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حقوق الطبع © 2013 
جميع حقوق الطبع محفوظة. وال يجوز استنساخ أّي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام إسترجاع أو نقله بأي شكل أو بأية 
وسيلة، إلكترونية كانت أو آلية، أو بالنسخ الضوئي أو بالتسجيل، أو بأية وسيلة أخرى، بدون الحصول على إذن مسبق من برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي.
اإلنمائي-  المتحدة  األمم  برنامج  آراء  عن  بالضرورة  تعّبر  ال  التقرير،  هذا  في  الواردة  السياسات  بشأن  والتوصيات  التحليالت  إّن 

مشروع  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتقديم الدعم التقني لمجلس النواب.

ما كان هذا البحث ليتّم من دون دعم األفراد والكيانات الرئيسية التي وافقت عىل تبادل املعلومات القيمة وتسهيل الحصول عىل وثائق 

مهمة ومساعمتها القيّمة عىل هذا الصعيد.

عليه، نتوّجه بالشكر أوال للسيدة فاطمة فخر الدين وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف الربملان لتسليط الضوء عىل أهمية الشباب يف العملية 

السياسية ورعايتها لهذه الدراسة. 

كام نشكر رئيس اللجنة الربملانية للشباب والرياضة السيد سيمون أيب رميا لدعم هذه الدراسة وتشجيعها.

وقد تم اكتساب أفكار قيمة من املقابالت التي أجريت مع ممثلني عن:

تيار1املستقبل.11

التيار1الوطني1الحر.21

حزب1الله.31

القوات1اللبنانية.41

حزب1الوطنيني1األحرار.51

حزب1املردة.61

حزب1الطاشناق.71

الحزب1التقدمي1االشرتايك.81

حزب1الكتائب.91

وال بّد من أن نشكر أيًضا األحزاب السياسية عىل وجه الخصوص، والتي وافقت عىل تبادل اللوائح واألنظمة الداخلية ألغراض هذا التقييم:

تيار1املستقبل.11

التيار1الوطني1الحر.21

القوات1اللبنانية.31

حزب1الوطنيني1األحرار.41

حزب1املردة.51

الحزب1التقدمي1االشرتايك.61

حزب1الكتائب.71

الحزب1السوري1القومي1االجتامعي.81

وأخريا نتقدم بالشكر للخرباء من مؤسسة بيوند لإلصالح والتنمية الذين ساهموا يف معرفتهم وخرباتهم يف تصميم هذه الدراسة وصياغتها وهم:

11 مروة1ابو1ضية.

21 جيلبري1ضومط.

31 نبيل1حسن.

شكر وتقدير 
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مقّدمة: من المشاركة إلى الشراكة: 
دور الشباب اللبناني
في صنع القرار السياسي

»ليس التفكير في كيفية
بناء مستقبٍل أفضل للشباب
بأهمية إعدادهم لبناء مستقبٍل 
أفضل لوطنهم...«

هل يحتاج الشباب إىل تعزيز مشاركتهم يف صنع القرار السيايس يف لبنان؟ للوهلة األوىل، يبدو الشباب اللبناين »مسيَّساً« إىل حدٍّ كبري 

خالل  يف  ميثّلونه  الذي  الثقل  خالل  من  أو  السياسية،  واألحزاب  املدنية  والجمعيات  الجامعات  يف  إن  السياسية،  الحياة  يف  ومنخرطاً 

التظاهرات عىل حدٍّ سواء. إذاً تكمن املشكلة يف نوعية مشاركة الشباب اللبناين يف الحياة السياسية وكيفية هذه املشاركة. 

لذا يركِّز هذا التقرير عىل إظهار البيئة السياسية والترشيعية واألنظمة الحزبية واآلليات السياسية التي تجعل من الشباب مشاركني سلبيني 

يف الحياة السياسية، ليقرتح توصياٍت عمليًة تجعلهم »رشكاء« فاعلني يف صنع القرار السيايس. آن األوان ألن ينتقل الشباب من املطالبة 

باملشاركة يف العمل السيايس إىل مرحلة تجعلهم رشكاء قادرين عىل صنع القرار السيايس داخل أحزابهم.

تهدف1هذه1التوصيات1إىل1تحسني1نوعية1النشاط1السيايس1لدى1الشباب1ليكون1مبنيا1ًعىل1املعرفة1ومستندا1ًإىل1املبادئ1الدميقراطية1ومؤثرأ1

يف1القرار1السيايس1وتحديدا1ًضمن1األحزاب1السياسية1اللبنانية.1

يف مبادرة من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف مجلس النواب وبالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة، أجريت هذه الدراسة من قبل الخبرية 

يف مجال اإلصالح السيايس وقضايا الشباب كارمن جحا يف رشكة بيوند لإلصالح والتنمية )Beyond Reform & Development(، يف الفرتة 

املمتدة بني شهر شباط / فرباير 2013 وأيار / مايو 2013. املنهجية املتبَّعة يف الدراسة مرفقة بهذا التقرير. 

تهدف هذه الدراسة إىل تقديم خطة عملية إىل الربملان اللِّبناين وتحديداً إىل اللَّجنة النيابية للشباب والرياضة، بهدف تحسني الرشاكة مع 

الشباب يف صنع القرار السيايس وباألخص يف األحزاب السياسية، وذلك من خالل:

11 تقديم1تقييم1قانوين1ومؤسسايت1وعميل1لوضع1الشباب1الحايل1يف1األحزاب1السياسية،1إنطالقا1ًمن1معايري1موضوعية1متعلقة1بالبيئة1.

واملامرسات1السياسية1واألنظمة1الحزبية.1

21 اقرتاح1توصيات1عملية1لتحقيق1دوٍر1أكرث1تأثريا1ًللشباب1ضمن1األحزاب1السياسية1يف1لبنان..

31 تقديم1خارطة1طريق1من1أجل1العمل1بالتوصيات1وتعميمها1عىل1الجهات1املعنية1لتبّنيها..
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وتستند االقرتاحات الواردة يف هذه الدراسة إىل الفرضيات التالية:

إن مشاركة الشباب يف عملية صنع القرار السيايس تأيت يف صلب العمل الدميقراطي ويجب أن تتالءم مع تطلعاتهم وتساعد عىل 	 

إستثامر قدراتهم وكفاءاتهم.

إن طبيعة النظام الحزيب واآلليات التي يعتمدها التخاذ القرارات، وتحديداً يف إرشاك الشباب، مؤرش عىل أهلية الحزب للعمل 	 

السيايس الدميقراطي.

لتعزيز 	  الفرص  الدميقراطية وتأمني  السيايس وتعزيز ثقافتهم  للعمل  الشباب  السيايس هو املؤسسة األهم يف إعداد  الحزب  إن 

تأثريهم يف الشؤون العامة.

السياسية عموًما، 	  الحياة  الشباب يف  تُفّعل دور  التي  والترشيعات  السياسات  الربملان مصلحٌة ومسؤوليٌة مبارشٌة يف صنع  لدى 

وضمن الهيكليات الحزبية خصوًصا.

إن فعالية الشباب يف صنع القرار السيايس تعتمد بشكل كبري عىل سهولة وصول املعلومات التي من شأنها تعزيز معرفته السياسية 	 

ووعيه عىل املبادئ الدميقراطية التي يجب أن تحكم العمل السيايس.

إن النظام السيايس والبيئة الدميقراطية العامة يؤثران بشكل مبارش عىل شكل األنظمة الحزبية ومامرساتها يف إرشاك الشباب يف 	 

صنع القرار.

استندت هذه الدراسة إىل مقابالت مع عرشة شباب ينتمون إىل أحزاب لبنانية مختلفة وتحليٍل لثامنية أنظمة أحزاب داخلية، فضالً عن 

مجموعة تركيز تتألف من شباب منخرطني يف املنظامت الطالبية لألحزاب. كام قام القيّمون عىل هذه الدراسة باالطالع عىل مناذج عاملية 

ناجحة وعدٍد من الدراسات واملعاهدات الدولية باإلضافة إىل أنشطة الربملان اللبناين املتصلة مبشاركة الشباب يف الحياة السياسية. 

ومتّت1مناقشة1الدراسة1ومراجعة1التوصيات1يف1خالل1لقاءات1مع:

لجنة الشباب والرياضة النيابية ممثلة برئيسها السيد سيمون أيب رميا	 

خرباء وممثلني عن برامج األمم املتحدة يف لبنان	 

ممثلني عن القطاعات الشبابية والطالبية يف األحزاب واملجتمع املدين	 

وبعد تحليل البيئة السياسية العامة املحيطة مبشاركة الشباب واألنظمة الحزبية وآليات إرشاك الشباب يف صنع القرار السيايس، يقرتح 

هذا التقرير مجموعًة من التوصيات وخارطة طريق من املمكن أن تنتقل بالشباب من املشاركة السلبية إىل الرشاكة الفاعلة إذا تبناها 

الربملان اللبناين.

منهجية الدراسة

توفر منهجية هذا البحث إطاراً معيارياً ملموساً ألي مبادرة مستقبلية متصلة بالشباب والعملية السياسية يف لبنان. غري أن األدلة القامئة 

عىل األبحاث حول عدم انخراط الشباب يف الحياة السياسية غالباً ما تكون جدلية ويكون تقييمها موضوع نقاش. ويتمثّل أحد األسباب 

الرئيسة لتباين الرؤى حول املشاركة السياسية يف الوقت الحارض بالطبيعة املجزأة واملنحازة للمنظورات البحثية املتداولة35. مثة خالف كبري 

عىل الصعيد الدويل حول كيفية تفسري واقع مشاركة الشباب36.

الرسمية  السياسية  للعمليات  فهمهم  اإلعتبار  بعني  يأخذ  أن  يجب  السياسية  الحياة  يف  الشباب  مشاركة  يتناول  بحث  أي  أن  واألكيد 

وهيكليات األحزاب، تفادياً لفرض مفاهيم الباحثني بشأن السياسة واملشاركة السياسية عىل األشخاص موضوع الدراسة37. كام متيل األبحاث 

االستقصائية املقارنة إىل التغايض عن الظروف اإلجتامعية التي تجري فيها املشاركة السياسية، وبالتايل، تخفق يف تصور اإلختالفات يف 

أشكال املشاركة أو رشحها. ولقد حاولنا تذليل هذه التحديات من خالل تنظيم التقييم منهجياً باستخدام املعايري الخاصة بالحالة اللبنانية.

وعليه،1ارتكزنا1يف1منهجية1التقييم1إىل1السياق1اللبناين.1واستخدمنا1يف1مقاربتنا1األدوات1التالية:

مستويات1التقييم: تم اختيار هذه املقاييس باعتبارها متصلة باألولويات اإلصالحية لجعل الحياة السياسية اللبنانية أكرث انفتاحاً 	1

عىل اإلنخراط النوعي للشباب.

معايري1التقييم: ُحّددت هذه املعايري بناًء عىل الخصائص املساعدة واملعيقة للعملية السياسية اللبنانية، كام يراها الشباب يف 	1

األحزاب السياسية.

تحليل1الثغرات: تم تحديد هذه املعايري من خالل املقابالت ومجموعة الرتكيز التي أجريت، من أجل استيعاب فهم الشباب 	1

لتأثريهم عىل العمليات الرسمية وغري الرسمية.

