مع الشباب:د1النموذج 

 

املبادرات املقبلةاملبادرات الحاليةاملبادرات السابقةاألمثلةاألنشطة

األنشطة عىل منصات وسائل األنشطة الرقمية
التواصل االجتامعي، املواقع 

اإللكرتونية للحزب، أو منصات 
عامة أخرى

كم من هذه األحداث نظّم 
الحزب عىل املدى السنوات 

الخمس املاضية؟ كيف كان رّد 
الفعل تجاهها؟

ما هي املبادرات الحالية التي 
يخطّط لها الحزب؟

هل من خطط لتنفيذ مبادرات 
يف املستقبل؟ ما هي األفكار 

املبتكرة التي ستتضّمنها؟

األنشطة التي تتيح للشباب األنشطة الحضورية
لقاء قادة الحزب والتواصل 

معهم

كم من هذه األحداث نظّم 
الحزب عىل املدى السنوات 

الخمس املاضية؟ كيف كان رّد 
الفعل تجاهها؟ أيٍّ من القادة 

شارك فيها؟

ما هي املبادرات الحالية التي 
يخطّط لها الحزب؟ َمن ِمن 

القادة سيمثّل الحزب؟

هل من خطط لتنفيذ مبادرات 
يف املستقبل؟ ما هي األفكار 

املبتكرة التي ستتضّمنها؟

أنشطة مثل اجتامعات بلدية 1التنّوع والدمج
أو عامة، اجتامعات للقاء 

والتحية، أو مناقشات طاولة 
مستديرة مع ناخبني شباب 

مستهدفني

كم من هذه األحداث نظّم 
الحزب عىل املدى السنوات 

الخمس املاضية؟ كيف كان رّد 
فعل كل مجموعة تجاهها؟ أي 

من القادة مثّل الحزب؟

ما هي املبادرات الحالية التي 
يخطّط لها الحزب؟

هل من خطط لتنفيذ مبادرات 
يف املستقبل؟ ما هي األفكار 

املبتكرة التي ستتضّمنها؟

األنشطة التي تحّفز عىل 
اإلبداع

األنشطة التي تتيح للشباب 
االستفادة من مهارات إبداعية، 

مثل مسابقات الختيار أفضل 
الفيديوهات التي تُبّث عىل 
اإلنرتنت، أو أفضل التصاميم 

البرصية لدمجها يف املواد 
الحزبية

كم من هذه األحداث نظّم 
الحزب عىل املدى السنوات 
الخمس املاضية؟ كيف كان 
رّد الفعل تجاهها؟ هل تّم 

