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حقوق النشر محفوظة للتحاد العربي للنقابات 2018
الطبعة األولى باللغة العربية  2018

تم إعداد هذا الدليل في اطار  برنامج التعاون بين اتحاد عمال النرويج و  
لالتحاد العربي للنقابات لتدريب الشباب النقابي العربي
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مقدمة:
ارتبطــت برامــج الشــباب فــي املنطقــة 
االســتراتيجيات  ومختلــف  العربيــة 
تلبيــة  بعناويــن  لــه  الداعمــة 
الطموحــات وتقديــم الخدمــات لهــم 
وتعزيــز الفــرص وتوفيــر بيئــة داعمــة 
لــه وغيرهــا مــن األهــداف. ورغــم تنــوع 
الوطنيــة  واملبــادرات  السياســات 
تجــاه  وخططهــا  العربيــة  للبلــدان 
تأهيــل الشــباب وإدماجــه فقــد ظلــت 
غيــاب  ظــل  فــي  الفاعليــة  محــدودة 
إطــار اســتراتيجي مشــترك يؤطــر هــذه 
وخاصــة  واملبــادرات  السياســات 
حقيقــة  ديمقراطيــة  ثقافــة  لغيــاب 
تؤمــن بتشــريك الشــباب فــي بنــاء هــذه 

واملبــادرات. السياســات 

ولبنــاء شــراكة إيجابيــة مــع الشــباب 
التــي  األوضــاع  تفهــم  مــن  البــد 
قدراتهــم  ببنــاء  وربطهــا  يعيشــونها، 
أمامهــم  املتاحــة  الفــرص  وزيــادة 

الداعمــة. البيئــات  وتعميــق 

الثقافــة  ضعــف  يكــن  ولــم 
الديمقراطيــة أو انعدامهــا فــي البلدان 
عقــم  فــي  الوحيــد  الســبب  العربيــة 
للشــباب،  املوجهــة  السياســات 
فقــد ظلــت تحاليــل أوضــاع الشــباب 

تواكــب  ولــم  مكانهــا  تراوحــه 
التغييــرات املتكــررة واملتنوعــة التــي 
تعيشــها املنطقــة العربيــة وتعاظــم 
االقتصاديــة  والهــزات  املعضــالت 
والتــي  والسياســية  واالجتماعيــة 
الشــباب  أوضــاع  علــى  أيمــا  أثــرت 
املتواصــل  التغييــر  فــي  وســاهمت 

. لبهــم ملطا

الــذي  التغييــر  مــّد  انطــالق  فعنــد 
العربيــة  البلــدان  بعــض  شــهدته 
فــي  ملخصــة  مطالبــه  كانــت 
الديمقراطيــة والكرامــة واملشــاركة 
فشــهدنا  والسياســية،  املدنيــة 
تدافــع هــؤالء الشــباب إلــى العمــل 
تلــك  لتنقلــب  واملدنــي  السيا�ســي 
ويتحواللشــباب  املضيئــة  الصــورة 
مــادة  إلــى  أملــه-  خيبــة  -بفعــل 
إخباريــة يوميــة تتحــدث عــن ارتفــاع 
نسب البطالة في صفوفه وبالهجرة 
واإلرهــاب  والتهريــب  الســرية 
املهيــكل.  غيــر  القطــاع  فــي  والعمــل 
وهــو مــا بــات يضعنــا أمــام حتميــة 
فقــط  ليســت  الديمقراطيــة  أن 
التمثيليــة  وتوســيع  تغييراألنظمــة 
مســارا  بــل  واملدنيــة  السياســية 
صعبــا وطويــال يتطلــب أساســا بنــاء 
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ثقافــة سياســية متكاملــة أو بطريقــة 
أوضــح مرتبطــا بالتنشــئة السياســية 
واالجتماعية واالقتصادية للشــباب.

فمــا هــي األســباب العميقــة لعــزوف 
السيا�ســي  الفعــل  عــن  الشــباب 

ملدنــي؟ وا
وهــل ظلــت النقابــات بمنــأى عــن هــذا 

العــزوف؟
فقــط  ليــس  تخامرنــا  أســئلة  كلهــا 
كنقابييــن نعتبــر مســتقبل منظماتنــا 
مرتبطــا بالشــباب، بــل كقــوى مدنيــة 
الديمقراطيــة  باملمارســة  تؤمــن 
وتناضــل مــن أجــل بنــاء مجتمعــات 
عربية تعتبر الشباب رافعة لها. لذلك 
إشــكالية  معالجــة  علينــا  ســيكون 

الشــباب داخــل منظماتنــا،  عــزوف 
والبحــث عــن الســبل الكفيلــة بالحــد 
تجــاه  سياســاتنا  ومراجعــة  منهــا 

العامــل. الشــباب 

تقديــم  الوثيقــة  هــذه  وســتحاول 
العربيــة  النقابيــة  االســتراتيجية 
معنا2022«علــى  »يــال  املندمجــة 
واقــع  تالمــس  ســنوات  ثــالث  مــدى 
الشــباب وتنطلــق مــن خصوصياتــه 
لتقــدم حلــوال عامــة للنهــوض بأوضاع 
املجتمــع  مســتوى  علــى  الشــباب 
عموما وخطة عمل مفصلة للنهوض 
علــى  النقابــي  الشــباب  بأوضــاع 
وعلــى  النقابــة  أو  املنظمــة  مســتوى 

