برنامج تعزٌز قدرات الشباب األعضاء فً األحزاب السٌاسٌة
والناشطٌن فً المجتمع المدنً
المقدمة

األهداف

انطالقا ً من أهمٌة توعٌة الشباب حول المشاركة
السٌاسٌة الدٌمقراطٌة السلمٌةٌ ،نظم مشروع
"دعم المؤسسات الدٌمقراطٌة األردنٌة والتنمٌة"
الممول من االتحاد األوروبً برنامجا ً تدرٌبٌا
للشباب األردنٌٌن المنخرطٌن فً العمل الحزبً
والناشطٌن فً العمل العام لتعزٌز مشاركتهم فً
العملٌة السٌاسٌة.

ٌركز البرنامج على هدفٌن رئٌسٌٌن:

وسٌتم عقد البرنامج لمدة أربع سنوات متتالٌة
(ٌ )7170-7102تم خاللها  771شابا ً و ً
شابة.
ففً السنة األولى ،سٌتم تدرٌب  55طالبا وطالبة
حول مجموعة من المفاهٌم والمهارات السٌاسٌة
الضرورٌة للمشاركة السٌاسٌة الفاعلة.
وسٌتم إختٌار المشاركٌن والمشاركات على أسس
الكفاءة والمهارة ،كما وأن النفقات المتعلقة
بالمشاركة فً الدورة سٌتم تغطٌتها من قبل
المشروع.

"المشاركة السٌاسٌة ال تكون ذات أثر إٌجابً ،إال
حٌن ٌؤمن كل فرد منا بـ "المواطنة الفاعلة" ،التً
ترتكز على ثالثة أسس رئٌسة وهً :حق المشاركة،
وواجب المشاركة ،ومسؤولٌة المشاركة الملتزمة
بالسلمٌة واالحترام المتبادل ".جاللة الملك عبدهللا
الثانً فً الورقة النقاشٌة الرابعة

أ .تمكٌن االعضاء الشباب من األحزاب السٌاسٌة على
تشجٌع أقرانهم على اإلهتمام بالحٌاة الحزبٌة
والسٌاسٌة فً األردن.
ب .دعم األعضاء الشباب من األحزاب السٌاسٌة
والفاعلٌٌن من مؤسسات المجتمع المدنً للمشاركة فً
العملٌة السٌاسٌة.
األهداف المحددة هً:
• التعرف على مفهوم المشاركة السٌاسٌة.
• مساعدة الناشطٌن السٌاسٌٌن من الشباب فً تطوٌر
وعرض آرائهم خالل جلسات الحوار والنقاش.
• صقل مهارات المشاركٌن للتأثٌر فً الرأي العام.
• تعزٌز التواصل بٌن األحزاب السٌاسٌة وصناع
القرار.
• تعرٌف المشاركٌن بأسالٌب التكنولوجٌا الحدٌثة
المرتبطة بالتواصل مع المجتمع.

آلٌة التدرٌب

المتقدمٌن

ستعقد الدورة على مدى  01أشهر متتالٌة (تشرٌن
الثانً -7102آب  .)7108ففً كل شهر ،ستنظم
جلسة لمدة ٌوم كامل تتناول موضوعا رئٌسٌا ً.
وٌهدف البرنامج المقترح إلى مساعدة المشاركٌن
على بناء قاعدة معرفٌة متٌنة للمفاهٌم السٌاسٌة
والتً تستند علٌها مواضٌع التدرٌب.

سٌتم تدرٌب المشاركٌن فً الدورة التدرٌبٌة من قبل
خبراء وأكادٌمٌٌن محلٌٌن ودولٌٌن ٌتمتعون بسنوات
واسعة من الخبرة .وسٌستفٌد البرنامج أٌضا من خبراء
المعهد الهولندي للدٌموقراطٌة متعددة األحزاب.

وسٌتناول المحاضرون الجوانب النظرٌة للمواضٌع
التً سٌتم مناقشتها خالل جلسة الصباح ،تلٌها
جلسة عملٌة بعد الظهر.
وستتخذ جلسة ما بعد الظهر شكل مجموعات عمل،
ٌقسم فٌها المتدربٌن إلى فرق عمل لمناقشة
المسائل التً تم تناولها خالل الجلسات الصباحٌة.
ومن شأن مثل هذا الترتٌب أن ٌجعل الجلسة أكثر
تحفٌزا وفعالٌة.
وسٌتم ترتٌب أنشطة
المتدربٌن فً نشاط
ٌحفز تبادل األفكار
والروابط بٌن أعضاء
المدنً.