دمج املواّد التي تّم إعدادها 
ضمن بيانات الحزب أو املواد 

الخاصة به؟

ما هي املبادرات الحالية التي 
يخطّط لها الحزب؟

هل من خطط لتنفيذ مبادرات 
يف املستقبل؟ ما هي األفكار 

املبتكرة التي ستتضّمنها؟

األحداث التي توفّر فرصاً التمكني
للمشاركة يف صنع القرار، 

كالسامح للشباب بالتصويت 
عىل الربامج الحزبية

كم من هذه األحداث نظّم 
الحزب عىل املدى السنوات 

الخمس املاضية؟ كيف كان رّد 
الفعل تجاهها؟ هل تّم أخذ 

أفكار الشباب يف االعتبار رسمياً 
عند اتّخاذ القرار؟

ما هي املبادرات الحالية التي 
يخطّط لها الحزب؟

هل من خطط لتنفيذ مبادرات 
يف املستقبل؟ ما هي األفكار 

املبتكرة التي ستتضّمنها؟

األنشطة التي تستعرض أعضاء استعراض الشباب
الحزب الشباب أو األعضاء 

املنضوين حديثاً. قد يشمل 
ذلك تعيينهم كمتحّدثني 

بارزين يف مناسبات عامة، أو 
للمشاركة يف مقابالت يف برامج 

حوارية سياسية، أو الحلول 
كضيوف يف مناسبات تُبّث 

مبارشًة عىل اإلنرتنت

كم من هذه األحداث نظّم 
الحزب عىل املدى السنوات 

الخمس املاضية؟ كيف كان رّد 
الفعل تجاهها؟ هل تّم إعطاء 

املمثّلني الشباب مالحظات 
ارتجاعية بشأن أدائهم؟

ما هي املبادرات الحالية التي 
يخطّط لها الحزب؟

هل من خطط لتنفيذ مبادرات 
يف املستقبل؟ ما هي األفكار 

املبتكرة التي ستتضّمنها؟

األنشطة التي تستهدف تحديداً النساء الشابات، ومجتمع امليم، واألقليات اإلثنية أو السّكان األصليني، واملجموعات االجتامعية- االقتصادية املختلفة. 1
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النشاط الحزيب الذي يدعم الدعم
التظاهرات، أو التحركات، أو 

املبادرات بقيادة الشباب، غري 
املرتبطة باألنشطة الحزبية

كم من هذه األحداث نظّم 
الحزب عىل املدى السنوات 

الخمس املاضية؟ كيف كان رّد 
الفعل تجاهها؟ أي نوع من 

األنشطة لقيت دعامً؟ هل تابع 
الحزب ما آلت إليه القضية 

بعد تنفيذ النشاط؟

ما هي املبادرات الحالية التي 
يخطّط لها الحزب؟

هل من خطط لتنفيذ مبادرات 
يف املستقبل؟ ما هي األفكار 

املبتكرة التي ستتضّمنها؟

األنشطة الحزبية التي تجمع جمع ا لشباب
شباباً من مختلف املجموعات، 

ومنظامت املجتمع املدين، 
واملناطق، والدول

كم من هذه األحداث نظّم 
الحزب عىل املدى السنوات 

الخمس املاضية؟ كيف كان رّد 
الفعل تجاهها؟ أّي مجموعات 

كانت ممثّلة؟ هل كانت 
األحداث واللقاءات منظّمة 

بالرشاكة مع منظامت رسمية 
مثل منظامت املجتمع املدين؟ 

ما هي املبادرات الحالية التي 
يخطّط لها الحزب؟

هل من خطط لتنفيذ مبادرات 
يف املستقبل؟ ما هي األفكار 

املبتكرة التي ستتضّمنها؟

األنشطة التي يُشارك فيها التأثري
أشخاص مؤثّرون، كاملشاهري، أو 
الرياضيني، أو الناشطني الشباب 

الذين ميلكون عدداً كبرياً من 
املتابعني

كم من هذه األحداث نظّم 
الحزب عىل املدى السنوات 
الخمس املاضية؟ كيف كان 
رّد الفعل تجاهها؟ بأّي نوع 

من املؤثّرين استعان الحزب؟ 
أيّهم تلقى املالحظات األكرث 

إيجابيًة؟

ما هي املبادرات الحالية التي 
يخطّط لها الحزب؟

هل من خطط لتنفيذ مبادرات 
يف املستقبل؟ ما هي األفكار 

املبتكرة التي ستتضّمنها؟

األنشطة الحزبية التي تركّز حّل املشاكل
عىل معالجة قضايا الشباب

كم من هذه األحداث نظّم 
الحزب عىل املدى السنوات 
الخمس املاضية؟ كيف كان 
رّد الفعل تجاهها؟ هل تابع 
الحزب مع املجموعة بشأن 

مختلف القضايا؟

ما هي املبادرات الحالية التي 
يخطّط لها الحزب؟

هل من خطط لتنفيذ مبادرات 
يف املستقبل؟ ما هي األفكار 

املبتكرة التي ستتضّمنها؟
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 اقتراحات لتحسين االتصال:ه1النموذج 

 

الشباب مبتكرون 

إرشاك الشباب يف فريق اإلعالم واالتصاالت الخاص بالحزب.	 

منحهم نوعاً من الصالحية يف مجال صنع القرارات املتعلقة باملحتوى.	 

منحهم نوعاً من االستقاللية عىل منّصات وسائل التواصل االجتامعي التي يرعاها الحزب إلنشاء املحتوى األكرث إقناعاً 	 
وقرباً من الشباب

استخدام اإلنترنت 

وضع جدول زمني محّدد لنرش املحتوى.	 