العربــي. النقابــي  املســتوى 

املخطط التنفيذي:
السنة األوىل: تأسيس وتغيري

لتنفيــذ  قياديــة  هيئــة  بعــث 
: تيجية ا ســتر ال ا

شبكة الشباب النقابي العربي.
انفتــاح  االتصاليــة:  املنهجيــة  تغييــر 
علــى كل فئــات الشــباب، نشــر الفكــر 

االجتماعــي.
الحملة السنوية للكوتا

السنة الثانية: توسيع االنتشار

تأســيس منتــدى الكترونــي للشــباب 
العربــي

الحملة السنوية للكوتا
يوم ســنوي للشــباب النقابي العربي، 

حملة ســنوية

السنة الثالثة: تشبيك
منظمــات  مــع  العالقــات  تشــبيك 
الدفــاع عــن املهاجريــن، االتحــادات 
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والدوليــة،  األوروبيــة   الشــبابية 
العالمــي. االجتماعــي  املنتــدى 

الحملة السنوية للكوتا

السنة الرابعة: 
الحملة السنوية للكوتا
نشر نتائج االستراتيجية

 ، األجــور  بالضبــط  يوضــح  عمــل 
ســاعات العمــل ، و شــروط أخــرى 
محــددة.  لفتــرة  بهــا  االلتــزام  يتــم 
الفرصــة  هــي  الجماعيــة  املفاوضــة 
التــي تتيــح ملمثلــي االتحــاد العمالــي و 
مــن  للتفــاوض  يلتقــوا  أن  الشــركة 

كتابــة عقــد عمــل جديــد. أجــل 
•جديــر باإلشــارة هنــا أن املفاوضــة 
حــوار  عمليــة  ليســت  الجماعيــة 
وتشــاور فحســب، بــل هــي علــم وفــن 
تخضــع ملقاييــس ومعاييــر عمليــة كمــا 
أن لهــا منهــج لــه أصولــه وقواعــده 
ومفاهيــم أساســية وقواعــد ثابتــة.
الدولــي،  العمــل  مؤتمــر  •قــدم 
الخاصــة  االتفاقيــة  اعتمــاده  عبــر 
عــام  الجماعيــة  باملفاوضــات 
 
ً
1981 )اتفاقيــة رقــم 154( تعريفــا

أنهــا  علــى  الجماعيــة  للمفاوضــات 
مصطلح ينطبق على كل املفاوضات 

أو  عمــل  صاحــب  بيــن  تتــم  التــي 
أو  العمــل  مــن أصحــاب  مجموعــة 
أصحــاب  منظمــات  مــن  مجموعــة 
مــن  مجموعــة  و  جهــة  مــن  العمــل 
منظمــات عماليــة مــن جهــة أخــرى 
مــن اجــل: تحديــد شــروط العمــل و 
الوظيفــة ، وتنظيــم العالقــات بيــن 
أصحــاب العمــل و العمــال، وتنظيــم 
العمــل  أصحــاب  بيــن   العالقــات 
عــدة  أو  تنظيــم  و  تنظيماتهــم  أو 

عماليــة. تنظيمــات 
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الفهرس:

واقع الشباب وعالقته بالعمل النقابي

خطة العمل للسنة األولى 2019-2020   

هيئة قيادية لتنفيذ االستراتيجية: شبكة الشباب النقابي العربي 

استبيان سبر اآلراء حول الخطوط العريضة الستراتيجية »يال معنا 2022«

من أجل تعبئة الشباب النقابي العربي وراء استراتيجية »يال معنا2022« 

الخطة االتصالية: انفتاح على كل فئات الشباب، نشر الفكر االجتماعي 

خطة العمل للسنة الثانية 2020-2021 

تأسيس املنتدى االلكتروني الشبابيالعربي 

الحملة الشبابية العربية للكوتا

يوم سنوي للشباب العربي 

خطة العمل للسنة الثالثة 2021-2022 

تشبيك العالقات

إطالق التقرير السنوي للشباب النقابي العربي 

نشر نتائج االستراتيجية

دليل األفكار والتوصيفات
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واقع الشباب باملنطقة العربية وعالقته بالعمل النقايب: 

التنميــة  تقريــر  مقدمــة  أشــارت 
العربيــة  املنطقــة  فــي  اإلنســانية 
لســنة 2016 »الشــباب فــي املنطقــة 
العربيــة: آفــاق التنميــة اإلنســانية 
فــي واقــع متغيــر« إلــى اشــتراك شــباب 
املنطقــة العربيــة فــي معاناتهــم مــن 
وانســداد  البشــرية  التنميــة  واقــع 
األفق والقلق املتزايد من املســتقبل 
دفينــا  شــعورا  ســبب  مــا  وهــو 

والتمييــز. باإلقصــاء 
فقــد أدت الخيــارات الحكوميــة إلــى 
تهميــش نســب كبيــرة مــن الشــباب 
بالظلــم  الشــعور  تراكــم  وبالتالــي 
العــام  بالشــأن  االهتمــام  وانعــدام 
وبدايــة انخــراط مجموعــات كبيــرة 
مــن هــذا الشــباب فــي تحــدي هــذه 
الخيارات بوسائل مختلفة كاألغاني 
طريــق  وعــن  والســاخرة  الناقــدة 
التشــهير بمظاهــر الفســاد والقمــع فــي 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، لتتــوج 
فــي بدايــة ســنة 2011 بالنــزول إلــى 
النهــج  بتغييــر  للمطالبــة  الشــوارع 
القائــم فــي إدارة الشــأن العــام وفــي 

