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1  |  مقدمة

إطار  بالشباب حتت  املتعلقة  والسياسات  واألولويات  القضايا  التقين حول  التقرير  هذا  ُأجنز 
مشروع حساب التنمية يف اإلسكوا الذي يهدف بدوره إىل تعزيز قدرات صانعي القرار يف منطقة 
الدول العربية لصياغة السياسات الوطنية وخطط العمل للشباب. أما مشروع حساب التنمية 
 ،)World Plan of Action for Youth - WPAY( فهو مبين على برنامج العمل العاملي للشباب
ويرّكز على الرتويج لتبين إطار عمل برنامج العمل العاملي للشباب يف املنطقة، باإلضافة إىل 
املستوى  على  الربنامج  هذا  تبيّن  بإجتاه  اإلسكوا  دول  يف  واملؤسسية  الفردية  القدرات  تعزيز 
الوطين. وبالرغم من قيام اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتبيّن برنامج العمل العاملي للشباب عام 
1995 وتعزيزه من خالل االعرتاف بـ15 أولوية برناجمية للشباب، فإّن املنطقة العربية ما زالت 
غايات  حتقيق  إىل  اهلادفة  بالشباب  اخلاصة  الوطنية  السياسات  وتنفيذ  إعداد  يف  متأخرة 

وأهداف الربنامج يف املنطقة.

قامت اإلسكوا بتحقيق إقليمي حول مدى استجابة السياسات العامة يف الدول األعضاء عام 
2008، وقد أشارت النتائج إىل أن السياسات الشبابية مت إدراجها بشكل ملتبس يف السياسات 
واألهداف  القطاعية  اإلسرتاتيجيات  كانت حمدودة ضمن  احلكومات  استجابة  وأن  التنموية، 
احملددة، وذلك من دون اهتمام يذكر حباجات الشباب، ويف غياب تقييم حقيقّي للنتائج والتأثريات 
الفعلية. وقد غدا العجز يف االستجابة من خالل السياسات أكثر وضوحًا منذ اندالع االضطرابات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف املنطقة عام 2011. ونتيجة لذلك، نرى ازديادًا يف وعي 

دول اإلسكوا بضرورة مقاربة جديدة الحتياجات الشباب.

يهدف هذا التقرير إىل التمّعن يف االفرتاضات املتعلقة بدور الربيع العريب يف دفع دول اإلسكوا 
لالستجابة لقضايا الشباب على مستوى السياسات العامة. كما يهدف إىل التحقق من االستجابة 
الوطنية ألولويات الشباب يف السياسات واملسارات وقياس مداها. كما حياول التقرير حتديد 
 .)WPAY( العوامل املعيقة للتقدم حنو حتقيق أهداف وغايات برنامج العمل العاملي للشباب
ويسهم أيضا يف استكشاف احللول اليت ميكن أن تعزز قدرات البلدان األعضاء يف اإلسكوا. وفقا 

لذلك، واستنادا إىل املعلومات املتاحة، فإّن أهداف التقرير هي التالية:

�توثيق التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف برنامج العمل العاملي للشباب يف منطقة اإلسكوا  �•
لغاية عام 2012؛

�النظر يف الطرق املعتمدة من قبل احلكومات جتاه وضع قضايا الشباب يف األولوية وتطوير  �•
وتعزيز استجابات السياسة العامة هلذه القضايا؛

�وصف السياسات الشبابية قيد التطوير، مبا يف ذلك عمليات التشاور واألنشطة التحضريية. �•

ويتكّون التقرير من ستة أقسام رئيسية. يتبع املقدمة القسم الثاين، وهو عرض لوضع الشباب 
الدميوغرايف واالجتماعي يف دول منطقة اإلسكوا الـسبعة عشر، ويناقش التحديات األساسية 
اليت يتعّرض هلا الشباب يف املنطقة، وخيتتم بإلقاء نظرة على مدى التقّدم املتعّلق بتطوير 
وتنفيذ اإلسرتاتيجيات الوطنية وأطر السياسات املّتصلة بالشباب. أما القسم الثالث فيلقي 
الضوء على األولويات الشبابية يف املنطقة قبل عام 2010، وخاصة يف أطر الشباب واالقتصاد 
العاملي، الشباب والرفاهية، والشباب يف اجملتمع املدين. يقّدم القسم الرابع استعراضًا للقضايا 
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واملواطن،  الدولة  بني  االجتماعي  العقد  العريب، خاصة  الربيع  ثورات  الناشئة عن  الرئيسية 
االرتباط ما بني التنمية الشبابية والربيع العريب، ومظامل الشباب وخيارات السياسات العامة. 
ويقّدم القسم اخلامس عرضًا للتوّجهات يف السياسات املّتصلة بالشباب أعقاب الربيع العريب، 
ويقوم بالرتكيز على مؤشرات تنمية السياسات، والسياسات املتعّلقة باخنراط الشباب يف صنع 
التقرير مبراجعة لبعض التحّديات األساسية اليت ما  القرار واملشاركة املدنية. وأخريًا، خيتتم 
زالت تواجه بلدان اإلسكوا يف تشكيل السياسات املتعلقة بالشباب، ويعرض قائمة من التوصيات 

املرتبطة بذلك.

بالنسبة للمنهجية، يستند التقرير إىل مصادر من اإلسكوا واألمم املتحدة وجامعة الدول العربية 
واالحتاد األورويب، باالضافة اىل بعض املصادر االكادميية والتقارير الوطنية للدول االعضاء يف 
اإلسكوا وكذلك تقارير بعض مجعيات ومؤسسات اجملتمع املدين والصحافة املكتوبة. مّت اتباع 
مقاييس وتوجيهات برنامج العمل العاملي للشباب عند مجع املعلومات حول الوضع الراهن 
للسياسات املّتصلة بالشباب يف دول اإلسكوا، مثل معايري اختاذ خطوات تشريعية ومؤسساتية، 
تطوير وبلورة أولويات الشباب، وحتديد أهداف وبرامج عمل لتحقيقها. مت أواًل حتضري تقرير أويل 
موجزًا تّضمن سردًا للتطورات يف جمال السياسات واإلسرتاتيجيات املّتصلة بالشباب يف دول 
اإلسكوا حىت عام 2010. وتّضمن هذا التقرير أيضًا حبثًا أكثر تفصياًل حول دول العراق واألردن 

وفلسطني واليمن. 

بعد االنتهاء من التقرير االول والبدء باملرحلة الثانية من املشروع، مت تصميم الئحة أسئلة من 
أجل حتديد املتغريات يف أولويات الشباب والسياسات الشبابية بعد الـ2010. مت استخدام هذه 
الالئحة يف ورشة العمل اإلقليمية حول قضايا وأولويات الشباب يف منطقة اإلسكوا، واليت مت 
تنظيمها من قبل اإلسكوا يف بريوت بني 16 و 18 تشرين أول/ أوكتوبر، 2012. مثانية من أصل 
السبعة عشر دول أعضاء اإلسكوا حضرت ورشة العمل، وهي: مصر والعراق وعمان وفلسطني 
والسودان ولبنان واليمن، باإلضافة اىل مشاركة من سفارة اململكة املغربية يف لبنان. مت مجع 
املشاركني  وعروض  مداخالت  خالل  من  الـ2010  بعد  ما  تطورات  حول  إضافية  معلومات 

ومقابالت قصرية معهم.  

جيمع هذا التقرير النهائي بني املعلومات اليت مّت احلصول عليها خالل ورشة العمل واملعلومات 
اليت اسُتخلصت يف مرحلة البحث املكتيب واليت ُعرض معظمها يف التقرير األول. ويتضمن 
التقرير بعض البيانات اإلحصائية اليت تصف الواقع السكاين واالجتماعي واالقتصادي للشباب 

يف دول اإلسكوا. 
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2  |  وضع الشباب في منطقة اإلسكوا

للخصائص  ملّخص  اإلسكوا:  منطقة  يف  الشباب  2.1  وضع 
واالقتصادية واالجتماعية للشباب يف دول  الدميوغرافية 

اإلسكوا

اخلصائص	الدميوغرافية:	إعداد	الشباب 	2.1.1
يف الفرتة املمتدة بني عامي 1950 و2010، ازدادت وترية ارتفاع عدد سّكان منطقة اإلسكوا بشكل 
وُتعترب  األخرية1.  العقود  اليت شهدتها  النمو  معدالت  يف  العاّم  االخنفاض  من  بالرغم  سريع، 
املنطقة إحدى أكثر مناطق العامل فتّوَة، حيث يصل معدل نسبة الشباب حاليًا حلوايل 19% من 
إمجايل عدد سكان هذه الدول، ويبلغ عددهم أكثر من 60 مليون نسمة. ويبنّي الرسم البياين 
األقل هي 15% يف  النسب  الدول، حيث  يتفاوت كثريَا بني  الشباب هذا ال  أّن معّدل   1 رقم 
البحرين والكويت وقطر بينما النسب األعلى تصل إىل 22% يف اليمن وعمان واألردن. ويف ظل 
وجود هذه الشرحية الكبرية من الشباب، يرتتب على الدول الرتكيز على أولويات الشباب 

ضمن سياساتها االقتصادية واالجتماعية.

الرسم البياين 1:  نسبة الشباب )15-24( من إمجايل السكان يف بعض الدول 
العربية)2٠12(

World population prospects - 2012 revision, United Nations Population Division :املصدر

 ESCWA, 2011. Population and Development Report Issue No. 5: Youth Exclusion in the ESCWA Region: Demographic, Economic,  -1
.Educational And Cultural Factors
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اخلصائص	االجتماعية:	التعليم 	2.1.2
شهدت دول اإلسكوا حتسنًا ملحوظًا جلهة االلتحاق املدرسي2 ، فقد ارتفع إمجايل عدد الطالب 
بنسبة 9% يف الفرتة ما بني 1990 و2000، وبنسبة 3,7% بني 2000 و2009. ويبنّي الرسم البياين التايل 
نسب االلتحاق يف املرحلتني املتوسطة والثانوية، وُيلحظ التفاوت بني الدول يف هذه النسب، 
الذي ينتج عن عدد من الظروف االقتصادية واالجتماعية واخلصائص الدميوغرافية، إضافة إىل 
االختالفات يف املشاريع والسياسات الوطنية املتعلقة باألنظمة التعليمية ودرجة اإلنفاق يف هذا 
األمية ضمن فئات  وأعلى نسب  االلتحاق  أدىن مستويات  والعراق  اليمن  اجملال. هذا وتشهد 
املتوسطة  املرحلة  يف  االلتحاق  نسب  فيه  تبدو  الذي  الوقت  ويف  الفتيات.  خاصة  الشباب، 
مّما قد يعكس مشاكل متعلقة  الثانوية،  الدول نسبًا متدنية يف املرحلة  مقبولة، تشهد معظم 
بالتسرب املدرسي أو اإلسراع يف االخنراط يف سوق العمل أو عدم وجود حوافز ووعي كافيني 

للبقاء يف املدرسة بعد إنهاء املرحلة اإللزامية.

العربية  الدول  الثانوية يف بعض  الرسم البياين 2:  نسب االلتحاق يف املرحلة 
 )2٠٠9(

http://data.worldbank.org/indicator . البنك الدويل	املصدر:

2 -  تعرف اليونسكو معدل االلتحاق اإلمجايل باالاحتاق يف مستوى معني من التعليم، بغض النظر عن السن، كنسبة مئوية من السكان يف 
الفئة العمرية الرسمية املناظرة هلذا املستوى من التعليم. ولذلك، إذا كان هناك طالب معيدين لصفهم، فالعدد اإلمجايل للطالب 

قد يكون أكثر من العدد اإلمجايل للطالب داخل الفئة العمرية املعينة، وبالتايل فإن النسبة املؤية قد تكون أعلى من %100.
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أّما من ناحية التوّزع اجلندري للطالب، فقد حققت الفتيات والشابات يف الدول العربية تقّدمًا 
ملحوظًا يف السنوات الـ30 األخرية يف جمال التعليم؛ فنسب التحاق الفتيات غالبًا ما تكون 

أعلى من نسب الذكور.  

ولكن هذا التقدم ال يشمل مجيع الدول؛ ففي األردن وفلسطني تبقى  نسبة اإلناث امللتحقات يف 
املرحلتني املتوّسطة والثانوّية أدىن من نسبة الذكور. إضافة اىل ذلك، إّن التفوق يف االلتحاق 
املدرسي مل ُيرتجم إىل مشاركة نسائية يف سوق العمل أو احلياة العامة. فنسبة مشاركة النساء 
االقتصادية يف الدول العربية هي األدىن يف العامل؛ فبحسب تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
"حنو نهوض املرأة يف الوطن العريب"، 3.33% من النساء اللوايت تتعدى أعمارهن اخلمسة عشر 
تشاركن يف سوق العمل، بينما املستوى العاملي هو 6.55%3. هذا الفرق اجلندري حصيلة أسباب 
وظروف على املستويني اخلاص والعام، ويشدد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف هذا اإلطار: "يف 
احلياة العامة، هناك عوامل ثقافية وقانونية واجتماعية واقتصادية تعيق وصول املرأة اىل التعليم 
والصحة وفرص العمل وحقوقها املدنية. أما يف احلياة اخلاصة، فهناك أمناط تقليدية يف الرتبية 
وعنصرية ضمن العائلة وقوانني األحوال الشخصية اليت تساهم يف ترسيخ عدم املساواة واخلضوع". 

اخلصائص	االجتماعية:	التواصل	واالتصاالت 	2.1.3
ووسائل  اإلنرتنت  استخدام  االتصاالت، أصبح  تكنولوجيا  اهلائل يف  والتقدم  العوملة  يف عصر 
االتصال حاجة من حاجات الشباب للوصول إىل املعلومات والتعبري عن الرأي والبحث عن 
عمل، اخل. ولكن، كما يبني الرسم البياين التايل، فإن بعض دول منطقة اإلسكوا ال تتوفر فيها 
هذه اخلدمات للشباب. ففي العراق، ال يستخدم اإلنرتنت سوى 10 باأللف من الشباب، وكذلك 
األمر يف فلسطني، حيث تعلو النسبة قلياًل إىل 90 باأللف. أما دول اخلليج العريب فهي األكثر 

تقدمًا يف هذا اجملال، حيث مجيع تقنيات التواصل متوفرة بشكل مقبول.

العريض  والنطاق  واملتحرك  الثابت  اهلاتف  الرسم البياين 3:  االشرتاكات يف 
)ADSL( يف الدول العربية - 2٠12

نسبة	املشرتكنيمشرتك	)مليون(
)لكل	مائة	فرد(

9.4%35اهلاتف الثابت

2.6%10النطاق العريض الثابت

101.6%374اهلاتف املتحرك

14.3%53النطاق العريض املتحرك

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics :املصدر: االحتاد الدويل لإلتصاالت

.UNDP, 2006. “Towards the Rise of Women in the Arab World” UNDP: New York, p. 8 -3
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الرسم البياين 4:  عدد الشباب الذين يستخدمون اإلنرتنت )لكل ألف شخص( 
عام 2٠٠8

املصدر:	برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقارير التنمية البشرية.

استخدامات  أبرز  من  بـ"املدونة"  يعرف  وما  االجتماعي  التواصل  صفحات  أصبحت  وقد 
االنرتت كوسائل لالتصال والتعبري. فبالرغم من عدم انتشار االنرتنت بشكل واسع يف مصر، 
يستخدم حوايل ثلث السكان هذه الصفحات حبسب دراسة قام بها معهد "بيو" لألحباث4. 
ويكمل البحث هذا ليبني أّن استخدام صفحات التواصل االجتماعي  قد ازداد من 18% إىل 
28% يف مصر بعد عام 2010 إثر الثورة. وحبسب دراسة أخرى حول ظاهرة املدونة يف العامل 
العريب، تأيت السعودية يف املركز الثاين بعد مصر بعدد املدونات احمللية ولكن املواضيع املطروحة 
يف هذه الصفحات عادة ما تكون مواضيع شخصية بعيدة عن السياسة. وتشري الدراسة إىل أن 
النساء  أما  العربية،  الدول  يف  املدونات  أصحاب  من  األكرب  النسبة  يشكلون  الذكور  الشباب 

فالنسبة األكرب منهن يف مصر5. 

اخلصائص	االجتماعية:	الصحة 	2.1.4
تركز أولويات برنامج العمل العاملي للشباب يف جمال الصحة على مكافحة اإليدز وفريوس 
نقص املناعة املكتسبة )HIV( ونشر التوعية حول الصحة اجلنسية واإلجنابية، إضافة إىل نشر 
وسائل وسبل الصحة الوقائية من خالل التوعية حول النظافة والسلوكيات الصحية السليمة. 
اإلصابة  معّدل  وصل  حيث  اإليدز،  مبرض  تأثرًا  األقل  املناطق  إحدى  هي  اإلسكوا  ومنطقة 

 Pew Research center. 2011. "Global Digital Communication:Texting, Social Networking Popular Worldwide", Global Attitudes  -4
 .Project

 Etling, B.,  Kelly,J.,  Faris,R.,  and Palfrey,J. 2009.. "Mapping the Arabic Blogsphere: Politics, Culture and Dissent".Berkman  -5
.Center Research Publication No. 2009-06. June, 2009
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بفريوس نقص املناعة البشرية إىل 0,3% من البالغني يف عام 2004 6، والذي حبسب اإلسكوا "ما 
التقرير  وكما الحظ  ولكن،   .)ISPER, 2009( العامل"  أخرى يف  بكثري من مناطق  أدىن  يزال 
العاملي للـUNAIDS لعام 2012، هناك خماوف من الوترية املتزايدة حلاالت اإلصابة بفريوس 
نقص املناعة البشري يف منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، إضافة إىل أّن حاالت الوفاة 
عند االطفال من اإليدز مل حتقق اخنفاضًا ملحوظًا )جدير بالذكر هنا أّن تعريف منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا يتضمن دول أفغانستان وجيبويت وإيران وباكستان والصومال(. ويف ظل 
النقص يف املعلومات الكافية حول اإليدز يف املنطقة وعدم توفر اخلدمات الالزمة يف هذا اجملال، 
يشّكل تزايد حاالت اإليدز ومنو وتريتها أمرًا مقلقًا نظرًا لغياب الوعي حول املوضوع بني الشباب 
يف املنطقة. وحبسب املعلومات القليلة املتوفرة، فإن نسبة الشابات اللوايت ميتلكن معلومات 
وافرة ودقيقة عن اإليدز ال تتجاوز 3% يف العراق و5% يف مصر، وترتفع قلياًل يف األردن إىل 7%13. 

من أحد أهم أهداف برنامج العمل العاملي للشباب هو االهتمام بالصحة العامة ونشر الوعي 
حول مضار التدخني، وبلورة سياسات حتّد من التدخني. يعرض الرسم البياين التايل نسب 
املدّخنني من الشبان والشابات يف بعض الدول العربية، اليت يتصّدرها لبنان مع نسب عالية 
من املدخنني الشباب من كال اجلنسني. أّما يف الدول األخرى فاملشكلة حمصورة يف الشبان 

الذكور، حيث أن نسبة الشابات املدخنات ليست عالية. 

الرسم البياين 5:  نسب املدخنني الشبان واملدخنات الشابات يف بعض الدول 
العربية )2٠٠9(

http://data.worldbank.org/indicator . البنك الدويل	املصدر:

 .http://www.childinfo.org/hiv_aids_knowledge.php  -6
.http://www.childinfo.org/hiv_aids_knowledge.php -7
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والوالدات  املبكر  الزواج  التوعية حول الصحة اجلنسية واإلجنابية، فيعترب  أّما من حيث نشر 
املبكرة من التحديات الصحية اليت تواجهها دول اإلسكوا خاصة وأنها تتعلق بتقاليد وعادات 
اجتماعية معّقدة. وتصل نسبة الوالدات للفتيات بني سن 15 و19 عامًا إىل 90,7 باأللف يف 
العراق و71 باأللف يف اليمن و56,5 باأللف يف السودان. لكّن املشاكل الصحية اليت قد تنتج عند 
األم والطفل يف هذا العمر املبّكر كثرية، لذا جيب على هذه الدول أن تعمل على نشر الوعي 

حول هذا املوضوع وتقدمي خدمات صحية خمّصصة لألم والطفل.

جدول رقم 1:  اخلصوبة عند الفتيات بني 15 و19 عاماً من العمر )والدة لكل 
1٠٠٠ إمرأة(

اخلصوبة 
عند 

الفتيات
سورياالسودانالسعوديةقطرعمانلبنانالكويتالعراقاألردنمصرالبحرين

االمارات 
العربية
املتحدة

اليمنفلسطني

 )والدة 
لكل 1000 
امرأة 
ترتاوح 

أعمارهن 
بني 
)19-15

14.84324.890.714.215.79.315.817.856.53924.750.471.1

http://data.worldbank.org/indicator . البنك الدويل	املصدر:

أّما الشق املتعلق بالصحة النفسية والعقلية، فال توجد معلومات إحصائية أو دراسات كافية 
حول الصحة النفسية للشباب العريب تساعد على تقصي هذا املوضوع بشكٍل كاٍف.

اخلصائص	االقتصادية:	البطالة 	2.1.5
تشّكل بطالة الشباب إحدى أكرب التحديات بالنسبة لدول اإلسكوا وذلك على اختالف ظروفها 
االقتصادية ومعدالت الدخل فيها. فهناك دواًل مرتفعة الدخل، مثل اململكة العربية السعودية 
والبحرين تشهدان مستويات بطالة تفوق الـ20%، وكذلك احلال يف الدول املتوسطة واملتدنية 
الدخل )الرسم البياين رقم 6(. وعندما ننظر إىل الفارق بني بطالة الشبان وبطالة الشابات، 
نرى أن اإلناث يعانني من هذه املشكلة بشكل أكرب، حيث تصل نسبة البطالة عندهن إىل %48 
الوحيدتان  الدولتان  املتحدة وقطر، فهما  العربية  اإلمارات  أّما  يف مصر و47% يف فلسطني. 

اللتان ال تعانيان من مستوى بطالة مرتفع.
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الرسم البياين 6:  نسبة البطالة عند الشباب يف بعض الدول العربية وتوزعها 
حبسب اجلنس % لعام 2٠1٠ 

 

http://data.worldbank.org/indicator البنك الدويل	املصدر:

العمل، يتعلق األساسي منها  وتعاين منطقة اإلسكوا أيضًا من مشاكل بنيوية متعلقة بسوق 
بالطابع الريعي لإلقتصاد، وبالغلبة العددية للمؤسسات الصغرية احلجم، وذات الطابع العائلي 
او التقليدي، هي معظم االحيان ذات إنتاجية منخفضة وقليلة االعتماد على التكنولوجيا، وغري 
للشباب  العمل  فرص  من  الكايف  العدد  تولد  ال  العربية  االقتصادات  فإن  وبالتايل  مهيكلة. 
خصوصا ذوي الكفاءة العلمية. كما ال توفر فرص العمل اليت تتوفر فيها متطلبات العمل الالئق 
احملمي والذي يولد دخال كافيا. ويضاف اىل هذه املشكالت الفجوة الكبرية بني متطلبات سوق 
العمل وخمرجات التعليم. ومع ضعف االرتباط بني التعليم واإلنتاج، حيصل حتوير يف وظائف 
النظام التعليمي، وحيصل تضخم يف االلتحاق بالتعليم العايل احيانا بصفته اخليار الوحيد املتاح 
قيمته  ألجل  به  مرغوبا  يكون  انه  او  املؤجلة،  البطالة  من  نوعا  وتصبح  للنساء(،  )خصوصا 
االجتماعية اكثر من قيمته االقتصادية. ويساهم ذلك يف تفاقم اخللل يف توزيع التخّصصات، 
حيث غالبًا ما يتجه الطالب حنو التخصص يف العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والرتبوية، 
ويتجّنبون العلوم الطبيعية مثل الفيزياء واهلندسة وغريها. والنسبة املئوية للطلبة املسجلني 
يف التخصصات العلمية مثل العلوم الطبيعية ال تتجاوز 30% من جمموع امللتحقني يف التعليم 

اجلامعي يف املنطقة8.

 .ESCWA, 2009.Youth in ESCWA region: Situation Analysis and Implications for Development -8
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2.2  حتّديات التنمية الشبابية يف منطقة اإلسكوا: معاجلة العجز 
املزدوج يف مساهمة الشباب يف التنمية وحمدودية املشاركة

بناء على تقرير9 ُأعّد عام 2005 مع عدد من املنظمات الشبابية والناشطني واخلرباء الشباب يف 
ة بالشباب يف املنطقة غالبًا ما يتم التغاضي عنها  املنطقة العربية، يّتضح أّن السياسات املتعلقٌّ
بسبب الصراعات اإلقليمية، وتتأّثر سلبًا بضعف التخطيط االقتصادي واإلسرتاتيجيات غري 
الواضحة، واستبعاد اجملتمع املدين عن تنفيذ برامج التنمية. يطالب هذا التقرير، باسم الشباب، 
بـ"احلق يف املشاركة" من أجل تغيري التفكري القدمي الذي ينظر للشباب على أنهم غري راشدين 
وحباجة للتوجيه وغري قادرين على حتّمل املسؤوليات ويفتقرون للتعليم الكايف واملهارات الالزمة 
لتويّل املسؤولية املواطنية كاملة واملساهمة يف اجملتمع. ويؤّكد التقرير العكس، "حنن مبدعون 
وقادرون وسنستمر بالرتويج لألفكار اجلديدة، وقد متكّنا من التغّلب على مجيع العقبات اليت 
واجهتنا، وحتّولنا إىل رّواد يف اإلدارة والثقافة والفنون والعلوم والتكنولوجيا ومجيع أقسام التنمية 
البشرية." كما حيّذر التقرير من االستمرار يف استبعاد املواطنني اليافعني من آليات صنع القرار، 

ما سيؤّدي حتمًا إىل مشاكل سياسية واجتماعية عميقة.

هذا وترتبط حتّديات التنمية الشبابية يف املنطقة بأوجه القصور املستمرة يف التعليم والصحة 
وجماالت العمل، بالرغم من التقّدم يف التحصيل العلمي. وترتبط التحّديات أيضًا باملواقف 
الثقافية التقليدية ومقاومة احلكومات للحريات الدميوقراطية. أّما النساء الشابات العربيات، 
واالجتماعية  الثقافية  اجلذور  العميقة  اجلندرية  االنقسامات  بسبب  التمييز  أيضًا من  فيعانني 
العربية تسبب يف أكرب  الدول  املزيج من صغر السن والنوع االجتماعي يف  واالقتصادية. هذا 
فجوة جندرية يف البطالة على املستوى اإلقليمي، حيث أغلبية النساء يعملن بأجور زهيدة 

وضمن القطاع غري املنظم10.

تؤّدي حتّديات التنمية الشبابية، وهي موضوع عدد كبري من البحوث، إىل تسليط الضوء على 
إمكانات الشباب يف املنطقة العربية، إثر حتّسن مستوى التعليم واالحتكاك بآفاق جديدة من 
املعرفة ضمن عامل يّتجه حنو املزيد من العوملة، وتعرّب عن تطّلعات الشباب املشروعة لبناء 
مستقبل مزدهر وآمن. ووفقًا لتقرير اإلسكوا حول 'إعادة التفكري يف سياسات البطالة الشبابية' 

فإن الشباب العريب أكثر تعّلمًا من قبل.

ازداد عدد الطالب امللتحقني يف املؤسسات التعليمية من 10 ماليني يف عام 1980 إىل أكثر من 
55 مليون يف 2009، كما ازدادت نسب التسجيل بشكل كبري على مستوى املنطقة، لتصل إىل 
98,8% من األطفال يف البحرين امللتحقني يف املدارس االبتدائية يف 2009. وبالرغم من احلاجة 
واملتأثرة  منوًا  األقل  املنطقة  دول  يف  خاصة  االبتدائية،  باملدارس  االلتحاق  يف  تقّدم  إلحراز 

 Global Youth Action Network, 2005.  Arab Youth and WPAY, Challenges and Success 1995 – 2005: A Regional Overview     -9
  P. 4-5.      

.ESCWA, 2010.Regional Overview: Youth in the Arab Region, p. 3 -10
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بالصراعات، فإن 88% من الشباب يف املنطقة يعرفون القراءة والكتابة11.

