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 الشباب قادر 
 

 مقدمة

  

 بأنه وبوجود الدافع والدعم السليم فإنلإلستشارات  بتكار، وبهذا، تؤمن ايجسد الشباب دوراً هاماً في تنمية الدولة

 2021الذي اطلق عام إذ يركز هذا برنامج . الجيل الشاب في الكويت سينقل الدولة نحو طريق االزدهار واالبتكار

على " ادرالشباب ق"وبالتعاون مع البرنامج اإلقليمي لدول الخليج ضمن مؤسسة كونراد ادينوير ستيفتنغ بعنوان 

ياً لمدة وتم عقد البرنامج المكثف افتراض.  المبادئ األساسية للقيادة والقضايا الشخصية وأساليب التعامل مع اآلخرين

مشارك ومشاركة حيث شارك باستضافة  33بحضور ، 2021أسابيع في الفترة من مارس وحتى أغسطس 10

 . معظم المحاضرات نخبة من الخبراء المحليين في المجال

 

 الشباب قادر برنامج أهداف

 

وتوافق اآلراء، وهي قدرات تعزز دور الشباب مثل التعاطف  الحصول على فهم متعمق للمهارات القيادية ●

 . ليكونوا قادة على مستوى عالمي

علمية واستراتيجيات داعمة يمكن للشباب استخدامها إلحداث تأثيرات إيجابية على الجهات اكتشاف أدوات  ●

المعنية، وبيان كيف يمكنهم التعاون مع بعضهم البعض للعمل ككتلة متماسكة وكذلك العمل ضمن المؤسسات 

 .الموجودة بداخل الكويت إلحداث التغيير

تنجح عبر فهم أعمق لبيئة النظام السياسي واالجتماعي لخوض مبادرات مستقلة تستطيع أن تأهيل الشباب  ●

ابتداًء من التأمل الذاتي لهم كقياديين، وصوالً إلى التأثير على عملية اتخاذ القرار على الصعيدين المحلي 

 . والدولي
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 المتحدثون : معلومات أساسية

 

وعضو في مجلس . المعماريين المتحدةعبداللطيف المشاري، وهو مهندس معماري رئيسي في شراكة المهندسين 

 إدارة حديقة الشهيد، نائب رئيس رابطة الكويت للهندسة المعمارية، عضو سابق في المجلس األعلى للتخطيط والتنمية

شغل المشاري منصب مستشار الحكومة الكويتية. حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من وكذلك 

يا. ثم استكمل دراسات الماجستير في نفس التخصص من كلية التصميم للدراسات العليا في جامعة ساثرن كاليفورن

 ".  عربانة"هارفرد، وهو من مؤسسين مبادرة شبابية بعنوان 

 

رئيسة  وكانت، ود الديحاني حصلت على درجة البكالوريوس في العالقات الدولية من الجامعة األمريكية في الكويت

ولها مشاركات في  ، عضو سابق في مجلس الشباب الكويتي،YA23أول وفد كويتي في الملتقى الدولي للشباب 

 . األعمال التطوعية و اهتمامات في المجاالت اإلنسانية فيما يخص فئة الشباب

 

بالعديد من الدراسات  فاطمة السالم هي استاذة مساعدة في قسم اإلعالم بجامعة الكويت وقد ارتبط اسمها .د

لسالم ا. وعلى الصعيد األكاديمي، قدمت د.  واالستفتاءات حيث تم نشر لها العديد من البحوث واستطالعات الرأي

العديد من البحوث العلمية والتي تم تحكيمها ونشرها من خالل مجالت علمية ولها مشاركات عديدة في مختلف الكتب 

 .  م في دولة الكويتالدولية حول موضوعات تخص اإلعال

 

لولوة القطان موظفة إعالم أولى في إدارة التوعية البرلمانية في مجلس األمة الكويتي، ساهمت في تنظيم المؤتمرات 

والفعاليات وتجهيز المناهج التعليمية لطلبة المدارس حول الشؤون البرلمانية والتواصل مع المدارس وصياغة 

وقد عملت في . اصلة على درجة البكالوريوس في اإلعالم من جامعة الكويتح.  الجلسات الخاصة بمجلس األمة

 . وزارة التربية ووزارة األوقاف قبل التحاقها بوظيفتها الجديدة

 

جوان باسل العبدالجليل خريجة قسم اإلعالم بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، حصلت على شهادة ما قبل الماجستير 

وعملت في قسم اإلعالم والعالقات العامة في جامعة الخليج، ثم التحقت . امعة ييل لإلدارةفي إدارة األعمال من ج