التصــرف فــي مــوارد املجتمــع.
وقــد ســاهمت النقابــات بمختلــف 
هياكلهــا فــي هــذا الحــراك الشــعبي، 

الشــباب  قــاده  الــذي  الحــراك  هــذا 
باختالفأصنافــه وهــو مــا يؤكــد تقارب 
كبيــرا بيــن نبــض الشــباب وطموحاتــه 
أهــداف  وبيــن  للمجتمــع  ونظرتــه 

ومبادئهــا. النقابــات 
فمــا الــذي يجعــل فئــة الشــباب فــي 
التقــارب  رغــم  النقابــات  مــن  نفــور 
ومبــادئ  طموحاتهــا  بيــن  الكبيــر 
وأهــداف ا لعمــل النقابــي؟ ومــا هــي 
الحلول التي يمكن انتهاجها لتشجيع 
فــي العمــل  الشــباب علــى االنخــراط 
هــذه  ســتحاول  مــا  هــذا  النقابــي؟ 

عليــه. اإلجابــة  الوثيقــة 
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خطة العمل للسنة األوىل 2019-2020

تقديم

بالنظر إلى نتائج مختلف الدراسات 

بضعــف  املتعلقــة  واالحصائيــات 

مشاركة الشباب في العمل السيا�سي 

واملرتبطــة  والنقابــي  والجمعياتــي 

املمارســات  برفــض  أغلبهــا  فــي 

والسياســات املتبعــة وغيــاب خطــط 

عقليــة  مــع  تتما�ســى  اســتقطاب 

بعــد جيــل. املتغيــر جيــال  الشــباب 

فلــم يعــد مــن املجــدي بفعــل انتشــار 

تكنولوجيــا االتصــال اعتمــاد خطــط 

واملعتمــدة  التقليديــة  االســتقطاب 

أساســا علــى مبــادرات نقابيــة مرتجلة 

ورفــض غيــر مفهــوم لفكــرة التعامــل 

مــع مختصيــن فــي االتصــال.

ففــي ظــل هــذا الواقــع ســيكون علــى 

املبــادرة  العربــي  النقابــي  الشــباب 

بصياغــة اســتراتيجية ووضــع خطــط 

معــه،  تتما�ســى  التــي  االســتقطاب 

وعليــه، فســيكون مــن املهــم االعتمــاد 

علــى الهيــاكل املوجــودة وهــي أساســا: 

العربــي،  النقابــي  الشــباب  لجنــة 

العربــي،  النقابــي  الشــباب  شــبكة 

املنظومة االلكترونية »يال« والتي تم 

تأسيسها على هامش اجتماع شبكة 

الشباب النقابي العربي بتونس سنة 

2017 وذلــك فــي إطــار برنامــج التعاون 

بين االتحاد العربي للنقابات واتحاد 

النرويجيــة.  النقابــات 

وســنحاول هنــا املســاهمة فــي صياغــة 

اســتراتيجية تعمــد مقاربــة تشــاركية 

تنطلق عبر استبيان سبر آراء وتحليل 

للمعطيــات يمكــن الشــباب النقابــي 

لتبليــغ  الســبل  أيســر  انتهــاج  مــن 

صالحــة  اســتراتيجية  وهــي  أفــكاره، 

اإلقليمــي  وللبعــد  الوطنــي  للبعــد 

والعربــي.
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هيئة قيادية لتنفيذ خطة العمل:

علــى  االعتمــاد  أهميــة  إلــى  بالنظــر 

الهيــاكل الشــبابية املوجــودة وطنيــا 

ملــا  وجــدت-  -إن  وإقليميــا  وعربيــا 

ســيوفره ذلــك مــن املجهــود والوقــت، 

فســيكون االعتمــاد آليــا علــى لجــان 

للمنظمــات  الوطنيــة  الشــباب 

شــبكة  علــى  واختياريــا  األعضــاء، 

بالنظــر  العربــي  النقابــي  الشــباب 

لحجم العمل املنتظر وأيضا لاللتزام 

باملقاربة التشــاركية الواســعة وعدم 

قــدرة لجنــة الشــباب النقابــي العربــي 

عدديــا )4 أعضــاء فقــط( علــى انجــاز 

املوكولــة. املهمــة 

خطــة  تنفيــذ  املهــم  مــن  ســيكون 

معطيــات  أســاس  علــى  العمــل 

وعليــه فــإن قــراءة الواقــع  واقعيــة، 

يمــر عبــر دراســة ردود فعــل الشــباب 

أنفســهم أو محيطهــم القريــب منهــم 

وذلــك عبــر القيــام بعمليــة ســبر آراء 

واســتبيان ســيمكن مــن رســم صــورة 

شــاملة حــول واقــع الشــباب النقابــي 

العربــي.

يتــم توزيــع اســتبيان فــي شــكل أســئلة 

برقيــة بحجــم يتناســب مــع قــدرات 

البشــرية  الوطنيــة  الشــباب  لجــان 

آالف اســتبيان   5 واملاديــة بحســاب 

لــكل قطــر.

