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مقدمـة
في عام 1985م أعلنت الجمعية العامة لألمــم المتحدة أن عام 1985م هو السنة الدولية للشباب :المشاركة 

في  المحلي  الصعيــد  على  الشــباب  لدور  المتزايدة  األهمية  إلى  األنظار  لفت  ما  وهو  والسالم،  والتنمية 

- أكدت  الشــباب  العاشــرة لسنة  الذكرى الســنوية   - مجتمعاتهم، وعلى الصعيد الدولي، وفي عام 1995م 

األمم المتحدة على التزامها تجاه فئة الشــباب من خالل : إصدارها اسرتاتيجية دولية للشباب، والتي حملت 

األجندة  تحديد  عنوان:The World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond 1.  في 

أساسيًا تؤدي المراكز البحثية الغرب�ية دورًا، عمومًا والسياسات العامة لدى صناع القرار فيما بتعلق بالشباب، 

من خالل الربامج واألنشــطة التي تقوم بها أو تنفذها بهــدف تطوي�ر مهارات الشــباب .وفي الوقت الحاضر 

تعد دراسة قضايا الشباب من أبرز القضايا المطروحة على أجندات المراكــز البحثية، إال أنه وعلى الرغم من 

ذلــك، ما يزال اهتمام المراكز والمؤسسات البحثية العرب�ية بقضايا الشباب مس�ألة قيد التطوي�ر. 

ُتنفذ من قبل  التي  باإجــراء مسح ألبرز برامج تطوي�ر الشباب  ت�تمثل  ت�أتي فكرة هذا المشــروع والتي  من هنا 

المنظمات والمؤسسات الشبابيــة العالميــة، وتحـديـدًا، في كل من )أسرتاليا، الـواليـات المـتـحـدة األمــريكيــة، 

وذلك  الشـــباب،  مهارات  وتنمية  بتطوي�ر  العالقــة  ذات  واألنشــطة  الربامج  على  الرتكيز  ســيتم  حيث  أوروبا(، 

بهدف محاكاة هذه الربامج في الوطن العربي، وأحيانًا، عقد مذكرات تفاهم أو تعاون مع هذه المؤسسات 

الغرب�ية المختصة في هذا المجال.

أهمية المشروع:
1. إطالع الشــباب الخليجي والعربي، وصناع القرار على أحدث الربامج واألنشطـة التي تنفذهـا المراكـز الغرب�ية 

   حول مختلف القضايا المتعلقة بالشباب.

2. إن التعرض لهذه الربامج سيســاهم في تحديــد الربامج األمثل الذي يمكن االستفادة منها وتطبيقها على 

1. لمزيد من التفاصيل حول هذه االسرتاتيجية يمكنكم زيارة الموقع اإللكرتوني لمنظمة األمم المتحدة، 
  http://www.unyouth.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=28
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    مستوى الشباب العربي.

أهداف المشروع:
1. محاكاة تجربة أهم وأنجح المنظمات والمراكز والمؤسسات الغرب�ية المعنيــة بالشبــاب فيمــا يتعلـق بالربامج 

   واألنشطة التي تستهدف تطوي�ر الشباب.

2. التعرف على أبرز الربامج واألنشــطة )التي تشـمـل فعــالـيـات - تــدريب - بــرامـج إعــالميــة تلفزي�ونيــة أو إذاعية( 

    التي القت رواجًا بني الشـبـاب الغـربي، ومحـاولة محــاكــاتـهـا على مستـوى الشـباب العـربي.

منهجية الدراسة:
في ضوء صعوبة حصر جميع الربامج واألنشــطة الدولية حول الشباب في الدول المشمولة بهذا التقري�ر، فقد 

تم العمل على ما يلي:

1. إجراء عملية مسح تعريفي واسع ألهم الربامج والمنظمات ذات العالقة بالشباب في كل من أوروبا وأمريكا 

   وأسرتاليا.

2. تعريــف بأهم برامج الشــباب في الواليــات المتحـــدة األمريكيــة، مع تعـريــف موجـز بالـمـؤسسـات التي تقدم 

    هذه الربامج2.

3. تعريف بأهم برامج الشباب في أسرتاليا، مع تعريف موجـز بالـمـؤسسات التي تقدم هـذه الربامج.

4. تعريف بأهم برامج الشــباب في أوروبا مع تعريف موجـز بالـمـؤسســات التي تقدم هـذه الربامج.

5. إعــداد قائمة بأهم المراكــز أو المنظمات التي يمكــن عقد اتفاقيات تعاون معها.

في  بالشــباب،  عالقة  ذات  مشروعًا  أو  برنامجًا   180 يقارب  لما  بمسح  قامت  الدراسة  هذه  أن  القول  ويمكن 

حني تم تناول مــا يقارب 130 مشروعًا أو برنامجًا منها ، 43 برنامجًا في الواليات المتحدة األمريكية، 27 برنامجًا 

2. نقصد بالربامج جميع األنشــطة والفعاليات التي تهدف لتطوي�ر مهارات الشباب وتمكينهم سياســيًا واقتصاديًا، أي أنها تشــمل: )تطوي�ر - تمكني - تدريب ـ 
ترفيــه - تبادل ثقافي، المعسكرات والمخيمات ـ الرحالت ....إلخ(.
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في أسرتاليا أو برنامجًا مشروعًا  و 60 برنامجًا فــي أوروبا . ومن الجدير بالذكر، ب�أنه يوجد العديد من الربامج 

العرب�ية  للثقافــة  المالئمة  غيــر  نشــاطاتها  أو  برامجها  طبيعــة  بحكــم  استبعادها  تم  التي  المنظمات  أو 

واإلســالمية، منهــا على ســبيل المثال الربامــج ذات العالقــة بحقوق المثلي�ني، المنظمات التــي تعتمد في 

برامجها على الموســيقى الغرب�ية والهيب هوب، أو المنظمات التي تقوم على أســس عقائدية وأيدولوجية 

وفي بعض األحيان تبشريية ....إلخ.

كما يوجــد العديد من المنظمات التي كانت تعترب المنشــورات بمثابة  مشــاريع، وهذا النوع من المشــاريع لم 

ُيذكر في هذه الدراسة، وإنما تم الرتكيز فقط على جميع األنشــطة والفعاليات التي تهدف لتطوي�ر مهارات   

الشباب وتمكينهم سياســيًا واقتصاديًا، أي تلك النشاطات والمشاريع التي ،تشــمل : )تطوي�ر -تمكني-تدريــب-

ترفيه-تبادل ثقافي-المعســكرات والمخيمات-الرحالت ....إلخ(. 

المؤسســات  تنظمها  التي  والربامج  المشــاريع  معظم  ب�أن  إجرائه  تــم  الذي  المســح  هذا  من  لوحظ  وقــد   

والمنظمات الشبابية الغرب�ية في كل من أمريــكا وأســرتاليا وأوروبا - على اختــالف أهدافها وأسســها - أنها 

كانت تشرتك بالرتكيز على مشاريع التبادل الثقافي لتعزي�ز الفهم المتبادل، إلى جانب المشــاريع واألنشــطة 

التي تهدف لتطوي�ر مهارات الشباب القيادية وبناء قدراتهم، وتحقق لهم التمكني السياسي واالقتصادي.
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في  الواليات المتحدة األمريكية

أوالً: برامج تطوي�ر الشباب
في الواليات المتحدة األمريكية
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في  الواليات المتحدة األمريكية

3National Youth Congress برنامج كونغرس الشباب
 .)Teens for Christ International( عالمية،  مسيحية  أجل  من  الشباب  مؤسســة  من  بدعم  يقدم  برنامج  هو 

تقوم فكرة الربنامج على أنه يضم مجموعة ممثلة للشــباب األمريكي، تلتقي معا التخاذ إجراءات أو قرارات 

المتحدة  الواليــات  أنحاء  جميع  مــن  المراهقني  لجمع  الشــباب،  كونغرس  تصميم  تم  .وقد  الشــباب  جيل  تفيد 

األمريكية.

مثالً سيعقد كونغرس الشــباب لهــذا العام في تمــوز 2015 م، وهو سيجمع الشباب من مختلف أنحاء الواليات 

المختلفة،    الدول  هــذه  من  المندوبني  فيه  سيشــارك  .حيث  األجنبية  الدول  من  والعديد  األمريكية،  المتحدة 

وســيكون لديهم الفرصــة للتصويت علــى 300 قرار  إلــى جانب الفرصة للعديد من األنشطة الرتفيهية. 

مبادرة نوكيا ومنظمة الشباب الدولية لتطوي�ر الشباب العالمي4
Nokia-IYF Global Youth Development Initiative

يتم  أن  للشــباب، تقوم فكرته على  الدولية  نوكيا والمنظمة  بدعم من شــركة  أو مبادرة نشأت  برنامج  هو 

االستفادة من اســت�ثمارات شركة نوكيا، والتي تقدر بـ 50 مليون دوالر أمريكي خالل الفرتة 2000-2011 ،وتوظيف

هذه األمــوال بدعــم المشــاريع الخاصة بالشــباب في مجــاالت التعليم، التوظيف، المواطنة )المشاركة في 

الحياة السياسية والمجتمع المدني(، في 68 بلدًا. خــالل الـ 11  عامــًا وصلت برامج هــذه المبادرة إلــى أكرث من

البالغني، وأعضاء المجتمع اآلخري�ن(  650.000 شاب وشابة بشــكل مباشــر، و 5 مالي�ني من )األطفال، الشباب، 

بشــكل غري مباشر. 

كما تحتوي هذه المبــادرة على برامج ُقطرية ، مصممة خصيصًا لتلبيــة االحتياجات التي تم تحديدها محليــًا،  

في كل دولة مــن الـ 68 بلدًا وتوفري الوســائل واألدوات الالزمة لتحقيق نتائج التنمية الشبابية الهامة. من 

هنا عملت هذه المبادرة على تنظيم برامج تحقق ما يلي: 
 /http://youthcongress.us  : 3.  لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع اإللكرتوني للربنامج

http://www.iyfnet.org/nokia : 4. الموقع اإللكرتوني للمبادرة
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في  الواليات المتحدة األمريكية

- تحسني األداء المدرسي.

- محو اأُلمية.

- خلق فرص العمل للشــباب، وإكســابهم المهارات الالزمة للحصول أو الحفاظ على الوظيفة.

- تطوي�ر المهارات القيادية للشباب.

- تعزي�ز حس المواطنة الفعالة لدى الشباب.

- كما تســتمر المبادرة في تقديــم مجموعة من الربامج المســتمرة، لدعم تنمية الشــباب من خالل الســعي 

   بإي�جابية إلي�جاد شــراكات جديدة وفرص للتموي�ل.

الــدول المشــمولة بالمبــادرة: )األرجنتيــن، أرمينيــا، أســرتاليا، بنغالديــش، بلجيكا، البوســنة والهرســك، كمبوديا، 

الكاميــرون، كندا، تشــيلي، الصني، كولومبيا، جمهورية التشــيك، مصر، إثيوبيــا، فنلندا، فرنســا، جورجيا، ألمانيــا، 

غانا، هاي�يتــي، هنغاريا، الهند، إندونيســيا، الكيان الصهيوني، األردن، إيطاليا، كينيا، المكســيك، ناميبيا، النيبال، 

ســلوڤينيا،  ســنغافورة،  رومانيا،  الربتغال،  پولندا،  الفلبيــن،  البيــرو،  باكســتان،  نيجرييــا،  نيكارغوا،  هولنــدا، 

الصومال، إفريقيــا الجنوبية، كوريا الجنوبية، إســبانيا، ســرييالنكا، تنزانيا، تايلند، توغو، أوكرانيا، فلســطني، تركيا، 

أوغندا، بريطانيا، أمريكا، أوروغواي، ڤنزويال، ڤيتنام، زيمبابوي، قرغيزستان، مولدوڤا(.

5 Voices United  »منظمة »األصوات ت�تحد
هي منظمة غري ربحية تهدف لتعزي�ز الفهم المتبادل بني الشــباب في الثقافــات المختلفة، كما تهــدف لتفعيل 

لمستقبل  ومتسامحني  مســؤولني  قادة  ليكونوا  الشــباب  تمكني  اإلبداعي،  التعبري  خالل:  من  الشــباب  عمل 

أفضل.

هذه المنظمة، تخول الشــباب متعدد الثقافــات لتحوي�ل الكراهية إلى فهم، والتحيز إلى إحرتام، والعنف إلى 

تعاون ســلمي، والسخرية إلى أمل.

  http://voicesunited.org/voicesunited/programs  : 5. الموقع اإللكرتوني للمنظمة
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في  الواليات المتحدة األمريكية

برامج المنظمة6

1. برنامج اتحاد القيادات الشبابية في منظمة »األصوات ت�تحد«
Voices United’s Young Leaders Unite )YLU( Program

 Ties“ تقوم فكرة الربنامج على البدء بكتابة مسرحية تعاونية جديدة تسمى الروابط أو العالقات العالميــة

Global”. يتم فيها دعوة الشــباب العالمي للمشــاركة بقصصهم المختلفــة، ويهتم هذا المشــروع بقصص 

الشباب حول أنماط الحياة في دولهم المختلفة، )كفتاة / إمرأة ـ كشاب / رجل(، من خالل تناول ت�أثري العادات 

والتقاليد في الدولة، والمثل العليا، والتوقعات، على حياة الشباب بشكل عام. كما تهتم أيضًا بأن تركز القصة 

على الصراع بني ما هو متوقع من قبل الشــباب بأنه حق مكتســب له في بلده، وما يشعر به أو يريد أن يفعله 

أيضا  للشــباب  أو اإلمالئية، حيث يمكن  النحوية  بأنه كتابة ال يهتم لألخطــاء  المشروع  في حياته. ويمتاز هذا 

قصصهم بلغتهم األم.

بعد ذلك يتم جمع جميع هذه القصص، مــن كافة الدول، وعرضها على مختصني فني�ني، ويتم تحويلها لعرض 

مسرحي باالستعانة بالفنانني والممثلني.

Young Leaders Unite 2. برنامج القادة الشباب يتحدون
هو موقع تواصل اجتماعي مختص للشباب، يهدف لـ :

- انخراط الشــباب من جميع أنحــاء العالم في مناقشــات علمية مفيدة حول تحديات وقضايا عالمية مهمة.

- تمكني الشباب إلي�جاد حلول ممكنة لهذه التحديات المختلفة.

- تطوي�ر فهم أفضــل للعالم من حولهــم، وما يمكنهــم عمله كأفراد إلحداث تغي�ري إي�جابي في المجتمع.

الُمقرتحة من قبلهم،  الحلول  يتم تجميع  الموقع،  الشــباب في هذا  التي تحدث بني  المناقشــات  في ضوء 

وُتعرض في المانيفســتوهات التعاونية Manifestos Collaborative أو العــروض التقديميــة، حيــث يتــم طرحها

   http://voicesunited.org/voicesunited/programs  .6
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العملية  يوثق  أو ڤيديو  أو تسجيل صوتي،  كتاب،  األفكار، وعرضها في  تجميع جميع هذه  يتم  ُثم  للنقاش، 

كاملة، ويسلط الضوء على كل مشارك، وكل حل تم طرحه من قبله. خالل هذه العملية، يتم عمل محاضرات 

مباشــرة على شبكة اإلنرتنت  Live Web Lectures ،حلقات نقاش، أشرطة ڤيديو، نشر مقاالت، ورشــات تدريب 

عملي لتطوي�ر مهارات األعضاء ومســاعدتهم في وضع أفكارهم حيز التطبيق أو التنفيذ.

لـ »صناع  تحاول هذه الشــبكة تطوي�ر نفسها لتصبح شــبكة اتصاالت عالمية لكل طالب مشــارك فيها، ومصدر 

التغي�ري« يعملون معًا لتغي�ري العالم.

3. ورشة عمل خربة »األصوات ت�تحد«
The Voices United Experience Workshop

هي ورشــة عمل ت�تناول القضايا األكرث أهمية للشباب والتحديات التي تواجه الشــباب، وتطرحها، من خالل عمل 

قطع فنية، أو مشاريع مجتمعية.

ومن ثم فــإن هذه القطع الفنية ُتســتخدم لتعزي�ز الرســائل اإلي�جابية بني الشباب في المدارس والمنظمات 

المجتمعية. وهو ما يدفع الشباب إلحداث تغي�ريات إي�جابية في مجتمعاتهم.

هذه الورشة ُتعقد مقابل رسوم مادية تعتمد على حجم المجموعة وطول جلسة التدريب.

برنامج تمكني الشباب
The Youth Empowerment Program )YEP(7

ت�رتاوح  الذين  الشــباب  ويســتهدف   ،World Visions العالمية  الرؤية  منظمة  وتنظمه  عام،  مدته  برنامج  هو 

أعمارهم بني 14-18 عامــًا ، ويمتلكون قدرات قيادية ضعيفــة أو كامنة، ويحتاجون لفــرص لتطوي�ر هذه القدرات 

مشــاركتهم  لتعزي�ز  يهدف  كما  القيادية،  مهاراتهم  تطوي�ر  على  الربنامج  هــذا  يعمل  حيث  إي�جابية.  بطريقة 

http://www.worldvisionusprograms.org/yep_work.php .7
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وُينفذ  عديــدة.  أخرى  ومجاالت  الفري�ق  بــروح  العمل  الناقد،  التفكري  مهارات  وتطوي�ر  والسياسية،  المدنية 

هذا الربنامج بالتعاون بني منظمة الرؤية العالمية والمنظمــات المحلية التي تركز على الشباب، وتدربهم، 

وتشجعهم لقيادة التغي�ري اإلي�جابي في مجتمعاتهم.