استخدام البث الحّي، والصور، واملقاطع اإلعالمية القصرية، والروابط لنرش أخبار عن اللقاءات البلدية واملناسبات العامة 	 
عىل مواقع التواصل االجتامعي املوّجهة نحو الشباب، مثل إنستاغرام وتيكتوك، إلضفاء املزيد من الشفافية.

إجراء مسح للناخبني الشباب للتعرّف عىل رغباتهم واحتياجاتهم ومطالبهم.	 

اإلعالم الجديد

مواءمة كل حدث يُنظّم عىل وسائل اإلعالم التقليدية مع نشاط عىل وسائل التواصل االجتامعي.	 

طلب الحصول عىل مالحظات ارتجاعية عىل فايسبوك بعد مناظرة أو خطاب هام.	 

االستعانة “مبؤثّرين” يتمتعون مبتابعني كرث عىل وسائل التواصل االجتامعي لتضخيم أثر األحداث واملبادرات الحزبية..	 

األسماء تهّم 

البحث عن “مؤثّرين” أو شخصيات معروفة رائجة بني الشباب وتحديدها.	 

تصنيف األسامء بناًء عىل الخربات يف مواضيع معيّنة، مستوى/ نوع الشهرة، الحضور واملتابعني عىل اإلنرتنت، واملوقف 	 
أو املضمون املنتج.

البحث عن روابط تجمع بني الحزب واملؤثّرين. قد يتمثّل ذلك بقضية مشرتكة أو وجهة نظر بشأن قضية تحتّل األولوية 	 
بالنسبة إىل األعضاء املبارشين.

أهمية االلتزام 

نسج عالقات عمل قوية بني مختلف املنظامت وجهات املجتمع املدين التي تركّز عىل الشباب والتي تثبت التزاماً قوياً 	 
بإرشاكهم و/أو تهدف إىل تحسني وضعهم ومكانتهم يف املجتمع.

تسجيل حضور يف لقاءات كبرية، كاملهرجانات أو التظاهرات. التواجد هناك بهدف اإلصغاء، ال للقيادة أو إللقاء محارضة.	 

أهمية الوعي

إيجاد طرق إلفساح املجال أمام مشاركة مجموعات متعددة تعكس رشائح متنّوعة من السكان، من حيث اإلثنية، 	 
والدين، واالنتامء القبيل، والوضع االقتصادي، والجنسانية، والطابع الريفي.

تأطري رسائل الحزب بحيث ترتكز عىل املبادئ التي تنرش الوعي االجتامعي.	 

إضافة سياسات إىل الربامج الحزبية، تهدف إىل تعزيز املساواة ومعالجة قضايا الناخبني املهّمشني.	 

الطابع العابر للحدود 

الوطنية 

تنظيم لقاءات تجمع فئات متميّزة معاً.	 

استخدام وسائل التواصل االجتامعي لفتح باب الحوار بني شباب من مختلف الخلفيات، يتشاطرون أهدافاً مشرتكة.	 

السامح لناشطني شباب بقيادة مبادرات تجمع مجموعات من أماكن وخلفيات متنّوعة.	 
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 البناء:2الملحق 

 تقييم الشباب ضمن األحزاب:2النموذج 

يقّدم الجدول أدناه إطاراً لتقييم كيف ميكن للحزب أن يصبح أكرث ارتكازاً عىل الشباب.

التحدياتالفرصاملبادرات الحاليةالوضع الحايل

هل تضمن األنظمة األساسية القوانني الداخلية
الحالية مشاركة الشباب أو 

متثيلهم؟ منحهم مناصب قيادية 
يف الحزب؟ عىل لوائح املرّشحني؟

هل من مبادرات ينّفذها 
الحزب حالياً إلصالح القوانني 

الداخلية املتعلقة بالشباب؟ هل 
من قوانني داخلية أو مدّونات 
لقواعد السلوك حول مكافحة 