عــن  باالجابــة  املعنــي  الصنــف 

: ن الســتبيا ا

-الشباب العامل: 1000 شاب

-الشباب العاطل: 1000 شاب

السياســية  األحــزاب  -شــباب 

والجمعيــات واملجتمــع املدنــي: 1000 

ب شــا

-املرأة العاملة: 1000 امرأة

املركزيــة  النقابيــة  القيــادات     -

والجوية والقطاعية: 1000 شخص
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يال معنا 2019-2022

تعريف عام بخطة يال معنا 2022

-1هل أنت:

 □ عاطل عن العمل   

□ تعمل     

-2 ما هي الهياكل التي تستهوي الشاب:

□ األحزاب السياسية   

□ النقابات    

□ الجمعيات    

□ ال أحد     

-3 ما هي الجهة التي تجعل الشاب ينخرط فيها:

الجهة التي توفر:

□ التشغيل    

□ حرية التعبير    

املمارسة الديمقراطية               □

□ العدالة بأبعادها الواسعة  

□ تشريك الشباب   

املحتوى األويل لالستبيان
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-4 ما هي الطريقة التي يحبذ الشباب أن يتواصل بها:

□ التلفزيون    

 □ الراديو     

□ الصحافة املكتوبة   

□ الصحافة االلكترونية   

□ فايسبوك    

□ تويتر     

□ االتصال املباشر   

-5 مع أي صنف من الناس يحبذ الشاب التواصل:

□ شاب     

□ كهل     

□ مسن     

□ مع أي أحد    
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-6 مع أي جنس يحبذ الشاب التواصل:

□ رجل     

□ امرأة     

□ مع أي أحد    

-7 بأي لغة يحبذ الشاب التواصل:

□ لغات أجنبية    

□ لغة عربية    

□ لغة دارجة    

-8 ما هي املواضيع التي تستهوي الشاب:

□ سياسية     

□ اقتصادية    

□ اجتماعية    

رياضية                 □

□ فنية     
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-9 ما الذي قد يدفع الشاب لالنخراط في النقابات:

□ دفاعها عن حقوق العمال  

  □ حرية التعبير داخلها   

□ ديمقراطية تسييرها   

□ دعمها ألنشطة للشباب  

□ دفاعها عن العدالة االجتماعية 

□ أنشطتها الثرية                          

-10 ما الذي يجعل الشاب ينفر من العمل النقابي:

□ الخوف على موطن الشغل  

□ مركزية النقابات   

□ غياب الديمقراطية   

   □ غياب حرية التعبير   
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نتائــج  معطيــات  تحليــل  ســيمكن 

علــى عديــد  اإلجابــة  االســتبياناتمن 

صياغــة  مــن  وســيمكن  التســاؤالت 

أهداف قريبة من هواجس الشــباب 

وتبنــي خطــة اتصاليــة فعالــة ومبنيــة 

علــى انتظــارات الشــباب.

الشــباب  تعبئــة  أجــل  مــن 
وراء  العــريب  النقــايب 
اســراتيجية »يــا معنــا 2022 »:

ســتمكن عمليــة توزيــع االســتبيانات 

آالف  هواجــس  مالمســة  مــن 

ســيمثل  مــا  وهــو  العربــي  الشــباب 

مناســبة للتعريــف باألهــداف العامــة 

الســتراتيجية يــال معنــا 2022 وحفــز 

أكبــر عــدد مــن الشــباب لالنخــراط فــي 

املنظومة االلكترونية لالســتراتيجية 

صفحــة  فــي  حاليــا  واملترجمــة 

فايســبوك شــبكة الشــباب النقابــي 

العربــي

w w w . f a c e b o o k . c o m /

groups/1461720260561080

علــى  انفتــاح  االتصاليــة:  الخطــة 

الفكــر  نشــر  الشــباب،  فئــات  كل 

: عــي الجتما ا

القياديــة  الهيئــة  تتعاقــد 

لالســتراتيجية مــع خبيــر فــي االتصــال 

نتائــج  تقريــر  ذمتــه  علــى  وتضــع 

فــي  يســلمها  أن  علــى  االســتبيانات 

غضــون شــهر خطــة اتصاليــة تتالئــم 

نقاشــها  ليتــم  النتائــج  تلــك  مــع 

الهيئــة  قبــل  مــن  عليهــا  واملصادقــة 

. يــة د لقيا ا

معطيــات  تحليــل  انتظــار  فــي 

االســتبيانات التــي ســتحدد املســالك 

اتصاليــة  خطــة  لبنــاء  األساســية 

املســموح  مــن  ســيكون  فعالــة، 

االنطــالق فــي إعــادة تأثيــث صفحــة 

بشــبكة  الخاصــة  الفايســبوك 

بمــواد  العربــي  النقابــي  الشــباب 

كل  هواجــس  تالمــس  وإصــدارات 

انتماءاتهــم. باختــالف  الشــباب 

وفــي هــذا الســياق، ســيكون مــن املهــم 
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القيــام بالخطــوات التاليــة:

أربعــة  مــن  تحريــر  فريــق  تكويــن   -

أشــخاص لتســلم األخبــار وتصفيتهــا 

وتحريرهــا وتحســينها بشــكل تحتــرم 

فيــه قواعــد االســتراتيجية ويضمــن 

األخبــار  فــي  املطلــوب  التــوازن  فيــه 

واملقــاالت.