يتعلم المشاركون في هذا الربنامج ما يلي:

1.  تحديد القضايا والمشاكل المحلية في مجتمعاتهم، مثل العنف، ظاهرة التسرب المدرسي.

2.  البحث في هذه القضايا واقرتاح الحلول لها.

3. ت�أهيلهم ليصبحون قــادة واثقني من أنفســهم، ولديهــم القدرة على إحداث فرق فــي مجتمعاتهــم على 

    صعيــد الحياة المدنيــة وحياتهم الخاصة.

كل عام، وفــي الــمــوقــــع الـــذي ُيـــقـدم فيـــه برنــــامـــــج تــمـــكــــني الشــبـاب، يتـم اســتضــافــة، القــمــة الــوطنـيـــة

القرار  لصناع  سياسية  توصيات  تقديم  الشباب على  في واشنطن، ويعمل   Youth Empowerment Summit

الرسمي�ني بهذا الخصوص.

ومن الربامج األخرى التي تنفذها منظمة الرؤية العالمية أيضًا:

Success for Empowered كتيب التمكني من أجل النجاح
التوجيه  برنامج  ويتناول  الربحية  غري  والمنظمات  الدينية  للمؤسسات  موجه  إرشادي  كتيب  عن  عبارة  هو 

.World Visions  األكاديمي »ما بعد المدرسة« في المجتمع. وهو صادر عن منظمة الرؤية العالمية
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التمكني من أجل التغي�ري
Empowered for Change: A Youth Advocacy Training Curriculum

هو عبارة عن منهــاج تدري�بي صادر عن منظمة الرؤية العالمية World Visions، موجه لفئة الشباب يســاعدهم 

في تطوي�ر أنفسهم كدعاة للتغي�ري، من خالل تزويدهم أو إكسابهم بالمهارات والخربات الالزمة لذلك، ويكون

ذلك من خالل سلسلة من جلســات العمل أو ورشات التدريب، والتي تصل ألكثــر من 60 جلســة تســاعدهم على 

دراســة مجتمعهم ووضــع أو تطوي�ر توصيات سياســية حول قضايا مثيــرة للقلق. هذا المنهــاج يعكس األبحاث

والشركاء،  األمريكية،  الربامج  موظفي  العالمية،  الرؤيــة  منظمــة  من:  كل  وتجربة  الممارســات،  وأفضــل 

المعلمني، الشــباب المهني�ني، المتطوعني، الطلبة الخري�جني في جميع أنحاء الواليات المتحدة الذين يستخدمون 

هذا المنهج، ويلمسون التغي�ري اإلي�جابي في حياتهم.

8One  World Youth Project  مشروع شباب عالم واحد
هو مشــروع نشــأ بدعم من مؤسســة خريية، وهــي مؤسســة El-Hibri Charitable Foundation ، ذتقوم فكرة 

جيل شبابي متميز، وتمكني مواطنني  لبناء  العالم  أنحاء  المدارس في جميع  بني  الربط  المشروع على  هذا 

عالمي�ني، وذلك من خالل عقد شراكات مع الجامعات والكليات الجامعية بهدف:

1. إنشــاء برنامج تعلم الخدمــة المبت�كــرة  innovative learning-service program ،وهو يمكن طالب الجامعة 

  من لعب دور ميسري�ن أو مسهلني بيــن الثقافــات cross-cultural facilitators لطلبة الفصول الدراســية 

   المحلية والعامة.

2. إنشــاء شــبكة من الجامعــات العالمية تســمح للطلبة المســهلني أو الميسري�ن ما بني الثقافات للعمل معًا 

    عرب الحدود.

3. تطوي�ر برنامج المناهج التعليمية العالميـة، الــذي يبنـي مهــارات التفكري الناقد لدى الشــباب، حل المشــاكل، 

    وي�زيد درجة الوعــي بالقضايا والتحديات العالمية والمحلية المشرتكة.

/http://oneworldyouthproject.org .8
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4. إتاحة فرصة التبادل الثقافي بني الطالب في الدول المختلفة.

 9 »Youth Talk« Program  برنامج كالم الشبيبة أو نقاش الشبيبة
هو برنامج تقدمه مؤسسة جســور التفاهم Bridges of Understanding في نيوي�ورك، بالتعاون مع مجموعة 

. Group Nomads Global البدو العالمية

بدأ الربنامج عــام 2008م، بالتجربة بني مدرســتني ثانويتني في أمريكا. ومدرســتني ثانويتني في األردن، وقد 

القــى نجاحًا كبريًا حينها. واســتمر الربنامج نتيجة هذا النجاح حتى أصبح يشمل 24 مدرسة ثانوية من مختلف

الواليات المتحدة األمريكية، ومن المغرب للبحري�ن في العالم العربي، في عام 2012م.

تقوم فكــرة الربنامج علــى ربط الشــباب العالمي معًا باالســتفادة من الت�كنولوجيا الحديثة، مثل عمل مؤتمرات 

الڤيديو videoconferences ،جلسات حوارية ونقاشــية، بني الشــباب طالب المدارس الثانوية العرب واألمريكي�ني

تفاعلية فريدة إلشراك  إنشاء منصة  الرقمية من خالل  الت�كنولوجيا  الربنامج يســخر قوة  بشكل شهري. هذا 

https://bridgesofunderstanding.org/aboutus/index.cfm?ID=70&gclid=COfnwYadvrkC .9
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الشــباب مع أقرانهم في أنحاء العالم في حوار مفتوح حول القضايا التي تؤثر على كل الثقافات، والتعلم 

من بعضهم البعض.

حيث يهدف هذا الربنامج لتوسيع مدارك آفاق التفكري لدى الطالب، وكذلك تشــكيل روابط دائمة من الصداقة 

واالحرتام المتبــادل فيما بينهم. ولقد تم إنشاء موقع إلكرتوني خاص يضم جميع الحلقات الحوارية المسجلة 

إلكرتونيًا أو علــى الڤيديو أو على الموقع اإللكرتونــي site Ning Talk Youth ،كما يوجد جزء كبري منها معروض 

.Youtube على موقع يوتيوب

المناهج الدراسية أو الحلقات النقاشــية ت�تناول العديد من القضايا، أهمها، الحكم، السياســة، الديــن والثقافة، 

ومــن أبــرز المواضيع التي تناولتها هذه الحلقات النقاشية:

1. مقدمة للثقافتني العرب�ية واألمريكية: التبادل الثقافي بني الطالب.

2. حقوق المرأة وإصالح التعليم: آفاق عرب�ية وأمريكية.

3.  النظام السياســي وقضايــا السياســة الخارجية: الواليــات المتحدة األمريكية والشرق األوسط بعد أحداث 

.9/11    

4. الصراعات حول الموارد الطبيعية.

5. دور العقيدة أو الدين في حياة الشباب العربي واألمريكي.

6. دور الواليات المتحدة األمريكية والعالم العربي في صراعات الشــرق األوسط.

10Iraq to America Project مشروع من العراق ألمريكا
التفاهم،  أجل السالم Sport 4 Peace بدعم من مؤسســة جســور  الرياضة من  برنامج تقدمه مؤسســة  هو 

وتطوي�ر  الســلة  كرة  في  مهاراتهم  بتطوي�ر  مهتمات  عراقيات  فتيات   10 إحضار  على  الربنامــج  فكرة  تقوم 

معرفتهم العالمية، إلى الواليات المتحدة األمريكية لمدة أسبوعني.

http://www.bridgesofunderstanding.org/aboutus/index.cfm?ID=71 .10
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مبادرة الشباب لتطوي�ر العراق
»Youth Initiative for Progress in Iraq«11

تقوم فكرة هذا الربنامج على عقد مؤتمر بمشاركة 16 شابًا وشابة من العراق و16 شــابًا وشــابة من أمريكا، 

ت�رتاوح أعمارهم بني 16-19 سنة بمساعدة 10 من الطالب في مدرســة كينغز أكاديمي في األردن، لمدة 10 

أيام، وبدأ الربنامج عام 2008م.

12»Faces of East Middle« مشروع كتاب وجوه من الشرق األوسط
وجوه من الشــرق األوســط هو كتاب يقدم مختلف الجماعات العرقية واالجتماعية الذين يقيمون في جميع 

أنحاء الشــرق األوسط، وهذا الكتاب يقدم دليل علــى أن هذا الجزء من العالم »الشــرق األوســط« ليس كما 

يعتقــد الكثيــرون في الغرب وبشــكل خاطىء عــن أن الثقافة في الشــرق األوسط ثقافة متجانسة.

ما يميز هــذا الكتاب أنه ال يحوي قصة أو بيان سياســي، وإنما هو ت�توي�ج ألكرث من ســبع ســنوات من التصوي�ر 

الصحفي Photojournalism الذي يوثق وجود تنوع ثري حاليًا فــي المنطقة. هذا التصوي�ر الصحفي قام به أحد 

أهم الصحفي�ني والمنتجني فــي تلفزي�ون  Dubai One’s Tv، وهــي  Hermoine Macura، وهدفت من هذا العمل 

إلــى إيصال الصورة الصحيحة عن الشرق األوسط، وزيادة الفهم المتبادل واالحرتام لشعوب هذه المنطقة.

برنامج القيادات الشابة األمريكية
The American Youth Leadership Program AYLP

هو برنامج موجه لطلبة المدارس الثانويــة األمريكي�ني، الذين ت�رتاوح أعمـارهــم بني 15-17عامــًا، وت�رتاوح مدته ما 

 Exchange Program بني 6-12 شــهــرًا. هــدف الربنــامــج هــو الــتــدريب عــلــى الـقـيــادة مــن خــالل بــرنــامــج للتبــادل

http://www.bridgesofunderstanding.org/aboutus/index.cfm?ID=72 .11
http://www.bridgesofunderstanding.org/aboutus/index.cfm?ID=127 .12
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الخارج  إلى  المشاركني  يتم سفر  الكبار. حيث  الموجهني  أو  الثانوية األمريكية والمرشــدين  المــدارس  لطالب 

البيئة  العالمي، مثل  الصعيد  الهامة على  القضايا  األجنبية ودراسة  الثقافات  الكتساب معرفة مباشرة من 

الربنامج  يتضمن  والت�كنولوجيا.  والعلوم  اإلعــالم،  وســائل  ودور  والتغذية،  الغذائــي  واألمن  المنــاخ  وتغري 

إقامة المشــاركني خالل الســفر في بيوت عائالت محلية. ودروس لتعلم اللغة، إلى جانب دورات تدري�بية على 

القيادة وكيفية خدمة المجتمع.

برنامج الزائر للتعلم
World Learning’s Visitor Exchange Program13

هو برنامــج ُينفذ من قبل منظمة تعليم العالــم  World Learning ،وهي منظمــة غري ربحية، تهدف لتمكني 

الشــباب، وتعزي�ز دور المؤسســات من خالل التعليــم، وبرامج التبــادل والتطوي�ر الثقافي. يهدف هــذا الربنامج

لتعزيــز الفهــم واالحرتام المتبــادل بني الشــباب في الواليــات المتحدة األمريكية وباقــي دول العالم. وي�رّكز 

الربنامج علــى مواضيع معينة، منها:

المشــاركة المدنيــة، التطوع، القيــادة، ويتــم تطوي�ر المهــارات في هذه المواضيع من خالل الرياضة، ونشاطات 

مختلفة.

من األمثلة على برامج التبادل الثقافي التي تقدمها هذه المؤسسة:

— Youth Ambassadors Program for South America – Brazil, Argentina & Chile, Bolivia & Peru.

— Future Leaders Exchange )FLEX( Program - Program Placement & Hosting.

— Iraqi Young Leaders Exchange Program for High School Students.

— Iraqi Young Leaders Exchange Program for Undergraduate Students.

/http://www.worldlearning.org/about-us/about-us .13
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برنامج تحسني جودة التعليم
The Educational Quality Improvement Program 3 )EQUIP3(14 

هو برنامج ُيمــول من قبل الوكالة األمريكيــة للتنمية الدولية USAID وي�رّكز على تحسني فرص الكسب، التعليم، 

وتطوي�ر المهارات للشباب خارج بيئة المدرسة في الدول النامية.

مؤسسة برامج تطوي�ر الشباب العالمية
The Institute for Global Youth Development Programs )IGYDP(15

الشــباب  منح  إلى  المنظمة  وأعمال  برامج  تهدف  2003م،  عام  ت�أسســت  ربحية  غري  أمريكية  مؤسســة  هي 

الفرص وتمكينهم لخدمة مجتمعاتهم.

للشباب،  واالقتصادية  واالجتماعية  التعليمية  الفــرص  وتحســني  الصحية،  الفــوارق  على  القضاء  جانــب  إلى 

وخصوصًا في المجتمعات المحرومة.

http://www.edc.org/projects/educational_quality_improvement_program_3_learning_and_earning_out--school_youth_equip3 .14
http://igydp.wordpress.com/services-programs/ .15
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برنامج مجلس الشيوخ من الشباب األمريكي16
The United States Senate Youth Program )USSYP(

راندولف  ويليام  ومؤسسة  األمريكي  الشيوخ  مجلس  من  مشرتكة  برعاية  سنوية  مسابقة  عن  عبارة  هو 

هارست، ويهدف إلى تشكيل مهارات قيادية متميزة لدى الشباب، تعليمهم على أن يكون لديهم مســؤولية 

التطوعــي، والخدمة العامة. بدأ هذا الربنامج عــام 1962م. تقوم فكرة هذا الربنامج علــى  بالعمل  وإلتزام 

أن يتم اختيار طالب ممثليــن من مدرســتني ثانويتني مــن كل والية، حيــث يبلغ مجموع الطالب المرشــحني 104، 

ُيخصص لكل مرشــح مبلغ 5.000 $ ، حيث تقدم له للحصــول على منحة دراســية بأي جامعــة أمريكية، كمــا يغطي 

الـ 104 بنشــاطات في واشــنطن خالل  ت�كاليف رحلة إلى واشــنطن لمدة أســبوع، ينخرط فيهــا الطالب  المبلغ 

الشيوخ  مجلس  أعضاء  قبل  من  الرئيسية  السياسية  العناوي�ن  أبرز  الطالب  يسمع  مثالً  فيها.  إقامتهم  فرتة 

عن  الفيدراليــة، فضالً  الوكاالت  الخارجية والدفــاع ومــدراء  مــن وزارتــي  الوزراء، ومســؤولني  وأعضاء مجلس 

المشــاركة في لقاء مع قاضــي المحكمة العليا في الواليات المتحدة األمريكية.

كما يحظى الطالب المندوبون بفرصة أن يكون لديهم حفل اســتقبال مع رئيس الواليات المتحدة في البيــت 

األبيض، كما يقومون بزيارة العديد من معالم واشنطن العاصمة على مدار األسبوع.

برنامج كينيدي للتبادل الثقافي
The Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study )YES( Program17

هو برنامج ُيمول من وزارة الخارجية األمريكية، يقدم منح دراسية للشباب ضمن الفئة العمرية 15-17 عامًا من 

طالب المدارس الثانوية األمريكية لقضاء فصل دراسي أو سنة دراســية واحدة في إحدى الدول ذات الكثافة 

الســكانية المســلمة، ومنها: )البوســنة والهرسك، مصر، تركيا، تونس، غانا، الهند، أندونيسيا، ماليزيا، مالي، 

المغرب، ُعمان، جنــوب إفريقيا، تايلند(. بحيث تغطي المنحة الدراســية ت�كاليف ســنة دراســية واحدة في هذه 

http://www.hearstfdn.org/ussyp/ .16
 http://exchanges.state.gov/us/program/kennedy-lugar-youth-exchange-study-yes-abroad .17
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الــدول، أيضًا قد تغطي هذه المنح الدراســية ت�كاليف دراســة طلبة غيــر أمريكي�يــنـ  أي مواطنني من هــذه الدول 

ـ لقضاء فصل دراسي أو سنة دراســية في الواليات المتحدة األمريكية. وفي كال الحالتني يعيش  المســلمة 

الطالب مــع عائالت مضيفة، كما يلتزمون بالدوام في المدرسة في الدولة التي سافروا إليها، وينخرطون 

في أنشــطة للتعرف على مجتمع وقيم البلد المضيف، وت�ثقيف اآلخري�ن حول ثقافة دولته الخاصة بهم.

المعهد الصيفي فرانكلني بنيامني
The Benjamin Franklin Summer Institutes18

هو برنامج أكاديمي يستهدف الشباب أمريكيي الجنسية، الذين ت�رتاوح أعمارهــم 16-18 عامًا، مــّدة الربنامج 

أربعة أســابيع مكثفــة في إحدى الجامعــات أو الكليــات األمريكية. يشــارك الشــباب األمريكــي في هذا الربنامــج، 

ولكن دون أن يســافروا للخارج. يركز الربنامــج على القضايا العالميــة، وتطويــر المهــارات القيادية، إلــى جانب 

تطوي�ر مهــارات حل الصراعات، ومشــاركة الطــالب في مجموعــة متنوعة من األنشــطة، مثل الدورات التدري�بية 

وورش العمل والربامج المجتمعية، والجوالت الدراسية، والفعاليات الثقافية.