باإلضافة إىل ذلك، فإن البحث املتعلق بالكلفة االقتصادية املرتتبة عن إقصاء الشباب يف الدول 
العربية تشري إىل أن اخلسارة قد تصل إىل مليارات الدوالرات األمريكية. ففي مصر مثاًل، تصل 
الكلفة إىل حوايل 17,4% من الناجت احمللي، و7,3% يف األردن. كما تشري هذه الدراسة إىل أن الدول 
يف سن  احلمل  املدرسي،  التسرب  )البطالة،  الشباب  إقصاء  من  التقليل  إىل  العربية حباجة 
املراهقة( بني 20 و80%، من دون أن يرتتب ذلك عن زيادة يف اإلنفاق العام12. يكمن التحّدي يف 
االجتاه  يف  ومعارفهم  الشباب  قدرات  تسخري  من خالل  التهميش  على  القضاء  يف  االستثمار 
اجملتمعات  داخل  الفجوة  تزيد  اليت  املتطرفة/الطائفية  اإليديولوجيات  عن  بعيدًا  الصحيح، 

العربية وتهدد التطّور املرجتى حنو التنمية الشاملة يف املنطقة.

حدود	مساهمة	الشباب	يف	التنمية 	2.2.1
أو بني  بالتعليم، ما تزال املنطقة عاجزة عن ردم الفجوة بني األغنياء والفقراء  فيما يتعّلق 
الريف واملدينة. كما إن املناهج التعليمية تعاين من قصور مبين على اعتماد أسلوب التلقني 
واحلفظ، ومن صعوبة يف تأمني األساتذة املؤهلني، ومن نقص يف القدرات اإلدارية يف املدارس. 
ويضاف إىل ذلك اكتظاظ الفصول الدراسية بسبب عدم مالءمة املرافق الدراسية، مبا فيه 
النقص يف الغرف واملكتبات وسوء حالة املعّدات التقنية. أما يف التعليم العايل، فإّن االختصاصات 
اليت خيتارها الطالب ال تتناسب مع حاجات سوق العمل، فضاًل عن تديّن مستوى التعليم 
التقين واملهين13. هناك حاجة جملهود إضايف يف معظم الدول العربية لتعزيز نظم اعتماد وترخيص 

التدريب املهين وتعزيز الربامج املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت14.

ولذلك، فإن تأمني العمل واألجور الالئقة للشباب أمٌر يرتبط بنوعية التعليم وعدم مالءمة 
التخصصات مع متطلبات سوق العمل، إذ إّن ثلثي طالب اجلامعات يتخصصون يف العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية، بداًل من العلوم الطبيعية. وهذا يعين أّن معظم مهارات الشباب ال 
تتكّيف مع متطلبات التنمية احلديثة يف املعرفة والتكنولوجيا، وهم غري مهّيئني ملواجهة حتديات 
االقتصاد املعومل. ونتيجة لذلك، فإن الطلب على خّرجيي اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل 
يف البلدان العربية يتجه لالخنفاض بسبب تفضيل الشركات األجنبية استرياد اخلربات األجنبية 

األقل كلفة واألكثر مهارة15.

العمل يف معظم  املتمّثل يف خلق فرص  التحّدي  برنامج األمم املتحدة اإلمنائّي أن  هذا ويعترب 
البلدان العربية هو عمل شاق. "باستثناء دول جملس التعاون اخلليجي، فإن البلدان العربية 

 .ESCWA, 2012. Rethinking Policies Toward Youth Unemployment: What Have We Learned? Background Note, p.3 -11
Chaaban, Jad. )2008(. “The Costs of Youth Exclusion in the Middle East” Working Paper No. 7. Middle East Youth  Initiative.  -12

 /http://www.shababinclusion.org/content/document/detail/983

13- اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(, 2009. تقرير السكان والتنمية العدد الرابع الشباب يف منطقة اإلسكوا: دراسة 
للواقع واآلثار املرتتبة على سياسات التنمية؛ ص 18 - 19.

.ESCWA, 2010. Regional Overview: Youth in the Arab Region, p. 2 -14
 .Op.cit p 22-23 -15
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مطالبة بتأمني 92 مليون وظيفة حبلول عام 2030، من أجل الوصول إىل العمالة الكاملة وزيادة 
نسبة مشاركة املرأة يف القوى العاملة إىل 35% )اليت هي اليوم 15 نقطة أقل من متوّسط الدول 
املتطورة( بكلفة مقّدرة بـ4,4 تريليون دوالر أمريكي )باألسعار الثابتة لعام 2005(. وهذا يعين 
أن املتوّسط السنوي املطلوب هو حوايل 220 مليار دوالر أمريكي، أي 50% تقريبًا من قيمة الناجت 

احمللي يف هذه البلدان يف 2009."16

ويف جمال الصحة ما يزال الشباب العريب يواجه مجلة من القيود، منها قّلة املعرفة الصحية 
وغياب اخلدمات املالئمة. وهذه العيوب أكثر انتشارًا يف املناطق الريفية، وبني الشباب ذوي 
اإلعاقات اخملتلفة، والشابات اللوايت تزّوجن يف سن مبّكر وأجننب عددًا كبريًا من األطفال من 
دون تباعد يف فرتات احلمل. بالرغم من التقّدم امللحوظ يف جمال الصحة يف العقود املاضية، 
الكافية  غري  الصحية  الرعاية  من  متفاوتة،  وبدرجات  يعاين،  يزال  ما  العريب  الشباب  فإّن 
وصعوبة الوصول إىل املرافق الصحية. ويف الدول العربية األقل منوًا، فإّن معايري جودة اخلدمات 
الصحية غري مالئمة، خاصة يف الدول اليت تعاين من اخملاوف األمنية والنزاعات املسلحة. ويعاين 
الشباب من صعوبة الوصول إىل املعلومات الصحية، وخاصة تلك املتعّلقة باملسائل اجلنسية 
واإلجنابية. فنصف الشباب العريب فقط لديه معرفة باألمراض املنقولة جنسيًا واملسائل املتعّلقة 
تشويه  إىل  باإلضافة  واإليدز،  املكتسبة  املناعة  نقص  بفريوس  واإلصابة  املرغوب  باحلمل غري 
األعضاء التناسلية لإلناث فهي ما تزال حمّرمة داخل ثقافات ترتدد أن تناقش هكذا مسائل يف 

العلن17.

املشاركة	احملدودة	للشباب 	2.2.2
املشاركة يف عملية صنع  السكان من  إقصاء معظم  العربية من  املنطقة  تعاين  بشكل عام، 
القرارات االجتماعية واالقتصادية والسياسية. أّما الشباب فهم مغّيبون بشكل كّلي تقريبًا عن 
برملانات نصف البلدان العربية، وتصل نسبتهم إىل 7% فقط يف برملايَن لبنان والبحرين18. ويف 
السنوات املاضية، قام العديد من الباحثني واخلرباء بالتنبيه من أن هذه املسألة سيكون هلا تأثري 
عميق على الشباب يف املنطقة، وستغّذي جّوًا من اإلحباط، يتمّثل بالالمباالة وعدم املشاركة، 

ويف أحسن األحوال بالتمّرد، ويف أسوئها باالجّتاه حنو التطّرف.

ملناقشة  للشباب  والقنوات  الطرائق  تأمني  ميكنها  اليت  املؤسسية  اجلهوزية  ثغرات يف  "هناك 
خماوفهم والبحث عن األجوبة، وحّل املشكالت، والتعبري عن تطّلعاتهم وسعيهم حنو تأمني 
متطلباتهم املستقبلية، ويشّكل تهميش الشباب خطرًا على احلكم الرشيد والتنمية، خاصة وأّن 
معظم التحّديات التنموية يف املنطقة )الفقر، البطالة، املشاكل الصحية... اخل( تتطّلب مشاركة 

الشباب للتمّكن من معاجلتها بشكل فّعال"19.

16- برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2012، ص. 6.
.ESCWA, 2010. Regional Overview: Youth in the Arab Region, p. 3-4 -17

.Ibid, p. 5 -18
ESCWA, 2007. The Millenium development Goals in the Arab Region 2007: A Youth Lens; ESCWA – Beirut, E/ESCWA/  -19

EAD/2007/Booklet.1, p. 30
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قبل عام 2010 يف مصر، مل يكن الشباب منخرطًا يف احلياة السياسية. وقد بنّي "مسح النشء 
والشباب يف مصر"20 أّن أعداد الشباب املشارك يف أعمال التطّوع أو منظمات اجملتمع املدين كان 
نسبة  أّن  كما  والوطنية.  احمللية  االنتخابات  يف  للشباب  جدًا  منخفضة  مشاركة  مع  حمدود، 
مشاركة اإلناث يعادل نصف مشاركة الذكور يف القضايا االجتماعية والسياسية: "أقل من %1 
من الشباب من الفئة العمرية 18-29 سنة منتسبون لألحزاب السياسية، ومل يدل سوى %16 
من الشباب بصوتهم يف االنتخابات األخرية: 21% من الرجال و11% من النساء. أّما الذين قاموا 
بالتصويت، فقد كانوا ينتمون مبعظمهم لفئات الدخل املتوسطة واملتوسطة-العالية. وال شك 
البلد،  املدنية يف  التعبري واملشاركة  انتقاص حرية  النتائج تعكس خيبة األمل بسبب  أن هذه 
باإلضافة إىل نظم األحزاب اليت عفا عليها الزمن، واليت تعتمد على مفردات ورموز ال جتذب 

األجيال اجلديدة21."

وأشارت مسوحات ُأجريت يف املغرب يف الفرتة السابقة للربيع العريب إىل انسحاب الشباب من 
اكرتاث  عدم  وإىل   ،%37 تتعّدى  ال  التصويت  يف  متدّنية  مشاركة  وإىل  السياسية  املشاركة 
واجلامع  كالعائلة  التقليدية  الدعم  بأطر  الشباب  تأثر  إىل اخنفاض  إضافًة  املدنية،  باملشاركة 

واألحزاب السياسية22.

وقد أّكد املشاركون يف سلسلة من املنتديات الشبابية حول األمن اإلنساين نّظمها برنامج األمم 
العربية بغياب  البلدان  البشرية يف  التنمية  ارتباَط أوجه القصور يف  املتحدة اإلمنائي يف 2008 
احلريات. وقد أّكد مشاركون من املغرب العريب ومشرقه ودول اخلليج أّن إقصاء اجملتمع املدين 
من آليات صنع القرار وغياب احلريات السياسية هما من األخطار املرتبصة باألمن االجتماعي 
الناجتة عن جمموعة من العوامل منها احلكم املطلق لألنظمة السياسية، تقييد حّرية اإلعالم 
والتعبري، وغياب الشفافية واملساءلة23. وعلى املستوى االقتصادي، عرّب املشاركون عن القيود 
اليت تفرضها املعايري التقليدية على اخليارات املهنية، والنظرة إىل بعض املهن على أّنها مهينة 
وأخرى على أّنها غري مالئمة للنساء. وبالنسبة لشباب املشرق واملغرب، فيجدون أن العوملة 
خطٌر على األمن االقتصادي، بينما يرى فيها شباب اخلليج عددا من املزايا. وعلى املستوى 
االجتماعي، أمجع املشاركون على أن التعّصب وعدم املساواة بني اجلنسني يشّكالن تهديدًا 

أساسيًا لألمن البشري يف املنطقة بأسرها.

األمم  برنامج  منتديات  يف  الشباب  املشاركون  عرّب  فقد  العامة،  السياسات  مستوى  على  أما 
وأّكدوا  واالقتصادية،  السياسية  القضايا  يف  املواطنني  احلاجة الستشارة  اإلمنائي عن  املتحدة 
وجوب إعطاء الشباب فرصة لتويّل املناصب الرسمية الرفيعة يف الدولة، كي يتمّكنوا من احلكم 

.Population Council, West Asia and North Africa Office,  2011. Survey of Young People in Egypt -20
Achy, L. 2010.Concerns of Egyptian Youth: A Forgotten Majority, Carnegie Middle East Center, December 10, 2010 http://  -21

carnegie-mec.org/publications/?fa=42160

  Euromed Youth Technical Assistance Unit, 2008. “Studies on Youth Policies in the Mediterranean Partner Countries: Morocco”  -22
.EuroMed III PROGRAMME http://www.enpi-info.eu/library/content/studies-youth-policies-mediterranean-partner-countries-

morocco

.UNDP, 2009. Report on Youth Forums 2008: Arab Human Development Report 2008, p 7 -23
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جلميع  اجملاين  التعليم  تأمني  ذلك،  إىل  باإلضافة  الدول،  وعلى  بلدانهم24.  يف  القيادة  وممارسة 
مواطنيها، والقضاء على األمية، وتأمني احلوافز للشباب لالستمرار يف املدرسة وإكمال سنواتهم 
الدراسية. أّما صّناع القرار، فهم مطالبون بتحديث جماالت التخصص مبا يتالءم مع التطور 
التكنولوجي حول العامل. وعلى السياسات أخذ احتياجات سوق العمل بعني االعتبار وتأمني 
التوجيه الوظيفي للشباب، وتشجيع املقاربات املبتكرة خللق فرص عمل جديدة، مثل تطوير 
القطاع السياحي. أّما يف جمال الصحة، فعلى الدولة أن تكفل اإلدارة السليمة للمرافق الصحية 
حديثًا،  للمتزوجني  خاصة  للشباب،  تؤّمن  وأن  الصحي  اجلهاز  مؤهالت  مستوى  ترفع  وأن 

خدمات الدعم املتعلقة بالصحة اإلجنابية.
يف اخلتام، طالب املشاركون يف منتديات الشباب التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن تقوم 
واجلهل.  الفقر  خاصة  التطّرف،  أسباب  على  والقضاء  التسامح  ثقافة  بنشر  العربية  الدول 
وطالبوا بأن تشرك الدول الشباب يف قيادة جهود التوعية اليت تهدف إىل حماربة الطائفية 
"جيب أن يكون هناك حوار جدي بني كل األطراف واجملموعات بغض النظر عن هويتها. جيب 
احرتام رأي الشخص اآلخر وأفكاره، ألن الفشل يف السماح باالختالف لن يسمح لنا باستكشاف 
أوجه القصور يف داخلنا". على الدول أيضًا تشجيع الشباب على املشاركة من خالل برملانات 
شبابية وبرملانات أطفال حقيقية، باإلضافة إىل اعتماد سياسات متّكن املرأة وتنشر ثقافة احرتام 

دورها يف اجملتمع.25
		السياسات	املّتصلة	بالشباب	يف	سياقها	العام:	وصف	للتطور	اإلقليمي	 2.3
للشباب	 العاملي	 العمل	 برنامج	 مع	 تتماشى	 سياسات	 صياغة	 يف	

والتوصيات	الالحقة
يتمحور هذا القسم من التقريرحول وضع سياسات االستجابة يف الدول االعضاء يف اإلسكوا من 
خالل وصف تقدم كّل من هذه الدول يف اجتاه تبّنيها إلسرتاتيجية وطنية للشباب، فمنها ما 
أجنز هذه املهمة ومنها ما ال يزال يف طور إعداد اإلسرتاتيجية ومنها ما بدأ يف إدراج قضايا 

الشباب ضمن اخلطط التنموية القطاعية والوطنية.  
اإلطار املفاهيمي لربنامج العمل العاملي للشباب ميثل منهجية عملية تستند إىل مخسة عشرة 
أولوية برناجمية حيددها برنامج العمل العاملي للشباب وتهدف إىل إتاحة فرص متكافئة للشبان 
والشابات لتحقيق قدراتهم الكامنة كأفراد وكشركاء يف عملية التنمية. وتعكس هذه األولويات 
ايضًا التحديات واخملاوف اليت يواجهها الشباب من خمتلف املناطق واحلضارات. جيمع برنامج 
العمل العاملي للشباب هذه األولويات يف ثالث فئات متثل اإلطار العام ألي إسرتاتيجية وطنية 
للشباب وهي: الشباب واالقتصاد العاملي، الشباب والرفاه، والشباب يف اجملتمع املدين. متثل هذه 
األولويات الثالث نقطة االنطالق لتطوير برامج عملية تهدف إىل حتسني أوضاع الشباب من 

خالل إسرتاتيجيات بناء القدرات واإلدماج االجتماعي26. 

.Ibid. p 17 -24
.Ibid. p 19 -25

 ESCWA, 2010. Follow-Up on Priority Issues in the Field of Social Development in the ESCWA Region: National Policies on  -26
.Youth
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2.3.1	الوضع	الراهن	للسياسات	املّتصلة	بالشباب
استند مجع املعلومات والبيانات حول السياسات الوطنية للشباب يف دول اإلسكوا إىل ثالثة 

مصادر رئيسية هي: 
)1(  نتائج تقرير اإلسكوا لعام 2008، إذ متت دراسة طرق االستجابة لربنامج العمل العاملي 

للشباب يف كل من الـ14 دولة ضمن جمموعة اإلسكوا27، يف حينها؛
)2( معلومات متوفرة حول سياسات االستجابة يف الفرتة الالحقة )2009-2010( للدول الـ14؛
حديثًا  املنضمة  الثالث  الدول  بها  قامت  اليت  االستجابة  سياسات  حول  )3(  معلومات 
دراسات  من  جزءًا  تكن  مل  واليت  وتونس،  واملغرب  ليبيا  وهي:  اإلسكوا  دول  جملموعة 

اإلسكوا يف السنوات السابقة.

الدول  جلميع  املتحدة  لألمم  العامة  اهليئة  دعوة  عن  التقرير  هلذا  املفاهيمي  اإلطار  وينبثق 
األعضاء لتطوير سياسات وطنية شاملة ومندجمة لتمكني الشباب وتعزيز دورهم يف اجملتمع ويف 
عملية التنمية )A/RES/60/2(، وكذلك على توصيات اإلسكوا لدوهلا األعضاء إلعطاء األولوية 

للشباب يف املشاريع التنموية، واليت تتماشى مع النمو الدميوغرايف للشباب يف املنطقة28. 

تتألف السياسة الوطنية للشباب من عدد من املكّونات الرئيسية أهمها: رؤية إسرتاتيجية تعّول 
على مشاركة الشباب يف مجيع مراحل إعدادها، وتعريف دقيق للفئات الشبابية وتصنيفها. 
وبالتايل على السياسة الوطنية للشباب أن حتّدد دور الشباب يف اجملتمع، وأن تعّرف حقوقهم 
لواجبات  العريضة  اخلطوط  ترسم  أن  عليها  أخرى،  ومن جهة  اجملتمع،  هذا  جتاه  وواجباتهم 
الشباب  حلاجات  تتطّرق  أن  للشباب  الوطنية  السياسة  على  وجيب  الشباب.  جتاه  اجملتمع 
والشابات وطموحاتهم ضمن إطار مندمج، وذلك من خالل البىن واخلدمات املناسبة. وعلى 

.Ibid -27
 ESCWA, 2009. Expert Group Meeting on Reinforcing Social Equity: Integrating Youth into the Development Process Abu  -28

.Dhabi,UAE, 29-31 March 2009: Information Note, p. 1

املتصلة  والربامج  السياسات   :121/66 رقم  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار 
بالشباب

 2011 األول/ديسمرب  كانون  يف  والستون  السادسة  دورتها  يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  كررت 
أهمية تعاطي الدول مع قضايا الشباب بشكل خاص يف سياساتها الوطنية، وقد أشار قرار رقم 
121/66 إىل برنامج العمل العاملي للشباب الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قراريها 81/50 املؤرخ 
14 كانون األول/ديسمرب 1995 و126/62 املؤرخ 18 كانون األول/ديسمرب 2007. وقد نصت الفقرة 
األوىل من هذا القرار على: تكرار تأكيد برنامج العمل العاملي للشباب، مبا يف ذلك جماالته اخلمسة 
عشر املرتابطة ذات األولوية، وتهيب بالدول األعضاء أن تواصل تنفيذه على املستويات احمللية 

والوطنية واإلقليمية والدولية.
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هذه السياسة أن تؤّمن مشاركة الشباب يف عملية صنع القرارات يف مجيع النواحي احلياتية29 .

حىت عام 2010، كانت سبع دول قد طورت سياسات وطنية للشباب بدًءا باملغرب عام 2003، 

تليها األردن عام 2004، البحرين واليمن عام 2005، والسودان 2006 وأخريَا مصر عام 2007. كما 
طورت منظومة جملس التعاون اخلليجي سياسة عامة لرعاية الشباب يف عام 2008، وتشمل 

هذه السياسة عدد حمدود من القضايا املتعلقة بالثقافة والرياضة وإستثمار وقت الفراغ.

العمل  برنامج  وأولويات  متطلبات  مع  انسجامها  ومدى  السياسات  هلذه  الرئيسية  األهداف 
العاملي للشباب ملخصة ضمن اجلدول رقم 2، الذي يبنّي أيضاً أن هناك سبع دول كانت تعمل 
العربية  واململكة  وقطر،  ولبنان،  العراق،  وهي:  للشباب  الوطنية  إسرتاتيجياتها  تطوير  على 
السعودية، وسوريا، واإلمارات العربية املتحدة والكويت. إضافة إىل ذلك، هناك دولتان تعمالن 
على دمج املواضيع الشبابية ضمن خططها وإسرتاتيجياتها الوطنية وهي الكويت، وعمان. أما 
ليبيا وتونس، فليس لدينا معلومات يف الوقت احلايل عن أعماهلما يف هذا اإلطار. وجتدر االشارة 
اىل أن اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب يف لبنان قد أجنزت ونشرت بعد االنتهاء من كتابة هذا 

التقرير لذا مل يتّطرق إليها النص بالتفصيل30. 

.ESCWA, 2009. National Youth Policy: Priorities and ParadigmsE/ESCWA/PI/2009/12 -29
.www.youthforum-lb.org :30- وثائق السياسة املّتصلة بالشباب للبنان موجودة على الرابط

ما هي سياسة الشباب الوطنية ؟
تعرب السياسة الوطنية للشباب عن مدى التزام احلكومة بقضايا الشباب، نساء ورجال، بأن تكفل 
حقوق  ذوي  كمواطنني  لتحقيق طموحاتهم  الفرص  وتوفر  احتياجاتهم،  وتليب  الكرمي  العيش  هلم 
وواجبات. يتفاوت نطاق ونسبة استهداف السياسة لفئة الشباب حسب مستوى االلتزام املنوط 

بعدة عوامل، أهمها اإلرادة السياسية.
دليل مرجعي لصياغة السياسة الوطنية للشباب اإلسكوا – 
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جدول رقم 2: واقع اإلسرتاتيجيات الوطنية للشباب يف دول اإلسكوا

31-  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا( 2010. متابعة قضايا ذات أولوية يف جمال التنمية االجتماعية يف منطقة 
اإلسكوا: السياسات الوطنية للشباب؛ )E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/4 )Part III؛ ص 8

 .Ibid -32
 Euromed Youth Technical Assistance Unit, 2008?. “Studies on Youth Policies in the Mediterranean Partner Countries: Jordan”   -33
.EuroMed III Programme http://www.enpi-info.eu/library/content/studies-youth-policies-mediterranean-partner-countries-morocco

.Op. cit -34

اسرتاجيية وطنية الدولة
اجلهة الرسمية السنةللشباب

الشباب يف االقتصاد األهداف العامة لإلسرتاتيجيةاملنفذة
العاملي

الشباب 
والرفاه

الشباب يف اجملتمع 
املدين

اجمللس األعلى للشباب 2005منفذةالبحرين1
والرياضة

بناء جمتمع ميكن فيه جلميع الشباب يف البحرين 
الوصول إىل املساواة االجتماعية والثقافية والصحية 
والتعليم وفرص العمل، وذلك لتمكينهم من املشاركة 

كمواطنني مسؤولني يف بناء اجملتمع

XX

تستهدف مجيع فئات الشباب والقطاعات، مع اجمللس القومي للشباب2007منفذة 31مصر2
الرتكيز على الشباب العاطلني عن العمل والفتيات 

والنساء الشابات والشباب يف املناطق الريفية 
والشباب ذوي االحتياجات اخلاصة

XXX

االرتقاء برعاية الشبان والشابات يف األردن وتنمية اجمللس األعلى للشباب2004منفذةاألردن3
معارفهم ومهاراتهم، وحتسني السياسات املستخدمة 
يف تطوير قدراتهم الكامنة وتوظيفها لتحقيق التنمية 
البشرية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية والثقافية والبيئية

XXX

دائرة الشباب يف وزارة 2012يف طور التحضري32لبنان4
الشباب والرياضة 

ومنتدىالشباب حول 
السياسات الشبابية

إصدارمسودة وثيقة السياسة الشبابية من خالل 14 
Xلقاًء للشباب يف خمتلف املناطق اللبنانية

تهدف إىل حتفيز اإلبداع واملبادرة واملشاركة، لتساهم مكتب الدولة املكلف بالشباب2003منفذة33املغرب5
يف تأسيس لشكل جديد من أشكال احلوار

تعمل على تنمية التعبري األديب والفين لتطوير أطر 
وطرق احلوار. تهدف اىل تعزيز املبادرات الفردية 

مثل املشاركة النقابية بني الشباب، يف إطار خطة 
عاملية ومنسقة على أساس قيم االنفتاح والتضامن 

والدميوقراطية والتسامح

XX

املوازنة بني أهداف وتطلعات الشباب من جهة وزارة الشباب والرياضة2008يف طور التحضري34العراق6
وحتسني فعالية الربامج اهلادفة اخملصصة للشباب 

من جهة أخرى
XX
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اسرتاجيية وطنية الدولة
اجلهة الرسمية السنةللشباب
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كمواطنني مسؤولني يف بناء اجملتمع

XX

تستهدف مجيع فئات الشباب والقطاعات، مع اجمللس القومي للشباب2007منفذة 31مصر2
الرتكيز على الشباب العاطلني عن العمل والفتيات 

والنساء الشابات والشباب يف املناطق الريفية 
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XXX

االرتقاء برعاية الشبان والشابات يف األردن وتنمية اجمللس األعلى للشباب2004منفذةاألردن3
معارفهم ومهاراتهم، وحتسني السياسات املستخدمة 
يف تطوير قدراتهم الكامنة وتوظيفها لتحقيق التنمية 
البشرية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية والثقافية والبيئية

XXX

دائرة الشباب يف وزارة 2012يف طور التحضري32لبنان4
الشباب والرياضة 

ومنتدىالشباب حول 
السياسات الشبابية

إصدارمسودة وثيقة السياسة الشبابية من خالل 14 
Xلقاًء للشباب يف خمتلف املناطق اللبنانية

تهدف إىل حتفيز اإلبداع واملبادرة واملشاركة، لتساهم مكتب الدولة املكلف بالشباب2003منفذة33املغرب5
يف تأسيس لشكل جديد من أشكال احلوار

تعمل على تنمية التعبري األديب والفين لتطوير أطر 
وطرق احلوار. تهدف اىل تعزيز املبادرات الفردية 

مثل املشاركة النقابية بني الشباب، يف إطار خطة 
عاملية ومنسقة على أساس قيم االنفتاح والتضامن 

والدميوقراطية والتسامح

XX

املوازنة بني أهداف وتطلعات الشباب من جهة وزارة الشباب والرياضة2008يف طور التحضري34العراق6
وحتسني فعالية الربامج اهلادفة اخملصصة للشباب 

من جهة أخرى
XX
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اسكوا35 36 

http://www.moys.ps/atemplate.php?id=45  - 35- وزارة الشباب والرياضة فلسطني. السياسة الوطنية للطالئع و الشباب
36-  ورشة العمل اإلقليمية حول قضايا وأولويات الشباب يف منطقة اإلسكوا؛ بيت األمم املتحدة, بريوت, 16 -18 تشرين األول/أكتوبر 

مجهورية السودان 2012: مداخلة ممثل وزارة الشباب والرياضة – 

وزارة الشباب والرياضة2005منفذة35فلسطني7
التابع  التنمية  برنامج دراسات 

جلامعة بريزيت

وضع رؤية شمولية وقطاعية للطالئع والشباب، 
واملؤسسات املعنية بهم أو املؤثرة فيهم، واجملتمع 

ككل، لتشكل أساسا للعمل املستقبلي مع الطالئع 
والشباب يف اجملتمع الفلسطيين

تعزيز الوعي يف اجملتمع الفلسطيين، وخاصة األسرة 
واملؤسسات التعليمية والرتبوية والشبابية، باهتمامات 
الطالئع والشباب، وخماوفهم، واحتياجاتهم وحقوقهم 

دفع عملية التنمية الفلسطينية من خالل الدمج 
الرشيد للطالئع والشباب يف اجملاالت اخملتلفة للعمل 

الفلسطيين

XXX

وزارة الشباب والرياضة2008يف طور التحضريقطر8

تؤسس لنظرة شمولیة متكاملة لتفعیل القدرات وزارة االقتصاد والتخطيط2010يف طور التحضريالسعودية9
الكامنة لدى الشباب، وتسهم يف رسم األهداف 
والسیاسات واإلجراءات اليت حتقق طموحاتهم 