ببنك الكويت الدولي بوظيفة اختصاصية تواصل لجميع أنشطة العالقات العامة والمسئولية المجتمعية للشركات. لها 

لوصول إلى مقترحات رعاية برامج مما أتاح لها القدرة على ا عالقات وثيقة مع العديد من جمعيات النفع العام

 .والتي تؤمن جوان بأنها ستكون مستقبل الكويتتطوعية 
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والذي  !"عالم أبيه"على قناة   ”The Review”"ذي ريفيو"حلقات ليان الغصين، كاتبة ومعلمة يوغا، ومؤسسة  

ً ناقداً للفنون والثقافة في الكويت ودول الخليج العربي ً تترأس الغضين . تتناول من خاللها عرضا ركة ذي شحاليا

 .  وهي مؤسسة متخصصة بالكتابة اإلعالنية والترجمة وصناعة المحتوى The Scribes سكرايبز

 

سامية الدعيج مستشارة متخصصه في المجال البيئي ولها خبرة عملية مع البنك الدولي في منطقة الشرق األوسط 

تبط مهام تر. ومستشارة حالية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشمال أفريقيا باإلضافة إلى عملها كموظفة سابقه

عملها بشكل عام بالمشاريع التشغيلية وبرامج المساعدات الفنية ذات الصلة بالسياسات البيئية واإلدارة والحوكمة 

مل في حاقها بالعوقبل الت.  وإدارة المخلفات الصلبة وموضوعات البحار والتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة

وتعمل حالياً   .البنك الدولي، عملت في شركة البترول الكويتية العالمية في الدنمارك، وفي المركز العلمي في الكويت

في مركز العلوم البيئية والثروة السمكية والزراعية في المملكة المتحدة وفي السفارة البريطانية لدى الكويت في 

يئة في اللجنة االستشارية التطوعية التابعة للمجلس األعلى للب .  كما وللدعيج عضويةئيةبرنامج خاص باالستدامة البي

قد قامت و.  تحمل شهادة الماجستير في البيئة والسياسات والعولمة من جامعة كينغز كوليج في لندن. في الكويت

عض يركز على البصمة البيئية لبمؤخراً بتدشين مبادرة لتعزيز االستهالك المستدام في الكويت والمنطقة والذي 

 . المنتجات

 

        Cubical Services Business " كيوبيكال سيرفسز بزنس انكيوبيتر"في مريم هشام الريس شريكة إدارية 

Incubator  برنامج فكرة، وهو برنامج تدريبي يستهدف رواد األعمال التجارية إذ يساعدهم على تحويل  وتدير

الجديد باإلشاره أن الريس شغوفة جداً في مجال ريادة األعمال وقد ساعدت الكثيرين . وأفكارهم إلى مشروعات واقعية

 . في البدء بمشروعاتهم الخاصة

 

في مجال تمكين الشباب والمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق  لينا القدومي ممارسة تنمية دولية متخصصة

وقد عملت في العديد من الشركات والدوائر الحكومية وقطاع الخدمة المدنية باإلضافة إلى .  األوسط وشمال أفريقيا

تهيئتهم لالنضمام مة لالمبادرات الداعمة للشباب العربي والتي تتيح لهم الوصول إلى التعليم الجيد وتقديم البرامج الالز

بالشباب  المتعلقة  من خالل عملها واستفساراتها المستمرة، تمكنت من جمع الكثير من المعلومات.  وإلى قوى العمل

القدومي شهادة البكالوريوس في التواصل والعالقات الدولية من جامعة فلوريدا الدولية .  وتحمل في الكويت

 . والتعليم من جامعة نيويوركوالماجستير في التنمية الدولية 
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أول تطبيق يقدم خدمات االستشارات النفسية عن بعد في منطقة الخليج " أيادي"لطيفة العيسى مؤسس مشارك لـ

وهي متخصصة في مجال علم النفس المعرفي وعملت في القطاعين الخاص والحكومي في الكويت ولديها . العربي

 . المتحدة والواليات المتحدة األمريكيةكذلك خبرة عملية في كالً من المملكة 

 

 شوق العدساني لديها خبرات علمية في مجال اآلداب وعلم النفس وخبرة عملية في القطاعات التعليمية والثقافية،

 ".أيادي"وتترأس حالياً البحوث القائمة حول الصحة النفسية والعالج عن بعد في تطبيق 

 

 مقدمة

 

ً لتقارير األمم المتحدة، وقد تطورت التحديات والفرص التي  %16تشكل فئة الشباب نحو  من سكان العالم وفقا

