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 المقدمة
ضمن الفئة العمریة  نسبة الشباب رت دائرة اإلحصاءات العامةقدالنسبة األكبر في المجتمع األردني، حیث  الشباب یشكل

المقدر  األردن الف نسمة من مجموع سكان 890ذ بلغ عددھم حوالي ملیون وإسنة في المملكة بخمس السكان،  15-24
 2016.1بنھایة عام 

لقد أثبت الشباب األردني في السنوات األخیرة أنھم قادرون على المشاركة والتأثیر في المجتمعات المحلیة بالمطالبة 
بحقوقھم والتأثیر في السیاسات والتشریعات التي تخص عدد من المواضیع المتعلقة بھم، وضربوا الكثیر من األمثلة 

أكثر  عملیةالسیاسیة، وقدرة الشباب على المبادرة والخروج بحلول وقصص النجاح حول فاعلیة المشاركة االجتماعیة و
تلفة، إال أن بالرغم من ھذه المبادرات والمشاركات المخولكن تواجھ مجتمعاتھم المحلیة، استجابة للمشاكل والمعیقات التي 

وتحد من مشاركتھم  ھذه المشاركة تقتصرعلى فئة معینة منھم، كما أنھ یوجد الكثیر من التحدیات تواجھ الشباب
 وانخراطھم في مجتمعاتھم المحلیة.

 في القضایا وھنا كان ال بد من الوقوف على المسببات الرئیسیة لعزوف الشباب عن المشاركة وغیاب التمثیل الشبابي
سیاسیة، البطالة، والخوف من المشاركة ال على سبیل المثال ال الحصروالتكنولوجیة؛ لسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیةا

وانشغال الشباب عن المشاركة بالبحث عن فرص عمل لتأمین متطلبات الحیاة األساسیة، وغیاب ثقافة التطوع والثقافیة 
السیاسیة والحزبیة، والتضییق على الحریات العامة في المجتمع، وتدني األجور وغیاب الرقابة على األعمال الخاصة 

 ینود نسب مرتفعة للبطالة وزیادة عدد العمال الوافدین عن عدد الشباب العاطلواألیدي العاملة الذي أدى بدوره إلى وج
في تدني المعرفة بآالیات إستخدام التكنولوجیا الحدیثة وتوظیفھا  تتمثلعن العمل، باإلضافة إلى تحدیات تكنولوجیة 

كمدینة معان وبعض  الشباب في المناطق البعیدة عن العاصمة بین للحصول على المعلومة او التشبیك أو البحث عن عمل
لحد في ا تساھممجتمعة الالتحدیات  مثل ھذهف .ة، وتمركز الفرص التشغیلیة والتدریبیة في العاصمالقرى في اربد والطفیلة

بین صناع فجوة كبیرة  خلقومما یؤدي الى من مشاركة الشباب في صناعة القرار وانخراطھم في حوار السیاسات، 
بدورھا في اقصاء الشباب عن المشاركة في تصمیم وإدارة البرامج  عززتالقرار والشباب في المجتمعات المحلیة، والتي 

التي تستھدفھم لبناء قدراتھم وتمكینھم، والتي فشلت في بعض األحیان في االستجابة للمتطلبات الحقیقیة للشباب 
 وأولویاتھم.

تعلقة بالمشاركة االجتماعیة والسیاسیة والتحدیات االقتصادیة والتكنولوجیة للشباب في األردن، یتناول ھذا الدلیل حقائق م
وأھم التحدیات التي تواجھ الشباب األردني للوصول إلى حوار السیاسات والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، كما یحتوي 

وار السیاسات، كمھارات المناصرة وكسب التأیید، على أدوات ومھارات تطبیقیة من شأنھا تعزیز مشاركة الشباب في ح
والحشد المجتمعي، ومھارات الخطابة والمناظرة والتخطیط والتنسیق والتشبیك باإلضافة إلى مھارات كتابة أوراق 

 عرض وجھات نظرھم وتقدیمھا ألصناع القرار وأصحاب المصلحة للتأثیر في السیاسات العامة.السیاسات التي من شأنھا 

تعریفھ والھدف منھ، والمبادئ األساسیة لحوار السیاسات وآثاره المنعكسة ، الدلیل مقدمة عن حوار السیاسات یتناولكما 
 على المجتمع الذي یتم تطبیقھ فیھ بشكل واقعي وصحیح.

یستھدف ھذا الدلیل الفئة األكبر في المجتمع األردني، والمتمثلة بالشباب من الجنسین، المنخرطین منھم في العمل التنموي 
ألھم المبادئ  صلبةنخراط في مثل ھذا النشاطات، بحیث یكون مرجعیة وأولئك الذین لم یخوضوا تجربة اإلاتي والسیاس

دوات الالزمة إلنجاح الحوار، وكسب التأیید، ودعوة أصحاب المصلحة إلى التي یرتكز علیھا حوار السیاسات وأھم األ
 استثمارھاطاولة الحوار، باإلضافة أدوات التخطیط االستراتیجي، وتحلیل الموارد والمصادر المجتمعیة المتاحة وكیفیة 

 بأفضل شكل للوصول إلى األھداف المرجوة من الحوار.

 

 

                                                
  1 تقریر دائرة اإلحصاءات العامة في األردن ٢٠١٦
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 الشباب والمشاركة 1

 تعریف الشباب 1.1

، مع أن بعض األدبیات تعرف 24- 15األمم المتحدة تعرف الشباب بتعریف إحصائي وھو: األشخاص الذین ھم بین سن 
 بین الطفولة وسن البلوغ أو الرشد. مرحلة الشباب في أنھا المرحلة االنتقالیة

 وتعتمد األمم المتحدة التصنیفات التالیة:

 18ل دون سن األطفال: ھم األشخاص بحسب اتفاقیة حقوق الطف -
 )19-15 :عاما، المراھقة الثانیة 14- 10:تسعة عشرة سنة (المراھقة األولى والیافعات: من عشرة إلى ینالیافع -
  Young People) 24-10الشباب ( -
  2Youth) 24-15الشباب ( -

 الشبابیة المشاركة 1.2

ة الشباب في العملیات والقرارات واألنشطة والتأثیر فیھا، وبھذا المعنى تكون المشارك انخراط ومساھمةالمشاركة ھي 
 .3مرتبطة أساساً بممارسة السلطة

التحدي ال یكمن في التوصل إلى تعریف واحد لمشاركة الشباب، بل في خلق إطار "
عمل واضح لربط النھوج المختلفة للتعامل مع المسألة واختبارھا حتى یتمكن 

 "اعون لتعزیز مشاركة الشباب من تحقیق مساعیھم بطریقة تنم عن مراعاة وتفھمالس

- Marita Irby - 

 میزات مشاركة الشباب 1.2.1

 تتمیز مشاركة الشباب ببعض الجوانب المشتركة وھي:

 المشاركة یجب أن تكون طوعیة، حیث ال یسمح ألحد بإجبار شخص على المشاركة رغماً عنھ. -
 إمكانات الشخص ومھاراتھ المتنامیة.تختلف المشاركة حسب  -
 لألطفال والشباب جمیعھم الحق في المشاركة بأسالیب مختلفة ومتنوعة منذ المراحل المبكرة من أعمارھم. -
 المشاركة الشبابیة تكون ذات معنى فقط في حالة كانوا قادرین على العمل في المجاالت التي تھمھم. -
 .4أن المقاومة والرفض تعتبر شكل من أشكال المشاركةالمشاركة یمكن أن تكون باإلعترض، أي  -

 المشاركة وقیمھا آثار 1.2.2

 .المشاركة حق إنساني وھدف بحد ذاتھا -
 المشاركة مھمة جداً لتطویر الذات وصقل الشخصیة وتنمیة المعرفة. -
 تساھم المشاركة في بناء الفاعلیة واالستدامة في المجتمع ولدى األفراد. -
 في بناء المجتمعات. تسھم المشاركة الشبابیة -
 تساعد المشاركة على تنمیة التعلم وبناء المھارات الحیاتیة وتطویر وحمایة الذات. -
 .5من روح الدیمقراطیة في أي مجتمع ال یتجزأ اً المشاركة جزء -

                                                
 مؤسسة طمي للتنمیة الشبابیة  -الشباب والمشاركة 2
 نفس المصدر  3
 نفس المصدر  4
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 تأمالت في مشاركة الشباب 1.2.3

الشباب واعطائھم المساحة ھناك بعض الجوانب التي یجب النظر بھا وأخذھا بعین االعتبار عند الحدیث عن مشاركة 
 الكافیة للتجربة والمشاركة، ومنھا:

مشاركة الشباب ال تعني أنھم ال یخطئون، فالمشاركة تحتمل الخطأ عندما تفتقر إلى الخبرة والمھارة، والتي  -
یكتسبھا الشباب من المشاركة الفعلیة واالنخراط بالنشاطات المجتمعیة المختلفة، فال یجب منع الشباب من 

مشاركة أو تسییر مشاركتھم ألنھم ارتكبوا بعض األخطاء عند المشاركة، فالھدف من المشاركة ھو بناء ال
 القدرات وتعزیز الثقة بالذات، والتعلم من التجارب والخبرات الشخصیة وخبرات اآلخرین وتجاربھم.

أن یقترن بالمھارات  الحماس وحده ال یكفي للمشاركة الفاعلة، ولكنھ ضروري وأساسي للمشاركة، حیث یجب -
 باألھداف المرجوة من المشاركة.والقدرات األساسیة إلنجاح المشاركة والخروج 

من الضروري تعمیق مشاركة الشباب في المؤسسات التي ینتمون إلیھا، كالمؤسسات التعلیمیة (المدرسة،  -
 الجامعة) ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الشباب.

تطویر البرامج والمشاریع الشبابیة على المستوى المحلي ھي تدریب عملي لھم  إن مشاركة الشباب في عملیة -
 للمشاركة في المستقبل في عملیة صنع القرارات على المستوى الوطني.

ً للممارسة الدیمقراطیة وتعزز  - مشاركة الشباب في وضع السیاسات الوطنیة الخاصة بالشباب تشكل نموذجا
 .6واإلنتماء الحقیقي لمجتمعاتھم وأوطانھممفاھیم المواطنة الصالحة 

ومدى االنخراط في النشاطات  ،تقییم الوضع الراھن لمشاركتھم عند الحدیث عن المشاركة الشبابیةمن المھم جداً 
المختلفة وتسلیط الضوء وغیرھا من قنوات المشاركة  ،وثقافتھم وانجازاتھم التكنولوجیةواالقتصادیة المجتمعیة والسیاسیة 

ومعرفة األسباب الرئیسیة لھذه ى المعوقات والتحدیات التي تقف في وجھ الشباب وتجعلھم أقل مشاركةً في المجتمع، عل
 التحدیات لمحاولة الخروج بحلول عملیة ومجدیة للحد منھا.

 الشباب والمشاركة السیاسیة 1.3

إلى الوضع الحالي للمشاركة الشبابیة في االحزاب  اإلشارة السیاسیة للشباب في األردن یجدر عند الحدیث عن المشاركة
إلى تاریخ األحزاب في الدولة األردنیة ومنذ تأسیس اإلمارة، حیث كان ھناك عدد  والحركات السیاسیة المختلفة، وبالعودة

وحزب  من األحزاب الفاعلة في الدولة، كحزب االستقالل الذي كان من أھم األحزاب السیاسیة على الساحة األردنیة،
العھد العربي، وحزب اللجنة التنفیذیة للمؤتمر األردني األول، وحزب الشعب األردني والعدید من األحزاب األخرى 
والتي لم تكن تمارس نشاطھا الحزبي ضمن المفھوم العام لألحزاب بشكل دقیق. وقد تطور الدور الذي لعبتھ األحزاب 

ھا مارست النشاط الحزبي في عھد الملك طالل رالعامة والتي بدوالسیاسیة، حیث جاءت أحزاب جدیدة على الساحة 
، ومنھا حزب جبھة العمل اإلسالمي، وحزب البعث العربي المشترك، والحزب طیب هللا ثراھما والملك الحسین بن طالل

بي على والتي ساھمت بإنعاش العمل الحز العربي الدستوري وعدد من األحزاب األخرى المعارضة والمؤیدة للنظام،
، والذي بدوره جمد الحركة الحزبیة الرسمیة في ١٩٥٢إلى أن جاء قانون حظر األحزاب األردنیة عام  الساحة األردني

 7الخفاء.السر واألردن، وعطل عمل األحزاب، حیث أجبرت العدید من األحزاب إلى العمل في 

لھا تمثیل سیاسي على مستوى الدولة بعد عادت األحزاب إلى الساحة األردنیة بقرار رسمي، وكان  ١٩٨٩في عام 
حزب سیاسي  ٤٩، وازداد عدد األحزاب السیاسیة في األردن حتى وصل إلى ١٩٩٢-١٩٩١صدور المیثاق الوطني عام 

االقتصادیة  حسب ما نشر في دلیل الحیاة السیاسیة في األردن الذي أعده مركز الفینیق للدراسات ٢٠١٧حتى عام 
 8.والمعلوماتیة
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ناظر إلى تاریخ الصراع الحزبي في األردن واإلجراءات الحكومیة التي قیدت العمل الحزبي وضیقت على إن ال
الشخصیات الحزبیة البارزة في بعض األحیان، ودعمتھ في أحیان أخرى واعطتھ الصالحیات لممارسة العمل الحزبي 

الشباب عن الكثیر من األھم وراء عزوف  أن یستنتج السبب یمكنھوالمشاركة في االنتخابات وعملیة صنع القرار، 
والفجوة الكبیرة في العمل الحزبي الشبابي األردني حتى  السیاسي الوعيالمشاركة السیاسیة والحزبیة في األردن، وقلة 

 وخطاباتھ األخیرة جاللة الملك في أوراقھ النقاشیة وتشجیعبعد انتشار األحزاب بشكل غیر مسبق على الساحة األردنیة 
ى أھمیة المشاركة الحزبیة في األردن، وحتى بعد تكثیف دعوة األحزاب للشباب للمشاركة واالنخراط في برامجھا، عل

نجد ھناك عزوفاً من قبل الشباب للمشاركة في البرامج والنشاطات الحزبیة المختلفة، ویوعز ذلك الى قلة الثقافة السیاسیة 
ألفراد الذین للمالحقات القانونیة بحق ا عبیر عن الرأي، والخلفیة التاریخیةلدى الشباب، والتضییق الحكومي على حریة الت

 امة.انخرطوا في األحزاب السیاسیة في الماضي، وسیطرة الدولة على الساحة الع

ویبین الشكل التالي ملخص دراسة أعدھا مركز الحیاة لتنمیة المجتمع المدني لمعرفة توجھات المجتمع األردني حول 
 والمعرفة السیاسیة وتوجھات المشاركة في االنتخابات.األحزاب 

 9) أسباب ضعف معرفة المواطنین باألحزاب السیاسیة١الشكل (

 

كما وتجدر اإلشارة إلى الدور المھم الذي یلعبھ األھل في ابعاد أوالدھم عن الحیاة الحزبیة خوفاً من التأثیر على مستقبلھم 
الشروط الرسمیة التي تساھم في الحد من مشاركة الشباب في الحیاة السیاسیة  الى فةإضا، أو خوفاً من المالحقة األمنیة

نخراط في أي عمل سیاسي عدم اال تعھد في األردن، فعلى سبیل المثال یوقع الطلبة الجامعیین من أبناء العسكریین على
األمین العام األسبق لوزارة التنمیة السیاسیة فأشاردراسیة، الملكیة المكرمة العلى  والحفاظ داخل الجامعة شرطاً للحصول

والبرلمانیة رامي وریكات في مؤتمر عقده مركز حیاة لتنمیة المجتمع المدني على موضوع ابعاد طالب المكرمة عن 
على االجھزة االمنیة والعسكریة البقاء بعیداً عن المشاركة السیاسیة وھذا ینطبق على طلبة العمل السیاسي قائالً "