إعتمدت1الدراسة1عىل1ستة1مصادر1رئيسة1للمعلومات:

الشباب 	  انتساب  كيفية  فهم  بهدف  السياسية،  األحزاب  داخل  قيادية  مناصب  يشغلون  شباب   10 مع  أجريت  مقابالت 

ترقيتهم. تحكم  التي  والظروف  لألحزاب 

مجموعة تركيز تتألف من شباب منخرطني يف املنظامت الطالبية لألحزاب السياسية، بهدف تكوين صورة واضحة عن فهم 	 

الداخيل. ونظامه  وقيمه  الحزب  هيكلية  بشأن  الشباب 

األحزاب 	  تنظيم  تشمل  التي  والهيكليات  القوالب  تحديد  بهدف  تطبيقها،  ومدى  لألحزاب  داخلية  أنظمة  لثامنية  مقارنة 

القيادات. إلختيار  املتبعة  واإلسرتاتيجيات 

الدولية.	  واالتفاقيات  واملعاهدات  الوطنية  القوانني  تشمل  ثانوية،  قانونية  مصادر  مراجعة 

أنظمة 	  إصالح  آفاق  بشأن  النواب  نظر  ووجهات  مواقف  تحديد  بهدف  الربملان،  يف  والرياضة  الشباب  لجنة  مع  إجتامع 

األحزاب الداخلية والدور الذي ميكن املجلس النيايب أن يضطلع به من أجل النهوض باملشاركة الشبابية الهادفة يف العملية 

أوسع. نطاٍق  السياسية عىل 

األحزاب 	  من  متنوعة  أمثلة  وتشمل  وغربية،  عربية  دول  يف  السياسية  األحزاب  من  مجموعة  من  مستقاة  وحاالت  أمثلة 

إلرشاك  وتشاورية  تشاركية  آليات  جميعها  اعتمدت  ولقد  اإلسالمية؛  وغري  اإلسالمية  واملجموعات  واليسارية  اليمينية 

ومتثيلية. مجدية  بطريقٍة  الشباب 
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مراجع دولية وخطوات وطنية
من أجل تفعيل دور الشباب
في الحياة السياسية

يعمل الربملان اللبناين، ولجنة الشباب والرياضة عىل وجه الخصوص، عىل سلّة من الترشيعات الداعمة لدمج الشباب يف الحياة العامة، 

تلتقي بسلسلة من املبادرات العاملية يف هذا املجال. تلّخص الفقرة التالية األطر الدولية املطالبة مبشاركة الشباب يف الحياة السياسية 

والفقرات األساسية يف السياسة الشبابية، باإلضافة إىل أهم إنجازات الربملان اللبناين عىل مدى السنوات األربعة املاضية. 

األطر الدولية المتعلقة بالشباب
يعترب لبنان عضواً مؤسساً يف األمم املتحدة، وتنص مقدمة دستوره عىل أن »لبنان جمهورية دميقراطية برملانية، تقوم عىل احرتام الحريات 

العامة، ويف طليعتها حرية الرأي واملعتقد، وعىل العدالة االجتامعية واملساواة يف الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون متييز أو 

تفضيل1.« بناًء عىل ذلك، يلتزم لبنان باملواثيق واالتفاقات الدولية املتعلقة بالشباب، تساوياً باملواطنني كافًة. باإلضافة إىل الدستور اللبناين، 

تستند هذه الدراسة والتوصيات الناتجة عنها إىل:

للشباب يف مجاالت 	1 الفعالة  املشاركة  تنص عىل »ضامن  والتي  وبرامجه  الشباب  بشأن سياسات  لشبونة  إعالن  من  110 املادة1

املجتمع جميعها وعمليات صنع القرار عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية وتشجيعها، وضامن اتخاذ ما يلزم من تدابري 

ألداء  الالزمة  الظروف  تهيئة  طريق  عن  والشبان  الشابات  وصول  فرص  تكافؤ  تحقيق  أجل  من  الجنسني  بني  الفوارق  تراعي 

واجباتهم املدنية.«

املادة1121من إعالن لشبونة بشأن سياسات الشباب وبرامجه والتي تؤكد عىل »تيسري سبل وصول الشباب إىل الهيئات الترشيعية 	1

وتنفيذها ورصدها  والربامج  الشباب  أنشطة  أجل إرشاكهم بشكل وثيق يف صياغة  السياسات، من خالل ممثليهم، من  وصنع 

ومتابعتها وتقييمها وضامن مشاركتها يف التنمية.«

املادة1151من إعالن لشبونة بشأن سياسات الشباب وبرامجه والتي تنص عىل »إعطاء األولويات لبناء قنوات اتصال مع الشباب 	1

من أجل منحهم صوتاً، عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، ومنحهم املعلومات التي يحتاجون إليها.«

يُرفق بهذا التقرير ملخص للمراجع األساسية التي ميكن للربملان االستناد إليها لتطوير ترشيعات تعّزز مشاركة الشباب.

السياسة الشبابية
تبّنت األحزاب السياسة الشبابية كافًة وثيقة السياسة الشبابية، كام أقرها مجلس الوزراء يف 3 نيسان / أبريل 2012، وهي مثرة عمليٍة 

تشاركية بني أوساط الشباب واملنظامت الشبابية يف لبنان.

الرابع من القطاع الخامس يف وثيقة السياسة الشبابية يف لبنان )2012( االندماج االجتامعي واملشاركة السياسية، ويرد  الباب  يتناول 

فيها ما ييل: »يعترب1تفعيل1مشاركة1الشباب1يف1الحياة1العامة1رضوريا1ًلتصميم1سياسة1الشباب1وإنجاحها،1وال1سيام1فيام1يتعلق1بتشجيع1

االندماج1االجتامعي.1وبالتايل،1من1الرضوري1ضامن1حقوق1الشباب1يف1املشاركة1يف1أشكال1العمل1املدين1والنشاط1السيايس1كافًة...« وأتت 

تحديات البحث
عىل الرغم من الجهود الرسمية وغري الرسمية للتواصل مع مختلف األحزاب السياسية املوجودة اليوم يف السلطة، ميكن من خالل القيام 

بهذه الخطوات اإلضافية تحسني هذه الدراسة:

تحسني1مستوى1متثيل1األحزاب1ضمن1الدراسة: إستكامل التقييم مع األحزاب السياسية كلها يف لبنان،	1

تضمني1الدراسة1املجموعات1الشبابية1الناشئة: من خالل تقييم املجموعات السياسية الجديدة والناشئة يف تنظيمها وأدائها الداخيل،	1

توسيع1نطاق1الدراسة1الجغرايف:1عرب إجراء مقابالت مع شباب من مناطق خارج العاصمة؛	1

دراسة1عينة1أكرب1من1األحزاب:1عرب اإلطالع عىل الوثائق التنظيمية والقوانني الداخلية جميعها الخاصة باألحزاب السياسية املسجلة 	1

جميعها وتحليلها؛

املساواة1يف1دراسة1الجنسني: إذ يستحق موضوع مشاركة الشابات يف الحياة السياسية مزيداً من البحث والتحليل.	1
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يشدد الجميع عىل دور الشباب يف الحياة السياسية عىل اعتبار أانه رشط مسبٌق وأسايس للمشاركة املدنية وتطور النظام الدميقراطي. 

إن مشاركة الشباب هو بالغ يف األهمية يف حالة لبنان لسببني:1أوالً،1إن1مشاركة1الشباب1يف1الحياة1السياسية1من1شأنها1أن1تظهر1ضعف1

د1أبرز1العوامل1الترشيعية1واملؤسساتية1واملامرسات1السياسية1 طبيعة1النظام1السيايس1اللبناين1يف1إرشاك1املواطنني1عامًة؛1أما1ثانياً،1فيحدِّ

التي1تعرقل1املشاركة1الفاعلة1للشباب،1متهيدا1ًإلصالحها.1

هذه بعض املشاهدات التي لحظناها أثناء إجراء هذه الدراسة والتي تعرّب عن الفرص والتحديات التي يختربها الشباب يف سياق نشاطهم السيايس.

11 الشعب1اللبناين1شعٌب1فتي1ولكنه1غري1مستثمر. تظهر دراسة أجريت يف العام 2011 أن متوسط عمر الشعب اللبناين هو 29 .

سنة. وتهتم هذه الدراسة بالفئة العمرية التي ترتاوح بني 15 و29 سنة2، بوصفها الرشيحة الشبابية املعنية بالدراسة، وكام تحددها 

وثيقة السياسة الشبابية يف لبنان3. وتشكل هذه الفئة العمرية ما يقّدر بـ27 يف املئة من إجاميل السكان يف لبنان4. وبحسب إدارة 

اإلحصاء املركزي يف لبنان، يشكل الشباب %53 تقريباً من مجمل املقيمني يف البالد. تظهر الدراسات أن هذه الفئة هي األكرث 

تهميشاً عىل الصعيدين اإلقتصادي أو السيايس، فتشكل %77 من نسبة املهاجرين و%90 من نسبة العاطلني عن العمل5. 

21 قاعدة . من  األكرب  الجزء  ويشكلون  لبنان  شباب  معظم  حياة  عىل  السياسة  تستحوذ  مشاركًا.  وليس1 »مسيَّس«1 لبنان1 شباب1

املحازبني واملنارصين لألحزاب السياسية6. ومع ذلك، تعترب طبيعة إنخراطهم ونوعيتها ضعيفتي املستوى. يبقى الشباب أداًة فعالة 

للتعبئة السياسية ولكن ليس للمشاركة يف صنع القرار. أما يف ما يتعلق بالتمثيل السيايس يف السلطة الترشيعية، يشكِّل الشباب ما 

دون سن الثالثني أقل من %3 من املجلس النيايب اللبناين الحايل. وتعترب هذه النسبة من بني النسبات الدنيا يف املنطقة العربية7. 

ولقد أنشأت دوٌل عربية، منها مرص واألردن وتونس واليمن، لجاناً ترشيعية متخصصة بالشباب، يف حني يبقى لبنان متأخراً لجهة 

متثيل الشباب يف العملية السياسية الرسمية8.

31 الشابات1اللبنانيات1منخرطات1يف1العمل1الحزيب1إمنا1هّن1من1األقل1تأثريا1عىل1السياسة. تشكل الشابات أقل من %1 من النواب .

يف الربملان الحايل ونسبًة %3 إذا ما احتسبنا من يبلغن أكرث من 30 عاماً. وتعاين الشابات داخل األحزاب من تهميش أكرب من قبل 

زمالئهن الشباب. ومل تنجح حتى اآلن املبادرات النسائية كافًة بإدخال الكوتا النسائية كمرحلة أوىل لتخطي املعوقات السياسية 

واالجتامعية التي تحد من مشاركة املرأة يف الحياة السياسية. وباملقارنة مع باقي الدول العربية، تصل نسبة متثيل املرأة يف الربملان 

التونيس إىل %26 ويف العراق إىل 925%.

41 لدى1األحزاب1أنظمة1داخلية1مفّصلة1ولكنها1غري1مطبقة.1بدأ الكثري من األحزاب ورشات تنظيمية لتحسني هيكلياتها التنظيمية .

يف خالل السنوات الخمسة األخرية. بالرغم من أن معظمها طور نظام داخيل حديثاً، حتى اآلن، ال تلتزم معظم األحزاب بتطبيقها، 

فيه.  القيادية  والشخصيات  الحزب  رئيس  تعتمد مبعظمها عىل  والتي  الرسمية  لألطر غري  الحزيب يخضع  التنظيم  يبقى  وبالتايل 

تحتاج األحزاب السياسية يف لبنان إىل إصالحات إدارية وتنظيمية داخلية لتصبح أكرث دميقراطيًة وشفافيًة، ما يزيد من قدرتها عىل 

استيعاب طاقات الشباب وتطلعاتهم السياسية. 

تحليل الواقع: شباب »مسّيس« 
وليس مشارًكا

التوصيات التالية ضمن هذه السياسة إلرشاك الشباب يف الحياة السياسية:

إفساح1املجال1أمام1التفاعل1االجتامعي1بني1الشباب1من1طوائف1وخلفيات1ثقافية1مختلفة	1

العمل1عىل1تغيري1املنظومة1القيمية1الثقافية	1

العمل1عىل1تأمني1تساوي1بني1الجميع1أمام1القانون1كرشط1أول1لبناء1املواطنية	1

ضامن1حق1الشباب1يف1املشاركة1يف1العمل1املدين1والنشاط1السيايس1عىل1اختالف1أشكاله1وتحفيز1هذه1املشاركة	1

لجنة الشباب والرياضة في البرلمان اللبناني
تعترب لجنة الشباب والرياضة النيابية الجهة التنسيقية الترشيعية الرئيسة يف ما يتعلق بقضايا الشباب وإرشاكهم يف الحياة العامة. ولقد 

قامت بخطوات ميكن البناء عليها يف املرحلة املقبلة منها:

إدراج1قضايا1الشباب1ضمن1أولويات1مجليس1النواب1والوزراء،	1

دعم1اندماج1الشباب1وتعزيز1التواصل1بني1الشباب1والربملان1اللبناين؛	1

املنارصة1من1أجل1إقرار1الحكومة1لوثيقة1السياسة1الشبابية.	1

كام رفعت اللَّجنة إقرتاح قانون لتخفيض سن اإلنتساب إىل الجمعيات وأقرّته يف 5 حزيران / يونيو 2012. 

