
مجموعة الأدوات العملية 
للمشاركة الفّعالة

للشباب

ما المقصود بها      فيَم تكمن أهميتها      كيف يمكن تحقيقها
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 > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()ب()أ( المصادر)ج(
57و الُملحقات

الغرض من مجموعة الأدوات هذه

الغرض من مجموعة 
الأدوات هذه

ي سياسة التنمية وممارساتها. 
1.  تعزيز فهم المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( �ف

لهام والتوجيه العمىلي لتقديم العْون لصانعي السياسات عىل  2.  توف�ي الإ
مستوى الوزارة والسفارات، وكذلك وكالت التنمية للعمل بصورة أك�ث فاعلية 

مع الشباب ومن أجلهم.

ي 
"سيتم تحقيق الهدف إذا بدأت �ف

ي 
النخراط بصورة فّعالٍة مع الشباب �ف

عملك"*

ي وزارة الشؤون الخارجية الهولندية )MFA(، إل أنه يتم مشاركتها لالستخدام العام.
ف �ف * تم تصميم مجموعة الأدوات هذه خصوًصا لتتالءم مع عمل الزمالء العامل�ي
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 > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()ب()أ( المصادر)ج(
57و الُملحقات

ف ف الُمستهدف�ي المستخدم�ي

المستخدمين الُمستهدفين
:)MFA( تعمل مجموعة الأدوات هذه عىل دعم جميع موظفي وزارة الشؤون الخارجية

المديرون العموم	 

المديرون	 

السفراء	 

 	))EKN( ي المقر الرئيسي وسفارة ممكلة هولندا
مسؤولو السياسات )�ف

ًا أو منسق برامج أو مسؤول سياسات أو مستشاًرا، فإن مجموعة الأدوات هذه  مهما كان منصبك، سواء كنت مديًرا أو سف�ي

ُمقّدمة لك أيًضا.  

ي الوزارة. 
ي السياسة الأك�ث اتساًعا، والحقيبة الوزارية، ودورة التنفيذ �ف

ي منصبك �ف
كما تم تطويرها واختبارها خصوًصا لخدمتك �ف

نأمل أن تكون نتائجك مصدر إلهام لالآخرين لممارسة المشاركة الفّعالة للشباب والتطبيق العمىلي لها.  

ي ساحة تعمل عىل مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، أنشأنا خريطًة يمكنك العثور فيها عىل معلومات أساسية وأدوات إضافية 
�ف

ي مجال عملهم.
ف الذين طبقوا المشاركة الفّعالة للشباب �ف وأمثلة من مجموعة متنوعة من المستخدم�ي

ي الذي يحتوي عىل قصص ملهمة من أشخاص موجودين عىل أرض الواقع. هل تريد إضافة 
و�ف لك�ت يُرجى أيًضا زيارة موقعنا الإ

ي مشاركتها معنا.
دد �ف قصتك هنا؟ ل ت�ت

 www.YouthAtHeart.nl

https://www.youthatheart.nl/
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)د()ب()أ( المصادر)ج(
57و الُملحقات

دليل القرَّاء

دليل القرَّاء
ّ بشؤون الشباب والتعليم والعمل  ي

ة من جانب الفريق المع�ف تم تأليف مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( بعناية كب�ي

ي سبيل ضمان سماع أصوات 
احات الأدوات والأساليب �ف ضافة إىل اق�ت شدك المعلومات الأساسية بالإ بالتعاون مع الزمالء والشباب. س�ت

الشباب. 

 تتأّلف مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب من أربعة أجزاء وتستغرق قراءتها حواىلي ساعة واحدة. 

إنه ليس ُمخطًطا، بل إنه يُعد مصدر إلهام وكتيًبا إرشاديًا. 

معلومات يجدر بك معرفتها 

1.  تستند مجموعة الأدوات بصورة أك�ب عىل أساسيات المشاركة 

ف )انظر الُملحق 9(، كما  ي تتكّون من صفحت�ي
الفّعالة للشباب، وال�ت

 Youth At Heart( "ي القلب
اتيجية "الشباب �ف س�ت أنها تُعد نتيجًة لإ

)Strategy

2.  نحن جاهزون لتقديم الدعم فيما يتعلق باستخدام مجموعة 

أدوات المشاركة الفّعالة للشباب )MYP(. يمكنك التواصل معنا عن 

 team-JOW@minbuza.nl :طريق

3.  يمكن توف�ي تدريب ُمصمم خصوًصا عىل المشاركة الفّعالة للشباب 

)MYP( لموظفي الوزارة والسفارة حسب الطلب 

4.  لتسهيل اطِّالعك عىل هذا الدليل، استخدم "أداة التنّقل" لالنتقال 

ًة إىل الفصل ذي الصلة من خالل الضغط عىل الحرف  مبا�ث

ي أسفل يسار الشاشة، أو عىل الخطوط الثالثة للعودة 
الموجود �ف

إىل جدول المحتويات. 

mailto:team-JOW%40minbuza.nl?subject=
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جدول المحتويات

جدول المحتويات

مقدمة لمشاركةأ
 8 الشباب 
9 التعريفات   1

10 ما المقصود بالمشاركة الفّعالة للشباب؟   2

11 لماذا تُعّد مشاركة الشباب مهمًة؟   3

12 لماذا تُعّد المشاركة الفّعالة للشباب مهمًة بالنسبة إىل الوزارة؟   4

13 مستويات المشاركة   5

14 ي االستفادة منها؟ 
كيف يمكن�ن  6

15 ما هي المتطلبات؟   7

تنظيم وحشد ب
17 الشباب 
18 كاَء وقادةً  الشباب بصفتهم مستفيدين و�ش  1

21 التنوع والشمول   2

22 ن  ن الجنس�ي تعزيز المساواة ب�ي  3

24 التواصل مع الشباب   4

25 دعم مشاركة الشباب وتسهيل ُسُبلها   5

29 تهيئة بيئة مواتية   6

30 تهيئة بيئة آمنة   7

31 قات وكيفية التغلب عليها  المعوِّ  8

34 الحد من المخاطر    9

المشاركة من خاللج
36 الممارسة العملية 
38 أمثلة ملهمة للمشاركة الفّعالة للشباب   1

41 المشاركة الفّعالة للشباب عىل مستوى الوزارات   2

43 المشاركة الفّعالة للشباب على مستوى السفارات   3

47 المشاركة الفّعالة للشباب على مستوى وكالت التنمية    4

49 وك لك االآن!  االأمر م�ت  5

قياس مشاركة د
54 الشباب 
55 كيف يتم قياس مشاركة الشباب؟   1

56 ات مشاركة الشباب  مؤ�ش  2

58 المصادر والُملحقات 
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57و الُملحقات

مرسد المصطلحات

مرسد المصطلحات

)MYPT(   مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

DDE  إدارة التنمية القتصادية المستدامة، وزارة الشؤون الخارجية الهولندية

DSO  إدارة التنمية المجتمعية، وزارة الشؤون الخارجية الهولندية

IGG  إدارة النمو الأخ�ف الشامل، وزارة الشؤون الخارجية الهولندية

نسانية، وزارة الشؤون الخارجية الهولندية DSH  إدارة تحقيق الستقرار والمعونة الإ

CDP  رئيس البعثة الدبلوماسية 

EKN  سفارة مملكة هولندا 

دارة العامة لشؤون التعاون الدوىلي  DGIS  الإ

MFA  وزارة الشؤون الخارجية الهولندية 

ي
CSO  منظمة المجتمع المد�ف

ي يقودها الشباب
YLO  المنظمة ال�ت

YAC  اللجنة الستشارية للشباب

YAB  المجلس الستشاري للشباب
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مة لمشاركة الشباب )أ(   مقدِّ  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()ب( المصادر)ج(
و الُملحقات

 مقدمة أ
لمشاركة الشباب

)أ(
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مة لمشاركة الشباب )أ(   مقدِّ  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()ب( المصادر)ج(
و الُملحقات

مقدمة لمشاركة الشباب

9 التعريفات   1

10 ما المقصود بالمشاركة الفّعالة للشباب؟   2

11 فيَم تكمن أهمية مشاركة الشباب؟   3

12 لماذا تُعّد المشاركة الفّعالة للشباب مهمًة بالنسبة إىل الوزارة؟   4

13 مستويات المشاركة   5

14 ي االستفادة منها؟ 
كيف يمكن�ن  6

15 ما هي متطلبات المشاركة؟   7

ي تطوير فهم أساسي للمشاركة 
الجزء )أ( يسهم �ف

الفّعالة للشباب. لماذا يُعد ذلك أحد التطّلعات 
المحورية للوزارة؟

كيف سيعود ذلك بالنفع عىل عملك، وعىل 
ي سياستك وبرامجك وعملك وسياق 

الشباب �ف
ي سيحققها هذا 

أعمالك، وما هي النتائج ال�ت
الأمر؟

)أ(
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)د()ب( المصادر)ج(
و الُملحقات

< 1 التعريفات

التعريفات1
من أجل فهمك فقط 

تعريف: الشباب
فريقي )African Union( الشباب بأنهم  تختلف التعريفات القياسية للشباب باختالف المنظمات. اطَِّلع عىل الجدول. يعرِّف التحاد الإ

ف 15 و35 عاًما.   اوح أعمارهم ب�ي  أي أفراد ت�ت

ي تحقيق أغراضنا من مجموعة الأدوات هذه عندما 
إن هذا التعريف، الذي يضم الفئة العمرية من 15 إىل 35 عاًما كمرجع، يسهم �ف

ي عملنا، وتقديم إرشادات لتحقيق المشاركة الفّعالة للشباب. فهو يتيح لنا مراعاة منظور مراحل الحياة 
اك الشباب �ف يتعلق الأمر بإ�ث

المختلفة من الطفولة إىل البلوغ.

تعريفات الشباب

تعريف: المشاركة الفّعالة 
)MYP( للشباب

اك  �ث ي المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( قدرتهم عىل أن يكون لهم رأي من خالل )الستشارة والإ
ي سياق مجموعة الأدوات هذه، تع�ف

�ف

اتيجيات  س�ت والتعاون( ع�ب مراحل واضحة من عملية صنع القرار )التصميم و/أو التنفيذ و/أو التقييم( فيما يتعلق بالسياسات و/أو الإ

ي تمّسهم، بطريقة من شأنها العودة بالنفع  عىل الوزارة والسفارات ووكالت التنمية، ولكن بصورة أساسية، عىل الشباب 
امج ال�ت و/أو ال�ب

ي ينتمون إليها.
أنفسهم والمجتمعات ال�ت

نصات والعمل وفًقا لذلك. يجب  تش�ي المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( إىل أن الشباب لديهم رأي، وأنه يجب عىل صّناع القرار الإ

وع الذي تكون فيه المشاركة الفّعالة للشباب  اك الشباب والأساليب الُمتبعة لتحقيقه بناًء عىل الوضع الفعىلي والمرسث اختيار مستوى إ�ث

)MYP( أمًرا قابالً للتطبيق.

ي يقودها الشباب 
تعريف: المنظمات ال�ت

ي أن جميع 
ي يقودها ويديرها وينسقها الشباب بشكل كامل. فيما يتعلق بالمنظمات، فهذا يع�ف

إنها المنظمات غ�ي الحكومية ال�ت

ي مجموعة متنوعة من القضايا من منظور الشباب.
ف والأعضاء ل يتجاوزون سًنا معينًة، ويعملون �ف الموظف�ي

المرجع العمر الكيان/ الصك/ المنظمة

)UN( إحصاءات صكوك الأمم المتحدة الشباب: من 15 إىل 24 عاًما  /)UNESCO( اليونسكو /)UN( الأمم المتحدة

جدول أعمال القرن 21 الشباب: من 15 إىل 32 عاًما موئل الأمم المتحدة )UN Habitat( )صندوق 

)UNFPA( صندوق الأمم المتحدة للسكان المراهق: من 10 أعوام إىل 19 عاًما، الشباب 

الصغار: من 10 أعوام إىل 24 عاًما، الشباب: من 

اليونيسف )UNICEF(/ منظمة الصحة العالمية 

)WHO(/ صندوق الأمم المتحدة للسكان 

)UNICEF( اليونيسف طفل ح�ت سن 18 عاًما اليونيسف )UNICEF(/ اتفاقية حقوق الطفل

فريقي، 2006 التحاد الإ الشباب: من 15 إىل 35 عاًما  The African Youth( ميثاق الشباب الأفريقي

)أ(
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مة لمشاركة الشباب )أ(   مقدِّ  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()ب( المصادر)ج(
و الُملحقات

< 2 ما المقصود بالمشاركة الفّعالة للشباب؟

ما المقصود بالمشاركة الفّعالة للشباب؟2
ي عمليات صنع القرار فيما يتعلق بالسياسات 

تقوم المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( عىل ضمان إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة �ف

كاء ومستفيدين، والستماع إىل أك�ث ما يهّمهم،  ي العمل معهم بوصفهم قادًة و�ث
ي تمّسهم. وهذا يع�ف

امج ال�ت اتيجيات وال�ب س�ت والإ

اتيجياتنا وبرامجنا. ي سياساتنا وإس�ت
ف العتبار �ف احاتهم بع�ي بهدف أخذ آرائهم ومخاوفهم واق�ت

ي جدول أعمالنا. بل يجب إتاحة الفرصة للشباب 
ي تحتل مكانًة عاليًة �ف

ي الأمور ال�ت
ل تقت� مشاركة الشباب عىل العمل معهم �ف

ي ضمان إطالع الشباب بشكل مالئم عىل القضايا 
للتحدث عن جداول أعمالهم الخاصة أيًضا. يتمثل جزء حيوي من عملية المشاركة �ف

ي يشاركون فيها. 
المطروحة والعمليات ال�ت

"نحن بحاجة إىل التعّود عىل الستماع بشكل 
هيكىلي إىل أصوات الشباب"

ُمقتبس عن وزير التجارة الخارجية 

والتعاون التنموي الهولندي

مشاركة الشباب هي:

كاء و)ليسوا فقط(  اف بكون الشباب قادًة و�ث 	  الع�ت

مستفيدين

اتيجيات وبرامج أعمق أثًرا  	  فرصة للوصول إىل سياسات وإس�ت

وذات صلة أك�ب

ف لتطوير معارف ومهارات وأفكار  	  فرصة لجميع المشارك�ي

جديدة

	  فرصة للشباب للتعب�ي عن آرائهم واتخاذ القرار وتوصيل 

ي كل سياق عمل وكل خطوة 
صوتهم، ولكن بصورة مختلفة �ف

من خطوات العملية

مشاركة الشباب ليست:

اك الشباب، لمجرد "ملء الخانة" 	  "لفتًة رمزيًة" نحو إ�ث

	  نهًجا واحًدا يناسب الجميع: حيث يمكن أن تختلف أساليب 

مشاركة الشباب ومستوياتها باختالف سياق العمل

	  دائًما رسميًة أو جادًة أو واسعة النطاق

": يمكن أن تكون أيًضا أمًرا  ي
	  قائمًة دائًما "عىل المجهود الذا�ت

اكات وبرامج متعددة الأطراف  تتم متابعته من خالل �ث

أو ثنائية

ي تُعد مجرد أسلوب(
	  هي نفسها "الستشارة" )وال�ت

)Save the Children( ومنظمة إنقاذ الطفولة ،)EPD( اكة الأوروبية من أجل الديمقراطية المصدر: مصادر متعددة من بينها: الأمم المتحدة )UN(، ومنظمة الرسث

)أ(
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)د()ب( المصادر)ج(
و الُملحقات

< 3 لماذا تُعّد مشاركة الشباب مهمًة؟

لماذا تُعّد مشاركة الشباب مهمًة ؟3
ًا من السّكان الشباب. يمكن تحقيق  ق الأوسط وشمال أفريقيا، عدًدا كب�ي فريقي، والرسث ي منطقة الساحل، والقرن الإ

تضم البلدان �ف

، إذا وجهنا السياسات والتدخالت نحو التحديات والفرص الُمحددة للشباب. ولكي يحدث ذلك، نحتاج إىل ضمان سماع أصوات  الكث�ي

ف الشباب من تعزيز رأيهم  الشباب ودمجها. وعىل كل حال، فإن الشباب هم أفضل من يمكنهم معرفة ما يالئمهم. ولهذا فإن تمك�ي

.)Youth at Heart Strategy( "ي القلب
اتيجية "الشباب �ف ي إس�ت

وتوصيل صوتهم هو أحد التطّلعات المحورية �ف

السياق

60%
ق الأوسط وإفريقيا دون سن 25 عاًما ي الرسث

من السكان �ف

أك�ث من 30 بالمائة
ق الأوسط وشمال إفريقيا  ي منطقة الرسث

من الشباب �ف

عاطلون عن العمل

95%
ي القطاع غ�ي 

ي إفريقيا الذين يعملون �ف
من الشباب �ف

الرسمي تقل أعمارهم عن 25 عاًما

فهم موقف الشباب ووجهات نظرهم وأفكارهم عىل نحو أكمل

ي إجرائها
ي يرغب الشباب �ف

ات العملية ال�ت استكشاف وفهم التغي�ي

ي 
سهام �ف ي تحقيق/الإ

وكيف يمكن لهذا مساعدتهم ومساعدتك �ف

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

ي عملك ولإحداث التغي�ي
ي يمكنك استخدامها �ف

جمع البيانات ال�ت

تحويل الطاقات إىل تآزر ودعوة الشباب إىل العمل مًعا

ف نفسك والشباب المشاِرك من خالل مشاركة المعلومات  تمك�ي

وتطوير الأفكار وخطط العمل 

السبب

)أ(
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مة لمشاركة الشباب )أ(   مقدِّ  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()ب( المصادر)ج(
و الُملحقات

ة بالنسبة إىل الوزارة؟ < 4  لماذا تُعّد المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( ذات أهمية كب�ي

لماذا تُعّد المشاركة الفّعالة للشباب ذات 4
ةبالنسبة إىل الوزارة؟ أهمية كب�ي

 يقر مبدأ المشاركة الفّعالة للشباب بقدرتهم عىل إثراء عمليات صنع القرار، ومشاركة وجهات النظر، والمشاركة بوصفهم 	 

ي سياساتنا وبرامجنا.
كاء،  ومستفيدين �ف  قادًة، و�ث

  
ف لحتياجات   امج عىل ضمان أن يكون التخطيط والتصميم مناسب�ي عداد ال�ب تساعد مشاركة الشباب بدًءا من المراحل الأوىل لإ

 

ي السياق ذي الصلة. تؤدي مشاركتهم إىل برامج أك�ث فاعليًة وخضوًعا للمساءلة، كما تقلل الفجوة 
وحقوق الشباب والشابّات �ف

ف الأجيال.   ب�ي

ف اجتماعًيا ومدنًيا واقتصاديًا. عند   ي تتيح لهم التمك�ي
تؤكد أفضل الممارسات أن الشباب يحتاجون إىل الحصول عىل الفرص ال�ت

 

نسان، كما يمكن أن يصبحوا أشخاًصا  تمكينهم بجميع الطرق الثالثة، فإنهم يتمتعون بحماية أفضل ضد انتهاكات حقوق الإ

ي ظل سبل الحياة الكريمة المجدية. 
ف ينعمون بالزدهار �ف  راشدين ناجح�ي

 

ي تنمية مجتمعاتهم. 
ف يساهمون �ف ف فاعل�ي ي الشباب عىل الضطالع بأدوار بصفتهم مواطن�ي

ن الجتماعي والمد�ن يساعد التمك�ي

)Save the Children( ومنظمة إنقاذ الطفولة ،)EPD( اكة الأوروبية من أجل الديمقراطية المصدر: مصادر متعددة من بينها: الأمم المتحدة )UN(، ومنظمة الرسث

)أ(



13 57

مة لمشاركة الشباب )أ(   مقدِّ  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()ب( المصادر)ج(
و الُملحقات

<  5 مستويات المشاركة

مستويات المشاركة5
ي المؤلفات، يتم عرض مستوى المشاركة بطرق مختلفة. إن إحدى الطرق المعروفة هي ما يُطلق عليها ُمصطلح "سّلم المشاركة"، 

�ف

ي الجزء )ج( )الصفحة 51(. 
والذي يتم توضيحه بمزيد من التفصيل �ف

ف  عالم باعتباره أد�ف مستوى للمشاركة، وصولً إىل التمك�ي ف خمسة مستويات للمشاركة، بدًءا من الإ ف ب�ي ي مجموعة الأدوات هذه، نم�ي
�ف

باعتباره أعىل مستوى لمشاركة الشباب. 

ي بعض الأحيان قد يكون من 
ي سياقات عمل مختلفة وأدوار متباينة، قد يلزم توفر مستويات مختلفة من المشاركة وتطبيقها. �ف

�ف

ي كل مستوى )اطَِّلع 
ي حالت أخرى يكون التعاون الفّعال أمًرا مهًما. يختلف الهدف والوعد �ف

المناسب استشارة الشباب فقط، ولكن �ف

ي الُملحق 7(. 
عىل مزيد من التوضيح التفصيىلي �ف

ف ما هو صحيح وما خطأ فيما يتعلق بالمشاركة الفّعالة للشباب )MYP(. بدلً من ذلك،  ف ب�ي
ّ  يُرجى مالحظة أنه ل يوجد مخطط يم�ي

هناك توصيات تساعدك عىل تقييم موقفك وسياق عملك. 

)أ(
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مة لمشاركة الشباب )أ(   مقدِّ  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()ب( المصادر)ج(
و الُملحقات

ي الستفادة منها؟
<  6 كيف يمكن�ف

ي 6
 كيف يمكن�ن

االستفادة منها؟
ي يواجهها الشباب والفرص المتاحة لهم.	 

ة حول التحّديات ال�ت  تحصل عىل معلومات مبا�ث

نامج.	  اتيجية أو ال�ب س�ت ي تحتاج إىل التناول من خالل السياسة أو الإ
 تستفيد بإثراء فهمك للقضايا ال�ت

اتيجية أو برنامج وأيًضا ما يكمن فيه من أخطار وتهديدات 	   تعّزز فهمك لنقاط القوة فيما يتم طرحه من سياسة أو إس�ت

وعية. اتيجيتك أو برنامجك وتزيد من المرسث ي سياستك أو إس�ت
 ُمحتملة. وبذلك تتجنب العيوب الُمحتملة �ف

ًا وأك�ث مالءمًة.	  نامج أعمق تأث�ي اتيجية أو ال�ب س�ت ي ستجعل السياسة أو الإ
بداعية وغ�ي التقليدية ال�ت  تستفيد من الأفكار الإ

ي تمّسهم.	 
ي اتخاذ قرارات بشأن الأمور ال�ت

ي )المشاركة( �ف
 تحقق العدالة فيما يتعلق بحقوق الشباب �ف

"إذا كانت مشاركة الشباب فّعالًة حًقا، 
فإنها تعود بالفائدة عىل الشباب، 
نامج، والسياسة أو المنظمة،  وال�ب

والمجتمع بأكمله." 