وآماهلم حىت یكونوا منتجین وفاعلین يف منظومة 
التنمیة املباركة يف اململكة

XXX

معاجلة قضايا الشباب وتلبية احتياجاتهم عرب طرق وزارة الشباب والرياضة2006منفذةالسودان10
XXعلمية وتشاركية36

الشباب 2008يف طور التحضرياإلمارات	العربية	املتحدة	11 لرعاية  العامة  اهليئة 
والرياضة

تنمية وتطوير القطاع الشبايب وفقًا الحتياجات 
XXاجملتمع، ونشر الثقافة الرياضية اجملتمعية

XXXاهليئة السورية لشؤون االسرة2010يف طور التحضريسوريا12

2015 منفذةاليمن13 اجمللس األعلى للطفولة واالمومة 2006– 
وزارة  العمل والشؤون االجتماعية

وزارة الشباب والرياضة

تهدف إىل بناء جمتمع حيمي مجيع األطفال 
اليمنيني والشباب والشابات، حيث يشعرون بالتقدير 

واالحرتام ملا يقدمونه من مساهمات فريدة من 
نوعها ومبدعة، ويشعرون بانتماء عميق اىل اهلوية 
اليمنية والوالء لبالدهم وقيمها اإلسالمية احلقيقية، 

ولديهم سبل وصول عادلة إىل كافة اخلدمات 
االجتماعية من الصحة والتعليم والعمل والرتفيه 

والفرص لتحقيق إمكاناتهم وتطويرأنفسهم كمواطنني 
داخل مين سلمي ومزدهر

XXX

معاجلة احتياجات الشباب يف حتقيق األهداف حكومة الكويت2011يف طور التحضريالكويت14
اإلسرتاتيجية الوطنية على النحو املنصوص عليه يف 

خطة التنمية الوطنية 2014-2010
دعم تشغيل الشباب والعمالة الذاتية من خالل 

اخلطط التشريعية وتطوير مراكز الشباب القائمة 
وتعزيز منظمات الشباب لتمكينهم من املشاركة يف 

األنشطة اإلمنائية

XX
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وزارة الشباب والرياضة2005منفذة35فلسطني7
التابع  التنمية  برنامج دراسات 

جلامعة بريزيت

وضع رؤية شمولية وقطاعية للطالئع والشباب، 
واملؤسسات املعنية بهم أو املؤثرة فيهم، واجملتمع 

ككل، لتشكل أساسا للعمل املستقبلي مع الطالئع 
والشباب يف اجملتمع الفلسطيين

تعزيز الوعي يف اجملتمع الفلسطيين، وخاصة األسرة 
واملؤسسات التعليمية والرتبوية والشبابية، باهتمامات 
الطالئع والشباب، وخماوفهم، واحتياجاتهم وحقوقهم 

دفع عملية التنمية الفلسطينية من خالل الدمج 
الرشيد للطالئع والشباب يف اجملاالت اخملتلفة للعمل 

الفلسطيين

XXX

وزارة الشباب والرياضة2008يف طور التحضريقطر8

تؤسس لنظرة شمولیة متكاملة لتفعیل القدرات وزارة االقتصاد والتخطيط2010يف طور التحضريالسعودية9
الكامنة لدى الشباب، وتسهم يف رسم األهداف 
والسیاسات واإلجراءات اليت حتقق طموحاتهم 

وآماهلم حىت یكونوا منتجین وفاعلین يف منظومة 
التنمیة املباركة يف اململكة

XXX

معاجلة قضايا الشباب وتلبية احتياجاتهم عرب طرق وزارة الشباب والرياضة2006منفذةالسودان10
XXعلمية وتشاركية36

الشباب 2008يف طور التحضرياإلمارات	العربية	املتحدة	11 لرعاية  العامة  اهليئة 
والرياضة

تنمية وتطوير القطاع الشبايب وفقًا الحتياجات 
XXاجملتمع، ونشر الثقافة الرياضية اجملتمعية

XXXاهليئة السورية لشؤون االسرة2010يف طور التحضريسوريا12

2015 منفذةاليمن13 اجمللس األعلى للطفولة واالمومة 2006– 
وزارة  العمل والشؤون االجتماعية

وزارة الشباب والرياضة

تهدف إىل بناء جمتمع حيمي مجيع األطفال 
اليمنيني والشباب والشابات، حيث يشعرون بالتقدير 

واالحرتام ملا يقدمونه من مساهمات فريدة من 
نوعها ومبدعة، ويشعرون بانتماء عميق اىل اهلوية 
اليمنية والوالء لبالدهم وقيمها اإلسالمية احلقيقية، 

ولديهم سبل وصول عادلة إىل كافة اخلدمات 
االجتماعية من الصحة والتعليم والعمل والرتفيه 

والفرص لتحقيق إمكاناتهم وتطويرأنفسهم كمواطنني 
داخل مين سلمي ومزدهر

XXX

معاجلة احتياجات الشباب يف حتقيق األهداف حكومة الكويت2011يف طور التحضريالكويت14
اإلسرتاتيجية الوطنية على النحو املنصوص عليه يف 

خطة التنمية الوطنية 2014-2010
دعم تشغيل الشباب والعمالة الذاتية من خالل 

اخلطط التشريعية وتطوير مراكز الشباب القائمة 
وتعزيز منظمات الشباب لتمكينهم من املشاركة يف 

األنشطة اإلمنائية

XX
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2.3.2	الدول	اليت	طورت	إسرتاتيجيات	وطنية	للشباب
كما ُذكر سابقًا، هناك سبع دول أجنزت إسرتاتيجياتها الوطنية للشباب حىت عام 2010، وهي 
املغرب واألردن والبحرين وفلسطني واليمن ومصر والسودان. ويساهم النظر يف رؤى وأهداف 
العمل  برنامج  اليت قد وضعها  للمعايري  اّتباعها  اإلسرتاتيجيات يف حتديد مدى  كّل من هذه 

يتطّلب  أواًل،  للشباب.  العاملي 
أن  للشباب  العاملي  العمل  برنامج 
لإلسرتاتيجية  العامة  الرؤية  تكون 
مرتكزة على مبادئ حقوق اإلنسان. 
فإّن  أعاله  اجلدول  يبنّي  وكما 
إلسرتاتيجيات  العامة  األهداف 
أو  بشكل  تعكس،  السبع  الدول 
الذي  والدور  احلقوق  هذه  بآخر، 
للتنمية  حمّركة  كأسس  تلعبه 

الوطنية.

ويقتضي برنامج العمل العاملي للشباب أيضًا الرتكيز على األولويات الربناجمية الثالث املتعلقة 
باالقتصاد، والصحة، واملشاركة االجتماعية. وبالفعل، إّن معظم الدول )مصر واألردن وفلسطني 
الوطنية.  إسرتاتيجياتها  ضمن  أساسي  بشكل  املواضيع  هذه  تناولت  قد  والسودان(  واليمن 
لفئة  تعريف واضح  أيضًا على  أن تستند  الوطنية  اإلسرتاتيجية  الرؤية، على  إىل  وباإلضافة 
املتنوعة، وضرورة مشاركتهم يف  الشرحية  الفرعية هلذه  للمكّونات  الشباب، وتصنيف دقيق 

صياغة وتنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية. 

2.3.2.1	تعريف	الشباب
ال تتبع مجيع هذه الدول تعريف األمم املتحدة لفئات الشباب، واليت حتدد هذه الفئة على أنها 

تضم األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني الـ15  والـ24 سنة.

إسرتاتيجية حمددة وشفافة 
إسرتاتيجية  على  للشباب  الوطنية  السياسة  جناح  يقوم 
واضحة وحمددة ذات جودة عالية، تعزز مشاركة الشباب 
صنع  يف  املدين  اجملتمع  عن  فضاًل  والتنفيذ،  العملية  يف 
القرار والتنمية. كما تعتمد نهجًا تشاركيًا شاماًل قائمًا على 

قاعدة احلقوق والدالئل.
دليل مرجعي لصياغة السياسة الوطنية للشباب اإلسكوا – 

تعريف الفئات املستهدفة
 وفقا لتعريف األمم املتحدة إّن الشباب هم األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و24 سنة. 
وتوضح املنّظمة بأن هذا التعريف العملي اعُتمد ألسباب إحصائية، ألّن معظم البيانات املتوفرة 
البلدان  العمرية اخلمسية. وفيما تعتمد  الفئات  العامل ترتكز على توزيع السكان حبسب  يف دول 
األعضاء يف األمم املتحدة تعاريف متفاوتة للشباب لعدة اعتبارات وعوامل منها اجتماعية وثقافية 
البلدان وضمن  املقارنة بني  تعريف موحد جلعل  اعتماد  واقتصادية ومؤسسية وسياسية، يفضل 

البلد الواحد أكثر سهولة عرب الزمن.
دليل مرجعي لصياغة السياسة الوطنية للشباب اإلسكوا – 
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تعتمد دول األعضاء يف اإلسكوا تعريفات خمتلفة لفئة الشباب العمرية ترتاوح بني الـ10 سنوات 
والـ36 سنة كما يبنّي اجلدول رقم 3 أدناه، هذا باستثناء املغرب اليت ليس لديها تعريف رسمي 
للشباب37. وكما يوضح اجلدول، هناك مثاين دول تتبع التعريف الرسمي لألمم املتحدة من أصل 
13 دولة شاركت يف استقصاء اإلسكوا لعام 2008. ويالحظ أّنه بالرغم من اختالف التعريفات 
الرسمية،  وثائقها  املتحدة يف بعض  األمم  تعريف  باّتباع  الدول  بدأت بعض  للشباب،  الرسمية 

خاّصة اخلطط التنموية الوطنية وبعض الدراسات اإلحصائية اخلاّصة بالشباب.

جدول رقم 3: تعريف الفئة العمرية للشباب يف دول اإلسكوا38 

مقرتح الدول اليت تعتمد سن الشباب من 
)15-24 سنة(

مقرتح الدول اليت تعتمد سن الشباب 
خالفا لتعريف االمم املتحدة"

اإلمارات	العربية	املتحدة
البحرين
عمان
قطر
لبنان

اململكة	العربية	السعودية
اليمن
املغرب
تونس

30 سنة( األردن ) 12 – 
29 سنة( اجلمهورية العربية السورية ) 15 – 

34 سنة(39  السودان ) 15 – 
24 سنة( العراق ) 10 – 

29 سنة ( فلسطني) 18 – 
35 سنة(  مصر ) 12 – 

باإلضافة إىل حتديد الفئة العمرية، 
يعتمد تعريف برنامج العمل العاملي 
أن  جيب  تصنيف  على  للشباب 
حمددة  أخرى  فئات  منه  تتفرع 
النوع  مثل  معينة  معايري  حبسب 
اجلغرايف  والتوزيع  االجتماعي 
االحتياجات  ذوي  واألشخاص 
هناك  اإلطار،  هذا  يف  اخلاصة. 
ثالث دول، من الدول السبع اليت 
الشبابية  إسرتاتيجياتها  طّورت 
حىت عام 2010، تطرقت هلذا الشق 
بشكل  ولو  الشباب  تعريف  من 

.Euromed 2008, p. 15 -37
دليل مرجعي لصياغة السياسة الوطنية للشباب، ص 11. 38- اإلسكوا – 

39-  ورشة العمل اإلقليمية حول قضايا وأولويات الشباب يف منطقة اإلسكوا؛ بيت األمم املتحدة, بريوت, 16 -18 تشرين األول\أكتوبر 2012.
.Ibid -40

متجانسة.  كفئة  تناوهلم  يعين  ال  الشباب  استهداف  إّن 
فالشباب فئة عريضة تضم فئات فرعية متعددة. )حبسب 
النوع االجتماعي، وحبسب العمر وحبسب مكان اإلقامة(. 
وليست كياًنا دميغرافًيا واحًدا، وينبغي أن تركز السياسة 
تواجه حتديات  اليت  الفئات  تلك  للشباب على  الوطنية 
أكرب من غريها، مثل الشباب ذوي االحتياجات اخلاصة، 
الدراسة،  من  املتسربني  والشباب  الريف،  يف  والشباب 

والشباب العاطلني عن العمل.
)اإلسكوا(  آسيا  لغريب  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة 
الرابع, الشباب يف منطقة  العدد  تقرير السكان والتنمية, 
سياسات  على  املرتتبة  واآلثار  للواقع  دراسة  اإلسكوا: 

التنمية؛ E/ESCWA/SDD/2009/6؛ ص  35
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بني  ما  إسرتاتيجياتها  يف  الدول  هذه  مّيزت  وقد  واليمن.  وفلسطني  البحرين  وهي:  جزئي، 
الشباب واملراهقني والطالئع. واستنادًا إىل متطلبات برنامج العمل العاملي للشباب، جيب على 
باقي دول اإلسكوا أن تعمل على تشريح الشباب إىل فئات أصغر من أن أجل صياغة سياسات 

أكثر فعالية. 

2.3.2.2	مشاركة	الشباب
يتطلب برنامج العمل العاملي للشباب مشاركة الشباب الفعالة يف صياغة ووضع السياسات 
الوطنية واخلطط التنفيذية التابعة هلا. وكما أشرنا سابقًا، على هذه املشاركة أن تضم الشباب 
من اجلنسني من خمتلف الفئات العمرية، واملناطق اجلغرافية، وأن متثل مجيع الفئات االجتماعية 
والثقافية وكذلك األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة. وقد أشركت مجيع الدول اليت طورت 
إسرتاتيجيات وطنية حىت عام 2010 الشباب يف املراحل االستشارية وصياغة اإلسرتاتيجيات و/
أو يف مراحلها التنفيذية. ولكن كما أشارت اإلسكوا يف تقريرها لعام 2008، إن التنوع التمثيلي 

املطلوب ليس واضحًا ومن الصعب أن يتم استقصاءه. 

2.3.3	الدول	اليت	تعمل	على	وضع	إسرتاتيجيات	وطنية	للشباب
أظهر استحقاق اإلسكوا لعام 2008 حول اإلسرتاتيجيات الوطنية للشباب أّن مخس دول كانت 
يف مراحل حتضري سياساتها الوطنية للشباب وقد ازداد العدد إىل سبع دول يف عام 2011. و كما 
يبني اجلدول رقم 3، اجملموعة األوىل من الدول هي: العراق ولبنان وقطر وسوريا واإلمارات 
العربية املتحدة. أقّر لبنان إسرتاتيجيته عام 2012 وانضّمت اململكة العربية السعودية إىل هذه 
اجملموعة عام 2010 حني بدأت بتطوير إسرتاتيجيتها بهدف أن "تؤّسس لنظرة شمولية متكاملة 
لتفعيل القدرات الكامنة لدى الشباب، وتسهم يف رسم األهداف والسياسات واإلجراءات اليت 
حتّقق طموحاتهم وآماهلم حىّت يكونوا منتجني وفاعلني يف منظومة التنمية املباركة يف اململكة". 
أّما الكويت، وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فقد بدأت باختاذ إجراءات لتحضري 

إسرتاتيجيتها الوطنية للشباب عام 2011 من خالل تشكيل فريق تقين يقوم بهذه املهمة.

2.3.4	الدول	اليت	تعمل	على	قضايا	الشباب	من	خالل	خطتها	التنموية
وطنية  إسرتاتيجية  وضع  بدياًل عن  يشكل  ال  التنموية  اخلطط  يف  الشباب  قضايا  إدراج  إن 
للشباب ألّن "اخلطط التنموية غالبَا ما تكون قد وضعت كاستجابة لقضايا قطاعية، من دون 
معاجلة قضايا فئات معينة من اجملتمع مثل األطفال والشباب واملسنني. هذه اإلسرتاتيجيات ال 
الشباب بشكل خاص كمجموعة دميوغرافية ذات حاجات ملحة ودور أساسي يف  تستهدف 
عملية التنمية. وغالبًا ما يؤّدي هذا "النهج الكّلي" يف هكذا إسرتاتيجيات إىل نتائج تنموية غري 
متوازنة، وبالتايل يصل إىل عزل بعض الفئات املهمشة، خاصة تلك املهددة بالفقر واملعرضة 

لألمراض املنقولة جنسيًا واإلقصاء الثقايف"41.

 ESCWA, 2009.Report Expert Group Meeting on Reinforcing Social Equity: Integrating Youth into the Development Process Abu  -41
.Dhabi,UAE, 29-31 March 2009: Conceptual Framework; p. 16
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وحبسب ما أفادت دراسة اإلسكوا عام 2008، هناك عدد من الدول اليت أدرجت أمورًا متعلقة 
السعودية  العربية  واململكة  الكويت  وهي  التنموية،  الوطنية  الشباب ضمن مشاريعها  بقضايا 
وعمان )اإلسكوا 2010، ص. 6(. انضم العراق وقطر إىل هذه اجملموعة من الدول عام 2010، وذلك 
الوطنية.  التنمية  من خالل تطوير بعض أهداف القطاعات بشكل يدرج الشباب يف عملية 
ويصف اجلدول رقم 4 بعض هذه املبادرات الوطنية املنفذة من قبل اجلهات الرسمية، من خالل 
املعلومات املتوفرة الناجتة عن البحث املكتيب، وهو يضم مجيع الدول اليت تبنت أو تعمل على 

تبين إسرتاتيجيات وطنية حول الشباب حىت عام 2012.
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جدول رقم 4: السياسات واملشاريع االخرى يف دول اإلسكوا

.Sudan Vision, Sept 25 2009.  http://www.sudanvisiondaily.com/modules.php?name=News&file=article&sid=60938 -42

األهداف العامةاجلهة الرسمية املنفذةالسنةسياسات ومشاريع شبابيةالدولة
الشباب يف 
االقتصاد 

العاملي

الشباب 
والرفاه

الشباب 
يف اجملتمع 

املدين

اجمللس األعلى للشباب والرياضة2004محلة صوت الشبابالبحرين
االستماع إىل وجهات نظر وأفكار الشبان والشابات. وهو هدف 

أساسي لإلسرتاتيجية الوطنية للشباب وهو كذلك مبدأ معتمد يف 
عملية بنائها

XX

جملس الوزراء البحريين2006متكني
ُأنشئت »متكني« كأحد مبادرات مشروع اإلصالح الوطين ورؤية 

البحرين االقتصادية 2030. وأوكل إليها مهمة تطوير القطاع اخلاص 
يف مملكة البحرين وجعله احملرك األساسي للنمو االقتصادي

X

تونس
إشراك الشباب التونسي من أجل حتقيق 

وزارة الصناعة2010األهداف اإلمنائية لأللفية
Xدعم نشاطات رواد األعمال الشباب يف مناطق قفصة والكافووزارة العمل

وزارة الشباب والرياضة والرتبية البدنية2010دراسة إحصائية وطنية حول الشباب42
املرصد الوطين للشباب

االستشارة الشبابية الرابعة حول املشاركة، القيم، التحوالت، 
XXXوتكنولوجيا االتصال

مصر
املشروع الوطين لتدريب الشباب لتحقيق 

وزارة اإلنتاج احلريب2000تقدم نوعي يف اجملتمع ومؤسساته

تأهيل الشباب اخلرجيني للدخول لسوق العمل بهدف حل مشكلة 
البطالة عند الشباب محلة الشهادات املتوسطة والعالية، وذلك 

من خالل تدريبهم على املهن واملهارات اليت من شأنها أن تعزز من 
فرصهم يف احلصول على عمل

X

اجمللس القومي للشباب2001برنامج إشراق ىف قرى صعيد مصر
واجمللس القومي للطفولة واألمومة

خلق مساحات عامة آمنة للفتيات يف جمتمعهن، وحتسني اإلملام 
بالقراءة والكتابة، والتأثري اإلجيايب يف العادات االجتماعية، دعم 
اختاذ القرار على املستويني احمللي والوطين فيما خيص التدابري 

والسياسات املالئمة للفتيات )800 فتاة يف سن ما بني 11 و15 عام 
من 12 قرية(

X

Xزيادة فرص العمل للشباب وتوفري وظائف الئقة ومنتجة هلموزارة القوى العاملة واهلجرة2010خطة العمل القومية لتشغيل الشباب

 تقرير التنمية البشرية
بناء رأس املال االجتماعي للشباب من خالل السياسات معهدالتخطيط القومي يف مصر2010 شباب مصر: بناة مستقبلنا

XXXواالستثمارات والربامج املناسبة

العراق
مركز الصحة النفسية لألطفال والشباب 

تعزيز خدمات الصحة النفسية يف احملافظة، والقيام بأحباث وزارة الصحة2001يف دهوك43
Xواحصاءات علمية، ونشر التوعية حول هذه اخلدمات
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األهداف العامةاجلهة الرسمية املنفذةالسنةسياسات ومشاريع شبابيةالدولة
الشباب يف 
االقتصاد 

العاملي

الشباب 
والرفاه

الشباب 
يف اجملتمع 

املدين

اجمللس األعلى للشباب والرياضة2004محلة صوت الشبابالبحرين
االستماع إىل وجهات نظر وأفكار الشبان والشابات. وهو هدف 

أساسي لإلسرتاتيجية الوطنية للشباب وهو كذلك مبدأ معتمد يف 
عملية بنائها

XX

جملس الوزراء البحريين2006متكني
ُأنشئت »متكني« كأحد مبادرات مشروع اإلصالح الوطين ورؤية 

البحرين االقتصادية 2030. وأوكل إليها مهمة تطوير القطاع اخلاص 
يف مملكة البحرين وجعله احملرك األساسي للنمو االقتصادي

X

تونس
إشراك الشباب التونسي من أجل حتقيق 

وزارة الصناعة2010األهداف اإلمنائية لأللفية
Xدعم نشاطات رواد األعمال الشباب يف مناطق قفصة والكافووزارة العمل

وزارة الشباب والرياضة والرتبية البدنية2010دراسة إحصائية وطنية حول الشباب42
املرصد الوطين للشباب

االستشارة الشبابية الرابعة حول املشاركة، القيم، التحوالت، 
XXXوتكنولوجيا االتصال

مصر
املشروع الوطين لتدريب الشباب لتحقيق 

وزارة اإلنتاج احلريب2000تقدم نوعي يف اجملتمع ومؤسساته

تأهيل الشباب اخلرجيني للدخول لسوق العمل بهدف حل مشكلة 
البطالة عند الشباب محلة الشهادات املتوسطة والعالية، وذلك 

من خالل تدريبهم على املهن واملهارات اليت من شأنها أن تعزز من 
فرصهم يف احلصول على عمل

X

اجمللس القومي للشباب2001برنامج إشراق ىف قرى صعيد مصر
واجمللس القومي للطفولة واألمومة

خلق مساحات عامة آمنة للفتيات يف جمتمعهن، وحتسني اإلملام 
بالقراءة والكتابة، والتأثري اإلجيايب يف العادات االجتماعية، دعم 
اختاذ القرار على املستويني احمللي والوطين فيما خيص التدابري 

والسياسات املالئمة للفتيات )800 فتاة يف سن ما بني 11 و15 عام 
من 12 قرية(

X

Xزيادة فرص العمل للشباب وتوفري وظائف الئقة ومنتجة هلموزارة القوى العاملة واهلجرة2010خطة العمل القومية لتشغيل الشباب

 تقرير التنمية البشرية
بناء رأس املال االجتماعي للشباب من خالل السياسات معهدالتخطيط القومي يف مصر2010 شباب مصر: بناة مستقبلنا

XXXواالستثمارات والربامج املناسبة

العراق
مركز الصحة النفسية لألطفال والشباب 

تعزيز خدمات الصحة النفسية يف احملافظة، والقيام بأحباث وزارة الصحة2001يف دهوك43
Xواحصاءات علمية، ونشر التوعية حول هذه اخلدمات
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.WHO Country Iraq Office, 2012.  2011 Review p. 16 -43
.Almasarweh, Issa, 2003.  Adolescent Reproductive Health in Jordan: Status, Policies, Programs, and Issues; Policy Project, Jordan p.13  -44

.Ibid -45

دراسة إحصائية وطنية حول الشباب 
2009واملراهقني يف العراق

 وزارة الشباب والرياضة 
 اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات 

وزارة الشباب والرياضة / حكومة إقليم 
 كردستان

املكتب اإلحصائي إلقليم كردستان

ضمن إطار إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب، نفذ هذا االحصاء 
الستكمال قواعد البيانات الدميوغرافية والصحية الالزمة للباحثني 

وصانعي السياسات
XXX

 خطة التنمية الوطنية
إنشاء أهداف شاملة، مرتابطة، ومتكاملة للشباب، من أجل وزارة التخطيط2010 2011 - 2014

XXإدماجهم يف جمتمعاتهم وتوفري فرص عمل هلم ومتكينهم

دمج خدمات الصحة النفسية يف مراكز 
وزارة التخطيط2011الرعاية الصحية األولية

وزارة الصحة
تعزيز نظام الصحة النفسية والعقلية للفئات األكثر ضعفا مثل 

Xالنساء والفتيات الصغريات

األردن
تقرير التنمية البشرية األول:  شباب 

وضع مؤشر لنوعية حياة الشباب وتصميم مؤشر التنمية يأخذ يف وزارة التخطيط2000االردن
XXXاالعتبار الدور اجلوهري للمرأة يف اجملتمع

الشباب إىل الشباب من أجل صحة 
وزارة الشباب والرياضة2000إجنابية آمنة44

نشر التوعية حول الصحة اجلنسية واإلجنابية من خالل ندوات 
Xوحلقات تثقيف من قبل الشباب ومنشورات يف املراكز الشبابية

وزارة الصحة2001خطوط اهلاتف الساخنة45
اخلط الساخن للشباب يقدم معلومات واستشارات حول فريوس 
نقص املناعة املكتسبة/اإليدز وأمراض أخرى منقولة جنسيَا وأمور 

صحية خمتلفة. األطباء يقومون بزيارات منزلية ملرضى اإليدز.
X

معلومات حول الشباب وتشجيع األحباث واالستجابة إىل تنوع اجمللس األعلى للشباب2002دراسة إحصائية وطنية حول الشباب
XXXالشباب وخرباتهم من أجل مستقبل أفضل لشباب األردن

2008مشروع »مدرسيت«
زيادة فرص التعليم لدى األطفال والشباب، تأهيل املدارس الرسمية 

والبىن التحتية، حتسني البيئة املدرسية وتأمني مساحات آمنة 
وصحية للتالمذة، تدريب املعلمني من أجل حتسني نوعية التعليم

X

األردن تقرير التنمية البشرية 2011: 
وزارة التخطيط2011الشركات الصغرية والتنمية البشرية

إرشاد الشباب وتوفري هياكل دعم أفضل لتشجيعهم على العمل 
والتدريب، ونشر املعلومات عن فرص العمل، وتوفري النقل املشرتك 

للشباب للوصول إىل مواقع العمل البعيدة، زيادة صناديق رأس 
املال االستثماري للنساء وأصحاب املشاريع الشباب مع الرتكيز 

على املشاريع الصغرية
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دراسة إحصائية وطنية حول الشباب 
2009واملراهقني يف العراق

 وزارة الشباب والرياضة 
 اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات 

وزارة الشباب والرياضة / حكومة إقليم 
 كردستان

املكتب اإلحصائي إلقليم كردستان

ضمن إطار إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب، نفذ هذا االحصاء 
الستكمال قواعد البيانات الدميوغرافية والصحية الالزمة للباحثني 

وصانعي السياسات
XXX

 خطة التنمية الوطنية
إنشاء أهداف شاملة، مرتابطة، ومتكاملة للشباب، من أجل وزارة التخطيط2010 2011 - 2014

XXإدماجهم يف جمتمعاتهم وتوفري فرص عمل هلم ومتكينهم

دمج خدمات الصحة النفسية يف مراكز 
وزارة التخطيط2011الرعاية الصحية األولية

وزارة الصحة
تعزيز نظام الصحة النفسية والعقلية للفئات األكثر ضعفا مثل 

Xالنساء والفتيات الصغريات

األردن
تقرير التنمية البشرية األول:  شباب 

وضع مؤشر لنوعية حياة الشباب وتصميم مؤشر التنمية يأخذ يف وزارة التخطيط2000االردن
XXXاالعتبار الدور اجلوهري للمرأة يف اجملتمع

الشباب إىل الشباب من أجل صحة 
وزارة الشباب والرياضة2000إجنابية آمنة44

نشر التوعية حول الصحة اجلنسية واإلجنابية من خالل ندوات 
Xوحلقات تثقيف من قبل الشباب ومنشورات يف املراكز الشبابية

وزارة الصحة2001خطوط اهلاتف الساخنة45
اخلط الساخن للشباب يقدم معلومات واستشارات حول فريوس 
نقص املناعة املكتسبة/اإليدز وأمراض أخرى منقولة جنسيَا وأمور 