- تغيير الخط املعتاد لألخبار النقابية 

عبر التركيز على املفاهيم االجتماعية 

واإلنسانية والحقوقية.

االشــهار  عبــر  الصفحــة  تدعيــم   -

بمقابــل واســتهداف الشــباب مــا بيــن 

ســنة.  35 و   18

وعــدم  واملقــاالت  األخبــار  تنويــع   -

النقابيــة  املواضيــع  علــى  التركيــز 

فقــط. والعماليــة 

ثقافيــة،  رياضيــة،  أخبــار  نشــر   -

مواعيــد حفــالت ومناســبات، حالــة 

اليــوم... حظــك  األبــراج،  الطقــس، 

بعــث تطبيــق هاتــف جــوال علــى   -

يحمــل   Google Store منظومــة 

معنــا«.  
ّ
»يــال اســم 

خطة العمل للسنة الثانية 2020-2021

تقديم 

بعــد تقييــم نتائــج الســنة األولــى مــن 

فــي  نجاحهــا  ونســبة  االســتراتيجية 

ومــن  املرجــوة،  األهــداف  تحقيــق 

مــن  ســيكون  االنتشــار  مزيــد  أجــل 

االتصاليــة  الدائــرة  توســيع  املهــم 

فضــاء  خلــق  وخاصــة  االلكترونيــة 

تفاعلــي يمكــن الشــباب مــن تبــادل 

األفــكار والخبــرات واآلراء فــي مختلــف 

املجــاالت.

املنتدى االلكتروني للشباب العربي

أثبتــت التجربــة فــي شــمال إفريقيــا أن 

املنتديــات الخاصــة باملواضيــع ذات 

العالقــة باهتمامــات الشــباب باتــت 
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االلكترونيــة  الفضــاءات  أكثــر  مــن 

تعتمــد  منتديــات  وهــي  انتشــارا، 

مشــكل- ســؤال-جواب،  مقاربــة 

التــي  املحــاور  لــكل  حــل وتســتجيب 

أو  كانــت  سياســية  الشــباب،  تهــم 

اجتماعيــة أو رياضيــة أو فــي عالقــة 

الحديثــة. االتصــال  بوســائل 

مســاحة  الفضــاء  هــذا  وسيشــكل 

النبيلــة  باألهــداف  للتعريــف  هامــة 

للعمــل النقابــي وتغييــر صورتــه أمــام 

العامــة مــن نقابــات تعمــل فــي ســياق 

أهدافهــا فقــط، إلــى نقابــات تســدي 

خدمــات استشــارية مجانيــة لعمــوم 

النــاس وخاصــة الشــباب واملــرأة.

ولالستدالل على هذه التجربة وعلى 

منتــدى  يوفــر  االســتئناس  ســبيل 

https://www.( ســات  تونيزيــا 

 )/tunis ia-sat .com/forums

التاليــة: الخدمــات 

منتــدى األخبــار: بــث األخبــار الحينيــة 

أوال بــأول

رياضيــة،  أخبــار  الرياضــة:  منتــدى 

الرياضيــة. للمقابــالت  مباشــر  بــث 

القانونيــة:  االستشــارات  منتــدى 

لــكل  القانونيــة  االستشــارة  تقديــم 

القضايــا أنــواع 

تقديــم  األســرية:  الحيــاة  منتــدى 

مــا  كل  فــي  القانونيــة  االستشــارة 

األســرة بقوانيــن  يتعلــق 

منتــدى الســياحة: التعريــف بأفضــل 

وأفضــل  الســياحية  الوجهــات 

ر األســعا

واالتصــاالت:  االنترنــات  منتــدى 

مختلــف  لحــل  التقنيــة  املســاعدة 

واألعطــاب اإلشــكاالت 

تمكيــن  والترفيــه:  الهوايــة  منتــدى 

الشــباب مــن تحميــل آخــر اآللعــاب 

االلكترونيــة

تــدارك  دروس  التعليــم:  منتــدى 

ومســاعدة فــي التحضيــر لالمتحانــات

املشــورة  تقديــم  األعمــال:  منتــدى 

الشــبان للمســتثمرين 
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منتــدى الســينما والتلفزيــون: أخبــار 
الســينما والتلفزيــون

آخــر  تحميــل  األغانــي:  منتــدى 

واألغانــي األلبومــات 

البــث  كــروت  الفضائــي:  منتــدى 

إصــالح  علــى  املســاعدة  التلفــزي، 

ب. ألعطــا ا

القياديــة  للهيئــة  ســيكون  وطبعــا، 

صالحيــة   ،2022 معنــا  يــال  لخطــة 

باملواضيــع  املنتــدى  هــذا  تأثيــث 

االجتماعــي  الفكــر  بنشــر  الكفيلــة 

عمومــا والتعريــف باألهــداف النبيلــة 

النقابــي. للعمــل 

يوم سنوي للشباب العربي: الحملة 

الشبابية العربية للكوتا 

في صدفة غريبة، تترجم ضعف 

االهتمام بالشباب العربي، لم يفكر 

أي مكون سيا�سي أو مدني عربي في 

اإلعالن عن يوم سنوي للشباب 

العربي، أو ربما فشلت محاوالت 

مفترضة في هذا السياق.