التحرّش والتمييز؟

ما هو اليشء الذي ال يقوم به 
الحزب حالياً والذي ميكن أن 

يقوم به؟

ما هي التحديات التي تصّعب 
عملية تحديث األنظمة 

األساسية؟

هل يضّم الحزب جناحاً للشباب؟ الوحدات
هل هو العب أسايس يف الحزب؟ 

هل من وحدات أخرى تركّز 
عىل الشباب؟ إذا كان مثل هذا 

الجناح موجود، هل يتمتع جناح 
أو وحدة الشباب مبوارد مالية أو 

برشية مالمئة؟

هل يحاول الحزب حالياً إصالح 
جناح الشباب التابع له أو 

تحسينه؟

ماذا الذي ال يقوم به الحزب 
وميكن أن يفعله لتعزيز هذه 

الوحدات؟

ما هي التحديات التي تصّعب 
عملية تحسني الوحدات املرتكزة 

عىل الشباب؟

هل تتمتع الوحدات واألدوار التأثري
املخّصصة للشباب بالتأثري؟ هل 

األماكن املخصصة لهم عىل 
قوائم املرّشحني هي مقاعد ميكن 
الفوز بها؟ هل يؤثّر الشباب عىل 

عمليات صنع القرار املهّمة؟

هل يقوم الحزب بأي خطوة 
حالياً ملنح الشباب تأثرياً أكرب 

ضمن الحزب؟

ماذا الذي ال يقوم به الحزب 
وميكن أن يفعله لتعزيز تأثري 

األعضاء الشباب؟

ما هي بعض التحديات املتعلقة 
مبساعدة الشباب التي متلك 
التأثري األكرب ضمن الحزب؟

هل يدعم الحزب املبادرات التي القيادة
ينّفذها الناشطون الشباب؟ هل 

يسمح الحزب للقادة الشباب 
بأداء دور عام خالل تنفيذ 

األنشطة املهّمة؟ هل يُعترب جناح 
الشباب ممثَّالً يف االجتامعات 

عىل مستوى القيادة العليا؟

ما الذي يقوم به الحزب حالياً 
لتوفري املزيد من الفرص القيادية 

للناشطني الشباب؟

ماذا الذي ميكن للحزب أن يقوم 
به أيضاً لتمكني الناشطني الشباب 

وتسليمهم أدواراً قيادية؟

ما هي التحديات التي تواجه 
الناشطني الشباب عند تحّمل 

مسؤولياتهم القيادية؟

ما هو نوع الدعم الذي يوفّره التطوير
الحزب لتطوير قدرات القادة 

الشباب؟ هل هذا الدعم فعال 
ومؤثّر؟

هل ينّفذ الحزب حالياً أي 
مبادرات لتحسني برامجه 

الخاصة بالتدريب والتطوير؟ هل 
يعتمد الحزب حالياً سياسات 
موالية للشباب ضمن برامجه 

السياساتية الخارجية؟

أي نوع من الربامج ميكن للحزب 
إضافته لتحسني قدرات القادة 

الشباب؟

ما هي التحديات التي تصّعب 
تنظيم تدريب مالئم للشباب 

عىل املهارات القيادية؟ بالنسبة 
إىل الشباب القادمني من 

خلفيات مهّمشة؟
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 الخدمة:3الملحق 

 تطوير السياسات الشاملة للشباب:3النموذج 

االستطالعات

إجراء أبحاث رأي عام حول أولويات الشباب.	 

تنظيم أنشطة عىل وسائل التواصل االجتامعي ملنحك فرصة ملناقشة األولويات. 	 

تنظيم لقاءات استامع عامة مخّصصًة للشباب تحديداً. 	 

االستقطاب

إسناد أدوار مهمة إىل أعضاء الحزب الشباب يف عملية صياغة الربنامج الحزيب.	 

استقطاب ناشطني شباب بارزين ومعروفني من منظامت مجتمع مدين حليفة، للمساعدة. 	 

تحديد خرباء شباب يف مجاالت مثل الرعاية الصحية والتعليم للمساعدة يف تطوير مقرتحات السياسات. 	 

المساهمة المنتظمة 

تنظيم استشارات منتظمة مع منظامت املجتمع املدين والجمعيات الشبابية. طلب الحصول عىل مالحظات ارتجاعية.	 