صحية خمتلفة. األطباء يقومون بزيارات منزلية ملرضى اإليدز.
X

معلومات حول الشباب وتشجيع األحباث واالستجابة إىل تنوع اجمللس األعلى للشباب2002دراسة إحصائية وطنية حول الشباب
XXXالشباب وخرباتهم من أجل مستقبل أفضل لشباب األردن

2008مشروع »مدرسيت«
زيادة فرص التعليم لدى األطفال والشباب، تأهيل املدارس الرسمية 

والبىن التحتية، حتسني البيئة املدرسية وتأمني مساحات آمنة 
وصحية للتالمذة، تدريب املعلمني من أجل حتسني نوعية التعليم

X

األردن تقرير التنمية البشرية 2011: 
وزارة التخطيط2011الشركات الصغرية والتنمية البشرية

إرشاد الشباب وتوفري هياكل دعم أفضل لتشجيعهم على العمل 
والتدريب، ونشر املعلومات عن فرص العمل، وتوفري النقل املشرتك 

للشباب للوصول إىل مواقع العمل البعيدة، زيادة صناديق رأس 
املال االستثماري للنساء وأصحاب املشاريع الشباب مع الرتكيز 

على املشاريع الصغرية
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لبنان
قرار العمل على مشورة وطنية 

Xالعمل على مشورة وطنية للسياسات املّتصلة بالشباب يف لبنانجملس الوزراء2007للسياسات الشبابية يف لبنان

الكويت
خطة عمل الربنامج الوطين بني حكومة 

الكويت وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
2013-2009

وضع إسرتاتيجية لتمكني الشباب من خالل بناء القدرات، دولة الكويت2009
واملشاركة الفعالة، والعمل التطوعي

اخلطة اإلمنائية متوسطة األجل للسنوات 
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 2014-20102010

والتنمية

تطوير آلّية مؤسسية ملتابعة قضايا املرأة والشباب واألسرة ورصد 
التقدم واإلخفاقات اليت تواجهها واقرتاح احللول هلا؛ توجيه املزيد 

من اجلهود حنو حتقيق متكني الشباب الكوييت يف جمتمعه من 
خالل توسيع دوره االجتماعي وتشجيع مبادراته وحتفيزه لالبتكار 

واالخنراط يف العمل احلر؛ محاية الشباب من املواد اخملدرة واملسكرة 
واالحنرافات السلوكية والظواهر الألخالقية وتصميم برامج التوعية 

ضد خماطر اخملدرات واملنشطات بأشكاهلا ومبشاركة من الشباب 
ومنظماتهم

املغرب
خطة عمل املكتب الوطين املكلف 

 بالشباب 
2008 - 2007

زيادة مشاركة الشباب يف اجملتمع، بدءًا من مشاركتهم يف صنع القرار املكتب الوطين املكلف بالشباب2007
Xيف هيئات غري رسمية

الدراسة اإلحصائية لألسرة والشباب 
)2010 - 2009(2010

دراسة املؤسسات واملشاريع اليت توفر اخلدمات للشباب ومن 
ضمنها خدمات التوظيف والتدريب واملشاركة اجملتمعية واخمليمات 

الصيفية والنشاطات الرياضية، واليت تشكل األسس لربنامج وطين 
شامل للشباب املغريب

XX

 وزارة الشباب والرياضة 2003دراسة إحصائية حول الشبابفلسطني
مسح شمل 20,000 من الشباب يف الضفة الغربية وقطاع غزةبرنامج دراسات التنمية التابع جلامعة بريزيت

االستثمار يف الشباب ومتكينهم من إطالق طاقاتهم وتقدمي أفضل ما جملس الوزراء / وزارة الشباب والرياضة2009خطة اإلصالح والتنمية 2013-2011
XXXلديهم من قدرات يف وطنهم 

اخلطة الوطنية الفلسطينية 2011 - 2013، 
وزارة التخطيط والتنمية2009اإلسرتاتيجية عرب القطاعية للشباب

متكني الشباب وتفعيل مشاركتهم ضمن إطار يعتمد على التنوع 
والفرص املتكافئة من أجل تنمية مستدامة يف ظل جمتمع 

دميقراطي وتعددي
XXX

السعودية
 خطة التنمية الثامنة 

صقل مواهب الشباب واهتماماتهم وإكسابهم املهارات والقدرات وزارة االقتصاد والتخطيط20052005 - 2009
XXXاجلسدية والعقلية

2007تطوير املناهج التعليمية

تطوير املناهج حبسب املعايري الدولية؛ تصميم نظام لتحسني 
املستوى التعليمي وقياس نوعيته؛ إعادة تأهيل املعلمني وفق املناهج 
اجلديدة؛ مكننة املناهج؛ تطوير قدرات التالميذ من خالل نشاطات 

الصفية

X
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لبنان
قرار العمل على مشورة وطنية 

Xالعمل على مشورة وطنية للسياسات املّتصلة بالشباب يف لبنانجملس الوزراء2007للسياسات الشبابية يف لبنان

الكويت
خطة عمل الربنامج الوطين بني حكومة 

الكويت وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
2013-2009

وضع إسرتاتيجية لتمكني الشباب من خالل بناء القدرات، دولة الكويت2009
واملشاركة الفعالة، والعمل التطوعي

اخلطة اإلمنائية متوسطة األجل للسنوات 
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 2014-20102010

والتنمية

تطوير آلّية مؤسسية ملتابعة قضايا املرأة والشباب واألسرة ورصد 
التقدم واإلخفاقات اليت تواجهها واقرتاح احللول هلا؛ توجيه املزيد 

من اجلهود حنو حتقيق متكني الشباب الكوييت يف جمتمعه من 
خالل توسيع دوره االجتماعي وتشجيع مبادراته وحتفيزه لالبتكار 

واالخنراط يف العمل احلر؛ محاية الشباب من املواد اخملدرة واملسكرة 
واالحنرافات السلوكية والظواهر الألخالقية وتصميم برامج التوعية 

ضد خماطر اخملدرات واملنشطات بأشكاهلا ومبشاركة من الشباب 
ومنظماتهم

املغرب
خطة عمل املكتب الوطين املكلف 

 بالشباب 
2008 - 2007

زيادة مشاركة الشباب يف اجملتمع، بدءًا من مشاركتهم يف صنع القرار املكتب الوطين املكلف بالشباب2007
Xيف هيئات غري رسمية

الدراسة اإلحصائية لألسرة والشباب 
)2010 - 2009(2010

دراسة املؤسسات واملشاريع اليت توفر اخلدمات للشباب ومن 
ضمنها خدمات التوظيف والتدريب واملشاركة اجملتمعية واخمليمات 

الصيفية والنشاطات الرياضية، واليت تشكل األسس لربنامج وطين 
شامل للشباب املغريب

XX

 وزارة الشباب والرياضة 2003دراسة إحصائية حول الشبابفلسطني
مسح شمل 20,000 من الشباب يف الضفة الغربية وقطاع غزةبرنامج دراسات التنمية التابع جلامعة بريزيت

االستثمار يف الشباب ومتكينهم من إطالق طاقاتهم وتقدمي أفضل ما جملس الوزراء / وزارة الشباب والرياضة2009خطة اإلصالح والتنمية 2013-2011
XXXلديهم من قدرات يف وطنهم 

اخلطة الوطنية الفلسطينية 2011 - 2013، 
وزارة التخطيط والتنمية2009اإلسرتاتيجية عرب القطاعية للشباب

متكني الشباب وتفعيل مشاركتهم ضمن إطار يعتمد على التنوع 
والفرص املتكافئة من أجل تنمية مستدامة يف ظل جمتمع 

دميقراطي وتعددي
XXX

السعودية
 خطة التنمية الثامنة 

صقل مواهب الشباب واهتماماتهم وإكسابهم املهارات والقدرات وزارة االقتصاد والتخطيط20052005 - 2009
XXXاجلسدية والعقلية

2007تطوير املناهج التعليمية

تطوير املناهج حبسب املعايري الدولية؛ تصميم نظام لتحسني 
املستوى التعليمي وقياس نوعيته؛ إعادة تأهيل املعلمني وفق املناهج 
اجلديدة؛ مكننة املناهج؛ تطوير قدرات التالميذ من خالل نشاطات 

الصفية

X
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وزارة العمل2009خطة العمالة السعودية

زيادة فرص العمل الالئقة من أجل استخدام القدرات البشرية 
املتوفرة يف اململكة وتطوير االقتصاد الوطين. تستهدف اخلطة 

الشباب من خالل تشجيعهم وتوظيف الباحثني عن عمل الذين 
ترتاوح أعمارهم ما دون الـ25 سنة

X

مشروع تنمية سياحة الشباب داخل 
اهليئة العامة للسياحة والآلثار2009اململكة العربية السعودية

العمل مع القطاعني العام واخلاص لزيادة عدد رحالت الشباب 
السياحية داخل اململكة من خالل برامج ومنتجات وأنشطة وأدوات 

موجهة للشباب من اجلنسني
XX

املشروع الوطين ملكافحة مرض نقص 
التوعية حول األمور املتعلقة بالصحة، والقيام بإحصاءات دورية وزارة الصحةاملناعة املكتسبة/اإليدز

Xحول الفحوصات الطبية واإلجراءات الوقائية

 خطة التنمية التاسعة
وزارة االقتصاد والتخطيط2010 2010 - 2014

جيل من الشباب يتمتع بقدرات ومهارات علمية وبدنية وحياتية، 
ومتحماًل ملسؤولياته جتاه نفسه وأسرته وجمتمعه ووطنه، ومشارًكا 

فعاال يف عملية التنمية
XXX

وزارة الشؤون االجتماعية املرأة والرعاية وشؤون 2001مشروع العمالة الفّعالة وتوظيف اخلرجينيالسودان
الطفل

نشر ثقافة العمل احلّر بني الشباب واحلّد من مستوى البطالة 
Xواالستفادة من قدرات الشباب يف التنمية ويف اجملاالت اإلبداعية

 اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية
Xحتسني الصحة اإلجنابية عند املراهقني والشبابوزارة الصحة السودانية20062006 - 2010

وزارة الثقافة أو الشباب والرياضة2008خلق فرص عمل للشباب السوداين
توفري فرص العمل للشباب املهاجرين يف إطار التنمية الوطنية 

وتنفيذ سياسات وتدابري ملساعدة العائدين الشباب وإبقائهم يف سوق 
العمل

X

دراسة اصالح عملية دمج الشباب يف 
البنك املركزي السوداين2012السياسات املالية

توصيات من أجل حتسني التشريعات واإلسرتاتيجيات والربامج 
والسياسات وعملية اإلشراف يف جمال السياسات املالية. 

تطوير املهارات وتوفري فرص العيش للشباب 
X

وزارة الصحة السودانية2012الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز

تقدمي خدمات الوقاية من نقل فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
من األم إىل الطفل وفحص فريوس اإليدز، والعمل على تغيري 

السلوك ونشر التوعية، والعمل على املكافحة والوقاية من األمراض 
املنقولة جنسيَا

X

سوريا
التقرير الوطين للجمهورية العربية 

تعليم الشباب ليكون بنية مسؤولة وخالقة وربط الشباب بصورة وزارة الرتبية والتعليم2000السورية حول »التعليم للجميع«
Xأكثر فعالية مبجتمعهم وحميطهم مبا يسهم يف تطوير شخصيتهم

تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية وتأمني قروض للعاطلني عن 2001املشروع الوطين ملكافحة البطالة
Xالعمل

Xتوثيق العالقة بني املؤسسات التعليمية واملؤسسات الصناعيةهيئة ختطيط الدولة2004تطوير التعليم والتدريب املهين
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وزارة الشؤون االجتماعية املرأة والرعاية وشؤون 2001مشروع العمالة الفّعالة وتوظيف اخلرجينيالسودان
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نشر ثقافة العمل احلّر بني الشباب واحلّد من مستوى البطالة 
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وزارة الثقافة أو الشباب والرياضة2008خلق فرص عمل للشباب السوداين
توفري فرص العمل للشباب املهاجرين يف إطار التنمية الوطنية 
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وزارة الصحة السودانية2012الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز

تقدمي خدمات الوقاية من نقل فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
من األم إىل الطفل وفحص فريوس اإليدز، والعمل على تغيري 

السلوك ونشر التوعية، والعمل على املكافحة والوقاية من األمراض 
املنقولة جنسيَا

X

سوريا
التقرير الوطين للجمهورية العربية 

تعليم الشباب ليكون بنية مسؤولة وخالقة وربط الشباب بصورة وزارة الرتبية والتعليم2000السورية حول »التعليم للجميع«
Xأكثر فعالية مبجتمعهم وحميطهم مبا يسهم يف تطوير شخصيتهم
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مشروع »شباب«: إسرتاتيجية لبناء 
األمانة السورية للتنمية2007القدرات يف إدارة االعمال

تأهيل الشباب للدخول يف عامل إدارة االعمال، وذلك عرب 
تشجيعهم على ريادة االعمال، وتزويدهم باملهارات، وخلق بيئة 

حمفزة إلنشاء املؤسسات الصغرية
X

اليمن
اإلسرتاتيجية الوطنية إلدراج الشباب يف 

 وزارة الشباب والرياضة1998التنمية
مجعية الكشافة واملرشدات اليمنية 

تلبية االحتياجات اخلاصة للمراهقني والشباب، ودعم قدراتهم 
اخلالقة وتقدمي الدعم لألسر واجملتمعات احمللية خللق فرص العمل 

واملشاركة يف احلياة السياسية، ضمان التعليم، والصحة، ومشاركتهم 
الكاملة يف التنمية

XXX

ُعمان
اإلسرتاتيجية الوطنية للمعلوماتية 

2004والتعليم والتواصل

حتسني الوضع الصحي و نوعية اخلدمات الصحية للشباب 2006اخلطة اخلمسية السابعة للصحة
Xواملراهقني يف مجيع املناطق

قطر
تقرير التنمية البشرية الثالث لدولة قطر:

األمانة العامة للتخطيط التنموي2012تعزيز قدرات الشباب

إدراج الشباب يف التيار الرئيسي لربامج ومشاريع إسرتاتيجية التنمية 
الوطنية، 2011- 2016 عرب تطوير إطار سياسة شامل ومتكامل 
يضمن أن يكون للشباب مسارات حنو أدواٍر مشاركة يف مجيع 

جوانب احلياة االجتماعية

XXX
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مشروع »شباب«: إسرتاتيجية لبناء 
األمانة السورية للتنمية2007القدرات يف إدارة االعمال
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تشجيعهم على ريادة االعمال، وتزويدهم باملهارات، وخلق بيئة 

حمفزة إلنشاء املؤسسات الصغرية
X

اليمن
اإلسرتاتيجية الوطنية إلدراج الشباب يف 

 وزارة الشباب والرياضة1998التنمية
مجعية الكشافة واملرشدات اليمنية 

تلبية االحتياجات اخلاصة للمراهقني والشباب، ودعم قدراتهم 
اخلالقة وتقدمي الدعم لألسر واجملتمعات احمللية خللق فرص العمل 

واملشاركة يف احلياة السياسية، ضمان التعليم، والصحة، ومشاركتهم 
الكاملة يف التنمية

XXX

ُعمان
اإلسرتاتيجية الوطنية للمعلوماتية 

2004والتعليم والتواصل

حتسني الوضع الصحي و نوعية اخلدمات الصحية للشباب 2006اخلطة اخلمسية السابعة للصحة
Xواملراهقني يف مجيع املناطق

قطر
تقرير التنمية البشرية الثالث لدولة قطر:

األمانة العامة للتخطيط التنموي2012تعزيز قدرات الشباب

إدراج الشباب يف التيار الرئيسي لربامج ومشاريع إسرتاتيجية التنمية 
الوطنية، 2011- 2016 عرب تطوير إطار سياسة شامل ومتكامل 
يضمن أن يكون للشباب مسارات حنو أدواٍر مشاركة يف مجيع 

جوانب احلياة االجتماعية

XXX
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	األطر	املؤسسية	لتنفيذ	السياسات	املّتصلة	بالشباب 2.4
تفتقر معظم الدول اليت طّورت إسرتاتيجياتها الوطنية للبىن التحتية الالزمة إلدراج السياسات 
املّتصلة بالشباب يف السياسات األخرى وجعلها قابلة للتطبيق ومتماشية مع متطلبات برنامج 

العمل العاملي للشباب46. 

وحبسب تقرير اإلسكوا )2008(، فإّن معظم الدول اليت طّورت إسرتاتيجيات وطنية للشباب 
تعاين من نقص أو غياب البيانات اإلحصائية املفّصلة حول الشباب. وقد أّثر هذا النقص يف 
اإلحصاءات سلبًا على دراسة حاجات الفئات املهمشة والضعيفة ضمن الشباب، مثل الشباب 
ذوي االحتياجات اخلاصة، أو الشباب يف املناطق الريفية أو الشباب املتسّربني من املدارس، أو 
الشباب العاطلني عن العمل. ومن اجلدير ذكره أّن السياسات املّتصلة بالشباب يف هذه الدول 
غالباّ ما تفتقر إىل بعض التفاصيل اجلوهرية مثل قضايا النوع االجتماعي والفروقات املناطقية 

واالختالفات حبسب مستوى الدخل47. 

الوطنية للشباب عام  باإلسرتاتيجية  املتعلقة  العمل  اليت طّورت خطة  وباستثناء فلسطني 
2009، فإن االنتفاضات يف املنطقة العربية قد حّفزت بعض البلدان العربية ملراجعة إسرتاتيجياتها 
الشبابية الوطنية أو لتطوير خطط عمل لتنفيذ السياسات املعتمدة. ففي 2011، قامت مصر 
أّما األردن واليمن، فقد  والسودان مبراجعة سياساتها اليت كانت قد وضعتها يف 2006 و2007. 
صّممتا خطط عمل لتنفيذ اإلسرتاتيجيات الوطنية املّتصلة بالشباب اليت اعتمدتها منذ 2004 

و2006 على التوايل.

الدراسات	اإلحصائية	للشباب 	2.4.1
قامت أربع دول من اليت طورت سياساتها املّتصلة بالشباب بدراسات إحصائية حول الشباب، 
وهي: املغرب واألردن وفلسطني ومصر. أجنز األردن وفلسطني مجع البيانات قبل تطويرها 
لإلسرتاتيجيات. أّما املغرب فقد قامت باإلحصاء بعد سّت سنوات من إجنازها لإلسرتاتيجية 
الوطنية عام 2003، وذلك بهدف تطوير إسرتاتيجيتها والبدء بوضع األسس لبناء مشروع شبايب 
جديد يف املغرب. أّما مصر فقامت بالدراسة اإلحصائية عام 2009 وأجنزت العمل عام 2011، 
وكان اهلدف األساسي من الدراسة بناء قاعدة بيانات تساعد يف حتسني السياسات والربامج 
والعمل على إنتاج أحباث فّعالة وذات قيمة علمية قادرة على إحداث تغيري يف السياسات 

املّتصلة بالشباب.  

ومن بني الدول اليت ال تزال تفتقر إلسرتاتيجية وطنية للشباب، أجنز العراق وتونس دراسات 
إحصائية للشباب عام 2009. ومت القيام بهذه الدراسة يف العراق كخطوة حتضريية لوضع مشروع 
إنشاء إسرتاتيجية وطنية للشباب. وقد استندت مجع البيانات على عينة تضّم شباب ما بني 
العاشرة والثالثني من العمر. ومن ناحية أخرى قامت تونس بهذه الدراسة بالتعاون مع صندوق 

.Op. cit p. 8 -46
.Ibid p.8 -47
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النقد الدويل، وقد رّكزت الدراسة على عمالة الشباب بشكل أساسي. وجتدر اإلشارة إىل أّن 
هاتني الدراستني مل تتبعا تصنيفًا شاماًل ودقيقَا لفئات الشباب كما يوصي برنامج العمل العاملي 

للشباب.

إنشاء	وحدات	التنسيق	لسياسات	الشباب 	2.4.2
تفاوتت الدول اليت طّورت سياسات مّتصلة بالشباب يف اعتبار األمور املتعلقة بالقطاعات 
للشباب يف خمتلف  إنشاء جمالس  على  عملت  وقد  الرسمية،  هياكلها  يف  اخملتلفة  الشبابية 
ما  اللتان  وفلسطني  البحرين  وباستثناء  الوزارات.  هذه  بني  فيما  للتنسيق  املعنية  الوزارات 
تزاالن تعتمدان حصريًا على وزارة الشباب والرياضة، فإّن مجيع الدول األخرى قد وضعت 
بالشباب ضمن  املّتصلة  السياسة  وإدراج  التنسيق  أجل  من  األّولية  املؤسسية  التحتية  البىن 
عملية التنمية. وقامت املغرب خبطوة مماثلة عام 2007 عندما أنشأت هيئة التنسيق احلكومية. 
وعادة ما تكون هذه اهليئات تابعة لوزارة الشباب والرياضة )باستثناء األردن(. ومن بني الدول 
اليت مل تطّور إسرتاتيجياتها بعد، قامت عمان وسوريا واإلمارات العربية املتحدة بإنشاء وحدات 
تنسيق من أجل متابعة قضايا الشباب. ومن ناحية أخرى هناك بعض الدول اليت أحدثت برملانَا 
اهليئات  هذه  مجيع   4 رقم  اجلدول  ويبني  وسوريا.  ولبنان  والعراق  البحرين  وهي:  للشباب 

والوحدات املّتصلة بالشباب.

وعادة ما تكون هذه الوحدات مسؤولة بشكل أساسي عن متابعة تنفيذ اإلسرتاتيجيات الوطنية 
املطروحة. ولكّن املشكلة األبرز يف هذا اجملال هي أن اإلسرتاتيجيات ال تأيت يف مجيع االحيان 
وتقييم  متابعة  ونظم  لألعمال  وتوزيعًا  مشاريع حمددة  تتضمن  واضحة  عمل  مرفقة خبطة 
ومؤشرات لقياس التقدم يف األعمال والنتائج. وُتعترب اليمن واألردن واملغرب وفلسطني من بني 
الدول اليت استطاعت أن تضع خطة عمل تابعة لإلسرتاتيجية الوطنية للشباب، ولكن تفتقر 
هذة اخلطط إىل أطر املتابعة والتقييم اليت متكن من رصد التقدم يف أطر تنفيذها أو قياس 
اآلثار املرتتبة. إذ إّن وضع إسرتاتيجية للشباب ليس أمرًا كافيًا، وال ُيرتجم غالبًا على أرض 
الواقع ما مل يصاحب اإلسرتاتيجّية خطة عمل واضحة ووسائل للمتابعة والتقييم وأدوات قياس 
لألثر. وقد تنّبهت الدول هلذا االمر ألن معظم اخلطط التنفيذية أتت يف مرحلة الحقة تلت 
إصدار اإلسرتاتيجيات لكنها ما تزال بدون مؤشرات وأدوات لقياس آثار اإلسرتاتيجيات واملشاريع 

املرتبطة خبططها التنفيذية.
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جدول رقم 5: اإلجراءات املؤسسية إلشراك ودمج الشباب يف دول اإلسكوا

الشباب يف األهداف العامةاجلهة الرسمية املنفذةالسنةإجراءات	مؤسسيةالدولة
االقتصادالعاملي

الشباب 
والرفاه

الشباب يف 
اجملتمع املدين

2005تشكيل	برملان	الشبابالبحرين
تطوير حس الوطنية، والوحدة الوطنية، وتوعية الشعب 

البحريين الشاب حول العملية الدميقراطية والربملانية 
والتقاليد يف البالد

X

وزارة الشباب والرياضة2012املرصد	الوطين	للشبابتونس
اإلصغاء إىل الشباب ورصد مشاغله وتطلعاته ومتابعتها 

وإجراء البحوث والدراسات االستشرافية حول قطاع 
الشباب 

X

وزارة الداخلية2007مكتب	الدولة	املكلف	بالشباباملغرب
تنفيذ مشاريع تنموية بالتعاون مع منظمات حكومية وأهلية

اإلشراف على الشباب يف سياق تسهيل اندماجهم 
االجتماعي

X

الدستور	اجلديد
اململكة املغربية2012املادتني	33	و170

توسيع وإدراج مشاركة الشباب يف التنمية االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد، وإحداث "اجمللس 

االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي" 
X

حل وزارة الشباب وإنشاء جملسني وطنيني: أحدهما مجهورية مصر العربية2005إنشاء	اجمللس	الوطين	للشبابمصر
Xللشباب وآخر للرياضة

جملس الوزراء املصري2009إحصاء	الشباب	يف	مصر
إعطاء صورة شاملة عن الشباب يف مصر وتسليط الضوء 
على القضايا الرئيسية اليت تتعلق بهذه الشرحية املهمة من 

السكان
XXX

XXXغري متوفرةاجمللس القومي للشباب2011مراجعة	اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب

2009تشكيل	برملان	الشبابالعراق

تفعيل مشاركة الشباب يف السياسة والثقافة واحلقل 
اجملتمعي، إنشاء أطر حوار للشباب وفرص للتعبري عن 

آماهلم ومشاركتهم الفعالة يف اختاذ القرارات )يتألف من 
275 عضوًا(

X

تطوير إسرتاتيجية وطنية تضمن وضع قضايا الشباب على اململكة األردنية اهلاشمية2001إنشاء	اجمللس	األعلى	للشباب	يف	األردناألردن
Xسلم األولويات الوطنية

إنشاء	الصندوق	الوطين	للشباب	
Xمن أجل التنمية االجتماعية للشبابوزارة املاليةوالرياضة

إعالن	اخلطة	التنفیذیة	للمرحلة	
الثانیة	لإلسرتاتیجیة	الوطنیة	للشباب									

2015 - 2011
وضع الشباب على سلم األولويات واإلرتقاء بعمليات اجمللس األعلى للشباب2011

XXXرعايتهم وتنميتهم
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الشباب يف األهداف العامةاجلهة الرسمية املنفذةالسنةإجراءات	مؤسسيةالدولة
االقتصادالعاملي

الشباب 
والرفاه

الشباب يف 
اجملتمع املدين

2005تشكيل	برملان	الشبابالبحرين
تطوير حس الوطنية، والوحدة الوطنية، وتوعية الشعب 

البحريين الشاب حول العملية الدميقراطية والربملانية 
والتقاليد يف البالد

X

وزارة الشباب والرياضة2012املرصد	الوطين	للشبابتونس
اإلصغاء إىل الشباب ورصد مشاغله وتطلعاته ومتابعتها 

وإجراء البحوث والدراسات االستشرافية حول قطاع 
الشباب 

X

وزارة الداخلية2007مكتب	الدولة	املكلف	بالشباباملغرب
تنفيذ مشاريع تنموية بالتعاون مع منظمات حكومية وأهلية

اإلشراف على الشباب يف سياق تسهيل اندماجهم 
االجتماعي

X

الدستور	اجلديد
اململكة املغربية2012املادتني	33	و170

توسيع وإدراج مشاركة الشباب يف التنمية االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد، وإحداث "اجمللس 

االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي" 
X

حل وزارة الشباب وإنشاء جملسني وطنيني: أحدهما مجهورية مصر العربية2005إنشاء	اجمللس	الوطين	للشبابمصر
Xللشباب وآخر للرياضة

جملس الوزراء املصري2009إحصاء	الشباب	يف	مصر
إعطاء صورة شاملة عن الشباب يف مصر وتسليط الضوء 
على القضايا الرئيسية اليت تتعلق بهذه الشرحية املهمة من 

السكان
XXX

XXXغري متوفرةاجمللس القومي للشباب2011مراجعة	اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب

2009تشكيل	برملان	الشبابالعراق

تفعيل مشاركة الشباب يف السياسة والثقافة واحلقل 
اجملتمعي، إنشاء أطر حوار للشباب وفرص للتعبري عن 

آماهلم ومشاركتهم الفعالة يف اختاذ القرارات )يتألف من 
275 عضوًا(

X

تطوير إسرتاتيجية وطنية تضمن وضع قضايا الشباب على اململكة األردنية اهلاشمية2001إنشاء	اجمللس	األعلى	للشباب	يف	األردناألردن
Xسلم األولويات الوطنية

إنشاء	الصندوق	الوطين	للشباب	
Xمن أجل التنمية االجتماعية للشبابوزارة املاليةوالرياضة

إعالن	اخلطة	التنفیذیة	للمرحلة	
الثانیة	لإلسرتاتیجیة	الوطنیة	للشباب									

2015 - 2011
وضع الشباب على سلم األولويات واإلرتقاء بعمليات اجمللس األعلى للشباب2011

XXXرعايتهم وتنميتهم
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.Lebanese National Youth Parliament http://www.lnyp.org/ -48
49- منتدى الشباب حول السياسات الشبابية، شباط 2012 . وثيقة السياسة الشبابية يف لبنان.