وينبغي أن يكون المرشــحون لديهم دوافع قوية فــي تعلم المزيد عن الدبلوماســية، والعالقة عرب األطلســي، 

أو  والمناقشــة،  والدعوة،  واالتصــاالت،  المجتمع  خدمة  أو  الديمقراطيــة،  الدولة  في  الحــرة  الصحافة  ودور 

المشاركة المدنية.

19The English Access Microscholarship Program )Access( برنامج
هو برنامج يســتهدف الطلبــة غيــر األمريكي�ني، الذيــن ت�رتاوح أعمارهم بني )13-20 عامًا( من القطاعات المحرومة 

على  للحصول  يؤهلهم  مما  اإلنجليزية،  اللغة  مهارات  الكتســاب  للمشاركني  الفرصة  الربنامج  يتيح  اقتصاديًا، 

المنافسة،  على  القدرة  ويمنحهم  المشــاركني  الربنامج  هذا  يؤهل  حيث  أفضل.  تعليمية  فرص  أو  وظائف 

 http://exchanges.state.gov/us/program/benjamin-franklin-summer-institutes .18
http://exchanges.state.gov/non-us/program/english-access-microscholarship-program .19
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والمشاركة في برامج التبادل الثقافي المســتقبلية أو الدراسة في الواليات المتحدة.

 منذ عام 2004م أتاح هذا الربنامج الفرصــة لـحوالي 95.000 طالبًا في أكرث من 85 بلدًا لالســتفادة من هذا 

الربنامج بدعم من الحكومة األمريكية.

20The Congress–Bundestag Youth Exchange Program )CBYX( برنامج
هو برنامج مّدتــه عام واحد، موجه للشــباب األمريكي الجنســية، أو المقيمني داخل الواليات المتحدة األمريكية، 

اللغة  لتعلم  مكثف  برنامج  علــى  للحصول  للشــباب  الفرصة  الربنامج  يتيح  عامًا،   24-18 بني  أعمارهم  وت�رتاوح 

األلمانيــة، من خالل العيش مع عائلة ألمانية مضيفة لمدة شــهري�ن، ثم االنتظام بالدوام فــي جامعة أو كلية 

ألمانية ـ متخصصة بالعلوم ـ لمدة 4 شهور، ومن ثم 5 شهور تدريب في أحد المهن.

بعد 10 أشــهر من اإلقامة في الخارج، ســيكون لدى المشاركني شعورأكرب من االســتقالل، والتمكني. وخلق 

صداقات من خالل تجربة مشــرتكة من شأنها أن تستمر مدى الحياة.

برنامج قادة المستقبل للتبادل الثقافي
Future Leaders Exchange )FLEX(21

وهــو برنامج يســتهدف طــالب المــدارس الثانوية الذيــن ت�رتاوح أعمارهم بيــن ١٥ ـ ١٧ عامًا، من الــدول التالية: 

أوكرانيا(.  تركمانســتان،  كازاخســتان، قريغيزســتان، مولدوڤا، روســيا، طاجيكســتان،  أذرب�يجان، جورجيا،  )أرمينيــا، 

حيث يوفر المنح الدراســية لهم لقضاء ســنة دراسية كاملة في الواليات المتحدة، واإلقامة عند أسرة أمريكية.

برنامج الشراكة األمريكية األلمانية
The German American Partnership Program )GAPP(22

 http://exchanges.state.gov/us/program/congress-bundestag-youth-exchange .20
http://exchanges.state.gov/non-us/program/future-leaders-exchange .21

 http://exchanges.state.gov/us/program/german-american-partnership-program .22
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هو برنامــج غري ربحي، مدتــه 16 يومًا بحد أدنى، تقــوم فكرته على التبادل الثقافي بني طالب المدارس الثانويــة 

في أمريكا وألمانيا، برعاية وزارتي الخارجية األلمانية واألمريكية. عادة يكون حجم المجموعة الواحدة 20-10 

الطلبة  يقيم  وكذلــك  ألمانيا،  في  ألمانية  عائلة  لدى  األمريكي�ني  الطلبة  يقيم  حيــث  العمر،  نفس  من  طالبًا، 

األلمان لــدى عائلة أمريكية في الواليات المتحدة األمريكية.

برنامج التواصل العالمي والتبادل الثقافي
The Global Connections and Exchange )GCE( Program23

  24-15 بني  مدته  وت�رتاوح  عامًا،   18-15 أعمارهم  ت�رتاوح  الذيــن  الثانوية  المدارس  طلبة  يســتهدف  برنامج  هو 

الطالب والمعلمني وقادة  ـ بني  اإلنرتنت  عبــر  ـ  اإللكرتوني  التواصل  تعزي�ز  الربنامج على   تقوم فكرة  شهرًا، 

المجتمع من الشــباب، في المــدارس الثانوية داخل الواليــات المتحدة أو خارجها ومنظمات الشباب. يهدف هذا 

البلدان األخرى،  لثقافات  الت�كنولوجية والحاســوبية، وتعزي�ز احرتامهم  الشباب  إلى توسيع مهارات  الربنامج 

إلى جانب تطويــر مهاراتهــم القياديــة، وت�أثريهم فــي إحــداث تغي�ريات في مجتمعاتهم. من خالل مناقشة 

قضايا مشرتكة تهم الشباب.

مبادرة األمن القومي اللغوية للشباب
National Security Language Initiative for Youth )NSLI-Y(24

توفر هذه المبادرة منحًا دراســية ـ على أســاس الكفــاءة ـ لطالب المــدارس الثانوية األمريكية الذيــن ت�رتاوح 

أعمارهــم )15-18 عامًا( والخري�جني الجــدد المهتمني في تعلم اللغات األجنبية التي تدرس كلغات أقل شيوعًا 

في الخارج.

 http://exchanges.state.gov/non-us/program/global-connections-and-exchange  .23
 http://exchanges.state.gov/us/program/national-security-language-initiative-youth-nsli-y .24
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25TechGirls Program الربنامج التقني للفتيات
الشرق األوسط وشمال  الشــابات من منطقة  الفتيات  ثقافي دولي، ُصمم بهدف تمكني  تبادل  برنامج  هو 

أفريقيا لممارسة المهن في مجال العلوم والت�كنولوجيا. وي�ركز الربنامج على التدريب العملي وعلى تنمية 

المهارات في مجاالت تقنية وت�كنولوجيــة كثرية مثل، الربمجــة، والروبوتات، وبناء تطبيقــات الهاتف المتحــرك، 

وتصميــم مواقــع اإلنرتنت، والرســومات والڤيديو، وتصميم ألعاب الـ 3D. بعد االنتهاء مــن هذا الربنامج، تصبح

الفتيات قــادرات على تمثيل أفكارهــن، وخرباتهن، وتطبيــق هذه األفكار بشكل عملي داخل مجتمعاتهن.

26The Youth Ambassadors Program برنامج السفراء الشباب
هو برنامج تبلغ مدته 3-4 أسابيع، ويستهدف طالب المدارس الثانوية الذين ت�تــراوح أعمارهم بني 15-18 عامًا. 

يقــوم الربنامج بتجميع طالب المدارس الثانويــة والموجهني الكبار مــن البلدان في )أمريــكا الالتينية ومنطقة 

الشباب  وإعداد  القيادية،  المهارات  وزيادة  المتبادل،  الفهم  لتعزي�ز  المتحــدة(،  الواليات  إلى  الكاري�بي  البحر 

إلحداث تغي�ري في مجتمعاتهم.

ببناء  عالقة  لها  وتماري�ن  المجتمع،  خدمة  وأنشطة  العمل  ورش  في  المشــاركة  تشــمل  الربنامج  نشــاطات 

فري�ق العمــل. وعند عودة الطالب إلى أوطانهم، يقومون بتطبيق ما تعلموه لتنفيذ المشاريع التي تخدم 

احتياجات مجتمعاتهم.

Youth Service America )YSA(27 منظمة الشباب لخدمة أمريكا
هي منظمة ت�أسســت في عــام 1986م وتعمل على خدمة الشــباب إلى جانب دعم وتعزي�ز صوتهم. تهــدف 

لتطوي�ر المجتمع، من خالل زيادة عدد ونوعية الشباب الذين ت�رتاوح أعمارهم بني 15-25 عامًا، حيث يتم العمل 

مع اآلالف مــن المنظمــات الملتزمة بزيــادة نوعية وكمية فــرص التطوع للشباب للخدمة محليًا ووطنيًا وعالميًا.

http://exchanges.state.gov/non-us/program/techgirls .25
 http://exchanges.state.gov/non-us/program/youth-ambassadors .26

http://www.ysa.org/about .27
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برامج المنظمة:
- اليوم العالمي للخدمــة أو التطــوع Global Youth Service Day، وهو حملة ســنوية ُتقام لتشــجيع الشــباب  

   علــى العمل التطوعــي وخدمة المجتمع. بدأت هذه الحملة عام 2000م، وقد تطورت مع السنني حيث وصل 

   عدد المتطوعني فيها إلى مليون مشارك.

   تقدم منحًا لتموي�ل ودعم مشاريع الخدمة االجتماعية التطوعية من قبل الشــباب في جميع أنحاء العالم. 

   حيث توزع المنظمة، أكرث من مليون دوالر )كمنح( للمؤسســات والمنظمات المهتمة بشؤون الشباب، وتنفذ 

    مشــاريع ذات عالقة بالشــباب، خاصة في مجاالت الصحة والتعليم، وخدمة اإلنسان، والبيئة.

- مبادرة صوت الشباب، وهي تهدف لمساعدة الشباب في إحداث ت�أثري علــى البالغني أو صّنــاع القرار، وتفعيل 

   مســاهمتهم في السياســات والقرارات والقضايا الخاصة بالشــباب. وبمعنى آخر إن هذه المبادرة تهدف 

   إليصال صوت الشباب لُصّناع القرار.

منظمة شباب من أجل حقوق اإلنسان الدولية
Youth for Human Rights International )YHRI(28

هي منظمة غري ربحية ت�أسســت عام 2001م مقرها في لوس أنجلوس،

 تهدف لتعليم وت�ثقيف الشــباب بحقوق اإلنسان، لتشــجيعهم على

 أن يكونوا دعاة للتسامح والسالم في المستقبل. تســعى هذه المنظمة

 لتحقيق هدفها من خــالل مجموعة مــن الربامج واألنشــطة، أهمها: )المؤتمــرات 

الوسائل(.  من  وغريها  الثقافية.....  والفنية  األدبية  النشــاطات  العمل،  وورش 

ومن األمثلة على هذه الربامج:

المــقـاالت،  تبــادل  خــاللهـا  مـن  يتــم  وأدبي،  فني  طابع  ذات  مؤتمرات  عقد   -

 http://www.youthforhumanrights.org/about-us.html .28
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اإلنســان، ويتم عقد هذه  المقاالت واألشعار تصور وضع حقوق  ت�كون  الشعــريــة، حيث  المســابقــات  وإجــراء 

المؤتمرات والمســابقات بمشاركة من الشباب على الصعيد المحلي والوطني والدولي.

- تنظيم مؤتمرات إلكرتونية أو اجتماعات وطنية ودولية - عرب اإلنرتنت - لشباب لمناقشة حقوق اإلنسان.

- تنظيم حمالت توعويـــة بحقوق اإلنســـان ُتنظم من قبــل المراكز المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدنــي، 

   يتم فيها توزيع كتيبات حول: حقوق اإلنسان، بعض القيم مثل التسامح... إلخ.

- تنظيم حمـــالت إعالمية، تقوم فكرتها على بث أشــرطة ڤيديو على أكرث من 4600 قناة من قنوات التلفزي�ون، 

  كما يمكن أن يتم عرضها في المسارح، مراكز التسوق، المالعب الرياضية، واللوحات اإلعالنية اإللكرتونية في 

  جميع أنحــاء العالم لت�ثقيف الشــباب بقضايا حقوق اإلنسان.

- عقد مؤتمرات دوليـــة وعالمية، ت�تيح الفرصة للشــباب لالجتماع مع كبار الشــخصيات والقادة والمرب�ني، ويتم 

   فيها التشجيع على مبادرات الت�ثقيف في مجال حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم.

- عقد مؤتمرات القمة الدولية لحقوق اإلنسان، يتم فيها جمع الشباب من مختلف أنحاء العالم لمناقشة 

   أهمية دور الت�ثقيف في مجال حقوق اإلنسان.

29Global Youth Action Network )GYAN( الشبكة العالمية للشباب
هي شــبكة دوليــة غري ربحيــة، مقرها فــي نيوي�ورك، أنشــئت عام 2001 م،

 وتضم 600 منظمة شبابية غري حكومية، من 180 دولة في جميع أنحاء

 العالم كأعضاء فيها. العضوية في الشبكة مفتوحة ألي منظمة سلمية

 ال تشجع على العنف، وت�كون قيادتها شبابية، وتهتم بقضايا الشباب.

تهدف هذه الشبكة إلى:
29. انظر الروابط التالية: 

 http://orgs.tigweb.org/global-youth-action-network
http://www.youthlink.org/gyanv5/programs.htm
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- تفعيل وتعزي�ز مشاركة الشباب في عملية صنع القرار.

- تحقيق التعاون الدولي بني الشــباب والمنظمات الشبابية وتسهيل التواصل بينهم.

- تحقيق االعرتاف الدولي لدور الشباب اإلي�جابي في المجتمع، وتعزي�ز الدعم الدولي لهذا الدور.

ُتعترب هذه الشبكة أحد مشــاريع أو مبادرات مؤسسة Taking IT Global، حيــث تم التعاون بيــن الطرفني لعمل 

فهرســة ألكرث مــن 10.000 منظمة شبابية على اإلنرتنت. تقوم الشــبكة العالمية للشباب بالعديد من األنشطة 

بالتواصل مع هذه المنظمات الشبابية، أهمها:

1. إرسال رسائل دورية إخبارية، تصل إلى عشرات اآلالف من المشرتكني األفراد والمؤسسات والقادة في  

    تنمية الشباب وغريها من القطاعات.

2. تسهيل التواصل بني المنظمات الشــبابية، لتسهيل تبادلهم للمعلومات والموارد والحلول فيما بينهم، 

   بالشكل الذي يؤهلهم للعمل معًا إلحداث التغي�ري المطلوب.

3. تعمل الشبكة أيضًا على التنسيق مع منظمة الشباب لخدمة أمريكا في تنظيم اليوم العالمي للخدمــة أو 

     التطوع Day Service Youth Global، وهو حملة ســنوية ُتقام لتشجيع الشــباب على العمل التطوعي وخدمة 

    المجتمع.

4.تشكل الشبكة قناة اتصال مع المؤسسات الدولية مثل األمم المتحدة، إليصال صوت الشباب وقضاياهم 

   لألمم المتحدة.

5. تنظم الشــبكة العديد من المبادرات ذات العالقة بالشــباب، أهمها:

   حركــة الشــباب مــن أجــل الديمقراطيــة for Youth Movement for Democracy، تحالــف الشــباب الدولي ضــد   

   اإليــدز  Global Youth Coalition on HIV/AIDS، الشــبكة المتحدة لبناة السالم من الشباب

.United Network of Young Peacebuilders )UNOY Peacebuilders(   

الجمعية الوطنية لحقوق الشباب
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National Youth Rights Association30

يزيــد عن 10.000  هي جمعية أمريكية وطنية بقيادة الشباب، وهي غري ربحية، يصل عدد األعضــاء فيها لما 

العمل  خــالل  برامجها وأنشــطتها من  فــي  بالمشــاركة  للشــباب  المنظمة  تســمح  الواليات.  عضــو، من جميع 

التطوعي، أو التدريب براتب رمزي. ترّكز برامج المنظمة على ما يلي:

1. الحفاظ على حقوق وحريات الشباب.

2. إلغاء كافة مظاهر التمي�يز ضد الشباب، في القانون واالتجاهات.

3. العمل على تقليل أو خفض السن المسموح التصويت به.

4. حماية حقوق الطالب.

5.  محاربة التمي�يز ضد كبار السن.

 http://www.youthrights.org/about/ .30
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ثانيًا : برامج تطوي�ر الشباب في أسرتاليا



في  أسرتاليا

31

برنامج شراكة أوكسفام الدولية للشباب
Oxfam International Youth Partnership Program31

في  ويســتهدف  ســنوات،   3 لمدة  وُيعقد  للشباب،  عالمية  شــبكة  بمثابة  وهو  2000م،  عام  بدأ  برنامج  هو 

كل مرة حوالي 300 شاب وشــابة ت�رتاوح أعمارهــم 18-25 عامــًا، من جميع أنحــاء العالم. لغايــة اآلن عمل هذا 

الربنامج مع ما يزيد عن 1150 شاب وشابة من 98 دولة.

ُيـركـّز هــذا الربنــامـــج على بــنــاء المهـــارات، والمعــرفــة، لألعضــاء فيــهــا بهــدف إحــداث التـغـي�ري اإلي�جــابــي فـي 

مجتمعاتهم.

عادة في السنة األولى، يتم دعـوة األعضـاء الجدد في الربنــامــج لمنتــدى مـّدته 8 أيــام، هــذا الحــدث ُيســمـى

 Kaleidoscope ، خالل هذا الحدث يعيش الـ 300 عضو معًا ويتعلمون ويعملون معًا، بهدف تعميق العالقات، 

والمشاركة في القيم، وتعزي�ز الفهم المتبادل بني الثقافات المختلفـة. ويكون ذلك من خالل ورشــات عمل 

وحلقات نقاش حول أفكار جديــدة إلنشــاء مستقبــل أفضـل في مجتمعـهـم.