أما يف ما يتعلق بتوصيات وثيقة السياسة الشبابية، فلقد اقرتحت اللجنة أيضاً قانوناً معّجالً مكرراً إلنشاء »املؤسسة الوطنية إلدارة البطاقة 

الشبابية«. 

وعىل مستوى التعليم، اقرتحت اللَّجنة قانوناً يف 6 كانون األول / ديسمرب 2012 إلعفاء الطالب من رضيبة الدخل والرضيبة عىل القيمة 

املضافة. وأخرياً، اقرتحت اللجنة قانوناً إلنشاء األكادميية الوطنية للرياضة. 

يأيت التقرير التايل لتقديم اقرتاحات تؤمن استدامة عمل اللجنة وتفعيل دورها يف تحفيز الشباب عىل املشاركة يف الحياة العامة. فأي 

جهود لترشيع قوانني تعزز دور الشباب تبقى منتقصة إن مل ترشك الشباب فعلياَ يف تطوير السياسات وتحديد األولويات والتحاور املبارش 

مع صانعي القرار واللِّجان املعنية.
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مبنية عىل برامج إمنائية تؤمن العدالة للمواطنني جميعهم. تستعمل األحزاب نفوذها يف الحكم من أجل تأمني مصالح املحازبني 

واملنارصين فتحل من خالل عالقتها الزبائنية والطائفية مع الشباب مكان الدولة القوية القادرة عىل تأمني الخدمات للّبنانيني كلّهم 

بالتساوي. ويؤدي ذلك إىل جعل الربنامج السيايس للحزب أقل أهمية بالنسبة للشباب وسبب انضاممهم له وال يأبهون إىل التباين 

الواضح بني ما تنرشه هذه األحزاب يف برامجها السياسية عىل صفحاتها اإللكرتونية وبني خطابها السيايس العام.

توجد1حريات1إعالمية1وسياسية1يف1لبنان،1لكنها1ال1تتبع1ضوابط1ومعايري1دميقراطية. تعترب األحزاب ووسائل اإلعالم يف لبنان من .111

بني األكرث عدداً ونشاطًا باملقارنة مع بلدان املنطقة العربية. ولكن، يفتقر لبنان إىل قانون أحزاب عرصي دميقراطي ينظم الحياة 

السياسية واملنافسة السياسية والتمويل ومعايري االنتساب. أيضاً، وبسبب غياب الضوابط، ياُلحظ أن معظم أعضاء الحزب الواحد 

ينتمون إىل من طائفة ومنطقة واحدة، ما يضعف االندماج االجتامعي وفرص تالقي الشباب حول مشاريع ومبادرات مشرتكة. 

القضايا  السياسية، ولكن ليس يف  الحزبية والتجمعات  الشباب للمشاركة يف األنشطة  لبنان يف تعبئة  وتساهم وسائل اإلعالم يف 

السياسية )يفيد نصف  التواصل اإلجتامعي، فيعزز قدرة الشباب عىل املشاركة  السياساتية وأولويات الشباب. أما ظهور وسائل 

الشباب اللبناين بأنه يستخدم اإلنرتنت يوميا17ً(، ولكن انتشار هذه الوسائل ودورها ليس عىل املستوى املطلوب بفعل ضعف اإلطار 

التنظيمي واالفتقار إىل البنى التحتية املناسبة الستخدام اإلنرتنت ورسعته، فضالً عن سياسة الرقابة غري الواضحة املوضوعة بترصف 

األمن العام18.

51 لدى1األحزاب1كافًة1أجنحة1شبابية1وطالبية،1لكن1معظمها1غري1ممثل1يف1القيادة1.

الثقافة  تعزيز  يف  أهمية  األكرث  األطر  من  السياسية  األحزاب  تَُعد  الحزبية. 

املشاركة  العامة وحثهم عىل  الحياة  الشباب والنخراطهمم يف  لدى  السياسية 

أثبتت  طالبية،  أو  شبابية  فروع  لبنان  يف  السياسية  األحزاب  وملعظم  فيها. 

فعاليتها يف تعزيز االنتامء الحزيب لدى الشباب. ونجحت األجنحة الشبابية 

والطالبية بدورها يف ضم الشباب إىل األحزاب وتدريبهم، بحيث يصبحون 

قادرين عىل التواصل وعىل حشد شباب آخرين يف محيطهم. ولكن، ياُلحظ أن معظم هذه األجنحة الشبابية غري ممثلة يف األطر 

القيادية الحزبية، وإذا متثلت فهي تبقى ضعيفة التأثري عىل صنع القرار الحزيب. 

61 التي يقودها الشباب جزءاً . القرار1السيايس. تشكل املنظامت الشبابية واملبادرات  الشباب1ناشط1مدنيا1ًوليس1فاعال1ًيف1صنع1

كبرياً من منظامت املجتمع املدين يف لبنان10، وذلك يف ظل وجود أكرث من 103 منظمة تعمل عىل متكني الشباب والشابات يف 

مختلف املجاالت، عرب إرشاكهم يف جميع مناحي الحياة يف لبنان. كام يربز جلياً إنخراط الشباب يف السياسة من خالل النشاط 

الطاليب واالنتخابات الجامعية. ولطاملا أظهرت االنتخابات الطالبية أن معدالت عضوية الطالب يف األحزاب السياسية مرتفعة وأنهم 

يعكسون الخطابات الحزبية يف خالل حمالتهم اإلنتخابية داخل الحرم الجامعي11. فيتوقف النشاط الجامعي عىل حمل الشعارات 

َمنعت بعض  الفائتة،  السنوات  للشباب. ويف  األكرث أهمية  الجامعية  الشبابية والشؤون  للقضايا  التطرق  الكربى دون  السياسية 

انتخاباتها  اللبنانية بتأجيل  الجامعة  لتسييسها ونفوذ األحزاب فيها. ومؤخراً، قامت  الجامعات إجراء االنتخابات الطالبية، نظراً 

الطالبية بسبب التوتر األمني والتجمعات الطالبية الحزبية. 

71 يشكل . برنامج1سيايس.  بناًء1عىل1 وليس1 الطائفية،1 وإنتامءاتهم1 العائلية1 ميولهم1 بحسب1 األحزاب1 إىل1 الشباب1 ينتمي1معظم1

الشباب جزءاً مهامً من صورة األحزاب السياسية، ولكنهم أيضاً من أبرز ضحايا العنف واالضطرابات األهلية الداخلية12. ويالحظ 

تزايٌد يف انعدام الثقة وشيوع النفور بني املذاهب، بفعل األفكار النمطية التي تكونها كل طائفة عن األخرى، ما يؤدي إىل تسعري 

التوترات الطائفية وأمناط العنف املتكررة يف صفوف الشباب، ال سيام يف املناطق13. تستغل األحزاب السياسية يف خطاباتها املشاعر 

الطائفية وتجذب منارصيها الشباب عىل أساسها بدالً من برنامجها السيايس. لذلك، يالحظ أن انتامء الشباب لألحزاب يقوم عىل 

أساس الخوف عىل الطائفة من باقي الطوائف أو بسبب انتامء العائلة لهذا الحزب. ويبدو الشباب ناشطني جداً يف التظاهرات 

الحتجاجات  كبري من  عدٌد  نُظم  العامني 2005 و2012،  فبني  طائفياً.  منها طابعاً  الكثري  يكتسب  والتي  الشعبية  واالحتجاجات 

واإلعتصامات بقيادة الشباب يف وسط بريوت. ويف اآلونة األخرية، بدا الشباب وكأنهم أبواق لألحزاب السياسية14.

81 شباب1متحمس1ولكنه1ليس1قادرا1ًعىل1التغيري. باإلضافة إىل مختلف التحديات السياسية واإلجتامعية املاثلة أمامهم يف الوقت .

الراهن، يحمل شباب لبنان وزر األزمات والرصاعات التي مل تسوِّها األجيال السابقة15. وهذا ما أدى إىل مستوياٍت غري مسبوقة من 

الفساد والبطالة، وإىل تدين نوعية الخدمات العامة، مبا يف ذلك التعليم والصحة والنقل. أضف إىل ذلك أن معظم الشباب ال يتمتع 

بالثقافة السياسية التي يجب أن تؤمنها عادًة وسائل اإلعالم واملؤسسات الرتبوية. عوضاً عن ذلك، تشكل املؤسسات اإلعالمية 

السياسات  لتطوير  املعرفة  تنقصهم  الشباب  أن  فنالحظ  الحزبيني،  الرسميني  وللمسؤولني  الطائفية  للسياسات  امتداداً  اللبنانية 

العامة، وأسس املشاركة الدميقراطية السلمية، واملهارات القيادية املبنية عىل املسؤولية واملساءلة.

91 لدى1لبنان1وثيقة1سياسة1شبابية،1لكنها1تحتاج1ترشيعات1متعددة1لتطبيق1بنودها.1يُجِمع الشباب يف األحزاب السياسية عىل .

أهمية الوثيقة الشبابية من حيث مضمونها ومسار صياغتها. أتاحت الوثيقة فرصة تشاركية وتوافقية فريدًة من نوعها، فقد متت 

كتابتها باعتامد الحوار الهادف وعىل املشورة بني شباب األحزاب كافة واملجتمع املدين اللبناين، وبتنسيق جمعية »مسار« وهي 

منظمة مجتمع مدين لبنانية. لكن تبقى العربة يف التطبيق، مثّة حاجة ماسة ألن يتبنى مجلس النواب والوزارات املعنية مساراً 

حوارياً مشابهاً وخطوات عملية لتطبيق بنود الوثيقة. 

يؤمن1الشباب1اللبناين1بدور1الحزب1ولكنه1ليس1مؤثرا1ًعىل1األولويات1وال1مدركا1ًلربنامجه. تؤمن األحزاب الحامية االجتامعية .101

والهوية السياسية والفرص االقتصادية للشباب، غري أن طبيعتها الزبائنية تحول دون قدرة الشباب عىل القيام بخيارات مستقلة، 

»إن حزبنا ديمقراطي ولقد اخترنا 
أن يكون زعيمنا لمدى الحياة 
بسبب محبتنا الحقيقية له.«
قيادي حزبي شاب
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في األحزاب السياسية وفي االنتخابات

تقدم الدراسة ثالثة مستويات لقياس املشاركة السياسية ومجموعة من املعايري لكل منها، ميكن من خاللها تقييم مدى مشاركة الشباب 

واملقارنة بني األحزاب واستخالص التوصيات. وهذه املستويات هي التالية:

البيئة1الناظمة1للحياة1السياسية،	1

النظام1الداخيل1لألحزاب1السياسية،	1

آليات1مشاركة1الشباب1يف1عملية1صنع1القرار1السيايس.	1

المستوى األول: البيئة الناظمة للحياة السياسية

القرار  صنع  يف  املشاركة  من  الشباب  متّكن  التي  واملامرسات  والقوانني  السياسية  األعراف  من  السياسية  للحياة  الناظمة  البيئة  تتألف 

السيايس. ومن شأن البيئة الناظمة أن تتيح أو أن تحول دون دخول الشباب بفعالية إىل معرتك الحياة السياسية والتأثري فيها. ليك تكون 

البيئة الناظمة للحياة السياسية مالمئة يجب أن تضمن مبادئ الدميقراطية والحرية واملساواة والعدالة بني املواطنني. 