كرمة"، معتبرا ذلك "مبررا للتعھد الذي یجبر طلبة المكرمة على توقیعھم بعدم المشاركة السیاسیة داخل الجامعات الم
خصوصاً أن  الحزبیة والسیاسیة المشاركة الشبابیة في الحیاةوالذي بدوره یزید من فجوة  10"تحت طائلة سحب المكرمة

                                                
لتنمیة المجتمع  مركز حیاة -دراسة لمعرفة توجھات المجتمع األردني حول األحزاب والمعرفة السیاسیة وتوجھات المشاركة في االنتخابات  9

 المدني
 صحیفة الغد األردنیة " وریكات: "الشؤون السیاسیة" تدعو األحزاب للدخول إلى الجامعات  10

 http://www.alghad.com/articles/503969 :متاح على
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التربیة والتعلیم والثقافة  مدیریةبحسب  2017عام الفي فقط   ألف طلب 11للحصول على المكرمة بلغ عدد المتقدمین 
 11والعسكریة في القیادة العامة للقوات المسلحة األردنیة

ویجدر اإلشارة ھنا إلى بعض التقاریر واالحصائیات التي تسلط الضوء على نسب المشاركة الشبابیة في األحزاب 
السیاسیة وأھم أسباب تجنب المشاركة الحزبیة، حیث نشر مركز الحیاة أن نسبة اختیار الشباب للمرشح النیابي على 

من عینة الدراسة امتنعوا عن فقط  1.2%ما نسبتھ و3.4% األقل بین نسب االختیار، حیث بلغت أساس حزبي ھي 
دراسة أجراھا المجلس األعلى للشباب إلى أن  ونشرتكما المشاركة في االنتخابات ألن حزبھم السیاسي مقاطع لھا، 

الشباب یعتقدون بأنھم یستطیعون المشاركة في كل جوانب الحیاة االجتماعیة والسیاسیة لكنھم یمتنعون عن المشاركة في 
قبلھم لمشاركة الحزبیة ألبنائھم خوفاً من المالحقات األمنیة وضیاع مستسیة حیث یرفض األھل رفضاً تاماً لاألحزاب السیا

ً المجلة األردنیة للعلوم االجتماعیة في الجامعة األردنیة في دراسة میدانیة نشرتھا حول مشاركة  المھني، وأكدت أیضا
ً على مستقبلھم  الشباب الجامعي في األحزاب السیاسیة خوف الشباب من االنخراط في مثل ھذه الحركات الحزبیة خوفا

 المھني.

التي تدفع الشباب للمشاركة في العمل الحزبي، حیث نجد أن الغالبیة العظمى لعینة  ویوضح الشكل أدناه بعض األسباب
 الدراسة أشاروا إلى أنھ ال یوجد أي طریقة إلقناعھم بالعمل الحزبي والمشاركة السیاسیة عن طریق األحزاب.

 12لسیاسیة) االجراءات واألسباب التي تشجع الشباب األردني على االنضمام إلى األحزاب ا٢الشكل (

 

 

                                                
http://royanews.tv/news/136566 :11  موقع  رؤیا االخباري- متاح على  

مركز حیاة لتنمیة المجتمع  -دراسة لمعرفة توجھات المجتمع األردني حول األحزاب والمعرفة السیاسیة وتوجھات المشاركة في االنتخابات 12
 المدني
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 الشباب والمشاركة المجتمعیة 1.4

تعتبر مشاركة الشباب في المجتمع المدني قضیة ذات أھمیة متزایدة في الوقت الذي یشكل الشباب فیھ أكبر فئة سكانیة في 
 األردن، وبذلك فإنھم یعتبرون الجیل القادم من القادة وأصحاب المشاریع واألعمال والمؤثرین في مجتمعاتھم المحلیة.

من المشاریع والبرامج الدولیة والمحلیة التي تستھدف الشباب لزیادة مشاركتھم في الحیاة االجتماعیة عن  ھناك الكثیر
معات المحلیة التي یعیشون طریق تزویدھم بالمھارات واألدوات الالزمة لخلق تأثیر مجتمعي واسع على نطاق المجت

التي تقوم بتنفیذ مشاریع واسعة على نطاق المملكة  ة والمؤسسات الوطنیةنظمات الدولیوھناك أیضاً الكثیر من الم. ضمنھا
تستھدف طالب المدارس والجامعات، لتمكینھم من انشاء المبادرات الشبابیة والحمالت المجتمعیة المختلفة، ورفدھم 

ً عن طریق زیادة وعیھم بحقوقھم وواجباتھم وتفعی ل مشاركتھم في الحیاة بالمھارات الالزمة لیصبحوا ناشطین مجتمعیا
كما وتجدر اإلشارة إلى الدور المھم الذي تلعبھ الجامعات وبعض المدارس في  السیاسیة والقضایا االجتماعیة التي تھمھم.

األردن، حیث تشترط بعض الجامعات والمدارس على الطلبة ممارسة العمل التطوعي، كما وأن ھناك العدید من المواد 
والمدارس وتختص بالعمل التطوعي والمشاركة المجتمعیة، وتساھم بشكل كبیر في رفع الوعي  التي تدرس في الجامعات

لدى الطلبة بأھمیة المشاركة واالنخراط بمثل ھذه النشاطات لتطویر مھاراتھم وصقل قدراتھم وبناء عالقات مجتمعیة مع 
 شباب ناشطین في ھذا المجال.

كة في االعمال التطوعیة المختلفة ضمن مجتمعاتھم المحلیة، أو المشاركة في تتمثل المشاركة المجتمعیة للشباب بالمشار
العمل التطوعي في الجامعات، وتجدر اإلشارة إلى أن االرتفاع الملحوظ في عدد مؤسسات المجتمع المدني والجمعیات 

ركة المجتمعیة، حیث ظھرت الخیریة والتنمویة في األردن قد ساھم بشكل كبیر في رفع الوعي لدى الشباب بأھمیة المشا
العدید من المبادرات الشبابیة التي تحاول التأثیر في السیاسات وإیجاد حلول محلیة للمشاكل التي تواجھ مختلف المجتمعات 
في األردن، ونجد في الوقت الحالي العدید من المبادرات الشبابیة التي تعمل على محاربة بعض الظواھر السلبیة في 

، والمبادرات التي تھدف الى زیادة الوعي بحقوق (شباب ضد التحرش) درات الھادفة للحد من التحرشالمجتمع كالمبا
األشخاص ذوي اإلعاقة وأھمیة توفیر المرفقات الخاصة بھم في األماكن العامة لضمان انخراطھم في المجتمع ووجود 

ي محاربة الفقر اھمت بعض المبادرات الشبابیة ف، كما وقد سالشبابیة(مبادرة كمستیر)  تمثیل حقیقي لھم وعدم اقصائھم
التي أسسھا شباب أردنیون لتوفیر لقمة العیش لألشخاص المحتاجین في المجتمع بشكل  )عزوتيوالجوع، كمبادرة (

 )الخبز من أجل التعلیمن فئات المجتمع جمیعھا، ومبادرة (یضمن كرامتھم ویلبي احتیاجاتھم الیومیة ویشجع التكافل بی
ي تعمل على توفیر منح جامعیة للطالب في المناطق المھمشة في المملكة عن طریق إعادة استخدام الخبز الجاف والت

خلق نوع جدید من السیاحة والذي یعمل على في والزائد عن الحاجة، كما أسھمت بعض المبادرات االجتماعیة التشاركیة 
التي ساعدت المجتمعات الریفیة على استغالل  )ذكرىكمبادرة (حالیة لتصبح أكثر عدالة تغییر النظم االجتماعیة ال

 مواردھا وتبادل المعرفة مع مجتمع المدینة.
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إن المشاركة المجتمعیة لمختلف فئات المجتمع مھمة جداً لتطویر المعنى الحقیقي لالنتماء لدى األفراد، وتعمیق مفھوم 
المواطنة لدیھم عن طریق تقدیم خدمات مجتمعیة تطوعیة دون مقابل، فیما یصب في مصلحة المجتمعات ویعزز التكافل 

سھ، فاالنتماء ال یكون فقط في الشعارات والھتافات والمسیرات الوطنیة، بین األفراد وروح الفریق واالنتماء للمجتمع نف
بل یمكن أن یكون أبسط من ذلك بكثیر، فاالمتناع عن القاء النفایات في الطریق العام ھو نوع من أنواع االنتماء، 

أیضاً یعبر عن الرغبة الحقیقیة والمشاركة السیاسیة في االنتخابات ھو انتماء المختلفة والمشاركة في الحمالت المجتمعیة 
في التطور واإلصالح وخلق تمثیل حقیقي للمجتمعات المحلیة في مراكز صنع القرار لضمان اتخاذ القرارات التي تصب 

 في مصلحة المجتمع.

 الشباب والوضع االقتصادي 1.5

إلى أھم  التطرق، یجب عند الحدیث عن الوضع االقتصادي وأھم التحدیات االقتصادیة التي تواجھ الشباب األردني
وھي أال المشكالت التي تواجھھم وتحد بشكل كبیر من مشاركتھم في الحیاة العامة والشؤون السیاسیة واالقتصادیة، 

 مبادرة الخبز من أجل التعلیم مبادرة ذكرى

 مطعم عزوتي مبادرة كمستیر
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 %21.4وبین حملة الشھادات الجامعیة وصلت النسبة إلى  ) ٢(%27.2ت نسبة البطالة بین فئة الشباب البطالة، حیث بلغ
 ھذه النسب في التقاریر الدولیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیةوتجدر اإلشارة إلى ارتفاع 

 

 

 

ظل ھذا تشیر ھذه األرقام للمعدالت المرتفعة للبطالة بین الشباب األردني إلى وجود مشكلة حقیقة تھدد استقرارھم، وفي 
تأمین لقمة العیش والمصاریف األساسیة معظم الوقت في البحث عن وظیفة، و التھدید یجد الشباب أنفسھم منشغلین

الالزمة للحیاة، والتي بدورھا تشغلھم عن متابعة القضایا السیاسیة التي تھمھم، وتعیقھم من التطوع والمشاركة المجتمعیة 
 االغتراب لدى الشباب األردني في وطنھ، والتي من أھم أسبابھا:الفاعلة، والتي بدورھا تخلق حالة من 

 

 في دعم الشباب الجھود الوطنیة 1.6

إن دعم ومشاركة الشباب في األردن یعد من أولویات الحكومات المتعاقبة في األردن، حیث زاد االھتمام بشكل ملحوظ 
بالشباب األردني في اآلونة األخیرة عن طریق تعدیل وصیاغة قوانین جدیدة تعزز من مشاركة الشباب في الحیاة المدنیة 

وغیرھا من القوانین التي تفتح آفاقاً جدیدة للتمثیل الشبابي في مختلف  والسیاسیة كقانون مجالس الالمركزیة المستحدث،

العمالة الوافدة مركزیة الفرص 
التشغیلیة

ضعف االستثمار ضعف مشاریع 
ادي التمكین االقتص

للشباب
تدني الحد األدنى 

لألجور

عدد العمال الوافدین مقارنة 
عملبعدد األردنیین في سوق ال

1.398.030العمال األردنیین 

1.200.000العمال الوافدین 

٢٠١٧تقریر منظمة العمل الدولیة لعام  *  

 عامل 1.200.000 :األردن في الوافدة العمالة عدد
 أردني 210.000: العمل عن العاطلین األردنیین عدد
 
 ٢٠١٧ الدولیة العمل منظمة تقریر*

 

 
سنة فأكثر في  15"بلغ عدد السكان األردنیین ممن أعمارھم 

منھم  2015فرداً لعام  4.381.377سن العمل حوالي 
 غیر نشطین اقتصادیاً" 2.773.778حوالي 

 
 اإلحصاءات العامة* دائرة 
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مجاالت الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة، كما وأن األردن قد كان أول دولة عربیة قامت بتصمیم 
 ستوى الدولة.، وھذا یشیر إلى درجة االھتمام بالشباب على م13)٢٠٠٩ – ٢٠٠٥استراتیجیة وطنیة للشباب (

ً ذكر االھتمام الذي یولیھ جاللة الملك للفئة الشبابیة والتركیز علیھم في الورقة النقاشیة الملكیة السادسة  ویجدر بنا أیضا
ً ما یتم ذكر الشباب والتشدید على دورھم في جمیع  التي ركزت على مفاھیم المواطنة الصالحة وسیادة القانون، ودائما

دولیة التي تضم مشاركین شباباً وتنادي بإیالء الشباب مزیداً من االھتمام من قبل المؤسسات الحكومیة المحافل المحلیة وال
 المختلفة.

"ال بد من نظرة شمولیة لموضوع الشباب، ووضع استراتیجیة ھادفة وحقیقیة 
تتضمن برامج متطورة یجمع علیھا أصحاب الخبرة والمؤسسات الفاعلة في ھذا 

ادئ المواطنة ودولة القانون وحب الوطن، وتمكین الشباب سیاسیاً المجال لترسیخ مب
واقتصادیاً لتحقیق إمكانیاتھ وتطویر وتوسعة أفقھ، باإلضافة إلى توفیر المنعة لھ من 

 االفكار الظالمیة المنحرفة"

 ـجاللة الملك عبد هللا الثاني، الورقة النقاشیة السادسة "سیادة القانون أساس الدولة المدنیة"-

، یجد بأن معظم المواطنین في دول الجوار ما یسمى بالربیع العربيوخاصة بعد  الناظر إلى الساحة األردنیة ھذه األیام
العربي بشكل عام واألردن  متابعین لألخبار واألحداث والتطورات التي تحدث على مستوى الوطنمھتمین وأصبحوا 

والتي كان لھا دور كبیر في خلق حالة من التفاعل  واالجتماعیة منھا،السیاسیة واالقتصادیة والمواضیع ، بشكل خاص
ً لھم عبر قنوات التواصل االجتماعي كموقع  والمشاركة االلكترونیة و  Facebookحیث یجد الشباب األردني منفسا

Twitter كارھم بالمواضیع وغیرھا من المساحات التي شجعت الشباب على المشاركة االلكترونیة بالتعبیر عن آرائھم واف
الساخنة والمستجدة على الساحة، حیث ساھمت العدید من المنشورات والشعارات والھاشتاج (#) بالتأثیر في السیاسات 
المحلیة وتغییر بعض التشریعات، كما أنھا أصبحت تستخدم كأدوات للضغط على صناع القرار وتوحید اآلراء واألفكار 

ردني. ویمكن أن نجد في ذلك نقطة لالنطالق لتمكین الشباب من المشاركة الحقیقیة حول مواضیع معینة تخص الشارع األ
 .على أرض الواقع، بإعطائھم األدوات والمھارات الالزمة للمشاركة الحقیقیة في حوار السیاسات

 سلم روجر ھارت للمشاركة 1.7

قبل الحدیث عن الیات تعزیز المشاركة، یجب فھم 
االنتقال من مستوى  مستویات المشاركة وكیف یمكن

إلى آخر لضمان المشاركة الحقیقیة والفعلیة للشباب، 
وھنا وجب تقدیم وتحلیل "سلم روجر ھارت" 
للمشاركة الشبابیة والذي یحلل مستویات المشاركة 
الشبابیة، بدایة باستغالل الشباب والتالعب بھم 
لتحقیق أھداف محددة مسبقاً، وانتھاًء بتمكین الشباب 

رامجھم الخاصة ویطبقوھا على أرض لیصمموا ب
الواقع بالتشارك مع صناع القرار وأصحاب 

 المصلحة.

 

 

 

                                                
 http://www.jordandesert.org.jo/files/straitgies/1.pdf، متاحة على: 2005-2009االستراتیجیة األردنیة الوطنیة للشباب  13
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. التالعب: وھو عملیة استخدام الشباب لدعم قضایا وأسباب معینة، واالدعاء بأن ھذه القضایا والبرامج مستوحاة من 1
 الشباب أنفسھم.