وقعات والذي يؤثر بشكل كبير على التاالستقرار السياسي في المنطقة تواجههم بفعل التغيرات الديموغرافية وعدم 

  .االجتماعية وخاصةً فيما يتعلق بشؤون المرأة

 

حاد البرلماني وفقاً لتقرير االت.   ففيما يتعلق بالفئة العمرية" الشباب"م تحدد من هم هناك العديد من المفاهيم حول العال

من نسبة  %2.6يشكلون نسبة تفوق  30 الدولي حول مشاركة الشباب في البرلمان الوطني، فإن من هم دون سن الـ

واب في البرلمانات ال تتضمن من المجالس األحادية ومجالس الن %25فيما نجد أن  أعضاء البرلمانات في العالم،

من المجالس العليا في البرلمانات، ليس فيها أي أعضاء  %73عاماً حيث أن نسبة  30أعضاًء تقل أعمارهم عن 

 34 إلى 18وأما بالنسبة للكويت، فقد تحددت فئة الشباب لتشمل األعمار ما بين (. IPU)من دون الثالثون عاماً 

ً  30فرص السياسية بالنسبة للشباب ممن هم أقل من عاماً بفرص قليلة أو انعدام ال  .  عاما
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وفقاً لما جاء في هذه الجلسة، يبدو بأن المخاوف الموجودة لدى فئة الشباب في الكويت والتي حددها استفتاء المجلس 

وتشمل هذه هذه األساسيات، ، ال زالت كما هي، فيما ال تزال هناك رغبة لتحقيق 2012الوطني للشباب المنعقد في 

 :المخاوف ما يلي

 

خالل السنوات الحالية، نمت أعمال الناشطين الشباب على الصعيد السياسي واإلجتماعي بصورة بارزة وشهدت 

درات مثل "استقرار" و"سجلني" و الكويت العديد من الحمالت من قبل الكثير منهم، بما في ذلك ظهور بعض المبا

 ."لن أسكت"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرعاية الصحية   اإلسكان 
 والبيئة 

 الثقافة والفنون 

تحسين نظام التعليم  
  العام 

التنمية االقتصادية  
  والشركات الصغيرة

 
االتحاد الوطني 

واألمان االجتماعي 
والحاجة لوجود نظام 

 قضائي مستقل

خلق )التنمية البشرية   اصالحات رياضية  
  ( وظائف قيادية
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  إلى النشاط اإليجابي مدخل ى:األول العمل ورشة

 

عبداللطيف المشاري كضيف شرف، وهو عضو سابق في المجلس األعلى شارك بتقديم ورشة العمل المتكاملة السيد 

صرح المشاري، "عربانة" عبارة عن مشروع  .  وللتنمية والتخطيط ومؤسس مبادرة الشباب المعروفة باسم عربانة

وقد الحظ وجود قانون واحد فقط لمباني السكن في الكويت . يركز على تحويل األمور غير الملموسة إلى ملموسة

ور وأكد المشاري بأن مشروع عربانة يتمح. وأراد تغيير ذلك عبر تبني الروح الريادية في إحداث التغيير االجتماعي

وتعاونية ( جمع واختيار وتقديم)وعالجية ( مادية وغير مادية)حدود المنطقة : ر أساسية وهيحول ثالثة عناص

على العمران اإليكولوجي. وأكد  المشاري بأن ارتباطه بهذا المشروع  ( ويرتكز عمل المشروعالعمل مع اآلخرين)

  . قد دفعه للتعاون والعمل خارج مجاله مما أدى إلى اكتسابه العديد من التجارب

 

وقد تطرق المشاري إلى تجربته والمصاعب التي واجهها إلنجاح مشروعه، وأكد بأنه قد طرق العديد من األبواب 

في بلدية الكويت وهناك حيث تم أشارة لمشاريع يتم بناؤها، وبدوره كان يجلس ويسمع للتفاصيل الكتساب المزيد من 

ة التعرف على الخطط المرتبطة بالمناطق الشمالية في وبذلك فأنه حصل على فرص. المعرفة حول الوضع القائم

اختتم و.  الكويت والتي أدت إلى التعاون ما بين لوياك وجامعة الكويت لمعرفة ما يريده الشباب من بيئه المشيّدة

المشاري حديثه بتقديم نصيحة للمشاركين حول األعمال الناشطة والتي تتضمن معرفة العوائق التي تواجههم أثناء 

عملهم ، ومعرفة فيما لو كانت القضية ستنجح أم ال، ووضع مطالبتهم كمبادرة بعد دراستها بصورة مكثفة، والتركيز 