معايير تقييم البيئة الناظمة للحياة السياسية
عىل ضوء التعريف الوارد أعاله للبيئة الناظمة للحياة السياسية، تستخدم املعايري التالية لتقييم النظام السيايس اللبناين ودوره يف متكني 

مشاركة مجدية للشباب أو يف عرقلتها:

النظام1اإلنتخايب:1مدى الحرية والعدالة والدميقراطية الخاصة بتمثيل الشباب يف القوانني اإلنتخابية التي تدعمها األحزاب	1

اإلطار1القانوين1لألحزاب1السياسية: توفر القوانني التي تسهل تأسيس األحزاب وتنظم أداءها وطرق مشاركة الشباب فيها	1

الثقافة1السياسية: معرفة الشباب وسلوكهم وقدراتهم يف صنع القرار السيايس وهي أموٌر تتأثر بالرتبية املدنية واإلعالم والسلوك 	1

السيايس العام.

المستوى الثاني: النظام الداخلي لألحزاب السياسية

الحزب  العام. ويُعرَّف  الشأن  قيادية يف  لتبوؤ مناصب  للشباب وإعدادهم  السياسية  التنشئة  يف  أساسياً  السياسية دوراً  األحزاب  تؤّدي 

السيايس يف األنظمة الدميقراطية عىل أنه مجموعة منظَمة تضم أفراداً تجمعهم عىل األقل آراء وأهداف متشابهة بشكٍل عام، وتسعى 

إىل التأثري عىل السياسات العامة، من خالل العمل عىل إيصال مرشحيها لتويل مناصب عامة. وتشكِّل األحزاب صلة الوصل بني املؤسسات 

الحكومية واملواطنني واملجتمع املدين يف مجتمعٍ حّر وعادل، وتعترب رضورية يف أي نظام دميقراطي حديث. 

معايير تقييم النظام الداخلي لألحزاب السياسية
عىل ضوء هذا التعريف للحزب السيايس، تستخدم املعايري التالية لتقييم األنظمة الداخلية لألحزاب السياسية اللبنانية ودورها يف متكني 

املشاركة الشبابية يف العمل السيايس:

الحزب 	1 برنامج  الشباب يف  األعضاء واملنارصين من  بلورة مطالب  إىل  الرامية  اآلليات  وجود  الحزب:1 التأثري1عىل1أجندة1 آليات1

السيايس ومستوى شفافيتها؛

متثيل1الشباب1داخل1األطر1القيادية1للحزب: إجراء إنتخابات داخلية ومتثيل للشباب ضمن األطر القيادية وأجهزة صنع القرار 	1

داخل الحزب السيايس. 

التنشئة1السياسية1متاشيا1ًمع1املبادئ1الدميقراطية: توفر التوعية السياسية حول املبادئ الدميقراطية املتمثلة بالحرية واملساواة 	1

والعدالة والتعددية واملحاسبة وودة هذه التوعية. 

مستويات المشاركة السياسية

للمشاركة مستويات متعددة، إذا تأمنت أتاحت االنتقال من االنخراط السلبي للشباب يف الحياة العامة إىل دوٍر أكرث فاعلية يف األحزاب 

د املعايري التي سيقيِّم هذا التقرير عىل أساسها فعالية مشاركة الشباب  والحياة السياسية. تعرِّف الفقرة التالية مستويات املشاركة وتحدِّ

يف األحزاب والحياة السياسية حتى يصبحوا رشكاء مبارشين يف صنع القرار السيايس يف أحزابهم.

تعرّف مشاركة الشباب عىل أنّها:

حق1الشباب1يف1التأثري1عىل1صانعي1القرار1واملساهمة1يف1عملية1صنع1القرار.1وتكمن1املشاركة1السياسية1يف1أن1يكون1الشباب

ممثال1ًوفاعال1َيف1السياسات1العامة1والعمل1الحزيب1والنشاط1املدين1والعملية1الترشيعية.

وتشري منظمة اليونيسف إىل أن املشاركة هي الوسيلة التي بواسطتها تُبنى الدميقراطية ، وهي املعيار الذي يجب أن تُقاس الدميقراطيات 

عىل أساسه19. ومن هنا ننطلق لتحديد أنواع املشاركة املتاحة للشباب. 

وميكن تصنيف املشاركة ضمن فئتني رئيستني:

مشاركة1»سلبية«،1يبقى1الشباب1يف1خاللها1عىل1هامش1عملية1صنع1القرار1السيايس1	1

مشاركة1»فاعلة«،1يؤثر1الشباب1من1خاللها1عىل1صنع1القرار1السياسيس	1

تقرتح هذه الدراسة السلم التايل لقياس مدى مشاركة الشباب، من سلبية إىل فاعلة، والبناء عىل هذا التقييم القرتاح التوصيات التي تؤمن 

»صعود الشباب سلّم املشاركة«20.

مستوى المشاركة

المشاركة الفاعلة

قرارات يطلقها الشباب 

قرارات يوجهها الشباب

القرارات املشرتكة

إستشارة الشباب بعد إطالعهم عىل املعلومات

تكليف الشباب من دون إطالعهم عىل املعلومات 

المشاركة السلبية
املشاركة الُصَورية

املشاركة الشكلية

التالعب بحقوق الشباب

تُعّد »الرشاكة« املستوى األعىل من املشاركة اإليجابية ونعني بها أن يصبح الشباب جزًءا ال يتجزأ من عملية: 

تحديد1األولويات1السياسية1	1

اتخاذ1القرارات1السياسية	1

اختيار1القيادة1السياسية1ومحاسبتها	1

وميّكن هذا السلم األحزاب من قياس مدى قدرة الشباب عىل التأثري عىل عملية صنع القرار السيايس داخل الحزب أو خارجه، أي يف الحياة 

السياسية بشكٍل عاٍم. 
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في األحزاب السياسية وفي االنتخابات

تقييم دور الشباب في
الحياة السياسية في لبنان

يشكل الشباب %3 من 
أعضاء البرلمان الحالي 

وينحدرون جميعهم من 
عائالت سياسية. 

10/7 يرغبون في الترشح، ولكنهم ال 
يعتقدون أن الحزب يدعمهم في ذلك.

10/10 يدعمون تخفيض سن اإلقتراع
إلى 18 سنة.

10/9 يقرون أن دورهم في خالل اإلنتخابات 
النيابية يقتصر على األعمال اللوجستية.

من الشباب المشاركين في هذه الدراسة:

10/10 يقولون إن حزبهم يعاني من ضعف
في نظامه الداخلي وتنقصه قدرات داخلية.

10/8 يقرون أن العالقات العائلية هي إحدى 
األسس في ترقية األشخاص وتعيينهم   في 

مناصب قيادية.

من الشباب المشاركين في هذه الدراسة:

النظام اإلنتخابي
الطائف يف  إتفاقية  لبنان منذ  اعتمدها  التي  اإلنتخابية  األنظمة  إن 

يف  بعدالة  متثيلهم  تتيح  وال  الشباب  حرية  من  تحّد   ،1989 العام 

الحياة السياسية وذلك لألسباب التالية:

ال1يزال1سّن1اإلقرتاع1211سنة1وسّن1الرتشح1251سنة،1ما1مينع1	1

نسبة1كبرية1من1الشباب1من1املشاركة1يف1العملية1اإلنتخابية.

يبلغ1رسم1الرتشح1مثانية1مليون1لرية1وسقف1اإلنفاق1اإلنتخايب1	1

مرتفع1جداً،1ما1يشكل1عائقا1ًماليا1ًمينع1الشباب1من1الرتشح.1

تتوزع1املقاعد1النيابية1عىل1أساس1طائفي،1ما1يحتم1عىل1الشباب1	1

االنتامء1الطائفي1من1أجل1الرتشح1بدال1ًمن1تعزيز1التنافس1حول1

القضايا1السياسية1والسياسات1االجتامعية1واالقتصادية.

املنافسة1	1 من1 لبنان1 يف1 املعتمد1 األكرثي1 النظام1 يضعف1

السياسية1ويؤدي1إىل1حسم1نتائج1اإلنتخابات1سلفا1ًمبا1يؤثر1

عىل1حامسة1الشباب1عىل1الرتشح.

تفاعل1	1 فرص1 من1 يقلل1 ما1 طائفياً،1 اإلنتخابية1 الدوائر1 تقَسم1

الشباب1خارج1القيود1الطائفية1وعىل1أساس1مصالحهم1املشرتكة.

اإلطار القانوني لألحزاب السياسية
قانون  السياسية  األحزاب  ترعى  الربحية،  غري  الجمعيات  غرار  عىل 

إن  العثامنية.  لطنة  السَّ حول   1909 العام  يف  الصادر  الجمعيات 

مبادئ  لضامن  حديثة  تنظيمية  وأطر  باألحزاب  قانون خاص  غياب 

الدميقراطية واملحاسبة والتعددية أدى إىل:

من1بني1األحزاب1الـ114املمثلة1حاليا1ًيف1الربملان1اللبناين،1121حزبا1ً	1

كان1ناشطا1ًومشاركا1ًيف1الحرب1األهلية1ويبقى1اليوم1يف1السلطة،

إعتامد1العضوية1الحزبية1بشكل1أسايس1عىل1اإلنتامء1الطائفي،	1

عدم1تطبيق1األنظمة1الداخلية1يف1األحزاب1اللبنانية،1وبالتايل1	1

عدم1العمل1مببدأ1مداورة1السلطة1يف1الحزب.

غياب1الشفافية1اإلدارية1واملالية1داخل1األحزاب،1مبا1ال1يضمن1	1

للشباب1املعرفة1الالزمة1للمشاركة1الواعية1يف1صنع1القرار،

غياب1آليات1املحاسبة1الداخلية1يف1الحزب1والرقابة1القضائية1عىل1	1

التمويل1والرصف1واستغالل1السلطة1وعدم1احرتام1القوانني.

المستوى األول: البيئة الناظمة للحياة السياسية

معاهدة حقوق الطفل التي 
صادقت عليها الدولة اللبنانية 

في العام 1991 تنص على 
حق اليافعين في اإلنتساب 
إلى الجمعيات في سن الـ15.

المستوى الثالث: آليات مشاركة الشباب في عملية صنع القرار السياسي

املشاركة السياسية هي »املشاركة يف عملية صنع القرار«21، وهي عملية التأثري عىل النشاط السيايس، سواء مبارشًة عرب التأثري عىل صنع 

السياسات العامة أو تنفيذها، أم بشكٍل غري مبارش من خالل التأثري عىل عملية اختيار األشخاص الذين يضعون هذه السياسات22. بإمكان 

املواطن أن يشارك سياسياً من خالل النتساب إىل حزب سيايس أو إىل منظمٍة مدنية، أو عرب طرح الهواجس والحاجات والحقوق وإيصالها 

إىل السلطة الترشيعية، أو بالضغط لتطوير السياسات من قبل السلطة التنفيذية وتنفيذها، أو عرب تبوؤ أدوار سياسية قيادية أو مساءلة 

املمثلني عنه يف الربملان، أو اللجوء إىل القضاء التخاذ التدابري الالزمة. 

معايير تقييم آليات مشاركة الشباب في عملية صنع القرار السياسي
عىل ضوء هذا التعريف للمشاركة السياسية، تستخدم املعايري التالية لتقييم آليات املشاركة يف صنع القرار السيايس يف األحزاب السياسية اللبنانية:

املشاركة1يف1أعامل1الحزب1ضمن1السلطة1الترشيعية:1توفر قنوات رسمية وغري رسمية تتيح مشاركة الشباب يف العمل الترشيعي 	1

داخل الحزب، فضالً عن إمكانية الشباب الوصول إىل النواب املنتمني للحزب والتأثري عليهم. 

املشاركة1يف1أعامل1الحزب1ضمن1السلطة1التنفيذية:1توفر قنوات رسمية وغري رسمية تتيح مشاركة الشباب يف القرارات والسياسات 	1

داخل السلطة التنفيذية، فضالً عن إمكانية الشباب الوصول إىل الوزراء املنتمني للحزب والتأثري عليهم.