ً واستخدامھم التزیین. 2 كأدوات تجمیلیة للمساعدة في تعزیز قضیة معینة بطریقة غیر : وھو استغالل الشباب أیضا
 مباشرة، وال یتم االدعاء ھنا بأن ھذه القضیة مستوحاة من الشباب.

وھذا یحدث عند تفعیل مشاركة الشباب بشكل محدود جداً ولكن ھذه المشاركة أو اآلراء أو األفكار  اإلسمیة:. المشاركة 3
 قبل. المطروحة تكون مفروضة علیھم من

الشباب: حیث یتم اعطاء بعض األدوار للشباب وتكلیفھم بالقیام بمھمات معینة واخبارھم بكیفیة التنفیذ ولماذا یتم  تكلیف. 4
 اشراكھم في ھذه المرحلة، دون أخذ قضایا الشباب وأولویاتھم بعین االعتبار.

ب وأخذ آرائھم لتنفیذ برامج تدار من قبل جھات . المشاورة: في ھذه المرحلة یتم اتخاذ القرارات بالتشاور مع الشبا5
 داعمة، حیث یتم تحدید األولویات والبرامج مسبقاً ومشاركة الشباب في الحوار حول العمل علیھا.

. المشاركة: وھذه المرحلة التي یتم فیھا مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات، ولكن المشاریع والبرامج یتم تصمیمھا 6
 قبل الجھات الداعمة والتي یمكن أن تكون وزارات الشباب، المنظمات التنمویة، أو المؤسسات المحلیة. مسبقاً ایضاً من

. التصمیم والتنفیذ: وھنا یأخذ الشباب دوراً قیادیاُ في تصمیم برامجھم ومشارعیھم الخاصة وتلعب الجھات الداعمة دوراً 7
 بسیطاً داعماً لھذه البرامج.

الحقیقیة: وھي أعلى مراحل المشاركة الشبابیة حیث یقوم الشباب بتصمیم وتنفیذ برامجھم الخاصة . القیادة والمشاركة 8
بالتشاور مع الجھات الداعمة وسماع أراء ونصائح الخبراء الداعمین للشباب في ھذه الجھات، والذي یعزز بدوره من 

والداعمین في التصمیم والتنفیذ واتخاذ  تمكین الشباب ومشاركتھم، ویزید من فرص تعلمھم بالمشاركة مع الخبراء
 القرارات.

 :كاآلتي منطقتكمبابیة في المشاركة الشوضع تحلیل یمكن استخدام السلم في 

 مثال  ھارت على سلم روجردرجة المشاركة  محور المشاركة 

 المشاركة السیاسیة

 

  

 المشاركة المجتمعیة

 

 

  

 المشاركة االقتصادیة 
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 وأصحاب الواجب قأصحاب الح 1.8
قبل الحدیث عن آلیات تعزیز مشاركة الشباب في حوار السیاسات وتحقیق مفھوم المشاركة الفاعلة في الحیاة السیاسیة 

الحدیث عن الحقوق والواجبات المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات  ال بد لنا منواالقتصادیة واالجتماعیة، 
وأھمیة سیادة القانون في الدولة  لدى المجتمعات المحلیة وخاصة فئة الشباب،الدولیة، وتعزیز مفھوم الحق والواجب 
 المدنیة لضمان حمایة الحقوق وتطبیقھا.

اإلدالء بأصواتكم، بل ھي عملیة "وتذكروا أن الدیمقراطیة ال تصل مبتغاھا بمجرد 
مستمرة من خالل مساءلتكم لمن یتولون أمانة المسؤولیة، ومحاسبتھم على أساس 

 االلتزامات التي قطعوھا على أنفسھم"

 جاللة الملك عبد هللا الثاني، الورقة النقاشیة األولى "مسیرتنا نحو بناء الدیمقراطیة المتجددة"ـ-

 قأصحاب الح 1.8.1

وھم جمیع المواطنون من مختلف األعمار والفئات المجتمعیة، الذین یجب أن یتمتعوا بالحقوق المنصوص علیھا في 
ن، من قبل األرد المصادق علیھو )ألمم المتحدة(احقوق اإلنسان ل كاإلعالن العالميالدستور األردني واالتفاقیات الدولیة 

تجاه ھذه الحقوق، ویجب  الواجباتب المكلفینلمطالبة بحقوقھم ومسائلة من ا تمكین أصحاب الحقومن الواجب على الدول 
 أن یتمتع أصحاب الحق بحقوقھم ولكنھم أیضاً ملزمون باحترام حقوق اآلخرین.

 أصحاب الواجب 1.8.2

طبیقھا، حیث ینقسم وھم المكلفون بموجب االتفاقیات والتشریعات الدولیة والمحلیة باحترام وحمایة الحقوق وضمان ت
 إلى فئتین تترتب حسب الدور الموكل إلیھم بااللتزام تجاه أصحاب الحقوق، وھم: اب الواجبأصح

 ونالرئیسی صحاب الواجبأ 1.8.3

 (قدر استطاعتھا)بشكل أساسي عن احترام الحقوق وتطبیقھا وتوفیر كافة السبل الممكنة  ةمسؤولوالتي تكون  وھي الدولة
كالمؤسسات الحكومیة الرسمیة، القضاة، الوزراء، الجھاز موكلة للمنفذین لضمان العمل بھا مع مسؤولیات قانونیة كبیرة 

 والعاملون الرسمیون في مجال حمایة وتمكین المجتمع.األمني، 

 ونالثانویأصحاب الواجب  1.8.4

وھم المسؤولون بشكل ثانوي عن احترام الحقوق وضمان تطبیقھا والعمل بھا، مع مسؤولیات قانونیة محددة، كاألسرة 
علیھم بذل كل  ینبغيون تحت رعایتھم كاألبناء والطالب، حیث بدعم حقوق األفراد الذین یقع المكلفینالمجتمع  وأفراد

 الجھود الممكنة في سبیل حمایة ھذه الحقوق وضمان تطبیقھا.

 

 

 

 

 

 

الحق أصحاب  
 

 أصحاب الواجب
 

الوفاء 
 بااللتزامات

الحصول 
 على الحقوق

احترام -  
حمایة -  
تطبیق -  

مسائلة -  
احترام -  
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 والسیاساتالسیاسة  2
ً في التفریق بین مفھوم السیاسة والسیاسات، فما الفرق بینھما؟ وكیف نمیز بین أوجھ  نجد في كثیر من األحیان لبسا

ھنا كان ال بد من الوقوف على تعریف والحوارات،  المشاركة السیاسیة وأدوات المشاركة في صیاغة السیاسات
 وأدوات الحوار وتعزیز المشاركة الشبابیة.المفھومین قبل الخوض في أھمیة حوار السیاسات 

 السیاسة 2.1

ویمكن تعریفھا على أنھا جزء من نظام الحكم أو نظام الدولة الرسمي، ، " في اللغة اإلنجلیزیةPolitics"تعني   السیاسة
ً إل ى القوة فھي فن وعلم یدرس ویطبق على أرض الواقع في التعامالت الداخلیة والخارجیة لدولة معینة، وترمز غالبا

 في نطاق دولة معینة. الحكومةوالسلطة التي تدور حول الحكومة ونشاطاتھا وسیاساتھا وممارستھا لمفھوم 

ھناك أوجھ مختلفة للسیاسة، فباإلضافة إلى الحكومة أو الجھة الرسمیة والتي تعتبر المصدر األساسي والممثل الرئیسي 
یقوم عملھا على تدخالت وأراء وأفكار سیاسیة تتفق أو تتعارض أحیاناً  للسیاسة المنفذة، ھناك األحزاب السیاسیة، والتي

 مع السیاسة المتبعة في الدولة.

 السیاسات 2.2

السیاسات ھي خطط وآلیات محددة یتم تصمیمھا واالتفاق 
علیھا للوصول إلى ھدف معین، وھي مجموعة من االجراءات 

ً رئیساً، ومن الممكن أن والضوابط المحددة التي  تخدم ھدفا
ً على أنھا مبادئ وقیم وأیدولوجیات، حیث یمكن  نعرفھا أیضا
ألي فرد أن یشكل سیاساتھ الخاصة، فمعظم األفراد 
والمنظمات والشركات لدیھا سیاساتھا الخاصة مثل السیاسات 
التشغیلیة، سیاسات العمل والسیاسات األخالقیة التي یتم 

بھا كالتزام أو وثیقة رسمیة تمثل توجھات  اعتمادھا والعمل
ھذه المجموعة أو األفراد، والتي تجعلھم مسؤولین عن أفعالھم 

د أمام ھذا االلتزام، فھي مجموعة من النظم والمبادئ التي تقو
المرجعیة األولى للنقاشات وتحدد أسس وقواعد العمل وتعتبر 

 14والحوارات القائمة.

لمختلفة لحوار السیاسات الذي ھناك العدید من التطبیقات ا
یھدف ھذا الدلیل إلى تعزیز مشاركة الشباب فیھ والتي سیتم 
ً لكن نذكر مثاالُ علیھا كالحوارات التي عقدت  مناقشتھا الحقا
ً بین مختلف الوزارات األردنیة ومجموعة من الممثلین  الحقا
عن الشباب األردني، لمناقشة أھم القضایا والتحدیات التي 

الشباب في األردن ومحاولة الوصول إلى حلول جذریة تواجھ 
  وعملیة بین الطرفین.

السیاسات یمكن أن تطبق عن طریق السلطة السیاسیة في دولة معینة (السلطة التنفیذیة)، ویمكن أن تصاغ السیاسات 
نواب) والذي بدوره یمثل العامة والتشریعات والقوانین من خالل السلطة التشریعیة والتي تتمثل بمجلس األمة (مجلس ال

                                                
14 Adler, Peter S. and Kristi Parker Celico. "Policy Dialogue." Beyond Intractability. Eds. Guy Burgess 

and Heidi Burgess. Conflict Information Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: 
December 2003 available from http://www.beyondintractability.org/essay/policy-dialogue 

سیاسات

حقائق

سیاسة  
قیم 

ومبادئ

 ھدف

 معرفة

 علم
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سلطة الشعب، من خالل انتخاب ممثلین عنھم لتمثیلھم أمام الحكومة، لرفع مطالبھم وایصال صوتھم إلى مراكز اتخاذ 
 القرار ألخذھا بعین االعتبار خالل عملیة صنع القرارات التي تؤثر على الحیاة الیومیة.

أما السیاسة فتتمثل بالعالقات الداخلیة بین المؤسسات الحكومیة الرسمیة، والعالقات الخارجیة بین دولة معینة والدول 
األخرى في العالم، فالسیاسة الداخلیة في األردن مثالً تتمثل في االنتخابات النیابیة، جلسات التصویت في مجلس النواب، 

 ب والرسوم والحیاة الیومیة أو إقرار المیزانیة الحكومیة لسنة ما على سبیل المثال. القرارات الحكومیة المتعلقة بالضرائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السیاسات السیاسة وجھ االختالف

علم وفن التعامالت الدبلوماسیة الذي یمثل  المعنى
توجھات الحكومة واإلجراءات المتخذة من 

 قبلھا.

تعرف بأنھا خطة أو مجموعة من االجراءات 
التي تھدف إلى الوصول إلى ھدف والخطوات 

 معین.

 الحزب السیاسي  - أمثلة 

 التدخل السیاسي للدولة  -

 االنتخابات البرلمانیة السیاسیة -

 سیاسات مراقبة الجودة  -

 السیاسات األخالقیة  -

 سیاسات االنتخاب والترشح -

 الحوكمة  - التطبیقات

 الحكم  -

 العالقات الدبلوماسیة  -

 الدیمقراطیة -

 السیاسات الداخلیة للشركات -

 سیاسات الوزارات التشغیلیة -

 سیاسات الحد من الفقر والجوع -

الحكومة یمكن أن تتخذ مجموعة من السیاسات  التشابكیة 
(االجراءات) لمحاربة التطرف أو البطالة أو 

 الواسطة والمحسوبیة في البلد.

 سیاسات التعامل الخارجي للحكومة تعتبر
 إجراءات سیاسیة (سیاسة خارجیة)

السیاسات تتبع السیاسة، والسیاسة تتبع السیاسات، 
 العالقة متشابكة ولكنھا مختلفة
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 ما ھو حوار السیاسات؟ :حوار السیاسات 2.3

م یتم االتفاق على مفھوم موحد لمصطلح حوار السیاسات، حیث یختلف معناه باختالف الترجمة  بد من اإلشارة إلى أنھ لال
المرصد األوروبي للنظم  تعریفبین اللغات، ولكن ھناك بعض التعریفات التي حاولت شرح المصطلح وتوضیحھ، ومنھا 

والسیاسات الصحیة، والذي یرى حوار السیاسات على أنھ "حدث یجرى فیھ الحوار حول سیاسة معینة، ویتم فیھ الجمع 
ویراھا باحثون على انھا اجتماعات منظمة بعنایة تقوم بطرح كما . 15"بین الوثائق األساسیة والخبراء لتقدیم أدلة حدیثة

ختلفة كالقضایا السیاسیة والتقنیة، وتھدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات للخروج بتوصیات مشتركة ومناقشة قضایا م
على تشكیل تحالفات وتصمیم حمالت  طریق الشخصیات القیادیة القادرة بین القطاع العام والخاص والمجتمع المدني عن

 األدوات والقدرة للتأثیر والتغییر بالسیاسات العامة. تلكمتأیید، واتخاذ قرارات وت حشد وكسب

 مبادئ حوار السیاسات  2.4

 

 

 ھادفة

 

یجب أن یھدف أي حوار للسیاسات إلى الخروج بنتیجة معینة، كالخروج بحلول عملیة 
ترضي أطراف الحوار، أو طرح أراء وأفكار مجموعة معینة ألخذھا بعین االعتبار في 

 .و التأثیر على أصحاب المصلحة وصناع القرارالقرارات الالحقة مثالً، أ

 

 تشاركیة ومتنوعة

 

بحیث تجمع ھذه الحوارات مختلف األطراف التي تصب السیاسات العامة في مصالحھا 
الخاصة والعامة، فیتشاركون اراءھم المختلفة والمتنوعة ویجاولون اثبات وجھات نظرھم 

 للوصول إلى ھدف محدد في النھایة.

 

 

 وواضحةمحددة 

 

أي أنھا عبارة عن مراحل مخططة محددة وواضحة تناقش موضوع محدد، قد یكون 
سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او بیئي أو أي من المواضیع التي تصب في المصلحة 
العامة وتؤثر على حیاة األطراف المشاركین في الحوار ویكون الھدف المراد الخروج بھ 

 .لحوارواضح ومحدد منذ المراحل األولى ل

 أھداف حوار السیاسات 2.5

یھدف حوار السیاسات في الكثیر من األحیان إلى طرح وجھات النظر المختلفة من قبل األطراف المشاركین في الحوار، 
والذي من الممكن أن یكونوا جھات حكومیة، جھات خاصة، أفراد، مؤسسات المجتمع المدني، المجلس النیابي، مجالس 

الجھات التي من المفترض أن یكون لھا تأثیر في السیاسات العامة، والھدف الرئیسي منھا ھو الشباب، أو غیرھا من 
الوصول إلى ھدف محدد، كالتأثیر في التشریعات أو السیاسات العامة، او تغییر سیاسة أو قانون معین، أو اصالح 

 تشریعي.