في الســنتني الثانية والثالثة، يتم الرتكيز على التعليم، وهــذا يتضمــن المنتــديــات وورشــات العـمـل اإللكرتونيــة

 E Workshops ،برامج المنح، تبادل المهارات، التبادل الثقافي.

WYI’s Personal Empowerment Program )PEP(32 برنامج التمكني الشخصي
هــو برنــامــج مدتــه 4 أيام، وُينفــذ بشــكــل ســنــوي منذ 20 عامًا، أنشــأته منظمــة الشــبــاب العــالـمــي الــدوليــة ،

World Youth International،  وهي منظمة أســرتالية غري ربحية تهدف لتعليم وتمكني الشــباب واســتلهام 

دورهم في إحداث التغي�ري اإلي�جابي.

ُيــدار الربنامج وُينظم من قبــل فري�ق من القادة الشــباب الملهمني، والمدرب�ني المؤهلني. تقوم فكرة الربنامج 

علــى تبادل الخربات والقصص بني الشــباب والتواصل مع أناس مختلفني من حيــث منهجية التفكري، فهو يعطي 
 http://oiyp.oxfam.org.au/about-oiyp/ .31

 http://www.worldyouth.org.au/WorldYouth_OurPrograms_PEP .32
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الشباب فرصة لت�كوي�ن صداقات جديدة. كما يهدف إلى اكتشاف قيم الشــباب، لذلك فهو يحوي على المغامرة، 

وتحــدي المخاطر، العمل بروح الفري�ق، وتجاوز التحديات المختلفة التي تواجه الشباب.

هذا الربنامج يعطي الشــباب الفرصة لتعزي�ز ثقتهم بنفسهم، وتطوي�ر مهاراتهم وقدراتهم االتصالية، ليكونوا 

قادة أفضل مستقبالً.

Foundation for Young Australians )FYA(33 مؤسسة الشباب األسرتالي�ني
هي مؤسســة وطنية غري ربحية، اُأنشــئت عــام 1999م، وتهدف لمنح الشباب فرصًا أكرب ألخذ أدوار قيادية في 

مجتمعاتهم، وخاصة الشباب من الخلفيات أو البيئات األقل حظًا.

من أهــم أعمال هــذه المنظمة، الدعــم المالي للمؤسســات المهتمة بتطوي�ر الشــباب، كما تقود العديد مــن 

الربامج والمبــادرات المخصصة للشباب، ومنها على سبيل المثال:

- مركز التعليم العام الجديد  The Centre for New Public Education CNPE: )هــي مبادرة مكرســة لتطوي�ر نظــام 

تعليمي أكرث عــدالً يتيح لجميع الشــباب الحصول عليه، بغض النظر عن خلفياتهم وإمكانياتهم، وبما يتوافق 

مع احتياجاتهم ومتطلباتهم في المستقبل. لذلك تقوم فكرة هذه المبادرة على تمكني األشخاص المؤثري�ن 

في النظام التعليمي. من خالل اســتخدام الحمالت التي تؤهل الشباب األســرتالي لذلك، حيث يتم تزويدهم 

إلى  باإلضافــة  التعليمي.  النظــام  هذا  وتشــكيل  صياغة  في  للنجاح  الالزمة  والقدرات  والمعارف  بالمهارات 

الحمــالت التي تدعو لمشــاركة الشــباب وتواصلهم مــع صناع القــرار في صياغة وتشــكيل المناهج التعليمية 

. Student Shoutout أو نظامهم التعليمي، ومن األمثلة على هذه الحمالت، حملة

- برنامج إيمرييـــس Immerse Program :هو برنامــج تعليمي مفصل، موجه لقادة المشــاريع الخريية والشــركات 

 http://www.fya.org.au/ .33
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الناشــئة والذين ت�رتاوح أعمارهم بيــن 18-30 عامًا، تقوم فكرته على أســاس تطوي�ر مهارات الشــباب القياديــة، 

وبناء قدراتهــم، من خالل الحمــالت، والدورات التدري�بية، والدراسات والبحوث... إلخ.

- مـؤتـمــر قمــة الشبــاب األسـرتالي�ني Nexus Australian Youth Summit: ُيعقــد الـمـؤتمــر بتجــمــع من األثريـــــاء 

   المتطوعني، والمست�ثمري�ن، وأصحاب المشاريع االجتماعية الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا من جميــع أنحــاء 

   أســرتاليا. وهذه القمة تمكن المشــاركني من تعلم، ومناقشة القضايا ذات الصلة مع الشــباب. واست�كشــاف 

   نهج مبت�كر لخلق التغي�ري والفرص للتعاون بني الشباب.

- األكاديميــة الوطنيـة للقــادة الشبـــاب The National Indigenous Youth Leadership Academy: وهــي تــربــط 

  الشــباب في جميع أنحاء أسرتاليــا على اعتبــار أنهم صانعي التغي�ري من الجيــل الـقـادم، يهــدف الشــبــاب فـي 

  هــذه األكاديميــة إلحــداث تغي�يــر إي�جــابــي في المجتمع مــن خـالل حمــالت وطنـيـة يقودهــا الشــبــاب لمعــالــجــة 

  القضايا االجتماعية. مثالً في أغسطـس 2013 م، التقى 51 شـابًا وشابـــة ونظمــوا 5 حمالت وطنيـة »مخيمــات 

  وطنية« ناقشوا بها قضايا اجتماعية مهمة.

- برنامج التغي�ري Change It Up : يستهدف هذا الربنامج الشباب الذين لديهم اهتمام بإحداث تغي�ري في 

   مجتمعاتهم المحلية، وت�رتاوح أعمارهم بني 16-19 عامًا من كافة المدن والقرى في أسرتاليا.

ُينظم هذا الربنامــج بالتعاون مع فرق من المواطنيــن المحلي�ني، ويهدف لت�أهيل الشــباب وتمكينهم من إيصال 

أصواتهم والقيام باألفعال المناســبة، حول القضايا التي تعترب مهمة لهم ولمجتمعاتهم. ومعظم أنشطة 

الشباب  قدرات  من  وتزيد  تعززالتغي�ري  مجتمعية  تنميــة  نشــاطات  عمل،  ورش  عن:  عبارة  هي  الربنامــج  هذا 

المحلية.
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- برنامج The High Resolves program : هذا الربنامج يستهدف أكرث من 100.000 طالب أسرتالي بعد إنهائهم 

   التعليم الثانوي، ويهدف إلى تعزي�ز وعي وإدراك الشــباب بأن لهم دور شــخصي في تطور المجتمع 

   البشــري على الصعيد المحلي مــن جهة، وكمجتمــع عالمي من جهة أخرى. لذلك يهدف هذا الربنامج لت�أهيل 

   الشــباب وإعدادهم ليكونوا مواطنني عالمي�ني هادفني، وقادة للتغي�ري المجتمعي. وهذا الهدف يتم تغليفه 

.)Our World, Our Choice( »بشعار: »عالمنا، خيارنا   

- برنامج الت�أثري IMPACT : يهدف إلى بناء جيل من الشــباب يتمتعون بمهارات قيادية، ويســاهمون بإي�جابية 

   في مجتمعاتهم، بدعم من شبكة واســعة من األفراد والمنظمات المحلية والوطنية. يشارك الشباب في 

   هذا الربنامج من خالل سلسلة من النشــاطات، مثل ورش العمل حول القيادة، بناء الثقة، القيم والمعتقدات، 

   ثــم يتم تبادل هذه الخربات بني الشباب لالستفادة منها.

- برنامج الشـــباب بـــال حـــدود  »Young People Without Borders »YPWB: عبارة عن رحلة منظمة ت�تضمن نشاطات 

   في العمل التطوعي والمواطنة العالمية للشباب األســرتالي�ني الذين ت�رتاوح أعمارهم بني 13-20 عامًا.

- الرواد االجتمــاعي�ني الشـــبــاب Young Social Pioneers : هو بــرنامــج قيــادي مدتــه عــام، وهــو موجه للشــباب    

   الذين ت�تــراوح أعمارهم بني 18-29 عامًا، يهــدف لتطويــر مـهــاراتهــم القيادية. وعــادة يعــمــل الــرواد الشـــبــاب 

   المنخرطني بهذا الربنامج في مجــاالت متنوعة مـثل التعليــم، والبيئــة، والصحـــة، وحقــوق اإلنســان، والفنــون  

   والت�كنولوجيا.

- برنامج عالم العمـــل WOW( Worlds of Work( : هــو برنــامــج يــزود الشــبــاب بالمــهــارات والمعتــقــدات الالزمة 

   للتحول الناجح في الحيــاة مــا بعــد الـمـدرســــة. من خــالل قيــام طالب الصف العاشر في رحلة أسبوعية واحدة 

التنميــة  علــى  تركز  عمــل  ورشــات  خالل:  من  ذلك  ويتحقــق  العالم.  حــول  نظرهم  وجهــة  توســع  مكثفة    
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الشــخصية والتوظيف في المستقبل، وأيضًا من خالل المقابالت مع موظفني والتحاور معهم.

Youth Development Australia Ltd )YDA(34 منظمة تنمية الشباب األسرتالي�ني المحدودة
الشباب  المفكري�ن والممارسني في مجال  كبار  أنشأت عام 2005م، وتشكلت من قبل  هي مؤسسة خريية 

بهدف است�كشاف وتطوي�ر طرق مبت�كرة للعمل مع الشباب في إطار نهج تنمية الشــباب. وخاصة المجموعة 

األكرث حرمانًا واألقل حظا بفعل ظروف األسرة أو المجتمع. تعمل هذه المنظمة على توفري الفرص للشــباب 

لتطوي�ر األفكار اإلبداعية وتحقيق كامــل إمكاناتهم. تدير هذه المنظمة مجموعة من الربامج، مثل:

1ـ ندوات فكرية من )كبار المفكري�ن والناشــطني والشباب( لطرح أفكار جديدة لسياسة وبرامج الشباب.

2 ـ قيام اللجان الوطنية بالتخطيط ودراسة قضايا الشباب الوطنية الملحة والمهمة.

مشاريع المنظمة:

- Youthworx وســـائل اإلعـــالم: هــو أول بــرنامج مبت�كـــر للمحــرومني والمشــردين الشــبــاب، بــــدأ عــــام 2008م 

  ويقدم الربنامج الفرصة للشباب الســتخدام اإلذاعة ووسائل اإلعالم األخرى لتحســني فــرص حصــولــهــم على 

  مسارات التعليم والتوظيف. معهد سوينربن للبحوث االجتماعية هو الشــريك المســؤول عــن هــذا الربنــامــج  

.)Swinburne’s Institute for Social Research(  

Youthworx Productions - a new Social Enterprise مؤسسة اجتماعية جديدة: هي مؤسسة اجتماعيـة غري 

المنتجــات جذابة وغنـية  المتعددة، هذه  الوســائط  التلفزي�ون والڤيديــو ومنتجات  إنتاج  ربحية متخصصة في 

والمحرومـني  المهمشني  إشراك  أجل  من   )Productions Youthworx( أنشــئت  وقد  والتسلية.  بالمعلومات 

والشباب المشردين في عملية التجربة اإلبداعية والتحويلية التي تعيد لهـم المجتمع. ومن شأنها أن تعطي 

http://yda.org.au/category/events/ .34
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لهم مهارات قيمة ومستوى أعلى من القابلية لالستخدام في المستقبل.

Youth Challenge Australia )YCA(35 منظمة تحدي الشباب األسرتالي�ني
هذه  عامًا،   30-18 بني  ما  أعمارهم  ت�رتاوح  الذين  الشــباب  وتستهدف  1992م،  عام  المنظمة  هذه  أنشــئت 

المنظمة، منظمة تنموية غري ربحية، تقوم بإرسال الشباب األسرتالي�ني الى مشــاريع تنموية في دول مختلفة 

في المجتمــع الدولي، وتحديــدًا في كوســتاريكا وبنمــا ونيكاراغــوا، غويانا وغواتيماال، وفانواتو، والمكســيك، 

والهند. كما يشــارك الشباب أيضًا في مشاريع تنموية في المناطق النائية داخل اسرتاليا نفسها.

بالــدور  اعرتافهــا  خــالل  من  الدولــي،  المجتمع  في  اإلي�جابية  الشــباب  مســاهمة  تعزي�ز  على  المنظمة  تركز 

التفاهم،  لخلــق  التعاونية  المجتمعيــة  المبادرات  تنفيــذ  في  المتطوعيــن  الشــباب  به  يقوم  الــذي  القوي 

وإحداث التغي�ري اإلي�جابي.

البلد،  باختالف  المشاريع  تختلف  كما  ومتنوعة،  كثرية  بأنهــا   YCA منظمة  في  المتطوعني  مشــاريع  ت�تميز 

الفئات  هذه  تحت   YCA منظمة  مشروعات  في  الرتكيز  مجاالت  تندرج  عامة،  وبصفة  والمجتمع،  والمنطقة، 

الرئيسية:

- مشـــاريع البناء والبنية التحتية: وهي مشــاريع ُتعني بتطوي�ر البنية التحتية لدعم المشــاركة المحلية في 

   مجال الســياحة البيئية. لذلكيتم االعتناء بمراكز المعلومات، باإلضافة الى بناء المدارس االبتدائية، ووضع 

   مشــاريع للحفاظ على البيئــة؛ والحفاظ علــى محميات الحياة الربية الوطنية؛ والحياة النباتية والحيوانية   

   المحلية.

- مشاريع التنمية االجتماعية: وفيها يتم التحضري والمشاركة في ندوات المجتمع المحلي للشــباب والنســاء 

   أو مجمـــــوعــات المزارعـــني؛ وإجـــراء البــحــوث مـع أطفـــال الشــوارع لمســـاعدتهم مــن خــالل مشــاريــع الربنامـج، 

http://www.youthchallenge.org.au/ .35
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   والمشــاركة في إعــداد األنشــطة مع مجـمـوعات المزارعيــن المحـلي�ني، وتنـظيم الــدروس الخصــوصيــة للشــبــاب 

   المحلي�يــن المحـرومني. وتعـزيـز التـواصــل اإليـجـابي داخــل المجتمــع.

- المشـــاريع الصحية: يتم تنظيم حلقــات توعوية في مجــال الصحة المجتمعية، ويتم فيها استهداف الشباب 

المحلي�ني لت�ثقيفهم باألمراض الخطرية فــي المجتمع مثل ڤيــروس نقص المناعة البشــرية/اإليدز، والقضايــا 

الصحيــة  المستلزمات  وتوزيع  المالريا(،  )مثل  األمراض  بعض  عن  منشــورات  توزيــع  يتم  كمــا  األخرى،  الصحيــة 

الخــدمات  ومنظمــات  واإلسكــان  األســرة  وزارة  قبــل  مـن  ونشاطات  المشــاريــع  هذه  تـمـول  المنــاسبــة. 

االجتماعية المحلية، ومجموعة من المتطوعني األسرتالي�ني.

آلية العمل:
 تقوم الجمعية بالشراكة مع المنظمات المجتمعية بالعمل على:

- تحديد المناطق المنكوبة والمحتاجة الى الدعم واألموال.

- وضع تدابري وخطط لدعم التنمية المجتمعية الفعالة محليًا ودوليًا.

- تنمية المهارات القيادية والتدريب وتطوي�ر فرص العمل.

- القيام برحالت ومخيمات ثقافية تهدف لتعزي�ز الت�كافل بني الشباب، والحد من المخاطــر التي من الممكن أن 

   يتعرض لها الشــباب مثل تعاطي المخدرات.

ـ العمل في المجتمعات المحلية النائية داخل أسرتاليا.

 Youth Development(36 الشباب  وتنمية  دعم  برنامج 
)and Support Program )YDSP

غري  للمنــظمــات  الــمــالـي  الدعــم  تــوفـري  إلى  يهدف  أســرتاليا،  في  )حكومي(  وطني  سنوي  برنامج  هو 

http://www.youth.gov.au/sites/youth/news/pages/ydsprogram_010410 .36
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الحــكـوميـــة وغــري الربحية، من خالل إنشاء مشاريع مجتمعية لتطوي�ر الشبــاب الذين ت�رتاوح أعمارهم بني -24

12 عامًا. بهدف مســاعدة الشــباب على االنخراط في المجتمــع، وتعزي�ز الرفاهية في حياة الشــباب وتشجيع 

القيادة، وتطوي�ر مهارات وسلوكيات الشباب اإلي�جابية والبعد عن السلوكيات العنيفة.

 Building a safe and إي�جابية في العام 2014/2013 كان الرتكيز على المشاريع الخاصة ببناء ثقافة وداعمة 

.supportive culture

برنامج سفراء شباب أسرتاليا للتنمية
)The Australian Youth Ambassadors for Development )AYAD(37

على  فكرته  تقوم  الدولية،  للتنمية  األسرتالية  الحكومة  وكالة  من  بدعم  1998م  عام  بدأ  أســرتالي  برنامج 

العمل التطوعي، حيث يعمل على إرســال شــباب أســرتالي�ني متطوعني ت�رتاوح أعمارهم 18-30 عامًا الى البلدان 

النامية كل عام للعمل مع النظراء المحلي�ني في المنظمات المضيفة بهدف تعزي�ز الفهم المتبادل بني الشباب 

األسرتالي ونظرائهم، في كل من الدول اإلفريقية واآلســيوية، لغــرض تحقيق التنمية المســتدامة من خالل 

تعزي�ز قدرات الشباب وتبادل الثقافة والمهارات.