 . على أن يستقطب مشروعهم االنتباه وليس اآلراء السياسية فحسب
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 الكويت يالعمل الثانية: النظم السياسية والمؤسسات ف ورشة

عاماً معفيون  30في الكويت، فإن الشباب ممن هم من دون الـ  34إلى  18بالرغم من تصنيف فئة الشباب من عمر 

من المشاركة في معظم االنتخابات، لمجلس األمة والمجلس البلدي واتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية واألندية 

 . الرياضية وغرفة تجارة وصناعة الكويت

 المجلس البلدي س األمةمجل المتطلبات

اتحاد الجمعيات 

التعاونية 

 االستهالكية

 األندية الرياضية

 
 غرفة تجارة وصناعة الكويت 

      حاملي الجنسية الكويتية 

      مسجل للتصويت

 21+ 30+ 30+ 30+ العمر

 25يمكن تقليل العمر إلى + )30

في حال حصول الشاب أو الشابة 

على درجة جامعية ترتبط بمجاالت 

 تجارة واقتصاد)االقتصاد والتجارة 

 (وقانون

  -  - دبلوم  -  - مستوى التعليم

 اإللمام بالقراءة والكتابة 

اإللمام بالقراءة 

 اللغة)والكتابة 

 (العربية

اإللمام بالقراءة 

 اللغة)والكتابة 

 (العربية

اإللمام بالقراءة 

اللغة )والكتابة 

 (العربية

 يشترط القدرة على القراءة والكتابة  مثقف

  -  -    عدم وجود إدانات سابقة

  -  - المتطلبات األخرى

يجب أن يكون من 

حملة األسهم في 

 نفس المؤسسة

يشترط وجود  .1

عضوية سارية 

سنوات  3لمدة 

 على األقل

يجب عدم الجمع  .2

ما بين عضويته 

إدارة  في مجلس

النادي مع 

عضوية مجالس 

إدارة نوادي 

 أخرى

يجب تسديد  .3

جميع االلتزامات 

 المالية

 

يشترط وجود خبرة في المجال ذو 

 3سنوات متتالية أو  5الصلة لمدة 

سنوات في حال وجود شهادة 

 .جامعية تتعلق في مجاالت التجارة
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 المحاصة النسائية لم يتم وضع نظامإذ يعتبر التمثيل النسائي منخفضاً في الكويت في جميع المؤسسات السياسية، 

"كوتا" في المؤسسات السياسية بما في ذلك عدد التعينات للنساء من قبل الحكومة وفي مجلس الوزراء وغيرها من 

 . المناصب

عضو سابق في مجلس الشباب الكويتي وهو مجلس تم تأسيسه كما وشاركت ود الديحاني في ورشة العمل، وهي 

ي وتمنت الديحان. من قبل وزارة الشباب. وبالرغم من أن التجربة لم تستمر طويالً إال أن الطموحات كانت كبيرة

 وأشارت بأن هناك العديد من، الحكومية في الكويتإنشاء مجلس تطوعي بالتعاون مع مختلف الفروع في المدارس 

مع األسف، و. ان التابعة لملتقى الشباب والتي تهدف بدورها إلى حل المشكالت التي تواجه الشباب في الكويتاللج

 .فإن ملتقى الشباب قد تم إلغاؤه عند منتصف جلسة التدريب وبهذا، أصبح من المستحيل تنفيذ جميع األفكار المطروحة

اب مؤتمرات الشباب العالمية إذ أن لدينا الكثير من الطاقات وتؤمن الديحاني بأن الكويت يجب أن تكون مركزاً الستقط

الشبابية الطموحة والماهرة، والتي في المقابل ستتاح لها العديد من الفرص من خالل تسليط الضوء على المهارات 

 .  الالمعة وخلق فرص للتعلم من اآلخرين حول العالم

تقى الكويت للشباب والذي تضمن األمن والسالمة واألعمال وتلت الجلسة نظرة عامة للجان الست الموجودة في مل

ركين وقد كلف المشا.  والقيادة والتطوع والمسئولية االجتماعية والعالقات الدولية وحقوق اإلنسان والصحة والرفاه

انت ك واختلفت االقتراحات إال أن االختيارات األكثر شعبية.  بتشكيل لجنة جديدة يرون بأنه من الضروري وجودها