النقابــي  للشــباب  ســيكون  وعليــه 

الســبق،  هــذا  نيــل  فرصــة  العربــي 

للنقابــات  الكبيــر  االمتــداد  بســبب 

علــى  وقدرتهــا  العربيــة  البلــدان  فــي 

وتأميــن  اليــوم  هــذا  عــن  اإلعــالن 

إشــعاعه وبــروزه شــرط عــدم حصــره 

الشــباب  أو  العامــل  الشــباب  علــى 

النقابــي فقــط، فأصــل فكــرة هــذه 

االســتراتيجية هــو االنفتــاح علــى كل 

الشــباب. فئــات 
بالتشــاور  القياديــة  للهيئــة  ويمكــن 

مــع الشــباب النقابــي االتفــاق علــى 

التاريــخ املناســب لهــذا اليــوم وربطــه 

أحــد  حــول  ســنوية  بحملــة  دائمــا 

املواضيــع التــي تهــم الشــباب. ويمكــن 

بحملــة  االبتــداء  اإلطــار  هــذا  فــي 

»الكوتــا«. حــول  عربيــة  شــبابية 
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خطة العمل للسنة الثالثة 2021-2022

تشبيك العالقات:

فــي إطــار نهــج توســيع انفتــاح الشــباب 

الدوليــة  املنظمــات  علــى  النقابــي 

خــارج  ومــن  خصوصــا  والشــبابية 

اإلطــار النقابــي، ســيكون مــن املهــم 

بنــاء عالقــات تعــاون دائمــة مــع عــدد 

الدوليــة  والهيئــات  املنظمــات  مــن 

: مثــل

اتحاد الشباب االشتراكي العالمي: 

 International Union of

:SocialistYouth

 1907 ســنة  االتحــاد  هــذا  تأســس 

ويضــم 145 منظمــة شــبابية عضــو 

بينهــا 23 بصفــة مالحــظ مــن 106 

غيــر  منظمــة  صفــة  ويحمــل  دولــة 

حكومية، ويحافظ على االتحاد على 

اجــراء مؤتمراتــه بصفــة ديمقراطيــة 

التقدميــة  مواقفــه  عنــه  ويعــرف 

واملناصــرة لقضايــا الســلم فــي العالــم.

اتحاد الشباب الديمقراطي 

العالمي: 

وهــو منظمــة شــبابية عامليــة تضــم 

التنظيمــات  عشــرات  صفوفهــا  فــي 

أرجــاء  مختلــف  مــن  الشــبابية 

بأنهــا  نفســها  عــن  تعــرف  العالــم 

معاديــة  عامليــة  شــبابية  منظمــة 

لالمبرياليــة، لــذا تضــم فــي صفوفهــا 

يغلــب  متنوعــة  شــبابية  تيــارات 

والتقدمــي  اليســاري  الطابــع  عليهــا 

والتحــرري. التحــاد العالمــي للشــباب 

الديمقراطــي عالقــات استشــارية مــع 

مــن خــالل املجلــس  األمــم املتحــدة 

وعالقــات  االجتماعــي  االقتصــادي 

اليونســكو.  منظمــة  مــع  عمــل 

للشــباب  العالمــي  االتحــاد  تأســس 

الديمقراطــي فــي عــام 1945 خــالل 

مــن  الشــباب  ملمثلــي  دولــي  اجتمــاع 

الــدول التــي خاضــت الحــرب العامليــة 

الثانية، وذلك في مدينة لندن بهدف 

العمــل مــن أجــل عالــم جديــد يســوده 
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بعــد  والتقــدم  واالســتقرار  الســلم 

حــروب أودت بحيــاة املالييــن. ويغلــب 

علــى هــذا االتحــاد اللــون الشــيوعي.

إطالق التقرير السنوي للشباب 

النقابي العربي

التــي  الثالثــة  الســنة  مــن  انطالقــا 

الخطــوط  اســتكمال  ستشــهد 

العريضة لخطة العمل تطلق الهيئة 

االســتراتيجية  لتنفيــذ  القياديــة 

فيــه: تتنــاول  ســنويا  تقريــرا 

علــى  املنجــزة  األنشــطة  عــرض   -

والوطنــي  العربــي  املســتوى 

فــي  الشــبابية  املشــاركة  -مؤشــرات   

منصتهــا االلكترونيــة، الفايســبوك، 

االلكترونــي. املنتــدى 

 -مؤشــرات توســع املشــاركة النقابيــة 

للشــباب.

-االنتهــاكات املســجلة بحــق الشــباب، 

سياســيين،  نقابييــن،  عمــال، 

 . . طليــن. عا



توصيفات وأفكار

اإلشكالية
لجان الشباب العامل 
العربية املوجودة حاليا

االعتراف للشباب 
باختالفهم 

نظرة جديدة خاصة 
لعالقات العمل 

التوصيف
عقيمة

تفتقد للحماس للعمل النقابي لعدم إيمانها 
بالجدوى

تتسلط عليها وصاية الهياكل األكبر سّنا 

عدم نقدهم على ذلك وعدم محاولة جعلهم 
يعدلون عن رؤاهم حتى ينتهوا إلى التشبع بأدبيات 

العمل النقابي.