مھا تتضمن عادةً العدید من أصحاب وبالرغم من عدم وجود شكل ثابت ورسمي لحوارات السیاسات إال أن معظ
المصلحة، وتجمع قیم وایدولوجیات مختلفة ومتنافسة، وقضایا علمیة وتقنیة على طاولة واحدة، وفي كثیر من األحیان 

 .تتمثل بنقاشات ناضجة وواعیة، بھدف اثبات وجھات نظر أصحاب المصلحة المشاركین في ھذه النقاشات

                                                
15 Adler, Peter S. and Kristi Parker Celico. "Policy Dialogue." Beyond Intractability. Eds. Guy Burgess 

and Heidi Burgess. Conflict Information Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: 
December 2003 availabe from http://www.beyondintractability.org/essay/policy-dialogue. 
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 السیاساتآثار حوار الشباب في  2.6

تمثل حوارات السیاسات حجر األساس للمشاركة والوجھ الدیمقراطي ألي دولة ومجتمع، حیث یكون الشعب جزء ال 
یتجزأ من عملیة صناعة القرار سواًء بالمشاركة االنتخابیة لممثلیھ في المجالس الرسمیة أو المشاركة في الحوارات غیر 

 میة.الرسمیة والتي من شأنھا أن تؤثر على السیاسات الرس

آثار كبیرة على الشباب والمجتمع المحلي، حیث انھ یعزز من ثقة الشباب بأنفسھم عند المشاركة في  لحوار السیاسات
الحوارات المختلفة وابداء آرائھم ومناقشة أفكارھم وتبنیھا، ویعزز من مفھوم المواطنة واالنتماء لدیھم عند شعورھم بأنھم 

ي یتم تشریعھا ، وأن لھم تأثیراً على السیاسات والتشریعات التومجتمعاتھم اتھمجزء من عملیة اتخاذ القرار في بیئ
بالتشارك معھم والتي یكون لھا تأثیر على حیاتھم الیومیة. وتساھم المشاركة في حوار السیاسات في خلق جیل من القادة 

خاذ القرار وغیرھا من المھارات التي من الشباب، الذین یمتلكون مھارات الخطابة والمناظرة واالقناع وقیادة الفریق وات
 شأنھا خلق قادرة حقیقین في المجتمعات المختلفة وتولیھم مناصب مھمة في مراكز صنع القرار والسیاسات.

إن فكرة الحوار وحل المشكالت ھي أمر أساسي وضروري ولكن لسوء الحظ فإن المداوالت الفعالة وحوارات السیاسات 
ً ما تكون إشكالیة،خاصة تلك التي تأتي لم بحیث أن الوصول إلى الھدف  واجھة قضیة مھمة ومثیرة للجدل فإنھا غالبا

المخطط لھ یمكن ان یستلزم اللجوء إلى أسالیب أكثر حزماً كاالمتناع عن المشاركة في نشاطات معینة، أو تصمیم حمالت 
 شاركة الشباب في الحوار:ومن آثار م  للحشد وكسب التأیید للضغط على الطرف الثاني في الحوار،

 الشباب مشاركةنتائج 

ü  استثمار القدرات والكفاءات: حیث تسھم التنمیة بشكل أساسي بتوظیف القدرات واإلمكانات الشبابیة وتوجیھھا
 نحو أنشطة وفعالیات أكثر فائدة للمجتمع وتعود على الشباب أنفسھم بالنفع.

ü  التي یكونھا الشباب خالل العمل المجتمعي المختلف، وعن طریق زیادة التفاعل االجتماعي: عن طریق الشبكات
 المھارات االجتماعیة التي یكتسبونھا.

ü  زیادة المساھمة: عن طریق توظیف جھود الشباب بشكل أكبر في العمل المجتمعي وتمكینھم من المشاركة
 لول لمشاكلھم.الحقیقیة للمساھمة في تحقیق أھداف التنمیة من المطالبة بالحقوق إلى إیجاد ح

ü  تعزیز الثقة لدى الشباب: وذلك من خالل انخراطھم بعدد من النشاطات واألعمال المجتمعیة والسیاسیة
واكتسابھم العدید من الخبرات والمھارات التي من شأنھا أن تعزز ثقتھم بأنفسھم، وتحمیھم من االستغالل 

الشباب مھزوز الثقة والذي یفتقر إلى األدوات  واالنجرار وراء الحركات المتطرفة واالرھابیة التي تستھدف
 والطموح في حیاتھ.

ü  تطویر وتعزیز الشخصیة: حیث أن التنمیة الشبابیة وزیادة المشاركة المجتمعیة لدیھم تعزز من قیم االنتماء
 والوالء وتساھم في صقل شخصیاتھم وتقویتھا، وتساعدھم على التخطیط واتخاذ القرارات التي تخص مستقبلھم

 وایضاح األھداف التي یریدون الوصول إلیھا في حیاتھم.

 :ما یليعلى مشاركة الشباب ومن األمثلة الواقعیة 
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قامت مجموعة من األفراد ومؤسسات المجتمع المدني بإطالق حمالت واسعة وكبیرة في األردن للمطالبة بإلغاء قانون 
یعفى مغتصب األنثى من العقوبة في حال زواجھ من ضحیتھ عقوبات األردني، والذي ینص على ") من قانون ال308(

حیث اعتبرت الكثیر من منظمات حقوق اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني  ،"17من قانون العقوبات 308بحسب المادة 
واألفراد الناشطین بأن ھذه المادة مخالفة للتشریعات الدولیة وتنتھك حقوق المرأة بشكل واضح وصریح حین تعفي 

مغتصب من العقوبة في حالة زواجھ من المغتصبة، في حین دافع مؤیدو ھذه المادة عنھا بحجة أن المغتصبة یمكن أن ال
تمثل ھذا المادة حمایةً للمغتصبة في حال تم زواجھا من  .شرف" من قبل األھل واألقرباءتتعرض للقتل بذریعة "جریمة ال

المستوى الوطني في األردن ما بین فئة مؤیدة للمادة، وفئة معارضة مغتصبھا، وقد أحدثت ھذه المادة ضجة كبیرة على 
قامت بإنتاج العدید من األفالم الوثائقیة للتوعیة بحقیقة المادة وآثارھا السلبیة على انتشار الجریمة، كما وقامت بتنظیم 

ألوراق البحثیة التي تسلط حمالت مجتمعیة كبیرة تمثلت بالسالسل البشریة والجلسات الحواریة وأوراق السیاسات وا
الضوء على خطورة وجود ھذه المادة في قانون العقوبات األردني والتي من شأنھا أن تزید من معدل جرائم االغتصاب 

 في حال علم المعتدي بأنھ سیعفى من العقوبة إذا تم زواجھ من المعتدى علیھا.

  (الحوار المنظم) مراحل حوار السیاسات 2.7

على حوار السیاسات من خالل مراحل محددة، فكما ذكرنا مسبقاً فإن ھذه الحوارات یجب أن تكون  یتم التصمیم والعمل
بدایة ومنتصف ونھایة، وسنقوم في ھذا الجزء من الدلیل بشرح كل مرحلة من مراحل الحوار  ھادفة ومحددة، أي أن لھا

كما ویجدر اإلشارة إلى أن  ،باألھداف المرجوة منھر والخروج ضمان نجاحھا وبالتالي نجاح الحواواألدوات الالزمة ل
للحوار، فھناك النوع األول وھو (الحوار المنظم) والذي یتسم بفتح باب النقاش والتحاور  مختلفةوأسالیب   أنواع ھناك

ا یتسم ھذحیث  بین األطراف جمیعھا بدعوتھا لطاولة واحدة للخروج بتوصیات وحلول للمشكلة أو القضیة المطروحة،
مان من خالل ثالث خطوات أساسیة وخطوط عریضة یجب األخذ بھا لضبأنھا تقدم السیاسات الناجحة  النوع من حوار
 وتأثیره، وھي:المنظم فعالیة الحوار 

                                                
   http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=3563وكالة أخبار المرأة، الجمعیات النسائیة ماذا بعد، متاح على:  16
 308قانون العقوبات األردني: المادة  17
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 المشكلة والتركیز علیھا  تحدیدمرحلة  2.7.1

الدعوة إلى الحوار، تحدید الھدف من المشكلة أو الموضوع المراد الحوار حولھ و عرضحیث یتم في ھذه المرحلة 
إذا أردنا الحوار حول مشكلة البطالة في األردن فإن المشكلة المراد  ;واألسباب الرئیسیة لبدء الحوار، فعلى سبیل المثال

الحوار حولھا ھي "البطالة" والھدف من الحوار ھو إیجاد حلول مبتكرة وعملیة لخفض معدالت البطالة والقضاء علیھا، 
یسیة للدعوة إلى الحوار ھو ارتفاع معدالت البطالة بین الشباب وعزوف الشباب عن المشاركة وتكون األسباب الرئ

المجتمعیة والسیاسیة نتیجة عدم تمكنھم من الحصول على وظیفة معینة وثابتة تمكنھم من تغطیة تكالیف الحیاة األساسیة، 
حباط الذي تسببھ لھم ھذه المشكلة وعدم توفر الدعم سبب ارتفاعاً في مستوى العنف والجریمة بین الشباب نتیجة لإلیمما 

مما یسبب مشكلة لمحاولة إیجاد فرص عمل، للھجرة إلى الخارج  الحاالتفي بعض و في النھایةیدفعھم  والذيالمادي 
 أخرى وھي ھجرة العقول من الوطن إلى الخارج.

قویة تستند على الدراسات والدالئل والمؤشرات یجب إیجاد مرجعیة قویة وداعمة في ھذه المرحلة من الحوار وقاعدة 
الحقیقیة كمؤشرات ارتفاع نسبة البطالة بین الشباب، ومؤشرات ارتفاع معدل الجریمة، والدراسات التحلیلیة على عینات 
 مختلفة من المجتمع، واألبحاث التي تنظر في األسباب الرئیسیة لمشكلة او موضوع الحوار، والتعمق في فھم المشكلة،

نستطیع في ھذه  ;فكل ھذه الخطوات تمكننا من المشاركة إلى الحوار بشكل ھادف وأكثر فعالیة، فعلى سبیل المثال
المرحلة دراسة اثار البطالة واإلحباط الذي یضعف مستوى االنتماء للوطن، عند الشعور بالغربة في الوطن، وعجز 

 الحكومات المتعاقبة عن إیجاد حل جذري للمشكلة.

 أھم خطوات ھذه المرحلة:ونحدد 

  :وتحلیلھا یم درجة المشكلةتقی .أ

وتقییم ترتیب المشكلة على سلم  والھدف الرئیسي من الدعوة لھ وضع االحتماالت الممكنة للحوارحیث من المھم 
المترتبة علیھا لحوار والتي تتمثل بتقییم آثار المشكلة والمشاكل األخرى المناسبة لالنطالق ل القاعدة، وإیجاد األولویات

.  یمكننا ان نحدد المشاكل التي من الممكن أن ة إلیقافھا أو الحد من انتشارھاوأھمیة الحوار حولھا إلیجاد حلول جذری
"شجرة تحلیل المشكالت"  تواجھنا خالل التنفیذ، وللعمل على تخطي وحل ھذه المشاكل المتوقع یمكننا استخدام نموذج

في جذور المشكلة واألسباب الرئیسیة لھا، والنتائج المباشرة وغیر المباشرة المترتبة على والتي یتم استخدامھا للبحث 
 ة التالیة.في الصفحالشكل المشكلة، ونجدھا في 

 على ثالث مراحل:و وارالمتوقعة للحبعد تحدید وتحلیل المشكلة، تأتي مرحلة تحلیل السیناریوھات 

الواقعي، واألكثر احتماالً للحدوث، والسیناریو الواقعي ھو وجود مشكلة : وھو السیناریو الواقع الحاليسیناریو -
تستدعي الحوار حلھا، ودعوة جمیع أصحاب المصلحة للمشاركة فیھ، والسیناریو األكثر توقعاً ھنا ھو مشاركة 

ة بعض الجھات المدعوة في الحوار وامتناع بعض الجھات عن المشاركة، والوصول إلى بعض النتائج المرجو
 من الحوار ولكن لیس جمیعھا، ولكننا في النھایة قد وصلنا إلى بعض النتائج من الحوار.

سیناریو األفضل: وھو عملیة فرض أفضل االحتماالت ممكنة الحدوث للنشاط أو الحوار الذي سنقوم بھ، أي أنھ  -
ً ویسر وفق المخطط، كمشاركة جمیع أطراف الحوار، وااللتزام بمنھجیة واستراتیجیة العمل  سیكون مثالیا

 والوصول إلى قاعدة مشتركة والخروج بحلول عملیة وواقعیة مثمرة من الحوار.

سیناریو األسوأ: وھو فرض احتمالیة حدوث جمیع االحتماالت التي تتعارض مع الخطة الموضوعة للحوار أو  -
ة العمل وصعوبة الوصول إلى النشاط، كعدم استجابة الجھات المدعوة للمشاركة في الحوار، وعدم االلتزام بخط

 اتفاق وأرضیة مشتركة بین أطراف الحوار، وبالتالي فشل الحوار بالوصول إلى النتیجة المرجوة منھ.
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  مثال على تحلیل السیناریوھات

 البطالةحوار سیاسات حول مشكلة 

 الخروج بحلول وتوصیات االلتزام بمنھجیة الحوار استجابة األطراف المدعوة السیناریو

حیث یتم استجابة األطراف  سیناریو الواقع الحالي
الرسمیة ذات الصلة في 
الموضوع حیث أنھ من غیر 
المعقول عدم استجابة وزارة 
العمل على سبیل المثال 

 للمشاركة في الحوار

یتوقع من األفراد المھنیین 
العاملین في المؤسسات 
الحكومیة االلتزام بالمنھجیة 
الموضوعة للحوار، واحتمالیة 
وجود أصحاب مصلحة في 
الحوار ال یلتزمون بالمنھجیة 

 الموضوعة

من الطبیعي والمعقول 
الخروج بمجموعة من 
الحلول والتوصیات إذا من 
تم عقد الحوار، ولكن 
السیناریو المعقول ھنا 
حسب التجربة أال ترضي 
ھذه التوصیات جمیع 

 ٪100األطراف المشاركة 
مشاركة معظم األطراف  ریو األفضلالسینا

ً على  المدعوة والجلوس معا
 طاولة الحوار

التزام جمیع األطراف 
المشاركة بالحوار بالمنھجیات 
والخطوط العریضة 

 الموضوعة للحوار

التوصل إلى حلول عملیة 
مرضیة لجمیع أطراف 
الحوار والبدء العملي 

 بتطبیقھا ألنھاء المشكلة
امتناع معظم المدعوین  السیناریو األسوأ

للحضور إلى طاولة الحوار 
وااللتزام بخططھم 
ومنھجیاتھم الموضوعة مسبقاً 
وعدم االعتراف بوجود 

 مشكلة تستدعي الحوار.

مخالفة المنھجیات والخطوط 
العریضة للحوار والتطرق 
لمواضیع مختلفة ال تقود إلى 
البحث حول أسباب المشكلة 

 والحوار حولھا

ول إلى الفشل في الوص
حلول عملیة وأرضیة 
مشتركة ترضي جمیع 
أطراف الحوار وبالتالي 

 الفشل في الحوار.

 
إن وضع السیناریوھات یساعدنا بشكل كبیر على التحضیر لمواجھات مختلف السیناریوھات التي من الممكن أن تواجھنا 

 سیناریو:خالل عملیة الحوار، ویمكن ویوضح الجدول أدناه بعض البدائل الممكنة لكل 

 الخروج بحلول وتوصیات االلتزام بمنھجیة الحوار استجابة األطراف المدعوة السیناریو

محاولة العمل مع األطراف  سیناریو الواقع الحالي
المستجیبة للحوار للضغط 
على األطراف التي امتنعت 
عن المشاركة ودعوتھم 
للمشاركة بشكل رسمي عن 
طریق الوزارات الحكومیة 

 مثالً 

االستعانة بأخصائیین في 
إدارة الحوار والجلسات للتأكد 
من سیر الحوار حسب 
المخطط وارغام األطراف 
المتحاورة على االلتزام 
بالخطوط العریضة 

 الموضوعة لتحقیق األھداف

عند االستعانة بخبراء إلدارة 
الحوار فإن لدیھم بال شك 
بعض اآللیات واألدوات 
المستخدمة لضمان الخروج 

قدر من التوصیات  بأكبر
والحلول الممكنة وإقناع 
األطراف المشاركة بجدواھا 
وكیف تصب في مصلحتھم 

 جمیعھا
استخدام سیاسات أقوى وأكثر  السیناریو األسوأ

تأثیراً كاللجوء إلى أسالیب 
الضغط إلرغام أصحاب 
المصلحة من المشاركة في 

 الحوار.