 : تشكيل لجنة متخصصة بالمجاالت التالية

 التعليم والثقافة  ●

 الفنون  ●

 السياحة ●

 التسامح والتعايش ●

 البيئة ●

 التنمية االجتماعية ●

 التخطيط واالستدامة ●

 إدارة الموارد  ●

 المنتجات\تحليل السياسات ودعم المشروعات المحلية ●
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 العمل الثالثة: أهمية علوم المسح  ورشة

من المهم توضيح أهمية علوم المسح في هذا البرنامج حتى يتمكن جميع المشاركين من جمع األفكار أو اآلراء حول 

انضمت إلى هذه الجلسة الدكتورة .  وقد نظر اآلخرين حولهاالترويج لها ومعرفة وجهات الموضوعات التي يحاولون 

تتمتع السالم بخبرة في مجال علوم المسح حيث . إذ يتفاطمة السالم، أستاذ مساعد في قسم اإلعالم بجامعة الكو

أكدت بأن و. عرضت على المشاركين مختلف العمليات الخاصة بجمع العينات وأهميتها في تحديد أسئلة االستبيان

 ضعف أسئلة االستبيان غالباً ما يكون بسبب االعتماد على أسلوب ضعيف في تحديد العينات. 

 

يب وتناولت كذلك مختلف األسال. اع المسح مثل الوصفي والتحليلي وغيرها من األنواعوتطرقت السالم لمختلف أنو

وأكدت بأن المسح يعتبر صيغة مبسطة لجمع البيانات كونها  .مثل الرأي العام وتحليل المحتوى والتحليل الجماهيري

يقة التعمق بالموضوعات بطرعملية غير مكلفة، تمكن من دراسة المشكلة في بيئتها الطبيعية وتمكن الباحث من 

وأشارت بأنها وحين تنفيذ عملية المسح، من الواجب التأكد بأن البيانات دقيقة بقدر .  تتجاوز الحدود الجغرافية

اإلمكان، واألخذ باالعتبار كيف يمكن تفسير الكلمات كما ويجب التأكد من حيادية السؤال واألهمية وكذلك ضرورة 

حيث يكون هناك تباين ما بين أصوات االقتراع ونتائج )  The Bradley effectبرادلياالهتمام بتأثير 

 .  مما يؤثر على النتائج النهائية( االنتخابات

 

وقد تم تقديم نبذة لتعريف المشاركين حول طرق اختيار العينات وأنواعها والخطوات الواجب اتباعها لتنفيذ عمليات 

للمشاركين، وُطلب منهم التصويت للجان من أكثرها إلى أقلها أهمية  ألمثلة.  كما وقد تم طرح امسح فعالة ومتكافئة

 :من مجموعة اللجان المقترحة في الجلسة السابقة، وفيما يلي نتائج اللجان الثالث الحاصلة على أغلبية األصوات
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 العمل الرابع: إصدار القوانين في الكويت  ورشة

من المطلوب معرفة السياسات واإلجراءات المتعلقة بإصدار القوانين في الكويت، كممثل لقضية تستهدف التغيير،  

ركزت الجلسة على خلق الوعي بالعملية باإلضافة إلى أساليب البدء بمبادرات التغيير والتعرف على  وبهذا، فقد

قاً لما هو البيانية وفتم تقديم ملخص حول عملية التصويت للمشاركين بصيغة الرسوم . وقد تداعياتها بشكل أعمق

  :موضح أدناه

 

 

 
تقديم أعضاء البرلمان  

  لمقترح بالقانون
 
يتم مراجعة مسّودة 

القانون من قبل اللجنة 
 التشريعية

  

 
يتم إعادة مسّودة القانون 

للبرلمان استعداداً 
 لتقديمها للجنة المعنية 

 
 

ى إلتعيد اللجنة القانون 
القاعة للتصويت على 
  أولى جلسات المداوالت

 
يتم إعادة القانون إلى 
اللجنة لمراجعة أي 

 تعديالت مطلوبة

  

 
بعد التعديالت، يتم تقديم 

اقتراح بالقانون في 
القاعدة للتصويت في 

 الجلسة الثانية للمداوالت 

 
تحويل القانون بعد يتم 

اعتماده للحكومة 
 استعداداً للتنفيذ 
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ة تود رؤيتها أي من التشريعات التالي"تم تشكيل صندوق اقتراع كنشاط مبدئي للجلسة، ثم التشديد على السؤال التالي 

ة، حرية التعبير، قانون القوائم التناسبي ،حقوق األقليات، الجمع ما بين الدراسة والعمل: وكانت االختيارات" مطبقة؟

 . المساواة بين الجنسين، وحماية البيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %58ثم المساواة بين الجنسين بمعدل أصوات  %72وكانت النتائج الثالث األولى هي حرية التعبير بأصوات بلغت 