.Sudan NYS Arabic page 18 -50

Al-Mulla, Khaled 2006?.  The State of Youth Policies in the Arab Region, Forum 21; http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/  -51
.Resources/Forum21/Issue_No9/N9_YP_Arab_region_en.pdf

وزارة الرتبية والتعليم العايل2009تشكيل	برملان	للشبابلبنان
توعية الشباب حول مبادئ الدميقراطية والتصويت، 

باإلضافة إىل إشراكهم يف االهتمامات الوطنية واحمللية. 
يتألف الربملان من 64 عضوًا من اجلنسني48

X

إنشاء	منتدى	الشباب	حول	السياسات	
العمل بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة من أجل وضع جملس الوزراء2007الشبابية49

Xسياسة وطنية خمصصة للشباب يف لبنان

وزارة الشباب والرياضة2010الربملان	القومي	للشباب50السودان
قيادة حوار شبايب بناء وفعال لبلورة رأي عام إجيايب جتاه 
قضايا الوطن، وإعداد الشباب للمشاركة يف اجملتمع والتعبري 

عن آرائهم عرب قنوات مؤسسية
X

وزارة الشباب والرياضة واإلدارة العامة 2006		اإلسرتاتيجية	الوطنية	2007 - 2031
للشباب

تنمية شباب معاىف روحيًا وفكريًا وبدنيًا، قادر على مواجهة 
متطلبات حاضره ومستقبله، منتٍم لوطنه ومشاركًا يف 

تنميته، مواكب ملتغريات العصر ومتقدمًا لركبه
XXX

مراجعة	اإلسرتاجتية	الوطنية										
XXXتعزيز مشاركة الشباب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًاوزارة الشباب والرياضة20072011 - 2031

اجلمهورية العربية السورية2003تأسيس	اهليئة	السورية	لشؤون	األسرةسوريا

هيئة حكومية مّت تأسيسها بالقانون رقم 42، وعملت اهليئة 
على حمور الشباب يف جمال الدراسات واألحباث واألدلة، 

يف جمال بناء القدرات ورفع الوعي ويف جمال ورشات العمل 
واملؤمترات

X

Xاجلمهورية العربية السورية2010تشكيل	برملان	الشباب

اإلمارات العربية 
املتحدة

تأسيس	اهليئة	العامة	لرعاية	الشباب	
وزارة الثقافة والشباب وتنمية اجملتمع2008والرياضة

لتطوير بيئة شبابية ورياضية متكن من استثمار الطاقات 
واملواهب، ونشر الثقافة الرياضية وحتقيق اإلجنازات، وخدمة 

اجملتمع، جبودة ومتّيز

جملس	الشباب	يف	الشارقة	للبنني	
حكومة اإلمارات العربية املتحدة2006والبنات51

بناء شخصية الشباب ومناقشة حاجاتهم وكيفية مشاركتهم 
الفعالة يف النظام الدميقراطي يف الدولة

تدريب الشبان والشابات على التعبري عن حاجاتهم 
ومشاريعهم ومشاركتهم ضمن نقاشات مفتوحة يف اجمللس

XXX

اجمللس األعلى لشؤون األسرة2004مركز	الناشئة	بالشارقة
مؤسسة حكومية تربوية، تعىن بتوفري الرعاية الشاملة 

للشباب من سن )11-18( من خالل مراكز معّدة وجمهزة، 
وفقًا ملتطلبات املرحلة العمرية وخصائصها وسماتها
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وزارة الرتبية والتعليم العايل2009تشكيل	برملان	للشبابلبنان
توعية الشباب حول مبادئ الدميقراطية والتصويت، 

باإلضافة إىل إشراكهم يف االهتمامات الوطنية واحمللية. 
يتألف الربملان من 64 عضوًا من اجلنسني48

X

إنشاء	منتدى	الشباب	حول	السياسات	
العمل بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة من أجل وضع جملس الوزراء2007الشبابية49

Xسياسة وطنية خمصصة للشباب يف لبنان

وزارة الشباب والرياضة2010الربملان	القومي	للشباب50السودان
قيادة حوار شبايب بناء وفعال لبلورة رأي عام إجيايب جتاه 
قضايا الوطن، وإعداد الشباب للمشاركة يف اجملتمع والتعبري 

عن آرائهم عرب قنوات مؤسسية
X

وزارة الشباب والرياضة واإلدارة العامة 2006		اإلسرتاتيجية	الوطنية	2007 - 2031
للشباب

تنمية شباب معاىف روحيًا وفكريًا وبدنيًا، قادر على مواجهة 
متطلبات حاضره ومستقبله، منتٍم لوطنه ومشاركًا يف 

تنميته، مواكب ملتغريات العصر ومتقدمًا لركبه
XXX

مراجعة	اإلسرتاجتية	الوطنية										
XXXتعزيز مشاركة الشباب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًاوزارة الشباب والرياضة20072011 - 2031

اجلمهورية العربية السورية2003تأسيس	اهليئة	السورية	لشؤون	األسرةسوريا

هيئة حكومية مّت تأسيسها بالقانون رقم 42، وعملت اهليئة 
على حمور الشباب يف جمال الدراسات واألحباث واألدلة، 

يف جمال بناء القدرات ورفع الوعي ويف جمال ورشات العمل 
واملؤمترات

X

Xاجلمهورية العربية السورية2010تشكيل	برملان	الشباب

اإلمارات العربية 
املتحدة

تأسيس	اهليئة	العامة	لرعاية	الشباب	
وزارة الثقافة والشباب وتنمية اجملتمع2008والرياضة

لتطوير بيئة شبابية ورياضية متكن من استثمار الطاقات 
واملواهب، ونشر الثقافة الرياضية وحتقيق اإلجنازات، وخدمة 

اجملتمع، جبودة ومتّيز

جملس	الشباب	يف	الشارقة	للبنني	
حكومة اإلمارات العربية املتحدة2006والبنات51

بناء شخصية الشباب ومناقشة حاجاتهم وكيفية مشاركتهم 
الفعالة يف النظام الدميقراطي يف الدولة

تدريب الشبان والشابات على التعبري عن حاجاتهم 
ومشاريعهم ومشاركتهم ضمن نقاشات مفتوحة يف اجمللس

XXX

اجمللس األعلى لشؤون األسرة2004مركز	الناشئة	بالشارقة
مؤسسة حكومية تربوية، تعىن بتوفري الرعاية الشاملة 

للشباب من سن )11-18( من خالل مراكز معّدة وجمهزة، 
وفقًا ملتطلبات املرحلة العمرية وخصائصها وسماتها
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تطوير العمل التطوعي بني الشباب، وإشراكهم يف العمل جملس الشورى ومنظمة جمتمع مدين2007جملس	شورى	الشباباليمن
املدين واخلدمة االجتماعية، واملناقشات، والقضايا الوطنية

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب
2006	وخطة	العمل	التنفيذية

 اجمللس األعلى للطفولة واألمومة 
 وزارة العمل والشؤون االجتماعية

وزارة الشباب والرياضة

تكوين خطة وطنية لتوظيف الشباب
تعزيز اهلوية الوطنية وإدماج الشباب ومشاركتهم

توسيع اخليارات الرتفيهية وخلق ختطيط عمراين حضري
الوقاية من احلمل املبكر وتقليص اخملاطر على الصحة 

اإلجنابية

XXX

ربط نظام التعليم بسوق العمل ومساعدة الشباب يف وزارة التعليم2007املركز	الوطين	للتدريب	املهينُعمان
Xاختيار املهن اليت تتناسب مع حاجات سوق العمل

إنشاء	اللجنة	الوطنية	للشباب
الديوان السلطان2011مرسوم	سلطاين	رقم	117	/	2011

سلطنة ُعمان

فتح قنوات تواصل هادف وحوار منتج مع أو بني فئة 
الشباب يف السلطنة للنهوض وتعزيز االنتماء للوطن 

واإلسهام يف تطوير التشريعات املنظمة جملاالت الشباب يف 
السلطنة

X

السلطة الفلسطينية2009تشكيل	برملان	للشبابفلسطني

يضم الربملان 132 عضوًا، على غرار اجمللس التشريعي 
الفلسطيين. بني أعضائه 32 إمرأة من الضفة الغربية 

والقدس وقطاع غزة والذين ترتاوح أعمارهن بني 35-18
متتد مدة الربملان لعامني، ويتم انتخاب أعضاء الضفة 

الغربية والقدس، يف حني يتم تعيني 48 عضوًا من قطاع 
غزة52

اخلطة	الوطنية	الفلسطينية	2011 - 
2013:	اإلسرتاتيجية	عرب	القطاعية	

للشباب
وزارة التخطيط والتنمية2009

متكني الشباب وتفعيل مشاركتهم من ضمن إطار يعتمد 
على التنوع والفرص املتكافئة من أجل تنمية مستدامة يف 

ظل جمتمع دميقراطي وتعددي
XXX
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Ma’an News Agency, 14/12/2009.  Abbas to Inaugurate Youth Parliament.http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.  -52
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تطوير العمل التطوعي بني الشباب، وإشراكهم يف العمل جملس الشورى ومنظمة جمتمع مدين2007جملس	شورى	الشباباليمن
املدين واخلدمة االجتماعية، واملناقشات، والقضايا الوطنية

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب
2006	وخطة	العمل	التنفيذية

 اجمللس األعلى للطفولة واألمومة 
 وزارة العمل والشؤون االجتماعية

وزارة الشباب والرياضة

تكوين خطة وطنية لتوظيف الشباب
تعزيز اهلوية الوطنية وإدماج الشباب ومشاركتهم

توسيع اخليارات الرتفيهية وخلق ختطيط عمراين حضري
الوقاية من احلمل املبكر وتقليص اخملاطر على الصحة 

اإلجنابية

XXX

ربط نظام التعليم بسوق العمل ومساعدة الشباب يف وزارة التعليم2007املركز	الوطين	للتدريب	املهينُعمان
Xاختيار املهن اليت تتناسب مع حاجات سوق العمل

إنشاء	اللجنة	الوطنية	للشباب
الديوان السلطان2011مرسوم	سلطاين	رقم	117	/	2011

سلطنة ُعمان

فتح قنوات تواصل هادف وحوار منتج مع أو بني فئة 
الشباب يف السلطنة للنهوض وتعزيز االنتماء للوطن 

واإلسهام يف تطوير التشريعات املنظمة جملاالت الشباب يف 
السلطنة

X

السلطة الفلسطينية2009تشكيل	برملان	للشبابفلسطني

يضم الربملان 132 عضوًا، على غرار اجمللس التشريعي 
الفلسطيين. بني أعضائه 32 إمرأة من الضفة الغربية 

والقدس وقطاع غزة والذين ترتاوح أعمارهن بني 35-18
متتد مدة الربملان لعامني، ويتم انتخاب أعضاء الضفة 

الغربية والقدس، يف حني يتم تعيني 48 عضوًا من قطاع 
غزة52

اخلطة	الوطنية	الفلسطينية	2011 - 
2013:	اإلسرتاتيجية	عرب	القطاعية	

للشباب
وزارة التخطيط والتنمية2009

متكني الشباب وتفعيل مشاركتهم من ضمن إطار يعتمد 
على التنوع والفرص املتكافئة من أجل تنمية مستدامة يف 

ظل جمتمع دميقراطي وتعددي
XXX
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3  األولويات اإلقليمية: تسلسل األولويات املّتصلة بالشباب يف 
املنطقة قبل كانون األول/ديسمرب 2٠1٠

منظار  من  اإلسكوا  دول  من  كّل  يف  بالشباب  املّتصلة  للسياسات  حتلياًل  اجلزء  هذا  يتناول 
األولويات الثالث اليت حّددها برنامج العمل العاملي للشباب وهي: الشباب يف االقتصاد العاملي، 
والشباب والرفاه، والشباب يف اجملتمع املدين. ومّت التحليل يف هذا القسم من التقرير على أساس 
بناء خرائط بيانية توضح االجتاهات العامة للمنطقة خالل عشر سنوات )من عام 2000 إىل 2010( 
جلهة وضع اخلطط وتنفيذها من ناحية، وجلهة مضمونها واختالف توصياتها بني البلدان من 
ناحية أخرى. يتلّخص االستنتاج العام بأّنه بالرغم من أّن معظم التوصيات والسياسات تدعو 
إىل مشاركة الشباب يف مجيع نواحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إاّل أّن الرتمجة 
عابرة  غري  اإلسكوا  دول  يف  االستجابة  سياسات  وإّن  بقيت حمدودة.  األفكار  هلذه  الفعلية 
للقطاعات وغري متكاملة مبا يكفي لُترتجم إىل تدّخالت ملموسة وفعالة على الصعد الوطنية 

رغم حجم وتنوع وإحلاح قضايا الشباب يف املنطقة. 

يتمّعن القسم األخري من التقرير يف أربع دول هي: فلسطني واألردن والعراق واليمن، من خالل 
وضع جداول أكثر تفصياًل لسياسات االستجابة يف هذه الدول وتطويرها إلسرتاتيجيات مّتصلة 

بالشباب باإلضافة إىل مشاريع أخرى ُتعىن بقضايا الشباب.

	الشباب	يف	االقتصاد	العاملي 3.1
يتضمن حمور الشباب يف االقتصاد العاملي أربعة أولويات أساسية، هي: الفقر والتعليم والعمل 
والعوملة. ويتبنّي من البحث املكتيب أّن هذا املوضوع قد استحوذ على األهمية األكرب بالرتكيز 
على العمل من بني أولويات برنامج العمل العاملي للشباب. إذ ُيالحظ أّن عددًا كبرًيا من الدول 

السياسة عرب القطاعية
خمتلف  يف  املتخذة  احلكومية  والتدابري  اإلجراءات  وتنظيم  بتنسيق  تعىن  متكاملة،  سياسة  هي 
اجلهات  تعظيم مساهمات  وباإلمكان  للشباب.  وشاملة  إسرتاتيجية موحدة  اجملاالت حتت سقف 
وميزاتها  جهة  لكل  املتوفرة  اخلربات  حسب  املؤسسية  املسؤوليات  حتديد  خالل  من  املشاركة، 

التنافسية. مما يضمن توفر الكفاءات لتنفيذ العملية وحتقيق أكرب أثر ممكن.
يف  مبا  املنفذة،  اجلهات  من  كبري  اشرتاك عدد  تتضمن  للشباب  الوطنية  السياسة  أّن عملية  مبا 
اخلاص  القطاع  ومؤسسات  احلكومية  غري  واملنظمات  احمللية  واحلكومات  املركزية  احلكومة  ذلك 
على  يعتمد  بدور حمدد  اجلهات ختتص  هذه  من  كاًل  فإّن  أنفسهم،  الشباب  وحىت  واجلمعيات 
املهارات واملوارد املتوفرة لديها يف سياق سياسة الشباب. فتجربة دولة السويد خري دليل على 
إمكانية االستيعاب السليم لكل األطراف املشاركة يف سياسة الشباب، وذلك بتطوير إطار وطين 

مرتابط مت إدراجه يف ختطيط السياسة الوطنية وضمن آليات لوضع اإلطار حيز التنفيذ.
دليل مرجعي لصياغة السياسة الوطنية للشباب، ص 23. اإلسكوا – 

3  |   األولويات اإلقليمية
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باحملورين  مقارنة  بالشباب  مّتصلة  وتقارير  سياسات  ضمن  املوضوع  هلذا  أولوية  أعطى  قد 
اآلخرين، باإلضافة إىل أن أولوية العمل حتتوي على عدد املشاريع األكرب من بني احملاور الثالث 
)راجع اخلارطة البيانية رقم 1 أدناه(. وبالتايل، ميكن االستنتاج أّن دول اإلسكوا ما زالت تنظر 
إىل الشباب من املنظار االقتصادي بشكل أساسي وتركز يف سياساتها الشبابية على العمل يف 
األنظمة  مشاكل  وكذلك  والبطالة  العمل  بفرص  املتعلقة  االقتصادية  مشاكلهم  حّل  اجتاه 
نوع  عن  النظر  وبصرف  مبجملها،  التوصيات  فإّن  وبالفعل  العمل.  بسوق  وشبكها  التعليمية 

التقرير، تتمحّور حول النقاط التالية: 

خلق فرص عمل للشباب، خاصة من خالل تشجيع دور القطاع اخلاص؛ �•

مكافحة البطالة عند الشباب من خالل برامج تأهيلية وتشجيعية خمتلفة؛ �•

دعم ريادة األعمال وإنشاء الشركات الصغرى واملتناهية يف الصغر؛ �•

التنسيق ما بني خمرجات النظم التعليمي ومتطلبات سوق العمل.  �•

التوصيات  العمل، فمعظم  العوملة وعالقته بسوق  الرتكيز على موضوع  يتّم  أّنه مل  وُيالحظ 
املتعلقة خبلق فرص عمل ومكافحة البطالة أتت منعزلة عن النقاش األوسع املتعّلق بتأثري 
االقتصاد العاملي والعوملة على الشباب يف دول اإلسكوا واخنراطهم بسوق العمل. ولعّل السعودية 
الوطنية  إسرتاتيجياتها  املوضوع ضمن  تطّرقت هلذا  اليت  القليلة  الدول  من  واألردن  ومصر 
للشباب. فتحّدثت السعودية عن التأثري السليب للعوملة على شبابها من الناحيتني االقتصادية 
والثقافية، ودعت إىل استكمال وتطوير مشروع تشجيع العمالة الوطنية يف املؤسسات السعودية 
أّما مصر واألردن  فتناولتا  العربية واالجنبية.  الدول  اليت غالبًا ما يعمل فيها األجانب من 

موضوع هجرة الشباب أو ما ُيعرف بـ"هجرة األدمغة" وتأثريها على االقتصاد الوطين.  

إىل جانب موضوع العوملة، أهملت كثري من الدول موضوعي الفقر واجلوع. وقد عرض الفقر 
كموضوع عام ُطرح يف عدة مقاطع من اإلسرتاتيجيات ولكن ليس كعنوان مستقّل. إذ أشارت 
معظم التوصيات حول حتسني الوضع االقتصادي للشباب أّن هذا األمر سيساهم يف مكافحة 
الفقر عند الشباب، ولكنها مل تضع أطر حمّددة لتساهم بشكل مباشر يف التخفيف من الفقر 
لدى الشباب العريب، خاصة الشباب املنخرط يف القطاع غري املنّظم لتوفري فرص التأهيل 
والتشغيل واحلماية، وبالتايل فرص العيش الكرمي. ومن ناحية أخرى عملت معظم اإلسرتاتيجيات 
أوضاعهن  وكيفية حتسني  والشابات  بالفتيات  توصيات خاصة  للشباب على وضع  الوطنية 
االقتصادية ومشاركتهن يف سوق العمل. وتربز اليمن كالدولة اليت أولت االهتمام األكرب ملوضوع 
الفتيات واالقتصاد حيث دعت يف توصياتها على تشجيع الفتيات على إنهاء تعليمهّن الثانوي 

وتسهيل مشاركتهّن يف سوق العمل. 

بعد االطالع على التوصيات واملشاريع حول عمالة الشباب يف دول اإلسكوا، ميكن االستنتاج أّن 
جماالت خلق فرص عمل يف هذه الدول مرتكزة بشكل أساسي على تعاون القطاع اخلاص 
إىل  االنضمام  أجل  من  والتسهيالت  بالقروض  الشباب  لتزويد  واملالية  املصرفية  واملؤسسات 
سوق العمل من خالل العمل احلّر. ولعّل هذه االقرتاحات واملشاريع جيب أن تتزامن مع قوانني 
من  فرتة سماح  وإعطائها  الصغرية  الشركات  تسجيل  عملية  تسهيل  إىل  تهدف  وتشريعات 
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الضرائب، وذلك من أجل حتفيز هذه املؤسسات والشركات الصغرية على العمل ضمن القطاع 
الرسمي واالستفادة من الضمانات اليت يوّفرها. فاألعباء املادية والبريوقراطية اإلدارية املتعلقة 
بتسجيل الشركات واملؤّسسات تشّكل عائقَا لرواد األعمال اجلدد وتدفعهم إىل العمل بشكل 
غري رسمي والبقاء ضمن القطاع غري الرسمي، األمر الذي يؤثر سلبًا على العّمال وأرباب العمل 

والدولة يف آن.

من جهة أخرى، ومن ناحية االقتصاد الكّلي، جيدر النظر يف مدى قدرة السوق احمللي على 
استيعاب الشركات الصغرية وكذلك قدرة هذه الشركات بدورها على استيعاب أعداد من 
اليد عاملة. فريادة األعمال، على حسناتها وقدرتها على تأمني دخل للشباب، ال ميكن أن ُيعّول 
عليها خللق فرص عمل كافية للشباب. ومن هنا، جيب على الدول أن تطرح سباًل أخرى خللق 
فرص عمل للشباب، من خالل مشاريع قطاعية يف الصناعة واخلدمات وغريها، تعمل على 
اجملاالت  الشباب من خمتلف  أعداد كبرية من  استيعاب  القدرة على  ولديها  أوسع  مستوى 

واملستويات العلمية واملهنية. 



تقرير تقني حول القضايا واألولويات والسياسات المتّصلة بالشباب في منطقة "اإلسكوا

    |       54

اخلارطة البيانية 1: التوصيات واملشاريع املتعلقة بأولويات الشباب يف االقتصاد العاملي

أولويات الشباب يف االقتصاد العاملي

20002001200220032004

مصر

املشروع	الوطين	لتدريب	الشباب	لتحقيق	تقدم	
نوعي	يف	اجملتمع	ومؤسساته

•  تأهيل الشباب اخلرجيني للدخول اىل سوق العمل بهدف 
حل مشكلة البطالة عند محلة الشهادات املتوسطة 

والعالية، 
•  تدريب الشباب على املهن واملهارات اليت من شأنها أن 

تعزز من فرصهم يف احلصول على عمل

البحرين

األردن

تقرير	التنمية	البشرية	األول:	شباب	األردن

•  تعزيز اإلعتماد على الذات واملبادرة عند الشباب 
احلكومية  الوظائف  على  اإلعتماد  من  واحلد 

التقليدية واخلدمات والدعم
•  تغيري سياسات التعليم والتدريب، بهدف تعزيز 

الروابط بني مرحليت التعليم والعمل 

اإلسرتاتيجية	الوطنية	
للشباب

احلياة  يف  الشباب  مشاركة  دعم 
االقتصادية وخاصة يف سوق العمل
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200520062007200820092010

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب

•  وضع وتنفيذ إسرتاتيجية قومية للتشغيل ترتكز على الشراكة بني 
القطاع العام والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين

الكايف  التمويل  وتوفري  احلر  والعمل  األعمال  ريادة  ثقافة  •  تعزيز 
للمشاريع الصغرية اخلاصة بالشباب 

•  حتديد حصة من الوظائف للشباب ذوي اإلحتياجات اخلاصة
• تعزيز دور الشباب يف صياغة ومراجعة السياسات التعليمية

• مكافحة ظاهرة"التسرب" من التعليم
التعليمية بغرض  واملؤسسات  القطاع اخلاص  العالقة بني  •  دعم 

زيادة فرص التدريب والتشغيل

لتشغيل	 القومية	 العمل	 خطة	
الشباب

• حتسني التعليم والتدريب املهين التقين 
تأسيس  ودعم  االعمال  ريادة  •  تشجيع 
املنشآت املتوسطة والصغرية واملتناهية 

يف الصغر
واخلدمات  التوظيف  مكاتب  •  تطوير 
العامة وتشجيع إنشاء وكاالت التوظيف 

اخلاصة

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب

االقتصادية  األولويات  ضمن  للشباب  عمل  فرص  •  خلق 
املعلومات،  وتكنولوجيا  )السياحة،  احلكومة  حتددها  اليت 
واالتصاالت، والرعاية الصحية، واألعمال/اخلدمات املالية(

• دعم االنتقال من املدرسة إىل سوق العمل
• التوجيه الوظيفي من ضمن الربامج املدرسية 

• مشاركة القطاع اخلاص 
• حبرنة سوق العمل

•   دعم العمل احلر للشباب ومبادراتهم يف ريادة االعمال
•  إجياد حلول لتحديات العمالة ضمن الفئات اخلاصة 

متكني

• تعزيز عملية تأسيس وتطويراملؤسسات
األفراد  ومنو  إنتاجية  لتحسني  الدعم  •  توفري 

واملؤسسات
•  توظيف 1100 خريج يف القطاعني العام واخلاص 
وبدأ تنفيذ املرحلة الثانية يف أيلول/سبتمرب 2009 
اخلرجيني  من  لـ300  فرص عمل  تأمني  بهدف 
لتحديات  حلول  وإجياد  العمل  عن  العاطلني 

العمالة ضمن الفئات اخلاصة من السكان 

مشروع	التطوير	الرتبوي	حنو	اإلقتصاد	املعريف

املبكرة،  الطفولة  مستوى  على  التعليم  نظام  إصالح 
باملهارات  اخلرجيني  وإعداد  والثانوي  األساسي،  التعليم 

الالزمة 
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اليمن

سوريا

اخلطة	الوطنية	ملكافحة	البطالة

قروض  وتأمني  الصغرية  املؤسسات  إنشاء  •  تشجيع 
للعاطلني عن العمل يف القطاعات الزراعية و الصناعية 

واخلدماتية والتجارية 
• استهداف الشباب والنساء بشكل خاص

تطوير	التعليم	والتدريب	املهين

املؤسسات  بني  العالقة  •  توثيق 
التعليمية واملؤسسات الصناعية

•  طبق املشروع يف كل من حمافظات 
دمشق، حلب، ومحص، يف جماالت 
صناعة الثياب والتصليح امليكانيكي 

السعودية 
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التمكني	 سوريا:	 يف	 للشباب	 الوطنية	 اإلسرتاتيجية	 دعم	 مشروع	
االقتصادي	للشباب

• تطوير برامج التفتيش والرقابة على العمل للحد من عمالة األطفال 
•  الرتويج لألعمال واملشاريع كثيفة العمل لضمان وصول فئات العمال ضعيفي 

التأهيل إىل فرص العمل
• اإلهتمام بربامج التدريب املهين حبسب حاجة السوق وزيادة اإلنتاجية 

القطاع اخلاص وحتفيزه على املساهمة يف تغطية تكاليف اكتساب  •  إشراك 
الطالب ملهارات خاصة يف العمل وتوظيفهم بعد التخرج

• اختاذ خطوات لرفع سن العمل إىل 18 سنة

خطة	التنمية	الثامنة	

اسم  حتت  شامل  وطين  برنامج  •  وضع 
"القراءة للجميع" تتعاون على تنفيذه وزارتا 

الرتبية والتعليم، والثقافة واإلعالم 
للرئاسة  التابعة  الوطنية  العمالة  •  تنمية 

العامة لرعاية الشباب 

مشروع	تنمية	سياحة	الشباب	
داخل	اململكة	العربية	السعودية

الدائمة  الوظيفية  الفرص  •  زيادة 
للشباب يف األنشطة السياحية 

•  زيادة عدد الفرص التدريبية الصيفية 
والوظائف املؤقتة للشباب يف اخلدمات 

السياحية 
املتخصصة  املؤسسات  وزيادة  •  تنمية 
األنشطة  وتسويق  وتنظيم  تطوير  يف 

اخملصصة للشباب 

مشروع	اإلسرتاتيجية	الوطنية	
للشباب

القطاعات  بین  شراكات  •  تأسیس 
األهلیة،  واملنظمات  احلكومیة 
مع  للتعامل  اإلقلیمیة  والتجمعات 

ظاهرة بطالة الشباب
والتدریب  التعلیم  منظومة  •  تطویر 
یليب  مبا  مبخرجاتها،  واإلهتمام 
وسوق  املتغیرة،  اجملتمع  احتیاجات 

العمل ومتطلبات التنمیة

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للطفولة	والشباب

•  تعزيز املبادرات اليت تهدف إىل تشجيع الفتيات على 
مواصلة تعليمهن الثانوي

• تعزيز دور الفتيات وتسهيل اندماجهن يف سوق العمل
• تعزيز ودعم إنشاء الشركات الصغرية  

•  االستثمار يف قطاعات اإلنتاج اليت تتطلب قوة العمل 
ختلق فرص عمل، مبا يف ذلك مصايد األسماك والسياحة 

وصناعات النقل واملعادن والزراعة
•  ضمان حتسني الصلة بني مؤسسات التعليم والتدريب 

وسوق العمل
حتفيزهم  أجل  من  للمتسربني  تدريب  فرص  •  توفري 

لالنضمام إىل سوق العمل
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أولويات الشباب يف االقتصاد العاملي
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عمان
اإلسرتاتيجية	الوطنية	جملتمع	

عمان	الرقمي	واحلكومة	اإللكرتونية	
والرقمية

فلسطني

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب	
والطالئع	

مصاحل  يعزز  مبا  التعليمي  النظام  •  تطوير 
يف  وحقوقها  ودورها  الشبابية  الفئات 
اجملتمع، مع الرتكيز على الرسالة الوطنية 

والدميقراطية للشعب الفلسطيين
•  حنو املساهمة يف مكافحة الفقر والبطالة، 
بعني  العمر  متغري  تأخذ  رؤية  على  بناًء 

االعتبار ومصاحل األجيال املقبلة

السودان  

مشروع	العمالة	الفّعالة	وتوظيف	
املتخرجني

• نشر ثقافة العمل احلّر بني الشباب
• احلد من مستوى البطالة بني الشباب

• االستفادة من قدرات الشباب يف التنمية 
•  فتح فرص أمام الشباب يف اجملاالت اإلبداعية 

تونس
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املركزالوطين	للتوجيه	املهين

• تكييف التعليم ملتطلبات سوق العمل 
•  مساعدة الطالب يف اختيار املهن اليت تتوافق مع سوق العمل وتزويدهم 

مبعلومات كافية عن مؤسسات التعليم العايل وبراجمها

خلق	فرص	عمل	للشباب	السوداين	

الشباب  لتشغيل  تنفيذية مشرتكة  •  وضع خطة 
بالتعاون مع الوزارات املعنية 

املستوى  على  تدابري  واختاذ  سياسات  •  تنفيذ 
يف  العائد  الشباب  مساعدة  أجل  من  الوطين 

الدخول والبقاء يف سوق العمل
•  القيام  بتدخالت مبتكرة خللق فرص عمل حمددة 

وفتح جماالت للتدريب املهين للشباب 

إشراك	الشباب	التونسي	من	أجل	
حتقيق	األهداف	اإلمنائية	لأللفية	

دعم نشاط رواد األعمال الشباب يف قفصة 
والكاف
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الشباب	والرفاه 	3.2
وهي:  الشباب  عند  والرفاه  بالصحة  املعيّن  العام  احملور  حتت  األولويات  من  سلسلة  تندرج 
الصحة، وجنوح األحداث، واستعمال املواد اخملدرة، والفتيات والشابات، وفريوس نقص املناعة 
اليت  املواضيع  أبرز   ،2 البيانية رقم  املسلحة. كما تبني اخلارطة  والصراعات  البشرية/اإليدز، 

تناولتها الدول التسعة اليت تطرقت ملوضوع صحة الشباب ورفاههم وهي: 

�التوعية والوقاية من االمراض املنقولة جنسيَا وخاصة فريوس نقص املناعة البشرية/ �•
اإليدز

مضار التدخني وضرورة وضع قوانني حتّد من التدخني يف األماكن العامة �•

توعية الشباب حول تعاطي اخملدرات والعقاقري والسلوكيات اخلطرية األخرى �•

اإلرشاد قبل الزواج وتنظيم األسرة �•

حتسني اخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابية �•

كانت األردن قبل عام 2005 الدولة الوحيدة اليت تبذل جهودًا يف هذا اإلطار يف سياق وضعها 
للتقرير الوطين للتنمية )2000( واإلسرتاتيجية الوطنية للشباب )2004(. ومن بني الدول املوجودة 
يف الرسم البياين واليت مل تتوصل بعد إىل وضع إسرتاتيجية وطنية للشباب، فقد وضعت ُعمان 
خطة صحية وطنية يأخذ الشباب حيزًا كبريًا فيها، حىت أنها تدعو إىل إشراك الشباب يف 
اجملال الصحي وتطوير اخلدمات الصحية. وتعترب هذه الطروحات خطوة إجيابية يف اجتاه اّتباع 

سياسات تشاركية يلعب الشباب دورًا فّعااًل فيها.