جماعٌة مسائٌة ٌشارك فٌها
خارجً وهذا من شأنه أن
والخبرات وتعزٌز العالقات
األحزاب ومؤسسات المجتمع

األنشطة اإلضافٌة
من أجل المحافظة على فعالٌة التواصل مع المتدربٌن
والمشاركٌن فً البرنامج ،سوف ٌطلب من المشاركٌٌن
القٌام بعدد من المهام  /األنشطة بشكل شهري ،وذلك
لتطبٌق المهارات المكتسبة من الجانب النظري.

التقٌٌم
بناءاً على مشاركة المتدرب بكافة الحصص والقٌام
باألنشطة المطلوبة ،سٌستلم المشارك شهادة مشاركة
فً البرنامج التدرٌبً.

الجلسة األولى
مقدمة الى السٌاسة التشاركٌة:





المبادئ الدٌمقراطٌة والسٌاسة التشاركٌة
مشاركة المواطنٌن فً صنع السٌاسات
تصنٌف األحزاب السٌاسٌة وتنظٌمها وعملها
دور األحزاب فً التأثٌر فً الرأي العام والسٌاسات العامة

الجلسة الثانٌة

"من مهام األحزاب السٌاسٌة تمثٌل اهتمامات
المجتمع المختلفة ،الشخصٌة والوطنٌة منها"
سجمند نٌومان

ستتناول هذه الجلسة مفاهٌم المشاركة السٌاسٌة ،وتحدٌداً التواصل السٌاسً.
وتهدف إلى تدرٌب المشاركٌن على مهارات التواصل والمناظرة والتحدث أمام
الجمهور:
 مهارات الخطابة
 مهارات المناظرة
 التفكٌر النقدي والتحلٌلً

الجلسة الثالثة

الجلسة الخامسة

وستركز الجلسات الثالثة والرابعة على التأثٌر فً الرأي العام:

الهدف من الجلسة هو تدرٌب المشاركٌن على كٌفٌة التواصل مع الجمهور ،من
أجل ترجمة اهتماماتهم وأولوٌاتاهم الى مواقف سٌاسٌة.:

 وسائل التأثٌر فً الرأي العام
 تحدٌد السٌاسات األولٌة
 قٌاس التأثٌر فً الرأي العام

 الحوار مع الجمهور بشأن القضاٌا الرئٌسٌة
 ترجمة التوجهات العامة إلى مواقف سٌاسٌة

الجلسة الرابعة

الجلسة السادسة

استكماالً للجلسة السابقة:

ستتناول الجلسة استخدام وسائل التواصل االجتماعً والتكنولوجٌا الحدٌثة فً
التواصل مع الجمهور:

 الحوار والتعاون بٌن األحزاب السٌاسٌة حول القضاٌا السٌاسٌة
الرئٌسٌة
 آلٌات مبتكرة فً الكشف عن القضاٌا السٌاسٌة العامة وتوضٌحها
للجمهور

 الدٌمقراطٌة فً العصر الحدٌث
 استخدام وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة للتأثٌر فً الرأي العام
 مواقع التواصل االجتماعً والمشاركة السٌاسٌة

الجلسة السابعة

الجلسة التاسعة

جلسة عملٌة تتناول أحدث البرامج التً تستطٌع األحزاب والجهات الفاعلة
المدنٌة استخدامها وتفعٌلها من أجل مناقشة مواقفها السٌاسٌة العامة مع
واستشارٌة:
توافقٌة
بطرٌقة
القرارات
واتخاذ
الجمهور

استكماالً للجلسة السابقة:

• جلسة عملٌة

 الحمالت االنتخابٌة التً تستهدف فئة الشباب
 الحمالت االنتخابٌة :العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة والدٌموغرافٌة

الجلسة الثامنة

الجلسة العاشرة

تشكل المشاركة فً االنتخابات عنصرا أساسٌا فً المشاركة السٌاسٌة.
وبالتالً ،سٌتم تدرٌب المشاركٌن على تثقٌف الناخبٌن ،من خالل توظٌف آلٌات
معاصرة للتواصل معهم:

الهدف من الجلسة هو تدرٌب المشاركٌن على إٌصال وجهات نظر وسٌاسات
االحزاب الى صانعً القرار ،وتعزٌز عالقات األحزاب مع أعضاء البرلمان:

 تثقٌف الناخبٌن :أدوات وغاٌات
 التجربة الهولندٌةVoter Advice Application :

 إٌصال وجهات نظر وسٌاسات االحزاب الى صانعً القرار
 تعزٌز العالقة بٌن األحزاب والبرلمان