)choice for youth and sexuality( منظمة تشويس للشباب والحقوق الجنسية

)أ(
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مة لمشاركة الشباب )أ(   مقدِّ  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()ب( المصادر)ج(
و الُملحقات

< 7 ما هي المتطلبات؟

 ما هي7
المتطلبات؟

 التحىلي بالفضول لمعرفة ما سينتج عن العملية.	 

 	.)MYP( ي عملية المشاركة الفّعالة للشباب
ام تجاه الشباب الذين يشاركون �ف ام والتعاطف والح�ت ن  إبداء الل�ت

ي أثناء العملية حول كيفية ترجمة آرائهم. 	 
ي �ف

 التواصل بشكل استبا�ت

ف لجعل المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( جزًءا من العملية.	   قبول أن الأمر قد يستغرق وقًتا وجهًدا إضافي�ي

 تهيئة بيئة آمنة يتمتع فيها كل مشارك شاب بالأمان للتعب�ي عن رأيه/رأيها ويشعر بذلك بالفعل.	 

وعك أو زيارتك أو 	   التواصل مع الشباب خارج دوائرك الُمعتادة، ومساعدة أولئك الأوثق صلًة بسياستك أو مرسث

 . تدخلك الدبلوماسي

يجب أن تتضمن المشاركة الفّعالة 
للشباب دوافع داخليًة لالستماع إىل 
صوت الشباب والعمل بناًء عليه 
– بعيًدا عن الرمزية أو التنميق أو 

التالعب!

)أ(
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)ب(   تنظيم وحشد الشباب  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()أ( المصادر)ج(
و الُملحقات

تنظيم وحشد  )ب(
الشباب 

)ب(
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)ب(   تنظيم وحشد الشباب  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()أ( المصادر)ج(
و الُملحقات

تنظيم وحشد الشباب

18 كاَء وقادةً  الشباب بصفتهم مستفيدين و�ش  1

21 التنوع والشمول   2

22 ن  ن الجنس�ي تعزيز المساواة ب�ي  3

24 التواصل مع الشباب   4

25 دعم مشاركة الشباب وتسهيل ُسُبلها   5

29 تهيئة بيئة مواتية   6

30 تهيئة بيئة آمنة   7

31 قات وكيفية التغلب عليها  المعوِّ  8

34 الحد من المخاطر    9

ي تعميق فهمك للواجبات 
الجزء )ب( يسهم �ف

والمحظورات فيما يتعلق بتنظيم الشباب 
وحشدهم، وكيفية تأث�ي تصوراتك عىل 

أفعالك، وكيفية تهيئة مساحة آمنة للمشاركة 
الفّعالة للشباب

)ب(
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)ب(   تنظيم وحشد الشباب  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()أ( المصادر)ج(
و الُملحقات

كاَء وقادًة < 1 الشباب بصفتهم مستفيدين و�ث

كاَء وقادًة1 الشباب بصفتهم مستفيدين و�ش
اضاتنا وواقع أن الشباب ليسوا فئًة متجانسًة،  كاء، وقادة. إن لتصورنا واف�ت ف الشباب بصفتهم مستفيدين، و�ث من المهم فهم الفرق ب�ي

اك الشباب، أو كان هذا ل يخطر ببالنا عىل الإطالق.  ي إ�ث
ًا عىل طريقة عملنا – عن قصد أو عن غ�ي قصد. سواًء كنا نفكر تلقائًيا �ف تأث�ي

ي ننظر من خاللها والقدرة عىل اختيار وجهة 
ي حوار مع الشباب. يُعّد إدراك العدسة ال�ت

ي ندخل بها �ف
كما أن هذا يؤثر عىل الطريقة ال�ت

ي تهدف مجموعة الأدوات هذه إىل تعزيزها. 
نظر معينة عن عمد، من القدرات ال�ت

ي العدسات لتناول مشاركة الشباب
النهج ثال�ش

يُعرّف بأنه الحد الأد�ف من التدّخل الجيد للشباب:

	  يش�ي كون الشباب مستفيدين إىل أنهم أنهم مجموعة ُمستهدفة وأنه يتم إعالمهم بصورة كافية؛

	  ويركز رصاحًة عىل قضايا الشباب من خالل التوثيق؛

كاء. 	  ويمكنه تمهيد السبيل إىل العمل مع الشباب بصفتهم �ث

العمل من أجل الشباب بصفتهم 

مستفيدين

: يُعرف بما يىلي

	 التدّخالت  التعاونية، حيث تتم استشارة الشباب وإعالمهم بشكل كامل؛

؛ ف 	  يتضّمن التعاون والمسؤولية الُمتبادل�ي

ي العمل عىل هذا المستوى قبل التقّدم ليصبحوا قادًة 
ة �ف 	  يؤكد عىل أن الشباب يحتاجون بصفة عامة إىل الخ�ب

ي تحقيقه أو قادرين عليه.
ف �ف وأصحاب مبادرات للتنمية )إذا كان ذلك مناسًبا( – وهو تقّدم لن يكون الجميع راغب�ي

كاء النخراط مع الشباب بصفتهم �ث

: يُعرف بما يىلي

ي يبادر بها ويوجهها الشباب؛
ف التدّخالت ال�ت 	  تمك�ي

ي إطار هياكل وأنظمة وعمليات قائمة.
	  توف�ي مساحة لصنع القرار بقيادة الشباب )التفويض( �ف

دعم الشباب لالضطالع بدورهم 

القيادي

)ب(
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)ب(   تنظيم وحشد الشباب  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()أ( المصادر)ج(
و الُملحقات

كاَء وقادًة < 1 الشباب بصفتهم مستفيدين و�ث

كاء وقادة، من المهم أيًضا أن نفهم أن  ف الشباب بصفتهم مستفيدين و�ث الآن وقد أصبحنا نفهم بصورة أفضل الختالفات ب�ي

ي وزارة الشؤون الخارجية )MFA( يحّدد كيف يجب أو يمكن التعامل معهم. من الجدير بالذكر أنه ل يمكن اعتبار أي من الُنُهج 
وضعنا �ف

صحيًحا أو خاطًئا.

امج المختلفة مع الشباب الُمستهدف إليك بعض الأمثلة لكيفية تعامل ال�ب
ي برنامج نيكساس للمهارات والوظائف )Nexus Skills & Jobs( كان الشباب المحليون ول 	 

الشباب بصفتهم مستفيدين: �ف

ي يوفرها 
نامج، ولكن تم إعالمهم بالغرض منه والفرص ال�ت ي تصميم ال�ب

يزالون ح�ت الآن هم المجموعة الُمستهدفة. لم يشاركوا �ف

ي سياق أعمالهم.
لهم �ف

 	 Challenge Fund for Youth( ي إعداد برنامج صندوق التحدي لتوظيف الشباب
: �ف ي

الشباب بدورهم التعاو�ن

ي 
ي �ف

Employment programme(، كان الشباب المحليون هم المجموعة الُمستهدفة، ولكنهم كانوا أيًضا يقومون بدور تعاو�ف

ي سياق أعمالهم.
ي يوفرها لهم �ف

نامج، ولكن تم إعالمهم أيًضا بالغرض منه والفرص ال�ت ي تصميم ال�ب
بعض البلدان. لقد شاركوا �ف

نامج بدعم من مكتب 	  ي برنامج أورينج كورنرز )Orange Corners(، تقوم السفارة بتصميم ال�ب
: �ف ي

الشباب بدورهم التعاو�ن

نسانية التابع لالأمم المتحدة )OCHQ(. يتحمل أصحاب المصلحة المعنيون )بما فيهم ذلك الشباب( مسؤوليًة  تنسيق الشؤون الإ

نامج ومواصلة تحسينه.   ي تنفيذ ال�ب
كًة �ف ُمش�ت

ي 	 
ي القلب" )Youth at Heart( ، وال�ت

ي عملية صياغة مبادئ "الشباب �ن
الشباب بدورهم القيادي: يمتلك الشباب الريادة �ف

  . ي الدوىلي
ا�ف ي القلب" )Youth at Heart( الف�ت

كانت تحتل مكانًة محوريًة خالل منتدى "الشباب �ف

ي القلب" )Youth at Heart( لمزيد من المعلومات.
ي "الشباب �ف

و�ف لك�ت تفضل بزيارة الموقع الإ

)ب(

https://www.youthatheart.nl/youth-at-heart-principles
https://www.youthatheart.nl/youth-at-heart-principles
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)ب(   تنظيم وحشد الشباب  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()أ( المصادر)ج(
و الُملحقات

كاَء وقادًة < 1 الشباب بصفتهم مستفيدين و�ث

وماذا الآن؟
ثمة طرق مختلفة لالستفادة من المشاركة الفّعالة للشباب 

ي عملك. وذلك من خالل المنظور الذي تحدده بنفسك.
)MYP( �ف

م لك بعض المعلومات الأساسية والأدوات والأمثلة  سنقدِّ

لهام وتوسيع نطاق  وأفضل الممارسات للحصول عىل الإ

معرفتك.

ي 
رشاد فيما يتعلق بالخيارات ال�ت راجع الصفحة 51 لمزيد من الإ

يمكنك اتخاذها. 

ما الذي تسعى إليه؟

ي جمع المعلومات وفهم وجهات نظر 
هل ترغب �ف

الشباب حول موضوع أو قضية معينة؟

ح الموضوع أو القضية  ي استشارة الشباب! ا�ث
ر �ف فكِّ

ر أنك  حاتهم. تذكَّ واطلب منهم طرح أفكارهم ومق�ت

ستحتاج إىل البدء بتقييم قدرتهم عىل المشاركة 

والتعب�ي عن آرائهم. 

نامج الذي  ي تصميم ال�ب
هل تريد منهم المشاركة �ف

ي البلد/المنطقة؟
يمكنك تقديمه �ف

اك مجموعات من الشباب الموجودة بالفعل  ي إ�ث
ر �ف فكِّ

كاء. انتبه إىل  ي شبكاتك، واعمل معهم بصفتهم �ث
�ف

أن عوامل، كسياق العمل والمجموعة الُمستهدفة 

ي 
نامج تلعب كلها دوًرا محوريًا �ف ي لل�ب

والموقع الجغرا�ف

المشاركة الفّعالة للشباب. اطرح عىل نفسك السؤال 

: هل تفهم أنت وُهْم سياق العمل بصورة كاملة؟  التاىلي

إذا لم يكن الأمر كذلك، تعاونوا مًعا لتحديد الغرض 

والمشكلة والإجراءات الُمحتملة. ثم تناقشوا مًعا وفًقا 

لخطة النهج.

ي يقودها 
ف إرادة المنظمات ال�ت ي تمك�ي

هل ترغب �ف

ًا؟ ًا كب�ي الشباب؛ لأنك ترى أن لها تأث�ي

ي استضافة 
ر �ف ب منهم وأظهر لهم دعمك. فكِّ اق�ت

ي مقر عملك. يمكنك تأييدهم من خالل 
اجتماعهم �ف

ها من الوسائل الأخرى.  نت وغ�ي ن�ت وسائل ع�ب الإ

)ب(
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)ب(   تنظيم وحشد الشباب  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

)د()أ( المصادر)ج(
و الُملحقات

< 2 التنوع والشمول

التنوع والشمول2
إن الشباب ليسوا مجموعًة متجانسًة. تختلف التجارب الجتماعية والقتصادية والجغرافية والثقافية والدينية والجنسية والتاريخية 

ي أثناء نشاطك لتحقيق المشاركة الفّعالة للشباب )MYP(؟
ًا من شخص لآخر. كيف تضمن مراعاة التنوع والشمول �ف اختالًفا كب�ي

عند العمل مع الشباب والتخطيط من أجلهم، من المهم أن تبدأ بأن تطرح عىل نفسك بعض الأسئلة، ومنها:

َمن هم الشباب الذين يجب أن أعمل معهم؟   	

ي نهجي؟ 
مكان �ف ي اتباع مبدأ الشمول قدر الإ

كيف يمكن�ف  	

ي الحصول عىل تنوع الأصوات، الذي من شأنه جعل المشاركة فّعالًة حًقا، ومحالً للدعم عىل نطاق واسع؟ 
	  كيف يمكن�ف

ي 
النصيحة الأوىل: عند تطبيق مبدأ المشاركة الفّعالة للشباب  )MYP(، يُو� بالعمل مع الشباب من مختلف الأعمار. يفيد هذا �ف

 . اكتشاف العديد من أولئك الذين يواجهون تحديات التعليم/ كسب العيش/ التوظيف، والآثار الأوسع نطاًقا للفقر الهيكىلي

ف بالتنوع الستفادة من رؤى الشباب الذين ينتمون إىل مواقع جغرافية، وخلفيات  ي تتم�ي
لماذا نوصي بهذا:تتيح لك المجموعة ال�ت

دينية مختلفة، ويحتّلون مناصب متباينة فضالً عن مراحل الحياة العملية.

ف مراحل الحياة التالية لدى الشباب: ف ب�ي النصيحة الثانية: من المفيد التمي�ي

الشباب الذين ل يزالون جزًءا من نظام التعليم	 

الشباب الذين يعيشون مرحلًة انتقاليًة من التعليم إىل العمل 	 

ي )المرحلة الأوىل( من العمل أو العمل الحر	 
الشباب الذين هم �ف

ي تُعد بمثابة إسهامات 
ي كل مرحلة بتحدياتها وفرصها ووجهات نظرها، وال�ت

تفرض كل مرحلة مسؤولياتها الخاصة عىل الشباب، وتأ�ت

امج. اتيجيات وال�ب س�ت ي السياسات والإ
يجب مراعاتها �ف

ف  لقد طّورت الوزارة مجموعة أدوات للشمول؛ لخلق الوعي فيما يتعلق بالتح�ي

ي 
وتقوية القدرات من أجل تحقيق مبدأ الشمول. تساعد مجموعة الأدوات هذه �ف

التعامل مع مشاركة الشباب بصورة شاملة. 

)ب(
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ف ف الجنس�ي < 3 تعزيز المساواة ب�ي

ن3 ن الجنس�ي تعزيز المساواة ب�ي
وريًا  ف الشابّات. يُعد الفهم الشامل لسياق المشاركة )وقت مشاركتهم وسببها( أمًرا رصف ي المشاركة الفّعالة للشباب إىل تمك�ي

تف�ف

ي بعض الظروف، قد تكون هناك حاجة إىل اتخاذ تداب�ي إضافية لتتمّكن الفتيات من المشاركة 
مكانات بصورة كاملة. �ف لتجسيد هذه الإ

ي بيئة آمنة ومواتية.
والمساهمة بصورة فّعالة �ف

ي 
ي جميع جوانب حياتهن، تستوجب مشاركتهن واستبقائهن �ف

ي �ف
ف الجتماعي والمد�ف ًا من التمك�ي ف أن الشابّات سيستفدن كث�ي ي ح�ي

�ف

ي العديد من الثقافات الأبوية. ولهذا، من المهم متابعة 
وجات، إيالء اهتمام خاص �ف ف مجموعات الشباب، ول سّيما الشابّات الم�ت

ي البداية. 
وع المشاركة، وليس فقط �ف ة مرسث ي طوال ف�ت

القضايا المتعلقة بالنوع الجنسا�ف

)MYP( يجابية للمشاركة الفّعالة للشباب الآثار الجانبية الإ

ي وسياسة 
ف )ويُعّد كالهما من التطلعات الأساسية ضمن إطار عمل سياسة النوع الجنسا�ف ف المرأة ومشاركة أقوى للمواطن�ي 	  تمك�ي

)MFA ي وزارة الشؤون الخارجية
ي �ف

تعزيز المجتمع المد�ف

)MFA فرص عمل أفضل للمرأة )أحد تطلعات إدارة التنمية القتصادية الُمستدامة بوزارة الشؤون الخارجية  	

: عند إنشاء مجموعة جديدة من الشباب، تحّقق مما يىلي

ف  ناث ضمن المشارك�ي 1.   ضم عدد متساٍو من الذكور والإ

ف الذين يثق بهم الناس.  ف ومديري المدارس والزعماء الديني�ي ف أشخاص من ذوي التأث�ي إن أمكن، مثل القادة المحلي�ي 2.   تضم�ي

سيمّهد هذا الطريق أيًضا أمام الشابّات. 

 . ي
ها وجدولها الزم�ف 3.   إعالم الآباء و/أو مقدمي الرعاية حول الغرض من عملية المشاركة، وس�ي

ي العديد من الثقافات، ل تع�ب المرأة عما يجول 
4.   إذا قمت بإدارة إحدى الجلسات، فاحرص عىل توف�ي مساحة للمرأة لتتحدث. �ف

بخاطرها، ما لم يتم تشجيعها لفعل ذلك. 

دارة الجلسات، وببعض الشابّات ليمّثلن قدوًة لالأخريات.   5.  استِعن بفتيات لإ

#هل_تعلم: 

، حيث إنها تعود بالفائدة  ف ف الجنس�ي ي تحقيق المساواة ب�ي
إذا تمت عملية المشاركة الفّعالة للشباب MYP بشكل صحيح، فستسهم �ف

عىل تنمية الشابات من خالل:

	  تعزيز ثقتهن بأنفسهن وإثباتهن للذات

	  اكتساب المهارات الحياتية والمهنية )مهارات التفاوض، والخطابة، وصنع السياسات، والتفك�ي النقدي، والتعاون(

	  زيادة فرص العمل نتيجًة لذلك

)ب(
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ف ف الجنس�ي < 3 تعزيز المساواة ب�ي

مسؤوليات الرجل ومشاركته

ة التغي�ي ليست مسؤولية  إن قيادة مس�ي
ي 

ات �ف المرأة وحدها! بل يلزم إحداث تغي�ي
إدراك الجميع ومواقفهم وسلوكهم لتحقيق 
. يجب عىل الجميع  ف ف الجنس�ي المساواة ب�ي

العمل لمواجهة قيود الهيمنة الذكورية.

)ب(
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< 4 التواصل مع الشباب

التواصل مع الشباب4
م هذا الجزء إرشادات حول  ي ظروف رسمية وغ�ي رسمية، وعىل مستويات مختلفة. يقدِّ

، �ف ف تتم عمليات المشاركة مع شباب مختلف�ي

المكان المالئم للتواصل مع الشباب وكيفيته.

عىل مستوى الوزارة، هناك عدة خيارات للتواصل مع الشباب:

 تعمل اللجنة الستشارية للشباب )Youth Advisory Committee( اعتباًرا من منتصف عام 2021. تتكون هذه اللجنة 	 

ف صانعي  الستشارية للشباب )Youth Advisory Committee( من جهات دولية وستكون بمثابة منّصة للحوار المستمر ب�ي

. يمكن التصال باللجنة لعمليات المشاركة عىل مستوى الوزارة. ف ك�ي  السياسات والشباب الذين ينتمون إىل مناطق ال�ت

 ممثلو الشباب والسفراء العاملون مع الوزارة أو داخلها فيما يخص مواضيع ُمحددة. 	 

 مركز ويست وينغ )West Wing( الفكري للشباب 	 

ة ذات صلة 	  ن الذين يستوفون المعاي�ي العمرية ولديهم خ�ب ي إدارتك بالإضافة إىل الموظف�ي
 المتدربون الذين يعملون حالًيا �ف

 عىل أرض الواقع أو فيما يخص موضوع الستشارة.

ي 	 
ي يقودها الشباب، وال�ت

امج ال�ت اك الشباب من خالل الروابط القائمة مع المنظمات وال�ب  يمكن أن تكون نقطة البداية هي إ�ث

.)One Young World Ambassadors( "تدعمها الوزارة، مثل منتدى "سفراء عالم شاب واحد

ي الخيارات التالية: 
عىل مستوى سفارتك، يمكنك التفك�ي �ف

ي 	 
امج ال�ت اك الشباب من خالل الروابط القائمة مع شبكات الشباب والمنظمات وال�ب  يمكن أن تكون نقطة البداية هي إ�ث

ي تدعمها السفارة. 
 يقودها الشباب، وال�ت

ي تربطها 	 
ف )المنظمات المتعددة الأطراف، ووكالت التنمية، والمؤسسات التعليمية( ال�ت ف والدولي�ي كاء الوطني�ي  العمل مع الرسث

ي الُملحق 2.
ف قائمة بالأنواع الأك�ث شيوًعا لمنظمات الشباب �ف  عالقات جيدة مع الشباب. تم تضم�ي

ي السفارة.	 
ف �ف ن العامل�ي  من خالل المتدرب�ي

ة ذات صلة عىل أرض الواقع أو مع موضوع الستشارة.	  ن الذين يستوفون المعاي�ي العمرية ولديهم خ�ب  والموظف�ي

 من خالل المجلس الستشاري للشباب )Youth Advisory Board( الذي ربما تكون قد أسسته. لمزيد من المعلومات، 	 

 اطَِّلع عىل الُملحق 3. 

عالم الشباب بالمشاورات 	  ذاعة لإ  يمكن أيًضا استخدام وسائل التواصل الجتماعي، وكذلك القنوات التقليدية، مثل الإ

الشبابية القادمة ودعوتهم للمشاركة. 

)ب(

https://www.youthatheart.nl/youth-advisory-committee
https://www.youthatheart.nl/youth-advisory-committee
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< 5 دعم وتسهيل مشاركة الشباب

دعم وتسهيل مشاركة الشباب5
ي العديد من الظروف وبطرق عدة. 

ي الوزارة، يمكننا دعم المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( �ف
 نحن �ف

 وهذا يشمل عىل سبيل المثال ل الح�: 

(؛  1.  المدارس ومؤسسات التعليم )العاىلي

 2.  منظمات الشباب ومجالس الشباب؛

 3.  المؤتمرات والمنتديات والندوات؛

 4.  التأث�ي عىل السياسات والدبلوماسية. 