وضع ضوابط والتزامات 
صارمة للحوار ومن 
الضروري االستعانة بالخبراء 
إلدارة الحوار للتأكد من سیره 

 حسب المخطط

تكثیف حمالت الحشد 
وكسب التأیید من المجتمع 
المحلي للضغط على 
أصحاب المصلحة للوصول 
إلى أرضیة مشتركة یمكن 

 االنطالق منھا إلیجاد حلول



 الشباب وحوار السیاسات 
 

 21 

  :المصادر والموارد المتاحة للحوار تحدید .ب

حیث یجب البحث في الموارد والمصادر وات المرحلة األولیة للحوار، وھذه أھم خط 
المتاحة وعمل مسح لكافة الموارد التي یمكن استغاللھا لمصلحة الحوار، كاألماكن العامة 
الموجودة في المنطقة المستھدفة بالحوار، والمراكز الشبابیة، والمدارس التي یمكن 

عات والحوار مع أصحاب المصلحة، وللتوصل إلى استخدام قاعاتھا وغرفھا لعقد االجتما
خریطة المصادر والموارد المتاحة یجب استخدام أداة المسح المجتمعي التي تمكننا من 

ویتم المسح المجتمعي رصد جمیع الموارد والمصادر المتاحة واستغاللھا إلنجاح الحوار، 
یق جدول تفصیلي عن بطریقتین، األولى وھي خریطة المسح المجتمعي والثانیة عن طر

اھم الموارد والمصادر المتاحة، والشكل أدناه یبین مثال لخریطة مسح مجتمعي قامت بھا 
 احدى المؤسسات المشاركة في المشروع:

 

 

 

 

 

 

 

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 الدوار
 الثامن

دوار 
الثورة 
	العربیة

دوار 
 الشعب

دوار 
 المدینة
 الطبیة

 دوار
	خلدا

األكادیمیة الملكیة 
	لفنون الطھي

 حدائق
 الملك الحسین

 
 حدائق عامة

 
 مالعب
 
 مسرح
 

 أكادیمیة 
 عمان 
	الدولیة

 مسجد
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	متحف األطفال	السیارات الملكي  متحف

أكادیمیة 
الملكة 
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لتدریب 
	المعلمین

 مدینة الحسین الطبیة

 إدارة مدینة الحسین

 جناح الطوارئ

 مركز فرح

 مركز القلب

 الطب النووي

 مستشفى األطفال

 

 

	

 

 مدینة

الملك   

 الحسین 

 لألعمال

 

	

 المؤسسة العسكریة
 أسواق السالم

  
 مركز الملكة رانیا

	للعسكریین المصابین

 مركز
 أمن

	البیادر

 یاسر
	مول

 متصرفیة
 لواء
 وادي
	السیر

 األحوال
	المدنیة

دائرة 
	السیر

مستشفى 
	البیادر

المؤسسة 
	المدنیة

سي 
 تاون

	دیوان الھلسة 

	دیوان آل قموة

الشركسیة الجمعیة 	

	دیوان أبناء الكرك

محطة 
	محروقات

سیتي 
	مول

مكة 
	مول

 الدفاع
	المدني

مركز 
دفاع 
مدني 
	الصناعة

ا
صناعیة

لمنطة ال
	

مكتب برید 
درالبیا 	 	بنك األھلي

	بنك األردن

	بنك المؤسسة العربیة المصرفیة

وزارة 
األشغال 

	العامة

	بنك صفوة األسالمي

	البنك العربي األسالمي

	مسجد الشركس الكبیر

	عیادات طبیة

	وزارة األتصاالت

 المؤسسة
العامة 

للتدریب 
	والتشغیل

	مالعب كرة قدم

	مسجد
د
و

 الدوار
 السابع

جمعیة 
سلوان 
 الخیریة

	محكمة غرب عمان

	مركز صحي وادي السیر

 الدوار
الساد
 س

دوار 
لكیلوا  

مستشفى 
	دار السالم

	كوزمو

	سیف وي

یةفالصویحي  	 	مدرسة الزھراء للبنات

 مجمع جبر
	

جریدة 
	الغد

	جمعیة خلیل الرحمن الخیریة

زكاة وادي السیر  	

جمعیة أنوار 
	الھدى

شركة 
	الكھرباء

	ضریبة الدخل
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عیة، والذي یقدم شرح عن نشاطات ودور ھذا المصدر المجتمعي وكیفیة ثانیاً جدول المصادر والموارد المجتم
 ونأخذ الحوار حول مشكلة البطالة، وكیف یمكن توظیف ھذه المصادر لخدمة الحوار.االستفادة منھ، 

المصدر (مؤسسة، منظمة، إسم 
 مركز، مدرسة... الخ)

شرح مختصر عن دورھا 
 ونشاطاتھا

كیف یمكن اعتبارھا مصدر مجتمعي 
 وكیف یمكن االستفادة منھا؟

 معلومات التواصل 

یقدم المركز خدمات كثیرة   الشباب المحلي مركز
للشباب كتدریبات بناء قدرات 
وتمكین، ونشاطات ریاضیة 

 وكشفیة. 

المركز لدیھ عالقات وثیقة مع 
مؤسسات أخرى موجودة في المنطقة 
ولدیھ تشبیك قوي مع عدد من الشباب 
الموجودون في المنطقة، كما لدیھ 
مرفقات كمنامات وبیوت شباب یمكن 

د االجتماعات عقاالستفادة منھا في 
واللقاءات مع الشباب وكسب تأیید 

 المجتمع المدني.

 البرید االلكتروني 
 الھاتف 

 

السلطة التشریعیة في األردن  مجلس النواب األردني 
والتي بإمكانھا تشریع القوانین 

 وایقافھا والتعدیل علیھا 

یمكن الوصول إلى النواب المؤیدین 
ة للفكرة والعمل معھم على طرح القضی

في مجلس النواب والعمل على إیجاد 
 حلول لھا والضغط على المسؤولین.

 البرید اإللكتروني 
 الھاتف 

عامة للعائالت  كبیرة مساحة حدائق الملك الحسین
تزدحم بالعدید من واألفراد 

الشباب والعائالت خالل عطلة 
نھایة األسبوع، ویتم تنظیف 
مھرجانات وفعالیات وطنیة 

 كبیرة.

استغالل وجود أعداد كبیرة من یمكن 
الشباب في أوقات مختلفة، للقیام 
بنشاطات كسب وتأیید لزوار الحدیقة 
لدعم القضیة المطروحة في حوار 
ً استخدامھا  السیاسات، ویمكن أیضا
لعرض رسائل موجھة للشباب 
والعائالت لكسب تأییدھم عن طریق 
وقفات صامتة أو حمالت شبابیة أو 

 التأیید.غیرھا من طرق كسب 

 البرید االلكتروني 
 الھاتف

مجالس الالمركزیة أو المجالس  المجلس المحلي (الالمركزیة)
أقرب ما تكون إلى المحلیة ھي 

مجالس النواب المحلیة والتي 
لدیھا عدد من المھام الموكلة 
والمختصة بالمجتمعات المحلیة 

 والمحافظات التي تنشأ فیھا.

التنمویة التي إقامة المشاریع   اقتراح -
 تعود بالنفع العام ورفعھا للمجلس.

المساھمة في اعداد الخطط  -
االستراتیجیة ،إعداد دلیل 

بالتعاون مع مؤسسات   االحتیاجات
 .المجتمع المحلي

تحدید الشوارع المراد فتحھا أو  -
تعدیلھا و مراقبتھا و صیانتھا وتنظیف 

 .شوارع البلدیة و إنارتھا و تجمیلھا
كة في تحدید اماكن المدارس المشار -

 .الحكومیة و المھنیة و دور العبادة

 البرید االلكتروني
 الھاتف 

صندوق الملك عبدهللا الثاني 
 للتنمیة

یقدم الصندوق العدید من 
المشاریع والبرامج الشبابیة 
والمجتمعیة التي تھدف إلى بناء 
قدرات الشباب والمجتمعات 
المحلیة ودعم مشاركتھم الفاعلة 

 في صنع السیاسات.

الصندوق لدیھ الكثیر من مشاریع 
التمكین االقتصادي للشباب ولدیھ عدد 
من الدراسات واألبحاث والبرامج حول 
مشاكل الشباب، والتي یمكن استغاللھا 

 لتدعیم الموقف خالل حوار السیاسات.

 البرید االلكتروني
 الھاتف 
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 ن مشاركة أصحاب المصلحة الرئیسینكسب وضما .ج

فإن أھم خطوات الحوار ھي كسب تأیید أكبر عدد من أصحاب المصلحة المشاركین في الحوار، أو حتى أولئك الذین  
مثالً لیكونوا أداة للمناصرة والتأیید حول القضیة تؤثر نتیجة الحوار ومخرجاتھ على مصالحھم، كالمجتمع المدني 

صحاب مصلحة بین أطراف الحوار المختلفة لدعم وجھة النظر صبح صوت المطالبة أقوى بوجود داعمین أالمطروحة، فی
المطروحة، فمثالً إذا أخذنا المشكلة السابقة فإن أھم أصحاب المصلحة الواجب مشاركتھم وكسب تأییدھم ھم المجتمع 
 المحلي المتمثل بالشباب الذین تؤثر قضیة البطالة على مجمل تفاصیل حیاتھم، كما ویجب ضمان مشاركة مؤسسات
المجتمع المدني التي تعمل على قضایا تخص التمكین االقتصادي للشباب، فمشاركتھم ووجودھم على طاولة الحوار یعزز 
من أھمیة القضیة، ویدعم وجھات النظر المقدمة، كما وأن مشاركة الجھات الحكومیة المسؤولة بشكل رئیسي عن ھذه 

المطروح ویعزز من مخرجاتھ، وھنا یجب استخدام أداة تحلیل  لمحتوىالقضیة سیضمن تنوع في وجھات النظر وإثراًء ل
معرفة موقف المشاركة في أصحاب المصلحة، والتي یمكن من خاللھا معرفة المؤیدین والمعارضین للقضیة المطروحة و

ً  لقضیة المطروحة للحوار وتوجھات كل جھةالحوار من ا ً أو سلبیا وكیفیة ، ودرجة تأثیرھم على عملیة الحوار ایجابیا
 العمل مع المعارضین لكسب تأییدھم في القضیة المطروحة للحوار.

 

 ھم االشخاص الذین نتوقع الدعم منھم أثناء الحوار.: الداعمون -

وتنفیذه وقد  الحوار: ھم األشخاص الذین نتوقع منھم معارضة قویة أو نسبیة أثناء تخطیط المعارضونأو غیر المؤیدون  -
 .الحواریعیقوا مسار العمل لوجود تعارض بین مصالحھم الخاصة واھداف 

لذا یوضع اسمھ او صفتھ في  التنفیذ،من التخطیط حتى  كبیر في إنجاح كافة مراحل الحوار: لھ دور الداعم المؤثر -
 الشكل إلى الیمین. أعلى 

 نلذا یوضع اسمھ أسفل الشكل الى الیمی الحوار،: ولھ أیضا تأثیر كبیر إنما بصورة سلبیة على سیر غیر المؤید المؤثر -

 الداعمون

رتأثیر كبی  

 المعارضون

فتأثیر ضعی  

 المعارض المؤثر

 الداعم المؤثر
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 مثال على حمالت كسب التأیید:

ملحوظ، قامت احدى الجامعات الحكومیة في األردن برفع الرسوم الدراسیة لطالبھا خالل أحد الفصول الدراسیة بشكل 
حیث أدى ذلك إلى خلق مشكلة مالیة لدى فئة كبیرة من طالب الجامعة، حیث بررت الجامعة أسباب ھذا القرار بالعجز 
المالي لدیھا وارتفاع المدیونیة المستحقة على الجامعة، في حین رفض معظم طالب الجامعة أن یتم سداد العجز من 

جامعات الحكومیة لعجزھم عن دفع الرسوم الباھظة للجامعات الخاصة في جیوب الطلبة الذین توجھوا إلى الدراسة في ال
األردن. فحاول الطالب في بدایة األمر التوجھ إلى المجلس الطالبي في الجامعة للوصول إلى تسویة مع إدارة الجامعة 

إلى اضراب عام عن بشأن قرار رفع الرسوم، وعندما رفضت إدارة الجماعة التراجع عن القرار قام الطالب بالدعوة 
وقاموا بإستثارة الرأي العام وكسب اھتمام الصحافة  حضور المحاضرات وأي شكل من أشكال المشاركة في الجامعة،

الجامعة للتراجع عن  واالعالم والترویج للحملة الطالبیة ومخاطبة عدد من النواب واألعیان لمساعدتھم في دفع ادراة
قرارھا في رفع الرسوم، وقد القت الحملة أصداًء كبیرة في المجتمع األردني وتفاعل عدد كبیر من الناشطین الشباب 

 إلى أن استجابت واألھالي مع الحملة على مختلف مواقع التواصل االجتماعي ونجحوا بالضغط على إدارة الجامعة
 ة مع ممثلي الطالب في المجلس الطالبي في الجامعة.لمطالبھم وقامت بالوصول إلى تسوی

 19و  18الصور أدناه 

                                                
  21األردن: صرخة طالبیة ترفض برجوازیة التعلیم ورفع الرسوم، عربي 18
 طلبة "األردنیة" یعتصمون احتجاجا على رفع رسوم الدراسات العلیا والموازي، صحیقة الغد األردنیة.  19
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 تصمیم وتحدید استراتیجیة العمل .د

عبارة واالستراتیجیة ھي استخدامھا لتحقیق أھداف الحوار، الممكن  واألدوات حیث أن ھناك العدید من االستراتیجیات
ً عن طریق االستخدام األمثل لكافة  األھدافعمل یتم وضعھا لتحقیق  عن سیاسات ومنھجیات وخطط المحددة سابقا

وسائل المتوفرة. وفي حوار السیاسات تختلف في كثیر من األحیان االستراتیجیات المتبعة لتحقیق االمكانات والموارد وال
لتلبیة  فلو أخذنا المثال السابق وھي مشكلة البطالة فإن أفضل استراتیجیة قد تكون بالضغط على صناع القرارالھدف، 

ب االستثمارات وفتح المشاریع التي من شأنھا توفیر احتیاجات الشباب االقتصادیة وتوفیر فرص عمل لھم عن طریق جل
فرص عمل جدیدة للشباب، وھنالك عدة أسالیب للضغط، فیمكن لحمالت المناصرة وكسب التأیید المجتمعیة الضغط على 

ھم یضغطون على الحكومة والوزارات المعنیة من خالل مجلس األمة النواب الممثلین عن ھذه المناطق والذین بدور
(المجلس النیابي) لتشریع سیاسات جدیدة مشجعة لالستثمار، ورصد جزء من المیزانیة العامة إلنشاء مشاریع تشغیلیة 

 للشباب.

ألسوأ) ویجب ھنا تحدید حسب السیناریوھات الثالثة المذكورة سابقة (المعقول، األفضل وابویتم بناء االستراتیجیات 
 الرؤیة والرسالة الخاصة بالحوار.

 

 

 سالة للحملة أو الحوار:أھمیة وضع الرؤیة والر

ü الّسیر في تنفیذھا الحوار  سھولة تحدید وترجمة أھدافھا، فعندما یكون ھناك خطة واضحة فمن السھل على إدارة
 بسھولة.