اختبار االقرتاحات املحتملة عىل وسائل التواصل االجتامعي. تنظيم لقاء وبثّه مبارشًة لطلب الحصول عىل املالحظات. 	 

إظهار كيف تّم دمج املالحظات ضمن الربنامج. مثالً، منشور عىل فايسبوك يقول: “بعد التشاور مع....، يقرتح 	 
حزبنا...”

التنوع 

تنظيم لقاءات مع شباب من مختلف الخلفيات االجتامعية واالقتصادية. 	 

تنظيم لقاءات مع شباب من مجموعات مهّمشة أو أقليات مختلفة. 	 

تنظيم لقاءات مع شباب من مناطق جغرافية مختلفة. 	 

التعبير 

االستعانة بناشطني شباب لتنظيم وقيادة نرش الربامج ومقرتحات السياسات عىل اإلنرتنت. 	 

االستعانة بناشطني شباب عىل وسائل اإلعالم التقليدي واالجتامعي لعرض أفكار الحزب. 	 

تنظيم لقاءات اجتامعية مع املجموعات الشبابية لإلعالن عن مقرتحات السياسات رسمياً.	 
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 التوجيه:4الملحق 

 تحديد األهداف:أ4النموذج 

اطلب من الناشطني الشباب تحديد أهداف تتعلق مبسريتهم املهنية أو السياسية. يجب أن يشمل ذلك أهدافاً عىل املدى القصري واملتوسط والطويل. عىل 

سبيل املثال: قد يكون الهدف عىل املستوى القصري العمل عىل حملة، وعىل املستوى املتوسط الرتّشح ملنصب محيل، وعىل املستوى الطويل الرتّشح ملنصب 

وطني. 

تعليقات إضافيةاإلجابةالسؤال

 ما الذي حّفزك عىل االنخراط يف املبادئ والقيم:
 أمور محّددة 4 أو 3العمل السيايس الناشط؟ عّدد 

حّفزتك عىل املشاركة يف السياسة. ما هو األهم 
 أو 3بالنسبة إليك وما هي “الخطوط الحمر”؟ عّدد 

 مبادئ ال ميكنك تغيريها، بغّض النظر عن تأثريها 4
عىل مسريتك املهنية.

 ما هو التغيري اإليجايب أو التأثري الذي تتطلّع التأثري:
إىل تحقيقه من خالل عملك الناشط؟ ما هي أكرث 

 أمثلة. 4 أو 3القضايا التي تهّمك؟ عّدد 

 هل تتداخل األهداف املهنية عىل املدى الطويل:
أهدافك السياسية مع أهدافك املهنية؟ عند التفكري 

يف السنوات العرش القادمة، ما الذي ترغب يف أن 
 أمثلة.3تكون قد حّققته؟ عّدد 

 أهداف توّد 4 أو 3 عدد عىل املدى املتوسط:
تحقيقها عىل مدى السنوات الثالث أو الخمس 

القادمة.

 عدد هدفاً أو اثنني توّد عىل املدى القصري:
تحقيقهام هذا العام.

 ما الذي تطمح إىل تحقيقه الحياة الشخصية:
خارج نطاق حياتك املهنية/ السياسية؟ هل توّد 

تكوين أرسة؟ املشاركة يف أعامل خريية؟ التنافس يف 
 أمثلة.4 أو 3ماراثون؟ تسلُّق قمة أفرست؟ عّدد 
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 فهم الخيارات:ب4النموذج 

عرِّف الناشطني عىل األنواع املختلفة املتوفرة لبناء مسرية سياسية. يشمل هذا األمر رشح األدوار املحددة، واملنظامت، واملهارات املطلوبة لتحقيق التميّز يف 

هذه الحاالت. شّدد عىل أّن أهّم يشء هو اختيار املسار األنسب بالنسبة إىل أهدافهم ومهاراتهم. وّضح لهم أّن الحزب سريّحب بهم كأعضاء محتملني، أو 

يدعمهم كحلفاء إذا اختاروا سلك مسار مختلف. من األمثلة عىل مسرية سياسية محتملة، ما ييل:

من املهارات املفيدة بالنسبة إىل األحزاب السياسية ما ييل: 