وجود اآلليات الرضورية التي تجيز مشاركة الشباب يف عملية الرتشح أو 	1 املشاركة1يف1اختيار1املرشحني1لتويل1املناصب1العامة:1

اختيار املرشحني وممثيل الحزب يف املناصب العامة، وتشمل اختيار النواب والوزراء.

ملخص شبكة المعايير

معايير التقييمالمستويات

المستوى األول:
البيئة الناظمة للحياة السياسية

النظام1اإلنتخايب	1

اإلطار1القانوين1لألحزاب1السياسية	1

الثقافة1السياسية	1

المستوى الثاني:
النظام الداخلي لألحزاب السياسية

آليات1التأثري1عىل1الربنامج1السيايس1للحزب	1

متثيل1الشباب1داخل1األطر1القيادية1للحزب	1

التنشئة1السياسية1متاشيا1ًمع1املبادئ1الدميقراطية	1

المستوى الثالث:
آليات مشاركة الشباب في عملية

صنع القرار السياسي

املشاركة1يف1أعامل1الحزب1ضمن1السلطة1الترشيعية	1

املشاركة1يف1أعامل1الحزب1ضمن1السلطة1التنفيذية	1

املشاركة1يف1اختيار1املرشحني1لتويل1املناصب1العامة	1
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في األحزاب السياسية وفي االنتخابات

»التوترات الطائفية ال تتيح لنا أن نكون 
حاضرين في المناطق جميعها وأن نتواصل 
مع المواطنين جميعهم، فيقتصر تواجدنا 
على المناطق التي ينشط حزبنا فيها.«
شاب 30 سنة

»يبقى النظام الداخلي لألحزاب حبرًا 
على ورق، أما من الناحية العملية فثمة 
عدد قليل جدًا من األحزاب يشّرك أعضائه 
جميعهم في إتخاذ القرارات الحزبية«.
شاب 29 سنة

المستوى الثاني: النظام الداخلي لألحزاب السياسية

آليات التأثير على البرنامج السياسي للحزب
السيايس  التنافس  تعزز  آليات  عىل  لبنان  يف  األحزاب  تعتمد  ال 

أولويات  حول  النقاشات  يف  الشباب  ترشك  وال  داخلها  الدميقراطي 

الحزب، ما يعزز تهميش الشباب: 

الربامج1	1 تطوير1 أجل1 من1 ورسمية1 شفافة1 آليات1 من1 ما1

السياسية1لألحزاب1مبا1ميكّن1الشباب1من1املشاركة1يف1ذلك.1

األحزاب1مركزية1يف1قراراتها1وترتبط1مبارشة1برئيس1الحزب.1	1

ال1ترى1األحزاب1أن1الشباب1معنيون1مبارشة1بالربنامج1السيايس1للحزب.	1

تدور1املنافسة1السياسية1بني1األحزاب1حول1عناوين1عريضة1وال1تعري1برامجها1السياسية1أهمية1للقضايا1املعيشية1العامة.1	1

إستشارة1الشباب1حول1قضايا1سياسية1ليست1مبنية1عىل1أطر1تنظيمية1رسمية1بل1تتم1بشكل1عفوي1وغري1منتظم.	1

تمثيل الشباب داخل األطر القيادية للحزب 
بالرغم من أن الشباب يشكلون النواة األساسية يف األحزاب اللبنانية 

إال أن متثيلهم داخل الحزب يبقى خجوالً ومرتبطاً باإلطار التنظيمي 

الذي يحد من هذه املشاركة:

وليست1	1 معيَّنة1 األحزاب1 داخل1 التنفيذية1 املناصب1 معظم1

متثيل1 دون1 يحول1 ما1 الشباب،1 مصلحة1 فيها1 مبا1 منتخبة،1

دميقراطي1للشباب1داخل1الحزب.

ما1	1 منتخبة،1 وليست1 معينة1 والقطاعات1 املصالح1 معظم1

يضعف1من1صوت1الشباب1داخل1الحزب1ويقلل1من1قدرتهم1

عىل1محاسبة1ممثليهم.

تضع1األحزاب1أنظمة1داخلية1لها،1ولكنها1يف1معظم1األحيان1	1

تبقى1غري1مطبقة.11

األحزاب1التي1تظهر1فيها1مشاركة1عالية1للشباب1هي1األحزاب1	1

تأت1 مل1 الشباب1 مشاركة1 أن1 أي1 شاب،1 قيادتها1 يرث1 التي1

لتخفيف كوسيلة1 بل1 بإرشاكهم1 قرار1سيايس1رسمي1 1نتيجة1

املنافسة1السياسية1من1قبل1الجيل1السابق.

التنشئة السياسية تماشيًا
مع المبادئ الديمقراطية

 يشكل الحزب السيايس أحد أهم األطر الكتساب الخربة السياسية لدى الشباب، إال أن الكثري من مامرسات األحزاب تتعارض واملبادئ 

التي يطالب بها الحزب مثل الحرية واملساواة والتعددية واملحاسبة والشفافية، فيؤدي ذلك إىل تحييد الشباب عن تبني  الدميقراطية 

املامرسات السياسية السليمة وتعزيز النزعة الطائفية يف التعاطي السيايس واإلنتخايب. ويظهر ذلك من خالل:

د1يف1املناهج1الدراسية،1ما1يجعل1من1الحزب1املرجع1األسايس1يف1فهم1التاريخ1ويحتم1عىل1الشباب1	1 عدم1وجود1كتاب1تاريخ1موحَّ

تبني1نظرة1حزبية1وطائفية1لتاريخ1لبنان.

تقديم1األحزاب1برامج1تدريبية1ومحارضات1تثقيفية1تتعارض1مع1الواقع1ويصُعب1تطبيقها.1	1

تؤخذ1معظم1القرارات1السياسية1يف1خالل1اجتامعات1مغلقة،1ما1يحرم1الشباب1من1فرصة1التثقيف1والتدريب1السيايس1وفهم1	1

دوافع1هذه1الخيارات.1

إعرتاف1الشباب1بأن1أهمية1نشاطهم1الحزيب1تكمن1يف1الحصول1عىل1فرص1عمل1وضامن1خدمات1أساسية1لعائالتهم1مثل1الصحة1والتعليم.	1

10\10 يقرون بأن تجربة وثيقة السياسة
الشبابية كانت ناجحة.

7\10 لم يشاركوا في وضع البرنامج 
السياسي للحزب.

10\10 لم يكن لديهم أي اعتراض
على البرنامج السياسي للحزب.

7\10 يقرون بغياب خطة وموازنة سنوية 
لنشاطات الطالب والشباب في أحزابهم.

9\10 يقرون بأن عملية إتخاذ القرارات
مركزية في أحزابهم.

من الشباب المشاركين في هذه الدراسة:

تجارب من بلدان أخرى

ممارسة إيجابيةالمعيار

النظام اإلنتخابي

ملمثلني1	1 مقعدا1ً 112 كينيا1 يف1 الوطنية1 الجمعية1 خّصصت1
ترشحهم1األحزاب1السياسية1لتمثيل1مصالح1الفئات1الخاصة،1

وتشمل1الشباب1واألشخاص1املعوقني1والعامل24.
يف1اإلنتخابات1األخرية1يف1تونس1وليبيا،1أتاح1النظام1النسبي1	1

الفرصة1أمام1مجموعات1سياسية1جديدة1وغري1نافذة1للفوز1
مبقاعد1يف1الجمعية1العامة25.

اإلطار القانوني لألحزاب السياسية

تنص1املادة1381من1قانون1األحزاب1السياسية1يف1األرجنتني1	1
أنشطة1 دعم1 يف1 تساهم1 أن1 الدولة1 عىل1 »يجب1 أنه1 عىل1
وعىل1 لقادتها.1 التعليمي1 املستوى1 وتحسني1 ماليا1ً األحزاب1
األحزاب1أن1ترّصح1عن1مصدر1أموالها1ووجهتها1وعن1قيمتها1

اإلقتصادية1الصافية.«26

الثقافة السياسية

يتألف1برملان1الشباب1الرسيالنيك1من13351عضوا1ًينتخبهم1	1
كربملان1 ويعمل1 شبابية،1 ونواد1 منظامت1 يف1 1500,000عضو1
الربملانيون1 وميكن1 والحكومة.1 الوطني1 الربملان1 ألعامل1 ظل1
الشباب1الدخول1إىل1الوزارات1والربملان1والتأثري1عىل1السياسات1

الشبابية1الوطنية27.

النساء يشّكلن أقل من 3% 
من أعضاء مجلس النواب، 
من بينهن إمرأة واحدة 
يقل عمرها عن 29 سنة.

اإلنتخابات الجامعية تستعمل 
الخطاب السياسي العام 

وتركز بدرجة أقل على 
القضايا الجامعية والشبابية.

تتواجد األحزاب في المناطق 
حسب اإلنتماء الطائفي 

لهذه المناطق.

10/7 يقرون أنهم انضموا إلى األحزاب
بحسب إنتماء عائالتهم.

من الشباب المشاركين في هذه الدراسة:

الثقافة السياسية
إن فرص التثقيف السيايس والنشاط الدميقراطي ليست كافية لتمكني 

الشباب من املشاركة الفعالة يف صنع القرار، خصوصاً عندما: 

أن1	1 ميكن1 ال1 اإلعالم1 وسائل1 أن1 عىل1 اإلعالم1 قانون1 ينّص1

متتلكها1أحزاب1سياسية،1غري1أن1أعضاء1مجالس1إدارتها1هم1

املحازبني،1 األشخاص1 من1 أو1 السياسيني1 القادة1 عائالت1 من1

ما1يجعل1اإلعالم1يف1لبنان1بوقا1ًلألحزاب1السياسية1تستغله1

للحشد1والتعبئة.

عىل1	1 للحصول1 وقانونية1 مالية1 عوائق1 القانون1 يفرض1

تصل1 الشباب،1 قبل1 من1 إعالمية1 وسائل1 بتأسيس1 ترخيص1

إىل1خمس1مئة1ألف1دوالر1للحصول1عىل1ترخيص1لتأسيس1

صحيفة،1عىل1سبيل1املثال23.

يؤهل1	1 ال1 املدنية،1 الرتبية1 وتحديدا1ً الرتبوي،1 النظام1

الالزمة1 واملهارات1 الدميقراطية1 املبادئ1 لتبني1 الشباب1

السياسية. للمشاركة1

معظم1األحداث1األمنية1يقع1ضحيتها1الشباب،1خصوصا1ًيف1	1

املناطق1األكرث1فقراً.

نسبة1مشاركة1الشابات1ضئيلة1يف1األحزاب1واملناصب1السياسية.1	1
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في األحزاب السياسية وفي االنتخابات

المشاركة في اختيار المرشحين لتولي المناصب العامة
1فاق1متوسط1عمر1النواب1تاريخيا1ًالـ150عاماً،1ومل1تسجل1هذه1األرقام	1

أي1تغرّي1يذكر1منذ1إنتخابات1العام31119921

1يتم1اختيار1النواب1املرشحني1والوزراء1املكلَّفني1من1قبل1رئيس	1

1الحزب،1ما1يحد1من1فرص1الشباب1لتحسني1أدائهم1السيايس

والشعبي،1ويتحول1تركيزهم1إىل1إرضاء1القيادة1السياسية.

1ال1يوجد1إستشارات1ملزمة1الختيار1املرشحني،1ما1يضعف1من	1

أهمية1آراء1أعضاء1الحزب1عموما1ًوالشباب1خصوصاً.