فيما يتعلق مبوضوع الفتيات والشابات، أشارت التوصيات إىل ضرورة رفع السن القانوين للزواج 
والتوعية حول الزواج املبكر وإرشاد الفتيات فيما يتعّلق بالصحة اجلنسية. فالبحرين أوصت 
باالرشاد حول احلياة األسرية، والسودان دعت اىل التوعية حول الصحة اإلجنابية، وحتّدثت كل 
من سوريا والسودان واليمن عن اآلثار السلبية للزواج املبكر. و بالرغم من أهمية هذه املواضيع 
وضرورة التوعية هلا إاّل أنها ليست مواضيع متعلقة بالفتيات فقط، أي أن التوعية جيب أن 
الذكورية يف  التقاليد  تتناول كسر  موازية  بتوصيات  مرفقة  تكون  أن  و جيب  الذكور،  تشمل 
التعاطي مع الفتيات والنساء. باإلضافة اىل ذلك، جيب على الدول أن تتطرق إىل مواضيع 
التحرش اجلنسي وجرائم الشرف وسائر أنواع العنف ضد املرأة، واليت ال تزال فتيات العامل 

العريب تعاين منها بشكل كبري. 

ومل تعر الدول اهتمامًا كبريًا ملوضوع جنوح األحداث، حيث أخذت التوصيات طابعًا قانونيًا 
يتعلق بإدارة األحداث املرتكبني للجرائم، ولكنها مل تعط توصيات حول تدابري وقائية لتفادي 
جنوح األحداث ومحايتهم. وبالرغم من أّن الصراعات املسلحة تشكل حتّديات كبرية يف عدد 
من دول اإلسكوا، إال أنه مل يظهر هذا املوضوع يف معظم التقارير أو اإلسرتاتيجيات املطروحة. 
فاإلسرتاتيجية الوطنية السودانية للشباب تشري إىل ضرورة معاجلة آثار احلروب والعنف، بينما 
تطور  تواجه  كعقبة  والسياسية  الدينية  الطائفية  حتدد  حديثًا  املقّرة  اللبنانية  اإلسرتاتيجية 
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الشباب واندماجهم االجتماعي. لكن تكتفي اإلسرتاتيجية اللبنانية مبعاجلة املوضوع عرب توصية 
تتطرق إىل حماربة الطائفية والتحريض الطائفي يف وسائل اإلعالم. 



تقرير تقني حول القضايا واألولويات والسياسات المتعلقة بالشباب في منطقة "اإلسكوا

    |       62

اخلارطة البيانية 2: التوصيات واملشاريع املتعلقة بالشباب والرفاه

أولويات  الشباب والرفاه
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مصر

األردن

البحرين

السعودية

عمان

تقرير	التنمية	البشرية	االول:	
شباب	األردن

التقليدية  القوة  نقاط  على  احملافظة 
للعائلة، مع احلفاظ على حرية الشباب 
يف تطوير إمكاناتهم الكاملة كمواطنني

اخلطوط	اهلاتفية	الساخنة

واستشارات  معلومات  •  تقدمي 
حول األمراض املنقولة جنسياّ 

نقص  ملرضى  منزلية  • زيارات 
املناعة املكتسبة/اإليدز

اإلسرتاتيجية	الوطنية	
للشباب

يف  الشباب  مشاركة  دعم 
احلياة الثقافية 
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مشروع	اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب

• تضع إطار عام للتعامل مع صحة الشباب
•  زيادة محالت التوعية بشأن مكافحة اإلدمان، وانتقال األمراض 

املعدية، وتنظيم األسرة
• إجراء دراسات عن العادات الغذائية لدى الشباب

• دعم الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع 
املدين اليت تقدم اخلدمات الصحية للشباب

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب
•  السمنة عند الشباب، وممارسة الرياضة، والغذاء والتغذية والرعاية الذاتية / النظافة الشخصية
•   فريوس نقص املناعة املكتسبة/اإليدز واألمراض املنقولة جنسيًا، الصحة اجلنسية واإلجنابية 

والشذوذ اجلنسي
• الشباب املدخنني

• الكحول وتعاطي اخملدرات
• االستعداد حلياة األسرة

• الشباب ذوي االحتياجات اخلاصة 
• التحيز ضد املرأة

خطة	التنمية	الثامنة	
تنمية الكوادر الرياضية الوطنية وتطويرها

مشروع	تنمية	سياحة	الشباب	داخل	
اململكة	العربية	السعودية

واألنشطة  واملنتجات  الربامج  عدد  زيادة 
املوجهة للشباب واالستثمارات السياحية فيها

مشروع	اإلسرتاتيجية	الوطنية	
للشباب

الطبیة  واألحباث  االستثمارات  من  •  املزید 
والتعاون اإلقلیمي والعاملي، لتقدیم خدمات 
صحیة نوعیة ومساعدة الشباب على تاليف 

السلوكیات احملفوفة باخملاطر
•  أن یقوم اإلعالم الوطين يف تثقیف الشباب 
وبناء  والثقافیة،  العلمیة  قدراتهم  وتنمیة 
وتعمیق  واالقتصادي  السیاسي  الوعي 

اإلنتماء للدین والقیم اخلطة	اخلمسية	السابعة	للصحة
•  حتسني الوضع الصحي ونوعية اخلدمات الصحية للشباب 

واملراهقني يف مجيع املناطق
• حتسني نوعية اخلدمات الصحية وفعاليتها 
• تفعيل مشاركة الشباب يف اجملال الصحي 
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سوريا

السودان

اليمن

العراق
مركز	الصحة	النفسية	لألطفال	والشباب	يف	دهوك

• تعزيز خدمات الصحة النفسية 
• أحباث ودراسات علمية 

• نشر التوعية حول هذه اخلدمات 



 تسلسل األولويات المّتصلة بالشباب في المنطقة      |      65

200520062007200820092010

مشروع	دعم	اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب	يف	سوريا:	الصحة	
العامة	والصحة	اإلجنابية	للشباب

• وضع قوانني حول التدخني يف األماكن العامة 
• التثقيف الصحي حول ضرورة ممارسة التمارين الرياضية 

• استمرار خدمات املرافق الصحية للقطاع العام 
• وضع إسرتاتيجية تشمل اإلهتمام بالشباب العاملني من الناحية الصحية 

• التعامل مع اآلثار النفسية لألمراض املزمنة واإلعاقات بني الشباب
• تفعيل إجراءات الفحص الطيب قبل الزواج واالستشارات املتعلقة به

• توجيه التثقيف الصحي حول اآلثار السلبية للزواج املبكر 

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للصحة	اإلجنابية	
 )2010 - 2006(

• توفري املعلومات املالئمة يف جمال الصحة اإلجنابية  
•  زيادة التغطية ونوعية خدمات الصحة املدرسية واخلدمات 

على املستوى اجلامعي 
•  تطوير طرق التنسيق والتعاون مع مجيع املعنيني من أجل 

النهوض برعاية الصحة اإلجنابية للشباب
وتنفيذ  تطوير  والطالب يف عملية  الشباب  فئات  •  إشراك 

برامج املعلومات واخلدمات للمراهقني والشباب
• تقدمي اإلرشاد قبل الزواج 

الوطنية	 اإلسرتاتيجية	
للشباب	2007 - 2031

معاجلة مـرض نقص املناعة 
واخملدرات  املكتسـبة/اإليدز 
واإلهتمـام بالصحـة العامة 
والبيئة واألخذ بعني اإلعتبار 
والرياضة  والعنـف  احلروب 

والثقافة وأوقات الفراغ

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للطفولة	والشباب

الزواج  للتوعية حول خماطر  الوطنية  احلملة  •  تطوير 
املبكر

•  اقرتاح تشريعات مناسبة تهدف إىل وضع حد أدىن لسن 
الزواج

• توسيع خدمات الصحة اإلجنابية لتغطية مجيع الشباب
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الشباب	يف	اجملتمع	املدين 	3.3
إّن مشاركة الشباب يف اجملتمع هي إحدى احملاور األساسية لربنامج العمل العاملي للشباب، وهي 
شرط جوهري لتطوير اجملتمع وتنميته املستدامة. ويف الوقت عينه، هي هدف من أهداف حتقيق 
العدالة االجتماعية الشاملة. يف هذا االطار إن النهج الذي تتبعه اإلسكوا يركز على ضرورة 
"دعم مبدأ مشاركة الشباب على مجيع املستويات ويف كل أشكاهلا، باعتبارها حقًا من حقوقهم 
وشرطا أساسيًا يف تفعيل مبادئ وشروط املواطنة. وذلك من خالل توفري فرص املشاركة يف 
خمتلف املؤسسات واهليئات احلكومية وغري احلكومية واجملتمع املدين، بدءًا من األسرة واملؤسسة 
التعليمية تبعًا مبؤسسات العمل العامة واخلاصة، مّما يعود على اجلميع، شبابًا كانوا أم مؤسسات. 
باملنفعة والقيمة االضافية. باإلضافة، جيب ضمان مشاركة كّل أصحاب الشأن املعنيني بالتنمية 
وقضايا الشباب، من احلكومة إىل منظمات اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص واملنظمات اإلقليمية 
والدولية يف دعم حقوق الشباب وترسيخها، ويف استخدام هذه احلقوق كمعايري ومؤشرات يف 

تقييم السياسات التنموية العامة والقطاعية املعنية بالشباب53". 

يتضّمن موضوع الشباب يف اجملتمع املدين عّدة أولويات، وهي: البيئة، وأنشطة أوقات الفراغ، 
واملشاركة الكاملة والفعالة للشباب يف اجملتمع ويف صنع القرار، و تكنولوجيا املعلومات واالّتصاالت، 
والعالقات بني األجيال اخملتلفة. وقد ركزت معظم التوصيات والسياسات على األولوية الثانية، 
يف  املستعرضة  املواضيع  أبرز  ومن  القرار".  ويف صنع  اجملتمع  الشباب يف  "تفعيل مشاركة  أي 

خطط ومشاريع الدول: 

تنمية العمل التطوعي واملبادرة عند الشباب؛ �•

تشجيع الشباب على املشاركة يف احلياة العامة واالنتخابات بشكل خاص؛ �•

توعية الشباب على مبادىء الدميقراطية وحقوق االنسان؛ �•

تنمية حس املواطنة. �•

ومن  للشباب  الوطنية  اإلسرتاتيجيات  من مجيع  كأولوية  البيئية  املواضيع  تغيب  أن  وتكاد 
دعم  "مشروع  تقريرها  يف  ذكرت  قد  وحدها  فسوريا  أخرى.  شبابية  سياساتية  استجابات 
الثقافة  نشر  اىل  تهدف  أنها  واملشاركة"  الشباب  سوريا:  يف  للشباب  الوطنية  اإلسرتاتيجية 
البيئية بني الشباب. وبالتايل مل يتّم الرتكيز على أّي من األهداف املنطوية ضمن هذه األولوية 
النقطة األهم يف هذا  البيئة. ولعل  الشباب للحفاظ على  الرباجمية مثل تشجيع مبادرات 
ناحية  البيئة من  إىل  املشاريع  أو  اإلسرتاتيجيات  أّي من  التطرق يف  يتم  أنه مل  السياق هي 
تشجيع عمالة الشباب يف قطاعات الطاقة البديلة واملستدامة. ومن احملتمل أن تكون هذه 
على  للبيئة  كافية  أهمية  بعد  تعط  مل  العربية  واحلكومات  الدول  ألن  ُغّيبت  قد  األمور 

املستويات الوطنية.

دليل صياغة السياسة الوطنية للشباب ص 31. 53- اإلسكوا – 
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وفيما يتعلق بالقضايا املشرتكة بني األجيال اخملتلفة، فإّن بعض اإلسرتاتيجيات الوطنية يف بلدان 
مثل اليمن واملغرب تعمد إىل إشراك الشباب يف نشاطات تطّوعية كطريقة لتفعيل مشاركتهم 
يف اجملتمع املدين. ومن احملتمل أن تكون هذه فرصة للتواصل مع شرائح خمتلفة من اجملتمع مثل 
املسّنني. ولكن، مل تتطّرق أّي من اإلسرتاتيجيات بشكل مباشر إىل موضوع احلوار بني األجيال، 
بالرغم من وجود مؤشرات تتعلق بزيادة توتر العالقة بني الشباب وبقية أفراد اجملتمع خاصة 

عند وجود ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية.

إعداد  على  اجملتمع  يف  للشباب  والفعالة  الكاملة  املشاركة  حول  االستجابة  سياسات  تركز 
الشباب على املواطنة الصاحلة واملشاركة الفعالة يف اجملتمع. وبشكل عام، ميكن القول إّنه منذ 
إطالق برنامج العمل العاملي للشباب وحىت أحداث الربيع العريب، قامت معظم بلدان اإلسكوا 
بالتعبري عن نوع من نوايا تعزيز مشاركة الشباب يف صنع القرار واملشاركة املدنية على معظم 
املستويات، مع بعض االختالفات البسيطة يف التعبري عن املوضوع، من "االندماج" يف اجملتمع إىل 
"املشاركة" وهو املصطلح املرتبط باالخنراط اجملتمعي وبنسبة أقل باملشاركة السياسية. وكما 
تبنّي اخلارطة البيانية أدناه، فإّن كاًل من األردن )تعزيز املشاركة السياسية للشباب(، واملغرب 
)تعزيز احلوار مع منظمات الشباب؛ إلشراك أعضاء مراكز الشباب يف إعداد وصياغة وتنفيذ 
الشباب(،  وتطلعات  احلكومة  اليت شكلتها  الشباب  أهداف  )املوازنة بني  والعراق  األنشطة(، 
واليمن )تعزيز مشاركة الشباب يف عملية صنع القرار يف املؤسسات الوطنية(، وفلسطني )حنو 
مشاركة فعالة للطالئع والشباب يف املؤسسات والنشاطات اليت تليب طموحاتهم(، والسودان 
)املشاركة واالندماج االجتماعي والسياسي( تعرّب عن هذا األمر، ولو بأشكال وتعابري خمتلفة. 

االستجابة،  أيضًا شبه غائبة عن معظم سياسات  الفراغ، فهي  أوقات  بالنسبة ألنشطة  أّما 
خاصة فيما يتعلق بتحقيق األهداف حول محاية حقوق الشباب بالراحة، الفتيات منهّن بشكل 
خاص، ونشر الوعي حول أهمية الرتفيه والفنون والثقافة والرياضة يف حياة الشباب. وتربز 
تنمية  "مشروع  من خالل  األولوية  جزئية هلذه  أهمية  إعطائها  يف  السعودية  العربية  اململكة 
سياحة الشباب داخل اململكة العربية السعودية" عام 2009 والذي يهدف إىل زيادة عدد رحالت 
الشباب السياحية داخل اململكة من خالل برامج ومنتجات وأنشطة وأدوات موجهة للشباب 

من اجلنسني. 

وقد تطّرقت معظم الدول إىل أولوية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالتزامن مع احلديث 
عن التعليم وحتسني قدرات الشباب على إجياد فرص عمل. فمثاًل، ركزت األردن على إصالح 
اليت  ُعمان  املعريف". وكذلك  االقتصاد  الرتبوي حنو  "التطوير  التعليم ضمن مشروعها  نظام 
أطلقت "اإلسرتاتيجية الوطنية جملتمع عمان الرقمي واحلكومة اإللكرتونية والرقمية" )اخلارطة 
البيانية رقم 1(. ولكن مل تركز أّي من الدول على تطوير سياسات شبابية تعمل على توفري 
املهّمشني  الشباب  خاصة  الشباب،  فئات  مجيع  إىل  وأدواتها  االتصاالت  تكنولوجيا  وتعميم 

والفقراء أو الذين يعيشون يف املناطق الريفية البعيدة. 
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اخلارطة البيانية 3: التوصيات واملشاريع املتعلقة يف املشاركة اجملتمعية

أولويات الشباب واملشاركة اجملتمعية

2001200220032004

مصر

األردن

تقرير	التنمية	البشرية	األول:	
	شباب	االردن

أصحاب  للشباب  الدعم  •  تقدمي 
تنمية  على  وتشجيعهم  األعمال 

اجملتمع
صنع  يف  الشباب  مشاركة  •  زيادة 
القرار، واألنشطة اجملتمعية، وتعزيز 

االندماج االجتماعي 

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب

على  املؤسسي  الطابع  •  إضفاء 
الدميقراطية من خالل تعزيز املشاركة 

السياسية للشباب

•  تعزيز مشاركة الشباب يف احلياة اجملتمعية

املغرب

السعودية

لبنان
السياسات	 وثيقة	 مسودة	 إصدار	
لقاء	 	14 خالل	 بالشباب	 املّتصلة	
للشباب	يف	املناطق	اللبنانية	اخملتلفة	

العراق

2000
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200520062007200820092010

مشروع	وضع	إسرتاتيجية	وطنية	للشباب
وتشجيع  الدميقراطية  موضوع  على  •  التدريب 
االنتخابية  البطاقة  استخراج  على  الشباب 

واملشاركة ىف االنتخابات العامة
اخلدمة  أنشطة  ىف  الشباب  مساهمة  •  تشجيع 

العامة واألنشطة التطوعية

مصر	تقرير	التنمية	البشرية
	شباب	مصر:	بناة	مستقبلنا

• تعزيز نظام تعدد األحزاب، واالهتمام باملرأة
•  زيادة وتكثيف وجود الدولة ومؤسساتها على اإلنرتنت

•  تدعيم دور املؤسسات التشريعية والقضائية 

برنامج	إصالح	قضاء	األحداث

زيادة سن املسؤولية القانونية من 7 اىل 12 
وإنشاء حماكم خاصة لألحداث اجلاحنني 

وبداًل لعقوبة السجن كالعمل اجملتمعي

SECJ	للـ	التنفيذية	اخلطة
إلشراك  الشباب  منظمات  مع  احلوار  تعزيز 
وصياغة  إعداد  يف  الشباب  مراكز  أعضاء 

وتنفيذ األنشطة

خطة	التنمية	الثامنة
تشجيع القطاع األهلي للمشاركة يف برامج رعاية الشباب 

مشروع	اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب
تعزیز قیمة املواطنة لدى الشباب لبناء الوطنیة يف السلوك 

العام، وإبعاد األفكار السلبية كالتطرف 

اإلسرتاتيجية	الوطنية	لشباب
املوازنة بني أهداف الشباب اليت شكلتها احلكومة وتطلعات 
الشباب، وتعزيز كفاءة وتقنية الربامج اليت تستهدف الشباب 

من أجل النهوض بالشباب
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أولويات الشباب واملشاركة اجملتمعية

2001200220032004

سوريا

اليمن

فلسطني

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب	
والطالئع

•  حنو مشـاركة فعالة للطالئع والشـباب يف 
املؤسسات والنشاطات اليت تليب طموحاتهم، 
وإزالـة املعوقات جتاه مشـاركتهم يف احلياة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والروحية 
•  تشـجيع قيم املسؤولية واملشـاركة واحلقوق 
واملسـاواة واإلبـداع واإلحـرتام املتبـادل 
والتعددية بني الطالئع والشباب الفلسطيين

السودان

2000
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200520062007200820092010

مشروع	دعم	اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب	يف	
سوريا:	الشباب	واملشاركة

• العمل على تشكيل جملس أعلى للشباب 
اإلنسان  حقوق  حول  الشباب  توعية  على  •  العمل 

والفئات املهمشة 
•  توعية الشباب ألهمية مشاركتهم يف اختاذ القرارات  يف 

املؤسسات االجتماعية اليت ينتمون إليها 
• نشر الثقافة البيئية بني الشباب 

• إجياد السبل الكفيلة الستثمار الشباب ألوقات فراغهم

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للطفولة	والشباب	

•  تشجيع مشاركة الشباب على املستويات احمللية والوطنية 
والدولية

•  توعية اجملتمع فيما يتعلق حبقوق وواجبات الشباب واهلوية 
الوطنية

•  تعزيز مشاركة الشباب يف عملية صنع القرار يف املؤسسات 
الوطنية 

•  دعم تشكيل وتطوير املنشآت الشبابية واملبادرات اليت تهدف 
إىل توسيع مشاركة الشباب يف احلياة اجملتمعية الدميقراطية

 -2011 الفلسطينية	 الوطنية	 اخلطة	
2013:	إسرتاتيجية	شاملة	للشباب

الشباب  مشاركة  نطاق  وتوسيع  •  تشجيع 
والطالئع يف مجيع اجملاالت احلياتية 

•  تطوير ونشر قيم املواطنة واحلقوق املدنية بني 
الشباب

اإلسرتاتيجية	الوطنية	للشباب	2007 - 2013

املشاركة واإلندماج االجتماعي والسياسي
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خالصة
إن اجملرى العام للسياسات املّتصلة بالشباب ضمن احملاور الثالثة لربنامج العمل العاملي للشباب 
يسري يف اجتاه متصاعد منذ العام 2005، خاصة بعد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتطوير 
برنامج العمل العاملي للشباب وتصنيف جماالت العمل إىل ثالثة حماور، وكذلك جهود اإلسكوا 
وبقية منظمات األمم املتحدة املعنية بالشباب يف املنطقة العربية. وال يزال تركيز سياسات دول 
املنطقة غري متوازٍن بني األولويات، إذ مّت الرتكيز يف أكثرية الدول على األمور املتعلقة باالقتصاد، 
وأحيانا كان الرتكيز مرتبطًا بالتعليم ونشر التكنولوجيا وبناء القدرات. ومن املالحظ أيضًا أّن 
املتحدة ومنظمات دولية أخرى يف  األمم  الدول على منظمات  اعتمادَا كبريَأ من قبل  هناك 
عملية وضع وتنفيذ مشاريع اإلسرتاتيجيات الوطنية للشباب وغريها من املشاريع واخلطط 
املّتصلة بالشباب. أّما استخدام املوارد احمللية فعادة ما يكون بنسب ضئيلة. ولعّل السبب يف 
التوصيات  معظم  أّن  من  وبالرغم  التقنية.  والكوادر  التمويل  مصادر  يف  النقص  هو  ذلك 
والسياسات تدعو إىل مشاركة الشباب يف مجيع نواحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
إال أّن الرتمجة الفعلية هلذه األفكار بقيت حمدودة يف الفرتة املمتدة من عام 2000 إىل الـ 2010. 
إذن إّن سياسات االستجابة يف دول اإلسكوا ليست عرب- قطاعية ومتكاملة بشكل كاٍف، ومل 
ترتجم إىل تدخالت ملموسة وفعالة على الصعيد الوطين رغم حجم وتنوع وإحلاحّية قضايا 
الشباب يف املنطقة. وتفتقر هذه السياسات إىل خطط تنفيذية وعملية جمدولة ذات مؤشرات 

لتقييم األثر.

اجلدول رقم 6: حتديد توجهات السياسة الوطنية للشباب يف دول اإلسكوا

يعطي اجلدول أدناه قراءة حتليلية تلخص األولويات اخلمس الرئيسية ضمن سياق السياسات 
وتلخيصًا  املتوفرة  املعلومات  على  بناء  بالشباب  املعنية  الوطنية  والربامج  واإلسرتاتيجيات 
للجداول السابقة. نشري إىل أن غالبية الدول يف املنطقة تتفق على أّن األولويات األكثر إحلاحًا 
وأنشطة  والشابات،  الفتيات  ووضع  والصحة،  والعمل،  التعليم،  للشباب هي قضايا  بالنسبة 
وقت الفراغ، بينما حتتل بقية القضايا تراتبًا متتاليًا من ناحية األهمية على املستوى الوطين. 
وجتدر اإلشارة إىل أّن حتديد األولويات اخلمسة الرئيسية ال يعين أّن بقية القضايا قد مت جتاهلها 

على املستوى الوطين.
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4 الشباب والربيع العريب: العودة إىل األولويات

البلدان	 يف	 واملواطن	 الدولة	 بني	 االجتماعي	 العقد	 يف	 النظر	 4.1		إعادة	
املتأثرة	بالربيع	العريب

ناحية عالقته  العربية من  الدول  العقد االجتماعي يف  نبذة عن موضوع  القسم  يعرض هذا 
واالقتصادي  السياسي  الواقع  العريب، يف سبيل رسم صورة مستقبلية حول  الربيع  بأحداث 

واالجتماعي لتنمية الشباب يف املرحلتني الراهنة والقادمة.