ي المنظمة. 
يعتمد كل ما سبق عىل سياق العمل، ويعتمد أيًضا عىل منصبك �ف

 ) 1. المدارس ومؤسسات التعليم )العاىلي
ي ُمعظم أنظمة التعليم الرسمية، ل تزال هناك احتمالت ُمتاحة لمشاركة الشباب. إن النوع 

عىل الرغم من وجود نظام هرمي واضح �ف

ف أو اتحادات المدارس أو مجالس الطالب أو لجانهم )تختلف المفردات أو المصطلحات  ي مجالس الدارس�ي
الأك�ث شهرة هو المشاركة �ف

حسب البلد(. عادًة ما تكون هذه هيئات ذاتية الحكم وذاتية التنظيم، تقوم عىل انتخاب الشباب لتمثيل الطالب أمام إدارة المدرسة. 

، مثل النضمام إىل  ي الجامعات أو معاهد التعليم العاىلي
ي المدارس، هناك احتمالت مختلفة للمشاركة �ف

عىل غرار مشاركة الشباب �ف

ي 
ي أو مجلس الطالب أو المنظمات الطالبية المختلفة. تهدف عادًة هذه الهيئات أو المنظمات )ال�ت لمان الطال�ب اتحاد الطالب أو ال�ب

دارة  تكون إما جزًءا من الجامعة/ مؤسسة التعليم العاىلي أو تشكل كيانات مستقلة( إىل تقوية صوت الطالب وتعزيز إرادتهم أمام الإ

وهيئة التدريس، وكذلك تنظيم وقت الطالب وحياتهم كما يرغبون.

ي تركز عىل 
غالًبا ما يكون من الممكن العثور عىل مجموعة متنوعة من النوادي أو المشاريع أو المجموعات ذاتية التنظيم، ال�ت

ي الجامعات، حيث يمكن للطالب تخطيط مشاريعهم الخاصة وتنفيذها. بعض الأمثلة الدولية ذات المكاتب 
مواضيع مختلفة �ف

الفرعية العالمية هي: 

ز )Global Shapers Communities( للمنتدى القتصادي العالمي 	  مجتمعات غلوبال شي�ب

ي جميع أنحاء العالم	 
آي سيك )AIESEC( هي حركة قيادية شبابية لها فروع �ف

 	 )Model United Nations( فروع نموذج الأمم المتحدة

ي فهم 
ف هذه الِفرق �ف مثال: من خالل تنظيم وإدارة إحدى الدورات التدريبية لمجموعات الطالب )تحت قيادتهم(، يمكنك تمك�ي

 Model United( ي نموذج الأمم المتحدة
يا �ف ي نيج�ي

ي مؤسساتهم. شاركت القنصلية الهولندية �ف
وتطبيق مبادئ المشاركة والدعوة �ف

ي التفاوض 
Nations(، الذي نظمه بالكامل طالب جامعة لغوس )University of Lagos(، ما ساعدهم عىل تطوير مهاراتهم �ف

والعروض التقديمية. لمزيد من الأنشطة الملهمة، اطَِّلع عىل الرابط هنا. 

  Yeni.org :ُمقتبس من

)ب(

https://www.globalshapers.org/
https://www.globalshapers.org/
https://aiesec.org/
https://aiesec.org/
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https://munfinder.com/mun/lagos-model-united-nations-2020/
https://unilaglss.wordpress.com/2020/10/01/lagos-model-united-nations-2020-the-fifth-session/
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2. المنظمات والمجالس الشبابية
ي ينظم الشباب من خاللها ُمختلف 

ي أغلب البلدان مجموعة متنوعة من المنظمات الشبابية والمجالس الوطنية للشباب، وال�ت
توجد �ف

انيات ويتخذون القرارات الخاصة  ف هم من الأشخاص، ويديرون الم�ي الأنشطة والمبادرات ويديرونها، ويتحملون مسؤولية أنفسهم وغ�ي

اتيجية المنظمة. من المهم تحديد مثل هذه المنظمات، وضمان مجالت للتعاون. من المهم تقييم القدرات ومدى التأث�ي  بإس�ت

ة وخوض مخاطرات محسوبة، تؤثر بشكل ملحوظ. بشفافية، لكن يمكننا اتخاذ قرارات مستن�ي

ي أغلب البلدان. يتم انتخاب الشباب من جانب الشباب الآخرين، 
مجالس الشباب هي منّصات طويلة الأجل للمشاركة موجودة �ف

ي عمليات صنع القرار عىل مستويات مختلفة )بدًءا من المجتمعات المحلية وصولً إىل السياسات 
ويكون لديهم تفويض للمشاركة �ف

ة زمنية أطول،  ي أن الشباب يتم اختيارهم لف�ت
ك جميًعا �ف قليمية أو الوطنية(. تختلف الهياكل والبنيات من مكان إىل آخر، ولكنها تش�ت الإ

ة السياسية والثقة بالنفس.  ي اكتساب الخ�ب
ومن ثّم يشاركون بصورة ملزمة وطويلة المدى، ما يساعدهم أيًضا �ف

ي مثل هذه الهياكل، تشبه عمليات 
لمان إىل إجراء مناقشات فيما بينهم، ما يجعل عملية صنع القرار �ف ي المجلس أو ال�ب

يحتاج الشباب �ف

ة من الشباب وآرائها إىل صانعي  ي المحافل السياسية. تهدف هذه الهياكل إىل توصيل وجهات نظر مجموعة كب�ي
صنع القرار الُمعتادة �ف

ي يريدون تقديمها إىل مجلس المدينة، والذي يكون ُملزًما 
احات ال�ت لمانات الشباب أن تقرر الق�ت ي بعض الأحيان، يمكن ل�ب

القرار. �ف

انيات يمكن أن تقررها مجالس أو برلمانات الشباب. ومع  ف ي بعض البلدان، هناك أيًضا أجزاء من الم�ي
احات. �ف حينئٍذ بمناقشة هذه الق�ت

ذلك، غالًبا ما نرى أنهم يمتلكون قدرات وموارد محدودة للقيام بكل ما سبق ذكره، وممارسة المشاركة الفّعالة للشباب. 

ي بعض سياقات العمل، تقوم الحكومات باستخدام مجالس الشباب بطريقة فّعالة. يتم اختيار الأعضاء 
من المهم أن ندرك أنه �ف

ر الشفافية والمشاركة  ي تقدِّ
. من خالل توف�ي بناء القدرات والتدريب عىل الإجراءات الديمقراطية ال�ت ف بعناية من جانب كبار المسؤول�ي

ي صنع السياسات. 
الفّعالة، يمكننا تعزيز إرادة الشباب �ف

اطَِّلع عىل الُملحق 2 لمزيد من المعلومات حول الأنواع المختلفة لمنظمات الشباب.

  Yeni.org :ُمقتبس من
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3. المؤتمرات والمنتديات والندوات
ف ُمختلف الجهات الفاعلة حول مواضيع محددة ملموسة، مثل ريادة الأعمال  تهدف فعاليات المشاركة المفتوحة إىل تسهيل التبادل ب�ي

والستدامة والتكنولوجيا والزراعة والتعليم والمناخ، وما إىل ذلك. 

ي مثل هذه المنتديات والمؤتمرات من أجل الحصول 
كاء والقادة �ف اك الشباب بأدوار الرسث �ث ي عن طرق لإ

من المهم البحث بشكل استبا�ت

عىل منظور الشباب حول قضية معينة. توفر المؤتمرات فرصًة ممتازًة للسفارات والوزارة لالنخراط مع الشباب، والتأكد من إتاحة مجال 

. ية، وأيًضا الستماع إليهم بشكل فعىلي عن إرادتهم، وقدرتهم عىل التحدث بحرِّ التعب�ي

امات. عىل أي حال، يجب أن تؤخذ آراء الشباب  ف احات والستنتاجات والل�ت ي الق�ت
قد تسنح للشباب فرصة أن يكون لهم رأي مبا�ث �ف

ي العتبار. 
وأفكارهم وتوصياتهم �ف

انتبه: إذا قررت القيام بذلك، فأنت بحاجة إىل التأكد من أن توثيق مساهماتهم ونقلها وتأمينها بصورة جيدة؛ من أجل تعزيز الشفافية 

ي الصفحة 34(. ومن ناحية أخرى، غالًبا ما 
ي نتائج مثل هذه الفعاليات )اطَِّلع أيًضا عىل مخاطر الرمزية �ف

والتفاق حول ما سيحدث �ف

يتم تنظيم مثل هذه المؤتمرات والندوات بطريقة جذابة وتفاعلية للغاية. إذا استندت الأحداث إىل بعضها البعض، فقد يؤدي ذلك 

إىل تطوير حوار طويل الأمد مع صانعي السياسات. 

ي الأسبوع العالمي لريادة الأعمال )Global Entrepreneurship Week( لعام 2018، وقامت 
ي السودان المشاركة �ف

مثال: قررت السفارة �ف

بتمويل سلسلة من الحوارات السياسية التفاعلية بعنوان #StartSUDANup. كانت هذه الحوارات تدور حول التعليم وريادة الأعمال 

ي هذه الحوارات. وبهذه الطريقة، قّدمت السفارة الدعم الفّعال لمؤتمر 
والحكومة وريادة الأعمال. وقاموا بدعوة عدة وزراء للمشاركة �ف

ف  ف السياسي�ي ي دعوة ضيوف رفيعي المستوى. ومن خالل سلطتهم، أجروا حواًرا بّناًء ب�ي
الشباب هذا، وساعدت اللجنة التنظيمية �ف

ين.    والشباب الحارصف

 )karin_boven( ن @كارين_بوف�ي

شكًرا لكم جميًعا عىل النضمام إىل 

ي إن 
حدثنا التفاعىلي #startsudanup �ن

إل ريزيدنس )nl residence(. أشعر 

بالحماس للحوار المتبادل المفتوح 

حول كيفية تعزيز ريادة الأعمال لدى 

الشباب، والدور الذي يجب عىل 

الحكومة الضطالع به. ماذا يجب أن 

تكون الخطوة التالية؟ 

)ب(
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< 5 دعم وتسهيل مشاركة الشباب

4. التأث�ي عىل السياسات والعمل الدبلوماسي بصورة عامة 
توفر أنشطتنا المؤثرة عىل العمل الدبلوماسي والسياسة فرصًة عظيمًة للمشاركة الفّعالة للشباب. يمكن تأهيل مجموعات الشباب 

أو ممثليهم ليكونوا جزًءا من هذه الحوارات، أو يمكن استشارتهم بصورة فّعالة مسبًقا، ح�ت نتمكن من لفت انتباه الجهات الفاعلة 

ي نعمل فيها. 
ي البلدان ال�ت

السياسية وصناع القرار إىل مصالح الشباب واهتماماتهم �ف

ي يقودها 
ي تقوم بها المنظمات ال�ت

ي السياسة دعم أو توضيح الرؤية لالأنشطة والحمالت ال�ت
ومن الأشكال الأخرى للعمل المؤثر �ف

ي تركز عىل قضية واحدة محددة تتعلق بالشباب. 
الشباب، وال�ت

. ي
ي بعض البلدان ل يو� بتقديم مثل هذا الدعم بشكل عل�ف

انتبه: �ف

  Yeni.org :ُمقتبس من

ي أبريل من عام 2019 بالخرطوم. ومن خالل 
ي الحتجاج الصامت الذي جرى �ف

ي السودان المشاركة �ف
ة الهولندية �ف مثال: قررت السف�ي

( إىل قضاياهم. و�عان ما انضم سفراء آخرون وساعدوا  نزولها إىل الشوارع حيث تجمع الآلف من الشباب، لفتت النتباه )الدوىلي

ت الحكومة. اقرأ المزيد عن  ّ ة، تغ�ي ف ة وج�ي ي قرارات بالدهم وقوانينها. بعد ف�ت
ات �ف ي المطالبة بإجراء تغي�ي

ي �ف
جميًعا الشباب السودا�ف

كيفية انخراطها مع الشباب هنا.

 )karin_boven( ن @كارين_بوف�ي

ي لمنظمي العتصام الذين 
أوّجه خالص امتنا�ن

ي الأوىل إىل المنطقة اليوم. لقد 
لوا زيار�ت سهَّ

تحدثت مع النساء والرجال والشباب. وقد أعجبت 

هم ومثابرتهم!  بمهنيتهم   وشجاعتهم وص�ب

#السودان

)ب(

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/het-werk-van-bz-in-de-praktijk/weblogs/2020/ambassadeur-karin-boven
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< 6 تهيئة بيئة مواتية

تهيئة بيئة مواتية6

ي يقودها الشباب، ومن بينها منظمة تشويس )CHOICE(، إىل أهمية خلق بيئة آمنة ومواتية لمشاركة الشباب.
تش�ي المنظمات ال�ت

"احرص عىل تهيئة بيئة مواتية والحفاظ عليها من أجل المشاركة الفّعالة للشباب. تتكون البيئة المواتية للمشاركة الفّعالة للشباب من 

زام من الراشدين، وسياسات حول المشاركة الفّعالة للشباب، وتوّفر الوسائل المالية، وإتاحة مساحة آمنة، والظروف  عدة عنارص: ال�ت

المالئمة للشباب، والمرونة )فيما يتعلق بالوقت(. تُعد كل هذه العنارص مهمًة لزدهار المشاركة الفّعالة للشباب، ويمكن الطِّالع عليها 

ي هذا، عىل سبيل المثال، أوقات بعد 
ي وقت يناسب الشباب - وقد يع�ز

ي زهرة المشاركة. عىل سبيل المثال، يجب عقد الجتماعات �ز
�ز

ورية  ضافة إىل ذلك، تأكد من تخصيص الموارد )المالية( ال�ز ي عطالت نهاية الأسبوع. بالإ
ي المساء، أو �ز

ساعات الدراسة أو العمل، أو �ز

ي بعض الأحيان من 
ي كينيا أن الشباب لم يتمكنوا �ز

ز الشباب من المشاركة. عىل سبيل المثال، أظهر بحث أُجري �ز الالزمة لتمك�ي

ي لجنة الصحة المجتمعية )Community Health Committee(، لأنهم لم يمتلكوا القدرة المالية الالزمة لالنتقال لحضور 
المشاركة �ز

الجتماعات."

)CHOICE for Youth and Sexuality( منظمة تشويس للشباب والحقوق الجنسية -

وط المذكورة أعاله.  ام بالمبادئ والرسث ف وري خلق هذه البيئة الآمنة والمواتية من خالل إبداء الل�ت من ال�ف

)ب(

https://www.choiceforyouth.org/
https://www.choiceforyouth.org/
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< 7 تهيئة بيئة آمنة

تهيئة بيئة آمنة7
ي أثناء عملية المشاركة ذاتها. ل تنس 

وري أيًضا خلق بيئة آمنة �ف ي البيئة المواتية بصفة عامة، فمن ال�ف
بقدر أهمية المساهمة �ف

ي إحدى الوزارات أو السفارات مصحوبًا ببعض التوقعات والتصورات، 
وضعك وكيفية نظر الشباب المحليون إليه. يكون العمل �ف

ح هويتك، وما يستلزمه عملك وتوقعاتك لهذه المشاركة ومدى أهمية وجهات  ي يجب أن نكون عىل دراية بها. خذ وقًتا لرسث
ال�ت

نظرهم بالنسبة إليك. 

: تقوم تهيئة المساحة الآمنة عىل ما يىلي
ام والتشجيع والدعم للتعب�ي عن آرائهم بوضوح. بغض النظر عن خلفيتهم 	  تهيئة بيئة يشعر فيها الشباب بالتقدير والح�ت

 العرقية أو الدينية أو التعليمية أو المجتمعية. هناك متسع للجميع.

التأكد من أن الشباب عىل دراية جيدة بالقضية المطروحة، والغرض من جلسات المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( والمرحلة 	 

ي تتم فيها المشاركة ضمن مراحل العملية.
 ال�ت

 	 ،) ف اك - التعاون - التمك�ي �ث عالم - الستشارة - الإ التحىلي بالشفافية بشأن الممكن وغ�ي الممكن من حيث مستوى المشاركة )الإ

امج. اتيجيات أو ال�ب س�ت سهامات والتعليقات الُمقّدمة، وحول التعقيدات المتعلقة بالسياسات أو الإ ف الإ  وتضم�ي

ين بالتعب�ي عن آرائهم بوضوح، وتعزيز جٍو يتم فيه 	  سهامات، والسماح لجميع الحارصف ف الإ توف�ي مساحة لطرح الأسئلة وتضم�ي

امها.  تقدير التعليقات النقدية واح�ت

بداعية وغ�ي التقليدية وغ�ي الُمتوقعة أحيانًا، حول القضية 	  التحىلي بالمرونة والنفتاح عىل الأفكار والتعليقات والرؤى الإ

نامج المتصور. اتيجية أو ال�ب س�ت المطروحة، ما يؤثر عىل جوهر السياسة أو الإ

)ب(
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قات وكيفية التغلب عليها < 8 المعوِّ

قات وكيفية التغلب عليها8 المعوِّ
 : ي أثناء عملك. تتمثل هذه العقبات فيما يىلي

هناك عقبات أمام مشاركة الشباب يجب أن نكون عىل دراية بها لأنها قد تصادفهم �ف

ضعف مستوى التعليم والتدريب 
ي صنع القرار. إنهم ل يطورون المهارات التحليلية 

ي إعداد الشباب عىل النحو المناسب للمشاركة �ف
غالًبا ما تفشل أنظمة التعليم �ف

ي بعض الحالت، يتم منح الفرصة للشباب 
الالزمة للتفك�ي النقدي أو حل المشكالت من خالل التعّلم النشط القائم عىل المشاركة. �ف

ي تمّكنهم من اتخاذ قرارات 
ي أو الحصول عىل المعلومات المناسبة ال�ت

ي صنع القرار دون ضمان حصولهم عىل التدريب الكا�ف
للمشاركة �ف

قات. ة. من الجدير بالذكر أن حواجز اللغة يمكن أن تشكل أيًضا إحدى المعوِّ مستن�ي

بنية تحتية ضعيفة 
عالم  ي العديد من البلدان، يفتقر الشباب إىل الوصول المبا�ث إىل الأنظمة والهياكل المؤسسية داخل الحكومات ووسائل الإ

�ف

ي 
ي الحالت النادرة ال�ت

. وهذا يحول بشدة دون قدرتهم عىل الدفاع عن حقوقهم. �ف ي
والقطاعات الخاصة وقطاعات المجتمع المد�ف

يكون فيها الشباب قادرين عىل إحداث التأث�ي أو اتخاذ القرارات، كانت الحواجز داخل البنية التحتية الُمعقدة تؤدي إىل الحد من 

التنفيذ. وهذا يضعف ثقة الشباب بأنفسهم، وثقتهم بمثل هذه الآليات. 

قصاء  عدم المساواة والإ
ًا داخل قطاع الشباب، ح�ت بالنسبة  قصاء الجتماعي لمجموعات ُمعينة من الشباب تحديًا كب�ي يمّثل تناول قضية عدم المساواة والإ

ي الريف عىل 
ي �ف مِّ

ذاعة للتواصل مع )الشباب الأ بداعية، مثل استخدام الإ إىل منظمات الشباب. يجب دائًما السعي وراء الآليات الإ

ويجية ع�ب وسائل التواصل الجتماعي، ومراجعتها. يمكن لالأنظمة التقييدية أن تزيد من صعوبة  وجه الخصوص(، وكذلك الرسائل ال�ت

ي حال تعرّض السالمة الشخصية 
ي مثل هذه الحالت، يُنصح باتخاذ تداب�ي إضافية لضمان إتاحة بيئة آمنة. �ف

تنظيم مشاركة الشباب. �ف

ي المتابعة أو عدمها.
للشباب للخطر، يُنصح بإجراء تقييم دقيق لمعرفة ما إذا كانت المسؤولية تقت�ف

التكلفة 
قد تتطلب مشاركة الشباب بعض الموارد. عىل سبيل المثال، التكلفة المتعلقة بتنظيم جلسة حوار واستضافتها. ومع ذلك، ل ينبغي 

ء قد يكون له تأث�ي عىل حياتهم وعىل حياة الآخرين، وقد  ي
يجابية الناتجة عن السماح للشباب بتحديد سث الستهانة بالآثار المالية الإ

. يكون مقبوًل أو عملًيا بشكل أك�ب

youthpolicy.org :المصدر

)ب(
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قات وكيفية التغلب عليها < 8 المعوِّ

ي ترّسخ 
ي استخدام أطر العمل الدولية والوطنية ال�ت

ي ندعمها أن نفكر دائًما �ف
كنقطة انطالق، يجب علينا نحن والمنظمات ال�ت

وري  قات المذكورة أعاله. عند القيام بذلك، من ال�ف ي التنمية باعتبارها آليًة للتغلب عىل المعوِّ
ي المشاركة �ف

حقوق الشباب �ف

ف ويتأثرون بشكل  ايدًة من السكان الوطني�ي ف اك الشباب، الذين يمّثلون نسبًة م�ت أيًضا التعب�ي بوضوح عن الأساس المنطقي وراء إ�ث

ايد بقضايا التنمية.  ف م�ت

قات المذكورة أعاله من خالل تحدي تصوراتنا وقيمنا حول أنفسنا وزمالئنا وأصحاب  يمكن التغلب عىل العديد من المعوِّ

ف وأمناء المعلومات من أجل الشباب عن طريق الحوار. يُعّد تحويل القيم والتفاوض بشأنها للعمل مع  المصلحة الرئيسي�ي

ي التنمية. يتم توجيه مشاركة الشباب نحو العمل – 
الشباب ومن أجلهم أمًرا بالغ الأهمية لتعزيز بيئة مواتية لمشاركة الشباب �ف

ي حد ذاتها - ومن ثّم، فهي جزء ل يتجزأ من إدارة العالقات بفاعلية. 
فهي عملية وليست غايًة �ف

، لأن الشباب  ف ي أي موقف مع�ي
اف بديناميكيات صنع القرار )أو السلطة( �ف وري النظر والع�ت عند العمل مع الشباب، من ال�ف

ي الأمر. 
ر �ف غالًبا ما يواجهون مواقف يتم فيها اتخاذ القرارات نيابًة عنهم، ويمارسها عليهم الأشخاص الأك�ب سًنا والمؤسسات. فكِّ

يحة 18 حول  ي الرسث
بدلً من ذلك، هناك أشكال أك�ث إيجابية من عالقات صنع القرار يجب مراعاتها. عىل النحو الوارد توضيحه أيًضا �ف

منظور الشباب. وهي: 

ك والتعاون )الشباب  ي ضمنًيا الثقة الُمتباَدلة والتعلم المش�ت
العمل مع الشباب: من خالل التعاون والعمل الجماعي، ما يع�ف

كاء(.  بصفتهم �ث

ن الشباب: من خالل دعم تنمية قدراتهم الشخصية ومشاعر تقدير الذات والثقة بالنفس )تهيئة الشباب لالضطالع بالأدوار  تمك�ي

القيادية والدفع بمبادرات التنمية(. 

youthpolicy.org :المصدر

)ب(
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قات وكيفية التغلب عليها < 8 المعوِّ

ي المشاركة عىل عاتق مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة. تمّثل كل جهة فاعلة ساحًة ُمحتملًة 
تقع مسؤولية إعمال حق الشباب �ف

ي 
ف هؤلء أن تساعد �ف ف أصحاب المصلحة المختلف�ي ي تجمع ب�ي

للمشاركة – سواء كانت مؤسسًة أو فئًة اجتماعيًة: يمكن للشبكات ال�ت

ض المشاركة ومعالجتها. ي تع�ت
قات ال�ت تحديد المعوِّ

أصحاب المصلحة الرئيسيون الفاعلون من أجل الشباب

YouthPolicy.org 2010 :ُمقتبس من

)ب(
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< 9 الحد من المخاطر

الحد من المخاطر 9
ي قد تواجه مشاركة الشباب، ويجب مراعاتها والتخفيف من 

هناك عدد من المخاطر الُمحتملة ال�ت

حدتها بصورة مناسبة.