ü  فإذا كانت ھناك رؤیة یجب تحقیقھا فال بدّ من قیم وسلوكیات إیجابیة یتّم للحوارالمساھمة في وضع قیم واتجاھات ،
ال تستطیع تحقیق أي شيء من ف في الحوارخلقھا لضمان بیئة جیدة لتحقیق رؤیتھا، فإذا لم تكن القیم موجودة 

 من أھداف مھّمة.  رؤیتھ ولعلھ أیضاً سیتأخر في تقدمھ وتحقیق ما وضعھ

 الرؤیة
ھي التطلع إلى تحقیق ھدف محدد بفترة 

زمنیة محددة، أي ما یھدف الحوار للوصول 

إلیھ، وعلى سبیل المثال حملة مجتمعیة لدیھا 

رؤیة بأن تجمع أصحاب المصلحة على 

طاولة واحدة للحوار حول قضیة مجتمعیة 

فرؤیة ھذه الحملة وھدفھا بأن تؤثر معینة، 

في أصحاب المصلحة وتكسب مشاركتھم في 

الحوار حول قضیة محددة، فإذا استطاعت 

ھذه الحملة النجاح في أن تجمع أصحاب 

المصلحة جمیعھم على طاولة الحوار فتكون 

 ھنا قد حققت ھذه الرؤیة من انشاءھا.
 

 الرسالة أو المھمة
نقصد برسالة الحملة أو الحوار  ھو الھدف العام 

وماذا نرید من إنشائھا، فیمكن القول إن رسالة 

الحوار یجب أن تكون مختصرة ویحدد فیھا مجال 

نشاطھا وأھّم قیمھا وأھم ما یتمیز بھ ھذا الحوار، 

وعلى سبیل المثال حوار سیاسات ما وضع 

ف الشباب رسالتھ والتي تتضمن القضاء على العن

المبني على النوع االجتماعي في المجتمع المدني، 

فھذا الحوار رسالتھ ھي تقدیم حلول وتوصیات 

حقیقیة وعملیة من شأنھا المساھمة في القضاء 

على العنف المبني على النوع االجتماعي في 

المجتمع عن طریق العمل مع مؤسسات المجتمع 

المدني والجھات الحكومیة الخاصة المسؤولة عن 

 موضوع، فالرسالة واضحة ومستمرة بھدفھا. ال
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ü الرسالة الرؤیةعند تحقیق  الحوار أو الحملة وإمكانیاتھد الضائعة والمحافظة على موارد التقلیل من فرص الجھو ،
 ة ومتخبطة.یاستغاللھا بطریقة عشوائب المواردوھو نقطة مھّمة تمنع استنزاف 

ü  األطراف المشاركة فیھا وھم أصحاب  عند كافة الحوار أو الحملةخلق صورة ذھنیة واضحة وإیجابیة عن
 .الحوار والحملةند تحقیق ھذه الصورة سیفخر كل شخص لھ صلة بھذه ، عالمصلحة

العمل بھا وتوظیفھا لخدمة ھناك مجموعة من االستراتیجیات التي یمكننا استخدامھا لتحدید االستراتیجیات التي نرید 
 :الحوار

 نموذج التخطیط المبني على األھداف

ü یتم تعریف الرؤیة 
ü یتم تعریف الرسالة 
ü  األھداف االستراتیجیة المرجوةیتم تعریف 
ü یتم بناء االستراتیجیات لتحقیق األھداف االستراتیجیة 
ü  یتم تعریف الخطوات والنشاطات الالزمة لكل استراتیجیة 
ü جمع الخطوات السابقة وترجمتھا الى خطة عمل  یتم 
ü التنفیذ والمتابعة 

 نموذج التخطیط المبني على الموقف

ü التي تواجھھا المؤسسة حالیا یتم تعریف المشكالت والتحدیات 
ü یتم اقتراح ومناقشة عدد من الحلول لكل من المشاكل والتحدیات المعرفة سابقا 
ü یتم جمع الحلول والخطوات الالزمة وتحویلھا الى خطة عمل 
ü التنفیذ والمتابعة والتعدیل عند الحاجة 

 نموذج التخطیط التوجیھي

ü  المؤسسة والبرامج والموارد المتاحة والالزمةیقوم فریق التخطیط بتحدید رسالة وأھداف 
ü یقوم الفریق بتقییم البرامج والخطط الحالیة بھدف تحدید الخطط التي تحتاج الى تعدیل ومراجعة 
ü یتم اقتراح عدد من األسالیب والخطط البدیلة 
ü  یتم اعتماد الخطط الجدیدة وأسالیب التعدیل في الخطة االستراتیجیة 

 ي على السیناریوھاتنموذج التخطیط المبن

ü في  الحوار، على سبیل المثال، تغییر قد تؤثر في التي ذات الصلة یتم مناقشة عدد من المتغیرات الخارجیة
 .خسارة دعم أحد الداعمین المؤثرین... الخ توجھات أصحاب المصلحة،

ü فعلنا سابقاً. ، كماسیناریوھات للمستقبل (األفضل، األسوأ، والمتوقع) مناقشة ثالثة لكل متغیر یتم 
ü للتجاوب مع  في كل من السیناریوھات الثالثة المحتملة، أو االستراتیجیات ،یمكن أن یفعلھ فریق الحوار قتراح ماا

 ھذا المتغیر.
ü التي یجب اتباعھا لالستجابة لمعظم  او االستراتیجیات االعتبارات المشتركة یقوم فریق التخطیط بتحدید

  الخارجیة المحتملة. المتغیرات

 للحواراالتفاق على المنھجیة ووضع خطوط عریضة  .ه

ویتم االتفاق على المنھجیة من قبل األطراف المشاركة في الحوار، ووضع الخطوط العریضة التي تقود الحوار لیصب 
، فالمثال السابق لو أردنا تحدید منھجیة الحوار والخطوط العریضة للحوار حول مشكلة في مصلحة الھدف العام منھ
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الة، فإن منھجیة الحوار یجب أن تكون مبنیة على تحدید االحتیاجات وتقییمھا، فالحاجة شدیدة لتمكین الشباب اقتصادیاً لبطا
وتوفیر فرص عمل تتناسب وقدراتھم ومھاراتھم وتكون مبنیة على االحتیاجات الحقیقیة للمجتمع المحلي وسوق العمل، 

الفرص  مناقشةأھمیة ذه األولویات ووضع الخطوط العریضة للحوار، كویتم استخدام المنھجیة التشاركیة في تحدید ھ
والتحدیات في سوق العمل، وعرض الخطط البدیلة، واالتفاق على األسباب الجذریة للمشكلة، والخروج بتوصیات 

استخدامھا في تحدید القرار لیتم أخذھا بعین االعتبار، ومن أھم المنھجیات التي یمكن أن یتم ألصحاب المصلحة وصناع 
حقوق اإلنسان، وھو النھج الذي یرتكز  المنھجیات والخطوط العریضة التي نستند علیھا في الحوار ھو النھج المبني على

تمثل الحد األدنى من قیات الدولیة باعتبارھا حقوقاً بشكل أساسي على حقوق االنسان األساسیة المنصوص علیھا في االتفا
، حیث توظف معظم النزول التحلل من بعضھا في غیر االستثناءات المقررة فیھاز التنازل عنھا مطلقاً یجو الحمایة التي ال

المنظمات والجھات الدولیة العاملة في حمایة حقوق االنسان التنمیة المجتمعیة ھذا النھج وتتخذه كأساس لتصمیم وتخطیط 
 لتدخل.البرامج المراد تنفیذھا مع المجتمعات المحلیة في مناطق ا

 یمكنھناك الكثیر من الحقوق األساسیة المنصوص علیھا في االتفاق العالمي لحقوق االنسان ونذكر أھمھا، والتي 
ي تخص الشباب والمجتمعات المحلیة، على أنھا حقوق یجب على أصحاب استخدمھا كمرجعیة أساسیة للحوارات الت

 أو خیاراً یمكن منحھا او حجبھا عن أي شخص. الواجب االعتراف بھا واعطائھا ألصحاب الحق ولیست ھبة

 :نسان المصادق علیھ من قبل األردنأھم الحقوق المنصوص علیھا في اإلعالن العالمي لحقوق اإل

 

 (الجیل األول) حقوق مدنیة

 الحق في األمن واألمان -

 الحق في حریة التنقل -

 في الحیاة واحترام الكرامة االنسانیة الحق-

 

 (الجیل األول) حقوق سیاسیة

 حق المشاركة السیاسیة  -

 حق التفكیر وحریة اعتناق الدین  -

واالعتقال التعسفي أو  حق عدم التعرض للتعذیب -
 االحتجاز

 

 (الجیل الثاني) حقوق اجتماعیة

 الحق في الرعایة الصحیة -

 الحق في التعلیم  -

 حق المستوى الالئق في العیش  -

 

 (الجیل الثاني) حقوق اقتصادیة

 الحق في الغذاء (المأكل والمشرب) -

 الحق في العمل  -

 .الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضي -

 

 حقوق بیئیة وثقافیة (الجیل الثالث)

 الحق في العیش في بیئة نظیفة خالیة من التدمیر -

 

 

 حقوق تنمویة (الجیل الثالث)

 الحق في التنمیة االقتصادیة  -

 التنمیة االجتماعیةالحق في  -

 الحق في التنمیة السیاسیة -
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 مرحلة النقاش وتبادل المعلومات 2.7.2

األساس الذي نستند علیھ في اثبات التي تم جمعھا مسبقاً في ھذه المرحلة من الحوار لتكون  واألدلةیتم استخدام المعلومات 
الحوار حول ھذه الدالئل، واالستماع لوجھات وجھ نظرنا وعرض المشكلة، حیث یتم النقاش والمشاورة بین أطراف 

المطروحة أو تتعارض معھا، حیث یقوم الطرفان بشرح  وجھة نظرنا النظر األخرى التي من الممكن أن تتوافق مع
ة والبراھین المقدمة، ونتابع المثال السابق لطرح وجھات نظرھم حول المشكلة لمحاولة إقناع الطرف االخر بصحة األدل

یمكننا تقدیم مشكلة البطالة على انھا إحدى أھم أسباب ارتفاع معدالت الجریمة، وشعور الشباب  ;لة فمثالً نفس المشك
والتي تؤدي في نھایة المطاف إلى اضعاف الشعور باالنتماء لدى الشباب في  باالغتراب في الوطن، وھجرة العقول،

ویمكننا استخدام الدراسات التي قمنا بجمعھا إلثبات وجود ، كما فھذه المشكالت الحساسة قد تفاقمت بسبب البطالة وطنھم
المشكلة عن طریق تقدیم المعلومات واألدلة على نسب البطالة المرتفعة بین الشباب، والخطط الوطنیة الركیكة لالستجابة 

 لھذه المعدالت وضعف تأثیرھا على المشكلة.

 وأھم خطوات وشروط ھذه المرحلة:

 لوماتتنظیم عملیة تبادل المع .أ

فال یجوز اقصاء  ،والبناء للوصول إلى نتیجة المتبادل والتقبل حترامعلى أساس االعملیة الحوار تقوم حیث یجب أن 
طرف من أطراف الحوار أو منع أحد أصحاب المصلحة من المشاركة في الحوار أو تھمیش دوره. ومن شأن ھذا التنظیم 

 (قیم الدیمقراطیة) تدعیم الموقف بإحصائیات وحوارات. ساسیة من تأسیسھ.أن یساھم في إنتاج حوار بناء یحقق الغایة األ

 نة لجمیع أصحاب المصلحة المشاركیقناع األطراف المشاركة بفھم المواقف واألھداف األساسیإ .ب

منھا لمحاولة إیجاد الحلول المناسبة  لالنطالق ق قاعدة مشتركة بین أطراف الحواروالذي من شانھ أن یؤسس لخل
للمشكلة، وبأخذ المثال السابق، فإن إقناع األطراف الممثلة للحكومة على طاولة النقاش بخطورة تفاقم مشكلة البطالة، 
 وحالة االحباط بین الشباب في األردن، وإمكانیة العمل معاً على خلق سیاسات تشغیلیة جدیدة نابعة من الشباب أنفسھم،

 على مستوى الحكومة وصناع القرار.شأنھ أن یخلق حالة من الرغبة في إصالح السیاسات  من

المھارات الالزم تمكین الشباب منھا في ھذه المرحلة، ھي مھارات المناظرة والحوار الجید للتأكد من امكانیاتھم ومن أھم 
 في إدارة الحوار للخروج بالنتائج المرجوة منھ.

ھي حوار بین طرفین أو فریقین یسعى كل منھما إلى إعالء وجھة نظره حول موضوع معین والدفاع عنھا  المناظرة
بشتى الوسائل العلمیة والمنطقیة واستخدام األدلة والبراھین على تنوعھا محاوالً تفنید رأي الطرف اآلخر وبیان الحجج 

ذات الطابع اإلدراكي إذ تغیّر اتجاھات المشاركین اتجاه بعض الداعیة لذلك، وتعتبر المناظرة من الطرق التعلمیة الھامة 
 المواضیع والتي عادةً ما یكون علیھا وجھات نظر متعارضة.

 تھدف المناظرة إلى تحقیق جملة من األھداف منھا: 

ü إتاحة الفرصة أمام المشاركین لعرض أفكارھم وآرائھم 

ü تساعد المشاركین على التعلم من بعضھم البعض 

ü  المشاركین على أصول الحوار وتنظیم االختالف والتأدب بآدابھ.تدریب 

 خطوات المناظرة: 

 تحدید أطراف الحوار المشاركین في الحوار -

 طرح القضیة الجدلیة بین أطراف الحوار لبدء الحوار حولھا  -

 الطلب من األطراف المتحاوة التحضیر للحوار بالرجوع إلى مصادرة معلومات موثوقة  -
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 المناظرةتحدید موعد  -

 یقوم مدیر الحوار بتحدید خطوات تنظیم الحوار والمناظرة -

 توفیر المناخ والبیئة المناسبة للحوار في القضیة المطروحة  -

 تحدید قواعد الحوار والخطوط العریضة التي یجب السیر علیھا أثناء الحوار -

 یلتزم مدیر الحوار بتوضیح وجھات النظر ونقاط االتفاق حول القضیة  -

م مدیر الحوار مھارة اعادة الصیاغة اثناء نقاش األطراف المتحاورة وذلك لتبسیط المداخالت واعادة یستخد -
 ربطھا دون تدخل في مضمون النقاش وتخفیف حالة االنفعال ان وجدت بین االطراف المتحاورة

 بھا یجب على مدیر الحوار ضمان احترام جمیع االراء واالفكار المطروحة وضمان عدم االستھزاء  -

 ویؤكد مدیر الحوار على أھمیة قبول نفد األفكار بإعتبار أن الحوار ھو حوار أفكار ولیس حوار أشخاص -

 :ھامة مالحظات

ü  قد قام ببحث وافي عن الموضوع لیتمكن من إدارة الحوار میسر الحوارأن یكون 

ü تخلي كٍل من الفریقین المتناظرین عن التعصب لوجھة نظر سابقة 

ü  رأي اآلخر وآداب والحوارالتقید باحترام 

ü على المشاركین اإلصغاء لبعضھم البعض حتى وإن لم یكن ھناك اتفاق في الرأي 

ü المثبتة لألمور، وإثبات صحة النقل لما نقل؛ كتقدیم األدلة الصحیحة قناعیةاإلبالطرق  االلتزام. 

ü .عدم التعارض والتناقض في األدلة المقدمة من قبل طرف من األطراف 

ü لقواعد المعترف بھا لدى الفریقینالسلیم واضمن األمور المبنیة على المنطق  في أدلة المناظر إال عدم الطعن. 