المستوى الثالث: آليات مشاركة الشباب في عملية صنع القرار السياسي

المشاركة في أعمال الحزب
ضمن السلطة التشريعية 

الترشيعية  والعملية  العامة  السياسات  تطوير  مسار  يصطدم 

فاعلة  مشاركة  تحقيق  دون  تحول  التحديات  من  بعدٍد  لبنان  يف 

للشباب، ال سيام يف ظل غياب آليات تلزم الربملان ومجلس الوزراء 

بإطالع الشباب واستشارتهم: 

ال1يعمل1لبنان1مبوجب1قانون1حق1الحصول1عىل1املعلومات1الذي1	1

تعتمده1931دولة1يف1العامل،1ما1يبقي1اجتامعات1اللِّجان1النيابية1

وعملية1التصويت1داخل1املجلس1رسيًة1وغري1متاحة1للشباب،

عىل1	1 األحيان1 معظم1 يف1 الترشيعي1 املسار1 يف1 القرار1 يعتمد1

نقاشات1وقرارات1ضمن1القيادة1السياسية1بدال1ًمن1التشاور1

بني1النواب1والناخبني،1

معهم،1	1 والتحاور1 النواب1 إىل1 الوصول1 للشباب1 األسهل1 من1

من1خالل1إنضاممهم1ألنشطة1املجتمع1املدين1بدال1ًمن1العمل1

الحزيب1املبارش.

»نؤيد موقفًا ما، ولكن إذا وجدنا أن زعيمنا ال1تتوفر1للشباب1فرص1للتدريب1املهني1من1قبل1مجلس1النواب.	1
ضد هذا الموقف في البرلمان، نغير رأينا 
حتى لو لم نكن مقتنعين أن موقفه صائب.«
شاب 28 سنة

» وثيقة السياسة الشبابية تتيح لنا الفرصة 
 وتمنحنا األداة لمناصرة قضايا محددة
 داخل الحزب، يمكن أن تعود بالفائدة
 على المواطنين الشباب جميعهم
بغض النظر عن طوائفهم.«
شابة 21 سنة

3\10 ذكروا وجود آليات تواصل مباشرة    مع 
نواب الحزب.

2\10 شاركوا بالعمل على قضايا شبابية مع 
وزراء الحزب مّرة واحدة على األقل.

7\10 ذكروا ضرورة إعادة تفعيل
حكومة الظل الشبابية.

9\10 يقرون أن القرار النهائي الختيار مرشحي 
الحزب يأتي من المكتب السياسي في الحزب.

10\10 عبروا عن طموحهم لتأدية
دور أكبر داخل الحزب.

من الشباب المشاركين في هذه الدراسة:

المشاركة في أعمال الحزب ضمن السلطة التنفيذية
تعاين مؤسسات السلطة التنفيذية من املركزية والبريوقراطية والفساد وضعف تقديم الخدمات العامة، ما ال يتيح للشباب املشاركة الفاعلة 

وال بالحصول عىل الخدمات الالزمة:

ال1تعقد1الوزارات1أي1جلسات1عامة1وال1متلك1وسائل1مبارشة1إلرشاك1الشباب1الحزبيني1أو1غري1الحزبيني1يف1عملية1صنع1القرار.	1

إدارات1	1 يخلّف1 ما1 التعيني،1 يف1 املحسوبيات1 انتشار1 بسبب1 الكفوئني1 املوظفني1 يف1 نقص1 من1 لبنان1 يف1 العامة1 املؤسسات1 تعاين1

الكفوء العام1والوزارات،1ما1يحبط1من1عزمية1الشباب1 القطاع1 1شاغرة1وموظفني1حكوميني1غري1مؤهلني1يف1عدد1من1املناصب1يف1

واملتعلم1للمشاركة1يف1اإلدارات1العامة.

»أي جدول أعمال؟ ما من جدول أعمال، 
فالقرارات جميعها تأتي حسب الخطابات 
التي يستخدمها القادة السياسيون«.
شابة 26 سنة »إعتمدت الحمالت اإلنتخابية الماضية 

خطابًا يجعل الناخبين خائفين من الفريق 
اآلخر، فيصّور مرشح الحزب على أنه حامي 

الطائفة. هذه هي الطريقة التي تدفع 
بالمواطنين للتصويت للمرشحين.«

شاب 27 سنة

تجارب من بلدان أخرى

ممارسة إيجابيةالمعيار

النظام اإلنتخابي

ملمثلني1	1 مقعدا1ً 112 كينيا1 يف1 الوطنية1 الجمعية1 خّصصت1
ترشحهم1األحزاب1السياسية1لتمثيل1مصالح1الفئات1الخاصة،1

وتشمل1الشباب1واألشخاص1املعوقني1والعامل.
يف1اإلنتخابات1األخرية1يف1تونس1وليبيا،1أتاح1النظام1النسبي1	1

الفرصة1أمام1مجموعات1سياسية1جديدة1وغري1نافذة1للفوز1
مبقاعد1يف1الجمعية1العامة.

آليات التأثير على البرنامج السياسي للحزب

مقرتحات1	1 مرص1 يف1 الحرية1 لحزب1 الشبايب1 الجناح1 يُِعد1
القضايا1 بني1 متّيز1 داخلية1 هيكليٍة1 إطار1 يف1 دورية1 سياساتية1
التنظيمية1والتنمية1السياسية،1وهذه1الهيكلية1هي1املسؤولة1

عن1تحديد1مواقف1الشباب1وإيصالها1إىل1قيادة1الحزب.

التنشئة السياسية تماشيًا مع المبادئ 
الديمقراطية

حزب1الشباب1التحرري1هو1أصغر1حزب1شبايب1يف1الدامنارك1	1
إلطالع1 الداخلية1 واالتصاالت1 التكنولوجيا1 يستخدم1 وهو1
من1 آرائهم،1 واستطالع1 وإلرشاكهم1 املعلومات1 عىل1 أعضائه1

أجل1تسهيل1مشاركة1الشباب1يف1قرارات1الحزب.

تمثيل الشباب في اإلنتخابات الداخلية

داخلية1	1 حزبية1 انتخابات1 إقامة1 اإلسباين1 الدستور1 يلحظ1
تتيح1للشباب1الوصول1إىل1لجان1القرار1ضمن1األحزاب1الرئيسة.1
وتنص1املادة1161منه1عىل1ما1ييل:1”تعرب1األحزاب1السياسية1
الشعبية1 اإلرادة1 بلورة1 يف1 وتسهم1 السياسية؛1 التعددية1 عن1
وال1 السياسية.1 للمشاركة1 أساسية1 أداة1 وهي1 عنها،1 والتعبري1
قيود1عىل1إنشائها1ومامرستها1ألنشطتها1طاملا1تحرتم1الدستور1
وطريقة1 الداخلية1 هيكليتها1 تتسم1 أن1 وينبغي1 والقانون.1

عملها1بالدميقراطية.«
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في األحزاب السياسية وفي االنتخابات

التوصيات: االنتقال من المشاركة 
السلبية إلى المشاركة الفاعلة

تثبت أدلة كثرية أن الشباب اللبناين مهتم وقادر عىل أن يكون رشيكاً فاعالً يف صنع القرار السيايس، غري أن الجوانب القانونية والتنظيمية 

الدويل وموقعاً عىل عدٍد من  الربملاين  اللبناين عضواً يف االتحاد  النيايب  السياسية ال تزال تعرقل هذه الرشاكة. وبصفة املجلس  لألحزاب 

اعتمدت جمعية  وقد  الشباب.  دور  لتفعيل  اإلصالحات دعامً  من  بعدٍد  املبارشة  إىل  فهو مدعو  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  املعاهدات 

اإلتحاد، يف دورتها الثانية والعرشين بعد املئة، قراراً بعنوان »مشاركة1الشباب1يف1العملية1الدميقراطية« أوىص الحكومات والربملانات بإطالق 

جملٍة من املبادرات، من بينها: 

1إنشاء1هيئات1خاصة1مولجة1تعميم1قضايا1الشباب1يف1عمل1الربملان؛.11

زيادة1اإلستثامرات1يف1قدرات1الشباب1وتشجيع1املبادرات1الشبابية1التي1تصب1يف1إطار1تعزيز1الدميقراطية1الربملانية،1من1خالل21.1

1الرشاكات1املتينة1والدعم1املايل1وإبقاء1قضايا1الشباب1يف1صدارة1األجندة1السياسية؛

تعزيز1الجهود1الرامية1إىل1تحقيق1التمثيل1واملشاركة1املناسبني1للشباب1يف1هيئات1صنع1القرار،1مع1األخذ1بعني1اإلعتبار1أن31.1

1الفتيان1والفتيات1والشبان1والشابات1متساوون1جميعهم1يف1الحقوق؛

تطوير1األدوات1التي1ترتقي1مبعرفة1الشباب1ومبشاركتهم1يف1العملية1الدميقراطية،1ومنها1عىل1سبيل1التعداد1ال1الحرص،1املبادئ41.1

1التوجيهية1لآلليات1التشاركية1أو1املنتديات1التفاعلية1لصنع1السياسات.

تأمني1الدعم1السيايس1واملايل،1ال1سيام1امليزانيات1التشغيلية1الكافية،1من1أجل1تشكيل1برملانات1شبابية1قوية1ومجالس1شبابية51.1

أو1ما1شابه1ذلك1من1هيئات،1وتعزيز1القائم1منها،1بحيث1يتاح1املزيد1من1الفرص1أمام1املزيد1من1الشباب1ليك1يصبحوا1ناشطني1

أكرث1يف1عملية1صنع1القرار1ويف1رسم1مسار1مجتمعاتهم.

ولإلنتقال1من1املشاركة1السلبية1إىل1تأثري1أكرب1وأكرث1فعالية1يف1صنع1القرار1السيايس،1علينا1أن1نبتدع1طرقا1ًتجعل1الشباب1أكرث1قدرة1للتأثري1

يف1إدارة1األحزاب1السياسية1وبرامجها1السياسية1مبا1ميكّنهم1من1أن1يكونوا1رشكاء1القادة1السياسيني1يف1صنع1القرار.

تجارب من بلدان أخرى

ممارسة إيجابيةالمعيار

المشاركة في أعمال الحزب
ضمن السلطة التشريعية

للمجلس1	1 التابع1 للشباب1 اإلستشاري1 املجلس1 يشكل1
األورويب1مثاال1ًعىل1هيكلية1تشاركية1خاصة1بالشباب1معرتف1
بها1عىل1نطاق1واسع.1واملجلس1اإلستشاري1عبارة1عن1لجنة1
ينتخب1 عضواً،1 130 من1 وتتألف1 الشبابية1 املنظامت1 تضم1
1مديرية1 املنتدى1األورويب1للشباب1201عضوا1ًمنهم،1فيام1تعنيِّ
اللجنة1 وتضطلع1 الباقني.1 العرش1 األعضاء1 والرياضة1 الشباب1
بدور1إستشاري1وتقريري1يف1آن1واحد.1ولقد1تطور1هذا1النظام1
األورويب1 للشباب1 فريدا1ً ملتقًى1 وبات1 عاما1ً امتداد1301 عىل1
ليك1يعملوا1بالرشاكة1مع1دول1اإلتحاد1األورويب1من1أجل1وضع1

السياسات1الشبابية1وتنفيذها1.32

المشاركة في أعمال الحزب
ضمن السلطة التنفيذية

قامت1جنوب1إفريقيا1بتأسيس1برامج1حكومية1داخل1الوزارات1	1
ترشك1الشباب1وتؤمن1لهم1فرص1عمل1يف1القطاع1العام1يف1مجاالت1

األشغال1العامة1والثقافة1واالقتصاد1وسوق1العمل33.

المشاركة في اختيار مرشحي الحزب

األعضاء1	1 ميكّن1 الحزب1 داخل1 التمهيدية1 اإلنتخابات1 إجراء1
الذين1 املرشحني1 تسمية1 عند1 آرائهم1 تبادل1 من1 والشباب1
قيادات1 بني1 إيجابيا1ً داخليا1ً تنافسا1ً ويخلق1 كام1 ميثلونهم،1
الحزب1ومرشحيه،1كام1هي1الحال1يف1األحزاب1السياسية1يف1

كندا1وبلجيكا1وفرنسا1والرنوج1وإيسالندا34.

تقييم األحزاب اللبنانية حسب سلم المشاركة
إنطالقا من التحليل املستند إىل املعايري التسعة لألحزاب التي شاركت يف هذه الدراسة، تقع األحزاب اللبنانية يف الخانة الدنيا من هذا 

السلم، أي ضمن املشاركة السلبية للشباب. 