يتم الحد منه من خالل التحديد الواضح للهدف والوعد وحلقة العملية/التعليقاتخطر التالعب / الرمزية

ف الشباب، والسعي إىل تحقيق الحد الأد�ف من التنوع؛ وكذلك من خالل خلق بيئة آمنة ومواتيةخطر التنوع المحدود قرار بأهمية التنوع وعدم التجانس ب�ي يتم الحد منه من خالل الإ

ف من التعب�ي عن آرائهم من خالل حوار تتم إدارته بصورة جيدةخطر تعزيز أوجه عدم المساواة ف جميع المشارك�ي ف عىل التنوع، ما يؤدي إىل تمك�ي ك�ي يتم الحد منه من خالل خلق مساحة آمنة وال�ت

يتم الحد منه من خالل التحديد الواضح لمستوى المشاركة وإدارة التوّقعات بشكل جيد عن طريق التحىلي بالشفافية فيما يتعلق بالحتمالت والقيود والتعقيداتخطر قطع وعود أك�ث من الالزم

)ب(
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الممارسة العملية 
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المشاركة من خالل 
الممارسة العملية

38 أمثلة ملهمة للمشاركة الفّعالة للشباب   1

41 المشاركة الفّعالة للشباب عىل مستوى الوزارات   2

43 المشاركة الفّعالة للشباب على مستوى السفارات   3

47 المشاركة الفّعالة للشباب على مستوى وكالت التنمية    4

49 وك لك االآن!  االأمر م�ت  5

الجزء )ج( من مجموعة الأدوات، نريد 
أن نقّدم لك مساعدًة ملموسًة لتناول 

موضوع مشاركة الشباب.

من أجل فهمك فقط 

ي هذا القسم رابًطا، يمكنك النتقال من 
ي تم وضع خط تحتها �ف

تتضمن الكلمات ال�ت

ة لالهتمام. خالله إىل مصدر ذي صلة أو مقالة مث�ي
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 : نقدم لك أمثلًة حول كيفية تنفيذ ما يىلي

)MYP( اتخاذ إجراءات معينة بشأن المشاركة الفّعالة للشباب )أ(  

)ب(  إنشاء مجلس استشاري للشباب 

)ج(   عقد ورشة عمل 

التعريف بموضوع المشاركة  )د(  

ي المفهوم
ف للتفك�ي �ف اك المشارك�ي )هـ(   إ�ث

ي أثناء ورش العمل أو مع 
ي يمكن استخدامها �ف

م العديد من الأساليب والأدوات ال�ت عالوًة عىل ذلك، نقدِّ

ي نهاية مجموعة الأدوات، ستجد مصادر أخرى يمكن أن تساعدك عىل تعميق 
مجموعة من الشباب. و�ف

معرفتك حول مشاركة الشباب. 

هناك الكث�ي من المنظمات والمؤسسات ذات 
ف  ي هذا الموضوع. يسعدنا تضم�ي

ة الواسعة �ف الخ�ب
ونية ومنشورات  اح بمصادر أخرى: مواقع إلك�ت اق�ت
ي تنفيذ ورش العمل، أو مجرد 

يمكن أن تساعدك �ف
القراءة لمعرفة المزيد حول مشاركة الشباب. اطَّلع 
عىل الُملحقات واستمتع بالمعرفة!
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أمثلة ملهمة للمشاركة الفّعالة للشباب1
ي 

. الطريقة الوحيدة لتجربة قيمة المشاركة الفّعالة للشباب هي ببساطة البدء �ف ح�ت الآن، تناولنا الموضوع بشكل نظري إىل حد كب�ي

تحقيقها.

 

ي هذا القسم، نقوم بدمج المعلومات الأساسية مع الأمثلة الملهمة.
لهام وأفضل الممارسات تفيدان بالتأكيد. ومن ثّم فإننا �ف إن الإ

ي 
م مجموعة الأدوات هذه أشكاًل مختلفة من مشاركة الشباب ال�ت ي يمكن أن تبدو عليها المشاركة، تقدِّ

من أجل فهم أفضل للصورة ال�ت

ي أثناء مشاورات مجموعة النقاش الُمستهدفة، كجزء 
م الزمالء هذه الأمثلة �ف ي مواقف مختلفة. قدَّ

ي مناسبات مختلفة و�ف
حدثت بالفعل �ف

من تطوير مجموعة الأدوات هذه.

نهدف إىل أن تكون هذه الأمثلة مصدر إلهام لك، كما يمكن لك تطبيقها. بناًء عىل منصبك، والظروف المحيطة، وما إذا كانت سفارًة 

ًا.  ي عمليات صنع القرار، ولجعل عملك أعمق تأث�ي
أو الوزارة ذاتها، فإن هناك طرق مختلفة لتناول المشاركة الفّعالة للشباب وتطبيقها �ف

ي استجابًة لأسباب أو قضايا ملموسة. نأمل أن تساعدك هذه النظرة 
تتطلب بعض هذه الأشكال مشاركًة طويلة المدى، وبعضها يأ�ت

ي 
ورة أن تكون صعبًة، وتحّفزك عىل اختيار أفضل الطرق ال�ت العامة عىل فهم تنوع أشكال المشاركة، وتثبت لك أنها ليست بال�ف

ي 
ف عليك وضعها �ف ي يتع�ي

تناسب قضيتك. من خالل قراءة مجموعة الأدوات هذه، ستصبح عىل دراية بالتحديات والأمور المهمة ال�ت

العتبار مّما يجب فعله، وما يجب تجنبه. 

امج ومشاركات التنمية يجب أن  اتيجية للعمل ليس فقط من أجل الشباب ولكن معهم، فإن ال�ب س�ت من أجل المواءمة مع الأولوية الإ

تتضمن دعًما لمشاركة الشباب وحشدهم، عندما يكون الأمر مناسًبا ومجديًا. 

وهذا يشمل توف�ي الدعم والفرص للشباب للمشاركة بفاعلية؛ أي خلق بيئة مواتية لمشاركتهم، وبناء إرادتهم ورأيهم، وتزويدهم 

دارية.  ي الهياكل الإ
بالمهارات القيادية وتعزيز تمثيلهم �ف
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. لهذا السبب  ف الشباب المحىلي أقل بكث�ي ي سفاراتنا يعملون عىل أرض الواقع، فإن المسافة بينهم وب�ي
نظًرا إىل أن سفاراتنا وزمالئنا �ف

 . نقدم لك قائمًة أك�ب من الأمثلة والأنشطة والأدوات   والأساليب لالنخراط مع الشباب المحىلي

نامج الُمحدد أو المشاركة التنموية، يحددان إىل أي مدى يكون  يُرجى المالحظة مرًة أخرى بأن سياق بلدك، بالإضافة إىل نطاق ال�ب

ي الُملحق 5 
ف ال�يح عىل الشباب مناسًبا ومجديًا. يقدم تحليل وضع الشباب )Youth Situational Analysis( الُموضح �ف ك�ي ال�ت

ف أو المشاركة التنموية. ي برنامج مع�ي
ف عىل الشباب �ف ك�ي إرشادات لتحديد مدى مالءمة تطبيق ال�ت

اتيجية، تم إجراء  س�ت ي خالل صياغة هذه االإ
�ن

العديد من المشاورات مع جميع أصحاب 

المصلحة من الشباب ذوي الصلة

وت مع  ي ب�ي
تناقش رئيس البعثة الدبلوماسية �ن

الشباب حول كوفيد 19-

الشباب والسف�ي والوزير يتناقشون حول 

ي بغداد 
التوظيف �ن

ي بوروندي 
دعت سفارة مملكة هولندا )ekn( �ن

الشباب لمناقشة تحديات التوظيف

https://www.youthatheart.nl/about-youth-at-heart
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ة #هولندا  ي دي فريز )henny de vries(، سف�ي
نظمت هي�ن

ن من#حلقات_ ي #موزمبيق )#mozambique(, اثنت�ي
)#netherlands( �ن

ي يواجهها 
الشباب )#youthcircles( لمناقشة التحديات والفرص ال�ت

ي سلسلة 
ن �ن الشباب ووجهة نظرهم حول البالد. وكانتا أول حلقت�ي

ي سيتم عقدها عىل مدار 
#حلقات_الشباب )#youthcircles( ال�ت

ة المقبلة. الف�ت

#محادثات_باماكو )#bamakotalks( الخطة السنوية 

ورشة عمل استشارية

ي عقدتها 
ي الهاي ال�ت

 المناقشة التفاعلية حول صوت الشباب �ن

)youth4change#( منظمة #يوث_فور_تشينج

بعد مرور عام عىل بدء انتشار الجائحة، تحّدث السف�ي تيجمن روزبوم 

)tijmen rooseboom( إىل شباب أورينج كورنرز )orange corners( من 15 

ها عىل عملهم وحياتهم.  دولًة وناقش تأث�ي
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المشاركة الفّعالة للشباب على مستوى الوزارة2

قائمة بالطرق الممكنة 

لتعزيز المشاركة الفّعالة 

للشباب عىل مستوى 

الوزارة، بصفتها إدارة 

متخصصة أو إقليمية 

ي سياساتك وبرامجك. 
دمج "منظور الشباب" �ن

  تنبيه ملِهم! 
 Youth at( "ي القلب

اتيجية "الشباب �ف يمكنك استخدام إس�ت

Heart strategy( ومبادئه كوثيقة إرشادية والقيادة من خالل 

القدوة، عن طريق تشجيع الشباب عىل التعاون وتقديم 

دارة. أو الأفضل من ذلك، يمكنك  المشورة والمشاركة مع الإ

ف سف�ي الشباب الخاص بك تعي�ي

تنظيم حوار مع الشباب و/أو المشاركة  فيه فيما 

يتعلق باالأحداث الدولية.

  تنبيه ملِهم!
 Climate( قبل عقد قمة التكيف مع التغ�ي المناخي

اء شباب  Adaptation Summit(، تم تنظيم حوار مع خ�ب

ي الستعداد 
اتهم �ف من إفريقيا لالستفادة من معارفهم وخ�ب

للقمة.

تقييم المستوى الحاىلي للمشاركة الفّعالة للشباب 

. ن اكات، وتحديد فرص التحس�ي امج وال�ش ي ال�ب
�ن

  تنبيه ملِهم!
دارات  قد ل توىلي مراكز العمليات التعبوية الحالية لالإ

المتخصصة اهتماًما خاًصا بدور الشباب ووضعهم: ابحث 

ف المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( عىل  عن طرق لتضم�ي

نحو منطقي.

 )myP( تناول أهمية المشاركة الفّعالة للشباب

خالل االجتماعات الثنائية.

  تنبيه ملِهم!
ي مع وزير بوركينا فاسو، أكد سف�ي الشباب 

خالل اجتماع ثنا�أ

 )Tijmen Rooseboom( والتعليم والعمل تيجمن روزبوم

ي صياغة 
عىل أهمية المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( �ف

السياسات. 

 )myP( تناول أهمية المشاركة الفّعالة للشباب

كجزء من التعاون متعدد االأطراف.

  تنبيه ملِهم!
اكات الدولية بتأسيس  ي للرسث فم مفوض التحاد الأورو�ب ال�ت

 )Youth Sounding Board( مجلس استطالع رأي الشباب

 . ي للسياسات الخارجية لالتحاد الأورو�ب

إجراء حوارات غ�ي رسمية، أو عرض أفكار إبداعية 

حول مواضيع ُمحددة مع الشباب من مشاريعك 

ي 
أو برامجك أو مع المجموعات المذكورة �ن

يحة 24. ال�ش

  تنبيه ملِهم!
 ،)Youth4Change( "خالل جلسة بعنوان "يوث فور تشينج

ي مجموعات 
تم تصنيف مسؤوىلي السياسات والشباب مًعا �ف

اتهم. أسفرت المناقشة التفاعلية  بناًء عىل مجالت خ�ب

رشادية عن توصيات قيمة  حول هذا الموضوع، والأسئلة الإ

وملموسة لمسؤوىلي السياسات، ومن ثّم تم ضمان تحقيق 

.)MYP( المشاركة الفّعالة للشباب

ي يقودها الشباب 
دعم المبادرات والمنظمات ال�ت

ن الشباب. ي تركز عىل تمك�ي
وال�ت

  تنبيه ملِهم!
ومن الأمثلة عىل ذلك برنامج منحة مؤسسة من أجل السالم 

)Enterprise for Peace Scholarship(، والذي يقّدمه 

قمة "عالم شاب واحد" )One Young World(، حيث 

ي أك�ب 
ف للمشاركة �ف ك�ي تدعم الوزارة 50 شابًا من مناطق ال�ت

ي العالم والمشاركة مع مسؤوىلي السياسة 
مؤتمر للشباب �ف

. ف الهولندي�ي

التعاون مع أعضاء المجلس االستشاري للشباب 

يحة 24(. )اطَِّلع عىل ال�ش

https://www.government.nl/documents/publications/2020/05/14/youth-at-heart---young-people-at-the-heart-of-dutch-development-cooperation
https://www.government.nl/documents/publications/2020/05/14/youth-at-heart---young-people-at-the-heart-of-dutch-development-cooperation
https://www.youthatheart.nl/youth-at-heart-principles
https://www.government.nl/documents/publications/2020/05/14/youth-at-heart---young-people-at-the-heart-of-dutch-development-cooperation
https://www.government.nl/documents/publications/2020/05/14/youth-at-heart---young-people-at-the-heart-of-dutch-development-cooperation
https://www.choiceforyouth.org/news-page/new-youth-ambassador-2/
https://www.cas2021.com/
https://www.cas2021.com/
https://www.cas2021.com/
https://www.cas2021.com/
https://www.oneyoungworld.com/enterprise-for-peace-scholarship
https://www.oneyoungworld.com/enterprise-for-peace-scholarship
https://www.oneyoungworld.com/enterprise-for-peace-scholarship
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قائمة بالطرق الممكنة 

لتحقيق المشاركة الفّعالة 

للشباب بصفتك مديًرا

تناول أهمية المشاركة الفّعالة للشباب خالل 

االجتماعات الثنائية ومتعددة االأطراف. يمكن 

نت من خالل قنوات  ن�ت القيام بذلك أيًضا ع�ب االإ

التواصل الشخصية الخاصة بك. 

  تنبيه ملِهم! 
خالل اجتماعاتك المختلفة، اسأل نظرائك عن طرق 

ين، فدافع عن أهمية ذلك. مشاركتهم وإذا لم يكونوا حارصف

  

ن الشباب ليس من خالل اصطحابهم فقط،  تمك�ي

بل من خالل منحهم الوقت والمساحة خالل 

المنتديات المهمة أيًضا.

  تنبيه ملِهم! 
 Generation Equality( "خالل "منتدى جيل المساواة

Forum(، اختارت ممثلة الحكومة الهولندية تغي�ي شاشتها 

ة الشباب الهولندية. والتنازل عن وقت حديثها لسف�ي

ما عليك سوى وضع الشباب عىل جدول أعمال 

ي تقوم بها، وتخصيص وقت 
زيارات العمل ال�ت

. جراء حوار مع الشباب المحىلي الإ

  تنبيه ملِهم! 
خالل الزيارة تأكد من استشارة الشباب حول مواضيع مختلفة 

عىل جدول أعمالهم.

ن االأبطال داخل إدارتك الذين يطبقون  تحف�ي

المشاركة الفّعالة للشباب )myP( بطريقة مؤثرة. 

ز االآخرين عىل أن يحذوا  أظهر دعمك لك وحفِّ

حذوهم.

  تنبيه ملِهم! 
ام ال�يح لموظفيك بتعزيز المشاركة الفّعالة  ف ِّ عن الل�ت ع�ب

ي الملفات المختلفة المتعلقة بمختلف 
للشباب )MYP( �ف

ي إدارتك.
مجالت السياسة �ف

قائمة بالطرق الممكنة 

لتحقيق المشاركة الفّعالة 

للشباب بصفتك أحد 

مسؤوىلي السياسات

ي فيما يتعلق بمجاالت 
اك الشباب بشكل استبا�ت إ�ش

ي تتوىل مسؤوليتها.
امج ال�ت السياسات وال�ب

  تنبيه ملِهم!
التعاون مع أعضاء المجلس الستشاري للشباب )اطَِّلع عىل 

يحة 23(، أو مركز ويست وينغ )West Wing( الفكري  الرسث

للشباب 

ي مشاورات 
تناول المشاركة الفّعالة للشباب �ن

الخطة السنوية )المتعددة(.

  تنبيه ملِهم!
ف من  ي لبنان العمل مع حلقات المتطوع�ي

بدأت السفارة �ف

امج. وبهذه الطريقة،  الشباب، وربط هذه الحلقات بال�ب

يمّثلون جزًءا من المجتمع.

ي 
تنظيم مشاورات شبابية عىل نطاق أوسع �ن

إدارتك من أجل إلهام الزمالء االآخرين وإعالمهم 

ي يواجهها الشباب.
بالقضايا والتطورات ال�ت

  تنبيه ملِهم!
إذا كنت تقوم بتجديد أو تقييم أحد برامج الشباب، فتأكد 

ي مبادرات 
ي شبكتك. فكر �ف

ف المنظمات الشبابية �ف من تضم�ي

ي 
اكهم �ف نامج وقم بإ�ث ي ال�ب

الشباب وشبكات الشباب �ف

إدارتك.

ي 
تنظيم مشاورات شبابية أو المشاركة �ن

مشاورات، يبادر بها فريقك أو سفاراتك.

  تنبيه ملِهم!
نظَّم مسؤولو السياسات جلسًة بعنوان مستقبل العمل، 

حيث شاركت إدارة القسم للتعرف بشكل مبا�ث عىل 

التجاهات والتطورات.

https://www.youthatheart.nl/latest/news/2020/12/08/join-future-of-work-interactive-online-workshop
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المشاركة الفّعالة للشباب عىل مستوى السفارات3
ي إحدى السفارات؟

حة إذا كنت تعمل �ف ما هي الإجراءات الُمق�ت
ة عن  ف عىل الشباب، إما مبا�ث ك�ي ي تركز عىل الشباب بمثابة مصدر إلهام لكيفية دمج ال�ت

قد تكون القائمة التالية لالأنشطة المختارة ال�ت

ي تعمل معها.
كات الستشارية الخاصة ال�ت ي المنفذة أو الرسث

طريق سفارتك أو من خالل إحدى منظمات المجتمع المد�ف

1.  إجراء مراجعة شبابية لالأنشطة المتعلقة بالشباب ضمن حافظة الأعمال الشاملة للبلد. سيوفر هذا معلومات حول نطاق 

ام شامل بتنمية الشباب. ف ي السفارة، والنتائج الُمتوقعة والموارد الُمتاحة، وسيشّكل الأساس لل�ت
مشاركة الشباب �ف

2.  إنشاء مجلس استشاري للشباب )اطَّلع عىل  الُملحق 3( بالستعانة بمجموعة من ممثىلي الشباب الذين يمكن للسفارة التناقش 

ي تعزيز صوت 
امج. سيساعد المجلس الستشاري للشباب �ف والتحقق معهم بشأن سياق العمل وقضايا الشباب المتعلقة بال�ب

امج وتنفيذها ورصدها وتقييمها، كما سيوفر منّصًة للتشاور المبا�ث  الشباب ووجهة نظرهم فيما يتعلق بصياغة السياسات وال�ب

وربما المتواصل مع الشباب. يجب أن تتم مراعاة تمثيل الشباب عىل نحو متنوع ومناسب عند اختيار أعضاء المجلس الستشاري 

للشباب.

ي الحفاظ 
ي تحليل سياقات العمل والمراجعات والتقييمات )اطَِّلع عىل الُملحق 4(. سيكون لهذا دور �ف

ن ممثىلي الشباب �ن 3.  تضم�ي

ي الممارسة بأكملها، 
" نقدي وإسهامات من الشباب �ف ي ف عىل جدول أعمال الشباب بشكل عام، وتوف�ي "منظور شبا�ب ك�ي عىل ال�ت

ي تم جمعها. 
ي بناء وكالة الشباب مع ضمان صّحة البيانات ال�ت

ًا المساهمة �ف نجازات من منظور الشباب وأخ�ي وضمان تقييم الإ

ي برنامج 
يكة أوكسفام )Oxfam( بذلك �ف ح كيفية قيام المنظمة الرسث ي الُملحق 10، يمكنك الطِّالع عىل مرجع لدليل عمىلي يرسث

�ف

"القيادة" )LEAD( الذي تمّوله هولندا.