ü قبول النتائج التي توصل إلیھا األدلة القاطعة والمرجحة 
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 بین أطراف الحوار لوصول إلى نقطة مشتركةمحاولة ا .ج

بحیث یتم االتفاق مثالُ على وجود مشكلة  الحوار،نستطیع خلق أكبر مكاسب مشتركة بین األطراف المشاركة في حیث ب
وجود فجوة في التعاون بین الحكومة والقطاع الخاص وأھمیة توطید في السیاسات الحكومیة للتعامل مع مشكلة البطالة، و

العالقات بین مؤسسات القطاع الخاصة والمؤسسات الحكومیة لمحاولة خلق فرص تشغیلیة وتدریبیة جدیدة للشباب، 
وھذه إحدى أھم خطوات الحوار، یث تفتح لھم فرص أكبر للعمل وإیجاد الفرص المالئمة لقدراتھم ومھاراتھم. بح

فالوصول إلى قاعدة مشتركة للحوار بین غالبیة أطراف الحوار من شأنھ أن یؤسس للمرحلة القادمة والمتمثلة باتخاذ 
 .القرار ومحاولة إیجاد الحلول المرضیة ألطراف الحوار

 لة البحث عن الحلول وبناء توافق في اآلراءمرح 2.7.3

 وفي المرحلة الختامیة ھذه یجب التأكد من القیام بخطوتین رئیستین وھما: 

 القراراتخاذ  إلىاألطراف المتحاورة  دفع .أ

یجب دفع أطراف الحوار إلى اتخاذ قرارات حقیقیة وھادفة وقابلة للتحقیق حیث وھي المرحلة قبل األخیرة في الحوار 
والقیاس خالل فترة زمنیة محددة، ویتم ذلك بعد الوصول إلى قاعدة مشتركة وتوافق بین األطراف جمیعھا، فتبدأ عملیة 
اتخاذ القرار الذي یصب في مصلحة جمیع األطراف المشاركة، ویحقق األھداف المرجوة من الحوار، وفي المثال 

القرار أي الجھات الحكومیة المشاركة في الحوار، فیمكن لھذا السابق، فإن عملیة اتخاذ القرار تكون على مستوى صناع 
القرار أن یكون إعادة النظر بالسیاسات الحكومیة لتشجیع االستثمار، وفتح قنوات تواصل وبناء شراكات جدیدة مع 

 .القطاع الخاص والسوق المحلي، إلیجاد فرص تدریب وتشغیل للشباب العاطل عن العمل

المحاور 
الجید

یصغي جیداً 
ویھتم

طرح أسئلة 
متابعة حین 
للتأكد من 

وضوح االجابة

 یشجع النقاش
في مختلف 
وجھات النظر

ة یتدخل بلباق
ویلخص 
ز ویضمن تركی

النقاش

 یظھر االحترام
ویتصرف 

بلباقة ولكن 
بحزم

محاید وال 
یصدر األحكام
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 االتفاقالوصول إلى  .ب

نقاط مشتركة بین األطراف المشاركة والمساھمة في وھي المرحلة األخیرة في الحوار التي یتم فیھا الوصول إلى 
لحلول المتفق علیھ، وتتمثل بمن سینفذ ماذا؟ أي ما ھي الواجبات الموكلة لكافة األطراف المشاركة في التخطیط لتنفیذ ا

ة العمل ببناء شراكات مع القطاع الخاص وتوفیر فرص تدریبیة، واالتفاق الحوار، وبالمثال السابق، یتم مثالً تكلیف وزار
العاملة الوافدة، ویتم توكیل مع القطاع الخاص على االستفادة من األیدي العاملة الوطنیة واالمتناع عن جلب القوى 

جمع بینات الباحثین عن ل الممثلین عن الشباب بالبحث عن الفرص الجدیدة والتشبیك مع سوق العمل، أو على سبیل المثا
 عمل ودراستھا لمحاولة خلق فرص عمل تتوافق مع المھارات والخبرات الموجودة لدى ھؤالء الشباب.

المشاركة في الحوار؟ كیف سیتم دفعھم للحوار وتحقیق األھداف  المصلحةرفض صناع القرار وأصحاب  لولكن ماذا 
 ع الثاني من أنواع الحوار وھي المناصرة وكسب التأیید.ھنا نلجأ إلى مھارات وأدوات النوالمرجوة منھ؟ 

    )الحوار تحت الضغطالمناصرة ألجل الحوار ( 2.8

تنجح غالباً في حالة الحوار المنظم والذي یمكن اللجوء إلیھا وعلیھا سابقاً والمرور التي تم ذكرھا  واألدوات إن الخطوات
الستماع للطرف الحوار للمباحثة وطرح وجھات النظر المختلفة وایوافق جمیع األطراف فیھ على الجلوس على طاولة 

 لالنطالق منھا لمحاولة خلق حلول ترضي أطراف الحوار.اآلخر لمحاولة إیجاد أرضیة مشتركة 

یرفض صناع القرار أو أصحاب المصلحة الجلوس على الطاولة مع األطراف األخرى في كثیر من األحیان، لكن 
لیب الضغط معھم، وفي ھذه الحالة ال نستطیع تطبیق مھارات ومراحل الحوار المنظم ونلجأ إلى أساومناقشة قضایا معینة 

للجوء إلى الحوار وتسمى ھذه العملیة (المناصرة ألجل الحوار) والتي وأصحاب المصلحة لدفع الجھات المعنیة 
 المرجوة من الدعوة إلى الحوار.سنستعرض أھم األدوات والمھارات والخطوات الالزم اتباعھا لتحقیق األھداف 

 كسب التأییدحمالت المناصرة و .أ

وتھدف إلى خلق حالة من الوعي العام لدى  وھي الحمالت التي تستھدف المجتمع المحلي وصناع القرار المحلیین
العمل علیھ تشریع المعین المراد ، وجمیع أصحاب السلطة الذین یستطیعون التأثیر على القرار أو الالمجتمعات المستھدفة

 حاب المصلحة للمشاركة في الحوار.واقناعھم باتخاذ إجراءات لدعم الحملة والتأثیر على أصوالحوار حولھ، 

في معظم األحیان یتم محاولة العمل على كسب تأیید ومناصرة أصحاب السلطة التي تفوق سلطتنا، كالنواب، والمجلس 
 الشرطة، والمحافظ ... الخ. رئیس مركزالمركزي في البلدیة، ورئیس البلدیة، و

أحیان أخرى یستھدف كسب التأیید المؤثرین في المجتمع ولیس بالضرورة أصحاب السلطة، كرجال الدین، الصحف وفي 
أي شخص لدیھ تأثیر في المجتمع ویمكنھ أن یأخذ قرار على مستوى محلي أو یؤثر في المحلیة، مدراء مراكز تنمویة، أو 

 صناعتھ.
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 عمل حمالت المناصرة وكسب التأییدالیة 
 

حیث یكون ھناك شخص أو مجموعة من األشخاص الواعین بخطورة المشكلة أو القضیة 
 المراد طرحھا.

یقومون بتنفیذ حملة رفع وعي لكسب تأیید المجتمعات المحلیة وأصحاب المصلحة حول 
 القضیة التي تبنوھا للحوار حولھا.

لدى المجتمعات المحلیة وأصحاب المصلحة األساسیین یتكون حالة من الوعي الجماعي 
 بأھمیة المشكلة وخطورتھا على المدى البعید.

بعد زیادة الوعي بأھمیة المشكلة، یشعر المجتمع وأصحاب المصلحة الرئیسین بمسؤولیتھم 
 التحرك إلیجاد حل للمشكلة وخلق حوار حولھا قبل تفاقمھا.عن 

في المجتمعات المحلیة للعمل على إیجاد حلول للمشكلة عند التحرك، یصبح ھناك مطالبات 
 وھذا بدوره یكون الرأي العام حولھا ویعطیھا أھمیة

عند تكوین الرأي العام وكسب عدد كبیر من التأیید حول القضیة المطروحة یتشكل ضغط 
 .شعبي على صناع القرار وأصحاب المصلحة

 أدوات المناصرة وكسب التأیید .ب

 

 استغالل االجتماعات واألحداث العامة:مثال على 

قام شاب أردني من مدینة الكرك بتوظیف احدى االجتماعات المحلیة على مستوى المحافظة مع رئیس الحكومة وعدد من 
ممثلي الوزارات، لطرح قضیة غالء األسعار واالعتماد على جیب المواطن األردن في سد العجز االقتصادي للحكومة 

رتبة علیھا، وقد كان ھناك استجابات وتفاعالت كبیرة من الشارع األردني مع ما طرحھ الشاب في اللقاء وسد الدیون المت
وقاموا بنشر الفیدیو والصور والخطاب الذي قدمھ، وشكل ضغطاً على الحكومة مما وضع الحكومة في وضع حرج أمام 

 ألردنیة.ھذه المطالبات وكسب التأیید الذي القاه خطاب الشاب على الساحة ا

 

التجمعات 
والمسیرات

حمالت 
 رفع الوعي

شبكات 
التواصل 
االجتماعي

استخدام 
الفنون 

االجتماعات 
واالحداث 

العامة

فرد أو (وعي فردي 
)مجموعة أفراد

حملة مناصرة وكسب 
تأیید

وعي جماعي

تحرك أولي

تكوین رأي عام

ضغط على اصحاب 
المصلحة
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 مثال على استخدام شبكات التواصل المجتمعي لكسب التأیید:

قام أحد المواطنین بنشر صور لشخص ذو نفوذ في الدولة یقوم باالعتداء على المحل التجاري الذي یملكھ ویمنعھ من 
تصدرت القضیة  ب لھ بالكثیر من المشاكل، حیث تفاعل المواطنون وتعاطفوا مع القضیة بشكل كبیر حتىالبیع ویتسب

المواضیع المطروحة على شبكات التواصل االجتماعي وخاصة موقع (تویتر) حیث غرد الكثیر من المواطنین حول 
القضیة وناصروا الرجل المظلوم وطالبوا الجھات األمنیة بالتدخل لحمایتھ وإیقاف االعتداء على حقھ وممتلكاتھ، حیث 

جتماعي ضغطاً كبیراً دفع الحكومة والمسؤولین التخاذ االجراءات السریعة شكل الغضب الشعبي على قنوات التواصل اال
بدعوة أطراف المشكلة وحل الخالف بینھم لتھدئة غضب المواطنین حول ھذه السلوكیات التي تصدر عن أشخاص ذوي 

 نفوذ.

 

 مثال على استخدام الفنون في التجمعات والمسیرات واألماكن العامة:

الذي تم الحدیث عنھ في مثال آخر مسبقاً، بتصمیم وقفة فنیة في األردن  308قام مجموعة من الشباب الرافضین لقانون 
استخدموا فیھا الموسیقى وعدد من الوقفات الصامتة التي تعبر عن رأیھم في القانون وترفع  (Flash Mob)صامتة 

المناطق المزدحمة بالمتجولین والوقت المناسب لتنفیذ وقفتھم وعي المجتمع المحیط بالقضیة وتنشرھا، وقد استغلوا 
الصامتة التي كانت مفاجأة للمارة والمتجولین، وأعجبوا بالفكرة وقاموا بتصویرھا ومشاركتھا على نطاق كبیر مع عدد 

 من فئات المجتمع حیث القت الفكرة رواجاً وتقبالً على مستوى المجتمع.

ً الحملة  یكون ھدفإن من أھم خطوات إدارة الحمالت بشكل صحیح ھي أن  ً  واضحا   تسم بالسمات التالیة:وی وذكیا

 

 

 

 محدد ودقیق
أي أننا نمتلك الصورة 
.الواضحة لجمیع جوانبھ

 قابل للقیاس
القدرة على قیاس الھدف 

ودرجة االنجاز

 یمكن تحقیقھ
أن یكون الھدف منطقي 
ویمكن الوصول إلیھ 

بالموارد والخطط المتاحة

 واقعي وحقیقي
أن یكون الھدف ضمن 
اً المعقول وأن یكون حقیقی

یمكن تطبیقھ

محدد بزمن
 وتعني أن یكون ھناك وقت

ن للبدایة ووقت لالنتھاء م
تحقیق الھدف
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 مثال على ھدف ذكي:

 خالل حملة للمناصرة وكسب التأیید فإن الشباب القائمین على الحملة وضعوا أحد أھدافھم التي كانت كاآلتي:

أكثر من نصف أعضاء مجلس الالمركزیة المحلي في مدینة الزرقاء حول قضیة التلوث في منطقة الرصیفة خالل  كسب
 شھر من بدایة الحملة.

 على سبیل المثال. ١٠الھدف المحدد: كسب تأیید أكثر من نصف أعضاء المجلس وعددھم 

 ف.من األعضاء فقد حققنا الھد ٦قابل للقیاس: إذا استطعنا كسب تأیید 

 یمكن تحقیقھ: إذا أنھ بالحوار واستخدام بعض أدوات االقناع والمناظرة یمكن كسب تأیید ھؤالء األعضاء.

 واقعي وحقیقي: حیث أن الھدف ذو صلة رئیسیة بالھدف من الحوار، وواقعي حیث أنھ لیس من المستحیل تحقیقھ.

ملة، أي أنھ بعد شھر نستطیع تحدید ما إذا كنا قد محدد بزمن: والزمن في المثال السابق ھو شھر واحد من بدایة الح
 استطعنا تحقیق الھدف أو فشلنا بھ.

 

 ، بناء الشبكات والتحالفاتالحشد مھارات .ت

الحشد المجتمعي ھو عملیة جمع أكبر عدد من المؤیدین للقضیة وأولئك التي تؤثر القضیة المطروحة على حیاتھم الیومیة 
 تشكیل ضغط أكبر على صناع القرار وأصحاب المصلحة.بشكل مباشر أو غیر مباشر بغرض 

عند تصمیم حمالت مناصرة وكسب تأیید للمجتمعات المحلیة وصناع القرار وأصحاب المصلحة، یجب علینا تعلم آلیات 
 لعقد الحوار. أیید أكبر فئة من أصحاب المصلحةالحشد المجتمعي، وذلك لضمان كسب ت

 أھمیة الحشد المجتمعي:

ü قضایا التي تتعلق بھم واألسباب الجذریة وبذلك التمكن من الوصول إلى مقترحات جتمعات المحلیة من فھم التمكین الم
 وتوصیات لحل المشكلة.

ü  زیادة عدد المشاركین في الحملة، وذلك یؤدي إلى زیادة الضغط على أصحاب المصلحة وصناع القرار للجلوس على طاولة
 الحوار والتباحث حول القضیة.

ü أكبر عدد من والبحث عن وتنوعھا كبر عدد من المؤثرین المجتمعیین والذین بدورھم یساھمون في اثراء األفكار حشد أ
 الحلول والتوصیات لحل القضیة.