املطلب الذي ترّددت أصداؤه يف البلدان املتأثرة بالربيع العريب "خبز، حرية، عدالة اجتماعية" 
يعرّب عن مدى شعور املتظاهرين )واملواطنني بشكل عاّم( بإخفاق حكوماتهم يف تأمني قسطها 
من العقد االجتماعي. يشري املكتب اإلقليمي للدول العربية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل 
أن الشكل السائد للعقد االجتماعي العريب كان يف اجلوهر تنازل السكان عن حقوقهم مقابل 
والتعليم  العامة  الصحية  الرعاية  والوصول إىل  الدولة  تأمني بعض اخلدمات، كالتوظيف يف 
والضرائب املنخفضة أو اإلعفاء منها )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2011، ص 4(. بالرغم من 
ذلك، يشري برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أّن حكومات منتصف سبعينيات القرن املاضي مل 
تتمّكن من تأمني أّي من اخلدمات املتوّقعة، "حتّولت البلدان إىل سجون كبرية، ومت تعزيز الدولة 
البوليسية، ونشر الذعر بني السكان... مّت القضاء على حكم القانون... ومّت التعامل مع الناس 
كرعايا حتت تصّرف احلاكم، ال كمواطنني مع حقوق وواجبات معرتف بها دوليًا." )األتاسي، 2011، 

ص 31(.

يف الدول اليت دخلت يف الثورة وغريها اليت مل  وبعد حتّركات الربيع العريب عامي 2011 و2012 – 
بدأت الدول ومواطنيها بإعادة تقييم وتصميم العقد االجتماعي، وإن ببطء وكذلك  تدخل – 
إعادة التفكري يف األدوار واملسؤوليات الواردة فيه. وهذا أيضًا من مطالب ناشطي اجملتمع املدين 
إرساء دعائم  يتم  اجتماعي جديد، حيث  "هو عقد  إّن ما حنتاجه  يقولون  الذين  اخملضرمني 
القانون." )عبد الصمد وحممدية، 2011، ص  الدولة املتجّذرة يف محاية حقوق اإلنسان وحكم 
114(. وكما يشري برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فإّن إعادة تصميم العقد االجتماعي حلماية وتعزيز 
الكرامة اإلنسانية "هو الطريقة الوحيدة لعكس مسار ديناميات اإلقصاء املتعددة." )برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي، 2011، ص 75(.

ومع ذلك، ُتظهر التحركات املستمرة يف مصر )اليت مل تتوقف بعد عامني من إسقاط احلكومة 
إىل وقت كتابة هذا التقرير( بشكل واضح أّن املفاهيم املشرتكة اليت جيب أن يكون عليها العقد 
مل تظهر حىت اآلن )فاروق، 2012(. وبالرغم من أّن  وحىت كيفية صياغته –  االجتماعي اجلديد – 
مطالبني  اجلديد،  العقد  هذا  حول  تطّلعاتهم  أظهروا  قد  وتونس  مصر  يف  اليافعني  "الثّوار 
حبكومات تتم مساءلتها بشكل أكرب، وآخذين على عاتقهم مسؤولياتهم املدنية احملّقة كمواطنني..." 
)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2011، ص 76(. بينما احلكومات العربية )املنتخبة حديثًا أو املستمرة( 
إياهم من حقوقهم  ما تزال حتاول وضع العراقيل أمام احلريات األساسية للمواطنني حارمة 

األساسية.

4  |  الشباب والربيع العربي
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هكذا، تستمر احلاجة إىل مسار مّتفق عليه عمومًا يتمّكن فيه املواطنون واحلكومات معًا من 
صياغة القوانني والسياسات املصّممة لتعزيز ومحاية العدالة واحلقوق األساسية. "هذه العالقة 
للمساءلة  املفتوحة  الدولة  ومؤسسات  جهة،  من  الناشطني  واملواطنني  املسؤولية  بني 
والدميوقراطية من جهة ثانية، هو األساس املتكامل للعقد االجتماعي اجلديد." )عبد الصمد 
وحممدية، 2011، ص 114(. وسينبثق من هذا العقد "حلقة طيبة من مسارات اإلدماج السياسية 
للمشاركة  العامة  املساحة  البعض. وسيمكنها فتح  لبعضها  املكّملة  واالقتصادية  واالجتماعية 
التنمية  الرؤية اجلديدة أن تضع اإلنسان يف صلب نقاش  آليات املساءلة... على هذه  وتعزيز 
وإجياد طرق الستخدام وفرة الثروات الطبيعية يف املنطقة لضمان التحّرر من العوز واخلوف." 

)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2011، ص 78(.

ويف احلقيقة، إن العقد االجتماعي غري احمُلقق قد خلق معاناة وصعوبات عانت منها سائر شرائح 
اجملتمع، وكما سنفصل يف القسم التايل، يعاين الشباب بالدرجة األوىل من تراكم هذه الصعوبات. 
ومّلا كانت مبادرات الدول واحلكومات للتخفيف من أعباء هؤالء الشباب )مثل سياسات تشجع 
على مشاركة الشباب، وحتسني أوضاعهم املعيشية، وتعزيز احلوار بني األجيال، ومعاجلة البطالة 
...( إّما غائبة أو غري كافية، وجد الشباب أنفسهم مرغمني على إعادة النظر والتفاوض يف 
تطبيق  خالل  من  مطالبهم  تتحّقق  أن  إىل  هذا  فعلهم  يف  وسيستمرون  االجتماعي،  العقد 

سياسات جتد حلواًل للمشاكل اليت يعانون منها. 

4.2		الروابط	بني	التنمية	املّتصلة	بالشباب	والربيع	العريب
بالرغم من جناح الدول العربية يف التقدم حنو حتقيق أهداف األلفية خالل العقود املاضية، مل 
الدميوغرافية-االجتماعية،  الناحية  الشباب كفئة مستقلة من  التنموية  السياسات  تستهدف 
ومل يتّم الرتكيز على االحتياجات اخلاصة بالشباب وأولوياتهم. فقد تناولت هذه السياسات 
أسلوب  ومّتبعًة  البشرية  التنمية  مؤشرات  عاملًة على حتسني  ككّل،  اجملتمع  وقضايا  اجملتمع 
الرتكيزعلى عنوان املشكلة بداّل من الرتكيز على األشخاص املستهدفني. وبالتايل، فقد كان 
جناح هذا األسلوب حمدودًا بالنسبة للشباب، كون خصوصية احتياجات هذة الفئة العمرية 

ال ترتجم بشكل مباشر ضمن أولويات اجملتمع وبالتايل سياسات التنمية العامة.

الشباب العريب أكثر تعليمًا ويتزّوج يف سن أعلى مّما قبل. يف العقود القليلة املاضية، ارتفعت 
معّدالت االلتحاق باملدارس بشكل ملحوظ يف مجيع أحناء املنطقة للشبان والشابات على 
حد سواء. ومع ذلك، فإن هذه األرقام ال تنعكس يف ارتفاع معّدالت العمالة أو األجور. عدد 
الشباب الذين يعانون من صعوبة إجياد وظيفة مرتفع جدًا، حيث أّن واحدًا من كّل ثالثة 
شباب يف املنطقة العربية عاطل عن العمل. أّما الفجوة اجلندرية فما تزال بارزة يف مؤشرات 

التعليم والبطالة. )اإلسكوا، 2007، ص 28(.

وكما سبق توثيقه على نطاق واسع )يف هذا التقرير وغريه(، فإّن "تنمية" الشباب العريب – 
آبائهم،  كقّوة دميقراطية وكتلة أكثر تعليمًا ولكن وظائفهم أقل من تلك اليت كانت متوفرة 
هي عامل مساهم رئيسي يف الربيع العريب  وكحاملني معوملني ألدوات التواصل االجتماعي – 

واالضطرابات السياسية واالجتماعية املستمرة. )عوض 2011، مربوك 2011(.
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فمكتسبات التنمية يف الصحة أو التعليم أو الوصول إىل املعلومات اصطدمت بفساد ومجود 
وحماربة  العمل  فرص  وتوفري  السياسية  املشاركة  تأمني  عن  وبعجزها  السياسية  السلطة 
الفساد وخفض نسب البطالة املرتفعة واحلّد من الفقر." )األتاسي، 2011، ص 31(. يف اجلوهر، 
يقول األتاسي، "لقد كّنا أمام حالة شاذة تهيمن فيها سلطات شائخة وحمّنطة على جمتمعات 
لفواز  وبالنسبة  املصدر(.  )نفس  سكانها."  أغلبية  العمر  من   25 دون  هم  من  يشكل  شابة 
طرابلسي، يف توّقعاته للتغيريات اآلتية مع الربيع العريب "حقيقة األمر إّن هذا الفائض من 
احلالية  االنتفاضات  أطلق  الذي  املتفّجر  اخلليط  هو  العمل  عن  والعاطل  املتعلم  الشباب 

والذي يلعب الدور األبرز فيها." )طرابلسي، 2011، ص 15(.

تعليمًا  أكثر  كانوا  بالضبط ألنهم  العريب،  للربيع  األساسي  احملّرك  العريب  الشباب  كان  وقد 
حتسني  عن  عاجزين  ولكن  اخملتلفة  املعيشة  مستويات  على  يتعّرفون  توظيفًا،  أقّل  ولكن 
التغيري  إثارة  على  قادرين  غري  ولكن  حكوماتهم  إخفاقات  مدركني  الشخصية،  أوضاعهم 
السياسي. فأضحى الشباب العريب القّوة الدافعة وراء الربيع العريب. )برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي، 2011(.

	مظامل	الشباب	والعدالة	االجتماعية:	ماذا	تعّلمنا؟ 4.3
يستمر الشباب العريب يف مواجهة حتّد ذي وجهني، عدم جناح عملية التنمية بالسرعة املطلوبة 
على  قدرتهم  وعدم  االجتماعي،  ورفاههم  للشباب  االقتصادي  التطّور  يؤخر  مّما  جهة،  من 
املشاركة من جهة أخرى، مّما ينّمي الشعور بالعزلة والتهميش واهلشاشة. تشّكل هذه التحديات 

املتعددة األوجه خطرًا على التالحم االجتماعي بني الشباب العرب وجمتمعاتهم. 

االحتجاج على حرق شاب  بسبب  يكن فقط  "مل  والتونسي  املصري  النظامني  إن سقوط 
تونسي نفسه بعد إهانته يف مركز البلدية وأيضًا ليس ألن شبابًا مصريني تواصلوا عرب موقع 
الفايسبوك على اإلنرتنت. بقدر ما كان البلدان يعرفان، كل بظروفه، شعورًا عميقًا بالظلم 
والقهر، سببه نظام ديكتاتوري، عّمر طوياًل يف احلكم، وفقر مدقع سببه فساد الطبقة احلاكمة 

وسوء التدبري." )يعقوب، 2011، ص 35(.

وبالرغم من التعميمات املستمّرة )اليت ترتكبها وسائل إعالم الدولة( بأن الشباب العريب غري 
مسّيس وال يهتم سوى للرياضة واملوسيقى واألزياء )مربوك، 2011(، فإّن دروس الربيع العريب 
"أحد  االجتماعي.  وباإلقصاء  وباحلرمان  املساواة  بانعدام  فتيًا على وعي عميق  ُتظهر جياًل 
الشعارات اليت مت تردادها تكرارًا يف البلدان العربية املنخرطة يف الربيع العريب، كانت حول 
هذا املعىن من العدالة االجتماعية، ورّكزت على مفهوم الكرامة، أغلبية الشباب يف العامل 
للمشاركة."  حّفزتهم  بالكرامة،  الشعور  وعدم  الظلم  مع  شخصية  جتارب  لديهم  العريب 

)عفيفي، 2011، ص 10(.

هذا الزخم للمشاركة أطلق وحّفز فعاليات شبابية تنقصها اخلربة السياسية يف القيادة. "بادر 
بالثورة أناس يافعني يفتقدون للمشاركة السياسية الفعالة، وكانوا شهودًا على فساد مستشر 
ويشعرون باإلحباط. مل يريدوا املشاركة يف السياسة ألنهم حيتقرون النظام السياسي احلايل. 
لكن يف الواقع رغبتهم يف املشاركة الفعلية والفّعالة مّكنتهم من االستمرار بنضاهلم." )عوض، 
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2011، ص 127(. عالوة على ذلك، فإّن هذا النوع اجلديد من املشاركة جتاوز "أحزاب املعارضة 
التقليدية" اليت ُجّرت إىل الساحات والتظاهرات والتحقت حبركات الشباب ومبادراتهم بداًل 

من أن متارس دورها املزعوم يف املبادرة والقيادة." )طرابلسي، 2011، ص 17(.

اإلعالم  مع  الشباب  تعامل  وبالغة  سهولة  من  بالرغم  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  لربنامج  وفقًا 
االجتماعي، ال ميكن فصل مظاملهم عن مظامل السكان بشكل عاّم. "إن حركة االحتجاجات 
يف املنطقة ترغب مبمارسات دميقراطية أعمق، وقيام الدولة على ركيزيت املساءلة واملقدرة، 
تنموي  أعمال  الكرامة تتطّلب جدول  الشاملة. صرخة  املشاركة  وجمتمع متمّكن من خالل 
يؤّكد مركزية التنمية البشرية واحلد من الفقر، واألكثر إحلاحًا هو أن تكون الدول مساءلة من 
قبل مواطنيها وأن حترتم حقوقهم املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية بشكل تقّدمي." 

)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2011، ص 75(.

	خيارات	السياسات	العامة	واملساعي	يف	ضوء	أحداث	الربيع	العريب 4.4
تواجه احلكومات العربية يف الوقت الراهن خيارين، إّما أن تصبح أكثر متثياًل وعدالًة، تتفاعل 
تغذية  وبالتايل  تهميشهم  تستمريف  أن  وإّما  وكرامة،  واحرتام  بفاعلية  وتشركهم  الشباب  مع 

شعورهم باالضطهاد والعزلة واهلشاشة، مع حتمل اخملاطر اليت قد تنتج عن ذلك. 

فضاًل عن ذلك، إّن الربيع العريب، جبميع أشكاله، هو مسار يتطّور ويتحّول باستمرار، ولكن 
بعض اهلواجس تبقى ثابتة، وهي هل سيتمّكن املواطنون من استعادة دورهم كصانعي قرار، 
وهل سيمكنهم نزع هذه السلطة من األجهزة األمنية؟ "السؤال األساسي،" كما كتب رّباين 
بعد شهر من الثورة املصرية، "هو، هل ستستمر املؤسسة األمنية بالسيطرة على الدولة أم 
2011(. أحد األجوبة يقرتحه ناشط مصري،  )رّباين،  الدولة."  إمرة  أنها ستتحّول ألداة حتت 
ويتمّثل بـ "سياسات إعادة التوزيع. ولكنها ليست باملهمة السهلة، نظرًا لالقتصاد السياسي 
ملصر وتركيز السلطة." ولكنها ستؤدي  "يف نظام تعددي، حيث حيرتم القادة املواطنني، إىل 

حتسني األوضاع وتلبية احتياجات السكان." )عوض، 2011، ص 129(.

ذلك  يف  مبا  املواطنني،  وكرامة مجيع  حقوق  على  حتافظ  عامة  سياسات  إقرار  كما جيب 
األمم  برنامج  يقرتح  وكما  اجلديدة.  الدساتري  يف  وقادوها،  الثورة  على  حّثوا  الذين  الشباب 
املتحدة اإلمنائي فإن "دساتري املنطقة العربية اليت استعادت نشاطها عليها أن تنّص بشكل 
أن  املواطنني. كما عليها  التنمية جلميع  احلّق يف  تكّرس  وأن  التنموي  الدولة  دور  حريف على 
املفتوح."  والنقاش  املعلومات  يف  احلق  على  النّص  من خالل  الدولة  ملساءلة  الوسائل  تؤّمن 
)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2011، ص 78(. عالوة على ذلك على اجملتمع املدين أن يكون 
"إصالح  على  العمل  من خالل  مؤخرًا،  املواطنون  اكتسبها  اليت  احلقوق  يف محاية  استباقيًا 
الدستور أو اعتماد دستور جديد، إصالح اهلياكل التشريعية مبا فيها االنتخابات، واجلمعيات، 
واإلعالم وقوانني التواصل، وتعزيز احلق يف الوصول إىل املعلومات، باإلضافة إىل اإلصالحات 

القانونية الضرورية األخرى." )عبد الصمد وحممدية، 2011، ص 117(.

مساعي  هي  حول  والسياسية  املدنية  االضطرابات  مواجهة  يف  إحلاحًا،  األكثر  يكون  ورمبا 
أطلقت  اليت  الفئة  ومطلب  فكرة  "حتّولت  العريب.  الربيع  مكتسبات  وتعميم  استيعاب 
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يف كل من تونس ومصر إىل مشروع يتوّحد حوله ومن أجله  يف البداية –  التحركات املتناثرة – 
تقريبًا." )نعمة،  كّل اجملتمع. إّن سّر جناح الثورات هو أّنها كانت حتمل مشروعًا للمجتمع كّله – 

2011، ص 99(.
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5 اجتاهات برجمة السياسات املّتصلة بالشباب يف املنطقة

5.1	مؤشرات	التنمية	املّتصلة	بالشباب	واخنراطهم	يف	قضايا	املنطقة

5.1.1	سياسات	االستجابة	واإلصالحات
شهد التوّجه املتعّلق بربجمة السياسات املّتصلة بالشباب يف املنطقة تركيزًا كبريًا على تنمية 
اإلسرتاتيجيات الوطنية بناء على إطار برنامج العمل العاملي للشباب املفاهيمي "من خالل 
إشراك شرحية الشباب يف املسار التنموي كفئة اجتماعية-دميوغرافية وعرب قطاعية مستقّلة، 
بلدان   7 قامت   ،2010 العام  ولغاية  للقطاعات."  عابرة  تطوير سياسات شبابية  ومن خالل 
عربية باعتماد إسرتاتيجيات شبابية وطنية )املغرب، األردن، البحرين، فلسطني، اليمن، مصر، 
السودان( وبدأت 6 بلدان بالتحضري هلذه اإلسرتاتيجيات، وهي، حسب تاريخ انطالق املسار، 
لبنان يف عام 2000، العراق واإلمارات العربية املتحدة وقطر يف 2008، واململكة العربية السعودية 
لبنان  أقر  الثانية.  الفئة  من  دولة  سابع  لتكون   ،2011 يف  الكويت  وانضّمت   .2010 يف  وسوريا 
ملعاجلة  اإلسكوا  مقاربة  تعتمد  دولة  ثامن  ليصبح   ،2012 عام  الوطنية  الشبابية  إسرتاتيجيته 

قضايا الشباب.

وهناك تقّدم إضايف منذ 2010، وهو تبيّن املغرب وُعمان لتدابري هامة لتشجيع إدراج الشباب يف 
البشرية  التنمية  القسم 4.4(. كما قامت قطر بإطالق تقرير  )انظر  الوطنية  التنمية  خطط 

الثالث لدولة قطر: تعزيز قدرات الشباب. 

5.1.2	إنشاء	مؤسسات	ووحدات	تنسيق
هناك أيضًا تقدم على مستوى إنشاء مؤسسات ووحدات تنسيق كما هو مبني يف اجلدول أدناه. 
وتنفيذ  دورًا اساسيًا يف ضمان مسار وفعالية عملية تطوير وختطيط  تلعب  الوحدات  هذه 
الوحدات على ضمان مشاركة  تعمل هذه  باإلضافة،  بالشباب.  املّتصلة  السياسات  ومراقبة 
الشباب يف مجيع مراحل وضع السياسات واإلسرتاتيجيات، وكذلك متثيل الوزارات املعنية يف 

عملية تطوير ومراقبة الربامج عرب-القطاعية اليت تستهدف الشباب.

السنةوحدات	تنسيق	معنية	بالشبابالدولة

2001اجمللس األعلى للشباب يف األردناألردن1

2003جلنة الشبابفلسطني2

2004املرصد الوطين للشبابتونس3

2005اجمللس الوطين للشبابمصر4

2006جملس الشباب يف الشارقة للبنني والبناتاإلمارات العربية املتحدة5

5  |  اتجاهات برمجة السياسات
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2007اجمللس األعلى لألمومة والطفولةاليمن6

2007مكتب الدولة املكلف بالشبابمغرب7

2007منتدى الشباب حول السياسات الشبابيةلبنان8

2010الربملان القومي للشبابسودان9

اللجنة الوطنية للشبابُعمان10
مرسوم سلطاين رقم 117 / 2011

2011

تفاوتت الدول اليت طورت السياسات املّتصلة بالشباب يف أخذها بعني االعتبار لألمور املتعلقة 
بالقطاعات اخملتلفة يف هياكلها الرسمية، وقد عملت على إنشاء جمالس للشباب يف خمتلف 
الوزارات املعنية للتنسيق فيما بني هذه الوزارات. وباستثناء البحرين ولبنان اللذان ال يزاالن 
يعتمدان على وزارة الشباب والرياضة، فإّن مجيع الدول األخرى قد وضعت البىن التحتية 
التنمية.  عملية  بالشباب ضمن  املّتصلة  السياسة  ودمج  التنسيق  أجل  من  األولية  املؤسسية 
وجتدر اإلشارة إىل أّن لبنان قد أسس وحدة مستقلة للتنسيق بني اجلمعيات الشبابية واليت 
الوطنّية  السياسات  وكتابة  حتضري  عملية  يف  والرياضة  الشباب  وزارة  مع  بالتعاون  عملت 
املّتصلة بالشباب. من بني البلدان املتبقية، هناك ثالث دول، اإلمارات العربية املتحدة )2006( 
وعمان )2007( وتونس )2012( اليت قد أنشأت وحدات خمتصة بالشباب ضمن الوزارت املعنية. 

5.1.3	تطوير	املؤشرات
وقد ارتفعت وترية تطوير دول املنطقة إلسرتاتيجيات وخطط تنموية مّتصلة بالشباب، وقامت 
أّن "هذا  اإلسكوا  وتعترب  وتنفيذ سياسات وطنية،  بتحديد قضايا مفصلية من أجل صياغة 
التحديد سيفقد معناه إذا مل تتوّفر املؤشرات املرجعية اليت ميكن قياسها من خالل غايات 
هذا  يف  احملرز  التقّدم  تقييم  يف  وتسهم  الشبابية  التنمية  عمل  برنامج  متّثل  حمددة  وأهداف 
البحرين ومصر  الوطنية يف كل من  الشبابية  اإلسرتاتيجيات  كانت  الصدد."54 يف عام 2008، 
واألردن وفلسطني واليمن، مفتقدة ألهداف كمية. منذ ذلك احلني، بدأت بعض الدول بتضمني 
 :2013-2011 الفلسطينية  الوطنية  اخلطة  مثل  التطبيق،  خطط  يف  كّمي  إجناز  مؤشرات 

اإلسرتاتيجية الشبابية عرب القطاعية.

5.1.4	الرتكيز	على	مشاركة	الشباب
أّما التقّدم باجتاه إحراز برجمة عرب قطاعية شاملة يف املنطقة فما يزال بطيئًا مع بعض التقّدم 
اجلزئي  والنتائج القليلة. وهذا انعكاس للتحديات الضخمة اليت تواجه التنمية البشرية يف أحناء 
املنطقة العربية. ويرتكز التقّدم يف املشاكل اهليكلية املزمنة اليت أعاقت إحراز تطور حقيقي 

 ESCWA, 2011.  Follow-Up on Priority Issues in the Field of Social Development in the ESCWA Region: National Policies on  -54
.Youth; E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/4)Part III(, p. 1http://css.escwa.org.lb/sdd/1415/8e.pdf
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وبعيد املدى يف املنطقة يف العقدين املاضيني. إّن وضع الشبان والشابات يف مقّدمة املواجهة يف 
املسار التنموي، جيب التعامل معه، بالنسبة لصّناع القرار، كاخليار األفضل لتسريع التحّول حنو 

جمتمع متمّكن متامًا من حقوقه:

"لقد تأخرت التنمية البشرية العادلة يف املنطقة العربية بسبب قصورين يف احلكم: واحد يف 
قدرات الدولة واملساءلة وواحد يف متكني اجملتمع. عشرات الساعات من املناقشة العلنية بعد 
الربيع العريب تشري إىل أّن الناس يسعون حنو: 1( تعزيز القيادة الشرعية من خالل االنتخابات 
احلرة والعادلة ويف بيئة تضمن حرية التعبري والتنظيم، 2( االستجابة بسياسات إدماج ومساواة 
مبنية على شراكة داجمة بني الدولة واجملتمع، 3( آليات فعالة ملكافحة الفساد والرقابة اجملتمعية 
 ،ADCR( ".قضاء مستقل )على السياسات العامة من خالل تأمني الوصول إىل املعلومات، 4

2012، ص 65(.

5.2	السياسات	الرامية	إىل	حتفيز	مشاركة	الشباب	يف	القوى	العاملة
تربز العمالة كأحد أهم وأكرب العناوين ضمن أولويات برنامج العمل العاملي للشباب واملتعلقة 
بالشباب واالقتصاد العاملي. استنادًا إىل اخلارطة البيانية رقم 1 اليت تعرض أبزر التوصيات 
واملشاريع ضمن هذه األولوية الربناجمية، يبدو أن املواضيع األساسية فيما يتعلق خبلق فرص 
عمل للشباب تتمحور حول ربط خمرجات التعليم بسوق العمل ودعمها من خالل تدريبات 
مركزة وهادفة. إضافة إىل ذلك، هناك تركيز على دعم ريادة األعمال وإنشاء مؤسسات صغرية 
احلجم كوسيلة خللق فرص عمل وتنشيط الدورة االقتصادية من خالل عمل الشباب ضمن 

القطاع اخلاص.

من بني الدول اليت لديها إسرتاتيجية للشباب، عملت البحرين ومصر والسودان على إنشاء 
مشاريع تطبيقية تتبع توصيات اإلسرتاتيجية. فالبحرين أجنزت إسرتاتيجيتها الوطنية عام 2005 
وأوصت فيها بضرورة خلق فرص عمل للشباب ضمن اجملاالت االقتصادية البارزة يف الدولة، 
ومن مث أنشأت مشروع "متكني" الذي يعىن خبلق فرص عمل للشباب ضمن القطاعني العام 
أحد  بتطبيق  قامت   ،2007 عام  الشباب  إلسرتاتيجية  وضعها  بعد  مصر،  وكذلك  واخلاص. 
توصياتها ووضعت "خطة العمل القومية لتشغيل الشباب" عام 2010. أما السودان فبعد أن 
الفقر بني  العمالة واحلد من  واليت كانت  الوطنية للشباب عام 2007،  وضعت إسرتاتيجيتها 
الشباب من أهدافها األساسية، أنشأت مشروع "خلق فرص عمل للشباب السوداين" الذي 
ُيعىن بإجياد فرص عمل للشباب ويطرح طرقًا للحّد من البطالة من خالل التدريب املهين 

والتعاون مع الوزارات املعنية.

وعملت اليمن أيضًا على الناحية التطبيقية من اإلسرتاتيجية عرب وضع خطة عمل مفصلة 
عمل  فرص  وخلق  بالعمالة  يتعلق  وفيما  الوطنية.  اإلسرتاتيجية  وأهداف  توصيات  لتطبيق 
الصغرية  املشاريع  تشجيع  إىل  تهدف  مشاريع  من مخسة  بعرض جمموعة  قامت  للشباب، 
وجعلها مالئمة للشبان والفتيات، وتأهيلهم للعمل يف قطاعات اإلنتاج الواعدة. هذا إىل جانب 
التعليم  خمرجات  بني  الروابط  وتطوير  بتعزيز  املتعلق  الثاين  اهلدف  ضمن  مشاريع  ثالثة 
والتدريب واحتياجات سوق العمل. وُيضاف إىل ذلك إعداد وتنفيذ مشروع جترييب لتوفري فرص 
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وتقييم  ومتابعة  العمل  سوق  دخول  من  لتمكينهم  املدارس  من  واملتسربني  لألميني  تدريب 
التدخالت اخلاصة بتشغيل الشباب من اجلنسني. 

أّما باقي الدول وبناءًا على املعلومات املتوفرة عند كتابة هذا التقرير، فال يالحظ أّنها قد بدأت 
بشكل تطبيقي تنفيذ السياسات املطروحة ضمن إسرتاتيجياتها، إذ إنها مل تشهد أّي مشاريع 

على املستوى الوطين تهدف إىل حتقيق التوصيات املتعلقة بتحسني وضع عمالة الشباب.