، مثل طالب الجامعات  ف ف و/أو الهولندي�ي ف الوطني�ي ي العمل مع المتدرب�ي
ن الشباب. يمكن للسفارات التفك�ي �ف 4.  العمل مع المتدرب�ي

ي 
ي برامج التنمية وضمان تطبيق منظور شاب - و�ف

ف عىل الشباب �ف ك�ي ي تعزيز ال�ت
ف الجدد، الذين يمكنهم المساعدة �ف أو الخريج�ي

امج ورصدها. ف - يمّثلون صوتًا محلًيا للشباب فيما يتعلق بتنفيذ ال�ب ف الوطني�ي حالة المتدرب�ي

ي يقودها الشباب )YLOs(. يمكن 
ي تشارك بفاعلية  مع الشباب والمنظمات ال�ت

ي )CSO( ال�ت
5.  النخراط مع منظمات المجتمع المد�ن

ي ندعمها.
ي هذه، عىل سبيل المثال تلك ال�ت

للسفارة الستفادة من المعرفة وشبكة منظمات المجتمع المد�ف

يعات أو إنفاذها، والتأكيد عىل  ي حوار سياسي يركز عىل الشباب )اطَِّلع عىل الُملحق 6( بهدف التأث�ي عىل تغي�ي الترسث
6.  النخراط �ف

كاء حوار عىل المستوى  ية ومشاركة الشباب. قد يشمل ذلك �ث حقوق الشباب، أو تغي�ي الممارسات فيما يتعلق بالموارد البرسث

ي ومنّصات أو 
، عىل سبيل المثال المؤسسات الحكومية والوزارات التنفيذية ومجلس الشباب الوط�ف ي أو المحىلي

الدوىلي أو الوط�ف

ي القطاع الخاص.
ي والمؤسسات الحكومية المحلية والجهات الفاعلة �ف

منظمات المجتمع المد�ف

 )Youth Engagement by Embassies( )um.dk( اك الشباب من جانب السفارات ُمقتبس من: إ�ث
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ي 
ي آليات التمويل )القائمة( لضمان وصول التمويل إىل الشباب، بمن فيهم الشباب الُمنظمون �ف

7.  إنشاء "نوافذ شبابية" ُمحددة �ف

ي  ي عمليات الختيار إتاحة منظور شبا�ب
منظمات شبابية أصغر وأقل رسمية أو الحركات الجتماعية. يمكن أن تضمن مشاركة الشباب �ف

ي قضية المساءلة، وقد يكون 
وتعزيز الشفافية. ومع ذلك، عند المشاركة مع المنظمات والشبكات غ�ي الرسمية، من المهم النظر �ف

ي يمكنها رصد وبناء قدرات الشباب 
وري ربط آلية التمويل بإحدى المنظمات الشبابية أو المجالس الشبابية القائمة، ال�ت من ال�ف

المستفيدين من الِمنح.

ف  ي برامج الأمم المتحدة وبرامج السفراء الشباب. تحتل هولندا الريادة ب�ي
ن �ن ن من الشباب الوطني�ي ويج لفكرة المندوب�ي 8.  ال�ت

 ، ها من المنتديات متعددة الأطراف فيما يتعلق بمواضيع ُمحددة. ومن ثمَّ ي الأمم المتحدة وغ�ي
ف شباب �ف ف مندوب�ي ي تعي�ي

البلدان �ف

ي جداول 
ف الشباب القادرين عىل التأث�ي �ف ويج بشكل كب�ي للفكرة وتمهيد الطريق لمزيد من المندوب�ي يمكن للسفارات الهولندية، ال�ت

، الذين  ف ف من الشباب والسفراء الهولندي�ي . يمكن للسفارات أيًضا التواصل مع المندوب�ي ي قليمية والدولية من منظور شبا�ب الأعمال الإ

ي المنتديات متعددة الأطراف.
يمكنهم الكشف عن القضايا المتعلقة بالشباب �ف

ي يقودها الشباب )YLOs( وعالم التنمية الأوسع نطاًقا، أو العالم الأكاديمي، 
ف المنظمات ال�ت 9.  تعزيز التواصل وبناء الئتالفات ب�ي

ي سياق العمل، وعقد الروابط مع منظمات 
ي ذلك تمويل أحداث رئيسية ُمختارة يصممها وينظمها الشباب، حسب القتضاء �ف

بما �ف

ي يقودها 
ة ال�ت ي الضطالع بالدور التوجيهي  للمنظمات الجديدة والصغ�ي

ي ترغب �ف
ي )CSOs( الدولية والوطنية ال�ت

المجتمع المد�ف

ي برامج 
دارة وجمع الأموال. يمكن دمج هذه الأنشطة �ف ي مجالت مثل الدعوة والإ

الشباب )YLOs(، ما يساعدها عىل بناء قدراتها �ف

ي )CSO( )الحالية(.
دعم منظمات المجتمع المد�ف

ي االأمم المتحدة
ي )cocreate my city(، ممثلة الشباب الهولندية �ن

ي إنشاء مدين�ت
مبادرة المشاركة �ن

جنوب إفريقيا

ي 
ي الرباط �ن

ك سفارة مملكة هولندا )ekn( �ن تش�ت
ن تمويل جلسات التمك�ي

ي ماىلي ورشة عمل 
عقدت سفارة مملكة هولندا )ekn( �ن

استشارية حول الخطة السنوية مع الشباب المحىلي
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دور السفارة

تكوين تطّلع فيما يتعلق بمستوى 

ي 
المشاركة الفّعالة للشباب )myP( �ن

أنشطة السفارة وبرامجها.

  تنبيه ملِهم! 
نّظم مجموعة استشارية للشباب مؤلفة من 

ف عن مشاريعك لمناقشة خطتك السنوية  ممثل�ي

والتوسع فيها. كيف؟ اطَّلع عىل الُملحق 3

 

ي تنظيم حدث متعلق 
المشاركة �ن

بالشباب و/أو المشاركة فيه، ويُفضل 

أن ينظمه الشباب أو منظمة يقودها 

الشباب.

قم بإجراء حوارات رسمية وغ�ي رسمية، 

وعقد جلسات لطرح أفكار إبداعية 

حول مواضيع ُمحددة مع الشباب 

ي مشاريعك أو برامجك 
ن �ن العامل�ي

ي 
أو مع المجموعات الوارد ذكرها �ن

يحة 24.  ال�ش

  تنبيه ملِهم!
ي مابوتو 

نظمت سفارة مملكة هولندا )EKN( �ف

ف  حلقات شبابية للمشاركة مع الشباب المعني�ي

حول مواضيع مختلفة. لمزيد من المعلومات، 

ي مابوتو.
يُرجى التواصل مع سفارتنا �ف

انية الدبلوماسية  ن تخصيص الموارد من م�ي

العامة لديك لتمويل أنشطة المشاركة 

الفّعالة للشباب )myP( محدودة 

النطاق والدعوة لها ع�ب وسائل التواصل 

االجتماعي. 

تقييم المستوى الحاىلي للمشاركة الفّعالة 

اكات،  امج وال�ش ي ال�ب
للشباب )myP( �ن

شدك  . س�ي ن وتحديد فرص التحس�ي

الُملحق 4 خالل هذه العملية.

تعزيز ومنارصة أهمية المشاركة الفّعالة 

للشباب )myP( وآثارها خالل االجتماعات 

هم. الثنائية مع النظراء وغ�ي

خالل الزيارات الرسمية/الميدانية، 

ن أو الجهات  ن الحكومي�ي سواء للمسؤول�ي

هم،  الحكومية أو القطاع الخاص أو غ�ي

يجب طلب حضور الشباب واالنخراط 

ي تمّسهم.
ي االأمور ال�ت

معهم �ن

التعاون مع أعضاء المجلس االستشاري 

يحة 24(. للشباب )اطَِّلع عىل ال�ش

خالل البعثات/الزيارات القادمة من 

هولندا، خصص وقًتا لاللتقاء بالقادة 

الشباب أو الشباب الذين يمثلون 

المجموعة الُمستهدفة لمبادرات التدخل 

الهولندية، والتناقش معهم.

استخدم قنوات التواصل االجتماعي 

لديك للتواصل مع الشباب وتسليط 

ي تهمهم.
الضوء عىل القضايا ال�ت
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دور 

السف�ي

إنشاء مجلس استشاري للشباب إذا 

لم يكن لديك مجلًسا استشاريًا، 

وتخصيص جزء )أجزاء( من وقتك لاللتقاء 

 ،)yab( بالمجلس االستشاري للشباب

/من أجل اجتماعات  ي
وطلب إسهامات �ن

وموضوعات سياسات معينة.

  تنبيه ملِهم! 
عقد رئيس البعثة الدبلوماسية )CDP(الهولندي 

ي لبنان اجتماعات منتظمة مع الشباب لمناقشة 
�ف

آخر التطورات ووجهات نظرهم حول بعض 

المواضيع.  

تناول أهمية المشاركة الفّعالة للشباب 

)myP( خالل االجتماعات الثنائية 

ومتعددة االأطراف. كما يمكنك القيام 

نت من خالل قنوات  ن�ت بذلك ع�ب االإ

التواصل الشخصية لديك.

  تنبيه ملِهم! 
خالل الجتماعات، اسأل نظرائك عن أساليب 

ي دعوة أحد 
المشاركة وتناول أهمية ذلك. فكر �ف

ممثىلي الشباب إىل أحد الجتماعات. 

ي 
ي المشاورات الشبابية ال�ت

المشاركة �ن

يبادر بها فريقك أو من خالل الدعوات 

ي تتلقاها. 
ال�ت

  تنبيه ملِهم! 
ي 

شاركت سفارة مملكة هولندا )EKN( �ف

ي برنامج بعنوان "تمكينها" 
المغرب والسودان �ف

)EmpowerHER(، وناقشت المعارضة 

ي تواجه رائدات الأعمال.  
والتحديات ال�ت

خصص وقًتا كافًيا خالل زيارات العمل 

. وإذا  لالنخراط مع الشباب المحىلي

أمكن أيًضا، قم بدعوة الشخصيات 

ن وقادة  المهمة االأخرى )المسؤول�ي

القطاع الخاص واالأشخاص المؤثرين( 

ي هذه الزيارة. لديك 
لالنضمام إليك �ن

القدرة عىل التواصل وإدارة المناقشة.

ز  ن نقطة محورية للشباب: حفِّ تعي�ي

االأبطال داخل فريق سفارة بلدك الذين 

يطبقون المشاركة الفّعالة للشباب عىل 

ز  نحو مفيد. أظهر دعمك لهم وحفِّ

االآخرين ليحذوا حذوهم.

دور مسؤول السياسات

إجراء تحليل الأوضاع الشباب )اطَِّلع 

عىل الُملحق 5( من أجل فهم أُطُر 

ي قد تكون قائمًة 
العمل الوطنية ال�ت

واحتياجاتهم ووجهات نظرهم 

وآرائهم.

 )yab( تكوين مجلس استشاري للشباب

ي سفارة بلدك ح�ت تتمكن من طلب 
�ن

سهامات الخاصة باجتماعات وبرامج  االإ

وصياغات سياسات معينة، مثل الخطة 

السنوية. 

مثال: 

ي الُملحق 3
يمكنك معرفة كيفية القيام بذلك �ف

قم بالدعوة إىل المشاركة الفّعالة 

للشباب )myP(، واالجتماعات الثنائية 

ومتعددة االأطراف واللقاءات ع�ب 

نت من خالل قنوات التواصل  ن�ت االإ

االجتماعي لديك.  

  تنبيه ملِهم! 
خالل الجتماعات، اسأل نظرائك عن أساليب 

المشاركة وتناول أهمية ذلك. 

ن  اتيجية لتوظيف وتمك�ي صياغة إس�ت

ي 
الشباب لتعظيم مشاركة الشباب �ن

ي تطلقها.
برامج التنمية ال�ت

ي أثناء زياراتك للبالد 
خصص وقًتا �ن

للقاء الشباب المحىلي ومناقشته 

واالستماع إليه والتعلم من آرائه.
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المشاركة الفّعالة للشباب عىل مستوى وكاالت التنمية 4
حة إذا كنت تنتمي لإحدى وكالت التنمية المرتبطة بهولندا أو  ما هي الإجراءات الُمق�ت

تتلقى تمويالً منها؟ 
ة  ف عىل الشباب، إما مبا�ث ك�ي ي تركز عىل الشباب بمثابة مصدر إلهام لكيفية دمج ال�ت

قد تكون القائمة التالية لالأنشطة المختارة ال�ت

ي تعمل معها. هذه 
كات الستشارية الخاصة ال�ت ي المنفذة أو الرسث

عن طريق سفارتك أو من خالل إحدى منظمات المجتمع المد�ف

ضافة إىل ذلك، ل تلزم وزارة الشؤون الخارجية الهولندية  القائمة ليست ح�يًة ويمكن تطبيق طرق وأساليب ونُهج مختلفة. بالإ

)Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands( أي منظمة باتباع أي من التوصيات الواردة أدناه. يجب اعتبار جميع 

احات.  الإجراءات المذكورة أدناه بمثابة أفكار ملهمة واق�ت

1. إجراء مراجعة شبابية لالأنشطة المتعلقة بالشباب ضمن حافظة الأعمال الشاملة للبلد. سيوفر هذا معلومات حول نطاق 

ام شامل بتنمية الشباب. ف ي المنظمة، والنتائج الُمتوقعة والموارد المتاحة، وسيشّكل الأساس لل�ت
مشاركة الشباب �ف

2. إنشاء مجلس استشاري للشباب )اطَّلع عىل الُملحق 3( مع مجموعة من ممثىلي الشباب الذين يمكن لمنظمتك مناقشتهم والتحّقق 

ي تعزيز صوت الشباب ووجهة نظرهم 
نامج. سيساعد المجلس الستشاري للشباب �ف من سياق العمل وقضايا الشباب المتعلقة بال�ب

امج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، كما سيوفر منّصًة للتشاور المبا�ث وربما المتواصل مع الشباب.  فيما يتعلق بصياغة السياسات وال�ب

يجب أن تتم مراعاة تمثيل الشباب عىل نحو متنوع ومناسب عند اختيار أعضاء المجلس الستشاري للشباب.

ي الحفاظ عىل 
ي تحليل سياقات العمل والمراجعات والتقييمات )اطَِّلع عىل الُملحق 4(. سيكون لهذا دور �ف

ف ممثىلي الشباب �ف 3. تضم�ي

ي الممارسة بأكملها، وضمان تقييم 
" نقدي وإسهامات من الشباب �ف ي ف عىل جدول أعمال الشباب بشكل عام، وتوف�ي "منظور شبا�ب ك�ي ال�ت

ي الُملحق 10، يمكنك 
ي تم جمعها. �ف

ي بناء وكالة الشباب مع ضمان صّحة البيانات ال�ت
ًا المساهمة �ف نجازات من منظور الشباب وأخ�ي الإ

ي برنامج "القيادة" )LEAD( الذي تمّوله 
يكة أوكسفام )Oxfam( بذلك �ف ح كيفية قيام المنظمة الرسث الطِّالع عىل مرجع لدليل عمىلي يرسث

هولندا.

ي آليات التمويل )القائمة( لضمان وصول التمويل و/أو إتاحة الفرص للشباب، بمن فيهم الشباب 
4. إنشاء "نوافذ شبابية" ُمحددة �ف

ي عمليات الختيار إتاحة 
ي منظمات شبابية أصغر وأقل رسمية أو الحركات الجتماعية. يمكن أن تضمن مشاركة الشباب �ف

الُمنظمون �ف

ي قضية المساءلة، 
ي وتعزيز الشفافية. ومع ذلك، عند المشاركة مع المنظمات والشبكات غ�ي الرسمية، من المهم النظر �ف منظور شبا�ب

ي يمكنها رصد وبناء قدرات 
وري ربط آلية التمويل بإحدى المنظمات الشبابية أو المجالس الشبابية القائمة، ال�ت وقد يكون من ال�ف

الشباب المستفيدين من الِمنح.



)د()ب()أ( المصادر)ج(
48و الُملحقات 57

)ج(   المشاركة من خالل الممارسة العملية  > )MYPT( 4 المشاركة الفّعالة للشباب عىل مستوى وكالت التنميةمجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب >

نت؛  ن�ت ي تنظيم استطالعات رأي ع�ب الإ
5. إذا كان لدى برنامجك إمكانية الوصول )الرقمي( إىل مجموعة أك�ب من الشباب، ففكر �ف

 )MYP( للحصول عىل إسهامات من عدد أك�ب من الشباب حول قضايا ُمحددة باعتبار ذلك شكالً من أشكال المشاركة الفّعالة للشباب

عىل المستوى الستشاري. 

ف الأفراد ع�ب  دارات و/أو السفارات و/أو الموظف�ي 6. استخدام وسائل )التواصل الجتماعي( للتواصل مع الشباب )صفحات الإ

عالم والتشاور وبناء  ي تهم الشباب؛ كوسيلة لالإ
منّصات Facebook وTwitter وInstagram(، وتسليط الضوء عىل القضايا ال�ت

العالقات لجميع مستويات المشاركة.



)د()ب()أ( المصادر)ج(
49و الُملحقات 57

)ج(   المشاركة من خالل الممارسة العملية  > )MYPT( وك لك!مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب < 5 الآن الأمر م�ت

وك لك!5 الآن االأمر م�ت
ي تحقيقها. ابدأ بتحديد سياق العمل الذي تريد فيه 

الطريقة الوحيدة لتجربة قيمة المشاركة الفّعالة للشباب هي ببساطة البدء �ف

تطبيق المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( ووصفه بشكل واضح؛ بمساعدة الأسئلة الأربعة التالية:

الخطوة 
ي القضية

اكة، النشاط( ال�ت نامج، الرسث اتيجية، ال�ب س�ت 1.  ما هي القضية )السياسة، الإ

تريد تنظيم المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( من أجلها ولماذا؟

ي أي مرحلة من السياسة/ حافظة الأعمال/ دورة التنفيذ )التصميم/ المرحلة
2.  �ف

الرصد/ التقييم( تريد تنظيم المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( ولماذا؟

3.  ما هو مستوى المشاركة )انظر 5، الصفحة 12. مستوى المشاركة( الذي المستوى

تهدف إىل تحقيقه ولماذا؟

ي هذه العملية لتحقيق المشاركة الفّعالة للشباب )MYP(، هل ترى المنظور
4.  �ف

ي 
كاء أم المستفيدين )انظر العدسات �ف ي دور القادة أم الرسث

الشباب �ف

الصفحة 17( ولماذا؟

من أجل فهمك فقط 

ستحتاج إىل تحديد مستوى المشاركة والهدف والوعد لموقفك الُمحدد.

 )Arnstein( من تصميم آرنستاين )Ladder of Participation( ُمقتبس من: نموذج سلم المشاركة

http://www.organizingengagement.org/models/ladder-of-citizen-participation/
http://www.organizingengagement.org/models/ladder-of-citizen-participation/


)د()ب()أ( المصادر)ج(
50و الُملحقات 57

)ج(   المشاركة من خالل الممارسة العملية  > )MYPT( وك لك!مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب < 5 الآن الأمر م�ت

ي قد 
وبما أن المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( لها عدة أشكال وأحجام مختلفة، فإن الخطوة الثانية تهدف إىل تحديد الدرجة ال�ت

، والوضع المطلوب. ويُعد سلم  ف الوضع الحاىلي ي تطبيق المشاركة الفّعالة للشباب )MYP(، أو فهم الفجوة ب�ي
تكون بَلغتها بالفعل �ف

شدك الأسئلة الأربعة  المشاركة )Ladder of Participation( أداًة مفيدًة لتقييم هذا بشكل أك�ث وضوًحا )انظر الصفحة التالية(. س�ت

التالية خالل الخطوة الثانية.

الخطوة 
5.  أي مستوى من مستويات هذا السلم ترتكز عنده )حالًيا( سياستك/ المستوى الحاىلي

اتيجيتك/ برنامجك؟ إس�ت

6.  أي مستوى من مستويات هذا السلم يجب أن تصل إليه سياستك/ الفجوة

اتيجيتك/ برنامجك؟  إس�ت

ف عليك القيام به لسد هذه الفجوة والنتقال إىل المستوى المطلوب 7.  ما الذي يتع�ي

المستوى الصحيح عىل السلم؟ 

8.  ما هو هدفك ووعدك؟الهدف والوعد

من أجل فهمك فقط 

ستحتاج إىل تحديد مستوى المشاركة والهدف والوعد لموقفك الُمحدد.



)د()ب()أ( المصادر)ج(
51و الُملحقات 57

)ج(   المشاركة من خالل الممارسة العملية  > )MYPT( وك لك!مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب < 5 الآن الأمر م�ت

الخطوة 
الثانية

تقييم وضعك: 
حسلم المشاركة  أمثلة من السفارات ال�ش

ي صنع القرار
وع ودعوة الكبار لالنضمام 8.  مشاركة الشباب والكبار �ن يمتلك الشباب الأفكار، ويقومون بإعداد المرسث

كاًء متساوين.  وع. إنهم يُعّدون �ث ة المرسث ي اتخاذ القرارات طوال ف�ت
إليهم �ف

ي ُمختلف برامج 
كاء السفارة �ف اك مع �ث ي مجتمعهم. فيقومون بالش�ت

يقرر الشباب أنهم بحاجة إىل متجر شامل �ف

توظيف الشباب، ويضغطون مًعا عىل الحكومة للحصول عىل الموارد وإجراء إصالحات سياسية.

وع. ويكون الكبار 7.  الشباب يقودون وويبادرون بالعمل يطرح الشباب الفكرة الأولية، ويقررون كيفية تنفيذ المرسث

موجودين.

. يتخذ الطالب القرار، وتدعمهم المدرسة  ي
دارة يوم مه�ف تحصل مجموعة من الطالب عىل إذن من مديرهم لإ

والسفارة. 

ي اتخاذ القرارات والتخطيط 6.  مبادرة الكبار، ومشاركة القرارات مع الشباب
يطرح الكبار الفكرة الأولية، ويشارك الشباب �ف

وع وتنفيذه. للمرسث

 Youth( يطلب أحد مسؤوىلي السياسات من الشباب/ المجموعات الشبابية أفكاًرا لمشاريع من أجل أسبوع الشباب

ح "الشباب" إقامة فعالية لتنمية المهارات. يعمل المسؤول والشباب مًعا لتخاذ القرارات وتطوير  Week(. يق�ت

وع والتقّدم للحصول عىل التمويل. المرسث

ي 5.  استشارة الشباب وإعالمهم
ي العتبار �ف

وع ويديرونه، ويتم الأخذ بآراء الشباب �ف يصمم الكبار المرسث

عملية صنع القرار. ويتلّقى الشباب مالحظات حول آرائهم.