»النوع  الجـنــدر  البيئـة،  )التعليـم،  ذلك  في  بمــا  القطــاعـات  من  متنوعة  مجموعــة   )AYAD( برنامج  يغطي 

االجتماعــي«، اإلدارة، الصحة، البنية التحتية والتنمية الريفية(.

أهداف الربنامج:
1. توفري الفرص للشباب األسرتالي�ني الكتساب الخربة الشخصية والمهنية في البلدان النامية.

2. بناء وتطوي�ر قدرات األفراد والمنظمات والمجتمعات في البـلـدان الشريكــة من خــالل تــقــاســم المــهــارات 

    والمعرفة.

3. تعزي�ز الروابط والشــراكات بني المنظمات والمجتمعات في أســرتاليا وتلك الموجودة في البلدان النامية.

http://www.ayad.com.au/ .37
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4. رفع مستوى الوعي العام بقضايا التنمية وبرنامج المساعدات األسرتالية في المجتمع األسرتالي.

برنامج القيادة الشبابية لشباب كوينزالند
The Queensland Indigenous Youth Leadership Program )QLD(38

ت�رتاوح أعمارهم بني 18-25 عامًا، ويهدف  الذين  هو برنامج يســتهدف شــباب مدينة )كوينز الند( األســرتالية، 

يتم  الديمقراطية. وعادة  العملية  أوسع عن  الشباب، وتعريفهم بشكل  القيادية لهؤالء  المهارات  لتطويــر 

تحقيــق هذه األهــداف، من خالل عقــد ورش عمل التطويــر المهني التي يديرها قادة المجتمع والموجهني، 

كما يتم خالل هذه الورش االستفادة من توجيهــات قادة المجتمعــات المحلية وأعضــاء من الربلمــان وكبار 

ممثلي الحكومة، كمــا يتم عقد ورش عمــل عن العمليــات الربلمانيــة، وتطوي�ر النقاش لصالح أو ضد مشــروع 

المنتخبني في  األعضــاء  بالشــباب والمجتمع في حضور  العالقة  للقضايا ذات  قانون مقرتح، وإعطاء أهمية 

الربلمان.

.)Eric Deeral ( كما يتــم إعطاء الشــباب أيضًا في هــذا الربنامج فرصة لخــوض تجربة تشريعية وهمية تسمى

  39)Australian Youth Forum )AYF( منتدى شباب أسرتاليا
هي قناة االتصال الرئيســية بني الحكومة األســرتالية وقطاع الشباب الذين ت�رتاوح أعمارهم بني 15-24 عامًا. 

يقوم المنتدى بتشــجيع الشباب على االنخراط في النقاش العام وإعطائهم الفرصة للت�أكد من أن أفكارهم 

المشــاريع. من خالل نقل هذه  أو  الربامج  أو  العامة األسرتالية  السياســة  االعتبار في تطوي�ر  مأخوذة بعني 

األفكار إلى وزي�ر الشــباب للنظر في وضع السياسات والربامج.

http://www.qld.gov.au/atsi/education-training/indigenous-youth-leadership-program-about /.38
 http://www.youth.gov.au/sites/youth/ayf/pages/default .39
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 40 The YMCA Youth Parliament برنامج برلمان الشباب
الشباب  الممثلني  المجتمع، ولعب دور  االنخراط في  مــن  تمكنهم  للشــباب،  بيئة سياســية  يوفر  برنامج  هو 

لقضايا المجتمع. 

حيث ُيعّرف هذا الربنامج الشباب األسرتالي بقنوات االتصال المهمة ومفاتيح الت�أثري على الحكومــة. كما يتيــح 

لهم الفــرص لخوض تجربــة مناقشــة القرارات والتصويت عليها.

مــن  وهم  بعضهم،  مــع  بالتواصل  للمشاركني  يسمح  وأنه  خاّصة  للشباب،  فريدة  فرصة  الربنامج  هذا  يشكل 

خلفيات مختلفــة ولهــم آراء ووجهات نظر مختلفة.

The Left Right Think-Tank Fellowship Program41 برنامج اليسار واليمني
هو برنامج أســرتالي غري ربحي، ت�أســس عــام 2008م، للطلبة الذين ت�تــراوح أعمارهم بيــن 16-19 ســنة، ولديهم 

اهتمام بمجاالت السياســة واالقتصاد والصحافة، ويعطي الشباب الفرصة لـ :

- التواصل مع شبكات القادة الشباب في أسرتاليا، بهدف إحداث التغي�ري اإلي�جـــابـــي في المجتــمـع األسرتالــي 

  وحول العالم.

- تمكني الشــباب لالنخراط في السياســة والسياســة العامــة للــدولــة، والمـســاهمـة في منــاقشــة السيــاســة 

  العامة دون أية معوقات.

كما يتيح هذا الربنامج الفرصة للشباب األسرتالي لالستفادة من:

1. الجوالت المدفوعة لكانربا، والتي تشمل زيارة مبنى الربلمان األسرتالي وفرصة اللقاء مع أعضاء الربلمان.

2. التعامل مع موظفني السياسات العليا والمتحدثني الخرباء حــول كيفيــة إحــداث تغي�ري حقيقــي في المجتمــع 

    األسرتالي.

http://www.youthleadership.org.au/program/ymca-youth-parliament .40
http://www.youthleadership.org.au/program/left-right-think-tank-fellowship-program .41
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يت�ألف الربنامج من مجموعة من ورش العمل التي تهدف الكتشاف العوامل التي تســاهم في إحداث  كما 

تغي�ري حقيقي في أسرتاليا من خالل سياق السياســة العامة. ويتــم الرتكيز فــي هذه الــورش، على توفيــر 

وممثلي  والصحفي�ني،  والحكومة،  الدولة  وزراء  ذلك  في  بما  السياســية،  الساحة  في  والمتحدثني  الخرباء 

وســائل اإلعالم، فضالً عن األكاديمي�ني والممثلني عن المنظمات غري الحكومية األخرى.

منظمة شوؤن الشباب األسرتالي�ني
The Australian Youth Affairs Coalition )AYAC(42

هي منظمة غري حكومية، تؤمن بحق الشباب في المشاركة في صنع القرارات التي تغطــي احتياجاتهم. ت�رتكز 

برامج المنظمة في عقــد الندوات، والمؤتمرات، لمشاورة الشــباب، إجراء البحوث، وتطوي�ر السياســات وتعزي�ز 

مشاركة الشباب بأية قرارات حول السياسات الخاصة بهم. وتهدف هذه المنظمة إلى:

- تمثيل حقوق الشباب على الصعيد الدولي والوطني.

- تعزي�ز مشاركة الشباب في المجتمع.

- تقديم المشــورة للحكومة والمنظمات األخرى بشأن السياسات العامة والقرارات التي تؤثر على الشباب.

- تشجيع ودعم التعاون بني الشبان في المنظمة.

برامج المنظمة:

1. مؤتمر منظمة شؤون الشباب األسرتالي�ني، وهو مؤتمر ُيعقد لمدة ثالثة أيــام، باالشــرتاك مع 400 من 

   الشــبان مــن مختلف أنحاء أســرتاليا. وت�تمحور األنشــطة التي يقوم بها الشــباب في المؤتمر كما يلي:

http://www.ayac.org.au/index.php .42
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- اليوم األول: )Participation Youth( مشـــاركة الشباب: ويتم في هذا اليوم الرتكيز على مشــاركة الشــباب 

   في القرارات التي تخصهم، بما في ذلك المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخص مستقبل أسرتاليا السياسي. 

   يتســم هذا اليوم بالتشاور والمحادثة بني الشــبان، والتفاعل معا، وبوجود أجواء ممتعة ومرحة بني الشباب.

- اليوم الثانـــي: )change to advocate( الدعوة إلى التغي�ري: يتم في هــذا الـيوم الرتكيــز علـى تحقيـق التغي�ري 

  بخصوص أهم قضايا الشباب الواردة في سياســة المنظمة AYAC ،ودعوة وســائل اإلعالم لمناقشــة  

  السياسات المطروحة من قبل أعضاء الربلمان، لمعرفـة ما يـمـكــن تغريه حسـب ما يتفـق مع مصلحــة الشبــاب.

- اليوم الثالث: )Sectore The Support ( دعـــم األبحاث: وهنا يتم الرتكيز فــي هذا اليوم على تطويــر المهارات 

   والمعرفة االساســية في جميع القطاعات ذات العالقة بشؤون الشــباب وقيادة المجتمع لمستوى أفضــل،     

   عن طري�ق است�كشــاف أحــدث األبــحــاث العلميــة وتــأثريها على تــكــويــن خبــرات العـمــل لديهــم بشــــأن كيـفـيــة 

   فهــم حقوق الشــباب ومسؤولياتهم تجاههم.

2. برنامـــج تموي�ل مــؤسســـات القيـــادة الشـــبابيـــة Led Youth AYAC Grants Project Inclusion :تــقــوم فكــرته 

   على أساس تقديم تموي�ل أو منح لدعم المشاريع اإلبداعية التي ت�تبناها مؤسسات القيادة الشبابية والتي 

   تهدف لتطوي�ر مهارات الشباب ورفع كفاءتهم، وتمكينهم، خاصة الشباب في المناطق المحرومة اقتصاديًا.

Tomorrow,s Youth International Organization43 منظمة شباب الغد الدولية
هي منظمة تهتم بعقد ورشــات عمــل متقدمة للشــباب، وت�كون مدتها يوميــن ممثلــة فـي برنــامج التمـكـني

 Empower U، يســتهدف هــذا الربنامج الشــباب بني عمر 13-24 عامًا، ويعطي الفرصة للشباب في العالم للقاء   

 96 ٪ من أقرانهم على مستوى العالم.

تقوم فكــرة الربنامج على إعداد بيئة تعليميــة ت�تمتع بجو ترفيهي، من قبل فري�ق إعالمي متخصــص باإلنتاج 

http://www.tomorrowsyouth.com.au/ .43
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اإلعالمي، ولديه خبــرة رائعة بإنتاج الربامج الخاصة بالشــباب. حيث يتم تنظيم وعمل ندوة بأسلوب حضاري، يتم 

خاللها وضع شاشــات ڤيديو عــرض عمالقة، يتم مــن خاللها عرض الموسيقى الملهمة واألفالم الوثائقية 

إصدار  يتــم  والحقًا  المدرســة.  ضغوطات  عن  بعيدة  احتفالية  أجــواء  أنها  على  الفاعلة  الرتفيهية  واألنشطة 

DVD للربنامج، وذلك بهــدف المراجعة واإلطالع على أهــم المعلومات المفيدة التي تم نقلها خالل الندوات، 

على  اإلطالع  بعد  المؤسسة  لهذه  أبنائهم  انتســاب  أهمية  بمدى  األهل  لدى  قناعة  خلــق  إلى  باإلضافة 

المعلومات المفيدة التي تقدمها لهم.

التمكني، 6 بلدان و23.000 عضوًا منتســبًا، وتناول الربنامج في  منذ عام 2004م، ولغاية اآلن، شمل برنامج 

هذه المّدة، مناقشــة أهداف الشــباب وكيفية قيــادة المجتمع، وإدارة األموال، ومســاعدتهم على التفكري 

اإلبداعي والتواصل وكيفية النجاح في الحياة المهنية.

World Youth Empowerment Association )WYEA(44 الجمعية العالمية لتمكني الشباب
هي منظمة خريية، غري حكومية، وغري ربحية، ت�أسســت لغرض تزويد الشــباب بالمعارف المكتسبة عن طري�ق 

الربامج  مــن خالل  التقنية واالجتماعيــة والت�كنولوجية، وذلك  الرسمي، والمهــارات  الرســمي، وغري  التعليم 

والمشاريع التي تقدمها الجمعية لتطوي�ر المجتمع. بشكل عام تهدف برامج هذه الجمعية لـ :

1. تشجيع التبادل الثقافي وتبادل األفكار العالميـة، وزيــادة فرص التـعـارف بني الشـبـاب، وصنع صداقـات جــديــدة.

2. تمكني الشــباب ليكونوا أعضاء فاعلني بشــكل إي�جابي فــي المجتمع، وأكرث تركيزًا وتصميمًا على تحقيق النجاح.

3. حشد جهود الشباب لتلبية احتياجات الدول الفـقرية في الـعـالـم مـن خــالل العمــل المتــواصــل في مشــاريـع 

     التنميــة المجتمعية التــي تغطي مجاالت )الصحــة، التعليم، الت�كنولوجيــا، األمن الغذائــي واالجتماعي، وتعزي�ز 

    المســاواة بني الرجل والمرأة، خفض نســبة وفيات األطفال، واألمهات أثناء الوالدة، حمالت توعوية للحد من 

    انتشــار األمــراض الفتاكة مثل االيدز والمالريا(.

 
http://worldyouth1.tripod.com/ .44
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ثالثًا : برامج تطوي�ر الشباب في أوروبا 
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الشبكة المتحدة لبناة السالم من الشباب
United Network of Young Peacebuilders )UNOY Peacebuilders(45

هي شــبكة دولية من الشــباب والمنظمات الشــبابية، ت�أسســت عام 1989م، مقرها هولندا، وتضم حاليًا 58 

عضوًا من المنظمات الشبابية في مختلف أنحاء العالم. تهدف الشــبكة لبناء عالم ســلمي، تســود فيه قيم 

تزويد  خالل  من  هدفها  تحقيق  على  المنظمة  وتعمل  واالحتــرام.  اإلنســانية  والكرامة  والتضامن،  العدالة، 

الشــباب بالوسائل الضرورية إلشاعة األمن والسالم. وتشكيل حلقة وصل بني المبادرات المختلفة من جميع 

أعضائها، ليتمكن األعضاء من العمل معًا بفعالية.

برامج المنظمة األساسية، تقوم على:

1. حمالت توعوية.

.Building Capacity 2. برامج بناء القدرات

.networking 3. الشبكات

4. تبادل المعلومات والبحوث.

.raising fund 5. حمالت جمع األموال

Youth Entrepreneurial Service )YES Foundation(46 مؤسسة خدمة ريادة أعمال الشباب
اُأنشــئت هــذه المبادرة فــي مقدونيا، عــام 2007م، لدعــم أصحاب المشاريع من الشباب في المراحل األولى 

من أعمالهم، مع الرتكيز بشكل خاص على قطاع ت�كنولوجيا المعلومات واالتصاالت. تعمل YES على تحفيز روح 

المبادرة بني الشباب وتحســني النمو االقتصادي المحلي في البالد. دعمت هذه المبادرة 55 شــركة وتســاعد 

على توفري أكرث من 200 فرصة عمل للشباب.

الجهات المانحة للمؤسسة لدعم المشــاريع هي المفوضية األوروبية، والسفارة األمريكية، الســفارة 

   الرنوي�جية، مؤسسة SPARK لدعم الشباب، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووكالة التنمية الدولية وغريها.

http://www.unoy.org/unoy/?page_id=97 .45
http://www.id-norway.com/#/projects/youth-entrepreneurial-service-yes-foundation/ .46
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   آلية عمل المؤسسة:

- تقدم المؤسســة خدمات ما قبل االحتضــان مثل تطويــر فكرة العمل والخدمات االستشارية.

- التدريب على تنظيم المشاريع وت�كنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإنشاء خطط من أجل تسي�ري األعمال، 

  وخدمات مثل تجهيز المساحات المكتبية.

- الرتوي�ج للعمالء، والربط بينهم، والتوفيق بني الشــركات األعضاء مع الشركاء التجاري�ني المحتملني وغريها.

The Danish Youth Council )DUF(47 المجلس الشبابي الدانمركي المشرتك
هو منظمــة غري حكومية، ت�أســس عام 1940 م، ويشــكل المظلة لـ 70 منظمة أو مؤسســة ُتعنى بالشــباب في 

الدانمارك، والتــي تضم أكرث من  600.00 شابًا وشــابة. يدور العمل في برامج المجلس الشبابي الدانمركي

التطوعي،  العمل  الديمقراطية،  وهي  مركزية،  قيــم  حــول  لقاءات،  أو  عمــل  وورش  تدري�بيــة،  دورات  مــن 

الشراكة، الحوار، التفاعل.

المظلة  تشكل  التي  أوروبا  دول  في  األخرى  الشبابية  المجالس  من  العديد  هناك  بأن  بالذكر  الجدير  ومن 

 The المشرتك   الهولندي  الشــبابي  المجلس  المثال:  سبيل  على  ومنها  دولها،  في  الشبابية  للمنظمات 

المجلس   ،Norwegian Youth Council49 الرنوي�جي  الشبابي  المجلس   ،  48Dutch National Youth Council

.50Portuguese Youth Council الشبابي الربتغالي

Board of European Students of Technology )BEST(51 مجلس طالب أوروبا للت�كنولوجيا
أنشــئت هذه المنظمة عــام 1989 م في ســتوكهولم )الســويد(، وهي منظمة غري حكومية، غري سياسية، 

http://duf.dk/arabic/ .47
http://www.njr.nl/NJR/Engels.html :48. انظر الموقع اإللكرتوني له، مع العلم ب�أنه غري متاح باللغة اإلنجليزية

http://en.lnu.no/ : 49.  انظر الموقع اإللكرتوني له
http://www.cnj.pt/ .50

http://www.best.eu.org/index.jsp .51
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وغري ربحية. يدعم المجلس نحو 3.600 متطوعــًا، وهم أعضاء فــي أفضل 95 جامعــة تقنية من 33 بلــدًا أوروبيًا.