تختلف عن املعهود طيلة العقود املاضية 
يصل مجال العمل ويكون قد خبر البطالة سواء 

لفترة قصيرة أو طويلة 
-يتعامل مع مشغله كأنه حريف إزاء صاحب 

عرض يناقش طلباته ويتباحث فيها مع املشغل 
مباشرة وليس عن طريق النقابة

-مستقلون عن املؤسسة : عدم االرتباط
فهم مستعدون لترك العمل من أجل فرصة 

أفضل أو أكثر رفاهية 
-ال يتصور الشاب نفسه ينهي حياته املهنية في 

مكان واحد لذلك فإن العمل في املؤسسة محّدد 
بسنوات معدودة 

-سابقا كان العامل الشاب يحافظ على عمل 
تحت كل الظروف، أما اآلن فإنه سيغادر العمل 
إذا لم تتوفر له األسباب لكي يبقى سواء أكانت 
أنواعا من التحديات أو مجاالت للتطور الذاتي

-مثلهم العليا هي شخصيات بنت نفسها 
بنفسها وحققت نجاحا  لذلك فهم قادرون على 

النقيضين : تحمل عبئ كبير أو ترك كل �سيء 
االستنتاج: من الواقعية أن تختلف نظرته للعمل 

النقابي وحكمه لالنتماء النقابي



خاصية مميزة للشباب 
مواليد 1980 / 2000 

الذين وصلوا اآلن لسوق 
العمل

وهي تمثل تحديات 
للنقابات مثلما هي 

تحديات ألصحاب العمل

نظرة الشاب للعمل 
النقابي 

-يحمل تقديرا للذات بما يشابه النرجسية
الوثوق بالنفس واالعتداد بالرأي 

-حب الوصول إلى الهدف بأق�سى سرعة
-ايالء أهمية كبرى للموائمة بين حياتهم الخاصة 

والحياة العملية فالعمل ال يجب أن يكون على 
حساب أوقات يرونها ثمينة لحياتهم. لكن رؤيتهم 
لألريحية في توقيت العمل ال تمنعهم أن يحققوا 

الجدوى املطلوبة في العمل 
-االرتباط الدائم بالشبكة العنكبوتية وبوسائل 

التواصل االجتماعي وتحرر لغة التخاطب
-هم يواجهون واقعا خاصا وتحديات داخل 

مؤسساتهم  
-العزلة في مكان العمل

- إما يجهل تماما وزن العمل النقابي أو يحمل 
صورة سلبية عن النقابات في عمومها 

- يتسائل بازدراء عن دور النقابيين فيبدو له أن 
العمل النقابي يحقق امتيازات مهنية: يعملون 
ويتمتعون برخص من العمل )ال يعرف ما هو 

دورهم(
- قد تبدو النقابة في بعض األحيان كالحاجز بينه 

وبين اإلدارة أو الكابح ملصلحته
- حين يتعرض العامل الشاب إلى مشكلة بالعمل 

عندها يقول :من حسن الحظ أنهم موجودون 
) هذه هي الجملة األساسية التي يجب أن تصل إلى 

الشاب حتى يندفع لالنتماء النقابي ويقبل عليه( 



نظرة الشاب للعمل 
النقابي 

خاصية الطبقة النقابية 
حاليا وما هو املطلوب 
منها إزاء لجان الشباب 

النقابيين
وكيف سيجد الشاب 

مكانه في الفضاء النقابي 
وما هو املحرك الذي 
سيحمله على تحمل 

املسؤوليات النقابية أو 
العكس ؟

العصر الذهبي للنقابات: شهدت فيه طفرة كبرى 
من التأسيس إلى سنة 2000 بسبب استفادتها 

من صعود االشتراكية وصمود الدولة االجتماعية 
أما اآلن فقد تأثرت النقابات بالتحوالت 

االقتصادية املصاحبة لتحوالت سياسية وهي 
تشهد انكماشا في مدى فاعليتها وتأثيرها على واقع 

سوق العمل املتحول هو بدوره 
يجب :

أوال : وضع إجابة على كل سؤال وطرح صور للحل
ما الذي يبعدهم عن االنتماء النقابي ؟
 أو ما يجعلهم ينسلخون منه سريعا ؟

 أو ال ينتمون إطالقا إليه ؟
ثانيا: - يجب تقييم املمارسات الرائجة في العمل 

النقابي ونقدها وتحويرها 
والذهاب إلى تعديل الشروط العملية للممارسة 
النقابية لذلك فإّن انخراط الشباب في املمارسة 

النقابية سيخضع حتما إلى مدى توفر فرص 
للتطور الذاتي بالنسبة لهم 

فاملطلوب :
أن تجاري املنظمات النقابية التحوالت   -1

التي تجريها املؤسسات من أجل الحفاظ على 
أحسن عناصرها الشابة وضمان بقائها وتتدارك 

نقائصها االتصالية والقانونية والتجّرؤ على تغيير 
املمارسات املتوارثة التي تنفر الشباب من العمل 

النقابي بسبب  عدم قابلية الشباب لها
فسح املجال واسعا لحرية الرأي والنقد   -2

وعدم وضع محظورات علنية وال مبطنة فإن 
الغاية من أي عمل هي الجدوى وكلما اتسع مجال 

الحرية كلما تحققت الجدوى وعندها يتحقق 
للشاب اإلجابة عن سؤالين هامين يطرحهما من 
أجل االنتماء للنقابة وهما : ملاذا؟ وأي معني ملا 

أفعل؟ 
3-اتباع وسائل من أجل تنمية قدرات الشاب 



النقابي 
وتوفير فرص التطور الشخ�سي والتنمية الذاتية 

وكلها عوامل تعزز التقدير للذات وتبعث على 
اإلحساس بالجدوى. 