يقوم أحد المجالس المحلية بإجراء العديد من المشاورات للحصول عىل إسهامات الشباب بآرائهم حول التعليم 

ها. يقّدم  ي يريدون إضافتها/تغي�ي
نامج ال�ت ات ال�ب ف . يبدي الشباب للمجلس آرائهم حول م�ي ي

ي والمه�ف
والتدريب التق�ف

المجلس مالحظات للشباب حول مدى تأث�ي آرائهم عىل عملية صنع القرار. 

وع، ويتطوع الشباب للعمل فيه. 4.  تكليف الشباب مع إعالمهم ي تخص المرسث
يتخذ الكبار القرارات ال�ت

م الكبار وجهات نظرهم.  وع ويح�ت يفهم الشباب المرسث

. يقرر الشباب كيفية اختيار  ف ي أحد المؤتمرات المتعلقة بالشباب، تتم إتاحة مقعدين للشباب عىل منّصة المتحدث�ي
�ف

ممثليهم، والعمل مع مسؤول السياسات/وكالة التنمية لفهم دورهم.

3.  الرمزية

عدم المشاركة

من المهم تذكر أن الرمزية 

والتنميق والتالعب ل تُعّد أمثلًة 

عىل مشاركة الشباب. 

يكون للشباب رأي محدود وخيارات قليلة بشأن ما يمكنهم قوله وكيفية 

إبدائه. 

تطلب السفارة/وكالة التنمية من أحد الشباب أن يكون ضمن لجنة ليمثل "الشباب".  ل يُمنح الشاب الفرصة للتشاور 

مع أقرانه أو فهم الدور. 

ي 2.  التنميق
ي حدث ما بقدر محدود للغاية، ول يكون لهم دور �ف

يشارك الشباب �ف

صنع القرار.

تعطي السفارة/وكالة التنمية لمجموعة من الشباب نًصا مكتوبًا حول "تحديات الشباب" لتقديمه إىل صانعي 

ون أحد مؤتمرات الشباب.  السياسات الذين يح�ف

يملك الكبار سلطًة كاملًة بال منازع ويسيئون استغاللها. يستخدمون أفكار 1.  التالعب

الشباب  وآرائهم لتحقيق مكاسبهم الخاصة. 

ي منشور كتبه مستشارون أو صانعو سياسات من الكبار، يتم استخدام رسوم متحركة أو صور قام برسمها الشباب. 
�ف

 )Hart( وهارت )Arnstein( من تصميم آرنستاين )Ladder of Participation( سلم المشاركة
نموذج 



)د()ب()أ( المصادر)ج(
52و الُملحقات 57

)ج(   المشاركة من خالل الممارسة العملية  > )MYPT( وك لك!مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب < 5 الآن الأمر م�ت

ي سياق عملك الخاص.
ي تنظيم المشاركة الفّعالة للشباب )MYP( �ف

ف الأوىل والثانية، يمكنك البدء �ف بعد تنفيذ الخطوت�ي

الخطوة 
الثالثة

د الشباب الذين تريد الوصول إليهم، وقم بالتواصل معهم.التحديد والتواصل 9.  حدِّ

اك / التعاون �ش 10.  قم بتهيئة البيئة والأجواء المناسبة لمشاركة الشباب، واستمتع االستشارة / االإ

ي ستحققها.
بالمنافع ال�ت

سهامات/ المالحظات 11.  تأكد من إعالم الشباب بعد ذلك بما تم تحقيقه بالأفكار/ الإ

ح. ي أثناء المشاركة، مع الرسث
ي ُطرحت �ف

النتائج/ التوصيات ال�ت

من أجل فهمك فقط 

ستحتاج إىل تحديد مستوى المشاركة والهدف والوعد لموقفك الُمحدد.



)د()ب()أ( المصادر)ج(
53و الُملحقات 57

)د(   قياس مشاركة الشباب  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

D قياس مشاركة
الشباب  



)د()ب()أ( المصادر)ج(
54و الُملحقات 57

)د(   قياس مشاركة الشباب  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب

القياس بالتطبيق العملي

55 كيف يتم قياس مشاركة الشباب؟   1

56 ات مشاركة الشباب  مؤ�ش  2

يعمل الجزء )د(  عىل تزويدك بالأدوات 
والأساليب العملية لقياس نتيجة مشاركة 
الشباب ومستواها وتعميق فهمك لمدى 

. ف ي حققتها لكل الأفراد المشارك�ي
الستفادة ال�ت



)د()ب()أ( المصادر)ج(
55و الُملحقات 57

)د(   قياس مشاركة الشباب  > )MYPT( 1  كيف تقيس مشاركة الشباب؟مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب  >

1
الغرض 

ي يمكن استخدامها لقياس مشاركة الشباب بشكل فّعال 
ات ال�ت يهدف هذا الفصل بشكل أساسي إىل مساعدتك عىل تحديد المؤ�ث

ات مشاركة الشباب الواردة أدناه  نامج أو تنفيذها. إن مؤ�ث ي المجال السياسي أو الدبلوماسي أو مجال تطوير ال�ب
ي سياق عملك �ف

�ف

ي أثناء عملية 
ُمستوحاة من منّصة يوث باور )YouthPower( التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID(، ويمكن استخدامها �ف

امج.  التصميم والتخطيط والرصد والتقييم والتعلم )PMEL( فيما يتعلق بال�ب

ما سبب أهميتها؟
ي تتبع نتائج مشاركة الشباب 

ي كيفية قياس مستوى مشاركة الشباب وقيمتها. ل تساعد عملية القياس هذه �ف
من المهم النظر �ف

ي ضمان إتاحة الفرص البّناءة والجوهرية للمشاركة.  
فحسب، بل تساعد أيًضا �ف

كيف تقيس مشاركة الشباب؟
ي جميع 

ات لتقييم مستويات مشاركة الشباب بمرور الوقت �ف ة. أولً، يمكن استخدام المؤ�ث ي جوانب كث�ي
يفيد قياس مشاركة الشباب �ف

ات مشاركة الشباب بالنتائج القطاعية ذات الأهمية، أو  امج وتنفيذها. كما يمكن ربط مؤ�ث مراحل عمليات تطوير السياسات وال�ب

ات الوحيدة الُمتاحة، ولكنها  ات الُمدرجة أدناه ليست المؤ�ث امات الرئيسية مثل أهداف التنمية الُمستدامة )SDGs(. إن المؤ�ث ف بالل�ت

ي مجموعة أدوات المشاركة 
لهام لكيفية قياس مشاركة الشباب بشكل متسق مع المعلومات الواردة �ف يمكن أن تشّكل الأساس ومصدر الإ

ي تناسب سياق عملك و)إعادة( صياغتها. بتعب�ي آخر، سيساعدك 
ات ال�ت ي اختيار المؤ�ث

الفّعالة للشباب )MYPT( هذه. لك الحرية �ف

اتيجية متعددة السنوات  س�ت ي تتماسث مع التطّلعات ذات الصلة بخطتك السنوية، أو الخطة الإ
ات ال�ت هذا القسم عىل صياغة المؤ�ث

نامج. ي إطار السياسة أو ال�ب
)MASP(، أو �ف



)د()ب()أ( المصادر)ج(
56و الُملحقات 57

)د(   قياس مشاركة الشباب  > )MYPT( ات مشاركة الشبابمجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب <  2  مؤ�ث

2
ي توفر بيانات قياس وإرشادات لرصد وتقييم برامج الشباب، 

بناًء عىل مجموعة أدوات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID(، ال�ت

ي مجموعة 
ات توضيحية قد تكون مفيدة لأغراض الرصد والتقييم. يتم تصنيف بيانات القياس �ف نت مؤ�ث ن�ت توفر أداتهم ع�ب الإ

أدوات المشاركة الفّعالة للشباب )MYPT( إىل ثالثة مستويات: برنامج أو منظمة الشباب، والبيئة المواتية. لكل فئة ُمدرجة، نقدم 

ف العمود الأيمن أمثلًة عىل  التعريف متبوًعا بجدول يوضح بيان القياس الذي يُطبق عىل مثال لمؤ�ث توضيحي ومصدر القياس. يب�ي

ي نهاية كل 
ي الُملخص. بالنقر فوق الرابط الموجود �ف

ي تمت مشاركتها �ف
ي يمكنها تقييم بيانات القياس ال�ت

ات التوضيحية ال�ت المؤ�ث

مستوى، سيتم إعادة توجيهك إىل موقع يمكنك العثور فيه عىل إرشادات عملية وأداة قياس.

ات مشاركة الشباب مؤ�ش
مستوى الشباب

ات مستوى الشباب "تحدد معياًرا أو تطلًعا لمشاركة الشباب من منظور الشباب أنفسهم، وتركز عىل مواضيع مثل نوع  إن مؤ�ث

ات مشاركة الشباب من منظور الشباب فقط، وعىل هذا النحو، فإن أغلب  المشاركة، ومستواها، ومدى الرضا عنها". تقيس هذه المؤ�ث

ات تكون لدى الشباب. انظر الجدول أدناه لالطِّالع عىل بعض الأمثلة. ي يتم جمعها لهذه المؤ�ث
البيانات ال�ت

مثال المؤ�ث بيان القياس

: ______________ )عىل سبيل المثال، تصميم،  ي
ف �ف 	  العدد/النسبة المئوية )%( للشباب المشارك�ي

نامج.( وتنفيذ، ورصد وتقييم السياسة أو ال�ب

ي )أ( تصميم 
اك الشباب بصورة فّعالة �ف تم إ�ث

)ب( تنفيذ )ج( رصد وتقييم إحدى السياسات 

امج أو ال�ب

: ______________ )عىل سبيل المثال، تصميم/ تنفيذ/  ي
ف �ف 	  العدد/النسبة المئوية )%( للشباب المشارك�ي

يك  رصد/ تقييم سياسة أو برنامج، أو عمل دبلوماسي دوىلي عىل مستوى إدارة/ سفارة/ وكالة تنمية/ �ث

 ))MFA( منفذ تابع لوزارة الشؤون الخارجية

دارة أو صنع القرار ي هيئات الإ
يشارك الشباب �ف

	  عدد الشباب الذين ي�ِّحون بأن آرائهم قد تمت مشاركتها وتقديرها )المستوى 5(

ف أو القادة الآخرين قد استمعوا لمخاوفهم ف الذين أفادوا بأن المسؤول�ي 	  النسبة المئوية للشباب المشارك�ي

تتم مشاركة آراء الشباب وتقديرها

www.youthpower.org/ye-indicator-youth-level ي
و�ف لك�ت لمزيد من المعلومات واستلهام الأفكار، تفضل بزيارة الموقع الإ

https://www.youthpower.org/ye-indicator-youth-level


)د()ب()أ( المصادر)ج(
57و الُملحقات 57

)د(   قياس مشاركة الشباب  > )MYPT( ات مشاركة الشبابمجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب <  2  مؤ�ث

امج أو المنظمات مستوى ال�ب
ي يخصصونها لمشاركة الشباب، 

امج أو المنظمات للشباب، والموارد ال�ت اك ال�ب ي كيفية إ�ث
امج أو المنظمات "تنظر �ف ات ال�ب إن مؤ�ث

امج أو سجالتها. امج، ويتم جمعها من موظفي ال�ب ات عىل مستوى ال�ب تبة عىل هذه الجهود". تكون هذه المؤ�ث والنتائج الم�ت

مثال المؤ�ث بيان القياس

	  تطوير سياسة مشاركة الشباب

	  تنفيذ سياسة مشاركة الشباب
ف 	  تطوير سياسة عدم التمي�ي

	  تم تطوير سياسة الشباب بالتعاون مع الشباب أنفسهم

ف التنفيذ لمشاركة الشباب ي ح�ي
دارة/السفارة/المنظمة سياسات �ف تطبق الإ

نامج/المنظمة عىل  ي ينفقها ال�ب
انية ال�ت ف 	  ___% من الم�ي

مشاركة الشباب

اء الشباب/المستشارين الشباب 	  عدد الخ�ب

ي المنظمة 
ي يشغلها الشباب �ف

	  عدد المناصب ال�ت

انيتها عىل مشاركة الشباب ف دارة/السفارة/المنظمة نسبًة ُمعينًة من م�ي تنفق الإ

ي 
نامج/المنظمة، وال�ت ي يقّدمها ال�ب

	  الأنشطة أو الخدمات ال�ت

تم تعديلها بناًء عىل إسهامات الشباب

ات عىل أنشطتها أو خدماتها بناًء عىل إسهامات  دارة/السفارة/المنظمة بإجراء تغي�ي تقوم الإ

الشباب

	  إنشاء مجلس استشاري للشباب

	  مستوى التنوع )الجنسية، والطبيعة الجغرافية، والمستوى 

ي منّصات الشباب
التعليمي، والجنس( الواضح �ف

ي ذلك 
رة، بما �ف اك مجموعة متنوعة من الشباب، تمثل جميع الفئات السكانية المت�ف يتم إ�ث

فئات الشباب الأك�ث ضعفاً وتهميشاً

نامج/المنظمة  ي ال�ب
	  زيادة خصائص الستجابة للشباب �ف دارة/السفارة/المنظمة خدمات ُمصممة خصوًصا لتلبية احتياجات الشباب  تقّدم الإ

 www.youthpower.org/ye-indicator-program-organizational-level ي
و�ف لك�ت لمزيد من المعلومات واستلهام الأفكار، تفضل بزيارة الموقع الإ

كما أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( تصف مستوى "البيئة المواتية" أيًضا، ومع ذلك قد تكون هذه التعريفات أقل فائدة 

ي وزارة الشؤون الخارجية )MFA(، أو من موظفي إحدى السفارات. يمكنك الحصول عىل مزيد 
لك بصفتك أحد مسؤوىلي السياسات �ف

 www.youthpower.org/ye-indicator-enetting-environment :من المعلومات من هنا

مالحظة مهمة:

، ويتوقف الأمر عىل تعريف السياق، وتعريف الجمهور الُمستهدف من  1.  هناك العديد من الطرق لتحويل بيانات القياس إىل مؤ�ث

. من المهم بالنسبة إىل أولئك الذين يستخدمون بيانات القياس هذه أن يتناقشوا مع الفريق  حول  أجل استخدام هذا المؤ�ث

ي لذلك البيان الأك�ث أهمية لمسألة البحث أو خطط الرصد والتقييم )M&E(، ثم يقومون بتعريف المؤ�ث وفًقا 
التعريف الإجرا�أ

ات حسب العمر والجنس. لذلك. من المهم أيًضا تصنيف المؤ�ث

دارات المتخصصة )إدارة  ي الإ
2.  إذا كان لديك أي استفسارات أخرى، يُرجى التصال بمستشاري الرصد والتقييم والتعّلم )MEL( �ف

 ،)DSH( نسانية التنمية القتصادية المستدامة )DDE(، وإدارة التنمية المجتمعية )DSO(، وإدارة تحقيق الستقرار والمعونة الإ

ي لهاي.
وإدارة النمو الأخ�ف الشامل )IGG(( التابعة للوزارة �ف

، فإن استخدام  ات عىل أنها تقيس من الناحية الكمّية بشكل أك�ب ًا وليس آخًرا، عىل الرغم من أنه قد يُنظر إىل هذه المؤ�ث 3.  أخ�ي

ات.  ًا عىل الناحية النوعّية للمؤ�ث ف سلم المشاركة )انظر الفصل السابق( يسمح بتفس�ي أك�ث ترك�ي

ي www.YouthPower.org التابع  للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
و�ف لك�ت جميع المعلومات الواردة أعاله ُمقتبسة من الموقع الإ

)USAID(

https://www.youthpower.org/ye-indicator-program-organizational-level
https://www.youthpower.org/ye-indicator-enabling-environment
https://www.youthpower.org/resources/measuring-youth-engagement-guidance-monitoring-and-evaluating-youth-programs
https://www.youthpower.org/resources/measuring-youth-engagement-guidance-monitoring-and-evaluating-youth-programs
https://www.youthpower.org/resources/measuring-youth-engagement-guidance-monitoring-and-evaluating-youth-programs
https://www.youthpower.org/resources/measuring-youth-engagement-guidance-monitoring-and-evaluating-youth-programs
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المصادر والُملحقات  > )MYPT( الُملحق 1  <  المصادر  والمعلومات الأساسيةمجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب  >

المصادر والمعلومات أساسية الُملحق 1

مثال عىل مجموعات أدوات أخرى

)SAVE THE CHILDREN( منظمة إنقاذ الطفولة

حكومة المملكة المتحدة 

  )UNICEF( اليونيسف

)YOUTH POWER( منظمة يوث باور - )USAID( الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

 )YOUTH OF EUROPEAN NATIONALITIES( "شبكة منظمات "شباب من الجنسيات الأوروبية

  )UNESCO( اليونسكو

 )URBACT( ية ي للتنمية الح�ز ي )EUROPEAN UNION( – برنامج شبكة التحاد الأورو�ب التحاد الأورو�ب

 )UNFPA( صندوق الأمم المتحدة للسكان

)DANCE4LIFE( "مبادرة "الرقص للحياة

)OXFAM( منظمة أوكسفام

)YOUTH DO IT( "منّصة "الشباب يستطيعون

الُمؤلفات 

www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-selecting-right-level-public-participation

and_Beyond.pdf_2030_Meaningful_Youth_Participation_Towards_2019_DUF

 Youth_Participation_in_Development.pdf_6962/youtheconomicopportunities.org/sites/default/files/uploads/resource

 www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-participation.pdf

 1680759e6a/rm.coe.int/new-and-innovative-forms-of-youth-participation-in-decision-making-pro

 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740918304614

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/youth-participation-best-practices-toolkit-part-i
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/youth-participation-best-practices-toolkit-part-i
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/896841/Youth-Engagement-Toolkit.pdf
https://youthworkersalliance.com/toolkit-youth-participation/
https://youthworkersalliance.com/toolkit-youth-participation/
https://www.youthpower.org/youth-engagement-guide
https://www.youthpower.org/youth-engagement-guide
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2019/10/toolkit-youth-participation_YEN.pdf
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2019/10/toolkit-youth-participation_YEN.pdf
https://en.unesco.org/preventingviolentextremismyouth
https://en.unesco.org/preventingviolentextremismyouth
https://urbact.eu/files/urbact-i-young-citizens%25E2%2580%2599-project-toolkit-youth-participation-urban-policies
https://urbact.eu/files/urbact-i-young-citizens%25E2%2580%2599-project-toolkit-youth-participation-urban-policies
https://www.nairobisummiticpd.org/sites/default/files/files/ICPD25%20مجموعة%20أدوات%20مشاركة%20الشباب٪%20281٪%2029.pdf
https://www.nairobisummiticpd.org/sites/default/files/files/ICPD25%20مجموعة%20أدوات%20مشاركة%20الشباب٪%20281٪%2029.pdf
https://dance4life.com/wp-content/uploads/2018/05/consultation-kit-digital-v2.pdf
https://dance4life.com/wp-content/uploads/2018/05/consultation-kit-digital-v2.pdf
https://policy-practice.oxfam.org/resources/youth-leadership-engagement-and-participation-theory-of-change-621042/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/youth-leadership-engagement-and-participation-theory-of-change-621042/
https://www.youthdoit.org/themes/meaningful-youth-participation/
https://www.youthdoit.org/themes/meaningful-youth-participation/
http://www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-selecting-right-level-public-participation
https://en.duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/DUF_materialer/DUF_Publikationer/DUF_2019_Meaningful_Youth_Participation_Towards_2030_and_Beyond.pdf
https://en.duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/DUF_materialer/DUF_Publikationer/DUF_2019_Meaningful_Youth_Participation_Towards_2030_and_Beyond.pdf
https://youtheconomicopportunities.org/sites/default/files/uploads/resource/6962_Youth_Participation
https://youtheconomicopportunities.org/sites/default/files/uploads/resource/6962_Youth_Participation
https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-participation.pdf
https://rm.coe.int/new-and-innovative-forms-of-youth-participation-in-decision-making-pro/1680759e6a
https://rm.coe.int/new-and-innovative-forms-of-youth-participation-in-decision-making-pro/1680759e6a
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740918304614


)د()ب()أ( المصادر)ج(
60و الُملحقات 57

المصادر والُملحقات  > )MYPT( الُملحق 2< التصنيف النوعي لمنظمات الشبابمجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب >

التصنيف النوعي لمنظمات الشباب الُملحق 2

ي يتم فيها تنظيم الشباب، حيث يمثلون صوتًا أوسع نطاًقا وُموحًدا 	 
عية الشباب عند الستفادة من الهياكل ال�ت  تتعزز �ث

ويج لدمج الشباب ومشاركتهم، من المهم دعم منظمات الشباب والنخراط معها.  للشباب. عند ال�ت

ي يتم إنشاؤها 	 
 تُعرّف منظمات الشباب عىل نطاق واسع بأنها "المنظمات الجتماعية )الجمعيات أو النوادي أو الحركات( ال�ت

ف عن الهيكل التنظيمي، وتكون ديمقراطيًة، وغ�ي حكومية وغ�ي هادفة للربح".  ي يكون فيها الشباب مسؤول�ي
لخدمة الشباب وال�ت

تختلف الخصائص الُمحددة لمنظمات الشباب من بلد إىل آخر، وتتأثر بالسياق الجتماعي والسياسي والقتصادي، فضالً عن 

رث التاريخي للبلد. ي والإ
 التكوين العر�ت

 فيما يىلي الأنواع الأك�ث شيوًعا لمنظمات الشباب. قد يساعد إعداد خارطة للمنظمات الشبابية، والذي يتم كجزء من تحليل 	 

عية فيما  يكة الُمحتملة، فضالً عن تحقيق الحياد والرسث ي تحديد الجهات الفاعلة الأك�ث صلة والمنظمات الرسث
حالة الشباب، �ف

يتعلق ببيان المجموعة الواقعية لهذه المنظمات.
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المصادر والُملحقات  > )MYPT( الُملحق 2  <  التصنيف النوعي لمنظمات الشباب مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب  >

التصنيف النوعي لمنظمات الشباب الُملحق 2

كة. غالًبا ما تكون مجموعات غ�ي رسمية، حيث يكون أعضاؤها شبابًا من المنطقة المحلية، تجمعهم مصلحة اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو اقتصادية ُمش�ت

، مجالس  ية )الرياضة، الموسيقى، المرسح، الفن، نوادي الهوايات(؛ ومجموعات الشباب بحد ذاتها )مجموعات الشباب والنوادي(؛ ومنظمات الصالح العام كمبدأ موحد )البيئة، مجموعات السالم(؛ والمنظمات التشاورية )حزب سياسي الأمثلة عىل ذلك هي الأنشطة التعب�ي

(؛ والمنظمات الدينية و/أو العرقية. ف المواطن�ي

مجموعة شبابية محلية المنظمة

ة العمر، وقد تتالسث بمجرد الوصول إىل الهدف  ي صورة حملة. غالًبا ما تكون الحركات الجتماعية قص�ي
ء ما أو لصالحه �ف ي

كة وأهداف قائمة عىل القيمة، وغالًبا ما يتم حشدها كرد فعل ضد سث الحركات الجتماعية عبارة عن مجموعات منظمة بشكل غ�ي محكم، لها قضية ُمش�ت

أو التخىلي عنه.