اللبناين عرضًة للتالعب من قبل األحزاب السياسية ويبقى دوره أكرث شكلية وصورية. إذا كلفوا مبهامت يف جامعاتهم  ال يزال الشباب 

ومحيطهم اإلجتامعي، يفتقرون يف معظم األحيان إىل فهم خلفياتها السياسية وانعكاساتها عىل املجتمع. 

مستوى المشاركة

المشاركة الفاعلة

قرارات يطلقها الشباب 

قرارات يوجهها الشباب

القرارات املشرتكة

إستشارة الشباب بعد إطالعهم عىل املعلومات

تكليف الشباب من دون إطالعهم عىل املعلومات 

المشاركة السلبية
املشاركة الُصَورية

املشاركة الشكلية

التالعب بحقوق الشباب

باإلضافة إىل ما تقّدم، يفتقر الشباب إىل بيئة سياسية دميقراطية متكنهم من املشاركة يف العمل السيايس. 

ولن يستطيع الشباب االرتقاء إىل الرشاكة يف صنع القرار إن بقيت إدارة األحزاب وأداءها ترشك الشباب صوريًا فحسب يف بعض املناسبات 

أو األنشطة ذات األغراض اإلنتخابية والطابع الخدمايت. 

وتجدر االشارة إىل أن التثقيق السيايس الدميقراطي الداخيل هو من متطلبات االرتقاء مبشاركة الشباب األكرث أهمية.
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مستويات 
التوصياتالمعاييرالتقييم

سياسية
ب1ال

يس1لألحزا
سيا

التنظيم1ال

ب
ىل1أجندة1الحز

ت1التأثري1ع
آليا

11 تبني1كل1نائب1إدراج1تطبيق1السياسة1الشبابية1ضمن1أولويات1حزبه.

21 وضع1مهل1زمنية1لكل1من1اللجان1املعنية1ملناقشة1بنود1السياسة1الشبابية1وإقرارها.

31 أمام1. متاحًة1 امليزانية1 فيها1 مبا1 الداخلية1 وأعاملها1 محارضها1 بجعل1 أحزابها1 النواب1 إلزام1
األعضاء1الشباب

41 العمل1عىل1إنشاء1لجان1شبابية1مستقلة1داخل1الحزب1تكون1مسؤولة1عن1ترجمة1السياسات1.
الشبابية1إىل1برامج1عمل1حزبية

51 وضع1كوتا1لتمثيل1املرأة1يف1املكاتب1السياسية1للحزب1ضمن1قانون1األحزاب.

61 يف1. شبابية1 كوتا1 فرض1 مع1 الداخلية1 اإلنتخابات1 إجراء1 إلزامية1 األحزاب1 قانون1 تضمني1
املناصب1الرفيعة1يف1الحزب

71 تضمني1قانون1األحزاب1وضع1معايري1دميقراطية1لإلنتخابات1داخل1الحزب1مبا1يؤمن1التداول1.
عىل1السلطة

81 تضمني1قانون1األحزاب1إلزام1األحزاب1بإجراء1إنتخابات1متهيدية1تسبق1اختيار1مرشحيها1للنيابة.

91 تضمني1قانون1األحزاب1إلزام1األحزاب1بإنشاء1قطاع1شبايب1ينتخب1ممثليه1وميثل1يف1األطر1.
القيادية1للحزب

101 تبني1النائب1ضمن1حزبه1إقامة1ورشات1عمل1ترشك1قيادات1شبابية1من1مختلف1األحزاب1.
حول1القيادة1واإلدارة1الداخلية1للحزب1

ب
ب1داخل1األطر1القيادية1للحز

شبا
متثيل1ال

ئ1الدميقراطية
سياسية1متاشيا1ًمع1املباد

شئة1ال
التن

مستويات 
التوصياتالمعاييرالتقييم

سياسية
البيئة1الناظمة1للحياة1ال

يب
النظام1اإلنتخا

11 يف1. النسبي1 التمثيل1 اعتامد1 مع1 الطائفي،1 القيد1 خارج1 جديد1 إنتخايب1 قانون1 اعتامد1
الدوائر1الكربى1وتضمينه1اإلصالحات1األساسية1مبا1يؤمن1عدالة1التمثيل1ودميقراطيته،1ومنها:

1 خفض1سن1اإلقرتاع1إىل1181سنة	
1 خفض1سن1الرتشح1إىل1211سنة	
1 إلغاء1رسوم1الرتشح1للشباب1دون1الـ129سنة	
1 إقرار1الكوتا1النسائية1لتعزيز1فرص1الشابات1للوصول1إىل1السلطة	

21 سّن1قانون1لألحزاب1السياسية1يشجع1تالقي1الشباب1من1مختلف1املناطق1اللبنانية1مثل1.
فرض1تأمني1نسبة1مئوية1من1العضوية1من1كافة1األقضية1اللبنانية1عىل1كل1حزب

31 عدم1. وضامن1 املالية1 تقاريرها1 وتقديم1 أموالها1 مصادر1 عن1 بالكشف1 األحزاب1 إلزام1
حصولها1عىل1متويل1من1جهات1خارجية،1العتبار1هذه1املامرسة1تعٍد1عىل1السيادة1الوطنية1

ولتشجيع1السياسية1املبنية1عىل1الربامج1السياسية1بدال1ّمن1الزبائنية1السياسية

41 رصد1موازنة1لألحزاب1الناشئة1والتي1تضم1أكرث1من1%150من1مؤسسيها1من1الشباب.

51 مساءلة1القضاء1لتفعيل1دوره1يف1مراقبة1تطبيق1األحزاب1للقوانني1وأنظمتها1الداخلية،1.

ما1يوفر1آليات1للمساءلة1واملحاسبة1وبالتايل1ضامن1املداولة1عىل1السلطة

61 لها،1. السياسية1 األحزاب1 ملكية1 من1 للحد1 اإلعالم1 بوسائل1 املتعلق1 القانون1 تعديل1

وتسهيل1إنشائها1من1قبل1الشباب1من1خالل1إلغاء1الرسوم1عىل1الرتاخيص1

71 إقرار1اقرتاح1القانون1الذي1يرمي1إىل1تعديل1نص1املادة1الخامسة1من1قانون1الجمعيات1.
الصادر11909/8/31لتخقيض1سن1االنتامء1إىل1الجمعيات1إىل1الخامسة1عرشة

81 املعرفة1. عىل1 الشباب1 لتسهيل1حصول1 املعلومات1 إىل1 الوصول1 يف1 الحق1 قانون1 إقرار1
الالزمة1للمشاركة1السياسية1

91 والتي1متنح1. الشبابية1 البطاقة1 الوطنية1إلدارة1 املؤسسة1 املعجل1إلنشاء1 القانون1 إقرار1
الشباب1فرصا1ًللحصول1عىل1الخدمات1العامة1والخاصة1والتطوعية

الجامعات101.1 داخل1 السيايس1 للعمل1 دميقراطية1 معايري1 لوضع1 الرتبية1 وزارة1 مساءلة1
العامة1والخاصة

حول111.1 الجامعات1 يف1 شهرية1 عمل1 ورشات1 لتنظيم1 ودعمها1 الرتبية1 وزارة1 مطالبة1
الدميقراطية1ودور1األحزاب

التعاون1مع1مراكز1أبحاث1عىل1دراسات1حول1واقع1الشباب1يف1لبنان1وتطلعاتهم1السياسية.121

مطالبة1وزارة1الشباب1والرياضة1ودعمها1لتخصيص1يوم1وطني1للشباب1الحزيب1تتضمنه131.1
لقاءات1وتبادل1تجارب1بني1الشباب

سياسية
ب1ال

األطر1القانونية1لألحزا
سياسية

الثقافة1ال
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مستويات 
التوصياتالمعاييرالتقييم

يس
سيا

صنع1القرار1ال
يف1عملية1

ب1
شبا

شاركة1ال
ت1م

آليا

رشيعية
سلطة1الت

ن1ال
ب1ضم

امل1الحز
شاركة1يف1أع

امل

11 لدى1. السيايس1 الوعي1 يعزز1 بشكل1 املدنية،1 الرتبية1 منهج1 إلصالح1 الرتبية1 وزارة1 مساءلة1
الشباب1ويكسبهم1مهارات1يف1العمل1السيايس1الحديث

21 تبني1قانون1الستحداث1مصلحة1داخل1وزارة1الشباب1والرياضة1تُعنى1بتزويد1باقي1الوزارات1.
بكوادر1شبابية1للتطوع1والتدريب1

31 مساءلة1وزارة1الرتبية1والتعليم1العايل1إدخال1منهج1تربوي1حول1املواطنة1الفاعلة1واملشاركة1.
الدميقراطية1لتعتمده1الجامعات1الخاصة1والعامة1وتأهيل1فريق1من1األساتذة1لتقدميه1

41 تبني1النواب1إقامة1مجلس1نيايب1للشباب1يرصد1ويواكب1العملية1الترشيعية1بالتعاون1مع1.
املجتمع1املدين

51 تشجيع1كل1وزارة1عىل1التعاون1مع1الشباب1من1خالل1لقاءات1استشارية1ولجان1لدعم1عمل1.
الوزارة1وإدراج1قضايا1الشباب1يف1امللفات1الوزارية

61 يف1. الوزارة1 هذه1 دعم1 غرضها1 وزارة1 كل1 يف1 شبابية1 لجنة1 بإنشاء1 الوزراء1 مجلس1 مطالبة1
ومرشحي1 الحاليني1 النواب1 مع1 والعمل1 أعاملها1 يخّص1 ما1 يف1 الشبابية1 السياسة1 تطبيق1

األحزاب1لإلنتخابات1النيابية1املقبلة1عىل1أولويات1الشباب

71 تبني1النواب1مبادرة1إنشاء1وحدة1شبابية1داخل1املجلس1النيايب1تعزز1التواصل1بني1املجلس1.
النيايب1والشباب1وتتيح1لهم1املشاركة1يف1أعامل1مجلس1النواب،1ما1يؤهله1للعمل1الترشيعي1

واملشاركة1يف1أعامل1اللجان1النيابية

81 إقرار1موازنة1لألحزاب1تغطي1برامج1تثقيفية1للشباب1املحازبني1من1قبل1أخصائيني1معتمدين1.
من1الدولة1اللبنانية1

سلطة1التنفيذية
ن1ال

ضم
ب1

امل1الحز
شاركة1يف1أع

امل
ب1القيادية

ص
ني1لتويل1املنا

شاركة1يف1اختيار1املرشح
امل

ما كان هذا البحث ليتّم من دون دعم األفراد والكيانات الرئيسية التي وافقت عىل تبادل املعلومات القيمة وتسهيل الحصول عىل وثائق 

مهمة ومساعمتها القيّمة عىل هذا الصعيد.

عليه، نتوّجه بالشكر أوال للسيدة فاطمة فخر الدين وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف الربملان لتسليط الضوء عىل أهمية الشباب يف العملية 

السياسية ورعايتها لهذه الدراسة. 

كام نشكر رئيس اللجنة الربملانية للشباب والرياضة السيد سيمون أيب رميا لدعم هذه الدراسة وتشجيعها.

وقد تم اكتساب أفكار قيمة من املقابالت التي أجريت مع ممثلني عن:

تيار1املستقبل.11

التيار1الوطني1الحر.21

حزب1الله.31

القوات1اللبنانية.41

حزب1الوطنيني1األحرار.51

حزب1املردة.61

حزب1الطاشناق.71

الحزب1التقدمي1االشرتايك.81

حزب1الكتائب.91

وال بّد من أن نشكر أيًضا األحزاب السياسية عىل وجه الخصوص، والتي وافقت عىل تبادل اللوائح واألنظمة الداخلية ألغراض هذا التقييم:

تيار1املستقبل.11

التيار1الوطني1الحر.21

القوات1اللبنانية.31

حزب1الوطنيني1األحرار.41

حزب1املردة.51

الحزب1التقدمي1االشرتايك.61

حزب1الكتائب.71

الحزب1السوري1القومي1االجتامعي.81

وأخريا نتقدم بالشكر للخرباء من مؤسسة بيوند لإلصالح والتنمية الذين ساهموا يف معرفتهم وخرباتهم يف تصميم هذه الدراسة وصياغتها وهم:

11 مروة1ابو1ضية.