إن االنتماء النقابي لفترة نيابية تمكن الشاب من 
فهم القوانين وفهم آليات التفاوض واالنفتاح 
على التجارب املستحدثة في مجاله واالنفتاح 

على عالقات اجتماعية أوسع من خالل دورات 
التكوين 

وهذا يكسر عزلة الشاب حديث العهد بالعمل 
النقابي ويوسع اطالعه ويكون ثقافته مما سيمتن 

الرغبة لديه لالنتماء النقابي 
طرح مسألة هامة للتقنين وهي: وضعية   -4

النقابي الشاب الذي يمر بفترة توقف عن العمل 
بسبب انتهاء عقد التشغيل فإذا علمنا أن الشباب 

اآلن سيمارسون أكثر من عمل واحد في حياتهم 
املهنية فيجب على املنظمات النقابية أن تمكنه 
من مواصلة نشاطه النقابي أو متابعة التكوين 

فيه
5-معالجة مسألة وجود الشاب نفسه خارجا عن 

التمثيل النقابي لقطاعه عندما تنتهي مدة انتمائه 
للجنة الشباب العامل بسبب شرط العمر فيخسر 
سنوات من عمره في ملء الكرا�سي في االجتماعات 

واالستماع للخطب مما يعطي الشاب صورة 
سلبية أمام نفسه وحتى صلب املنظمة التي ينتمي 

إليها لوجوده خارج املساهمة امللموسة في العمل 
النقابي امليداني  

على التجارب املستحدثة في مجاله واالنفتاح 
على عالقات اجتماعية أوسع من خالل دورات 
التكوين وهذا يكسر عزلة الشاب حديث العهد 

بالعمل النقابي ويوسع اطالعه ويكون ثقافته مما 
سيمتن 



إحداث التغيير 

الشباب العامل العربي 
يحمل في ذاته تناقضات

ال يقبل فيها النقد واملنتديات يؤثثها موظفون وال 
تجيب على األسئلة الحارقة للزائرين والتدل على 

تفتح فكري(
اعتنق الشباب العقلية الديمقراطية   -

وهم أكثر املعبرين عن ريح الحرية التي مرت على 
املنطقة العربية وقد كانت مطلبهم األهم خالل 

الثورات. وقد يمثل االنتماء النقابي كابحا لكثير 
من هذه التوجهات .

قيام الشباب بالتفاعل املختصر للتعبير   -1
عن موقفه مما يشاهده عبر وسائل التواصل 

االجتماعي بمواد اعالمية تطرح للتقييم املباشر 
بين الشباب في املجموعات أو املنتديات وعلى 

أساسها تقدم تصورات عملية 
شرائح واسعة من الشباب تتواجد   -2

في أشكال العمل الهش ) التجارة ، الخدمات، 
املطاعم، املناولة.. ( وهي عصية على العمل 
النقابي ولجان الشباب العامل هي املؤهلة 

الوحيدة للتخاطب معهم وتمكينهم من التآلف مع 
العمل النقابي فعن طريق وسائل االتصال تلك 

يكسر النقابي الشاب الصورة اإلعالمية السلبية 
الرائجة للنقابة عموما ويكون عامال لتعزيز 

االنتماء النقابي والتشجع عليه.
ربط عمل لجان الشباب العامل بالهياكل النقابية 

املحلية حتى ال تفقد اشعاعها بعد الخروج من 
لجنة الشباب النقابي.

-شدة االطالع تجعله يقف على عدم تكافؤ الفرص 
بينه وبين الشاب في أفق نقابية أخرى يدرك أنه ال 
ينقصه �سيء على مجاراة ما يتحقق خارجا ولكنه 

يفقد حماسه بسرعة .
-يعملون كأجراء وعيونهم على التحرر في عمل 

مستقل خاص يمكنهم أكثر من تحقيق ميوالتهم 
وملك حياتهم وبالتالي ترك االنتماء النقابي



السنة الثانية : حلول 
عملية

-عدم الثقة في املستقبل واليأس من النظم القائمة 
تجعلهم يمتنعون عن االلتزام السيا�سي واالنخراط 

النقابي

انشاء جامعة عن بعد أو منصة تعليمية تطرح 
مساقات تمكن الشباب من مزيد التحصيل والتقدم 

بمؤهالتهم العلمية أو السياسية أو القانونية أو 
النفسية أو االجتماعية .... وتكون شهاداتها مصدقة  

وتكوين ما يلزمها من صفحات تواصل اجتماعي 
تروج ملساقاتها وتطرح مادة اجتماعية تحسيسية 

تحديد مدة سنة للتجربة ثم تقييم التجربة وتمكين 
الشباب الذي تابع املساقات بنجاح من تطبيق 

تكوينهم على أرض الواقع ضمن منظماتهم 
أما الشباب الذين تابعوا املساقات وهم من غير 

املنتمين للنقابات أو من غير العاملين فتمكينهم من 
شهائد مصّدقة من املنظمة النقابية بأنهم تابعوا 

تكوينا عن بعد ضمن جامعتها.
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