 

ف أو مجموعات المصالح الأخرى. ف )LGBTI(، أو القضايا المتعلقة بالبيئة/المناخ والأرض، أو الطالب، أو المستهلك�ي نسان، أو حقوق المرأة، أو حقوق المثلي�ي غالًبا ما تُوجد أمثلة عىل الحركات الجتماعية حول القضايا المتعلقة بحقوق الإ

الحركات الشبابية 

ي يقودها الشباب )YLOs(، ما يضمن تمثيلهم الحقيقي للشباب.
ي المنظمات ال�ت

ي كث�ي من الأحيان. عادًة ما يكون هناك حد لسن العضوية �ف
ي يقودها الشباب والسيطرة عليها وقيادتها، ويتم ذلك عىل أساس تطوعي �ف

يقوم الشباب بتأسيس المنظمات ال�ت

 

ف جميعها بجدول أعمال وغرض وقواعد ُمحددة ذاتًيا. ي تتم�ي
ومن الأمثلة عىل ذلك المنظمات الطالبية، ومنظمات الشباب السياسية الحزبية، ومجموعة شباب الصليب الأحمر )Red Cross Youth(، والمؤسسات الشبابية القائمة عىل القضايا، وما إىل ذلك، وال�ت

 )YLO( المنظمة الشبابية بقيادة الشباب

ف بشكل خاص عىل الشباب والقضايا المتعلقة بهم. ك�ي ي تعمل مع ال�ت
ي )CSOs( والشبكات والجمعيات والئتالفات ال�ت

 منظمات المجتمع المد�ف

 

ف الشباب، وريادة الأعمال، وما إىل ذلك. نجابية، والزواج والحمل المبكريْن، وتمك�ي ي قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإ
ي تعمل، عىل سبيل المثال، �ف

ومن الأمثلة عىل ذلك المنظمات والشبكات الوطنية والدولية ال�ت

المنظمات الُموجهة للشباب والشبكات والجمعيات 

ي تركز عىل الشباب 
والئتالفات ال�ت

ي بلدان أخرى، 
. �ف ي عمليات صنع القرار السياسي

ي بمثابة وسيط مهم يقّدم المساعدة للشباب ويضمن المشاركة الفّعالة للشباب �ف
ي بعض البلدان، يعمل مجلس الشباب الوط�ف

. �ف عيتها تتباين بشكل كب�ي ي ُمعظم البلدان، لكن خصائصها و�ث
توجد مجالس الشباب الوطنية �ف

عية. ، فإن وجود هياكل ديمقراطية داخلية فاعلة، ودمج وتمثيل واسع النطاق للشباب، واستقالل سياسي يُعد من السمات الرئيسية لمجالس الشباب الرسث ف مجالس الشباب الوطنية والحزب الحاكم وتكون بمثابة وسيلة حشد لالأحزاب السياسية. ومن ثمَّ تُوجد صالت قوية ب�ي

مجالس الشباب الوطنية حقوق الطفل
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نامجالُملحق 3 المجلس الستشاري للشباب – أداة إدارة ال�ب

الغرض

ي إنشاء مجلس استشاري للشباب )YAB(، وهو عبارة عن مجموعة استشارية تهدف إىل تقديم 
يتمثل أحد الأساليب لمشاركة الشباب �ف

اتيجيات والتنفيذ. قد يختلف تكوين المجلس الستشاري للشباب  س�ت إسهامات مستمرة بشأن قضايا ُمختارة تتعلق بالسياسات والإ

. ي القسم التاىلي
نشاء المجالس الستشارية للشباب )YAB( �ف لهام لإ )YAB( وصالحياته من حالة إىل أخرى. يتوفر مصدر الإ

ي عدد من المجالت، ومنها:
تقّدم المجالس الستشارية للشباب )YAB( مزايا �ف

الوصول إىل مجموعة من ممثىلي الشباب الذين يمكن للسفارة التفاعل معهم بشكل مستمر أو ُمخصص	 

امج	  المناقشة مع الشباب والتعرف عىل وجهة نظرهم حول السياق السياسي والقضايا المتعلقة بال�ب

توف�ي فرصة لفهم المجموعة المستهدفة بشكل أفضل والتحديات والحتياجات الخاصة بالشباب	 

إتاحة منّصة للتشاور المبا�ث وربما المستمر مع الشباب.	 

: عالوة عىل ذلك، فإن المجالس االستشارية للشباب )yab( سوف تعمل عىل ما يىلي

ي نهاية المطاف	 
امج وإطالق برامج أفضل �ف تقديم وجهات نظرهم حول تصميم ال�ب

امج وتنفيذها ورصدها وتقييمها.	  حماية وتعزيز صوت الشباب ومنظورهم فيما يتعلق بصياغة السياسات وال�ب

ي تُطبق عىل 
امج ال�ت ي إطار أحد ال�ب

ي مراحل مختلفة وعىل مستويات مختلفة �ف
يمكن إنشاء المجالس الستشارية للشباب )YABs( �ف

ف أو بمشاركة إنمائية. يختلف تكوين صالحيات  نامج ُمخصص ُمع�ي مستوى البلد، إما بصورة آلية شاملة أو عىل نحو مرتبط ب�ب

نامج أو مستواه.  المجلس الستشاري للشباب )YAB( ونطاقها اعتماًدا عىل مرحلة س�ي ال�ب

ي مرحلة الصياغة، بحيث يضم صالحيات مفتوحة 
يمكن إعداد المجلس الستشاري للشباب )YAB(، الذي يتم إنشاؤه �ف

 ،)YAB( ة الحالية للشباب. قد يكون للمجلس الستشاري للشباب واستكشافية، إذ إن الهدف يكون الستفادة من المعرفة والخ�ب

امج، ويمكن أن يوفر  الذي يتم إنشاؤه كجزء من مرحلة التنفيذ، دور رصد، ويتناول بصفة أساسية القضايا المتعلقة بتنفيذ ال�ب

 )YAB( وبالمثل، فإن المجلس الستشاري للشباب .)DE( نمائية نامج أو إنهائه أو المشاركة الإ ي تقييم ال�ب
أيًضا إسهامات قيمًة �ف

ف أن المجلس الستشاري  ي ح�ي
ي الشامل، �ف

ي قد يعالج قضايا تتعلق بالسياق السياسي الوط�ف
الذي يتم إنشاؤه بمنظور وط�ف

. للشباب )YAB( الذي يتم إنشاؤه لتباع خطة تنمية )DE( ُمعينة قد يكون نطاقه محدوًدا أك�ث

ف وجمعهم ليكّونوا المجلس الستشاري للشباب  يُرجى مالحظة أن الأمر يتطلب جهوًدا خاصة لختيار الأشخاص المناسب�ي

ف أعضاء المجلس  وط ح�ت ل تخلق توقعات غ�ي واقعية ب�ي )YAB(، ومن المهم أن تكون واضًحا للغاية بشأن الغرض والرسث

.)YAB( الستشاري للشباب
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نامجالُملحق 3 المجلس الستشاري للشباب – أداة إدارة ال�ب

كيفية العمل مع مجلس استشاري للشباب

ي أثناء التصميم والتخطيط، أي صياغة سياسة أو برنامج أو مشاركة إنمائية تتعلق بالدولة، قد يوفر المجلس الستشاري للشباب 
�ف

ي يواجهونها، 
ة عن حياة الشباب اليومية، والتحديات ال�ت )YAB( معلومات متعلقة بالشباب حول السياق؛ أي معلومات المبا�ث

ف احتياجات الشباب والموارد الُمتاحة. يمكن إنشاء المجلس الستشاري للشباب )YAB( عىل أساس  وتطلعاتهم، والفجوات ب�ي

ي وقت لحق متاحًة.
ُمخصص، وتظل إمكانية إضفاء الطابع الرسمي �ف

ي مناقشة خطط 
دارة وقد يشارك �ف ي مجلس الإ

ي أثناء التنفيذ والرصد، سيكون للمجلس الستشاري للشباب )YAB( دور حقيقي �ف
�ف

ي زيارات الرصد 
الأنشطة والتعليق عىل التقارير ومراجعات منتصف المدة )MTR(، وقد يتم تمثيل بعض الأعضاء الشباب �ف

.)MTR( ومراجعات منتصف المدة

نامج أو المشاركة التنموية، يمكن للمجلس الستشاري للشباب )YAB( تقديم إسهامات من منظور الشباب ومالحظات  ي نهاية ال�ب
�ف

ضافة إىل النتائج والتوصيات من أجل المتابعة.  حول نطاق الختصاص وأسئلة التقييم، بالإ

 

نامج يمكن أن يوفر إسهامات قيمة  ي مراحل مختلفة من دورة تنفيذ ال�ب
ي أدناه كيف أن الستماع إىل الشباب �ف

يوضح الرسم البيا�ف

لعمل السفارات.

)yab( إنشاء مجلس استشاري للشباب

إذا قررت السفارة العمل مع أحد المجالس الستشارية للشباب )YAB(، فإنه يجب تحديد أهداف ذلك المجلس، ونطاق عمله، 

ضافة إىل تواتر الجتماعات، وتغطية التكلفة الُمحتملة، والمكافآت وما إىل ذلك  والمهام الُمحددة، واختيار الأعضاء وتكوينه، بالإ

بشكل واضح.

يُرجى الرجوع إىل  نطاق الختصاص العام 

لقراءة المزيد حول المجالس الستشارية للشباب:

www.ruralontarioinstitute.ca

https://amg.um.dk/en/Tools/youth-in-development/youth-sounding-boards/generic-terms-of-reference-for-ysb/
http://www.ruralontarioinstitute.ca/
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الغرض

ي 
امج، قد يشارك الشباب أيًضا �ف ي مجالس استطالع الرأي لتطوير السياسات والرصد المستمر لل�ب

تماشياً مع مشاركة الشباب �ف

ي الوقت الفعىلي والتقييمات النهائية. وسيؤدي ذلك إىل مزيد من الدعم 
امج والمراجعات والتقييمات �ف التحليل المنتظم لل�ب

ات الخاصة بالشباب، فضالً  نجازات الُمحددة المتعلقة بالمؤ�ث لجدول أعمال الشباب الشامل والأولويات والسياسات والإ

ي بالغ الأهمية حول الممارسة العامة. ستستفيد التحليالت والمراجعات والتقييمات الشاملة للشباب من  عن توف�ي منظور شبا�ب

. ي الفريق )الِفرق( الذي يقوم بالعمل التحليىلي
تمثيل الشباب �ف

اك الشباب إ�ش

: ف فيما يىلي ي ِفرق التحليل والمراجعة والتقييم، وتتب�ي
اك الشباب �ف �ث هناكأهداف متعددة لإ

ي جميع عمليات التحليل والمراجعة والتقييم ونتائجها.	 
   تعزيز فكرة أن حقوق الشباب ووجهات نظرهم ُمدمجة �ف

امج، و/أو تقييم نجاح تنفيذ 	  عداد ال�ب ( الُمتاحة لإ ف   تعزيز بيانات التصّور )أي تصور أصحاب المصلحة لوضع ُمع�ي

ي ذلك أفضل الممارسات الواعدة المتعلقة بالمشاركة 
امج المستقبلية، بما �ف عداد ال�ب امج، و/أو تقديم توصيات لإ ال�ب

الفّعالة للشباب.

ف تقييم الأجيال المختلفة لالأولويات.	  ف الأجيال وبناء جرس ب�ي   تعزيز الحوار والتعلم ب�ي

: اء ما يىلي ي فريق من الخ�ب
ات ونتائج  دمج الشباب �ف ن قد تشمل م�ي

  تعزيز منظور المجتمع	 

  تواصل أفضل مع الشباب	 

ي الفريق	 
اضات الموجودة �ف   توسيع نطاق الف�ت

( الشباب	  ف   تعزيز قدرة المقيِّم )المقيِّم�ي

  ظهور الشباب باعتبارهم أحد الموارد.	 

 

: وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية:  ي الحصول عىل مزيد من المعلومات؟ اطَّلع عىل الرابط التاىلي
 هل ترغب �ف

https://amg.um.dk/en/Tools/youth-in-development/youth-engagement-by-embassies/

/youth-analysis-reviews-and-evaluations

https://amg.um.dk/en/Tools/youth-in-development/youth-engagement-by-embassies/youth-analysis-reviews-and-evaluations/
https://amg.um.dk/en/Tools/youth-in-development/youth-engagement-by-embassies/youth-analysis-reviews-and-evaluations/
https://amg.um.dk/en/Tools/youth-in-development/youth-engagement-by-embassies/youth-analysis-reviews-and-evaluations/
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لمحة عن أعضاء الفريق من الشباب

ف لمجموعة أك�ب من الشباب من خالل الستفادة من  عيتهم كممثل�ي ي �ث
ف أعضاء الفريق من الشباب، من المهم النظر �ف عند تعي�ي

ي تمثل صوتًا أوسع وموحًدا للشباب. عالوًة عىل ذلك، يجب أن يكون أعضاء الفريق الشباب:
الهياكل المنظمة ال�ت

قليمية( للشباب	    ضمن الفئة العمرية الوطنية )أو الإ

ي القطاع التنموي الُمحدد	 
ي العمل مع الشباب �ف

ة �ف   من ذوي الخ�ب

ية )وفًقا لسياق عمليات المشاركة(	    عىل دراية بالمناطق الموجودة خارج العاصمة، وغ�ي الح�ف

 	)" ف ف الجنس�ي يحة 22؛ بعنوان "تعزيز المساواة ب�ي ي )انظر أيًضا الرسث
ف فيما يتعلق بالنوع الجنسا�ف   متوازن�ي

ن التعي�ي

ف أعضاء الفريق الشباب ضمن أعضاء أحد المجالس الستشارية للشباب )انظر الُملحق 3( أو مجموعة استشارية  إذا تم تعي�ي

: ي تحقيق ما يىلي
امج الهولندية، فقد تساهم المشاركة أيًضا �ف مماثلة لل�ب

  بناء القدرات طويلة المدى لأعضاء المجلس الستشاري للشباب	 

  إعداد نموذج لنهج جديد للتحليالت والمراجعات والتقييمات الشاملة للشباب	 

ي ذات الصلة بالقضية أو مؤسسات/منظمات القطاع 
ف أعضاء الفريق الشباب من خالل منظمات المجتمع المد�ف يمكن أيًضا تعي�ي

الخاص أو الجامعات أو الوكالت الستشارية أو بشكل مستقل.

مثال من الدنمارك:
ي إثيوبيا

نامج إنهاء الزواج المبكر �ف تقييم شامل للشباب ل�ب

ي بمثابة عمل ابتكاري. يُعد إدراج أصوات الشباب ممارسًة 
ي فريق التقييم النها�أ

ف �ف ف الشباب والسفراء الشباب كأعضاء رسمي�ي اك المقّيم�ي كان إ�ث

 Convention on( ي تهدف إىل إفادة حياة الشباب والفرص السانحة لهم، وتدعم اتفاقية حقوق الطفل
امج ال�ت ي جميع جوانب ال�ب

جيدًة راسخًة �ف

ف  اك  الشباب كمقيِّم�ي ي أي عملية صنع قرار تؤثر عليهم. عىل الرغم من ذلك، لم يتم بيان إ�ث
ي المشاركة �ف

the Rights of the Child( حق الأطفال �ف

ي التحليل 
اكهم غالًبا �ف ، ولكن ل يتم إ�ث ف ي مراكز للعمل كزمالء باحث�ي

بحسن نية، بشكل واضح. غالًبا ما تتم استشارة الشباب الآن، أو وضعهم �ف

واتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الشباب الآخرين واحتياجاتهم.

 )Danina( من وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية )Youth In Development( "ُمستوحى من: "الشباب وجهود التنمية

 ))Youth Involvement in Analysis Reviews and Evaluations )um.dk( ي التحليل والمراجعات والتقييمات
مشاركة الشباب �ف

https://amg.um.dk/en/Tools/youth-in-development/youth-engagement-by-embassies/youth-analysis-reviews-and-evaluations/
https://amg.um.dk/en/Tools/youth-in-development/youth-engagement-by-embassies/youth-analysis-reviews-and-evaluations/
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امجالُملحق 5 تحليل وضع الشباب - أداة إدارة ال�ب

الغرض

ًا عن بقية السكان.  ي البلدان النامية، لكن تجاربهم وظروفهم المعيشية تختلف اختالًفا كب�ي
ة من السكان �ف يشّكل الشباب نسبة كب�ي

امج الُمخصصة، من المهم استخدام تحليل مناسب لوضع الشباب  ي عملية تطوير خطط الدولة و/أو وثائق السياسات، و/أو ال�ب
�ف

لضمان توفر منظور الشباب وجمع معلومات كافية حول القضايا المتعلقة بهم. للحصول عىل مثال لتحليل الشباب، يُرجى الرجوع 

ي إثيوبيا.
إىل تحليل وضع تقييم الشباب ع�ب القطاعات الذي أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( �ف

مشاركة الشباب

ي إجراء 
اك الشباب بفاعلية �ف ي تحليل وضع الشباب هو التشاور وإ�ث

إن النهج الُمو� به لضمان الحصول عىل منظور الشباب �ف

ي شكل مقابالت مع مجموعات النقاش الُمستهدفة، ولكن يمكن 
التحليل. غالًبا ما تكون المشاورات مع مجموعة تمثل الشباب �ف

ف  ي الدور القيادي للتحليل، أو من خالل تضم�ي
اك المنظمات/الحركات الشبابية القائمة �ف ضمان مشاركة الشباب من خالل إ�ث

اء  ي فريق الخ�ب
ف أو أعضاء المجالس الستشارية/ مجالس استطالع الرأي للشباب )مجالس استطالع رأي الشباب( �ف الطالب الخريج�ي

ف أمور  اكهم، من ب�ي ي التحليل والمراجعات والتقييمات(. ستؤدي استشارة الشباب وإ�ث
الذي يجري التحليل )مشاركة الشباب �ف

: أخرى، إىل تيس�ي ما يىلي

ف تقييم الأجيال المختلفة لالأولويات.	  ف الأجيال، ما يؤدي إىل سد الفجوات ب�ي   الحوار والتعلم ب�ي

ي التحليل والتحقق من صحة النتائج.	 
ف وجهات نظر الشباب �ف   تضم�ي

/بناء قدرات الشباب الذين سيكتسبون مهارات جديدة وفهًما أفضل لسياق حياتهم الخاص.	  ف   تمك�ي

وجهات النظر الداعمة لتحليل وضع الشباب

طار السياسة الوطنية للشباب، والحتياجات  ي لإ
ي إنشاء فهم سيا�ت

ي يمكن أن تساعد �ف
يوفر الشكل التاىلي قائمة غ�ي شاملة بالأسئلة ال�ت

ي سياقها وربما 
لهام فقط - ستحتاج إىل وضعها �ف الرئيسية والأولويات ووجهات نظر الشباب. يُرجى مالحظة أن الأسئلة تُعد مصدًرا لالإ

ي عملية التحليل. قبل إجراء تحليل لوضع الشباب، من المناسب 
ف الشباب من القيام بدور فّعال أو دور قيادي �ف إعادة صياغتها لتمك�ي

 )EU( ي ك من إحدى الجهات المانحة، حيث قد تجري وكالت مانحة أخرى )مثل التحاد الأورو�ب استكشاف فرصة وجود تحليل مش�ت

والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( والبنك الدوىلي )World Bank((( تحليالت مماثلة.