 وتســعى هذه المنظمة إلى تمكيــن الطالب لاللتقــاء والتعلم من بعضهم البعض مــن خالل: الندوات التعليمية، 

تشــجيع التبادل الثقافي، تشــجيع االتصاالت بني الطالب. وت�تشكل هذه المنظمة على ثالثة مستويات محلي 

وإقليمي ودولي.

برامج وأنشطة المنظمة:
1ـ تنظم أنشــطة مختلفة على مــدار الســنة ت�تيح من خاللهــا الفرصة للطــالب أو األعضاء لزيــادة خربتهــم الدولية، 

   وإقامــة االتصاالت، وتحسني لغتهم اإلنجليزية بشكل ممتع.

2ـ توفري التعليــم الت�كميلي، وُيقصــد به جلب قيمة إضافيــة على التعليم الذي تقدمه الجامعات للطالب األعضاء.

3. العمل بشكل مستمر لتوفري الدعم الوظيفي للطالب من خالل ربطهم مــع أصحاب العمل، وزيــادة وعيهم 

    حول القضايــا المتعلقة بالتعليم الهندسي وتحسني التعليم الهندسي.

4. تعقــد المنظمة ندوات تســتمر لمــدة 6 أيــام، تجمع فيهــا الطالب واألســاتذة من أوروبا لمناقشــة القضايــا 

     الراهنة المتعلقــة بالتعليم الهندسي، والمعارف حول مواضيع ذات أهمية لطالب الهندسة.

5. تنظيم مسابقات هندســية، تقوم فكرتهــا على اقرتاح مشــاكــل يجـب حلها من قبل فرق مكونـة مـن الطالب 

    المشــاركني فيها. ويكون ذلك بالتعاون مع عدد من الشركـات األوروبيــة الــهـامــة في مـجـال الت�كنـولوجـيــا 

    والهندسة.

  52Confederation of European Scout )CES( اتحاد الكشافة األوروبية
هي منظمة محايدة، تحرتم جميع المعتقدات بغض النظر عن الدين أو الِعرق، وهي بعيدة كل البعد عن أي 

موقف سياســي أو ديني؛ لذلك يطالب من كل عضو في االتحاد احرتام القناعات الروحية للطرف اآلخر. ت�أســس

ألمانيا،  بلجيكا،  من  كل  فيها  العضوية  وتشمل  بلجيكا،  ـ  بروكسل  في  1978م  عام  األوروبية  الكشافة  اتحاد 

www.ces-scout.eu .52



في  أوروبا

48

إيطاليا، هولندا، بريطانيا، إسبانيا، وبولندا.

واألنشــطة  الثقافي  والتبادل  واأللعاب  الرياضية  المنافســات  علــى  األوروبية  الكشــافة  اتحاد  برامــج  تركز 

الفنية والتعليميــة. ومن أبرز األمثلة على هذه الربامج أو األنشطة:

- المبادرة البيئية التي تقودها مرشــدات وفتيات الكشــافة حول العالم وهي مبادرة تشجري وتخضري للحد من 

   النفايات والحفاظ على الطاقة وزراعة الحدائق.

- القيام بدورات على مستوى المدرب�ني لتعريف المشاركني كيفية القيام بأمــور الكشــافة والمناقشــات 

   الجماعيــة، ككيفيــة أخــذ القرارات المستقبلية والتفكري بشكل نظامي وموضوعي.

European Youth Forum53 منتدى الشباب األوروبي
ت�أســس عام 1996م فــي بلجيكا، ويعتبــر المـظــلة للـمـجـالــس الوطنـيـة

للشـبـاب والمنظـمـات الشبـابــيـــة غري الحــكــوميــة في أوروبــا. تــهــدف

هذه المنظمة للمطالبة بحـقـوق الشــباب في المؤسســات الدوليــة 

مثل االتحــاد األوروبي والمجـلـس األوروبـي واألمـم المـتـحـدة.

الفعالة  المنتدى إلى تمكني الشباب من خالل زيادة مشاركتهم  يهدف 

بتحقيق  ومطالبهم  أصواتهــم  وإيصال  القرار،  صنع  عمليات  في 

احتياجاتهم لمختلــف أنحاء العالــم وباألخص أوروبــا. ويكون ذلك من خالل 

تيســري مشاركة الشباب في المنظمات على المستوى الوطني والدولي. تهتم برامــج المنتدى بالمجاالت 

بذلك  والمشــاركة  الشباب  تخص  التي  السياســية  المسائل  ومناقشــة  الشــبابي  العمل  وتنمية  السياســية، 

على المستوى العالمي، لتنمية قدرات أعضائها وتعزي�ز الرتابط العالمي.

www.youthforum.org .53



في  أوروبا

49

European Geology Students Network54 شبكة الطالب الجيولوجية األوروبية
هي منظمة شــبابية مقرهــا ألمانيا، ت�أسســت عــام 1995م، تركز في برامجها على تنظيم معسكرات ســنوية 

عام،  كل  من  أغســطس  شهر  في  كامالً  أسبوعًا  لمدة  تســتمر  أوروبا،  أنحاء  جميع  في  األرض  علوم  لطالب 

ت�تضمن رحالت ميدانية جيولوجية يشاركهم فيها أهم أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة المساحة الجيولوجية، 

الثقافات  وتبادل  والفرح  المتعة  أجواء  خلق  أجل  من  ورياضية  ثقافية  مسابقات  بعقد  المنظمة  تقوم  كما 

والمعارف بني الطالب.

 55British Youth Council مجلس الشباب الربيطاني
وشبكة  األعضاء  الشباب  منظمات  بني  الوصل  حلقة  يشكل  وهو  بريطانيا،  في  الوطني  الشــباب  مجلس  هو 

مجالس الشــباب المحلية، بهدف تمكني برامج تطوي�ر الشباب في المنظمات والمراكز والمؤسسات الشبابية 

والعملية  مجتمعاتهم  في  للمشــاركة  ودعمهم  عامًا،   25 عــن  أعمارهم  عن  تقل  الذين  الشــباب،  الغرب�ية 

الديمقراطية على الصعيدين المحلي والدولي، وإحداث تغي�ري في مجتمعاتهم من خالل العمل التطوعــي، 

وإعدادهم ليكونوا صناع قرار وقادة تغي�ري.

يقوم المجلس على 4 قيم أساسية، وهي: المشــاركة، بمعنى أن جميع الشــباب لهم الحق في المشــاركة 

بكافة القرارات التي تؤثر على حياتهم على كافــة األصعــدة المحليــة والوطنيــة والدوليــة، المســاواة، التنوع، 

واالعرتاف بحق الشباب في المساهمة بمجتمعاتهم.

ينفذ المجلس العديد من الحمالت أهمها:

- حمالت ت�أهيل الشباب للوظيفة والعمل.

- حملة مواصالت آمنة وبأسعار معقولة.

http://www.eugen-ev.de .54
 http://www.byc.org.uk/about-us.aspx#.UkLSaoZi230 .55
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- حملة حماية خدمات الشباب.

- حملة التصويت بعمــر Vote at 16 “ 16” تؤمن بأن الشــباب بعمر 16 عامًا يجب أن يشــاركوا بالتصويت فــي جميع 

   االنتخابــات العامة في بريطانيا.

كما ينفذ المجلس العديد من الربامج في بريطانيا، ومن أهمها:

1. صوت الشــباب Youth Voice :هو برنامج مشــرتك بيــن وزارة التعليم ومجلس الشباب الربيطاني ويهدف 

    لتمكني وتدريب الشباب على كيفية الت�أثري بعملية صنع القرار.

2.  مجموعــة األمــن القومــي National  Security Group : مجموعــة مــن الشــباب يعملون مــع الحكومة بهــدف 

    الت�أكيــد علــى أن احتياجاتهم كشباب، ووجهات نظرهم ُتؤخذ بعني االعتبار في عملية صنع القرار.

3. برلمان الشباب الربيطاني  UK Youth Parliament : هو برنامج ت�أسس عام 1989 م، يعطي الفرصة للشــباب 

    الذين ت�رتاوح أعمارهم 11-18 عامًا الستخدام أصواتهم بطرق إبداعية إلحداث تغي�ري في مجتمعاتهم.

حيث يتم انتخاب هذه الفئة لتمثيل وجهات نظر الشــباب في المناطق المختلفــة لمقدمي الحكومة والخدمــة. 

يمثل هذا الربلمان الشــباب الربيطاني تمثيالً  كامالً في القضايا التي تؤثر في تطوي�ر السياسات، وهي 9قضايا 

القانون  الدولية،  الشــؤون  الشباب،  تمكني  الصحة،  التوظيف،  التعليم،  الرياضة،  واإلعالم،  )الثقافة  رئيسية: 

والمجتمع، النقل والبيئة والشؤون الريفية(.

4. برنامج تطوعي بعنوان -Vtwentyfour 24 :برنامج تطوعي يشمل الشباب الذين ت�رتاوح أعمارهم بني 19-16   

     عاما.ً
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56European Youth Parliament EYP  برلمان الشباب األوروبي
ت�أسس برلمان الشباب األوروبي عام 1987م في فرنسا، ويضم حوالي 5.000 عضوًا فاعال من مختلف البلدان، 

و40.000 شــابًا منتســبًا للربلمان من جميع أنحاء أوروبا.

يعقد الربلمان األوروبي أكثــر من 120 دورة في الســنة، يجتمع فيها الشــباب من 36 بلدًا أوروبيًا، يتم فيها 

مناقشــة المواضيع السياســية من جدول األعمال األوروبي.

ومن أبرز النشاطات التي ينظمها برلمان الشباب األوروبي:

يتــم  عام،  كل  في  أيام  تســع  لمدة  دولية  دورات  ثالث  األوروبي  الشــباب  برلمان  ينظم  الدولية:  الدورات 

تنظيمها في مختلف البلــدان ويتم فيها دعوة جميع الدول األوروبية للمشاركة، وليس فقط أعضاء االتحاد 

األوروبي.

وت�كوي�ن  الثقافــي  التنوع  يضمن  وهذا  معينًا  موضوعـًا  ت�تناول  لجنة  كل  مختلفة،  لجان  في  الوفود  وتنتشــر 

صداقات مع األشــخاص داخل اللجنة. كما ت�تضمن الــدورات عقد لجــان وطنية من أجل مناقشــة مواضيع السياســة 

األوروبية الحاليــة وكيفية التعامل مــع هذه المواضيع، وبعــد االنتهاء من الدورات يتم االتفاق علــى قرارات 

معينة، ومن ثم إرســالها إلى الربلمان للنظر فيها. وعادة ما يتم عقد الجمعيــة العامة في بعض المواقع 

الفخرية مثل القاعة الرئيسية لمجلس المدينة للنظر في القرار.

The UK Youth Climate Coalition57 تحالف الشباب الربيطاني للمناخ
إي�جابية تجاه  هو منظمة تطوعيــة غري ربحية، تهــدف لتمكني الشــباب وتوحيدهم وحشــدهم التخاذ تغي�ريات 

قضايا التغيــر المناخي، وتحقيق بيئة أنظف. المتطوعون فــي هذه المنظمة هم من الشــباب الذين ت�رتاوح  

أعمارهم بني 18-29 عامًا، يعملون معًا من أجــل بيئة أنظف وأكرث أمانًا.

http://www.eypej.org/ .56
 http://ukycc.org/who-are-we/ .57
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ولتحقيق هذا الهدف نّفذ التحالف مجموعة من المشاريع، أهمها:

1. حملة الشــباب الوطنية من أجــل وظائف خضــراء Youth for green Jobs : هي حملة تزود الشــباب الذين 

    يريدون العمل من أجل المناخ بالمهــارات والدعــم الالزم لجعــل الوظائــف الخضراء فــي متناول الجميع، 

    ولبناء اقتصاد منخفض الكربون.

2. برنامج المشــاركة The Share Programme :في كل عام يتم إرسال وفد من الشباب الربيطاني إلى محادثات 

    األمم المتحدة بشأن التغري المناخي، بهدف تعلم المهارات والخربات الجديدة، ومشــاركة الوفود األخرى 

    باآلراء والخربات.

World Federation of Democratic Youth58 االتحاد العالمي للشباب الديمقراطي
دولية  منظمة  بوصفها  المتحدة  األمم  قبل  من  بها  معرتف  هنغاريا،  مقرها  للشــباب،  دولية  منظمة  هي 

للشــباب غري حكومية، وتصف نفسها بأنها منظمة مناهضــة لالمربياليــة والحروب. وتهــدف لتعزيــز الديمقراطية

مكافحة  جانب  إلى  الدولي  والتضامن  الوطنية،  السيادة  وتعزي�ز  االجتماعي،  والتقدم  والسالم  والحرية 

االستغالل والفساد.

كل  والطلبة  للشباب  عالمي  مهرجان  إقامة  أنشطتها  أبرز  من 

ديســمرب.  في  المقبل  المهرجان  يكون  أن  المقرر  ومن  عام، 

تـهــدف هــذه الـمـهــرجــانــات واالحتـفـــاالت لتـعـزيــز الســــالم 

والصداقــة بني شبـاب العالم، خاصة وأن هذه المهرجـانــات

 ُتعـترب واحـدة مــن عــدد قلـيـل مــن األمــاكــن الـتــي يتــجـمــع

 فيها الشــبـاب من جميع دول العالم، حيث يمكن أن يجتمع

 الشــبـاب مــن جـنــوب أفـريقـيـا وفيتنـام وفلسـطني وكــوبــا.

http://www.wfdy.org/about/ .58
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World Organization of the Scout Movement59 المنظمة العالمية للحركة الكشفية
ت�أسســت عام 1920م وهي منظمة دولية غري حكومية، تنســق وتيســر عمل الجمعيات الكشــفية الوطنية، 

مقرها الرئيسي جينڤ بسويسرا وتهدف إلى المســاهمة في تعليم الشــباب من خالل نظام قائم على أســاس 

النــاس ومعاملتهم  تقي�يم  يتم  بناء عالم أفضل حيث  الكشــفي، والمســاعدة في  الكشــافة والقانون  وعد 

كأفراد، ولعــب دور بناء في المجتمــع. من أبرز برامجها:

1. برنامج الشــباب، الذي ُينفذ بالتعاون والشراكة بني الشباب، والقادة البالغيــن، آخــذيــن بعيــن االعتــبـار مصـالــح 

    المشــاركني من الشــباب واحتياجاتهم.

. Messengers of peace 2. برنامج رسل السالم

 60Youth Bank  بنك الشباب
المنــح الصغرية أو »الفرص« للشباب لمساعدتهم، أفرادًا وجماعات  مقره فــي بريطانيا، وهو يقدم وي�وفر 

في تموي�ل مشاريع تخدم المجتمع. 

هــذا البنك يضع المال في أيدي الشــباب ويتم تشــغيلها في كل منطقة محلية على المســتوى الوطني. 

وغالبا المشاريع التي ُتمول هي المشاريع التي ت�تناول المواضيــع التالية: محاربــة الجريمــة، القضايا الصحية، 

التنــوع الثقافــي، حقوق المعاقيــن، العنصريــة، الطائفيــة، المخدرات والصحة العقلية.

 Young European Federalists61 منظمة الشباب األوروبي�ني الفيدرالي�ني
منظمة شــبابية غري حكومية، تشــكلت عام 1972م، فــي معظم الدول األوروبية، هي منظمة غري حزب�ية، غري 

طائفية، تدعو ألوروبا موحدة. وتضم ما يقــارب 30.000 عضوًا في أكرث مــن 30 دولة أوروبية، وتهدف إلنشــاء 

http://scout.org/en/around_the_world .59
http://www.youthbank.org/About .60

http://jef.communicate-europe.co.uk/home/ .61
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فيدراليــة أوروبية ديمقراطية، لضمان تحقيق الســالم والحرية، والعدالة.

تركز هذه المنظمة في برامجها على برامج التبادل الثقافي.

برنامج الشراكة الدانماركية - الشرق أوسطية:
)AADK( Action Aid Denemark,s Middle East and North Africa

Regional Youth Program – Building Bridges for Youth Action62

وبناء  الثقافي،  التبادل  على  يرّكز  تقري�با،ً  التسعينات  بمنتصف  األوسط  الشرق  منطقة  في  بدأ  برنامج  هو 

الجســور بني الشباب في منطقة الشرق األوسط والدانمارك من خالل مخيمات العمل والجوالت الدراسية، 

بشكل  ت�تناول  تدري�بية  دورات  جانب  إلى  الثقافــي  والتبادل  الحوار،  وبرامــج  مبادرات  من  وتسهياللعديد 

أساســي مهارات القيادة والعمل التطوعي. ومنذ عام 2005م معظــم الربامج هي بدعم من وزارة الخارجيــة 

محلية  مؤسسات  مع  اسرتاتيجية  شراكة  خالل  من  والربامج  المشاريع  كل  تنفيذ  يتم  وعادة  الدانماركية. 

)مؤسسات مجتمع مدني ذات عالقة بالشباب(.

يغطي هذا الربنامج المناطق التاليــة: الزرقاء في األردن، البقاع في لبنان، الخليل وغزة في فلسطني، سوريا، 

الدانمارك.