أوالً، تبين النتيجة .  وبينت هذه النتائج دالالت مختلفة، من األصوات %38وثم الجمع ما بين العمل والدراسة بنسبة 

 ثانياً، أظهرت النتائج بأن المرأة في. هذه أغلبية األصوات وبهذا كانتيعاني من ضعف حرية االختيار بأن الشباب 

الكويت تعاني من عدم المساواة على أصعدة متعددة مثل منح الجنسية ألبنائها أو تلقي الدعم في مشاركاتها في 

 لثالثاً، كشفت النتائج بأن الشباب لديه طموح مهني ويسعى لتعزيز ذلك من خالل استكماو.  المناصب السياسية

 .  تعليمه خالل فترة العمل لتأمين مصدر خاص للدخل

 

تم استكمال الجلسة بعرض تقديمي من السيدة لولوة القطان وهي أول موظف متخصص بشؤون اإلعالم من إدارة 

وتطرقت القطان فيما بعد للتفاصيل المرتبطة بسن القوانين في الكويت وتناولت .  التوعية البرلمانية في مجلس األمة

إلحدى أنواع اللجان ا ناقشتثم . ختالفات ما بين القوانين المقترحة من أعضاء البرلمان وتلك المقدمة من الحكومةاال

عشر الدائمة في البرلمان، واللجان العشر المؤقتة وشددت على اإلجراءات المختلفة لسن مقترحات القوانين ذات 

 .الصفة العادية ومقترحات القوانين ذات الصفة الملّحة

 Minority Rights

Combining Studies and Work

Freedom of Expression

 Proportional Lists Act

Equality between the sexes

Environment Protection

0 10 20 30 40 50 60 70 80

يعات التالية تود تطبيقها؟  أي من التشر

Sales

 حماية البيئة 

 المساواة بين الجنسين

 قانون القوائم النسبية

 حرية التعبير 

 الجمع ما بين الدراسة والعمل

 حقوق األقليات 
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  الجهات الراعية والمسئولية االجتماعية للشركات وشركاء التمويلالعمل الخامسة:  ورشة

 .من الضروري أن تحظى جميع القضايا أو المؤسسات بالتمويل الالزم لتوصيل رسالتها بأفضل الطرق الممكنة

اء الجهات الراعية والشركوتركز هذه الجلسة على تعريف المشاركين بأهمية التمويل وطرق الحصول على الدعم من 

 .في الكويت

بما أن معظم الشركات والبنوك الكبرى في الكويت تحتفظ ببعض فرص التمويل للمبادرات االجتماعية والمشروعات 

جهة راعية لها روابط جيدة من الشبابية، فإنه من الواجب التوضيح للمشاركين أهمية وجود مبادرات مدعومة 

 . بمختلف الجهات

 

 

و  ،الخبيره في مجال تمويل المسئولية االجتماعية للشركاتخالل الجلسة، تم استضافة السيدة جوان العبدالجليل 

شددت في عرضها التقديمي على أهمية المسئولية االجتماعية للشركات في مختلف المؤسسات بحيث تستهدف بشكل 

حيث  "تعزيز العطاء في المجتمع والمشاركة في القضايا الخيرية اإلنسانية وتقديم قيمة اجتماعية إيجابية"أساسي 

وأضافت بأن  .هذه القضايا نقاطاً تحتسب يمكن استخدامها كاستراتيجية للترويج واستقطاب الزبائن والعمالءتعتبر 

ذلك يتضمن العديد من المنافع الداخلية بالنسبة لموظفي الشركة حيث يؤمن بيئة أكثر إيجابية وانتاجية للعمل ويعزز 

 .في المجتمع، كما ويشجع على النمو المهني والشخصيفكر المواطن الفعال والمشارك بصورة أكبر 

 

كما تناولت السيدة جوان من خالل عرضها األساليب الواجب على المشاركين اتباعها للتواصل مع الممولين وذلك 

ولتحقيق النجاح في العملية، يتوجب على المشاركين .  عن طريقة الشركات أو المؤسسات المهتمة بمجال المبادرة أوالً 

  .أن يكونوا على قدر من المهنية في تقديم جميع المعلومات الالزمة حول مبادرتهم وصياغة المقترح بصورة جيدة

.  مما يمكن الجهة الراعية من الحصول على صورة واضحة حول الموضوع وكيف يمكن للشركة المشاركة فيه

السيدة جوان بأن التفاوض هو األساس  ويتوجب على منظمي المبادرة أن يكونوا مستعدين للتفاوض، حيث أشارت