ü .زیادة نسبة المشاركة المجتمعیة في القضایا المجتمعیة والبیئیة والسیاسیة واالقتصادیة التي تخصھم 
ü مجتمع، كالنساء والشباب وذوي اإلعاقة في عملیة صنع القرار.تعزیز مشاركة الفئات المھمشة في ال 
ü .تعمیق العالقة بین المجتمع المدني، الحكومة والقطاع الخاص 
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 ھارات الحشد یجب التعرف على أھم خطوات الحشد عن طریق الرسم التالي:للتعرف على م

 

 مثال على الحشد المجتمعي:

الزرقاء بحملة مجتمعیة إلیقاف مصنع لمادة الخمیرة (مادة تستخدم في  قام مجموعة من الناشطین الشباب في مدینة
ً بإلقاء مخلفاتھ الصناعة السائلة في منتزه عام للسكان في منطقة  ١٥صناعة الخبز) حیث استمر المصنع لمدة  عاما

یة في المنتزه وتسببت في الرصیفة بین حدود العاصمة عمان ومدینة الزرقاء، حیث تسببت ھذه المخلفات بقتل الحیاة النبات
انبعاثات لروائح كریھة أجبرت السكان المحلیین القاطنین في المناطق المجاورة للمنتزه على اغالق نوافذھم طوال الوقت 
إلبقاء الرائحة خارج منازلھم، فقام ھؤالء الشباب بأخذ عینات من التربة وفحصھا إلثبات صحة فرضیتھم، وقاموا 

عن طریق  والجھات الرسمیة في المنطقة، كما أطلقوا حمالت مجتمعیة توعیة ألھالي المنطقة بمخاطبة إدارة المصنع
وتأیید واستطاعوا كسب تأییدھم  ندوات مجتمعیة وفعالیات مختلفة، لحشد المجتمع وتوحید صوتھم للمطالبة بحل المشكلة

ً على المصنع الجھات الحكومیة في المنطقة كالبلدیة والمحافظة، واستطاعوا توحید  ً ومجتمعیا الجھود للضغط قانونیا
إلیقاف االنبعاثات السامة في الحدیقة، أثمر الحشد وكسب تأیید المجتمع وأصحاب المصلحة بتحویل قنوات تصریف 
المخلفات الصناعیة من الحدیقة، وقد تعاونت إدارة المصنع مع الحملة فقامت بزراعة األشجار في الحدیقة وتوظیف عامل 

 ة للمحافظة علیھا وصیانتھا وحمایتھا.نظاف

 التحالفات المجتمعیة

التحالفات المجتمعیة على أنھا مجموعة من األفراد المجتمعین معاً لتحقیق ھدف مشترك یخدم جمیع أطراف یتم تعریف 
 التحالف.

 

 

 

ة دراسة طبیع. 1
 المجتمع وعرض
معلومات حول 

ن القضیة وتكوی
اھتمام

تحدید . 2
أصحاب 
المصلحة 
الرئیسیین

النخطیط . 3
الجماعي 

التنفیذ . 4
الجماعي 
ادة واختیار القی

للضغط . 5
على صانعي 

القرار

اجراء . 6
الحوار مع 
أصحاب 
المصلحة 

وأطراف الحوار 
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 فوائد تكوین التحالفات:

ü من المصادر والموارد المختلفة لكل عضو  زیادة الموارد ومشاركتھا: حیث یسمح التحالف لألعضاء باالستفادة
 مشاركة في التحالف.

ü  الوصول إلى حلول مبتكرة: حیث یعتمد التحالف على وجودة مجموعة من األفراد بخبرات مختلفة وخلفیات
 متنوعة من شانھا اثراء المحتوى والعمل معاً على إیجاد حلول أكثر ابتكاراً للمشاكل والقضایا التي تواجھھم.

ü على المخاطرة: حیث في بعض الحاالت یساعد وجود التحالف المكون من أكثر من فرد على المخاطرة  یساعد
واتخاذ قرارات ال یستطیع فرد واحد تحمل نتائجھا، فیساعد التحالف على خلق روح المخاطرة حیث ال یقع 

 اللوم في حالة الفشل على شخص واحد.
ü  التحالفات على توزیع المھام على األفراد األعضاء جمیعھم، فیقلل توزیع المھام والعمل: حیث یساعد تكوین

 من الوقت المبذول إلنجاز المھام عند تقسیمھا على أفراد التحالف.

 خطوات تكوین التحالفات

 

 أوراق الموقف كتابة  .ج

التعبیر عن الموقف بشكل رسمي، سواء كان بالمعارضة او  الحوارات واالجتماعات الرسمیةیتطلب في كثیر من 
 ال بد من التطرق إلى تعریف ورقة الموقف وكیفیة كتابتھا.كان بالموافقة، وھنا 

ً ھي مقال یعرض رأیأوراق الموقف  حزب  ما بشأن إحدى القضایا. ویكون عادةً رأي الكاتب أو جھة أخرى محددة، مثل ا
ً أیض ستخدم أوراق المواقفاسي وتسی  .بواسطة المنظمات الكبیرة لنشر المعتقدات والتوصیات الرسمیة للمجموعة ا

 خطوات كتابة أوراق الموقف

 تاریخ المشكلة .1
ü  تطور المشكلة وجذورھا وكیفیة نشأتھا.خلفیة المشكلة: ویتم الحدیث فیھا عن تاریخ 
ü یف تفاقمت مع الوقت.الوضع الحالي: حیث یتم التطرق إلى الحدیث عن الوضع الحالي للمشكلة وك 

 

انشاء مجموعة 
عمل مركزة

تقوم المجموعة 
یجیة بتحدید استرات

العمل واألھداف 
المرجوة وعقد 
اجتماعات مع 

 أصحاب المصلحة

تطویر ھدف عام 
مشترك

یجب أن یكون 
د الھدف ذكیاً ویخد

الھدف من انشاء 
التحالف 

والمخرجات 
المرجوة

تحدید ورصد 
 شركاء محتملین

األفراد 
والمؤسسات 
عمل الفاعلة والتي ت

في نفس المجال 
الذي صمم أنشأ 
التحالف ألجلھ

تحدید المصالح 
المشتركة بین 

المجموعة

تصمبم 
خطة عمل 

جماعیة
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 تعریف المشكلة .2
ü  :ع ومدى تأثر حیاة األشخاص بھا وطرحھا بموضوعیة.الحدیث عن وجودھا في المجتمبیان المشكلة 
ü األطراف المنخرطة بتفاقم المشكلة وأولئك الذین تؤثر المشكلة  تحدید األطراف المعنیة بالمشكلة: والتطرق إلى الحدیث عن

 على حیاتھم الیومیة بشكل مباشر.
ü .أھمیة المشكلة ومدى تأثیرھا: على الصعید العام والخاص ألولئك الذین یقرأون ورقة الموقف 

 
 الموقفبیان  .3

ü الموقف المأخوذ منھا ألصحاب المصلحة تفسر بیان واضح وصریح قد یكون على شكل نقاط تحدد الموقف من المشكلة و
 وصانعي القرار الموجھة لھم.

 
 التوصیات .4

ü .شرح وتوضیح التوصیات: حیث یتم ادراج وشرح التوصیات المطروحة حول المشكلة على مستوى السیاسات 
ü .توضیح الیة تطبیق التوصیات: وكیفیة األخذ بھا والمنطق الذي تستند علیھ ھذه التوصیات 
ü التوصیات: ویتم ادراج عدد من الخیارات الرئیسیة والبدیلة لتطبیق التوصیات والتأكد من العمل بھا لحل  خیارات تطبیق

 .المشكلة وتحدید دور كل طرف في العمل على التوصیات

 اقتصادیاً. الشباب تمكینمنتدى الشباب األوروبي حول لورقة موقف  مثال على كتابة

 مواجھة تحدیات سوق العمل الھیكلي

ما یقرب من نصف  یوجد حیث ،با إلى مستویات عالیة غیر مسبوقة في بعض البلدانلت بطالة الشباب في أورووص
 .فئات المجتمع األكبرتلك الموجودة لدى  عن وھذه المعدالت تزید مرتین أو ثالثة أضعافالعاطلین عن العمل، الشباب 

، وتعّرض الشباب للفقر واالستبعاد االجتماعي ، كما الحیاةوتقلل من فرص بل  ،البطالة ال تعوق التنمیة الشخصیة فقط
 ساھمة في التنمیة الشاملة لبلدھم، وفي منطقتھم وفي العالم.تمنع الشباب األوروبیین من الم

لضمان استدامة ھیاكل الحمایة وذلك األوروبي، تعتبر معالجة بطالة الشباب مھمة عاجلة فیما یتعلق بشیخوخة المجتمع 
 االجتماعیة.

لتأمین عمل أكثر  أووظیفتھم األولى ث یكافح الكثیرون من أجل ، حیالشباب في سوق العمل قضیة مركزیةأصبح إدماج 
 .دیمومة ونوعیة

یرى المنتدى األوروبي للشباب أن االنتقال من التعلیم إلى سوق العمل یجب أن یكون أسرع وأكثر تحفیًزا وأن یؤدي إلى 
استغاللھم عن بعقود مؤقتة ویجب أال یتم  العملبین  محصوراً الشباب  عملیجب أال یكون  حیث مد.عمل طویلة األ فرص

 طریق التدریبات والزماالت التدریبیة التي یمارسونھا لكسب الخبرة.

ج إلى تحتا بل انھا، على المستوى الفرديھذه االختالالت ناتجة عن تحدیات ھیكلیة في سوق العمل ال یمكن التغلب علیھا 
 ، وذلك باستخدام تدابیر سیاسیة جیدة التوجیھ.على المستویین الوطني واألوروبي أن تعالج

 نحو تكامل أسرع وأسھل لجودة سوق العمل

بیر المتخصصة ، وكثیراً ما یشار إلى التداالشباب عملعزیز قد وضعت العدید من البلدان بالفعل برامج مناسبة لتل
تختلف إلى حد فإن وسائل تحقیق الھدف  ومع ذلك ،كر أو سیاسات العودة إلى العملوالتدخل المب، بالضمانات الشبابیة

 وإیجاد التدریب المھني فرص مزید منالخلق و ،ریادة األعمال للشباب تحفیز :كبیر ویمكن أن تشمل، على سبیل المثال
، توفیر فرص التعلیم والتدریبوزراعة في ال العملتشجیع ك؛ لتساعد الشباب على دخول سوق العممدعومة وظائف 

 باإلضافة إلى توفیر حوافز محددة الھدف.
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البقاء على اتصال بضمان عدم توقف الشباب عن العمل لفترة أكثر من أربعة أشھر، و بشكل ملموستلك التدابیر ستساھم 
 في مرحلة الحقة.اھمة في توظیفھم ، وبالتالي المسمھاراتھم وكفاءاتھم تطویرلحفاظ على لبسوق العمل 

مساعدة الشباب على التعامل مع اإلخفاقات الھیكلیة ل فعالیةً من شأنھا أن تؤدي إلى نھج أكثر  إن ھذه التدابیر والسیاسات
ً ، بینھمسوف تؤدي في نھایة المطاف إلى بناء الثقة والتوافق ولسوق العمل  أن تعزز روابط سوق العمل ویمكنھا أیضا

 المستقبل.ومعدالت المشاركة في 

 تمكینمع األخذ في االعتبار االحتیاجات واألولویات المختلفة في جمیع أنحاء أوروبا ، یمكن أن تختلف وسائل تنفیذ 
، فإن منتدى الشباب تعلق بإدماج الشباب في سوق العملالشباب بشكل كبیر. ومع ذلك ، من أجل تحقیق نتائج أفضل فیما ی

 یجب أن تكون موجودة:التي بادئ الشاملة األوروبي مقتنع بأن ھناك بعض الم

 .لمساعدة في وضع حل مخصص للبطالةیجب توفیر المشورة والتوجیھ المھني الشخصي ل -

غطیة الحد األدنى مصحوبة بمنحة لت االقتصادي الشباب تمكینیجب أن تكون أي فرص تعلیمیة وتدریبیة ضمن خطة  -
 الالزمة.أو تسدید التكالیف من النفقات و/

 .الشباب تمكینتسبة كجزء من برامج المك والقدراتیجب االعتراف رسمیًا بالمھارات  -

 في تشبیك الشباب بسوق العمل وإعطاء األولویة للشباب حدیث االلتحاق بسوق العمل.المساعدة  -

الدخل  من مناسبةمستویات  -والتدریب المھني للشبابالعملي بما في ذلك التدریب - یجب أن تكفل فرص العمل -
 .عھم من الوقوع في براثن الفقروالحمایة االجتماعیة والتأمین الصحي لمن

 ؛ التمییز المحتمل بین الشباب العاطلین عن العمل (على أساس النوع أو الخلفیة أو اإلعاقة أو أي سبب آخر) ینبغي منع -

 ومستدامة للتمكین االقتصادي للشباب.في النقاش حول تطویر آلیة قویة جمیع الشركاء االجتماعیین  مشاركةیجب  -

،  یةمنظمات الشبابالمع المدني ، خاصة إمكانات المجت النظر فيیجب ھ ، فإنمواجھة تحدیات سوق العمل الشبابيعند  -
رئیسیة تساھم في تطویر وجھات فاعلة حیث یجب االعتراف بھذه الجھات ك. علیھمحل أزمة البطالة  تحمیل عبءدون 

 بجھودھا واشراكھا.، ویجب االعتراف البرامج التنمویة المختلفةت الشباب من خالل مھارات وكفاءا

 الخالصة:

، لكنھ یحث الحكومات األوروبیة والشركاء االجتماعیین على وروبي بالمبادرات القائمة بالفعلیرحب منتدى الشباب األ
تدبیراً  فیذ برامج التمكین االقتصادي للشبابحیث یكون تنطریق تقدیم ضمانات للشباب. االلتزام بمسؤولیة واضحة عن 

، ما لتدریب لفترة تزید عن أربعة أشھرسیاسیاً ینبغي أن یھدف إلى ضمان عدم خروج أي شاب من العمل أو التعلیم أو ا
ً في مكانھتشغیل الشباب في ومتابعة یجب أن یكون رصد وذلك.  یریدلم یكن  ، المسؤولة ، من خالل الھیئاتقائما

 الشباب ھذه. تمكینللمساعدة في تنفیذ سیاسات 

الشباب یمكن أن یكون مقاربة فعالة ومبتكرة للتغلب على البطالة غیر  تمكینیؤمن المنتدى األوروبي للشباب بقوة بأن 
في الشباب مساھمة مھمة  تمكینسیقدم  على المدى الطویلوالمتناسبة بین الشباب والمساھمة في اندماجھم االجتماعي. 

سیساعد  فإنھ ،على المدى المتوسطأما استدامة النموذج االجتماعي األوروبي وسیساعد في تعزیز التضامن بین األجیال. 
، فمن األھمیة بمكان ضمان . ومع ذلك2020لعام االتحاد األوروبي أیًضا على الوصول إلى أھداف إستراتیجیة أوروبا 

 في التغلب على األزمات عند ظھورھا.  فقطس مجرد تدبیر مؤقت یساعد ، ولیالشباب أداة مستدامة تمكینأن یصبح 

كن أیضا مؤسسات ، ولدورھا في ھذه العملیة تمارسیجب أن في االتحاد األوروبي التي لیس فقط الدول األعضاء و
 كافة. االتحاد األوروبي
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 الخاتمة 3
من األدوات العملیة والمعارف التي تساھم بشكل كبیر في تمكین الشباب وزیادة مشاركتھم لقد قدم ھذا الدلیل مجموعة 

على مستوى حوار السیاسات ومراكز صنع القرار، وانھ لمن السھل استخدام ھذه األدوات وتطبیقھا للوصول إلى 
حیث ارات السیاسة المختلفة، األھداف المنشودة من ادماج الشباب في المجتمعات المحلیة ومراكز صنع القرار والحو

 بشكل أكبر في صناعة القرارات التي تعنیھم. یجب على الشباب الذي یشكل نسبة كبیرة من المجتمعات أن یساھم

وھنا ال بد من اإلشارة إلى أن ھذه األدوات یختلف استخدامھا باختالف السیاق الذي تستخدم فیھ، حیث یجب تمییعھا في 
لذا مع السیاق المراد العمل ضمنھ، فیمكن أن تختلف األدوات المستخدمة من منطقة إلى أخرى  الئمما یتبعض الحاالت ب

 لتي نستخدمھا بشكل یتالئم مع السیاق.جب دائماً اختیار األدوات ای

ً على العاملین مع بیة في حوار السیاسات مسؤولیة ال تقع المشاركة الشباتعزیز إن  على عاتق الشباب فقط، بل أیضا
 باب الش

نیة، بیئة آمنة وداعمة للشباب حیث أن المشاركة تتطلب جھداً مشتركاً من جمیع األطراف المع خلق وضمانالمساھمة في 
كالشباب أنفسھم، المجتمع المدني، المؤسسات الحكومیة، والجھات الممولة والھیئات المستقلة والجمعیات األھلیة وغیرھا 

 بمواضیع الشباب وتنمیتھم.من المؤسسات والجھات التي تعنى 
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