كل هذه األنشطة والربامج تهدف لـ:

1. تعزي�ز وعي الشباب )ذكور وإناث( وإدراكهــم بمــا يمتلكــونــه من إمكــانيــات حقيقـيـــة، تؤهلهــم إلحــداث تغي�ري 

   اجتماعي إي�جابــي، وتحقيق تقدم على صعيد التنمية البشرية.

2.  إلى جانب إيصالهم لقناعة بأنهم على قدرة للمســاهمة اإلي�جابية في عملية اإلصالح على الصعيد المحلي.

3. تعزي�ز وتطوي�ر الفهم المتبادل بني الشباب من ثقافتني مختلفتني، منطقة الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا   

    من جهة، والدانمارك من جهة أخرى.

http://www.actionaid.dk/sw9740.asp .62
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أهم نشاطاتهم:
التعليم المدني )ت�أهيل الشــباب أو تنشئ�تهم من خالل التعليم( ممايسمح للشــباب بالتعبري عن أنفسهم من 

خالل الموســيقى، الرياضة، المسرح.

- المشاركة المدنية، حيث يتم تدريب الشباب ليكونوا مواطنني فاعلني.

- التبادل الثقافي )عقــد لقاءات وورش عمل تركز علــى الحوار وتبادل الخربات( بني الشباب العربي والدانماركي.

ويتم الرتكيز في نشاطاتهم وبرامجهم على المحاور والقضايا التالية:

- بناء بيئة محلية ديمقراطية.

- محاربة الفساد.

- إدارة الصراعات.

- الرتكيز على حقوق البيئة.

- المساواة بني الجنسني.

63AEGEE منتدى طالب جميع الدول األوروبية
Association des Généraux des Étudiants de l,Europe
هي رابطة معروفة باسم منتدى طالب أوروبا، أنشئت عام 1985م، 

وفيها حوالي 13.000 عضوًا، من 40 دولة و 200 جامعة.

هي عبارة عن شــبكة تجمـع الـطـالب من خلفـيــات ثـقـافيـة مختلفــة، وتــوفــر

الـقـاعـــدة األســاسيــة للشبــاب المتـطــوعني للعـمــل من خــالل المؤتمـــرات

لمواكبة  الدراســية  والرحالت  الـتـدري�بيــة،  الــدورات  الدراســيـة،  الحلـقـات  الــدوليــة، 

التحديات التي تواجه الشباب في أوروبا.

http://www.aegee.org/ .63
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وتركز هذه المنظمة على ثالثة مجاالت رئيسية هي:

- مشــاركة الشــباب والتقائهم بالرتكيز على قيم احرتام حقوق اإلنسان والديمقراطية.

- دمج األقليات.

- إعداد الشباب األوروبي ليصبح أكرث وعيًا ونشاطًا اجتماعيًا.

مشاريع المنتدى:
- مشروع الجامعات الصيفية  Summer University Project : بدأ هذا المشروع عام 1988م، يهدف لتعزي�ز قيم 

  التســامح، وخلق جيل واعي ومنفتـح وإزالــة الـحـدود الوطنيـة بني الدول األوروبيــة من خــالل احت�كــاك وتـفـاعــل 

  الطلبة األوروبي�ني مع بعضـهـم.

 : Youth 4 Health مشـــروع الصحة للشـــبـاب -

  بدأ هـذا المشـروع عـام 2012م، وي�جـمـع الـطـالب الـذيـن هـم على درايـة بالحيـاة الصحية، بهدف تقديم الفائدة 

   والتوعيــة الصحية للطالب اآلخري�ن، وخلق نمط صحي جيد بني الطالب في الجامعات.

- مشـــروع بطالة الشـــباب  Youth Unemployment Project :  بدأ هذا المشروع عام 2010 م، ويهـدف لزيــادة 

   توظيف الشباب، والقيام باألعمال التطوعية، وتعزي�ز الخربة في العمل إلى جانب است�ثمار مهارات الشبـاب 

   في التوظيف، ورفع مستوى وعي الشباب حول فرص العمل.

 

- مشـروع أوروبا تحتـاجـك Europe Need You : بدأ هذا المشروع عام 2008م، ويهدف لتمكني طــالب المدارس 

   الثانوية ليكونوا أكرث فاعلية فــي المجتمع، وتعتمــد فكرة الربنامــج على عقد ورش عمــل تفاعلية لزيادة 

معرفة الطالب حول أوروبا والثقافة والقيم األوروبية.
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- مشروع أوروبا والعرب EuroArab : ت�أسس هذا المشروع عام 2012م، ويـهــدف إلقــامــة التعــاون والتفاهم 

  المتبــادل واالتصـاالت الســلمية بني الشباب األوروبي�ني والشــباب العرب، من أجل رفع مستــوى الـوعـي حــول 

  المشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية الراهنـة في أوروبا وشـمـال أفــريقيــا ودول الشــرق األوســط 

  لتعميق التضامن والت�كامل المتبادل بني الشبـاب العـربـي واألوروبـي.

- مـشـــروع التبــادل األوروبي Exchange in Europe: بدأ هذا المشروع عام 2012م، ويهدف لتسهيل حركة 

   الطالب األوروبي�ني وإلغـاء الحـواجـز اللغـوية بينهـم.

64The Youth Fund برنامج صندوق الشباب
The United Nations Human Settle- )ـــو عبارة عن صندوق أنشــأته إحدى وكاالت األمــم المتحدة  وهي 

ments Programme )UN - HABITAT ، يهدف للحد مــن الفقر، تحقيقًا لألهــداف اإلنمائية لأللفيــة، يقدم هذا 

الصندوق منحًا تصل إلى 25.000 دوالر لألفكار والحلول اإلبداعية الجديدة لخلق فرص العمل، والحكم الرشــيد، 

وتوفري المــأوى المالئم، كما يمول هذا الصندوق إجراء البحوث بشــأن أفضل الممارسات في مجاالت التنمية 

التي يقودها الشــباب، كما يســعى هذا الصندوق لخلق وعي أكرب لضمان إدماج ما يشــغل بال الشــباب ضمن 

السياسات واالســرتاتيجيات اإلنمائية الوطنية والمحلية.

ُيشــرتط بالمؤسســات المتقدمة لالســتفادة من هذه المنح أن ت�كون ُمدارة من قيادات شــابة ت�رتاوح أعمارهم 

ما بيــن 15-32 عامًا، وأن يكون مقرها فــي أحد المدن فــي الدول الناميــة، وأن ت�كون مجــاالت عملها أو برامجها 

وأيضًا  فقرية،  بيئات  في  ينشأون  الذين  للشباب  الفرص  وزيادة  الفقرية،  األحياء  ظروف  تحسني  على  ترّكز 

المشاريع التي تشجع المساواة بني الجنسني، أو التي تنطوي على شراكات مع الحكومة أو القطاع الخاص.

 http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=7901&catid=637&typeid=24&subMenuId=0 .64
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برنامج رسل أو سفراء الحقيقة
Messengers of Truth Programme65

The United Nations Human Settlements Pro- وهــي المتحدة  األمم  وكاالت  إحــدى  أنشــأته  برنامج   وو 

gramme )UN - HABITAT تقــوم فكرة هــذا الربنامج علــى عقد حفل كل ســنتني، ُيدعــى له النجــوم الدولي�ني 

لألمم  الحقيقة  أو رســل  ســفراء  أنهم  العالم على  أنحــاء  والرياضية، من جميع  الفنية  والرمــوز  والوطني�ني 

المتحدة. حيث يتداول هــؤالء الرموز أو يناقشون مسائل مهمة خالل الحفل، بهدف زيادة درجة الوعي بهذه 

المسائل أو القضايا، ومنها على سبيل المثال، حقوق المرأة، ظروف األحياء الفقرية في المناطــق الحضرية، 

ضحايــا الكــوارث البيئية واإلنســانية كالزالزل والفيضانات، ويتم جمع األموال خالل الحفــل، ومن ثم ُتقدم هذه 

األموال لدعم ضحايا الكوارث اإلنسانية، أوللنوادي والمنظمات الشبابية.

شبكة مؤسسات الشباب التابعة لألمم المتحدة:
United Nations Youth Associations Network )UNYANET(66

المشاريع:

 1. مشـروع الـفـريــق الـعـامــل  The UNYANET Working Group on Model United Nations: تــقوم فكـــرة هــــذا 

    المشــروع علــى اجتماع الجمعيات األعضاء فــي UNYANET ومن ثم تبــادل الخربات، وتبــادل األفكـار وتحسني 

     تنفيذ المشاريع المشرتكة معًا. وذلك بهدف توفري المعلـومــات لجميــع الجمــعيـــات أو المؤسســات األعضــاء 

 Model United لتشــكيل عالقة قوية بينهم، تســاعدهم على التعاون في تنظيم وت�أسيس UNYANET في    

.Nations     
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=6649&catid=531&typeid=59&subMenuId=0 .65

http://unyanet.org/projects .66
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2. برنامج المشـــورة أو النصيحة  UNYANET Advice : إن هذا الربنامج يشكل حلقة وصل للمنظمات التي تنوي 

    أن ت�تخذ خطوة العضوية مستقبالً داخل UNYANET ،مع ناس خرباء مــن خلفيـات متبـاينـة في UNYANET حيث 

    يقدم هؤالء الخرباء للمؤسسات المهتمة جميع المعلومات والمعاي�ري الالزمة إلتمام العضوية بنـجـاح في          

.UNYANET    

3. نادي التفاوض  The UNYANET Negotiation Club : وهو نشــأ عام 2010م، على صعيد محلي في النمســا، 

     إال أنه ُطبق اآلن على مســتوى دولــي من خــالل UNYANET وتقــوم فكرتــه على التعلــم من خالل الممارســة، 

    أو تنفيذ المشــروع، بالرتكيز على التدريــب على مهارات التفاوض، وهو يتيح الفرصة للشباب من جميع أنحـاء 

    العالم لتحسني مهاراتهم التفاوضية، وتطوي�ر لغتهم اإلنجليزية، من خالل تعلم كيـفـيـة التفــاوض مع الـنـاس 

    من جنسيات وخلفيات مخـتـلفــة، بـهـــدف تحقـيـق نتيــجــة إيــجــابيــة لـكــال الطــرفــني. وال شــك أن هــذا التــدريـــــب  

    يعــزز لديهم قيم التعاون، وحســن اإلصغــاء أو االســتــمــاع لآلخــريــن، واحـتـــرام مصــالح اآلخريـــــن، وهي أمــور 

    تساهم في بناء عالقة بني الطرفني، طويلة األجل، وتقوم على الثقة، بني الشعبني. ومن الجدير بالذكر بأن  

    هذا التدريب يكون عادًة من قبل خبــراء / أو مراكز خبرية فــي مجاالت التفاوض، مثل جامعة هارڤارد.

االتحاد الوطني لنوادي المزارعني الشباب
National Federation of Young Farmers’ Club’s67

هي واحــدة من أكبــر المنظمات الشــبابية في بريطانيــا، وهي تهتم وتركز على الشــباب الذين لديهم اهتمام 

بالحياة الريفية والزراعة. ُتدار هذه المنظمة من قبل قيادات شبابية. ومن أبرز برامجها:

1. نــوادي الـمـزارعني الشبــاب: أنشــأت المنظــمـة 644 ناديًا في لندن وويلز، يــوجــد فيهــا 25.000 عضـوًا ت�رتاوح 

   أعمــارهم بني 10-26 عــامــًا. ولديهم فــرصــة فــريــدة لتـطــويــر مــهــاراتـهــم، كــمــا يتيـــح لـهــم الفــرصــة للعمــل 

   واالحت�كاك مع المجتمع المحلي، إلى جانب السفر، والدخـول في برامج مسابقات تنافسيـة، واالستمتاع بحياة 

   اجتماعية ديناميكية.
http://www.nfyfc.org.uk/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 .67
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2. حملة مزارعي المستقبل: وهي مــوجهــة للشــباب الذيــن لديهم اهتمام للعمل في قطاع الزراعـــة، ولكــن 

     ليس لديهم أي خلفية عنها، لذلك فإن االتحاد الوطني لـنـوادي المـزارعني الشــبــاب يســاعــد هــؤالء الشــبــاب   

    وي�زودهــم بالمعرفــة والمهــارات الالزمــة بالتعــاون مــع القطاعات الحكومية والصناعيــة.

3. حملة توعويـــة لقيادة آمنـــة Drive it Home :هي حملــة أطلقها االتحاد الوطني لنوادي المزارعني الشــباب 

    في عام 2012م، وهي تهــدف لت�ثقيف وتوعية أعضــاء االتحاد بطرق القيـــادة اآلمنة على الطــرق الريفيــة.

المجلس األوروبي للمزارعني الشباب
The European Council of Young Farmers )CEJA(68

ينتمــون لهذه  هو مجلس مقره في بروكسل، يضم 29 منظمة كأعضاء فيه، وأكرث من مليون مزارع شــاب، 

المنظمــات، ويمثلون 21 دولــة أوروبية مختلفة. يشــكل هذا المجلس منربًا للمزارعني الشــباب، وي�جمع منظمات

أوروبا، لهدف واحد، وهو تشجيع وجود قطاع زراعي ذات طابع شــبابي،  أنحاء  كافة  الشباب من  المزارعني 

وأكرث إبداعًا في أوروبا، بهدف توفري فرص عمل وفرص حياة أفضل للشباب.

من أبرز أنشــطة وبرامج هذا المجلس عقد منتديات للتواصل والحوار بني المزارعني الشباب وصناع القرار في 

االتحاد األوروبي.

69The Northern Ireland Youth Forum منتدى شباب شمال ايرلندا
هو منتدى تطوعي، تشــكل عام 1979م على شــكل مؤسســة خريية مسجلة في ايرلندا الشــمالية، يقود هذا 

العالقة  ذات  القضايا  كافــة  مع  يتعامــل  فهو  لذلك  الشــباب«،  صــوت  »تعزي�ز  شعار  وي�رفع  الشباب،  المنتدى 

بالشــباب، ويضم الشــباب المتطوعني الذين ت�رتاوح أعمارهم 11-25 عامًا.

يهدف هذا المنتدى بشكل أساسي لتعزي�ز وعي الشباب بحقوقهم، كما يسعى المنتدى بربامجه ومشاريعه 

http://www.ceja.eu/ .68
http://www.niyf.org/about-niyf/ .69
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إلى تمكني الشباب سياسيًا، ومساعدتهم على االنخراط في عملية صنع القرار.

يقود هذا المنتدى العديد من الحمالت والمشاريع التي ت�تناول القضايا التالية:

التحتية الالزمة والمالئمة ليمارس الشــباب فيها أنشــطتهم، من مراكز  )البطالة، توفري التسهيالت والبنى 

لتطوي�ر  للمحتاجني، حمالت  الغذاء  لتوفري  العنصري، حمــالت  التمي�يز  ثقافية وترفيهية وغريها....، حمالت ضد 

قطاع النقل والمواصالت(.

70AER Youth Regional Network الشبكة اإلقليمية للشباب
هي منصة لمنظمات الشــباب والمجالس والربلمانات على المســتوى االقليمي ألوروبا، تعمل كمنتدى، حيث 

يمكن للشــباب مــن خاللها الت�أثري على السياسات اإلقليمية واألوروبية. ت�أسست في 25 نوفمرب 2008م، في 

ألمانيا، وقامت على فكرة أن عملية صنع القرار ينبغي أن تستند إلى الشباب، وأن تزود الشباب بفرص لتبادل 

وجهات النظر، مــن أجل حثهم على المزيد من المشــاركة فــي العمليات الديمقراطيــة األوروبيــة واإلقليمية. 

 http://www.aer.eu/activities/youth-regional-network.html .70
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الصحة  الثقافة والتعليم،  المهنية للشباب،  الحياة  برامجها ولقاءاتها:  التالية في  القضايــا  الشــبكة  تناقش 

والحياة االجتماعية، اإلعالم االجتماعي... وغريها.

  71Youth in Action Programme  برنامج الشباب والممارسة الفعلية
الربلمان  أقره  األوروبي،  لالتحــاد  التابعة   European Commission األوروبية   المفوضية  تنفذه  برنامج  هو 

كـافــة  مع  ومنـاقشــات  عــديــدة  استشــارات  بعد  )2007-2013م(  ســنوات   6 لمدة  2006م  ســنـة  األوروبي 

المسؤولني وُصنّ�ع القرار في أوروبــا، وُيعترب هذا الربنامج امتداًد لربنامج الشــباب Yout h Programme الذي 

يغطــي  وهو  الســبعة.  للســنوات  يورو  مليون   885 الربنامج  ميزانية  وتبلغ  2000-2006م.  الفرتة  خالل  كان 

جغرافيًا الدول األوروبية بشكل أساسي، باإلضافة إلى عّدة مناطق في العالم.

يستهدف هذا الربنامج الشــباب الذين ت�رتاوح أعمارهم بني 15-28 عامًا، وفي بعض الحاالت الشــباب ضمــن الفئة 

العمريــة 13-30 عامًا، ويهدف الربنامج إلى:

1. تعزي�ز شعور الشباب بالمواطنة الفاعلة بشكل عام، ومواطنتهم األوروبية بشكل خاص.

2. تعزي�ز قيم التضامن والتمـاســك االجتمـاعـي والتســامـح بني الشــبـاب األوروبي، بـهـدف خـلـق اتـحـاد أوروبي 

     متناغم ومتماسك اجتماعيًا.

3. تعزي�ز الفهم المتبادل بني الشباب من مختلف الدول.

4. المساهمة في تطوي�ر أنظمة نوعية داعمة لنشاطات الشباب.