يجب دمج الأسئلة الواردة أدناه مع الأسئلة الُمخصصة لتحليل موضوعي أك�ث تفصيالً لوضع الشباب ضمن المجالت الُمخصصة: 

دارة، والقطاعات الجتماعية، والسالم والأمن.  النمو، والتوظيف، والإ

https://www.youthpower.org/resources/usaidethiopia-cross-sectoral-youth-assessment-situational-analysis-report
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امج الُملحق 5 تحليل وضع الشباب - أداة إدارة ال�ب

1. أُطر السياسات الوطنية 

ي 
معلومات تستند إىل دراسات مكتبية ومصادر معلومات رئيسية. يمكن العثور عىل مصادر المعلومات الرئيسية، عىل سبيل المثال، �ف

ي يقودها الشباب.
ي قضايا الشباب ومجالس الشباب والمنظمات الأك�ب ال�ت

ي تعمل �ف
الوزارات أو الهيئات الأخرى ال�ت

أ.  ما هي الفئة العمرية الوطنية لسن الشباب؟                

ي للشباب )National Youth Council(، وزارة الشباب 
ب.  ما هي أهم المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالشباب؟ المجلس الوط�ف

)Ministry of Youth(، وما إىل ذلك؟ 

ي المجتمع )عىل سبيل المثال، باعتباره فرصًة أم تحديًا أم تهديًدا(؟
ج.  كيف يُنظر إىل سن الشباب بشكل عام �ف

ي السفارة؟
ي للشباب مؤخًرا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي النتائج الرئيسية ذات الصلة بالمشاركات �ف

د.  هل تم إجراء تقييم وط�ف

هـ.  هل توجد سياسة وطنية للشباب؟ إذا كانت الإجابة بنعم، كيف تم تطويرها وما مدى فاعليتها؟

ف أو سياسات أو خطط عمل أخرى ذات صلة بالشباب بصفة خاصة، وما هي الهياكل الموجودة لتنفيذ/إنفاذ  و.  هل هناك أي قوان�ي

ف و/أو السياسات و/أو الخطط؟ هذه القوان�ي

عية ممثلة للشباب؟  ز.  ما هي منّصات الشباب الوطنية الرئيسية؟ هل تُعد كيانات �ث

؟ بتعب�ي آخر، هل لديها هيكل ديمقراطي، هل هي منفتحة عىل التنوع وهل لديها تمثيل إقليمي/محىلي

ح.  هل توجد برامج حالية أوسع نطاًقا للشباب، تقوم بتنفيذها الحكومة أو الوكالت المانحة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي 

ي السفارة؟
المجالت/الأهداف الرئيسية ذات الصلة بالمشاركات �ف

2. االحتياجات، واالأولويات، ووجهات النظر 

ي مجموعات النقاش المستهدفة:
المعلومات القائمة عىل مقابالت مع الشباب �ف

ف الشباب؟ ي بلدك/حدود منطقتك الجغرافية؛ أي ما سمات التوحيد/التنّوع ب�ي
أ.  َمن الذين يمكن اعتبارهم شبابًا �ف

ب.  ما هي أحالمك وطموحاتك؟

ي الحياة اليومية؟
ي تواجهها �ف

ج   ما هي التحديات الرئيسية ال�ت

ي نظرك؟
د.  ما هي الأسباب الرئيسية لشعور الشباب بعدم الرضا �ف

ي تجاه آفاقك المستقبلية؟ ي بالهوية، وموقف إيجا�ب هـ   هل لديك بشكل عام إحساس إيجا�ب

https://www.youthpolicy.org/nationalyouthpolicies/
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امجالُملحق 5 تحليل وضع الشباب - أداة إدارة ال�ب

التعليم وفرص كسب العيش

أ.  ما هي الفرص الُمتاحة لك للحصول عىل التعليم/ تطوير المهارات/ كسب المال؟

ي تواجهها للحصول عىل التعليم/ تطوير المهارات/ كسب المال؟
ب.  ما هي التحديات، إن وجدت، ال�ت

ي 
ف التفك�ي �ف ي التعليم وسوق العمل )اطلب من المشارك�ي

ج   ما الذي يؤثر )إيجابًا أو سلًبا( عىل قدرتك عىل تحقيق تطلعاتك �ف

ات عىل مستوى المجتمع والهياكل والأنظمة عىل  ي )الأقران وأفراد الأ�ة وما إىل ذلك(، والتأث�ي
المؤثرين عىل المستوى الجز�أ

المستوى الأوسع نطاًقا(. 

الصحة:

أ.  ما الذي يؤثر عىل قدرتك عىل التمتع بصحة جيدة )عىل سبيل المثال، اتخاذ قرارات شخصية محفوفة بالمخاطر، وضغط 

الأقران، وتوافر/ الفتقار إىل الدعم الأ�ي، وتوافر/ الفتقار إىل وجود المرافق الصحية، والأدوية، والخدمات الصديقة 

للشباب، وما إىل ذلك(؟

المشاركة المدنية:

ي منطقتك؟
ي يقودها الشباب �ف

أ.  ما هي المنظمات الرئيسية ال�ت

ي الأنشطة المدنية )مثل منتديات الشباب أو المجالس 
ب.  ما هي الفرص السانحة لك عىل المستوى المجتمعي للمشاركة �ف

الستشارية(؟

لمان من الشباب(؟ ي )مثل السياسات الوطنية للشباب، أعضاء ال�ب
ج.  ما هي الفرص السانحة عىل المستوى الوط�ف

ي المنظمات الشبابية / الأنشطة المدنية؟
د.  ما الذي يؤثر )إيجابًا أو سلًبا( عىل قدرتك عىل المشاركة �ف

نت أم مصادر أخرى(؟ ن�ت هـ   كيف يحصل الشباب عىل المعلومات )عىل سبيل المثال، ع�ب الراديو أم الصحف أم التلفزيون أم الإ
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الحوار السياسي الذي يركز عىل الشبابالُملحق 6

الغرض

ي أشكال مختلفة من الحوار السياسي مع العديد من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالقضايا 
تشارك السفارات الهولندية باستمرار �ف

ي تعزيز سياسات 
امج. يُعد الحوار السياسي أداًة مهمًة �ف ضافة إىل المزيد من الحوارات السياسية الخاصة بال�ب السياسية العامة بالإ

يعات  ام بالتفاقيات الدولية والترسث ف ، وتعزيز بيئة مواتية للشباب من حيث الل�ت ي
الشباب، والتأث�ي عىل السياق السياسي الوط�ف

والممارسات الوطنية.

الحوار السياسي الذي يركز عىل الشباب

يعات وإنفاذ القانون وتعزيز  عندما يتعلق الأمر بالحوار السياسي الذي يركز عىل الشباب ، فقد يكون الهدف هو التأث�ي عىل الترسث

اك الشباب وما إىل ذلك – اعتماًدا عىل مستوى حوار السياسات )ما  ية وإ�ث حقوق الشباب أو تغي�ي الممارسات من حيث الموارد البرسث

ف الأك�ث مالءمة لتحقيق الهدف.  كاء الحوار الُمحتمل�ي امج(. من المهم توضيح أي �ث إذا كان دولًيا، أو وطنًيا، أو محلًيا، أو عىل مستوى ال�ب

ي ذلك الوزارات التنفيذية، ومجالس الشباب الوطنية، ومنّصات 
امج، فإن المؤسسات الحكومية، بما �ف ف القطاعي لل�ب ك�ي استناًدا إىل ال�ت

كاء الحوار الأك�ث تكراًرا.  ف �ث ي القطاع الخاص هي من ب�ي
، وهيئات الحكومية المحلية، والجهات الفاعلة �ف ي

أو منظمات المجتمع المد�ف

كاء السفارة ومن خاللهم: منظمات المجتمع  يمكن تناول الحوار السياسي – والحوار السياسي الذي يركز عىل الشباب – من جانب �ث

ي يقودها الشباب )YLOs(. قد يكون التأث�ي عىل هذه 
ي )CSOs(، والمنظمات المجتمعية )CBOs(، والمراكز الفكرية، والمنظمات ال�ت

المد�ف

ي تركز عىل الشباب بشكل 
كز بشكل ُمحدد عىل الشباب، وسيلًة تستخدمها السفارات لدعم الحوارات السياسية ال�ت يكة ل�ت المنظمات الرسث

. غ�ي مبا�ث

ي يمكن أن تكون 
ي ذلك تحليالت أوضاع الشباب )ال�ت

هناك العديد من الأدوات الُمتاحة لإجراء حوار سياسي يركز عىل الشباب، بما �ف

عالم والبحوث لتقديم  كًة مع جهات مانحة أخرى( )انظر الُملحق 6( الدعوة والضغط، والمشاورات والمشاركة، ودعم وسائل الإ ُمش�ت

يعات الوطنية، والتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ ونرسث  الأدلة، ودعم إنفاذ القانون أو صياغة/مراجعة الترسث

المعلومات المتعلقة بالسياسات الوطنية.

 

)netpublikationer.dk( ي الحوار السياسي
ي �ف

، انظر دعم مشاركة المجتمع المد�ف لقراءة المزيد واستلهام الأفكار ودعم الحوار السياسي

http://www.netpublikationer.dk/um/11193/index.htm
http://www.netpublikationer.dk/um/11193/index.htm
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مستويات المشاركةالُملحق 7

الهدف والوعد

بقاء الجمهور عىل اطالع. عالم" وسيلًة لإ يُعد كل من الهدف والوعد عىل مستوى "الإ ي بعض الحالت، 
حة و/أو عملية صنع القرار و/أو الأساس المنطقي وراءها. �ف امج بمعلومات حول الخطط المق�ت ويد الشباب المتأثرين بالسياسات أو ال�ب ف يتعلق هذا المستوى ب�ت

اف بأن هذا هو الحد الأد�ف من المشاركة، والذي ل يسمح للشباب بأن يكون لهم صوت )أن يكونوا  ء المناسب الذي يجب القيام به، ولكن من المهم الع�ت ي
قد يكون هذا هو السث

يك(. إن توف�ي المعلومات بشكل يتسم بالصدق والكمال أمر بالغ الأهمية.  ف بدور القائد والرسث فاعل�ي

عالم الإ

سهامات العامة الواردة  ي الإ
سهامات العامة والنظر فيها. الوعد هو النظر �ف الهدف عىل هذا المستوى هو الحصول عىل الإ

نامج. اتيجية/ ال�ب س�ت سهامات عىل القرار/ السياسة/ الإ وتقديم المالحظات حول مدى تأث�ي تلك الإ

ي هذا المستوى، تطلب من الشباب مشاركة رؤاهم وتعليقاتهم وآرائهم فقط. ل تتم دعوة 
ي صنع القرار. �ف

يتيح هذا المستوى الحد الأد�ف الأساسي من الفرص للمساهمة العامة �ف

نامج. يُعد هذا مسًعى لمرة واحدة. اتيجية أو ال�ب س�ت سهامات عملية صنع القرار أو تشكيل محتوى السياسة أو الإ الشباب للمشاركة والعمل عىل الأمور بطريقة تعاونية. تخدم الإ

الستشارة

ي إسهاماته طوال عملية صنع القرار. الوعد هو أن الجمهور سيتمكن 
ة مع الجمهور العام والنظر �ف الهدف هو العمل مبا�ث

من الوصول إىل عملية صنع القرار، وصانعي القرار أنفسهم، كما سُتتاح لهم الفرصة لتقديم إسهاماتهم طوال العملية 

ة حول مدى تأث�ي مساهماتهم عىل القرار. وتلقي مالحظات مبا�ث

ي العملية، عادًة من 
اك"، تتم دعوة الشباب للمشاركة �ف �ث ي عملية صنع القرار. عىل مستوى "الإ

اك الشباب �ف ي هذا المستوى يتم إ�ث
اك مستوى الستشارة، لأنه �ف �ث يتجاوز الإ

البداية، ويتم توف�ي فرص متعددة لهم، إن لم تكن متواصلًة، للمشاركة بإسهاماتهم مع استمرار عملية صنع القرار. ومع ذلك، ل تزال الوزارة أو السفارة أو وكالة التنمية هي 

ي الآراء أو منح الشباب أي نوع من إمكانية التأث�ي عاىلي المستوى عىل القرار الُمتخذ.
صانع القرار الوحيد وليس هناك توقع لبناء توافق �ف

اك �ث الإ

ي جميع جوانب القرار. الوعد هو أن الشباب سيشاركون 
اكة الفّعالة مع الشباب �ف الهدف هو تصميم عملية تسمح بالرسث

ي جميع الأنشطة والقرارات الرئيسية، وسيتم دمج إسهاماتهم إىل أق� حد ممكن. يجب أن تكون درجة التوصل إىل رأي 
�ف

توافقي جزًءا رصيًحا من الوعد.

يجاد حلول  ي صنع القرار وغالًبا ما يتضمن ذلك محاولًة رصيحًة لإ
يتضمن مستوى "التعاون" جميع عنارص مستوى "المشاركة". عىل هذا المستوى، يشارك الجمهور بشكل مبا�ث �ف

ي سُيطلب عندها توافق الآراء والقدر 
. يجب توضيح الدرجة ال�ت ي

توافقية. ومع ذلك، كما هو الحال مع "المشاركة"، ل تزال الوزارة/ السفارة/ وكالة التنمية هي صانع القرار النها�أ

ي تلقيناها ونتخذ القرار. يمكن أن تستغرق الأشكال التعاونية لمشاركة الشباب وقًتا طويالً، 
سهامات ال�ت ي النهاية، سنجمع جميع الإ

الُمحدد الذي نستطيع مشاركته مع الشباب. �ف

نامج  اتيجية/ ال�ب س�ت ة عىل السياسة/ الإ ي الآراء ولم نتمكن من النظر فيه بجدية، فقد يكون له عواقب سلبية خط�ي
ة. إذا توصل أصحاب المصلحة إىل توافق �ف وتستهلك موارد كث�ي

وعىل العالقات المستقبلية مع الشباب.

التعاون

. الوعد هو أن الوزارة/ السفارة/  " هو إنشاء عملية تسمح للجمهور العام باتخاذ قرار مستن�ي ف الهدف عىل مستوى "التمك�ي

وكالة التنمية ستنفذ ما يقرره الجمهور.

. يمكن  ف جودة حياتهم، ليس عىل المستوى الشخ�ي ولكن من خالل إحداث تغي�ي مجتمعي أك�ب "، نوفر للشباب الفرصة لتخاذ القرارات بأنفسهم ولتحس�ي ف عىل مستوى "التمك�ي

ًا المشاركة الفّعالة  ي يقودها الشباب، وأخ�ي
عالم ال�ت ي يقودها الشباب، ومجالس الشباب، ووسائل الإ

ف المنظمات ال�ت ف الشباب، وتمك�ي ي برامج تمك�ي
تحقيق ذلك من خالل المشاركة �ف

ي صنع القرار.
للشباب �ف

ن التمك�ي
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عدادالتفاصيلالكيفيةالوصفالوقت المواد/الإ

م نفسك. أهاًل ومرحًبا 09.00 ي ورشة العمل وقدِّ
ف �ف ب بالمشارك�ي ح إىل أي مجموعة رحِّ مة موجزة حول سبب عقد ورشة العمل )كيف تواصلت مع منظمتهم/مؤسستهم، من أين انبثقت فكرة ورشة العمل(. أ�ث مقدِّ

أقلية أنتمي، وأين أعيش. من الممكن أيًضا كرس الحواجز من هنا.

نامج09.10 م خطة ورشة العمل.ال�ب جّهز لوًحا ورقًيا يحتوي عىل خطة وجدول قدِّ

 . ي
زم�ف

التعرف عىل بعضهم البعض. 09.15

التواصل قبل المحتوى 

 : ف  يختار المشاركون كلمت�ي

1.  تصف حالتهم الذهنية )والحالة المزاجية( الحالية، 

ي ورشة العمل.
ّ عما يتطلعون إليه �ف 2.  تع�ب

، يكتبون كلمًة تصف حالتهم الذهنية )والمزاج( الحالية، وعىل الجانب الآخر،  ف ف بطاقة مشاركة واحدة. عىل أحد الجانب�ي يأخذ جميع المشارك�ي

ي دائرة وبعد نطق اسمهم، يقرؤون بصوت مسموع ما يشعرون به وما يتطلعون إليه. إذا أرادوا، يمكنهم 
ما يتطلعون إليه. يجلس المشاركون �ف

ح ُموجز.  تقديم �ث

بطاقات المشاركة وأقالم لجميع 
ف المشارك�ي

تقّسيم الأشخاص إىل 09.30

ن مجموعت�ي

ي الصف عن طريق مطالبتهم بقول 
ف �ف قّسم المشارك�ي

"واحد" أو "اثنان" بالتتابع - كل من يقولون "واحد" 

ينتمون إىل المجموعة الأوىل، وكل من يقولون "اثنان" 

ينتمون إىل المجموعة الثانية.

 

. ثم اطلب من  ي ديسم�ب
ي يناير وانتهاًء بمن ُولدوا �ف

ف تشكيل صف )دون تحدث(، بدًءا من أولئك الذين ُولدوا �ف اطلب من المشارك�ي

. ف ف أن يقولوا "واحد" أو "اثنان" بالتناوب لتشكيل مجموعت�ي المشارك�ي

يستكشف المشاركون مفهومي "الشباب" و "المشاركة" مفهوما "الشباب" و"المشاركة" 09.35

ة، من خالل عمل عرض. ي مجموعات صغ�ي
�ف

ف تحصل عىل "الشباب"، والمجموعة الأخرى تحصل عىل "المشاركة".  ف )الشباب، المشاركة(. إحدى المجموعت�ي ف ورقي�ي قم بإعداد لوح�ي

ة أو عرض. كل مجموعة لديها 10 دقائق للتحض�ي ودقيقتان  يجب عىل كل مجموعة تقديم فهمها الخاص للمفهوم من خالل مرسحية قص�ي

للتقديم.

لوحات ورقية وأقالم – ربما بعض 

الدعائم للمرسحية إذا كان لديك أي منها.

بعد ورشة العمل، ابدأ مناقشًة حول مفهومي المناقشة 10.05

"الشباب" و "المشاركة" واكتب النتائج عىل اللوح 

. ي
الور�ت

ي مجموعة الأدوات هذه أو النماذج الأخرى )سلم المشاركة( و/أو بالإضافة إىل 
ي قدمتها المجموعتان بالتعريفات الواردة �ف

ادعم التعريفات ال�ت

أنواع المشاركة.

احة10.30 اس�ت

http://actforyouth.net/resources/yd/icebreakers-energizers.pdf
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كيفية عقد ورشة عمل الُملحق 8

ي الغرفة وفًقا لإجاباتهم عىل نعم/ ل نقاش10.45
يتمركز المشاركون �ف

ف المشاركون سبب اختيارهم  السؤال المطروح. يب�ي

اتهم.  لموقعهم وما هي خ�ب

ف من الغرفة، ح�ت  ف متقابلت�ي ف - أحدهما مكتوب عليه "نعم" والآخر مكتوب عليه "ل" - وألصقهما عىل الحوائط عىل جهت�ي قم بإعداد ُملصق�ي

ف التمركز وفًقا لإجاباتهم الشخصية. شجع  يتمكن الأشخاص من تشكيل خط مستقيم بينهما. اقرأ أسئلة "هل سبق لك" واطلب من المشارك�ي

ف عىل مشاركة آرائهم من خالل طرح أسئلة إضافية )لماذا نعم؟، ولماذا ل؟(.  المشارك�ي

ي مجموعة شبابية؟ 
-  هل سبق لك أن شاركت �ف

-  هل سبق لك أن تطوعت بأي شكل من الأشكال؟ 

ء مهم بالنسبة إليك؟  ي
ي إنشاء مقطع فيديو أو كتابة أغنية أو إعداد ُملصق حول سث

-  هل سبق لك أن شاركت �ف

ي مدرستك أو المساعدة فيها؟ 
ي تنظيم الأنشطة �ف

-  هل سبق لك أن شاركت �ف

ي المدرسة - مع مؤسستك وما إىل ذلك؟ 
ء ما من خالل المشاركة - �ف ي

ي سث
/التأث�ي �ف -  هل تعتقد أن لديك فرصة لتغي�ي

قات. -  العودة إىل الدائرة لتحديد ومناقشة الفرص والمعوِّ

يفكر المشاركون بأنفسهم )دون تحدث( حول ما كيف تكون المشاركة؟11.05

ه أو التأث�ي عليه، ثم يقدمون رسًما  يريدون تغي�ي

يوضحه إىل المجموعة. يعمل المشاركون عىل 

ة،  ي مجموعات صغ�ي
الموضوعات الأك�ث شيوًعا �ف

ي كيفية تحقيقها ويقدمونها للمجموعة. 
ويفكرون �ف

ي الأسئلة التالية: 
ف الآن خمس دقائق للتفك�ي �ف أعط كل مشارك مالحظة "لصقة". يتوفر للمشارك�ي

ه من حولك؟  -  ما الذي تود تغي�ي

-  كيف تود تحقيق ذلك؟ ما الذي يمكنك تنظيمه/القيام به لتحقيق ذلك؟ 

ي دائرة ويقدمون رسوماتهم 
ف 5 دقائق لرسم إجاباتهم وأفكارهم عىل ورقة مقاس A4. بعد ذلك، يجلسون �ف ، يُتاح للمشارك�ي بعد هذا التفك�ي

ي تم ذكرها أك�ث من 
ف فكرة نشاط لكل مجموعة )اخ�ت الأنشطة ال�ت ة وتعي�ي وأفكارهم. ثم تقوم بتقسيم المجموعة إىل أربع مجموعات صغ�ي

: 15 دقيقًة(. ثم  . يجب أن يكتبوا سبب كون الفكرة جيدًة وكيف يمكنهم تحقيقها )وقت التحض�ي ي
ها(. تحصل كل مجموعة عىل لوح ور�ت غ�ي

تقدم المجموعات نتائجها )وقت العرض لكل مجموعة: دقيقتان(. بعد العروض التقديمية، ل تنَس استخالص بعض الستنتاجات وإغالق 

ضافية(.  المناقشة )يمكنك سؤال الأشخاص عما إذا كان لديهم أيًضا بعض التعليقات الإ

أوراق بمقاس A4 أو أقالم رصاص أو 

أقالم جافة

ف عىل العمل. توجه بالشكر أيًضا لجميع الُملخص الستنتاجات 11.40 ي المشاركة وسبب أهميتها. حاول تشجيع المشارك�ي
اتك �ف ي ذلك، يُرجى مشاركة خ�ب

إذا كنت ترغب �ف

ف عىل عملهم ومشاركتهم واهتمامهم. المشارك�ي

ي المنتصف وبعد أن تطرح السؤال، أولئك الذين جولة المالحظات 11.45
ف تكوين دائرة. أنت تقف �ف للحصول عىل بعض المالحظات، يمكنك أن تطلب من المشارك�ي

. يمكنك طرح الأسئلة التالية:  بون منك، والذين يختلفون معك يبتعدون أك�ث يوافقونك يق�ت

1. هل وجدت ورشة العمل ممتعًة؟ 

2. هل اكتسبت معرفًة جديدًة؟ 

3. هل أنت متحمس لتصبح أك�ث فاعليًة/ مشاركًة؟ 



)د()ب()أ( المصادر)ج(
73و الُملحقات 57

المصادر والُملحقات  > )MYPT( الُملحق 10 < أساسيات المشاركة الفّعالة للشبابمجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب >

أساسيات المشاركة الفّعالة للشباب الُملحق 9



)د()ب()أ( المصادر)ج(
74و الُملحقات 57

المصادر والُملحقات  > )MYPT( مجموعة أدوات المشاركة الفّعالة للشباب)Oxfam Novib( الُملحق 11 < مثال عىل التقييم بقيادة الشباب من ِقبل منظمة أوكسفام نوفيب >

مثال عىل التقييم بقيادة الشباب من ِقبل منظمة أوكسفام نوفيب )Oxfam Novib(الُملحق 10

اكتشف المزيد حول هذه الوثيقة من هنا

https://www.youthatheart.nl/latest/news/2020/12/23/youth-led-evaluation-guide
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