أما بعض الدول اليت ال تزال يف مرحلة تطوير إسرتاتيجياتها فقد اغتنمت مشروع اإلسرتاتيجية 
الوطنية كفرصة  لتوحيد املبادرات املستقلة يف هذا اجملال ومجعها ضمن إطار واحد، مما يساهم 
يف تكوين نظرة شاملة للموضوع ويف طرح سياسات مندجمة وأكثر فعالية. فقد عملت سوريا 
مثال يف السنوات املاضية على مشروعني وطنّيني هما "اخلطة الوطنية ملكافحة البطالة" عام 
اإلسرتاتيجية  إنشاء  بدأت مبشروع  وحني   ،2004 عام  املهين"  والتدريب  التعليم  و"تطوير   2001
الوطنية للشباب أدرجت أفكارًا وتوصيات للحّد من البطالة وركزت على ضرورة االهتمام 
مبشاريع التدريب املهين. وقد استقت اململكة العربية السعودية، اليت تتناول مواضيع الشباب 
التنموية السنوية واخلمسية، دروسَا من جتربتها القطاعية يف جمال الشباب،  ضمن خططها 
عرب-القطاعية  الوطنية  إسرتاتيجيتها  مشروع  ضمن  السعودي  الشباب  أولويات  وحّددت 
للشباب واليت بدأت العمل عليها عام 2010. من أهّم األهداف املتعلقة بعمالة الشباب السعودي 
هي مكافحة البطالة من خالل شراكات عرب قطاعية جتمع بني جهود القطاعني العام واخلاص 
وتطوير منظومة التعليم مبا يليب احتياجات سوق العمل املتغرية، باإلضافة إىل مشروع "حافز"، 
والذي يهتّم بتوفري محاية اجتماعية ومساعدة الشباب العاطل للبحث عن فرص تأهيل وعمل.

للشباب  البشرية  للتنمية  الوطين  التقرير  كرستا  وقطر،  األردن  اإلسكوا،  دول  من  دولتان 
واحتياجاتهم. األردن، وبعد أن كان الشباب عنوان تقريرها األول للتنمية البشرية عام 2000، 
املهين  اإلرشاد  ضرورة  وتطرح   2011 عام  اقتصادية  نظر  وجهة  من  الشباب  لتتناول  عادت 
االستثماري  املال  رأس  وتوفري صناديق  املتوفرة  العمل  املعلومات حول فرص  ونشر  للشباب 
للنساء وأصحاب املشاريع الشباب، مع الرتكيز على املشاريع الصغرية. أّما قطر، يف ظل غياب 
سياسات وطنية تعىن بالشباب، فقد تناولت هذه الشرحية يف تقريرها الوطين للتنمية، وهي 

خطوة إجيابية يف اجتاه إجناز إسرتاتيجيتها الوطنية للشباب اليت قد بدأتها عام 2008.

5.3	حتسني	حصول	الشباب	على	الدعم	واخلدمات	االجتماعية
تشكل مسألة احلماية االجتماعية، بكافة تشعباتها، قضية أساسية يف االستجابة حلاجات الشباب. 
تتطرق األولوية الربناجمية الثانية يف برنامج العمل العاملي للشباب، أي أولوية الصحة والرفاه، 
هلذه املسألة من نواح عّدة منها الصحة وجنوح األحداث والتمييز اجلنسي والصراعات املسلحة. 
وقد متحورت معظم املشاريع والتوصيات يف هذا املوضوع حول التوعية الصحية مثل التوعية 
اإلجنابية.  والصحة  املبكر،  الزواج  وحول خماطر  اإليدز،  ومرض  املناعة  نقص  فريوس  حول 
والتغطية  النوعية  ناحية  من  الصحية  اخلدمات  حتسني  ضرورة  على  الدول  بعض  وركزت 

والفعالية. 

وبالرغم من أّن العناوين العامة للتوصيات يف جمال الصحة والرفاه تتشابه بني الدول، رّكزت 
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املبكر  بالزواج  تتعلق  أمور  معاجلة  إّن  فمثاّل،  أخرى.  دون  معينة  مشاكل  على  الدول  بعض 
يف  أّما  للشباب.  الصحية  اإلسرتاتيجّية  يف  أساسيَا  حيزًا  تشكل  اليمن  يف  اإلجنابية  والصّحة 
السعودية فيبدو أّن الرتكيز األكرب جاء يف جمال توعية الشباب حول عدم االنزالق يف السلوكيات 
على  الضوء  تسليط  ويدّل  واالجتماعي.  والسياسي  الثقايف  وعيهم  وتنمية  واخلطرية  املضرة 
مواضيع خمتلفة يف الدول اخملتلفة على أن مشاكل الشباب الصحية واملتعلقة بأمناطهم احلياتية 
ختتلف كثريًا بني دولة وأخرى، وبالتايل فإّن السياسات واملشاريع يف هذا اجملال جيب أن تكون 

مدروسة لتتبع الطابع التشاركي وتتناسب مع البيئة الفريدة للمجتمعات اخملتلفة.

ولبنان هو الدولة الوحيدة اليت تناولت موضوع الفتيات من ناحية قانونية ضمن هذه األولوية 
الرباجمية املتعلقة بتحسني أوضاع الفتيات والشابات. وتتضّمن اإلسرتاتيجية الوطنية اللبنانية 
أّي من الدول،  القوانني من أجل املساواة بني اجلنسني. مل تتطّرق  للشباب توصيتني لتغيري 
باستثناء األردن، إىل موضوع العنف ضد املرأة والعنف األسري وحماربته مما يعكس الوضع العام 
املستويات  كافة  االجتماعي على  النوع  مبيّن على  متييز  تعاين من  تزال  ال  اليت  املنطقة  يف 

القانونية واالجتماعية واالقتصادية. 

أخريًا واستنادًا إىل املعلومات املتوفرة حاليًا، يلحظ أن توصيات اإلسرتاتيجيات الوطنية يف 
جمال الصحة والرفاه مل ُترتجم يف مشاريع وخطط وطنية الحقة مما يعين أن على هذه الدول 
إيالء أهمية أكرب هلذا املوضوع يف الفرتة املقبلة. إضافة إىل ذلك، فإن املواضيع املطروحة ضمن 
اإلسرتاتيجيات واملشاريع الوطنية ال تشمل مجيع نقاط األولويات الربناجمية لربنامج العمل 
العاملي للشباب، فهناك مشكالت يعاين منها الشباب يف هذه الدول ولكن مل يتم الرتكيز عليها 
بشكل أساسي. مثال على ذلك املسائل املتعلقة بالنزاعات املسلحة. فبالرغم من أن النزاعات 
املسلحة تشكل حتديات كبرية يف عدد من دول اإلسكوا، إال أنه مل يظهر هذا املوضوع إال يف 

اإلسرتاتيجيات الوطنية اللبنانية والسودانية للشباب.

5.4	تسريع	مشاركة	الشباب	يف	صنع	القرار	واملشاركة	املدنية
احلّيز  حتتل  املدين  اجملتمع  يف  بالشباب  املتعلقة  الربامج  أّن  يبدو  املتوفرة،  املعلومات  حبسب 
األصغر من األولويات الربناجمية من ناحية عدد التقارير واملشاريع وحىت من ناحية تفصيل 
التوصيات املوجودة وتنّوعها. ويبدو أّن الدول، حىّت تلك اليت طّورت إسرتاتيجياتها الوطنية، 
ال تبذل كبري االهتمام  بهذا املوضوع. فالبحرين، على سبيل املثال، مل تتطرق هلذه األولوية 

ضمن توصياتها حبسب املعلومات املتوفرة.

ومن املالحظ أّن الدول املوجودة يف اخلارطة البيانية رقم 3 هي فقط تلك اليت متلك إسرتاتيجية 
أو يف قيد حتضريها، أي أّنه ال توجد أّية دولة قامت مبشاريع على املستوى الوطين يف السابق 
خارج إطار اإلسرتاتيجية الشبابية تتطرق فيها ملوضوع املشاركة اجملتمعية للشباب. وهذا ما 
كانت قد أّكدته دراسة اإلسكوا عام 2008. وحىت عام 2010، مل يشهد هذا احلقل الكثري من 
التغيري، لكن بعض مالمح التغيري قد بدأت بالظهور يف عدد من البلدان بعد 2011، ويعّد املغرب 

البلد الذي أحرز أهم تقّدم يف هذا اجملال.

احلياة  يف  الشباب  مشاركة  على  تشّجع  وسياسات  تدّخالت  إىل  حباجة  احلكومات  تزال  ال 
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منحصرة ضمن  املوضوع  هذا  املبادرات ضمن  أّن  ويبدو  أشكاهلا.  مبختلف  واملدنية  اجملتمعية 
أعمال ومشاريع تقوم بها اجلمعيات واملؤّسسات غري احلكومية احمللية منها واألجنبية، وهناك 

غياب للخطط الواسعة النطاق اليت تتبىّن الدولة واحلكومة وضعها وتنفيذها.

بلدان  العريب، قامت معظم  الربيع  العاملي للشباب حىت مرحلة  العمل  برنامج  منذ إطالق 
القرار واملشاركة املدنية  اإلسكوا بالتعبري عن نوع من نوايا تعزيز مشاركة الشباب يف صنع 
على معظم املستويات، مع بعض االختالفات البسيطة يف التعبري عن املوضوع، من "االندماج" 
يف اجملتمع إىل "املشاركة"، وهو املصطلح املرتبط باالخنراط اجملتمعي وبنسبة أقل باملشاركة 

السياسية.

واألردن على  اليمن  نّص  بالشباب،  إسرتاتيجيات مّتصلة  تبّنت  اليت  السبع  الدول  ومن بني 
مشاركة الشباب يف صنع القرار. يف اليمن، مت ربط ذلك بتعزيز مشاركة الشباب يف عملية صنع 
القرار يف املؤسسات الوطنية )الرسم 3(، جملس شورى الشباب 2007 الذي مّت تأسيسه لتطوير 
العمل التطوعي بني الشباب وإشراكهم يف العمل املدين واخلدمة االجتماعية، ولتفعيل مناقشات 
الشباب والقضايا الوطنية من أجل إجياد حلول )اجلدول 3(. وقامت احلكومة اليمنية يف عام 
2011 بإعادة التأكيد على التزامها بالتشاركية يف اخلطة التنموية 2006-2010، وأّكدت على ضرورة 

إشراك الشباب يف تقرير مستقبل احلياة السياسية ويف مجيع الفعاليات.

أّما يف األردن، فتعتمد إسرتاتيجية عام 2004 مشاركة الشباب كقيمة دالة مّت حتديدها "بإشراك 
الشبان والشابات فعلياً يف مجيع نواحي اجملتمع احمللي واحلياة الوطنية، )كي يكون هلم( دور 
السياسي كهدف  الطموح  تؤّثر على حياتهم.55" كما حتّدد  اليت  القرارات  ومسؤولية يف صنع 

إسرتاتيجي )الرسم 3( من أجل بناء املؤّسسات الدميوقراطية يف اململكة األردنية.

أما اإلسرتاتيجيات املّتصلة بالشباب يف السودان وفلسطني، فهي ترّكز أيضًا على تعزيز مشاركة 
الشباب السياسية )الرسم 3(. وتقوم اخلطة الوطنية الفلسطينية 2011-2013 اليت مت إقرارها 
عام 2009، مبتابعة ثالثية: أ( إشراك الشباب يف إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ب( متكني الشباب 
من الوصول إىل املواقع القيادية يف اجملالس املنتخبة على املستويات التشريعية واحمللية، ج( إدراج 
مشاركة الشباب يف التنمية وبناء املؤّسسات ومسارات بناء الدولة56. بينما اعتمدت اإلسرتاتيجية 
على  الشباب  تشجيع  على  فقط  الرتكيز  على   2007 يف  إقرارها  مت  اليت  مصر،  يف  الوطنية 

استخراج البطاقة االنتخابية واملشاركة يف االنتخابات العامة )الرسم 3(.

أّما التطورات األهم يف السياسات املّتصلة بالشباب بعد الربيع العريب فقد حدثت يف املغرب 
اليت اعتمدت إسرتاتيجية وطنية عام 2000 تعطي األولوية ملشاركة الشباب ولكّنها نّصت بأن 
"تبدأ مبشاركتهم يف جمالس غري رسمية لصنع القرار57." ويف 2012، بعد حركة 20 فرباير ومطالب 

 The Hashemite Kingdom of Jordan, Higher Council for Youth, 2004. National Youth Strategy for Jordan 2005- 2009: Summary, p.9  -55
 .http://www.jedco.gov.jo/joomla/images/international_reports/Jordan%20National%20Youth%20Strategy%202005-2009.pdf

.Palestinian Authority, 2009.  Palestinian National Plan 2011-2013: Youth Cross-cutting Strategy; p. 7 -56
 Euromed Youth Technical Assistance Unit, 2008. “Studies on Youth Policies in the Mediterranean Partner Countries: Morocco” EuroMed -57

.III PROGRAMME, p 17; http://www.enpi-info.eu/library/content/studies-youth-policies-mediterranean-partner-countries-morocco
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اجتماعية  كفئة  بالشباب  يعرتف  للمغرب،  جديد  دستور  تبيّن  مت  الدميقراطية،  اإلصالحات 
ويستجيب ألولوياتهم من خالل املادة 33 اليت تطلب من السلطات الرسمية "توسيع وتعميم 
مشاركة الشباب يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد" ومن خالل 
املادة 170 اليت تنّص على إنشاء "اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي". مّث ما لبثت أن 
أطلقت حوارًا مع منظمات اجملتمع املدين )بتمويل من البنك الدويل( حول دور اجمللس االستشاري 

الشبايب وطرق مشاركة اجملتمع املدين ضمنه.

ويف ُعمان، البلد الذي مل يقرر بعد االخنراط يف تطوير إسرتاتيجيته املّتصلة بالشباب، قامت 
الشبابية  اللجنة  فأّسست  الشباب،  بقطاع  متعّلقة   2011 يف  أساسية  خطوة  بأخذ  احلكومة 
الوطنية من أجل "فتح قنوات تواصل هادف وحوار منتج مع أو بني فئة الشباب." وبينما ال 
حيّدد اهلدف صراحة مشاركة الشباب يف صنع القرار أو املشاركة اجملتمعية، ُيعترب أحد أدوار 
لقضايا  تستجيب  جديدة  قوانني  لتطوير  التحضري  يف  الشباب  مواقف  قياس  هو  اللجنة 

الشباب وأولوياتهم.

وليس من الواضح إن كانت هذه الدول قد بادرت ملزيد من اإلجراءات القانونية و/أو املؤسسية 
للرتويج ملشاركة الشباب، كالعضوية يف األحزاب السياسية والنقابات لفتح اجملال أمام وصوهلم 

إىل الربملانات الوطنية.

جدول رقم 7: ملخص مشاركة الشباب يف صنع القرار واملشاركة املدنية منذ 2٠1٠

مراجعة اإلسرتاتيجية 2011السودان
الوطنية 2007 - 2031

تعزيز مشاركة الشباب سياسيًا واقتصاديًا 
واجتماعيًا

إشراك الشباب يف مؤمتر احلوار الوطين ويف اخلطة التنموية 2006-20112015اليمن
تقرير مستقبل احلياة السياسية ويف مجيع 

الفعاليات التوعوية والتثقيفية على املستوى 
احمللي والدويل

إنشاء اللجنة الوطنية 2011ُعمان
للشباب مرسوم سلطاين 

رقم 117 / 2011

فتح قنوات تواصل هادف وحوار منتج مع أو 
بني فئة الشباب يف السلطنة للنهوض بكل ما 
من شأنه تعزيز االنتماء للوطن وقائده اإلسهام 

يف تطوير التشريعات املنظمة جملاالت الشباب يف 
السلطنة

الدستور اجلديد2012املغرب
 املادتني 33 و170

توسيع وتعميم مشاركة الشباب يف التنمية 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية 

للبالد
إحداث "اجمللس االستشاري للشباب والعمل 

اجلمعوي" املنصوص عليه 
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تقرير التنمية البشرية 2012قطر
الثالث لدولة قطر تعزيز 

قدرات الشباب

تطوير إطار شامل ومتكامل يضمن أن يكون 
للشباب مسارات حنو أدواٍر مشاركة يف مجيع 

جوانب احلياة

إمجااًل، ما زالت املبادرات الرامية إلدماج الشباب يف صنع القرار واملشاركة يف املشاريع املدنية 
نادرة. وكما مت تبيانه يف القسم 1.2، فإّن دواًل أخرى قامت بإنشاء آليات للتشاور مع الشباب 
 ،2004 عام  ويف  بالشباب.  املّتصلة  اإلسرتاتيجيات  تنمية  حيث  من  الفائدة  حمدودة  ولكّنها 
أطلقت البحرين "محلة صوت الشباب" من أجل "االستماع إىل وجهات نظر وأفكار الشباب 
والشابات". وهو هدف أساسي لإلسرتاتيجية الوطنية للشباب وكذلك مبدأ معتمد يف عملية 
بنائها. ويف عام 2007، قام لبنان بتأسيس منتدى الشباب حول السياسات املّتصلة بالشباب 
للغاية ذاتها. باإلضافة إىل ذلك، مت إنشاء برملانات وطنية شبابية يف 6 دول على األقل مبا فيها 
البحرين وقطر يف 2005، العراق ولبنان وفلسطني يف 2009، والسودان يف 2010. وباستثناء الربملان 
الشبايب الفلسطيين، فإّن أغلب األعضاء مّت تعيينهم ال انتخابهم، وتشري املعلومات املتوّفرة إىل 
أّن عددا كبريًا منها، غري فلسطني، مل يعد فاعاًل. أما اإلجراءات األخرى للتشاور مع الشباب 
فهي ما تزال حمصورة باستطالعات الرأي )مثل األردن وفلسطني عند التحضري لإلسرتاتيجيات 
الشبابية الوطنية و/أو فعاليات شبابية ومؤمترات تقام ملرة واحدة فقط )مثل مصر واليمن 

والسودان( ملناقشة املسودة اخلتامية لإلسرتاتيجيات الوطنية.

وكّل هذا يشري إىل أنه، قبل الربيع العريب وبعده، استمّرت الفجوة ذاتها يف الرتويج ملشاركة 
الشباب. وقد تكون املشكلة أّن معظم اإلسرتاتيجيات القائمة املّتصلة بالشباب مل ترتجم بعد 

يف خطط تنفيذية أو نشاطات ملموسة.
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6 مستقبل الشباب يف املنطقة

6.1	دول	اإلسكوا	تستجيب	للحاجات	واألولويات	الناشئة
كما تضّمن هذا التقرير، هناك بعض التقّدم يف السياسات املّتصلة بالشباب بعد الربيع العريب، 

ولكن دون تقّدم ملحوظ يف ردم الفجوات اليت تعيق مشاركة الشباب يف عملية التنمية.

6.1.1	واقع	اإلسرتاتيجيات	الوطنية	للشباب
�8 بلدان قامت باعتماد إسرتاتيجيات وطنية مّتصلة بالشباب من بينهم دولة واحدة  �•
اعتمدت إسرتاتيجيتها مؤخرًا– وثالثة منها فقط لديها خطط عمل )وال تشمل مجيعها 

مؤشرات كمية أو ميزانيات(.

�7 بلدان أخرى هي يف طوراإلعداد لإلسرتاتيجيات الوطنية املّتصلة بالشباب – وقد بدأت  �•
التحضريات منذ العام 2000. ومن أصل هذه الدول السبع، دولة واحدة قد بادرت يف 

إطالق مسار حتضريي إلسرتاتيجية شبابية وطنية بعد أحداث الربيع العريب.

�10 بلدان قد طورت وحدات خاصة للتنسيق تعىن بسياسات االستجابة )أو جماالت أخرى  �•
متعلقة بالشباب( والتعاون مع املعنيني يف جمال التنمية والقطاعات اخملتلفة. 3 من 

هذه الوحدات ُأنشأت بعد أحداث الربيع العريب. 

�ما تزال مجيع دول اإلسكوا تعاين من نقص يف القدرات التقنية واملؤسساتية اليت ختوهلا  �•
وحتديد  فعالة  سياسات  تطوير  أجل  من  نوعية  وأحباث  إحصائية  بدراسات  القيام 

أهداف وحتضري خطط عمل مالئمة. 

ومما يثري القلق أّن معظم اإلسرتاتيجيات املّتصلة بالشباب ليست عابرة للقطاعات، وال ترتكز 
على مجع البيانات الكافية اليت متّثل كل الشباب. ورغم ذلك، فإّن عددًا من الدول أعلنت 
نيتها القيام بإحصاءات ومجع البيانات على املستوى الوطين. إضافة إىل ذلك، إّن مشاركة 
بالرغم من بعض  تبقى شبه معدومة،  الوطنية  السياسات  القرار يف تشكيل  الشباب وصنع 

اإلجراءات احملدودة لتعزيز مشاركتهم.

بشكل عاّم، استجابت أغلبية بلدان اإلسكوا، للبعد االقتصادي حلاجات الشباب، ورّكزت بشكل 
أساسي على تدابري خلق فرص العمل. ولكن يف احملّصلة، يظهر أّن هذه االستجابة ال تتناسب 
لإلقصاء  املتعددة  األشكال  من  بدءًا  املنطقة،  يف  الشباب  تواجه  اليت  اهلائلة  التحديات  مع 

السياسي واالجتماعي وتقّلص سوق العمل يف ظّل طموحات تزداد عوملة. 

6.1.2		الفجوات	األساسية	اليت	تقف	يف	وجه	مشاركة	الشباب	يف	عملية	
التطوير	والتنمية

�مرافق شبابية غري نشطة، كالربملانات الشبابية، ومتثيل منخفض يف الربملانات واألحزاب  �•
السياسية واجلمعيات، وضعف احلّس التطوعي؛
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�عدم كفاية التدابري الرامية إىل إنشاء آليات تشاورية مع الشباب و/أو املؤسسات الشبابية  �•
على كّل املستويات )تطوير اإلسرتاتيجيات، برامج العمل، والتنفيذ(؛

�عدم كفاية التدابري الرامية إلنشاء آليات رقابة وتقييم تشاركية تشمل مجيع أصحاب  �•
املصلحة؛

حمدودية برامج التوعية حول السياسات للشباب واألهل واجلمهور العام؛ �•

إسرتاتيجيات إعالمية حمدودة. �•

6.1.3	الثغرات	يف	سياسات	االستجابة
�الشباب يف االقتصاد العاملي: إّن اولويات العمل والتعليم ال تزال موجهة جزئيا من قبل  �•
البلدان حيث السياسات القائمة يف كثري من األحيان ال تستهدف الشباب كمجموعات 
مستقلة جغرافيًا أو قطاعيًا. فمعظم البلدان مل تعاجل األولويات املتعلقة بالعوملة والفقر 
واجلوع اليت تستمر معاجلتها من منظور التنمية االقتصادية فقط عرب زيادة توظيف 
الشباب وإجياد فرص العمل. ال يزال هناك نقص يف السياسات اليت تعاجل، على سبيل 
املثال عدم املساواة يف الدخل، أو اليت تسعى للحّد من هشاشة الشباب من خالل 

توسيع نطاق احلماية االجتماعية.

�الشباب ورفاههم: األولويات الربناجمية حتت هذا العنوان هي الصحة، فريوس نقص  �•
املناعة البشرية/اإليدز وتعاطي اخملدرات.  وما تزال الدول تعاجل هذه البنود بشكل غري 
متساٍو يف خمتلف أحناء املنطقة. هناك فجوة صارخة يف التعامل مع أولويات وأهداف 
تتعلق باملساواة بني اجلنسني والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي وتأثريها على 
اجتماعيًا  مضاعف،  حنو  على  مهمشات  يزلن  ال  اللوايت  والفتيات  الشابات  النساء 
واقتصاديًا. باإلضافة إىل ذلك، على الرغم من أّن عددًا كبريًا من الدول العربية تعاين 

من النزاع املسلح، فقد وضعت سياسات قليلة حلماية الشباب من تأثرياته. 

�الشباب يف اجملتمع املدين: إّن تطلعات الشباب تشكل القوة الدافعة الرئيسية وراء الربيع  �•
العريب وتؤّكد أّن مشاركة الشباب يف اجملتمع ويف صنع القرار مل تتحّقق بعد بشكل كامل 
وفعال من قبل صانعي السياسات. وموضوع البيئة غائب عن معظم اإلسرتاتيجيات 
وخطط العمل يف خمتلف أحناء املنطقة. هناك فقط توصيات متفرقة وحمدودة حول 
محاية احلّق يف وقت الفراغ، والتفاعل بني األجيال وحصول الشباب على تكنولوجيا 

املعلومات واالّتصاالت. 

ومع ذلك، فإّن أثر تدّخل األمم املتحدة واإلسكوا يف املسار العاّم لتشكيل السياسات املّتصلة 
بالشباب يف املنطقة ظاهر للعيان، خاصة بعد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 62 يف 
العام 2005، الذي أّكد على برنامج العمل العاملي للشباب وأعاد التأكيد على أولويات الربنامج 
الـ15. ويف أعقاب الربيع العريب، تبقى التمّنيات أن جتد بلدان اإلسكوا حافزًا لصياغة وتنفيذ 

السياسات املّتصلة بالشباب.
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6.2	توصيات	من	أجل	تطوير	جيل	جديد	من	برامج	العمل	الوطنية	الشبابية
املسار:

�إجراء التدابري االستباقية لتعزيز مشاركة الشباب على مجيع أصعدة صياغة السياسات  �•
املّتصلة بالشباب؛

التقليدي  اإلعالم  واستخدام  الشباب،  وحقوق  التوعية حول حاجات  �تنفيذ محالت  �•
واحلديث املتعدد الوسائط )شبكات التواصل االجتماعية(. كما ميكن أن تهدف احلمالت 

إىل زيادة فهم األهل لرفاه وأمن الشباب )خاّصة احلقوق اجلندرية(؛

�استكمال بناء قدرات صناع القرار للرتويج الهتمامات الشباب على مجيع صعد السياسات  �•
احلكومية؛

�اعتماد تدابري مؤسسية لتنسيق قضايا الشباب مع أصحاب املصلحة اآلخرين، مبا فيهم  �•
الشباب )زيادة مشاركتهم(؛

�اعتماد التدابري القانونية للتصديق على السياسات وتعزيز مشاركة اجملتمع املدين – خاصة  �•
بتدابري لتشجيع اخنراطهم ومشاركتهم يف مجيع جوانب اجملتمع؛ اجملموعات الشبابية – 

�تشجيع اإلسكوا على خلق مناصرين للسياسات املّتصلة بالشباب داخل املؤسسات  �•
احلكومية والوزارات، من أجل الرتويج للسياسات عرب القطاعية.

املضمون:
�جيب أن يكون اجملهود الذي تصرفه الدول على السياسات موّزعًا بشكل متساٍو على  �•
أولويات برنامج العمل العاملي للشباب الثالث، وعليها التأّكد من التعامل مع مجيع 

النقاط الفرعية )مثاًل، الصراعات املسلحة(؛

�ومبا أّن مجيع البلدان تشّجع الشباب على مبادرات األعمال، جيب إرساء تشريعات موازية  �•
وتدابري إدارية لتسهيل تسجيل الشركات واملؤسسات التجارية، تعميم التدابري الضريبية، 

وزيادة فرص الوصول للقروض املصرفية من قبل الشباب؛

�كما تبنّي مّما ورد أعاله، أّن األولويات األكثر أهمية اليت جيب على الدول أن تتطّرق اليها  �•
اجلنسني  بني  واملساواة  املدين  اجملتمع  يف  الشباب  مشاركة  هي  وفعال  جدي  بشكل 

والنزاعات املسلحة واألمور املتعّلقة بالبيئة؛

�على البلدان أيضاً أن تدرك أن خلق فرص العمل من خالل التشغيل الذايت هو بالضرورة  �•
حمدود الفعالية، وعلى السياسات املّتصلة بالشباب أن تلحظ تعزيز التدخالت الواسعة 

النطاق يف قطاعات ميتلك فيها الشباب فعليًا مزايا نسبية )كاخلدمات والصناعة(؛

�صياغة عدد أكرب من السياسات خللق بيئة مؤاتية للشباب من خالل تشجيعهم على  �•
االخنراط يف األحزاب السياسية والنقابات ومنظمات اجملتمع املدين؛
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�رفع عدد السياسات اليت تشّجع على رفاه الشباب، خاصة الرعاية الصحية األولية  �•
واإلجنابية اليت تعكس حاجات الشباب يف منطقة اإلسكوا وتستجيب هلا؛

�تعزيز سهولة الوصول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشرها يف مجيع قطاعات  �•
الشباب )الشبان والشابات(، خاصة الفقراء وسكان املناطق الريفية؛

�تصميم وإطالق مشاريع ترّوج ملساحات احلوار وتفسح هلا اجملال من أجل ردم اهلّوة بني  �•
األجيال؛

�التأكيد على أّن السياسات الوطنية اليت حتّد من الفقر واجلوع جيب أن تستجيب أيضًا  �•
ملتطّلبات الشباب واختالف النوع االجتماعي.
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