5. تعزي�ز التعاون األوروبي في قطاع الشباب.

6. إشراك الشباب في صياغة مستقبل االتحاد األوروبي.

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/programme-priorities_en.htm .71
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ولتحقيق هذا األهداف، يشمل الربنامج 5 إجراءات Actions أساسية، وهي:

1. الشباب من أجل أوروبا Youth for Europe :وهو يشجع الشباب على المواطنة الصالحة، من خالل تفعيل 

   مشاركتهم وتعزي�ز الفكر اإلبداعي لديهم، ويكون ذلك من خالل مشــاريع التبــادل الثقافي، والمبادرات 

   الشبابية، إلى جانب مشاريع تعزي�ز الديمقراطية.

2. الخدمة التطوعيـــة األوروبيـــة European Voluntary Service : وهي تهــدف لتطوي�ر وخلــق حس التضامن 

     والتماســك االجتماعــي من خالل المشاركة كأفراد أو مجموعات، باألنشطة التطوعية وغري مدفوعة األجر.

3. الشباب في العالم World the in Youth : وهو يشجع على الشراكات والتبادل بني الشباب، والمنظمات 

     الشبابية حول العالم.

4. األنظمة الداعمـــة للشـــباب Youth Support Systems : وتشــمل إجــراءات متعددة لدعم الشــباب، والمنظمــات 

     الشــبابية، واالرتقاء بنوعية األنشطة التي يقومون بها.

: Support for European Cooperation in the Youth field  5. تعزي�ز التعاون األوروبي في قطاع الشباب

    يدعم التعاون على المســتوى األوروبي، وتحديدًا تيسري وتسهيل الحوار بني الشباب وُصّناع القرار.

غري  والتعلم  األوروبي،  االتحاد  حدود  وخارج  داخل  التنقــل  ت�تضمن  التي  النشــاطات  على  الربنامج  يشــجع 

النظامي، والحوار بني الثقافات، كما يشــجع على إشــراك جميع الشــباب، بغض النظر عن خلفيتهــم التعليمية

واالجتماعية والثقافية. كما يرّكز الربنامج على أن تغطي أنشطته وبرامجه 4  أولويات أساسية، وهي:

1. المواطنـــة األوروبية: يقوم الربنامــج على تعزي�ز الوعي لدى الشــباب بأنهم مواطنون أوروبيون، فضال عن 

    كونهـم مواطنني لبلدانهم األصلية. والهدف من ذلك هو إشراك الشباب، بصياغة مستقبل االتحاد األوروبي.

2. مشاركة الشـــباب: يقوم الربنامج على دعم وتعزيــز انخراط الشباب ومشاركتهم في الحياة الديمقراطية.

3. تحقيق التنوع الثقافي: يقوم الربنامج علــى احرتام األصول الثقافية لمختلف الناس، بغرض محاربة العنصرية 
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والتمي�يز.

4. اإلدراج والتضمني Inclusion : يقوم الربنامج على ضمان أن الشباب األقل حظــًا يمكنهم االســتفادة من هــذا 

. Youth  in Action  Programme الربنامــج

باإلضافة لألولويات األربعة الســابقة، في كل عــام يتم الرتكيز أيضًا على أولويات سنوية محددة.

االتحاد األوروبي للنوادي الشبابية
European Confederation of Youth Clubs ECYC72

هي شبكة من النوادي الشبابية في أوروبا، تهدف لتمكني الشباب من 

النظامي، إلنشــاء مجتمع مدني  غيــر  الشــبابية، والتعليم  األعمــال  خالل 

ديمقراطي يتسم بمشاركة فاعلة للشباب.

يعمل هذا االتحاد على مشاريع مختلفة بالتعاون مع واحدة أو أكرث

 من المنظمات الشبابية األعضاء فيها، وُتعترب الســيمينارات، التبادل

 الثقافــي، هـي أبــرز أنواع األنشــطــة أو المشــاريــع التــي يقــوم بــه

 االتحاد، حيث يتم فيها اللقاء بني الشــباب مــن مختلف أنحــاء أوروبــا

 ويتعلمون فيهــا من بعضهم البعض بشــكل غري نظامي. حيث يتبادلون 

خــاللــهــا الـمـهـــارات االجتـمــاعـيـــة، والــرؤى الثـقـافيــة، والمـعـرفــة حــول 

المســتوى  على  والشباب  األعضاء  المنظمات  تفيد  وهي  المنشورات،  إلى  باإلضافة  مختلفة.  موضوعات 

الدولي، ومن األمثلة على عناوي�ن بعض هذه المنشورات، ضمان الجودة في المشاريع الشبابية، كيفية البدء 

بالمشاريع؟،..... إلخ.

http://www.ecyc.org/about-us .72
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منظمة اليونيسكو:
بشــكل ٍ عام ُتعنى منظمة اليونيسكو بالشــباب، لذلك أعدت اليونسكو مجموعة مــن الوحــدات التدري�بية التي 

إلى  باإلضافة  وحاجاتهم،  الشــباب  حقوق  »تعميم«  بـ  المرتبطة  والتحديات  المتطلبات  علــى  الضــوء  تســلط 

سعيها المســتمر بمطالبة الســلطات الوطنية لتطوي�ر سياسة وطنية جامعة للشباب ووضعها حيز التنفيذ. 

كما ت�تعاون اليونسكو مع عدة منظمات شبابية وتقدم لها الدعم الالزم لتصبح شــريكا فعاالً يســتحق التقدير 

في عملية إعداد السياسات الخاصة بالشــباب وتطبيقها وتقي�يمها. 

ومن أهم الربامج التي تدعم اليونيسكو بها الشباب:

1. منتدى شـــباب اليونســـكو 73: وهو منتدى ُيعقد قبل المؤتمــر العام لليونسكو، يجمع بني المندوبني الشباب  

   من جميع أنحاء العالم لتبادل اآلراء وتقاســم الخربات، والتفكري معًا، وقبل كل شــيء، الكشف عن االنشغاالت 

   والمشــاكل المشــرتكة فيما بينهم. يتيح المنتدى للشباب التعبري عــن أفكارهــم وهمومهم وتقديم 

   االقرتاحات بشــكل مباشــر للمؤتمر العام لليونسكو.

2. برنامج اليونسكو لتنمية الشـــباب والوقاية من العنف: استجابة لعدة طلبات من الدول األعضاء في أمريكا 

   الوســطى للحصول على المســاعدة، أنشأت اليونســكو هذا الربنامج بهدف دعم المشاركة الواسعة للشباب 

  ودمجهم في هياكل وأنشــطة التنمية االجتماعية، كما تدعم اليونســكو إســرتاتيجية وقائية لمكافحة عنف 

  الشــباب المتصــل بالعصابات، نظــرًا لضخامة عنف الشــباب فــي أمريكا الوسطى خاصة.

وتهدف مشاريع هذا الربنامج إلى الرتكيز على الوقاية من العنف بني الشباب، والســيما المشــاركة منها في 

العصابات. وتعزي�ز وجود بيئة أكرث أمانًا للشــباب، وأكثــر إي�جابية، حيث يمكــن توفري بدائل ملموســة ألعمال العنف. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الربنامج موجه نحو كل من الشــباب المعرضني للخطر والبالغني الذين يتعاملون مع 

الشباب.

http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-forums .73



66

3. دليل األشـــخاص74:  هو الدليل الذي أعدته اليونســكو في العام 2002م للمنظمات الشــبابية و/أو المنظمات 

  التي تخدم الشــباب. صمم من أجل تشــجيع إقامــة الشــبكات عرب الحــدود والقارات والثقافات ومن أجل إلهام 

  الشــباب للمشــاركة في األنشــطة التي  تعنيهم وإســماع صوتهم. حيث تقيم 46 منظمة شبابية و/أو طالبية 

 عالقات رسمية مع اليونسكو.

75Youth Delegate Programme برنامج المندوبني الشباب
 يهدف هــذا الربنامج لتعزي�ز مشــاركة الشــباب فــي عملية صنع القرار، وهو يشــكل أحد أشــكال مشاركة الشــباب 
في األمم المتحدة، وتقــوم فكرته على تضميــن مندوبيــن أو ممثلني شــباب، ضمن الوفد الرســمي الممثل 

الممثلني  المتحدة. دور هؤالء  األمــم  المتنوعة في  المتحدة، واللجان  لألمــم  العامة  الجمعية  للدولة في 

بالمعلومــات  لدولهم  الممثلة  الوفــود  تزويد  يشــمل دورهم  لدولة، ولكن عادة  يختلف من دولة  الشــباب 

يمكنهم  كما  الرســمية.  غري  والمفاوضات  باللقاءات  للمشــاركة  بالشــباب،  الخاصة  القضايــا  حــول  الالزمة 

المتحــدة،  لألمــم  العامة  الجمعية  المتحدة، ولقــاءات  األمم  فــي  الحكومية  اللقاءات  بالعديد من  المشاركة 

لــدول  شــباب  ممثلني  وجود  عدم  حال  في  واالجتماعية.  االقتصادية  المتحــدة  األمــم  لجان  بعــض  ولقاءات 

الخليج والدول العرب�ية يمكن التواصــل مع األمم المتحدة التخــاذ اإلجراءات الالزمة ليصبح هناك ممثلني شباب 

لنا في األمم المتحدة.

http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/youth/cooperation-with-ngos/ .74
http://undesadspd.org/Youth/OurWork/Youthdelegateprogramme.aspx .75
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رابعًا : المنظمات التي يمكن عقد مذكرات
 شراكة وتعاون معها
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قد يكون من الصعب عمل مذكرات شــراكة مع بعــض المنظمات التي وردت في هذه الدراسة كونها تهتم 

بالشــباب على الصعيد المحلي لكن ال شك بأن ذكرها واإلشرة إلى طبيعة نشاطاتها وبرامجها هو أمر مفيد؛ 

كونه يســمح لنا بالتعرف على تجربتها وبشــكل يمكننا من محاكاة هذه الربامج على صعيد أو مستوى الشباب 

العربي والخليجي. عمومًا، في ضوء المنظمات التي تم ذكرهــا، والربامــج التي تم اإلشــارة لها، من جهــة، 

وفي ضوء االطالع على المواقع اإللكرتونية لهذه المنظمات، فيمكن عقد اتفاقيات أو مذكرات شراكة مع 

المنظمات التالية:

International Youth World 1. منظمة الشباب العالمي الدولية

 El-Hibri Charitable Foundation 2. منظمة

 The English Access Microscholarship Program )Access(  3. برنامج

The Global Connections and Exchange )GCE( Program 4. برنامج التواصل العالمي والتبادل الثقافي

TechGirls Program  5. الربنامج التقني للفتيات

Youth Service America  )YSA( 6. منظمة الشباب لخدمة أمريكا

Youth for Human Rights International )YHRI( 7.  منظمة شباب من أجل حقوق اإلنسان الدولية

Global Youth Action Network )GYAN( 8. الشبكة العالمية للشباب

The Australian Youth Ambassadors for Development )AYAD( 9. برنامج سفراء شباب أسرتاليا للتنمية

Tomorrow,s Youth International Organization 10. منظمة شباب الغد الدولية

World Youth Empowerment Association )WYEA( 11. الجمعية العالمية لتمكني الشباب
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12. الشبكة المتحدة لبناة السالم من الشباب

United Network of Young Peacebuilders )UNOY Peacebuilders(     

The Danish Youth Council )DUF( 13. المجلس الشبابي الدانمركي المشرتك

Board of European Students of Technology )BEST( 14. مجلس طالب أوروبا للت�كنولوجيا

  Confederation of European Scout )CES( 15. اتحاد الكشافة األوروبية

European Youth Forum 16.  منتدى الشباب األوروبي

British Youth Council 17.  مجلس الشباب الربيطاني

The UK Youth Climate Coalition  18. تحالف الشباب الربيطاني للمناخ

World Federation of Democratic Youth 19.  االتحاد العالمي للشباب الديمقراطي

World Organization of the Scout Movement 20.  المنظمة العالمية للحركة الكشفية

21. برنامج الشراكة الدانماركية - الشرق أوسطية

)AADK( ActionAid Denemark,s Middle East and North Africa

Regional Youth Program – Building Bridges for Youth Action

22. شبكة مؤسسات الشباب التابعة لألمم المتحدة

United Nations Youth Associations Network )UNYANET(

23. االتحاد العالمي للشباب الديمقراطي

24. منظمة األصوات ت�تحد

25. مؤسسة جسور التفاهم

26. برنامج كينيدي للتبادل الثقافي

27. مؤسسة ويليام راندولف هارست

World Learning  28. منظمة تعليم العالم
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29. مؤسسة برامج تطوي�ر الشباب العالمية
30. مبادرة نوكيا ومنظمة الشباب الدولية لتطوي�ر الشباب العالمي76

31. منظمة الرياضة من أجل السالم

32. الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

33. الوكالة األسرتالية للتنمية الدولية

34. منظمة الرؤية العالمية

35. منظمة شباب من أجل حقوق اإلنسان الدولية

36. برنامج شراكة أوكسفام الدولية للشباب
37. المنظمة العالمية للحركة الكشفية، في سويسرا 77

38. منظمة األمم المتحدة

39. اليونيسكو

40. االتحاد األوروبي

 The United Nations Human Settlements Programme .41

42. منظمة الشباب الدولية

43. وزارات الخارجية األوروبية، مثــل وزارة الخارجية الدانماركية، حيث يوجد العديد من الربامج ت�كون بدعم من 

       وزارات الخارجية األوروبية.

76. . حيث تشمل هذه المبادرة 68 بلدًا  منها 4 دول عرب�ية، وليس منها أي دولة خليجية.  
77. يمكن عقد اتفاقيات معهم ألنهــم يهتمون بالتعاون مع المنطقــة العرب�ية حيث كانوا بزيارة لعمان في سبتمرب 2013م وأشاروا على الموقع عن حسن 

الضيافة.
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الخاتمة والتوصيات
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الغرب�ية  الدول  في  الشباب  مهارات  وتنمية  بتطوي�ر  العالقة  ذات  واألنشطة  الربامج  الدراسة  هذه  تناولت 

)الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، أسرتاليا( وذلك، بهدف محاكاة هذه الربامج في الوطن العربي، وأحيانًا، 

عقد مذكرات تفاهم أو تعاون مع هذه المؤسســات الغرب�ية المختصة في هذا المجال.

برامجها  التي تم استبعادها بحكم طبيعة  المنظمات  أو  الربامــج  العديد من  بأنه يوجــد  بالذكر،  الجدير  ومــن 

عقائدية  أسس  على  تقوم  التي  المنظمات  أو  واإلسالمية،  العرب�ية  للثقافة  المالئمة  غري  نشاطاتها  أو 

وأيدولوجية وفي بعض األحيان تبشريية.... إلخ.

وقد لوحظ من المسح الذي تم إجرائه بأن معظم المشاريع والربامج التي تنظمها المؤسســات والمنظمات 

الشــبابية الغرب�ية في كل من أمريكا وأســرتاليا وأوروبا ـ على اختالف أهدافها وأسســها ـ أنها كانت تشــرتك 

بالرتكيز على مشــاريع التبادل الثقافي لتعزي�ز الفهم المتبادل، إلى جانب المشــاريع واألنشــطة التي تهدف 

لتطوي�ر مهارات الشــباب القيادية وبناء قدراتهم، وتحقق لهم التمكني السياسي واالقتصــادي.

وفي ضوء المسح الذي تم إجرائه يمكن أن توصي الدراسة بما يلي:

1. تحديد الربنامج األمثل الذي يمكن االستفادة منه وتطبيقه على مستوى الشباب العربي.

2. الرتكيز على مشــاريع التبادل الثقافي مع الدول الغرب�يــة لتعـزي�ز الفهــم المتبــادل، وتــوضيــح صـورة الشباب 

     العربي والمسلم للغرب.

3. الرتكيز على المشاريع واألنشــطة التي تهدف لتطويــر مهــارات الشباب القيـاديــة وبنــاء قدراتهــم، وتحـقـق 

    لهم التمكني السياسي واالقتصادي.

4. محاكاة تجربة أهم وأنجح الربامج واألنشــطة الغرب�ية التي تســتهدف تطوي�ر الشباب.

5. تعزي�ز دور المـراكــز البحثيــة العرب�يــة في تحديد األجنــدة والسيــاســــات العــامـة لدى ُصنـّـاع القرار فيما يتــعلق 
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    بالشــباب، من خالل تنفيذ برامج وأنشطة تهدف لتطوي�ر مهارات الشبــاب.

6. مـن الـمـهــم تـمـكني الشــبــاب الـعـربي مــن الحـصـول علــى ت�كنولـوجيــا المـعـلومــات، مـن خــالل توسيــع نطـاق 

     الـوصول واالستفادة من ت�كنولوجيا المعلومات واالتصــاالت، خاصــة وأن كثري من الربامــج تعتمد في فكرتها 

     على ت�كنولوجيا المعلومات.

7. ضرورة تطويــر اســرتاتيجيات وطنية شــاملة، بحيث تقــوم كل دولة وبالتشارك بني الحكومة والمنظمات غري 

    الحكومية والقطاع الخاص، باإلضافــة إلى الشــبــاب أنفسـهــم بتشــكيــل لـجــان رفيعــة المستــوى في كــل مــن 

    الدول العرب�ية ت�كون مســؤولــة عن وضــع خطـط بالربامج واألنشطــة التي تستـهـدف الشبــاب العـربـي.
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