21 جيلبري1ضومط.

31 نبيل1حسن.

المراجع
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مراجع دولية 

األحكام أو التوصيات ذات الصلةالمصدر

املعهد1الدويل1الخاص1
بالحقوق1املدنية1والسياسية

الحق يف حرية الفكر والتعبري؛	 
الحق يف الوصول إىل املعلومات؛	 
الحق يف املشاركة يف الحياة السياسية؛	 
الحق يف حرية تكوين الجمعيات؛	 
الحق يف املساواة يف التمتع بحامية القانون. 	 

اتفاقية1القضاء1عىل1أشكال1
التمييز1ضد1املرأة1جميعها

عىل الدول أن تدمج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف نظامها القانوين، وأن تلغي القوانني التمييزية 	 
كافًة وتعتمد قوانني مالمئة تحظر التمييز ضد املرأة؛

عىل الدول أن تنشئ محاكم أو مؤسسات رسمية أخرى يك تضمن الحامية الفعلية للمرأة من التمييز؛	 
عىل الدول أن تضمن القضاء عىل أشكال التمييز ضد املرأة كلها من قبل األفراد أو املنظامت أو الرشكات.	 

البنك1الدويل1وبرنامج1
الكمنولث1للشباب

أرشك الوزراء املعنيون بالشباب يف دول الكمنولث أبرز املنظامت الشبابية والبنك الدويل يف صياغة 	 
السياسات الشبابية الوطنية؛ من أجل التأثري عىل التغيري وتحقيق املساءلة أمام الشباب، وينبغي أن تكون 

هذه السياسات متعددة القطاعات وأن تنتهج مقاربة تعميمية بغية إرشاك الجهات الفاعلة الرئيسة. 

خطة1عمل1براغا1للشباب1
للعام19981

السياسات الشبابية املتكاملة املشرتكة ما بني القطاعات؛	 
كفالة التعاون ما بني املنظامت الشبابية عىل الصعيد الوطني؛	 
العمل عىل اجتثاث الفقر وإحراز التنمية يف صفوف الشباب؛	 
ضامن مشاركة الشباب كلهم مبا يف ذلك املعوقني؛	 
إرشاك املنظامت الشبابية إرشاكاً واسعاً يف منظومة األمم املتحدة. 	 

قرار1الجمعية1العامة1لألمم1
املتحدة1126/621للعام1

12008

إدماج الشباب يف االقتصاد العاملي وحاميتهم؛	 
كفالة التنمية الشبابية وضامن توفري التمويل الكايف للتعليم النظامي وغري النظامي؛	 
تحسني ظروف عمل الشباب وتعزيز الروابط بني التعليم واإلدماج اإلجتامعي؛	 
تشجيع الريادة يف األعامل لدى الشباب وبلورة اسرتاتيجيات وطنية من أجل تخطي الفجوة الرقمية. 	 

قرارات1االتحاد1الربملاين1
الدويل1للعام120101وما1

طُرح1للتصويت1يف1جمعيته1
يف1دورتها1الـ122

وضع سياسات وطنية شبابية من أجل مشاركة الشباب يف العملية الدميقراطية؛	 
تشكيل هيئات برملانية متخصصة تُعنى بتعميم مراعاة قضايا الشباب يف عمل الربملان؛	 
زيادة اإلستثامرات يف املساهامت الشبابية والتي يقودها الشباب، وتعزيز الجهود الرامية إىل تحقيق 	 

حسن متثيل الشباب ومشاركتهم يف أجهزة صنع القرار؛
النهوض بالوعي الشبايب ومبشاركة الشباب يف العملية السياسية. 	 

األحكام أو التوصيات ذات الصلةالمصدر

إعالن1لشبونة1بشأن1
سياسات1الشباب1وبرامجهم1

الصادر1يف1العام19981

صياغة السياسات الوطنية الشبابية وتنفيذها ومتابعتها ؛	 
تطوير بناء القدرات من خالل اإلئتالفات الشبابية، الرسمية منها وغري الرسمية؛	 
كفالة املشاركة الشبابية الفعالة يف مختلف مجاالت املجتمع ويف عمليات صنع القرار؛	 
تيسري وصول الشباب إىل الهيئات الترشيعية وهيئات صنع السياسات؛	 
إيالء األولوية لبناء قنوات اإلتصال مع الشباب؛	 
تشجيع إدراك الشباب ملبادئ التنمية املستدامة والتزامهم بها. 	 

برنامج1العمل1العاملي1
للشباب1حتى1سنة120001

وما1بعدها

املشاركة الكاملة والفعالة للشباب يف حياة املجتمع ويف صنع القرار من خالل الفرص التي تتيح 	 
للشباب التعرف إىل حقوقهم وواجباتهم؛

تعزيز املشاركة السياسية واالجتامعية واإلمنائية والبيئية للشباب وإزالة العقبات التي تؤثر عىل 	 
مساهمتهم بصورة تامة يف املجتمع؛ 

تشجيع الجمعيات الشبابية وأنشطتها من خالل الدعم املايل والتعليمي والتقني؛	 
تشجيع زيادة التعاون والتبادل بني املنظامت الشبابية عىل الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية.	 
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]Children’s participation: From tokenism to citizenship[

20 أنظر املرجع أعاله. 

السياسة الشبابية في لبنان
ألغراض الدراسة توفر هذه السياسة آليات متينة إلرشاك الشباب يف الحياة السياسية:

التقنية التوصية 

إفساح1املجال1للتفاعل1
االجتامعي1بني1الشباب1من1

طوائف1وخلفيات1ثقافية1
مختلفة

توسيع نطاق املساحات العامة واملشرتكة، ودعمها وتعزيز نوعيتها، من مؤسسات تربوية وترفيهية 	 
وثقافية ومنظامت شبابية وحث املؤسسات التعليمية والبلديات ومؤسسات املجتمع املدين واإلدارات 
واملؤسسات العامة والقطاع الخاص عىل دعم بيوت الشباب وتشغيلها بحيث تقدم خدمات مختلفة 

للشباب، مبا يف ذلك خدمات السكن القصري األمد.
إيجاد أماكن لألنشطة الثقافية والرتفيهية من أجل تعزيز فرص التفاعل واالختالط بني الشباب، مثل 	 

توأمة النوادي والزيارات املتبادلة أو املشرتكة لألماكن األثرية أو إقامة الندوات أو الحفالت املشرتكة.

العمل1عىل1تغيري1املنظومة1
القيمية1الثقافية

إتخاذ االجراءات الالزمة كافة لتعديل القوانني كلها التي تضمن املساواة التامة بني الرجل واملرأة يف 	 
الحقوق والواجبات.

إعتامد آليات للمحاسبة عىل التحريض املذهبي يف اإلعالم.	 
تعزيز دور اإلعالم الشبايب، ودعم الربامج واألنشطة اإلعالمية الثقافية املوجهة إىل الشباب.	 
تسهيل إنتاج برامج إعالمية من إعداد الشباب وإدارتهم وتقدميهم. 	 
تعزيز اإلعالم البديل بني الشباب. 	 
توعية املجتمع حول ذوي الحاجات الخاصة، ال سيام يف املناطق وبني الرشائح التي تعترب اإلعاقة من 	 

األمور املعيبة، حيث يرفض األهل اإلفصاح عنها أو التعاطي معها بشكل عادي ما يؤدي إىل سجن ذوي 
الحاجات الخاصة داخل املنزل.

العمل1عىل1تأمني1تساوي1
الجميع1أمام1القانون1كرشط1

أول1لبناء1املواطنية

اتخاذ اإلجراءات الالزمة كلفًة للميض يف تعديل القوانني جميعها من أجل تحقيق املساواة التامة بني 	 
الشباب اللبناين، ذكوًرا وإناثًا، وإلغاء التمييز بني الشباب اللبناين )ذكور وإناث( املبني عىل أساس 

املعتقد الديني أو السيايس أو املناطقي أو غريه؛ كام وإلغاء التمييز ضد الشباب واالأطفال استنادا إىل 
السن كون ذلك معيارا خاطئا .

إقرار مراسيم تطبيقية لقانون 2000/220 الخاص بذوي االحتياجات الخاصة يف التعليم والعمل وتشديد 	 
العقوبات عىل املخالفني لتلك القوانني وإيجاد مؤسسات وسطية تعنى بذوي اإلحتياجات الخاصة.

إصدار بطاقة شبابية تقّدم حسومات خاصة للشباب، يف مجاالت النقل والثقافة عىل سبيل املثال 	 
وتسّهل لهم فرص الوصول إىل مصادر املعلومات، وتعّزز انخراطهم يف الحياة العامة واملُجتمعية.

ضامن1حق1الشباب1
باملشاركة1يف1العمل1املدين1
والنشاط1السيايس1بشتى1

أشكاله1وتحفيز1هذه1
املشاركة

تخفيض سن تأسيس الجمعيات واالنتساب إليها يف قانويْن 1909 يف وزارة الداخلية و 2004/629 يف 	 
وزارة الشباب والرياضة إىل سّن الخامسة عرش متاشياً مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها 

الدولة اللبنانية.
إقرار قانون تخفيض سن االقرتاع يف االنتخابات النيابية والبلدية إىل الثامنية عرش عاماً.	 
إقرار قانون تخفيض سن الرتشح لالنتخابات النيابية والبلدية إىل الحادية والعرشين عاماً.	 
إعادة إحياء اتحاد طالب الجامعة اللبنانية مع ضامن إجراء االنتخابات بشكل دوري واستقاللية عمل 	 

مجالس الفروع.
دعم الدولة للجمعيات الشبابية مالياً لتمكينها من املشاركة الفاعلة يف الحياة العامة. 	 
تعديل قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 2004/629 واملراسيم التي اعتمدت يف إطاره أو يف موازاته 	 

وذلك إحرتاماً للمبادئ العامة املنصوص عليها يف الدستور وللمواثيق الدولية املتعلقة بحرية إنشاء 
الجمعيات.

تفعيل دور وزارة الشباب والرياضة عىل مستوى االهتامم بقطاع التنمية الشبابية أسوة بقطاع الرياضة.	 
إعادة إحياء اتحاد شباب لبنان والتعلم من تجربة السنوات املاضية، عىل أن يضم هذا االتحاد 	 

الجمعيات واملنظامت الشبابية الحزبية كافة يف لبنان.
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.)SAGE )1998 34 مايكل غاليغر ومايكل مارش، »إختيار املرشحني إنطالقاً من منظور مقارن: الحديقة الرسية للسياسة«، منشورات

35 راجع مثالً دراسة إيلني كينتيليه »اإلختالفات يف املشاركة السياسية ما بني الشباب وكبار السن«، مجلة السياسة املعارصة، املجلد 13، العدد 2 )2007(. 

36 مارش هوغ، »التنشئة السياسية ومستقبل السياسة«، مجلة Acta Politica ، املجلد 39 )2004(. 

37 ترييز أتول وآخرون، »حارضون أم غائبون؟ املشاركة وعدم املشاركة يف أوساط الشباب«، مجلة السياسة املعارصة، املجلد 9 العدد 1 )2003(.

البلدان إلى  التغيير وإلى تحقيق نفاذ  التابعة لألمم المتحدة وهو يدعو إلى  التنمية العالمية  يعتبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شبكة 
المعرفة والخبرة والموارد من أجل مساعدة الشعوب على التمتع بحياة أفضل. ونحن نعمل على األرض في 166 بلدًا ونتعاون معها في تطبيق 
الحلول التي أوجدتها لمواجهة تحديات التنمية العالمية والوطنية. وفي وقت تقوم فيه هذه البلدان بتطوير قدراتها المحلية، تعتمد على 

الشعوب المنضمة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعلى شركائنا العديدين.

لمزيد من المعلومات

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مبنى البنك العربي اإلفريقي الدولي

شارع المصارف - النجمة، بيروت 5211 2011
لبنان
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