س وأضافت السيدة جوان بأنه لي.  هنا، حيث يساعد في إقناع الجهة الراعية بمتانة ومرونة الفريق الخاص بالمبادرة

 
 

 مقترح \مبادرة

 
 يسهل التمويل إنجاز الموضوع وإيصاله ألكبر شريحة ممكنة من المجتمع

 التواصل مع الجهات األخرى

 
 الجهة الراعية \الممول

 
 المشاركة في المسئولية االجتماعية للشركات

 دعم القضايا النبيلة
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من الضروري أن تقدم الجهة الراعية الدعم المادي، بل يمكن أن تقدم الشركة الخدمات التي تساعد في نجاح المبادرة 

 . ة لإلعالن عن المبادرة وتقديمها للمجتمعكتقديم منص

 العمل السادسة: تبني القضية  ورشة

بعد تحديد الخطوات الضرورية الواجب اتباعها للبدء بحملة شبابية ناجحة، قامت ابتكار بتوزيع المشاركين إلى أربع 

اطنة الموضوعات التالية الصحة والمومختلفة تطرق لها برنامج "الشباب قادر"، على أن تتناول الفرق فرق بمبادرات 

لبناء مبادرة ناجحة، يجب تحديد رسالة وهدف كل فريق بصورة واضحة، إذ تعتبر قدرات .  ووالبيئة واالقتصاد

وذلك النتاج حملة مؤثرة ومنظمة بشكل مناسب ولتدعيمها باستراتيجية  -الفريق من العوامل الهامة في هذه الجلسة 

 .ء المهارات وتبني ثقافة التعليم المستمرومنهجية تركز على بنا

 

كمن التحدي وي.  وتم تقسيم المشاركين إلى أربع فرق عبر تطبيق زوم وتم توزيعهم على المجموعات بشكل عشوائي

في القدرة على العمل ضمن المجموعة المخصصة والعمل كفريق الختيار قضية واحدة بناًء على ما يتم االتفاق عليه 

تبدأ جميع المجموعات الفرعية بعرض مقدمة ومناقشة مختلف األفكار الموضوعة لكل مجموعة حتى . ثم باإلجماع

 .  يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وذلك عبر تطبيق زوم

 بعة: إيصال رسالتك االعمل الس ورشة

.  السابق أسهل عما كان عليه فيفي عالمنا اليوم الذي يسوده إلمام الشباب بالتكنولوجيا الرقمية، يعتبر نشر الرسالة 

تطور أسلوب الدفاع عن القضايا عبر الحلول التقنية مما ساعد على تركيز ، حيث 19-وخصوصاً خالل أزمة كوفيد 

، وقد ساهم ذلك مختلف جهود الحمالت كالتسويق واستقطاب ذوي االهتمامات المشتركة في الموضوعات المطروحة

 . تفاعل مع اآلخرينمتابعة تطور الحملة والبتسهيل 

 

وبهذا، فإن تحضير رسالة مناسبة وواضحة تدعو التخاذ العوامل لتوصيل الرسالة يجب األخذ باالعتبار العديد من 

وأضافت الدكتورة العنود الشارخ بأنه من الضروري التفكير .  اإلجراءات الصحيحة أمر له تبعات طويلة األجل

إقناعاً عوضاً عن تقديم المعلومات حول قضية ما، وتفسير أسباب جذب بأساليب تمكن الفرد من أن يصبح أكثر 

 .  االنتباه وتحديد المسار الالزم للتحفيز الحسي واإلدراك العاطفي
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وقد   .قامت بتقديم النصف الثاني من الجلسة!" أبيه"على قناة عالم " ذي ريفيو"ليان الغصين وهي مؤسسة حلقات 

بعض حمالت التواصل االجتماعي والتي عملت من خاللها في السابق لصالح قناة شاركت الغصين مع الحضور في 

هناك العديد من الغصين  بأن .  وأكدت اآلراء المقدمة من الجمهوروغيرها من " 153إلغاء المادة "وحملة !". أبيه"

سوم بيانية مع تدعيمها براألساليب لتوصيل الرسالة كاستخدام األسلوب الشخصي أو باتباع منهجية تقديم المعلومات 

 .  وأرقام

 

وأتيحت الفرصة فيما بعد للمشاركين للتواصل مع الغصين وطلب اإلرشاد حول نشر مبادراتهم باستخدام وسائل 

يمكن لمختلف المنصات أن تتناسب مع مختلف الميزانيات والحاجات التواصل االجتماعي، وناقشت ليان كيف 