**مالحظة** مع أّن هذا الرسم البياين يركّز عىل األحزاب السياسية، ميكن تطبيق عملية التصنيف نفسها عىل مسارات مهنية أخرى. الهدف األسايس هو منح 

الشباب فكرة عن أنواع املهارات املطلوبة من الشخص الناشط يف العمل السيايس.
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 مواءمة المهارات:ج4النموذج 

تعاَون مع الناشطني لتقييم مهاراتهم. ما هي مواهبهم ومهاراتهم التي ميكن أن تكون مفيدة ألداء مختلف األدوار؟ حّدد مختلف املناصب أو الفرص املتوامئة 

مع مهاراتهم. 

يقّدم الجدول أدناه ملحًة وجيزًة عن كيفية مواءمة املهارات مع املناصب: 

ما أجيد فعله

املواهب الخاصةالخربة العمليةالخربة مع املهام القياديةالتدريب الرسمي

مثالً، شهادة من كلية أو شهادة 
تدريبية

مثالً، مهارات يف العزف عىل آلة مثاًل، الخربة املهنية مثاًل مدير يف منظمة مجتمع مدين
موسيقية، مرّسح، رياضة

 

كيف يوائم املنصب

التوعية واإلرشاكالبحوثالعملياتاالتصالالتدريب/ املهارة )مثاًل(

صياغة مقرتحات السياساتكتابة الخطاباتمهارات الكتابة

التحّدث أمام جمهور، املرّسح
املناظرات

تنظيم االئتالفات، القيادةإدارة الحمالتكابنت نادي/فريق ريايض

إدارة االئتالفاتإدارة الحمالتمدير مرشوع يف منصبه الحايل
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 خارطة طريق للحياة الوظيفية:د4النموذج 

شّجع الناشطني الشباب عىل صياغة خطة عمل لرسم خارطة طريق تساعدهم عىل إنجاز أهدافهم. اقرتح أن يبدأوا بخطة عرشية، ثم العمل بالعكس 

لتحديد الخطوات املطلوبة من أجل الوصول إىل هدفهم. يشمل هذا األمر تطوير املهارات أو التدريب املتخصص، والتشبيك االسرتاتيجي ونسج العالقات، 

واملشاركة يف األنشطة السياسية، ووضع معايري لقياس التقّدم. 

سنة واحدة

املهارة: تحسني طريقة التحّدث أمام جمهور 

النشاط السيايس: العمل عىل حملة 

املبادرة القيادية: تنظيم حملة الستقطاب 
أعضاء جدد 

املعيار: اإلدالء بثالثة خطابات أمام جمهور

 سنوات5

املهارة: جمع األموال بطريقة فعالة

النشاط السيايس: املساهمة يف تطوير 
برنامج الحزب 

املبادرة القيادية: الرتّشح ملنصب محيل 

املعيار: تكوين عالمة سياسية متميّزة 

 سنوات 10

املهارة: قيادة االئتالفات 

النشاط السيايس: منصب قيادي يف 
الحملة الوطنية

 املبادرة القيادية: تنظيم مبادرة ترشيعية 
ضمن التكتّل

 املعيار: النجاح يف االنتخابات مرة واحدة 
عىل األقل، صوت مؤثّر يف الحزب

 التشجيع:ه4النموذج 

شّجع الناشطني الشباب عىل تطبيق الخطوة األوىل يف خطّتهم. يجب أن تكون هذه الخطوة ملموسة. مثالً، إذا كان الناشط مهتاّمً بكسب معارف حول مجال 

سياسة معنّي، ساعده عىل التواصل مع أحد املسؤولني املنتَخبني، أو عضو يف الحزب، أو منظمة غري حكومية تعمل عىل هذه القضية. 

يوّضح الجدول التايل الخطوات األوىل املحتملة: 

الخطوة األوىلالهدفالنشاط 

التواصل مع....اكتساب خربة يف مجال تنظيم الحمالتالعمل عىل حملة

التسجيل للمشاركة يف دورة مع الحزبتحسني مهارات التحّدث أمام جمهورالتدريب عىل التحّدث أمام جمهور
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المراجع

)مالحظة: تّم استقاء املضمون األسايس لكل قسم من تقرير “ردم الهّوة”. 