 . كتوككتطبيقات االنستغرام وتويتر وتي

 العمل الثامنة: التفاوض في استراتيجيك الحملة  ورشة

قدم البرنامج للمشاركين نخبة من المرشدين المتخصصين في المجال لتزويدهم بالدعم الالزم نحو بناء محتوى 

 .  توعوي وسديد يدعو التخاذ اإلجراءات المطلوبة

 .في المجال وذلك لمشاركتها مع المجموعاتوقد تم اختيار المرشدين بعناية وفقاً لخبراتهم ومعرفتهم 

 

التي اختيرت و" فكرة"ورئيس برنامج " كيوبيكل سيرفسز بزنس إنكيوبيتر"بدًء من مريم الريّس، شريك إداري في 

لينا القدومي، ممارسة تنمية دولية متخصصة بتمكين الشباب والمساواة بين الجنسين .  ولتكون مرشدة لفريق االقتصاد

سامية الدعيج، وهي اختصاصي أول للشئون . ثم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كمرشدة فريق المواطنةفي منطقة 

البيئية ولديها خبرة في البنك الدولي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وموظفة في برنامج األمم المتحدة 

" ديأيا"لعدساني وهم مؤسسات لتطبيق وأخيراً لطيفة العيسى و شوق ا.  اإلنمائي، و كمرشدة الفريق البيئي

 . المتخصص في علم النفس، وكانتا مرشدتي فريق الصحة

 

دقيقة في جلسات منفردة وتقديم المسودة الخاصة بالمبادرة ومن  45تم تقسيم جميع الفرق للعمل مع مرشديهم لمدة 

يتطلب تحسينه باإلضافة إلى إعطاءهم مالحظات شاملة حول ما مع المرشدين والذين بدورهم قدموا ثم مناقشتها 

وكان المشاركون قادرون على . المزيد من المعلومات من واقع تجاربهم لدعم المبادرة وتشكيل الدعوة لبدء العمل

التواصل مع مرشديهم بعد الجلسة في حال الحاجة إلى المزيد من اإلرشادات أو في حال وجود المزيد من 

 . االستفسارات
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 تاسعة: إعادة تنفيح الرؤية وجاهزية العطاء العمل ال ورشة

 ً مال فقد ركزت آخر جلستين على استك. بعد انقضاء ثمان جلسات مؤثرة وشاملة، أصبحت الفرق مستعدة للمضي قدما

اركين وقام كل فريق بتقديم حملته الرقمية لجميع المش، القصة المصورة وإعادة تنقيح األفكار والتجهيز لتنفيذ الحملة

 .  البرنامج واستنباط آرائهم حولها في سبيل تحقيق المزيد من التحسيناتفي 

ً لتتمكن من تحقيق الرؤى وتطبيقها على أرض الواقع، ً ماديا  قد منح كل فريق الفرصةو وقد تم منح الفرق دعما

 . جتماعياللتصوير فيديو مدته دقيقة يتناول رسالتهم بصورة مرئية ورقمية باستخدام منصات وسائل التواصل ا

 

 الخاتمة

 

على مدى البرنامج المكثف الذي استغرقت مدته عشرة أسابيع، كان المشاركين على قدر عاٍل من التفاعل في مناقشة 

اب في لشبفا آخر الموضوعات االجتماعية السياسية وتبادل اآلراء والمخاوف واألفكار المرتبطة بالحلول الممكنة،

والطموحات التي يسعى لتحقيقها، وبهذا، فإنه يحتاج إلى الدعم الالزم من الحكومة  الكويت لديه العديد من األهداف

 .  أو قد يحتاج إلى بعض التعديالت على القوانين الحالية

ركز فريق المواطنة على نشر الوعي المتعلق بالمهارات الشبابية غير المستثمرة والموارد البشرية الممكنة في 

االقتصاد على نشر الوعي حول الشباب الذي يواجه التحديات في البحث عن العمل  ركز فريق.  فيما المستقبل

ً في القطاع الحكومي  ،ركز فريق البيئة على نشر الوعي حول المخلفات البالستيكية في الكويت.  ثم وخصوصا

 . 19ركز فريق الصحة على تعزيز أهمية الصحة النفسية فيما بعد أزمة كوفيد وأخيراً، 

 

ير المبادرات الرقمية بواسطة مصورين محترفين وتم تعديلها وتدشين النسخ النهائية خالل الجلسة العاشرة تم تصو

  .واألخيرة من البرنامج والتي القت الكثير من االستحسان والمشاركات من قبل مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي

 

 

 

 