كام ساهمت الوثائق التالية يف محتوى كل قسم، رغم عدم االستشهاد بها 

مبارشًة.(

Connect
BTD Report pgs. 11, 23, 33, 35

UNICEF Office of Global Insight and Policy. “Digital 
civic engagement by young people.” February 2020. 
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-07/
Digital-civic-engagement-by-young-people-2020_4.pdf. 
(General, pg. 3. “Creators,” pg. 13. “Online,” pg. 11–12. 
“New Media,” pg. 7. “Names Matter” and “Engaged,” pg. 
21. “Transnational” and case studies, pgs. 12, 13–16.)

The ACE Electoral Knowledge Network. “The importance 
of youth participation in formal political processes.” [ 
Insert the date published or last modified/accessed ]. 
https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt10/yt210/
the-importance-of-youth-participation-in-formal. Note: 
See section on informal participation.

OECD. “Engaging Young People in Open Government,” 
Communication Guide. [ Insert date published or last 
accessed ]. https://www.oecd.org/mena/governance/
Young-people-in-OG.pdf. (“Engaged,” pg. 7. “Conscious,” 
“New Media,” and “Online,” pg. 8–10, 12.)

Build
BTD Report pgs. 17, 33, 35

The ACE Electoral Knowledge Network. “The importance 
of youth participation in formal political processes.” [ 
Insert the date published or last modified/accessed ]. 
https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt10/yt210/
the-importance-of-youth-participation-in-formal. See: 
Section on Youth and Political Parties, subsections 
“Political Parties’ Codes of Conduct,” “Youth Party Wings,” 
and “Candidates and Recruitment”; and section on 
Meaningful Youth Participation Approaches, subsection 
“Viewing young people through different lenses.”

OECD. “Engaging Young People in Open Government,” 
Communication Guide. [ Insert date published or last 
accessed ]. https://www.oecd.org/mena/governance/
Young-people-in-OG.pdf. (“Leadership,” pg. 12.)

Serve
BTD Report pgs. 11, 12, 13 17, 33, 35

Guide
Reyes, Rebecca and Malana Rogers-Bursen. “10 Ways 
to Overcome Barriers to Youth Engagement.” Everyday 
Democracy. [ Insert date published or last modified or 
accessed ]. https://everyday-democracy.org/tips/5-
ways-overcome-barriers-youth-engagement.

Fjellman, Elin and Malena Rosén Sundström. “Making 
a (Political) Career: Young Party Members and Career-
Related Incentives for Party Membership.” Wiley Online 
Library. May 5, 2021. https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/full/10.1111/1467-9477.12203.

wikiHow. “How to Prepare for a Career in Politics.” May 
16, 2021. https://www.wikihow.com/Prepare-for-a-
Career-in-Politics.

Covey, Stephen R. How to Develop Your Personal Mission 
Statement. Grand Harbor Press, 2013.

MindTools. “What Are Your Values? Deciding What’s Most 
Important in Life.” [ Insert date published or last modified 
or accessed ]. https://www.mindtools.com/pages/
article/newTED_85.htm.

https://www.oecd.org/mena/governance/Young-people-in-OG.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/Young-people-in-OG.pdf
https://everyday-democracy.org/tips/5-ways-overcome-barriers-youth-engagement
https://everyday-democracy.org/tips/5-ways-overcome-barriers-youth-engagement
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9477.12203
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9477.12203
https://www.wikihow.com/Prepare-for-a-Career-in-Politics
https://www.wikihow.com/Prepare-for-a-Career-in-Politics
https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_85.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_85.htm
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-07/Digital-civic-engagement-by-young-people-2020_4.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-07/Digital-civic-engagement-by-young-people-2020_4.pdf
https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt10/yt210/the-importance-of-youth-participation-in-formal
https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt10/yt210/the-importance-of-youth-participation-in-formal
https://www.oecd.org/mena/governance/Young-people-in-OG.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/Young-people-in-OG.pdf
https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt10/yt210/the-importance-of-youth-participation-in-formal
https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt10/yt210/the-importance-of-youth-participation-in-formal
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